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،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
،بّيطلا دمحأ روتكدلا ،ربكألا مامإلا ةليضف ريدقتلاو ةّدوملا ةيحت يّيحأ نأ ًالّوأ يل اوحمسا
لجأ نم ةّيناسنإلا ةّوخألا ةقيثو ،يبظ وبأ يف ،طبضلاب تاونس ثالث لبق ،هعم تعّقو يذلا
عم ،نوُّوعدم انّنأ نيكردم ًةوخإ ِتاونسلا هذه يف انرِس .كرتشملا شيعلاو يملاعلا مالّسلا
.ملظلاو فنعلاو ةيهاركلا مامأ اًزجاح نوكتل ،ةّوخألا ءانب ىلإ ،انديلاقتو انتافاقثل انمارتحا
همازتلا ىلع دياز نب دمحم خيشلا ومّسلا بحاص :قيرطلا اذه ىلع انوقفار نيذلا ّلك رُكشأ
ّمت يتلا ةفلتخملا تاردابملا ىلع ةّيناسنإلا ةّوخألل ايلعلا ةنجّللاو ،ةياغلا هذه يف مئادلا
يف رارقب تحمس اهّنأل ةدحّتملا ممألل ةماعلا ةّيعمجلاو ،ملاعلا ءاحنأ فلتخم يف اهل جيورتلا
ةّوخألل يناثلا يملاعلا مويلاب مويلا لفتحن نأب  2020ةنس ربمسيد/لّوألا نوناك 21
ةّيضقلا هذه معدت يتلا ةّينيدلاو ةّيندملا تاسسؤملا عيمج ىلإ هّجوم ركشلاو .ةّيناسنإلا
.ةليبنلا
نيب تاقالعلا ساسأ نوكت نأ يغبني يتلا ةّيملاعلاو ةّيساسألا مّيقلا ىدحإ يه ةّوخألا
لب ،نايسنلاو ءاصقإلاب نامرحلا نم نوناعي وأ نومّلأتي نيذلا رعشي ال ىتح ،بوعشلا
!ةوخإ نحن .ةدحاولا ةّيرشبلا ةلئاعلا نم اًءزج مهنوكب معّدلاو بيحرتلاب
ةفاقثل ًةاعد حبصن نأ بجي ،اننيب ةلدابتملا ةّوخألا رعاشم يف كراشتن اميف ،انّلك
،لدابتملا مهافّتلاو ،جامدنالاو ،حماسّتلاو ،ةمادتسملا ةيمنتلا عّجشت يتلا ،مالّسلا
.نماضّتلاو
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نول نعو ،شيعن فيك نعو ناكملا نع رظّنلا ّضغب ،اهسفن ءامّسلا تحت انّلك شيعن
.ةّيداصتقالاو ةّيحّصلا انفورظو ،انرمعو ،انسنجو ،ةّيعامتجالا انتقبطو ،اننيدو ،انترشب
دحأ ال :ىرخأ ةّرم رّركُأ .ةحئاجلا ةرتف كلذ انل ْتَتَبثأ دقو ،نوواستم نكل ،نوفلتخم انّلك
!هدحو صُلخَي نأ هنكمي
ةوخإ انّنأب فرتعن نأ ،هتقيلخ نحن ،انيلع ،هللا مسابو ،اهسفن ءامّسلا تحت انّلك شيعن
اذه وه امو .هب موقن رود انل ،ةفلتخم ةّينيد ديلاقت ىلإ نومتني نينمؤم اننوكبو .تاوخأو
ىلإ اننيعأ عفرنل .ءامّسلا وحن مهتالصو مهرظن اوعفريل انتاوخأو انتوخإ دعاسن نأ ؟روّدلا
ىلع حتفنن نأ ىلإ ةّوخألا اندوقت .اًضيأ هبيرق َّبَحأ قداص ٍبلقب هللا َدَبع نم ّنأل ،ءامّسلا
فرعنو ّبحنو ،اًضعب انضعب معدنو ،ةايحلا كراشتنو ،اًتخأو ،اًخأ رخآلا يف ىرن نأو ّلكلا يِبأ
.نيرخآلا
اًئيش اوكرتت ال .اًعم ريسنل بسانملا تقولا وه مويلا .اهسفن ءامّسلا تحت انّلك شيعن
ّلكو نونمؤملا :اًعم ريسنل بسانملا تقولا وه مويلا ،نوكي له فرعن ال ٍلبقتسمل وأ دغلل
– انعّونت يف انتدحَوب لفتحنو حفاصتنل مئالم موي هّنإ .ةحلاصلا اياوّنلا يوذ صاخشألا
تاعمتجملاو تاعامجلل لوقنلو  -،عّونتلا عم ةدحَو لب )،عيمجلل دحاو طمنب( ةيوست ال ةدحَو
نينماضتم نوكن نأ يرورّضلا نم هّنأل ،اًعم انّلك .ناح دق ةّوخألا تقو ّنإ اهيف شيعن يتلا
ّلك راهني وأ ةوخإ انّنإ اّمإ :ةالابماللا تقو سيل وهف ،مويلا كلذ رّركأ اذهلو .رخآلا عم دحاولا
ّلك راهني وأ ةوخإ انّنإ اّمإ !ةقيقحلا يه لب ،ال ،ةاسأم نع يبدأ ريبعت دّرجم سيل اذهو .ءيش
رَّمَدُت فيك ،ةأّزجملا ةثلاّثلا ةّيملاعلا برحلا هذه يف ،ةريغّصلا بورحلا يف كلذ ىرنو ،ءيش
اّمإ .رامد هّنإ ...ةيبرتلا ىوتسُم ضفخني فيكو ،هنولكأي ام لافطألا دجي ال فيكو ،بوعّشلا
.ءيش ّلك راهني وأ ةوخإ انّنإ
عفر نإ :وهو ميهاربإل هللا هلاق يذلا مالكلا موي ّلك رّكذتن نأ بجي .ىسننل اًتقو سيلو
يف نايدألا نيب ءاقللا عجار( نحن وهو ،هب هدعو يذلا هلسن ىريس ءامّسلا موجن ىلإ هرظن

لثم ةئيضمو ةعساو ةّوخأب ٌدعو :انتايح يف اًضيأ قّقحت ٌدعو هّنإ  2021).سرام/راذآ ، 6روأ لهس
!ءامّسلا موجن
!ربكألا مامإلا ةليضف زيزعلا خألا اهّيأ ،ءاّزعألا ةوخإلا اهّيأو تازيزعلا تاوخألا اهتّيأ
ديدهّتلا تاراشإ مامأ .ةّيرشبلل ةاجّنلا ةاسرم هّنكل ،بعص ٌقيرط وهو ،ليوط ةّوخألا قيرط ّنإ
رخآلاب بّحرت يتلا ةّوخألا ةمالع عفرنل ،عارّصلا قطنم مامأو ،ةملظملا تاقوألا مامأو ،ةديدعلا
ٍدحاو ّلكو ،ةوخإ لب ،ال ،نوهباشتم نوواستم ال .ةكرتشم ةريسم ىلإ هوعدتو ،هتّيوه مرتحتو
.ةّصاخلا هتدارفبو ،ةّصاخلا هتّيصخشب
مائو يف شيعن نأ عيطتسن انّنأب ةخسار ةعانق نوعنتقم مهو نولمعي نيذلا ّلكل اًركش
.تاوخأو ةوخإ :هللا ةقيلخ انّلك انّنأل ،ةّوخألا نم ديزم هيف ٍملاع ىلإ ةرورّضلا نوكرديو ،مالسو
ةّيضقب اومزتلي نأ ىلع عيمجلا عّجشأ .ةّيوخألا انتريسم ىلإ نومضنيس نيذلل اًركش
.مهل َيِماح ال نيذلاو ،ءارقفلاو ،نيريخألل ةّيلمعلا تاجايتحالاو لكاشملل اومتهيو ،مالّسلا
،لدعلاو مالّسلل نيّيقيقح اًعاّنص نوكنل “،ةوخأ انّلك” ،بنج ىلإ اًبنج ريسن نأ وه حارتقالا
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اًعم اًمدق ِضمنل ،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ .دحاو ّلك ةّيوه مارتحا يفو تافالتخالا نيب مغانت يفو
.اًركش !اذه ةّوخألا قيرط ىلع
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