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 تايوتحملا

 

 يفيرغلا ةمالعلا باطخ :ةمدقملا -

 )براقتلا( ناونع ةروعو -

 ةلتاقلاو ةجِّجؤملا تافالخلا -

 مهافَّتلاو براقَّتلا نم فقاوم ةثالث -

 فرطتلا ضفر :ةمكحلاو لقعلا قطنم -

 دّدشتلاو

 ةيوهلا نادقف مهوو ..براقتلا -

 براقَّتلا يناعم -

 خيراتلا" ببسب براقتلا ضفر -

 "طِبحملا
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 ثلاثلا فقوملا ةشقانم -

 ةحجانلا براقتلا براجت ىلع ةلثمأ -

 تانِّوكملاو تاَّيدُّدعَّتلا دلب نطولا -

 تاجتنُملا عنصي لقاعلا باطخلا -

 ةلعافلا

 نطولا يف رارقتسالا -

 ُّرضي ةَّماعلا تاكرتشملا يف فالتخالا -

 نطولاب

 تافالتخالا نم ناطمن -

 حماسَّتلاو ةَّبحملا ُّخضي شياعَّتلا خيرات -

  المأ

 ال ةَّيفئاَّطلا تارُّتوَّتلا ءاوجأ :ةمتاخلا -

  ِناطوألا ُتامزأ اهيف ُجلاعُت
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 ةمدقملا

 

 يفيرغلا هللا دبع ديّسلا ةمالعلا ىقلأ     

 يف ،)ع( قداصلا مامإلا دجسم يف اباطخ

 ويلوي ١٩ خيراتب ،نيرحبلاب لوفقلا ةقطنم

 ةّدع ٍتالؤاست باطخلا يف َحرطو ،م٢٠١٨

 ،نتفلل ةحورطملا تاجلاعملا ىودج لوح

 ةّيفئاطلا نتفلا كلذ يف امب ،اهعاونأ ّلكب

 ٍتامزأ نم اهرادم رودي امو ،ةّيعامتجالاو

 ُباطخلا ناكو .ةيصعتسم ٍتافالخو ةّيسايس

 فقاوملا لوح تالؤاست حْرط ىلإ هّجوتي

 ،براقّتلا لوح اهرّوصت مّدقُت يتلا ةفلتخملا

 تامزألاو نتفلا هذه ةجلاعمل ةليسو هفصوب

 .تافالخلاو

 ّنأ ىلع هباطخ يف ّيفيرغلا ةمالعلا دكؤي     

 نيب ،ناطوألا يف راوحلاو براقتلا ةغل بايغ"
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 ةّيسايّسلاو ةّيبهذملا تانوكملا

 جِّجؤي" نأ هنأش نم "ةّيعمتجملاو

 ،ِتافالخلاو ،ِتاوادعلاو ،ِتاّيهاركلا

 يذلا ّيعيبّطلا ُلآملا وهو ،"ِتاعاِّرصلاو

 ،تانِّوكملا نيب دعابتلاو ةقرفلا زّزعُي"

 ."دحاولا دلبلا يف تاءالولاو ،تاءامتنالاو

 ّيرهوج ٍسيسأت نم قلطنت ةيؤّرلا هذه     

 ىلإ سِّسؤي ٍباطخل ةجاحب ناطوألا" نأ دّكؤي

 ةيصوصخب فارتعإلاو مهافَّتلاو ِّبحلا ةغل

 عقاولا دهاشم نم اقالطناو ."تانوكملا ةفاك

 ىلع دّدشُي ّيفيرغلا ةمالعلا ّنإف ؛هتارادمو

 ،حماسَّتلاو ،قفِّرلا ِةغل ىلإ ةجاحب نطولا" ّنأ

 ٌرمأ وهو ،"براقَّتلاو ،فلآَّتلا ةغل ىلإو

 ىلع اولمعي نأ لجأ نم ،عيمجلا ىلع بّجوتي

 براشملا" فالتخا ِةرادإل ٍةبسانم ةّيلآ داجيإ

 فقاوملاو ،ةّيبهذملا تاءامتنالاو ،ةّيركفلا

   ."نينطاوملا نيب ةيسايّسلا
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 ّيفيرغلا ةمالعلا عِجرُي ،هتاذ باطخلا يف     

 ،بوعُّشلاو ناطوألا" اهنم يناعت يتلا تامزألا

 ةَّيسايِّسلاوأ ةَّينيِّدلا تناك ًءاوس

  ىلإ "ةَّيداصتقالا ىتحو ةَّيعامتجالاوأ

 ًةجيتن دعت يتلاو ،تابارطضالاو ،تارُّتوَّتلا"

 ،تافالخلاو ،تاعاِّرصلا دوجول ًةَّيعيبط

 ٍةصالخ ىلإ يضفُي ام وهو ."تاوادعلاو

 ،مهافَّتلاو ،براقَّتلا" ةّيمهأ نأشب ةحضاو

 رايخ وهو ،"ةفشاكملاو ،ةحراصملا لجأ نم

 دَّلوتتو ،ءاطخألا مكارتت اليكل" ّيرورض

 ِّلك نم َىفاعم نطولا نوكي ىتحو ،تامَزَألا

 ."ةيسايِّسلا تامزألا

 نم هل ُسّسؤي امو ،باطخلا اذه ةّيمهأ ّنإ    

 هّنأ وه ؛ّيفيرغلا ةمّالعلل ىرخأ ٍتاباطخ

 ِّلكل ،ٍةّيح ٍةسمالمو ،لماك ٍكاردإ نم ُقلطني

 يتلا ةقيمعلا حارجلاو ،ةرعولا ِقيرطلا ليصافت

 .م٢٠١١ ماعلا ذنمو ،نيرحبلا يف رشتنت
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 طئارخلا هذه ىلع ٌّلطم ّيفيرغلا ةمّالعلاف

 ،اهتايّدحت ّقدأ عم رشابم سامت ىلعو ،ةفزاّنلا

 يف ّنيبلا هراسم ذخّتي كلذ نم اقالطنا وهو

 ،ىرخأ ٍتاسدعب ِدهشملا ِةيؤرل ٍةذفان ِحْتف

 ،لمألا قيرط ِطْسب ىلع ًةردق رثكأ نوكت

 ٍتاقفاوت ىلإ ِلوصولل ِةنكمملا ةئيهتلاو

 .نيرحبلا يف ٍةنمآ ةّيسايسو ةّيعامتجا

 ميدقت ةّيمهأب نمؤن ؛ةلسلّسلا هذه يف    

 اهنوكل ،يفيرغلا ةمّالعلا اهمّدق يتلا ىؤرلا

 ةّينيّدلاو ةّيركفلا هتميق هل اباطخ لّثُمت

 اّيداهتجا ادهج لّثمتو ،ةّيزمرلاو ةّيعامتجالاو

 هذه يف .)حماسّتلاو راوحلا( لجأ نم

 ةمّالعلا تاباطخ ريرحتو رشن ديعُن ،ةلسلّسلا

 ءانب ىلع تزّكر يتلا كلت اميسالو ،ّيفيرغلا

 اّيراوح اشاقن تمّدقو ،راوحلا ةغلو براقتلا

 اهتايعادتو ،ىرخألا ِتاباطخلا راضم لوح

 نأ ُلمأنو .نينطاوملاو نطولا ىلع ةّيبلّسلا
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 نيتغللاب اهمّدقن يتلا – ةلسلّسلا هذه لّثمت

 ةداعإل ةّيباجيإ ةلواحم - ةّيزيلكنإلاو ةّيبرعلا

 يلوادتلا كارحلا ديدجتو ،ءاّنبلا ريكفتلا

 راوحلا ىلإ وعدت يتلا تاباطخلاو راكفألل

 ليبس يف رظن تاهجو حرتقتو ،حماستلاو

 عاّرصلا ءاوجأ نمو ِتامزألا نم جورخلا

 .تابارطضالاو

 

 حماستلاو راوحلل نيرحبلا زكرم

 ٢٠٢٠ سرام
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 )براقتلا( ناونع ةروعو

 

 ةياغ يف ؛)براقّتلا( :ناونعلا اذه َّنإ     

 ةَّيساسحلا َديدش هنوك ،ةروعولاو ةبوعُّصلا

 ةدِّدعتم ىؤر هتبذاجت دقو ،ةروطخلاو

 اذه ةجلاعمل ٍةلواحم ةَّيأ َّنإف كلذلو ،ةنيابتمو

 ةياغ يفو ،ًةريسع ودبت ؛نيوانعلا نم طمَّنلا

 تالاكشإلا ةفاثك ببسبو .ديقعَّتلا

 ىلإ ُضعبلا بهذي دقف  ؛ةنهاّرلا تاقِّوعملاو

  !ثيداحألا نم طمَّنلا اذه )ةَّيثبع(

 عم يطاعَّتلا يف دَّقعملا طمَّنلا اذه مغرو     

 ؛)ىربك ةرورض( لِّكشي هَّنإف ،)براقّتلا( ناونع
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 نأ يف ،هيف كش ال اّممف .ناطوألا ِةيامحل

 ،ينيّدلا ىوتسملا ىلع ٌةقَّزمم اناطوأ

 ٌبوتكم ٌناطوأ يه ؛ّيسايسلاو ،يعامتجالاو

 فرعت ال اّهنأ امك ،ءاقَّشلاو ،رامَّدلا اهيلع

 يهو ،رارقتسالاو ،ةحاَّرلاو ،نامألاو ،َنمألا

 ،ّبحلا اهيف تومي -ِةصالخلا يف- ٌناطوأ

 .رزآَّتلاو ،فلآَّتلاو ،حماسَّتلاو

 اهمكحت يتلا ناطوألا عاضوأ ةءارق ّنإ      

 ٌناطوأ اّهنإ لوقت ،تافالخلاو تاعاِّرصلا

 ،تايوتسملا ّلك يفو ،براقّتلا اهنع بيغي

 نيب الو ،اهبوعشو اهتمظنأ نيب براقت ال ثيح

 اهبازحأ نيب براقت الو ،اهبهاذمو اهنايدأ

 نيب ُبراقتلا بيغي امك ،ةَّيسايِّسلا اِهتانِّوكمو

 ِّيعيبَّطلا نمو .ةفلتخملا ةَّيعامتجالا اهتانِّوكم

 تالآم نوكت نأ لاحلا هذه لثم يف اّدج

 عم لاحلا كلذكو ،رامَّدلا يه ناطوألا
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 ببسب ءاقَّشلا ىلإ اهتالآم يهتنت يتلا بوعّشلا

  .اضيأ كلذ

 بوعُّشلاو ناطوألا تامزأ ىلإ انْرَظَن اذإو     

 َّنأ دجنسف -تامزألا هذه عاونأ ّلكب –

 بابسألا زربأ نم يه تابارطضالاو تارُّتوَّتلا

 ىلإ ةفاضإ !تامزألا كلت جاتنإ ىلإ يدؤت يتلا

 يف – يه تابارطضالاو تارُّتوَّتلا ّنإف ،كلذ

 تاعاِّرصلا دوجول ةَّيعيبط ةجيتن - ِةقيقحلا

 !تاوادعلاو تافالخلاو

 

 ةلتاقلاو ةجِّجؤملا تافالخلا

 

 ال )تافالخلا( نع ثَّدحتن امنيحو     

 اذهف ،تاعانقلاو ىؤُّرلا فالتخا نع ثَّدحتن

 ِّيأ ِّقح نِمف .عورشم ٌرمأ ُريخألا فالتخالا
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 َّيبهذملا وأ َّينيِّدلا هءامتنا سِّسؤُي ْنأ ناسنإ

 هيدل لَّكشتت ام قفو ؛َّيسايِّسلا وأ َّيفاقَّثلا وأ

 اذه نوكي ْنأ طرشب نكلو ،ٍتاعانق نم

 ،ةَّيعوضومو ٍةَّيملع ٍسُسُأ ىلع اّينبم لُّكشَّتلا

 .ةَّيبصع ٍتاعزنو ةَّيمهو ٍسسأ ىلع سيلو

 كلذ نع وه انه انثيدح ّنإف ،كلذ ىلع ءانبو

 تاوادعلا جِّجؤت يتلا تافالِخلا نم عونلا

 لْتق ىلإ يدؤتو ،تاَّيبصعلاو تاعاِّرصلاو

 دعابَّتلا سيركت ىلإو ،مهافَّتلاو براقَّتلا

  .مصاخَّتلاو

 له :تالؤاستلا هذه حرطن ،انهو     

 ،ةَّيفئاَّطلا نتفلا جلاعن ْنأ عيطتسن

 تافالخلا جلاعن ْنأ عيطتسن له ؟ةَّيبهذملاو

 تانيابَّتلا جلاعن ْنأ عيطتسن له ؟ةَّيعامتجالا

 تانيابَّتلا( هذه تناكأ ءاوس ؟ةَّيسايِّسلا

 نيب مأ ،اهبوعشو ٍةمكاح ةمظنأ نيب )ةَّيسايِّسلا

 له .ريهامج تانِّوكم نيب مأ ،ٍبازحأو ىوق
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 تافالخلاو نتفلا هذه َّلك جلاعن ْنأ عيطتسن

 ؟عطاقَّتلاو ،دعابَّتلا لالخ نم ..تانيابَّتلاو

 امهمو !)ال( :ديكأت ِّلكب باوجلا     

 ربع نوكي اهجالع ّنإف ،)تافالخلا( تصعتسا

  .رواحَّتلاو ،مهافَّتلاو ،براقَّتلا

 

 مهافَّتلاو براقَّتلا نم فقاوم ةثالث

 

 ْنأ لواحأ ؛لجاعلا ضرعلا اذه دعب     

 لوح اهتيؤر ْتدَّدح فقاوم ةعومجم لوانتأ

 ىوتسملا ىلع ْنإ )مهافَّتلاو ،براقَّتلا(

  .ِّيسايِّسلا ىوتسملا ىلعو ،ِّينيِّدلا

 ِّلكل ُضفاَّرلا ُفقوملا :لَّوألا فقوملا -

 براقَّتلا وأ ،ِّينيِّدلا براقَّتلا ِلاكشأ

 ِّيسايِّسلا
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 ،نودِّدشتمو نوفِّرطتم َفقوملا اذه لِّثمي     

 ،ةَّيسايس وأ ةَّينيد عقاوم يف ءالؤه نوكي اَّمبرو

 عقاوم نع ثَّدحتن امنيحو !ةَّيعامتجا وأ

 ،ةمكاح ةمظنأ نع ثَّدحتن اننإف ؛ةَّيسايس

 ثَّدحتن كلذكو ،بازحأو ىوق نع كلذكو

 .ريهامج نع

 مكو !؟اًناطوأ فقاوملا هذه تمَّزأ مكف     

 !؟ءوُّسلا ةياغ يف اًعاضوأ تجتنأ

 براقَّتلل وأ ،ِّينيِّدلا براقَّتلل نيضفاَّرلا َّنإ     

 يف فِْرسُم ٍمهف نم نوقلطني ؛ِّيسايِّسلا

 .رخآلا ءاغلإ يف لَّثمتي مهفلا اذه ،"فُّرطَّتلا"

 رخآلا نوربتعي -اّيبهذم وأ اّينيد- نوفِّرطتملاف

 نيِّدلا نع اًجراخ ؛َّيبهذملا رخآلا وأ ،َّينيِّدلا

 نم هعم براقَّتلل ىنعم الف ،بهذملا نعو

 نيفِّرطتملا عم لاحلا كلذكو !مهرظن ةهجو

 اًوُدَع َّيسايِّسلا رخآلا نوربتعي نيذلا ،اّيسايس
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 براقَّتلا ُّحصي الو ،امامت اضوفرمو ،اّيسايس

  !هعم

 اّينيد فِّرطتملا جَّهنلا اذه ّنأ ّكشال     

 بوعُّشلاو َناطوألا عقوأ يذلا وه ؛اّيسايسو

 انرصع ىتحو ،خيراّتلا ربع ثراوكو قزآم يف

  .نهاّرلا

 نوّثمي نيذلاو ،ءالقعلا َّنإف ،لباقملا يف     

 تاعَّزنلا نوضفري ؛ِناطوألل ءافولا عقوم

 ،فِّرطتملا دُّدشَّتلاو ِقالغنالا يف ةطِرفملا

 مهف .رخآلا ءاغلإو بُّصعَّتلا لاكشأ ِّلكو

 ةقلغملا تاعَّزنلا نم نوَّللا اذه َّنأ نوكردُي

 مهأ دحأ لِّكشُي ؛ةبِّصعتملاو ةفِّرطتملاو

 يذلاو ،باهرإلاو فنعلا جاتنإ يف بابسألا

 ىوتسم ىلع ،اّدج ًةظهاب انامثأ ناطوألا فَّلك

  !حاورألاو ،تاهجاوملاو تاعارصلا
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 فرطتلا ضفر :ةمكحلاو لقعلا قطنم

 دّدشتلاو

 

 نأ ّحصي لهف ،جئاتنلا هذه ىلإ ِرظنلابو     

 ،ةمكاحلا ِةمظنألل ارايخ فقوملا اذه ىقبي

 ؟ريهامجللو ،بازحألاو ىوقللو

 اذه ضفري ةمكِحلاو لقعلا قطنم ّنإ     

 وه ،ّيفاقث ٌقطنم همعدي قطنملا اذه .رايَخلا

 ،ّينطو رخآ قطنمو ،حماسَّتلاو ةَّبحملا قطنم

 .بوعُّشلاو ناطوألا حلاصم ىلع ظافحلا وه

 ضفري ،هتانّوكم ّلكب ،قطنملا اذه ّنإ

 نمؤي ال يذلا دّدشتملاو فّرطتملا فقوملا

  .ةايحلا تايوتسم ّلك يفو ،براقّتلاب

 -قمُعلا يف – ُفشتكن براجتلا لالخ نم      

 ؛براقّتلل ضفاّرلا دّدشتلاو فّرطتلا رايخ ّنأ

 ،بوعُّشلا تاعُّلطتل ةيداعم ىوق هيِّذغت
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 وأ ،مكحلا ةمظنأ ضعب ىوتسم ىلع ءاوس

 كلذكو ،مالعإلاو ِةسايّسلا لاجر ضعب

 .ديدّشلا فسألل نيِّدلا ربانم ضعب

      

 اهب موقت يتلا راودألا ىسنن ْنأ بجي ال ،كلذك

 حلاصملا تاعامجو ،بُّصعَّتلاو لهجلا ىوق

 ،نتفلا جيجأت ىلع ُلمعت يتلاو ،ةقِّيَّضلا

 ىلعو !تالاجملا ّلك يفو ،تاعاِّرصلا ةيذغتو

 هذه نيب ادضاعت كانه نأ دجن ،وحّنلا اذه

 عيراشم كيرحت يف تايوتسملاو عقاوملا

 تارايَخ مْعد يفو ،)قيزمَّتلاو تيتفَّتلا(

  .)مصاخَّتلاو دعابَّتلا(
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 ةيوهلا نادقف مهوو ..براقتلا

 

 سِبتلملا مهفلا :يناَّثلا فقوملا -

  ةَّيوُهلا نادقفب دِقتعملا

 براقّتلل هضفر يف قلطني ال ُفقوملا اذه     

 ةَّيبصعلا قلطنم نم )يسايّسلا وأ ينيّدلا(

 عم لاحلا وه امك - فُّرطتلاو دُّدشتلاو

 سِبتلم ٍمهف نم ُقلطني اَّمنإو – لَّوألا فقوملا

  .ئطاخو

 :ينعي براقت َّيأ َّنأ دقتعي فقوملا اذهف     

 وأ ،ةَّيبهذملا وأ ،ةَّينيِّدلا ةَّيوُهلا نادقف(

 ّنظي ،لاثملا ليبس ىلعف !)ةَّيسايِّسلا

 امنيح ينيّدلا ّنأ فقوملا اذه باحصأ

 ْنأ ينعي وهف ،ِّيناَمْلَعلا رخآلا عم براقتي

 !ةّينيّدلا هتّيوهو هئامتنا نع َلزانتي ينيّدلا

 رخآلا عم براقتي امنيح ملسملا ّنأ امك
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 ءامتنالا نع لزانتلا ينعي وهف ،ِّيحيسملا

 براقتلا عوضوم يف لاحلا كلذكو !ِّيمالسإلا

 اذه بحسني .يعيّشلا وأ ينّسلا عم

 ،اضيأ ّيسايسلا ىوتسملا ىلع سابتلالا

 هّنأ فقوملا اذه باحصأ دقتعي ثيح

 ،بعَّشلا عم )مكاحلا ماظِّنلا( براقتي امنيح

 ،هَتَبْيهو ،هتَّيوُه ماظِّنلا دقفي ْنأ ينعي وهف

 براقتي امنيح ،كلذك سكعلاو !هَتَطْلُسو

 كلذ نأب ءالؤه دقتعي ،ماظِّنلا عم بعَّشلا

 ،هتدارإ بعَّشلا دقفي ْنأ ىلإ يضفُيس

  !هحلاصمو ،هدوجوو

 !اّدج طولغم براقَّتلل مهفلا اذه ّنإ      

 نع ِّيلخَّتلا - اًدبأ – ضرفي ال براقَّتلاف

 لِّكشُي -براقتلا يأ – وه لب .ءامتنالا

 اّدج ةريبكلا ةكرتشملا مساوقلل اّيلمع ًاليعفت

 تانِّوكم نولِّكشي نّمم ،دحاولا نطولا ءانبأ نيب

 .بهاذملا وأ نايدألا ىوتسم ىلع ،ةدِّدعتم
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 ِّيأ باحصأ ِّقح نِم ّنإف ،كلذ عم يزاوتلاب

 مهتَّيوُهب اوظفتحي ْنأ ،يبهذم وأ ّينيد ،نَّوكم

 اّمنإ ،مهرئاعش َّلك اوسرامي ْنأو ،مهئامتناو

 ،ةَّيمالسإلا نطولا ةَّيوُه ىلع ظافِحلا طرشب

  .نطولل ّيموقلا ءامتنالا ىلعو

 

 براقَّتلا يناعم

 

 يف تاَّيدُّدعت كانه نأ نم مغّرلا ىلع      

 دهشم يف ّىلجتي امك ،دحاولا نطولا

 اضيأ كانه نأ الإ ،تاَّيصوصخلاو تاعُّونَّتلا

 ،كلذ نم .ةدِّحوم مساوقو ،ةَّماع تاكرتشم

  :ينعي براقَّتلا ّنإف
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 تاكرتشملل ُّيلمعلا ليعفَّتلا :ًالَّوَأ -

 :ةدِّحوملا مساوقلاو ةَّماعلا

 .)ةنطاوملا(

 وأ انيد وأ انّوكم ّصخت ال تاكرتشم كانه     

 ّلكل عسّتت لب ،دحاولا نطولا يف انّيعم ابهذم

 نع عافِّدلا :كلذ نمو .نطولل يمتني ْنم

 نعو ،هتدحو نعو ،ِهِنمأ نع عافِّدلاو ،نطولا

 نطوللف .هئانبأ قوقح نع عافِّدلاو ،هتمارك

 نطولا ءانبأل َّنأ امك ،ةَّماع قوقح هئانبأ ىلع

 َّىلختي ْنأ زوجي الف ،ةَّماع اقوقح نطولا ىلع

 ال امك امامت ،مهنطو قوقح نلع نطولا ءانبأ

  .هئانبأ قوقح نع ٌنطو َّىلختي ْنأ زوجي

 نم فالتخالا تاحاسم ةجلاعم :ايناث -

 )ةَّداجلا َةَّيملعلا تاراوحلا( لالخ

 نيب ةكرتشملا ةريبكلا تاحاسملا مغر     

 تافالتخا( كانه َّنأ َّالإ ،دحاولا نطولا ءانبأ
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 عاضوأ عم يطاعَّتلا يف )ةدِّدعتم تاعانقو

 فقوملاو هتالاكشإو هتامزأ ليلحت يفو ،نطولا

 براقَّتلا دامتعا ةّيدجب ُضرفي اذهو .اهنم

 - رداق مهافَّتلاو براقَّتلا اذه َّنإ .مهافَّتلاو

 ْنأ - صالخإلاو قدِّصلاو ةمكحلا ترَّفوت اذإ

 تالاجم يف فالتخالا طاقن نم ريثكلا لِّوحي

 ةلعاف تاجتنم ىلإ ؛ةسايِّسلاو نيِّدلاو ركِفلا

  .هتامزأو نطولا اياضق نم ريثكلا ىوتسم ىلع

 ناطوألا َّنإ ىلإ ريشن ،لاجملا اذه يف      

 ِفسألل اَّهنكلو ،ةريبك ةَّيملع تاءافك نضتحت

 اّهنأب رعشتو ،عايّضلا نم يناعت ديدّشلا

 ىلإ ةجاح ةّمث ،كلذل !ةلَّطعمو ةرودهم

 هذه بعوتست ْنأ ىلع ةرداق ٍتاسايس

 ،مهافَّتلاو براقَّتلا رود يتأي انهو ،تاءافكلا

 اليكلو ،ةفشاكملاو ةحراصملا لجأ نم

 ٍةرتف نيب تامَزَألا دَّلوتتو ءاطخألا مكارتت

  .ىرخأو
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 نم َىفاعم نوكي ْنأ نطولا اذهل ديرن انّنإ     

 ةسايِّسلا تامزأ ىوتسم ىلع ،تامزألا ِّلك

 اّيصخش انأو .فيظوَّتلا تامزأو ،داصتقالاو

 ْنَم عمسي ْنأ ملألا َّلك هملؤي ماظِّنلا َّنأ قثاو

 بايغو ،ةَّيحِّصلا تامَدَخلا ِّيندت نع ثَّدحتي

 ساَّنلا نيب رشتني ْنأو !ةيودألا نم ريثكلا

 نم ريبك ددع دوجوو ،ةلاطبلا نع ثيدحلا

 اذهف !)لمعلا نع نيلطاعلا نيِّيعماجلا ةبلَّطلا

 .كلذك ماظِّنلا ملؤي امك ،انملؤي مالكلا

 اذه ةعمس ىلإ ئيسي ام ديرن ال انَّنإ     

 ول ٌلوقع زيزعلا نطولا اذه يفف ،نطولا

 ْنأ تعاطتسال حيحّصلا ناكملا يف تفِّظُو

 اهتاءاطعب رهدزيو ومني نأو ،نطولا اذه ينغُت

 ٍبناج نم – ضرفي ام اذهو .ةريبكلا ةَّيملعلا

 جَلاعت ْنأ لجأ نم ؛مهافَّتلا ةرورض -رخآ

 اَّمبرو ،ةجلاعم ىلإ ٍةجاح يف يه يتلا عاضوألا

 وأ انه ىؤُّرلا ضعب كلذ ىلع ءانب حِّحصت
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 نم ةبولطم ةبساحملاو ةعجارملاف ،كانه

 .لاوحألا ّلك يفو ،عقاوملا ِّلك

 

 "طِبحملا خيراتلا" ببسب براقتلا ضفر

 

 سأَّيلاب لَقثُملا :ثلاثلا فقوملا -

 ةلشافلا براجَّتلا نم طابحإلاو

 ةقالعلا ديدحت نأش يف ثلاَّثلا فقوملا اَّمأ    

 سأيلاب ٌلقْثُم ٌفقوم وهف ،براقّتلا نم

 ،ةلشافلا براجَّتلا نم خيرات ةجيتن ،طابحإلاو

 ريغو ،اضِبقنم اساسحإ هيدل سَّرك اَّمم

 ةدحولل وعدي ِكارَح ِّيأ عم ،لعافتم

 اذه باحصأل ليق اذإف .مهافَّتلاو براقَّتلاو

 ؟اّيبهذمو ،اّينيد دَّحوتن ال اذامل :فقوملا

 دق نَّأشلا اذه يف خيراَّتلا براجت َّنإ :اولاق

 !؟ًةلشاف َبراجت ديعن اذاملف ،لشفلاب تءاب
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 ؟اّيسايس براقتن ال اذامل :مهل ليق اذإو

 نادلبلا براجتو ،خيراَّتلا براجت َّلك َّنإ :اولاق

 براجت رِّركن ْنأ ىنعم الف ،لشفلاب تءاب

  !ًةلشاف

 ةدحولا ىلإ ةوعَّدلا يف نوري ِءالؤه َّنإ    

 اهيفو ،تقولاو دهجلل ًةعيضم براقَّتلاو

 !حاجَّنلا اهل ابوتكم سيل براجتل راركت

 نع مهدحأ تلأس اذإ كّنأ بيرغلاو

 ؛ِّيسايِّسلا وأ ِّيبهذملا وأ ِّينيِّدلا بُّصعَّتلا

 نع هتلأس اذإو !تْقَملا َّلك ُهُتقمي ُهَتدجو

 كلذب نمؤي هَتدجو براقَّتلاو ةدحولا ةرورض

 ِسأيلا ةدقعل اروسأم ىقبي هَّنأ َّالإ !ناميإلا َّلك

 نم ىودج ال :دِّدرُي هعمستف ،ِطابحإلاو

 وأ ةَّينيِّدلا تراوحلا نم ةدئاف ال !تاءاقِّللا

 !تلشف ةقبَّاسلا تالواحملا ُّلك !ةَّيسايِّسلا

 !؟ ًةلشاف براجت رِّركن اذاملف
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 ثلاثلا فقوملا ةشقانم

    

 مالكلا اذه َّنأ -ةلْهَو لَّوأل- ودبي دق  

 رثكأ امف !ةهاجولا نم اردق لمحيو ،ٌّيقطنم

 !ةلشاف تناك يتلا تاعامتجالاو تايقتلملا

 اهنع تردص يتلا تارمتؤملا نم ريثك كانهو

 نوؤش يف تاراوحلا رثكأ امو !ةَلَّطعم تارارق

 ،ةفاقَّثلاو ،قوقحلاو ،ةسايِّسلاو ،نيِّدلا

 ،قرو ىلع اربح اهتاجتنم تناك ..داصتقالاو

 ريثكلا كلذكو !مهو يف اًمهو مُهتانايب تناكو

 ريغ دؤت ملو ،اكالهتسا تناك تاباطخلا نم

 نأ ّكش ال !ةمواسملاو ،ةديازملاو ،ريدختلا

 سأيلا ةدقع قيمعت ىلإ ىّدأ كلذ ّلك

 وأ ،ساّنلا سوفن يف ةبيّرلاو كشلاو طابحإلاو

 .لقألا ىلع مهنم ريثك
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 فُّرطت نم قلطني ال فقوملا اذه ّنإ     

 قلطني الو ،لّوألا فقوملا وه امك ،دُّدشتو

 اَّمنإو ،يناثلا فقوملا وه امك ،سبتلم مهف نم

 – تدَّكأ ةمكارتم براجت نم ئشان وه

 يتلا تايقتلملا َلشف -لْوقلا اذه بسحب

 ةعيضم اّهنأ ّنيبتو ،اياضقلا فلتخم تشقان

 تناك نايحألا ضعب يفو ،تاقوألاو دوهجلل

 نكمملا نمو ،ةلشاف ٍبراجتل اراركت

 لمحي يذلا رصاعملا عقاولاب ةناعتسالا

 ،)نايدألا تارمتؤم( لشف ىلع ةريثك َدهاوش

 !)ةفاقَّثلا تارمتؤم(و ،)ةسايِّسلا تارمتؤم(و

 ضعب فقوملا اذه ىلع انل ،نكلو    

  :تاظحالم

 عيمج لشفب لْوقلا قالطإ أطخلا نم     

 وأ ،خيراَّتلا ربع ءاوس ،براقَّتلا راوحلا تاوعد

 مكحلا قالطإ ّحصي الف ،رصاعملا عقاولا يف
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 نم ائيش قِّقحت مل اَّهنإ لْوقلاو ،اهّلك اهلشفب

  .اهتاياغو اهِفادهأ

 نم ديدعلا يف تاقافخإ دوجوب مِّلسن نحن    

 ٍةريبك تاقِّوعم ببسب ،تالواحملا كلت

 ،ليوط خيرات ربع تمكارت لماوع اهتعنص

 ،لهجلا اهدجوأ يتلا تاَّيبصعلا ببسبو

 ،ةفِّلختم لوقعو حلاصمو ٌءاوهأ اهتعنصو

 نحن ،معن .ةهوبشم ٌفادهأ اهءارو تفقوو

 ملظن ْنأ ينعي ال اذه َّنأ َّالإ ،كلذب مِّلسن

 يف ةدئار تناك رضاحلاو خيراَّتلا يف )براجت(

 ٍةقداص ٍتاءاقل ربع )مهافتو براقت( جاتنإ

 يتلا ةلثمألا ضعب كانهو .ةَّداج ٍتاراوحو

 .اهيلع رورملا نكمي
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 ةحجانلا براقتلا براجت ىلع ةلثمأ

 براجَّتلا عورأ نم بيرقَّتلا راد -أ

 

 يتلا بيرقَّتلا راد ةبرجت نع أرق انعيمج    

 نم تانيسمخلا ةيادب يف ةرهاقلا يف تسَّسأت

 رابك نم ٌددع ىَّدصت ثيح ،يضاملا نرقلا

 ةَّيعيِّشلاو ةَّيِّنُّسلا ةَّيمالسإلا بهاذملا ءاملع

 ىلع اقافتا جتنأ اَّمم ،رواحَّتلاو مهافَّتلا ىلإ

 نيب بيرقَّتلا راد( مساب دَّحوم نايك ءاشنإ

 نم ةريبك دادعأ اهيلإ َّمضنا ،)بهاذملا

 راَّدلا هذه تناك دقو .بهاذملا ءاملع

 تاسارِّدلاو ثاحبألاب ًةَّينغ ًةلجم ردصت

 ةَّيخيراَّتلاو ةَّيهقفلاو ةَّيركفلاو ةَّيملعلا

 نم ةبخن مالقأبو ،ةَّيعامتجالاو ةَّيقالخألاو

 ةَّيِّنُّسلا ،ةَّيمالسإلا بهاذملا ءاملع

  .بهاذملا ةَّيقبو ،ةَّيعيِّشلاو
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 لالخ نمو- راَّدلا هذه تعاطتسا دقو     

 تايقتلملاو ،ةفلتخملا اهتايلاعف

 نيب بِراقُت ْنأ -تاراوحلاو  تاعامتجالاو

 نيفقثملاو ءاملعلا ىوتسم ىلع ،بهاذملا

 يف )رهزألا( نيب لصاوت َثدح دقو .عابتألاو

 فجَّنلا يف ةَّيعيِّشلا تازوحلاو ةرهاقلا

 هذه َّنأ َّالإ .نانبلو ،ةسَّدقملا مقو ،فرشألا

 ىوقل ةحيرم تناك ام ةدئاَّرلا ةبرجَّتلا

 تالواحملا ُّلك تكَّرحت كلذلو ،رامعتسالا

 َّمت ام وهو ،دئاَّرلا عورشملا اذه ضاهجإل

 عورأل ةريبك ةراسخ لّكش ام ،لعفلاب

  .نيملسملا نيب بيرقَّتلا يف اهحجنأو براجَّتلا
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 ِّيمالسإلا نطولا يف تاعامجو عماجم مايق -ب

 

 ةرهاقلا يف بيرقتلا راد َّنأ ينعي ال اذهو     

 ،ةرِّخأتملا روصعلا يف ةميتيلا ةبرجَّتلا تناك

 عماجم مايق رصاعملا انخيرات دهش دقف

 تقَّقح دقو ،ٍّيمالسإ نطو رثكأ يف تاعامجو

 براقت ْنأ تعاطتساو ،اّدج ةريبك تاحاجن

 فلتخم نم نيفَّقثملاو نيرِّكفملاو ءاملعلا نيب

 )تارمتؤملا( تلاز الو ،ةَّيمالسإلا بهاذملا

 ،ةمئاق بهاذملاو نايدألا نيب براقت يتلا

 جلاعت يتلا تاءاقِّللا نم ديدعلا دجوتو

 ةَّيروحم اياضق يهو ،هتايِّدحتو رصعلا اياضق

 برعلا عيمجل هكرتشم امومه لِّكشت

 تاءاقِّللا هذه تلاز ال ،معن .نيملسملاو

 تابوعص نم ههجاوت ام مغر ةَّرمتسم

  !تاقافخإ ضعب اَّمبرو ،تايِّدحتو
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 ةَّمألا اياضق لوح زكرمَّتلاب دهشي عُّونَّتلا -ج

 ىربكلا

 

 ُّيبهذملا عُّونَّتلا نأ وه ،ىرخألا ةلأسملا      

 دِّدهي اّيبلس الماع - امئاد – لِّكشي ال ُّيموقلاو

 ةَّمألا اياضق لوح زكرمَّتلاو باطقتسالا ةكرح

 .)نيطسلف( ةيضق كلذ ىلع لاثمو .ىربكلا

 نم ةدحاو مويلا يه ةَّيضقلا هذه تسيلأ

 عنمت لهف !؟)ةكرتشملا ةَّمألا اياضق( مهأ

 نم ةَّيموقلاو ةَّيبهذملاو ةَّينيِّدلا ُتاَّيدُّدعَّتلا

 نوكيل ؛سدقلا ُّمَهو نيطسلف ُّمَه مظتني ْنأ

 اذه ّنإ !؟نيملسملاو برعلا ِّلكل ادحاو اّمَه

 برعلا نيب ىربك ٍتاكرتشم دوجول لاثم دَّرجم

 لماوع َّلك زواجتت ْنأ ىلع ٌةرداق ؛نيملسملاو

  .ةقرفَّتلاو ةئزجَّتلا
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 تانِّوكملاو تاَّيدُّدعَّتلا دلب نطولا

   

 َّكش الف ،رخآ اجذومن )نطولا( انذخأ اذإو   

 ،ًةدِّدعتم ٍتانِّوكم َنِضتحي دحاولا نطولا َّنأ

 ،يموقلاو ،يبهذملاو ،ينيّدلا ىوتسملا ىلع

 نم تانِّوكملا يف ةَّيدُّدعَّتلا هذهو .يقرعلاو

 ىوتسم ىلع ةَّيدُّدعت جتنت ْنأ اّدج يعيبَّطلا

 ةَّيدُّدعت كلذكو ،تاعانقلاو راكفألاو ىؤُّرلا

 .تاسرامملاو كولُّسلا ىوتسم ىلع ىرخأ

 بابسأ لِّثمت الأ بجي ةَّيدُّدعَّتلا هذه َّنأ َّالإ

 اذإ َّالإ كلذك نوكت ال يهو ،ٍفانتو ضقانت

 ِتالاح ةدِّدعتملا ىؤُّرلا هذه تشاع

 تسبلو ،تاَّذلا ىلع قالغنالاو ناجسنالا

 اذه لَّوحتي اذهبو ،رخآلل قلطُملا يفَّنلا بوث

 جتني اَّمم ،فُّرطتو ٍدُّدشتو ٍبُّصعت ىلإ عُّونَّتلا

 .تاهجاومو ٍتامادصو ٍتاعارصو ٍتافالخ
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 ةلعافلا تاجتنُملا عنصي لقاعلا باطخلا

 

 ْنأ ىلع ٌرداق ؛حتفنملا لقاعلا َباطخلا َّنإ     

 ِتالاجم يف ِفالتخالا طاقن نم ريثكلا لِّوُحي

 )ةلعاف تاجتنُم( ىلإ ؛ةسايِّسلاو ِهقفلاو ِركفلا

 اذه نم نِّوكي نأو ،ِفلآَّتلاو براقَّتلل

 ينغت ةكِّرحتم ٍةَّيلمع ٍتاغايص فالتخالا

 طيشنت يف مهسُتو ،ٍةدِّدعتم ٍتارايَخب عقاولا

 ةفاقَّثلاو نيِّدلا تالاجم يف راوحلا قافآ

 ةَّيكَرَحلا نم ديزملا عْفد يفو ،ةسايِّسلاو

 ِةنورملاو ةَّيفافَّشلاو عادبإلاو ديدجَّتلاو

 .حاتفنالاو

 نطولا لخاد ،تاّيدّدعتلا هذه لظ يف      

 – ىربكلا ةكرتشملا مساوقلا موقت ،ةدحاولا

 َّلُك ةرصاحمب -صالخإو ٍقدصب لَّعفُت امنيحو

 ىوتسملا ىلع ،تانيابَّتلاو تاقورفلا
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 فوقولا نكميو .يسايسلاو ينيّدلاو يبهذملا

 طاقنلا يف تاكرتشملا هذه نم نيوانع دنع

 :ةيلاتلا

 

 نطولا يف رارقتسالا

 

 ،عيمجلا ُنأش وه ُّيسايِّسلا رارقتسالا ّنإ     

 ،ّنيعم ٍنّوكم وأ ٍةفئاط وأ ٍنيد انأش سيل وهو

 امك مامت ،هّلك بعَّشلاو ِنطولا ُنأش وه لب

 نم ٌكرتشم وه ُرمألا اذهف .ماظِّنلا نأش وه

 رارقتسالا ّنإ ثيح ،ىربكلا تاكرتشملا

 !تاَّذلابو ًالَّوأ ماظِّنلاو ،عيمجلا ةَّيلوؤسم

 ِّلك ةَّيلوؤسم يه -لصألا يف- هتَّيلوؤسمو

 اذه يف بهاذملاو نايدألاو تانِّوكملا

  .ِنطولا كاذ وأ ،نطولا
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 وهف ،ّينمألا رارقتسالا يف لاحلا كلذكو     

 اذكهو  ،ىربكلا تاكرتشملا نم رخآ كرتشم

  .ُّيقوقحلا رارقتسالاو ،ُّيداصتقالا رارقتسالا

 اّيسايس رارقتسا كلمي ال انطو نأ كش الو    

 يناعي ٌنطو وه ؛اّيقوقحو اّيداصتقاو اّينمأو

 تانوكملا ىوتسم ىلعو ،ةّيقيقحلا ةمزألا

 .كلذك ماظنلا ىوتسم ىلعو ،اهّلك ةّيبعشلا

 نأ يف ةلكشم دجوت ال هّنإف ،روظنملا اذه نم

 اًّيبهذم وأ اّينيد ،دحاولا نطولا ءانبأ فلتخي

 عاضوألا ىلع كلذ رِّثؤي ال ماد ام ،اًّيقرِع وأ

 نكلو ،رارقتسالا ىلع اديدحتو ،ةَّماعلا

 فالتخالا اذه لّوحتي نيح نمكت ةلكشملا

 ادعو .تاَّيبصعو تاعارصو فافالخ ىلإ

 ال يتلاو - ةَّماعلا نطولا نوؤش ّنإف ،كلذ

 لاحلا وه امك - انِّوكم وأ ابهذم وأ ةفئاط ُّصخت

 داصتقالاو نمألاو ةسايِّسلا نوؤش عم
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 تاقفَّتملا نم نوكت ْنأ بجي اهنإف ؛قوقحلاو

 .دحاولا نطولا ءانبأل ةَّماعلا

 

 :نطولاب ُّرضي ةَّماعلا تاكرتشملا يف فالتخالا

 تافالتخالا نم ناطمن

 

 )ةَّماعلا تاكرتشملا( هذه نأب لاقُي دقو    

 نيب فالخو لدج َّلحم ،اضيأ ،نوكت اَّمبر

 ماظَّنلا نيب وأ ،دحاولا بعَّشلا تانِّوكم

 ىؤُّرلا فالتخا ةجيتن كلذو ،بعَّشلاو

 وأ ،ةَّيقوقحلا وأ ةَّينمألا وأ ةَّيسايِّسلا

 َّنأ الإ ،امامت حيحص مالكلا اذهو  .ةَّيداصتقالا

 ةَّينيِّدلا تافالتخالا نيب اريبك اقراف كانه

 يف تافالتخالا كلتو ،ةَّيموقلاو ةَّيبهذملاو

  .ةَّماعلا تاكرتشملا
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 ُّينيِّدلا فالتخالا :لَّوألا طمَّنلا -

 ُّيموقلاو ُّيبهذملاو

 ربتعي لَّوألا طمَّنلا نم تافالتخالا ّنإ    

 حلاصمب ُّرضت ال يهو ،ٌّيعيبط رمأ اهرارمتسا

 دشُّرلاو ةمكحلاب ةموكحم تماد ام نطولا

  .لقعلاو

 يف فالتخالا :يناَّثلا طمَّنلا -

 ةَّماعلا تاكرتشملا

 َّنإف ،يناَّثلا طمَّنلا نم تافالتخالا اّمأو     

 .نطولا حلاصمب ُّرضي - َّكش ال - اهرارمتسا

 ؛تدعابتو ةَّيسايِّسلا ىؤُّرلا تنيابت امَّلكف

 .ةَّيسايِّسلا ةمزألا رارمتسا يف اببس كلذ ناك

 ةَّيقوقحلاو ةَّينمألا ىؤُّرلل ةبسِّنلاب لاحلا اذكهو

 ؛اهيف نيابَّتلا رارمتسا نإ ثيح ،ةَّيداصتقالاو

 كابرإ ىلإ يِّدؤي اَّمم ،تامَزَألا رارمتسا ينعي

 ةروَّرضلا دَّكأتت انه نمو .ناطوألا عاضوأ
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 ةسايِّسلا اياضق يف تامهافتو تاءاقل دوجول

 جاتنإ لجأ نم ؛قوقحلاو داصتقالاو نمألاو

  .ناطوألا تامزأل )لولح(

 ال تاءاقِّللا نم تاقفاوَّتلا جاتنإ مدع ّنإ     

 َّنإ" :لئاق لاق اذإو .تالواحملا ديمجت رِّربي

 الو ،تَثَدَح تامهافَّتلاو تاءاقِّللا هذه

 ِّلحل )تاقفاوت( جتنت مل اَّهنكل ،رَّركتت تلاز

 – رِّربي ال وهف ،اذهب انمَّلس اذإ هنإف !"تامزألا

 نوكت اَّمبرف ،)تالواحملا( دمجتت ْنأ - اًقالطإ

 يه فلألا وأ ،ةئاملا وأ ،نوسمخلا ةلواحملا

 هجاو امهم هنأ ،ينعي اذهو .ةحجاَّنلا ةلواحملا

 رييغَّتلاو ءانبلاو حالصإلا برد يف نورئَّاسلا

 اذه َّنإف ؛ٍتاقافخإو ٍتاقِّوعُمو ٍتابوعُص نم

 ُلؤافَّتلاو ُرارمتسالا مهلخاد يف َّزتهي ْنأ رِّربُي ال

 دييأتب ةقِّثلاو ناميإلاب ةءولمم بولقلا تماد ام

 ريخ ىلإ ِةحماَّطلاو ِةِّريخلا ِدوهجلا ِّلكل ىلاعت هللا

  .اهحالصو ِناطوألا
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  المأ حماسَّتلاو ةَّبحملا ُّخضي شياعَّتلا خيرات

 

 َّنإف ،تاعاِّرصلا نم خيرات كانه ناك اذإ     

 بيغي اذاملف ،تاشياعَّتلا نم اًخيرات كانه

 ىقبتل ؛حماسَّتلاو ةَّبحملا نم خيراَّتلا اذه

  !؟بولقلاو لوقعلا يف ةمثاج ءادوَّسلا ةروُّصلا

 ةهجاوم يف ُسأيلا انمكحي ْنأ رِّربم دجوي ال     

 – اهيِّذغُي يتلاو ،تيتفَّتلاو ةئزجَّتلا عيراشم

 ،اهحلاصمب نوثباعلاو ،ةَّمألا هذه ُءادعأ - امئاد

  !اهئانبأ نم ءالهجلاو ،نوفِّرطتملاو

 ال ؛ةَّيبهذملاو ةَّيفئاَّطلا تارافنتسالا ّنإ     

 هذه هسِّركت امب ،انبوعش ِةلاصأ نع ِّربعت

 ِّربعت اَّمنإو ،حماستو ةَّبحمو شياعت نم ةلاصألا

 ،ارَّوزُم اًعقاو عنصي ْنأ دارأ ٍهَّوشم ٍجاتنإ نع

  .انناطوأو انبوعشو انتَّمأ ةعمس ىلا ئيسي
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 اهيف ُجلاعُت ال ةَّيفئاَّطلا تارُّتوَّتلا ءاوجأ :ةمتاخلا

  ِناطوألا ُتامزأ

 

 ْنأ نكمي ال ةَّيفئاَّطلا تارُّتوَّتلا ءاوجأ يفو     

 تقهرأ تامزألا هذهف !ناطوألا ُتامزأ جلاعُت

 نأ نكمي الو .اهَعاضوأ تدَّقعو ،انَبوعش

 تاخانم ِّلظ يف َّالإ ناطوألا ُتاديقعت حَّحصُت

 تاجالِعلا طيشنتل ؛صرفلا رِّفوت ةحلاص

  .تامزألا ةجلاعم ىلع ةرداقلا

 – ناطوألا حلاصم ىلع ءانمألا َّلك ّنإ     

 جاتنإ يف نوبلاطم - نيموكحمو اماَّكُح

 كَّرحتت يكل ؛ءاوجألا ةئيهتو ،تاخانملا

 عاضوألا َّلك حيحصتل ؛ةديشَّرلا تاراَيَخلا

 .كاذ وأ ،نطولا اذه يف ةموزأملا
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