
ةبّلعم راكفأ الب بلُع نوضيب يداه لامعأ يف تاذلا ةفسلف
نيدلا رون ريذن - توريب
٢٠١٢ وينوي ٢ تبسلا

اهفّرح ،هفَرتحم ىلإ نوضيب يداه نانفلا اهلقن ،ةقلاعلا ةايحلا لكاشم  
،ةيبرح ةريخذ .تاتوحنملاو ناولألاب »اهتمامق« ّجبدو ،ةصاخلا ةينفلا هتيؤرب  
»غرافــلا« ملاـــعلا اذه نم ةاـــحوتــسم لاكشأو ،ةيزاغ تابورشم تاوبع  
دعب

تقولاف ،نمزلاو ةايحلل هتيؤر اهلالخ نم دّســجيل ،هنمضتي ناك ام كالهتسا   
امأ ،شتينيرغ تيقوتب بسحُي دق ،مقر دّرجم« ،هرظن ةهجو نم ،هيلع فراعتملا  
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تقولاف ،نمزلاو ةايحلل هتيؤر اهلالخ نم دّســجيل ،هنمضتي ناك ام كالهتسا   
امأ ،شتينيرغ تيقوتب بسحُي دق ،مقر دّرجم« ،هرظن ةهجو نم ،هيلع فراعتملا  
نمزلاب بسحُيو ،صخش لك لخاد يف مئاقلا وهف يقيقحلا تقولا  
رشبلا نأ ةدعاق ىلع ،»ةايحلا لحارمو براجتلاب ساقي يذلا يصخشلا  
ةدحاو مهتاون .

هفرتحم يف لمع ال .ةعامجلاو تاذلا ىلا نوضيب هديعي ،فرتحملا يف ام لك  
.ةينادجوو ةيسفن تاطاقسإ ريغ نم ،)توريب لامش( بيدلا لج ةقطنم يف  
ناولأ نم الا ةغرافلا ةثالثلا ةريخذلا قيدانص ،ةلئسألا ريثي ام رثكأ نأ ريغ  
،حالصإ ً:اصاخً اناونع قودنص لك ةلّمحم اهيلع ّتطُخ تارابعو ،اهوسكت  
اهزومر اهرسفت ،قيدانصلا كلت .نارفغو ،شاعنإ .

نم لخاد يف ةدوجوم ،طقف ةيلخاد برحلا نأب نمؤأ« :نوضيب لوقي  
دض مدختسملا حالسلا نإف يلاتلابو ،اهيف كراشي وأ ،اهقلطي وأ ،اهضوخي  
نعً امغر ،هّجوت برحلا ،همدختسي نم ردص ىلإ ساسألا يف هّجوم ريغلا  
،لاتتقالا ذبن ىلا وعدت يتلا تارابعلا كلت تبتك كلذل ،هتاذ دض ،اهلعشم  

هيطعي ال ءيشلا دقاف نأل ،ريغلا لاتق ةركف دعتبت يك ،تاذلا نمً اءدب ».

 

ةنّولم ةريخذ قيدانص

،تارابعلاو ناولألا ىوس اهزومرب يحوي ءيش ال ،ةقلغم ةريخذلا قيدانص  
ةيفسلفلا هتياردب عيطتسي ،يداه نكل .اهيلع ةنودملا ،ةيفسلفلا داعبألا تاذ  
قودنصلا ةركف ىلع موقي لمعلا لصأ« :هدصاقم حضوي نأ ةيفاقثلا هتيفلخو  
،ةيلخاد برحلا نأب عانتقا ىلا دهاشملا لصو اذإ هنأ رابتعا ىلع ،»قلغملا  
يرشبلا لقعلا وه قلغملا قودنصلا« :فيضيو ،لقعللً ازمر قودنصلا حبصي  
يقب املاطو ،هلخاد يف لاتتقالا ةركف ةيحالص يهتنت ،حتفنا اذإ يذلا  
،نيتفاقث نيب عراصتت هلخاد يف لوجت يتلا راكفألا ىقبت ،اًلفقم قودنصلا  
بيلغت يف مهاستف ،قيدانصلا اهب تجّوت يتلا تارابعلا امأ ...ةايحلاو توملا  
ةحوتفم ةوعد ةنولملا قيدانصلا حبصت ،يلاتلابو ،اهضيقن ىلع ةايحلا ةفاقث  
مهلاتتقالً اعنم ،مهلخاود نم برحلا درطو ،مهــسفنأ عم رشبلا حلاصت ىلإ  



ةحوتفم ةوعد ةنولملا قيدانصلا حبصت ،يلاتلابو ،اهضيقن ىلع ةايحلا ةفاقث  
مهلاتتقالً اعنم ،مهلخاود نم برحلا درطو ،مهــسفنأ عم رشبلا حلاصت ىلإ  

نيرخآلا عم ».

فداهلا يسفنلا ءانبلا ساسأ تاذلا عم حلصلا نأ نوضيب ربتعي ،كلذ قوف  
،هرظن ةهجو نم نفلاف .هلامعأ يف اهمّمعيو ،ةركفلاب نمؤي .لاتتقالا ذبن ىلا  
لاكشأ لكب هنع ّربعُيو ،رعاشملاو ءايشألاو سجاوهلا نع ريبعت بولسأ«  
نألو .»ةسوملم ريغو ،ةيئرم ريغ ةركف نع ريبعت وه« :رخآ ىنعمب .»لصاوتلا  
ليوحت يقتاع ىلع تذخأ« ،سوملم ءيش ىلإ ةركفلا ليوحت ىلع موقي نفلا  
يتفسلفوً اضيأ يتاذ نعو ،اهتاذب اهتاذ نع ّربعت ناولأو لاكشأ ىلإ راكفألا  

ةايحلا يف ».

ىلع ماشوألا مسري ،تحني ،مسري .هلاكشأ لكب نفلا نوضيب يداه نمدي  
يوطنتو .ةيلخادلا تاروكيدلا ميمصت بناج ىلا ،تانالعإلا مّمصيو داسجألا  
امأ .اهيلإ سانلا راظنأ تفل يف ةيتاذ ةبغر ىلع اهسرامي يتلا نفلا لاكشأ  
ردقب ،قيوستلاو ةراجتلا ىلا فدهت ال ةركف نع ريبعتلل ذفنم يهف« ،هتاحول  

لوقي امك ،»هب ّرمأ فرظل ليكشت ةداعإو ،ساسحإ نع ربعت ام .

اهب نمؤي يتلا ةفسلفلا رييغت ىلع يدرفلا يعولا يف لمعت ،فورظلا نأ ريغ  
ركفأ« ،ةينيثالثلا ةيرمعلا نوضيب ةلحرم يفو ،نآلا .رمعلا عم لدبتتو ،نانفلا  
يف اهتملعت يتلا ميهافملا ىلع روثأل ،ةصاخلا يتبرجت نع ثحبلا يفً ايدج  
ريخلا ةركف ءانثتساب ،هعنقت دعت مل »ةبلعملا« راكفألاف .لوقي امك ،»رغصلا  
ًاعنم ءاطعلا ىلع ةردقلاو ،لمألا هتايح يف هللا دوجو هحنم دقو .ّرشلاو  
طابحإلل .

هنأ دكؤت ،همون ةفرغ اهب نيز يتلا تاحوللاف ،ةينفلا هتبرجت يفً ايلج كلذ ودبي  
عفرت ،ةنازخلا طئاحو بابلا نيب ةليمجً اراكفأ َنَكسأو ،هتدحو ىلع ىلاعت  
،ةئداهلاو ةفصاعلا ،سفنلا لوصف ربتخا .هيلإ ةدحولا هعفدت يذلا طابحإلا  
ةيفيرخلاو ةرهزملا .

يشت ،نوضيب يداه تاذ يف فصعت ةصاخ ةحاسم ،دجولاو نوكسلا نيبو  
اهيلإ داعأ هنكل ،»تالمهملا« يحو نم اهّطخ ناولأب اهيلإ راشُيو ،هدّرمتب  



يشت ،نوضيب يداه تاذ يف فصعت ةصاخ ةحاسم ،دجولاو نوكسلا نيبو  
اهيلإ داعأ هنكل ،»تالمهملا« يحو نم اهّطخ ناولأب اهيلإ راشُيو ،هدّرمتب  
نمزلا تايعادت نم هذقنأ لكشل قيقدلا ريوصتلاو ،يبشخلا تحنلاب حورلا .

رعاشملا هذه نأ دقتعأو ،ءيش لك ىلع تدرمت .درمتم انأ ،معن« :لوقي  
عزعز مألا ليحر .ركبم رمع نع يتدلاو ليحر ينايك ّزه امدعب ينتحاتجا  
ةيباجيإ تناك ةمدصلا نكل ،هتيّدحتو ،ءيش لك ىلع تدرمتف ،رخآلاب يناميإ  
هنع ّربعف ،نوضيب ملآ ام رثكأ وهف ،نينحلا امأ .»عادبإلاو نفلا ىلع ةزفحمو  
بح ،نيضقانتم نيهاجتا يف بحلا يطعي صخش ىلإ لوحتو ،هلامعأ يف  
كلمتلا بحو ءاطعلا .


