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ةيناثلاةعبطلاةمدقم

،(2014)ىلوألاةعبطلارودصيماعنيبريثكلالدبتيمل

ناوخإلاةعامج"توصنأىوس،(2017)ةعبطلاهذهرودصو

مامأتقؤملاءانحنإلا"نمعونبيحويل،اليلقتفخدق"نيملسملا

ىلالثتمتنأىلارطقتدمعامنيب.ديدجبسيلاذهو،"ةفصاعلا

اميظنت"ةعامجلا"اوربتعأنيذلانييجيلخلاءاقشألابلاطم

رفوتنأو،مهلفوشكملااهمعدنمدحلاىلاتدمعامك،ايباهرإ

مغركلذو.ينمأدحتىلامهطاشنبلقنينأنودلوحتتانامض

.مهتادايقضعبلانمآاذالمرفوتتيقباهنأ

دمحنبميمتباشلاريمألايلوتنإلوقلاامامتحيحصلانمو

ةحودلانيبتاقالعللاديدجاقفأمسردقةيلوؤسملامامزةفيلخلآ

صرحنعاريبعتكلذناكو،ةيجيلخلامصاوعلايقابوضايرلاو

،رطقاهتنبتيتلا،لماشلامدهلاةيجيتارتسانعيلختلاىلعهيزن

كلتيفمهألارصنعلانأالإ،يجيلخلااهطيحميفلقألاىلع

.ريغتيملةيجيتارتسالا

تلظ،لدتعم"يسايسمالسإ"ىعديءيشكانهنأبةعانقلا

.ةقلطمةفارخدرجمهذهو.يهامك

ةيمسرلارظنلاةهجونملثمتناوخإلاةعامجتلظامك

ةحاتإوهتيامحنيعتييذلايفارخلا"لادتعإلا"كلذةيرطقلا

هيلارظنلاو،باهرإلافوفصىلاهبعفدلامتياليكل،هلةصرفلا

.عيوطتلللباقيسايسليدبك

رادمىلعتبثدقلو.ةداعفلكمرمأتافارخلابناميإلا

نمذختتيتلاتاعامجلاىنعمب)"يسايسلامالسإلا"نأ،تقولا

.الدتعمنوكينأهنكميال،(ةسايسلاةسرامملاراتسمالسإلا

.هتعيبطبيريفكتهنأل،الوأ



الو،رخآلالوبقىلعسسأتيملموعزملاهلادتعإنأل،ايناثو

،تايلقألامارتحاالو،ناسنإلاقوقحمارتحاالو،ةيددعتلاميقىلع

لبقيامكهيففالتخالالبقيمالسإلانإأدبملوبقىلعىتحالو

نمؤيلفءاشنمف،مكبرنمقحلالقو).رفكلاعمىتحشياعتلا

ةرظنةيطارقميدلاميقىلارظنيلظهنأامك.(رفكيلفءاشنمو

،بسحفيزاهتنالمعكاهمادختساىلاعلطتيلظو.ةبيروراقتحا

.اعبطوهامكلظ(ةفالخلاةلودةماقإ)يئاهنلاهعورشمو

ةيركفةسردمنمامف.فرطتلل،هتعيبطب،جتنمهنأل،اثلاثو

اهنيميىلعافرطتجتنتنأاهتعيبطنمناكوالإ،تداسوأتبلغ

ةفصلظيمالسإلا"لادتعالا"فرطتو.اهراسيىلعرخآو

ميظنتاهتمدقميفو،ةيومالسإلاتاميظنتلافلتخمدوجولةمزالم

ديلوتلازاهجناك(ادبأفدصلابابنمسيلو)يذلاناوخإلا

.ىرخألاةيباهرإلاتاميظنتلاو،نييباهرإلالكليعيبطلا

نعلزعمب"يسايسلامالسإلا"اذهىلارظنلانكميال،اعبار

اركففرعتملهذهو.ةيركفلاهلوصأنعلزعمبالو،هخيرات

نمالو،يومدلاهثرإنمهررحتةروثالو،ايقيقحايحالصإ

موهفملارشابمايدئاقعاديدهت"يسايسلامالسإلا"لظ،اسماخ

ىلعةمئاقلاةيعامتجالاةدحوللو،ةثيدحلاةلودلادوجولونطولا

.نوناقلالايحةاواسملاوةنطاوملاسسأ

"يسايسلامالسإلا"نإةلئاقلاةركفلانعباتكلااذهعفادنئلو

ريمدتلواهلخادنمةيبرعلاتاعمتجملاريجفتلةيوونةلبنقكلمعي

يف،ةيداملاقئاقحلاتتبثأدقف،مئاقلا"ةينطولاةلودلا"جذومن

مالسإلا"كلذناكمك،قارعلايفامكايبيليفامكايروس

اعورشم(ءاوسدحىلع"يعيشلا"و"ينسلا"هيقشب)"يسايسلا

.لماشلارامدللايلعف
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دحأالإكلمتالكنأوه،دحاوىنعمىلايضفيامنإاذهو

عضتل،ةفارخلاكلتبناميإلالصاوتنأامإ:امهلثلاثالنيرايخ

تانايكءوشنباسحل،ةلودلاريجفتوعمتجملاريجفتىلعكتاناهر

براحتنأوأ.هتمربيناسنإلارضحتلانعلصفنتةيجمه

.ىرخألاهعبانملكنمامك،تاذلاب"لدتعملا"هعبنمنمباهرإلا

:امهنمدبالناتظحالم

مئاقلا"ةينطولاةلودلا"جذومننإلوقلاهنكميدحأال،ىلوألا

باهرإلازوربناف،ةقيقحلايفو.لمتكموأحيحصجذومنوه

امابلاغيذلا،جذومنلااذهلشفىلعحيرصريبعتوهةرهاظك

تايوتسمىلعشيعت،ةيدادبتساةعيبطتاذلودىلاانبىهتنا

ماتمادعناو،نوناقلاميقلمئادكاهتناىلعو،داسفلانمةحيبق

قوقحلانمىندألادحلاسرامتنأيفبوعشلاقحبفارتعالل

.تايرحلاو

اهلكيهيفو،اهيناعميف)"ةينطولاةلودلا"نأثيحو،نكلو

انعضينأهنكمييذلاجذومنلااهدحويه(لقألاىلعيسسؤملا

يأبحمستالةيلودةئيبيفو،روطتللةلباقلاتانايكلافاصميف

جذومنلااذهسيسأتةداعإالإانمامأرايخالف،الصأرخآءيش

ىلعو.تايرحلاوقوقحلامارتحاوةاواسملاولدعلازئاكرىلع

.ارارحأوءايحأىقبنو،فلتخننأوتوافتننأب،قحلااهسأر

ةلودلاةلودللنهارلاانجذومننأبفرتعنيكلناوألانآدقل

نمادحاوناكتاذلابلشفلااذهنأو،الشافاجذومنناكةينطولا

.اهفيفجتنيعتييتلاباهرإلاعبانممهأ

موهفملالشفال،نحنانلشفوهلشفلانأىلاريشياماذهو

ةلصاومىلعةرداقوةمدقتموةرضحتمالودجتنأيذلاهسفن

.روطتلا
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ليبقنم)سسأىلعلمعت،ءانبلل"ةنيكام"انيطعأدقل

نيبةاواسملا"و،"نوناقلاةدايس"و،"تاطلسلانيبلصفلا"

امدقتجتنتيكل(..."ةلءاسملاوةبساحملا"و"نينطاوملا

وأروتاتكدلكساقمىلعيتأتل،اهريوحتبانمقف،ارضحتو

.ةيجمهوافلختجتنتةنيكامىلاتلوحتف،قمحأ

الو،رطق"يداعُي"الباتكلااذهفلؤمنأيه،ةيناثلاو

.امامتةيحطسةركفنعّمنياذهكمعزبذخألانإ.اهتادايق

.الصأأرقينأوأ،ركفُينأديريالنماهراتخيو

اهعمتجمو.ةزيزعةيبرعةلود،فلؤملاينيعيفرطق

املك،رايخلاتأطخأنإوىتح،قحتستاهتادايقو،ميركعمتجم

.مارتحالاوليجبتلانمىرخألاةيبرعلاتادايقلاهقحتست

مرتحينأهيلعنيعتي"ةينطولاةلودلا"موهفممرتحينمنإ

.لمألاوريخلااهيفبطاخيو،اضيأاهزومر

يفرارقلاعانصلاههيجوتفلؤملاعيطتسيةوعدنمناكاذإو

اوبسكتف،"ةفالخلاةلود"تاباصعمعدنمالدب،ةميلسسسأىلع

.اهتمربةيمالسإلاوةيبرعلاةمألابسكتامك،متنأ

نإلوقلانم،عنمينأضرتفيالو،عنميالاذهناف،كلذعم

ةلباقاهريغكاهنإو.ةسدقمريغةنهارلاةيجيتارتسالارطقتارايخ

اهنإو،اهتعانصبنوموقينيذلاىلعىتحدقنلاةبجاواهنألب،دقنلل

ةلبنقءانبمعدتامنإف"يسايسلامالسإلا"تاعامجمعدتراتخااذإ

اهءاقبددهياممعدتولب،اهرسأبلودوتاعمتجمريجفتلةيوون

مهدعسُينيذلاكئلوأةمدخريغ،لئاطالوةدئافامنود،اهسفنيه

.لماشلاانرامد
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قلعتيامنإ،انهدقنلاىتحهنأ،ىراقلاظحاليفوسلو

كلذلعفيامنإءرملاو.اهباحصأبسيلو،"تارايخلاةفسلف"ـب

.ىلوألاةجردلابمرتحيوبحينمعم

ناف،بناجلكنمانبقيحتىربكةثراكبرمألاقلعتيامدنعو

يففالتخا"ةياكح"درجمدوعتالةفسلفلاكلتيفةقرافملا

كسمتيلازيامباتكلااذهناف،ببسلااذهلو.رظنلاتاهجو

وذكرديىتح،"رئاجناطلسيذدنعقحةملك"هنإلوقلاب

ىلعةردقنمهيدلامبلضفأةناكمانسفنأيفقحتسيهنأناطلسلا

.رخآلالعفلا

.هدحوهللـفلامكلاامأ،تدهتجاينأيبسحو
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لخدم

ببسلااذهل.نولعفياملكاورربينأةيسايسلالاجرلنكمي

،نودسفيو،نورمدي،نولتقي.حيحصنولعفياممءيشلك

.امئادقحىلعنولظيو

يكلةميرجلاباكترانماماعنيعبرأوحنرمألاىضتقادقل

نماعونقباسلايكريمالاعافدلاريزوارامنكمتربورمدقي

الئاق،مانتيفونابايلايفلصحامع،يتاذباسحفشكيفراذتعإ

Theريهشلايقئاثولامليفلايف Fog of War،"نكنملولاننا

يمرجمكانيهتنادقانكلنيرصتنمنابايلادضبرحلانمانجرخ

.بلرح

https://www.youtube.com/watch?v=NOp3pUCHGow

نع،يصخشباسحيأيف،ةميزهلاامورصنلاامنكلو

؟نييالملالتقنعترفسأبرح

ةميزهلاالو،العفرصنرصنلاالذإ؛ماتيقالخأرفصامهنإ

.ريمضبينأت

.فيلاكتواياحضامهنإ

ناسنإلكبردجيحلاصمةمدخلجأنممهقحسمتيرشبامهنإ

؟ةقيقحلاهجوىلعاهتميقامو؟يهاملءاستينأ

طرخنتامةداع،حلاصمىلعتاعازنلاوتاعارصلاةماوديف

ةريثكتايمسمتحت،ىرخألااهادحأءامدكفسيفممألا

.ةغرافتاراعشوةعورمتاريربتو

دارالةقيقحىلعدهشي،هتارارملكب،بوعشلاخيراتنأالإ

ةحلصمنمامهنأو،مودتةميزهالو،موديرصنالهنأيه،اهل

.ىرخألئاسوباهقيقحتنكميوالإ
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تارشعكلذلجأنملتقو.ابوروألتحينأرلتهلواحدقل

لظتسةيشحوةدابإىلااهنمريثكلالّوحتلامعأيف،نييالملا

.خيراتلامامأةدلاخ

ىلعو!نوعلاديدمىلعاهتردقبابوروا"لتحت"مويلاايناملأ

امرخآو.عيمجللكرتشمبسكمىلاةرمثملاةكارشلاليوحت

.يدنامرونلايفتوميلايدنجلسرتنأوههجاتحت

يفةقامحرثكأءيشنمامهنا،ايناملاتفشتكاو،انفشتكادقل

!ةلداعتدبامهم،برحلانمخيراتلا

رربييذلاديحولاءيشلااهنأكوودبتناودعلاوملظلاةهجاوم

.الوأ،اهباوضهنينأبجينممهنيمولظملانكلو.برحلا

.نيملاظىلامهسفنأمهاولوحتينأىشاحت،مهرصنتامدنعو

.الداعءيشدوعينلىتح،ملاظىلامولظملالوحتينأامف

فيكف،برحيأريربت،خيراتلاقطنمب،بعصلانمناكاذإف

؟ةيلهأبرحريربتنكميس

هدوجونعاعافدبعشاهضوخي،ةلداعبرحىلعرثعتدق

!ةلداعةيلهأبرحىلعرثعتنلكنأالإ،هنايكو

ىلعيوطنينأامهناف،يلخادعازنيأبرمألاقلعتيامدنعو

.اسدقمدوعينلىتحءايربألتق

لصألايف،هجوتتاهنألالإةيلهأتسيلةيلهألابورحلاو

كلتنعثحبلاناف،ببسلااذهل.ءايربألتقل،ةرورضلاو

.ملظلاعفرلليبسلالوأوه،"ىرخألالئاسولا"

ناف،هبةيرشبلاةيمنتلاتلفكتولو.موديالهرودبملظلاو

.لوطينل"هماود"

ةليلقوةفيعضودبتةيسايسلاتالكشمللةملاسملاتاجلاعملا

اهنإف،رييغتللنتمأاسسأرفوتذإ،اهنأالإ.رهاظلايفةيلعافلا

.فاصنإلاىلابرقأواهريغنمىقبأ

16



ملظللعورشمةمدخيفهلاموهسفنصخرينمبكلابامف

؟ريمدتلاو

،مالظلالويخنممهريغو،نيملسملاناوخإلامعدوليومت

نمسيل،كلانهوكانهوانهةيلهأابورحاوضوخينألجأنم

الوتايرحلابالوقوقحلابةلصهلسيلو.ءيشيفلدعلا

يفطئارخلامسرةداعالعورشمنمءزجهنإ.ةيطارقميدلاب

نويميداكأو"ءاربخ"اهيذغي،ةدقاحوةيرصنعةيؤرلاقفوةقطنملا

.ايريتسهلابنوباصمنويسايسو

ضرعتسيامنإباتكلااذهو.ادبأاذهىلاةجاحبتسيلرطق

نود،ةيواهلاىلااننوعفدينيذلاكئلوأهارياليذلاةقيقحلابناج

.نولعفياذاملجأنمفرعتنأ

فوسمهنأاومعزيذلاقارعللرامدلاالإنويكيرمالابلجيمل

،بارخلاولشفلاوىضوفلااوعرزف،هيفةيطارقميدلانوعرزي

.قلطمسؤبىلانييالملاةايحليوحتلايفاكناكاموهو

ةلدألالكنكلو.رابتعالابانيمق"يطارقميدلا"ريربتلاناك

فنعأنمدحاوللهلهمءاطغو"ريربت"درجمناكهنأترهظأ

.ةيجمهلاةدابإلالامعأ

ةفلكلاةظهابولب،داعبألاةددعتمةثراكتناكف،ةجيتنلاامأ

ىلالّوحتيذلاقارعلانعالضف،اهسفنةدحتملاتايالولاىلع

ديرينمبكلابامف."ديدجلاطسوألاقرشلا"عورشملرابتخالقح

عفدينمبكلابامو؟ديدجقارعىلالوحتتنأاهرسأبةقطنملل

ديرينمبكلابامولب؟يهتنتالةيلهأبورحيفقرغنيكللاملا

،يبرعملاعيفةيسيئرلاةسايسلاةوق،مالظلالويخنملعجينأ

؟نامرحلاوملظلاورقفلابالصأقوحسم
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؟لشفلانمديزملاىلعردقنلهو؟ديزملاىلاةجاحبنحنله

بهذملاونيدلامساب،ىضوفلاوداسفلاولتقللنكميلهو

؟لماشرامدلعورشمنمرثكأائيشنوكينأ،ةفئاطلاو

،ةيوونةلبنقنملقأنوكينأ،يسايسلامالسإللنكميله

.اعملودلاوناطوألاوتاعمتجملا:ءيشلكاهلوحنمرجفت

،يكازاكانواميشوريهىلعاتيقلأنيتللانيتيوونلانيتلبنقلاىتح

!ةقطنملاهذهبيسايسلامالسإلاهلعفيام،ةمأك،نابايلابالعفتمل

تقاحيتلاةميرجلايفمويلانويقارعلالوقياذامفرعننحن

ارامنكام"لوقيساذامنكلو،ةيطارقميدلاىمسمتحت،مهدلبب

؟ةقطنملاتيتفتنماماعنيعبرأدعبنيملسملاناوخإلا"ليومت

؟يكبُيسمكو؟يكبيسمك؟هيفتكىلعاياحضلانملمحيسمكو

.ىلص-ع

2014بآ-سطسغأ،ندنل
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ةئيطخلاومهولاتامدقم

يسايسلامالسإلاوقافنلاورطق-

لاملابةوقلاورودلا-

ىضوفلاربنم،ةريزجلاةانق-

سالفإةصق:جراخلايفيرطقلارامثتسالا-
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يسايسلامالسإلاوقافنلاورطق

يف"يسايسلامالسإلا"تاكرحرطقمعدت،ةينالعوارس

.يئاعدلاجيورتلاوحالسلاولاملاب،ةقطنملا

وهامو؟رطقلةبسنلابهتيمهأام؟معدلااذهينعياذام،نكلو

؟هنمفدهلا

فسلفتنودنماهيفلمأتينأناسنإلكجاتحيةطيسبةلئسأ

دئاز

؟الثم"ةيطارقميدلا"معدبةلأسملاقلعتتله

.ققدناولاعت

ىشفتت،لهو؟الصأ"يطارقميد"يسايسلامالسإلاله

نملاومألاقفنتاهلعجييذلادحلاكلذىلارطقيفةيطارقميدلا

؟يبرعلاملاعلايفاهنععافدلاوأةيطارقميدلارشنلجأ

وهنوكينأجاتحيالفأ،قدصلاةلاسرءرملارشنيامدنع

ريياعمباومزتلينأسانلانمءرملابلطيامدنعو؟اقداصهسفن

اهبمزتلينأهبىلوألانمسيلفأ،ةيقالخأوأةينيدوأةيسايس

؟الوأ

تاكرحلكتاسايسوراكفأوتايعجرميف،دحاوليلدنمام

جهتنتتاكرحلاهذهنأتبثينأهنكمي،يسايسلامالسإلا

.اهلبقتوأةيطارقميدلا

يفموقي"يسايسلامالسإلا"دوجورربملكناف،عقاولايف

ايلاربيل"اجهنماهفصوبةيطارقميدلاةضهانمىلع،لصألا

.مالسإلاعم،مهروصتيف،ضقانتي"ايبرغ

يتلاةريثكلاتالداجملاوتارضاحملاوبتكلاكنععدو

اهفصوبةيطارقميدلانع"يسايسلامالسإلا"اذهولثمماهضاخ

ةيباختنالاتالمحلالظيف،الادتعامهتاباطخرثكأنإف،ارفك
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اهمادختسانكمي،ةليسوىوستسيلةيطارقميدلانإلوقت،اهسفن

نأبجيثيح،كلذدعبةرميأيفاهمادختسامتياليكل،ةرم

.هتعيرشوهللاىلاةيمكاحلادوعت

ةضهانملامهاياوننمائيشنوفخيالسانلاءالؤهو

.ةيطارقميدلل

لوبقلاأدبميضتقيةيطارقميدلللوألاساسألاناكاذإف

مهنافةطلساوملستاذإسانلاءالؤهناف،ةطلسلليملسلالوادتلاب

هللاو،هللاةطلسيهمهتطلسنأنودقتعيمهنأل،اهكرتنومزتعيال

دحأيأقحبفرتعيالهللاو.دحأيألهتطلسملسينأزوجيال

.(ضرألاىلعهللاءالكومهرابتعاب،مهنميأ)هنماهملستينأ

.رفكةيناملعلاو،ةيناملعللؤنصمهرظنيفةيطارقميدلاو

لكف،يأرلاوركفلاةيددعتبالوبقينعتةيطارقميدلاتناكاذإو

.رانلايفمهيأرريغيأرلكو،رفاكمهركفريغركف

ماصعةعيرشبسح"ةيناوخإنمالإجوزتياليناوخإلا"ناكاذإو

امدنعارفاكالإنكيمل،(ملسوهيلعهللاىلص)دمحمف،نايرعلا

ر!ةيطابقنمجوزت

.رخاللميرجتوريفكتةعيرشهنإ."يسايسلامالسإلا"وهاذه

.حيصفو،حيرصقافنةعيرشهنإامك

يأب،ديعبنمالوبيرقنمالهلةقالعالاماذهو

.اهميقنمةميقيأبالو،ةيطارقميد

الو،بازحادجوتالهنالوقي،رطقيف"ةيطارقميدلا"عقاوو

دجوتالو،ناملربدجويالو،تاباختنادجوتالو،ةيددعتدجوت

،ةيلوؤسملاوأةطلسلازكارمنمزكرميأيفةيسايستاسفانم

.هضرعودلبلالوطىلعاركفشقانيركفدجويالو

؟نابذكتامكبرءالآيأبف
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،"يسايسلامالسالا"معدنمفدهلايهةيطارقميدلانكتملاذإ

؟فدهلاوههسفنمالسإلانوكينأنكميله؟فدهلاوهامف

.ققدناولاعت

ةيددعتلانيدوهمالسإلانأ،عطاقلاليلدلاب،تثبيامكانه

ضفريوةيددعتلاذبنيهناف"يسايسلامالسإلا"نيدامأ.لوألا

.فالتخالا

نملبقيالمالسإلانإ،اضيأعطاقلاليلدلاب،تبثيامكانهو

نيدامأ.اورفكولوىتحسانلاباسحينأ،هسفنهللالوسر

.عيورتلاولتقلاوباقعلاوباسحلانيدهناف"يسايسلامالسإلا"

ريغهاركإلانأ،اضيأواضيأعطاقلاليلدلاب،تثبيامكانهو

يف)هاركإلاامنيب؟رخآءيشلكبكلابامفهسفننيدلايفلوبقم

."يسايسلامالسإلا"نيدوه(هريغونيدلا

لهلب؟ءيشيفمالسإلانميسايسلامالسإلالهأنيدلهف

؟هيناعموهتالالديفاونعمتله؟العفهللاباتكاوأرق

:ىلاعتلوقي

(29فهكلا)"رفكيلفءاشنمونمؤيلفءاشنمفمكبرنمقحلالقو"

ماعنألا)"اهيلعفيمعنموهسفنلفرصبأنمفمكبرنمرئاصبمكءاجدق"

(104

ةرزاورزتالواهيلعلضيامنإفلضنموهسفنليدتهيامنإفىدتهانم"

(15ءارسإلا)"ىرخأرزو

(8رطاف)"ءاشينميدهيوءاشينملضي"

(118:دوه)"نيفلتخُمنولازيالوةدحاوةّمأساّنلالعجلكبرءاشولو"

ىتحسانلاهركتتنأفأ،اعيمجمهلكضرألايفنمنمآلكبرءاشولو"

(99سنوي)"نينمؤماونوكي

(256ةرقبلا)"نيدلايفهاركإال":مث

مهيلعتسل(21)زكذُمتنأامنإركذف":ىلاعتوهناحبسلوقيو

ّنإ(24)ربكألاباذعلاُهَّللاُهُبِّذَعُيَف(23)َرَفكَوىلَوَتنَمالإ(22)رطيصُمب

.(ةيشاغلا)."مهباسجانيلعّنإّمث(25)ْمهباّيإانيلإ
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كلابامف،هسفنلوسرلاىلعسيلمهباسحنأينعياموهو)

تملسورطقهيلعتلصيذلاناوخإلالوسر،يسرمدمحمب

.(اميلست

؟نابذكتامكبرءالآيأبف

نيذلاكئلوأىتحو،نيملسملاىتحنورفكُيسانألنكميله

؟مالسإلابةلصيأمهلنوكتنأ،هللاالإهلإالأةداهشبنودهشي

تارورضلا"راعشتحتنوضقنياولظيتلاهتعيرشنعاذامو

اذهتحتابرلابضارتقالاىتحاوزاجأدقلو."تاروظحملاحيبت

وأمهتحلصميفكلذناكاملكهتعيرشنعاوضاغتدقلو.راعشلا

كلتدودحاومزتلينأمهريغلنوديريمهنكلو.مهقافنةحلصميف

.مهسفنأمهاهباومزتلينأنودنمامنإ،ةعيرشلا

.رركتيلظهنأالإ،فوشكموميدققافنوهو

دشرملاةوعدنمرصانلادبعلامجسيئرلارخسمويتاذ

الإ،ءاسنلالكلهديريناكيذلا،باجحللةبسنلابناوخاللماعلا

:طبارلااذهيفرظنا.هتانب

nFu9gF0لhttps://www.youtube.com/watch?v=OWC

.نوعبتييذلاقافنلاجذامننمدحاوجذومنالإاذهامو

:وهرابتعالابريدجلالاؤسلاف،رطقبرمألاقلعتيامرادقمبو

اهارتله؟نيملسملاناوخإلاةعيرشنمائيشةحودلاميقتله

؟نيرخألاىلعاهضرفبعفدتيكلاهسفنلةديفم

ىلايدؤينأفوشكملاقافنللنكميلهف،اقافنرمألاناكاذإف

؟ضرغيأقيقحت

نمفدهلاامهمالسإلاةعيرشالوةيطارقميدلانكتملاذإو

؟فدهلاوهامف،جيورتلاوحالسلاولاملابيسايسلامالسإلامعد

.طيسبلاؤس

.هيلعةباجاللادئازافسلفتجاتحيالوهو
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وأةشهدلابباصتالأكوجرأ،باوجلافرعتامدنعنكلو

.رعذلا

ىلعرطختنأنمدعبأتناكامبر،ةدوصقملاتاياهنلانأل

.دحأيألاب
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لاملابةوقلاورودلا

نيأفرعتالاهنأىتحادجريثكلا.لاملانمريثكلارطقكلمت

.ارودالوةناكمعنصيالهدحولاملانكلو.هقفنت

ةقيرطيفنمكتةيقيقحلاهتميقو.أدبملاثيحنم،يبسنلاملا

!هتيمكيفسيلو،هفيظوت

ةلواطىلعاهددبتامدنعكنكلو،تارالودلاتانويليرتكلمتدق

ءانبيفاهفظوتنييالمةعضبنمريثكبلقأاهتميقناف،تيلور

.روطتتوومنتنأىلعةرداقةرسأ

،ةقطنملالودقيزمتلنيملسملاناوخإلاىلعناهرلااهعضوب

امناو،هدحولاملاسيلقرحتلتيلورلاةلواطرطقتراتخادقف

.اهرسأبًاناطوأوتاعمتجمقرحتل

،تاعماجينبتنأ،ةضئافلااهلاومأب،رطقراتختنأنمالدبو

ةلطاعلايديألاصتمتةيعانصوأ،ةيعارزعيراشملومتنأوأ

تاعامجلومتنأتراتخادقف،عئاجوريقفيبرعملاعيف

!ةيداهج

؟تاعامجلاكلتتجتنأاذام:لأستنأرربيامةمثسيلو

.ايروسىلاسنوتنم،دلبيأيفالثمذخأتنأيفكي

يفاربكلقأتسيلاهنكلو،ايروسيفةريبكودبتدقةثراكلاو

ثدحف،سنوتيفامأ.رصميفارطخلقأتسيلاهنأامك،ايبيل

نوضغيف،هليوحتيفنويناوخإلاحجندلباذهف.جرحالو

.اهيفظومبتاورعفدتنأهتموكحردقتال،سلفمدلبىلا،نيتنس

قفاوتيامبنكلو.رييغتلاقحتسيايروسيفماظنلاناكدقل،معن

تاردقعمقفاوتيامبسيلو،ةيددعتلاةيعامتجالادلبلاةعيبطعم

ليومتىلعلاملاةردقبسيلو،نييباهرالادينجتىلعلاملا

.ىرخألادلبلافئاوطىدحتي(ينس)يفئاطعورشم

27



،خيراتلاةمكحبقثينأهنكمينَمل،ايروسيفرييغتلاعورشم

يديأبمتينأبجيناكامك،إطقفايجيردتوايملسمتينأبجيناك

!نييلوصأيديأبال،نيفقثم

؟مهفلاءوسبلاملاجيزمانداقاذامىلاف

داقدقلو!رييغتيأثدحينأنودنم،لماشرامدىلاداقدقل

يفنيقابلالكةايحريمدتىلاو،ناسنانييالمةعستريجهتىلا

هتارايخليدعتو،هسفنحالصاللضفأاليبسدجينأهنكميناكدلب

.ءامدكفسنودنم،ةيجيتارتسالا

ججدملالهجلااهجتنييتلاةيرقبعلل"كوربمفلأ"لوقنلهف

؟لهجلابججدملالاملاوأ،لاملاب

.رصمامكاردأامو

مدهنتيكلاهمدهينأيرطقلالاملادارأيتلاةيوازلارجحاهنإ

.اعيمجانسوؤرىلع

لومتنأ،نيملسملاناوخإلاىلعناهرلاب،رطقتراتخادقل

هطانلمدقيذلادلبلامكحتيكل،رجحتلاةديدشتايلقعب،ةباصع

،يقوشدمحأو،داقعلادومحمسابعو،ميكحلاقيفوتو،نيسح

،ظوفحمبيجنو،ىسومةمالسو،ضوعسيولو،ميهارباظفاحو

.مهركذليحتسينممريثكلا...و

فرعتنأىلعةرداقتناكاماهنأثيحبةيحطسلانمةباصع

ملاهنأىتحمثإلابةزعلااهتذخأةباصع؛همكحتيذلادلبلاةعيبط

ربتعيعمتجمىلاترظنةباصع؛دحأيأليغصتلةدعتسمنكت

يتلااهدحواهنأىلعو،رفاكهنأىلع،مالسإلالبقاملسمهسفن

.هيفمالسإلالثمت

نحطتيكل،هذهتيلورلاةلواطىلعاهلاومأرطقتعضودقل

.ةمسننويلمنيعستوحنهناكسدادعتغلبيادلباهب
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،ايروسيفثدحيامك،اودرشتوأاوعزانتمهنأوثدحولو

لاومالانممكيردأالو؟مهئاويالجاتحنسانكرطقمكيردأالف

نأىلعردقتسرطقتناكنإيردأالو؟مهماعطإلجاتحنسانك

نحنواميسال)اماعطوأءاطغمهنمنيئجاللاتاميخملمدقت

سقمدلابنولفريال،نييروسلانيئجاللانييالمنأ،فرعن

،سيئرلابةحاطإلاتررقيتلا،رطقتاليومتلضفبريرحلابو

.(هبعشبتحاطأف

يتلايهو)سالفإلاىلاسنوتنوملسملاناوخإلاداقاملثمو

رصماوداقمهناف،(ةمسننييالم10نعاهناكسددعفونيداكلاب

ءاقشألافطعو،يرابلاةمحرالولو.اضيأسالفإلاىلالعفلاب

امةيرشبةرزجممامأمويلافقنانكل،تارامإلاوةيدوعسلايف

.ةرزجماهدعب

رعذلاريثينأبجي،هنوؤشيفلخدتلادرجمىتح،دلبرصم

؟رشلاليومتبكلابامف.هيفءيشيأىلعمادقإلالبق

يبرعلاملاعلايفرقفلاطختحتشيعلاتالدعميفرظنإ

ناكسلاعومجمنم)ناسنانويلم100وحنلمشتاهنادجتسو

مماللةيرشبلاةيمنتلاريرقتبسح،ةمسننويلم370غلابلا

،(ةيذغتلايفصقننمنوناعيناسنإنويلم40مهنيب،ةدحتملا

نويلم96لمشيهنأدجتسولمعلانعنيلطاعلاددعىلارظناو

دجتسوةيمألاتالدعمىلارظناو،ءاسنلانممهنم%40،لطاع

مولعلاوةفاقثلاوةيبرتلاةمظنمبسح)ناسنانويلم97لمشتاهنأ

قوسىلارظناو.ءاسنلانممهنم%60نمرثكأ،(وسكلألا-

ماعلايفلمعةصرفنويلم1.5ىلاجاتجتاهنأدجتسولمعلا

.ةلاطبلاراطقنوبكريسمهنافالإو،ددجلانيدفاولالابقتسال

نألامللنكميناكفيكفرعتسو،هريغواذهلكىلارظنا

ربكأاهلعجيسناكمكو،رطقلايخيراتايميلقإارودواناكمينبي
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ريدقتومارتحاباهطيحيسناكمكو،ناسنإلكنيعيفةراقنم

.نيبحمللةلبقاهلعجيسناكمكو،اهلماكبةمأ

حنمياللاملانأ،مهفتملاهنأل،تيلورلاةلواطتراتخااهنكلو

.لامللةميقلاحنمييذلاوهناسنإلانألب،ةميقناسنإلا

نمريثكلاكلمتاهنأمأ؟لاملانمريثكلارطقكلمتلهف

؟هيفسالفإلا
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ىضوفلارينم،ةريزجلاةانق

.اهعم"ةريزجلا"ةانقوالإرطقركذُتال

نإلئاقلالوقلاءاروقطنملانمريثكلاكانهناف،لاحلاو

مالعإلايفىنعماذازكرمرطقنمتلعجيتلايه"ةريزجلا"

.ةناكملايفو

"دلبعارتخا"هنأكوودبيامنعةيمهألقيالرخآءيشكانه

مالكلاتجرخأاهنأب،لوألالضفلاقبسةانقلاكلتلناكدقل

.نلعلاىلا،اسمهلاقيناكيذلا

،ىلوألاةرمللو.حدصتتافالخلاتحبصأ،ىلوألاةرملل

.ناهجوةقيقحللحبصأىلوألاةرمللو.افوشكملدجلاحبصأ

توصلاب،ربخلاوحناقابسمالعإلاراص،ىلوألاةرمللو

لظيذلا)يمسرلامالعإلليبشخلابلاقلانمالدبو.ةروصلاو

راحمالعإلاحبصأدقف(ةسدقملاتاهشيلكلاودويقلاتحتحزري

عمتجرخف،هلعفتامةباقرللدعيملىلوألاةرملل...9،ةغللا

.حيحصاذهلك

،روتسملافشكىلعةأرجلاب،قحتست"ةريزجلا"تناكدقل

لكنيبىقرألاةناكملالتحتنأ،هنعتوكسمللنانعلاقالطابو

تأشنامدعبىتح،جاتلاكلمتتلظو.ةيبرعلامالعإلالئاسو

.هيلاتبهذاميفاهسفانتنأتلواحىرخأتاطحم

!نكلو

.اصقانلظذحاوءيش

،جاتلابحاطأو.دامرىلاقبسلاكلذلكلّوح،دحاوءيش

.رثكأالبشخجاتهلعجو
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املو.هفلخنمكيةانقلاهذهدوجونمىنعملالكناكءيش

حضاولانمراص،اوهسسيلوًانيع،ذوصقمهبايغنأانفشتكا

ةراثادصقي.هيفةميقالارود؛رخآارودةطحملاهذهلنأ

،ىرخأ"ةيتوصةرهاظ"درجم،ةانقلاتحبصأىتح،جيجضلا

.ةيتوصلابرعلارهاوظنم

.رمألاطيسبتلواحأس

.انتافالتخاوانتافالخنعفشكننأليمجو.لداجتننأليمج

.اهنأشبانتمصيّرعننأليمجولب.انبويعيّرعننأليمجو

.ةلداعملافصنلكشياذه

؟لداجتناذاملجأنم:نكلو

يفو.رخألاةلداعملافصنددحتيلاؤسلااذهىلعةباجإلايف

،بهذنماجات"ةريزجلا"جاتناكاذإامددحتيتاذلابفصنلااذه

.تاهرتلاءامبايلطمابشخوأ

.ايمالعإابسكمءاضوضلانملعجتنأ"ةريزجلا"تراتخادقل

هاجتايفءاضوضلاكلتفيظوتيفتلشفاهنكلو.تحجنو

.ناكًايأ..،رمثم

ةروخنمتناك،نلعملافالتخالاجيجضريثننألبق،انتويب

،نكلو.دبعملامدهننأبجاولانمناكو.نايغطلاوتمصلاداسفب

ةفسلفلاقفو،رخآدبعمءانبديعننأ،اذهدعبيقطنملانمنكيملأ

؟رصعلامئالتام

نمنوعضييتلا،مهتفسلفرادلاباحصألنوكينأيفكيناك

.نايغطلارجحنمهمدهنامقوفءانبرجحاهلجأ

؟اوراتخااذامف

راكفأعارصنمهولوحو.جيجضلابءافتكالااوراتخادقل

.ةيذحألاببرضوكارعومئاتشعارصىلا،لئادبوتارايخو
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اوفقوتينأةانقلاهذهةاعرراتخااذامل،لمأتتنألواحتامدنعو

لدابتهبشييذلامالكلابوأ)ةيذحألاببرضلالدابتدودحدنع

.ببسلافشتكتفوسامناعرسكنإف،(ةيذحألا

نأ:ديدحتلاهجوىلعهذهيه"ةريزجلا"ةفسلفتناكدقل

نيباليحتسمشياعتلالعجننأو،متاشتننأو،مدهننأ،عراصتن

ةعاشإولتقلاوبيرختلاةركفيذغتيكلامنإ.ةركفلاوةركفلا

.ءيشيأىلعقفاوتلانعزجعلاو،ىضوفلا

.ةيطارقميديأبهلةقالعالاماذهو

ضرألعورشماهنا.ءانبوشياعتعورشمةيطارقميدلا

متشلاوفذقللاعورشمتسيلو.رخألايأرلاويأرلانيبةكرتشم

يتلا"ةيئاضفلا"تارحانتللاعورشمتسيلاهنأامك.نييأرلانيب

وحنكرتشمهاجتااهنإ.ناديملايفةيومدتارحانتىلابلقنت

.هاجتااليفايطنزيباعارصتسيلو.امينالقعفده

يففقتلمثنمو.تققحامققحتل"ةريزجلا"عنصمتدقل

يكل،هتاذبادوصقمارايخهرابتعاب،تاذلابيوضوفلااهناكم

.غرافلالدجللالثممو،تارحانتللاربنمنوكت

اربنمتحبصااهنأاحضاوتابىتح،ليوطتقوضميملو

يهتناكةيوايفاملاةباصعلاهذهنأل،نيملسملاناوخاللايمسر

بتكم"يه؛تيتفتلاوقزمتلاىلاانذخأيسيذلا"دشرملا"

لكيفرودتةيلهأابرحتارحانتلالعجلفكيسيذلا"داشرإلا

.يحيسملاوملسملانيبامك،ملسملاوملسملانيب،تيب

؟كلذءاروببسلاام،نكلو

.ةياغللةطيسبةركفلا

"رخآلا"عموهيديلقتلاكعارصناف،ايموقمأتنكاينطو

رامعتسالاحلاصمنوكينأامإوه،اذهرخألاو.(يجراخلا)

.ةعمتجماهلكوأ،ةينويهصلاوأةيلايربمالاوأديدجلا
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نأذنمو.يجراخودععمعراصتننحنو،ليئارسإةأشنذنم

ودععم،هتيامحلجأنم،عراصتننحنو،لالقتسالاانلواح

.يجراخ

نكلو،عارصلااذههوجونمهجولكيفاريثكانأطخأ،اعبط

دحوتنيكلاليبسدجننألواحنانيقبو!جراخلايفلظجراخلا

عوننماودعانيلعحرطيليسايسلامالسإلاءاج،نكلو

دضيلصُييذلا؛(يلخادلا)"رخآلا"هنإ.لخادلاهنإ.فلتخم

،موصياليذلا"رخآلا"دضموصييذلا؛يلصُياليذلا"رخآلا"

.اذكهو...باجحلاسبلياليذلارخألادضباجحلاسبلييذلاوأ

ةيامحوه(لخادلا)ىلاةكرعملالقننمفدهلاناكدقل

"فئاوطلاءارمأ"ىلعجرفتتيكلاهلةصرفلاةحاتاو.ليئارسإ

.نورحانتيفيك

ىلابرحلالقنلنولهؤملاناتهبلاوروزلاءاهقفرثكأامو

!لخادلا

يذلاعورشملااذهنماءزجنوكتيكل"ةريزجلا"تدجؤدقل

.هيفةبرحلاسأراونوكيلنوملسملاناوخإلارهظ

عورشمناف"ديدجلاطسوألاقرشلا"ةطراخىلارظنلابو

لدابتييتلاىضوفللربنمىلاةجاحبناك،"ةقالخلاىضوفلا"

ةيضرأنعثحبلانمالدبو.راكفألاال،مئاتشلااهيفنورواحتملا

نمو"ةريزجلا"ةعيبطنمناكدقف،كرتشملاشيعللةكرتشم

.ناكملابيرختوضرألامده"يناوخإلا"اهبجاو

عورشمنال،يئاضفلا"ةريزجلا"رودىلعرطقتعفادو

نمتابىتح،دحوألااهعورشمراص"ريغصتلا"وبيرختلا

تناكاذإاموأ"ةريزجلا"يهرطقتناكاذإامزييمتلابعصلا

.رطقيه"ةريزجلا"
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نأل.ةناهإلادحغلبتداكتةاسأم؛ةيقيقحةينطوةاسأم،هذهو

.دحلااذهىلارغصتنأاهنكميالناطوألا

تمدقاذإرسختاهنأوه،اهسفننعرطقهفرعتمليذلاءيشلا

نمجمانربلااذهناكاذإرثكأرسختو،يئاضفجمانربكاهسفن

مهفءوسةحيضفهنأللب،ةيسايسةحيضفهنألسيل.اهجاتنا

.هكرحتيتلالئاسوللوخيراتلاىنعمليقيقح

ءارونم،ةناكملاورودلاوةميقلايف،أشنتنادلبلاتناكول

ارمقنوكتنأبجيناكةدحتملاممألاناف،ةيئاضفتاطحم

.ايعانص

ىرجمريغتيكلةينويزفلتةانقىلعلوعترطقتناكولو

نسحيف،تافاقثلاةقيمعو،خيراتلاةقيمعتاعمتجميف،خيراتلا

.مهفتلدوعتنأ،اهب

.نويزفلتلاربعناكرحتيالتاعمتجملاوخيراتلاف

سيلو،ةيلستلاوريونتلاورابخإلايهةيلاثملانويزفلتلاةفيظو

.تارحانتلالجأنمتارحانتعرزوأباهرإوأىضوفلجيورتلا

تناكامهم،تاروثلانأل.تاروثعنصلحلصيالهناىتح

أشنتيتلاةفاقثلاضرأىلعرقتستلدوعتنأجاتحت،اهتعيبط

ريغتتنأبجيف،دمصتونويزفلتلاربعةروثعنصنيكلو.اهيف

.خيراتلاناحتمامامأدمصتنأو،الوأةفاقثلا

"نأ.نأ.يس"تناكل،تايئاضفلاربعكرحتيخيراتلاناكول

،رخآبكوكعارتخالامامتةيفاك"زوينياكس"و"يس.يب.يب"و

؛"يطارقميدلا"برغللةيئالعتسالاوةيرصنعلاةيؤرلا"دقىلع"

.رطقالو،هيف"ةريزج"البكوك
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سالفإةصق:جراخلايفيرطقلارامثتسالا

ناسيدانيرتشتاهناف،اسنرفيفرمثتستنأرطقتدارأاذإ

يرتشتاهناف،يبرعلاملاعلايفرمثتستنأتدارأاذإامأ،نامريج

!ناوخإلاو"شعاد"يدان

،ةليوطتارامثتساةمئاقلا،ةيرسق،ةصالخدرجمهذهودبتدق

.هسفنتقولايفةيعقاولاةديدشاهناالإ

يفرظنأ،لاملليسايسلافيظوتلايفرظنلالبقنكلو

ىرتسو،جراخلايفةيرطقلاتارامثتساللةيفارغجلاةطراخلا

ةميقنيبقرفلايفرظنأمث.اضيأ"اجاوخلاةدقع"ـبةموكحماهنا

يفهرمثتستاممليلقلانيبو،"اجاوخلا"ىدلرطقهرمثتستام

.بائتكالاوقنحلابباصتفوسلو،ةيبرعلانادلبلا

ةيداصتقاةيلمعدرجمتسيلجراخلايفتارامثتسالا

فدهب،طقفحابرأقيقحتةصقتسيلاهنا،رخآمالكب."ةفشان"

.زاغلاوطفنلاةورثبضنتامدنعلبقتسمللتاطايتحاريفوت

.ةلخادتمتايجيتارتساوداصتقاوةسايسةصقاهنإ

،لاوحالالضفأيف،ةتكننوكتساهناف،كلذكنكتملامو

.لاوحألالكيفةاسأمنوكتسو

ةعوفدماهنأىرتسو،جراخلايفرطقتارامثتسايفرظنأ

لاملاءارونوكينأنودنماحابرأقيقحت:دحاويسيئرلماعب

ةمدخدصقيفيظوتلااذهنافىرحألابو.رخآيومنتفيظوتيأ

."احابرأ"...رمثتسملاينجيامنيب،رامثتسالانمديفتسملافرطلا

رمت:يلاتلاوحنلاىلعرومألايرجتروصلالضفأيف

،عسوتللتايناكمإلااهصقنتوأ،تامزأبىربكةيبرغتاكرش

"ةقفص"نميسيئرلاديفتسملا.اهتدجنلةيرطقلالاومألامدقتتف
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ةميقعفترتف،تاونسعضبرمت.تاكرشلاكلتوه،هذهرامثتسالا

.احابرأددجلاوىمادقلامهسألاةلمحققحيل،تاكرشلاكلتمهسأ

يفرامثتسالا"ةرقابع"دقتعياذكهوأ)!ةصقلاتصلخ...و

.(رطق

!فصنوارايلمحبصأرايلملا

يقيقحلادئاعلاوهام:وههتهجاومنمدباليذلالوألالاؤسلا

امأ؟حابرألابهذتسنيأ:وهفيناثلالاؤسلاامأ؟رطقهينجتيذلا

حابرألاسيياقمتناكاذإ:وهف،مهألاامبرو،ثلاثلالاؤسلا

؟لودلاعملغتشتاهارتلهفأ،دارفألاعملغتشت،(ةيمكلا)

فوسرطقنأ،لقألاىلعةيباسحلاةيحانلانم،امامتحيحص

حيحصنكلو!لاملايفةدايزلاىلعرصتقيهنكلو،ادئاعينجت

تاكرشلاكلتنيكمتباسحلبهذيامنإيقيقحلادئاعلانأاضيأ

باسحل،ماعهجويف،بهذيهنأامك.الوأاذه.اهتوقةدايزو

رايلملانأوه،رخآلاءيشلا.هيفرامثتسإلامتييذلادلبلاداصتقإ

دلبلالخادةيداصتقالارئاودلاباحريفرودتلظتسفصنو

اهنأكلىتح،اهبحسنكمينللاومألاو.هيفرامثتسالامتيذلا

رئاودلايفالإررقتينلاهريصمو.اهلرارقالةماوديفتقرغ

!رثكأذخأتلالإليلقلايطعتاليتلا،دلبللايلعلاةيدايسلا

اللاملانأوه،رامثتسالليرطقلاطمنلايفمهألارصنعلا

اهبمكحتلانكميةرئاديفروديالو،اددحمايداصتقااعلطتمدخي

اميسال!تدازاملكدعتبيكلفيفرودتماقرأدرجمىقبيل،ايلخاد

رمثتسملادلبللماعلاداصتقالاىلعرطخأنوكيساهبحسريثأتنأو

!اهنمجرخيالدلبىلالخدييذلاشرقلاناف،ببسلااذهل

!كانه...داصتقالاةمدخيفهروديدؤيلكانهروديىقبيو
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يكل،ددحميداصتقاراطإيفرودياليذلالاملاناف،اذكهو

هنوكودعينل،ةيلخادحلاصمةرئاديف،اددحمايومنتاهجوتمدخي

املكو.بسحفمهحلاصمونيرخألاةطلسلعضاخلامهنإ.ءابه

.رثكأهيلعةيجراخلاةرطيسلاتحبصأاملك،رثكأداز

،لاملانمديزملازانتكالجأنميضميلاملارامثتساناكاذاف

دجوتهذهو!ماقرأماقرألاو،قروقرولانأ،يهةيئاهنلاةقيقحلاف

نكتملامكنإفكلذبو.اهبمكحتتفيكفرعتةيزكرمفراصم

مكحتلاكنكمييجيتارتسافيظوتةرئاديفاهريودتىلعارداق

!هسفنيئاوشعلالاملانمءاطغب،هتعابطنكمتقرولاناف،اهيف

نل،(ةيدقنةميقك)فصنوارايلم،رايلملاتلعجيتلاحابرألاو

ةرئاديفتلخداهنأل،الوأ.قالطإلاىلعاهنمدحاوشرقدوعي

تمتاهلثمفصنوارايلمنأل،ايناثو.اهيفكللخدالةمدخ

ولوىتحو.يجراخلا"رمثتسملا"بلجاممتانامضبهتعابط

ضفخنت،هاجتانودنماقرولظيهناف،قرولاضعببحسنكمأ

.رارمتسابةيدقنلاهتميق

ةصروبيفلامنمهوبسكيامباوأنهينأدارفألاعيطتسيدق

.لودللةبسنلابامامتفلتخمرمألانأالإ،رامثتسالا

؟اذامل

ةليفكنوكتفوس،لاثملاليبسىلع،ةدحاوحالسةقفصنأل

.هفاعضأفاعضأصاصتماو،هصاصتماب

معزُيدقامصاصتمامتي،اهلثمىرخألئاسوبو،ةلوهسلاهذهب

!لوداهققحت"حابرأ"هنأ

لجأنملاملايفرامثتسالاةمسيهةيئاوشعلانوكتامدنعو

"ةيصخش"ددحتيكلاهدرفمبيفكتةفصلاهذهناف!لاملا

.ىرخأةيحاننمهلتقتو،ةيحاننم،رامثتسالا

؟اذامل
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مدخيالو.ايجيتارتساافدهمدخيالرامثتسالانأينعتاهنأل

الدبو.ةيلخادءانبرصانعبهيلاهجوتلايرجيايداصتقااعورشم

اهناف،(ةينيصلاتارامثتسالالعفتامك)تاذللانيكمتنوكتنأنم

!تاذلاىلعرخاللانيكمتنوكت

تارامثتسالانمطمنلااذهنأفرعيلكلاف،تاذلابانهنم

،يلاتلابو!لخادلايفةورثلابضنتاممعرسأبضنيةيجراخلا

ىوسسيل،"لايجألالبقتسملتانامض"ريفوتىلعليوعتلاناف

تايلمعربكأنمةدحاوىلاىقرتولب،ةيبغو،ةجمسةعدخ

.خيراتلايفلايتحالاوبصنلا

ثيحلخادلايفداصتقالاةوقالإهيمحتالجراخلايفلاملا

.رمآتلاوءاليتسالاوةرداصملاوزازتبالاديهلاطتنأنكميال

يفجاتنالاوفيظوتلاةرئادالإهيمحتالجراخلايفلاملاو

.اهكلفيفروديوةرئادلاكلتلالمكمنوكيامدنعالإو،لخادلا

ال،جراخلايفلاملاناف،ةلاعفةيلخادفيظوتةرئادنودنم

ةيلمعدرجموأ،لاوحألالضفأيف،مهودرجمهنإ.هيفةميق

.بيرهتوبلهن

يهو!ةدحتملاتايالولايفةمخضتارامثتساكلمتنيصلا

ةظفاحيف،ةيكريمالاةنازخلاتادنسىلعملاعلايفزئاحربكأ

.رالودرايلم800وحناهتميقعومجمغلبي

،ماعدعباماعلءاضتتتادنسلاهذهةميقنأفرعتنيصلا

لصاوتملاعجارتلاعمو،رالودلاةميقللصاوتملاضافخنالاعم

مخضتلاةفلكعمو،ملاعلايفةيداصتقالاةدحتملاتايالولاةناكمل

اهلاومأعضتنيصلانأالإ..،ايجيردتلكآتيلاملالعجتيتلا

:كانه

.ةدحتملاتايالولاىلااهتارداصمعدلجأنم-1

.ةيراجتلاتاضوافملايفةيوقعارذكالتمالجأنم-2
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.يلحملايداصتقالاومنلاةيطغتلجأنم-3

ةيراجتلاعيراشملاوتارامثتسالايفعسوتلالجأنم-4

.ملاعلاءاجرأةيقبيفةيومنتلاو

ىلعجودزميداصتقا-يسايسطغضةسرامملجأنم-5

ةيداصتقالاتامزألاتايعادتوبقاوعنمدحللةيكيرمالاةرادإلا

.ةيجيتارتسا-ويجلاو

.يملاعيداصتقاذوفنكالتمالجأنم-6

وهو،سالفإلاىلاتادنسلاكلتبرمألاىهتناولوىتحف،اذكهو

طاسقأعفدنعةدحتملاتايالولاتزجعاذإ،اعقوتملظيسرمأ

،تققحدقنوكتنيصلاناف،رالودنويليريت12ةغلابلا،اهنويد

.نمثبردقتالداكتةيجيتارتساوةيداصتقادئاوع،نيحلاكلذىتح

ةدحتملاتايالولايفينيصلارامثتسالايفيسيئرلارصنعلا

.نيصلايفةيمنتلا:وه

!حاتفملاوهاذه

ومنمعدليضمينأبجيجراخلايفرامثتسالا:ىرخاةرابعب

.لخادلايفيقيقحيداصتقا

عيراشمهنإ.لامقوفعضويالامسيل،يداصتقالاومنلاو

يملعمدقتةعانصوةيرشبةيمنتوتامدخوجاتناولمع

.يعامتجاو

ربكأيناثنيصلاتحبصأ،ةيلحملاةيمنتلاةيجيتارتسالضفبو

.ملاعلايفةيداصتقاةوق

يفرامثتسالكناف،لخادلايفةيداصتقاةيمنتنودنم

ةراسخلابيهتنيفوس"رامقبعل"هنوكودعينلجراخلا

.فاطملارخآيفسالفالاو
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.ةمخضودبتتادئاعجراخلايفتارامثتسالاققحت،معن

يهتنتوءارغالابأدبت."بصنةيلمع"لكعملاحلاوهاذهنكلو

.سالفالاب

ناف،ىتشبيلاسأوعئارذب،طفشلاوسنكلاأدبيامدنعو

.باحسنالللاجملااهلكرتينلجراخلايفتاورثلا

.جراخلاىلاكبعشلاومأبيتأتنأ"ايدايس"ارارقنوكيدقف

!كرارقسيل،رخآ"يدايس"رارقاهبحسنكلو

.كلذفرعيوالإ،دحأنمام

يمحينأىلعرداقيومنتعورشمنودنمهناف،لاحلاو

نوكتنلةيجراخلاتارامثتسالاناف،مامألاىلايضميو،هسفن

،مهبوعشءامدنورماقملااهقوفعضي،تيلورةلواطنمرثكأ

جراخ،نوذاخشلالكرُياممصخرأب،مهلكرومهقحسبيهتنتو

.ونيزاكلا

:لاثملااذهيفلمأتتنأكلو

ةليفك،تيوكلليقارعلاحايتجالاليبقنمةدحاوةمزأتناكدقف

تارشع!سالفإلاةفاحغلبي"يتيوكلالايجالاقودنص"لعجب

اودارأنيذلانويتيوكلاف.نيعةشمريفءابهتبهذ،تارايلملا

اوعضونأدعبو.مهلبقتسمنمةروتافلااوعفد،مهرضاحريرحت

لئاوأنيبنمناكيذلا،يرامثتسالامهقودنصيفمهلامآ

اهربكأنمنكيملنإ،ملاعلايفةيدايسلاةيرامثتسالاقيدانصلا

نمءيشلكةراسخىلااوهتنادقف،1990ماعةبتعىلعاضيأ

ىلعريخألابوثلا!هسفنمهدلبالإاوبسكيملو،مهولاكلذ

دعبلوحتتملضرألاتحتتاورثعضبمهلتيقبو.مهداسجأ

يهترخبتوتراطدقتناكلالإو!كنبزيلكرابيفتاباسحىلا

.ىرخألا

!هللدمحلالاقو
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ناكحايتجالانأدقتعينأءرمللزوجيلىتح،كلذثدحدقل

احايتجاعقاولايفناكهنأالإ،تاعردملاودونجلاب،ايقارع

لجأنمعيبتنأتيوكلاترطضايتلاريتاوفلابايكريمأايناطيرب

.كانهوانهاهكلمتتناكةريثكةيرامثتسااصصحاهديدست

نمهينعيامعنيلفاغحايتجالابقارعلااورغأنيذلاناكلهف

!؟مهفراصميفربكتاهنورياوناكيتلاةيتيوكلالاومألاةيحان

ىلعبلعثلانمتأينأعيطتسيالهنافرعيوالإ،دحأنمامو

.هتاجاجد

!نونمتينولازياممهنأالإ

نوفرصتي،ةطاسبلكب،مهناللب،نوفرعيالمهنألسيلنكلو

!بتاورنودنمامنإ...،ءالمعك

باسحىلعيبنجألاحلاصمنومدخي.ضيرعلاملقلاب،ءالمع

ةمدخ،ءايربألانييالمءامدباسحىلعو،مهبوعشحلاصم

!طقفةصاخلا...ةصاخلامهضارغأل

200وحنبردقيالامسأريرطقلايرامثتسالاقودنصلاكلمي

.(2014ماعتاريدقتبسح)رالودرايلم

؟قودنصلااذهلاومأعضوتنيأف

..،رمثتسترطقنأىرتسوليصافتلايفققد

،"اجاوخلا"داصتقاةمدخل-1

،ةيئاوشعةيفارغجةطراخيف-2

،ةيئاوشعتاعانصةطراخيف-3

.يلحميومنتلولدميذفدهنودنم-4

،لاثملاليبسىلع،يرطقلارامثتسالازاهجىرتشادقل

نكلو،(نغافسكلوف)و(هشروب)و(زرتوملارنج)يفاصصح

نالسيلو،تارايسعناصىلالوحتتنأديرترطقنألسيل
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ىدلاهضرفتيكلتاكرحملانمءازجأالويغاربجتنتةحودلا

.نيجتنملاكئلوأ

ةحايسللجيورتللسيلنكلو،كانهوانهقدانفزاهجلاىرتشاو

.اهقدانفيفتازوجحنامضلالو،رطقيف

سيلنكلو،(زدوراه)و(يربزنياس)رجاتمزاهجلاىرتشاو

.كانهاهسفنلاقوسدجتيكلنيكلهتسمللعئاضبجتنترطقنأل

نبمساجنبدمحخيشلالاق،"زدوراه"رجتمءارشبقعو

،(كاذنآ)ةيجراخلاريزويرطقلاءارزولاسيئريناثلآربج

رامثتساللرطقةئيهةرادإسلجمسيئربئانبصنملغشيذلا

مهدهجىراصقنولذبيس"رطقيفنيرمثتسملانإ،يذيفنتلااهسيئرو

ةحايسلللضفأيلاتلابوهيلعوهامملمجأهلعجورجتملااذهثيدحتل

:نعالقن)."صاخلكشبنييناطيربللو

WWW.Cop18.qa/ar-Cla

ىلعراهدزالاقيقحتىلعًاصرحجراخلايفقاطنلاةعساوتاكارش:لاقميفرظنا

.(ديعبلاىدملا

؟نملونيأنكلو،"ةحايسلللضفأ"

!ايناطيربيفةحايسلللضفأ:باوجلا

هيلعقفنُتو،ازكرماهبعشلاومأنميرتشترطق:رخآىنعمب

،رطقيفةحايسللسيلو،ايناطيربيفةحايسلللضفأنوكييكل

.نييرطقلاةمدخلسيلو،"صاخلكشبنييناطيربلا"ةمدخلو

.ابوروأيفةمخفلاقدانفلاتارامثتسالكيفلاحلاوهاذهو

!كانه...ةحايسلاداصتقاةمدخلكانهىلابهذتةيرطقلالاومألاف

11-8موي)ةيرطقلا"قرشلا"ةفيحصيفرشنريرقتلوقيو

رايلم33,3غلبايناطيربيفةيرطقلاتارامثتسالامجح"نإ(2013

؛(زيلكراب)كنبيف"ةمهم"ةصحوندنليف(دراش)جرب:لمشتو،رالود

نمةئاملايف20ةصحو،ورثيهراطملةكلاملاةكرشلايفةئاملايف20و

.(يربسنيس)رجاتمنمةئاملايف26ةصحو،(ندماك)قوسةيكلم
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زاغلابايناطيربدوزتةلودربكأتحبصأ"رطقنأريرقتلافيضيو

:نعالقن)."ةئاملايف85ةبسنبلاسملايعيبطلا

http://www.menara.ma/ar/2013/11/08/872362

؟كلذينعياذامتظحالله

!ايناطيربنمجرختالزاغلاتادئاعنأتظحالله

متي،ايناطيربنمرطقهينجتيذلالاملانأتظحالله

!ايناطيربيف"ةيمنتلا"ةمدخلهرامثتسا

يتلا،اسنرفيفرطقتارامثتسالةبسنلابلصحيهسفنءيشلا

15,7ـبردقتيتلا،ايناملأيفو،رالودرايلم16,5وحنبردقت

.(ريرقتلاسفنبسح).رالودرايلم

ةيبرغتاكرشدوعت،زاغلاءاقلةيبرغتاكرشهعفدتامف

!مهسألباقم،هذخأتلىرخأ

؟اذهنمحبقأ،يرامثتسافخسدجوينأنكميله

يتلاةديصقلايفينودربلاهللادبعريبكلاينميلارعاشلاناك

ددمتيفيكوكشي،"يردتنأهنمعظفأو..يرجياملهجعيظف":اهعلطم

رعاشمنمةمقيفلاقىتح."ةينطو"ديأبهوزغددجيلرامعتسالا

:يزخلا

نمثالبعيبىلا..عيبنمراعلاىقرت

ينطورمعتسمىلا..زاغرمعتسمنمو

ضعبيف،راعلاىقرتينأعقوتيلناكامينودربلانكلو

عفدننحناعيبراص"نمثالبعيبلا"ىتحف.دحلااذهىلاانناطوأ

!هنمث

دتيانويرتسشناميدانءارشلضوافتترطقتناكامنيبو

سيئرناك،رالودرايلملافصنونيرايلمغلبمب،يناطيربلا

عيبروبأدلاخروتكدلاندرألايفرامثتسالاةئيهيضوفمسلجم

رايلم1.540غلبةكلمملايفةيرطقلاتارامثتسالامجحنإلوقي

.رالود
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،هلكهبعشب،ندرألانأظحاليملنيكسملالوؤسملااذه

ةركيدانةميقنم،رطقنيعيف،ةميقلقأ،هتئيبيفهتناكمبو

.ايناطيربيفمدق

.أوسأوهامكانهف،يفكيامبائيسكلذلكناكاذإ،نكلو

قيزمتلاعورشمةمدخلاهلاومأنمرطقهقفنتامىلارظنأ

نأىرتسو،ناوخإلاوشعادهاعرتيذلاباهرإلاوتيتفتلاو

صاصتمادصقيالو،عئاضبجتنيال،لاملليسايسلافيظوتلا

،يبرعلاراوجلالوديفةيمنتللعيراشممعدىلاهجتيالو،ةلاطب

،ىضوفلاولتقلاعرزو،بارخلارشنامنإو،تامدخةياعرالو

.لخادلانمرجفتيناكربىلااهتمربةقطنملاليوحتدصقب

ناسيفرامثتسالاىلعيراجتلاسالفإلارصتقاول،تيرايو

!نامريج

ملابرعنيعجشمدجينأيدانلااذهلنكميناك،لقألاىلع

.ناوخإلاوشعاديدانمهلتقي

نود،تامهنأينودربللزيخف،يرجياملهجاعيظفناكاذاف

!يردينأ
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يناثلالصفلا

رشلاتارايخ

ناطيشلاةكوشوةميرجلاعبن-

"ملسمبسيلهناالك"-

فنعلاوةيطارقميدلا-

ريخألايفئاطلاناسنالاو"خيراتلاةياهن"-

نيدالببزح،يسايسلامالسإلا-

ديدجلايناوخإلاجذومن-
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ناطيشلاةكوشوةميرجلاعبن

ةنيدميف1928ماع"نيملسملاناوخإلا"ةعامجتأشندقل

.ناينعمناكملاوخيراتللو.ةيليعامسالا

لاضنمضخيفتءاجةعامجلاةأشنناف،خيراتللةبسنلابامأ

مهتمدقميفو،نويرصملانوينطولاهدوقيناكيررحت

.رصملالقتساويناطيربلارامعتسالاءالجلجأنم،"نويدفولا"

ةانقةكرشلارقمةيليعامسالاتناكدقف،ناكمللةبسنلابامأ

.ةيناطيربةيركسعةدعاقوةيرامعتسالاسيوسلا

كانهناكهنأيف،ةعامجلاسسؤم،انبلانسحخيشللبنذال

اهيفبنذاليتلاتافداصملارادقأنمردقكلذف.خيراتلاكلذيف

.ءيشيأاهتاذدحبينعتاليهو،دحأل

لماع"ردقلا"نععفريليفكيامقئاقحلانمةمث،نكلو

.هيفةفدصلا

،ةعامجلااهيفتأشنيتلاةئيبلاىلعفرعتننأةجاحلايضتقت

رادقأالوتافداصمالاماذهو.ةئيبلاكلتيفاهتارايخفرعنل

.تارايخهنإ

تعفرروتكدلازرابلاةيرصملاةينطولاةكرحلاخرؤملوقي

ةعيلطلاراد)،"اذاملو،فيك،ىتم..انبلانسح":هباتكيفديعسلا

مضخيفتأشنانبلانسحةيصخشنإ،(ةرشاعلاةعبطلا،قشمد،ةديدجلا

.تقولاكلذيفرصميفةايحلاىلعىغطتتناكتاعارصةدع

.ةظفاحملاىوقلانيبوةماعريونتلاةكرحوملعلانيبعارصلا،لوألا

.ةيمالسالاةفالخلاةاعدنيبوةيرصملاةينطولانيبعارصلا،يناثلاو

.داضملاريشبتلاوريشبتلانيبعارصلا،ثلاثلاو

.اهيضفارنيبوةيطسوتملاوةيبرغلاةاعدنيبضقانتلا،عبارلاو

.ديلقتلاوديدجتلانيبمادصلا،سماخلاو
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ردصملا).ةسايسلاةبعليفهتاسسؤمونيدلارودلوحلدجلا،سداسلاو

(56-55ص،روكذملا

هذهنمانبلاخيشلاذختافقوميأةفرعمبعصلانمسيلو

اهراكو،ريونتللايداعم،ملعللاضهانملجرلاناكدقف.اياضقلا

امهنإةلئاقلاةركفلانعاعفادمو،ديلقتلاةاعدنمايعادو،ةينطولل

.ءيشيفمالسإلانمسيلهناف،ايسايسمالسالانكيمل

وهامكانهف،ةيهقفلاوأةيرظنلاليصافتلانعاديعب،نكلو

دادتماىلعهسفنضرفيفوسو،لصافملاهذهيفةيمهألاديدش

.اهتيوهواهتعيبطاهلددحيوةعامجلاخيرات

لاضنلامضخيفتأشننيملسملاناوخإلاةعامجنإانلقله

ةيرحلاولالقتسالالجأنمدفولابزحهدوقيناكيذلايرصملا

؟رامعتسالاةقبرنمصلختلاو

يفناكلهو؟لاضنلااذهنمةعامجلاتنبتفقوميأف

؟هدضفقتمأهدناستاهسفنتدجولهو؟اعورشمالاضناهرظن

؟نمةمدخلف..هدضتفقوولو

،دفولابزحتداعاملثمابزحداعتملةعامجلانإلوقيعقاولا

ىلاةوعدلانمالدبو.ةيرصملاةينطولاةكرحلالكهفلخنمو

.ةيمالسالاةفالخلاةداعتساةركفةعامجلاتحرطلالقتسالا

تاعلطتلكهرربت،اينطواعورشملالقتسالاناكامنيبو

نإف،خيراتلاةكرحلةيعيبطةجيتنلكشيولب،ةرمعتسملابوعشلا

دعباميسال،خيراتلادضاراسمتناك،ةيمالسإلاةفالخلاةداعتسا

،(ةينيدلاتايروطاربمإلارخآ)ةينامثعلاةفالخلاةميزهورايهنا

نإلوقلازاجولو.ضرألاناكرأعبرأيفةيموقلاةلودلاءوشنو

نمناكلهفأ،رابتعالابريدج"داهج"ةيمالسإلاةفالخلاةداعتسا

نمينطولا"داهجلا"دضةرثعرجحىلالوحتينأهلزئاجلا

؟ةيرحلاولالقتسالالجأ
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نيرمعتسملانودراطينويرصملاناكامنيبهنأيهةقيقحلا

مهتايحسمتو،ةسوملمةيضقيهو،مهنطويفمهتدايسلجأنم

ةفالخلا"ناخدطيخ"نودراطينويناوخإلاناكدقف،ةرشابملا

.لجألانععافدلالجأنملجاعلابررضلانوقحليف،ةيمالسالا

مهفتفوسف،قورافكلملاوهدوصقملا"ةفيلخلا"نأتفرعاذاف

،ةضهانلاةينطوللمهتاداعملرظنلابو.نَمةمدخلو،يهةفالخيأ

؛نيرمعتسملل"نييعيبطءافلح"كاورهظينأيهيدبلانمناكدقف

مهنألةرورضلابسيلو،ةيفظولاورودلابءالمعوأ"ءافلح"

.مهدايسأنمةرشابمرماوأنوقلتيوأبتاورنوقلتي

.دعباميفلئالدلانمريثكلاهلحضتتفوساماذهو

ةعماجةوقكترهظيتلاةيرصملاةينطولالباقميفف،اذكهو

،ريونتلاةكرحتاعلطتعمقفاوتيراسميفدلبءانبلةحماطو

يهو.اداضماليدب،ناوخاللةبسنلاب،"ةيمالسالاةيوهلا"تناك

.ةينطوةعيبطتاذاياضقيأبلفحتالاهنألب،نطوالبةيوه

تعفتراضرأةعطقلكنإ":"مالسالاةيموق"لاقميفانبلالوقي

يفدهاجيو،هللمعيو،هبظفتحيملسملكلنطويهمالسالاةياراهيف

.(32ص،قباسلاردصملا)"هليبس

،عباسلاناوخالادشرملوقيل،اماع80وحندعب،موييتأيسو

لالتحالانإ،"فسويلازور"ةلجمعمراوحيف،فكاعيدهم

امدجيالهنإو،ملسمهنال،الالتحانكيملةيبرعلادالبللينامثعلا

نملجررصمسأرينأ،ةيمالسإلاةدحولايعاودب،عنمي

ديعس:رظنا)."رصموبأو،رصميفظط":اطخاسفاضاو،ايزيلام

(2010،ةفاصفصراد،"ظطلاراوح"،بيعش

مهف،ناوخإللةينطواللاةعيبطلاءوضيف،ابعصنوكينل

ىلاةيناطيربلاةيرامعتسالاسيوسلاةانقةكرشعفديذلاببسلا

ءانبل(هينج500)ةميقب،نامزلاكلذسيياقمبريبك،عربتميدقت

ةكرحدوجونأكلذ.ةيليعامسالاةنيدميفةعامجلاتارقملوأ
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ال،لالقتسالافدهنعينطولالاضنلافرحتنأعيطتستةينيد

ةأفاكملاقحتستةمدخيهو.نيرمعتسمللةليلجةمدخمدقتنأودب

.عيجشتلاو

ةكرشنمعربتيقلتهلزوجيفيكانبلالئسامدنعو

،انرحبرحبلاوانتانقةانقلاو،تاجاوخلالامالانلاماذه":لاق،ةيرامعتسا

."نمزلانمةلفغيفنوبصاغءالؤهوانضرأضرألاو

اذإامسيل،وهخيشلاءاكذىلع(تفيملوأ)تافامنكلو

ةكرحلالاملاةيرامعتساةكرشمدقتاذامللب،"انلاملاملاناك"

بلاطيبزحلهلثممدقتالاذاملو؟اهريغنودناوخإلاةعامجك

؟دفولابزحلثملالقتسالاب

مدخييكلاروجأموأاليمعنوكينأءرملابطرتشيال

،ةديعبلاوأاهنمةبيرقلا،فادهألاقفاوتتنأيفكيذإ.رامعتسالا

عقومنمفرصتولوىتح،هسفنضرغلايدؤيءرملادجييكل

.ءادعلا

قيدصنمكلريخ،كفادهأمدخياودعنإف،عقاولايفو

كرصنبانيدمنوكتنأنودنمكودعبلغتسكنأل.كعمبراحي

.دحأل

،دعباميف"برعلانودهاجملا"اهيدؤيسيتلاةفيظولايههذهو

تارباخملاةدايقتحت،ناتسناغفأيفةيعويشلااوبراحذإ

دضاهبرحيفةدحتملاتايالولاةمدخلاوةيكيرمالاةيزكرملا

نأنودنم،ايخيراتاراصتنااهلاوققحو،يتييفوسلاداحتالا

حلاصمةمدخلمهفيظوتمتينيروجأمءالمعكمهسفنأىلااورظني

."خيراتلاةياهن"وههراصتنانأ،دعباميف،يعّديسيذلا،"ودعلا"

مهنأوهرصميفنويناطيربلانورمعتسملاهلعفاملكو

ةباينلابو،مهلبراحتيكلاهومعدف،ومنتةينيدةكرحاوظحال

.ءالجلابمهبلاطتيتلاةينطولاةكرحلا،مهنع
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يردت،سمألابامكمويلا،نيملسملاناوخإلاةكرحتناكله

الاهنأمأ،هتاعلطتورامعتسالاعيراشمةمدخيففظوتاهنأ

؟يردت

.نيتلاحلايف،ةميظعةبيصملاف.مهيال

ةعنامدرجموهنيدلا":لوقلازبوهساموتنعديعسلالقني

اهمدختستيتلانمألاتاوقنمىرخأةوقةسينكلاو..ةيعامتجالاقعاوصلل

يفشيجلاوسيلوبلانعفلتختال،يعامتجالارارقتسالاظفحلةلودلا

ىلعميقتاهنإ،ةفلكتلقأامبرو،ىدمعسوأوارثأاهنملعفأاهنكلو،اهتعيبط

.ضوعسيولبدنعالقن،51ص،ديعسلا)."هلخادهلامزالمايطرشناسنإلك

.(282ص،1969ليرباددعلالهلاباتك،2ج،ثيدحلايرصملاركفلاخيرات

طينتوةفالخلاةدوعببلاطتةينيدةكرحدوجونإف،لاحلاو

يف،ةيناطيربلاحلاصملامدخيكلمبةموعزملاةفالخلاهذه

ودبتساهنأودبال،لالقتسالالينببلاطتةينطوةكرحةهجاوم

.شيجلاوسيلوبلانمةدئافرثكأ،نيرمعتسملانيعأيف

ناوخإلاةكرحنمنورمعتسملادارأيتلاةفيظولاتناكدقل

عفدو،ةهجنم،ةينطولاةكرحلابرضيه،اهيدؤتنأنيملسملا

ارشابماديدهتلكشيالفدهبادهأبقلعتييكلعمتجملا

.ىرخأةهجنممهحلاصمل

نيملسملاناوخإلاةكرحاهيدؤتلظتسيتلاةفيظولايههذهو

.هلكاهخيراتدادتماىلع

نوقلتياوناكناوخإلانأىلعلئالدلانمريثكلاريشتو

ناوخإلاو.ةيناطيربلاةرافسلانمامظتنمامعدوةيلامتادعاسم

تادعاسمىلعلوصحلاباضورعاوقلتمهنأاوركنيملمهسفنأ

ضفرانبلانأاودكأناوخإلانأمغرىلعو،(138ص،ديعسلا)ةيلام

ميدقتمتياذاملمهسفنأاولأسيمل،ىرخأةرم،مهنإف،ضورعلاكلت

؟اذاملباقم:مهسفنأاولأسيملامك،مهلضورعاذكه
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ناوخإلاةعامجلةيلمعلافقاوملاوةسوململاعئاقولانكل":ديعسلالوقي

ةرافسلاالو(يقدصليعامساءارزولاسيئر)يقدصالهنأدكؤتنيملسملا

.(139ص)"مهضورعاومدقامدنعاجذساوناكةيزيلجنالا

لئاوأدحأ،ةعامجللماعلاليكولايركسلادمحألوقيو

لارنجلارضح1940سطسغا25موييف"هنإ،انبلانعنيقشنملا

يفانبلانسحذاتسالاالباقوندثويهرتسملاقرشتسملاهتبحصبونوتيالك

ذخأو(ناوخالاةديرجراددعباميفتحبصايتلا)ةميدقلاةيعمجلاراد

يناطيربلارامعتساللمهئادعباوفرعنيذلاناوخإلاةوعدنعهعمناثدحتي

ةيلعفةمهاسماومهاسونيطسلفةيضقيفخيراتلااهلجستاكرحباوماقو

ذاتسالامهلاحاف،1935ةنسةدلاخلااهتروثتماقنأذنمةيضقلاهذهيف

امدنعو)(....)ةعامجللاماعاليكوهتفصبيركسلادمحأىلعلاحلايفانبلا

ةوعدلاهذهنإ:مهدحألاق(يركسلالزنمىلا1940ربمفون14موياوءاج

.ىدمعسوأىلعاهتلاسريدؤتنأعيطتستللاملابىوقتنأبجي

وهويطارقميدنيدمالسإلانأكحراصأينإ:لاق،ينعتاذامتلق"

ديمكلدمننأانيأراذهل،دادبتسالاوةيروتاتكدلاةضهانميفانعمقفتم

ةعفدكهينجفلأنيرشعغلبممكلمدقننحناهو،ةيطارقميدلامسابةنوعملا

ةبسانمبايصخشتنأكلاهيدهنةرايسنعالضفاذه،ةنوعملاهذهنمىلوأ

.(ىحضألاديع)ديعلا

ينافديعلاةبسانمبيلمكتيدهنعامأ:مهلتلقويباصعاتكلامتف"

تعطتسااميمدقىلعريسأنأتدوعتدقفركشلاعماهلوبقمدعنعرذتعا

وجرأفتاهينجلانمافلانيرشعلاغلبمنعامأمكترايسىلاةجاحيفتسلو

.يلإهميدقتنعحاصفالا

ءاقدصأىلااوبلقنتنأكلذبيغبنالاننإعقاولايف:ثويهرتسملالاق"

هريبعتاذهو)رظنلاتفليلاحلايفدوسأىلابلقنااذإضيبألاطيخلانأل

دالبلافلتخميفةبعش500وأ450لاوحمكلنأريغ(دحاولافرحلاب

نمنعطننأىشخننحنف،رصمىلانالامهقيرطيفنايلطلاوناملألاو

الوأمهسفنأنيبومهنيباميفناوخإلاثبينأهوجرنيذلاو،مكدالبيففلخلا

،دالبلاىلعرشروحملانأةركف-ةيدرفةفصب-مهدالبيفسانلانيبو

عمقفتتةيطارقميدلانألنييطارقميدلازيلجنالاراتخننأريخلانمنأو

باوبأروحملاقرطاذإةيلخادلاةروثلانمأنةياعدلاهذهبو،مالسإلاىدابم
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زوررادعباطم،مهدضناوخإلليقيقحلاسسؤملادهش،يتبسلاحلاصدمحم)"رصم

16يفدفولابزحلةعباتلاةمألاتوصةديرجيفرشنلاقمنعالقن،2014،فسويلا

(28-27ص،1947-11

امدعبهلوبقمتاهريغنكلو.لبقُتملةنوعملانافةرملاهذهيفو

يفاميسال،ةعامجلاةدايقنمهيديؤمنمددعويركسلالصفمت

نم"شيعيل"انبلاىلعايندلاتلبقأثيح"،يقدصليعامسإةطلسلظ

رارحألانيدهاجملاهناوعأوهللايفهناوخابةيحضتلاوةيسايسلاتاقفصلا

نطولاوىدابملاباسحىلعةيبزحلاتامواسملاقوسيفهتوعدبراجتإلاو

،قباسلاردصملارظنا).يركسلافشكيسامك،"موديالوىقبيالعاتملباقم

.(1947-11-24مويةمألاتوصةديرجيفرشنلاقمنعالقن،42ص

رود،ناطيشلاةبعل"هباتكيف،سوفيردتربورلوقيو

نأموهفملاناك":"يمالسالافرطتلاةأشنيفةدحتملاتايالولا

القن،66ص)"نييعويشلاودفولادضةادأتناكنيملسملاناوخإلاةعامج

Richard:نع P. Mitchell, The Society of the Muslim Brothers

(london: Oxford Univercity Press, 1969) p17

مهنأرابتعابيمالسالاددشتلاةوقنوملعينويناطيربلاناك":فيضيو

طباضظحالو.ةيلبقلاةينيدلاتاسايسلايفنولغلغتينامزلانمنينرقاوضق

يفيمالسالاددشتلاةدوعةوقب(قوراف)كلملابةقالعهليناطيربتارباخم

نمليوبيشراديفيدوهطباضلااذهناك.ةيناثلاةيملاعلابرحلاةياهن

كلملاناروايريبكاشابنينسحنباعملاصتالاطباضناكوتارباخملا

ةوحصهربتعاامةوقببيوبرعش.ةيناطيربلاتارباخملاطابضمهأنموهو

رثؤتتأدباهنأو،1919ماعىرجاموحنىلع1946ماعتأدبةيمالسا

ناكةوحصلاهذهنأةرملاهذهديدجلانأريغ.لككطسوالاقرشلالوديف

...نعالقن)."طفنلالجأنمقابساهبحاصي

Stephen Dorril, M16 (New York: The Free Press, 2000, p.

يفاهيليونيملسملاناوخإلاعمةرمتسموةمظتنمتالاصتاةيناطيربلاةرافسللناكو538

(68 ىلص،سوفيرد)ةيكيرمالاةرافسلاكلذ

حنرتملاقورافماظنقلطأةيناثلاةيملاعلابرحلادعبو":هنإلوقيو

يقدصليعامسالومو.اهتيادبيفةدرابلابرحلاتناكو.راسيلادضةلمح

بيردتلاتاركسعممهلرفووةرشابمنيملسملاناوخإلارصمءارزوسيئر
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نوملسملاناوخإلاديأو.انبلانمدييأتبهنييعتدعبةبراضلامهتاوقباعيتسال

(69-68ص،سوفيرد)"راسيلادضةماعلاةلمحلا

فادهالاطامنافلتخمةمدخيفمهتيمهالرظنلابو

طامنأفلتخملافدهاونوكينأيعيبطلانمناكدقف،ةيرامعتسالا

.ةفلتخملاةيرامعتسالاةمظنالاتارباخمبناجنمتاقارتخالا

يف،نيقشنملاناوخإلاتادايقدحأ،يوابرخلاتورثبهذيو

راد)"نيملسملاناوخإلاةعامجلةيفخلارارسألا،دبعملارس"هباتك

تناكةعامجلانأتابثإدحىلا(2012ىلوالاةعبطلا،رشنللرصمةضهن

يدشرميناث،بطقديسنأىلااريشمةينوساملابةلصىلع

تناكيتلا"يرصملاجاتلا"ةديرجيفهتالاقمرشنيناكةعامجلا

بتكينأدحألحمستالتناكو"يرصملاينوساملالفحملالاحناسل

.(28ص،يوابرخلا)."نوساملاةيعمججراخنماهيف

دمحمخيشلل"قحلاحمالم"باتكنعيوابرخلالقنيو

ديسنإ":لوقلا،زربألااهركفموةعامجلاتادايقدحأ،ىلازغلا

تالاجرلانمناديملاغارفبرعشيملهنأوانبلاقيرطنعفرحنابطق

لتقمويالإنيملسملاناوخإلاةامسملاةعامجلانملوألافصلايفةردتقملا

ىلونأدعبمهتقيقحىلعمازقألاادبدقل،هرمعنمنيعبرألايفانبلانسح

البنوحلصينمةيلاتلافوفصلايفناكو،مهزجعدساملاطيذلالجرلا

بتكمءاضعأنمفاعضلانيدقاحتملانكلو،ةميتيلاةعامجلاةدايقلبير

الجرةعامجلاتمدقتسانأبةمزألامهئامسأبتلحوأ،ةمزألااولحداشرإلا

عباصأمادقتسإلااذهءارونمنأبنقوأداكأو،اهتدايقىلوتيلاهنعابيرغ

لالخنمتللستفديلولايمالسإلاطاشنلاخيودتتدارأةيملاعةيرستائيه

انعمسدقلو،تعنصامتعنصواهلاحهذهةعامجنايكيفةحوتفملاتارغثلا

هسفنيبيضهلانسحذاتسالامهنيبنوساملانمددعباستنانعاريثكامالك

تائيهلاهذهتعاطتسافيكطبضلابفرعأاليننكلوناوخإلاةعامجل

فشكامبرو؟هتلعفيذلاوحنلاىلعةريبكةعامجقنختنأمالسإلابةرفاكلا

.(29-28ص،يوابرخلا)"ةاسأملاهذهرارسألبقتسملا

ةعامجللقارتخاىرجتانيعبرالايفهناحضاولا":سوفيردلوقي

برعلانييموقلانمديدعلاناكو.تييفوسلاونييزانلاونييناطيربلالبقنم
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اودجوناوخإلامهنمويمالسالانيميلايلثممنمديدعلاوينيميلاحانجلانم

.(70ص،سوفيرد).ةيزانلاايناملاتارباخمعممهتاقالعءارجدييأتلاونوعلا

ىضقيذلاةيكرمالاةيزكرملاتارباخملاطباضدنالبوكزليامنعلقنيو

نعةرابعاوناكناوخإلانا"ةيناثلاةيملاعلابرحلالالخرصميفتاونس

:ىلعالقن)"ايناملالةعباتتارباخمةدحو

Miles Copeland, The Game of Nations (New York:

Simon&Schuster, 1969)p.184

نمريثكلاداعةيناثلاةيملاعلابرحلادعبو":سوفيردفيضيو

ىلامثىرخاةرمةيناطيربلاةريظحلاىلايزانلابنيطبترملانييمالسالا

.يلاملاءارغالاتحتنايحالاضعبيفكلذمتوةيكيرما-ولجنالاةريظحلا

نيملسملاناوخإلاميعزىلعضبقلارصانلادبعىقلاامدنعتانيسمخلايفو

نعلقنيو."ةعامجلاتالاصتاوتاطابترابعشتىدمهتارباخمتفشك

تضرعتاهناةعامجلايمظنموءامعزىلعضبقلافشك":هلوقدنالبوك

ةيكيرمالاوةيناطيربلاتارباخملابناجنمةمقلايفامامتقارتخالل

ءاضقلاوأاهلالغتساهنكميصخشيأنأحضتاوةيتييفوسلاوةيسنرفلاو

."هضارغابسحاهيلع

.ةحبارلاةقرولانماعوننوديازتملانويمالسالاناك":فيضيو

ىلعهتاذتقولايفنوظفاحيو،راسيلاونييموقلاةوارضبنوضراعي

ناكامكتايكلملانمديدعلادييأتىلعاولصحوةيديلقتلابخنلاعمتاقالع

مثنييناطيربللةبسنلابو.كولملاوشيجلاطابضعمةيرستافلاحتمهل

يذلاناصحلاديدحتبعصلانمهنأادبدعباميفاوءاجنيذلانييكيرمالا

.(73ص،سوفيرد)"هيلعناهرلانكمي

ةكرحلادضرامعتسالابناجىلافوقولابناوخإلافتكيملو

غلبدحىلاهمدخورامعتسالاءالمعنعاوعفادمهنكلو،ةينطولا

.فافسالاوةقافصلانمدودحمريغىوتسم

1946ماعهتنايخةلحريقدصةيغاطلاأدبامدنعف":ديعسلالوقي

ناكملكيفنودكؤيناوخإلاناك..هدضهلكيرصملابعشلافقوامدنعو

باتكلايفركذاو":ةميركلاةيألاجرحنودنيمدختسمو..يقدصلمهدييأت

."ايبناقيدصناكودعولاقداصناكهنأاليعامسا
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هتاضوافمأدبوةنايخلاقيرطىلعةديدجةوطخىقدصىطخامدنعو"

(نفيجيقدصةدهاعم)هلكيرصملابعشلاةنعلتقحتسايتلاةدهاعملالوح

،ديعسلا)."هتافرصتريربتيف"ةيبيدحلاحلص"ةعقاواومدختساوناوخإلاهديأ

،1951،ةرهاقلا-ةعابطلللينلا-فئاوطالنويرصم،لالجدمحم:نعالقن)(139ص

تارهاظملاتدتشااملو..":هلوقدهاشلاحالصنعلقنيو.(61ص

ةرايسبكرينأماعلادشرملانماشابيقدصبلطةدهاعملاهذهدضةيبعشلا

ريهامجلاةئدهتىلعلمعيلةفوشكملارادمكحلادعاسماشابيكزميلس

حالص:نعالقن)(139ص،ديعسلا)"اشابيقدصبلطلماعلادشرملاباجتساو

.(48ص،1976ةرهاقلا،فراعملاراد،نيدهعيفيتايركذ،دهاشلا

ريرحتنإ":هلوقينيسحلاىسومقاحسا.دنعديعسلالقنيو

ناوخإلاىدلةيمهالايفيليابلطمناكيبنجالاذوفنلانمهلكلينلايداو

.(140ص،ديعسلا)."ةيمالسالاةموكحلاةماقابلطم

تحتولوةيمالساةموكحنوديريناوخإلاناك،رخآىنعمب

كلملاةطلستحتولوةيمالسإةموكحو.نيرمعتسملاةطلس

:لوقيانبلابتكف.ةظحلرخآىتحهلنيلاوماولظنيذلاقوراف

.(1948ويام،لوالاددعلا،ريذنلا)"المأهللاهديأملسملاكلملاةلالجيفانلنإ"

رامعتسالادضلاضنلابيلغتاهلكرصمتناكامنيبو":ديعسلالوقيو

يروثلالمعلاببهتلتةعماجلاوءالجلابةبلاطمعراوشلاألمتتارهاظملاو

وحناهلكةيضقلابفرحنيناوخإلابالطرمتؤمدجنهئالمعولالتحالادض

يأىلا،انبلانسحنعالقن)"ةعئاضلاةفالخلاعاجرتسا"ىلعزيكرتلاةرورض

.(سانلاوعدنءيش

تناكلب،بسحفةيسايسنكتمل،ةينطوللناوخإلاةاداعمو

ىلاةيعادلابازحالاىلعرصتقتملاهنأذإ،اضيأةيعامتجا

ةاداعملاكلت،اضيأطابقالاةاداعمىلاتدتمااهنكلو،لالقتسالا

اهتيطغتنولواحيةيلاتةليوطتاونسدادتماىلعناوخإلالظيتلا

.نوقذلاىلعفوشكملاكحضلاتالواحموقافنلاب

نيملسملانيبةينطولاةدحولاأدبم،يلازغلادمحمضفردقف

ةيحيسملانيبحماستلاوبصعتلا"هباتكيفالئاقنييحيسملاو

ناباىراصنلاونيملسملاءامعزقافتانإ"افيضم،اهنيديهنأ"مالسالاو
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وهوودعلادرطليبسيفمهنايداعيمجلاىسنينأىلعناك1919ةروث

نيفظوملا"ةرثك"يلازغلافصوو."برغاهذيفنتوبيرغقافتا

"هيلعهريغبيلغتومالساللءاصقا"اهنابةيرصملاتارادالايفىراصنلا

(18صيلازغلا)

تماقاناوخإلاةعامجنإ(1947-5-3موي)رصمةديرجتلاقو

ادغ"ددريناوخإلابيطخناكوسجرجرامةسينكمامأالفح

نوملسملارطيسيادغو...ادحاوايطبقاهيفكرتنالفانيلاهايملاةكرشلوؤت

."دحاويطبقاهيفىقبيالفتاكرشلاعيمجىلع

!رمعتسمدضيرصمسيلو.يحيسمدضملسم:ةقالعلاظحال

.جهنملاوهاذهو.طخلالوطىلعنوكيفوساماذهو

11-24مويناوخالاةلجمتلقنامبسح)انبلانسحمعزيناككلذعم

بحلامهلدابي،نايدألاوبهاذملافلتخمنمنيريثكءاقدصأ"هلنأ(1947

نمريثكليصخشقيدصوهو،مهعمتارايزلالدابتنمرثكيو،مارتحالاو

."طابقألاةنراطملاوةفقاسألا

.كاذعماذهميقتسيفيكلأستال

رجاتلانمالاومأىقلتينأانبلانسحلزاجفيكلأستالكلذك

هلامنمريبكغلبمبعربتفلضفتيذلا"ةردميياحريهشلايدوهيلا

ونيزاكبعماجلفحيفكانهناوخالاةدعاسملةيردنكسألابهتليضفلهملسو

نيدلاةقارعودوهيلالضفبوعربتملاةرضحمركبهتليضفداشأف،ةهزنلا

لامعأنيبو،(37-36ص،قباسردصم،يتبسلا)"...ديلتلاهدجمويدوهيلا

اهذفنيتلارصميفدوهيلاتاكلتمملاريمدتلاوبهنلاوقرحلا

؟ليئارسإىلاةرجهلاىلعرصمدوهياوعجشيلناوخإلا

ةعامج"نأةريثكلاةيخيراتلادهاوشلاتتبثأدقف،راصتخاب

مأالاومأىقلتت؛المأةقرتخمتناكأءاوس،"نيملسملاناوخإلا

يفو.تامدخلاهليدستتناكاهناف،المأرامعتسالايداعت،ال

ىتشداجيإنعنوزجعيالاوناكمهمدخونيرمعتسملانإف،عقاولا

عورشمةهجاوميفايضاماحالساهنوربتعيةوقمعدللبسلا

ةمدخيفاضيأايضاماحالسو،ينطولالالقتسالاوررحتلا
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ىلاءادعلانيعبرظنتاهنأادبولوىتحةيرامعتسالاتاعلطتلا

،نيينطولاةهجاومامنيب،الجؤملظءادعلااذهنأكلذ.برغلا

.اكرتشموالجاعانأشتناك

نوديري"ناوخإلا"ناكدقف.دحلااذهدنعفقوتيملرمألانكلو

.ةحاسلامهلولختيكل،ىرخألابازحالالكعنم

ناوخإلا"ةيعوبسايفرشنلاقميفانبلانسحبتك

تاوصألاعفترتنأناوألانآدقل":لوقي،1946-4-9موي"نوملسملا

ةملكلاهيفعمتجتماظنهبلدبتسينأورصميفةيبزحلاماظنىلعءاضقلاب

.(126ص،ديعسلا)"حلاصيمالسايموقجاهنملوحةمالادوهجرفوتتو

ةيسايسلابازحالالحف":لوقلاببازحالالحبةحارصانبلابلاطيو

،ديعسلا)"يحالصايمالساجمانربساساىلعدحاوبلازحمايقهولتيس

.(112ص،ثالثلالئاسرلا.انبلانسح:نعالقن)(127ص

امدنعمهباتعأبحسمتيوهلاجرودفوللقلمتيانبلاناكنئلو

ديدجدهعءاجامدنعنجملارهظمهلبلقهناف،ةطلسلايفاوناك

ةراثإلةادأودفولاةأوانملطقبلخمنوكيلرضاحلادهعلالاجرهمدختساو"

مهبحدرجملسيلكلذنأهللاملعو،ةمألادارفأنيبتاموصخلاونتفلا

بيبللكىلعىفخيالضرغلاامنإوهتاذيفدفوللمهضغبالوناوخإلل

ةيضقنعةيبعشلاتاموصخلاوتابغاشملابسانلالغشنينأوه،نطف

رامعتسإلالظيواهفورظجرحأيفاهلحارمقدأزاتجييتلاىربكلانطولا

هبانذأوهعئانصثحتسيوعشبلامالكلااذهبعتمتيدالبلارودصىلعامثاج

يفيركسلالوقيامك."ضعبهوجومهضعبسانلابرضوةنتفلاءاكذإل

،يتبسلا).طخلالوطىلعناوخالاهلعفيساملكعبطتفوسةداهش

.(1947-11-23مويةمألاتوصةديرج،يركسلادمحانعالقن،35ص

ريغونينمؤمنيبشياعتلاىلعارداقمالسإلاناكاذإف

،هيفمهلرايخلاكرتيوناميإلاىلعسانلاهركُيالهنألب،نينمؤم

.نيدلااذهكسيلمهنيدو!عونلااذهنماونوكيملناوخإلانإف

!رفاك،مهلضراعموأ،مهيلعجراخلكو
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"ملسمبسيلهناالك"

،ناوخإلاةعامجهتطتخايذلا،ريفكتلاجهنيفىلوألاةوطخلا

موهفمىلادوعتامنإ،ىرخألاةحلسملاةيداهجلاتاعامجلالكو

هللاةعيرشبمكحلانيبومالسإلانيبةقلطمةروصبجمدييذلا""ةيمكاحلا"

وهوةديقعلاوهحبصيةيمكاحلاأدبمو،مالسإللاقيبطت،ةايحلاحبصتثيح

.(91ص،يمالسإلاثارتلاةبتكم،"هللامسابلتقلا"،تاحرفرساي)."نيدلا

لكشيسيذلاموهفملااذهلسسأنموهبطقديسناكو

ميظنتمحريفتأشنيتلاةيريفكتلاتاعامجلالكلةيركفةيعجرم

"قيرطلاىلعملاعم"هباتكيفبطقاعدذإ.نيملسملاناوخإلا

اذهقفورشبلاةيدوبعو،رشبلاةيدوبعنمملسملاناسنإلاررحت"ىلا

سسؤتيتلاملاعلايفةيلاحلاةمظنألاهعبتتيذلامكحلالكشيفيهروصتلا

وعديو،يبطقلاروصتلابسح،ناطلسنماهبهللالزنأامةيعضونيناوق

،ةيمكاحلاهذهفدهتو..."هللاةيمكاح"بطقديسهيمسيامىلاأدبملااذه

وههللانوكينأب،هللاهلكةيدوبعلانوكتنأو،رشبلاةيمكاحةلازإىلاالوأ

يلاتلابو،هللاالإضرألاىلعناطلسوأمكاحكانهسيلوديحولاعرشملا

فراعتملاةيسايسلامظنلالكشلاوةيطارقميدلاةركفلةنادإجهنملااذهدعي

ملاعلايفوأيمالسإلاوأيبرعلاملاعلايفءاوس،نيرشعلانرقلايفاهيلع

(92-91ص،تاحرف)"عمجأ

ىلاةيمكاحلاةركفنملاقتنالاتناكدقف،ةيلاتلاةوطخلاامأ

لزنأامريغبمكحتيتلاةمظنألالكبطقربتعاثيح"،ةيلهاجلاةركف

يهمويلاسانلااهيفشيعييتلاتاعمتجملانإو...ةيلهاجةمظنأهللا

نمهيفهللسيلقيرطيفقرغتولالضلاقيرطعبتتةيلهاجتاعمتجم

(92ص،تاحرف)"ءيش

ةيلمعلاةيحانلانمةركفلاهذهيضفتنأيعيبطلانمناكو

ةيمالسالابةامسملاتاعمتجملايفنيمئاقلاعمتجملاوماظنلاريفكتىلا"

الو،هردققحهللايطعتالوهللةعاطلابنيدتالاهنأبةمظنألاهذهفصوو

(92ص،تاحرف)"ضرألايفهللاةعيرشقبطت
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ةرفاكةمظنألاتناكاذإ:لاؤسلابلصتتيهفةثلاثلاةوطخلاامأ

؟لحلاوهامف،ةيلهاجتاعمتجملاو

يتلا"ةنمؤملاةبصعلا"يفنمكيبطقرظنةهجونملحلا

ةبرغلاهذهنممالسإلاذاقناليسايسلالحلادجتنأاهيلعبجي

.ضرألاىلعاددجمهللاةملكءالعإواهيفشيعييتلا

ىلع،بطقرظنةهجونم،ىبرتتنأاهيلعةنمؤملاةبصعلاهذهو"

نأبامزاجاناميإنمؤتوةعيرشلاىدابمىلعوةحيحصلامالسإلاماكحأ

ةمظنألانأومكحيالمالسإلانأومويلاملاعلاىلعرطيستيتلايهةيلهاجلا

بجيوهللاةعيرشنعةديعبةمظنأيهةيمالسإلانادلبلاهذهيفمكحتيتلا

ققحتتىتحوهتوقىلامالسالادوعيىتحةنمؤملاةبصعلاهذهاههجاوتنأ

"نيرشعلانرقلاةيلهاجىلعءاضقلامتيىتحوضرألاىلعهللاةيمكاح

(93ص،تاحرف)

،"هللايفناوخإلا"دادعالةيوبرتلاةعيبطلاىلاترظناذإو

كلتدادعابموقينأىلعصرحانبلانسحنأفيكىرتفوسف

،مالساللددحممهفىلعموقي،امراصايجهنمادادعإةبصعلا

هنعجورخلكرابتعاىلعو،مهفلااذهلوبقيفةعاطلاىلعو

.مالسإلانعاجورخ

تحتنمجرختحلسميداهجميظنتنمامهناف،لاحلاو

رهظىتحةركفلاهذهيثالثبقطنيناكوالإ،ناوخإلافطعم

لكنيو،مهضارعأومهلاومأونيملسملاءامدلحتسيهلماكبليج

هتيلهاجكيلهاجعمتجملاو،هللسيلمكحلاف.ليكنتلاأوسأمهب

.هدضدهاجتنأاهلدبالةنمؤملاةبصعلاو،ىلوألا

يعيبطلانمناكدقف،"ةنمؤملاةبصعلا"بقلىلعقابسلايفو

ىرخألااهادحأريفكتبةعزانتملاةيداهجلاتاميظنتلاموقتنأ

اضيأ
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ريفكتلا"ةعامجتماق،عمتجملاوماظنلاريفكتبموقتنألبقف

ناوخإلارداوكنمىفطصميركشاهسسأيتلا"ةرجهلاو

.اهسفنناوخإلاةعامجريفكتب،لبعزوبأنجسيفنيلقتعملا

ناكو،"رصمبعشنمرافكلا"لاتقلةعامجلاهذهتجرخمث

نيزرابلارهزألاءاملعدحأيبهذلاخيشلامهاياحضلوأنيبنم

.(93،تاحرف).فاقواللاريزوو

،ارفاكعمتجملايفءيشلكتربتعاةعامجلاتناكو

لوسرلارجاهامك،هنمةرجهلاتررقو،هيفءيشلكتلحتساو

.فيسلابهيلادوعتنألبق،ةنيدملاىلاةكمنمهعابتاو(ص)

ةبصعلاو-ريفكتلاو-ةيمكاحلا"ةركفلاكلتثلثمىلاادانتساو

رونأدمحمسيئرلالاتغايذلاداهجلاميظنترهظاهسفن"ةنمؤملا

.1981ماعتاداسلا

"ةيمالسإلاةعامجلا"و"ريرحتلابزح"رهظاهرارغىلعو

يتلا"ةيركسعلاةينفلا"وأ)"دمحمبابش"و"نوملسملاةعامج"و

ماعرصميفةيركسعلاةينفلاةيلكىلعموجهلاىلااهؤاشنادوعي

عيمجنملاومألاةحابتساىلعتصرحيتلا،(1974

تايلمعلافدهاوحبصأنيذلاطابقألانمةصاخبو،"نييلهاجلا"

(120-110ص،تاحرف)."داهجلا"مسابةعساوبهن

نمجورخلاةلحر،ناوخإلاةنج"هباتكيفحماسزيافلوقيو

هنأيفنيمثيناوخإلاكرفكيدق"(2013،ىلوالاةعبطلا،ريونتلاراد)"ةعامجلا

سيلأطخلانأدكؤملانمفىطخيالدئاقلانأامبو،طقفوددريهنألكرفك

نأدرجملبقتياليناوخإلا.رافكلايفأطخلاامنإ،رفكلاةظفلقلطأنميف

ولو،نالصفنيالةعامجلاومالسإلانأكلذ،تأطخأةعامجلانإهللوقت

أطخلانأكلذىنعمنوكيسفتأطخأةعامجلانأةظحلليناوخإلارعش

هتاذدحيف-ةعامجلاأطخةيلامتحابداقتعالااذه.هتاذنيدلايفروصقلاو

ىلانيدلاةرئادنمهجرخيدقهنأرعشيو،يناوخإلاهنمفاخيرطخوه

(29ص،حماس)."رافكلاملاع

63



نم"جرختىتحأطخىلعةعامجلانأدقتعتنأ،نذإيفكي

اذإفيكف،ايناوخإتنكولوىتح،"رافكلاملاعىلانيدلاةرئاد

؟رخآيسايسبزحىلايمتنتتنك

.ريفكتلاتاجردنمىرخأةجرد"ناميإلابءالعتسالا"لكشيو

هنودمهنملكو،هناميإبعمتجملاىلعيلعتسييناوخإلاف

.نمؤمهريغسيلو،نمؤملاوههنأكلذ.نيرفاك

هناف،ايناوخاملسملانكيملامو.طقف،يناوخإلاوهملسملاو

ددرتموأ،نمؤم":امإمهانبلاخيشلارظنةهجونمنوملسملاو

(6ص،ثالثلالئاسرلا،انبلانسحنعالقن،174ص،ديعسلا)."لماحتموأيعفنوأ

ةعامج"مهناوخإلانأامبكلذو،يناوخإلاوهنمؤملاو

يفدقعلاولحلالهأ"مهو،هلكمالسالالثمتيتلا"نيملسملا

مالسالانعجورخوهمهمامإىلعوأمهيلعجورخلاو"مالسإلا

نأنكمي،"لماحتملاوأ"يعفنلا"وأ"ددرتملا"ىتحفكلذبو.هسفن

نمهريغلسيلو،نمؤملاهدحووهف،يناوخإلاامأ.ارفاكنوكي

.ءيشناميإلا

مالسالاضئارفيدؤنانكولوىتح!ةرفكىنعملااذهبانلك

ءادأو،يفكتال"هللالوسردمحم،هللاالإهلإال"نأةداهشف.اهلك

رمألا"و،يفكتالةاكزلاو،يفكيالموصلاو،يفكيال،ةالصلا

يكليفكيالاذهلك.يفكيال"ركنملانعيهنلاوفورعملاب

،ةدابعللاغرفتمناكولوىتحناسنإلانألب.املسمءرملانوكي

!ناوخإلارظنةهجونم،اضيأملسمبسيلهناف

؟غلابنانارتأ؟لوقعماذهله:لأسينأىراقلاقحنم

:ناوخإلاهلوقيامأرقا،مكحتنألبق

ايندلاكرتيوةدابعللغرفتيومويلاانتايحبىضرييذلاملسملانأبسحتأ"

سيلهناالك؟املسمىمسينيرمعتسملاوءالخدلاونيمثالاوةزجعللةسايسلاو
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نعالقن،243ص،ديعسلا)."ةلودونيدولمعوداهجمالسإلاةقيقحف،ملسمب

(1945-3-4،"نوملسملاناوخإلا"ةيعوبسا،"ةسايسلاونيدلانيب"لاقم

:وهعورشملالاؤسلاف،هذهةيناوخإلارظنلاةهجونمو

غرفتيالوهو؟ملسمهنأرطقيفيسايسلارارقلاعناصبسحيأ

وهو("ةصاخنييناطيربلا"ةمدخيفالإ)دهاجيالوهو،ةدابعلل

؟ةلودونيدمالسالانأأدبمبذخأيال

!ملسمبسيلهنإ،الك
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فنعلاوةيطارقميدلا

مهنأمهسفنأنعنولوقيالناوخإلانأرمألايفنسحلاو

،اراهناراهج،ةيطارقميدلانوذبنيمهنألب،"نويطارقميد"

.ةيناملعلارورشنمارشاهنوربتعيو

هنإو،لقألاىلعهتالاحضعبيف،"داهج"هناف،فنعلاامأ

.ملسملكىلع"نيعضرف"

اقفو،لتقلانأىرنسو.هضرفيفيتفُينموه"مامإلا"و

،ةقداصلتاقلاةينتناكاملاطف."ركنتسممرج"هنأكوادباذإىتح

الهيديىلعءايربألالتقمناف،"هللاليبسيف"لتقيهنأاملاطو

.باقعلابجوتسي

سانلاحبذزيجتيتلاةيشحولاتءاجنيأنم،كلذدعبلأستال

الف،"هللاليبسيف"ةقداصةينبهتذفناذإلمعاذهف.فارخلاك

.كيلعحانج

مهحبذتنمناكنإمهيالو،هللاليبسيفحباذإ:رخآىنعمب

ريخمهازاجءايربأاوناكاذإف.مهبلفكتيسهللاف،ءايربأمأنيبنذم

،ءايربأاونوكيملاذإو.مهتحبذكنألكوركشينأبجيو،ءازج

.ريصملاسئبومنهجىلاف

تاعامجلالكلقطنملااذهىلعايلمعاليلدناوخإلامدقيسو

.ناجملابحبذلاسرامتلمهدعبيتأتسيتلاةيداهجلا

."ةينلاقداص،اعاجش"نوكتنأوهلتقلايفهجاتحتاملك

.بنذلكنمائيربةعامجلاةمكحمنمجرختسو

هرودوصاخلاميظنتلاةقيقح"هباتكيفغابصلادومحملقني

يتلاةمألانإ":هلوقانبلانسحنع"نيملسملاناوخإلاةوعديف
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ةايحلاهللااهلبهيةفيرشلاةتوملاتومتفيكفرعتوتوملاةعانصنسحت

ايندلابحالإانلذأيذلامهولاامو،ةرخألايفدلاخلاميعنلاوايندلايفةزيزعلا

مكلبهوتتوملاىلعاوصرحاوميظعلمعلمكسفنأاودعأف،توملاةيهاركو

اهومتلعجنإف،ةدحاوةرمالإنوكيالهنأوهنمدبالتوملانأاوملعاو،ةايحلا

هللابتكامالإمكبيصيامو،ةرخآلاباوثوايندلاحبركلذناكهللاليبسيف

.(www.ikhwanwiki.com) مكل"

لكيفسيلةيوازلارجحتلكشدق"توملاةعانص"تناكو

حلسملاويرسلا"صاخلاميظنتلا"زاهجءانبءارونمىنعملا

لكريكفتيفةيوازلارجحناكهنكلو،بسحفنيملسملاناوخالل

.ةمظنملاهذهتحتنمتخرفتيتلا"ةيداهجلا"تامظنملا

يذلالاجملاددحييكل،ةيافكلاهيفامبغيلب،هسفنريبعتلا

لاغشنإلاو،"توملاةعانص":تامظنملاهذههيفكرحتت

.هتارورضب

،"ةايحلاةعانص"وهةيطارقميدلليعيبطلالاجملاامنيب

.اهتارورضبلاغشنإلاو

.ةعاطلاةيولوأىلا،ةيطارقميدللمهضفريفناوخإلادنتسي

ريبكلامهرظنُماهنععفاديتلاةركفلاىلاكلذيفنودوعيمهو

ةرثكنملعجيالمالسالا":نإلاقيذلايدودوملاىلعألاوبأ

نوكينأمالسالارظنيفنكمملانمهناف..لطابلاوقحللانازيمتاوصالا

ءاضعأرئاسنملئاسملانمةلأسميفارصبّدحأوايأربوصأدرفلالجرلا

هديؤيالهنألهيأربيمرينأقحلانمسيلفكلذكرمالاناكنإف،سلجملا

هلكلذكواهيأريفةيبلغالاوأةيلقألاقفاوينأقحلاهلريمألاف،ريفغعمج

القن)(81ص،ديعسلا)"هيأربيضقيومهلكسلجملاءاضعأفلاخينأقحلا

(30-29ص(1977)ةرهاقلا.يسايسلامالسالاةيرظن،يدودوملاىلعألاوبا:نع

رايتخايفارحسيلبعشلاناف"،يدودوملابسح،ناوخإلادنعو

مهسفنأاومزليملامةئيطخللنوضرعمنونطاوملاف،ديرييذلامكحلاماظن

:يدودوملاىلعالاوبا:نعالقن)(134ص،ديعسلا)"ينيدساسأىلعموقتةموكحب

.(72 ىرص،تلوريب،ةلاسرلاةسسؤم،باجحلا
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،درفصخشكانهنوكينأ،نيدلانوؤشيفهنأورغالذإ

الجر(ص)دمحملوسرلاناكدقف.اهلماكبةمأنمارصبدحأ

:هباحصأللاقايندلانوؤشيفهنكلو.يبنلكناكهلثمو.ادرف

:هولأسف،ةرمريغهوأطخأامدنعو."مكايندنوؤشبىردأمتنأ"

يأرللدتعاف،هولّدع،"يأر"مهللاقاملف،يأرمأروهيحوأ

!هتباحص

كلذف،هلوسربّوصُيهللانأبديفيامميركلانآرقلامدقذإو

،هسفنلوسرللتسيلو،هلل،نيدلارمأيفلصفلاةملكلانأينعي

لمكأامدنعو."ريمأ"يألالوةفيلخيألتسيلاهنافيلاتلابو

،هيفعجرميألةجاحكانهدعتمل،هبيضرو،نيدلالوسرلا

:مالسلاوةالصلاهيلعلاقو.هنعةباينوأهللامسابقطنلاىلوتي

يترتعو،هللاباتك:اولضتنلهبمتكسمتنإاممكيفكراتينإ"

ينعياذهو."ضوحلايلعادريىتحاقرتفينلامهنإف؛يتيبلهأ

ىلاةجاحبنوكينلهناف،"نيلقثلا"نيذهبكسمتاذإملسملانأ

.ةلالضهتسمتنلذإ.ةفيلخىتحوأىلعأعجرموأدشرم

.هتاياغوهيناعموهدصاقميفحضاوهللاباتكو

مهنابهرومهرابحأاوذختا)نيذلاكئلوأىلاعتهللاربتعادقلو

لئساملف.نيكرشملافاصميف(31،ةبوتلا)(هللانودنمابابرأ

اونوكيملمهنإامأ":(ص)لاق"؟مهنودبعياوناكأ"،(ص)لوسرلا

ائيشمهلاولحأاذإاوناكمهنكلو،مهلنولصيالومهلنوموصي

،هومرحمهلهللاهلحأائيشمهيلعاومرحاذإو،هولحتسإهللامرحامم

."مهتيبوبرتناككلتف

باحصأ":مهيربطلاريسفتيف"نابهرلاورابحألا"و

."مهءاملعومهءارق":لاقو،"مهنيديفداهتجالاوعماوصلا

ةماعرومأنماهناف،(الثمةسايسلاك)ايندلارومأيفامأ

نوؤشبىردأمهنأل،نوؤاشياماهيفاوررقينأمهل،نيملسملا
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نعلوؤسممكلكو،عارمكلك":لوقيميركلالوسرلاو.مهايند

ىلعهتيعر،هسفنىلععارملسملانأ،هرودبينعياذهو."هتيعر

الإ،ميوقلاقيرطلاىلعهلديلدحأىلاةجاحيفسيلوهو،هريغ

وأءيشنعلفغاذإكلذو،ارايتخاواعوط،بغروأءاشامب

!اليكوهللابىفك...و

امك،ايندلاونيدلاف.نيملسملاناوخإلانيدنمسيلاذهنأديب

هلةعاطلابجوتستنم"وهو،"دشرملا"نوؤشنم،ةلودلاونيدلا

هدحوهنال.لطابلاوقحلاب.طلغلابوحصلابيأ."هركملاوطشنملايف

.نوملعتالامملعي

،"جراوخ"ناوخإلارظنيفراص،دحأهيلعجرخاذاف

!فيسلابهتبقاعمتازاجو

:هسفنلأسيمليودوملاناف،ةيطارقميدلابقلعتملادحلايفو

ةماعنموأهريغنمارصبدحأسيلهسفن"ريمألا"ناكولاذام

"ريمألا"لهو؟ةئيطخللةضرعمهتموكحتناكولاذامو؟سانلا

؟هلءايبنأاونوكيلهللامهافطصانيذلاكئلوأةيوسىلع

عمهيزاوتو،فنعلاةيرهوجىلعىنعمتاذةيزمريفو

"صاخلاميظنتلا"ءاضعأنمهسفنلةعيبلاذخأيانبلاناك،نآرقلا

ىلع،ةملظمةفرغيف،ديلاعضوبنومسقيمهلعجيناكنأب

!سدسموفحصم

ءالمإلجأنم،ناوخإلاءوجلىلعلئالدلايهةريثكو

ميظنتنمف،فنعلالامعأةسراممىلا،مهذوفنومهتسايس

هئارزوسيئروقورافكلملاهيلعقفنيناكيذلا"ةلاوجلا"

شيجىلالوحتيذلا"صاخلاميظنتلا"ىلا،يقدصليعامسا

وه"فيسلا"ناكدقف،تارجفتملاوةحلسألاعاونأفلتخمبحلسم

.ةوعدللةيزاوملاةليسولا
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ماعلايفماعلامهرقمقرحمتيسنيذلاناوخإلانأيهةقرافملا

نمةبرجتلاهذهاوفرعدقاوناك،نيرهاظتمبناجنم،2012

يفنييدفولاوناوخإلانيبمادصعقو1946ويلوي6يفف

لبانقثالثاوقلاوصاصرلاناوخإلااهيفلمعتسافديعسروب

عمجتف"35ةباصاونييدفولانمدحاولتقنعثداحلارفساف

يضايرلايدانلايفواهيفقيرحلااولعشاوناوخإلارادىلعنوريثكلا

ةنيدملاروزيانبلاخيشلاناكو(1946-7-8يرصملانعالقن)"ناوخالل

يلاتلامويلايفو.برهلاعاطتساهنكلدجاسملادحايفنويدفولاهرصاحف

هوفذقوناوخاللزكرمةرصاحمبنوعيشملاماقثيح"يفوتملاةزانجتعيش

صاصرلامهيلعقلطاف،هيلعاودتعافمهقيرفتىلعسيلوبلالمعفةراجحلاب

.(167ص،ديعسلا)(1947-7-8مارهالانعالقن)"اصخش16بيصاو

زربادحأناكدقو،غابصلادومحماهمدقييتلالئالدلاريشت

امةحلسألانمكلميناكميظنتلااذهنأىلا،صاخلاميظنتلاةداق

ةلثمألانمديدعلادرسيغابصلانألب،ايزاوماشيجهلعجليفكي

ناك"صاخلاميظنتلا"نأىلااهتالالديفريشتيتلادهاوشلاو

هنأىتح،ةحلسأنمهوبلطاملكبنيينيطسلفلاديوزتىلعارداق

ماعبرحيفيرصملاشيجللةدجنلامدقينأىلعارداقناك

شيجلااهيلعردقيملةيركسعتايلمعيفكراشينأو،1948

ةبغرقيقحتيفمهبجاوبنوملسملاناوخإلاماقدقل":غابصلالوقي

ينيسحلارداقلادبعديهشلاىلإيسفنبتملسدقو،حيلستلايفنيينيطسلفلا

ةحامسهبدهشيذلاوحنلاىلعتارجفتملاوحالسلانممهتاجاحلكهلاجرو

رداقلادبعديهشللحمسيذلارمألا،بيجلاةرايسلاةيضقيفنيطسلفيتفم

مهنطونععافدلايف،هدونجدوقيلنيطسلفضرأىلإلخدينأينيسحلا

كلذناكو،هكراعمضوخليفكيامحالسلانمهيدلنأرعشنأدعب،زيزعلا

."م1947ةنسرخاوأيف
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ةلالدلانأالإ،"بيجلاةرايسلاةيضق"ىلع،ليلقدعب،يتأنسو

،ايزاوماشيجنوكلتمياوناكنيملسملاناوخإلانأيهو،ةحضاو

.ينيسحلارداقلادبعءاضرإليفكتةحلسأكلتميمهشيجناكو

ةتفلملاةصقلاغابصلادرسيتارجفتملارفوتىلعرشؤميفو

:ةيلاتلا

فارشإبألوأيبيرجتساسأىلعدورابلانطقلاماظنلاةعانصتأدب"

كلذو،هللاهمحريةيبرحلاةيلكلابءايميكلاذاتسأمالعدمحممالعذاتسألا

،يوديسبكمبةنيجعلاسبكمثكيتيربكلاضماحيففوتنملانطقلاةباذإب

ريجفتمتيو،ةيراطببمثكالسأبلصتيارجفماهلخادبعضوينأنكميثيحب

،رجفملارجفنااماذإف،ةيئابرهكلاهترئاديفيئابرهكلارايتلاليصوتبرجفملا

.ريمدتلاىفةلئاهلاةوقلاوذدورابلانطقبلاقهرودبرجف

يذلابلاقلاقاصلإبلبجلايفةيوديلاةعانصلاهذهةبرجتتمتدقو"

الثيحب،دعبنمهريجفتمث،ةيديدحككسبيضقنمةعطقيفهانجتنأ

بلاقلااذهراجفناببيضقلافسنانلققحتو،راجفنالاراثآنمدحأباصي

،عساوقاطنىلعدورابلانطقعينصتىلإانريكفتهجتامثنمو،ريغصلا

يفمدختسملامجحلاسفننمريبكيكيلورديهسبكمنمكلذلدبالناكو

الإهيفلمعيالطالبعنصمءاشنإىلإانريكفتهجتامثنمو،طالبلاةعانص

يراجتساسأىلعطالبلاجتنيثيحب،صاخلاميظنتلاءاضعأنملامع

بلاوقجاتنإيفهسبكممدختسيتقولاسفنيفو،رارمتسالاةفصهلنمضي

.تايلمعلااهيلإجاتحتيتلاتايمكلابدورابلانطق

ينسنكيملوقوسلانميكيلورديهلاسبكملاءارشبايصخشتمقدقو"

ىلعمدقينسلااذهيفباشبراجتلاباجعإناكونيرشعلاوةثلاثلاغلبدق

،رعسلابصتخياميفىتحعيجشتلكمهنمتسملف،اغلابطالبعنصمءاشنإ

ةكرشعناصمدحأهتفصبةرهاقلابينيكاكسلاناديميفعنصملاءاشنإمتو

صاخلاماظنلاءاضعأنمهيفظوموهلامعلكنيعتو،ةيمالسإلاتالماعملا

،دورابلانطقبلاوقعاونأىوقأو،طالبلاعاونأدوجأجاتنإيفالعفذخأو

نطقجاتنإنمهضارغأذفنتسانأدعبطالبلاجاتنإيفعنصملارمتسادقو

نكلوينيكاكسلاناديمبهعقوميفمويلاىلإايقابلازيالهلعلو،دورابلا

يفعنصملامادختساقباسنعائيشنوملعيالنيرخآىلإتلقتنادقهتيكلم

."دورابلانطقجاتنإ
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امتارجفتملانمهسفنلجتنادق"صاخلاميظنتلا"نوكياذكه

."دورابلانطقجاتنإنمهضارغاذفنتسا"دقلمعملااذهنإلوقلليفكي

؟شيجلااذهىشنأاذاملجأنم

ضرف":ملسملالتاقياذامل:لاؤسىلعدرلايفغابصلالوقي

،ةيصخشلاعماطمللةليسوالو،ناودعللةادأالنيملسملاىلعداهجلاهللا

اهئبعلمحيتلاىربكلاةلاسرللءادأوملسللانامضوةوعدللةيامحنكلو

."لدعلاوقحلاىلإسانلاةيادهةلاسر،نوملسملا

؟"لدعلاوقحلا"

.ققدنل

،صاصرلاولبانقلاب"دفولا"رمتؤمةمجاهمةميرجنعادع

طبتري،لدعلابالوقحلاباهلةلصال،ةيسايسةميرجيهو

نأىتحتالايتغالاولتقلالامعأنمةلسلسب"صاخلاميظنتلا"

،يبيضهلانومأمنع"دبعملارس"هباتكيفلقنييوابرخلاتورث

صاخلاماظنلالامعأبهللدبعتننحن":لوقلا،سداسلاناوخإلادشرم

برضو."نيرخاللحابيالامهلحابيدهاجملاو،دهاجنانك...ةروثلالبق

تانيعبرايفينانويلايعويشلابزحلااهبكترايتلاتالايتغالالامعأبالثم

ينانويلايعويشلابزحلاىلعنوبيعتالاذامل":لاقف،نيرشعلانرقلا

؟انلحابيالواذهمهلحابيأ؟مهنطوينبنمنييندملاتالايتغامئارجباكترا

(88-87ص،يوابرخلا)"؟سنجلكنمريطلللالح،حودلالبالبىلعمارحأ

لبءايربانييندمدضتبكترامئارجىلايوابرخلاريشيو

.يأرلايففالتخالادرجمل،ميظنتلايفءاضعأدضو

باقعو.رفكةعامجلاعمفالتخالاف.ىسنننأبجيالو)

.(فيسلا،رفاكلا

ىلع،نيتريبكنيتميرجب،لاحيأىلع،ناوخإلاخيراتطبتري

،رادنزاخلادمحأيضاقلاراشتسملالايتغايه،ىلوألا.لقألا

.يشارقنلايمهفدومحمءارزولاسيئرلايتغايه،ةيناثلاو

فوس،ىلوألاف.صاخلاهلولدمنيتميرجلانيتاهنملكلو

ولوىتح"هللاليبسيف"لتقلالامعالكلةسيسؤمةميرجنوكت
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اهنأتبثتفوسمايألانإف،ةيناثلاامأ،"اركنتسمامرج"تناك

نظلاهلوحروديناكاملكنمريثكبربكأططخمبطبترتتناك

.نالاىتح

:ىلوألاةميرجلا

رادنزاخلاكبدمحأيضاقلاجرخ1948سرام22مويحابصيف"

ةنيدمطسوىلإهجتملاراطقلالقتسيلناولحبضايرعراشبهلزنمنم

اهيفرظنيناكةيضقتافلمهتزوحيفناكو.هتمكحمرقمثيحةرهاقلا

نيمتنملانمددعاهيفمهتايتلاو،"ورتمامنيستاريجفت"ةيضقبفرعتو

ىجوفىتحهنكسمبابنمجرخنأامو،نيملسملاناوخإلاةعامجل

مهنيزدومحموظفاحلادبعنسحناوخإلاةعامجيوضعامهنيصخشب

رادنزاخلابيصأ.امهنالمحينيسدسمنمصاصرلانمالباوهيلعناقلطي

ناولحيحناكسنكلءودهبفرصتلاواعيرسبرهلاةانجلالواحدقو"

اودراطوعستلاتاصاصرلاتوصعامسبقعاروفاوعمجتىداهلا

امهتدراطملاوعمجتنيذلاسانلاىلعةلبنقءاقلإبامهدحأماقف،نيمرجملا

.امهيلعضبقلانماونكمتسانلانكل،ضعبلاباصأف

ةعامجلامهءامتناتبثتقاروأىلعامهتزوحبرثعةطرشلامسقيفو

انبلانسحكاذنآةعامجلادشرمءاعدتسابةباينلاموقتلنيملسملاناوخإلا

.امامتامهبهتفرعمركنأانبلانأالإنييناجلافرعيناكاذإاملوحهلاؤسل

ريتركسلا"ناكظفاحلادبعنسحلوألامهتملانأتابثإنمتنكمتةباينلانكل

ةعوسومرظنا).رادنزاخلايضاقلالايتغانيمهتملاةينبهملعىفنهنأالإ

متيملو،ةيلمعلاةدايقبماقيذلاوهيدنسلانمحرلادبعناكو

.ةميرجلاباكتراتقوهيلعضبقلاءاقلا

ناوخإلاةعامجيفتامولعملانيمأ،فاسعدومحملقنيو

(صاخلا)ماظنلاةرادإسلجملراشتسمانأورادنزاخلاراشتسملالتق":لوقلا

يفاهانأرقنأدعبالإةعقاولاهذهنعائيشملعيةرادإلاسلجمنكيملو

74



ةيحاضيفلجرلاالتقناوخإلانمنينثاىلعضبقدقهنأانفرعوفحصلا

سانلاضبقثيحبرهلاةصرفامهلحتتملناتجاردامهعمويداعملا

سلجملعامتجادقع(انبلانسح)مامإلاذاتسألابلطمويلاتاذيفو،امهيلع

سلجومهجتموهوذاتسألالخدو....يدنسلانمحرلادبعلزنمبةرادإلا

لعفتألأتاميلعتكدنعتسيلأ:الئاقيدنسلانمحرلادبعلأسمث،ابضاغ

ةلعفلاهذهلعفتنأكلىنستيفيك:لاق،ىلب:لاق؟ينمحيرصنذإبالإائيش

تبلطدقل:نمحرلادبعلاقف؟ماظنلاسلجمىلعضرعريغبونذإريغب

تبتكدقل:نمحرلادبعلاق؟فيك:مامإلالاق.كلذبمكتليضفمتحرصونذإلا

هللالزنأامريغبمكحيملاظمكاحيفمكلضفمادمكيأراملوقأمكتليضفىلإ

متلقف،نيمرجملاونيكرشملاورافكلاىلاميونيملسملابىذألاعقويو

نأاداسفضرألايفنوعسيوهلوسروهللانوبراحينمءازجامنإ:مكتليضف

،ضرألانماوفنيوأفالخنممهلجرأومهيديأعطقتوأاوبلصيوأاولتقي

(www.ikhwanwiki.com:نعالقن)!"...انذإكلذتربتعاف

صاخلاماظنلاةدايقتدقع":لوقلابغلبأةياور،غابصلامدقيو

نملكةمكاحملارضحو،ركنتسملامرجلااذهىلعنمحرلادبعلةمكاحم

كلذيفامبماظنلاةدايقدارفأيقابوانبلانسحديهشلاماعلادشرملاةليضف

،ةديمحسيمخروتكدلاو،يلغرفدمحمخيشلاو،يوامشعحلاصةوخألا

دمحأو،روهشمىفطصمو،غابصلادومحمو،لماكزيزعلادبعروتكدلاو

نمحرلادبعدكأدقو،فاسعدومحمروتكدلاو،نينسحدمحأو،نسحيكز

ماعلادشرملانماهعمسيتلاةطخاسلاتارابعلانممهفهنأةمكاحملايف

ذفنهنأولهلتقنعىضريسهنأ،ةنجهتسملارادنزاخلاراشتسملاماكحأدض

ملعيهنألنمحرلادبعمالكلاغلابارثأتماعلادشرملارثأتدقو،ًالعفلتقلا

دشرملاةليضفرثأتنمغلبو،دقتعيامعاًريبعتاهلوقيةملكلكيفهقدص

،هللابضغبجوتسييذلاميلألاثداحلااذهلاملأءاكبلابشهجأهنأماعلا

ةوعدلابريهشتللةعساوةدامربتعيامك،سفنريغنمةئيربسوفنلالتقهنأل

نورضاحلاناوخإلاققحتدقو،هللاعرشةماقإلجأنمداهجلايفاهتلاسرو

ريغةسرامميفىطاخمهفيفعقودقنمحرلادبعنأنمةمكاحملاهذهل

،أطخلتقثداحلاربتعينأاوأرف،نيملسملاناوخإلالامعأنمةقوبسم

امنإو،سفنريغباسفنكفس،هناوخإنمدحأالونمحرلادبعدصقيملثيح

بعشنمةفقثملاةقبطلادارفأضعبيفينطولادلبتلاحورلتقاودصق

.كبرادنزاخلالاثمأرصم
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ىلإمهئامتنالظيفأطخلااذهاوبكترادقناوخإلاءالؤهناكاملو"

ىفقالطإلاىلعاوعمتجااملءامتنالااذهالولذإ،هببسبونيملسملاناوخإلا

ةيدلاعفدةعامجلاىلعقحدقف،هريغوألمعلااذهلثميفاوركفيلمهتايح

ةئيهلالمعتنأو،ةيحاننمأطخلالتقلاىلعةبوقعكمالسإلااهعرشيتلا

تيتوأاملكبةقنشملالبحنمنيئيربلا،نيمهتملاةايحذاقنإىلعةعامجك

ءادأريغيفناوخإلاهيفطرفينأنكمياًردهتسيلناوخإلاءامدف،ةوقنم

لكنممظعأوىقبأةداهشلانوكتثيح،مالسإلااهضرفيةبجاوةضيرف

.ةايح

ةموكحلاتناكو،بعشلانماءزجنيملسملاناوخإلاةعامجتناكاملو"

تعفدثيح،كبرادنزاخلاموحرملاةثروىلإةيدلالداعياملعفلابتعفددق

دقةيدلانأررقننأقحلانمنإف،هينجفالآةرشعبعشلالامنممهل

نيترخألانيتيحضلاةايحذاقنإناوخإلاىلعىقبوةعامجلانعةلودلااهتعفد

.ظفاحلادبعنسحو،مهنيزدومحم

ةيعامجإةقفاوميقلهنإلب،ءانثتسانودمكحلااذهلعيمجلاحارتساو"

يذلاأطخلااذهربتعاو،ديهشلامامإلاةليضفكلذيفامبروضحلالكنم

لقنيالنأ،يدنسلانمحرلادبعخاللاسردةعامجلاخيراتيفةرملوألعقي

ميهافمللالوداهتجاللسيلهنأوديهشلامامإلانمحيرصلارمألاالإذيفنتلاىلإ

.لاكشألانملكشيأبليبسوألاجمةريطخلارومألاهذهيفةينمضلا

يألمتحتالو،ةيعامجإدمعلالتقلانمنمحرلادبعةءاربتناكدقلو"

نأردقيو،هتلوجرونمحرلادبعقدصيفقثيعيمجلاف،كيكشتوأكش

رربتناكةيسفنلاثداحلااذهفورظنأو،أطخللةضرعىلوألاةبرجتلا

رمتساومكحلااذهبقعنمحرلادبعبدحأةقثعزعزتتملف،أطخلااذهلثم

ماظنلاةدايقءاضعأيقابعيمجنموديهشلامامإلانمهنعايضرمهعقوميف

."همتأواضرلانوكيامنسحأكصاخلا

ةدايققافتابسح،"اركنتسمامرج"رادنزاخلالايتغاناكدقل

."ةيسفنلافورظلا"ببسباضيأرربم"أطخ"هنكلو.ةعامجلا

امنإويضاقلالتقنكيملةلتقلافدهنأل،دوصقمريغأطخوهو

بعشنمةفقثملاةقبطلادارفأضعبيفينطولادلبتلاحورلتق"

نماءزجةعامجلاتناكامل..و."كبرادنزاخلالاثمأرصم

نأةلودللنكميهناف"اركنتسمامرج"تبكترااذإاهناف،بعشلا
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اناكةميرجلااذفنناذللانالتاقلاو.(انصلخو)ةيدلاعفدت

ةميرجلابكترمىلعايضاريقبهناف،ءاكبلابشهجأدق"مامإلا"

."همتأواضرلانوكيامنسحأك"

ميظنتلاسيئروهاذهيدنسلانمحرلادبعنأفرعتنأيقب

ةعامجلانأالإ"اركنتسمامرج"بكترادقناكنئلو،صاخلا

ىلالوحتتنأزاجوليتلا،ةيناوخإلاةينوناقلاةفاقثلايههذه

ىلامامضنالابلطتستناكوغاكيشيفتايفاملاةباغناف،ةقباس

املاط،"كيكشتوأكشيألمتحتال"ةروصبةعامجلاةيوضع

."هتلوجرولتاقلاقدصيفنوقثيعيمجلا"نأ

اهنألسيل،ريثكبكلذنمرطخأاهنإف،ةيناثلاةميرجلاامأ

،ريبكططخمبيحوتتناكاهفورظنأللب،ءارزوللاسيئرتلاط

ةبغرنيبو،ليئارسإةلودنالعإو1948ماعةميزهنيبعمج

ديهمتلاو،ردصمىلعءالجلاةاعدعمباسحلاةيفصتيفايناطيرب

.ةطلسلاىلعناوخإلاءاليتسالهسفنتقولايف

ةكرعمضوخييشارقنلايمهفدومحمءارزولاسيئرناكدقل

امهرابتعاب،نادوسلاورصم)لينلايداولكنعولب،اهدحو

.(ادحاوانايك

ايناملأدضبرحلااوبسكينأةدحتملاتايالولاواسنرفوايناطيرب

رصمنعرامعتسالاءالجنإو،ةيناثلاةيملاعلابرحلايفةيزانلا

.نمثنمايناطيربهعفدتنأنكميامطسبأوهاهلالقتساو
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ةظفاحملالجأنمنورمآتياولظو.ءاقبلاباوكسمتنويناطيربلا

دوجوىلعظافحلابايناطيربلحمستيتلا1936ةدهاعمىلع

.رصميفدودحمريغومئاديركسع

ةئدهتلتالواحملالكطوقسو،ةيبعشلاتاجاجتحالايلاوتعمو

مزعوةيناثلاةرمللةرازولايشارقنلاىلوت،يرصملاعراشلا

نأعقوتيناكو،نمألاسلجمىلاءالجلاةيضقبذخألاىلع

حمسيناكفرظيف،ةيرحلاكراعمنمىربكةكرعمضوخي

بلاطمىلارظنتنأبرحلايفةرصتنملاىمظعلاىوقلل

.ةيدجبلالقتسالا

:ءاوجألاهذهيفرومألاترج

م1945ماعةرازولاةسائراشابيشارقنلاىلوترهامدمحألايتغادعب"

ماعاهالوتمث،يلاتلاماعلايفلاقتسامثةيجراخلاوةيلخادلاةرازوعم

نمًالدبةرازولاسأرو.ًاضيأةيجراخلاوةيلخادلاةرازوعمم1946

مسابفرعامىلإايناطيربعملوصولايفحجنيذلايقدصليعامسإ

لبقرصمنعةيناطيربلاتاوقلاءالجىلعاهيفصنو،نفيبيقدصةدهاعم

عتمتينأىلعزيلجنإلارصأدقف.ةدهاعملاتلشف.1949ماعربمتبسلوأ

ىلعضرتعاهنكلو.يقدصهيلعضرتعيملاموهو،يتاذلامكحلابنادوسلا

.رصمنعلالقتسإلاوريصملاريرقتيفنادوسلاقحنمزيلجنإلاهدارأام

ىأر.1946ماعربمسيد9يفةيناثةرمةرازولاسأريليشارقنلاداع

.نادوسلاوءالجلاىلإةبسنلابيقدصهلعفاملمكتسينأ

نملقأدعبلبماكدلانورريسلارصميفيناطيربلاريفسلاعمضوافت

.ةرازولاهيلوتنمرهش

يفتاضوافمرصقأيهو47رياني4مويتاضوافملا(يشارقنلا)أدب

ببسلاناكو.رهشلاسفننمرياني25يفاهعطقواهاهنأورصمخيرات

زيلجنإلانألًاضيأورصمعمكرتشمعافدةدهاعمدقعىلعزيلجنإلارارصإ

قحنيينادوسلاحنمةرورضيأيقدصعممهفقومسفنيشارقنلاعماوفقو

.لالقتسإلاوريصملاريرقت

ىلعنادوسلااوعجشينلمهنأزيلجنإلانلعينأيشارقنلاهبلطاملكو

.اوضفرف،رصمنعلاصفنإلا
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ىلإدؤتملايناطيربعمتاضوافملانأبءارزولاسلجميشارقنلاغلبأ

سلجمىلعرصمةيضقضرعسلجملاررقف،اهعطقررقهنأوةجيتن

.نمألا

خويشلايسلجملةكرتشمةسلجيفهاقلأنايبيفكلذيشارقنلانلعأو

اوضقينأهبونجوهلامشلينلايداوءانبأهيفدشانرياني27مويباونلاو

.ًادحاوًافصاوفقينأومهنيبلدجلاىلع

عطقبيشارقنلارارقلًادييأتعامتجإلااذهقورافكلملارضحدقو

.تاضوافملا

ةماعلاةيعمجلاىلإماكتحإلااشابلكيهنيسحدمحمروتكدلايأرنمناك

ةلودلنوكينأزوجيالهنابًارارقةيعمجلاهذهتردصأنأدعبًاصوصخ

.ةلودلاهذهةقفاومريغبىرخأةلوديفةيركسع

يأرلًالثامميكيرمألاةيجراخلاريزولاشرامجروجيأرناكو

.لكيهروتكدلا

رصميضريناهنكميالةماعلاةيعمجلارارقنأربتعايشارقنلانكلو

.نمألاسلجمنعردصيرارقسكعب،ىربكلاىوقلاىلعلقأًائبععضيهنأل

ةماعلاةيعمجلاىلعةيضقلاضرعبةكسمتمةدحتملاتايالولاتلظو

اهتضراعميفختنأديرتتناكاهنأل،لوألا،نيببسل.نمألاسلجمسيلو

الامنيب،ةماعلاةيعمجلايفىرخالودةضراعمءارو،يرصملابلاطملل

ربمتبسيفةماعلاةيعمجلاعامتجاىتحةيقابلاةدملانأىرتتناكنطنشاو

.ةارزولاةسائريلوتلةصرفلالكيهمهنمويشارقنلاموصخلحيتتس

ءامعزنميشارقنلااهلضرعتيتلاطوغضلالكنممغرلاىلعو

ىلاىوكشلاميدقتبلطبكسمتهناف،ايناطيربمهمعدتبرعنيلوؤسمو

.نمألاسلجم

دبعروتكدلاةيوضعونمألاسلجمىلإهتسائربادفويشارقنلالكشو

ةراجتلاريزوضايرحودممو،فراعملاريزويروهنسلاقزارلا

ريزوحلاصميهاربإديجملادبعويدعسلابزحلانولثميو،ةعانصلاو

رارحألابزحلنيلثممخويشلاسلجموضعيزمردمحأو،لاغشألا

ريزولايزوفدومحمو،نطنشاويفرصمريفسنسحدومحمويروتسدلا

نيراشتسملانمددعوةدحتملاممألاىدلمئادلارصمبودنموضوفملا

.نيينوناقلا
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اهيفبلطنمألاسلجمىلإىوعدةضيرعيشارقنلاعقوويلوي8يفو

ماظنلاءاهنإوًازجانًاماتءالجنادوسلاورصمنعةيناطيربلاتاوقلاءالج

مالسلاضرعيايناطيربورصمنيبعازنلانإلاقو.نادوسلايفياردإلا

.رطخلليلودلانمألاو

يقتليو،ويلوي22موينطنشاوىلإرصمدفوويشارقنلارفاسو

سطسغألوأموييكيرمألاةيجراخلاريزولاشرامجروجبيشارقنلا

.ريثكلاهنمبسكيملهنأالإ.نطنشاوةدناسمىلعلوصحلاًالواحم

لثمموكيمورجهيردناةسائربسطسغأ5موينمألاسلجمعمتجاو

.رصمةيضقرظنل،دعباميفهتيجراخريزوويتييفوسلاداحتإلا

مامأوًانلعزيلجنإلامجاهفهدالببلطملضرعبعامتجإلايشارقنلاأدب

.لبقنميرصميسايسمهمجاهيملامك،ملاعلا

تاوقلاءالجإاوررقتنأمكيلإبلطن:ليوطباطخيفسلجملللاق

يضارألانمءزجيأنعونادوسلانع.لينلايداونعاهعيمجةيناطيربلا

.طرشبطورشمريغ،ًالماك،ألاحءالجلااذهنوكينأو،ةيرصملا

رعاشمأدهتىتحةدحتملاتايالولاتحرتقاامكهتاعامتجاسلجملالجأ

.ايناطيربورصميلثممنيبءادعلا

سلجميفةدحتملاتايالوللمئادلابودنملانوسنوجليشريهىرجأو

تاضوافملافانئتسإلامهوعديايناطيربورصميلثممعمتاثحابمنمألا

.كلذبنمألاسلجمنمردصتدقةيصوتةيأضفرامك،نافرطلاضفرف

رصمنمةيناطيربلاتاوقلاباحسنايهوةلكشملاةدحتملاتايالولاتثحب

.ايناطيربهديرتيذلادعوملالبق

تحرتقا،رصمبناجىلايتيفوسلاداحتالافافطصانمةيشخو

ىدميفرظنللةيلودلالدعلاةمكحمىلإةيضقلاةلاحإةدحتملاتايالولا

يفو.اهرايتخانمميكحتةئيهىلإةيضقلاةلاحإوأ1936ةدهاعمنايرس

مدقتونمألاسلجملامعألودجيفةجردمةيضقلاىقبتهسفنتقولا

حارتقالاتضفرايناطيربنكلو.تققحتيتلاجئاتنلاسلجملاىلإفارطألا

نأسلجملانلعينأويرصملابلطلاضفرىلانمألاسلجمتعدو

ىقبتنلةيلودةدهاعمةيأنإفالإويملاعلامالسلاونمألاددهيالفقوملا

.ةنمآ

:يشارقنلالاقكانهو،سطسغأ11مويهتاعامتجانمألاسلجمفنأتسا

نمالخعنطصمفلاحتوهةدهاعملاهيلعتصنيذلايدبألافلاحتلانإ
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رمتسيليعيبطلاريغفلاحتلااذهرارمتسانوديرينويناطيربلاو.نزاوتلا

طخسةئدهتقرطلايفنوكينلفًايقابلالتحإلامادامو.ضيغبلالالتحإلا

لثميفةلوهسبتلفيرمألامامزولعتشااذإهدامخإىلإليبسالو.بعشلا

ةلأسملينلايداويرطشنونطقييذلاناكسلانيبتاقالعلاو.لاوحألاهذه

نإلبةيرامعتسإلاةسايسلاءاوهأبًانهرةلأسملاعدننلو.ةيلهألبةيلخاد

ةموكحناسلمهنعثدحتينأالنوينادوسلاونويرصملاهجلاعيسرمألا

.ةيئانلاندنلىفةيبنجأ

راشأو.رصميفاهمادقأعضولةوقلاايناطيربلامعتسابيشارقنلاددنو

42و40ماوعأةيرصملاتارازولالزعلاهتاوقتلمعتساايناطيربنأىلا

.يهتنتنأبجيرامعتسإلاةروطسأنإلاقو.45و

يركسعلاايناطيربلخدتنإلوقلابمئادلايناطيربلابودنملادرامدنعو

.ىضوفلاومكحلاءوسىلإعجري1882رصميف

اندالبنماوجرخا":الئاقيناطيربلابودنملاهجويفيشارقنلاخرص

ةقيلطةيقيقحلااهتايحبعتمتتنأديرترصمنأ..ةنصارقلااهيأ..زيلجنإلااهيأ

ةعوسومنعالقن،رصتخم)."ةاتعةازغاهبشطبييتلاةيديدحلاديلاكلتنم

9. s. يشارقنلايمهفدومحم،ةفرعملا(.

مامأةيودملاةخرصلاهذهنأ،دعباميفمايالاتبثتفوسلو

امنإ...يشارقنلالتقلاببسنوكتسيتلايههرسأبملاعلاعامسأ

.نيملسملاناوخإلاديىلع

نمرشاعلاىتحلئاطنودنمألاسلجمتاسلجترمتسا

لئابحتناكامنيب،رودتةيوستلاتالواحمتلظو.لوليأ-ربمتبس

.رخآناكميفرودتيناطيربلاططخملا

لالقتسانعايلوطباعافدمدقو،ايوقادييأتيشارقنلابسكدقل

نلمهنانوفرعينويناطيربلاناكو.لينلايداوةدحوورصم

عم،نيطسلفيفهتميزهاوررقف.رصميفهتميزهنماونكمتي

يفهيلعضاضقنالالبقكلذو،لالقتسالابنيحماطلانمهريغ

.ردصم

ةيعمجلارارقردص1947يناثلانيرشت-ربمفون29يف

فوساموهو.نيطسلفميسقتبيضقييذلاةدحتملامماللةماعلا
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اي)اهنمابناجداقيتلابرحلاكلت.1948رايأ-ويامبرحلدهمي

نمرخآددعو،اشاببولغيناطيربلالارنجلا(ردقلاةيرخسل

شويجلاتبهذامنيب،ةيندرألاةهبجلاىلعزيلجنالاطابضلا

،برحلاىلاليزهدادعتساوةريقفةحلسأبىرخألا(ةدودحملا)

.اهرسختنألجأنم

تررق،ماعلايأرلاةدناسمنادقفنمةيشخو،ةريغلانمعفادب

تنشو،"دوهيلادض"لاتقللنيعوطتملسرتنأناوخإلاةدايق

،رصمدوهيتاكلتمموحلاصمدضتامجهىرخأةيناوخاايارس

عمتامجهلاكلتتنمازتو.ليئارسإىلاةرجهلاىلعمهعجشامم

لكيفةيدوهيلاتاكلتمملاوحلاصملادضةلثاممىرخاتامجه

طابضطيطختوفارشاباهضعبذيفنتمتدقو،يبرعلاملاعلاءاجرا

.ةنياهص

ةاتفلارصمتناكم1948ةنسريانييف"هناغابصلادومحملوقي

نيسحدمحأذاتسألاجيجضرثكدقو،نيطسلفىلإادحاواعوطتمتلسرأدق

امنيب،نيطسلفيفداهجللرفاسيذلاعوطتملااذهنعبزحلااذهسيئر

ىمسأهللاليبسيفتوملاأدبمةبحاصنيملسملاناوخإلاةعامجتسعاقت

همحرماعلادشرملاىشخىتح،لاضنلاوفرشلاةحاسلوخدنعانينامأ

ناوخإلالخدينأررقف،ءارهلااذهباورثأتينأناوخإلابابشىلعهللا

."ةداهشلاوأرصنلاهللامهلققحيىتح،نيطسلفبرحنوملسملا

رثأتينأيشاحتب"،لقألاىلعهنمبناجيف،قلعتيرمألاناك

."ءارهلابناوخإلابابش

ةيوبعشلاميمصنمءزجاهنا.ةرباعتسيلةظحالملاهذه

(ءارهللايشاحت)ماعلايأرلاةاعارمتناكدقف.ناوخاللةيزاهتنالا

ةنادإولب،رادنزاخلايضاقلالتقمةنادإىلا"مامالا"عفداميه

."صاخلاميظنتلا"ىلاتبسنىرخألامعأ

ميظنتلانمرصانعلواح،1949يناثلانوناك-رياني13يف

يفققحتتناكيتلا،ةرهاقلايففانئتسالاةمكحمفسنصاخلا
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ؤربتلاىلا"مامإلا"ةلواحملاهذهتعفدو."بيجلاةرايسلاةيضق"

درفيأنمعقيثداوحلاهذهنمثداحيأربتعيهنا":الئاقهتعامجنم

مدقينأالإهعسيالوهصخشىلإاهجومناوخإلاةعامجبلاصتالاهلقبس

هتيسنجنمهديرجتصاصتخالاتاهجىلإبلطيوأصاصقللهسفن

نايبيففاضأو."ءايربألاءافرشلاالإاهقحتسياليتلا،ةيرصملا

."نيملسماوسيلواناوخااوسيل"مئارجلاكلتيبكترمنإ:ةريهشلاهترابع

ةديحولاةيزاهتنالاةلالدلادكؤياريسفتغابصلادومحممدقيو

ناكضرغلانأةيعدمةموكحلاةزهجأتللهدقو":لوقلابنايبلااذهل

ناوخإلاىلعماتلاءاضقللوجلاءييهتماهتإلاقاوبأتغلابو،ةمكحملافسن

اوسيلواناوخإاوسيل"هنايبرادصإىلإماعلادشرملارطضاامم،نيملسملا

زئاجرمأوهو،ناوخإلاىلعطغضلاةدحفيفختىلعدعاسيل،"نيملسم

هللالوسرايارسركذدنعانحضوأامك،هعدخنمدعيوبرحلايفاعرش

دمحأديجملادبعخألانكلو،نيملسملاءادعألايتغالملسوهيلعهللاىلص

."هناوخإىلعفارتعالاىلإهداقارثأتنايبلابرثأتو،كلذىلإهبتنيملنسح

.(قباسردصم)

ناوخإلاعفديذلاببسلاريسفتيف(ةرركتملا)ةلالدلاهذهديفت

،"دوهيلالاتقل"نيطسلفىلانيعوطتمللجاوفاةعبرألاسرإىلا

ةمجاهمىلاناوخإلاعفديذلاببسلاريسفتيفاضيأديفتاهنأامك

نأامبف.رصميفمهدونجدضتايلمعلاضعبريبدتوزيلجنالا

،رامعتسالادضةكرعملاضوختتناكةسفانملاةينطولابازحالا

دقف،هتاوقدضةقرفتمتامجهنوربدينويرصملاناكامنيبو

مهفقومنوكياليكلةلثامملامعأباوموقينأناوخاللدبالناك

."ءارهلا"ـلةضرع

.مهألابناجلاىلايتأننكلو

وهناوخإلاةعامجءانبءارونمانبلانسحفدهلكناكدقل

.هتمربيمالسالاملاعلااهبوزغي،رصميفةيمالسإةموكحةماقإ

ةيضرألاريفوتلجأنم،هلزاغو،قورافكلملاعمأطاوتوهو

.فدهلااذهىلارورملل
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ليعامساءارزولاسيئرنمقوبسمريغمعدىلعلصحوهو

بزحسفانتةيسايسةوقىلاةلضفبةعامجلاتلوحتىتح،يقدص

.رصمءاجرألكيفاعورفكلتمتو،اعميدعسلابزحلاودفولا

املكبهسفنديوزتىلعرداق،حلسمشيجءانبنمنكمتوهو

اهنممدقينأىلعاضيأرداقلب،تارجفتموةحلسأنمجاتحي

.اضيأنيرخاللةنوعم

ىلعءاليتسالاةيفيكل،ءالجلاةديدشو،ةلماكاططخعضووهو

.دالبلايفةيويحلازكارملالك

الالتحازيلجناللحيتتيتلا1936ةدهاعملاديؤمناكوهو

،ايدبا

رصمتبهامدنع،يقدصليعامسابناجىلافقووهو

.نفيبتسنرإيناطيربلاةيجراخلاريزوعمهتدهاعمدضرهاظتتل

اضهانمو،رامعتسالاءالمعلامعادو،كلمللاديؤمناكوهو

.هيضهانملكل

ناكامك،ةيحاننم،ةطلسلايلوتلادعتسمناكدقل:رخآىنعمب

.ىرخأةيحاننمزيلجناللةبسنلابالوقعماليدب

.كحملاىلعءيشلكعضتل1948ماعةبكنتءاجف

،غابصلادومحمةداهشبسحب،نيطسلفىلاناوخإلالسريمل

نيذلافالالاتائمنيبنمكلذو،نيعوطتملانمتائمعضبالإ

،ةطلسلاىلعءاليتسالا:مهألاةمهملالجأنم"مامإلا"مهاقبأ

ادر"امنإ...،يشارقنلايمهفدومحمةموكحىلعضاضقنالاو

!"نيطسلفيفةميزهلاىلع

مامأمهيزخعاصاودردق"ةاتعلاةازغلا،ةنصارقلا"نوكيف

،نيطسلفيفةنياهصلاتاباصعديبةرم،نيعاص،نمألاسلجم

مهسفنأاودعيلةصرفلامهلتحيتأنيذلاناوخإلاديبىرخأةرمو

.رصميفدادعإريخ

84



ططخملافاشتكامتامدعبالإريبدتلاكلذيشارقنلاكرديمل

."بيجلاةرايسةيضق"ـبفرعُيفوساميفهلك

ططخموقئاثولاىلعاهيفروثعلامتيتلابيجلاةرايسدوعت

يذلاوههنابدافأو،هسفنغابصلادومحمل،ةطلسلاىلعءاليتسالا

رواشتجاتنعقاولايفتناكيتلا،ةيسيئرلاةقيثولاهديطخببتك

.صاخلاميظنتلاةدايقءاضعانيبقافتاو

تاسايسلااهمعدت،ةلدأنمهيلعروثعلامتامىلاادانتساو

ةباينلاةيضقلايفةماعلاةباينلاتمدقدقف،عئاقولاوةنلعملا

،1950ماعل227مقرو1950ماعل3394مقرةيمومعلا

نومهتملاناكو،"صاخلاميظنتلا"تادايقنمددعلتاماهتا

ىفطصم،يدنسلاجارفيلعنمحرلادبع:مهاهيفلئاوالاةرشعلا

،نسحيكزدمحأ،غابصلاليلخديسلادومحم،روهشمروهشم

،يثراحلايردقدمحأ،يليخنلايلغرفدمحم،نينسحدمحمدمحأ

زيافديسلا،يزاجحيلوتمدمحأ،يقابلادبعدمحأينسحدمحم

:ةيلاتلاتناكفتاماهتالاامأ.نيرخآبناجىلا،بلطملادبع

1946ةنسلالخيفمهنأبنيروكذملانيمهتملاتمهتاةماعلاةباينلانأ"

1368–1367–1366–1365ةقفاوملاوةيداليم-1948-1947

:ةكلمملادالبنماهريغوةيليعامسإلاوةرهاقلايتنيدمةرئادبةيرجه

ضرغلايئانجقافتايفاوملعيملنيرخآعمومهنيباميفاوكرتشا:ًالوأ

ىلإلوصوللةليسواهذاختاو،دعبةروكذملاحنجلاوتايانجلاباكتراهنم

ةلهسملالامعألاىلعمهتدارإتدحتاو،ةوقلابمكحلاىلعءاليتسالا

رشععبارلاولوألاةرشعلانومهتملالخادتامك،اهباكترالةزهجملاو

،اهيفنأشمهلناكوقافتالااذهةكرحةرادإيفنوثالثلاورشعسماخلاو

ةدايقتاذةيباهرإةعامجمهريغنمومهسفنأنمنومهتملانوكنأبكلذو

دعبو،لصفمعوضومماظنلاقبطاهدارفأاوراتخاو،ايالخودونجوناكرأو

اسوردمهونقلو،اّيبصعواينامسجلمعللمهتقايلىدمةفرعملايبطمهصحف

ةحلسألالامعتساوتاباصعلابرحيفولتقلاريربتيفوةيضايروةيحور

وأنييركسعوأاوناكنييسايسمهلايتغاوصاخشألابقعتيفوتارجفتملاو
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،اهيفمهمئارجباكتراىلعةينلااودقعيتلانكامألاةبقارمباوماقو،نييندم

هناكموهنامزوذيفنتلاعضاومرايتخاواهنعةقيقدلاموسرلاوريراقتلادادعإو

رداصملو،اهوأشنأيتلاةيباهرإلاتائيهلافلتخملةلماشجمارباودعأو

رجاتملاوكونبلاىلعوطسوبيهرتوتاناعإنماهلةمزاللالاومألا

بازحألاىلعسسجتلاوتارباخملاوةيجراخلاوةيلخادلاةياعدلاوةعاذإلاو

اقيقحتدالبلايفنمألابلالخإلاورعذلاوىضوفلاةعاشإوةفلتخملاتائيهلاو

:يهمئارجلاهذهوهركذمدقتملاضرغلل

تاباصعةطساوبةوقلابةموكحلالكشوةلودلاروتسدرييغتوبلق-1

ضرغبوةميرجلاهذهباكتراةينبةعقرفمتالآولبانقلامعتسابوةحلسم

نمىلوأةرقف87،88نيتداملاىلعقبطنملارمألايسايسلتقباكترا

.تابوقعلانوناق

دالبلانععافدللةدعملايرصملاشيجلاةحلسأوتارايسفالتإ-2

.تابوقعلانوناقنم81ةداملاىلعقبطنملارمألا

تاطحموسيلوبلازكارموماسقأوةيموكحلاتآشنملابيرخت-3

.تابوقعلانوناقنم90ةداملاىلعقبطنملارمألا،اهريغوهايملاوةءاضإلا

اذمعكلذو،رضحملابنينيبمبناجألاونييرصملانمريبكددعلتق-4

230،231،232داوملاىلعقبطنملارمألا،دصرتلاورارصإلاقبسعم

.تابوقعلانوناقنم

لبانقلالامعتسابرطخللادمعمهلاومأوسانلاةايحضيرعت-5

نكامألانماهريغوةيبنجألاتايلصنقلاوتارافسلانمددعيفتاعقرفملاو

ىلعقبطنملارمألا،رضحملابةنيبملاوناكسلابةلوهأملاةصاخلاوةماعلا

.تابوقعلانوناقنمةثلاثوةيناثةرقف358ةداملا

اهروسجوةيديدحلاككسلاتاراطقفسنبةماعلالقنلالئاسوليطعت-6

ليطعتوسيبوتوألاتارايسوةماعلايرابكلاوقرطلافسنو،اهطوطخو

ىلعقبطنملارمألا،ةرهاقلامارتطوطخةكرحلةدلوملاةيئابرهكلاىوقلا

.تابوقعلانوناقنم167ةداملا

ةنتفلانمزيفادمعةيموكحلاةينوفيلتلاوةيفارغلتلاطوطخلافالتإ-7

لئاسوباهفالتإوأاهتاودأفسنواهمئاوقواهكالسأعطقباهرشناومزتعايتلا

عنموةيمومعلاةطلسلايوذنيبتارباخملاعاطقناهيلعبترتياممىرخأ

165،166نيتداملاىلعقبطنملارمألا،سانلانيبتارباخملاليصوت

.تابوقعلانوناقنم
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كلذو،هاركإلاقيرطبةيراجتلالاحملاضعبويلهألاكنبلاةقرس-8

ضرتعينملتقولبانقلاوعفادملابنيحلسمصاخشأةطساوباهماحتقاب

لاومأنماهيفامىلعكلذبءاليتسالاومهريغوأسارحلانممهليبس

.تابوقعلانوناقنم314ةداملاىلعقبطنملارمألاعئاضبو

دصقبادمعكلذو،ةرهاقلامارتوسيوسلالانقةكرشينابمفالتإ-9

بترتيو،ةماعلاةعفنملاتاذاهلامعأفيقوتوليطعتهنعأشنيامم،ةءاسإلا

361ةداملاىلعقبطنملارمألا،رطخيفمهنمأوسانلاةايحلعجهيلع

.تابوقعلانوناقنمةيناثوىلوأةرقف

رمألا،ممستلاقيرطبىضتقمنودبادمعسيلوبلالويخلتق-10

.تابوقعلانوناقنم(ايناثوالوأ)355ةداملاىلعقبطنملا

ةرادإراطخإنودبةيكلساللاةعاذإللةيرستاطحملامعتساوةماقإ-11

قبطنملارمألا،اهنمصيخرتريغبو،ةيرصملاةموكحلاتانوفيلتوتافارغلت

.8مقريركسعلارمألانم1،2،5داوملاىلع

ةيروفسوفلاوةيوديلالبانقلانمةريبكريداقماوزاحواوزرحأ:اًيناث

ماغلألاوP.T.Nمسابةفورعملاةفسانلاةداملاوتيمانيدلاوتيناجليجلاو

نماهريغوةيقرطلاوةيئابرهكلاتارجفملاوةينمزلاريجفتلاتاعاسو

لتقباكتراضرغبوصيخرتنودبكلذو،ةعقرفملاتالالاوتاعقرفملا

.ةوقلابةموكحلالكشوةلودلاروتسدرييغتوبلقةينبويسايس

تاسدسموتاقلطلاةعيرسعفادم-ةيرانةحلسأاوزاحواوزرحأ:اثلاث

.صيخرتنودبكلذو،ءاضيبةحلسأاذكواهلةصصخمرئاخذو

راطخإنودبةيكلسالةعاذإةطحمبةصاختاودأوةزهجأاوزاح:اًعبار

يفاهوماقأوصيخرتريغبوةيرصملاةموكحلاتانوفيلتوتافارغلتةرادإ

.(قباسردصم،غابصلادومحم).ضرغلااذهلهودعأيحاوضلاىدحإبلزنم

تناكامنإتاماهتالاهذهنأغابصلادومحممعزيفوسلو

حلستلاعئاقونأالإ.بسحف(يرظن)يضارتفاططخمبقلعتت

اهبفرتعايتلاوصاخلاميظنتلااهنشيتلاةحلسملاتامجهلاو

تاماهتإلاةمئاقنأامك.معزلااذهيفنلاهدحويفكتهسفنغابصلا

سيلو،ططخملاعمقباطتت،لعفلاباهباكترامتمئارجبقلعتتتناك

طيطختلانأمث.ايئانجادادعتسارمضتالتاضارتفادرجمب

.اضيأةميرج،ةميرجل
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ىلا"صاخلاميظنتلا"تلمكتدقف،ةقيقحلاءافخاىلعاصرحو

ةيضق"تلوتيتلاةمكحملاريجفتليعسلابقئاثولافالتاةلواحم

بناجبةقراحةلبنقعضوبسنأقيفشفلكف،"بيجلاةرايسلا

عقينألبق،تفشتكأةلبنقلانكلو،ةيضقلاقاروأظفحبالود

نمهيفأربتيانايبانبلانسحردصأف،ةمكحملاجراخراجفنالا

اوسيل"ةميرجلاهذهاوبكترانيذلانإريهشلاهلوقلاقو،ةيلمعلا

."نيملسماوسيلواناوخإ

ارارقيشارقنلاردصأ1948لوألانوناك-ربمسيد8يف

لئاسونعغابصلادومحملقنيو.ناوخإلاميظنتلحبيضقي

نإ":لوقلا("ماظنلاقاوبأ"هيمسياموا)تقولاكلذيفمالعالا

نيطسلفىفةنياهصلانمرصمىلعًارطخدشأوةسارشدشألخادلابًاودع

زهجتنابلخادلابودعلااذهنمصخلتتنأرصملدبالهنأو،ةأجفرهظدق

ناوخإلاوهودعلااذهنأو،يجراخلاودعلاةهجاوميفركفتنألبقهيلع

قفارملكبيرختومكحلاماظنبلقىلعمهرمأترهظنيذلا،نوملسملا

قاروألاوقئاثولانمتطبضدقنمألاةزهجأنأتعداو،اًماتًابيرخترصم

ةيسابعلاةقطنميفبيجةرايسلخاد،ماهتالااذهدكؤيامرئاخذلاوةحلسألاو

يركسعرمأرادصإلاشابيشارقنلاةلودرطضاببسلااذهلهنأو،ةرهاقلاب

رطخنمربكأودشأوهرصمىلعاهرطخنأتبثىتلاةعامجلاهذهلحب

ىلإةينويهصلاتاباصعلاهذهتلخدولهنأو،نرقشوهاناجاهلاتاباصع

ىلعنوملسملاناوخإلامزعامراشعمرشعلعفتنأعيطتستالاهنإفرصم

!"باهرإلاوليتقتلاوبيرختلانمرصميفهلمع

رامعنمحرلادبعاهدعأيتلاميظنتلالحةركذمتلمتشاو

:اهنيباماهتا13ةيلخادلاريزوليكو

ةمدختسمباهرالاقيرطنعمئاقلايسايسلاماظنلابةحاطاللدادعالا-"

.ةلاوجلاقرفىهايركسعةبردمتاليكشت

تارجفتمللعنصماهنيب،تارجفتموتاعقرفموةحلساةزايح-"

.ةيليعامسالاب

.ةيليعامسالابجروجكلملاقدنففدسن-"

.دوهيللةكولمملاةيراجتلاتآشنملانمديدعلافسن-"
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.مهتفيظوةيدأتءانثانمالالاجرىلعءادتعالا-"

ىلعلوصحلافدهبمهديدهتوةيراجتلاتآشنملاباحصاباهرا-"

.تاكارتشاوتاعربت

يمهفدومحمماعلايركسعلامكاحلاردصاةركذملاهذهىلعءانبو"

ةامسملاةعامجلالحبىلوالاهتدامصنتدونبةعستنمارارقاشابىشارقنلا

اهطاشنلةصصخملاةنكمالاقلغتوتدجوامنيأاهبعشبنوملسملاناوخإلا

ةفاكولاومالاوتاعوبطملاوتالجسلاوقئاثولاوقاروالاعيمجطبضتو

(201-200،ديعسلا).ةعامجللةكولمملاءايشالا

لايتغابناوخإلاماقىتحرارقلااذهىلععيباسأةثالثضمتملنكلو

ديجملادبع)ةعامجلاءاضعادحأماقلوألانوناك-ربمسيد28يفف،يشارقنلا

سيئرىلعنيتصاصرقالطاب(اماع23هرمعابلاطناكو،نسحدمحأ

.اليتقهادرافءارزولا

اومدختسينأمهلزوجيناكدقف،ناوخإلارظنةهجونمو

طيطختلاب،اهريغاوددهيوةلودلاتاسسؤمنمةدحاودضلبانقلا

ةيدلامهنعتعفاداهنااوربتعايتلااهسفنةلودلاكلت)،لعفلابو

لحررقتنأاهلزوجيالهنأالإ،(رادنزاخلايضاقلامهلتقل

.مهريغىلعمارح،مهللالح:ينعي

اولعجينأ،مهللالحو،"اركنتسمامرج"اوبكترينأمهللالح

اوحلستينأمهللالحو،ءاشتنمةئربتررقتةمكحممهسفنأنم

ىلعمارحنكلو،نييسايسلامهموصخدضلبانقلااومدختسيو

لتقينأديرييرسميظنتلايحةلودكاهسفننععفادتنأةلودلا

.نوناقلاقوفهسفنعضيو،قرحيورجفيو

نع"..صاخلاميظنتلاةقيقح"هباتكيفغابصلادومحمعفادو

ثداوحنمربتعينأنكميالاشابيشارقنلالتقنإ":الئاقيشارقنلالتق

نيملسملاناوخإلالاطبأهبماقفرصيئادفلمعوهفةيسايسلاتالايتغالا

ةفئاطلاىلعبرحلانلعامثدوهيللاهميلستيفمهسأنأبنيطسلفيفةخراص

لحف،دوهيللةعجومتابرضلزنتيتلا(ناوخإلادصقي)ةديحولاةملسملا
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رصميفةوعدموقتنأمرحومهتاكلتممرداصومهتداقلقتعاومهتعامج

."ةلضافلاىدابملاهذهىلاوعدت

فقينأهدعبدحأؤرجياليكل،اريخأنمثلايشارقنلاعفددقل

ةازغلا"،"زيلجنالاةنصارقلا"ابلاطمنمألاسلجممامأكلتهتفقو

.رصمنعليحرلاب،"ةاتعلا

اوبرضيل،"نيطسلفيفةميزهلا"نورمعتسملاعنص:ةصالخلا

رربملاريفوتيناثلاو،روفلبدعوذيفنت،لوألا.رجحبنيروفصع

املف،هتموكحىلعبالقناللويشارقنلانمماقتناللناوخالل

.هولتق،مهططخمفاشتكامتواوزجع

ةعاسلاكلتىتحيقبيذلا،انبلاىعس،ةدوهعملاهتيزاهتناب

زاهجنمأربتف،ناوخإلامسجنميقباميمحينأ،اقيلطارح

ةقباسبسح)حمسيالناكيذلاو،هسفنبهانبيذلاصاخلاميظنتلا

نذإنودنملتقلامعأبموقينأبدحأيأل(رادنزاخلالتقم

!هنمحيرص

هاجتو،هيلاسانلابرقأهاجتلذاختملافقوملااذهلضفبو

اوجنينأريغارفمفيزلااياحضدجيمل،هلاومسقأنيذلاكئلوأ

نموةعامجلانممهنمريثكلاأربتوتافارتعاباولداف،باذعلانم

.اهدشرم

ميظنتلازاهجءاضعااهمدقيتلاتافارتعالاعاستاعمو

صخرتساو،ةيعفنبابسالمهدشرممهبردغنيذلاصاخلا

نأاعيمجنييرصمللايلجتاب،بيذعتلالامعالايحمهدومص

لعفيوائيشلوقي،نيهجولااذو،ةجودزملاةعيبطلااذميظنتلااذه

ةلدالاوتافارتعالاتلوحتو.هريغرمضيوائيشفشكيو،رخآ

اهميظنتةعيبطوةعامجلاةعيبطتفشكيتلابتكلانمليسىلا

.صاخلا

:هلوقنيسحهطروتكدلانعديعسلالقني،ةأجافملافصويفو

روبقيفوءايحالاتويبيفرخدتيتلاةريخذلاهذهاموةحلسالاهذهام"
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ديكلااذهامو،ربدتيتلاططخلاهذهامو،نمكييذلاركملااذهام؟ىتوملا

ةايحتصخرملو،ركفلااذهلكملو،رشلااذهلكملو،داكييذلا

مرحامكائيشمرحيمليذلامالسالارمأبتصخرامنااهنالاقي..نييرصملا

،ديعسلا)."ناودعلاومثإلاىلعنواعتلانعىهنامكءيشنعهنيملو،لتقلا

(193ص...،ناوخإلاةباصعمئارجنعالقن،205ص

:هيلاةراشالاردجتشماه

دومحملافلخءارزولاةسائريداهلادبعميهارباىلوتامدنع

ءاضعانم4000تلمشتالاقتعاةلمحأدبهنافيشارقنلايمهف

ناكاملثمو.ةيشحوبيذعتلالامعالمهضعبضرعتناوخإلا

ةيلاوملالامعاومهتاسايسريربتلنآرقلاتايآنومدختسيناوخإلا

ةموكحلاةضهانملىرخأتايآو،كلمللو،ةيلقالاتاموكحل

نمتايآنمألاةزهجأتمدختسادقفباهرالالامعأريربتلو

:ةميركلاةيآلااهنمومهدضبيذعتلالامعاريربتلاضيأنآرقلا

اولتقينأاداسفضرألايفنوعسيوهلوسروهللانوبراحينيذلاءازجامنإ"

مهلكلذضرألانماوفنيوأفالخنممهلجرأومهيديأعطقتوأاوبلصيوأ

."ميظعباذعةرخآلايفمهلوايندلاةايحلايفيزخ

تايآمادختساعنميعيرشتىلاةجاحلامويلارربياماذهو

وأ،تارايخنععافدللوأ،ةيسايسفقاومريربتلنآرقلا

ىلعتلددقةبرجتلانأواميسال.ىرخأةيسايسىوقةضراعمل

نكميمادختسالااذهنأىلعتلدامك،هتيزاهتناومادختسالاءوس

يذلانآرقلاف.اضيأاهلةداضممئارجومئارجباكترالفظوُينأ

مل،"اّيبناقيدص"،يقدصليعامساءارزولاسيئرنملعجيمل

اونبترشبدضبيذعتلامعأةسرامم،هسفنتقولايفرربيلنكي

.امرجهلالخنماوبكتراولوىتح،ايسايسافقوم

نآرقلامادختساو.ةميرجبحفاكتالةميرجلاو.ةميرجبيذعتلا

.ىرخأةميرج،كاذواذهريربتل

..وه،نآلالاؤسلا
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يهجوفرعيال،رطقيفيسايسلارارقلاعناصناكاذا

ةعامجلااهيلعتبأديتلاةميرجلاخيراتنعلفاغتاذإو،ناوخإلا

تايالانماهريغباهسكعترربمث،تانيبتاياباهترربو

عفدتنأاهلماكبةمأعفدي(ةميرجلايهجولهيلومتب)هنأكف،تانيبلا

!هامعنمث
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بصعتلاةعانص

الو.ةايحلاةعيبطنمءزجاهنإ.ناكملكيفةدوجومايرتكبلا

ةبسانملاةئيبلااهلرفوتنأىوس،ءابوىلااهلوحتيكل،جاتحت

.رشتنتوومنتيكل

نويلايربمالااهنمذختييتلاةطاسبلاةديدشلاةقيقحلايههذه

تاعمتجملاليوحتلاليبس،نيقباسلانيرمعتسملالثممهلثم،ددجلا

ةباينلاباهسفنريمدتبموقتتاعمتجمىلا،اهبهنبنوعمطييتلا

.مهنع

تايالولاتعفديتلاكلت،"فلخلانمةدايقلا"نمعونهنإ

نوكيلدلبلاةكراتباحسنالاىلا،قارعلليفلكموزغدعب،ةدحتملا

.ددجلانيظفاحملاايريتكباهتعنصيتلاةئبوألاعاونألكلةيحض

نولمعيولب،نوتأيءالمعلاف.ءالمعىلااضيأجاتحتال

نوفظوينيذلاكئلوأنمجاتحتالامك.انايحأاناجمكباسحل

نأامامتيفكي.نولوقيامبكلنيلاوماونوكينأ،اياطمكمهسفنأ

.كحلاصيفمهلامعأجئاتنبصت

،كدضمئارجاوذفنو،كوددهولىتحولب،كوداعولوىتحف

بصعتلاعفد:اهسفنةجيتنلاىلايدؤيهنأاملاط،ديفماذهلكف

نمهيدلامبهنىلاىعستيذلاعمتجملارامدلاةليسونوكييكل

.دراوم

براحيقيدصنمكلريخ،كفادهأمدخيؤدع:ىرخأةرم

كعم

نورمعتسملاناكةئيبيفنيملسملاناوخإلاةكرحتأشندقل

.يعامتجالارتوتللردصمىلانيدلاليوحتلاساسأاهلاورفودق

93



يفةيسايسلاةكرحلا)يرشبلاقراطنع(36-35ص)ديعسلالقني

،236ص(1972)باتكللةماعلاةيرصملاةئيهلا،1952-1945رصم

:هلوق،250صمث

طاشنلازفتساناتانيرشعلاةياهنيف"ثدحدقفلاحةياىلعو"

نيدلانعةياوغلاثداوحلناكورصميفنيملسملارعاشميريشبتلا

."فينععقومهبتكونيرشبملاضعبتارضاحميفمالسالادقنثداوحلاو

ةينيدتايلقاقلخ"ىفريشبتلاتاثعبتالواحمترتاوتدقفكلذك"

حمرسأرىلاةينيدلاةيلقألاليحينأكلذبرامعتسالافدهتساو،ةعونصم

دتريافرطتماينيدلعفدرةيبلغألاىدلريثينأو،ةيبعشلاةكرحلاىلاهجوي

تاكرحىلارامعتسالادضةينطولاةكرحلادريو،ةيعجرلافقاومىلااهب

."ةبصعتموةيفئاط

وهةبصعتموةيفئاطلعفتادرقلخنأديعسلافيضيو

ثيحبةجاذسلانمادحأنأنظنانسلف"،ريشبتلانميقيقحلافدهلا

نمدارفاباطقتسافدهتستةيقطنموأةيلمعةطخناكريشبتلانأروصتي

عقاولاالو،ةيلمعلاةبرجتلاالف...ةيحيسملاةنايدلاهاجتابنيملسملا

ةراشإدرجمريشيهلككلذنمءيشال،ةيلعفلاماقرألاالو،يعوضوملا

(36ص،ديعسلا)."ةيوازلاهذهنمريشبتلاتالمححاجنللامتحايأل

يفاهلحمتلحدقف،ةمئاقريشبتلاتامهمضعبتلظنئلو

يفنوملسماهبتكيتافلؤموبتكلجيورتتالمحةريخألادوقعلا

.ةيفئاطلاوبصعتلارشن:هسفنضرغلايدؤتيكل،مالسإلادقن

رداصمنمردصمىلانيدلاليوحت:اطيسبفدهلاناكدقل

ىلاسانلاتفتلينأنمالدبو.ةيلخادلاتاماسقنالاورتوتلا

مهناف،مهتلاطبومهفلختومهرقفتاببسميفاورظنيف،مهرئاصم

.ايقيقحاديدهتلكشتالتايدعتدض،مهنيدنعاوعفاديلنوبهي

نيملسملانأالإ(ص)لوسرلانيهتةيريتكيراكموسر

امدنعهسفنرادقملابنيرويغاونوكيمل،مهنيدىلع"نيرويغلا"

الو،نيينيطسلفلاسوؤرقوفةزغنورمدينويليئارسالاناك
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.ةليوطتاونسلنيملسملا"مهءاقشأ"اهيفنورصاحياولظامدنع

وأةلاطبلاوأرقفلادضاورهاظتاماردانمهناف،لاحلاةعيبطبو

.هتحتنوحزرييذلادادبتسالاىتحوأةيمألا

ةيامحلعوردكمهرودىلعاوظفاحامابلاغف،مهنيدلاجرامأ

.دادبتسالاءاقبورقفلاريربتوملظلا

ةدسجم،نوباصةعاقفيبرغلامالعإلاريثي،رخألنيحنمو

يكلامنإ،رذقحيرصتوأةصيخرةياوروأىيمقباتكيف

فيكونيملسملا"ةريغ"رشؤماوسيقييكلو،لعفلادراوربتخي

لوحتيفيكو،باهرإىلارتوتلالوحتيفيكو،مهدضلغتشت

ءابولااذهبطقتسيفيكو،ءابوىلاهنمفقوملاوباهرإلا

.عمتجملاقزميومامتهالازكرملتحيوتابذاجتلا

-جاجتحاتارهاظت-ةنتفلاضارغال،ريشبت،مليف،باتك"

،"ةيلخادتاعارص-باهرإتاعامج-باهرإهقف-رأثلابديدهت

.ةرئادلايهكلت

."يسايسلامالسالا"دوجونمةياغلايههذهو

.الوأ،ةيلخادلاتارحانتللعورشمهنإ

سمتيتلا،ةيرهوجلااياضقلانعراظنألافرحلعورشمهنإ

،مهتطلسنايغطومهتلاطبومهفلختومهرقفبابسأيف،سانلاةايح

.مهتارادإداسفو

،ةلاطبلابابسأثحبيةعمجلاةبطخيفنيدلجرتيأرلهفأ

ريفوتوأ،ميلعتلاريوطتىلاوعديوأ،داسفلاةحفاكمىلعثحيوأ

نودنوتومينيذلا(هللادابعنم)ءايرباللةيحصلاتامدخلا

؟ةياعر

نيديوأهمكاحلحيرصلاحصنلامدقينيدلجرتيأرلهفأ

بجيفيكوسانلاتاروعبلغشنينأنمالدب،هتطلسدادبتسا

؟رقفلاةروعلهاجتيامنيب،اهرتس
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.هنمبولطموهاميدؤييكلدجودقف،يسايسلامالسإلاامأ

ىلالوحتييكلهلةحلاصلاةئيبلاريفوتوهمزليناكاملكو

.ءابو

نماولعجينأىلاةجاحبنويكيرمالاالونويناطيربلانكيمل

يفمظتنينأيفكيناكدقف.اروجأمالو،اليمع"مالسإلا"اذه

ولوىتحاهضارغأمدخيلةيلكلاةيلايربمالاةيجيتارتسالاراطإ

مدخيو،ايئاعدديفم،هسفنءادعلااذهنألب.ءادعلاباهلمستإ

برغلانأاملاطو.باطقتسالانمديزملاقيقحتيفضرغلا

كلذو،اضيأهباسحلاهسفنةيهاركلافظويهناف،هوركمهنأفرعي

تايالوللايداعمودبي"نيملسملاناوخإلا"لثماميظنتلعجيامدنع

ةمدخيفميظنتلالمعيامنيب،نيهراكلابطقتيسف!ةدحتملا

.ىربكلاةيجيتارتسالااهحلاصم

.فدهكانهو.قيرطكانه.قالطإلاىلعةدقعمتسيلةبعللاو

.ضوعبلاصرقكصرقولوىتح.ديفمهيلاكلصوينملكو

نوكرتيو.قوفنمةروصلاىلانورظني،ةيلايربمالاوططخم

ءارهنمهينعتاملكب،اهباولغشنييكل،راغصللليصافتلا

.ةيئادعلامعأوتاراعشو

زاجىتحةيعويشلاديدهتطقسو،يتايفوسلاداحتالاطقساذكه

ةياهن"ريهشلاهباتك1992ماعامايوكوفسيسنارفرشنينأ

ميظنتو"نابلاط"لضفالهاجتم،"ريخألاناسنإلاوخيراتلا

.يلامسأرلاركسعملاىلع"ةدعاقلا"

اوبلاطينأةدعاقلاونابلاطةداقبىلوألانمناكمكو

كلذ."ريخألاناسنإلا"ةيلايربمإلةليلجلامهتامدخنعتاضيوعتب

ةيداهجلالضفبالإعقاولايفلصتلنكتمل"ةياهنلا"كلتنأ

تطقساو،ناتسناغفايفيتايفوسلاداحتالاتمزهيتلاةيمالسالا
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ةدحتملاتايالولانملعجتل،"ةيئانثلاةيبطقلا"ماظنهدعبنم

.ديحولايلودلابطقلا

نابلاط"سأربربكتنأ"،هذهلاحلاو،يعيبطلانمناكو

،ربمتبس11تامجهنشتلتاونسةدعدعبدوعتسيتلاةدعاقلاو

.اضيأةدحتملاتايالولاطوقسىلاتامجهلاكلتيدؤتنأبالمأ

مهرحنىلامهفيظوتبلقتنأنمنطنشاونكمتتنألبقكلذو

طوقسوه،يتايفوسلاداحتالاطوقسنممهأرودمهلنوكيل

رحنتبهاذموتاعامجوقرفىلاهلوحتو،اهتاذمهيديأبمالسإلا

مالسالانوكينأيهةركفلاتناكناتسناغفالبق":سوفيردلوقي

نكل.يتايفوسلاعسوتلادضاطئاحيسايسلامالسالانوكينأيأ،دصطئاح

باقرىلعاطلسمافيسيسايسلامالسالالعجىلاةركفلاتلوحناتسناغفا

.(273ص،سوفيرد)"تييفوسلا

؟"دصطئاح"

ةينطولاهجاويمليسايسلامالسالاف.ريثكبكلذنمرثكأهنكلو

،بسحفنييمظعلانيتوقلانيبةدرابلابرحلاقايسيف،ةيررحتلا

يعامتجالامدقتلاوةيمنتلامامأ"دصطئاح"نوكيلدجوهنألب

.اضيا

برحيف،ةيلخادةكرعملاعورشميسايسلامالسإلاناكدقل

ةلادعلاو،يداصتقالاررحتلاوميلعتلادض،ادبأةدرابنوكتنل

.ةينطولاتاورثلانمةدافتسالاوةيعامتجالا

يكلايرورضبصعتلارشنناكدقف،نيرمعتسمللةبسنلابو

لوحتتف.فواخملاباهنوطيحيوةينطولاتاموكحلالامعأاوطبحي

هنأدقتعتامىلاارسقعمتجملابعفدلاىلاىعستتايروتاتكدىلا

!"ريرحت"وأ"ةدحو"وأ"ةيكارتشا"وحن"مدقت"

تاموكحلارشابماضيقننوكيل"يسايسلامالسإلا"دجودقل

.نيرمعتسملايديأنمةنميهلاتفطخيتلالالقتسالا
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املك،دوعوملامدقتلاقيقحتيفتاموكحلاكلتتلشفاملكو

مالسإلا"راعشعفريذلا"يمالسإلاليدبلا"حلاصيفكلذبص

يذلا،ديدجلارامعتسالاحلاصملبسنأكلذناكاملكو."لحلاوه

تاقزمتنم"يسايسلامالسإلا"كلذهريثينأنكميامرظتنيلظ

.ةيلهأبورحوةيعامتجإ

رأثهنأكو"يسايسلامالسإلا"ناكدقف،ىنعملااذهبو

تنميهيتلاةيجولويديألاتايروتاتكدلالضفب،ةيرحلابسكيف

مالسإلا"كلذهمدقيذلاديدجلادعولاناكدقف،اهتاردقمىلع

عفدنيثيحو،نادلبلاقزمتتثيح،ةياهنلابرحوه"يسايسلا

،ايبهذمابصعتنوكيلمامألاىلاىرخأةوطخينيدلابصعتلا

."ديدجلاطسوألاقرشلا"عورشملكلذدعبنمسسؤيلو،ايقرعو

.قوفنماهمسرمتيتلاةروصلايهكلت

حبصأايريتكبدرجمناكامف.امامتةأيهمتحبصأةيضرألاو

انك"يجراخودع"نمالدبو.سبايلاورضخألاقرحيءابو

ةيمنتيفعفنيامباندراومةرادإيفانقحهيلعيلمننألواحن

رربيلو،هللامسابلتقي،ايلخادودعلاراص،اهررحتوانتاعمتجم

!"توملاةعانص":تاياغلاةياغبيدتقيو،لعفياملكهسفنل
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ريخألايفئاطلاناسنالاو"خيراتلاةياهن"

زكارميفتالاجسلاتناك2001ربمتبس11ثادحألبق

ةيناكمإىلارظني،لوألا،نيرايخنيبرودتةيكيرمالارارقلاعنص

ةمظنألانإلوقتةيؤرراطإيفيسايسلامالسالاعمشياعتلا

عيطتستنل،كرابمينسحسيئرلاماظناهنمو،ةيلاحلاةيروتاتكدلا

ةيمالسالاةضراعملاىوقعمروسجةماقإبجتهنإو،رارمتسالا

.المتحماليدباهرابتعاب

هنأو،برغللايراضحاديدهتهتمربمالسالاربتعي،يناثلاو

.ديدهتلااذهريمدتىلعلمعلابجي

نيرايخلانيذهنمةسردملكلثميفوسف،سوفيردبسحبو

جروجةعماجنموتيزوبسانوج،لوألا.اريبكايميداكأاريبخ

ص،سوفيرد).نوتسيربةعماجنمسيولدرانرب،يناثلاو،نوات

(350

عمجلا:نابسحلابنكيملامترفوربمتبس11ثادحأنأريغ

يتلاروسجلاف!ةيناثلاتاعلطتىلوألامدختثيحب،نيتسردملانيب

مدختيكلاهفيظوتمت،"يسايسلامالسإلا"ىوقمعدلاهؤاشنامت

:سيولدرانربريبعتبوأ)،كيكفتوريمدتىلايمارلافدهلا

.اهرسأبةقطنملا،("ةننبل"

لظيذلاءاطغلايه"ةيطارقميدلا"تناكنئلف،لاحلاةعيبطبو

اميف،تفشكةيطارقميدلايواعدلاناف،نيتسردملاةاعدهبرتستي

ةجردىلااحيرصحبصأهنألب،ائيشفخيملهجونع،دعب

لودماهفإبجيهنإانلعاولوقينأب،ةديدجلاةسردملاةاعدلحمست

!ايرورضارمأتاباهكيفكتنأةقطنملا
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دقحنعلب،دودحالبةحاقونعريبعتدرجمرمألانكيمل

لبق،ةيبغو،ةأزتجم،ةيحطسميهافمىلادنتسي،اضيأفوشكم

.اهذيفنتلةدحتملاتايالولاةوقلكدنجيلعفدنينأ

مسرلليبسنعنوثحبياوناكنيذلانويكيرمالانولوؤسملا

هجوىلع،نوفرعياوناك،يسايسلامالسالاتاعامجهاجتةسايس

معزتيتلاتاعامجلاجذومننيبةعئامادودحكانهنأ،ةقيقحلا

ملكلذنأالإ.باهرإلاسرامييذلارخألااهقيقشنيبولادتعالا

سيئرلاىلعطغضللمهتالواحم(لقألاىلعرصميف)عنمي

"نيملسملاناوخإلا"عمراوحلاباوباحتفلجأنمكرابمينسح

.(اهدعبامو357ص،سوفيرد)

ربخلايفةيكيرمالاةدعاقلاريجفتليبقنم)ةداضمتارشؤم

اينيكيفنيتيكيرمالانيترافسلاريجفتو،ةيدوعسلايف1996ماع

يفلوكةيكيرمالاةرمدملاىلعموجهلاو،1998ماعاينازنتو

يفافيلحناكامنأىلعىلوألئالدتمدق(2000ماعنميلا

،ةياغللديفمهنأودعلااذهتبثيسو."ودع"ىلابلقنادقناتسناغفا

وههسفنمالسالاناب"ةلئاقلاةيرظنلامعدييكل،ةيحاننم

دعب،ددجلانوظفاحملالصوتييكل،ىرخأةيحاننمو."رطخلا

يشاحتلليبسريخنأىلا،قارعلاكالمتسايفلالتحالالشف

اورمديف،نيرخآنيملسمنوبراحينيملسملعجوهرطخلااذه

بعلتنأةدحتملاتايالوللنكميامنيب،مهسفنأب،ضعبلامهضعب

ةدايقلا"ربع،طفنلاعبانمىلعةرطيسللةدوعلاباهلحمسيارود

."فلخلانم

ءابوىلالوحتييكلومنينأديفملانمناكو.رطخلاأشندقل

.ةقطنملالودعيمجمعي

تارباخملانأةقيقحنمسوفيردرخسيراطإلااذهيفو

ايونسرالودرايلم27غلبتتاليومتنماهيدلاملكبةيكيرمالا
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نكمتتمل،ملاعلاءاجرايفنيرشتنملاسيساوجلانمفلأ100و

نويبرغنويفاحصناكامنيبندالنبةماسأىلالوصولانم

ص،سوفيرد)هعمتاراوحءارجالةلوهسبهيلالوصولانوعيطتسي

.(364

.قالطإلاىلعةيرخسللةاعدمنكيملرمألاناف،عقاولايفو

.رطخلاةيمنتبجيناك،فدهلاةيمنتلجأنمف

ملةيكيرمالاتارباخملانأداقتعالارربياممريثكلاكانهو

،كرويوينيفةيملاعلاةراجتلايجربددهييذلارطخلالهجتنكت

ىعستةيداهجرصانعنأىلعةدعتارشؤماهيدلترفوتدقلولب

ماعذفنيذلالشافلاموجهلادعب)امهيلاةديدجةبرضهيجوتل

ةداقدحأنمحرلادبعرمعخيشلاهرثأىلعلقتعايذلاو1993

هعمومنييكل،ومنيرطخلاكرتمتنكلو،("ةيمالسالاةعامجلا"

"ريخألايفئاطلاناسنإلا"عورشمءدببحمستةجردىلالعفلادر

وأةينطولاةيوهلاناسنإضاقنأىلعموقيسيذلاةقطنملايف

نرقلا"ةسردمبسحكلذو،لالقتسالادهعيفأشنيذلاةيموقلا

يططخمويركفمرابكاهيلامضنيسيتلا"ديدجلايكيرمالا

.ددجلانيظفاحملا

ةيعويشلاةميزهاننكمأدقل:لوقتنييداهجلاىدلةركفلاتناك

،يتايفوسلاداحتالارايهناوككفتىلاتدأةجردىلاناتسناغفايف

.رخألاودعلاريمدتىلاهجوتننأنآلااننكميو

ةميزهاننكمأدقل:لوقتنطنشاوىدلةركفلاتناكامنيب

مادختساب،نآلااننكميو،"يسايسلامالسالا"مادختسابةيعويشلا

هفصوب،هسفنمالسإلاريمدتوكيكفتلهعفدننأ"ديدجلاودعلا"اذه

.ايراضحاديدهت

ةناكمومجحبدلبوزغلارربمةدحتملاتايالولادجتيكلو

يكلو!ربمتبس11ةماخضبلمعىلاةجاحبتناكدقف،قارعلا

ةيوونةلبنقىلاةجاحبنوكتساهناف،الثم،ةيدوعسلاوزغلبهذت
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ناكميفيدوعسيباهرإاهرجفينأبولطملانم(ةريغصولو)

،لاصتالاوجرن،ضورعميدقتبنيبغارلل).ةدحتملاتايالولانمام

.(ةيزكرملاتارباخملاةلاكوب

ريبدتيف،هلعفتنأتارباخملالامعألنكميامىلعلاثميفو

تلقن،اهبةقلعتملاةيجيتارتسالافادهألاوصرفلاةيمنتل،مئارجلا

نعاريرقت2014-7-12موي(ب.ف.أ)ةيسنرفلاةفاحصلاةلاكو

فا)يلاردفلاتاقيقحتلابتكمنإ":لوقيشتووستيارنمويهةمظنم

نيملسمنييكريمالاتالاحلاضعبيف"الاوماعفد"و"عجش"(يآيب

ربمتبس/لوليا11تاءادتعادعبةيرستايلمعلالختاءادتعاباكترال

.2001

11ذنمةيكريمالامكاحملااهيفترظنةيضق500نمرثكايفف"

تاقيقحتلابتكموةيكريمالالدعلاةرازوتفدهتسا2001ربمتبس/لوليا

باهرالاةحفاكملةيئاوشعةيرستايلمعيفنيملسمنييكريمايلاردفلا

.ينتالاوينيدلاءامتنالاساساىلعترج

ناسنالاقوقحدهعمعمتسرددقو.كلذىلعةلثماةدعةمظنملاتركذو

ىتحقيقحتلانماءدبةيضق27ايبمولوكةعماجيفقوقحلاةيلكيف

نماصخش215تبوجتساو،لاقتعالافورظوماهتالابارورمةمكاحملا

.نيعدموةاضقونيماحمومهلءابرقاوأايصخشنينادمونيمهتم

ضعبيفقلخ"يأ.يب.فا"نإنايبيفشتووستيارنمويهتعباتو"

باكتراةركفمهيلعهحارتقابنوناقلانومرتحيدارفاىدلنييباهراتالاحلا

نعتمجنماكحااهيفتردصيتلااياضقلافصننأةربتعم،"يباهرالمع

.ةربدمططخواخاخفا

ارود"يآ.يب.فأ"نملاجربعل،تالاحلانمةئملابنيثالثيفو"

.ءادتعالاةلواحميفاطشان

مهتموكحنإنييكريماللليق"ريرقتلايدعمدحأواساربايردنالاقو"

."ةدحتملاتايالولالخادهتبقاعموباهرالاعنمربعمهنمأنمضت

صاخشالاءالؤهنماددعنأنودجتسرمالايفمتققداذانكل"فاضاو"

ىتحومهعفدتونمالاتاوقمهعجشتملولةميرجلاهذهنوبكتريساوناكام

."ةيباهرإلامعأباكترالنايحالاضعبيفلاملامهلمدقت
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طيطختلابهربوينىفنيمهتمةعبرأةيضقاصوصخةمظنملاتركذو"

ةموكحلانأضاقىأرامنيبةيكريمأةيركسعةدعاقوسنكىلعتاءادتعال

الاجر"نييباهرا"ىلاتلوحو"قيرطلاتدهمولئاسولاوةركفلامهلتمدق"

."ةيرخسلاريثتةجردىلانييقوس"

نيفيعضاصاخشانايحالابلغاىففدهتسا"يآ.ىب.فأ"نأتفاضاو"

-.ةيسفنوةيلقعتابارطضانمنوناعي

17نجسلابهيلعمكحيذلاسودرفناوضرةلاحاضياريرقتلادرواو"

عافدلاةرازورقمةمجاهمداراهنالنيرشعلاوةعباسلانسيفاماع

.تارجفتملابةوشحمةريسمتارئاطبسرغنوكلاو

لكاشمنمديكأتلابيناعيسودرفنإ"يآ.يب.فأ"لاجردحألاقو"

."هسفنيطرشلاعمنواعتلاباهعضومتاهلمكابةطخلانكلةيسفن

نمسيل،هتاودأنوعنصيامك،باهرإلانوعنصينذإ،مه

نورفويو!هببسباننوبراحينألجأنملب،هوبراحينألجأ

دعتملهذهف)تالخدتلاوطوغضلانمديزمللسيل،اببسمهسفنأل

!فلخلانموزغلا...وتيتفتلاوقيزمتلالجأنملب(ةيفاك

!"ةصرف"ىلالوحتينأنكمي"قزأملا"نأ،كلذنمحضاولا

سيلهناف،عسوألافدهلاقيقحتيفدعاساماذإ،"ودعلا"نأو

ذيفنتل"يسايسلامالسالا"اهيدؤيسيتلاةفيظولايههذهو

اهنكمييتلاةديحولاةادألاهنألب.ديدجلاطسوألاقرشلاعورشم

هلوقيساملفكتلنيملسملارحنىلادترتةيوونلاةلبنقلالعجتنأ

:فرحلابسيولدرانرب

يفترشن"طسوألاقرشلايفريكفتلاةداعإ"لوحةلاقميفف

،ثدحينأبولطموهامسيولفصو"زريفأنيروف"ةلجم

نيفرطتملاوأنييلوصألالبقنماقارتخالثميامثودحةيناكمإنإ":لوقلاب

لودمظعمف."ةننبللا"ارخؤمهيلعقلطيحبصأامريبكدحىلاهبشيدق

ةلباقوةعنطصمةعيبطتاذدعت،حضاوءانثتسارصمو،طسوألاقرشلا

لكشبةفيعض(ةلودلادصقي)ةيزكرملاةوقلاتناكاماذإو.ةيلمعلاهذهلثمل
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عمتجملاءاقبلةنامضلثمينأنكمييقيقحيندمعمتجمدجويالهنافريبك

ةلودللنكميءاوجألاهذهلظيف...ةكرتشملاةيوهلابيقيقحروعشدجويالو

يفئاطلارحانتلانمةلاحوىضوفلايفطرخنتونانبليفثدحيامكككفتتنأ

Brnard Lewis, Rethinking the Middle East, Foreign Affairs,

Fall 1992, pp.99

،هنأيفنمكي،(اعبطحالسلابةججدملا)ةيؤرلاهذهيفيبغلا

شيعتاودأنمهينعتامبةينطولاتايوهلاىلارظنيال،الوأ

تاميسقتلاف.هلساسأالامضرتفيهنأيف،ايناثو.كرتشم

ةينايكتايوهجتنتملةقطنملاهذهيف،ةيلبقلاوةيقطانملاوةيفئاطلا

.ضعبلااهضعبنعلاصفناللةيفاك،ةلقتسم

ةيلهأبرحنعترفسأنإوىتح،اهسفنةيلصألا"ةننبللا"

ترمثأو،1975ماعدعبنانبليفنمزلانمنيدقعوحنلتماد

ةلازإوأنانبلميسقتلةيفاكنكتملاهناف،يهتنتالةيفئاطتاقاقش

.هقطانموهفئاوطءانبألةبسنلابدلبلااذهاهلثمييتلا"ةيوهلا"

ةلود"هرابتعاددجلانيظفاحمللولحيامابلاغيذلاقارعلاو

اذهو.ادمعاهلهاجتمتييتلا"نيدفارلادالب"وه،"دهعلاةثيدح

رفسأوهو،ماعفالآةسمخوحنبةدحتملاتايالولانممدقأنايكلا

لماكتنعولب،ةخسارةيروعشوةيخيراتوةيراضحةيوهنع

نييقارعلاداركألاىلعىتحبعصلانملعجيلازيام،ينمض

.هنعايلكاولصفنينأ(ةلقتسمةيموقمهو)

!ىمعأ،هتيشحونمببسبهنأ،اضيأعورشملااذهيف،يبغلا

تاقالع"ةيلبقلا"و"ةيقطانملا"نأةقيقحىلارظنيالهنأثيحب

نأنودنم،ضرألاناكرأعبرأيفاهلثمدجوي،ةيتحتةيعامتجا

.ةيلهأابورحةرورضلابينعت

ةدحتملاتايالولانوكامأ،ءيشةيعيبطلاتاماسقنالاهذهو

.رخآءيشاذهف،ةيجهنمةدابإعورشمةمدخلاهفيظوتىلعلمعت
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"يسايسمالسإ"ىلا،متييكلجاتحي،"رخآلاءيشلا"اذه

جاتحي؛اهلخادنمةقطنملاتاعمتجمرجفت،ةيوونةلبنقىلاهلوحي

بزح"ىلاو،رصميفمهسفنألنونكمي"نيملسمناوخا"ىلا

يفةطلسلاىلوتي"ةوعدبزح"ىلاو،نانبلىلعنميهي"هللا

نوبراحي"نيملسمناوخا"ـليداهج"فالتئإ"ىلاو،قارعلا

،ينابلألاويناشيشلاويناغفألاةنوعمب،ايروسيفةيروتاتكدلا

ىلاو،سنوتيفةيسايسلاتابذاجتلابطقتسي"ةضهن"بزحىلاو

بزحىلاو،ايبيليفةيوهجلاتارحانتلايذغتةيداهجتارايت

.نميلايفايثوحابزحبراحييناوخا"حالصا"

جاتحي"رخآلاءيشلا"كلذناف،"فلخلانمةدايقلا"نأثيحو

.ليومتلاومعدلاوزيهجتلاىلوتترطقلثملودىلااضيأ

ددجلانيظفاحملااياوننإ":لوقلاناميرفساشنعسوفيردلقني

يهمهاياوننإ.كانهيطارقميدعمتجمءانبقالطإلاىلعتسيلقارعلايف

ص،سوفيرد)."ليئارسإددهتةيميلقإةوقكقارعلاىلعءاضقلاوهميسقت

(372

نيظفاحملانكلو،ككفتللطقفالباقسيلصوصخلااذهىفقارعلاو"

يفف.كلذكةيدوعسلاةكلمملاكيكفتمهفادهتسابةحضاوتاراشإاومدقددجلا

حرتقا،"باهرإلاىلعبرحلايفراصتنالانكميفيك...رشلاةياهن":هباتك

ةئبعتيكيرمالانرقلاعورشمدهعميفناليمزلامورفديفادولريبدراشتير

ةوقنولثميةعيشلانوكلارظنو.ةيدوعسلاةلودلادضةعيشلانييلوصألا

لريبناف،ةيدوعسلاطفنلالوقحثيحيبرعلاجيلخلائطاشلوطىلعةريبك

تاذمهلنكميةعيشلانأنمنمزمفوخمهيدلنييدوعسلانأاظحالمورفو

(372ص،سوفيرد)."اهطفنوةيقرشلاةقطنملابلالقتسالاىلااوعسينأموي

ةلودللةيثراكةيلمعنوكيامبرةيقرشلاةقطنملالالقتسانإ:افاضأو

دكؤملانمو.ةدحتملاتايالوللةغلابةدئافاذارمأودبيامبرهنكلو.ةيدوعسلا

انللضفألانمنوكيامبرهنأ،كلذنمانيقيرثكألا.ثحبلابريدجرمأهنأ

(373ص،سوفيرد)."كلذانريكفتبملعىلعنييدوعسلالعجننأ

نابهحارتقانوسدهدهعملكراشملاسسؤملارجنسسكامرركدقو"

نمةيدوعسلاةكلمملاكيكفتلىعستنألضفألانوكيامبرةدحتملاتايالولا
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دعب:فاضأو.زاجحلاوةيقرشلاةقطنملايفتاليودةماقإعيجشتلالخ

ينعيكلذناكاذإو.ةقطنملايفلازلزكانهنوكيسهناف،مادصبةحاطإلا

.(373ص،سوفيرد)"قحبالازلزنوكيدقهنافيدوعسلاماظنلاطوقس

ءاليتسالاىلايدؤينأنكميةيدوعسلاةرسألاطوقسنا"نديلبتكو

ةلاحلاهذهيفو.ةدعاقلااهمعدتيتلارصانعلالبقنمدالبلايفعضولاىلع

يتلاقطانملاىلالقألاىلع،ةيبرعلاةريزجلالمشتلبرحلاعسوننأاننكمي

(373ص،سوفيرد)"طفنلاجتنت

تارباخملاطباض،تخيرجليورنعسوفيردلقنيو

ةعيشلانيدلالاجر:يمالسالاضقانتلا"باتكبحاصويكيرمالا

،لوقلا"طسوألاقرشلايفةلبقملاةيطارقميدلاوةنسلانيددشتملاو

ةمظنمونيملسملاناوخإلانيبةرشابملاةقالعلابفارتعالادعب

لضفأ(ةطلسلاىلعاولوتسااذإ)نيملسملاناوخإلاةيروتاتكدنإ":ةدعاقلا

رصميفنوكيامرثكأةحناسةصرفلانوكتامبر...يلاحلاكرابمماظننم

،نوعسيسنييلوصألانأدكؤملانمو.ةيطارقميدلاوةيلوصألانيبجوازتلل

لثمتةموكحباختناىلعءاضقلاىلارصميفةطلسلاىلعاولصحاماذإ

نوريثكلانظياممرثكأرصميفعئاشهنأمغر،يطارقميدلاركفلا.بعشلا

يواتفيفوأناريإيفةعيشلانيبوهامكاليصأسيلهنأالإ،برغلايف

عمالاحنسحأنوكتفوساكيرمانكلو.يناتسيسلايلعىمظعلاهللاةيآ

.(377ص،سوفيرد)."ةيناملعلاةيروتاتكدلاعماهنمليدبلااذه

يفنوتغتنهليئومصىنبدقف،سيولدرانربىلادانتسالاب

ددشتلاتسيلبرغلاةلكشم"نإلوقتةركف"تاراضحلامادص"

ءاقتراوومسباهلهأعنتقيةرياغمةراضحوهفهسفنمالسالالبيمالسإلا

."نيرخالاىلعمهتراضح

ةراضحكانهنأامنيبف.ةياغللحضاوةركفلاهذهيفيحطسلا

،ةئشانةينيصةراضحكانهنإلوقلانكميامنيبو،ةنميهمةيبرغ

"ةيمالسإةراضح"هتيمستنكمياملاحلاعقاويفدجويالهناف

رصاوأككفتو،زوعو،رقفو،فلختكانه.ايلعفاديدهتلكشت

ةيلخادةيراجتتاقالعميقتنأنعةزجاعةيبرعلاةقطنملالعجي

،كلانهاملكو.جراخلاعماهتراجتيلامجإنم%10نعديزت
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اهريغلثم،تضمواهرثأتكرتةرباغةراضحللالطأواياقبوه

ءاقتراوومسبةعانقلاامأو.ىربكلاةيناسنإلاتاراضحلانم

لئالدنودنمةيفاقثةعانقودعتالاهناف،ةيمالسالاةراضحلا

يهو.تايجيتارتسانودنمو،ةكرتشمقوسنودنمو،ةيراجت

لكساسأيهةرباغلامهتراضحنابنيينانويلاةعانقلةلثامم

ءادعأنيينانويلالعجتالةعانقلاهذهو.ةنهارلاةيبرغلاةراضحلا

مادختسااهسفنلزيجتيتلاةيلامسأرلاةيتسشافلاةراضحللنيقبسم

.نيرخآلادضةدابإوريمدتلامعأةسرامموأ،ةيوونلبانق

(شوبجروج)سيئرلالعفدرناك،ةيادبلاذنمو":سوفيردلوقي

قيبطتةيناكماليختدقو،ةعساوةيروطاربماةيؤرسكعيربمتبس11ىلع

طبرىرجو،طسوألاقرشلايفةمظنألارييغتلالخنمونيمودلاةيرظن

(طاقسإ):ةقطنملايفيكيرمالايسايسلاويركسعلادوجولاعيسوتبكلذ

،ةيدوعسلاوايروسوناريإيفةمظنألامثنيسحمادصمث،ةيادبلايفنابلاط

ةوقمامأطقستنأنكميةقطنملايفىرخألاةمظنألانابداقتعاعم

رمالالب،(370ص)"ةدحتملاتايالولااهكرحتيتلايطارقميدلاضاضقنالا

ابرحنوكيل"دتميهنكلواهرسأبةقطنملاوأ،هدحوقارعلاىلعرصتقيال

("قارعلاىلعبرحلا"باتكبحاصلوتسيركونالباكبسح)"ملاعلاليكشتةداعإل

(371ص)

مهلةلصالنمديبنكلو.."يطارقميدلاضاضقنإلاةوق"

!قالطإلاىلعةيطارقميدلاب

؟ةتكنهذهله

.ال،عقاولايف

.امئادكلذكاوسيلمهنأالإ،ءافخسنودبينويكيرمالاف

لكبنوقدصينم،اننيب،ريثكلاكانهنأوه،مهملاءيشلا

.همعدوهتيذغتىلعنولمعيو،مهنعردصيفيخسءيش

هذهيفافرطنوكتنأ،رطقؤرجتله:وهنآلالاؤسلا

؟ةبقاعلالمحتتنأاهنكميله؟ةلداعملا
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يفزيجيالأ،ةيؤرلاهذههنعردصتيذلافرطتملاقطنملا

الباقارمأ،اهسفنرطقدوجونملعجيرخآافرطتماقطنملباقملا

ايجولويديأيأنمسكعلاىلع،"يسايسلامالسإلا"تبثأدقل

رفويهنأل،باهرإللازاتمماعناصنوكينأعيطتسيهنأ،ىرخأ

ةوقيألنكمياليتلاتايروحلاو،باوثلاو،ةزيرغلاو،عفادلا

.اهرفوتنأىرخأةيسايس

ارربمرفويامك،يسايسلارتوتللارربمباهرإلارفويثيحو

ةوقبرودتلظتفوسهجاتنإةنيكامناف،ةيعامتجإلاتاماسقنالل

انطباهتمربةقطنملاحبصتف،تاماسقنإلاكلتاهحنمتيتلاعفدلا

.ديدجنمةاتعلاةازغللةوخر

ناوخإلاباهتيذغتو،ةنيكاملاهذهليومتب،رطقموقتامدنعو

اكيرشنوكتنأتراتخااهنأكف،هرذجورشلالصأاوناكنيذلا

.هتارايخلكيفناطيشلل

هيلعدمتعنانكنم"يبرعلاعيبرلا"ذخأاذإ:لوقيناطيشلاو

لكرمديليتأيسنممالظلالويخنمانيدلف،تايروتاتكدنم

.عمتجملاوةلودلاونطولا:ءيش
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نيدالببزح،يسايسلامالسإلا

مكحام:ناكايأ،"دشرملا"،"مامإلا"،"ذاتسألا"تلأسول

رمألاأدبيفوسلو.دعقيالوميقيفوسهناف؟انزلايفمالسإلا

.ميحجلانارينبيهتنيالو،مجرلاب

مكحناكاذامو:"دشرملا"،"مامإلا"،"ذاتسألا"لأسانكلو

ىلعالإلصحتنلكنإف؟نيدباعميكحلادبعةيضقيفانبلانسح

.انزلاريربت،اهلوعفمواهرثأيف،يواستداكتتاريربت

مادختسا:طبضلاب"يسايسلامالسإلا"وهاذهناف،عقاولايفو

،نورخألااهبكترااذإامأ،مهاهوبكترااذإ،اياطخلاريربتلنيدلا

ايدايقناكدقو.انبلانسحتخأجوزوهنيدباعميكحلادبع

ةءارقوثيدحلاديجُيو،اضيأاباذجناكهنأودبيو،ةعامجلايف

هنكلوناوخألارسأنيبفراعتللاماظنأشنأدقناكو.رعشلا

تاقيقشوتاجوزنم"تاوخألا"عمسنجلاةسرامميفهلغتسا

.ةعامجلاءاضعانم"هللايفةوخإلا"تاهمأو

نايكزهتةمزألوأ،1945ماعترجفتيتلا،ةحيضفلاتناك

ةوخالا"ضارعألاكاهتنانمهينعتتناكامىلارظنلابةعامجلا

رشابمبيرقوةعامجلايفيدايقبناجنماميسال،"هللايف

."مامإلا"ـل

ناملسنيسح،اهالوتقيقحتةنجلتلكشتطوغضلاةأطوتحت

بنذلابرقأ،هسفنوه،هنأامك،ابنذمناكنيدباعنأىلاعامجالاب
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ناك،دشرملاتخأجوزنأيفكشلللاجميأقبيملامم،اضيأ

هتاوخأقحب،انزلامعأباكترايفةعامجلايفهتناكملغتسي

.اضيأ"هللايفهناوخإ"ضارعأكتهيو،هللايف

؟مامإلالعفدرناكاذامف

اوقداصنيذلانييدايقلالكدرطوهامحونيدباعىلعرتستدقل

دمحأماعلاةعامجلاليكومهنيبوقيقحتلاةنجلتايصوتىلع

(7-6ص،قباسردصم،يتبسلا:رظنأ).يركسلا

نيدلا"مامإلا"عاب،ايندلاحلاصمنمامةحلصملجأنمف

.طخلالوطىلعناوخإلاهلعفيساماذهو.انزلاب

ةيسايسلانيبطلخلاكلاسميفءوسلالكسيلاذهنكلو

.نيدلاو

نعريبعت"يسايسلامالسإلا"نأبداقتعالارربيامكانهف

نمومالساللمهفءوسوه،ةيحاننمف.مهفلاءوسنمنيعون

،ايجولويديأمالسالاناكولف.ةسايسللمهفءوسوه،ىرخأةيحان

سيلونيدهنكلو،ايسايسابزحنوكينأزئاجلانمناكل

ىلعةرصاقةسايسلاامنيب،عيمجلللماشنيدلاو.ايجولويديأ

ةديقع،ايجولويديالاسكعىلعنيدلاو.اهبنيينعملاىلعوأ،اهلهأ

.رظنةهجوسيلو،ناميإو

ضفريوائيشاهنملبقينأءرمللنكميرظنةهجوةسايسلاو

زئاجلانمناكل،رظنةهجونوكينأنيدللزاجولو.رخآائيش

.رخآبناجضفروهنمبناجلوبق
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عراصتلاو،هيففالتخإلازوجيرمأتايجولويديألاامنيبو

نيدلاميقناف،مهبربسانلاةقالعرمألاسمينأنودنمهلوح

.هيففالتخإلازوجيالرمأهتايقالخأو

ةسايسلافلغُيذإ،هنالةسايسللمهفءوسيسايسلامالسالاو

برقءابرجلاطبريهنأكو.يئزجلابيلكلانهريهنأكف،نيدلاب

.هيفلدجلازوجيامبلدجلالبقيالامطبريهنأكو.ةحيحص

لبقتالةديقعهنافنيدلاامأ.لدجوفالتخاوشاقنةسايسلاو

هلّوحُينيدلايفلدجلاو.لدجللةضرغنوكينأزوجيالوشاقنلا

.لجدىلاهنمابناجلّوحُيوأ

امأ.ةريغتمةيويندحلاصموةينآضارغابةطونمةسايسلاو

ةسايسلاو.ةلماشةيورخأحلاصموةيلكضارغابطونمهنإفنيدلا

يف،تباثفنيدلاامأ،مهروطتعمروطتتو،سانلاريغتعمريغتت

سانلانيبعزانتةقالعةسايسلاو.هتايقالخأوهميقوهرهوج

.مهبروسانلانيباضروحلاصتةقالعهنافنيدلاامأ.سانلاو

.حلاصملالكبدهزنيدلانإف،حلاصمعارصةسايسلاامنيبو

همدقتيذلاىنعملاب،يسايسمالسإىلاةجاحب،نذإ،نحنله

لتقلاتامظنمنماهريغو،ناوخإلاةعامجلثمبازحأ

؟باهرإلاو

،مدقتوةيمنتةادأهناىلعلدياميسايسلامالسالااذهمدقلهو

؟فلختوبيرختةادأسكعلاىلعناكهنامأ

؟هلايسايساهيوشتناكهنأمأ،نيدللةيفاضإةميقلكشلهو

اذهلمهفلاءوسرثكأامنكلو."ةلودونيدمالسإلا":لاقي،معن

لدعللةلودو،ةيعامتجإوةيقالخأميقماظنونيدمالسإلا.ريبعتلا

.ركنملانعيهنلاوفورعملابرمألاو

نيبلدعلاهساسأ،ميقماظنونيدهنإ.حيحصلاىنعملاوهاذه

.نيدلااذهةلوديهكلتو.نيدلاوهاذه.سانلا
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يأوأ،بزحيأ،هيلعهبذخؤيو،هبذخأينأنكمياماذهو

.ريمأوأكلموأسيئر

.بزحىلامالسإلاليوحتينعيالاذهو

نملكرفكُت،ةعامجىلامالسإلاريغصتينعيالهنأامك

.اهريغنوداهسفنلنكمتو،اهاوس

.هنيعبافرطصختايجولويديإمالسإلانأينعيالوهو

بجحيالهنأامك،روطتلاوثيدحتلاميقبذخألابجحيالوهو

ساسأكلدعلاىلادنتستاهنأاملاط،ىتشةيسايسةمظنأبلوبقلا

.فورعملابرمألاىلاو،(مكحلا)كلُملل

اورظن،هللامسالمحياينيدابزحاوئشنينأاوراتخانيذلا

لَوَتَينَمَو":ةيآلاهذهىلا،دشأيزاهتنإلاذتباو،ةديدشةيحطسب

هذهىلاو،(56ةدئاملا)"نوبلاغلامههللابزحّنإفاوُنَمآَنيذلاوهلوسروهللا

ةلوئسروهللاَّداَحْنَمَنوُّداَوُيرخآلامؤيلاوهللابنونمؤُياًمْوَقُدجتال":ةيألا

مهبولقيفبتككئلوأْمُهَتَريشعوأمهناوخإوأْمُهءاَنْبَأْوَأْمُهءاَبآاوناكولو

نيدلاخراهنألااهتختنميرجتتانجمهلخْدُيَوُهْنَمحوزبمهديأَوَناَميإلا

مههللابزحّنإالأهللابزحكئلوأهنعاوضرومهنعهللايضراهيف

(22،ةلداجملا)نوخلفُملا

الصافنامسرتامهنأدجتسو،نيتميركلانيتيآلانيتاهيفلمأت

نم)نينمؤملاوهلوسروهللانعدعتبينم،لوألا:نيقيرفنيب

ءالؤهوهلوسروهللابنونمؤملاوه،يناثلاو.(..داحنمو،..لوتي

.نوحلفملاونوبلاغلامهو،هللابزحمه

،نينمؤملالكوهيناثلاقيرفلانأنيتيألاالكنمحضاوو

.اوديحيملواولوتيملنيذلالك.نيملسملالك.اعمج

نينمؤملاعمجلكنيبنمريغصقيرفيتأيامدنع..،نألا

،هدحولهصختاهنأكو"هللابزح"ةفصهسفنىلععلخيل،اذه

مهاممةونعمهجارخإو،مهريفكتدصقيامنإوهف،نيرخألانود

.لوألاقيرفلاىلا،اناتهبواروز،مهمضيلوناميإلانمهيلع
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ىلايهتنيو،هدحولهصختالةفصراكتحإنمأدبيريفكتهنإ

.ةيسايسضارغاقيقحتلاهلاحتنا

هللاىلع،حلسملاوطسلالامعأنملمع،ةحارصب،اذهو

،هسفنلمالسإلاركتحيبلازحةلودينعتال"مالسإلاةلود"و

.هاوسنملكرفكُيو،هدحولهبقطنيو

وأنيدلجربيصنتينعيال"ةلودونيدمالسإلا"نألوقلاو

.ةلودلاسأرىلعهيقف

"ةسسؤم"ىنبنملوأدعُييذلاو،(ضر)باطخلانبرمع

ناك.يصصختلاىنعملابنيدلجرنكيمل،مالسإلايفةلودلا

ارصبمهدحأالو،نيدلايفسانلاهقفأنكيملوهو.ةلودلجر

نيدلارهوجهرابتعابلدعلاةميقدسجنملضفأناكهنكلواهيف

اه.مالسإلايفةلودلارهوجوهو،مالسإلارهوجوهلدعلا

مالسإلانإ"لئاقلالوقللحيحصلاىنعملايفةصقلالكنمكتانه

.امهنيباميفو،كانهوانه،"لدعلا"هنإ."ةلودونيد

لجريفكي،ةلودلاةدايقلنيدلجربلطتيالىنعملااذهو

هللامرك)يلعنماهقفلقأناكولو(ضر)رمعلدعللثتمي

لثمملا"هسفننملعجيايسايسابزح،يلاتلاب،بلطتيالو.(ههجو

لوسرلالوقيامك"يدعبنميبنال"ذإ.نيدلل"ديحولايعرشلا

سانللنيدمالسإلاو.نيدلااذهيفرابحأالونابهرالذإو،(ص)

.مهضعبلابزحال،نيعمجأ

ملسمعمتجميف،ءارهوةقطرهنمرثكأنوكينلاذهكبزح

،نونمؤمنينمؤملانأامبو.لفانءيشهنألب.هتيبلاغيف

فورعملابنورمأيو،ةعاطلاهلنودؤيو،هللادودحنوفرعيو

يفنيدلامسابثدحتلاركتحيابزحناف،ركنملانعنوهنيو
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كلذو."نيياقسلاةراحيفءاملاعيبي"نمكودبيس،نيملسمعمتجم

هنال.اضيأةسايسلاةيحاننملفانبزحهنأامك.نيدلاةيحاننم

.هيفةراجتلازوجتالامبرجاتينمكودبيس

لوأنيبنمناكو.اضيأةمواسمةسايسلاو.ةمواسمةراجتلاو

اومواسمهنأوهرصميفةطلسلايفنوملسملاناوخإلاهلعفام

،يلودلادقنلاقودنصعمابرلابلماعتلااونعرشامدنعنيدلايف

."تاروظحملاحيبتتارورضلا"نإنيلئاق

؟نيدلابةمواسملازوجتلهف

؟نيدلامسإبنيدلابمواسينمبكلابامف

:هسرامينملاقاذإ،الثمانزلل،بزحلااذهلوقيساذامو

؟"تاروظحملاحيبتتارورضلا"

ناكهنأىوسعقاولايفلعفيمل،نيملسملاناوخإلابزح

!نيدهنأىلع،هانزعيبيو.نيدلابينزي

نكلو.مواستلبهذاف،ةمواسمكنمبلطتتتناكاذإةسايسلا

مسإبهنيزتالو.لعفتامىلعةمامععضتتنأوكلذلعفتال

.رخآانزيأنمةرمنويلمأوسأ،انزاذه.نيدلا

وهو،مالسإلاةلودل"ساسألارايعملا"وهلدعلاناكاذإف

ةلود"،ديوسلاوكرامندلاف،هيفميقلالكلصأومالسإلازجوم

هذهيفف.نيملسملاناوخإلاةلودنمةرمنويلمرثكأ"مالسإ

امنيب،مولكملاىعريو،مورحملاىطعُيو،مولظملافصنُي،لودلا

كهتنتف،اهلاجذومننادوسلاانذخأاذإ،نيملسملاناوخإلاةلوديف

لسريو.ضارمألاىشفتتو،ضارغألاحابتستو،ضارعألا

تايشيلملالسرتو.حابشألاتويبيفبيذعتلاىلانوضراعملا

.حاورألاقهزوىرقلاقرحل

.اهنيعبةعامجلوأ،هدرفمببزحلاميقتسيلمالسإلاميقو
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نيبزيميوألصفيابزحنوكينأ(نيديأ)نيدلابقيليال

!هبنينمؤملا

!نينمؤمسانلالكلعجينأأشيملكبرف،كلذقوفو

؟ةسايسلايفهاركإلابكلابامف.نيدلايفهاركإلالبقيالكبرو

ءيشاهيفةسايسلاو،ءيش(ماظنوةسسؤمك)ةلودلاف،كلذعم

هنأكلىتح،لبانلابلباحللطلخهنأف،"يسايسلامالسالا"امأ.رخآ

،نيدكمالسالابهلةقالعالاماذهو،ةسايسلايفمالسالابراجتإ

.ةلودكمالسإلابهلةقالعالامك

.رخآءيشةسايسلايفنيدلابةراجتلاو،ءيشةلودلاونيدلاو

زربأدحأك،نيملسملاناوخإلابرمألاقلعتيامرادقمبو

ةرادإلاةسايس،مهنمةسايسلاتناكلهف،يسايسلامالسإللنيلثمملا

اوناكلهو؟حلاصملاهذهةنوخألةسايسناكمأ،سانلاحلاصم

نورخسياوناكمهنأمأ،ايلعلاةينيدلاميقلالجأنمنوعراصتي

نوعيبياوناكله؟ةصاخلاةيويندلامهحلاصمةمدخلميقلاهذه

؟ايندلالجأنمةرخألااوعابمهنأمأ،ةرخآلالجأنمايندلا

؟عمتجمللاهومدقيتلاةمدخلايهامو؟اوزجنااذاممث

،دالبلااوقزممهنأىتح،يفكيامبةعورمنادوسلايفمهتبرجت

دضمئارجلاوتاكاهتنالاوةيلهألابورحلاباهنوقرغينولازيامو

.ءاوسدحىلعنيملسملاريغومهنمنيملسملا،اياحضلانييالم

نييالملاتارشععفدتيكلةيفاكتناكرصميفمهتبرجتو

.ةطلسلانعمهليحرباوبلاطيو،مهدضاوجرخييكلسانلانم

،هورقفأدقف.دلبلااذهلءالبلاالإسنوتيفمهتبرجتمدقتملو

نماولعجو،تايشيلملابجعتىرخأناتسناغفأىلاهولوحو

ىتح،نوكسمتيمهيساركباولظو،عيورتللمهليبستالايتغالا

.مهنمسانلاقهز

.ايروسيفاولعفامبجرحالوثدحو
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نمألاةلودودادبتسالادضةروث؛كانهةروثانيدلتناكدقلف

.تارباخملاو

.اهودسفأف

ةكرعمىلا،ةيرحلابلطيهرسأببعشةكرعمنماهولّوحو

.رأثلابلطتةيفئاط

ةيهاركلاعاقصألكنمالويخ،مهداقحأةبعجنم،اهلاوبلجو

داهجو،نيطايشلاداهجسانلاءامدباوسرامييكل،مالظلاو

نيلثمتم.نيدلاداهجال،ثثجلاقرحودابكألالكأداهجو،حاكنلا

.ةيشحونمةيلهاجلاتفرعامرثكأكلذب

تحبصأىتحو،محرأتارباخملانايغطحبصأىتح

نكميوهبلظتسُيالظملظلاحبصأىتحو،ةمعنةيروتاتكدلا

.هيفشيعلا

ءاربخلءدبلاذنمافورعمناكدقف،رخآءابويأكو

فوس،نيملسملاناوخإلاكاينيدابزحنأ،ريمدتلاتايجيتارتسا

جتنُتفوسلو.هنمافرطترثكأاراسيوانيميهسفننمجتني

برحيف،اهنعقشنتىرخأتاعامج،هنعةقشنملاتاعامجلا

اهنملكحبصتفوسامناعرسو.رخآاهلسيلولوأاهل،ظشت

."هركملاوطشنملايفهلةعاطلابجوتست"ريمأاهمكحي،ةرامإ

بيبالتنمهبكسمُيامنأب،مهنمدحاولكعنقينمتاهو

.هيناعموهدصاقموهميقنمدوصقملاوهسيل،ميركلانآرقلا

!مهركشتنأبجيف،كوحبذاذإو

116



ديدجلايناوخإلاجذومن

رطقللغاشلالغشلايهتايرحلاالوةيطارقميدلانكتمل

قيرطنعايروسيفماظنلادضبرحلاليومتتررقامدنع

."فالتئإلا"ةطفايتحتمأتلايذلاةضراعملاعمجتليومت

يظح،لاملاىوسءيشالو،يرطقلالاملالضفبو

،ةيروسلاةضراعمللةيمسرلاليثمتلاةفصبيروسلا"فالتئإلا"

الو،ةضراعملاكلتليثمتىلعرداقهنامعزفالتئإلاالنكلو

.اهلاتوصوأالثممهبتلبقىرخألاةينطولاةضراعملافارطأ

ـبىمسيناكامىلوألاةجردلابهنا؟فالتئإلاكاذوهنم

ةريغصةنفحعمنوملسملاناوخإلاهأشنايذلا"ينطولاسلجملا"

ايندلالزاهمنأبملحينأمهنمدحألناكامنيذلا،مهيديؤمنم

.هيلااوهتنايذلاك"يليثمت"عضوبىظحيهلعجتنأنكمي

،ةيروسلاةضراعملاةدحولاتاحيصلاتلاعت،امةعاسيف

شوركةعضبهسفنىلافيضيل"ينطولاسلجملا"ىربناف

ىتحىرخأشورقوشوركةعضبفيضيلداعمث،شورقو

نأنودنمامنإ،"ةيسيئرلاةضراعملاةوق"هنأضرتفُيامحبصأ

زجعهنإ،ىلوألا:نيتيلاتلانيتطيسبلانيتقيقحلايفءيشريغتي

،ةيناثلاو.ةيروسلاةينطولاةضراعملافايطألكمضينأنع

.نيملسملاناوخاللاراكتحالثميلظهنإ

ةادأكهسفنءيشلانالثميايروسورصمناوخاناكنئلو

ناف،"ديدجلاطسوألاقرشلا"عورشميفقيزمتوتيتفت

يفئاطساسأىلعءامدلاكفسيفقيرعخيراتيروسلايناوخالل

.ةيئانثتسالاهتيمهأنمكتانهاهو.هسفنمالسإلاتيبلخادضحم

يتلاتاراكتبالالوأنيبنمةيفئاطلاةيوهلاىلعلتقلاناكدقل

."نييسدعلا"دض"لاضنلا"ىلانويروسلا"نويجنوخالا"اهلخدأ
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زمربرصتختيتلاثالثلافئاوطلاءانبأمهف،"نويسدعلا"امأ

.نويليعامساو،زورد،نويولع:"سدع"

ةمظنمروهظعمنلعمعلطتىلالوحتيذلا،ريفكتلاعورشم

لضفبالإ،ىوصقلاهتيشحوغلبيمل،رصميف"ةرجهلاوريفكتلا"

تاريجفتلاوتالايتغالاولتقلاةحلسأاولمحنيذلاايروسناوخا

.تانيعبسلاطساواذنم

اولوحينأنماونكمت،نييرئازجلامهناوخأنأنممغرلاىلعو

يهةقيقحلاف،هلكتانيعستلادقعدادتماىلعاراهنأمدلاىرجم

ةيريفكتلاف.ايجولويديالظرئازجلايفيومدلالولدملانأ

عمتجملانأاملاط،يفئاطلازييمتللادازاهلدجتملةيرئازجلا

دازيهتناكةيفئاطلاامنيب.دحاويكلامبهذمىلعهتمرب

نوكيلمدلاكفسءاجاهنمو،ايروسيفةيريفكتلاةيجولويديالا

."يولقأ"رخآلكل،ايلومشاماقتنا

بناجنم،ليكنتلاولتقللنولهؤم(سدع)ءانبأناك،انهنم

مهنكلواهتاذةيؤرلابنوفلغتي،فلتخمعوننمنييريفكت

ءارقف،نييرئازجلامهناوخالظامنيب.يفئاطلادقحلانونطبتسي

.لتقللةيفئاطةدامالبو،ريثكلامهحنمتملةيؤرىلع،لاحلا

.نألاخيراتاذه

برحلا"هتكلسيذلايمادلاكلسملايف،لوصألالصأهنكلو

يناثلاو،دادبتساةطلسامهدحأ،نيفرطنيب،ايروسيف"ةيلهألا

.يفئاطساسأىلعهيسريللتقلانماخيراتمهلتسي

.ديدجنملخيملهنكلو.خيراتاذه

تحبصأاهنأذإ.اليلقتروطتةيريفكتلاةركفلانأوه،ديدجلا

."ةيرثكألا"ةبلغلاعورشماهفصوبةيطارقميدلانعثدحتت

.نيعفصنبزمغتتنأو،اذهلق

!بسحفةيفئاط،ةدوصقملا"ةيرثكألا"ـف
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رهوجاهرابتعاب"ةيبلغألا"يفنولداجينيذلاناف،لاحلاو

.ةيطارقميدلانوفرعيالو،ناوخإلانوفرعيال،ةيطارقميدلا

نويروسلاناوخإلااهيلعيسرييتلا،ةيفئاطلاةبلغلاف

افارطأعمجتيتلاتايبلغألانماهريغك)ةينطوتسيل،"مهتيبلغأ"

،ةينطوريغمهتايعجرم.نيينطواوسيلمهسفنأناوخإلاو.(اتاتشو

كسمتلامهنكمينمرخآكلذبمهو.ناطوأللةرباعمهتاهجوتو

الو.اريثكالواليلقاهبنوثدحتيالمهو.ىقثولاةينطولاةورعب

.اليصفتوةلمج،ةميقكاهبنوذخأي

وهف،ائيشاهتبانميفتملعتناكاذإاهناف،ةيطارقميدلاامأ

امكح"نوكتنألبق"ةيلقألاقوقح"ـلمارتحاوظفحاهنأ

دجوذإيذلا،ريفكتلاجهنمهبلبقينأنكميامرخآاذهو

لكلءاطغنوكتنألجأنمف،ةيروسلا"ةيرثكألا"يفهتلاض

.ةيطارقميدلاالإءيش

نأرابتعاب،ليكنتلاولتقللنوبولطممهناف(سدع)ءانبأامأو

.ريدقلايلعللنابرقلاتايآنمةيآمهيفمدلارهن

،ريفكتلابلجتست،ةيسايسةعومجملنكميله:نآلالاؤسلا

نأ،ةينطوريغةيعجرمىلادنتستو،ةيوهلاىلعلتقلاىرمتستو

؟نيضراعملانيبةينطوةدحولاراطإنوكت

مهتيأراذإالإ،نيناجمسانلاضعبودبينأناكمإلابنكيمل

!نيينطوللاعماجافالتئإنوكينأ،"ناوخإلاسلجم"نمنوبلطي

!نيرصبمللاداحتإلكشينأىمعألانمبلطتكنأكو

ةحزمدرجمناكامبر،هتمربرمألاف،ليثمتلابقحلامهحنمامأ

.ليقثلارايعلانم

ناف،ليوطتقولبولقلاتمدأةيروسلاةمزألانأمغرىلعف

اوناك،نييروسلالكلايعرش"الثمم"فالتئإلالعجاولواحنيذلا
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يوذنمالدبلتاقلايوذليزاعتلانومدقيفمتأمىلانوتأينمك

.ليتقلا

.ءيشلكلعفيلاملانكلو

.رطقدقتعتاذكهوأ

راصيئانثتسإلاهجذومنب،"ديدجلايناوخإلا"اذهلجأنمو

سيلبرحك،هتذخأيذلاىحنملاايروسيفبرحلاذخأتنأبجي

ةلود،يروسلانايكلاطاقسإلامنإو،ةيروتاتكدلاطاقسإلجأنم

.دحاونآيفًاعمتجمو
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؟ينعتاذام،ايروسيفبرحلاةنصخش

ايروسيفةيلهألابرحلاليومتيفتارايلملارطقترمثتسا

.ةمزالتمفادهأةثالثلجأنم

،رهاظلايف،هيلارظنيذلاقشمديفماظنلارييغت،لوألا

.يولعماظنهنأىلع،نطابلايفنكلو،دادبتساماظنهنأىلع

طسوألاقرشلا"ططخمعماماجسنا،دالبلاتيتفت،يناثلا

قارعلايفققحتامايروسيفققحتينأرظتنيناكذإ."ديدجلا

تانايكىلادالبلالوحتو،ةيزكرملاةلودلادقعطارفنانم

،تايشيلملااهيلعيلوتستو،ةفيعضةموكحاهردصتت،ةعزانتم

رثكأنم،قارعلالعجتنأيف"تحجن"ىتح،لشفلااهرخنيو

تفنصيتلاةيملاعلاةيفافشلاةمظنمريراقتبسح)اداسفملاعلالود

137ةبترملايفو،ةلود145نيبنم129ةبترملاب2004ماعقارعلا

ةبترملايف،ةلود163نيبنم2006ماع160ةبترملايفو2005ماع

ةبترملايفافنصم2008ماعةيناثلاةبترملاىلاطبهيل،2007ماعاهسفن

يفحبصيل،2010ماعو2009ماععضوملاسفنيفرمتساو،179

ةبترملايف2012ماعيفو2011ماعةلود176نيبنم175ةبترملا

ىضوفلل،"قالخلا"جذومنلااذهبسحو.(ةلود176نيبنم169

تاعامجلامعدو،ايروسيفتايشيلملاليومتناف،ةقالخلا

ةيضرألاءاسراىلاىرحألابفدهيناك،ةرحانتملاةضراعملا

"تانوكملا"اهيلعو،اهنيباميفو،اهيفرحانتت،ةلثاممةموكحل

.ةيفئاطلا

،ندرألاف،ةيدوعسلاربعرمت،زاغللطوطخكم،ثلاثلاو

قوسلايفزاغلليسورلاراكتحالارسكتل،ايكرتف،ايروسف

.ةيبوروألا
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هذهقيقحتيفةدعاسمللكرتشمدحاوءيشعمتجيملو

ةقلعتماهنأكوودبتل،برحلاةنصخشنمرثكأةثالثلافادهألا

.دسألاراشبسيئرلاوه،دحاولجرريصمب

؟ينعتتناكاذامو؟برحلاةنصخشاذامل،نكلو

.نينثانيبلقنمايروسيفعازنلادهشدقل

دضرهاظتللنوجرخيسانلانييالمناك،لوألابلقنملايف

لودبوعشنممهريغلثممهلثم،اعرذهباوقاضدادبتساماظن

.(نميلا،ايبيل،رصم،سنوت)"يبرعلاعيبرلا"

ماقو.بلاغلايف،ةيملستناكاهنأب،الوأ،تارهاظتلاتمستا

.اهبلاطمعفرواهنوؤشريبدتب،نويلحمءاطشن

.اهيفهبدتعُيرودنيملسملاناوخإلاميظنتلنكيمل،ايناث

"ةضافتنالا"معدللوبنطسايفلكشتيذلا"ينطولاسلجملا"و

دارفأةعضبالإمضيمل"دسألاراشبماظن"ىمسيراصامدض

.يبعشلاكارحلايفنزوالومهلةميقال

،ةريثكةيروسقطانماهلوأيفتلمشيتلاةضافتنالا،اثلاث

.ةينسلاةيبلاغلاتاذتاظفاحملايفزكرتتلدعباميفترسحنا

،يذلارمألاوهو.ةيفئاطةمس،ايئاقلت،اهيلعىفضأيذلارمألا

يفىرخألاتايلقاللةبسنلابرعذللاريثمراص،ةمسلاهذهلضفب

.دلبلا

عباطبةرثأتمو،ةدودحمتلظشيجلايفتاقاقشنالا،اعبار

.يلجيفئاط

لظو.كرحتلااذهلرابتعالابةريدجةدايقرهظتمل،اسماخ

.نيضراعملانيسسايسلاءاطشنلانيبتاقالعلاةمسقزمتلا

.ةيسايستالزانتيأمدقينأكلميالهنأماظنلافشك،اسداس

هربتعايذلاديدهتللةينمألاةهجاوملاىلعهتارايخزكرو

،كلذءارونماكلاببسلاو.جراخلانماعوفدموةينوك"ةرماؤم"
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سيلو"ةيلقأماظنك"هسأربلطت"ةيبلغألا"نأفرعيناكهنأوه

ةيضرأةيناوخإلاةيفئاطلاداقحألاتيقلامنيبكلذو،مكحماظنك

ةطلسدوجونمريثكبدعبأوهامىلادتميخيراتيفةبصخ

.(نبإلاوبألا)دسألانيسيئرلا

ةينمأةضبقىلعدوقعلشيعيلظاماظنناف،عقاولايفو

ةيبلغأ)هبعشهجاوينأريغتارايخنمكلميالناك،ةددشتم

ةيسايسلاهلولحىتحو.ةددشتملاةينمألاةضبقلاكلتب(تايلقأو

نمفوخلاةدقعبةموكحماهسفنيهتلظ،ةموعزملاهتاحالصإو

.خيراتلاكلذ

ناريإهتربتعاامبقشمديفنمألاةطلستناعتسادقل

.(2012ربوتكا)"نارهطعيبر"دضةحجانعمقةيجيتارتسا

لبق،مهتاوصأسارخإو،نيضراعملالكلاقتعاوعمقمتثيح

.ماظنلاةبعجلخادنم،"يحالصإسيئر"ىجمل،ديهمتلا

.يفئاطعباطاذ"نارهطعيبر"نكيمل

ودبي،مكاحلامهماظنلو،ناريإتايلقأليددعلابسانتلانأامك

.ةيعيشلاةبلغلاحلاصلارقتسمابسانت

ةيعيشتناك،عيبرلاكلذيفترهظيتلاةيسيئرلاةضراعملاو

،"ةينطولا"ةيحانلانمةيلومشرثكأاعباطاهيلعىفضأامم،الصأ

،نييرذألا:ىرخألاتايلقألاءانبأنيبيعيبطلااهادصتيقلامدنع

.خلا..داركألا،برعلا،شولبلا

ىنعمب.اضيأ"يلومش"عباطاذناك،ساسألااذهىلع،عمقلا

مهتيوهنعرظنلافرصب،ماظنلايضراعمدضهجوتهنا

.ةيموقلاوأةيفئاطلا

ةضافتنالاتناكل،ةيددعةيبلغأايروسيفنويولعلاناكول

اهعمقلزئاجلانمناكلو،الثامماينطواعباطتذختامهتموكحدض

.(ةيفئاطتاماسقناريثيال)،اضيأ"اينطو"اعمقنوكينأ
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ةيجيتارتسابتناعتساقشمديفنمألاةسسؤمنأينعياذه

عمقتاهنأيهو.قرافلاكردتنأنودنمامنإ،ةينارهطلاعمقلا

كلمتو،ايتاؤمتقولادجتو!ةيفئاطلااهتبلغبرعشتتتاب"ةيبلغا"

راوجلايفةحجانةيبعشتاضافتناهتعنصيذلابسانملاعفادلا

.يميلقالا

امهنأكوادبنيفرطلايحةياغللةميخوتءاجدقف،ةبقاعلاامأ

ارداقناكماظنلاالذإ.ةياهنالامىلامداصتلارايخالإناكلميال

نلاهنافتالزانتنممدقامهمهنأهنمانظ،لزانتيأميدقتىلع

بولطملاوه(تايلقألايقابمهفلخنمو)نييولعلاسأرنأل،يفكت

،مهتوقبنورعاشلا،رييغتلابنوبلاطملاالو.ماظنلاسأرسيلو

ىلعبأدماظنلظيفمالسبشيعلاىلاةدوعلاىلعنيرداقاوناك

.نيعمتجمًالك،تايلقأوةيبلغأ،مهسافنأمتكومهقاقرتساومهلالذإ

،رييغتلابةيبعشلابلاطملاةكوشتيوقاملكهنأادبدقف،اذكهو

لحلاحبصأاملكو،ماظنللةينمألاةضبقلارثأفعاضتاملك

.الانمدعبأيسايسلا

ءافكنإلادازاملك،ةوسقعمقلادازاملكهنأوه،كلذنمىنعملا

يألعجييذلادحلاىلامدلادودحتقمعتاملكو،ةدشيفئاطلا

نيفقثمنماهفلخفقينمو،ةضافتنالاءاطشنلواح،ءدبلايف

اهيلعاوفضينأ(الصأتاءامتنالاوتاهاجتالاوددعتممهو)

.ايطارقميدوايررحتواينطواعباط

اهتاونالإ،ةضافتنالاكلتلقبيمل،سرشلاعمقلارايخنأالإ

الئوميفئاطلااهنكريفدجتنأالإةاونلاكلتلقبيملو.ةبلصلا

.انماضو

:ةمهمجئاتنعضبىلاىدأةمزالليفئاطلابلقنملا
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فصىلإةفلتخملاةيروسلاتايلقألامضلةيضرألادهم،الوأ

.هسفنلهتيامح،اهلايماحهفصوب،ماظنلا

كارحلانميطارقميدلاويررحتلاوينطولاعباطلاعزن،ايناث

نمماظنلا،اعمنييسيئرلانيفرطللامئالمادبرمأوهو،يبعشلا

امهنملكلرفوذإ،ىرخأةهجنممهعابتاو"نييداهجلا"و،ةهج

.مداصتلاةلصاوملةيفاكلاةيعامتجالاةيضرألا

نيفرطلانيذهطسويفنويطارقميدلاونوينطولاعاض،اثلاث

ةردقالو،هيفةميقالفرطمهنأادبو،لجرألانيبمهقحسمتو

.ثادحألاراسميفريثأتلاىلعهل

لعجيل،حالسلا:ةدحاوةغلبةناعتسالاىلانيفرطلاعفد،اعبار

."ةيركسعةكرعم"درجم،ايسايساكارحناكام

باهرإلاللستلباوبألاداحلايفئاطلاباطقتسالاحتف،اسماخ

.ضرألاتاهجعبرأنم

ةكرعمنمةكرعملاتبلقناذإ.يناثلابلقنملاأشنانهنم

،باهرالابسرامثةكرعمىلا،دادبتساورهقماظندضتايرح

.باهرالادضسرامتوأ

تلحوىلوألاتبلغةيناثلانأالإ.نيتمئاقاتلظناتكرعملا

.اهلحم

،ةيلمعلاةيحانلانمتوطناو.ادجةظهابتءاجدقفةفلكلاامأ

ال:اهسفنةلودلاتاموقمرايهناولب،هرسأببعشرامدىلع

ةيركسعلاةوقلاىوسءيشالو،لمعتتاسسؤمالو،داصتقا

.ةدرجملا

،ةيمويةعلس،ةيئاوشعلاتالاقتعالاولتقلاوفنعلاراصو

.ةفولأم
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ةحاطإلاةيجيتارتسامعدتل،اهريغو،رطقتقاسنادقف،ارايخ

.ةوقلابماظنلاب

الإ،داحلايفئاطلاباطقتسالافرظيف،ينعتنكتملةوقلاو

ضوخلامامتالهؤمهلعجتل،يعامتجالاجيسنلاقزمتيفديزتنأ

.ةدرجموةفوشكمةيفئاطبرح

،"دسألاراشبماظنطاقسإ"وحنتاعلطتلالكتزكرتامدنعو

.احضاوتابىنعملاناف

ةيعقاولاةمجرتلايفينعيناك،"دسألاراشبماظنطاقسإ"نأل

نييولعلاطاقسإولب،"ةيولعلاةفئاطلاماظنطاقسإ"،ءايشألل

لكريربتو،مهريفكتو،خيراتلانممهجارخإوحنعفدلاو،مهسفنأ

اموأ،خيراتلارمىلعاهنمبكتراامءاوس،مهدضتاعانشلا

.خيراتلانميتأيسامباهنمبكتريفوس

لكللب،مهدحونييولعللسيل،حضاولانمحبصأامناعرسو

مسإب،برحلاةنصخشلديحولالولدملانأ،ىرخألافئاوطلا

ىلعةينسةيفئاطةبلغضرفوه،"دسألاراشبماظن"طاقسإ

.ماظنلاىلع"ةيولعةبلغ"هنأضرتفيناكامضاقنأ

نيباهلوصفيرجتةيلهأبرحىلا،عقاولايفبرحلاليوحت

ةهجنممهئافلحونييولعلاوةهجنمةنسلا:نيتيسيئرنيتفئاط

.ىرخا

اهلترفوتدقلو.اهلعفلعفتتيتفتلاةيجيتارتساتأدبانهنم

الإيهتنتالابرحاهلعجبةليفكلاةيضرألاوتاودألاولئاسولا

.ألذ،هلذىلع،هديزيلموزهمبعشىلعماظنلاراصتنا-
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لدبتسيماظنةماقإل،ىرخألافئاوطلاىلعةنسلاراصتنا-

عقنتسمىلادالبلالوحيف،يفئاطنايغطبايجولويديأانايغط

.يقارعلاعقنتسملارارغىلع،داسفلل

.دالبلاقيزمتوأ-

ةبسنلاب،رفمالناكدقف،ةيثراكلاتارايخلانم،دحلااذهدنع

كاذنأىلارظنلانم،(يعامتجإنايكك)لقألاىلعنييولعلل

بلقنيلدوعيسخيراتلانأو،رامدلابالإادعومهلمدقيمل"كارحلا"

.ناكاملثممهيلعالابو

،ةعورملاهروصةلئاطتحتعوقولانم،اضيأرفمالناكو

،موقتللماشرامدلاعفاد،ةياهنلايف،برحلالعجيذلارمألا

.لوتقماي،لتاقاي:خساريعامجداقتعاىلع،ةملكلايناعملكب

،لاوهألاحبصتنأ،هذهكةئيبيفيعيبطلانمناكو

ناكولب.ةدئاسلاةديحولاةغللايه،ةعشبلامئارجلاو،تاعاظفلاو

ىلعألايه،افرطتدشألاتاميظنتلاحبصتنأيعيبطلانم

.فنعلاالإاهرودبفرعتملةينمأةسسؤمةهجاوميف،احالس

،لقألاىلعهحالصإوأ،ايروسيفماظنلارييغتىلاةجاحلا

نمصالخلاىلاعلطتيرخآبعشيأةجاحنعفلتختلنكتمل

.ةيرحلانعثحبيودادبتسالا

فصنىلععقاولايفسلجيلظ،اذهةقيقحلافصننكلو

ةرظنلا،يروسلا"بعشلا"ىلارظنلاليحتسملانملعجي،رخآ

."يرصملابعشلا"وأ"يسنوتلابعشلا"ـلاهسفن

وأةيطارقميدلانملعجيال،دالبللدقعملايفئاطلانيوكتلا

امابلاغو.ةميقتسمطوطخيفيضمتةيرحلاىلاتاعلطتلا

."اياون"درجمسرشلايفارغميدلاعقاولااهلعجي

اهناف،ةيفئاطلاتاجرعتلافيفالتيف"اياونلا"كلتلخدتنأامو

ةفرعماهعمبعصيةجردىلااهتيوهواهلكشذخأتامناعرس
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ينسلانمةيرحلاىلايعاسلاوأ!يزردلانميطارقميدلا

.ماقتنالاىلايعاسلا

فرعينلءرملاناف،سيئرلاصخشىلارومألالصتنأامو

نم،"ةينويهصلاةرماؤملاةهجاوم"ىلانيعاسلانيبقرفلا

.ةيولعلاةفئاطلانمأنامضىلانيعاسلا

اديقعتةمزألادزيمل،ةيسايسلاتاباطخلاسابتلاو،ةغللاسابتلا

.ريكفتلادارمىلعاباجحيفضأف،ىرخأةغلباياونلافلغهنألالإ

هجاويهنابيولعلانمؤياملثم،هتيطارقميدبنمؤي،ينسلانأكلذ

تاراشإنماقالطنإ،امهضعبسوؤرناعطقيامهنكلو.ةينويهصلا

الوةيطارقميدلابال،اهلةقالعال،امامتةفلتخمىرخأتالاحإو

.ةينويهصلاةهجاومب

،لحنعاثدحتيلامهبتئجاذإكنأيهةلكشملاهوجودحأو

ةبعليف!ةينويهصلاةرماؤموةيطارقميدلا...نعناثدحتيامهناف

،هسفنىلارظانلالضتو،عقاولانمائيشسكعتالةمشهمايارم

!اعبطيطارقميد...،رخآصخشهنأبهعنقتو

ةعيبطلانعءيشيأفشكتاليتلا،ةيصخشلادودحلايف

نمكلميالوهوةطلسلاىلادسألاراشبءاجدقف،ةمزأللةيقيقحلا

.اسيئرنوكييكليفكيامةربخلا

ليقو،ةميرجلاوداسفلالئاسويفتنفعتةرئاديفعضودقل

.ةملكلليلعفلاىنعملاباسيئرنكيملهنكلو.سيئرنآلاتنأ:هل

.سيئرلايهةرئادلاكلتتناكدقل

ةيزمرةنامضلثميلظهناف،اضيأهتفئاطنباهنأامب،نكلو

نكمياملكبةحاطإلاينعتنأهبةحاطإلاةعيبطنمناكو.اهل

.ةيولعلاةفئاطللتانامضلارفوينأ

؟ديدهتلااذهطقسيخيراتلاقئاقحنمةقيقحيأىلع
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تضرعت،هلكيرشبلاخيراتلايفةفئاطنمامهناف،عقاولايف

.قحموقحسوةدابإتالمحنم،نويولعلاهلضرعتامىلا

دادتماىلع،مهفاتكأىلعنويولعلااهلمحيتلاةدابإلالامعأو

لب،طقفبورحوأكراعميفلتقتالمحنكتمل،ةليوطنورق

،ةقيمعةيهاركىلعتوطناةئيبيفةيعامجتايفصتوتاحايتجا

.اضيأهسفنيلهألاعمتجملابناجنمو،تاطلسلابناجنم

ةيقرعةعومجموأةفئاطيأهفرعتملاملظنويولعلاىناعدقل

تلظليكنتلامعأبلب،لتقلاىلعرصتقيالرمألاو.ىرخأ

.ماعفلأوحنلةلصاوتم

،خيراتلاكلذدادتماىلعىلتقاوطقسنمدادعأيفلدجلانكمي

لظيفنمرألاهعفداممربكأهوعفديذلانمثلاناكاذإامو

تاونسنأالإ،ةيزانلالظيفدوهيلاوأةريهشلاةينامثعلاحباذملا

داهطضاامنيب،دوهيلاونمراللةبسنلابةدودحمتلظ،داهطضالا

.هلكخيراتلامهلةبسنلابنوكيداكينييولعلا

ريقحتتاليوخيراتلااذهدادتماىلع،نويولعلاشاعدقل

نعاثحب،لابجلاباوذالمهو.اضيأدحأاهفرعيملريفكتوةناهإو

يعامتجالارهقلانماوجنيملمهنكلو،مهحاورأبةاجنللليبس

ىلعمهبطيحيلظيذلايسايسلاملظلاويداصتقالانامرحلاو

.طخلالوط

الإنكيملمهءافكناناف،مهبهذملوحروصتلاناكامانئاكو

لكبناجنمهباولموعيذلالصاوتملاذبنلاىلعلعفدر

.اضيأةعيشلاقرفضعبمهيفنمب،ابيرقتنيرخألانيملسملا

نإ":"نييولعلاخيرات"هباتكيفليوطلابلاغنيمأدمحملوقي

نيحتافلاكولملامظاعأنموهو،نيينامثعللنماثلاكلملاوهميلسناطلسلا

وحميفالإةيبرحلاهتردقمتبثيملهنأفسألايعاودنمو،(ريكناهج)

.نييولعلا
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هلنيترواجملانيتميظعلانيتموكحلاميلسناطلسلاىأرامل":فيضيو

مزع،هلناتبيقرامهو،ةيولعلاامهتاقالعقباسبنادحتت(سرافدالبورصم)

يفنينطاقلانييولعلانمنييالملالتقيفاببسمزعلااذهناكو.مهوحمىلع

مهنملتقامعادعاذه،رصموةيروسوةنضألاوبلحولصوملاوركبرايد

،نييولعلانمةيعفاشلاةوسكتحتمتكتللقفوتيملنمو،سرفلادالبيف

."ةيولعلااهتديقعىلعظفاحتةنسفلاتيقبيتلا،رصميفىتحلحمضا

مظعأنيبياذهو،رصميفنييولعلاةوقبالإنييمطافلاةموكحشعتمل"

،رصميفةنسفلاتمادةديقعىنفأىتح،ميلسناطلسلااهلذبيتلايعاسملا

.ركذلاقحتسيددعنييولعلانمدجويالمويلاو

الإدصقلااذهىلعفقيملو.ىيسيسايسدصقبالإنكيملاذهو"

فرعتةيملعةبترميفنكتملفةيكرتلاةمألايقابامأ،هدحوميلسناطلسلا

.ةريصنلالبجناكسلاوحأاهب

نييولعلادضيهماشلاوبلحيفنيينسلاةطخنأميلسناطلسلاىأر"

نممدةقارابرمأتلبريجتىوتفىلعلصحتساف،ةطخلاهذهنمدافتساف

.نييولعلايأ،نيملسملارطشلتقحيبتونيخيشلاببسي

نمنويلمفصنميلسناطلسلابلج،وحملاولتقلانمىرجامعادعو"

يفببستهنأل،هلىرخأةيانجهذهو،ةريصنلالبجيفمهنكسأوكارتألا

نعةينامثعلاةموكحلازجعانلتبثياذهوكارتألانمنويلمفصنمدةقارإ

.يكرتلارصنعلانعةيبنجألارصانعلاةرادإنسح

تناكدقو.بلحوركبرايدوايليكلكورصميفنييولعللرثأقبيمل"

وهاهوهيفنيدوجوملاىلعةظفاحملايفاببسةيعيبطلاةريصنلالبجةعانم

.نييولعلانمضعبلااذهنعثحبيانخيرات

لهأيسنىتحلوضانالانمنويولعلااهيفرثدناخيراتلايفمايأترم"

.ةريصنلالبجنونكسينمةديقعنعلأسيمويءاجو.نييولعلامسإةنسلا

نعائيشنوملعيالممألاةيقبو(ةينسمأةيعيش)نوملسملاراصدقلىتح

مهلعجقييضتلاوبيقعتلاووحملاولاتقلانأل.لبجلايفنينكاسلارشبلاءانبأ

نيمدقألانييولعلانوهباشياودوعيملفطاطحنالانمةفيخسةكرديف

.خيراوتلايفنيروكذملا

،مهنملبجلايفاوقبنمةيهامفرعتملونييولعلاةيقبترثدنااملو"

.ةريصنلالبج،لبجلانكلو،مهتيهامفرعتملذإ،ةيريصنلامسامهيلعقلطأ

130



ضعبلاقدقو..مويلاهيلعمهاموالبقلبجلالهأةلاحنمسانلابجعي"

رجحلاومجنلاورمقلاوسمشلانودبعيمهنأبةريصنلالبجلهأنعءاهقفلا

مهراعشنايصعلاو!ةنسفالآةعبراذنممهلبجيفمهنأباولاقو!رجشلاو

لتقلاوبهنلايفمهاجساوريغيملمهو،نييكينفلامايأنمىتح،امئاد

مهلنأمهضعبروصتو،ندمتملاملاعلاىلعجورخلاوريغلالاملالحتساو

!نافوطلالبقيأ،نييكينفلالبقمهنيبنمةهلآ

دعبو،ىلوألاةيملاعلابرحلاءاضقنادعبالإمهمسإنويولعلادرتسيملو"

بآ13يفردصثيح.مهدضةلصاوتملابرحلانماماع412ءاضقنا

يضارأ)ةريصنلالبجيمستلتوريبيفايلعلاةيريسيموقلارمأ1920ةنس

.اصوصخمايرادإالكشمهلررقتو،(ةلقتسملانييولعلا

نييولعلاةيمالسابنوهبتشيالنيينسلاكارتألانا":اضيأنيمألوقيو

ملاذهلو.كلذسكعىلع،برعلانيينسلانكلو،نيملسملانممهنوربتعيو

ىلع)..."ةيريصنلاالإمهنومسيالمهنأل،اذهبنييولعلاةيمستنعاوضري

.(سيخبتلاوةناهإلاليبس

ءاضقنييعتبيناثلامهقحنويولعلالان1922ةنسلوليا16يفو"

نومكحيمهو(ةاضقلايضاق)مسابعجرممهلثدحأو.مهلةيبهذممكاحمو

.(385-384ص،ليوطلا)."قورفلاضعبعميرفعجلابهذملاىلع

،ةيفئاطبرحىلااهليوحتو،برحلاةنصخشناف،راصتخاب

تناكاهنكلو،طقفعيورتلاوذبنلايضامبنييولعلاديدهتدصقتمل

هنأبعانتقإلاىلا،ىرخألادالبلافئاوطلكعفدو،مهعفددصقت

يلمعلارايخلاوهدالبلاتيتفتنإو،كرتشملاشيعلاىلاليبسال

.ديحولا

طسوألاقرشلا"عورشميف"ةقالخلاىضوفلا"دصحتاذكه

ريمدتلاوةيفئاطلاتاعازنلاويسايسلاداسفللىرخأةرؤب"ديدجلا

.يتاذلا

اهترمثتسايتلالاومألانإلوقلانكميهناف،ديعبدحىلاو

.ديدجقارعداليمنالعاليفكيامترمثأدق،ايروسيف،رطق
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روثعلالهسلانملعجتدالبللةيبهذملاةطراخلانأثيحو

زاغلاطخناف،ايكرتوندرألانيب"ينس"يفارغجطبارىلع

.ديزملاليومتلايفاكو،نمأميفنوكيس،يرطقلا
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ثلاثلالصفلا

ةميرجلاراكفأ-

قيزمتلاوتيتفتلاةيجيتارتسا:"مدلادودح"-

ةمأميطحتلعورشم:تايوهلارييغت-

وينوييفلصحام-

ةيبغلااكيرمأ-
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ةميرجلاراكفأ

لاحلاوهامك،اهتايجيتارتساعنصيفةدحتملاتايالولادنتست

،عنصلاقبسماهضعب،راكفأىلا،ايناطيربواسنرفىلاةبسنلاب

ىلعينبنياهضعبو،ةيقارشتساتاضارتفاىلادنتسياهضعبو

.اهتيحطسةدشل،ةيحايستاظحالم

يفنيقباسلانيرمعتسملانيبوةدحتملاتايالولانيبقرفلا

نماهلوادتيرجيامابلاغراكفألاف.امتكتلقأاهنأوه،ةقطنملا

ةيجراخلايفثاحبأقرفنييعتمتيامناعرسو.ددرتنود

لوحتتامناعرسهذهو،تايجيتارتساىلااهليوحتلنوغاتنبلاو

نعثحبلاأدبينألبقكلذو.لمععيراشموتاقيبطتوططخىلا

لمعتنأذيفنتلاتاودألطرتشيال،لاحلاةعيبطبو).ذيفنتللتاودأ

دقولب.ضعبلااهضعبنعلزعمببلاغلايفلمعتاهنألب.اعم

اهضعبقوفبكرتتاهلامعأجئاتننكلو.اضيأاهنيباميفمداصتت

.(بولطملاوأبسانملاعضولاعنصتل"وغوللا"عطقبكرتتاملثم

وزغبةقلعتملاراكفالانإلوقلليفكياملئالدلانمكانه

تحرطامدنع،يضاملانرقلاتانيعبسطساوأذنمتأدبقارعلا

لظيف"طفنلاعبانمىلعةرطيسلا"ىلاةجاحلاةركفةرملوأل

.رتراكيميجسيئرلاةرادإ

يفحالسكطفنلابرعلامدختسا1973ماعربوتكايف

اهتاعبتلازتامةمزأراثأيذلارمألا.ليئارساءافلحدضةكرعملا

.ةظحللاهذهىتحةرمتسم

طفنللةيويحلاةيمهألانعثيدحلايفةضافتساللةجاحال

داصتقإلااذهليسيئرلامدلانايرشهنإ.يبرغلاداصتقاللةبسنلاب

.مهنلا
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يفبرعلاطفنلاءارزوعمتجا،1973ربوتكا17يف

لورتبلليلكلاجاتنإلاضفخبيضقيارارقاوذختاو،تيوكلا

"%5"ةبسنبضيفختلاةدايزعم،ًاروف"%5"ةبسنبيبرعلا

.1967وينوي4لبقامطوطخىلإليئارسإبحسنتىتحايرهش

امك،%70ةبسنباهطفنرعسعفرةيطفنلودتستررقامك

لودلاىلإةيلكلورتبلاريدصترظحةيبرعلالودلاضعبتررق

.ةيكيرمألاةدحتملاتايالولااهيفامبليئارسإلاهدييأتتبثييتلا

راص،ليمربللتارالودةثالثوحنبعابي،اصيخراطفنناكام

لصتةدايزبيأ،ليمربللارالود12وحنبرارقلااذهدعبعابي

.فاعضأةعبرأىلا

.مهطفنلةيويحلاةميقلا،ةظحللاكلتذنم،طفنلاوجتنمىعو

بجيةميدقلامهتارمعتسمنأنويبرغلاىعو،لباقملايف،نكلو

ولو،كانهىلاةدوعلا،يضتقتةرورضلانأو،كلمتامبأنهتالأ

.ةحلسملاةوقلاب

سيئرلاةرادإيفيكسنجيربوينغيبزيموقلانمألاراشتسم

لظيف"،ةجاحلاةركفعضونملوأوهناكرتراكيميج

.طفنلاعبانملالتحالةدحتملاتايالولابهذتنأىلا،"تامزألا

لالتحإلااهعنصيتلاةمزألاىوس،تامزأكانهنكتمل

قالتخاىلعلمعلابجيناككلذلو.ةيبرعلايضارالليليئارسالا

.فلتخمعوننمتامزأ؛ةديدجتامزأ

اماهعمةيبرعلابرحلاناف،ليئارسابرمألاقلعتيامرادقمبف

.طفنلالوقحوزغلةدحتملاتايالولللوقعمرربميأرفوتلتناك

ىلالوحتيدقاملظيف،لاوحألانملاحيأبقفدتينلطفنلاو

ببسب،مهحلاصلهجاتنااوضرفيلةازغلاءاجاماذإ،ةرشابمبرح

دضواهدضيموقلاضيرحتلاكلذلكريثي،ليئارسإعمعازن

.اعماهئافلح
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ءيجمللرربملارفوتىرخاتايجيتارتساىلاةجاحتأشندقل

ثيحبرارقلاعناصىلعريثأتللو،طفنلالوقحبرقسولجلاو

باسحلهريخستىلعلمعيو،طفنلاقفدتىلعظافحلابمزتلي

نوكتنأنودنم،ةيبرغريدصتوجارختساوبيقنتتاكرش

ةيلعافليطعتل،ةيحاننم.ةروصلانمارشابماءزجليئارسإ

لالتحا"ميدقتل،ىرخأةيحاننمو.يداعملايموقلا"ضرحملا"

نأبجيولب،مهسفنأطفنلايجتنمل"ةمدخ"هنأىلع"طفنلاعبانم

.اضيأاهنعةواتأاوعفدي

،ةمزأريبدتلنامزلانمفصنودقعوحنرمألاجاتحادقل

.اعمنآيفكاذواذهبناحمسي،رربمريفوتلو

يركسعلالخدتلاتارورضلوحةسارديفرجزيترتيبلوقي

رداصملاتأدبتاينيعبسلاةيادبنم"هنأ،طفنلاعبانميفيكيرمألا

طفنلاىلعاندامتعامظاعتاذإهنأنعحوضوبثدحتتةيكيرمألاةيركسعلا

نإفىلودلاذوفنلاوةيجراخلاةسايسلاىفانترطيستروهدتوأىجراخلا

ودبتمانتيفلعجتطسوألاقرشلاىلإةيركسعةلمحلاسرإنوكيدقليدبلا

.(1981سرام112ددعلا"ةينيطسلفنوئش")."ةهزنكةنراقملاب

سيئرلابتك1983ماعلايفترشنيتلاهتاركذميفو

لظيف1973ربوتكابرحتعلدنايذلا،نوسكيندراشتير

قرشلاويبرعلاجيلخلايفامىلعرطيسينمةلأسمنإ"لوقي،هتسائر

نأانيلعيغبنيو...ملاعلايفامىلعةرطيسللًاحاتفملكشتتحبصأطسوألا

دوجولاكلذيفامب،تاءارجإةيأذاختايفنيبغارودادعتساىلعنوكن

".انحلاصميمحتنأاهنأشنم،يركسعلا

http://www.asharqalarabi.org.uk/barq/b-waha-t-su2.htm

وحنبتيوكلليقارعلاحايتجالالبقيأ)1990سراميفو

يكيرمألايموقلانمألاسلجمليونسلاريرقتلاركذ(رهشأةتس

رداصميفًاساسأةلثمتملاطسولاقرشلايفةيكيرمألاةيويحلاحلاصملانإ"

ًادوجوقحتستةقطنملالودضعبعمةيوقلاةيكيرمألاتاقالعلاوةقاطلا

تايالولانا"ريرقتلافاضأو."ةقطنملايفًاززعمامبروًارمتسمًايكيرمأ
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ةقطنميفوطسوتملارحبلاقرشيفاهليرحبدوجوىلعظفاحتسةدحتملا

لودلانملوطسالللضفأمعدىلإىعستسويدنهلاطيحملاوجيلخلا

(قباسلاردصملا)."ةقطنملاءاحنأفلتخميفًافلستادعمنزخىلإوةطيحملا

ربمتبسنيبناريإوقارعلانيبىلوألاجيلخلابرحتناكو

ءاشنالتارربملانمريثكلاترفودق1988سطسغاو1980

قاطنعاستاتالامتحانم"ةقطنملالودةيامحل"ةيركسعدعاوق

.برحلا

ركسعتلاتاوقيتأتثيحببرحلاهذهعبعبمادختسامتدقل

برحتناكف.ايفاكنكيملكلذنكلو.طفنلاعبانمنمبرقلاب

يقارعلالالتحالادرطل"رهاظلايفتعلدنايتلاةيناثلاجيلخلا

فورظلاسسؤتلو،رخآالالتحايلمتلتءاجاهنكلو،"تيوكلل

.هتمربقارعلالالتحال

ترطاقتو.تيوكلاقارعلاازغ1990بآ-سطسغا2يف

ماعلانملوليأ-ربمتبس12يفو.هدرطلةيبرعلاوةيبرغلاشويجلا

ءيشيأ(بألا)شوبجروجيكيرمالاسيئرلاكرتيملهسفن

يطايتحانم%10ىلعرطيسيقارعلانإ":لوقلابهتاعلطتيفاضماغ

قارعللحمئساذإو.ةبسنلاهذهفعضىلعتيوكلاعمرطيسيو،يملاعلاطفنلا

ديدهتلاةسرطغلاوةيركسعلاوةيداصتقالاةوقلاهلنوكتس،تيوكلاعالتباب

عيطتسنالو.يملاعلاطفنلانمدسألابيصنىلعنورطيسينيذلاهناريج

."اذهكيويحدرومىلعةرطيسلاب(...)صخشلحمسننلو

http://bushlibrary.tamu.edu/research/public_papers.php?id=22

17&year=1990&month=9

:نمالدب،"هناريجديدهتل"ةرابعشوبسيئرلامدختسادقلو

نأو،"مهتيامح"ـليتأينأديريناكهنالكلذ،"انحلاصمديدهت"

،"ةيامحلا"نمثاضيأنوعفديمهلعجلارربم"مهتيامح"نملعجي

.طفنلاعبانمنمبرقلابمئادلاسولجلاقوف

ماعلايفف.كلذنممدقأناك،قارعلالالتحابلمألانأالإ

نإ":لوقي،نوتجنراهنوجيكيرمألاةقاطلاريزوبتك1987
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تايطايتحالاقوفتامبرهتايطايتحانأوطفنلانمةريحبىلعموعيقارعلا

،طفنلانمةدكؤملاةيملاعلاتايطايتحالاعبروحنغلبتيتلاةمخضلاةيدوعسلا

هطفنوقارعلاىلعةرطيسلاةدحتملاتايالولاتعاطتسااذاةلاحلاهذهيفو

مجحيفمكحتتنأنكمياهنإف،كانهةليمعةموكحعضوووزغلالالخنم

اهنكميو،يقارعلاجاتنإلامجحةفعاضملالخنمطفنلانميملاعلاجاتنإلا

ربكأكاهحلاصمققحيامبريبكلكشبهراعسأضفخىلعلمعتنأيلاتلاب

روهدتىلاكلذىدأولىتحملاعلايفطفنللةدروتسموةكلهتسمةلود

،طفنللةيسيئرلاةردصملالودللةبسنلابةثراكلادحىلالصييداصتقا

اهلخدقيقحتيفابيرقتلماكلكشبطفنلاىلعدمتعتيتلالودلاتاذلابو

."جيلخلالودلثماهينطاوملةيلاعةيشيعمتايوتسمنامضو

http://www.asharqalarabi.org.uk/barq/b-waha-m-m1.htm

هلكشييذلاديدهتلا"نمتأدبقارعلاوزغتمكحيتلاراكفألا

راكفألانمادشح،هسفنتقولايف،تقلطأاهنكلو،"هناريجل

ورظنم"فشتكا"ثيح.اضيأنايككقارعلادوجوبةقلعتملا

رهظهنأو،"ةفيزمةثيدحةلود"قارعلانأنوغاتنبلاوةيجراخلا

ةيقرعلاوةيفئاطلاهتانوكمنأو،1920ماعلايفطقفدوجولاىلا

ةلود"كانهتمادامةيروتاتكدلاملظنمررحتتنأعيطتستال

ةمئاقنوكتنأبجيةيلبقتسملاةيقارعلاةلودلانأو،"ةيوقةيزكرم

ماظن"ةماقإبجيهنأو،"يوقبعشلةفيعضةلود"ساسأىلع

."ةيقرعلاوةيفئاطلاتانوكملاتاعلطتسكعييطارقميد

:تفدهتسا،لصاوتملاراصحلانماماع12دعبو

ككفتلاورقفلاىلايقارعلايعامتجالاجيسنلاعفد-

..،رايهنالاو

نم"اهتيامح"ـلجيلخلايفةيركسعلادعاوقلاءاقبريربت-

..،"هناريجديدهت"

هوزغلعجيامب،برحيأضوخىلعقارعلاةردقريمدت-

عبانملالتحالايلكةدهممةيضرألاتحبصأدقف..،الهسواصيخر

هطفن
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ةراجتلايجربريجفتةميرجتعقو2001ربمتبس11يف

،تاودألاريبدتلامعأنمدقعملمعيف،كرويوينيفةيملاعلا

.اضيأقارعلاوزغللب،ناتسناغفاوزغلسيلرربملارفوتل

رامدلاةحلسأديدهت"نكلو.عئارذنعثحبللةفوشكمةحيضف

سيئرحيرصتبسح،ةقيقد45لالخقالطاللةزهاجلا)"لماشلا

بسكيذلا،ناملربلامامأريهشلاريلبينوتيناطيربلاءارزولا

ملاعلةبسنلابىوقأاريربتناك،(وزغلايفةكراشمللتيوصتلاهيف

ربكأنمةدحاونشلارربمواحالسباهرإلاهاجترعذلانملعج

ساسألارفوتامك،"ةيزكرملاةلودلا"ريمدتلساسألارفوتدقل

تلحثيحب،قارعلايفشيعتيتلا"تانوكملا"ةغايصةداعإل

بعشلا"لحمةعزانتملاةيقرعلاوةيفئاطلا"تانوكملا"هذه

ريمدتمتو،(دحاوبعشهنابيحوتتناكيتلاةغيصلا)"يقارعلا

ىعدييسايسيفارغجنايكدوجوىلعلدينأهنكميناكاملك

لمتكيملنإو)تاليود،ةيعقاولاةيحانلانم،هلحملحتل،قارعلا

مساقتت،ناتسدركوناتسنسوناتسعيش:يه(دعباهئامسأقالطإ

ةيبرغلاتاكرشلاىلااهدوقعليحتنكلو)اهيلععزانتتو،دراوملا

ماظنلاقفواهميسقتمتةكعكىلعةيسايسلااهبازحارحانتتو،(اعبط

.ةيفئاطلا"ةصصاحملا"

،نمأدوقعبلبكمو،ةيجراخفارطأةنميهلعضاخ،ككفم،ليزه

زجاعولب،هسفنةيامحنعزجاعو،هتاورثبهنلةيراجتدوقعو

.ةيلخادلاهنوؤشنمنأشيأةرادإنع
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الثيح.ةفورعملايسسؤملالشفلاريياعملكلاقفو،لشافدلب

الو،اهيلعليوعتلانكميةطلسالو،تامدختاسسؤمالو،نمأ

.نوناق

يتلاةوشرلاوعادخلالامعابةارتشماهناف،ةيطارقميدلاامأ

ايعامتجااماظنتحبصأىتحنكممقاطنعسوأىلعتسروم

تايلآنمديفتستلرطفلاكومنتلتكوبازحأاهتسرامو.هتاذبامئاق

.مظنملابهنلاةيطغتلريوزتلاوةليحلاساسأىلعليومتلا

نهذلايفةقبسملاةروصلاعماهكولسيفقباطتتيكلامنإ

،داسفةمأمهفصوب،برعلاونيملسملانعيرصنعلايقارشتسالا

.رثكأال

،ناسنإنويلمىلعديزياملتقىلعلمتشاطقف،نمثلاامأ

نطوتسمنييالمةثالثوحنبالجتساو،نييالمةسمخريجهتو

،"ةيفارغميدلاةسدنهلاةداعإ"تايلمععسوأنمةدحاويف،يناريإ

يفتلمشقاطنلاةعساوبيذعتلامعاوتالاقتعانعالضف

دالبلاليوحتو،ةيحضنويلمفصنوحنوزغللىلوألاتاونسلا

.ملاعلايفداسفلارهاظمأوسألعترمىلا

ساسأنودنمنكتمل،تايوتسملاةددعتملا،ةميرجلاهذه

،سرشلاينويهصلا،نوغاتنبلاراشتسم،سيولدرانرب

تيتفتلاةيرظنبحاصوهناك،فلصلايرصنعلايميداكألاو

.مهألاولوألااهلوممنوكتل،دوقعةدعدعب،رطقتءاجيتلا

نمبكترُتتلظ،ىرخألاةيبرغلامئارجلالكك،ةميرجيهو

.ةيناسنإلاميقلالكبةناهتسالاساسأىلعلب.رعاشمنود

وهبرعلاعملماعتللميلسلالحلا":لوقيهسفنسيولدرانربناك

،ةيعامتجالااهتاقيبطتوةينيدلامهتفاقثريمدتو،مهرامعتساومهلالتحاةداعإ

ةيناطيربلاةبرجتلانمديفتستنأاهيلعنإف،رودلااذهباكريمأمايقلاحيفو

يتلاةيبلسلافقاوملاوءاطخألابنجتل،ةقطنملارامعتسايفةيسنرفلاو
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ةيمالسإلاوةيبرعلاراطقألاميسقتةداعإيرورضلانمهنإ.ناتلودلااهتفرتقا

رثأتلاوأمهرطاوخةاعارمليعادالو،ةيفئاطوةيرئاشعتادحوىلإ

يفترشنةيكيرمالامالعالاةلاكوعمةلباقم)."مهدنعلاعفألادودرومهتالاعفناب

(2005ويام20

برعلاناف"هسفنسيوللااذهبسحبو.ارشبانسلاننأكلذ

اوكرتاذإو،مهرضحتنكميال،نويوضوفنودسفمنودسافموقنيملسملاو

رمدتةيباهرإةيرشبتاجومبرضحتملاملاعلانوئجافيفوسفمهسفنأل

."تاراضحلا

،قيزمتلاوتيتفتلاتاودأنمةدحاواهفصوب،رطقتراتخادقل

،ةيؤرلايفهكراشتل،روعسملابلكلااذهبناجىلافقتنأ

نودنم"،نيملسملاوبرعلاءامدكفسيفنوغاتنبلاكراشتلاو

."مهتالاعفنابرثأتلاوأمهرطاوخلةاعارم
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قيزمتلاوتيتفتلاةيجيتارتسا:"مدلادودح"

دودح)2006ماعلايفزرتيبفلارهرشنيذلالاقملانكيمل

،(1قحلم،رظنا)(طسوألاقرشلللضفألاةطيرخلاودبتسفيك:مدلا

نمهريغوسيولدرانرباهعضويتلاراكفاللىدصىوس

كلذنكلو.نييكريمالاونييليئارسالاتايجيتارتسالايططخم

ةطراخلاىلاةقطنملايفهابتنإلاتفلاملوأوهناكلاقملا

ةدعمتناكاهنانممغرلاىلعكلذو،اهرظتنتيتلاةديدجلا

.ةليوطتاونسذنمنوغاتنبلاجاردأيفةرهاجو

ةوقهنأكوقارعلاادبثيح،ىلوألاجيلخلابرحةرمغيف

راجدضاحساكايناديمافحزققحتنأعيطتستةقحاسةيركسع

يموقلانمألاراشتسميكسنجيربونيغيبزىلدا،ناريإلثمريبك

نإ":هيفلاقيذلا1980ماعيفريهشلاهحيرصتبيكيرمألا

طيشنتنكميفيكيهنالانمةدحتملاتايالولااهنميناعتسيتلاةلضعملا

قارعلانيبتثدحيتلاىلوألاةيجيلخلاشماهىلعموقتةيناثةيجيلخبرح

."وكيب-سكياس"دودححيحصتاهلالخنماكيرمأعيطتست،ناريإو

لكشتنأىلعةلوديأةردققيزمتوه،عقاولايف،فدهلاناك

.ليئارسالاحساكاديدهت

ةرشابمةلصاهلنكتملنإوىتح،برحبحيرصتلااذهنرتقا

.ليئارسالاحيرصواينمضاديدهتلكشتتناكاهنأالإ،ليئارساب

ليلدوعيليئارسالاثحابلابتك،حيرصتلااذهنمنيماعدعب

ةمظنملااهردصتيتلاةلجملا"مينوفيك"ةلجميفنوناي

دودححيحصتلةيليصفتةقيثومهأحبصأامةيملاعلاةينويهصلا

بجييذلاميسقتلاةداعالالصفماروصتمدقو،"وكيب-سكياس"

اضماغءيشيأنوكينأنودنمكلذو،ةيفئاطسسأىلعمتينأ
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ايجيتارتساافدههنوكنيبوعورشملااذهنيبةلصلابقلعتياميف

(2قحلملارظنا).ةقطنملايفاهتنميهزيزعتلوليئارسإنمأةيامحل

نالعالامتيل،ىرخاابرحلب،ىرخاتاونسةدعرمألاجاتحا

،ةدحتملاتايالوللةيمسرةسايسىلا،ةيجيتارتسالاكلتلوحتنع

،سيارازيلدنوكةيكيرمالاةيجراخلاةريزوناسلىلعءاجذإ

،نانبلدضليئارسااهتضاخيتلا2006ماعلازومتبرحلالخ

اضاخم"دعتبرحلاهذهنإ،رانلاقالطإفقواهضفردعبكلذو

."ديدجطسوأقرشةدالول

تاحرتقمنومدقي،رخآىلانيحنم،اولظنويليئارسإلا

نأ"روخبياجحرتقا،سيارتاحيرصتنمريصقتقودعب

،برغلاوطسولايفةينس:يفئاطسايقمبسحب،لودثالثىلإقارعلامسقي

ةداعإوايروسماظنءاهنإبجيامك،لامشلايفةيدركو،بونجلايفةيعيشو

."مكحلاىلإةينكسلاةيرثكألا

اذهبو،ةيبرغلاةفضلانعةيلوؤسملالمحتينأندرألاىلع"نإلاقو

يفبرغلاىلإالقرشلاىلإنوينيطسلفلارشتنيفدحاوينيطسلفنايكأشني

.ةدوعلاقحبةبلاطملاوةيدوهيلاةلودلاهاجتا

ثدحيحبصأءيشوهو،ةزغعاطقنعةلوؤسمحبصتسفرصمامأ"

،لماشتابوقعماظنةطساوبناريإةقاعإبجيو.رثكأفرثكأعقاولايف

ةدوععنمل،اهقرشوةلودلابونجيلودماظننانبليفموقينأبجيو

.(27/7/2006،تونورحأتوعيدينعالقن)".اهريغوأةيعيشلاةيلوصألا

،ًاقباسيليئارسإلاشيجلابتايلمعلاةبعشسيئردناليآارويج

عضونعلوؤسملاينطولانمألاسلجملقباسلاسيئرلاو

ةداعإلهتطخ2009ماعيفحرط،ةلودللةينمألاةيجيتارتسإلا

600)ةيبرغلاةفضلانم%12مض"حرتقافطسوألاقرشلاميظنت

عاطقىلإمضُترصمنمىرخأ2ملك600وةينويهصلاةلودلاىلإ(2ملك

نأىلع(يلودراطمويرحبءانيمةماقإل)ةمسننويلماهيفنطويوةزغ

".اهلًاضيوعتبقنلايف2ملك150رصمىطعت
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يفنيملسملاناوخإلاميظنتهانبتيذلاعورشملاهتاذوهاذهو

.نيماعوحندعبرصم

يتلا"وكيب-سكياسدودححيحصت":راصتخابوهططخملا

ةقزممالودحبصتل،ةنهارلااهلودىلاةيبرعلاةقطنملاتمسق

.ةيقرعوةيبهذمسسأىلع

امدنعالإعورشملااذهيفرطقلارودكانهنأرهظيمل

نم،رداقةردقب،تلوحتيتلاو"يبرعلاعيبرلا"تاروثتعلدنا

دض،ميركلاشيعلاوةيرحلاببلاطتةمظنمريغةيبعشتاروث

.نيملسملاناوخإلاةكرحاهيلعوطستةضافتناىلا،دادبتساةمظنأ

لقيملنكلو."اميظنترثكألاةكرحلا"اهنإ:ازهاجناكريربتلاو

ةوقيهرطقنإو"اليومترثكألاةكرحلااهنإ"،اردانالإ،دحأ

(!"لدتعملا")يباهرإلاميظنتلااذهلاهمعدبتدارأاهنإو،ليومتلا

اهقيزمتلاهرسأبةقطنملاىلع(ةيبهذم)ةيوونةلبنقبيقلتنأ

."وكيبسكياسدودححيحصت"لجأنماهتمذرشو

رامدوبيرختةيجيتارتسإمدخترطقنأدكؤتيتلالئالدلانإ

تاحيرصتوتاداهشديزتولب.ةياغللةريثك،ةقطنملايف

ىلاءرملاعفدتةجردىلااهديكأتنيلوؤسملارابكتاليجستو

مهتباصأوأ،مهلوقعاودقفسانلاءالؤهناكاذإامعلؤاستلا

،اهنمءافشالايريتسهبراوجلالودضعبعمتانحاشملارئاغص

يفمهريغسوؤرومهسوؤرىلعدبعملااومدهينأاوررقىتح

.اعمنا

يرطقلاءارزولاسيئرهاريامعمستل،ليجستلااذهيفلمأت

يذلا،يفاذقلارمعمديقعلاعمثيدحيف،مساجنبدمحقباسلا

يف)ةيدوعسلاميسقتنأو،ناكربىلعةلبقمةقطنملانأهيفدكؤي

:ناكربلااذهنمءزجوه،(اعبطديدجلاطسوألاقرشلاراطا

https://www.youtube.com/watch?v=FpiUvgQCH3g
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هاجتالايف،يناثلآةفيلخنبدمحخيشلاهلاقاميفرظنأمث

:هدسفن

https://www.youtube.com/watch?v=mxx_cNPn1ل4

رصتقيله؟لوقعماذهله:لاؤسلانمارفمءرملادجينل

عورشميفلماشطروتهنأمأ،ةريغصتاسفانمىلعالعفرمألا

؟هدرفمبدلبىلعرصتقيال

،ةيضرأو،اريربتكلذرفوينلفأ،مسقنتنأةيدوعسللزاجاذإو

؟ديزملاميسقتل،ةقباسو

؟وجنينأهنكمينم،اذهكرمدمناكربمضخيف:مث

تاساكعنانأكردتنأ،رطقبىلوأناكهنإلوقيقطنملا

ىلعرحسلابلقناول:نيتلاحلايفاهيلعدترتنأنكميةريطخ

.حيرلاهاجتااوريغرابكلانيبعاللانأولوأ،رحاسلا

مجحبراوجلايفةلودنأامةقيرطب،ناملألافشتكاول

ةوقباسحل،ايناملأقيزمتلططخت،اهانغىلع،غروبمسكللا

؟نولوقيساذامف،ةئوانمىمظع

الداكتايريتسههنإ.طرفمنونجاذه:نولوقيسمهنأكشال

.خيراتلايفنيناجملاتايفشتسمربكأاهتفرعايريتسهيأاهلثامت

.لاحلاوهاذهف،كلذعم

لمحتتناكولوىتح،ةسدقمةلاسريدؤتاهنأرعشتامنإرطقف

.سيولدرانربعيقوت

؟فيكو؟اذاملجأنمو؟اذامل:نكلو
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ساسأىلعالإ،دودحيأيف"حيحصت"ءارجإنكميال

وأ"يقارعلابعشلا"ىعديابعشناكامف!تايوهلا"حيحصت"

نأو،"تانّوكم"هنأفشتكيلدوعينأبجي،"يرصملابعشلا"

هتاعلطتو،ةفلتخملاهتيصخش"تانّوكملا"هذهنمدحاولكل

"انطاوم"ءرملانوكينأنمالدبو.ةفلتخملاهحلاصموةفلتخملا

الامسإلمحتةئفوأةفئاطيفاوضعحبصيهناف،"ةلود"يف

.ةلودلاكلتينطاومفلؤيناكيذلا"بعشلا"كلذبهلةقالع

ىلعموقتةرصآيفهتايحوهنمأءرمللرفوتيتلاةلودلانمالدبو

دوعتيتلايهةفئاطلاناف،نينطاوملالكنيبيواسينوناقسسأ

،فالتخالاساسأىلعموقتةرصآيف،ةلودللارودناكاميدؤتل

ليلقلبقناكيذلا،"رخآلا"عمشياعتلاىلعةردقلامادعناو

هاجتتابجاولاوةيلوؤسملايفاكيرشواخأواراجوانطاوم

،ةفئاطلانطووه،نطولاف."ةلودلا"و"عمتجملا"و"نطولا"

انايكنوكتنأبجيةلودلاو،بسحفيهاهعمتجموهعمتجملاو

.اهدحواهباصاخ

،"نطولا"و"عمتجملا"،"بعشلا"ميهافممدهلسيلعورشمهنإ

هينعتاملكبةلودلامدهلعورشم،ىرخأةيادبيألبقوالوأهنكلو

.ةيونعموأةيدامزئاكروسسأوتاموقموتاسسؤمنم

،ءيشلكفرجينأهئارونمدصقييذلا"ناكربلا"وهاذه

سسأىلعةقطنملايفتانايكلاسيسأتديعيل،ءيشلكقرحيو

.ةديدج

فلكيمكو،ناكربلااذهينعياذامفرعتل،قارعلاىلارظنأ

؟يهتنيعقنتسميأىلاو،ءامدنم
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يتلاتاوطخلالكبةسردمراصىتح،كانهنمأدبقيبطتلاف

ةيوهلاتاموقمنمدحاولحل)شيجلالحنمءادتبا،هيلاتداق

ةيوهلاتايعجرملحل)ينطولافحتملابهنبارورم(ةعماجلا

لوبهداقوهانبيذلا"مكحلاسلجم"ىلاالوصوو،(ةيراضحلا

،دعباميف،تلوحتيتلاةيفئاطلا"ةصصاحملا"سسأىلعرميرب

"ةلودلا"لصافملكيفةفئاطلاوةفئاطلانيبةقالعلارهوجىلا

."صصحلامساقت"ىلعاهتفيظوترصتقايتلاةديدجلاةيمهولا

هنإ.لالتحاللعضاخدلبةرادابقلعتينكيملعورشملااذه

."ديدجلاطسوألاقرشلا"هينعياملايناديماقيبطتىرحالابناك

عارص"ـبفرعيراصامب،ةركفلايفلصألاطبتري

ويجاططخددحيملنوتغتنهليئومصناكنئلو."تاراضحلا

دقناكهناف،مالسإلاعمعارصلابقلعتياميف،ةديدجةيسايس

ثادحأ":نأبلوقلاهنمسبتقايذلاهسفنسيولدرانربنماهدمتسا

يفةيئاهنلاةكرعملايفىلوألاةقلطلاتلكشلوليأ-ربمتبسنمرشعيداحلا

ةكرعملاهذهىفرصتيسيذلانأ"افيضم".ةليوطلاةيراضحلابرحلاهذه

"ةيمالسإلاةيبرعلاةراضحللةميزهريبكلاطسوألاقرشلا":رظنأ)."ايخيراترصتنيس

:يف

http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions

رمييحيسملابرغلانأ"لئاقلاهروصتيفنوتغتنهأدبانهنم

ةراضحلانيبوهنيبةبيهلاوةرطيسلاىلععارصلالحارمنمةلحرمرخآيف

."ةيمالسإلا

ةينينيللاةيسكراملاةيجولويديألاةميزهعملاحلاناكاملثمو

هنامغر)مالسإلاةميزهناف،يتايفوسلاداحتالاككفتورايهناب

لودلاكيكفتينعتنأبجي(ايوضعاداحتاسيلو،ايجولويديأسيل

يتلاكلتريغ،ىرخأةينيوكترصانعىلااهدرو،نآلاةمئاقلا

.ةيرامعتسالاةرطيسلانملالقتسالاكراعمجئاتناهتلمأ

يف،ةينطوتايوهنعترفسأدقكراعملاكلتنأثيحو

تلظيتلا"ديدجلارامعتسالا"لودوهيجراخ"رخآ"ةهجاوم
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ناكتايوهلاكلتبالقناناف،ةنميهلاىلاىعستوزتبتوددهت

يذلارمألا،يلخاد"رخآ"دضةيلخادتايوهبورحنشينعيس

،ةميدقلااهتارمعتسمةداعتسالةصرفلاةنميهلالودحنمي

اعبطو،"يراضحلااهفلخت"ىلعبلغتلالجأنم"اهتدعاسم"...و

نم"نيرخآلا"نيبواهنيبتالكشملاةيوستلجأنم"اهتدعاسم"

.نيقباسلادلبلاءانبأ

اهلققحتتو"ةيبرغلاةراضحلا"ـلرصنلاققحتيةليسولاهذهب

.خيراتلاكراعمرخآبسكىلعةردقلا

ةرورضلاتناكدقف،ىرخأتايوهداجيإلجأنم،نآلا

نمادودحعضتو،تايوهلايظشتبحمستتاودأداجيإيضتقت

.اهنيباميفمدلا

عتمتييذلا،"نيملسملاناوخإلا"ميظنتنمريخكانهنكيملو

ىلاوةرم،ليزتةيقيقحةيوونةلبنقهنملعجتيتلاتالهؤملالكب

وأةينطوتايوهنماهسفننعهفرعتةقطنملاتناكام،دبألا

.ةيموق

يف،فرتعيالهناىنعمب.ناطوأللرباعميظنتهنال،الوأ

،لوألايوونلافسنلالاجموهاذهو.ةينطوةيوهيأبساسألا

.(يسايس-ويجلا)

ملسملانيبايروفازجاحعضي،ينيدميظنتهنأل،ايناث

.(يعامتجالا).يناثلايوونلافسنلالاجموهاذهو.يحيسملاو

ةوقهلعجيامم(ةينس)ةيبهذمسسأىلادنتسيميظنتهنأل،اثلاث

ةيهقفلاتايعجرملالكشتيتلاىرخألابهاذملالكلةدراط

.ثلاثلايوونلافسنلالاجموهاذهو.نيملسمللةفلتخملا

.(ينيدلا)

نوكينأ،ليوطلاهخيراترمىلعنكمتميظنتهنال،اعبارو

،حالسلالمحلادادعتسارثكأوافرطترثكأةيباهرإتاعامجلادلوم
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مدلاكفسب،مدلادودحمسرلةمزاللاتاودألارفوييذلارمألا

وأيتايلمعلا).عبارلايوونلافسنلالاجموهاذهو.العف

.(يذيفنتلا

رئاودةعبرأنعرفستنأ،اهدرفمب،اهنكمي،ةيوونةلبنقهنا

.رامدلاولتقلل

،ةميرجلايفاكيرشنوكينأنود،لقاعيألنكميناكلهف

؟هذهكةوقليونعملاويداملامعدلامدقينأ

،مداخدرجمنوكينأنود،يسايسلوؤسميألنكميناكله

،ءامدكفسوبارخنمهينعتاملكيفو،ةبقاعلايفرظنيالأ

ةحبذملاىلا،فارخلاقوس،نوقاسينيذلاكئلوأ،ءايربألانيب

.هتمربيمالسإلالب،يبرعلاملاعلادادتماىلع،مويلك

ذنمأدبدقوكيبسكياسطئارخ"حيحصت"ـلطيطختلاناكاذإ

تالاصتالاتأدباضيأتانينامثلالئاوأذنمف،تانينامثلالئاوأ

،رصميفمويلكاقوثودادزيامدقترمثتناوخإلاعمةيرسلا

.ميظنتلااذهلةيزكرملاةدعاقلالثمتيتلا

عبنملايهةكرحلاهذهنأاديجةدحتملاتايالولافرعت

.ةقطنملااهتفرعيتلاباهرإلاتاعامجوتاكرحلكليلصألا

باهرإلامعأب،اهسفنيه،ةطروتمةكرحلاهذهنأاضيأفرعتو

،ةفلتخمتائيبيفةفلتخماباوثأسبلتتتناكولوىتحاهنإو،ىتش

لكبحلسميباهرإميظنتلايفاكاساسأيسرتاهميظنتةعيبطناف

ةكرح"اهنإلئاقلاضارتفالابتلبقنطنشاونكلو.ةملكلايناعم

."ةلدتعم

تايالولانأيهةقيقحلاامنيب.مهفننأضرتفيناكاماذهوأ

"يزكرملادرطلا"زاهجيفنيملسملاناوخإلاتعضوةدحتملا

ةقطنملاريجفتىلايدؤينأهبضرتفيناكيذلاموينارويلانحشل

.اتاتشأاتاتشأاهتمذرشو
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عمةيويحتالصبطبتريميظنتلااذهنأفرعتنطنشاوتناك

ءادألهفظوتنأتدارأاهنكلو،ىرخألاةيباهرإلاتاعامجلالك

تاميظنتاهيفنمب،يسايسلامالسالاتارايتباطقتسا،ىلوألا

تايالولادضباهرإلاةسراممنعلودعلاباهعانقال،باهرإلا

،اهنادلبمكحيفمدقئطوماهسفنلدجتنألباقم،برغلاوةدحتملا

."لادتعإلا"راتستحت

مالسإلا"نمذختيل"ينسلامالسإلا"راظنأليوحت،ةيناثلاو

ةدوعبحمستتاعازنوتاماسقنإلاديهمت،اودع"يعيشلا

لئابقوفئاوطك،"ةيعيبطلااهتانوكم"ىلاةيبرعلاتاعمتجملا

.ةرحانتم

اهبناجىلابراحينييمالسالانماشيجنطنشاوبسكتاذكه

تقولايفلكشيو.ةيمالسالاةفاقثلاةئيبلخادنمباهرالادض

ةيمالسإلاتاعمتجملاعفدتنأعيطتستيتلاةيزكرملاةوقلا،هسفن

.اهسفنعميهتنتالتاعازنيفلوخدلاىلا

11تاريجفتىلعادر)اهسفنلةدحتملاتايالولاراثتاذكهو

مهلكيهنويمالسإلاهبمدهيلوعمىلاناوخإلاليوحتب،(ربمتبس

.مهسفنأىلع

ناصحاونوكينأوه،ناوخإلانمةدحتملاتايالولاهديرتام

رشنوفرطتلاحامجحبكلسيل،ةيبرعلاتاعمتجملايفةداورط

اهعفدللب،(ةيافكلاهيفامبةلدتعمتاعمتجميهو)هيفلادتعالا

يتلاةيلهألابرحلارارغىلع،ةيلهأبرح:نيهاجتادحأيف

يفةيكيرمالاتابابدلابارحتحت"يعيشلامالسالا"اهضاخ

ىلا(ةصاخرصمو)ةيبرعلاةقطنملاديعتةدربرحوأ،قارعلا

الةيئاطسفسكراعمباهلغشبكلذو،"ىطسولاروصعلالبقام"

،ةعيضرلاةذخافموحاكنلاوباجحلاوباقنلالوحيهتنت
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نمالدبكلذو،ةيهقفتاهرتنماههباشامو،ريبكلاعاضراو

نمديدحتلاهجوىلعالدبو،ةيمنتلاوءانبلااياضقبلاغشنإلا

."ةينيطسلفةيضق"،يموقلادملامايأيفهمسإناكءيشبلاغشنإلا

زكارمضعبهبتناعتسايذلا،يرظنلاضارتفالابهذي

نوملسم"دجوياملثمهنالوقلاىلا،نطنشاويفثاحبألا

فلاحتاوضفينأنودنم،ايكرتيفةطلسلانوسرامي"نولدتعم

يفنيلثامم"نيلدتعم"عسوبهناف،ةدحتملاتايالولاعمدلبلااذه

نأ(قارعلايفيعيشلامالساللةبسنلابلاحلاوهامك)رصم

.هسفنءيشلااولعفي

،"اينيدامالسا"لاحلاةعيبطبسيل،يكرتلايسايسلامالسالا

علطتت"ةيوهمالسإ"هنإ."ةعيرشلاقيبطت"اياضقبلغشنيالوهو

عملهاستيو،انزلامئارجىلعبقاعيالهنافكلذلو،ابوروأىلا

مالساللةبسنلابلاحلاوهامك،دودحلاميقيالو،"ةيسنجلاةيلثملا"

ديعبدحىلاهنإ.ةيبرعلالودلانمديدعلايفلوادتملايسايسلا

ايلعلاةيموقلاحلاصملابلغشني،"ينامثعمالسإ"؛"يموقمالسإ"

هنيععضي"يناملعمالسإ"نمعونىلااهلضفبلوحتيو،ايكرتل

ةيوضعيفسيلو،يبوروألاداحتالاةيوضعيفطارخنالاىلع

.يبرعلاملاعلارظتنييذلاةيفئاطلاتارحانتلايدان

،ةيبوروألاهتاعلطتنمببسبو،يموقلاهعباطنمببسبامبر

ناوخإلا"ـلنكمألهف،لدتعممالسإهنأ"يكرتلامالسإلا"تبثأ

!العف"نولدتعم"مهنأاوتبثينأ"نيلدتعملا

ديكأتلانوعيطتسياملك،رصميفناوخإلالعفدقف،(يناوخإلا

وهمالسإلا"راعشناو"يراضح"مهمالسإنأو،نولدتعممهنأ

قيبطتىلعايرصحرصتقيالوايراضحىنعمذخأي"لحلا

اولكشياليكلاضيأنودعتسممهنإاولاق،ةسايسلايفو.ةعيرشلا
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ىلعريسللنولهؤممهنأو،كرابمينسحسيئرلاماظنلاديدهت

ضوخنعاولختنأبكلذاوتبثاو.يكرتلايسايسلامالسالاىطخ

مهنأاوحوأو.كرابمسيئرلاهبزوفيلةسائرلاىلعقابسلاكرتعم

نألباقميفنمزلانمليوطتقولقابسلااذهكرتلنودعتسم

.ةيسايسلاةايحلايفةيعرشلاةكراشملاب،طقف،مهلحمسُي

سيئرلاعمتالواحمةدعنويكيرمألانولوؤسملاضاخو

نوطسوتياوناكمهنأكلىتح،ناوخإلاعمراوحلابهعانقالكرابم

(379-357ص،سوفيردرظنأ).ميظنتلااذهباسحل

اوناكاملاطنيذلاكئلوأف:ىنعمتاذةقرافملاتناكدقل

نيذلامهسفنأمهاوناك،ةيبرغلاةراضحللاديدهتمالسالانوربتعي

،ةيسايسلاةايحلايفارودنيملسملاناوخإلاحنمنعنوعفادي

."لدتعمميظنت"هنأبهنوفصيو

كلتتأدب،كرابمسيئرلاىلعةيكيرمالاطوغضلالضفبو

حاستكانمناوخإلانكمتو،2005ماعتاباختنايفةكراشملا

ةيحانلانماولوحتو،بعشلاسلجميفةيباينلادعاقملاتارشع

!يسيئرلاةضراعملابزحىلاةيلمعلا

يفناوخإلاددرت،2011ماعريانيةضافتناتعلدناامدنعو

ماظننابةيفاكةيكيرمأتانيمطتاوقلتىتحكلذو،اهبطارخنالا

.جاجتحالانيدايمىلالوزنلاو

نأ،ةضافتنالايفةكراشملايف،مهددرتب،ناوخإلالواحدقل

ةراشإلااوقلتنأاممهنكلو.نييكيرماللوكرابملمهدوهعاوظفحي

بوكريف"لاطبألالطب"ىلااولوحتىتح،نطنشاونمةلصافلا

نكتملةضافتنالانأل،لقألاىلع.قحهجونودنم،ةجوملا

.مهراكفأتانبنمالو،مهعنصنمتناكالو،مهتضافتنا

153



يلوتلادحأاوحشرينلمهنإ،نيضفتنمللىتح،اولاقنئلو

اوقلتنأدعب)،رخآدعبادحاو،نينثااوحشردقف،ةسائرلا

دعاقمىلعةنميهلاىلااوعسينلمهنااولاقنئلو.(تاراشإلا

دعاقميثلثبمهؤافلحومه(رداقةردقب)"اوزاف"دقف،ناملربلا

(ةيعيرشتلاوةيسائرلا)نيتسسؤملاةدايقمهيلوتعمو.ناملربلا

ىلوأةوطخيفكلذو،ةلودلا"ةنوخأ"ـبيضاقلامهعورشماوأدب

تاميظنتلارهظتنألبقكلذو.اضيأاهتاسسؤمكيكفتواهكيكفتل

نماهتداقحارسقلطأيتلاو،ىرخألاةكيرشلاةيباهرإلا

.ايروسيف..،"داهجلا"كراعملةدعلادادعإباوأدبيل،نوجسلا

نأو،ادجابيرقتابرصنلانأنطنشاووططخمرعشدقل

قيزمتنأو،لعفلابمسرتتأدبديدجلاطسوألاقرشلاةطراخ

سامحةلودلاءانيسنمءزجميدقتبأدبينأنكمياهسفنرصم

تاب(هبونجلاصفنادعب)نادوسلاةيقبميسقتنأو.ةزغيفةينسلا

رعش،ايبيليفىلاعتتةيوهجلاتاوعدلاتأدبامنيبو.انكممارمأ

هناو،مهرهظءاروتراصاهلكحيرلانأ،كانهوانه،ناوخإلا

ناكماهلدعيملىرخأةينطوىوقللزانتيأنومدقياذاملف

؟("وكيب-سكياسحيحصت"دعبامملاع)ديدجلامهملاعيف

.ةبعللاةياهناوكردأىتحنييرصملابماقملالطيملنكلو

ىلارصمعفدلاعورشم،عقاولايف،ناكيناوخإلاعورشملاف

.ةيواهلا

ةياهنلاعورشمينعيناكيذلا،"ةنوخألا"عورشملباقميفو

اوداعدقف،ةنعارفلادوهعذنمنويرصملااهفرعامكةلودلا

يكل،2013ناريزح-وينوينمنيثالثلايف،ديدجنماوضفتنيل

عسوبناكامنيذللانيموهفملا،ةنطاوملاونطولااودرتسي

.امهوبعوتسينأناوخإلا
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ةيرحلابتبلاطيتلا،كرابمسيئرلاماظندض"ريانيةروث"

!هلجأنمةروثامناو،نطولادضةروثنكتمل،ةماركلاو

نيبو،نييحيسمونيملسمنيب،نييرصملاميسقتلةروثنكتمل

هقهرأبعشديحوتةداعإلجأنمامنإو،ناوخأريغوناوخأ

!رقفلا

،رصمدضةروثاهولعجيل،اهءاطتماناوخإلالواحدقلو

.نييحيسمكمهدضامك،نيملسمكنييرصملادضو،نطوك

يفنييرصملل"اونكمي"نألجأنمسيلاهءاطتمااولواحامك

نألجأنملب،مهدلبداصتقايفو،مهتحصومهميلعتومهتشيعم

ىلعةنميهلاىلااوعسو،تارادإلااولتحاف،مهسفنأل"اونكمي"

سيئرللريهشلا"يروتسدلانالعإلا"ـبمهسفنألاوحنمو،ءاضقلا

قوفةوقمهسفنأاولعجولب،ةقلطمتايحالص،يسرمدمحم

.نوناقلا

.هومهفيملامةمثناكنكلو

!نييرصملالكلاعماجانطونوكتنأالإعيطتستال،رصم

دادتماىلع،اوبعوتسينأمهعسوبناك.ةمسقلالبقيالبعشمهو

مهنأالإ،نايغطلاطامنألكو،ةازغلاطامنألك،ليوطلامهخيرات

عماجبهذمهسفنوه،مالسإلايف،مهبهذمو!ادحاوابعشاولظ

ىتحف،ةقيقدنوكتنأةيزاجملاةبراقمللزاجاذإو."نيبهذملانيب"

؟اعمهييحيسموهيملسمرفكينمبكلابامف،!نوملسمهويحيسم

انحبصأل،ةبورعللاطرشمالسإلاناكول":لوقيةدونشابابلاناك

نعلوقياشابديبعمركملثمىربكةينطوةيصخشتناكو

."ةفاقثلاملسمو،ةيسنجلايرصمانأ"هسفن

قرشلاعورشمباحصأهمهفيملامو،ناوخإلاهمهفيملاماذه

.اهبعشةعيبطورصمةعيبطنع،ديدجلاطسوألا
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،اهتيموقلثم،اهتينطوناف،رصمقيزمتنكميالامدنعو

!ةيدعمنوكتامابلاغ

تناكذإاهنا،ةدحتملاتايالولاتتبثأ،اضيأانهو،ىرخأةرم

يفيرصملا"لماعلا"مهفتملاهنالف،مهولاناجنفيفأرقت

.ةقطنملافرعتملو،ةلداعملا

ثاحبأزكارم،اهحرطتةيجيتارتسالكب،ةقثلانكميلهف

؟ةدحتملاتايالولايف،ةيهاركلا

،ينعيهنألهنكل،كانهوأانه،رجفنيدقناكربلاو

؟"ةينطولاةلودلا"ةياهن،ةرورضلاب

رشلاةرئادنمرصمتتلفأاذإ،ةيدوعسلاميسقتنكميلهو

؟ةقطنمللنطنشاواهدعتيتلا

!هيلعبيجتيكلرطقلهكرتنفوس،لاؤس
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وينوييفلصحام

ةطلسدضيرصمنويلم30وحنرهاظت،رهاظلايف

اريبعتتناك،تارهاظتلاكلتناف،قمعلايفنكلو.ناوخإلا

اهيلاتدنتسايتلاميهافمللمهضفرنع،رشبلانييالمل،ايوفع

.ديدجلاطسوالاقرشلاةطراخ

!مهلنطوالنمم،مهنطواوديعتسينأ،الوأ،اودارادقل

،زبخ:ةيقيقحلارييغتلاةدنجأحرطاوديعينأ،ايناث،اودارأو

،نيكمت،بيهرت:ةنوخألاةدنجأنمالدب،ةيناسنإةماركو،ةيرح

اليطارقميدماظنةماقايفقحلااودرتسي،اثلاث،اودارأو

يف،اقلطمامكاحنيدلالعجيوأ،نيدلامسابدحاوبزحهركتحي

.ةينطولاهتيوهنماءزجنويحيسملالكشيدلب

،مهعممدلانمدودحمسرلاديهمت،نيرخآلاريفكتنمالدبو

نوملسممهنااولاقو.دحأمهرفكُيالنأ،اعبار،نويرصملادارأ

.نوفرعياممهملعينميتأياليكلةيافكلاهيفامب

يذلا،هساسأنم"ديدجلاطسوألاقرشلا"عورشمفسنياذهو

ىلااهليوحتلاديهمت،اهتيبهذمو،ةلودلانييدتأدبمىلعموقي

.ةيلهأبرحعورشم

"ةقيمعلاةلودلا"ىلعمهلشفيفموللابناوخإلاىقلأنئلو

مامزبكسمتيتلا،ةيركسعلاوةيندملا،ةيطارقوريبلاةسسؤملا)

.اضيأىنعملااذهاومهفيملمهنأف،(دلبلا

نليهو،ةيوهلاهوجونمرخآهجو،"ةقيمعلاةلودلا"نأكلذ

.ةديدجتايوهباسحلاهريمدتبدحألحمست

يفةميزهلاىلاةدحتملاتايالولاعفدنمنإف،عقاولايفو

،اهشيمهتواهلزعمواقتتيقبيتلا"ةقيمعلاةلودلا"كلتيهقارعلا
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ةازغلا"قارع"ريغرخآقارعللثممكاهسفنمدقتتيقبو

.نييفئاطلاو

يفاهسفننععفادتتيقبيتلا"ةقيمعلاةلودلا"اهتاذيهو

.اضيأايروس

2013رصميفناريزح-وينوينمنيثالثلايفلصحام

فطعنمهنكلو،بسحفميهافمرييغتليفكيًايخيراتًابالقنادعُيال

-. مدقتللديدجعورشمهنإلوقلاحصي،ًاضيأ.

.ةقطنملااهتفرعيتلاةيلومشلاةمظنألارخآىلع

تاحاسىلإاورطاقتيذلانينطاوملاكئلوأنأوهلصحامو

سيئرلامكحيفسيلمهتملكاولاق،بوصوبدحلكنمرهاظتلا

تارايخوأ،دودحللةرباعتاسايسوأ"ةينطو-قوف"ةدنجأ

زاتجتةيجولويديأميواهتوأ،تاراقللةرباعملاوعىلايضمت

.نطاوملاةايحونطولاحلاصملةسوململااياضقلا

قئافب،ىرتسو،ناوخإلامكحدضةروثلاتاراعشيفأرقإ

يتلاتايرحلاوقوقحلاةدنجأنيبةفاسملاةديعبيهمكحوضولا

يتلاةيلهألابرحلاوريفكتلاةدنجأنيبونويرصملااهيلاعلطتي

(3قحلمرظنا)."ديدجلاطسوألاقرشلا"ةيارةلمحاهيلاعلطتي

ثعبلابزحلةيسايسلاةيلومشلابتحاطأدقثادحألاتناكاذإ

،ةينضملابراجتلانمنرقفصندعبولو،يكارتشالايبرعلا

يذلالشفلاىدمفشكيلًايفاكناكةطلسلانمًادحاوًاماعنإف

.نيملسملاناوخاللةيسايسلاةيلومشلاهتلثم

..رخآنرقفصناوربصينأ،نييرصملاعسوبنكيملو

اهناونعنمًاحضاوناكبوتكملاف
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يسايسلاعورشملانأالإ،امهنيبفالتخالالكنممغرلاىلعف

:دحاوساسأىلا،لاحلاعقاويف،دنتسينيتكرحلانيتاهالكل

.دودحللرباعو"ينطوقوف"

تالاحاهنوكودعتال،نيتكرحلانيتاهرظنيفناطوالاف

ةينطولاقوفتاعلطتلابةنراقم،لابتاذريغو،ةرباعو،ةتقؤم

.هتيوهامهنملكلددحتيتلا

،هرغصتستاهنإلب،بسحفنطولادودحذبنتالةيوهلاهذهو

ةمدخلهدينجتىلعلمعتو،هاياضقبنيهتستو،هردقنمطحتو

نمألدب،ةياغلةليسوةياهنلايفهنملعجتل،"ىربكلااياضقلا"

.اهتاذبةمئاقةياغهنوك

.نيتبرجتلايفةحضاو،ةيؤرلاهذهلةيلمعلاتاسكاعنالا

ًاتقوالإرصميفاومكحيملنيملسملاناوخإلانأحيحص

ايروسيفثعبلاةطلسنمنرقلافصنبًاسايق،ًايبسنًاريصق

ءيشلابيلدتتلظ،ناوخإلاركفنمًاماعنينامثنأالإ،قارعلاو

ةبترملالتحتلنكتمل(رطقلا)"ىرغصلا"ناطوألانأوهو،هسفن

تناكوالإةينطوةيضقنمامو..تامامتهالاملسيفىلوألا

اياضقنماهقوفامب،نيتكرحلانيتاهرظنيف،ةطبترماهتميق

."مهأ"..(ةيمالسإ)وأ(ةيموق)

،امهيدلًادحاوناكتايولوألاملسنأوه،نذإ،لوألاساكعنالا

،ىرغصلاناطوألانأينعيوهو..نيضقانتمنيهاجتايفولو

..ىرغصاهاياضق

ةلاطبلاورقفلاليبقنمةيلحماياضقنكتملببسلااذهل

دسجيفةيعضومًابودنالإ،ميلعتلاونكسلاوتالصاوملاتامزأو

هذهرظنةهجونم،نسحيو،هنعةجراخىرخأتايمخهبهلت
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يفنطاوملاف..نطولايفنطاوملاعقوموه،رخألاساكعنالا

ةيضقلا"ةمدخليدنجىلإلوحتينأامإ،رغصتسُموأريغصدلب

بجاولاءادأو..قوقحيأبعتمتينأقحتسيالهنأوأ،"ةيزكرملا

وهو،ةنطاوملارايعمددحياموه،"ةيزكرملاةيضقلا"كلتهاجت

.ةايحلايفاهصرفدودحررقيام

نأ،نيتبرجتلاونيركفلايف،لهسلانمناك،ببسلااذهل

ىلإوأةنايخىلإامإ،كاذوأءيشلااذهبةيبعشلابلاطملالوحتت

،ريثكلاوأليلقلاب،ًافلتخمنوكينأنطاوميأليفكيناكو..رفك

.رشبكىتحوأ،نطاومكلماعُينأقحتسيلدوعيالىتح

،هتيلومشوركفلاةيلكنأوه،رطخألاامبرو،ثلاثلاساكعنالا

نطولاراغصتسانمدعبأىدمىلإبهذتنأاهيلعلهسلانمناك

.هلاعفألكهسفنلرربي،قلطمماظنةماقإ:نطاوملاراقتحاو

ةدالودهشيبرعلاملاعلانأوهوينوينمنيثالثلايفلصحام

ذنمرصميفةرملوأل)ةينطولاهيفضهنتراسم؛ديدجراسمل

اياضقنوكتف،تايولوألابيترتديعتل(يضاملانرقلاتاينيسمخ

ةيضقنمامو."ةيزكرملاةيضقلا"يهةلاطبلاورقفلاليبقنم

لخاديهتنتوأدبتقوقحيهو..هنطويفنطاوملاقوقحنمربكأ

متتنأقحتسينطو؛هتاذدحبمئاقوهتاذبريبك..،نطودودح

ةفالخلاةلود"ةماقالهبعربتلامتينألبق،ألوأهلكاشمةجلاعم

."ةيموقلاةدحولاةلود"ةماقإلوأ"ةيمالسإلا

ةيضقمدخينأنطولااذهلةرورضلاتضتقااماذإىتح

.هرقفوهفلختبال،هانغوهمدقتباهمدخيهنإف،هدودحجراخىرخأ

،مهنطوىلعاوظفاحينأ،هلكاذهنم،نويرصملادارأدقل

نوكتال،ةينطوةيؤرلاقفوهاياضقاوجلاعينأو،اهتاذهدودحب

.ىرخأةهجنم،ةديدجادودحمسرتالو،ةهجنم،دودحللةرباع
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نوملسملاناوخإلاأطخأ،يجولويديألاىمعلابقلعتتبابسأل

أطخأ،اضيأيجولويديألاىمعلابقلعتتبابسألو،رصمةءارقيف

قرشللمهتلداعميف،ينطولا"لماعلا"مهفددجلانوظفاحملا

.ديدجلاطسوألا

نطنشاوةنصحأفلخ،ةبيخلالويذرجتنأالإ،رطقلقبيملو

.نويرصملااهمزهيتلا
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ةيبغلااكريمأ

ةدحتملاتايالولاءاروةيناوخإلا"رطقةيروطاربما"يشمت

.بهذتسنيأىلايردتاليهو،ىمعألاءاروىمعألايشم

اكيرمايهىلوألا.ةدحاوال،ناتكيرماكانه،أدبملاثيحنم

امأ.ملاعلايفىكذألا،سيياقملاعيمجلاقفو،اهنألب،ةيكذلا

،اضيأسيياقملاعيمجلاقفو،اهنألب،ةيبغلااكيرمايهف،ةيناثلا

.ملاعلايفىبغألا

ابناجنألوقلانكميلىتح.ملاعللريثكلاةيكذلااكيرماتمدق

عادبإلاوركفلاوملعلاتارمثنمةرمثوهمويلاملاعنمامهم

،عونلكنمتاعارتخا.ةيكيرمالاةدحتملاتايالولايفدلويذلا

ناةجردىلاةايحلاةغايصتداعأ،لاجملكيفتافاشتكاو

يتلاةيناسنإلاةيرقبعلاةردقمامأالوهذمفقينأنكميلءرملا

.انكممهيفنحناملكتلعج

،1901ماعلاذنم،لبونةزئاجىلعزئاح900وحننيبنمف

،ةزئاجلاهذهىلعاولصحيكيرما250نمرثكأكانهناف

ءايزيفلاوءايميكلاوبطلاتالاجميفىلوألاةجردلابو

.داصتقالاو

نيبنمف.ملاعلايفىلوألاةبترملاةيكيرمألاتاعماجلالتحتو

ناف،2013ماعلاتافينصتبسحملاعلايفتاعماجرشعىقرأ

،درفراه:يلاوتلاىلعيه،ةيكيرماتاعماجاهنمةينامثكانه

،ايجولونكتللستوشتاسامدهعم،يلركيباينروفيلاك،دروفناتس

،ليي،وغاكيش،ايبمولوك،نوتسنيرب،ايجولونكتللاينروفيلاكدهعم

.سيلجناسولاينروفيلاك...و
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اهنم33ناف،ملاعلايفةعماجنيسمخلضفأنيبنمو

52ناف،ملاعلايفةعماجةئاملضفأنيبنمو،ةيكيرماتاعماج

.ةيكيرماتاعماجاهنم

؟كلذينعياذام

؛غباونلانيثحابلاوبالطلانمفالألاتائمكانهنأينعيهنإ

هنإ؛ملاعلايفءاملعلاوةذتاسألاعملأنمفالآلاكانهنأينعيهنإ

تايناكمالاوبراجتلاومولعلاوراكفألانمةياغللريثكلاينعي

.مويدعبامويةيرشبلاةايحيرثتلدوعتنأنكمييتلاةديدجلا

ملاعلاف.دلببنهتريالهنأامك.ةيسنجبملعلانهتريال،اعبط

،لبونةزئاجىلعازئاح250ةدحتملاتايالولاهيفتبجنأيذلا

.رخآاملاع650وحنةيرشبللبجنُينأىلعهرودبارداقلظ

.كانهفشتكيسناكهناف،انهفشتكيملاذإيذلاملعلاو

،مالكلايفقحلا،اهتمدقميفو،تايرحلاةئيبناف،كلذعم

دقتناك،يكيرمالكلروتسدلااهلفكييتلاةيصخشلاةناصحلاو

اكيرمالعجتيكلةمئالملاةيضرألاريفوتيفلعفلابتحجن

.ملاعلايفاريونتواقارشإرثكألادلبلايه،ةيكذلا

ةيشحولاولتقلااكيرما.اضيأةيبغلااكيرماكانهنكلو

حبصألىتح،ضرألاناكرأعبرأيفبكترُتتلظيتلاةميرجلاو

جتنُييذلاريونتلاتناكاذإامعلؤاستلاامامتعورشملانم

اذإامعلؤاستلازوجيلىتحو؟رشبلانيبهتناكمقحتسيةيشحولا

وهريونتلانأمأ،اهباسحلريونتلافظوتيتلايهةيشحولاناك

؟امرجمو،احيبق،ايشحوهسفن

عبرأيفةدحتملاتايالولااهتبكترايتلامئارجللرصحال

ءاملعنمددعربكأةدحتملاتايالولامضتاملثمو.ضرألاناكرأ

اوفقينأنوقحتسينيذلاكئلوأنمددعربكأمضتاهناف،ملاعلا

.ةيناسنإلادضمئارجباكترابقلعتتتاماهتابياهالةمكحممامأ
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روصتينأءرمللنكميهلعلف،بلغينأةينلانسحلزاجاذإو

يططخمواهناملربباونواهتداق،ةدحتملاتايالولانا

لتقمئارجنوبكتريمهسفنأاودجينأاودصقيمل،اهتايجيتارتسا

.ةيعامجبيذعتوةدابإلامعاو

ةيقطنملاةجيتنلانكلو.كلذاودصقيملمهنأ،الدجضرتفنل

مهنأوهةيشحولامعأنمهيفاوعقواملكيفعوقوللةديحولا

مهيديأنوثوليمهسفنأاودجيل،أطخلاولتأطخلانوبكترياولظ

دعبةرم،رشبلانييالمةايحاورمديو،ءايربألاءامدنمديزملاب

!ةرمالو،سردلااوملعتينأنودنم!ةرمدعبةرم

،ةوقلانمكلتمتاهنأوه،دحاوءيشىلعنهارت،ةيبغلااكيرما

مسرنافكلذلو.وجنتنأاهنكميثيحب،ةيداصتقالاوةيركسعلا

.رارقلاعنصرئاوديفانكممارمأامئادلظيةيبغتايجيتارتسا

كلتمسررربياميهىمظعلاةيلايربمالاحلاصم،اعبط

نارمأ،عسوتلاوومنلاىلاةيلامسأرلاةجاحو.تايجيتارتسالا

.ينوكلاىوتسملاىلعمئارجلاباكترالايوينباعفادنالكشي

نمديزملاجاتنالجأنمملعلافيظوتمتيهناف،لاحلاةعيبطبو

.ةوقلاوذوفنلا

يهو.ةياغللةطيسبتاباسحيفىطخت،ةيبغلااكيرمأنكلو

.رسختلظتاهنأالإ،ةوقلاءانبةداعإىلعةرداقتلظنإوىتح

اهسالفإةدحتملاتايالولاهيفنلعتفوسيذلامويلانأودبيو

ءاربخلانيبكانهنأىتح،ةلهذمةعرسببرتقياهتميزهو

،راهنتنأنكميةدحتملاتايالولانألوقينمنييداصتقالا

.ةلبقملااماعنيرشعلانوضغيف،ىمظعةوقكاهتناكمرسحنتو

نوكتس"ةيراقعلانوهرلا"ةمزأكىرخأىربكةيداصتقإةمزأ

.ةياهنلادودحمسربةليفك
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نونلعيدارفألاناكةقباسلاةيداصتقالاتامزألالسلستيف

.اهسالفإنلعتتاكرشلاتراصاهدعبو.نورحتنيوأمهسالفإ

ماظنلليقباملكو.اهسالفإنلعتيتلايهلودلاتراصاهدعبو

نالعإباهسالفإةدحتملاتايالولانلعتنأوههتمربيلامسأرلا

.نويدلافيلاكتعفدنعاهزجع

تلظ،رايهنإلاملسيفةجردةدحتملاتايالولاتلزناملكو

طقسييذلالاحلثماهلاح!ةاجنلاىلعةرداقةوقاهسفنيفىرت

:هسفنللوقيلفسأاقباطغلباملكهناف،ةقهاشةرامعنم

So far, so good

ههال

ةلكشملانأكردينأنودنم،!"ديجءيشلك،نألاىتح

!ضرألابيمتحلاماطترإلايفامنإو،لوزنلايفتسيل

لكلةمسحبصأاهءابغنأةجردىلاةيبغ،ةيبغلااكيرمأ

ىلعنايوطنيةطخوعورشملكلو،جراخلايفاهانبتتةسايس

.ىرخألابوعشلادضةوقلاورسقلاورهقلالامعأنملمع

تلظيتلاررحتلاريياعمىلاةسايسلاهذهلشفدوعيالو

اهسفنريياعملالضفبنكلو،بسحف،مويدعبامويملاعلايفمكارتت

كردتثيح.ةوقلاوقوفتلاةدحتملاتايالولاحنمتتناكيتلا

ىظحتنأقحتستاهنادلبنأملاعلايفبخنلاوتادايقلانمديزملا

يكلو.ةصاخلااهدراومواهتايناكماعمقفاوتت،لضفأةايحصرفب

علسلاكالهتسايفةفرعملاوملعلاجئاتننمنادلبلاهذهديفتست

تايناكمإلاكلتفظوتنأجاتحتاهناف،ةرصاعملاتامدخلاو

.رثكأةينالقعةقيرطبدراوملاو

يتلا،ةميدقلالالغتسالاوداسفلاوبهنلاتايلآنأ،ينعياذه

.لشفلاىلاتلآدق،ةدئابلارامعتسالاجذامنعمتقفارت

حتفتنأةميدقلاوزغلاتاسايسلدعيملاملثمهناف،كلذنمرثكأ

اعفادو،افلكمتابةيركسعلاةوقلاىلعناهرلاناف،ةوقلاباقاوسأ

.ةركنملامئازهللاعيرس
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ةيركسعلااهتميزهدعب،ةدحتملاتايالولارهظتمل،ببسلااذهل

.ةحلسملاتاعازنلانمديزملايفطروتلابةبغريأ،قارعلايف

ةيبغةرماغمليومتليفكيامبداصتقالاىفاعتيىتحلقألاىلع
وع

.ىرخا

مهنكلو.تاقيفلتوبيذاكأىلعءانبقارعلانويكيرمالاازغدقل

يذلاومنلاليومت:ادحاوايسيئرافدهمهنيعأبصننوعضياوناك

برحلاتناكو.ةيديلقتلاهقاوسأيفعسوتلاتايناكمإلكذفنتسا

يناثكلتميدلبيفاميسال،ايراعبهنلالعجلةيلاثملاةليسولايه

.ملاعلايفطفنلليطايتحاربكأ

اميه،ةيمهوعيراشمتاقفصوتامدخوةحلسأوطفندوقع

ىلعاماعنيسمخموديلالتحاربع،هلوحنمليسيباعللاناك

.لقألا

هلوحنمتنبدقف،اماعنيسمخموديلالتحالالعجتيكلو

زجعهنكلو،ةيبرغتاكرشلطفنلاجاتناكيلمتيفطقفحجنابارخ

حلاصلاءاملاوءابرهكلاريفوتنمتاونسرشعرورمدعبىتح

لظيفنامرحلاوزوعللاوكرتنيذلااياحضلانييالملبرشلل

،هتفئاطمسإبلك،صوصللانيباهصصحمساقتمتةيطارقميد

يفهتباصعلخادلكو.ةفئاطلكلخاديفهتايشيلممسابلكو

.ايشيلملكلخاد

!ءاقبلايفةدحتملاتايالولاحجنتملكلذعم

اهتاوقبحستنأترثآو،ةبيخلالويذلكاهءاروترجدقل

.رئاسخلانمدحلل،قارعلانم

تازايتمابعتمتتتلظصوصللاةموكحلضفب،اهنأحيحص

ةجردىلااشهلظينمألاعضولانأفرعيلكلانأالإ،ةمج

.اضيأاشهزايتمإلكلعجت
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"حتاف"لخدمهدحأ)تاعّمإةموكحبلطتيناك،بهنلاعورشم

برقأنيبنمناكو،هعمتالمعلاريوزتزاهجبلجينأسنيملهنكلو

ىتحعنتمتملتاباصعنورخآأشنأو.نطنشاويفددجلانيظفاحملاءاقدصا

نمببسب،مهنكميالتاعّمإلاو.(اهنومكحييتلاةلودلاكونبةقرسنع

.ةايحللةلباقاهولعجينأالو،ةلوداوميقينأ،تاذلابمهتعيبط

ناوأنيحينألبقاهنممهتصحذخأوه،هلعفمهنكميامىصقأو

.برهلا

شيجلاةداقبره...،لصوملايفنويباهرالارهظاملوأو

!مهءارومهتحلسأنيكرات،ةيبغلااكيرماهتنبيذلا

.(غنوكتيفلالوصولبق)نوغياسيفتاعّمإلاهلعفاماذهو

.ناكملكيفهولعفيساماذهو

ةرابعب.نويدلابقارعلايفاهبرحةدحتملاتايالولاتلومدقل

قدغينأضرتفيناكعورشمىلعقفنتيكلتنادتسا:ىرخا

تلصحاممريثكبرثكأتقفنأةجيتنلايفاهنكلو.دئاوفلاباهيلع

.هيلع

يف(CBO)سرجنوكللعباتلاةينازيملابتكمهرشنريرقتلوقي

يفةيكيرمألابرحلاةفلكتيلامجإنأىلإ2007ماعربوتكأ

غلبيبئارضلاوعفاداهدبكتينأنكمييتلاناتسناغفأوقارعلا

فيلاكتباسحدنعكلذو،2017ماعلولحبرالودنويليرت2.4

لاومأىلعلاتقلاليومتيفدامتعالانعةجتانلاةمخضلاةدئافلا

ةفلكتيلامجإنمهنأىلإبتكملااذهتاريدقتتراشأو.ةضرتقم

1.9وحنقفنُيس،رالودنويليرت2.4ةغلابلاىدملاةليوطبرحلا

لكلرالود6300يواسياميأ،قارعلاىلعرالودنويليرت

:يف،قارعلابرحلةيلامةفلكت:رظنا).يكيرمأنطاوم

http://ar.wikipedia.org/wiki

ءاربخلاسيئر،زلجيتسفيزوجنملكحرصدقو

يفلبونةزئاجىلعزئاحلاويلودلاكنبلابقبسألانييداصتقالا
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يلامجإنأ،درافراهةعماجبةذاتسألا،زمليبادنيلو،داصتقالا

ةثالثغلبتسيكيرمألاداصتقالاىلعقارعلابرحةفلكت

Theامهباتكيفهيلإاراشأاموهو،طسوتملايفرالودتانويليرت

Three Trillion Dollar War(رالودتانويليرتةثالثلابرح).لاقو

تانويليرت3نمرثكأهيلإانلصوتيذلامقرلانإ":نأشلااذهيفزلجيتس

اذهنإلوقلانعينغو...ةظفحتمتاضارتفاىلعانتاباسحدنتستو.رالود

سكعيالو.طقفةدحتملاتايالولااهدبكتتيتلاةفلكتلاىوسلثميالمقرلا

.(قباسلاردصملا)".هسفنقارعلاوأملاعلايقاباهدبكتييتلاةلئاهلاةفلكتلا

فيلاكتردقنواربةعماجيفةيلودلاتاساردللنوستاودهعم

بناجىلا،رالودنويليرت4.4ـبناتسناغفاوقارعلايفبرحلا

(http://www.costsofwar.org:رظنأ).ةيحضفلأ350

؟كلذينعياذام

ىلع،غلبملااذهلباقمتلوتساةدحتملاتايالولاناضرتفنل

ملرمأوهو)ةنس20ةدملقارعلاطفننمايمويليمربينويلم

ةيحانلانمينعيكلذناف،(ةيلاحلافورظلايفاحجرمدعي

!دحاولاليمربللرالود206:امدقمتعفداهناةيلمعلا

نأعيطتستتناكاهنأادبأةيبغلااكيرمألابىلعرطخيمل

نمو،غلبملااذهفصننملقأبطفنلانمهسفنرادقملايرتشت

تثّدخةسارد"اهتردقيتلانيقاعملاةفلكتنودنميأ،برحنود

33تناكنأدعبرالودرايلم134.7غلبمب2013ماعيف

نيقاعملاةفلكتنأيأ)(Wikipedia)."نيماعلبقرالودنويلب

عيراشملاوةحلسألادوقعةميقنمريثكبرثكأتكلهتسااهدحو

.(رالودرايلم100وحنتغلبيتلاةيمهولا

تايجيتارتسانمنوغاتنبلاهمسرياملكله:وهنآلالاؤسلا

؟هبذخألاردجيةيبغ

فصلايفبلاطلاةيجيتارتسالاكلتحنمقئاللانمسيلأ

؟ةيقيقحلااهتفلكبسحييكليئادتبالاسداسلا
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قارعلايفتيتفتلاعورشمةرادإيفنويكيرمالالشفاذإو

نمديفتسينأ،مهريغعسوبوأ،مهعسوبنوكيسلهف،مهحلاصل

؟اهتمربةقطنملاتيتفتعورشم

؟ىمعأءارويشمينأىمعألابردجيلهو

:امئاداموهفملظينأبجيواعطقمهمدحاوءيشكانه

نيذلاكئلوأو.الصأاهتعيبطيهكلت.رئاسخلابهبأتالةميرجلا

،ىمعألايرصنعلادقحلاساسأىلعمهتايجيتارتسانوعنصي

.ةفلكتلاىلانورظنيالمهناف

عيطتستلهف،وهامكىمعأ،ىمعألادقحلالظولوىتحنكلو

ىلاةقطنملاتعفداذإىمظعةوقكىقبتنأةدحتملاتايالولا

؟ةيلهابورحناكربيفقرغلا

ةيداصتقاةمزأنمدعبجنتملةدحتملاتايالولاتناكاذإو

نويدلاتفشكناثيح)،قارعلايفاهعورشملشفرثأىلعةقناخ

تقولانممكف،(هلكيملاعلايفرصملاماظنلاديدهتىلاتدأو

؟امدهمهلكليكهلاىرنيكلجاتحنفوس

ةيؤرعمامامتقفاوتتةقيرطباهوبسحامبر،نويباهرالا

.لكيهلابارخانيلعو،ىمعألادقحلامكنم:نوغاتنبلا

ىرنيكل،تاماسقنالاوبورحلارجفتدعب،تقولالوطينلذإ

ةيثراكلاةيداصتقالاهبقاوعو.ددمتيرايهنإلاو،ددمتيباهرإلا

هههه

.كلملل

ةميزهلارثأتعلدنايتلاةيملاعلاةيداصتقالاةمزالاةجلاعمل

ماظنلايفخضتنأةيبرغلاةيزكرملاكونبلاترطضأ،قارعلايف

ةدحتملاتايالولايفاهنم3،رالودتانويليرت5وحنيدقنلا

هنمثعفدياذهو.ءاطغنودنمقروةعابطينعيناك"خضلا"و).اهدحو

.(مهتالماعتومهتالمعلءاطغكرالودلانومدختسينيذلاكئلوألك

هسفنسأرلاىلعسأفلاعقواذإىقبيسيدقنماظنيأنكلو

؟ىرخاةرم
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؟دحأاهبسحله

So:لوقلا،ناكمإلابلظيسله far, so good
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عبارلالصفلا

ةعئاضلاتارايخلا

هيفلادجاليذلاريخلا-

شامقةعطقنمرثكأاهنمذخأتنل-

نيملسملانيباملسمنوكتنأ-

؟كريغباسحللمعتنأينعياذام-
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هيفلادجاليذلاريخلا

ارداق،رطقلثمدلبلعجل(طقفةدحاو)ةدحاوةيناكماكانه

نأ:هبافرتعموادوهشمارودبعليوىربكةناكملتحينأىلع

لادجالامب،طقف)!هيفلادجالامبيعيبطلاهطيحميفلمعي

.(هيف

ىتحنكلو."ريخ"ةيطارقميدلانإلوقلانكمي،معن

هكولسيدؤياقيرطتناكاماذإ،ارشبلقنتنأنكميةيطارقميدلا

.ءامدلاكفسىلا

نكمياميقتسيل،ةيسايسلاةيددعتلاوةيرحلاوةيطارقميدلا

نأبجي،تاعانقوبراجتوتاربخاهنإ.خيرملانماهبلوزنلا

.هيلع"طبهت"يذلاعمتجملاتاعانقوبراجتوتاربخعمقفاوتت

فرصتيفيكفرعيالعمتجميفاريختسيلةيطارقميدلا

.اهب

هناف،رغلهاجدييفهتعضواذإيذلادئازلالاملالثماهنا

.هيلعالابوبلقنيفوس

نأىلععمتجملاةردقعمةقفاوتمتايرحلادودحنكتملامو

!لضفأنايغطلاودادبتسإلاف،جاتنالاورارقتساللةادأاهلعجي

نأنكمي،ةايحلاتارورضنمةرورضةيطارقميدلانإلوقلا

.ميحجلاىلادوقتالأاياونلابنسحينكلو.ةبيطاياوننعربعي

ابيطاراعشنوكينأنكمي،رشةيروتاتكدلانإلوقلاو

ناف،رقتسمليدبجاتناىلعارداقايعامتجااكرتعمةيروتاتكدلا

."مودتةنتفنمريخ،مولظناطلس":ةيبرعلاةمكحلالوقت
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ريخف،ةنتفلاةراثإلاببستايرحلاوةيطارقميدلاحبصتامدنعو

ةفرعمنمنكمتيامثير،مولظلاهناطلسىلعيقبينأعمتجملكل

نمالدب،ءانبلاورارقتساللارايخةيطارقميدلالعجييذلاقيرطلا

.رامدلاوىضوفلاىلادوقيالجعتمارايخنوكتنأ

،اهيلاقيرطلادعتبيو،ةيطارقميدلارسختونحنرسخن

يعامتجالارحانتلاوقزمتللاببستناكاذإ،مالالامقافتتو،لوطيو

.يسايسلاو

!ةيرحلالبإدروتلتقلابسيلو

الف،نمألاشيعلايفمهقحوسانلاةايحةيرحلاظفحتملامو

.اهيفريخ

اطابترااهرثكأو،تارايخلالضفأىتحهنأوه،هيلايمرنام

اماذإىذألاورشللاردصمنوكتنأنكمي،رضحتلاومدقتلاب

.عمتجميأيفبيرغنئاكك،"خيرملانمتطبه"

؟كلذانليقبُياذام

:هيفلادجاليذلاقيرطلاوه.ريخللادحاواقيرطيقبُيهنا

.ةيعامتجالاوةيداصتقالاةيمنتلا

ةيطارقميدلاةرئاطلنكمييذلاحيحصلاجردملاوهاذه

بيحرتلابسانلااهاقلتيف،هيفلزنتنأةاواسملاميقوتايرحلاو

.روهزلااهلوحنمنورثنيو

اساسحابصع،يناثلآدمحنبميمتباشلاريمألاسملدقلو

ةسماخلامهتمقيفبرعلاةداقلاهئارظنماماهلةملكلوأيف

ًاديدهتلكشتاهداعبأعيمجبةيمنتلاةمزأتحبصأ":لاقامدنع،نيرشعلاو

الامىلإاهمقافتلاحيفىدؤتسو،انتقطنميفيميلقإلاوينطولانمالل

ددهتيتلافرطتلاوسأيلارعاشمراشتنايفمهاستيهف،هابقعدمحت

جذامنداجيإىلعلمعلاضرفيىذلارمألا،يعامتجالاويسايسلارارقتسالا

رقفلااياضقاهتمّدقميفو،اهداعبأعيمجيفةيمنتلاتالضعمزواجتلةديدج

يميلقإيبرعماظنداجيإربعكلذو،ةماعلاةحصلاو،ةيمألاو،ةلاطبلاو

176



بوعشللهافرلاومدقتلاقيقحتلجأنمانلودعيمجحلاصمهيفدحتت،لماكتم

يفهققحننأنكمييذلامدقتلاىدمبةنوهرمتاعلطتلاهذهلظتسوةيبرعلا

."يبرعلالماكتلاىلإالوصونواعتلاوقيسنتلايهوالأىربكلاانتمهم

الإ،اعبتُمسيلهنكلو.قيرطهاوسنمامو.قيرطلاوهاذه

.هيلعةميقتاذةلالدرطقتارامثتسامدقتالو.مالكلايف

.لصاحلاوهسكعلا

ردقيامايروسيفةيلهألابرحلاليومتيفرطقتقفنادقل

.رالودتارايلم10وحنب

قفنتنأةدعتسمرطقنأديفيامةنلعملاتاحيرصتلانمكانهو

.دسألاراشبسيئرلاماظنبةحاطإلالجأنمرالودرايلم100

ملنييروسلانإلوقتريدقتلاءوسلةيعقاولاةجيتنلانكلو

الإرطقبسكتملامك.رامدلاوتوملاالإلاومألاكلتنماوبسكي

ترادو،هاجتايفأدب،عازنيفطروتلانعمجانلايونعملاىذألا

ال،هلةقالعال،رخآهاجتإيفهسفنعيمجلادجيلحيرلاهب

.دادبتسالاةمواقمبالو،ةيطارقميدلاب

يفتقفنأاهنأوللعفتنأرالودرايلم100ـلنكمياذام

؟ميمتريمألاةملكهتحرتقايذلاهاجتالا

يف(ههجوهللامرك)بلاطيبأنبيلععبارلاةفيلخلالشفدقل

الجررقفلاناكول":لشفلابهنمافارتعإ،هيفلاقىتح.رقفلاةحفاكم

،لوقللةأرجلارطقلةحاتملاتايناكمالابغلبتنأنكمينكلو

ةفيلخلاهيفحجنيملاميفحجنينأهنكميباشلاريمألاكلذنأ

.عبارلا

ةلأسماهنإ.لبقنمةحاتمنكتمل،لاومأةلأسمتسيلةلأسملاو

لوقلاءاربخلانمريثكللتحاتأةيداصتقاتامزيناكيموتاربخ

.رقفلاةفآىلعءاضقلا،لعفلاب،نكميهنإ

.حيتافملازربأدحأوه،ميلعتلا
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،يميلقالااهرودلورطقةناكملةبسنلابينعينأنكميناكاذام

؟ةيمألاوحمليبرعجمانربنعةلوؤسمنوكتنأ

اذهنملعجيلءاعدلابمهيديأنوعفريفوس،اياحضلانييالم

100ربكأمهنيعأيفودبيفوسلو.ريخلاتالبقنمةلبقدلبلا

.نيصلانمةرم

؟ليبنلارودلااذهحرجينأوألانيدحأدحألنكميناكلهو

مخض،جمانربلااذهلثمبةينعملالودلل،يداصتقالادئاعلاو

السوفنلاوضرألايفاناكملتحتسرطقنأدحىلا،اضيأ

.ناكمهيهاضي

روسيفوربلا،سنويدمحملثم،دحاولجرلنكمأدقل

،ةريغصتانوعمىلع،صاخلاهبتارنمقفنُينأ،يشيدالغنبلا

اجذومنحبصأاموحنقيرطلاقشينأ،ةريغصعيراشمليومتل

!ةيعامتجالاةيمنتلاجذامننمهتاذبمئاق

ىلاهرودبلوحتةبرجتلاهذهنمأشنيذلا"نيمارغكنب"

يتلاةيداصتقالاتادعاسمللازمرحبصأاممرثكأ،يقالخأزمر

.اليلقولو،لضفأةايحباومعنييكلءارقفللتايناكمالاترفو

لصحيتلامهألاةيونعملاةأفاكملايهنكتمللبونةزئاجو

.سنويدمحماهيلع

.ريثكبمهأتناكءارقفلانويعيفنافرعلاوركشلاتارظن

نأميمتريمألاكباشريمأنميبرعريقفنويلمةئاملانيأ

؟نويعلايفمهنافرعومهركشةزئاجهوحنمي

لبق،دطوألااهرارقتسابو،لقألااهفواخمب،رطقعيطتست

يف،دحأيأةكراشمنودنمىتح،عرشتنأ،ةيداملااهتايناكمإ

يتلا،ةيلحملاةيعانصلاوةيعارزلا،ةيمنتللجماربوعيراشممعد

نعدعبلالكةديعبةيعامتجاوةيداصتقادئاوعلفكتنأاهنكمي

.لدجلا
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.ريخلالمعيفةروظنمريغةوقةمث

.هلهأىلعريخلابالإدتريالهنإ

رطقلةمخضةيداصتقادئاوعرمثتنأةيمنتلاعيراشملنكميدق

:مهأوهامبدترتنأنكمياهنكلو.اعمنآيفةيبرعلانادلبللو

.ةناصحلا

ريمعتلاوءانبلالامعأيف،قرغلادحغلبيالاغشنإنإ

ةيجيتارتساةناصحرطقحنميفوس،يبرعلاملاعلايفيعامتجالا

.ةلبقوةوقاهنملعجيفوس؛ةناصحيأاهيهاضتال

ملامثيح،حالصلاوحالفلاءاضفيفعستت،ريخةيروطاربما

.لعفتنأةوقلاتايروطاربمالكعسوبنكي

؟ديحولاوهقيرطلااذهاذاملنكلو

هنكمييذلاديحولايعيبطلاطيحملاوهيبرعلاملاعلانأل،الوأ

ءاوس،اهيلااهتارامثتسادئاوعدوعتنأب،رطقلتانامضرفوينأ

.ةيونعممأةيدامدئاوعتناك

ناف،اقزمماملاعيقبولوىتح،يبرعلاملاعلانأل،ايناث

ايجيتارتساءاطغرفوتلظت،هيفكرتشملالمعلاتاراطإوهتانايك

.تاديدهتلاورطاخملانماهتيامحل

ةيجيتارتساسكعىلع)ينعي،هسفنقزمتلاكلذنأل،اثلاث

،نواعتوءانبةيجيتارتساىلاةجاحبةقطنملالودنأ(قيزمتلا

نععافدلاو،اهسفنبضوهنلاىلعةرداقةوقنوكتلاهبيضمت

.ممألانيبةيعيبطلااهتناكملتحتو،ةعورشملااهقوقح

رطق.ةمقنلابلجيورطاخملاثرويرقفةئيبيفىنغلا،اعبار

نوكتو.ينغطيحميفشيعتتناكولةعانمرثكأو،ىوقأنوكت

،اهطيحميفةيوضهنلمععيراشميفتكراشاهنأولانمأرثكأ

.بيرختعيراشميفاكيرشنوكتنأنمالدب
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.سفنلابسفنلاةيامحنملضفأةيجراخةيامحنمام،اسماخ

اذاف.تمدقوتلمعامماهسفنللضفأدجتنلرطقنأينعياذهو

ترمثتسااذاو.هيفلادجالاريختيقل،هيفلادجال،اريختلمع

.نيصلاروسفلختنصحتولوىتحدتريساهيلعهناف،رشلايف

لثمادلبنإف،ةيداملاتايناكمإلاتمظعامهمف،لباقملايف

ةيفاكلاةيرشبلادراوملاالوةيجيتارتسالاحلاصملاكلتميالرطق

ريغبقاوعو،ةبراضتمدئاوعيذيجراخلمعيأيفطروتلل

.ةدومحم

بهذت،ةيمنتللحلصتالاومأنأولريثكبأوسأرمألانوكيو

يفرفستمل.ايروسيفةرئادلابرحلاك،ةيلهأابرحلومتيكل

ىلالصوتلانعامقافتمازجعو،ةهجنمامالآوابارخالإةياهنلا

.ىرخأةهجنملح

اهسفنلدجتسهبةينعملاتاعمتجملاف،ارشدادبتسالاناكاذإ

.هبةحاطإلاوحن،اهتاربخمئالي،اقيرط

ابعشعنقتنأ،اهنأشالعامهم،ةيجراخةوقيألنكمينلو

.اميحجهاريامنيب،ةنجلاىلاقيرطكولسب

ارايخ،اضرلاب،ميحجلانملعجي،يصعلابةنجلالوخدو

.لضفأ

يأبضرتفيال،ةيلخادةكرعمهتهجاومنكلو.رشدادبتسالا

.اهيفطروتينأةلوديأبالو،بعش

؟اذامل

رصنعاهيفلخدينأامو،ةيلخادةلداعمدادبتسالالئادبنأل

.دسفتىتحيجراخ

نمسيلو،مهحلاصملجأنم،قارعلانويكريمالاازغدقل

نمريثكلااورسخف،(اومعزامك)ةيطارقميدةماقإلجأ

انمثنوعفدينويقارعلالظو.ةيطارقميدلااوبسكيملو،مهحلاصم
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ىلادالبلاتلوحيتلاتاقزمتلاوءامدلاكفسوىضوفلانماظهاب

ىعرتيكل،اهلاومأب،قارعلاوزعتنأرطقعسوبناكله

؟ةيطارقميدميقتواهحلاصم

.حضاوباوجلا

اهتايناكماواهدراوم.ىمظعةيلودةوقةدحتملاتايالولا

.تارماغملالكاهلرربتدقةيجيتارتساويجلااهحلاصمةكبشو

نأتايناكمإلاودراوملاكلتببسبعيطتستاهناف،لشفتامدنعو

.امدقيضمتلدوعتو،ةراسخلاضوعت

.ىرخأةيميلقاةوقيألاحسيلهناىتح.رطقلاحسيلاذهو

نأهسفنلرطقيفتارايخلاعناصحمس،نذإ،قطنميأبف

؟ايروسيفتالداعملارييغتعيطتسيهنانظي

ةجيتنيأو؟هريغباسحلمأ،هحلاصمباسحللمعيناكله

؟رظتنيناك

.باوجنعاثحبقحتسيرخآلاؤساذه
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؟كريغباسحللمعتنأينعياذام

بعلتلةيميلقأافارطأىمظعلاةيلودلاىوقلارخسُتامةداع

.اهباسحلةريغصاراودأ

ايلكةطونمراودألاكلتنأفارتعإلابجي،الوأنكلو

.ةصاخلااهتامواسمو،ىوقلاكلتحلاصمب

نأمهنكمينلمهنأالإ،نمثلانوعفديدقراغصلانأينعياذهو

.رابكلاحلاصممهلحمستاممرثكأاوبسكي

لاؤسلاناف،هريغحلاصلبعليهسفنريغصلادجيامدنع

؟اذاملباقم:وهرابتعالابريدجلا

رثكأءيشال.ةيامحلالباقم،عفدتىرحألابوأ،بعلترطق

.كلذنم

رطاخملاةهجاوميف،دلبللةيامحلاةدحتملاتايالولامدقت

.ىرخألاةقطنملالودبناجنمأشنتدقيتلاةيميلقإلا

دعاوقلاربكأنمةدحاوفيضتستاهنافةيامحلاهذهلجأنمو

يفءيشلكىلعنميهتةدعاقلاهذهداكتو،جراخلايفةيكيرمالا

.دلبلا

ةيلودةيامحىلاةجاحباهنأرعشتةقطنملايفىرخألود

ةيركسعدعاوقدوجوبحامسلاىلاةرطضمتسيلاهنكلو.اضيأ

.ىربك

عفدتيكل.يعافدوينمأنواعتتاقافتاكانهنوكتنأيفكي

.ةصقلاتهتناو.ةبولطملا"ةواتإلا"اهبةينعملالودلا

نوعفديمهنألب.ناكملكيف،كلذبنويكيرمالاىضري

.يلودلامهذوفنلةيسيئرحيتافملكشتيتلامهدعاوقل"تاراجيإ"

.رطقيفمهتدعاقلاراجيإنويكيرمالاعفديامبر،اضيأايزمرو

.ةيامحلاهقحتستاممريثكبرثكأنوذخأيمهنكلو
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نأجاتحتوةمخفةرايسكدنع.ةيامحىلاةجاحلايفبيعال

لوحتتنأطرتشُيالكلذنكلو.سأبال.اهلنيمأتةصيلوبىرتشت

.نيمأتلاةكرشروباطيفيدنجىلا

.نيمأتىلاةجاحلانعايلكدئازاذه

نإفةطرويأكو.اعمنآيفةيقالخأوةيسايس،ةطروهنإ

.اضيأاظهابنوكينأنكمياهنمث

امملاعلايفوةقطنملايفحلاصملابعشتنمرطقكلمتال

.مجحلااذهبةطرورربي

ةماخضنإف،ةمخضةيدامتايناكمإنمودبياممغرىلعو

تايناكماةيلودلاريياعملاباهنإ.ةياغلليسنرمأتايناكمالاهذه

.ريغصيبوروأدلبتايناكماباسايقةدودحم

ةيامحىلاةجاحلاروصتيف،ةغلابملاىلا،نذإ،ةجاحال

اهضرفتبيرختعيراشميفاطروتاهرودببلطتت،ةيئانثتسا

.ىمظعلاىوقلاتايجيتارتسا

،ةيامحىلاةجاحيفكسفنتدجواذإ:لوقيلقاعلاقطنملا

.اضيأاهريغبكسفننتصحواهبلطاف

يفاهسفنرطقدجتنأيفةلكشمدجوتالدق،ىنعملااذهب

.ىربكةيكيرماةيركسعةدعاق"فيضتست"نأىلاةجاح

ةمدخيفلمعيليكوىلااهتمربرطقلوحتتنأيهةلكشملا

.ةدعاقلاكلتباحصاحلاصم

وأديدهتلببسىلا"ةلاكولا"كلتلوحتتنأيه،ةلكشملاو

مطترتنأةمخفلاهترايسلبلطيءرملاناكو،راوجلاةقياضم

.نيرخألاتارايسب

،اهسفنةيامحلىرخألئادبيفرطقرظنتالنأيه،ةلكشملاو

ىلا(ىرخأةغلب،اهتلامع)"اهتلاكو"لوحتتاليكللقألاىلع
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نأىلعقحالتقويفاهربجت.ىمظعةيقالخأوةيسايسةطرو

.ةدرجملاةيامحلاتابلطتملكنمريثكبربكأانمثعفدت

ينمأنواعتقافتإعيقوتينعيال،ىرخأةيامحنعثحبلا

.ةسفانمةيلودةوقعميعافدو

هربتعتفوساهنألب!اذهكرايخبحمستال"نيمأتلاةكرش"

ةبغردرجمىلعرمألاىوطناولوىتح.اهحلاصملاديدهت

هادصددرتيلازياميذلاميدقلامهولاكلذ)"حالسلارداصمعيونت"ـب

.(راكتحالاوةنميهلانمصالخللليبسنعاثحب،ةقطنملالودضعبيف

نمقلطنتعافدلئاسوىلا.رخآرايعمىلاةجاحبنحن،نذإ

."عافدلاونمألا"نعايلكديعبرخآلقحنمو،ىرخأءدبةطقن

.ليدبلايه،تاذلاتايناكمابو،تاذلالئادببو،تاذلابةوقلا

،فصنونينويلمزواجتياليذلااهسوفنددعبرطقودبتدق

اذهنكلو.سفنلانععافدللةيرشبلادراوملاريفوتنعةزجاع

300زواجتتةيرشبدراوم،ريخةوقتناكول،رطقكلتمت

طيحملاكلذ.يعيبطلايبرعلااهطيحمدراوماهنإ.ناسنإنويلم

اميذلاطيحملاكلذ؛ةيمنتلالجأنمشرقلكلشطعتييذلا

ايلمعاليبسفرعيالونماضتلاوةدحولايتركفبنمؤيلازي

دراوموهايملاهصقنتورحصتيورقفييذلاطيحملاكلذ؛امهيلا

كلذ؛ماعلايفاموي360هيلعهللاسمشعطستامنيبومنللةقاطلا

نعلطاعنويلم100ليغشتلليبسنعثحبييذلاطيحملا

يفيبرعلانماضتللو)مهسفنألادونجاونوكينأمهنكمي،لمعلا

الدب،جاتنالالاكشأنملكشيأوأةعانصلاوأةعارزلايف(نآ

لتقتواهريغلتقت"نيدهاجم"تاعامجيفادونجاونوكينأنم

،اهيفتارايخلاعناصوهسينأ،رطققحبفاصنإلانمله

؟ةمخفلاهترايسةيامحلرايخلااذهنع
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،ةقطنملايفرقفلارادجبمطترتيكلاهبعفدللرطضموهله

؟مهضيغوراوجلاقلقريثييكلاهب"طحشي"نأوأ

يفتايناكمإلاتددبتوتكلاهتاذإةرايسلاكلتنمىقبيسمكو

؟اهيفايقيقحعفنالةيجراختارامثتسا

اكرات،رمثتساامببرهينأتارايخلاعناصططخيلهمأ

؟دراوملاتبضناذإهاجتالافرعيالابعشهفلخ
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شامقةعطقنمرثكأاهنمذخأتنل

لادجالاميف،هتمأريخلارطقيفتارايخلاعناصططخيال

تاردقمنمريثكلانهريهنااملاط،هبعشحلاصلططخيالو،هيف

؟هسفنلططخيلهف،ريغلاحلاصلبعشلااذه

.هنمرفمالامبةموكحمهططخف،كلذككلذناكاذإ

.هسفندرفلاةياهنبيهتنتةيدرفلارئاصملاةمدخ

.ةصقلاةياهنكلتو

لاومأبهذتنيأفرعيو،اديجاهفرعييبرغلاداصتقالاو

كونبلايفمهبعشراظنأنعاديعباهنومكارييتلانيلوؤسملا

.ةيبرغلا

ءاطغعنصتلةيداصتقالاةرودلايفالوألخدت،لاومألاكلت

وأ،هسفندرفلاكالهبكلاهتت،اهنأمث.لامنماهلداعياملايدقن

.رخآوأببسلءاليتسالابوأ،لاملارثأعايضب

.توميوالإ،ناسنإنمامو

لالجلاوذكبرهجوىقبيل،ءارثلاتوميهعمو.قحتوملا

.ماركإلاو

.ىفطصمهنأمغر.تام(ص)ىفطصملا

رثكأاهنمذخأينلو.يناثلآةفيلخنبدمحريمألاتوميسو

.شامقةعطقنم

.نيدلكيفبهذمهنا.بسحفايمالسإابهذمسيلفوصتلا

.نيدلاهقفيفابهذمسيلوهف،دئاسلاعابطنالانمسكعلاىلعو

بهذمهناف،يدرفلاىنعملابو.ايندلاهقفيفبهذمةقيقحلايفهنإ

.اضيأداصتقالايف

ةقيقحبعوفدم.ايندلاةايحلاعاتملكنمؤربتوذرجتهنإ

.ناسنإلكلةيمتحةياهنتوملانأيهاهلدارال،ةقلطم
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اوذخأينأنوعيطتسيمهنانودقتعيةنعارفلاكولمناكنئلو

ىلاكالمألاكلتتلآدقف،"رخألاملاعلا"ىلامهكالمأضعب

الإمهكالمأنماوذخأيملمهنأ،نوفرعياوناكمهتيلو.فحاتملا

.مهداسجأفلتتيقبيتلاشامقلاةعطق

هنأامك.اهيفنمعتمزظن.تاياهنلاعمةقالع،نذإ،فوصتلا

.تاياهنلاكلتبلوبقلاتافسلفنمةفسلف

اهنأوه،رابتعالابةريدجةفسلفلاكلتلعجييذلاءيشلا

.ةريخألاةقيقحلابكسمتت

ةرخآتوملانأيهو.ةقيقحلاهذهالإ.لدجللةلباققئاقحلالك

.ناسنإلك

.فالخلاأدبيانهنمو.اضيأشاعتنأبةريدجةايحلانكلو

اهولبقو،اهيفمهترخآاوأرمهنأل،ةايحلانوفوصتملاكرتدقل

،اهوذبنف،ةورثهسفنلءرملازنتكينأيفىنعميأاوريمل.اركبم

.اضيأاهعمةرمتلااوذبنمهنكلو.ةرمتلانمةاونلاذبن

.تآتوملانكلو.اداتعوةدعبلطتتو،ةمئاقةايحلا

هللامركعبارلاةفيلخلاةغالباهتزجوأيتلاةصالخلايهكلت

كترخآللمعاو،ادبأشيعتكنأككايندللمعا":لاقذإههجو

."ادغتومتكناك

!نيرخألةيادبنوكتنأةرخألاهوجونمهجو

ريخلاو.هللاءاشامىلا،انريغأدبيو،ةايحلانعنحنعطقنن

.فلسنعافلخ،هثراوتننأبريدجلاديحولاءيشلاوه

عطقنامدآنباتاماذإ":هلوقىفطصملانع،ثيدحلالهألقني

."هلوعديحلاصدلووأ،هبعفتنيملعوأ،ةيراجةقدص:ثالثنمالإهلمع

يأ،كيلعهللاب:رطقيفرارقلاعناصلاسينأءرملابردجيو

تبهذاذإةحايسلاةمدخيفاهبقدصتتيتلاكلتةيراجةقدص

؟"ةصاخنييناطيربلل"اهتقدصب

؟كلوعديسنمو
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؟زنوجنوتلامأ؟الثم،لكيامجروج

؟ادغءاضقلالحاذإاهنمهذخأتسيذلاامو

ةادإهلعجلاليبسءرملادجيملامو.ءالتباهنأالإ،عئارءارثلاو

.ةقدصالوهيفريخالف،هثراوتلاوريخلاعنصل

!هللاهمحراذإمساجخيشللءاعدلاباهديعفرتنليريكايرام

نهعيبينممةمطافوةجيدخهلعفتنأنكميامانوداملعفتنلو

ندجيالو،المعندجيالف،يبرعلاملاعلاءاجرأعبرأيفرقفلا

.ءاودوأاماعطنهلافطألندجيالو،اميلعت

.ءالتباهنأالإ.عئارءارثلا

يفروظنمهنأةقيقحنم،لامبحاصلكالو،رطقتلفتنل

رودلانعلاؤسلاةرظنو،كلمياميفقحلانعلئاسلاةرظن،هتئيب

.هتئيبيفلاملاهبعلييذلا

.نوملسمو،برعنحن

يتلاةرئادلاهنا.رايعملااذهنمتلفننلانناف،تلزن،تعلط

!باسحلااهيفرودي

.ءالتباوةيلوؤسم،رقفلاطيحميفىنغلاو

ملاذإ،هرداصمنعو،هيفكقحنعلاؤسلارربيهنإ،الوأ

.ميركلاشيعلايفمهقحسانللعفدت

،ريقفطيحميفشاعاذإءاينغألايقابكاينغسيلينغلا،ايناث

قحتسيالهنأىتح.لقأالورثكأال،اصلودبيفوس.رقفيهكرتو

.اهيفءارثلاكنععد،ةايحلا

هللاكالمأنمكلم،ةيعيبطدراومنعمجانلاءارثلانإ،اثلاث

نمف،مهتدجنوسانلاريخيفهرامثتسامتيملامو!هقلخةماعل

.رانلاهباحصأمهتلتوهمهتلتنأريخلا

ىلالصيامنوعفدي،ضرألاناكرأعبرأيف،ءاينغالا،اعبار

يتلاةرصاعملاةاكزلااهنإ!مهعمتجملبئارضمهتاورثفصن
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،رطقتعفدةورثلاضئافنممكف.هدلبوهبعشلينغلكاهعفدي

امدنعمهيفقحلاتفصنألهو؟يعيبطلااهطيحميفءارقفلل

توملاةراجتيفو،باهرإلاوبيرختلاليومتيف"ترمثتسا"

؟ناوخإلااهلوازييتلاقيزمتلاو

.ءالتباهنأالإ.عئارءارثلاو

ّدويالإ-ريقفالوينغ-ةمايقلامويدحأام":(ص)هللالوسرلاق

."تاوقلاالإاهنمتؤيملهنأ

؟اذاملنكلو

،ىلاعتهللانمدعابتّالإناطلسنمدبعبرقام":ىفطصملابيجي

."هنيطايشرثكألاهعبترثكالو،هباسحّدتشاّالإهلامرثكالو

نبنيسحلانبنيدباعلانيزلقني،لاملاءالبىلعةلالدلايفو

ثعبفلبإيعارب(ص)هللالوسرّرم":الئاقبلاطيبانبيلع

يفبرشي)يحلاحوبصفاهعورضيفامامأ:(يعارلا)لاقف،هيقستسي

لوسرلاقف،(ءاسملايفبرشُييأ)مهقوبغفاهتينأيفامامأو،(حابصلا

بلحف،هيقستسيهيلإثعبفمنغيعاربّرممث.هدلووهلامرثكأ..!مهللا:هللا

،ةأشبهيلإثعبوهللالوسرءانإيفهئانإيفامأفكأو،اهعورضيفامهل

مهللا:هللالوسرلاقف،كاندزكديزننأتببحأنإو،اندنعاماذه:لاقو

كدريذللتوعد..!هللالوسراي:هباحصأضعبهللاقف..فافكلاهقزرا

لاقف،ههركنانلكءاعدبكتجاحبكفعسأيذللتوعدو،هبحنانتماعءاعدب

لآوادمحمقزرا..مهللا،ىهلأورثكاممريخ،ىفكولقامّنإ:هللالوسر

."فافكلادمحم

ةايحلاةنيزنونبلاولاملا":لوقيميركلانآرقلاوفيكنكلو

؟"ايندلا

!ةرخألاةنيزهناففافكلاامأ،ايندلاةايحلاةنيزامهنإ.حيحص

.تاياهنلاخزربنمايندلاىلعلالطإلاةنيزهنا

.ءالباهنمانقحلياليكل،فافكلابشيعننأاننكميفوسلو

:ةميركلاةيآلاةمتتمهصقنتدقف،اوكلمامبهللامهالتبانيذلاامأ

."المأُريخواباوثكبردنعزيختاحلاصلاتايقابلاو"..
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."تاحلاصلاتايقابلا"نعءاشتاملقف،ءاهقفلافلتخاذإو

.اهنملقاعويقطنمءزجريخلانكلو

ةجيدخىلعهيفرثعتىدملكيفريخلاعرزتنأريخلاو

!ءاودوماعطنعاهلافطألثحبت،ةمطافو

؟فرصناوهلامثلاثلاةفيلخلاكرتاذاملفرعتلهفأ

؟هيفهللاءالبىشخيناكهنال

؟مهلاميفسانلالدعأنم،يناثلاةفيلخلاناكاذاملىرتلهفأ

.ءارقفلايفةيلوؤسمنمهلهللاهلّمحامىشخيناكهنأل

ةيفاضإةصحنعهلأسيبلاطيبأنبيلعهيخأىلعليقعلخد،امويو"

هنمانظاهطسبف،هديطسبينأهيخأنمههجوهللامركبلطف،لاملاتيبنم

خرصف،ليقعديتقرحاةرمجاهيفيلععضوف.ةضفوابهذاهؤلميسهنأ

نوخأنأينديرتأ؟منهجرانبفيكفايندلارانهذه:يلعهباجأف،اهترارحنم

."؟قحتستالامكحنمافمهلاوماىلعينونمتنأنيذلانيملسملاوهلوسروهللا

ايرامىلعهافقنييكل)لاملانمريثكلامساجودمحقزرامهللا

ةمطافوةجيدخقزراو،("ةصاخنييناطيربلا"و،انودامو

!فافكلا

."تاحلاصلاتايقابلا"نم،ةياهنلاةفسلفيف،نهلبرقأكلذف
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نيملسملانيباملسمنوكتنأ

!ريكفتطمنهنإ.طقفةيوهسيلمالسإلا

الرمألاف،المأ،هتابجاولايدؤم،هللانيدلايقتمتنكءاوسو

لظيسو.هقلخيفهللايقتتالتنكولوىتحملسمتنأ.فلتخي

.هطورشوهريياعموهميقب،كسأرقوفطلسملافيسلاكمالسإلا

.ارفمهنمدجتنلو

ةروسالإأرقتملولوىتحو.رغصلاذنمنآرقلاعمستتنأ

،دبعنكايإ.نيدلامويكلام،ميحرلانمحرلاهللامسب":لوقتتناف،ةحتافلا

ريغ،مهيلعتمعنأنيذلاطارص،ميقتسملاطارصلااندهإ،نيعتسنكايإو

."نيلاضلاالومهيلعبوضغملا

،قيرطلالوأكلددحتيكليفكتاهدحوةحتافلاهذه.رفمال

.تيبأمأتئش،هلخادتنأو

وههللانأفرعتتنأف،كتورثتغلبامهمو،كنأشغلبامهمو

طارصلليبسنعاثحاب،هيلإعجاركنإو"نيدلامويكلام"

.رفمالو

!ربخلاراتختنأكلو!أدتبملااذهنم،ملسملاةيصخشأشنت

ءاقلتنم،فرعتسوهبصنتدقو،هلوأبسأرلاعوفرمىقبيدقف

.نيبملالضىلعلكنأ،كسفن

!رفمال

.ريكفتلاطمنيفو،ةيوهلايفءانبلالوأكلذ

كلذ.قيرطلااولضنيذلاىلعىتحردقرخآىنعمب،مالسالا

لظتسو،حيحصلاطارصلاوهلظيس"مهيلعتمعنأنيذلاطارص"نأ

.ريمضلابينأتكيفعلدنيل،كطارصيفرظنلاىلعاربجم
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نكلو،كلاومأب"ةصاخنييناطيربلا"ةمدخراتختنأكلو

طارصلاىلاكدرييكةراتءاعدلابكقحالتلظتسةمطافوةجيدخ

بهليبأاديتبت"لوقتل.بهليبأبقحلتيكلتانعللابوأ،ميقتسملا

ةلامحهتأرمإو.بهلتاذارانىلصيس.بسكاموهلامهنعىنغأام.بتو

."دسمنملبحاهديجىف.بطحلا

!ةركفالإهذهامو

.ةنميهمةركفاهنأالإ،كيغيفكيقبتوأدشرلاىلاكدرتدق

كيفددحييذلاريكفتلاطمنعنصياميهاهنمةلصاوتمةلسلسو

،هفرعيرخآوأ،ميقتسمطارصىلادوعيناسنإ:نيصخشدحأ

.هنعديحيف

طمنيفانريغنيبو،نيملسملانحن،اننيبقرفنمله،نكلو

؟ريكفتلا

.ميظعقرفلهنإ

ةطقننمأدبننحنف.يقتلتالاننيبتاراضحلاداكتهببسبو

.دوجولاعمةقالعلايفىرخأ

اننكلو.مهيال،هاشخنالوأهاشخن.نيحلكيف،هللاىرننحن

.ميقتسملاهطارصىرنو،هارن

النحن.ةياهنلاوهسيلو.هتاذبىوصقةياغسيلناسنإلا

!هيفهللادبعناننكلو.هتاذلهدبعن

.ميظعقرفلهنإو.قرفلاأدبيانهنم

ناتسكابرعاشنمعفرأةغالببقرفلاكلذدحأزجويملامبرو

:لاقذإ،لابقإدمحمريبكلا

يذلاىوسهلإالاراهجوعدن

ارادقألاردقودوجولاعنص

انفكأقوفبرايانسؤرو

اراوجوامنغمكباوثاوجرن
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بهذنممانصألاىرنانك

ارافكلااهقوفمدهنواهمدهنف

اهزاحلنيملسملاريغناكول

..ارانيدلاويلحلاغاصوازنك

دادتماىلعنميهتيهو.ةركفلصأنمةركفالإ،هذهامو

.ملسملكل،برهمالوهنمرفمالايعولكشتيكلخيراتلا

وهوهاوهددحتيف،ملسملاةيصخشددحتتيعولااذهربعو

.هسأرقوفقحلافيسىري

:لابقإدمحملءاستيو

ارينجلبأقحلاهجونابأو

ةصيخرةايحلالذبيذلانمو

ىرتشافىشزعأكاضرىأرو

مهتالصلاوعداذإنيذلانحن

ارمحأاماجضرألايقستبرحلاو

اوربكوزاجحلاىلإهوجولااولعج

.قيرطلاملاعميعولايفددحتل،أدبنانهنمو.نحنءالؤه

.ريسعباسحموي

.هيفهللاةصحهقلخلو.هللهنإ.كلسيلهكلمتاملك،ايناث

،اضيألقاعلاقطنملاقيرطهنإ.حضاوقحلاقيرط،اثلاث

:ىرخأةرابعب.مهريغلبقنيملسملاقوقحيعارينأنيعتييذلا

.الوأنيملسملاو،"ةصاخنيملسملا"لاملامدخينأبجي

بهذلامانصأمدهننحن!كلامنعوكنعىنغيفنحن،اعبار

.ارانيدلاويلحلانورخالااهنمعنصييتلا
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هجوتتالو،هلالإلذُتالانهوجوو.هللةصيخرانتايح،اسماخ

.هاوسةميقاذءيشال:ىرخأةرابعباهيلإالإ

انتفيظونكلو،اننيباميفرارحأ!هلل"ديبع"الإنحنامو،اسداس

الولامهيفعفنيالامويسانلايفيقتنودجسنودبعننأىلوألا

.نونب

الوكلامسيلىنعملااذهبوهو.كيلعهللاةمعنلاملا،اعباس

!هيفهللايقتتامرادقمبالإ،هيفكلقح

رظنينأملسمللنكمييتلاةديحولاةميقلاوه،هللاطسقءادأ

.هيكزننحنكلذلو.هلامىلااهب

ةنيز،هدابعنيعو،هللانيعيفهنأل!هرهطننأ:ينعيهيكزنو

.هيطعنامبالإ،ايلعةنيزنماءزجنوكتال،ايند

.هنمتلفينأهنكميدحأالف.ريكفتطمناذهناكاذإ

نأالإ.ءيشيأىلعرابجإةلأسم،انه،ةلأسملاتسيل

.هريياعمملسمللددحيو،قيرطلاددحياموهةركفلايف"نيمهملا"

.ملسملكهنمىدتبييذلاأدتبملاوهاذه

؟هئدتبمعمربخلاميقتسييكلليبسلاامنكلو

كلذوهميقتسملاو.ميقتسملاهدحوهنإ:ديحوقيرطكانه

.هيفلادجاليذلاقيرطلا

.هيلعسانلاعمجياموه،هيفلادجالامو

.لطابىلعنوعمجُيالنوملسملاو

حبصتنأاماهنكلو.نوكتامنوكتنأةيطارقميدللنكمي

هيلإنوكرلانكميائيش،ةرورضلابدوعتالىتح،لدجللاعضوم

!ةاكزلاءادأيف

ةريثمةيسايسعيراشميفقفنأاماذإ،هتراهطمتتاللاملا

.سانلاضعبلاريخاهرهاظيفودبتتناكولوىتح،لدجلل

.ءالبلااهلضفبداز،نيرخآترهقاذإاهنأل؟اذامل
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نكمييتلاريخلاقرطاهدحويه،ءانبلاوريمعتلاقرط

.اهيلإنوكرلا

دملعماجبابىلعفوقولاءاطعكمدقتالأبجياهنأىتح

.نيكاسملاوعايجللنوعلا

.ديصلااوملعتينأمهلريخ.ةكمساومعطُيالنيكاسملا

ديدصو،مهتعارزو،مهميلعتيفرامثتسالاناف،ببسلااذهل

رامثتساريخو.لامللةاكزريخوه،مهراطقأرامعإو،مهلعفانملا

.ءاوسدحىلعهقلخدنعوهللادنع

النيح،"اراوجوامنغم"هللاىلاهذخأنيذلاباوثلاوهاذه

ىلعريسلاميقتسيو،اهسفنعمةركفلاميقتست،طقفاهتعاس

.هربخعمملسملاأدتبمميقتسيو،"ميقتسملاطارصلا"

!هيفبيرالتآربخلاو

دمحمودمحأوةمطافوةجيدخل،كاديتمدقامىلارظناف

.كتمأءانبأنمنيسحو

.قيرطلاوهاذه
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ةمتاخ

هتدايقءانثأسيللدجلانمريثكلاارامنكامتربورراثأ

.اضيأاهدعبنكلو،نوغاتنبلل

امرجم..و.ايرقبع،اعمال،اغبانهنوربتعياولظنوريثكلا

.اضيأ

تبلقو،يكيرمالاعمتجملاتزهبرحكانهتناكاذإنكلو

يهف،ملاعلاىلاةرظنلاولبتايجيتارتسالاوريكفتلانيزاوم

.مانتيفيفبرحلا

كلذو.ارثأاهنمقمعأةربخالو،اسرداهنمنمثأكانهناكام

سيلو،رئاسخلانمريثكلاو،حاروألانمريثكلاتفلكاهنألسيل

ابرحتناكاهنأللب،اضيأمئارجلانمريثكلاىلعتوطنااهنأل

،ةمحرنودنم،ةمأقحسلةينونجعفاودباهنشمتوةياغللةيثبع

.ريمضنودنمو

دضارصنناك.ةياغللاسئابناكاهيفلمؤملارصنلاىتح

،ضرألانطابنمنوجرخياولظو.ةمواقملانعاوفكيملءارقف

.درجملامهدوجوومهنايكنعاوعفاديل،ابلاغةفيفخةحلسأب

دراشتيرسيئرلاةراداهجويفريمضلاةظقيترجفنااّملو

رظنةداعإنمدبالناك،هسفنارامنكامهجويفو،نوسكين

تعضوامناعرسو،هبصنمنملاقتساف.ةمساحو،ةيرذج

.لشفلابماتفارتعاىلعاهرازوأبرحلا

!سردنمهنمثأناكامو

اتقوتجاتحااهنأالإ،ةرمتسمتلظ،ةيكيرمألاةيناودعلا

نوسنيسانلالعجلو،ىوقلاعامجتسالاو،سافنألاطاقتلالاليوط
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مامأديدجنممهعضتل،قارعلايفبرحلاتءاجىتح،لصحام

.ةفلكلا

ارامنكامضفر،مانتيفيفبرحلاةياهندعب،دوقعدادتماىلع

امبرو،حارجلاأكنينأأشيملهنألامبر.باسحللافشكمدقينأ

يفطقفنكلو.دحأهارينأنودريمضلاةزخويناعينأرثآهنال

نمتاونستسلبقو،نينامثلاوةسماخلاغلبامدنع،2003ماع

،هتربخلةصالخاهيفمدقييكلةريهشلاةلباقملاكلتىرجأهتافو

.اسردرشعدحأعم،عومدلاحارسقلطيو

ىغصُينأقحتسياماريخألاقدقف،لقألاىلع.لعفانسحو

.هيلا

!ةمأميطحتىلادمعتال:لوقيناك،سوردلاكلتيفلوألا

كنكلو.ىنعملامهفتيكل،ارامنكامةربخبنوكتنأجاتحتال

!ىنعملالقثمهفتنأجاتحت

.دحأيأهبكتريالأبجيأطخاذهف!ةمأميطحتىلادمعتال

،هسفنعماصلخمناكاذإ،يركسعدئاقيأنإ":ارامنكاملوقي

ىلعارشبلتقدقل.ةيركسعلاةوقللهمادختسابءاطخابكتراهنابفرتعيس

وأءاطخأببسب،نيرخألاتاوقوأهتاوقنمءاوس،يرورضريغوحن

،فلأةئامىتحوأ،فالآةرشعوأ،فالآوأ،ناسنإفلأ،تائم.ريدقتءوس

نمملعت.نيترمهسفنأطخلابكترتال:وهجاتنتسالاو.ةمأمطحيملهنكلو

الألمأبكلذوتارمثالثاهرركنامبرءاطخابكترننحن.كئاطخأ

مادختساعمنكلو.(ملعتللتقوكانهنأاملاط)تارمسمخوأعبرأاهرركن

أطخلابكترا.ءاطخالانمملعتللتقوكانهنوكينلهناف،ةيوونلاةلبنقلا

."ةمأميطحتنعالوؤسمنوكتفوسلوةدحاوةرمل

..اليلقلمأت

عورشمالإوهام،"ديدجلاطسوألاقرشلا"نأكردتفوسلو

!هيفةيوونلاةلبنقلامهنوملسملاناوخإلاو.ةمأميطحتل
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فوسةمألاهذهف،كسفنعماصلخمايركسعادئاقتنكولو

اهنيهتنأكنملبقتنلاهنأالإ.ءاطخأنمتبكتراامكنملبقت

!لعفتال

تلظةمألانكلو.هللاةمحرىلا،كلاومأبمهتلتقنيذلابهذ

دئاقءاطخأىلارظنيامككئاطخأىلارظنيفوسخيراتلا.ةيقاب

ةرشعوأافلالتقف،أطخلافدهلاىلعهعفادمنارينقلطأيركسع

ملهنأوهدحاوعفاشروعشبجرخهنكلو.فلأةئامىتحوأفالآ تبس.ةمألاهذهميطحتىلادمعي

اهنكلو.مهعفادومهبابسأمهلنوكتدقانريمدتنوديرينيذلا

ىدعتتاهيفمهعفاودو،ةيقطنمابابسأفاطملاةياهنيفتسيل

.بسحفضيرميرصنعدقحنمةعباناهنإ.ريثكبحلاصملا

اذكهو.مهفناذكه.(43رطاف)(هلهأبالإئيسلاركملاقيحيالو)

!نوكي

ال.بيرختلاورامدلاو،لتقلالمحتتممألانيبتاعارصلا

داعُينأنكميمدهتامناف،خيراتلارظنةهجونمو.ةلكشمدجوت

الإةمأميطحتلهبعشدراوموأهسفنرذنُيدحأالنكلو.هؤانب

.رامدلاهسفنلرذندقنوكيو

رادملااذهيفرودتنأ،رطقبقيليال،امجنمأتناكارمق

.مالظلالويخلاسئاسنوكتنأاهبقيليالو.الصأ

.مطحتتنلاهنأالإ،ةقزمموةفيعضودبتدق،ةيبرعلاةمألا

.ديدجنمضهنتلدوعتساهنأالإ،ةرمةئاممزهُتدقو

دجيسو،ازيزعوادحومواديساهناطوأنمنطولكىقبيسو

.ةاواسملاوفاصنإلاولدعلاميقبهتالكشمجلاعييكلاليبس
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هنكلو.هتيرحلجأنم،ةديجمةفقويرصملابعشلافقودقل

.اهرسأبةمأىلعنيدقاحلالويخمزه

فوسلو.كردتستلاهباقعأىلعدترتنأرطقلويخلزيخو

.أطخلافرطلاحلاصلو،أطخلاعقوملايفبراحتتناكاهنأىرت

نمةدوعلاةلواحمنعاوفكينلةازغلاو.فقوتتنلبرحلا

سيلو.اهترارمالإةبيخلارامثنماودصحينلمهنكلو،ديدج

كلت،ضرألابمهتراضحمطترتنألبقليوطتقومهمامأ

ةيرصنعلابوةيشحولاةدابإلالامعأبالإعفترتمليتلاةراضحلا

.توملاةراجتو

اهئانبأدعاوسب،ضهنتلدوعتفيكةمألاهذهفرعتسو

.ريخلاىلعمهصرحومهنماضتو

دجتفوساهنإف،ريخولدعو،فورعموناسحإةمأاهنألو

..هيلاقيرطلا

هيلعامهيلع
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1قحلم

طسوألاقرشلللضفألاةطيرخلاودبتسفيك:مدلادودح

ديدجلا

زرتيبفلار

Ints

IA

Iransla

sAInfo MELAlms

IIIDEPENDENT

1tanTonlfs

ا

Countries gaining territorylabeled inblack

Countries osingTerritory abeedin red

Countraumanadbanoray

.10

Nهدصح

يتلاةلادعلامادعناةجردنكل،ةلادعبةموسرمودبتالةيلودلادودحلا

وأنيعمتجماونوكينأىلعدودحلامهمغرتنيذلاءالؤهىلعاهضرفت

نيبعمقلاوةيرحلانيبًاقرفنوكيامًابلاغوهو،الئاهًاقرفثدحتنيلصفنم

.برحلاوملسلانيبىتحوأباهرإلاونوناقلاةدايسنيبفنعلاوحماستلا

ايقيرفإيفدجوتملاعلايفاهوشترثكألاوةيطابتعارثكألادودحلاف

نيذلا)نييبورواللةصاخلاحلاصملااهتمسريتلايهوطسوألاقرشلاو

ايقيرفايفدودحلالازتالذإ(مهدودحديدحتلةيفاكتابارطضامهيدلتناك

يفةلداعلاريغدودحلانكلونييلحملاناكسلانمنييالملاتومببست
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نأنمربكألكاشمدلوت-لشرشتنمانهةراعتسالاوطسوألاقرشلا

نمريثكبرثكألكاشمنمطسوألاقرشلاهيفيناعييذلاتقولايف

هيفببستتيذلايفاقثلادوكرلانمدتمتلكاشم،اهدحودودحلاعوضوم

ةلواحمقيعتيتلاىربكلاةبقعلانإفلتاقلاينيدلافرطتلاىلاةاواسملامدع

يتلاوةهّوشملاةيلودلادودحلاوهلبمالسإلاسيلةقطنملللماشلالشفلامهف

.انييسامولبدرظنيفةسدقمودبت

قرشلايفتايلقألاعيمجداعسإلدودحلايفليدعتيأيدؤينلعبطلاب

ًاجوازتوالخادتةينيدلاوةيقرعلاتاعامجلاشيعتتالاحلاضعبيففطسوألا

ةداعسلادقتعملاوأمدلاساسأىلعداحتالاققحيالامبررخآناكميفو

ةطيرخلاىلعةموسرملادودحلاّنإفكلذل،نوديؤملااهعقوتيامكةوجرملا

ةيناكسلاتاعومجملامهأاهنميناعتيتلاءاطخألاححصتلاقملااذهبةقفرملا

يفلشفتلازتالاهنكلوةعيشلابرعلاوشولبلاوداركألالثمةعودخملا

نييليعامسإلاونييئاهبلاوطسوألاقرشلايحيسمايفاكلكشبنابسحلابذخألا

ًادبأنكميالو،ليلقلاددعلاتاذىرخألاتايلقألانمريثكونييدنبشقنلاو

لاثملاليبسىلع)ضيوعتكامضرأءاطعإبحّحصُينأدحاورمتسمأطخل

.(نمرألادضةدئابلاةينامثعلاةيروطاربمإلااهتبكترايتلاةرزجملا

دودحلاىلعةحرتقملاتاليدعتلااهجلاعتالدقيتلاملاظملالكمغربنكل

ًاققحتًادبأىرننلةريبكلاتاليدعتلاهذهلثمءارجإنودهئافةقرولاهذهيف

.طسوألاقرشلايفمالسلانمديزملل

نمًادجنوديفتسيسدودحلاليدعتعوضومنوهركينيذلاكئلوأىتح

دودحللًاصقانلازيالناكنإوفصنُمليدعترؤصتةلواحميفةكراشملا

.دنهلاوروفسوبلانيبةينطولا

برحلاىوس–ةلاعفتاودأرّوطتملةيلودلاديلاقتلاّنأةركفلوبقّنإ

هددصبنحنيذلايلقعلادهجلالثمنملعجيسةئطاخلادودحلاليدعتل-

تابوعصلاىدممهفىلعدعاستةليسوطسوألاقرشللةيوضعلادودحلامهفل

ةمخضتاهوشتعملماعتننحنفاهتهجاوميفرمتسنسيتلاواههجاونيتلا

متينأىلافنعلاوةيهاركلاديلوتنعفكتالىهو،ناسنالااهعنص

نولوقيوهيفركفملاريغيفريكفتلانوضفرينيذلاكئلوألةبسنلابامأ

مهيلعّنإفهيلعوهامىلعىقبينأبجيلاحلانأوريغتتالأبجيدودحلانإ
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نمديدعلاوًادبأةتباثنكتملنورقلاربعريغتتتلظدودحلانأاوركذتينأ

.نالاىتحريغتتزاقوقلاووفوسوكىتحووغنوكلانمدودحلا

ّنأىهوخيراتلانمةنس5000ةبرجتنماهملعتنىرخأةرذقةقيقح

.دودحلارييغتيفحجنتيقرعلاريهطتلالامعأ

ليئارسإيهونييكيرمألاءارقللةيساسحرثكألادودحلاةيضقبأدبن

ىلاةدوعللرطضتفوساهنأواهناريجعملوقعممالسبشيعلايفاهلمأو

نمألالئاسملجأنمةيساسأةيلحمتاليدعتعم1967لبقامدودح

فالابةجرضملاةنيدملاسدقلابةطيحملايضارألاةيضقنكلوةعورشملا

انتايحةرتفيفلحلاىلعةيصعتسمةيضقاهنأبتبثتدقءامدلانمنينسلا

ترهظأوريبكتاراقعرجاتىلااههلإعارصلافارطألكتلّوحثيح

يفعمطلادرجمنمربكأةيرارمتسالاىلعةردقةيقيقحلاذوفنلاكراعم

يتلاةيضقلاهذهًابناجعضنانوعداذل،ةيقرعلاتاداشملاوأةيطفنلاةورثلا

.ثحبلااهلمهأيتلااياضقلاكلتىلالوحتنوًاثحبتعبشأ

وهايالمهلالابجوناقلبلالابجنيبةدتمملايضارألايفملظحضوأّنإ

يدركنويلم36ونويلم27نيبامكانهفةلقتسمةيدركةلودبايغ

الهنألةقيقدريغماقرألا)طسوألاقرشلايفةمخاتملاقطانملايفنوشيعي

قارعلاناكسددعنمربكأمهو(هيزنءاصحإبتحمسدقًادبأةلوددجوت

ةينثالاةعومجملاداركألالعجي(27)لقألامقرلاىتحورضاحلاتقولايف

متدقفكلذنمأوسألاواهبةصاخةلوداهلسيليتلاملاعلايفربكألا

اوشاعيتلالابجلاولالتلاىلعرطيستةموكحلكلبقنمداركألاداهطضا

.نوفونيزمايأذنماهيف

ءدبللةديجمةصرففلاحتلايفاهئاكرشوةدحتملاتايالولانعتباغ

ةطيخمةلودةماقابنياتشكنارفشحاوفدادغبطوقسدعبملظلااذهحيحصتب

ىلاقارعلاميسقتهليغبنيناكةضيرملاءازجألانمةيوس(ةطايخلانم)

بيهرتوةيؤرلامادعناونبجلاببسبانلشفاننكلًاروفىرغصلودثالث

نزحبهنولعفياموهوةديدجلاةيقارعلاةموكحلامعدلجأنمقارعلاداركأ

ةبسننمبرقيامنإفرخءاتفتسايرجأولنكلو،انتيننسحللباقمك

نأشكلذيفمهنأشلالقتسالاحلاصلنوتوصيسقارعلاداركأنم100%

داهطضالانمًادوقعاولمحتنيذلاوايكرتنمًاليوطاوناعنيذلاداركألا

يفلابجلاكارتأبمهتيمستومهشيمهتنمةليوطًادوقعوفينعلايركسعلا

.مهتيوهسمطلةلواحم
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دقعلاىدمىلعامّدحىلاةرقنأديىلعةيدركلاةاسأملاتفخامنيب

سمخلاىلارظنينأيغبنيوًارخؤمىرخأةرمداهطضالادادزادقفيضاملا

نارياوايروسداركألةبسنلابامأةلتحمنضرأهنأىلعايكرتنميقرشلا

يلاتلابو،اوعاطتسانإةلقتسمناتسدركىلامامضناللنوعراسيساضيأمهف

يفةئيطخلثميزيمتميدركلالقتسالةيبرغلاةيطارقميدلالودلاضفّرنإف

ةموكحللةيوناثلاوءاقرخلااياطخلاكلتنمريثكبأوسأناسنإلاقوقحلاجم

رايدنمدتمتةرحناتسدركّنإ.انمالعإلئاسويفينيتورلكشبراثتيتلاو

.نابايلاوايراغلبنيببرغللةيلاومةلودرثكأنوكتسزيربتىلإركب

ةيقارعلاتاظفاحملانملعجينأةقطنملايفلداعلاقفاوتلانأشنم

دّجتتنأفاطملاةياهنيفراتختدقةروتبمةلودةينسلاةيرثكألاتاذثالثلا

حلاصلطسوتملاضيبالارحبلايفريبكلااهلحاسرسختيتلاايروسعم

.ديدجنمدلوتايقينيف:نانبل

دودحىلعةيبرعةيعيشةلودلساسألاميدقلاقارعلابونجةعيشلكشيس

هاجتابدُّدمتلاضعبعماهيضارأىلعندرألاظفاحتسويسرافلاجيلخلا

.ةيدوعسلاباسحىلعبونجلا

نميناعتسةيعيبطلاريغدودحلاتاذةيدوعسلاةلودنإفاهبناجنم

ملاعلايفعساولادوكرلليسيئرلاببسلاّنإ.ناتسكابلالاحاهلاحكيكفتلا

ةرونملاةنيدملاوةمركملاةكملةيدوعسلاةكلاملاةلئاعلاةلماعموهيمالسإلا

ةلودللةعباتلاةطرشلاةرطيستحتةدابعلانكامأسدقأعماهلنيتيعاطقاك

ةورثىلعرطيسيماظن.ًاعمقوًابصعتملاعلايفةمظنألارثكأنمةدحاويف

.ةبستكمريغوةريبكةيطفن

ريغوةمراصلاةيباهولامهرظنةهجورشننويدوعسلاعاطتسا

ةورثلاىوتسمىلعنييدوعسلادوعصناكدق.مهدودحءاروًاديعبةحماستملا

دهعذنملككملسملاملاعللثدحيءيشأوسأريثأتلاىوتسمىلعيلاتلابو

يفو(يلوغملانكيملنإ)ينامثعلاحتفلاذنمبرعللثدحيءيشأوسأويبنلا

ةسدقملاندملاىلعةرطيسلايفًارييغتاوثدحينأنيملسملاريغلنكميالنيح

ةكمّنأولًايحصملسملاملاعلاحبصيسمكليختننأاننكميفةيمالسالا

ملاعلايفتاكرحلاوسرادملامهأليروديليثمتسلجماهمكحيةنيدملاو

نكميثيح(يمالسالاناكيتافلانمعون)ةسدقمةيمالسإةلوديفيمالسالا

.ًاضرفضرفينأنمًالدبمالسإلالبقتسملوحراوحكانهنوكينأ
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طفنلالوقحيطعتفوس–اهبحنالأنكمييتلا–ةيقيقحلاةلادعلاّنإ

عبرنيحيفةقطنملاكلتنونكسينيذلابرعلاةعيشللةيدوعسلايفةيلحاسلا

يضارألاىلعراصتقالاّنأذانميلاىلابهذتسةيقرشلاةيبونجلاةقطنملا

لاتيبلحمسينلضايرلابةطيحملاوةهباشملاةيدوعسلاةينطولاةلقتسملا

.ملاعلاومالسالاءاذيابدوعس

ةريبكةيمكرسختفوسةيطابتعالادودحلاتاذةلودلايهونارياّنإ

ةيبرعلاةلودلاوةّزخلاناتسدركوةدحوملاناجيبرذاحلاصليضارألانم

ناتسناغفأيفتاريهلوحتاعطاقمحبرتساهنكلةرحلاناتسشولبوةيعيشلا

حبصتسوسرافدالبلةيوغللاوةيخيراتلاتالصلاتاذةقطنملايهومويلا

رثكألاةلأسملادوجوعمىرخأةّرمةيسرافةيقارعةلودعقاولايفناريا

لزانتتنأوأسابعردنبءانيمىلعءاقبالايغبنيناكاذااميهوةبوعص

.ةيبرعلاةيعيشلاةلودللهنع

يفهبسكتسبرغلايفسرافدالبحلاصلناتسناغفأهرسختسامّنإ

عمناتسكاببرغلامشةيدودحلالئابقلالمشعمجمتيسثيحقرشلا

نأبغرنامكطئارخمسرسيلةيلمعلاهذهنمفدهلانإ)ناغفألامهناوخإ

ةيعيبطلاريغةلودلاناتسكابو(نويلحملاناكسلااهلضفيامكلبنوكت

ناتسكابعقتسوةرحلاناتسشولبحلاصلشولبلاعاطقرسختفوسىرخألا

.يشتاركبرقبرغلاوحنًازفاحدنسلارهنقرشلماكلابةيقبتملاةيعيبطلا

،توافتمريصمةدحتملاةيبرعلاتارامألايف"ندملالودلا"نوكيسامبر

اهضعبجمدنكميذاعقاولايفدوجوريصملااذهلنوكينألمتحملانمو

نمةلود)يسرافلاجيلخلاقوطتيتلاةيعيشلاةيبرعلاةلودلاةرئاديف

(اهلافيلحنوكتنانمًالدبةيسرافلاناريالًاداضمالقثلكشتنأحّجرملا

فوسةرورضلابيبدّنإفةقفانمتافاقثيهةتمزتملاتافاقثلالكّنألو

ىقبتسفتيوكلاامأءاينغألانيقسافللةقيدحكاهعضوىلعءاقبالاباهلحمسي

.نامعنأشكلذيفاهنأشةيلاحلااهدودحنمض

ينثاهباشتاذهيرظنلادودحلامسرةداعإسكعيةدحىلعةلاحلكيف

نمانكمتاماذاعبطلاب.ًاعمنينثالاتالاحلاضعبيفوةينيدتاعمجتو

نأديكأتلابلضفنسانهاهشقاننيتلادودحلاانلدعوةيرحساصعبحيولتلا

ةطيرخلالباقميفةلدعُملاةطيرخلاةساردنكليئاقتنالكشبكلذلعفن

نويسنرفلااهمسريتلاىربكلادودحلاءاطخأبًاساسحإانيطعتةيلاحلا
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لالذإنمجورخللحفاكتتناكةقطنمقحيفنيرشعلانرقلايفزيلجنإلاو

.رشععساتلانرقلامئازهو

يفاليحتسمنوكيسامبربعشلاةدارإسكعيثيحبدودحلاحيحصتّنإ

اهنمرفماليتلامدلاتامامحةدعاسمبوامتقويفنكلونهارلاتقولا

.ةرمنمرثكاتعطقسدقلبابفةديدجةيعيبطدودحأشنتس

دضلاتقلاشيجلايفانؤاسنوانلاجرلصاويفوسءانثألاهذهيف

لوصولالجأنموةيطارقميدلاراهدزالجأنم،نمألالجأنمباهرإلا

تاماسقنالاّنإ.اهسفنةبراحمردقلااهلءاشةقطنميفطفنلابيبانأىلا

لكاشملابناجىلايشتاركوةرقنأنيبةيرسقلاتاداحتالاوةيلاحلاةيناسنالا

دينجتوموللاةفاقثوفرطتلاجاتنإلةبصخًاضرالكشتةقطنملايفةيتاذلا

لاجرلارظنيامدنعفءاشامفيكاهميمصتصخشيأعيطتسييتلانييباهرالا

.ءادعاللسامحبنورظنيمهنإفمهدودحىلاىسأبءاسنلاو

نمأوسأيملاعلبقتسمبرشبتطسوألاقرشلايفةيلاحلاتاهوشتلاّنإ

ةردنعمنييباهرإلانمةضورعملادادعألاةماخضبزيمتييذلايلاحلا

أوسأوةيموقلارهاظمأوسأىوساهيفرطيستملةقطنميفو.ةقاطلاتادادمإ

ةحلسملاانتاوقءيشلكلبقواهءافلحوةدحتملاتايالولانافنيدلابناوج

الاثممدقيدققارعلانأنيحيفوةياهننودنمتامزأيفمهسفنأنودجيس

لكاشممدقتةعساولاةقطنملاةيقبنافةعرسبهبارترداغنملنإلمألامادعنال

.ًابيرقتةهبجلكيفاءوسدادزت

سكعتةروصبريبكلاطسوألاقرشلادودحليدعترذعتاذا،ًاريخأ

ةقطنملايفءامدلاةقارأّنأدكؤملانمفةديقعلاومدللةيعيبطلاطباورلا

.نحنانؤامداهنيبنمورمتستس

ةحلسملاتاوقلا)"سيسروفدمرأ"ةيروديفلاقملااذهرشن*

2006ماعلانموينوييف(ةيكيرمألا
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2قحلم

(صخلم)تانينامثللةيليئارساةيجيتارتسا

:يمالسالاويبرعلاملاعلاىلعةماعةرظن:الوأ

بناجالاهماقأقرولانمجربةباثمبوهىمالسالاىبرعلاملاعلانا(1

تابغرنابسحلاىفعضوتنأنود،(تاينيرشعلاىفايناطيربواسنرف)

.ملاعلااذهناكستاعلطتو

تايلقألانمطيلخنمنوكتتاهلكةلود19ىلاملاعلااذهمسقدقل(2

ةلودلكنافهيلعوىرخألاامهنملكىداعتىتلاو،ةفلتخملافئاوطلاو

لخادلاىفىعامتجالاوىقرعلاتتفتلارطخلمويلاةضرعمةيمالساةيبرع

.لودلاهذهضعبىفلاحلاوهامكةيلخادلابرحلادحىلا

ةقطنملانأفيكانلنيبتيىداصتقالاعضولاكلذىلاانفضااماذاو(3

تالكشمللىدصتلاهنكميال،قرولاجربكعنطصمءانب،عقاولاىف،اهلك

.ههجاوتىتلاةريطخلا

ىعساونمةليلقتاعامجدجوت،تتشملاومخضلاملاعلااذهىف(4

ىونسلامهلخدطسوتمبرعلامظعمنا.ءارقفلانمةريفغريهامجوءارثلا

.ماعلاىفرالود300ىلاوح

،ليئارسالوحنمعضوللادجةفصاعوةمئاقةروصلاهذهنا(5

اضيألكشتاهنكلو،راطخاوتالكشموتايدحتليئارسالةبسنلابلكشتو

....ةميظعاصرف

رصم–ايناث

نييحيسملانمةريبكةيلقألباقمةملسمةينسةيبلغأدجوترصمىف(1

تاداسلاناكو.ةمسننويلم8ىلاوح،ايلعلارصمىفةيبلغألانولكشينيذلا

هذهبلاطتنأنمهتيشخنع1980ماعنمويامىفهباطخىفبرعادق

..رصمىفةديدجةيحيسمةينانبلةلودىأةصاخلااهتلودمايقبةيلقألا

ةلاطبلانمنوناعيمهفصنعوجلاةفاحىلعناكسلانمنييالملاو(2

.ملاعلاىفىناكسسدكتةبسنىلعأدعتفورظىفنكسلاةلقو
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طابضنالانمردقبعتمتيعاطقىأكانهسيلفشيجلافالخبو(3

ةيلاعفلاو

ةيجراخلاتادعاسملانودبسالفالانمةمئادةلاحىفةلودلاو(4

.مالسلاةيقافتادعباهلتصصخىتلاةيكيرمالا

نموةيعيبطدراومنمهيوتحتامبءانيسةريزجهبشةداعتسانا(5

نا....مويلاىلوالاةجردلانمايساسأافدهنوكينأنذابجييطايتحا

املكنولعفيفوسو،ءانيسةداعادعبمالسلاةيقافتاباومزتلينلنييرصملا

لمعلاىلارطضنفوسو،يبرعلاملاعلاناضحاىلااودوعييكلمهعسويف

...هيلعتناكامىلاءانيسىفعاضوالاةداعال

ببسبديعبلاىدملاىلعايجيتارتساايركسعارطخلكشتالرصمنا(6

برحدعبهيلعتناكىذلاعضولاىلااهتداعانكمملانمو،يلخادلااهككفت

.ةديدعقرطب1967وينوي

ماعىفتددبتدقةيبرعلالودللةميعزلاوةيوقلارصمةروطسانا(7

.1967ماعىفاهلاوزدكأتو1956

ةباثمبىهةيلاحلاةيلخادلاةيسايسلااهتبيكرتبواهتعيبطبرصمنا(8

نييحيسملاونيملسملانيبةقرفتلاببسبكلذو،اهطوقسدعبالعفةدماهةثج

ةيفارغجميلاقاىلارصمتيتفتنإ.لبقتسملايفاهتدحدادزتفوسيتلاو

.ةيبرغلااهتهبجىلعتانينامثلاىفيسايسلاليئارسافدهوهةلصفنم

سكعىلع،ةددعتمةيدايسرصانعىلاةمسقملاوةككفملارصمنا(9

نمزللانامضنوكتسلبليئارسالديدهتىألكشتالفوس،نآلاهيلعىهام

.انيديالوانتممويلاوهرمالااذهو،ةليوطةرتفلمالسلاو

اهلنوكيالفوساهنمدعبالالودلاونادوسلاوايبيللثملودنا(10

ضرعتتسىتلاطوقسلاوككفتلاةلاحىلامضنتسلب،ةيلاحلااهتروصبدوجو

ءاشناةركفنا.رخالالودلارئاسككفتتسفرصمتككفتاماذاف.رصماهل

ةفيعضلاتاليودلانمددعبناجىلاايلعلارصمىفةيحيسمةيطبقةلود

ةيزكرملاةدايسلاوةطلسلاسكعب-رصمىفةيميلقالاةدايسلابعتمتتىتلا

.يخيراتلاروطتلااذهثادحالانتليسوىه-مويلاةدوجوملا

داعامناع

داكتةلودنمةقالطنامهسفنابرعلادضةرمدملاهبورحنشييفاذقلانا

انهنمو.ذوفنتاذوةيوقةيموقاولكشينأنكميناكسدوجونمولخت
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يضاملاىفثدحامكةيقيقحةلودعمداحتابتايقافتادقعلهتالواحمتءاج

.ايروسعممويلاثدحيورصمعم

:نادوسلا–اعبار

نمنوكتتاهنافاككفتىمالسالاىبرعلاملاعلالودرثكأنادوسلاامأو

ةملسمةيبرعةيلقأنمف،ىرخألانعةبيرغاهنملكةيناكستاعومجمعبرأ

.نييحيسمىلانيينثوىلاةيقيرفاةيبرعريغةيبلغأىلعرطيستةينس

ايروس–اسماخ

ماظنلاءانثتسابةيفئاطلانانبلنعايرهوجافالتخافلتختالايروسنا(1

نيبمويلاةيقيقحلاةيلخادلابرحلانكلو.اهمكحيىذلاىوقلاىركسعلا

%12نولكشينيذلانييولعلاةعيشلانمةمكاحلاةيلقألاوةينسلاةيبلغألا

.ةيلخادلاةلكشملاةروطخىدمىلعلدت،ناكسلاددعنمطقف

ىموقعباطتاذميلاقاىلاقحالتقوىفقارعلاوايروسككفتنا(2

ةهبجلاىفىمسالاليئارسافدهوه،نانبلىفلاحلاوهامك،لقتسمىنيدو

ىقرعلااهبيكرتلاعبتايروستتفتتفوسف،ريصقلاىدملاىلعةيقرشلا

.نانبلىفنالالاحلاوهامكةدعتاليودىلاىفئاطلاو

ةيولعةليودىطاشلاىلعرهظتفوسفهيلعو(3

ةينسةليودبلحةقطنمىفو(4

لامشلاىفىتلاكلتلةيداعمىرخأةينسةليودقشمدةقطنمىفو(5

اهيلعرطيسنىتلانالوجلاىفةليودنولكشيفوسفزوردلاامأو(6

نماللانامضكلذنوكيفوسوندرالالامشوناروحىفكلذكو(7

ىفمويلاوهرمالااذهو.بيرقلاىدملاىلعاهلماكبةقطنملاىفمالسلاو

.انيديالوانتم

قارعلا–اسداس

ةعيشلانماهيفةيبلغألانكلواهتراجنعاريثكفلتختالقارعلانا(1

ىتلاةلودلاىلعريثأتىأمهلسيلناكسلانم%65نا،ةنسلانمةيلقالاو

لامشلاىفةريبكلاةيدركلاةيلقألابناجىلا%20اهيفةمكاحلاةئفلالكشت

ناكمالابناكامل،لورتبلالاومأومكاحلاماظنللةيركسعلاةوقلاالولو(2

.ايروسرضاحونانبلىضامنعقارعلالبقتسمفلتخينا
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ىلوتدعبةصاخ،مويلااهيفحولتةيلهألابرحلاوةقرفلارئاشبنا(3

سيلوىقيقحلامهميعزنييقارعلاةعيشلارظنىفربتعيىذلاو،مكحلاىنيمخلا

.نيسحمادص

ىلخادلاءادعلاوةقرفلااهيفرثكتىتلاولورتبلابةينغلاقارعلانا(4

.ليئارسافادهأقيقحتلىلاتلاحشرملاىه

قارعلانألكلذوايروستيتفتنمريثكبمهأوهقارعلاتيتفتنا(5

ايروسنمىوقأ

نمربكأبيرقلاىدملاىفليئارساىلعةروطخقارعلاةوقىفنا(6

.ىرخأةلودةيأةوقنمةعبانلاةروطخلا

ةيفئاطةيميلقاتاعطاقمىلاقارعلاميسقتناكمالابحبصيفوسو(7

ىنامثعلارصعلاىفايروسىفثدحامك

ةيقارعلاندملالوح(رثكأوأ)تاليودثالثةماقانكميكلذبو(8

لصفنتامنيب،لصوملاىفةلودو،دادغبىفةلودو،ةرصبلايفةلود)9

.همظعمىفىدركلاىنسلالامشلانعبونجلاىفةيعيشلاقطانملا

:نانبل-اعباس

،ةدحومةطلساهبسيلاهنوكلايداصتقاةراهنموةمسقماهنافنانبلامأ

ةرسااهمعزتتوايروساهديؤتلامشلاىفةيحيسم)ةيدايستاطلسسمخلب

ةيحيسمةلودطسولاىفو،رشابمىروسلالتحاةقطنمقرشلاىفو،هيجنرف

ةمظنملاةلودىناطيللارهنىتحواهنمبونجلاىلاو،بئاتكلااهيلعرطيست

دعسدئارلاةلودمث،نيينيطسلفلانماهمظعمىفىهةينيطسلفلاريرحتلا

.(ةعيشلانمنويلمفصنىلاوحونييحيسملانمدادح

ملاعلالكلةقباسنوكينأبجيةيميلقاتاعطاقمسمخىلانانبلتتفتنا

.ةيبرعلاةريزجلاهبشوقارعلاوايروسورصمكلذىفامبىبرعلا

جيلخلا-انماث

.لورتبلاىوسهيفسيلشهءانبىلعةمئاقجيلخلاتاراماعيمجنا(1

.مهلذوفنالنكلوناكسلاةيلقأةعيشلالكشينيرحبلاىفو(2

ناكسلاةيبلغأةعيشلالكشيةدحتملاةيبرعلاتارامالاةلودىفو(3

نامعىفلاحلاكلذكو(4

.ةريبكةيعيشةيلقادجوت..نميلابونجىفكلذكوةيلامشلانميلاىفو(5
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نيينميلاونييرصملابناجالانمناكسلافصنةيدوعسلاىفو(6

.نييدوعسلانمةيلقاىهةمكاحلاىوقلاامنيبمهريغو

طقفناكسلاعبرنولكشينيتيوكلانافتيوكلايفاماو(7

لاملاولورتبللملاعلايفعدوتسمربكأدعتايبيلوجيلخلالودنا(8

ةضيرعةدعاقىلادنتستالةدودحمتايلقأيهةورثلاهذهلكبديفتسملانكلو

.ءاقبلااهلنمضينأهتعاطتسابسيلشيجلاىتحو،يلخادنمأو

دضمكحلانيمأتعيطتسيالداتعنمهيدلاملكبيجيلخلاشيجلاناو(9

سيل1980ماعةكمىفثدحامو.جراخلاولخادلانمةيلعفلاراطخالا

.ثدحيدقامللاثمىوس

رايهنالللاثمريخنوكتنأنكمياهلماكبةيبرعلاةريزجلاهبشنا(10

سيلهلمجمىفرمالااذهوجراخلانمولخادلانمطوغضلةجيتنكككفتلاو

ىدملاىفلقوألورتبلاىلعبترتملاىداصتقالاءاخرلامادءاوسليحتسمب

ءوضىلعةيعيبطوةيمتحرومأىهىلخادلارايهنالاوىضوفلانا.بيرقلا

ساساريغىلعةمئاقلالودلانيوكت

:ىبرعلابرغملا–اعسات

نيذلانيبعشلانيبةيلبجلاقطانملاىفةيلهأبرحكانهرئازجلاىف-

دلبلااذهناكسنانوكي

ةيوارحصلاةرمعتسملاببسببرحامهنيبرئازجلاوبرغملانأامك-2

امهنملكاهنمىناعتىتلاةيلخادلاتاعارصلاىلاةفاضالابةينابسالا

سنوتةدحوددهيىمالسالافرطتلانأامك-3

:ناتسناغفاوناتسكابوايكرتوناريا-ارشاع

ىكرترخالافصنلاوةيسرافلابثدحتملافصنلانمنوكتتنارياف-1

.اضيأهعابطىفو،ةيوغللاوةيقرعلاةيحانلانم

لصالاكارتأةينسلانيملسملانمفصنلاىلاةمسقنمايكرتاماو-2

نويلم6وىولعىعيشنويلم12نمةريبكتايلقأىناثلافصنلاو،ةغللاو

.ىنسىدرك

ددعثلثىلاوحنولكشيةعيشلانمنييالمةسمخناتسناغفاىفو-3

.ناكسلا

213



هذهنايكنوددهيىعيشنويلم15ىلاوحةينسلاناتسكابىفو-4

.ةلودلا

:نيطسلفوندرالا

نييندرألانمةيودبلاةيلقألاثيحةينيطسلفعقاولايفيهندرألاو(1

.يرادالازاهجلاكلذكونيينيطسلفلانمشيجلاةيبلاغنكلو،ةرطيسملاىه

سلبانلثماهلثمةينيطسلفنامعدعتعقاولايفو

ديعبلاىدمللسيلوبيرقلاىدملللجاعويجيتارتسافدهيهو(2

اهتيتفتدعبديعبلاىدملاىلعيقيقحديدهتيألكشتنلاهنأكلذو

ةرتفلةيلاحلاهتبيكرتوهتلاحىلعندرألاىقبينأنكمملاريغنمو(3

ىلاىدؤتنأبجي–ملسلابوأبرحلاباما-ليئارساةسايسنأ.ةليوط

.ةينيطسلفلاةيبلغالاىلاةطلسلالقنوىلاحلاىندرألامكحلاةيفصت

ةلكشملحىلااضيأيدؤيفوسندرالارهنيقرشةطلسلارييغتنا(4

فورظىفوأبرحلابءاوسرهنلاىبرغبرعلاناكسلابةظتكملاقطانملا

.ملسلا

ىداصتقالاومنلاديمجتوقطانملانمةرجهلاتالدعمةدايزنا(5

ندرالارهنىتفضىلعرظتنملاريغتلاثادحألانامضلاوهاهيفىناكسلاو

وأةيوستىأوأىتاذلامكحلاعورشمىلعةقفاوملامدعاضيأبجيو(6

نودةنهارلافورظلاىفدالبلاهذهىفشيعلاناكمالابدعيملهناو(7

قطانملاىفدوهيلاوندرالاىفبرعلانوكيثيحبنيبعشلانيبلصفلا

.رهنلاىبرغةعقاولا

برعلامهفاذاطقفدالبلانادوسيفوسىقيقحلامالسلاوشياعتلانا(8

ىلعةيدوهيةرطيسدوجوبميلستلانودنمأالودوجومهلنوكينلهنأب

ىفنانوكيفوسمهنايكومهنمانأو،رحبلاىلارهنلانمةدتمملاقطانملا

1948ماعدودحو1967ماعدودحنيبليئارساةلودىفزيمتلانا(9

ىزغمىأهلنكيمل

احضاونوكينأبجيىلبقتسمىركسعوأىسايسعضوىأىفو(10

دوجولمهلوبققيرطنعطقفىتأيفوسليئارسابرعةلكشملحنأب

هدعباموندرالارهنىتحةنمآدودحنمضليئارسا
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يذلايرذلارصعلا)بعصلارصعلاىفاندوجوتابلطتملاعبت(11

(ابيرقانرظتني

ىلعدوهيلاناكسلاعابراةثالثدوجوىفرارمتسالاناكمالابسيلف(12

.يرذلارصعلاىفناكسلابظتكملاوقيضلاىلحاسلاطيرشلا

ةجردلانمىلخادىجيتارتسافدهنذاوهناكسلاعيزوتةداعانا(13

عونىأراطاىفلبقتسملاىفءاقبلاعيطتسنالفوسفكلذنودبو،ىلوألا

ءاقبلديحولانامضلاىهليلجلاوةرماسلاوادوهيقطانمنا،دودحلانم

.ةلودلا

ةرطيسلاعيطتسننلاننافةيلبجلاةقطنملاىفةيبلغألكشنملاذاو(14

نكتملىتلادالبلاهذهاودقفنيذلانييبيلصلالثمحبصنفوسو.دالبلاىلع

.ةيادبلاذنماهيفءابرغاوشاعولصالاىفمهلاكلم

دالبلاناكسلاىداصتقالاوىجيتارتسالاىناكسلانازوتلاةداعانا(15

.مويلاليئارسالىمسالاوىسيئرلافدهلاوه

ليلجلاىتحوعبسرئبنمةيئاملارداصملاىلعةرطيسلانا(16

،يساسالاىجيتارتسالافدهلانمقثبنملاىموقلافدهلاةباثمبىه،ىلعالا

.مويلادوهيلانمولختىتلاةيلبجلاقطانملاناطيتسابىضقيىذلاو

"مينوفيك"ةلجميف1982ماعىف،ةيربعلاةغللابةقيثولاهذهترشن*

يفثحابلا،نونايديدوعملقب،ةيملاعلاةينويهصلاةمظنملااهردصتيتلا

متو."تانينامثللةيليئارساةيجيتارتسا"ناونعب،ةيليئارسالاعافدلاةرازو

دحأكةلودلافيستمصعروتكدلااهمدقو،ةيبرعلاةغللاىلااهتمجرت

.1988ماعرصمةروثميظنتةيضقىفنيمهتملانعهعافدتادنتسم
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3قحلم

وينوي30ةروثتاراعش

رصمقرستبةباصعاوتنا..رصقلاهوجمكاحللاولوق

..روسلايلعت..نجسلاىنبت..رونعطقت..هيمعطقت

روغته..روغته..30موي

سيئريأطقسيطقسي..صيخرمدلاىقبيامل

يلاعلادجملاءادهشلامد..يلاغيلاغءادهشلامد

ةيجناوخإةباصعلشم..ةيرحللاندالومد

دلبررحيبكمد..دلواياكيجرباج

ديدجنميناتةروث..ديهشايكمدةايحو

دوسأانكو..نافرخاوناك..دومحمدمحمايدهشأو

ناوخإلاودشرملادض..ناكملكيفةروثةروث

رصمعراوشلكيفةروث..رصنلاىتحةروثةروث

ةتس30يفةروثةروث..ةتحلكيفةروثةروث

ماماللانقيرطهوه..ماعلايندملانايصعلاو

علاطيرصملابعشلالك..عراوشلايفانولتقنإو

صالخهاللاانملعتإ..صاصرلابانوبرضناو

بادكسيئروراعدشرم..بابلاةيرحلاعلفقأ

روطرطسيئروراعدشرم..رونلاةيرحلاعلفقأ

..ماظنلاطقسيىتح..ماصتعا..ماصتعا

ةيبالجونقدبسب..يهيهةباصعلاو..ةيحرسم..ةيحرسم

!؟ايدلباينيفيه..ةيعامتجالاةلادعلاو

..يهاميزةوشرلاهسل..يهامىزةقرسلاهسل

ةيملةيمداسفلاو..يهامىزةلاطبلاو

ةيرحللانقيرطيه..ةيعامتجالاةلادعلا

حافكللانقيرطوه..حالفلاولماعلاقح

يراوحلايفءارقفلامهب..يرادشمهدرطاشتريخ

نيناعجاوتابيلايلاماي..نينسرملاارقفلااوبرش
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رهشلالاوطاوفلتسيبو..رهقلااوبرشورملااوبرش

روجألامهلودوز..رونلافوشتارقفلااولخ

..هينج100ـبةمحللاوليك..هيبتريخرطاشتريخ

هينراكلابشيعلاةركبو

كرابمشوكشوىقلت..كراعنيبكنقدقلحا

كراوشملمكيبيسرم..كرابمايحرفاحرفا

انبلادافحأكاروتنا..ىنهتاومانكرابماي

..روغواللايكتعامجمل..روتسدالوتاباختناال

رونلافوشتاندلبيللخ

يشمهفتبامىللاي..يشماينعيلحرا

شوكنفعلطةضهنعورشم..شوحقلحرطاشتريخ

ةيجناوخإةضهنعورشم..ةيوقةبيخةضهنعورشم

مدلاتايسنيسركلالجل..ملتاملتانايرعاي

ةرمتسمةروثلا..ةرعاينايرعاي

اكيرمأليمعاي..اكيواينايرعاي

اكيرمأامامقشعيبيسرم..اكيتيلوبلاببعلتبىللاي

ليئارسإقيدصيسرم..ليجاروليجاهلوقنهحار

كسوديىرصملابعشلاةركب..كسولفيملاكيرمأاي

يدالبايهآ..انيستعاض..يداهجهودويريفكتهد

ةينويهصلاةيارةعفار..ةيرامعتساةسايسىد..ةيكيرمألاةنوعملا

ةيناوخإةيارةعفار..ةيرامعتساةريفسىد..ةيكيرمألاةريفسلاو

..نيملسمالوناوخإال..نيدلامساباورجاتيالا..نيبادك..نيبادك

نايدألاباورجاتيبو..نافرخلاعءامعزنيلماع..نايرعلاويجاتلبلاو

ناسنإلاءادعأطقسي..نايدألاراجتطقسي

تيزهزازإبسيئريسرم..تيبلاناردجيلعبتكا

رحلاةروثلاتوصعمسإ..رملابراشاياندلبنبااي

لخيفلخةشيعلاتقب..لذتإبعشلاناهتابعشلا

ةلادنانفشوةنايخانفش..ةلادعاولاقوةيرحاولاق

يسانويدلبويلهأدض..يسايسلامهبزحاوفوش

ريخلعافكلوقيولاق..ريدرايلمرطاشتريخ

رورسهوهىنتاتكلاو..رودكفيكىلعمالكايرود
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رصقلاهوجيتفيبلاو..رصميفزطكلوقيالاو

زيزعىقبيينويهصلاو..زيريبيبحاصكلوقيالاو

كراوشملمكيبيسرم..كرابمايحاتراومان

ماظنلاوهماظنلاو..نايرعلاوةلودلانمأ

نيدلامساباهيلعاوبكر..نيتنسنمةروثتماق

تاملاقحبيجيهاولاق..تاباختنالابسيئراوباج

طابضللةءارباودا..تامكاحملاديعيهاولاق

ريدرايلمرطاشتريخ..ريخلاحابصناوخإاي

نيحالفلاقوقحاوقرس..نيدلامسابوعرشلامساب

لامعلاىفحبدنيلزان..لاملاسأرربكيناشعو

ةيوقةبيخةضهنعورشم..ةيداصتقالاةلاحلاىدأو

نيمسشركباشابمدخي..نيممدخيبةضهنعورشم

نيبوهنملاانيلاهاالو..نينايقشلاانلامعشم

عيبللةضورعمدالبيدأو..عيوجتىدأوةلاطبيدأ

عونممىقببارضإلاو..عورشمىقبلماعلالصف

ةحيرساوقبلامعلاصن..ةحيرصةحضاوةروصلايداو

سارحلاومكاحلابشم..سانلاديأبةيرحلا

ةيعامتجالاةلادعلاو..ةيكارتشالاانراعشانحاو

عناصملاوعراوشلام..علاطعلاطةروثلاتالوص

يضلابياجرونلابياج..ياجياجةروثلاتوص

ريانيةروثاهاسل
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.هملقةأرجبريدجيفاحصهنإف،هبتاكامأ

:فلؤمللردص

،ةدحولاىلارامعتسإلانميبونجلانميلا-

ندنل،"سيرلاضاير"رادنع

،سنوتيفثيدحتلاةريسمويلعنب-

توريب،رشنلاوتاساردللةيبرعلاةسسؤملانع

،ايبيليفةروثلاعاقوررحتلاةريسم:لمالاوةميزهلا-

ندنل،"بتك-يإ"رادنع

،مادصدعبامقارعيفةديهشلاةيرحلا-

رئازجلايف"ةبطرق"رادنكت

،ادجلتحدقانمقام
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