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 ةيصخشلا ةدابع
 

 يسمش نب اضر دمحأ
 
 نكي مل هنأب ،همكح ةيادب ذنم ،سماخلا دمحم نلعأ دقل ؟اقح ايرورض رمألا ناك له   
 لك يف هروص :لبق نم هيلع ناك امك )ابيرقت( رمألا رمتسي ،كلذ عمو .اذه يف بغري
 ةهبألا ىلع ةلئاهلا تاقفنلا،يكلملا بكوملا يبناج ىلإ ةعمجتملا دوشحلا ،ناكم
 دض ءيشب دعب كلملا مقي مل اذامل ...ةينيلاتسلا هبش ةزفلتملا رابخألا تارشن،لوكوتوربلاو
 ؟ةدئاب يه ام ردقب ةدئافلا ةميدع "ةدابعلا" هذه ءاقب يف ديفتسملا نم ؟هلك اذه
 
 تايفشتسم ىدحإ يف هتنهم سرامي يذلا ،ةيسفنلا ضارمألا ءابطأ دحأ هيوري ام اذه   
 تاقبطلا ىلإ نومتني هنئابز نأ دجن ،رخآ ىنعمب ؛)ءاضيبلا رادلا( اكنالبازاك يف CNSS ـلا
 فورعم ضرم نم يناعت ،اهرمع نم نيثالثلا يف ،ةباش كانه ،هاضرم نيب نم .ةيبعشلا
 هذه لثم يف .اهؤاضرإ ليحتسملا نمو .يذاوحتسالا يمارغلا قلعتلا :ريبك دح ىلإ
 سيل هبحت يذلا لجرلا نأب ،اهسفنب ققحتت نأب ،ةضيرملا لعج ىلإ راصُي ،ةلثامملا تالاحلا

 ،عيمجلا لثم ،كش نودب ،ابويع كلمي هنأب .اهب هليختت يتلا ةجردلا هذه ىلإ الماكتم اصخش
 دمحم ىعدي ،لاؤسلا عضوم ،لجرلا اذه نأ الإ .هاسنت نأ وه ،هب موقت ءيش لضفأ نأبو
 نكمي ال رمأ اذهو – ىفشتسملا اهلاخدإب تمق نإ الإ" .برغملا كلم وهو سماخلا
 بيبطلا لوقي ،ةأرملا هذه ءافش ةطاسبب ،عيطتسأ ال – اهضرم ةعيبط ىلإ ارظن ،هتهجاوم
 ،ناكم لك يف هارت ىتح ،يتدايع نم جرخت نإ ام ؟كلذب موقأ نأ نوديرت فيك .افسأتم
 نأ تدارأ نإ .تايلاقبلا لك ،تالحملا لك ،تارادإلا لك أوبتت هتروصف .ةظحل لك يفو
 ،موي لك .هتروص لمحت ةيفرصم اقاروأ وأ ةيدقن اعطق عفدت نأ اهيلعف ،ءيش يأ يرتشت
 هارت ىتح ويدارلا وأ زافلتلا زاهج لعشت نأ امو ،ىلوألا فحصلا تاحفص ىلع ابيرقت هدجن
 ةفصلا نأ اهيف ام برغأو( – ةيقيقحلا ةصقلا هذه دوعت ."...هنع نوثدحتي مهعمست وأ
 كلذ ذنمو .تلخ تاونس ىلإ – )!عضاوتلا ... يه كلملل ةبيبحلا هذه اهيطعت يتلا ةيساسألا
 يه نيأ .اهرثأ عاضأ يذلا ،يسفنلا اهبيبط ةراشتسا ىلإ ةباشلا ةاتفلا دعت مل ،تقولا
 اهتلجلج برد اوليخت ...شرعلا ملست ديع ىمح دهشت يتلا مايألا هذه يف اهوليختتل ؟مويلا

 تاقصلم ىلع ،عراوشلا اياوز عيمج يف ،هيلإ لوصولا رذعتملا ،اهبح ةروص فرفرت نيح
 ،صاخشألا فولأ ىرت يهو اهباذع اوليخت .راتمأ ةثالث اهضرعو راتمأ ةعبرأ اهلوط غلبت
 تاراعشب نوفتهي مهو اهبلق هراتخا نم ةروص نيعفار ،قيرطلا يبناج ىلع نودشتحي



 نيقوعملل زكارم روزت يهو وأ ،سداسلا دمحم ةداج ربعت يهو اهقيض اوليخت ...هدجم يف
   ...همسا لمحت ةيعامتجا تاسسؤم وأ

 
 "مَدِقلا يف قيرع يبرغم ديلقت"
 
 ةدابعلا هذه نأ له نكل ."ايعيبط" ارمأ سيل ةأرملا هذه سوه نأ يهيدبلا نم   
 انب ىهتنا ،انسفنأ ضرعب ةبراغملا نحن انأدب نأ ذنم ؟يعيبط رمأ وه ةلود دئاقل ةيعامجلا
 اذه ىلإ اريطخ سيل " ،ءافص انرثكأ ىلإ ةبسنلاب ،هنأ وأ .يعيبط رمأ هنأب دجن نأب رمألا
 ،عبطلاب ،هآ .ةيصخشلا ةدابع ىعدت اهنإ :مسا ةرهاظلا هذهل ؟اقح كلذك وهأ..."دحلا
 نيح ،1956 ماعلا يف ،فوشتورخ اتيكين اهعدبأ اهتاذ دحب ةرابعلا .ةيبرغم ةيصاخ تسيل
 .يتايفوسلا يعويشلا بزحلا مامأ "ةينيلاتسلا عزن" يف هجمانرب ريربت نأ رمألا هنم بلطتت
 بسحبف.اذه انبكوك ىلع ةلثامملا تالاحلا ةرثكل ،تيز ةعقبك تحبصأ ،تقولا كاذ ذمو
 لاكشأ نم لكش" ىلإ دئاع رمألا نإف ،)Chantal Delsol( لوسلد لاتناش ةفوسليفلا
 نم ربكأ حبصأ يأ ،هلأت دقو اصخش دجن كلذل .اهب طارفإلا ربع ةطلسلا ةعيبط هيوشت
 عساو لامعتسا ربع ؟كلذ متي فيك ."ساسألا اذه ىلع هعم فرصتلا متيل ،ةعيبطلا
 تناكأ ،ةيعامجلا ثادحألاو مالعإلا لئاسو ربع ةصاخبو ،)ةدناغابوربلا( ةياعدلا لئاسول
 "ةيسدق" موهفم ءارج نم برغملا يف اديقعت رومألا دادزتو .نكت مل مأ ةيوفع اثادحأ
 نأ له .مالسإلا يبن ةلالس نم رشابملا هردحت ربع امك ،ةيروتسد ةميق كلمي يذلا ،كلملا
 لكب بعشلا هل نيدي ،هتعيبطب موصعم لوؤسم وه له ،يهلإ مأ يرشب نئاك وه "انديس"

 ؟ءيش
 نيذلا ،يكلملا رصقلا نم نيبرقملا نأ الإ ،ةحضاولا رهاظملا هذه نم مغرلا ىلع   

 ديجمت نإ !ادبأ ؟ةيصخشلا ةدابع" .مهضاعتما مهلك انل اورهظأ ،لاؤسلا اذه مهيلع انحرط
 دحاولا نرقلا لئاسو عم هفييكت مت طقف ؛مدقلا يف قيرع يبرغم ديلقت وه انكيلم
 لئاسو ىوس تسيل ،مهلوق ىلع ،ةينوعرفلا تايمسرلاو رهاظملا نإ ."نيرشعلاو
 زايتما ىوس سيل يذلا ضماغ لكشب يرحسلا بيهتلا اذه ،ةيكلملا "ةبهلا" ىلع ةظفاحملل
 سانلاو ،ةبهلاف .ةيفيرشلا ةلودلا ءوشن ذنم يأ انرق 12 ذنم ،برغملا يف نيطالسلا
 يأ كانه دعي نل ،كلذ ىفتخا نإ".ةنكمملا مكحلا لاكشأ لضفأ يه ،اقح اهب نوعنتقم
 كلذ سكع مكل تبثي نأ خرؤم يأ عيطتسي ،كلذ عمو ."بعشلا ىلع ةرطيسلل ةيناكمإ
 ،هتايح يف ىلوألا ةرملل ،"املاسم" برغملا حبصي مل ،كلذ لهجي دحأ ال .ةلهس ةقيرطبو
 ةياغلف .يسنرفلا لتحملا ىلإ كلذب نيدم وهو – نيرشعلا نرقلا نم لوألا فصنلا يف الإ
 ةرادإلا( "نزخملل" ةيعبتلا نيب ام رارمتساب نوحجرأتي ةبراغملا ناك ،خيراتلا كلذ
 )*()ةيزكرملا
 لجبت تناك ابيسلا لئابق نأ ىتح ذإ ،هلك كلذب ةبهلل ةقالع الو .)نوقشنملا( ابيسلا وأ
 .نيرهش لك ةرم هيلع برحلا نش نم ادبأ مهعنمي ال ناك امم ...اينيد ادئاق هتفصب ناطلسلا
 لالخ ،ناميلس يالوم ناطلسلا ىلع ضبقلا يقُلأ ،رشع عساتلا نرقلا يف :كلذ ىلإ فضأ
 مارتحالاب  لموُع ،هتبه لضفب ،امبر .ابيسلا لئابق دض ةلمح دوقي ناك امنيب ،كراعملا ىدحإ
 ةلاسرلا تناك ،اذهل .مايأ ةثالثب كلذ دعب هحارس قلطي نأ لبق ،هتناكم اهضرفت يتلا



 "مدقلا يف قيرعلا ديلقتلا" اذه ادب ،اذإ ."هتطلسب لبقن ال اننكل ،انناطلس مرتحن اننإ":ةحضاو
 تروطت دق ةيصخشلا ةدابع تناك نإ :نيمزاج نيخرؤملا عيمج ودبي .رخآ نم اليدب هنأكو
 عقاو يف كلذ نع ثحب دق وكي نأ نود نمو ،يناثلا نسحلا لبق نم شهدم لكشب
 .سماخلا دمحم وه اهقلطأ نم نأ دجن انه نم ،اهثرو دق سداسلا دمحم ناك نإو ،رمألا
       .اريثم رمألا حبصي انهو ،ادبأ ؟سماخلا دمحم
 
)*( Makhzen وأ Maghzen: ةذوخأم ةملكلاو ،ةيسنرفلا ةيامحلا دهع يف ،ةيبرغم ةرادإ 
 .مجرتملا – "نزخم" ةملك نم
 
 !لالقتسالا بزح ...ةدابعلا هذه لصأ يف
  
 تذختا يتلاو ،دئاقلل ةيقطنملا ريغ ةدابعلا اذه لصأ يف ناك يذلا لالقتسالا بزح هنإ    
 دمحم هجو نأب تدافأ يتلا ةروطسألا هذهب عيمجلا عمس دقل .ةقيحس اداعبأ ،دعب ام يف
 نييالمل رمقلا ىلع رهظ دق ،1955-1953 يماع نيب نويسنرفلا هافن يذلا – سماخلا
 كلت يف ،ندملا يف نولوجتي اوناك نييموقلا تائم نأ ،لقأ لكشب هفرعن ام نكل .ةبراغملا
 ناطلسلا ةدوعب بلاطت ةيلاضن ريشانم طقف تسيل .بعشلل ريشانملا نوعزوي مهو ،ةبقحلا
 مسا( فسوي نب دهاشن يكل "ةينقت لامعتسا ةقيرط" ةباثمب ىرحألاب تناك لب ...يفنملا
 هزيكرت تبثي نأب اوعدم ،هدي يف اروشنم لمحي نم ناك .رمقلا ىلع)فولأملا ناطلسلا

 قسانت تنزتخا دق هنيع ةكبش نوكت نأ دعبو ،مث نمو ةقرولا فرط يف ةنيعم طاقن ىلع
 ةمث .ناطلسلا هجو رهظي ناك ،تالاحلا عيمج يف .يرمقلا بكوكلا ىلإ رظني نأب ،طاقنلا
 نم اوناك ةقحاسلا ريشانملا يلمعتسم ةيبلاغ نأ الإ ،كلذ يف ةيكيسالك ةيرصب ةينقت
 ةرابع انه ديعتسنلو – "فسوي نب سيدقلا" ةروطسأ تذختا ،نيتنس لالخف ...نييمألا

 هذه ىلإ ةجاحب فولألا دعي مل ذإ .اشهدم ادعُب – ستريغ دروفيلك يكريمألا ةسانإلا ملاع
 ،ساسألا يف ،لالقتسالا بزح ماق َمل ...ملحلا يف ،رمقلا ىلع هنودهاشي يك ريشانملا
 نودمتعي نويموقلا ناك .ةيسايسلا تاباسحلا لجأ نم ةطاسبب ؟هذه ةرطسألا ةيلمعب

 ةيلمعب ءدبلا لجأ نم نييسنرفلا ىلع طغضلا ةسراممل ةيبعشلا ةسامحلا ىلع
 نأ ديب .ىفنملا نم دوعي نأ - اعبط – ضرتفملا نم ناك ؟فسوي نبو .تاضوافملا
 اذهو ."..ىرنس" مث نمو لالقتسالا ةياغل احلاص نوكيس زمرلا نأب نونظي اوناك نييموقلا
 ناطلسلا ةدوع تلبقتسا .1955 ماعلا نم )سطسغأ( بآ نم نيرشعلا يف هانيأر ام
 تأدب دقل .اهخيرات ّرم ىلع ،اهل اليثم ةكلمملا فرعت مل ةيعامج ةيريتسيه تارهاظتب
 .ادبأ كلذ دعب فقوتت نلو ،ةيكلملا ةيصخشلا ةدابع ]ةرهاظ[
 ،عضولا اذه نم هجارختسا هل نكمي يذلا سردلا سماخلا دمحم مهف لاحلا يف .ةيهاد   
 ام ناعرس.ةبستكم اهنوك الإ ،ءيش لك لثمت ةكلمملاب كاسمإلا ةيلمع اهيف تناك ةرتف يف
 نكي مل يذلا ،دقنلل لباقلا ريغ ،قلطملا زمرلا رود :نويموقلا هل همسر يذلا رودلا بعل
 ىلإ اوهبتني مل مهنأ امب .ةسدقم تحبصأ يتلا هتازايتما نع ،ةلمنأ ديق ،يلختلل ادبأ ادعتسم
 "شرعلا ديع" اونيع نيح ،مهأطخ يف نابشلا لالقتسالا بلاعث رمتسا ،قدحملا رطخلا
 كلذ دعب ،يناثلا نسحلا ماق دقل ؟لالقتسالا ديع وه نيأو .يساسألا ينطولا ديعلا ةباثمب



 ةقيقحلل ايلعف اهيوشت لكش ام اذهو .1955 )ويلوي( زومت 18 موي ديدحتب ،ةليلق تاونسب
 ،نيموي لبق تثدح يتلا ،ىفنملا نم ةرفاظلا هتدوع مضخ يفو ،مويلا كلذ يف .ةيخيراتلا
 يقيقحلا ىنعملا نأ ديب .برهكم دشح مامأ لالقتسالا نع اباطخ سماخلا دمحم ىقلأ
 نم ،تاضوافملا ءدب برق يف لب ،يمسرلا لالقتسالا ال ،نالعإ يف ناك باطخلا اذهل

 هارجأ دق ساسألا لمعلا ناك نإو ىتح ،ةرملا هذه هتسائرب(– اسنرف عم ،دحاو بناج
 .ةلماكتم لالقتسا ةدهاعم عيقوت لجأ نم -) Aix Les Bains ناب يل سكإ يف نويموقلا
 اذه .1956 ماعلا نم )سرام( راذآ نم يناثلا يف ،فصنو رهشأ ةثالث دعب ثدح ام اذهو
 ةمث ،انبتك يف نكل .ملاعلا خيرات بتك عيمج يف بوتكملا ،يقيقحلا انلالقتسا خيرات وه
 "يسايسلا دئاقلا" وهف ،صاخلا هتلالج باسح يف عوضوم انلالقتسا نإ :ةدحاو ةقيقح
 .ةمألا "ررحم" ،كلذ دعب حبصأ دقو ،نييموقلل
 
 "عماجلاو دحوملاو ذقنملا" ،"ررحملا" دعب

 
 دجن ،لالقتسالا ىلع تاونس عبرأ نم لقأ دعب ،اركاب يفوت دق سماخلا دمحم نأ امب   
 اقح اهعفر نم وه يناثلا نسحلا .همكح ةرتف لالخ اديعب بهذت مل ،ةيصخشلا ةدابع نأ
 دحأ لوقي ."عماجلاو دحوملاو ذقنملا" اذإ نوكيس ؟"ررحملا" هدلاو ناك .نفلا فاصم ىلإ

 وهو ."ةيفارغونروبلاب يهتنيو ةفعلاب أدبي:بحلا لثم ةيصخشلا ةدابع نإ" :عامتجالا ءاملع
 هتريس بتاك ىلإ نلعي نأل ،يناثلا نسحلاب رمألا بهذ .ءانمتسالاب ،كش نود نم ،رمي
 :انلعم ةعاقلا ىلإ تلخد ولو هرمتؤم بزح ماقأ ةرم لك يف ول" :لوقلاب نارول كيريإ
 ىندأ نودب اقحم ناك ."عامجإلابو فاتهلاب تبختنا تنكل ،اسيئر وأ اماع انيمأ يسفن حشرأ

 عضولا لوح يلود ريرقت يف دجن ذإ .]هبحي هبعش[ نأل ،لاق امك ،طقف سيل نكل .كش
 يمسرلا عامجإلاو دئاقلا ةيصخش ةدابع" نأب لالقتسالا ةلحرم دعب ايقيرفإ يف يسايسلا

 ةطرش ىلع امك ابيرقت ةمخضتم ةحلسم ةوق ىلع ةدنتسملا ةلودلا فنع ىلإ نادئاع
 تارماؤملا رتاوت فنعلا اذهب ثكن امو .ةيحالصلا ةقلطم ،ناكم لك يف ةدوجوم ةيسايس
 تامظنملا ىتح ،ءيش لك ،ةدوهشملا نوجسلاو ةيئانثتسالا مكاحملا ،ةيقيقحلا وأ ةيلايخلا
 ةسرامملا نم ةنس 38 نع ،ادج اقيقد ،اصخلم مكاه ."بارخلا نم تكتشا ةيناسنإلا
 ،فيرش يالوم بردب ،ترامامزاتب ريكذتلا ،العف يرورضلا نم له ."ةينسحلا ةيطارقميدلا"
 لحارلا مكح دهع لك تعصر يتلا "تارماؤملا" ءارج نم ةددعتملا ةيسايسلا مكاحملاب
 ؟"عماجلا"
 نسحلا نيب ام هلك قرفلا رهظي ام اذهو،ءيش لك رسفي ال داهطضالا نم فوخلا نأ ديب   
 ،اضيأ ناك ،ةيديدحلا هتضبق نع اديعبف .هرصع يف ةقرافألا نيطلستملا نم ديدعلاو يناثلا
 ،يناثلا نسحلاو برغملا هباتك يف ،يورعلا هللا دبع خرؤملاو عامتجالا ملاع لوقي املثمو

 عامتجا ملاع نأ ةجردل جارخإلاب اقراخ اسح هيدل ناك" :)PIU، 2005 تاروشنم( "ةداهش
 تلصو ،يناثلا نسحلا دهع يف .)ليثمتو ضارعتسا لجر =( "رمروفربلاب اموي هيمسيس
 تاقلح يف دشنت هدجم يف تاينغأ .اهل ليثم ال دح ىلإ ،هتمظع ميدقت تايلمعو تافيرشتلا
 ديع يف اضيأ نكلو ،ينطو ديع لك دنع ةمخض تالافتحا ،نويزفلتلا ةشاش ىلع نم
 هدي ليبقت ةيلمع ،ديكأتلاب تناك ،همكح تحت اروهظ رثكألا ةيلوكوتوربلا ةدعاقلا ...)!(هداليم



 ةكرحلا هذه عدبأ نم يناثلا نسحلا نكي مل ،عبطلاب .هب يقتلي يبرغم لك لبق نم
 نم نكل .اهلك ةنمزألا لالخ برغملا يف تسروم اهنأل ،مارتحالا نع منت يتلا ةيكريرطبلا
 كلملا دي ليبقت ةيلمع بعلت ،نويزفلتلا نمز يف" هنأب يورعلا هللا دبع حرشي امكو ،مولعملا
 وأ صخشلا اذه ةجرد يأ ىلإ ،ةينالع مست نأ ىلإ ،"زييمتلا" ىلإ فدهت ذإ :ايسايس ارود
 يه امم رثكأ ةبجوم تناك ،ادج ةبوغرم ةيلمع تناك كلذل .ةطلسلا نم برقم كاذ
 ،ثالث وأ ناتلبق وأ ،ةدحاو ةلبق يه انايحأ :ةدحوم ةلبق نكت مل ،اضيأ كلذل .ةضورفم
 ."ال مأ نيرضاح اوناكأ ،نيدهاشملا حور يف اهعبط يف بغرت يتلا ةلاسرلا بسحب كلذو
 تاقيقحتلا تناك ،يناثلا نسحلا مطح لالخ .جراخلا يف ،نيرضاحلا ريغ حور يف ةصاخب
 ليبقت ةيلمع لالخ ،ةلذملا يف نوقباستي مهو ايلعلا تاماقملا باحصأ رهظت ةينويزفلتلا
 اديكأ ارتموراب اهيف دجت اهنأل ،ةيسايسلا ايسنجلتنالا ىدل انيمث اضرع تناك ذإ ،ةيكلملا ديلا

 برتقا ؟فظوملا اذه مف ىلع نم فنعب هدي انديس بحس دقل .اهلاوز وأ ةوظحلا ىدم نع
 اذكه .اذإ بصانملا ىلعأ ىلإ مدقتيس ؟هفتك ىلع هدي اعضاو رخآ عفر دقل .هطوقس دعوم
 .برغملا نويزفلتو ويدارو راثئتسالا نمز يف ةيسايسلا تاقيلعتلا تناك
 
 "هيبأ توم بعشلا ىكب" يناثلا نسحلا عييشت يف
 
 ةديحولا ةيمالعإلا ةليسولا اناك نيذللا ،برغملا يف نويزفلتلاو ويدارلا ىلع ةرطيسلا نإ
 .ةينسحلا ةيصخشلا ةدابع يف ةيوازلا رجح تناك ،ةنس 30 لالخ ةبراغملا مامأ ةحاتملا
 يجهنم لكشبو عاذي ناك لب ،لماك لكشبو طقف ةرشابم لقنُي نكي مل ؟يكلملا باطخلاو
 صخش يأل نكمي ال .يلاتلا مويلا تارشن يف انايحأو،مويلا كاذ رابخأ تارشن عيمج يف
 ال يك ،اركاب هسفن ضرف نوناق ةمث ذإ ،ةزفلتملا رابخألا تارشن تيقاوم ةقدب ددحي نأ
 اعضاوت اهرثكأ ىتح – ةيكلملا تاطاشنلا عيمج لقنت نأ بجي .ةديدج ةرم ةلأسملا حرطت
 فيكتت نأل عبطلاب يضفي ام اذهو .هنيع مويلا يفو ،ةرشنلا ةيادب يفو لماك لكشب –
 .رمألا اذه عم اهثب ةعاس يفو اهتدم يف ،رابخألا ةرشن
 ،اهتايح يف ةدابعلل ةعضاخلا تايصخشلا نإف نايحألا بلغأ يف رمألا هيلع ناك امكو   
 هب كتف يذلا – يناثلا نسحلا ىطعأ اذهل .اهلجأ وندب سحت نيح ،كابترابو مدنلاب رعشت
 ،هللا دبع يالوم هيخأو هدلاو بناج ىلإ نفدي نأب ،رهشأ ةدعب هتوم لبقو،رمألا – ضرملا
 ،ءاضيبلا رادلا عماج يف هنامثج ىراوي نأ الصأ عقوتملا نم ناك .1983 ماعلا يفوت يذلا
 اذه كرتي نأ دارأ دقل .ةكم دجسم دعب ملاعلا دجاسم ربكأ نم وهو .همسا لمحي يذلا
 ةيقيقح زازتبا ةيلمع ربع هلوم يذلاو( ةيدبألا هتمظع نع ةداهش نوكيل ،خيراتلل حرصلا
 نسحلا ربق ذختا ،1999 ماعلا نم )ويلوي( زومت 23 يف هنأ الإ .)يرصب سيردإ ةدايقب ةلودلل
 وعدت ةقيض ةحاسم وذ ربق وهو ،"عضاوتملا" سماخلا دمحم حيرض يف هناكم يناثلا
 ةحرسمملا ،ةمخفلا ةينطولا نفدلا مسارم عنمي مل ةريخألا ةقيقدلا مدن نأ عم .بجعتلل
 ،ةيضارعتسا تناك يناثلا نسحلا عييشت مسارم نإ لوقلا ةحصلا نم ناك نإو ،ريبك لكشب
 ىندأل اقفوف .ةشهدلل ريثملا يبعشلا ملألا ناضيف ىلإ – ةصاخبو – دئاع كلذ نإف
 دز .)ويلوي( زومت 25 يف عقاولا دحألا راهن ،طابرلا ةنيدم يبرغم نويلم حاتجأ ،تاريدقتلا
 ةمث .ءالتمالا دح ىلإ تلصو يتلا ةمصاعلا جراخ دوشحلا ءاوتحال شيجلا لخدت ،كلذ ىلإ



 مل .فالآلا دنع ،مويلا كاذ ،هانيأر ام اذه .ةيريتسيه دهاشمو عومد ناضيف ،يقيقح نزح
 .هكيلمل برغملا عادو ةيطغتل اوءاج نيذلا نييبرغلا نييفاحصلا مسو نع كلذ ذشي
 ،ةنس 25 ذنم برغملا نويزفلتو ويدارلو رابخألا ةرشنل يساسألا مدقملا ،يولع ىفطصم
 انونجم ابح ةمث نأب جتنتسن انه نم .هتلالج توم نلعي وهو ةرشابم ءاوهلا ىلع ،ايكاب راهنا
 مل ،كلذ نأ ديب .اهب مايقلا بجي ةوطخ ةمث نأبو ،لحارلا لهاعلا هاجت ادوجوم ناك اماعو
 ةسايسلا ةملاع .اهزايتجا نم ةيمسرلا مالعإلا لئاسو ،لاحلا ةعيبطب ةظحلل ولو عنمي
 ،هنم ريبك ءزج يف ،كلذ لك :امامت افلتخم احرش اهتهجو نم تمدق يبيارش – ينانيب اينوم
 ،هل بأ ةباثمب يناثلا نسحلا ربتعي بعشلا ناك" .ةيسايسلا ةوبألا نم اماع 38 ةرمث وه
 انل نكمي ،ءيس بأب ىظحي نأ ءرملل نكمي ."يدالوأب" ةبراغملا يداني ناك هسفن وهو
 ."اندلاو هنأل ،هيكبن ،تومي نيح نكل .اندلاو نم بعرلاب رعشن نأ
 
 .اعضاوتم ىقبي نأ يف سداسلا دمحم بغر ،ةيادبلا يف
 
 سداسلا دمحم نكي مل ،هتايادب يفو ،ايرهاظ ؟اهثراوتن نأ نكمي ةيصخشلا ةدابع له 
 يهو ،"ءارقفلا كلم" ةروص هنع نيوكت ىلع ،ةعرسبو ،دعاس ذإ .ثرإ اذكه يف بغري

 قالطإل ةفهلتم تناك اهنأل ،)ةيلودلاو ةيلحملا( مالعإلا لئاسو اهراشتنا ىلع تدعاس ةروص
 بغري" ،"ءارمحلا ريسلا تاراش ىلع فقوتي"عضاوتم باش كلم ؟سداسلا دمحم .تافصلا
 نع ةيوناسنإ ةروص ءاطعإ" يف ،ءيش يأ لبقو بغري املثم ،"مسارملا فيفخت يف
 ولو ىتح ،لاحلا ةعيبطب ،اوقفصيل نكي ملأ نكل .عبطلاب كلذل ةبراغملا قفص ."همكح
 الدج نأل ،حرطي نأ يف لاؤسلا قحتسي ؟ايلك ةفلاخم احور كلتمي هنا ديدجلا كلملا رهظأ

 زجع" نم ،سداسلا دمحم هسأر ىلعو ،برغملا يناعي نلأ :روهظلا يف رخأتي مل اديدج
 ،ةنسو رهشأ 6 نيب ام":ةعانقب ،ةيرضحلا تايماعلا ءاسوؤر دحأ دكؤي.مهي ال ."ةطلسلا يف
 ديجاجسو رهاظم كانه نأب حضاولا نم ناكو ،"ةيمح" رثكأ ةيمسرلا تالافتحالا تناك
 ىلإ ءايشألا تداع ،كلذل فسأي هنأ ول امك لوقلاب فيضي ،ةعرسبو نكل...لقأ مسارمو
 .ناهربلا دعب تنصحت دقل ىرحألاب ؟لقأ مويلا تافيرشتلا تحبصأ له ."ةيعيبطلا اهتلاح
 .قارتخا نم رثكأ تلجس دق ،كلملا دي ليبقت يأ ،ةضورفملا مسارملا ربكأ نإ ،حضاولا نم   
 مهدش ربع تاديقعت نودب كلذ اوزاتجا ،كلملا مامأ مهسفنأ اوجو نيذلا نيئيرجلا ضعب

 تحت.نيدهاشملا نييالمل ةمدص ببس ام – هينيع ىلإ نورظني مهو ةرارحب كلملا دي ىلع
 نم مغرلا ىلع ،ءانثتسالا هنكل !كلذ ثودح لوقعملا ريغ نم ناك ،يناثلا نسحلا مكح
 نأب سداسلا دمحم نلعأ دقل .ةدعاقلا حبصي مل يذلا ،نيليلقلا ةكلمملا "ييمدقت" ةبيخ
 اورمتسي نأ يديألا ولبقم عيطتسي،قمعلا يفو ،اذإ .اريثك همهت ال ،اهب هنوييحي يتلا ةقيرطلا
 .ادبأ هجعزي نل رمأ اذهف ،هدي ليبقت يف
 ،اهئافتنا وأ ةوظحلا دعت مل ذإ ،زفلتملا ةيكلملا مسارملا ضرع ةعيبط تريغت ةأجف   
 نيفظوملا ةأرج ىلإ ادودشم هابتنالا راص ىرحألاب .هتاراشإب وأ كلملا تاكرحب ساقت
 دنع ةريخأو ةدحاو ةرمل اوقب نيذلا نويمسرلا مه نوردان .هتيحتل اوتأ نيذلا نراقيل
 ضعب ةداعتسا يف ةبغرلا نيب ام اوعفر نيذلا مه نوديدع ،كلذ فالخبو .ديلا ةحفاصم
 يف مهعقومب رضت دق ةأرجلا نم ريثكلا نأ نم فوخلا نيب امو ةدوقفملا مهتمارك نم



 اررحت رثكألا .كلملا دي سيل نكل ... نيلبقملا عقوم يف ةيبلاغلا تيقب ،ةأجف ،نكل .رصقلا
 .دهعلل ايلو لازي ال ناك امدنع دمحم يديس نوييحي اوناك امك امامت ،فتكلا نولبقي اوحبصأ
 ...نيسأرلا تاذ ةلضعلا ،دعاسلا ،قنعلا :اهنوراتخي يتلا ةقطنملا نولبقي ،نورخآلا امأ
 نكمتي نأ نود نم نكل ...أرجأ عوضوملا ناك املك ،ناكملا عفترا املك :كلذ نم ةربعلا
 ،ءالؤه تاماقملا باحصأ لك ناك له ."فالسألا ديلاقت" ىلع درمتلاب مهماهتا نم دحأ
 ءيش لك لثمت ،كلملا دي ليبقت ةيلمع تناك ،انيأر املثم ؟عضولا ةفاخس نوعي ،ةمألا ةبخن
 – قلطملا عوضخلا ىلإ ريشت ةيسايس ةكرح اهنإ .جئاتن نودب هل ةميق ال ادحاو ارمأ ادع ام
 رصقلا لخاد نم – عيمجلا بغري يتلا "ةيطارقميدلا" هذه نم ضيقنلا ىلع فقوم اهنإ
 .اهتماقإ نووني مهنأب نومعزيو – هجراخ نم امك
 ةدابع نيتمت يف مهاست ذإ ،اذإ ةئيرب تسيل ،ةيفيرشتلا مسارملا ديلاقت نإ ،رمألا مهف دقل   
 ةدئاعلا ليصافتلا ةفعاضم ناكمإلاب .مكح ةادأ اهنأ ول امك ،يلك يعوب اهديشت ،ةيصخشلا
 ،دئاق نم رثكأ وه كلملا :ةياغلل ةيسايس ةيلاكشإ بلق ىلإ انليحت ،اهلك يهو ،عونلا اذه ىلإ
 يورعلا هللا دبع ركذي املثمف .نكمأ نإ تاقيلعت يأ نود نم ،هليجبت انيلع هلإ فصن هنإ
 نم ."مامإلا انديس دوجو لضفب لماشلا مالسلا" ةغيصب أدبت ةيمسرلا تالسارملا لك"
 اهلعجي نأ ررق ىتمو نمو ،هيلإ ريشت امو ةغيص اذكه يتأت نيأ نم ةفرعم يف بغري
 ةءارقب ،ةماعلا مامأ ،موقي نأ لبقو ،موي تاذ ،ررق نم ،كلذ ىلإ فضأ "؟فيرشتلا عقوم
 اهنأ نيح يف ..اهلبقي ...نأ هيلع ،ةيكلم ةلاسر وأ)برغملا يف يناطلس موسرم =( ريهظ
 .لاوحألا عيمج يف سداسلا دمحم سيل ؟ةيقرو ةعطق ىوس ،رمألا ةياهن يف تسيل
 .ةينثولا هبش  ناك امبرل .يارسلا نم نيبرقملا بسحب ودبي امك ،اضيأ يناثلا نسحلا سيلو
 كلذ ذنمو ،نكل .ةينثولا هبش ةسرامملا هذه ،مي تاذ ،حتتفا يذلا هدوس نب دمحأ لحارلا
 ،هيلإ راظنألا تفلي نأب موكحم وهف كلذل خضري ال نو ،هضرف مت دق جذومن ةمث ،تقولا
 نع نوينعملا عنتما اذإ هنأ ،ابيرقت دكؤملا نم ،سداسلا دمحم دهع يف .هتيلوؤسم ىلعو
 ةلاسرلا وأ "ريهظلا" نولبقي اولاز ال نيديدعلا نأ ديب .دحأ مهيلإ موللا هجوي نلف ،كلذب مايقلا
 ...سدقملا متخلا لمحت :دحاو ببسل كلذو اريماكلا تاسدع مامأ اهوأرقي نأ لبق ةيكلملا
 ىلع داشتحالا يف نومكاحلا اهيف كمهني يتلا كلتك( ،ءاقرخلا تالافتحالا ضعب تناك نإ   
 ،يناثلا نسحلا عم تفتخا دق )يكلملا راطقلا رمي امدنع قيفصتلل ديدحلا ةكسلا يفيصر
 نوبختنملا عمتجي ثيح ،"تاصنإلا" لافتحا لثمك ،ةرضاح لازت ال ىرخأ تالافتحا ةمث نإف
 !نويزفلتلا زاهج مامأ ةيكلملا ةبطخلل اوقفصيو اوعباتيل ،ةعطاقم لك يف ،ءاهجولاو
 
 تافارغلتلا ىلإ ةلماكلا ةيكلملا تاطاشنلا نم
 
 تفرع ،ىلوألا ةانقلاف .ةيكلملا ةيصخشلا ةدابع يف لوألا لماعلا ىقبيسو زافلتلا يقب 
 دمحم قلطأ يتلا ةديحولا ةرهاظلا .ءاضيبلا رادلا ةانق اهتسفانم ىلع اظوحلم امدقت امئاد
 ةيقب امأ .هدجمت يتلا يناغألا ثب عنم ،شرعلا ىلتعا نأ ذنم ،امزاح وتيف اهدض سماخلا
 رغصأ ،رابخألا تارشن ربع ،ينيد لكشبو ،نوأرقي عيمجلا لازي الف ،ريغتت ملف ءايشألا
 ،هنارقأ دحأل اديعس اديع انتلود دئاق ىنمتي ،موي لك .هاقلت وأ كلملا هلسرأ يمسر فارغلت
 ،يفيرشتلا طاشنلا نم عونلا اذه ،ينطولا ديعلا ةبسانمب اثلاث ئنهي ،رخآ ىلإ يزاعتلا لسري



 قحلا دبعك ،مسارملا ءاردم مه ةلق ،كلذ فالخبو .ملاعلا لود ءامعز عيمج نيب كرتشم
 ىلإ ،افخس رثكألا ىتح ،تافارغلتلا لك ،سكافلابو ،ايجهنم نولسري نيذلا ،ينيرميل
 .رمأ اهنك ةدحب نرت ةظحالم يهو ،"ثبتو عاذت" ةبوتكم ةظحالم عم ينطولا نويزفلتلا
 .ءيرج يأ هتضراعم عيطتسي ال رمأ هنأ يهيدبلا نم
 تاطاشنلا ةيطغت يف يأ ،ةشاشلا ىلع نم ةيصخشلا ةدابع يف "جرادلا" ىلإ ةبسنلاب امأ
 لازت ال .شرعلا سداسلا دمحم ءالتعا ذنم ،ءيش يأ ريغتي ملف ،"ةسدقملا" ةيكلملا
 ،ينونج لكشب نيطاطم امهنوكب ،نيرمتسم برغملا نويزفلتو ويدارو ةيرابخإلا ةرشنلا
 ةرشن يف يقابلا لكل افالخف :ةطيسب كلذ ةيلآ .راهنلا لالخ يكلملا طاشنلل اقفو كلذو
 جتنمُتو اهيلع قلعُيو روصت رابخألا ةيريدم ةبقارم نم ةيكلملا تاطاشنلا برهت ،رابخألا
 لمحتي يذلا يبهذلا يثالثلا ربع ،ءاسم لك ريرحتلا ةراجإ ىلإ ةدحاو ةعفد لسرتو
 ويدار يف قباسلا رابخألا ريدم( ندوملا دمحم نم فلأتيو اهلمكأب ةصاخلا ةيلوؤسملا
 ايكاب راهنا يذلا ساسألا لجرلا( يولع ىفطصم ،)يرصب دهع لالخ برغملا نويزفلتو
 لجرلا امئاد ناك يذلا( يدوواد دمحمو )يناثلا نسحلا توم ةظحل سانلا نييالم مامأ
 يثالثلا اذه ىلإ فضنلو ،)ةيرابخإلا ةرشنلا اهيف سأرتي ناك يتلا ةرتفلا يف ،يولعل ليدبلا
 ،ةنس نيثالث وأ 20 ذنم مهبصانم يف مه ،ةعبرألا ءالؤه نأب ركذتنلو بجر دمحم روصملا
 نيرشع نم رثكأ ىلإ ةيكلملا تاطاشنلا لوح تاقيقحتلا لصت دق َمِل مهفن نأ عيطتسنو
 وه اهو" عون نم ةينيلاتسلل ةرصانملا تاقيلعتلا تاذب امود نوحشري مهو ،امئاد ةقيقد

 ."ريهامجلا فاته تحت نيتميركلا هيديب يفولا هبعش ييحي ةلالجلا بحاص
 ةلأسم اهنوك نم رثكأ صاخشأ ةلأسم يه ،ةيكلملا تاطاشنلل ةيزفلتلا ةجلاعملا نإ    
 لبكت لازت ال يتلا لاقثألا لك ،تاديقعت نودبو ،ةيناثلا برغملا ةانق تطخت ،انه نم .قسن
 ال ةيكلملا تاطاشنلا لك ةيطغت ةرورض تناك نإو ،ابيرقت اهلك ،برغملا نويزفلتو ويدار
 لياتيس ةريمس رابخألا ةريدم تاريدقتب ةطونم تحبصأ اهب مايقلا ةقيرط نا الإ ةمئاق لازت
 يف ،اهب صاخلا يكلملا اهلمع قيرف ةيناثلا ةانقلا تدجوأ 2002 ماعلا يف .اهييفاحصلو
 نويزفلتو ويدار اهثبت يتلا روصلاب ،ةظحللا كلت ةياغل ،ةقلعتم لازت ال تناك اهنأ نيح
 متي ثيح ،نيتقيقد ىلإ فصنو ةقيقد نيب حوارتت تاعوضوم ىرن انأدب ،كاذنيح .برغملا
 كلذب ملحن الو( ةيدقن ةفاسم يأ نود نم يتأي هنأ حيحص ...يكلملا طاشنلا ىلع قيلعتلا
 انه نم ...اذإ رمألا رمتسا !ءيش يأب يكلملا رصقلا قلعي مل .باضتقاو ةقدب نكل )اعطق
 جراخ" ةقيرطب امإو )ايبسن ريصق( جاتروبير لكش ىلع امإ مدقت ةيكلملا تاطاشنلا تحبصأ
 ةرشنلا مدقم قيلعت عمسن ثيح ةشاشلا ىلع كلملا روص رمت ، off( "ةروصلا راطإ
 ثدحتي نم ةمدقملا وأ مدقملا وه طقف( "هوتالبلا ىلع رابخألا" قيرط نع امإو )ةيرابخإلا
 تارشنلا حتتفت ةيكلملا تاطاشنلا لازت ال ،كلذ نم مغرلا ىلعو .)كلملا ةروص نودب
 يف هنع نلعي يكلملا طاشنلا نإف ،يلود مأ ينطو ،ريبك ثدح كانه ناك نإو ،ةيرابخإلا
 ،طاشنلا اذه ىلإ دوعن مث نمو ،مويلا ثدح لوح جاتروبيرلل ناكملا ىلخي نأ لبق ،ةمدقملا
 ...نكمم )بقارملا( رييغتلا نأ ىلع ليلد اذهو
 
 ثدحي دق ام فرعي دحأ ال"...نأل ةيصخشلا ةدابعلا موهفم بعشلا لمحتي

 



 فاتهلا لجأ نم ةفصرألا ىلع نيعمجتملا سانلا نوكي نأ امإ ؟هلك كلذ نيب بعشلاو 
 مالعأو تاراعش نوكت امإو ةيدلبلا تالفاحلا يف انه ىلإ مهب يتأ دق يكلملا بكوملل
 كلذ نإف كلذ عمو ،ةيلحملا تاطلسلا لبق نم مهيلع تعزو دق ،ىرخأ تايار امك ،كلملا
 مهعنمي ال .كلذب مايقلا ىلع اوربجي نأ نود نم ،ةرارحب كلملل فاتهلا نم ادبأ مهعنمي مل
 لكب نوفتهي مهاندجول ،ةيلستلا ليبس ىلع تانوفوركيملا مهمامأ تدم نإو ىتح ،ادبأ كلذ
 ؟كلملل رهاط بح نم كلذ ىتأتي له .هللا ُهَرَصَن ،"انديس" سأر ىلع ةنكمملا تاكيربتلا
 .يزوط دمحم عامتجالا ملاع لوقي املثم "ةقبسم ةيجيتارتسإ" لبق نم رمألا ودبي ،ىرحألاب
 رطخلا ليلقت نولواحي يأ ،ابيرقت عاو ريغ لكشبو قلقلا يعادب ،كلذب نوموقي مهنأ ىنعمب
 نأ نكمي يذلا ام .ةيافك نيسمحتم مهسفنأ اورهظي مل نإ ،جعزم ءيشل اوضرعتي نأ نم
 يهيدبلا نمف ،برغملا يف دعب اقرشم سيل ناسنإلا قوقح عضو ناك نإ ؟مهل ثدحي
 اجأ نم ،ودبي امك ،يفكي ال كلذ نكلو ،يناثلا نسحلا ليحر ذنم ةرابج تاوطخب تماق اهنأ
 سانلا دشنأ نإ ،رخآ ىنعمب ..."ثدحي دق ام فرعي دحأ ال" ـب طغاضلا سحلا اذه داعبإ
 رخآ رصنع ةمث .ةفدصلا ليبق نم ،كلذ نإف ،ابيرقت يلآ لكشب ةيكلمللو كلملل حئادملا
 نوموادي ةبراغملا نم مخض ددع كانه ناك نإ :ينالقع ريغ ودبي هنأ ملعلا عم ،حرشلل

 .كلملا نم اصاخ ائيش نورظتني مهنألف ،ةيكلملا ةيصخشلا ةدابع ىلع اعوط
 ضرألا ىلع ةرايزب ،سداسلا دمحم موقي ةرم لك يف :يجهنم لكشب نآلا رمألا ودبي
 تافلغملا نم اليس ىقلتيل ،هل فتهت يتلا دوشحلا نم برتقيل ينمألا طيرشلا ىطختي هدجن

 نأب اوقدصي نأ سانلا ءالؤهل نكمي فيك .عاونألا لك نم ةيصخش يواكش .هسأر ىلع
 ؟ىرخأ رثإ ةلاح ،ةيصخشلا مهتالكشم ةجلاعمل )لئاسولاو( تقولا كلمي ةلود ميعز
 يتلا بعشلا تابغر يه" :ىلوألا ةيكلملا ةرئادلا نم برقم نم كلذ ىلع ريسفت ةمث
 هذهب رسفت يهو ،بثك نع ةيوق ةسايس كلملل ،ةيصخشلا ةدابع هنومست ام لكشت
 لاحلا هذه يف ةيكلملا – ةسسؤم موقت نيح ثدحي ام نأب اضيأ لوقلا اننكمي ."ةقيرطلا
 ةلادعلا ةصاخبو( ىرخألا تايعرشلا لك ناكم اهتيعرش عضت نأ لجأ نم ءيش لكب –
 .هب طيحت يتلا ةيصخشلا ةدابع لثم امامت سداسلا دمحم هثرو عضو .)ةيميلقإلا ةرادإلاو
 يسايسلا فرصتلا" لوح هبالطو يزوط دمحم اهب ماق ،تاقيقحتلا نم ةلسلس كانه   

 نيذلا صاخشألا اثلث ردق :ةشهدملا ةصالخلا هذه ىلإ تضفأ "يبرغملا بعشلا دنع
 يبرغملا روتسدلا ىلإ ارظنف !ربكأ ةطلسب ... ىظحي نأ كلملا ىلع نأب قيقحتلا مهلمش
 .ةطاسب لكب اليحتسم كلذ ودبي ،ةيعبتلا موسرم دونب ىلإو
 ةدابع ىلع – رمذت نودب – هتظفاحم ىتحو بعشلا لمحت عقاول رخآ ريسفت ةمث    
 يزوط بسحبف .ةينيد ةمس ىتحو ،اندنع ةيفاقث ةمس يه ةيدوبعلا نإ :ةيكلملا ةيصخشلا

 كانه هلل ةقلطملا ةطلسلا لباقم يفف .ناسنإلا نع ةلصفنم ريغ هلل دبع" ةلوقم لازت ال
 الضف ."ينيدلا رمألل ةلمكت ةيرايتخالا ةيدوبعلا لكشت انه نم )...(ةقلطملا ناسنإلا ةيدوبع
 اضرأ أطت ال" )برغملا كلمل ةيعبتلا نالعإ نمض اذهو( لاق دمحم يبنلا ناكل ،كلذ نع
 اذه نيب عمجنل ."ضرألا ىلع يبنلاو هللا لظك وه ةطلسلا دسجي يذلا نأل ،ةطلس نودب
 يذ كلم تاعوضوم لكشتل ،ةبراغمك انعضو عم ةيدوبعلا شياعت ؟لصحن ام ىلعف ،كاذو
 .يهلا قح
 اهيلع نوفيضيو ،ةصاخلا تاسلجلا يف "انديس" كلملا نوداني ةبراغملا نم ديدعلا ناك نإ



 ،فوخلا ببسب الو بحلا ببسب سيل كلذف ،مهمامأ نوفركيمب دحأ دمي نإ ام "هللا هرصن"
 .ةقيرطلا هذهب رمألا نوشيعي ،لقألا ىلع وأ بجاو هنأل ةطاسبب
 دمن نيحو ،يبرغملا ناك نإ .اهرودب فرصتلا اذه نع ةبيرغب ةيئاعدلا ةقرطملا ودبت ال
 تسيل ةفلكتم ةغلب ةغوصم ،كلملا ديجمت لجأ نم غيصب متمتي ام ابلاغ ،همامأ نوفوركيملا

 ،نويزفلتلا ةشاش ىلع نم ءاسم لك اهعمسي هنألف ،موي لك اهلمعتسي يتلا ةغللاب يه
 ةيرارمتسا نم تاونس عبس دعبو ،يناثلا نسحلا مكح نم ةنس 38 دعبف .دلو نأ ذنم
 .ةيوغللا انتابيكرت يف ،عاو ريغ لكشبو ،تعبطنا دق ةيصخشلا ةدابع نأ دجن ،هماظن

 وه لمعتسملا حلطصملا رهظم سيل" :يورعلا هللا دبع خرؤملاو عامتجالا ملاع لوق ىلع
 ؟ةيسردملا مث نمو ةيلئاعلا ةيبرتلا يهأ ؟كلذ بّبس ام يليجبتلا عمتسملا فرصت لب مهملا
 يعو يف بغري دحأ ال نأل فرعي دحأ ال ؟لايخلا رقف )...( ؟ةيمألا نم ةعفترملا ةبسنلا
 ةدابع يف بعشلا رمتسي َ◌َمِل :ةقيمعلا ةلأسملا هذهل دحاو ريسفت نم ام ةياهنلا يف ."كلذ
 نم نوزخم سانلا دنع كانه" :قيشر نسح عامتجالا ملاع بسحب ؟ةدئاقلا ةيصخشلا
 فورظلل اقفو اهنم نوفرغي مهنإ ...درمتلا ،ةالابماللا ،ةيدوبعلا :ةيكولسلا عجارملا
 رعش َمِل."عاضوألاو فورظلل" ،ةينالقعلا ال ةصاخلا ،هتءارق صخش لكلو ."عاضوألاو
 نأل[ "حماست" ريخألا هموبلأ فالغ ىلع ددحي نأل ةجاحلاب ناطلس دمحأ ينغملا
 نأ عضاوتم نطاومل حمس هنأل سداسلا دمحن برغملا كلم ةلالجل صاخلا ركشلا"]بتكي
 ةانق هتلأس يذلا ،ساف يف عماج مامإ وهو ،لجرلا اذه َِمل ؟اعومسم هتوص نوكي
 ةعفد ،كلملا ىلع حئادملا نم الالشّ بص َمِل ،ةيكلملا ةرايزلا شماه ىلع ،ةيناثلا برغملا
 كديزن" لوقيل اريماكلا ىلإ ةرشابم رظني نأ لبقو ،سفنت نود نم ،ةيناث 50 لالخو ،ةدحاو
 ."يديس آ معِن
 
 ةيصخشلا ةدابعل ةللضملا تاريثأتلا
 نع ةموصعم تسيل اهنأ الإ ،"ىرخألا قرطلاك مكح ةقيرط" ةيصخشلا ةدابع تناك امبر
 نم انروبع لالخ اهب رمن يتلا تايلآلا تاذب روطتت ةيصخشلا ةدابع نإ" .ةللضملا تاريثأتلا
 ،)Monotheisme دحاو هلاب ناميإ( ديحوتلا ىلإ )Polytheisme ،هلإلا ددعت بهذم( كرِشلا
 يأ قاثبنا عنمي ام وه اذه :كلذ مجرتنل .قيشر نسح ةسانإلا ملاع – ةأرجبو – دجي املثم
 يوناثلا ريثأتلا اذه حضو ةياكح ةمث .كلملا ةنتف سفانت نأ اهتنتف عيطتست دق ةينادرف
 ،يناثلا نسحلا ليبويب لفتحي برغملا ناك ،1986 ماعلا يف .صاخ لكشبو ةفافش ةقيرطب
 يتلاو ،هتدجم يتلا يناغألا نيب نم .مكحلا ديلاقم هيلوت ىلع نيرشعلاو ةسماخلا ىركذلاب
 رنروت انيتل ةريهشلا ةينغألا كانه تناك ،راذآ 2 موي ،برغملا نويزفلتو ويدار ةطحم اهتثب

We don’t need another hero )ةفافش ةلاسرلا نوكت يكلو .)رخآ لطب ىلإ ةجاحب انسل، 
 اهيف ديعتست ةرم لك يف ،يناثلا نسحلا ةروص ريرمت ديفملا نم هنأ ةطحملا وينقت ىأترا
 سئاسد ةمث نأب الإ رخآ اريسفت دجن نكن مل ،انطيحم يف ...ةريهشلا اهتمزال كورلا ةينغم
 .وتيج سيردإ ءارزولا سيئر دض ،ىلوألا ةيكلملا ةقلحلا لبق نم ،مظتنم لكشب تكيح دق
 .هتبيطو هعضاوت لضفب ايبعش حبصأ هنأل ابنذم اصخش ةطاسبب ناك
 عوضوم ،ةيدارإ ال ةقيرطبو فخست نأ اهل نكمي اهنأ اضيأ ةيصخشلا ةدابع تاريثأت نم   
 ةفيحصل ىلوألا ةحفصلا ىلع ،يضاملا ناريزح 9 يف هأرقن نأ اننكمأ ام اذه .ةدابعلا



 سماخلا دمحم كلملا لخدت لضفب" :يلاتلا لكشلا ىلع ناونعلا ناك ."ءارحصلا حابص"
 "2006 مدقلا ةركل ملاعلا سأك ةلوطب نم تايرابم 4 اوعباتي نأ ةبراغملا عيطتسي ،ايصخش
 ثب قوقحل يرصحلا ليكولا ،لماك حالص خيشلا نأب يلاتلا مويلا يف اوملع عيمجلا نأ ىأ
 ."يصخشلا لخدتلل" ابتو .ةيبرعلا لودلا لك نم هنيع قافتالا مربأ دق ناك ،ملاعلا ةلوطب
 نم مك .روطتلا تالواحم لك تدص دق ةيصخشلا ةدابعلا نأ دجن ،ةيدج رثكأ طمن قفو
 جمربت نأ راظتناب ،رهشأ لالخ ةدصوم تيقب ،اهنم ءاهتنالا دعبو ،ةيعامتجا تاسسؤم شرو
 ا حتفي ،تامدعملا تابلاطلل ،اديدج ناكسإ زكرم انيأر اننأ ىتح ؟ةيكلملا ةركفملا ىلع
 زكرملا نع لوؤسملا نأل ،راذنإ نودب نهدرطيو دوعي نأ لبق ... تاباشلا هذه مامأ هباوب

 ،زكرملا طاشنب ءدبلا نم ،كلذك لاحلاو ،نكمملا ريغ نم .هحاتتفا يف ركفي كلملا نأب ملع
 موي نيب ،نهسفنأ ندجو يتاوللا تاباشلا تائمل ابتو .طيرشلا عطقي مل هتلالج نأ املاط
 ميلاقألا قطانم كرحتت" الئاق يثري ،ايلحم ابختنم نأ دجن ،ماع لكشب .عراشلا يف ،رخآو
 "ىرخأ ىلإ ةيكلم ةرايز نم
 ةلزع يف ةدابعلا رمأ رصحت اهنأ يف نمكي ةيصخشلا ةدابعل رطخلا يبلسلا ريثأتلا نكل   
 ةقيرط ىلإ ،نمز ذنم ،تلوحت دق ةبهلا ةيجيتارتسإ نأ دجن ،يكلملا ناويدلا يف" .ةمات

 ملاعلا اذه ىلإ لوخدلاب ،ةريصق ةرتفل ،ةصرفلا هل تحيتأ يذلا لجرلا كلذ دهنتي "ةايح
 يأ ةشقانم نوعيطتسي ال كلذل ،كلملا اوبجعي ال نأ نم بعرلاب هوراشتسم رعش ،صاخلا
 كلملا طيحم عراصي ؟ةلاحلا هذه لثم يف ةيلعافب هتحيصن متتس اذإ فيكف .هراكفأ نم
 ارمأ هب طيحت يتلا ةيصخشلا ةدابع اوقبي يك ،رمألا بلطت نإ هسفن كلملا ىتح ،ةوسقب

 يتلا ةبغرلا يهو ،ةقيرطلا هذهب الإ مسارملا فيفخت يف ةبغرلا ريسفت عيطتسن ال .ايح
 ءالؤه فرصي مِل .الوطم اهران رمتست مل يتلاو ،هدهع ةيادب يف سداسلا دمحم اهنع ربع
 دهدهيس اهنع يلختلا نأل ؟ةيكلملا ةيصخشلا ةدابع اوقبي يك ةقاطلا نم ريثكلا سانلا
 .ةيادبلا يف ،مسارملا ورمآ ؟ةجراد ةيصخشلا ةدابعلا دعت مل نإ رسخيس نم .مهعضو
 يف" :لوقلاب عامتجالا ءاملع دحأ حرشي .كلملا نم نوبرقم مه نيذلا لك ماع لكشبو
 لقتنت ،كلذل .هيف ريكفتلا ريمألا يوني ام راهظإ يف ةسايسلا يضقت ،ةيصخشلا ةدابعلا ماظن
 كسمي نم لك نإ ،كلذل ."ريمألا تابغر قوف قبسلاو ليوأتلا ةردق نم ةيعقاولا ةطلسلا
 ...صخشلا ةدابع ماظن ىفتخا نأ ءيش لك نودقفيس ،بثك نع ريمألا عم ،ةطلسلا هذهب
 
 ؟كلذ نم جورخلا نكمي فيك
 ماظنلا ىلع انتظفاحم عم ،موي تاذ اننكمي له ؟قزأم يف هسفن برغملا دجيس له
 ،هبواجي يذلا ،قيشر نسح بيجي ىلب ؟ةيناسنإ رثكأ داعبأ بوص هب ذخأن نأ ،يكلملا
 ىلع ،يفكي ال ذإ .ايبوانت ايدئاقع اماظن حرتقن نأ ةطيرش نكل.يزوط دمحم ،هل ىدصك

 املاط هنأل ."يدي اولبقت مل مكنأل رمألا ينجعزي ال" ةبراغملا ىلإ ريشن نأ،لاثملا ليبس
 نم ةدافتسالا يف اورمتسا سانلا كئلؤا نأ املاطو ليبقتلا يف رمتسي نم كانه دجو
 ةئطخم تناك نإو ىتح – ريكفتلا نم ةبخنلا عنمي نأ عيطتسي دحأ الف ،تامدخلاو نساحملا
 وأ ،لبق نم امك ،بستكت تامدخلا نأب داقتعالا نم الو .ريغت دق ءيش ال نأب – كلذ يف
 لاثم نمض ىقبن يكل .ةسيسخلا ةيعبتلا فقاوم ةيرارمتسا ربع ،اهب ظفتحن لقألا ىلع
 ىفك .ةيدوعسلا كلم ،هللا دبع كلملا هب ماق ام اذه .حوضوب كلذ عنم بجي ،ديلا ليبقت



 .دحأ دي ليبقتب ،ةيباهولا ةكلمملا يف ،صخش يأ موقي ال ىتح يكلم موسرم
 كلملا نأ املاط .مكحلا ماظن رييغت صاخ لكشبو اضيأ بجي .يفكت ال ةديقعلا نكل

 نأ نم رابكلا نوماعلا نوفظوملا يقب املاط ،تافيرشتلاو معنلا عزوم هدحو ىقبيس
 مهتلذم راهظإ نم نيحشرملا عنم نم دحأ عيطتسي ال انه نم ،هديب موتخم ريهظ ربع اونيعي
 هذه يف .امبر ؟ائيش هنم رظتنن نم ءاذح سحل يف ،ةيناسنإلا ةعيبطلا اهنإ .مهتدابعو
 ةيمستب مهضيوفت ربع ،نييسايسلا نيلوؤسملا هاجت ةءاندلا هيجوت ديعن اننأ املاط ،ةلاحلا
 يف ةشهدم ةياعد تاودأ نوكلمي الو "نيسدقمو نينوصم" اوسيل مهنإ .رابكلا نيفظوملا

 بازحألا أدبتس ،لقألا ىلعو .دعبا ىلإ مدقتت نأ عيطتست ال مهتيعبت نإ .كلملا ةمدخ
 مايقلاب ةريخألا تاونسلا هذه يف رمتست نأ نم الدب ،ةديفم حلاصم جارختساب ةيسايسلا
 ...موي تاذ اهب لبقُي نأ ،نونجم لكشبو ،ةينمتم ،ىلوألا ةيكلملا ةرئادلا لوح نطبلا زهب
 .ةيوطلسلا تاقالعلا ةسسأم يف نمكت ،ةيصخشلا ةدابع دض قايرت لضفأ نإ ،قمعلا يف
      .اهربع أدبن نأ عيطتسن ،ةيهيدب ةصالخ ةمث .ةيطارقميدلا ةماقإ ،رخآ ىنعمب

 


