
 2021 ریاربف 23 موی فانئتسالا ةمكحم مامأ ينوسیرلا نامیلس يفحصلل ةریخألا ةملكلا
 
 
 ،ھجراخو برغملا يف صاخشألا فالآ نأ ىوعدب ينع جارفإلا ةمكحملا نم ،نآلا ،تسمتلا يننأ ثدح ول
 ایسایس يلاقتعا نوربتعیو يتءاربب نوعنتقم ،...ةیمالعإو ةیقوقحو ةیسایسو ةیركف تایصخش مھنمو
 اھیدی نیب دجوی ام الإ دمتعت ال ةمكحملاف ،ينینعت ال ةیسایس رومأ هذھ :ةمكحملا لوقتسف ،يتاباتك ببسبو
 .ةیجھنملا هذھ ىلعو ــ يف ةمكحملا عم قفتم ایصخش انأو .ھنم الإ اھتعانق لكشت الو ةیضقلا فلم يف
 ماق يتلا ةظحللا يف يتءاربب اوعنتقا ينع جارفإلاب نوبلاطی نیذلا بلغأ نأ ةمكحملا تفرع ول اذام ،نكل

 ناك ةرقف اھنم فذحو ،كوبسیافلاب ھتحفص نم ىلوألا ةنیودتلا صن بحسب يندملا قحلاب بلاطملا اھلالخ
 يحص عضو يف ھل تببست يتلا ةعاظفلاو ةیشحولا نم ناك ،ھیلع موعزملا يئادتعا نأ ىلع اھیف ثدحتی
 .رھشأ 3 رمتسا جالعلل ھعضخأ يسفن بیبط ىوس ھنم ھجرخی مل ،ریطخ يسفن
 تناك ةیاكح اھنأ عم لیوطلا يسفنلا جالعلا ةیاكحل ،ةعرسب ،ةنیودتلا بتاك ركنت اذامل :ءالؤھ لءاست دقل
 اوفطاعتو يندملا قحلاب بلاطملا ةیادبلا يف رمألا اوقدص نمم دیدعلا ناك دقل ؟فینعلا ءادتعالا ءاعدا معدت
 خیرات تبقعأ موعزملا جالعلا ةرتف نأ دكؤت جلاعملا بیبطلا نم ةداھشب ھتنیودت ززعی نأ ھنم نورظتنی ھعم
 كوكش تأدب جالعلا نم رھشأ ةثالث ةیاكح نم اھصیلختو ةنیودتلا بحس ةظحل يف .موعزملا ءادتعالا
 كوكشلا هذھ نییلثملا نع عافدلا ةكرح يف ھل ءاقدصأ مھتعیلط يفو يندملا قحلاب بلاطملا عم نیفطاعتملا

 ،ثالثلا رھشألاو يسفنلا بیبطلا ةیاكح نم ةیلاخلا ةیناثلا ةنیودتلا ةطرشلا تدمتعا امدنع ززعتت فوس
 .ىلوألا ةنیودتلا نع فرطلا تضغو
 فطاعتو يندملا قحلاب بلاطملا -ةیادب -قدص نم بلغأ ىدل نیقی ىلإ لوحتت ام ناعرس كوكشلا هذھ
 ددرت نأ ھل قبسی مل ھنأب قیقحتلا يضاق مامأ لاق امدنع ةیدیكو ةبذاك ھتاءاعدا نأب نیقی ىلإ لوحتتس،ھعم
 ىلإ عوضوملا يف ثدحتلا لواح" :ھنأ وھ كلانھ ام لك نأو رھشأ ةثالثل الو مویل ال يسفن بیبط ىلع

 رضحم( ."نكمتی مل ھنأ الإ طابرلا ةنیدمب تاحصملا ىدحإب ةیسفن ةبیبط لمعت دازرھش ىعدت ھل ةقیدص
 .(6 ص " تایانجلا ةفرغ ىلع ةلاحإلاب رمأ " قیقحتلا يضاق
 تبثی امب ھبلاطتس ةمكحملا نأب ھكرحی نمم وا ھنم ادامتعا ،جالعلا نم رھشأ ةثالث ةیاكحب ىحض اذكھ
 .كلذ
 ؟دیحولا ناك لھف ءاعدا يأ سیلو بذاك ءاعداب ةیضقلا هذھ تأدب دقل
 يناثلا بذاكلا ءاعدالا
 جوزلا ينربخأ" :امزاج يندملا قحلاب بلاطملا لوقی ةمكحملا فرط نم ةدمتعملا ةیكوبسیافلا ةنیودتلا يف
 كوبسیافلا تاثداحم نأ ىلإ ھھیبنت مت امدنع نكل ،"ریوصتلا لجأ نم يلاتلا مویلا يف لزنملا ىلإ روضحلاب
 ،لزنملا ىلإ روضحلاب ھل ينم ةوعد يأ نمضتت ال ،ھنیبو ينیب ترج اھنأ ساسأ ىلع ةطرشلل اھمدق يتلا
 :خیراتب ةطرشلا فرط نم ھیلإ عامتسالا رضحم يف لوقی داع ،ریوصتلل ھل ينم ةوعد يأ نمضتت الو

 ،لیجستلا ةیلمع مامتإ لجأ نم ءاقلل ادعوم ددحی ينعملا نأ اھتعاس ينظ بھذ" :2 ةحفصلا 2020 يام 21
 يراتخملا دولخ نأ ركذتأ" :ةحفصلاو رضحملا سفن يف فیضی مث "ھتجوز عم ھیلع قافتالا مت ام بسح
 -ءاج ھنأ ملسنلو– لزنملا ىلإ تئج اذاملف "سیرامطلا" ةقطنمب نوكتس ةلبقملا ریوصتلا ةیلمع نأ ينتربخأ
 ةنیودت ىلإ ةدوعلاب ؟ "سیرامط" يف نوكیس لیجستلا نأ ىلع يعم سیلو ،يتجوز عم تقفتا تنأو
 ةقفر لزنملا ىلإ ھترایز نع لوقی يندملا قحلاب بلاطملا دجن 2020 يام 14 خیراتب ةروشنملا كوبسیافلا

 ."ةبیرغلا تارظنلا ضعب ھیلع ظحالنك تنك اھجوز" :يتجوز
 ریكذتلا عم اذھ( ةبیرغلا ھتارظن يف تبترا كنأ عم ھلزنم ىلإ تئجو صخش ةوعدل تبجتسا اذامل :الوأ
 دقل" ؟يتجوز لأست مل اذاملو؟)..."ينظ بھذ" لوقی داعو لزنملا ىلا ھتوعد يننأ ءاعدالا نع عجارت ھنأب
 تالاحلا يف ؟لزنملا ىلإ سیرامط نم ناكملا ریغت لھف "ریوصتلا لجأ نم لزنملا ىلا كجوز يناعدتسا
 اذھب اھیلإ ھجوتیل يعاد الف يلاتلابو لمعلا يف يتجوزل كیرش يننأ ربتعا ھنأب لوقی نأ نكمی ناك ةیداعلا



 يعیبطلاف لزنملا ىلإ– كمعز بسح – كوعدی وھو ةبیرغلا ھتارظن يف كشت تنأ جوزلا اذھ نكل .لاؤسلا
 .عوضوملا نع -عورشملا ةبحاص– ھتجوز لأست نأ وھ
 بحاص وھ جوزلا اذھ ناك ول ىتحو ،ةبیرغلا تارظنلا بحاص ،جوزلا ایاون يف كشت نكت مل ول ىتحو
 ھناكم لوحت لھو ؟ریوصتلاب رمألا قلعتی لھ :ھلأست نأ كیلع نكی ملفأ ،ھتجوز سیلو ریوصتلا عورشم
 نأ لاحلاو لزنملا ىلإ كئاعدتساب رداب يذلا وھ جوزلا نأب انملس نإ اذھ ؟...لزنملا ىلإ سیرامط نم
 ساسأ ىلع اھمدق يتلا تاثداحملا يفف لزنملا ىلا ءيجملا ىلع ارصم ناك يذلا وھ يندملا قحلاب بلاطملا
 شتلقعم" :لوقلا ىلإ رداب يذلا وھ لب لزنملا ىلا ةوعد يأ ھل ھجوأ مل رجنسملا ىلع ھنیبو ينیب ترج اھنأ

 ءيجملا يف ھتبغر ىلع احلم ررك امدنع ىتحو ھعقوم وأ لزنملا ناونع ىلإ رشأ مل كلذ عمو "رادلا ىلع
 ىلع رصی صخشل لوقت نأ ةقایللا ریغ نم ھنألو .كلذ ىلع ھبجأ مل يننإف "تین رادلا يف" :ھلوقب رادلا ىلا
 تاثداحم يف– تلقو صلختلا نسح ىلا ھعم تأجل دقف يلزنم يف كءاقل دیرأ ال :كلزنم ىلا ءيجملا
 ناوبمور كدنع جرخن انأ" :- ھنیبو ينیب ترج اھنأ ساسأ ىلع يندملا قحلاب بلاطملا اھمدق يتلا رجنسملا
 يننأ دیفت يتلا..."كارو نم يجن" وأ "كیلع يجن"وأ"كبیجن جرخن" :ةرابع لمعتسأ ملو "ناطلسلا سرم
 جوزلا ينربخأ" :- امزاج– لاق نأ قبس ھنأ امئاد دیكأتلا عم اذھ .لزنملل ھمادقتسال ھیلإ ءيجملا يونأ
 ھنأ نیبت لزنملل اھلالخ نم ھتوعد يننأ ساسأ ىلع رجنسملا تاثداحم مدق امدنعو "لزنملا ىلا روضحلاب
 لزنملا ىلا هاعدتسا نم انأ تنك ول ىتح بیط .سكعلا سیلو لزنملا ىلا ءيجملا ىلع ارصم ناك يذلا وھ
 نأ ساسأ ىلع لزنملا لخدیو ةبیرغلا ھتارظن يفو هایاون يف كشی صخشل ةلوھسلا هذھب بیجتسی لھف
- ةبیرغلا تارظنلا وذ صخشلا كلذ هوعدی مث امھدجی ال مث ،روصملاو يھ دجوت صخشلا كلذ ةجوز
 ةجوزلا دجی ملو لزنملا ىلإ لخد امدعب تفعاضت ھیف يندملا قحلاب بلاطملا كوكش نأ دكؤملا نم يذلاو
 لوخد يندملا قحلاب بلاطملا لبقی اذاملف !؟ھل عاصنیو عنامی الف مونلا ةفرغ ىلإ كلذ عم هوعدی -روصملاو
 اننأ ىوعدب مونلا ةفرغ ىلإ يجاردتساب ماق" :كوبسیافلا ةنیودت يف بیجی ؟كشلل ریثم صخش مون ةفرغ
 اریماك يفتك قوف لمحأو روصملا وھ انأ تنك ول ىتحو ؟روصملا وھ نیأف ."كانھ عطاقم ریوصتب موقنس
 لخاد روصی يذلا دیحولا عوضوملا نإف ،ریبك ينقت قیرف امھعمو يتجوزو روصملا ناك ول ىتح لب

 ضفر نع يكحیس نم لھف .ةیعامتجالا عیضاوملا سیلو ةیحابإلا ةیفارغونروبلا مالفألا وھ مونلا فرغ
 ةفرغ لخاد كلذ نع ثدحتی ...اینید اھمیرحتو ةیلثملا ھتسرامم نوناقلا میرجتو هایإ عمتجملا ذبنو ھل ھترسأ
 قحلاب بلاطملا تاءاعدا دمتعأ يننأ اوظحال ؟ةبیرغلا ھتارظنو هایاون يف كشی صخش سأرل اسأرو مونلا
 .اھنع عجارتلل رطضا يتلاو لزنملل هاعدتسا نم انأ ينوكب يندملا
 اذامل و ؟ يبیبح ةرابعب ھتبطاخ اذاملف ةبیرغلا ھتارظن يف و ،ينوسیرلا نامیلس ایاون يف كشت كنأ امب :ایناث
 ! ھیف تككش كنا لوقت يذلا مویلا سفن يف و ؟ نیترم )بحلاو باجعالا زمر( بلقلا مسر ھل تلسرأ
 تككش يذلا مویلا سفن يف )اھب ىلدملا كوبسیافلا تاثداحم( ھلزنم يف ھئاقل تحرتقا نم تنأ صخش :اثلاث
 ملف مونلا ةفرغ ىلا كداق مث ... يبیبح ةرابع و بلقلا مسر مویلا سفن يف ھل تثعب مث ،ةبیرغلا ھتارظن يف
 ھنا :لئاق لوقی دق ؟فنعلاب كضرع كتھو كزاجتحا ىلا أجلی اذامل صخشلا اذھ ... ھفلخ تقسناو ضرتعت

 تلق ام درجمب اذامل فینعلا يداسلا اذھ نكل .فنعلاب سنجلا ةسرامم يف الا ةحار دجی ال يداس صخش
 يندملا قحلاب بلاطملا بیجی دق ؟ةاھتشملا ھتیناودع نع ىلختیو جورخلاب يل حمسی خرصا فوس يننا ھل
 . ةمداخلا مامأ هرمأ حاضتفا نم فاخ ھنأل:
 ثلاثلا بذاكلا ءاعدالا
 نم 2 ةحفصب يندملا قحلاب بلاطملا لوقی ،خبطملا باب ينوسیرلا نامیلس اھیلع لفقأ ؟ةمداخلا يھ نیأ
 يھاھو ھل ناردج الو باوبأ الو لفقی ال خبطملا نكل . 2020 يام 21 خیراتب خرؤملا ةطرشلا رضحم

 خبطملا باب لفقأ ينوسیرلا نامیلس نا ةطرشلل لوقت فیكف لزنملا قفارم لك ىلع امامت احوتفم هروص
 نم يندملا قحلاب بلاطملا لقتنیس انھ ؟كوبسیافلا ةنیودت يف تبتك امك "ھیف ةمداخلا دوجوب تأجافت" امدعب
 ىلع خبطملا ناب ةطرشلل حرص" ھنأب لاق ثیح ،ةمكحملل ةللضملا تاءاعدالا ىلا ةبذاكلا تاءاعدالا
 رضحم( " خبطملا لخاد دجاوتت تناك ةمداخلا نأ حرص ينوسیرلا نامیلس مھتملا نكل يكیرمألا جذومنلا
 ىلا اودوعت نا مكتمكحم نم وجرأ ) 22 21 ص تایانجلا ةفرغ ىلع ةلاحإلاب رمالا ،قیقحتلا يضاق
 يندملا قحلاب بلاطملا نودجتس لب عونلا اذھ نم يل لوق يأ اودجت نلف ةحفص ةحفص ةطرشلا رضاحم



 تیبلاب دحا ال نأ أجافتأ لزنملا يلوخد دنع" 2020 يام 14 خیراتب كوبسافلا ةنیودت يف لوقی يذلا وھ
 ةنیودتلا هذھ دعب مث ؟.. وھ سیلأ... خبطملا يف ةمداخلا نا لاق نمف "خبطملاب ةمداخلاو نانثالا نحن اناوس
 تقولا يف ھنأ مكل دكؤأ" :ةیناثلا ةحفصلا 2020 يام 21 خیراتب ةطرشلا رضحم يف ھلوق دكؤیس مایأ 7 ب
 نا لاق نمف " خبطملا باب قالغإب ينوسیرلا نامیلس ىمسملا ماق مونلا ةفرغ ىلا ھجوتلا ددصب انك يذلا
 ھنكل ،ھتاضقانت قزأم فشتكا نیح لسلسملا اذھ لصاو لب ال ؟فقوت لھف ؟وھ سیلأ قلغیو باب ھل خبطملا
 ينربخأ يذلا وھ ينوسیرلا نامیلس " :لوقی داع ثیح ،ھسفن حضفو اھحضف يف داز اھعیقرت دارأ ثیح نم
 نأ قبس ھنأ الھاجتم وأ ایسانتم ) 2 ص 2020 يام 21 خیراتب ةطرشلا رضحم ( " خبطملاب ةمداخلا نأب
  Cuisine حوتفم خبطملا نأب لاق ھنأ اضیأ الھاجتمو .خبطملاب ةمداخلا دوجوب أجافت ھنأب لاق

Américaine. رخآ صخش ھل دكؤی يكل ةجاح نود هاری فوسف خبطملاب صخش كانھ ناك ولف يلاتلابو 
 نودو ھسفن يندملا قحلاب بلاطملا ةداھشبو باوبأ وأ راوسأ نودبو احوتفم خبطملا ماد ام ھمدع نم هدوجو
 . كلذ تبثت روص وأ دوھش ىلا ةمكحملا ةجاح
 عبارلا بذاكلا ءاعدالا
 امدعب "زاجتحالا و فنعلاب ضرعلا كتھ" مھتل دادعإلل ةضقانتم عئاقو قالتخا ءارو نم ةیدصقلا دوجو نإ
 ةدملا لالخ ءالجب رھظیس كوبسافلا ةنیودت يف ةنمضملا "يسنج ءادتعا ةلواحمو شرحتلا "يھ مھتلا تناك
 قحلاب بلاطملا لقتنیس ةعبسلا مایألا هذھ لالخف . ةطرشلا رضحمو كوبسافلا ةنیودت نیب ةلصافلا ) مایأ 7 (
 2020 يام 14 خیراتب كوبسافلا ةنیودت( "دھجلاب وتعفد انأو ایدا نم يندشو ایلع حالت " :لوقلا نم يندملا
 ةطرشلا رضحم( "ينعملا ةمواقم نود تلاح يرھظ ىلع اھیلع ادمم تنك يتلا ةیعضولا " :لوقلا ىلا )
 . ( 2 ةحفص 2020 يام 21 خیراتب خرؤملا
 سماخلا بذاكلا ءاعدالا
 فوس )سكعلا سیلو ةمھتلل ةیاورلا ةمئالم( مھتلا يف لیدعتلل اریضحت ةیاورلا يف لیدعتلا اذھ لاونم ىلعو
 قحلاب بلاطملل عامتسالا رضحم يفف .ةعاس 48 نع دیزت ال ةدم يفو اضقانت لقی ال رخآ الیدعت دجن
 ثیح " :رضحملا نم ةیناثلا ةحفصلا يف ينع لوقیس 2020 يام 21 خیراتب ةطرشلا فرط نم يندملا
 )نایسنلل لاجمال( ةعاس 48 نم لقأ دعب ھنكل" ةقشلا ةیاغ ىلا ھتقفارو ھنكس رقم نم ةبرقم ىلع ھتیقتلا

 كلزنم ىلا ترضح ": 2 ةحفص 2020 يام 23 خیراتب ةطرشلا مامأ ةھجاوملا رضحم يف لوقیل دوعیس
 نأ ةیاغ ىلا كلذو يفتاھلا كمقر لالخ نم يفتاھلا يمقر ربع ةیفتاھ ةملاكم لالخ نم ينھجوت تنك امدعب
 نایسنلل لاجم ال اعبط ؟ىرخأ ىلا ةیاور نم ةعاس 48 نم لقأ يف انلقتنا نذإ اذامل " ةقشلا باب يل تحتف
 ضقانت ىزُعی نأ دراولا نمو نیتنس ةبارق اھیلع ترم عئاقولا نا لوقلا ىتحو ،اذھ لثم مھم لیصفت يف
 ةقشلا باب ةیاغ ىلا تئج :- الثم– ةدحاو ةیاور لاق ناك ول ھنأل دودرم لوق وھ ،ةدملا لوط ىلا نیتیاورلا
 ناكل ،ةقشلا باب ةیاغ ىلا ام ناكم نم ينقفار ھنأ تبثی اروصم اطیرش انا تمدقو ... بابلا يل تحتفو
 ال ةدم يف نیتضقانتم نیتیاور ھسفن وھ لوقی نأ امأو. لزنملا ىلا ھئیجم لیصفت يسن ھنإ لوقلا الوبقم
 .نایسنلا ىوس ءایشأ ریثك ينعی اذھف ةعاس 48 نع دیزت
 حیرصتلاف سكعلا سیلو مھتلا عم عئاقولا ةمئالم :ھقباس نع لصفنی ال ایلك ةیاور ریغت ءارو نم عفادلا نإ
 ءاقللا عقوم نیب ةلصافلا ةفاسملا لالخ اننأ ــ يندملا قحلاب بلاطملا تاءاعدا نم اقالطنا – يضتقی لوألا
 .ةبیرغلا يتارظنو يایاون يف كشی وھف .لزنملاب روصملاو يتجوز دوجو نع ينلأس دق نوكی نأ ،لزنملاو
 امھنإ – ابذاك– تلق انأ نإو ھجاردأ دوعیو جتحی وأ رذتعی نأ يغبنیف نیدجاوتم ریغ امھنإ ھل تلق انأ نإف
 .لزنملا رداغی مث ةبیرغلا يتارظن يف ھكوكش ززعتتس امھدجی الو لزنملا ىلا لخدی نأ درجمبف نادجاوتم
 ةیاور ينبت ىلا عفد وأ أجل دقف مونلا ةفرغ ىلا رطاخ بیطب ينقفار ھنأ ةیاكح يف طروت نأ و قبس ھنأ امبو
 ةیاورلا هذھف ،" ةقشلا باب يل تحتف نأ ةیاغ ىلإ)...( ةیفتاھ تاملاكم لالخ نم ينھجوت تنك ..." :ةیناث
 ىلإ يلوخد دنع " :اھیف لوقی يتلاو – اھرودب ةلدعملا – كوبسافلا ةنیودت يف ھبتك ام عم ةمجسنم اضیأ
 بلاطملا ھبتنیس اضیأ ةریخألا ةیاكحلا هذھ "...ةمداخلاو نینثالا نحن تیبلاب اناوس دحأ ال نأ أجافتأ لزنملا
 تناك اذإف ؟كلذ فیك اھرییغت ىلإ عراسیس كلذل ،ھیلع بلقنت دق اھنأ ىلإ ھھیبنت متیس وأ يندملا قحلاب
 كوبسیافلا ةنیودت يف لاق امك اھدوجوب أجافتو اھآرو ةیكیرمألا ةقیرطلا ىلع حوتفملا خبطملاب ةمداخلا



 ىتح لوبقم ریغ رمأ اذھو اھنم ىأرم ىلع كلذ نوكیسف مونلا ةفرغ ىلإ ھتجردتسا انأ نإو اھرودبُ هارتسف
 مامأ مونلا ةفرغ ىلإ رخآ الجر جوزتم لجر دوقی نأف ،ةیسنجلا ةیلثملا عم تعبط يتلا تاعمتجملا يف
 بلاطملا ھیبنت مت دقل دحأ ھقدصی نل رمأ وھ ھتجوز فرعتو انومضمو الكش ةظفاحم ةینیتس ةأرما راظنأ
 دق ةمداخلا نأ نوكل ارابتعا اضیأو ةقباسلا تارابتعالل حیرصتلا اذھ لثمب ةرماغملا مدع ىلإ يندملا قحلاب
 21 ب خرؤملا ةطرشلا رضحم يف انبحاص دوعیس كلذل ءاعدالا اذھ اھیف يفنت ةمكحملا مامأ ةداھش مدقت
 ددصب انك يذلا تقولا يفو )...( خبطملاب دجاوتت ةمداخلا نأ ينربخأ" :لوقلا ىلا 2 ص 2020 يام
 بتك دق ناك امدعب اذھ لاق ."خبطملا باب قالغإب ينوسیرلا نامیلس ىمسملا ماق مونلا ةفرغ ىلإ ھجوتلا
 نینثالا نحن اناوس دحأ ال نأ أجافتأ لزنملا ىلإ يلوخد دنع" :كوبسیافلا ةنیودت يف طقف مایأ ةعبس لبق
 كجردتسی نأ نكمی ال :مھدحأ لاق اذإ ىتح اباب ھل لعجو خبطملل راوسأ انبحاص ىنب دقل ."خبطملاب ةمداخلاو
 قحلاب بلاطملا لوقیس ةمداخلا ةداھشل عمتسن انوعد :رخآ لاقو ةمداخلا نم ىأرم ىلع مونلا ةفرغ ىلا
 ھجاردتسا ةعقاو ىلع ةدھاش نكت مل يھف يلاتلابو ،خبطملا باب ينوسیرلا نامیلس اھیلع لفقأ ةمداخلا :يندملا
 ةحضاو اروص مدقی يعافدب يندملا قحلاب بلاطملا أجافتیس قیقحتلا يضاق دیسلا مامأ نكل .مونلا ةفرغ ىلا
 لعفلاب خبطملا نأب فرتعیسو راھنیس اھنیح .ةقشلا قفارم لك ىلع )باب الو روس الب( حوتفملا خبطملل
 عئاقولا يف بذكلا نم لقتنیس ةضیرع ةھبجبو باصعأ ةدوربب ھنكل ىعدا نأ قبس املثم لفقی الو حوتفم
 نا ةطرشلل حرص" :ھنأب يندملا قحلاب بلاطملا باجأ دقف .ةقثوملا رضاحملا يف بذكلا ىلإ ةقثوملا ریغ
 دجاوتت تناك ةمداخلا نأ ةطرشلل حرص ينوسیرلا نامیلس مھتملا نكل يكیرمألا جذومنلا ىلع خبطملا
 حیرصت نیأف )22و21 ص تایانجلا ةفرغ ىلع ةلاحإلاب رمأ" قیقحتلا يضاق رضحم( "خبطملا لخاد
 نیأو ! دجوی ال ؟يكیرمألا جذومنلا ىلع خبطملا نأب ةطرشلا رضاحم لك يف يندملا قحلاب بلاطملا
 .! دجوی ال ؟خبطملا لخاد دجاوتت تناك ةمداخلا نأب ةطرشلا رضاحم لك يف ينوسیرلا نامیلس حیرصت
 سداسلا بذاكلا ءاعدالا
 ةقثوملا ریغ عئاقولا يف بذكلا نم لقتنا نیح ةبذاكلا ھتاءاعدا ةورذ يندملا قحلاب بلاطملا غلب لھف
 ،يلاقتعاب "أبنت" يذلا ،هوبشملا عقوملا رشن امدعب ةرشابمف ؟ةیئاضقلا قئاثولا يف بذكلا ىلإ )تاءاعدالا(
 تایصخش قح يف ءوس مالك لاقو ھناسلل نانعلا مدآ قلطأف ...": لوقی ،2020 وینوی 9 ءاثالثلا موی الاقم
 ،طغضلاو هاركإلاب الجر ایسنج دبعتسی يكل اكلاس قیرطلا دجو لیجستلا ىلع نامیلس علطا نأ دعبو ةماع
َّدی“ الیجست ھیدی نیب نأل  يذلا هاجتالا يف ةیضقلا يف ةقروك ھلامعتسا لاحلا ىضتقا اذإ و .”سبحلل مدآ يِ
 يف ھلاق نأ قبسی مل امب يندملا قحلاب بلاطملا انبحاص ءاج ."باقعلا نم نامیلس تالفإ ھب نوضیاقی
 انمدق يتجوزو يننأ قیقحتلا يضاق دیسلا مامأ لاق ثیح ةطرشلا رضاحم لك يف وأ كوبسیافلاب ھیتنیودت
 رما" قیقحتلا يضاق رضحم( "ھیلع رثأ ھنأ ھبرش دعب ظحالو ھتعیبط فرعی مل ایزاغ ابورشم..." ھل
 لعف ؟ھسفنب اھبیذكت ىلإ دوعیس يتلا ةیاورلا هذھ عرتخا نذإ اذامل .)14 ص تایانجلا ةفرغ ىلع ةلاحإلاب
 لالخ اھب ىلدأ ھنإ لیق يتلا ةلوؤسملا ریغ تاحیرصتلا" نإ لوقیس موعزملا طیرشلا رھظ ام اذإ ىتح كلذ
 مامأ ةھجاوملا لالخ يعافد ھھبن امدنع نكل "ةیلقعلا هاوق ریغ يف وھو ھنع تردص يبیرجتلا ریوصتلا
 برش" ھنأب اكبترم لوقی ةسلجلا سفن يف داع عوضوملا يف ھتداھشب يلدیس روصملا نأب قیقحتلا يضاق
 ،طقف ةریخألا ةیاورلا هذھ ىلع رصتقا ناك ھنأ ول ىتحو ."ھمعط نم ھفرع ھنأو ریوصتلا ءانثأ لوبدیرلا
 ــ العف اھبرش ول ــ ھنأ ضرتفی يتلا ھتبلع نم ھفرعن لوبدیرلاف اھیف حضاو بذكلا نع جتانلا كابترالاف
 ءيشلا سفن ؟يباوخلا نم "لوبدیرلا" ھل بصن انك لھف !ھمعط نم ھتفرع لوقی فیكف ،ھسفنب اھحتف ناكل

 اھئطخت ال رمخلا ةجاجزف ،"ةیدلج ةبرق" نم هانغرفأ لھ ."ھیلع رثأو ھبرش" يذلا يزاغلا بورشملا نع
 .! فنألا اھئطخی ال ھتحئارو ! ھتعیبط فرعی مل ھنإ لوقی ىتح نیعلا
 عباسلا بذاكلا ءاعدالا
– يھو ،ةیكوبسیاف تاثداحم نع ةرابع ىلوألا :نیتقیثو ىلع ھتاءاعدا يندملا قحلاب بلاطملا سسأ دقل

 فیك نذإ ،ھل ةنادإ رصنع لثمت – اھب اھطاحأ يتلا تاضقانتلا نع رظنلا فرصبو اھب میلستلا عم ىتح
 "يبیبح" ةرابعب امئاد "ھتاءاعدا بسح" ةقیقد 30 ىدعتت ال ةدمل ھیلع فرعت اجوزتم اصخش بطاخی
 ناك يأ ،ةبیرغ تارظنب ھیلا رظنی ــ ھبسحب ــ ناك صخشلا اذھ نأ ملعلا عم ..."بلقلا مسر"و "يزیزع"و
 تارابع راركت نإ( ھب شرحتلاو لب ،صخشلا كلذ عیجشتب مویلا سفن يف وھ موقیف ،يسنج لعفل ھجردتسی



 يئانجلا نوناقلا سایقمبو ،ةیمیمح ةقالع اقباس ھب انل سیل صخش ةبطاخم يف بلقلا موسرو يبیبح لیبق نم
 .(ھیلع بقاعی شرحت ...ةینوكلا ةیقوقحلا تابراقمو ةنراقملا نیناوقلاو يبرغملا
 ھتدم يتوص لیجست نع ةرابع يھف اھیلع ھتاءاعدا يندملا قحلاب بلاطملا سسأ يتلا ةیناثلا ةقیثولا امأ
 .ھیلع ــ موعزملا ــ يئادتعا ىلع الیلد نوكیل ،ينع ةلفغ يف ،ھفتاھ ربع ھلجس ھنإ لاق ،ةیناث 19و ةقیقد
 وھ يناثلا فرطلا توص نأب میلستلا عم ىتح ةیقادصمو ةمیق لك ھنادقُفی نیریبك نیبیع لمحی لیجستلا اذھ

 :يتوص
 ةظحل لیجستلا ةیصاخ لغش يندملا قحلاب بلاطملا لھو .مالكب يھتنیو مالكب أدبی لیجستلاف :ينقت بیع -1
 تاءاعدا نم اقالطناو هذھ انتلاح يفف لقع ھلبقی ال اذھ اعبط ؟ينم ىأرم ىلعو ،مالكلا يف يعورش
 ھب يلاصتا دعب ةرشابم لیجستلا ةیصاخ لَّعف دق ينعملا نوكی نأ ضرتفیف ھسفن يندملا قحلاب بلاطملا
 لاق ھنأ امبو ھتغابأس ىتم فرعی ال ھنأل ــ امئاد ھتاءاعدا بسح ــ وھ ثیح ھب قاحتلالا ىلع ھعم يقافتاو
 يكل 10 وأ 5 نع لقت نل قئاقد بلطتی اذھف ةیئاوھ ةجارد نتم ىلع ترضح يننأو لزنملا يف ينكرت ھنإ
 نیأف ھیلإ لقتنأ مث جراخلل اھلمحأو ةجاردلا نكرأ ثیح ةرامعلا بآرم ىلإ ثلاثلا قباطلا يف يتقش نم لزنأ
 فقوی نأ لبق ىرخأ ةقیقد ولو ثكمی نأ ضرتفی الأ ءاقللا ةیاھن دعب مث ؟لیجستلا يف ةلصافلا قئاقدلا يھ
 عضخی مل ھیلع ضورعملا عطقملا نأ ىلإ صلخی ھتلعج كردلا ربتخم اھزجنأ يتلا ةربخلا نإ ؟لیجستلا

 ةینقتلا ةیحانلا نم- اذھو ،امھرتب مت قحال عطقمو قباس عطقم كانھ ناك نإ انل لقی مل ھنكل ،رییغت يأل
 .ھیفن وأ هدیكأت ملاعلا يف يملع ربتخم يأ الو كردلا ربتخمل نكمی ال -ةفرصلا

 قحلاب بلاطملا ھبحاص نإف لیجستلا ھلمحی يذلا ينقتلاو يلكشلا بیعلا ىلإ ةفاضإلاب :يعوضوم بیع -2
 ءارشل( ایلام اغلبم يلع تضرع "ينلجسی وھو" ھب تقحل نیح يننأب لاق امدنع رخآ ابیع ھب قحلأ يندملا

 نم ھیلإ عامتسالا رضحم يف لوقی .ةیاكشلا لجسیس ناك نإ ھتلأسو )يدض ةیاكش میدقت نع ھینثو ھتمص
 يدام لیلدك ينعملا لیجست لجأ نم ةباجإلا تررق" :3 ص 2020 يام 21 خیراتب ةطرشلا فرط
 طبر مث راظتنالا ينم بلطو ھتبجأ ثیح ،هدض ةیاكش عضول ھلالغتسا لجأ نم ھل ينضرع يذلا ءادتعالل
 يایاون نع يراسفتسا لواحو ةیئاوھ ةجارد نتم ىلع اھیلإ رضح يتلا ةقزألا دحأب ةرشابم لاصتالا يب
 ينعملا نأ مكل دكؤأ ":ةحفصلاو رضحملا سفن يف فیضی مث "...عوضوملا يف ةیاكش لجسأس تنك اذإ امو
 .يدض ةیاكش لیجست ھتین ىدم نع ھترسفتسا نیأو لاملا ھیلع تضرع نیأف ."اھتعاس لاملا َّيلع ضرع
 يذلا ينقتلا بیعلا ىلإ يعوضوم بیع قاحلإ ىلع طقف لمعی مل حیرصتلا اذھ نإ ؟لیجستلا يف اذھ نیأ
 نأ نكمی لیجستلا نومضم نأب يندملا قحلاب بلاطملا عانتقا مدع سكعی -مھم اذھو– لب لیجستلا ھلمحی
 مدقیس ناك نإ ھتلأس يننأ ةیاكح ھیلإ فاضأ كلذل ؛ضرعلا كتھو زاجتحالا تاءاعدا ىلع ،هدحول ،للدی

 نأ ایسانتمو ينلجسیس ناك ھنأب لاقو قبس ھنأ ایسانتم...لاملا ھیلع تضرع يننأ ةیاكحو ،يدض ةیاكش
 ،ال ؟دحلا اذھ دنع يندملا قحلاب بلاطملا فقوت لھف !نییطعملا نیذھ نمضتی ال ھب ىلدأ يذلا لیجستلا
 ھنمضتی ال "ةیاكشلا"و "لاملا" نع ةطرشلا رضحم يف ھلاق ام نأب قیقحتلا يضاق دیسلا مامأ ھجوو امدنعف
 نامیلس نكی مل نإ :يعافد ھلأس امدنعو .لاملا ھیلع تضرع يننأ ةیاكحب ىحضو ،ھتطرول نطف ،لیجستلا
 مدق اھنیح ؟"اھتعاس لاملا يلع ضرع ينعملا نأ مكل دكؤأ" :ةطرشلل تلق اذاملف الام كیلع ضرع دق
 نعو" :قیلعتلا مكلو قیقحتلا يضاق رضحم نم ایفرح مكل ھلقنأس كلذل ،ھل فصو داجیإ نع زجعأ اباوج
 يأ ھیلع ضرعی مل ينوسیرلا نامیلس مھتملا نأ عرشلا تیا لداع يندملا قحلاب بلاطملا باجأ لاؤسلا
 ھنأب ھباجأف ةجاح يش جاتحم شاو ةرابعب ھبطاخو ثداحلا دعب ماعلا عراشلا يف ھب قحل امدنعیلام غلبم
 ةیلام ةدعاسم ھیلع ضرع مھتملا نأب يندملا قحلاب بلاطملا باجأ لاؤس نعو .ءيش يأل ةجاحب سیل
 " تایانجلا ةفرغ ىلع ةلاحإلاب رمأ" قیقحتلا يضاق رضحم( "سولف يش كصخ شاو" ةرابعب ھبطاخو

  .)19 ص
 ھنم دصقلا نأ ولف .ةیمھألا نم ریبك ردق ىلع الاؤس ریثی ھنإف ،لیجستلا اھلمحی يتلا بویعلا هذھ بناج ىلإ
 صخشلا بطاخی وھو ریشی نأ ھبحاصب ایرح نكی ملفأ ،موعزملا ءادتعالا ةعقاو تابثإل يلافغتسا وھ ناك
 نم ىلوألا ةغیصلا يف تناك امك– يسنجلا ءادتعالا ةلواحم وأ ضرعلا كتھ ةعقاو ىلإ لیجستلا يف يناثلا
 فرتعیل ھجردتسی وأ "...يلع يسفركت تنأ ...يلع يدتعت يتلواح تنأو كیف تقث انأ " :لوقی نأك– ماھتالا



 ھل ترذتعا ةموعزملا ةعقاولا دعب يننأب يندملا قحلاب بلاطملا لقی ملأ – لقألا ىلع– هاجت هرعاشمب ھل
 ال ــ انأو يندملا قحلاب بلاطملا هافرط نأب انملس اذإ ىتح -هایإ لیجستلا نإ ؟...ھب يباجعإ نع ھل تربعو
 ،يندملا قحلاب بلاطملا ھل هاطعأ يذلا لیوأتلا ىلع ادامتعا الإ ،ءادتعا دوجو ىلع لدت ةرابع يأ نمضتی
 دحاو لاق امل ،ھبحاص تاحیرصتب ھقفرن نأ نود ،صاخشألا تائم ىلع لیجستلا كلذ انضرع اننأ ولف
 ءادتعالا ةلواحمو شرحتلا ىتح وأ ،زاجتحالاو فنعلاب ضرعلا كتھ ةمیرجب قلعتی ھنأب -دحاو ولو– مھنم
 يندملا قحلاب بلاطملا لیوأت ةمكحملا ىنبتت لھف .)ةیادبلا يف يندملا قحلاب بلاطملا ىعدا امك( يسنجلا
 قئاثو ىتح تلاط ةبذاكلا تاءاعدالا نم ریثكلاب اقوحلمو اقوبسم ءاج لیوأت ھنأ مغر ،لیجستلا نومضمل
 .! ؟)ةیاكشلاو لاملا ةیاكح( ھسفن لیجستلا ىتح تلاطو لب ةمكحملا يدی نیب دجوت
 نماثلا بذاكلا ءاعدالا
 ،ةطاسب لكب اھنع عجارتلا مت تاماھتالا عیزوتو ةبذاك تاءاعدا قالطإ يندملا قحلاب بلاطملا لاھستسا نإ

 .اضیأ ھتجوز لاطیس لب ينوسیرلا نامیلس ىلع رصتقیو رصحنی نل فوس ،اھیفنی امب ھترصاحم دنع
 ھئاكب ءانثأ ھیساوت تناك يراتخملا دولخ ةامسملا" نإ ةمزاج ةغیصب لوقیس قیقحتلا يضاق دیسلا مامأف
 ةیلام غلابم تنج اھنأ ملع ھنوكل ةحلصملا عفادب كلذ ناكو اھروضح يف )موعزملا ءادتعالا دعب دصقی(
 اھربخأ دقو ،امھرد 70 ىلا 40 لیبق نم ةطیسب ةیلام غلابم ھمیلستب تفتكاو روكذملا جمانربلا نم ةمھم
 ةیلام غلابم تنج يتجوز نأ "ملع" يندملا قحلاب بلاطملاف !!! جمانربلا ریوصت مامتإ يف بغری ال ھنأ
 نوكیس يلعفلا ریوصتلا نأ -ةقباسلا ھتاحیرصت بسح– ھیف ررقت يبیرجت ریوصتل يلاوملا مویلا يف "ةمھم"
 ریغ وأ ةمھم ةیلام غلابم يتجوز ھنم ينجت ىتح جمانربلا وھ نیأف .سیرامط ةقطنمب قحال دعوم يف
 ةعاس 24 نم لقأ يف ھلوحت نأ لقعی لھف ،ایئاھن يتجوز ھعم ھتزجنأ يذلا ریوصتلا ناكول ىتحو ؟ةمھم
 ةانق ىلع ھضرعت مث ،ةینفلاو ةینقتلا تاصصختلا فلتخم نم اقیرف بلطتی ،جمانرب ىلإ ماخ لیجست نم
 ؟...يندملا قحلاب بلاطملا ملع ىلإ كلذ لصیو "ةمھم" ةیلام غلابم ھنم ينجت مث جاتنإ ةكرش وأ ةینویزفلت
 ھتملست يتلا ةھجلا نأ مأ...بویتویلا ىلع مأ ةینویزفلت ةانق يف لھ ھضرع مت نیأ جمانربلا اذھ وھ نیأ مث !
 .! ؟ةیرسلا ةعتملل ھلمعتست ةیلام غلابم اھتملسو يتجوز نم
 ةلوھس لكب عجارتیل ،يندملا قحلاب بلاطملا-ایصخش– قیقحتلا يضاق دیسلا ھیلإ ھبن يذلا وھ رمألا اذھ
 ةلاحإلاب رمأ "قیقحتلا يضاق رضحم( "...روكذملا جمانربلا نم ةمھم ةیلام غلابم تنج اھنأ ملع" :ھلوق نع
 نم ةیلام غلابم تنج دق يراتخملا دولخ نأ امامت دكأتم ریغ" ھنإ لوقیو .)15:ص تایانجلا ةفرغ ىلع
 .(16 ص رضحملا سفن( "...جمانربلا زاجنإ ءارو
 عساتلا بذاكلا ءاعدالا
 ھضفر نلعی ھلعج يتجوز فرط نمو يفرط نم جودزم لالغتسال ةضرع ناك ھنأ ویرانیس كبحی يكلو
 ،قباسلا حیرصتلا سفن يف يندملا قحلاب بلاطملا لوقیس ،يتجوزب يتقالع عطقو ریوصتلا ةیلمع مامتإ
 ءانثأ ھیساوت تناك يراتخملا دولخ ةامسملا" نأو يتجوز ىقتلا ،يفرط نم ھیلع موعزملا ءادتعالا دعب ھنأ
 روكذملا جمانربلا نم ةمھم ةیلام غلابم تنج اھنأ ملع ھنوكل ةحلصملا عفادب كلذ ناكو اھروضح يف ھئاكب
 ةیلمع مامتإ يف بغری ال ھنأ اھربخأ دقو امھرد 70 ىلإ 40 لیبق نم ةطیسب ةیلام غلابم ھمیلستب تفتكاو
 عامس رضحم( ."اھب ھتقالع تھتنا انھو اھبضغأ يذلا رمألا ،بابسأ ةعومجم ىلإ رظنلاب جمانربلا ریوصت
– مدقیس يعافد نكل .)3 ص 14/07/2020 خیراتب قیقحتلا يضاق فرط نم يندملا قحلاب بلاطملا
 ءاھتناو عطق ھئاعدا خیرات ىلع ةدم دعب يتجوزب يندملا قحلاب بلاطملا تعمج ةدع تاثداحم -هروضحب
 ھتدعاسم ةحرم ةغلبو حاحلإب اھنم بلطی ،موعزملا ءادتعالا خیرات نم عوبسأ دعبو ،يتجوز عم ةقالعلا
 وطفیصن تیغب لیامیإ بتكن ينینواعت كتیغب ،نیزلا وكوك":لیبق نم( برغملا جراخ ءوجللا ىلع لوصحلل

 ءوجللا لیبق نمٍ يریصم ٍرایتخا لوح لیصافتلا نم ریثكل ةنمضتمو ةرركتم تاثداحم يھو .)يتسینمأل
 يندملا قحلاب بلاطملا رطضا اذكھ .ءرملا اھاسنی نأ نكمی ال برغملا جراخ )"يسایسلا"( يناسنإلا
 ھتقالع ىھنأو عطق ھنإ ھلوق نع عجارت امك ،ءوجللا يف ركف نأ قبسی مل ھنأب قباسلا ھلوق نع عجارتلل
 .يتجوزب
 



 رشاعلا بذاكلا ءاعدالا
 وھ اھنم ضرغلا ناك يتلا ،ةبذاكلا تاءاعدالاو ةضیقنلا تاحیرصتلاو تاحیرصتلا نم ثبعلا اذھ لك دعب
 ةیواسأم ةیاھن يندملا قحلاب بلاطملا عضی فوس ...زاجتحالاو فنعلاب ضرعلا كتھ مھت ىلإ صولخلا
 هذقنی مل يذلا راحتنالا ىلا ھب يدؤیس ناك ءادتعا نم ھل ضرعت ام نإ لوقیو ككفتملاو لھلھملا ویرانیسلل
 يسفنلا بیبطلا ةیاكحب ىحض نأ دعب ھنكل .رھشأ ةثالثل ھجالع ىلع فرشأ يذلا يسفنلا بیبطلا ىوس ھنم
 ةیاكحب اثبشتم يقب دقف كلذ تبثی يبط فلمب ةمكحملا ھبلاطت نأ نم افوخ ،جالعلا نم ةثالثلا رھشألاو
 ام ناعرس اذھ هءاعدا نأ ریغ .اھیفن وأ اھتابثإل لیلد ىلإ جاتحت ال-هریدقت يف– يتلا راحتنالا ةلواحم
 ةدم دعب تءاج-اقباس ترشأ امك– يتلاو ،يتجوز عم ھتاثداحمب يعافد ھجاو امدعب ،ھتفاھتو ھبذك رھظیس
 فنی مل يتلا تاثداحملا هذھ يفف .يتجوزب ھتقالع ىھنأ ھنأو ءادتعالل ھیف ضرعت ھنإ لاق يذلا خیراتلا نم

 ءوجللا ىلع ھتدعاسم اھبلط يف حلیو يتجوز عم ةباعدو حرمب يندملا قحلاب بلاطملا ثدحتی اھب ھتلص
 "لضفأ" ةایح ىلإ ىعسیو حرملا كلذ لكب ثدحتی راحتنالا يف ریكفتلا دح رمذتملا لھف برغملا جراخ
 شعن يف رامسم رخآ يندملا قحلاب بلاطملا برض اذكھ ؟ةیبرغلا لودلا ىدحإ وأ ابروأ يف "ةیرح رثكأ"و
 .جالعلا نم ةثالثلا رھشألا ةیاكح تطقس امدنع اھتیقادصم تدقف -ةقیقحلا يف– يتلا راحتنالا ةیاكح
 ةرورضلاب يفنی ال (L’effet –la conséquence) لولعملا ءافتنا نإف ةیببسلا ةقالعلا يف ھنأب لئاق لوقی دق
 قالتخا نكل .ءادتعالا دوجو يفنی ال بیبطلا ىلإ ءادتعا ةیحض باھذ مدعف .اھفعضأ نإو ىتح ةلعلا دوجو
 ةیاكح ھسفنب بذكی مل يندملا قحلاب بلاطملا نأ ولف .اھیفنی دقو ةلعلا ةیقادصم يف ككشی ــ ابذك– لولعملا
 ثدحتی مل ھنأ ولو .كسامت رثكأ ھتاءاعداو ىوقأ ھعقوم ناكل جالعلا نم ةثالثلا رھشألاو يسفنلا بیبطلا

 .ةلماك ةمیرج كانھ تسیلو "ةمیرج" ھب ماق ام نكل .نسحأ ناكل الصأ اھنع



 يئادتبالا يئانجلا رارقلا
 بذكی يتلا تاءاعدالاو تاضقانتلا هذھ لك عم )يئادتبالا يئانجلا رارقلا( يئادتبالا مكحلا ىطاعت فیكف
 ةمئاقلا تابثإلا لئاسو ھبذكتو ھضحدت راكنإلاب مھتملا كسمت نأ ثیحو" :لوقلا ىلإ ىھتنا ؟اھَضعب اھُضعب
 :يلاتلاك يھو ةیضقلا يف
 نأ حضوأ ثیح )...( ةحضاولاو ةرتاوتملا عرشلا تیا لداع يندملا قحلاب بلاطملا تادیكأت " :الوأ-
 .139 ص "...ةیدرفلا تایرحلاب قلعتملا طیرشلا ریوصت ةلصاومب ھمھوأ )...( مھتملا
 بلاطملا اھمدق يتلاو ةموعزملا رجنسملا تاثداحم نإف ،ىلوأ ةھج نمف ؟اذھب ةمكحملا تءاج نیأ نمف
 ةلصاومل ھل ينم ةوعد يأ اھیف دجوت ال امك ،لزنملل ھل "ينم" ةوعد يأ اھیف دجوت ال ھسفن يندملا قحلاب
 ينربخأ" :ھیف لاق يذلا ھئاعدا نع عجارت ھسفن يندملا قحلاب بلاطملاف ،ةیناث ةھج نمو .ریوصتلا
 نأ ينظ بھذ" :ةطرشلا رضحم يف لاقو ،)كوبسیافلا ةنیودت( "ریوصتلا لجأ نم لزنملا ىلإ روضحلاب
 ھبیذكتل رطضا ءاعدا نم ءيشب ةمكحملا تعنتقا لھف ."ریوصتلا ةیلمع مامتإ لجأ نم ادعوم ددحی ينعملا
 الو ریوصتلل ھل ينم ةوعد يأ نمضتت ال اھمدق يتلا رجنسملا تاثداحم نأ ىلإ ھُبن امدعب ،ھنع عجارتلاو
 ؟لزنملل
 امم هدسج قوف ىقلتساو فنعلاب هدی نم ھكسمأو ھتضبق ھیلع مكحا..." :ةیاور ةمكحملا تنبت اذامل :ایناث-
 :كوبسیافلا يف اھبتك يتلا ةیاورلا نع رظنلا تفرصو ،159 ص "...خرصی فوس ھنأب مھتملا ددھی ھلعج
 .؟"دھجلاب وتعفد انأو...يلع حالت"
 :ةیاور تلمھأو ،140 ص" ضفرف ایدام ھتدعاسم ھیلع ضرع" :ةیاور ةمكحملا تراتخا اذامل :اثلاث -
 ."يلام غلبم يأ ھیلع ضرعی مل ينوسیرلا نامیلس مھتملا نأ يندملا قحلاب بلاطملا باجأ"
 ةیحضلا نیب تاثداحم ىلع يوتحی" يتوصلا لیجستلا نإ اھلوق ةمكحملا تنب ساسأ يأ ىلع :اعبار-
 .140 ص ؟"مھتملاو
 ةھجاوم ءانثأ ھنأ امك":يئادتبالا يئانجلا رارقلا نم 147و 146 ص يف ةمكحملا لوقت فیك :اسماخ-
 اعجارتم ال مأ رجنسملا قیبطت ربع ھعم لصاوت دق ناك نإ ركذتی ال ھنأب حرص قیقحتلا يضاق مامأ ةیحضلا
 يف انأو ؟ "اھعون ناك امفیك امھنیب تالاصتا يأ كانھ نوكت نأ ھلالخ ىفن يذلا قباسلا هراكنإ نع كلذب
 مل ھنأ مكل دكؤأ" 2 ةحفصلا يف تلق ،2020 يام 22 : خیراتب ةطرشلا فرط نم يل زجنأ رضحم لوأ
 وأ يلمع لاجم يف ءاوس ھب ةفرعم يأ يل تسیلو ةحفصلا هذھ بحاص عم لصاوت يأ يل ناك نأ قبسی
 مھعم لصاوتأو ایموی مھیقتلأ نیذلا صاخشألا نم ادحاو نوكی نأ لامتحا عم ،ةیصخشلا يتاقالع لالخ نم
 لكشب ھب يئاقل لامتحا يفنأ نأ نود..." :ةحفصلا و رضحملا سفن يف تفضأو ."يفحصك يلمع راطإ يف
 .! ؟"ایموی صاخشألا تارشعب اھیف يقتلأ يتلا يتنھم راطإ يف رباع لكشب ھعم يلصاوت وأ رباع
 ىلع بادتنالا ةجیتن ترفسأ ثیح" :يئادتبالا يئانجلا رارقلا نم 148 ةحفصلا يف ةمكحملا لوقت :اسداس-
 ةدجاوتم ةیفتاھ طقاول لالخ نم اھدصر مت ةیحضلا فتاھ ىلإو نم ةدراولاو ةرداصلا ةیفتاھلا تاملاكملا نأ
 ةیحضلا تادافإل ةیقادصملا يطعی امم ضرتفملا ةمیرجلا طیحم نع اریثك دعبت ال ةقزأو عراوشب
 ،هدعبو مھتملا لزنم ىلإ لوخدلا لبق اھكلس يتلا ةنكمألاو مھتملا عم ایفتاھ ھلصاوت ناكمو نمز صوصخب
 ."...ةیفتاھ تالاصتا دوجو هراكنإ ىلع مھتملا رصأ ام فالخو تقولا سفن يف كلذ دكؤی امك
 دقل ؟اذھب ةمكحملا يتأتو تتأ نیأ نم فرعأ الو اقالطإ تركنأ نأ يل قبسی مل يننأب دیعأ ،ىلوأ ةھج نم
 نأ دعبتسأ ملو ،هاسنأ ال ينلعجت ةصاخ ةفرعم ىلإ ىقرت يتلا يندملا قحلاب بلاطملاب يتفرعم تدعبتسا
 ةمیقلا يھ ام .ةیناث ةھج نم .يفاحصلا يلمع راطإ يف ایموی يعم نولصاوتی نیذلا صاخشألا نم نوكی
 يندملا قحلاب بلاطملا اھمدق يتلا رجنسملا تاثداحم تناك اذإ ،بادتنالا ءارجإ نم الصأ ةیاغلاو ةفاضملا

 ناك ثیحو ،يلزنم دجوی ثیح ناطلسلا سرم يف نوكیس ءاقللا نأ اھیف ،ھنیبو ينیب ترج اھنأ ساسأ ىلع
 ءاج امم ةقد رثكأ ائیش ددحو ائیش بادتنالا فاضأ لھف ...اھیف لغتشأ تنك يتلا ةینورتكلالا ةدیرجلا رقم
 تسبلأ اذاملف ؟ھلزنم نم ةرداص ينوسیرلا نامیلس فتاھ نم ةرداصلا تاملاكملا نإ لاق لھ ؟رجنسملا يف
 ةبذاكلا تاءاعدالا كلت لكب ةقوحلمو ةقوبسم تءاج يتلا يندملا قحلاب بلاطملا تاءاعدا بادتنالا ةمكحملا
 تثدحت دق تنك نإ يتجوز فتاھ ىلع ةینقت ثاحبأ ءارجإ نم ةیتابثإلا ةدئافلا ام مث ؟اقباس اھیلإ انرشأ يتلا



 يف جاوزألا لك نیب ثدحی امك اھفتاھ لمعتسأ دق امك يفتاھ يتجوز لمعتست نأ ثدحی ھنأ ىلع ماع لكشب
 اھنورجی نییفاحصلا نم هریغو وھ ناك يتلا تاملاكملا ددع نع دعاسم نیمأ دھاشلا اولأست نأ مكلو ،ملاعلا

 .ةیصخش تاملاكم ىتحو ،ةماع تایصخش عم يفتاھ نم -ایموی–
 يندملا قحلاب بلاطملا تاضقانت نم-دحاو ولو– ضقانت يأ ىلع يئادتبالا يئانجلا رارقلا فقی مل :اعباس-
 ةلحرم لالخ ءاوس مھتملا تاباجإ نإ" :149 ةحفصلا يف لاق لباقملابو .ةریثكو ةخراصو ةحضاو يھو
 تارتف ضعب يف لواح امك ضومغلاو ضقانتلاب ةعوبطم تءاج يدادعالا قیقحتلا وأ يدیھمتلا ثحبلا
 ،ىلوأ ةھج نم ."...ھطروت لاوقأ يف طوقسلا وأ ضقانتلا يف عوقولا نم افوخ تمصلا ىلإ نوكرلا ثحبلا
 ھتربتعا ام مدقت نأ اذھ لوقت ةمكحملاو ىنمتأ تنكو ،ضقانت يأ اھبشی مل يتاحیرصت نأ قبس امیف تنیب دقف
 نم افوخ تمصلا ىلإ نوكرلا ثحبلا تارتف ضعب يف لواحأ مل انأف ةیناث ةیحان نمو .اضومغو اضقانت
 يروتسد قح ىلإ تأجل لب ،يئادتبالا رارقلا لوقی امك ،ينطروت لاوقأ يف طوقسلا وأ ضقانتلا يف عوقولا
 موی زجنأ يذلا لوألا رضحملا يفف .يناثلا ةطرشلا رضحم يف ةدحاو ةرم معن .ةدحاو ةرم ھل تأجلو
 يف نكل .ةطرشلا مامأ ةھجاوملا رضحم يف ءيشلا سفن تلعفو ،رضحملا ةلئسأ لك ىلع تبجأ يلاقتعا
 يئادتبالا رارقلا لوقی امك "تارتفلا ضعب" يف تمصلل نكرأ مل 2020 يام 23 خیراتب يناثلا رضحملا
 يام22( يلاقتعا موی زجنأ يذلا لوألا رضحملا ىلإ ةدوعلابف ؟اذامل ،لوألا لاؤسلا ذنم ةباجإلا تضفر لب

 نأ ھنم تبلطف ،كوبسیاف ةحفص ىلع ةروشنم سیلو ةقرو ىلع ةنیودت صن طباضلا يل مدق )2020
 يام 22 رضحم نم 2 ةحفصلا يف لوقأ يننأ نودجتس كلذل ،كلذ نع زجعف ةروشنم اھیلع ينعلطی

 ىلع رثأ ىلع اھل رثعأ مل )..(موك ناملرب عقوم يف اھیلع تعلطا نأ قبس يتلا ةقرولا هذھ" :2020
 ررقت اھموی ."كوبسیافلا ىلع ةنیودت يأ يف دجوی ال يذلاو يلع متضرع يذلا لاقملا اذھ )..( كوبسیافلا
 يلاوملا مویلا يفو .يقاطنتساو يلاقتعا ةظحل اھل دوجو ال ةنیودت ىلع ءانب ةیرظنلا ةسارحلا نھر يعضو
 ةقرولا سفن دیدج نم كیلع ضرعن" :يلاتلا لاؤسلاب أدب رضحم يل حتفو (lageôle) لقعملا نم يب ءيج
 خیراتب ةطرشلا رضحم)"...Facebook يعامتجالا لصاوتلا عقوم نم اھخاسنتسا مت ةنیودت نمضتت يتلا

 وأ بوساحلا ىلع ةروشنم ةنیودتلا ىلع ينعلطی نأب طباضلل يبلط تدعأ اھنیح )1 ص 2020 يام 23
 لجأل ةیرظنلا ةسارحلا نھر ينومتعضو دقل :ھل تلق كلذ ىلع زجع امدنعو ،ةقرو ىلع سیلو فتاھلا
 يذلا يناثلا لاؤسلا ىلع باوجلا اضفار تمصلا يف يقح ىلإ ءوجللا تررق مث ! اھل دوجو ال "ةنیودت"
 ةمكحملا لوقت ىتح يلع حرطتس يتلا ةلئسألا ةعیبطو ةیعون فرعأ ال انأو يتجوز ةیوھو مساب قلعتی
 .ينطروت لاوقأ يف طوقسلا وأ ضقانتلا يف عوقولا نم افوخ تمصلا ىلإ تنكر يننأب
 ءادتعالا ةعقاو قالتخا يف ةیحضلل ةحلصم يأ ءافتنا" نع يئادتبالا اھرارق يف ةمكحملا ثدحتت :انماث-
 ھتمیق دقفی )؟هاعدا ام ءاعدا يف يندملا قحلاب بلاطملا ةحلصم ام( لاؤسلا اذھ .)153 ص( " يسنجلا
 لاؤسلا دقفی امك .ةیئاضقلا قئاثولا ىتح تلاط يتلاو ھتاحیرصت يف ةخراصلا تاضقانتلا ددع ىلع فوقولاب
 ءاعداب تأدتبا ةیضقلا هذھو ."ھججح تطقس ھلاوقأ تضقانت نم" :ةلئاقلا ةدعاقلا ىلع دامتعالاب ھتیمھأ
 ةمكحملا نع باغ دق رمألا اذھ ناك نإو .)جالعلا نم ةثالثلا رھشألاو يسفنلا بیبطلا ةیاكح( لیقث بذاك
 :لؤاست درجم ةمكحملا لءاستت مل اذاملف كلذ عمو نكل ،ةیئادتبالا
 ةیلام غلابم تنج ينوسیرلا نامیلس ةجوز نأ -ھتربخأ ام ةھج يأ– "ملع" يندملا قحلاب بلاطملا اذھ -أ
 قلتخا دق يندملا قحلاب بلاطملا نوكی ال اذاملف .امھرد 70 وأ 40 ىوس ھملست ملو "جمانربلا" نم ةمھم
 .؟)ةمھم غلابم( ةورث ھتاحیرصت نم اینجو ھلغتسا ھتجوزو جوز نم اماقتنا -يسنجلا ءادتعالا– ءاعدالا اذھ
 نأ ىفن يندملا قحلاب بلاطملا اذھ :ةیضرف درجم ضرتفتو ،لؤاست درجم ةمكحملا لءاستت مل اذاملو-ب
 سمتلی )اقحال( اھب ھتعمج تاثداحمب عافدلا ھھجاوی نأ لبق ،مھتملا ةجوز عم لاصتا يأ ىلع يقب نوكی
 "ملع" صخش مامأ انحبصأ كلذ يف ھیراجت مل امدنعو ،برغملا جراخ ءوجللا ىلع هدعاست نأ اھیف اھنم
 ھتدعاسم اھنم بلط مث "ھتاقحتسم" ھطعت ملو هرھظ ءارو نم "ةمھم ةیلام غلابم تنج" ينوسیرلا ةجوز نأ

 نأ قیقحتلا يضاق دیسلا مامأ ىفن ھنأب ریكذتلا عم ؟اھجوز نمو اھنم ماقتنالا يف ركفف لعفت ملف ءوجللا ىلع
 عم ھتاثداحمب يعافد ھھجاوی نأ لبق ،ةیسنجلا ھتیلثم ببسب برغملا جراخ ءوجللا يف ةرم ركف دق نوكی
 .ءوجللا ىلع ھتدعاسم اھنم بلطی يتجوز



 ایسنج يلثم يأ -قالطإلابو -ایسنج يلثم يأف )"يناسنإلا" وأ "يسایسلا"( ءوجللا ةلأسم دنع الیلق فقنل
 ھنأب -لیلدلاب– تبثی نأب مزلم وھ ،اھب "يناسنإلا ءوجللا" ىلع لوصحلل ةیبنجأ ةلود ةرافس ىلإ مدقتی
 لماعتو يدض ةیاكشب ءاضقلا ىلإ -أجل لقن انعد– أجل يذلا يندملا قحلاب بلاطملا اذھف .هدلب يف دھطضم
 نع ربع يلع الیقث امكح ءاضقلا ردصأ مث ةنطاوملا لماك نطاوم يأك مارتحاب ةطرشلا ھلبقو ءاضقلا ھعم
 ،مالعالا نم عون هرصانو ،ایناث ایماحم ھل تبصن مث ،بحسنا ،لوأ ایماحم ةیعمج تفلكو ،ھنع هاضر
 صخشلا اذھ...ھتانیودت يف ھنع ربعیو اذھ لكب دیعس وھو...ناسنإلا قوقحل ينطولا سلجملا ھل رصتناو
 ،ءوجللا ىلع لوصحلل ةیبنجأ ةلود ةرافس ىلإ ھب مدقتیل افلم زجنأو ،ھل تطسوتو ھتریاس يتجوز نأ ول
 ةیعمج تسسأتو ...لطب ىلإ ریھشتلا مالعإلا ينلوح دقل :لوقیس ناك لھ ؟فلملا اذھ يف لوقیس ناك اذامف
 يل زاحناو ...مارتحاب ءاضقلاو نمألا يعم لماعتو ...نایماحم ىرخأ ةیعمج يل تبصنو...ينویع لجأل
 اذھ لك قیطأ دعأ ملف ،ءوجللا مكلضف نم ينوطعا هریغو اذھ لجألو...ناسنالا قوقحل ينطولا سلجملا
 ،ایعامتجا نودھطضم مھو ،ایسنج نییلثملا میحج برغملا :لوقیس ناك اعبط ! ؟برغملا يف مامتھالاو میعنلا
 عراوشلا يف مھیلع نودتعیو نییلثملا نورقتحی ةبراغملا مومعو ،اینوناق ةمرجمو اینید ةمرحم مھتاسراممو
 مھادافتت ةیقوقحلا تایعمجلاو ،راع ةمصو مھربتعی مالعإلاو -نونجسی لب نوفصنی ال ءاضقلل اومدقت اذإو
 "دوسألا عقاولا" اذھ لك ىلع "ةلدأ" ةكربف وأ ةململب ابلاطم نوكیس ناكو ...انوروك وأ اماذج اوناك ول امك
 . "رجھتت لذلا دلب" :لوقی ھلعج يذلا "داھطضالا" اذھو
 نانثا فلتخی نل نكلو ،ھمدع نم اھتحص ىدمو نییلثملا تاءاعدا مییقتو ةلءاسم عقوم يف انھ تسل يننإ
 اذإ الإ ھیلع لصحی نل..."اینثإ" وأ "ایلثم" وأ ناك "ایسایس" ءوجللا بلطب مدقتی نم نأ لوح ملاعلا لك يف
 عضولا ناك اذإ امع رظنلا فرصب...هدلب يف يناعیو يصقمو دھطضم ھنأب ھیلإ ءوجللا يونی يذلا دلبلا عنقا
 .ھیلع ابوذكم وأ ،ھیف اغلابم وأ ،ةیوادوسلا كلتب مألا دلبلا يف
 رداغو يتجوز ھتدعاس ول ،ھیلع ءادتعالاب -لیلد نود– مویلا ينمھتی نم نإ لوقأل میدقتلا اذھ ىلإ تأجل دقل
 "ةیعجرلا" برغملا ةلودلا ىلإ ينوسیرلا نامیلس نم لقتنیس ناك يدتعملا نإف يدتعملا نإف برغملا
 "ةیشافلا" اھنیناوقو "فالتخالل نیضفارلا" اھینطاومو "نابجلا" يندملا اھعمتجمو "لقتسملا ریغ "اھئاضقو
 مامأ نوكنس انكو )ةلودلا روظنم نم( ھنع ةبذاك تاءاعدا مدقیو هدلب يداعی صخش مامأ نوكنس انكو
 .(ئجاللا روظنم نم( هدلب ھیداعی صخش
 اننإف ھنیبو ينیب ترج اھنأ ساسأ ىلع يندملا قحلاب بلاطملا اھمدق يتلا رجنسملا ةثداحم ىلإ ةدوعلاب -ج
 ةفاج ةیریرقت ةغلب ھثدحی يذلا صخشلاب يندملا قحلاب بلاطملا فرط نم حضاو يسنج شرحت مامأ نوكن
 هاعدا ام ءاعدا يف يندملا قحلاب ةبلاطملل ةحلصم يأ :لاؤس حرطت ةیئادتبالا ةمكحملاو ،اذاملف .ةمرتحمو
 غلابم تعمجو ھتلغتسا ينوسیرلا ةجوز نأ دقتعی صخش :ةیضرفو لاؤسك ،اضیأ ،حرطت مل ،ءادتعا نم
 مث ،برغملا جراخ ءوجللا ىلع ھتدعاسمل اھجاتحا امدنع اھرھظ ھل ترادأ مث ،هرھظ ءارو نم ةمھم ةیلام
 ایاون ھل نوكت نأ نكمی الأ اذھ لثم صخش ...جوزلا ھلھاجتف اھجوز لزاغ-لقألا ىلع ــ وأ ،شرحت
 ھنأ حضاو ،ابذاك ءاعدا نمضتت ةنیودت وھ يندملا قحلاب بلاطملا هرشن ام لوأ ناك اذإ اصوصخ ؟ةیماقتنا
 نم ھتاناعم رتجا عینش ءادتعا ةیحض ةروص يف ھترھظأل ھسفنب اھبذكی مل ول ،يماقتنا يدیك ضرغ وذ
 ءارشل( لاملا ھیلع تضرع يننأ يندملا قحلاب بلاطملا ءاعدا نأ امك .رھشأ ةثالث ةدم بیبطلا ةدایع ىلإو

 بذاك ءاعدا میدقتب ماقتنا ةین دوجو ةیضرف دضعی ھنإف ،ھتاءاعدا ةیقادصم برضی ھنوك بناج ىلإ )ھتمص
 .مھتملا ةبوقع لقثی نأ ةمكحملا فرط نم ھقیدصت نأش نم
 قالتخا يف ةیحضلل ةحلصم يأ ءافتناب" يئادتبالا يئانجلا اھرارق يف ةمكحملا تمزج نأ دعبو :اعسات-
 تاذ يندملا فرطلا لاوقأ ىقبت" :لوقلا ىلإ )153( ةحفصلا سفن يف تصلخ دقف "يسنجلا ءادتعالاةعقاو
 ةمئاقلا تابثالا لئاسو ىلإ ادانتساو اھمامأ جار ام لالخ نم ةمكحملا هذھل تبث ثیحو "ةفیضم !"ةیقادصم
 روضحلاب هایإ امھوم ،لیلضتلاو عادخلا لامعتساب ةیحضلا جاردتسا ىلإ ةین ءوسب دمع مھتملا نأ ةلزانلا يف
 .)154 ص("...ریوصتلاب فلكملا صخشلاو ھتجوز روضحب ریوصتلا ةیلمع ةلصاوم دصق ھنكسم ىلإ
 مامأ يندملا قحلاب بلاطملا ھلاق ام وھ "اھمامأ جار امف" ؟ةمكحملا ھب تءاج نیأ نمو ؟اذھ دجوی نیأ
 "ةمئاقلا تابثإلا لئاسو امأ "لیجستلا ةیلمع مامتإ لجأ نم ادعوم ددحی ينعملا نأ ينظ بھذ" :ةطرشلا
 "لیلضت" وأ "عادخ" وأ "جاردتسا" وأ "ةوعد" يأ نمضتت ال -اھب میلستلا عم يتلا ،رجنسملا ةثداحم يھف



 .روصملا وأ يتجوز دوجو نع "يل" ثیدح يأ الو ،لیجستلا ةلصاومب يندملا قحلاب بلاطملل "يفرط" نم
 دوعت فیك ،ةقدلل وأ ؟يندملا قحلاب بلاطملا ھلقی مل ام ةمكحملا لوقت فیكو ؟اذھب ةمكحملا تءاج نیأ نمف
 ال رجنسملا ةثداحم نأ فشتكا امدعب ،ھنع عجارتو يندملا قحلاب بلاطملا ھلاق ام لوق ينبتل ةمكحملا
 انتلادع ةلادع يف ككشی نمل ارربم اذھ يطعی الأ ؟"ةیحضلا" نم رثكأ "ةیحض" ةمكحملا لھف ؟كلذ نمضتت
 لیلد الو ،اھیفنیو اھبذكی داع اھاعدا نم مھت عم ازھاج امكح مََءال يئادتبالا يئانجلا رارقلا نإ" :لوقیل

 .؟اھیلع
 ةوقلا نم اردق لمعتسا امك" :)154( يئادتبالا يئانجلا رارقلا نم ةحفصلا سفن يف ةمكحملا تلاق دقل
 يندملا قحلاب بلاطملا ةیاور ةمكحملا تدمتعا اذاملف ."مالستسالا ىلإ ھعفدو ةیحضلا عاضخإ يف فنعلاو
 .!!! ؟:"دھجلاب وتعفد انأو يلع حالت" :اھیف لوقی يتلا ةیاورلا تلمھأو ،هذھ
 ءارجإ ىلع ارصم تنك قیقحتلاو ثحبلا لحارم لك يفو يننأ نودجتس زاجتحالا ةمھت صوصخب :ارشاع-
 ناك نإ اودكؤیل نییلاحلا اھنكاس ىلإ اذكو ةقشلا كلام ىلإ عامتسالا اذكو ،مونلا ةفرغل اساسأو ،ةقشلل ةنیاعم
 ؟ھمدع نم اھایإ يترداغمو حیتافملا يمیلست موی لفق اھیف ناك نإو ،اھایإ يئارتكا موی لفق مونلا ةفرغ يف
 ةماعلا ةباینلا نأو امأ ."زاجتحالا" دوجو مدعب-دوھش وأ ةنیاعم نود– عنتقا قیقحتلا يضاق دیسلا نكل
 انیاعیو يبلطل ابیجتسی مل اذاملف .قیقحتلا يضاق دیسلا ةعانقب نیعنتقم اودوعی مل ةیئادتبالا ةمكحملا اھدعبو
 .؟دوھشلل اعمتسیو مونلا ةفرغو ةقشلا

 


