


 

 



 
 

 



 
 

 )م2021 – م2018( ةــــيتيوكلا ةــــلأسملا يف صوــــصن
 ىـــلوألا ةــــعبطلا

 م2022 - ـه1443
 ةــــظوفحم ةــــفاك عــــيزوتلاو رــــشنلاو عــــبطلا قوــــقح

 ةدــحتملا ةــكلمملا ,ارــتلجنإ - اــيلعلا دــيلا ةــئيه
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 +ـــــــــشانلا %ـــــــــمدقم

 
 خيــشلا اــيلعلا دــيلا ةــئيهل ماــعلا راــشتسملا اــهبتك لئاــسرو صوــصنل رــيرحت وــه باتكلا اذه
 ناــك يــتلاو ,م2021 ىلإ م2018 ماــع ذــنم ,ندــنل يف يرارطــضالا هاــفنم يف ,لــيملا دــمحم
 يلــحملا عراــشلا ةــيعوتل ;رارــقلا باحــصأ نــم نيــينعملا ىلإو يتيوــكلا بعــشلا ىلإ اــههِّجوي
	.ىرخأ ةهج نم اًيجراخ ةطلسلا ىلع طغضلاو ةهج نم
 ريــمأ مــكح نــم دــقع ةــبارق )م1997 ماــع دــيلاوم نــم وــهو( لــيملا خيــشلا كردأ دــقل
 نــم نهلثــمو ,)م2006 ماــع َّىفوــتملا( حابــصلا دــمحألا رباــج خيــشلا لــحارلا تــيوكلا

 ,)م2020 ماــع َّىفوــتملا( حابــصلا دــمحألا حابــص خيــشلا لــحارلا تــيوكلا ريــمأ مــكح
 ةــيعماجلا هتــسارد لامكتــسال ةدــحتملا ةــكلمملا ىلإ اهدــعب ثــعتبُا ,م2015 ماــع ىلإ كــلذو
 تــعطق اــم ناــعرس نــكلو ,ةــيتيوكلا ةــموكحلا ةــقفن ىلــع »ةيــسايس موــلع« صــصختب
 تلــصو( ةيــسايس داــعبأ تاذ ةيئاــضق ماــكحأب هــتقحالو ثاــعتبالا جماــنرب هــنع ةريــخألا
 ,ةيــسايسلاو ةــينيدلا نوؤــشلا يف هـــتاحيرصت ةــيفلخ ىلــع ,)يباــيغ نجــس ةنــس 53 ىلإ

 نــم هدــقتعي اــم ىـــضتقمب يــتلا هــتاعلطتو ,ةيمالــسإلا ةدايــسلا قــيقحت لبــس يف هتارُّوــصتو
 ةريــثملا هتطــشنأو ,)يدــهملا ماــمإلا( اــيلعلا دــيلا بحاــص روــهظ لــيجعت بــجوت نأ اهنأــش
 .»دالبلا يف ةيساسألا مظنلا مدهت« اهنأب ةلودلا اهارت يتلاو ,لدجلل
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 تــيوكلا اهتــشاع ةــساسح ةــلحرمل بــتاكلا ةــياور قــيثوتل يتأــي باــتكلا اذــه دادــعإ نإ
دــقان ناــسل ىلــع ,اــهلهأو

ــقطان ,ةــنهادم نود ةــمات ةـــحارصلاب مَّــلكتو ةــيرحلا لاــن ٍ  يف امــب اً
 ةــضبقلا تذــختاو ,راــنلاو دــيدحلاب مــكحت ةرسأ ةوطــس تــحت شيــعي يذــلا بعــشلا رئامــض

	.دالبلا يف ةيلاعلا تاوصألا دض اهل ةسايس ةديدحلا
 ةركاذــلا عاجرتــسا ليهــستل ;تاــجيرختو تاــقيلعت شماــهلا يف )رشاــنلا نــحن( انعــضو
 ةحــضاو نوــكت ال دــق يــتلا ةــيانكلا وأ ,حـــيملتلاب اـــياضقلا ضــعب ىلإ ةراــشإلا متــي امدنع
	.اًيدعاصت اهخيراوتل اًقفو نيوانعلا انبَّترو امك ,هيسن وأ ثدحلا هتاف نمل
ــعفان لــمعلا اذــه نوكي نأ لمأن اننإ  ,ةــبقحلا كــلت يف ىرــج اــمو يتيوــكلا نأــشلاب متــهملل اً
 ,ةريغــصلا ةــلودلا ىلــع ةــئراط ةرهاــظ اــهيف تزرــبو ,ريــظنلا عــطقنم داــسف اــهيف رــهظ يتلا

 ,ريــبعتلاو يأرــلاو رــكفلا ةــيرحل باــهرإو تالاــقتعا نــم لــصحي اــمل ةــعَّقوَتُم ةــجيتن يــهو
 نــم قــحب لــمعلا ىلإ مهقوــقح ةــسراممب نيــمهَتُملا نييتيوــكلا نــم ريــبك ددــعب تــعفد

 دــيرغتلاب حمــست ىرــخأ لودــل يسايــسلا ءوــجللا قــح وــهو ,اًــيلود ةــلوفكملا مهقوــقح
ةرئاــج ٍماــكحأ نــم اورَّرــحتيل ;ثــحبلاو ةــعاذإلاو نيودــتلاو

 ةــمهبم نيناوــق ىلــع دــمتعت ٍ
 .مهقحالت ةيبابض تاحلطصم تاذ
 

 رــشاـنلا
***	
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 !ءاوــــــــــشع طــــــــــبخ ..تـــــــــيوكلا

 م2018 لــيربأ 7
 

 اهرودــب تبَّبــست يــتلاو ,ةدــيدملاو ةــشئاطلا ماــكحألاب ساــنلا يتيوــكلا ءاــضقلا مــلظ دــعب
 ءاــضقلا ىوــعرا اًريــخأو ;لــقتعملا يف مهنــم نيرــخآ عوــبقو ,مهيــلع موــكحملا ريــجهت ىلإ

ــت !)1(»يئادــع ريــغ« هراــبتعاو ءاــسؤرلل ةءاــسإلا ةــبوقع ءاــغلإب هــشطبو هِّــيغ نــع  اــم ىرُ
 نــم اــهزومرو تــيوكلل ةءاــسإلا مأ ?)2(عــفُر دــق رــطق راــصحَأ ?َّريــغتو دجتــسا يذــلا
	 ?فقوت دق ةقيقشلا لودلا ينطاوم
 باــسح ىلــع )3(»مـــكئاقشأ« ءاــضرإ يف نيقابــسلا متــنك ;مكماــكحأ نوــمولكملا ىــسني نــل
 ,مهيــلع متــمكح نــم نونــضتحي -مــهل ءاقــشأ متــنأو- راــصحلا لودو اذــه ,مكئاــنبأ

	 !مكيلإ اوؤاسأ نمم مهينطاوم نع فرطلا نوُّضغيو
	

 
 ;ةيداملا لاعفألاب »ةلودلا نمأ« نوناق نم ةــعبارلا ةداــملا »ةــيروتسدلا ةــمكحملا« ترــصح ,م2016 ماع يف (1)

 وه ةيــسايــسلا تاقالعلاب يداملا رارضإلا نوكيل ,ميرجتلاب ءاــضقلا راــسم ِّريغي نأ هنأــش نم يذلا رمألا وهو
 .طبيرخلا لصيف راشتسملا ةسائرب ,م2019 ماع يف زرابلا »زييمتلا« ةمكحم مكح يف امك ,ةَدْمُعلا

 .م2021 ماع علطم ىلإ م2017 ماع فصتنم ذنم رطق عم ةيسامولبدلا ةمزألا ىلإ ةراشإ (2)
 يتأيو ,ةيمالـسإلا ةيبرعلا لودلا هب دارُي ,ةيلودلا تاقالعلا يف عَدتبُم حلطـصم وهو ,»ةقيقـشلا لودلا« ينعي (3)

	.»ةفيلحلا«و »ةقيدصلا« لودلل ًةاكاُحم
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ــقح براــه ةــلادعلا نــم موــيلا وــهأ ?ةــلادعلا نــم براــهلاب هومتمــصو نــمع اذاــم  ,اً
	!?ءيسُي نمع ءازجلا ذيفنت فقوب تضق اهسفن »ةـلادعلا«و
 نــم عاــض اــم نوــضِّوعتو ,مــهل نورذتعتــس لــه ?عباــق نجــسلا يف وــه نــمع اذاــمو
	!?ءافرشو رارحأ مهنأب بعشلا نومهفُتو ,مهلمش عدص نوبأرتو ,مهرامعأ
 ال جرــح يف متــعقو دــق »مـــكئاقشأ« ـــل مكقلمتــب نأو ,فعــضألا مكنأــب نآلا متــنقيت
 نييــسايسلا نيــئجاللا نــم ٍلــجو يف نآلا مــترصو ,)1(ةــيلودلا تامظنــملا ماــمأ هــنم صاــنم
	!جراخلا يف مكينطاوم نم
 ةطغاــض ةــيجراخ ةــهبج لِّكــشيس اهباحــصأ ةــقحالمو تــيوكلا يف تاــيرحلا قييــضت

	.يسايسلا تيوكلا عضو هلمتحي ال ام اذهو ;اهل ةضراعمو
 يأر درــجمل ,لاــقتعاو دـــيرشتو ةــقحالم نــم يتيوــكلا بابــشلل ثدــحي اــم ينفــسؤيل هــنإ

ةدــلب يف ,رــح روفــصع هــنأ كلذــب بــسحي ,هــب دَّرغ
 لــهأ ريــغ طُّلــست الوــل ةــيرحلاب تــفِرُع ٍ

	!ةهازنلاو ةءافكلا
ــفوخو ــجوتلا اذــه ىماــنتي نأ نــم اً  يف -اهباحــصأ ةــقحالمو تاــيرحلا قييــضت- تــيقملا هُّ
 سكاــعُت ةــفتاكتم ةــفقو نــم دــب ال ;ةقيقــشلاو ةقيدــصلا ناــطوألا نــم هريــغو زــيزعلا اننطو
ةدلب ِّيأ يف يسايسلا هُّجوتلا نأل ;ةوقب هُّجوتلا اذه

	!»دـُسَت قِّرـف« أدبم وه يأر اهُّزهي ٍ

 
 م2018 ماـعل تـيوكلا يف ناـسنإلا قوـقح ةـلاح اـهل رــيرقت يف ةــيلودلا وــفعلا ةــمظنم تـــضرعتسا (1)

 ىلع اهل رربم ال دويق ضرف تاطلـسلا تلـصاو« :ةمدقملا يف تلاقو ,)MDE 17/9909/2019 :ةقيثولا مقر(
 ,ةموكحلا يدقتنم ضعب نجسو ةمكاحم لالخ نم كلذ يف امب ,يملسلا عمجتلا ةـيرحو ريبـعتلا ةــيرح يف قــحلا
	.»يئانجلا ريهشتلا نيناوق بجومب
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 ةرــملا هذــه مــكحلا ماــظن ريــيغتب بــلاطُت ;جراــخلا نــم ةــسرش ةــضراعم دهــشتس تــيوكلا
	.نيناوقلا يف تاحالصإ ثادحإ وأ ةموكحلا طاقسإب ةبلاطملاب ءافتكالا نم ًالدب
 نأ دــعب اًــيلود ةــلوفكملا مهقوــقح نــم قــح ىلــع لوــصحلا ىلإ نييتيوــكلا نــم ريــثك ىعــسي

ــعرذ اوقاض ــحرتو ,ريــبعتلا ةــيرحب عَّــتمتت ةــلود ىلإ ءوــجللا قــح هــنإ ..مهدــلبب اً  كــيأرب بِّ
	!ةطاطم ةيبابض تاحلطصم تاذ ةمهبم نيناوق اهيف سيل ,هبهذم ناك اًيأ

ـــس تـــيأر نإ بـــجعت ال
ِ

 تارهاـــظملل تاـــطحم ةـــيبروألا لودـــلا يف تـــيوكلا تاراف
	!)1(»ةـيعمقلا« ـب مهلود ةموصوملا اهئاقشأ راقم ىقابك ;اهدض تاماصتعالاو
 ةــيلودلا تامظنــملا ةــبطاخمب لاــضنلاب رمتــسأس ;اــيناطيرب يف ئــجال يتيوــك نطاوــمك
 .يدرتملا تيوكلا لاح مهل حِّضوأل ;ةينعملا

*** 
  

 
ــسك (1)  تاجاجتحالا ببــسب ءودهب معنت ال يتاللا اهريغو ةيدوعــسلا ةيبرعلا ةكلمملاو نيرحبلا ةكلمم تارافِ

 .اهتاباَّوب مامأ يعوبسأ هبش لكشب ثدحت يتلا تاماصتعالاو تافاتهلاو
 ريرقت يف )م2018 ربمسيد 5 خيراتب ةلحنملاو ,ايلعلا ديلا ةئيهل ةكولمملا ةيمالعإلا ةسسؤملا( »رـــَجَه« ةانق تقَّثو
 يف ةينيرحبلا ةرافـِسلا مامأ عميـشم يلع بارضإ يهو ,تاجاجتحالا كلت نم ةدحاو ,»نيرئاثلا ِرب« ناونعب يئرم
 كاـبرإ ىلإ ةراـفِسلا باـتعأ ماـمأ لـصاوتملاو حوتفملا ماعطلا نع هبارضإ ىدأ دقل ;كانه لقتعملا هيبأ لجأل ندنل
  !ماصتعالا ناكم مامأ نم رمي الئل ةرافِسلل يفلخلا بابلا ىلإ للستلا ىلإ ريفسلاب ىدأ يذلا رمألا ,اهويسامولبد



  
10 
 

 

 !+ـــــــــيمألا وــــــــــمس اـــــــــي مــــــــــهطورشب نوــــــــــعجري كـــــــــلايع

 م2019 رــياني 13
 

ــعَأ ــحالصإ« ىمــسُي نأ ردــجألاف ;»لـــماشلا وـــفعلا« حلطــصم ىلــع ةدــشبو ضَِرتْ  اـً
 ةدــيقملا نيناوــقلا ةنايــصو بيذــهتب أدــبي اذــه حالــصإلاو ,»ةـــينطو ًةـــحلاصم« وأ »ًالـــماش
 نورــظتني ال رارحألاــف ,ةــلامعلاو ةــنايخلاب مــهتُا نــم لــك راــبتعا عاــجرإو ,ًالوأ تاــيرحلل
ــمرج اوــبكتري مل مــهنأل ;اًحفــص الو اًوــفع ال ريــمألا نــم  يف مــه نــمو وــه لــب ,ًالــصأ اً
	!لاصوألا مترتَبو قازرألا متعطق نم اي ,انم نارفغلاو وفعلا بلطب نوبَلاطملا ةطلسلا

 تدــغو تجــضن لــه تــيوكلا ىلإ لــب ,هــتاذل »وـــفعلا« ىلإ ةرظاــن ةلأــسملا تــسيلو
ــبرب يل لــق ..ةــفلتخملا ةــيركفلاو ةــينيدلا وأ ةيــسايسلا اــنتاهجوتو اــنئارآ عــم انبعوتــست  ,كِّ
 هاــفنم نــم داــع دــقل ?)1(يــكلملا وــفعلا نــم )يــنيرحب( عميــشم نــسح ذاتــسألا دافتسا اذام

 
 هــلاقتعا مت مث نمو ,هلمش يكلم وفع دعب ,م2011 رياربف 26 خيراتب ,نيرحبلا ىلإ ندنل يف هافنم نم عجر (1)

 .يكلملا ماظنلاب ةحاطإلا ةلواحم ةمهتب ةايحلا ىدم نجسلاب هيلع مكُحو ,هعوجر نم رهشأ دعب
 مدعل جراخلا يف نيئجاللا نييسايسلا ءاطشنلاو نييــقوقحلاو نييــفحصلا ةَّرــم ريــغ اــيلعلا دــيلا ةــئيه تــعد دقل
 ,رارـــحألا نيـــطشانلا ةاـــيح ىلع اـــهيف نمتؤي ال هذهك تاموكح نأل ;ءابنأ اذكه عم فطاعتلا وأ ةباجتسالا
 ءاغلإب ,يعيرــشتلا للخلا حيحصتب أدبي حالصإلا نألو ,نادجولاو ريمضلا نم ةعبانلا مهئارآ نوــعيذُي نــيذلا
 .تافلملا هذه يف ةدنجأ يأ سأر ىلع كلذ نوكي نأو ,تايرحلل ةديقملا نيناوقلا
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ــيأر ِّريــغُي ال وــفعلا !كاــنه هــيلع ضبــقلا يقلُأــف ;نيرــحبلا ىلإ يراــيتخالا ــهجوتو اً  اً
	.ئدابملا باحصأ دنع اًصوصخو
 !ريمألا ومس اي مهطورشب نوعجري كلايع ..)1(»نوـعجري يـلايع يـبأ«

*** 
  

 
 ,رشابم ثب ربع ,لَّالدلا دمحم ةمألا سلجم بئان هلقن ,دمحألا حابص خيشلا لحارلا تيوكلا ريمأل حيرــصت (1)

 .»ATV« ةانق ىلع »يـسايسلا راوـحلا« جمانرب يف ,م2019 رياني 12 خيراتب
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G ـــــــــحاوIـــــــــتنثا نم ةO: ـــــــــلزهم اـــــــــمإو ،%ـــــــــعرزم اـــــــــمإ%! 

 م2019 وــيام 12
 

نايحأ يف
 ًةفــسلف ةطــسفسلا نــم ذــختيف يسايــسلا باــطخلا يف لُّزــنتلا ىلإ ءرــملا رطــضي ةريثك ٍ

ــلَغ امدــعب نوريــثك يــعم لــعفيو لــعفأ اذــكه ;دــقنلا يف هــل ــساو ,اــنلامآ سأــيلا َبَ  تلوتْ
ــس هــنوك ودــعي ال هــلك اذــهو ,اــناءاجر ةــبَيخلا او ,حالــصإلا نــع زــجع نــمل ةَوْلُ

ِ
ــس  فَْزنَتْ

ــحدر هــتقاط قورــخلا عــيقرت  ًامتــح بــيعلاو !ةرداــب ىــتح الو َّريــغتي ءيش الــف ;نمزــلا نــم اً
 يف بعــشلا كارشإ ةلأــسم نأ مــهفي نأ يف لــباقلا ةــيلباق يف لــب ,دــقان اذــكه يف سيــل
ــع ةطلــسلا

ِ
 ريوــطت يف نــكر يساــسأ ٍلكــشبو ربــتعُي ,لوــفكمو قحتــسم هــنوك نــع ةوال

دــمأ ذــنمو ةــمكاحلا ةداــيقلا لازــت الــف ;يسايــسلا لــعافتلا
 ماــظنلا ىلــع لاــيتحالا يف دــهتجت ٍ

 هـــليطعتب ترـــمأو ,تـــلعف دـــقو ,ىرـــخأ ةرـــم هــيلع بالــقنالاو ,ًةراــت يروتــسدلا
 .)1(ةرم رـيغ

 
 سلجم َّلُح ,م1976 ماع يفو .سلجملا دـييقتل ةـلواحم يف ةــمألا ســلجم تاــباختنا ترِّوُز ,م1967 ماع يف (1)

 رباج خيــشلا ررق ,م1986 ماع يفو .ملاــسلا حابــص خيــشلا رمأ بجومب يروتــسد ريغ ًالح ىلوألا ةرملل ةمألا
 »ينطولا سلجملا« ئـشنُأ ,م1990 ماع يفو .ةمألا سلجم ةـسـسؤم فاقيإو روتـسدلا داوم ضعب ليطعت دمحألا
 ماظن لادبتــساب صني اًينوناق ًاليدعت دمحألا حابــص خيــشلا ردــصأ ,م2006 ماع يفو .ةمألا سلجم لحم لحيل
 .ةيباختنالا هترئاد يف بخان لكل دحاولا توصلا ماظنب ةعبرألا تاوصألا

 ةــبق تــحت هــتدارإ يف ةــموكحلا لــُّخدت نــم يــتيوكلا عراــشلا ضاــعتما توــص عــمسي نأ مويلا بقارمللو
 ,تاـبارضإو تاـماصتعاو طوـغض دـعبو ,ناـجللاو سـلجملا سـيئر باـختنا يف اـهتيوصتك ;ملاـسلا هللا دبع
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ــعون يفــضُي ءاــطغو ,ةــعرزملا هذــه يف يلكــش رــمأ الإ وــه اــم ةداــس اــي اذه روتسدلاو  نــم اً
ــفنتُملا ةطلــسلل ةـــينمزلا ةدـــملا ةـــلاطإل ةـــجيتنلاب ةـــيعرشلا  »ةـــلود« مــسا بــستكتلو ,ةذِّ

 عــم لــماعتلا يف نيــضعتمملا نــم اــنريغلو اــنل ًةــجهل ةطــسفسلا تــناك اــنه نــمو ;رــثكأ ال
ــقوتي ال ,هــسفن مرتــحي الو ,ةيروتــسدلا دــعاوقلل ىــندألا دــحلا مرتــحي ال نــمف ;ماــظن اذكه  عَّ
	.همارتحا سانلا نم ضرتفي وأ

ـــم حالـــصإو قورـــخ !ةـــظحل  ةداـــيقلا اـــهعمو ,»ةدــــيشرلا« اـــنتموكح :باوـــجلا ?نَ
 اــهيف ةــلود تــيوكلا نإ اولاــقف مكوعدــخ ..ًالــصأ دــحاو ءيش امهنأــب قــحلاو ,ةيــسايسلا

 ;تاــسسؤملا وــهو ةــموكحلا وــه يريــمألا ناويدــلا ,تاــسسؤمو ةــيطارقميد ةــموكح
 لــب ,اهدــيب رارــق الو ,ةــلودلل ةــماعلا ةــسايسلا مــسر ىلــع اــهل ةردــق ال »ةـــينوترك« ىلُوألاَف
ــج نوــفرعي ال سيــئرو ءارزو نــم اــهباطقَأ نإ  ةــيناثلاو !اهمــساب ردــصت يــتلا تارارــقلا َّلُ

	.كلت بجاو نع ًةباين جماربلا عضتو عيراشملاب موقت نم يه
ــس اــهنإ ;فُّــلكت نودو راــصتخاب  ..مهتارارــقو مهعيراــشم ,)1(كــلمتو مــكحت !ةرسُأ ةوطَ
 نــم نطاوــملا فِرــعَي الــف ;هــئانبأ لبقتــسمو هريــصمب ةــقلعتملا تارارــقلا نــع بَّيغُم بعشلا

 
 يف دــهعلا يلو جرــخف ;هــباونو بــعشلا بــلاطمل حابــصلا دــمحألا فاوــن خــيشلا تــيوكلا ريــمأ عــضخ
 نأو ,ســلجملا لــح نــلعيل ,اــهئاقلإب ريمألا هــفَّلك ةيخيرات ةملك يف ,م2022 وينوي 23 خيراتب ,زــفلتم باــطخ

 ;ةفلتخملا هناجل وأ ,هسيئر رايتخا يف ,مداقلا ةمألا سلجم تارايتخا يف« لَّخدتت نـل لـحلا اذـه دـعب نم ةـموكحلا
 .»هتارارق ديس سلجملا نوكيل

 نــطاوملا خرــصيو ,»ناكسإلا« ةرازو نم رمعلا تيب ىلع لصحيل نمزلا نم نيدقع وأ دقع يتيوكلا رظتني (1)
 نيبَّرقملل اًتويب »يريمألا ناويدلا« ِبَهي ,لباقملا يفو ,»تيب رطان« :اًفتاه تاونـسل يعامتجالا لـصاوتلا عقاوم يف
 :اــًتويب مــهؤامسأ ةــيلاتلا ناوــيدلا ىدــهأ ,ًالــثم دــمحألا حاــبص خــيشلا لــحارلا ريــمألا دــهع يفف ;هطالب نم



  
14 
 

ــي الو ,دالبــلا يف ةــيمنتلا تاروــصت عــضي  مــهفي الو ,هــتايح ىلــع عيراــشملا هذــه رــثأ كِردُ
	.)1(نطاومك عيراشملا هذه هينعَت فيك

ــس  عـــيرشت ىلــع ةرسألا ضرتــعت الو ..رارــقلا ةــلودلا كراــشي ال بعــشلا نأل ;ةرسُأ ةوطَ
ــحورطم هــتدرأو هتطقــسأو الإ بعــشلا باوــن هــعَّرش  ِربُــتعُا رــهدزاو ءيش ىــمَن نإو !اً

مو لضف
ِ

	.انيلع مهنم ةَّن
ــع اياــضق حولَت تيوكلا قفُأ يف

ِ
 هذــه ريــصم ةــفرعم يف ريــبك ٍسجاــه ماــمأ بعــشلا عــضت ةَّد

	.ةقطنملا تامزأب رَّثأتت كَّكفملاو قَرتْخُملا اهماظنو اهمجح ةعيبطل يتلا ةلودلا
 !)2(»راـهنلا نـطو« اي هللا َكل

*** 
  

 
 دهفلا ناملس دهف ةرون ,)اًبيرقت اًماع 17 هرــمع .م2015 ربــمسيد 2 خــيراتب( حاــبصلا رــصانلا دــلاخ هللا دــبع
 .)م2016 ويلوي 3 خيراتب( يمورلا دـمح فسويو ,)م2016 سرام 28 خيراتب(

 .»2035 تيوكلا« ةيؤرك (1)
 .يلسروب ردب رعاشلا اهبتك ,م1991 ماع تيوكلا ريرحت دعب تردص ةريهش ةيتيوك ةينغأ ناونع (2)
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 !%ـــــــــلحلحلا اـــــــــًيبآ تاـــــــــم

 م2020 رـبمتبس 29
 

 مــكحلا نــم تاونــس دــعب ,)1(موــيلا ةــينملا حابــصلا دــمحألا حابــص تــيوكلا ريــمأ تــفاو
ــكرات اــهمتخ ,ةريغــصلا ةــلودلا ىلــع ةبيــصع ثادــحأ اــهتقفار ,ةــليوط ــع اياــضق هــفلخ اً

ِ
 ةَّد

	.)2(هتوطس مايأ اهتلحلح ىبأ
توــص يأو هيــضراعم دــض ةــيديدحلا ةــضبقلا أدــبم لــحارلا يتيوــكلا ريــمألا ذــختا

ٍ 
 :دــنب تــحت تــيوكلا ةــلود عــضت نأ اــيلعلا دــيلا ةــئيه نــم تــبلط ببــسلا اذــهلو ,)3(زراــب

 
 .م2020 ربمتبس 29 يف (1)
 راــسملا عــيرستل دــمحألا حاــبص خــيشلا تــيوكلا ريمأل ةيبعش تادشانم دعبف ;»لماشلا وفعلا« نوناق اهنم (2)

 تيوكلا ريمأ تامَأ ,جراخلا يف نييــسايــسلا نيئجاللاو يأرلا ءانجــس ةيــضقل ةياهن عــضوو ,دالبلا يف يسايــسلا
 ةيناـسنإلل ٍعار هنأب هرهظمتو هتاـضقانت ةحيـضف نم هـسفن جرخُيل ;هدامتعال هيلإ لـصي نأ لبق ناملربلا يف نوناقلا

 .ناملربلا ىلع رطيسُمو ةيطارقميدلاب ثباع هنأ قحلاو ,اهقوقحل نضاحو
 مغر يناملربلا يباختنالا ماظنلل هرييغتك ;دالبلا يف يطارقميدلا ماظنلاب ٍةرم ريغ ثبع دقف ,ىلوألا ةرملا تـسيل هذه
	.تاطلسلا لالقتسا أدبم عم ضقانتيو هتاحومط فلاخي هنوك ,رييغتلا اذهل بعشلا ضفر

 حابـص خيـشلا لحارلا تيوكلا ريمأ همدختـسا املاطل حالـس ,نينطاوملا نم )ةينطولا ةيوهلا( ةيـسنجلا بْحـَس (3)
 رابكلا دــض اهمدختــسي ام ًةداع ةــسايــس يهو ,دالبلا يف ةيلاعلا تاوــصألاو يبابــشلا كارحلا تاكــسإل دمحألا
	.يمجعلا دعسو ,شغربلا هللا دبع ,يرمشلا ربج دمحأ ,يضوعلا ليبن :مهيسانج تبِحُس نممو ,راغصلا فاخيل
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 تــناك ,اــهيف ناــسنإلا قوــقح تاــكاهتنا نــع فــشكلا يف دــجلاو ,»غـــلاب ماـــمتها تاذ«
	.ةكَهتنملا قوقحلا كلت سأر ىلع داقتعالاو ريبعتلا ةيرح

ــبإ تــيوكلا ىلــع طغــضلل اــهتاقالع تلمعتــساو اــهتاودأ ةــئيهلا تــلَّعف دقل  ريــمألا مــكح ناَّ
فــكلل لــحارلا يتيوــكلا

 نــكمي عــضو ىلإ لــصت الئــل ,)1(هاوــفألا ميــمكت تاــسرامم نــع ِ
 

 .تايرحلل ةديقملا نيناوقلا دض ةلمح ايلعلا ديلا ةئيه تداق ,م2018 ذنم (1)
 اهيف تبلاط ,مناغلا يلع قوزرم ةمألا سلجم سيئر ىلإ ةـلاسر اـيلعلا دـيلا ةـئيه تلسرأ ,م2019 رياربف 12 يف

 .تايرحلل ةديقملا نيناوقلا ليدعتب
 ,ساموت ثيراغ يناطيربلا بئانلاب ليملا دمحم خيــشلا ,ايلعلا ديلا ةئيه راــشتــسم ىقتلا ,م2019 سرام 15 يفو
 .تيوكلا ةلود يف تايرحلا فلم هعم ضرعتساو
 :نيئجاللا ريدصت« ناوـنعب ةـيبرعلا ةـغللاب اًزــجوم اًريرقت ايلعلا ديلا ةئيه تردصأ ,م2019 ويام نم يناثلا يفو
 ةرهاظ روهظ ءدب ىلإ حوـضوب راـشأ ,»يسايـسلا ءوجللا نييتيوك بلط ةرهاظب ةقلعتملا ةيـسيئرلا تاروطتلا قيثوت

  .جراخلا ىلإ يسايسلا ءوجللا يهو ,تيوكلا يف ةديدج
 وـــينوطنأ ,»ةدـــحتملا مـــمأ« ـــلل ماـــعلا نيـــمألا ىلإ ةلاـسر ليملا دمحم خيـشلا ثعب ,م2019 ويلوي 9 يفو
 زكرم«و »يناسنإلا لمعلا دئاق« :اـــهريمأو تـــيوكلل نيـــحونمملا نيـــبقللا بـــحسب اهيف بلاطي ,شـــيريتوغ
 .بلطلا اذه بابسأ اًحضوم ,»يناسنإلا لمعلا

ـسلا مامأ ةتماـص ةيجاجتحا ةفقو ايلعلا ديلا ةئيه تمظن ,م2019 ربمفون 10 يفو  ةبلاطم ,ندنل يف ةيتيوكلا ةرافِ
 مئارجلا نوناـق« :ةـعبرألا ةدـيقملا نيناوقلا لـيدـعتب ةـبلاـطمو ,نييــساـيــسلا نيلقتعملا نع يروفلا جارفإلاـب
 .»ةلودلا نمأ«و ,»رشنلاو ةفاحصلا« ,»عومسملاو يئرملا« ,»ةينورتكلإلا

 نيب ةيتيوكلا ةيـسنجلا« :ناونعب ةيبرعلا ةغللاب اًزجوم اًريرقت ايلعلا ديلا ةئيه تردـصأ ,م2019 ربمـسيد 30 يفو
 .ةيتيوكلا ةيسنجلا حنم يف يرصنع زييمت دوجو ىلإ راشأ ,»ينيدلا ءامتنالاو ينطولا ءامتنالا

 ام هيف تقَّثو ,»ةريغصلا ةلودلا يف ةمزأ« :ناونعب اًريرقت ايلعلا ديلا ةئيه تردصأ ,م2020 ربمسيد نم يناثلا يفو
 يف دئاــسلا عــضولا هيف تمَّيقو ,تيوكلا ةلود يف ناــسنإلا قوقحل تاكاهتنا نم م2020 ماع ةيادب ذنم هتدــصر
 .دصرلاو ٍةبقارملا يف هتلذب ٍدهج دعبو ,)ربوتكأ ىتح رياني ذنم( رهشأ ةرـشع ترمتسا قلق ثعاوب دعب ,دالبلا



  
17 
 

ــحي ,»يسايــس دادــسنا« هــنأب هــيلع قــلطي نأ  وأ يــحنتلا ىلــع اــمإ اــهربُجيو ةطلــسلا جِرُ
	.ةمغرُم بلاطملل ةباجتسالا
ــسلل  ةرطيــسلا تــمكحأ يــه نإــف ;جراــخلاو لخادــلا يف ةــضراعم موــيلا ةــيتيوكلا تاطلُ

	?اهنم ةيجراخلا ىلع ردقي ىرت اي اذ نمف ,اهتبَّدَأو ةيلخادلا ىلع
ــشل وأ اًــيثبع سيــل تــيوكلا ةــلود فــلمب اذــه اــنثارتكا نأ دــيب  نــم وــه لــب ,اياــضقلا يف ٍّحُ

 اهراــشتسم يتفــصب اًيــصخش َّيلــعو ,اــيلعلا دــيلا ةــئيه ىلــع سِروــم يلــعف داهطــضا ميمص
	.اهدِجومو

*** 
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 !وــــــــــه نوـــــــــكي Iـــــــــقو قـــــــــطنملا _ـــــــــبشي مالـــــــــك

 م2021 لــيربأ 21
 

ــه نــم ةــضفْضَفلاو ةياكــشلا هــبلغت رباــع يسايــس ثيدــح يف  هبحاــص نــم ذــخأ غــيلب ٍمَ
ــسيلح هــموي ذــنم هــفرعأ يتيوــك قيدــص عــم ,اًذــخأم ــعلاب هرادــل اً  فرــعي ال ,هناــسلل اً
 يف ثيدــحلا الإ اًــيبآ ;ةنيكتــسملا هــعئابط بــلغ كاذ موــي عُّــبطتلا نأ الإ ,هــفرعت الو ةــسايسلا

	.فرطلل ٍضغ وأ زواجت نود هدنع فوقولا بجوتسي »اـًيسايس« هربتعا نأش
 سفنــلا تاــجلخل لداــبت هــنأب هرـــصح نــكمي ال رمألاــف ,ةــشهدلا يتلاــنو ةربــنلا ينتمدــص

	.هئانبأ تمَسب ُفَرْعَأو دلبلا اذه نبا انأف ;ريثكب دعبأو قمعأ رمألا لب ,الإ سيل
 ,ةريغــصلا هعيراــشم ســمي يداــصتقا ررـــضت اــهنوك ودــعت ال يــهف ;ةيــضقلا مــتدرأ نإ

 اــهقمع مــتدرأ نإو ,هدــحو هــصخي ال رمألاــف ,)1(»اـــنوروك« ةــحئاجلا يف هريــغ لاــحك
	.بْيَجو زبُخ ةلأسم نآلا ةلأسملاف ,ًاليس ئلتمت ةَيْبُز اهنأكو ,قنحو ةمقن يهف ,اهادمو

 
 تاقالغإ ضرف ىلإ تَّدأ ,م2019 ماع رخاوأ ذنم ةحئاجب ببـست يذلا ,»دجتـسملا انوروك سورياف« ينعي (1)

	.ةقوبسم ريغ رئاسخ دَّبكتت ملاعلا يف ةطسوتملاو ةريغصلا ةيراجتلا تاعورشملا لعج يذلا رمألا ,لاوجت رظحو
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ــسو ةــطخلا بايغ وكشي هفَ
ــق ِ ــس بهذــي مهرــمأ لزــي مل نيذــلا دهــشملا داُّوُ

ِ
 بحــصت ,)1(الاف

ــشبُي يموــكح باــطخ هــجتنأ سجاوــه هذــه هتياكــش  يف كيكــشتو ,)2(بــئارض ضرــفب رـِّ
	.)3(نيفظوملا بتاور عفد ةيناكمإ
ــصْنَا

ِ
 ريــطخلا هلكــش ,تــيوكلا يف مداــقلا كارــحلا لبقتــسم يماــمأ حوــليو ,لوــقي اــمل ُت

 هذــهف ,)4(ريــخألا يف تــلعف امــك هــضاهجإ ةطلــسلا ىلــع بعــصي كارــح ..ةدــيدجلا هــتلُحو
 زــبخ ةلأــسم تــلق امــك ةلأــسملا نألو ,»نيـــميانلاو نيـــبراشلاو نيـــلكاملا« هــباطقأ ةرــملا

	.)5(ةلودلا لصافم يف يرـشتسملا داسفلاو ةيندملا تايرحلا امهيلإ فضأ ,بْيَجو

 
 :لاق هللا لوـسر نأ ىبتجملا نـسحلا مامإلا نع ,ناذاز رمع يبأ نع هدنـسب ,»يلامألا« يف يسوطلا خيـشلا ىور (1)

 .»اوكرت ام ىلإ اوعجري ىتح ًالافس بهذي مهرمأ لزي مل الإ ,هنم ملعأ وه نم مهيفو ًالجر اهرمأ ةمأ تَّلو ام«
 ةبيرضو ,ةفاضملا ةميقلا ةبيرضل تاحرتقم ةيتيوكلا ةموكحلل نكلو ,تــيوكلا يف دارفألا ىلع بــئارض ال (2)

 ةيلحملا ةحاسلا يف شاقنلا دعاصت .ةيطفن ريغ تاداريإ نم ةينازيملا ليومتل لـحك ;بـيرقلا ىدـملا ىلع تاـعيبملا
 .م2021 ماع علطم ذنم عوضوملا اذه لوح

 نأب ,م2020 سطـسغأ 19 خيراتب ةدقعنملا ,ةمألا سلجم ةـسلج يف ,ناتيـشلا كاَّرب يتيوكلا ةيلاملا ريزو دافأ (3)
	.بعشلا ىدل اًفواخم راثأ يذلا حيرصتلا ,»لبقملا ربمفون رهش ةياغل بتاورلا ةيطغتل يفكت ةرفوتملا ةلويسلا«

 عاطتـسا يتلاو ,ةلماـش تاحالـصإب ةبلاطملا م2011 ماع علطم ةيبعـشلا تاجاجتحالاو تابارضإلا يهو (4)
 اهطاقـسإ اهنم ,تالوج ةدع يف هيلع اهراـصتنا دعب اهـضاهجإ حابـصلا دمحألا حابـص خيـشلا لحارلا تيوكلا ريمأ

 .م2006 ماع مكحلا ديلاقم هيلوت ذنم ريمألا اهنَّيع يتلا حابصلا دمحملا رصان خيشلا ةموكحل
 يف نيكراشملا ىلع ةيعامج تانادإ نمف ,يبعشلا كارحلا ىلع لحارلا تـيوكلا ريـمأ رـصتنا ,رانلاو ديدحلا ةسايسب
 .يسانجلل بحسو نيرخآ ريجهت ىلإ ,كارحلا

 ةفاحـصلا رمأي بـضاغ باطخ يف دمحألا حابـص خيـشلا لحارلا تيوكلا ريمأ رهظ ,م2019 ربمفون 18 يف (5)
 عارذلا« اهيف مهتملا يتيوكلا شيجلا قودنـص ةقرس ةيـضق لايح ,نايـسنلاو ُّرتـستلاب بعـشلاو ,تمـصلا مازتلاب
 .كرابملا رباج خيشلا ,»ءيش لكو يسركلا نم ربكألا«و ,حارجلا دلاخ خيشلا ,تيوكلا ريمأل »نميألا
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ق ,تاعادــيإو تاباــسح مخــضت ,ريــبعت ةــيرح
ِ

ــضيِّب  مل ,نيواــنعلا تــناك ,)1(ىواــشرو ةَ
 دــئابلا كارــحلا يف جاــجتحاو لاجــس لــحم بعــشلل رشاــبملا يلاــملا رارقتــسالا ســم نــكي
 اذــهو ,ال مأ عدويــس لــه هــبتار يف نطاوــملا كــشي نأ هــلك تــيوكلا خيراــت يف الو ,)2(طــق

	.دمُحت ال ىبقُعب رذنُي ريطخ لُّوحت ةيسايسلا مولعلا يف
ــسمتو لوــصألل عييــضت ,ملؤــم دهــشم  ,لــضافألل ريخأــتو لذارألــل ميدــقتو ,عورفلاــب كُّ
	.)3(لودلا رابدإ ىلع لدَتسُي اذهبو

 هــلام يتيوــكلا :وــه نوــكي دــقو قــطنملا هبــشي مالــك ..يلُّيــخت هــمالك ماــتخ ددــب اــم ناــعرس
	!ارب انعلط سولف وكام اذإ ,تارهاظم لزنيو سمشلاب علطي قلخ

*** 
  

 
ــضيِّبِقلا« (1)  ,هتمذ تيرتــشُا بئان لك ىلع قَلطُي ,م2009 سلجم ءاهتنا ليبُق رهظ ,دَّلوُم يبعــش حلطــصم ,»ةَ

 .ةدَّدُحم فقاوم يف هتاوصأ لباقم ةموكحلا نم ايادهو ريناند ضبقب مهَتُيو ,هباسح مَّخضتو
 :نييدايسلا نيقودنصلا نم يلاملا اـهزجع دـس ىلإ ةـموكحلا عـَفَد ,لـيدب داصتقا نع ثـحبلا مدــعو ردــهلا (2)

 ىلع تدمتعا اهنأل كلذ ;يجراخلاو يلخادلا ضارتقالا نمو ,»ةمداقلا لايجألا قودنــص«و »ماعلا يطايتحالا«
 .لخدلل ديحو ردصمك طفنلا

 رابدإ ىلع لدتسي« :هـلوق بـلاط يبأ نب يلـع ماـمإلا نع »ملكلا رردو مكحلا ررغ« يف يدمآلا خيشلا ىور (3)
 .»لضافألا ريخأتو ,لذارألا ميدقتو ,عورفلاب كسمتلاو ,لوصألا عييضت :عبرأب لودلا
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 !ينـــــــــطو اـــــــــي هآ ،ينـــــــــطولا راوــــــــــحلا

 م2021 رــبوتكأ 20
 

ــه ــهي نأ داــك اــمو َّلَ ملو ,)1(متــي نأ داــك اــمو َّمــت لــب ,لَ
ــجَعلا ِ  حلاــصَملاو اــهُّنَف نــكمملاو بَ

 ســمألا تاــمَّرحمو ,)3(ةــبزال اــهيف ةقادــصلا الو ,ةبــصاو اــهيف ةوادــعلا ال ?)2(اهلــصأ
ــساسلاو ةــسايسلا اذــكه يــه ,)4(موــيلا ميــسارم اهخــسنت ــجعتملا رــمأ نإو ,ةَ  اــهنم بِّ

 
 ةقراب تطعأ يتلاو ,حاـبصلا رـباجلا دــمحألا فاوــن خــيشلا تــيوكلا ريــمأ نم ةوعدب ,يــنطولا راوحلا يأ (1)

 وفعلاب ةلثمتم ىربكلا اهتجيتن تناكو ,نمزلا نم دقعل ترمتـسا ةفهلب اهرظتني ناك يذلا يتيوكلا عراـشلل لمأ
 .»وفعلا ريمأ« بقل تيوكلا ريمأ ىلع يتيوكلا عراشلا قلطأ اذه ىلعو ,يسايس يأر اياضق يف نينادملا نع

 يف سبحلاب ةيئاــضق ماكحأ مهقحب تردــص نمع وفعلاب نارمأي ,م2021 ربمفون 8 خيراتب ,ناموــسرم ردــص
 نم ةعومجمو نيقباـسلا ةمألا سلجم ءاـضعأ نم ةعومجم بيـصن نم ردـص يذلا لوألا ناكو ,ةيـسايـس اياـضق
 ,»يلدبعلا ةيلخ« ةيــضق يف نينادملا ضعب لمــش دقف ,يناثلا موــسرملا امأو ,»سلجملا لوخد« ةيــضق يف نينطاوملا

 ,ةــعيشلاو ,ةــنسلا( هحئارش فلتخمب عمتجملا لمشيلو ,يسايسلا رارقتسالاو نزاوتلا نم عون ثادحإل كلذو
 نينادملا يأرلا باحصأ نم ريثك لمشي ملو ,نيموسرملا دعب راوحلا تاسلج لمكَتْسُت ملو .)رـــضحلاو ,ودـــبلاو
 .اًيسايس نيقحالملاو

 .»نكمملا نف« اهنأب ةسايسلا فَّرعُت (2)
 .»مويلا قيدص سمألا ودع « نأب ةسايسلا ملاع يف فَرعُي (3)
 مويلا امأ ,»يسفن بارطضا« ـــك هفِّنصُت م1990 ماع ىلإ »ةيملاعلا ةحصلا« تناك يذلا ,يـــسنجلا ذوذشلاك (4)

 .»رشبلا دنع يعيبط يسنج هجوت« اهدنع وهف
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 نذأ هــيعت ,كاــنه رــخآ ءيشو ..)2(اــهنونكم يف ةــفآو ,)1(اــهلمجم يف بَــطَع يــهف ;بــيجع
 ةــسايسلا يــه ,ارــمأ يلتــعي اًرــمأو ,ارــكم قــحلي اًرــكم ىرــت ;ةرـــصبم بوــلقو ,ةــيعاو
	.)3(اهدَّيستتو مهتاسايس قوفت ,ةيوامسلا
 نــيدأ نــمع وــفعب ىــهتناو ينطوــلا راوــحلا مــت ,)4(»ةـــلتك« لُّوــستو ءادجتــسا دــعبو اــمأ
 ,ةليطتــسم مأ ةريدتــسم تــناكأ فرــعُي ال ةــلواط ىلــع ,)5(اــهرهظأ ةــضراعم وأ هادــبأ يأرــل

 ةــقلاع اياــضق ةــلَحلَح وــه ناوــنعلاو ,هذــه يــه ةــجيتنلا نأ مــهملا ,)6(ةدــيعب ةقَّلغم فرغ يف

 
 .»بطع ةسائرلا« :هلوق بلاط يبأ نب يلع مامإلا نع »ملكلا رردو مكحلا ررغ« يف يدمآلا خيشلا ىور (1)
 .»رخفلا ةسائرلا ةفآ« :هلوق بلاط يبأ نب يلع مامإلا نع »ملكلا رردو مكحلا ررغ« يف يدمآلا خيشلا ىور (2)
 .»َنيِرِكاَْملا ُْريَخُ َّهللاَوُ َّهللا ُرُكْمَيَو َنوُرُكْمَيَو« :»لافنألا« ةروس يف ىلاعت هللا لاق (3)
	.»ةمألا سلجم« يف ةضراعملا ةيباينلا لتكلاو ,»يبعشلا لمعلا ةلتك« ينعي (4)
 .ةدوعوم ىرخأ ميسارم نييريمألا نيموسرملا دعب ردصي ملف ,اهل طِّطُخ امك ةينطولا ةحلاصملا متت مل (5)

 نييتيوكلا نييقوقحلا ءاـطــشن نم ةـعومجم تـبلاـط ,يتيوكلا ةـمألا سلجم ماـمأ نمو ,م2021 ربمــسيد 4 يف
 يف اـًتفال ناـك اـممو ,يريمألا وفعلا مهبعوتــسي نأو ,مهنطو ىلإ نييتيوكلا نيرَّجهملا ةداـعإـب دالبلا يف تاـطلــسلا
 نيرَّجهملا نم ةـعومجم روــص ىلع يوتحت ةـتفال روهظ وه نويقوقحلا ءاـطــشنلا اـهفقو يتلا ةـيجاـجتحالا ةـفقولا
 .ليملا دمحم خيشلا مهنيب نم نييتيوكلا

 ,يناثلا داقعنالا رود لبق ةيذيفنتلاو ةيعيرشتلا نيتطلسلا نيب ينطولا راوحلل يموكح يباين عامتجا متي نأ رِّرُق (6)
 ,ةــقلغم ةــفرغ يف اًصاخو اًيرس ناك اًينطو هنأب معزي يذلا راوحلا نأ ةأجافملا نكلو ,م2021 ربوتكأ 26 خيراتب

 ىلإ ىدأ يسايـس جُّنـشتل اًببـس رمألا اذه ناكو ,ةطاحإو ربخ اهتايرجمب مهل روهمجلا الو ةرضاح اهيف ةفاحـصلا ال
 .رمألا ئداب يف ينطولا راوحلا رمأب ةِينْعَملاو ةَّوعدملا ةضراعملا ةيناملربلا ةلتكلا لخاد تاقاقشنا

 ,فضملا لـهلهمو ,يـمسولا دـيبعو ,رـهوج نـسح اهرضح ,م2021 ربوتكأ 5 خيراتب ,ىلوألا ةسلجلا تدِقُع
 راـص يذـلا ,يـمسولا دــيبع ةداــيقب بطقلا يداحأ ليثمتب فاطملا هب يهتنيل ;يثالثلا دفولا كُّكفَت ام ناعرسو
 .بــيرق تــقو ىلإ اــًيسايس هــيداعي ناــك يذــلا وــهو ,ةــمألا ســلجم سيئر ,مناغلا قوزرمل بيرغ لكشب اًفيلح
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 تــيوكلا ةحفــص يــطو ,نيعوبــسأ فرــظ يف نينــسلا تارـــشعل ةــلودلا اــهنم تــناع
 اياــضقلا قَّــلع نــم :اــنه حوــلي قحَتــسُم لاؤــسو ,اهتاببــسُم نود ةــجيتنلل جالــعو ,ءادوسلا

	.هتَّمُِرب ينينعي هلك رمألاو لأسأ ?حفصلاو وفعلا اذه ءيش يأ نعو ?ةفيحصلا دَّوسو
ــي ,)1(هــب اًــبحرم الو ًالــهأ الــف ,»رـــيخلا« كــلذ نــم ينلوــطي ءيش ناــك نإ  ,ةــلذلا اــنل دارُ

 ,هللا ريــغ اًدــحأ وــجرن الــف ,ةــيرحلاو ءاــبإلا ديــس ةــسردم نــبا اــنأ ,)2(ةــلذلا اــنم تاــهيهو
ــسَم نإو رــح رحلاــف ;اــنلق اــم ىلــع نيفــسآ الو اــنلعف ام ىلع نيمدانب انسلو  دــبعلاو ,رـــضلا هَّ
 .ردقلا هدعاس نإو دبع

*** 
 

 ناــك »قوــبسملا ريــغ« يــنطولا راوــحلا نأــب ,م2021 ربوتكأ 23 خيراتب ,حَّرص دقف رهوج نسح بئانلا امأو
 !هرشنب بلاطو ًالَّجسمو اـًقَّثوم

 نم اًبره ايناطيرب ىلإ هئوجلب تبَّبـست ,اًيأر اهنوك ودعت ال هتيـضق نأ مكحب ;هلمـشي ناك نإ وفعلل هـضفر ينعي (1)
 ;ةقحتسملا رومألا نــم نــيرجهملا ةدوــع نأب حَّرص ,م2021 ربمفون 8 خيراتب ,يئرم ليجست يفو .لوهجم ريصم

 يغبني هتاذ تقولا يف نأ َّنيبو ,مهدض تردص ةرئاج ماكحأل نيرطضم هنم اوجرخ يذلا مهنطو ىلإ ةدوع اهنأل
 لاقو .ماظنلا يف رذجتملا داـسفلا عازتناو ,ةلماكتم ةمزح نمـض حالـصإلا لب ,يروحملا فدهلا وه اذه نوكي الأ

 نم نأ دَّدــشو ,ةقلغم فرغ يف ىرج ءيش لكف ,دعب اهيلع ةباجإلا متي مل ةقحتسم ةلئسأ نأب ينطولا راوحلا نع
 راوحلا نأب َّنيبو .هــيطعي ال ءيــشلا دــقافف ;لــحلا يف اــًببس اوــنوكي نأ نــكمي ال فالــخلاو ةمزألا يف اًببس اوناك

 :لوقي ,اهحرطي يتلا تافلملا لبقت يف جضنلا نم ىوتسم ىلإ دعب لصي مل عراـشلا نأو ,هيف دحأ هلثمي ملو هلثمي ال
 اـهتنايص متي ملو ةدوجوم لزت ال نيناوقلا ?انــعجر لاــح يف ةــيناث جورــخلل انرارــطضا مدــع نــمضي يذلا ام«
 ةرادإ يف يرئاشع جهنب لبقي نمم سيل هنأو ,ملاــظلا نــم بــلطي نأ نــكمي ال وــفعلا نأ فدرأو ,»اــهبيذهت وأ
 ةقالعلا يف روـتسدلا هــمظن يذلا يعامـتجالا دــقعلاب مازــــتلا نود ,ءاــــش ىــتم مــكاحلا هــيف فــطلتي ةــلودلا
 .ةطلسلاو بعشلا نيب

	.»ةلذلا انم تاهيه« :هلوق يلع نب نيسحلا مامإلا نع ,»جاجتحالا« يف يسربطلا خيشلا ىور (2)
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