
 

 »تايافنلا ةمجرت نع :ةلابز يكح«
 جاح نيمسايو فسوي ناميران ةيزيلجنإلا نع هتمجرت ،رذنم انيل ةباتك

 

 ةغبص اهيلع يفضن ام اًبلاغ ،نامزلا ةياهن نم مايألا هذه يف ةمجرتلا نع ثدحتن امدنع

 مهتايح كاّسنلا اهليبس يف يضقي ةسّدقم ةمهم تناك ول امك ،ّومسلاو لبنلا نم

 طبترملا ةيكلملا عمط ذبنتو ةمِجرتملا تاذلا يحمنت .ةغللا بارحم مامأ نيدجاس

  .ملاعلا تافاقثو بوعش نيب روسجلا ءانب ُفده وه ،للج ٍفده ليبس يف عادبإلاب

 اًيناباي اًرعش وأ ًالثم توشيك نود نيمجرتت تنك ول عبطلاب اًقيقد اًفصو كلذ نوكيسو

 يف تادعاصلا بدألا موجن وأ تامجن ىدحإل ةديدج ةياور وأ ةينآييهلا ةبقحلا نم

 ظحلاو ةراهملاب َنعّتمتي نيمجرتملاو تامجرتملا نم ًاليئض اًددع نأ الإ .لاغنسلا

 انرثكأ بّسكتي امنيب ،ةليبنلا ماهملا كلت لثمل نهتقو سيركتل نيمزاللا يلاملا رارقتسالاو

 :يلي اّمم ًّالكو ًايأ ةلابزلاب دصقأو .ينهملا انقيرط ضرتعت ةلابز يأ لوبقب شيعلا ةمقل

 ،ةّيكنات-كنيثو ةيسّسؤم َريراقتو ،ةيراجت تاكرامل تانايبو ،ةيتاروبروك اًصوصن

 نم لئاسرو ،ةيكيرمأ لورتب تاكرش ىلع ّدرت ةيموكح تاسّسؤم نم لئاسرو

 ٌلفط اّهطخ "ةيبدأ" اًصوصنو ،ةيقوقح تامظنم ىلإ ةهّجوم ةيموكح تاسّسؤم

 اًريخأو ،ةّقحتسم ريغ ةقثو ةثوروم ةورث نم نَّوكم لامسأر نم ةمجرتلا لّومي ةزجعم

 .ةّينفلا صوصنلا ...ًةعاشبو اًحبق ةباتكلا لاكشأ رثكأ وهو ،اًرخآ سيلو
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 جاتحأ تنك ةبتاكك يننأ رمألا يف ام لك .يدنع ةتّيبم ًةّين اًدبأ ةمجرتلا فارتحا نكي مل

 ةدودحم ةعومجم عم مؤالتلا هيلع ناكو ،يسأر قوف اًفقس يل نمضي لخد ردصم ىلإ

 ةيراجتلا ةباتكلاب لاغتشالا يف ةَّرتقُم تالواحم دعب .ةبستكملا يتاراهم نم اًّدج

 تقولا ضعبل تعنتقاو ،ةمجرتلا ملاع يف ّرحلا لمعلا ىلع ةفدصلاب ُترثع ،سيردتلاو

 .ةبتاكل لثمألا ةيبناجلا ةنهملا تدجوو ةيرحسلا ةلداعملا تفشتكا دق يننأ

 كبلق ىلإ برقألا طيسولا مادختساب لمعلا ةيناكمإ :اهحرط يف ةميظع ةركفلا ودبت

 ماهمو ةباتكلل تاحابصلا( نيئاشت امفيك هنيمّسقت ككلم كتقو ،]تاملكلا وهو[



 

 ىلإ ريرسلا نم كلاقتنا ةفاسم يواسي لمعلا راوشم ،)رصعلا تاعاس يف ةمجرتلا

 .يلاستلاو ةوهقلا تاحارتسا نم هنيهتشت ام لك نيبو كنيب لئاح الو ،بتكملا

 ،شراّقنلاو تاحارتسالاب ّقلعتي ام ءانثتساب( ةقدلا ىلإ رقتفي حرطلا اذه نأ حّضتا نكل

 ّرُحلا لمعلا يف ةخراصلا ةّلذملاف .)اهعفانم نم رثكأ ةنهملا رطاخم ىدحإ اّهنأ ّنيبت يتّلاو

 ةقيقد ّلك عقاولا يف حبصتس اًدعاصو نآلا نمف ،طقف ًايرظن ككلم كتقو :يتآلا يف لّثمتت

 )"يرورض يرورض"( مَّتُحي يتلا ةلجعتسملا ةّمهملا بحاص ،ليمعلا َكلُم كتقو نم

 يذلا ليمعلا اذه .ءاكبلا ىلإ هسفن »تيالسنارت لغوغ« عفدي دقّ ينمز ٍقاطن يف اهمامتإ

 ةنيدم ،توريب يف كريغ نع ءيش يف كّزيمت ال ةيوغللا كتاراهم ّنأ كرِّكذي نأ ىسني ال

 مايقلل هتراشإ راظتنا يف سيلاوكلا يف ةفقاو رشبلا نم َلفاحج ّنأو ،راّجتلاو ةراجتلا

 تاباسحلا كلت يف ةكمهنم نيحبصت اذكهو .دهزأ رجأبو لقأ ٍتقو يف لمعلا سفنب

 بولطملا ثحبلا ّمك وأ/و صنلا ديقعت ةجردو ميلستلا داعيم نيب نِزاوت يتلا ةيساقلا

 كحنمتس ةلغّشلا هذه تناك اذإ ام ريدقتل ٍةلواحم يف ،عوضوملا تاحلطصمب ماملإلل

 ءلم يف امهمادختساو عوبسألا يف طقف نيَحابص ولو ءارشل ةيتقولا ةلويسلا نم اًضعب

 لقألا ىلع وأ( ًاباذع كرعش ّدشل كعفدت نل يتلا تاملكلا ضعبب ةدحاو ةحفص ولو

 .)بابسألا سفنل وأ ةقيرطلا سفنب سيل

 ِكيلع ضورفملا ةباتكلا ّنأ وه – ّةيدوجولا ةناهملا َّةلب ّةيّداملا ِحارجلا نيط ديزي امو

 امل ةلصب ّتمت ال َءايشأ ،ةباتكلا نيهركت كلعجي يذلا عونلا نم نوكت ام اًبلاغ اهتمجرت

 ."كبلق ىلإ برقألا طيسولا" هنيربتعت
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 يأ اهبيترت عبتي ال ةيمالكلا تايافنلا نم اًماكر ينعأ :ةلابز ينعأ انأو ةلابز تلق دقل

 نيراصم صالختساو ةغللا ءاشحأ اياقب يف شبنلا ّيلع ّهنأ ينعأ ،يوََحن وأ يقطنم ماظن

 رثاكتت يتلا ةيفرظلاو ةيفصولا تارابعلا نم ،ببس الب ةلوصوملا لمجلا نم ةيئاهنال

 اهيف ّبدت ،ّرضت الو عفنت ال تامولعمل ةلابز بلاقم ةباثمب تارقف نم ،تايليفطلاك

 نم ٍلاهسإب كتاباتك بيصت ام ناعرس يتلا ةيدُعملا ضارمألل ةلماحلا تارشحلا

 دعاوق نيسنت كلعجت شيوشتلا نم ةلاح يف ًانايحأ ككرتتو ،ةموضهملا ريغ راكفألا



 

 اذه عم ّنيعم ّرج فرحل كمادختسا ةحص نم دّكأتلل لغوغل نيئجلتو ةيساسألا وحنلا

 .كاذ وأ لعفلا

 كلت يف اهب مايقلا ِكيلع نوكي يتلا ةمجرتلا تارايتخا نإف قبس اّمع رظنلا ّضغبو

 نإ لب .صوصنلا لضفأ يف اهتليثم نع اًديقعت وأ ةيساسح ّلقت ال ةعّورملا صوصنلا

 كمامأ ام رييغت ةياوغ :ةياوغلاب اًشورفمو اًرطخ اهقيرط لعجت صوصنلا كلت ةعاظف

 ٍلمعك ،ةمجرتلا ىلإ هنم نيجهلا ىلإ برقأ ٍءيش جاتنإ رطخو ًةعاشب ّلقأ هلعجل

 دودر ةمجرت دنع ،لاثملا ليبس ىلع .هعم ؤطاوتلا يف اًقح نيبغرت ال صخش عم كرتشم

 تافارتعالا عازتنا يف فنعلا مادختساو نيّمهتملا قوقح كاهتنا مهت ىلع ام ةيلخاد ريزو

-لِبَدلا" وأ مالكلا يف ماهبإلا ىلع ظافحلا يف ةنامألا مازتلا يرورضلا نم نوكي ،مهنم

 ليكنتلا" فنعألا ةملكلا بانتجا انه ظحلنو- "ِةلَماعم َةءاسإ اننيناوق عنمت" ."كيپْس

 امبر ".اهعنمت اننيناوق ّنأل تاسرامملا كلت لثمب موقن نأ ليحتسي كلذلو ،نيجاسملا" -"ـب

 ريبعتلا متي ام ُّبل وه اذه غرافلا رارصإلا نأ ّالإ ،ةلمجلا رخآ يف راركتلا فذح يل رطخي

 ريزو بواج امدنع ًالثم ،يرظن ةهجو ةفاضإ يف بغرأ يندجأ ىرخأ ٍنايحأ يفو .انه هنع

 ىفخي ال امبر ،نيمرتحملا ةداسلا" :يتآلاب ناسنإلا قوقحل ةسسؤم لاؤس ىلع رخآ

 فارتعالا ينملؤي كلذلو ،ةريخألا ةرتفلا يف تابوقعلاو بورحلا اهترمد اندالب نأ مكيلع

 يه تايشيليملا نإف عقاولا ضرأ ىلع امنإ ،طقف قرولا ىلع ةطلسلا لّثمت ةرازولا نأب

 بتاكملا كلت نم دحاو يف اًسلاج اًقهرم اًفظوم لّيختأ ."نيئجاللا بيذعت نع ةلوؤسملا

 رتويبمكو يندعم بتكم ،اهناهد ّرشقتي ناطيحو طالبلا نم ةّيضرأب ،ثاثألا ةحيحش

 ،اًعبط نومهفت" :وه ،هلقي مل هنأل ،هتفاضإ يف بغرأ امو ،هلوح نم راهنت ةنيدملاو ،قيتع

 ،يبجاو نم ّصلمتأ تنك نإو ىتح ّينأ اًعبط نومهفت ؟حص ،فحصلا نوؤرقت مكنأل

 "؟هرخآل هلّوأ نم اذه مكدوهجم ىودج مدع نومهفت
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 مجرتم لك نأ ةقيقحلا .ام ٍّدح ىلإ ةحضاو لقألا ىلع اهنكل ،ديكأ ةجعزم صوصنلا كلت

 نكمي ةباتكلا نم ٌعون وهو .ينفلا صنلا وه يصّصخت انأو ،ّنيعم صّصخت ىلإ يهتني تايافن

 حضني صوصنلا كلت بلغأ نأ ثيح نم طقف ،ةيبدألا ةباتكلل رواجم ّهنإ هنع لاُقي نأ

 مادختساو ّعنصتلا ثيح نم ،كيكرلا بدألا عاونأ أوسأ يف هدجن يذلا لايتخالا كلذب



 

 ةلواحمل ةلمج لك زاهتناو ةنّانرلا ءامسألاب قّصلتلاو اهانعمب ماملإلا نود تاملك

 .مهدنع ال كدنع صقن ىلإ دوعي دوصقملا مهف نع كزجع نأ قيدصتل كجاردتسا

 نيثالث ًةّرم ُتمجرت .ءافوجلا لمجلا روشق حيرشت لثمّ ّينف ٍّصن َءاوخ دّكؤي ءيش ال

 ىلع ةرداق ريغ -يتالواحم عيمج مغرب- تلزامو ،نّانف هغاص وتسيفينام نم ةحفص

 ءادأ ؟ةّيبيصنت لامعأ ؟ويديف يه له .اهرهظم لّيخت ّىتح الو هلامعأ نومضم رّوصت

 ناك .)اهيلع روثعم ضارغأ نم ةعونصم ةتوحنم ّهنأ ُتفشتكا اًريخأو( ؟سسكولف

 يف وهو( هلاب نع باغ هسفن ّينفلا لمعلا ّنأ ةجردل يديرجتلا ّفلكتلاب اًمعفم ّّصنلا

 .)اًقحال كِردأس امك ،ةّّينفلا صوّصنلا ةياغ ّلج عقاولا

 ةياغ يف ءابه ليوحتل ةفَهرُم ةلواحم اّهنأب هذهك ٍصوصن ةمجرت ةّمهم فصو يننكمي

 لمح هبشت ةّمهم يه .اهاوتحم غارف ىلع ظافحلا عم كلذو ،ةّيقيقح ةلمج ىلإ ةّفخلا

 لكيه لكش ىلع يقُبيف ،ةّيح لثم ةلهو لّوأل ودبي .هِينَث وأ هسعم نود نم ةّيح دلج

 .حيحصلا بيترتلا يفو حيحصلا ناكملا يف اّهلك اهليذو اهفشارحو اهسأر :ةّيحلا دسج

 مظعمل" :يلاّتلا لاثملا ذخأنلف .ةطيسب تناك امهم ةنياعم ّيأ لقث تحت راهنتس اّهنكل

 اهميدقتو اهتّيفافش نم ةّداملا ديرجت كلذب لواحت ،ةجّومتمو ةجرحدتم حطسأ يلامعأ

 ماقرأ ةروص يف فاطملا ةياهن يف ّىلجتي ٍرغُم مّكهت يه ،ّيكيتامارد ّيرصب ٍلكش نمض

ّ ينيع ُتضمغأ ّيننأ ةدّكأتم انأ ."'ةّيهاركإلا ريغ' لاكشألاو تاّحطسملا نم ةراردِم

 ّلح نم نّكمتأ امدنع ،هذهك ٍتاظحل يفو .ةحفصلا ىرث يف هذه ةلمجلا ةحارإ دعب ًةوشن

 ّيننإف ّّصنلاب ةمرغُم نكأ مل ولو ّىتح ّيننأب يسفن عانقإ نم برتقأ ،ةدّيج ةروصب رومألا

 ةّصاخلا هتقيرطب همهف طقف ّيلعو ،ءوّسلا كلذ ّلكب سيل وه .هنع ةيضار ّلقألا ىلع

 .]اهمهفن ّسب ةولح ةايحلا[

 أدبت نيأ ةفرعم عيطتسأ داكلاب ّيننأ ةجردل اًّدج ةكبرشم تازاجم ًانايحأ فداصأ ّيننكل

 ًةتغب صوغتل ،ّينع اًديعب لايخلا تاوامس يف نّانف ناولأ تَقَّلح ًالثم ةّرمف .يهتنت نيأو

 اًحماج اًسرف تبكر نأ ّالإ اهب ناك ام ،راذنإ قباس نودبو ،ّمث نمو ،يعَوّاللا قامعأ ربع

 .)فوغش ّينف دقان هبتك ٌفصو اذهو( .ةلوهجملا حورلا كلامم ىلإ

/ / / 



 

 دّدحأف ،ةحفصلا ىلع حاترت اهتّيبلغأب ماخلا ةمجرتلا ًالّوأ عدأ :ةيلاتلا ةقيرطلاب لمعأ

 رارق ذاّختا/اهرصحل ةحوتفم ةليلق تارايخ كرتأو .اهربع كّرحتأس يتلا ملاعملا كلذب

 روعشلا نم ريسيلا ولو يسفن حنمل ّينم ًةبغر ّهلعل ،ةريخألا ةءارقلا يف اّهلح/اهنأشب

 ىلع نوكأ نأ لواحأ .هذه ةفيظولاب لغوغ نم ردجأ ّيننأب مهولا/ةّيلوؤسملا/ةرطيسلاب

 دنع ينويع تابلقو يندب تارارعشقا يقبأف ،هذه ةلحرملا يف هنوكأ نأ يننكمي ام عجنأ

 ام ِةلفج ةهجاوم ىلع اًريخأ ََربُجأ نأ لبق يسفن قهرأ ّالأ لواحأو ،نكمملا ىندألا ّدحلا

 .ّّصنلا هيلإ ىهانت
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 هيجوت ىلإ ينّرطضتف ،تارثعلاب ةلّمحم ةلمجل ةينفلا صوصنلا يف يتافداصم رثكتو

 عم لصاوتلا ىلإ -تارايخلا أوسأ وهو- وأ ّّصنلا ةبتاك وأ بتاك ىلإ ةلئسألا ضعب

 ىلع نوراغي ّّصنلا ىلع تامّيقلاو نومّيقلا يأ ءالؤهو .فَّلُكملا ّينفلا لمعلا مـ-ةمّيق

 ةياهن يفف ،هنم رثكأ ّىتح ًانايحأ لب ،اهيلع ريخألا ةريغ ةجردب ّّصنلا فّلؤم "ةيؤر"

 حوضولا مدع ريياعم نودّدحي نيذّلا ،ّنفلا ىلع تامّيقلاو نومّيقلا يأ ،مه مّهنإ فاطملا

 وأ همالحأ كلامم وأ هثحب وأ فّلؤملا وتسيفينام نودّجمي اميفو .مهتاسّسؤم اهزّفحت يتّلا

 ال ،نايثغلا ىلع ةثعابلا هذه تاملكلا موك فصول همادختسا نوّدوي قّمنم فدارم ّيأ

 ثيحب ،ةديدجلا روطاربمإلا سبالم ةّصقب هبشأ عضولا ناك ام اذإ ديدحت نم نّكمتأ

 ام اذإو ،ةيرحسلا روذبلا ةّصقب هبشأ وأ ،حضاوو ّيلج وه ام ىلإ ةراشإلا ّانم ّلك تقمي

 عيسوت ىلإ ةّرطضم يندجأ اذلو .اًّقحٌ روحسم انه هب رَجاُتي ام ّنأب اًّقح نيعنتقم اوناك

 اًعم اهتثالث وأ كابترالا وأ بضغلا وأ راقتحالا ِةمجرت ىلع ةردقلا ىلع لمتشتل يتاراهم

 :هذه ةكّينملا ةلمجلا ًالصأ هينعت يذّلا ام" ،يسأر يف يلؤاست لّوحتيف .ّيلاثم ٍبُّدأت ىلإ

 قيقدلا قرافلا نم ةياغلل ةديكأ تسل انأ ،اًبحرم" ىلإ "؟'تيبلا نع تيبلا زربي ال'

 ّبلّقت'ـلاب يلامعأ لكيه ساسأ ّزيمتي" ،يلي ام نّسحأو ."هذه ةلمجلا يف حورطملا

 "!ةّيقيقح هذه كتغايص نأ ليحتسم ّكبرب ؟ّدج نع – 'فَعاُضملا كشلا'ـلاو 'عيرسلا

 هنُك فصو ىلع ةرداق 'ّكّشلا' ةملك ّنأ نم ةديكأ تسل انأ ،اًبحرم"ـب اهلدبتسأف

 "؟اهيلع روثعلا نم دعب نّكمتأ مل ةلمج ،رثكأ ةمئالم ىرخأ ةلمج ُدجن اّنلعل – 'لكايهلا'

 انأف ،ةمجرتلا لاجم يف نولمعي نيذّلا روكّذلا يئالمز لاح سكعبو ّيظح نسحلو

 ظاتغملا يجاعزنا تبكأ فيك ،تاريثك ءاسن تّملع املثم ،ةايحلا ينتّملع ةسّرمتم



 

 وه ٍمهف ءوس ىّدعتت ال اّهلك ةلأسملا ّنأب رهاظتت ةجِذاستم ةديدج ّةلح يف همّدقأو

 .]"ّكنم شم ّينم ةلبلبلا ،اًرذع"[ .انأ يأطخ

/ / / 

 مأ ةمجرتلا ةّيلوؤسم لمحأ له :يرمأ نم ةّيقالخأ ةريح يف رارمتساب يسفن دجأ

 قلقلا نّمضتي وهف ،اًّيراثيإ ىًعسم سيل هلمجم يف اذهو ؟اهسفن ةغللا ةّيلوؤسم

 .لشاف بتاكلا ّنأ لّيختي نلو ةلشاف ةمجرتم انأ ّيننأ رّرقيس ئراقلا ّنأ يف نماكلا

 نمض ىرخألا دعب ةّرم يوحنلا زييمتلا وأ لعفلا سفن بتاكلا مدختسيس ،ًالثمف

 اّمإ ةمجرتملا ىلع نوكيسف اذل .ةدحاولا ةلمجلا سفن يف ًانايحأو ،اهسفن ةرقفلا

 يف نمكت اهتفيظو ّنأ لّبقت اّمإو ةيزاوملا تافدارملا فاشكتسا ةّمهم يف قالطنالا

 مل ّّصنلا بتاك ّنأ امب ّهنأ ةركف عم حلاصّتلاو يه امك اهيلع ءاقبإلاو تاملكلا ةمجرت

 .يه هحتفت نل ِهللاوف تافدارتملا سوماق حتفب هرطاخ ّفلكي

 نم ٍضار ريغ لياميإ ،ةمجرتلا ميلست دعب ،تملتسا ّيننأ ةّرم نم رثكأ لصح نكل

 ّهنأو ّّصنلا "ّةيرعاش قارتخا" نم نّكمتأ مل ّيننأو ةقيقد ريغ يتمجرت ّنأ ىلع ّرصي ٍبتاك

 تاتابثإ ةكراشم دعبو .هبتك دق ّهنأ انأ معزأ ام بتك دق نوكي نأ لوقعملا ريغ نم

 ّنأب عقاولا رمأل بتاك نم رثكأ اًريخأ خضري ،تذُّختا يتلا تارايخلا صوصخب ةلّصفم

 ةّيسنرفلا ةّيناركف ءاوتحا ىلع ةرداق ريغو ةّيتاروبروكو ةفشان ةغل ًالعف يه ّةيزيلجنإلا

 ودبتس ةئّيّسلا ةباتكلا ّنأ وه ،عيرس ٍّدر يمرب بغرأ ًانايحأو .ةّيبرعلا ةّينّانط وأ ةبوعللا

 .تناك ٍةغل ّيأب بَتُكت نإ ام اذه نّفعّتلا ىوتسمب
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 يف نكل .رعاشملا نم ًةدّرجتم هب مايقلا نم تنّكمت ول ريثكب لهسأ اذه يلمع نوكيس

 ّيأ ةهجاوم ىلع َربجُم يديلقت صخش ّيأ لعف ّدرب رعشأ ةئّيسلا ةباتكلا ةحاقو هجو

 .طخّسلا .اهميكحتو هتايح فيرعتل اهمادختسا داتعا يتلا فارعألل ةحيرص ةفلاخم

 كلت ،رارمحالل لباق ٍهجوب لهك ضيبأ لجر طخس لثم شطشطم ٌعجعجم طخس

 ،"؟نوؤرجي فيك" .هنع ةرجمزملا ةريغلا بائذ ّدصل اهيّذغيو ءرملا اهرخّدي يتلا رّانلا

 فيك" .ةركفلا طيخ ةعباتم ىلع ؤرجأ ال يسفن انأ ّيننكل – "!نوؤرجي فيك" .لءاستأ

 هيف عدرأ تنك يذلا تقولا يف اهتطلسو ةباتكلا ّةيّرح مهسفنأ حنم ىلع نوؤّرجتي



 

 نم وأ ةصقان اهنوك نم ًةبوعرم ،ريطقّتلاب دلُوت يتاباتك عدأف ،تاونسلا هذه ّلك يسفن

 "؟اذهك ّصن ةءارق دنع هب رعشأ يذلا راقتحالا سفن ةراثتسا

 هب ينرعُشي ام اًبلاغ يذّلا زجعلاب ساسحإلل حَيرألا ةمجرتلا وه كاذ طخسلا ّنكل

 يفكي ام ةداعتسا اًدبأ يننكمي ال يذلاو ،ّصاخلا يتقو ّكلمت نع زجعلا .اذه لمعلا عون

 زجعلاو ،هتحادف رارقتسا ىلع ظفاحي يذلاو ،يداصتقالا يعضو مامأ زجعلا ؛هنم

 ّردت يتلا تاملكلا اهتِّيزت ،هذه ةميظعلا ّةيداصتقالا ةنيكاملا يف رخآ اًّنس ينوكب طبترملا

 .ءيشّاللا نّكمت ةياهنلا يف اّهنكلو ام ٍناكم يف صاخشألا نم ٍريثكل لاومألا نم ٍريثكب

 ريراقت رادصإل سكنات-كنيثلاو تاسسؤملا فلتخم يف بوبصملا ليومتلا كلذ ّلك

 لواحتف ةّّينفلا لامعألا نَهوأ مجح ةدايزل ةمدختسملا تاملكلا كلت ّلك ،ةمَّقعُم

 .شِّحَُويو ّيشحو هتاذ تقولا يف وه ،ّنفلا قوس نم مويسولوك يف سفانتلا ةصرف اهَحنم

 ،ريراقتلا نم اًريثك ،تاملكلل ٍرده َضحم ينعأ .ةلابز ،اهينعأ ،ةلابز لوقأ امدنع ّيننأل

 نَّفعتتل ،ىرخأ ةغلب اًقحال َّرتُجتل قَلُخت يتّلا صوصنلا نم اًريثك ،تامولعملا نم اًريثك

 ىلع ًةّقلعم َّدوستل وأ ،لّيختأ امك ام ٍناكم يف ام ٍبتكم حطس ىلع ًةسلاج ،بسحو

 اّهنإ ةغللا تايافن ةموك يف صوغلا ةّيلمع نع هلوق يننكمي ام لضفأ .ام يريلاغ طئاح

 يف شيتفتلا ىدل كراج ةايح ىلع ةلالطإلا هبشت ،ةيحاضيإ ةّيلمع نوكت ام اًبلاغ

 تاسسؤملا رثكأ ّنأ ًالثم تّملعت دقل .هتايح بولسأ مهف ىلع كدعاست ةحمل يه ،هتايافن

 لّصتا( .ةحيحش ٍشورق ةعضب ىلع ةمواسملا ىلع ّرصتس يتلا كلت يه ًالاومأو ًةماخض

 مالتسا دعب ،دلبلا يف ةّصاخ ةعماج مهأل عباتلا تاينتقملا بتكم نم ٌصخش اًرّخؤم يب

 ّنأكو "؟طقف انل ّصاخ ضيفختب انترياسم كنكمي الأ" ،ةّقلمتم ةربنب لأسيل ،يلياميإ

 بتار مالتسا ّىتح اهرومأ ّربدتتل ةنوعملا نم ريسيلا بلطت ةمَدعم ةلئاع ةعماجلا

 دنع- ةيلودلا ةّيموكحلا ريغ تاّمظنملا ذخأتس ام اًردان ّهنأ ُتّملعتو .)لبقملا رهشلا

 يتلا تاّمظنملا تابلط رابتعالا نيعب -ةمزألا تاقوأ يف ةنوعملاو ثوغلا نيمأتل دشحلا

 مغرلا ىلع كلذو( ًالعف بولطملا ةقيقدلا ةنوعملاو ثوغلا عون فاشتكال اًّّيلحم لمعت

 سكنات-كنيثلا ّنأو .)طبضلاب كلذ ليصفتل لَسُرت يتّلا ةعباتتملا ةمَجرتملا لئاسرلا نم

 .ةّيبوسحملاو داسفلا نع ريراقتلا ةباتكل اًذافنو اًداسف نييكيشترابألا رثكأ ّفظوتس

 تناك ٍةقيرط ّيأب مهمالك ةّحص تابثإ نوّدوي نيذلا تابتاكلاو باّتكلا ضعب ّنأو

 كيلع نوكيف ،ريهاشملا صاخشألا فلتخمل اهنوبسنيو اهتّمرب تاسابتقا نوعرتخيس



 

 تامجرت رثأ يّفقت يف تاعاسلا ءاضمإ دعب( شتيڤيلام ريميزاكل ةلماك صوصن ةءارق

 ّهنإ اًدبأ لقي مل بلغألا ىلع ]ريميزاك يأ[ ّهنأ نيكردتف ،)هصوصنل ّةيزيلجنإلاب ةّيناجم

 ّنإ وه اًّقح هلاق ام ّنأ ةقرافملا ليبس ىلع نيفشتكت نكل( "رحبلا نم ىفنملا ىلإ قوتي"

 ىلع نيَربجملا ،نينانفلا ضعب ّنأ ُتّملعتو .)"سدحلا ةلابز يه تايلامجلا ىلإ ةعزنلا"

 وأ هليثمت نوئيسي وأ ًالمع نوعطتقيس ام اًبلاغ ،لماكلاب اهنومهفي ال ةغل مادختسا

 رخآ ًالمع نولقثيف سكعلا ىلع وأ ،هلاحب هَكرت لضفألا نم ناك ًالمع ،هلهاك نولقثي

 .كاذ باطخلا الول دوجولا مودعم نوكيس ّهنأل ،هيلع لمعلا زّكعتيل ّفظُوي ٍباطخب

 ىلع عطاس ءوض طيلست ىلع رارمتساب نوعَّجُشيس نيّّيلحملا نينانفلا ّنأ تّملعتو

 ىلعأ اهتوص نوكي نأ لمأ ىلع ينابملا حطسأ نم اهب قيعنلل ،تناك امهم ،"مهّتيْريغ"

 تّملعت .اهيلع نوزّكريو/ةّيكيتوزكإ ةروصب كلت "مهّتيريغ" نورهُظيف ،زاشنلا نم

 ءافضإ ريربت ىلإ مهيعس يف اّمبر- )ّصخألاب مهنم بناجألاو( نينانفلا نم اًريثك ّنأ كلذك

 ةروصب ًةيافك اهيف اونّعمتي مل ىرخأ براجتو حوزنلاو برحلاو رقفلا ىلع تايلامجلا

 نأ ُتّملعت دقل .ىمسأ يقالخأ فده اهل ةمخف ةركف نع نورضاحيس ام اًبلاغ -ةلماش

 طابترا ّنأ كلذك تّملعتو .ناك امهم يقالخأ ٍفده لمحب رهاظتي ّينف لمع ّيأ يف باترأ

 قّوذت نم تنّكمت نإف .ةزوبخملا ةكعكلاب ضيبلا طابترا هبشي ّنفلاب يقالخألا فدهلا

 ةريخألا نوكتسف ةكعكلا ةجنفسا يف اًئتان اًتفتفم هتيؤر وأ اهيف همامتشا وأ ضيبلا

 .ًاباقع لب ًةعتم اُهلكأ نوكي نلو ،ةلشاف
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 رظنلا ّضغب ّهنأ وهو .هراصتخا بعصي يذلاو ،هتّملعت يذّلا لمشألا سرّدلا وه ّمهألاو

 يوغل بولسأ وأ ٌعون ّةمث ،ةّيسنرفلا مأ ةّيبرعلا تناك ءاوس ،اهنع مجرتأ يتلا ةغللا نع

 بستني يذلا فنصلاب ةّصاخلا ةغللا ريفاذح ىلإ اًمتح لثتميل فَّظُوي ديحوو دحاو

 ٌلمج يه .ةّيمسر تائيه نع ةبراضتملا ةيطارقوريبلا تانايبلا ردصتف .هيلإ ّّصنلا

 اهعبتتف ،نوثحابلا اهقطني يتلا ةّيسسؤملا ةناطرلاب ّصغت رعاشملا نم ةدّرجتم

 تارقفلا غاُصتو .ةّعنمتملا ةلئافتملا ةربنلا سفنب ىقُلت يتلا ةظِفاحملا ءافوجلا تايصوتلا

 قوقح تاكاهتناب ةصاخلا ةيفحصلا تانايبلا يف »غارفلا ألما« عون نم ةضِواعتملا

 يتلاو ةريغص مأ تناك ًةريبك تاسسؤملا اهقلطت يتلا ةليبنلا فادهألا كلانهو .ناسنإلا



 

 تاملكلا تاقباسمب هبشأ يه .اهسفن ءايشألا "يونت"و "لواحت"و اًمتح "ىعست" فوس

  .ةّينفلا صوصنلا ةبلح يف ةلصاح اهنكل ،ةروعسملا ةّينويزفلتلا

 ،اهريغ وأ ةيميداكأ وأ ةيفاقث( ةسّسؤم ّلك يلمتف .ةّيسّسؤملا تاضوملاو تاعزنلا رثكت

 روصقلا ؛ةركاذلا ؛فيشرألا( اهَربع عيضاوملا لُوانت نكمي يتلا تايمستلا )هريغب وأ يعوبو

 ؛ةهجاوملا( اهتنياعمل اهمادختسا زوجي يتلا لاعفألا رداصمو )لّيختملا ؛ىفنملا ؛يرارحلا

 لفقُنل( اًساسأ صّحفتلاب ةريدجلا لئاسملاو )ماهبإلا ؛ليطعتلا ؛جيجأتلا ؛ريثأتلا عنص ؛ةلداجملا

 ّريغتلا نع ثيدحلل تقولا ناح دقف ،ةيلاينولوكلا دعب ام/نيرجاهملا/ايروس عوضوم

 كتءارق دنع دلوي ال وهف .سأيلا دَلُوي انهو .)ةّيسفنلا ةمدصلا/ةرّخأتملا ةيلامسأرلا/يخانملا

 دنع سأيلا دلوي .اهلمع ةقيرطل ككاردإ دنع اّمنإ ،بسحف ةيسسؤملا تاعزنلا ىوحفل

 ومنيو .اهئافتخاو اهروهظ قاّستاو تاعزنلا كلت اهب كّرحتت يتلا ءوضلا ةعرسل ككاردإ

 يف ىشالتتس انه لوقلاب ًةريدج ودبت يتلا تاغايصلا ّىتح ّهنأب ككاردإ دنع سأيلا

 .ةرَّرُكملا تاجاتنتسالا وأ ،ةرّرُكملا راكفألا وأ ،ةرَّرُكملا تاملكلا ءاضوض

 يفو رعشلا نم تيب يف :ناكم ّلك يف اهتيؤرب نيذخأتس تاعزنلا ةظحالمب تأدتبا نإ

 تنرتنإلا ربع اهانيرجأ ءاوس ،انتالادج ِنحل يف ،تاياورلاو صصقلا تاوصأ يف ،تالاقملا

 وحن َّريُسنو انمامأ ّىلجتت يتلا تاشاقنلاو دئاصقلاو صوصنلاو صصقلا يف ،هجول اًهجو مأ

 ام يه )يفاقثلا لاملا سأر ؛هابتنالا ؛لاملا( ةلمعلا تاقّفدت ّنأ يف رّكفن ّالأ بعصلا نم .اهتءارق

 رايتلا عم انباحسنا ُةمواقم وه كلذ نم رثكأ انيلع بعصي امو ؛انِيعو لويس هّجوي

 .ّيفخلاو راّبجلا

 ّملكتأ ،ءاغبب تنك ام اذإ وأ ّصاخلا يتوصب يكحأ تنك ام اذإ ّىتح فرعأ نأ يل فيك

 عبني نيأ نم ؟لّوألا ماقملا يف بتكأ نأ ديرأ اذامل ؟ّةيداحألا ةفاقثلا باسحل نطابلا نم

 ،ةلئسألا ّالإ ىقبت ال ؛نونزحي نَم الو باوج نِم ام نكلو ؟اذه لَّبُنملا وأ جَرهبملا حومطلا

 وأ ءازعلا وأ فدهلا داجيإل لبسلا ىدحإ ّنأ رّكذتلا ردجي ّهلعل .ّمهألا وه كلذ ّلعلو

 رظنلا ّضغب ،هب عاتمتسالل ةقيرط داجيإ وه لمع ّيأ وأ لعف ّيأ نم ىنعم ّيأ ءاقتسا

 ةرداصلا ةعتملا ىلإ كلذ مَجرتُي ،نيرخآلاو تايرخألا تاباتك يفو ،يتاباتك يف .هرغص نع

 ةباتكلا فّثُكت .ةبوجأ اهسفنب يه نوكت ةلئسأ ىلع كنامتئا نع ،هتفرعم نكُمت ال اّمع

 ،لهسأ ةدّيجلا ةباتكلا زييمت لعجتف .ةدّيجلا ةباتكلا نم اهُصلختسأ يتلا ةعتملا ةئّيسلا

 ةباتكلا َهنوكت نأ نكمي ال اّمع ّصاخلا يفيرعت بيذشتل ةلصاوتم صرفب ىظحأ ّيننأل



 

 ،ةّيتاذ ةعتم يه ،اذه ّلك نم ّمهأو .ةّيصخشو ةطيسبو ةعضاوتم ةعتم يه .ةدّيجلا

 .تقولا سفن يف ةّيناعامجو ّةلقتسم ّةيدرف ةعتم اّهنأ رعشأ كلذلو .ةّيعوضومال

/ / / 

 .صيخرلا عونلا نم ةعتم يهف ةلابزلا ةمجرت نم اهصالختسا نكمي يتلا ةعتملا نع امأ

 هنيّبحت ءيشب لاغتشالا ساسحإ فصو ُتلواح ةّرم تاذ ٍقيدص عم ةوهق ناجنف ىلع

 ساسحإ نع ُهتثّدح .هلمع ةظحل يف هيّبحت نأ ليحتسي ام اًبلاغ نكل أدبملا ثيح نم

 دق هنيدجت كلذ عمو نكل ،راقتحالا ىوس هَوحن ءيشب نيرعشت ال ٍّصن عم ةيميمحلا

  .يضمتو هيكرتت نأ دعب ىتح مويلا لاوط هتاضمو كقحالتل ،كدلج ىلإ ّللست

 ؟ةوادع ةكين لثم رمألا ينعي :يقيدص لأسف

  .ةوادع ةكين لثم !طبضلاب :تلق

 ةفطاعلا ةرارح يف نمكت مهيداعن وأ مههركن نم عم كينلا ةعتم نأ هيلع فراعتملا نم

 ىلع ،ىنعملاو ،نوجملا نم اًئيش تقملاو زازئمشالا يفضي .ةيهاركلا بيهل اهجّجؤي يتلا

 نم هنيجاتحت ام ذخأ ةطاسبب كنكمي هنأب روعشلا نم ةوقلا نيّدمتستف .هل ىنعم ال ٍءاقل

 .نيديرت ام لعفب تقولا نم نيكلمت ام يضُمتل كليبس يف ُّيضملاو كلذ ّلك

 كاذ كيّرشلا ريقحتو ةوادعلا ةكين نع ءاقدصألا عم ليبّزتلا ةعتم لداعي ءيش ال ّهنأ الإ

 امتقو هرجه ىلع ةرداق ِتنك ول امك ،كتايح ىلع رطيسي ال ّهنأ ول امك ،ةسالس لكب

 ةّرح تنك ول امك ،تقولا لاوط اًقلق كنِّنُجت ال كنع هّيلخت ةركف نكت مل ول امك ،نيديرت

 .ةمداقلا ةرملا كب لصّتي امدنع "هّايا كّدب يللا ،ًالاح ،ديكأ ،هيإ" ريغ ءيش يأب هيلع ّدّرلل

/ / / 

 .٢٠١٩ ماع فيص يف »ويڤير سيراپ اذ« يف ةيزيلجنإلاب صنلا اذه ُرشن

 .ّةينانبل ةمجرتمو ةبتاك رذنم انيل


