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املدُر األهل :جارِذ هندطاة اللضّة الفلعطّيّة
-1جارِذ االخحالل هالحُظع يف األراضي الفلعطّيّة
أهال" :الَجصة الصَُّىّة"
أهل  ٣١خّا إٞى "٨سؼة ٪٩٫خ٫ة" ٤ ٪٨اة٪٬ٞ٪ن ة٤٪اةؼة ،هد ٜٞةٕؼص جس٬٬ف
ا٪٩٬ٞخ هق ٙاٞنٖ اإلؿال١ي ة .٠٩هٚغ كا٤ث خّ٪ة ٤اة٪٬ٞ٪ن ٨ػٛ١ ٦حنؼة
ىلع ٪٩٫خ اٞكؼق خهن ٔ٬ؼ ،٠٨جضذ ٠٩ىلع إّال٩٤ا د٪ذة ىلع اٞحكؼخ
هاٞكحاة ها٬ٌٕٞان اإلؿال١ي ،هجغْٗ ٠٩خْٗا إٞى جأؿ٬ؾ خهٞح ٠٩املكؼهّة
جضث اٞض٢ا٫ة ا٘ٞؼ٤ـ٬ة .ه٢١ا هذخ يف ٨ػا ا٥ٞغاء" 0اإلؿؼائ٪٬ٟ٬ن  ٠٨األ١ة
ا٘ٞؼ٫غة اٞحي  ٠ٞجـحٌِ آالف اٞـ ٣٬٥هق٪٩ة ا٘ٞحش ها٬ٌٕٞان أن جسؼخ٠٨
ؿ٪ى  ٣١أذو ،٠٩هٞك٬ٞ ٣ؾ  ٣١اؿ ٠٩٢هك٬ا ٠٩٤ا١٪ٛٞي ( )...أال د٪ذها٫ ،ا أ٩٫ا
املكؼخهن ،هأّ٨٪٥ٟا صؼةا ٫ ٠ٞضغت ١ذ٩ٟا يف جاذ٫ط اٞتكؼ٫ة ،صؼب ج٪ٛم ة٩ا
أ١ة اّ ٍحتَؼة أذو٩ا –ةسؼة  ٣١ ٠ٟٚاٞضكام٢٬٥ٔ-ة ألّغائ٩ا اٞػ٫ ٣٫ؼ٫غهن،
ةُ٘اَة ،جٛاؿ٩٢ا ٗ٢٬ا ة ٠٩٥٬هك٢ا ٫كاؤهن .إن ٗؼ٤ـا ج٥حْٞ ٠ٛاذ٨ا هّاذ
أةْغ األ ٠١اٞحي جؼكث ٥١ـ٬ة هٚحا ً٫٪ال جضث أٔالل اْٞت٪خ٫ة ،هج٥حْٟٞ ٠ٛاذ
اٞػو أصاق ةك ٠ظالل أ٘ٞي ؿ٥ة".
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٨ػا ؿ٬اق ،هل "ا٩ٞسؼة اٞن٬٤٪٬٩ة"ٚ ،ت 8491 ٝم ،ؿ٬اق آظؼ ٫حسٟى يف 0ذٔتة
اٞغهل اٞؼأؿ٢ا٬ٞة إٞؼة٬ة (ةؼٌ٫ا٬٤ا ،أملا٬٤اٗ ،ؼ٤ـا ...إٞط) يف اٞحعٟل  ٣١أ٬ٟٚاة
٪٩٫خ٫ة أمتضث ّتئا ّ٩٬ٟا ،ق ٝاٛٞغذاة اْٞؼة٬ة اإلؿال٬١ة ةك٬ان خظٝ٬
ّ٩٬ٟا ،جـ ٝ٬٩ؿت ٝاؿحٕالل ظا١اة ا ٣ً٪ٞاْٞؼةي (ا٘٥ٞي هإٞار اٌٞتْ٬ي)
هاٞحضك ٠يف أؿْاذ٨ا ...إٞط٨ .ػ٨ ٦ي أ ٠٨األؿتاب اٞحي زْٟث خهال ةْ٩٥٬ا
٤ ٣١-8غاء ٤اة٪٬ٞ٪ن ة٤٪اةؼة ٪٩٬ٞخ اٞكؼق.
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جكسِ ٨سؼة ا٪٩٬ٞخ إٞى ٟٗـٌ ،٣٬ه٨ ٣١ػ ٦اٞغهل 0ةؼٌ٫ا٬٤ا (هّغ ة٪ٟ٘ذ،)8481 ،
أملا٬٤ا (اج٘ا٬ٚة ٨اذٗا ...)8411 ،إٞط .أ١ا ا٪ٞال٫اة املحضغة األ١ؼ٫ك٬ةٛٗ ،غ أ٫غة كٝ
ّ٬ٟ٢اة اٞح٩س٬ؼ ٨ػ ،٦هخّ٢ح٩ا ةاجعاد ٚؼاذ اال١ح٥اظ ّ ٣اؿحٛتال ز٢ا٬٨ؼ
ا٪٩٬ٞخ ىلع أذاو٩٬ا.
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داىّا :اليكتة ()1948
هكا٤ث "ا٥ٞكتة" صًّٛا ههاْٚا ،ةإّالن خهٞة "إؿؼائ "ٝ٬خهٞة ٪٩٬ٟٞخ٫ ،ض٠٩ٞ ٙ
ا٩ٞسؼة إ٩٬ٞا  ٣١ك١ ٝكانٗ .كان ك ٝد ٜٞة٢ذاةة اؿحتاصة ألذص اٟ٘ٞـٌ٣٬٬٥٬
هخ١ائٞ ،٠٩ح٥حكؼ 0ا٪٘ٞوى يف ك١ ٝغن هٚؼى ٟٗـٌ ،٣٬اإلةاخاة اٞس٢اّ٬ة
يف ص ٙاٟ٘ٞـٌ ،٣٬٬٥٬ج٩س٬ؼ هًؼخ اٟ٘ٞـٌ ٣١ ٣٬٬٥٬أذاو ٠٩٬ه٥١ار٠٩ٞ
هٚؼا ٠٨ه١غ ٠٩٤هجض ٠٩ٟ٫٪إٞى الزئ ٣٬يف اٞغهل املساهذة ،االّحغاء ىلع
اٞؼ٪١ر هاٞعن٪م٬اة اٟ٘ٞـٌ٬٥٬ة ،جغ٬١ؼ امل٥كآة اٞحاذ٫ع٬ة ...إٞى ٔ٬ؼ د٣١ ٜٞ
اٞسؼائ ٠اٞحي زاءة "ا٥ٞكتة" ١ضٟ٢ة ة٩ا ،أ١ام أُ٤اذ اْٞا ٠ٞةأؿؼ.٦
ٛٞغ كا٤ث ٨ػ" ٦ا٥ٞكتة" ٤حازا ٞالؿحْ٢اذ اٞتؼٌ٫ا٤ي هاألً٢اظ اإل١تؼ٫ا٬ٞة يف
املٌٛ٥ة ،هٞػ ٜٞجـحؼة اٞغهل إٞؼة٬ة اإل١تؼ٫ا٬ٞة ىلع اٞسؼائ ٠اٞحي اذجٍكَتث
ٗ٩٬ا .ه ٠ٞجك ٣اٞغهل هامل٢ُ٥اة اْٞؼة٬ة ٞحتٛى ١كحٗ٪ة األ٫غو إراء٨ا ،ة ٝإ٩٤ا
أذؿٟث ٪ٚاج٩ا  ٣١األذخن هاْٞؼاق ه١نؼ هؿ٪ذ٫ا ...إٞط ،إٞى ٟٗـٌ ،٣٬خّ٢ا
ٟٞكْب اٟ٘ٞـٌ٥٬ي يف ْ١ؼكح ٧أ١ام اصحالل أةكِ  ٣١ؿاة .٧ٛهةاٞؼٔ٣١ ٠
ك ٝاملضاهالة ،ؿٌٛث ٟٗـٌ ٣٬يف أ٫غو "اٞن٩ا٥٫ة"ٗ ،حأكغة "ا٥ٞكتة".
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-2ذازِ" 0ا٪٩٬ٞخ أ٤ذؼهة٪ٞ٪ز٬ا" ،ز٢ال ص٢غان.
-1ذازِٟٗ" 0ـٌ 0٣٬اٞحاذ٫ط املن٪ذ"ً ،اذق

اٞـ٫٪غان.
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دالذا :اليكعة ()1967
٫ ٠ٞك ٣أصغ ٫ح ِٚ٪ا٩٤ؽام "ا٪ٛٞاة اْٞؼة٬ة املـٟضة" يف صؼب  ،8491هد ٜٞألن
١نؼ هصغ٨ا كا٤ث ج٪ٚ ٜٟ٢ة ّـكؼ٫ة جىا٨ي ا٪ٛٞة اْٞـكؼ٫ة ٟٞك٬ان
اٞن٤٪٬٩ي ،إن  ٠ٞجك ٣جحساهر٨ا٢ٗ .ا ةا ٜٞإدا ا٤ىاٗث إ٩٬ٞا ٪ٚىّ 0ؼا٬ٚة
هأذخ٬٤ة هٞت٥ا٬٤ة هؿ٪ذ٫ة ،ه٪ٚى ّؼة٬ة أظؼى .إال أن ا٥ٞحائر ٤ضث ٥١ضى آظؼ،
ٗحضٞ٪ث اٞض٢اؿة هاال٤غٗاظ إٞى "٤كـة"ٗ .تاٞؼٔ ٣١ ٠أن اٞس٪٬س اْٞؼة٬ة كا٤ث
ىلع ٪ٚة ْ١حتؼة  ٣١اْٞغخ هاْٞحاخ ،إال أ٩٤ا كا٤ث أوْٖ  ٣١ص٬خ اٞح٬٥ٛة
هاٞحعٌ٬ي هّ٥ٟٛة اٞضؼب.
ٛٞغ كان  ٣١قأن اال٤حناذ يف صؼب " "91أن ٬ٕ٫ؼ ٪١ار ٣٫ا٪ٛٞى يف املٌٛ٥ة،
ة٢ضامؼة "اٞك٬ان اٞن٤٪٬٩ي" ز٪٬ؿحؼاج٬س٬ا (ةإٔالق ١ىا ٙ٫ج٬ؼان اٞتضؼ٫ة)،
ه ٣١د٨ ٠ؽم ٨ػا "اٞك٬ان" يف اٞغاظ ٝاٟ٘ٞـٌ٥٬ي .إال أن اٞضٛ٬ٛة كا٤ث ٔ٬ؼ
دٗ ،ٜٞا٩٤ؽ١ث اٞس٪٬س اْٞؼة٬ة يف ٨ػ ٦اٞضؼب١ ،ا أخى إٞى0
 ظـائؼ يف اٞس٪٬س ،ىلع ١ـح٪ى اْٞحاخ اْٞـكؼو هأّغاخ اٞس٪٥خ. اصحالل ؿ٥٬اء ه١ؼجْ٘اة اٞس٪الن. اصحالل ٥١اً ٙزغ٫غة ٟٗ ٣١ـٌ ،٣٬أ٩٢٨أ 0ؽة ،هاٞى٘ة إٞؼة٬ة. جغ٬٤ؾ املـسغ األٚنى ةاٞكْاذاة املـح٩ؽئة ةاْٞؼب هاملـ.٣٬٢ٟ اؿح٢ؼاذ ّ٬ٟ٢اة االؿحٌ٬ان هًؼخ اٟ٘ٞـٌ ٣١ ٣٬٬٥٬أذاو ،٠٩٬هةكك ٝأُِٗ ٣١دو ٚت.ٝ
 هأكذؼ  ٣١د ،ٜٞا٨حؽار اٞذٛة اْٞؼة٬ة يف اٛٞغذة ىلع امل٪از٩ة هاملٛاه١ةهًؼخ "اٞك٬ان اٞن٤٪٬٩ي" إٞامب ...إٞط.
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-9ذازِ" 0اٞحسؼةة اٞحاذ٫ع٬ة ا٬٘ٞح٥ا٬١ة 0جٛ٤ ٠٬٬ٛغو ٛ١اذن  ِ١اٞحسؼةة اٞحاذ٫ع٬ة اْٞؼة٬ة"،
٫اؿ ٣٬اٞضاًٍٗ /اذق اٞـ٫٪غان٘٤ ،ـ.٧
5

راةػا :اخحالل أغلب أراضي الضفة الغصةّة نو جسِس ()2002
هٚغ ج٨ ُ٠ػا االصحالل ،ذخُا ىلع ا٤ح٘اوة األٚنى (ؿ٥حضغت ّ٩٥ا أؿ٘ ،)٧ٟهدٜٞ
ةْغ١ا كان اٞكْب اٟ٘ٞـٌ٥٬ي ٚغ اؿحْاخ اٞى٘ة إٞؼة٬ة هٔؽة ة٪٢زب اج٘اق
"أهؿ( "٪ٟؿ٥حضغت ّ ٧٥أؿ٘ .)٧ٟه٫ـ٢ى ٨ػا االصحالل "ازح٬اج ٤اةٟؾ" ،ص٬خ
ؿٌٛث ٤اةٟؾ يف ٫غ "اٞك٬ان اٞن٤٪٬٩ي" ١سغُخا ،ةاٞؼٔٛ١ ٣١ ٠اه١ة
اٟ٘ٞـٌ ٣٬٬٥٬ة٬ٛاخة كاٗة ٗنائ ٝاملٛاه١ة اٟ٘ٞـٌ٬٥٬ة.
-2جارِذ االىحفاضاة هاالىحصاراة
أهال :اىحفاضة الدجارة ()1987
هٚغ اؿح٢ؼة ٨ػ ٦اال٤ح٘اوة ٚؼاةة ؿث ؿ٪٥اة ،داذ ٗ٩٬ا اٞكْب اٟ٘ٞـٌ٥٬ي
د٪ذة ّ٘٫٪ة ،جغّ ٧٢هجحت٥ى ْٗ ٧ٟا٥ٞىاٞي اٞحضؼذو "ا٬ٛٞاخة ا٬٥ً٪ٞة امل٪صُغة".
هة٢٥٬ا كان ؿالج اٞكْب اٟ٘ٞـٌ٥٬ي  ٪٨اٞضساذة ه١ا جُٗ٪ؼ  ٣١ ٧ٞاألؿا٬ٞب
اٞكْت٬ة خهن اْٞـكؼ٫ةٛٗ ،غ هاز" ٧٩اٞك٬ان اٞن٤٪٬٩ي" ةس٬ك ٧اٞضؼةي.
هٚغ كا٤ث اٞعـائؼ يف م٘٪ف اٟ٘ٞـٌ ٣٬٬٥٬أكذؼ ٩٥١ا يف م٘٪ف "اٞك٬ان
اٞن٤٪٬٩ي" ،إال أن "اال٤ح٘اوة" كا٤ث داة خالالة ٫٪ٚة ،ك٢ا أ٩٤ا أذةكث صـاةاة
"اٞك٬ان" هزْٟح٘٫ ٧كؼ يف ؿت ٝأظؼى إلوْاف اٞكْب اٟ٘ٞـٌ٥٬ي ٔ٬ؼ
اٞحغظ ٝاْٞـكؼو ،أوٖ إٞى د ٜٞج٬ٗ٪ؼ٨ا اٞت٬ئة امل٥اؿتة ٞحأؿ٬ؾ املٛاه١ة
اإلؿال٬١ة "ص٢از" يف ٔؽة.
داىّا :اىحفاضة األكصى ()2000
ٛٞغ كا٤ث ٨ػ ٦اال٤ح٘اوة ٗنال آظؼ ٗ ٣١ن٪ل امل٪از٩ة ة ٣٬اٞكْب
اٟ٘ٞـٌ٥٬ي ه"اٞك٬ان اٞن٤٪٬٩ي" ،زاءة ك٥ح٬سة لّ 0ؼٟٚة "اٞك٬ان" الج٘ا٬ٚة
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"أهؿ ،5"٪ٟاؿح٬اء اُٞؼهف اٞحي ٬ْ٫ف ٗ٩٬ا اٟ٘ٞـٌ٪٬٥٬ن ،االّحغاء اٞؼ١ؽو ىلع
املٛغُؿاة اٟ٘ٞـٌ٬٥٬ة (خظ٪ل أذ٫ال قاذهن ٢ٟٞـسغ األٚنى) ...إٞط.
٨ػا ،ه ٠ٞجك ٣اال٤ح٘اوة ٨ػ ٦املؼُة ١سؼُخة  ٣١اٞـالج ،ة ٝإن "املٛاه١ة
اٟ٘ٞـٌ٬٥٬ة" أةٟث ٗ٩٬ا اٞتالء اٞضـ ،٣هأةغة ١ـح٪ى ّا٬ٞا  ٣١اٞن٪٢خ ها٥ٞىال
هاالجضاخ ة ٣٬كاٗة ٗنائ٩ٟا (هظن٪ما ة٬ٚ 0٣٬اخة ٗحش /اٞك٬٩غ ٫اؿؼ ّؼٗاة
ه٬ٚاخة ص٢از /اٞك٬٩غ أص٢غ ٫اؿٗ ،٣٬كا٤ث جن٘٬ح٢٩ا ْ١ا صازة م٬٤٪٬٩ة
ٟ١ضة ٗ٢٬ا ةْغ)٤ .حر ّ٨ ٣ػ ٦اال٤ح٘اوة ظـائؼ ه١كاؿب ،يف اٞسا٤تْ١ ٣٬ا.
إال أ٩٤ا كا٤ث ٗؼمة ٟٞكْب اٟ٘ٞـٌ٥٬ي 0أّاخ ٗ٩٬ا اٞذٛة ةٛغذج ٧ا٬٥ً٪ٞة،
هاظحتؼة ٗ٩٬ا ٛ١اه١حٚ ٧غذج٩ا اْٞـكؼ٫ة يف امل٬غان ،ها٤ـضب ٗ٩٬ا االصحالل
ٌٚ ٣١اظ ٔؽة ( ،)2002هجكتغ ٗ٩٬ا "اٞك٬ان اٞن٤٪٬٩ي" ّغة ظـائؼ يف األذهاج
هاألذةاج ،هةغأ ٗ٩٬ا جاذ٫ط زغ٫غ  ٣١امل٪از٩ة ة ٣٬اٞسا٤ت ...٣٬إٞط.
دالذا :اىَضام االخحالل أنام نلاهنة جيُب لتيان (خضب اللٌ) ()2006
ج٨ ٜٟي "صؼب ج٪٢ر" اٞحي اؿح٢ؼة ٚؼاةة ق٩ؼ ،إدؼ ّغهان "م٤٪٬٩ي" ىلع
ز٪٥ب ٞت٥ان١ ،ـح٩غٗا "صؽب ا "٧ٟٞةكك ٝأؿاؿي٥ٗ .كتث اٞضؼب ة٣٬
اٞسا٤ت ،٣٬ة ٝةً ٣٬ؼٗ ٣٬يف اْٞاً 0٠ٞؼف ذأؿ٢اٞي إ١تؼ٫اٞي ١ ٣١نٟضح٧
ا٩٤ؽام املٛاه١ة أ٢٥٫ا ج٪ازغةً ،ؼف ٢١اٛ١ ِ٤اهم (صؽب ا ،٧ٟٞؿ٪ذ٫ا ،إ٫ؼان)
جغّ ٧٢أًؼاف جْحتؼ ٣١ ٦صغهخ٨ا اٞكتؼى (ذهؿ٬ا) .ا٤ح٩ث ٨ػ ٦اٞضؼب ةا٩٤ؽام
"اٞس٬ف اٞن٤٪٬٩ي" ،هةاٞحاٞي ةا٤ـضاةٞ ٣١ ٧ت٥ان ٞناٞش اٞس٬ف اُ٥ٞا١ي
اٟٞت٥ا٤ي .هةاٞؼٔ٢١ ٠ا جٗ ٠ؼو٪ّٛ ٣١ ٧ةاة هصناذ ىلع "ٛ١اه١ة اٞس٪٥ة٬ة
-2هد٩٤ ٪٨ ٜٞر "اٞك٬ان اٞن٤٪٬٩ي"ٟ٫ ،سأ إٞى اٞح٘اهص إلٛ٫اف املٛاه١ة املـٟضة هذةش
اٚ٪ٞث .ذازِٟٗ" 0ـٌ ٣٬همؼاظ اإلذاخاة 0اٞحٌت ِ٬إةاخة صىاذ٫ة" ،ه ٪٨ص٪اذ  ِ١املٛؼئ
اإلخذ٫ـي أةي ر٫غ.
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اٟٞت٥ا٬٤ة" ٗ٢٬ا ةْغ ،إال أ٩٤ا ة٬ٛث ما١غة جض٢ي صغهخ٨ا اٞنٕؼى هصغهخ ٔ٬ؼ٨ا
اٞكتؼى ،هجكك ٝظٌؼا ىلع "اٞك٬ان اٞن٤٪٬٩ي" ،هٞػ ٜٞجؼا٩٫ ٦ؼظ إٞى ١ضامؼج٩ا
ه١ذٟ٬ح٩ا يف ٟٗـٌ ٣٬ب"اٞحٌت."ِ٬
راةػا :اىَضام االخحالل أنام امللاهنة الفلعطّيّة ةلطاع غضة
ةْغ ؿٟـٟة  ٣١ا٬ٟ٢ْٞاة اٞن٬٤٪٬٩ة ىلع ٌٚاظ ٔؽة (اٞؼماش املنت٪ب يف
٪٢ّ ،2004خ اٞـضاب يف  ،2082اٞسؼف اٞنا١غ يف  ...2089إٞط) ٠ٞ ،جسغ ٗنائٝ
املٛاه١ة اٟ٘ٞـٌ٬٥٬ة إٞؽاه٫ة ةغُا  ٣١اٞؼخُ ىلع ٨ػ ٦ا٬ٟ٢ْٞاة ،ةغّ ٠ؿ٬اؿي
 ٣١ا٬ٛٞاخة اٞـ٬اؿ٬ة اٟ٘ٞـٌ٬٥٬ة ،هّـكؼو  ٣١اٞغُاّ ٣٬٢املْحاخٛ٢ٟٞ ٣٫اه١ة
اٟ٘ٞـٌ٬٥٬ة (إ٫ؼان ظن٪ما) .هةاٞؼٔ٢١ ٠ا أٞضٛح٨ ٧ػ ٦اٞضؼب  ٣١ظـائؼ ةأذهاج
اٟ٘ٞـٌ ٣٬٬٥٬ه١ـاك ،٠٩٥إال أ٩٤ا أكغة ىلع اؿح٢ؼاذ املٛاه١ة اٟ٘ٞـٌ٬٥٬ة
هٚغذج٩ا ىلع اٞن٪٢خ يف هز ٧ز٬ف كان ْ٫حتؼ إٞى ّ٩غ ٚؼ٫ب "ز٬كا
ال ٫ي٩ٛؼ".
-3جارِذ امللاهنة امليظهة
أهال :الذُراة الفلعطّيّة األهلى
 صؼكة اٞك٬ط اٞضاث أ ٣٬١اٞضـ٥٬ي 0اٞحي ٤حر ّ٩٥ا د٪ذجان ٢٨ا" 0د٪ذةاْٞكؼ /٣٫أه د٪ذة ٪١ؿ ٠ا٥ٞتي ٪١ؿى" ( )8420ه"د٪ذة ٫اٗا" ( ،)8428ص٬خ ا٤ح٘ه
اٟ٘ٞـٌ٪٬٥٬ن يف هز ٧ا٪٩٬ٞخ اٞػ ٣٫قؼّ٪ا يف االّحغاء ىلع اٞعن٪م٬ة
اٟ٘ٞـٌ٬٥٬ة ،جضث ص٢ا٫ة اال٤حغاب اٞتؼٌ٫ا٤ي.
 اٞضؼكة اٞس٩اخ٫ة اإلؿال٬١ة 0اٞحي أؿـ٩ا اٞك٬ط ّؽ اٞغ ٣٫اٛٞـام١ ،ـحذ٢ؼاا٤ح٘اوة اٞكْب اٟ٘ٞـٌ٥٬ي ،ةْغ ة٥اء اٞساْ١ة اْٞتؼ٫ة هاٗححاص٩ا ٚ ٣١تٝ
هر ٫ؼ اٞعاذز٬ة اٞتؼٌ٫ا٤ي ة٪ٟ٘ذ .هةْغ ٗك ٝاملٛاه١ة اٞـ٬٢ٟة (ة٬ٛاخة اٞك٬ط
اٞضاث أ ٣٬١اٞضـ٥٬ي) ،ةـتب اؿح٢ؼاذ ا٩ٞسؼة ا٪٩٬ٞخ٫ة هاالّحغاء ىلع
8

اٟ٘ٞـٌ ٣٬٬٥٬هاٞكؼهظ يف ج٫٪٩غ اٛٞغز ،أّ ٣ٟاٞك٬ط ّؽ اٞغ ٣٫اٛٞـام
املٛاه١ة املـٟضة ىلع اٞح٫٪٩غ هاٞـ٬اؿاة اٞن٬٤٪٬٩ة ٞال٤حغاب اٞتؼٌ٫ا٤ي
(.)8412
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داىّا :نيظهة الحدصِص الفلعطّيّة
جأؿـث ّام  8499مٞ ،حك٪ن امل٢ذ ٝا٪ٞص٬غ ٟٞكْب اٟ٘ٞـٌ٥٬ي ،هاملْحؼف ة٧
ٚ ٣١ت ٝزاْ١ة اٞغهل اْٞؼة٬ة هاأل ٠١املحضغة١ .ؤؿـ٩ا هأهل ذئ٬ؾ ٩ٞا ٪٨
أص٢غ ؿْغ اٞك٬ٛؼو ،هكان ظ ٪٨ ٧٬ٗ ٧ٟ٘اٞؽّ ٠٬اٟ٘ٞـٌ٥٬ي ٫اؿؼ ّؼٗاة.
كا٤ث ٨ػ" ٦امل٢ُ٥ة" جى0٠
 صؼكة ٗحش 0اٞحي جأؿـث يف ٩٤ا٫ة اٞع٢ـ٥٬اةٚ ٣١ ،ت٬ٚ ٝاخاة ٟٗـٌ٬٥٬ةظاذث ٟٗـٌ( ٣٬اٞك٫٪ثٌٚ ،ؼ ،اٞـْ٪خ٫ة ،خهل أهذهة٬ة ...إٞط) ْٝٞ ،أةؼر٨ا 0٠٨
٫اؿؼ ّؼٗاةّ ،اخل ّتغ اٞكؼ٫ ٠٫اؿّ ،٣٬تغ ا ٧ٟٞاٞغ٤ان ...إٞط .جؼأؿ٩ا اٞك٬٩غ
٫اؿؼ ّؼٗاة صحى ّام ( 2009جاذ٫ط هٗاج٬ٞ ،)٧ع ٧ٟ٘يف ذئاؿح٩ا١ ،ض٪٢خ
ّتاز أة١ ٪ارن.
 اٞست٩ة اٞكْت٬ة ٞحضؼ٫ؼ ٟٗـٌ 0٣٬جأؿـث ّام  8491مٚ ٣١ ،ت ٝز٪ذث صتفهةْه ذٗا .٧ٚصؼكة ٫ـاذ٫ة١ ،اذكـ٬ة ٬٥٬٥٬ٞة ،ال جؤ ٣١إال ةا ٝ٢ْٞاملـٟش
كع٬اذ ٞحضؼ٫ؼ ٟٗـٌّٟٛ .٣٬ث ٨ػ ٦اٞضؼكة ّى٫٪ح٩ا يف ٢ُ٥١ة اٞحضؼ٫ؼ
اٟ٘ٞـٌ٬٥٬ة اصحسازا ىلع اظحٌاف ؿٌٟاة االصحالل ٞـكؼج٬ؼ٨ا اْٞام أص٢غ
ؿْغاة هةْه ذٗا ،٧ٚخهن ةػل اٞـٌٟة اٟ٘ٞـٌ٬٥٬ة ٟٞس٩غ املٌ٪ٟب يف
اٞىٕي ىلع "اٞك٬ان اٞن٤٪٬٩ي" ةٕؼص اإلٗؼاث ّ.٧٥

ً-9اذق اٞـ٫٪غان٘٤ ،ؾ املؼزِ اٞـاة.ٙ
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دالذا :امللاهنة اإلظالنّة خهاس
جأؿـث يف ٔؽةّ ،ام  8411م ،ىلع ٫غ املٛاهم اٞك٬٩غ أص٢غ ٫اؿٟٞ .٣٬ضؼكة0
٬ٚاخة ؿ٬اؿ٬ة ،هأظؼى ّـكؼ٫ة .هٚغ جأؿـث ة٩غف اٛٞىاء ىلع االصحالل
اٞن٤٪٬٩ي ،هإ٤كاء خهٞة ٟٗـٌ ٣٬اٞحاذ٫ع٬ةّ ،ام٢ح٩ا اٛٞغز اٞكؼ.ٖ٫
هٚغ أٛ٤ػة ٨ػ ٦اٞضؼكة ١اء هز ٧املٛاه١ة اٟ٘ٞـٌ٬٥٬ة ،ةْغ١ا جعٟنث ٗحش
" ٣١ؿالص٩ا" هأمتضث ّؼوة ٞالّحغاء اٞن٤٪٬٩ي.
راةػا :خصكة الجَاد اإلظالني يف فلعطّو
جحٛاؿ ٠ص٢از اٞح٪ازغ امل٬غا٤ي يف ٔؽة ِ١ ،صؼكة اٞس٩اخ اإلؿال١ي اٞحي
جأؿـث ةْغ ج ِ٬ٚ٪اج٘ا٬ٚة "أهؿ ،"٪ٟذٗىا ٩٥١ا ٟٞحؼازِ أ١ام اٞح٪ازغ اْٞـكؼو
ل"اٞك٬ان اٞن٤٪٬٩ي" يف ٟٗـٌ .٣٬ز٥اص٩ا اْٞـكؼو " ٪٨ؿؼا٫ا اٛٞغز" ،هٚغ
ج ٠جأؿ٬ـ٩ا ّام  8444مٚ ٣١ ،ت١ ٝؤؿـ٩ا ٗحضي اٞكٛاٚي ه.٧ْ١ ٣١
-4جارِذ الحطتّع
أهال :كانب دِفّس ()1978
اج٘ا٬ٚة ة٪٢زت٩ا ًتْث اإلخاذة املنؼ٫ة ،يف ّ٩غ أ٪٤ذ اٞـاخاةّ ،الٚاج٩ا ِ١
"اٞك٬ان اٞن٤٪٬٩ي" .هٚغ خَْٗث ١نؼ خْٗا إٞى ج٨ ِ٬ٚ٪ػ ٦االج٘ا٬ٚة ،ةْغ أن
اقحؼض ّ٩٬ٟا م٥غهق اٛ٥ٞغ جٌتّ ِ٬الٚاج٩ا " ِ١اٞك٬ان اٞن٤٪٬٩ي"ٟٞ ،ضن٪ل
ىلع اٛٞؼص املٌ٪ٟب.
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هْٚث االج٘ا٬ٚة ة ٣٬أ٪٤ذ اٞـاخاة ه٥١اص ٠٬ة ،٣ٕ٬ة٪ؿاًة أ١ؼ٫ك٬ة (ز٢٬ي
كاذجؼ)ّ ،ام  .8411هةاٞؼٔ ٣١ ٠ذٗه اٞكْ٪ب اْٞؼة٬ة ٩ٞػ ٦االج٘ا٬ٚةٗ ،إن
٩ٞ٪ْ٘١ا ١ا ٫ؽال ؿاذ٫ا إٞى ا٪٬ٞم .هٚغ جسٟث أةؼر ١عؼزاج٩ا يف ا٭جي 0االّحؼاف

-1ذازِ" 0م٥اّة اٞحتْ٬ةٚ 0نة خ٪٫ن ١نؼ هم٥غهق اٛ٥ٞغ اٞغهٞي" ،ذوا ٨الل.
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املحتاخل ،جـ٫٪ة ١كاك ٝاٞضغهخ ،إ٩٤اء صاٞة اٞضؼب ،االصحكام إٞى ٬١ذاق األ٠١
املحضغة ،اٞـالم املحتاخل ،اٞحٌت ِ٬االٚحناخو هاٞتضؼو ...إٞط.
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داىّا :أهظلُ ()1993
اج٘ا٬ٚة هٍُْٚث ة" ٣٬اٞك٬ان اٞن٤٪٬٩ي" ه٢ُ٥١ة اٞحضؼ٫ؼ اٟ٘ٞـٌ٬٥٬ةّ ،ام 8441
يف هاق ،٣ٌ٥هة٪ؿاًة أ١ؼ٫ك٬ة أ٫ىا .هة٪٢زب ٨ػ ٦االج٘ا٬ٚة ،جتاخل اٌٞؼٗاة
االّحؼاف ٗ٢٬ا ة٢٩٥٬ا ،هو" ٣٢اٞك٬ان" اٞـالم٢٬ٗ ،ا ظؼث اٞكْب اٟ٘ٞـٌ٥٬ي
ة٩٢ؽٞة "ص٬ٚ ٙاخج ٧يف اٞح٘اهص " ِ١اٞك٬ان" ٬٤اةة ّ."٧٥
دالذا :هادو غصةة ()1994
ْ١ا٨غة هٍِّْٚث ة" ٣٬اٞك٬ان اٞن٤٪٬٩ي" هاألذخن ،يف ّام  8449م .هة٪٢زت٩ا،
ًتْث األذخن ّالٚاج٩ا اٞغ٫ت١٪ٟاؿ٬ة هاالٚحناخ٫ة هاٞـ٬اص٬ة " ِ١اٞك٬ان".
أ١ ٠٨ا جض ٣١ ٙٛظالل ٨ػ ٦املْا٨غة  0٪٨االّحؼاف املحتاخل ،اٞـالم املحتاخل،
جضغ٫غ اٞضغهخ اٞغه ٬ٞة ة ٣٬اٌٞؼٗ ،٣٬اٞـ٢اج ةاٞـ٬اصة اٞغ٬٥٫ة ه٢١اذؿة
اٞكْائؼ يف األ١اك ٣املٛغؿة ة ٣٬اٌٞؼٗ ...٣٬إٞط.
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راةػا :اإلناراة هالتدصِو هالعُدان
هةْغ ٨ػا املـاذ اٞضاٗ ٝة٢ؽ٫غ  ٣١اٞحؼازِ إٞى ا٪ٞذاء يف اٞحاذ٫ط ،ه ٣١االظحؼاق
اٞن٤٪٬٩ي  ٣ً٪ٟٞاْٞؼةي ،جـْى ك ٣١ ٝخهل اإل١اذاة هاٞتضؼ ٣٫هاٞـ٪خان إٞى
١ؽ٫غ  ٣١إو٘اء اٞكؼّ٬ة اٛٞا٬٤٪٤ة ىلع ج٪ازغ "اٞك٬ان اٞن٤٪٬٩ي" ةاملٌٛ٥ة.
هخائ٢ا جحكؼذ ٘٤ؾ اٞضكا٫ةً 0ؼف م٤٪٬٩ي ،هًؼف ّؼةي ،ها٪ٞؿاًة أ١ؼ٫ك٬ة.
إال أن املٌ٪ٟب ا٪٬ٞم  0٪٨جٟٗ ٣٬ً٪ـٌ ٣٬ك٪ٛة ١ـحٟٛة صحى ّ٣
املـاّغاة األ١ؼ٫ك٬ة يف املٌٛ٥ة٬ٗ ،ك٪ن د ٜٞة٢ذاةة هذٚة ا٤حعاة٬ة ذاةضة،
٤-1ل اج٘ا٬ٚة "كا١ب خ٬٘٫غ".
٤-4ل ْ١ا٨غة "هاخو ّؼةة".
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٬ٞؾ ٞت٬٥ا٤ ٣٬١ح٬٥ا ٪٨هصغ ،٦هٞكٞ ٣حؼا١ب أ٫ىا٬ٗ .ىؼب ٨ػا األظ٬ؼ ّن٘٪ذ٣٫
ةضسؼ هاصغ 0جنغذ ٥ٟٞحائر اال٤حعاة٬ة ،هاٞؼز٪ظ إٞى اٞغاظ ٝاأل١ؼ٫كي إلمالص.٧
أ١ا ا ٣ً٪ٞاْٞؼةيٗ ،إ٫ ٣ٞ ٧٤عؼث ٨ ٣١ػ" ٦اٞع٬ا٤ة اٞغاظ٬ٟة" إال ة٢ؽ٫غ 0٣١
ا٘ٞؼٚة ،هاالظحؼاق اٞن٤٪٬٩ي ،ه١ضامؼة املٛاه١ة ،إوْاف اٞغهل اٞحي ٬ٞـث ٩ٞا
اٛٞغذة ىلع ١ـا٫ؼة ؿ٬اؿاة اٞحٌت( ِ٬ه٩٥١ا 0اٞغهل املٌتِّْة ٘٤ـ٩ا).
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املدُر الذاىي :الدسادُِة هرطاب "الحطتّع" ..أخهس غصّس
ىهُذجا
-1جُطئة
ال ٥ٍ٫حٌٌُؼ " ٣١اٞضغاد٪و" ،ه ٪٨امل٘٥ن ٝيف ٚىا٫ا ٣ّ ٦اٞسٕؼاٗ٬ا هاٞحاذ٫ط،
هةاٞحاٞي ّ ٣اّ٪ٞي ا٥ً٪ٞي ها١٪ٛٞي هاأل٢١ي اٞـغ٫غ؛ ال ٥ٍ٫حُؼ  ٧٥١أن ٥٫حر
٘ٚ٪١ا ؿغ٫غا  ٣١اٛٞى٬ة اٟ٘ٞـٌ٬٥٬ة .هد ،ٜٞأل ٧٤ؿ٬عىْ٩ا إل٫غ٪ٞ٪٫ز٬اة
رائ٘ة ،جض٪ل ة ٧٥٬هة" ٣٬ا٪ٞا ِٚامل٪٢ٟز هاٞحٌ٪ذ امل٪٢ٟز ٞأل٢ُ٤ة
االزح٢اّ٬ة يف اٞحاذ٫ط"ٗ .حؼا٘٫ ٦ن ٝاٛٞى٬ة اٟ٘ٞـٌ٬٥٬ة ّ ٣قؼً٩ا
اٞحاذ٫عي٬ٗ ،ؽّ ٠اٞغٗاظ ّ٩٥ا ة ٣ْٟاٞػاة هاٞذ٥اء ىلع "اإل١تؼ٫ا٬ٞة إٞؼة٬ة"
جضث ٥ٚاظ "اٞح٫٪٥ؼ" .هجؼا٫ ٦حك" ٣ّ ٠ُٟاإل٤ـا٬٤ة" ،ص٬خ جٌٌٍٟب "اإل٫غ٪ٞ٪٫ز٬اة"
داة ا٥ٞساّة اٞحاذ٫ع٬ة ،ألماٞح٩ا هذؿ٪ظ٩ا يف املسح .ِ٢هجسغ ِ١ ٖٛ٫ ٦اْٞغهُ
اٞن٤٪٬٩ي هوغ ،٦جاذة يف اٞح٘ـ٬ؼ هاٞحض ٝ٬ٟهاجعاد امل٪ا ،ٖٚهجاذة أظؼى يف
امل٢اذؿة ا٬ٟ٢ْٞة .هجسغ ٦صت٬ؾ ظ٬االج ٧هأصالٗ ،٧١ال ٫ؼجاج إلز٢اظ ،هال ٥٫غُخ
ةاّحغاء .هجسغ١ ٦حساهرا ٞأله٫٪ٞاة (٫ؽّ ٠دٗ ،)ٜٞال ٫كاخ ٘٫كُؼ يف ه٣١ ٠٨
-80ج ُ٠اّح٢اخ ّغة ٪١ا ِٚإٞكحؼه٬٤ة ،ةاإلواٗة إٞى امل٪ؿّ٪ة اإلٞكحؼه٬٤ة "ه٫ك٬ت٬غ٫ا"،
ة٩غف اٞضن٪ل ىلع ةْه املٌْ٬اة املحْٟٛة ةاألصغات ها٬٩ٞئاة هاٞؼ٪١ر.
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أه٨ا ،٧١صحى جؼ١ي ة ٧اٞسٕؼاٗ٬ا ه٩ْ١ا اٞحاذ٫ط يف "اؿحؼاج٬س٬ة اْٞغه" ...إٞط.
ؿ٥ؼى  ِ١أص٢غ ّن٬غ ،يف ٨ػا املض٪ذ٪٢٤ ،دزا ٩ٞػا ا٪٥ٞظ  ٣١اٞح٘ك٬ؼ،
هؿْٛ٥ب ّ ٧٬ٟاٌ٤الٚا ٩٥١ ٣١ر هاوش" 0اٛٞى٬ة اٟ٘ٞـٌ٬٥٬ة يف ها٩ْٚا
امل٪٢ٟز".
 ٠ٞجـٚ ٠ٟىا٫ا ّغ٫غة  ٣١ا٤حٛائ٬ة هإذاخه٫ة ه١ذا٬ٞة أص٢غ ّن٬غ٩٥١ ،ا
اٛٞى٬ة اٟ٘ٞـٌ٬٥٬ة .هإد ٫حعتي ٩٥١ر اٞح٘ك٬ؼ ٞغى ّن٬غ يف ظٌأ٣٫
ٗاخص٢٨ ٣٬ا 0ال جاذ٫عا٬٤ة املْؼٗة هإ٢٨ال األخهاذ اٞحاذ٫ع٬ة ٞإل٫غ٪ٞ٪٫ز٬ا؛ ٗإ٥٤ا
٤ؽّ ،٠ةغا٫ة ،أ٫ ٣ٞ ٧٤عؼث يف ج٥اهٟٛٞ ٧ٞى٬ة اٟ٘ٞـٌ٬٥٬ة ّ٨ ٣ػ ٣٫اٞعٌأ.٣٫
ْٗ٪ص أن ٫حن٪ذ أص٢غ ّن٬غ اٞنؼاظ اْٞؼةي-اٞن٤٪٬٩ي يف ها ٧ْٚاٞحاذ٫عي،
٤سغ٫ ٦حن٪ذ ٦يف ذٔتح ٧هإذاخج ،٧ه٫عىْٞ ٧ػاج .٧هّ٪ص أن ٬٢٫ؽ ة ٣٬اٞضٛ٬ٛة
هاإل٫غ٪ٞ٪٫ز٬اة هْ٫حؼف ٩ٞػ ٦ةأخهاذ٨ا اٞحاذ٫ع٬ة٤ ،سغ٫ ٦نب زام ٔىت ٧ىلع
إ٫غ٪ٞ٪٫ز٬اة هً٬٥ة ه٬١٪ٚة هإؿال٬١ة ٬ٞـٛي يف أظؼى ّ٪مل٬ة.
-2ةّو املُكف املذالي هاملهارظة الزاطئة
٪ٛ٫ل أص٢غ ّن٬غ يف ٛ١ال  ٧ٞةْ٪٥ان "األ١ار٬ٕ٫ة هاٛٞى٬ة اٟ٘ٞـٌ٬٥٬ة"٣١" 0
ا٥ٞاص٬ة املتغئ٬ة جؼ١ؽ اٞن٬٤٪٬٩ة إٞى االصحالل ها٥ْٞنؼ٫ة ها."ٖ٥ْٞ
ه٪ٛ٫ل يف أصغ ذخهخ ٦ىلع أص٢غ ه٫ض٢ان" 0أ٤ا أخاِٗ ّ٪٩٫ ٣خ املٕؼب ه٬ٞؾ
ّ١ ٣ضتي إؿؼائ )...( ٝ٬إ٥٤ا ٤ض ٣األ١ار٬٢٤ ٓ٫ؽ ة٪٩٫ ٣٬خ٤ا ها٪٩٬ٞخ٫ة املٕؼة٬ة
هة ٣٬إؿؼائ ٝ٬هاٞن٬٤٪٬٩ة ،إد ٥٫تٕي اٞح٬٬٢ؽ ة٢٩٥٬ا.
(٥ّ )...غ١ا ٫أجي ا٪٩٬ٞخ املٕاذةة يف أو ةٟغ يف اْٞا ،٠ٞة٢ا ٗ٩٬ا إؿؼائ ،ٝ٬إٞى
املٕؼب٥٬ّٟ ،ا أن ْ٤حتؼ٥١ ٠٨ا ،هأن ٤ح٥٢ى أن ٫ـحذ٢ؼها يف ةٟغ ،٠٨هأن
٬ْ٫ك٪ا ة٥٥٬ا أل٪٩٫ ٠٩٤خ٤ا ،جاذ٫ع٬ا  100أ٪٩٫ ٖٞخو ج ُ٠ج٩س٬ؼ ٣١ ٠٨املٕؼب
يف َؼهف مْتة".
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 ٖٚ٪١أص٢غ ّن٬غ ٣١ ،اٞك٬ان اٞن٤٪٬٩ي٪ٌٟ١ ،ب  ٣١ص٬خ اٞعٌاب ،إال أ٧٤
٬ْ١ب ٤ ٣١اص٬ح0٣٬
 ال ٫ـحك ٝ٢اٞح٘ـ٬ؼٗ 0اٞك٬ان اٞن٤٪٬٩ي ١ضح٨ ،ٝػا ْ١ؼهف .هٞك ،٣كٖ٬٘٤ـؼ هز٪خ ٦يف ا ٣ً٪ٞاْٞؼةي؟ إ ٧٤اإل٫ساخ املنٌٟٞ ٌِ٥ؼأؿ٢ال اٞحٟ٫٪٢ي
االصحكاذو يف ٟٚب ا ٣ً٪ٞاْٞؼةي ،ألٔؼاص 0ق ٝاٛٞغذاة ا٬١٪ٛٞة ٣ً٪ٟٞ
اْٞؼة٬ة اٚحناخ٫ا هؿ٬اؿ٬ا هدٛاٗ٬ا ،جسؽئة ا ٣ً٪ٞاْٞؼةي هجض ٧ٟ٫٪إٞى زٕؼاٗ٬ا
ٞالظحؼاق هاٞنؼاظ اٞغاظٟي ،ا٪ٞم٪ل إٞى اٞعا١اة ا٬ٌ٘٥ٞة هإٞار٫ة هاملْغ٬٤ة
 ٣ً٪ٟٞاْٞؼةي ةاٞىٕي هاالةحؽار هاالظحؼاق ،اٞحسـؾ ىلع إخاذاة اٞغهل
هاملسحْ٢اة ٞحكت ٝ٬رّ٢ائ٩ا ه٬ٚاخاج٩ا هأح٬ال اٞػ٫ ٣٫كك٪ٟن ظٌؼا ٠٩٥١
(هاالٔح٬ال ٫ك٪ن ١اخ٫ا ،ك٢ا ٫ك٪ن ٫٪٥ْ١ا) ...إٞط.

 ٥٫حر ،يف صاٞة ّن٬غ٢١ ،اذؿة ٬ْ١تة هظاًئة .ه ٣١ؿٌٛاة ّن٬غا٬ٟ٢ْٞة ،ةعن٪ش ا٥ٞىال  ٣١أز ٝجضؼ٫ؼ اٞكْب اٟ٘ٞـٌ٥٬ي ه ٧ْ١ا٣ً٪ٞ
اْٞؼةي كك ،ٝج٢كُ٥ا  ٣١ذمغ اٞـٌٛاة اٞحا٬ٞة0
أهال؛ اٞحؼةل ة٪٘٩اة املٛاه١ة اٟ٘ٞـٌ٬٥٬ة هأظٌائ٩ا.
ٗ ٠ٟجـ ٧٥١ ٠ٟال املٛاه١ة ا٬١٪ٛٞة اٞحٛغ٬١ة (٢ُ٥١ة اٞحضؼ٫ؼ اٟ٘ٞـٌ٬٥٬ة،
صؼكة ٗحش) ،هال املٛاه١ة اإلؿال٬١ة (صؼكة ص٢از) ٣ٌْٗ .يف األهٞى١ ،غّ٬ا
اٞحتاز ٩٘ٚ٪١ا ةعن٪ش ٚى٬ة اٞنضؼاء املٕؼة٬ة ،هاٞضال أن ٩٘ٚ٪١ا اٞؼؿ٢ي
كان هاوضا ،هة٬ان ؿ٘اذة ٟٗـٌ ٣٬ةاٞؼةاض قا٨غي ىلع د .ٜٞهًْ ٣يف اٞذا٬٤ة،
١ـح٥كؼا ىلع إؿ٢اّ٬٥٨ ٝ٬ة ،ذئ٬ؾ املكحب اٞـ٬اؿي ٞضؼكة ص٢از،
اؿحك٘اء هّ٬ف ةْه أٗؼاخ ّائٟح ٧يف األذاوي اٟ٘ٞـٌ٬٥٬ة املضحٟة
("إؿؼائ "ٝ٬صا٬ٞا هٔنتا) .إن اظحؽال املٛاه١ة اٟ٘ٞـٌ٬٥٬ة ه١ضامؼج٩ا ،يف
١سال ُْٛ١غ  ٣١اْٞالٚاة اٞـ٬اؿ٬ة اٞغهٞة ،األ١ؼ اٞػو جٌْػٍذ ٗ ٧٬اٞغهٞة
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املٕؼة٬ةٚ ،ت٬ٔ ٝؼ٨ا ،املٛاه١ة اٟ٘ٞـٌ٬٥٬ة؛ ٨ػا االظحؽال ١ ٪٨ا ٫ؤكغ ٥ٞا
اٗحٛاذ ّن٬غ  ْٝٛٞذز ٝاٞغهٞة ،إواٗة إٞى اٗحٛاذ ْٝٛٞ ٦ذز ٝاملسحِ٢
املضك٪م ةكؼً ٧اٞحاذ٫عي.
دا٬٤ا؛ امل ٖٚ٪اٞؼزْي " ٣١ر٫اذة إؿؼائ "ٝ٬هاٞغٗاظ ّ ٣ا٪٩٬ٞخ املٕاذةة اٞػ٣٫
ٚت٪ٟا ةاٞن٬٤٪٬٩ة ١آال .٠٩ٞ
إن ّن٬غ ال ٫ؽهذ إؿؼائ ،ٝ٬هٞك٫ ٧٥غاِٗ ّ ٣صؼ٫ة ٔ٬ؼ ٦يف ر٫اذج٩ا ،ه٫غّ ٪إٞى
اٞحٌت ِ١ ِ٬ا٪٩٬ٞخ املٕاذةة اٞػ ٣٫اظحاذها "إؿؼائ "ٝ٬كتٟغ دانً ٠٩ٞ
( أو "اٞن٬٤٪٬٩ة" كع٬اذ) .هك ٝد٫ ٜٞغّ ٪إّ ٧٬ٞن٬غ جضث ٥ٚاظ" 0صازة ا٪٩٬ٞخ
املٕاذةة دهو اٞس٥ـ٬ة اإلؿؼائ٬ٟ٬ة إٞى ٫ ٣١ض٬ي ص٘الج ٠٩يف إؿؼائ."ٝ٬
هإ٥٤ا ٞحـاءل 0كْ٫ ٖ٬حتؼ ّن٬غ "اٞك٬ان اٞن٤٪٬٩ي" ١ضحال ،ه٫غّ ٪يف ٘٤ؾ
اٚ٪ٞث إٞى اٞحٌت ِ١ ِ٬املـح٘٬غ٨ ٣١ ٣٫ػا االصحالل؟ ك ٖ٬جػهب ٚى٬ة كتؼى
يف ز ٣١ ٪اٟ٘ٞك٪ٟذ ها٥ٕٞاء هامل٪ؿٛ٬ى؟
ٗإ١ا أن ّن٬غ ٫حضا ٝ٫ىلع ز٪٩٢ذً ٫حاةْ ،٧أه أ ٧٤زا ٝ٨ةاألةْاخ اٞكتؼى
ٟٛٞى٬ة اٟ٘ٞـٌ٬٥٬ة .أال ّ ٠ْٟ٫ن٬غ أن ١غ٬٤ي "إؿؼائ١ "ٝ٬ا  ٠٨إال خذهظ
ةكؼ٫ة ٛٞاّغة ّـكؼ٫ة رذّ٩ا إٞؼب اٞؼأؿ٢اٞي يف ٟٚب ا ٣ً٪ٞاْٞؼةي؟ أال
 ٠ْٟ٫أن اٞحٌت" ِ١ ِ٬صاٟ١ي اٞس٥ـ٬ة اإلؿؼائ٬ٟ٬ة"  ٪٨اّحؼاف ب"خهٞة اٞك٬ان
اٞن٤٪٬٩ي" ه٨ي ١سؼخ "ًاذئ" يف اٞحاذ٫ط اْٞؼةي ككٝ؟ أال  ٠ْٟ٫أنُ ٨ػا
"اٌٞاذئ" ٚغ ّ٥١ ٝ٢ػ جأؿ٬ـ ٧ىلع جسؽئة ا ٣ً٪ٞاْٞؼةي هج٘كّ ٜ٬ؼا٦
اٞذٛاٗ٬ة هج٬٩٢غ ًؼ ٙ٫اإل١تؼ٫ا٬ٞة إٞؼة٬ة الؿح٥ؽاف دؼهاج ٧اٌٞت٬ْ٬ة؟ أ٬ٞؾ
 ٣١اٞحغ٬ٞؾ اؿحغّاء "اٞعٌاب اإل٤ـا٪٤و" ٞحؽْ١ ٖ٬٫ؼكة ٚائ٢ة ة ٣٬ا٣ً٪ٞ
اْٞؼةي ه٬ٛ٤ى ٧إٞؼب اإل١تؼ٫اٞي ،ه١ا اٞح٥اٚه  ِ١إؿؼائ ٝ٬إال زؽء ٨ ٣١ػا
اٞح٥اٚه؟
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ٚغ ٫حضسر ّن٬غ ة٥٢اهذاةً إلخاذاة اٞغهل ٥٨ا ه٥٨اك ،أه ةاؿحذ٢اذ ةْه
اإلخاذاة ْٞالٚاج٩ا اٞحاذ٫ع٬ة ة٪٩٬خ٨ا املٟحض ٣٬ٛب"إؿؼائ "ٝ٬يف إ٫ساخ صُٝ
ٞتْه ٟ٘١اج٩ا اْٞاٛٞة .ه٤ض٤ ٣س٬ت" 0٧امل٥اهذة ال جٕٟي اٞعٌؼ االؿحؼاج٬سي
ل"إؿؼائ "ٝ٬ىلع ز ِ٬٢خهل ا ٣ً٪ٞاْٞؼةي ،هإخاذاة اٞغهل أكذؼ هّ٬ا ّ ٣١ن٬غ
ةػ ،ٜٞه٢١ ٪٨ا جعحل ة ٧خهن ٔ٬ؼ٨ا .أ١ا ا٥ٞعب املسح٬ْ٢ةٗ ،غهذ٨ا ٫حسٟى
يف ج٬ّ٪ة اٞكْ٪ب ةاٞعٌؼ اٞن٤٪٬٩ي ،هجضؼ٫ى٩ا ىلع ذٗى ٧هٛ١اًْح٧
ه٪١از٩ح ٧ةا٪ٞؿائ ٝاملحاصة١ .ا ٫ضَ٢ٟٞ ُٝسحْ٢اةٚ ،غ ال ٫ضٟٞ ٝغهل .هيف كذ٬ؼ
 ٣١األص٬ان ،جىٌؼ إخاذاة اٞغهل إٞى إةغاء ٪١ا٩٘ٚا املتغئ٬ة ًّ ٣ؼ ٙ٫جضؼٜ٫
إخاذاة املسحٗ .ِ٢حضٍ٘ ١اء هز٩٩ا هجْتؼ ّ ٣ظٌ٩ا االؿحؼاج٬سي ،خهن أن
جىِ ٘٤ـ٩ا يف صؼث أ١ام "ز٢اّاة هَ٬٘٬ة م٬٤٪٬٩ة وأٌة" أه أ١ام ٪ٚى
خه٬ٞة ج٢اذز االةحؽار.
داٞذا؛ اٞضك ٠اٞالجاذ٫عي ىلع رّ٢اء املٛاه١ة هق٪٬ظ٩ا هذزاالج٩ا
كحب ّن٬غ يف إصغى جغه٥٫اجْٟٛ١ ،٧ا ىلع أح٬ال ١ضـٗ ٣عؼو راخ٠ٞ" 0٦
٫ـت ٙإلؿؼائ ٝ٬أن أحاٞث ٗ٩٬ٛا ١ـ٢ٟا أه خاّ٬ة  ٣١اٞغّاة امل٘٣٬٨٪
أه ظٌ٬ب ١ـسغ أه أصغ اٞؼٚاة اٞكؼّ ،٣٬٬أو ٫ ٣١ـ ٠٩٬٢املـ٪٢ٟن ظٌأ
ب"ا٢ْٟٞاء" ،إ٩٤ا جـح٩غف ا٢ْٟٞاء اٞض ٣٬٬ٛ٬ٛاملعحن ٣٬يف ا٪ْٟٞم اٞغٛ٬ٚة
هظامة ا٬٘ٞؽ٫اء ا٪٥ٞه٫ة ،ألن أؿاز اٞح٘٪ق يف ّنؼ٤ا  ٪٨ا ٠ْٟٞهاْٛٞال٬٤ة
ا٬٢ْٟٞة ،ةسا٤ب اٞغٛ٢٫ؼاً٬ة هص٪ٛق اإل٤ـان ًتْا ،ه٬ٞؾ اٞحكغخ يف اٞغ٣٫
هإص٬اء ا ٧ٛ٘ٞاٛٞغ ٠٫هاٞض ٠ٟةاٞعالٗة هإقاّة اٞكؼا٬٨ة هجكؼ٫ؾ االؿحتغاخ
هاٞحٛا٬ٞغ اٞتا٬ٞة".
ه٨ػا ٪ٚل ٕ١ؼص ه١غٞؾ ،ه١ضؼُف ٟٞضٛ٬ٛة ،ةٕؼص إظؼاث "إ٫غ٪ٞ٪٫ز٬ا
املٛاه١ة"  ٣١خائؼة اٞنؼاظ اْٞؼةي اإلؿؼائٟ٬ي ،ه ٣١خائؼة اٞنؼاظ ة ٣٬ا٣ً٪ٞ
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اْٞؼةي هاإل١تؼ٫ا٬ٞة اٞسغ٫غة .ه١ا ١ضـٗ ٣عؼو راخ ،٦كْا٪٤ ٠َٞهو ،إال ا٪٢٥ٞدث
اٞػو أؿاء ّن٬غ ٚؼاءج ،٧أه ٚ ٧ْٟٞؼأٚ ٦ؼاءة رائ٘ة هال جؼى اٞضٛ٬ٛة ك٢ا ٨ي.
ٗال اٞك٬ان اٞن٤٪٬٩ي ٕ٫حال "ّ٢ٟاء ا٬٘ٞؽ٫اء ا٪٥ٞه٫ة" هصغ ،٠٨هإال ٗ٘ي أو ظا٤ة
 ٣١االٔح٬ال ؿ٥غظ ٝأح٬ال 0أص٢غ ٫اؿ ٣٬هّتغ اْٞؽ٫ؽ اٞؼ٤ح٬ـي هّتاز
٪١ؿ٪و ه٪١ؿى اٞنغذ ...إٞط؟ هال اإل١تؼ٫ا٬ٞة جٕحال "املحعنن ٣٬يف ا٪ْٟٞم
اٞغٛ٬ٚة هاٞحك٪ٞ٪٥ز٬اة" هصغ ،٠٨هإال يف أو ظا٤ة ؿ٥غظ ٝاظح٘اء امل٩غو ة٣
ةؼكة ،ه٪١ة ّؽ٫ؽ ةالل يف َؼهف ٔا١ىة ،هأح٬ال ك ٣١ ٝصـ١ ٣٬ؼة ه٩١غو
ّا ...ٝ١إٞط؟
ه٫ ٠ٞـتٟٞ ٙك٬ان اٞن٤٪٬٩ي أن أحال ّاملا ٔ٬ؼ ٛ١اهم ،أه ال ٥٫ح٢ي إٞى
١كؼهظ ٛ٢ٟٞاه١ة٘ٗ .ي إ٫ؼان هصغ٨ا ج ُ٠أح٬ال أذةْة ّ٢ٟاء ٪٤هٚ ٣٬٫تٝ
أح٬ال ١ضـٗ ٣عؼو راخ ٠٨ ،٦اٞحا٬ٞة أؿ٢اؤ0٠٨
 ١ـْ٪خ ّٟي ١ض٢غو (.)2080 ١س٬غ ق٩ؼ٫اذو (.)2080 خاذ٪٫س ذوا٫ي ٤ساخ (.)2088 ١نٌ٘ى أص٢غو ذهق.)2082( ٣هك ٠٩ٟكا٪٤ا ١كاذك ٣٬يف اٞتؼ٤ا١ر ا٪٥ٞهو اإل٫ؼا٤ي .ه١ا صاٞة ١ض٢غ اٞؽهاذو
(كان ّى٪ا ةكحائب ّؽ اٞغ ٣٫اٛٞـام) ،امل٥٩غز اٞح٤٪ـي ّ٥ا ةتْ٬غة،
ه١ا أح٬ال ّ٢ٟاء ا٬٘ٞؽ٫اء ا٪٥ٞه٫ة اْٞؼا ٣٬٬ٚةْغ اٞـ٪ٛض اٞذا٤ي ٞتٕغاخ ُّ٥ا
ةتْ٬غة أ٫ىا.
٫ىاف إٞى ك٨ ٝػا ،أن اْٞا ٠َٞاٞػو أقاخ ةّ ٧ن٬غ ٥٫ح٢ي إٞى ١كؼهظ ٪٤هو،
أؿـُ٤ ٧ام ١٪ٚي ج٪ؿْي أ٤حسح ٧د٪ذة داة إ٫غ٪ٞ٪٫ز٬ا "ق٬ْ٬ة إ١ا٬١ة"،
ؿ٬سغ٨ا ّن٬غ يف كحب ٚ ٣١ت" ٝ٬اٞضك١٪ة اإلؿال٬١ة" ه"ز٪٥خ اْٝٛٞ
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هاٞس ..."ٝ٩هٔ٬ؼ٨ا  ٣١كحب اٞع٥٬٢ي .ها٭ن١ ،ا ىلع ّن٬غ إال أن ٫ـاٗؼ إٞى
إ٫ؼان ،ه٫ؽهذ ص٪رة " "٠ٚهٔ٬ؼ٨ا  ٣١اٞض٪راة ا٬٢ْٟٞة اٞك٬ْ٬ة ،ه٬ٞؽذ ةْغ٨ا
اٞذك٥اة اْٞـكؼ٫ة ٟٞس٬ف اُ٥ٞا١ي اإل٫ؼا٤ي ٖٛ٬ٞ ،ة٘٥ـ ٧ىلع اإل٫غ٪ٞ٪٫ز٬ا
اٞحي ٫ؼةى ّ٩٬ٟا اٌٟٞتة هٍ٫ىتٌي هٍ٫ضؼَّص ة٩ا اٞس٪٥خ.
أ١ا خّ٪ة ّن٬غ إٞى ٤تػ اٞكؼا٬٨ة ٠ٟٗ ،جك٨ ٣ي خ٫غن ٗعؼو راخ ،٦هإال ملا
وضى ة٘٥ـ ٧يف ١كؼهظ ٛ١اه١ة ،املٛاه٪١ن ْٗ١ ٧٬ؼُو٪ن ٞك ٝظٌؼ ،هيف
أو هٚث .إن إ٫غ٪ٞ٪٫ز٬ة "امل٪ة أل١ؼ٫كا ،امل٪ة إلؿؼائ٨ "ٝ٬ي اٞحي جؼةى
يف أصىا٩٤ا ٗعؼو راخ ،٦هإن ٨ػا اْٞا ٠َٞاٞػو أقاخ ةّ ٧ن٬غ ٬ٞكؼ ٦أ١ؼ٫كا
هإؿؼائ ٝ٬كؼ٨ا قغ٫غاّ ،كؾ ١ا ٫غُّّ ٧٬ن٬غ هأ١ذا.٧ٞ
-3هنا درل األنازِغّة؟
املار٪٬ٕ٫ن ١ك٪ن ٕ١ؼةي أم٫ ،ٝ٬غاْٗ٪ن ّ" ٣االظح٬اذاة املٕؼة٬ة يف اٞحغ٣٫
هاٞح٢ػ٨ب" ،ه٫غاْٗ٪ن ّ ٣اْٞؼة٬ة ا٘ٞنضى (ق٘٬٩ة هكحاة٬ة) ههصغة ا٣ً٪ٞ
اْٞؼةي٨ .كػا كان املار٪٬ٕ٫ن ،ه١ا رال أٟٔت ٠٩كػٚ ،ٜٞت ٝأن جعحؼ ٠٩ٚةْه
اٞس٬ْ٢اة ا٪ْٞمل٬ة اإل٤ـا٫٪٤ة املؽهٔ٬ة (ال املار٬ٕ٫ة) .ه ٠٨ةػ ،ٜٞال ٫سغهن
صؼزا يف اٞغٗاظ ّٟٗ ٣ـٌ٥٬ي ٌٟٛ٥١ ٣١اة٬١٪ٚ 0ة ،أه إؿال٬١ة ،أه إ٤ـا٬٤ة.
هزغها أ٘٤ـ ٠٩يف اٞضؼكاة هاألصؽاب ا٬١٪ٛٞة (أص٢غ ه٫ض٢ان ٪٢٤دزا)،
هيف اٞضؼكاة اإلؿال٬١ة (ؿْغ اٞغ ٣٫اْٞذ٢ا٤ي ٪٢٤دزا) ،ه٨ي ك٩ٟا صؼكاة
إ٤ـا٬٤ة جغاِٗ ّ ٣اإل٤ـان ةاإل٤ـان يف قؼض اإل٤ـان ،صـب ١ت٩ٕٟا ٣١
اّ٪ٞي ةاٞكؼض اٞحاذ٫عي ،هيف إًاذ اإل٫غ٪ٞ٪٫ز٬اة املحاصة.
هص٬خ ٪ٛ٫ل أص٢غ ّن٬غ (يف ٛ١ال "األ١ار٬ٕ٫ة هاٛٞى٬ة اٟ٘ٞـٌ٬٥٬ة")0
"ٗا٘ٞاّ٪ٟن األ١ار٪٬ٕ٫ن اٞػ ٣٫خاْٗ٪ا خه١ا ّ ٣ظن٪م٬ة هً٬٥ة هق٢ال
إٗؼ٬ٛ٫ة ٫ ٠ٞك٪٤٪ا ٫ـحٌ٪ْ٬ن ٣١ ،ز٩ة ،جكؼ٫ؾ ٘٤ؾ اٞعٌاب املـا٤غ
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ٟ٘ٞـٌ ٣٬أه اْٞؼاق اٞػو جؼهز ٧اٞح٬اذاة املػك٪ذة (ا٬١٪ٛٞة هاإلؿال٬١ة) ،أل٧٤
يف ا٩٥ٞا٫ة ٫نب يف جكؼ٫ؾ اال٤ح٢اء ا١٪ٛٞي اْٞؼةي-اإلؿال١ي ٕ٢ٟٞؼب
هجٕ٬٬ب ٫٪٨ح ٧األمٟ٬ة ،ه ٣١ز٩ة أظؼى٫ ٠ٞ ،ك ٣ةاؿحٌاّح ٠٩إ٤كاذ اٞضٙ
اٟ٘ٞـٌ٥٬ي اّحتاذا ملـا٤غة اٞضؼكة األ١ار٬ٕ٫ة املتغئ٬ة ٞك ٝاٞكْ٪ب
املىٌ٩غة هاملضحٟة"؛ ص٬خ ٪ٛ٫ل دٗ ،ٜٞإ0٧٤
 ٫نٌ ِ٥جْاذوا ة ٣٬املار ٣٬٬ٕ٫هاٞعن٪م٬ح ٣٬اْٞؼة٬ة هاإلؿال٬١ة. ٫ـحتغل إ٫غ٪ٞ٪٫ز٬اة ٤ازْة ه١ؤدؼة هٍ١س٩٬ّٟ ٌِ٢ا ةإ٫غ٪ٞ٪٫ز٬اة خظٟ٬ة ،ةٝه٘١كِّكة.
 ٫ح ٠٨٪اٞغٗاظ ّٟٗ ٣ـٌ ٣٬هاٞكْب اٟ٘ٞـٌ٥٬ي ،ه٫ ٪٨ىْٖ ٚى٬ح٢٩اةامٌ٥اظ اٞح٥اٚىاة اٞؽائ٘ة يف املٕؼب ،كٌٛؼ  ٣١ا ٣ً٪ٞاْٞؼةي.
 ٢٫حل اإلقكا٬ٞة اٞض٬ٛ٬ٛة (١ا اٞـت ٝ٬إٞى ص ٝاٞح٥اٚه ة 0٣٬اٞك٬اناٞن٤٪٬٩ي هكاٗة ا٘ٞئاة االزح٢اّ٬ة يف ا ٣ً٪ٞاْٞؼةي)ٞ ،ناٞش إقكا٬ٞة رائ٘ة
(١ا اٞـت ٝ٬إٞى إ٫ساخ صٟٞ ٝح٥اٚه ة 0٣٬املؽهٔ ٣٬٬ه١ا ًؼأ ىلع األ١ار٣١ ٓ٫
إؿالم هّؼهةة؟)
ه٨ػا ٬ٞؾ خٗاّا ّ٬ٟ٢ا هجاذ٫ع٬ا ّ ٣اٛٞى٬ة اٟ٘ٞـٌ٬٥٬ة ،هال  ٪٨خٗاظ ّ٣
املار ٣٬٬ٕ٫يف قؼً ٠٩املٕؼةي هاْٞؼةي٢٩١ ،ا اخّى أصغ ّن٬غ د ،ٜٞأٖٞ
١ؼة ةْغ أ١ ٖٞؼة.
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املدُر الذالخ :نعار هظّاق جطتّع اإلناراة هالتدصِو
هالعُدان
-1ظّاق الحطتّع:
٫أجي ٨ػا اٞحٌت ِ٬األظ٬ؼ يف إًاذ ّغة ؿ٬اٚاة0
 ؿ٬اق اٞحٌت ِ٬اٞـاة0ٙهٛ٤نغ ة٢٤ ٧ادث اٞحٌت ِ٬اٞـاةٛة اٞحي أوْ٘ث امل ٖٚ٪اْٞؼةي أكذؼ ٢١ا
٪ٚج ،٧هٛ٤نغ ةػ 0ٜٞاج٘ا٬ٚة كا١ب خ٬٘٫غ ( ،)8411اج٘اق أهؿْ١ ،)8441( ٪ٟا٨غة
هاخو ّؼةة (.)8449
 ؿ٬اق اٞح٘ك ٜ٬هاإلوْاف0ه ٪٨ا٪ٞا ِٚاٞػو ٫حعتي ٗ ٧٬ا ٣ً٪ٞاْٞؼةي٥١ ،ػ ؿ٥ة  2088هٚت٩ٟا ،يف كٝ
زؽء  .٧٥١يف املٕؼب اْٞؼةي١ 0كك٬ٞ ٝت٬ا ه١كاك ٝأظؼى ّاٛٞة يف ك ٝخهٞة
ىلع صغة ،يف ٌٛ٥١ة ٩٤ؼ ا١ 0ٝ٬٥ٞكك١ ٝنؼ  ِ١إد٪٬ة٬ا (ؿغ ا٩٥ٞىة)
ه١كاك ٝاٞـ٪خان اٞغاظ٬ٟة (اٞس٪٥ب ها٤حٛال اٞـٌٟة) ،يف ٌٛ٥١ة اٞع٬ٟر0
اٛ٤ـام اْٞؼاق هاٞح٩غ٫غاة املضٌ٬ة ةاٞـْ٪خ٫ة ،يف ٌٛ٥١ة اٞكام١ 0ضاهالة
جأر ٠٫األذخن هاٞىٕي ّ٩٬ٟا هإوْاف ؿ٪ذ٫ا (ةاٞس٢اّاة اإلذ٨اة٬ة ،ه١ؤظؼا
ةٛا٪٤ن ٬ٚنؼ) هجأرٞ ٠٫ت٥ان ه١ضامؼة املٛاه١ة اٞس٪٥ة٬ة ٗ ...٧٬إٞط.
 ؿ٬اق اال٤حعاةاة األ١ؼ٫ك٬ة0ص٬خ ٫ؼى خه٤اٞغ جؼا١ب أن إ٤ساص ٧ل"م٘ٛة اٛٞؼن" ه١ا ٫غِٗ يف اجسا ٦دٜٞ
(جٌت١ ِ٬ا ٢٫ك ٣جٌت ٣١ ٧ْ٬اٞغهٞة اْٞؼة٬ة)؛ ٟٚث٫ 0ؼى جؼا١ب ك ٝد ٜٞهذٚة
ذاةضة ٟٞضن٪ل ىلع أم٪اة 0ا٪٩٬ٞخ األ١ؼ٫ك ٣٬٬هاإل٤س ٣٬٬ٟ٬ا ٣٬٬٥٬٢٬ٞيف
أ١ؼ٫كا ،هكػا ٟٞضن٪ل ىلع ةْه اٞغّ ٣١ ٠ا٪٥ٛٞاة اإلّال٬١ة اٞحي ٢٫حٟك٩ا
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كتاذ "ذأؿ٢ا٬ٞي ا٪٩٬ٞخ" يف اْٞا٨ .٠ٞكػا ٘٫كؼ جؼا١ب يف صُ ٧اال٤حعاةي،
هيف ظٌح ٧اٞحي ٥٫تٕي أن جكح ٝ٢إلٛ٤اد اٞؼأؿ٢ال األ١ؼ٫كي .يف ص،٣٬
جـْى ةْه خهل اٞع٬ٟر (اإل١اذاة هاٞتضؼ )٣٫ه٩ْ١ا اٞـ٪خان (١ؤظؼا) إٞى
إ٤ساج ١ـْا ٦هص ٝةْه ١كاك٩ٟا اإل٬٢٬ٟٚة (أه ٨كػا جؽّ ،)٠ىلع صـاب
"اٞنٖ اْٞؼةي" ه"ص٪ٛق اٞكْب اٟ٘ٞـٌ٥٬ي".
 ؿ٬اق ا٪ٞا ِٚاٞسغ٫غ ل"اٞك٬ان اٞن٤٪٬٩ي"0ص٬خ هّي ٨ػا "اٞك٬ان" ة٢غى صازح ٧إٞى اٞح ٝٔ٪أكذؼ يف املٌٛ٥ة ،و٢ا٤ا
ملناٞض ،٧ة ٝههز٪خٗ .٦ا٘٥ٞي اْٞؼةي ْ٫ ٠ٞغ ٕ٫ؼو إٞؼب اٞؼأؿ٢اٞي أكذؼ ٣١
دو ٚت ،ٝهأًؼاف أ١ؼ٫ك٬ة ّغ٫غة أظػة جٌاٞب ةا٪ْٞخة إٞى اٞغاظ ٝاأل١ؼ٫كي
هذِٗ ا٬ٞغ ّ" ٣مؼاظ ّؼةي-إؿؼائٟ٬ي"  ٠ٞج ٧٥١ ٝ٥أ١ؼ٫كا إال ١ؽ٫غا  ٣١اٞحؼازِ
أ١ام اٞن( ٣٬ةاٞؼٔ٢١ ٠ا أخى إ ٧٬ٞاٞحغظ ٝاأل١ؼ٫كي  ٣١إوْاف  ٣ً٪ٟٞاْٞؼةي،
إال أن ا٪ٞا٬ٔ ِٚؼ ا٪ٞا ،ِٚه١ا كان  ٣١أز ٧ٟاٞحغظٚ ٝغ ج ٠أٟٔت .)٧ه٩ٞػا٫ ،حع٪ف
"اٞك٬ان اٞن٤٪٬٩ي"  ٣١أن ٫تٛى ْ١ؽهال يف ا ٣ً٪ٞاْٞؼةي١ ،ضاًا ةغهل
جْاخ ،٧٫هٛ١اه١ة ١ـٟضة جحؼةل ة ٧اٞغهائؼٗ .كا٤ث "م٘ٛة اٛٞؼن" هكان
"اٞحٌت ،"ِ٬هد ٜٞة٢ذاةة إذواء ل"اٞك٬ان" صحى ٫ح ٠اٞح٘ؼع ٟٞكأن اٞغاظٟي
األ١ؼ٫كي.
 ...إٞط.
٨ػ٨ ٦ي أ ٠٨اٞـ٬اٚاة اٞحي زاء اٞحٌت ِ٬األظ٬ؼ يف إًاذ٨ا.
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-2نعار الحطتّع
أ١ا ١ـاذ اٞحٌتٛٗ ،ِ٬غ جّ ُ٠تؼ ظٌ٪اة0
 اٞعٌ٪ة األهٞى 0اٞحٌت٬ٔ ِ٬ؼ اٞؼؿ٢يه ٪٨جْاهن جضث اٌٞاهٞة٫ ،ك٪ن ؿاةٛا ىلع اٞحٌت ِ٬اٞؼؿ٢ي ،ه٫ك١ ٝ٢ساالة
االٚحناخ هاملعاةؼاة هاٞح٥ـ ٙ٬اْٞـكؼو هاٞس٪٬ؿحؼاج٬سي هاٞذٛايف .هجٜٟ
ظٌ٪ة ةغأج٩ا اإل١اذاة ٥١ػ ؿ٪٥اة ،هكا٤ث ىلع املـح٪ى اٞذٛايف هاٞـ٬اؿي
أكذؼ هو٪صا .دٛاٗ٬ا ،ةح١ ٝ٫٪٢ؼاكؽ اٞح٘ك ٜ٬هاٞال٥ْ١ى يف ّغة خهل ّؼة٬ة
("١ؤ٪٥١ن ةال صغهخ" ،يف املٕؼب هج٤٪ؾ ه١نؼ) .هؿ٬اؿ٬ا ،ةع٪ص ْ١اذك
ةا٪ٞكاٞة  ِ١األ٢ُ٤ة امل٢اْ٤ة (اْٞؼاق٬ٞ ،ت٬ا ،ؿ٪ذ٫ا) .هإ٫غ٪ٞ٪٫ز٬ا ،ةحك٧٫٪
ؿْ٢ة "املٛاه١ة اإلؿال٬١ة" يف كٔ ٣١ ٝؽة هز٪٥ب ٞت٥ان ،ةاٞحؽ٬٨غ يف
ظٌاة٩ا ها٩٬ٗ ٣ٌْٞا ةاإلذ٨اب ...إٞط.
 اٞعٌ٪ة اٞذا٬٤ة 0اإلّالن ّ" ٣م٘ٛة اٛٞؼن"ٗٛغ ؿت٨ ٙػا اإلّالنٍ اٞحٌت ٌِ٬األظ٬ؼ ،زـُا ٥ٞته اٞكْ٪ب هاأل٢ُ٤ة اْٞؼة٬ة.
هيف اٞحـ ،٧ٞ ٙ٫٪ج ٠اٞضغ٫خ ّ ٧٥ك٢كؼهظ كت٬ؼ ٟٞـالم٫ ،عغم ١ناٞش "اٞك٬ان
اٞن٤٪٬٩ي" ها ٣ً٪ٞاْٞؼةي ْ١اٗ .كان د ٜٞة٢ذاةة ج٬٩٢غ ٟٞحٌت ،ِ٬هةضخ ّ٣
اٛٞاة٬ٟة ٞ ٧ٞغى اٞكْ٪ب هاأل٢ُ٤ة.
 اٞعٌ٪ة اٞذاٞذة٢١ 0اذؿة وٕ٪ض ةا٬٥ٞاةة ىلع اٞغهٞة اٞحي ذٗىث "م٘ٛةاٛٞؼن"
ه١ ٪٨ا صغت ةحضؼ٫ه اٞكاذظ األذخ٤ي هاؿحٕالل ١كاك ٧ٟاالزح٢اّ٬ة ٟٞىٕي
ىلع  ٜٟ١األذخن ،هصن ٝأ٫ىا  ِ١املٕؼب  ٣١ظالل "٨س١٪اة إٞكحؼه٬٤ة"
١حكؼذة ،هاٞىٕي ىلع ١نؼ ة٢كك ٝؿغ ا٩٥ٞىة  ِ١إد٪٬ة٬ا ...إٞط.
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 اٞعٌ٪ة اٞؼاةْة 0اإلّالن ّ ٣اٞحٌت ِ٬ةكك ٝذؿ٢ي ه١حغذثٗأّ٥ٟث اإل١اذاة جٌت٩ْ٬ا اٞؼؿ٢ي ةغا٫ة ،د ٠قؼظ اإلّالم األ١ؼ٫كي هاٞع٬ٟسي
ْغُا ؿٟ٘ا .هإٞؼص  ٣١د،ٜٞ
يف اٞح٫٪ٟش ةاٞحضاق خهل أظؼى ،هكأن األ١ؼ ٫ ٠ٞكٌ ٍ١ ٣
كان  0٪٨جاليف ا٤ح٘اوة اٞكاذظ اْٞؼةي يف صاٞة ١ا إدا ج ُ٠اٞحٌت ِ٬ةككٝ
ز٢اّي ٟ٘١ث ،إَ٩اذ ّ٬ٟ٢ة اٞحٌت ِ٬هكأ٩٤ا ظ٬اذ ال ةغ  ٧٥١هال ٘١ؼ ،٧٥١
اّح٬اخ اٞكْ٪ب اْٞؼة٬ة ىلع "اٞحٌت "ِ٬كْ٬ٟ٢ة جحكؼذ ك١ ُٝؼُة هال جع ٖٟؿعٌا
كت٬ؼا (ه١ ٪٨ا ٢٫ك ٣جـ٬٢ح" ٧اٞحٌت ِ١ ِ٬اٞحٌت ،)"ِ٬جكس ِ٬خهل أظؼى ىلع
اٞحٌت ِ٬ةْغ أن جك٪ن اٞكْ٪ب ٚغ اّحاخة ه"ًتْث  ِ١اٞحٌت ..."ِ٬إٞط.
 اٞعٌ٪ة اٞعا١ـة 0اٞحـ ٙ٫٪اإلّال١ي ٞعٌ٪ة "اٞحٌت "ِ٬هجتؼ٫ؼ٨ا ةك ٝاملتؼذاةا٬٩ٛ٘ٞة هاالٚحناخ٫ة هاٞـ٬اؿ٬ة هٔ٬ؼ٨ا
ة٪اؿٌة 0اإلّالم ا٘٬َ٪ٞي اٞػو أظػ ْ٫غُخ املكاؿب اٞحي ؿححضٟٞ ٙٛغهل
املٌتِّْة ،اٞـ٬اؿ ٣٬٬اٞػ ٣٫جت٪٥ا جض٬ٟالة ج ٠جن٩ْ٬٥ا يف املعحتؼاة
اٞن٬٤٪٬٩ة ٥١ػ ر ٣١ةْ٬غ ،ا٩ٛ٘ٞاء اٞػو ةؼّ٪ا يف اٞضغ٫خ ّ" ٣اٞـ٠ٟ
هاٞـالم" يف ظى ُ٠صؼب ٚائ٢ة٫ ،ؼهج وض٬ح٩ا اْٞؼب هاملـ٪٢ٟن ٚت٬ٔ ٝؼ،٠٨
ك٪٫ ٝم ،املض ٣٬ٟٟاالٚحناخ ٣٬٫ا٢ْٞالء هاٞػ ٣٫ةاّ٪ا أ٘٤ـٟٞ ٠٩ؼأؿ٢ال
األز٥تي ...إٞط.
 اٞعٌ٪ة اٞـاخؿة 0اٞغظ٪ل يف ١ـاذ  ٣١اإلٔؼاءاة هاٞح٩غ٫غاة هاٞىًٕ٪اة،ٞح٥عؼض يف ٨ػ ٦ا٬ٟ٢ْٞة خهل أظؼى ،أه ٞحتٛى ىلع اٞض٬اخ  ٣١د ٜٞىلع األٝٚ
هإال ٗ٢ٟادا م٢حث اٞـْ٪خ٫ة ،إال ١ا مغذ ٩٥١ا  ٣١ج٬٢ٟضاة ٥٨ا ه٥٨اك؟
هملادا ؿاذّث ّ٢ان ه١نؼ إٞى اٞح٥٩ئة؟
هملادا ١ا جؽال خهل ّؼة٬ة جٟؽم "اٞض٬اخ" إٞى ٥١٪٫ا ٨ػا؟
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هملادا كان " ٖٚ٪١زاْ١ة اٞغهل اْٞؼة٬ة" وْ٘٬ا ال ْ٫تؼ ّ١ ٣غى مْ٪ةة
املؼصٟة اٞحي ج٢ؼ ٩٥١ا اٛٞى٬ة اٟ٘ٞـٌ٬٥٬ة؟

املدُر الصاةع :فلعطّو نو رّار امللاهنة إلى رّار الحطتّع
 ٠ٞج٥ح َ٧املٛاه١ة اٟ٘ٞـٌ٬٥٬ة ةْغٍ ،هال املٛاه١ة اْٞؼة٬ة اإلؿال٬١ة ظاذث صغهخ
ٟٗـٌ .٣٬إال أ٩٤ا ٩١غخة ،ا٪٬ٞم ،ةاٞحٌت ِ٬أكذؼ  ٣١أو هٚث ١ىى .هأظٌؼ ٣١
اٞحٌت ،ِ٬ة ٝهأصغ ١ـتتاج ٧اٞؼئ٬ـ٬ة٨ ،ػا االٚححال اٞغاظٟي اٞػو ْ٫ا٤ي ٧٥١
ا ٣ً٪ٞاْٞؼةي .يف ؿ٪ذ٫ا اٚححال ،هيف ٬ٞت٬ا ،هاْٞؼاق ،هيف ك ٝخهٞة ّؼة٬ة
أظؼى ٗح٥ة ،ج ٣ّ ٝٛاالٚححال اٞغاظٟي أه جٛحؼب " .٧٥١ظ٬اذ املٛاه١ة" ٪ٌٟ١ب،
هٞك ٣ال ةغ ٪ٚ ٣١ ٧ٞى إ٬٢٬ٟٚة ٫٪ٚة جحت٥ا .٦هخهن د ،ٜٞإ١ا ظ٬ا٤ة هؿ٪ٛض
هاؿحساةة ٟٞىٕ٪ض ،هإ١ا ص ٠ٟةاملٛاه١ة ٗ٪ق قؼهً٩ا اٞحاذ٫ع٬ة.
******
ٛٞغ ١ؼُة املٛاه١ة اْٞؼة٬ة٥١ ،ػ ةغا٫ة أر١ة ٟٗـٌ ٣٬هصحى ا٪٬ٞم ،ةْغة
١ؼاص0ٝ
 اٞذ٪ذة األهٞى 0ه٨ي اٞحي أً٩ٟٛا ق٪٬ح ٟٗـٌ 0٣٬اٞك٬ط اٞضاث أ٣٬١اٞضـ٥٬ي ،اٞك٬ط ّؽ اٞغ ٣٫اٛٞـام ...هٔ٬ؼ٢٨ا .يف ٨ػ ٦اٞذ٪ذة جض ُٙٛاّ٪ٞي
ةاٞعٌؼ "اٞن٤٪٬٩ي" يف أً٪اذ ٦األهٞى ،ص٬خ 0اٞح٩س٬ؼ هاٞح٫٪٩غ هاٞح٥ن٬ب (يف
املـؤه٬ٞاة) هاالّحغاء ىلع اٟ٘ٞـٌ ،٣٬٬٥٬يف َ ٝص٢ا٫ة ةؼٌ٫ا٬٤ة
(إ١تؼ٫ا٬ٞة) ةغا٫ة.
 ا٥ٞامؼ٫ة 0يف ا٥ٞامؼ٫ة جكذ٘ث ا٪ٞصغة اْٞؼة٬ة ،ةْغ١ا هوْث اٞتٟغان اْٞؼة٬ةدٛح٩ا يف ز٢ال ّتغ ا٥ٞامؼ ،ههوْث ز٪٬ق٩ا ذ ٣٨إقاذجٞ ٧ض٪ص "صؼب
 ."8491هد ،ٜٞة٩غف ١ضامؼة "اٞك٬ان اٞن٤٪٬٩ي" هجضؼ٫ؼ ٟٗـٌ .٣٬هةاٞؼٔ٣١ ٠
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ا٩٤ؽام اٞس٪٬س اْٞؼة٬ة يف ٨ػ ٦اٞضؼب ،إال أ٩٤ا ّتؼة ّ١ ٣ضاهٞة زتاذة
٪ٚ٪ٞف اٞت٪ذز٪ار٫اة اْٞؼة٬ة يف هز ٧اإل١تؼ٫ا٬ٞة إٞؼة٬ة هز٩ار٨ا ا٘٬َ٪ٞي
يف املكؼق اْٞؼةي "اٞك٬ان اٞن٤٪٬٩ي".
 ٢ُ٥١ة اٞحضؼ٫ؼ اٟ٘ٞـٌ٬٥٬ةٛٞ 0غ ّتُؼ جأؿ٬ؾ ٨ػ ٦امل٢ُ٥ة ّ ٣ا٤ح٘اوةقْب ،كان يف صازة إٞى ٢٫ ٣١ذ ٧ٟؿ٬اؿ٬ا ه٤ ٠ُ٥٫ىا ٧ٞهك٘اص ٣١ ٧أزٝ
جضؼ٫ؼ أذاو ٧٬املضحٟةٗ .كا٤ث اال٤ح٘اوة األهٞى ( ،)8411هكان االّحؼاف ة٢٢ذٟي
اٞكْب اٟ٘ٞـٌ٥٬ي ،هٞك ٣ةٛ٢اة ٝزغُ ١ك ،ٖٟه٩٤" 0٪٨ا٫ة املٛاه١ة املـٟضة
مل٢ُ٥ة اٞحضؼ٫ؼ اٟ٘ٞـٌ٬٥٬ة".
 املٛاه١ة اإلؿال٬١ةٛٞ 0غ كا٤ث املٛاه١ة اإلؿال٬١ة (ص٢از ،صؼكة اٞس٩اخاإلؿال١ي ،صؽب ا١ )٧ٟٞضاهٞة ٟٞتضخ ّ ٣أؿتاب ا٪ٛٞة  ٣١زغ٫غ ،ةْغ إوْاف
٘ٞنائ ٝاملٛاه١ة ا٬ٞـاذ٫ة ،هظامة صؼكة "ٗحش" .هٚغ أصؼرة ٨ػ ٦املٛاه١ة
ّغة ا٤حناذاة ٬١غا٬٤ة يف 0اال٤ح٘اوة اٞذا٬٤ة ،صؼب ج٪٢رْ١ ،ؼكة "اْٞنٖ
املأك٪ل" ...إٞطٗ ،اؿحضٛث ةػ ٜٞأن جض٪ٞ ٝ٢اء املٛاه١ة يف ر ٣١اٞحؼازِ
هاال٤حكاز هاٞحٌت.ِ٬
******
إن إٞؼص " ٣١اٞحٌت "ِ٬ا٪٬ٞم ٪٨ ،إٗٛاخ ٨ػ ٦املٛاه١ة ٚغذج٩ا ىلع اٞن٪٢خ
ه٪١از٩ة اٞح٪ؿِ اٞن٤٪٬٩ي .هد ٣١ ٜٞظالل0
 ج٘ك ٜ٬ا ٣ً٪ٞاْٞؼةي (هٚغ ةغأ ة٪و٪ج ٗ ِ١ح٥ة "اٞؼة ،"ِ٬يف .)2088 إوْاف "اٞعامؼة اٞنٟتة"  ٣ً٪ٟٞاْٞؼةي١ 0نؼ ( ،)8411اْٞؼاق ( ،)2001ؿ٪ذ٫ا(يف ْ١ؼكة اؿح٢ؼة  2088 ٣١إٞى ا٪٬ٞم)٬ٞ ،ت٬ا ( ...)2088إٞط.
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 إوْاف "اٞعامؼة اٞؼظ٪ة" (ةحْت٬ؼ ّٟي ة١ ٣ـْ٪خ املْك٥ي)  ٣ً٪ٟٞاْٞؼةي0ةغِٗ اٞغهل اٞع٬ٟس٬ة إٞى اٞحٌت ِ٬خْٗا ،ةاإلٔؼاء جاذة ،هاٞحع ٖ٫٪جاذة ،هاٞح٩غ٫غ
أظؼى ...إٞط.
 هك٨ ٝػا ،ؿ٬ـا ٠٨ةكك ٝكت٬ؼ يف ٗؼص اٞضناذ ىلع املٛاه١ة ،صحى ال٫ن٩ٟا ؿالج ،أه ٔػاء إدا كان اٞحس ٣١ ِ٫٪ا٪ْٛٞةاة امل٘ؼهوة ّ٩٬ٟا.
******
مل ٣ؿحك٪ن اٞـٌ٬ؼة يف ٨ػا ا٪ٞا ِٚإدن؟
 ٣ٞجك٪ن إال ل"اٞك٬ان اٞن٤٪٬٩ي" ،يف هًّ ٣ؼةي وْ٩١ ٖ٬ؽهر ه١عحؼق،
أه  ْٝٞةْه أٌٚاذ ٦ؿححض٪ل إٞى ١ـح٥ً٪اة م٬٤٪٬٩ة ٗ٢٬ا ةْغ (ة٢ا ٗ٩٬ا
اٞغهل املٌتُْة).
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املدُر الزانط :الحطتّع الجسِس ..جدلّل نُاكب
-1جطتّع اإلناراة نع "الكّان الصَُّىي" :الُجٌ اْرص للدكاِة
١ ٠٩٘ٞا ٫ضك ٠جٌت ِ٬اإل١اذاة ةكك ٝكا" ِ١ ٝ١اٞك٬ان اٞن٤٪٬٩ي" ،هة٪ؿاًة
أ١ؼ٫ك٬ة (جؼا١ب) ،ال ةغ  ٣١اؿحضىاذ ١ا ٟ٫ي0
 اٞنؼاظ اٞع٬ٟسي-اٞع٬ٟسي  ٪٨يف األم ٝمؼاظ أ١ؼ٫كي-أ١ؼ٫كيٗ ،إدا كا٤ثك ٣١ ٝاٞـْ٪خ٫ة هاإل١اذاة ص٘٬ٟح٢ٟٞ ٣٬س ِ٢اٞن٥اّي املغ٤يٗ ،إن ٌٚؼ إ١اذة
هٗ٬ة (هكػ ٜٞكا٤ث ًٟ٬ة أصغات "اٞؼة٢ٟٞ )"ِ٬س ِ٢اٞن٥اّي اْٞـكؼو يف
أ١ؼ٫كا.
 خه٤اٞغ جؼا١ب  ٪٨امل٢ذ ٝاْٟ٘ٞي ٢ٟٞس ِ٢اٞن٥اّي املغ٤ي ،هٞػ٪٩ٗ ٜٞاؿحؼاج٬س٬ا ىلع ا٬ٛ٥ٞه ١ ٣١ناٞش املس ِ٢اٞن٥اّي اْٞـكؼو .هكػ ٜٞجسغ
اٞـْ٪خ٫ة ٘٤ـ٩ا ىلع ا٬ٛ٥ٞه اؿحؼاج٬س٬ا ٨ ٣١ػا املس ِ٢األظ٬ؼ٩ٗ .ي جؼ٫غ
ص٢ا٫ة ٘٤ـ٩ا ههصغج٩ا هصغهخ٨ا٢٬ٗ ،ا ٫ؼ٫غ  ٪٨جسؽئة ا ٣ً٪ٞاْٞؼةي
هاالؿحذ٢اذ يف صؼهة ٧هٗح .٧٥ه٨ػا  ٪٨ؿؼ اٞحضا ٖٞةُ٤ ٣٬ام ؿ٢ٟان ةّ ٣تغ
اْٞؽ٫ؽ هُ٤ام جؼا١ب.
 ةٛغذ ١ا ٨ي اإل١اذاة ص٘٬ٟة ٟٞـْ٪خ٫ة٩ٗ ،ي جـح ٝٛة٘٥ـ٩ا ّ٣اٞـْ٪خ٫ة –ك٢ا َ ٪٨ا٨ؼ-يف ّغة ٚىا٫اّ 0الٚح٩ا ةإ٫ؼان ،ظٌاة٩ا اٞغ٥٫ي
"اٞضغاد٪و"ّ ،الٚح٩ا ب"اٞك٬ان اٞن٤٪٬٩ي" ...ه٫تٛى اٞـؤال ٌ١ؼهصا ص٪ل
ًتْ٬ة ٨ػا االؿحٛالل ٪٨ ٝ٨ ،اظحتاذ ٞتغائ ٝأظؼى ٫ح ٠أ١ام أّ ٣٬اٞـْ٪خ٫ة؟
أم  ٪٨زؾُ ٥ٞته اٞكاذظ اْٞؼةي هاأل٢ُ٤ة اْٞؼة٬ة ةأ١ؼ  ٣١اٞـْ٪خ٫ة؟
 ؿ٬اؿة جؼا١ب هاوضة جسا ٦ا ٣ً٪ٞاْٞؼةي ،ه٨ي ؿ٬اؿة اٞؼز٪ظ إٞى اٞغاظٝاأل١ؼ٫كي ةغل اال٤حضاذ ظاذز .٧ج٨ ٜٟي ؿ٬اؿة جؼا١ب٢٩١ ،ا ج٥ارل ٥٨ا ه٥٨اك،
27

ه٢٩١ا اج٘ ٪٨ ٙهاملس ِ٢ا٭ظؼ (اْٞـكؼو) يف ةْه املٟ٘اة (٩٥١ا 0إ٫ؼان،
ذهؿ٬ا ،اٞنٟٗ ،٣٬ـٌ ...٣٬إٞط) .هىلع ٨ػا األؿاز ج ٠اٚحؼاج "م٘ٛة اٛٞؼن"،
ص٬خ ؿ٬ح ٠جؼِك "اٞك٬ان اٞن٤٪٬٩ي" هقأ ،٧٤هٞك ٣ةى٢ا٤اة ه١كاؿب ٩ٞػا
"اٞك٬ان".
 ذِٗ أ١ؼ٫كا ٫غ٨ا ّ" ٣اٞك٬ان اٞن٤٪٬٩ي" أ١ؼ جضتػ ٦ك ٝا٪ٛٞى اٞحٛغ٬١ة هكٝصؼكاة اٞحضؼذ ا٥ً٪ٞي اْٞؼة٬ة ،إال أ ٧٤ال ٥٫تٕي أن ٫ح ٠ىلع صـاب ص٪ٛق
"اٞكْب اٟ٘ٞـٌ٥٬ي" ،أه ىلع صـاب صغهخ ا ٣ً٪ٞاْٞؼةي ه١ناٞش ةْه خه٧ٞ
(كاألذخن)٨ .ػا ،هال ٥٫تٕي أن ٛ٫ؼذ "جؼا١ب" ١ن٬ؼ قْب ةأك ٧ٟ٢ههًّ ٣ؼةي
ةأك ٧ٟ٢ةٛؼاذ ا٘٤ؼاخو ،ةْغ اؿحكاذة صٟ٘ائ ٧هاٞح٪اًٗ ِ١ ٙؼٗ ٧ا٬ٛ٥ٞه ،يف
جٕ٬٬ب هج٬٢٩ف هاوش ٞأل٢ُ٤ة هاملٛاه١ة اْٞؼة٬ح .٣٬هةاٞحاٞيٗ ،إن األ٢ُ٤ة
هاٞكْ٪ب اْٞؼة٬ة جؼٗه اؿحؼاج٬س٬ا ٛ١حؼج جؼا١ب (هإن ج٥ارٞث األ٢ُ٤ة ٥١اهَذة
٥٨ا ه٥٨اكٞ ،ناٞش ةْه ٚىا٫ا٨ا املض٬ٟة)٢٩١ ،ا كان جؼا١ب جٛغ٬١ا ةاّحتاذ٦
٢٫ذ ٝاٞؼأؿ٢ا٬ٞة األ ٝٚذزْ٬ة يف أ١ؼ٫كا.
 ال ٫ضٞ ٙإل١اذاة ،هال ٟٞـْ٪خ٫ة ،أن جٛؼذا يف ١ن٬ؼ اٞكْب اٟ٘ٞـٌ٥٬يةكك ٝا٘٤ؼاخو .هال ٫ضٞ ٙإل١اذاة أن جىٕي ،ةأؿا٬ٞت٩ا املْحاخة هاملْؼهٗة،
ىلع اٞغهل داة اٞـ٬اخة ة٩غف ٗؼص "اٞحٌت "ِ٬هاٛٞت٪ل ب"م٘ٛة اٛٞؼن"
ّ٩٬ٟا٪ٛ٤ .ل ٨ػا ،ه٤ضْ٤ ٣ي اٞحضغ٫اة اٞحي جض٬ي ةاٞـْ٪خ٫ة ،ك٢ا ْ٤ي ١ا
٫ؼاخ ٩ٞا  ٣١ج٘ك ٜ٬هجسؽئة  ٣١ظاذز٩ا ،هةحٛ١ ٖ٬َ٪ؼة٩٬ا "زٕؼاٗ٬ا" وغ٨ا.
هٞك١" ،٣ا ٨كػا ج٪ذخ اإلة٫ ٝا ٍْ١اد".
 ٫ضٞ ٙحؼا١ب أن ٥ٍ٫سش ؿ٬اؿح ٧اٞعاذز٬ة ،هيف ماٞض٥ا ؿ٬ك٪ن ج٘ ٧ٚ٪ىلعاملس ِ٢اٞن٥اّي اْٞـكؼو ةك ٝآ٬ٞاج ٧ههؿائ .٧ٟهٞك٥٥ا ال ٛ٤ت ٝأن ٫ح ٠دٜٞ
ىلع صـاب ١ناٞش ا ٣ً٪ٞاْٞؼةي ،هيف ج٬٢٩ف هاوش أل٢ُ٤ح ٧هٛ١اه١ح.٧
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هإن ّغم ٚت٥ٞ٪ا ةػ ٜٞال ٥ْ٫ي اذج٢اء٤ا يف أصىان "املس ِ٢اٞن٥اّي
اْٞـكؼو" هأ٫اخ" ٧٫اْٞؼة٬ة"ٗ ،ح ٜٟذزْ٬ة أظؼى أةكِ هأُِٗ .هإ٥٤ا إد ٤عحٖٟ
 ِ١جؼا١ب جكح٬ك٬ا (هاؿحؼاج٬س٬ا ٗ٢٬ا ٫عل "اٞض ٝاٞػو ٛ٫غٟٛٞ ٧١ى٬ة
اٟ٘ٞـٌ٬٥٬ة")ٗ ،إ ٧٤اؿحؼاج٬س٬ا (يف ا٪ٞا ِٚاْٞاملي كك ،ٝال يف "اٞض ٝاٞػو
ٛ٫غٟٛٞ ٧١ى٬ة اٟ٘ٞـٌ٬٥٬ة") ٫عغ٥١ا ه٥٢٫ض٥ا ٗؼمة  ٣١اؿحٛؼاذً ٢ٟ٢ٟٞة
زؼاص٥ا هز ِ٢ق٥ٟ٢ا.
"-2الحطتّع الجسِس" نع "الكّان الصَُّىي" :نداذِص الزاصّة يف
صصاع ندحسم
٬ٞؾ ّ٬تا أن جغاِٗ اٞكْ٪ب ّ ٣زٕؼاٗ٬اج٩ا هظن٪م٬اج٩ا هؿ٬اخاة خه٩ٞا
ةاإل٫غ٪ٞ٪٫ز٬اة (ةاْٛٞائغ) ،ها٬ْٞب ك ٝا٬ْٞب أن جؽ ٖ٫ج ٜٟاأل٫غ٪ٞ٪٫ز٬اة هّي
رّ٢اء ه٬ٚاخاة أصؽاة٩ا هصؼكاج٩ا .ها٪٬ٞم ،ةْغ أن ًتُْث خهٞة اإل١اذاة ّالٚاج٩ا
" ِ١اٞك٬ان اٞن٤٪٬٩ي" ،جؼخخ اٞكْ٪ب (=اْٞا١ة) ها٬ٛٞاخاة (=اٞعامة) ٘٤ؾ
اٞعٌاب0
 اٞحٌت" ِ١ ِ٬اٞك٬ان اٞن٤٪٬٩ي" ظ٬ا٤ة ٞأل١ة. ٫سب ٛ١اًْة خهٞة "اإل١اذاة". ٗك" ٝاأل٢ُ٤ة" يف اٞغٗاظ ّٟٗ ٣ـٌ ٣٬هص٪ٛق اٞكْب اٟ٘ٞـٌ٥٬ي،هةاٞحاٞي ٗك٩ٟا يف ٪١از٩ة اٞك٬ان اٞن٤٪٬٩ي.
 اٛٞى٬ة اٟ٘ٞـٌ٬٥٬ة ٚى٬ة إؿال٬١ة ،هاٞنؼاظ ىلع ٟٗـٌ ٣٬مؼاظ ّٛغو. جضؼُذ اٞكْ٪ب اْٞؼة٬ة  ٣١االؿحتغاخ  ٪٨اٞض ٝاٞـضؼو ألر١ة اٞكْباٟ٘ٞـٌ٥٬ي.
 -أ١ؼ٫كا ٨ي صا٬١ة "اٞك٬ان اٞن٤٪٬٩ي" يف ا ٣ً٪ٞاْٞؼةي.
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...إٞط ٣١ ،األخا٬ٞر هاألصكام اٞؽائ٘ة هامل٪ا ٖٚهامل٘ا ٠٬٨امل٬حاٗ٬ؽ٬ٛ٫ة اٞحي ال
جعغم اٛٞى٬ة ك٢ا ٪ٌٟ١ ٪٨ب يف ّ ٝٛاٞعامة٢٩١ ،ا كا٤ث ٬٘١غة ٞحضؼٜ٫
اْٞا١ة هإةٛاء اٛٞى٬ة اٟ٘ٞـٌ٬٥٬ة ص٬ة يف داكؼج٩ا هّاً٘ح٩ا.
جْ٬ف اٛٞى٬ة اٟ٘ٞـٌ٬٥٬ة ا٤حكاؿة هّي هٛ١اه١ة ْ١ا٩ٗ ،ي  ٣١ز٩ة
ٔائتة يف ز٨٪ؼ٨ا هزػهذ٨ا اٞحاذ٫ع٬ة ّ ٣هّي أٟٔب اٞعامة ،ك٢ا أ٩٤ا ةغأة
 ٣١ز٩ة أظؼى جحالقى يف داكؼة اْٞا١ة هّاً٘ح٩ا .ه١ا جؼخ٫غ امل٪ٛالة أّال٦
ىلع أ٩٤ا صٛائٚ ٣١ ٙت ٝاٞعامة إال خ ٝ٬ٞىلع ر ٖ٫هّ٩٬ا هوْ٘٩ا امل٩٥سي
هاٗحٛاذ٨ا ٬ٌْ٢ٟٞاة ،هإال ٗك٘٤ ٖ٬ـؼ مغق امل٥او ٣١ ٣٬ٟأز ٝاٛٞى٬ة
هّ٢اٞح ٠٩اٞالهاّ٬ة يف ٘٤ؾ اٚ٪ٞث؟ هك٘٤ ٖ٬ـؼ اٞغٗاظ ّ ٣أذص ٟٗـٌ٣٬
ةاؿحتاصة أذاوي أظؼى  ٣ً٪ٟٞاْٞؼةي؟ هك٘٤ ٖ٬ـؼ اٞغّ٪ة إٞى هصغة ا٣ً٪ٞ
اْٞؼةي ٛ١ؼه٤ة ةغّ٪ة أظؼى إٞى وؼب اٞكْ٪ب ةاأل٢ُ٤ة ،هاٞذا٬٤ة ةاألهٞى؟...
إٞط.
إ٩٤ا إدنّ ،غة أظٌاء جـٛي ٗ٩٬ا اٞعامة ه٨ي ج٥اٚف "اٛٞى٬ة اٟ٘ٞـٌ٬٥٬ة"0
أهال :إخا٤ة "اٞحٌت "ِ٬خهن جكتغ ّ٥اء ٥١اٚكة خهاْٗ ٧اٞـ٬اؿ٬ة هاالٚحناخ٫ة،
هاٞضٛ٬ٛة أن اٞحٌت٬ٞ ِ٬ؾ هاصغا٤ ٪٩ٗ ،حاث قؼهض جاذ٫ع٬ة ةْ٩٥٬ا .هٞػ،ٜٞ
ٗ٬ٟؾ اٞحٌت" ِ١ ِ٬اٞك٬ان" يف ر ٣١ز٢ال ّتغ ا٥ٞامؼ٘٤ ٪٨ ،ـ ٧يف ر٥٥١ا
٨ػا ص٬خ ٫ضحغم اٞنؼاظ ة ٣٬املس ٣٬ْ٢اٞن٥اّ ٣٬٬املغ٤ي هاْٞـكؼو يف
اٞغاظ ٝاأل١ؼ٫كي هظاذز.٧
داىّا :ا٪٩ٞز ب"املٛاًْة" هاٞغّ٪ة إ٩٬ٞا ةاٞؼٔ ٣١ ٠قت ٧اؿحضاٞح٩ا ها٬ْٚا
ٞغى ك ٝاٞغهل ،هاٛٞؼائ ٣ىلع دّ ٜٞغ٫غة .إ٩٤ا قت١ ٧ـحضٟ٬ة " ِ١اٞك٬ان"،
ٗك ٖ٬ؿحك٪ن ٢١ك٥ة هٛ١تٞ٪ة " ِ١اإل١اذاة"؟
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دالذا :اٞغٗاظ ّ ٣اٛٞى٬ة اٟ٘ٞـٌ٬٥٬ة ةْ٢اخاة األ٢ُ٤ة اْٞؼة٬ة ،هاّحتاذ
اٞغٛ٢٫ؼاً٬ة قؼًا الؿحٛالل ا ٣ً٪ٞاْٞؼةي .ه٨ػا صكّ ٠ام ال ٫ـح٠٬ٛ
ج٘ن٬ال ْٞغة اّحتاذاة 0األ٢ُ٤ة اْٞؼة٬ة ٬ٞـث زٍؽذا ١ـحٟٛة ّ ٣اٞؼأؿ٢ال
اْٞامليٞ ،كُ٤ ٝام ١كاك ٧ٟاٞعامة ة ٧ه٨ي يف أٟٔت٩ا ١ؼجتٌة ةاٞـ٬اخة
هاالؿحٛالل ،اٞغٛ٢٫ؼاً٬ة ٬ٞـث قؼًا الؿحٛالل خهل ١سحْ٢اج٩ا ١عحؼٚة
هال صغ٫خ يف قؼض االؿحْ٢اذ هاالظحؼاق إال ّ ٣اال٤حٛال اٞغٛ٢٫ؼاًي (ه٥٨اك
ؿ٬اٚاة ال جضح ٝ٢اال٤حٛال اٞغٛ٢٫ؼاًي ٘٤ـ ...)٧إٞط .هك٨ ٝػ ٦االّحتاذاة
ال ج ِ٥٢األ٢ُ٤ة اْٞؼة٬ة  ٣١اٞغٗاظ ّ ٣ا ٣ً٪ٞاْٞؼةي هٟٗـٌ ٣٬يف صغهخ
امل حاج هامل٢ك ٣جاذ٫ع٬ا ،هٔ٬ؼ د 0ٜٞإ١ا ١ذا٬ٞة جىتُب ا٪ٞا ِٚهجغُٞـ ٧هجض٪ل
ة ٧٥٬هة ٣٬ا ،ْٝٛٞهإ١ا جعادل ةضسة اؿحضاٞة اإلٛ٤اد هاملٛاه١ة.
راةػا :إ٢٨ال قؼهض اٞحاذ٫ط ةاْٛٞائغ ،هجؽ ٖ٬٫اٞح٥اٚه اٞؼئ٬ؾ االٚحناخو
ةح٥اٚه آظؼ ّٛغو .هاٞضٛ٬ٛة أ ٧٤ال جْاذص ة٬ّٛ ٣٬غة "اٛٞى٬ة" هزػهذ٨ا
اٞحاذ٫ع٬ة ،هد ٜٞذ ٣٬٨ة٢غى ٚغذة ٬ٚاخة اٞضؼكاة االزح٢اّ٬ة اْٞؼة٬ة (صؼكاة
اٞحضؼذ ا٥ً٪ٞي ،ه٨ي اٞحي وْ٘ث هجؼازْث ،ه٩٥١ا اٞحي ا٤ضؼٗث أه ا٤ضٟث
هاٛ٤ؼوث) ىلع اؿحغّاء اٞعٌاب اْٛٞغو ملْؼكة ج ٠جضغ٫غ٨ا جاذ٫ع٬ا ك٢ا
٫سب ،ةح٥اٚى٩ا اٞؼئ٬ؾ ،هًؼٗ( ٧٬اٞح٥اٚه) اٞؼئ٬ؾ هاٞذا٪٤و ...إٞط.
ٗ٘ي ج٘ـ٬ؼ٤ا ا٪٬ٞم ،اٞنؼاظ اْٞؼةي-اٞن٤٪٬٩ي  ٪٨يف األم ٝمؼاظ ة0٣٬
اٞؼأؿ٢ا٬ٞة االصحكاذ٫ة إٞؼة٬ة (األ١ؼ٫ك٬ة أؿاؿا) ،هاٞت٪ذز٪ار٫اة اٞحتْ٬ة اْٞؼة٬ة
جسؼُ ٩ْ١ا ةاٚي اٌٞتٛاة االزح٢اّ٬ة يف ٨ػ ٦املْؼكة٢٫ .ذ" ٝاٞك٬ان
اٞن٤٪٬٩ي" اٞؼأؿ٢ا٬ٞة االصحكاذ٫ة إٞؼة٬ة يف ٨ػا اٞنؼاظ ،هدْٞ ٜٞغة ٚؼائ0٣
ٗٚ ٪٩اّغة ٪ٚ ٣١اّغ٨ا اْٞـكؼ٫ة ،هز٩ار  ٣١أز٩ؽج٩ا املعاةؼاج٬ة ،هدذاظ ٣١
أدذّ٩ا اٞحسؽ٫ئ٬ة ،هآٞة  ٣١آالج٩ا املٛ٥تة ّ٘٤ ٣ي "ا ٣ً٪ٞاْٞؼةي" ...إٞط.
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ال جك ك ٝاٞت٪ذز٪ار٫اة اْٞؼة٬ة ا٪٬ٞم اٌٞؼف اٞؼئ٬ؾ يف ٨ػا اٞح٥اٚه اٞؼئ٬ؾ،
ة ٝإ٩٤ا جكٕ ٝىلع األذزش اٌٞؼف اٞذا٪٤و ٗٗ .٧٬غه٩ٞا ١ـحْ٢ؼة اؿحْ٢اذا
زغ٫غا ،هذأؿ٢االج٩ا جتْ٬ة ،هةْه خه٩ٞا (أه أزؽاء  ٣١خه٩ٞا) ١ضحٟة
(كٟ٘ـٌ ،٣٬هؿتحة ه٬ٟ٬ٟ١ة يف املٕؼب) ،ه١سحْ٢اج٩ا هإخاذاج٩ا ١عحؼٚة ...إٞط.
هيف املٛاةٗ ،ٝإن اٞؼأؿ٢ا٬ٞة إٞؼة٬ة ١ضحكَؼة ه١ح٢ك٥ة  ٣١جنغ٫ؼ أر١اج٩ا
إٞى ا ٣ً٪ٞاْٞؼةي ،ك٢ا أ٩٤ا ١ا جؽال ٚاخذة ىلع إٗٛاذ ٦هج٘ك٬ك ٧هٗؼص
اٞحٛـ ٠٬اٞغهٞي  ٧٬ّٟ ٝ٢ْٟٞهإوْاف صؼكاج ٧ا٬٥ً٪ٞة يف ١سحْ٢اج٩ا هيف
ّالٚح٩ا ةاإلخاذاة ...إٞط.
رانعا" :أ١ؼ٫كا" ٬ٞـث هصغة ال ج٥اٚه ٗ٩٬ا ،إ٩٤ا ١سُْ٢ان م٥اّ٬ان ١غ٤ي
هّـكؼو ،هكال٢٨ا ٌ١اٞتان ةض٢ا٫ة "اٞك٬ان اٞن٤٪٬٩ي" يف ا ٣ً٪ٞاْٞؼةي،
إال أن جن٪ذ٢٨ا ٩ٞػ ٦اٞض٢ا٫ة ٫عح١ ٣١ ٖٟس ُِ٢٭ظؼٗ .إدا كان املس ُِ٢األهل
٫ؼ٫غ أن ٥٫ـضب خهن أن ٫ىؼ ة٢ناٞش "اٞك٬ان"ٗ ،إن اٞذا٤ي ٫ؼ٫غ أن ٫ؤ ٧٥ُ١ملؽ٫غ
 ٣١اٞضؼهب هاٞحسؽئة هاالةحؽار هة ِ٬األؿٟضة هاٞؼةش  ٣١اٚحناخ ا٢ٛٞاذ هاٞغّاذة
هاملعغذاة ...إٞط .هةٛغذ ١ا ٤ضٌ١ ٣اٞت٪ن ةْغم اٞح٘ؼ٫ي يف ص٪ٛق اٞكْب
اٟ٘ٞـٌ٥٬ي هصغهخ ا ٣ً٪ٞاْٞؼةي٥ٗ ،ضٌ١ ٣اٞت٪ن أ٫ىا ةاٞتضخ ّ ٣ك٬٘٬ة
إ٤ساج ظ٬اذ "جؼا١ب" خهن أن ٫ك٪ن د ٜٞىلع صـاة٥ا هقْ٪ة٥ا هجاذ٫ع٥ا
هٛ١اه١اج٥ا ،هيف ٔ٬اب اٞحكاهذ ة٥٥٬ا -إخاذاة ،خهل هصؼكاة ازح٢اّ٬ة ،-ك٢ا
ْٟٗث "اإل١اذاة اْٞؼة٬ة املحضغة".
هصـت٥ا يف ظحام ٨ػ ٦اٞحض٬ٟالة أن ٥٤ت ٧ىلع ا٭جي0
 ٣١هازت٥ا اٞح٥غ٫غ ةاٞحٌت" ِ١ ِ٬اٞك٬ان اٞن٤٪٬٩ي" هذٗى ٣١ ،٧هازت٥ا
املـاذّة ٞػ٬ٚ ٜٞاخة هقْ٪ةا ص٬خ ال ٟ٩١ة ٞال٤حُاذ .هٞك ٣١ ،٣هازب اٞؽّ٢اء
ها٬ٛٞاخاة أن ٫حؼ٫ذ٪ا ٬ٟٚال أ٫ىاٗ ،حضث املتغأ إ١كا٤اة جاذ٫ع٬ة جٌٟب ١ؼاّاج٩ا
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هاؿحضىاذ٨ا ٢٩١ا كان امل ٖٚ٪ذاٗىا ٟٞحٌت .ِ٬ة٩ػا جح٬٢ؽ اٞعامة ّ ٣اْٞا١ة،
هخهن ٨ػا اٞحُّ٬٢ؽ ظـاذاة أظؼى ،ها٤حكاؿاة ْٛ٫ب ةْى٩ا ةْىا.
-3اجفاق "إةصاٍّم الزلّل" ه"الزلّل" نيٌ ةصاء :جليّو االخحالل جدث
كياع جعانح السِاىاة الحُخّسِة
أو ١نٟضة ٨ي ج ٜٟاٞحي ٫عغ٩١ا االج٘اق ة ٣٬اإل١اذاة ه"اٞك٬ان اٞن٤٪٬٩ي"
ة٪ؿاًة أ١ؼ٫ك٬ة؟
٫ ٪٨ ٝ٨عغم ١نٟضة اإل١اذاة ه٩ْ١ا اٞـْ٪خ٫ة؟
أم أ٫ ٧٤عغم ١نٟضة "اٞك٬ان" هصغ٦؟
 ٝ٨ؿ٬س٥ي خه٤اٞغ جؼا١ب  ٣١هذاء ٨ػا االج٘اق ق٬ئا؟
 ٝ٨ؿ٬ـح٘٬غ  ٧٥١اٟ٘ٞـٌ٪٬٥٬ن ه ٠٩ْ١ا ٣ً٪ٞاْٞؼةي؟
...
ال ةغ إدن  ٣١جضغ٫غ املناٞش أهال٥ٞ ،ؼى  ٝ٨االج٘اق أّال ٦إةؼا٢٬٨ي أم قٌ٬ا٤ي.
ة٘٥ؾ اٌٞؼٛ٫ة اٞحي ٥٤ؽظ ة٩ا أْ٥ٚة "اٞؼةُا٬٤ة" هاؿحغّاء اإلؿالم ّ ٣خّ٪اة
اٞح٘ك ٜ٬هاٞحسؽئة ها٤ح٩اك صؼ١ة ا ٣ً٪ٞاْٞؼةي ٞناٞش اٌٞؼف األكذؼ ذزْ٬ة يف
اٞغاظ ٝاأل١ؼ٫كي (املس ِ٢اٞن٥اّي اْٞـكؼو)؛ ة٘٥ؾ ج ٜٟاٌٞؼٛ٫ة ،ؿ٥٥ؽظ ّ٣
"االج٘اق اٞذالدي ة ٣٬اإل١اذاة هاٞك٬ان اٞن٤٪٬٩ي هأ١ؼ٫كا" ٥ٚاظ اٞحـا١ش ة٣٬
اٞغ٫ا٤اة اٞذالت 0اإلؿالم ها٪٩٬ٞخ٫ة هاملـ٬ض٬ة.
****
ٞحؼا١ب ١نٟضحان  ٣١هذاء ٨ػا االج٘اق ،ه٢٨ا0
 ١نٟضة اؿحؼاج٬س٬ة 0ا٪ْٞخة إٞى اٞغاظ ٝاأل١ؼ٫كي خهن اإلوؼاذ ة٢ناٞش "اٞك٬اناٞن٤٪٬٩ي".
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 ١نٟضة جكح٬ك٬ة 0أظػ هذٚة ذاةضة ٞال٤حعاةاة األ١ؼ٫ك٬ة املٛتٟة وغ ١ؼقش"املس ِ٢اٞن٥اّي اْٞـكؼو" (اٞت٬٥ة اٞحضح٬ة ٟٞضؽب اٞغٛ٢٫ؼاًي األ١ؼ٫كي)0
ز٪ر ٖ٫ةا٫غن.
****
هٞإل١اذاة هاٞـْ٪خ٫ة ١نٟضة كػ ،ٜٞه٨ي0
اؿح٢ؼاذ ص٢٩٘٬ٟا "جؼا١ب" ذئ٬ـا ٪ٟٞال٫اة املحضغة األ١ؼ٫ك٬ة ،هد ٜٞأؿ٢٩ٞ ٠ٟا
 ٣١مْ٪خ "اٞؼزْ٬ة األ١ؼ٫ك٬ة" اٞحي ج٩غخ٢٨ا هج٩غخ ؿالم هاؿحٛؼاذ ا٣ً٪ٞ
اْٞؼةي٨ .ػا ،هجعغ٢٩١ا اؿحؼاج٬س٬ة "جؼا١ب" ك٢٢ذ٢ٟٞ ٝس ِ٢اٞن٥اّي املغ٤ي،
ص٬خ االٚح٥اظ ةىؼهذة اٞؼز٪ظ إٞى اٞغاظ ٝاأل١ؼ٫كي هإمالص ٧ه١ضامؼة املسِ٢
اٞن٥اّي اْٞـكؼو (١سؽئ ا ٣ً٪ٞاْٞؼةي ةاٞضؼهب هاٞنؼاّاة ة ٣٬املسحْ٢اة
هإخاذاج٩ا).
****

هٟٞك٬ان ١ناٞش أظؼى  ٣١هذاء ٨ػا االج٘اق0
 ٗتاٞحٌت ٧ْ١ ِ٬هجأ ٧٥٬١هص٢ا٫ة ١ناٞضَٚ ٣١ ٧تٌ ٝاأل٢ُ٤ة اْٞؼة٬ة ٚتٝٔ٬ؼ٨ا ،ؿ٬سغ ١ح٘٥ـا آظؼ ٟٞح٪ؿِ هاالظحؼاق هاالةحؽار هاالؿحٕالل هاٞح٩غ٫غ أكذؼ
 ٣١دو ٚت.ٝ
 هةاالّحؼاف ة ،٧ؿُ٘٬ؼ ةاٞغهٞة اٞحي كان ٫ؼا٨ا ٔ٬ؼ ١ـحٛؼة ة٫ ٣٬غ ٧٫إٞىّ٩غ ٚؼ٫ب.
 هةإةؼام ْ١ا٨غاة اٞـالم  ،٧ْ١ؿح٘ٛغ املٛاه١ة اٟ٘ٞـٌ٬٥٬ة اٞسؽء األكتؼ ٣١قؼّ٬ة هز٪خ٨ا ،ك٢ا ؿح٘ٛغ قؼّ٬ح٩ا كاٟ١ة ٗ٢٬ا ٫حْ ٟٙةغٗاّ٩ا ّ٣
ٟٗـٌ ٣٬خهٞةى ٟٟ٘ٞـٌ ٣٬٬٥٬هّام٢ح٩ا اٛٞغز اٞكؼ٬ٔ ٣١ ،ٖ٫ؼ أن ٛ٥ٍ٫ل
٩٥١ا قتؼ هاصغ.
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 ك٨ ٝػا ؿ٬سْ ٝاملٛاه١ة ١ضؼزة يف اٞغٗاظ ٌّ١ ٣اٞت٩ا اٞحاذ٫ع٬ةهاملحْا٨غ ّ٩٬ٟاٟٗ 0ـٌ ٣١ ٣٬اٞتضؼ إٞى ا٩٥ٞؼ ،اٛٞغز ّام٢ة ٟٗـٌ،٣٬
إًالق ؿؼاج األؿؼى٪ّ ،خة اٞالزئ ٣٬هاألؿؼى إٞى ٥١ار ...٠٩ٞإٞط.
 ه١ا أخذا٤ا أالُ ٫ـح٢ؼ ٨ػا "اٞك٬ان" يف ظغ١ة ١ناٞش اٌٞؼف األكذؼ ذزْ٬ة يفأ١ؼ٫كا (املس ِ٢اٞن٥اّي اْٞـكؼو) ،ةْغ أن ٫ك٪ن ٚغ اؿحٕ٘ ٝجؼا١ب ه٧ْ١
األ٢ُ٤ة اْٞؼة٬ة املٌتُْة١ .ا أخذا٤ا أ ٧٤ؿ٬حؼازِ ّ 0٣اؿحعتاذاج ٧اٛٞػذة،
اٞغّاذة ،املعغذاة ،اٞكار٨٪٥٫اة ها٢ٛٞاذ ،اةحؽار اٞـ٬اؿ ٣٬٬هامل٥او ،٣٬ٟظٟٙ
ا٘ٞح ٣ه٤كؼ ا٪٘ٞوى هاْٞتخ يف ا ٣ً٪ٞاْٞؼةي ،اظحؼاق املسحْ٢اة اْٞؼة٬ة
هإخاذاج٩ا ...إٞط١ .ا أخذا٤ا أن ذ٨ان جؼا١ب ؿ٥٬سش ،هأ ٧٤ؿ٪٘٬ر ةاال٤حعاةاة املٛتٟة،
هأ ٧٤ؿ ٬ح٢ك ٣١ ٣ج٬٘٥ػ ١عٌٌ ٧ص٬خ 0ج ٝ٬ٟٛاٞضؼهب هاٞحغظ ٝيف قؤهن
اٞغهل األظؼى إٞى أٚنى صغ هاٞؼز٪ظ إٞى اٞغاظ ٝاأل١ؼ٫كي ة٩غف إمالص.٧
أ٬ٞؾ  ٣١ص٥ٛا أن ٤حع٪ف  ٣١أن ٥٫ال "اٞك٬ان" ١ا ٫ؼ٫غ ٦خهن أن ٫ض ٙٛجؼا١ب
ق٬ئا ٢١ا ٫ؼ٫غ ٦يف اْٞا ٠ٞهيف اٞغاظ ٝاأل١ؼكي؟
****
صغُخها ١ناٞض ٠٩ةْ٥ا٫ة ،هج٪اٗ٪ٛا ةْغ أن ج٥ارل ةْىٞ ٠٩تْه ،هاج٘٪ٛا ىلع
ص٢ا٫ة "اٞك٬ان" خهن اّحتاذ ٞض٪ٛق اٞكْب اٟ٘ٞـٌ٥٬ي يف أذاو ٧٬املضحٟة،
د٪ُ٢٨ ٠ا ةاؿحغّاء "إةؼا ٠٬٨اٞعٞ "ٝ٬ٟحتؼ٫ؼ ١ا ج٪اٌٗ ٧٬ّٟ ٙذأؿ٢االن (ّـكؼو
ه١غ٤ي) يف أذص ٟٗـٌ.٣٬
إةؼا ٠٬٨اٞػو كـؼ األم٥ام ههزغ ا ٧ٟٞةْغ أؿئٟة هق ٪٨ ،ٜاٞػو ٫ؼاخ  ٧ٞا٪٬ٞم أن
٫تؼذ ّتاخة أُِٗ إْ٫ ٧ٞؼٗ ٧اْٞنؼ اٞضاٞي 0اٞؼأؿ٢ال االصحكاذو املح٪صف.
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إةؼا ٠٬٨اٞػو هاز ٧ا٢٥ٞؼهخ ةاٞحأ ٝ١يف  ٜٟ١ا٪َ ٣١ ٧ٟٞا٨ؼ اٌٞتْ٬ة (اإلص٬اء
هاإل١اجة ،اإلج٬ان ةاٞك٢ؾ  ٣١املكؼق) ٪٨ ،اٞػو ٫ؼاخ  ٧ٞا٪٬ٞم أن ٌْ٫تغ اٞؼأؿ٢ال
هأذةاة ٧يف اْٞا.٠ٌٞ
إةؼا ٠٬٨اٞػو جـاءل يف ا٪ٞز٪خ ه ٌةضٌخ ّ ٣صٛ٬ٛح ٧يف  ٟٙٚهقٕٖ ٪٨ ،اٞػو
٫ؼاخ  ٧ٞا٪٬ٞم أن ٌٌ٫تٌِ ةا ٣٬ٛ٬ٞأكتؼ جغ٬ٞؾ يف جاذ٫ط اٞكْب اٟ٘ٞـٌ٥٬ي.
إةؼا ٠٬٨اٞػو  ٝٛ٤اْٞا ٠ٞأز ٣١ ِ٢جْغخ ا٭٩ٞة إٞى ج٪ص٬غ٨ا ٪٨ ،اٞػو ٫ؼاخ ٧ٞ
ا٪٬ٞم أن ٘٫ؼُ٩ٚا ه٫سْ٩ٟا ١حْغخة  ٣١خهن ا ٧ٟٞظغ١ة ٟٞؼأؿ٢ا٬ٞة يف ١ؼصٟة
ج٪صك٩ا هاصحىاذ٨ا هجنغ٫ؼ أر١اج٩ا.
إةؼا ٠٬٨اٞػو زْ ٧٥١ ٝاٛٞؼآن ذ١ؽا ٞإل٤ـا٬٤ة ةن٘ائ٩ا هّغ٩ٞا هذص٢ح٩ا هةضذ٩ا
ّ ٣اٞضٛ٬ٛة هّ٘٫٪ة ذصٟح٩ا يف األذص ٪٨ ،اٞػو ٫ؼاخ  ٧ٞا٪٬ٞم أن ٫ك٪ن وغ
اإل٤ـا٬٤ة هذ١ؽا  ٣١ذ٪١ر ذزْ٬ح٩ا.
إةؼا ٠٬٨اٞػو كان أةىا ٪٩٬ٞخ٫ة ٪١ؿى ه١ـ٬ض٬ة ّ٬ـى هإؿالم ١ض٢غ،
 ٪٨اٞػو ٫ؼاخ  ٧ٞا٪٬ٞم أن ٫ك٪ن ٌ١نغٌذا ٞن٬٤٪٬٩ة "اٞك٬ان" هذأؿ٢ا٬ٞة أ١ؼ٫كا
االصحكاذ٫ة ه"صغاد٫٪ة" هجٌت ِ٬اإل١اذاة اْٞؼة٬ة املحضغة.
 ...إٞط.
****
ٛٞغ خظ٪ٟا ٟٗـٌ ٣٬هاصح٨٪ٟا ةإ٫غ٪ٞ٪٫ز٬اة 0صائي املتكى٬٨ ،ك ٝؿ٢٬ٟان،
أذص املْ٬اخْ١ ،ؼكة ا٩ٞؼ١سغهن" ،أذص ةال قْب هقْب ةال األذص" ...إٞط.
هٚغ جضا٘ٞث اٞتؼهجـحا٤ح٬ة األ١ؼ٫ك٬ة هاٞن٬٤٪٬٩ة "اإلؿؼائ٬ٟ٬ة" يف صٖٟ
"اٞن٬٤٪٬٩ة اٞتؼهجـحا٤ح٬ة" ،جضث ٥ٚاظ "ّ٬ٛغة اٞتغاء /جنض٬ش ظٌأ اٞؼبُ".
ها٪٬ٞم٪٫ ،خهن ج ٣٬٥ٛهجأ ٣٬١اصحالل اٞغهٞة اٟ٘ٞـٌ٬٥٬ة جضث ٥ٚاظ "اج٘اق
إةؼا ٠٬٨اٞع."ٝ٬ٟ
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-4ال جكذصها ىلع الفلٌّ غتس اللٌ ةو ةّة ...فَُ يف ٍشً كغّصً يف
أرصى...
ٞك ٝخهٞةً ٗ٩ٛاء ،جح٢ذ ٝأخهاذ ٠٨يف ا٭جي0
 جتؼ٫ؼ ٚؼاذاة اإلخاذة ةا٪ٛٞل ا٩ٛ٘ٞي. ج ٠٬ُ٥املسح ِ٢ةا٘ٞح٪ى هاٞعٌاب األظالٚي هاْٛٞغو امل٥اؿب. اإلقاذة ىلع اٞضكُام ة٢ا ٫تغه ٪ٚ ٠٩ٞل ؿغ٫غ أه ٚن٪ذ ٗ( ٠٩ه٨ػا ١ا ٫ـ٢ىيف "اٞـ٬اؿة اٞكؼّ٬ة" ب"ا٥ٞى٬ضة").
ؿ٥٬ح٘ه كذ٬ؼهن ة١" 0٠٩ٞ٪ٛا ٨كػا ٥٫تٕي أن ٫ك٪ن ا ،٧٬ٛ٘ٞهإال جض٪ل إٞى
ٗ ٧٬ٛؿٌٟان" .ه٤ض٪ٛ٤ ٣ل" 0إ ٧٤كػ ،ٜٞهإال ملا كان ٗ ٌ٧٬ٛخهٞة .إ ٧٤يف صازة
إٞى ٫" ٣١ض٥١ ٙٛاً "٧يف اٞـ٬اؿة هاالٚحناخ هاالزح٢اظ ،يف اٞغهٞة
هاملسحْ١ ِ٢ا .هإنِ ٫ ٠ٞك ٣جاةْا ٞـاؿة اإلخاذة يف اٞغهٞةٗ ،إ ٧٤ؿ٬ك٪ن جاةْا
ال ١ضاٞة ملُ٥ؼو هرّ٢اء اٞضؼكاة هاألصؽاب يف املسح .ِ٢ه٨كػاٗ ،إ٥٤ا ال ٤ضك٠
ىلع ذزْ٬ة ا ٧٬ٛ٘ٞأه جٛغ٬١ح ٧إال ةحضغ٫غ ١نٟضة اٞس٩ة اٞحي ٫عغ٩١اٝ٩ٗ 0
٫ ٪٨عغم اٌٞؼف اٞؼزْي يف اٞحاذ٫ط؟ أم اٌٞؼف اٞحٛغ١ي ٗ٧٬؟ هك٢ا أن يف
املسح ِ٢أًؼاٗا ذزْ٬ةٗ ،إ٥٤ا ٤سغ٨ا يف اٞغهٞة أ٫ىا ،هٞك ٝد ٜٞقؼً٧
اٞحاذ٫عي اٞعاش هاْٞام.
إ٥٤ا ٬ْ٤ف ا٪٬ٞم يف قؼض ّام ٫ؤًؼ ٦اٞح٥اٚه ة 0٣٬اٞؼأؿ٢ا٬ٞة إٞؼة٬ة
املح٪صكة املضحىٌؼة ،هة٪ذز٪ار٫اة خهل اٞس٪٥ب جسؼُ ٩ْ١ا إٞى ٨ػ ٦املْؼكة ١ا
جضح٩ا ٗ ٣١ئاة هًتٛاة ازح٢اّ٬ة.
ك٢ا أ٥٤ا ٬ْ٤ف يف اٞكؼهض اٞعامة ٞك ٝخهٞة  ٣١خهل ا ٣ً٪ٞاْٞؼةي ىلع
صغة٩ٗ ،ػ ٠ٞ ٦جـحك ٝ٢هصغج٩ا اٞحؼاة٬ة ةْغ (املٕؼب) ،ه٨ػ ٦جْ٬ف ىلع
ه١ ِٚكك ٝامل٬ا ٦هج٩غ٫غ٨ا  ٣١صغهخ٨ا إٞؼة٬ة (١نؼ) ،ه٨ػ١ ٦ضحٟة ةٛاّغة
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ّـكؼ٫ة ه١عاةؼاج٬ة ٔؼة٬ة ٥١ػ ّام  8491م (ٟٗـٌ ،)٣٬ه٨ػ٩١ ٦غخة ٣١
صغهخ٨ا األٚؼب إ٩٬ٞا ق٬ْ٬ا هظ٬ٟس٬ا هيف ٛ١غذاج٩ا هدؼهاج٩ا هظا١اج٩ا
(اٞـْ٪خ٫ة) ،ه٨ػ٩١ ٦غخة ةاٞحٌؼف هاإلذ٨اب ةْغ أن أص ٦٪ٟة٩ا جضث ٥ٚاظ
"اٞذ٪ذة ىلع اؿحتغاخ صك ٠اٞتْخ" (ؿ٪ذ٫ا) ،ه٨ػ ٦اؿحت٬ش ٩ٌ٘٤ا هٔار٨ا
اٌٞتْ٬ي ةْغ أن أ٢٩٢ُ١ا ا٬ْٛٞغ اٞك٬٩غ (٬ٞت٬ا) ،ه٨ػ ٦أمتضث ١الدا ٪ٟ٘ٞوى
جضث ٥ٚاظ "خٛ٢٫ؼاً٬ة ال جْكؾ إال ٗ٪وى املسح( "ِ٢ج٤٪ؾ) ،ه٨ػ ٦أمتضث
أزؽاء ةْغ أن هصُغ٨ا اٞؽّ ٠٬مغام صـ ٣٬ةاٞضغ٫غ ها٥ٞاذ (اْٞؼاق) ،ه٨ػٔ ٦غة
ج٥حر ا٪ْٞمل ٣٬٬ها٢ْٞالء –ةْغ أن كا٤ث ج٥حر أ١ذال ٩١غو ّا ٝ١هصـ١ ٣٬ؼهة
هز٪ذث صاهو٪ٞ-ال ١ا جٛ٥ػ" ٦املٛاه١ة اٞس٪٥ة٬ة" ١ ٣١اء هز٩٩ا (ٞت٥ان) ،ه٨ػ٦
أمتضث جكك١ ٝالدا ٞح٩غ٫غ اٞـْ٪خ٫ة "ص٪د٬ا"  ٣١صغهخ٨ا اٞس٪٥ة٬ة
هاٞس٪٥ة٬ة إٞؼة٬ة (ا ...)٣٢٬ٞإٞط.
٨ ٝ٨ػا  ٪٨ا٪ٞا ِٚاٞػو ؿ٥٥نؼ ةٟٗ ٧ـٌ ٣٬هاٞكْب اٟ٘ٞـٌ٥٬ي؟
٨ ٝ٨ػا  ٪٨ا٪ٞا ِٚاٞػو ؿ٥ؼٗه ٗ" ٧٬اٞحٌت "ِ٬ه٪٤از" ٧٬ٗ ٧ظ٬ا٤ة  ٣١ظان
ا ٣ً٪ٞاْٞؼةي"؟
أو ْٗ ًٝأ٤حر ٨ػا ا٪ٞا ِٚاملحأظؼ؟
إن اٞػ ٣٫ؿا٪٢٨ا يف إ٤حاث ٨ػا ا٪ٞا ،ِٚهأوْ٘٪ا "ا ٣ً٪ٞاْٞؼةي" هزّْ ٦٪ٟؼوة
ٞالةحؽار هاٞحسؽئة؛ أهٞئ ٠٨ ٜاٞػ٫ ٣٫نغُّ٪ن ذؤهؿ٥ا ا٪٬ٞم ةاؿح٥كاذ جٌتِ٬
ٛغَم اإل١اذاة ىلع ٨ػ ٦اٞعٌ٪ة املؼٗ٪وة
"اإل١اذاة اْٞؼة٬ة املحضغة" .هٗ٢٬ا ج ِ
ّؼة٬ا هإؿال٬١اٛٗ ،غ أٚغ٪١ا  ٠٨ىلع ظٌ٪اة ؿاةٛة أُِٗ ٩٥١ا .جـْى ٨ي
إٞى إ٤ساج ٛ١حؼج جؼا١ب ىلع صـاب ص٪ٛق اٞغهٞة هاٞكْب اٟ٘ٞـٌ٣٬٬٥٬
ها ٣ً٪ٞاْٞؼةي كك٢٬ٗ ،ٝا ؿْ٪ا ٚ ٠٨ت٩ٌٟا هخهن أن ٫ضاؿت ٠٩أصغ –ه١ا را٪ٞا
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٫ـْ٪ن-إٞى اؿحتاصة ك ٝخهٞة داة ؿ٬اخة ةإ٘٤اد "ا٪٘ٞوى اٞعالٚة" كـ٬اؿة
ذزْ٬ة ألكذؼ األًؼاف ذزْ٬ة يف اٞغاظ ٝاأل١ؼ٫كي هيف اْٞا ٠ٞكك.ٝ
هص٬خ اّحتَؼ ٗ٩ٛاؤ ٠٨أةٌاال هد٪اذا ه٥١او ٣٬ٟيف ؿت ٝ٬اٞضؼ٫ة هاٞغٛ٢٫ؼاً٬ة،
ملا أٗح٪ا أ٫ام "ٗح٥ة اٞؼة "ِ٬ةٛح٢ْ١ ٝؼ اٛٞػايف ،هملا ٚا٪ٞا ةع٬ا٤ة ١ض٢غ ؿْ٬غ
ذ١ىان اٞتً٪ي ل"ا ٞكْب اٞـ٪ذو" ،هملا خّ٪ا إٞى أن جكحْ٬٤ ٝؼان ا٘ٞح٥ة يف
ك١ ٝكان؛ ص٬خ اّحتؼه ٠٨كػ٨ ،ٜٞا  ٠٨ا٪٬ٞم ْ٫حتؼهن ا ٧٬ٛ٘ٞاة ٣ة٬ة "ٌ١تْا
ه١تؼُذا ٞع٬ا٤ة ٚىا٫ا األ١ة" .ه١ا د٤ب اة ٣ة٬ة إدا ؿحؼ "ظ٬ا٤ة آل ٬٩٤ان هآل
١كح٪م" ة٥ٛاظ "ؿالم اإلؿالم" ك٢ا ؿحؼ ظنٌٚ ٧١٪تِ ٧ٟظ٬ا٤ة "آل دا٤ي" ة٥ٛاظ
"صؼ٫ة اإلؿالم"؟ د٤ت ٧ا٪ٞص٬غ  ٪٨أن اٞع٬ا٤ة األهٞى اؿحْنث ىلع االؿححاذ،
ٗ٢٬ا اؿحْنث اٞذا٬٤ة ىلع اإل٫ساخ هاإلَ٩اذ .هاٞضٛ٬ٛة أن اٞع٬ا٤ةٌ ظ٬ا٤ةي٢٩١ ،ا
اؿححؼة ،ه٢٩١ا أٍٞتَـث  ٣١أْ٥ٚة.
٬ٞـث اإل١اذاة هصغ٨ا اٞحي جـحٌٛب ا٩ٛ٘ٞاء هجٞ ٠٩َ٘٪ناٞش ؿ٬اؿاج٩ا،
ة ٝإن ٌٚؼ ج٘ٚ٪ث ّ٩٬ٟا يف د ،ٜٞه٢٨ا ْ١ا ٫عحٟ٘ان ّ ٣اٞـْ٪خ٫ةٗ .إدا
كا٤ث ٨ػ ٦األظ٬ؼة ١ـحٟٛة ة٘٩ٛائ٩ا ه٘١ح٩٬ا ه١ؤؿـاج٩ا اٞغ٬٥٫ةٗ ،إن
اإل١اذاة هٌٚؼ ج٘حٛؼان إٞى د١ ،ٜٞا زْ٢٩ٟا ٫ح٩اٗحان ىلع ٗ٩ٛاء دهو قؼّ٬ة
هقْت٬ة ٞحتؼ٫ؼ ؿ٬اؿاج٢٩ا ةا٪ٛٞل ا٩ٛ٘ٞيٗ .ك ٧٬ٛٗ ٣١ ٠ذٗه أن ٫ك٪ن
"ٗ ٧٬ٛؿٌٟان" يف هً٬ٞ ،٧٥سغ ٘٤ـ ٧٬ٛٗ" ٧ؿٌٟان" يف ةٟغ آظؼ .هك٣١ ٠
ٗٗ ٧٬ٛؼُ " ٣١إ١اذة ٥١اوٟة" (٢٩١ا أظٌأة هاةحؽُة) إٞى أظؼى "ّٟ٬٢ة" ،أه ٣١
"خهٞة ّؼٛ٫ة" إٞى أظؼى "ًاذئة ههَ٬٘٬ة" .هك٢ا جؼك اة ٣ة٬ة "١ضُؼاة"
ق٬ٛ٥ي ١ـحٕ٬٥ا ّ٩٥ا ة٢آخب "آل ٬٩٤ان هآل ١كح٪م"ٛٗ ،غ جؼك آظؼهن املٕؼب
ه٪١ذ٫حا٬٤ا ها ٣٢٬ٞه١نؼ هج٤٪ؾ هؿ٪ذ٫ا ...إٞط؛ ١ـحٕ٩٥ّ ٣٬٥ا ةسؽٌّ ٝ٫اء "آل
دا٤ي".
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اٞك ٝ٬ة٢ك٬ا١ ٪٨ ٣٬ٞا ٫سب أن ٤ؼٗى ٧يف صك٥٢ا ىلع "ٗ٩ٛاء اْٞنؼ" ،ه٣١
٫غاِٗ ّٟٗ ٣ـٌ ٣٬ال ٥٫تٕي  ٧ٞأن ٫ع٪ن ٚى٬ح٩ا ةاصح٪اء "املٛاه١ة" ٞناٞش
"املس ِ٢اٞن٥اّي اْٞـكؼو األ١ؼ٫كي" (هؿ٬اؿ٬اٞ ،ناٞش "اٞغٛ٢٫ؼاً ،)"٣٬٬ك٢ا ال
٥٫تٕي  ٧ٞأن ٫ضامؼ٨ا ةحسؽئة ا ٣ً٪ٞاْٞؼةي هة٥ٟٛح ٧ةا٘ٞح ٣هاٞضؼهب.
-5ال ىصِس الصالة يف املعجس األكصى! ىصِس خق الشػب الفلعطّيي
ملادا ٫غاِٗ اْٞؼب هاملـ٪٢ٟن ّٟٗ ٣ـٌ٣٬؟
٫ ٝ٨غاْٗ٪ن ّ٩٥ا ٞك٩٤٪ا أذوا إؿال٬١ة ٗضـب؟ أم أل٩٤ا أذص ٕ١حنٌتة
ٞكْت٩ا ه٩٥ً٪ٞا اْٞؼةي ٗ٪ق ك ٝدٜٞ؟
 ٝ٨ا٩ٞغف  ٣١اٞغٗاظ ّ٩٥ا  ٪٨اٞنالة يف أٚنا٨ا هقغ اٞؼصال إ٩٬ٞا؟ هٝ٨
ا٩ٞغف  ٣١د ٪٨ ٜٞاٞغٗاظ ّ ٣أذص اإلؿؼاء هاملْؼاث أل٩٤ا كػٗ ٜٞضـب؟
ْ١ ٝ٨ؼكح٥ا ٗ٩٬ا ْ١ ٣َ١ؼكح٥ا اٛٞغ٢٫ة " ِ١ا٪٩٬ٞخ"؟ ه٪٩٫" ٝ٨خ اٞح٪ذاة" ٠٨
"٪٩٫خ م٪٬٩ن"؟
 ٝ٨جأؿؾ "اٞك٬ان اٞن٤٪٬٩ي" ىلع أؿاز ّٛغو؟ أم أن "ا٬ْٛٞغة اٞن٬٤٪٬٩ة"
كا٤ث "أخ٪ٞزة" ٗٛي ٞحضؼ٫ه اٞـػث هإظ٘اء املناٞش اٞض٬ٛ٬ٛة ٞحأؿ٬ؾ
اٞك٬ان هص٢ا٫ح ٧يف أذص اٟ٘ٞـٌ٣٬٬٥٬؟
 ...إٞط.
أؿئٟة هٔ٬ؼ٨ا ٣ٞ ،جحن٪ذ ٬ٚاخة املٛاه١ة ٚى٬ح٩ا جن٪ذا ؿغ٫غا ١ا  ٠ٞجسب
ّ٩٬ٟا إزاةة ؿغ٫غة .هاإلزاةة ال جْ٥ي جن٪ذ اٛٞى٬ة يف اٞػ ٣٨ةْ٬غا ّ٣
ها٩ْٚا ،ةٛغذ ١ا جْ٥ي جن٪ذ٨ا املٌاة٩ٞ ٙػا ا٪ٞا .ِٚإن اٞضٛ٬ٛة ٬ٞـث ٨ي ١ا
٫ـتش يف ظاًؼ ا ٧٬ٛ٘ٞأه امل٘كؼ  ٣١ظ٪اًؼ ،هإ٢٤ا ٨ي ةضخ ًّ ٣تْ٬ة
اٞنؼاظ ة٥٥٬ا (كّ ٣ً٪ؼةي) هة" ٣٬اٞك٬ان اٞن٤٪٬٩ي" يف ّا ٠ٞذأؿ٢اٞي ١حٕ٬ؼ.
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هىلع ٨ػا األؿاز ،جحضغخ ّالٚة اٞك٬ان اٞن٤٪٬٩ي ةاملؼكؽ اٞؼأؿ٢اٞي ٣١
ز٩ة ،هة٥ا  ٣١ز٩ة أظؼى ،هد ٣١ ٜٞظالل جضغ٫غ ّالٚح٥ا ة٩ػا "املؼكؽ"
(اٞؼأؿ٢اٞي) .هةْغ جضغ٫غ ٨ػ ٦اْٞالٚاة اٞذالت ،ؿ٬ك٪ن ةإ١كا٥٤ا آ٤ػاك اؿحغّاء
"اٞضٛائ ٙاْٛٞغ٫ة" اٞحا٬ٞة0
******
 ٟٗـٌ ٣٬أذص ٞأل١ة اإلؿال٬١ة0ةأو ٥ْ١ى ؿحك٪ن ٟٗـٌ ٣٬أذوا ٞأل١ة اإلؿال٬١ة؟ إ٩٤ا أذص ٞكْت٩ا ،هقْت٩ا
ّؼةي إؿال١ي .هٗ٩٬ا ،جٍـح٩غٌف "اؿحؼاج٬س٬ة اإلؿالم" ك٢ا جـح٩غف يف
ٔ٬ؼ٨ا  ٣١اٞتٟغان اْٞؼة٬ة هيف اْٞا .٠ٞإن "اٞك٬ان اٞن٤٪٬٩ي"  ٝ٢ْ٫ةاٝ٬ٟٞ
ها٩٥ٞاذ ةٕؼص ٤كؼ ا٪٘ٞوى هاٞكػهد هاٞـ٪ٟك اٞس٥ـي إٞاة٪و ه"اٞح٘ك٬ؼ"
اْٞتذي يف م٘٪ف اٞكتاب اٟ٘ٞـٌ٥٬ي ،هاملـح٩غٌف يف ٩٤ا٫ة املٌاف
 ٪٨األؿؼة اٟ٘ٞـٌ٬٥٬ة امل٥اوٟة هاأل١٪١ة ها٪ٞاَٞغ٫ة .إن "اٞك٬ان" ٫ـْى إٞى
جنغ٫ؼ ك١ ٝا ْ٫ا ٣١ ٧٬٤أر١اة أظال٬ٚة إٞى اٞكْب اٟ٘ٞـٌ٥٬ي ،ه ٪٨يف دٜٞ
"اة ٣ةاذُ" ٟٞؼأؿ٢ا٬ٞة إٞؼة٬ة يف ١ؼصٟة ج٪صك٩ا هاصحىاذ٨ا هجنغ٫ؼ أر١اج٩ا
إٞى خهل اٞس٪٥ب .هجأةى األؿؼة امل٥اوٟة يف ٟٗـٌ ٣٬إال أن جذتث اْٞكؾ،
ةاٞؼٔ٢١ ٠ا أمتش ٫ض٬ي ةاٞكتاب اٟ٘ٞـٌ٥٬ي ه٫ح٩غخ ٠٬ٚ ٣١ ٦اٞال١تاالة
هاٞكـ ٝهٗٛغان األ ٝ١هؿٞ٪٬ة األظالق ها٘ٞكؼ (ك٢ا  ٪٨اٞكأن ةا٥ٞـتة ٟٞكتاب
اْٞؼةي) ،هأٟٔب ٨ؤالء  ٣١أة٥اء "اٞى٘ة إٞؼة٬ة".
******
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 اٛٞؼآن هاٞـ٥ة ٥٫نان ىلع ص ٙاملـ ٣٬٢ٟيف أذص ٟٗـٌ0٣٬ٗاٛٞغز ٨ي" 0اٛٞتٟة األهٞى ،هأذص اإلؿؼاء هاملْؼاث ،هداٞخ املغن املُْ٢ة،
هأذص ا٥ٞت٪اة هاٞتؼكاة ،هأذص اٞؼةاض هاٞس٩اخ" .هك ٝد ٜٞة٥ن٪م ٣١ ٧اٛٞؼآن
اٞكؼ ٠٫هاٞـ٥ة ا٥ٞت٫٪ة اٞكؼ٘٫ةٗ ،ال ج٥ؾٌ ّٛائغ ا٥ٞاز (اإل٫غ٪ٞ٪٫ز٬اة املؤدؼة)
ةاٞضٛائ ٙامل٪و٬ّ٪ة ْ٢ٟٞاذك.

11

******
 "ا٪٩٬ٞخ" أقغُ ّغاهة ٟٞػ ٣٫آ٪٥١ا0يف كحاةْ١" ٧ؼكح٥ا  ِ١ا٪٩٬ٞخ" ،12ال ٫كاخ ؿ٬غ ٌٚب ٫عؼث ،يف جضغ٫غٞ ٦حٜٟ
املْؼكة ٣ّ ،دالدة ٌٟٛ٥١اة0
أهالّ ،غم زا٨ؽ٫ة اٞس٪٬س اْٞؼة٬ة مل٪از٩ة "اٞك٬ان اٞن٤٪٬٩ي" (ْ٫تؼ ؿ٬غ
ٌٚب ب"ا٪٩٬ٞخ" ةغل "اٞك٬ان") ،ةـتب ج٘كي ا٘ٞـاخ األظالٚي هاٞس٥ـي يف
م٘٩ٗ٪ا .هةتْغ٨ا ّ ٣اإلؿالم ،جتحْغ ّ ٣ا٥ٞنؼ.
دا٬٤ا ،ظٌة "اٞك٬ان" ("ا٪٩٬ٞخ" يف جْت٬ؼ ؿ٬غ ٌٚب) ٨ي "٤كؼ اإلٞضاخ هاةحؽار
اٞضكام ة٘ىائض ٝ٢ْٟٞ ٠٩ىلع د٬ٟٗ ،"ٜٞؾ مغٗة أن ٫ك٪ن "ٗؼه٫غ ه١اذكؾ
هخهذكا "٠٫ك٪٩٫ ٠٩ٟخا .إن ا٩ٞغف  ٣١ك ٝد ٪٨ ٜٞجض٬٬غ ك ٝاألخ٫ان (ٔ٬ؼ
ا٪٩٬ٞخ٫ة) ملٝء ٗؼاع ظُٟ٘ح ٧ةا٪٩٬ٞخ٫ة ،ه٨ػا ١ ٣٬ّ ٪٨ا ج" ٧ٞ٪ٛةؼهج٪ك٪الة
صك٢اء م٪٬٩ن".

٪٫-88ؿٖ اٛٞؼواهو ،اٛٞغز ٚى٬ة ك١ ٝـ١ ،٠ٟكحتة ه٨تة ،اٌٞتْة اٞذا٬٤ة ،2000 ،ا٘ٞنٝ
األهل.
-82ؿ٬غ ٌٚبْ١ ،ؼكح٥ا  ِ١ا٪٩٬ٞخ ،خاذ اٞكؼهق ،اٌٞتْة اٞذا٬٤ة ّكؼة.8441 ،
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داٞذا" ،ا٪٩٬ٞخ" أّغاء ٢ٟٞـ ٣٬٢ٟة٥ل اٛٞؼآن ،ة ٝإ ٠٩٤أقغ ّغاهة ٢ٟٞـ٣١ ٣٬٢ٟ
ٔ٬ؼ ،٠٨هد١ ٜٞنغاٚا ٪ٛٞل ا ٧ٟٞجْاٞى" 0لحجسنّ أشس الياس غساهة للشِو
آنيُا الَُّد هالشِو أشصكُا".

13

ه٨كػا ،جنتش اٛٞى٬ة اٟ٘ٞـٌ٬٥٬ة ٚى٬ة ّٛغ٫ة يف ز٨٪ؼ٨ا ّ٥غ ؿ٬غ
ٌٚب ،هال ج٘ـُؼ ةا٪ْٞا ٝ١األظؼى (االٚحناخ٫ة هاالزح٢اّ٬ة هاٞـ٬اؿ٬ة) إال ّؼٌوا.
ٗ٩ؽ٢٫ة " "91ؿتت٩ا اٞتْغ ّ ٣اإلؿالم ،ه٬ٞؾ جع ٖٟاٞس٪٬س اْٞؼة٬ة  ٣١ص٬خ
ّٛال٬٤ح٩ا هصغادة جعٌ٩ٌ٬ا ك٢ا ٫نؼج ٫اؿ ٣٬اٞضاٍٗ يف "اٞحسؼةة
ا٬٘ٞح٥ا٬١ة" ،هال " ٪٨اٌٞتْ٬ة اٞت٪ذز٪ار٫ة ٬ٟٛٞاخة اْٞؼة٬ة" ك٢ا ٫ؤكغ ىلع دٜٞ
٩١غو ّا.ٝ١
ه"اٞن٬٤٪٬٩ة" صؼكة خ٬٥٫ة ،ه٬ٞـث صؼكة هَ٬٘٬ة جع٘ي "ةعٌاة٩ا
اٞن٤٪٬٩ي" ١ناٞض ٧ه١ناٞش إٞؼب اٞؼأؿ٢اٞي يف ا ٣ً٪ٞاْٞؼةي ،هكػٜٞ
٢٫ك٥٥ا أن ٪ٛ٤ل ةا٥ٞـتة ل"اٞك٬ان اٞن٤٪٬٩ي" ("اٞغهٞة").
أ١ا "ا٪٩٬ٞخ" ٗ ٠٩أّغاء ٢ٟٞؤ ٣٬٥١يف ك ٝر١ان ه١كان ،خهن ج٬٬٢ؽ ة٪٩٫" ٣٬خ
ة٥ي ؿْغ" ه"٪٩٫خ املغ٥٫ة" يف ر ٣١اٞؼؿ٪ل ا( ٠٬ُْٞش) ،هال ة" ٣٬ا٪٩٬ٞخ٫ة"
ه"اٞن٬٤٪٬٩ة" يف ر٥٥١ا ٨ػا .هاٞضٛ٬ٛة ،أن "٪٩٫خ املغ٥٫ة" كا٪٤ا جضؼ٣٬٬٘٫
ّكؾ "٪٩٫خ ة٥ي ؿْغ" .هكػ٨ ٜٞي "اٞن٬٤٪٬٩ة" ا٪٬ٞم 0جضؼ٬٘٫ة جؤهل
ا٪٩٬ٞخ٫ة "م٬٤٪٬٩ا" ٞناٞش كتاذ اٞحساذ هأمضاب ذؤهز األ٪١ال اٞؼة" ٣٬٫٪ا٪٩٬ٞخ"
هٞناٞش إٞؼب اٞؼأؿ٢اٞي ّا١ة ،هج٥ؽظ إٞى جضؼ ٖ٫اإلؿالم أ٫ىا هجأه٩ٟ٫ا
"م٬٤٪٬٩ا هذأؿ٢ا٬ٞا" ٬ٞعغ٩١ا هأؿ٬اخٌ٨ا يف ا٪ٞال٫اة املحضغة األ١ؼ٫ك٬ة.14

-81ؿ٪ذة املائغة ،ا٭٫ة .12
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ْ١ؼكح٥ا " ِ١ا٪٩٬ٞخ" إدن٬ٞ ،ـث  ِ١اٌٞائ٘ة اٞغ٬٥٫ة ا٪٩٬ٞخ٫ة امل٥حكؼة يف
اٞكذ٬ؼ  ٣١ةٛاظ اْٞا ،٠ٞهإ٢٤ا " ِ١اٞن٬٤٪٬٩ة" ةاّحتاذ٨ا جضؼ٘٫ا ٪٩٬ٟٞخ٫ة هجأه٫ال
م٬٤٪٬٩ا ٩ٞا.
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******
١ا ٫ؼ٫غ" ٦اٞك٬ان اٞن٤٪٬٩ي"  ٪٨جأؿ٬ؾ خهٞة ىلع أذص اٟ٘ٞـٌ،٣٬٬٥٬
هأخ٪ٞزة د ٪٨ ٜٞا٪ْٞخة إٞى "األذص املٛغؿة" ص٬خ ال هز٪خ ألو قْب،
ٟٗ٘ـٌ ٣٬أذص ةال قْب ،ه"ا٪٩٬ٞخ اٞن٩ا٥٫ة" قْب ةال أذص .إ٫ ٠٩٤ؼ٫غهن
ا٪ْٞخة إٞى أذص  ٠ٞجك ٣أذوا ٟٞح٪ذاج ٣٬٬أ٘٤ـ٢ٗ ،٠٩ا ةا ٜٞأن جك٪ن أذوا
ل"٪٩٫خ اْٞا "٠ٞةْغ١ا ّاق٪ا اٞكحاة ها١حؽزث أّؼا ٠٩ٚةأّؼاق ةاٚي ؿكان
اْٞا ،٠ٞهةْغ١ا جؼك اٞكذ٬ؼ  ٠٩٥١ا٪٩٬ٞخ٫ة٢٬ٗ ،ا اّح٩ٛ٥ا آظؼهن ٬ٔ ٣١ؼ.٠٨
٬ٞؾ  ٠٩ٞيف أذص ٟٗـٌ ٣٬ص ،ٙهال ٟٞ ٪٨كذ٬ؼ  ٠٩٥١يف "٪٩٫خ اٞح٪ذاة".

16

ٛٞغ ج٪ز" ٧ا٪٩٬ٞخ اٞن٩ا٥٫ة" م٪ب ٟٗـٌ ٣٬ةْغ١ا ْ٥١ح ٠٩اٞغهل إٞؼة٬ة
 ٣١خظ٪ل أذاو٩٬ا ،هةْغ١ا هزغها أ٘٤ـٌ١ ٠٩اٞت ٣٬ةغظ٪ل أ١ؼ٫كا ًّ ٣ؼٙ٫
"إؿؼائ ."ٝ٬إ ٣١ ٠٩٤إٞؼب اٞؼأؿ٢اٞي هإ ،٧٬ٞجس ٣١ ُٝجس٬ٟاة اُٞا٨ؼة
االؿحْ٢اذ٫ة ةا١ح٬ار٫ .تضذ٪ن ّ ٣اٞؼةش ٬ٔ ٣١ؼ ةػل كت٬ؼ ١س٪٩خً ،ه٫عغ٪١ن
١ناٞش ٫ ٣١ض ٣١ ٠٩٬٢خهل إٞؼب اٞؼأؿ٢اٞي يف ا ٣ً٪ٞاْٞؼةي .أحنت٪ا صٙ
اٞكْب اٟ٘ٞـٌ٥٬ي ه١ا ٫ؽا٪ٞن كػ ،ٜٞهٗح٪٥ا ا ٣ً٪ٞاْٞؼةي ،هاؿح٩غٗ٪ا د٪ذ٫ح٧
هٛ١اه١ح ٧ةا٪٘ٞوى هاٞـٞ٪٬ة هاْٞغ٬١ة ،هاةحؽها صكا١ ٧١تاقؼة هةغّ٣١ ٠
-89أٟٔب ا٪٩٬ٞخ ٫ح٪ازغهن ا٪٬ٞم يف "إؿؼائ "ٝ٬ها٪ٞال٫اة املحضغة األ١ؼ٫ك٬ة ،ك٢ا أكغ دٜٞ
ز٢ال ص٢غان يف كحاة" ٧ا٪٩٬ٞخ أ٤ذؼهة٪ٞ٪ز٬ا" ،هّتغ ا٨٪ٞاب املـ٬ؼو يف املٟضٙ
اٞحض٥٬٬ي اٞػو أواٗ ٧إٞى داة اٞكحاب.
ّ-82تغ ا٨٪ٞاب املـ٬ؼو ٪٨ ٣١ ،ا٪٩٬ٞخو؟ خاذ اٞكؼهق ،اٌٞتْة اٞذاٞذة.2002 ،
-89ز٢ال ص٢غان ،ا٪٩٬ٞخ أ٤ذؼهة٪ٞ٪ز٬ا ،جٛغّ ٠٫تغ ا٨٪ٞاب املـ٬ؼو ،خاذ ا٩ٞالل.8449 ،
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أًؼاف اٞغاظ ٝاأل١ؼ٫كي .هإٞى ا٪٬ٞم ،ال ٤سغ ٠٨إال ّا ٣٬ٟ١ىلع اظحؼاق اٞغهٞة
هاملسحْ١ ِ٢ا٫ ،تْذؼهن اٞسٕؼاٗ٬اة هاٞـ٬اؿاة هاالٚحناخاة هاٞذٛاٗاة
هك١ ٝا ٢٫ك ٣ةْذؼج ٧يف إًاذ اٞتْذؼة اٞكاٟ١ة (اٞحي ٨ي ؿ٬اؿة ذأؿ٢ا٬ٞة يف
ر ٣١ج٪صف اٞؼأؿ٢ا٬ٞة هاصحىاذ٨ا) .إن اٞؼاةش األكتؼ يف ك٨ ٝػا  ٪٨إٞؼب
اٞؼأؿ٢اٞي ّا١ة ،ه"املس ِ٢اٞن٥اظ اْٞـكؼو" ظامة .أ١ا اٞعاؿؼ األكتؼ ٗ٪٩
ا ٣ً٪ٞاْٞؼةي ،ه ٧ْ١اٞكْب اٟ٘ٞـٌ٥٬ي.
ها٪٬ٞم ،جؼ٫غ اإل١اذاة اْٞؼة٬ة املحضغة اٞحٌت ِ١ ِ٬ك٨ ٝػ ٦اٞسؼائ.٠
هأل٩٤ا هزغة ٘٤ـ٩ا ١ضؼزة أ١ام اٞكْ٪ب اْٞؼة٬ةٛٗ ،غ صاهٞث أن جٛ٥ػ ١اء
هز٩٩ا  ٣١ظالل0
 ا٪ٛٞل ةإٛ٫اف االؿحٌ٬ان ة٪٢زب االج٘اق ة٩٥٬ا هة" ٣٬اٞك٬ان اٞن٤٪٬٩ي"،ه١ ٪٨ا ٬ٚغ ٦ة٬٥ا٤ ٣٬١حا٬٤ا ٪٨ة٢غة ١ؤٚحة .ه١ ٪٨ا كان ىلع اإل١اذاة أن جْ٧٬
ٚت ٝأن  ٌٙ٥٫ة٤ ٧حا٬٤ا ٪ٞ ،٪٨أ٩٤ا اؿحضىؼة جاذ٫ط "اٞك٬ان"  ٣١املكؼ هاٞعغاظ
هامل٥اهذة هاملؤا١ؼة ه٤كخ ا٪٩ْٞخ هامل٪اد .ٙ٬هاألذزش أ٩٤ا جْ ٧٬هجحسا،٧ٟ٨
ٗ٢ا د ٜٞىلع داكؼة ؿاؿح٩ا ةع٘ي.
 إّالن ٤حا٬٤ا ٪٨إ١كا٬٤ة مالة املـ ٣٬٢ٟةاملـسغ األٚنى ١ؼهذا ةأةي َتي.إ٥٤ا ال ٤غاِٗ ّٟٗ ٣ـٌ ٣٬ةٕؼص اٞنالة يف أٚنا٨ا ٗضـب ،هةٛغذ ١ا ٌٟ٤ب
د ٜٞه٤كحاق إٗ ،٧٬ٞإ٥٤ا ال ٤سْ ٧٥١ ٝأمال يف ْ١ؼكح٥ا " ِ١اٞك٬ان اٞن٤٪٬٩ي".
هك٢ا ٤غاِٗ ا٪٬ٞم ّ ٣ص٥ٛا هص ٙاٞكْب اٟ٘ٞـٌ٥٬ي يف أذوٗ ،٧إ٥٤ا ك٥ا
ؿ٘٤ ْٝ٘٥ؾ اٞكيء ٬ٔ ٣١ؼ أن جضؼُو٥ا ىلع د ٜٞمالة ١ـحضتة أه ٚتٟة
أهٞى أه ١ـؼى ٤تي ...إٞط٬ٞ .ؾ اإلؿالم ذ٪١را هً٪ٛؿا هٚننا ٗضـب ،هإ٢٤ا
 ٣١- ٪٨ةاب أهٞى-خ ٍ٣٫ج٪ص٬غ هّغل هؿالم.
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ه٫ ٠ٞك ٣اٞؼؿ٪ل ٬ٞؼوى ُّ٥ا ص٢اةٌ ً٪ٛز هذ٪١ر هٚنل٘١ ،ؼً ٣٬يف0
هصغج٥ا اإلؿال٬١ة اْٞؼة٬ة ،هص٥١ ٠َٟ ٣١ ٙا ه ٣١اْٞامل ،٣٬هؿالم ا٣ً٪ٞ
اْٞؼةي هاْٞا.٠ٞ
-6ناذا ةػس جطتّع الػالكاة ةّو اإلناراة الػصةّة املحدسة هالكّان
الصَُّىي؟؟
ال ٫ح٘اهص اٞك٬ان اٞن٤٪٬٩ي ٬ٚ ِ١اخجي املٛاه١ة ها ٣ً٪ٞاْٞؼةي ٞـ٪اخ
ّ٢٩٤٪٬اٗ ،ال ّاً٘ة جضؼك ١سؼ١ي "اٞك٬ان" ٬ٞك٪٤٪ا ةح ٜٟاٞتال٨ة ،هال ١تغأ
٫ضك" ٠ا٪٩٬ٞخ٫ة اٞن٬٤٪٬٩ة" ٥١ػ أن أمتضث أخ٪ٞزة  ٣١أخا٬ٞر "اٞؼأؿ٢ال
األ١ؼ٫كي" ،ه٥١ػ أن ج٪اًأ ٨ػا اٞؼأؿ٢ال هز٢اّح/٧خهٞح ٧ا٬٘٬َ٪ٞة ىلع
جض١ ٙ٬ٛناٞض٢٩ا ْ١ا ىلع أذص ا ٣ً٪ٞاْٞؼةي٫ .ؼةش "اٞك٬ان" ة٩٥س ٧ؿ٬اؿة
اٞح٘اهص أكذؼ ُ٢١ا ٫عـؼ ،ه١ا اج٘اق "أهؿُ٥ّ "٪ٟا ةتْ٬غ .اؿحٍغذَث إ ٧٬ٞاٞؽّ٠٬
٫اؿؼ ّؼٗاة ،هةْغ١ا اكحكٖ اْٟٞتة هإٞغذ٫ ٠ٞ ،ح٪ا٪٤ا يف ٚح ٧ٟةتاذخَ خ،٠٩١
ك٢ا ٨ي ّاخج٬ٞ .٠٩ؾ اٞح٘اهص يف ّ٥٩١ ٝٛغؿي "اٞك٬ان اٞن٤٪٬٩ي"
إال ٗؼمة ل 0ذةش املؽ٫غ  ٣١اٚ٪ٞث ،هجٌْ ٝ٬املٛاه١ة اٟ٘ٞـٌ٬٥٬ة( .ذازِ ص٪اذ
"اٞحٌت ِ٬إةاخة صىاذ٫ة"ٛ٢ٟٞ ،ؼئ اإلخذ٫ـي أةي ر٫غ).
******
 ذةش املؽ٫غ  ٣١اٚ٪ٞث0ٗاٞضؼب كؼُ هٗؼُ ،ؿسال هخهل٨ ،س٪م هخٗاظ ...إٞط .هٚغ ٫س٥ش "اٞك٬ان" ٟٞـ٠ٟ
هاملناٞضة هاٛٞت٪ل ةاٞح٘اهص يف ر ،٣١د٬ْ٫ ٠غ اْٞغهان هاٞح٪ؿِ ه٤كخ
امل٪اد ٙ٬يف ر ٣١آظؼ .إن ١ا جْحٛغ ٦ةْه اٞغهل اْٞؼة٬ة (ةاٞىتي 0اٞـْ٪خ٫ة
هاإل١اذاة ه١نؼ) جكح٬كا ٞناٞش اؿحٛؼاذ٨ا هجنغذَ ١ؼقش املس ِ٢اٞن٥اّي
املغ٤ي (خه٤اٞغ جؼا١ب) ٞال٤حعاةاة األ١ؼ٫ك٬ة املٛتٟة١ ٪٨ ،ا ْ٫حتؼ" ٦اٞك٬ان
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اٞن٤٪٬٩ي" جكح٬كا ٞناٞض٫ ،٧ضامؼ ة ٧املٛاه١ة ،ه٫عحؼق ة ٧اٞغهل داة
اٞـ٬اخة ،ه٫حضك٩٬ٗ ٠ا أكذؼ  ٣١دو ٚت ،ٝج٬٩٢غا ٪٬ٞم "اٞح٪ؿِ األكتؼ" هاٞضؼب
اٞحي  ٣ٞجٛغذ األ٢ُ٤ة اْٞؼة٬ة ىلع ذخُ ّغها٩٤ا.
******
 جٌْ٪ٚ ٝ٬ى املٛاه١ة0أٛٞث "صؼكة ٗحش" ؿالص٩ا يف اٞتضؼ ةْغ اج٘اق "أهؿ٢ٗ ،"٪ٟا ز٥ث ةْغ د ٜٞإال
٪٨ا٩٤ا ىلع اٟ٘ٞـٌ ٣٬٬٥٬هىلع اْٞغه اٞن٤٪٬٩ي (اٞؼأؿ٢اٞي) .هكػ٫ ،ٜٞؼاخ
ل"صؼكة ص٢از" ا٪٬ٞم .هةْغ أن ذازْث "ص٢از" ّ٪مل٬ح٩ا ٞناٞش "املسِ٢
اٞن٥اّي اْٞـكؼو األ١ؼ٫كي" يف املٌٛ٥ة (ةْغ جسغ٫غ ٬ٚاخة "ص٢از" ٞناٞش
إؿ٢اّ٬٥٨ ٝ٬ة) ،هكػا ةْغ أن جٌ٘٥ث ٬ٚاخة "ٗحش" إٞى أنِ ال ظي إال ظي
املٛاه١ة٨ ،ا  ٪٨دا "اٞك٬ان" ٫تضخ ّ ٣ك ٝاٞـت ٝاملحاصة  ٌِٛٞاٌٞؼ ٙ٫ىلع
ك ٝجضا١ ٖٞؼجٌٛب ة ٣٬كاٗة ٗنائ ٝاملٛاه١ة اٟ٘ٞـٌ٬٥٬ة.
******
ها٪٬ٞم ،ةْغ أن أّ٥ٟث األ١اذاة اْٞؼة٬ة املحضغة جٌت٩ْ٬ا " ِ١اٞك٬ان
اٞن٤٪٬٩ي" إٞامب١ ،ا اٞػو جال ٨ػا اٞحٌتِ٬؟  ٝ٨ا٤حُؼ "اٞك٬ان" ١غة ْ١حتٌؼة
 ٣١اٞؽ٪٤ ٣ّ ٣ْٟ٬ٞ ٣١ا٫ا ٦اٞـ٬ئة هٚنغ ٦االؿحْ٢اذو هاٞح٪ؿْي يف ا٣ً٪ٞ
اْٞؼةي هٟٗـٌ٣٬؟
ٗ٥ٟحأ ٝ١جْاٚب األصغات0
 جنؼ٫ش ة٬٥ا٤ ٣٬١ح٬٥ا ٪٨ةأن "جْ ٙ٬ٟاالؿحٌ٬ان" ؿ٬ك٪ن ١ؤٚحا ،ه٬ٞؾ ةككٝخائ ٠ك٢ا أكُغة إخاذة اإل١اذاة اْٞؼة٬ة املحضغة.
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 اٞح٩غ٫غ ة٩غم ٥١ارل اٟ٘ٞـٌ ٣٬٬٥٬هؿٟب أذاو١ ،٠٩٬تاقؼة ةْغ إّالناٞحٌت ِ٬ه ٧ْ١جْ ٙ٬ٟاالؿحٌ٬ان ١ؤٚحاٗ .اٞغاظ ٝاٞن٤٪٬٩ي ٬ٞؾ هاصغا،
هاإل١اذاة ٬ٞـث ةح ٜٟا٪ٛٞة ٞح٘ؼص ٩٘ٚ٪١ا ىلع أذص ٟٗـٌ ،٣٬هظن٪ما
ةْغ أنِ أد٩ٞا اٞن٩ا٥٫ة ه٨ا٤ث أ١ام اٞكْب اٟ٘ٞـٌ٥٬ي.
 ْ١اذوة "اٞك٬ان اٞن٤٪٬٩ي" ة ِ٬أ١ؼ٫كا ٛ١اجالة "إف "12-هأؿٟضة أظؼىٞإل١اذاة ،ةضسة أن د٬ٞ ٜٞؾ  ٣١ة٪٥خ االج٘اق ة" ٣٬املحناٞض ،"٣٬هذٔتة يف
ص٘اط "اٞك٬ان" ىلع ج٘ ٧ٚ٪اْٞـكؼو يف املٌٛ٥ة.
 االّحغاء ىلع اٟ٘ٞـٌ ٣٬٬٥٬هاٞح٥ك ٝ٬ة ٠٩ىلع أذو ،٠٩هىلع ذأز ٨ػ٦االّحغاءاة ١ا  ٧٬ٛٞامل٥او ٝاٞـح٥٬ي ظ٬ؼو ص٪٥ن ةـتب صٟٗ ٠ّٟ ٧ٟ٢ـٌ٣٬
إٞى أن اّح َٝٛهكتُ.ٝ
 ٚنٖ ٌٚاظ ٔؽة ه١ؼمغ ٞضؼكة ص٢از ،ة٪اؿٌة ًائؼاة ه١غْٗ٬ة ز٬ف"اٞك٬ان اٞن٤٪٬٩ي"١ ،تاقؼة ةْغ اج٘اق اٞحٌت ِ٬ة٨ ٣٬ػا األظ٬ؼ هاإل١اذاة.
 اٞضك ٠ةاٞـس ٣ىلع ق٬ط األٚنى "ذائغ مالج" ،ملغة  21ق٩ؼا ،يف إًاذؿ٬اؿة امل٪از٩ة هاملضامؼة اٞحي ٩٥٫س٩ا "اٞك٬ان اٞن٤٪٬٩ي" جسا ٦ذ٪١ر
املٛاه١ة اٟ٘ٞـٌ٬٥٬ة.
 ...إٞط.
١ادا ةْغ جٌت ِ٬اْٞالٚاة ة ٣٬اإل١اذاة "هاٞك٬ان" إدن؟
اؿح٢ؼاذ االؿحٌ٬انً ،ؼخ اٟ٘ٞـٌ ٣١ ٣٬٬٥٬أذاو ،٠٩٬ا٪ٚ٪ٞف يف هز ٧جـٟش
اٞض( ٖ٬ٟخهٞة اإل١اذاة) ِ٢ٚ ،اٟ٘ٞـٌ ،٣٬٬٥٬اٞح٥ك ٝ٬ةا ٠ٌْٟٞاٟ٘ٞـٌ٥٬يٚ ،نٖ
ٔؽة ،اّحٛال ذ٪١ر املٛاه١ة ه١ضامؼج ...٠٩إٞط٨ .ػ٨ ٦ي صنٟ٬ة "اٞحٌتِ١ ِ٬
اٞك٬ان اٞن٤٪٬٩ي" ،يف َؼف ٪٫ 29م  ٣١إّال.٧٤
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-7كصاءة يف ةّان "اللّادة الُطيّة املُخسة للهلاهنة الشػتّة
الفلعطّيّة" :نػصكة ذاة هجَّو ،غصةي هفلعطّيي
ًتُْث اإل١اذاة اْٞؼة٬ة املحضغة ّالٚاج٩ا " ِ١اٞك٬ان اٞن٤٪٬٩ي" ،هجتْح٩ا
اٞتضؼ ،٣٫هؿاذّث ؿ٥ٌٟة ّ٢ان إٞى ١تاذكة اٞحٌتْ١ ٣٬ْ٬ا .أ١ا اٞساْ١ة
اْٞؼة٬ةٛٗ ،غ اكح٘ث ةامل٥اهذة اؿحساةة مل٬ؽان ا٪ٛٞى يف ا ٣ً٪ٞاْٞؼةي ،هإال
ٗ٥٢اهذج٩ا قيء ه٩٘ٚ٪١ا املتغئي قيء آظؼ .يف ؿت٪ٗ ٝ٬ر خه٤اٞغ جؼا١ب يف
اال٤حعاةاة اٞؼئاؿ٬ة األ١ؼ٫ك٬ة املٛتٟة  ِٛ٫ك٨ ٝػا ،هال أصغ ٫ـحٌ ِ٬اٞحك٣٩
ة٘٪ر جؼا١ب ،هال ةٛغذج ٧ىلع جٕ٬٬ؼ اٞـ٬اؿة اٞن٬٤٪٬٩ة يف اٞغاظٝ
اٟ٘ٞـٌ٥٬ي هاْٞؼةي ةْغ ٗ٪ر.٦
هظاذث ك٨ ٝػ ٦اٞضـاةاة اٞىٛ٬ة هاملْٛغة ،أةث املٛاه١ة اٞكْت٬ة
اٟ٘ٞـٌ٬٥٬ة إال أن ج٥ح٘ه ةت٬ا٩٤ا األهل ( ،)2020/04/81ص٬خ خّث إٞى0
 يف  02020/04/82ذِٗ ا ٠ْٟٞاٟ٘ٞـٌ٥٬ي ،هج ٠٬ُ٥جُا٨ؼاة خاظٟٗ ٝـٌ،٣٬هأ١ام ؿ٘اذاة أ١ؼ٫كا هاإل١اذاة هاٞتضؼ ٣٫يف كاٗة اٞغهل اْٞؼة٬ة هاإلؿال٬١ة.
 يف  02020/04/81إص٬اء دكؼى متؼا هقاج٬ال يف ٟٗـٌ ٣٬هكاٗة اٞغهلاْٞؼة٬ة هاإلؿال٬١ة.
 يف  02020/04/81ذِٗ األّالم اٞـ٪خاء ،صغاخا هقستا الج٘اق "أ١ؼ٫كا-إؿؼائ-ٝ٬اإل١اذاة-اٞتضؼ."٣٫
 ...إٞط.
إ٩٤ا ا٤ح٘اوة ص٬ٛ٬ٛة هٗاذٚة يف ر ٧َّ٢ّ ٣١اٞحٌت ِ٬هاال٤حكاز هجؼازِ ظي
املٛاه١ة ٞناٞش ظي اٞع٬ا٤ة هاالؿحْ٢اذ ،ه٨ي ْ١ؼكة ذ١ؽ هداكؼة 0اٞنتؼ
هاملؼاةٌة ة٢٩١٪٩٘٢ا اٛٞؼآ٤ي هاؿحغّائ٢٩ا امل٬غا٤ي٪٫" ،م اٞؼٗه اٞكْتي
اال٤ح٘اوي"ٟٗ ٠ّٟ ،ـٌ ،٣٬اٞضغاخ ،متؼا هقاج٬ال" ،أؿؼ اٞك٩غاء اٞػٚ ٣٫ى٪ا
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ةـ٪اً٬ؼ االصحالل اٞػو جؼِٗ أةَ ٪تي هامل٥ا١ة ذا٫ح ٧ىلع ٨ا١ح٩ا امل٥كـة"،
اٛٞغز (١كان إمغاذ اٞت٬ان) ...إٞط.
 ٣١قأن ٨ػ ٦اال٤ح٘اوة  ٪ٞج٢ث أن0
 جذتث هصغة ا٘ٞنائ ٝاٟ٘ٞـٌ٬٥٬ة ٬١غا٬٤ا ،ةْغ أن اجضغة ىلع ١ناٞشاٞكْب اٟ٘ٞـٌ٥٬ي ها ٣ً٪ٞاْٞؼةي.
 جض٬ي ١ا ظاذ ّ ٣١ؽائ ٠اٞكتاب هكاٗة اٞكْب اٟ٘ٞـٌ٥٬ي. جـا ٠٨يف ز ِ٢قحاة ا ٣ً٪ٞاْٞؼةي اٞػو اؿحٍ٩غَف ةاالٛ٤ـا١اة اٌٞائ٘٬ةها٪ْٞمل٬ة.
 جغِٗ يف اجسا ٦جساهر اٞكْ٪ب اْٞؼة٬ة ٛٞىا٫ا٨ا اٞحاٗ٩ة أه ا٭زٟة ةٛىا٫ا٨ااملن٬ؼ٫ة هاْٞازٟة.
 ...إٞط.
ٛٞغ ٚا١ث املٛاه١ة اٟ٘ٞـٌ٬٥٬ة ة٪ازت٩ا ،هٚغ زاء اٞغهذ ىلع اٞضؼكاة
االزح٢اّ٬ة يف كاٗة خهل ا ٣ً٪ٞاْٞؼةي  ٣١أز0ٝ
 ازح٢اظ ٬ٚاخاة ٨ػ ٦اٞضؼكاة يف ك ٝخهٞة  ٣١خهل ا ٣ً٪ٞاْٞؼةي ،يف أٗٙازح٢اّ٩ا ّؼة٬ا.
 إمغاذ ة٬ا٤اة ١ـا٤غة ملتاخذة "ا٬ٛٞاخة ا٬٥ً٪ٞة امل٪صغة ٛ٢ٟٞاه١ة اٞكْت٬ةاٟ٘ٞـٌ٬٥٬ة".
 ج٬ٗ٪ؼ اٞؼا٫اة اٟ٘ٞـٌ٬٥٬ة هاٞؼا٫اة اٞـ٪خاء ،إل٤ساج ١٪٫ي "اٞؼٗه اٞكْتياال٤ح٘اوي" ه"اٞضغاخ".
 جْتئة اٞكْ٪ب اْٞؼة٬ة ٞحٟت٬ة ٤غاء إظ٪ج ٠٩اٟ٘ٞـٌ ٣٬٬٥٬ةاالصحساث هجع٬ٟغ"اٞؼٗه اٞكْتي" ه"اٞضغاخ" ه"متؼا هقح٬ال".
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 ه٬ٞك ٣ك ٝد ٜٞةاصحؼام االصحؼاراة اٞنض٬ة ،صحى ال ٫ك٪ن امل٥ح٘ى٪ن وض٬ةٟٞنؼاظ اٞت٪ٞ٪٬زي ٞإل١تؼ٫ا٬ٞاة اْٞامل٬ة.
 ...إٞط.

راجهة هةساِة جدلّل
ٍكحَتث أٟٔب ١ضاهذ ٨ػ ٦اٞغذاؿة يف ر ٣١اٞح٥اٗؾ اال٤حعاةي ة ٣٬ز ٪ةا٫غن
هخه٤اٞغ جؼا١ب ،هد١ ٜٞا ؿ٬كحك٘ ٧اٛٞاذئ ّ٥غ ٚؼاءج٩ا .إال أن ٬ٌْ١اج٩ا
هج٘ـ٬ؼاج٩ا هجض٬ٟالج٩ا ١ا جؽال داة أ٬٢٨ةْٞ ،غة اّحتاذاة0
 جٟع٬ن٩ا ٞحاذ٫ط االّحغاءاة هاال٤حناذاة هج ٠٬ُ٥املٛاه١ة هاٞحٌت.ِ٬ ج٘ـ٬ؼ٨ا ٩ٞػا اٞحاذ٫ط ةإذزاّٞ ٧حٌ٪ذ اٞؼأؿ٢ال االصحكاذو ،ه١ا ٤حر ّ٣١ ٧٥إ١تؼ٫ا٬ٞة ٚغ٢٫ة هزغ٫غة ،جٌْغ ٟٗـٌ ٣٬إصغى ١ـحْ٢ؼاج٩ا.
 ج٘ـ٬ؼ٨ا ٟٞنؼاظ اٞغاظٟي يف أ١ؼ٫كا ةإذزاّ ٧إٞى اٞنؼاظ ةٍ١ ٣٬س٣٬ُْ٢كت٬ؼٟٞ ٣٫ؼأؿ٢ال املاٞي٢٨ ،ا 0املس ِ٢اٞن٥اّي املغ٤ي (٢٫ذ ٧ٟخه٤اٞغ جؼا١ب،
صا٬ٞا) ،هاملس ِ٢اٞن٥اّي اْٞـكؼو (٢٫ذ ٧ٟز ٪ةا٫غن ،صا٬ٞا) .ه٬ٞؾ ٨ػا
جٛـ٢٬ا ٬١كا٬٤ك٬اٗ ،اْٞتؼة ةإٞاٞب األّ ،ُ٠هاٞح٥ارالة هاذخة ً ٣١ؼف ٭ظؼ ،ه٨ي
ظاوْة مل٬ؽان ا٪ٛٞى اٞغاظٟي (يف أ١ؼ٫كا) هاْٞاملي.
 ٥١اٚكح٩ا ٟٛٞى٬ة اٟ٘ٞـٌ٬٥٬ة يف ٨ػا اٞكؼض اٞغاظٟي (يف أ١ؼ٫كا)هاْٞاملي ،أو يف قؼض اٞنؼاظ املضحغم ة ٣٬املس ٣٬ْ٢أّال ،٦خاظ٬ٟا هّامل٬ا.
ٗكا٤ث اٞغذاؿة جؼك٬تا ةّ ٣٬غة ٬ٌْ١اة يف ٨ػا اٞتاب 0اٞح٪اٗ ٙىلع ظغ١ة
١ناٞش "اٞك٬ان اٞن٤٪٬٩ي" ة ٣٬املس ٣٬ْ٢يف ا ٣ً٪ٞاْٞؼةي (ه ٪ٞاظحٟ٘ا يف
اٌٞؼٛ٫ة اٞحي ٫ح ٠ة٩ا د ،)ٜٞجأد٬ؼ جؼا١ب يف اٞكحٟة ا٥ٞاظتة األ١ؼ٫ك٬ة
ةتؼهةأا٤غا "اٞحٌت( "ِ٬جأد٬ؼ ١ا  ٪٨ظاذزي يف اٞنؼاظ اٞغاظٟي) ،جأدؼ اٛٞى٬ة
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اٟ٘ٞـٌ٬٥٬ة ةـ٬اؿة املس ُِ٢املـٌ٬ؼ أ١ؼ٫ك٬ا هّامل٬ا (ه١ذال د١ ،ٜٞا هِٚ
يف أصغات ١ا ٫ـ٢ى "اٞؼة ...)"ِ٬إٞط.
 جضػ٫ؼ٨ا " ٣١اٞؼ٨ان ىلع جؼا١ب" ،يف ْ١ؼكة ا٤حعاة٬ة ٚغ ٫عـؼ٨اٗ .حىِ٬ص٪ٛق اٞكْب اٟ٘ٞـٌ٥٬ي ،ةى٬اظ "اٞؼ٨ان ىلع جؼا١ب" .هال أخلُ ىلع جؼازِ
"اٞؼ٨ان ىلع جؼا١ب"  ٣١اوٌؼاذ "املٌتْ ٣٬ه ٣١ظ "٠٩ٟ٘إٞى جؼج٬ب األهذاق ٣١
زغ٫غ ،هجٛغ ٠٫ج٥ارالة ٞناٞش اٞـٌٟة اٞسغ٫غة ،ة٪٢زت٩ا جح٥ارل ٨ ٠٩ٞي أ٫ىا،
هجىْٚ٪١ ٠٩ٞ ٣٢ا يف اٞكؼض اٞسغ٫غ .ه ٪ٞأن املْؼكة  ٠ٞجضـ ٠ةْغ ،يف
اٞغاظ ٝاأل١ؼ٫كي ،الّحتاذ 0٣٫جكتخ جؼا١ب ة٥٢نت ،٧هج٬٢ٟض ٧الؿح٢ؼاذ اٞنؼاظ
صحى ةْغ جـ ٠ُٟةا٫غن ٟٞـٌٟة .ف"اٞحؼا١ت٬ة" ،ك٢ا ٫ؤكغ ةْه املض،٣٬ٟٟ
أمتضث إ٫غ٪ٞ٪٫ز٬ا هّ٪٥ا٤ا ملْؼكة ١ـح٢ؼة يف اٞغاظ ٝاأل١ؼ٫كي.
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