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 راحبلا يلاعأ يف لبج :سداسلا ءزجلا
 

 ةماعلا ةدايقلا — نيّيلصألا ناّكسلل ةيرّسلا ةيروثلا ةنجللا نع رداص نايب
 .ينطولا ررحتلل ّيتابازلا شيجلل

 
 .كيسكملا

 
 ٢٠٢٠ لوأ نيرشت ٥
 

 نييلصألا ناكسلل ةموكحلا سلجم-نييلصألا ناّكسلل ينطولا رمتؤملا ىلإ
 ةسداسلا ةيممألاو ةينطولا ىلإ
 دّرمتلاو ةمواقملا تاكبش ىلإ
 ةرومعملا ناكرأ لك نم نومواقي نيذلا نيحيرصلا صاخشألا لك ىلإ

 
 :انِتَناوخأ ،انناوخإ ،انتاوخأ

 :انتاقافِر ،انقافِر ،انتاقيفر
 
 

 يلاتلا مكل لوقنو مكيّيحن اتابازو اياملا رذج نم ةيلصألا بوعشلا نحن 
 رعشنو هيلإ يغصنو هدهاشن ام بسحب ّيعامجلا انركِف هيلإ لصو ام وهو

 .هب
 

الوأ  ىلإ ٍتتفُم ؛ةيعامتجالا هتايح يف ضيرم ملاع ىلإ يغصنو دهاشن —.ً
 .يمويلا مهقزرب نيلوغشمو ًاضعب مهضعب نوفرعي ال رشبلا نم نييالم
 نم ءيش يأ َلعفي ْنأل دعتسم ماظن رهق تحت نودحتم ،رشبلا يأ ،مهنكل

 اذه جهن يأ ،هجهن نأ ًاحضاو تاب نيح ىتح حبرلل هشطعت ءاورإ لجأ
  .ضرألا بكوك دوجو عم ضراعتي ،ماظنلا

 



 

  2 

 "ةثادحلا"و "مّدقتلا" نع قمحألا هعافدو ماظنلااذه فارحنا نإ 
 الو نول هيدل سيل ءاسنلا لتق نإ .ءاسنلا لتق :يمارجإ عقاوب مدطصي
الصأ ثبعلا نم ناك اذإ .ّيملاع وه لب ،ةيموق  نأ ،لوقعملا ريغ نمو ،ً
 ،هتفاقث ،هقرِع ،هترشب نول ببسب ،لتقُي نأو ىفخُي نأو ،ءرملا قحالُي

 شيمهتلا ةبوقع ِكب قحلُت نأ ينعي ةأرما ِكنوك نأ كلاب امف ؛هتادقتعمو
 .توملاو

 
الوأ ،شرحتلا( ةلوهسب هعقوت نكمملا نم ديعصت هنإ   فنعلا مث نمو ،ً

 نع ةرداص ٍةقداصمب لصحي وهو ،)لتقلا مث نمو ،رتبلا مث نمو ،يدسجلا
 يذلا ام" ،"وتات اهمسج ىلع ناك" ،"اهيلع قحلا"( ةر�ذَجُمو ةيوينب ةناصح

 تناك فيك متعمسأ" ،"؟ةعاسلا كلت يفو ناكملا كلذ يف هلعفت تناك
 قطنم يأ ءاسنلا يلتاقل سيل  .)"كلذ اهل لصح هّنأ عقوتملا نمف ؟ةسِبال

 قارعألاو ،ةفلتخملا ةيعامتجالا تاقبطلا نيب نم .ماظنلا قطنم ادع
 يفو ،ةخوخيشلا ىتحو ةركبملا ةلوفطلا ذنم ةدّدمتملا رامعألاو ،ةفلتخملا

 .ديحولا تباثلا وه ردنجلا ،ىرخألا نع ةدحاولا ةديعب ةيفارغج قطانم
 ،هزرحي ام لكو نأشلا اذه نيب ةقالعلا اذل رّسفي نأ ماظنلا رودقمب سيلو

 املك ،ةشحافلا ىتوملا تايئاصحا بسحبف ."مدقت"و "ّومن" نم ،ماظنلا يأ
 برح يهو ،هذه ردنجلا برح اياحض ددع دادزي "ًاّومن" رثكأ عمتجملا ناك

 .ةيقيقح
 

 ليلدلا نإ" :نيّيلصألا بوعشلا نحن  انرّشبت ،"ةراضحلا" يأ ،اهنأكو 
 مكيلع !مكدنع ءاسنلا لتق لدعم ضافخنا يف نمكي مكفّلخت ىلع

 ،مجانملاب ،ةيرارحورهكلا تاطحملاب ،تاراطقلاب ،ةقالمعلا عيراشملاب
 نويزفلت ةطحمب ،ةينورتكلإلا ةزهجألا تالحمب ،ةيراجتلا زكارملاب ،دودسلاب

 كلت انرّشبت ،اهدعبو "!انلثم اونوك !كالهتسالا اومّلعت …مكب ةصاخ
 ،مكل هرّفون يذلا يمّدقتلا معدلا اذه لك نيد دادس لجأ نمو" :"ةراضحلا"



 

  3 

 مايقلا مكيلع .مكتمارك الو ،مكتافاقث الو ،مكهايم الو ،مكيضارأ مكيفكت ال
 1"!مكئاسن ةايح ىلع ءاضقلاو مكيلع هّنأ ينعي اذهو ،انعم بجاولاب

 
 يف ،ٍةعيبط ؛توملاب ةحورجم ٍةعيبط ىلإ يغصنو دهاشن —.ًايناث

 لك نأش نم .دعب ِتأي مل يذلا أوسألا نأ نم ةيناسنإلا رّذحت ،اهراضتحا
 اهنأ —حيرم رمألاف— ىسنتو ةمداق ةثراك نع نلعت نأ "ةيعيبط" ةثراك

 .ّيرشب لعاف لعفب تلصح
 

 ام دودح لخاد روصحملاو ديعبلا رمألا كلذ ادعي مل رامدلاو توملا نإ 
 يأ يف ثدحي يذلا رامدلا نأش نم .ةيلودلا قيثاوملاو كرامجلل ًامارتحا

  .هرسأب بكوكلا يف هادص ددرتي نأ ةرومعملا ناكرأ نم نكر
 

 ام لخاد نوئبتخيو نوعجارتي مهو ءايوقألا ىلإ يغصنو دهاشن —.ًاثلاث
 ةليحتسملا ةزفقلا هذه يف .اهناردج نيب نومتحيو ةيموقلا لودلاب ىمسُي

 يتلا ةرثرثلاو ،ةهفاتلا تاينيفوشلا ،ةيشافلا تايموقلا ثعبنت ،فلخلا ىلإ
  بورح :ةيتآلا بورحلا دهاشن ،ءارولا ىلإ ةزفقلا هذه يأ ،اهيف .ناذآلا مصت

 مجرتُي يذلا ِخيراتلا كلذ ؛بذاكلاو ،فَوجألاو ،فيزملا خيراتلا ىلع ىذغتت
 ُدهاشن انّنإ .رامدلاو توملا نم هتوق دمتسي ق¤وفت ىلإ قارعألاو تايموقلا

 ،مهتفالخل حمطي نم نيبو ةنطابقلا نيب عازن كانه ةفلتخملا نادلبلا يف نأ
 نأ ،سيئرلا نأ ،دّيسلا نأ  انراظنأ نع ءافخإلا نولواحي هتاذ تقولا يفو
 يفو .لاملا سأر ادع ةيسنج هل سيلو هسفن وه ،رماوألا قلطي يذلا

 ىلإ ،ءامسا درجم ىلإ ًةلوحتم ةيلودلا تاسسؤملا فعضت ،ًاضيأ هتاذ تقولا
  .ىتح كلذ نم هفتأ وه ام ىلإ وأ …فحتم يف ةضورعم فحت

 
 يغصن ةيتآلا بورحلا كلت ناقبسي ناذللا ةلبلبلاو مالظلا نوضغ يف 

 يأ ىلع ناضرفُيس ناذللا ةقحالملاو راصحلا ىلإ ،اهدهاشنو ةمجهلا ىلإ

                                                   
 ماعلا ةيادب ذنم كيسكملا يف ةلجسملا ءاسنلا لتق تالاح ل\عم نإ ،ةيمسرلا ةيكيسكملا ةلودلا تايئاصحا بسحب 1

 .)مجرتملل شماوهلا( مويلا يف ١٠ وه ٢٠٢٠



 

  4 

 جاتحي ،يدقنلا ركفلا ةهجاوم يف .ةينالقعلاو ءاكذلاو ،عادبإلا نم صيصب
 ،هنوعرزي يذلا توملا .هنوضرفيو هب نوبلاطي ؛بّصعتلا ىلإ ءايوقألا

 كلذ ضارقنا ًاضيأ لمشي لب ؛بسحف ًاينامسج سيل هنودصحيو ،هنوحلفي
 تلصو ام لك ضارقناو ،ءاكذلا يأ ،ةيملاع ةيناسنإلا نم لعجي يذلا رمألا
 تناك ةيناملع ،ةينطاب ةديدج تاراّيت ،عَرتخُت وأ ،ثعبنت .هتزجنأو ةيناسنإلا هيلإ
 نونفلا اودبت .ةفئاز ةيملع وأ ةيركف تاضوٌم ةروص يف ةيفختم ،نكت مل وأ

 طاشنلل عضخي لعف درجم اهنأكو ،عونلا اذه نم قايس يف ،مولعلاو
 .ضِهانملا يسايسلا

 
 ًاضيأ رهظي لب ،بسحف ناسنإلا فعض ١٩-ديفوكلا ءابو رِهظُي مل —.ًاعبار
 ام ةقامحو عشج رهظُي كلذكو ،اهتقامحو ةفلتخملا ةيموقلا تاموكحلا عشج

 يتلا ريبادتلاو تاءارجالا راقتحا مت دقل .تاموكحلا هذهل ةضراعملاب ىمسُي
 ءابولا نأ ىلع صني ناهر قفو ةميلسلا ةرطفلا ريياعم طسبأ عم قفاوتت

 ماقرألا تذخأ ،ًائيشف ًائيش لوطي ضرملا دمأ ذخأ نيح يف .دمألا ريصق
 جيجضلا طسو ًايموي عيضي ًامقر توملا حبصأ اذكهو .يسآملا لحم لحت

الماع ُتوملا حبصأ ؛تاحيرصتلاو  حبصأ ؛ةهفاتلا تايموقلا نيب ةنراقملل ًامتاق ً
 ،ةمأ وأ ،قيرف يأ ددحت يتلا ةفيظنلا فادهألاو تالكرلا َةبسن لداعي توملا

 .أوسألا وأ لضفألا وه
 

 دقل ةّيتابازلا يرصانم نحن ،ةقباسلا انتانايب دحأ يف لصفُم وه امك 
 ،اهنيح يف ،انل اهمّدق حئاصن قفو ةيحص ريبادت قيبطتو ةياقولا انرتخا

 يأ نود ،انل اومّدقو هيجوتلا انل اومّدق ءالؤه .مهانرشتسا ءاملعو تاملاع
 نع ريبعتلاب انمقو ،مهل نونتمم ةّيتابازلا بوعشلا نحن .ةدعاسملا ،ةأتأت
 ريبادتلا هذه قيبطت ذنم روهش ةتس دعبو ،نآلا .ةقباسلا انتاغالب يف كلذ

 سانلا نيب كاكتحالا نم دحلا ،سانلا نيب دعابتلا ،اهلداعي ام وأ ةمامكلا(
 برقلاب دجاوت نَم لكل ًاموي رشع ةسمخ ةدم يحصلا رجحلا ،ندملا يف
 وأ ناضرع مهيلع رهظ ناك قافر ٣ ةافو ىلع فسأن ،)لمتحُم باصُم نم
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 اوفرُع نَمب رشابم كاكتحا ىلع اوناكو قبسو ١٩ ديفوكلاب ةقالع اهل رثكأ
 .نيباصُم اوناك مهّنأ

 
 نَم نِم ةرتفلا هذه لالخ اوّفوت ةدحاو ةقيفرو نورخآ قافر ٨ كانهو 
 ،تاصوحفلا ءارجإ ةيناكمإ ىلإ رقتفن اننأ امب .ضارعألا مهيلع ترهظ

 انوروكلا سوريفب ىمسي ام نِم تايفولا عومجم مه ًاقيفر ١٢ نأ ضرتفن
 .)١٩ ديفوكلا نع ةجتان اهنأ سفنتلاب ةبوعص يأ رابتعا ءاملعلا انحصني(

 لاقتنالا اياحض اونوكي مل مُهف .نحن انتيلوؤسمب نوبئاغ نوبئاغلا ءالؤه
 يعدم الو ،ددجلا نيظفاحملاو نييلاريبيلوينلا الو ،ةضراعملا وأ 2عبارلا

 اياحض اوعقي مل نوبئاغلا كئلوأ ،الك .ةيزاوجربلا يعدم وأ ةيراسيلا
 اّمِم رثكأ ةيطايتحالا ريبادتلا ديدشت انيلع ناك هنأ دقتعن .دياكملاو تارماؤملا

 .هيلع تناك
 

 انمق ،انيلع لازي ال اننيب نم ًاقيفر ١٢ بايغ لقثو ،نهارلا تقولا يف 
 ،ةرملا هذه يف .ةيناكسلا انتاعمجت لك يف ةيئاقولا تاءارجالا نيسحتب

 يدرف لكشب ،اننوهجوي ءاملعو ةيموكح ريغ تامظنم نم تادعاسملا ىقلتن
 تعزُو دقل .ةلمتحم ةيناث ةجوم ،ربكأ تابثب ،ةهجاوملا ةيفيك يف ،يعامج وأ

 نأ نم لمتحم لقان عنمل ًاصيصخ ةممصملاو( تامامكلا نم فالآلا تارشع
 حلصيو اهمادختسا ةداعإ نكمي ،ضفخنم اهرعس :نيرخآ ًاصاخشأ يدعي
 نم فالآلا تارشع .ةيناكسلا انتاعمجت لك يف )ةفلتخم فورظ يف اهلمع

 يتلا ةطايخلاو زيرطتلا تاشرو يف نآلا اهجاتنا متي ةيفاضإلا تامامكلا
 ،تامامكلل يريهامجلا مادختسالا نإ .ىرقلا يفو نودّرمتملا اهريدي

 لسغو دعابتلاو ،ىودعلاب نيلمتحملا نيباصملل نيعوبسأ ةدمل رجحلاو
 ،ناكمإلا ردق ندملا ىلإ جورخلا بنجتو ،نوباصلاو ءاملاب رمتسملا يدايألا

                                                   
 اهنأ روداربوأ ةموكح ربتعت .روداربوأ سيبول ليونم سيردنأ ةسائرب كيسكملا يف ةيلاحلا ةموكحلا ىلإ ةراشإلا 2

 لاقتنالا لصح ،ةيخيراتلا ةموكحلا ةياور بسحبف ؛كيسكملا يف ىرخأو ةيخيرات ةبقح نيب "عبارلا لاقتنالا" ةذفنم
 وتينيب ةدايقب حالصإلا برح يف يناثلاو ،)١٨٢١-١٨١٠( لالقتسالا برح يف  ىرخأ ىلإ ةيخيرات ةبقح نم لوألا

 .)١٩١٧-١٩١٠( نيرشعلا نرقلا لئاوأ ةيكيسكملا ةروثلا لالخ ثلاثلاو )١٨٦١-١٨٥٨( سيراوخ
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 نم اذهو 3،بازحألا ىلإ نييمتنملا انناوخإ ىتح اهب يصون تاءارجإ اهلك
 .ّيعامجلا انتايح طمن ىلع ظافحلاو ىودعلا راشتنا ءاوتحا لجا

 
 رضاحلاو يضاملا يف ةيجيتارتسالا هذه ليصافت صوصخب امأ 

 نآلا امأ .لبقتسملا يف بسانملا تقولا يف هيلع عالطالا ًانكمم نوكيسف
 دق يتلاو( انتاريدقتل ًاقفوو ،انداسجأ يف قفخب بلقلاو— لوقلاب يفتكنف

 هيجوت نإ ،دارفأك سيلو ،ةعامجك رطخلا ةهجاوم نإ —)اهيف نيئطخم نوكن
 بوعشك ،لوقن نأب انل حمسي يذلا وه ،ةياقولا لجأ نم ةيسيئرلا اندوهج
 .لضانن ،شيعن ،مواقن ،انه نحن :ةّيتاباز

 
 ،عراوشلا ىلإ ةدوعلا ريبكلا لاملا سأرلا ديري ،نآلا ،ملاعلا لك يف 
 قوسلا لكاشمف .نيكلهتسمك مهتايح فانئتسا نم رشبلا نكمتي ىتح اذهو
 يف نهارلا لومخلا يأ ،قلقلا ،لاملا سأرل يأ ،هل ببست يتلا يه

 .عئاضبلا كالهتسا
 

 .لضانن يكل اهعجرتسن انب اّيه نكل ؛معن ،عراوشلا عجرتسن نأ انيلع 
 سيل ،ةايحلا لجأ نم لاضنلا نإ ،ةايحلا نإ :قباسلا يف اهانلقو قبس امك

 لب ،ىتح ًةيموق تسيل ةلأسملا نأ دهاشُن نآلاو .ةيعامج لب ،ةيدرف ةلأسم
 .ةيملاع

 
 

-*- 
 

 

                                                   
 ةفاكب ةينطولا ةيسايسلا بازحألا ىلإ نييمتنملا سابايش يف اياملا بوعش نم نييلصألا ناّكسلا ىلإ ةراشإلا 3

 بونج سابايش ةيالو يف اهتاعمجت يف يتاذلا مكحلا نع تنلعأ نأ ذنم ،ةيتابازلا ةكرحلاف .كيسكملا يف اهتارايت
اليدب ًايلاضنو ًايسايس ًاطمن لكشت تتاب ،١٩٩٤ ةنسلا سأر ةليل يف كيسكملا القتسمو ً  ةيديلقتلا ةيسايسلا بازحألا نع ً

  .ةضِراعم مأ تناك ةموكحلل ةيلاوم ،راسيو نيمي نم
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 هب رّكفن امو ،ليبقلا اذه نم ءايشألا نم ريثكلا ىلإ يغصنو دهاشن 
 …ءيش لك سيل اذه ،نكل .ريثكلا وه

 
 سيل— يتلا تادّرمتلاو تامَواقملا ىلإ ًاضيأ يغصنو دهاشن -.ًاسماخ 

أ اهنأل الئالد لكشت تتابو ،ةيسيئر دعت مل —تَيسُن وأ تَتِكسُ  دوجو ىلع ً
 راطق نإ .رايهنالا وحن ةعرسب مّدقتي وهو ماظنلل ةّيعبتلا ضفرت ةيناسنإ
 يف ،نابرلاو .فرجلا وحن ،ةبئاش هبوشت ال ،ًارتخبتم ،مّدقتي كاّتفلا مدقتلا

 وه هّنأ ،ةجاذسب ،نمؤي ناّبرلا .ريغ ال رخآ فظوم هنأ ىسني ،ءانثألا هذه
 ةكسلا عفد ةلصاوم دّرجم وه هلعفي ام لك امنيب ،راطقلا راسم ررقي نَم

  .ةيواهلا وحن راطقلل ةيديدحلا
 

 ىلع ّرصت اهّنكلو ،اهيبئاغ ىلع ءاكبلا ىسنت ال ،تادّرمتو تامواقم 
 يف ًةّينايصع رثكألا رمألا كلذ لجأ نم —؟اذه نوقدصت له— لاضنلا
 .ةايحلا :ددج نيظفاحمز نييلاريبيلوين نيب ةمسقملا انملاوع

 
 ،ةصاخلا اهتقيرط ىلع اهنم ةدحاو لك— مهفت تامواقمو تادّرمت 
 ؛ةيموقلا تاموكحلا يف تسيل لولحلا نأ —اهتّيفارغجو اهنمزل ًاقفِوو

 فالتخالا سبالم يدترت الو دودحلا محر لخاد يمتحت ال تاّيموقو تادّرمت
 .تاغللاو مالعألا يف

 
 نأ ،نيّيتابازلا يأ ،�نُمُهنحنو ،�نُهُنحنو ،نحن انمّلعت تامواقمو تاّدرمت 

 يف ال .ةرومعملا ناكرأ يفو ،ةيبقألا يف ،عاقلا يف دجاوتت دق لولحلا
 .ةريبكلا تاكرشلا بتاكم يف ال .ةيسائرلا روصقلا

 
 نم نيذلا موقي امدنع هّنأ ىلع ةداهش ةباثمب يه تامواقمو تادّرمت 
 رهنألا ربع راحبإلا وه ىقبتي يذلاف ،دودحلا قالغإو روسجلا ميطحتب قوف

الصأ ًادوجوم ناك اذإ ،جالعلاف .انتاقالمل روحبلاو  نول هنولو ،يملاع وه ،ً
 روحبلا يف ،تاراحلاو عراوشلا يف توميو شيعي يذلا لمعلا نول ،ضرألا



 

  8 

 ّيدلبلا ةرّذلا تاّبحك مه نيريثكلا نأ .اهئاشحأو لابجلا يف ،تاوامسلاو
 .هتامغنو هقاسنأو ،هناولأ لكب

 
 

-*- 
 
 

 ىلإ يغصنو دهاشنو .هيلإ يغصنو هدهاشن ام وه ،رثكأو ،اذه لك 
 ال ،ًاربخ تسيل ،عابُت ال ،ةمهم تسيل ةايحلاف .دَعُي ال ددع :نحن امك انسفنأ
 يف نأش اذ تسيل ،تاعالطتسالا يف سفانتت ال ،تايئاصحالا لخدت

 ًاملع تسيل ،يسايس لام َسأر ل¤ثمت ال ،ض¤رحت ال ،ةيعامتجالا تاكبشلا
 ،ةريغص ةعومجم َرمأ هّمهي يذلا نم .ةضوملا بسحب ةجض الو ،ًاّيبزح

 يأ ،نوشيعي ،دونهلا نم ،نييلصألا ناكسلا نم ةعومجم ،ًاّدج ةريغص
 ؟نولضاني

 
 عيراشملاو ،ةئبوألاو ،ةقزترملا نم مغرلابف .شيعن انّنأ ىكحُي 

 .لضانن نحن يأ .شيعن نحن ،نايسنلاو ءارتفالاو ،بيذاكألاو ،ةمخضلا
 

 .شيعن انلز امو انّنأ يأ .لضانن انلز امو انّنأ :هيف رّكفن يذلا اذهو 
 نم سانأ نم ةيوخأ ناضحأ انلصت نينسلا هذه لك لالخ هّنأ يف رّكفنو

 ةايحلا تناك اذإو ،مواقت تناك اذإ ،انه ،ةايحلا نأ يف رّكفنو .ملاعلاو اندلب
 اوّدحت نيذلا سانألا كئلوأ لضفب اذهف ،ر¤وَنُت ةبوعص يأ نودب انه

 كلذ لك ؛ةيوغللاو ةيفاقثلا تافالتخالاو دودحلاو ،تاءارجالاو ،تافاسملا
 ّنهو ،—ءيش لك قوف ّنهلضفب نكلو— �نِمِهِلضفب ،مهلضفب ،ّنهلضفب

 .تايفارغجلاو تاميوقتلا نمِزهيو نْي�دحتي
 

 لابج يف انه ،انيف ةيغاص ًابولق ملاعلا ملاوع لك دِجَتو تدجَو دقل 
 ًءاذغ لّكشت اهلاعفأو ملاعلا ملاوع تاملك نإ .يكيسكملا قرشلا بونجلا
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 انفالسأ ةمواقمل رارمتسا نم رثكأ اسيل ،امهرودب ،نْيذللا درمتلاو ةمواقملل
 .ّنهدرمتو

 
 ،ةقيرطك امهوذختا نْيذللا نفلاو ملعلا ةطساوب ،اودجَو سانأ 

 اوناك رهظملا ءانَسُح ،نوّيفحص .دعُب نع ىتح ،انعيجشتو انناضتحال ةليسولا
 ةايحلاو ةماركلا نعو ،يضاملا يف توملاو سؤبلا نع اوغلبأ اوناك ،ال مأ

 ةبسنلاب ليلقلاب امّبر ،انل ةبسنلاب ٍمَخزب ،فرحلاو نهملا عيمج نم سانأ .ًادبأ
 .نونوكي ،انعم اوناك  ،مهل

 
 دق هنأ انلاب ىلع رطخ اهو ،ّيعامجلا انبلق يف رّكفن هلك اذه يفو 
 ملواعلا هذه نُذأ ىلع �نُمُهنحن ،�نُهُنحن ،نحن ّدرن ْنأل نآلا تقولا ناح

 .ةديعبلاو ،ًاّيفارغج اّنم ةبيرقلا ،اهروضحو اهمالكو
 

 :هانرّرق ام اذهو -.ًاسداس 
  
 اهاقيسوم ىلع هّنأو ،بولقلا صقرتل ديدج نم تقولا ناح هّنأ 

  .مالستسالاو ءاكبلا تاوطخو ىقيسوم نوكت الأ اهتاوطخو
 

الاجر ،ةعّونتم ةّيتاباز تاثعب نأ   ،ضرألا نول نم �نُمُهريغو ًءاسنو ً
 تاوامسلاو راحبلاو ،تابرُتلا ىتح ًاراحبإ وأ ًايشم ملاعلا لوجنل جرخنس
 كيهانو ،ةناهإلا ىلع الو ،قّوفتلا ىلع الو ،فالتخالا ىلع ال نيثحاب ،ةديعبلا

 .انيلع مهتقفشو انريغ نم ةرذعملا نع
 

 .نييواستم انلعجي ام َدجن نأل نوبهاذ نحن 
 

 انبيلاسأو ،ةايحلاب ةفلتخملا اندولج معفت يتلاو ،طقف َةيناسنإلا ال 
 َملحلا َدجن نأ ،ءيش لك قوفو ،ًاضيأ لب .ةعّونتملا انناولأو انتاغلو ،ةفلتخملا
 نضح نم انقلطنا ْنأ ذنم ًاعيمج هكراشن ،يرشب سنجك ،يذلا َكرتشملا
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 نع ثحبلا ناك .َيشمن ْنأل ،ةديعب ودبت يتلا ايقيرفأ يف ،ىلوألا ةأرمالا
 .رمتسم يشملاو …ىلوألا ةوطخلا كلت ذاختا ىلع ضّرح يذلا وه ةيرحلا

 
 ةراقلا يه ةيبكوكلا ةلوجلا هذه يف ىلوألا انتهجو َنوكت نأ 

 .ةيبوروألا
 

 ٍضارأ نم ،َرحبن نأو رداغن نأ .ةيبوروألا يضارألا وحن َرحبن نأ 
 .٢٠٢١ ماعلا نم ناسين رهش يف ،ةيكيسكم

 
أ   ،راسيلا ىلعو تحت نم ابوروأ نم ةدع ناكرأ َلوجن نأ دعبو ،انّنَ

 ًاماع ٥٠٠ يأ ،٢٠٢١ ماعلا نم بآ ١٣ موي ،ةينابسإلا ةمصاعلا ،ديردم لصنس
 ،انّنأو .كيسكملا مساب مويلا فرعُت يتلا ةقطنملا هذه حتفب ىمسُي ام دعب

 .انقيرط لصاونس ،كلذ دعب أروف
 

 بتعنل الو ،هديدهتل هعم مّلكتن نل .ينابسإلا بعشلا عم ملكتنس انّنأ 
 همدخن نل .انم رذتعي نأب هبلاطن نل .ام ءيشب هبلاطنل وأ هنيهنل الو ،هيلع
  .انمدخي نلو

 
 :نْيمهم نْيئيش اينابسإ بعشل لوقنو بهذنس 

 
الوأ   .دّرمتلاو ةمواقملا لصاون نحن اه .اندالِب اوحتفي مل مهنإ :ً

 
 يضاملاب ًابعل ىفك 4.انم ةرذعملاب مهتبلاطمل ٍعاد يأ دجوي ال هّنإ :ًايناث 
 ِريربتل يأ ،ةرمتسملا مويلا مئارج ،قافنلاو ةيجوجاميدلا ربع ،ِريربتل ديعبلا

                                                   
 كلم ىلإ ،نييلصألا دالبلا ناكس نم سيل وهو ،روداربوأ سيبول ،يلاحلا كيسكملا سيئر اهثعب يتلا ةلاسرلل ةراشإ 4

 يف اهوزغ ىلع كيسكملا نم ّيمسرلا راذتعالاب امهايإ ًابلاطم ،٢٠١٩ راّيأ يف امور يف ابابلاو ديردم يف اينابسإ
 .رشع سداسلا نرقلا
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 تادابإلا ِريربتل 5؛سيرولف ريمس انيخأ لثم ،نيّيعامتجإلا نيلضانملا لايتغا
— ءايوقألا داعسإل ذفنُتو مّمصُت يتلا ةمخضلا عيراشملا ءارو ةرتستملا

 تاسايس ريربتل ؛—ةرومعملا ناكرأ لك يف مهطوسب نودلجي نيذلا مهسفن
 ءارش ِريرتل ؛ةبوقعلا نم مهتالفإب تانامضلاو لاملا ربع ةقزترملا زيزعت

 .ةيدقن ةعطق ٣٠ـب تاماركلاو رئامضلا
 

 ال ؛يضاملا كلذ ىلإ ةدوعلا ضفرن ،نوّيتابازلا ،�نُمُهنحن ،�نُهُنحن ،نحن 
 ةقفرب دوعن نأ ديرن الو ،اندحول ،يضاملا ىلإ يأ ،كانه ىلإ دوعن نأ ديرن
 اهيلع افع يتلا هتيموق ةيذغت ىلإ ىعسيو ةيرصنعلا ةوادعلا عرز ديري نَم

 تناك —كيتزألا ةيروطاربمإ يأ— ةيروطاربمإل موعزملا دجملاب نمزلا
 طوقس يف نأب انعانقإ ديري نَم ةقفرب ؛اهنارقأ ءامد باسح ىلع تعسوت

  .نيّيلصألا يضارألا هذه بوعش نحن انمزُه ةيروطاربمإلا كلت
 

 اّنِم ابلطي نأ ةيكيلوثاكلا ةسينكلا ىلع الو ةينابسإلا ةلودلا ىلع ال 
 بَكرت يتلا ةفئازلا تاوصألا كلت ىدص دّدرن نل .نونزحي ام الو ةرذعملا

  .انئامدب ةخطلملا مهيدايأ ةقيقح يفخت كلذبو ،انئامد
 

 وأ ؟ستنافرس تدلَو اهنأ ىلع ؟اّنم ةرذعملا اينابسإ بلطتس َمالع 
 ؟اكرول ايسراغ وكيريديف ىلع ؟يبيليف نويل ىلع ؟اديسنوربسإ هيسوخ ىلع
 ورديب ىلع ؟سيدنانره ليغيم ىلع ؟نابلاتنوم سيكساب ليونام ىلع

 ىلع ؟ريكيب ىلع ؟اغيب يد يبول ىلع ؟وداشتام وينوطنأ ىلع ؟سانيلاس
 ،سيينابيإ ،تاّرِس ،انيباس ،نيليب انآ ،انوراب وتيشناب ىلع ؟سيدنارغ انيدوملأ
 يتْوآ ،ليونام روتكف ،ايسول يد وكاب ،سوّيِر ليغيم ،ايونارابمأ ،شتاي

 ودانرف ،سيموغ نانرِف ،ارواس ،ودارغأ ،رافودوملأ ،ليونوب ىلع ؟يربمييس
 ؟سيكساليبو وكيرغ لإ ،وساكيب ،ايوغ ،وريم ،يلاد ىلع ؟ميدراب ،نويل

                                                   
 ةيالو يف( لتاوانلا ةغل ةم¤لكتُم) وغنستلمأ ةدلب نم يعامتجا ًادئاقو ًاعرازم سيناريبوس سيرولف ريمس ناك 5

 دي ىلع هلزنم يف ٢٠١٩ ماعلا نم طابش ٢٠ موي ليتغأ .نييلصألا ناكسلل ينطولا رمتؤملا يف ًاوضعو سوليروم
  .نيلوهجم
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 ىلع ؟ةيراتبيللاA  ةراش متخب خيراتلا يف جرخ ّيدقن ركف لضفأ ىلع
 ولاسنوغ اياملا بعش نباو انوخأ ىلع 6؟ىفنملا ىلع ؟ةيروهمجلا

 7؟وريّريغ
 

 يمولوتراب روبع ىلع ؟ةيكيلوثاكلا ةسينكلا ةرذعملا اّنِم بلطتس َمالع 
 وروترأ ىلع 9؟ايسراغ سيور ليئوماص نود ىلع 8؟ساساك سال يد

 روبع ىلع ؟سيباشت تخألا ىلع ؟ويسرأ سيدنيم ويخريس ىلع ؟انول
 ىلإ ًابنج اوراس نيذلاو اهجراخو ةيكيريلكإلا لخاد تابهارلا تاوخألاو ةنهكلا
 نيذلا ىلع ؟مهناكم اوذخأي وأ مهوسأري نأ نود نييلصألا دالبلا لهأ بنج

 ؟ناسنإلا قوقح نع عافدلا لجأ نم مهتايحو مهتيرحب اورَطاخ
 
 

-*- 
 

 
 ،اهانرِس يتلا ضرألا نول ةريسم ذنم ًاماع ٢٠ رميس ٢٠٢١ ماعلا يف 

 نيبلاطم ،نييلصإلا ناّكسلل ّينطولا رمتؤملا بوعش انتوخإ بنج ىلإ ًابنج
  .رايهنالاب ةذخآلا ةمألا اذه يف انل ٍناكمب

 

                                                   
 ةينابسإلا ةيلهألا برحلا نيّيروهمجلا ةميزه نابإ نابسإلا نييروهمجلا نييفنملا نم ًاريبك ًاددع كيسكملا تلبقتسا 6

 داحتإلا بناج ىلإ( ًايمسر ةينابسإلا ةيروهمجلا تمعد يتلا ةديحولا ةلودلا تناكو ،١٩٣٩ ماعلا يف نييشافلا مامأ
 .طورش يأ نود )يتييفوسلا

 .)كيسكملا قرش(  ناتاكوي ةريزج هبش ئطاوش دنع هبكرم قرغ نأ دعب اياملا بوعش دي ىلع دبعُتسا ينابسإ راحب 7
التاقم اياملا شيج ىلإ مضنا ةيدوبعلا نم هررحت دعب  لالخ ليتغأ هنأ لاقُي .ةينابسإلا تاحايتجالل يدصتلا تالمح يف ً

 .١٥٣٦ ماع نابسإلا عم كراعملا ىدحإ
 قوقح يرصانم نم ناك .١٥٤٣ ماع سابايشل ًافقسأ نّيُع .)١٥٦٦ ماع يفوت( ساساك سال يد يمولوتراب بألا 8

  .يبعشلاو )ةسينكلاو ةينابسإلا ةكلمملا مامأ( يمسرلا نيديعصلا ىلع مهتّيدوبع ءاغلإو نييلصألا ناّكسلا
 ،١٩٥٩ ماع ساساك سال يد لابوتسيرك ناس ةيشربأل ًافقسأ نّيُع .)٢٠١١-١٩٢٤( ايسراغ سيور ليئوماص بألا 9

 يتلاو كيسكملا يف كاذنآ مكاحلا بزحلاو ينطولا ريرحتلل يتابازلا شيجلا نيب مالسلا تاضوافم ءانثأ ًاطيسو لمعو
 .١٩٩٦ ماعلا "مهتفاقثو نييلصألا ناكسلا قوقح صوصخب سيردنأ ناس ةيقافتا" تزرفأ
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 يذلا ملاعلا اذه يف نإ ةرومعملل لوقنل يشمنو رحبنس ًاماع ٢٠ دعب 
 .تانيعيمجلل ،تاعيمجلل ،عيمجلل عستُم كانه يعامجلا انبلق يف هب ُرعشن
 نم ،تانانّلك ،تانّلك ،انلك انلضان اذإ طقف نكمم ملاعلا اذهف ؛ةطاسبب ،اذكه

 .هب ضوهنلا لجأ
 

 ندري نهنأل سيل .ءاسنلا نم اهمظعم ةنوكُم ةيتابازلا تاثعبلا نوكتس 
 لب .ةقباسلا ةيلودلا تاءاقللا لالخ هنيّقلت يذلا نضحلا ىلع ليثملاب درلا

 ،نحن نَم نحن انّنأ نوّيتابازلا لاجرلا نحن حّضون ،ءيش لك قوفو ،يكل
 .ّنهتقفربو ،ّنهلجأ نم ،ّنهلضفب ،انسل ام انسلو

 
 ناكسلل ةموكحلا سلجم-نيّيلصألا ناّكسلل ينطولا رمتؤملا وعدن 

 يذلا رخآلل ًءارثإ رثكأ انتملك نوكتس اذكهو ،انقفارتل ةثعب ن¤وكي نأ نيّيلصألا
 مسا عفرتس يتلا بوعشلا نم ةثعب ىلإ وعدن ضاخ لكشب  .ًاديعب لضاني

 ،هملأ لصي يكل ،همدو هتروصو ،ًايلاع سيناريبوس سيرولف ريمس خألا
  .َدعبأ هتمواقمو هلاضنو ،هبضغو

 
 ،انوقفاري نأ ملعلاو نفلا يف قفأو مازتلا ،ةلاسر هيدل نَم لك وعدن 

 ،امهيف نأ ةركف رشن ىلع انودعاسي اذكهو .انتاوطخو انراحبإ يف ،دعب نع
 ملاعلا لب ،بسحف ةيناسنإلا سيل ةاجن ةيناكما نمكت ،ملعلاو نفلا يف يأ

 .هديرن يذلا ديدجلا
 

 يأ يف .٢٠٢١ ماعلا نم ناسين رهش يف ابوروأ ىلإ رداغنس :راصتخاب 
 .دعب …فرعن ال ؟ةعاس يأ يفو طبضلاب موي

 
 

 ـ*ـ
 
 

 :تاقافرلا ،تاقيفرلا ،قافرلا اهيأ 



 

  14 

 :تاتَوخإلا ،تاوخألا ،ةوخإلا اهيأ 
 

 :انتميزع مكيلإ 
 

 .انقراوز 10،ةرابجلا تاراطقلا هجو يف 
 

 يتلا ةريغصلا انحيباصم ،ةيئابرهكلا تاقاطلا ديلوت تاطحم هجو يف 
 .ملاعلا لك يف تالضانملا ءاسنلل ًةياعر تاّيتابازلا ءاسنلا اهتبهو

 
 .يعامجلا انراحبإ ،دودحلاو ناردجلا هجو يف 

 
 .ًاّيعامج هدصحنو هعرزن ةرذ لقح ،ريبكلا لاملا سأر هجو يف 

 
 .رجفلا يف رحبي لبج ،بكوكلا رامد هجو يف 

 
 ةفصلا هذهبو ،درمتلاو ةمواقملا سوريف نولماح نوّيتابازلا نحن 

  .سمخلا تاراقلا ىلإ رفاسنس
 

 .ًايلاح …ءيش لك اذه 
 
 

 .يكيسكملا قرشلا بونجلا لابج نم
 .نيّيتابازلا نم �نُهمُهريغو لاجرلا ،ءاسنلا مساب

 
 .سِسيوم يتنيخروسنإ ينادناموكبوسلا
 .٢٠٢٠ لوأ نيرشت ،كيسكملا

                                                   
 ،سابايشو ناتاكوي يتيالو يف ةيحايسلا نكامألا طبرل ةيكيسكملا ةموكحلل "اياملا راطق" عورشم ىلإ ةراشإلا 10
 اهنكسي يتلا يضارألاب ّرميو يحايس هّنأ ةموكحلا يعدت راطق ربع ،ةيكيسكملا ةمصاعلاو ،كيسكملا بونجو قرش

  .اياملا بوعش اهحلفيو



 

  15 

 
 

 يأ ؛يسكع هاجتإب عبتُيس ،رفّسلا لثم .سداسلا ءزجلا هنإ ،معن :ةظحالم
 ءزجلا يتأي مث نمو ،ثلاثلا هدعبو ،عباّرلا هدعبو ،سماخلا ءزجلا هعبتيس
  .لوألا ءزجلاب يهتنيسو يناثلا


