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ذنم .ةسينكلا ةايح يف ةريبك ةّيعامتجاو ةّيسنكو ةّيحور ةيمهأ اذ اًثدح اًمئاد ليبويلا ناك
دوعي نأ ىلع – ىلوألا ةسدقملا ةنسلا ،1300 ماع يف ،نماثلا سويشافينوب سّسأ نأ
ّمث ،ةنس نيسمخ ّلك ،سدقملا باتكلا يف درو ام بسحب حبصأ مث ،نرق ّلك ةرم ليبويلا
ةيطع هربتعاو لافتحالا اذه نمؤملا سّدقملا هللا بعش شاع - ةنس نيرشعو سمخ ّلك حبصأ
ةمحر نع ةلماك ةروصب رّبعي يذلا ،نارفغلاب اميّس الو ،اياطخلا ةرفغمب زّيمتت ،ةصاخ ةمعنو
،يحورلا ةسينكلا زنك نم نودمتسي اوتأ ام اًبلاغ ،ةليوط جح ةلحر ةياهن يف ،نونمؤملا .هللا
سئانك يف ةظوفحملا سلوبو سرطب نيَلوسرلا رئاخذ ميركتبو سّدقملا بابلاب مهروبعب
ةداهش اومّدقو ةسدقملا نكامألا هذه ىلإ ،نورقلا رم ىلع ،جاجحلا نم نييالملا لصو دقل .امور
.مئادلا ناميإلل ةيح

سيّدقلا ناك .اهخيرات نم ةثلاثلا ةيفلألا يف ةسينكلا 2000 ماعل ريبكلا ليبويلا لخدأ
،نيّيحيسملا عيمج نّكمتي نأ لمأ ىلع ،كلذ يف بغرو اًليوط رظتنا دق يناثلا سلوب انحوي
عوسي داليمل ماع يفلأب اًعم اولفتحي نأ نم ،ةّيخيراتلا تاماسقنالا ىلع اوبّلغتي نأ دعب
نرقلا نم ىلوألا نيرشعلاو سمخلا تاونسلا ةمتت تبرتقا نآلا .ةّيرشبلا صّلخم ،حيسملا
شيعي نأ يحيسملا بعشلل حمسي ريضحتب موقن نأ ىلإ نووعدم نحنو ،نيرشعلاو يداحلا
ليبوي ةلحرم تناك ،قلطنملا اذه نمو .ةّيوعر تايناكمإ نم لمحت ام ّلكب ةسّدقملا ةنسلا
بآلا ةّبحم نانحو ةّوق ّلك ديدج نم فشتكن نأب انل تحمس اهّنأل ،ةمهم يئانثتسالا ةمحرلا
.اهل اًدوهش انرودب نوكنل ،ميحرلا

،ةئجافملا ةحئاجلا نم زّتهي مل دلب كانه نكي مل ،نيَريخألا نيَماعلا يفف ،كلذ عمو
ّلك يف ةدَّدهملا ةايحلا ىلإو كوكشلا ىلإو ،ةلزعلا يف توملا ةاسأمل انتيؤر ىلإ ةفاضإلابف
انتوخإ عيمج عم اًعم انمّلأت ،نيّيحيسم اننوكب .ةايحلا يف انتقيرط ةحئاجلا ترّيغ ،ةظحل
عناصملاو سرادملا كلذكو ةقلغم انسئانك تيقب .دويقلاو ةاناعملا سفن نم انتاوخأو



تَعِضُو يتلا دودحلا اًعيمج انيأرو .غارفلا تاقوأل ةصّصخملا نكامألاو رجاتملاو بتاكملاو
فوخلاو كّشلا اًنايحأ انسوفن يف تراثأ ،ملألا ىلإ ةفاضإلاب ،ةحئاجلاو .تايّرحلا ضعبل
انل حمسي يذلا لّوألا جالعلا ،بسانملا تقولا يف ،ملِعلا ءاسنو لاجر َدَجَو ،نكل .عايضلاو
ىلع بّلغتن نأ اننكمي هّنأب ةلماك ةقث نوقثاو نحن .ةّيمويلا ةايحلا ىلإ دوعن نأب ًايجيردت
.ةّيعامتجالا ةايحلاو ةّيصخشلا تاقالعلا يف هتاعاقيإ ديدج نم ملاعلا فشتكيسو ،ةحئاجلا
بوعشلا لَمهُت الف ،اًلاّعف اننيب نماضتلا نوكي ام رادقمب اًلهس كلذ قيقحت نوكيسو
.ةّيرورضلا ةّيودألاو ةّيملعلا تافاشتكالا ّلك يف اهكارشإ متي لب ،ةريقفلا

ىّتح مزلي ام ّلك لعفن نأو ،ةلعتشم اهانملست يتلا ءاجّرلا ةلعش ىلع ظفاحن نأ بجي
ٍلقعو ٍقثاو ٍبلقو ،ةحتفنم ٍحورب لبقتسملا ىلإ اورظنيل نيقيلاو ةّوقلا عيمجلا ديعتسي
،ةقّثلاو ءاجّرلا نم ٍخانم قلخ ةداعإل اًريثك دعاسي نأ مداقلا ليبويلل نكمي .رظّنلا ديعب
اذه ّلك .“ءاجّرلا جاَّجُح” راعش ترتخا اذهل .اهيلإ ةجاحلاب انّلك ُرعشن ةديدج ٍةدالو ىلع ًةمالع
مامأ اننيعأ ضمغن مل نإو ،ةّيملاعلا ةّوخألاب روعّشلا ديعتسن نأ انعطتسا نإ اًنكمم نوكيس
نأ نم لافطألاو بابّشلاو ،ءاسّنلاو ،لاجّرلا نم نييالملا عنمي يذلا يّشفتملا رقفلا ةاسأم
اوربجُأ نيذلا نيديدعلا نيئجاللا يف ّصاخ ٍلكشب رّكفأ .ناسنإلاب قيلت ةقيرطب اوشيعي
،ليبويلل ريضحّتلل صّصخملا تقولا اذه يف ءارقفلا تاوصأ ىلإ غصنل .مهضرأ اوكرتي نأ
:سّدقملا باتكلا يف ءاج ام بسحب ،ضرألا لالغ ىلإ لوصولا ةيناكمإ ٍدحاو ّلكل ديعُي يذلا
ُنوكَتو ،َكَعم َنيميقُملا َكِفيَضو َكِريجَأو َكِتَمِداخو َكِمِداخِلو َكَل اًماعَط ِضرَألا ُتبَس ْنُكَيْلو"
.(7-6 ،25 رابحألا) "َكِضرَأ يف يتَّلا ِشوحُولِلو َكِمِئاهَبِل اًماعَط اهِتَّالَغ ُعيمَج

هذه ىلإ همضن نأ بجي ،دادترالاو ةبوّتلا ىلإ انوعدي يذلا ،ليبويلل يحوّرلا دعُبلا اذه ،كلذل
رعشن اميف .ةكسامتم ةدحَو انسفنأ يف قّقحن ىّتح ،ةّيعامتجالا ةايحلل ةّيساسألا بناوجلا
ال ،(15 ،2 نيوكت عجار) اهسرحنو اهحلفن ىّتح ،هللا انعضو ثيح ،ضرألا ىلع ٌجاّجُح انّلك انّنأب
ىّنمتأ .كرتشملا انتيبب ينتعن نأو ةقيلخلا لامج يف لّمأتن نأ ،قيرّطلا لوط ىلع ،َسنن
اًمئاد اًديازتم اًددع ّنإ ،عقاولا يف .ةّينلا هذهب اًضيأ ةمداقلا ليبويلا ةنس شيعنو لفتحن نأ
ةقيلخلاب ةّيانعلا ّنأ نوكردي ،اًضيأ اًّنس ُثدحأ مه نَمو ،نوريثك ٌبابش مهنمو ،صاخشألا نم
.هتدارإل انتعاطو هللاب انناميإ نع ّيساسأ ٌريبعت يه

نم نّكمتت ىّتح ،ةبسانملا لاكشألا دِجَت نأ يف ةّيلوؤسملا ،زيزعلا خألا اهّيأ ،كيلإ لكوُأ
عمجملا ّنإ .ةلعاف ٍةّبحمو ّيح ٍءاجرو ،قيمع ٍناميإب اهِب لافتحالاو ةسّدقملا ةنّسلل ريضحتلا
سئانكلا ةّيوعرل ةّمهم ةلحرم ،اذه ةمعّنلا تقو نم لمعي نأ فرعي ةديدجلا ةراشبلا زّزعي يذلا
اهمازتلا فّثكت نأ ىلإ ةريخألا تاونّسلا يف تيعُد يتلاو ،ةّيقرشلاو ةّينيتاللا ،ةّصاخلا
ةريسملا نع رّبعيو يّوقي نأ اًرداق ليبويلا وحن انّجَح نوكيس ،روظنملا اذه نم .يدونيّسلا
ةمالع ،لضفأ اًمئادو رثكأ اًمئاد ،نوكت ىّتح ،اهب موقتل ةسينكلا تيعُد يتلا ةكرتشملا
فاشتكا ةداعإ يف دعاسن نأ ّمهملا نم نوكيس .عّونتلا عم ماجسنالا يف ةدحَولل ةادأو
ال يتلا تامدِخلاو بهاوملا ريدقتب ،ةلوؤسملا ةكراشملا ىلإ ةعماجلا ةوعّدلا تابلطتم
عبرألا ةّيعمجملا قئاثولا ّنإ .ةدحاولا ةسينكلا ءانبل اهئاطعإ نع اًدبأ سدقلا حوّرلا فّقوتي
ةطلُّسلا نع َرَدَص امو ،يناّثلا يناكيتافلا ينوكسملا عمجملا نع ةرداصلا “روتسد” ةفصب
ىّتح ،سّدقملا هللا بعش داشرإو هيجوت يف رمتستس ،ةّيضاملا دوقعلا يف ةّيميلعتلا
.ةراّسلا ليجنإلا ىرشُب عيمجلا ىلإ لمحيو هتلاسر يف مّدقتي
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،بسانملا تقولا يف رُدصَتَس يتلا ،ليبويلا ةنس نالعإ ةقيثو ّنإ ،ديلقّتلا بسحب
،اذه تاريضحتلا تقو يف .2025 ةنس ليبويب لافتحالل ةمزاللا تامولعملا ىلع يوتحتس
ثدح قبست يتلا ةنّسلا صيصخت نكمملا نم نوكيس هّنأ رّكفأ نأ نآلا نم يندعسُي
نأ يف ةبغّرلا عاجرتسا لجأ نم ،ًالّوأ .ةريبك ةالص “ةّينوفميس” نوكتل ،2024 ةنس ،ليبويلا
ىلع هللا ركشن ىتح ،ةالّصلا ّمث .هل دجسنو هيلإ يغصنو ،عوسي ّبّرلا ةرضح يف ىقبن
مارتحالاب عيمجلا مزلُت يتلا ،ةقيلخلا يف هلمع حّبسنو انل هتّبحمل ةريثكلا هاياطع
ٍسْفَنو ٍدِحاو ٍبلَق” ِتوص لثِم ٌةالص اهّنإ .اهيلع ظافحلا لجأ نم لوؤسملاو سوململا لمعلاو
.ّيمويلا زبخلا يف ةكراشملابو نماضتب اهنع ُرَّبَعُي يتلاو ،(32 ،4 لسّرلا لامعأ عجار) “ةدِحاو
وه اَّمع هل اورّبعيل ،دحوألا هللا ىلإ اوأجلي نأ ملاعلا اذه يف ٍةأرماو ٍلجر ّلكل حمست ٌةالص اهّنإ
ةايح شيعن نأ ىلإ اندوقت ،ةساّدقلا وحن يسيئّرلا قيرّطلا يه ٌةالص .مهبولق ِّرس يف نماك
بولقلا حتفنت اهيف ،ةفّثكم ٍةالص ةنس اهّنإ ،راصتخاب .لمعلا طسو يف ىّتح ،لّمأتلا
جمانرب ،عوسي اهاّيإ انمّلع يتلا ةالّصلا ،“انابألا” ةالص نم لعجتو ،ةمعنلا ضيف لابقتسال
.هل ٍذيملت ّلكل ٍةايح

ةمعن ثدحل ريضحّتلا ةريسم يف ةسينكلا قفارت نأ ءارذعلا ميرم انتدّيس نم بلطأ
.كينواعم ىلإو كيلإ ةّيلوسرلا يتكرب يبلق نم لسرُأ يركش عمو ،ليبويلا

 

                                

نم رياربف/طابش 11 موي ،نارتاللا يف اّنحوي سيّدقلا اكيليزاب يف ،امور يف َيطعُأ        
.درول ةدّيس ،لوتبلا ميرم ةسيّدقلا راكذت يف ،2022 ماعلا
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