
 

 

 

  

 رخآلا ةنطيش
 يناسنإلا كرتشملا ةرئاد نم جورخلا

٢٠٢٠ ويام – حماستلاو راوحلل نيرحبلا زكرم  
 

صيخلتلا  
 نم مويلا انملاع وكشي
 ةقيمع تامزأو تابارطضا
 ،ةايحلا بناوج ىتش  يفو
 تابلطتم نم ريبك ءزجو
 ىلإ ةدوعلاب يتأت ةجلاعملا
 كرتشملا" موهفم
 هطقسأ يذلا "يناسنإلا
 ةنطيش" باطخ عويش
 ةدعاقل افالخ ،"رخآلا
."ةلماعملا نسُح نيّدلا"  
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 ميحّرلا نمحّرلا لا مسب
 
 نإف ;امئاد يعيبّطلا لاحلا وه امك ,لصألا ف     
 كارتشالا نم ةعبان ةاواسملا هذهو .ءاوس مّهلك رشبلا
 ىلإ ءامتنالا ساسأ ىلع رشبلا عيمج يب يساسألا
 يذلا قيمعلاو يلوحتلا ىنعملا وهو ,دحاولا "قْلخلا"
 ثّدحت امدنع )ع( بلاط يبأ نب يلع مامإلا هل سّسأ
 ,نيّدلا ف ةكرتشملا ةقالعلا راطإ ف "خألا" موهفم نع
 نأو ,قْلخلا ف كارتشالا نأش ف "ريظّنلا" موهفمو
 .عماجلا يناسنإلا راطإلا نمض ناعقي يموهفملا الك
 بُرقلا يناعمّ دشأ لمحي "خألا" موهفم ناك اذإف
 ةغّللا ف "ريظّنلا" موهفم ّنإف ;رشبلا يب ةلّصلاو
 .ةلثامملاو ,ةاواسملاو ,هّبشلا ىنعم نّمضتي
 
 ةقالع ءانب نم صانم ال ,ةدلاخلا ةلوقملا هذه ف     
 ةكراشملا ساسأ ىلع ضعبلا مهضعب عم رشبلا
 عطق وأ ْرسك رّربي ام كانه سيلف ,دّحوملا ءامتنالاو
 طباّرلا دوجو َمدعُ ضعبلا معزيْ نأك ,ةقالعلا هذه
 ,ةريبكلا ةطباّرلا هذه رّفوي يذلا قاثيملا وأ يوخألا
 ّلك ف كرتشم طبار كانه ,يلع مامإلا بسحبف
 ,قْلخلا ىوتسم وأ نّيدلا ىوتسم ىلع ءاوس ,لاوحألا
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 الو ,ضعبلا امهضعب عم ناعطاقتي نايوتسملا ناذهو
 .ّطخلا لوط ىلعو ,رخآلا امهضعب يغلي
 
 رشبلا فينصت
 
 فقاوملا ّنأ ىلع ديكأتلا نكمي ;ةدعاقلا هذه نم    
 فينصت دصقب ردصت يتلا تافيصوّتلاو تامييقتلاو
 مهتاداقتعا ىتح وأ مهفقاوم وأ مهئارآ ىلع ءانب رشبلا
 ةّيعوضوم تامييقتو فقاوم نوكت نأ يغبني ;ةينيدلا
 ساسأ ىلع ةّينبم نوكت نأب كلذو ,ّةيناسنإو
 ,ءاغلإلاو ءادعلا سيلو ,"ةنسحلا ةظعوملا"و "ةمكحلا"
ٍ لكش ّيأب رشبلا نم فقوملا يلتبي نأ يغبني ال امك
 وأ )قْلخلا( "يناسنإلا كرتشملا" ْمده لاكشأ نم
 اذه هضرفي امب ,)نيدلا( "ينيدلا كرتشملا"
 ,ردص ةعسو مّهفتو مارتحاو ةاعارم نم كارتشالا
 ,عساو قاطن ىلعو ,دافتُسي نأ نكمي ٌسرد اذهو
 عْضو ىلع بلاط يبأ نب يلع مامإلا ْصرح ف ّلمأتلاب
 امكف ,"ريّظنلا" موهفم بنج ىلإ ابنج "خألا" موهفم
 ف اهتاعارم نم دبال ّةيناميإ تارابتعا كانه ّنأ
 ّةيناسنإ تارابتعا كانهّ نإف ,نيدلا ف خألا صوصخ
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 ف ريّظنلا ةقالعل ةبسنلاب اهيلع ةظفاحملا نم دبال
 .ْقلخلا
 
 ةلماعملا نسح نيدلا
 
 اهب يلتبي يتلا ةريطخلا تاّيبلّسلا نم ةدحاو     
 ف اخأ نوكي نّمم ,رخآلا عم هلماعت ءوس وهُ ناسنإلا
 نيدلا" نأ نم مغرلا ىلعو .قلخلا ف اريظن وأ ,نيدلا
 ,ةئطاخلا تاداعلا عويشّ نأ الإ ,"ةلماعملا نسح وه
 رثكأ نم وه ;نيرخآلا عم لماعّتلا ف ةئيسلا بادآلاو
 ف كوّلسلاو ميقلا ةمزأ ف تّببست يتلا رومألا
 تامزألا نم ةلسلس اهنع َجتن ام ,رصاعملا عمتجملا
 .ىضوفلاو تابارطضالاو
 
 لب ,فقوملا دودح دنع يبّلسلا لماعّتلا فّقوتي ال    
  ريبّعتلا لئاسوو ,ماعلاو صاخلا باطخلا كلذ لمشي
 لخاد تاقالعلا ةعيبطو ,يعامتجالاو يدرفلا
 لئاسملا ىلع كلذ رصتقي ال امك .عمتجملا تاسسؤم
 فقاوملا ف فالخلاب قلعتت يتلا اياضقلا وأ ّةيركفلا
 ّةيساّيسلا تافالتخالا نأش ف اضيأ نكلو ,ةماعلا
 ءاوس ,اهنم فقوملاو تادجتسملاو عئاقولا صيخشتو
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 ةضراعملا يب وأ ,ةعراصتملا تاعامجلا يب
 .ةموكحلاو
 
 رخآلا ةنطيش
 
 ف خألا( رخآلا عم يئاغلإلاو يبّلسلا لماعّتلا ّنإ    

 – قمُعلا ف – نّمضتي ;)قلخلا ف ريظنلا وأ نيدلا

 اذه نأل ,ةريّرسلا ءوسو ءادعلا اهساسأ ةّيلاعفنا ّةوق
 لالخ نم ,"رخآلا ةنطيش" ىلإُ عزني لماعّتلا نم نوّللا

 جيورت ةلواحمو ,ريرش نئاك ىلإ رخآلا اذه ليوحت
 يدصّتلل ضيرّحتلا لجأ نم سانلا يب ةروصلا هذه
 .هعم ّيباجيإلا يطاعّتلا مدعو هترصاحمو ّهدض
 وأ ,ةعامج وأ ,صخش عم كلذ ّمتي نأ نكميو
 حبصتو .ةموكح وأ ,رايت وأ ,بزح وأ ,ةضراعم
 ةنطيشلا ُلسلسم أدبي امدنع اجئاه ارحب ةلأسملا
 مامإلا ةدعاق بيغتل ,فارطألا فلتخم يب ةلدابتملا
 ّةيعوضوملا عجارتتو ,رشبلا عم يطاّعتلا ف يلع
 ةاعارم نوناق يفتخيو ّ,قحلا قاقحإو فاصنإلاو
 .رخآلا ضعبلا عم يطاعتلا ف "ريظنلا" وأ "خألا" ماقم
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 نطيشملا قشارتلا
 
 ,"نطيشملا" قشارتلا نم لسلسملا اذه نأ كشالو     
 ثيولتو ,عاضوألا ديقعتو ,تامزألا ميمعت ىلإ يدؤي
 لاوحألا ةجلاعمو تامزألا ّلح بيعصتو ,تاقالعلا
 ريسفتو .ّايفاقث وأ ّايعامتجا وأ اّيسايس ,ةبرطضملا
 ىري فرطّ لك ّنأ ينعت ةنطيشلا ةسايسف ,حضاو كلذ
 اريظن الو نيدلا ف اخأ سيلو ,اريرش اناطيش رخآلا

 وأ هعم ةحلاصملل - اهنيح – لاجم الف ,قلخلا ف

 !?ناطيش عم دحاو نطو ف كرتشملا شيعلاب لوبقلا
 
 عم كلذ نم رطخأ اديقعت رمألا اذه ذخأ دقل    
 ةّيظفللا تافينصتلاو بلاوقلا لامعتسا ىلإ ءوّجللا
 وأ ةينطولا بْلسو ,"ةنايخلا" ليبق نم ,ةيساقلا
 راشتنا عم كلذ عطاقتو .نيرخآلا نع ناميإلا
 نم ريبك ردق ىلع يوطنت يتلا توعنلاو تارابعلا
 لئاسو ربع ءاوس ,هيوشّتلاو ءاغلإلاو يزقتلاو ءاردزالا
 تاودأ لالخ نم وأ ,ّةينلعلا لصاوتلاو بطاختلا
 ءامسألا ةهجاو لالخ نم ءاوسو ,ةنلعملا ريغ رشنلا
 ف لاحلا وه امك ,ةراعتسملا ءامسألا وأ ةيقيقحلا
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 هذه ّلك يفف .يعامتجالا لصاوتلا لئاسو بلغأ
 ..ءاغلإلاو ,ةيهاركلاو ,ةنطيشلا نإف ;تالاحلا

 ف - ديدّشلا فسألل – عئاش ماظن يه تحبصأ

 عامتجالا وأ ةسايّسلا ةرئاد لخاد ,رخآلا عم ةقالعلا
 عم وأ ضراعملا بزحلا ف وأ تيبلا ف ,ةفاقثلا وأ
  .ةموكحلا
 
 تاقالعلا ف ةنطيشلا ماظن
 
 متي مل ام تامزألل ةعجان لولح جاتنإ نكمي ال    
 امب ,يلع مامإلا هدّدح يذلا كرتشملا ىلإ عوّجرلا
 عم ِةقالعلا ف ةنطّيشلا ماظن نم ّررحتلا يضتقي
 فقاوملا وأ راكفألا باحصأ عم يطاعّتلا فو رخآلا
 ةنماك اهبابسأ ّنأل ,ٌةرمتسمُ تامزألاف .ةفلتخملا
ٍ ةفقو نم برهم الو ,فارطألاّ لك ىدلو ,ةرمتسمو
 ةعجارم لجأ نم تامزألا فارطأّ لك اهب موقت ّةيدقن
 ىلع بيردّتلا ِةداعإ نم ءادتبا ,اهتاذ مييقتو اهسفن
 نطولا ءانبأو رشبلاُ عمجي يذلا "يناسنإلا كرتشملا"
 بئاوشلا لّك نم اهتيقنتو تاّذلا ةيفصتو ,دحاولا
 ةرئاد نم مهجارخإو يفلتخملا رشبلا ةنطيشل اهعفدت
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 ّايقالخأو ّايميق اجضن بّلطتي رمألا اذهو ,كرتشملا
 ,عمتجملاُ ةبخن هرمأ ىّلوتي نأ ّبجوتي ّامم ,اّيراضحو
 ءاطشنو يلوؤسمو يبرمو يفقثمو نيدلا ءاملع نم
 .ييلهأ
 قالخألا لماكب ىّلحتي نأ ءرملل احاتم نوكي ال دق    
 حماسّتلاب اضئاف حبصُيل ,نيرخآلا عم هلماعت ف
 ُبولطملا ىندألا ّدحلا ّنأ الإ ,رخآلاب لوبقلاو حاتفنالاو
 يأرلا نع ريبعّتلا ف مارتحالا ّةيقالخأب ّيلحتلا وه
 ةقالعلا ف فرصّتلا نُسحو ,رخآلا هاجت فقوملاو
 ءالعتسالا تارابع نع يّلختلا ىلإ وعدي امب ,هعم
  .ةشاشبلاو عضاّوتلاو وفعلا تافصب يّلجتلاو ,ءاغلإلاو
 
 


