
 .. يً االحخاللاهوطٌٍج اإلرادث  حرٍرح

 ؟!!اهيحبضضجاهدوهج يً خطهٍر و

 

 يحيود حيد

ً آخر هويشخلتل ٌٍتذق يٌه غٍر اهحبضر تنل نَىوالَى..اهغد يً رحى اهٍوىٍوهد 
، وآذبيه ، ويووذبخه ، ويشخٌلؼبخه ، ويٌجزاخه ، وطبكبخه ، ويلويبخه ، خضبئضه 
 !واخفبكبخه

" كٌب اهذٔ ٖـظف تَ اهيخرتًّ اشخضرف ياليص يشخلتل ؿرّالسل ذهم التد هٌب هنٕ ً
ـ اهييخد يً  اهػّٖل" اهّٖى " يً نل هًّ ، يً خضرٖص سذج اهّاكؾ "  اهشٍبشٍوً

َُ اهٓ ّٖيٌب ُذا  َّّدْح هوغزّ َّترََّرخ  ..ازيٌج اهدنخبخّرٖج اهخٕ َي

 :رئٖشٖبً يٖالًـ  ّٖيٌب ُذافٕ ـ داخل اهضٖبث اهشٖبشٖج ٖخدافؾ ّ

 جذورهب شخئضبلل ٍدػو هوخخوص يً اهيحبضضج وااالو..!!! 

  ـجذورهب تيٌخجٌ ورػبث ؤحد  ٍشخلوًٍخشتد تبهيحبضضج وواَخر!!! 

ّاهيخخبديًّ يـِى يً اهـراكًٖٖ ، فٕ " ضنيبء االشخضراق االشخـيبرٔ "  أفخٓهلد 
 :كتل االضخالل"..اهيضبفؼًّ اهسدد " يخختراح رايشفٖود ّ

 "..شؼة  "اً هٍس فٌ اهؼراق يً 



دوهج ايراء اهطوائف حبل نيب هٌ ) حخي واً نبٌح فبشدث " دوهج " وهٍشح فٍه 
 (!!واالػراق اهٍوى 

 :تل

 ..!!كتبئل يخضبرتج

 ..!!ّاؿراق يخٌبضرث

 ..!!ّػّائف يخذاتضج

 ..!!ّادٖبً يخٌبكغج

  !!ّيٌبػق يخٌبزؿج

حخالل يٌذ ففجروا اهفوضي اهخالكج اهخٌ دػب ههب رايشفٍود ورػبهب واججهب اال
 ..اهوحظبح االوهي هوغزو

يخيذوج ..تٌبء دوهج اهيحبضضج يضبدرخغذٍج واٌخبر وفطفحح اهي اهشطح يشخٌلؼبح 
 :فٌ 

فٕ االدارث ّاهنٌّسرس  ٖيًٖ اهيخػرفاالشخراخٖسٕ هل"  خخػٖػال" يخختراح  .1
اهخٕ ّغـح فٕ خلشٖى اهـراق ّفق خوم اهرإٖج اهلبخيج ضال ..االيرٖنٕ
ػويب تبً اهدنخبخورٍبح ) اّ اهيفخـوج اهيزؿّيج اهداخوٖج ح ّاهٌزاؿبهوضرّة 

اٌخهبنبح هحٍبث ..شوى فٌ جوهرهب وشنوهب اهيخؼبكتج فٌ اهؼراق هى خنً 
وتذرائغ ..جيٍغ اهؼراكًٍٍ فٌ جيٍغ اٌحبء اهؼراقوحلوق ويضبهح 



وتإٍدً كخوج يحخرفًٍ ..زيٌج يخؼددثؤوة..وتدرجبح ديوٍج يخفبوخج..يخخوفج
 ..( !!!!راق واالدٍبً واهطوائف واهيٌبطقيً نل االع

فٕ يضرّؽ سّزٖف تبٖدً ٌبئة اهرئٖس خوم اهرإٖج اهخلشٖيٖج هوّػً ح رّختوّ
هخيزٖق اهـراق اهٓ ذالد دّٖالح ػبئفٖج ّؿركٖج خضح  االيرٖنٕ اهضبهٕ

 !اهِٖيٌج االيرٖنٖج ّاهيتبرنج اهظٌِّٖٖج

اهيدٌٕ ْ ػّر يبكتل اهيسخيؾ خؤسٖز اهخخوف ّاالٌنفبء اهلتوٕ ّاؿبدث اهـراق ال .2
االيرٖنٕ االفغبٌٕ " اهيّاػً " ّخّهٓ ُذا اهيٖل ..ٌّضّء اهيدً ّخنًّٖ اهدّل

 ثاهلتوّٕاهيـبهسبح اهذٔ اشخـبر اهخخوف ّاهخٌبضر " زهيبٔ خوٖل زادٍ " االظل 
اسخيبؽ ـ اهوّٖب سرنب " هٖسد اهضل فٕ .. يً نِّف ستبل خّرا تّرا االفغبٌٖج 

هضل اؿبدث اهضٖبث اهٓ سذج اهٌؼبى اهلتوٕ فٕ اهـراق يً خالل  "ـ اهـراكٖج 
نتدٖل هوٌؼبى اهشٖبشٕ اهيدٌٕ اهيخضغر اهلبدر ؿوٓ  اهٌزاؿبح اهلتوٖج اهيزؿّيج

 !!!يـبهسج يضنالح اهخخوف ّاهخٌيٖج اهيشخدايج هوضـة اهـراكٕ دًّ خيٖٖز

اضد  يً ظديخَ اذر شلّػّاالكوٖيٕ ـ اهػبئفٕ ـ خرّر اهٌؼبى اهـرتٕ  .3
ّخترٖرٍ شفم ديبء ّختٌَٖ ّاضخغبٌَ هوخػرف اهػبئفٕ ..ارنبٌَ اهديّٖج
االخغر "  افنبر ّرإْاهضّاغً اهلتوٖج غرة اهـراق ؿتر اهـراكًٖٖ فٕ 
اهـوٌٖج " ؿير يّشٓ " يؾ ينّنٖبح ّهلبءاح  حٔ خّاظلحال"..االتراُٖيٕ 

ث اٌخبر ٌيّذر دالؿب..فٕ اهشٌّاح اهالضلج" اهضرٖف " ّاهشرٖج هدؿى االرُبة 
 !!ّفرغَ ؿوٓ اهـراكًٖٖ..ّاهيخخوف اهٌؼبى اهـرتٕ اهػبئفٕ اهرشيٕ اهيشختد

اهيخـدد اهسّاٌة فٕ اؿلبة االضخالل االيرٖنٕ االٖرإٌ " اهػبئفٕ " خدخل ال .4
ذيبً " ّالٖج اهفلَٖ " هالٌخلبى يً اهـراق ّاهـراكًٖٖ اهذًٖ ضبرتّا دّهج ..

 ..!!شٌّاح



ؿتر اهخٌؼٖيبح اهخٕ خرؿرؿح فٕ ٖج اهشٖبشٖج اهسدٖدث ضخّاء اهـيلاهشـٕ الّ
" هفرع دّهج ..اضغبً اهيخبتراح االٖراٌٖج اٖبى اهٌؼبى اهدنخبخّرٔ فٕ اهـراق

  !!!اهػبئفٖج اهضيّهٖج اهيشختدث ؿوٓ اهـراكًٖٖ" ّالٖج اهفلَٖ 

ايراء دوهج ) اهيحبضضج وخيخضح اهشٌواح اهخٌ اػلتح االحخالل وٌشوء دوهج 
 :ػً (  اهطوائف واالػراق

  ّيسوس (..اهنبرخٌّٕ ) اضنبل يضُّج هليج اهشوػج نيسوس اهضنى
اهِزٖوج ( اهّضدث اهّػٌٖج ) ّضنّيج ..(اهخٌبتذٔ ) اهرئبشج 
اهفبكد هالرادث اهدشخّرٖج ّاهلرار ( يسوس اهٌّاة ) ّ..اهيخٌبزؿج

 ..!!دٌٓاهينتل تبهخّف يً اال( يسوس اهلغبء االؿوٓ ) ّ..اهّػٌٕ

  ّيظبة تبهضول اهّؼٖفٕ ..دشخّر يّتّء تبهخٌبكغبح اهـركٖج ّاهػبئفٖج
ّيخدٌٕ ؿً يشخّْ اضخٖبسبح اهخٌيٖج ..الٌـداى اهوّائص اهخٌفٖذٖج هيّادٍ

 !!هضـتٌباهضغرٖج 

  خلشٖى اهّزاراح ّيب دٌِّب ) اٌيبػ ُزٖوج هودّهج نبهنٖبٌبح اهخضبظظٖج
خوم اهخضنٖالح اهخٕ ( ضخالل تًٖ اهيخضبظظًٖ اهيٌخظرًٖ تشالش اال

ّضّهخِب اهٓ ..افرغح اهّزاراح يً يغبيٌِٖب نبسِزث هوخديج اهـبيج
شبهتٕ ؿظبتبح لّ..يشخّػٌبح هٌبُتٕ اهفرط يً اهيّاػًٌٖ اهنفّئًٖ 

 !!ّخٌبدق هوخخوف ّاهخػرف ّاالرُبة..اهيبل اهـبى

  " يسوس الٌَ ..رٖر االرُبة ّاهخشخر ؿوٓ اهيفبشدهخة" يسوس ٌّاة
يالًٖٖ اهٌبختًٖ ٌّاة اليسوس ..ٌدّتٕ ايراء اهػّائف ّاالؿراقى



هالٌخظبر هظٌبدٖق االكخراؽ  2005اهـراكًٖٖ اهذًٖ خضدّا االرُبة فٕ 
 !!.. ؿوٓ ظٌبدٖق اهيخفسراح

 االكظبئٖج ؿشنرٖج ّايٌٖج يخخركج يً كتل اهيٖوٖضٖبح  خضنٖالح ،
اهيخبتراح ّ،االشخضّاذٖج ّاالضزاة ، ّاهفبشدًٖ ، ّاالرُبتًٖٖ 

 !!االسٌتٖج

  ّاالذؿبً ، اهيبهٕ اهفشبد  ّ، االدارٔ اهخخوف ٌٖخرُب ضنّيٖج اداراح
اهٓ هودّهج يً كيج اهِرى اهّؼٖفٕ  اهيفبشدّ فِٖب اٗذبىخفضٓ ّح..هالسٌتٕ
 ..!!اهخديٖج اهخٌفٖذٖج كبؿدخَ

ً اهؼدٍد يً اهلوى اهشٍبشٍج فٌ ذاح اهودٍب..تؼد شتغ شٌواح ػجبفوخخخٌدق اهٍوى 
وخضير ذاح اهيشبرٍغ اهخديٍرٍج هوؼراق ..اهييخدث هخوم اهنهوف االرتؼج

وخخوفغ تبزٍبء يخخوفج ويخووٌج نٌ خؼتر هذا اهيٌؼطف اهشبئم اهي كيج ..واهؼراكًٍٍ
 !!اهشوطج هخٌفٍذ يأرة ُرػبخهب وُحيبخهب وُيَيوهٍهب وُيَشوِّكٍهب وُيٌَظرٍهب

وشبئنج وػبجوج  يهيبح ػشٍرث..ء اهؼلالاهٌزٍهًٍ وايبى اهوطًٌٍٍ اهؼراكًٍٍ 
 :اهيٌجبحهب شٍئدً 

 اٌهبء االحخالل تنل اشنبهه!!!.. 
 يً..اهختٍذج اهيحبضضجاوراى  اشخئضبل: 

ٌّتع ..ُّٖئبح اهيسخيؾ..ُّٖبنوِب يفبظل اهدّهجّ..يّاد اهدشخّر
ّخزائً اهيبل ..ّيآذً اهيشبسد..ّيٌبتر االؿالى..ّيشبهم اهشٖبشج..اهذلبفج
ّاسِزث اهسٖص ..ّترايز االضزاة..ّخغبرٖس االرع..اهدراشج ّيٌبُز..اهـبى

 !! اهخ.. ّدتوّيبشٖج اهدّهج اهـراكٖج..ّااليً



 :وهذا هً ٍخحلق ااّل يً خالل

  َّد ـ اهشٖبشٕ رإٖج اهّاكؾ ّاشخلالهٖج ..ّضسبؿج..تّغّشاهلبئى اهّٖى ـ اهُيَو
 !!!..ٌّّاٖب خٌيّٖج..ّػٌٖج

 تإشى ..ّفغص اهيخضتذًٖ تِب ..ظظجخفنٖم يإششبح ُّٖبنل دّهج اهيضب "
 :ّاهـيل تذتبح يً اسل ".. اهيشبرنج

o  (.. اهوطً واهيواطً) دّهج 

o  ً( اهحنويج واهيؼبرضج) ترهيب.. 

o  هوخٌيٖج اهّػٌٖج اهضبيوج ( اهخنٌوكراط) ضنّيج..  

  سيٖؾ اهـراكًٖٖ دًّ خيٖٖزخؤيًٖ ضلّق ّيظبهص ّيػبيص..!!! 

 خيشم تيلّيبخِب ّيشخوزيبخِبخضلٖق شٖبدث اهّػً اهنبيوج ّال!!! 

  ًاشخلالل االرادث اهّػٌٖج فٕ سيٖؾ اهيٖبدًٖغيب!! 

  هسيٖؾ اهـراكًٖٖ ّهٖس نغٌبئى يلخشيج تًٖ ٌبفؾ ضيبٖج اهذرّاح اهّػٌٖج نيوم
 ..!!!اهيخشوػًٖ ؿوٓ اهضنى

 ّيً اهنيبئً اهيٌظّتج فٕ ..خػِٖر اهدشخّر يً االهغبى اهخفٖج ّاهينضّفج
الل اهيبغٕ ّيً االشالة اهيشخـبرث يً اػ..ؿيوٖج اهشٖبشٖج يفخركبح خػّر ال

ّخػّر ،يً اهخخوف اهذٔ ٖـٖق رفبُٖج االٌشبًّ..خر اهيّتّء تبهنراُٖج ه٘
  !!ّازدُبر اهّػً،ّرخبء اهيسخيؾ،اهضٖبث

 ..ااّل..خالص هوؼراق واهؼراكًٍٍ فال

 ؟!!ثاهدوهج يً اهيحبضصخطهٍر و..تخحرٍر اإلرادث اهوطٌٍج يً االحخالل


