فٌبً ٖضخز يوٓ اهّاكى
يتغاهلل اهيٌبيٕ أّ اهيؿؼش اهيخيؼغ
د .يوسف عايدابي

ختوّؼح فٕ ؿتًٌٖبح اهلؼً اهًفؼًٖ اهغيّث اهٓ يؿؼش يؼتٕ  -كؼعج ّاضغث تأكّاح

يخًغغث يخٌّيج خًؽف يوٓ آالح يعخوفج يٌِب  :اضخفبهٖج يغبؼتٖج ّيؿؼش هًيّى أُل

اهؿّغاً (ٌضّ يؿؼش يكؼٌٔ/ضّ يؿؼش يؼتٕ)ّ ،اهيؿؼش اهفًتّٕ ،اهيؿؼش اهيوضيٕ،
غيّاح أّل يكبغؼُب هٖؾ فٕ “اهتغاٖبح” اهيًؼّفج تل ّفٕ اهخسّٖغ ايختبؼًا يً كٖغج
اهيؿؼش اهخٕ اكخؼضِب ّٖؿف اغؼٖؾ اهٓ كٖغج خّفٖق اهضنٖى اهٓ اهيوضيٖج ّاهفًتٖج

ّاهخؼاذٖج ّاالضخفبهٖج ،خأعػ نوِب يً أفنبل اهفؼسج ّاهفًتٖج ّاهخؼاذٖج ّاالضخفبهٖج ،خأعػ
يً أفنبل اهضنبٖبح ّاهؼّاٖبح ّاهفنبؼ ّاهًٖبؼًٖ ّاهيِؼسًٖ ّاهًؼائؾ ّاهغيٓ ّعٖبل

اههل ..خأعػ يً اهؿٖؼ اهفًتٖج ّاهيالضى ّأهف هٖوج ّهٖوج هخأخٕ اهٓ يؿؼش سغٖغ ٖضخفٕ

تبهضٖبث اهّٖيٖج ّٖخنوى اهٓ ضٖبث اعؼْ ّيسخيى يغبٖؼ ٖضيل اهيًبكؼث ّكمبٖب اهًكؼ اهٓ
اهغغ فٕ خًغغٖج ّخٌّو ٖذؼٔ ّال ٖفؼق.

فٕ يٌنلج اهعوٖز اهًؼتٖج نبٌح اهضٖبث اهيؿؼضٖج فٕ اهؿتًٌٖبح يً اهلؼً اهيبمٕ فٕ
خيبؾ يتبفؼ يى اهيسخيى ّاهٌبؾ ّاهخضّالح  ..فٕ اهنّٖح نبٌح اهفؼق اهيؿؼضٖج خلغى
يؼّمِب ّتعبكج اهفًتٖج ّاهنّى ٖغٖج فخسغ ؼّاسبً ..فٕ اهتضؼًٖ نبً أُل اهيؿؼش

ٖؿخفٖغًّ يً ُّز اهضٖبث كتل اهٌفن ّٖسغًّ فٕ يهبح ّيتؼ اهضٖبث اهلبؿٖج يب ٖسًل
اهضبمؼ أنذؼ يؽيبً يوٓ اهخغٖؼ ّاهخسغغ ّاهخعوق يً تؤؾ ّفلبء اههؼف االكخكبغٔ اهػٔ

ٖنّٔ اهضبمؼ.
أؿيبء يؿؼضٖج يِيج هِؼح فٕ اهنّٖح ّكنؼ ّالتضؼًٖ ّتغؼسج يب فٕ اهؿًّغٖج

ّؿونٌج ييبً ّاإليبؼاح ..هِؼح هخمٖف اهٓ اهخسؼتج األنتؼ عوٖسٖبً ُّٕ اهخسؼتج
اهًؼاكٖج ،ضٖد نبً اهيؿؼش ٌُبم ؼغٖف ًب هخضّالح يسخيًٖج يِيج يٌػ اهعيؿٌٖبح يً اهلؼً
اهيٌكؼى.
اؿيبء يؿؼضٖج يلؼٌّج تخسبؼة يؿؼضٖج يٌػ ضيغ اهؼسٖةّ ،يتغاهًؽٖؽ ا هؿؼٖى ّيضيغ
يّاغ ّيتغاهؼضيً اهيٌبيٕ ّؿًغ اهفؼر ّفؤاغ اهفنٕ ،إهٓ فٌبٌٕ اإليبؼاح يتغاهؼضيً

اهكبهص ّسيًج اهضالّٔ ّيتٖغ كٌغل ّؿًٖغ تّيٖبً ،اهٓ خسبؼة ييٖؽث يذل خسؼتج كلؼ
اهؼفّغ ّيتغاهًؽٖؽ اهؿؼٖى ّؿًغ اهفؼر ّيتغاهؼضيً اهكبهص ّيضفّه يتغاهؼضيً (يكؼ)

فٕ اهكٖغج اهفىتٖج هيؿؼش يؼتٕ ،يذل خسؼتج يؿؼضٖٕ أّال فٕ اهتضؼًٖ هيؿؼش اهفؼسج

اهفًتٖج ّاهيّمّيج اهعوٖسٖج ّخسؼتج يتغاهؼضيً اهيٌبيٕ فٕ اهفًؼٖج اهتكؼٖج ّاهخؼاذٖج
ّالضل ًب يؿؼش اهنفل فٕ كنؼ ..اهظ .اهالفح اً يؿؼش اهعوٖز اهًؼتٕ خّسَ اهٓ اهخؼاد
ّاهفؼسج ّاهّكّل اهٓ “سيِّؼ”ّ ،هًل رُّغ يؿؼضًٖٖ فٕ كبيج ؽنٕ نوٖيبح ُٕ اهخٕ
ال ٌبفً ًب هوٌبؾ فٕ اهيٌنلج ،هٖنًّ اهيؿؼش يٌتؼًا اسخيبيٖبً ّتؼهيبٌ ًب
ؼؿعح خّسِبً أكٖ ً

ّكّخ ًب هيً ال كّح هِى.
فٕ إيبؼاح غّهج االخضبغ فٕ اهؿتًٌٖبح يً اهلؼً اهًفؼًٖ تؼؽ اهخّسَ اهٓ “يؿؼش كّيٕ”

ّفؼكج سبيًج فبيوجّ ..تغأح الفؼق اإليبؼاخٖج تبههِّؼّ ،تؼؽح يؿبؼش أٌغٖج ّسيًٖبح
خػُة اهٓ اهييبؼؿج اهيؿؼضٖج يً تبة اهِّاٖج ّاهيُّتج ّاالسخِبغ ،ال خؼٖغ نتٖؼ فٕء

يً اهيٌفًج أنذؼ يً خكفٖق (اهسيِّؼ) إيسبتبً تيب ٖلغى هَ.

نبٌح خسؼتج اهؿخٌٖبح اهتبنؼثّ ،تعبكج خفًٖل ّاذق اهؿبيؼائٕ اهلبغى يً اليؼاق كغ غؼؿح
ؼغتج اهنخبتج اهسيبيٖج ّ ”اهخسؼٖة” تيًٌٓ اهيغبيؼث فٕ اهًيل ّاالٌغفبو ّاالكخضبى هوًيل
اهيؿؼضٕ تأغّاح تؿٖنج ،اهيِى “اهخضغٔ ّاالؿخسبتج”.
امةحخ عى ةصوث
يتغاهلل اهيٌبيٕ (ّهغ يبى  )1955اؿخِّاٍ اهيؿؼش ،فػُة فَٖ يػاُة اهخيذٖل ّاالعؼار
ّاهنخبتج ّاهتصد يً “تكيج” ..سبء اهٓ اهيؿؼش يً تبة اهِّاٖج ّضة اهيغبيؼث

ّاالكخضبى هخسبؼة سغٖغث فٕ “اهوًة” ،ال فٕ اهؿنٖم تل يوٓ عفتج أيبى يخفؼسًٖ .
فٕ خسبؼتَ اهتبنؼث اهخٕ افخيوح يوٓ اهخأهٖف “اهسيبيٕ” ّاالعؼار “اهسيبيٕ” ّاالكختبؾ

ّاهيضبنبث ّاهخيذٖل فٕ أييبل يذل “أًٖ اهذلج” (ييل سيبيٕ تنبيوَ فٕ اهًبى )1975
ّ”ُبؼًّ اهؼفٖغ فٕ اهلؼً اهًفؼًٖ  -يً خأهٖف اهتضؼٌٖٕ يتغاهلل اهًتبؿٕ””ّ ،فيؾ

اهٌِبؼ” هخّفٖق اهضنٖى يً إيغاغ اهتضؼٌٖٕ يتغاهلل اهؿًغأّ ّ ”اهفؼٖز” إيغاغ يً

“اهًفبق ال ٖففوًّ” هوؿّؼٔ فؼضبً توٖل”ّ ،اهيمضم اهيتنٕ” إيغاغ يً “اهؼرل اهػٔ
مضم يوٓ اهيالئنج” ّفٕ خسؼتج اعؼاسٖج تبنؼث هيؿؼضٖج “سذج يوٓ اهؼكٖف” خًّغ هوًبى
 1976،أهِؼ يتغاهلل اهيٌبيٕ أٌَ يُّّة ،يغبيؼ ،ػنٕ ،يخضفؽ هوسغٖغ ،ػاُة اهٓ اهيؿؼش
اهًمّٔ ،عبؼر يوٓ اهخلبهٖغ ،يخيؼغ ،ال ًٖؼف اهضغّغٖ ..لّل :سيًٌب أٌفؿٌبّ ،تغأٌب ٌفنؼ
ال اؼخسبهٖبً سيًٌب يبغخَ يً ضٖبخٌب ّيفبنوٌب
فٕ اٌخبر ييلّ ..اؿخنًٌب اً ٌنيل يي ً
ّتّاؿنج اهيسيّيج ؿيٌٖبٍ “أًٖ اهذلج”.

يى اهؿًغأّ اهتضؼٌٖٕ سبء يتغاهؼضيً اهكبهص “اهػٔ نبً كغ يبغ يً اهنّٖح تًغ خسؼتج
ؿٌٖيبئٖج ضٖج ضخٓ اهضبمؼ ّخسؼتج يِيج فٕ اهيؿؼش يى كلؼ اهؼفّغ ”ّ ،اكخؼش اهكبهص
هخنّٖؼ كغؼاح اهفؼكج اً ٖؿخغيٓ كلؼ اهؼفّغ اهٓ اهفبؼكج هويؿبيغث ّاهًيل يوٓ خنّٖؼ

اهخسؼتج اهّهٖغثٖ ،لّل اهيٌبيّٕ“ :فًالً اخكوٌب يً كبيج إفؼٖلٖب فٕ اهفبؼكجّ ،سبء كلؼ
يتبفؼث تًغ اخكبهٌب تَ ،ؼغى اٌَ نبً يفخؼنبً فٕ يِؼسبً غيفق ”.
ُػٍ يؼضوج يِيج سغًا كٕ ضٖبث اهفٌبً اهيٌبيٕ ّفٕ يؿٖؼث اهيؿؼش اهيضوٖجٖ ،لّل يً
كلؼ اهؼفّغ( ،اهػٔ اٌخلل اهٓ اهؼفٖق األيوٓ تًغ فخؼث هٖؿح تبهنّٖوج كمبُب فٕ
االيبؼاح)ٌ :سص فٕ يؿًبٍ ،أّالً :ألٌَ سبء يً غّهج عوٖسٖج خًٖـ ٌفؾ هؼّف االى اؼاح،
ّألٌَ يبـ ٌفؾ اههؼّف ،فِّ ًٖؼف يب ضّهَ سٖغاً ،فِّ هى ٖسغ ضبهج أّ هؼف ًب سغٖغًا

يوَٖ.

ذبٌٖبً :نبً كلؼ ٖيخبؽ تؿؼيخَ فٕ االٌؿسبى ّاهخفبيل يى اهفتبةّ ،تِػا اؿخنبو اً ٖفِى
اهفتبة تؿؼيجّ ،تعبكج ّكغ سبء ّهغَٖ خكّؼ عبق تَ فٕ مّء خسؼتج فٕ اهنّٖح .
خًوى يتغاهلل اهيٌبيٕ (غؼؾ) كلؼ اهؼفّغ ضخٓ ؼفمَ اهسوّؾ يوٓ ينخة ّإٌيب فمل
اهًيل اهيٖغإٌّ ،يٌػ كلؼ اهؼفّغ (ّ )1979يتغاهلل ٖتضد يً اهسغٖغ ،تيًٌٓ اهيغبٖؼ

ّاهؿبئؼ اهٓ فمبء يؿؼضٕ يعبهف هاليخٖبغٔ ،اهخلٓ نذٖؼًا يى اتؼاُٖى سالل اهلبغى يً

اهًؼاق تنوة يً كلؼ اهؼفّغ ُّّ ،غايٕث اهيوضيٖج اهيؿؼضٖج تيفِّى تؼفحّ ،اؿخفبغ
يً خسؼتج اهؼسل اهذؼٖج ،خالكٓ يى يٌّٕ نؼّيٕ (اهًؼاق) ّاهيٌكف اهؿّٖؿٕ (خٌّؾ)
ّاهيٌسٕ تً اتؼاُٖى (خٌّؾ) ّيتغاهؼضيً اهيٌبيٕ (كنؼ) ّفؤاغ اهفنٕ (اهنّٖح)ُ ،ػٍ

اهولبءاح أُوح يًٖ اهيعؼر فٕ اهيٌبيّٕ ،أّسغح هَ تّكوج تكؼٖج هويظ ؼر اهػٔ خينً

يً اهؿٖنؼث يوٓ اهيٌبيٕ اهييذل اهيغبيؼ “اهيٌفّـ اهفًؼ”.
جواميث جديدت

فٕ خسؼتخَ اإلعؼاسٖج األّهٓ (سذج يوٓ اهؼكٖف) ؼاش اهيٌبيٕ ٖتٌٕ يً خسبؼة يًيوَٖ
ؼؤٖخَّ ،غؼف يً غؼفِى االعؼاسٖج كغؼ اؿخنبيخَ (يتخغا)ّ ..هِػا عؼر اهيٌبيٕ تًغ
يلغ أّ كوٖلّ ،يٌغى ا فسًِى سّاغ األؿغٔ فٕ “يلِٓ ضيغث” يوٓ اؿلبنِى اهيسخيًٕ

ّيمّٖج خّسِِى اهٓ يسخيًِى ّإٖيبٌِى تؼؿبهج اهيؿؼش فٕ اهضٖبث  ..تل ّأفؼضِى نػهم
اً غيبُى اهيٌسٕ تً اتؼاُٖى اهٓ سيبهٖج سغٖغث هويفِغ اهيؿؼضٕ يمغح فِٖى غيّث
األؿغٔ اهٓ ضٖبث يؿؼضٖج سغٖغث يعخوفج يً اهخلبهٖغ (اهنتًٖٖج) اهتبهٖج هويؿؼش فٕ اهّنً
اهًؼتٕ اهخٕ خخّؿل تبألغاء اهعبؼسٕ ّاهيٌهؼ اهنتًٖٕ ّاهخمعٖى ّاهيتبهغج ّاهنبؼٖنبخٖؼ،

ييب ٖػُة تبهيؿؼش اهٓ “اهيِؽهج” ال اهنّيٖغٖب االٌخلبغٖجٌ ،لّل عؼر اهيٌبيٕ اهٓ يًيًبً
االعؼار ّيٌهّؼ اهفٌبً اهيؿؼضٕ اهفبيل.
تغأ اهيٌبيٕ ًٖؽؽ خسؼتخَ اهخنٌّٖٖج ّٖخعٖؼ يًويَٖ ّكؼاءاخَ ّيفبُغاخَ ّغّؼخَ اهيؿؼضٖج
ّسيبيخَ اهخٕ خخّافق يى خٖبؼ ّاضغ ٖؼتنِى فٕ ؿًٕ ضذٖد ٌضّ يؿؼش سغٖغ .

أّاعؼ اهؿتًٌٖبح ّضخٓ أّاؿن اهذيبٌٌٖبح نبٌح فخؼث ضؼام فًبل هويؿؼش اهيضوٕ ّاهفؼق
اهيؿؼضٖج ضخٓ كٖبى “أٖبى اهفبؼكج اهيؿؼضٖج”ٖ ..لّل اهيٌبيّٕ“ :هوضلٖلج أكّل اً أكؼة
“اذًٌٖ” اخفلب تفنل سٖغ ّّمًب األؿؾ اهفٌٖج اهيؿؼضٖج هويؿخلتل ُيب كلؼ اهؼفّغ

ّاتؼاُٖى سالل .نبٌب كغ ّمًب عنج ؽيٌٖج هوضؼنج اهيؿؼضٖج ،تًغ اً يبفب اهخسؼتج يٖغاٌٖ ًب
يى اهفتبةّ ،خضؿؿب اهيفبنلّ ،اؿخنبيب اً ٖضال تًم ًب يٌِب ” .اهيٌبيٕ ايخلغ اٌَ ٖػُة

يػُة االذًٌٖ ..ايخلغ سبؽيبً أً هغَٖ خكّؼٍ فؿبؼو اهٓ خٌفٖػٍ .
اهيٌبيٕ آيً تيلّهجّ ،خنبتق يًِب ُّٕ ،هكبضة اهؿيّ اهفٖظ اهغنخّؼ ؿونبً تً يضيغ
اهلبؿيٕ يمّ اهيسوؾ األيوٓ ضبنى اهفبؼكج ،إػ ٖلّل “ :يً اهمؼّؼٔ إيبغث كؼاءث

اهخؼاد اهًؼتٕ ،هوتضد يً يٌنلَ اهغاعوٕ ،يً اهمّاتن اهخٕ خضنى كّؼ اهفؼسج اهًؼتٖج
اهيينٌج ،يً غًّ اٌلنبو يً اهؼّافغ اهغؼتٖج ّاالٌؿبٌٖج ”ُ ..مى ؿٖبق اهؼفّغّ ،يٌِز

سالل ّػُة تِيب اهٓ خسؼتج إيبؼاخٖج يفتًج تبهسيِّؼ ّتبهخًلل فٕ اعخٖبؼ األييبل
ّيفؼغاخِب .خالكٓ يى كبؿى يضيغ يخؼسي ًب ل”الؼسل اهػٔ كبؼ نوتبً”ّ ،أعؼسِب تخفؿٖؼ

ّخأّٖل ٖيبُٕ ّاكى اهعوٖزّ ،اهخلٓ ؿوٖيبً اهسبؿى فٕ يؿؼضٖج يمّٖجّ ،اهخلٓ يضفّه
ال ّيعؼس ًب فٕ أييبل ال
يتغاهؼضيً ٌّبكؼ اهًٌٖيٕ ّيبسغ تّفوٖتٕ ّضؿًٖ اهيؿوى ييذ ً
خلل سيبُٖؼٖج يً أييبل عوٖسٖج يّؿّيج تبهسغّ ،اهنؼافج اهسيبُٖؼٖج .

حجرةث وَوث
خسؼتج أعؼْ ال تغ يً اهخّكف يٌغُب ألٌِب فنوح يًٌنف ًب يؿؼضٖ ًب يِي ًب هخسؼتج اهيٌبيٕ،
ّنػهم هخسؼتج اهيؿؼش اهيضوٕ أٖمبً“ ُّٕ ،نّح تّيفخبش” ،ػهم اهيًنف اهػٔ ال (ُّ يً

ذّتٕ ّال أٌب يً ذّتم) اهيًنف اهػٔ ٖخضّل اهٓ يكغؼ هوّتبء اهعنٖؼ اهػٔ ٖخِغغ اهتالغ

ّاهًتبغ“ .نّح تّيفخبش” يًٌٓ ّيتٌٓ خسؼتج سغٖغث يوٓ اهيٌبيٕ نؿٌّٖغؼافٖب ّيفِغٖج
يؿؼضٖج تكؼٖجّ ،نأغاء هيسيّو اهفؼٖق اهيؤغٔ تضؼاؼث ّضيبؿج سغغح هضٖبث اهيؿؼش

اهيضوٕ ..ػهم اهؿؼٖؼ اهػٔ ٖنوى اهٓ اهيؿؼش يذل كٌغّق تٌغّؼا ،فَٖ نل اهيِيبح

ّاالنؿؿّاؼاح ّاهغٖنّؼاح اهكغٖؼث هوًيل اهيؿؼضٕ ،ؿؼٖؼ ٖػنؼ تأؿؼث اهيؿخففٖبح ،إٌِب
يضبّهج يؿؼضٖج سغٖغث هوغّق فٕ خفبكٖل اهيخغٖؼاح اهخٕ نؼأح يوٓ اهضٖبث االسخيبيٖج
فٕ اإليبؼاح كتٖل انخفبف اهٌفن ّتًغٍ يتبفؼث ،يً عالل ضنبٖج خؼّٔ ضسى اهيًبٌبث اهخٕ

ّٖاسِِب تنل اهًيل (تّيفخبش) اهػٔ خًوق تيبل أضة فَٖ تؿبنج اهضٖبث ّاهًيل اهسبغ،

ّاؿخلؼ فٕ اهٌِبٖج فٕ يوسأ اهًسؽث ّاهيؿًٌٖ ،إٌِب كؼعج ضٖبث تال أيل ألسل ضٖبث األيل .
اهيٌبيٕ كبل إً هغَٖ خكّؼٍ ّيفؼّيَ اهيؿؼضٕ اهًمّٔ اهػٔ ال ٌٖفكل يً اهٌبؾ
ّيسخيًِى ّذلبفخِى ّضّٖٖخِىّ ،يً أسوِى تضد يً يّامٖى ّكٖغ ّخلبؼٖؼ ّؼؤ ْ

يؿؼضٖج خعغيِى ّخنفف ؿؼُىّ ،خػُة تِى اهٓ اهؿّٖج ّاهخسغغ ّاهخغٖؼ ،فِل ٌٖسص فٕ

ُػا اهيؿًٓ؟ هٌٌهؼ تخيًًّ ،هنً تئٖسبؽ فٕ تًل إٌخبسَ اهيؿؼضٕ .

يوٓ كًٖغ اهؼؿبهج ،فبهيٌبيٕ ٖؼْ أً يسخيى اهخضّالح فٕ توغٍ اإليبؼاح كغ غاعوخَ نذٖؼ
فّائة تًغ اهٌفن ّاهضغاذج ّاهخًغغٖج ّاهًّهيج ،تخًغغ األسٌبؾ ّخًغغ اهذلبفبحّ ،تذّؼث

اإليالى ّاهخلٌٖج ،ييب أهتؾ اإليبؼاح يؿّش غٖؼُب ّذٖبة يّهيج يبهسخِب ؿيبضج اإليبؼاح
ّنٖتج أُوِب تخًبٖـ ؿيص ّيسبّؼث ذلبفبح ّأٌؿٌج أكتضح ؿٌج تًغ ؿٌج يً هّاؽى

اهًّهيج.
اهؼؤٖج اهخٕ ٌٖنهق يٌِب اهيٌبيٕ ُٕ نفف اهيعتّءٌّ ،لغ اههبُؼّ ،اإلفبؼث اهٓ يب ُّ
ّاكى تأيل اهّكّل اهٓ يب ٌٖتغٕ أً ٖنًّ  ُٕ ..ؼؤٖب يؿّضِب تكؼٖج ّيفِغٖج ّيًبهسج
إعؼاسٖج يًبكؼث خيبيبً ال ختضد يً فؼش اهفؼش أّ خفؿٖؼ اهيفؿّؼ ،تل خخسَ يتبفؼث اهٓ
اهخأّٖل ّاإلؿلبن .فبهّاكى يٌغٍ يذل يٌّاً يؿؼضٖج كبضة اهؿيّ ضبنى اهفبؼكج اهنبفٕ

اهفبفٕ اهيبٌى“ :اهّاكى  -كّؼث نتق األكل” ..اهيٌبيٕ ٖؼْ أً اهّاكى كّؼث نتق

األكل “ؿبهتج” هيب ٌٖتغٕ أال ٖنًّ .يسخيى اهٌفن أفلغ اهيسخيى اهخلوٖغٔ ،هٖؾ فلن ذلبفخَ
تل كٖيَ ّأؿوّة ضٖبخَّ ،ضٖبخَ نوِب فٕ ؿتٖل خضّالح ال خؽ ال خؽاضيِب ُفّاح ٌُّبح

ّخغاعالح  -نتًٖٖج ًٌىّ ،هنٌِب خفلغ اهيسخيى تّكوخَ ّضٖؽٍ اهؼّضٕ اهٌفؿٕ االسخيبيٕ،
ّففبفٖج أً خنًّ ضٖبخَ يؼآث آيبل يؼال هٖغعل فٕ اهيبغٖبح ّاهيغً اهيفخّضج
اهنّؽيّتّهٖخبٌٖج  -يغً يبهيٖج خنخؿٕ ّٖي ًب تًغ ّٖى كٖى اهًّهيج ّتلٖى يخًّهيج ّنتباو
ّأيؼاف ّخلبهٖغ ختًغ يً اهيأهّف فٕ يسخيًبح يؼتٖج إؿاليٖج ػاح كٖى خضّهح اهٓ

يسخيًبح ضغاذج ّيب تًغ ضغاذجٖ ،عخون فِٖب اهضبتل تبهٌبتلّ ،األتٖل تبألؿّغّٖ ،ػُة

اهؿنٖم اهٓ اهػانؼثّ ،خفلغ اهػانؼث اهيضغذج اهًؼكجّ ..اهتؼاضجّ ..اهتؼؼؽثّ ..اهؿنج..
ّاهعّؼّ ..اهؼيؿج ..هخكتص تال ُّٖجّ ..هؿبٌِب يًّر تؼنبٌبح يغٖغث يخعبهنج يخغاعوج
يخًبؼمج ..مبسّج تبالؽغضبى ّاهفلبق“ ..نّح تّيفخبش” نبٌح إفبؼث إهٓ خضّٖل اهيسخيى
اهخلوٖغٔ إهٓ اهِبيـ.
فى يحأول ُاقعٌ

“تؾ” نبٌح كؼعج كبؿٖج ّفبسًج هخضّّل اهيسخيى اهٓ نتلٕ :اهغٌٕ/اهفلٖؼ فٕ كؼاو
اهغوتج فَٖ هيً ٖيوم ّٖؿٖنؼ ..إفبؼث اهيٌبيٕ إهٓ يسخيى االؿخِالم ّاٌخفبؼ كٖى اهخسبؼث

ّاهيبل كؼعج إٌؿبٌٖج خلّل “نفٓ” هيً ال ٖؿيىّ ،ال سّاة يوٓ عفتج اهيؿؼش إال
تنفف اهؿبهة هٖضّّهَ اهيسخيى تًغ ّيٕ ٌّيّ ّخٌيٖج إهٓ إٖسبة اهخضّل اهؿّٔ .

فٕ “اهفِبغث” ٌفِغ نٖف خختغل ّخخضّل اهلٖىّ ،نٖف ٖؿٖنؼ اهٌين تئسضبف ٖ ..نؼش
اهيٌبيٕ أعػ اهسػّؼ نلٖيج ّؿوّم هيّاسِج اهسغٖغ اهنبؼْء ضٌٖئػّ ..هنً ُِٖبح ..فبح
األّاً ،فبح األّاً.
يوٓ أً اهيٌبيٕ ٖغؼم أً “اهعوٖز” هٖؾ تضؼًا يًٌؽالً ّال كنبيبً فؼكٖ ًب هوذلبفج اهًؼةٖج
اإلؿاليٖج ُّّ يٌتح يً يؼنؽٍ ،تل ُّ سؽء ضٕ فبيل ٖيوم اهذؼّاح اهخٕ خأخَٖ تبهفسبئى .
ّيوَٖ فِّ ٖغغى يضوٖخَ فٕ يؼّتخَ ّإؿاليَٖ ..خضّل تيّمّيَ اهيضوٕ إهٓ اهيؼنؽ

فٖسًوَ “خٖيج” أؿبؿٖج فِٖب اهخفؼػى ّاهلنؼٖج ّاهفلبق ّيمًٖج كمٖج اهًؼة األّهٓ،

ّؿوتٖبح يسخيى االؿخِال مّ ،خضّّل تًل األيكبؼ اهًؼتٖج إهٓ ُّايـ هوفلؼ ّاألهى،
ّمٖبو اهفّؼْ ّاهغٖيلؼانٖجّ ،ػّٖو اهخؿون ّاهخضنىّ ،اٌضؿبؼ اهضؼٖبح فٕ اهلّل

ّاهًيل ،ييب ٖفِغ تَ يؿؼضَ اهسغٖغ اهػٔ غّٖؼ ذّتَ ّػُة تبهّاكًٖج إهٓ يفبؼف

اهغؼّخؿم ّاهتٖؼفّؼيبٌؾ ّاهضبغذج ّاهيؿؼش ّاهيًبكؼ اهيًحيغ يوٓ اهتكؼٖبح ّاهفٖغّٖ
ّفًٌّ يب تًغ اهضغاذج.
فٕ ييل الفح يضوٕ ،يخضّل إهٓ يؼتٕ ،ضّل كمٖج اهيؼأث تًٌّاً “َُى”ٖ ،أعػ اهيٌبيٕ
ؿٌٖبؼّٖ يؿؼضٖ ًب نختخَ ييذوج كغٖؼث تبؼيج ُٕ كبتؼًٖ اهؼيٖذٕ نيخنأ هإلعؼار ّفغل

اهخيذٖل اهػٔ كبيح اهنبختج تفالش نتٖؼ تَ يبى 1998ى اضحفبء تبهفبؼكج يبكيج هوذلبفج

اهًؼتٖج ،كغى اهيٌبيٕ يٌّّغؼايب كبعتج مبسج تبألُل ّاأليل  :نٖف هييذوج /ايؼأث ّضٖغث
أً خفوص فٕ غعّل اهيسخيى اهضغٖد يً غًّ ٌلٖكج يذل ُٖغا سبتوؼ ،يذل ٌّؼا يً تنالح

اتؿً اهالخٕ كفًً اهيسخيى االّؼّتٕ تبتبً تبت ًب هٖعؼسً إهٓ اهضٖبث  ..فٕ “ُى” ٌؼْ ايؼأث

ففبفج ّغًٖج خلّل “تًلل” هخعوق ضبهج ػٌُٖج هخضبّؼ اهيخولٕ هٖلّل هِب خفموٕ اهتبة
يفخّش ّاهضٖبث اهيضوٖج ييؼح ّخًيؼ تيفبؼنج اهيؼأث  .فٌٖ ًب نبً اهؿٌٖبؼّٖ ٌك ًب يفخّض ًب
ال هِب يوٓ اهعفتج .
ّنخبتج ،هوخغؼٖة اهيؿؼضٕ أً ٖوغِٖب ّٖمى تغٖ ً

فٕ أييبهَ اهخٕ أوكة يؼمَ اهػٔ أيذؼ هؿبٌَ ّأيبق ضؼنخَ اهسؿغٖج نذٖؼاً أّ كوٖالً ،ػُة
اهيٌبيٕ إهٓ يؿؼش اهكّؼث ّاإلٖيبءث ّاهضؼنج ،يؿؼش اهضبغذج ّاهتٖؼفّؼيبٌؾ اهػٔ خضخل
فَٖ اهضؼنج ّهًتج اهسؿغ اهضٖؽ األنتؼ يً اهلّل اهيٌنّق ..خأخٕ االؿخًبؼاح ّاإلؿلبنبح
يً اهيّؿٖلب ّاهيِيبح اهيؿؼضٕث ّاهؿٌّٖغؼافٖب ّاهؽٔ ّاهلٌبو ّاهيّؿٖلب اهضٖج يوٓ
اهعفتج ّضّاؼ األسؿبغ ّفٖؽٖبء اهسؿغ فٕ يّاسِج اهيخولٕ ،يى اهعؼّر يً اهًوتج
االٖنبهٖج إهٓ ضٖؽ اهكبهج أّ اهتّٖح أّ اهفٌبء  /اهفمبء اهيفخّش هٖنًّ يوَٖ ػهم اهضّاؼ

اهضيٖى يى اهيخولٕ ،اهػٔ أؼاغٍ اهيٌبيّٕ ،تعبكج يى ٌِبٖبح اهلؼً ّاهّهّر إهٓ األهفٖج،

ال فٕ اهٌق/اهيفِغ ،إهٓ ضغ أً ٖنوة يٌَ اهيفبؼنج اهيتبفؼث فٕ
ال فبي ً
يفبؼنبً يخفبي ً
اهضغد ّؿٖؼٍ تل ّخًغٖوَ إً أؼاغ ػهم.
ُػٍ اهخسبؼة اهيػنّؼث عؼسح يً اهيؿؼش اهخلوٖغّٔ ،نبً تًمِب ٖضفؽ اهسيِّؼ كتل

تغاٖج اهًؼّل تيفِٖبح يفِغٖج فٕ اهتِّ ّاهيغاعل ّاهييؼاح اهيؿؼضٖج ،هٖلّل هِى إٌِى
تكغغ يؼّل غٖؼ خلوٖغٖج .يؼّل اهكغيج ،يؼّل اهسيبُٖؼ ّاهخًتئج اهٌفؿٖج ،يؼّل
ضٖج يً اهيؿؼش اهضٕ ،يً يؿؼش اهلؿّث ،يً فؼسّٖج يكؼٖج ال خُّى اهيخولٕ تل خمًَ
ّيلوَ أيبى يفنوج /فؼمٖج /أنؼّضج /أيذّهج هًٖيل يلوَ هٖكل ا هٓ ضوّل ذلبفٖج ؼّضٖج
اكخكبغٖج ضٖبخٖج هلوة ضٖبخَ ؼأؿ ًب يوٓ يلةّ ،اهخضّل اهٓ فمبء سغٖغ تؼّش ٌّفؾ

ّضؼنج ّكوة يً ٌّو آعؼ ال ٖؼمٓ يؿغتج اهضبمؼ ّيبغٖخَ ّيّهيخَ اهيخلوتج اهخٕ خنٖل
تينٖبهًٖ ال ٖؼخمِٖب (يبكل).
يوٓ كًٖغ خضّل اهيٌبيٕ اهٓ يؿؼش كّؼٔ يفِغٖٔ ،خًبيل يى اهفمبء اهيؿؼضٕ يً
يٌهّؼ فمبء اهضٖبثٌ ،سغٍ كغ خؼم اهعفتج اهٓ خًغغٖج اهعفتبح ّاأليبنً اهيينٌج ألغاء

اهيفبُغُّ ..نػا ٖخضّل اهٓ غٖنّؼ /يٌهؼ يؿؼضٕ يخًغغ ّيخٌّوّ ،إهٓ ييل ّفغل
اهخيذٖل اهيغبٖؼ هٌهؼٖبح األغاء اهّاكًٕ اهٓ إينبٌبح ّيؿؤّهٖبح أغائٖج سغٖغث هييذل سغٖغ،

يغخَ ميً سؿغٍّ ..يً ٌُب “غؼائتٖج” تًل يؼّل اهيٌبيّٕ ،كغيج أغائَّ ،غؼاتج
ييذوَٖ اهػًٖ تغهّا غمة ؿبيج يوٓ اهيؿؼش اهٓ ؿأى ّمسؼ ضٖبث فٕ اهّاكى ٖ :خضّل

االيخٖبغٔ اهٓ اهغؼّخؿمّ ،اهنتًٖٕ اهٓ اهيوضيّٕ ،اهخًتٖؼٔ اهٓ إفبؼٔ خأّٖوٕ أؿنّؼٔ

تٌضّ يبّٖ ..فًّل خضّل ّاٌخلبل اهيفِغ يً اهيخًبؼف (اهًوتج) اهٓ اهفمبء اهّاؿى اهًؼٖل
فًوَ فٕ اهيفبُغ اهػنٕ اهػٔ ٖغؼم يى يؼّل اهيٌبيٕ أٌَ ٖػُة اهٓ ّمى يعخوف
ّيفبؼنج يّم ًب يً ؿوتٖج اهخولٕ اهخلوٖغٖج  ..ال تغ هوسيِّؼ يً خفبيل يب ،يً ضؼنج يب،

يً ؼغث فًل يبُّ ..نػا ًّٖل اهيٌبيٕ يوٓ اهكغيج اهفىل ّؼغ اهفًل.

فٕ (يؿٓ عٖؼ) ٌأخٕ اهٓ يؿؼش اهضوتج :تؤؼث اهّؿن هوخيذٖلّ ،نل اهسِبح هوسيِّؼ،
اهػٔ ؿؼيبً يب ٖخغاعل يًِب ّميٌِب ٖنًّ اهييذوًّ  ..فؼٖق /يسيّيج يً اهيؤغًٖ فٕ
تٖبلّ ..فٕ إٌبؼث فعكٖجّ ..فٕ ضّاؼاح يخلنًج ّامضج ّيتِيج ّضؼنج سؿغ،

ّكؼاط ّأيل ..نأٌٌب ميً ؼؤٖج ..نأٌٌب ميً ضوى ..نأٌٌب ميً نبتّؾ فهٖى .يّمّو
اهيؿؼضٖج ُّ اهيّانً اهًؼتٕ اهػٔ أكتضح ضٖبخَ إضتبن ًب ّكِؼًا ّيؿغتجّٖ ،ضٖب فٕ يؽهج
فٕ إنبؼ نبتّؾ (ُّ اهضٖبث اهًؼتٖج اهيتبيج هسِج اهيكبهص )ّ .فٕ اهيؿؼش ًّٖغ اهيٌبيٕ

فٕ “يؿٓ عٖؼ” اهٓ اهفبسًج اهوغّٖج نيب ٖؼاُب ى ؿؼش اهاليًلّل /اهًتد ضٖد خفمٕ اهوغج

اهٓ نبؼذج.

يّغث اهيعؼر اهٓ اهيسيّيج اهيؤغٖج /نّؼؾ ّينبً يؼل ُّ فٌبء تٖح خلوٖغٔ يً
نبتلًٖ خّؽو اهسيِّؼ فَٖ يوٓ اهسِبح نوِبّ ،فٕ اهّؿن يب ٖفتَ اهيؼتى اهيغنٓ
تبهتٖبلّ ،فَٖ يغاعل ّيعبؼر (نّاهٖؾ هوييذوًٖ) ّأيوٓ اهيؼتى يوٓ اهؿنص فخضج ٖنوى
يوٌٖب يٌِب اهييذوًّّ /اهلخوج تبهلٌبتلّ /تبهيكبتٖص اهٌبؾّ ..تبهيّح ّتبأليل ،تبهضٖبث

ّتبهؼكبغ اهنّٖل ..ضٖبث نبيوج :سٌّغ ،خسبؼ ،تفؼ ،فًة نبيل ،ييذوًّ ،فوؿنًٌّٖٖ ،األيل

ُّ فٕ اهيكبتٖص اهخٕ خضيل ّخسّل ّخخضؼم فٕ اهفمبء (ُٕ اهٌّؼ فٕ اهوٖل اهًؼتٕ
النّٖل).
فٌٖ ًب اهيٌبيٕ ٖؿخعغى يِيبح ّانؿؿّاؼاح ّأؽٖبء ّأكًٌج ّؿتل امبءث ّيفِغٖج تكؼٖج
سغٖغث ،تل إً اهيّؿٖلب ّاهيؤذؼاح اهكّخٖج خخغاعل يى األغاء اهكّخٕ اهيٌنّق هٖخفنل

ُػا نوَ ٌؿٖسبً خلٌٖ ًب سغٖغًا يى أغاء ضؼنٕ سؿغٔ فَٖ اهكفلج ّاهخكفٖق ّ .اهكؼاط
ّاهكٖبشّ ..اهغٌبء ّاهؼكقّ ،االٖلبو اهضؼنٕ ّآالح اهيّؿٖلبّ ،تعبكج آهج اهًّغ ،هٌسغ
أٌفؿٌب فٕ فبٌخبؽٖب يؿؼضٖج ٌعؼر يٌِب يخؿبئوًٖ  :يؿٓ عٖؼ؟!
ٖلّل اهفبيؼ أضيغ تً يوٕ اهيٌبيٕ (:)1990 - 1890
حفلر ،فئدراك امويّ ةامحفلر،
ُأةصر ةعيى امقنب ،أْ ةامحةصر.
ُأيظر إمّ خنف السحار ةيظرت،
حجد وا حرِ حقًا يأحيك ةامحفلر .
فيا أيَا امشَه ،امذْ شاع ذلرً،
فئيك ذُ رأْ ُعقل وُفر.
أال ٖؿخضق اهيٌبيٕ اً ٖفبؼ إهَٖ نذٖؼًا نذٖؼاًّ ،أً ٖضخفٓ تيؿؼضَ اهسغٖغ غائيبً غائيبً؟
ححُالج

فٕ يٌنلج اهعوٖز اهًؼتٖج نبٌح اهضٖبث اهيؿؼضٖج فٕ اهؿتًًٖاح يً اهلؼً اهيبمٕ فٕ
خيبؾ يتبفؼ يى اهيسخيى ّاهٌبؾ ّاهخضّالح  ..فٕ اهنّٖح نبٌح اهفؼق اهيؿؼضٖج خلغى
يؼّمِب ّتعبكج اهفًتٖج ّاهنّيٖغٖج فخسغ ؼّاسبً ..فٕ اهتضؼًٖ نبً أُل اهيؿؼش

ٖؿخفٖغًّ يً ُّز اهضٖبث كتل اهٌفن ّٖسغًّ فٕ يهبح ّيتؼ اهضٖبث اهلبؿٖج يب ٖسًل
اهضبمؼ أمذؼ يؽيبً يوٓ اهخغٖؼ ّاهخسغغ ّاهخعوق يً تؤؾ ّفلبء اههؼف االكخكبغٔ اهػٔ
ٖنّٔ اهضبمؼ.

أؿيبء يؿؼضٖج يِيج هِؼح فٕ اهنّٖح ّكنؼ ّاهتضؼًٖ ّتغؼسج يب فٕ اهؿًّغٖج
ّؿونٌج ييبً ّاإليبؼاح ..هِؼح هخمٖف اهٓ اهخسؼتج األنتؼ عوٖسٖبً ُّٕ اهخسؼتج
اهًؼاكٖج.
حامث ذٍييث
فٕ ييل الفح يضوٕ ،يخضّل إهٓ يؼتٕ ،ضّل كمٖج اهيؼأث تًٌّاً “َُى”ٖ ،أعػ اهيٌبيٕ
ؿٌٖبؼّٖ يؿؼضٖ ًب نختخَ ييذوج كغٖؼث تبؼيج ُٕ كبتؼًٖ اهؼيٖذٕ نيخنأ هإلعؼار ّفغل

اهخيذٖل اهػٔ كبيح اهنبختج تفالش نتٖؼ تَ يبى 1998ى اضخفبء تبهفبؼكج يبكيج هوذلبفج

اهًؼتٖج ،كغى اهيٌبيٕ ى ٌّّغؼايب كبعتج مبسج تبألُل ّاأليل :نٖف هييذوج /ايؼأث ّضٖغث
أً خفوص فٕ غعّل اهيسخيى اهضغٖد يً غًّ ٌلٖكج يذل ُٖغا سبتوؼ ،يذل ٌّؼا يً تنالح
اتؿً اهالخٕ كفًً اهيسخيى االّؼّتٕ تبتبً تبت ًب هٖعؼسً إهٓ اهضٖبث  ..فٕ “ُى” ٌؼْ ايؼأث

ففبفج ّغًٖج خلّل “تًلل” هخعوق ضبهج ػٌُٖج هخضبّؼ اهيخولٕ هٖلّل هِب خفموٕ اهتبة
يفخّش ّاهضٖبث اهيضوٖج ييؼح ّخًيؼ تيفبؼنج اهيؼأث .
امَُايث

يتغاهلل اهيٌبيٕ (ّهغ يبى  )1955اؿخِّاٍ اهيؿؼش ،فػُة فَٖ يػاُة اهخيذٖل ّاالعؼار

ّاهنخبتج ّاهتضد يً “تكيج” ..سبء اهٓ اهيؿؼش يً تبة اهِّاٖج ّضة اهيغبيؼث
ّاالكخضبى هخسبؼة سغٖغث فٕ “اهوًة” ،ال فٕ اهؿنٖم تل يوٓ عفتج أيبى يخفؼسًٖ .
فٕ خسبؼتَ اهتبنؼث اهخٕ افخيوح يوٓ اهخأهٖف “اهسيبيٕ” ّاالعؼار “اهسيبيٕ” ّاالكختبؾ

ّاهيضبنبث ّاهخيذٖل فٕ أييبل يذل “أًٖ اهذلج” (ييل سيبيٕ تنبيوَ فٕ اهًبى )1975

ّ”ُبؼًّ اهؼفٖغ فٕ اهلؼً اهًفؼًٖ  -يً خأهٖف اهتضؼٌٖٕ يتغاهلل اهًتبؿٕ””ّ ،فيؾ
اهٌِبؼ” هخّفٖق اهضنٖى يً إيغاغ اهتضؼٌٖٕ يتغاهلل اهؿًغأّ ّ ”اهفؼٖز” إيغاغ يً
“اهًفبق ال ٖففوًّ” هوؿّؼٔ فؼضبً توٖل”ّ ،اهيمضم اهيتنٕ” إيغاغ يً “اهؼسل اهػٔ
مضم يوٓ اهيالئنج”
درس
يوى يتغاهلل اهيٌبيٕ (غؼؾ) كلؼ اهؼفّغ ضخٓ ؼفمَ اهسوّؾ يوٓ ينخة ّإٌيب فمل
اهًيل اهيٖغإٌ،
ر ؤيث
اهؼؤٖج اهخٕ ٌٖنوق يٌِب اهيٌبيٕ ُٕ نفف اهيعتّءٌّ ،لغ اههبُؼّ ،اإلفبؼث اهٓ يب ُّ
ّاكى.

