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..هيلإ قيرطلا يف
دنع ،ةسداسلا ةعاسلا» :فهـلـتـلا بلـق يف نـحـنو ىلوألا ةراشإلا اـنـتءاـج
.«..لياخم رام ةسينك
داع يذلا ،ظقيلا «انتلحر دئاق» ىلإو ،دعوملا ىلإ ًاليلد هانذختاو ،انحرف انمتك

دالب يف اهاهنأ دق هنا ضرتفي ناك هنا عم ايلعلا تاساردلا لامكتسا ىلإ
.وكيب ـ سكياس ةدهاعمب اهبوعشو اندالب ةدحو اوغلأ نيذلا كئلوأ

ىلإ فرحنا ةنيعم ةفاسم دعب .لاؤس ريغب هانعبتو انمامأ هترايسب كرحت
وحن انردحنا .انترايس نم انلجرتف هترايس نم لجرت .هانعبتف حاتفمب فقوم
قفارملا اهبناج ىلإو رظتنت ءادوس يداربب «نشياتس» ةرايس تناك .«أجلم»
.رخآ عراش ىلإ يضفت ىرخأ ةباوب نم انقلطناو انبكر .اهقئاسو صاخلا
باوبألا تحتفو تفقوت .انب ردحنت ةرايسلا نأ ىلإ انهبتنا ريصق تقو دعب
ةرم ،انبكر .ةرصتخم بيحرت ةماستباب ددج نابش انلـبـقـتسا .اـنـلـجرـتـف
تافاطعنالا تأدب مث ،ليوط قيرط يف ةديدجلا ةرايسلا تعفدناو ،ىرخأ
ًاليلق ديزي وأ ةعاس ضعب دعب .ديدجلا عقوملاو ،هاجتالل انريدقت عراصت
اهقئاس انعدو .ةرايسلا تفقوت .ديدج بأرم أجلم ىلإ ردحنن اننأ ىلإ انهبتنا
ىلإ انلضفت .اولضفت :عسوأ ةماستباب ثلاثلا خألا اناقلتيل ةريصق ةماستباب
عيرسلا عافدنالا مث ،عراشلا ىلإ جورخلل ءيطبلا جورخلا .ةثلاثلا ةرايسلا
ً.اددجم انردحنا .راسملا مسر ىلع ةردقلا اندقف دقو ،ةديدجلا ةطحملا وحن
،انلضفت ً.الهسو ًالهأ :طارفا ريغب ةمستبملا هوجولا انتلبقتساو ،باوبألا تحتف
باوبألا حتفنت نا لبق ،ةعيرس ةعافدنا مث ،ةئيطب ةقالطنا .«حايزلا» لامكتسال
.ةمهملا فرشب حضفت نويعب نوملكتي نيذلا بابشلا كئلوأ تاماستبا ىلع
ةرايسلا نم انلجرت نيح انسفنأ اندجو ،ةسداسلا وأ ،ةسماخلا ةطحملا يفو ...
ًالهأ ـ :ةعساو بيحرت ةماستبا ههجو ءيضت رخآ باشو دعصم باب مامأ
مكل عستي ال دعصملا .نيتعفد ىلع نودعصتس «انوذخاوت» ال .اولضفت ،ًالهسو

ً.اعيمج
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ًالهأ :اهتاذ ةبحرملا ةلمجلا انراظتنا يف تناك ،فقوت نيح دعصملا باب مامأ
.اولضفت ،ًالهسو
انسلج ً،اريثك مدختست ال اهنأً احضاو ىدبتي ،شايرلا ةطيسب ةعاق انلخد
.ينمتلا نكست يتلا ةطخلل دعتسنو ،انءوده ديعتسن
ً.ادودوً ابيحرت عشت يتلا هتماستبا هقبست لخدو بابلا حتفنا
..قانعلا نم ةمورحملا يدحو :يدانه تربن
 :ةقيقر ةيحت اهل هجوي وهو هرصبب ىضغأو ً،اعاستا هتماستبا تداز
.ةليمج ةركف هذه .مهمالحأ اولزغيل سانلا مامأ بابلا ِتحتف كنكلو ـ
.هنولعفت ام اذهو ..مالحألا ققحن نا لمجألا :تلاق
مالعإلا لوؤسم هبناج ىلإو ً،امامت هتهجاوم يف انسلجو ،هدعقم ىلإ داع
ءودهلا كلذ اهثبي ةلماش ةنينأمط انترمغ دقو ،يوسوملا ميهاربا قيدصلا
.هيتراظن فلخ نم هانيع هسكعت يذلا حيرملا
هيف حبست يذلا قلقلا رحب اهب عفدي ةعباتتم جاومأ ةلئسألا :أدبن نيأ نم
نكل ردصملا يلحم هضعب نانبل ىلع قلقلاو .اهلهأ ءامدبً اعيمج ةقطنملا
.ةيبرعلا ضرألا لود رئاس نم مث ،اصوصخ ايروس نم ردحتي همظعم
ةلحرلا رشابنلف .ةنينأمطـلا رشنـت ةـعشملا ةـماستـبالاو ،ئداـه دـيسلا نـكـل
.ريصملا ىلع قلقلا جاومأ نيبلاغم

«ريفسلا»
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تأدب ةيبرعلا تاضافتنالا:هللارصن
نكلو ..ةيبابشو ةيبعش
يتلاو ،اهتطاسب ىلع ةقينألا لابقتسالا ةلاص يف ئداه ءيش لك
مث درفم دعقم هيزاوي «ديسلا» دعقم :فويضلا نم ريثكلا فرعت مل
،ناكملا للجي قيمع تمصو ،ةمئاق ةيواز يف ةيناث ةبنك اهيلت ةبنك
.ديعب نم ةيتآلا ريسلا ةكرح ءادصأ رخآلاو نيحلا نيب هقرخت

ةينضملا ةلحرلا دعب تقولاب انساسحإو انيعو اندعتسا دقو انسلج
هفشتكي ال ىتحً امئاد لدبتسي يذلا يرسلا رقملا ىلإ لوصولل
مظعألا فدهلا» هفصوب ً(اعيمج ةقطنملاو) رمديف يليئارسإلا ودعلا
نومّاتشلا امنيب ،ةلزعلا سيبح ،رصنلا دئاق ،ةمألا لطب :«رطخألاو
ءالمع ،ينطولا لاضنلا ةريس وهوشم ،ةنتفلا وريثم ،ءاهفسلاو
نوقشقشتي ،ربانملا نولتعي «ءاقلط» تارباخملا ةزهجأو تارافسلا
،هلاطبأو دومصلا ةدارإب ،اهئادهشو ةمواقملاب ريهشتلاب مهتنسلأ
.ةنم الب مهدابكأ تاذلف نومدقيو اومدق نيذلا ءاطسبلا نم لهألاب
يف اهيلع بساحي نم دجت ال ةتيمم ةئيطخ ةمث لب ،حداف أطخ ةمث
.ذاشلا عضولا اذه
عقوتلا تمص شدخن ال ىتح ،انعقاوم نم ،تاسمهلا لدابتن
ةماستبابً ابحرم «ديسلا» لطيل بابلا حتفني نأ لبق ،فقوملا ةباهمو
ال ىتح انوهز بلاغنو ،نانئمطالاب قيمع روعش انرمغيف ً،ادو عشت
.نيصرلاو داجلا راوحلا لوصأ نع اديعب انذخأي

ىلع «راصتنالا لطب» ،«دومصلا دئاق» ،«نسح ديسلا» هنكل ...
ةبسانملا .!«مزهُي ال» هنأب هئاعدا ةروطسأ ترحدنا يذلا ودعلا
ةسايسلا فسافس نم ففختلل ةحاتملا ةصرفلاب ً،اذإ ،ةيئانثتسا
عئاقو بلص يف لغوـتـلاو ،بلـطـلاـب ةـلجترملا فـقاوملاو ةـيـموـيـلا
لبقتسملا ىلع لطت نأ نم كنكمي امم اهيف يضاملا سوردب رضاحلا
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.ةلاحتسالا ةفارخً ازواجتم زاجنالا ىلع كتردقب ةقث رثكأ تنأو
ةمألا هذهل ثيدحلا خيراتلا عانص نم دحاو ةرضح يف نآلا تنأ
ةرذقـلا ةـحـلسألاو ةـعـيدخلاو رـمآتـلاـب اـهدوـجو يف ةـفدـهـتسملا
..«ةنتفلا» اهرطخأو
ةلئسأ نع ةبوجألا بلط يف هيلإ انيعس دقو ،«ديسلا» عم نآلا تنأ
قارعلا يف ،ايروس هلبقو نانبل يف ،انلبقتسمو انرضاح ىلع قلقلا
رئازجلا يف ،سنوتو ايبيل اهعمو رصم يف ،جيلخلاو ةريزجلا هدعبو
فواخملا ريثي اهلوحو اهيف ام لكو ..ىرخألا ةفضلا ىلع نميلا يفو
.ةبوعصلا بلق يف قراغلاو ضماغلا دغلا ىلع
«ديسلا» كقبسي ،هتحص ىلع نانئمطالل كتلئسأ رشابت نأ لبق
ةئنهتلا امدقم ً،اعيمج «ريفسلا» ةرسأو انتالئاع ،عيمجلا نع ًالئاس
يذلا لوألا ددعلا رودص دنع ىتف تنك» :نيعبرألا اهديع ةبسانمل
بمك يف ميقن انك .ةيمويلا ةفاحصلا يف ديدجت ىلإ هابتنالا تفل

.«..كاذنآ ،ةرودلا دنع ،كوبشرش
يتلا ةمزألا ةروطخ نايبتل ضيفتسم حرش ىلإ ةجاحب نكي مل

للظت يتلا ةيلهألا برحلا تاخانم ءاوجأ يف ةفاحصلا اهشيعت
نم ديزملا اهلً اينمتم ،«ريفسلا» دومصبً اقثاو ناك هنكل ،دالبلا
ةيداصتقا ،بعاصملاو طوغضلا مغرب اهتلاسر ةيدأت يف حاجنلا
اهلهأ ةدحوو دالبلا برض يذلا خرشلا اهرطخأو ،ةينمأو ةيسايسو
نع فاكنتسالاو ةعطاقملا ىلإ ليملاً ابلغم لعافتلاو لصاوتلا لطعف
اهثبت يتلا ةرشبملا نيوانعلاو تارذشلا كلتب ءافتكالاو ،ةءارقلا
.ةثيدحلا لصاوتلا لئاسو

كتفلتف ناميإلا هنكسي يذلا «يخيراتلا دئاقلا» اذه حمالم لمأتت
ةيحللاب ،ةبيطو ةطاسب ضبانلا هجولا اذه اهب ضبني يتلا ةعادولا
حدقتو ةمارصلا نم اردق بستكـي يذـلاو ،هـلـلجت يتـلا ةرـيزـغـلا
ةينجتملا تاماهتالاو تاءارتفالا هتبضغأ ىتحً اررش هيف نانيعلا
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ريربتل عئاقولا ريوزت وا ةيضقلا هيوشت دصقب هفدهتست يتلا
.لبقتسملاو رضاحلا يف اهلهأو دالبلا يذؤت ةئطاخ تاسايس
نيينانبللا عومجو كلبقتسا موي ناميإلاو اضرلا ةماستبا ركذتست
يذلا «يداه» هركبب هيزعي لكلاو ،بناجألاو برعلا نم ريثكلاو
نم دحاو وه :ةودقلا امدقـم ً،ارـكـبـم ،داـهشتسالا قـيرـط راـتـخا
!ةداهشلا دجمب هيلع هللا معنأ دقو نيدهاجملا

فقوتتو ..اهرثكأ امو ،ةجرحلا تاظـحـلـلا تاءاـقـل دـيـعـتستو
هيـمارـمو هـتالالدـب يئاـنـثـتسالا راوحلا ماـما ًالوـطـم كترـكاذـب
يف ةيليئارسإلا برحلا ىلع راصتنالا ديعب ،لبقتسملا هئارقتساو
نع زاتمملا باتكللً اساسأ «ريفسلا» هتدمتعا يذلاو ،6002 زومت
يف ريخألا لتاقملا هنأك (هبزحو) ىدبت موي ...«بضخملا رصنلا»
رضاحلاو يضاملاـب ،اـهـخـيراـتو ةـمألا ىـلـع برحلا ةـهــجاوــم
ودعلا ةروطسأ طقسأف ،ةردان ةلاسبب اهضاخ دقو ،لبقتسملاو
قيرط ائيضمً اقرشم ً،ايهب رصنلاب هدعو زجنأو ،مزهي ال يذلا
هيوشت دصقب «تيبلا لهأ ضعب» هيلع ّضقني نا لبق ،لبقتسملا
ريهشتلاو رصنلا ميزقتل رئاسخلا ميـظـعـتـب تالالدـلا فـيرحتو
..هلاطبأب

.سدقملا مدلاب ةموشوملا عئاقولا نم تباثلاب الإ متهي ال خيراتلا نكل
راسملا مسرتس يتلا عئاقولاب ةلفاحو ةديدج ةحفص ،راوحلا اذهو
.لبقتسملا ىلإ

ناملس لالط
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يروسلا ماظنلا ىلع رطخ ال
برحلا فقول ةيولوألاو
تاءارجإلا ءوض يفو ،نوملقلا ةقطنمو دوربي يف لصح ام ءوض يف ÷

ال هنأ مأ تاريجفتلا رطخ عجارت له ،مكريدقتب ،لخادلا يف تذختا يتلا
ً؟امئاق لازي

نإ ً،ادج ةريبك ةجردب عجارت تاريجفتلا رطخ نإ لوقلا نكمي }
قالغإ ىلإ ىدأ ام نوملقلا ةقطنم يف ةيـنادـيملا تاروـطـتـلا ةـهجل

،اهفاشتكا مت يتلا اهزكارمو تارايسلا خيخفت عناصم نم ديدعلا
تاوقلا لبق نم نيعلا سأر ةدـلـب يف وأ دورـبـي ةـنـيدـم يف ءاوس

شيجلا هب ماـق يذـلا زـيـمملا ينـمألا دـهجلا ببسب وأ ،ةـيروسلا
تناك يتلا تاكبشلا كيكفت يف ةيمسرلا ةينمألا ةزهجألاو ينانبللا
.اهريجفتو اهعيزوتب موقتو ةخخفملا تارايسلا دروتست

نكل ،رطخلا اذه يف ريبك عجارت نع ثيدحلا عيطتسن ماع لكشب
ىلإ ةجاحب رمألا .لماك لكشب ىفتنا رطخلا نإ لوقن نأ عيطتسن ال
لخادلا يف وأ ايروس عـم دودحلا ىـلـع ءاوس ،دـهجلا نـم دـيزـم
.ينانبللا

انتكراشم ديؤي راذآ41 روهمج ضعب
قانتخالاب رعشي ةيبونجلا ةيحاضلا روهمج نأ مالعالا يف ضعبلا ددري ÷

ىرخأ قطانم ىلإ ةيحاضلا نم حوزنلا ةرهاظ نأو ،ةينمألا تاءارجإلا ةجيتن
؟اهروهمجو ةمواقملا نيب ةقالعلا ىلإ كلذ ءيسي نأ نكمي الا .ربكت

نأ دحأ يأل نكمي ،هيف غلابمو قيـقد رـيـغ فـيصوـتـلا اذـه }
حوزن يأ دجوي ال .«ةقجعلا» ىريف ،ةيبونجلا ةيحاضلا يف لوجتي
نأ نكمي .ىرخأ قطانم هاجتاب ةيبونجلا ةيحاضلا نم ةرجه وأ
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ال رمألا اذهو ً،ادج ةدودحمو ةيدرف تالاح ،تالئاعلا ضعب نوكت
،ةيحاضلا نع طغضلا فخي نأ لضفألا سكعلا ىلع ،هنم ريض

لاوحألا لك ىلع ،عاقبلا ىلإ ،بونجلا ىلإ عجرت تالئاعلا ضعبو
يناكسلا ددعلا ةجيتن ةيبونجلا ةيحاضلا يف قانتخا ةلاح دجوت
.ريبكلا

تالاح كانه ،ةرجه دجوت الو حوزن دجوي ال ،ةقدلا ةيحان نم نكل
تاريجفتلا مامأ يعيبط رمأ اذهو تلصحً ادج ةيدرفوً ادج ةليلق
ام ،جازملا ةهج ،ةيناث ةهج نم ،ةهج نم اذه .ةمئاقلا تاديدهتلاو
لوقأ ال .حيحص ريغ مالعالا لئاسو ضعب يف ً،اضيأ جازملا نع ليق
.حيحص ريغ لب ،قيقد ريغ
يف وأ نسح رئب يف وأ ةيحاضلا يف ًءاوس تلصح يتلا تاريجفتلا

بزح لخدتل دييأتلا ةبسن تعفر ،سكعلا ىلع ،ةوبللا يف وأ لمرهلا
ىلعو تاعالطتسا ىلع ًءانب اذه لوقأ انأو ،ايروس يف يركسعلا هللا

نإ لب .تركذ امك رمألا ةقيقح ،ءاوهأ سيلو تاسارد ىلعو تامولعم
يرجن انك امدنعً امئاد اننأل ،مهـفـقاوـم اوـلدـب نـيددرـتملا ضعـب
.ددرتمو ضراعمو ديؤم كانه ،قطانملا ضعب يف يأر تاعالطتسا
.نيديؤم اوحبصأ نيضراعملا ضعب ىتحو ً،اديؤم حبصأ ددرتملا

تنك انأ ،نيرخأتم انبهذ نحن اننإ اتانيع نم تلق امدنع ،مايأ لبقو
دق اننأ هدافم ،عراشلا يف جازم دجوي ةقيقح .جازملا اذه نع ربعأ
ال نحن .ايروس يفً ايركسع لخدتلاو ايروس ىلإ باهذلا يف انرخأت
رطاخم لوح ريبك يعو مهيدل سانلا .عونلا اذه نم ةلكشم هجاون
،ايروس يف ثادحألا ببسب ةمئاقلا تاديدهتلا ةعيبط لوح ،ةلحرملا
خانم يف طقف سيل رمألا اذه نأ ،انه فيضأ نأ بحأً اضيأ انأو
.«يعيشلا جازملا يف» نيلاله نيب وأ ،بونجلا وأ عاقبلا وأ ،ةيحاضلا
اهضعبً اعبط ،يأر تاعالطتساو تامولعم لالخ نمً اضيأ هفرعأ ام
انأ ،نيريثك عـم لصاوـتـلا لالـخ نـمو ،رشنـي مل اـهضعـب ،رشن
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ةوطخ ديؤيً اريبكً ايبعشً اجازم كانه نأ مكل دكؤأ نأ عيطتسأ
ىوق لخاد ىتح ،نيينانبللا نم ريثكو .ايروس يف هللا بزح لخدت
لخدتلا نأ نولبقيو نوقدصيو نودقتعي مهسفنأ ةرارق يف ،راذآ41

ىرن يتلا ةيباهرإلا تاعامجلا هذه مامأ ناـنـبـل يمـحـي اـيروس يف
رعشن ال نحن كلذل .يموي لكشب اهتاسرامم دهشنو اهكولس

ريبك دييأتب رعشن لب ،فلاخم جازمب رعشن الو رمألا اذه يف ةبرغب
ةيسايس ىوق نم ةلواطلا تحت انل لاقي امً اضيأو ،ديعصلا اذه ىلع
.فقوملا اذهب ًةقث انديزي فئاوطلا فلتخم يف ةينيد تايعجرم نمو
لوقت نأ عيطتست ال تاهجلا ضعب نأل ،ةلواطلا تحت لاقيً اعبطو
يف ةيبلس جئاتن وأ تايعادت ةيأ نم ةيشخ نلعلا يف هسفن مالكلا
ضعب وأ ةيميلقإلا لودلا ضعب عم اهتاقالع رثأتت نأ وأ لبقتسملا
.نانبل يف ةدوجوملا تارافسلا

ىلع .قالطإلا ىلع ةـلـكشم ةـيأ كاـنـه تسيـل ً،اذإ رـمألا اذـه يف
ام ناكم يف لاقي ام لك ً.ادج ةيلاع تايونعملا ،يونعملا ىوتسملا
ضعب وأ راذآ41 مالعإً اصوصخ مالعإلا لئاسو ضعب هل جورتو

هللا بزح نأو قلق هللا بزح نأو كبترم هللا بزح نأ هتايصخش
.قالطإلا ىلع حيحص ريغ هلك اذه ،تعجارت هتيبعش

لوح حوضولا اذه دادزي مايألا عم ،ديدش حوضو هيدل هللا بزح
سيل ،مزعب ،ةناتمب ىطاعتي بزحلا .لبقتسملاو تارايخلاو ثادحألا
نحن .لبقتسملاب ةقث هيدلً اضيأ ،قلق يأ هيدل سيل ،ددرت يأ هيدل
يهو ً،اعيمج انواعت ول رومألا ريستس نيأ ىلإ فرعن انك ةيادبلا ذنم
.قلقلا ىلإ وعدي ءيش يأ كانه سيلً اذإ ،هاجتالا اذه يف نآلا ريست

ريبعت وه ىرخألا نكامألا يف لاقي اممً اريثك نأً اضيأ مكل دكؤأ انأو
ًاضيأ .عئاقولاو قئاقحلا نعً اريبعت سيلو ،نيلئاقلا تاينمت نع
مالعإلا لئاسو ضعب ًالثم ،مالعإلا يف اهلوادت متي يتلا رابخألا ضعب
هل طقس هللا بزح نإ لوـقـت ةـياور تجور ،ةـفورـعملا ةـيـبرـعـلا
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ىلع ديهش005 ءافخإ نكمي له ،نوملقلا يف ليتـق ةـئاـمسمـخ
نع ًالضف دحاو ديهش ءافخإ نكمي ال !ينانبللا عمتجملا لثم عمتجم

امدنع هنأ ةيرادإلا لـكاشملا نـم ةدـحاو نآلا .دـيـهش005 ءافخإ
فرعن نأ لبق هتداهشب هتلئاع فرعت ايروس يف ديهشلا طقسي
ال .ةيعيبطلا ةيميظنتلا تاونقلاب ربخلا لصي نأ لبق ينعي ،نحن
.عونلا اذه نم رومأ ءافخإ نكمي

نأ ةعاس42 ةدملو جورتل اهسفن مالعإلا لئاسو تجرخ مايأ لبق
مهنيبو هللا بزح نمً اريسأ11 ترسأ ةحلسملا ةيروسلا ةضراعملا

خض ىلإ رخآلا فرطلا أجلي امدنع ؟نم ؟فيك ؟نيأ ،ةمهم ةيصخش
هتايطعم ىلإ رشؤي اذه نإف ،ةحوضفملاو ةفوشكملا بيذاكألا هذه
وه كلذلو ً،ادج يوق عضو وه انيدل يونعملا عضولا نأ لوقت يتلا
ال عئاقولا نأل بيذاكألا لالخ نم يونعملا عضولا اذهب سملا لواحي
.عوضوملا اذهب سملا ىلع دعاست نأ نكمي

تهتنا ماظنلا طوقس ةلحرم
؟امئاق لاز ام رطخلا نأ مأ ايروس يف ماظنلا طاقسإ عورشم ىهتنا له ÷
هنأل ،تهتنا ةلودلا طاقسإو ماظنلا طاقسإ ةلحرم يريدقت يف }

لود يف اولعف امك سيئرلا عوضوم سيل عوضوملا نأً اقحال نيبت
طاقسا ،لاح لك ىلع ،تاسسؤملاو شيجلاو ةلودلا طاقسإ ،ىرخأ
دقتعأ ،هطاقسإ ىلع ةيركسعلا ةردقلا ةيحان نم عورشمك ماظنلا
ةيناديملا تايطعملا .تاـيـطـعملا لـك بسح ،ىـهـتـنا رـمألا اذـه نأ

،ةضراعملا عضوو ماظنلا عضوو ،ةيبعشلاو ةينـمألاو ةـيرـكسعـلاو
نأ دقتعأ انأ عومجملا ثيح نم .ةيلودلاو ةيميلقإلا تايطعملا كلذكو
نأ نوعيطتسي ،ماظنلا اوطقسي نأ نوعيـطـتسي ال ،ىـهـتـنا اذـه
ام قفألا يف كانه سيل ىربكلا بورحلا .فازنتسا برح اولمعي
لصح يذلا ،ةريبك برحـب موـقـت نأ ةرداـق ةضراـعملا نأ رـهـظـي
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.ىربك ابرح هيمسن نأ نكمي ال ًالثم بسكو ةيقذاللا يف لصحيو
ددعب انثدحت اذإ ،ةدودحم ةيلمع يه .ةنئمطم ةيناديملا تايطعملا
اهنكلو تمدق يتلا تاليهستلاو اهيلإ اولخد يتلا ةقطنملاو نيلتاقملا
.مالعإلا يف ةريبك ةجض تذخأ

اهنم رهظي ملً اريثك اهنع ثيدحلا متي ناك يتلا ىربكلا ةكرعملا
دصقأ .ةقيقحلا ىلإ اهنم ليوهتلا ىلإ برقأ يهو ،نآلا ىتح ءيش

يف اهدشح متي ةمخض تاوق نع يكحلاو ،ايروس بونج نم برحلا
مدقتتو ءاديوسلاو اعرد ذخأتو حاتجتو لخدت فوس هنمو ندرألا
.عيباسأ لبق هنع ثيدحلا ىرج اذه ،قشمد هاجتاب

يف ىتح .رمأ اذكه دجوي ال تايطعملا يف .ليوهتلل برقأ هلك اذه
مهبيردت مت لتاقم0003 نع ثيدحلا ىرج لحارملا نم ةلحرم
له لتاقم فالآ ةثالثلا ءالؤه ،ندرألاب مـهـتـئيـهـتو مـهزـيـهجتو
ىلإ اولصيو ءاديوسلاو اعرد ةظـفاحم اوذـخأي نأ نوـعـيـطـتسي
ًاليلق اوغلاب امدنعً اقحال .عفني ال ددعلا اذه برح اذكه يف .؟قشمد
ال لتاقم فالآ ةرشع ىتح ،لتاقم فالآ ةرشع نع اوثدحتو ددعلاب
نع ثيدحلا ىرج اذإ .مجحلا اذه يف ةلداعم اوريغي نأ نوعيطتسي
(قشمد ةكرعم) ايروس بونج ةكرعم اهنم دوصقملاف ىربك كراعم
كانه املاط رمتسي دقف ،فازنتسالا امأ .ليوهتلل برقأ نآلا ىتح يهو
.هاجتالا اذه يف عفدتو ضرحتو حلستو لومت لازت ام لود

عجارتي ماظنلا ىلع طغضلا
؟رمتسي نأ ىلع رداق وه لهفً ايركسع طقسي نل ماظنلا ناك اذإ ÷
نأ ةيضاملا تاونس ثالثلا ةبرجت تتبثأ .رمتسي نأ عيطتسي }

ناك ولف ،ةيبعش ةنضاحبً اضيا عتمتي هنأو ً،افيعض سيل ماظنلا
هيدل نكت مل ول .طقسيو راهني نأ بجي ناكـلً اـفـيـعض ماـظـنـلا

تاونسلا يف هنأ دقتعأ ً.اضيأ يهتنيو راهني نأ بجي ناك ةنضاح
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قشارتلا نع لزعمب ةريبك ةنضاح كاـنـه تناـك ةـيضاملا ثالـثـلا
ةيبعش ةنضاح كانه تناك هنأ شاقن دجوي ال نكل ،ةيوئملا بسنلاب

.ماظنللً ادج ةريبك
؟ةطغاض تلاز ام ةيجراخلا رصانعلا له ÷
طغضلا ىوتسم ،يريدقت يف .ريغت يلودلاو يميلقإلا عضولا }
ثالثلا يف هيلع ناك امم لقأ نوكيس ماظنلا ىلع ةلبقملا ةلحرملا يف
،يمالعإلا طغضلا هعمو يسايسلا طغضلا ًءاوس ،ةيضاملا تاونس

دق مهنأ لوقأ ال ،رطق ىلإ ةيدوعسلا نم ةيادب .يناديملا طغضلا مأ
تايطعملاو لخدتلا مجحو فقوملا ةدح نكـل ،مـهـفـقاوـم اورـّيـغ
نيذلا ءافلحلا ناف ،ىرخأ ةهج نم ً.اريثك ترّيغت ،ةدوقعملا لامآلاو

نيرهش يف طقستس اهنأ لاقي ناك امدنع ايروس نع اولختي مل
دق يهو فيكف ،اهنع اوـلـخـتـي مل ةـتس وأ ةسمـخ وأ ةـثالـث وأ

ًءاوس ءافلحلا ةعانق نآلا .طوقسلا رطاخم ةبتع تربع وأ تزواجت
معدلا يف مهتعانق ،ةيلحم ىوق وأ ةيميلقإ تاهج وأ ًالود اوناك
،ةلصحملا يف .ىضم تقو يأ نم ىوقأ ايروس بناج ىلإ فوقولاو
ةلبقملا تاقاقحتسالا ً،اعبط .هاجتالا اذه يف ةبهاذ رومألا نأ ردقأ انأ

يساـيسلا راوحلا وأ تاحلاصملا ًءاوس ،كش نود نـم ةرـيــبــك
وحن باهذلا متو ،رومألا تأده اذإ .ةيلخادلا ةجلاعملا وأ يلخادلا
ططخ داجيإ متيً اضيأ اذه نكل .ًالهس سيل عضولا ،رامعإلا ةداعإ
.هتجلاعم يرجتو هل

برحلا يهتنت نأ لصألا
؟ماظنلل اديؤم ًالعف حبصأ له نكل ،ةضراعملا نم رفن روهمج ًالعف كانه ÷
يتلا برحلا .برحلا ءاهتنا وه ايروس يف انل ةبسنلاب لصألا }
برحلا ءاهتنا وه لصالا .اهنم يقب ام رمدتس وأ ايروس رمدتس

تهتنا اذإ ؟نمب عنتقي نمو نم هركي نمو نم بحي نمع لزعمب
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ةيلخاد تاجلاعمو يلخاد راوح ىلإ تبهذو ايروس يف برحلا
ةيقيقحلا ةروطخلا ،تافلملا نم ديدعلا ةجلاعم متت نأب لمأ كانه
رطخلا ،اهميسقت .ايروس ءاهنإ يه ام دح ىلإ تلاز امو تناك
امدنع .ميسقتلا رطخ انزواجت اننأ دقتعأ ً.ايدجو اريبك ناك
انزواجت نوكن ىلوأ قيرطب ،هانزواجت ماظنلا طاقسإ رطخ لوقا

،ريطخ اذه ،ميسقتلا عوضوم كاـنـه ناـك .مـيسقـتـلا رـطـخ
وأ ،رجح ىلع رجح اهيف ىقـبـي ال نأو اـيروس رـيـمدـت عوضوـم
اذه ،اهلكاشم جلاعت ،اهتاذ ديحوت ديعت ةلود دوجول ةيناكما
نكمأ اذإ .ةريبك ةجردب هانزواجت اـنـنأ ًاضيأ لوـقـلا اـنـنـكـمـي
اهنأ تاحلاصملا ةيمهأ .برحلا اهيف فقوتت ةلحرم ىلإ لوصولا
كانه دعي مل انه ،لاتق كانه دعي مل انه ،تفقوت برحلا انه :لوقت

سسؤي رومألا هذه .مدهت تويب كانه دعت مل انه ،ءامد كفس
ًاسجاه لكشي لازي امو ناك ةقيقحلا يف اذهو ،لبقتسملل اهيلع
.اندنع

دسألل ةيدج ضورع
رايلم052 ىلإ جاتحت ايروس رامعإ ةداعإ نأ نع نوصتخملا ثدحتي ÷

ىرخأ ايروس نع ثدحتي رالود رايلم052 ـلا عفدي نأ ديري يذلاو ،رالود
ريصمب ةطبترم ةحلاصملا وأ ةيوستلا تراص دح يا ىلإ ً؟ايلاح ةدوجوملا ريغ
دحأ ضعبلل ةبسنلاب هباهذ نأ مأ ةنامضلا وه سيئرلا لازي ام له ؟ماظنلا

؟ةديدجلا ةلودلا ءانب طورش
مل ،ايروس يف ةضراعملا عضو ىعرت تناك يتلا لودلا عيمج }

،رطق ً.ادبأ ،يسايسلا لحلا أدـبـمـب ثدـحـتـت نأل ةزـهاـج نـكـت
لودلا ىلإ بهذإ .قـباسلا عضوـلا يف رصم ،اـيـكرـت ،ةـيدوـعسلا
لحللً ازهاج دحأ نكي مل ،نييكريمألا ىلإ نييبوروألا ىلإ .ةديعبلا
،يسايسلا لحلا نع ةيبرعلا ةمقلا تثدحت امدنع سما .يسايسلا
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ةجيتن2فينج ىلإ بهذ ملاعلا .يركسعلا لشفلا دعب اذه ىتأ
.يسايسلا لحلا نوديري اونوكي مل ،ةيادبلا ذنم .ناديملا يف لشفلا
راّشب سيئرلا صخش ةيضقلا نكت مل ،تاشاقنلا هذه ركذتأ انأ
ماظنلا بهذي نأ بولطملا ،هلك ماظنلا نع ثيدحلا ناك ،طقف دسألا
نيأ ىلإ ينعي ؟ماظنلا بهذي نأ بولطملا ينعي اذام .ثدحتن اهدعبو
نأ ايروسل يكرتلا هديري يذلا ام ةقيقح ؟ايروس اوذخأي نأ نوديري
يف ؟ايروس نوـكـت نأ دـيرـي نـيأ يدوـعسلاو يرـطـقـلا ؟نوـكـت
ةيجيتارتسإلا تاباسحلاو ةقطنملا تاباسح يفو ةريبكلا تاباسحلا
نحن ؟ةيوازلا هذه نم عوضوملا ىلإ لخدت نأ بجي ،كلذل .هرخآ ىلإ
اهعقوم ايروس نأ ةيواز ،ةيناثلا ةيوازلا نم ةطقنلا هذه ىلإ لخدن
،ةقطنملا يف ةدوجوملا ةريبكلا ةكرعملاو ةقطنملا يف اهريثأتو اهفقومو
وأ ةيطارقوميد عنصل اولخدي مل مه ،عقاولا اذه رييغتل اولخد مه

هلك ليومتلا اذهو اهلك ةكرعملا هذه .داسف ةهجاوم وأ ةلادع عنص
ايروس فقوم رييغت لجأ نم هلك باطخلا اذهو هلك حالسلا اذهو
سيئر ،ماظنلا سيئر هنوك دسألا راشب سيئرلاً اعبطو اهعقومو
ىتح .لكك ماظنلا فدهتستو زكرت تناك تاشقانملا .ةيروهمجلا

رومألا نأ اوأر ،ىلوألا ةنسلا ءاضقنا دعب ،لحارملا نم ةلحرم يف
رومألا نأ اوأر مهنكلو نيسئاي اونوكي مل معن .ايركسع ةبعص
.ةبعص

؟دسألا سيئرلل تمدق يتلا ضورعلا نع اذامو ÷
دسألا راشب سيئرلا ىلا ةيدج ضورع تمدق هنأ فرعأ انأ ،معن }

تاقالعلا عطـقا .يساـيسلا هاجتالا اذـه رـيـيـغـتـب مـق :اـهداـفـم
يف ةمواقملا تاكرح عم ةقالعلا عطقا .ناريإ عـم ةـيساـموـلـبـيدـلا
عم لماكو يقيقح لكشب ةيوستلا يف لوخدللً ازهاج نك .ةقطنملا
.هتجلاعم متت هلك عوضوملا اذهو ،ةلكشم ىقبت الف ،يليئارسإلا
نم طقف تأي مل اذهو .فقوملا اذه هل ظفحُيو ،ضفر دسألا سيئرلا
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يف ةددشتمو ةيعار ةيميلقإ تاهج نمً اضيأ ءاج امنإو ةيلود تاهج
سيئرلا ىلع تضرع يتلا يهً اددشت رثكألا ةهجلا نإ لب ،رهاظلا
ةيوازلا هذه نم ةكرعملا تذخأ اذإ معن .عوضوملا اذه دسألا راّشب
موقي نأ ًالهس نكي مل ،ىنعملا اذهبو .رخآً ائيش اهارت نأ كنكميف
.ةيضاملا تاونسلا يف بولطملا رييغتلاب

ككفتت ..ماظنلل ةلباقملا ةهبجلا
؟اهكسامت ىلع ماظنلل ةلباقملا ةهبجلا تلاز ام له÷
ةهبجلا نأب جاتنـتسا ىلإ كلصوـت تلصح يتـلا تاروـطـتـلا }

ىلع لمعت تناك يتلا ةهبجلا دصقأ .تفعضو تككـفـت ،ةـلـباـقملا
:ةعيرسلا نيوانعلا هذه ذخأنلو ايروس طاقسإ عورشم
امدنع .هيلإ قرطتأ نل يذلا يرصملا يلخادلا عوضوملاب أدبنل ،ًالوأ
مت يلاتلابو يسرم دمحم سيئرلا لزع متو رصم يف لوحتلا لصح
تلصح ،رصم يف ةـطـلسلا نـم «نـيـمـلسملا ناوـخإلا» طاــقسإ
،رصم يف ديدجلا عضولا بناج ىلإ تفقو ةيدوعسلا .تايعادت
مهأ يهو ،ةهبجلا عدصت يه ةجيتن لوأً اذإ .دض رطق ،دض ايكرت

فقوملا مزأتً ايلمع .رصمو ايكرت ،رطق ،ةيدوعسلا :ةيميلقإ ةهبج
لزع دعب ام رصم نيب ،ايكرتو ةيدوعسلا نيب ،رطقو ةيدوعسلا نيب
.لّوحت لوأ اذه .لكاشملا تربك .رطقو رصم نيب .ايكرتو يسرم
مهنأ نم مغرلا ىلع ،ايروس يف هساكعنا ؟لوحتلا اذه ساكعنا نيأ
دجوي ال نكل ،يروسلا عوضوملا لوحً امئاق لاز ام قيسنتلا :نولوقي
.تايادبلا يف ناك امك دُعي مل هنأب شاقن

.مهتايولوأ سأر يف ايروس تناك «نوملسملا ناوخإلا»ً اضيأ ً،ايناث
يرصملا لـخادـلا ىلإ اوأفـكـنا رصم يف لصح اـم ةـجـيـتـنو نآلا
.رصم ساسألا مهمهو مهتيولوأ تحبصأو

اذه ،ايروس ىلع سكعني «ناوخإلا»و ةيدوعسلا نيب فالخلا ً،اثلاث
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.يميلقإلا عضولا جئاتن نم
.ايكرت يف ةيلخادلا لكاشملا ً،اعبار

.رطق يف تلصح يتلا تالوحتلا ً،اسماخ
يأ ،نانبل لثم فرصتي ناك قارعلا .قارعلا يف لصح ام ً،اسداس

يف عقاولا حبصأ نأ ىلإ سفنلاب يأنلا ،سفنلاب يأنلا ،سفنلاب يأنلا
قارعلل ةيذاحملا ةـيروسلا تاـظـفاـحملا نأ دـح ىلإً اـئيس قارـعـلا
51و01 نيب دحاولا مويلا يف ،ةخخفملا تارايسلل عناصم تحبصأ

ىلإ تلصوأ تلصح يتلا تافيقوتلاو تاقيقحتلا لكو ،ةرايس02و
تدأ يلاتلابو ،ةخخفملا تارايسلا تاكبش فلخ فقت يتلا تاهجلا
لاتقلا .«شعاد» نيبو ةيقارعلا ةموكحلا نيب يلاحلا مادصلا ىلإ
هلو ايروس يف عضولا ىلع هريثأت هلً اضيأ «شعاد»و نييقارعلا نيب
يقارعلا يسايسلا فقوملا نأ انظحال ،كلذل .قارعلا فقوم ىلع هريثأت

يف مأ برعلا ةيجراخلا ءارزو تاعامتجا يف ءاوس ةريخألا ةنسلا يف
.ريبك لكشب روطت ..ىرخألا لفاحملا

دومص ةجيتن فلتخم ةلواطلا تحت وه ام نكل .ةلواطلا قوف اذه
تحت نم ماظنلاب لاصتا ىلع ةيبرعلا لودلا نم ريثكلا .ماظنلا
لودلا ضعب نأ فرعأ انأ لب ،«دمصا .كعم نحن» :هل لوقتو ةلواطلا
بلاطت ةلواطلا تحت اهنكل ،ةضراعملا عم رهاظلا يف يه ةيبرعلا
ءيش اذه .تقولا نم ديفتسي نأبو ةعرسب مسحي نأب ماظنلا

.يبرعلا عضولا يف دوجوم بيجع بيرغ
ةبالص دادزي يسورلا فقوملا

؟ديسلا ةحامس يلودلا عضولا نع اذامو ÷
.لضفأ نآلا ءاوجألا نأ يف كش دجوي ال ،يلودلا عضولا يف }

.حوضو دجوي ال «1 فينج» يف .«2 فينج»و «1 فينج» نيب اونراق
ناك له سورلل ةبسنلاب مالك كانه نوكي نأ نكمي ،سكعلا ىلع



راشب سيئرلا بناج ىلإ نوفقي مه مهنأ دح ىلإً انيتم مهفقوم
ناك ؟ام ةيوستو ةقفص نع اوثحبيو اولختي نل يلاتلابو ،دسألا
نأ ديرأ ال انأ .شقاني نم ىندألا دحلا يف عوضوملا اذه يف دجوي
تامولعم يدل تسيل يأ ،تايادبلا يف يسورلا فقوملا ىلع مكحأ

عيطتسأ لب .ةريخألا ةنوآلا يف شاقن دجوي ال نكل ،هلوح ةمساح
ًاكسامتموً ادماص يسورلا فقوملا ناك ةريخألا ةنسلا يف هنإ لوقلا
.ةيضاملا روهشلا ةليط نلي ملو

؟مرقلا ثادحأ دعبً ابلصت دادزي نأ نوعقوتت له ÷
اذهو ،ةبالص دادزيس يسورلا فقوملا نأ دقتعأ ،مرقلا ةمزأ دعب }

ىلإ انبهذ اننأل ،ربكأو ىلعأ نوكتس ايروسل ايسور ةيامح .حضاو
ديري ،مويلا .كلذ ريغ وأ ةدراب ابرح اهنومسي نأ نكمي ،ةديدج ةلحرم
نل .ةيسورلا زاكترالا طاقن وأ ةوقلا طاقـن لـكـب كسمـتـلا يسورـلا
ناك امبر يذلا ةمواسملا رطخ .اهيلع مواسي وأ اهنع يسورلا ىلختي
انأ ،ةيوازلا هذه نم ً.ادجً اديعب حبصأ لحارملا نم ةلحرم يفً امئاق
اندرأ اذإ ،ةيناث ةيواز نم نكل .يباجيإلا هريثأت رمألا اذهل نأ دقتعأ
عازنلا له :دهشملا لمكنو ضرتفت نأ انيلع ،يبلس ريثأت نع ثيدحلا
اكريمأو ايسور نيب يسايسلا فقوملا يف مادتحالا وأ ةموصخلا وأ

وأ ءارمحلا طوطخلا وأ دودحلا يطخت ىلإ برغلا وأ اكريما عفديس
؟ةيسورلا ـ ةيكريمألا ةقالعلا ببسب اهاطختي ال ناك يتلا طباوضلا

مدقي نأ دعبتساً ايصخش انأ .يبلس ريثأت نع ثيدحلا نكمي ،انه
ببسب سيل ،ةيركسع تاوطخ ىلع نويـبوروألا وأ نوـيـكرـيـمألا
ةرادإلا ،يكريمألا داصتقالا .يكريمألا عضولا ببسب امنإو ايسور
ةيبوروألا عاضوألا ،ةقطنملا يف ةيكريمألا تايجيتارتسالا ،ةيكريمألا
يف ليق ام دعبتسا انأف كلذل .حمست الً اعيمج مهعاضوأ ،ةيلخادلا
شماه عسوي دق يكريمألا ـ يسورلا رتوتلا نأ نم ،طاسوألا ضعب
ايروس هاجتاب ةيبرغلا وأ ةيكريمألا ةكرحلا

12
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 شاقن ينغلب «يبرعلا عيبرلا» لبق
ةيدوعسلا ميسقت ةرورض لوح

يف لصح ام لصح ءاوس لوطيس اهدمأ ناك ةيروسلا ةمزألا
يف نكل .رخآ ناكم يف عوضوملا ساسا نأل .لصحي مل مأ ايناركوأ
لصح ام نإ لوقلا عيطتست ..طاقنلا عمجت نأ تدرأ اذإ عومجملا

.يبلس وه امم رثكأ ايروس يف ةلودلا ةحلصمل يباجيإ وه
ةديدج ةيالول حشرتيس دسألا

؟دسألا سيئرلا حشرتي نأ عقوتت له ÷
.لصحيس كلذ نأ دقتعأو ،حشرتي نأ يعيبطلا نم }
ً؟ايلاح ةضراعم ةيروس تايصخش عم «هللا بزح» لصاوتي له ÷
ةيروسلا ةضراعملا يف تايصخش كانهو ،قباس لصاوت لصح }

.اهعم لصاوت ىلع انلز ام
؟ةقطنملاو ايروس يف يرجي امم ليئارسإ نيأو ÷
يف قلقلا نم ةلاح انسّملت ،انتعباتم لالخ نمو ،ةيادبلا ذنم }

كانه نوكي نأ برغتسملا نم نوكي دق» لاقو كردتسا) ليئارسإ
اذامً اراهنو ًاليل عباتي لازي ام ،يبرعلا ملاعلا يف ،نمزلا اذه يف دحأ
،هتارمتؤم .ططخي اذامو لوقي اذاـمو ،يلـيـئارسإلا دـنـع لصحـي
.(«هتاشاقن ،هتارايخ ،هتاسارد

دنع قلق ةلاح كانه ناك ،ايروس يف ثادحألا ءدب لبق ام ىلإ
اوثدحتو تارمتؤم اودقع .بعر ةلاح انلق اذإ غلابن الو ،يليئارسإلا
تالوحت كانه نأ اوربتعاو ةـيـجـيـتارـتسالا ةـئيـبـلا نـع اـهـيـف
ةحلصم ريغ يف بصي اذهو ،ةقطنملا يفً ادج ةمخض ةيجيتارتسا
مـه ،ال مأ ةــئملا يف001 ةمواقملا ةحلصم يف هيـّمسن .لـيـئارسإ
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،ناريإ نم لكشتي أدبً اروحم كانه نأ اوربتعا .كلذك هوربتعا
كرابم ينسح طوقس اوربتعا مه .رصم ،نيطسلف ،ايروس ،قارعلا

يف اوأر ،رمألا رهاظ يف .سنوتو ايبيل مث ،رخآ ناكم ىلإ رصم ذخأيس
،رمألا رهاظ يفً اضيأو .روحملا اذه ىلإ اهلك تبهذ ةقطنملا نأ دهشملا

بازحألا يف ةريبك تادايق كانه نأل ،اوقلـقـي نأ مـهـل قـحـي ناـك
رمألا رهاظ يف ادب يتلاو ةقطنملا يف ةدوجوملا تاكرحلاو ىوقلاو
ّريغتً اقحال ،نادلبلا هذه نم ديدعلا يف ةطلسلاب كسمتس اهنأً اضيأ

ةقالعلا ىلإ يكرـيـمألا عـم قـلـطـم ءادـع نـم ينـعـي .اـهـباـطـخ
.ةيجيتارتسالا حلاصملاو ةيجيتارتسالا

هنأ ىتح ً،ادج ةديدش قلق ةلاح هتباتنا ،ىلوألا ةلهولل ،يليئارسإلا
قرفلا نم ددع سيسأتـل وـعدـي ناـكرألا ةـئيـه يف شاـقـن لصح
،دحلا اذه ىلإ .رصم عم يأ ،ةيبونجلا دودحلا لجأ نم ةيركسعلا
دح ىلإ رمألاً ابهاذ ناك .ريبعتلا حص اذإ ،يجيتارتسالا قلقلا غلب
ثادحألا تأدب نأ ىلإ ةيركسعلا ةيلكيهلا يف رظنلا ةداعإب هتمجرت

.ايروس يف
،أده ،حاترا ،ةجرد081 يليئارسإلا ريغت ،ايروس ةمزأ تأدب امدنع

قزمت ام ناعرس لكشتي نأ انيشخ يذلا روحملا اذه نإً اركبم لاقو
ً،اعبطو .تارابعلا هذه لثمً اريثك اومدختسا دقل .ىظشتو مذرشتو
رابكلا نييسايسلا مالكو يليئارسإلل يتعباتم بسحبو ،يتعانق نإف
اولاز ام نيذلا وأ اودعاقت نيذلا رابكلا نيينمألاو نييركسعلاو هيدل

لك لضفيً اـعـطـق يلـيـئارسإلا نأب حوضو يدـل اـنأ ،ةـمدخلا يف
اذه .دسألا راشب سيئرلا ماظن ءاقب رايخ الإ ايروس يف تارايخلا
تاحيرصتلا يفو مهنيب رودت يتلا تاشاقنلا يفـف ،نـهـكـت سيـل
.ىرخألا تارايخلا لك نولضفي مه ،ةينمضلا تاشاقنلا يف ىتحو
يف برحلا ءاقب ،ايروس ريمدت .هنم نوديـفـتسي اـيروس مـيسقـت

ىلإ اولصو امدنع ىتح .هنم نوديفتسم مه ةنس03 وأ02 ايروس
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اذهو دسألا راشب سيئرلا دوجو نيب اهيف نونراقي اوأدب ةلحرم
،«يملاعلا داهجلا» تاعامج اهنومسي يتلا تاعامجلا نيبو ماظنلا
ىلع يملاعلا داهجلا تاعامج لّضفن نولوقي ،مهحالطصا بسحب
،اولاق مه ؟قطنملا اذه وه ام ،قطنم كانهو .دسألا راّشب ماظن دوجو
وه ايروس يف ماظنلاو دسألا راّشب سيئرلا» :مهنع بيجأ ال انأو

ينعي ،«نيطسلف ،نانبل ،اـيروس ،قارـعـلا ،نارـيإ :روحم نـم ءزـج
،ايروس تمكحو يملاعلا داهجلا تاعامج تءاج اذإ .ةمواقملا تاكرح

.ايروس يف مهنيب ام يف ةيلخادلا برحلا رمتستس ،ًالوأ
مهبراجت انيأر اننأل ةلود ءانب ىلع ةردقلا مهيدل سيل ءالؤه ً،ايناث
ًاديدهت اولكشي نأ نوعيطتسي ال مهنأ يأ ،اهريغ ىلإ ناتسناغفأ نم
ليئارسإل يدوجو ديدهت وه روحملا اذه امنيب ،ليئارسإلً ايدوجو
اذه نمً اءزج ايروس نوربتعي مه ً،ايجيـتارـتساً ادـيدـهـت سيـلو
.روحملا

تسيلو ،روحملا اذه لاتق اهتيولوأ يملاعلا داهجلا تاعامج نأ ً،اثلاث
بزح لتاقتس ،يملاعلا داهجلا تاعامج ينعي .ليئارسإ لاتق اهتيولوأ

ةينسلا ةمواقملا تاكرح لتاقتس ىتحو نييناريإلاو نييقارعلاو هللا
مه كلذل .يليئارسإلا دنع حضاو اذهو ،اهل ةعيبلاب مزتلت ال يتلا
.اذهب نورهاجي

تأدب ايروس :عدصتلاب أدب روحملا اذه نأ ضرتفاو ودعلا حاترا انه
تاسارد نع فرعن نحن ً.املح ناك مهل ةبسنلاب اذهو ،فعضت
دارغونيف ةنجل ليكشتو زومت برح دعب نييليئارسإلا دنع ةدوجوم
كلذ ذنم ؟لحلا وه ام لاؤس ىلعً ادر ،تلصح يتلا تاشاقنلاو
ةيبعش تاروثو ،«يبرعلا عيبرلا» يِمسأ ءيش لك لبقو ،تقولا
ال مهنأ نويليئارسالا ثدحت ،رخآ مسا يأ وأ ةيمالسإ ةوحصو
ناريإ عم .ةدع بابسأل هللا بزح عم ةيناث برح ضوخ نوعيطتسي
لاق ،انمامأ دـيـحوـلا لحلا» ،برـح ضوـخ نوـعـيـطـتسي الً اضيأ
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برض يأ ،روحملا اذه يف ىطسولا ةقلحلا برض وه ،نويليئارسالا
ًاحضاو نكي مل نكل ،ركبم لكشب هنع اوثدحت رمألا اذه .«ايروس

برح نع نوثدحتي اوناكً اعبط .رمألا اذه قيقحت ةيفيك مهيدل
تءاج ،ايروس يف ثادحألا تأدب امدنع .ايروس ىلـع ةـيـلـيـئارسإ
.اوحاتراف ،نييليئارسإلا تارايخ مهأ ققحتل

ًاقلق دادزي يليئارسالا
؟نآلا اذام ..تاونس ثالث لبق اذه ÷
ةيجيتارتسالا ةئيبلا مّيقيو يليـئارسإلا سلـجـي اـمدـنـع نآلا }

لبقو تاونس ثالث لبق عضولا هيلع ناك املً افالخف ،هب ةصاخلا
ةهبجلا يف ةلكشم هيدل سيل نأ نآلا ربتعي يليئارسإلا ،نيتنس

روحم .همامأ فزنتسُت ايروس ىري يروسلا عوضوملا يف ،ةيرصملا
ًادج بعص عضو يف ينيطسلفلا ،ةريبك ةلكشم هجاوي ةمواقملا
ةمألا نأ حيحص .ةمألا لاغشنا ةجيتنو ةيلخادلا تاعارصلا ةجيتن

يف ةرضاح ىقبت نكـل ،نـيـطسلـف نـع ةـلـغشنـم ةـمـئاد تناـك
لكاشم اهيدل ةزغ .ةلكشم هيدل ينـيـطسلـفـلا نآلا .تاـباـطخلا
يتلا ةدوربلا نإ لقن انعد .قباسلا يف ةدوجوم نكت مل ةيفاضإ
عمو ،ناريإ عم ،روحملا اذه نيبو سامح نيب ىندألا دحلا يف تأشن

يف ً.اضيأ هريثأت هل ناك هلك اذه ،ايروس عم ةعيطقلا ،هللا بزح
امك هحالطصاب وأ ،ةقطنملا ىلإ يليئارسالا رظني اـمدـنـع ،لـمـجملا
تاديدهتلاو رطاخملا ةبسن نأ ربتعي ،ةيجيتارتسإلا ةئيبلا اهيمسي
نآلا .تندت دق ،تاونس ثالث لبق اهعقوت وأ ،اهروصت يتلا ىربكلا
ةلكشم ةقطنملا يف عضولا لك يف هيدل .كلذك دعي مل عضولا

وهو ،ناريإ عوضوم يفً ادج قلقم لماع اذه ،ناريإ اهمسا ةيقيقح
هيدل معن .برغلاو ناريإ نيب فالخ ميظنت ،براقت ،مهافت يأ نم قلق
ةروصلاب هعضوو هنيمطت ىلإ نويكريمألا جاـتـحـيً اـمـئادو ،قـلـق
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ظحالن كلذلو ،ناريإ عوضوم نم قلق وه .أجافتي ال ىتح ليصافتلاو
نأ بلطي هنإف ،يوونلا فلملا ملاعلا شقاني امدنع يليئارسإلا نأ
يليئارسإ بلط اذه ،ناريإل ةيخوراصلا ةردقلا شاقنلا ىلا فاضي
ةلكشم لازت ام يهو ،ناريإ هيدلً اذإ ً.ايكريمأً ابلط نوكي نأ لبق
.ةدوجوم
نع يليئارسالا ثدحتي امدنع ،نانبل يف ةمواقملا عوضوم يف ،الوأ
يف عضولا روطت نأ ضرتفي هنأ اهنم .ةدع اياوز نم هسجاوه

مل ،امً احالس هللا بزح ءاطعإ ىلع دسألا سيئرلا عجشي دق ايروس
وه ،ودعلا هحرطي يذلا ناونعلا وه اذه .يضاملا يف هيطعي نكي
حمسن ال نحنو رمحأ طخ اذه نأو ،نزاوتلل رساكلا حالسلا ىشخي
دقو نآلا اهمدختسي يتلا ججحلا لكو ،رتوتو قلق ةطقن يه .هب
اهنأ ءاعدالاو ريربتلا يف ،اتنج ىلع ةيليئارسإلا ةراغلا يف اهمدختسا
.حيحص ريغ اذهو ً،ايعونً احالس لقنت ةلفاق

يف هللا بزح دوجو ىري نأ نكمي يليئارسالا نأ حيحص ً،ايناث
اهيلإ رظني ىرخأ ةيواز كاـنـه نـكـل ،فازـنـتسا لـماـع ،اـيروس

ةربخلا مكارتب لصتت ،هيلا ةبسنلاب رطخأو مهأ يه يليئارسإلا
ةكرعم ترم ،يبرعلا ملاعلا يف ،ًالثم مويلا ينعي .هللا بزح دنع
كل لاق كعم وه نَم ةدعاق ىـلـع ،ةساـيسلاو مالـعإلا يف رـيصقـلا
ىهتنا رادقملا اذهب .كمتش ،كدض وه نَمو «ةـيـفاـعـلا كيـطـعـي»
.فلتخم دهشملا ،يليئارسإلا دنع نكل .يبرعلا ملاعلا يف عوضوملا

ليلجلا ىلع هنيع ..يليئارسالا
؟ةيليئارسالا ةبراقملا يف عسوتن نأ نكمي له ÷
هئاي ىلإ هفلأ نم ريصقلا يف ىرج ام يليئارسالا براق دقل }

سلجو ،لمعلا ّمت فيكو ماجحألاو راودألاو ةلـمملا هـلـيصاـفـتـبو
دنع شاقن دجوي ال .ةكرعملا لوح تاسارد ىرجأوً اديج اهبسحي
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ءاوس ،اهيلإ لخدن نأل انررطضا يتلا نكامألا يف انلوخد نأ ،دحأ
هللا بزح ةكراشم مجح نع لزعمب قشمد وأ ،نوملقلا وأ ريصقلا
ثدحتأ انه انأ ً.اديدج لمح دق اذه لك ،ةيروسلا تاوقلا بناج ىلإ
ًامامت ةفلتخم كراعم ىلإ تلخد تنأ .ةتحبلا ةيركسعلا ةيحانلا نم
ريصقلا دعب ،يليئارسإلا ناف ،كلذل ،نانبل يف ةمواقملا ةبرجت لك نع
.«ليلجلا ىلع يّوضيب مع ..وش ىلع يّوضيب مع» نوملقلاو

يف هللا بزح اهمكاري يتلا ةبرجتلا ةبقارمب موقي يليئارسإلا ،نآلا
نم موي يف ،نانبل يف هعم ام برح تلصح اذإ هنكمتس له .ايروس

يرجت عوضوملا اذه ؟ةكرعملا يف ةديدج تاهاجتاب بهذي نأ ،مايألا
مه نآلا ً.اريثأت هيدل نأ حضاوً اضيأ اذه .يدج لكشب هتشقانم
لكشت لازت ام ةزغً اعبط .هللا بزح مهسجاه ،ناريإ مهسجاه
.بعصأ اهفورظ نأ مهفلا عم يليئارسإللً اريبكً اسجاه

ايروس يف روحملا اذه راصتنا نم قلق نآلا هيدل يليئارسإلاً اعبط
مه .رصتنيس روحملا اذه نأ ضرتفي هنأل ،حوضوـب هـنـع رـّبـعـيو
،برحلا هذه ايروس تزواجت ام اذإ نولوقي .كلذ نم رثكأ نولوقي
راصتنا نم نوقلق مه يلاتلابو ،روـحملا اذـه لـكـل راصتـنا اذـهـف
تاعامجلا نيب ةمئاقلا ةقالعلا رسفي اذهو .دسألا راشب سيئرلا
،دودحلا دنع .نييليئارسإلا عم ةرطينقـلا ةـظـفاحم يف ةـحـلسملا
نيحلسملا ةكرح .تايفشتسملاو ىحرجلا ةياكح زواجتت ةصقلا

الو ،ةلماك ةكرح ةيرح كانه لب ال ً،ادج ريبك شماه اهيدل ،كانه
مهحيلستو نيحلسملا ةكرح ىلع ةيليئارسإ تاظفحت ةيأ دجوت
ًانايحأ .اهيلع نورطيسي يتلا طاقنلا ىلعو مهبيردتو مهدجاوتو
ةكرح ةيطغتو ةمدخ هـفدـه نوـكـي يلـيـئارسإلا فصقـلا ضعـب
اذه .ضرألا ىلع رومألا تغلب ّدحلا اذه ىلإ ينعي ،ةيناديملا نيحلسملا
دصرن نحن ،نانبل يف ةمواقمك انمامتها ضعب هيلون نأ انيلع ،ثلثملا

نيبو ةقطنملا هذه يف ةحلسملا تاعامجلا نيبً ادج ةنيتم ةقالع
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.نييليئارسإلا
ةيفارغجلا يف هللا بزح روضحل دودح وأ رمح طوطخ كانه له ÷

؟ةيروسلا
.نوكن نأ بجي ثيح نوكن نحن }

«تاروثلا»و ..زومت برح
؟ليئارسإ ةحلصمل يبرعلا عيبرلا ءاج له ÷
ال ،برغلا يف ىتحو يمالسإلاو يبرعلا نيملاعلا يف هنأ دقتعأ انأ }

امدنع ىتح ،ةءارق نم رثكأ كانه .لصح امل ةدحاو ةءارق دجوت
هيلإ ليمن ام ،نكل ً.انايحأ ةضقانتم تايطعم عمست تايطعملا براقُت

انتايطعم لالخ نم ةدع تارم عوضوملا اذه انشقان دقو ،هللا بزح يف
تأجاف ةيقيقح ةيبعش تايادب وه لصح يذلا نأ ةركف وه ،انتاقالعو
ىتح ةنهاو ،ةفيعض ،ةدساف ،«ةسّوسم» ةمظنأ كانه نأ يأ ،عيمجلا

يتلا نيناوقللً اعبت اهتقو ناحو ،يسفنلاو يونعملا ىوتسملا ىلع
،ةينبلا هذه ،نايكلا اذه .ةيرشبلا تاعمتجملاو خيراتلا ةكرح مكحت

هضعب ،يبعشلا عضولا يفً امكارت كانه نأ ،لصح ام .اهفاطق ناح
،ةيروتاتكيدلا ،ملظلا ،داسفلا لثم ،يلخادـلا عوضوملاـب ةـقالـع هـل
ريبك رخآ ءزج كانهو .نامرحلا ،رقفلا ،عوجلا ،تايرحلا ،نوجسلا
سنوت نم ءاقدصألا ضعب ءاج ،ًالثم .ليئارسإ عم عارصلاب ةقالع هل
،يسنوتلا بابشلا ىلـع6002 زومت برح ريـثأت نـع ينورـبـخأو
بضغ دجوي الأ .سنوت يف تلصح يتلا ةضافتنالا ىلع اهريثأتو
عوضوم يف ةيبرعلا ةمظنألا فقوم هاجت ةيبرـعـلا بوـعشلا دـنـع
.مراع بضغ كانه ،معن ؟نيطسلف

.ناوهلاب ،راسكنالاب ،لذلاب ةيبرعلا بوعشلا ىدل ساسحإ كانه
تزواجت ،زومت برح جئاتن ءوض يف تمدختسا يتلا تاريبعتلا
يف ةمواقملا هذه يه نَم وأ ،ريغصلا دلبلا اذه ،نانبل وه نَم ةصق
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ةقالع هلً اضيأ اذه .زاجنإلاو لعفلا ىلع ةردقلا ةلأسم حبصتل ،نانبل
.هئافخإ ىلع لمعلا متً اقحال اذه .لصح امبً ادج ةريبك
نأ ،رصمو ايبيلو سنوت يف تايادبـلا نـع اـنـمـهـف نـحـن ،ًالصأ
نييسنرفلاو نييكريمألا أجاف امك ةمظنألا أجافوً ايبعش أدب عوضوملا
امب ئجوف لكلا .ميلقإلا لود امك عيمجلاو يلودلا عمتجملاو برغلاو

ىلع اهتردق دح ىلإ روطتتس تاكرحلا هذه نأ اوردقي مل .لصح
فرعت مل ً.اقحال تكبرأ ةمظنألا ،معن .كانه وأ انه ماظن طاقسإ

.اهل يبعش معد دوجو مدعو اهفعضو اهنهو ةجيتن فرصتت فيك
بهذف ،هلجأ نم نورهاظتي فالآ ةرشع دجي مل ،كرابم ينسح ًالثم
ةيدوعسلا نأ نيلاله نيب لجسن .«لمجلا ةعقاو» ةعامج رجأتساو
،هللا ناحبس .هلك كارحلا اذه دض لوألا مويلا ذنم فقو نم لوأ

كارحلا عمو نيرحبلا يفو رصم يفو سنوت يف كارحلا دض تناك
رمعم عم ةوادع ىلع اهنأل تتـكس اـيـبـيـل يف ،ًالـثـم .اـيروــس يف

.يفاذقلا
ةدايق الو عورشم الب تاضافتنا

نكت ملو ،تبرطضا ةيميلقإلا ةمظنألا :هللارصن ديسلا فيضي
تناكو ،تايادبلا يف نيكبرم اوناك نويكريمألا .عنصت ام يردت
ةيجراخلا ةرازو نأ ضرتفن نأ انل .مهيدل رظن ةهجو نم رثكأ كانه
ةهجو هيدل (هيإ يأ يس) تارابختسالا زاهجو ،رظن ةهجو اهيدل
كابرإ كانه ناك .رظن ةهجو اهيدل (نوغاتنبلا)عافدلا ةرازو ،رظن
.دجتسملا عضولا اذه عم يطاعتلا ةيفيك لوح يكريمألا ىدل

،اهيلع قفاون ال يتلا ةيناثلا ةيرظنللً ادح عضن نأ نكمي انه ىلإ
ً،ايليئارسإ ـً ايكريمأً اططخم ناك هلك اذه نأ ،رثك نوديؤم اهلو
يف ةيبعشلا تاضافتنالا ةأشنل تدع اذإ هنأ ليلدلا .حيحص ريغ اذه
تلخد ةيبابشو ةيبعش تاضافتنا اهنأ دجتسف ،يبرع دلب نم رثكأ
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.تاكرحو تاعامجو بازحأً اقحال اهطخ ىلع
مهيدل ةياهنلاب ،ىمظع ةوقو ةيرامعتسا ةلود مهنأل ،نويكريمألا
نأ عيطتست اهنإف ،كابرإ ةدحتملا تايالولا ىدل ناك امهمف ،تارايخ
دجوت ال .ةيجولويديأ دجوت ال يأ ،ةيتامغارب ةلود يهف ،هكرادتت
يضتقت اذام ،حلاصم ،ةيتامغارب كانه امنإو ،تباوثو لوصأو ئدابم
مهنإ .ايروسو ناريإو قارعلاو ايبيلو سنوتو رصم يف مهحلاصم
اوكرحتي نأ نويكريمألا دارأ امدنع .مهحلاصم بجومب نولمعي
وأ تاعامجلا وأ تاهاجتالا يه نم :ةيرظن تجرخ مهحلاصم قفو
هذه ريدتو تاموكحلا هذهب كسمت نأ ةلهؤملا بازحألا وأ تاكرحلا
هذهب لبقن انك ءاوس ،ةقباسلا ةمظنألا رايهنا ةجـيـتـن نادـلـبـلا
مالسإلا ةرابع ىلع ظفحتأ انأً اعبط) .اهلبقن ال مأ ةيمالسإلا تاكرحلا
.(يسايسلا

؟ظّفحتت اذامل ÷
مالسإو يسايس مالسإ دجوي ال .ةيمالسإلا تاكرحلا لوقأ انأ }

.شاقن ىلإ جاتحيوً اقيقد سيـل فـيـنصتـلا اذـه ،يساـيس رـيـغ
،ةيمالسإلا بازحألا ،ةيمالسإلا تاكرحلا نع ثدحتن نأ عيطتسن
،لاح لك ىلع .يسايس مالسإ نع سيـلو ،ةـيـمالسإلا تاـعاـمجلا

ملاعلل ةيعقاو ةرظن كانه ،قطنملا نع ديعب ريغ اذهو ،ضارتفا لصح
بازحألا يه تناك يمالسإلا رايتلا بازحأو يمالسإلا رايتلا ،يبرعلا
ىلع ةردق رثكألا ىلوألا ةلهوللو ً،اميظنت رثكألاوً اراشتنا رثكألا
نأ ييأرب انأو ،عنام مهيدل سيل نويكرـيـمألا .لـيدـبـلا لـيـكشت
نأ يمالسإلا ملاعلا يف ناكم يأ يف ةلكشم مهيدل تسيل نييكريمألا

اهيدل سيلً اضيأ ليئارسإو ،ةيمالسإ ةكرح اهمسا ةكرح مكحت
يلصتو ةبجحم كتجوزو ً،ايحتلموً ايمالسإ نوكت نأ ةلكشم ال .عنام
ديرت ام ْلُك ،كل ادب ام لمعتو رمتعتو جحت نأو ،سمخلا تاولصلا
كيأر وه ام ؟ليئارسإ نم كفقوم وه ام يل لق نكل ،ءاشت ام ْسبلاو
اكريمأ نم كفقوم وه امو ،تاورثلا عم ىطاعتـت فـيـك ؟طـفـنـلاـب
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.كب ًالهسو ًالهأ ،يكريمألا عورشملا عم تنأ ؟ةقطنملا يف اهعورشمو
.كيلع زَهجُي نأ بجي يكريمألا دض تنأ

ةيلقعلا يه هذه ،لصألاب .ةلـكشم مـهـيدـل تسيـل ،قـمـعـلا يف
بابلا اوحتفف .ةيرظنلا هذه باحصأ مه زيلكنالا ناك ،ةيزيلكنالا
ةيمالسإلا تاعامجلا ضعب وأ ةيمالسإلا تاكرحلا ضعب مامأً اعساو

ال .رخآلا دلبلا نع فلتخت يتلا هفورظ هل دلب لك .ناكم نم رثكأ يف
.مخض ثرإلا ،ةغلاب تابوعص هـيدـل دـلـب لـك نأ يف كش دـجوـي
مل ،فاطملا ةياهن يف .ةمخضً اضيأ مهتاعقوت راوثلا ،سانلا تاعقوت
دحلا قيقحت ىلع رداقلا ليدبلا نآلا ىتح نادلبلا هذه يف رفوتي
.نيرئاثلاو نيضفتنملا تاعقوت نم ىندألا

جاتحي ،لامكتسا ىلإ جاتحي ام نكل ،حضاو رمألا ةطقنلا هذه ىتح
هذه ىلإ لصوأ يذلا وه يتاذلا زجعلا له ً:الثـمـف ،تاـموـلـعـم ىلإ
مامأ ةيبرعلا لودلا هذه نآلا عضو يلاتلابو ،تاماسقنالاو تارايهنالا
؟هزواجت نكمي الأ ً،اعقاوً ارمأ حبصي فوس يذلا ماسقنالا نم ديزملا

يف ام ناكم يف كانه مأ ،انه ىلإ لصوأ يذلا وه يتاذلا زجعلا له
نادلبلا هذه عفدل ططخت ،ةيميلقإ لود اهعمو ىمظع ىوق ،ملاعلا
ةدعاسم ةيأ مدقت ملو يتاذلا زجعـلا تفـظو لـه ؟مـيسقـتـلا ىلإ

ال ىتح لئاسولا لك تمدختسا لهو ،تنتفو تضّرح لهو ،ةيدج
ىلإ نادلبلا هذه بهذت ىتحو ،لودلا هذه نم دلب يأ ةعماج مئتلت
.تايطعم ىلإ جاتحي اذه نكل ،نكمم اذه ؟ميسقتلا راسم

لود ىلا ةيدوعسلا ميسقت
؟يليئارسالا نع اذام ÷
هتحلصم .ةحضاو هتحلصم نإف ،يليئارسإلا ىلإ يتأت امدنع}

،بورحلا نم ديزملا ،ةئزجتلا نم ديزملا .تيتفتلا نم ديزملاً اعطق
،يفئاط ،يبهذم ً،امهم سيل ؟ساسأ يأ ىلـع ،لاـتـتـقالا نـم دـيزملا
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نأ مهملا .مهم ريغ ،يوهج ،يقرع ،يلبق ،يرئاشع ،يلئاع ،يركف
نيملاعلا دادتما ىلعً اضعب انضعب لتاقي نأو ً،اضعب انضعب لتقي
له نكل .ةديكأ ةحلصم ليئارسإل ةبسنلاب اذه .يمالسإلاو يبرعلا
ملاعلا يف اذه لعفت يه «اهداسوم»و اهتزهجأ لالخ نم ليئارسإ
.ةردقلا هذه لك اهيدل ليئارسإ نأ دقتعأ ال انأ ؟يمالسإلاو يبرعلا
ةرداق اهنأو ةينمألا ليئارسإ ةردق يف ةغلابملا نم عون لصحيً انايحأ

ديكأ ،ةحلصملاب نكل !يمالسإلاو يبرعلا ملاعلا تتفتو قزمت نأ ىلع
ةمكاحم ىلإ جاتحي اذه نإ تلق دقو ،مويلا .ليئارسإ ةحلصم هذه
نأ دقتعأ ،يكريـمألا ىلإ تبـهذ اذإ ،تاـموـلـعـمو تاـيـطـعـم ىلإو
ىقبتو ةقطنملا بهذت نأ .اهتاذ ةحلصملاً اضيأ مهيدل نييكريمألا
ةياهنلا يف ،تاونس سمخل ،عبرأل ،ثالثل ،نيتنثال ،ةنسل ةلعتشم

لودلاو ةفيعضلا لودلا نم ديزملا يأ ،أزجملا ةئزجت ىلع رقتستس
،ةقطنملا ىلع اكريمأ ةنميه مدخي اذهو ،ةريغصلا لودلاو ةليزهلا
ةيركسعلا اهتنكث يمحيو اهتاردقمو اهتاناكـمإ لـك اـهـترداصمو
.اكريمأ ةحلصم ينعي ،ليئارسإ يأ ،ةقطنملا يف ةمدقتملا

ناك ً.ايبعش كرحت عضولا نإ لوقت يتلا ةركفلا ىلإ ليمن نحن
يتاذ دقن ءارجإ اودارأ مه اذإ ،تاروثلا هذه دنع يقيقح زجع كانه
،طيطخت ةلكشم ،ةدايق ةلكشم كانه .مالكلا اذهب اولبقي نأ مهيلع
.لكاشم ةعومجم يأ .يجيتارتسا لقع ةلكشم ،عورشم ةلكشم
نم ءاجو ،هرخآ ىلإو ةيوينب ،ةدوجوم ةلئاـه فـعض طاـقـن كاـنـه
تتفي نأ يف هتحلصم نأ نـيـبـت نـكـل ،دـعاسيس هـنأ اوضرـتـفا
.تيتشتلاو قيزمتلا ىلإ انبهذف ..تتشيو
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انلغش عرازملا ةيلمع
كابتشالا دعاوق رييغتب حمسن نلو ..

ةكراشم ةيبرع ًالودو ةيميلقإ ًالود ،ةقطنملا يف ًالود كانه نأ ملعأ انأ
ميسقت همسا يذلا شاقنلا نم ىوتسملا اذه يف ىندألا دحلا يف

ثالث لبق ىتح .شاقنلا اذه ىلإ تعمتسا انأ .ىربكلا ةيبرعلا لودلا
كانه ناك ،«يبرعلا عيبرلا»ـب يّمُس يذلا اذه لك لبقو ،تاونس

نويسنرفـلا .يساسأ لـكشب نـيـيـكرـيـمألا ىدـل يدـج شاـقـن
،يكريمأ رارقلا ،نآلا نكل ،شاقنلا اذه نم نوبيرق نويناطيربلاو
ىلإ لصو شاقنلا ؛يجيلخ اهردصم تامولعملا هذهو ،يتامولعم هذهو
ميسقت ةرورض لوح شاقن ينغلب ،ةيدوعسلا لبقتسم نع مالكلا
.ةدع لود ىلإ ةيدوعسلا
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دودحلا برق بزحلا فادهأ دحأ ىلع ةيليئارسإلا ةراغلل مكمهف وه ام ÷
؟ةيروسلا ـ ةينانبللا

لواحي يليئارسإلا نأ ةريخألا ةيليئارسإلا ةراغلل انُمهف نحن }
قدأ لكشب وأ ،ةبعللا دعاوق رييغتل مئاقلا فرظلا نم ةدافتسالا
.كابتشالاو عارصلا دعاوق رييغت

يف ةلحرم ىلإ لصي نأ يليئارسإلا لواح ةريخألا تاونسلا يف
قمعب ةينانبللا يضارألا لخاد ىلإ لوخدلا نم اهيف نكمتي بونجلا
.ينانبللا شيجلاو «ليفينويلا» ربع جلاعي ناك اذهو ،راتمألا ضعب
عنمل دودحلا لماك ىلع ةدوجوم نوكت نأ ةمواقملا نمً اعقوتم سيلو
.ةينانبللا يضارألا لخاد راتمأ ةعضب نييليئارسإ دونج لوخد

قمع ىلإ لوخدلا لواحي يليئارسإلا نأ ةريخألا ةدملا يف نيبت نكل
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ءزج ،ةدع فادهأ قيقحتل كلذو ،ةدع تارم لخدو ،ةينانبللا يضارألا
،لكاشملا لك لحي ال يوجلا عالطتسالا نأل ،يناديملا عالطتسالا اهنم
ليصافت كانهو ،اـهـنـمؤي ال يوجلا عالـطـتسالا ،اـياوز كاـنـه نأل
عالطتسالا نع ىنغ ال كلذل ،يوجلا عالطتسالاب ُّلحت ال تامولعم
مت يتلا ةزهجألا لثم ،سسجت ةزهجأ عرزل لخدي دق وأ ،يناديملا
نأ نكميو ،بونجلا يف ةيكلسلا تالاصتالا ةكبش ىلع اهفاشتكا
ةعومجم مدخي لوخدلا اذه .صاخشأ لتقل تاوبع عرز هفده نوكي
.فادهأ

نيتوبع ةنوبللا ةقطنم يف انعرزو ً،ارارق انذخأ تقولا كلذ يف
ةديعب تسيلو ،ةينانبللا يضارألا قمع يف ةقطنم يهو ،نيتريبك
كلذ يف ريجفتلا لصح امدنعو .دودحلا نعً ارتم نيرشع وأ ةرشع
ال اننأ ودعلل ةلاسر لاصيإ ةيلمعلا كلت فادهأ نمً ادحاو ناك تقولا
ملعنو هيلإ لخدت ناكم يأ يفو ،كابتشالا دعاوق رييغتب كل حمسن
.ةهجاوملل ةعاجشلاو مزعلاو رارقلا انيدل .كهجاونس نحن ،هب

نأ هدافم ،سابتلا هدنع راص نوكي نأ نكمي تقولا عم يليئارسإلا
همالعإ لالخ نم ممعي نأ نانبل يف رخآلا قيرفلا لواحي امك ـ ةمواقملا
سابتلالا اذهو ،ةقلقو ةفئاخو ةكبترم يهو فعضلاو جرحلاب رعشت ـ
.كابتشالا دعاوق رييغت ىلع هئّرجي

مغرلاب ،ةمواقملا نأب ةلاسرلا يه تقولا كلذ يف ةنوبللا ةوبع ةميق
.هجاوت نأل ةدعتسمو ةحوتفم اهنيع نأ الإ ،ايروس يف لتاقت اهنأ نم

ةنوبللا ريجفت طقسي نأ ـً ادج يعيبط لكشب ـ ضرتفملا نم ناك
نحن .ىحرج طقف امنإو ىلتق طقسي مل نكلو ،ودعلا دونج يف ىلتق
ةيلمع ذفنن انك امنإو ،ىحرج وأ ىلتق طقس نإ نيلوؤسم انسل

.ةيعيبط ةيركسع
بتري ذخأ يليئارسإلا نأ حضاولا نم ناك ةنوبللا ةيلمع دعب
عوضوملا نع تثدحت دقو .ًالهس سيل رمألا نأ ساسأ ىلع هتاباسح
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ىلع ةحايسلا نإ تلقو ،ينلع لكشب بعشلا اتيع لافتحا يف اهنيح
نأ ملـعـن ثيـح :تلـق ثيـح ً،اـطاـتحم تنـكو ،تهـتـنا دودحلا
ال ىتح كلذو ،هجاونس نحن دودحلا قرتخي وأ مدقتي يليئارسإلا
ثيح :تلقف ،درن ملو ام ناكم يف مدقت يليئارسإلا نأ دحأ لوقي
.ملعن

ريغً اقرخ كانه نأً ارهاظ سيل نآلا ىتحو ،هتجلاعم متت فلملا اذه
لخد ،قرزألا طخلاو ينقتلا طخلا نيب دودحلا ىلع لصحي ام
عزن مويً اديدحتو مايأ لبقو ،راتمأ ةعبرأ وأ راتمأ ةرشع دونجلا
ً.ارتم رشع ةعبرأ قرخلا ناك ..ةدرو ةلخ يف تايارلا
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اتنج يفً ارخؤمو ايروس يف تاراغلا نم ريثكلا رربي يليئارسالا راص ÷
؟هللا بزحل يعونلا حالسلا عوضومب

ءاعّدالا وهو هل سيسأتلا يليئارسإلا لواحي ءيش كانه ،معن }
ناك ولو هفصقيسف ،نانبل ىلإ يعون حالس يأ لوخدب ملع اذإ هنأب
.ةينانبللا يضارألا لخاد كلذ

رهشألا يف تداز هتريتو نكلو ،تاونس ذنم ودعلا هددري مالكلا اذه
.ةيضاملا

مل وأً احالس انملتسا دق انك اذإ لوقن نأ نيينعم انسل نحن ً،اعبط
دقل هل لوقن ثيحب ودعلا عم ةيمالعإً ابرح ضوخن ال اننأل ،ملتسن
.دراولا اذه يف انسلو ،هفصقت ملوً احالس انلخدأ

ىتحو ً،ايمسر ةراغلا ّنبتي مل وه ،اتنج ىلع ةراغلا ودعلا ذفن امدنع
نع ةيليئارسإلا مالعإلا لئاسو تثدحت دقل .اهّانبتي مل وه نآلا
مل نآلا ىتح نكلو ،نويليـئارسإلا نوـلـلـحملا كلذ رـكذو عوضوملا
يف مهفظوي نيذلا ءالؤه ،هنم نيبيرقلا نكلو .يمسر ٍّنبت ردصي

،هللا بزحلً ايعونً احالس لقنت ةلفاق وه فدهلا نأب اوعّدا هتمدخ
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.حيحص ريغ اذهو
فده اهل ةراغلا نوك نم رثكأ هنإ لوقلل ليلحتلاب ليملا نكمي
،ضبن سج ةباثمب عقاولا يف يه ً،اددحمً ائيش فدهتستو ،يدج
موقي نأ ىنعمب ،كابتشالا دعاوقل رييغتو ةلداعملل رييغت ةباثمبو
تكسي هللا بزحو ،هللا بزحل يركسع عقوم فصقب يليئارسإلا
سسؤي اذه يلاتلابو ،ايروس ةهبجب لوغشم هنأل در يأب موقي الو
ودعلا يتأي دق ،عوضوملا اذه ىلع توكسلا مت اذإف ةلبقم تابرضل

نأ ىوعدب ناكم يأ يف تيب يأو فده يأو ةنحاش ةيأ برضيلً ادغ
.يعونلا حالسلا برضن نأب نومزتلم نحنو يعون حالس اذه

:بوسحم ودعلا هراتخا يذلا ناكملا نأ ىتح
.نويندم هراوجب دجوي ال لالتلا يفً ايركسعً افده ودعلا راتخا ً:الوأ
كلت يف .ةيروس وأ ةينانبل ضرأ يه له .ةسبتلم ةقطنملا ً:ايناث

ضارأ كانه نأ امك ،نويروس اهكلمي ةينانبل ٍضارأ كانه ةقطنملا
.نوينانبل اهكلمي ةيروس
رييغت يأ ضفرن اننأ ديكأتلل كلذ ناك نايبلا انردصأ امدنع نحن
.كابتشالا دعاوق يف
اعبش عرازم ةوبع معن :ةمولعملا هذهب مويلا «ريفسلا» صخنسو

ينعي ،ةمواقملا لمع نم يه هللا بزح نآلا ىتح اهانبتي مل يتلا
ىلع درلا نم ءزج اذه امنإو ،درلا سيل اذهو ،«هللا بزح لغش»
نع مالعإلا ةسايسب انسفنأ مزلن نأ ديرن ال نحن .ةيليئارسإلا ةراغلا

.ةديدج ةسايس هذهو ،لعفن ام لك
هلعفن ام ،ةسايسلا تناك ةمواقملا لمع لالخو ،بونجلا يف ً،اقباس

.هانبتن
ةقالع انل نوكي دقو ،يفنن نأ الو ىنبتن نأ ال نيينعم انسل نحن نآلا
نحن اعبش عرازم ةوبع عوضوم يف نكلو .ةقالع انل نوكي ال دقو
ةئم مهف يليئارسإلاً اعبطو .درلا نم ءزج اذه نإ لوقنو كلذ ىنبتن
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نم رتيوتلا ىلع لزن ام .هللا بزح عنص نم ةيلمعلا هذه نأ ةئملا يف
.دجلا لمحم ىلع دحأ هذخأي مل «شعاد» لبق نم ةيلمعلل ٍّنبت
نأو كابتشالا دعاوق يف رييغت ال هنأً اديج ةلاسرلا مهف يليئارسإلاو
نأ ةعاجشلاو ةيدجلاو مزعلاو ةدارإلاو رارقلا كلمت ةمواقملا هذه
ةمواقملاوً ايركسعً افده تبرض تنأ :(اهدافم ودعلل ةلاسرلاو) .درت
.يركسع فده ىلع تّدر

اننأو درن اننأ اهدافمو ةحضاو ةلاسرلا تناك ،«عرازملا» ةيلمع دعب
تسيل انه ةصقلا نأل ،ودعلا ةحلصمل كابتشالا دعاوق رييغتب لبقن ال
.عدر ةصق يه امنإو ،كابتشا دعاوق ةصق

ـ ةجح نودبو ةجحب ـ راصو ةحاـبـتسالـل يلـيـئارسإلا داـع اذإ
ىلإ عسوتي مث نمو ،ةيركسعً افادهأ فصقي ةيعفدملا وأ ناريطلا
تاونسلا لالخ زُجنأ ام لك نأ هانعم اذهف ،ةيندم فادهأ فصق
،مويلا ىلإ6002 ىلإ6991 ناسين مهافت نم ىندألا دحلابو ،ةيضاملا
.عاض دق نوكي
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؟كيأرب ةلاسرلا تلصو ÷
ءاوس ،عوضوملا اوّميق امدنع نييليئارسإلا عيمج ً.اعبط معن }

هذه اولمعتسا مهلك ،تسينـكـلا وأ مالـعإلا وأ نـمألا وأ رـكسعـلا
ال هنأ هللا بزح نم ةحضاو ةلاسر اعبش عرازم يف ةيلمعلا :ةرابعلا
.ليئارسإ عم برح يف لوخدلا ىشخي

يف مكدوجو لظ يف ليئارسإ عم برح يف اولخدت نأ مكنكمي له ÷
؟ايروس

ايروس يف يرجي امع لزعمبو ـ ةمواقملا ،ةردقلا عوضوم يف }
ماعلا يف هيلع تناك امم ريثكب ىوقأ يهً اعطق ـ ايروس يف لاغشنالاو
ةردقلا ةهجل نإ ،ةقيقح وه امنإو ،ةغلابم هيف سيل اذه .6002
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كلذو ،بيردتلا ةهجل ،ةيلاتقلا ةءافكلا ةهجل وأ ،ددعلا ،ةيرشبلا
مرتحم جمانرب عضُو6002 برح دعب ،ايروس يف ثادحألا لبق ىتح
ىوتسملا ،يرشبلا رداكلا ىوتسم عفر هفدـه دـيـعصلا اذـه ىـلـع
ةردقلاف .ةرادإلاو ةدايقلاو طيطختلاو مهفلاو يتامولعملاو يركفلا
تاردقملاو ،6002 يف هيلع تناك امم ريثكب ربكأ ديكأتلاب ةيرشبلا
يليئارسإلاو ،6002 ماعلا يف هيلع تناك امم ريثكب ربكأً اضيأ ةيداملا
.كلذ ملعي

ًابرح ليئارسإ تضرف اذإ ،ال مأ ايروس يف لاتق كانه ناك ءاوسو
يف تلتاق امم ريثكب لضفأ لتاقتس نانبل يف ةمواقملا نإف نانبل ىلع
ً.امامت موسحم اذهو ،ايروس يف يرجي امم مغرلاب6002 ماعلا
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نوكت لهو ،ةلحرملا هذه يف نانبل دض برح ىلإ يليئارسإلا بهذي له ÷
؟ةدودحم ةهبجلا

يف كاراب دوهيإ لاق بيرقلا سمألاب .هتاباسح هيدل يليئارسإلا }
ىلإ نوهـجوـتـي بصاـنملا نوـكرـتـي اـمدـنـع ءالؤه) هـل ةرضاحم

،ةينقتلاو ةينفلا ةيحانلا نم حيحص هريذحتو ً،ارذحم (تارضاحملا
حبصت فوس تقولا عم ةقـيـقدـلا خـيراوصلا اـيـجوـلوـنـكـت نإ
نأ نكمي هنأو ً،اعونوً اّمك ةدقعم ريغو لانملا ةلهس اـيـجوـلوـنـكـت
،..و يمالسإلا داهجلاو سامح ةكرحو هللا بزح لثم اهيلع لصحي
نأ اهنكمي ـ هللا بزح صخألابو ـ ةمواقملا تاكرحلا هذه يلاتلابو
يف لاق وهً اعبط ،ةلتحملا نيطسلف يف قمع يأ يف فده يأ برضت
.ليئارسإ

نإف ةلبقملا برحلا أدبتس امدنع :لوقي ودعلا شيج ناكرأ سيئر
نأ دصقي وهو .يتذفان ىلإ لخديس هللا بزح هقلطي خوراص لوأ
ىلإ لخدتو بيبأ لت بيصت ،ةقيقد خيراوص نانبل يف ةمواقملا ىدل



34

.ناكرألا سيئر بتكم ةذفان
ىلع حرطت ،برحلا رارق ذاختا سردت امدنع ليئارسإ نإف ،انه نم

يف ةمواقملا عم برحلا هذه مسح ىلع ةرداق يه له :لاؤسلا اهسفن
تاباسحلا انه ،ةقطـنملا يف لصح اـم لـك نـع لزـعـمـب ؟ناـنـبـل
نم سيل :لاؤسلا ىلعً اباوج لوقأ انأ كلذل .ةوقب لخدت ةيركسعلا
ةجيتن كلذو ،ةقطنملا يف ةديدجً ابرح ررقت نأ ليئارسإ ىلع لهسلا
هزجنت نأ نكمي امو لصحت نأ نكمي يتلا ةكرعملا ةعيبطو تاناكمإلا
.اهب قحلت نأ نكمي يتلا رئاسخلاو برحلا هذه نم ليئارسإ

قفتم اذهو ،ةلبقم برح يأ ىلإ ةبسنلاب ساسأ هدنع يليئارسإلا
لخدي ال هنأ ،ةينمألاو ةيركسعلاو ةيسايسلا تادايقلا لك دنع هيلع
نوكيس هنأبً اعطاقوً ادكأتم ناك اذإ الإ ،نانبل يف ةمواقملا عم برحب
.حضاوو نّيب رصن ىلإ لصتو ،ةعيرسو ةمساح ةكرعم مامأ

،ةلوفعلاو طسولاو ينيطسلفلا لامشلا ةكرعملا تلاط ةيضاملا ةرملا
ةكرعم لمحتي ال وهو ،كلذ ملعي وه .بيبأ لت نع وهف نآلا مالكلا امأ
قيقد لكشب برضلل ةضرع نايكلا قمع اـهـيـف نوـكـيو ،لوـطـت
.ددحمو

نأ هنكمي نانبل عم برح ىلإ بهذ اذإ هنأ يليئارسإلا نمضي له
ً؟امساحوً اعيرسً ارصن ققحي

«ةعامجلا» .كلذ لوقي ليئارسإ يف دحأ كانه سيل نآلا ىتح
ال نأ نم ةيشخ ،«فقسألا اوّلعي» ال نأو تاعقوتلا اوعفري ال نأ اوملعت
.فقسألا هذه نم ءيش قيقحت ىلع اوردقي

نآلا عضولا نيب قرف دجوي ال هنأ انيأر نحن يسايسلا ىطعملاب
.ىضم يذلا عضولا نيبو

يبرعلا عضولا ناك ىتم :باوجلاو ،ئيس يبرعلا عضولا نإ لاقُي دق
نأ ودعلا ررق اذإ ةيليئارسإلا تاباسحلا يف لخدي وأً اعدار وأً اعنام
؟يبرع دلب يأ وأ ايروس وأ ةزغ وأ نانبل ىلع يدتعي
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دحلاب .6002 نم لضفأ نآلا يسايسلا ىطعملا ربتعأ انأ ،سكعلاب
.برحلا هذه عم تناك ةيـبرـعـلا لودـلا بلـغأ6002 يف ىـندألا
تعمتجا ينامثلا لودلاو ،برحلا هذه عم تناكً انلع ةيدوعسلا
سورلا ناكو ،برحلل ىلوألا ماـيألا يف اـنـتـنادأوً اـناـيـب تردصأو
.مهسافنأ اوديعتسي نأ نولواحي

ةمواقملا .لضفأ انعضو نإ لوقأ انأ يلودلاو يميلقإلا ىطعملاب مويلا
ـ يبسن لكشب رومألا انذخأ اذإ ـ يلودلاو يميلقإلا اهعضو ،نانبل يف

.6002 برح ةيشع هيلع تناك امم لضفأ
ةقطنملا لغشي ام ىقبي نأ يه نآلا ليئارسإ ةحلصم نإف ،كلذ ىلإ
.ةيلخادلا تاعارصلا وه اهلك
.ةيمالسإلاو ةيبرعلا بوعشلا اهاسنت نأ ليئارسإ جاتحت مويلا

ودعلا عم عارصلا ةيولوأ ديعيس ةديدج ةيليئارسإ برح يأ نش
مهو ،يبرعلا عراشلاو يبرعلا نادجولاو يبرعلا لقعلا ىلإ يليئارسإلا
.كلذل نيرطضم اوسيل

نم ةيناديملاو ةيركسعلا تايطعملا بسحب هنإ لوقأ انأ انه نم
نش ىلع ليئارسإ مدقت نأ دعبتسأ ،ةهج نم ةيسايسلاو ،ةهج
.نانبل ىلع برح

يتلاو ةيحاضلا فرط دنع تلصح يتلا لايتغالا ةيلمع جردنت نيأ ÷
يتـلا يه لـيـئارسإ نأ نوـمزجت لـه ؟سيـقـلـلا ناسح جاحلا تفدـهـتسا
؟اهتلعف

.اذكه ّةيلوألا انتايطعمو ،اذكه انُمهف نحن }
.دحلا اذه ىلإ ةبيرق تحبصأ دق ليئارسإ نوكت نا فيخم رمأ ÷
..ةبيرق تناكً امئاد ليئارسإ نأ ةلكشملا }
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تأدبو ةموكحلا اهتّرقأ يتلا ةينمألا ةطخلا دنع نم يلحملا قشلا أدبنل ÷
نأ لامشلا ةمصاع ىلعً امازل ناك لهو ،عاقبلا مث سلبارط يف اهذيفنت
،ىحرجلاو ءادهشلا تائم طقسي نأو كراعملا نم ةلوج نيرشع شيعت
؟ةقباسلا تارملا نع ةفلتخم نوكتس ةرملا هذه ةبراقملا نأ نمضي اذامو

ًامئاد ،ةقباسلا تارملا يف .ةرملا هذه ةفلتخم نوكتس اهنأ دقتعأ}
يف ةيساسألا لماوعلا دحأ .يسايسلا رارـقـلا يف ةـلـكشملا تناـك
ىلإ رخآلا قيرفلا ةدوع وه ططخلا هذهل رـيـبـكـلا رارـقـلا ذاـخـتا
يأ ىلع اوقفاو امل ةطلسلا جراخ اوقب ول مهنأ دقتعأ انأ .ةطلسلا

ال امم .قباسلا يف يرجي ناك ام اذه .اهولّطع امبر لب ،ةينمأ ططخ
،ةيادبلا ذنمو اننأل ً،اعفان ناك (ةموكحلا رييغت) لصح ام نأ هيف كش
ًادج نيصيرح انك ،يتاقيم بيجن سيئرلا فيلكت لظ يف ىتحو
.رخآً ارايخ اوذخأ مهنكلو ،رخآلا قيرفلا ةكراشم ىلع
،ةيسايسلا ىوقلا بلغأ اهيف تكراش يتلا ةموكحلا ناف ،مويلا اما
نكلو ءطبب يشمت دق .ربكأ تازاجنإ ققحت نأ ديكأتلاب اهنكمي
.ربكأ تازاجنإ ققحت نأ عيطتست

ةيباهرإلا تاميظنتلا نم ةعومجم رظحب يدوعسلا يكلملا رمألا له ÷
؟دعاسم رصنع نانبل يف تادادتما اهل يتلا

قيرفلا عجش دق وهوً اريثك دعاسيس رـمألا اذـه دـيـكأتـلاـب}
اذه ةهجاوم يف ةيدج ةكراشم هل نوكت نأ ىلع رخآلا يسايسلا
وأ ،هاجتالا اذه يف ةيمسرلا ةينمألا ةزهجألا ضعب لمع ليعفتو ،رمألا
بسانملا ءاطغلا ميدقت وأ ،ةينـمألا طـطخلا ضعـب ىـلـع ةـقـفاوملا
وأ لكشب ترثأت دق ،تاوطخلا هذه نأ دقتعأ انأ .ينانبللا شيجلل

 يريفكتلا رطخلا
يليئارسإلا رطخلا عم مزالتي
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.يدوعسلا رارقلاب ،رخآب
مامت سيئرلا ةموكح اهتذختا يتلا تاوطخلل يلوألا مكمييقت وه ام ÷

؟ىرخألا تافلملاب وأ ،تانييعتلاب ءاوس ،مالس
لك ميدقتب انمقو تارارقلا هذه يف ءاكرش انك نحن ،ديكأتلاب}

.ةبولطملا تاليهستلاو مزاللا نوعلا
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ريفوتبو تالاح ةياعربً انايحأ بزحلا مهتُي ،سلبارط عوضوم يف ÷
؟ىدم يأ ىلاو ديفي ،نآلا ىتح زجنأ ام .اهل يسايس ءاطغ

يرجي ناك ام نأل ،نانبل لكلو لامشللو سلبارط ةنيدمل ديفم وه}
يمالعإلاو يساـيسلا خاـنملا رـيـتوـت ىلإ يدؤي ناـك سلـبارـط يف

ىلإ يدؤت تاوطخ يأ .نطولا ةحاس دادتما ىلع يسفنلاو يبعشلاو
تاحلاصمل تامّدقملا ةئيهت ىلإ ،سوفنلا ةئدهـت ىلإ ،ءاـمدـلا نـقـح
لكشت نأ نكميو ،لصحت نأ بجيو لبقتسملا يف لصحت نأ نكمي
وأ يساـيسلا ىوـتسملا ىـلـع ءاوس عسوأ تاوـطخل تاـمدــقــم
ةمهم ديكأتلاب تاوطخ يه ،يشيعملا وأ يداصتقالا وأ يعامتجالا

ً.ادج
ةبراقملاب ءافتكالا مدع دكؤن ،سلبارط وأ لامشلا عوضوم يف

ةيعامتجاو ةيسايس ،ةلماش ةبراقم ىلإ وعدن لب ،ةيئاضقلاو ةينمألا
نيب ةيقيقح تاحلاصم ءارجإ ىلإ وعدنو ،ةيـئاـمـنإو ةـيداصتـقاو
.نكمم نواعت ىصقأ ىلإ وعدنو ،ةفلتخملا تاهاجتالاو تارايتلا

؟نآلا ىتح تردص يتلا ةيئاضقلا تابانتسالل مكمييقت وه امو ÷
نكت مل اهنأ ،ةيئاضقلا تابانتسالا ىلع ةظحالم لجسن اننإ}

.رظتننو عقوتن انك امك ةنزاوتم
؟ًالاكشإ ببست مل تاظفحتلا هذه ÷
لكب ةطخلا ليهست لجأ نم نواعتـم عـيـمجلا نآلا ً،اـيـلـمـع}
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تالاكشإ وأ تاظفحت وأ تاظحالم نم كانه تناك اذإو .اهداعبأ
.تقولا عم اهتجلاعم نكميف

ًاصوصخو ةيسايس تاراوح حتف يدؤي الأ ،ةينمأ ةبراقملا ىقبت ال ىتح ÷
؟ةينمألا ةطخلا نيصحت ىلإ لبقتسملاو هللا بزح نيب

نمو ،ةموكحلا يف نآلاً ايلمع .راوحلل نيزهاجً امئاد انك نحن}
ىلع متت تاراوحلا هذه ،اهيف ةيسايسلا ىوقلا بلغأ دوجو لالخ
تافلم جلاعت نأ لواحت ةيلاحلا ةموكحلا .ءارزولا سلجم ةلواط
يباينلا سلجملا ىلإ ةايحلا ةدوع لاحلا كلذك .ةيساسأو ةريبك
ةيباينلا لتكلا فلتخم مامأ باوبألا حتف نأ امك .يباينلا لمعلا ىلإو
كانهو ً،اعبط دعاسي ةريبكو ةمهم اياضق يف شقانتتو لصاوتتل
سمتو ليجأت يأ لمتحت دعت مل يتلاو ةلجؤملا اياضقلا نم ريثكلا

.بتاورلاو بترلا ةلسلس عوضوم اهنيبو ،نينطاوملا ةايح
يباينلا ىوتسملا ىلع راوحلا نوكي نأبً ارارق متذختا متنأ ً،ايلمع ÷

ىوتسملا ىلإ لبقتسملا رايت عم راوحلا ىوتسم عفر اوررقت ملو ،يرازولاو
.يسايسلا

يأب تاونقلا حتفب الو يسايسلا راوحلاب ال ةلكشم كانه تسيل}
.لبقتسملا رايت عم تايوتسملا نم ىوتسم

؟ةيضاملا ةلحرملا يف راوحلا عاطقنا ةيلوؤسم لمحتي نَم ÷
لوح لصح يذلا فالخلا ةجيتن ناك راوحلا عاطقنا نإ لقنل}

كلت تعبت يتلا ءاوجألاو فورظلا .يريرحلا دعس سيئرلا ةموكح
نأ ديرن ال .يعيبط لكشب راوحلا عاطقنا ىلإ تدأ يتلا يه ةلحرملا
.راوحلا عاطقنا ةيلوؤسم هدحو فارطألا نم فرط يأ لّمحن
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ينطولا راوحلا ةسلجل هللا بزح ةعطاقم عم مالكلا اذه ضقانتي الأ ÷
؟ةلبقملا راوحلا ةسلج ىلع بحسني فقوملا اذه لهو ؟ةريخألا
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بابسأ اهل تناك ينطولا راوحلا ةلواط ةعطاقم .فلتخي رمألا}
،يعيبط لكشب ةموكحلا تاسلج يف كراشن ًالثم نحن نآلا .ةفلتخم
.ءارزولا سلجم سيئر وأ ةيروهمجلا سيئر اهسأرت ءاوس
راوحلا ةـلواـط نأل ،فـلـتخم عوضوـم راوحلا ةـلواـط عوضوـم

عوضوـم وـه ـ دـيـحوـلا هـنإ لاـقـُي لـب ـ يساسألا اـهـعوضوـم
يف ةيروهمجلا سيئر اهقلطأ يتلا فقاوملاو ،ةيعافدلا ةيجيتارتسالا
اهنأ دقتعأ ...ةريـخألا عـيـباسألا يفً اصوصخو ،ةرـيـخألا رـهشألا
هذهب ةيضق لوانتيً اينطوً اراوح ريدُي نأ عيطتسي نم عقوم هتدقفأ
نع انبايغ .ةيعافدلا ةيجيتارتسالا عوضوم يأ ،ةيمهألاو ةروطخلا

انكً امئاد نحن .راوحلا أدبم نم انفقوم نم قلطني مل راوحلا ةلواط
ةلواط ىلإ روضحلا ىلعو راوحلا ىلعو راوحلا أدبم ىلع نيصيرح
ىرخأ ىوق هيف تماق يذلا تقولا يفً اقباس عطاقن مل نحنو ،راوحلا
.ةليوط رهشأل راوحلا ليطعتب

يتلا ةداحلا فقاوملا يه ءارجإلا اذه ىلإ انـتـعـفد يتـلا ةـيـثـيحلا
تافيصوتلاو ةيثالثلا ةلداعملا ةلأسم نم ةيروهمجلا سيئر اهذختا
..ةبسانم ريغ ةقيرطب اهنع نلعأ يتلا ةقبسملا فقاوملاو اهقلطأ يتلا
.انرظن ةهجو نم

لهو ةيروهمجلا سيئر اهذخـتا يتـلا فـقاوـمـلـل مـكرـيسفـت وـه اـم ÷
؟مكتأجاف

سيل انأ .ةريخألا رهشألا يفً اصوصخ ،لصح فقاوملا يف لدبتلا}
ضوخأ نأ ديرأ ال انأ نكل ،ةريثك تاليلحت كانه .حضاو ريسفت ّيدل

تاباطخلا انذخأ ول .ةبسانم ريغ ييأرب ةجيتنلا .تاليلحتلا هذه يف
نيبً اريبكً ادعابت اندجول مسقلا باـطـخ عـم اـهاـّنراـقو ةرـيـخألا
.نيهجوتلا نيبو نيباطخلا

عفاودلا امأ ،جتانلا ىلإ رظنن نأ انيلـع نـحـن فاـطملا ةـياـهـن يف
.اهيف لخدن نأ ديرن الف تايفلخلاو
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؟ةسائرلا ماقم فادهتساب ضعبلا مكمهتا ÷
باطخلا اهنمو ،بطخلا ىلع قلـعـن مل ،تاـيادـبـلا يف نـحـن}

ىلع انيقبو ،رمألا اذه انزواجتو ّقلعن مل .عافدلا ةرازو يف ريهشلا
يف ذختا فقوم هنأ يأ ،ليق دق ليق ام نوكي نأ لمأ ىلع ،لصاوت

.ديدج راسم هنأ دعب ام يف نّيـبـت ً.ادـيدـجً اراسم سيـلو ةـظحل
ام هيف لاقوً اقيقدوً احضاو ناك هللا بزح هقلطأ يذلا لوألا قيلعتلا
دقتنن انه نحنف .ةسائرلا ماقمل ريبكلا انريدقتو انمارتحا عم :هانعم
امك ،يعيبطلا انقح نمً اضيأ اذهو ،ةسائرلا ماقمل ضّرعتن الو سيئرلا
يف هنودقتني اوناك نانبل يف نييسايسلا ءاقرفـلا نـم رـيـثـكـلا نأ

نأ اندجول ةيضاملا تسلا تاونسلا انعجار ولو .ةفلتخم فقاوم
ناك ،ىلوألا تاونسلا يف سيئرلا داقتنا يف ةّدحوً اداقتنا رثكألا
.راذآ41 يف ءاقرفألا ضعب

؟ةيروهمجلا سيئر عم يئانث راوح دجوي ال نآلا ÷
،ءارزولا سلجم ةلواط ىلع يعيبطلا لصاوتلا ىوس .دجوي ال ،ال}

.رشابم يئانث لصاوت دجوي ال نكل
اهاطعأ تاراشإب ةيروهمجلا سيئر فقوم طبتري له مكريدقتب ÷

؟ديدمتللً اضفر هللا بزح
.ةدع تاليلحت دوجو ىلإ ترشأ انأ .ةحورطملا تالامتحالا نم اذه}

مل اننأ نم مغرلاب نحن ً،اعبط ً.اضيأ لاقت يتلا تاليلحتلا نم هذه
يف نكلو ،ديدمتلا ةلأسم نمً ايمالعإ وأً اينلعً ايسايسً افقوم نلعُن

انيأر انلق نحن ،رهشأ ذنم ،ةموكح ليكشت لوح ثحبلا قايس
هنأ ،سيئرلا ءاقدصأ نم مهضعبو ،انعجار نمل قدصو ةيفافشب
ًاببس ركبملا فقوملا اذه نوكي دق .دراو ريغ ديدمتلا انيلإ ةبسنلاب
فقوم يف تلصح يتـلا تالوـحـتـلـل وأ ،تلصح يتـلا تالاـكشإلل
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.مكحأ نأ ديرأ ال .ةصاخ تامولعم ّيدل سيل لوقأ انأ نكلو .سيئرلا
.تالامتحالا نم ىقبي اذه

’ eƒb∞ eÑóF«Ék eø GCU°π Gdàªójó

دوحل ليمإو يوارهلا سايلا نيسيئرلل ديدمتلا نم مكفقوم ناك اذامل ÷
؟ةرملا هذهً ايبلسً ايئدبمً افقوم متذختا اميف ً،ايباجيإ

يف ءاوس ،انعجار نَم ىتح .يئدبم فقوم نع ثدحتن ال نحن}
تاراوحلا يف ىتحو ىرخأ عقاوم يف وأ ةيروهمجلا سيئر عوضوم
لوح رحلا ينطولا رايتلا يف انئاقدصأ نيبو اننيب تلصح يتلا
نم فقوم انيدل سيل نحن :مهل تلق انأ ،باونلا سلجمل ديدمتلا
ديدمتلا ىلع انقفاو ماـيألا نـم موـي يف نـحـن كلذـلو ،أدـبملا لصأ
سيئرلل ديدمتلا ىلع انقفاوً اضيأو ،يوارهلا سايلا لحارلا سيئرلل

.دوحل
قباسلا يف اننأ ليلدب ،أدبملا عم ةلكشم انيدل سيل نحن ً،اذإ

عوضوم ىلإ انلصو امدنعً اضيأو ،أدبملا اذه تاقـيـبـطـتـل اـنـتّوص
عاضوألل انمهفو انتيؤرو انصيخشت ةجيـتـنو ،يباـيـنـلا سلـجملا
ةركف اندّيأ ،طيحملا يفو نانبل يف يرجي امو ةينمألاو ةيسايسلا
.يضاملا ماعلا يف يباينلا سلجملل ديدمتلا

وأ صخشل وأ ةسسؤمل ءاوس ،ديدمتلا أدبم دض انسل نحنً اذإ
.رومألا نيب طلخأ ال انأ ،حضاو اذهو ،عقومل

ناك امدنع ىتح ،ةيروهمجلا سيئرل ديدمتلا نإ لوقن نحن ،معن
ةيئانثتساو ةصاخ فورـظـل عضخـي ناـك ،قـباسلا يف لصحـي

.سيئرلا كاذل وأ سيئرلا اذهل دّدمت نأل جاتحت
سيئرلا ةماخفل ديدمتلا هاجتاب عفدت فورظلا ال هنأ دقتعأ انأ
ىلع ةقفاوملا ىلإ وعدي ناميـلس سيـئرـلا ءادأً اضيأ الو ،ناـمـيـلس

.هل ديدمتلا
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نم هفقوم رخآب وأ لكشب دّدح هللا بزح نأ ىلإ رشؤي هب متلضفت ام ÷
؟ةيروهمجلا ةسائر تاباختنا

ةسائر تاباختنا ءارجإب قلـعـتـي ،لوألا ،نـيـقش نـم يباوـج}
يكركب .هدحو هللا بزح فقوم سيل اذه نأ دقتعأ انأ ،ةيروهمجلا

،ةينطولا ةجاحلاو ةرورضلا هذه نع نالعإلا ىلإ عراس نم لوأ يه
ىتحو .لصحي نأ بجي رمألا اذه نأ ىلع ةدكؤم ،ديدش حاحلإبو
ديدج سيئر باختـنا ىـلـع تزـكر ،تمدـخـُتسا يتـلا تاـيـبدألا
ينعي امم ،ديدج سيئر باختنا نعً احضاو مالكلا ناك .ةيروهمجلل
بسحو .ناميلس سيئرلل ديدجتلا وأ ديدمتلل ةيضرف يأ داعبتسا
باختناو ةيسائر تاباختنا ءارجإ وه دلبلا يف ماعلا خانملا نإف ىرأ ام
.ديدج سيئر

.ديدجلا سيئرلا صخشب قلعتي يناثلا قشلا
ام يف رمألا اذه انشقان نحن ،هللا بزح ةدايق ىوتسم ىلع ،معن
هحيشرت معدنو هيلإ علطتن يذلا صخشلا ،انل ةبسنلاب .اننيب
يف ةددحم ةيصخشلا هذـه ً.اـموسحم تاـب هـل تّوصنو هدـيؤنو
كلذكو بسانملا تقولا رظتني رمألا اذه نالعإ نكلو ،ينمضلا انرارق
راطإ يفً اصوصخ ،اننيب ام يف هيلإ جاتحن يذلا قيسنتلا ضعب
ً،ايلخاد ،نكل .ةينعملا ةيصخشلا عم صخألابو ،يسايسلا انقيرف

.انل ةبسنلاب مُسح دق رمأ اذه ً،انمض
يف لوخدلا نوديرت ال متنك اذإ ،تافصاوملا نع ثيدحلا نكمي له ÷

؟ءامسألا
،سيئرلا تافصاومب دلبـلا يف لوادـت كاـنـه عـيـباسأ ذـنـم}

ىلع لوبقمو يقيقح ريثأت هل سيئر نعو يوق سيئر نع ثيدحلاو
دقتعأو ،تقلطأ يتلا تافصاوملا هذه لك .ينطولاو يبعشلا ىوتسملا
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.اهديؤنً اضيأ نحنو اهيلع عامجإ كانه ،اهنع ثدحتي عيمجلا نأ
Gd©Éeπ GdóGN∏» QFÉS°«Ék.. GCbƒi

دعب عجعج ريمس لثم نيحشرم ىلع تافصاوملا هذه قبطنت له ÷
ً؟ايمسر هحيشرت نالعإ

هتريسو هفقاومو عجعج ريمس روتكدلل انمييقت نع لزعمب}
نم حشرم يأل انمييقت نع لزعمبو ،ةيسايسلا هفادهأو هتاقلطنمو
ًادج يقطنملاو يعيبطلا نم ،راذآ41 ىوق هديؤت دق وأ ،راذآ41 ىوق
ةسائرلا ةدس ىلإ هلوصو نأب دقتعن يذلا انحشرم ديؤنو معدن نأ

.اهيلإ علطتن يتلا ىربكلا ةينطولا ةحلصملا ققحيس
بزح هاجتا يف ةلواطلا تحت نم نييسائر نيحشرم ةمجه كانه له ÷
؟هللا
نوضرتفملا نوحشرملا ىعسي نأ نانبل لثم دلب يف ،يعيبطلا نم}

ةيسايس ةوق هللا بزحو ،ةيسايسلا ىوقلا فلتخم عم لصاوتلل
.رخآب وأ لكشب لصحي رمألا اذهو .دلبلا يف ةيساسأ

ةفلتخم4102 ماعلا يف يسائرلا قاقحتسالا رصانع له ،مكريدقتب ÷
ةرملا هذه نوكيس لهو ؟يميلقإلا رصنعلاو يلودلا رصنعلا ؟اهتاقباس نع
؟ربكأ روضح يلحملا رصنعلل

ىضم تقو يأ نم رثكأ رثأتيس قاقحتسالا اذه نأ روصتأ}
.ةيلخادلا لماوعلاب

لودلا ضعب فقاوم نم نآلا ىتح رهظي ام ،يلودلا ىوتسملا ىلع
ديؤت ال اهنأ لدي ةيسائرلا تاباختنالا يف ةداع لخدتت يتلا ىربكلا

لاصيإل لمعت لودلا هذه نأ رهظي مل نآلا ىتح ً.انيعمً اصخش
.ةسائرلا ىلإ ةددحم ةيصخش
هذه نأ ةيسايسلا طاسوألا نمو سيلاوكلا نم ديدعلا يف لقُن ام

زاجنإ وهو ،رارقتسالا وـه ناـنـبـل يف اـنـمـهـي اـم :لوـقـت لودـلا
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نأ مكنكمي نيينانبلك متنأف سيـئرـلا صخش اـمأ .قاـقـحـتسالا
.رمألا اذه اوجلاعت

نأل سيئرلا صخشب ةقحال ةلحرم يف لودلا هذه لخدتت ال دقو
مومهو لغاشمو تامامتها اهيدل ذإ .نآلا اهتايولوأ نيب سيل كلذ

.ىرخأ لود يف
وأ لكشب ،قباسلا يف تناك يتلا لودلا ،يميلقإلا ىوتسملا ىلع

لاثملا ليبس ىلع .انع ةلوغشم ،امً ارود بعلت وأ مهاست ً،اضيأ رخآب
.اولخدتي نأ دراو يف نآلا نييرصملا نأ دقتعأ ال .رصم ،رصحلا ال

انمهي نحن :حوضوب لاق دسألا راشب سيئرلا ،ايروسل ةبسنلاب
ةلحرملا يف ةيروسلا ةدايقلا نأ دقتعأ ال .حيحص اذهو ،سيئرلا طخ
طخ اهمهي ام ردقب ،سيئرلا صخش عوضوم يف لخدتتس ةيلاحلا
اهتايولوأ يلاتلابو ،ةيريصم ةكرعم نآلا ضوخت ايروس نأل ،سيئرلا
اذه نمً افقوم اهيلع ضرفت اـهضوـخـت يتـلا ةـكرـعملا تاـيوـلوأو
هاجتاب عفدت فوس اهنأ روصتأ ،ةيدوـعسلـل ةـبسنـلاـب .عوضوملا
.نيعم سيئر

GdàóNπ Gdóh‹.. S°«ëü°π GEPG

؟ناريإ نع اذامو ÷
باختنا يف لخدتت ملً اقباس ناريإ يف ةيمالسإلا ةيروهمجلا}

نويناريإلا لئس اذإ هنأ دقتعأ انأو ،نانبل يف ةيروهمجلل سيئر
هفرعأ ام .مهسفنأ نيينانبللا ىلإ ةيضقلا نوليحيس رمألا اذه نع
ديكأتلاب .سيئرلا صخش يف لخدتلا دراو يف تسيل ناريا نأ
امك ،ةعنقمو ةبولطم تافصاوم هل سيئر كانه نوكي نأ اهمهي
.هيلإ نوعلطتيو نانبل نوبحي نيذلا ءاقدصألا لك لاح وه

؟ةيلحملا رصانعلا حجرت كنأكل ÷
يأ نم رثكأ ةرثؤم ةيلخادلاو ةيلحملا لماوعلا نأ روصتأ .معن}
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،ةضرتفم وأ ،ةحشرم ةيصخش يأ تلصح اذإ يأ .ىضم تقو
يلخادلا خانملا رفوتو ،ةبولطملا ةيرثكألا ىلع ةيروهمجلا ةسائرل
.هاجتالا اذه يف ريستس رومألا نإف ،معادلا

ةلحرم يف ،يميلقإ وأ يلود لخدت ىلع بابلا حتفي فوس يذلا ،معن
ةينانبللا ةيسايسلا ىوقلا فالتخا وه ،يسائرلا قاقحتسالا نم ،ام

يعيبطلا ،ددحملا تقولا ءاهتنا يلاتلابو ،سيئرلا ةيصخش لوح
ةيسايسلا ىوقلا نأ انضرتفا ول نكلو .غارف يف لوخدلاو ،ينوناقلاو
ديكأتلاب ،ةنيعم ةجيتن ىلإ وأ ،ام مهافت ىلإ لصت نأ تعاطتسا نآلا

.ةمساح اهتارارقو ةمساح اهتارايخ نوكت فوس
عنصل ةيقيقح ةصرف مامأ اننإ نآلا لوقلا عيطتسأ ،رخآ ريبعتب

.ينطو يلخاد رارقب يسائرلا قاقحتسالا زاجنإلو ،نانبل يف سيئر
GMàªÉ∫ GdØôGÆ...

؟4102 رايأ52 ىتح ةمئاق ىقبت ةلهملا هذه ÷
حتفي فوس معن ،رايأ52 دعب هنأ قرافلا نكل ،رايأ52 دعب ىتح}

.يميلقإو يلود لخدت مامأ بابلا
ةيبرعلاو ةيلودلا عفدلا ةوقب ،ةموكحلا هذه تلكُش امدنع ،مكريدقتب ÷

دنع يدجو حورطم غارفلا لامتحا نأ ىلإ كلذ رشؤي الأ ،اهتعنص يتلا
؟«لودلا»

ةموكح ليكشت ،لاح لك ىلع نكلو ،هاجتالا اذهب رشؤت دق}
زاجنإ نوكيس ،ةموكح لـيـكشت نود نـم هـنأل ،هـنـم دـب ال ناـك
ًاديكأت لكشي ةموكحلا ليكشت مدع .بعصأ يسائرلا قاقحتسالا

اذإف ،ضعبلا اهضعب نع ةيسايسلا ىوقلاو فارطألا دعابت ىلع
ةيسايسلا ىوقلا اهيف لثمتت ةموكح ليكشت نع ةزجاع تناك
.ةيروهمجلل سيئر باختنا نع زجعأ يهف ةنيعم بسنب

زاجنإل ةمدقم نوكي نأ نم ّمعأ وه ةموكح ليكشت هاجتاب عفدلا
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تناك نإو ،غارفللً اطايتحاوً اديهمت وأ ،سيئرلا باختنا قاقحتسا
اهلوخدو ،ةموكحلا ليكشت نإ ،رخآ ىنعمب .ىوقأ غارفلا ىلإ هتراشإ

ةيسايسلا ىوقلا نيب ٍقالت ءدبو ،تارارقو تازاجنإو تافلم ىلع
ال سيئر ىلع مهافتلا لوقأ امدنعو ،سيئر ىلع مهافتلا ةصرف ززعي
تايصخش كانه نوكت دق .ايطسو اسيئر وأ ،ةيوست سيئر دصقأ
مهافتلل ةيدج ةصرف رفوتتو ،دلبلا يف يقيقح ليثمت اهلو ةيوق

.اهلوح
fƒGa≥ Y∏≈ QF«ù¢ bƒ…

(يباينلا) سلجملا سيئر نأً امومع نيملسملا ىلع نويحيسملا ذخأي ÷
نأ بجيً اضيأ ةموكحلا سيئرو ،ةنزاولا ةيعيشلا ةلتكلا لثمي نأ بجي
،نييحيسملا ىلع ءيشلا اذه قبطني ال اذامل .ةنزاولا ةينسلا ةلتكلا لّثمي
؟ةنراوملا ىلعً اصوصخو

.كلذ يف ةلكشم انيدل سيل ،رمألا اذه ىلع قفاون نحن}
كلمي نم بناج ىلإ ً،افورعم انفقوم ناك ،ةقباسلا تاباختنالا يف

ةيلودلا ةيوستلا نكلو .ةيـحـيسملا ةـحاسلا يفً اـيوـق ًالـيـثـمـت
.رخآ هاجتا يف رومألا تذخأ ةيلخادلاو ةيميلقإلاو

هترجأ يأر عالطتسا يفو ،يكركب اهترجأ يتلا يأرلا تاعالطتسا يف ÷
اينانبل ىلوألا ةبترملا نوع دامعلا لتحا ،عوبسألا اذه هرشنتسو «ريفسلا»
.ايحيسمو

..ليلق لبق هيلإ مترشأ يذلا أدبملا عم نيمجسنم انك اذإ}
ضعب نأ ةلكشملا نكلو .ديكأت لكب ةجيتنلا هذه مارتحا بجيف
مه ،مهقفاوأ انأو ،لاكشإلا اذه نوحرـطـي نـيذـلا نـيـيـحـيسملا
لوصو نولّطعي امدنع ،ةجيتنـلا هذـه نـع مـهسفـنأ نوـلوؤسملا
اهنمو ،ةبولطملاو ةيساسألا عقاوملا ىلإ مهنيب نم ًاليثمت رثكألا
.ةيروهمجلا ةسائر
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ثلثلاً اضيأ كلمي راذآ41 قيرفو لّطعملا يباينلا ثلثلا نوكلمت متنأ ÷

ةردق مكدنع يأ ،مسحلا ىلع رداق قيرف يأ دجوي ال نكلو ،لطعملا
؟قزأملا اذه نم جورخلا نكمي فيك .مسحلا ةردق نوكلمت ال نكلو ليطعتلا

ةبسانمو ليثمت ةردق اهل ةيصخش لوصو نع ثدحتن امدنع}
ةقفاوم ىلإ جاتحت ديكأتلاب اهناف ،ةبولطملا تافصاوملاب عتمتتو
مل اذإ نكلو ،نيفرطلا ةقفاوم وأ ،نـيـفرـطـلا نـم ةـيساسأ ىوـق

ةيساسأ ىوق ةقفاوم ىلع لصحت نأ نكميف عامجإ ىلع لصحت
.نيفرطلا نم

ةساـئر ىلإ هـحشرـم لصوـي نأ عـيـطـتسي ال هدـحوـل قـيرـف
.رخآلا قيرفلا نع لزعمب ةيروهمجلا

قيرفلا مكوعدي اميف ،مكحشرم ينبتل رخآلا قيرفلا نوعدت مكنأك ÷
.هحشرم ينبت ىلإ رخآلا

.حيحص}
.غارفلا ىلإ دلبلا دوقي اذه ÷
رخآب وأ لكشب لصحي شاقن كانه .شاقن ةلحرم يف نآلا نحن}
هذه رظتننلف .يئانث شاقن وه بلغألا معألا يفو ،ناكم نم رثكأ يف

.رومألا ىلع مكحن نأ نكمي اهدعبو ،لصتس نيأ ىلإ ،تاشاقنلا
ولو ،ديدمتلاو غارفلا نيب ةريخألا ةظحللا يف هللا بزح رّيخ اذا اذام ÷

؟ةدحاو ةنسل
ديدهتلا .يئاهنو مساح ديدمتلا نم انفقوم ،انيلا ةبسنلاب}

ىوقلا عطتست مل اذإ .نيينانبللا فيـخـُي نأ زوـجـي ال غارـفـلاـب
،رايأ52 ىتح قاقحتسالا اذه زاجنإ ةيباينلا لتكلاو ةيسايسلا
ىلع ةطغاض نوكتس ةقيقد لكو ةعاس لكو موي لك رايأ52 دعبف
،نآلا نكمي ،يلاتلابو ً.اسيئر بختنت نأ لجأ نم ةيسايسلا ىوقلا
،ةحسف يف اهنأ ةيسايسلا ىوقلا رعشت نأ ،رايأ52و مويلا نيب
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،ةينوناقلا ةدملا لخاد انلز ام اننأل ،تقولا كلمت اهنأ ساسأ ىلع
اذه نأ دقتعأ ،غارفلا يف لوخدلاو ةينوناقلا ةدملا ءاهتنا دعب نكلو
لكشيس لب ،ةسائرلا تاباختنال ًالطعم وأً افيخم نوكي نل رمألا

ال ةيسايسلا ىوقلا لك نأً اصوصخو ،عيمجلا ىلعً اطغاض ارصنع
.غارفلا ديرت

QF«ù¢ V°Éeø dÓS°à≤ôGQ

؟غارفلا هاجتاب نوعفدت مكنأب مكمهتي ضعبلا ÷
نإ لوقلاو ،تاماهتالا هيجوت هيلع لهسي نانبل يف ضعبلا}

.ةيروهمجلا ةسائر يف غارفلا ديري ينالفلا رايتلا وأ ينالفلا بزحلا
ديري نانبل يف دحأ ال :لوقأو ،عيمجلاب نظلا نسحأً ايصخش انأ
.يل ةبسنلاب حضاو اذه .ةيروهـمجلا ةساـئر بصنـم يفً اـغارـف
ىلعً اطغض لكشيس ةددحملا ةينوناـقـلا ةدملا ءاـهـتـنا يلاـتـلاـبو
كانه نأً اصوصخو ،غارفلا اذه ءلم ىلإ لوصولا هاجتا يف عيمجلا
مدع .قاقحتسالا اذه زاجنإل طغضي نمو عباتي نمو بلاطي نم
ًافيخم سيل انل ةبسنلاب رايأ52 ىلإ نآلا نم قاقحتسالا زاجنإ
ً.اقلقم سيلو

نماض سيئر ىلع ددشت ةيبرعلاو ةـيـمـيـلـقإلاو ةـيـلودـلا تاـفصاوملا ÷
؟مكحشرم ىلع تافصاوملا هذه قبطنت له ،رارقتسالل

ديكأتلاب}
؟روتسدلا يف94 ةداملا ليدعت نم هفقوم هللا بزح مسح له ÷
.دعب رمألا اذه شقانن مل نحن}

G◊µƒeá aôU°á Lójá

يف دلبلا يف ةلكشم ببست نأ نكميو ةصرف لكشت نأ نكمي ةموكحلا ÷
؟نآلا ىتح تاررقم نم هتذختا ام ءوض يف مكمييقت وه ام ،اهئادأ ءوض
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.ةلكشملا نم ربكأ ةصرفلا نأ دقتعأ}
ىتح تزجنأ يتلا تانييعتلا ريغ ةديدج تانييعت ءارجإ نكمي له ÷

؟نآلا
وه ءارزولا سلجم يف دوجوملا خانملا .نآلا دئاسلا هاجتالا وه اذه}

ةيباجيإلا نم ٍلاع ىوتسمب نآلا ىتح ريست رومألاو ،يباجيإ خانم
ىلع ينمض مهافت كانهً اضيأو ،لدابتملا مّهفتلاو قفاوتلاو مهافتلاو
ً.انوناق ةدمتعملا ةيلآلا نمضً اعبط ،ةلبقملا ةلحرملا لالخ رغاوشلا ءلم
نم ربكأ ةصرفلا ةيلامتحاو ،يباجيإ وج وه ماعلا وجلا نأ نظأ انأو
.ةلكشملا ةيلامتحا

ديدمتلا نأ مأ ،ةيباين تاباختنا ءارجإ وحن هجتن نحن له ،مكريدقتب ÷
؟رركتيس

ةلحرملا يف ةيباين تاباختنا ءارجإ وهً ادج يعيبطلاو يقطنملا}
ـ سيئر كانه نكي مل وأ سيئر كانه ناك ءاوس ـ ةموكحلاو ،ةلبقملا
تاهجلا ضعب ظفحتت دق نكل ،ةيباين تاباختنا يرجت نأ عيطتست

بايغ يف ةموكحلا لبق نم ةيباين تاباختنا ءارجإ ىلع نانبل يف
.ةيروهمجلل سيئر

؟نيتسلا نوناق يا ً،اضيأ يباختنالا نوناقلا ةيلاكشإ كانه ÷
ال انأو ،ًالبقتسموً ايلاحوً اقباس ،لاح لك ىلع مئاق لاكشإلا اذه}

.تاباختنالل ديدج نوناق ىلع مهافتلا نكميس دح يأ ىلإ فرعأ
؟مالس مامت سيئرلا عم مئاق لصاوتلا له ÷
يعيبطو مئاق لصاوتلا .معن}
؟هئادأل مكمييقت وه ام ÷
وه مالس مامت سيئرلا نأ انداقتعا ناك ةيادـبـلا ذـنـم نـحـن}
،ساسألا اذه ىلع فرصتيسو حتفنمو يقطنمو لوقعم صخش
ةلود عم ةبيطو ةديجو ةيباجـيإ ةـقالـعـلاو ،ًالـعـف هدجن اـم اذـهو
.سيئرلا
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عفر هللا بزح نم بلُط ذإ .عاقبلا هاجتا يف لمكتستس ةينمألا ةطخلا ÷
له ،ةقرسلاو فطخلا تاباصعك ،ةذاشلا رهاوظلا نع يسايسلا ءاطغلا

؟سلبارط يف هب متنك يذلا هسفن مخزلاب ةموكحلا عم نونوكتس
هللا بزح نم بلطلا مت هنأ مالعإلا لئاسو ضعب تلوادت دقل}

عفرن يكلً ادحأ ّطغن مل نحن ،لصألا يف .ءاطغلا عفر لمأ ةكرحو
هللا بزح ،ةيضاملا تاونسلا لالخ ،كلذ نم رثـكأ .هـنـع ءاـطـغـلا
،يلامشلا عاقبلاً اصوصخو ،عاقبلا ةقطنم تايلاعفو لمأ ةكرحو
لكلا ،ريتاخملا ،ةيدلبلا سلاجملا ،ةيدلبلا تاداحتالا ،تايدلبلا ءاسؤر

نأو ،يلامشلا عاقبلا يف ةينمأ ةطخ ذفنت نأب ةلودلا بلاطي ناك
ةقرسلاو فطخلا لامعأ يف نيطروتملا لاقتعاب ةينمألا ىوقلا موقت
.هرخآ ىلإ ،نئامكلا بصنو

مل ًالوأ .اهتايلوؤسمب مايقلا نع فلختت تناك يتلا يه ةلودلا
تاونسلا لك لالخ قالطإلا ىلعً ادحأ دحأ ِّطغي مل ،دحأ اهعنمي
،فلختتو لطامت تناك يتلا يهو ،ةبلاطم ةلودلا تناك لب ،ةيضاملا
انكً امئاد نحن .فقوتت مث ةدودحملا تايلمعلا ضعبب موقتً انايحأو
ةيمسرلا ةينمألا ىوقلا مايقل يبعشلاو يساـيسلا ءاـطـغـلا رـفوـن
يفً ادج ريبك يبعش بلطم اذهو ،ةقطنملا ىوتسم ىلع اهماهمب
.ةقطنملا

لكل نورضاحو ،ةوقب رمألا اذه ديؤن نحن ةيلاحلا ةلحرملا يفً اضيأ
للكتت نأ لمأنو ،ةبولطملا تاليهستلا لكلو ،ةيطغت لكلو ةدعاسم
مايألا يف مالعإلا يف رمألا اذه ةراثإ تناك ناو ،حاجنلاب ةطخلا
نيفدهتسملا بوره ىلإ لاحلا ةعـيـبـطـب تدأ ،ةـيضاملا ةـلـيـلـقـلا
.ةقطنملا يف ةينمألا تاءارجإلاب

ديعصلا اذه ىلع ةداج تاوطخ ةلودلا أدبت نأ ،لاوحألا لك يف نكل
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اذه لصاوت نأ مهملا ،هيلع سيسأتلا نكميو مهمو ديج رمأ اذهف
.ةددحم ةينمز ةلحرم دنع فقوتت الو ،لمعلا

J©«Ú fiÉa¶Ú d∏¡ôeπ ` H©∏Ñ∂ hYµÉQ

متنك مكنأ عم ،عاقبلا يف يئامنإلا عضولا ببسب موللا نولمحتت له ÷
نوكت داكت عاقبلا يف ةجيتنلا نأل ،ةيباينلا سلاجملاو تاموكحلا نمً اءزج
ً؟ارفص

ًادج ةديج رومأ تققحت ةيضاملا تاونسلا لالخ ً.ارفص تسيل ،ال}
تاكبش ،فتاهلا ،تاقرطلا ىوتسم ىلع يأ ،ةقطنملا ىوتسم ىلع
.يحصلا فرصلا تاكبش ،هايملا تاكبش ،ءابرهكلا

نأ عيطتسي لمرهلا كبلعب ىلإً اصوصخو ،عاقبلا ىلإ بهذي نمو
وأ51 لبق ةقطنملا لاحو نآلا ةقطنملا لاح نيب قرافلا ةطاسبب دجي
.ةنس02

وأ تاقرط ةلكشم تسيل يه عاقبلا يف نآلا ةيسيئرلا ةلكشملا نكل
...وأ فتاه وأ ءام وأ ءابرهك
اهنكل ،ةينانبللا قطانملا رثكأ يف لاحلا وه امك ،ةيقيقحلا ةلكشملا
قزرلا ردصم يأ ،لمعلا صرف عوضوم يه ،ةدح رثكأ عاقبلا يف

ىلع ةريبك ةلكشم اهيف ةلأسم هذه .ةقـطـنملا ناـكسل ةـبسنـلاـب
،دودحم لكشبو طيسقتلاب اهتجلاعم نكمي الو ينطولا ىوتسملا
.ماع جالع ىلإ جاتحت امنإو

نمض اذهو ،ىعسيو ىعس ،هؤافلح هعمو ،هؤارزوو هباون ،هللا بزح
.ةقطنملا كلت يف لمعلاب انتايولوأ

هلً اضيأ اذه نأل ،ةقطنملا يف ةظفاحم ءاشنال انيعس قباسلا يف
ةوطخلا .ريبك لكشب زجنأ اذهو ،ةيداصتقاو ةيئامنإ راثآو جئاتن
،لمرهلا كبلعب ةظفاحمل ظفاحم نيـيـعـت يه ةـعـقوـتملا ةـيساسألا
ىعسم نآلا كانه نأل ،رمألا اذه زجنت فوس ةموكحلا هذه نأ دقتعأو
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ةظفاحمل ظفاحم نييعت ،ةلبقملا تانييعتلا يف تايولوألا نيب نوكيل
.راكع ةظفاحمل ظفاحم نييعتو ،لمرهلا ـ كبلعب

cπ GdóYº d∏é«û¢

قيرط نع شيـجـلـل ةـيدوـعسلا ةـبـهـلا عوضومل مـكـمـيـيـقـت وـه اـم ÷
؟نييسنرفلا

ريغ معد يأ عم نحن ،ةمعادلا ةهجلا نع لزعمب ،أدبملا ثيح نم}
تاموكحلاو لودلا وعدنً امئاد انكو ،ينانبللا شيجلل مدقي طورشم
.اهيلع لوصحلاو ةدعاسملا هذه ميدقتل

اذه لجأ نم ،انئاقدصأ ىدل انيعسً اضيأ لحارملا نم ةلحرم يف
تمدق ايروس .نانبل نـم اـيروس باـحسنا دـعـب ىـتـح ،فدـهـلا
ًامئاد ةيناريإلا ةيمالسإلا ةيروهمجلا .ينانبللا شيجلل تادعاسم

رارقلا يف ،انه تناك ةلكشملا نكل .كلذل اهدادعتسا نلعت تناك
انأو ،ظفحتي نم كانه ،ضفري نم كانه ،ينعي .ينانبللا يسايسلا
نييكريمألا نم فوخلا وه ظفحتلا ببس ،ظفحتلا ببس مهفأ

.ةيبرعلا لودلا ضعبو
لوقأ الو ،دناسنو معدنو ديؤن نحن أدبملا ثيح نم ،لاوحألا لك يف

يأ دناسنو ديؤنو معدن لوقأ ،ةبسانم ريغ ةرابع ينعي ،ظفحتن ال
.ينانبللا شيجلا ةيوقت يف ةمهاسم يأو ينانبللا شيجلل ةدعاسم

نم تءاج ةدـعاسملا هذـه نإ ،ىرـخأ ةـهـج نـم ،ةـهـج نـم اذـه
لئاسو يف رمألا اذه ىلع قلعن نل نحن ،نييسنرفلا ربع ةيدوعسلا
كانه سيل مأ ،طورش كانه له :ليصافتلا لك فرعن ال اننأل ،مالعإلا

؟ةردابملا هذه وأ ةوطخلا هذه تايثيح يه ام ، طورش
امنإو ،ءيش كانه نوكي ال دق ،طورش دوجو ىلإ ريشأ نأ ديرأ ال

كلذ عمو .اهلالخ نم مكحنل ةيفاك تامولعم انيدل رفوتت مل :لوقأ
ةراشإلا تمت يرازولا نايبلا يف ًالثم ينعي ،رمألا اذه انزواجت نحن



86

ةبهلا هذه لبقتسم .رمألا اذه يف عنامن مل نحنو ،ةبهلا هذه ىلإ
.مايألا عم رهظيس اذه ،اهجئاتنو

ال انأ ،ككشي دق ضعبلاو ،اهلوصح لبق جئاتنلا دجمي دق ضعبلا
جئاتن رظتنن نأ انيلع هنأ لوقأ انأ ،ككشأ نأ ديرأ الو دجمأ نأ ديرأ

تاناكمإلاو حالسلا عوـن وـه اـمً اـقـحال حضتـيسو ،ةوـطخلا هذـه
ىلع مكحلا نكمي ذئنيحو ،ينانبللا شيجلل مدقتس يتلا تاودألاو

،ةلود يأ :أدبملا ىلع دكؤأو دوعأ نكل .اهتيهامو ةوطخلا هذه ةعيبط
ةيوقتل ةدعاسم مدقت نأ نكمي ةلود يأ ،ليئارسإ ءانثتسابً اعبط
.ةديج ةوطخ هذهف ينانبللا شيجلا

Y≤«óI G÷«û¢ KÉHàá

؟شيجلا ةديقعب سملا ةلواحم نم ةيشخ ةمث له ÷
يف وأ ،مالعإلا لئاسو ضعب يف تليق رومأ كانه .قلق انيدل سيل}

شيجلا عوضوم نأل .ةميق اهل سيل اـنـيأر يف ،سيـلاوـكـلا ضعـب
وه هكلتمي يذلا حالسلا ةيعونو هتريخذو هحالس سيل ،ينانبللا
.يسايسلا رارقلاو ةينطولا هتديقع امنإو ،هب مكحتي يذلا

نم كلذ تتبثأو ةيلجو ةحضاو ةينطولا اهتديقع ةسسؤملا هذه
،ةيضاملا تاونسلا لك لالخ اهتايحضتو اهئادأو اهكولس لالخ
وأ ةيلاحلا ةموكحلا راطإ يفً اصوصخ ،ينانبللا يسايسلا رارقلاو
ةدعاق ىلعو ةيقفاوت ةدعاق ىلع لبقتسملا يف لكشت ةموكح ةيأ

ةسسؤم يأ مدختست ال نأل ةنامض لكشي ،ىوقلا فلتخم ةكراشم
هيجوت ددجنلً اضيأ ةبسانم هذه .فرط يأ نم ةيركسع وأ ةينمأ
ينانبللا شيجلا ةسسؤم تايحضتو دوهجل ريدقتـلاو ةـيـحـتـلا
عم يطاعتلاب ةسسؤملا هذه اهب عتمتت يتلا ةعاجشلاو ةمكحللو
.ةمئاقلا ثادحألا

؟يناطيللا بونج ةقطنم يف شيجلاب اهتقالعو ةمواقملا ءادأ نع اذام ÷
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ينانبل مازتلا ،لماك مازتلا كانه يناطيللا بونج ةقطنم يف}
تاجردنمب ةمواقملا لبق نم مأ يمسرلا ىوتسملا ىلع ءاوس ،لماك
بونج يف ةحلسم رهاظم ةيأ ةمواقملل سيل .1071 يلودلا رارقلا
عم ةقالعلا ً.اضيأ هب ةعنتقمو رمألا اذهب ةمزتلم يهو ،يناطيللا
ةيأ كانه سيل ،ةقطنملا كلت يفً ادج ةزاتمم ةقالع ،ينانبللا شيجلا

.قالطإلا ىلع ةبئاش
؟«ليفينويلا» تاوقب ةقالعلا نع اذامو ÷
تالكشملا ضعب لصحتً انايحأ ،ةديج «ليفينويلا» عم ةقالعلا}

هتجلاعم متت رمألا اذهو ،«ليفينويلا»و ىرقلا يف يلاهألا ضعب نيب
ءاسؤرو «ليفيـنوـيـلا» نـيـب ةرشاـبملا تالاصتالا لالـخ نـم ءاوس

شيجلا لالخ نم وأ ضرألا ىـلـع ةدوـجوملا تاـهجلاو تاـيدـلـبـلا
هذه أشنتً انايحأ .رومألا هذه ةجلاعمب لفكتي يذلا وه هنأل ،ينانبللا
نم يسايس فقوم ةجيتن وأ ،ةـيساـيس باـبسأل سيـل تالـكشملا
،ًالثم دارفألا ضعب كولس ةجيتنً انايحأ ،يبعش فقوم وأ «ليفينويلا»
ضعب وأ تويبلا ضعب ريوصت ،ةيلخادلا ءايحألا ضعب ىلإ لوخدلا
لصحي ناكً انايحأ وأ ،ةنيعم لاعفأ دودرب سانلا اهاقلتي ،زكارملا

متت مث ىرقلا كلت يف ةدوجوملا فارعألاو ديلاقتلاو تاداعلل زواجت
«ليفينويلا» ةدايق نع تاراذتعا ردصت تناكً انايحأو ،رمألا ةجلاعم
نكل .اهباكترا متي يتلا ءاطخألا ةجيتن «ليـفـيـنوـيـلا» طاـبض وأ
كانه نأ دقتعأ الو ةيعيبطو ةديج ةقالع يه ةقالعلا ماع لكشب
بونج يف عاضوألا ىلـعً اـبـلس رـثؤت نأ نـكـمـي ةصاـخ لـكاشم
.يناطيللا

فالآ بحس نم ةريخألا راوحلا ةسلج يف طالبنج ديلو بئانلا اكش ÷
له ،شيجلا اهجاتحي ىرخأ قطانم ىلإ يناطيللا بونج ةقطنم نم دونجلا

؟ةيحانلا هذه نم فوخ كانه
قطانم يف شيجلل ةحلم ةجاح كانه تناك اذإ .فوخ دجوي ال}
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بونجلا يف ةقيقح نآلا .بونجلا يف ةـلـكشم كاـنـه سيـل ىرـخأ
ةلاح ةجيتن ،بونجلا لك يف ،يناطيللا بونج طقف سيل ً،امومع
داعتباو ماعلا ماجسنالاو يسايسلا لصاوتلاو يسايسلا ءودهلا
،ةهج نم ةدوجوملا تايساسحلاو تاضقانتلا نم ريثك نع بونجلا
ةهج نم ةقطنملا يف مئاقلا بعرلا نزاوتو ةمواقملا دوجو نأ مث
دقف ،ددعلا امأ ،بونجلا يف شيجلا ءاقب مهملا .ينغُي نأ نكمي ،ىرخأ
.ةريبك ءوده لماوع كانه نأل .ةلحرملا هذه يفً امساح نوكي ال

f©º d∏à£ƒj™ ‘ G÷«û¢

؟ةلكشملل ًالح اذه نوكي نأ نكمي له ،شيجلا يف عيوطتلا ÷
يتلاو هيلإ ةلكوملا ماهملاب مايقلا نم شيجلا نيكمت عم نحن}

دييأتلا نم ةبسن ىلعأ اهيدل ةسسؤم هنأل ،ةقيقحلا يف هيلإ فاضت
نم شيجلا نّكمي ام ،نيينانبللا نينطاوملا ىدل نانئمطالا ّثبت يه
وأ بئاتك لقن ىلع ،كلذ فقوت ءاوس هديؤن نحن .ماهملا هذه ءادأ
،عوطتلا باب حتف لالخ نم وأ ،ةقطنم ىلإ ةقطنم نم ديدع وأ ةيولأ

شيجلل بولطملا ديدعلا ةفاضإل ،ةينطو ةجاح ةلأسملا هذه ودبتو
ةيقب يفوً اعاقبو ًالامشوً ابونج هماهمب مايقلا نم نكمتيل ينانبللا
هدوجو ىلع ام ةقطنم يف هدوجو رثؤي نأ نود نم ةينانبللا قطانملا

.ام ةقطنم يف
b†°«á GdæÉRMÚ Gdù°ƒQjÚ

يف نلعي ملو «هللا بزح» ـل قلقم رصنع نييروسلا نيحزانلا عوضوم ÷
حوزـنـلا عوضومل ةـحضاو ةـبراـقـم كلـمـي «هللا بزـح» نأ تارملا نـم ةرـم
؟يروسلا

وه ،ةينطو ةلكشم وه نانبل ىلإ نييروسلا نيحزانلا عوضوم}
.«هللا بزح» ريغو «هللا بزح»ـك ةنيـعـم ةـهجل سيـل ةـلـكشم
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ةموكحلا يف .ينطولا ىوـتسملا ىـلـع رـمألا اذـه ةشقاـنـم بجتو
نيب عوضوملا اذه نإف ،مويلاو ،تاشاقنلا ضعب تلصح ةقباسلا
يف ىرنس نآلا .ةيلاحلا ةموكحلا اههجاوت يتلا ىربكلا تايدحتلا
،ةيعوضومو ةيعقاو تاشقانملا نوكتس دح يأ ىلإ ةيلاحلا ةموكحلا
،ةموكحلا جراخ راذآ41 ىوق دوجوو ةقباسلا ةموكحلا لظ يف نكل
يف فالتخالا ةجيتن تاديازملا ضعب قايس يف لخد رمألا نأ ركنأ ال انأ
.يسايسلا فقوملا

يلاملا ىوتسملا ىلع ىتح تاراشإ كانه ً،ادج ريبك ٌفلم اذه ،نآلا
دقو ،ةريطخ تاراشإ ،ينمألا نع ًالضف ،يعامتجالاو يداصتقالاو
عوضوملا .يداصتقالاو يلاملاو يعامتجالا نم ةروطخ لقأ ينمألا نوكي
ةينمألا ىوقلاو شيجلا لالخ نم رخآب وأ لكشب هطبض نكمي ينمألا
متت نأ رمألا اذه نكمم ،تافلاخم ةيأل ةيسايسلا ىوقلا ةيطغت مدعو
ةريبك يه ىرخألا تايعادتلا نـكـل ،هراـثآ وأ هـتاـيـعادـت ةجلاـعـم
.ةريطخو

عفد ،رخآلاو نيحلا نيب لصحت تناك يتلا ةشقانملا يف نحن
ناك نانبل يف ةيساسأ ىوق كانه .تاميخم ءانب هاجتا يف ضعبلا
تاميخم كانه نآلا تناك نإو ،تاميخملا عوضوم ىلع ظفحت اهيدل
ةريغص تاميخم دجوت نكامألا ضعب يف .ةيمسر ريغ نكل ،ةيلعف
بابلا حتفت دق ةنعرشمو ةيمسر تاميخم ةماقإ .يمسر ريغ لكشب
ةيركسع دعاوق ىلإ تاميخملا هذه لّوحت اهنم :ةدع رطاخم ىلع
يف ،ايكرت يف ،ىرخأ نادلب يف لصح امـك ةـيروسلا ةضراـعـمـلـل
،ينمألا عضوللً اريبكً اديدهت لكشي اذهو ،ىرخأ نكامأ يف ،ندرألا
.ةضراعملا نم فقوملا لوح ينانبل ماسقنا كانهو

تاميخم ىلإ تاميخملا هذه لّوحت وهً اضيأ رطاخملا ةلمج نم
يف تاحيرصت نم انعمس ام وه قلقلا اذه ىلع ثعبي يذلاو ،ةمئاد
نع ثدحتت تاهجلا ضعبو ءارفسلا ضعب نأ امك ،ةريخألا ةنوآلا
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.اهيلإ اوأجل يتلا نادلبلا يف نييروسلا نيطوت ةيضرف وأ ةيناكمإ
نوركفي مه راكفألا هذه اوحرط نَم !؟لّمحتي نأ نانبل عيطتسي له
مهيطاعتو مهتيلقع نأل ،كلذ قدصي نأ نكمي ينعي ،ةقيرطلا هذهب
.عقاولا اذه ديؤت ةقطنملا يف ةديدع تافلم عم

ةيحانلا نم ،نانبل ،فاطملا ةياهن يف هنأ انيأر يف ةيسيئرلا ةلكشملا
لّمحتي نأً اتقؤم عيطتسي نانبل ،نكس نيمأت ىنعمب ،ةيتسجوللا
امإ ،تويب يف نآلا نونكسي نيحزانلا ءالؤه نم رـيـثـكو ،نـيـحزاـن
ةلكشملا .مايخ يف نكسي نم مهنمو ،مهل ترجؤتسا وأ اهورجأتسا
ةيلاملا تاناكمإلا ريفوت يأ ،ليومتلا يه تلاز امو تناك ةيسيئرلا
ةينانبللا قطانملا فلتخم يف لوقعم نكس نيمأت نم نكمتيل نانبلل
ىلإ مهل ةمزاللا ةيرورضلا تاجايتحالا نيمأتو ،نييروسلا نيحزانلل

.ليلق دعب اهنع ثدحتن نأ نكمي يتلا ىرخألا لئادبلا رفوت نيح
نكس نيمأت ،قطانملا فلتخم يف نييروسلا نيحزانلا دجاوت ً،اذإ
اذه نآلا .لصاح اذه ،مهل رجأتسُي وأ اورجأتسي نأ ىنعمب ،مهل

تويبلا نم ريثكلا كانه عاقبلا يف فرعأ انأ ،لامشلا يف لصاح
نكاسم نيمأت متً اضيأ بونجلا يف .نويروس نوحزان نآلا اهنكسي

ةركف ،تاميخملا ةركف .ليومت ةلكشم يه ةيسيئرلا ةلكشملا .ةريثك
لهاجتن نأ عيطتسن ال ،رطاخمً اضيأ اهيفو اهلوح لدج دجويً امئاد
.رمألا اذه طسبن نأ زوجي الو ،رطاخملا هذه
نيب نواعت ىلإ جاتحي اذهو ،ةليدـب تاراـيـخ ةـلـمـج كاـنـه نآلا

ةموكحلا نأ دقتعأو ،ةيروسلا ةموكحلاو ةـيـناـنـبـلـلا ةـموـكحلا
،ةبسانم نم رثكأ يف رمألا اذـه لوـحً ادادـعـتسا تدـبأ ةـيروسلا
ديدعلا غلبأ يلع ميركلا دبع يلع خألا نانبل يف يروسلا ريفسلاو
،ةنمآ ايروس يف قطانم كانه نآلا ،رمألا اذه ةيسايسلا تادايقلا نم
تمت تاحلاصملا هذه يفو ،تاحلاصم اهيف تلصح قطانم كانه
نآلاو ،ةيضاملا ثالثلا تاونسلا لالخ اولتاق نيلتاقم عاضوأ ةيوست
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فير يف ءاوس مهعاضوأ ةـيوست تمـت نـيذـلا نوـلـتاـقملا ءالؤه
يف ،ىرخأ نكامأ يف ،صمح ةظفاحم يف ،ةنيدملا صمح يف ،قشمد

هذه لخادو ندملا هذه لخاد مهتالئاعو مه نودوجوم مه نآلا ،بلح
لقأ مهعضو نانبل ىلإ نيحزانلا تالئاع نأ ضرتفن نأ انل .قطانملا

امدنع ،يلاتلابو ،مهعاضوأ ةيوست تمت نيذلا نيلتاقملا نم ةروطخ
كلذكو اهعاضوأ ةيوست تمت اهلماكب ندم ،قشمد فير ًالثم ذخأن

يروس ـ ينانبل كرتشم دهج لالخ نمً اضيأ نكمي .صمح يف
تالئاعلا نم ريثك عاضوأ ةيوست متت نأ نيدلبلا نيب يمسر نواعتو
ةبولطملا ةنينأمطلا لماوع وأ تانامضلا ميدقتو نانبل يف ةحزانلا
تناك اذإو ،مهتادلب ىلإو مهـندـم ىلإو مـهارـق ىلإ ءالؤه دوـعـيو
لخاد مهل تاميخم ءاشنإ نكمي ،برحلا ببسب ترثأت مهتويب
ضعب نأ ،هيلع يليلدو ،لوقعمو يقطنم لح اذهو ،ةيروسلا يضارألا
مه له نكلو .ةدوعلا نم نوفاخي ءالؤه :لوقتس ةيسايسلا ىوقلا

تّمتو ةيضام تاونس ىدم ىلع اولتاق نيذلا نم أوسأ عضو يف
.ةنيدملا كلت وأ ةنيدملا هذه يف تاحلاصم ءارجإو مهعاضوأ ةيوست
.يقطنملا لحلا وه اذه
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ةينانبل ةنيدمو ةيرق لك يف يئاوشع لكشب حالسلا ةرهاظ راشتنا ÷
؟سكعلا مأ اهحالسو ةمواقملا ةركف مدخي ،مويلا اهيلع يتلا ةروصلاب

ةلكشم ةينانبللا تادلبلاو ىرقلا يف رشتنملا حالسلا ةلكشم}
يأ ،ةمواقم دوجو ىلعو «هللا بزح» دوجو ىلع ةقباس يهو ،ةميدق
ةمواقملا ءيجم ىلع ةقباس يه لب ،ديدحتلاـب ةـيـمالسإلا ةـمواـقملا
ةمواقملا لّمحي نأ لواحي ضعبلا نأل ،ناـنـبـل ىلإ ةـيـنـيـطسلـفـلا
.حالسلا راشتنا ةيلوؤسم ةينيطسلفلا

تارشع ذنم ةينانبللا ندملاو تادلبلاو ىرقلا يف دوجوم حالسلا
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مدخي وه ً،ادج مهم حالسلا اذه طبض .ليوط تقو ذنم ،نينسلا
نم ّدحيو ،ينطولا نمألاو يعامتجالا نمألا مدخيو ،ةمواقملا ةركف

.ديعص لك ىلع نيينانبللا رئاسخ
ديرجت وه سيل ديكأتلاب رمألا اذه قيقحتل قيرطلا نأ دقتعأ انأ
ىوقلا ىتح .يعقاو ريغ فده اذه نأل ،حالسلا نـم نـيـيـناـنـبـلـلا
.حالسلا ،حالسلا :لوقتً امئادو ،حالسلا نع ثدحتت يتلا ةيسايسلا

ال مكنم نَم :لاؤسلا اذه حرط راوحلا ةلواط تاسلج نم ةدحاو يف
.موسحم باوجلا ؟مهتويب يفً احالس هورصانم كلمي

نيينانبللا درجتل ةلودلا بهذت نأ يف سيل رمألا اذه جالع نإفً اذإ
.ةلودلا ةبيه ضرف يف وه لحلا .تويبلا يف رشتنملا حالسلا نم
ةينمألا ىوقلاو شيجلل روضحو ةلودلل ةبيه كانه نوكي امدنع
نيقراسلاو نيلخملاو نيبولطملا فيقوتو ينـمأ لـلـخ يأ ةجلاـعـمو
طبضنيس حالسلا اذه ذئنيح   سانلا ىلع نيدتعملاو صوصللاو
ةلودلا تفلختو تافلاخملا هذه لك ةيطغت تمت اذإ امأ .ديكأ لكشب
ول امأ ً.ارطخ لكشي حالسلا اذه ذئدنع اهتايلوؤسمب مايقلا نع
ذئنيح حالسلا اذه نأ دقتعأ الـف ،اـهـتاـيـلوؤسمـب ةـلودـلا تماـق

هذهب ةلودلا موقت نأ مهملا ،ةرـيـبـك ةـلـكشموً ارـطـخ لـكشيس
،ءارزولا سلجم تارارق ،نآلا عضوت يتلا ةينمألا ططخلا .ةيلوؤسملا
لكشت اهنأ دقتعأ ، ططخلا هذهل ةفلتخملا ةيسايسلا ىوقلا ةيطغت

.قيرطلا اذه ىلع ةمهم تاوطخ
ليطعتو غارفلا يف ةحلصم هيدل نأبو ليطعتلاب هللا بزح ماهتا ÷

؟ةمواقملا مدخي اذه له ،تاسسؤملا
،ةيامح ةوق ،نانبل نع عافد ةوق يه ةمواقملا ،ةمواقملاب ّرضُي اذه}

ةموكحو ةلود ينانبللا لخادلا يف نوكي امدنع يلاتلابو ،ريرحت ةوق
ىلع ،نيينانبللا نوؤشو نطولا نوؤش فلتخم ىعرت تاسسؤمو
،يعاـمـتـجالا ينـمألا ،يئاضقـلا ينوـناـقـلا ،يساـيسلا ىوــتسملا
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.ةمواقملل ةريبك ةمدخ مدقي اذه ،يشيعملا ،يلاملاو يداصتقالا
يكل .ةيركسعلا ىوقلا يه طقف تسيل ةماعلا اهتركف يف ةمواقملا
عمتجم ىلإ ةجاحب يه اهماهم ءادأ يف رمتست نأ ةمواقملا عيطتست
،ةيلخادلا تالاجسلا ،ةيلخادلا تاعارصلا ،رقفلا ،ةلاطبلا امأ .نيتم
،يحلا اذـه يفو ةـنـيدملا كلـت يفو عراشلا اذـه يف تاـكاـبـتشالا
.ةمواقملا عورشم ىلع رثؤت هذه لك ،ةيلخادلا تاوادعلا

S°æ©ƒO GE¤ eóGQS°æÉ hMƒRGJæÉ.. GEPG

نم لهسأ ةملاظلا ةلودلا نإ هانعم ام ديسلا ةحامس متلق6002 ماعلا يف ÷
؟ةلوداللا

ءانب حرط يف نويدج نحنو6002 ماعلا يف هتلق ام دكؤأ انأ}
لكل ةلودلا لـمحتو ةـلودـلا روضحو ةـلودـلا ةـيوـقـتو ةـلودـلا
لب .نوؤشلا نم نأش يأ يف ةلودلا نم ًاليدب انسل .تايلوؤسملا

لوليأ22 يف هتلق امب ريكذتلا ديعأ انأ ،ةمواقملا ةلأسم يف ىتح
امدنع :ةيبونجلا ةيحاضلا يف يهـلإلا رصنـلا لاـفـتـحا يف6002
،نانبل نع عافدلا ةيناكمإ كلمتو ةيوقو ةرداق ةلود انيدل حبصي
انتازوحو انسرادم ىلإ دوعن فوس نيمواقمك وأ ةمواقملا يف نحن
،ةيلبقتسملا ةيعافدلا ةيجيتارتسالا يه هذه .انلوقحو انـتاـعـماـجو
. رمألا اذه معدن نحن .رخآ لح كانه سيل

يف فورعملا نم .هيلع ليلد ال تاماهتا نم قاسُي ام لك ،سكعلا ىلع
تامهافت داجيإ ةحلصمل تالزانت مدقـي فرـط رـثـكأ اـنـنأ ناـنـبـل
.كلذك انلز امو نحن انك .لكاش امو تاموكح ليكشتو تايوستو

ةرداقو ةيوق ةلود نم رثكأ مكبسانت ةيلاحلا ةلودلا نأ حيحص له ÷
؟ةيفئاط ريغو

ىطاعتت ىنعمب ةلداع ،ةلداعو ةرداقو ةيوق ةلود انبسانت نحن}
ةيفئاطلا مهتاءامتنا نع لزعمب نينـطاوملا عـيـمـج عـم ةاواسمـب
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ةلود وأ ةيفئاط ةلود وأ ةيفئاط ريغ ةلود عوضوم امأ .ةيقطانملاو
اذه نم ةريبك تاشاقن تلصح نانبل يف ،ناسنالا ةلود وأ ةنطاوم
.عونلا

ةيفئاطلا ءاغـلإ عوضوـم اـندـّيأ لـحارملا نـم ةـلـحرـم يف نـحـن
نمو دعب ام يف نكل ،يفئاط ريغ ماظن مايق ىلإ انوعدو ،ةيسايسلا

قلقم رمألا اذه نأ اندجو ،تاشاقـنـلاو تاراوحلاو حاـتـفـنالا لالـخ
لوقأ ال ،نييحيسملا بلغألً اصوصخ ،نيينانبللا نم ةريبك ةحيرشل
ةيسايسلا ةيفئاطلا ءاغلإ نوديؤي نويحيسم كانه ،نييحيسملا لكل
يف هنأ اندجو ةعباتملاب نكل .اهنوحرطي يتلا فواخملا نع لزعمب
مهيدلو رمألا اذه ىلع نوقفاوي ال نييحيسملا ةيبلغأ نأ لاحلا عقاو

فواخملا هذه ذخأ بجي لوقن نحن كلذلو ،قلق مهيدلو فواخم
اذه ىلع ةلجعتسم تاوطخ ةيأ ىلإ دحأ أجلي الو ،رابتعالا نيعب
رمألا عم ىطاعتنو تايرظنلا يف لخدن ال نأ اندرأ اذإ كلذلو ،ديعصلا
يف ةدوجوملا عئاقولا نإف ،دلبلا يف ةدوجوملا عئاقولا عم وأ عقاولا
يف الو بيرقلا ىدملا يف ال عونلا اذه نم ةيناكمإ ىلإ رشؤت ال دلبلا
ةداعإو ةلودلا ءانب ةداعإل يه ةيولوألا نآلا كلذلو ،طسوتملا ىدملا
ىلع ناك ولو نيينانبللا مهافتو نيينانبللا يقالتو تاسسؤملا ءانب
اهيف لصحي يتلا ةلحرملا ىلإ لصن نأ ىلإ يفئاط ماظن ساسأ
تاجلاعملا نم ىندأ دح ،نانبل يف رارـقـتسالاو ناـنـبـل يف ءودـهـلا
ضعبلا مهضعب ىلع نيينانبللا حاتفناو نانبل يف ةمئاقلا تافلملل
تاجلاعم ىلإ بهذن نأ نكمي ذئنيح ،ةمـئاـقـلا فواـخملا ةجلاـعـمو

.ةيرذج
اننأ مغربو ،نآلا ىتحو يسيسأت رمتؤم نع تثدحت ،نيتنس لبق
عوبسألا .اهيلع ّدري نم كانه لاز ام ،ةركفلا نم انبحسناً اقحال
،يسيسأتلا رمتؤملا عوضوم شقانوً ابيطخ فقو نم كانه يضاملا

.ةنيعم حئارش ىدل دوجوملا قلقلاو فواخملا قمع نع ربعي اذه
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؟هسفن فئاطلا دفنتسا له ؟نّمم فئاخ لكلا ÷
هنأ قطنمب رومألا عم ىطاعتيو ةلكشم دجوت هنأ ملسي لكلا}

،ثيدحلا حبصأ لب .راوحلا ةبراقم نع دعتبي نكلو ةلكشم دجوت
ريوطت نع انثدحت امنإو يسيسأت رمتؤم نع ثدحتن مل ول ىتح
ريفكتلا ىلإ نايحألا ضعـب يف يدؤي رـمألا اذـه .فـئاـطـلا قاـفـتا
دعتبت يكلو .دلبلا يف ةيساسأ ىوق نمو ،ةلكشم هذهو ،يسايسلا

رثكأ يف وأ ةبسانم لك يف كيلع ..يسايسلا رـفـكـلا ةـمـهـت نـع
ال لوقت نأ درجمل ينعي ،فئاطلا قافتاب كمازتلا دكؤت نأ تابسانملا
.رفكلاب كيلع مكحي ىتح ،هللا الإ هلإ

وه ،ةيميلقإلا عاضوألاب هرثأت ىلإً ارظن ،ينانبللا يسايسلا عقاولا
قلقو رتوتم ميلقإ هلك ميلقإلا نأل ،ةيرذج تاجلاعم نع نوكي ام دعبأ

نانبل يف ةيسايسلا ىوقلاو ،ةمهبم قافآ وحن ريسيو عراصتمو
تقو سيل نآلا نأ يفاضإ لماعً اضيأ اذه .موي دعبً اموي رثأتت
نكل ،نيينانبللا نم عيضي تقولا اذهً اعبط .ةيرذجلا تاجلاعملا
.ةدعاسم ريغ نآلا فورظلا

؟نانبل يف داسف تالاح ةيأ «هللا بزح» يطغي له ÷
موقي نأب بلاطي .نانبل يف داسف ةلاح ةيأ يطغي ال «هللا بزح»}

لك .داسفلا تالاح ةبراحمو ةقحالم هاجت هتايلوؤسم لماكب ءاضقلا
اذه لك عنمي وأ يمحي «هللا بزح» نأ نم ضعبلا هلوقي نأ نكمي ام
.قالطإلا ىلع حيحص ريغ

؟ةدسافلا ةيودألا نع اذامو ÷
فالآ تارشع ىندألا ّدحلا يف انيدلو ضيرع ليوط بزح نحن}

فلمب انل اوتأيلف ،ةنس23 هرمع بزحً اضيأو «هللا بزح»ـل نيمتنملا
ىدم ىلعو ةنس23 لالخ .داسفلاب طروتم انناوخإ نمً ادحأ نأ ديفي
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يه ةدحاو ةلاح تلصح ةرم .ةريسملا هذهل نيمتنملا فالآ تارشع
ريزولا ينعي ،ينعملا خألا كلذ عمو اهنع نولأست يتلا ةيودألا عوضوم

اذهو ،ةيلوؤسملا لمحتن نحن لاقوً اـناـيـب ردصأ ،شيـنـف دـمحم
يذلا تقولا يف دحأ هطغي ملو نجسلا يف دوجوم نآلا صخشلا
اذه كلذ عم نكل ،دحأ مهنم برتقي مل دلبلا يف رابك نورّوزم دجوي
،نجسلا يف دوجوم نآلا وه .أطخ بكترا هنأ تبثو هماهتا مت خألا

تاموكحلا نـم يأ يفً ارـيزو نأً اـقـباس لصح لـه .ةـقـباس هذـه
ةينوناق ةفلاخمب هبراقأ دحأ وأ هقيقش مهتا دق ةبقاعتملا ةينانبللا
دقف سكعلا ىلع لب ً،انايب ردصأو تافلاخملا نم عونلا اذهل ةهباشم
ركذأ ال انأ ،ةيئاضقلا تاطلسلا ىلإ هيخأ ميلستب هسفن وه ماق
ال «هللا بزح» نأ ينعي اذه .عونلا اذه نم ةقباس فرعأ ال انأ ،كلذ
«هللا بزح» موقي نأ ليحتسملا نم .قالطإلا ىلع داسف يأ يطغي
.داسفلا ةيطغتب

؟هيلإ داسفلا للستي امدنع مَزهُي «هللا بزح» نإ لاقي ÷
ىلإ لوخدلا نم داسفلا عنمي نأً ادج صيرح «هللا بزح»}
.لئاسملا نم عونلا اذه عم مسحب ىطاعتيو هفوفص

Gÿ£ôG¿ GdàµØÒ… hG’ES°ôGF«∏» jàÓReÉ¿

رطخلاو يريفـكـتـلا رـطخلا مزالـتـي هللا بزـحو ةـمواـقملا ةـفاـقـث يف ÷
دقف ،ليئارسإ هئبخت ام ءوض يف ايروس نع نوثدحتت امدنعو ،يليئارسإلا
؟يليئارسإلا رطخلا ىلع مّدقتي يريفكتلا رطخلا نأ اذه ينعي

لقنل وأ ً،ايلعف نآلا نايواستي نيرطخلا نكل ،مّدقتي ال يدنع}
يريفكتلا رطخلا اذه نإ لوقلا نكمي ال ذإ ،نانمازتي امهنأ قدأ ةرابعب

انل ةبسنلاب ناك هنكلو ً،ارطخً امئاد ناك ريفكتلا رطخ .لجؤم رطخ
.ًالجؤمً ارطخ انتحاسلو

مهنإ لوقي يرهاوظلا نميأ ً.ايلعفً ارطخ ناك وه قارعلا يف ًالثم
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يف .قارعلا يف ـ هريبعت بسح ـ ةيداهشتسا ةيلمع0004 اوذفن
.نييكريمألا دض تسيل ةيلمع0093 نم رثكأ كانه تايلمعلا هذه
ىلإ لصي ال اهددعو ـ نييكريمألا دض ةيلمع ةئم كانه نأ انلبق اذإ

ةنسلا دضو ةعيشلا دض وه يقابلا ربكألا ددعلا نإف ـ مقرلا اذه
.يقارعلا بعشلا تانّوكم ةيقبو داركألاو نييحيسملاو

ناوخإلا نم ينانبللا قشلا مهو ،نانبل يف ةيمالسإلا ةعامجلا لأسا
وه يذلا يمالسإلا بزحلا نع ،قارعلا يف مهناوخإ نع ،نيملسملا
،مهتادايق عم تعمتجا دقل .نيملسملا ناوخإلا نم يقارعلا قشلا
يقارعلا يمالسإلا بزحلا رداوكو تادايق بلغأ نإ يل اولاق مهو
.تالايتغالا لالخ نم نويفلسلاو «ةدعاقلا» مهتلتق

لب ،ةعيشلاو ةنسلا ءاملع نمً اريبكً اددع «ةدعاقلا» تلتق كلذكو
.رثكأ ةنسلا ءاملع نم تلتق اّهلعل

ةلكشم يه ام نآلا .قارعلا يف ةثراك ىلإ ىدأ يريفكتلا رطخلا
.ةيراحتنالا تايلمعلاو تاريجفتلا ؟قارعلا

اذه ؟يناغفألا داهجلا ةداق رابك لتق نَم ؟ناتسناغفأ ةلكشم يه ام
ةميزهب ةرخافتم ةيمالسإلا تاكرحلا هب ّىنغتت يذلا يناغفألا داهجلا
.يتايفوسلا داحتالا

دئاق هنأ ناونعب ةيراحتنا ةيلمعب ةدعاقلا هتلتق دوعسم هاش دمحأ
حلص خيش رود بعلي ناك يذلا ،ينابر سيئرلا نع اذامف ،يركسع
.هولتق مه ؟يناغفألا ماظنلا نيبو نابلاط نيب

مه ناك امنيأو لاموصلاو ناتسكاب يف يدجو يقيقح ديدهت مه
مه نآلا .ةيادبلا يفً ارشابمً اديدهت اونوكي مل نانبل يف نكل ،ديدهت
،ايروسو نانبل دصقأ نانبل نع ثدحتأ امدنعو .رشاـبـم دـيدـهـت
.دحاو يروسلاو ينانبللا فلملاف

،يمويو يلعفو يقيقح ديدهت وه ديدهتلا اذه نأ ربتعن نحن كلذل
.يمويو يلعفو يقيقح ديدهت وه يليئارسإلا ديدهتلا نأ امك
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،عدترا نآلا يليئارسإلا .يدوجو ديدهت وه يليئارسإلا ديدهتلا
انجرخيو ضرألا انم عزتني نأ هحومط ناك مايألا نم موي يف نكلو
(نويريفكتلا) ءالؤهو .لبقتسملا يف هعورشم وه اذه لازي امو ،اهنم
ً.ايدوجوً اديدهتً اضيأ نولكشي

برحلا فادهأ دحأ نإ لوقت تناك انتايطعم لك ،6002 ماعلا يف
ءالؤهو ،هلك دلبلا يف يفارغوميد ريـيـغـت قـيـقحت ناـك اـهـنـيـح
ةيلقع ،اهسفن ةقيرطلاو ،اهسفن ةيلقعلاب نوركفي (نويريـفـكـتـلا)
.رخآلا ةدابإ

،يليئارسإلا ديدهتلا ىلع يريفكتلا ديدهتلا مدقأ ال انأ كلذلو
،نايدوجو ناريبك نايدج نايلعف ناديدهت امهنإ لوقأ نآلا يننكلو
انلً اديدهت تسيل ليئارسإو ،ساسألا اذه ىلع اهجاوي نأ بجيو

يريفكتلا رايتلا نإف ،ةقطنملا لكل ديدهت اهنأ امكو ً،ارصح ةهجك
ً.اضيأ ةقطنملا لكل ديدهت

’ H«Äá dÑæÉf«á MÉV°æá d∏àµØÒjÚ

؟نانبلو ايروس يف رايتلا اذه مجحل مكتاريدقت يه ام ÷
دق ةيميلقإلا لودلا ضعب .عوضوملا نع تامولعم هيدل دحأ ال}

امأ ،تلّهس ةلود لك نأل .ةلمتكم ريغ نكلو تايطعم اهيدل نوكي
.جراخلل تادعاسم تمّدق وأ اهينطاومل

اهنأل ،اهينطاوم ددع ةلود لك مدقت ثيح ،ماقرأ مهيدل نويبوروألا
نمف ،يبرعلا ملاعلا نم اوجرخ نيذلا نكلو .مهل ءاصحإ ترجأ
تارشعب مهريدقت نكمي نكلو ،ةقيقد دادعأ دجوت ال ؟مهيصحي
.نييروسلا ريغ بناجألا نم فالآلا

ايروس يف مهنأ املاـط ،ناـنـبـل يف ءالؤهـل ةـنضاـح ةـئيـب دـجوـت لـه ÷
.نورهاظ

.ةنضاح ةئيب كانه سيل هنأ رهظي تقولا عم ،ايروس يف ىتح}
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نيملسملا نع ثدحتت امدنع ىتحو ،يمالسإلاو يبرعلا ملاعلا لك يف
.فرطتلا اذهو دّدشتلا اذه لّمحت نوعيطتسي ال سانلا نإف ،ةنسلا

.ةنضاح ةئيب دوجو يف كشأ انأ .ماعلا ينسلا جازملا ىلع بيرغ اذه
طلتخت نّيعم خانم يف تاعامجلا هذه فيظوت متي امدنع ،معن
هذه تّنبتو ةفلتخم لود تءاج امدنع .ايروس يف لصح امك ،رومألا
لتاقيو حالسلا لمحي نم داجيإ ايروس يف اهّمه ناك ،تاعامجلا
ًايناوخإ وأً ايفلس وأ ةدعاقلا نم ناك نإ ،هتيوهً امهم سيلو ،ماظنلا
.ةلكشم مهيدل نكي مل ً،ايناملع وأً اينطو وأً ايفوص وأ

نم كلذو ،ايروس يف ماظنلا اذه دوجو وه مهعفن ام لوقلا نكمي له ÷
.مهليتكتو مهدينجت لجأ

ركفلا اذه دنع .(رربملا داجيإ نكمي) ناكم يأ يف ،لهس اذه}
اذإو ،ةيريصنلا براحي هنإ لوقيً ايولع تنك اذإ ،كعم فلتخي امدنع
تنأف ً،اينس تنك اذإو ،ةضفارلا براحي هنإ لوقيً ايعيش تنك
.رفاك توغاط
«شعاد» نآلا ً.ادج لهس مهدنع رفكلابو دادترالاب مكحلا عوضوم
«ةرصنلا ةهبج»و ،«ةرصنلا ةهبج» ىلع ةدرلاو رـفـكـلاـب تمـكـح
هسفن ركفلا نم ناتئفلاو ،«شعاد» ىلع رـفـكـلاو ةدرـلاـب تمـكـح
.هسفن ميظنتلاو هسفن طخلاو هسفن بهذملاو

.تاحاسلا نم ةحاس يأ يفً امئاد اهداجيإ لهسلا نم ةجح هذه
نأ ربتعأ انأ .لاجملا اذه يف ةيبرعلا ةمظنألا رود ةيمهأ رّدقأ انأ
ركفلا اذه نأل ً،ادج ةريبك ةجردب دعاسي ريخألا يدوعسلا فقوملا
أشنملا دلب ناك اذإف .كانه نم ىواتفلاو ،كانه نم هليومتو ،كانه نم
،لاملا عبن لفقأو ً،اريخأً افقوم ذختا ـ ةعونتمو ةريثك بابسأل ـ
ققحي اذهف ،ينيدلاو يمالعإلا باطخلا لّدبتو ،ىواتفـلا ترـّيـغـتو

ً.اريبك ًالّوحت
مت نكلو ،نييرفكتلل ةنضاح ةئيب سيل ينسلا وجلا نأ ييأرب انأ
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.ةيسايس ضارغأل ةينسلا ةئيبلا هذه يف نييريفكتلا مادختسا
ةينسلا ةئيبلا يف اهمجح ةريغصلا تاعومجملا هذه ،نانبل يف ىتح

نكل ..يقيقحلا اهمجح فشكني تاباختنا ترج اذإوً ادج ريغص
تاعامجلا هذه مدختسا نم كانه .تاعامجلا هذه فيظوت مت ،معن
لجأ نم اهفظوو مالعإلا لئاسو اهمامأ حتفو اهّاطغو اهامحو اهلّومو
،ديدش قلق ةلاح شيعت تاعومجملا هذه نآلا كلذلو .ةدّدحم فادهأ
ناك ولف .نانبل يف فقوملا ىلع هساكعناو يدوعسلا فقوملا ةجيتن
نأ بجي ناك ام ةيقيقح ةنضاح ةيبعش ةئيـب تاـعوـمـجملا هذـهـل
.فاخت

كلذلو ،يبرعلا ملاعلا يف لبقتسم هل سيل يريفكتلا رايتلا اذهو
.عورشم هيدل سيل نأل

،ام ةلود يف ماظنلل رييغت يرجي امدنع ،ءامسأ يف لوخدلا نود
؟ديري اذام ةلودلا هذه بعش
،ةلاطبلا ةلكشم لحو ءاذغلا نيمأتو ،ةيمأ وحمو ،ةلادع ديري وه

ًايموقً افقوم ديري ،يموقلا فقوملا يف كلذكو ،نمألا قيقحت نع ًالضف
ً.امدقتمً افقوم لوقأ ال يك ،ًالوقعم

نأ مكل مزجأ انأ كلذلو ،تاباجإ وأ عورشم يأ هيدل سيل رايتلا اذه
،هل يلودلاو يميلقإلا فيظوتلاو مادختسالا نع لزعمب ،رايتلا اذه

هل تسيلو يمالسإلا ملاعلا يف ريبك دوجو هل سيل ً،اينمأوً ايسايس
.عورشم هل سيل هنأل لبقتسم هل سيلً اضيأو ،ةنضاح ةئيب
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؟هفده ناك ام نيطسلف نع ىلختن نل ةيمامإلا ةعيشلا نحن باطخ ÷
ىلوألا ةلاسرلا :نيتلاسر مالكلا اذه ءارو نم فدهلا ناك}

مهفازنتساو مهبيهرت ىلع ضعبلا لمعي نيذلا مهسفنأ ةعيشلل
مهفادهتساو يمالسإو يبرـع دـلـب نـم رـثـكأ يف مـهـلاـغشإو
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ةبسنلاب ودعلا ةيوه رييغتو ةيراحتنالا لامعألابو تارـجـفـتملاـب
ةيضقلاو نيطسلف نع مهداعبإ ىلع لمعـلا يلاـتـلاـبو ،مـهـيـلإ
ةيسفن زجاوح داجيإ ةلواحم ،كلذ نم رثكأ لب ،ةينيطسلفلا

.ةينيطسلفلا ةيضقلاو ينيطسلفلا بعشلاو نيطسلف هاجت
نم ةحيرشلا هذه داعبإ نوديري نيذلا لكل يه ىرخألا ةلاسرلاو

نأ نوديري نيذلا يأ ،نيطسلف ةيضق نع ةيمالسإلاو ةيبرعلا ةمألا
ةيضقلاو نيطسلف هذه .نيطسلفب مكـل ةـقالـع ال :اـنـل اوـلوـقـي
ةمألا نم ةنيعم ةفئاط وأ ةنيعم ةعامج ةيضق يه ةـيـنـيـطسلـفـلا
.ةيمالسإلا

امب انومهتا :ةلاسرلا هذه لالخ نم مهل لوقن نأ ديرن نحنو
،انل مكلتقو انل مكملظو انل مكماهتا نإ .متئش امك انوِفصو متئش
ةدابإلا تايلمع ضعبو ،ةيراحتنالا تايلمعلاو ةخخفملا تارايسلاو
انعنمي نل اذه ،يمالسإلا ملاعلا يف نكامألا ضعب يف لصحت يتلا

و اهتامحو ،ةينيطسلفلا ةيضقلا ةلمح نم ىقبن نأ نم قالطإلا ىلع
.اهب نيمزتلملا

،ماعلا هاجتالا يفو ،يعيشلا هاجتالا يف :نيهاجتالا يف ةلاسر يه
.فقوملا اذه ديكأت بجيو ،ةيرورض تلاز ام اهنأ دقتعأ انأو

مل نانبل يف ةمواقملا .ةيبهذم وأ ةيفئاط ةيفلخ نم قلطني مل يمالك
فلخ نم مايألا نم موي يف ملكتت وأ مايألا نم موي يف فرصتت
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يناريإلا ـ يدوعسلا براقتلا ديؤأ

دعب مث0002 ماعلا يف ريرحتلا دعب ةصرفلا «هللا بزح» ّعيض له
؟يبرعلا ملاعلا ىوتسم ىلع6002 ماعلا يف رصنلا

،هللارصن نسح دـيسلا ىـلـع لاؤسلا «رـيـفسلا» ةرسأ حرـطـت
:الئاق هباوجب ضيفتسيف

ضعبب يعم اوثدحت ،6002 دعبً اصوصخو ،ءاقدصألا ضعب كانه»
هللا بزح نإ لوقلاب هنع اوربع ،امً اقفأ كانه نا مهروصت يفو ،راكفألا
هللا بزح متنا انل اولاق :اديدج رصانلا دبع لامج نوكي نا نكمي
ىوتسم ىلع مجحلا اذهبً ارود اوبعلت نا مكنكمي نانبل يف ةمواقملاو
ّيدل نكي مل انأ ً.اضيأ نورخآ ءاقدصأ هنع ربع ام اذهو .يبرعلا ملاعلا
ريغ ةسياقم هذهو ،حيحص ريغ اذه نإ مهل تلق ،لاجملا اذه يف مهو

 .ةيفطاع ةسياقم اهنأ حصألا .ةحيحص
سيئر ،رصانلا دبع لامج ريبكلا يبرعلا ميعزلا نع وه انه ثيدحلا

اهيدلو تاناكمإ اهيدل ةلود ،برعلا فصن يه ةلود ،ةيبرع ةلود ربكأ
ريغ لكشب سيقيل «بحملا» اذه يتأيف ،رـيـثـكـلا اـهدـنـعو شيـج

،(ةسياقملا ّتحص امل) نانبل ةدايق يه ةمواقملا هذه نأ ول .حيحص
سيل .ينانبللا بعشلا نم ءزج وه بزح نع ثدحتت تناو فيكف
وأ ةريبك ةلود وه نانبل الو ،ةلود وه هللا بزح ال .هبش هجو يأ كانه
.ةمهم ةيرشبو ةيدام تاناكمإ هيدل وأ ،ةميظع ةيميلقإ ةلود

0002 ـلا (تازاجنإ) ةجيتن ةيونعملا هللا بزح ةميق نأ كلانه ام لك
.دودحلا ىدعتت ةميق6002و

يظح هنا وه يمالسإلا ملاعلاو يبرعلا ملاعلا يف هللا بزح هلعف ام
.اجذومن مّدقو ةتباث ةبش ةركف ضقنو مارتحالاب

يأ ،ةنس نيسمخ وأ نيعبرأ ةدمل اهيلع لغتشُي ناك يتلا ةركفلا
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ةردق انيدل سيل هنأو ،رهقي ال يذلا شيجلا يه ليئارسإ نأ ةركف
هللا بزح ىتأ ،تالزانتلاو حلصلاو ضوافتلا الإ رايخ انيدل سيلو
.اهرسكو

ال يمالسإلاو يبرعلا ملاعلا يف اندوجو نحنو ،عوضوملا مجح وه اذه
هللا بزح ةرادإ ةيناكمإ وأ ةرادإ نع ثيدحلا امأ ،مارتحالا ىدعتي
،ةيبرعلا بوعشلا يفو ةيبرعلا لودلا يفو يبرعلا ملاعلا يف تالوحتلل
ةيناكمإ ال اذهف تالداعملا رييغت لجأ نم كانه لخدتيو انه لخدتي هنأو

.شاقن ىلإ جاتحي ال موهفم رمأ اذهو ،هلوصحل
تناو نميلا ىلإ هشيج رصانلا دبع لسرا دقل :اطسابم انضعب لاق

.ايروس ىلإ كشيج تلسرأ
ىلا داع مث .رخآ نأش هل ايروس عوضوم :ةعرسب «ديسلا» باجأ
:لاقف باوجلا ةيوس
اذه لمحتي ال ةلودلاو دلبلا عضوو ةيلاملاو ةيرشبلا تاردقملا ً،اذإ
.رمألا

نكت مل هنأ دقتعأ يننأل ،هللا بزح اهّعيض ةصرف كانه نأ ربتعأ ال انأ
يذلا مارتحالا نأ يه انتركف لك تناك نحن ،معن .ةصرف كانه
يبرعلا ملاعلا يف ةمواقملا ةفاقث زيزعت ةحلصمل هفظون ،هيلع انلصح
.ةيمالسإلاو ةينطولا ىوقلا ىلع انحاتفنا يتأي انه نمو .يمالسإلاو
هجهنمو هركف وه امو هتديقع يه ام ،رخآلا فرطلا يف لخدتن ال نحن
كلذل ،ليئارسإ دض هنا انمهي .يلخادلا يسايسلا ههاجتا وه امو
.هعم ةقالعلا زيزعتب موقن

يهو ،نيطسلف يف ةضافتنالا تدلُو ،0002 ةنس ،نيطسلف يف ً،الثم
ىلع راصتنالا اذهب ةرثأتم ،رهشأ ةثالث يلاوحب راصتنالا دعب تعلدنا
.ةينانبللا ةهبجلا

ليصف داجيإب هللا بزح موقي نأل ةيناكمإ كانه تناك نيطسلف يف
اذه نأ ربتعيو هلّومـيو هـحـّلسيو هـبّردـيو ينـيـطسلـف يداـهـج
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ريثك يعم ثدحتً ايصخش انأو .ينيطسلفلا هدادتما وه (ميظنتلا)
تايئاضفلا ىلع رهظ نم كانه نأ لب .ةركفلا هذهب صاخشألا نم
مكعم لمعن نأ ديرنو كبزحبو كب قثن نوينيطسلف بابش اننإ لاقو
.ةرشابم

،أطخ رمألا اذه نأل ،قالطإلا ىلع ةركفلا هذه ديؤن ال انكو انضفر نحن
بعشلا فوـفص يف تاـماسقـنالا دـيزـي هـنأل ةـيضقـلا دـيـفـي الو
جاتحي امنإو ،ةديدج لئاصف ىلإ جاتحي ال بعشلا اذهف ،ينيطسلفلا
،ةينطوو ةيمالسإ لئاصف كانه يلاتلابو ،لئاصفلا هذه عمجي ام ىلإ
ةمواقملا ىوق يهو ،لئاصفلا هذه ىلإ هجوتيلف ةدعاسملاب بغري نم
.دوجوو دادتماو خيرات اهيدلو ،ضرألا ىلع ةدوجوملا

ربتعي يتلاو هيلا برقألا ةحاسلا يف ىتح ،هللا بزح نإ ،ةقيقحلا يف
انسفنأ ربتعن ام لكب شَقانُن نأ نكمي اننأل ـ شاقن الب اهبً ّاينعم هسفن
هب شاقنلا نكمي الف نيطسلفو ليئارسإ عوضوم يف الإ هب نيينعم
لالتحالا ةمواقم ،ةمواقـم يه هـتـّيـهاـم هللا بزـح نإ لوـقـن اـنـنأل
يفً اليصف لّكشن مل ـ يليـئارسإلا عورشملا ةـمواـقـمو يلـيـئارسإلا
اننأ ساسأ ىلع نيينيطسلفلا ءاقدصألا عم فّرصتن ملو ،نيطسلف
،ينيطسلفلا عراشلل وأ ينيطسلفلا بعشلل ةدايق نوكن نأ ديرن
ىوتسم ىلع (عونلا اذه نم) عورشمب ريكفتلا نأ نعً الضف ً،ادبأ
.ناكم اهل سيل لاجملا اذه يف ةسياقملا ،كلذل .دراو ريغ يبرعلا ملاعلا

يذلا وأ بهذ يذلا نع انثدحت اذإ نآلا .مارتحالاب انيظح نحن ،معن
يقب اذهف ،عفرُت دعت مل نآلاو عفرُت تناك انروصو انمالعأ نأ يأ ،يقب
يف يركسعلا لخدتلا ةظحل ىلإ سيلو ،ايروس نم فقوملا ةظحل ىلإ

.ايروس
نكي مل ،كلذ عمو ،فلتخم عوضوم انل ةبسنلاب ايروس عوضوم

انفقو اننأ ولف ،ايروس نمً ايسايسً افقوم ذختن نأ ىتح انمً الوبقم
ماظنلا نيب راوح ىلإو يسايس لح ىلإ ايروس يف وعدن اننإ انلقو
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انطقس» دق نوكن نحنف ،حالصإو ،ةيسايس ةجلاعم ىلإو ةضراعملاو
.ايروس ءاغلإل فداهلا عورشملا دض كلذب انفقو اننأل ،«سوماقلا نم

ملاعلا يف انبقاعي يذلا نإ لوقأ انأو ،ةقدب رومألا عجارن نأ انيلع ،انه
،ةيسايسلا ىوقلا ضعبو بخنلا ضعب امنإو ،سانلا سيل يبرعلا
،يتالاصتاو يتامولعم بسحو ،ييأرب انأو .ريغتي يبعشلا جازملا امنيب
نأ ،ةيبرعلا لودلا ضعب روزتو تراز يتلا انناوخإ دوفو لالخ نمو
.حوضوب نآلا ريغتي يبرعلا يبعشلا جازملا

،ايروس يف لاتقلل انبهذ اننأ ناونعب نكي مل انيلا ّهجو يذلا دقنلا
ًافقوم ـ موي لوأ ذنم ـ نلعن نأ انيلعً ابجاو ناك هنأ وه انل دقنلا امنإو

؟نم ةحلصمل ،ايروس يف ماظنلا دضو دسألا راشب سيئرلا دض
قستملا فقوملا انمً ابولطم ناك يذلا .مهم ريغ ؟عورشم يأ ةحلصمل
.مهحلاصم عم

لاجسلاو لدجلا ةبسن عفريل يركسعلا لخدتلا ءاج كلذ دعب
ةلكشملا امأ ،ليصفت وه ةقيقحلا يف يركسعلا لخدتلا .انفقوم لوح
.يسايسلا فقوملا يف يهف ،انعم

ىلع هلعف نكمي ام لوح الاؤس «رـيـفسلا» رـيرحت سيـئر حرـطـي
:هللارصن ديسلا بيجيف ،رئاسخلا نم ليلقتلل ةمألا ىوتسم

يف لثمتت اهنم برهم كانه سيل ،ةلحرم يريدقت بسح كانه»
هذهو ،باهمو عاطم دئاق ةمألل رفوت ول ىتح ،اهفاقيإ نكمي ال ةعافدنا
هدهشت يذلا عضولاو ،ةلبقم تاونس لالخ رـمـتستس ةـعاـفدـنالا
.رخآب وأ لكشب ةرتفل لاحلا هذه ىلع رمتسيس نادلبلا ضعب

نم ليلقتلل يه ىلوألا ةيولوألا نإف ،نآلا تايولوأ مسر بجي ناك اذإ
اذإ ..يمالسإلاو يبرعلا ملاعلا ىوتسم ىلع ثدحتأ انأو ،رئاسخلا

لكشب رثؤي نأ ام دحأ ناكمإب ناك اذإو ،لود وأ تاموكح كانه تناك
.رخآب وأ

دعاسي نأ عيطتسي يذلا نمف ،ميسقتلا ىلإ قارعلا عفدنا اذإ ً،الثم
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لذبي نأ هيلع كلذ عيطتسي نم ؟ميسقتلا ىلإ قارعلا بهذي ال نأب
يهف كلذب ةعنتقم يهو ،ةدعاسملا ىلع ةرداق ناريإ تناك اذإ .هدهج
.دعاست

.ميسقتلا ىلإ بهذت ال نأ ىلع لمعلا بجي ً،اضيأ ايروس
عم انسل نحنف ،ةلماجملل سيل فقوملا اذهو ،ةيدج ةلأسم نميلا
اذهف ميلاقأ وأ ةيداحتا ةلود ىلإ اولصوت اذإ ،نآلا .نميلا ميسقت

امأ ،ىندألا دحلاب نكلو ،ةروطخلا نمً ائيش هيف نأ نم مغرلاب ،نكمم
.رطخ اذهف ةثالث وأ نينمي ىلإ نميلا لّوحت

رمألا وه امك .رايهنالا نم دحلاو رئاسخلا نم دحلا يه ةيولوألافً اذإ
ةوطخلا يف هيلع موجهلل ضرعتي يذلا نأ ذإ ،ةيركسعلا ةلداعملا يف

،قطانملا نم ديزملا رسخي ال ىتح ،دوجوم وه ثيح تبثي نأ ىلوألا
عضولا ةسايسلا يفو .هرسخ ام عاجرتسا ةيفيك يف ركفي كلذ دعبو
.هسفن وه

يه ةيصوتلا تاحاسلا ضعب يف ً.اريبكً ادهج بلطتي رمألا اذه
تاوصأ كانهو ،تبرخ يتلا لودلا عضوب ريكذتلا لالخ نم ،ءودهلاب
عمتجملاو ةلودلا رايهنا اهيف لصحي مل يتلا تاحاسلا ضعب يف ولعت
بولطم اذهف ،ىوقلا ضعب ىلع ريثأتلل ةيناكمإ كانه ناك اذإو ،دعب
.هيلع لمعلا متي نأ

وأ ،ميسقتلا عوضوم يف ءاوس ،رئاسخلا نم دحلاً الوأ بولطملا ً،اذإ
ةيولوألا رابتعاو ،ىرخأ نكامأ ىلإ نتفلا لاقتناو ىضوفلا عوضوم يف

ىلإ باهذلا نأل ،حالصإلا ىلإ ةئداه ةوعد عم رارقتسالا ةيولوأ يه نآلا
.دالبلا كيكفت ىلإ يدؤي دق ةهجاوملا

.رومألا ةململ ىلع لمعلا وه يناثلا ناونعلا
ضعبلا انضعبل ةبساحم ةيلمعو ،ماقتناو رأث ةيلقع كانه نوكت دق
ءاطخألا باكتراب ةلدابتم تاماهتاو ،تاونس ثالث لالخ انفقاوم ىلع

يف تاحاسلا لك لمشي لمعلا اذه ً.امئاق لازي امو ناك لاجس يف
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ىلع لمعلا نكمي ناكم يأ يف ،اهلك ةقطنملا يفو نيطسلفو نانبل
.كلذ ىلا ةردابملا بجت رومألا ةململ

انأف ً،ايدوعسً ايناريإً ابراقت ديؤأ تنك نإ تلئس اذإ ،راطإلا اذه يفو
ًايبلسً ارود ةيدوعسلل نأب يتعانق نم مغرلاب ،براقتلا اذه ديؤأ

نأ امك ،يمالسإلاو يبرعلا ملاعلا يف لصحيو لصح ام يفً ادجً اريبك
اهجيورتو ركفلا اذهل اهينبت ةجيتن يرجي ام يفً ايسيسأتً ارود اهل
براقتلا نإف ،ةيلاحلا ةءارقلا لك عمو ،يضاملا اذه لك عم ،نكلو .هل
لود فلتخم عم يناريإلا براقتلا كلذكو ،دعاسي يدوعسلا يناريإلا
.جيلخلا

اهضعب عم ثيدحلل سانلا ةدوع نإف ،ةيسايسلا ىوقلل ةبسنلاب
ةداعإ نإف ،ءارآلا تفلتخا ول ىتح ،تاعجارم ءارجإو شاقنلاو ضعبلا
تاحاسمو اهيلع قفتم تايولوأ دوجو ساسأ ىلع ،فالخلا ميظنت

ىلإو ءاضغبلا ىلإو قلطملا ءادعلا ىلإ بهذن الـف ،اـهـيـلـع فـلـتخم
.لوصحلا نكمم هلك اذه ،دعابتلا

عبرأ وأ ثالث وأ نيتنثا وأ ةنس ةدمل ،ةعافدنالا هذه يف هنأ دقتعأ انأ
خيراتلا ننس ضرفت امكو ،لاحلا هذه ىلع رومألا رمتستس ،تاونس
نم هنإف ـ ةيرعاش ةقيرطب ملكتأ الو ـ ةيرشبلا تاعمتجملا براجتو
نأ امك ،لصحيس مكارت كانهو ،ربكي يعو كانه ةاناعملا هذه بلق
،تاونس ثالث لبق اّمع ةفلتخم تاعانق يهو ،دلوتتس تاعانق كانه
عضولا نم جورخلا عيطتسن ىتح ً،اتقو قرغتسيس رمألا اذه نكلو
.هيف نحن يذلا

ةيلودلا تالوحتلا نأل ً،اريثك لبـقـتسملا فارشتسا عـيـطـتسن ال
ً.اضيأً ادج ةمخض
تاونسلا لالخ يبرعلا ملاعلا يف لصحي نأ نكمي اذام ينلأست دق

هجتي نيأ ىلا :وه لاؤسلا نكلو ،هلجأ نم لعفن نأ نكمي اذامو ،ةلبقملا
ىلع حوتفم عضولا اذه نا ؟نيأ ىلإ اكريمأ ؟نيأ ىلإ ابوروأ ؟ملاعلا
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.انتقطنم ىلعً ادج ةريبك تاريثأت هل نوكتسو ،تالامتحالا لك
وأ يمسر عقوم يف ناك ءاوس ،ةمألا هذه يف صلخم لك ماق اذإ
عيطتسي امب كلذ ريغ وأ مواقم وأ يبزح وأ يسايس وأ يركف عقوم
ال انأو ،تاوادعلا نم ّللقن نأو رئاسخلا نم ّدحن نأ نكمي ،هب مايقلا
امب موقي نأ ءالؤه نم دحاو لك ةفيظوو ،لايخلا ةغلب انه ثدحتأ

..«ال مأ لمعلا اذهب قفويس ناك اذإ رظنلا ضغب ،هيلع
نأب4502 ماعلل هملح بتك ءارقلا دحأ نإ هللا رصن ديسلل انلق
،سدقلا يف ىصقألا دجسملا يف ديعلا ةالص يف كراشيس «ديسلا»
نأ ىسع نكلو» ،تقو برقأ يف امبر كلذ ققحتي نأ ىنمتي هنأ باجأف
نم اهررحن نأ دعـب سدـقـلا يف يلصن نوـيرـيـفـكـتـلا اـنـكرـتـي
!«نييليئارسإلا
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..فيسلا ّدح ىلع

،فصاوع ريثت ةلمج .«هللا بزحل ةيفاضإ ةربخ مكارت ايروس يف برحلا»
 .فيسلا ّدح ىلع مالكلا ةبيرض يه كلت .اهلوق يف ددرتي ال هنأ الإ

نم «ديفتسي» بزحلا نأ ساسأ ىلع ،مهفُت وأ ،يحوت نأ ةلمجلل نكمي
.ايروس يف برحلا

مويلا بزحلا ىشخت تتاب ليئارسإ نأ وهف ،«دّيسلا» بسحب ،دصقلا ّأمأ
كراشي يتلا كراعملا ةساردب موقت ةّينمألا اهتزهجأو ،ىضم تقو يأ نم رثكأ
اذإ ام ةفرعمل ىعستو ،هلمعو هّكرحت ةعيبط مهف ةلواحمل يّدج لكشب اهيف

 .ايروس نمً ابرهمً اديدجً ايعونً احالس كلتمي ىحضأ دق ناك
ً.امود عضولا ناك اذكه .ءاشي ام نيينعملا نم راتخي نأ ٍلكل
ىسنن نل بلاط يبا نب ّيلع ةعيش نحن»: الئاق سانلا ىلع لجرلا جرخي

وه لجرلاو ّ.يفئاط لجرلا نأ تابثإب نيبلاطملاب ايندلا روثتف .«نيطسلف
 .لماع لبج نم يعيش ملسم ،ممعم خيشو ،ٌديس

ةلمجلا يف» :نييساسأ نيببس دروي ،ةلمجلا كلت ببس نع لأسُي نيح
مهفازنتساو مهبيهرت ىلع ضعبلا لمعي نيذلا ،مهسفنأ ةعيشلل ةلاسر
تارجفتملاب مهفادهـتساو يمالسإو يبرـع دـلـب نـم رـثـكأ يف مـهـلاـغشإو
يلاتلابو ،مهيلإ ةبسنلاب ودعلا ةيوه رييغت ليبس يف  ةيراحتنالا لامعألابو
ةلواحم كانه نإ لب ،ةينيطسلفلا ةيضقلاو نيطسلف نع مهداعبإ ىلع لمعلا

ةيضقلاو ينيـطسلـفـلا بعشلاو نـيـطسلـف هاجت ةـيسفـن زـجاوـح داـجـيإل
.«ةينيطسلفلا

نم ةحيرشلا هذه داعبإ نوديري نيذلا لكل» يهف ،ةيناثلا ةلاسرلا ّامأ ...
:انل اولوقي نأ نوديري نيذلا يأ ،نيطسلف ةيضق نع ةيمالسإلاو ةيبرعلا ةمألا

ةعامج ةيضق يه ةينيطسلفلا ةيضقلاو نيطسلف هذه .نيطسلفب مكل ةقالع ال
.«ةيمالسإلا ةمألا نم ةنيعم ةفئاط وأ ةنيعم

ةينيطسلفلا ةيضقلا ةلََمح نم ىقبن» اننأ دّكؤي ام ،هلئاق بسحب ،لوقلا يف
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 .«ةيبهذم وأ ةيفئاط ةيفلخ نم قلطني مل .اهب نيمزتلملاو اهتامحو
اهمّدقت يتلا ةديحولا ةاـيحلا يه هذـه .اـيـحـي اذـكـه .فـيسلا ّدـح ىـلـع

.ةلاسروً اجهنم اهذختا يتلا تارايخلا
ىلع  ـ8491 ماعلا ذنم ـ ً امود ةعّرشم ىرخأو ،ايروس يف ةلعتشم ةهبج

،ةقّيضلا ةيّلحملا ةّقزألا يف اهاحُر رودت ةثلاثو ،ةّينيطسلفلا ةّينانبللا دودحلا
تاهبجلاو .ىرخأ يمدُتو قطانم ينثتست ،ىرغص ةيلهأً ابورح ةجتنم
مسر ةيلمع ىلع ةفوطعم ،ةفينع ةيميلقإ تارييغت نمً اءزج الإ تسيل ثالثلا

 .ةّيلودلا ىوقلا نيزاومل ةديدج ةروص
ةيهانتم نوكت نأ تاباسحلا ىلع ،لاق امهمو ،لعف امهم ،فيسلا ّدح ىلع

.ةّلق الإ يضرُي ال باوصلاو ،تيمم لب ،فلكم أطخلاف ،ةقّدلا
ءودهب عتمتي هّنأ الإ ً،ايلودوً ايميلقإوً ايلحم ىربكلا رابخألا ليس فقوتي ال
بلصلا هناميإو هتاعانق نم ،ّكش الب ،ةعبان ةّيلخاد ةنينأمطو ،عقّوتم ريغ
.اهتيباوصب

،ةقطنملا هشيعت يذلا بارخلا لك طسو ً.اـمستـبـم هـيرـئاز ىـلـع لـخدـي
نأ «ديسلا» دّكؤي .دغ ّيأ ،دغلا لكشب نّهكتلا ةبوعصو ،عايضلاو بورحلا
ثادحألا لوـح ،ماـيألا عـم ،ةواـقـن دادزـي لـماـك حوضو هـيدـل هللا بزـح»
هيدل سيل ،دّدرت يأ هيدل سيل ،مزعب ىطاعتي بزحلا .لبقتسملاو تارايخلاو
نيأ ىلإ فرعن انك ةيادبلا ذنم نحنو ،لبقتسملاب ةقث هيدلً اضيأ ،قلق يأ

سيلً اذإ ،هاجتالا اذه يف نآلا ريست يهو ً،اعيمج اّنواعت ول رومألا ريستس
.«قلقلا ىلإ وعدي ءيش يأ كانه

لوخدلا رارق .يقطنمو ،طبارتمو ،لسلستم قايس اهّلك ثادحألل ،هنهذ يف
ً،ابونج كابتشالا دعاوق رييغت نم ليئارسإ عنم رارق ،ةيّروسلا برحلا يف

راطإ يف اهتاريربت اهّلك اهل تارارق ً،انايحأ دّدشتلاوً انيحً ايلخاد نيللا رارق
.تايطعملا رّيغت بسحب رييغتلل ةلباق اهّنأ امك ،هقطنم

نم ةسايسلا ىلإ يتآلا ،هّدج ةمامعب «ديسلا» .معن .ةيسايس ةّيتامغارب يه
ةيدامرلا ةقطنملا لخدي داكي ،ةيهلإلا تاعانقلاو ،ايجولويديإلاو ةمواقملا برد

،ةلهس تارايخلا .ليئارسإ عم ةكرعملا يف .يميلقإلاو يلحملا نيعقاولا يف
ىغطيف ،اهادع ام لك يف اّمأ .دوسألاب ضيبألا طلخل لاجم نم سيلو
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.أوسألاو ئيسلا نيب وه رايخلا وه حبصيو ،دوسيو يدامرلا
ّدشأ نم اوناك نم كانه .ةدشب هنوضراعي نم كانهو ،هعم نوقفّتي نم كانه

ةجّرعتم ودبت يتلا قيرطلا .قـيرـطـلا ىـلـع مـهرسخ مـث هـل نـيسـّمـحـتملا
تابجوملاو تايادبلا ةفورعم ،ةميقتسمو ةحضاو هسأر يف اهنأ الإ ،نيريثكلل
.تافاطعنالا ةبوسحمو

ةياهن مسر يف ةمهاسم وه مويلا هبزح هب موقي ام لك نإف ،هيلإ ةبسنلاب
نم فقوملا :ديحوو دحاو رايعمبً امود ساقـت ةـحـلصم اـهـيـلـمـت قـيرـطـلـل
.ليئارسإ

اهفرع يتلا ةديحولا لاحلا يه ،مويلا اهشيعي يتلا «راصحلا» لاح نأ امبو
ءوده نإف ،هنهذ يف ةطبارتم اياضقلا نأ امبو ،6002 زومت راصتنا دعب
.نيموهفم ناحبصي ةيلخادلا هتقثو لجرلا

اّمبر .سانلا هعمسي ام نيبو ،هلوقي ام نيب ةّوه كانه نأً امود ودبي هنأ الإ
هنيوالتب روهمجلا عم ةحوتفملا تاءاقللا هيلع عنمت يتلا ةينمألا هفورظ ببسب
ام ّنأل امبر ،ةدحاو نيعب الإ ىري نأ ديري ال نم كانه نأل امبر ،ةفلتخملا
نأل امبر ،هب حوبلا ىلع ردقي ال امم ريثكب لقأ وه هنع نلعي نأ عيطتسي
هلمع نمً اريبكً اءزج نأل امبر ،ًىزغموً امجح نلعملا مالكلا قوفي أجرملا مالكلا
،ةعمتجم اهلك كلت بابسألل امبرو .نامتكلا ّيط ىقبي نأ بجي هبزح لمعو
.دعب ريثكلا اهريغو

راّشب ىلعً ابرح تسيل ايروس ىلع برحلا :قسّتم قطنم لجرلا نهذ يف
،ليئارسإل ضهانملا روحملا فاعضإ ىلإ فدهت برح يه ام ردقب دسألا
نم فدهلاو .نيطسلفو قارعلاو نانبلو ،ايروسو ناريإ نم لكبً ايلاح لّثمتملاو
 .دلبك اهميسقتو ةّلودك ايروس كيكفت وه برحلا

برح دّرجم تسيلو ،يليئارسإلا يبرعلا عارصلا نم ءزج وهً اذإ رمألا
يف برحلا يف «هللا بزح» ةكراشم حبصت ،اذكه .همكاح هجو يف بعش
ءاهتنا وه ايروس يف انل ةبسنلاب لصألا نحن» ،ةّيمتح اهيلعو ايروس

بسحب كلذو ،ةّرخأتم تءاج ،ماعلا هنيمأ يأرب ،بزحلا ةكراشمو .«برحلا
تائفلاو ،انروهمج فوفص يف ماعلا جازملا نأ تبثت اهانيرجأ تاسارد»
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.«ةيادبلا ذنم لخّدتلا عم تناك ً،ارس نإو ً،اضيأ ىرخألا
ةجيتن كلذو لاز دق ايروس يف ميسقتلا رطخ نأ ،«ديسلا» ىري ،مويلا
ةئيب دوجو مدع ،ضرألا ىلع كراعملا تايطعم :اهزربأ بابسألا نم ةعومجمل

تارييغتلا ،ةحلسملا ةيفلسلا ةّيريفكتلا ةّيروسلا ةضراعملل ةيّدج ةنضاح
.ةّيلودلا كلتو ،ةيميلقإلا

برح ىلإ لّوحتـت نأ ،لوـطـت نأ اـيروس يف برـحـلـل نـكـمـي ،كلذ عـمو
ةيأ زارحإ ةحّلسملا ةّيريفكتلا ةضراعملل نكمملا نم دعي مل هنأ الإ ،فازنتسا
.ىربك كراعم يأ يف بساكم

،6002 زومت برحف ،ةّرم نم رثكأ لجرلا اهلوقي ،«برح بّالطب انسل»
رّكذت اّملك هّكلمتت ةرارملا تلازامو ً.اضرف تضرف برح يه ،«دّيسلا» يأرب
ىلع ءاضقلا ىتح اهرارمتساو اهتلاطإ اودارأ نيذلا نيينانبللا ةساسلا ضعب
.هبابشو بزحلا

بزحلل نكمملا نم نكي مل ،كلذل ،هتاذ قايسلا يف يتأت ايروس ىلع برحلاو
الف ،هيلإ يمتنت يذلا روحملا يف «ىطسولا ةقلحلا» يه ايروس .اهلهاجتي نأ
ينانبللا بونجلا يف ةيليئارسإلا تارماغملا الو ،ةنكمم ناريإ ىلع برحلا
.ةحاتم

ناكمإلاب سيل ذإ .ةيدوجو ةلأسم ايروس يف يرجي ام نأ ىري بزحلاو
وأ ،مويلا ىواستي رطخ وه امبر .هلهاجت وأ ،يريفكتلا رطخلاب ةناهتسالا
لوقلا نكمملا نم دعي مل هنأ الإ ،يليئارسإلا رطخلا عم «نمازتي قدأ ةرابعب»
.لجؤم رطخ وه (يريفكتلا رطخلا) اذه نإ

يف هحالس عفر امكً امامت ،يريفكتلا رطخلا عدر ىلإ بزحلا ىعسي ،اذكه
،«ريرحتلا ةّمهم مكيلإ لكوأ نمو» لئُس نإو .لالتحالا نمز يف ليئارسإ هجو
،مهيضارأو مهارق نع نوعفاديً انابش اوناك ،سمألا يف امك مويلا» بيجي
.«؟هدالب نع عافدلاو حالسلا لمح نم ةكراشملا يف بغارلا عنم نَمف

ةجردب عجارت تاريجفتلا رطخ نإ لوقلا نكمي» ،يلخادلا ينمألا نأشلا يف
نأ الإ ،«نيترم رحج نم غدلُي ال نمؤملا» نأ نم مغرلا ىلعو ً.ادج ةريبك

نمألاو رارقتسالا نم ىندألا ّدحلا نيمأتل ةمزاللا تايوستلل ّدعتسم بزحلا
 ؟مواسي نأ بزحلل نكمي ىدم يأ ىلإ وه لاؤسلا ىقبي .دالبلا يف
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بزحلا نإف ،ليئارسا نم فقوملاً امود وه رايعملا نأ رابتعالا يف ذخألا عمو
عجشي املثم ،ةّيلحملا تاهجلا نم يأ عم يقالتلاو براقتلل ةيناكمإ لكل حتفنم
.يناريإلا ـ يدوعسلا راوحلا

مزلم وهف :«لاقثألا» نم ةعومجمب ةموكحم ةّيلحملا هتارايخ ىقبت ،كلذ عمو
«ةّيتامغارب» ةيسايس تارارق ذاختا ىلع ربجمو ،ةهج نم هروهمج ةاعارمب
.ىرخأ ةهج نم

لواحي ام نيبو ،هنوضفري امو ،ءافلحلا هديري ام نيب قيفوتلا ةلواحم يفو
..هروهمج يضرُي امو ،ةيلعفلا بزحلا ةحلصم وه ام نيبو ،هضرف موصخلا
.فيسلا ّدح ىلع الإ اهزايتجا نكمي ال ةليوط تافاسم

مقافت نأو ناكم يف بيصت نأ ،هجوأ ةلاّمح ،ةدحاو ةملكل نكمي اذكه
 .ىرخأ ةنكمأ يف عاضوألا

هتقيرط لكلف .ةفاك سانلا يضري نأ «ديسلا» هلوقي نأ نكمي ام يف سيل
لكلف ،ريسيلا رمألاب «ديسلا» هلوقي اّمع ةباتكلا تسيلو .لوقي ام ةءارق يف

.بتكُي ام ةءارق يف هتقيرطً اضيأ

ناملس يدانه
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قشمد ةباوب نم «هللا بزح»

اهيلإو ..

،نمزلا نم ادقع «هللا بزح» ةلحر تماد ،فئاطلا ىلإ ةيناريإلا ةروثلا نم
تالوص تناكف ،راودألا لب ال ،رودلاو ةرورضلاو ةأشنلا تاسابتلاب تلفح
بعاللا اذه حمالم مسترتو ،ةروصلا رقتست نأ لبق ،ةريثك ءامدو ..تالوجو
.نانبل اهنيبو ،ةقطنملا ةطيرخ يف كاذ وأ
لهأ هيلع طغض .ناريإ عم ةقالعلل ةيجيتارتسإ ةءارق دسألا ظفاح كلتما
اهداق برح نم اءزج نوكي نأ ضفر هنكل ،رودلاو لاملاب هورغأف طفنلا

.ناريإ يف ةينيمخلا ةروثلا دض اعيمج مهمساب نيسح مادص
ةديلولا ةيمالسالا ةروثلا تناكف ،تانزاوتلا ةرادإ يروسلا ثعبلا ميعز نقتا

مدع ررق .دادغب يف يثعبلا ماظنلا يف «هقافر» نم هيلإ برقأ نارهط يف
حصألا .ةدعاصلا ةروثلل ايبرع اسفنتم ايروس تراص .ةقرولا هذهب طيرفتلا
يميلقإلا رودلاو ليئارسإ عم عارصلاب ةلصتم تارابتعال اهفيظوت دارأ هنا
 .ةقطنملا يف ىرخأ تاحاسو ..نانبل يف يروسلا ذوفنلاو
يذلا يروسلا قيرفلا ىلع اهسفن بحست مل ةيجيتارتسالا تاباسحلا هذه
ةنكث» ماحتقاب رمأ نم هناكرأ نيبو ةبقاعتم لحارم يف نانبل فلم ريدي ناك
.تاينينامثلا ةياهن يف «هللا حتف
نيب ةحوارملاب يروسلا قـيرـفـلا اذـهـب «هللا بزـح» ةـقالـع تمستا املاـطـل
ةيلحم تالداعمو ةقيض تاباسحل «ضفرلا»و ةيجيتارتسإ بابسأل «لوبقلا»
اوفلاخ دق قيرفلا اذه ناكرأ نأ لوقلا ملظلا نم .نكمم يسايس ريبعت فخأب
امبر لب اهب ناهتسي نكي مل ةرادالا يف مهشماوه نكل ،دسألا ةيجيتارتسإ

.ادج ةعساو تناك
نم اءدب ،هسفن دجو دقف ،فئاطلا ةيوست ىلع «هللا بزح» ضارتعا مغربو
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هيبن سيئرلا عم ةكارشلا عقوم نم ،ةطلسلا ةلداعم يف امظتنم ،2991 ماعلا
.دحاولا يعيشلا تيبلا ةرادإ يف يرب
ةيلحم تاضقانت نم ينانبـلـلا فـلـمـلـل ةـيروسلا ةرادالا تداـفـتسا املاـطـلو
لعلو فئاطلا دعب ةريثك ةلدألا .اهنامثا ضبقو تايوست ريرمتل ةيجراخو
حالس عزنل3991 ماعلا يف بونجلا ىلا ينانبللا شيجلا لاسرا رارق اهزربأ
.ةيلودو ةيميلقإ تاهج عم قيسنتلاب ةمواقملا
سلجملا يف رفصلا ةعاس ديدحت الا قبي ملو شيجلا رشنب رارقلا ذختا
ادئاق ناك امدنـع دوحل لـيـمال لـجسي ،ةـلـحرملا كلـت يف .عاـفدـلـل ىـلـعألا
 .بقع ىلع اسأر رومألا بلق هنأ ..شيجلل

ىلا ةلاسرب ثعبو هتـيـب ىلا باـهذـلاو ةـلاـقـتسالاـب ينوراملا طـباضلا ددـه
دسألا ىعدتسا نأ ةجيتنلا تناكف ،طابضلا دحأ عم دسألا ظفاح سيئرلا
«نيفلكملا» رارقل ةسكاعم رماوأ تردصو ،هيلإ فرعتو ينانبللا شيجلا دئاق
.قشمد يف ينانبللا فلملاب
ةيباينلا سلاجملا) ةيلخادلا ةيسايسلا ةيلمعلا يف «هللا بزح» طارخنا مغربو
«نيفلكملا» ءالؤهو بزحلا نيب ةقالعلا تلظ ،(2991 ماعلا ذنم ةبقاعتملا

اهزربأ لعل نمألاو ةسايسلا يف عئاقولا تارشع كانه .رزجلاو دملاب ةموكحم
عاقبلا قيرط ىلع ةخخفم ةرايسب لايتغا ةلواحم فاشتكا ،ىلوألا :ناتعقاو
مهنيبو «هللا بزح» ىروش يف نييدايقلا نم ددعب حيطت تداك ،يلامشلا
ةمالس نسح وبا مواقملا يدايقلا لاقتعا ةعقاو ،ةيناثلا .هللارصن نسح ديسلا

نم نويليئارسالا نكمتيو هنع جرفي نأ لبق ةيروسلا نوجسلا دحأ يف
.(اديص قرش اربع ةدلب يف7991 ماعلا يف) اقحال هلايتغا

،نيتعقاولا يفو ،ةيروس تاهجل طيخ فرط دوجو نيبت ،نيتعقاولا يف
قيرفلا اريثك تجعزأ ..ةرياـغـم ةـقـيرـطـب دسألا ظـفاـح سيـئرـلا فرصت
.اينمأو ايسايس ..ينانبللا فلملا ةرادا ىلوتي ناك يذلا يروسلا
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هنأكو ايروس يف ضعبلا فرصت ،0002 ماعلا يف ريرحتلا زجنا امدنعو
اذه لقع ناك .ينانبللا بونجلا نم يليئارسا يدنج رخآ جورخ عم مزه
ةيجيتارتسا ةميزه باحسنالا نا ربتعي ،دسألا ظفاح ضرم لظ يف ضعبلا

.ةينانبل ريغ تارابتعال
ىلا هضارمأ ضعب لقني نأ ةلحرملا كلت يف لواح ،ايروس يف ضعبلا اذه
داعبا رارق ناكف ..نانبل ىلا ايروس نم تافلملا تمكارت .دسألا ظفاح ثيرو
.ينانبللا فلملا ديلاقم لك نع ءالؤه
نييدايقلا دحأ لاق ،5002 ماعلا عيبر يف نانبل نم ايروس تجرخ امدنع
راذآ41 ةحاس يف اوفقو نم مظعم» :دسألا راشبل نيزرابلا نيينانبللا
ةلحرم يف نيرشابملا نيديفتسملا نم اوناـك («تاوـقـلا»و نوـع ءاـنـثـتساـب)
،راذآ8 ةحاس يف اوفــقو نم مظــعم ناف ،لباقملا يفو .«ةيروسلا ةياصولا»

.«هللا بزح مهــسأر ىــلعو «ةيروسلا ةياصولا» اياحض نم اوناك
نم ادوقع ايروس نضح يف اومترا نمف .ةينانبللا ةقيرطلا ىلع ةسايسلا اهنا
دلأ نم اوراص ةأجف ،ةطلسلا يف مهعقاوم لالخ نم ايصخش اودافتساو نمزلا

اوعفد دقف ،يروسلا ـ ينانبللا داسفلا ةموظنم جراخ اوناك نم امأ .اهموصخ
.اهدعبو ..«ةياصولا» ةلحرم ءانثأ ،نامثألا حدفأ
مويلا ايروس ابزح سيلو هتيادب يف ايروـس ابزح نكي مل «هللا بزح»
اوبلقناو ايروس ءافلح اوناك نم امبر .لبقتسملا يف كلذك نوكي نلو
ةسايـسلا ءابفلأ هذه .اهـسفن ايروـس نم رثكأ نييروس نودوعي اهيلع

.نانبل يف
ام لك كب تلعف يتلا ايروس يف لعفت اذام «هللا بزح» لأسن نأ انل له
؟بيرقلا يضاملا يف تلعف
اذهب اهنأ بيجت نأ اهل قحي نكل ..هتدايقو بزحلا لأسن نأ انل قحي معن
 .حلاصم نع سيلو تارايخ نع عفادت ،طارخنالا
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 ؟يناريا رمأب موكحم لاتق وه له
رارق ذختيل نكي مل بزحلا نأ نوكردي اديج بزحلا يفراع نم نوريثك

تاعاسلا تارشع بجوتسا رارقلا اذه .ةلوهسب ايروس ضرأ ىلع لاتقلا
 .هذاختا لبق شاقنلا نم اروهشو
؟ايروس نم باحسنالاب بزحلل تايلمع رمأ هيجوت نويناريالا عيطتسي له
بزحلا نأب ةقث نيئلتمملا كئلوأ تاباسح نع فلتخم بزحلا دنع باوجلا
.نارهط رماوأب رمتأي

ماع نيمأ عضي نأ .ةمواقملا نع .تاذلا نع اعافد ايروس يف لاتقلا راص
ديلو سيل اذهف ،يليئارسالا رطخلا ةازاوم يف يريفكتلا رطخلا «هللا بزح»

ةيروسلا تاضراعملا ضعب قزن اهلقأ سيل تايطعم هتضرف رايخ اذه .ةظحل
عم راوح باوبا حتفل هعافدنا ةظحل يف «هللا بزح» ءادعتساب تركب يتلا
.يروسلا ماظنلا ءادعأ دلأ
ةيروسلا ةمزألا عالدنال ىلوألا ةظحللا ذنمو هللا بزح نأ ملعت ةليلق ةلق
ايمالسا اضراعم كرتي مل .تايوست جاتنال ذوفن نم هيدل رفوت ام لك مدختسا
ايعاس هباب قدو الا «نييناوخألا» نم اصوصخو (هل سيلو هيلع لجست هذهو)
مل ةليلق ةلق ءانثتساب عيمجلا باوج ناك .تايوست عيراشمو راكفا ميدقت ىلا
ةلحرم يف نحنو ..انرهظ ءارو راصو ىهتنا» ماظنلا نأ ،اهعم بزحلا عطقي

.«لئادبلا ةغايص
طقست نأ .توم وأ ةايح ةيضق ،ةمواقملا ىلا ةبسنلاب ايروس ةيضق تراص
نأ لقاعل نكمي لهف ،اهنع يعيبطلا «نيجيسكوألا» عطقت نأ ينعي ،ايروس
؟هتومب ارارق اوذختي نأ نيرخآل حمسي

.ةدحاو ةميزهلاو دحاو حبرلا .اليحتسم لصفلا راص
لخادلا يف نامثأ نم هعفديو هعفد ام مغرب ..ايروس نع عفادي هللا بزح
.ينانبللا
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مهنأ اما ،«ةياصولا نمز» يف اودافتسا نمم نيقباسلا ايروس ءافلح مظعم
نيرظتنملا فيصر ىلع نورظتني مهنأ اماو اهدض برحلا يف اوطروت

.اهطوقس
عارصلا يف تالداعم ةعانص عبرم نم لقتنا بزح رايخ مرتحن نأ انل
ةيسايسلا ايفارغجلا يف ةديدج تالداعم ةغايص ىلا يليئارسالا ـ يبرعلا
.ةقطنملل
.«رمحأ طخ اذه .ايروس يف ماظنلا طقسي نل»
ىتح دحاو فرح اهنم لدبتي ملو ةيروسلا ةمزألل لوألا مويلا ذنم تليق ةرابع
.«هللا بزح» ةدايق دنع ..نآلا

بويأ نيسح
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،ينانبللا هنمض نمو يبرعلا لقعلا يف «يسايسلا لوؤسملا» ريوصت دنع
مهدحاو ..ةءافكلا اهصقنت امً ابلاغ يتلا ةفولأملا جذامنلا ىلإ ريكفتلا بهذي
نم همادختسا يف طرفُيف ،هتماعزو هيلإ «هاياعر» ةجاح نم هذوفن دمتسي
قيقحت ىلإً ايعاس ً،انايحأ فنعلا نم ولخت ال ةيزاهتنابو ،ةبساحم نود
 .ىلوألا ةجردلاب ةيتاذلا هحلاصم

«نيلوؤسملا» نم طبحملا طمنلا اذه ىلع ،بيرقلا انيضام يف ،اندوعت دقو
ملو ،رايخلا قيضو مهتيزاهتنال اننوعضخي مهو نيربجم مهب انملس دقو
اذه جراخ نم «لوؤسم» ةمث نوكي فيك ليـخـتـن نأ اـنـتـعاـطـتساـب دـعـي
.«نيكسملا» وأ «فيعضلا» ةفص هب قحلت نأ نود نم ،يدانلا ـ فيصوتلا

نم ،هعمتجم هلالخ نم مدخي عقوم ةيلوؤسم لمحتل ىدصتي نم ىلإ رظننل
مهل تبثيف .ةملكلل يعاطقإلا موهفملا قفو مهمعزتي وأ هلهأ لغتسي نأ نود
ىعسيو مهمومه كردي هنأل ةيلوؤسملا لمحتب ريدج هنأ ةسرامملا لالخ نم

ءالؤه ةقثو ،لباقم يأ عقوتي نأ نود نم زجني وهو ،اهتجلاعم ىلإً اداج
قيقحتو اهلمحت ىلإً ايعاس دهتجيف ،ةيلوؤسملا نم ديزملا مامأ هعضت سانلا
هنوبساحيو ...اهمادختسا ءاسأ ام اذإ هسفن بساحي هنأل ،هبو مهب قيلي ام

 .كلذك
لمعيو هئاطخأ نمث عفدي قفخأ اذإف ،هتارارق جئاتن لمحتي نم وه دئاقلا
ذختي نم وه «لوؤسملا»و .عيمجلل ريخ كلذ يفف حلفأ اذإو ،اهحيحصت ىلع
.اهدقعأو اهبعصأو تاقوألا دشأ يف ةيعاولا تارارقلا

ركفلاو يأرلا يف نوفلتخي دق سانلا نأب نمؤي ،عيمجلا ىلع حتفنم دئاقلاو
ىلإ هبتنت نأ بجي ،تدتشا امهم ةسايسلا يف ةموصخلا نأو ،ةيجهنملاو

 ً.ادحأ دحأ يغلي نأ رذعتملا نم هنأوً اصوصخ ،عمتجملا ىلع اهتروطخ
ءارجإو شاقنلاو ضعبـلا مـهضعـب عـم ثيدحلا» ساـنـلا ىـلـع هـنأ ىرـي

انرادقأ عنص يف ...«ديسلا»
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دوجو ساسأ ىلع ،فالخلا ميظنت ةداعإ نأل ،اوفلتخا ول ىتح ،تاعجارم
ءادعلا ىلإ باهذلا انبنجي ،اهيلع فلتخم تاحاسمو اهيلع قفتم تايولوأ
.«دعابتلا ىلإو ءاضغبلا ىلإو قلطملا

 .ليئارسإ :حضاوو دحاو ودعلا
ينبم اهيف عضاوتلاو ،ميمصتلاو زاجنإلاب زيمتت ودعلا ةهجاوم يف ةبرجتلاو
نأش نم ليلقتلا يف سيلو ،تاناكمإلاو مجحلا ريدقت يف ةيعقاولا ىلع
 :ةبرجتلا

مارتحالاب انيظح اننا وه يمالسإلا ملاعلاو يبرعلا ملاعلا يف هانلعف ام»
ملاعلا يف اندوجو ،عوضوملا مجح وه اذه .ريدقتلاب اهولبقتف ةركف انمّدقو
انلصح يذلا مارتحالا فظون نحنو ،مارتحالا انل رفو دق يمالسإلاو يبرعلا

.«يمالسإلاو يبرعلا ملاعلا يف ةمواقملا ةفاقث زيزعت ةحلصمل هيلع
يبرعلا ملاعلا يف تالوحتلل انبزح ةرادإ ةيناكمإ وأ ةرادإ نع ثيدحلا امأ»
كانه لخدتنو انه لخدتن نأبو ،ةيبرعلا بوعشلا ىدلو ةيبرعلا لودلا يفو
وه بزح نع ثدحتت تنأ .هلوصحل ةيناكمإ ال اذهف تالداعملا رييغت لجأ نم

ةيميلقإ ةلود وأ ةريبك ةلود يف وه الو ،ةلود سيل وهو بعشلا نم ءزج
.«ةمهم ةيدامو ةيرشب تاناكمإ هيدل وأ ،ةميظع

،يلاضنلاو يناسنإلا اهيهجوب ،«ةيسايسلا هتيلوؤسم» ةريسم طبترت ال
هنكلو دئاقلا وهف .اهكلتمي يتلا «امزيراكلا» لك مغرب ،هتاذب وأ هصخشب

تايجيتارتساو ططخ نمض اهعضو فادهأ قيقحت ىلإ ىعسي لك نم ءزج
هيلع دمتعيل نوعيطتسي ام لضفأً اموي اوعنصي نأ ةصرف مهل نمؤت ،ةحضاو
.مهدعب نم لضفألا مهدغ اوعنصيف مهؤانبأ

وهو ،زاجنإلاو ةعومجملا ةروص يف لب ،هدحو هتروص يف سيل ةروصلا ءاهب
 .«صلخم لك» اهيف مهاس ةينطو ةريسم ةجيتن

،انخيرات بتكي نم نحنو انردق عنصي نم نحن :ةرشابمو ةطيسب ةلداعملا
 .هقايس يف ىقبنل درجتب هتايثيح ىلإ رظنن نأ انيلع يذلا

بوعشلا دنعً امراعً ابضغ كانه» نأ «لوؤسملا»و يدايقلا هسحب ىري
ةيضق نم ،يليئارسإلا ودعلا نم ةيـبرـعـلا ةـمـظـنألا فـقوـم هاجت ةـيـبرـعـلا
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.«ناوهلابو راسكنالابو لذلاب ةيبرعلا بوعشلا ىدل ساسحإ كانه !نيطسلف
هذه بلق نم هنإف ةيرشبلا تاعمتجملا براجتو خيراتلا ننس ضرفت امك»و
 .«تاعانق دلاوتتسو مكارت لصحيسو يعولا مظاعتي ةاناعملا

يونعملا ىوتسملا ىلع ىتح ةنهاو ةفيعض ةدساف «ةسّوسم» ةمظنأ كانه»
خيراتلا يف ةمكاحلا نـيـناوـقـلا بسحـب اـهـلـيـحر تقو ناـحو ،يسفـنـلاو
.«عمتجملاو

ًاقيرطو ًالمأ اهيف نودجيو سانلا اهب لثتمي ،ةودق «ةيلوؤسملا» نوكت اذكه
ىوتسم ىلإ مهتاعقوت فقس نوعفري .ةدوقفم ةمارك ةداعتساو صالخلل

ةجيتنً ايساق داقتنالاوً انايحأ ةديدش ةبساحملا نوكتف ،حومطلا ردقب ٍلاع
.ةراسخلا بقاوع لمحت نمو لشفلا نم ةبرجتلا ىلع فوخلا

داعأو ،انسوفن يف ةيلوؤسملاب روعشلا مويلا عرز دق هللا رصن نسح ديسلاو
قيقحت يف انتايحضتو انملأ لغتسي نمل ضفرلا ةلاحو ،انتاذب ةقثلا ةلاح انيلإ
.ةعرسب ريغتي ملاع يف نوكتف ررقت ةمأ خيرات قايس نع جرخت ،ةقيض برآم

:لوقلابً اموي هتاملك ىدحإ «ديسلا» هب متتخا يذلا قطنملا وه رضاح
نحن ...نينسلا فالآ امبرو نينسلا تائم نم دج نعً ابأ دلبلا اذه يف نحن»
رباقم انهو انئادهش روبق انهو انتويب انهو انشع انهو انربك انهو انقلخ انه
.«بهذن ال انه نمو ىقبن انهو تومن انهو اندادجأو انئابآ

يف دجم ةحفص ةمواقملا هعم ترّطس يذلا ديسلا ـ دئاقلا اذه ىلإ ةيحتو
ةهجاوم يف ،اهناسنإ ةماركو ضرألا سراحل جذومنلا مدقو ،داهجلا خيرات
ىلإ هلالتحا دم لواحو اهبعش رهقو نيطسلف لتحا يذلا يليئارسإلا ودعلا
.اهناسنإ ىلإ ةماركلا داعأو ضرألا رّرح يذلا قحلا داهجلا ناكف نانبل

ناملس دمحأ
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