
دحاولا نطاو"ا

نم ةريبك ةعومجمب ،هباينأ نع “2Fا راتخم” ىركسعلا سلج2ا وضع فشك ،ىضا2ا عوبس-ا ىفحص رمتؤم ىف ــ  
Zيفحصلا هلأس رمتؤ2ا ةياهن ىف …رصم ىف ةديلولا ةيطارقوميدلا دأو ىف ركسعلل ةيفخلا اياونلا نع فشكت ىتلا تاحيرصتلا  
ةيرهوج ةلمجب همFك متخو ،ءFع سبح ريربت لواحف ،حاتفلا دبع ءFع نع هولأس مث .ةباج^ا ضفرف ،ىنع بناج-ا  
ثدحتن اننكل ،Zيرص2ا عيمج ةيامح ىلع ًادج نوصيرح نحنو ،نايرصم نانطاوم حاتفلا دبع ءFعو ليبن لكيام” ً،ادج  
؟ًاريثك قرفيس اذه له ،نكل ؟ءFع مأ انأ :“نطاو"ا” اذه وه نم لقي مل 2Fا …“ًانويلم 85 لصأ نم نطاوم نع
بعوتست z مهلوقع ،Zكاسم …ةلوهسب همضه نكميو ةميق وذ سيلو شّمهم ءىش وه دحاو نطاوم نأ نونظي مهئابغب ركسعلا ــ  
.ديعس دمحم دلاخ :نطاو2ا وهو ،كرابم ماظنل ةياهن عضو دحاو نطاوم نأ
رشبلا فلتخا اذإ” ،اهيف لوقي ،ليم تراويتس نوچ ـل ةيبهذ ةلوقم وه ،2Fا حيرصتل ىتءارق درجمب هيف تركف ءىش لوأ ــ  
اذه ضرفي نأ ةميرج لثامت ةميرج وه هءارآ فلاخي ءىش ىلع صخشلا اذهل مهرابجإ نإف ،ىأرلا ىف دحاو ناسنإ عم ًاعيمج  
/Zّيشافلا .ةيرحلاو ةيشافلا Zب قرفلا وه اذهف …“كلذ لعفي نأ ةردقلا هل تنكمت ول رشبلا ىقاب ىلع هءارآ صخشلا
داحتzاو اينا2أ تدقف راعشلا اذه تحتو ً،اديعس عمتج2ا ايحي ىكل دحاو نطاومب ىحضن نأ نم عنام z هنأ ،نولوقي تسيشافلا  
مهتيرح ،مهريغو ،شتيفوسوليم ايبرصو ابوكو ةيوا2ا Zصلاو ةيثعبلا ايروسو ةيرصانلا رصمو ةيشافلا ايلاطيإو ىتيفوسلا  
.“عمتج2ا لجأ نم هب ىحضن ،دحاو صخش درجم هنأ” ،نولوقي ةرم لك ىفو هلك عمتج2ا اوحبذ ةاغطل ديبع اوحبصأو
دض درفلل زاحنن نويلاربيلك نحنف ،عمتج2او درفلا Zب فFتخا ثدح اذإ هنأ” لوقأ ةيلاربيللا نع ىتارضاحم ىف ًامئاد تنك  
ءانب مهنكمي مهنأ نوعدي نيذلا …ةيدرفلا ةيرحلاو ةينادرفلا ميق نع عافد وه )دحاولا نطاو2ا( درفلا نع عافدلاف ،“عمتج2ا  
ةقوحسم ةراجح نم ءانب ىنبت فيكف ،عمتجملل ةيئانبلا ةدحولا وه درفلاف ،مهسفنأ نوعدخي ،نوروهقم هدارفأ امنيب عمتجم  
!؟ةمطحمو
لاق “ويليلاج” همسا دحاو نطاومف …“دحاو نطاوم” اهب ماق ،خيراتلا ىف ةميظعلا لامع-ا لك نأ نوسانتي ددجلا Zّيشافلا ــ  
اهتقو ىحولا لزني ملو ،مFس^اب ىتأ “دمحم” همسا دحاو نطاوم .نوملعي اونوكي مل بكوكلا ناكس لك امنيب رودت ضر-ا نأ  
– نوطFفأ :هتعيبط ىف ىنادرف عادبإ وه خيراتلا لاوط ىناسن^ا عادب-ا …دحاو نطاوم ىلع لب ،نطاوم نويلم 85 ىلع  
z بوعشلا ةيبلغأ تناك امنيب نوفلتخم دارفأ اهب ماق ةميظعلا لامع-ا مظعم ،نوسيدا – نيوراد – هشتين – نتوين – وطسرأ  
ةفسFفلا داهطضz ةاغطلا اهقاس ىتلا ةجحلا ىه ،عمتج2ا لجأ نم دحاو درفب ةيحضتلا نإ …ةيناويحلا اهزئارغ ىطختت  
.ةيناسن�ل تاعادبإو تامدخ مدق نم لكو ءاملعلاو ةرقابعلاو
مهعنمت نأ لواحت تارشؤم ى- نوبيجتسي zو مهتياهن وحن نوريسي ،نيروحس2اك مهف ،ركسعلا ىلإ ةلاسر هجوأ z انه انأ ــ  
لجأ نم “دحاو نطاوم”قوقح كهتنن نأ لوبق2ا نم هنأ هوّملع ىذلا عمتجملل ىتلاسر هجوأ امنإ …موئش2ا ريص2ا اذه نع  
ىمسم تحت Zيبونلا ريجهت حابتسا ىذلا عمتج2ا !كلذ دعب اهمرتحت فوس ،ةرم قوقحلا تكهتنا ىتلا ةطلسلا نأكو ،عمتج2ا  
ةحلصم ىمسم تحت مهتيسنج عزنو مهتاكلتمم ةرداصمو Zيرص2ا دوهيلا درط لبق ىذلا عمتج2ا .عمتج2ا ةحلصم  
ةحلصمو ةرس-ا ماظن ىلع ظافحلا راتس تحت ةيدرفلا مهتايرح دارف-ا نع عزنو Zيلث2ا قوقح رداص ىذلا عمتج2ا .ةيبلغ-ا  
نودقفيس مهنأو ،دحاولا نطاو2ا اذه ةيرحب ةطبترم مهتيرح نأ اوكردي نأ نطاوم نويلم 85لا ىلع تقولا ناح دقل …عمتج2ا  
ريرحتب zإ ديدج نم رارحأ اودوعي نأ نوعيطتسي z مهنأو ،دحاولا ضيب-ا روثلا اذه لكأي نأ بئذلل اوحمس اذإ ًاعيمج مهتيرح  
.دحاولا نطاو2ا اذه
ن- سيل …رصم ىف “دحاو نطاوم” لكلو ىريحبلا ورمعلو روصنم نمي-و ىلو حاتفلا دبع ءFعل ًاروف دوعت نأ بجي ةيرحلا  
.ريسأ “دحاولا نطاو2ا” ناك ا2اط ًادبأ ًارح نوكت نل كن- نكلو ،كنم ىقFخأ فرصت اذه
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