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اشبطاب اسبذاد ّٞيف اجملُٛع ١ايكضض" ١ّٝأناذٜب ايّٓسا 1"٤يٮدٜب ١د .سٓا٤
ايشعٕ٬

بكًِ :عباس داخٌ سسٔ
--------------------عٓدداَا ع د ع ُ أسددتذٝب يددااكش ايشّ دعٛرٚ ١ّٜايفه  ّٜدٚ ١اإلبااع ّٝد ١يف نتابدد١
"أناذٜددب ايّٓسددا "٤ناْ د يسددٝط ايفه د  ٠عً دٚ ;ّٞيددكيو تش د ُ يٓفسدد ٞب دإٔ
أستخاّ أ ّٟدب ٜب ؽبط يف بايَ ٞاداّ ذيو سٝكٛدْ ٞإىل ٖايف اي ّٝ٥سٖٛٚ ،
يسذٚ ٌٝثٝك ١إداْ ١يفساد ايطّبكات ايّٓخبٚ ١ّٜٛاملتٓفّك.٠
د .سٓدا ٤ايشدعٕ٬
عٔ ايهكب:
إّٕ ايتّع ٜف ايشّا٥ع يًهكب ٖ ٛاإلخبار عٔ ايشّ ٤ٞعً ٢خ٬ف َا ٖ ٛعًٝد٘ عُدااً
أ ٚخطأٚ ،ايهكب ٜٓاقض ايضّدام ٚاسبكٝكدٚ ١ايٛاقدعَٚ ،رتادادات ايهدكب عاٜدا:٠
اشب د ظٚ ،ايبٗتددإٚ ،اإلاددوٚ ،ا٫اددرتاٚ ،٤اشبدداا ٚ ،ايتّ دايٝسٚ ،اسبٓددح بدداي،ُٔٝ
ٚخ٬ف ايٛعا ....اخل
ٚقددا ع د ايف٬سددفٚ ١عًُددا ٤ا٫دتُددا ٚايّٓفسدداْٝو ٚرددداٍ ايٖ٬ددٛت ٚايفكٗددا٤
بتفسري اعدٌ ايهدكب ْٚبدكٚ ٙدب

د٘; ٭ّْد٘ قد ٍٛػبدايف اسبكٝكدَ ١دع ايعًدِ بٗدا،

ٚاختًفددٛا سدد ٍٛايسّ دٗ ،ٛأ ٚاشبطددأ ،إ ّ٫إذا أص د ّ املخط د" ٧ايهدداذب" عًٝدد٘ٚ ،بعغددِٗ
ْاقش نكب اشب ااات َدٔ بداب ا٫عتكداد ٚا٫قتٓدا ٚايتّخٝدٌٚ ،مل ٜعداّ ٙٚندكباً;
٭ّْ٘ ٜ ٫رتى آثاراً عً ٢اٯخ  ،ٜٔأ ٚصدّٓفٖٛا َدٔ ا٭ناذٜدب ايبٝغدا ٤ايدش أداْٗدا
"ناْط" بشا ،٠بُٓٝا ٜكبًٗا ايفًٝسدٛف اإلْهًٝدي" ٟدريَد ٞبٓجداّ" َدٔ بداب أّْٗدا
غري عار.٠

 أدٜب ْاقا َٔ آًٓاا.
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إّٕ أغًددب ا٭دٜددإ يعداّ ايهددكب  َٚاداايدد٘ َددٔ أسددباب ايفذددٛرٚ ،قددا ذُند
ايهكب يف ايك إٓ ٚ ،٠ َ 250إّٕ ايتّارٜخ ٚايتّارٜخ ايسّٝاسٜ ّٞعرّبايهكب.
ٜٚكرتٕ ايهكب بعاد َٔ ازب اَ ،ِ٥جدٌ :ايغدشّٚ ،ايّٓضدبٚ ،اسبٓدح بدايُٝو ، ...
ٚنٌّ ٖك ٙا٭اعاٍ ؼباسب ايكاْ ٕٛعًٗٝا "ٚايهدكب ٜتخّدك طابعداً إظبازّٜداًٚ ،ذيدو;
٭ّْدد٘ ٜتّخددك يف ايٛق د ْفسدد٘ ٚع دااً بكدد ٍٛاسبكٝكددٚ ١خٝاْدد ١يددكيو ايٛعدداٚ ،ق داّّ
"ددداى درٜدداا" يف نتابدد٘ "يددارٜخ ايهددكب" أط ٚسددات ذبًًّٝٝدٚ ١متٗٝاٜدد" ١مت ّهٓد
َٔ بًٛر ٠دٓٝايٛدٝا يفهٝه ١ّٝملفٗد ّٛايهدكبٖ ،د ٛايتّسدا ٍ٩سد ٍٛإَهاّْٝد ١يشدهٌٝ
يارٜخ خداظّ بايهدكب َدٔ سٝدح ٖد ٛندكيو ،اٗٓداى صدعٛب ٫ ١هدٔ ربًّٝدٗا إذ
عيَٓا عً ٢ايكٝداّ ششد َ ٚدٔ ٖدكا ايكبٝدٌٖٚ ،د ٞيهُدٔ يف عد ٚر ٠ايتُّٝدي بدو
يارٜخ ايهكب ،بٛصف٘ َفَٗٛاً ٚيارؽباً يف ساّ ذاي٘ ،ا٭َ ايكس ؼب ٌٝإىل عٛاٌَ
يارؽبٚ ١ّٝثكااٜٚ ،١ّٝساِٖ يف بًدٛر ٠املُارسدات ٚا٭سدايٝب ٚايداّٚااع ايدش يتعًّدل
بايهكب ايش ربتًف َٔ سغار ٠٭خ  ،٣بدٌ إّْٗدا ربتًدف ستد ٢داخدٌ اسبغدار٠
ايٛاساْ ٠فسٗا".

2

عٔ أناذٜب ايّٓسا٤
ٖ ٞاجملُٛعد ١ايكضضد ١ّٝايدد  16يٮدٜبد ١ايشّدعٚ ،ٕ٬ذبتد ٟٛعًد٢

سد١

عشد د عٓٛاْدداً ،إ ّ٫أّْٗدددا يٓددداٖي ْ 190دددط يعدددايك ّٞبدددو ايكضّددد ١ايكضدددريٚ ٠ايكضّددد١
ايكضددري ٠ددداّاً ٚايَٛغدددٚ ١ايشّددكرَ ،٠سددتفٝاَ ٠دددٔ ايبٓددد ٢اسبهاّٝ٥دد ١يف ايتّدد اخ
ايع ب دٖٚ ،ّٞددكا ٚاع د يف أنج د َددٔ قضّددَ ١ددٔ قضددط اجملُٛعدد ١ذات ا٭عددهاٍ
املتٛايداٚ ٠املتااخًد ١ايكاُ٥دد ١عًد ٢املفارقدٚ ١اسددتاعا ٤ا٭عدهاٍ يف ايسّد د ٚاسبهددٞ
ايتّ اثدٚ ،ّٞي نٝددي ا٭سددااخ ٚا٭زَددإ ٚا٭زَددات يف سدداخ قًددل ٚاسدداٚ ،ادتٗددات
ايكاصّ د ١يف اسددتخااّ يكٓ ّٝد ١ايسّ د د ايتّ انُ د" ّٞإّٕ َجددٌ ٖددكا ايتّ دااخٌ ايسّ د دّٟ
ٜع اُٝدا ٜعٓٝد٘ ،يكسد ِٝاسبهاٜد ١ايٛاسدا ٠إىل صبُٛعدَ ١دٔ ا٭سدااخ املهتفٝد١
بددكايٗا َعٓددٚ ٢د٫يدد ،١يهّٓٗددا  ٫هددٔ إٔ يعطدد ٞاملعٓدد ٢ايعدداّ يًشهاٜدد ١ا٭ّّ َددا مل
يتااخٌ َع بعغٗا ،سٝح ٜتدااخٌ ا٭ٚ ٍّٚايجّداْ ٞبدا٭ ّٚ ٍٚايجّايدحٖٚ ،هدكا ٜسدتُ ّ
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ايتّدااخٌ ستدد ٢يهتُددٌ اسبهاٜدد ،١أ ٟإّٔ اسبدداخ  ٜنّدب عًدد ٢اسبدداخ ايددك ٟقبًدد٘،
ٜٚاخٌ يف اسبداخ ايدكًٜٝ ٟد٘ " 3عًد ٢سدب ٌٝاملجداٍ يف قضدط" :أناذٜدب ايّٓسدا"٤
ايش أخكت اجملُٛع ١عٓٛإ هلا"ٚ ،أناذٜب ايعااي"ٚ ،"١صٗٛات ايهكب".

4

ٚقدا اسدتخاَ ايكاصّد ١أسدًٛب ايكضدط ايف عّٝدَ ،١جداٍ :قضّد" ١أاد ا
ايتّايٝس َٚضار ايضّدادقو" ٖٚ ،5دكا أسدًٛب ي اثدٚ ّٞددٛد ٙا٭دبدٜ ّٞتذًّد ٢عٓدا
ايفًٝسددٛف "عبدداا بددٔ املكفددع" يف نتدداب " نًًٝددٚ ١دَٓدد ،"١أ ٚيف قضددط أيددف
يٚ ١ًٝيًٝد ;١ادا٭بٛاب ايتّسدع ١يكضّد ١أاد ا ايتّدايٝس َٚضدار ايضّدادقو" :اُٝدا
ٚرد يف بدداب اغددا ٌ٥اي ًّضددٛظ ايشّ د ااٚ ،٤اُٝددا ٚرد يف بدداب اغددٌ ايهددكب ايهددبري
عًدد ٢ايهددكب ايّضددغريٚ ،اُٝددا ٚرد يف بدداب َضددار ايضّ دادقو َٗٚايددو ايددٛرعو،
ٚاُٝا ٚرد يف باب اخت٬ف أقاار ايضّادقو ٚايهدكابوٚ ،اُٝدا ٚرد يف بداب ايتّدارٜخ
٭ٌٖ ايتايٝسٚ ،اُٝا ٚرد يف باب سسٔ ا٫غتٓاّ عٓا أٌٖ اإلاو ٚايبٗتإٚ ،اُٝدا
ٚرد يف باب ًَُ أٌٖ ايّٓفام ٚاي ّٜاٚ ،٤اُٝا ٚرد يف باب أناذٜدب ايغدٛاْٚ ٞي ّٖدات
ايشّطارٚ ،اُٝا ٚرد يف باب َٔ عشل ْسا ٤اشبٓا َٚا استطا إٔ ٜعشل غرئٖ.
ط ،إ ّ٫أّْٗددا َتّضددً ١باملٛعددٚ ، ٛاْطددٛت عًدد٢
ع دهًّ ٖددك ٙا٭بددٛاب املختًفدد ١اي دّٓ ّ
استشغار َكاصا ايًّغ ١ببعداٖا ايتّدااٚيٚ ٞايسدٝاق ٞخاَد ١يًخطداب اسبذدادّٞ
شستٜٛاي٘ املتعاّد ٠يًتّعبري عدٔ ا٫عدت ٍ٬ايكُٝدٚ ّٞاعبطدا ايسّدًٛى اإلْسداْ،ّٞ
ٚنشددف عددٔ ا٭سددايٝب ٚاملُارسددات ٚاي داّٚااع املتعًّكدد ١بفعددٌ ايهددكب ْٚتا٥ذدد٘
ايهارث ١ّٝثكااّٝاً ٚادتُاعّٝاً ايش يسٛد ع٬ق ١اجملتُع َٔ أعً ٢اهلد ّ ا٫دتُداعّٞ
ٚايسّٝاس ّٞإىل أسفً٘.
ند دٌّ ذيدددو ٜتشكّد دل َدددٔ خددد ٍ٬د٫٫ت َباعد د َٚ ٠غدددُ  ٠داخدددٌ ٖدددكٙ
ايّٓضٛظ "ا٭بٛاب"ٚ ،عدُٔ ايسّدٝام اسبهداٚ ّٞ٥ايسّد دَٚ .ّٟجًُدا يهد ٕٛايداّ٫٫ت
َباع د ٚ ٠غددري َباعد  ،٠اع٬قدد ١يًددو ايّٓضددٛظ بٓضددٛظ أخ د  ٣ع٬قددٗ ١ددٛر
ٚخفا ٤سسب "دريار دٖٚ ،" ٝٓٝهكا ٜه ٕٛايتّٓاظّ َباع ا ٚغري َباع .
عٔ أيف ١ايهكب:
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إّٕ قضط ٖك ٙاجملُٛع ١اغ صدار ٭يفد ١اجملتُعدات اإلْسداْ ١ّٝعًد٢
ايهددكب ذب د ذرا٥ددع  َٚدربّرات ْفع ّٝدٚ ١اسددتغ٬يَ ١ّٝتع داّد ،٠ستدد ٢بددات ايسّاسدد١
ٚاسبهاّ ٜهكب ٕٛعًد ٢عدعٛبِٗ بايٛسدا ٌ٥نًّٗدا ملُارسد ١اسبهدِٚ ،يكد ٍٛاملفهّد ٠
ٚايفًٝسددٛا ١ا٭ملاّْٝدد ١ايشّددٗريٖ" ٠اْددا آرْدد " ( )ّ1975-1906ايًّذدد ٤ٛإىل ايهددكب يف
ممارس ١ايسّٝاسَ ٖٛ ١سّ ااعد به اَد ١املدٛاطٔ ٖٚداّ بد ّٔٝيًعكدا ا٫دتُداعّٞ
بددو ايّٓاس":ذيددو ايسّٝاسد ّٞاحملٓددو أيكددٔ ايهددكب ٚايسّ د ق ،١نُددا أيكددٔ إٔ ٜكددّٛ
بُٗا حب ا ١ّٝصبٝا ;٠اٜٗ ٛفغّدٌ ا٭ْاقدٚ ١اسب اّٝد ١عًد ٢عُدٌ اهلدٛاٚ ،٠دبدارب
6

املبتا٥وٚ ،يكيو عٓاَا ٜهكب ،اٜٗ ٛكاّ ايهكب ٚدب ١عٗ" ١ّٝ

ٚاإلعٜ ّ٬يّٜف اسبكا٥ل ٜٚهكبٜ ٖٛ" :ا ٜٔبدايهجري يًٛسدط ايدك ٟدعًد٘
ؼبَٖٛ ٍّٛبت٘ يف ايهكب َٔ ٖٛا ١ٜعايّ ١إىل ربضّط عًَُٖٛٚ ّٞب ١ا ٜا"

7

ٚاإلعْ٬ات يهكبٚ ،ايبعجات اياّبًَٛاس ٫ ١ّٝيتدٛاْ ٢عدٔ اسدتخااّ ايهدكب
ٚاياّ اغٛدّٝد د ١يٝدددٌ ْٗدددارٚ ،ا٭زٚاز يهدددكبٚ ،اشبددداّ ٚا٭سدددٝاد ٜهدددكبٖٚ ،ٕٛهدددكا
دٚايٝو ست ٢أصبشٓا يف عبهَ ١عكّا ٠دااً َٔ ا٭ناذٜب.
ٖٚددددكا َددددا ٪ٜنّدددا ْهٛصددددٓا اإلْسدددداْٚ ّٞيدددداٖٛر ايع٬قددددات ا٫دتُاعّٝدد د١
ٚا٭س " ١ّٜاً ٛنإ يًهكب نُا ٖ ٛعإٔ اسبكٝكٚ ١دد٘ ٚاسدا ،يهاْد ايع٬قدات
بٓٓٝا أسسٔ ممّا عً ،٘ٝاٝهف ٞإٔ عبٌُ عً ٢ضبُدٌ صدام ْكدٝض َدا ٜٓطدل بد٘
ايهدداذب َٓددا ،إْ ّ٫كددٝض اسبكٝكدد ١يدد٘ َا٥ددد ١أيددف ٚددد٘ ٫ٚ ،هددٔ اإلملدداّ نًٝدداً
باسبكٌ ايكٜ ٟشغً٘"

8

ٚيهددٔ يبكدد ٢اسبكٝكدد ١يٝس د َ ادا داً يًٛاقددع ،بددٌ قُٝدد ١أنج د إط٬ق ّٝد١
ٚيسدداَٝاً َٓددد٘ ،اًذددأت ايكاصّدد ١إىل عْٓٛددْ ١ضدددٛظ قضّدد" ١أناذٜدددب ايّٓسدددا"٤

9

ايف ع ١ٝباستخااّ َف د ٠سكٝك ١يتعُٝل د٫ي ١ايعٓٛإ ايسّدُٝٝاٚ ،١ّٝ٥إعطاٗ٥دا
بعددااً اًسددفّٝاً :أناذٜددب ايعدداْس /سكٝكدد ١ايعدداْس ،أناذٜددب اشبادَدد / ١سكددا٥ل
اشبادَددد ،١أناذٜدددب اييّٚدددد / ١سكدددا٥ل اييّٚدددد ،١أناذٜدددب ازبًُٝددد /١سكدددا٥ل
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ازبُ ،١ًٝأناذٜب ايع ٚس /سكا٥ل ايعد ٚس ،أناذٜدب اسبد ّ /٠سكدا٥ل اسبد ،٠
أناذٜب ايسّاس  /٠سكا٥ل ايسّاس .٠
يف ٖدددك ٙاسبهاٜدددات ايكاُ٥ددد ١عًددد ٢اددددرتاْ ٤كٝغدددو َتغدددادّ ;ٜٔايهدددكب /
اسبكٝكًٜ ٫ ،١شل ايهكب اٗٝا ا٭ذ ٣باٯخ  ،ٜٔبكدار أّْد٘ خداا يًدكّات "ا٫ؼبدا٤
ايكّاي ;"ّٞ٭ ّٕ اسبكٝكٚ ١ايٛاقع ع٦ٝإ طبتًفإٚ ،اسبكٝك ٖٞ ١ق ٍٛايضّام ،يهدٔ
اسبكٝك ٫ ١يكبٌ ايّٓسب ١ّٝنُا ايضّام املٓتُد ٞإىل ا٭نسدٛيٛدٝا "ايكدٚ ِٝاملجدٌ
ايعًٝا"ٚ ،ايغّا يًهكب املٓتُ ٞيً ّذٚ ١ًٜايسّك. ٛ
ٜٚتذًّ ٢اشبطاب اسبذاد ّٞيف ا٫ستٗ ٍ٬ا٭ ٍّٚهلدك ٙاجملُٛعد ١بٛصدف٘
ص خ ١استذاز َا ١ّٜٚعاّ ايهكب ٚايهكابو يتشكٝل منط سذاد ّٞباملخاطبد١
بٛاسط ١اإلٖداا" :٤إٖداا ٤نداذب" إيد ٔٗٝعٓداَا ػبدإ ايهدكب ندٜ ٞدٛار ٜٔا٭مل
خًف ايضُّ .
إي ّٞ٭ ّْ أاٛقّٗٔ قار ٠عً ٢ايهكب.
إىل َْ٫ٛدا ايهدكب ايدكٜٗ ٟبٓدا اهلد ا ٤نًُّدا استذٓدا إيٝد٘ يف عدامل ٜ ٫دا ٜٔإ ّ٫يد٘
ٚمل ٜا َٔ ٜ٘اشب ّاصو".
ٚيف ايضّفش ١ايتّاي ١ٝص خ ١أ ٚإداب ١بضٝغ ١س٪اٍ استذاد.ّٞ
درب  :ي ٫ٛايهكب َا ناْٛاَٚ ،ا نإ ا٭مل.
إدابٖ :١ك ٖٞ ٙأناذٜبّٗٔ ،اُاذا عٔ أناذٜبهِ؟".10
ٚخًضددد ْضددددٛظ ٖددددك ٙاجملُٛعدددد ١خبطابٗددددا اسبذددددادٚ ّٞاددددل رٜ٩دددد١
ذب ٜغددد/ ١ٝثٛرّٜد د ١داٜدددا ٠يًٛاقدددعٚ ،نُدددا أنّدددا "ر ٕ٫ٚبدددارت" يف إبااعّٝددد١
اشبطاب "اشبطاب يٝس متج ً٬ٝيًٛاقع ،بكار َدا ٖد ٛخًدل هلدكا ايٛاقدع ٚادل رّٜ٩د١
داٜا ٠دبعًو يفهّد اُٝدا مل ٜفهد اٝد٘ أسدا ،بعبدار ٠أخد  ٣يفهّد اُٝدا سذبتد٘
ا٭يفددٚ ١ايعدداد ٠عٓددو"ٖٓٚ ،ددا ظبش د ايكاصّ د" ١ايشددعَ "ٕ٬ددٔ خدد ٍ٬املس د ٚد َددٔ
سٝح ٖ ٛسبه٫ ١ستشغار َدا ْفٗدِ بد٘ ايٛاقدع ايدك ٟسذبتد٘ ا٭يفدٚ ١ايعداد ٠عّٓدا
َٔ خد ٍ٬املٛعد ٛازبُداي ّٞايدك ٟاختاريد٘ "يهّٓد٘ َٛعدَُ ٛد ّر َدٔ خد ٍ٬رٜ٩د١
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َعٓٝددٚ ١اددل اقتغددا٤ات دددٓس أدب دَ ّٞعددوٚ ،يٛدٝدد٘ ا د ّ َدداٚ ،خًف ّٝدَ ١ع ا ّٝد١
َعَٚ ،١ّٓٝتشهُات ضبّادٚ ،٠املكضٛد بتشاٜدا اي ّٜ٩دَ ١دٔ خدٖ ٍ٬دك ٙايعٓاصد
11

إٔ ٜضري املٛع َ ٛراً َٔ ٚدْٗ ١ظ أٜاٜٛيٛد".١ّٝ

املًفد د يًّٓظد د يف ٖدددك ٙاجملُٛعددد ١بٛصدددفٗا ٚثٝكددد ١سد د د ١ّٜبتٜٓٛعايٗدددا
املختًفدد ١إثددار ٠اْتبآٖددا يسدد ٌٝايهددكب ازبددارف املسددتشهِ يف صبتُعايٓددا ايددكٟ
أيفٓا ٙد ٕٚإٔ عبترّ عًٜٚ ،٘ٝربّر ايبعض نكب٘ يًع ف ايسّا٥اٖٚ ،كا ٜ ٫سدتكِٝ
َددع ايع د ف بٛصددف٘ َفُٗ َٛداً ْسددترت بدد٘ بكدد ٍٛايهددكب ٚاريهدداب ا٭اعدداٍ املشدد١ٓٝ
ٚاملٓشطّ د ،١اُفٗدد ّٛايع د فٖ :دد ٛا٭َ د ايددك ٟاطُأّْ د إيٝدد٘ ايّٓفددٛسٚ ،ع اتدد٘،
ٚذبكّ دل يف ق ا٤يٗددا ٚأيفتددَ٘ ،سددتٓا ٠يف ذيددو إىل استشسددإ ايعكددٌٚ ،مل ٜٓه د ٙ
أصشاب ايكّٚم ايسًّ ِٝيف ازبُاعٚ ،١عهس ذيو ٖ ٛبٗتإ ٚيايٝس يًشكٝك.١
صبتُعٓددا ايع ب د ّٞزاخ د بايهددكب بأْٛاعدد٘ نًّٗددا ذب د طاً٥دد ١ا٭ع د اف
ٚايعدددادات د ٕٚإخغددداعٗا يًعكدددٌ ٚايد دكّٚم ايسّد دً ٫ٚ ،ِٝيسدددتك ِٝأَدددٛر ايعبددداد أٚ
ازبُاعدددد ١ايددددش يشددددرت يًعدد د ف إٔ يطُدددد ّٔ٦ايّٓفددددٛس يددددٜ٘ ٫ٚ ،هفدددد ٞاعتٝدددداد
ا٭نج ّٜدد ١عًٝددد٘ ،يٝضدددب عددداد ،٠اٗٓددداى ْسدددب ١ندددبريَ ٠دددٔ ا٭عدد اف ايفاسدددا٠
عبتهِ إيٗٝاْٚ ،تُسّو بٗاٚ ،يتُسّو بٓا.
"عٓاَا ادتُع رداٍ أس يٗاٚ ،قد رّٚا بهدٌّ ردٛيد ١صدااسٚ ،١عاايد ١صدارَ ١إٔ
ٜكحبٖٛا; ٭ّْٗا د ّت ايعار عً ِٗٝب اغٗا ايديّٚاز شدٔ اغتضدبٗاٚ ،خسدار ٠اَد أ٠
أٖ َٔ ٕٛخسار ٠ردٌ يف ع ف ايكب"١ًٝ

12

َٚا أنج ازبُاعات ايش يًبس نكبٗا باياّ ٜٔزٚراً ٚبٗتاْداً ٚ ،ارسدٕٛ
نكبِٗ باسِ "اسبكٝك ١املكاسٚ ،"١ؼبًُ ٕٛاه اً دّٜٝٓاً َتخًفاً ٚأاهداراً قطعّٝد،١
سٝددح  ٫صب داٍ يًددتّفهري ٚإعُدداٍ ايعكددٌ ٖددِ هاعددات ٖشّ د ٫ٚ ،١قدد ٠ٛهلدداٚ ،يددٛ
يُ ن ٚعأْٗا ،استأنٌ ْفسٗا بٓفسٗا; ٭ّٕ ايكغ ١ٝيا ِٜٗيٝس قغ ١ٝخطأ
ٚصددٛابٚ ،إُّْددا ٖدد ٞقغدد ١ٝسددٚ ٍ٬س د اّ ،ثددِ يعا ُ د إىل إ ددإ ٚنف د ثددِ
استباس ١دَا ٖٞٚ ،٤هاعات ٖيٚ ١ًٜغش 13 "١ُٝيعطٌّ ايتّفهري ٚايًّذ ٤ٛملسًُّات
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َٝتااٝيقّٝد د ١يهّٗٓٝد د٦ًَٝ ١ددد ١بٗد د ا ٤يدددارٜخ زبايدددٜ ١عد درّ بايهدددكب ٚا٭اّد داقو٫ٚ ،
يعطددد ِٗٝاسبد دلّ; ٭ ّٕ اسبد دلّ قدددا ِ٥بكايددد٘ ٚاد د

آرا ٤خ ااّٝد د ٫ ١متد د ّ يًعكدددٌ

ٚايتّفهري اإلْساْ َٔ ٫ ّٞق ٜدب َ ٫ٚدٔ بعٝدا ٜٚكد" ٍٛنداْط" اًٝسدٛف ايسّدّ٬
ا٭باٚ ّٟاملجاي" :١ّٝإّٕ ايبش نًِّٗ ُٜٛيا ٕٚبك ١ُٝد ١ّٜ ٖٛأساسٗا أّْٗدِ قدادرٕٚ
عًدد ٢ايّخدداذ ايك د ار باسددتك ٍ٬يدداّّ ٚايهددكب ٜفسددا ايكددارات ا٭خ٬ق ّٝد ١يإلْسددإ،
ٜٚعٝل اٯخ يف ايسًّٛى بعكٌ ٚباستكٚ ،ٍ٬بايتّايَ ٖٛ ٞسّ بايه اَ ١اإلْسداْ١ّٝ
ايش ْادت ا٭دٜإ ايسُّا ١ّٜٚبٗا.
ذبتر "أناذٜب ايّٓسا "٤بك ٠ّٛيف ايعامل املدب عًد ٢ايهدكب ايدك ٟدارس
َٔ أدٌ يغٝٝب اسبكٝك ،١ا ٬غ اب ١يف إٔ ٜشٝع ايظًِّ ٚايعبٛد ١ّٜبسبب ايهدكب
ٚايهكّابو ذب ذرا٥ع َٚسُّ ّٝات عدتٚ ٢أعد اف بايٝد ١مل ٜعدا هلدا َعٓد ٢أ ٚقُٝد١
يف سٝايٓددا املعاصد ٚ ،٠يسددشل ايشّد ا ٥املستغدعفٚ ،١يسددتغًّٗاٚ ،ايّٓسددا ٤أٖ ٍّٚددكٙ
ايشّد ا ٥املسددتغًّٚ ،١ؼبدداخ ندٌّ ذيددو َد  ٠باسددِ ايداّٚ ٜٔأخد  ٣باسددِ ا٭عد اف
احمله ١َٛجبٓار ١ّٜقاسٚ ١ٝممٝت.١
إّٕ قغددد ١ٝاملدد أ ٠يف صبتُعايٓدددا ايع بّٝددٖ ١ددد ٞقغددَ ١ّٝعكّددا َٚ ٠نبددد١
ٚعا٥هَ ،١جٌ ايهكب ْفس٘ٚ ،يشارى امل أ ٠يف خكْ ٕ٫فسٗا ٫ستسَٗ٬ا يًهدكب،
بٛصدف٘ ط ٜكداً يددار ٤طبداط ضبٝطٗدداٚ ،ايداّاع بكبٛهلددا ايهددكب بٛصددف٘ ٚسدد١ًٝ
دااع ّٝدٚ ،١أي د ٖددك ٙايكضددط َددٔ دب بدد ١ادتُاع ّٝدْ ١عٝشددٗا هٝع داً بتذًّٝايٗددا
ٚآثارٖددا بشددهٌ ٜدد َّٞٛأصددب ايهددكب َت٬زَدد َ ١عدد ١ٝأصدداب اجملتُددع ٚغببدد٘
ايفاسا ٠ايسّاقط ١يف اي ّذًٜدٚ ١ا٫بتدكاٍ ،املتٛارٜد ١خًدف ايهدكب ٚأقٓعتد٘ املتعداّد٠
ايدددش متًهٗدددا; يتخفددد ٞسكٝكدددٚ ١اسدددا ٠ندددربٖٚ ،٣ددد ٞأّْٗدددا ناذبدددَٚ ١تٗايهددد،١
ٚساقطٚ ،١يسدري بداجملتُعٚ ،اسبغدارٚ ٠اإلاد اد عبد ٛايفسداد ٚاإلاسداد ٚاشبد اب
ٚاي داَّارٚ ،أصددب ايعددامل اإلْسدداْٜ ّٞبتعددا عددٔ ا٭َددٔ ٚا٭َددإ; ٭ّٕ د ٍٚمتددارس
ايهكب ٚا٫ستٝاٍ عً ٢د ٍٚأخ .٣
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اسدددتخاَ ايكاصّد د ١ايسّد دخ ٚ ١ّٜايفٓتازٜدددا ،نُدددا اسدددتخاَ املفارقددد١
ٚايتّكابٌ ٚايتّغادّ يف سب ٌٝاستُاي ١ايكارٚ ٨إقٓاع٘ باشبطاب امل سدٌ إيٝد٘ سدعٝاً
يتأنٝددا اسبكٝكدد ١ايددش يدداااع عٓٗددا ،يددٝس َددٔ َٓطًددل ٜٛيٛبٝددا أ ٚا٬ط ّْٝٛد ١أٚ
َجاي ،١ّٝبٌ يد  ٟٚقضدط َدٔ ايٛاقدع ٚإسدكاطاي٘ ٚيع ٜتد٘ ،نُدا ٖد ٞاسبكٝكد١
عارٜددٚ ،١عًدد ٢ايكددار ٨إٔ ٜسددتٓطل ايداّاٍ ٚاملدداي ٍٛإلقاَدد ١ايفٗددِ أ ٚاملعٓددٚ" ٢يددٔ
ٜددأي ٞذيدددو إ ّ٫بتشاٜدددا َ دعّٝدد ١خاصّدد ١شع اددد ١سكٝكددد ١ا٭عدددٝا ،٤أ ٚا٭َدددٛر
ط
املتشاخ عٓٗا ،أ ّٟسكٝكَ ١ا ٚرا ٤ايه ٖٞٚ ،ّ٬سكٝك ١قا يظدٌّ َعًّكد ١يف ايدّٓ ّ
ا٭دب د ّٞرغددِ إص د ار عًُددا ٤ايًّسددإ ٚعًُددا ٤اشبطدداب عًدد ٢إّٔ ايكُٝدد ١امل دع ّٝد١
سات ١يف بٓدا ٤ايّٓضدٛظ قدا يبٗد ٚ ،قدا ربتفد ،ٞيهّٓٗدا  ٫يغدُشٌ ٫ٚ ،هدٔ
ا٫ستغٓا ٤عٓٗا أبااً"

14

 ٫ٚيغفٌ ٖك ٙايكضط نكب املُّٗشو ٚاملستغدعفو اعدط اراً ْتٝذد١
ا٫سددددت٬ب ايّٓفسدددٚ ّٞايٛدددددٛدٚ ّٟايّٓسددددا ٤يف صبتُعٓددددا ايع بددد ّٞيبكدددد ٢اددد ا٥س
َسدددتٗاا ١بش اسددد ٫ٚ ،١ربتًدددف ندددجريا يف اجملتُعدددات ا٭خد د  ٣ايدددش يد داّعٞ
ايتّشغ .
يكدا ظبشد ْضددٛظ ٖدك ٙاجملُٛعدد ١جبًُدد ١ا٭سدايٝب اسبذادّٝدد ١ايددش
اعددطًع حبُددٌ املتًكدد" ٞايكددار ٨عًدد ٢اإلقٓددا شربرايٗددا ايسّد د ١ّٜشددا ع عددت٘
ٚنسد ايتّٛقعددات يسددًٛى عد ا ٥غببّٜٛد ،١نُددا يسدُّْ ٞفسددٗا يكدد ّٛبأاعدداٍ ٫
يتطابل ٫ٚ ،يتٛاال َع َا َٖ ٛتٛقّع يف أذٖآْاٚ ،بغداّٖا يبٓد ٢ا٭عدٝاٚ ٤ا٭اعداٍ
ٚايسًّٛنّٝات يف صبتُعات َتٗاَٚ ١ٜٚتٛرط ١باي ّذًٜدٚ ١ايفذدٛر يدا ٜٔيًهدكب
ٚايهاذبوٖٚ ،كا دً َٔ ٞخ ٍ٬اشبطاب اسبها ّٞ٥املب عًد ٢ايب٬غد ١يتتّسدع إىل
خضا٥ط داٜاَ ٠ع ْضٛظ ٖك ٙاجملُٛعد ١امل يهدي ٠عًد ٢اشبطداب اسبذداد،ّٞ
ٖٚدد ٛضب دطّ أْظارْددا سض د اً يف يٓدداٖ ٍٚددك ٙايّٓضددٛظ ايكضض دٚ ١ّٝاسبهاٝ٥دد ١يف
اجملُٛعدد ١اْط٬ق داً َددٔ "إّٕ اسبهدد ٞشعٓدد ٢اشبطدداب ٖدد ٛايددك ٟهددٔ دراسددت٘ أٚ
ذبً ً٘ٝذبًدْ ً٬ٝضدّٝاًٚ ،ذيدو يسدبب بسدٝط ٖد ٛإّٔ ايكضّد ،١أ ٚايسّد د  ٫هدٔ إٔ
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ٜٛدا إ ّ٫يف ع٬قَ ١ع اسبهٚ ،ٞنكيو اسبه ،ٞأ ٚاشبطاب ايسّ د ٫ ّٟهدٔ إّٔ
ٜتِ إ َٔ ّ٫خ ٍ٬سهٝد٘ يًكضّدٚ ،١إ ّ٫اًدٝس سد دّٜاًٚ ،إّٔ اشبطداب سد د ّٟبسدبب
ع٬قت٘ بايكضّ ١ايش ؼبهٚ ٢بسبب ع٬قت٘ بايسّ د ايك ٜ ٟسً٘" 15
 ٚهددددٔ ايكدددد ٍٛإّٕ ٖددددك ٙاجملُٛعدددد ١يٓشددددَٓ ٛشدددد ٢ايهتابددددات ايّٓج ّٜدد د١
املتخضّض ١يٓخبَ ١دٔ ايكد اٖٚ ،٤د ٞبدكيو َغدٓ ٕٛبٗدا عًد ٢غدري أًٖدٗا; ٚيدكيو
غًب عًٗٝا اسبذاز ٚايتّايٚ ٌٝايّٓكاش; ٭ّْٗا يٓبجل َٔ اه  ٠ا٫ستاٚ ٍ٫اإلقٓدا
بغ ١ٝيسذ ٌٝاي ّاض ٚا٫ستكار يًهكب ٚايهكابو.
ٚاجملُٛعدد ١دب بدد ١ا ٜدداٚ ٠خاصّ د ١يف يٛثٝددل سددري ايهددكابو ٫سددُٝا يف
أٚسا ايّٓخب امليٚر ٠ايش أاسات اإلْسإ ٚاجملتُعات ٖٞٚ ،يع  ١ٜهلدِ هٝعداً
بغ ١ٝاغشِٗ ٚدب

ِٗ ٚيعِٓٗ يف ايكّان ٚ ٠ايتّارٜخ.

ٖ َٔٚكا املٓطًل يع ّا ٖك ٙايّٓضٛظ ايسّ د ١ّٜيٝس صبُٛع ١قضضد١ّٝ
يستٗاف قطاعات ايك ّا ٤هٝعٗدا ،بدٌ ٖد ٞيتٛدّد٘ عبد ٛايّٓخدب أّٜداً ندإ ٚعدعٗا
أناْ غبب َتسًّكَ ١ف ٚع ١عً ٢اجملتُدعٖٚ ،د ٞرَدي يًسّدكٚ ٛاْ٫تٗازّٜد١
ٚاشبددٛا ،٤أّ ناْد غبددب سكٝكّٝد ١يعدداَ ٜٔددا ؼبدداخ سٛهلددا َددٔ اذددٛر ٚنددكب،
ٚيًٛى ايكٗ ٚ ،يف ايغايب َٖ ٞغًٛب ١عً ٢أَ ٖدا ٚصداَتٖٚ ،١اربد ١عبد ٛايعييد١
ٚا٫عتهاف بعٝااً عٔ اساد املفساٚ ٜٔنكب ايهكّابو.
َٔ ٖٓا أصبش ٖك ٙايّٓضدٛظ ٚثٝكد ١إداْد ١يارؽبّٝدٚ ١خطداب استذداز
ط
ط ،يهددٔ اي دّٓ ّ
ص د ٚ ، ٜإّٔ يف ٚسددع اشبطدداب إٔ ٜهدد ٕٛأنج د ايّسدداعاً َددٔ اي دّٓ ّ
أنج بكاٚ ،٤أثب َع ايئَّ مل  ٜيٗٔ يًشظ ١اإلرساٍ.
نُددددا ظبشدد د ايكاصّدد د ١يف اسددددتخااّ ايسّدد دخ ٚ ١ٜايفٓتازٜددددا ٚاملفارقدددد١
ٚايتّكابٌ ٚايتّغاد يف سب ٌٝاستُاي ١ايكارٚ ٨إقٓاعد٘ باشبطداب امل سدٌ إيٝد٘ سدعٝاً
يتأنٝددا اسبكٝكدد ١ايددش يدداااع عٓٗددا يددٝس َددٔ َٓطًددل ٜٛيٛبٝددا ّٟٚأ ٚاا٬طدد;ّْٞٛ
٭ ّْٗا ي  ٟٚقضط َٔ ايٛاقع ٚإسكاطاي٘ ٚيع ٜت٘ ،نُا ٖ ٞاسبكٝك ١عار.١ٜ
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ٖٚدد ٞنددكيو  ٫يغفددٌ نددكب املُٗشدو ٚاملستغددعفو اعددط اراً ْتٝذدد١
ا٫سدددت٬ب ايٓفسدددٚ ّٞايٛددددٛدٚ ،ّٟايّٓسدددا ٤يف صبتُعٓدددا ايع بددد ّٞيبكددد ٢اددد ا٥س
َستٗاا َٔ ١ايك ٜدب ٚايبعٝدا ْتٝذد٫ ١خدت ٍ٬ايعاايد ١ايدش أخغدعٗا ايدكّنٛر
يسًطاِْٗ.
نتب ايكاصّ ١يف صبُٛعتٗا "أناذٜب ايّٓسا" :"٤ندإ ا٭َد أسدٌٗ ممّدا
يتخ ،ٌّٝاغتِٓ ا ص ١بكاٗ٥ا ٚساٖا يف بٝتٗاٚ ،اغتضبٗا بهٌّ سٗٛيٚ ١سط ٠ٛبعدا
إٔ اسددتف د بٗددا ،قاَٚتدد٘ بش داّ ،٠يهّٓ د٘ نددإ أقددَٗٓ ٣ٛددا دسدداّٜاًٚ ،بددكيو سظددٞ
ببهاريٗددداٚ ،ثدددِ سد دًِّ ْفسددد٘ يًشّد د طَ ١عرتاد داً جب

تدددَ٘ٚ ،عًٓد داً أّْددد٘ عًددد ٢أمتّ

ا٫سددتعااد يً ديّٚاز بٗددا ٚاددل َددا ٜك د ّ ٙايكدداَْ ٕٛددٔ س دلّ املغتضددب بدداييّٚاز ممددٔ
اغتضبٗاٚ ،نإ ايكاَْ ٕٛفضٌّ بعٓا ١ٜشباَ ١اجمل ّ" 16
"اْتٗ اجملُٛع ١ايكضض ،١ّٝيهٔ مل ٜٓت٘ ايهكب ! نُتبد ٖدك ٙاجملُٛعد ١ذات
صدددام" ٖهدددكا ختُدد د .سدددٓا ٤ايشدددع ٕ٬صبُٛعتٗدددا أٚ ٚثٝكددد ١اإلداْددد ١يًهدددكب
ٚايهكّابو.
ٚبعا;
يٓتُددٖ ٞددك ٙاجملُٛعدد ١ايكضضد ١ّٝإىل ايكضدد ١املعاصد  ٠ايددش يكدد ّٛعًدد٢
ايتّذ ٜب عًَ ٢ست ٣ٛايشهٌ "ٚبتعاًٜٗا عٔ اشبط ٛاملستكٚ ،١ُٝي ن ٖكا
ايعامل ايبسٝط يتك ِٝعٛامل أخ  ٣يعتُا عً ٢يٛاز ٟاشبطٚ ٛيكاطع ا٭سااخ
ٚيعاد املستٜٛات ،ست ٢يتُهّٔ َٔ علّ بطٔ ايٛاقع ٚايّٓفداذ إىل أسشدا ٘٥بداَ ً٫دٔ
اْ٫ددي٫م عًدد ٢سددطش٘ "َتّخددكَ ٠ددٔ ايتّهجٝددف ايداّراَ ّٞملعاْددا ٠بط٬يٗددا بتبددادٍ
اي َّدددي ايغّد دا ّٟيًهدددكب ٚعدددذ ي٘ َكابدددٌ اسبكٝكدددٚ ١ايضّد دام يدددار ٠باجملددداٖ ٠
ٚايٛعٚ ، ٛيار ٠يعتُا عً ٢ايتّٛر ١ٜيإلعار ٠إىل َٛعٛعات عدا٥هَ ،١جدٌ اْعدااّ
ايعاايدد ١ا٫دتُاع ّٝدٚ ١ايكٗ د ٚاي ّعدد ٛيسددًطات َتع داّدٚ ،٠نددكيو ازبٓس د١ّٝ
ا٫دتُاع ّٝد ١ربغددع يفاعدد ١ٝاجملتُددع اي دكّنٛر ّٟيف طبتًددف ا٭ْظُدد ١ستدد ٢يف
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دٌّ ا٭ْظُدد ١ايددش يظٗ د يغددآَاً َددع ايّٓسدداٖٚ ،٤دد ٞأْظُددْ ١تذ د َددٔ ايضّ د ا
ايطّبك د ّٞعددٔ ا٭سدداس ٚاسددتغ ٍ٬امل د أٚ ،٠ا٫يّذددار بٗددا بٛصددف ١سددًع ١اقتضدداد،١ّٜ
ٚبعددض ايكضددط متجّ دٌ إداْدد ١يًّٓسددا ٤اشباْعددات يًكددٚ ِٝايعددادات ْتٝذدد ١اي عددا
ٚاشبٓٚ ٛايكب ٍٛبا٫ست٬ب ٚايعبٛد.١ٜ
ٚقدا أثدارت ايكاصّد" ١سدٓا ٤ايشدع "ٕ٬قغد ١ٝبايغد ١ا٭ُّٖٝدَ ١دٔ خددٍ٬
خطاب سذداد٪َ ّٞنّدا ٫" ٠هٓٓدا ايديّعِ بدإّٔ نتابدات ايٓسدا ٤هٝعٗدا يٓطًدل
َٔ َٓظٛر َّْ٪حٚ ،ذبٌُ قُٝداً َّْ٪جد ،١بدٌ  ٫هٓٓدا ايديّعِ بدإّٔ أ ّٟعد ٤ٞيهتبد٘
ايّٓساْ ٤سّٜٛاً بط ٜك ١أ ٚبأخ .٣
ٚعًٜ ٘ٝتبع َٔ ٖدكا اشبدطّ ايفهد  ّٟسد٪اٍ َدجري يًفغدٖ" :ٍٛدٌ هدٔ إٔ ُٜكداٍ
عٔ اي ّددٌ ايدكٜ ٟتّفدل َدع ٖدكاٜٚ ،عبّد عٓد٘ أّْد٘ ْسدّٟٛ؟ أعتكدا إّٔ اإلدابدٖ ١دٞ
ْعِ ،بُٓٝا ػبب إٔ ْعدرتف يف ايٛقد ْفسد٘ بدإّٔ اي ّددٌ ايّٓسدٜ ّٟٛعبّد داُ٥داً عدٔ
ٚعدع عددٔ املد أ ٠ايّٓسدد ١ّٜٛيف ع٬قتٗددا بايعاايد ١ا٫دتُاعّٝد ١ايكاُ٥د ١عًدد ٢أسدداس
ايّٖٓٚ ،" ٛكا أَ َف ٚغ َٓ٘.
اإلسا٫ت:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

أناذٜب ايّٓسا :٤سٓا ٤ايشع ،ٕ٬صبٛع ١قضض ،١ّٝدار أَٛاز يًّٓش ٚايتّٛزٜع،
عُإ ،ا٭ردّٕ 2018، 1 ،
يددارٜخ ايهددكب :ددداى درٜدداا ،ي هددٚ ١يكددا ِٜرعددٝا بدداز ،ٟامل نددي ايجكددايفّ
ايع ب ،ّٞبريٚت ،يبٓإ ،2016 ،1 ،ظ6-32
أيددف يًٝددٚ ١يًٝدد ١سددش ايسّ د د ١ّٜايع ب ّٝد :١سددًُإ داٚد ايشّ دَٓ ،ًٜٞٛشددٛرات
ايّشاد ا٭دبا ٤ايع ب "ا٫يهرت ،ّ2000 ،"ْٞٚظ42
أناذٜب ايّٓسا :٤ظ  67-41-17ايكضط املكنٛر.٠
ْفس٘ :ظ ،79قضّ ١أا ا ايتّايٝس َٚضار ايضّادقو.
ْفس٘ :ظ  ،105قضّ ١ناذب ٕٛشٓتٗ ٢ايضّام.
ْ – 7فس٘ :ظ .167
يارٜخ ايهكب :داى درٜاا ،ظ30-29
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 .9أناذٜب ايّٓسا :٤ظ  ،17قضّ ١أناذٜب ايّٓسا.٤
ْ .10فس٘ :ظ7-5
 .11ايكضّددد ١ايكضدددريَٚ ٠ددأزم ايتّذ ٜدددب عدد ٚر ٠هايّٝددَ ١هّْٛددد ١يدددٮدب :عبدددا
اي ّس ِٝدريإ ،د ٜا ٠ايكاس ايع ب 19 ،ّٞاب 2015 ٌٜ
 .12أناذٜب ايّٓسا :٤ظ  ، 41قضّ ١أناذٜب ايعااي.١
 .13يكاَ ٤ع املفهّ املض  ّٟضبُدٛد إتاعٝدٌ ،أد يد٘ ايداّنتٛر ٠ظبدَ ٤٬هدا،ٟٚ
صبً ١ا٫ستغ اب ،ايضّادر ٠عدٔ امل ندي اإلسد َّٞ٬يًاّراسدات ا٫سدرتايٝذ،١ّٝ
بريٚت ،يبٓإ ،ايعاد اي ابع2016 ،
 .14خطدداب اسبهاٜدد :١دددريار د ٝٓٝد  ،ي هدد ١ضبُددا َعتضددَِ ،طبعدد ١ايّٓذددا
ازباٜا ،٠اياّار ايبٝغا ،ّ1996 ،٤ظ38
ط ا٭دبٚ ّٞإعهاي ١ّٝايك اٚ ٠٤ايتّأ :ٌٜٚايانتٛر ضبُا خ َداش ،ايشّدبه١
 .15ايّٓ ّ
ايعٓهبٛي" ١ٝاْرتْ ،" ٝرابط:
https://www.aljabriabed.net/n67_03kharmach.htm
 – 16 .16أناذٜب ايّٓسا :٤ظ ، 44قضّ ١أناذٜب ايعااي.١
...................***** ....................
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