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 ضرفـــب لالتـــحالا شيـــج ماـــق ،1988-1990 ماعـــلا نيـــب ىـــلوألا ةـــضافتـــنالا ةـــيادـــب يـــف
 اهنيـــح رمعـــلا نـــم غلـــبأ تنـــكو ً،اـــموـــي نـــيرـــشعلا زواجتـــت ةدـــمل ةنـــيدـــملا ىلـــع لّوجتـــلا عنـــم
 .تاونس رشع
 ةـفاـضإلاـب ،ةبـخاـص تايـلآ تاوـصأ جيجـض ىوـس كلـت نجسـلا تاراهـن لالـخ عمسـن مـل
 نـم رظنـلا قـح ىتـح انـيدـل نكـي مـلو ،تويبـلا لـخاد ىـلإ بّرـستت ةهـيرـكو ةـيوـق ةحـئار ىـلإ
 .جراخلا يف يرجي اذام ىرنل كيبابشلا
 ّلكـب ذإو هديـبً اسكمـم يـبأ عـم تـجرـخ لوجتـلا رظـح هيـفَ عـِـفُر يذـلا مويـلا حابـص يـفو
 نولـلاـب ةـشوـشرـمً اـعافـترا راتـمأ ةـثالـث لوـط ىتـح ءيـش لـكو نيـكاـكدـلا باوـبأو ناردـجلا
 تــلأســف …دوــسأ حبــصأ اُهثلــُث ،انــتراــح طــسو ّزيمــت تــناــك يتــلا ةلــخنلا ىتــح ،دوــسألا
 ىلــع ةــباتكــلا ةيطغــت لــجأ نــم :لاقــف ؟اذاــملو هــل تلقــف ،ْتــْفِز :ينــباــجأــف ؟اذــه اــم :يــبأ
 ،يـبأ كـلذـكوً اليلـق ّتكسـف ً.اضـيرـحت اهـنوربتعـي ثيـح ىرـخأ ةرـم ةـباتكـلا عنـملو ناردـجلا
 ىرـُت اـي لـه :يـبأ تـلأـس ةظـحل يـفو ،بـيرـملا رظنـملا كـلذ اـنراصـبأ ىلـع ىـلوتـسا امنيـب
.ةلخنلا ىلإ رظني داعو !امبر :لاقوً امستبم َّيلإ يبأ رظنف ً؟اضيأ رحبلا اوشر

 ماــخ ٍةدامــك "2008 ،ياــبدــناتــس" ةلسلــس يــف ىــلوألا ةرملــل ةينفــلا يــلامــعأ يــف ْتــْفِزــلا ةداــم مادختــسا تأدــب دــق تنــك
 فاشتــكالا ةوشنــبً الافتــحا لوألا مادختــسالا اذــه ناــك ًةــيادــب .ىرــخأً اــنايــحأ غابــصألاو ءانحــلاــب اهطلــخ عــمو ً،اــنايــحأ
 ةقطنـــملاو نيطـــسلف يـــف ةداـــع مدختـــست يتـــلاو "ْتـــْفِز" ةملـــك ينعـــم نـــع ريبعتـــلا يـــف ةبـــغرـــلا ديـــكأتـــلً ايـــناـــثو ةدـــيدـــج ٍداوـــمل
 ةريثـــــُم وأ ةَطِبْحـــــُم ةينــــهذ ةــــلاــــح نــــم ؛رــــعاشــــملا نــــم ةعــــساو ةــــعومــــجم نــــع ّربعــــي يــــئاردزا حلطصمــــكً اــــمومــــع ةيــــبرعــــلا
 ةلسلــس ةركــف بــسانــي ناــك اــم اذــهو .هــيرــك عــضو فــصوــل ةقــيرــط يــه وأ ظــحلا ءوــس ىــلإ ريشــتً اــنايــحأو ،زازئمــشالــل
 هتبكــن ىرــكذ يــف راظتــنالا نــم بوذــي هــنأــكو ادــب يذــلا ينيطــسلفلا ناســنإلا ةــلاــح نــع اهيــف تّربــع يتــلا "ياــبدــناتــس"
 لـب ،اهيلـع ةرطيسـلا يتـعاطتـسا مدعـل كـلذو ةلسلـسلا كلـت دعـب اهـب ترعـش يتـلاو ةداـملا عـم يتمـيزـه يفـُخأ نـل .نيتـسلا
 ًايلـــك مزـــُهأ مـــل ينـــنأ الإ ،اهلكـــشو اهتـــفاثـــكو دـــحاوـــلا اهـــنولـــب ىرـــخألا داوـــملا ىلـــع ةرطيســـم تـــناـــك يتـــلا يـــه سكعـــلاـــبو
 نــم اهيلــع ةرطيسلــل ةــلواحــم يــف رمتــسم بــيرــجت عــم ،طقــف دوــسأ نولــك ةدودــحم تايمكــب نكــلو اهــمادختــسا تلــصاوو
.ةطيسو ىرخأ داوم ةفاضإو ثحبلا لالخ

 تــمدختــسا دــق تنــك ثيــح ،2015 ماعــلا يــف "ةضفخنــم ةدوجــب بــح" ةلسلــس ىلــع هيــف لمــعأ تنــك يذــلا تــقوــلا يــف
 عوـــجرلـــل كـــلذ ينعـــفد .يـــل ةبـــسنلاـــب ةريثـــمو ةدـــيدـــج ةينقـــت جـــئاتـــن ىلـــع تلصـــح اهنيـــحو ةرـــملا هذـــه دـــئاز لكشـــب تـــفزـــلا
 همهفــل ،رــخآ هاجــتا يــف يــنداــق ثحبــلا اذــه نأ الإ ،ةداــملا كلــت عــم ىرــخأ ةرــم ةّدــشب كابتــشالاو سوهــلا ىــلإ ةــفاثكــبو
 يــتارابتــخا عيمــج ليلــحتل اســنرــف يــف يعــماــج ربتخــم يــف يــئايميــك قــيدــص عــم تلمــع اذــهلو .يــئايميكــلا هلكــش يــف
 ،ةــحولــلا ىلــع اهقيبطــتو طلــخلا تيــقوــتو ةرارــحلا ةــجردــب مكحتــلا يــف ناــك يذــلا للــخلا انفشتــكاو 2008 ماعــلا ذنــم
 اذـــهو ً؛ادـــج ةبـــسانـــم تـــناـــك ةداـــملا للـــحتل وأ ظفحلـــل وأ ةرطيسلـــل اهتـــمدختـــسا تنـــك يتـــلا طـــئاـــسوـــلا نأ نـــم مـــغرـــلاـــب
.يندوقت تناك يتلا ةفدصلا نيناوق جراخ اهديرأ يتلا لاكشألا قيقحت ىلع كلذ دعب يندعاس



”2017-2016 ،تفز“
 ،ْتــــــْفِز" ةلسلــــــسب كــــــلذ تأدــــــبو ،ىرــــــخأ ةرــــــم ةداــــــملا عــــــم لــــــعافتــــــلاو فثكــــــملا ثحبــــــلا يــــــف تــــــعرــــــش ،نيحــــــلا كــــــلذ ذنــــــمو

 لوألو ."2008 ،ياــبدــناتــس" يــف تلعــف امــك ،هــجوــلا اــًــــــــصوصــخو ،يرــشبلا لكشــلا نــم ةــبرتقــم تــناــكو "2016-2017
 ،مـسرلـل ةـيديلقتـلا تاودألا نـم صّلـختلاـب تمـقو ،لضـفأ ةروصـب لكشـلاـب مكحتـلا لـجأل ةريغـص تاـحوـل ىلـع تلمـع ةرـم
 يـف مكحتـلاـب تمـق دقـل .ةفلتخـملا تاءامـيإلاو ةـكرـحلا مادختـساو ،كيتـسالبـلاو بـشخلاو دـيدـحلا نـم عطقـب اهـلادبتـساو
 ةداـــعإ وـــهً اضـــيأ انـــه دـــج اـــمو .تاقبطـــلا ءاشـــنإل ةدّدـــحم ةينـــمز تارتـــف يـــف داوـــملا عـــم عطقـــلاو صقـــلاو ةرارـــحلا ةـــجرد
 حبصــُتو ِْفجــَت نأ دعــب اهعلــخأو اهطــشكأ تنــك ثيــح ،مــسرــملا ةيــضرأ ىلــع ةــحولــلا نــم ةطــقاســلا داوملــل يــمادختــسا
 ةلـحرـملا هذـه نـم ةيـلاتـلا ةلسلـسلا ةركـف تءاـج انـه نـمو ،ىرـخأ ةرـم تاـحولـلا يـف اهقصـل ديـعأل ةدـيدـج ىرـخأ تاقبـط
  ."دنال تفز"

"2019-2018 ،دنال تفز"
 انـندـم ءامـسو ً،ادوـسأً العـف ىسـمأ يذـلا ةزـغ رـحب ىسـنأ نأ يـل فيكـف ."ْتـْفِز" هـنأـب كربخـي ةداـملا هذـه يـف ءيـش لـك
 ثحبـلا لواـحأ مـل نإ ،هتـشع يذـلا "ْتـْفِزـلا" نـم صالخـلاو جورـخلا يـل نكمـي فيـكو .موـي دعـبً اـموـيً اداوـس دادزـت يتـلا
 ؟هيف
 نـم ةـكرـب يـف طقـس نمـك ،كـلذ نـع اـضرـلا مدعـبً اضـيأ رعـشأ امنيـب ،ةداـملا هذـهبً اـسووهـم تحبـصأ ينـنأـب انـه تدـكأـت
 اـمدعـب ةـصاـخو .ةدـيدـج ةينقـتو ةـيرصـب تايـلامـج نـع اهعـم ثحبـلاـب ينعـفد اذـه ،هنـم هـل صالـخ ال ،دوـسألا نارطقـلا
 تبـهذ اذـهلو ،يـضاـملا يـف اهـب مايقـلا نـم نكمـتأ مـل ةقـيرطـب اهـب ريبعتـلا يننكمـي ثيـح ،اهيلـع ةرطيسـلا نـم تنكمـت
 ةيلعفــلا ةــيادبــلا ،"2017 ،تاــيرــكذــلا رــحب" ةــحوــل تــناكــف .ىفكــي ناــك هدــحو ةداــملا ةوــق نأل-ىرــخأ ةرــم دــيرــجتلا ىــلإ
.يعيبطلا رظنملا ىلإ هجولا نمو ،ضرألا ىلإ ناسنإلا نم يعوضوم لّوحت ثيح ."دنال ْْتفِز" ةلسلس عوضومل

 عوـــضوـــملا نيـــب ةـــفاســـملا ليلقتـــل .ْتـــْفِز ىـــلإ سدقـــملا ءاضفـــلا ةيصخـــش لـــيوحـــت ةيفيـــك فاشتـــكا "دـــنال ْتـــْفِز" يـــف تدرأ
 ناصــغأ لثــم ،ةيــح داوــم مادختــسا وحــن ينتــهجو يتــلا يــهو .ضرألا هذــهل رمتــسملا ريــمدتــلا ىلــع زيــكرتلــل ،موهفــملاو
.اهريغو ةفاجلا روهزلا تالتبو راجشألا

 يـف يسفـن دـجأل .مـلألاو قـيرـحلاو راـمدـلا مـجحل ةيميـهافـم تاـبراقـم الإ يـه اـم "دـنال تـفز" يـف لامـعألا نإـف يـلاتـلاـبو
 ،لأــسأ يسفــن تدــجو انــهو .ينفــلا لمعــلا يــف وأ ضرألا ىلــع ءاوــس ،نوعلــملاو سّدقــملا نيــب كابتــشالا ىنعــم ةهــجاوــم
؟قرف نم ةمث له

برعز يناه
سيراب ،2019 رياربف / طابش


