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:ةنيابتم تادافإ طسو حايشلا يف يبھو نسح لتقم
؟ةيلستلل ..صخش سأر قوف رانلا قلطي .د .ي

راطعلا رفعج

)يكوشلا هعاخن يفّ رقتسا( هقنع يف يران قلطب هتباصإ ىلع مايأ ةتس رورم دعب ،سمأ ،)1974 ديلاوم( يبھو نسح لتُق
 ،حايشلا يف دئاسلا ينمألا ناتلفلا ىدم فشكت ،ةددعتم تادافإو فورظ طسو ،حايشلا ةقطنم يف تعقو ةميرج يف ،
 .ةينانبللا قطانملا ضعبك
 وھو ،ّيرب هيبن »لمأ ةكرح« سيئرل ينمألا لوؤسملاب ىبرق رصاوأ هطبرت ،)رمعلا ينيثالث( .د .ي وعدملا ،رانلا قلطم نأ كلذ
 ءاعبرألا موي ،حايشلا يف تعقو يتلا ةحلسملا تاكابتشالا يف ددرت همسا نأ امك ،ةيئاضق ةركذم نم رثكأ يف بولطم
 ردصم نم رثكأ هلالخ دكأ ،تاكابتشالا نعً اقيقحت »ريفسلا« ترشن( .ةكرحلا نم نابشو .د لآ نم صاخشأ نيب ،يضاملا
.)ّحلسملا لاكشإلا يف .ي طروت ينمأ
 .ي لتق تايثيح نع تاياورلا تنيابت دقف ً،ايئاضق ليتقلا ةلئاع هيلع تّعدا امدعب ،ةماعلا ةباينلا ىلإ .ي فوقوملا ليحُأ اميفو
 صخش سأر قوف اهتيبثت مت ،)ةنينق( كيتسالب ةروراق ىلع رانلا قلطي ناك .ي« نأ ىلإ ،يبھو ةلئاع ةياور ريشت .يبھول
 .»يضاملا ءاثالثلا رصع نم ةسماخلا ةعاسلا دنع ،حايشلاب ةغبصملا يح يف ً،ايلقع ّقوعم
 ىدحإ ّترقتسا ،)ةنينقلا( ةمالعلا ىلع يران قلط نم رثكأ .ي قالطإ دعب« :يلاتلاك اهنبا لتقم ةياور ةلئاعلا درستو
 يف يران قلطب بيصأ ىتح ،جرخ نإ امو .رمألا نايبتسال جرخف ،)ليتقلا( نسح لحم جراخ تبثملا داربلا يف تاصاصرلا

.»هقنع
 ،هلاعفأ نمً اعرذ اوقاض نيذلا .ي براقأ« نمو ،ينعملا ينمألا رفخملا نم اهتقتسا اهنأ ةلئاعلا دكؤت ،هالعأ ةياورلا ردصم نعو
 ،عراشلا يف ،هتداعك ،رانلا ددسي .ي اودھاش نيذلا نايعلا دوهش تادافإ ىلإ ةفاضإلاب ،دالوأ بعل بعلي ناك هنإ انل اولاق ذإ
 .»ةراملاو ناكسلا دوجو طسو
 ،ةماعلا ةباينلا ىلإ هليوحت لبق ،هتدافإ يف لاق .ي نأ ،تاقيقحتلا فلم يف ةلصلا قيثو ينمأ ردصم نم »ريفسلا« تملعو
 رانلا قلطي ناك هنأل ،ةبذاكلا ةدافإلا« نم اهبارغتسا نع ةلئاعلا تبرعأ امنيب ،أطخلا قيرط نم يبھو ىلع رانلا قلطأ هنإ

 .»صخش سأر قوف ةمالع ىلع
 قلطي نأ صخشل نكمي فيك :حضاو ليلد« ىلإ ةفاضإلاب ،اهيلع اولصح يتلا تادافإلا نمً اقالطنا ،اهتياورب ةلئاعلا ّحلستتو
.»دّاربلاو ناردجلا ىلع ةدوجوم تلاز ام صاصرلا تاّفلخمف ؟أطخلا قيرط نم ،ءودهبوً اعابت ،ةيران تارايع سمخ نم رثكأ
 قوف ةتبثم ةروراق ىلع رانلا ددسي ناك .ي نأب ةلئاقلا ةياورلا ،ّيح نم رثكأ يفو دكؤم وحن ىلع ،حايشلا ناكس ددري امنيبو
.»دحأ سأر قوف سيلو ،عراشلا يف ةتبثم تناك ةروراقلا« نأ ىلإ ينمأ ردصم راشأ دقف ،صاخشألا دحأ سأر
 رمألاب سيل .د .ي ىلع يبھو ةلئاع ءاّعدا نأ الإ ،نانبل يفً ايهيدبً ارمأ ربتعُي ،ةلثامم تالاح يف ةيئاضق ىوعد عفر ناك اذإو
 ةقطنملا ناكس ةبوجأ تناكف ً،اصوصخ حايشلاو ً،امومع ةيحاضلا قطانم يف »ريفسلا« تلاج ،ةميرجلا عوقو دعبف .يداعلا
 .»موعدم هنأل ،.ي ىلع ىوعد عفرت نل عبطلاب يھو ،ةفئاخ ليتقلا ةلئاع« :ةدّحوم
 ريغ يحصلا هعضو( ىفشتسملا ىلإ ليتقلا دلاو لوخدو ،ةهج نم اهنبا لتقم تايعادت يف تكمهنا يتلا ،ةلئاعلا نأ ريغ
 نحنو ،ةميرجلا عئاقو ماعلا يأرلا فرعي نأ ديرنو ،سفن رخآ ىتح«ً امدق يضملا ىلعّ رصت ،هنبا لتقم أبن فرع امدعب ّ)رقتسم
.»ام هوركم ّانم درف يأل لصح اذإ ً،اعيمج نيينانبللا ةيامح يف
 »لمأ ةكرح« بلاطن لب ،لتاقلا فلخ فوقولاب ةيسايس ةكرح وأ بزح يأ مهتن ال« نأ ىلع ،يبھو ةلئاع دارفأ عمجيو
 نم بيقر وأ بيسح الب ءالؤھ ّفرصتي فيك فرعت حايشلا لكف .موي دعبً اموي اهتعمس نوثولي نيذلا صاخشألا نم ّصلختلا
.»ةّحلسم تالاكشإ ىلع مونلاو ظاقيتسالا انافكو ،ةلودلا
 دقف ،».د .ي وعدملاب انل ةقالع الو ،ناك نمً انئاك ،نمألاب ثباع يأ نع ءاطغلا عفرت« اهنأ »لمأ ةكرح« رداصم تدافأ اميفو
 فورظلا تناك امهم نسح ءامد نع تكسن نل اننكل ،ماعلا يأرلا ىلإ ثدحتن ال يك« طوغضل ّضرعتت اهنأ ىلإ ةلئاعلا تراشأ
.»انتيضق فصنيس ءاضقلا نأ يف قثن نحنو ،طوغضلاو
 .ي فيقوت ىلع ءاضقلاو نمألا يف نوينعملا أرجتي مل اذامل :قايسلا يف ةلئسأ حرطُت ،ةيئاضقلا تاقيقحتلا ءاهتنا نيح ىلإو
 قباس نع مأ ادمع اولتُق ءاوس ،ىلتقلا نم ربكأ ددع عوقو ةلودلا رظتنت لھ ؟فيقوت تاركذم هقحب تّرطس امدنع ً،اقباس .د
 الب هتملك لوقيس ءاضقلا نأ مأ ،يبھو لتقمل ةيقيقحلا ةصقلا فيرحت متيس لھ ؟اهتطلس ضرفت يك ،ميمصتو رارصإ
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