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اإلعالَٞ ايتْٛغٞ  سٛاصخاص َع عٓزبار ايقشاؾ١ ايعضبٞ

 ايقايف ععٝز

 

 اإلعالَٞ ايتْٛغٞ ايقايف ععٝز

 ساٚصٙ عبزٙ سكٞ

.ـــ املًه١ٝ يف املػضب را٥ُا ٚنُا ٜكٍٛ عبز اهلل ايعضٟٚ ٖٞ ًَه١ٝ سن١ٝ بٝزٖا املبارص٠   

املػضب ٜٓتر نشيو . ـــ املػضب ٜٓتر ًَٛنا دبابض٠ ٚفٛاَع عع١ُٝ ٚيهٔ يٝػ ٖشا ٖٛ املػضب ؾكط

طتبا أنجضعكال١ْٝ مما ْضاٙ يف بًزإ أخض٣ ٖٛ صنٔ أعاعٞ يف ٖشٙ األ١َ ايعضب١ٝ ٖٚٛ ؽعب ْاؽط 

 .ٚسضنٞ ٚرٜٓاَٝهٞ

.ـــ أْا َط٦ُٔ يًُػضب ألٕ يزٜ٘ جتضب١ عٝاع١ٝ ٚتضاخ عٝاعٞ أؾطٌ َٔ مجٝع ايبًزإ ايعضب١ٝ   

 :تكزِٜ 

نٝـ إعتطاع ايقشايف ايتْٛغٞ ايقايف ععٝز إٔ ٜٓشح يؾدقٝت٘ ناصٜظَا إعال١َٝ َتؿضر٠ 

ٚسني ؾهضْا . ْٚارص٠ دزا التضض٢ إال بايتشًٝل بأدٓش١ املػاَض٠ ٚاذتّٛ عايٝا سٍٛ َضانظايكضاصايعضبٞ 

يف تؾضٜح دغز األ١َ ايعضب١ٝ َٚاٜعتٌُ ؾٝ٘ َٔ ثٛصات ٚعقٝإ َزْٞ بز٤ا َٔ عٝزٟ بٛطٜز 

إىل زتظص٠ اذتٛي١ ٚسهِ املؤبز ع٢ً سغين َباصى مل صتز فشاؾٝا أقضب إىل ْريإ املزاؾع ٚفدب 

 .ايؾٛاصع ٚأرص٣ بتؿذرياألدٛب١ ايعُٝك١ ٚاملكٓع١ غريايقايف ععٝز 
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خاض ايعزٜز َٔ املعاصى ايقشؿ١ٝ يف أؽٗضاملٓابضاإلعال١َٝ ايعامل١ٝ ٖٚٛاآلٕ ص٥ٝػ حتضٜضزت١ً 

ٚأِٖ َٔ ٖشا ٚساى ٖٛفزٜل يًعزٜز  . (عضبٝا دٝٛبٛيٝتٝها)ايٛصق١ٝ ٚاإليهرت١ْٝٚ ٚزت١ً  (عضابٝا)

 فزصت يًزنتٛصاألرٜب ٚايقشؿٞ …َٔ ايضؤعا٤ ايعضب َِٓٗ َٔ صسًٛا َِٚٓٗ َٔ ٜٓتعضٕٚ 

عٓٛات )ٚآخضٖا  (اإلغٛا٤ املًهٞ)ٚ (+ ناطٜٓٛ)ٚ (سزا٥ل اهلل )ايقايف ععٝز عز٠ صٚاٜات َٓٗا 

عٔ ٖضٚب ايض٥ٝػ ايتْٛغٞ املدًٛع طٜٔ ايعابزٜٔ بٔ عًٞ ، نُا فزصت ي٘ عز٠  (ايربٚعتاتا

 (سٛاصات ايجٛص٠)ٚ (املتا١ٖ يف ايكضٕ ايٛاسز ٚايعؾضٜٔ )رصاعات ٚحتايٌٝ عٝاع١ٝ َٔ أُٖٗا 

 ( 42اذت٢ُ )ٚ (َجًح ايؾٝاطني اإلعتٛا٥ٞ)ٚ (خضٜـ ايعضب ايب٦ضٚايقَٛع١ ٚادتٝٓضاٍ )ٚ

يف ٖشا اذتٛاصارتاص ضتًل َع عٓزبار ايقشاؾ١ يف مساٚات   (بٛصقٝب١ عري٠ ؽب٘ ستض١َ )ٚ

ارتاصط١ ايعضب١ٝ يٓض٣ بعني اجملٗضَاظتضٟ ع٢ً أصضٗا َٔ حتٛالت عٝاع١ٝ ٚدٝٛإعرتاتٝذ١ٝ 

 .الؽو أْٗا عٛف تعٝز يف املغتكبٌ ايكضٜب تضتٝب ايتٛاطْات ٚايتشايؿات دٓٛب ٚؽضم املتٛعط 

 َٔ اذتهاّ ايعضب مل ٜغُع أٚ صمبا مل ٜكضأ بعض نتب أٚ  بال ؽو، يٝػ ٖٓاى سانِ :ؼ 

ّٛر إٔ ْعضف َا ٖٛ ايغض ٚصا٤ قزصتهِ ع٢ً . َكاالت ايقشؿٞ ايتْٛغٞ املتأيل ايقايف ععٝز ْ

 .املؾانغ١ ايقشؿ١ٝ ٚايتشًٌٝ ايغٝاعٞ ايشٟ تٗتِ ب٘ رٚا٥ض ايكضاص ايعًٝا؟

ؾِٗ قًًٝٛ . أٚال ال أعتكز إٔ ٖٓاى نجريا َٔ ايظعُا٤ ايعضب ايشٜٔ قضأٚا َكاالتٞ أٚ نتيب :ز 

أْا أقضأ تكضٜض املدابضات ْٚؾض٠ األْبا٤ “أعضف إٔ اذتغٔ ايجاْٞ نإ ٜكٍٛ را٥ُا . ايكضا٠٤ عَُٛا

تكضٜض . ٚطبعا نًُو سانِ، ال بز إٔ ٜطًّع ع٢ً ٖشٜٔ ايتكضٜضٜٔ. قبٌ إٔ أسٖب إىل ؾضاؽٞ” ادت١ٜٛ

ع٢ً أ١ٜ ساٍ، ٖٓاى بعض ايظعُا٤ ايشٜٔ ساٚصتِٗ .  ٚتكضٜض املٓاذ ادتٟٛ أٟ األَٔ بؾكٝ٘ املدابضات

يكز ساٚصت٘ . عالقيت ناْت أٚال ٚقبٌ نٌ ؽ٤ٞ بايظعِٝ بٔ ب١ً. أٚ دًغت َعِٗ ناْٛا ٜكضإٔٚ يٞ

. ٚنإ سيو يف ؽبابٞ ٚيف بعض َا تبك٢ ي٘ َٔ ؽباب يف سيو ايٛقت، عٓزَا خضز َٔ ايغذٔ

ٜعين أعتطٝع إٔ أقٍٛ إْٞ عذًت عًٝ٘ َشنضات٘ ٚقز ْؾضت يف سيو ايٛقت يف ايهجري َٔ 

ناْت سكٝك١ يف سيو ايٛقت، متجٌ . ايقشـ ايعضب١ٝ ٚست٢ ايقشـ األدٓب١ٝ، ثِ خضدت نهتاب

يف اذتكٝك١ ايكشايف نإ قاص٥ا . ثِ عضؾت طعُا٤ آخضٜٔ َجٌ عضؾات ٚايكشايف. عبكا فشؿٝا نبريا

عٓزَا نٓت أيتكٞ َع٘ نإ ٜؾري يٞ ببعض . بٌ أعتكز إٔ ايكضا٠٤ أْٗهت٘ مبعاْٞ نجري٠. دٝزا

ٚيف إسز٣ املضات أصار إٔ ٜطًعين ع٢ً َهتبت٘، نٓت إىل داْب٘ سني نإ ٜكٛرْٞ َٔ . املالسعات

ثِ الَين ع٢ً ايٓكز . ثِ ؾتح يٞ نتابٞ عٔ بٛصقٝب١ ٚأؽاص يٞ ببعض املالسعات. نتاب إىل نتاب

 قاٍ يٞ نٝـ تؾّبٗين َع املجكـ ايقارم ″42اذت٢ُ “ٚيف نتاب آخض .ايالسع يٛع١ًٝ بٛصقٝب١ 

 .ايّٓٝٗٛ؟
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إال اثٓني ُٖا أْت نغٝاعٞ - ع٢ً َعضؾيت- صمبا مل تٓتر ايقشضا٤ ايًٝب١ٝ يف ٖشا ايكضٕ: قًت ي٘

نإ . ؾعال أْت فعًٛى سكٝكٞ: ضشو ٚقاٍ .  نُجكـ َبزع َؾانػ َؾانػ ٚايقارم ايّٓٝٗٛ

 .ٚنإ ٜٓارٜين ست٢ أَاّ ايقشؿٝني بٗشا ايًكب. ”بايقعًٛى ايعضبٞ“ايكشايف ٜغُٝين عار٠ 

ٚيف إسز٣ املضات ٚنإ سيو يف َضانؿ اقرتب َين عضؾات . عضؾات أٜطا نإ ٜكّزصْٞ دزا ٚعتبين

ّٞ عٗز املػضب آْشاى ستُز  ٚنإ خاصدا َٔ ادتُاع دت١ٓ ايكزؼ أَاّ إرصٜػ ايبقضٟ ٚأَاّ ٚي

أْت ”:ٚقاٍ يٞ . ايغارؼ أساط بٞ ٚعاْكين ٚسطٓين أَاّ ايقشؿٝني يف ايكقضاملًهٞ مبضانؿ

ثِ أؽاص إىل إرصٜػ ايبقضٟ ايشٟ نإ آْشاى ٚطٜض ايزاخ١ًٝ املدٝـ يف املػضب، . ”بطٌ اذتقاصٜٔ

 .”أْا أصٜزى إٔ تٗتِ ب٘ ٚإٔ ختؿض عْٝٛو عًٝ٘. ٌٖ تعضف ٖشا ايضدٌ ٜا ارصٜػ؟”:ؾكاٍ ي٘ 

ٚيف اذتكٝك١ خضدت يف ايٓٗا١ٜ َٔ املػضب ؽب٘ َػطٛب . نٓت ٚقتٗا أقِٝ يف املػضب نُضاعٌ

ّٞ ايعٗز املطاح ب٘ ستُز . عًٝ٘ بغبب َؾانغات فشؿ١ٝ ؾؿٞ إسز٣ املضات ساٚيت إٔ أقابٌ ٚي

ّٞ عٗز إٜضإ، ؾأخشت َٛعزا َع عهضتريت٘ اييت ال طيت أسنض امسٗا رْٝا طار ٚيف . صضا بًٟٗٛ ٚي

ّٞ اذتضؼ املًهٞ، صَٝت يف ايغذٔ ملز٠ عاعات ثِ خضدت  باب ايؿٝال مبٓطك١ ايغٜٛغٞ قبض عً

ّٞ ٚأْا أساٍٚ إٔ أتغًٌ إىل ايض٥ٝػ . بتعٗز بأْٞ ئ أعٛر إىل ؾعًيت ٖشٙ يف َض٠ أخض٣ قبض عً

أصرت إٔ أقابً٘ ألٕ سيب . أمحز أٖٝزدٛ ص٥ٝػ ايهاَضٕٚ املطاح ب٘ ٚنإ الد٦ا عٝاعٝا يف املػضب

يكز عضؾت نجريا َٔ ايظعُا٤ األؾاصق١ عٛا٤ يف دٛالتٞ يف إؾضٜكٝا أٚ يف املػضب . إلؾضٜكٝا نبري دزا

تغأيين عٔ . ٚقز قابًت٘ عز٠ َضات. عضؾت عٓػٛص، نإ ٜأتٞ يًشغٔ ايجاْٞ ٚنإ فزٜكا ي٘. أٜطا

بٌ ٖٞ نتاب١ عري٠ سات١ٝ أخض٣ ع٢ً . ٖٞ ٚيع ٖٞ ْٛع َٔ املػاَض٠ ٚحتكٝل يًشات: ايقشاؾ١ أقٍٛ

 .طضٜل اذتٝا٠ ايقعب١ ٚاملًت١ٜٛ َٔ خالٍ اآلخضٜٔ

ٚنإ َٔ املُهٔ إٔ عتزخ . قابًت أٜطا بٛناعا يف عاسٌ ايعاز يف نٛنٛرٟ يف ايعاف١ُ ابٝزدإ

تزّخٌ يقاذتٞ ؾأعؿٞ عين يهٔ . يٞ َؾهال نبريا يٛال تزخٌ أسز األثضٜا٤ ايًبٓاْٝني يف أبٝزدإ

صتشت يف حتكٝل سٛاص َع بٛناعا ايشٟ نإ الد٦ا عٝاعٝا يف عاسٌ ايعاز قبٌ إٔ ٜشٖب إىل 

 .ؾضْغا ثِ ٜعٛر إىل إؾضٜكٝا ايٛعط٢ ثِ عتانِ ثِ ٜعزّ

سٖبت َض٠ إىل ٜٛغغالؾٝا نُبعٛخ دتضٜز٠ . ٖشٙ ٖٞ ايقشاؾ١ تكٛرْا َضات إىل أَانٔ ال ْؿهض ؾٝٗا

بعز إٔ انتًُت َُٗيت يف ٜٛغغالؾٝا، قًت يٓؿغٞ ملاسا . ”تٝتٛ“ايبريٚت١ٝ ألغطٞ دٓاط٠ ” ايغؿري“

عٓزَا ٚفًت إىل تضنٝا َٔ بًػاصٜا ٚقع . ال أعٛر عٔ طضٜل ايرب عرب تضنٝا ثِ عٛصٜا ثِ يبٓإ

 .اْكالب عغهضٟ ٚاعتطعت إٔ أؾٛط بغبل دباص ع٢ً فعٝز ايقشاؾ١ يف سيو ايٛقت
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 ّٕ يف َض٠ أخض٣ عزت إىل تضنٝا يهٞ أقّٛ بتشكٝل سٍٛ رٚص تضنٝا ادتزٜز يف ايؾضم األٚعط، أل

ايتكٝت فزؾ١ بإسز٣ . ٖشا ايزٚص ايشٟ ْؾاٖزٙ ايّٝٛ بزأ ٜتقاعز يف ايٛاقع َٓش ايجُاْٝٓات

 نإ ضز 81ٚقز نإ االْكالب ايشٟ سطضت٘ عٓ٘ . عهضتريات أداٜٚز ص٥ٝػ ٚطصا٤ تضنٝا ايكزِٜ

مل أسٖب : قًت ي٘. إىل أٜٔ سٖبت يف تضنٝا؟: صٜٚت يًغٝز أداٜٚز تًو اذتارث١ ثِ عأيين. أداٜٚز

ّٕ قرب أتاتٛصى بزا يٞ أنرب َٔ أْكض٠ . ٖٚٛ املظاص ايهبري. يف تضنٝا إال إىل قرب أتاتٛصى ٚقًت ي٘ أ

 .ايعاف١ُ اييت بٓاٖا أتاتٛصى

، ”سٓبعٌ”:قًت َٔ؟ قاٍ يٞ - ضشو ثِ قاٍ يٞ، عأؽري يو بظٜاص٠ قرب آخض أْ٘ أسز ععُا٤ ايتاصٜخ

عأعطٝو أٚ عأَٓشو ٖشٙ اهلز١ٜ يهٞ تظٚص قرب ”:قاٍ يٞ . ”ْعِ”:ثِ أضاف أيغت تْٛغٝا؟ قًت 

طصت املٓطك١ اييت ٜكاٍ أْٗا قرب سٓبعٌ ٚقز . ايشٟ مل ٜهٔ أسزا ٜعضف أٜٔ نإ َزؾْٛا. سٓبعٌ

ّٕ . ٚنتبت يف ٖشا املٛضٛع. ناْت زتٗٛي١ ع٢ً ؽاط٧ ايبشض األعٛر ثِ تؿادأت بعز عاَني بأ

اذته١َٛ ايتْٛغ١ٝ تكزَت بطًب العرتداع دجُإ سٓبعٌ ايظعِٝ ايععِٝ ايشٟ اْٗظّ أَاّ صَٚا 

سٝح اؽتػٌ يف ايظصاع١ َع َاغٕٛ املٗٓزؼ ايظصاعٞ  (يف املػضب اذتايٞ)ٖٚضب إىل ايضٜـ 

ٚتابعت٘ صَٚا ٚالسكت٘ إىل . ثِ سٖب إىل ايؾاّ نُغتؾاص يًًُو َاخٝٛؼ يف سيو ايٛقت. ايععِٝ

إٔ ٖضب إىل أصَٝٓٝا ٚاؽتػٌ نُغتؾاص يز٣ ًَهٗا ثِ عٓزَا ٖزرت٘ صَٚا ٚظًت تالسك٘ اختاص 

 .اإلْتشاص ع٢ً االٖا١ْ

ثِ ؾهضت إٔ أطٚص بٝت عًٞ . إىل اآلٕ مل أقِ إال بظٜاص٠ ايكبٛص”:بعزَا طصت قرب سٓبعٌ، قًت يٓؿغٞ

َٚا نإ ألسز َٔ ايقشاؾ١ ايػضب١ٝ . أقذا، ايشٟ ساٍٚ إٔ ٜػتاٍ ايبابا، ٚنإ ٚقتٗا َغذْٛا يف صَٚا

ٚقز سٖبت َٔ أْكض٠ إىل قضٜت٘ إٜؾٌٝ . آْشاى إٔ ٜعضف ال بٝت٘ ٚال قضٜت٘ ٚال َزصعت٘ ٚال ؾضاؽ٘ 

 .( ن1200ًِسٛايٞ )تابٝ٘ 

 .سٖبت عرب ايطا٥ض٠ ثِ اذتاؾ١ً ثِ ايغٝاص٠ ثِ اذتُاص ٚأخريا ٚفًت إىل بٝت٘

مج١ً ٚراع ألَ٘  ٚصأٜت أَ٘ ٚأخت٘ ٚقز َاطايتا حتتؿعإ بايهٓؿ ايشٟ نتب ؾٝ٘ يف سيو ايّٝٛ 

 .ٚأخت٘، ايشٟ غارص ؾٝ٘ بٝت٘ ٚمل ٜعز ي٘

ٖشا ايعٌُ ايقشؿٞ دًب . أَ٘ ٚأخت٘ ناْتا تعزإ ي٘ ايؿضاـ َٜٛٝا نُا يٛ أْ٘ عٝعٛر سات َغا٤

ٚقز نإ َعٞ َرتمجا نضرٜا ألٕ تًو املٓاطل . يٞ اْتباٖا نبريا ٚخاف١ ايقٛص اييت أسطضتٗا َعٞ

َجٌ ٖشٙ . ٚقز بٝعت ٖشٙ ايقٛص مببايؼ َاي١ٝ ٖا١َ ٚختاطؿتٗا ٚناالت األْبا٤ ايعامل١ٝ. تتهًِ ايهضر١ٜ

ايتشكٝكات عٓزَا ٜكضأٖا َغؤٍٚ أٚ طعِٝ ٜعتكز إٔ ٖٓاى عُال دزٜا ٖٚٓاى َػاَض٠ خاف١ عاؽٗا 

 .ايهاتب أٚ ايقشؿٞ
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مل أنٔ . را٥ُا أصٜز إٔ أنٕٛ َتُٝظا يف أعًٛبٞ ٚيف يػيت ٚيف رق١ عجٞ ٚيف عًُٞ ايقشؿٞ

 .أصٜز إٔ أنٕٛ ناآلخضٜٔ

ّٕ ؽضاص٠ ايجٛصات ايعضب١ٝ اْزيعت َٔ َٗزٖا يف تْٛػ َٚٔ قض١ٜ عٝزٟ  :ؼ     األنٝز أ

ٚباعتباصنِ فشؿٝا تْٛغٝا نإ قضٜبا َٔ أعباب اذتضٜل ٚصافزا يًؾإٔ ايغٝاعٞ . بٛطٜز حتزٜزا

َٓش عكٛر، طبعا مل تهْٛٛا تتٛقعٕٛ َٜٛا َا إٔ تهٕٛ تْٛػ بزا١ٜ ايٓٗا١ٜ يًزٜهتاتٛصٜات ايعضب١ٝ 

 !.ٚبٗشٙ املؿادأ٠ اييت أسًٖت ادتُٝع

ألْ٘ . فشٝح َا نٓا ْتٛقع أبزا إٔ تكّٛ ايجٛص٠ ال َٔ تْٛػ ٚال َٔ عٝزٟ بٛطٜز بايشات :ز 

ٚبقضاس١ ست٢ ٚإٕ ناْت َز١ٜٓ قؿق١ اييت ال تبعز عٓٗا نجريا َعضٚؾ١ نُٓطك١ َتُضر٠، ؾإٕ 

 .عٝزٟ بٛطٜز مل تهٔ َتُضر٠ يف عالقتٗا بايغًط١ طٛاٍ عكٛر

أعتطٝع إٔ أرعٞ أْين أٍٚ َٔ نتب عٔ ٖشا . َا سقٌ يف تْٛػ ؽّهٌ بزا١ٜ هلشا ايضبٝع ايعضبٞ

أْا أخضدت َاْؿغتٛ مسٝت٘ . أٍٚ َٔ مس٢ ٖشا ايشٟ عتزخ بأْ٘ بزا١ٜ صبٝع عضبٞ. ايضبٝع ايعضبٞ

ٚقز . املاْؿغتٛ ايجكايف ايعضبٞ ّٜٛ ايغابع عؾض داْؿٞ أٟ بعز ثالث١ أٜاّ َٔ ايجٛص٠ ايتْٛغ١ٝ“

مسٝت٘ ايضبٝع ايعضبٞ اْطالقا َٔ قضا٤ات َٚٔ صبٝعات أخض٣ َضت بٗا ايؾعٛب، ٚخاف١ صبٝع 

ؾُٔ ٜكضأ ؽ٦ٝا َٔ تضاخ املاصنغ١ٝ َٚٔ تضاخ ايجٛصات يف أٚصٚبا، ٜعضف إٔ ٖٓاى صبٝع األَِ . األَِ

 … ٖٚٓاى أٜطا صبٝع ايكٛقاط1968 ٖٚٓاى صبٝع بضاؽ 1848

” يف اْتعاص صبٝع عضبٞ“ٚأْٗٝت٘ بؿقٌ . ”خضٜـ ايعضب“ عٓٛاْ٘ 2005ثِ إْين ْؾضت نتابا عاّ 

عٓزَا تظرٖض ؾٝٗا ايعضٚب١ ٚاإلعالّ . ٚعضابٝا َاسا تعين؟ أْٗا بالر ايعضب. أٚ يف اْتعاص عضابٝا

ّٕٛ عضابٝا  .ٚايزميكضاط١ٝ ميهٔ إٔ ته

يهٔ َع ايظَٔ َٚع َا سقٌ َٔ تْٛػ إىل يٝبٝا إىل َقض إىل ايُٝٔ إىل ايبشضٜٔ ٚأخريا عٛصٜا، 

مل ٜعز ٖشا املقطًح ٜبزٚ يٞ ٦ًَٝا مبا ْضدٛٙ ٚمبا ْٓتعضٙ أٚ مبا عتٌُ َٔ اْتعاصات هلشٙ 

ايّٝٛ ٖشا ايضبٝع ْقؿ٘ أٚ . ايؾعٛب اييت عاؽت طٜٛال حتت ٖشا االعتبزار ايشٟ ال ٜضٜز إٔ ميطٞ

ٖشا . ثًجاٙ َؤثح باملشابح ٚبايطباب١ٝ ٚبغٝٓاصٜٖٛات ايتزخٌ ارتاصدٞ ٚأٜطا بعزّ ٚضٛح ايضؤ١ٜ

َٚا ٜغ٢ُ بارتٝاص اآلخض ٖٛ خٝاصايتزخٌ . ايضبٝع عتزخ راخٌ ايغٝٓاصٜٛ ايهبري، عٝٓاصٜٛ ايعٛمل١

ّٕ ٖشا ايتعبري يٝػ ظزٜز سٝح ْاقؾ٘ ايؿًٝغٛف رٚيٛط ٖٚٛ صر . االَربٜايٞ اإلْغاْٞ ٚأْت تعضف أ

ع٢ً َا ابتزع٘ نٛؽٓاص ٚبضْاص ٖٓضٟ يٝؿٞ ايشٜٔ قايٛا إسا نٓا ْضٜز سكٛم اإلْغإ ؾإْٓا ميهٔ إٔ 
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ْتزخٌ عغهضٜا يرتتٝب سكٛم اإلْغإ ٚتضتٝب ايزميكضاط١ٝ نُا ْضاٖا ٚنُا ٜضاٖا ايػضب يف ٖشٙ 

 .ايبًزإ املغتبز٠

ٚقاٍ رٚيٛط يف ٖشا ايؾإٔ إٔ ٖشا . ”باَربٜاي١ٝ سات َُٗات إْغا١ْٝ” صؾع ٖشا ايؾعاص ٚمسٞ سيو

. املبزأ ال غتتًـ عٔ َبزأ االَربٜاي١ٝ يف أعاع٘ ٚال ع٢ً َبزأ االعتعُاصات األٚىل يف أعاعٗا

 ٚاآلٕ أْتِ تكٛيٕٛ ميهٔ إٔ  .اْتؾض االعتعُاص يف األعاؼ َٔ أدٌ ايتشزٜح َٚٔ أدٌ ايتُزٜٔ

ْتزخٌ َٔ أدٌ املزْٝني ٚيهٔ يف ايٓٗا١ٜ ٖٞ تزخالت َٔ أدٌ َقاحل إٕ ناْت عغهض١ٜ أٚ 

 .ٚال ميهٔ إٔ ضتُٞ املزْٝني بايقٛاصٜخ أٚ بايطريإ . إْغا١ْٝ

ايشٜٔ أصارٚا إٔ ٜزقٛا املغاَري يف . فشٝح إٔ ايجٛص٠ ايتْٛغ١ٝ ؾادأت ادتُٝع ٚعبكت ادتُٝع

ؾتْٛػ تتُٝظ مبذتُع َزْٞ ْاؽط . ناْت ثٛص٠ خاطؿ١. ناْت أعضع َِٓٗ. عذالتٗا، ؾاتِٗ ايكطاص

يف تًو . ثِ بض٥ٝػ َعظٍٚ.. ٚبٓعاّ بٛيٝغٞ ثِ ظٝؿ ضعٝـ ال عالق١ ي٘ بايغًط١ ٚال مياصعٗا

َٚٔ َع٘ َٔ صداٍ ايبٛيٝػ تؿههٛا يف . ايًشع١ ايزنتاتٛص ؽعض إٔ ال أسز َع٘ يف ٖشٙ ايبالر

 .يشيو ٖٛ طاص أٚ ٖضب أٚ ؾّض بغضع١، ٚتضى ايبالر. ذتع١ مل ٜهٔ ٖٛ عتغبٗا ٚال غريٙ

ؾُا سزخ يف تْٛػ ٖٛ اْتؿاض١ عاعزتٗا اعتكاي١ أٚ سٝار١ٜ َٔ ادتٝؿ ثِ عاعزٖا أٜطا دػت أٚ 

 .عظٍ تاّ يًض٥ٝػ تبع٘ ايتؿهو يف ايٓٛا٠ ايقًب١ األ١َٝٓ

فشٝح إٔ تْٛػ أعطت ايُٓٛسز ٚيهٓ٘ ايُٓٛسز ارتؿٝـ، منٛسز ايجٛص٠ ايٓاع١ُ ٚمنٛسز ايجٛص٠ 

 .املؿتٛس١ بٌ ٖٛ منٛسز ايجٛص٠ ايرب١٦ٜ دزا دزا

عٓزَا اْتكًت األَٛص إىل َٓاطل أخض٣ أفبشٓا ْض٣ اإلؽهايٝات ٚايتعكٝزات ٚايتزخالت ٚادتٝٛـ 

 …ارتاصد١ٝ ٚاألسالف األدٓب١ٝ ٚايبٝرتٚرٚالص

ألٕ ايجٛص٠ ايًٝب١ٝ صتشت )َٓش ؾرباٜض ٚبعز إٔ اْطًكت ايجٛص٠ ايًٝب١ٝ أٚ َا ٜغ٢ُ بايجٛص٠ ايًٝب١ٝ، 

قًت إٔ ٖشٙ ايجٛصات . (بايهضٚط األَضٜهٞ ٚباذتًـ األطًغٞ ٚبايؿاؽ١ٝ االٜطاي١ٝ ايؿضْغ١ٝ ايربٜطا١ْٝ

ٚقًت إٔ اإلعالَٝني قارَٕٛ . ادتزٜز٠ تتبع خطا أخطض بزأ ٜظسـ َٔ غظ٠ ٚعٝٓتٗٞ إىل املػضب

ّٕ ٖشا َا عٛف . يهٞ عتهُٛا ٖشٙ املٓطك١ ٚنإ يف سيو ايٛقت أٜطا َٔ ايقعب ست٢ ايتدٌٝ أ

 ..!عتزخ بٌ قًت إٔ نٌ ؽ٤ٞ عٝٓتكٌ إىل عٛصٜا ٜٚغهٔ ٖشا ايقضاع طٜٛال

ٖٚهشا عضعإ َا بزأت صؤٚؼ ايغًؿ١ٝ ٚايضؤٚؼ اإلعال١َٝ ٚاإلعالّ ايغٝاعٞ تعٗض ٚتطٌ ٚختضز 

ّٕ اإلعالّ صؾعت َٔ قبٌ اإلعالَٝني ٚنٝـ . يتغٝطض ع٢ً ايغاس١ ثِ صأٜٓا يف ايجٛص٠ ايًٝب١ٝ نٝـ أ

قًت آْشاى . إٔ األبٛام اإلعال١َٝ ٚايبرتٚرٚالص ٚايكضضاٟٚ َٚٔ ؽاب٘ سيو ِٖ ايشٜٔ ٜكٛرٕٚ ايجٛص٠
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ّٕ األَض بغٝط يف املػضب ٖٚٛ إٔ املًه١ٝ يف املػضب را٥ُا ٚنُا ٜكٍٛ عبز اهلل ايعضٟٚ ٖٞ ًَه١ٝ  أ

ٚتٓبأت بإٔ املػاصب١ عٝذضٕٚ حتٛال عًُٝا عضٜعا عٔ طضٜل االْتدابات ٜٚأتٕٛ . سن١ٝ بٝزٖا املبارص٠

نُا ؾعٌ اذتغٔ ايجاْٞ َع ايٝغاصٜني عٓزَا ناْت املٛد١ . باإلعالَٝني إىل املٓق١ اإلعال١َٝ

يٝبٝا تهتٌُ  قًت أٜطا يف اْتعاص اذتغِ يف . ٖٚشا َا ؾعً٘ ستُز ايغارؼ َع بٓٝهضإ. ٜغاص١ٜ

ايّٝٛ . ٚؾعال صأٜٓاٖا يف عٛصٜا. يف مشاٍ اؾضٜكٝا ثِ عٓضاٖا يف أَانٔ أخض٣ اذتًكات اإلعال١َٝ 

ايّٝٛ املعضن١ ايهرب٣ َا بني اإلعالّ ايغٝاعٞ . عٛصٜا ٖٞ َا٥ز٠ ايعضب، َا٥ز٠ ايؾضم ايزٚاص٠

يشيو ْض٣ إٔ ايعكز٠  . ٚايعضٚب١ ايغٝاع١ٝ أٚ ايٛط١ٝٓ ايغٝاع١ٝ يف ايعامل ايعضبٞ أٚ َا تبك٢ َٓٗا

. ايّٝٛ اذتضب ايباصر٠ عارت ع٢ً أصض عٛصٜا. مل تعز عكز٠ إق١ًُٝٝ ؾكط بٌ ٖٞ عكز٠ رٚي١ٝ

ٚايّٝٛ عٓزَا ْض٣ صٚعٝا ٚايقني ع٢ً د١ٗ ٚايػضب ع٢ً د١ٗ أخض٣ ٚايالعبٕٛ اآلخضٕٚ ًٜعبٕٛ 

َٚا َع٢ٓ . يف ايٛقت ايطا٥ع ْعضف إٔ املعضن١ رٚي١ٝ ٖٚٞ َعضن١ سضب باصر٠ أخض٣ يف ؽهٌ آخض

ٖشا؟ َع٢ٓ ٖشا ٖٛ إٔ ٖشا اإلعالّ ايغٝاعٞ ايشٟ أصٜز ي٘ إٔ ٜعٛر يهٞ عتهِ أٚطاْ٘ ٖٛ اآلٕ 

ٖٓاى ْاؼ صاضٕٛ عٔ ٖشٙ املٓٗذ١ٝ ٖٚٓاى ْاؼ غري صاضني عٔ ٖشٙ . ع٢ً ستو ايتذضب١

 .ايضاضٕٛ َِٓٗ يف تضنٝا إقًُٝٝا ٚايغعٛر١ٜ ٚقطض عضبٝا ٚاألَضٜهإ رٚيٝا. املٓٗذ١ٝ

ظتب إٔ ْعٝزٙ إىل بًزٙ ٚظتب . ٜهؿٞ َٔ ؽٝط١ٓ اإلعالّ: ٜكٍٛ األَضٜهإ يف أطضٚستِٗ ادتزٜز٠

. إٔ ْعطٝ٘ اذتهِ يهٞ ٜتًٕٛ ٚيهٞ ًٜني عٛرٙ ٚيهٞ ٜهتغب َؿاِٖٝ أخض٣ يًٓع١َٛ ٜٚقبح أًٖٝا

ال طاٍ عًؿٝا َٚتدًؿا ٚال طاٍ عاعا يف ادتباٍ . ايّٝٛ اإلعالّ ال طاٍ بضٜا َٚٗادضا ٚعٓٝزا

ٚعٓزَا ٜعٛر إىل اذتهِ عٝهتغب ارترب٠ ٚايطُأ١ْٓٝ ٚعٝهتغب ايعكال١ْٝ ٜٚزخٌ إىل . ٚايؾعٛس٠

ٚاؽٓطٔ يٝػ يزٜٗا َؾه١ً َع اإلعالّ ألٕ تضنٝا إعال١َٝ . ع١ًُٝ االْزَاز بٝٓ٘ ٚبني ايػضب

ٚايغعٛر١ٜ إعال١َٝ ٖٚٞ أِٖ سًٝـ . ٚتتعاٜؿ َع ايػضب، بٌ ٖٞ عطٛ يف اذتًـ األطًغٞ

َٚايٝظٜا أٚ أْزْٚٝغٝا أٚ ْٝذضٜا أٚ غريٖا رٍٚ إعال١َٝ .  عاَا70 أٚ 60ألَضٜها َٓش سٛايٞ 

إسا َؾه١ً أَضٜها يٝغت َع اإلعالّ إٔ عتهِ . ٚتتعإٚ بضاس١ ٚمبغاس١ َٔ ايرتسٝب َع أَضٜها

ؾعٓزَا عتهِ اإلعالّ ٜقبح إعالَا أًٖٝا ٚقابال يًرتٜٚض ٚقابال . بٌ بايعهػ. أٚ ال عتهِ

يًُؿاٚض١ ٚقابال يًشٛاص ٚإمنا عٓزَا ْعظي٘ َاسا منًو َٚاسا ْهغب؟ ْهغب إصٖابا يف أٚصٚبا ٚيف 

أَضٜها ْٚهغب اعتبزارا يف ايزاخٌ ٚابتظاطا ألٕ املغتبزٜٔ ايشٜٔ ناْٛا يف تْٛػ أٚ يف َقض أٚ 

أٟ إَا ضتٔ االعتبزار ٚإَا . أٟ أْ٘ إَا ضتٔ ٚأَا ايطٛؾإ. غريٖا ناْٛا ٜبتظٕٚ أٜطا أَضٜها ٚايػضب

عًٝٓا إٔ ال ْؾٝطٔ : ٖٚشٙ ايًعب١ تؿطٔ هلا األَضٜهإ ؾكايٛا ايّٝٛ. عٝأتٝهِ ايؾٝطإ اإلعالَٞ

ٚباعتكارٟ إٔ اإلعالّ عٝشهِ ٚعٝأخش سكب١ ٚجتضب١ ٚعٓض٣ ٚدٗ٘ . اإلعالّ ٚال صتعٌ َٓ٘ عزٚا

ٚإسا قضصت . بعز سيو تكضص ايؾعٛب. اذتكٝكٞ ألْ٘ عٝهؾـ عٔ َهْٓٛات٘ ٚخربت٘ ٚٚد٘ اذتكٝكٞ
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يف َقض بٓغب١ نشا أٚ يف تْٛػ أٚ يف يٝبٝا بٓغب١ نشا، أٜطا عًٝٓا إٔ ْٓتعض يٓذضب، ألٕ ع١ٓ 

 .أٚىل رميكضاط١ٝ ال تهؿٞ

اإلعالَٕٝٛ أْؿغِٗ عٓزَا قبًٛا بٗشا ارتٝاص ايزميكضاطٞ، . ضتٔ مجٝعا بقزر تعًِ ايزميكضاط١ٝ

صتاح يف ايزاخٌ ٚصتاح يًداصز ٚصتاح أٜطا يإلعالّ . قايٛا أِْٗ َغتعزٕٚ يًُؾاصن١ يٓذاح ايهٌ

 .ٚيًجكاؾ١ األ١ًٖٝ هلشٙ ايؾعٛب

إىل أٟ سز عاُٖت بعض ايؿطا٥ٝات ٚايكٓٛات ايعضب١ٝ بارتقٛص يف اطعاّ ْاص ٖشٙ  :ؼ 

 .ايجٛصات عطب خطط بضازتٗا ايغٝاع١ٝ ٚاإلعرتاتٝذ١ٝ؟

ؾٗشا منط إعالَٞ ٚاسز، ٖٚشا ايُٓط ا  BBC.عٓزَا ْكٍٛ اذتض٠ أٚ ايعضب١ٝ أٚ ادتظٜض٠ أٚ  :ز 

ألٕ . عٛا٤ ناْت ايغعٛر١ٜ أٚ قطض أٚ أَضٜها أٚ بضٜطاْٝا. إلعالَٞ ايٛاسز ضتٔ ْعضف َٔ ٚصا٤ٙ

بأٜارٟ “ٖؤال٤ نًِٗ َٓززتٕٛ يف عٝٓاصٜٛ ٚاسز ٖٚٛ عٝٓاصٜٛ أسزاخ ايتػٝري يف ايعامل ايعضبٞ 

َٔ ٜكٛر ٖشا ؟ تكٛرٙ قطض ٚايغعٛر١ٜ ٚتضنٝا يف . بضؤ١ٜ إعال١َٝ ٚبٛدٛٙ ٚط١ٝٓ” ست١ًٝ ٚأدٓب١ٝ

 .املٓطك١

إسا ٖؤال٤ ايشٜٔ حتزثٛا ع٢ً ٖشٙ ايؿطا٥ٝات عٛا٤ نإ سيو فارصا عٔ ْٝتِٗ ايطٝب١ أٚ عجا عٔ 

ؾٗشا ؽأِْٗ، ٖٓاى َٔ اعتأثض . ؾضفتِٗ اييت مل تهٔ َٛدٛر٠ أٚ َتاس١ يف تًؿظْٜٛات أخض٣

ٖٚٓاى َٔ نؾـ عٔ َطاَح . ٖٚٓاى َٔ صبح. ٖٓاى َٔ خغض ٖشٙ ايؿضف١. باملكعز ٚبايؾاؽ١

ٚطُٛسات، ٚايغؤاٍ ايشٟ ْطضس٘ ٖٛ إٔ ٖؤال٤ عٛا٤ َٓقـ املضطٚقٞ ايشٟ قزَت٘ ادتظٜض٠ ثِ عار 

ص٥ٝغا إىل بالرٙ أٚ بضٖإ غًٕٝٛ ايشٟ قزَت٘ ادتظٜض٠ أٜطا ٚايشٟ قز ٜعٛر ص٥ٝغا إىل بالرٙ مل ٜهْٛا 

. ؾبايٓغب١ ذتُزٜٔ فباسٞ َجال مل تكزَ٘ ادتظٜض٠. ال أعتكز سيو. َربزتني ع٢ً أدٓزا خاف١

ألِْٗ . ٖٚٓاى َجكؿٕٛ صؾطٛا إٔ تكزَِٗ ادتظٜض٠، أْا صؾطت عز٠ َضات إٔ أتهًِ يف ادتظٜض٠

 .ٜطعْٛو أَاّ خٝاصات ضٝك١، أٚ خٝاصات ِٖ ٜغتؿٝزٕٚ َٓٗا

ٚضتٔ صأٜٓا . ٚاملجكـ ايشٟ ال ميغو بظَاّ ايًعب١ ايغٝاع١ٝ ٜؿهض قبٌ إٔ ٜكزّ ْؿغ٘ يف ادتظٜض٠

خطاب !. أَا إٔ ؽدقا ٜزاؾع عٔ ْعاّ يف ادتظٜض٠ أٚ ؽدقا ٜؾتِ ْعاَا يف ادتظٜض٠. منطني

 .ؾإَا إٔ تشٖب يهٞ تؾتِ ؾالْا أٚ متزح ؾالْا. ايعكٌ نإ غا٥با

أقٍٛ قز أسزث٘ اإلعالّ ع٢ً . ع٢ً أ١ٜ ساٍ ؾكز تغا٤يٓا عٔ ٖشا ايضبٝع ايعضبٞ َٔ أسزث٘؟

ٚأْا أعتكز بأْٗا . ٖٓاى َضس١ً ادتظٜض٠ ٚايعضب١ٝ َٚا ؽاب٘ سيو ٖٚٞ َضس١ً ايؿطا٥ٝات: َضسًتني 
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ٚاملضس١ً ايجا١ْٝ ٖٞ َضس١ً املٛاقع االدتُاع١ٝ ايؿاٜػ بٛى ٚايتٜٛرت . اآلٕ مل ٜعز هلا ايهجري َا تكٛي٘

عٝح مل ٜعز ٜهؿٞ إٔ تهٕٛ فشؿٝا ٚمل ٜعز ٜهؿٞ إٔ . ٖٚشا ٖٛ ايشٟ يعب رٚصا نبريا. ٚايٝٛتٛب

إمنا املٛاقع االدتُاع١ٝ . قز جتز أْاعا َعو يهٔ ال جتز ايهجري. تتهًِ يف اعتٝزٜٛ أٚ تغب ْعاَا

ٚمل ٜعز . أفبشت يعب١ َٛاقع َتشضن١ ٚيعب١ َالٜني. ؾٗٞ اييت ْظيت بايًعب١ ٚباملعضن١ إىل ايؾاصع

اإلعالّ ٖٛ عالح استهاصٟ يف ٜز ايغًط١ أٚ يف ٜز ايٓدب١، ٖٚشا ٜعين إٔ َضس١ً ايؿطا٥ٝات اْت٢ٗ 

يهٔ رٚص . أعتكز أْٗا يعبت رٚصٖا َٓش ْٝهٛال تؾاٚعٝغهٛ إىل َا قبٌ عكٛط بٔ عًٞ. رٚصٖا

بزأ َٔ أٚصٚبا ايؾضق١ٝ ثِ ْظٍ إىل ايعامل . املٛاقع االدتُاع١ٝ ٚاالْرتْات بزأ يف َضس١ً أخض٣

ٖٞ سضب املٛاقع االدتُاع١ٝ ٚسضب االْرتْت، سضب األمم١ٝ ادتزٜز٠ . ايعضبٞ ٚبزا١ٜ يف تْٛػ

بٛعا٥ٌ بغٝط١، . ٚسضب ادتٓٛر اجملٗٛيني، دٓٛر اإلعالّ ٚدٓٛر املع١ًَٛ ٚايهاَريا. يإلعالّ

ثِ . ٚنٌ زتُٛع١ جتٝؿ زتُٛع١ أخض٣.. ٚبإَهاْٝات بغٝط١ تغتطٝع إٔ جتّٝؿ زتُٛع١

طبعا ٖٞ . يشيو ْكٍٛ إٔ ٖشٙ ايجٛصات ناْت بال قٝارات. تٓطًكٕٛ يف ايؾاصع ٚتكًبٕٛ نٌ املعارالت

ٖٞ ثٛص٠ ْقؿٗا . مل ٜهٔ هلا ال ايٛقت ٚيًتؿهري ٚال ايٓعض١ٜ ٚال ايكا٥ز ٚال املٓاذ…بال قٝارات

.اؾرتاضٞ يشيو ناْت صقابتٗا فعب١ بغبب عضعتٗا يف ايظَٔ ثِ ايتشٛالت ارتطري٠ اييت قاَت بٗا  

ٚأصعًت . ٚقز دٓزت ست٢ دٝؾٗا. ٜبك٢ َٔ ايطبٝعٞ إٔ بًزا َجٌ قطض جتٓز ٚعا٥ٌ إعالَٗا

ٚاآلٕ يٛ تتاح هلا ايؿضف١ يهٞ تكاتٌ يف عٛصٜا ؾإْٗا . ظٝؾٗا ٚبطا٥ضاتٗا يهٞ تكاتٌ يف يٝبٝا

ٖشا أَض َعضٚف يهٔ ظتب إٔ ال ْعتكز إٔ . ٖٚشا غري شتؿٞ ع٢ً أٟ أسز. عتكاتٌ يف عٛصٜا أٜطا

ٖشا عريتز عًِٝٗ ٚعٝعضؾٕٛ بعز سيو َا . َا تكّٛ ب٘ قطض أٚ ايغعٛر١ٜ أٚ غريٖا ٖٞ ايجٛصات

ايشٟ عٝشزخ ٚنٝـ عتقؿ٢ ٚنٝـ عُٓض إىل َضاسٌ أخض٣ ْٚبزأ يف سغابات أخض٣ ٚيف أع١ً٦ 

. ايّٝٛ ضتٔ يف ٖٝذإ، ست٢ األع١ً٦ ايعكال١ْٝ َا طايت مل تطضح بعز. أخض٣، أع١ً٦ َا بعز ايجٛص٠

ٍّٛ ٖشا ايضبٝع أٚ .ال بز إٔ ْغأٍ َٔ ٚصا٤ ٖشا ايضبٝع ؟ َٔ ايشٟ اعتؿار بٗشا ايضبٝع؟ نٝـ عٝش

ٍّٛ يقاحل ْاؼ آخضٜٔ أفشاب أدٓزات أخض٣  .نٝـ س

يف ْؿػ ايغٝام، أيٝغت بعض ايزٍٚ ايعضب١ٝ ستضن١ ٖشٙ ايجٛصات ع٢ً املغت٣ٛ  :ؼ 

 اإلعالَٞ ٚايزٜبًَٛاعٞ يف ساد١ ٖٞ أٜطا إىل إفالسات عٝاع١ٝ؟

إفالسات يف اهل١ٜٛ ٚيف ايزميػضاؾٝا . إفالسات ٖٝه١ًٝ. ٖٞ يف ساد١ إىل إفالسات ب١ٜٛٝٓ :ز 

االعتكالٍ األٍٚ ايشٟ تتُتع ب٘ عٛصٜا أٚ َقض أٚ تْٛػ َٓش ْقـ قضٕ َٚا ٜظٜز . ٚيف ادتػضاؾٝا

ضتٔ ْعضف أْ٘ نإ ٖٓاى . أْٗا ال متًو قضاص ايغٝار٠. عٔ سيو، َا طايت ال تتُتع ب٘ ٖشٙ ايزٍٚ
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يهٔ َع سيو ناْت ٖٓاى ْغب١ َٔ .. ضػط ٚتزخالت يف تْٛػ ٚيف َقض ٚاتؿاقٝات ٚتعٗزات

 .االعتكالٍ ايغٝارٟ َٛدٛر٠ يف ٖشٙ ايبًزإ

ٖشٙ ايبًزإ ٖٞ عباص٠ عٔ َهاتب يًعالقات ايعا١َ . أَا ٖشٙ ايبًزإ ؾٗٞ ال تتُتع ست٢ بغٝارتٗا 

ؾُا ٖٞ ايكٛاْني اييت حتهِ . ٖشٙ ايبًزإ حتتاز إىل ايهجري. ٚشتاطٕ يًغًع َٚٓاَات ذتضاؼ ايبرتٍٚ

 .َا ٖٞ اذتكٛم اييت ٜتُتع بٗا ايعاٌَ ايٛاؾز إىل قطض أٚ ست٢ إىل اإلَاصات؟. يف قطض؟

َا ٖٞ سكٛم املضأ٠ يف ايغعٛر١ٜ أٚ يف قطض؟ َا ٖٞ رصد١ ايزميكضاط١ٝ اييت بًػٖٛا؟ َا ٖٞ سكٛم 

ٚبايتايٞ ٖشٙ َهاتب ؽضنات . األقًٝات يف ٖشٙ ايبًزإ؟ األع١ً٦ عٜٛق١ ٚعُٝك١ يف تًو ايبًزإ

أعتكز إٔ َععِ بًزإ ارتًٝر . رٚي١ٝ َتعزر٠ ادتٓغٝات َٛدٛر٠ يف ٖشٙ ايبًزإ ع٢ً ايؾٛاط٧

نشيو يف ايتذاص٠ ٚيف املباري١ . ع٢ً ايبشض ٚنإ ايعزٜز َِٓٗ ٜؾتػٌ يف ايكضف١ٓ” نٓتٛاصات“ناْت 

ال أعضف نٝـ . ِٖٚ ال طايٛا نُا يٛ أِْٗ َغتُضٕٚ يف ٖشا ايزٚص. َع ايكضاف١ٓ اآلخضٜٔ ايهباص

تتطاٍٚ قطض ع٢ً َقض أٚ ع٢ً عٛصٜا ؾٌٗ ٖٞ أنجض سض١ٜ؟ أٚ أنجض عٝار٠؟ َا ٖٛ ٖشا األَض املؿاصم؟ 

املؿاصق١ ايّٝٛ يف ٖشا ايعامل ادتزٜز أْو متًو قًٝال َٔ املاٍ ٚتأتٞ ببعض ارتربا٤ ايتكٓٝني ست٢ 

يٛ ناْٛا َٔ املضٜخ ثِ تكّٛ ببعض املؤمتضات ٚتبين ثالث١ أٚ أصبع١ ؾٓارم مخغ١ صتّٛ يهٞ متًو 

 .طتب ايعامل ٚتقبح تتشهِ يف عكٍٛ ايهجري َٔ ايٓاؼ ٚايؾعٛب، ٖشٙ ٖٞ ايغًط١ ايٓاع١ُ

. فشٝح إٔ قطض اعتطاعت إٔ متًو اإلعالّ يف ٚقت مل ميًه٘ ايعضب املهًغٕٛ أٚ ايهالعٝهٕٝٛ

ناْت ايكاٖض٠ تتشهِ يف ايعامل . قٜٛا ناْت َقض ٖٞ األٚىل إعالَٝا” فٛت ايكاٖض٠“ؾعٓزَا نإ 

ٚايّٝٛ عٓزَا أفبشت . ع٢ً األقٌ تتشهِ يف َظاد٘ َٔ األغ١ٝٓ إىل ارتطاب ايغٝاعٞ. ايعضبٞ

قطض . ٚأفبشت متًو أٜطا أَظدتِٗ ٚخٝاهلِ. قطض ٖٞ اييت متًو ادتظٜض٠، خطؿت عٕٝٛ ايعضب

 .قاَت باختطاف خٝاٍ ايعضب يًجٛص٠

يٝغت سؿالت تٓهض١ٜ َٔ املٗضداْات أٚ . ايجٛص٠ ايعضب١ٝ يٝغت ٖهشا َٚا نإ ظتب إٔ تهٕٛ ٖهشا

ايجٛصات ايعضب١ٝ ظتب . ٖٞ يٝغت فٛاصٜخ تبعح َٔ ٖٓا ٖٚٓاى ٚتٗزٜزات َٔ اذتزٚر. َٔ ايزَا٤

إٔ ال تهٕٛ ٖهشا ٚإال ؾإْٓا عٓهٕٛ ٚنأْٓا ْعٝؿ ؾقال َٔ بزاٜات ايكضٕ ايعؾضٜٔ إبإ ايجٛص٠ 

 .ايعضب١ٝ ايهرب٣ ٚايػزص ايشٟ سقٌ يًعضب َٔ مجٝع ادتٗات

ْٓتكٌ إىل املٓطك١ املػاصب١ٝ ٚايغؤاٍ سٍٛ املػضب، يف صأٜهِ ٌٖ اعتطعٓا يف املػضب  :ؼ 

 ايزٚي١ ٚتٛاؾل عًٝٗا  تضٜٚض ايجٛص٠ عٔ طضٜل اإلفالسات ايزعتٛص١ٜ ٚاذتكٛق١ٝ اييت أقزَت عًٝٗا

 ادتُٝع نُا تعًُٕٛ؟
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ٜعين أْ٘ . ٖٛ اعتٝعاب املدظٕ يعامل ايغٝب١. يف املػضب سقٌ اعتٝعاب َٔ ْٛع آخض :ز 

ناْت ٖٓاى ع١ًُٝ َٔ ايشٟ ٜغبل اآلخض؟ فشٝح إٔ ايؾعب املػضبٞ خضز يف عزٜز املغريات 

 .مل ٜهٔ ميًو ال ايضؤ١ٜ ٚال ايربْاَر ٚال اذتز األر٢ْ أٚ اذتز األقق٢. ٚاملعاٖضات

ؾضف١ هلٝب . ايتكط املدظٕ ٖشٙ ايؿضف١. ٌٖ ٜشٖب يإلطاس١ بامله١ًٝ أٚ ٜشٖب يرتنٝظ إفالسات

 .ثِ رخٌ بايبالر نًٗا يف إفالسات. ٚنعارت٘ اعتعار طَاّ املبارص٠.. املٓطك١ ايعضب١ٝ

ثِ إٔ . إٔ تهٕٛ ٖشٙ اإلفالسات دٝز٠ أٚ ع١٦ٝ أٚ ْاقق١ ؾٗٞ أؾطٌ َٔ ادتُٛر ع٢ً أ١ٜ ساٍ

. ٜهٕٛ املدظٕ املػضبٞ أٚ املًه١ٝ املػضب١ٝ عار٠ َا تغتٛعب ٚتغتعٝز طَاّ األَٛص عٓز نٌ أط١َ

ٖٚٛ إٔ تغُع بزبٝب ايجٛص٠ َٔ بعٝز . ؾٗشا َٔ ؽطاصتٗا، بٌ ٖشا ٖٛ ايزٚص األعاعٞ ألٟ عًط١

َا سزخ يف املػضب، ال أقٍٛ أْ٘ تػٝري نبري أٚ فػري يٝػ ٖشا ٖٛ . ؾتغبل ٚتطًل صٜاسٗا يًتػٝري

ٖٚشا َا ٜضٜزٙ ايعامل َٚا تضٜزٙ رٍٚ . ايٛفـ، يهٔ أقٍٛ أْ٘ تػٝري َضٜح ألْ٘ ٖشا َا ٜطًب٘ ايعامل

 .ارتًٝر أٚال

إْ٘ . ارتًٝر ايّٝٛ ٖٛ ممٍٛ ٚفاسب فٛت ٚفاسب تزبري ٚؾهض ٚفاسب صأٟ يف ٖشٙ املٓطك١

أْتِ تأتٕٛ ألَٛايٓا يهٔ ملاسا ال : ٜكٍٛ دتُٝع بًزإ ايعضب ٚدتُٝع َغؤٚيِٝٗ يف ايػضف املػًك١ 

ؾِٗ يٝغٛا فٓارٜل رٚالصات ؾكط . تغتؾريْٚٓا نٝـ حتهُٕٛ بًزاْهِ؟ ٖشا َا ٜكٛي٘ ارتًٝذٕٝٛ

. إمنا ِٖ ٜضٜزٕٚ صأٜا ٜٚضٜزٕٚ افطؿاؾا ٜٚضٜزٕٚ حتايؿات ٚتغٜٛات ألٕ يزِٜٗ أعزا٤ صمسٝني

 أعزاؤِٖ ٜٛدزٕٚ بايكضب  أعزاؤِٖ ايهباص ال ٜٛدٛرٕٚ ال يف تْٛػ ٚال يف املػضب ٚال يف ادتظا٥ض

ٚيف نٌ ٖشٙ ايع١ًُٝ، ٖٚشا االفطؿاف ٚاالْزؾاع ٚصا٤ ايجٛصات ايعضب١ٝ ٖٛ . َِٓٗ ٖٚٞ إٜضإ

يتٓعٝـ نٌ ادتٝٛب إلفطؿاف نٌ ايؾاصع ايعضبٞ يف َعضن١ ال طايت قار١َ ٚعٓؾٗزٖا ٖٞ َعضن١ 

 .ٚعٓزَا تٗزأ ايغاس١ ايغٛص١ٜ، عٓغُع قضقع١ املزاؾع ٚقز اْزيعت ٖٓاى. إٜضإ

. املغأي١ ٖٞ إٜضإ. نٌ ٖشا ايضبٝع ٜبزٚ نُكز١َ يًذٕٓٛ األععِ ايشٟ عٝشقٌ يف ارتًٝر

ٚارتًٝذٕٝٛ ٜضٜزٕٚ إٔ ٜٓغ٢ ايعضب قطاٜاِٖ ٜٚٓغٛا إعضا٥ٌٝ ٜٚتٛدٕٗٛ بِٗ مجٝعا إىل دب١ٗ 

 .!إٜضإ ٚتًو ٖٞ املغأي١
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َٔ خالٍ ػضبتهِ َت٢ ٜهٕٛ : ؼ  .األرب ٚايقشاؾ١ ْارصا َا ًٜتكٝإ يف ْٗض عضرٟ ٚاسز 

” عٓٛات ايربٚعتاتا“ايٓك االبزاعٞ األربٞ ٚفٝؿا يٓك ايتشًٌٝ ايغٝاعٞ َجال صٚاٜتهِ األخري٠ 

 نُٓٛسز؟

أسٝاْا َا ال ْغتطٝع إٔ ْهتب٘ يف َكاٍ فشؿٞ أٚ يف نتاب عٝاعٞ، قز لعٌ َٓ٘  :ز 

ايهتاب١ . ٚاؿكٝك١ إٔ األسزاخ ايغٝاع١ٝ عٓزَا تتزاخٌ ٚتتؾعب تقبح أؽهاال صٚا١ٝ٥. صٚا١ٜ

ايقشؿ١ٝ أٚايهتاب١ ايؿهض١ٜ يزٜٗا سزٚر ٖٚٞ سزٚر املقزص ٚايتٛثٝل األخالم ٚاملع١ًَٛ ايقشٝش١ 

يف ايهتاب١ ايضٚا١ٝ٥، أْت ؽرتم نٌ ٖشٙ اؿزٚر ٚتقبح يف طريإ . ٚعزّ ايتذٓٝح أٚ ايطريإ بعٝزا

 .سض

عٓزَا أقضأ ايٓقٛل ايغٝاع١ٝ يرتٚتغهٞ أٚ ست٢ يًعغهضٜني . ع٢ً أٟ ساٍ ايهتاب١ ٖٞ ايهتاب١

عٓزَا ْكضأ َشنضات َْٛتػُضٟ أٚ َشنضات تؾضؽٌ أٚ َشنضات . األملإ ، أدزٖا َؿع١ُ باألرب

رٜػٍٛ، لزٖا ْقٛفا َؿع١ُ باألرب ٚبايتاصٜخ ٚباالدتُاع ٚبايتشًٌٝ ٚبعًِ ايٓؿػ ٚبهٌ مجايٝات 

ايٓك ايغٝاعٞ يف ايعامل ايعضبٞ ظٌ َتهًغا َٚتدؾبا ٜٚهتب بًػ١ ثايج١ ٖٞ يػ١ . ٖشٙ األفٓاف

أٚال ألٕ اؾُٗٛص ايشٟ ٜٛد٘ ي٘ ٖٛ مجٗٛص معٝـ : ٖٚشا ْابع َٔ أَضٜٔ . ايبٝاْات اـطاب١ٝ

ثاْٝا ايغٝاعٞ أٚ ناتب ٖشا ايٓك ٖٛ أعاعا ٜغبح يف عامل قزِٜ ٚيف أؾهاص قزمي١ . االعتٝعاب

 .ٜٚٓكق٘ اـٝاٍ

. ايجٛص٠ ٖٞ اـٝاٍ َٚٔ ال ميًو اـٝاٍ ال ٜقٓع ايجٛصات. ؾاملغتكبٌ ٖٛ اـٝاٍ. اـٝاٍ ٖٛ األعاؼ

خالٍ ايعؾض عٓٛات األخري٠ ،نإ ايٓاؼ را٥ُا ٜتشزثٕٛ عٔ إٔ ايض٥ٝػ بٔ عًٞ َضٜض 

قٌٝ أْ٘ ٜشٖب إىل أملاْٝا أعبٛعٝا ٚأْ٘ ٜضٜز طؿال . ْغذت سٛي٘ ايهجري َٔ اؿهاٜات. بايربٚعتاتا

ٖٚهشا ؾُٝا نإ املدٝاٍ ايؾعيب ٜٓغر ٖشٙ . ٚقٌٝ إٔ ي٢ًٝ سبًت بطؿٌ أْابٝب. سنضا ٖٚٛ ال ٜٓذب

ساٚيت إٔ أخرتم ٖشا ايًػظ املػًل، ايشٟ ٖٛ ققض قضطاز . األعاطري، نتبت صٚا١ٜ عٓٛات ايربٚعتاتا

ٚغٝاٍ ٜغتٓز ع٢ً ٚقا٥ع ٚع٢ً أساعٝػ ٚؼغغات، ظٗضت ٚقا٥ع ايضٚا١ٜ بعز .عٔ طضٜل ايضٚا١ٜ

أٚ نُا .  نُا يٛ أْين نٓت أعٝؿ َع٘ راخٌ ٖشا ايكقض سيو عٓزَا ؾتح ٖشا ايًػظ ٖٚضب ايزٜهتاتٛص

بزا يٞ إٔ . أْين نٓت ٚاقؿا أصاقب بٔ عًٞ ٚطٚدت٘ ٚعالقات٘ ايزاخ١ًٝ ٚاؿ١ُُٝٝ َٔ ٚصا٤ ثكب ايباب

ٚعار٠ َا ٜهٕٛ ايٛاقع . َٔ ٖٓا ْكٍٛ إٔ ايٛاقع أق٣ٛ را٥ُا. َا نتبت٘ أٜنا قز ال ٜضق٢ إىل اـٝاٍ

 .إٕ ايٛاقع يف تؾابهات٘ ٖٛ أق٣ٛ َٔ خٝاٍ أٟ ؽدك. أق٣ٛ
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ؾهضت . صٚا١ٜ ايربٚعتاتا نتبتٗا قبٌ عكٛط بٔ عًٞ بٓشٛ أصبع عٓٛات، ٚيهين مل أػضأ ع٢ً ْؾضٖا

إٔ أْؾضٖا باعِ َغتعاص يهٓين مل أػضأ ألْٞ خؿت إٔ ٜشٖب أسز إىل بريٚت ٜٚغأٍ عٔ ناتبٗا 

ٚيف اؿكٝك١ ؾٗٞ صٚا١ٜ َؿ١َٛٗ ال ميهٔ . ٚأْت تعضف إٔ ٖشٙ األَٛص عضعإ َا تؿٝض. اؿكٝكٞ

يشيو ؾنًت ايرتٜح، ناْت يزٟ ْغد١ أٚرعتٗا يز٣ . إٔ تهٕٛ إال عٔ بٔ عًٞ ٚعٔ طٚدت٘ ي٢ًٝ

ٚعٓزَا قاَت ايجٛص٠ أصعٌ يٞ ايٓغد١ بعز َٜٛني ؾكط ْٚؾضتٗا بعز أعبٛعني . ابين يف اـاصز

ٚيهٓين صدعت إىل . ”اإلثِ اؾُٗٛصٟ“نٓت قز ؾهضت يف عٓٛإ آخض ٖٛ . ؾكط َٔ عكٛط بٔ عًٞ

 .”عٓٛات ايربعتاتا“ايعٓٛإ األفًٞ 

 .ٚؾعال ٖٞ عٓٛات ايربٚعتاتا، ٖٞ عٓٛات اؾزب ٚايعكِ يف بالرْا

تعتُز ايضٚا١ٜ ع٢ً ايبعز ايغٝهٛيٛدٞ ٚاؾٓٛعٞ إٕ مل ْكٌ نٌ ايجايٛخ املكزؼ ايشٟ  :ؼ 

تكاطبت سٛي٘ ايٛقا٥ع ٚايعٛاٌَ، مما دعٌ َٔ ايضٚا١ٜ أرب أؾهاص أنجض َٓٗا صٚا١ٜ أسزاخ تؤصذ يظَٔ 

ٌٖ ٖٞ ايٓدب املجكؿ١ . َٔ ٖٛ املتًكٞ املؿرتض ايشٟ نٓتِ تغتٗزؾْٛ٘. اإلطاس١ بايزٜهتاتٛص١ٜ

ٚايغٝاع١ٝ ايعضب١ٝ أّ ايعا١َ َٔ ايكضا٤ خقٛفا ٚإٔ ايجٛص٠ ٖٞ قن١ٝ نٌ طبكات ايؾعب 

 .ايتْٛغٞ؟

يف ٖشٙ ايضٚا١ٜ لز أيػاط . يف اؿكٝك١ ناْت ْب٠٤ٛ بشيو ايغكٛط.. ايضٚا١ٜ نتبت قبٌ ايجٛص٠ :ز 

ايعالقات ايٓغا١ٝ٥ ٚايضداي١ٝ ٚعالقات صداٍ األعُاٍ بايغًط١ ٚبايزٜٔ ٚباملاٍ، عال٠ٚ ع٢ً ٖشا ؾٗٞ 

يف ٖشٙ ايضٚا١ٜ ٖٓاى َٔ .  ٚفٌ ب٘ إىل ايغًط١ يف إسزاثٝاتٗا اْكالب راخٌ اْكالب بٔ عًٞ ايشٟ

ؾهُا ٜكٍٛ اؿغٔ ايجاْٞ اـٝاْات ترتاقك ؾٛم . نإ ٜؿهض َٔ االْكالب عًٝ٘ ٖٚٛ ٜٓاّ إىل داْب٘

ثاْٝا اؾٓضاٍ . أٚال طٚدت٘ ٚعا٥ًتٗا. نإ ٖٓاى يف ايكقض َٔ ٜضٜز إٔ ىًـ بٔ عًٞ. ”أنتاؾو

 داْؿٞ إٔ ايشٟ قاّ باالْكالب ٚأعضع ٚعّضع 14ٚقز ثبت باملهؾٛف يف . ايغضٜاطٞ ص٥ٝػ سضع٘

 .غضٚز بٔ عًٞ ٖٛ اؾٓضاٍ ايغضٜاطٞ

، ال بٌ صأت إٔ بٔ عًٞ (اْكالب اؾرتامٞ راخٌ االْكالب)ايضٚا١ٜ نتبت عٔ ٖشا اإلْكالب اـٝايٞ 

. ، بعزَا َاتا ايتكٝا يف املطٗض٠ بني اؾ١ٓ ٚايٓاص ٚدًغا ٜتشزثإ ٜٚهاؽؿإ أْؿغُٗا”يٝالٙ“ٚي٢ًٝ 

ٖٚشا َا سقٌ اآلٕ ؾُاسا ٜؿعالٕ يف دز٠ أٚ يف َه١ اآلٕ؟ إُْٗا بايكضب َٔ اؾ١ٓ أٚ َٔ ايٓاص 

صٚا١ٜ . إُْٗا ٜتهاؽؿإ ٚوهٝإ اؿهاٜات اييت مل تهٔ يتشه٢. ٜتغاَضإ سٍٛ املٛت ٚاؿٝا٠

 .ايربٚعتاتا َا طايت َغتُض٠
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 ْغأٍ اآلٕ َٔ ٖٛ املتًكٞ ؟ :ؼ 

يو يكز قضأٖا ايهجري َٔ : تكٍٛ يٞ ملٔ؟ أقٍٛ. بطبٝع١ اؿاٍ ٖٞ صٚا١ٜ أؾهاص ٚعٝهٛيٛدٝا :ز 

ٚقز ايتكٝت بهجري َٔ . ايٓاؼ َٔ َغتٜٛات َتعزر٠ ٚؼزثت عٓٗا ايهجري َٔ ٚعا٥ٌ االعالّ

ؾٝٗا أؾهاص ٚؾٝٗا أسزاخ ٚؾٝٗا . ايٓاؼ ايشٜٔ قضأٚا ايضٚا١ٜ ٚأعذبتِٗ ِٖٚ َٔ َغتٜٛات َتعزر٠

 .دضأ٠ ٚؾٝٗا دٓػ ٚؾٝٗا بٛصْٛغضاؾٝا

يٛ طًب َٓو إعار٠ نتاب١ عٓٛات ايربٚعتاتا َٔ دزٜز َا ايشٟ عٝدتًـ ؾٝٗا عٔ  :ؼ 

ٌٖٚ ؾعال ٜعٝؿ صأٖ . ايٓغد١ األٚىل بعز األسزاخ املغتذز٠ يف املؾٗز ايغٝاعٞ ايتْٛغٞ؟

 .األرب ايعضبٞ صبٝع ايضٚا١ٜ باَتٝاط بعز إٔ نإ ايؾعض ٖٛ رٜٛإ ايعضب عؤاٍ َٔ ؽكني؟

ؾهُا . ٚأعتربٖا، رٕٚ ارعا٤، ْب٠٤ٛ. تًو ايضٚا١ٜ أعتربٖا عابك١. ئ أغري َٓٗا أٟ ؽ٤ٞ :ز 

 .تٛقعت سزخ

أْا ال أعتطٝع إٔ : أَا ٌٖ ٖٛ صبٝع ايضٚا١ٜ ايعضب١ٝ سايٝا بعز إٔ نإ ايؾعض رٜٛاِْٗ باَتٝاط؟ أقٍٛ

نٌ ايؾعٛب يف ايبزاٜات ناْت َزْٚاتِٗ . أعكط يف ٖشٙ ايكٝاعات ٖٚشٙ ايجٓا٥ٝات أٖٚشٙ األٚطإ

ايؿضؼ ايكزا٢َ . َاسا ْكٍٛ يف اإلغضٜل أٚ ست٢ يف ايضَٚإ أٚ ست٢ يف ايؿضؼ. األٚىل ٖٞ ايؾعض

 .أٚ اهلٓٛر نإ هلِ ؽعضا٤ نباص َٚالسِ ؽعض١ٜ نبري٠ َٚغضسٝات ٚغريٖا

. ًَش١ُ ايضٚا١ٜ بزأت َع اؿزاث١. ايّٝٛ رخٌ ايعضب إىل عقض ايضٚا١ٜ، ألٕ ايضٚا١ٜ ٖٞ ْٗض اؿزاث١

. ٚأٍٚ صٚا١ٜ نُا ْعضف ٖٞ يزٕٚ نٝؾٛت.  سضن١ اإلعرتداع بزأت َٓش فعٛر املغٝش١ٝ يف اعباْٝا

نإ ايضٚؼ سات ّٜٛ ِٖ عار٠ . ايضٚا١ٜ ٖٞ اْتكًت مبضاسٌ َٚزاصؼ ٚؽعٛب. ثِ بزأ عقض ايضٚا١ٜ

ايضٚا١ٜ إسا ٖٞ . االٜطايٕٝٛ تغٝزٚا ع٢ً ايضٚا١ٜ. ايؿضْغٕٝٛ ِٖ أٜنا تغٝزٚا ع٢ً ايضٚا١ٜ. ايضٚا١ٜ

اعتُضاص١ٜ، ٖٞ دظ٤ َٔ ايهٝإ، ٖٞ دظ٤ َٔ اؿٝا٠، ٖٞ ْغر اؿٝا٠، ٖٞ إطالم يًدٝاٍ، ٖٞ 

يشيو ْكٍٛ إٔ ٖٓاى ايضٚا١ٜ ايغشض١ٜ ٚايضٚا١ٜ . تضنٝب ؿٝٛات أخض٣ قاس١ٜ ؾٛق١ٝ ؼت١ٝ خٝاي١ٝ

 .ايٛاقع١ٝ ٚايضٚا١ٜ اـٝاي١ٝ ٚايضٚا١ٜ ايتاصى١ٝ ٚايضٚا١ٜ ايغري٠ ايشات١ٝ

. صمبا عٓزْا صٚا٥ٕٝٛ نباص. أْا ال أعضف. فشٝح أْٓا يف ايعقض ايضٚا٥ٞ ٚيهٔ ٌٖ يزٜٓا صٚا٥ٕٝٛ نباص؟

ؾأٍٚ عضبٞ سقٌ ع٢ً دا٥ظ٠ ْٛبٌ ٖٛ صٚا٥ٞ ٚيٝػ عامل نُٝٝا٤ أٚ عامل يف ايطب أٚ يف فاٍ 
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يف ايٛاقع ٖٞ فُٛع١، . عٓٛات ايربٚعتاتا، صٚا١ٜ بال بطٌ عٓزَا تكضأٖا ال ػز ؾٝٗا بطال. آخض

أفبح نٌ ايشٜٔ . أفبح فُٛع١ أبطاٍ ٚمل ٜعز بطال ٚاسزا. ألٕ ايبطٌ اْت٢ٗ يف ايضٚا١ٜ

 .ٜتشضنٕٛ ع٢ً َغاس١ ايضٚا١ٜ ِٖ أبطاٍ

يهٔ . غري َٛدٛر. ؾايجٛص٠ ايّٝٛ َٔ ٖٛ بطًٗا؟ َٔ ٖٛ قا٥زٖا؟. نُا ْؾاٖز ايّٝٛ يف ايجٛصات

املالسِ مل . فُٛع١ َٔ ايٓاؼ ٚاملتزخًني ٚاملتؿاعًني ٚاملؾاصنني ِٖ نًِٗ أبطاٍ ٖشٙ ايجٛص٠

 .ايضٚا١ٜ اؿزٜج١ أْٗت عقض ايبطٌ. عقض ايٓذ١َٝٛ اْت٢ٗ. اْت٢ٗ عقض ايؿضر. تعز تقٓع بؿضر

 .ؾايؿاصؼ ٖٛ ايبطٌ. ايؾعض نإ ميجٌ عقض ايؿضٚع١ٝ

َٔ ٖٛ ؽاعض ايعامل ايعضبٞ يف سيو ايٛقت؟ ٖٛ ؽٝخ ايكب١ًٝ أٚ قا٥ز ايكب١ًٝ ٖٛ ايؿاصؼ ٖٛ املػٛاص 

اَضؤ ايكٝػ ٖٛ أَري ٚؽاعض، أبٛ . ايشٟ ال تهتٌُ عًطت٘ ست٢ ٚيٛ نإ أَريا إال إسا نإ ؽاعضا

إسا مل تهٔ أْت ؽاعضا ؾٝذب إٔ ٜهٕٛ إىل داْبو ؽاعض . ؾضاؼ اؿُزاْٞ أَري ٚؽاعض ًِٖٚ دضا

 .ٚيشيو ؾإٕ عًط١ ايؾاعض ٖٞ عًط١ ثكاؾ١ٝ. يهٞ تهتٌُ عًطتو

أعتطٝع إٔ أقٍٛ إٔ ٖشٙ األَٛص اْتٗت َٓش األصبعٝٓات أٟ َع خضٚز َٛد١ ايؾعض اؿزٜح 

ايؾعض تؿتت، يٝػ مبع٢ٓ أْ٘ اْت٢ٗ ٚيهٔ مبع٢ٓ أْ٘ اْغاب َع . ٚايزخٍٛ يف سكب١ ايضٚا١ٜ

يكز ٚصثت٘ ايضٚا١ٜ . مل ٜعز ٖٛ عٝؿا ٚعًط١ ٚخطابا. أفبح ؽ٦ٝا آخض ٚغالؾا دٜٛا آخض. اؿٝا٠

 .ٚدعًت َٓ٘ مسارا يًػ١

بٛصقٝب١ عريٙ “َٔ بني نتبو األنجض دزال يف تْٛػ ٖٛ نتاب . ْٛافٌ يف ْؿػ ايغٝام :ؼ 

َٔ ايشٟ َٓع ٖشا ايهتاب َٔ إٔ ٜهٕٛ عُال صٚا٥ٝا، يف املكابٌ . ايشٟ َٓع َٔ ايٓؾض” ؽب٘ قض١َ

َٔ ايشٟ َٓع صٚاٜتو عٓٛات ايربٚعتاتا َٔ إٔ ٜهٕٛ عري٠ سات١ٝ يًض٥ٝػ املدًٛع طٜٔ ايعابزٜٔ بٔ 

 عًٞ؟

ؾٗٛ - أَا نتاب بٛصقٝب١. عٓٛات ايربٚعتاتا ٖٛ عري٠ سات١ٝ أخض٣ يي عًٞ بطضٜك١ صٚا١ٝ٥ :ز 

. نتاب تاصىٞ َٛثل يهٓ٘ َهتٛب بطضٜك١ صٚا١ٝ٥ أٚ بطضٜك١ عُٝٓا١ٝ٥- نتاب بٝٛغضاؾٝا عٔ بٛصقٝب١

. نتاب بٛصقٝب١ نإ ممٓٛعا ألٕ بٔ عًٞ مل ٜهٔ ٜغُح باؿزٜح ال بايغ٤ٞ ٚال باؾٝز عٔ بٛصقٝب١

ٚإسا ؼزثٓا عٓ٘ بؾهٌ .  اآلٕ ٖٛ سؿٝزٙ أٚ ابٓ٘ أٚ ٚصٜج٘ إسا اْتكزْاٙ قٌٝ إٔ ٖشا ايضدٌ ايشٟ وهِ

ّٟ سغاب خال .  بٔ عًٞ ال طاٍ ٖٛ اؿانِ ملاسا تتشزثٕٛ عٔ املٝت؟ دٝز قٌٝ إٔ َع سيو نإ يز
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ؾهٌ نتاب ٚنٌ َكاٍ ٚنٌ عطض ٜهتب ٖٛ . َع بٛصقٝب١ ألٕ نٌ نتاب١ يف ايٓٗا١ٜ ٖٞ تقؿ١ٝ سغاب

 ؟.تقؿ١ٝ سغاب َع عزٚ َع إؽهاي١ٝ َع ؾهض٠ َع ؽدك َع تاصٜخ أٚ َع سكب١

أٚال أْا تأملت نجريا يف عقض بٛصقٝب١ ٚتنضصت ٖٚادضت ٚسٛنُت . أْا نإ عٓزٟ سغاب َع بٛصقٝب١

ٚعٓزَا نتب ايهتاب تعضمت يًٗغه١ً ٚيًتعشٜب . باإلعزاّ غٝابٝا ٚنٓت ممٓٛعا َٔ أٟ ؽٞ

ٚنٌ ّٜٛ ٜغأيْٛو َاسا تهتب . نٌ ّٜٛ نٓت أسٖب إىل ايؾضط١ ألّٚقع يف رؾرت اؿنٛص. ايٓؿغٞ

. أرصنت آْشاى إٔ ايغًط١ ايعضب١ٝ ؼهِ بايتدٜٛـ. ٚسني تؾذعت ْٚؾضت٘ مل ٜهًُين أسز. ٚملاسا؟

ٖٞ . ؾٗٞ ال متًو را٥ُا أرٚات اـٛف أٚ أرٚات املٛاد١ٗ أٚ سل ايعكاب ؾٗٞ ؼهِ بايتدٜٛـ

 !.عٓزَا ْؾضت ايهتاب اْت٢ٗ اإلصٖاب. ؽٝؿو تضعبو تضٖبو ْؿغاْٝا يهٞ ال تتكزّ خط٠ٛ

ايغؤاٍ ايشٟ ٜتبارص إىل قضا٥و يف ايٛطٔ ٖٛ أْٓا ْعضؾو فشاؾٝا، ْاؽطا َٚتؿضرا يف  :ؼ 

ايبشح عٔ املع١ًَٛ نٝـ تعؿض بٗا؟ أَٔ خربتو ٚػضبتو ايقشؿ١ٝ ايط١ًٜٛ ٚايٛاط١ْ أّ َٔ امياْو 

 بهٕٛ ايٛفٍٛ إىل املع١ًَٛ سل تهؿً٘ املٛاثٝل ايزٚي١ٝ أّ َٔ رٖا٤ عٝاعٞ خال؟

بعز سيو . يف ايعٌُ ايقشؿٞ هب إٔ تهٕٛ يو باألعاؼ ثكاؾ١ عا١َ ٚمشٛي١ٝ ٚتضان١ُٝ :ز 

. ايجكاؾ١ ٖٞ اييت تؾهٌ يو طا١ٜٚ صؤ١ٜ. ؾأْت َجٌ املدضز ايغُٝٓا٥ٞ. هب إٔ تهٕٛ يو طا١ٜٚ صؤ١ٜ

بٌ هب إٔ تهٕٛ يزٜو َعًَٛات ؾأْت ال تغتطٝع إٔ تهتب َكاال فشؿٝا قا٥ُا . املع١ًَٛ تغٓزٖا

 .ع٢ً اإلْؾا٤ أٚ ع٢ً األعًٛب اؾٌُٝ أٚ ايعباصات اؿ٠ًٛ ؾكط

ٖشا َا . ال بز إٔ تهٕٛ يزٜو طضٜك١ يغضر املع١ًَٛ ٚإلقٓاع ايكاصئ بضٚاٜتٗا تػًٝؿٗا بايجكاؾ١ يتأفًٝٗا

بأْو ال تغتطٝع إٔ تهتب “. اعتُعت إىل أعاتش٠ نباص ٚأْا يف بزاٜاتٞ. نٓت را٥ُا أصٜز إٔ أمتّٝظ ب٘

أٟ خرب َٔ مخغ١ عطٛص رٕٚ إٔ تهٕٛ متًو ع٢ً األقٌ يف سٖٓو أصبع١ أٚ مخغ١ َعًَٛات 

نُجاٍ عٓزَا تغُع باْكالب سزخ يف ايتؾار أٚ يف األصدٓتني ٚأْت تعٌُ يف فشٝؿ١ . ”أعاع١ٝ

١َٜٝٛ ٚتضٜز إٔ ؼّضص خربا عٔ سيو االْكالب هب إٔ تعضف ع٢ً األقٌ ثالث١ تٛاصٜخ عٔ األصدٓتني 

 .ٚتعضف ثالث١ أمسا٤ ؾاعًني يف األصدٓتني

آْشاى تغتطٝع إٔ تقٛؽ . ٚتهٕٛ يزٜو ع٢ً األقٌ ثالث١ أٚ أصبع١ َعًَٛات دػضاؾ١ٝ عٔ األصدٓتني

 .اـرب ثِ تأتٞ طا١ٜٚ ايضؤ١ٜ أٚ االػاٙ

ٖشٙ ايهٝؿ١ٝ عٓز ؼضٜض أٟ خرب فػري ٖٞ اييت متٓشو ؽش١ٓ را١ُ٥ ٚأبز١ٜ يف أْو عٓزَا تضٜز 

نتاب١ َكاٍ أٚ ؼكٝل أٚ صٚبٛصتاز أٚ ؼًٌٝ أٚ سٛاص َع ؽدك، هب إٔ تهٕٛ َغًشا مبعًَٛات 
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بعز سيو ٜأتٞ األعًٛب أسٝاْا أْت متًو َعًَٛات َجًٞ َجًو ألٕ املع١ًَٛ . ٚبظا١ٜٚ صؤ١ٜ ٚبجكاؾ١

ّٟ أعًٛب يعضمٗا. يف َتٓاٍٚ اؾُٝع يف بعض ا ملضات  .يهٔ أْت يزٜو أعًٛب ٚأْا يز

إٕ كاطب١ ايعكٌ ايٛدزإ ٖٞ َٓطك١ . قز ٜهٕٛ أعًٛبٞ أنجض َض١ْٚ ٚأنجض سضانا ٚأنجض اقٓاعا

 .ؾايقشؿٞ ٜغهٔ يف املٓطك١ بني ايعكٌ ٚايٛدزإ. ايقشاؾ١ ايٓادش١

تعضف إٔ اإلعالّ ظُٝع ٚعا٥ط٘ ميض عض١ٜ صأٟ غري َغبٛق١ يف تْٛػ أٜكعت ايهجري  :ؼ 

َٔ خالٜا األع١ً٦ ايٓا١ُ٥ ٚاإلؽهايٝات اإلٜزٜٛيٛد١ٝ ايضانز٠ َٓش االعتكالٍ، ؾُا صأٜهِ نقشؿٞ 

تْٛغٞ مبا ٜعضؾ٘ ايّٝٛ املؾٗز اإلعالَٞ َٔ طؿض٠ ٖٝه١ًٝ َٛمٛع١ٝ ًَشٛظ١ أّ أْٗا َا طايت 

 َغٝغ١ بعك١ًٝ ايضقٝب املتعزر األقٓع١ ٚاملضدعٝات ايغًؿ١ٝ؟

أعتطٝع إٔ أؤنز، مبعاٜؾيت يتْٛػ خالٍ ٖشا ايعاّ ٚايٓقـ َا بعز ايجٛص٠، أْ٘ ال تٛدز  :ز 

ٚمل وزخ يف ٖشا ايتاصٜخ ٚال يف ٖشٙ املعُٛص٠ اييت ْعضؾٗا إٔ ٚدزت سض١ٜ . أٟ صقاب١ يف تْٛػ

فشاؾ١ نُا تٛدز ايّٝٛ يف تْٛػ إىل سز إٔ ٖٓاى ؾٛم٢ إعال١َٝ أٚ ؽ١ُ سضٜات بأمت َع٢ٓ 

 .ايه١ًُ

َا ٜٓكك ايقشاؾ١ ايتْٛغ١ٝ ٖٛ املع١ًَٛ ايقشٝش١ ٚاملقزص ٚايتٛثٝل ٚايجكاؾ١ ٚايشٖاب إىل اهلزف 

أْا . ايقشاؾ١ ايتْٛغ١ٝ ال طايت معٝؿ١ دزا ٚصنٝه١ دزا َٚضاقب١ بشاتٗا. ٚاؾضأ٠ ٚايهتاب١ ٚاألعًٛب

را٥ُا نٓت أقٍٛ إٔ ايقشايف اؾٝز ال ىاف ايضقاب١ ألٕ ال أسز ٜغتطٝع إٔ ٜضاقب٘ ألْ٘ ٖٛ ايضقاب١ 

ٖٚٛ . ٖٚٛ ال وتاز إىل مجع١ٝ أٚ ْكاب١ يهٞ تزاؾع عٓ٘ ألْ٘ ٖٛ ايشٟ ٜزاؾع عٔ اجملتُع. ايعًٝا

إسا ٚدزت فشاؾ١ معٝؿ١ يف بًز َا ؾإْٗا . ايشٟ ٜزاؾع عٔ سض١ٜ اإلعالّ ٚعٔ اؿضٜات ايعا١َ نهٌ

ؾايعذظ املٗين . ٖشٙ ممٝظات ايقشاؾ١ اينعٝؿ١ يف أٟ بًز. تهجض َٔ تأعٝػ ايٓكابات ٚاؾُعٝات

 !.غايبا َا ٜغتبزٍ بٓظع١ ايؾه٣ٛ أٚ ايتؾهٞ َٔ ايضقابات

ال أسز ميٓعو إٔ نتبت عٔ ؽهغبري أٚ عٔ املغضح أٚ عٔ ايغُٝٓا ايطال٥ع١ٝ أٚ اْتكزت 

ايق١ْٝٛٝٗ أٚ ؼزثت عٔ ايزميكضاط١ٝ يف ايغٝٓػاٍ أٚ اْتكزت املػضب أٚ تقؿشت نتابا عٔ 

ال أسز ميٓعو إٔ تهتب ايّٝٛ عٔ . اؿغٔ ايجاْٞ أٚ عٔ بٛتؿًٝك١ أٚ تضمجت ٖشا ايٓك أٚ ساى

املِٗ إٔ تهتب ؽ٦ٝا دٝزا َٚؿٝزا أٚ . املضطٚقٞ أٚ عٔ صاؽز ايػٓٛؽٞ أٚ عٔ أٟ ؽ٤ٞ بأٟ ؽهٌ

 .دزٜزا ٚسزٜجا ْغتطٝع إٔ ْتُتع ب٘
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أْا عٓزَا قابًت املضطٚقٞ ٚسٖبت إيٝ٘ ألدضٟ َع٘ سٛاصا قًت َا أصٜز قٛي٘ إس خضدت غامبا َٔ 

ايكقض ٚعربت عٔ ٖشا ايػنب خالٍ املكاٍ ٚقًت ٜبزٚ إٔ ص٥ٝغٓا ما٥ع ٚأْ٘ غري َتُهٔ ٚأْ٘ َا 

ؾال ٜٛدز ؾٝ٘ ال بضٚتٛنٍٛ ٚال ق٠ٛٗ ٚال ؽاٟ ٚال سضاع١ . طاٍ مبابٝا َٚتشبشبا، ٚإٔ ٖشا ايكقض باصر

ؾايشٟ ٜؿهض يف بٝع ققٛص . ٚال ؽ٤ٞ ٖٚٛ ْٛع َٔ ايؾعبٜٛات اييت ال متت بق١ً إىل ايجٛص٠

ٚمٔ ال منًو ققٛصا بزيٌٝ إٔ ققض قضطاز ال . اؾُٗٛص١ٜ ٖٛ بال ؽو ال ٜعضف تاصٜخ ايزٍٚ

 .ٜغاٟٚ ؾٝال دٝز٠ يف املػضب أٚ يف ايكاٖض٠

: ٚملا قضأٙ بعح يٞ بضعاي١ ؽهض ؾكاٍ سضؾٝا . أٖزٜت يًُضطٚقٞ عٓزَا نٓت خاصدا نتاب ايربٚعتاتا

أْا اعتُتعت نُا مل أعتُتع يف أٟ ّٜٛ بكضا٠٤ صٚا١ٜ عٓٛات ايربٚعتاتا خاف١ ٚأْٗا تضٟٚ أسزاثا “

 .”ٚقعت ؾٛم ٖشا ايؿضاـ ايشٟ أْاّ عًٝ٘

نٓت َٔ ايقشاؾٝني األفزقا٤ يًعكٝز َعُض ايكشايف، ؾهٝـ نإ ؽعٛصى ٚأْت تتابع  :ؼ 

.ْٗاٜت٘ يف سيو املؾٗز ايرتادٝزٟ، ثِ ٌٖ تض٣ إٔ يٝبٝا قز أماعت بغبب ايكشايف أصبع١ عكٛر؟  

يكز . املؾٗز ايشٟ اْت٢ٗ إيٝ٘ َعُض ايكشايف غري ال٥ل بايبؾض١ٜ ٚال ٖٛ ال٥ل مبعُض ايكشايف :ز 

ع٦ًت َض٠ يف يٝبٝا نٝـ تض٣ ايكشايف اآلٕ؟، ٚنإ ٚقتٗا ايكشايف صادعا َٔ األَِ املتشز٠، ٚقز قاّ 

غطاب٘ املجري ٖٓاى َّٚظم َٝجام األَِ املتشز٠ ٚصَاٙ ٚصا٤ٙ ٚقاٍ إٔ ٖشا املٝجام اعتعُاصٟ نتبت٘ 

إٔ َعُض ايكشايف أ٢ْٗ ايّٝٛ رٚصت٘ ايغٝاع١ٝ ٚعًٝ٘ إٔ ” :رٍٚ اعتعُاص١ٜ ؿهِ ايؾعٛب، ؾكًت 

 .”ٜبك٢ عايٝا ٚبعٝزا ٜٚغًِّ املغؤٚي١ٝ ؾٌٝ آخض

ْٗا١ٜ .نإ يف اعتكارٟ ٚنُا قاٍ ؾٛنٜٛاَا إٕ ْٗا١ٜ ايتاصٜخ يٝغت ٖٞ ْٗا١ٜ ايزْٝا أٚ ٖٞ ايكٝا١َ 

ايكشايف مل . ٚنٌ رٚي١ هلا رٚص٠. ٚنٌ سكب١ هلا رٚص٠. ؾًهٌ ؽدك رٚص٠. ايتاصٜخ ٖٞ ْٗا١ٜ ايزٚص٠

 إٔ ٜغًِ اؿهِ 2008نإ ميهٔ آْشاى عاّ . ٜؿِٗ إٔ رٚصت٘ اْتٗت بعز خطاب األَِ املتشز٠

ثِ ٜأتٞ َٔ . َعُض ايكشايف أٍٚ ٚاسز أصغِ االعتعُاص ع٢ً االعتشاص يًؾعب ايًٝيب. ٜٚبك٢ بعٝزا

ْعتشص الٜطايٝا ألْٗا أصغُٗا ايكشايف ع٢ً االعتشاص “بعزٙ َا ٜغ٢ُ باجملًػ االْتكايٞ ٜٚكٍٛ ايّٝٛ 

 .إٕ ؽٝط١ٓ ايتاصٜخ تبزأ َع املّٗضدني! ؾعال ٖشٙ َٗظي١. يًؾعب ايًٝيب

. عٓزَا لًػ إىل ص٥ٝػ أٚ إىل سانِ ؾٗشا ال ٜعين أْٓا ْغتذزٜ٘ أٚ منزس٘ أٚ ْهٌٝ ي٘ املزٜح 

ٚإسا نإ ألسز قًٌٝ َٔ ايشنا٤ ؾإْ٘ ال ٜغتطٝع إٔ ٜزخٌ . ؾًزٜ٘ املالٜني َٔ ايشٜٔ ٜؿعًٕٛ ي٘ سيو

ال ؽ٤ٞ أَاّ ٖؤال٤ ايشٜٔ ٜطبًٕٛ ٚميزسٕٛ . أْت َاسا عتشكل. يف عبام َع َالٜني تهٌٝ املزٜح
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ؾعٓزَا لًػ َع٘ أٚ َع غريٙ ماٍٚ إٔ ْكٍٛ َا ْؿهض ؾٝ٘ ٚيٛ بطضٜك١ ٖار١٥ يتبًٝؼ . ٜٚبٓزصٕٚ

ّٟ صأٟ. ؾهضتٓا ٚقز ؽتُت ”ايغٓٛات املزْغ١ يف ايؾضم األٚعط“ؾكز نتبت نتاب . أْا نإ را٥ُا يز

 .”نتابو دٝز ٚقاؼ دزا“ ٚيف يكا٤ آخض قاٍ يٞ  .ؾٝ٘ ايغالّ ثِ أٖزٜت ْغد١ َٓ٘ إىل عضؾات

صٚدٝػ رٚبضٟ عٓزَا . ٖٝهٌ عٓزَا نإ هًػ َع عبز ايٓافض مل ٜهٔ ٜكٍٛ ي٘ األؽٝا٤ اؾٝز٠

غٝؿاصا عٓزَا هًػ إىل بٔ . دًػ َع َٝرتٕٚ ؾٌٗ َع٢ٓ سيو أْ٘ نإ ٜتًك٢ أٚاَض َٔ َٝرتإ؟

َٔ ِٖ أفزقا٤ ناعرتٚ؟ ، ٖشا ايزٜهتاتٛص سغب ايػضب؟ ِٖ ايٝٛعا .. ب١ً أٚ إىل عبز ايٓافض أٚ غريٙ

 . املجكـ ايؾٗري َاصنٝظ ايضٚا٥ٞ ايهبري ايضٚا٥ٞ ايؾٗري ٚرٚبضٟ

رٜػٍٛ نإ أنرب فزٜل . ؾإسا مل ٜغتُع ايغٝاعٞ إىل املجكؿني ؾُاسا ٜؿعٌ؟. نٌ أفشاب٘ َجكؿٕٛ

 .أسٝاْا ال ميًو سظبا ٚال نٓٝغ١ ؼُٝ٘ ٚال مجع١ٝ ٚال محا١ٜ رٚي١ٝ. ي٘ ٖٛ َايضٜٛ

 نٝـ تضٜزْٚين إٔ أعذٔ 68ؾعٓزَا ٜكٍٛ رٜػٍٛ عاّ . ؾًٝػ يزٜ٘ إال ؽدقٝت٘ ٚدضأت٘

ؾٗٞ ن١ًُ َؿتاح َُٗا نإ . ٖشٙ ايه١ًُ ٖٞ َؿتاح ايك٠ٛ عٓزَا ٜزصى َعٓاٖا املجكـ. عاصتض؟

يكز قابًت صاؽز ايػٓٛؽٞ َؤخضا أنجض َٔ َض٠ ؾٌٗ أدًػ َع٘ يطًب . ايغٝاعٞ رٜهتاتٛصٜا

ٖٚٛ ٜتكبٌ سيو بغع١ . أْا أقٍٛ يًػٓٛؽٞ نٌ َا أؾهض ؾٝ٘ بهٌ أخ٠ٛ ٚبهٌ قب١. َٓقب أٚ َٓش١

 .فزص ؾٗٛ ؾعال رميكضاطٞ ٚيني ٚيبل

ؾٗٞ ال تتشنض َٔ َعُض ايكشايف . ٚايشانض٠ ايعضب١ٝ َجكٛب١. إسٕ َا سزخ ملعُض ايكشايف غري ال٥ل

ال تتشنض إْ٘ خالٍ األصبعني ع١ٓ ٖٛ ايشٟ أخضز ايكٛاعز األَضٜه١ٝ ٖٚٛ . إال بعض ايهتا٥ب ٚايزبابات

ؾايٝغاص . َٔ سضص ايٓؿط ايًٝيب ٖٚٛ ايشٟ ساٍٚ إٔ ٜبين ػضب١ سهِ دزٜز٠ ست٢ ٚإٕ ناْت ١ُٖٝٚ

أٜنا . ٚػضب١ االؼار ايغٛؾٝاتٞ ناْت ١ُٖٝٚ يف ايٛاقع عغابات ايّٝٛ. نً٘ ُٖٚٞ َٔ طا١ٜٚ َا

  ؾٌٗ إسا ؾؾٌ. ايتذضب١ االؽرتان١ٝ يف ايكضٕ ايعؾضٜٔ ناْت نًٗا ١ُٖٝٚ ٚطٛبا١ٜٚ عغابات ايّٝٛ

. ٚإسا ؾؾٌ ايّٝٛ تؾاؾٝظ يف ؾٓظٜٚال ْٓزر ب٘ أٚ لعٌ َٓ٘ فضَا؟. طاباتا يف املهغٝو ْٓزر ب٘

ٖشٙ احملاعبات أٚ ٖشٙ . ٌٖٚ إسا تضٚعهٞ ؾؾٌ ْٓزر ب٘ ْٚكٍٛ أْ٘ رنتاتٛص اؾٝؿ األمحض

احملانُات ايٛقت١ٝ املتًؿظ٠، احملانُات اهلاتؿ١ٝ، قانُات اؾُعٝات ايػاَن١ ٚاملتزاخ١ً َع 

 .ايهٛايٝػ ٚايهٓا٥ػ املػًك١ أْا ال أسبٗا ٚال أصٜزٖا

ِّٝ اؿضاى ايزميكضاطٞ ايشٟ تعٝؾ٘ املًُه١؟  :ؼ  أْت َٔ األفزقا٤ األقضبا٤ يًُػضب، ؾهٝـ تك

 ع٢ً املغت٣ٛ ايغٝاعٞ ٚاإلعالَٞ ٚايجكايف؟
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ّٕ املػضب ٜٓتر ًَٛنا دبابض٠ ٚفٛاَع عع١ُٝ ٚيهٔ يٝػ ٖشا . أْا أسب املػضب :ز  ٚأقٍٛ را٥ُا أ

املػضب ٜٓتر نشيو نبا أنجض عكال١ْٝ مما ْضاٙ يف بًزإ أخض٣ ٖٛ صنٔ أعاعٞ . ٖٛ املػضب ؾكط

ٚأْا . ؽعب ي٘ إَهاْٝات٘ ٚإبزاعات٘. يف ٖشٙ األ١َ ايعضب١ٝ ٖٚٛ ؽعب ْاؽط ٚسضنٞ ٚرٜٓاَٝهٞ

ٚسغب . َط٦ُٔ يًُػضب ألٕ يزٜ٘ ػضب١ عٝاع١ٝ ٚتضاخ عٝاعٞ أؾنٌ َٔ مجٝع ايبًزإ ايعضب١ٝ

تكزٜضٟ َٚعضؾيت ؾٗٛ أؾنٌ ست٢ َٔ َقض، ألٕ اؿضاى ايغٝاعٞ ست٢ ٚإٕ نإ َتعجضا إال أْ٘ 

 .اعتُض َٓش االعتكالٍ

عٓزَا دا٤ االعتكالٍ نإ ايظعِٝ بٛصقٝب١ ٜؾب٘ . تْٛػ نإ َٔ املُهٔ إٔ تهٕٛ َجٌ املػضب

بايٓغب١ يتْٛػ اْكًب بٛصقٝب١ ع٢ً املًه١ٝ ٚأرخًٓا يف طاغٛت َا ٜغ٢ُ . ايظعِٝ عالي١ ايؿاعٞ

يهٔ املػضب اعتُض صغِ تعجضات٘ ٚفعٛبات٘ ٚتعكٝزات٘ مبًٛن٘ اؾبابض٠ خاف١ يف عٗز . باؾُٗٛص١ٜ

اؿغٔ ايجاْٞ، إال أْ٘ اعتطاع إٔ ٜبين َؤعغات ٜٚبين فتُعا َزْٝا ٜٚكِٝ َغاؾات َٚكاصبات 

ٚعٓزَا أعتُع اآلٕ إىل عبز اهلل ايعضٟٚ . املػضب نُا أصاٙ أنجض ْنذا أنجض عكال١ْٝ. أخض٣ دزٜز٠

 ّٕ  .”املًه١ٝ َتكز١َ نجريا عٔ ايؾاصع“ٜكٍٛ أ

ؾعٓزَا ْكٍٛ ٖشا ؾإْ٘ يٝػ َزوا يًًُه١ٝ ٚيهٔ ٖٛ َا هب . أدزٖا ْعض٠ ؾٝٗا ايهجري َٔ ايقٛاب

ٖٚٛ إٔ تأخش املبارص٠ ست٢ ال تقبح َضن١ْٛ يف ايضنٔ اـًؿٞ َٔ . إٔ تهْٛ٘ نٌ ايغًطات ايعضب١ٝ

 .ايبٝت

 


