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 إهْذَاء

 َ سوء اًخرصف؛  ًِا اجلفاء فُذحاذًين ُحدا، ًوعاؽلا ٔبتسيُت  اًخـحري ؾن صـوزي ابحلة والامذيان ْٔلسم، فَعاؽلا ٔبػِصُث يومًا  حسنم ب  ً

ّذٍ ل ٕازصاذاً  يب. ٕاىل ٔبسم  خَ يه حَصفُّلاً ًِا، وثياس َ  صاانً ىى . ٕاىل ٔبسم اًيت ؿاهت يف لك يشء ؿََّمخين ٕاَيٍ، فذياسيذَ ٔبان ؾن ََعسٍ وذؾامً  فرَتُ

تـضًا  فرص يب مؽ لك جناخ، وثسَعين مؽ لك فضي، ٔبُسيم َي ٔبسم. ٕاىل من حَضّت حبياهتا ًخَ ، وػل حُىدِّي ل ٔبمالً اًيت ػل حتجص ؿيّل ِفىصاً 

 ذما ثـَمت مٌم؛ حة إلظالخ وىىصان اشلاث.
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 انْمَُؤنِّف عَهِ 

وحصاحة أْلؿني، مذرّعٌط يف حصاحة اًض حىية. ل هيم ٔبن ثـصف ٔبنرث ؾين، ًوىن اؽلِم ٔبن ثـؼل تبِٔن  ٔبان ظحيٌة اسدضازي يف ظةّ 

ص حياثم ٌَححر ؾن اًىزن واًؼفص ابًيجاخ. ول ثَ  ٔبهين  َس ًْ مثطل، ؤبهيا مثي لك أْلظحاء اشلين يححثون ؾن اًـُميهتى  يف حياهتم، فَسّرِ

 kuntabebn@gmail.comيي، ونشا ابلكرتاخ ؿىل جصيسي إلًىرتوِن اًخال: اًخـس ٔبو ب زّحة تخواظطل مـي، سواء ابًيلس

 

و مذوفص ٌَخحميي ؿىل اًصاتط اًخال:انحجاً ظحيدًا  نام ٔبحة ذؾوثم ًلصاءت نخايب أْلول "ُنن  " ُو
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 شُكْر كَهِمَتُ 

﴿ ُ َسااَن اغلَّ َُ ََنْخَِسَي ًَْوَل َبْن  ٍِ َشا َوَما ُنيَّا  ًَِِؼَٰ َسااَن  َُ ي  ِ ِ اشلَّ  ا تـس،مّ بٔ ، ﴾َوكَاًُوا اًَْحْمُس غِلَّ

 

 يي اًّضىص ٕاىل لك من سامه يف ٕادصاح ُشا اًـمي ٕاىل هوز اًوحوذ، سواء من كصيٍة َِّك جناخٍ صىٌص وثلسيٌص، ؤبوّذ ُيا ٔبن ٔبثلسم جبز ف

َِمُت مَنم، وَمنٔبو من تـيسٍ   ق ًخيري ًيا اًعصيق، حزاا  ظل لك ذري.ًَم ٔبؿؼل، ٕاىل لك اًضموغ اًيت حترتِ  ، من ؿ

 

 الامييي اًخال: ماكن اًخواظي مـَ ؿىلابلٕ  .ًلوَي ثسكيق اًىذاةمَ مبصاحـة و حىصُّ  ؿىل ؾحس اذليس خفصي دط ابًضىص أْلس خاربٔ و ُيا 

abcrso@gmail.com 
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 رشْ انى   حُقىقُ 

م ؿَيَ، وحَىّسخت من ُشا اًىذاة مفذوخ احللوق فامي يَخـَّق ابًًسخ، اًعحاؿة والاكذحاش، تي حىت ٔبهين ل ٔبابل ٕان وضـَت امس

 وشٍ، مفا هيّمين ُو اهدضاز حمخوى اًىذاة، ل اص هتاز اكثحَ.
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 انْمُقَذِّمَت

، فؼل بٔخس ًٔلسف ما يُمىٌِّين من اًوظول منورحيةٍ  حَّة؟ سبًٔت هفيس مئاث اؽلصاث َْلذَُط ٕاىل ٕاخاتةٍ ٌَّعِ وسيصًا  ما مـىن ٔبن حىون

شا ًٔلسف مفلوذٌ  ن حىون ؾيسك مـعياثٌ ٕاىل اس خًذاح. وًِيك ثَخَّزش ٔبي كصاز جية بٔ   ًُخـِمي فهيا فىصك مث ثعي ٕاىل اس خًذاخاث، ُو

ٌَوسزاء، ول حىت كواؿس ًُيحخشى هبا،  ثبُٔييٍ  ، ول صِاذاُث ٕاىل خاهة اًىثري من أْلص ياء يف ؿاؽليا اًـصيب. نام ٔبهَ ل ثوخس مسازٌش 

 وػيفي ؽليعة س ياذثم؛ تي ُياك فلط َوظٌف  ت اًوسيص، ل يوخس ثـصيٌف ٕال مبا ِِجء تَ كدَِم من اًفساذ وسوء إلذازت. هـم س ياذ

نام ٔبؾخشز مس حلا ؿىل خماظحيت ضل ؿىل ٔبساش ٔبهم زخي، فٕان نيِت امصٔبت فال َبمطل ضِل ٕال  ُؾْصيف واًحايق يرُتك لحهتاذك.

 .الاؾخشاز، حير ٔبن اٌَلة اًـصتية ل ثديح اًخحايي ؿىل اًضامئص ًخياسة اجلًسني

  

وجية ٔبن  ة اًؼن ٔبهَ زمبا كس مت حلكيفم ْٔلهم كس دضت اًخجصتة من كدي، ٔبو ْٔلن اًصئيس يثق تم، ٔبو ْٔلهم ثًمتي ٕاىل حزٍة ٔبكَ

جضلكت اًوسازت. ًوىن، ما ُو جصانمج ُشٍ احلىومة؟  مـسوذتٍ  ثيال تـغ اؽللاؿس ًدضازك يف احلىومة. ُىشا وتخساظة، وذالل ٔبَيمٍ 

ي متت مٌاكضة ُشٍ اًربامج سواء مؽ ذمثيل اًضـة ٔبو مؽ اًضـة مداْشتً ؿىل حس وما ُو جصانمج لك وسيصٍ  ؿرب وسائي  ٍ؟ ُو

ول جسدٌس ٕاىل مصحـية، ويف  ٔبن اًـمَية َكِا ازجتاًيةٌ  - ٔبيضاً  -إلؿالم؟ ُي يـصف اؽلواظن مارا يًُذَؼص من لك وسيص؟ ٔبكَة اًؼن 

 ٔبو يف اًـاػل. ًِام حيسج يف اًحالذ ٔبفـالٍ  ٔبحسن أْلحوال يه وسازت زذوذِ 

 

ة ؿاذتً  حَّ ؾن اًضـة يف جصؽلاانهتم )ًيس تعحية(،  ما يىون ذمثِّالً  ؾيسما ٔبمـيت اًيؼص يف هؼام اًلصة اًعحي وخسث ٔبن وسيص اًّعِ

حَّة وثضيفِام ٕاىل وسازتٍ  -ٔبظاًل  اًلامئ -ووػيفذَ حاكذ ل ثخـسى مصاكدة اًيؼام  ٔبمه  ًثةٍ اث حىت ٔبن تـغ ازلول جُشك ازلاذَية مؽ اًّعِ

مَنام؛ اكًحيئة ٔبو اًححر اًـَمي. ٔبما ؾيسان حنن، فك يشء جيصي ؾىس اًخياز، ؤكهَ ُذَق ُىشا. من اًسِي ٔبن متصط، وأْلسِي 

حَّة واًسرت ُام خي معاًة ادلاُريخّسًا  مٌَ ٔبن متوث، ُىشا كضاًء وكسزًا، ٔبو حىت مكسًا وكِصًا. نام ٔبهَ من اًعحيـي  ٔبن حىون اًّعِ

 ن اًـيش اًىصمي واًصفاُية.ؾتسًل 

 

ؿىل اًس يعصت؛  يف ػي قياة اًخرعيط واًوؾي احلارض ٌَخحسَيث اًلامئة واؽلس خلدَية، فٕان ازلوةل نَُكّ ثعحح كَيةل احليةل وكري كاذزتٍ 
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ّحي ٌسلوةل، فيعحح حييئش الاسدسالم ٌَلضاء واًلسز مِسة ا ؽلوكف، تي وس ياسة ل ؿىل ملسزاهتا، ول ؿىل كُسزهتا ًخحسني اًوضؽ اًّعِ

ا ومن مَتّ اًخـامي  اًوسازت. فال مـازف مرتامكة ثُمِس ٌَخلري، ول ٔبذواث مذاحة جس خعيؽ ثليري جمصَيث أْلموز، ٔبو حىتَّ فِمِا وثفسرُي

اخلسائص  ل ثيلعؽ ٕلذازت ٔبسماث مذالحلة، من ٔبخي ثلَيي ؾن حماولٍث  حازتً . ثعحح ؾيسئش اًس ياسة اًصمسية ؾِ زاخسةٍ  سٍس مـِا ؿىل ب  

ما يَِِتّ تشهل، يف حني ٔبن ما حيعي ؿىل ٔبزط اًواكؽ ما ُو ٕال حماوةل صيئًا  ًيحسو أْلمص ؤكن وختفيف أْلرضاز، حىتَّ ًوو ٕاؿالمياً 

يـؼل ٔبن مصحةل ما تـس اًوسازت من  ما يؤسفين الاؿرتاف تَ ٔبن اًوسيص رسعياً  اًدضخر ابؽليعة وٕاظاةل َعص اًوسازت حىت يًهتىي ٔبخَِا.

 -ؿىل من س حق تسون رهص ًٔلسامء  -َلي اٌَوم ثَلائيا ة هبا حىتَّ من س يبئت تـسٍ، تي س يُ س ئةل وحماس حاث ًن ثبئت ٔبتسا، ًون يعاًِ بٔ 

و حق يصاذ تَ ٔبظي اًحاظي.  مكحاوةل ًرتس يخ مدسٔب "َؾَفا ظل ؾام سَف" ُو

 

َِّس مَن ميىن ٌَمخاتؽ اؽلمتّصِش جك سِوةلٍ  كسمية اكزلُص  ا ؽلا س حق. فاًـمي تعصيلة زذوذ أْلفـال مسبةٔلٌ ٔبن يسدضف من أْلحساج اؽلؤي

َـّ  شا ابدذعاز يـين ؿسم اًليام تبٔي يشء حىت ثفصط اًرضوزت اًخرصف. مت صسيست  ن يف س ياساث اًخساوي ًخجس ٔبمثةلً ؾيسان، ُو

ٌَ  اًخىصاز ٕاىل حس اؽلَي؛ فريوٌش   خو من اًفضاء، فُيعسز اًوسيص ٔبمصاً ظازئ يلذي ٔبظحاء اًعوازئ تفضي اجلِاس اًخيفيس ؤكمنا ُحط 

ض يؽ اشلؾص يف اًحسل فرتت من اًزمن، مث متوث اًلعة تـس رضل مؽ واكية من اًلحاز ل من اًفريوساث، ًيَ  ؿاخال مبحاوةل اس خرياذ نامماٍث 

 من ادذاز ظل من اًياش واًضِساء، ًويس لك من ماث ثضِيس.

 

احـٌة صامةل ٕلحصاءاث اًخعييؽ  وفات اًـشاث؟ ما جية ٔبن حيسج ُو مص ت مسـت ؾن ذواء فاسس يف اًسوق ٔبذى ٕاىلا  مصّ 

و أْلمص اًـاخي مبيؽ ازلواءذامئًا الاس خرياذ، ومتحيٌط ْلًٓياث اؽلصاكدة ؿىل لك أْلظـست. ما حيسج  ٔبو خسيسٍ  –َكَ  ؿىل اًيليغ؛ ُو

يسبٔل ما حي ابْٔلمص تـس رضل، ول هيف جرسة راث  ؾن لك اًياش ؿرب حسحَ من اًسوق. ل ٔبحس هنائياً  -و كسميَ، حيسٍ و فاسسٍ 

ة من  تً صّ ازلواء ٕاىل هفس اًحسل مَ  ٔبدصى، ْٔلن راهصثيا اكْٔلسامك، تي يه ٔبضـف ؤبكرص. ُشا ما جُيسسٍ مثي صـيب ؾصايق "هفس اًـضَّ

 هفس اًلكة تيفس اًضازغ".

 

وًىن ل يشء حيسج، حىتَّ جُسمـيا مشيـة مس خًريت تبٔهَ  اكًرسظان، ؾضالٍ  ا  مصت مسـيا ؾن ادذالل مواسين اؽليؼومة اًعحية ؽلصٍط 

كسمي تي مس خفحي، فيبٔمص سـاذت اًوسيص إبكامة مـامي ًخعييـَ ُمحساًث خصحًا، تي  حسصي خسيس ًـالح زسظانٍ  كس مت اندضاف مزيٍ 

ي وحىتَّ معيـَ اًـامص. حس يا مارا يفـي وتَحةل يف اًصٔبي اًـام ًضِص ٔبو ياكذ، حىتَّ يًُيس اًـاّمة ما اكن من ٔبمص اًرسظان وازلواء، ت

موتوء ؾيسان، ًلةل ما يس خعيؽ اًوسيص ٕاجناٍس  ؟ َبْزتَبٔ تم ؤبهت اًلازئ اؽلثلف ٔبن حصهو ٕاىل ُىشا مٌعٍة اؽلصء ٕان ٔبزاذ ٔبن يعحح وسيصاً 

 وِشا؟ ثسخة اهـسام اهلمة ونرثت اؽلـوكاث. وٕارا اكن اًوضؽ ُىشا فؼَِلَ هلصٔب نخاابً 
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وجمِوزية ٔبفالظون؛ تي حماوةل ٌَرصوح من فطل اًحؤش اًعحي  ُشا اجلِس اًخس يط ل يُـّس حصفًا فىصًَي، ول منورحياً  اجلواة ٔبن مثي

يف ُشا  ابْٔلساش، وػل يزُنل ظل من مصٍط  هجيٌ  احلال دليؽ ازلول اًـصتية حىت اًليية مَنا، تي واؽلخرمة مَنا ابْٔلظحاء. ٕان اؽلصَط 

حَّة حيمي صِاذتً ٔبّوًل،  ومداذئ ء، وحنن مصىض فىصٍ اًَىْون، ٕال حـي هل ذوا  مث مصىض ٔبؾضاء ؤبهفس اثهيا. وسواء اكن وسيص اًّعِ

 حبخة ًويست ؿالحية. اؽلِم، اًربانمج واًخيفيش ؿىل ٔبزط اًواكؽ. ظحية ٔبو ل، فأْلمص س يان، ْٔلن وػيفذَ يف أْلساش ٕاذازيةٌ 

 

ؾصيّبٍ واحٍس مٌش زالزني ؿامًا حىتَّ اًيوم ًوخسان ؿسذًا وّمّكً ُائَني، ًوو ٔبحعييا ًو ٔبحعييا ؿسذ اًوسازاث اًيت جضلكت يف ٔبي تسل 

 ُائاًل من ؿسذ أْلمصاط اًيت مت اًلضاء ؿَهيا يف هفس اؽلست، زمبا ل حنيص ٕال اًـسذ اخلجول. تي وؿىل اًضفة أْلدصى، جنس ّمّكً 

ًِا، فال فاكك مَنا ول ذالض. فسوذت إلىلكس خوما   ًخخزشا ملصاٍث ضيفت ٕاىل اًلسمية وحعَت ؿىل خًس ية اًحسلب  أْلمصاط اجلسيست 

 وظفيَياث اًحَِازس يا، اكهوا موحوذين ٔبَيم حمك ازلوةل اًـامثهية وما ساًوا ٕاىل حس نخاتة ُشٍ اًسعوز.

  

اًـحاءت وىزيي ؾيَ اًخلسيس،  ٌَِعحَّة يف تالذان، ًيك ىصفؽ ؾيَ ٕان ُشا اًىذاة حياول َزْْس ٔبكي ما جية ٔبن يُفـي من ِكدي ٔبي وسيصٍ 

ٕاىل ٕاجصاس كعوز ُمـؼم ٔبساسًا ًويك ىُصيَ ٔبن اًـمي جية ٔبن يىون مسزوسًا وؿىل ٔبسس ثضمن ِصَّة اؾلمتؽ. ُشا اًىذاة هيسف 

حَّة يف ؿاؽليا اًـصيب، واًيت ٔبهنىت اخلزائن تسون ٔبي ٕاجناساث ثُشهص ؿىل اؽليؼوز اًخازخيي اًلصية.  وسازاث اًّعِ

 

من أْلصِص حىت ييضج وخيمتص، مث تضـًا ٔبدصى حىت يُىذة، ًىن اْلٔهيس ٔبهَ حيخاح ٕاىل من يُضحي حبياثَ  ُشا اًىذاة تضـاً  ًلس ٔبذش

يا جية ٔبن ل هلدي ٔبؿشازا ثربز ظـوتة اؽلِمة، ول مسى احنساز اؽلس خوى ٔبو اس خحاةل  حىت يعحلَ يف ػي واكـيا احلاضل اًؼَمة. ُو

 من س حق من وسزاء اكن ُخّي مهِم احلعول ؿىل اٌَلة؛ مكن ييلعَ اًىثري من ثلسيص اشلاث. اًرتيق، مفا ٔبوظَيا ًِشا ٕال

  

ازة اَْلْظياة، ًوىٌم س خـصف ؿىل أْلكي ٔبن حسصَيً  تـس كصاءثم اًىذاة، ًن جتس حالا  تفىٍص  واحساً ظحيدًا  ٌَزالض من اجلِي اًضَّ

حي يف تسلاهيا، مفا ابضل توسيص يس يعص ؿىل اؽلاليني من ملسزاث مذواضـة ٕلظالخ اخلَي اًع عةً ثس يطٍ، يس خعيؽ ٔبن يصْس دُ 

اًسفيية ثلصق ًحضؽ  من اخلرباء واؽلساؿسين، ويف حوسثَ مئاث اخلعط اًخعويصية! ًىٌَ خَيْسل ٕاىل اًيوم اتزاكً  اًضـة! ميخطل خيضاً 

اًل مسؤوًية بٓلف أْلزواخ اؽليخلةل ٕاىل زهبا، ؤبضـافِم يض خىون ٕاىل  ظل كةلَّ حيَهتم، تي ام اؽلاليني ظامذون يـاهون من س يواث، ُمذحّمِ

 ابجلِي واًفاكة. ؾضوية وهفس ية، ًيعحح جممتـيا اًزادص ابًض حاة مسدٌلـا ٌَمصط وموحالً  لك حصزومةٍ 

  

ـُة أْلمص ؿىل لك من جُسّوِل هل ه  ط ُشا، حىت يَع فسَ اؾخالء ُشا نام هنسف ٕاىل ثفٌيس جحج وسيصان اًـسيست يف نخاتيا اًخس يط اؽلُخسَّ

ؿىل س ياساث صلكية وفوىض ملٌية. ًويك بٔهون مٌعفًا مـم ٔبهيا اًلازئ اًىصمي،  اًىصيس واًصهون ٕاىل اًصاحة ًحضؽ س يواث مـمتساً 
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ي يف ٔبي وسازت ِصَّة من كدي، نام ٔبهين ٔبؤنس ضل ٔبهَ إبماكهم ٔبن حىون َبْكَسز مين، تي ومن بٔ  ول حىت موػفاً وسيصًا  يوماً  فبأن ػل ٔبهن

 ٕارا ٔبذَعت اًيية، واؾمتسث ؿىل مـعياثم ٌَزنوخ من فطل اجلِي واؽلصط اشلي هسوز فيَ مٌش ؾلوذ. وسيصٍ 
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و ل انْفَصْمُ   :اأْلَ

 يانْحَانِ انصِّحِّيُّ  انْىَضْعُ  
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حَّة؛ ذربٌ  اً ُامّ  مربوك! فَلس ثلسلث مٌعحاً  س خحؼ  س ياذثم يـين اًىثري ضل ؤْلزسثم، حير  ؤبظححت وسيص ازلوةل ًضؤون اًّعِ

 ٌَرعص يف لك أْلوكاث. رسعية مسَحة ؿىل مساز اًساؿة، ْٔلن رسعم اؽلِم ُمـّصٌط  ٕاددازية ذمزيت، وحصاسةٍ  تخلعيةٍ 

 

ؽلسؤوًية ؿسميي اًضىوى من اؽلسمٌني  ما جية ٔبن ثـَمَ ٔبهم ٔبظححت ِوهجًة زلؿاوي اؽلؼَومني، اؽلصىض واًـاحزين، ومذحمالً 

ثحسبٔ ابًوكاية  ؾؼميةٍ  ؽلسؤوًيةٍ  ، ومذحمالً ؿالحٍ  وظاًِة  مض خمٍ  ًُكِّ  ىل اؽلـاكني. ٕاهم كس بٔظححت ُسفاً وحاميل أْلمصاط، ابٕلضافة إ 

 ٔبكىل من اًسالخ. من أْلوتئة، وثًهتىي تعفلاٍث 

 

يس خزسمم من  فاسس، س خعحح صامؿةً  ْٔلهم ومؽ ٔبول موخة وابء، ٔبو ذسية ذواءٍ  فبٔهت حمق   ٕارا نيت حتسة ٔبن ذرب ثيعيحم رمم  

كاية يف اًوخاُة، ًىن  ْٔلس حاٍة   اًىثريَ ّلك ًخعس ؾيَ س يي اًض خامئ واًضاكَيث. ٔبهت اْلٓن جتَس يف هصيس َبْدَضؽ ِمن كدطِل وَ 

ٔبمامم فرتت من اًزمن كدي ٔبن يحسٔب اًِجوم. ٔبهعحم تبٔن ثُمـن اًخفىري مَيا فامي يًذؼصك، وٕان نيت ل ثلوى ؿىل اؽلواهجة، فاًفصاز اْلٓن 

 ؿىل اًس يعصت. اًخؼاُص تبٔهم كاذزٌ ٔبفضي من اًخـيت و 

 

، ٔبظَة مٌم ٔبن جتمتؽ تحـغ زخالث مىذحم حىت ثفِم هيف فسس من كدطل من ََحَةل اٌَلة، وهيف ثِت ظياؿة كدي ٔبن ثفـي صيئاً 

ابؽلِية،  اًفصؾون إلهل يف تسلاهيا اًـصتية. بٔظَة مٌم ٔبن جس متؽ ًـحازاث اؽلسحي حىت كدي ٔبن يـصفوا من ٔبهت. ٔبكَة اًؼن ٔبهم ظحيةٌ 

حفاول ٔبن ثُعيِّف ُمسزاء مىذحم، َوُوالكء وسازثم ٕاىل من ُو ظاحل ًالس خزسام، من ُو مٌهتىي اًعالحية، من ُو واحة ٌَحرت 

وحيس فلط. ٔبان ُيا ٔبزحوك ٔبن ل ثـعي ٌَسن ٔبو ازلزخة اًوػيفية ٔبو حىت ًـسذ أْلولذ ٔبذىن اُامتم،  لس خـاملٍ  فوزا، ذمن ُو خمعٌط 

َِيَك حُتس  ن اًعيؽ جية ٔبن ثخزَط من اًىثري من معايص ازلماء واؽلفسسين يف أْلزط.فَ

 

ْٔلهَ ؿىل ذزخة من اًـحثية مباكن ٔبن يعَق ؿَيَ اْس هؼام من  "حماوةل". ؤبكول اخلعوت اًخاًية يه حماوةل فِم اًوضؽ اؽلززي اًلامئ حاًياً 

ٌَـالح ٕاّل ابسدئعال مـؼمَ. ول  اخلالَي، ؤبسمع ٔبهَ كري كاتيٍ أْلساش. ٕان اًفساذ ُمْسدَْشٍ يف مجيؽ اؽلفاظي، تي وؿىل مس خوى 

يا اًـصتية، ويخىون من مسدضفياٍث  ثلصيحاً  ٕال مبـصفة ثفاظيي فساذٍ، فاًيؼام اًعحي موحسٔبظاًل  ميىن مـاجلة اؽلوحوذ اتتـة  يف ذًو

حَّة، مسدضفياث خامـية، ظة ذاض ومسدضفياث اتتـة ٌَلواث اؽلسَحة، ً  ًوسازت اًّعِ  موحز. مَنا ثشخٍ  شلضل س يدٌاول الُكّ
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 اًوحساث اًـالحية أْلًوية

 

حَّة من مصانز وَوحساٍث  يةٍ  صيةٍ  ثخىون مٌؼومة وسازت اًّعِ ؿىل اًحسلاث اًعلريت واًلصى، ويه كاية يف سوء اًخيؼمي  ملسمةٍ  ٔبًو

ا من ٔبظحاء وذمصضني  اًخعمميِ  كري صيِّ  واًزتويس، زلزخة ٔبهنا ل يُسدَدـس ٔبن حىون مصثـًا ٌَجِي. مفحياُا اؽلهتاضل ٔبو اًِيئة، وموػفُو

َني ًـالح ٔبي يشء سوى تـغ حالث اذل  واًعساغ، ول يوخس تعيسًياهتا ول حىت اؽلُسىٌِّاث، ْٔلن مـؼم اًـامَني هبا  كري مُؤ

ون ٔبهفسِم ابؽلسىٌاث. ُشا ي  اًـالح  ٌَجِي وثبٔذريُ  ًذج ؾيَ وشٌ يس خزسمون اؽلضاذاث احليوية ويهتاذون ابًفيخاميياث، ويُعرّبِ

ل ٕاىل أْلدعايئ. نام ٔبن ُشٍ اؽلصانز ثلوم جصؿاية اًعفوةل ؾن ظصيق اًخعـاميث، واًخوًيس   بٔحياانً اؽلياسة حىت جس خفحي احلالث مث حُتوَّ

مبرزون اًعيسًية ويلصزان من يصى ٕارا ُوخسث كَاتةل. ُشٍ اًلاتةل وسميَهتا اؽلمصضة ُام اٌَخان ثخحىامن يف سري أْلموز؛ ْٔلهنام ميساكن 

اًعحية ومن ميوث من ًيَخَ. يف ازلول أْلقىن يىون أْلظحاء اًـاميون مـؼم اًاكذحني، ًىن اًُلصى ؾيسان ثـاِن نام يـاِن اًحلية 

 ابؽلسن. صق حمعوزٌ واًفَ 

 

 مسدضفياث اًـياية اًثاهوية

 

من اًخرععاث أْلساس ية، ويلوم تدضليهل  حير حيوي ؿسذاً  - ـةٍ ًك ملاظ ٔبحياانً و  -ًك مسيية  ُشٍ ؾحازت ؾن مسدضف  واحسٍ 

من الاسدضازيني. يف اًيؼام اًعحي اؽلخاكمي يُضّكِ اؽلسدضف  اًثاهوي مقة اًـياية اًعحية احلىومية  ظحلة أْلدعائيني وكَييٌ 

سدضفياث ٌَىثري من اؽلال ًدضليَِا، ويشُة اؾلاهية، وابًخال يِت الاؾامتذ ؿَيَ يف ذسمة أْلكاًمي واؿلافؼاث. حتخاح مثي ُشٍ اؽل 

ًٔلذوية، وزواثة ًٔلظحاء وجليش اؽلمصضني، وحمكن مضلكة ُشٍ اؽلسدضفياث يف سوء إلذازت من ِكدي اؽلسيص  مـؼمَ ؿىل مٌاكعاٍث 

مفن فوكَ يَلون ٕاًيَ ابْٔلوامص، ، ويَُلي ابٌَوم ؿىل لك من ؿساٍ َكام س يحت هل اًفصظة؛ جحامً  ٔبكيَّ  اؽلضاتَ ٌَوسيص، ًىٌَ يخحمك يف زكـةٍ 

ًلةل اؽلِن  ٔبكي من اؽلعَوة، هديجةً ذامئًا وما ُو ٕال ؾحس اؽلبٔموز، وَمن حتخَ ل حُيس يون ٕال اًضىوى واًخشمص. نام ٔبن اًلوت اًدضليَية 

رَص يف ثلسمي اخلسماث ًـامة ًيًذج ؾيَ كِ  ٔبيضاً اؽلساؿست؛ فعحية اًـؼام يفحط وجُيَرّبِ وجُيصي اجلصاحة، وزمبا كام ابًـالح اًعحيـي 

 .اؽلصىض وظول كامئة الاهخؼاز. نام ٔبن مسيص اؽلسدضف  كس يَجبٔ ٕاىل مواسهة اًـجز تخلَيط ؿسذ أْلظحاء ٔبو ُمَصثّحاهتم ذما يزيس اًعني تهّل 

 

ِا ثحسٔب إبحالل هعف اكذز اًخوػيف تشوي اًلصاتة من خمخَف  ُيا يصثؽ ٔبول مس خوى ٌَفساذ إلذازي؛ اًـالماث ؿىل رضل نثري، ؤبًو

ْصق. اًـالمة اًثاهية ثربس يف كةل اؽلؤوهة واًـسذ يف ثسزجييًا  ازلزخاث ـِ حىتَّ ييحرص مـؼم اؽلوػفني مضن هفس اًـائةل ٔبو اًلديةل ٔبو اً

حني  اكفة ٔبحناء اؽلسدضف ، ملاتي اًفزامة واًحشد يف مىذة اؽلسيص ري اًثالج سىصثرياث. يـصف ادليؽ مبسى اًفساذ، وثعفو لك
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 .وؾيفاً  وبٓدص صىوى، ًىن يِت َوْبذُا ًزيذاذ اؽلسيص ْشاسةً 

 

 نام ٔبهَ َكام تـسث ُشٍ اؽلسدضفياث ؾن مصنز اًـامصة، َكام ثسُوز ؾخاذُا وؿسهتا، وَكَن اًلامئني ؿىل أْلمص ٔبصس اًياش مـصفة ابهـسام

يت ؾن  اؽلُساءةل. ًلس مقت جصظس منورح يف ٔبزتؽ تسلان ؾصتيةٍ  اؽلسدضف  اًثاهوي يف اثِن ٔبنرب مسيية ًك ذوةل، وَوخسث حير ثَلَعَّ

الن من ذسماث مذالسمة اًفساذ وإلُامل نلاهون معحق. ُيا ٔبذشث كسم اؽلس خـجالث "اًعوازئ" وكسم اًًساء واًولذت ؽلا ميثِّ 

 من احلالث اًعـحة ؿىل ؿسذٍ ًا هحري  ، ذما يضؽ ضلعاً ٔبحياانً ٔبكاًمي  س حـةرضوزية. تـغ ُشٍ اؽلسدضفياث جس خلدي اؽلصىض من  صيةٍ 

 يف اًصكاتة. ٕاىل ضـٍف  من أْلدعائيني ٕاضافةً  كَييٍ 

 

 هحريٍ  يُفيض ٕاىل هوازج جتخاخ اًعحف نفضاحئ لك حني وبٓدص، وجك اؽلسدضفياث ازلاذةل يف اًصظس ثََحنيَّ وحوذ ؿسذٍ ذامئًا ُشا اؽلزي 

لسم يبٔذشٍ اؽلمصط حلساة اًعحية ويُ  مـصوٍف  هبم؛ فاًـمَياث ثسـصٍ من تَعجية أْلظحاء، ومُه من كاموا تخوػيف اؽلسدضف  حلسا

ؿىل ادليؽ. ُيا ميوث من ل يسفؽ ٔبو ل ميخطل، فأْلمص س يان. ًويك يفِم اؽلصيغ ٔبهَ ل تس من ازلفؽ، ثلوم مٌؼومة اًحَعجة لحلًا 

 اًليام تَفاٍث  ٔبحياانً ٕاىل ذازح اًلسم و  ٔبحياانً ؽ ًفاث، مه ٌَليام ثس حو اؽلصىض ٔبو روُ ابًخال: ثـليس إلحصاءاث إلذازية؛ حير جُيرَب 

ية، مؽ حىسٍش  ل ثُفيض ًيشء ٕال ٌَضـوز ابًضياغ واًلَق. فصاقيةٍ   ٌَمصىض صسيسٍ  يِت ُشا ابًزتامن مؽ اًخَىؤ يف ثلسمي اخلسماث أْلًو

ت وهَْلٍط  يا ثيلسم مـؼم صـوتيا اًـصتية ٕاىل ك  ؿىل اَْلزِسَّ ُُ سمني: ِكْسٌم يصيس ٔبذش حلَ تيسٍ ًيًذج ؾيَ فوىض حاذ يف اؽلس خَزماث. 

 يَُسطّلِ هل أْلموز. واصددااكث، وِكْسٌم يسدسؼل ويححر ؾن ذمصٍط 

 

ٌَـالح ذاذي مضايف حىومية جماهية، ومن مَتّ جهثا ؿىل اًيوثيوة حىت  ًلس وظي احلال ٕاىل ثعويص ٔبظحاء وَحّصاحني يعاًحون تبٔحصٍ 

ت ٔبو سزغ ٔبؾضاء، تي مـلسَّ  اًخـصف ؿىل مسى ثلَلي اًحَعجة اًعحية. ًس يا هخحسج ؾن َعَياٍث  -امم ما ؿسا وسيصان اهل -ثُديح ٌَك 

 ٌَولذت. مسائي زوثيًية، نفيسيو زٔبيخَ تيفيس ًعحيدة ثوًيس ظاًحت ابؽلحَف من ذون جخي حىت حتجز موؿساً 

 

 اؽلسدضفياث اجلامـية

 

يب ًيخسزة أْلظحاء ؿىل ٔبظول اؽلِية. ففي تسلان اًـاػل ٔبمجؽ حىون ُشٍ لك خامـة هبا َكية ٌَعة جية ٔبن يىون هبا مسدضف  ظ

َّشء، ٔبما ؾيسان فِىي معممة ًخرصي اجلِةل من َحةل اًصسائي وازلزخاث  اؽلحاِن مصهحاث فضائية جضؽ ابًـؼل واًححر اًـَمي وثبُٔيي اًً

ة ٕاىل ًِية الاس هتالك يف مثي تسون ٔبهجزت ٔبو حىت ثسزيٍة اكٍف، ًخىون اًيديجة يه اس خلالل اؽلصيغ اًِاز  حَّ ة من ًؼ  وسازت اًّعِ
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ة ٔبساساً  حَّ ًوسازت اًخـَمي  ، تي اتتـةً ُىشا مًضبٓث. وٕلكصاز احلق فٕان تـغ ُشٍ اؽلسدضفياث كس ل حىون حتت ٕاذازت وسازت اًّعِ

. ُشٍ ًن ٔبيضاً من ٕافساذ صخيا  هعيةٌ اًـال! اًسخة ماذي ابْٔلساش، فاؽلواسهة ثبئت من ُياك، وابًخال فوسازت اًخـَمي اًـال ًِا 

ٌَوظاية ؿَهيا، وأْلفضي حصوِا حلاًِا حىتَّ حُتسن اًخرصف فامي حتت يسك ويليض  رضوساً  حىون حتت ثرصفم ٕاّل ٕارا ُدضت حصابً 

 اكن مفـول. ظل ٔبمصاً 

 

 اًخبٔمني اًعحي

 

لنيتـغ ازلول اًـصتية اتخسؾت هؼاما ذاّلكًا ٌَـالح ؿىل هفلة اًخبٔمني اًع واكن أْلساش ٔبن  ٔبظاًل، حي اؽلُس خلَعؽ من اؽلوػفني اؽلُص

لة ماًياً  . ما حسج ُو سوء يف اًخرعيط، جسدمثص اًوسازت ٔبمواًِا يف مضازيؽ ٕاهخاحية تحسلاهيا حىت يِت دضفِا ؿىل اًصؿاية اًعحية اؽلُص

كامت إبزسال مداًف اًخبٔمني ٕاىل اًحيوك  ٔبظاًل، ت ٔبمواًِايف اًيية. فـيسما ًَم ثـصف اًوسازت هيفية ٕاذاز  وسوء يف إلذازت مس حوكان ثسوءٍ 

ا تفائستٍ  حَّة زلزخة ٔبهم ل  ٌَربنة فهيا. ُيا ظازث مسدضفياث اًخبٔمني وسزةً  ٔبًلت لك تليةٍ  اثتخةٍ  حىت ثسيُص من ابيق مسدضفياث اًّعِ

ِص اًوظف اُثَ  ـِ وحوذ اس خلعاؿاث اًخبٔمني اًيت بٔظححت ثُـاَمي  ، ؤكهنا اس خًسرت اًفضي زمغامتماً لسز ؿىل اًخفصكة تيَنم ٕان ػل ثُ

يف حية اؽليخفـني ل يف مزياهية اًوسازت،  . ُيا يحسبٔ اًفساذ اؽلال حير يعة نزن أْلموال يف اًحيوك تفائستٍ ؤبذرياً ٔبّوًل  ورضائة

ف مَنا ؿىل اًعحة   واًعياذيق اخلاظة. َكام حىسست أْلموال ابحلساابث -نام ُو مفرتط  -وابًخال فلكام كَيَّ اًرصَّ

  

 مسدضفياث اًلواث اؽلسَحة

 

شا من حسن حؼيا ْٔلن اجليش يلسق ؿَهيا إلهفاق وثخحمك ٔبهؼمخَ يف ٕاذازهتا. أْلمص  ل ثلؽ ُشٍ اؽلؤسساث حتت هعاق ٕاْشافم، ُو

م ذسماهتا ابمذياساٍث ذمخاس ٕاراً  ثة؛ فزوخة ا ! الك فِىي ل ختسم اكفة فئاث اًضـة وثُلّسِ ًـميس ل ثُـاَمي ٔكم اجليسي، نام ٔبن ثخـَق ابًصُّ

ؿاًية؛ نززاؿة أْلؾضاء واًلَة وأْلوؾية  اتمة تبٔساًية اًـالح وخباظة اؽلُزمن مَنا اشلي حيخاح ٕاىل احرتافيةٍ  ٔبظحاءُا ًيسوا ؿىل ذزايةٍ 

شا ؿىل مسدضفياهتم، ًىن اؽلؤنس ؤبدصى ؾيسما يخـَق أْلمص ابجليوص اًـصتية، وييـىس ُ هحري تني ذوةلٍ  ثفاوثٌ ذامئًا ازلكيلة. ُياك 

 ٌَضـة مبـىن اًلكمة.صّيًا  ٔبن اًوضؽ اًعحي فهيا حمعوز، وٕان سامه، فِو ل يـخرب ٕامساذاً 

 

ؾضت فرتت من اًوكت تحسل ؾصيب ما فئت اًربؽلان يعاًة تفذح اؽلسدضف  اًـسىصي ًـالح اؽلسهيني، حىت اكن زذ اجليش ؿَهيم 

ٔبَع  ًٔلوامص يلذي  عحة". احلق ُيا يلال تبٔن اجليش ترتهيخذَ يـاِن من مضالك ثحسٔب تدٌفيشٍ "جضعصوا ؿىل مسدضفياث وسازت اً
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ثة ازلهيا. نام ٔبن اًعحية ٕارا َحي زثحة ؿاًية ٔبظحح فوق هعاق اؿلاس حة ويس خعيؽ ثثخيت كواؿس َعي كري  اًعموخ واضعِاذٍ  ٌَصُّ

ة ٌَصثة اًـَيا ؿىل حساة حىسش اجليوذ يف  صاء اًـمَياث، وجحز قصٍف ، مَنا ثلسمي ُزثٍَة ؿىل زثة يف حصثية ٕاحٔبحياانً  ٔبذالكيةٍ  فاُز

صي سَمي مبفصذُا. ُشا ل يـين ٔبن ييـسم  حىت مؽ ثوفص أْلهجزت وإلماكانث، فٕان مسدضفياث اجليش ل ميىَنا حتليق ثواسنٍ  ؾياجص.

مٌىام إبماكهَ سس اًيلط اؽلوحوذ ؾيس اْلٓدص  الكا اًخًس يق تني ما حتاول ٕاظالحَ من ٔبمص مسدضفياثم وثطل اًخاتـة هل، حير ٔبن 

شا مذفِم، ًىن من اًسِي ثليرٍي مس خلدالً  ٔبو تبٔدصى، ًىين زٔبيت َميَالانً  تعصيلةٍ   .من اكفة زثة اجليش ًالهـزال، ُو

 

 اًعة اخلاض

 

ت كواهني ذمازسة اؽل   وهحريتٍ  ِية اٍومورحية ؿىل لك ظلريتٍ تـسما فضَت اًوسازت يف ٕاذازت ما متطل َسـت ٕاىل ٕافساذ ما ل متطل، فٌََعَّ

ؾيسما يخـَق أْلمص ابًصسوم واًرضائة، تي ام ذَت من ٔبي ِرهص ًخيؼمي اؽلامزسة ٔبو حىت ثعحيلِا ٕان وخسث ؿىل اس خحياء. اهدش 

يا ٔبظحح لك من يصيس  مسكـاً  فلصاً  حساثً اًعة اخلاض يف تسلاهيا اكًِض مي مُ  اًرثاء اًفاحش الاًخحاق وذافـا ٌَخجازت تِعحَّة اؾلمتؽ، ُو

ُحم وهعريك. فـَت مشوغ رئة؛ فٕان ذَ  جلكية اًعة ؤبظحح لك ظحيٍة   ثـاجلت، وٕان ػل متطل فاعل َحس ْ

 

 يف احلعول ؿىل ؿالحٍ  صمان اؽلصيغ من ٔبي حلوقٍ حلو  ،حس ميةٍ  رمييةٍ  ٕان اهـسام زكاتة اًوسازت ؿىل اًعة اخلاض ٔبذى ًخجاوساٍث 

ظصيلذَ؛ فال ثعاتق زلواء ول حىت تخحاًيي خمربية  ن أْلظحاء، ًوك ص يخٍ ن اسدشث مِ رَّط تـسذ مَ ومـمتس. هفس اؽلصط يُض صيحٍ 

ةل مبـايري. ُي ثـؼل ٔبهَ مبـؼم ازلول اًـصتية ثوخس جسـريتٌ  ٌَزسماث اًعحية اخلاظة، ًىَنا ل ثُعحق ول يُـرتف توحوذُا  موحستٌ  ُمَؤظَّ

 حىت!؟

 

 اؽلِن اؽلساؿست

 

ل جتس ٕال وػيفذني ٔبو زالج ؿىل ٔبكىص ثلسيص؛ فِياك  -ظحيدًا  ؿسا هوهَ -ما ميىن ٌَضرط َعهل يف اًلعاغ اًعحي ؾيسما جسبٔل ؾن 

ي  ؟ اًلاتةل اًلاهوهية؟ ٔبدعايئ اًخلشية؟ ٔبو اؽلـاجل اًعحيـي؟ مارا ؾن مسؤول اؽلـايري؟ ُو ياك اؽلمصط. مارا ؾن اؽلَُجرّبِ اًعحية ُو

زٌ  ًسق ؿالكاث اؽلصىض؟ ُي اًحاحر الاحامتؾي موحوذ؟ مارا ؾن اًفاحط اًحرصي ٔبو إلحعايئ ظيب؟ ٔبو حىت مُ  يوخس ُمعّوِ

 اًعيب ٔبو مساؿس اًـالح اًخيفيس؟ ُياك اًىثري من اؽلِن اؽلساؿست اًيت اهلصضت، واؽلئاث أْلدصَيث ػل جُس خحَسج.
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ُيَِم، واؽلفصوط ثوحيَ اُامترمم ٌَـياية ابحلالث ٕان اكذعاز اخلسمة اًعحية ؿىل اًعحية يخعَة اًىثري من أْلظحاء اشلين يعـة ثبٔ 

 ٔبدصى، ًىن تسون ثسزيٍة  ٔبحياانً ؾن ظية ذاظص، وُمىَصًُا  ٔبحياانً اًعـحة ٔبو اجلصاحية. يف تسلاهيا يلوم حزء من اكذز اٍمتصيغ ابؽلِمة 

ا  "ذمصضاثزئيسة " س يست جضلي وػيفة ثضمن حوذت اًـالح يف لك احلالث. حسزين ظحية مصت ؾن ٔبو صِاذتٍ  اتخسٔبث مضواُز

 اًعويي تدٌؼيف اؽلصاحيغ، وػَت متٔل اًسؼل اًوػيفي َكام س يحت فصظة تال ٔبي صِاذاث ٔبو حىت ٕاْشاف.

  

حَّة  ُيلكية وسازت اًّعِ

 

ؾلمية.  من ازلُاًزي واًعصق اؽلسسوذت تَجانٍ  مذيياً  ؾيسما ثَلي هؼصت فاحعة ؿىل هيفية جس يري ٔبؾامل اًوسازت سيذضح ضل ٔبن ًِا ُيلكً 

صق ٔبمص تيخش ظصيقٍ  متاماً أْلمص  زذم اؿلفوز زذما سيئا. مث  ومتسيس دعوظ دضف صي ومَتَّ  وض حاكث ُظُصق كسمية؛ َكام خاء وسيص ٌَعُّ

وزمبا مسسوذ اٍَناية ل  اً خاء بٓدصون ًُيـِمَوا مـاوهلم لُك  ؿىل حست من ٔبخي وضؽ اؽلزيس من اٍمتسيساث ٔبسفهل، فداث اًعصيق مـوخّ 

اهفجاز ٔبحسُا لك فرتت  ظي ٕاىل ٔبي ماكن، تي ام ثلدؽ حتخَ اًىثري من اًـلداث واؽلضالك اؽلس خـعية ؿىل احلي. ذما يزيس اًعني تةّلً يو 

ةً  ذ اًـصة ؿىل وس ياهَ. ًخعفو اًـيوة ؿىل اًسعح جُص وَّ ـَ  مث ثًُىس مؽ ما ثَ

 

الكة. اؽلوػفون مذواخسون ًىَنم ل ييجزون ٔبؾامهلم ٕال مبلساز َع ْشيعيةٍ  ًىَنا كري فـاةل، وجس خزنف اؽلال نسوذتٍ  اٌَجان موحوذتٌ 

ل يفلِون ماُيهتا، فبٔكسام اؽلصاكدة ثحزت لك من ٔبزسهل ظل  من ٔبذويةٍ  ومهيةٍ  ًمكياٍث  ابًصذام ٔبو ب روانث ْشاءٍ  اؽلوافلة ؿىل مداِن ملَفةٍ 

ـّي يف الاجتاٍ اشل حتت زَحهتا. اًلواهني موحوذتٌ  و ٔبمـيت اًيؼصومذضاذت، ًىَنا ثُف يف حيّسًا  ي خيسم معَحة مٌؼومة اًفساذ، ًو

 ظوال ؾلوذ خلَق مٌؼومة فساذ مذاكمةل. اًرتهية اؽلسُش، ًـصفت ٔبن اؽلافيا ذاذي اًوسازت كس َعَت جبسٍّ 

  

ي وجضاتم اًِيك ًوسازثم. وُ مثاًل مبٔدورًا  ًيبٔذش  يا وسدضِس تحسلٍ من اًِيئة اًوظيية ًإلحعاء يف تسلك ٕلػِاز ازلًيي ؿىل حُص

ٔبضـاف ٔبًوئم اؽلوحوذين يف وسازت اًعحة اًفصوس ية جصمغ  11واحس، حىت ثليس ؿَيَ تسلك، فوسازت اًعحة يحَف ؿسذ موػفهيا 

مَيون  1.6هحري موػفني،  7621وهيي ٔبول وسازت،  17وهيي وسازت،  71مسيصا ؿاما،  292جساوي ؿسذ اًساكن تني اًحسلين مَنم: 

ؿىل اًعياذيق اخلاظة. هـم لك ُؤلء موػفون  ٔبًف موػٍف  21ٔبًف موػف اكذز ذاض، ٕاضافة ٕاىل  35موػف اكذز ؿام، 

َ 31 ثلصيحاً  % من مرصوفاث اؽلواسهة ًك صِص. ابيق أْلظلم اًعحية جس هتطل26يس هتَىون  واحستٍ  ةٍ توسازت صّ  رتك ٌَزسمة % ذما ل ي

ٔبزحدهتا اًِيئة اًـامة ٌَخـحئة وإلحعاء يف  ام فَخخبٔنس تيفسم من حليلةٍ ٕارا نيت ل ثعسق ُشٍ أْلزك اًـالحية هفسِا ٔبي مرصوفاث.

% من موػفيم ٔبكصابء ٌسلزخة اًثاهية من تـضِم اًحـغ. حيسج ُشا ًخلوية اًـالكاث ذاذي اؾلموؿاث 46هفس اًحسل، ثؤنس ٔبن 

ثضمن  وكواؿس ؾصفيةٍ  من وحوذ مٌاظق هفورٍ اؽلخحمكة ابًس ياساث ازلاذَية، وشلضل ل جس خلصة ٕان ٔبمـيت اًيؼص يف ٔبكسام وسازثم 
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ا من كدطل ووحة ؿَيم اثحاؾِا. ثواسن اًلوى ثضلكِا احلال، ذما يسل ؿىل س ياساث ذمَنجة ظازث كواهني كري مىذوتةٍ  َنَّ نام ٔبن  س َ

ُؤلء ل ييفؽ مـِم ٔبدصى ٕلجناس اًـمي.  مٌؼومة اؽلوػفني احلىوميني تريوكصاظية حبخة، كري مسزتة، كري رميية ول ثـصف س حالً 

ز ًن يبئت ٕال حني يعحح اجلِاس اًرصاد ٔبو اًخـييف، ول حىت اجلسَْل اًيوسم يف فٌاء اًوسازت. هـصف َكيا تبٔن اؽلوػف اًىفؤ اؽليجِ 

 ؿاًية.  احلىوسم ٔبظلص ؤبكسز ؿىل ذفؽ مصثحاٍث 

 

حَّة حىت يُْسمـم أْلُال  ت ٔبي ُمًضبٔتٍ ٌَلاية وميىٌم سَيز  صي ظـٍة  حنن يف وضؽٍ  ؛فأْلمص نام حصى َي س ياذت اًوسيص ًوسازت اًّعِ

ٍق ل ٔبو ٌَياش فاسبٔل هفسم: ٕارا مصضت ٔبهت ثضحمم وذلم وذمم، ففي ٔبي تسلٍ   واؽلصاتذون ٔبظسق احلسير. ًوو نيت كري ُمعّسِ

 س خـاجل هفسم؟

 

من ؾوامي اًفساذ يُسَىة يف  مكن يف ذَيطٍ: ما اشلي ٔبوظَيا ٕاىل ُشٍ احلال؟ اجلواة يمتاماً ًىٌَ يف حمهل  سارحٌ  ُيا يبئت سؤالٌ 

ء ٕاىل ٔبسوء، ويخضح ؾيهبا َكام  تٍ ـسّ كواًة مُ  ة اًخش، واًىثري من اًـحثية، فدسري مٌؼومة اًعحاتة يف تسلاهيا من يَسِّ ًإلجتاز تِعحَّ

يف اًضازغ ميوث ؿىل ٕاثٍص  ىت دسازٍ ٌَمحاِن اًسىٌية، ٔبو ح ُاذمٍ  ٌَلازاث، ٔبو ًسزالٍ  ؿاجصٍ  ؾن اًواكؽ، نفريوٍش  ثس يطٌ خاءُا احنصاٌف 

مىيف، تي س خـمي  يف مىذٍة وسيصًا  . ُيا س خسزك متام إلذزاك ٔبهم ًن ثـمئبيضاً ٔبكَة اؽلدضاحصين تي وتـغ من اؽلخفصخني 

شٍ معيحةٌ  اتخساءً  مفدضاً  ت تي من ؿىل اًوساز  ٕاىل اؽلواظن، ًيس وـةءٍ  - وهوسيصٍ  مكسؤولٍ  -ٔبدصى. ُشا يسفـيا ٕاىل ثليري هؼصثم  ُو

  ٔبخي حصس يخ الاؾخحاز أْلسايس تبٔهم واًوسازت كس ُوِخسمتا خلسمذَ اتخساء.
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 :انث اوِي انْفَصْمُ 

عَِل  اِقْتِصَاِديَاثُ  
 جانْ
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 ًخوًيس أْلموال، ونام يُلال: لُك  من اؽلفرتط ٔبن ل جس خلصة اًحسء تبٔموز اؽلال حني يخعَة أْلمص إلظالخ، مفا اتخسٔب اًفساذ ٕال هسخٍة 

 اكذعاذية. ُيا سًشخ ابًىثري من اًخخس يط سخة اًفساذ يف وسازثم، وما ؿَيم ٕال ثَددؽ دط سري أْلموال. احلصوة يه حصوةٌ 

 

 اًفساذ الاكذعاذي واكذعاذَيث اًفساذ

 

. مثي ُشا اانً ٔبحي% 36ٔبهت ثـمي هوسيص يف تسلان يضك الاكذعاذ اخلفي "أْلسوذ، اؽلُرحَّبٔ ٔبو الاكذعاذ اؽلواسي" ٔبنرث من  تسايةً 

 خنحويةٍ  فصذيةٍ  ثُسّزِش هيفية ثَلريُّ اًفساذ من ذمازساٍث  ٔبسايس. ٕان تالذان كس حتوًت ٕاىل ٔبمثةلٍ  الاكذعاذ اجلحاز يـمتس ؿىل اًفساذ ثضكٍ 

 ٔبو ما يسم  تدٌؼمي اًفساذ وثلٌييَ. صامةلٍ  جممتـيةٍ  حامُريي، مث ٕاىل ذمازساٍث  ومعٍَة  ؿامٍّ  ٕاىل ثيازٍ 

 

 ٌَلاية؛ فأْلموال ثُـَع  ًوسازثم من مضن اؽلزياهية وضل ٔبهت ثلس ميِا نام حيَو ضل. اؽلضلكة ٔبهم مضن سَسةلٍ  س يعةٌ أْلساس ياث ث 

ا، ويحل  احلال نام ُو ؿَيَ مؽ ثليريٍ  ظويةلٍ   من اؽليخفـني هبشا اؽلال اًسائة وجية ؿَيم ٕازضاء اًك حىت ثواظي اًـجةل سرُي

ٔبسايس لكذعاذَيث ازلول  يف لك اًـاػل ؤبهَ حزءٌ  لوت. تسٔب أْلمص ابًخـَي تبٔن اًفساذ موحوذٌ يف اًوحٍو ثُمَيَ ملاييس اً ظفيٍف 

ز أْلمص ٕاىل ثيامغٍ  ياك ًخسوز اًـجةل، مث ثَعوَّ  من حصوٍش  مسٍُش  اًىربى، ؤبهَ ل "تزيوس" ٕال تخحصيم تـغ اؽلفاظي اًعسئة ُيا ُو

م فصذيةٍ  ظلريتٍ  ق يف ُشٍ اْلةٓل اًـمالكة  ثضكٍ  جسِم يف ذوزان بةٓل اًفساذ اؽلُيؼَّ يس خحيي مـَ ثليري اًيؼام جاكمهل. ُيا ثَوكَّف وَحّسِ

 مسزوش حىت ل يـاِن اًياش اؽلصط واْلٓلم. من حياول ثـعيَِا ابًفٌاء، شلضل ؿَيم اًحسء من ازلاذي ثضكٍ  ويه هتسز رمسذتً 

 

 اسدضازيةٍ  من مزياهية ازلوةل ٌَوسازت ثشُة ٕاىل ذسماٍث %  46ؾيس اؽلزيس من اًخسكيق احلسايب ًـمَياث اًرصف، س خىدضف ٔبن 

هيف حسج ُشا   ٕاىل ْشاء اؽلزيس من اًوكت واشلدم.ل هتسف ٕاّل  ثلَيسيةٍ  ودعط اًحياء وحصكيؽ اؽلصكؽ اؽلَِِي حبَولٍ  احامتؾيةٍ  وثبٔميياٍث 

ٍ  تني احلق واًحاظي، ٕاىل فساذٍ  ابًضحط؟ هيف حتوًيا من دضاغٍ  مٍ  ُملّنَّ صف اًك فيَ ٔبمانَنم ؤبذوازمه ابًضحط، تي ويُخلٌون يـ ُمٌؼَّ

ظياؿة اًخسًيس واًرسكة!؟ اًحساية من اًعحيـة اًخشية حير حيسزيا ؿَامء اًعة اًيفيس واًس يىوًوحيا ؾن هؼصية "اخلعم إلقصايق" 

ـة اًحـيست وٕان ؾؼمت، واؽلثي اًـصيب ٔبو اًزائس، اًيت حمتحوز حول َميَيا ازلامئ ٕاىل ثفضيي اؽليفـة اًلصيحة وٕان َظُلصث، ؿىل اؽليف

 اْلٓن كَيةلً  . مبـىن ٔبن اؽلوػف احلىوسم يفضي زصوتً حيساً  ؿىل اًضجصت" ميثي ُشا اؽلفِوم من ؾشتٍ  يف اًيس ذريٌ  أْلظيي "ؾعفوزٌ 

فة ٕاًيَ. ؾيس اًلصة، ويف ًلمية اًصصوت اؽلضامساوًَي  ؾن احنعاز اًفساذ وحتسن َعةل تسلٍ اًيلسية، فيلي اًخضرم ويعحح ُمَصثّحَتسًل 

 ُ مة واًفساذ اؽل م اًشاكث اؿلىومة تـياية، ثلوم اًلواهني حِبَّر اًـامي ؿىل اًعرب حىت ًو ػل يىن من ُواثَ. مبـىن ٔبن اًصصوت اؽلُجصَّ حصَّ

 تلواهني جيربان ادلوغ ؿىل الاس خلامة، فييخؼص اؾلمتؽ تبمٔكهل حىت يخحلق اؽلصاذ.
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ثلوم تسوز اًعاًة ٌَمصلاث واخلازق ٌَلواهني، ذامئًا ٕان اًـاػل اًسفيل ازحىز يف ٔبقىن اًعحلاث واًيت اكهت ٔبما ؿىل اًعـيس اًضـيب ف

ا اًلامئ ؿىل سس مذعَحاث اًسوق من اًفساذ. ومؽ ثوحيَ ذفة اًصكاتة ٕاىل اؽلـازضني اًس ياس يني واًس يعصت اًخامة ثسزجييًا  ويف ٔبفلُص

ًخوس يؽ اًلاؿست اؽلس هتَىة  ومسزوٍش  ملّنٍ  حعي امزتاح ٌَفساذ مؽ ابيق ظحلاث اؾلمتؽ ثضكٍ  ؿىل ماهيية إلؿالم احلىوسم واًوحيس،

ٌَزسماث جاكفَ ٔبهواؾِا. ػل خُيرتَغ اًفساذ يف تسلاهيا، ًىٌيا مقيا إبثلان ٔبساًيحَ ؤبذذَياُا يف اؽلوزوج اًضـيب حىت ٔبهيا اس خعسزان 

 حال زجز ازلوةل ؾن سس زمق ٔبظفاهل. حنن احرتفٌا اًفساذ حىت ٔبظححت زحالث اًفذاوي ازليًية اؽلحيحة ٌَموػف تخلدي اًصصوت يف

 اًـمصت واحلج ٔبذواث جس خزسم يف اؽلفاوضة ؿىل اًصصوت. 

 

ؾن ًلمة  حثيٍر  حبير ثَحل  يف سـيٍ  -اؽلوػفني واًـامل ذاّظًة  -نام ٔبن اس متصاز س ياساث إلفلاز ادلاؾي ٌَعحلاث حمسوذت ازلذي 

من اًصسق ؤبظحح من كري اؽلس هتجن ثـاظي اًصصاوي. تي ٔبظحح  ٔبسايسٍ  مي اًعحلاث ٕاىل ثـاظي اًفساذ مكىونٍ اًـيش، ذفؽ جاك

ويةً  -من ٔبخي ل رزاؿَ فامي تـس  -ٌَموػف  مسجةلٍ  وحوذ فضيحةٍ  يًدلي ٕازحاهتا كدي حصكيخَ ٕاىل مٌعة حساش ٔبو ٕاىل مفعي من  ٔبًو

 مفاظي احلمك.

 

ثسذي مضَنا س ياسة اًخرويف  مـصوضةٍ  ًحضاؿةٍ  يف اًعَة أْلسايس، ٕاىل ذَق ظٍَة  وسس زجزٍ ومن ُيا امذس اًفساذ من ثوفري 

ًعياؿة اؽلصط واًومه وأْلوتئة. حىت بٔن ٔبصاة اؽلسدضفياث واؽلـامي الاسدامثزية ٔبظححوا من ازلاَعني  ًإلتلاء ؿىل فساذ  امذساذاً 

جبوذت اًخعييؽ، ًخخيـيا توايق تضائـِا وفصسُا اًثاِن  جلًس ياث مـصوفةٍ مذـسذت ا ًشاكٍث  اكميٍ  مٌؼومة اًعحة احلىومية مؽ ثواظئٍ 

يف حصاتط ظياؿة ٔبفالم اًىصثون وأْلًـاة. ففي س حـيًياث اًـلس اؽلايض اكهت ْشاكث  ابزسٌ  واًثاًر مٌَ. ُيا يخوازذ ؿىل ذاظصي مثيٌ 

، اًخف ثلصيحاً  رسعياث ٔبفالرمم ؤبتعاًِا. تـس ؾشين س يةثاُمزي  أْلًـاة ثعازذ معيـي أْلفالم وثسفؽ هلم ًلاء حلوق ثعييؽ ٔبًـاٍة 

مثي  عيؽ اًفيؼل ؿىل ملاش اؽليخج. نام بٔن ْشاكٍث كيس اًخعويص فيُ  مٌخجٍ تياًء ؿىل  ثعمم أْلتعال واًضرعياث اؽلعيـون ثشاكث ٕاهخاحٍ 

 خسيستٍ  ثشاهص اًسي ام، شلضل يِت زْس رسعياٍث ٔبنرب من  هواة واؽلالثس وأْلًـاة ثسز ذذالً ـَمت ٔبن مديـاهتا من اًِساَي واْلٔ ذيزِن ث

ْشٍ ولتس من سَيذت ازلذي تبٔي وس يةل ذمىٌة  حتول اؽلوػف ٕاىل مس هتطلٍ  ٔبيضاً وظصخ اؽليخجاث كدي ؾصط اًفيؼل. ُيا  لك ؿامٍ 

 "مسدول اًؼي".

 

 زؤية اكذعاذية واحضة

 

ٌَـصة. واظَـَت س ياذت اًوسيص ؿىل ما ُو كامئ، مفا ٔبهت ؾصفٌا وػل ىىن يف حاخة ؽلـصفة مسى سوء احلال، فِشا مـصوف ابًرضوزت 
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ونيت ثـؼل لك  ًخـصف من ٔبين ثؤلك اًىذف، فبٔكَة اًؼن ٔبهم ظحيةٌ حيّسًا  فاؿي ًخحسيٌَ؟ كدي إلخاتة، بٔزحوك ٔبن ثلصٔب اؽلضِس

 َعطل اًصئيس ُو وضؽ هؼامٍ ؤبكَة اًؼن مبا ٔبهم ظحية، فبٔهت جتِي اًىثري ؾن ذوزت اؽلال وس ياساث اًـالح. ٕان  ساتلًا، ما كيي

يا ثبئت اؽلضلكة أْلساس ية: ثوفري اؽلال واس خلالهل ًيىفي سس  وجضليهل، مس متساً  لك اًـون اشلي جس خعيؽ جك ما متطل من مال. ُو

الح، % من مزياهيهتا اًضرمة يف مٌؼومة اًـ11يف اًخلعية واجلوذت اًعحية( ثيفق  حاخاث اًـالح اًحاُؼة، ففصوسا )أْلوىل ؿاؽلياً 

 %. فبأّن ضل ابؽلال؟14تي ام ثيفق اًولَيث اؽلخحست أْلمصيىية ما يلازة 

  

ٕان ظصخ ظل فهيا اًربنة، فبٔحِسن اس خزسارما وثوسيـِا. ُشا ييعحق ؿىل  ، ؤبزكام ثوسيؽ اؽلزياهية اكفيةٌ ذامئاً  ٔباكذ ٔبسمع ٔبن اؽلال موحوذٌ 

ل ؿالكة ًِا ابًـياية  ما حيسج يف أْلساش ٔبن اؽلال يبئت وثبئت مـَ ٔبًووَيثٌ  ثدسول اؽلـوهة. ٕان نام ييعحق ؿىل ذولٍ  ترتوًيةٍ  ذولٍ 

ٕال احذاح ٕاىل ٕاجناساث ييجو هبا من نخة اًخازخي  خسيسٌ  اًعحية، جفيش موػفي اًوسازت خاُزون ًخوسيؽ اًليمية. مفا خاء وسيصٌ 

اًِسفني اًساتلني ُو تياء مسدضف  خسيس وجصاق حيمي اْس  ثضمن هل اًخلاؿس اؽلصحي. ومن ٔبفضي ما يَيب اًسوذاء، وحيعي ؿىل َعوةلٍ 

 س ياذت اًوسيص ٍهُيطل من اؽلزياهية ما ميىن، وٕارا ثحل  يشء مَنا، ميىن ٕاُالنَ يف ظفلذني ٔبو ٔبنرث ٌسلواء اؽلس خوزذ ٔبو اؿليل. ما هفؽ

ف اؽليىصوابث واجلصازمي! ٕاهيا حىت هـاِن يـاِن من سوء اًخلشية، ويصسخ حتت زلي ٔبضـ يف صـٍة  خسيسٌ  مدىن خسيس ول حىت ذواءٌ 

لحرتام هفسِا مٌش هعف كصن. نام ٔبهين زٔبيت تبٔم ؾيين مسدضف  حىوسم ص حَ مىمتي اًحياء ويىسٍو اًصذام من  فاكستٍ  من ظفيَياٍث 

 حصاماً  ًحـغ حٌوا مالً . ل ٔبحس يـصف ؽلارا ػل يس خزسم ٔبو حىتَّ يؤحص. لك ما ٔبؾصفَ ٔبن امٌش ٔبزتـة ؾش ؿاماً  ازلاذي، يلدؽ رمجوزاً 

 من وزاء تيائَ.

  

ل ختضؽ ٌَضفافية ٔبو اًصكاتة واًخفذيش ذاّظًة  وظياذيق من اًِيئاث احلىومية يسذي مضن هعاق حساابٍث  خضمٌ  َذْذي اًوسازت وؿسذٌ 

حلساابث اخلخامية، ول ل ثُؼِص اًوازذ واؽليرصف يف ا هجاس مصنزي تعفة مٌضحعة. اًسخة يمكن يف وحوذ ًواحئ ذاذَيةٍ  يْلٔ اؽلال 

ًإلفالث من زكاتة اًِيئاث الاكذعاذية ؾن ظصيق اًدسجيي ازلفرتي،  ملّنٍ  ختضؽ ًصكاتة مٌسوة وسازت اؽلاًية. يِت ُشا َكَ حتت هؼامٍ 

 سوذتٍ حم راث مسؤوًيةٍ  ملَلةٍ  بٓدص اًـام. هـم، ٕان وسازثم ثُساز وشنةٍ  وثُلط وثَُزق، ويَؼِص فلط اًصظيسحير ثُفرَبك ازلفاحص 

 ـىن تعحة اًياش.ثُ  حىوميةٍ  ًك اؽلس خوَيث من اًلامئني ؿَهيا، ل مكؤسسةٍ  ذمَونةٍ 

  

ط ًِا تـياية، حبير ل يَلصهبا اؽلسكلون اؽلاًيون من أْلساش ْٔلهنا كري ُمثْحخة. زكاتيةٌ  ثلاتَِا جفواثٌ  كاهوهيةٌ  جفواثٌ  اً ُياك ٕار ، وَكِا ُدّعِ

ثُـصف تبٔزكارما، ل توظفِا  ذاّظةٍ  ليلة فال سخيي هل ٕاٍهيا، ْٔلن اؽلرصوفاث ٔبظححت ثُخٌّس حبساابٍث ما ًيـصف احل  ل رسٍط عاوُ حىت ٕان ثَ 

مفثاًل  دضف ماكفبٓث ٌَلامئني ؿَهيا وؿىل هحاز اؽلسؤوًني حىت ابث احلفاع ؿَهيا ملسسا.يِت ٌَمسح احلىوسم اًصمسي، و  كري ذاضـةٍ 

سّجي جصمز زمق احلساة اخلاض اشلي ل يـصف ٔبحس ؽلن يددؽ، ومن ميطل حق اًرصف ٌَوسازت، جُ  سَـيةٍ  ؾيسما يِت ْشاء مس خَزماٍث 
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يا وسبٔل ما فائست احلساابث اخلاظة؟! اجلواة اًضسيس  مثاًل. ًس يازاث ٕاسـاف من ٔبن يُىذة وظف اًسَـة نمثنٍ تسًل  مٌَ، ُو

  اًخساظة؛ ُو ثلٌني اًرسكة. 

 

حلي ول يََشز، وبٔوىل اخلعواث يه اًخزَط من اؽلفسسين، فال ثخـجي اًليام ابخلعواث ًىن اًفساذ ييرص فيَ، فال يُ  ٕان اؽلال موحوذٌ 

شا ُو دعبٔ لك اًوسزاء: اًثلة يف مسيصي ماكحهبم، فِم اكهوا وما ساًوا يف ماكحهبم، تي ام  اًـمالكة ذون اًخبٔنس من موضؽ كسميم، ُو

ؤلء مه ٔبظي اًحالء . يثخت و ٔبول ْس س يحاًوون سليَ ضل ُو اكرتاخ "تياُء مدين" ؿَلت اًـسيس من اًعوز ٌَوسزاء ؤبسيَت، ُو

ًٔلس حاة اًخاًية: ٕاضاؿة فصض  ثلصيص الاحتاذ ازلول ٌَمِيسسني الاسدضازيني ٔبن ظياؿة اًحياء يف اًوظن اًـصيب يه اْلٔنرث فساذاً 

اق اؽلوازذ واؽلواذ، هوازج تيئية وثليري مـاػل اًسعح،  ت اًياش ثضك مداْش.هتسيس حياؤبذريًا  اًخعويص، ٕاُس

 

 ، نام حيعي اًخالؾة ابؽلياكعاث واس خزسام مواذ كري معاتلةٍ كري ظاحلةٍ  لك ُشا إلفساذ حاظي ْٔلن إلوضاء يِت ؿىل ٔبزاٍط 

ٌَمواظفاث، ثـاكساث اًحاظن اًلري اتتؽ ًإلْشاف ٔبو اخلاضؽ ٌَخسكيق؛ ذما يؤذي ًصصوت اؽلوػفني احلىوميني واؽلِيسسني اؽلشفني. 

 عاز فٕان ظياؿة اًحياء احلىومية ؾيسان يه ٔبم اخلحائر.ابدذ

 

ذؾين ٔبزسذ ضل كعة مسدضف  خامـي ثسـة ٔبزتؽ مائة زسيص، اىهتى  ٕاوضاٍؤ مٌش ؿام، وؽلا اتخسٔب اًخجِزي ابْٔلهجزت اًعحية وأْلاثج، كام 

ؾام جية ثليرٍي  ونخاتة ثلصيصٍ  ابؽلحىن سَيزت كسمٍ  متثي لك مَنا ختععاً  ذازحيةٍ  َة من جلانٍ اًاكذز اًعيب ابًضىوى من لك يشء. ظُ 

ؾن نخاتة ثلصيص كسم اًـيون فيَ. ٔبول ما لحؼت ُو مساحة اؽلساذي اؽلِوةل وؾصط اؽلمصاث  ، حير نيت مسؤولً ومٍهتيئذَ ٌَـم

ية مؽ اًعيسًية ، ًوىٌَ اكن ؿىل حساة حش اًـياذاث اخلازح  ُشا ٕلهباز اًضرعياث اًِامة وٕاجصاس اؽلسدضف  ٕاؿالمياً اًضاسؽ. متَ 

واًعوازئ، تي وحىت إلذازت واحلاسة اْلٓل واؽلَفاث فامي ثحل  هلم من اًعاتق أْلزيض. يف اًعواتق اًخاًية، جصس سوء اًخرعيط 

اؽلخـمس؛ فـياذت أْلظفال ُمالظلة ٌَجصاحة اًـامة، وكسم اًًساء واًولذت يدضازك ذمصاث الاهخؼاز اًضيلة مؽ اًـيون، نام مت ختعيط 

 ٌَـيون. لصف اؽلؼَمة ٌَجصاحة واًحاظية، تي ام مت ختعيط ثطل اؽلمخَئة مشساَ اً

 

نام ٔبن لك اًـياذاث اخلازحية ؽلسدضف  هبشا احلجم احذوث ؿىل ٔبزتؽ مصاحيغ ٌَس يساث ومثَِن ٌَصخال، ول قصف ٌَعالت ٔبو حىت 

ارلسني ظفحة، اكن ٔبسؤب ما ًفت اهددايه ُو  كاؿاث اهخؼاز، انُيم ؾن ؿسم ثوفص ٔبي خمععاث ٌَمـاكني. من تني اًخلصيص ري

 كعريٍ  مساذي اًعياهة ٌَمىيفاث من ذاذي اًـياذاث، حبير يضعص اًـامل ؽلضازنة اًعحية ومصضاٍ احلجصاث واؽلساذي. تـس حتليقٍ 

ؿس اًـمي اًِيسيس ثحني ٔبهَ كس ُظَة مَنا جتاُي كوا -ْشنة بٔسرتاًية مذرععة تخعممي اؽلسدضفياث  -مؽ اًشنة اؽلعممة ٌَمحىن 

ثضمن حعول اؽللاول ؿىل ؾلوذ ٕاظالخ فامي تـس وثضمن اس خحاةل اس خزسامَ ؿىل وضـَ احلال.  مذـمستٍ  ومسَامثَ، ًوضؽ ؾلداٍث 
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أْلوىل تـيوة ثُيفش اْلٓن، واًثاهية ٕلظالخ ثطل اًـيوة اؽلخـمست. ثَعََّة اؽلسدضف   ؛َة من اؽلِيسسني ثفعيي دصيعخنيابدذعاز ظُ 

 ٕاىل اًسجن ٔبو حىت حياسة، وػل يصفؽ ٔبحسٌ  تسٔب تـسٍ يف ذسمة اًياش. ػل يسذي ٔبحسٌ  اكمالً  اس خلصق ؿاماً  من اًخسمري، واًحياءُ اًىثري 

يف ٔبسرتاًيا ؿىل اًشنة اؽلعممة، ًىن ٔبنرث ما ٔباثز حٌلي ُو ٕاس ياذ إلظالحاث ًيفس الاسدضازي وْشاكث اؽللاوةل  كضيةً 

 !؟ٕاراً  مفا اًفساذُ  ،ٔبنرث من كريمه. ٕارا ػل يىن ُشا فساذاً أْلظَية حبجة ٔبهنم ٔبذزى مبا مت 

 

ٕاىل وفصت  ٕارا ٔبزذث اٌَجوء ٕاىل ًلة أْلزكام اًيت ل ثـصف اًىشة ٔبو اًخجمي، فس خلصق يف اًخفاظيي اؽلمةل واًيت جضري جك وضوخٍ 

ٍز ُمصنٍَّة اىهتاءً اؽلال اتخساءً  م اًيؼامٔبنرب من اًثلوة اًسوذاء اًىوهية  ، وجفواٍث ، وزَجْ يه ٔبكصة ٕاىل حجص  مكخاُةٍ ٔبظاًل  يف لك ماكن. مُصِّ

 ٔبزهة.

 

 اؽلعازيف احلاًية

 

ويس خعيؽ اخلرباء ثلفي ٔبثٍص واس خرصاخَ. اؽلعازيف  م ؿَيم، ًىٌَ موحوذٌ دُضِف ذًيي ؿىل مسَىَ اشلي سطل وٕان ُغ  ًك كصٍص 

ساذ ييرص مزياهيذم وس خىدضف ٔبن اًىثري يشُة ًلاء ذسماث ل ًخـؼل ا  من زلوة اًف  تلصٍص  احلاًية ًوسازثم جية ٔبن حُصاَحؽ كصصاً 

ل ثـصف  اسدضازيةٍ  ٔبو ذسماٍث  صيةٍ  ٔبو ٔبهؼمةٍ  يف لسدضازيني من ٔبخي ختعيط مدانٍ ومن ٔبمهِا معاز  ٔبظاًل. حتخاهجا ٔبو ػل ثـس كامئةً 

مٔبدصى هؼري اس خزسام ذمخَاكهتا ٔبو ذ ًوسازاٍث  ثرَُصف لك صِصٍ  ًِا مسم . ومَنا هلوذٌ  ٕايلافم ًس يي  ٔبظاًل. سماث ما ؿاذث ثُلسَّ

حهتسذ هؼام اًفساذ، وسيذسافؽ ؿَيم اؽلسزاء ٕلهيامم مبسى  اًيلوذ اؽلمخس من دزاهة اًوسازت س يسق ٔبؿىل أْلحصاش توحوذ مضلكةٍ 

 فاؽلاكئس ػل يحسٔب وكهتا تـس. ،فساحة ٔبفـاضل، فال ثلَق ٔبهت خبري

  

مضت. ول ٔبػيم  وَِت مٌش ؾلوذٍ  ْٔلهجزتٍ  س يويةً  ، وجتسيساٍث ما ؿاذث كامئةً  ومًضبٍٓث  نٍ جس اًـسيس من ؾلوذ اًعياهة ؽلحازمبا س خ

يا ٔبزيس ٔبن ٔبزسذ ؿَيم ثرصف ـمتَست ؿاؽلياً اؽلُ ىومية و احلال كري اؽلخسكيق اً ؿىل اؽلصاحـة تيفسم، فاس خـن ابعل، مث ثشاكث  كاذزاً  . ُو

َعَت تَ، حني ٔبمص تلصفة احلساابث ٔبن خُتىل، ؤبن ل يِت ٕاسؿاخَ، فَام حاول  يف مسدضف  مؽ حماسٍة  ؿاؽليةٍ  ًشنةٍ  ذازِجٍ  مسكقٍ 

اؿلاسة ٔبن يىون ًعيفا وؾصط اؽلساؿست، َزّذ ؿَيَ اؽلسكق: حنن ًس يا ٔبظسكاء ول ٔبؾصفم، ٔبان ُيا ْٔلذكق ؿَيم ل ْٔلظاذكم، مث 

 ذف  اؽلسكق.ؽلست ٔبس حوؿني مذخاًني حىت ٔبهنى  اًخلصيص واد  ٔبكَق اًحاة. حسج ُشا يومياً 

 

، فمبسكليم ازلاذَيني. ِاس خـن ابجلِاس اؿلاس حايت ، وٕارا نيت ابذئاً ي من يُـعي سري اًـمي فوزاً ِاس خزِسم ْشنخني ٔبو ٔبنرث، وافعِ 
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ق ؿَهيا مبا ثوظي ٕاًيَ سكَّ يُ  ، ويىون ُشا مبلازهة لك مجموؿةٍ ٌَوسازت حىت حىدضف مسى ثواظئَ ومسى ٕاماكهية اؾامتذك ؿَيَ مس خلدالً 

َّلةٍ  مسكلوك اخلازحيون. ل جس متؽ ٕاىل ذربائم احلاًيني واس خـن تبٓزاء مىذوتةٍ  ْٔلن ٔبخي اًعامق اًلاهوِن ػل حين تـس. ٕان جمصذ زسَين  وُموز

لاز اؽلوػفني ٌَوصاية ؿىل احلصش اًلسمي. ٕاهنا من ظِ  خسيسٍ  صوط" س يسفؽ تديازٍ اًضائـاث تبٔن اًوسيص اجلسيس "خمخَف" ٔبو "كري مُ 

ؿىل اًلسمي  خبوط حصٍة  -يف هيي زلة اؽلسيص اجلسيس  ظمـاً  -يسم  تؼ "حصة مسزاء اؽلاكثة"، حير يسـ  تـغ اؽلوػفني تساية ما 

 حاك مٌؼومذَ اخلاظة.يم ص ِ حيَِ ُو واًفاسس، حبجة إلظالخ تي ام 

  

و "ل حتُ واحسًا فصيئًا  مسزاء ماكثة اًوسازت ووالكؤُا، تي وزؤساء اٌَجان وإلذازاث يصيسوهم ٔبن ثفـي صك لط جك احرتافية، ٔبل ُو

"، ٔبي ٔبن جتَس ؿىل اًىصيس وحمتخؽ ابٌَلة، ومُه س يضميون زسَين ثياز أْلؾامل ؿىل ما يصام. ُشا ن مذحصاكً سىّ ول جُ  سانياً 

ٔبمانَنم، ابًضحط ما فـهل من كدطل ؤبكَة اًؼن ما س يفـهل من س يبئت تـسك. ٔبزحوك َي س ياذت اًوسيص ٔبن ختَط ٔبوزاكِم، ؤبن ثلري 

ؤلء ؾيسمه زؾةٌ  ؤبن جتـَِم خيافون اًلاهون ْٔلهنم ل خيافون ظل. ٕان اًخليري ُيا مصؾةٌ   اكمنٌ  ابًًس حة هلم، فِو من اؾلِول، ُو

 تخفعيي زواثة ظحلة إلذازت ؾيسك. اظَة خسولً  ٕان ظَحت تياانً حامتً  ؾَنم ابًرضوزت، وس خـصف ُشا ُو خمخٌَف  امن لك م وَعيقٌ 

من اًفساذ حمكن يف اًخوسيؽ اؾلحف ٌَمصثحاث ؾيسك،  ٔبن ٔبول ظحلةٍ  َصاثة أْلسايس، احلوافز واًحسائي؛ س خىدضف تال هجسٍ ٌ مفعالً 

تخوفري اؽلال ًـالح اًضـة. اًفساذ اؽلال يف  نفييٌ  ٔبو ٔبثـاة مشوغٍ  ٔبو تسلث سفصٍ  ٌَجيةٍ  ٔبن حوافز حضوز احامتغٍ  ٔبيضاً وس خـصف 

 ا ظحلاث.ثـَُو اًوسازاث ظاز ظحلاٍث 

 

 ُيا جية ؿَييا ٔبن هخوكف ووسبٔل سؤالا تسهييا: من اْلٓمص اًيايه ُيا؟ اجلواة اًلعري ُو "ًست ٔبهت". اجلواة اًعويي يمكن يف

ن ابًضحط، جية ؿَيم ثددؽ أْلموال ٔبو أْلوامص إلذازية اؽلخـَلة تعفلاث اًشاء ٔبو اًحياء. ن حيصك ديوظ ازلمية، ًويك حتسذ مَ مَ 

تني لك  مضرتكٌ  ؿاميٌ ذامئًا ذَعت ٕاىل اًخال: يوخس  ؾصتيةٍ  ي أْلمص ؿَيم، فٕاهَ تـس ثددـي خليوظ اًفساذ يف ست تسلانٍ ًويك ب َسِِّ

ية اؽلًضبٓث اًعحية ْٔلحس ُشٍ اًىصايس: مسيص ازلائصت اًلاهوهية، ٔبو زئيس جل  ما يىون حمخالً  اًعفلاث حتت ثوكيؽ اًوسيص، وؿاذتً 

ٔبو ؾلسين ٌَمس خلدي.  يصمسون مالمح اًفساذ ًـلسٍ  ون زاليث كاثي، تـس فرتتٍ ُشا ل ييفي حىّ ظحـًا  مسدضاز ٕاذازت اؽلضرتَيث. ٔبو

يف حٌحاث اًوسازت ويعـة  هحريتٍ و  س خـصفِم تلفزمه فوق احلاحز اًزمين ٌَوسزاء اًساتلني ورضوزت ثواخس ٔبسامهئم يف لك ظلريتٍ 

 يس خحيي ؿَيم ٕاكاٍهتم. ٔبو

 

ٔبهم جس خعيؽ مـصفة اؽلدسخة يف دصاة وسازثم مبجصذ سؤال حازش ٔبول تواتة يف اًوسازت، هـم، ٕاهَ ًيس  ُو ٔبحياانً اؽلثري ٌَسرصية 

 ًوىن ل يبٔتَ ٔبحسمه. ٌوَـؼل فٕان ٔبحس اًحسلان اكن فيَ جسَطٌ مس خـازتٍ  ثرس، ويحوخ تَ اؽلوػفون ًك وسائي إلؿالم حتت ٔبسامءٍ 

بٓدص،  وظَت ٕاىل حس ثلويغ اًىثري من ظالحياث اًوسيص "اًلافي". ويف تسلٍ  زخةٍ دي مسيص ازلائصت اًلاهوهية زلمن كِ  ودضحيٌ  واضٌ 
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"ُي اًفازق تني اًلمية  ؿىل ذسماث ٌَوسازت، َدطَّ ؿَيَ اًوسيص حصفياً  اسدضازيةٍ  ًشنةٍ  ًـلس دضف مدَفٍ  زٔبيت تبٔم ؾيين مسدٌساً 

ز؟ ل ثخزش ٔبي ٕاحصاءاث حلني اًـصط ؿيل" من خاهة مسدضاز اًوسيص "ٌَجوذت" اشلي  . اؽلسدٌس اكن ملسماً اًخلسيصية واًخـاكسية ُمربَّ

 يف فصيق الاسدضازيني أْلسايس تيفس اًشنة اؽليفشت ٌَزسماث، ومًضوز امسَ وظوزثَ مبوكؽ اًشنة ؿىل إلهرتهت! يـمي وـضوٍ 

 

يف اؽلرصوفاث  فصيق اؽلسكلني تـجزٍ زمغ ٔبمص اًوسيص اًرصحي ابًخوكف، وؽلا ثلسم  تـس س خة ٔبصِص حعَت اًشنة ؿىل اؽلحَف اكمالً 

 ، نخة اًوسيص ؿىل اؽلسدٌس خبط يسٍ "من اشلي ثـاكس ومن اشلي سسذ اًلمية؟".يساوي هفس اؽلحَف واثضح دضفَ فـَياً 

 

سدضاز ٕاىل كيي اًوسيص وؿنُّيِ بٓدص ماكهَ، كام ترتكية اًس يس اؽل ل ػل ثًذَ اًلعة ُيا، وػل ثًذَ مـاانثيا، فدـس رضل ثس خة ٔبصِص بٔدصى، ب  

ؿىل اٍَنة، ومن مت  يىون فيَ بٔنرث كسزتً  ًؼ "جلية اؾامتذ اؽلًضبٓث اًعحية" ! هـم، متت حصكية اًس يس اًفـيل ٌَوسازت ٕاىل موكؽٍ  زئيٍس 

 اًخوسيؽ ؿىل ابيق اؽليؼومة. ُيا جية ٔبن اؿرتف ٔبن اًوسيص اجلسيس كس ؾصف من ٔبين ثؤلك اًىذف ؤبؾع  تشضل اًلوش ًحازهيا.

 

 من اًوضؽ اًصاُن، فَصمبا س يحت ضل فصظة الاس خفاذت من ممتصذٍ  حاْسٍ  ىن اؽلسكلون اؽلاًيون واًلاهوهيون مس خفيسين ثضكٍ ٕارا ػل ي

، متاماً ػل ييضة  - جصمغ هسزثَ - ذاذيل يرُسة واثئق ٔبو حلائق ثَلي اًضوء ؿىل ما غغ من مـامالث. احلق يلال ٔبن ؾيرص اًزناُة

َِلًا ًعفّازت   إلهشاز ٔبو ُمْفض يًا ًٔلزساز، ٕان حبثت جبس ٔبو َبَحس اؽلوػفون فيم ٔبماًل ابًيجات. ٔبحس ُؤلء زَسَّة ثلصيصاً ًوسوف جتس ُمع

 ابْٔلزكام، واًاكززة ػل حىن ابًفضيحة نام ُو مذوكؽ، تي تـسم اُامتم اًعحافة وٕاُاملٍ  نربى ُمسؾَّامً  ؾصتيةٍ  تسوةلٍ  ؽلزياهية وسازت صةٍ  اكمالً 

حير مَتَّ َظّي اًخلصيص وب وِذغ زياَي اًًس يان. يخحسج اًخلصيص ؾن ٕاُساز ٔبنرث من  مَيازين وهعف من ازلولزاث يف  من احلىومة مذـمسٍ 

 ابؽلسدٌساث. ثحتٍ مُ  واحسٍ  اكفة كعاؿاث اًعحة ًـامٍ 

 

ٌَمسدضازين. نام  ٌَـامَني ومصثحاٍث  ٪ من حعيةل حتسني اخلسمة وذمع اًححوج اؽلضرتنة مكاكفبٍٓث 76ٔبصاز اًخلصيص ٕاىل اس خزسام 

ؾن ؿسم كيام اًوسازت تخحسيس  ٔبيضاً ًىداز اًـامَني ابًوسازت. ووضف اًخلصيص  اس خزسمت اؽليحة أْلوزوتية يف دضف ماكفبٍٓث 

مبحَف زالزة ماليني ذولز مٌهتية  من ْشاء ًلاخ ٕاهفَوىزا اخلياسيص، أْلمص اشلي ٔبذَّى ٕاىل تلاء حصؿاٍث  الاحذياخاث اًفـَية تسكةٍ 

 ًشوظ اًخـاكس.ظحلًا  حيال ٕازخاؾِا ٌَشنة اؽلوزذت ية ثسخة ؿسم الاس خزسام وؿسم اختار ٔبي ٕاحصاءٍ اًعالح 

 

ثسخة اؾامتذ مداًف ًخيفيش  وفامي يخـَق ابـلاًفاث يف اًوحساث اًعحية أْلًوية، وضف اًخلصيص ؾن ضياغ اؽلاليني مَنا، ؾشون مَيوانً 

ا وؿسم الاىهتاء مَنا وثوكف تـضِا، وٕاُساز هعف مَيون ذولز ذون ٕاحصاء ازلزاساث اًالسمة ًِا مشوؿاٍث  ، ذما حصثة ؿَيَ ثـرُث
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ؽلحاِن مسدضف  ؾيون ؤبمصاط خسلية ًـسم الاىهتاء من اًصسوماث اًِيسس ية! ُيا سبٔثوكف ؾن زسذ أْلزكام  ُيسس يةٍ  نخجسيساٍث 

 ة اًخرحط يف اًلصازاث اًوسازية:ؿىل صيت اًضرعية، ًوىين سبٔس متص ثرسذ هيف مت ٕاُساز اًحايق ثسخ حفاػاً 

إبًلاهئا وحتويَِا ٕاىل مصانز ظة أْلزست  من اؿلافؼاث، مث ظسوز كصازٍ  من مسدضفياث اًخاكمي اًعحي يف ؿسذٍ  إبوضاء ؿسذٍ  كصازٌ  -

 وابًخال ؿسم الاس خفاذت مَنا. ٔبظاًل، واؽلخوفصت أْلزدط َكفةً 

ـرثث اًيلوذ ؾن جىصت ٔبجهيا يف الاسدضازاث اًِيسس ية وػل من اًخش، ًىن تُ  يخـَق إبوضاء مسدضف  اثهوي خيسم مَيوهني كصازٌ  -

 يُـصف ُي س يلام اؽلسدضف  ٔبم ل!

ؾن ؿسم الاس خفاذت من اؽليحة فضاًل  ابس خلالل مصنز ؿالح اًفريوساث اًىدسية وفضهل ًـسم وضؽ لحئخَ اؽلاًية واًخيؼاميث، كصازٌ  -

ية اؽللسمة  مكاكفبٓث ًالسدضازيني اًلامئني ؿىل اًخرعيط هل.هل تـس دضفِا ٔبظاًل  ازلًو

 ٔبذى ٌَـحر مبيؼومة إلسـاف حير ٔبن اؽلصفق ًِيئة إلسـاف كري حمسذ اًخحـية وثدٌاسغ ؿىل مرصوفاثَ ٕاذازاتن. كصازٌ  -

رصوفة ًِا، وػل يِت ًٔلذوية ٔبذَفت اًـلس واهلعـت ؾن اًخوزيس حيال ازلفـاث اؽللسمة اؽل موزذتٍ  ؿسم اختار ٔبي ٕاحصاء جتاٍ ْشنةٍ  -

 اسرتذاذُا حىت اتزخي نخاتة اًخلصيص.

كدي ٕاس ياذ ٔبؾامل ٕاوضاء ٔبو جتِزي ٔبو ثعويص اؽلسدضفياث، حعي ُشا يف جسؽ مسدضفياث  ٔبو ُيسس يةٍ  فٌيةٍ  ؿسم ٕاؿساذ ذزاساٍث  -

ث اًعحية. ؤبصاز اًخلصيص ٕاىل ٕاس ياذ ًخيفيش تـغ اًوحسا ؿىل مساز اًـام اؽليرصم، نام مت ٕاُساز اؽلزيس من اؽلال نفصوق ٔبسـاز ثـاكسٍ 

 ٌَسلوظ ول يس خلدي مصىض مٌش س حؽ س يواث حىت اْلٓن. ؽلسدضف  اثهوي ؿام ابًصمغ ٔبن اؽلسدضف  بٓييٌ  جتِزياٍث 

ل ابْٔلمص اؽلحاْش، جزَيذت اًخلكفة يف أْلؾام ٕاىل بٓدص ؾن ظصيق ٕاس ياذٍ  تخليري ٔبؾامل ٕاوضاء وثعويص مسدضفيني اثهويني من ملاولٍ  كصازٌ  -

 .ضـف اؽلسفوغ مس حلاً  036

س يواث، وػل يًذَ اًخحليق ٔبو ثًذَ  6إبحاةل واكـة ٕاُساز ؿىل اًخحليق هخج ؾيَ حصايخ اًشنة اؽليفشت يف ٕاهناء أْلؾامل ؽلست  كصازٌ  -

 .إلوضاءاث ٔبو جُسرتَحؽ أْلموال اؽليفلة سَفاً 

ذ فـَيا.  ثـَمييةٍ  اٍث من أْلهجزت ابُؼة اٍمثن يف ٔبزتؽ مسدضفي ؿسم الاس خفاذت من ؿسذٍ  - ًـسم معاتلة اؽلواظفاث تني اؽلعَوة واؽلُوزَّ

ٔبدصى، وظول أْلهجزت وختزيَنا ثضك ذاظئ، ذما ٔبذى ٕاىل ثَفِا ًـسم الاىهتاء من إلوضاءاث. ويف زالج  ويف زالج مسدضفياٍث 

 ثسخة ؿسم ثوفص اًفٌيني ًدضليَِا. ث ٕاُسازٌ َئبدص

؛ تـس ازلفؽ وكدي ثيفيش ؿاًيةٍ  ؿىل ثعماميث وثيفيش ٔبؾامل ُملاىل فهيا راث زفاُيةٍ  ٕاحصاء ثـسيالٍث  هديجة ساتقٍ  إبيلاف كصازٍ  كصازٌ  -

 .أْلؾامل فـَياً 

ٕاىل  ٔبدصى ختععية، ٕاضافةً  خامـية، ومخٍس  من ازلواء واؽلس خَزماث اًعحية كري اؽلعَوتة يف ٔبزتؽ مسدضفياٍث  ثشاء بٔظيانٍ  كصازاثٌ  -

ابلهـلاذ واًخبٔنس من ؿسم احلاخة ٕاٍهيا، مث اًخوظية إبثالفِا  ابًخزَط مَنا تـس كيام جلان خمخعةٍ  ازٌ زالج مسدضفياث ؿامة، مث كص 
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يٍة  ، تخواظؤٍ واحستٍ  ، يف س يةٍ واحسٍ  ، يف تسلٍ واحستٍ  لك ُشا س يسي اًـزيز حعي يف وسازتٍ  ٕاضافية. تخلكفةٍ  من اًلامئني ؿىل أْلمص  ُز

 اًـاتثني تعحخيا.

  

ًشاكث ٔبذوية وثبٔمني وحزويس، حىت ًو وافق ؿَهيا من اكن كدطل، تي حىت َوًَو تسٔب  ماًيةٍ  ٔبي اؾامتذاٍث  وشلضل ٔبهعحم توكف

خحسٔب تبٔي يشء مت وجيف هنص  متاماً ؾن ظصيق "أْلمص اؽلحاْش"، مث ؾن ظصيق "إلس ياذ ابؽلثي". جية ٔبن ثلف ذوزت اؽلال  اًخوزيس. ًو

ياثم احلليلية، ؤبهم ل ثيوي اٌَـة حسة ذحم ٕاىل اًـسواهية تـس اندضافِم ًيّ اًفساذ. ًن يـجحم حتول مسدضازيم ومسزاء مى 

 ، فِشٍ مـصنةٌ ويرستً  ص. َبَِعي فهيم اًلاهون مييةً اًلواؿس، فاتسٔب ابًىدري مث أْلظلص، وَبِحي ؿىل اؽلـاص من نرب س يَ وٕاىل اًلضاء من َظلُ 

 ييسز ٔبن ثيجو مَنا تسون اسدئعال.

 

 ًوىَنا ابًرضوزت كري مذوكفة ؿىل ثوكيـم اًضريص، مفا من وسيصٍ  تيىيةٍ  اؾامتذاٍث تياًء ؿىل  سازثم حمسوذ ويرُصفٕان اؽلحَف اؽلميوخ ًو 

ؽ تيفسَ ؿىل لك ظلريتٍ  ، فبٔهعحم ٔبن ثوكف حلوق اًرصف ٌَك، حىت ثـؼل ٔبين ثلف. س يجاذًون تبٔن اًوضؽ اًعحي وهحريتٍ  يَُوكِّ

َّم ثُميت اًياش تلري ؿؼلٍ  ٔبظاًل، ظـةٌ  ، ًىٌم يف اًعصيق اًعحيح وظل مـم. س يحضسون ؿىل ابتم اًياش مذـََني ابًرضز، ؤبه

يا يحسٔب ٔبول دطٍّ وزمبا سيرستون ٔبددازاً  ٔبَحص ؾيسك؛ جضويَ اًسمـة. ٔبهعحم  ؾن ؿسم نفاءثم وصسيس كعوزك ٕاىل اًعحافة. ُو

يف مواهجة لك ُشا اًفساذ. ٕان اًصذغ حاًيًا  طل، ْٔلن مسـخم يه لك ما متابختار ٔبصس إلحصاءاث ضس من حياول كشفم تبٔي هتمةٍ 

 .ًيك ل ثاُلك سريثم ًيي هناز ابًحاظي، فذفلس مهخم وثًسحة مسحوزاً  رضوزيٌ 

  

اًزنيف، وِمن ُيا يًدلي ضل اًس حاحة ضس اًخياز ٕلجياذ اؽلزيس من اؽلال. ٔبهت حتخاح ُيا ٕاىل مساؿسين  وكِف  ُا كس وظَت ؽلصحةلِ 

حَّة، ٔبنفاء، فاظَهبم يف اً لعاغ اًلاهوِن وِمن ََحَةل صِاذاث إلذازت. ٕان اًـلوذ اجلسيست ل جية ٔبن ثِت حتت مسم  موػفني توسازت اًّعِ

ذ تبٔخي، تـلس حزويسٍ  تي حتت ُمسمَّ  ثـاكساٍث  يُسفؽ اؽلحَف اؿلسذ ًخلسمي اخلسمة اؿلسذت يف اًوكت اؿلسذ، ويِت إلْشاف ؿىل مفثاًل  ُمحسَّ

ُمس خـٍط  ًِا ابلحرتاف واًضفافية. لك ُشٍ إلحصاءاث اًضفافة جساؿس ؿىل ثثخيت هؼامٍ  مضِوذٍ  ْشاكث ثسكيقٍ  اًخعحيق من ِكدي

ثَو أْلدصى  ٌَخسكيق اؽلال يف ٔبي وكت صئت. نام ٔبهنا جساؿسك ؿىل ٕاجناس اؽلِامث واحستً  ؿىل إلفساذ يف اؽلس خلدي اًلصية، وكاتيٍ 

 .ونفاءتٍ  ثرسؿةٍ 

  

ذالل  ثضمن ؿسم ملاضاثم رسعياً  ثساذي اجلِاث اًصكاتية ٌَخسكيق ؿىل مساذي ومعازف اؽلال ٌَخـاكساث حىت ٔبيضاً ٕان من اؽلِم 

ذون اًـؼل حىت توحوذٍ. كس  ٔبن ٔبموال اًخبٔمني اًعحي مذـسذت اؽلعاذز ومن اًسِي ثحسيس معسزٍ ذاّظًة  تـس ثوًيم اًوسازت، ٔبو

طل ًخىون وسيصاً جس خلصة هيف ػل يلم من س حلم مبثي ُشٍ اًحسهيياث ، فك ما ، يمكن اجلواة يف ٔبهَ ل يوخس ثـَمي ٔبو صِاذت ثُؤ
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، ٕال ٔبهَ اكن خيط من ذربت اًوالكء واؽلسيصين اؽلس يعصين ؿىل مٌؼومة اًفساذ. لك من اكن كدطل ػل يلم ثيشءٍ  يـصفَ اًوسزاء كاذمٌ 

م ٕاًيَ، مث يس خلي س يازت اًوسازت بٓفالً  تلَمَ ؿىل لك وزكةٍ   صيةٍ  ؾن اًخومية، ًيواظي اًخوكيؽ ؿىل اثفاكاٍث  مؤمتصاً  يت ٔبو كاظساً ٌَح  ثُلسَّ

 ٔبدصى من مواظييَ حتت دط اًفلص واؽلصط. حَنة تالذٍ، وثسفؽ ثشحيةٍ  وثـاكساٍث 

  

 الاسدامثزاث اًعحية

 

صف لك مفسسي احلمك، فاَعي جَنة اؽلال من ظ ٕان امذالك اًوسازت ٌَس يوةل اًيلسية ل يـين بٔن ثـمتس ؿَهيا، ْٔلن احلىوماث مـصوفةٌ 

و اس متصازية اخلسماث. وزمبا حتخاز يف جمالث  ٔبساس ياً  صية اًِسف، ًخزسم قصضاً  ؿىل ثوػيف اًفائغ من اْلٓن يف مضازيؽ حومويةٍ  ُو

ل يوخس مفثاًل  .الاسدامثز ًخَـسذُا، فاًلعاؿان إلهخاِج واخلسمايت ذاًيان ؾن جىصت ٔبجهيام من ٔبي يشء، ول مٌافسة ثشهص ٕال ذازحياً 

نام ٔبن  -ؿىل سخيي اشلهص ل احلرص-ؾيسان ٔبي ْشاكث ًخجِزي س يازاث إلسـاف، ول حىت ًعياؿاث اًلعن واًًس يج اًعحية 

تـس موث؛ نلعاغ  حتخاح ًحـٍر  اكمةلٌ  . ؾيسان كعاؿاثٌ متاماً  اًعياؿاث اًلشائية؛ ٔكظـمة اًعاكة واًربوثني واؽلمكالث اًلشائية مـسومةٌ 

الحٍص ومس هتَاكثَ اًحالسديىية. ٕاهم حىت ًخحخاز ما سخة ؿسم كيام ظياؿة ٕاؿاذت ثبُٔيي ، اتخساء تبهٔجزثَ ٕاىل سوائهل وفَ اًخزسيص

صيةٍ  أْلهجزت اًعحية اًلاتةل ًالس خـامل، ٔبو حىت ؿسم اًخفىري يف ظياؿاٍث   وحفاػاث أْلظفال ٔبو مـاخني أْلس يان. ثس يعةٍ  حُو

 

ؿىل اس خحاكماث  ةٌ ُو ٔبمان اٍمتويي حىت ٌَوسازت، مِفثي ُشٍ اؽلضازيؽ َؾعيّ  ومذـسذتٍ  يؽ ظلريتٍ ٕان جضليي اـلزون احلال يف مضاز 

ا، مفا ظحـًا  اًسوق وثلَة اًـمةل ًعلص جحمِا وتُـسُا ؾن اًسوق اًـاؽلية. كواهني اًـصط واًعَة حتمك اًسوق، ًوىٌم تعسذ ثليرُي

 .ومضازظ من كَدي يف ذًوخم، أْلمص سيذلري كصيحاً  حصاحيةٍ  ديوٍظ ٔبو مـامي ٔبو دعوظ ٕاهخاح  ؿىل مًضبٍٓث  اكن ُياك ظَةٌ 

  

ضل ٌَروط يف مثي ُشٍ اؾلاُي، فَِا ٔبَُِا  من اؽلـَوم ٔبن أْلظحاء ٔبهجي اًياش تبٔموز اؽلال والاسدامثز، فال جتـي رضل ؿائلاً 

م فيَ لسَّ هعف س يوي ثُ  حلي أْلمثي ُو ؾلس مؤمتصٍ واًـاؽلون تحواظن أْلموز، وما ؿَيم ٕال تياء اًيؼام وسيهتافت ؿَيَ اؽلسدمثصون. ا

مكية إلماكانث اًضرمة  ش فيَ ٔبُي اؽلال احذياخاث اًحسل اًعحية، ًيخضح تـس ؿست س يواٍث ياكِ الاكرتاحاث وذزاساث اجلسوى، ويُ 

اخلاض، فسوف ثلوم تـست  َعيق. ٕاهم حىت ًو فىصث ابسدامثز مال اًوسازت ؿىل ٔبهَ ماضل لط يف س حاٍث واًيت اكهت ثَ صّيًا،  ًحسلك

 ٔبساس ية. دعواٍث 

 

وحُصحي زبٔسم،  ٔبحٌحيةٍ  ًشنةٍ  يؽٍ صية وسائية، فٕاهم ٕاما ٔبن جس خجَة ؾلس ثعي  يًذج مٌخجاٍث  ًيفرتط ٔبهم يف سخيطل ًحياء معيؽٍ 
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راثية اًدضليي ٕان ًوىَنا  من ٔبُي اخلربت فهيا ًيلوموا مبا يَزم. س خحخاح ًحضؽ فصق َعي، ثبٔسيسِا ظـة اتخساءً تـضًا  جس خجَة ٔبو

ٌة يف اؾلال اًعيب َعوماً  ظياؾيةٍ  ُوخس اٍمتويي. اًـشاث من ُشٍ اؽلضازيؽ س خلوم جَنضةٍ  ، ذالل زالج ٔبو ٔبزتؽ س يواث، ُمَؤّمِ

 احذياخاث اًحسل اًعحية واٍمتويي اًلومي ًالس متصازية. 

  

لس  ، فصخالصيةٍ  ذون فائستٍ  ُيا جية ٔبن ٔبحشزك من اجنصافم وزاء حتليق زبٍ  أْلؾامل حيس يون ظياؿة اؽلال ل فائست اؾلمتؽ. ًو

شا ابًضحط  ٔبزحدت اًخجازة ٔبن اًـسيس من ازلول اًـصتية ٔبظححت من اًصواذ يف الاسدامثز اًـلازي والاس خرياذ وظياؿة اًس ياحة، ُو

ا فَُذَمول والا حصفهيىي ٔبو ْشاء ٔبزٍط  ى ٔبو مَِ  س ياحيةٍ  ما جية ؿَيم جتيحَ. ُيا س خفىص ابلسدامثز يف كصيةٍ  هخؼاز حىتَّ يصثفؽ سـُص

يًا. ًس يا حباخة ٕاىل ؾحلصي كسميٍ  يخاحص تبٔموال ازلوةل، فك اؽلفسسين  مذجسذٍ  مضازيـم. احصك لك ُشا وَزنِّز ؿىل ذسمة اؾلمتؽ ِصّ

 تيلوذُا ًييفؽ ظل تم اًحالذ واًـحاذ.صّيًا  يفـَون رضل، حنن ىصيسك ٔبن ثعوز تسلك

  

؟ ٕاهنم يسبًٔون ؾن ًخلعي هفلاهتا هنازاً  تـغ وسزائيا اًىصام ًيسبًٔوهم جك اس خفِام، ؽلارا ل ثـمي اؽلسدضفياث ًيالً  ُيا ابًخحسيس يلفز

يف اؽلعاحل"، ًويك هفرس ُشٍ  ُو "ثـازٌط حاًيًا  مسى جناؿة اًعة اخلاض اؿلسوذ )هفس أْلظحاء وهفس اؽلحىن ًىن تبٔحص(. احلاظي

 -من مٌؼوز اس خلالل اؽلوازذ  -من أْلساش؛ ما حعي ٔبن تـغ اؽلسدضفياث أْلوزوتية كصزث اًيلعة فَييؼص يف ُيك اًيؼام 

 اس خزسام هفس اؽلحىن اؾلِز ابْٔلهجزت وابًعامق اًعيب ؿىل مساز أْلزتؽ واًـشين ساؿة. ففي فرتاث اٍَناز يلوم اًعامق ابًـالح اؾلاِن

يفق ؿىل يخَل  اًلامئون هعف ما جييون واًحايق يُ  مفذوخٍ  زحبيٍ  ٔبساٍش  ٌَمواؾيس حىت اًـرص مث يخاتـون اًـمي تـسٍ ؿىلظحلًا 

يدٌاول تـضِا. مس هتَاكث اًعحاخ اًخال. اًيؼام ذمخاسٌ   ؿىل اًوزق ًىن اًفساذ َبحسج تَ اًـسيس من اًثلصاث ًو

  

ححوا مذـحني، ففرتت اًـمي اًعحايح مثان يف اًـمي اؽلسايئ وظازوا جييون اؽلال اًزائس ؾن اًصاثة، ًىَنم ٔبظ  اتخسٔب أْلظحاء جك وضاٍظ 

ٔبو فرتاث زاحة. ٔبذى رضل ٕاىل كسورمم مذبٔدصين يف  متخس ًيعف اٌَيي من ذون وحداٍث  ٔبحياانً ساؿاث، ومثان ٔبدصَيث تـس اًؼِريت، و 

 ٔبو حىت ل يـمَون اًحخة.ظحاحًا  ٔبظححوا يـعون مواؾيس ٔبكي زويساً  اًعحاخ اًخال، وزويساً 

  

يـاجل ظحاحًا  ًيفس اًعحية تيفس اًخجِزياث، فعاز اًعحية ٕان َعيمساًء  ًخفاذي ذفؽ اًصسومظحاحًا   يزذَحونُيا ٔبظحح اؽلصىض

، نام ٔبن تـغ ضـاف اشلمة من أْلظحاء كاموا تخوحيَ اؽلصىض ًفرتت ما تـس اًؼِريت حير يخلاضون مبس خوى ذسمايت ٔبكي مٌَ مساءً 

 .ٔبحصاً 
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ؽلوْس احلعاذ اس خـساذًا  ؽلصىض وأْلظحاء اؽلخسزتني وسوء اخلسمة، ًىن الاسدضازيني انمئونُيا ٔبظححت اًفرتت اًعحاحية ثـج اب

ابًيعف اْلٓدص من ؾصق اًعحية فيعية ماّذًَي  اؽلسايئ. وكس جسبٔل: ٔبين ٕاذازت اؽلسدضف  ؾام حيعي؟ اجلواة ٔبن اؽلسدضف  مس خفيس

 انجٍ  واسدامثزٍ ظحاحًا  ٌَجِي اؾلاِن ن اؽلسدضف  اؾلاِن حتول ٕاىل مصثؽٍ . اؿلعةل بٔ ًيض حؽ الكُام مساءً ظحاحًا  هل اًخجاُي ؾن سَونَ

ٔبدصى جسمح  اكٍومسا ٔبو اًدضسيس ؿَيَ نفصوسا. ُياك ذولٌ  متاماً . ُيا كامت ازلول أْلوزوتية مبيؽ مثي ُشا اًيؼام ؽللسزاث ازلوةل مساءً 

اكن ما  ًزحام اًعحاخ. ٔبَيًّ  جتيحاً  ومساءً ظحاحًا  ثوسغ اًخرععاث، ؤبدصى تبٔظحاء بٓدصين ًيس خبٔحصوا مداِن اؽلسدضف  احلىوسم مساءً 

 ْٔلظحاء تسلك. ٌَفساذ يف هؼامم اًعحي واذزش ثضازة اؽلعاحل ثحـاً  فـهل فال ثضؽ جمالً  يثيو 

 

و اًسامخ ًٔلظحاء مبامزسة َعَِم اخلاض يوخس ُياك ديازٌ  ظحـاً  يىوهوا موػفني ذازح اؽلسدضف  نام حيَو هلم ويصحـوا ً مساًء  بٓدص ُو

 ٔبظحح اتتـاً ظحاحًا  ثيحت هلم فصض اًفساذ فسوف يىون أْلمص ٔبسوء من الادذياز أْلول، رضل ٔبن اًـالحا ب  . ٕارَ حىوميني ظحاحاً 

من  حزءاً  ذافـاً مساًء  فزيوز اؽلصيغ اًعحيةظحاحًا  ٌسلفؽ ابًـياذت اخلاظة يف اٌَيةل اًساتلة ًِا. ما حسج ٔبن ظفوف الاهخؼاز ظاًت

ًَِم جَْسُىت ٕاذازت ظحاحًا  اًـمَية ًخِت مثن ؿىل حساة احلىومة؛ ُيا َعي اًعحية مكصجيش ًيخالؾة تلوامئ الاهخؼاز؛ وميىٌم ٔبن حتزز 

 اؽلسدضف  ؾن ُىشا سَوك!

 

 اًعالحياث

 

ابلْس فلط، ًا وسيص  ٌَخليري ؿامة. فٕارا نيت ٕان ػل حىن زليم ظالحياثٌ صيئًا  لك ما س حق ولك ما س يبئت ًن يُلين ؾن احلق ٕانّ 

ذون  ضل رهحم تـس ٔبن جس خليي. ٕان اؽلىوج ؿىل زٔبش ٔبي َعيٍ  وؿَيم سامغ اًلكم والاًزتام ابًخـَاميث، فَخشُة ٕاىل تيذم ملفوزاً 

 وزيلاً  مث يف حق مواظييم ومصؤوس يم. لك ما س يبئت يف اًفعول اًلاذمة يـمتس اؾامتذاً ٔبّوًل،  يف حق هفسم ُو حصميةٌ  ظالحياٍث 

 صىج، وأْلفضي ٌَك ٔبن حصفغ اؽليعة حىت ل حىون مضازاكً ذثم، مث كُسزثم ؿىل اًخليري، فٕان ادذي ٔبحسُام فال فائست حُ ؿىل ٕازا

 يف اجلصمية اًيت ثُلرَتف حبلٌا مٌش ٔبن ٔبوَكيا الاس خـامز اًـسىصي اخلازِج ٕاىل الاس خـامز اشلايت.

 

ؿىل  ذازكةً  ثَُعَّق حياثم نام ثـصفِا، فاؽليعة يخعَة كسزتً ؾيسما يُـصط ؿَيم اؽليعة جية ٔبن حىذئة ل ٔبن ثفصخ، فسوف 

فصح. ٔبهنا ًن ثُ  اؽلخاتـة وٕاىاكز اشلاث. ٕاهم َكام ؾصفت ٔبنرث ؾن حصهيحة اجلِاس اًعحي اًصذيئة زلييا، َكام اس خحمكت حَلاهتا وػيًَت 

يا جية ٔبن جسبٔل هفسم سؤالً  صَيً  ُو نربى  ي يف حق زتم وتسلك؟ ٔبم قيميةٌ ًخىفري دعاَيك وكعوزك ازلهيو  ، ٔبُشٍ فصظةٌ حُو

ثضيفِا ٕاىل كامئة صِاذاثم ودعة ثلاؿسك اؿلمكة؟ يف احلاةل أْلوىل جية ٔبن جسبٔل من ٔبوَكم ؾن مسى ظالحياثم هوسيص؟ فٕان 

ٔبنرث ذمن  ىن مٌجزاً تبٔي صك اكن، فاكٌؽ من اًليمية ابًصفغ وكَصَّ ؾييًا ٔبهم ػل ح فاؾلَِا وثولك ؿىل ظل، وٕان اكهت ملٌيةً  اكهت ُمعَلةً 

 س حلم ٔبو ذمن س يزَفم.
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وثخحسى لك  ثُـصكي لك كصازٍ  حتخاح ٕاىل ٕاظالق اًيس من ٔبخي ثليري أْلصزاض واًلواهني، مفا فائست متسم اًلياذت وك جىواب ثشيةٍ  

ٔبحٌسثَ  الهحم ٔبو فساذمه. ًُكٍّ يخعَة اًىثري من اًولء ٌَلياذت اًـَيا، ِتلَغ اًيؼص ؾن ظ هوسازتٍ  خضامً  جية ٔبن ثـؼل ٔبن هياانً  !ٔبمص

ثليري  ٌَعحة ٕاهناء ذسماهتام ٔبو حىت  ػل يس خعؽ وسيصٌ   وسازتٍ َبؾِصف ٔبسامء وهييَل تـضًا.  اخلاظة، ًىن اًيؼام اًفاسس اًلامئ يساهس تـضَ

الاس خلياء ؾن ذربهتام، ًوىن تبٔؿىل اًِصم اًوػيفي. اًسخة اؽلـَن ٔبهيا ل وس خعيؽ  س ياذيةٍ  ٔبمانَنام، فأْلمص تخثديهتام خاء من هجاٍث 

متيؽ اًوسيص من الاهفصاذ ابًلصاز. ُيا ظاز لك ٔبمٍص كاتاًل ٌَيلاص وحتوًت اتتـية ابيق موػفي  مواسيةٍ  ؾن سَعاٍث  احلليلة ٔبهنام ؾحازتٌ 

 .اً خسّ  سريحي، وزمبا كصيحاً  اًوسازت ٌَعلصين، فِام ابكيان ل حماةل، تي ام اًوسيص سائصٌ 

  

يف حال حسوج  -صي  إبكالق مسدضف  وحتويهل ٕاىل حمجصٍ  يه ظالحياث ٕاساةل اؽلـوكاث؛ ثعوز ٔبهم ٔبظسزث ٔبمصاً اخلعوت اًثاهية 

 ٔبو ؾزيزاً  ًلاٍط  حىت ًو اكن ٔبذاً فوزًا  فـاَزط زئيس اؽلسدضف  وكام توضؽ اًـعا يف ذولة جصوثوهوضل. ٕان ػل جس خعؽ ٕاساًخَ -وابء 

ُخالم  ًعالحياث واحلسوذ رضوزيٌ فَن ثلوم ًٔلمص كامئة. مـصفة ا ًسَعانٍ  حىت جس خعيؽ حتمي اؽلسؤوًية والاؿرتاف ابخلعبٔ، ْٔلهم س َ

يا  س ياذيةٍ  ٔبنرب يف وسازاٍث  ٕارا اكن اًفساذ يف وسازثم يضاُيَ فساذٌ مـيوًَي  ٔبو ل حماةل، وزمبا ثِت ثعفيخم حسسَيً  ٔبدصى. ُو

غ، وػل ييخس مسحوزاً  ًوىٌم دصحت مشموماً  !هحرياً  جس خـجة ٔبصس اًـجة تبٔهم ما فـََت  طل احلصج واًرضَّ ُْ ، تي ام كريك كس َب

 ٔبحسمه تحًت صفة. اًفساذ َي س ياذت اًوسيص ًيس حساتة ظيف ؾيسان، تي مٌؼومة موكةل يف اًلسم.
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ُت ٔبن ٔبزْس ضل دعة خاُزت فَن ب فَح، ْٔلهم ٔبذزى ثضـاة تسلك مين، ًىٌين سبٔح  ًيؼامٍ  اول مساؿسثم ؿىل وسج ديوٍظ رمام حاًو

َيَ ـِ َ ٌَِعحَّة جبمِوزية ٔبؽلاهيا الاحتاذية ٔبو ابًولَيث اؽلخحست وسيصًا  ٔبهم ًستحيّسًا  صي يياسة تسلاهيا اًـصتية اؽليىوتة. ما جية ٔبن ث

َِعحَّة وأْلمن واًصفاُية الاحامتؾية ٌ حمرتمون يددـون أْلوامص ويعيـون اًلاهون. ٔبهت وسيصٌ  ؤبانٌش  كامئٌ  أْلمصيىية، حير يوخس هؼامٌ 

ذ  ًحسلٍ  تيايةٍ  وحازُش  واًلشاء والاسدامثز، تي ومفدٌش  وَّ ـَ اًياش ؿىل ٔبذس حلوكِم تبٔيسهيم خنصث أْلمية مجيؽ ْشاحئ صـحَ، َوثَ

ا تبٔن "اًلاية ثربز اًوس يةل ؾن ٕاحلاق احلق يف ذولٍ  ثَيفوهية. ٔبهت اْلٓن مسؤولٌ  مباكؽلاٍث  ٔبو " و"ٔبن ظل يلفص اشلهوة يُْؤِمن كاظيُو

، حيساً  ٕال وسـِا. ٔبهعحم تي ٔبزحوك ٔبن متـن اًفىص ًوىٌم ًن جسدضِس تبٔن ظل ل يلكف هفساً وكذًا،  مجيـا". هـم س يبٔذش ُشا

َ  فسوف حتخاح ٕاىل ص حَ مـجزتٍ   و ٕاًيَ.حُ ْع ًخحليق ما ه

  

ٍَ  ، ثَُسلُّ لك ساضلٍ مذلاظـةٌ  اخلعة ٔبو اًيؼام ُو ُظُصٌق  مس خلمي. جية ٔبن ثًسج اًيؼام ًيياسة  يلَ، وثوظهل ؿرب دطٍ ؿىل ظص  ًوخ

 ْٔلهيا ل ميىٌيا اس خرياذ ٔبهؼمة اًلصة اًعحية، فال سخيي ًخعحيلِا ؾيسان ْٔلس حاٍة  % من مواظييم تبٔكي اخلسائص. أْلمص ظـةٌ 77

هفذلس ٕاىل ؤبذريًا  ٕاىل اًلواهني احلامكة وكوت ثعحيلِا،ؿسيست. حنن هفذلس ٕاىل اًحىن اًخحخية، هفذلس ٕاىل اًـامي اؽلَُجَِّز اؽلَُسزَّة، نام هفذلس 

% من اًياش ؾن ظصيق سؤال اًياش 77ٔبوىل، ؿَيم جتميؽ ما يياسة  اؽلواظن اًعاحل اؽلضازك يف جس يري وثعويص اًيؼام. ورعوتٍ 

 صصسك ٕاىل احلي.ٌَلاية، تي تسهيية، ًىَنا سوف حُ  ٔبهفسِم واًلامئني ؿىل اخلسماث اًعحية ًخجس ٔبن مذعَحاهتم ثس يعةٌ 

 

 حضوزٍ  صية ثُـاِن من ؿسم ثواخس أْلظحاء؛ لك ما ؿَيم فـهل ُو سَيزهتا ومـاكدة من ُو كري مذواخس، مث ٕاجياذ هؼامُ  وحستٌ  مفثالً 

وسيدـر لك  ياز يف اًِض مي، وسيذواخس لك خمخٍف َعيل ًك اًوحساث يضمن سري اًـمي. َسيرَْسِي اخلرب تبٔهم حزوز اًوحساث اكً 

ُيوِخس هؼاماً  ن انمئاً من اك تني ظياغ اًلصاز )ٔبهت( ومس خزسسم اًيؼام اكًاكذز اًعيب واؽلصىض.  ثفاؿَياً  تحيذَ. اس امتؿم ٕاىل اًضانني س َ

يسؾو ؿىل اًؼاؽلني  ذشٍ تيسٍ ٕان اس خعاغ، ٔبو يحيت ًيهَل ابٌَجوء ٕاًيم جلَة حلَ، تسل ٔبن يبٔ  ٔبظحح ؾيسٍ ديازٌ  مفن ضاغ هل حق  

 ؤبهت من سمصهتم.

 

ٕلظالخ اًلعاغ اًعحي ويعاًة تـصضِا ؿىل زئيس وسزائَ. جض متي اخلعة ؿىل  ؾصيب توضؽ دعةٍ  غ ظحيةٌ ، ثربَّ ذما كصٔبث مؤدصاً  و

 وثضكٍ  مهتا ًعحيـة تالذٍ. مضلكهتا ٔبهناؾش هلاظ ٔبو حماوز، واحلق يلال ٔبن معسز كوهتا انتؽ من ٕاحساش اًصخي ابؽلسؤوًية ومالء

ٍهيحوا ٕاىل اًـمي اًاكذخ ازلؤوة.  مىذوتةٌ  ًيية يف اًلامئني ؿىل أْلمص، ؤكهنم ما اكن ييلعِم ٕال دعةٌ ثفرتط حسن ا -خّسًا  هؼصي

 سوف ٔبزسذ ؿَيم هلاظَ ًيك ٔبحفز فيم اًخفىري:فَ مـَ ؿىل أْلكي  ًويك ٔبهون مٌعفاً 

 اؿلوز أْلول: إلظالخ اًدشيـي وٕاظساز كواهني ختسم اًلعاغ اًعحي.

ا نزناً اؿلوز اًثاِن: حومي  ل يفىن. ة اؽلوازذ اًخشية والاس خلالل أْلمثي ًِا ابؾخحاُز
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 اؿلوز اًثاًر: اًخبٔهيس ؿىل ٔبمهية اًخـَمي اًعيب اؽلس متص.

 اؿلوز اًصاتؽ: ثبٔسيس اؽلشوغ اًلوسم ًعياهة أْلهجزت اًعحية.

ذالل س خة  صامالً  ثعويصاً  جك حمافؼةٍ  كعريت أْلمس جضمي ثعويص مسدضفيني ازيني اؿلوز اخلامس: ٕاظالخ اًوضؽ اًعحي خبعةٍ 

 ٔبصِص.

 ظويةل أْلمس يِت فهيا ثعويص ابيق مسدضفياث وسازت اًعحة. اؿلوز اًساذش: اًشوغ تخعحيق دعةٍ 

 س يواث. 3ظحية ظوازئ وحالث حصخة ذالل  3666اؿلوز اًساتؽ: ثبٔسيس اؽلشوغ اًلوسم ٌَعوازئ وختصي 

ك ًس يواث  1ؽلست س يوَّيً  ذولز 11ة ٌَضـة يف مٌؼومة إلظالخ ؾن ظصيق اًخربغ مبحَف حنو اؿلوز اًثامن: اؽلضازنة اؾلمتـي

 مواظن!

 ؿىل ٔبؿىل مس خوى وجضمي لك اًخرععاث. ختسم أْلكاًمي جمِزتٍ  ظحيةٍ  إبوضاء مسنٍ  اؿلوز اًخاسؽ: ملرتخٌ 

ية واًخوسؽ يف   مصانز ظة أْلزست.اؿلوز اًـاْش وأْلذري: ُو ثعويص هؼام اًصؿاية اًعحية أْلًو

ِّن مداذزثَ  حيق ًيا ٔبن خنخَف مـَ يف تـغ اًيلاظ )نخربغ اؽلواظيني مثال(، نام حيق ًيا ٔبن هـيس حصثية أْلًووَيث، ًىن جية ٔبن ىمُث

 ؤبن وشخ ًوسيصان هيف ٔبن الادذالف يف إلظالخ ًن يفسس ٌَوذ كضية، وٕاًيم ابخلعة نام ىصاُا من مٌؼوزان.

 

 ثعييف مواظييم

 

شا يلشف تيا ٕاىل ثعييف مواظييم ٕاىل زالج ٔبكسام: إلوسان اًـامي، إلوسان صّيًا،  حان اًوكت ًدشك اًك يف حومية اًحسل ُو

 اؽلصيغ وإلوسان اؽلضازك.

  

جك أْلظحاء  من حازش اؽلسدضف  حىت مسزاء مىذحم، مصوزاً  إلوسان اًـامي؛ مه لك ٔبًوئم اًـامَني ابًلعاغ اًعحي اتخساءً 

من  ؾن سالمهتم اًعحية واًحسهية ْٔلهنم ِؾامذ ثلسمي اخلسماث، فَو اكهوا يف حاةلٍ  اؽلمصضني واًاكذز اًعيب. لك ُؤلء ٔبهت مسؤولٌ و 

إلُامل نام وضِسمه اًيوم، فىيف هخوكؽ ٔبن يعح اؾلمتؽ؟! ًلس وظي تيا احلال ٕاىل ٔبن يلوم أْلظحاء ابزلفاغ ؾن ٔبهفسِم يف قصف 

ٔبن يسذي  ؿىل لك من فلس ٔبؾعاتَ وُو يهتجم ؿَهيم، تي وميىن ًك ٕاوسانٍ  ْٔلن اًلاهون يلف مذفصخاً اًعوازئ ابًساكنني، 

ٕان اًوضؽ اًعحي ًٔلظحاء احلىوميني ًِو ٔبسوء من تـغ فئاث اًضـة،  ٔبو حىت يخحصص تبٔهىث ذاذهل. اؽلسدضف  ًيرسق ظفالً 

موهَ ًلريمه من اًياش. ٔبان ل ٔبسمع ٔبن اًاكذز اًعيب جية ٔبن حيؼ  ْٔلهنم ل يخـاجلون ٕال يف هفس اؽلس خوى اًعحي اؽلِمي اشلي يلس
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مبزياث صية فصيست ًىَنم حيخاحون ٕاًيم ؤبهت اًضامن ْٔلمَنم وحتسني ػصوف َعَِم مبا يضمن الازثلاء ابخلسماث. ثعوز ٔبن يف 

يا اؽليخجة ًٔلظحاء ل يوخس ٕال س خة ٔبظحاء ًك ؾشت بٓلف رسط، ابؽللازهة مؽ ز ًك ؾشت بٓلف يف ظحيدًا  الج وؾشينتـغ ذًو

ؾيسما هـصح ؿىل موضوغ اًصواثة واؽلس خحلاث اؽلاًية اؽلخسهية اًيت يبٔذشُا . يف ٕاس حاهياظحيدًا  ومخسون جصيعاهيا، تي ام اًصمق ُو واحسٌ 

 ُ م اًـاػل اًيفيس ( كسّ 1721هية ). يف غصت احلصة اًـاؽلية اًثاًرتثية الاحذياخاث م ماسَو اًضِريصَ صك هبَ شنِّ زؿاَيك، فِيا جية ٔبن ه

عًا اًـوامي اًرضوزية ًخحفزي إلوسان مكزَوقٍ  اجصاُام ماسَو حبثاً  وثفىري. تيُِنَ اًِصم ؿىل منارح  ري ٕازاذتٍ  ؾن اًخعوز اًيفيس ُمَّرِ

 اًعحة واًلسزت اؽلاذية واًوضؽ اًـام ٌَخش.وظحـًا  يف اًسـاذت، إلجناساث مذفاوثةٍ 

 

ؿىل  ؾيسان وشلا ٔبحسزم ؾيَ. يـمتس اًِصم نلاؿستٍ كامضًا  و يُـخرب من اًحسهيياث ؾيس اًـاًَم اؽلخلسم، ًىٌَ ما سالط ٕاًيَ ماسَما ذَُ 

ذما حداٍ ظل  اؽلخعَحاث إلوساهية اًصئيس ية؛ اكؽلبلٔك واؽلَخس واًسىن حىت ٕاص حاغ زقحاثَ اجلًس ية. تسوهنا يـيش إلوسان حمصوماً 

مس متصت.  ٔبو يف حاةل حصٍة  ؾييفةٍ  ٔبو جممتـيةٍ  ٔبزسيةٍ  يبئت أْلمان اجلسسي واًيفيس؛ فال ميىن إلتساغ يف تيئةٍ ٌَحيوان. يف اًعحلة اًثاهية 

 حتت ضلطٍ اًعحلة اًثاًثة حيخَِا احلة والاهامتء حير ثحسٔب اؽلضاؾص تبٔذش حلِا من الاُامتم، ويعـة حتفزي إلوسان ٕلحساج ثليريٍ 

  اؾلمتؽ؛ اكدذالف ًون اًخشت ٔبو اٍمتيزي اًـيرصي ثسخة ازلَيهة ٔبو أْلؾصاق.من إلُامل اًيفيس واًىٍص اًـام يف

 

حير ييـسم إلجناس ؾيسما حيس إلوسان تـسم اًلدول َعومًا  اًعحلة ما كدي أْلذريت حيخَِا الاؿزتاس ابًيفس واًصضا ؾن مبٓلث احليات

سف تني اًض حاة، وحيخاح ٕاىل اًىثري من اًدضجيؽ واًححر ؾن وسائي ًلٔ  شلاثَ ٔبول. إلحساش ازلامئ ابزلوهية وؿسم اًىفاءت مٌدشٌ 

 ٔبو ثبٔهيس اشلاث. يعـة ؿَييا وـصة اتخساءً  ؽلاسَو حيخَِا حتليُق  يك يسرتحؽ إلوسان حدَ شلاثَ وزلذَ يف اًخليري. مقة اًِصم ثحـاً  مساِؿستٍ 

.حير جسمو راث إلوسان فوق ما  -ًيسزهتا احلاًية  -ْشخ ُشٍ احلاةل   يس خعيؽ حسسٍ اؿلسوذ ٕاجناٍس

  

ؾيسان،  ٔبو حىت مضايلاث. ُشا حؼلٌ  ٔبو ثـٍة  فِو حيخاح ٕاىل اًصؿاية تسون ملاتيٍ  ٔبظاًل، إلوسان اؽلصيغ ُو من حعي ؾيسٍ اؽلصط

حىت  مصيصاً  احاً ل! اؽلصيغ ؾيسان ياكحف نفٕارا ػل ثُـان سوء اًدضريط واهـسام اًـالح واًصؿاية ًىوهم ٕاوسان ٔبوّ  فىيف جُسمَّ  مصيضاً 

خلعبٔ ظيب. لك ُشا  ٔبو هديجةً  من ؿسم وحوذ اًعحية ٕاىل ازلواء اؽللضوص، فاؽلوث جسمامً  حيعي ؿىل تـغ حلوكَ، فيـاِن اتخساءً 

َكام ظاًت فرتت مصضَ ٔبو ساذث دعوزثَ، تي ام ؾيسان ثـاِن اًـائةل  جية ٔبن يخلري، ففي اًيؼام اًعحي اًفصويس يسفؽ اؽلصيغ ٔبكيّ 

 ًِا لك رهوهبا من ظول وؾيف اؽلـاانت. ملفوزٌ  مصضيةً  اء اؽلُّص ًيس متص اًزنيف اؽلاذي واؽلـيوي، حىت يخوىف ظل اًيفس زاضيةً وأْلظسك

 

من ذون ٔبس ئةل ُمسرَتِّذًا مثَنا،  اكمالً  ٔبن ثعي تـغ ازلول ؽلصحةل ٔبن حُصحؽ اًثياة ٕاىل اؽلخجص تـس اس خزسارما صِصاً حلًّا  ٕاهَ ؽلن اؿلزن

اؽلصط يصثؽ هيفام صاء.  اتزاكً  مزًنيةٍ  ٔبو وظفةٍ  زديٍط  حيس ثثق فيَ ٔبو ؿالحٍ  ؾن ظحيٍة  ثضعص ؾيسان ًسؤال لك من ثـصف صِصاً  تي ام
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رصف هلم من ذون اكن جية بٔن يُ  ني بمٔسؽ ابًىثري من اؽلصيض يدسوًون صِاذاث اًفلص ٌَحعول ؿىل ذواءٍ ياكذ ٔبن يعيخين اجليون حِ 

و يَْسَحي  ا ٔبصاُس جسجيالً ميدٌاوة اجليون مؽ اًلضة، ؾيس ٔبحياانً ثًهتم هصامهتم اتخساء. و  ؾن صِاذتٍ فضاًل  ٔبس ئةلٍ  حلازش ٔبمن ُو

 تَ ٕاىل اخلازح ْٔلهَ ظاًة حبضوز اًعحية ًفحعَ! اً ذاذي مسدضف  ساخّ  مصيضاً 

  

ٔبحسًا  ، ْٔلن اؽلصط ل يس خثينصي إلوسان اؽلضازك ُو ابيق فئاث اًضـة تال اس خثٌاء. هـم، اًك جية ٔبن يـمي من ٔبخي جممتؽٍ 

واحلواذج واًىوازج ل ثـصف اًلصاءت والاس خسلل ابًـياوين ٔبو اٍمتيزي تني ازلَيهة ًوون اًخشت. لك اْْلَِصّاء يف اؾلمتؽ ؿَهيم 

ٌَك. مفا جسامه تَ ثحسٔب تخعحيق مفاُمي اًيؼافة ذاذي اًحيت واًـمي وذازهجام وؿَهيم اؽلضازنة ابٍمتويي ْٔلهَ ضامن  تٌ ؿسّ  مسؤوًياثٌ 

من اؽلصط. ٕانَّ  ووكايةً  وثلشيةً  ْٔلمصاضِام اؽلزمٌة، ويرُْصَف ؿىل ٔبظفاضل ثعـاميً  ُمـاىف يرَُصف ؿىل وازليم ؿالخاً سَمٌي ٔبهت اًيوم وبٔهت 

ٌة من اجلِي وأْلانهية ة اًياش اؽلُـافني من مسؤوًيهتم اًعحية رَضْ ياك اًـسيس من اًوسائيمثاًل  هَتَصُّ كة اًيت ثضؽ  مبثي، ُو اًَْزالَّ

 إلوسان اؽلضازك ٔبمام مسؤوًياثَ.

 

جُس خلَعؽ من اًصاثة ٔبو اًعفلة ثربؾي من ٔبُي إلحسان، تي رضيحة خمعوظة  من مٌعَقٍ  ماًيةٍ  حنن ل هخحسج ؾن مضازنةٍ 

ٕان ظاًحت تَ ازلوةل. ل ًة ذاظّ  يف اٍهتصة من اؽلعاًحاث اؽلاذية ازلذي وك. ٔبزحدت اًخجازة ٔبن أْلقيياء ٔبنرث اًياش جصاؿةً  ٔبو

جية ٔبن يـاجل مصىض  متاماً ُملٌََّية ًفصط اًرضائة يف تسلك، ًىنَّ ُحزء من مديـاث اًخسذني ٕان ػل جس خعؽ مٌـَ  ٔبس خعيؽ فصط بًٓيةٍ 

من مسدول اؽلعاهؽ ؽلـاجلة ثَوج اًحيئة  من مديـاث اًس يازاث اجلسيست ٕلوضاء ٕاسـاف اًعصق، وحزءٌ  زسظان اًصئة، وحزءٌ 

 وختخَف ابدذالف اًحيئة وازلذي وزلافة صـحم.خّسًا  أْلفاكز اخلالكة رضوزيةَعومًا.  اًرسظاانثو 

 

 اًِسم واًخجِزي

 

ٕاىل اؽلـاص فوزًا  خاح ٕاىل هفيَخسيس، جية ٔبن هيسم لك ما ل يَزم من كدهل. ٔبهت كس ؾصفت اْلٓن مبن ثثق ومن حت  ًيك يحسٔب ٔبي هؼامٍ 

ٕاذازي صلكي اكن ميٍَؤ ُؤلء، وؿَيم ٕاّما ٕاجياذ  ابعل. س يًذج ؾيسك فصاػٌ  اتسٔب ابًخيؼيف مس خـيياً ٕاىل اًسجن من اؿليعني تم، ف ٔبم

َّيا ُنيا هلط يف س حاٍث  تسائي ذالكةٍ   وحنخاح ٕاىل اًوكت ًيَنغ. ٔبو جس يري اًـمي تسوهنم ٕان اس خعـت. ثََشنَّص ٔبه

  

ًزتويس. نام ٔبن اًَْمـست تيت ازلاء، فاًلامئون ؿىل اًعفلاث مه ٔبساش ٕارا نيت حصيس اًحسء جصٔبش أْلفـ ، فـَيم مبسيصية اؽلضرتَيث وا

شا اًلسم يـمي اكًلصابل،  اًحَوى، فَُِم فاسسون مفسسون ل ٔبس خثين ِمَْنُم ٔبحسا. رضل تبٔن اًشيف فهيم ؿاذتً  َُ ما ثُْلخَال مُسـخَ مدىصا. 
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شلوي  رضل من ظَحاث الاهخلال ٕاىل ُشا اًلسم؛ فِو حمجوسٌ ضامئص من يف اًوسازت، وس خـصف  سَ فِس فيشُة اجليس وميىر احلضف ًيُ 

َيُسضلُّ جك سِوةلٍ  ًشنةٍ  احلؼوت. ِاسبٔل ٔبي مٌسوٍة  ح ؽلشوغ، وس َ ذ ؽليخج، ٔبو ُمَصّوِ َوسازت. ًلس ٌرس ؿىل اًلَة اؽلينت ويُ  ٔبو ُمَوّزِ

مائة مَيون  ية نربى، ًخخفحم حمخوَيهتا رمَىةً ؾصت  وظي اًفساذ مبثي ُشٍ إلذازاث ٕاىل حصق خماسن اسرتاثيجية ًٔلذوية يف ذوةلٍ 

َّت اًخلعية ؿَيَ، ًىن اًسخة اًصئييس اكن ٌَمتِيس ًخـاكساث خسيست تـمولٍث   ذولز. تـغ اخلرباء حىِيوا توحوذ ذواء فاسس ومت

ي مذعَحاهتا ًخىون مبلاش َبخسذ. نام ٔبن ؾلوذ ثوزيس اؽلواذ اًعحية وأْلهجزت ثحسٔب من اٌَجية اًفٌية )واضـة اؽلواظفاث( حير ثُف ّعِ

 ْشنة واحست فلط. ُشا يسِي ؿىل اٌَجان اًالحلة ٕامتام اًعفلة ًيـاِن اًىثري من مواظييم فامي تـس.

 

ٌَخزَط من وِية اؽلـحس. ُؤلء مه اًلاهوهيون يف اًوسازت اٌصلين ييؼمون ؾلس اًفساذ حممتني  حممكةٍ  خبعةٍ  اتماً  ُيا جية ٔبن ثخفصػ ثفصكاً 

ؿىل ذين اؽلطل اجلسيس. اًلضاء ؿَهيم يـخرب ؾلدة وؤوذ ًعَهتم اؽلحاْشت ابْلٓمص اًيايه كدطل يف اًوسازت. اجليس ذامئًا اًلاهون. ٕاهنم تبٔكٌـة 

يحزتون اًوسازت تَ، وسوف جتس اًىثري من أْلذةل ؿىل فساذمه مضن ذامئًا ٔبن زكاهبم ُمسََّط ؿَهيا هفس راث اًيعي اًلاهوِن اشلي اكهوا 

ويَ جسالهتم. اًسخة يمكن يف حصايخ اٌَط ؾيسما يسزك حصايخ من يالحلَ، مفا ابضل مبثي ُؤلء اشلين يخواززون اًىِاهة حيي ما حتخ

 ؾن حيي.

 

لحامتؿاهتم ذون اخلَوض ًيديجة، فـيسك ٕاذازت اًخـاون ازلول،  ثخلاىض مالً  ِمن مضن َمن جية رُاهبم ٔبًوئم اؽلسؤوًون ؾن جلانٍ 

ا من اٌَجان اًيت ثثلي اكُن اًوسازت ذون ثلسمي وجلية حبر ٔبسـا ز ازلواء، وجلية اؽلياكعاث اًـامة، وجلية اؽلـايري، واًرتاديط وكرُي

واحس يسِم يف ثليري اًوضؽ احلال. ُيا جية ٔبن يساؿسك رووا اخلربت ؿىل صك جلان كعريت أْلمس ختَط ٕاىل كصازاث ٕان  ثلصيصٍ 

لت ميىن ٔبن جسامه يف اخلصوح  من أْلسمة. مفثال، ِاًْجبٔ ٕاىل مخس اسدضازيني من اًعة اًحاظين ذمن ثثق يف حهبم ًحسلمه وزقحهتم ُظّحِ

ن جلية مَنم ًىذاتة ثلصيص ؾن حال اًوحساث اًعحية يف أْلزَيف ذالل صِص. وزمبا مثَِم من ظة اًًساء وأْلظفال  ٌَمساؿست، مث َنّوِ

ن ل ابًخلصيص ٔبو حىت مبـصفة دضازاكث ٔبدصى. َكخا اٌَجيخني مٌفعَخان ول  ساٍث ًالظالغ ؿىل ٔبحوال زؿاية أْلمومة واًعفوةل يف وح

من هفس اًخرعط ًخليص ٔبحوال اًوحساث يف ٔبماهن مذفصكة. ٕان ظصيلة اًخفىري  وحوذ اٌَجية أْلدصى. نام ميىٌم ٕايفاذ زالج جلانٍ 

 ل ٔبو راك. ؿَمم اًلادض يف ُشا اؾلاحمِك ًخُ  ُشٍ حصحيم من اًسفص لك يوم ٕاىل وحستٍ 

  

اهخم خبرباث ذازحية. ًيس اًـية ٔبن ثلول تبٔهم حتخاح  ـَ ِخ ومن اًعصق أْلدصى لس خجالة اخلرباث واؽلساؿست يف زْس اخلعة اس ْ

 مة ل ٕاىل ْشاكٍث اؽلساؿست، ًوىن اًـية ٔبن ثعمت ؤبهت ثُلصق اًحسل تبمٔكَِا. ٔبهعحم ابٌَجوء ًصواتط أْلظحاء وادلـياث اؽليؼَّ 

حَّة يف اًحسلان اؽلخلسمة يًذج ؾيَ هفؽٌ  كري كاتةلٍ  وٕاهخاح حَول مدخىصتٍ  مٌخجٍ ثخرعط يف تيؽ  ٔبنرب  ٌَخعحيق ؾيسان. الثعال توسازاث اًّعِ

ذث هلم ما حصيسٍ مَنم. ٕاذازت أْلوتئة يف ُوجن هوجن ثـصف هيف جساؿسك ؿىل فريوش وضبٔ ُياك وهيفية احذوائَ، نام ميىن مفثاًل  ًو َحسَّ
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ة اًيفس ية. ًوىن ل ثلفز ٕاىل ٔبؽلاهيا ٔبن جساؿسك حٌوة  حَّ ٔبفصيليا ٌَحس من اهدضاز إليسس، وميىن ٔبن جس خفيس من ذربت فٌَيسا يف اًّعِ

ز ظحّ   تي ام صـحم ميوث َكام وضعت اًىوًريا، ٔبو ما ساًوا يـاهون من اًدسمم اًلشايئ ثسخة ٔبظـمة اًضوازغ. اً زَيضيّ  اً ًُِخَعّوِ

  

شا دعبٔ ْٔلن اًصؿاية اًعحية نَُكّ ثَـخرب اًعحية زنياً منيي حنن أْلظحاء ًالؾخلاذ  حَّة، ُو ويَزمَ  واحساً  تبٔن اًعحية اجليس ُو ؾامذ اًّعِ

 ابيق أْلزاكن ًيفّـي. ما فائست اًعحية تسون اًعامق اٍمتصييض؟! اًوسائي اًدضريعية واـلخرب؟! ازلواء اجليس اؽلخوفص ًك احذياح؟!

ٔبزذَث مفثاًل   ٔبصاكًِا؟! من ؾامذ ختعيعم ٌَصؿاية ٔبن يىون زليم وسائي اثعال وحوس حة مذعوزت.ًويس بٓدصا احلوس حة جكؤبذريًا 

ٔبهت تال مـعياث، وابًخال  حسيثةٍ  ؾيسان؟ تسون ٕاحعائياٍث  ًصؿاية مصىض اًخوحس، ٔبول سؤال س يىون ا  مصيضاً  ٔبن ثًضئ جصانجماً 

ْة ٔبهم حصيس اس خرياذ ٔبهجزت ًلياش اًسىص  َُ ظحية ٌَسىص ويف ٔبي ٔبظاًل  س يىون َمن ؾيسٍ ٔبو ثعييـِا، فبٔول سؤالٍ تال كصازاث. 

ًِدُضّكِ جليةً  ةوحست؟ ُيا س خىدضف ٔبهم يف اًؼالم، مِفثي ُشٍ أْلس ئةل ل ٕاخاتة كاظـ من ٔبظحاء  ًِا ؾيسان، وزمبا حان اًوكت 

ي زل وذرباء مـَوماٍث  يم اًلاؿست اًخشية ًدضليَِا ونشضل حلكفة ًخحسيس ما حتخاخَ اؽلسدضفياث من ٔبهجزت اثعالث ومكحيوحص، ُو

 َكام اختشث كصازاث ٔبحص. وموزوكةٍ  اًدضليي؟ َكام ساذث مـَوماثم اؽلس خلات من معاذز حمايستٍ 

  

 اًخسزية وإلياكل

 

 ؾيسما اًـيرص اًخشي ُو ؾامذ اًصؿاية اًعحية يف اًـاػل ٔبمجؽ زمغ الاحذياح اًواض ٌَخلسم اًخلين، وسوف حىدضف ص يئني زئيس يني

ياك اًـسيس من اؽلواُة واًلسزاث اؽلسفوهة. ٕان من يخواخس ؿىل زٔبش َعهل يخـَق أْلمص ابًعاكة اًخشية: ل يوخس ٔبحسٌ  ٔبظاًل  مؤُي ُو

ابًـؼل ٔبو اًخسزية. اؽلِمة ثخَرط يف جتِزي من يوخس ٔبمي يف ثسزيحَ وٕاحالل  ما حىون مذـَلةً انذزًا  كري ُمسزَّة، ويلوم تَ ؿىل ب ُسٍس 

من ل يُصىج الاس خفاذت مٌَ. س خواهجم مـضَخان: وسازت اًضؤون الاحامتؾية اًيت س خـرتط  من اًخسزية ماكنَ  اؽلواُة مؽ كَييٍ 

حىوسم. أْلمص ٕاًيم يف اًخـامي مؽ اؽلضالك، ًىن يُمىن ٕازضاء  ؿىل جرسحي اًـامل ُىشا، وكواهني اًدضليي اًيت متيؽ ٕاكاةل موػٍف 

 ري اؽلُسم  اًوػيفي وٕاحاةل اًىداز ؿىل اؽلـاص. زمبا حتخاح ٕاىل جلية من روي الادذعاض جتس ٌَك خمصخاً مجيؽ أْلظصاف ابًيلي وثلي

 ًىٌَ رضوزي ٌَرصوح من أْلسمة. مٌاس حاً 

 

ا احلىوماث سخيالً  ٔبظححت مالراً َعومًا  ٔبدصى ويه ٔبن اًوسازاث ُياك مضلكةٌ  شا ما يفرس  ٌَـاظَني وثـخرُب ًخوػيف اًضـة، ُو

ٕلذازت اؽلصنزية ٌسلمع اًفين" حاول اًخـصف ؿىل رمام "امفثاًل  ٕلذازت يشء ُالسم يعـة حىت ْشحَ. تؽ موػفني يف قصفةٍ وحوذ ٔبز 

 فين حيخاح ٕاىل ٕاذازت مصنزية، ول الاس خزسام اًصص يس حتللَ ذائصت. حىت "ذائصت الاس خزسام اًصص يس ٌسلواء" فال يوخس ؾيسان ذمعٌ  ٔبو
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 ٔبو حىت ًريهة ازلزاخة. اجلسيس يف اًيؼام ٔبهَ س يىون ٔبو يخلن ظيـةً  مضلة، فلكيا ؿاىن ًيخـؼل ًلةً مئًا ذايضك اًخسزة ؿىل اجلسيس 

ؿىل ثول اخلرباث ٌَمياظة، فبٔدعايئ أْلظفال جية ٔبن يشف ؿىل اًلامئني ؿىل اًخعـمي يف وحسثَ اًعحية. هـم سيض خيك كامئًا 

هل. ميىٌم ٔبن ثُلَوي ٔبهت ُشا اًخسزية إبكامة  ًيلوموا ابؽلِام ذون ٕاسؿاحٍ  اكفياً  ًوسوف حييق ؿَيم، ًوىٌَ س يسزة اؽلوحوذين ثسزيحاً 

وض يط، وَمن حَيرض ياُكفَؤ تيوم ٕاخاست س يوي سَيذت، ٔبو ؿسذ مـني من اًيلاظ يسِم يف جسِيي  يلوم هبا ظحيةٌ  حمَيةٍ  وزصة َعيٍ 

تخىصرمم ابحلضوز. ٕاهيا َكيا هًىس، ويَسِي ؿَييا اًخشهص واؽلصاحـة ثس يعة، وصِاذت اؿرتاف مٌم  هلسيةٍ  ٕاؿاذت حصديعَ، ٔبو حىت ماكفبٔتٍ 

بٔدصى ٕان  يف مسييةٍ  لك س خة بٔصِصٍ  ٕان ُمسَّ َعَيا اًيوسم ٔبو ُرنِّصان تَ ابس متصاز. اًلاتةل اًلاهوهية سدسـس ٕان ؾلسث ًِا وزصة َعيٍ 

ٕاىل اًخوؾية، ونشضل اًلامئون ابًـياية، فَك يشء كواؿس ابؽلـَوماث وظاتلت مضالك ثواهجِا يوميا. ؿامة اًضـة حتخاح فـاًل  اهخفـت

 خسيست ومـَوماث حسيثة ثعي اًياش ابًعسفة وفاكس اًيشء ل يـعيَ. جضلييٍ 

 

ا، ورضل من اؽلؤنس ٔبهَ َبَذّي ابًىثري من َعي اًوسازت. ُشا ٕال تـس ثوكيـم رسعيّ  نيت كس هعحخم إبيلاف حق دضف ٔبي مدَفٍ 

ًِخَول رمامث ثيوة  ٔبو ٔبصزاظاً  ف ٔبين وؿىل ما ثلف. اْلٓن وكس اثضحت ضل أْلموز، فطل ٔبن ثُولك فصكاً حىت ثـص  إلحصاء مؤكتٌ 

امً اكًساؿة ًخخلن ٔبَيّ مثاًل  ؾيم ًفرتت من اًوكت. ذؾين ٔبظازحم ٔبهم جية ٔبن حىون  من ُشا. ٕان حتسيس ًالًزتام ابًوكت وُمٌَؼَّ

 وكت اؿلسذ ٌَليام ابؽلِام ُو تساية اًيؼام.اًعالحياث ومكية اؽلال اؽلمىن دضفِا، ونشا اً

 

مائة ٔبًف،  ٌَليام ابًخرعيط ظازفاً فصيلًا  حمعة ٕاسـاف ؿىل اًعصق اًصئيس ية ٌَحسل، فيجة ٔبن ثولك 06كصزث ٔبن ثلوم تخجسيس  مفثالً 

 س خة بٔصِص مبَيون، مث حصسيخمخازت يف قضون  بٓدص ابًحسء يف ٕاجناس اًخجسيساث ًـش حمعاٍث فصيلًا  ويصحؽ ٕاًيم تـس صِص. مث ثولك

م ما مت من اًـمي، مث ثُولك ابًخجسيس ٌَـشت اًحاكية. كس ثؼن ٔبن ُشا زوثنيٌ فصيلًا  ؾن هواب متيؽ ٔبي ثالؾة  مليت، وًىٌَ ؾحازتٌ  ًُيلّوِ

ن اًثلة، وأْلمه ٕاىل ٔبدصى. س ميص اًزمن وثولك ُشٍ اؽلِام ْٔلصزاض يس خحلو ابًيؼام، وجية ٔبن يصحؽ اًك ٕاًيم ًالهخلال من مصحةلٍ 

واحس. ميىٌم ٔبن حَزوز ٔبحس ُشٍ اؽلواكؽ ًخخبٔنس تيفسم من كيام اٌَجان  رصف كصٌص ٔبن اًـمي اس خلصق اؽلست اؿلسذت هل وٕال فَن يُ 

ؿىل يشء مـني يرتاهة مٌَ اًحـغ من رمامث  تـمَِا ؿىل ٔبمكي وخَ. ُشا يُسم  مبحسٔب "حصاهة إلْشاف" حير جشف لك هجةٍ 

 اجلِة أْلدصى.

 

زلزاسة اس خـساذ تسلك ًىوازج،  من اؽلِام راث اًعحيـة اخلاظة ْٔلحس مسدضازيم؛ اكًخـاون ازلول ٔبوتـضًا  يوم ثولك ٔبيضاً س يبئت 

ٍ تثلذم فيَ وَبْميل ؿَيَ ْشوظم تبٔن يس خـني تشوي اخلربت ؤبن اًصكاتة مـيية. ٔبذرِب  حىت ًخليمي مسى اهدضاز اـلسزاث يف مٌعلةٍ  ٔبو

ٔبنرب. ل ثًس ٔبهم حتخاح ٕاىل من  س خـصف مبن ثثق ومن ميىٌم ٕاؾعاٍؤ ظالحياٍث  يف اؽلعازيف وأْلذاء. تـس فرتتٍ  ازلاذَية س خسكق

شا حزءٌ  ا دعة ًإلذازت ؽلن تـسٍ. خيَفم يف َعطل، ُو   ٔبسايس من ٔبي ْشنة ؿاجصت ٌَلازاث تبٔن جيِز من يسيُص
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 إلوسان اؽلياسة

 

ق زلذم ٌَليام ابًـمي. ذما ثـَمخَ يف حيايت اًلعريت ٔبن اًولء هل مست ظالحية، يك وس خـصط من يس خح ُيا جية ٔبن هلف ذكيلةً 

ما يًهتىي مبثي اًرسؿة اًيت اتخسٔب هبا. مضلكخيا اًـصتية حمكن يف "ثلسمي اًولء ؿىل اًىفاءت"، حىت وٕان اهـسمت اًثلة، مفن يمتَلم  وكاًحاً 

ٔكي  -اتخساء تيفسم  –جفِز هفسم ًالهخلاذ. فبٔهت ٔبّوًل  اًىفاءتٔبفضي ذمن ٔبػِص ؾيوتم وهعحم. ٕان نيت س خـمتس ؿىل ثلسمي 

بٓدص ثخوىل َعال بٔهت مسؤول ؾن حوذثَ، وٕان اهخلسك بٔحسمه، فصمبا اكن حملا، فذعحح من ٔبذائم، ٔبو اكن خمعئا فمتىض فامي  ٕاوسانٍ 

تني  اًخـصط ضل، فال تس ٔبن حىون رميحاً ٌَيلس ؿىل لك ظلريت وهحريت، وجسىت ؾن ص متم و  ٔبهت ؿَيَ. ُشا ل يـين ٔبن ثعحح كاتالً 

ثم يف احلق. َصف ؾيم كُوَّ ـْ  اؽلفسسين، وًُِي

  

ية، ؤبهت من حيسذ اًشوظ ًك َعي ثوَكَ؛ فاؽلفدش اًعحي ٔبمه يشء فيَ  يىون إلوسان مٌاس حاً  ًـمهل ٕارا اس خوىف ْشوظَ أْلًو

ْٔلوىل ًن ثسل ؿَهيا ؿالمة ظول اًسجوذ ٔبو اٌَحية، تي اًعالتة يف خمافة ظل وسالمة اشلمة اؽلاًية، مث اؽلـصفة مبا يفدش. اًعفة ا

 يف مواكف ساتلة واًسمـة اؽلخساوةل، واًعفة اًثاهية حتخاح ٕاىل حصثية ٔبًووَيثَ وما يَسمح تَ ذما ل يَسمح. ٔبما يف حال اهـسام خمافة ظل

شا رضوزي يف جممتـاث اهـسمت فهيا أْلذالكياث مكجمتـاثيا. اًفىصت  ؿامة اؾلمتؽ، فاحلي ُو ثساذي اًصكاتة ؿىل صك ذوائص، ُو

ِّش واؽلُفدَّش ؿَيَ، وميىن ٔبن يِت تعصقٍ  ذ ماكن  أْلساس ية يه ثعـية الثفاق تني اؽلُفد ا خسوى ظصيلة اجلسول. ٔكن حُيسَّ ؿسيست ٔبنرُث

ف تَ ظحاخ اًخفذيش فلط، ويسذي هفس اؽلاكن ؾضوائياً  تـس حني من اًوكت، مث ثِت معاتلة  يف هعاق مفدش بٓدص ًك مفدش يُـصَّ

ؿىل  ًيِت الاحذفاع ابًدسجيي نسًييٍ  -وما ٔبزدعِا  -اًيخاجئ ابًمكحيوحص لحلا. نام ميىٌم ثسؾمي اًخفذيش جاكمريا فيسيو ٌَماكن 

م ٕاىل رضوزت هفي ؾضوائية. ل ذاؾي ٔبن ٔبىهب اؽلفدش. َكمة اًرس امسِا "ؾضوايئ مذىصز" ٔبي ٔبن يِت اًخفذيش ابهخؼام ًىن ؿىل ٔبمىٌةٍ 

 ٕاىل ٔبكصة جسن وتال هتاون ٔبَي اكهت أْلؿشاز. ٔبي مفدش يثخت ثالؾحَ ٔبو ثلاضيَ مالً 

  

ًك ٔبة ُسفًا  ذما جية اًخحشيص مٌَ ُو اس خـامل روي اًلصىب واحلؼوت ذمن ل هعية هلم من اخلربت ٔبو اًخبُٔيي، ْٔلهم سوف حىون

ـَصط ٔبو ذسمة ٔبو حىت ؾياية ذمزيت. ول حىن هوسيص صة ؿنَيَّ اتيَ، وتـس مصوز يصيس إلسدٌفاغ م  يصيس ثـيني اتيَ، ًوك كصيٍة  ٌم ِت

هل مثحخة ابًواثئق. وسيص اًعحة ُشا مت ثـييٌَ هصئيس ٌَمجَس أْلؿىل  صامةلٍ  جسـة ٔبَيم فلط من اتزخي ثـييٌَ، مَتَّ دضف ماكفبٔتٍ 

 !كةوسازي، مكاكفبٔت ؿىل ٕاجناساثَ اًلري مس حو  ٌَجامـاث يف ثـسييٍ 

 

م ًك وسائي اًدسَق واًخـسي ؿىل حلوق اًلري. ُيا يًدلي ضل اًوكوف ؿىل خسول اًخـييٌاث يف  احلي ُو ٔبن يض هتص ؾيم هُص

حىت ثخبٔنس من سالمة إلحصاءاث. ِاؿؼل ٔبهم س ُخىَصٍ وس ُخًدش ؿىل اًعـيس أْلزسي، ًوىن رضل  وسازثم، تي وٕايلاف ٔبي حصكياٍث 
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اشلي سوز فهيا لك هواذز اًـمي ِوفْق دعة ٕلحالل ؾضريثَ  -ما يف ٔبحس تالذان اًـامصت  وسازتٍ  يف -ٔبفضي ضل من وسيصان اهلامم 

 مؽ لك حصكية س يوية ٕاىل مصاثة اؽلسزاء، ومَلٔ لك فصاػ وػيفي خسيس هبم. مث هبئت ٔبهت ؤبان ًًسبٔل: ػل حنن ظائفيون؟ثسزجييًا  أْلكصتني

  

ص وأْلهىث وأْلكَياث ٔبو حىت ازلَيانث يف تسلك، فٌحن كوم فييا ثـعة. َصََك ل مصت مضلكة ٔبدصى مذـَلة ابجلًس اكشله ٔبيضاً ُياك 

ٕاسالسم من ثـعة اًياش ضسٍ، زمغ ٔبهنم يحدسمون يف وهجَ ويََوّذون حماذزخَ. فعمبٔهخَ ٔبهَ ًو  ٔبحٌيب مس يحي يـمي يف تسلٍ  ظحيةٌ 

و اكن ؾصتياً  و اكن مواظيا فٔلهَ من ذازح اًلديةل، وٕان اكن من فٔلهَ كري  اكن مسَام ًخـعحوا ضسٍ ْٔلهَ كري ؾصيب، ًو مواظن، ًو

ذاذَِا فٔلهَ من أْلظصاف ل من اؽلصنز. حنن كوم َبَخْسان اًححر واًخيلية ؾن ٔبس حاة الادذالف ل الاحتاذ، حفىت اًـائالث احلامكة 

 َُ ية ؤبن ثثق يف إلوسان ْٔلهَ نفؤ ذون اًيؼص ثوخس زلهيا ذزخاث، مفا ابضل تـامة اًضـة! ؤبان ُيا ٔبذؾوك ٔبن ثرتك اًـعحياث اجلا

 ًوىن جية ٔبن حيس يوا ٔبؾامهلم. -ًويس ؾيسك  -ٕاىل ذَيهخَ ٔبو ؾصكَ ٔبو ًون خسلٍ. ل جية ٔبن حيحم اًـامَون مـم 

  

؛ ٕاهنم اماً متتني اًياش، ٕان ٔبحسًت ظلهل وثسزيحَ يعحح را فائست ؾؼمية اكجلواُص  مسفوانً  -لك فرتت من اًزمن  -نزنا  ٔبيضاً كس ثَحغ 

ٌَـؼل، مفَنم من زحؽ ًيـاِن أْلمصين ومَنم ظَحًا  وحصهوا ٔبوظاهنمحلّا،  ما يىوهون من اؾلهتسينكاًحًا  اؽلحخـثون ٌسلزاسة ابخلازح. ُؤلء

م ًالثعال هبم ؾن ظصيق سفازاثيا يف اخلازح، ٔبو ؾن ظصيق اجلامـاث اؽليخستة هلم. ٕاهن ؿسيستٌ  من بٓثص ؿسم إلَية. ُياك ظصٌق 

 َذاّلكة ؾام اؾخاذ ؿَيَ ٔبَُيا، وميىَنم حتسني اًيؼام لك ؿىل ِحست. كاذزون ؿىل ٕاجناس اًـمي تعصيلةٍ 

  

ساتلني ٌَليام جك جلان اًخحليق واًخفذيش يف اخلعري من أْلحساج. كضاثيا اؿلاًون ؿىل  نام ٔبهين لحؼت يف اًلصة اس خـاىهتم تلضاتٍ 

وكري ظحية، ومُه َبكسز مٌا ؿىل كصاءت أْلهفس  مذبٔهيةٍ  هؼصٍ  ةابًخليمي اًعحي ٌَوضؽ من وهج اًخلاؿس ٔبو ٔبوصىوا، سيسـسون ابًليام

 كري ؿامي يف اًلعاغ اًعيب ٔبو مصيغ ٕامنا ُو ٕاوسان مضازك تال خسل. واندضاف مواظن اًلش. ُشا يؤنس ٔبن لك ٕاوسانٍ 

  

 اًفحط اؽليساِن

 

ـَّت اس خلام اًيؼام، وٕار ا ب مهَت فَُسس، فِىي تال صم اًفحط اؽليساِن. ٕاهنا الادذحاز احلق اشلي جس خلمي ٕارا اكهت ُياك دعوت ٕارا فُ

تخفلس ٔبحوال اؽلواظيني، وَبْسـس  -َومُه نرث ؾيسان  -ْٔلي يشء  تَ مـصفة أْلوضاغ ؿىل أْلزط. َبمسؽ لك حني وبٓدص ؾن كيام وسيصٍ 

 اجلوكة اؿليعة تَ وكس ٔبهشزث لك من يف اؽلاكن مبوؿس ؾيسما ٔبؾصف ٔبن س ياذثَ ىزل تيفسَ وحلكف ؾياء ًلاء اًياش. مث ثؼِص ل

ؿىل ٔبكي ثلسيص، مث ٔبمصوا ابًوزذ ًُيًش وتـامة اًياش ًُيعَصذوا، ومبمثَني يلومون ثضىص اًوسيص ؿىل لك ذسماثَ اجلَيةل  اًزَيزت ثضِصٍ 
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ثي ُشٍ أْلدداز ْٔلهنم تفعصهتم ٔبذزهوا ؾحثية اًيت حصفؽ كسز اًوظن واؽلواظيني. ًِشٍ أْلس حاة اؾخاذ اؽلواظيون اًـصة ؿىل جتاُي م 

 اًـصط ومرسحية اًخلسمي.

  

وتسون ٕايـاس من  ٕان اكن ضل ٔبن ثلوم مبثي ُشا اخلعوت اًخـَميية فـَيم ادذياز ٔبماهن اًزَيزت وثوازخيِا تيفسم، وذون حصثية مس حقٍ 

فوهم تبٔن فصق الاقخيال ثًذؼص مسدضازيم. ٔبهت اؽلسؤول ؾن سري اًـمي، ؤبهت من يلصز ما يُفحط ومىت يِت رضل . س ُيرّوِ

يلسم  بٔم ل؟! ًىٌم ًن حزوز ٔبي ماكنٍ فـاًل  دصوخم مبفصذك يف اًؼالم، وتبٔن اؽلاكن حيخاح ًخبٔمني. ُي حصيس ٔبن ثـصف احلليلة

مسيية ٔبدصى، يِت ٕاوضاء مسدضف  يف مفثاًل  ٌَميجمني. ذسماث صية ؾحثا، ًوىنَّ ب ُسس ادذياز اؽلاكن جية ٔبن ل ثحسو واحضةً 

مصنزا ًلس يي اًلكي مث مسدضف  ذاظا تـس ٔبس حوغ، وزمبا وحست صية انئية  ًخحسذ ٕارًا وكذا يف مٌخعف اًضِص اًلاذم، ًوزتز كساً 

 أْلس حوغ اشلي يَيَ.

 

َؽ ؿىل اًوضؽ اؽليساِن، وٕال مفن يصاكة معاهؽ ازلواء ومـا ثلصيحاً  لك ٔبس حوغ ٔبهت حتخاح ًزَيزت ٔبماهن ؿستٍ  مي اًخحاًيي؟ وَحالث يك ثَعَّ

ا ذما يلدؽ حتت مسؤوًيخم؟ ُي نيت ثـصف توحوذ اسرتاثيجية ٕاذازتٍ   اًخوؾية واًخعـمي؟ ومعاهؽ اًلساء وحىت اؽلعامع؟ واًىثري كرُي

يف اًياابن ثوخس فَسفة أْلزط  ؟امسِا "إلذازت ابًخجول ؾضوائيا"، ؾامذُا مصاكدة وثعحيح اًوضؽ مؽ اًخحلق من دعواث اًخيفيش

 فِو مـزول ؾام حيسج فـال. ًواكؽ ْٔلي مشوغ "مجحا"، وابًخال فِىي احلمََك اٍَنايئ ٌَجوذت، وَمْن ل يخواخس ُياك ابس متصازٍ ا

 

ٔبماهن جية سَيزهتا ًفضح اؽلفسسين واًخبٔنس من َعي اؽلسكلني؛ مثي هصاخاث س يازاث الاسـاف ؤبماهن ختزين أْلذوية  ٔبيضاً ُياك 

صِصي ٔبو س يوي لس خزسارما. ول ثًس ثفلس ُذوز  عيفة ؿىل ٔبهنا مس خبٔحصت حلساة وسازثم ويُسفؽ ٔبحصٌ ومس خوذؿاهتا واؽلحاِن اؽل 

اًىثري من أْلوكاف ٔبو أْلزايض اؽلسجةل  ٔبيضاً ؿَيَ. ُياك  ثربؾياً  ًـالح مصط مـني وَبَذش مالً  اؽلس يني ولك من سمع ٕاوضاء مجـيةٍ 

زايض اخلاًية كس ا ؤبزاضهيا من ؾحر اًـاتثني. ل جس خلصة ٕان َوخسث اْلٔ حتت وظاية وسازثم وجية اًخبٔنس من سالمة مداىهي

ة يف  اس خحاًت ٔبجصاخاً  سىٌية ٔبو جُس خزسم من كدي تَعجية حمَيني مكواكف ٔبو خماسن ٔبو حىت ملاًة هفاَيث. اًزَيزت ل ثـين ٔبذش ىُز

صام، ومن مَتَّ حتسني إلحصاءاث وثليري اًربوثوهولث كاهوِن ثسحق من يثخت ًووكَ يف اؽلال احل اؽلاكن، تي ثوزيلِا وحلكيف فصيقٍ 

 ييفش مٌَ اؽلفسسون. -كاهوِن ٔبو مال  -ًخجية مثي ُشا مس خلدال، وسس لك زلة 

 

ياك؟ ؤبحيحم ثسؤال: هيف ختعط كس ثدساءل هيف ٔبدعط ٌَيؼام ؤبان مس متصٌ  ؤبهت مبـزل ؾن اًواكؽ وسري ٔبظاًل  ابًلفز ُيا ُو

وظسيلم وسيص ازلفاغ كس يسمح ضل ابس خزسام  ػل ثعحح مواظيا ثـيش تني اًياش؟ الاهخلال سِيٌ وسيصًا  ماحليات؟ ٔبثؼن ٔبهم جىوه

ذما ٔبفاء ظل تَ ؿَيَ. مث ٔبان ل ٔبمسؽ صىواك ؤبهت ثلفز من مؤمتص ٕاىل بٓدص ٌَِعحَّة يف تسلان اًـاػل  مصوحيخَ ٔبو هيسي وسازثم واحستً 
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اثم اؽلخىصزت ثحـر اًصؾة يف كَوة اؽلفسسين وسرتى تبٔم ؾيًيم حتسن احلال مبجصذ ًخليري اجلو واًدسوق؟ سَيز ظَحًا  أْلول

 ًوىٌين ٔبؤنس ضل ٔبن اؽلفسسين سيذاتـون دط سريك وسرياكدون بٔفـاضل ؾن نثة. اً ػِوزك يف ماكن. كس يىون اًخحسن حلؼيّ 

 

وم تَ من ثثق فيَ وحزذاذ زلذم  ُياك، يلؾن اًوضؽ اًدضلييل مس حقٍ  جية ٔبن ل حىون ؾحثية؛ فال تس من ثلصيصٍ  ٔبيضاً سَيزثم 

ثيلط مبا حصاٍ ٔبهت ؿىل أْلزط ُياك. مث ثَُولّكِ ٔبحس مساؿسيم ًوضؽ هلاظ اًيلط يف كامئة وٕامساذمه ابؽلـوهة اؽلاًية واخلرباث،  ٔبو

ين. ُي اىهتى  َعطل؟ َصف ٔبٔبحسًت ظيـًا ٔبم  تـسجمّسذًا  ل، فََسرْي اًـمي لتس من مصاكدخَ واًفحطظحـًا  وحماس حة اؽلُلرَّصِ ـْ الاىهتاء ًُي

س ميخَئ ظحـًا  ما ًست حباخة ًإلثلان. ل تبٔش ٔبن يلوم مساؿسوك تحـغ اًـمي، ًىٌم اًوسيص، واًخرعيط ُو من مصمي َعطل.

 حمسوذ يلومون تخشنريك تَ. ضؽ مؤخةل ٔبمسٌ  خسوضل ابًزَيزاث اؽليساهية وجية ؿىل مساؿسيم ٔبن يواهحوا دعواثم، فَك سَيزتٍ 

هفسم يف ماكن اًاكذز اًعيب ؾيسما يـَمون توسيص وضط ذامئ اًزَيزت هلم ٔبو ًلريمه، ما مه تفاؿَني؟ اًًض يط اؽلُيِجز مَنم س يىون 

خفوزا، واًىسول اؽلُفِسس يف أْلزط س يىون مذحفزا ملِوزا. ما زٔبيم ًو دععت مداًف ماًية ثس يعة ؿىل صك ص ياكث  فصحاً 

ملعـي ظحلي واحس ُشٍ أْلَيم، ًوىٌَ يصفؽ مِهم  مَني تيسك؟ ٕان ملساز ُشٍ اؽلاكفبٓث ل يعي ٍمثن هجاسٍ ثوسؾِا ؿىل اؽلمتزيين من اًـا

 وؾياية ٌَمصىض. اً اًياش ويضـصمه مبسى اُامتمم هبم فييخلي ُشا حدّ 

  

ؤلء جمصذ اس امتؿم يـين هلم اًىثري، ُياك ؾيرصٌ  و الاس امتغ ٕاىل صاكوى اًياش، ُو نام ٔبهَ جيـطل ؿىل  بٓدص ٌَفحط اؽليساِن ُو

ول ثيبٔش من مكية اًفلص واجلِي واؽلصط اشلي  ،اثعال ذامئ تًدغ اًياش ومهورمم. ل ختجي من اس خالم ٔبوزاق مىذوة ؿَهيا صاكوى

ؾن ملساز اًخلعية إلؿالمية، فبأن ٔبهعح ابًوسط؛ فال اًىثري مكن يرتحش ًالهخزاابث، ول اًلَيي  س خواخَ. وٕارا نيت ولتس سائالً 

ؤبذرياً  يُحَشل، وؿىل اًاكذز اًعيب ٔبن يـصف ما هل وما ؿَيَ، زرب ضياغ كعة. جية ؿىل إلوسان اؽلضاِزك ٔبن يـؼل ٔبن ُياك هجساً و

 جية ؿىل اؽلصيغ ٔبن يـصف ٔبن ُياك من يسـ  يف سخيي صفائَ.

 

 اًصكاتة واًضىوى

 

 لصيص، فاًىثري من ؾؼام اؽلعائة حتسج يف قصف َعَياٍث ًيس لك ما حيسج من ٔبدعاء ميىٌم زؤيخَ ابًـني اؾلصذت ٔبو كصاءثَ يف ث

ل ثربس ؿىل اًسعح هديجة اخلوف من الاهخلام ٔبو حىت ًخواظؤ  ظحيةٌ  ملَلة، ؤبمصاط ثيدش جبِي اًعحية واؽلصيغ مـا، ؤبدعاءٌ 

ٔبن اًسَحية جتصي يف ذمائيا ؿىل مـاجلة ُشٍ أْلموز. اًعامة اًىربى ؾيسان  اًاكذز اًعيب. ُيا جية ٔبن يلوم هؼام ٌَضىوى كاذزٌ 

 تعيط من أْلمي. فَلس تسٔبث َبًْحغ ثلريا يف ٔبسَوة ثـامي اؽلثلفني مٌّا مؽ ما جيصيذامئًا حبير ثؼن ٔبهيا ُذَلٌا ُىشا، ًىن ُياك 
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  ؿىل ؿاؽليا من اًخليري واهدضاز وسائي اًخواظي.حاًيًا 

 

ٔبن جتَس مؽ ٔبحسمه حىت يحسٔب ثرسذ كعط من اًصؾة حعَت هل رسعيا يوظَِا ٕاًيم، مفا  ٕان اًياش ًدض خيك، ًوىَنا ل جتس ظصيلاً 

يف وحساث يُفرتط هبا اًخرفيف ؿىل اًياش ل سَيذت مـاانهتم. نام ٔبن وسائي اًخواظي الاحامتؾية ختسم هفس اًلصط، ًوىن لك 

ل تحـغ اؽلواكؽ اًخاتـة ًوسازت ِصَّة تـس مصوز اًزمن وضياغ احلق. ًلس وظي احلاكاًحًا  ضيلة ٕاوسان ؤبظسكاٍؤ يدضازهون يف حَلاٍث 

ـَّت ذاظية اًخـَيق، ٔبن ثعَِا  زساةل صىوى ؿىل مسى صِصين، ٍمتيؽ اخلاظية وثـوذ مجوغ اًوسازت ٕاىل ساتق  36ؾصتية، اًيت ف

شا ل يِت ٕال توضؽ اًيؼام مث ثـصيف اًياش  س حاهتا. جية ؿىل وس يةل اًخواظي زسؿة اًخحَيف، وزسؿة الاس خجاتة من ظصفمك، ُو

 ٕاًىرتوِن ذاض تم يلوم ؿَيَ تضؽ ص حاة اكف حلي ُشٍ اؽلضلكة وٕاًيم جىيفيهتا. حبلوكِم. ٕان جمصذ ختعيط جصيسٍ 

  

 ٕان اهدضاز إلهرتهت يف اًـاػل اًـصيب كس ذفؽ ابًىثري ًخـؼل ٔبساس ياث احلوس حة، مفن اًياذز ٔبن جتس من اًض حاة من ل ميخطل جصيساً 

يفعَِا ؾن اًربيس إلًىرتوِن رسعان ؿىل اْلٔنرث حىت يف اًلصى وأْلظصاف.  ثلصيحاً  حامتؾي. ٕان لك ٔبزستٍ ٕاًىرتوهيا وظفحة ٌَخواظي الا

ُو ؾيوان جصيس يشف ؿَيَ رسعان ويلومان تخعييف اًوازذ ٕاٍهيام ًخلصٔبٍ ٔبو حتيهل ٕاىل من ثثق ثرسؿة وحسن  لك ما يَزمم ٕاراً 

ياش ٕادضازا ؿىل اًخحَيف واؽلعاًحة حبلوكِم. يف لك مصت يصسي ٔبحسمه ٕاًيم زساةل من ظصفم، سوف يزيس اً  ثرصفَ. جمصذ ثواخس ثفاؿيٍ 

ظلريت، فَسوف ثُفَح فالحا صسيسا، لك ما ٔبكوهل ضل  انص ئةٍ  حصذ تبٔهم سوف ثححهثا مث ثححهثا فـال. ٕاهم ًو ٔبذزث وسازثم وشنةٍ 

 ُو مسَامث يف ؿاػل اًشاكث.

  

ّوِط ؾن كعوز نام ٔبن اهدضاز اًِواثف اؽلزوذت جاكمريا ـَ ث كس حّي ٔبول مضلكة يف اًضىوى، ويه إلزحاث، فاًعوز ثخلكم تيفسِا، فُذ

ُو ٔبن يَخلط ٔبحسمه فيسيو ٌَحاذزة حىت ثخضح لك مالثساث اًلضية. ًويك حزيس من فاؿَية  ٔبحياانً اًخـصيف وزجز اًحالكة. لك ما يَزم 

َؽ ؿىل أْلوضاغ  ْٔلي مًضبٔتٍ  ُشٍ اًوس يةل، فدٕاماكهم ٕايفاذ موػفني ؿاذيني لًخلاظ ظوز ثددؽ ًوسازثم يف ٔبي وكت، حىت ثَعَّ

تيفسم. ُشا حيي مضلكة ثواخسك يف لك ماكن تيفس اًوكت. ميىن ًِشا َكَ ٔبن ييعحق ؿىل لك اؽلفدضني يف اؽلعامع وأْلسواق 

 ٌَوحساث اًعحية اًيائية وخماسن أْلذوية. ومعاهؽ أْلكشية وظولً 

  

فوا بٔن لك مواظن يس خعيؽ ٕازسال صىواٍ صَ ة، ٔبن ثخعوز مسى حتمي اؽلسؤوًية يف اًوسط اًعيب ٕان ؾَ ما ٔبزيسٍ من سـاذثم وعحي

زمسي يس خفِم مَنم مالثساث احلاذج. س يسة اًصؾة تال صم وس يحاول لك مٌا تشل  ٕاىل اًوسيص مداْشت، ؤبن يعَِم دعاةٌ 

ي ؿىل اًلضاء بٔحسا، كعازى هجسٍ ًخحسني مس خوى اخلسمة. ٔبهت حىت اْلٓن ػل هتسذ وػل ثعصذ و ػل حتلق يف دياهة بٔماهة، ٔبو حىت حُتِ

 لك ما فـَخَ ٔبهم ٔبػِصث اُامتمم وتسٔبث زحةل اًخليص.
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فـاةل )ْٔلن اًعوزية  ًخىوين جليةٍ  يّ حس يا، مارا ٕان ػل ثُفَح لك وسائي اًخَميح ٌَاكذز اًعيب يف حي الاس خفِام؟ ٔبهت يف حِ  

 جلية من ٔبظسكاء اًعحية ًيزَعوا ٔبهَ ما سال مضن أْلدعاء اؽلسموخ ضكَّ ج اْلٓن ُو ٔبن جُ موحوذت فـال( ؽلـاجلة ُشا اخلَي. ما حيس

ٔبو هفس ًَُِو دسازت نربى، ْٔلن ما ٔبذى ًِشا اًفلسان ما سال هيِوي مبـول اًِسم يف كرٍي  هبا ؿاؽليا ويضيؽ حق اؽلصيغ. ٕان فلسان ؾضوٍ 

ؾضو يف ُىشا جلية؛ ٔبهَ ما ذامت اؽلضاؾفاث يومًا  ا كسا. كال لما، وزمبيومًا  من اًخش، ًوسوف يخشوق بٓدصون هفس اًسم

ما، ٔبَي اكن، فِىي ذمىٌة، وشلضل خيصح اًعحية حصا ظَيلا. ثعوز ٔبهَ جية ؿىل اًعحية بٔن خيرتغ مصضا خسيسا ػل  مىذوتة يف نخاٍة 

 خيعص ؿىل ابل ٔبحس حىت يُسان خبعبٔ ظيب!

  

هفيس وَحي اًـمي اؾلِس، ؤكهيا َكيا منازش اًيوكا يف اًـمي! ُياك فصق خيل  حتت ضلطٍ  يه ٔبن اًعحية اكنكاًحًا  ُمساكةـ احلُجج اً 

)حالث اًىصاُية واًـيرصية(، وتني سِو ٔبذى ؽلضاؾفاث ٔبو ثبٔذري صفاء.  ٔبو حىت مذـمسٍ  تني اخلعبٔ اًعيب اًياجت ؾن ٕاُامل حس ميٍ 

ًَِسِة مضاؾفاٍث  ٔبيضاً ُياك  ة. اٌَوم ؿاً  فصق واض تني حصاحة مـلست ِت حَّ ية، وتني مـاجلة زوثيًية ٔبذى إلُامل فهيا ٕاىل فلسان هـمة اًّعِ

َني ل ابشلُاة ٕاىل اًـالح مذبٔدصا،  ٔبيضاً هحريًا  ول جتِزيَي، ويخحمي اؽلصىض حزءاً ؿَمّيًا  ل يلؽ ؿىل اًاكذز اًعيب فلط، فِم كري مُؤ

ؾن لك ما جيصي ْٔلهم اؽلخحمك يف سري أْلموز. زمبا  اؽلسؤوًية اكمةلً وؿسم اثحاغ اًخـَاميث ٔبساسا. نام ثخحمي ٔبهت ؾزيزي اًوسيص 

ًوىن هيف جشخ وس يان بةٓل حصاحية تحعن حلّا،  خيخَط أْلمص ؿىل ؿامة اًياش حي ام يخـَق أْلمص توفات حتت اًخزسيص، فأْلمص صائمٌ 

يسٍ ٔبحسمه؟! وهيف ثرَُبِّئ من هسي ؾن ادذحاز احلساس ية ؽلضاذ كدي حلٌَ ابًوزيس؟ و  كاتت ؾن اؽلسدضف   هيف ثلفص ًعحيدة ثًو

 ًلياة إلْشاف؟ هعف يوم َعسا ٍمتوث فيَ امصٔبت وحٌيَنا؟ وهيف ثيام ؤبهت ثـؼل ٔبن وحساث قس يي اًلكي ثُميت لك يوم مصيضاً 

 

ية كشائية ومـساث مذـاكست مؽ واكةل اًفضاء أْلمصيىية )انسا( ؾيسما اهفجص ًِا ظازود اكن حيمي ذس  ٔبثشهص جك وضوخ حصثيداث ْشنةٍ 

ية. ٔبول ُشٍ اًرتثيداث ُو ٕاظالق دطٍّ سادن وجصيس ٕاًىرتوِن ٌَخحَيف ؾن ٔبي حعام يِت اًـثوز ؿَيَ. مث ٕازسال  ؿلعة اًفضاء ازلًو

ماًية وـصتون صىص. ُشا حيسج مؽ حعام  فصيق ًخـويغ اًياش ؾن اًرضز احلاظي ٕان ُوخس، مث اس خالم احلعام، فٕاؾعاء ماكفبٍٓث 

 ثدٌفس ومتخطل ٕازاذت وفىصا ٔبو حىت ٔبحاسيس ومضاؾص. ا ابضل تعحة ٔبانٍش مذفحم، مف

  

 اًخجِزياث

 

حَّة لك زجز ؾن اًخجِزياث اًعحية حىت ٔبتـس وحستٍ  صية ؿىل حسوذ ازلوةل. ٕان ٔبي مشوغ صي َعالق ًحسل  ثخحمي وسازت اًّعِ

ُو ْشاء أْلهجزت اًخس يعة كدي حاًيًا  اًـالحية. ما حيعيومتوين وظياهة جضمي مفاظي اًـمَية  جية ٔبن حيخوي ؿىل مٌؼومة ٕامساذٍ 

www.j4know.com

www.j4know.com


 اًفعي اًثاًر: اخلّعة – ًو نيت وسيصًا ٌَعّحة

48 

ا حتت ِؾةءٍ  يف تـغ تسلاهيا اًـصتية  ٔبظاًل. زوثيين يضمن ٔبن هُتمي ٔبو ٔبن ل جس خزسم اؽلـلست من اخلازح تضـف أْلمثان، مث ٕاًلاُؤ

وكؽ يوميا ؿىل سالمة اجلِاس، فىيف مؽ اؽلشف، حيفؼَ يف تيذَ ْٔلهَ ي ثوضؽ ٔبهجزت اًعوازئ وإلهـاص ذاذي ظيسوق ملَق مبفذاخٍ 

دي اًصاكة! قصتية تبهٔجزت ٕاساةل اًصحفة اًلَحية لس خزسارما من كِ  ؟ يف هفس اًوكت ثـج تـغ وسائي اًيلي اًـامة يف تسلانٍ يُس خزسم ٕاراً 

َس ويصصف اًضاي ظوال ييزتغ سَاك وِصابئيا ذاذي هجاس ًزيز ؿالِج، وخيرب اًياش تبٔهَ كري ظاحل ٌَـمي ًيج نام ٔبهين ؾصفت ثلٌياً 

 بٓدص جيصي اًفحط، فيبٔذش مٌَ مدَلا ًيوظي اًسطل فذحـر اًصوخ يف اجلِاس مصت ٔبدصى! اٍَناز ٕال ٕارا سبهٔل ٔبحسمه ؾن ماكنٍ 

 

ط ؿسم اهخؼام رضابث اًلَة من ذون ٕاحصاء ختعيطٍ هل؟  ُيا يسبٔل ظحية هيف يليس احلصازت من ذون ملياسَ؟ وهيف يُضّرِ

حتسن ُشا اًوضؽ تخٌاء مسدضف   من ذون موخاث ظوثية ؿىل تعن ٔبمَ؟ ؤبسبضٔل ٔبان هيف ثخوكؽ ٔبن وهيف يصاكة منو حٌنيٍ 

َ  ٔبو مث حصحؽ ٕاىل  س خوزذ ذسيةً اس خرياذ ٔبهجزت مسح ٕاصـاؾي من اخلازح؟ ٕان اس متصازية اًـالح جس خوحة اس متصازية اٍمتوين، ل ٔبن ج

اثيجياث اًسوق، وحال اًحسل، وسـص اًـمةل وخَتَحُّط اًحوزظة ًيزَعوا س حاثم اًض خوي. ُيا ابًضحط يحسٔب اؿلحعون فيجاذًون ابسرت 

تـمولث. ا  من اًعـة ٔبن ثًُضئ معيـا ْٔلهجزت كياش اًضلط واحلصازت، ومواسين ًٔلظفال واًىداز،  تني احلاتي واًياتي ًخِت ظفلاثٌ 

ظوثية ٔبو ٔبصـة س يًية  مىوانث ٔبهجزت موخاٍث  وزسائص ٌَمسدضفياث، وظاولث ٌَـياجص وماكثة ًٔلظحاء؟ ا  من اًعـة ٔبن جتمؽ

مصنزي ٌَمـامي وثَسىوابث ٌَمرخرباث؟ ثعفح موكؽ "ؿيل اباب" ًخـؼل ٔبن لك اًياش ٔبظححت حتسن مثي ُشٍ  ٔبو حىت ٔبهجزت ظصذٍ 

 أْلًـاة.

 

س خـمي زخال أْلؾامل ًيلوموا زمبا حتس ٔبن اؽلشوغ فوق ظاكة وسازثم، وظـوتة اًدضليي متيؽ اؿلاوةل، فؼل ل ثـعي اخلزب خلحاٍس وج 

وسـص حمسوذ، وسدضازك حزئيا يف زٔبش اؽلال وثخربغ ابْٔلزط، ويف اؽللاتي حتعي ؿىل  مبثي ُىشا َعي؟! ٔبهت سدضرتي مبواظفاٍث 

ظلريت يسِي ثعييـِا  ىل مىوانٍث معيؽ يُزّوذ لك وحساثم اًعحية مبا يَزرما. ٕاهم ٕان متـيت يف َبؾلس أْلهجزت، ًصٔبيهتا ثخفىم إ 

ٕاوضاء معيؽ ٌَريوظ اجلصاحية واؽلضازظ؟! ٔبم ا  ُو ظـة ٕاوضاء معاهؽ ٌَضاص وإلجص واؿلاكن  اس خرياذُا. ا  ُو ظـةٌ  ٔبو

ؾصتية ماث ؾيسُا اؽلئاث من أْلظفال اخلسح هديجة  ؾيسما ؿَمت ٔبن ذوةلً خّساً  وأْلانتية ازلكيلة راث الاس خزسام اًواحس؟ حزهت

 ء اؽلس خوزذ مٌَ ٕاىل حاضياهتم.ثبٔدص ٕايعال اْلٔهسجني من اؽلييا

 

يا  ٔبحياانً حيَو ٌَحـغ  يا ل جس خعيؽ حىت ٕاظـام هفسِا فىيف ًِا ٔبن ثـس ُىشا مٌؼومة؟ ٔبحيحَ تبٔن تـغ ذًو ٔبن جياذل تبٔن تـغ ذًو

؟ اًوظن ٕاراً  ل جس خحق ٔبن جسم  ذول، فعايف زب ٕاحسى اًشاكث أْلمصيىية اًحائـة ٌَوحداث اًرسيـة يصتو ؿىل مزياهيدٌا، مفا فائست

يا اًـصتية يـج ابخلرياث، ًوىٌَ مَنوة ومضلكخَ أْلساس ية ٕاذازية حبخَ، ًو ثولٍ اس خـامزٌ   وًَِم هلصٔب نخااب اكشلي تني يسيم؟ ٔبفلص ذًو

كامت تَ حىومة ؾصتية ختَعت من الاحذالل اًربيعاِن ُو ىزغ لك كضحان  ْٔلحسن اس خزسامَ وثفـيي ملسزاثَ! ٔبثـؼل ٔبن ٔبول يشءٍ 

من َعي اًض يعان! واْلٓن تـس س خني س ية ػل ثًضئ وس يةل هلي ٔبسِي وما سال  يصتط تني مسهنا اًثالج اًصئيس ية ْٔلهَ زحٌس  كعازٍ 
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 اًياش يـاهون ويالث اًخيلي!

 

ؿاًية اجلوذت حمَيا ْٔلهَ اتتؽ ًوسازت اًعياؿة،  ما جحة وسازت صة يف ذوةل ؾصتية ٔبًلت ثـاكس معيؽ يًذج حماكن تالس خىيةً  حس ياً 

صاة اس خوزذ اْلٓلث  وزذ ًيفس اؿلاكن من اًعني تضـف اٍمثن وهعف اجلوذت؟ هفس اًيشء حعي مؽ رميسٍش وثـاكسث مؽ مُ 

جبوذت ؿاًية، وقع  مـؼم احذياخاث اًسوق مؽ ٕاماكهية اًخعييؽ حسة اًعَة. يُفرتط ٔبن وسازت  اً ًخعييؽ اًـسساث اًالظلة حمَيّ 

ء من اًـسساث اًالظلة كذي مشوؿَ جصصوت خيٍش اًعحة س خلوم مبساؿسثَ، ًوىن اًوهيي اؽل  من اؽلفدضني )احلىوميني  س خوزذ ٌَيسَّ

.  اًخاتـني ًوسازت اًعحة(  ثياوتٍو ابس خزسام لك حيةل حىت ٔبفَسٍو

 

 الاس خـاهة تعسيق

 

شا اًـةء اًثليي م مذزَعا من ُوحائصا. سوف حمتىن من لك ٔبؾامكم ًو حصحي ٕاىل تيذ ٔبان مذبٔنس ٔبهَ س يبئت وكت ثلف فيَ وحيساً 

ثبٔوي ٕاىل زهن صسيس. ًوىٌين ٔبؤنس ضل ٔبن اًـسيس ذمن س حلم، تي واًـسيس ذمن يف موكـم كس زاوذثَ هفسَ ؾام يصاوذك. احلق ٔبهم  ٔبو

سم اًحاظي وٕاكامة هؼام وضجصت ظيحة ٔبظَِا اثتت وفصؾِا يف اًسامء، ًوىن ًن يبئت ٔبحس  ًست وحيساً  يف حدم ًإلظالخ ُو

ٕاوساهيا ضس احلىوماث اًفاسست َعوما، يف ػي  عَهبا. ٔبول من ميىٌَ اؽلساؿست يه مجـياث ثعوؾية متازش هجاذاً ؽلساؿسثم ما ػل ث

"ميساهت"؛ ٕاهنا مٌؼمة كري زحبية وثلوم ؿىل ثربؿاث مٌدسخهيا  ؼتمثاًل  احلصة واًفاكة وظمؽ اًشاكث اؽلَهتمة ٌَرثواث. ذؾيا هرضة

ابًس ياسة ل من كصية ول من تـيس، وحتازة ؿىل ٔبزتؽ  ىهيا يف جصيعاهيا. نام ٔبهنا كري مـييةٍ من اًـامَني ابًلعاغ اًعحي، وثلؽ مدا

 يةحهباث حماوةل ىزغ ٔبسَحة ازلماز اًضامي، ومٌؽ اًزح ابْٔلظفال يف احلصوة، نام هتِت ابًخليري اؽليايخ وكضاَي اًحيئة، اًـساةل الاكذعاذ

يا ثخلاظؽ ؤبذريًا  ومذعوؿا، وذربت حصتو ؾن ؾشين ؿاما  ددرياً  036ظصكىام. ٕان ميساهت متخطل ٔبنرث من حلوق إلوسان اًعحية، ُو

مَنا، سيسِم يف ثسزية فصق وظيية اكمةل ٕلحساج  يف حمازتة اًفساذ اًعيب، إلذازي واؽلال ٌَحىوماث. جمصذ اس خـاهخم تَجانٍ 

 راثية اٍمتويي، احلياذ اًس يايس واًصقحة اجلاذت يف اؽلساؿست مَنا يف اًولَيث اؽلخحست أْلمصيىية ثدضازك يف ٔبيضاً  ثليري. ُياك مجـياثٌ 

 صي وظين". "ٔبظحاء من ٔبخي هؼامٍ 

  

ذازحيا من ذؿات اًوظيية اًزائفة، حير ل مياهؽ تـضِم يف ٔبن ثفذم تيا اًعفيَياث مسؾومة ابجلِي، تي ام مياهـون  كس يـخرب ُشا ثسذالً 

ل ثبٔهف اًفساذ، تي وؿىل اًـىس،  ليلة ٔبهيا اًوسيص ٔبن صـوتيا اًـصتية ٔبظححت وجك ٔبسٍف ٔبي ثسذي ٔبحٌيب ؿلاوةل اؽلساؿست. احل 

حتت مسمياث "اًصىض ابْٔلمص اًواكؽ" و"ٔبن ما ثـصفَ ذري ذما ل ثـصفَ". اًخليري س ّّي اًعيت ؾيسان، ًوىن اًـاػل  ٔبحياانً جسدس يلَ 
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ساؿست ٕان مسحت هلم. ُيا يَزم احلشز من الاؾامتذ اؽلعَق ؿىل يـج ابؽلعَحني من ذون معامؽ، ومه ؿىل ٔبصس الاس خـساذ ٌَم 

اًيواَي، تي ٔبن مـؼمِم ذمول من  ثُـىن حبلوق إلوسان َحيستُ  هخاجئِم، ًوىَنم دعوت يف الاجتاٍ اًعحيح. ُشا ل يـين ٔبن لك مؤسسةٍ 

  يف هؼامم لتزتاسك. هجاث مـاذية ضل، وقصضِم مكزَة كط؛ اس خلالل زلصاٍث 

 

ابىهتاء ٔبخَِا وحتليق ُسفِا. أْلمص  ن ذوز ُؤلء ُو اًيعح واًخحليق يف كضاَي مس حلة جُس يس ٕاٍهيم، ويًهتىي َعي لك جليةٍ زمبا يىو

فامي تيَنا ؿىل اٍمتويي، وذاظة ٕارا ثـَق أْلمص ثس ياسة ذوةل ؾؼم   ٔبحياانً ذاذَية ثلؽ  ؾيسك ل يىون ؿىل ؿاثق اؽليؼامث، ْٔلن حصوابً 

ل اًحاة هنائيا ٔبمام ُشٍ اؽليؼامث واًخجمـاث إلظالحية ل يسامه ٕال يف ازثلائيا جلساول اًفساذ يف اًـاػل، اًيت ًيا. ٕاكفا اً ثضمص ْشّ 

ا مٌؼمة اًضفافية اًـاؽلية ٔبؿىل اًلامئة. ما جية ٔبن ٔبًفت ؾيايخم ٕاًيَ ٔبهَ ل ثوخس ٔبزساز كومية  هخعسز وجك خسازتٍ  رحي ،ثعسُز

 ا هـاِن من اؽلصط واجلِي واًفساذ.توسازثم، فاًـاػل َكَ يـصف ٔبهي

 

ثيدش تني اًشاكث اؽلعيـة ًٔلذوية جسمي "اؽلسؤوًية الاحامتؾية"؟ ُشٍ ثـين ٔبن ثلوم اًشنة تسوزُا  ُي ثـؼل ٔبن موضة خسيستً 

ًوخَ ظل، تي ٌَخـصف ؽليؽ اؽلصط واًوكاية من أْلوتئة. ُشٍ اًس ياساث ًيست  يف اؾلمتؽ تسءا ابًخربغ، مث ثوؾية اؾلمتؽ، مث وضؽ دعطٍ

تيَّاءت وذالكة  َ واًخلَلي يف اؾلمتؽ وابًخال سَيذت اؽلحيـاث. ما ميىٌم اس خلالهل ُو اًخيافس اؽلشوغ تني اًشاكث ًوضؽ دعطٍ

ٌَخسزية  ثياسة جممتـم. ما حتخاخَ مَنم ابًضحط ُو خيش اخلرباء اؾلاِن يف ظفوف اًشاكث، حير إبماكهنم وضؽ دعطٍ

من اًخرصف ميىٌم اس خلالل اًثلصاث فامي تني  واًخومية، تي وحىت ًالس خزسام أْلمثي ٌَمزياهية اؿلسذت ًك مشوغ. تلَييٍ وإلحالل 

 ٕاذازية ظاؽلا متخـت هبا اًشاكث اخلاظة حىصا. اًشاكث، ٕلؾعاء وسازثم ذفـةً 

 

َ زاقة يف حتسني اًوضؽ اًصاُن اًس ّي. فَْذُحم اًحاة س ياس يا، ٔبو مصثحعة مبـوهة، فاؾلمتؽ هفس اؽلساؿست ل جية ٔبن حىون مشوظةً 

تُْت مثاًل  ٌَمساؿست، س يجَة اًىثري من اًُفُصق اؾلِزت، وذؾين ٔبرضة ضل واحسا؛ مجموؿة من ظَحة ظة مسؤوًني ؾن وضاظ َؾصَّ

حية أْلظفال اًحياث هبا امسَ تؼ "زرار أْلمي"، ُسفِم اؽلـَن واًوحيس ُو ثَوين ٔبكسام أْلظفال ابؽلسدضفياث احلىومية، حىت 

يف اؽلسن اًىربى، وكاموا تعحاكة س حؽ ٔبكسام حىت اْلٓن يف ػصف ؿامني. مضلكهتم أْلساس ية  وهيوهوا ؿَهيم مصضِم. هلم س خة فصوغٍ 

يه ظـوتة احلعول ؿىل حصاديط ذدول أْلكسام واًليام ابًعحاكة! ٔبهت ثـؼل ٔبن هفس ُشٍ أْلكسام يرَُسق مَنا حسيثوا اًولذت جك 

هديجة حصايخ احلصاسة، ًىن ٕان مَهَّ ظالة ظة تعحاكة اجلسزان وخَة ٔبًـاة ًٔلظفال، يُميـون حبجة اهـسام اًرتديط  سِوةلٍ 

 اؽلياسة!
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فك اًياش حىٍص اؽلصط، فؼَِل ل جشوِم مضن  ،ٔبؾصف ٔبِن ٔبزلَت ؿَيم س ياذت اًوسيص وَحََّخم فوق ما حتمتي، ًىٌم ًست وحيساً 

ُسفم اًىدري؟ هـم، ٕاهنم ل يصون خمععم نام يخجسم تـلطل، ًىَنم كاذزون ؿىل اؽلساؿست ٕان مسحت وتَّيًت هلم هيف. وًىين 

زك ٔبن اًياش تـمورمم ًيسوا ٔبقحياء، ويوخس ؾيسمه اًىثري من سوء اًؼن فمين س حلم، وشلضل ٔبكصهت ضل ٕاْشاك اؾلمتؽ مؽ  ب حّشِ

صفافة ُو سالخ رو حّسين، فبٔهت تلري قعاء يَميؽ اًياش من اًخعاول ؿَيم وهلِسك، تي وحىت  اًضفافية هبشا اًفعي. وحوذ س ياسةٍ 

ؼل ٔبن كا ملاضاِثم واًخـصِط شلاثم، ًوىٌَ يف احلس اًثاِن ضامن ٌَمجمتؽ من لك مىيستٍ  ـْ  هون اًضفافية ابًىيان اًعِيوِنوقش. ٔبثَ

جيرب لك اًوسزاء ؿىل إلذلء جبسول ٔبؾامهلم ًٔلس حوغ اؽليرصم حىت يدس ىن ٌَياش مـصفة ما فـي ُؤلء توكهتم  - وسِم ٔبمٌياً جصمغ ُ -

 وًَِم ثلاضوا زواحهبم؟!

  

 وسائي إلؿالم

 

َُِا فهيا يضِسون تياان، وما سال بٔ  اًـصة اكفة فضَوا يف اس خلالل سالخ إلؿالم حىت ًـصط كضية فَسعني اًيت مت احذالًِا ؾياانً 

، مبَىيهتم ًٔلزط، ورماحصوُا يضِسون مبجاسز ذموية، مفا ابضل يف ثوؾية اؾلمتؽ تعحخَ! ٕان اًـصيب اًـاذي ل يلصٔب، واؽلثلفون اهخلائيون

ةاًلصاء واؽلثلفون مه ٔبتـس اًياش ؾن ذوائص اختار اًلصاز. ًوىن ٔبيؤبذريًا  واًيُّرة حَُصّوح ؽلا ييفـِا ٕان كصبٍٔ اًياش، حَّ من َعومًا  ن اًّعِ

مؽ ؿسذ اؽلسَسالث وأْلفالم ومدازَيث اًىصت س خجس ٔبهيا  ٕاؿالمٌا؟ ٕارا ٔبحصيت ٕاحعائية ًـسذ اؽللاتالث إلؿالهية مؽ أْلظحاء ملازهةً 

ة. واحست هتِت ابًّعِ  خرم ثَفاسك تي ام حاكذ ل جتس كٌاتً وس خحق ما حنن فيَ من مصط وهجي. ٕان ؿسذ كٌواث أْلكاِن اؽلخرععة يُ  حَّ

ما يضاُسُا ٔبحس، نام ٔبن تـغ اًس ياساث احلىومية ثـمي ؿىل انذزًا  اًسخة ٔبن أْلدداز اًعحية مضجصت وخاًحة ٌَكٓتة، وشلضل

جتِيي اؽلواظيني وختسيصمه. اًعحف واؾلالث وإلراؿاث ثـاِن هفس اًصوثني اؽلليت، وابًخال هفس اؽلعري. ُيا وسبٔل ٔبهفس يا هيف 

حَّة مـييةٌ  جية ٔبن يخلري احلال ي وسازت اًّعِ  توسازت إلؿالم ٔبساسا؟ ًخعحح وسائي إلؿالم مـيا ل ضسان؟ ُو

  

حَّة وزربٍ  ة تَ، ل نسديي بٔهت  مضلكخيا ٔبهيا هدٌاول لك ما ُو مذـَق ابًّعِ ل ٔكسَوة حيات. هـامي اؽلصط وـاجص سخيي اتئَ كري ُمصحَّ

وهجي ابْٔلساش، واًـيش اًعحي جيية إلوسان خي  صاط يه هديجة ٕاُاملٍ ثسؾٍو ًيي هناز ًيفسس ؿَيم حياثم. ٕان مـؼم أْلم

ًِم ل وحوذ ٌَوسازت  انظق ابمسِا ول ثوخس ًِا صيفةٌ  أْلمصاط. ُيا وسبٔل س ياذت اًوسيص، ػل ٌَوسازت رسٌط  ٔبو جمةل ٔبو حىت كٌات ًِا؟! 

لك اًعحي مفيس وٕاؿالانث احلَوى واؽلشوابث اْلٔ  ؾي؟ هيف ىصيس ٕاكٌاغ اًياش ٔبنيف حيات اًض حاة ؿىل وسائي اًخواظي الاحامت

اًلاسية واًسجائص متٔل فىص اًياش وثلزو تيوهتم؟ حاًوت تـغ اًوسازاث وضؽ حتشيصاث ًىَنا ساذث جضويق اًض حاة ٌَملامصت. 

اءت اًياكث وضؽ ظوز ْٔلمصاط دعريت وزسظاانث ٍمتيؽ ظلاز اًسن من اًخسذني، مفا ٔبذى رضل ٕال ٕاىل سَيذت تش حاًوت حىوماثٌ 

  وتـضوائية، ل مضن مٌؼومة ثـَميية راث ٔبُساف ؤبسس. اؽلخساوةل. لك رضل يِت ؿىل اس خحياءٍ 
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ق لك ما  زمبا حنخاح ٕاىل ذزاسةٍ  خسية ؽلسى الاس خفاذت من إلؿالم، فَست ٔبمطل احلي اًسحصي ًوىين ٔبؿؼل بٔن تـغ اًياش يُعّسِ

 ثوؾوية جية ٔبن يعاحهبا ةجة ْٔلهنا جس هتسف اًضـة َكَ. اهؼص ما فـي اهدضاز ق! ٕان لك َحةلعسَّ خُ يلصٔب، فؼل ل ىىذة احلليلة ًِ 

اًلاممة ابًضوازغ يف تـغ تسلاهيا، وا  مٌا يلسي يسيَ كدي وتـس ذدول اذلام، تي وؾيس اًخوخَ ًخياول اًعـام. ٕاهيا ما ًسيا هفذلس 

حَّة، فىيف هخلكم ؾن جصانمجٍ  ز موحوذ يف هناية اًيفق، وجية ؿَييا اًرتنزي ؿىل اًًشء من ٌَخربغ ابْٔلؾضاء! اًيو  ْٔلساس ياث اًّعِ

ا. ظالة اؽلسازش واًىِي ؿىل حسٍّ   سواء، فعحخيا مصثحعة ثسَوهياث وس خعيؽ ثليرُي

  

ويف  ذلالث اًخوؾية اًـامة جماانً  ميىن ٔبن ثًش ٕاؿالانٍث  - ٔبيضاً واخلاظة  -من أْلموز اًض يلة تي واؿلحعة ٔبن لك اًعحف احلىومية 

ثًدَ ؿىل ٔبثص مثي ُشا اًـمي اجلَيي ؿىل اكفة اؾلمتؽ ٕارا  ًعفحة أْلوىل. ثعوز مسى اهدضاز زلافة اًخربغ ابزلم ٕان كامت َحالثٌ ا

. مذرععة تعياكة اذلةل. ٕاهم حني جُسوق اذلةل ختاظة مضاؾص اًياش ًدس خحهثم ؿىل الاس خجاتة حىت يعحح ُؾْصفاً  كامت واكلثٌ 

. ُي ٔبو حىت مؽ ؿسم اس خزسام اًصظيف مكصحاط ؿام، ٔبو حىت قس يي أْلس يان مصثني يومياً مثاًل،  فةحصة ُشا مؽ زلافة اًيؼا

يا اًـصتية ثلوم إبكٌاغ اًياش ؿىل قسي ٔبيسهيم؟ ٔبثـؼل ٔبن  زٔبيت َحةلً  % ذما هَمس يوميا ُمَوج ابًرباس من ملاتغ أْلتواة 46يف ذًو

ؿىل ِصَّة اًىدري  يخـؼل اًياش ٔبن أْلظـمة راث اًسـصاث احلصازية اًـاًية دعصٌ ٕاىل اؽلعاؿس حىت اًيلوذ؟ ا  من اًوكت يَزمٌا حىت 

 تبمٔكَِا ثـخرب اًىصص واًسمية ذًيَي ؾّزٍ وحسن ثلشية! واًعلري؟ حنن حىت اْلٓن ثوخس زلييا صـوةٌ 

 

ٕال ثسخة اجلِي، فِو ؿسوان  -تي واؽلصط  -َكام فىصث يف أْلمص ٔبنرث ٔبظححت ل كٌاؿة ٔبهيا ل هـاِن اًلِص والاحذالل واًخزَف 

ة ٔبتيائَ اًيفس ية، ؤكهنا حصف فىصي ًيس وكذَ اْلٓن، مث يَوم اتيَ اٌسلوذ. اًىثري مٌا ل يَلي ابلً  ويَـن وازليَ ثسخة اًـلوق.  ًِعحَّ

، فبٔخاة اًوزل تبٔن ٔبابٍ ما ٔبحدَ يوما، وما فئت ي يومًا  ٔبابً  ؾصفت ياذيَ مبَـون اًوازلين ذاظة ٔبيب ًيلكم اتيَ اًـاق حىت يلٌـَ ترٍب

! حنن وشكيني منخطل خمزوانً  ا ْٔلهنا ل  فىيف يرٍب فياضا من اًـاظفة ميىن ثوحهيِا ٌَوكاية من أْلمصاط، مفن حتة ٔبن ميصط ظلرُي

ذزة يف حا حتسن ٕاظـامَ واًـياية تَ! ومن حية ٔبن ميوث ٔبظفاهل ثسخة هلط اًخعـمي واهـسام اًلشاء! ومن حية ٔبن يليض وازلاٍ كذالً 

 س يازت هديجة ًـسم زتط حزام أْلمان!

 

يا يبئت ٕاؿالمٌا ًيًذج َحةلً  ثوؾوية ُاذفة جُسِم يف ثليري ؿاذاث جممتـية ضازت وٕاحالل  جية ٔبن هوػف مضاؾصان ًخحسني صخيا، ُو

 وش اًياش حلالهتم ملال ًوسازت صة ؾصتية يف صيفة اًحالذ اًصمسية جض خيك فيَ من ثفيشمؤّدصًا  ٔبدصى صية ماكهنا. وذما كصٔبث

وًىَنا حصيس حمكمي ٔبفواٍ اًياش وحهثم ؿىل  اًعحية يف اًعحف واؽلياصست ابؽلساؿست يف اًـَن! يف اؽللال ثـرتف اًوسازت توحوذ ثلعريٍ 

 اؽلزيس من اًعرب واًصىض ابًلضاء واًلسز وحُصحؽ أْلمص ٕاىل كساوت اؽلصط!
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هتسف ٕاىل سَيذت ثفاؿي اًاكذز اًعيب  ًوسيص س يعحح من اًسِي اًخًس يق ذلالٍث ؾيسما ثددَوز لك ُشٍ أْلُساف يف ؾلي س ياذت ا

ٔبو يض خيك سوء  مؽ ؿامة اًضـة واًـىس. نام جية ٔبن يـصف اؽلواظن حلوكَ اًضرعية ذالل وتـس اًـالح، وهيف يُحَّف ؾن حاةلٍ 

يا جية ٔبن متيح إلؿالم حصية اًخلعية اًعحية، فال ثـخمي ؿىل جسممٍ  حامؾي، ول حالث وفات تفريوش كاثي، ول حىت  مـامةل. ُو

حىت جسرتحؽ ٔبي ملساز ٌَثلة يف اًيؼام اًعحي. زمبا  اهدضاز كشاء فاسس يف أْلسواق، ول ؿسوى يف مسازش. اًضفافية رضوزيةٌ 

وماث اؽلخخاًية بٔن اًضـة يف اًخـَمي ٌَرمس ؾشت س ية اؽليرصمة( حير ثلول احلى وس خفيس من جتصتة اًخـَمي يف فٌَيسا )أْلوىل ؿاؽلياً 

ول ذزوش ثلوية ول حىت ذاّظًة  وؾشين س ية من اًضفافية. اْلٓن ل ثوخس مسازش ػل يثق يف اؽليؼومة اًخـَميية ٕال تـس مخٍس 

ظيفية ثحَف زالزة ٔبصِص وؾعةل ص خاء ثحَف صِصا. زمبا حيحعم ٔبن ثـصف ٔبهَ ل يُسمح ؽلسزش تخسزيس  واحداث مسزس ية تي وؾعةلٌ 

تـسٍ؛ ُشا ابًضحط هفس ثسزية اًعحية ؾيسمه  الاتخسايئ ُياك ٕال تـس احلعول ؿىل اؽلاحس خري وثسزية زالج س يواٍث  ظَحة

 ويخلاىض الزيان هفس اؽلصثة اًضِصي.

  

لس ٔبزحدت وسائي الثعال ابْٔلظفال  ا ؿىل اًخ -اكًصسوم اؽلخحصنة  -ًو فىري من فاؿَيهتا يف ٕايعال اؽلـَوماث ْٔلرُاهنم اًلضة، وحتفزُي

مخس يًياث اًلصن اؽلايض ؾيسما مت مٌؽ تـغ أْلؾامل لحذواهئا مضاُس ثسدن رسعياهتم فبٔزاذ أْلظفال ثلَيسمه. من ُيا جية ٔبن 

ؽلا يـصط ٌَىداز. زمبا يىون من اًعـة ؿَيم زْس ما  امتماً يضمي اًوؾي اًعحي ُشٍ اًفئة اًِامة اًيت ل جس خوؾة، تي ل ثـري اُ

ٔبزحوك ٔبل ثفـي. ًوىن حيثياث اًلعط اًلعريت راث اؽلسًول اًعحي مٌدشت يف كعط أْلظفال، تي حىت يف  حصيس تيفسم وشلضل

مذحصنة يسامه يف ثثخيت مفاُمي ٔبساس ية؛  اؽلوزواثث اًضـحية ؤبكاِن كدي اًيوم. ٕان ثفـيي مثي ُشٍ اًخوؾياث ؿىل صك زسومٍ 

 اًخلشية واًفيخاميياث. اكًـياية ابْٔلس يان وقس يي اًيسين وظحخ اًعـام وفوائس

 

ا  من أْلمصاط اًخيفس ية سدِت اًوكاية مٌَ ًو ؿؼل أْلظفال فاؿَية ثلعية ٔبفواُِم ؾيس اًـعس؟ ا  من أْلظفال س يبٔذشون ازلواء اؽلّص 

ٕان اهدش ْٔلن رسعيهتم اؽلفضةل ثدٌاوهل ٔبو حىت حترضٍ تيفسِا يف معيؽ أْلذوية؟ ا  من ٕاظاابث اؽلياسل سيِت مٌـِا  ؾن ظية ذاظصٍ 

 ذفؽ تـضِم اًوؾي تني أْلظفال خبعوزت اًىِصابء، واؽلىوات، واؽلواذ اًسامة، وحىت اٌَـة ابْٔلذواث احلاذت، واؽلزاخ اًثليي مذضمياً 

من اًيوافش. ٔبمتىن ٔبن يبئت وسيص ِصَّة حبمةل ثوؾية ؿىل صك ٔبفالم هصثون ثدٌاول ٔبذالكياث اٌَـة ومٌاظلَ يف احلسائق اًـامة تـضًا 

 ؿىل ثطل اؽلخـَلة ابًسالمة. صنزاً مُ 

 

واحس ومن ذون ٔبػل؟ هـم، ُياك ٔبانش ثعسق، تي  هيف ميىن ٔبن ثخـامي مؽ ازلخاًني ساَعي ؿالح لك أْلمصاط اؽلس خـعية تسواءٍ 

ف ؿىل جصانمج ظحايح ل يخاتـَ ٔبحس ًيرصخ تبٔن ُشا ذخي كس ُحّصة بٓل زمبا اكهت أْلكَحية من صـحم. ٕان دصوح ظحية مذبٔهقٍ 

من اكفة اؽلس خوَيث الاحامتؾية ثـرتف تسخال ٔبو ٔبنرث مكـاجل ؿاػل  انساً اؽلصاث وػل يفَح يف زذغ حمخال ول يف ثوؾية مصيغ. كاتَت ب  
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ابْٔلزساز اًىوهية، مفن كال ٕان اجلِي ل يوخس ٕال يف كَييل اًخـَمي ٔبو حمسوذي ازلذي؟ أْلمص ٔبَعق ذما ختيَيا وجية ؿَييا الاؿرتاف 

 يف مواهجة مثي ُؤلء. ؿىل أْلكي ٕاؿالمياً  ابًِزمية

 

و وسائي اًخواظي الاحامتؾية ومواكؽ ختزين اًفيسيو مثي حاًيًا  بٓدص ًإلؿالم كري مـصوط ميسانٌ  ٔبيضاً ُياك  ؿىل وسيصان، ُو

تسل ؾصيب  ٔبيلؼت وسيص صة من س حاث َعيق مؽ ظسيلَ وسيص ازلاذَية، ؾيسما كام اًياش يف "يوثيوة".  ذؾين ٔبزسذ ؿَيم كعةً 

مٌلدة ًـست حواذج ثلوم فيَ تدشيط )ْشمةل( وحٍو اًًساء يف اًضوازغ ذما ٔبذى ٕاىل  تخساول فيسيو يزمع ٔبحسمه فيَ ازحاكة س يستٍ 

لدغ اكًـاذت يف رضل اًحسل ابً  يف اؽلسيية، وكام اًك ييفي تيربت اًخبٔهيس اؽلـصوفة ًوسزائيا يف اؽللاتالث اًعحفية. اىهتى  أْلمص ٔبمٌياً  رؾصٍ 

ذولزا ملاتي لك ُشٍ اًضجة! ذؾيا اْلٓن  06من وش ٕاصاؿة، اؽلسُش ٔبهَ ػل حيعي ٕال ؿىل ٔبزابحًا  ؿىل صاة ػن ٔبهَ س يجين

 خشاة ٌَجامُري؟ ا  من أْلزواخ خنرس وسبٔل سؤالا ابؽللَوة، ا  س يلكفٌا ٕان مقيا تًش اًوؾي ؿرب ُشٍ اًعصيلة ٕان ُؾصضت ثضكٍ 

 يةل ٕاؿالم كاية يف الاهدضاز وِشٍ؟ًـسم اس خزسامٌا ًوس  س يوَّيً 

  

تني اًياش يف إلؿالم حىت يدس ىن ضل ٌوَمشغ اًخوظي ٕاىل ثوخَ  لذي حبثاً ثُ جية ٔبن  ٍٔبما ابًًس حة ًلضاَي اًصٔبي اًـام اًعحي، فِش

خًساد أْلوسجة يف ٌَمجمتؽ يساؿسك ؿىل اختار كصاز. ُياك كضاَي صائىة اكًلذي اًصحمي، وحبوج أْلحٌة، واخلالَي اجلشؾية، نام اس  

ا نثري. ميىٌم ٔبن ثبٔذش ٔبحاذي اجلاهة، وحصمغ اًياش ؿىل فـي ما حيَو هلم يف اٍَناية، ًوىن كصازًا  اؽلـمي، وكضاَي اذلي ابًواكةل، وكرُي

 ظصيلة اًخـامي ُشٍ يه ما ٔبذث ٕاىل فلسان اًثلة يف اًيؼام تبمٔكهل.

 

و س ياسة اًخحصيغ والاقخيال اؽلـيوي. ًٔلسف يوخس هبشا  كاَيث خمّحبٔت ًإلؿالم، سواء احلىوسم ٔبو ٔبيضاً ُياك  اخلاض تحسلك، ُو

اًـاػل اًىثري من ضـاف اًيفوش ذمن ميخَئون ابحللس واًىصاُية. ل وس خعيؽ ثليري ُشا تعحيـة احلال ًوىن وس خعيؽ ثفِم ذوافـِم 

، مفا فذئت اًعحافة ثححر وزاءٍ ؾن أْلدعاء ؾصيب فاس مبيعة وسيص اًعحة ٔبحس ٔبؾضاء اؽلـازضة ذزء ْشوزمه. يف تسلٍ  وحماوةل

 مبجِص. ُشا ُمذفَِّم، تي ويُـس من احلوافز، ًىن ٔبن ثًذلي ٕاىل اًخحصيغ اًرصحي ؿىل أْلظحاء وك، فِشا مصفوط! ٕان ثربيص اؿرتاٍط 

اٍَناية حعي ًِو رضة من اًلحاء! يف  ؽلصيغ ؿىل ذسمة كياس ية، وثعويص الاؾخساء اجلسسي ؿىل ظامق ٕاسـاف ظيب وضجاؿةٍ 

ْٔلُال اؽلصىض. هـم اس خلال اًوسيص، ًىن احلاةل اًعحية  عحية مذالسمةً اً اؽلصاذ، واس خلال اًوسيص تـس ٔبن ظاز الاؾخساء ؿىل 

وكاهوهيا، حبير اهخفت اًثلة اؽلخحاذةل ًـلوذ يف  ثسُوزث ثسخة اختار أْلظحاء ٌَىثري من إلحصاءاث اًوكائية ذلاية ٔبهفسِم حسسَيً 

 ٍميخيؽ ؾن ثلسمي لك ما يف وسـَ ٕلهلار حيات من هيسذٍ ٔبو حتسيَنا. زوثيًية. ٕان جمصذ ٕاحساش اًاكذز اًعيب ابٍهتسيس اكٍف  ٕاحصاءاث
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 اًخربغ 

 

فَلس ثـَميا  يف ؿامة صـوتيا اًـصتية. وجصمغ ٔبن الاس هتالك زلافةٌ ٔبظاًل  يف حس راثَ وشلضل هفذلسٍ حنن، ْٔلهيا هفذلس ٌَثلافة اًـعاء زلافةٌ 

ظول أْلذش تسون اًـعاء. يف ٔبحس تسلاهيا زفغ اؽلواظيون اًخربغ ابزلم، فعاز يس خوزذ تبٔكىل أْلمثان، وتبٔكي اجلوذت من مسمين بٔ 

ن يعية اجلسس تـس خمسزاث اًـاػل ًيجَة اكفة ٔبهواغ أْلمصاط ٕاىل ٔبظفاهلم. سخة اٍمتيؽ مـَوماٌث  اًخربغ ابزلم. ما  ذاظئة تبٔن اًُو

هعف ًيرت من ذمَ لتًذَ، ٕال ٔبهَ جيِي مسى حمحخَ ًِا ٔبو جيِي مسى احذياهجا هل؟ حنن هضحي جك يشء يف  من مٌح ثؼيَ مييؽ ٔبابً 

 مذجسذ من ٔبخي حيات هصمية. سخيي اًشف، ًىٌيا ل هخربغ ثسائيٍ 

 

. فصذوا ذوما ُامش اؽليىوتةهل يف قزت، فسبًٔوِن: ؽلن حصيس اًخربغ؟ فلَت: ًلزت  رُحت مصت ٌَخربغ ابزلم يف ٔبحس تيونَ تـس موخة ٕازاكةٍ 

ًلزت ول ميىٌيا ٕازساًِا، وًىٌيا حنخاخَ ْٔلظفاًيا، ْٔلهَ ل يخربغ هلم ٔبحس. حنن ٕارًا صـة مـعاء، وهوثص ؿىل ٔبهفس يا  تبٔن اًثالخاث مَيئةٌ 

حون ٌَزري، وًىٌيا ، فٌحن حم ٔبحياانً مذـمس  م ل يعحح اًحشل زلافة ؾعاء؟ اجلواة يمكن يف سوء ٕاذازتٍ ًوو اكن تيا دعاظة، ًوىن ًِ 

يف اًلصة، يلوم ؿىل حة إلوسان ْٔلديَ إلوسان،  مسفوؾون حلة ٔبهفس يا ٔبنرث من كريان. ؤبان يف ُشا ٔبس خلصة وحوذ هؼام ثربغٍ 

 حىت من اؽلَحسين وؿسميي ازلين ًيعَح حال اؾلمتؽ.

 

تَلت اًفجوت تني اًعَة ؿىل ازلم  0610ؿام مٌؼمة اًعحة اًـاؽلية؛ تبٔهَ يف  و ميىٌين الاس خسلل ؿىل حة اخلري فييا تخلصيص

ؾصتية مذوسط اًخـساذ اًساكِن؛ حوال مَيوِن وحست. تي ام مت احلعول ؿىل ثربؿاث من ذالل َحالث  واؽلـصوط مٌَ يف ٔبزتؽ ذولٍ 

 خربغ.ثس يعة وؾضوائية ٌَ  جساوي اؽلَيون وحست يف اًـام هفسَ. ُشا يـين ٔبن هعف اًـجز مت سسٍ من ذالل ثيؼمي َحالٍث 

 

وخناف كعوزٍ يف ٔبحسامٌا فىيف هفرس متسىٌا تبٔؾضائيا حىت تـس ذماثيا؟ ُيا يبئت ذوز تـغ  ٕارا ثفِميا ٔبسمة اًخربغ ابزلم ْٔلهيا ٔبحياءٌ 

وحتصمي اهزتاغ ٔبؾضائَ. من كال تبٔهيا س َنييَ يف موثَ؟ تي حنن هضمن  -ؤكهَ يح  -تلسس ية حسس اؽليت  زخال ازلين ًُيفذوا تلري ؿؼلٍ 

ي َبذرب ٔبحس ازلوذ تبٔن وحدخَ حصام مبوحة تـغ اًفذاوى؟ هـم، حنن هحزي حىت  َعالً هل  ظاحلا خازَي تعول حيات اؽلخربَّغ هل. ُو

ؽلخاتـخَ، فيعحح اكفة اؾلمتؽ ؿاةل ؿىل اًحايق مٌَ. يف احلصة صّيًا  يَضلي ٔبزسًت وظحيدًا وهؼاماً  تعـام ازلوذ ؿىل ٔبحيائيا. ٕان لك مصيٍغ 

، ًوىن اًياابهيني كرّي اًـاؽلية اً  وا اؽلحسٔب ًيلذيعوا أْلظصاف حىت يضلي تضـا ثاهية اكهت زلافة اًلٌاظة كذي اجليسي تعَلة ًيًهتىي ٔبمٍص

ٔبزست مٌخجة وذسماث  من سمالئَ حبمهل والاُامتم تَ، وابًخال يلي ؿسذ اؽلضرتنني ابحلصة. حنن يف هفس اؽلوكف هيلط جك مصيٍغ 

 ومـاانت.
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ؿىل ٔبية  ذت من كري اؽلخسييني ٔبو اؽليىصين ًفىصت اًحـر تـس احليات، مت ثوػيفِا ابس خلالل فىصت ٔبن ُشٍ أْلوسجة فاهيةٌ ٕان اًيؼصت اؾلص 

وكت اس خزسارما اؽلؤكت؟ صاُسث مصت فَام واثئليا ٔبؿسٍ مٌىصون ٌَصة وٌَحـر حيثون اًياش ؿىل  حال، فؼل ل جتـي ٔبحسمه سـيساً 

حية تبٔهفسِم ؤبَُهيم حير ثدٌاوة فصق حعاذ أْلؾضاء ؿىل حثر روهيم حتت  اؽليخجون ٔبمثةلً  اًخربغ مبا اكهوا ميَىوهَ، ورضة

واكـية ؾن مـاانهتم كدي اًخربغ وحتسن حياهتم ثضك مَحوع تـس احلعول ؿىل أْلوسجة.  ثعويص يح، مث يًذلَون ٌَمخربؿني تلعٍط 

ًىن اؾلال مفذوخ ٔبمامم ًخـَن ؾن ما حصيس من اؾلمتؽ ثليرٍي صيا: خمَعني ًفىصت حمسذت، و  دي ٔبانٍش مثي ُشٍ أْلفالم ب هخجت من كِ 

اًخربغ اكن يف اًعني حسيثا، حير ثربغ "جضن" اًحاًف س حؽ س يواث إبحسى َكيديَ ٕاىل وازلثَ ما كصٔبث ؾن  مبصط. ومن ٔبزجِة  مصضاً 

، وجسخة تفلسان ترصٍ، مث س ية"، حير يـاِن ُو من زسظانٍ  47"  ثضَي، ويه تفضي َكوي مزمن. حتت يف اؽلخ ل يصىج صفاٍؤ

ظلريت، ورُة هحسٍ ٕاىل ظيب  ٕادضاز اًعامق اًعيب وٕاحلاخ جضن وافلت أْلم ؿىل ٔبذش ٕاحسى َكيديَ، تي ام رُحت أْلدصى ٕاىل فذاتٍ 

الاحرتافية  تـسٍ. جتسز إلصازت ٕاىل إلؿالم اًعيين اشلي ثَلف اًلضية ابًىثري من بٓدص. ثويف "جضن"، ؤبؾع  احليات ًثالزة ٔبصزاٍض 

 ًك ٔبص حاٍ اًخش اشلين ماثت ضامئصمه وفلسوا ٕاوساهيهتم. حىت ل ثضيؽ ثضحية جضن، واًيت جض حَ زساةل ٕايلاٍع 

  

نخعييف اؽلخربؿني، وزسؿة  تً مـلسّ  احلق يلال ٔبهَ حىت ًو ٔبزذان اًخربغ ابْٔلؾضاء فَن وس خعيؽ ًـسم وحوذ ملوماث اًيؼام. ٕان َعَياٍث 

وزسؿة، مث ثواخس اًفصيق اًعيب ًززاؾخَ، مث اًـياية اًفائلة اؽلمخست ظوال اًـمص ٌَحفاع ؿَيَ، لك  هل جىفاءتٍ اس خرصاح اًـضو، مث هل

حممك. ٕاهَ كري موحوذ، ًوىٌَ ًيس مبس خحيي، وخباظة ٔبن مـؼم اؽلىوانث موحوذت وًىَنا كري مرتاتعة. لك ما  ُشا حيخاح ٕاىل هؼامٍ 

ؿىل مسح حاًيًا  ٔبو ازيني ًرتثية اًحايق. ٕاهيا ل هخلكم تعَة أْلحص من ظل، مث ٕاجياذ مصنزٍ يَزم ُو زلافة اًخربغ اًضـحية وزتعِا 

ٔبدصى مذلسمة. حنن هياكش ٕاماكهية ٕاكامة هؼام يسمح تخواخس من  اًخاكمي اجليين ًٔلوسجة وثعاتق أْلقض ية ٌَضـة، فِشٍ مصحةلٌ 

يا حمكن كوت تـيسًا  ابؿلخاخني وحتسيس ٔبًووَيهتم يصقة اًخربغ وٕايعال ُسيخَ ٕاىل مدخلاُا، ومن مضيَ كامئةٌ  ؾن اًواسعة وسَعة اؽلال. ُو

 تشاثَ.واكـًا كامئًا  اًيؼام؛ فلكام ساذ اؽلخربؾون َكام سَِت ابيق اؽلخعَحاث ؤبظحح

  

تخساء؟ ؽلارا ل ثوخس ٌَخربغ ابْٔلؾضاء ثسخة ثـليس اؽلصاحي، ًوىن ما ظـوتة اًخربغ ابؽلال ا كس يضىم كازئ يف ٕاماكهية ٕاوضاء هؼامٍ 

مفثاًل  يخربغ اًياش ًِا؟ اًلصة يـج ابؽلًضبٓث اًعحية اؽلًضبٔت واؽلسؾومة تي وحتمي ٔبسامء ذاَعهيا. يةٍ ؾيسان مصانز بٔحباج ْٔلمصاط مـيّ 

ؿَهيا ؿاذيون، وزخال ٔبؾامل ميوًوهنا ويشفون  ٔبزتؽ من ست مصانز ٔبحباج حييية يف اًولَيث اؽلخحست أْلمصيىية ٔبوضبُٔا ٔبصزاٌض 

ٌَمجمتؽ. ٕان حتصيص إلذازت اؽلصنزية وختفيف كدضة اًوسازت ؿىل اًخربغ يسِم يف ٕاهحاث اًىثري  وحيموهنا من اًفساذ، ل ًيشء ٕاّل ذسمةً 

ْٔلن ٔبصاة اؽلال مه من يخٌون، تي ويسيصون ُشٍ اؽلًضبٓث ؿىل ٔبساش كري زحبي ٔبو حبيث تـيسًا  من اؽلساؿست. ُيا اًفساذ يحل 

دل  ٌَوسازت ُو حتصيص س ياساث اًـالح ًدسمح تليارما من أْلساش، مث إلْشاف اًلكي فامي يخـَق ابْٔلمن اًعحي ٌَحسل حمغ. ما يد 

.  وك، فيجصي ؿَهيا ما جيصي ؿىل ابيق اؽلسدضفياث من حصاديط وفغ ىزاؿاث وكرٍي
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ُشا اًرصخ، حفىوماثيا جض خيك اًـوس ؾيسما  زجة من ٔبين يبئت اؽلال ًدضليي لكَعَت نفرتت من اًزمن يف مسدضف  ذريي، ونيت بَ 

ؿىل ظفلاث اًسالخ. ما ٔبذُض ين ُو ظاتوز من اؽلخربؿني يععفون لك يوم ٔبمام مىذة  ثَعَة اؽلسدضفياث اؽلال، وجسىدَ سىداً 

ل حىت تسون من اؽلال ؾيسٍ ؿىل سخيي اًخربغ. تـضِم يعَة زظيسا ًُيـف  من اًرضائة، واْلٓدص يرتك اؽلا اؿلاسة ًيوذؾوا فيضاً 

ًِم يخربغ اًياش ثسزاءٍ  ُيا؟ ٔبخاة جلكمة واحست: اًثلة. ٕاهنم يثلون يف هوؾية اخلسماث  جسجيي امسَ. وؽلا سبًٔت اؿلاسة تـسُا: 

يف حياثم ذذي ًيخربغ ًوسازت حىومية؟ مارا  وظسق ثلسميِا ٌَمحخاخني من اؽلصىض. ٔبسبضٔل ابعل َي س ياذت اًوسيص، ٔبمسـت ثضرٍط 

فِي يس خعيؽ؟ افرتط ٔبن ٔبحسمه فلس ظفال ؾزيزا ؿىل كَحَ يف حاذزَ س يازت مثاًل،  اًخربغ ؽلسدضف  خيخط ابْٔلوزام ٕان ٔبحة ٔبحسمه

 ووُة هفسَ وماهل ًـالح مثي ُشٍ احلالث، ٔبيس خعيؽ؟ ًن يـسم اًياش اخلري ٕاىل يوم اًليامة، ًوىٌيا ػل حنسن ثستري ما ؾيسان، فؼِل 

 هخوكؽ ٔبن يـعييا اًياش اؽلزيس؟

  

مساؿست ٔبديَ اؿلخاح مذربؿا توكذَ اًفائغ؟ ؿامي اًوكت رمم ؾيس خي ساكن أْلزط، تي ؤبسمع ٔبان ٔبهنا  حس يا مارا ًو ٔبزاذ ٕاوسانٌ 

هبا ظل ًإلوسان حىت كدي اًعحة واؽلال، فِو اًيشء اًوحيس اشلي ييلط ول ثوخس وس يةل لسرتخاؿَ رمام تشًت. حامتً  ٔبؾؼم هـمة ُو

خشُة ٌَدسىؽ يف اًضوازغ  صساً حس يا اًوكت يـخرب ح مثييا وموزذا ٔبمه. ما ٔبهت جمية من ٔبزاذ اًخربغ توكذَ؟ ؾيسان هلول هل صىصا، ًو

متؽ. ل جية ٔبن يىوهوا ٔبظحاء من اـلسزاث. ُياك اًـسيس من اًياش وفاؿيل اخلري يوذون ًو ثخاخ هلم فصظة خلسمة اؾل هوؿًا  ٔبو اذمن

َني ٔبو ؿاية أْليخام واًـجزت ومصافلة اؽلسمٌني واؽلىذئخني وحىت جماًسة مصىض اًرسظان ومن ل يُصىج فص  ٔبظاًل، ظحياثبُٔياًل  مُؤ

ثيلعيا ثضست. حيزهين وحوذ مجـياث ٔبَُية يُسرّيُا مذربؾون يف اًـاػل أْلول ل ثلوم ثيشء ٔبنرث من اًلصاءت  خَيةلٌ  صفاؤمه ذسماثٌ 

يفـِم وحوذ مؤوس، جصمغ ٔبهيا ٔكظحاء هـؼل ٔبهَ كري مفيس. يف هفس اًوكت ؾيسان يَزم ٌَصاكسين يف اًليحوتة ؾىس ٔبن ي  ؿالٍ  اًيومية تعوٍث 

ن وكعوز ازلم ٔبو ضيق اًخيفس ٔبو حىت اخلوف من اًودز.  من يخربغ تسمَ ْٔلصلاء ازلم فيخـَي اًك ابًُو

  

تدسام ول يصقحون يف ثحاذل من يلوم هبشٍ اخلسماث ؾيسان ٕاما موػفون خي مهِم الاهرصاف ٌَحيت، ٔبو ذمصضون ل حيس يون الا

حَّة واًضؤون الاحامتؾية، فٕان حة اًـعاء واًـمي ؿىل  ٔبظاًل. ٔبظصاف احلسير وحىت ٕارا مت الاُامتم هبؤلء ؿىل حساة وسازت اًّعِ

ئي اًعحية تساذي اًىثريين مٌا. فؼل ل ثلام َحالث ًخيؼيف احلسائق اًـامة! ٔبو ثوؾية ساكن يح ٌَحسا ثليري احلارض ما سال حمحوساً 

اؽلخاحة! ٔبو حىت ثـَمي فذياث اؽلسازش تبٔظول اًيؼافة اًضرعية واحلوامي جىيفية الاؾخياء ابًصضؽ! َبسمُع ٔبن اؽلسزسني ميىَنم اًليام 

 واكن زلهيم اًضلف ٌََحْشل وٕافاذت اًلري.حيّسًا  هبشا ؿىل ٔبمكي وخَ ٕان ثَلوا ثسزيحا

 

تي ؾن تُـس،  حيوحص ًويح، ًيساؿسمه ُشا ؿىل اًخفاؿي مؽ جممتـِم واًخواظي مؽ ٔبحداهئمختيي ًو مت ثـَمي هحاز اًسن إلهرتهت ؿىل مك 

ٔبمثاًيا وهلم ٔبزواخ ٔبظفال حديسة  وثلشية ُواَيهتم واُامترمم ابؽلـَوماث، هيف س يىون حاًيا؟ ؾيسما ميوثون ذؾِم وحاهلم، ًىَنم ثشٌ 

www.j4know.com

www.j4know.com


 اًفعي اًصاتؽ: ٕاْشاك اؾلمتؽ واًضفافية – ًو نيت وسيصًا ٌَعّحة

59 

مه وس يج ؤبذريًا  م اًلضات واؽلسزسون، تي وأْلظحاء وزابث اًحيوث،تساذي ٔبحساذمه اًيت ما ؿاذث ثخفاؿي نام اكهت. ُؤلء مَن

ًالُامتم ظَحًا  من جممتـاثيا، ٕان ػل يلم ؿىل اًـياية هبم مذعوؾون، فسوف يثلَون هؼامم اًعحي ابًضىوى وسَيزت اًعحية اكميٌ 

ر واًضىوى من ٕاُامل أْلولذ واًزمن ٌَحسيظَحًا  ٌَوكت. لك ظحية بٔمىض وكذا مكامزش يـصف ٔبن هحاز اًسن يزوزوهَ وٕاضاؿةً 

 ثضك ؿام.

  

ل ٔبحس يصيس ٔبن يسبٔل ٔبو جيية  ُيا جية ٔبن ٔبخَة رضل اؽلوضوغ اًضائم اشلي هخحاصاٍ َكيا: بٔظفال اًضوازغ. من هيِت تعحهتم؟

ٔبو جتاز ٔبؾضاء يبَٔكون اًيفاَيث ويًشون اؽلصط ويـاهون يف مصت دض ية اندضاف اًشظة  ،حىت يـصف! ؤكهنم ًيسوا ثشاً  ٔبو

اًخش هلم. من يـاجل ٕاذماهنم ومن يسس هلط اًلشاء يف ٔبحسارمم؟ زمبا حيخاحون ٌَمعَحني الاحامتؾيني واًىثري من اؽلخعوؿني، ًوىَنم 

ُني؟ ٕارا نيت حتسة اًحياث يف اًضازغ  ما ساًوا مضن مسؤوًيخم. ُي اىهتاك هحاز اًـمص مَنم ْٔلحساذ وهفس ياث ظلازمه ٔبمصٌ 

 ذاوي اؽلـست مـسم اًلعاء، ًُيًهتم ؾصضَ لك ًيةل سواء اكن رهصا ٔبو ٔبهىث. ـؼمي مفا ابضل مبن يحيت مضعِساً ابْٔلمص اً

 

و تم كاذزٌ  ل حماةل. هيف  ٕاهنا ذوامة ل ذالض مَنا، ما ذمت جتَس يف مىذحم حتديس اًلِوت وثفىص هيف ثضمن ولء اًىصيس ُو

من ظفي، مث حُصك ٍميوث حير يحيت لك ًيةل يف  ؿة مبسدضفياثم كس مت اهزتاؿَ ؾيوتً من أْلؾضاء اؽلززو تـضًا  ثيام ؤبهت ثـؼل تبٔن

وجية ٔبن ثعَق ٔبيسي اؾلمتؽ ًَيْعَُح حال ُؤلء. اًياش اًـاذيون ييلعِم اًخيؼمي، اٍمتويي  -تي حَول  -اًضازغ؟ هـم ٌَمضلكة حي 

فهيَة ضل اخلاًق احليات ما، يومًا  من حيفزمه فَصمبا ٔبهلشث حيات ظفيٍ نيت ٔبهت ًو وأْلفاكز اخلالكة، نام ييلعِم من يسهلم ؿىل اخلري. 

 أْلتسية.

  

 اًعة اخلاض

 

ؿىل ثوفري  ل خمصح مَنا. اًسخة ثس يط، ْٔلن احلىوماث كري كاذزتٍ  ُيا ثلدؽ ؾلست اًـلس ابًًس حة ْٔلي وسيص ِصَّة، فِىي ٔبص حَ مبخاُةٍ 

وحتخاح ًُىذة من ٔبخي حبهثا وٕاجياذ خمصح  حي ٌَعة اخلاض. اؽلسبةٔل مدضـحةٌ يخ احل اًصؿاية اًعحية ثسخة اهـسام اًيؼام، فرُت 

مفصكة. اًـالح احلىوسم س ّّي، حير يشُة اًياش ٕاىل اخلاض  دليؽ أْلظصاف. يف اًـسيس من تسلاهيا يعحح أْلمص وحَلةٍ  مٌاسٍة 

َني  ٕاىل اًـمي ابخلاض، ويحل  ظلاز أْلظحاء وفاكسوا فيعحح من معَحة أْلظحاء ؿسم الاُامتم ابحلىوسم، ًيدرسة لك أْلظحاء اؽلُؤ

مفصكة ل ثُفيض ٕاىل هناية. اًحساية ثخضح ٕارا سبًٔت مصيضا ؾام  اًـزمية يف اؽلسدضفياث احلىومية، ذما جيـي اًضـة يسوز يف حَلةٍ 

َ يصيس ٔبصِص ظحية ويف هفس لمـا وؿالخا انحـا، ومن أْلفضي ٔبل يسفؽ كصصا واحسا. ٕاه يصيسٍ من رُاتَ ٌَـالح؛ ٕاهَ يصيس اسامً 
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اًوكت يصيسٍ بٔن يخفصػ هل. وابًصمغ من ٔبن اؽلصيغ يصيس اؽلخياكضاث فٕاهَ ًيس وحسٍ؛ فاًعحية اخلاض يصيس ٔبنرب مكية من اؽلال، مؽ 

ختععاهتم. احلي ٔبن يـَيوا ؾن ٔبهفسِم ٔبو  -هحريًا  تي ويـخرب ؾيحا -ميؽ ؿىل أْلظحاء فٕاهَ يُ  ٔبكي ؿسذ من اؽلصىض. ًوزيذاذ أْلمص ظـوتةً 

 ثخحمي فهيا اًوسازت ثوسيؽ أْلذواز وٕايعال لك ٕاىل مدخلاٍ. يمكن يف ٕاجياذ مٌؼومة ؿالحٍ 

 

ُو اؽلخَّحؽ يف فصوسا، يَهيا نيسا حير ثسفؽ احلىومة س حـني يف اؽلائة من  -من وهجَ هؼصي اؽلخواضـة  -حاًيًا  ٔبفضي أْلهؼمة اًعحية

و ذاض، وٌَمصيغ اكمي احلصية يف اٌَجوء ٕاىل ٔبحسُام، فِام من اجلوذت تيفس اؽلاكن. ٕان ثاتت سواء يف مسدضف  حىوسم بٔ اً حص اْلٔ 

؛ تي ُو ملكف. فاًاكذز يبٔذش ٔبحصا وأْلذوية اؽلسؾومة هُتطل ٔبحصيت حساابثم تسكة يخضح ضل ٔبن اًـالح احلىوسم كري جماِن

ؿاًية.   يس خعيؽ اًعة اخلاض حصص يس هفلاثَ وٕاذازت مًضبٓثَ جىفاءتٍ اؽلزياهية، وفوق ُشا ثُحـرث إلذازت اؽلهتاًىة ُشا اؽلال ُحاًء، تي ام

، مارا ًو حسخٌا ٔبن مصضا اكٍهتاة احلَق يلُكف ازلوةل مائة من اًيلوذ ٕاحامل، فؼل ل ثسفـِا احلىومة ْٔلي ظحية يـاجلِا؟ حس ياً 

ًوىن اًزَيذت يخحمَِا اؽلصيغ ًويس احلىومة. ُيا َ وصِاذاثَ، يّ ًس ِ هؼصًا  ويس خعيؽ اًعحية معاًحة اؽلصيغ تبٔنرث مَنا تًس حة مـيية

و ٔبزاذ اؽلصيغ مـييا فـَيَ الاهخؼاز، ًوىٌَ يًذؼص ذون ظحيدًا  يس خعيؽ اؽلصيغ الادذياز، وجيين اًعحية ؿىل كسز َعهل واحهتاذٍ. ًو

اط ويوظي اؽلصط ٕاىل من ظصف ظحية ؿام ٔبو ظحية ٔبزست يـاجل اًخس يط من أْلمص  متمتة ٔبو ثشمص. حيخاح اؽلصيغ ٕاىل حتوييٍ 

حمسذا سواء اكن ؿامال ابحلىومة ٔبو ذاظا. نام ٔبن اًعحية اؽلُحّوِل ل خيخاز ٕاىل من  ادذعاظييَ جك زسؿة، ويخلاىض ؿىل رضل ٔبحصاً 

 مبن ميىٌَ اًليام ابؽلِمة. يصسي، تي يـعيَ كامئةً 

 

ا، فازلوةل  ا وظلرُي ًزائست ذوذية حلكف  لك ٕاساةلٍ مفثاًل  ثُلّسز مثَنا، -اًاكذز اًعيب ابًخـاون مؽ  -هفس أْلمص ييعحق ؿىل اًـمَياث هحرُي

 من أْلًف -، ولك ولذت كيرصية ٔبًفان، ٌوَمصيغ اكمي احلصية يف اشلُاة ٕاىل من يصاتخ ٕاًيَ، فازلوةل ذافـة هل س حـني يف اؽلائة ٔبًفاً 

يق، وٕان حعَت مضاؾفاث فذخحمَِا ازلوةل ٕان اكهت من ويخحمي ُو اًحا -ٕلساةل اًزائست ازلوذية ومن أْلًفني ٌَولذت اًليرصية 

وِشا يًدلي ٔبن يخحاوز ادليؽ من ظياغ كصاز  اًيؼام، ويخحمَِا اؽلصيغ ٕان اكهت مٌَ، ويخحمَِا اًعحية ٕان جَسخّة فهيا. ًيـمي هؼامٌ 

 يشء.ؤبظحاء ؤبصاة مسدضفياث ومصىض وْشاكث ثبٔمني وُمعيِّـي ازلواء ومس خوزذيَ؛ يوخس حي وسط ًك 

 

ًِم ل يِت ٕاوضاء ذًييٍ مثاًل  ًيرضة ًٔلظحاء حبسة  مبعاًحة أْلظحاء ابٕلؿالن ؾن ٔبهفسِم لحذشاة اؽلصىض يف ُشا اًسوق اؽلفذوخ. 

مث حبسة اًخرععاث، وثوضؽ فيَ ظوز أْلظحاء وصِاذاهتم ويف اٍَناية يىون الادذياز ٌَمصيغ. ٔباكذ ٔبسمع ٔبن َعَية ٔبّوًل،  اؽليعلة

يف معـم ٔبو فيؼل يف ذاز ٌَسي ام ٔبصس ثيؼامي من اسرتصاذك ٌَحعول ؿىل ؿالح يف تسلاهيا اًـصتية. مث ٕارا جساءًت  ةٍ حبثم ؾن وحد

يف اًخفذيش وثعحيق كواهني اؽلزاوةل والاس خجاتة ٌَضاكوى وثعحيح ذَي اًيؼام. ُشا َكَ ُمعحَّق يف  ؾن ذوز اًوسازت، فِو حمفوٌع 

اًشاكث ٔبذشث ؿىل ؿاثلِا ٕاذذال تياانث أْلظحاء، ؤباتحت ٌَمصيغ ثليمي جتصتخَ اًـالحية  ٔبدصى جك سالسة، حىت ٔبن تـغ ذولٍ 

، ًخرتاا  مؽ اًوكت جتازة وبٓزاء اًىثري من اؽلصىض ؾن لك ظحية. مؽ اًوكت س يَفغ اًيؼام أْلظحاء كري اؽلخـاوهني مؽ لك ظحيٍة 
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 حىت اجلافنّي يف اًخـامي. ٔبو

 

ابًِيس، حير كام حمافغ ولية اكزاناتاك )وؿامصهتا ابجنَوز( ابًخفامه مؽ وسازت اًعحة ًيسس زجز حسج يشء كصية من ُشا اًخعحيق 

ؾيسٍ. مت أْلمص ابًسامخ، تي ومساؿست لك حصاخ ؿىل ٕاكامة مصنٍز  مَيون وسمةٍ  42احلىومة ؾن ثوفري ظة وحصاحة اًـيون ًؼ 

من ُشٍ اؽلصانز ًييـم  اس خلصق أْلمص مخس س يواث ومئاٍث  اخلاض اؽلض متي ؿىل قصفة َعَياث ومـمي ترصَيث ومخس موػفني.

رسعية وذمزيت، وأْلمه اكذعاذية مؽ ثوفري ْلٓلف اًوػائف هلم. ساؿس اؿلافغ أْلظحاء تخلَيي اًرضائة وبٔسـاز  اًساكن خبسماٍث 

، نام كامت وسازت اًعحة تدسِيي اًرتاديط وحزويس أْلظحاء مبا ُشٍ اؽلصانز تال  يففـاًل  يَزم ثوفٍص اخلسماث اًحسلية من وِصابء وكرٍي

زصاوي. يف اؽللاتي اثفق أْلظحاء ؿىل جسـريت ص حَ موحست وخمفضة هديجة ثوفري ما اكن يُسفؽ ساتلا ٌَمحافؼة  ٔبو ذوزان ٔبو ًّفٍ 

 واًوسازت، فاس اًك ابًخـاون اؽلمثص.

 

ؾي اًيحوت  ية اًعحية س خرخفي ؾيسان ظحلةٌ مبثي ُشٍ اخلعواث اًخس يعة، واًىثري من احلواز تني اًلامئني ؿىل اًصؿا اكمةل من ُمسَّ

مازش اًعة رلسني ؿاما تسون ٔبي صِاذت". ؿساةل  واًعحاتة واًـالح ابجلن، تي وحىت س ُخميؽ هوازج من كديي "اندضاف ذمصٍط 

يك ٔبهين ؾيسما ؾصضت مثي ُشا اًخوسيؽ سدومّي جمالث خسيست ٌَك حىت يُْسِموا يف اًصؿاية اًعحية اكؽلِن اؽلساؿست. اؽلضحم اؽلح

توسازت صة كال ل: ظَحم ٌَـصة تبٔن يخحاوزوا، ابًضحط ٔكهم ثعَة مَنم ٔبن ل يىوهوا ؾصاب. ٔبًِشا احلس حنن  احلي ؿىل مسؤولٍ 

 َيئسون من ثليري احلال؟

 

 ِن اؽلساؿستاؽل 

 

ْوا ابؽلساؿست، ْٔلن اخلعة ، وختععاهتم ل ثُـس ٕاهنم لك من يض خلي مبيح  من اًصؿاية اًعحية، ًويس تعحيٍة  ول حُتىص، ًىَنم مَسَ

يبٔذش اًـالحية ؿاذتً  ٔبّوًل  من ظة اًـؼام، فـيسما ثيىرس ساق ٔبحسمه، يشُة ٕاىل ظحية اًـؼاممثاًل  ما حىون تيس اًعحية. ًو

 ٔبصـة، مث ٕاىل ٔبدعايئ مث ٕاىل فينٔبّوًل،  وسائق ٕاسـاف ًيلصز هيفية ؿالح اًىرس. حيخاح اؽلصيغ يف زحَخَ اًـالحية ٕاىل ُمسـٍف 

ٕاىل ددري حصنة وثبُٔيي زَييض، واًىثري من ؤبذريًا  ظحيـي، ٍميسٍ تـعا ٔبو ؾاكس، مث ٕاىل ٔبدعايئ ؿالحٍ  جتحري، مث ٕاىل ُمساؿس ثبُٔييٍ 

 اؽلمصضني ومساؿسهيم. لك ُؤلء رضوزيّون لس خلامة اًـالح، ومن ذوهنم يُضعص أْلظحاء ٕاىل اًليام مبـؼم ٔبؾامهلم.

 

خلسماثَ، تي ام يبٔذش اًعحية مال ؾن ما كسم فلط. زمبا ل يىون ٌَمصيغ تسًل  صي كومي ثسفؽ احلىومة ٔبحصا ٕاىل لك ُؤلء مٍ يف هؼا

ادذياز يف تـغ ُؤلء، ًىٌَ يس خعيؽ ؿىل أْلكي ثليريمه؛ ٔكدعايئ اًـالح اًعحيـي ٕان ػل ثـجحَ ظصيلة اًخـامي. ثوسيؽ اؽلال ؿىل 

يلوم ظحية اًـيون  مثاًل. تبمٔكَِا ًخسزيس اًـَوم اؽلساؿست اًعحية، وَميء اًفصاػ مكـِس اًحرصَيث حساة اًـمي س يفذح َكياٍث 
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وهجسا ول يبٔذش ؿَيَ مال، فؼل ل يىون مساؿس ترصي ًك ظحية ٔبؿني يضازنَ  تفحط اًيؼص وثفعيي اًيؼازت اًعحية، ذما يبٔذش وكذاً 

ًلاهوهية واؾلرب ؤبدعايئ اًلكم ومشيف اًخلشية وإلحعائيني اًعحيني وثلٌيي اًـمي واًيفؽ. هفس اؽليعق ييعحق ؿىل اًلاتةل ا

 اؽلـَوماث، وكرُيمه نثري.

 

ًٔلظحاء وتـغ مسدضفياثيا ثـج  ًلعوز اؽلِن اًعحية اؽلساؿست، فٌحن منطل ٔبفضي ثبُٔييٍ هؼصًا  ثلسم اًعة يف تالذان مذوكف ٕانَّ 

ق يف سري اًـمَية اًـالحية  تبٔحسج أْلهجزت، وزمغ رضل ميوث اًياش ثسخٍة  ومن ذون سخة. هلط انامتل اًصؿاية واض ؾيسما ثُسكِّ

من ٔبول اًدضريط حىت اًيلاُة. شلضل ثَِلّي وسة جناخ َعَياث اًلَة واؽلخ وأْلؾعاة وسزاؿة أْلؾضاء ؾيسان. َكام اكذرصث 

خيا اًعحية، شلضل يدضخر اؽلصيغ ثضرط دعواث اًـالح ؿىل ثفاؿي اًعحية مؽ اؽلصيغ؛ َكام ساذث وسة اًيجاخ يف ٔبهؼم 

ـِ  صق اًعحية ٔكهَ حزوخَ. نام ميىٌين ٕازصاذك ٕاىل نخاة خازذ ذاميوهس "اًحياذق، اجلصازمي واًعَة" اًيت يصْس فهيا هيف ثَيوَّغ اً

ُمس هتطِل فاصي يف  خ، وِكسمٌ اخلسماث، وابًخال ُمذفّوِق يف لك اًيوايح حىت اًفين مَنا؛ اكًسي ام واؽلرس  ِخج ٌَحضائؽ ٔبواًخشي ٕاىل ُمٌ 

لك يشء حىت اًفاكُة. هؼصية ذاميوهس ثـمتس ؿىل حسوج زالزة ظفصاث يه ابًضحط اْس اًىذاة. ما هيميا ُيا ٔبن تساية اًخفوق اكهت 

خج اًفَيك ؾن اًححر ؾن اًعـام، فٌ تـيسًا  ٔبدصى احرتافية ابًوفصت اًلشائية )الاكذعاذية اْلٓن( ذما مسح ًحـغ اًياش مبامزسة ٔبؾاملٍ 

، واًىمييايئ وثفصؾت اًـَوم حىت ٔبذث ٕاىل اًخفوق. وحبسة ُشٍ اًيؼصية فال فائست حُصىج ٕان كام ظحية اًـؼام جك يشء حىت يَنم

اًـالح اًعحيـي، ول ُو ٔبمكي ابيق ظصيلَ ًيحسغ يف حصاحاثَ ٔبو نخاتة اًىذة ٔبو حىت ٔبحباج ثخـمق  فال ُو ٔبتسغ يف ؿؼل اًخجحري ٔبو

 دت ُو ما هـاهيَ حنن واكذز ظيب اْلٓن.ظحيا. اًدض 

  

ء تخىويَنم اًيفيس ٕاما فوكيون اجساغ فئة اؽلِن اًعحية اؽلساؿست ًخعحح ظحلة، ٔبسايس ًًش اًوؾ  اًعحي تني اؾلمتؽ. أْلظحا

ًفـي. ٔبما صي ٔبو حىت سَويك تسون ملاتي ماذي مسفوغ ُمس حلا من مصيغ اب اهـزاًيون، وشلضل فَُِم كري مـييني تًش وؾيٍ  ٔبو

ما يـصفون وما يَصون يف وحساث اًـالح. تياًء ؿىل  ُؤلء، فيوخس ؾيسمه اًىثري من ازلوافؽ ذما جيـَِم مضددىني يف َعَية وش اًوؾي

ؾؼامي يف حالث احلصوة واًىوازج. فك ُمجرّب ميىٌَ الاُامتم ابًىسوز ؾيس اًرضوزت  نام ٔبن ثوسيؽ اؽلِام ؿَهيم جيـي مَنم احذياظياً 

ؿاًية وزمبا ٔبفضي من ظحية مذسزة كَيي اخلربت. مث ٕان  تًس حة ٔبمانٍ فـَّيًا  ذون اًصحوغ ًعحية، وميىن ؽلساؿس اًخزسيص ثيومي اؽلصيغ

ية تلَييٍ  اتية واًفيضاانث، وحىت  لك ُؤلء إبماكهنم ثلسمي اؿلاًيي اًوزيسية وإلسـافاث أْلًو من اًخسزية يف حالث اًخفجرياث إلُز

 اكٍف ًالس خجاتة اؽلصنزية واتخـاج اًفصق اًـالحية. صق واًلعازاث حير ل يوخس وكتٌ حواذج اًع

  

مذرععا ٌَـياية ابًلشاء، وفاحعوا  ٔبدعايئ اًخلشية جية بٔن يًضئ مصنزاً مفثاًل  َمن يرَبغ ِمن ُؤلء ميىٌَ اًخفصغ واًخوسؽ يف ختععَ؛

ؾن ٕاسؿاح ظحية أْلؿني ويف هفس اًوكت اًخحويي تـيسًا  ة اًلعوز اًحرصياًحرص ميىَنم اًليام جك حمالث اًيؼازاث ًيلوموا مبـاجل
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فيس خفيس اؽلثَر: اؽلصيغ  ،ياٍ اًحيضاء اكزثفاغ ضلط اًـني وثبٔثص اًض حىية واؽل  ٕاًيَ وتشضل يسِمون يف اًىضف اؽلحىص ْٔلمصاٍط 

اؽلاهؽ ٔبن ثًضئ مصانز ؿالح ظحيـي حبس راهتا ٔبو ماذي ْشيف. ما  وهسٍة  ، واًفاحط واًعحية مبـاجلة ٕاوسانٍ ابندضافَ اؽلصط مدىصاً 

زاتعة ٕاسـاف ثوظي اؽلصيغ من ماكن إلظاتة ٔبو اًحيت ٕاىل من يخرعط يف ؿالح احلاةل مؽ ثلسمي إلسـافاث اًالسمة؟! ما مييؽ 

ما مييؽ ٔبن يلوم بٔدعائيوا ؤبذريًا  تيفسِا ذون س يعصت ظحية مدسَِّط ؿَهيا؟! كامئةٍ  ٔبدعايئ اًخلكم وظـوابث اًخـؼل من فذح ؾياذاٍث 

اسدضازية جشف ؿىل مـايري اًخـلمي، تي حىت وٕاوضاء مصانز ثلوم تخـلمي  اًخـلمي تخلسمي اًيعح ٌَمسدضفياث من ذالل ْشاكٍث 

هفؽ صي يف جضليي اؽلزيس وٕاْشاوِم يف ٔبساسًا وجُسِم  أْلذواث وحزويس اؽلصانز اؿلخاخة ٕاٍهيا يف اًوكت اؽلياسة؟! الاحامتلث مفذوحةٌ 

 ٔبمشي ؤبنرث حوذت.

  

 اًيلاابث اًعحية

 

واحست ًٔلظحاء. ما يدٌاساٍ مـؼم اًياش ٔبن اًِسف اًصئييس من اًيلاتة  لحغ ٔبهين نخخهتا ابدلؽ ْٔلن اًوظن اًـصيب ل يـرتف ٕال تيلاتةٍ 

رضاة حـَت ٔبُي اًس ياسة ييزتؾون ابْٔلساش، ًىن ٕاماكهية الٕ  ُو اؿلافؼة ؿىل حلوق ٔبصاة احلصفة اًواحست، ويه كري ُمَسيّسةٍ 

ا ٔبهياة اًيلاابث وخماٍهبا ؿرب جس ِييسِا ماًيا. هفِم اْلٓن زقحة ٔبُي احلي واًـلس يف تالذان ٕاًلاء اًيلاابث من ٔبساسِا ل اًخوسؽ تـسذُ

هوا مجموؿةً  ، يِت اهخزاة ٔبؾضاهئا مَنم، مَنم هتِت ْٔلمصمه وادذعاظاهتا. أْلظي يف اًيلاابث ٔبن يخجمؽ ٔبفصاذ ميازسون هفس احلصفة ًُيىّوِ

ل ٔبصاة  ٔبيضاً راثية ثَضمن اس خلالًية َعَِا وكصازاهتا. أْلظي  ويِت متويَِا ؿرب اصرتااكٍث  ٔبن ثسافؽ اًيلاتة ؾن حلوق مٌدسخهيا ِمن ثَلَوُّ

اؽلزيس من اًـعاء. نام اًـمي واحلىوماث، فذفاوط ؿىل أْلحوز واحللوق، وثضمن ٔبن جس متص زجةل إلهخاح ًو احذاح ٔبزابة اًـمي ٕاىل 

وزذاء ٔبنرب ًٔلؾضاء  جُْشف اًيلاابث ؿىل ثبُٔيي وثسزية اًىواذز اؽلس خلدَية حىت ثضمن ثسفق اًـامةل اؽلسزَّتة، وابًخال حتليق منوٍ 

 واحلصفة وك. لك ُشا مفلوذ يف تالذان اًـامصت.

  

ال ًيجصي ؿىل ٔبحس مٌدس يب اًيلاابث حىت يفوس حسيق وما سال حيعي ٔبن احلىوماث ثسذَت، فبٔمصث ابؽل ما حعي مٌش سمنٍ 

م  ثسعٍو اؽلال، ويَُنىي ٔبي ٔبميٍ  . تـس تضـة س يواث اندضف ٔبؾضاء اًيلاتة اًرس، وكاموا يزايسون ؿىل ولهئم ؿََِّ خلسمة من اهخرحٍو

ن ثـرتف ازلوةل ثضِاذاثم، من إلفساذ، ٔبظحح الاهدساة يف اًيلاتة ٕاحدازَي وٕال ً من اًىـىة. اًيوم وتـس ؾلوذٍ  حَيْضون تلعـةٍ 

ؤبظحح اًوضؽ ازلاذيل حىصا ؿىل ٔبمصاء احلصة. ظاز لك صلي اًيلاابث اًضاكي اًخجِزي  وثَلريَّ اْس الاصرتااكث ٕاىل مرصوفاٍث 

فسوف متيحم اًيلاتة فصظة ٌَـمصت خمفضة حلًّا  ذمزيت تياذي اًيلاتة، وٕارا نيت حمؼوػا حلفالث اًعيف واٍمتخؽ تبٔحواء زمضاهيةٍ 

، ؤبظححت اهخزاابث اًيلاتة مكرسحية لك من اكن ثسزجيياً  ظلريا ؿىل صاظئ ما ثسفؽ مثيَ ٔبكساظا ؿىل زتؽ كصن. اًخليريُ  اًخلكفة، وتياءً 

ٔبن يضلط ٔبُي خّسًا  ُمَسّيٍ ومصب يف هفس اًوكت. ظاز من اؽلمىن تي واًعحيـي حيرضُا من ذمثَني ومذفصخني يـصفون ٔبهنا ؾصٌط 
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س ياذت اًوسيص، ما هفؽ من يـمَون  ويدٌاًسوا ؾن حلوكِم ٕان اكن هلم يشء ابق. حس ياً  صتً لاتة ؿىل اؽليدس حني ًيـمَوا خُس احلي واًـلس ابًي

  صي؟ يف هؼامٍ  خسصتً 

 

زت واٍمتويي ؿىل ٔبؽلاهيا جصمغ بٔن ازلًوخني احذوات أْلذملة اجلحا مـملا ًىيفية فوس جصيعاهيا يف احلصتني اًـاؽليخني ثعييـياً  ص حتَيالً ٔبثَشنَّ 

ذالل احلصة واسذُصث جصيعاهيا.  كدي احلصة تبٔصِص ًوىن ٔبؽلاهيا ثسُوزث ظياؾياً  ثلصيحاً  واؽلعاهؽ. اكهخا مدساويخني يف لك يشءٍ 

اًسخة مَكَن يف جضجيؽ جصيعاهيا ٌَيلاابث اًـامًية تي والاس خجاتة ًعَحاهتم جصمغ ٔبهنم اكهوا يضعصون ًإلرضاة يف وكت احلصة، تي ام 

كاش. اًيديجة ٔبن اًـامل ؿىل اجلاهة اًربيعاِن اكهوا حيحون  ت ٔبؽلاهيا لك من ٔبرضة ابٕلؿسام ًيـمي اًياش حتت هؼام خسصتٍ ؿاكد

يضمن ؿسم ٕاؿسام اًـامي. حعي ُشا كدي ٔبن يَجبٔ  اشلُاة ٕاىل اؽلعاهؽ احلصتية تي ام يخَىؤ أْلؽلان، ًدَسري وثريت اًـمي ؿىل ٔبكي حسٍّ 

سىصاث اًسرصت واًيت ٔبزخت ثسكيق مسدٌساهتا تـس احلصة ٔبهنا اكهت ل جُتسي هفـا من حير كمية ٔبو مكية اًيؼام اًياسي ٕاىل مـ 

ل  -راث إلهل اًلائس  -إلهخاح. ما اكن مؽ هلاتة اًـامل حعي مؽ هلاابث اؽلزازؿني واحلصفيني وحىت ابئـي أْلًحان، ففي ٔبؽلاهيا اًياسية 

ًِام تـس احلصة )من ًُيىوِّ  اكفياً  ث ًخـعي حزة اًـامل سدامً ًيلاتة، تي ام اسذُصث اًيلااب ظوَث   1723ن حىومة تياء جصيعاهيا 

 (.1731 ٕاىل

  

احلي ثس يط اؽلحسٔب ظـة اًخيفيش، تي ويض حَ احدساءك ٌَسم، فبٔهت اْلٓن ثخحّسى اًس ياساث احلامكة ٌَحسل وك. ٔبهت اْلٓن حتاول 

ًِم ي  خوحة ؿَييا ٕااثزت وهص ازلابتري ُشا؟ اجلواة ٔبهَ ًيك ثلوم ٌَمِن اًعحية كامئة، فال تس سؾزؿة أْلمن وكَة هؼام احلمك. وكس جسبٔل، 

ا وميىٌم رضل تحطء ًوىٌَ ذري ل تس مٌَ.  من اًحـس ؾن مصنزية اًلصاز وحتمك ٔبهجزت أْلمن يف كصازاث اًيلاابث اًـامًية. تيسك حتصيُص

ووا اؽلعاحل ًيس خفيسوا من اًزمخ إلؿالِن، تي ومن ثوسيؽ ثصواث اًوسازت. يخاكًة ؿَيم ر حومويةٍ  ٕاهم حني ثُلِسم ؿىل ٔبي س ياساٍث 

ٕاظالحية مبثي ُشٍ اخلعوزت فبٔهت ثلصغ لك أْلحصاش تبهٔنم ػل يـوذوا مذحمكني يف سري أْلموز. ٔبان ل  ًوىٌم ؾيسما ثحسٔب يف دعواٍث 

من اختار اًلصازاث ٕاىل ٔبُهل، ؤبن حُتّصِز كدضخم ؿىل  اكهت ٔبم ؾحثية، لك ما ٔبذؾوك ٕاًيَ ُو ٔبن حُصحؽ حزءاً  ٔبذؾوك ًفوىض ذالكةٍ 

َّدؽ هفس ما يفـهل حاا  خسيس مؽ هؼام كسمي؛ ثضؽ ظلصا مواسَي يف اًعالحياث  ٕاوضاء هلاابٍث  فصؾية، تي وحىت مصنزية ٔبدصى: س خد

 َل  مٌعحَ. اًفصق ٔبهم ًن ختخاز ظلصك ًون متيل ؿَهيم هيفية ثسجص ٔبمصمه.ٌَلسمي فيفوكَ حىت يُ 

 

، وس خحس اً اًفائست اؽلصحوت تـس ُشا ُو ؾغ يسيم اًيت ٔبؾعهتم حصيهتم، فَسوف ثعاًة لك اًيلاابث حبلوكِا اًضائـة مٌم رسعيّ 

تبٔهم ضََت اًعصيق وثيسم ؿىل ما حٌيت من مجيي ُظيـم. احلق يلال ٔبهم ػل ثفـي ما فـَت ؤبهت حصحو اًسالمة، مفيش ٔبن كدَت 

بٔهم ما ًست ؿىل زٔبش وسازثم، ًوىن زمبا ٔبخطل ػل حلًّا   ُوى اًلامئني ؿىل أْلمص، ؤبس خلصةاؽليعة ؤبهت ثلَة أْلموز ؿىل كري

اكن مفـول. إلرضاابث اؽليىصوسىوتية حتعي لك  حين تـس. س يىون ُياضل اًىثري من اًلحاز وثَياسُغ اًسَعاث حىت يلىض ظل ٔبمصاً 
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م خمافة اًزح هبم مؽ اؽلُعاًحني ابحللوق ل مسح ظل. لك ما س يحعي ٔبهم يوم من فئة أْلظحاء واًعياذةل، ًوىن هلاابهتم ثخربٔب مَن

ة اًحسل وخبري ٔبهفسِم. سرتثفؽ ٔبحوز اًـالح  و موث اًلسمي وتـر اجلسيس من اًلياذاث اًيت ميىَنا اًليام تِعحَّ سدرسغ ابؿلخوم: ُو

وحلكيف وخسصت ٔبو ؿسم ثوػيف من  حاء من هياتةٍ وازلواء، ومـِا هوؾية اخلسماث اًعحية، تي وس خرخفي ػاُصت اس خـحاذ أْلظ 

حَّة واؽلصىض ٔبؤمن ابحلواز ًك مضالك ازلهيا، ًوسوف جتس حال وسعا  اً بٓذميون. ٔبان رسعيّ  ٔبساسَ. تلول بٓدص س يعحح اًـامَون ابًّعِ

ل ٔبس خعيؽ اًخًدؤ جَنايخم هوسيص ٌَـالح. ٔبان  ؿاؽليةً  مؽ اؽلاًىني اجلسذ، ًوىٌم س خىون كس زفـت كسز اًلامئني ابًـمي وحسذث مـايريَ 

 ؤبهت ثـصف رضل مٌش وكت ظويي.ذاّظًة  ٌَعحة، فبٔكَة أْلحوال ٔبن يًهتىي تم أْلمص ٕاىل اًسجن، ًوىن ما ابًيس حيةلٌ 

  

حس يا، اْلٓن وكس بٔظححت اًيلاابث ْشاكء يف اختار اًلصاز مفا اشلي يس خعيـون فـهل؟ ٕان لك هلاتة ٕارا ٔبْشفت ؿىل مٌدسخهيا 

مبا فهيا مـاكدة اـلعئ وجماسات اؾلهتس. نام ٔبهنم سيذفاوضون ؿىل أْلحص اؽلياسة ًك  ضمن اًصيق مبس خوى اخلسماث ٕاحاملً فَسوف ث

يشء مبا فيَ حتصيص اخلسماث اًعحية ؤبحلية اًوسازت يف ذفؽ أْلحصت احلليلية ٌَزسمة راث اؽلس خوى اًـال. ُشٍ اخلعواث حزحي ؾيم 

يف ٔبي مصنز صي كاتؽ ؿىل احلسوذ. ُشٍ الاس خلالًية جسِم يف  وحازش ٔبمنٍ  ة وظحيدة، تي لك مٌؼٍف مسؤوًية اًـياية جك ظحي

حَّة ؿامة. ٔبهت اْلٓن جشف ؿىل اًخحسن حَّة ؿىل حتسني ٔبوضاؾِا ؤبوضاغ اًّعِ من ٕاكصاز لك تسًل  ثوػيف اًلعاؿاث اًـامةل ابًّعِ

شا وٕان اكن ًيس  ل اًوسزاء ًن هتسم ما تييذَ ٔبهت ٕال تـس مقؽ لك ظلريٍ وهحريت. اًفائست أْلمه ٔبن ثليري ٔبصزاض ؤبصاك ظلريتٍ  وهحري، ُو

 ؿىل حىوماثيا اؽلخيفشت ًىٌَ من اًعـوتة مباكن. مبس خحييٍ 

  

 اؽلساؿساث ازلًوية

 

ِا ما صئت: مساؿساث، ِمٌح، ُحاث ٔبو حىت زصواث. ٕاهنا لك ما يس خعيؽ وسزاؤان ٕاكٌاغ ازلول اًليية مبيحَ ًيا  ملاتي مضازيؽ مَسِّ

م ول ثؤدص. يلول إلجنَزي ٕاهَ ل كساء جماِن فك مساؿست جمثن. ما جية ؿىل س ياذثم ُو ثليري ُشا اٍومط من  ص حَ ومهيةٍ  ل ثلّسِ

يف حتسني اًوضؽ اًعحي ؾيسان. ًوىن ؽلارا يساؿسون ابْٔلساش؟ حلًّا  اًخفىري، وثوػيف اًصقحة اًعاذكة من تـغ ازلول ٌَمساؿست

ظلريت وظاز اًسفص اًـاجص ٌَلازاث سِي اؽليال، تي زوثيين يف تـغ اؽلِن. اْلٓن ٔبظححت أْلمصاط اؽلـسية  اًـاػل كصيةً  ًلس ٔبظحح

زلول اًـاػل أْلول واًثاِن، نام ٔبظحح اًىثري من ازلواء حيخاح ٕاىل جسويق وجتازة ؿىل اًخش. ول ثًس ٔبن مصانز اًخوسيؽ  ُاحساً 

 ـامةل اًصديعة، ًوىن ًيس ؿىل حساة اجلوذت. ٕارًا ما سال ؾيسان ما هفاوط تَ.واؽلعاهؽ حتخاح ٕاىل أْليسي اً

 

ية إبوضاء مشوغ هيم ذوةل ما ًلصط ٔبو بٓدص، فيِت حاًيًا  ما حيسج حَّة ابًخًس يق مؽ واكلث اًخـاون ازلًو ُو ٔبن ثَلوم وسازت اًّعِ
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سمة اًعحية وذازحيا مكساؿساث ٕاوساهية ميَهيا احلس اًخشي هوؾية يف جمال اخل ؿىل ٔبهَ كفزتٌ ذاذَّيًا  اًخعممي وجسويق اؽلشوغ

ف. اخلازس اْلٔنرب مه مواظيوان ذمن ل يـصفون ٕاىل ٔبي ْشٍّ  هل ذوةل ؾؼم  ٕلكامة معيؽ َعالق  اؽلُص يساكون. َبؾصف ؾن مشوغ ثُمّوِ

ٔبقين زخي ابًـاػل حيت وكت  - حٌيببٔ  ؾن حمسنٍ  مسـت مؤنس تبٔهم كس ؿىل ٔبزط ؾصتية ػاٍُص اًصَحة وابظيَ من كدهل اًـشاة. و

زظس مَيازاثَ ؿلازتة اؽلصط يف جماُي افصيليا؟ ُي حيازة اؽلصط فـال؟! ٔبم جُيّصِة اجلسيس من أْلذوية لك يوم ؿىل اًخش  -كصية 

ًرباسيي ًيثخت ُالسم ادُذرب ؽلست ؾش س يواث يف ا ومه مددسمون؟ ٔبؾصف ْشنة اذرتؾت هجاسا ًخحفزي ذالَي اًض حىية مبحَولٍ  جماانً 

 فضهل تـس رضل. ُي من ظصيلة ؽلـصفة ما ٔبظاة من ادُذرب ؿَهيم؟

 

صي وذَو  ما ميىٌيا كوهل تبٔن جتازت اًخش واًصكيق ل ثلف ؾيس حس اؽلخاحصت حبق إلوسان يف احلصية تي وظَت ٕاىل حلوكَ يف ؿيٍش 

ة اًـالحية، مفا ابضل ًو اكن الاىهتاك مذـمسا! وجصمغ لك ُشا ذالل اًـمَي من اؽلصط. ٕان هصامة إلوسان ميىن ٔبن ثًُهتم جك ثساظةٍ 

وٕان اكهوا  -فٕان اًشفاء يف اًـاػل نثريون، وميىن اًخـاون مـِم ًيفيس الاوسان. ٔبول ُشٍ اؾلالث ُو اًححر اجليين، فسلييا اًـَامء 

حبيث يلام ؾيسان ٔبن يُسِم يف ذري اًخشية مجـاء. ما  ًوىن ثيلعيا إلذازت واًخًس يق وميىن ْٔلي مصنزٍ  -موسؿني ؿىل ذول اًـاػل أْلول 

من ماكن ْلٓدص ومن ؾصق ْلٓدص، وابًخال ما ميىن حبثَ  خمخَفةٌ  -تي وأْلمصاط اًوزازية  -جيـي ُشا أْلمص ُمِّما ٔبن اخلصيعة اجليًية 

 ؾام ميىَنم حبثَ ُياك. متاماً  ؾيسان خمخٌَف 

 

اًـلاكري، فسلييا أْلمصاط اؽلزمٌة اًيت حتخاح ٌَىثري من أْلحباج لس خزالض ٔبذوية من اؾلالث أْلدصى ٌَخـاون ُياك جتصتة 

ًا ؿىل مصيغ نام يفـَون، تي جنصة نفاءت ومالءمة ذواء  وؿالخاٍث  ُمىدَضفة  -ًِا. أْلمص ًيس نام ثخعوز من ٔبهيا س يجصة مُسّ

 ، وجية ٔبن يىون أْلمص نشضل ؾيسان.ؾيسمه ؿىل مصضاان. لك ُشا يسري يف مـايري ٔبذالكيةٍ  -دواّظَ وفوائسٍ 

 

زُا ؾيس الاهخلال من مٌعلةٍ  ٔبيضاً من اؽلثري ًالُامتم  ا ابًخليري  ؿؼل اهدضاز اًفريوساث ومسى حتوُّ حلصافية ٕاىل بٔدصى، ومسى ثبٔثُص

ُام. وٕارا نيا كس َبثَصان  حلصايف، نام يوخس زلييا نفاءاث نفيةل إبجناس ثلسم اجلوي ووحوذ انكي ظحيـي ًِا من ؿسمَ. يوخس ؾيسان ثيوغٌ 

موضوغ أْلمصاط، فاؽلزمن مَنا يصثؽ يف تسلاهيا وهعَة اجلسيس من اًـالح لك يوم، ًىٌيا ػل هححر تـس يف ملسزاثيا، مفا سال اًـسيس من 

وغ اًحييئ مس خـعية ؿىل الاندضاف. ثعوز مسى اًخي حيخوي ؿىل ما يس خحق حبثَ ويـخرب نيوساً  -تي وحبازان  -ٔبؾضاتيا وفعصَيثيا 

وهمييائياث كري مىدضفة. ما ٔبزيس كوهل ٔبن لك ُشٍ  ومصوذٍ ٔبمام اًخلري اؽليايخ جك سانييَ من ٔبحياء متخطل اىزمياٍث مثاًل  ٌَححص أْلَحص

 أْلفاكز اخلالكة ًن ثيفؽ مٌؼومة اًفساذ احلاًية اؿلعوزت يف اس خرصاح اًـموةل من مضازيؽ اًحياء.

 

ًك  ست ًيا من ازلول اؽلاحنة ل يـين اًدسول مبا جتوذ يه تَ، تي اؽلعاًحة واًخوحيَ ؽلا فيَ هفؽٌ ٕان اس خزالض اؽلساؿساث اؽلفي
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تي ؤبهجزت وادذحازاث ًَيضـيا يف ملسمة اًحسلان اؽلعَوة اًخـاون  أْلظصاف. ٕان إلسِام يف اًخلٌية اًعحية من حواسية وٕاحعاءاٍث 

ول ثًس بٔن َعومًا.  مفلوذت يف اًعنيمثاًل  ثوفص اًلسزت ؿىل الاتخاكز وإلتساغ، وأْلذريتمـِا ًـست ؾوامي مَنا: ثوفص اًعاكة اًخشية، و 

ن بٔ تالذان حموزية يف موكـِا، مذـسذت اؽلياد وأْلؾصاق. ًيك هعي ٕاىل هلعة الاس خجاتة مؽ ٔبهؼمهتم وما يس خعيـون فـهل ًيا، جية ؿَييا 

من دصجيي اٌَلاث واًعة   ًلاهتم. ا  من اًوكت يخعَة جتميؽ جلية ص حاٍة هسزش ٔبهؼمهتم وظصق ثفىريمه. ٕاهَ ٔبص حَ ما يىون تخـؼل

يف اًخـاون ازلول وبٓدص ٌَجوذت ؤبهؼمة الثعالث؟ ٕان مثي ُؤلء من اًض حاة س يىوهون هوات ٌَـمي  واًىميياء وذَعِم مبسؤولٍ 

 اؽلضرتك اْلٓن، ومصانز ٌَلوى مس خلدال.

 

 ادلـياث اخلريية واؽليؼامث أْلَُية 

 

مؽ كسزت ٔبانش  متاماً ثضك ُمَخٍو  ُيا ٔبحس اؽلواضيؽ اًيت جية ؿَيم اًخـامي مـِا جك حصض. ٕان حة اًياش ٌَزري ٔبظحح مصثحعاً 

ا ، بٓدصين ؿىل اًرسكة وإلفساذ. احلق يلال ٔبن ُضـف اًصكاتة وإلؾفاء من اًرضائة َمىَّن اًىثريين من مجؽ أْلموال اتخساًء، مث اسدامثُز

س  ٔبيضاً يَِا حتت مسمياث ذريية. اًرضز ٕاىل قس   وظولً  مضاؾف ٕارا جرسة اًفساذ ٕاىل مثي ُشٍ اخلريَيث ثسخة إلُامل اؽلخـمَّ

ـَي تزنلء  متاماً ٌَفئة اؽلُـخىَن هبا. فُسوز أْليخام ثخـمس ٕاًحاش أْلظفال اًيسء من اًثياة وكت اًزَيزت حىت حُتّّنِ كَوة اؽلخربؿني،  نام يُف

 ٔبظفال اًضوازغ وروي الاحذياخاث اخلاظة.ذوز زؿاية اؽلس يني و 

 

يف تالذان مثاًل  من ذالل مذاتـيت ٌَـسيس من ُشٍ ادلـياث ؿىل َمّص اًس يني ثحني جصوس اًخجازية مَنا واًفاسس يف مواْس اًخربغ: زمضان

وا زمضان من صِص ٌَـحاذت اًـصتية. ميىٌم وجك سِوةل اًخـصف ؿىل اس خزسام اًـاظفة لس خجساء روي اًلَوة اًصحمية. ُؤلء حوً

وُمجّصة، مجـياث ومؤسساث مضِوزت وقيية جضرتي هعية أْلسس من وكت  وظةل اًصمح ٕاىل موْس ٌَضحاثة. اًسيٌازيو مـصوٌف 

 يف اًيوم )كدي إلفعاز وتني اؽلسَسالث نفواظي( مباليني ازلولزاث ًدسبضٔل ٔبهت ابًخربغ ًخىفي ب زسًت فلريتً  إلؿالانث يف ٔبكىل فرتتٍ 

ٕاؿالِن: ا  جية  ٔبسبٔل هفيس تـس لك فاظيٍ ذامئًا ٔبو جساؿس ٔبيخامًا ٔبو ثـاجل فريوسًا ٔبو ثَخين مسدضفياٍث ومسازَش ومـاَُس ًٔلوزام. و 

ٔبن جيين اًلامئون ؿىل لك َحةل حىت يسسذوا معازيف ذمثَني، اكذز إلهخاح، هفلاث واكةل إلؿالانث ومثن وكت إلؿالن هفسَ؟! ُشا 

جبين اؽلال ٔبظاًل  ذون ٔبدصى، واًسامخ هفلاٍث ثرَُصف ًفائست مسؤوًني ٕاؿالميني من ٔبخي ختعيط وكت اشلزوت ذلةلٍ ٕارا ػل هُضف 

وفائست حلساابث اًحيوك اًيت س خجين اًخربؿاث. ذما يثري اؽلزيس من اًضم ُو حصاهة ما يفرتط ٔبن ثخربغ تَ ٔبهت، مؽ اؽلفرتط 

 ٔبهت ُملرّصِ يف إلمساك تخالتيدَ؟ ؾخيق ٔبو حمسٍج  ًـالح وابءٍ ثاًل م  ابحلىومة ووسازثم َعهل. ػل يخربغ اًياش
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ُيا جية ٔبن خنوط يف ثفاظيي اؽلحَف اؽلخربَّغ تَ، ٔبين يشُة؟ اـلخرص اؽلفيس ٔبهَ ل ٔبحس يـؼل ؿىل وخَ اًيلني ول حىت وسازت اًضؤون 

ةل ابًخسكيق يف حساابث ُؤلء. تـس اندضاف معاذز متويي ًحـغ  ظححت ٔبصس دضامةً تـغ اًحسلان بٔ ظحـًا  الاحامتؾية اؽلُروَّ

اة )ل احلس من اًفساذ( ًخخبٔنس من رُاة أْلموال  ادلاؿاث اجلِاذية اؽلَنج مض خلةٍ  من ٔبموال اًزاكت؛ ُيا ثسذَت كواهني ماكحفة الاُز

زية حبخة، نام يِت ذفؽ إلجيازاث ومعازيف مكعازيف ٕاذا يف ظصكِا اؽلفرتضة. ُشا ل يـين ٔبهنا ل ثُحـرَث؛ فـشون يف اؽلئة ثشُة كاهوانً 

حتت مسمياث ص ىّت. ما يددل  يرَُصف يف اسدامثزاث يـوذ زيـِا "ٕان ُوخس" ؿىل اًفئة اؽلىفوةل بٔساسا.  ُيا  إلؿالانث وجسسيس زسومٍ 

ل ٕاىل م  ًخساز تـس رضل ذاّظًة  َىيةٍ هلول "ٕان ُوخس" ْٔلن ُشٍ اؽلضازيؽ ثُساز تيفس اًـلَية اًفاسست اؽلوحوذت يف وسازثم، ٔبو حُتوَّ

 حيمك كٌواث ثرصيف مثي ُشٍ أْلموال. ؿاًية اًىفاءت. ل ٔبحس يـؼل ؿىل وخَ اًيلني ول يوخس كاهونٌ ذاّظًة  وشاكث

 

واحس كري صي، ًىٌَ  ٔبحصض ؿىل اختار احليعة ؾيسما ٔبزى ملسماث فساذ. وسبٔنخفي ُيا مبثالٍ ذامئًا ُشا ل يـين ٔبن هـمم، وًىٌين 

 َ كري زحبية ثلوم ؿىل مجؽ اًخربؿاث اؽلاذية واًعـام من ؿامة اًضـة،   هيف جتصي أْلؾامل يف اًـموم. "تيم اًعـام" ُو مؤسسةٌ ضّل سُ ي

ُو احرتافَ إلؿالسم مبضازنة هوهحة من حلًّا  ًصىض اًصة. ما يثري اًصيحةظَحًا  مث يلوم مذعوؾون جبَحَ وجتِزٍي وثـحئذَ مث ثوسيـَ

وابزلمع اًضريص اتزت ٔبدصى. يرتٔبش ُشا اًحيم هوهحة ٔبدصى من زخال أْلؾامل ويزمع موكـِم حىفَِم رسعيا  اتزتً اًيجوم ابًلياء 

ًِم ل يلومون مه جمتويي وضاظاث تيىِم؟ ابؽلعازيف إلذازية. ىمُثِّن هلم ثربؾِم توكهتم وٕاوضاءمه ًيؼامٍ   خسيس ؿَييا تـغ اًيشء، ًوىن 

 

 ٔبحياانً يُىذة تيم اًعـام و  ٔبحياانً صاثني ثوسيؽ اؽلساؿساث.  ؾيسما حي اٌَلز تخعويٍص ما يُىذة ؿىل نَ ٔبخاة ؿىل سؤال ٔبحس اؽلخربؿني

 من فاؿي اخلري اًـالِن. فرَّس ٔبحس اًـامَني أْلمص تبٔهَ "حسة اًعَحية". ُيا يخضح تيؽ اًعـام اؾلاِن ٔبحياانً ثرَبٌُّغ من احلزة اًفالِن، و 

اًخبٔنس من ٔبماهن اًخوسيؽ  -ًٔلماهة  -هتسف ٕاىل وش زساةل س ياس ية ٔبو خشة اهخزايب. ػل ٔبس خعؽ  ؿني جلِاٍث واؽلـحَّبٔ مبجِوذ مذعو ٔبظاًل 

هنائيا، ًوىن اًصئيس اًخيفيشي ٌَمؤسسة بٔفاذ هَصّذٍ ؿىل اهدضاز اًعوز "تبٔن أْلموال  اؽلس هتَسفة ول من كوامئ اؽلس خفيسين ْلٔهون حىامً 

من أْلس ئةل  ويعصخ مزيساً  ؾن ثربؿاث اؽلواظيني ٌَمؤسساث اخلريية". ُشا يزيس اًعني تةلً  ٌفعةلٌ اًيت جضازك هبا اجلِاث اًس ياس ية م 

ؽ سوَي ؿىل دط جتميؽ واحس تيفس اؽلىوانث ؾوضاً   جبِوذ مذعوؿني! ؾن ٕاخاجهتا ْٔلن لك اًىصاثني جُتمَّ

 

ُِي ثددؽ دعواث جضليهل ومـصفة هواَيٍ. يوخس ؾيسان ، ٕال ٔبهَ يضك منورخا يَس جصمغ ٔبن اؽلثال ٔبؿالٍ ل ؿالكة هل ابًعحة مداْشتً 

مجـياث حزمع إلؾخياء ابًـسيس من أْلمصاط، وثلوم جبين اًخربؿاث مث يلوم مذربؾون ؿىل حتمي اًـةء اًوػيفي، ويف اٍَناية ثلوم جبيب 

ًيس ابًلسز اشلي يضمن اًخزَط من ًوىن ماّذًَي  وزمبامـيوًَي  اؽلصىض وعـم. كس يس خفيس اًياش اؽلساؿساث من اخلازح مس خزسمةً 

 اؽلصط، تي مبا يىفي ٌسلوزان يف فطل اؽلـاانت حىت يِت حَة وضـم اؽلبٔساوي ٕاىل بٓدص كعصت.
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 :انْخَامس انْفَصْم

 انْهَيْكَم
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 كواهني اؽلامزسة اًعحية

 

ول  -يف اؾلال اًواسؽ ٌَون اًصماذي ذامئًا اًواكـة  -يف اًـيوان بٔؿالٍ َكمخان مذضاذاتن، فال ٔبُي اًلاهون يفِمون اؽلامزسة اًعحية 

تني الافصاظ اًخشتشة  حاةل ُشا اًضم واًصيحة اؽلخحاَذلن تني اؽلض خلَني هباثني اؽلِيخني. رّسَ أْلظحاء حيحون الاًزتام تبٔي كواهني. زمبا فَ 

حير يعول اؿلامون. رممخم يه اًـساةل يف حير ل حيهبا أْلظحاء، وثرتك اًىثري من اهـسام اًلاهون  ماساًت ثفصط كيوذاً  واًخفصيط

جضرييص يف َسّن كواهني اؽلِية اًعحية، فال ميىن ًعياغ اًلاهون وذربائَ مـصفة  إلهخاح واًخوسيؽ. اخلَي يمكن من وهجَ هؼصي تفصاػٍ 

ميصخ أْلظحاء تسون زكية، ول ، ول ميىن ًعحية ٔبن يعيف كاهوان ْٔلهَ تعحـَ كري مَزتم تَ. ُشا ل يـين ٔبن ما يـين ٔبن حىون ظحيداً 

 ٔبن هيسذ حماموا اًدسوَيث )ُمعاِزذوا س يازاث إلسـاف يف اًولَيث اؽلخحست( هؼامم اًعحي.

  

م ٔبي رمية يه اًخعحيق. ٕانَّ  اٌَحية أْلوىل يف ٔبي هؼامٍ  ٌَخعحيق ًِو بٓفة اًـصة ؿامة.  وكري كاتيٍ  ؽ اًلاهون ًيىون رماانً ضْ وَ  كاهوِن يُيّؼِ

ُو اختارُا نثلصاث ٌَمخيفشين. اخلعوت حاًيًا  ٔبو حىت ثعحيق، وما ثعَح هل حتسيٍر  يس من اًلواهني اًلسمية اًيت ػل جضِس ٔبيّ زلييا اًـس

اًيت ثَهيا ٔبن ثَيب حاخة أْلظحاء واؽلصىض يف حاميهتم من تـضِم اًحـغ، فاًعحية يصيس احلصية يف اختار اًلصاز ًوىٌَ يصيس ٔبن يخحمي 

يف ثلصيص اًالسم. ُيا ًس يا يف حاخة لذرتاغ اًـجةل،   ام اؽلصيغ يرتتط ٌَعحية أْلدعاء ويخسذي تسون ذزايةٍ اؽلصيغ ثحـاثَ، تي

فاًىثري من ازلول ميخطل اجليس من اًلواهني اًلاتةل ٌَخعحيق ؾيسان جك سِوةل ٕان ذاز حوًِا اًيلاص اجليس واًخوؾية اًاكفية. وزمبا 

ًالس خزسام يف كواؿسُا زمغ ؿسم  كدي اؽليالذ، وماساًت ظاحلةً  1556اؽلِية اكن َحوزايب س ية ثـجة ٔبن ٔبول من سن كواهني ذمازسة 

جفايئ حتت أْلس خاز ًيزسم معَحة ظصف )اكؽلسدضفياث اؽلَهتمة  مساواثَ تني اًـحيس وأْلحصاز. وشلضل جية الاتخـاذ ؾن َسّن كاهونٍ 

ز حتت حٌح اًؼالم. ٕان لك اًلواهني راث ، فك ما ميس واحداث اًعحية كاية يف اًخوهجاث الاس خـحاذية مصفوضةٌ  ًٔلظحاء( ويُمصَّ

 مثاًل. يصمغ اؽلسدضف  ؿىل ثوفري وكاية صية ٌَعحية من اًـسوى ٔبو اًخـصط إلصـاؾي إلحاكم، تي ام ل يوخس كاهونٌ 

  

ة جماًس اًضـة اًعوزية ٔبو احلاا  تبٔمص ثبٔذش لك الاحامتلث تـني الاؾخحاز ويثخهتا هوا حيَو ًواضـي اًلاهون ظياكة مواذ ؿسيستٍ 

ظل، وشلضل جنس كواهيًٌا اًعحية احلاًية مكسخ من نرثت إلضافاث واًخـسيي. ٕاهم حىت ل جتس اهـاكش اًلاهون ؿىل واكؽ اًحيئة 

 هتسيس ابس خزسامَ. تلاهون ٔبو حىت اًعحية ؿىل اًخرصف إكهل كري مدالٍ اؽلفصوط ثعحيلِا فيَ. ٕاّن ثفيش اجلِي تني ؿامة اًـصة يصمغ 

ذمزيا من واضـي اًلاهون اشلين مه ٔبظحاء يف أْلساش ٍميَؤوا ُشا اًفصاػ. هيف ل وحنن منخطل فصؿا ذاظا يسم   ًوىٌم ًن ثـسم ذَيعاً 

اًعة اًـسل ٔبو اجليايئ، ُؤلء مه ٔبكسز اًياش ؿىل سن كواهني ثيؼم اؽلامزسة اًعحية وثضمن ٌَمصيغ واًعحية سِوةل اًـمَية 

 خسث.ًـالحية، ونشضل فغ اخلعوماث ٕان وُ ا
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زلحص اؽلصط. ُشا اًعصيق  اًلصط أْلسايس ٕارًا ُو ٕاجياذ كاؿست يسدٌس ٕاٍهيا اؽلض خلَون ابًعة واؽلخساوون تَ ًسَوك ٔبكصة ظصيقٍ 

، فيِت ػؼل من ثبٔثص لتس ٔبن يصاؾي حلوق مجيؽ أْلظصاف، ِتلَّغ اًيؼص ؾن مس خوى اًخـَمي، ْٔلن أْلظحاء يُيؼص ٕاٍهيم تـني الاحرتام

ٔبدصى. ونام حنة َكيا ٔبن ىصى  ٔبحياانً وحتت س خاز اًلضاء واًلسز  ٔبحياانً سَحا ثسخة ؿالح، تي واًضلط ؿَيَ ٌَصضود ًٔلمص اًواكؽ 

ل ؿَيَ. ٕان حعول دعبٔ ظيب كري ذميت  ذت اؽلـاانت ؤبذى ًزَي -ٔبظحاء يًدؽ اًزتارمم جصمز اؽلامزسة اًيخيةل من كصازت ٔبهفسِم فٕان ُشا ل يُـوَّ

ِا ٕادفاء اؽلضلكة. ضيِّ ًىفيي تبٔن يُ  - ؽ احرتام اًعحية كدي ًلمة ؿيضَ، وشلضل يسافؽ أْلظحاء ؾن ٔبهفسِم جك اًعصق واًوسائي ؤبًو

ابًعحؽ كس جضم يف ٔبن اًلذي اًـمس ٔبو إلُامل اجلس مي اؽلؤذي ٌَوفات ظـة اًدسرت ؿَيَ، وًىٌين ٔبؤنس ضل ٔبن قصف اًـمَياث وظامق 

شا انجت ؾن هجي اكمي مؽ اهـسام اًصكاتة.  ة، تي واًـسيس من اًاكذز اًعيب اجليايئ مذواظؤون تعحـِم اهخعازاً اجلصاح ٌَمِية وْشفِا، ُو

ش، وأْلمص نشضل من اؿلامني ٌَمحاسم، فٕان أْلظحاء مضِوزون ونام وضِس تبٔن ظامق اًخسزيس يوًون ٔبصس اًـياية لجن سميَِم اؽلسزِّ 

وثواظؤ. ُيا يبئت ذوز كواهني  ٔبمام اؽلصيغ، فلط يف ظلائص أْلموز، تي ام متيض مـؼم حالث إلُامل حتت ثلعيةٍ  ابًدضِري يف تـضِم

 زاذؿا متيؽ ابزلزخة أْلوىل ٔبي اىهتاك حلق اؽلصيغ تـمس ٔبو تسون. اؽلامزسة ًخضمن ؾلاابً 

  

صمغ صائىيهتا فٕاهنا صسيست إلحلاخ ٔبمام اؾلمتؽ اًعيب، مَنا: ، وجمواضيؽ جية ؿىل كاهون اؽلامزسة ٔبن يخعصق ٕاٍهيا مداْشتً  ٔبيضاً ُياك 

ة ومواًيس اؽلخالسماث، جتازة أْلحٌة وجصوثوهولث جتازة  إلهجاط، ٔبذالكياث اؽلامزسة، اؽلوث اًصحمي، حق احليات ًٔلحٌة اؽلضُو

، ومن اؽلس خحيي ٕاكصاز كواهني يف ُىشا مسائي جممتـي تَيّاء يحسٔب دعوت خبعوت أْلذوية. من اؽلؤنس ٔبن لك ُشٍ اًلضاَي حتخاح ًيلاٍص 

اكدلةل اًخاًية "ٕان اًعة رمية سامية هخيةل ل جية ٔبن حىون رمية من  كاثةلً  ؾيوت. ُشا اًيلاص جية ٔبن يبٔذش يف حس حاهَ ملاًعاٍث 

غ اًححر ؾن مذاغ احليات ازلهيا اًفاِن حية، من يسذهل يَُوّذِ ، وؿىل اًعحية بٔن يشز يححر ؾن اؽلال، فاًعة جية ٔبن يىون اكًُص

ؿست يف جتصمي ظَة اًصسق، ويف هفس اًوكت ثُضفي كسس ية ؿىل ذمازس يَ.  هفسَ ؽلصضاٍ". ُشٍ اًيؼصت اخلاظئة ًٔلظحاء جسِم تبٔصاكلٍ 

بٔحص ، ؤبن رُاة اؽلصيغ ٕاىل اًعحية ٌَخساوي يـخرب ؾلسا تثسواءٍ  سواءً  جية ٔبن يعي اؾلمتؽ ٕاىل اًلٌاؿة تبٔن أْلظحاء واؽلصىض ثشٌ 

 يَزتم فيَ الك اًعصفان تبٔذاء ما ؿَهيام تلواهني وضواتط ٌَمامزسة. ُشا ل ييزتغ ٕاوساهية ٔبّيٍ مَنام، وثحل  ذمازة اخلَق وإلحسان يف

كسمي مس خفحي وؾلَية ؿالحية،  أْلذاء مسخان بٔساسيذان ٌَخـامي تني اًخش اكفة. ٕان جمصذ ثساذي اؽلوزواثث الاحامتؾية مؽ هجيٍ 

ية، ًَيجـُي احلي ؾعيّ  خيخَط فهيا ؿىل لك من حاول. ميىٌم ٔبن جتس اؽلـاذةل اًالسمة ًفم اًعالْس  اً اًعة اًس ّي ابذؿاء أْلًُو

 تياء. ٔبفضي ٕارا ٔبْشهت اًعحلاث اؽلثلفة، تي وؿامة اًضـة يف حوازٍ  ووؾيٍ  وثبُٔيي اجليي اًلاذم من ٔبخي ِصَّةٍ 

 

 اًخـَمي اؽلس متص وامذحاانث اًىفاءت

 

من اجلامـة )اًخاتـة ٌَخـَمي اًـال( رُحت ًدسجيي صِاذايت يف هلاتة أْلظحاء )اًخاتـة ًوسازت اًعحة(، فذـجحت ٔبهنم ؾيس ختصِج 
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ح صَّ ؤكهَ ختََ  يةلك من يخرصح من َكياهتا اًعح اًعة  امزَش يسل ؿىل نفاءيت. اثفلت ازلول ؿىل ٔبن يُ  يعَحوا مين ذدول ٔبي امذحانٍ  ػل

ُشا يـين ٔبهَ ٕارا اكن ًحسلك مخس َكياث ظة فالتس ٔبن يىون لك اخلصجيني مَنا ؿىل هفس اؽلس خوى  يف اًـاػل. من ٔبفضي َكيةٍ 

شا حمال. ُشا  مَنم ػل ييجح ابًواسعة ٔبو ابًلش ٔبو ػل  يفرتط ٔبن ٔبَيًّ  ٔبيضاً اًخسزييب ؤبن يىون لك من ختصح ؿىل هفس مس خواك ُو

يا وسبٔل ػل ثلوم  !؟من مٌا يس خعيؽ اًـالح ذمن ٔبظَلت يساٍ ًزييس اؽلصطيلصٔب كدي الامذحان تبٔساتيؽ مـسوذت. هيف ثـصف اًيلاتة  ُو

ؾصتية ٔبدصى ًخليمي مس خواٍ جصمغ ٔبن اؽلس خوى اًـام ًك ازلول اًـصتية مذوسط ؿىل أْلفضي؟ ٔبل  اًيلاتة ابمذحان من جنح من ذوةلٍ 

ملدةل؟ هيف وسمح ًلعوز وسازت  واًـحاذ ًـلوذٍ جية ٔبن متخحن اًيلاتة لك من جسجي حىت ثضمن هوؾية ٔبظحاء س يـخيون ابًحالذ 

 اًخـَمي اًـال إبفساذ اًحسل صيا؟

 

وٕاؿاذت حصديعِم لك ؾش. ُشا الاجتاٍ اؿرتط ؿَيَ أْلظحاء يف  ُياك اجتاٍ ؿام يف ازلول اًلصتية ًخليمي أْلظحاء لك مخس س يواٍث 

َّ لِ خُ  س يواث من َعصمه اس ْ وما هلعوا ٕال اًحساية ثضست مذـََني تبهٔنم ما اسذاذوا ٕال ذربتً  ت يف حتعيي اؽلوحوذ زلهيم من اًـؼل، وشلضل َ

وِشٍ. تـس ٕادضاز اًسَعاث ؿىل ثعحيق اًيؼام ظاز أْلظحاء ٔبنرث ًيوهة، ومؽ  فٕاهَ من كري اًـسل ٔبن يًُذلط من ؿَمِم وذربهتم تعصقٍ 

واء فامي ثـصط ًٌَس يان اتخساء سفـاًل  يـاهون من اًيلط ؤبهنم اكهوا، حلّاً  مصوز اًوكت، اندضف أْلظحاء ٔبن اشلهصى ثيفؽ اؽلؤمٌني

، فَيك يـاذ اًرتديط لك ؿام ٔبو ازيني من اًخعوز واًخلٌية ذما ػل يسزهوا ساتلا. الاجتاٍ احلال ٔبظحح ٔبصس جضسيساً لحلًا ما خاء  ٔبو

ىصت كامئة ؿىل ٔبساش ٔبن اًـؼل ًيس كاية تي مـني من اًساؿاث اًخـَميية وجسم  اًخـَمي اًعيب اؽلس متص. اًف يُعَة من اًعحية ؿسذٌ 

حُىدسة تيجاخ امذحان. وؿَيَ فٕان اًعحية جية ٔبن يىون ؿىل ثواظي ص حَ ذامئ مؽ لك  ظصيلة حيات، ؤبن اًخـَمي ًيس هناية مصحةلٍ 

 خسيس من ذالل الاهرتهت ٔبو اؾلالث اًـَمية ٔبو حضوز مؤمتصاث.

  

من ازيني يضلكن أْلكَحية اًساحلة: اًعحية إلهل ٔبو اؽللَوة ؿىل ٔبمٍص  حنن؟ واحسٌ  اْلٓن وكس ؾصفٌا ما وظَوا ٕاًيَ، مارا وضـيا

ًخليري أْلوضاغ   من زمح زيب. اًسخة ٔبن الِك اًيوؿني يصفضان ٔبي حماوةلٍ اؽلَنزم. الِك اًيوؿني مشمومان وكري كاتَني ًإلظالخ ٕاّل 

ًِم  ةٌ ، فاحليات جسري نام يًدلي. ٕان ذزاسة مثي ُشا اًسَوك رمموحوذ مضلكةٍ  - متاماً جصمغ ثواخسُام ؿىل اًيليغ  -وييىصان  ًخحسيس 

تعول مست ثـَمي اًعحية ٔبو اؽلاكهة اًـَيا اًيت يـعهيا اؾلمتؽ هل. لك ُشا  يلاوم أْلظحاء اًخليري وٕان اكن ًٔلفضي. زمبا اكن أْلمص مذـَلاً 

ؿَيَ، وتشضل يخوحة ٔبن يحل  ؿىل اثعال ابجلسيس من رميخَ ظاؽلا خيعئ ويعية، يُؤَذش مٌَ ويَُصذ  جية ٔبن يخلري، فاًعحية ثشٌ 

ؿالحية ظـة ويًدلي لختارٍ اًىثري من اؽلـعياث اًيت ثددسل مؽ اًزمن. وًيبٔذش  ادذاز الاس متصاز يف َعهل. احلليلة ٔبن اختار كصازاٍث 

سال هل اًـسيس من اًخعحيلاث اًيت ثددسل حبسة احذي أْلسربين ؾصيش احلة واًىصاُية، وما أْلسربين مثال؛ فـىل مسى س حـني ؿاماً 

ا؛ وعة أْلؿني ٔبيضاً اؽللعوذ مَنا. ُياك  تي ام ل حزال اؽلِازت يه اؽلس يعصت ٕاىل مثاًل،  فصوغ من اًعة ثـمتس ؿىل اًخلٌية ٔبنرث من كرُي

 اْلٓن ؿىل ساحة اجلصاحني.
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ؿىل ثلدي مدسٔب اًخـؼل ٔكسَوة  خجسيس، ًوىٌيا حنثَ جصفقٍ حنن ُيا ل هعَة من اًعحية الاؾخاكف ؿىل اًىذة َكام حان موؿس اً 

من اًشوظ ٕلؿاذت حصديط أْلظحاء، فىن زفيلا ابؽلصيغ اشلي يضؽ حياثَ تـضًا  حيات. ُيا يبئت ذوزك َي س ياذت اًوسيص حىت ثضؽ

ن كصازٍ  اذية، ًوىن ٔبكي ما يَزم ُو من حصاخ نرُب س يَ واهلعؽ ؿَمَ مٌش ؾلوذ ذَت. ٔبهت ٔبذزى تبٔحوال تسلك وٕاماكهيهتم اؽل ُز

وٕال فَن جيسذ حصديط مزاوةل س يوَّيً  صِصي يف جمةل ؿَمية وؿسذ من اًساؿاث اًخسزيخية اًس يوية يبئت من مؤمتص واحس زئيس اصرتاكٌ 

 اؽلِية. 

  

حلالث واًعوز وظصق ٌَخـَمي اًعيب اؽلس متص مكجموؿاث جصيسية ٔبو جتمـاث ؿىل الاهرتهت ثُدداذل فهيا ا وسائي ذالكةٌ  ٔبيضاً ُياك 

. وؿىل اًعـيس اً اًـالح. ميىن ًِشٍ اًوسائي ٔبن جتخشة ظلاز اًسن من أْلظحاء ًلصهبا ٕاٍهيم، ومؽ اًوكت كس حتي ماكن اؽلؤمتصاث َكيّ 

ا اًس يوي ويعحح مذاحا ٌَمضاُست تـس ٔبس حوؿني. ُشا يسمح ل  اًضريص، فبأن مضرتكٌ  جبمـية مذرععة جسجي لك فـاًياث مؤمتُص

، ومذيحا ل ٕاؿاذت ما ػل ٔبس خوؾحَ ؾشاث اؽلصاث مبا يف مضَنا جسجيالث ٌَـمَياث اجلصاحية. ـؼل وكامت ٔبزذث ٔبان تسون ٔبي حلكفةٍ ابًخ

ازك أْلظحاء يف َحالث ثسزيخية اؽلضازنة اًفـاةل يف وزصاث اًـمي كس ثـعي هلاظًا ٔبو ساؿاٍث جساؿس ؿىل اًرتديط، ٔكن يض

جية ٔبن يُفذح اًحاة ؿىل مرصاؾيَ ٌَوسائي اخلالكة اًيت ثديح مضازنة اًياش يف حتسني ٔبوضاؾِم  ٔبو حىت وضف مدىص. ثوؾويةٍ  ٔبو

 اًعحية.

 

من مضَنا مسدضفياث "اخلسمة اًوظيية  0610كسمية مذجسذت َُعِّمت ؿىل َبًَْفي ُمًضبٔت صية حبَول  امسح ل ٔبن ٔبزسذ ؿَيم وس يةلً 

جية ؿىل أْلظحاء ثددؽ جسَسَِا ٔبزياء ثلسمي اخلسمة  ٔبو ابًـصتية اؽلخسعة "اٌَس خَ". ٕاهنا كامئةٌ اًعحية" تربيعاهيا. ٕاهنا اًلامئة اؽلصحـية 

؟ مثال ؿىل رضل ما هلوم تَ كدي ٔبيضاً فؼل ل حنن  اًعحية ًضامن اجلوذت. ٕارا اكهت واكةل اًفضاء أْلمصيىية "انسا" جس خزسرما جك جناخٍ 

ثبٔنس من ُوية اؽلصيغ، ثبٔنس من ُوية اًـمَية، مق تـمي ؿالمة ؿىل اجلِة اؽلعَوتة،  حصايح: َؾّصف هفسم ابمسم، اًليام تبٔول صّقٍ 

، انِكش احامتلث اًزنيف واًخَوج ٔبو اًخـفن. ؿام تـس ؿام ثيرفغ اؽلضاؾفاث ؿىل ِاسبهٔل ٕارا ما اكن يـاِن من ٔبي حاةل حساس يةٍ 

ٕاىل اًيعف؛ ُشا منط من ٔبمناظ اًخـَمي اؽلس متص. ما حعي ٔبن  ٔبحياانً قصاز إلظاتة ابًـسوى تـس اجلصاحة، وهتوي مـسلث اًوفياث 

يف لك اؽلًضبٓث ثضك مذوامئ، تي تليت هفس اؽلـسلث يف تـضِا نام اكهت كدي الاؾامتذ. وابس خعالغ  ياً ج حتس ّ سِ اًلوامئ ػل حتُ 

ا مضيـة ٌَوكت، ؽلثي ُشا إلحصاء اًخس يط، سواء ْٔلهنا كري مٌاس حة اًعحية صقِ  ملاومة اًفِ نيَّ حَ ثَ  ثس يطٍ ، ٔبو كري مٌعلية، ٔبو لؾخحاُز

كدَِا. ما ىصيس ثـَمَ من ُشا اؽلثال ُو  ٔبو ْٔلن اجلصاخ أْلسايس كاورما جزمع ٔبهَ ٔبؿىل مَنا ول حيخاهجا، تي اكن يخسجص ٔبمٍص جك سِوةلٍ 

ا حبير يسِي اس خزسارما. ًلس مت ٕاوضاء ثسذي فصيق اًخـَمي اؽلس متص ًخحسني اًلامئة، حبير ثخالءم مؽ ظحيـة اؽلًُضبٔت ٔبو اًـامَني هب

 كوامئ ذاذَية انتـة من اًفصق هفسِا ًخخحسن أْلزكام وميخثي ادليؽ.
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 اٌَجان اًعحية

 

مبرخَف ختععاهتا. ما يه اٌَجان اًعحية؟ وما يه وػيفهتا؟ وػل  ظحيةٍ  ثعاًـيا اًعحف لك تضـة ٔبساتيؽ مبن هل صىوى من جليةٍ 

ة اؽلواسي ًـيق اًزخاخة. اؽلـصوف ٔبن ًك هؼامٍ يض خيك اًياش مَنا؟ ٕاهنا اذ حَّ هواب ًخيؼمي اًرسؿة واًخحمك ابؽلساز،  رتاغ وسازت اًّعِ

معمم دعيعا ًخبٔسمي اًوضؽ. ُشا ابًضحط ما ثـمهل اٌَجان اًعحية اؽلخرععة من ثـليس ًٔلحوال. ٕاهنا  ًوىن ؾيسان يوخس ؾيق سخاخةٍ 

صي ًضرط اكٕلؿاكة ٔبو ؿسم ثوافص ؿالح تساذي  نفاء اشلين ثًذسهبم اًوسازت ًخلصيص وضؽٍ ؾن مجموؿة مذلريت من أْلظحاء اْلٔ  ؾحازتٌ 

صي  َي. ُيا يربس سؤالٌ ازلوةل حىت ثلصيص احلاةل اًعحية ؽلًضبٔت ٔبو مسدضف . مبـىن بٓدص؛ مه ٔبؿني وبٓران اًوسازت يف جضريط اًـِ  حُو

و: هيف حتول أْلظحاء  ثيؼميي حبت ٕاىل ٕاحصاء يض خيك مٌَ اًلايص وازلاِن، تي  ص تخفعييٍ نفاء ٕاىل ؿائق؟ هيف اىهتى  أْلماْلٔ ُو

مٌخؼصين اهـلاذٍ؟ ما حسج ػل يىن تني ًيةل وحضاُا، تي ٔبذشث اًس يني ؿىل ؿاثلِا ٕادضاغ اًيؼام ابًىثري من  وميوث ٔبانٌش 

ن ؿامة أْلظحاء اًـامني، ؤبظححت تـس رضل م ثلصيحاً  يون تسون ملاتيٍ ـيَّ اًرتسَيث، مفا ؿاذ اًلامئون ؿىل اٌَجان ٔبنفبٔ أْلظحاء، تي مُ 

حبخا. يف  ؽلن ل حيسن َعال بٓدص ابًوسازت. نام ٔبن نرثت اؽلض خىني من لك اًفصوغ وأْلوخَ حـَت َعي اٌَجان ختسيصَيً  مذسهيةً  وػيفةً 

مث ٌَحعول ؿىل ٕاؾفاءاث ازلوةل، مث ٌَـالح ابخلازح،  ةاًياش ًـمي ثلصيص، مث ًخحسني ؿالح، مث ٌَـالح ؿىل هفل اًحساية حصاضَّ 

ظحق أْلظي ؾن اًفساذ إلذازي ابزلوةل وك. ٕان مـضةل اًفساذ ٔبهَ يـمي  . ابدذعاز ظازث اٌَجان وسزةً اً َكيّ  وثلازيص كري صيحةٍ 

 وخا.اكًلصابل، فيدرسة اخلرّي من تني اًثلوة ويحل  اًس ّي جك ٔبصاكهل ؤبًواهَ ًيحلهيا ؾِ 

  

 ٕاىل سوء ٕاذازتٍ  غ ٕاىل صاكوى اًساذت اًـامَني مبثي ُشٍ اٌَجان. ٕاهنم يـاهون أْلمصين من سوء ثبُٔييٍ ًيك ىىون مٌعفني فـَييا الاس امت

ٔبو س يايس ابخلازح ؿىل هفلة ازلوةل تـس ثوحهياث اًس يس اًوسيص تشضل؟ حس يا  ؿامةٍ  وثوحيَ. هيف يًدلي هلم زفغ ؿالح رسعيةٍ 

 ترضوزت الاًزتام جصمق حمسذ يوميا ْٔلن اؽلزياهية ل ثخحمي؟ سمه ٔبوامص مضسذتٌ هيف ميىن هلم ٕازسال لك من جس خسؾي حاًخَ ٌَـالح وؾي

 هيف يس خعيـون حفط وادذحاز لك ُشٍ أْلؿساذ اؽلعاًحة ابًـياية واًحسل َكَ ينئ حتت وظبٔت اؽلصط؟ؤبذريًا 

  

ذازاث اًـامةل حتت مؼةل اٌَجان اًعحية ؛ جية ؿَيم تياء اًيؼام من ٔبول ًحية. ٕان اؽلسمياث اـلخَفة ًالٕ ُيا ثبئت ٔبهت ًُخحسج فصكاً 

ٕاهخاهجا ًلةل ثبُٔيي من يـمَون هبا  -تي اهـسام  - ي يف ٕاذازت اًربوثوهولث اًـالحية وهُسزتِ مَّ بَ مذرععة ابًفـي ًوىَنا ٕامسية فلط. ثَ 

أْلظـست إلذازية. ميىٌم فلط ثعوز مكية ؽلن َؾيَّيَ كصية ٔبو ؾزيز. ٕاهنا اهـاكش حلال اًوسازت اؽلرتذي ؿىل لك  زلزخة ٔبهنا ثُـامي مكصثؽٍ 

يا ميىٌم اًحسء من اًيوات ازلاذَية توضؽ ٔبسٍس اًـمي اًالسمة ًخحسني اًوضؽ اًـام وكّ  ثَلي معَحة اٌَجان وحصفؽ ؾَنم  سَميةٍ  ، ُو

، فاًخحلق "اًـضوايئ اؽليخؼم" اً ٔبيضأْلكالل حىتَّ يس خعيـوا اًـمي جىفاءت. ٕان مدسٔب اؽلصاكدة اؽلُخَّحؽ يف اكمي اًوسازت يفصط هفسَ ُيا 

ابهخلاء ؾيّية ؾضوائية )ظَة ٔبو مـامةل( وثحسٔب ابحلفص وزاء لك مثاًل  تً مصّ  ق يف َعي اٌَجان لك صِصٍ سكِّ رضوزي. ُشا يـين ٔبن ثُ 
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حال  اخلَي. لك مصت ثسكق يف جلية س خزَط ٕاىل مٌاتؽ اًلعوز وظصق اًخحسني. ل جمال ُيا ٌَحسير ؾن ًخعي ٕاىل ًةّ  ثفعييٍ 

حىت ًوو اكن حمعوزا يف حٌحاث مدىن  ٕاحساج فصقٍ ٔبهت اًحسل إلحامل، ؤبهَ جية بٔن ميوث اًحـغ ًيـيش اًحـغ اْلٓدص. إبماكهم 

 وسازثم.

  

وكدي ٔبن ٔبحصك ُشا اؽلوضوغ جية ٔبن ٔبحر فيم الاهدداٍ ٕاىل اجلاهة إلوساِن من َعي ُشٍ اٌَجان. ٕان مـؼم من يـمَون فهيا كس 

يف مـامةل ثفضيَية فبٔظححوا من اًـيف واًساذية مباكن. ٕان  ٌَـسيس من حالث الاذؿاء واٍمتثيي ظمـاً  اًخـصِط  م هديجةَ فلسوا ٕاوساهيهت

ٌَحعول ؿىل اًلمـية ٔبو اذؿاء ٌَمصط ًَيىون ٔبكصة ٕاىل ذمازساث اًشظة  س ياسة ثـشية اؽلصيغ ًيـرتف تبٔهَ ًيس ظاحة ؿاُةٍ 

َّ اؿرتاف مُ  ٔبو  اًياش يف اؽلثول ٔبمام ٔبحس ُشٍ اٌَجان حىت وٕان اكن ظاحة ؿاُةٍ  َىصُُ اًلري ٔبذاليق ُو ما يَ  ابجلصم. ُشا اًسَوك قٍ وز

من اًرضائة. اًشظ أْلول ٔبن حىون  ؾصضت مشوؿا ًحيؽ س يازاث جمِزت ٌَمـاكني تسهيًا مـفات ؾصتيةٍ  زلوةلٍ مثاًل  صرنُ احذياح. بَ 

شا ؿاذلٌ  يف حس راثَ. فضي اؽلشوغ يف ٕايعال اًس يازاث ٕاىل مس خحلهيا ْٔلن  ؾيسك صِاذت من اٌَجان اـلخعة ثفيس ابٕلؿاكة ُو

ن اٌَجان ٔبظححت ثخلاىض ٔبموالا ًرصف صِاذاث إلؿاكة، حبير فاق مثن اًس يازاث مثيالهتا يف اًسوق، نام ٔبن ؿسميي اًضمري م

جتاز اًس يازاث ٔبكٌـوا ازلوةل ابهـسام من يس خحق مثي ُشٍ اًخجِزياث وأْلفضي هلم اس خزسام اؽلخوافص يف اًسوق. كُي ل ابعل ؿَيم 

 حلاًخَ ٕان اكن يوخس ؾيسان هؼام حمحط وِشا؟! جمِزتٍ  ؿىل س يازتٍ  هيف حيعي مـاٌق 

  

 اًعة اًحسيي

 

مبا يعسف ثواخسٍ ابًثالخة مصوزا ابًوظفاث اًضـحية مث اًصديعة ٔكذوية  اتخساءً  يف جممتـاثيا يحسٔب اًخساوي جك اًوسائي اًسِةل

ٌَجوء ٕاىل ظحية ؿام مفرخط. اًسخة يصحؽ ٕاىل ضيق راث اًيس ٔبو راث اًفىص. ٕاىل ُيا  ضعص اؽلصيغ اضعصازاً اًعيسلِن، مث يُ 

ٔبتسا. ُيا يحسٔب اؽلصيغ ابًححر ؾن  يٍّ وِ رْي سَ صط كَ وأْلمص كري اكزيث، ًوىن ما حيسج تـس فضي اًعة اًلصيب احلسير يف ؿالح اؽل

يف ظة تسيي ٔبو حىتَّ ذخال ًيرفف ؾيَ وظبٔت اؽلصط، ٔبو ًيسمـَ ما يمتىن سامؿَ. ُشا يَجئيا ٕاىل ذزاسة  بٓدص ٌَـالح ممتثالً  ٌفشٍ مَ 

اًضـورت. ٕان تـغ زلافاثيا اؿلَية ػاُصت اًعة اًحسيي ومسى ٕاسِامَ يف ؿالح اؾلمتؽ وختفيف اؽلـاانت، تي واحلس من ثفيش ازلخي و 

و نشضل  -ابُغ اًخلكفة ؿَميًّا  ثَـخرب اًعة اًلصيب اؽلثخت وثؤمن تيجاؿة أْلؾضاة واخلَعاث اًلري همييائية. لك ُشا حيس ما ذام  -ُو

 حيلق اًِسف من ذحص اؽلصط وختفيف اؽلـاانت. 

  

ة ٔبو ختفي حَّ ؿَمية مـصوفة  ؿىل ٔبسٍس  ري مدينٍّ ف مـاانت ٔبو ٕاحساج صفاء، ًىٌَ كاًعة اًحسيي ٕارًا ُو لك ما هيسف ًخحسني اًّعِ
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مسزوسة مـمتست، ٔبو ػل يثخت جناؾخَ مبرخرباث وجتازة ؿىل اًخش حول اًـاػل. ُشا يضمي اًـسيس من ظصق اًخساوي نلوت إلكٌاغ  ٔبو

، حىتَّ تبٔحسج اًـالخاث يف ٔبي ماكن ؿىل سعح ل يصىج صفا ًك مصٍط خّسًا  ٔبو كوت إلميان. ٕان اًخحسن يف احلاةل اًيفس ية رمم   ٍؤ

ةل ٔبو اؽلخجاوسة، ٔبي تيفس ٔبؾصاط اؽلصط ؾن ظصيق ياًىصت أْلزضية، فال جس هتن تَ. نام ٔبن اًِوميوابيث ُو "اًـالح ابًعاكة اؽلث 

واذ اًعحيـية اؽليدشت حوًيا، مذجاوسة مـَ، واًيت حنعي ؿَهيا من اؽل حيويةٍ  ثلوية مصانز اًعاكة احليوية جبسم اؽلصيغ تواسعة ظاكةٍ 

 ! ٕاهَ اًـالح ابًيشء وضسٍ وفيَ حتفزيٌ فِم صيئاً بٔ هحاثية اكهت ٔبو حيواهية ٔبو حىتَّ مـسهية". ؾيسما كصٔبث ادلةل اًساتلة ْٔلول مصت ػل 

 من اؽلاء! س متسٌ ٌَجسم تيفس اًـةل اًيت فيَ وَكَ مُ 

  

ندضف ٔبهَ َكام كةل وس حة اؽلسخة َكام اسذاذث وسة اًضفاء، وشلضل فلاًحية ا ؿاماً  036هـم ٕان ُامنان واضؽ ٔبسس اًِوميوابيث كدي 

ما ُو زس اًيخاجئ إلجياتية ٕارًا؟ اجلواة يمكن يف ظصيلة اًـالح، حير يلوم  %. حس ياً 77 ةًِا تًس ح انً ىوّ أْلذوية يىون اؽلاء مُ 

ـصف زذوذ ٔبفـاهل اًـاظفية واجلسسية واًـلَية جتاٍ ٕاساءاث نثريت ؾن لك يشء يف حياثَ، ًي اؽلـاجل ابجلَوش مؽ اؽلصيغ ًيسبهٔل ٔبس ئةلً 

حاؿَ ي وما ل يفضي، وحاًخَ اًيفس ية، وثبٔثٍص تسزخاث احلصازت، وظِ فضّ اًعحيـة، مثي اًصَيضة اًيت ميازسِا، ؤبهواغ اْللٔك اشلي يُ 

ومواؾيس اسديلاػَ. ٕاهَ يسبٔل ؾن لك يشء  الاحامتؾية يف اؽلزنل، وَعهل، وظحيـخَ، واًضاكوى اجلسامهية اؽلخىصزت، وخماوفَ، وهومَ

ؾن مس خوى اًعاكة احليوية زليَ، مث ٕاؾعاٍؤ ازلواء اشلي ميازي  مذاكمةلٌ  يف حصهيخذَ إلوساهية واجلسامهية وتشضل حىون ؾيسٍ ظوزتٌ 

فٕان اًـالح يحسبٔ  . ابدذعازٍ َكام اكهت اس خجاتة اؽلصيغ ٔبكوى واًضفاء ٔبزسغ متاماً ظاكذَ احليوية ابًضحط. وَكام اكن اؽلس خحرض ميازهل 

 ويًهتىي تي ويمتحوز جبَوش اؽلصيغ مؽ اًعحية.

  

حَّة يف جصيعاهيا ؾيسما ٔبوضبٔث مسدضف  ٌَِوميوابيث تبٔموال ذافـي اًرضائة. ٕان الاهخلاذاث حيَنا ٔبن  ُشا ما ذَعت ٕاًيَ وسازت اًّعِ

حباج اًـَمية. احلق يلال ٔبن وس حة مصاتذي اؽلسدضف  من ٔبنرب ٕارا دضفت ؿىل اْلٔ  مَموساً  مثي ُشٍ أْلموال ميىن ٔبن حتسج ؿائساً 

يا كام فصيقٌ  اؽلصىض سة اًخحسن ٕاحعايئ ابًـمي ؿىل ٔبزكام اًـالح واًضفاء ووِ  ٔبكٌـت احلىومة ترضوزت ثوس يـِا تسل ٕاكالكِا. ُو

يا ابًخبٔهيس ًوىَنم يضـصون ابًىثري من اًخ  هنائيةٍ  ن تعوزتٍ وْ ضفَ ل يُ  واًصىض ؾن اًـالح ًيثخت ٔبن اؽلصىض حسن اؽلصثحط ابًزَيزاث. ُو

ةل ٔبو اًخجاوس ية يابًعاكة اؽلث اًـصتية تبٔهَ اًـالح ٕاىل يمكن تيت اًـةل تبٔن ثـاجل اؽلصيغ ل اؽلصط. من ُيا وضبٔث حصمجة اًِوميوابيث 

 "اًـالح إلحيايئ". فضهل رسعياً ما ب   ٔبو

  

هبا. ما ثفـهل ثطل اًودزاث راث اؽلواضؽ اؿلسذت ُو حتسني اًوػائف  احلسير ظويال ؾن إلجص اًعيًية مفـؼميا كس مسؽ سيًن جيُ 

اًـعحية ؾن ظصيق اًخحمك يف ٕاصازاث ومسازاث أْلؾعاة يف اجلسل ؾن ظصيق اًودز. ٕاىل اًيوم فضَت إلجص اًعيًية يف ٕازحاث 

م. وميازَِا اًـالح ابًعحيـة ٔبو ابًعاكة ويضمي خرفيف اْلٓلً و  جناؾهتا يف اًـالح ًوىَنا ثحل  ٔبحس ٔبمه اًوسائي ًخحسني اًوػائف مؤكذاً 
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شا ما سًذحسج ؾيَ. فؼل يىن يف ديال اًاكُن اًحوري يويس يف  ٔبهَ س خلام مسازش ومصانز حمتحوز حول اس خزسام  1700اًصييك ُو

اؽلامزش ٕال وس يةل  يف ثواسن اًعاكة ذاذي ٔبحسامٌا وما نفُّ  ون خبَيٍ لصّ اًىف يف جسزري ظاكَ اًىون ٕاىل ؿالح. ذمازسوا اًصييك يُ 

 ٕلؿاذت اًخواسن اًىوِن واًخساوي اشلايت ٕاىل ٔبحساذان. وؿىل اًصمغ من ٔبهين اًخليت ابًـسيس من ذمازيس اًصييك، تي وابؽلخساوين تَ، ٕال

دلـية أْلمصيىية ٔبو خمربَي. هفس اًيديجة ذَط ٕاٍهيا مصنز ٔبحباج اًرسظان تربيعاهيا واؿَمّيًا  ميىن ٕازحاثَصيئًا  ٔبهين ػل ٔبصـص ٔبن تَ

ؾوا من أْلساش اس هتسافِم ؽلصٍط  ذَّ ٌَرسظان. زَ  ، وتبهٔنم ٕان فضَوا يف كذي ذَية زسظاهية فشضل ـنيَّ مُ  ؿَهيام ذمازسوا اًصييك تبهٔنم ػل يَسَّ

ؾون، ؤبهَ ل ثوخس ٕاجناساثٌ   وٕاّل فَن يسم  ظحا تسيال يف ُشٍ احلاةل. ل يـين ٔبن لك اؽلخساوين ُمسَّ

  

و خسيسٌ  كسميٌ  ُياك فصغٌ   مزمنٌ   ٔبػلٌ ًيهَل  ٔبو اؽلياذات ٔبو إلزخاغ اؽلوضـي ٌَفلصاث. ُيا يصحو من ٔبكََق  اًىريوجصانخيم ميازش مٌش أْلسل ُو

من اًؼِص ٔبن ثيفؽ ؾعا ٔبو يس اؽلامزش يف ٕازخاغ فلصاث ػٍِص ٕاىل ساتق ؾِسُا، فيرف أْلػل ويسىن اًسِس. ذزاساثيا ٔبػِصث  انتؽٌ 

ابؽلمصضني وكسماء اًحسو، ٕاىل تـغ ٔبظحاء  ابًيعاتني، مصوزاً  يوغ من اًخساوي من لك ٔبظياف اؾلمتؽ؛ اتخساءً متاسح ذمازيس ُشا اً 

 اًـؼام، وتشضل فاًيخاجئ ثخفاوث حسة اخلربت ومصحةل اؽلصط.

  

اًرصغ تـس اًخزَط  ثوظهل ٕاىل ؿالح خسيس ًـَخَ؟ بٔو ثًض يط ازلوزت ازلموية ابؽللياظيس؟ ٔبو ؿالح ساؾامً  ًو خاء رسٌط  مارا ٕاراً 

)اًخلَيسي واًحسيي(. اًفصق سِي َعومًا  ؾصيغ وواض تني اًيعة واًضـورت واًعة واحسٌ  من لك أْلزواخ اًشيصت؟ ُياك دطٌ

ؿَميا، تي ام اًضـورت رضة من  وٕان اكن كري مثحتٍ  اًحيان ؾيس أْلظحاء، وسيسِي ؿَيم اًخفصيق ْٔلن اًعة اًحسيي هل ٔبسٌس 

 الاحذيال. 

  

م اؽللسمة اًعويةل واًساتق رهٍص مـصوف سَفا؟ اجلواة يخَرط يف ثـساذ اًعصق واًوسائي اًيت ميىٌم تواسعهتا كس جسبٔل، وًِ ُيا 

من مواظييم مبا يياسة احذياخاث اًحسل ابدذالف فئاهتم اًـمصية ومذعَحاهتم اًعحية. نام ٔبن اًعة اًحسيي إبماكهَ  ؿالح بٔنرب وس حةٍ 

لس ٔبزخت مصنز اًخحمك ابؽلصط واًوكاية أْلمصييك ٔبن  مصاط اًلري ؾضوية واؽلزمٌة ؿىل حسٍّ ٔبن يس خوؾة اًىثري من اْلٔ  % 06سواء. ًو

هفس ية خمخَفة ثخفاوث تني إلحداظ ٕاىل اًلَق ٔبو إلحساش  من مواظيهيم فوق ارلسة وارلسني من اًـمص يـاهون من ٔبؾصاٍط 

ثبلٔك وكت  ابحليات راهتا. لك ُشا كس يفصط هفسَ ؿىل صك ٔبمصاط ؾضويةٍ  سِن الاُامتمابًفضي ٔبو حىت هلط الاُامتم اًـاظفي وثَ 

سواء. ٔبان ُيا ل ٔبحلكم ؾن ٕاًِاء هحاز اًسن وٕاضاؿة وكهتم، تي ٔبذؾو ًالُامتم هبشٍ اًفئة اؽلِمضة من  أْلظحاء ومزياهية ازلوةل ؿىل حسٍّ 

 اًعة اًلصيب ٔبو اًحسيي.  مواظييٌا جك اًوسائي اؽلخاحة سواءٌ 

 

ز تبٔن لك ما كس ل ييفؽ مزنوغ اًرضز. اًـسيس من أْلذوية اًزاَعة ابًلسزت ؿىل ختفيف اًوسن وثلَيي اًضِية ثرض ٔبنرث ذما ثيفؽ. شِّ ا حنُ ُي
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 فحط اؽلمكالث اًلشائية ٔبو اًفيخاميياث ٔبو أْلذوية اًـضخية، فٕان اًىثري ذمال ثَ  -ٕان ُوخسث  -ومبا ٔبن مـامَيا اؽلصنزية ًخحَيي أْلذوية 

سّمم. كس جس خلصة وثؼن ٔبهَ ًو حعَت حالث جسمم ٔبو وفات ًـصفٌا هبا. احلليلة ٔبن اًـسيس من اًياش ميوث ومن مئل ظيسًياثيا مُ 

ْٔلن اًسم كَيي اًرتنزي ويرتاا  يف أْلوسجة مؽ اًزمن اكؽلـاذن اًثليةل. ُيا سبٔرهص ذزاسة كاًحًا  مسمم، اًعـة ٌَلاية زتط اًوفات تسواءٍ 

ط ٔبذوية ظة الايصفيسك اًِيسية راث الاس خرصاح اًـض يب يف مسيية توسعن أْلمصيىية. كامت ازلزاسة تفحط ما كامت ؿىل حف

لالث من ٔبذوية ثحاغ ؿىل اًصف تسون وظفة ًٔلمصاط اًخس يعة اكًزاكم واًىحة واؽللط حىت إلمساك واًعساغ. ثحني حتخويَ اًحِ 

اًية من اؽلـاذن اًثليةل اكًصظاض، اًزئحق واًززهيخ. ُيا حتوًت ازلزاسة ٕاىل من لك مخسة ٔبذوية حيخوي وسة ؿ تـسُا ٔبن واحساً 

كوي تني  حماوةل زتط تـغ أْلمصاط اًلري مفرست زلى اًـصكية اْلٓس يوية )اؽلس هتطل أْلسايس ًِشٍ اؽليخجاث(، فاثضح وحوذ زاتطٍ

ذاذي اًولَيث  ِاوجسويل  ُاس خرياذيسمح ابجشيـي  حالث اًرصغ، اًخَّف ازّلماقّي وثبٔدص اٍومو. وذَعت ازلزاسة ٕاىل وحوذ ذَيٍ 

 فة حتت تيس اؽلمكالث اًلشائية ٔبو اًـضخية اؽلًضبٔ.عيَّ احلعول ؿىل حصديط ْٔلهنا مُ  لريتاؽلخحست 

  

 اًححر اًـَمي

  

س من أْلحباج واًعصق ٌَمزي ؾن ؿالح لك أْلمصاط اؽلخواخست، وابًخال فاؾلال مفذوخٌ حاًيًا  ن اؽلـصوف يف اًعة ابًرضوزت كعوزٍمِ 

كال اًـصة "ما حم خسلك كسميًا  ًوىن ػل هححر حنن ؾن ؿالح اجلسيس وحنن مثلَون جك أْلوتئة اًلسمية؟ سٌ اًـالحية. ُشا َكَ حيّ 

من مزياهية اًوسازت اًيوم ٌَححر  ضل. ٕان جمصذ جسزري تـٍغ  ًن حيَِا ٔبحسٌ  -كسميِا وخسيسُا  -مثي ػفصك" ولك مضاَكم اًعحية 

 ص واجلاذ يف اًححر فبٔهت ٔبوىل إبجياذ حَولٍ يف اؽلس خلدي اًلصية. ما ذام ؾيسك اًـامي اًخشي اؽلحخىِ خّسًا  َمي س يوفص اًىثرياًـ

نام فـي  -امزش يضحي تيفسَ من مُ  ًخحسني صخم. ُيا جية ٔبن ٔبسرتؾي اُامتمم تبٔهَ ما ؿاذث الاتخاكزاث اًعحية رضتة حغٍّ

رما اًـؼل وحَتمكِا جصوثوهولث مـلست. ٕان  حازتً ًـميل ؾِ تي ٔبظحح اًححر ا -اَين فَميج  ؾن زَيضة حامؾية متخس ًـلوذ يصؿاُا اؽلال، ويُلّوِ

ًٔلمي يف اًخوظي ٕاىل ؿالح ٔبو س حق صي. ثعوز ٔبن ْشاكث ثعييؽ ازلواء  حة اًـصة اًضسيس ٌَـمي اًفصذي يضيؽ لك تعيٍط 

ثعوزاهَ، تي ام  مَيون ذولز ؿىل مسى زالج س يواث ًك ذواءٍ  137لان اًـمالكة وشنة خالهسو مسير الكين وْشنة ًييل ثيف

كة وسيذوفص ضل س ية ؿىل لك ذواء حىدضفاهَ. ُيا جس خلصة، ومن ٔبين ًيا مبثي ُشٍ أْلموال؟ ٔبوكف اًرس  10وثيفلان مَياز ذولز 

 يلَلين ًيس هسزت اؽلال تي ؿسذ اًس يواث ومن أْلفضي ٔبن ثحسٔب اْلٓن. اؽلال اًالسم. ما

 

ًىٌم ما ًست جس خعيؽ اًحسء يف اًس حاق  -ؤبهت ابًعحؽ حمق  -ٔبو س يدني ازيدني ضوئيدني  زمبا يحسو ضل ٔبن اًلصة يس حلٌا ثس يةٍ 

جيمؽ  ؿة. ل يس خَزم أْلمص مٌم ٔبنرث من بٔن ثضؽ هؼاماً يمكن يف ثوفص اًـزمية واخلرباث اًضرعية اؽلوسّ  وتخلكفة ٔبكي تلَيي. اًرسّ 

من اًححر  ًَُيعيَّف نفصغٍ مثاًل،  ثس يط. ٕان ٕاجياذ حي ؽلضلكٍة مثي هلط اًخلشية يف تسلك واحسٍ  يي ُسٍف اخلرباث تحـضِا يف سخ 
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اًـَمي، ٕان ٔبهت وظَت زلمع ظـام اًساكن ابًعصيلة اؽلياس حة، نام كُيِض ؿىل ثضرم اًلست ازلزكية ابزلكيق واؽلَح وابيق أْلظـمة 

يٍة هحريت من مواظييم ُو ابًخبٔهيس حبر ؿَمي. ومارا ًو هؼمتاؽلسَعة ابًيوذ. نام ٔبن اؾامتذ جصوثوهوِل ؿال ّيِ ـَ فصيلًا  حٍ ًرسظان يفذم ت

ؿىل ازللئي اًىمييائية اؽلـصوفة حاًيا؟   ؾيسك مـمتساً ـنيَّ مُ  من اًىمييائيني اًيجحاء مؽ ؿسذ من أْلظحاء ًخعويص حتاًيي مدىصت ؽلصٍط 

 ؿالِج خسيس ؽلصط مـني فِشا يـخرب س حلا ؿَميا. ًربثوهولٍ ٔبًيس ُشا ابًححر اًـَمي؟ ٕاهم حىتَّ ًو ثوظَت 

 

ُياك اؽلئاث من أْلمثةل اًسِةل اًخعحيق واًيت حيخاهجا وظيم. ويف ٔبزياء مصاحـيت اٍَنائية ٌَيط كصٔبث ؾن اًصاب جبائزت هوتي ٌَعة 

ْٔلن ؾلاز  و"ٔبوموزا" من اًياابن ابجلائزت مٌاظفةً    ؿلازيب اًعفيَياث. هـم فاس ؿاؽلان: "اكمدي" من ٕايًصيسا، وٕارا هبا ثُـعَ 0613س ية 

ذزاسم مـسل مصط اًـم  اٍَنصي، وذاء اخليعياث اٌَمفاوية، تي ام "يويو ثو"  َ ثضكٍ "ٔبفريميىذني" اشلي اندضفاٍ، دفضت مض خلاثُ 

ي كَي مـسلث اًوفات زلى مصىض يف اْلأكذميية اًعيًية ٌَعة اًخلَيسي اًعيين، كس اندضفت ؾلاز "بٓزحمييًسن" اشلحاًيًا  اًيت ثـمي

مَحوع. ؿََت جلية خائزت هوتي الادذياز تبٔن "اًخبٔزري اًـاؽلي لندضافاهتم واًفوائس اؽلرتثحة ؿَهيا ٌَخشية يه فوق  اؽلالزَي ثضكٍ 

 احلعول ؿىل هوتي ل يس خَزم ٕال اًـمي ازلؤوة اـلَط ٔبَّيً اكهت ٕاماكانثم. اًلياش". ٕاراً 

 

ثس يعا ؾن ذاظية اًمُكُون اشلايت زلى مصىض وابء هلط اؽلياؿة اًخشية اؽلىدسة، واًيت ؿَمّيًا  حبثا وخزيتٍ  فرتتٍ  نام ٔبهين كصٔبث كدي

تسون ؿالح! ٔبس خحيي ظسكا ٔبن  اً ي ٌَمصىض حىت هخـصف ؿىل من ماث ومن تلي حيّ ؿاما. ؾيسان ل يوخس جِس  10كس متخس ؽلست 

حسة  -ذوية اًـاؽلية يف ػصف س خة بٔصِص، ثخَرط يف حىوين ٔبقض ية ثشية ظازث معَة لك ْشاكث اْلٔ  زم ؾن ٔبحباٍج حسِّ ب  

ٕاىل حيواانث ٕاىل اوسان. ٔبظحح ذمىٌا منشخة أْلؾضاء  ؿىل زكائق ًخحايك أْلؾضاء اؽلصيضة، تسل اًلفز من ذالَي ثس يعةٍ  -اًعَة 

 ومتت جتصتة اجلزئياث اًفـاةل ؿَيَ تيجاخ.خبصيعة حييية خمعوظة ؿىل زكائق ْٔلقصاط اًخجصتة. ٔبول منورح جنح اكن ًخجَط ذموي 

 

فأْلفضي ٔبن ثحسٔب مبا حيخاخَ وظيم؛ مفن أْلوظان ما يفذم هبا ٔبمصاط مـسية وظفيَياث، ومَنا  ؾيسما حىون لك الادذيازاث مذاحةً 

ٕاضـاف ص حاتَ ٔبو ص خاء ميىصوابث ثدٌاوة ؿىل  من ييرص اجلوغ وسوء اًخلشية ٔبظفاًِا، ومَنم من هَتُّة ؿَيَ لك موْس ظيٍف 

وٕاُالك ص يوذَ، وٕان ضاق تم احلال ودضث ل حتسن ٔبَّيً ذّما س حق فَخححر يف اؽلخوازج من اًعة اًضـيب ؾيسك ورضل ٔبضـف 

ؤبن أْلؾضاة راث دواض فصيست، وًىٌم ل ثـصف ا  ابًضحط يًدلي ٕاؾعاٍؤ  إلميان. هـصف ٔبن اًـسي فيَ صفاء ؤبن اًسواك مفيسٌ 

اًزمن ًيـاجل مارا! ِاحبر ؾن ظـام تسلك اًعحي واًضاز. ٕاحبر يف هحااتث موظيم اًربية. ِاحبر يف ٔبهناز ْٔلي مصط، ؤْلي فرتت من 

وصازي وحباز ؿاؽلم اًـصيب ؾن مواذ ذام ًخثخت ٔبو ثيفي مزامع صـحية. ٕاهيا حىت ل هـصف اًلمي اًلشائية وؿسذ اًسـصاث يف وحداثيا 

  مرصاؾيَ لندضاف لك خسيس.ؿىل اؿلَية وظـامٌا اًيوسم. اًحاة مفذوخٌ 
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 اـلخرباث

 

ٔبزيس ٔبن ب ؾّصِفم ابزلنخوز فيَوماِن، ُيسي اجلًس ية احلاظي ؿىل ذنخوزاٍ اًخحاًيي يف اًلست ازلزكية. ُشا اًصخي كام تـمي ػل جس خعؽ 

ـي فلام تـمي اثفاكية هلي حول ابًف ظلريتً  ذول حىت مذلسمة ٔبن حتصسٍ مبثي ُشا الاهدضاز. يؤمن فيَوماِن تبٔن اًـاػل كس ٔبظحح كصيةً 

مصنز دلؽ اًـيياث حول اًـاػل ٕاىل مـمهل يف قضون  0666خمربي مـصوف ٌَخش من  اًـاػل ٕليعال ٔبي ؾيية ذم ْٔلي حتَييٍ 

ٔبًف ؾيية يوميا تسكة مضيت هل اؿرتاف لك ُيئاث اـلخرباث زالزني مداي حوال مائة ٔبًف حتَيي ؿىل و ساؿة. جُيصي مـمهل يف م 10

ساؿة ٔبدصى من اس خالم اًـيية تـس ٕاحصاء ما  10قضون يف   اًـاػل اًلصيب. يصسي اؽلـمي اًيخاجئ ٕاىل اًربيس إلًىرتوِن ًك ؾييةٍ يف

ؿَهيا تـشت يف اؽلائة من اًخلكفة اًفصذية ًك مَنا. يلول فيَوماِن ٕاهَ حيؼل تفحط مخسني ابؽلائة من هعف ساكن  حفعاً  53يلصة من 

 خلكفة ويفرص تبٔهَ اجن مزازغ. ا  من اًعـة ٔبن ثيجز يف تسلك ما اس خعاغ اجن اؽلزازغ اًعموخ فـهل؟اًـاػل تيعف اً 

  

كدي ٔبن جتية ٔبزحوك ٔبن ثبٔذش حوةل يف مـامي وحساثم اًعحية تي وحىت مسدضفياثم اؽلخرععة ًرتى ما ميىن ٌَىثري من اًيؼام 

. اًرس يمكن يف ثيؼمي اًـمي وَمْىٌَيَخَ حبير يخ ًك مَيون َعَية، ويسم  تؼ "س خة  ضاءل احامتل اخلعبٔ ٕاىل زالزة بٔدعاءٍ ٕاجناٍس

ام نثري. وٕارا نيت حصى ٔبن ُشا مس خحيي فاًِيس  س يجام". ُشا اًيؼام اذرتؾخَ موثوزول وجسري ؿَيَ ْشاكثٌ  نخويوات وتوييج وكرُي

 فرتت اًلشاء ؿرب ظياذيق اًعـام تيفس مـسل ثثخت ضل ٔبن هؼام ٕايعال اًوحداث من تيوث اًـامل ٕاىل ملص ٔبؾامهلم يِت لك يوم يف

يِت ثوظيَِا. ًوىن زاتعة  فلط كس حيعَون ؿىل ظـام ػل يعحخ مبياسهلم من مضن مَيون وحدةٍ  اخلعبٔ. ُشا يـىن ٔبن زالزة ٔبصزاٍض 

ً  -احلاظةل ؿىل خائزت ٕايزو  -هؼام اًخوظيي ُشا )ذتَ ول(  ا  من خمخرباثيا متطل  واحسا حيعي لك س خة ماليني ثوظيةل! ثلول ٔبن دعبٔ

  من ُشا؟ٔبَيّ 

 

زلًوخم جيصي ؿىل مس خوَيث ؿست. حتاًيي ازلم اًاكمةل  زربي مذاكميٍ مِ  ًخضؽ لك ُشا يف خميَخم وبٔهت ثـمي ًيؼامٍ اًوكت حان اْلٓن 

لك اًخحاًيي اؽلـلست ومن  موسؿة ؿىل حمافؼاث تسلك، تي ام ووس حة اًِميوخَوتني وحفوظاث ازلم واًرباس ميىَنا ٔبن ثُيَجز يف ؿست خمخرباٍث 

ٔبو ٔبزيني مصنزيني. هبشٍ اًعصيلة ميىٌم اًخحمك يف اجلوذت، اس خزسام اًخلٌية يف  تيَنا اًِصموانث والاسزتزاغ ميىَنا ٔبن ثِت يف خمخربٍ 

حن اجلوي % من اًخاكًيف زمغ ٔبهَ يس خزسم اًض76اًفحط واًفصس وٕازسال اًيخاجئ ومن مت ختفيغ اًخلكفة. فيَوماِن اس خعاغ ٕاًلاء 

. فِي ما ًست جضم ٔبيضاً ـة ابزلول اؽلخلسمة ومـمتست تي واس خعاغ اًرتب عيَّ ادذحازاث مُ  ًواسم اًرسيؽ ؤبحسج اؽلاكئن اًخىٌوًوحية و

 يف جناؿة اًيؼام؟
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 :انس ادِس انْفَصْمُ 
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من إلوسان اًـامي ًيس متص اًيؼام يف  س متصّ مُ  اًلواهني، تي وحتسنيٍ من ازلواء و  مذواظيٍ  أْلهؼمة اًعحية اًياحجة حتخاح ٕاىل ذمعٍ  لُكّ 

ـعيَ الاس متصازية. ًىن ؽلارا ذما جية َعهل حىت متىن هؼامم من اًًضوء وثُ تـضًا  ذسمة اؾلمتؽ ويخعوز. يف ُشا اًفعي سًٌاكش

 ػل ابًخعويص وىزذاذ حنن احنعاظا؟ييجح اًـا

 

ذاض، كام مسيٍص تخلكيف ٕاذازت اًخعويص توضؽ دعة ًزَيذت ذذي اؽلسدضف  من ٔبخي ذفؽ  ؽلسدضف  حىوسم فيَ حزءٌ مثاًل  سبرٔضة

 ًىن اؽلسيص اًخعويصي كام تخجاُي لك اًخال: ،حاكًيف اًعياهة

 ذ ؿسذ اًزواز ويسِي اسديـاة اؽلزيس مؽ ثوفري اًوكت.ذاحتسني اؽلساذي واـلازح ؤبماهن اًوكوف حىت يز  -

 تعوزت ذواهئا. ةمعحوت ثوؾويةً  ـصط ؿَهيا ٕاؿالانٍث ثَ  ية اخلازحية ًشاكث ذواءٍ ثبٔخري اؽلساحاث إلؿاله  -

 ؽلوػفي الاس خلدال وإلذازت ًخحسني ذسمة اؽلصىض وثلَيي مـاانت روهيم. ثلسمي ذوزاٍث  -

 ٔبسِي ٕاىل مدخلاٍ. ومصيٍغ  حتسني اٌَوحاث إلزصاذية يف اؽلمصاث ذما جيـي وظول لك سائصٍ  -

 اخلسماثو  أْلذوية مكية فذلي ٌَمرخرب وجسالث اؽلصىض حىت ثِت اجلسوةل وحساة اًخاكًيف جىفاءت ٔبنرب يسٍ خس ٕاذذال هؼامٍ  -

 اؽلِسزت.

ٕاؿالهية ثـصط اخلسماث اًعحية اجلسيست ٔبو ما يمتخؽ تَ ٔبظحاء اؽلسدضف  من اًىفاءت مؽ جتسيس اًاكفذريَي احلاًية وثبٔخري  وضؽ صاصاٍث  -

 ؿاًية اًىفاءت. يافةٍ اؽلساحاث اؽلِمةل ًشاكث ض 

 يدٌاسة مـِم، ويحل  اؽلسدضف  يف ذسمة اؽلصىض ظوال اًيوم واٌَيةل تفاؿَيةٍ  مبأًلظحاء يِت تـسٍ ثليري ٔبوكاث َعَِم  َعي اس خخيانٍ  -

 ٔبنرب.

فة  حتسني هؼام حتعيي اًصسوم من ْشاكث اًخبٔمني، واًحسء تيؼامٍ  - تخلس يط ُميرسَّ ثلس يعي يضمن حعول اؽلصيغ ؿىل َعَيخَ اؽللُكِّ

 مٌخؼم ٌَمسدضف . وثوفري ذذيٍ 

 خسيست ٌَـالح. ن من سَسةل اًدضريط وابًخال فذح بٓفاقٍ ّسِ اًححر ؾن هواكط يف اًخجِزياث اًعحية مبا حيُ  -

مـزوةل ثعَح ٌَـة يف حو بٓمن من ذون ٕاسؿاح،  ٕاؿاذت ثعممي اجلزء اـلعط ًٔلظفال وقصف الاهخؼاز حبير يض متي ؿىل قصٍف  -

 ّحِة اًعلاز واًىداز يف سَيزت اؽلسدضف .ُخح ً 

 مص.احة وحىصاز اًزَيزت ًو اس خَزم اْلٔ ووسائي ضيافة ومعاؿس حىت يضـصوا ابًص  حتسني ذسماث اًزواز من مصاحيغ وقصف ظالتٍ  -

ذت فـاًية اًـمَية ٕاكَميية ٔبدصى ًخحويي احلالث مَنا وٕاٍهيا مؽ ثحاذل ذوزي ٌَعامق اًعيب ذما يسِم يف سَي اًخـاون مؽ مسدضفياٍث  -

 اًـالحية.
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جضجيـية ٌَموػفني وأْلظحاء، تي واؽلصىض اؽلثاًيني  يف تـغ أْلكسام اًيت جض خيك اؽلَي واًلعوز مؽ وضؽ لحئةٍ  ثـيني ذماء خسيستٍ  -

 ٔبو اؽلخربؿني ازلوزيني ابزلم ٔبو ابًوكت.

 ُاذئةٍ   زفؽ كمية اًىضف اؽلحسيئ واًخحاًيي مؽ جضليي موس يلمسيصان اًـزيز حصك لك ُشا واًـسيس اًـسيس من أْلفاكز وهعحَ ابًخال: 

 ابؽلمصاث!

  

 مٌؼومة اًزتويس

 

دي فبٔول ما س هيوضل ُو مكية ازلواء اؽلس هتَىة واًـسذ ص حَ اًالهنايئ من اْلٓلث من كَ  ٕارا حعي وذذَت مسدضف  ختععياً 

خضم ومس متص من ازلواء جك ٔبهواؿَ. حاكمي اخلسماث  وأْلذواث راث الاس خزسام اًواحس. ٕان مٌؼومة اًـالح حتخاح ٕاىل ٕامساذٍ 

بٓمٌا ومس متصا من ازلواء اجليس واًيوؾي ؿىل حس سواء. ُيا جية ٔبن هلسم احذياخاثيا ٕاىل تضؽ ٔبكسام: ازلواء كَيي  يخعَة حزويساً 

ٔبهت ثـصف تبٔن كواهني ظحـًا  مىدضف.ازلواء اًلري ؤبذريًا  وازلواء مٌهتىي احللوق، ،وازلواء ؿال اًخلكفة اًرضوزي ،اًخلكفة أْلسايس

ذوايئ يِت جسجيهل. ُشا يـين ٔبهَ تدسجيي ازلواء ل ميىٌم  من الاحذاكز ًك حزيءٍ  اؽلَىية اًفىصية ثضمن فرتت ؾش س يواٍث 

 ٔبول من اًشنة اؽليخجة وؽلست ؾش س يواث. كس يحسو ُشا سيئا ضل ؤبهت يف ٕال تخرصحيٍ  - يةىيف اً حىتَّ ًو نيت ثـصف  -ثعييـَ 

وسًذحسج ؾن ُشا لحلا. ٔبهت حتخاح ًك ما مت انذزًا  اًحازحة ٕال دعواث اًسؼل اًخعييـية، ًوىٌم ل حتخاح ًك حزيء مىدضٍف 

حتخاح ٌَمضاذاث احليوية  ٔبيضاً ًٔلمصاط اؽلزمٌة اكًسىص واًضلط واًرصغ، تي وحىت اؽلسىٌاث. ٔبهت  من ؿالخاٍث  اندضافَ ساتلاً 

 عاث إليسس. لك ُشا كس فَلََس حلوق اؽلَىية وإبماكهم ثعييـَ.ومضاذاث اًرسظان ومثح

  

ا مديـا وزحبية: موظوفةٍ  من ٔبنرث زالزة ٔبذويةٍ مثاًل  ًيبٔذش  يف اًولَيث اؽلخحست أْلمصيىية، وابًخال ٔبنرُث

 

ُ  اؽلصنز أْلول حيخهل ؾلاز ًيفوزريوهسني اؽلمكي ًيلط ُصمون اًلست ازلزكية. حعي ًلطٌ يئة اًلشاء وازلواء أْلمصيىية ؿَيَ ؾيس موافلة 

جسجيي احللوق ًالْس اًخجازي تيفس اْس اجلزيء وابًخال احذاكٍز ًٔلتس. ذَط ُشا اجلسال ٕاىل  ْٔلن اًشنة حاًوت جك ذُاءٍ 

ن إبماكهم ًوىٔبّوًل،  . اؽلس خفاذ ُيا ٔبن اًـاػل أْلول يـمي ؽلعَحخ0612َثليري الاْس اًخجازي وتشضل اىهتت حلوكَ اؽلَىية ؿام 

 .ٔبيضاً الاس خفاذت ذما ٔبجنزوٍ واًحياء ؿَيَ 

 

ًخلويخَ ٌسلوابمني. ُشا ازلواء  واًـسيس من أْلمصاط اًيفس ية هديجةً  ازيحيرباسول"”اؽلصنز اًثاِن خيط ازلواء اؽلضاذ لهفعام اًضرعية 
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 .ٔبيضاً  0612اىهتت حلوق مَىيخَ يف 

 

ًوىن ل  0614سرتول يف ازلم زوسوفاس خاثني ٔبو هصيس خوز وثًهتىي حلوكَ يف ؿام غ ازلُون واًىوً رفِّ اؽلصنز اًثاًر يشُة ٕاىل مُ 

 0611جية ٔبن ثًذؼص ففاؿَيخَ ثلازة ثطل ؽلن س حلَ من هفس اؾلموؿة اثوزفاس خاثني )ًيحيذوز( اشلي اىهتت حلوكَ يف 

 .0664س ميفاس خاثني )سوهوز( يف  ٔبو

 

مبثحط مضزة مثاًل  ست ويسؾي ابىهتاء مفـول ما ُو كسمي، وشلضل سبرٔضةًيجاذل يف ثفوق أْلذوية اجلسي كس يبئت رسٌط  ظحـاً 

و اًصاتؽ يف كامئَ أْلذوية اْلٔنرث وظفاً   -. اًىثري مٌا ل يـصف ٔبن هيىس مي ُو هفسَ اوميرباسول اًربوثون ايزوميرباسول )هيىس مي( ُو

 بٔنرث ملَوة اًدضىيي ذما جيـي اًشنة حزمع ٔبهَ رو فـاًيةٍ ًوىٌَ ُمعاوِػٌ ِمْصبيِٓتّ هل، ٔبي هفس اجلزيء  -0661مٌهتىي احللوق يف ؿام 

 ٔبظول امذساذا. حبلوق مَىيةٍ وظحـًا 

  

وبٓدص ًخحويهل ٔبو ثـحئذَ زلواء يوظف ؿىل صك حدوة ونخسولث ٔبّوًل،  فبٔهت حتخاح ؽلُعيِّؽ يًذج اجلزيء ؾيسما ثـزتم ثعييؽ ذواءٍ 

شا يَرط حال مجيؽ ٌَحلن. ُيا ِادذرَص تـغ زخال اْلٔ  وكوازيص ظلريتٍ  ؾامل اًعصيق فلاموا ابس خرياذ اجلزيء اخلام وحتويهل حمَيا، ُو

. يحاغ اجلزيء يف ٔبهياش ابًىيَوقصام، وحيخاح ٕاىل ذربت يف اؽلزح واٍهتيئة ًيعحح ذوائيا را فاؿَية. معاهؽ أْلذوية يف تالذان حاًياً 

َحلوق )ثيفا ٔبو اًعحيـة ابٌَلة اًـربية( ثلؽ يف فَسعني اؿلخةل. ًوسوف ًخعييؽ ازلواء اًفاكس ٌ ًوسوف يؤؽلم ٕان ؾصفت ٔبن ٔبنرب ْشنةٍ 

فاكست ٌَفـاًية. رضل ْٔلن زخال أْلؾامل ل  -تي كي اؽلـحئة حمَيا  -من ٔبذويدٌا اؽلعيـة  ثلصيحاً  يؤؽلم ٔبنرث ٕان ؾصفت ٔبن اًيعف

يف ؿسم  وٕان اكن اكززياً  -اًفـاةل يف ذوائيا. ُشا اًسخة يس خعيـون زفؽ سـص ازلواء ًييافس اؽلس خوزذ فـمسوا ٕاىل ٕاهلاض وس حة اؽلاذت 

تيوًوحية ضس اؽلاذت اًفـاةل مفا ؿاذث اؽلضاذاث احليوية كاذزت ؿىل كذَِا، وتشضل ٔبظحح  سامه يف حىوين حعاهةٍ  -ؿالح ازلاء تيجاؿة 

اؽلس هتطل اًثلة يف ازلواء  لسَ فَ  ٔبيضاً سخة لك ما يف حـحدٌا من اؽلضاذاث ؿسمي اًفـاًية، وحنخاح لندضاف اجلسيس لك يوم. ًِشا اً 

 من حماوةل ٕاكٌاغ اؽلضرتي ابزلواء اًحسيي. اًحسيي واسبٔل ٔبي ظيسل ًيرسذ ضل وكائؽ يوميةً 

  

ًك اؽلـامي ومعاهؽ ازلواء اًـامة واخلاظة، تي وما متخَىَ ذول  م احذياخاث ذًوخم من ازلواء وحصْس دصيعةً لّسِ حان اًوكت ًخُ 

ًخىمتي وجية ؿَيم حلكيف فصيق ٌَليام ابؽلِمة من اْلٓن. زمبا جس خلصة ٔبن  يم اًـصيب. ادلةل اًساتلة كس ثبٔذش س يواٍث اجلواز يف وظ 

يف ٔبكي ٔبساسًا يِت يف مٌؼمة اًعحة اًـاؽلية ويسم  تؼ "كوامئ أْلذوية أْلساس ية حلفغ احليات"، وثـين ما جية ثوفٍص  مواسَيً  هجساً 

ذ لك س يدني. مثي ُشٍ اخلصيعة سرتصسك ٕاىل ٔبهَ ل ذاؾي ًخعييؽ مسىٌاث من وجُتسَّ  1755مئ مٌش ؿام ذسمة ظحية. ثًُش ُشٍ اًلوا

هوؾية. هفس اًيشء ميىن ثعحيلَ ؿىل  اؽلس خوى اًضـيف وحىتَّ اؽلخوسط ًوفصت معاهـِا يف اًـاػل اًـصيب تي ام ييلعيا مسىٌاثٌ 
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ل ميىٌم ثوفري ؾشت ٔبهواغ مفثاًل  تيس مؽ دعخم اًـالحية، اء اًالسم مييض يساً اؽلضاذاث احليوية واًرسظان وهلط اؽلياؿة. ثـساذ ازلو 

يىوان مثاًل  من اؽلسىٌاث يف اؽلصانز اًعحية ومثَِا من اؽلضاذاث. لك ما يَزمم ُو ازيني من اؽلسىٌاث ؿىل مس خويني ًو

وفـاًية. اؽلس خوى اًثاًر سيذوفص يف اؽلصانز  ماانً اًحازاسيمتول وَحغ اؽليفيوميم والكُام جصدط اًرتاة اْلٓن ومن ٔبنرث أْلذوية بٔ 

جك  اؽلخرععة واًصاتؽ يوظف تواسعة الاسدضازي فلط. اًفيخاميياث جك ٔبهواؾِا صسيست اًصدط وثعيؽ يف مـامي ثس يعةٍ 

 أْلصاكل واخلَعاث سواء مؽ اؽلـاذن اكحلسيس واًزهم واًس يَيًيوم ٔبو تسوهنا.

  

، ؤبهت جية ٔبن ثضمن اًيوؾية تيفس الاجتاٍ واًوثريت. مه جية ٔبن جييوا زحباً  حىتَّ جنسف مجيـاً  فم مؽ زخال أْلؾامل رضوزيحاكثُ 

شٍ من ظحاغ ؤبذريًا  واجلوذت مٌافسة ابيق اًـاػل يف اًخوسيؽ واًخوفري يف تسلك. س يحاول رووا أْلؾامل اًلش َكام س يحت فصظة ُو

ن حلوكِم. ُيا هبئت ؿىل اًعامة اًىربى ويه اًسـص. ل جس خلصة فك كصص ٌَرتويغ مبجصذ ٔبن ثضم اًيفس اًخشية، ًوىَنا كاتةلٌ 

ثـين حصمان ابيق إلذازاث من راك اًلصص. شلضل جية احلواز اجلاذ مؽ ُمعيِّـي أْلذوية احلاًيني  ذواءٍ  سَيذت ثسفـَ ازلوةل يف ؾحوتِ 

ج لك معيؽ يف تسلك ذواء ْشة ًٔلظفال تيفس اجلزيء ، فَيس من اؽليعلي ٔبن يًذحير يِت ضامن تلاء أْلهواغ اجليست ًك ْشنةٍ 

هـم سيِت ؾلس ظفلاث ٕلهخاح ذواء حرصي ًك ْشنة ًـست س يواث وما ذام كس مت ؿىل تـضًا.  ًييافس تـضِا حتت ٔبسامء خمخَفةٍ 

ف تني زخال فال مضلكة. ُيا س خجس اًشاكث ؤبهت مالرا بٓمٌا من وساوش اًض يعان واًخيافس اًلري ْشي اًـَن جك صفافيةٍ 

ٔبؿىل. اًرس يمكن  أْلؾامل ًخضمن هلم زسؿة ثرصيف ذواهئم واهـسام اؽليافسة، تي وحىتَّ حتويي دعوظ إلهخاح ٕاىل ٔبذوية راث احذياحٍ 

شا من اؽلس خحيي يف سوق مثاًل،  اؽلَيون وحستصِصًَي  من ذواء مـني جية ٔبن يخيؽ يف مـاذةل اًصب واخلسازت؛ فَيك يصب معيّؽٌ  ُو

 .ٔبيضاً ة من ازلواء اؽلس خوزذ اًلري هؼاسم، تي واؽللضوص خمرتك

 

تشاهتا راث ٔبسس وكواؿس. ثخفاوث وسة اؽللضوص  كامئةٌ  ُشٍ هلعة س خـصط ضل ويه ظياؿة قش ازلواء. هـم قش ازلواء ظياؿةٌ 

شا مصؾة. ثخلسم اًعني وذول تبٔوزواب اًشكية ظياؿة قش ا زلواء فاًخلكفة ثشُة ٕاىل يف ٔبسواكٌا من واحس ٕاىل مخسني يف اؽلائة ُو

ثلَيس اًـحوت اخلازحية تي ام ل حيخوي ؿىل ٔبي مواذ فـاةل. تـغ حالث اًلش من إلثلان حبير يس خحيي اندضافِا ٕاّل تخحَيي اجلزيء 

اان يـمتس ؿىل ثفصيق ذواهئم م يف مـامي مذرععة. كال مسيصٌ  فوا اًشنة درسوا ُز ن ازلواء يف ْشنة زوص اًسويرسية مصت ٔبهَ وموػَّ

ُو مٌؽ اس خرياذ ٔبي ذواء ٕال  اؽللضوص مبجصذ اًيؼص ٕاىل اًـحوت وحمخوَيهتا حىتَّ توحوذ اًـالمة اؽلائية وزمق اًدضليي. احلي اْلٔنرث جناؿةً 

ؿىل ِصَّة من ِكدي وهيهل اؽلـمتس من اًشنة اؽلعيـة مداْشت. ُشا يصفؽ سـص اؽلس خوزذ ويسامه يف ثفضيي ازلواء اؿليل وأْلمه ٔبهَ حيافغ 

ًك ْشنة ذواء ؿاؽلية. حي إلصاكل يمكن يف  اؾلمتؽ. ُيا ٔبان ل ٔبذؾو ٕاىل احذاكز اس خرياذ ازلواء، فدإلماكن وحوذ ٔبنرث من وهييٍ 

ؽ ًِعحَّة اؾلمت هوسيصٍ  ؿساةل احلواز وثوسيؽ أْلذواز. جية ٔبن يًهتىي اس خلالل وهيي ٌَسوق ٔبو ُمعيِّؽ جلزيء، تي واحذاكزك ٔبهت رسعياً 

ؿاذةل ثضمن اًصب ٌَمس خوزذ، الاس متصازية ؽلُعيِّـي ازلواء، وثوفص  جسـريٍ  ٌَجميؽ. سيَسـس اًك ٕان ثوظي ٕاىل س ياسةِ  طلٌ اًيت يه مِ 

ازلواء ٌَمصىض. جية بٔن يًذلي اؽلال تني أْليسي ًيبٔذش ذوزثَ وجتصي احليات. ُشا دعبٔ يصحىدَ اًـسيس من وسزائيا تخرفيغ سـص 
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مس اؽلعيـون ٕاىل اًلش يف اؿلخوَيث اًفـاةل، تي ومييـون ازلواء َكيا حمسزني ضوائق صية مذخاتـة ثًهتىي مبـاانت فيـ ازلواء ؾيوتً 

 تي ام س ياذثَ يبٔثيَ ذواٍؤ يف حلائة ذتَوماس ية. اًضـة ؿامةً 

 

 صة يف تسل ؾصيب صليق:ًـست هلاظ اندضفِا وسيص  ٔبحياانً مؽ اؽلس خوزذين وؾامًلة ٕاهخاح ازلواء ًيس مصحبا  اًخفاوط اؽلشلُّ 

صامال أْلذوية اؽلـلست اًخعييؽ ٔبو ثطل اًفصيست؛ ٔكذوية ثثخيط اؽلياؿة وؿالخاث اًرسظان  يس خعيؽ اؽلُعيّؽ ٕاكالق حساتَ تحسلك هنائياً  -

أْلذوية يف اًـاػل وملاومة أْلوتئة. اًحسل اًوحيس اشلي ل يلؽ حتت مثي ُشا اٍهتسيس يه اًولَيث اؽلخحست أْلمصيىية ْٔلن زَر مديـاث 

 ثِت هبا.

سخة اًخليري اًعفيف يف الاْس  ختفيغ اًسـص ؾيسك كس يضجؽ خرياهم ؿىل اؽلعاًحة ابؽلثي ٔبو هتصيحَ من ؾيسك هلم. ُشا -

 اًخلَيف ًيفس ازلواء تني اًحسلان اؾلاوزت حىت يدس ىن ٌَميسوة مـصفة دط سري اًـحوت مبجصذ اًيؼص ٕاٍهيا. ٔبو

مٌخجم ٔبو ماهـة  ـمالكة َوبْذ ثعييـم اؿليل من ذالل اًخالؾة ابْٔلسـاز ٔبو ختفيغ سـص اؽلس خوزذ، كاثةلً جس خعيؽ اًشاكث اً -

 ٔبدصى، هـم يس خعيـون رضل. ٕاَيك من احلعول ؿىل اؽلاذت اًفـاةل من ْشاكٍث 

ُاميش اؽلسدول هحسلك، وميىن يف ٔبكَة أْلحيان ؾيسما يىون أْلمص مذـَلا تحسل ظلري ٔبو  مسزاء اًشاكث اًـمالكة ٔبظسكاء مَسصٍ  -

ًحـضِم َلّ رزاؿم جصفؽ سـص اؽليافس من أْلذوية ًيضـصك ابؽلصازت ؤبهت جضرتي اًحسيي.  شلضل َكَ يـخرب ختفيغ كصص ٔبو كصصني تـس 

 س خزسم يف احلالث اًلعوى فلط. وجية ٔبن يُ  ٔبيضاً  اً رِضّ اًىثري من اًخـيت مُ 

 

شزك من اًثلة اًـمياء يف اؽلُعيّـني ٔبو اؽلس خوزذين فامي خيط هوؾية ازلواء وحصنزٍي وحصهيحَ، بٓدص جية ٔبن ٔبح كدي ٔبن هًذلي ٕاىل خاهٍة 

تي وْشوظ ختزييَ واىهتاء فاؿَيخَ. لك ُشا جية ٔبن يِت اًخحلق مٌَ ذوزَي وؾضوائيا. مـؼم اـلخعني يف معاهؽ أْلذوية يـصفون ٔبن 

ًيِت ثليري ثوازخيِا فلط ومن مث ثـوذ ٕاىل اًسوق مصت ٔبدصى. ُيا جية ٔبن  مٌهتية اًعالحية ثوزذ ٌَمعيؽ من خسيس اكمةلً  ذسياٍث 

اًولَيث اؽلخحست أْلمريهية  يف هخحسج ؾن ثوازخي الاىهتاء ْٔلهم س خواخَ اًىثري من اٌَلط جتاُِا. ما حعي ُو ظسوز كاهونٍ 

اًفاؿَية هفسِا. ُيا ثلؽ اؽليعلة اًصماذية حير حية  م معيـي ازلواء تعحاؿة اتزخي ضامهنم ًفاؿَية ازلواء ًويس اىهتاءَِز يُ  1757 ؿام

اؽلعيـون ٕاتلاءُا تيفس اٌَون. َكام كرص َعص ازلواء َكام ًزم ٔبن حصميَ وجضرتي اجلسيس مٌَ، ًوىٌم ل ثـؼل ؿىل وخَ اًثلة ا  يفلس لك 

 من وس حة فـاًيخَ حتت بٔي من ػصوف اًخرزين مؽ لك س ية؟! حزيءٍ 

 

س ية من اىهتاء اًخازخي اـلخوم ؿَهيا.  13يف ثىٌاث حىتَّ تـس  انً رزّ ؿست ؿىل مائة ؾلاز اكن مُ   ذزاساٍث شلضل ٔبحصى اجليش أْلمصييك

ؿىل اْلٔنرث مذلكفا اؽلَيازاث. كس  اًسخة ازلافؽ شلضل ُو اضعصاز اجليش ًصسم لك ما حبوسثَ من أْلذوية لك زالج س يواٍث 
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يف اؽلائة فلط فلسث حزء من فاؿَيهتا ًوىَنا ػل ثعحح  ة يف اؽلائة من فاؿَيخَ وؾشتٌ جس خلصة ٔبن جسـني ابؽلائة مَنا ما سال حيخفغ مبائ

تبٔي صك من أْلصاكل. ٕارا ؽلارا هَوم اؽلعاهؽ ؾيسما ثلري اًلالف فلط؟ اًسخة يمكن ٔبهنا ػل جتص ٔبي ادذحازاث ؿىل ازلواء كدي  ةً سامّ 

شا يُ ٌَخو  ؽٌ عيَّ مُ  خسيسٌ  وظفَ ابًعاحل وتيـَ ؿىل ٔبهَ ذواءٌ   ـخرب قضا وثسًيسا.ُو

 

ابْٔلمس يف اًضمس  معيوغٌ  ن ذواءٌ زِّ ما ذَط ٕاًيَ اجليش أْلمصييك ٔبن اًـامي أْلمه ابًًس حة لىهتاء ازلواء ُو اًخرزين. حفىتَّ ًو دُ 

خجصتة رضل ذش مـ زظٍة  فس يفلس فـاًيخَ اًيوم، ًوو فذحت ؿَحة أْلكصاض اًيوم يف حوٍّ  جون ٔبس يان فس خًهتىي اًفاؿَية يف اًلس. ًو

يا ٔبسبٔل هفيس: ٔبًيس ما كام تَ اجليش يومًا  َ يف اًضمسـْ ضَ يؽ ًخٍو وَ ُظ  ًخجس لك مىوانثَ كس اس خحاًت سوائي ؿسمية اًفائست. ُو

ؿَمي؟ ا  من اًعـة كيام جلية من اًىمييائيني تخعييف صامي وثليمي ًفـاًية اجلزيئاث اًـالحية ؿىل مص  يُعيَّف ؿىل ٔبهَ حبرٌ 

خمخَفة ًخحي مـاانثم ٔبهت؟ ثسخة ُشا َكَ فبٔهت حتخاح ٕاىل خمخرباث مصنزية ًخحَيي ازلواء واًخثخت  ػصوف ختزينٍ اًس يني وحتت 

ثخـَق تسواء فاسس يِت ٕاثالفَ ذَسة  من فاؿَيخَ نام حتخاح ٕاىل اًخلٌية ٌَخزَط من فساذ اًـامي اًخشي. س مئت من نرثت كصاءت ٔبددازٍ 

 ُ صي  اًن تسون اس خزسامٍ ٔبو حصق خماسهَ، واًسؤال اجلُو  حىت فسس؟ يا: ؽلارا حُصك ُمرزَّ

  

 اًخعـاميث

 

مة ؿَيَ. حتخاح ٕاراً  ؽلـمي ًلاحاث وثعـاميث  جُضّكِ ظياؿة ازلواء احلَلة أْلمه يف مٌؼومة اًـالح ًوىن اًوكاية ٕان ٔبمىٌت ثبئت ملسَّ

فـَيم إلمساك مبفاظهل وثعويص كسزاثَ مبا  واحساً  ف ؿَيَ وسازثم، ْٔلن أْلمن اًـالِج مسؤوًيخم. ٕان اكن من س حلم كس ٔبوضبٔ شِ جُ 

حوذت هوؾية كس جساؿسك ؿىل ثعسيص ما يفيغ ؾن حاحذم، وابًخال فذح اًحاة ًالس خفاذت  ضس أْلوتئة، و زسيـةً  يضمن اس خجاتةً 

ًخحخية واؽلوكؽ، تي وأْلهجزت مُه فيجة ؿَيم اًحسء إبوضاء واحس ؿىل أْلكي. اًحًية ا ثعـاميٍث  اؽلاذية ذما زليم. ٕان ػل يىن ؾيسك مـميُ 

ؾن اؿلسوتية تـيسًا  ؿىل اًـامي اًخشي. يًدلي ٔبن ختخاز اًعامق اًـامي جك ؾياية يف كاية أْلمهية، ًوىن اًـةء اْلٔنرب يىون ؿاذتً 

 مة اًحعاةل ابزلوةل.ْٔلس  ؤبهؼمة جضليي اًـامل، مفثي ُشا اًرصخ جية ٔبن هيسف خلسمة ازلوةل ل ٔبن يىون مَجبٔ ٌَـاظَني ول خمصخاً 

 

ل حلًّا  مؽ مسيص ؽلسدضف  ٕاكَميي هحري )حىوسم اٍمتويي( فىص إبوضاء مصنز ٔبحباج حيين من رضل اًيوغ اؽليخج تً ٔبرهص ٔبِن خَست مصَّ 

ية تي حييية ابًولَيث اؽلخحست ذازسا اًخلكفة اًلكية واجلزئ  حبٍر  اؽلحين ًلصط اًفصكـة إلؿالمية. ساز رضل اؽلسؤول ؿست مصانزِ 

، وزواثة اؽلوػفني واؽلواذ اخلام، وؾيسما سبًٔخَ ؾن مسى ثلدَِم ْٔلس ئَخَ ٔبخاة تبهٔنم اكهوا يف كاية اًخـاون ومسحوا هل ابًخجوال حبصيةٍ 

 أْلحباج اجليًية ًيست ٔبزسازا حصتية! تي وؾصضوا ثـصيفَ مبُعيِّـي أْلهجزت وجصوثوهولث اًححر. ٕاراً 

www.j4know.com

www.j4know.com


 اًفعي اًساذش: الاس متصازية – يت وسيصًا ٌَعّحةًو ن 

88 

لك صِص هصواثة وحاكًيف  زدط اًخلكفة. فاؽلـمي يخلكف س خة ماليني ذولزا ٕلوضائَ، ومَيوانً اخلالظة من ثطل اًزَيزت يه مسى 

جضليَية. اؽلضلكة مكيت يف ِكرص اًـامةل يف تسلٍ وضـف اًخسزية، تي وادذالف اؽلس خوَيث خشزَي تني اًـَامء زلزخة اس خحال مـِا 

كةل حيَخَ واس خلصة بٔن ؾصط ؿَيَ ظامق اكمي ٌَـمي ًوىن ؿىل حصاة  اًـمي ادلاؾي. زحؽ مسؤوًيا ٕاىل اًولَيث اؽلخحست صاهياً 

اًولَيث هفسِا ْٔلهَ من كري اؽللدول اـلاظصت ثسالمة ُؤلء ذازح وظَنم. ؾيسئش كام ابًححر يف اًولَيث اؽلخحست ؾن ؿَامء ؾصة 

ازيؽ هنضوية وِشٍ. اٍَناية كري سـيست اكًـاذت؛ حير ػل ٌَمضازنة مبض اًِائي من اشلين ؾيسمه اس خـساذٌ  مَكّ ًْ يصثضون اؽللاذزت ًيفاخبٔ اِب 

يوافق اؽلسدضف  يف هناية اؽلعاف ْٔلن مثي ُشا ادلؽ من اًـَامء اًـصة س يثري اًىثري من اؽلضالك اًخيؼميية يف مس خوَيث ازلوةل 

 اـلخَفة وخماًفذَ ؽلـؼم كواهني اًـمي ؾيسمه.

 

، مؤثَفة ٕاىل ٔبذوية مؤثَفة. ثلٌية ثعييؽ اًحىرتَي جلزيئاث فـاةل ثلٌية حسيثة وسخياً  ح ًلاحاٍث ؽلـمي اًخعـاميث اًخوسؽ من ٕاهخا ٔبيضاً ميىن 

ؾن مىوانث تسًل  فَلس مت اندضافِا يف س حـيًياث اًلصن اؽلايض. ثخَرط اًخلٌية يف ثليري َحغ اًحىذريَي اًيووي ًخعيؽ ما ىصيس

ن يف ثعييـَ مس خـمال اًحىذريَي واكن يس خزَط من تيىصَيش أْلتلاز كدي رضل. ييجح إلوسا جٍ اكهت ثًذجِا. اكن أْلوسوًني ٔبول مٌخَ 

 ٔبحزاء من اًفريوساث جُس خَـمي نخعـمي وحزيئاث فـاةل ًِا اس خزساماث ضّكِ جُ  اجلسيس ٔبن اؽلـامي اس خعاؾت حىوين جصوثيٌاٍث 

 ًىربى حمكن يف أْلذملة اؽلحخِىصت ل اؽلحاِن وأْلهجزت.مذعوزت وِشٍ، ونام ٔبسَفٌا فاؽلضلكة ا ؿالحية. حان اْلٓن ًخحسٔب إبوضاء مٌؼومةٍ 

 

ومضاذاث اًسموم ٌَزواحف واًثـاتني واًـياهة واًـلازة تي حىت ؾضاث  كدي ٔبن خنِت فصمبا ٔبفاذ اًخشنري حباحذيا ٕاىل ٔبمعالٍ 

ين ل يس خعيـون الثعال ل ٔبحس هيِت مبن يِت كصظَ ٔبو ؾضَ ْٔلهنم يف اًلاًة من ساكن أْلزَيف واًحواذي اشلظحـًا  اًلكة.

يف حس راهتا. ثعوز مـاانت  ًيعَح اًوضؽ. أْلظفال يىوهون مـؼم اًضحاَي ويعحح اًخـصف ؿىل أْلزكام احلليلية مـضةلً  مٍّ ِِثضرط ما مُ 

حية، اكن يضاظٍص اؽلسىن ٍميوث ابٌَيي يف ػي زجز حليلي انجت ؾن ؿسم ثوفص معي مضاذ هل ابًوحست اًع  ظفي مت زلكَ من زـحانٍ 

ذولزا،  12من اٌَلاخ اؽلضاذ ًسمية اًزواحف  واحستٌ  تي حىت يف اؽلسدضف  إلكَميي اؽلخرعط. يف اًولَيث اؽلخحست حلُكف كازوزتٌ 

ق ؿىل ؿالح مضاؾفاهتا. ٕاهم حىت ًو هؼصث ٕاىل اؽلوضوغ من خاهة زحبي حبت، فبٔهت يفَ ثُ  ٔبًفاً  ٔبزتـة ؾشوٕان ب ؾعيت زسيـا، متيؽ 

ٕاىل اظعياذُا ثضك  ز أْلفضي. اسرتاًيا جضازنيا الاُامتم حير يِت هبا حصتية اًزواحف واحلشاث، ٕاضافةً كس وخسث الاسدامث

ا ٌَـاػل ٔبمجؽ. َعَية ختَيق اًلَوتوًني اؽلياؾي ًك ؾضة وكصظة وزلكة ًيست زسية ظَحًا  زوثيين ًخحسني اًرتَيق واًخىسة تخعسيُص

ث ظياؾهتا جك يرس. ٔبصـص ابًىثري من أْلىس ؾيسما ٔبكصٔب ؾن وفات ظفةل تـس ٔبَيم من حصتية، وتسلك متخطل ملوما ٔبو راث ظحيـةٍ 

يف ٔبذش حصَيق ؾضة ؾلصة ٔبو حىت َكة ٔبسِمت هفاَيثيا اًعحية يف ثلشيخَ. ُي ثـصف ٕارا  اًخيلي تني اؽلسدضفياث ثسخة فضيٍ 

 جتوة صازيم ٔبو حٌحاث تالذك؟ؾيسك؟ مارا ؾن حصَيق ٔبفـ  مذوفصًا  اكن اًلَوتوًني اؽلياؾي اؽلضاذ ٌَلكة
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 اًـالكة مؽ أْلظص اًلاهوهية

 

ًعموحم، ًوىٌم ؾيسما ثحسٔب يف ثليري  ؿسم وحوذ حسوذٍ  ٔبيضاً يف احلليلة ٔبان ٔبؾصف مسى زقحخم يف ثليري اًوضؽ احلال ؤبؾصف 

اٍمتويي وكواهني الاسدامثز تي وحىتَّ  مؽ اًـسيس من اًلواهني. كواهني اًـمي وكواهني مٌؼومة اًفساذ توسازثم فبٔهت ؿىل ظصيق ثعاذمٍ 

يف ازلوةل س يَزتم ابًلواهني اًيت ثـجحَ وس يحاول ثلَمي ٔبػافصك واهزتاغ ٔبهياتم، نام ٔبهين بٔدىش ٔبن  فصغٍ  كواهني اًعوازئ واًيىداث. لُكّ 

وزيلة وحيست مؽ  ةٍ ثضيؽ لك حماولثم ًإلظالخ يف حمازتة اًفساذ ذازح وسازثم. ًك ُشٍ أْلس حاة ٔبهعح ٔبن حىون ؿىل ؿالك

اكن ثوهجَ يف تسلك. ًن يـسم اًياش اخلري ؤبؾخلس ٔبهم تعصحم ؽلشوؿم تعصيلة مالمئة سدذجية اًىثري من اًعسام  اؽلُشِّغ ٔبَيًّ 

ابًيفاق، ًوىٌم ابحلمكة جس خعيؽ اهخلاء مـازوم وثفضيي اًـاخي مَنا ؿىل حسة أْلًووَيث ظحـًا  اؽلضيؽ ٌَجِس واًوكت. ل ٔبهعحم

 رضوزي يف اؽلسائي اًلري مذـَلة ابؽلحاذئ. ُو يشءٌ  ة اًفوس فهيا. ٔبن حىون جصاقامثياً سَ ووِ 

 

 ؾيسما ثعي ٕاىل زِْس خمعٍط ْٔلًووَيثم اًلاهوهية جية ؿَيم اس هتساف أْلمه فاؽلِم؛ يف اؽلصاحي أْلوىل س يىون أْلمه ٕاجياذ ٔبزضيةٍ 

اس خلالضل  ٔبيضاً وثعازحي ٕاوضاء وجضليي. زمبا اكن من اؽلفيس  ن جرسحي َؾامةلٍ ًإلظالخ وثليري اًيؼام من أْلساش مبا يلذضيَ م كاهوهيةٍ 

شا نثري ؾيسان. اؽلصاحي اؽلخلسمة من مشوؿم سدذعَة ذؾامً حاًيًا  ٌَمخواخس يسمح إبكامة ُيك كاهوهيًا  من اًلواهني اًلري معحلة ُو

ة. ختخَف اؽلساضل اًلاهوهية يف تسلاهيا حبسة هؼام احلمك، فـيسان ٌَزسماث، ٌَخحويي، ٌَخعييؽ، تي وحىتَّ ًزَيذت إلهفاق واؽلزياهي

يحسٔب ابحلمك اؽلَيك، فاًربؽلاِن، فادلِوزي، ثَسزُّخًا ٕاىل اًـضوائية ؤبمصاء احلصة. ٔبهت ُيا ٔبذزى تحسلك مين، ًوىٌم ل تس  واسؽٌ  ظيٌف 

ة َكام سِي اًخرصف وَكام ساذث وس حة الاًزتام ابًلاهون َكام جىيفية اخلصوح من اؽلبٔسق. اجليس ُيا ُو ٔبهَ َكام ساذث اًـضوائي ؿازٌف 

 سِي ثعحيلِا ؾيسما ثعسز.

 

ام ذما جية ؿَيم اًليام تَ فامي خيط ثليري اًلواهني احلاًية يف اًضبٔن اًعحي ُو كاهوهية اًخربغ ابْٔلؾضاء ومٌؽ الاجتاز هبا، رضل ٔبهَ َك

ا يف اًسوق اًس يَّ سِي احلعول ؿَهيا َكام كَ  وذاء وكي الاجتاز هبا. ميىن ٌَلاهون ٔبن هيسم هؼاما مذاكمال ٌَخربغ ابْٔلؾضاء ٕان سـُص

شا مس خحيي ذالل  ثسذي ثسَحية، حىتَّ ًوو جبزئيةٍ  ظلريت؛ اكس خحاةل اس خرصاح اًـضو اؽلصاذ اًخربغ تَ ٕاّل تـس موافلة اًوززة، ُو

ٌَجصاخ ابًززغ حتت حالث مـيية، ذما  را ػل ثـط ظالحياثٌ اًفرتت احلصخة وكدي موث أْلوسجة. نام ٔبن اؽلشوغ جاكمهل س يفضي إ 

ؿست جس خَزم ثسذي اؽلُشِّغ مَنا احلصوة واًيىداث، ذما جيـي  حالثٌ  ٔبيضاً دض ية اًـلاة. ُياك  س يجرب اجلصاحني ٕاىل اًوكوف خاهحاً 

يس زدعة اًلياذت ٔبو حواس اًسفص ٔبو اًِوية اًوظيية حبمك اًلاهون. ثعوز ًو ب ًزم لك مواظن يخلسم ًخجس ٕاحدازَيً  ٔبمصاً مثاًل  اًخربغ ابزلم

س يوية ابس خرصاح صِاذت ثربغ ابزلم مصت واحست ذالل اًـام اؽليرصم، ٔبو صِاذت مصضية ثثخت ؿسم اًلسزت ؿىل اًخربغ؛ يشء وِشا  تً صَّ مَ 

م ِز َْ اجلامـاث )معحق يف جصيعاهيا حاًيا( س يُ زلدول اؽلسزسة تي و رضوزَّيً  ٕانامل ثعـاميث أْلظفال ٕان ٔبظحح م تيوك ازلم. نام ٔبنَّ ذرِ يُ سَ 
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 سدضس ؾضسك يف حولث اًخفذيش ؿىل اؽلًضبٓث اًعحية واؽلعامع ومعاهؽ اًلشاء. بٔيضاً اًياش جبساول اًخعـمي. اًلواهني 

 

 حتاًفاث احلىومة

 

ٔبهلامم اًـسيس ًوىٌم ل ثعيؽ  واحست؛ ميىٌم ٔبن ثحسغ فهيا حىتَّ ثعصة موس يليةٍ  ْلةٓلٍ  ٌَِعحَّة ًوىٌم وـاسٍف  ٔبؾصف ٔبهم وسيصٌ 

ٔبن لحلًا واحست. جية ُيا ٔبن ثـزف مؽ اًحاكني )ؿىل ادذالف مس خوَيث احرتافيهتم( ًخحسج فصكا. وذما س خىدضفَ  تبةٓلٍ  س ميفوهيةً 

. زمبا ٕارا تسٔبث تـزف حلن مذفائي هيسف ٕاىل وضف حاكسَِم ٔبو هجَِم ةً ًيجاحم، وذاظّ  اًوسزاء اْلٓدصين زمبا يىوهون ٔبنرب ٔبؿساءٍ 

 ٔبن ثسزك مـوكاثم اًياجتة ؾن كعوز احلىومة وك، فبٔهت ٔبيضاً وحة ؿَيم ٕاْشاوِم يف جناحم ٕارا تسٔبث ثحاصري اًيجاخ. ٔبزيسك 

ـّالٍ  ؾن ٕاوضاء وجضليي مٌؼومة ٕاسـاٍف  ؿاحزٌ مثاًل  ابًحسل ٕان ػل يساؿسك وسيص اًخرعيط واًحسلَيث يف ٕاظالخ كواهني اؽلصوز  ف

إلسـاف، تي وثـحيس اًعصق. ٔبهت ل جتصؤ ؿىل اس خحساج ٕاسـاف حوي حىتَّ يسمح ضل وسيص ازلفاغ. نام ً مصوزيةٍ  وختعيط حازتٍ 

حىتَّ ثعي اًيخاجئ  ؿالم ٔبهت ولك ما ٔبجنزث ىىصتٌ ٔبهم ل جس خعيؽ تسون وسيص اًعياؿة ٕاوضاء معاهؽ ذواء، وتسون مساؿست وسيص الٕ 

 إلجياتية ًك تيت.

  

اًحسلَيث ووالكء أْلحياء اًسىٌية ًخيؼمي اًخـساذاث اًساكهية واؽلصضية ؤبمناظ احليات، تي وثيفيش نام حتخاح ٕاىل مساؿست مسؤول 

تيسك؛ فِياك ؤبذريًا ٔبّوًل  ًوىن أْلمص ؿامةلٍ  َحالث اًخعـمي واًلضاء ؿىل أْلوتئة اًيت ثًشُا اًفرئان واحلشاث. ٔبهت حتخاح ًك يسٍ 

ٔبن ل حصْس خمععا من اًحساية. شلضل جية ٔبن يىون ُسفم اًلضاء ؿىل اؽلصط واًفساذ ٔبن حيحط ُؤلء ختعيعم وتني  هحريٌ  فصٌق 

ًدس خول ؿىل مـيوًَي  من زفاكم إلذازي ذاذي وسازثم ل احلصة اًرضوش اؽلـَية ؿىل اكمي اًحسل. نام ٔبهم ل هتسف ٕاىل اقخيال ٔبيٍّ 

الحية ابزلزخة أْلوىل. مفا ٔبسِي من ٔبن ثيحصف ؾن مدخلاك ٔبؿىل من احلمك ثضك ٔبو تبٓدص. وػيفذم ٕاذازية ؤبُسافم ٕاظ ذزخاٍث 

 ظواحني اًِواء. وحتمي اًس يف مدازساً 

 

يبٔذش َحةل ضس زسظان اًصئة واًخسذني. كَييٌ  ابًلَيي من اًخًس يق ميىٌم اًوظول ٕاىل هخاجئ حدازتٍ  من  يف مضازيـم اًعحية، ًو

تي وس يضمن ثلَلَِا ذاذي ظحلاث اؾلمتؽ، فَصمبا ٔبهت ل جضاُس اًخَفاس اًخًس يق تيٌم وتني وسازت إلؿالم س يرفف معازيف اذلةل، 

ٔبو كٌواثم احلىومية اؽلضجصت، وًىن اًىثري من ؿامة اًضـة جضازوِم ثطل اًلٌواث ظـارمم ومـيض هتم. خمخعوا اًدسويق كاذزون ؿىل 

كاذزون ؿىل ثليري هؼصت اًض حاة ٌَخسذني من  يضاً بٔ تيؽ فىصت اًخضحية ابًخسذني ٌَحفاع ؿىل أْلظفال من بآثز اًخسذني اًسَيب. مه 

ومصثحط ابؽللامصت ٕاىل يشء ملزس وكسمي. مؽ اًىثري من إلدضاز من خاهة ُؤلء ثخلري هؼصت اؾلمتؽ من إلزجاة ابؽلسدن ٕاىل  زائؽٍ  يشءٍ 

www.j4know.com

www.j4know.com


 اًفعي اًساذش: الاس متصازية – يت وسيصًا ٌَعّحةًو ن 

91 

 يًدلي مس يس اؽلساؿست هل. احذلاٍز واًضـوز ابًضفلة ؿَيَ واؾخحاٍز مكصيٍغ 

  

اكٕلذمان ٕان اكن اًسوق يـج جك ٔبظياف اـلسزاث؟ َصّس مهة وسيص ازلفاغ، وَزتْط اٍهتصية تخجازت اًسالخ  تة بٓفةٍ هيف ميىٌم حماز 

س يلوي لك هجس ثلوم تَ ومييؽ حضاَي خسذ من الاهضامم ٕاىل ظواتري اؽلسمٌني. وسيص ازلفاغ ُشا ميخطل اًىثري من أْلذواث اؽلفيست ضل؛ 

واًزتام  غ أْلؾضاء ؽلا يمتزيون تَ من اهضحاٍظ زْ ٌم اس خزسارما يف ٕاسـاف احلالث احلصخة تي وسَ وعائصاث اًِيَوهوترت؛ اًيت ميى 

 ابْٔلوامص. نام متخطل وسازت ازلفاغ اًـسيس من اؽلسدضفياث وأْلظحاء اشلين كس حيخاح ابيق اًضـة ٕاىل ذسماهتم اًعحية اؽلمزيت تعصيلةٍ 

ابًخبٔهيس  م ٕاىل خاىهبم يف ٔبوكاث احلصة واًيوائة. مٌؼومة ٕامساذ أْلذوية ظـحةٌ ثضمن مساؿسهتم ضل يف ٔبوكاث اًسؼل، وثضمن وكوف

 وميىٌم حي اًىثري من اًـلداث ٕان ثعاتلت مؽ ثطل اًيت ميَىِا ٔبظحاء اجليش.

  

 اكذياض ٌَوكاية؛ فوسيص اًخـَمي يًدلي ٔبن يلف يف ظفم. اًىثري من اؽلفاُمي اخلعبٔ ثحسٔب يف ؾيسما حىون ثوؾية اًًشء ٔبفضي وس يةلٍ 

يف ٕامساذ اًض حاة اًعاحل ؿىل مسى أْلحيال. اًـياية اًضرعية وثيؼمي اًوكت ذامئًا  ٔبظفاًيا يف اؽلصاحي ازلزاس ية اؽلخلسمة، حمسزًة زجزاً 

وِصَّة أْلس يان واًخوؾية اًحيئية واًلشائية وحمازتة إلذمان واًـيف أْلزسي َكِا ثحسٔب ُيا، من اؽلسزسة، حير ل ؾون ضل ول 

جماهية، فٕاهَ من اؿلِت ٔبن جس متيي ابيق اًوسزاء ًعاحل مضازيـم سواء  عان. ونام ثلص اًلاؿست اًلصتية تبٔهَ ل ثوخس وحدة كساءٍ سَ

َ إبْشاوِم مـم ٔبو حىتَّ تِ  ٍهيم. اؽلِم ٔبن يِت حمو اًخزَف واجلِي واؽلصط من تسلك ًويس هيم من كام تَ. ىىصان اشلاث إ ة اًفضي سْ ً

 يف تسلاهيا. لط تي ُو حموزي  ف اً ُيا ًيس رممّ 

  

 حامية إلوسان اًـامي

 

شا جية ٔبن ييعحق ؿَيم. ٕان إلوسان اًـامي يف مٌؼومذم  مسؤولٍ  يسزك ٔبيّ  ٔبن ردٍص احلليلي يمكن يف اًلوى اًـامةل اؽلاُصت ُو

يخَ اًـياية اًيت يس خحق، وٕال اكن ؿامال مـيلا ل مساؿسا. ُيا جي اًعحية كاتيٍ  ة ٔبن وسبٔل ٔبهفس يا، هيف يس خعيؽ ًإلظالخ ٕان ٔبًو

ؿىل مجيؽ أْلظـست. ؾيسان ميوث ٔبظحاء  وحيوي نلسم اًعوازئ اًـمي يف ػي ٔبدعاز ٔبكي ما ثوظف هبا ٔبهنا اكززيةٌ  ُامّ  كسمٌ 

ؿىل من هلط اؽلوازذ اًالسمة ٌَـياية مبصضامه، ٔبو مبصط دعري ُمـٍس، ٔبو حىتَّ رضاب ؿىل يس ٔبكازة من يصكسون  اًعوازئ ٕاما مكساً 

أْلزست. اؽلمصضاث يـاهني الاىهتاك اًيوسم ًعحهتن اًيفس ية، تي واجلسسية، حىتَّ بٔظححت رمية اؽلمصضة من اًض خامئ. ضاؾت ظفاث 

ا امصٔبت ثحيت ذازح اًحيت صِواهيةٌ  مالئىة اًصَحة وػِصث هؼصاثٌ  ٌَصسق. ٕان الاحذاكك احلاظي تني أْلُال اًلاضحني ظَحًا  ابؾخحاُز

ؽلخسِن ٌَـياية اؽللسمة جتـَِم يلسمون ؿىل رمامجة اًعامق اًعيب ْٔلهنم ل يس خعيـون اًوظول ٕاىل رسط اًوسيص. لك هديجة اؽلس خوى ا
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 ًالُامتم من مـاًيم. ُشٍ أْلمثةل اًيومية ثرصد ظاًحةً 

  

اًني تلواهني ذمازسة اؽلِية مديف هفس اًوكت يصثؽ اًىثري من ازلخاًني واؽلضـورين واؽلـاجلني ابًسحص واًسموم يف حٌحاث اؾلمتؽ كري 

“. اًلاهون يعحق ؿىل اؽلَزتمني تَ فلط”يف اؽلىس يم مَرعا حاًيا تبٔن  كال اتحص سالخٍ كسميًا  حىتَّ مبا ثعسٍز ازلوةل من كواهني. ٔبو

حذيال، تي وحىتَّ رممخم س ياذت اًوسيص ٔبن خُتضؽ ادليؽ ًسَعة اًلواهني اًعحية، وحتسيس كواؿس ٌَـة حتمي هبا اؾلمتؽ من اجلِي والا

يخيؽ اـلسزاث؟  ؽلسيص ظيسًيةٍ  . مارا جية ٔبن حيعئبيضاً حضؽ أْلظحاء. ٔبهت حتمي اًـامَني ؾيسك ذما يصاذ هبم ومتيـِم من ٔبهفسِم 

، وًىٌم ٔبيضاً ثـاجل اًياش ابًامتمئ؟ مٌؽ اًياش من ظَة ؿالحٍ ضاّزٍ ُو من واحداثم  ادذط ابٕلهجاط؟ ٔبو حىت مبمصضةٍ  ظحيٍة  ٔبو

 ثفَح ما ػل ثُحنّيِ ٌَياش اًعصيق اًلومي ٌَـالح وثوفٍص هلم. ًن

  

ٔبرهص ضل ُيا مـاانت أْلظحاء يف اًولَيث اؽلخحست حصاء إلظاتة تودز إلجص كري اؽللعوذ وٕاظاجهتم ابًـسوى من لك أْلمصاط اًفذانة. 

تيس إلُامل. تـس رضل يُعَصذون من وػائفِم  ُياضل يخزىل ؾَنم هؼارمم اًعحي، تي ويسلط ؾَنم ثبٔميَنم اًعحي ْٔلهنا ثلؽ حتت

إبجص راثية إلثالف؛ حير تـس ميء اؿللٌة  نٍ لَ تعياؿة حُ  ًيدسوًوا اًـالح ؿىل هفلة ازلوةل تي ام يَنش اؽلصط ٔبحسارمم. ُيا كام خمرتغٌ 

ٕاؿاذت الاس خزسام . تـس دضاغ مصيص ثحًت من اًلوت ًخسذي إلجصت احلاكٌة ذاذَِا ماهـة اًودز و  مث اس خزسارما، يِت اًضلط ؿَهيا مبزيسٍ 

فصذي اؿلاكن اجلسيست. مست اًرصاغ ساذث ؾن مخس س يواث، ولك رضل ْٔلن حلكفة اًواحست اجلسيست يه  تـغ اؽلسدضفياث ثضكٍ 

وذمصط لك فرتت وثوفري اؽلال ًييفق ؿىل يشء بٓدص. من  ضـفي اًلسمية، وشلضل فَّضي بٔصاة اؽلسدضفياث اًخضحية تعحيٍة 

يا اًـصتية يـع  اًعحية احلىوسم اًلازق يف ذم اؽلصىض ثضك ص حَ يوسم، ثـويضاً اؽل ؾن صِصًَي  ضحاكث اؽلحىياث ٔبهَ يف ٕاحسى ذًو

صِصًَي  ذولز 166ؿىل مدَف  -ؾن معاذز اًـسوى تـيسًا  اًلاتؽ تلصف مىيفة -ٔبمصيىية، تي ام حيعي اًلايض  ذولزاٍث  1اًـسوى مبحَف 

 ياس حة ٔبكي ما يؤزق ٔبظحائيا وذمصضييا. كس جس خلصة ٔبن حيخي اًـيف اجلسسي اؽلصثحة أْلوىل ضس اًاكذز اًعيب.ًيفس اًلصط. ُشا ابؽل 

 

مٌا ٕاىاكز ٔبن اًـيف اؾلمتـي صسيس الاهدضاز، ؤبول ما يدداذز ٕاىل رُن ٔبحسان ؾيس اىهتاك حلوكَ ُو اٌَجوء ٕاىل  ًيس إبماكن ٔبيٍّ 

ِا ٔبهنا حزءٌ كدضة اًيس لهزتاؾِا. ٕان ػاُصت الاؾخس يا  اء ؿىل اًىواذز اًعحية مذـسذت أْلوخَ وأْلس حاة؛ ؤبًو من اًـيف اؾلمتـي. ُو

سواء اكن  -ف اًضـيف تبٔن ثـييصّيًا  ؾن ثوؾية اؾلمتؽ ٔبسبٔل: ُي اًخوؾية تبمٔناظ اًـيف ُشا ثلؽ ؿىل ؿاثلم؟ هـم، ٔبهت مسؤولٌ 

جس خعؽ ٔبذش حق اؾلمتؽ ؿامة من ملخعيب احللوق، فبٔكَِا ٔبن حتمي من ثلوم  يف حس راثَ. ٕان ػل ٌف ـْ ضُ  -ابًسن ٔبو ابجلًس  ابحلجم ٔبو

 ؿىل زؿايهتم.

 

ما يًض ئَ اًـامَون فهيا. أْلس حاة ثدٌوغ تسءًا من اًـالح كري كاًحًا  ُيا ثبئت ازلزاساث ًخثخت ٔبن اًـيف ذاذي اؽلؤسساث اًـالحية
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ظحاء واؽلصىض، اًخبٔذري اؽلخـمس يف اًـياية، واًخحاظؤ يف الاُامتم ابؽلصيغ، تي اؽلالمئ، اْلآثز اجلاهخية ًٔلذوية، سوء اًخواظي تني اْلٔ 

. لك ُشا كاتيٌ  ُ  وهتميش صىواٍ وهنٍص صك تبٔن اًاكذز شنِّ ٌَـالح سواء ابًخوؾية ٔبو ابًخسزية وظول ٕاىل اًصكاتة اًعازمة. ُيا جية ٔبن ه

 ٔبحياانً ْلٓدصين. ا  من أْلظحاء زٔبيهتم يهتاوهون ؾن اًليام ابًواحة واًِصة هفيس ٌَخـامي تي واحرتام مضاؾص ا ثبُٔييٍ  اًعيب ػل يخَق ٔبيَّ 

ٔبو حسير مضوق مؽ اجلًس اْلٓدص، ابٕلضافة ٕاىل اًضـوز ابًفوكية اشلي يًذاة مـؼم أْلظحاء. ُيا ابًخحسيس ثربس  يف زاحةٍ  ظمـاً 

 اًعحية.ٔبمهية ثـزيز رمازاث الثعال إلوساِن دليؽ اؽلضازنني يف ثلسمي اًصؿاية 

  

ُشا ل يس خوحة اًخلايض ؾن سوء اًؼن اؽلس حق يف مس خوى اًصؿاية اؽليخؼص وثلسمي فلسان اًثلة ؿىل حسن اًيية، فِياك اًـسيس 

ة واحلاكَيث اًضـحية اؽليدشت اًيت ثعيؽ منعاً  من اًعحية اؽلِمي واؽلمصط اؽلهتاون. يف اًوكت هفسَ،  من اًخلازيص إلؿالمية اؽلضُو

تلّغ اًيؼص ؾن مصحىة اخلعبٔ اًـالِج واًخَفياث اًيامجة ؾن اًسَوك اًضريص ٌَمصىض  -هني وزْجز هؼام ثـويغ اؽلصىض هْلط اًلوا

ل  -تي ومصافلهيم  -يف اًزناؿاث اؽلخعةل ابًصؿاية اًعحية. يف راث اًوكت يصذ اًـامَون تبٔن مذعَحاث اؽلصىض  ؿاًيةٍ  تًس حةٍ  مَ َِسْ بَ  -

َ اًـمي وحتسَيثَ، تي ويُ  ثبٔذش تـني الاؾخحاز وظبٔت ابحلصخة، ٔبو اًزنيف ابًىثيف،  م اًحـغ ابؽلحاًلة يف ثوظيف حاةل روهيمهتَّ

 وثـصيفَ ابْٔلًووَيث.َعومًا  ميىن ثفاذيَ جصفؽ وؾي اؽلواظن ٔبيضاً اًصضوط ابًىسوز، ٔبو إلؾياء ابٕلقامء. لك ُشا  ٔبو

 

يا اًـصتي ذؾين ٔبزسذ ضل موكفاً  يف اًضازغ تني صاتني من ؾضريثني ٔبفىض ٕاىل هرس ثساق ٔبحسُام  ة: دسازٌ صسيس اًخىصاز يف ٔبحس ذًو

اؽلـاىف اشلي رُة ٕاىل تيذَ ابهيا  -من ٔبُي اًضاة اًثاِن  ٕاسـافَ تلسم اًعوازئ، وتي ام اكن يِت جتحري ساكَ ذذَت مجموؿةٌ  َِتَّ فَ 

من  وهيف اكذحمت مجموؿةٌ  ُحصخ اًـسيس. تـسُا ثساؿةٍ  ًيلوموا ترضة اًضاة أْلول حىت فازق احليات واًعامق اًعيب حىت  - مض خىياً 

ؿىل ثلعري اؽلسدضف  يف حامية اجَنم. ثعوز ٔبن اجليس يف  روي اًلذيي كسم اًعوازئ وكاموا تخىسري اًلسم وٕاثالف حمخوَيثَ احذجاخاً 

صي مٌفَت وِشا ٔبن  ىن ًيؼامٍ من اًاكذز اؾلصوخ وٕال ثـصضوا ًالؾخساء من خسيس. هيف مي اًلعة ٔبن كسم اًعوازئ اكن ذاًياً 

 ز؟ وهيف ثخوكؽ من اكذز اًعوازئ ٔبن يـوذوا ًـمَِم يف مٌاد وِشا؟يجَ يُ 

 

حبجة  ؾصيب ًـامة اًضـة ابحلست يف اًخـامي مؽ ٔبظحاء اًعوازئ ٕان مه زفضوا اس خلدال مصيٍغ  ُشا َكَ يف مىيال، وذؾوت وسيص صةٍ 

ةل ابْٔلهجزت واًىواذز، اىهتى  تيفغ اًوسيص  ؿسم ثوفص إلماكانث، مىيال بٓدص. ما تسٔب وضلطٍ ؿىل احلىومة ًخوفري بٔكسام ظوازئ مُؤ

حيغ ؿىل اًـيف ضس  هُتَم اًخلعري ؾن وسازثَ واًزمع تبٔن أْلظحاء هساىل، وظاًة ابًخعـيس مـِم ٕلحدازمه ؿىل اًـمي. وسيص صةٍ 

 يخـاظ  يوميا؟! ما مس خوى ثـَمي وسيص وِشا؟ ؤبي ذواء فرتط تَ حاميهتم اتخساءً من يُ 

 

صية ومبيحة  إبزسال أْلظحاء اخلصجيني اجلسذ ٕاىل اؽلياظق اًيائية ؽلست س يدني وتسون ؾلس َعي، تسون ثلعيةٍ  هفس اًوسيص ٔبظسز كاهوانً 
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س ؾصتية ثعحق هف ذولز ٔبمصييك صِصَي. ٕاهَ هيسف ٕاىل سس اًـجز يف اؽلياظق اًيائية. احلق يلال ٔبن ٔبنرث من ذوةلٍ  066ل حزيس ؾن 

وِشا معاحل من يـمَون يف اًلعاغ  واحست. هيف حيمي كاهونٌ  اًلاهون ًخلخال ظموخ اًعحية ووش اؽلصط يف أْلزَيف ترضتة حغٍّ

من اجلِي اًرتامكي تني  وِشٍ يًذج ؾلوذاً  اًعحي؟! تي هيف جُسؼلَّ ٔبزواخ أْلجصَيء من اًياش ؽلخسزتني خسذ؟! ٕان اًخفىري تـلَيةٍ 

 ويعيؽ من اًعحية رئحا خائـا كري مسزة، ل ُسف هل ٕال اؽلخاحصت مبـاانت اًياش. ةً ٔبوساظ اؾلمتؽ ؿامّ 

 

ن، يف ثوكيخني خمخَفني، يف تسلين خمخَفني، ابًخحليق مؽ فُُصق ظحية ٔبمتت يبٓدص  صةٍ  وسيصا ذلاية من يـمَون ؾيسك؛ َبَمص اس خىاملً 

يئ اهلعؽ ؾن اؽلسدضف  وك، ذما ٔبذى ٕاىل ثوكف إلانزت، ًىن مـلست ؿىل ضوء ُاثف هلال. ما حعي ٔبن اًخياز اًىِصاب حصاحاٍث 

فيجة ٕامتام اًـمي ثرسؿة. يف هناية  أْلهجزت احليوية ثـمي ؿىل صواحن ٌَعوازئ متسُا ابًخياز ؽلست مخس ؾش ٕاىل زالزني ذكيلةٍ 

شبٔساسًا اًخحليق ؾوكة اًفصيلان   ا ؾية!!!ْٔلهنام كاما تًش ظوز لهلعاغ اًىِصابء ابؽلسدضفياث ُو

 

ل يـين ٔبن َبكِص من متت يف ظحيدًا  ٔبن ٔبؾصح ؿىل َمسبةٔل اًخـويغ اؽلال يف حالث أْلدعاء اًعحية. نَْوِن حةُّ كدي ٔبن ٔبدِت ُيا ب  

ٔبذث ٕاىل ثبٔدص اًخـايف، ٔبو مـاانت كري مذـَلة ابؽلصط أْلظيل، ٔبو ؿاُة، ٔبو حىت فلسان اًـضو ٔبو احليات. مثي ُشا  ابًلةٌ  حلَ ٕاساءتٌ 

ثَ يس خحلان ثـويضا يَيق مبـاانهتام. ما ل هخفق ؿَيَ ُيا ُو اًمك اؽلحاًف فيَ زلزخة ٕافلاز اًعحية ٔبو اؽلسدضف . تـغ زْسَ اؽلصيغ وب  

حىوسم ػل ثخوفص هل اكفة اًخجِزياث ٌَليام تـمهل. من جية ٔبن يلف جباهحَ  اؿلاا  ثـعي احلق يف اهزتاغ مداًف دياًية حىت من ظحيٍة 

تـضِا يف كاية اًسوء هديجة  معازذي س يازاث الاسـاف مثال؟ ما ل يسزنَ وسزاء اًعحة ٔبن اًعحية ؿَيَ اختار كصازاٍث  وحيميَ من

ػصوف اًـمي اًسيئة ٔبو اًخسزية اؽليـسم ٔبو ضلط ٔبُال اؽلصيغ. زفؽ يسيم ؾن حاميهتم س يرتك ضل ٔبظحاء ص حَ مضَوًني ؾيسما 

ٔبو حصك اؽلصط يس خفحي ْٔلن  ،ميوث ؿىل كازؿة اًعصيق ثسخة اخلوف من اًخلايض لحلاً  مصيٍغ ك رتَْ معريية، نَ  يخـَق أْلمص تلصازاٍث 

 ٔبو ْٔلن اًخجِزياث كري مثاًية.  هخاجئ اًضفاء مذسهيةٌ 

 

ًولذت مذـرست  حعي ُشا يف جسـيًياث اًلصن اؽلايض ابًولَيث اؽلخحست أْلمصيىية، حير ثخاتـت كضاَي اًخـويغ ؾن لك حاةلٍ 

فبٔكدي أْلظحاء ؿىل اًخبٔمني ضس أْلدعاء اًعحية، واشلي ابث يضك زتؽ مسدوهلم، مفا اكن مَنم ٕال ٔبن ثوكف ٔبظحاء اًًساء  ابْٔلزَيف،

 واًخوًيس ؾن ثوًيس احلالث اؽلخـرست. ػل جس خعؽ اًولَيث اًخلَة ؿىل ُشا اؽلبٔسق ٕال تيلي اًس يساث ابًِيَوهوترت ٌَخوًيس يف اؽلسدضف 

ؾن اًس يعصت. ُيا ثسذَت كواهني اًولية ٌَحس من ْشوظ اؽللاضات ووضؽ حّسٍ ٔبؿىل  وذازخاً  ودعصاً  فاً مص ملكّ إلكَميي، فبٔظحح اْلٔ 

ز ٌَمحَف اًخـوييض، ًخرف حست أْلسمة ويـوذ ٔبظحاء اًخوًيس لس خلدال اؽلواًيس. اؽلضلكة ؾيسان ثحسٔب تـسم اًخـؼل من ٔبدعاء اًلري وإلدضا

 عفص.ؿىل ازحاكة لك اذلاكاث من اً
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 ٍث حىتَّ احلصة اًـاؽلية أْلوىل اكهت احلصة ثـمتس ؿىل اًلوت اًخشية اًفصذية اكًـضالث واًشاسة اًلذاًية مث ادلاؾية اكًِجوم مبجموؿا

أْلذاذيس ْٔلن من س ُيعي جصٔبسَ وفصق. يف مٌخعف ثطل احلصة، ثوكفت زجةل اًلذال، ووظي أْلمص ٕاىل كدوغ مجيؽ اؽلخحازتني يف 

واًخوظي ٕاىل ظصق مدخىصت ٌَلذي. مٌش رضل احلني تسٔب اًخفىري والاؾامتذ ؿىل اًخلٌية  س ُيلذي، ُيا حتوًت اؽلـصنة ٕاىل حصة ٔبذملةٍ 

ة. اًخلٌية ؾيسك س متيش يسا تيس م حلي مجيؽ اؽلضالك اًخشية اتخساءً  ابسذَيذٍ  حَّ ؽ اًيؼام، ْٔلن ًِا زالزة ابحلصة حىتَّ اًرتفيَ مصوزا ابًّعِ

سِوةل اًوظول ٕاىل اؽلـَوماث، وذؿامئ لختار  فوائس ٔبساس ية: ٕاًلاء اًفساذ اؽلخبٔظي يف اًـيرص اًخشي، َمْىٌَية اًـمي واؽلصاكدة، واثًثاً 

 اًلصاز.

  

 اًحًية اًخحخية واًدضليي

 

 سواء ٔبهَ َكام اسذاذث اؽلضلكة ثـليساً  ؽلفدضون واؽلسؤوًون ؿىل حسٍّ  اًـصة ٔبن اًـسيس من اؽلـوكاث ميىن متِيسُا ابؽلال، نام ثـؼّل اـؼلَّ ثَ 

مداخ.   اًعصفني ٌَوظول ٕاىل جسوية ؤكن اًصصوت ٔبمصٌ وما يًدلي فـهل ُو اؽلفاظةل من الِكَ  َكام ساذ مثن حَِا. ًلس ٔبظحح اًفساذ هسَـةٍ 

مـيض ية يف تـغ تسلاهيا. ُيا  ا وحسة، تي ْٔلهنا رضوزتٌ ٕان مضلكة فساذ اًضامئص ؾيسان ػل يس خعؽ اًلاهون حَِا، ًيس ثسخة ثفض هي

حبضوز  تسٔبان هسوز يف حَلة مفصكة ول فاكك مَنا ٕاّل ابًخلٌية. فدـس اذرتاغ بٓلث اًخعويص، اندضف اًياش تبهٔنم يحسون ٔبنرث ٔبذابً 

الاذرتاغ. بٓدص ما كُسم من ذزاساث  ًخحسني سَوك ٔبديَ إلوسان مس خـمال ُشا قٍ صُ اًاكمريا، ومن مَت تسٔب إلوسان اًخفىري يف ظُ 

ٌَمصاكدة، نام ثسىن اًخـشية ذاذي ٔبكسام اًشظة. تـغ اؿلالث اًىربى  ٔبزخت اخنفاط وس حة اًـيف يف أْلحياء اؿلخوية ؿىل اكمرياٍث 

وٌَوكاية من اًفساذ. اَ ّ  كَّي من وس حة اًرسكة ؾيسمه. اًاكمريا ٔبحضت ٔبذات فـاةل ٌَمصاكدة، تي ٔبػِصث ٔبن اًاكمرياث اًزائفة يف لك زهنٍ 

 ، ًوىن اًيخاجئ اهخعازية. زاكدُت ٔبيضاً ، واًاكذز اًخلين اؽلسؤول ؾن اًرتهية واؽلخاتـة واًعياهة ُائي اًاكمرياث اؽلعَوة ؾيسك ُائيٌ 

امَني ودعف من اًاكمرياث يف اؽلسدضفياث اًرتهية ْٔلكسام اًعوازئ واًـياية ابخلسح، ًخيرفغ وسة الاؾخساء ؿىل اًـ هخاجئ ؿسذٍ 

 اًصضؽ يف هفس اًوكت.

 

دديثا تعـامم، ؤبدضزث ؿىل ملاتةل اؽلسيص ٔبو اكذحام اؽلعحخ كاضحا من سوء اخلسمة، صيئًا  فادص ووخسث ز ٔبهم ثبلٔك مبعـمٍ ثعوَّ 

سيص حىتَّ ًو جاكمريا ُاثفم ًدسجي تواسعخَ لك إلُامل واًخَوج. َمن اًلايض اشلي يس خعيؽ ٔبن يُىّشة اًدسجيي ويُعّسق اؽل مسَحاً 

صي ؿىل معـم ٔبو معيؽ ٔبو مسدضف  ل يضؽ ثلصيصا ؾام زاكة ٕاّل مسؾوما تدسجيي ًك ما  حاًووا زصوثَ؟ ثعّوز ٔبن لك مصاكٍة 

صاُس ووزق. ا  من اؽلفدضني س يلدضون زصاوي حىتَّ ًو ٔبزاذو؟ واْلٓن ختيي بٔهم ٔبحتت ًك اًـامَني ابًلعاغ اًعيب فصظة حمازتة 

جاكمريا ًربيسك إلًىرتوِن من معسز جمِول، ا  من اؽلسزاء سيٌام ِميء ؾيًيَ كدي ٔبن يخبٔنس  هتم مبجصذ ثلسمي ثعويصٍ اًفساذ يف مؤسسا

؟  من ذَو ما حتت زكاتخَ ذما ميىن ٔبن يِت ثعويٍص
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تَ تي يصيس ذسمة ٔبو اًرتتط  ل يصيس ٕاسؿاح ٔبحسٍ  ةً ُشا جيصان ٕاىل رضوزت حاكمي وسائي الثعال تم وابؽلسؤوًني ؾيسك. اًضـة ؿامّ 

فيجة ٔبن وس خـؼل ؾام يصيس. ذالل َعيل ابًـسيس من اؽلسدضفياث زٔبيت ٔبن اًياش  ذمزيت ومصحية. وؿَيَ فٕان كام ٔبحسمه إبحساج ةجةٍ 

يف لك ماكن. ُيا ثربس مضلكة اًخواظي مؽ اؽلض خىني، فعيسوق  وبٓرانٌ  يلَة ؿَهيم اًعيحة وحة اخلري، وتشضل يعحح ضل ٔبؿنيٌ 

هل يعة يف مصمي معَحخَ. حيي إلمييي ُشٍ اؽلضلكة خشزَي، ما يىون مفذاحُ كاًحًا  ًحائسالاكرتاحاث ا ُُ َ مؽ مسيص اؽلًضبٔت، وابًخال جتا

اًيؼص ؾن وكت َعي اؽلًضبٔت، وحيفغ اًرسية اًخامة، نام ٔبهَ يديح ٕازفاق مَفاث اكًعوز واًفيسيو  فِو يخلدي اؽلـَوماث ًيي هناز ِتَلّغِ 

 حٌائية تـس زتعَ مؽ رسط اؽلُصِسي ٕان ًزم أْلمص. ميىن ٌَلضاء اس خزسام حمخوَيث إلمييي ٔكذةلٍ  وظحـاً  جك سِوةل.

 

 ٍس سُ ُيا هبئت ٌَفائست اًثاهية ويه مىٌية اًـمي واًصكاتة. ٕان مٌؼوماث اًخعييؽ، إلمساذ واًخرزين اؽلخعوزت ًحسلك جية ٔبن ثلوم ؿىل ب  

َون حٌحا ٕاىل حٌة مؽ مَفاث فيسيو ًلّعة مضحىة ٔبو ملَة فاكيه ؿىل ٔبهجزت وييسوس يف ؿاًية، ل مَفاث ٕاهسي يضـِا اًـام ثلٌيةٍ 

كَْصاًن ٕاىل اًوزاء. هيف ميىٌيا مصاكدة اًـمي وإلجناس ٕارا ػل حىن ُياضل ذلئي  اًـمي. لك ُشا إلُامل يؤذي ٕاىل هوازج حُصحـيا لك س يةٍ 

س خثٌاء ازلاذَية واجليش وما زمح زيب( يلوم ُوات وموػفون كري بٔنفاء ؿىل ؟ يف خي وسازاثيا احلىومية )زمبا ابؿىل اًـمي ٔبظالً 

وذاًية من ٔبهواغ اذلاية سواء  ظياهة ٔبهجزت مكحيوحص كري مصنزية، ويرتنز خي مهِم ؿىل ثثخيت ٔبهؼمة وييسوس وجصامج ٔبوفس مرسوكةٍ 

ثرسكة  حة من اسدضازي ثلين؛ حير كام موػٌف ٌَلواث اؽلسَ ضس اًرسكة ٔبو اًفريوساث. ؿَمت تفاحـة حعَت يف مسدضف  اتتؽٍ 

يربغ يف ٔبهؼمة احلاسوة ماكهَ!  من اًضحاظ، وؽلا مت اًخبٔنس من اًواكـة ُظصذ )و ػل يـاكة( ومت ثـني ظحيٍة  اًحياانث اًعحية ؾلموؿةٍ 

حىتَّ ًو اكن ُو من  -م جضمي ٔبسامء وؾياوين وُزثة ضحاظ تـائالهت -زسكة مـَوماث حساسة  ٔبن يس خعيؽ رسٌط  ٕان اؽلِزةل أْلوىل

ٔبو ازيني ؾن اًربامج. ٔبين اًشاكث اؽلخرععة صيئًا  كري خمخط توػيفة أْلول ْٔلهَ يـصف ٔبوضبٔ اًيؼام، واؽلِزةل اْلٔنرب بٔن يلوم ظحيةٌ 

 وهؼم اذلاية؟! تي ؤبين مٌؼوماث اًخرزين والاسرتخاغ وحتسيس ظالحياث ازلدول ؿىل اخلواذم وما صاتَ!

 

ذمع اختار اًلصاز، ويوخس مثَِا ؿىل مس خوى زئاسة اًوسازاث. ُشٍ وػيفهتا احلعول ؿىل   يف وسازثم جسم زتٍ ُيا هعي ٕاىل ٕاذا

ص ضل وفَّ ؾن لك يشء، حىتَّ ٕارا ما احذجت ٕاىل ٕاظساز ثـَاميث ٔبو ٕاهفار خمععاث ب ثيحت ضل أْلزكام واًحياانث. يف حال ثَ  مـَوماٍث 

ذازت يف كاية اًسِوةل، تي س خعحح أْلزكام يه من يويح ضل مبواظن اخلَي، وس خسفؽ اًيؼام اًخلين اًخحيت ٔبظححت رممة ُشٍ الٕ 

مبثي ُشٍ أْلموز، مفا اًـمي؟ ٕاوضاء  إلحعائياث تيفسِا ًدسِي ؿَيم اختار اًلصاز. ُيا كس ثـرتف تبمٔهية اًخلٌية، ًوىٌم ًست ددرياً 

ًواكؽ صي يشء بٓدص. ميىن ًشاكث اًخلٌية ٔبن حصتط ص حىة  وزتط ٔبهجزت اًوسازت واؽلسدضفياث يشء، واًخرعيط ص حىة مـَوماٍث 

ؾيسك. ٕان حَام حبجم تبٓدٍص ٌَزاذماث، ًوىَنا ل جس خعيؽ ٔبن ختعط ًـاػل افرتايض صي يصتط لك يشء  تبٔدصى، ؤبن ثًضئ مس خوذؿاً 

ًِو حزء ذما يسم  تؼ "واكؽ ثلين  جصمق اًِوية ٔبو حواس اًسفص والاس خلياء ؾن اًوظفة اًعحية،صّيًا  وسائص زتط تياانث لك مواظنٍ 

ي ؿَيَ من ثعـاميث ثُؼِص ضل تْ صي". زَ  ط ٔبمناظ أْلوسجة تفعائي ازلم ًك مواظن، وٕاحعاء ما اس هُتطل من ازلواء، وما ُحّعِ

 كري موحوذ ًوىٌَ من اًخعحيق مباكن.صيئًا  تضلعة سزٍّ 
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ؾصتية من حير ؿسذ اًساكن  بٔزياء نخاتة ُشا اًىذاة؛ ففي بٔنرب ذوةلٍ  زمبا جيسز يب ُيا زسذ ُشٍ اًلعة اًواكـية اًيت مت زظس ٔبحساهثا

خَ اـلخط ابًلَة وحصاحاثَ. متت  كام زئيس اًوسزاء ابس خـصاط كسزاثَ اًخفلسية ابظعحاة وسيص اًعحة وسَيزت دْضخ من دضوخ ذًو

احلعاز اؽلفصوط ؿىل اؽلسدضف  ذالل اًزَيزت  ٔبفَخت من ظوق اًزَيزت اؽلس حلة اًرتثية ؿىل بمٔكي وخَ اكًـاذت وػل ثفسسُا ٕال كعةٌ 

ابًـاذت وزمبا تـغ اجلوغ. ثلافزث اًلعة ٔبمام زئيس اًوسزاء، ومت اًخلاظ حصاكهتا، فبٔتسا اًصئيس اىزؿاخَ وسجمص يف تـغ  مسفوؿةً 

ـاكدة اًحـغ تسون ٕاتساء أْلس حاة مبزمسيًّا  ٕاَيمه ابٕلُامل واًفضي، مـرّبا ؾن ثفاحئَ مبثي ُىشا جسية. اىهتت اًواكـة أْلظحاء انؾخاً 

من ؾحازاث اًثياء ؿىل صست  تـسذٍ زمسيًّا  ْٔلن ٔبحسمه ػل حىن هل وػيفة مٌؽ اًلعط من اًوًوح ٕاىل اؽلسدضف ، ومت ٕاكالق اًواكـة

 مـسوذت. س ياذت اًصئيس وحزمَ حبصمان اًحـغ من ٔبزساكِم ْٔلَيمٍ 

 

ّصِ  ـَ ف ٔبو زمز( ٌَححر ؿىل وسائي اًخواظي الاحامتؾية "ؾضان ًو خَ ميخفاخئش" يف هفس اًيوم ثربغ ٔبظحاء تسلٍ إبوضاء ُاص خاح )ُم

من ٔبحس أْلظحاء وزسؿة  ٕان كصزث اًزَيزت. احلق يلال ٔبن ُشا ٔبسـسِن، مفا اتخسٔب مبزحةٍ لحلًا بٔ فاخَ مبـىن حنن خنربك من اْلٓن حىت ل ثُ 

ٌَلامئني ؿىل أْلمص ومسى ٔبساسًا ل اؽلخـمس، تي واؽلـصوف ل مثيي هل ًخوؾية اًياش مبسى اهدضاز إلُام ثرصف، اىهتى  تخـاونٍ 

اس خجاتة اًاكذز اًعيب ومسامهخَ ابس خزسام اًخلٌية يف فضح وثـصية اؽلسؤوًني. احذوى اًِاص خاح ؿىل اًىثري من اًعوز اًواكـية 

سدضفياث حىت اؽلعيفة من اًعصاس أْلول، اؽلضحىة اؽلحىية؛ اتخساء جىثافة اهدضاز تي واسديعان اًلعط واؽلوايش ؽلحاِن اًـياذاث واؽل 

ٕاىل كعوز ُمزّي ابْٔلسس اًعحية اكصرتاك ؿست  ابٕلُامل اًضسيس ٌَيؼافة واًخَوج يف لك ٔبحناء وسواَي أْلماهن اًـالحية، وظولً  مصوزاً 

 تاًعوز ٔبزحد ىحسإ واًلسمي اؽلخزرث. اًيوم ابًليح وازلماء؛ اجلسيس مَنا  تِ زِسَّ واحس، وثَوج بَ  مصىض اًلِكي ٔبزياء اًلس يي اًلكوي جبِاسٍ 

ة، وظوزت ٔبدصى ثثخت ثواخس زـحان ابًف يف ذوزت ٌَمياٍ، وظوزت ًىصيس انزي ثيلي اًياش ذاذي ٔبزوكة اؽلسدضف  مس خزسمني ذزاخةً 

ؾيًيَ؛  مـسِن ومعحاخ موظول تلخس ابجلساز مـَق كصاتة ؿني اؽلصيغ ًييضء فاٍ ويعفئ هوز مـاجلة ٔبس يان ل يشء فيَ ٕال ُيكٌ 

 !س خزسم خلَؽ ٔبو حضو الاس يان ُيايعـة ؿيّل ختيي حاةل ٔبو مسى ثـلمي ما يُ 

 

حامؾية ؿىل أْلزط يف مسدضف  يـاِن ثضست من هلط  ٔبصس اًعوز ثطل اًيت ثويح ابهـسام مفِوم إلوساهية زلى اؽلسؤوًني؛ مـاجلةٌ 

عي ظلرٍي اًصاكس تني يسيَ ؿىل اًلَيي من حمَول وزيسي جصذام معصس. ٔبة يلف جبواز حائط حىت حي ًٔلزست، ًىن خسزاهَ مىسوتٌ 

يف مسدضفياث اًولذت يفرتصون أْلزوكة ًيسل ؿىل تشل أْلظحاء ًك جمِوذ  مثحت ابحلائط. مصىض تَحاش ما تـس اًـمَياث، ووساءٌ 

ٔبًف مذاتؽ يف  ئدٌان ومخسونماصسيس ذمن جيَسون ؿىل اًىصايس اًخيفيشية. واحس من ثَمك اًعفحاث اندسخت  تال ٕاماكانث وثلعريٌ 

زالزة ٔبَيم، وما فئت اًياش يصسَون ابًعوز وملاظؽ اًفيسيو حىت اص خَك اًلامئون ؿَهيا من ا  اًصسائي ؾيسمه. ُيا جيسز تيا ٔبن وسدمثص 

 اًخلٌية يف فضح إلُامل واًفساذ اشلي يعال اخلسمة اًعحية اًيت يصاتذُا مجيؽ ْشاحئ اًضـة اؽلسَح ابًاكمرياث.
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فيجة ٔبن ٔبذربك مبيؽ وسيص اًعحة ٌَخعويص تساذي اؽلسدضفياث وهتسيس من يفـي رضل ابٕلكاةل. ٔبما زئيس اًوسزاء  ٌعفاً يك ٔبهون مُ ً

ؾن سـاذثَ تخسصني تـغ أْلظحاء ًِشٍ اًعفحة ؿىل موكؽ  ـصابً فلس زذ ؿىل اذلةل اًرضوش: "ٔبان مدخفاخئش.. وؿازف لك حاخة" مُ 

، وكدي ٔبن ٔبكذحم ٔبي ماكن ًخعويٍص يِت ؾلس اًـسيس حيساً  ما تخفاخئش.. فٌحن هـؼل مس خوى اخلسمة اًعحيةاًخواظي الاحامتؾي: "ٔبان 

  اجلوسية:من الاحامتؿاث". ُشا ىصذ ؿَيَ مبلذعف من مميية اجن كميّ 

 نَشتَْت يِلييًا يف اشلي ٔبهَت حزمعُُ   وحَْزمع مْؽ ُشا تبٔهَم ؿازٌف 

مُ ؤبه  وما ٔبهَت ٕال خاٌُي مث ػاػلٌ  َِنَي ُملَسَّ  َم تني اجلاُ

 َِ ؼلَُّ   ٕارا اكن ُشا هعُح ؾحٍس ًيفِس ـَ  مَفْن را اشلي مٌَ اًَُِسى يُخَ

مُ   ويف مثِي ُشا احلاِل كس كال َمن َمىَض   ؤبحسَن فامي كاهَلُ اؽلخلَكِّ

 وٕاْن نيَت ثَْسِزي فاؽلعيحُة ٔبْؾَؼمُ   فٕاْن نْيَت ل ثسِزي فذطَل ُمعيحةٌ 

 

 أْلهجزتهؼام اًدضليي و 

 

ؿىل ذزخة ؿاًية من جماهيًا،  مًسوح من اخليال. جية ٔبن يىون يه ٕاجياذ هؼام جضلييٍ  ُيا يحسٔب اًخرعيط حلَمم؛ اٌَحية أْلوىل

ًٔلؾعال، مضاذ تعحـَ ٌَفريوساث ويـمي ؿىل ٔبكي  كري كاتيٍ  أْلمان وميخطل ٔبكىس ذزخاث اًخحمي، وفوق لك ُشا يىونُ 

من اؽلربجمني ًوضؽ لك مواظفاثم ًربجمة اًيؼام  . لك ما س خحخاخَ ُو فصيقٌ "ًييىس" هؼام اًدضليي ف ؿىلـصَّ اًمكحيوحصاث كوت. ثَ 

وثـمي تَ لك اؽلفاؿالث اشلزية وحىت ٔبهؼمة  ٔبظاًل، من اًعفص ًيىون نام ثخذليَ ٔبهت ومذعَحاث اًـمي. ًييىس ُو ًلة اخلاذماث

ىومية يف مـؼم ذول اًـاػل. تي ام يلوم فصيق تخعويص اًيؼام يُـس فصيق بٓدص مذعَحاث ٕاىل اؿلاا  واًِيئاث احل أْلسَحة واًعوازخي، وظولً 

 اًمكحيوحصاث اؽلخواخست واؽلعَوة ثعييـِا ٔبو جتميـِا ٔبو اس خرياذُا ؿىل حسة ثلسم تسلك ووفصت اًس يوةل اًيلسية. حىوين هؼام زتطٍ 

و ػل يس خعؽ ًسخٍة مصنزي وِشا حيخاح ٕاىل وسيص بٓدص يضازوم فيَ، مفا زٔبيم ًو ثلامس  ٔبو ْلٓدص، فميىٌم  خَ مؽ وسيص الثعالث؟ ًو

 من ازلول اؽلخلسمة ًزتويسك خبربهتم يف ُشا اؾلال. يٍّ بَ الاس خـاهة تِ 

  

اٌَحية اًثاهية ثخىون من ثسزية اًـامي اًخشي ٌَخـامي مؽ اًيؼام اجلسيس، ًوسوف يساؿسك فصيق اًخعويص ؿىل هتيئة مذعَحاهتم مضن 

صئييس وحتسني ظصق اًخـامي مـَ. ُيا ختخفي أْلًـاة من ؿىل سعح اؽلىذة وثًهتىي ػاُصت ثعفح مواكؽ اًفاكُة اـلعط اً

اًخحمك فمين كصٔب وهلي ووسخ ٔبو كام مبحو ؤبذريًا  واًخواظي ًخحي ماكهنا احرتافية اًوًوح ٕاىل اًيؼام، وجسجيي ؿسذ ساؿاث إلجناس،

من اؽليؼومة. نام جس خعيؽ كياش  و اًىسوةلمي وإلجناس تفاؿَية وهحش اًـيادض اـلصتة من اًيؼام. ميىٌم اْلٓن مصاكدة اًـ يشءٍ 
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ومصاكة مذاتـة سري اًخرزين  ذٍ مس خوَيث اًىفاءت يف اؽلسدضفياث واؽلصانز، تي وثليمي اخلسماث اًعحية اؽللسمة. يس خعيؽ لك مزوِّ 

ؿىل رضل، عاحلني ازلاَعني ٌَخربغ ابزلم وأْلؾضاء ومساؿسهتم ويرس. نام ٔبهم س خىدضف اؽلواظيني اً وحَول إلمساذ جك سِوةلٍ 

تبٓدص، تي ام ثـاكة اًعيسًياث اًلري مَزتمة ابًوظفاث، ٔبو ثخيؽ تلري اًسـص اؽلخفق ؿَيَ، ٔبو حىتَّ ثلَلِا  ٔبو وزمبا ماكفبهٔتم ثضكٍ 

خىدضف جناؿة اًيؼام مؽ ٔبول اكززة صية ثؼل مٌهتىي اًعالحية. كس يحسو لك ُشا ضل ٔكهَ كري رضوزي اْلٓن ًوىٌم س   ًخرزيَنا ذواءً 

ا يف تالذان. َبؿسك ٔبن اًيؼام س يحي ماكن اًَِؽ، وسدس خعيؽ ثوػيف اًـسيس من ملسزاثم جك فاؿَيةٍ  ٌَخـامي مؽ  ابًحسل، وما ٔبنرُث

سائي هلي اًوضؽ، فبٔهت ثـصف ؿسذ اًىواذز وختععاهتم وظصق الثعال، تي وثـصف ابًضحط ما ثلسز ؿىل اًخرصف فيَ من و 

مذرععة. سدس خعيؽ مـصفة ؿسذ حالث اًربذ ٔبو اًولذت ٔبو حىت اؽلعاتون ابًخوحس، تي ومكياث ازلم وفعائَِا  وظوامق ظحيةٍ  ؤبذويةٍ 

 تضلعة سز.

  

ويه ٔبزصفة لك مصاسالث اًوسازت ومٌاكعاهتا ىزول ٕاىل  -ًىن ًيس ؿىل سخيي اًـجي  -ٔبدصى جية بٔن جُتصى  رممةٌ  ٔبيضاً ثوخس 

 ٔبحياانً ث اًشاء واًحيؽ. وس خـصف كمية ختزين لك ُشا زمقيا ٕارا جتوًت يف ماكثة اؽلوػفني وجحصاث اًخرزين، تي واؽلمصاث س يسا

ٕال ٔبهَ ل جيوس ٕاثالفِا، فذبٔذش اًعحيـة وؾوامي اًخـصية ؿىل  متاماً جمِول  ًخجس ٔبهوام أْلوزاق اؽلهتاًىة جسس اًضوء وحتخس اًرتاة ًلصٍط 

يشء فهيا  مث ثسزش ؽلـصفة هيف تسٔب ٔبيُّ ٔبّوًل،  فغفذيت اًحعيء. ٕان اتزخي اًوسازت تي جسالث لك يشء جية ٔبن حتُ ؿاثلِا رممة اًخ 

 وهيف اىهتى ، وٕارا اكن ل يوخس زليم احلافز اْلٓن فَصمبا ُوخس تـس حني.

 

 هؼام ٕاذازت اؽلسدضفياث

 

حنن هـصف ٔبن أْلظحاء مَنم اؽلخفوق واًاكّذ واًىسول وظول مـيازية ٌَزسمة اًعحية من مصمي َعطل اًخرعيعي.  ـخرب وضؽ ٔبسٍس يُ 

يا ثًدؽ مضلكة اًخفاوث اًواض تني اؽلامزسني واؽلمصضني، تني وظف أْلذوية واًخحاًيي  ٌَمخاحص يف ٔبمصاط اًـوام من اًضـة، ُو

 مَفَ اشلي يسوز ذمساك تشيهل. هَحـت يف زلزخة اس خحاةل اًخًس يق فامي تيَنا. يف اًساتق اكن لك يشء يخـَق ابؽلصيغ يُسجَّي يسوَيً 

لك مضالك اًخرزين ؤبذريًا  ت ٔبجصسُا جتاُي اًعحية ٌَدسجيي، اًزتويص ٌَخزَط من دعبٔ ظيب، ضياغ اؽلَف،ؿسّ  مضالكٌ 

ؽلصيغ ٔبن تـغ مسدضفياثيا اًيوم ل يوخس فهيا حىت مَف وزيق، ويِت ؿالح احلًّا  اًِائي من اًوزق. من اؽلؤسف مَكّ ًْ والاحذفاع اِب 

 تؼصوفِا ؾيس ظحية خمخَف، ٍهيسم لك ذمازش ما ٔبجنٍز من كدهل رمسزا اًىثري من اًوكت وصة اؽلصيغ. سَيزتٍ  لكُّ 

 

ثلٌيا، فاًىثري من أْلظحاء اضعصوا ٌَخزَط من اًوزق يف ؾياذاهتم اخلاظة، مسفوؿني ابًخوفري ومىٌية اًـمي  ساً ـلّ ػل يـس أْلمص مُ 
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شاكث اًخبٔمني. اخلرب اؽلفصخ ٔبهم ل حتخاح ٕاىل اًحسء من ٔبول اًسعص، مفن ٔبمه ذمزياث اًخلٌية بٔن "من يبئت صثحعا ث ٕارا اكن مُ  ةً وذاظّ 

من فصيلًا  واًرتنزي ؿىل ما ُو مٌخج فلط. ُشا يـين ٔبن ثخـَق ابًخـؼل من أْلدعاء اًساتلة جماانً  ٔبذريا يس خفيس نثريا"، ْٔلس حاة ؿستٍ 

ؾن لك جصامج ٕاذازت اؽلسدضفياث وزتعِا ثض حىة ًخالمئ  اكميٍ  قضون ٔبس حوؿني ثلسمي ثلصيصٍ  اًض حاة اـلخط ابًخلٌية يس خعيؽ يف

ًيؼامم اًعحي، ًىن ٔبكَهبا حيخاح ٕاىل هؼام كامئ فيِت ثعويٍص  تسلك. يف اًلصة ثوخس مئاث اًشاكث اـلخعة ًخفعيي جصامج خمععةٍ 

 ًون يس خعيؽ اًحسء من اًعفص.

 

مصنزية، وثسزية أْلظحاء وثعويؽ  ٔبسس: مالءمة اًربانمج ًيؼامم اًعحي، ٕاوضاء ص حىة زتطٍثخىون مثي ُشٍ اًيؼم من زالج 

يـين ٔبن  ي ٔبم از"؛ مفذوخٌ إ اًيؼام ؽلىٌية اًـمَية اًـالحية. امسح ل إبددازك ؾن اًيؼام اؽلفذوخ اؽلعسز ٕلذازت اؽلسدضفياث "اوجن 

لس مت ٕاهخ جصجمخَ مفذوحةٌ  ٌَـؼل وٕلزحاث خسازت ثفيض ٕاىل  اخَ تواسعة اًـسيس من اؽلربجمني وزسمةٍ ومذاحة ٌَخـسيي هيفام صئت، ًو

ٔبو ًلة جضاء، وميخطل اًلسزت ؿىل اًدضفري، اًخرزين  ؽليء ٔبوكاث اًفصاػ. إبماكن ُشا اًربانمج اًخحوز ٕاىل ٔبي ظيلةٍ  ٔبحياانً اًخوػيف، و 

ذوزي اؽلخواضؽ يف ثـصية مـؼم مععَحاثَ ِاثضح ل هيف  مالحؼاث اؽلس خزسمني. ومن ذاللتياًء ؿىل  اؽلصنزي، اًخعويص اًخَلايئ

 ٔبن ما ييلعيا ُو إلزاذت فلط.

 

ص ىت،  زتط اؽلسدضفياث يديح ثوحيس اٌَلة اؽلس خزسمة تني أْلظحاء ومعيـي ازلواء، مفا يوظف تبٔهَ "اٍهتاة" ميىن ٔبن يفرس تعصقٍ 

 متزق" ٔبو "ثَف" ٔبو حىت "ثبٔثص" يوخس ًِا ٔبًف ثفسري. وضؽ ًلةٍ ، نام ٔبن هـوات مثي "ثضرم" ٔبو "متاماً خمخَفة  وثوظف هل ٔبذويةٌ 

يف اندضاف اًض ياٍ اًضاةل من أْلظحاء، ٔبو روي اؽلـَوماث اًلسمية، ٔبو اًخوهجاث اًخجازية ندسويق ذواء ْشنة  ٔبيضاً يسامه  مضرتنةٍ 

تبٔول يك ٔبّوًل  خُتّزن اًعوز وهخاجئ اًخحاًيي زتط أْلهجزت اًدضريعية يف اؽلسدضف  مبَف اؽلصيغ إلًىرتوِن حير ٔبيضاً حمسذت. ميىن 

حيخوي ؿىل  مثي ُشٍ اًربامج ٔبهنا حتشز اًعحية حال وظف ذواءٍ  ثوض ٌَعحية اؽلـاجل مسى الاس خجاتة ٌَـالح. ٕان تـغ دعائِط 

ني. ُي ثـؼل ٔبن يخحسس مٌَ اؽلصيغ، ٔبو ثًهبَ ٕاىل ٕاحصاء ادذحاز حتسس يف اؽللام أْلول، ٔبو يصتط ثضازة ذواءين موظوف ؾيرصٍ 

ُشا اًربانمج كس يساؿس اًعحية ؿىل اًـالح حير ٔبهَ يـمتس ؿىل ما ب ذذي فيَ من مـايري، مفا ؿَيم ٕال ٕاذذال اًدضريط اؽلحسيئ 

حصهيحة تسلك ؤبمصاضِا تياًء ؿىل  ذمىن ٔبفضي جضريٍط  ًيلرتخ ؿَيم اًخحاًيي واًفحوظاث اًيت ميىَنا مساؿسثم، مؽ اكرتاخِ 

 هص ثوفص اجلصؿاث يف اًعيسًية من ؿسمَ واكرتاخ تسييٍ تبٓدص مؽ رِ  ص اؽلصيغ ووسهَ. نام ٔبهَ كس يلرتخ ؿَيم ٕاتسال ذواءٍ اؽلس خوظية وَع

ثليري اؽلـعياث ٍمتيؽ دعبًٔ ظحيا مٌدشا هوظف ذواء مـني يف حالث مـيية "ظفح  ٔبيضاً مؽ وظف اجلصؿاث اؽللرتحة. ميىٌم  مٌاسٍة 

 خمعوظة ٔبو ٔبدعاز حسيثة ًيـم اًيفؽ ادليؽ. حبالٍث الامخس يَني" ٔبو حىت وش ثيخيَ 

 

 ؾن ٔبي يشء يف ذكائق. ثعوز ثلصيصاً  ًىن اًفائست اًىربى اؽلصحوت ُو حاكمي اخلسماث اًعحية ًحسلك واحلعول ؿىل ٕاحعائياٍث 

 َ اىهتت مـاانثَ مؽ اؽلصط، ومن  رضل اًيوم، وا  سخاخة وحدة ذواء دُضفت، ومن ز يف هناية اًيوم ًيـؼل زئيس اًلسم من َعي جبسٍّ سُ ْع ي

ٍ مُ  ما يزال يصسخ حتت وظبٔثَ. ثعوز ًو ٔبمىن زتط ذواءٍ  تبٔؾصاط خاهخية اص خَك مَنا كاًحية من ُوظف هلم، ُشا س حق ؿَمي  ـنيَّ
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 وسوف جييحم اًىثري من ٕاُساز اًعحة واؽلال.

 

 سزغ أْلؾضاء وثعاتق أْلوسجة

 

وثلٌيا ؤبذالكيا يف مـياز واحس، فالتس ٔبن يىون اًخربغ ابْٔلؾضاء. رضل ٔبن هؼاما ّيًا ص  ؿىل ثلسم اؾلمتؽ واحسٌ  ٕارا اكن ُياك مؤْشٌ 

هـصف ٔبن اًخربغ زلافة، وشلضل ل يوخس ظحـًا  وِشا حيخاح ٕاىل ثضافص اًىثري من اجلِس تني اًاكذز اًعيب واًخلين واؾلمتؽ ؿامة. حمىامً 

ٕلكٌاغ اًياش ابًخربغ ابزلم مفا ابضل ابْٔلؾضاء. سبٔحسزم ُيا ؾن اجلاهة اًخلين؛ هل ؾيسان ؿىل مس خوَيث اؾلمتؽ، فٌحن هياضي  اهدضازٌ 

جية ٔبن ٔبّوًل  ويُلِسم اًياش تـس اكذياغ ؿىل اًخلسم ٌَخربغ مبا يسمح تَ اًلاهون س خجس ؾلداث ص ىت: ثوؾيةٍ  فدـس ٔبن ثلوم َحالُث 

شٍ يسجَِا ؾيس اكثة ؿسل،  ذمزيا يسل ؿىل زقحخَ ثطل. ٔبو سوازاً  ويَخس كالذتً  يسمح إلوسان تزنغ ٔبؾضائَ ؾيس وفاثَ، ُو

 

مذيلةل يف س يازاث  ي لك ُشا ؿىل كاؿست تياانٍث اؽلفرتط ٔبن جتصى هل حفوظاث ًخحسيس فعائي ازلم وثعاتق أْلوسجة ويسجَّ 

ن فهيا لك ٕاًىرت  إلسـاف ويف اؽلسدضفياث، وتفضي اًخىٌوًوحيا احلسيثة ميىن ٌَسواز ٔبو اًلالذت ٔبن حيخوي ؿىل ْشحيةٍ  وهية خُتزَّ

َ  -ٕان ٔبزاذ رضل  -اؽلـَوماث اًعحية ٌَمخربغ، وحىت فيسيو هل  ك فيَ موافلذَ ؿىل اًخربغ ابْٔلؾضاء اؽلصاذ اًخربغ هبا، فٕارا حعي حاذج رْتُ ي

ذت تلازئ ٕاًىرتوِن شلضل اًيوغ من أْلساوز ٔبو اًلالذاث ر -ٌَمخربغ وس يحت اًفصظة، ثلوم س يازاث إلسـاف  ث اًشاحئ ااؽلزوَّ

يف حاًخَ اًعحية  ي لك ثعوزٍ سجَّ ابًخـصف ؿىل اؽلخربغ ومبا يصقة يف اًخربغ تَ ًخحوهل ٕاىل اؽلسدضف  اـلخط، ويُ  -إلًىرتوهية ٌَخربغ 

تق ومن مضَنا اؽلس خحق حسة أْلًووية ٔبو احلاةل ٔبو حىتَّ ثعا -واًشحية إلًىرتوهية ٌَلالذت ٔبو اًسواز نشضل  -  كاؿست اًحياانثؿىل

 أْلوسجة.

 

زسيؽ مؽ ثيخيَ اًفصيق اًعيب اًزازغ ٌَـضو ٕاىل اس خلدال اؽلصيغ واًـضو ؿىل حس سواء. لك ما س حق  حنخاح حييئش ٕاىل هؼام ثوظييٍ 

مس حق وهؼام ثلين فـال. وًىن ٔبنرث ما يثري حٌلي ُو وحوذ اًيؼام ابًفـي وثوفص ْشاكث ثلوم تخبٔسيسَ وجضليهل،  حيخاح ٕاىل ختعيطٍ

ؾيسان  ٕال من يحشل اجلِس ٌَموافلة ؿَيَ ووُحَ كدةل احليات. حىتَّ حيعي ُشا َي س ياذت اًوسيص س يؼي لك ما س حق ٔبحالماً  ول يَزم

 لا ؾيس كريان.معحّ  وواكـاً 

 

اؿس ًوىٌين مذبٔنس من إلجناس ٕارا تسٔب اًخرعيط وؾلسث اًيية ؿىل إلنامل. ما حيسج يف اًـاذت ٔبن ثبئت ؾوامي جس اؽلوضوغ ًيس سِالً 

 طِلٌ واْلٓدص تـيس احلسوج: مٌش زالزني س ية ٔبظية مَ  ٔبو ثثدط من زسؿة تي واجتاٍ اًـمي. ذؾين ٔبزسذ ضل مثالن ٔبحسُام كصيةٌ 

 يف ؾييَ ذالل سَيزت مسيية كري ؿامصخَ، وؽلا خاء الاسدضازيون ػل يس خعيـوا ؿالخَ ًـسم وحوذ مسدضف  ُمجَِّز، فبٔمص اؽلطِل  مبصٍط 
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ُمجَِّز وزحؽ ٕاىل ؿامصخَ ٕلحصاء اًـمَية ؿىل ٔبمي ٔبن يليض اًيلاُة ويُفحط يف اؽلسدضف  احلسير. مت اًـمي  إبوضاء مسدضف  اكميٍ 

لك اًـوائق، ًىن ظل ػل يىذة هل احليات ظويال وػل يس خفس من اؽلسدضف  ٕال ساكن  يف وكت كيايس تبٔموال اؽلطل اؽلحاْشت مذرعياً 

 اؽلسيية.

 

يف تيىصَيسَ  ؛ ٔبظية اًس يس سديف حوجز ثرسظانٍ ٔبيضاً يف مؤسس ْشنة ٔبتي ٌَخىٌوًوحيا ؿربت  طَلَ ٔبما من اًـرص احلسير فَ 

 ايئ اؽلضاذ هل واسدئعال اًوزم يف تسايخَ، ؤبدض ؿىل اًخساوي ابًـعائص واًعاكة وإلهنامك يف اًـمي. تـس س يةٍ يوزفغ اًـالح اًىمي 

 ظحاٍؤظَحَ بٔ  ديف ؿىل ٔبي يشءٍ وثـسى حسوذ اؽلـاجلة. ُيا وافق س اثضح جلوجز مسى فساحة دعئَ تـسما اهدش زسظاهَ  ثلصيحاً 

تلية ثاليف اًوفات، حىت ٔبهَ ٔبهفق مائة ٔبًف ذولز ؿىل فعي وختعيط دصيعخَ اجليًية مؽ ٔبهَ ل  -ثضك ما  كصٔب ُو ٔبهَ مفيسٌ  ٔبو -

. ػل ييجح اًس يس حوجز يف جمتويي اًـسيس من اًربامج اًخلٌية اخلاذمة ٌَعة تلي ٔبيضاً ؿالكة ًِا ثرسظاهَ، كام  ة س حاق اًزمن وٕاظاةل َعٍص

رضوش اكن خيوضِا أْلظحاء وحسمه. ما  اًخلَة ؿىل زسظاهَ ٔبو بٔن يـيق ثلسمَ، ًىن اخلسماث اًيت كسرما جسامه اْلٓن يف حصٍة 

اًـمي. يعية ل  حة ٔبن ٔبزنز ؿَيَ ُو ٔبن واحدم ُو اًحسء واًحايق ؿىل اخلاًق ًيسرص ضل ؾوامال ووسائي جساؿس ؿىل ٕامتامب  

ٌَـاػل مععف  محموذ تبٔهَ ػل يىن ميخطل اؽلال ٕلجناس ٔبي ذما ٔبجنز، وًىٌَ حني ؾزم وخس اًىثريين اشلين صازهوا مـَ  هص ملوةلٍ رِ  ٔبحياانً 

 ابؽلال واجلِس، تي وابْٔلفاكز اجلسيست ؤكمنا اكن ُو اًـامي اؿلفز فلط.

 

 ـساؽلساوات ؾن تُ 

 

ياك تـضًا  ثوسيؽ اًاكذز اؽلسزة ؿىل مساحاثَ اًضاسـة، مفا اكن مٌَ ٕاّل ٔبن اتخـر ـِف ؿاىن اًلصة نام هـاِن من ض مَنم ُيا ُو

من اكن يواخَ  تـس اهدضاز إلهرتهت حير ٔبنّ  ثلصيحاً  ًيلضوا فرتت من اًوكت ٌَـالح واًخسزية يف اؽلسدضفياث اًحـيست. ثلَط ُشا

لَ اـلخط ًـهل جيس ؾيسٍ حال. ُيا كامت اًشاكث وثَهتا احلىوماث خسيست، اكن يححر ؾَنا ٔبو يصاسي ظسي مصضيةً  حاةلً 

)ثييل ميسيسن ٔبو ٕاي ُيَر(. لك ما اكن جيصي ُو ثعويص احلاةل مؽ تـغ اًشخ ويِت ٕازساًِا ؾن تُـس  ابس خحساج ٔبهؼمة اًخساوي

ٍ اًخلٌية ٌَـاػل ثسخة كرص اخلرباث ًيـعي زٔبيَ. حاول أْلمصيىيون جسويق ُش مـني حير يخلاىض ظحية مسزة مالً  نزٍ صْ ٕاىل مَ 

ما. ٔبس حاة فضَِا اكهت يف كرص اًخلٌية وتُطء إلهرتهت، نام ٔبهنا اكهت ابُؼة اًخلكفة ًلَو اًاكمرياث وظـوتة  ًييجح أْلمص ٕاىل حسٍّ 

من اًـلداث كس ُرٌَت لك اًـوامي اًساتلة ابثت ٔبكي حلكفة واًىثري ظحـًا  شلضل. دعيعاً  مةٍ عمَّ مُ  اًخواظي ٕاّل ؾن ظصيق جصامجَ 

ًواهجة حماوةل سس زجز بٔظحاهئا ٔبنرث زحبا ًخحل  احلىوماث يف ا ؽ اًشاكث ؾلالٍث ابًفـي مؽ ثلسم اًوكت واًخلٌية. ُشا َكَ ذفَ 

نفحط اًض حىية اًصوثيين ؽلصىض اًسىص، فك ما يَزم ُو اكمريا وفين )ل  ةً حتسني ثوسيـِم. تـغ اؾلالث ٔبػِصث فوائس مجّ  ٔبو

يفحط مئاث اؽلصىض يف  ة لس خـامًِا، ودط اهرتهت جيَس ؿىل اًعصف اْلٓدص مٌَ ٔبدعايئ ص حىيةٍ زم ٔبن يىون حىت ذمصضا( مسزَّ يَ
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 تضؽ ساؿاث ًيلصز من يبئت ٌَـالح ذمن ييام مصاتخ اًحال حىت موؿس اًفحط اًخال.

 

خرزين مث اؽلخاتـة. يرَبغ ُشا اًيؼام يف احلالث كري احلصخة اكؽلثي وُو هؼام اً ؾن تُـس   اؽلثي اًساتق ؿىل اًيوغ أْلول من اؽلساواتيُـرّبِ  

 اًساتق، ويف اجلسلية وأْلصـة واـلخرب وجشحي اًـيياث حير ل يَزم ثواخس أْلظصاف يف هفس اًوكت. اًيوغ اًثاِن يس خَزم ثواظالً 

ىض اًسىصي واًلَة واًصتو وأْلمصاط اًيفس ية مكخاتـة أْلمصاط اؽلزمٌة مثي حتاًيي مصؾن تُـس  مس متصت، ًىن ٔبنثف ومذاتـةً 

و اْلٔنرث ظـوتةً  . اًيوغ اًثاًر ُو و اًعة اًخفاؿيل اكٕلحداظ وكرٍي ؾن تُـس،  وػل يـط هخاجئ ممثصت حىتَّ اْلٓن ًلعوز اًخلٌية وحَوًِا ُو

يف الاس خلياء ؾن  اكث اخلاظة ٔبمالً وما صاتَ. يف ُشا اًفصغ ابشلاث ثرتنز هجوذ اًش ؾن تُـس  وـالح أْلوتئة وٕاحصاء َعَياث مـلستٍ 

 مثاًل. ٔبو حصاخ حمَيا اكحلصوة ثواخس ٔبي ظحيٍة 

  

ًحسلك ٕاّل اًلَيَي من اًخرعيط. حىتَّ ٔبن تـغ ؾن تُـس  ما جس خعيؽ فـهل إبماكانثم احلاًية نثري، ول حيخاح ثفعيُي هؼاِم مساواتٍ 

ثيًية. مفا ٔبن يبئت اؽلصيغ حىتَّ ثلوم اؽلمصضة تبٔذش اًخازخي اؽلصيض اًوحساث اًعحية كس جس خلين ؾن اًعحية يف ؿالح احلالث اًصو

ا اًمكحيوحص ابًلصاءاث احليوية اًالسمة، تـس ٕاذذاًِا يعَة مَنا تـغ اًخحاًيي ظَحًا  مذفصؿة ٍمتلٔ  ؿىل صك ٔبس ئةلٍ  ٕاًىرتوهيا، مث خيرُب

من أْلس ئةل ويعف ازلواء. ُشا اؽلثي ػل ييجح تـضًا  ابًفـي ًيسبٔل ما بٓدص ابًيؼص فامي مت ٕاذذاهل يف ماكنٍ  اـلربية. تـسُا يلوم ظحيةٌ 

 ٔبنرث من ٕازسال ظحية ٕاىل ُياك. ٌف لكِّ مُ ظحيدًا  ْٔلن ثسزية اؽلمصضة ًخىون متاماً 

 

يخبٔمي ؾيسان ل يوخس هلٌط  يا كس ثبئت فائست ٔبدصى ًيؼام اؽلساوات ؾن تـس. ًو ما فـَخَ  يف أْلظحاء تي يف ذرباهتم، ثسزيهبم ونفاءهتم. ُو

هتسف ٕاىل اًفحط اؽلحىص ًخَف اًض حىية ؾيس أْلظفال اخلسح، فَلس اكن من اًعـة ؿىل اسدضازي اًض حىية اًليام جبوةل  مةٌ مٌؼَّ 

اس يعوز كاغ اًـني تواسعة فين تدسويق هج ص حَ يومية ؿىل لك ٔبكسام اًـياية اًلعوى ٌَزسح ابؽلسدضفياث. فلامت ْشنةٌ 

مين س يفحط اًعوز. كامت اؽليؼمة إبوضاء ظحلاث من اًفاحعني ثخبًٔف من ظحية ؿام مث مذسزة ؿىل واكهت اؽلضلكة ف  ذمصضةٍ  ٔبو

مث ٕاىل اًعحية اؽلخسزة مؽ زٔبي اًعحية اًـام، مث ٕاىل ٔبّوًل،  ٌَعحية اًـام ٔبمصاط اًض حىية مث اسدضازي. يِت ٕازسال لك ظوزتٍ 

ام. يخلري أْلظحاء الاسدضازي مؽ زٔبهيام. يِت ٕازسال زٔبي الاسدضازي ٕاىل اًعحي  خني أْلًوني مؽ تـغ اؽلالحؼاث حىتَّ يخحسن ٔبذاُؤ

مَنام ؿىل سميَني خسيسين مؽ لك حفط. تـس فرتت من اًزمن حتسن ٔبذاء اًعحية اًـام ًيلوم ابؽلِمة  ًيحعي لك واحسٍ  اًثالزة ؾضوائياً 

ؿىل هجسٍ اًدضرييص واًخسزييب.  ثلاىض الاسدضازي ٔبحصاً ؤبذريًا  مبفصذٍ، نام ثـؼل اًعحية اؽلخسزة هيفية اًفحط فرينز ؿىل اًـالح،

 ٔبدصى ثـمتس َكِا ؿىل اًخعويص؟ ا  من اًعـة ؿَيم فـي ُشا يف ختععاٍث 
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 كوت إلحعائياث

 

كدي ٔبن هرتك ُشا اؽلوضوغ جية ٔبن وسبٔل ٔبهفس يا، ا  حنن اْلٓن؟ يـخرب اًسؤال اًساتق من أْلمهية مباكن، ْٔلن لك كصازاث ازلوةل 

ٕاىل كوت ازلوةل واكذعاذُا. تني لك ما حصى رهٍص ؤبذريًا  من ازلمع احلىوسم، مصوزا تـسذ اًوحساث اًسىٌية، ؿىل ٕاخاتخَ؛ اتخساءً  ثـمتس

ًحسائية هؼصًا  ؿَهيا. يوخس ؾيسان كعوز ؿام يف اًخـساذ اًساكِن، بٓلف اًـوامي اًيت حتخاح ٕاىل اًخـساذ اًساكِن حىتَّ يِت تياء كصازاٍث 

شا ما ثخـَي تَ احلىوماث يف ٕاحصاء إلحعائية حير يَزم مصوز ظوامق ؿىل اًحيوث ًـسّ اًـمَية  اًخـساذ وكيارمم تشضل لك  اًخش، ُو

ثس يط. وسازت ازلاذَية ؾيسك زمبا حتخفغ  ؾلسين. ٔبس خعيؽ ثفِم اًـلداث ًوىين ٔبس خلصة اس خزسام ٔبظـة اًعصق ٕلحصاء ؿسٍّ  ؾلس ٔبو

ضل ابًخش! ولك موًوذ خسيس يسجي ولك مذوىف ثعسز هل صِاذت فؼل اًعـوتة؟! ٕارًا هلط اًخًس يق مفا اب تـسذ اٍومي ذاذي لك تيتٍ 

 تني اًوسازاث واهـسام اًخلٌية يضلكن اًـائق اْلٔنرب.

 

مي حساة ٔبي ؿا ٔبيضاً ثشي ؽلواظييم لك ؿام تي ٌوَزواز واؽللميني واًحسو اًصحي. من اؽلمىن  ٕاحصاء ثـساذٍ  متاماً شلضل من اؽلمىن 

شا يف كاية أْلمهية. ثعوز ٔبهم حصيس مـصفة ؿسذ اشلاُحني ٕاىل اؽلسازش اًـام اًلاذم ٔبو ؿسذ من حيخاحون  مـمتسٍ  ؿىل ؿسذ اًساكن ُو

ٍ ٌَلاخ مُ  شا صيح،  ـنيَّ ٔبو حىتَّ ؿسذ اًوحساث اًسىٌية اًالسمة اًـام اؽللدي. كس ثؼن ٔبن ذُس ظفي كََعؽ اًعصيق، ذرب حمزن ُو

ل يخىصز. جصمغ ٔبهيا وسمؽ ٔبددازا قصيحة ثعي هبا اًعحف لك حني وبٓدص ؾن ظفي كىض قصكا، ٔبو اٍهتام  ًويس فصيساً  انذزاً  ًىٌَ ًيس

ًضرط جتصٔب واكذحم كفعَ حبسيلة احليوان، ٔبو حىتَّ ًسزال مسمص، جصمغ ٔبهَ يـخرب مس خلصاب ٕال ٔبهَ حيعي تخىصاز وزاتتة لك فرتت  ّةٍ ذُ 

 رب.اانث لس خرصاح اًـِ من اًوكت ويَزم اًيؼص ٕاىل اًحي

 

، فدسءًا من موكؽ ٕاصازت ضوئية ؿىل ثلاظؽ ظصق حىتَّ ًخفاذي اًىثري من اًىوازج اًيت ثؼن ٔبهنا ل حتسج ٕاّل انذزاً  ةٌ إلحعاءاث رممَّ 

ػيفذم ٔبو جمصى س يي، لك ُشا س خَخُّر يف ٔبمٍص تياانث إلحعاء. وٕارا زقحت يف ثعحيق رضل ؿىل و  كصاز اًحياء ؿىل حافة حبريتٍ 

، وا  موػفا يَزم ًك َحةل ثعـمي، وا  فريوسا يـرب حسوذ تالذك فاحاك فس خىضف ضل اًحياانث ا  من اؽلوػفني ؾيسك ييجزون َعالً 

يسك؟ ُي ثـؼل مذوسط سن اًحَوػ ُي ثـؼل ؿسذ اؽلسدٌني ؾ  ؟من اًيفاَيث ثَوج ُواء وحصاة وظيم لك يوم اً يّ تبُٔطل، وا  ظُ 

م بٓدص؟ ُي ثـؼل ًِ  وختَو يف صِصٍ  ـنّيٍ مُ  وسن ٌَعالة؟ ُي ثـصف ؽلارا تيوك ازلم ؾيسك متخَئ يف صِصٍ اًدس يني ٔبو اًعول واً ٔبو

ن يس خجسي يلعيَ ٔبو ثلاؿسا؟ ومَ صّيًا  يـاِن هحاز اًسن من اًوحست؟ وا  من أْلتياء يَحلون ٌَـياية تشوهيم؟ وا  مَنم ميخطل ثبٔميياً 

واحست؟ ٔبو حضو سن واحس؟ ٔبو جتحري ساق واحست؟ ا  من  مـويةٍ   يخلكف ؿالح ذوذتٍ ًرصف ذوائَ؟ ا  اؽليؼامث اخلريية لك صِصٍ 

ابًوحست اًعحية؟ ا  مذوسط ازلم اؽلفلوذ ًك حاذزة سري وا  ختخَف هنازا ؾن  واحسٍ  اًوكت يَزم ًفحط وجضريط وؿالح مصيٍغ 

حيخاح صاة ُمٌِخج ٌَصكاذ يف اًحيت مؽ  مصضياً يومًا  ؟ ا يًذؼص مصيغ اٍهتاة احليجصت يف اؽلخوسط كدي سَيزت اًعحيةيومًا  اٌَيي؟ ا 

 ٕال تـس مـصفة لك احللائق ؤبوًِا اًخـساذ اًساكِن. لك هوتة ٔبهفَوىزا؟ ٔبهت ثلف يف اًؼالم ول سخيي لختار ٔبي كصازٍ 
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 صِاذاث اًزوز

 

ضية اؽلزوزت ٔبو صِاذاث اًزوز نام ٔبحة ؽ اًضمس ؿىل اؽلصانز اًعحية يىذة أْلظحاء اًـسيس من اًضِاذاث اؽلص عَُ يف لك يوم ثَ 

ِا  جسميهتا. هـم يضِس أْلظحاء تبٔن اؽلصيغ كري كاذزٍ  ؿىل اًليام تـمهل ٔبو اكن يف اؽلسدضف  ٔبو حتت اًـالح سوزا. أْلس حاة خمخَفة وبًٔو

جصي اكًـاذت. س ُخعـق اس هتخاز أْلظحاء مبثي ُشٍ أْلوزاق، يَهيا ٕاحلاخ اؽلصيغ وحدَ ٌَصاحة تلغ اًيؼص ُي َعهل سيذوكف ٔبم س ي

يخَلاٍ؛ ٔبزدط اًضِاذاث ما اكن  -جسـريت  -ؽلثي ُشٍ اًضِاذاث جمثن مـصوف ماّذًَي  ٕان ؾصفت ٔبن تـغ أْلظحاء يخلاضون ملاتالً 

، ؤبكالُا ما ٔبكص فيَ توحوذ ؿاُة جس خَزم اًخـويغ. ٕان ػؼل إلوسان ْٔلديَ إلوسان ل يلف ؾيس حاحز ثـعيي يوم َعي، واحسٍ  ًيومٍ 

. ٌَمصىض ٔبس حاهبم اـلخَفة تـضِا َحيس اكلس متخاغ ٔبيضاً ي كس ميخس ٕاىل حزويص سخة اًوفات واًخواظؤ مؽ اؾلصمني واًلذةل تي واؽللخعحني ت

ل يصمح، وظول ٕاىل جتية اؽلساءةل اًلاهوهية ٔبو ٕاجياذ جحة ثلية يف كضية  من ظاحة َعيٍ  يف اًحيت ٔبو حىت اهخلاماً  تيوم ٕاخاستٍ 

 حٌائية.

  

يك يصاتخ اؽلصيغ، ًوىَنا ٔبظححت ػاُصت يف تـغ اؾلمتـاث زلزخة ٔبن تـغ اؽلصانز  واحسٍ  ـع  ًيومٍ صضية ٔبُوهنا ما يُ مَ ـاًضِاذاث اً

 ؽلن ٔبفصظ يف اًيوم فييعحَ ٔبكازتَ تدٌاول وحدة إلفعاز مث اشلُاة ٌَعحية مذؼاُصاً  مصضيةً  اًعحية يف تسلاهيا اًـامصت ثـعي ٕاخاستً 

ثضمن ضل اًصاحة تلية اًيوم. ؾيس سؤال  مصضيةٌ  مـاىف فال ثخؼاُص ًوىن ُشٍ صِاذتٌ  عَ اًعحية ويلول هل ٔبهت سَميٌ ابًخـة، فيفح

م  بٔن ُشا ُؾصف، وثـصف وسازت اًعحة ووسازت اًـمي تي ولك اًِيئاث احلىومية مبسى ثفض يَ. سؤال اكن ًٔلظحاء وًِ نيَّ حَ أْلظحاء ثَ 

ذمن اًخليت ٔبفاذ تبٔهَ يصفغ  ظسزث ثضك كري زمسي ثفيس ترضوزت ؿسم ٕاقضاة اؽلواظيني. واحسٌ  ٍث اًخواظؤ ٕارًا؟ إلخاتة ٔبن ثـَامي

 اؽلست اؽلميوحة ًك مصط. ما اس خلصتَ اًعحية ُو اًزتام ـنّيِ إلخاساث اؽلصضية ؿىل صاَكة ما س حق، ويخـَي ٌَمصيغ توحوذ كواؿس ثُ 

فسس اؽلصىض أْلظحاء؟ ٔبم أْلظحاء ٔبفسسوا اًضـة؟ ٔبم ٔبفسسث إلذازت اًسيئة ؟ ٔببٔ نْ ٔبفسس مَ  نْ وؿسم ثشمصمه. ُيا وسبٔل: مَ  اؽلصىض

 الزيني مـا؟

  

جصتط ؿسذ أْلَيم اؽلميوحة تعحيـة اؽلصط ًعَح احلال وكاة اًخالؾة. ُشا  ثوظياثٌ فـاًل  ؿىل جحة ظحيخٌا اؽلامهؽ، ًو اكن ُياك كياساً 

ٔبحساً  اذاثَ اًعحية. ميىٌم ؾيسئش مـصفة من ثلية ؾن َعهل ْٔلي سخة. ُي ثـخلسيصتط تياانث اؽلصيغ مبصضَ ثضِ ثلٌياً  يلذيض هؼاماً 

من اؽلوػفني يلذي فصذا من ؿائَخَ اًـزيزت لك صِص ًيحعي تـضًا  لك ٔبس حوؿني ًيخجية اًـمي؟ حنن هـؼل ٔبن تً يخـَي جىرس ساكَ مصَّ 

من جسي اؽلوىت وأْلحياء؟ ُيا هسزك تـس  انتـةً  ل صِاذاٍث ؿىل يوم زاحة. ا  يعحح من اًسِي مـصفة نشتَ ٕان اكن اًيؼام ل يعسز إ 

 ثددؽ اخليط ػل ل حتة وسازاث ازلاذَية ؾيسان ثـساذ اًساكن إلًىرتوِن؛ ْٔلهَ يسِي حييئش مـصفة احلي من اؽليت واؽلصيغ من اؽلُلـس.
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عسز مارا! جفصاخ اًـؼام ل ميىٌَ ٕاؾعاء ابًعحية واظف اًضِاذت س يددني ضل من ي تـس زتط تياانث اؽلصيغ تـضِا تحـغ، موزلةً 

ثددؽ مذوسط ما يـعي ظحية ما من  بٔيضاً مصضية زلواؾي اًربذ، وظحية أْلؿني ل ميىٌَ مٌح ٕاخاست وضؽ ًلصيخذَ. نام ميىٌم  ٕاخاستٍ 

ا ثسِوةلٍ ، نام يُمىٌِّم من اندضاف أْلمصاط واهد أْلَيم، ويلوم اًيؼام ابًخيخيَ ؿَيَ ًُيلّوِم سَونَ ٕان اكن مـوخاً  ٕان اًزتم أْلظحاء.  ضاُز

حلصافية مـيية؟ ميىٌم رضل ٕان اًزتم أْلظحاء تشهص اًدضريط وٕان ػل يَزتموا فدـسذ أْلَيم  ةٍ هيف حُتيص ؿسذ اؽلعاتني ابًربذ يف مٌعل

 ًٔلظحاء َكام سِي اًخـامي وثضاؾفت إلهخاحية. -ٔبو اصدداك  - اؽلصضية. َكام وضـت كواؿس َعيٍ 

 

يف ػصف صِص واحس. صم يف أْلمص موػف حيّسًا  ٔبظسز مخسني صِاذت ظحية ثفيس تبٔن حامَهيا يحرصون حية ٔبؿنيٍ ُيا حيرضِن ظ 

ق ؿىل  إبذازت اؽلصوز ؾيسما لحغ اًمك اًِائي من اًضِاذاث ْٔلانش ل يويح صلكِم ابس خلامة اًحرص تبٔيّ  حال. ا  من أْلهفس سزُت

 ًيلعسٍ لك من ُزفغ معَحَ تسواؾي كةل اًحرص.ابغ تعريثَ واص هتص تشضل ظحيدًا  اًعصكاث ْٔلن

 

 اًضفافية إلًىرتوهية

 

ٔبحس ذمزياث الاهدضاز اًخَلايئ اْلٓن ًإلهرتهت ُو ٕااتحة اؽلـَوماث ًك من يعَهبا. ُشا ابًعحؽ يساؿس إلوسان اؽلصيغ يف اًخحعي 

ًٔلذوية  ث هل؛ ٔبول ُشٍ أْلذواث ُو خساول صامةلٌ ؿىل حواهة ؿالحية ثُمىٌَِّ من حفغ وثددؽ حلوكَ. حمكن رممخم يف ثوفري أْلذوا

ا. ؾيسما يـخاذ ٕاوسان ْشاء ذواء ثسـصٍ  ا ؤبسـاُز ة، مفا ؿَيَ ٕال اًصحوغ ٕاىل  اؽلصدعة ؾيسك ووالكُؤ ما مث يىدضف سَيذت مض حُو

ق اًثلة يف اًيؼام وجيرب اًك كامئخم ًخفضح اًلش وحتسذ ماكهَ ٔبو جساؿس اًسَسةل ازلوائية تخيان اًزَيذت اًفـَية. ُشا اًخواظي خيَ

 ؿىل احرتام حلوق اْلٓدصين. هفس اؿلخوى يرسذ حبق أْلهجزت اؽلرصَّخ ابس خرياذُا واًخساوي من ذالًِا.

 

حير ٔبدض ظحية مدخـر يف نيسا ؿىل ثددؽ مسازاث إلؿالانث جلِاس ػل يُصّدط يف اًـاػل ٔبو حىت يف  حسيثاً مثاًل  ذؾين ٔبزسذ ضل

مصنّز  ٕان بآثٍز اجلاهخية اؽلس خسمية تسٔبث ثلزو نخة اًعة. ُشا اجلِاس صسيس الاهدضاز يف وظيَ أْلم حتت حصويٍ  تسل اًخعييؽ، حىت

ُياك. سَىت اًلعة مٌايح ؿست ًخبٔذش صك جسال تني فصيلني ٔبحسُام يُـىن تعحة اؽلصيغ واْلٓدص مس خفيس  مضِوزٍ  من ظحيٍة 

حتت قعاء ٕاؿالِن مثري  ضح ٔبن لك أْلوزاق اؽللسمة ٕلذذال اجلِاس وجضليهل جىثافةٍ من جسويلَ. تـس ٔبساتيؽ وجلية حتليق اث مداْشتً 

واحس ٔبذش ؿىل ؿاثلَ حتشيص اًياش ومت ثوزيلَ مباكؽلاث  ًإلزجاة ٕامنا يه كري ذكيلة، ول حصدط الاس خزسام اًعيب اًفـيل. ظحيةٌ 

ٔبو حىت من ٔبول صىوى ٔبو حياذ ؿىل  فرتط تم َعهل اتخساءً ؿست من وسازاث صة ذازحية. لك ُشا اكن ي ؤبوزاق زحوثيةٍ  ثَيفوهيةٍ 

 حيَنا ؿىل ثفاذي اًلَعة فٕااتحة اًواثئق ٌَـامة يساؿسمه ؿىل ثلفي احللائق. ازلؿاية اؽلـخاذت. حىت وٕان اكن وؾيم كادضاً 
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مس خحرضاث اًخجميي من نام جية ٔبن حتخوي مثي ُشٍ اًلوامئ ؿىل بٓدص اًًشاث اًعاذزت حبق أْلذوية وأْلهجزت اًعحية، تي و  

ٌَخرسيس ٔبثَف تيىصَيسِا، ؤبظيخت ابًسىصي، وػل  اس خزسمت صاَيً  ث ؾن كصة مصيضةً وٕاؿاذت ٕاذذال وحتشيصاث. ؿادضْ  حسٍة 

ومن اًعيسًياث فلط، ٔبما ما اكن حبوست اؽلس خزسمني فلس اس خزسمٍو  يُسحة اًضاي اؽلعيف ؿىل ٔبهَ ظحيـي ٕال تـس س خة ٔبصِصٍ 

َُّمَ اتخساء من حصاديط ما يس خزسمَ اًياش ٕاىل اًلعوز يف ٕاؿالرمم خبعوزثَ. ُشا . مثي ُشا احلاكمالً  ـَ اذزة حتخوي ؿىل اًىثري ًخ

مهبجة ْٔلظفال ثضحم نام ثلذيض َحالث حتسني  يـين ٔبن مضليل مواكـم إلًىرتوهية جية ؿَهيم اًليام تبٔنرث من جمصذ وضؽ ظوزٍ 

 اًـالكاث.

  

يض خيك من  ٔبن مصيضاً  ثس حي اًـالح، ٔبو ما يسم  ابخلعوظ اًـصيضة ٌَعصق اًـالحية. ما حيسج ؿاذتً خنِت ُيا مبـضةل ٕافِام اًـامة 

حيـة اؽلصط ٔبو احلاةل اؽلاذية . ِتلغ اًيؼص ؾن ظ ، فيزرٍب ُشا أْلذري تبٔهَ حيخاح ٕاىل اسدئعال اًصئة ْٔلن هبا وزماً اًسـال يزوز ظحيداً 

بٓدص )زمبا ٔبكي نفاءت من  ٔبو يححر ؾن ظحيٍة  خاح ٕاىل حي. كس يس خجية اؽلصيغ حالً حىت نفاءت اًعحية، ثربس ؾيسان ب جحية حت  ٔبو

 ؾصيضةٍ  ساتلَ وزمبا ٔبنرث(، ٔبو يفضي فيَجبٔ ًإلهرتهت ٌَحعول ؿىل ما يـييَ ؿىل مـصفة حلوكَ وأْلذش تخالتيهبا. وحوذ دعوٍظ 

ذشا حبالث اس خثٌائية، ًىن تخحمي اؽلسؤوًية اًلاهوهية يف مسؼل تَ يف اخلازح، ويسمح ًٔلظحاء تخجاوس اًلَيي مَنا بٔ  ٌَمـاجلة ٔبمصٌ 

ٕاَكيًييك وادذحاز ؾيياث من اًحَلم.  حاةل اًفضي. ففي اؽلثال اًساتق اكن جية ؿىل اًعحية َعي ٔبصـة ٌَعسز، ملصوهة جىضٍف 

ش ما ذَط ٕاًيَ حىت اْلٓن، مث ٔبذْ ىل تياًء ؿ اؽلصحةل اًثاهية حمتثي يف ٕاؾعاء أْلذوية اؽلـخاذت ًـالح مثي ُشٍ اًدضىيةل من أْلؾصاط

 ٔبنرث ادذعاظا. ودزت من اًسائي اؿليط ابًصئة واندضاف ذالَي زسظاهية، مث حتويي اؽلصيغ جلِةٍ 

 

مذوفصت  ٕان جمصذ مـصفة اًعحية جىيفية اسدئعال اًصئة كري اكٍف حلعول اجلصاحة. نام ٔبن جمصذ مـصفة اًعحية توحوذ دصائط ؿالحيةٍ 

إبحداٍز ابًزتارما، ٔبو ؿىل أْلكي اس خـساذٍ ؽلياكض هتا مؽ اؽلصيغ يف حال ظصهحا. ثَوفُّص اؽلـَوماث ابؾلان  صيغ نفييٌ يفِمِا اؽل تَلةٍ 

جصفؽ مس خوى اخلسمة اؽللسمة ٌَمصيغ ومساؿست اًعحية اؽلَزتم هبا ؿىل ٕاكٌاغ اؽلصيغ حبمتية اًـالح.  ٌَس ياساث اًـالحية وحسٍ نفييٌ 

وظـة ؿَيَ ٔبن خيَط ٕاىل صة ظحيدًا  ني ثعي اخلالفاث ٕاىل ٔبزوكة اؿلاا . اًلايض تعحيـة احلال ًيسح ًِشٍ اخلعوظ فوائس مجةٌ 

 حسسي هديجخَ. اخلعة اًـالحية تخددؽ جسَسي اخلعواث وٕان ٔبذث ٕاىل حعول رضزٍ 

  

اء اًـمَياث اجلصاحية يف رسعية ل، ففي ٕاحسى اًلضاَي اص خىت مصيضة تبٔهين ؾصَّضت ؾيَنا ٌَخَف تـس ٕاحص  ذؾين ُيا ٔبزسذ جتصتةً 

يف اًضفاء اشلايت. حصهت اؽلصيضة لك من ٔبحصى ًِا َعَية ؤبذش ؿىل رضل مال،  ٔبمالً  ماكن بٓدص، ْٔلِن هعحهتا ابلهخؼاز ؿست ٔبصِصٍ 

سي ٕاّل مثييا، ًو اسدمُثص يف اًـالح ْٔلفَح يف ذحص اؽلصط. ٔبز  الاهخؼاز كس هُيسز وكذاً ظحـًا  ؤبمسىت تخالتية من هعحِا ابًرتير.

ؽلا هعحهتا تَ مؽ ظوز من مَفِا اًعحي يثخت ثوظيايت. مفا اكن مين ٕال ٕاحصاء حبر زسيؽ يف موكؽ ادلـية  اًلايض يعَة ثفسرياً 
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ٔبصِص تي ام هعحت ٔبان  4ٕاىل  2أْلمصيىية ًعة أْلؿني، حير مقت تفذح ثوظياث مـاجلة زلة مصنز إلتعاز اًياصة ابلهخؼاز من 

م ل يىون ؾيسك وٕاؿالسم إبكالكِا. ًِ  مكة وظول اًوزكة، وتـس اًخبٔنس من اؽلوكؽ راثَ مت زفغ اًلضية جك زسؿةٍ تثالج. ٔبنسث اؿل

 ؿىل زفؽ اؽلس خوى اًعحي؟ ٔبيضاً ودعوظ ؾصيضة جساؿس أْلظحاء واؽلصىض، تي واًلضات  ثوظياثٌ  ٔبيضاً ٔبهت 
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وٕان متت ٔبساسًا من اًـالح، ًىن نام هـؼل َكيا ٔبن ُشا كري معحق هنائيا ؾيسان. ٔبؾزو ُشا ٌَجِي  تبٔن اًوكاية ذريٌ  كسمياً  كال اًـصة

ثلعيخَ ابًـسيس من أْلس حاة: اكًخـَي ؾيس ؿسم زتط حزام أْلمان تؼ "ظل يسرت"، وؿسم اًخليس ابحذياظاث اًسالمة تبٔن "اًـمص 

"! يسي "لك  واحس واًصة واحس"، ومَنا اؽلفضةل ؾ   س يبٔذش َعٍص

 

ُشا اؽليعق اؽلـوح اؽلخوازج تني أْلحيال يربز اهـسام اًوكاية ًلالء اخلسمة اًعحية وثلعري أْلظحاء تي وحىت اًؼصوف. اؽلسُش ٔبن 

ف وكسزا ٕان اكن ُو اؽلدسخة يف احلاذج، ًوىٌَ ييلَة ٕاُامل وجسيدا ٕان اكن ُو اؽلخرضز. ُيا جية ٔبن هل اؽلوضوغ يعحح كضاءً 

حنن رممتون ابحلفاع ؿىل صخيا؟ حنن هسدن مث هَوم اًرسظان، نام ٔبهيا هبلٔك لك ما ثخجول فـاًل  ووسبٔل ٔبهفس يا: ُي ذكيلة حساذٍ 

مث هدساءل ؾن احنساز اًلمي أْلذالكية تني  ٔبحياانً  ٔبؾيًٌا ؿَيَ مث هَوم ٔبمصاط اًـرص، وهـامي لك من ُو ٔبضـف مٌا تسوهية وتـيٍف 

يشخ ػل اًـصة رممَون ُىشا تي ام اًلصة صسيس اًخيؼمي؛ ؾزا اًخلصيص اًوضؽ ٌَحيئة اًعحصاوية  ؾيرصَيً  ت حتَيالً اًض حاة! كصٔبث مصَّ 

حير مييي اًحسوي لحذثاج دميخَ وثددؽ اخلري تي ام مييي أْلوزويب ٌَخرعيط ٌَض خاء. وزمغ اًـيرصية اًعاحفة من اًخحَيي ٕال ٔبهَ ل 

 حمكن يف كعوز اًـؼل ل حنسة ٌَـواكة حساهبا. زمبا اًفِم اخلاظئ ٌسلين كس سامه، ًىن اًـةّل  خيَو من وكائؽ ويه ٔبهيا ٔبانٌش 

. ٕان مفِوم اًصضا ابًلسمة واًيعية يف اًفىص إلسالسم احلييف ٔبساش ًدضجيؽ اًـامَني واًاكذحني، والاحاكل ؿىل اًلري ًيفـي صيئاً 

ٌَفلص واًىسي وارلول،  ف ُشا اؽلفِوم ؾن مـياٍ اًساسم ٕاىل جسويفٍ ٌوَحر ؿىل اٍَنوط من اًىدواث واًـرثاث، ًىن مت حتصي

وابًعحؽ اًخلاؾس ؾن مٌؽ اًيشء كدي حسوزَ. ٔبان ُيا ٔبذربك تبٔن ٔبمامم اًىثري ًخفـهل حىت ثخفاذى ٔبؾحاء اؽلس خلدي اًعحية. وجية 

س يواث اًلاذمة ٕان امذس تم اؽلىوج يف  رضوزي وؿاخي، فال يشء ميىن ثبٔحيهل ٌَرمس ٔبن ٔبًفت اهدداُم ٔبن اًوكاية يشءٌ  ٔبيضاً 

 اًوسازت.

  

 ظياؿة اًلشاء

 

 تً تبٔن اًـلي اًسَمي يف اجلسم اًسَمي. ؾصفت مصَّ  -ولك ٔبظفال اؽلسازش  -، ًوىٌم ثـؼل كس جس خلصة اس هتالل ٌَلشاء وعصيلة وكايةٍ 

ازلواء وزكة جلاٍز اجلزاز يضمن فهيا ذفؽ مثن زتؽ هيَو اكن يـاجل فلصاء تسلثَ اًعلريت ابٌَحم، فيـعي تسل وظفة  جماُساً  اً ؿامّ ظحيدًا 

ما ميطل كس ٔبُطل، ًىن ٔبُي كصيخَ اًعيحني اكهوا ٔبصاء مـافني يرضة هبم اؽلثي يف  هص ٔبن لكّ ؾن اشلِّ  يِن  يخلشى تَ اؽلصيغ. قَ 

ٌَمتوين، ونشضل ػل يىن ظحيخٌا يف سيصًا و  اًحسلاث اؾلاوزت، ٔبذزك اًعحية تبٔن مصضاٍ ل يـاهون ٕال اجلوغ وهلط اًخلشية. ًوىٌم ًست

من اًِصموانث واؽلياؿة ؽللاومة اؽلصط  اًـربت اًساتلة، ًىٌَ فـي ما يَزم ًـالح اًياش. ٔبظَة مٌم ٔبن جس خزسم ٔبهجزت اجلسم اكفةً 

 واًوكاية مٌَ.
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يا يف تساَيث اًلصن اؽلايض مشوغٌ  ُامتم تلشاء أْلظفال حىت ؿىل هعاق يسم  ابًخلشية اؽلسزس ية؛ اًِسف اكن الا اكن يف تـغ ذًو

اؽلسزسة اًضيق حييشاك، ًوىٌَ اكن من اًيجاؿة ٕان ثـؼل اًخالمشت اًلشاء اًعحيح واؾخاذوا ؿَيَ تي وصت ٔبحسارمم. ادذف  رضل 

ا وكةل اؽلال اؽلخوافص مبا يىون من يف ظالة اؽلسازش وكريمه. ز  ُيا تسٔب اؽلصط مدىصاً  ٔبظاًل. اًربانمج مؽ ثيوغ أْلظـمة واهدضاُز

اًعـة ؿَيم ثوفري اًلشاء ًـامة اًضـة، ًىن ميىٌم ثوؾيهتم مارا يبَٔكون وثوفري تسائي ٌَمىوانث اًلشائية ثضمن سالمة أْلهجزت 

ومـاذن، تي ودامئص ومـوضاث كشائية. نام جية ؿَيم  ثسؾمي اًلشاء اًضـيب ًحسلك مبا ييلعَ من فيخاميياٍث  ٔبيضاً اجلسسية. ميىٌم 

 م.سؿاف يصصفَ اًياش جََنَ  يسوق ابزلؿاَيث، تي ام ُو ْس   هتم من لك كشاءٍ ٔبن حتمي ص

 

حلي مضلكة كشائية مس خـعية: يف مكحوذَي ل يس هتطل اًلصويون اًىثري من اٌَحم اًلين  قٍ ذالَّ  ًفىصٍ  ثس يطٍ ُيا جيسز يب زسذ مثالٍ 

ن اًـام. حاول اؽلسؤوًون ابحلسيس اشلي جض خيك اًرتتة اًيلط مٌَ، وابًخال يـاِن اًياش فلص ا زلم وبٓلم اؽلفاظي ابٕلضافة ٕاىل اًُو

نيسية ابًخـاون مؽ وسازت اًعحة  ثسؾمي اًعـام ًىَنم يًذجوهَ تبٔهفسِم، فلاًحية ظـارمم ُو حساء اًسمم مؽ أْلزس. ُيا كامت مجـيةٌ 

يت تؼ "مسىة احلغ"، وثوسغ ملَفة ابًلش ؾن كعـة حسيس ؿىل صك مسىة جسىة حمَيا ومس  تخعممي حي: اؽليخج اٍَنايئ ُو ؾحازتٌ 

من احلسيس مؽ لك  ثس يعةً  اًخلَيسي. لك اؽلعَوة من اؽلس خزسمني وضؽ اًسمىة احلسيسية مؽ اًسمم ذالل اًخحضري ًخعَق مكياٍث 

اؤل اًضـة ِا مؽ اًعـام اؽلفرتط اس هتالنَ. نام ٔبن اًدسمية ثخالءم مؽ ثفمِ ؤُ الوحدة. ؾحلصية احلي حمكن يف ثعممي اًسمىة وثَ 

ملصية ًيا حنن  جتازيةً  سامه ْٔلهَ ػل يُىذة ؿَهيا "ُظيؽ يف نيسا" ول حتمي ؿالمةً  ٔبيضاً اًمكحوذي وثعسيلَ ٌَفبٔل احلسن. اًخعممي 

من اًرتاج اًضـيب ؾيسمه. لك ُشا مؽ َحةل صـحية يف إلؿالم ًخيدش مسىة احلغ، ومؽ أْلَيم ثعحح  اًـصة، ًىَنا ٔبظححت حزءً 

 ٔبظاًل. ْٔلحيال وزمبا ثعحح ٔبسعوزت ل يـصف اًياش ػل وضـت اثً راهتا موزو

 

مـييا من اًلشاء تدسممي ذالَي خمخَفة ؾيس اًخش. ما موكفم من اًسىص اًعياؾي هوؿًا  حهتم ثلصيحاً  ُياضل اًـسيس من اؽلزامع لك س يةٍ 

ي حُززغ تحسلك؟ وما يه اؽلِجية وزازياً  واؽلواذ اؽلَوهة؟ وما اًـيادض احلافؼة اؽلسموخ هبا ؾيسك؟ ما مسى دعص أْلظـمة ؟ ُو

س ياس خم يف أْلكشية اؽلعيوؿة مَنا؟ وما اًخحشيص اؽلياسة اؽلعَوة ثواخسٍ ؿىل اًلالف اخلازِج؟ ما مسى ثلَلي اًسامذ 

وابث يف مياٍ واؽلحيساث احلشية يف حصتة تسلك؟ وما مكية ما يعي مَنا ْللٔك ٔبظفاضل؟ ما ملساز احلسيس واًصظاض واًززهيخ واؽليىص 

ِا صـحم وما ملساز ازلُون يف  اًشة والاس خحامم؟ ٔبين يشُة اؽلاء ومن ٔبين يبئت؟ هيف حصاكة ٔبهت مكية اًسىصَيث اًيت يدٌاًو

كشايئ وُي ُو مفيس صيا؟ ميىٌين سؤاضل ٔبنرث من ُشا ول جية ٔبن جتس ٕاخاابثم ًوحسك.  ظـارمم؟ ُي حيعي اًفلصاء ؿىل ذمعٍ 

 ؾن ثلَحاث اًسوق وكَو أْلسـاز.تـيسًا  جية ٔبن جشف ؿَهيا اكمةلٌ مذ اًلشاء مٌؼومةٌ 

 

افرتضيا ٔبهم مليس اؽلـعمني، ؤبن وسيص اٍمتوين يصفغ اًخـاون ويـجحَ اًفساذ اؽلسدشي، ما جحخم ٔبهت يف ٕاُامل ىزلء  حس ياً 
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صخَ وحمازتة مصضَ. مىت اكهت بٓدص يف اًلسم ازلاذيل ؾيسك يَزمَ ثلشية منورحية جساؿسٍ ؿىل حتسن  مسدضفياثم؟! لك مصيٍغ 

فيَ؟ ذؾين ٔبزسذ ضل حاكية ٔبم زئيس اًعِات يف مسدضف  كامئ ؿىل اًخربؿاث،  سزث فهيا معحخ مسدضف  ٔبو حىت ثياًوت وحدةً  تٍ مصّ 

من  ةٌ كس حتسًت ٔكهنا ذازخ حير ٔبحصى ًِا ٔبس خاري َعَية صفط اؽلياٍ اًحيضاء تيجاخ. ٔبس خعيؽ ٔبن ٔبؤنس ضل تبٔن وحداثيا ٔكظحاءٍ 

، زلزخة ٔبهيا ثوكفٌا ؾن ثياول اًوحداث يف تيوثيا يوم اًـمَياث. ثعوز مـي ٔبهت مسدضف  حىوميا مبس هتَىني من معـم مخس جنومٍ 

ؿامة اًضـة، من س هيِت تعـارمم؟ زمبا جيية حال اًعـام يف مسدضفياثم ؾن ثبٔدص مـسلث اًخئام اجلصوخ، وظول إلكامة، وثفيش 

ؽلخوسط اًـاؽلي. وٕارا ػل حىن اؽلزياهية جسمح إبظـام اؽلصىض يف َعوم مسدضفياثيا، فبٔكي اًلَيي يف كسم أْلظفال اًـسوى ابؽللازهة مؽ ا

واخلسح. خي ما يعَحون ُو احلَية اؽلسمع ابًـيادض اؽلـسهية واًفيخيامياث وازلْس. حىت ُيا ثبئت مٌؼومة اًفساذ ًدس خوزذ ؾحواث 

  اًسوق اًسوذاء.كاًية اٍمثن، كَيةل اًخلكفة وثحاغ يف

 

ؾيسٍ ازيان من اًخوامئ يضىو ٔبن حَية ٔبظفاهل يخيـَ موػفوا اؽلسدضف  ًعاهؽ حَوى يـمتس ؿىل احلَية تـسما  اتتـت كعة ٔبٍة 

ضيلت وسازت اًعحة اًصكاتة ؿىل اًعيسًياث. ُيا ل وس خلصة ٔبن يخيؽ ٔبحسان حصاة وظيَ ٌَمس خـمص ملاتي اؽلال ٕارا اكن ُؤلء 

َ  يخاحصون حبَية ثس يط هفسَ، ا  يلكف حَية أْلظفال اؽلسمع؟ ٔبس خلصة جسـريثَ نسواء حير يحاغ ؾيسان  عصخ سؤالٌ اًصضؽ. مث ي

ظلريا ًخحويي احلَية اؾلفف  ابجلصام تي ام يضحن يف أْلسواق اًـاؽلية يف ٔبهياش ثوسن ابرلسني هيَوحصام. ٕاهم ًو ٔبوضبٔث مـمالً 

ٕاىل مسمع جك يشء، حلعَت ؿىل ٔبظيان من احلَية يسس حاخة تسلك يف اًسؼل  -ان ًٔلًح ٕارا ػل حىن ذًوخم مٌخجةً  -اًـاذي 

ىِاث )ابًضىولثة ٔبو اًفصاوةل مـؼم ٔبمصاط اًعفوةل. ٕان ثوسيؽ زتؽ ًيرت يوميا من احلَية اؽلسمع ري اًي  واحلصة واؾلاؿاث مذفاذَيً 

ة اًـؼام وسوء اًخلشية، سوف يضـصمه ابًض حؽ نام سيضـص اؽلوس( ؿىل ظالة اؽلصحةل الاتخسائية سوف حيمي أْلظفال من ُضاص ٔبو

 ويس خحق ؾياية ٔبفضي. ؿامة اًضـة ٔبن إلوسان زلييا حمرتمٌ 

 

 حامية اًحيئة

 

ا يف احلىومة يسم  تؼ "وسيص اًحيئة". ما ًست  حبليحةٍ وسيصًا  ٔبؾصف ٔبن وسازية ومدىن مس خلي ومزياهية مكزياهيذم حيخي هصس يا فاُز

مسؤول ؾن ظحـًا  من اًياش هديجة اًخَوج جك ٔبهواؿَ ؤبصاكهل؟ من يـاجل ُؤلء؟ ٔبهت هحريٌ  ا مصط كسمٌ ي ٕارَ ٔبؾصفَ ُو مارا يفـ

يىن ٔبنرث ثـملا فِياك اًـسيس من اؽلَواثث  اًـالح وشلضل جية ؿَيم ثليري اًوضؽ تيفسم ٔبو مذـاوانً  مؽ وسيص اًحيئة ًيعَح احلال. ًو

ِا اًفىصي، ًىٌيا ًن ه  خحسج ؾيَ يف ُشا اًىذاة. ٔبما اًخَوج اًياجت ؾن اًعياؿة واًززاؿة فس يعَحَ اًلاهون وثعحيلَ، يف تالذان ؤبًو

واًء تي وصازي تالذك ثخحول ٕاىل ملٍَة  َعالق ٌَيفاَيث. ٕارا ػل جس خعؽ  ًىٌم ًن ثلف مىذوف أْليسي جضاُس ٔبهنازًا وحبازًا ُو

ـاًية س خالحق لك جمِوذ ضل ٍهتسمَ من ٔبساسَ. اًخَوج اًحييئ اًرضة ؿىل يس اؽلفسس فال جسىت ؾن احلق. ٕان وسة اًخَوج اً
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 ٌ يف حىوين اخلالَي سواء اًخشي مَنا ٔبو اؽليىصويب، نام ٔبن ظصيلة ثـامي اجلسم مؽ اٍهتسيساث اؽلصضية ختخَف ابدذالف  يًذج ؾيَ ثلريُّ

خت حسيثا وحوذ ؿالكة وزيلة تني اهحـااثث اًحزنين ظويةل أْلخي ٌَس يعصت وذحص اؽلصط. ًلس ب ز  اًحيئة واؽلياد، ذما حيحط ٔبي حماوةلٍ 

)ازليزل مثحت مٌش سمن( وٕاظاتة أْلظفال ابٌَوهمييا. ًن يفِم زخال أْلؾامل ما ٔبكول فـيسمه لك كصص حبساة، شلضل ًن ختيفِم 

ية ؾيسما وظَهتم ثلازيص ؾن مسّ  مس خلدَية. ميىٌين ٔبن ٔبثفِم موكفِم ٕارا ػل يوخس اًحسيي، ًىن ُمعيِّـي اًحالسديم اًياابهيني هتسيساثٌ 

ما ذام ُياك تسائي. تـسُا ثس حؽ س يواث ظسزث اًلواهني ٍمتيؽ اس خزسامَ يف اًلصة. اًخبٔذري  اًحيسفييول ٔب، كاموا ابسددساهل ظواؾيةً 

ني يف اًلصة حول سالمة اؽلاذت مس خلَني ُزدعِا يف اًسوق اًـاؽلي ـِّ  هيني ؾن اس خرياذُا.لمذياغ اًياابهؼصًا  اكن ثسخة جماذةل اؽلُعي

 

ويًدلي ضل اًخحمك يف صِواث زخال أْلؾامل حفاػا ؿىل صة صـحم ؤبزسثم. ُي نيت ثـؼل ٔبن  اؽليؼومة اًخعييـية اًـاؽلية مرتاتعةٌ 

 ُصموِن ميازي اس خزسام حدوة مٌؽ اذلي؟ اًخازخي خيربان ٔبهَ كس مت اس خزسامَ من كدي "اًحيسفييول ٔب" يًضبٔ ؾن اس هتالنَ ادذاللٌ 

ٔبهثوي ًدسمني اؽلاص ية وازلواحن، مث وححوة مٌؽ َحي ابًفـي ؾيس ٕاانج اًخش، ًيىدضف اؽلُعيِّـون ٔبهَ يلوي اًحالسديم  وِصمونٍ 

ى ًس حـني ؿاما كدي ٔبن ثحسٔب اؽلضالك ابًعفو ؿىل اًسعح. كس  واًوزق ظياؾياً  ًيسذي يف ظياؿة اًـمةل اًوزكية واًحالسديم اؽلُلوَّ

  زسظان اًثسي يف اًياابن تـس مخس ؾشت س ية من اْلٓن ملازهَ ابًـاػل اًلصيب.يف يفرس ُشا اخنفاضاً 

 

كس جس خلصة ظمؽ زخال أْلؾامل وكةل احرتارمم ٌَحيئة ًوىن مارا ؾيم؟ ُي ثـؼل ٔبن هفاَيثم اًعحية ثَوج اًحيئة جك اًسموم؟ ًويك 

فياث من هفاَيهتا اًعحية اؽلَوزة واًلري مَوزة واًـضوية ل ثؼن ٔبِن ٔبحتامي ؿىل رسعم اًىصمي ٔبحة ٔبن ٔبسبضٔل: هيف ثخزَط اؽلسدض 

ا من تني أْلهواغ اًدسؽ  من اـلَفاث اًعحية؟ هيف ثخزَط وحساث قس يي اًلكي من اًسوائي  -اؽلـصوفة حلس اْلٓن  -وكرُي

اث الاس خزسام اًواحس؟ اؽلس خزسمة؟ ا  من اثِن ٔبهس يس اًىصتون يًذج ؾن حصق اًحالسديم اؽلَوج اًلاذم من أْلانتية واؿلاكن ر

ثخرعط يف اًخزَط من  ثس يعة ٔبحصيهتا اثضح ٔبن اًـاػل اًـصيب ييلسم ٕاىل كسمني: أْلول يوخس تَ ما مـسهل زالزة ْشاكٍث  يف ذزاسةٍ 

ددؽ واحست فلط ًك ذوةل ثخزَط من هفايهتا تعصق كري مـصوفة، ٔبي ٔبهنا ل ث  اًيفاَيث اًعحية ًك مَنا. واًلسم اًثاِن تواكؽ ْشنةٍ 

ذول ل متخطل ول حىت ْشنة  1ٔبن  ٔبيضاً ، ولك مهِا هلي اًيفاَيث من اؽلسدضف  ٕاىل بٔماهن جمِوةل. من اؽلؤسف واحضةً  جصوثوهولٍث 

ويِت اًخزَط من اًيفاَيث اًعحية ابًصسم مؽ ابيق اًيفاَيث يف ٔبماهن مفذوحة. اًاكززة حمكن يف ٔبن كسزت ُشٍ اًشاكث جممتـة  واحستً 

 ابؽلائة من اًيفاَيث اؽليخجة، فبٔين يشُة اًحايق؟ ؾشتخعيؽ مـاجلة ٕال ؾيسان ل جس  

  

ظحيـية ًك اؽلامزساث  كس يـخرص أْلػل كَحم ؾيس مـصفة احللائق وأْلزكام، ًوسوف جتس ٔبن ما حنن فيَ من اؽلصط واؽلـاانت هديجةٌ 

فرتط مٌَ اظالؿَ ؿىل أْلزساز حىت؟ يُ  ابًًس حة ًوسيصٍ اخلاظئة اًيت ىصحىهبا. بٔس خلصة ُيا تبٔهَ هيف يعـة احلعول ؿىل اؽلـعياث 

ؾيسما وضؽ ٔبحسمه ظوزت ثرُبس يومًا  ؿىل اؽلفسسين ٕادفاء حصامئِم ًوىن يف اؽللاتي ما ؿاذوا يحاًون. حزهت توحوذ الاهرتهت ظـةٌ 
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تسٔب ثسؤال ظحيدًا  نمن سوائي وهفاَيث قس يي اًلكي: ؾن ظصيق ظحَ يف جمصى فصؾي ٍَنص خاز. اثضح بٔ  ظصيلة ختَط صاحٌةٍ 

أْلس ئةل اًعحيحة ًيعي تبٔهَ ل ٔبحس يـصف هيف يِت اًخزَط مَنا. ثبئت اًضاحٌة وثبٔذش اًسوائي مث ثشُة ٕاىل حال سخيَِا، وؽلا 

 ـِا ُظـق من ُول ما زٔبى، وكصز ثعويٍص ًرياٍ اًـاػل ٕال س ياذت اًوسيص.دَّ دَ ثَ 

 

 تبٔن تـغ تسلاهيا كس ٔبظححت مىدا ٌَيفاَيث اًيووية. ُشا اهتامٌ  -وحتليق  قٍ تـس ظول ثسكي -نام س خحزن ابًخبٔهيس ٕان ٔبهت اندضفت 

موسؽ، ًىٌين ٔبؤنس ضل ٔبن تـغ أْلهؼمة كس كريث من كواهيَنا ًدسمح ًعحازييا تبٔن حىون مسفٌا ؽلا ل يس خعيؽ  وحيخاح ًخحليقٍ  هحريٌ 

يعة. ًٔلسف حنن حىت ل هخلاىض اٍمثن اًـاذل ًخرزين مثي إلوسان تـَمَ احلال اًخزَط مٌَ، ويلذي لك يشء لمسَ من اًحيئة اؿل 

خـصف ا  يخلكف اًـاػل أْلول ًيخزَط مَنا، فـَيم تسزاسة جتصتة فٌَيسا واؽلسامت "اوىلكو". ٕارَ  ٌَعحة وسيصًا  ا بٔظححتُشٍ اؽلواذ، ًو

 فييحلي بٔن جسبٔل ًوسوف جسمؽ اًـجة اًـجاة.

  

 اًسالمة اؽلصوزية

 

تني س يازثني، ٔبو حىت تني س يازت وَعوذ ٕاانزت ٔبو دسصت، فٕان اؽلسؤول اْلٓن ؾن سالمة اًخش ُو ٔبهت.  ذمٍ ؾيسما حيعي حاذج ثعا

ًعحة إلوسان يف تالذك ٔبهت اؽلسؤول ؾيَ، وس خالم ؿَيَ ًلعوز إلسـاف  ل ثلعة حدييم جك اس خلصاة. هـم ٕان لك هتسيسٍ 

 ُ ت وحش ازلواء واهـسام اًخبٔ يي. مارا ؾن ٕاذازت اؽلصوز؟ ٕاهنا ٕلظساز حصاديط اًلياذت وخماًفاث اًلواهني واٍمتصيغ، تي وكةل اَْلزِسّ

من أْلحوال فصؿا من وسازت اًعحة. ؾيسما ثلذيؽ تبٔن ما حيسج من ٔبُوال ؿىل ظصكاث تسلك يلؽ مضن حسوذ  اؽلصوزية ًويست حبالٍ 

اذم مصيؽ، ٔبو ؿَيم ابًـمي اجلاذ ؽليؽ مثي ُشٍ ْٔلحس ازيني: ثَلَدّي اًيلس َكام حعي ثع مسؤوًيخم، جية ؿَيم ٔبن ثـمي خاُساً 

. ُي ثـؼل ٔبن وفياث احلواذج اؽلصوزية لك ؿام يف اًولَيث اؽلخحست ثفوق حضاَي لك أْلوتئة اًفريوس ية جممتـة؟ ُي اًىوازج يومياً 

اؽلخحست موخة وابء  حير صِسث اًولَيث 0616يف امصياك س ية  ٔبيضاً ؿىل اًعصكاث  ٔبًف رسٍط  زالزة وزالزونثـؼل تبٔهَ ثويف 

 فلط؟! ٔبًٍف  ازيا ؾشاهفَوىزا اخلياسيص واًيت كضت ؿىل 

 

ٔبو س يازت هلي اؽلوىت ٕاىل موكؽ احلاذج. ٔبُشا لك ما يف أْلمص؟ شلضل  ثلوم اًس ياسة احلاًية ًوسازت اًعحة إبزسال س يازت ٕاسـاٍف 

ٍص "اؽلؤسسة اًخبٔمييية ًسالمة اًعصق" يف اًولَيث م حىوحة اختار اكفة الاحذياظاث ؽليؽ احلاذج من أْلظي. ذؾين ٔبْشخ ضل ًِ 

حتت ْشوظ ادذحاز كاية س يوَّيً  اؽلخحست أْلمصيىية َكمة "حاذج" وثفضي "ثعاذم". ؾيسما ثسمص اؽلؤسسة مئاث اًس يازاث احلسيثة

بٔن ما حيسج ؿىل اًعصكاث ًيس يف ٔبي ثعاذم. ُيا ثلول اؽلؤسسة تؤبذريًا ٔبّوًل  يف اًخـليس فِىي هتسف ٕاىل اًخبٔنس من سالمة اًصاكة
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ٌَخىصاز، وسالمة اًصاكة مضموهة تضامن اًـوامي اؽلؤثصت يف اًخعاذم. مبـىن بٓدص، ميىٌيا اًخحمك يف  كاتةلً  حساتيةً  تي َعَيةً  ؾحثياً  حاذاثً 

مبثي ُشٍ الادذحازاث  مساز وؾيف اًخعاذم كدي حسوزَ، وثلَيي وس حة اًوفات ٔبو إلؿاكة ٔبو اًرضز اجلسسي. ثلوم اؽلؤسسة اًخبٔمييية

ابشلهص ٔبن اؽلؤسسة ل ختئب  هياتة ؾن ْشاكث اًخبٔمني ًخيعح اؽلضرتين تبٔفضَية اًسالمة، وابًخال ختفيغ اًـةء اًخبٔميين ؿَهيم. خسيصٌ 

ُو ثوؾية إلوسان. ن ؿىل اؽلٔل ما حلكفت يف سخيي حبثَ اًىثري، ٕامياان مَنا تبٔن اًسخيي اًوحيس ؽليؽ اًىوازج ـََ من هخاجئِا، تي ثُ  ٔبَيًّ 

ختفف من مـاانت اًخعاذم اًيوسم ؿىل اًعصكاث ؾيسك مدسخدا يف فلس أْلجصَيء يوميا وحتميطل  ُيا يبئت ذوزك ًرتفؽ اًوؾي ٕاىل ذزخةٍ 

 .ٔبيضاً مسؤوًية اًخبٔدص يف ٕاهلارمه، واحلليلة ٔبهم ثخحمي اؽلسؤوًية ؾن كرص وؾهيم 

 

اًخحمك فامي يِت ثسزيسَ، وٕارا ػل جس خعؽ فاًخَفاس ٔبمامم تي حىت وسائي اًخواظي. ل أْلمص يحسٔب يف مسازش ثـَمي اًس ياكة وميىٌم 

ًالُامتم. ُيا  خارتةٍ  ميىٌم ٕامالء حلائق اًسالمة ؿىل اًياش حتت اًخيومي اؽللياظييس نام هفـي اْلٓن، تي حتخاح ٕاىل وسائي ذالكةٍ 

وحييك لك  ُشا حعي ؽلا ساذث اؽلعاًحاث اًخبٔمييية تـس لك ثعاذمٍ يساؿسك اًخبٔمني اًصويس إبمساذك ابؽلواذ اخلام؛ هـم اًصويس. 

ملٌؽ: اكمريا ظلريت حُصنَّة  رسط زوايخَ من مٌؼوزٍ، فذضعص اًشنة ٕاىل ثـويغ اًعصفني، فاحمتـت اًشاكث ًخعي ٕاىل حيٍّ 

وكت وكوغ احلاذج، وجُس خزسم يف  ذَفِا، واكمريا ٔبدصى ذاذي اؽلصهحة حصاكة اًسائق ٔبحياانً ًدسجي لك ما حيسج ٔبمام اًس يازت، و 

حصحؽ اًشنة ٌَدسجيي وثـوط اًسائق يف حال اًخـسي ؿَيَ فلط. اًاكمريا ٕاًزامية ٕارا  . ُيا ؾيسما حيسج ثعاذمٌ ٔبيضاً اًضاحٌاث 

ا. فَذح ُشا اًشظ أْلتواة اًواسـة ًخوزيق مالثساث ثعاذمٍ  حسوهثا يف  ػل يىن ختيي ٔبزذث اًخبٔمني ؿىل مصهحخم ذما ٔبذى ٕاىل اهدضاُز

من اًوكت مجؽ مكياث ُائةل من اؽلـَوماث ًخسل اًياش ؿىل أْلدعاء اؽلصحىدة وهيفية ثفاذهيا تفيسيو  ص ىت اًؼصوف. ميىٌم تلَييٍ 

 سيضس اهدداٍ اًض حاة كدي اًىداز. لك دعبٔ سيذفاذاٍ اًياش سيٌـىس ؿَيم جصاحة ابل وكةل مـاانت. ثـَميي ثس يطٍ 

 

ق اًىثري من أْلزواخ. صًيـة كدي ؤبزياء وتـس اًليا ، فاًخش مس هترتون تعحـِم وحتعي ٔبدعاءٌ ل حماةل ًىن اًخعاذم ظائصٌ  ذت، ًزُت

يف اؽليؼومة احلاًية: ٕاوضاء حمعاث ٕاسـاف لك مخسني هيَومرتا يضمن وظول إلسـاف ْٔلي  سال ٔبمامم اًىثري ًخحسج حتس ياً  ما

ؿىل رسط ابحليات ٔبو اؽلوث. ًست ٔبذزي ُي يسمح ضل وسيص ازلفاغ ٔبكعاٍ ؾش ذكائق كس حتمك  ؿىل اًعصيق يف وكتٍ  ثعاذمٍ 

ظائص، ًىن ؿَيم ٔبن حتاول جك هجس ٕاجياذُا ْٔلهنا س خزسم كعاؿاث بٔنرب، وثلَط اًوكت اًالسم ًيلي اؽلصيغ ٕاىل  مبيؼومة ٕاسـاٍف 

ية اًعوازئ اًحـيست ؾن اًعصيق هفسَ اكسذحام اًعصيق وهلط اًصؤية، تي وثلع  اؽلسدضفياث اؽلخرععة، نام ٔبهنا ثَلي ؾوامي نثريتً 

 اكحللول واؽلعاهؽ.

 

ن اًىثري من اًس يازاث يف هفس اًوكت. حيسج مّ يف اًولَيث اؽلخحست اًـسيس من اًخعاذماث اًدسَسَية اًيت ثخضّ  حيسج لك س يةٍ 

يسما حيسج ٔبحسُا ؾيسان ميوث ؾ  مؤنست، ًىن ُشا هديجة اًـوامي اجلوية اًسيئة ؿىل اًعصكاث اًرسيـة. ل يوخس ؾيسان ٕاحعائياثٌ 

، حفىت ٕان ثواخسث س يازت ، ًىن هلط إلماكانث اؽليساهية يحل  ٔبمهِامجموؿَ مجيؽ اًصاكة يف لك اًس يازاث. أْلس حاة مدضـحةٌ  ما
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ًخلوم ؽ ُشا تـغ ازلول ٕاىل ثعممي س يازاث ٕاسـاف َعالكة ٔبو حتويص حافةل فَ ازيدني يف اًوكت اؽلياسة فشضل ل يىفي. ذَ  ٔبو ٕاسـاٍف 

يف اًىوازج  ٔبيضاً وِشا، وحتخوي ؿىل مسدضف  ظلري ميساِن وقصفة َعَياث جمِزت. جس خعيؽ مثي ُشٍ احلافةل اًـمي  مجؽٍ  إبسـاِف 

من رمامث إلهلار، وحعول حزامح يف مَـة زَييض ٔبو حمعة مرتو ٔبو اهنياز مدىن ؿىل زؤوش كاظييَ.  واًِزاث أْلزضية ؤبهواغ ؿستٍ 

  مٌش اْلٓن. لةً ي ُشٍ اًخجِزياث يف احلال ٕال ٕارا اكهت س ياسة "اًوكاية ذري من اًـالح" معحَّ ابًعحؽ ل ثخوفص مث

 

 اًىوازج

 

أْلػل واؽلـاانت يعيف حتت تيس اًىوازج، فك تسل يىون مـصضا ًاكززة ثخىصز لك حني وبٓدص، يف اًياابن  مسخداً  لك ما حيسج جفبٔتً 

ِا موْسٌ واؽلىس يم ُياك اًزلسل، تي ام أْلؿاظري ثف  مـني، نام ثلذي اًـواظف اًثَجية اًياش يف  ذم ابًولَيث اؽلخحست أْلمصيىية ًو

يلذي اًياش حىت اًىِصابء واهفجازاث اًلاس يف اؽلياسل، وظول ٕاىل اًـعش واًلصق يف  ازلول الاسىٌسانفية وزوس يا. ؾيسان لك يشءٍ 

ًحاهس خان ثسخة موخة حص ثبئت لك س ية وثشُة تيفس يف ػصف ٔبس حوغ يف ا حامماث اًس حاحة. هيف هفرس موث ٔبًف رسٍط 

اًخفصيق تني اكززة ؤبدصى وذاظة ٔبهيا هخلدي تيفوش زاضية لك ما حيعي ًيا مذياسني ٔبثسط الاحذياظاث  اًيخاجئ؟! يعـة ؿَييا ٕاراً 

ية، ًِشا جية ٔبن ثخلري ظصيلة اًخفىري حىت يخلري اًياجت. الاس خـساذ ٌَىوازج احلليلية جية ٔبن  يعيف ٌَىوازج كعريت أْلمس؛ أْلًو

شٍ ثرَُتك ٌَجيش يىون الاس خـساذ ًك َعومًا.  اكًفيضاانث واًِزاث أْلزضية والاهنيازاث اؽلـامزية، ٔبو ظويةل أْلمس؛ اكحلصوة ُو

ؾيسما حتعي ؿىل الاس خـساذ واٍمتصين اؽلس متص تعصق خمخَفة، وشلضل هتة فصق إلهلار من اكفة ٔبحناء اًـاػل ٌَمساؿست  اًىوازج مديياً 

 يف حزء بٓدص من اًـاػل، فِشٍ متثي فصض ثسزية واكـية وحامؾية ٔبو ٕارا خاس اًخـحري، اًخـؼل من "هوازج" اْلٓدصين. اكززةٌ 

 

وِشا حيخاح ٕاىل نخة مذرععة، وذاظة ٔبن اًـسيس من اًصواتط وادلـياث اًـاؽلية ثخرعط يف ُشٍ اًيوايح.  مدضـحاً  ٕان موضوؿاً 

:ذؾين ٔبزسذ ضل ؿىل زج مذرععة جس خؼل ُشا اؽلَف وثعوزٍ حتت ٕاْشاف مذرععني  حتخاح ٕاىل ٕاذازتٍ ٔبّوًل  اةل ما يًدلي ٔبن ثيجٍز

 حمرتفني. وشلضل سوف جيصي اًـمي ؿىل زالج حماوز: فصق إلهلار، اؽلـساث، اختار اًلصاز.

 

واًفصيق اًعيب اؽلخرعط. اًفصيق اؽليساِن يخىون  : فصيق إلهلار اؽليساِن، اًفصيق اًعيب اؽليساِن،ثخىون هوات إلهلار من زالج فصقٍ 

من ؾيادض ازلفاغ اؽلسِن ويُسزَّتون ظحيا مبا يضمن ؿسم ثـصيغ احليات ٌَرعص. اًفصيق اًعيب اؽليساِن هيِت ابؽلساؿساث اًعحية  ؿاذتً 

ًـيرص احلاْس يف احرتافية اًفصق مسزوسة مس حلا. ا احليوية وحُيّوِل اًحايق ٕاىل اًفصيق اـلخط يف اؽلسدضفياث حسة جصوثوهولٍث 

يا ميىٌم ٔبن ثخبًٔق. اؽلضازنة اًفـاةل يف لك اًىوازج يشءٌ  رضوزي، ًىن اًخسزية أْلس حوؾي  اًخشية ُو اًخسزية واؽلزيس مٌَ، ُو
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 س يعلي اؽلِازاث ويؼِص اًـيوة ومواظن اخلَي.

 

و كري َعيل. من ٔبنرث ازلزوش اًيت ثـََمهتا فصق إلهلار ، وس ُيؼِص اًخسزية ما ُو ٔبسايس ذما ُاؽلـساث ختخَف ابدذالف لك رممةٍ 

ٔبو ٔبفاكز. أْلزط ملموزت ابؽلياٍ ول  من جسوانسم اهسوهيس يا ُو ظصق اًخزَط من اجلثر ٔبو حفؼِا، فَلس رُحوا تسون زالخاٍث 

ز أْلمصاط. ُشا ازلزش ؤبمثاهل ميىن ذفن اجلثر ٔبو حىت حصكِا تي ام ثعفو اْلٓلف مَنا ؿىل سعح اؽلياٍ ويًدلي مٌؽ ثـفَنا واهدضا

و اختار اًلصاز اًعحيح من اًحساية؛ حفيات من ذفٌوا حتت ًسزال ثـمتس ؿىل ٔبول  حوزٍ ٔبظـة مِ ؤبذريًا  اًىثري يِت ثـَمِا مؽ لك اكززة. ُو

ش ؿىل ٔبسس مـصوفة يسز  ثخزشٍ. ُي ثًضئ مٌاظق بٓمٌة؟ ٔبم ثحسٔب احلفص؟ ٔبم ثخين اؽلسدضف  اؽليساِن؟ لك ُشٍ اًلصازاث ِؿؼلٌ  ٕاحصاءٍ 

 ومثحخة.

 

ًلصية ييدش فهيا لك يوم ضـف ما اكن اًحازحة. ما اًـمي؟ ٕارا ػل يىن ؾيسك فصيق ثسذي تيوًوِج  ًيخعوز اْلٓن احذياخ وابءٍ 

صية ٔبساتيؽ تسون اًخحَيف ؾَنا، تي وثخـمس ٕاذازاث  ٔبحياانً و  فَسوف ثفلس اًىثري. مضلكة اًىوازج اًحيًووحية ٔبهنا متيض ًـست ٔبَيمٍ 

اًخىِت ؿَهيا خمافة اًـلاة ٔبو جلِي ما يًدلي فـهل. ُشا يـعي اؽلصط فصظة اٍمتىن من اًـامة وهيسز فصظًا مثيية لحذوائَ،  ومسزس يةٌ 

، وابًخال اًوابء اًس حق ٕان اكهت فرتت احلضاهة ظويةلً  يخبصوح احلاضيني من مٌعلة إلظاتة والاهدضاز يف زتوغ تسلك. نام ٔبهَ يـع

ومعحق يف اًـسيس من اًحسلان ويًدلي ؿَيم ثعحيق ما  ٔبنرب وزمبا ابؽلصىض يف اؽلسدضفياث وابًصضؽ. لك ُشا مسزوٌش  سذٍ اًفذم تـ

.  يعاتق ظحيـة تسلك وثعويٍص

 

ابفرتاط ٔبن اًىوازج حتخاح ٕاىل ختعيط َعيق، ٔبهت ما ًست كري كاذز ؿَيَ، فٕاهَ من اًواحة ثوفري اًلسز اًيسري من الاُامتم  ظحـاً 

ىزجع نثريا ٕان ظاًـخيا أْلدداز مبلذي هحري من اًضحاَي. بَ  ؾيسان يف ؾصف اؽلبًٔوف ًوىن تـسذٍ  ـسًفجائياث من أْلحساج اًيت ابثت ثاب

ساَي ْٔلول  اًـشاث هديجةً  سائص ثعبٔ  366ٔبو  36ٌَخسافؽ اًىدري يف افذخاخ مذجص ؽلفصوصاث ٔبو معـم صِري. يحسٔب أْلمص ترتوي ُو

ؾضوايئ. هـم ًيس توسـم مٌـِم، ًىن جية  فذح اًحواابث فييسفؽ اًياش ذاهلني تـضِم اًحـغ ٔبزياء ازلدول ثضكٍ ٔبكسارمم اؽلاكن. ثُ 

َياب، تي ام إبماكهم ٕازسال وحست ثسذي زسيؽ ظحية ًخحي إ جتوة ٔبحناء اًحسلت رُااب و  ؿَيم ؿسم ٕاُساز اًوكت تحـر س يازاث ٕاسـاٍف 

 ل اجلصىح ٕاىل ؿساذ اؽلوىت.لك إلظاابث يف اؽلوكؽ راثَ ومتيؽ اهخلا

 

ٔبدصى ٔبوذ مضازنخم فهيا ويه اًضفافية يف اًخـامي مؽ ما مت ويِت ثضبٔن أْلوتئة واًىوازج. ففي حني هلوم حنن ابًخـخمي  ُياك هلعةٌ 

ٕاىل  اًـام وظولً ؿىل أْلزكام واحللائق، يِت ثياول اؽلوضوغ ابًىثري من اًضفافية ؾيس ازلول اؽلخحرضت، جصمغ ثبٔزري لك رضل ؿىل اؽلزاح 

ابًخلسم وخيسم ٕاىل زفؽ اًوؾي  يضـص اًياش ابؽلسؤوًية، ويسمح ؽلن ميخطل حاّلً  سـص اًرصف ومـسلث اًس ياحة. اًخـامي ثضفافيةٍ 
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ط هـؼل تخفيش اًىوزوان )هفرص تدسمية مٌؼمة اًعحة اًـاؽلية ٌَمص حاًيًا  . حننبٔيضاً ٌَخـامي مؽ اًاكززة احلاًية واؽلس خلدَية  ةً ؿامّ 

َ  تؼ سمؽ إبكالق ٔبكسام تي مسدضفياث ؿست، ًىن ل ٔبزكام ول مـسلث مضن "مذالسمة اًشق أْلوسط اًخيفس ية"( يف ٔبحس تسلاهيا، وو

من اًعمت، تي ام يف هوزَي اجليوتية ثـَن وسازت اًعحة ؾن احلالث اجلسيست يوميا، نام كام اًحيم اؽلصنزي ؾيسمه تخرفيغ  مٌؼومةٍ 

% ًيـاذل ثبٔزري إلؿالم ؿىل ملسزاث ازلوةل، ذما يضـصك ابًليام جك اًالسم وما 1.3هلعة ٔبساش ٕاىل  03يس مبلساز اًفائست اًصئي سـص

 يـييَ حاكزف وسازاث ازلوةل وك.

 

ؿىل نفاءت ٔبذاء ازلول يف اًس يعصت ؿىل أْلوتئة، فدحسة ثلصيص ؽليؼمة اًعحة اًـاؽلية فٕان من تني ازلول  رضة مثالٍ  جيسز يب ٕاراً 

يحريَي(. ثبٔنس ذَو ًيحريَي  اًثالج اْلٔنرث ثرضزاً   20من فريوش ٕايحول، ورضل تـس مصوز  متاماً ابًفريوش ٕايحول )قيًيا وسرياًيون ًو

حاذا يف قيًيا وسرياًيون. اًوابء  )فرتيت حضاهة مذخاًيخني( ؿىل ذفن بٓدص حاةل معاتة ابؽلصط، تي ام حالث إلظاتة جسَت ازثفاؿاً يومًا 

؛ هفس 0611ورضل مٌش ٔبوادص  وفاتٍ  ٔبًف حاةلِ  ٔبحس ؾشؾن جسجيي ٔبنرث من فضاًل  حاةل ٕاظاتة، 04406ل يلي ؾن  جسي ما

ية، ًىن مؽ ادذالف اؽلساؾي احلىومية وٕاحصاءاث اًسفص واحلجص. اىهتى  اًوابء   مضن حسوذٍ  متاماً اًفريوش، هفس اؽلساؿساث ازلًو

)تـس س ية اكمةل  0613اًحسلين اْلٓدصين. نام ٔبهَ مت اندضاف حاةل خسيست يف مايو/ٔبَيز  حبخة وتلي تي اهخـش حىت اًيوم يف س ياس يةٍ 

مٌلعـة اًيؼري ًخحل  ًيحريَي ذاًية من الايحول حىت اتزخي نخاتة ُشٍ  من اىهتاء اًوابء يف ًيحريَي( ًىن مت اًخـامي مؽ اًاكززة جىفاءتٍ 

 ن.اًسعوز، وماساًت اجلازاتن اًلصة ٔبفصيليخان ثـاهيا

 

احذياظية ًخحَية اؽلياٍ ؾيس اًىوازج وأْلوتئة حير حمكن ٔبول ٕاحصاءاث احلفاع ؿىل احليات.  زم ؾن ٔبمهية وحوذ ٔبهؼمةٍ حسِّ نيت سب  

ؿىل حست، ًىٌين ٔبحصك رضل ٌَمخرععني ؤبنخفي مبا وزذ من كدي.  نام نيت ٔبوذ بٔن بٔزسذ ضل اًىثري من اًخفاظيي اؽلخـَلة جك اكززةٍ 

من هوائة ٔبحس وسزاء اًعحة ؾيسان، حير ػل جيس اًـسذ اًاكيف من أْلظحاء   ُيا، ٔبحدحت ٔبن ٔبؾصط ؿَيم انئحةً ًىن كدي ٔبن ٔبدِت

خَ اًـامصت  يف ٔبكسام احلجص اًعحي، فبٔمص تخـيني  -جصخال أْلؾامل واىهتاء تعوامق سفن اًضحن  اتخساءً  -ٌَليام تفحط اًلاذمني ٕاىل ذًو

ل يض خيك من ؿةل  -ٔبو مصط اكمن ًـاجص حسوذ  ةل! هيف يس خعيؽ ظيسل حفط وجضريط وابءٍ ٔبظحاء حسييث اًخرصح من َكية اًعيس

من جية ٔبن ؤبذريًا  ابًـلاكري ل ابًعة ؤبساًيحَ؟! ؿىل زجاةل؟! هيف ميىن جسميخَ ابحلجص اًعحي ٕارا اكن اًلامئ ؿَيَ مذرععاً  -

حسوذك ًخفذم ابْلٓلف من ٔبتياء صـحم ْٔلهم  - مٌاؿة ساتلة تلري -خسيست  ث حصزومةٌ ربَ حياسة ُيا ؿىل اًخلعري اخلعري ٕان ؿَ 

ي، ل ًسخٍة   ٕال ٔبهيا هياذيَ تسنخوز؟! اذرتث ثوػيف اًضرط اًلري مُؤ
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 اًىضف اؽلحىص

 

اًـيش، شلضل هياة اؽلصط ْٔلهَ هيسذ اس خلصاٍز الاكذعاذي اًِش. ُشا ُو  مضلول جبين ًلمةِ  ما يـيش اًضـُة  يف ؿاؽليا اًـصيب ؿاذتً 

ٔبحس أْلس حاة يف ؿسم اهدضاز زلافة اًىضف اؽلحىص. اًسخة اًثاِن كس يىون اخلوف من ظمؽ أْلظحاء، حير يؼن اًـامة تبٔن 

سخة بٓدص يخـَق تخلعري  ٔبظاًل. من اًـسم، تسل مساوات مصط موحوذ حماًوني ذَق مصٍط  -توسائَِم اخلالكة  -أْلظحاء يححثون 

ى صَ ثي ُشٍ اذلالث، واًوسائي يف ختفيف اؽلصط واؽلـاانت. مضلكة اًىضف اؽلحىص ٔبهَ جيُ وسازاث اًعحة يف ثوؾية اًياش تبمٔهية م 

، ذما يفرس تـغ حالث الاىزؿاح ؾيسما يِت اندضاف مصط اكمن ؤكمنا مت تي وكري مـييني ابؽلصط هنائياً صّيًا،  مـافني ؿىل ٔبانٍش 

 سزؿَ ًويس اندضافَ.

 

اًِسف أْلسايس ًوسازثم ُو اسدئعال اؽلصط كدي َعومًا.  اًخوؾية ابؽلصط وابًعحة ٕارًا اًِسف أْلول من اًىضف اؽلحىص ُو

يِت اًىضف  حسوزَ، ذما يلَي من اؽلعازيف اًـالحية، ويضمن ٕاهخاحية اؽلصيغ، وثلَيي مـاانثَ اًياجتة ؾن اؽلصط. نام ٔبن لك حاةلٍ 

واغ. حتة وسازاث اًعحة اًـمي يف َحالث اًوكاية  ىل جممتؽٍ إ  مؤذَيً  -تني ٔبكازة اؽلصيغ  -ؾَنا جسامه يف اهدضاز اًوؾي اًعحي 

 حُصظس ومجوغ حُتضس وثلعية ٕاؿالمية حىفي ابًاكذ ٕلصـاز من مه ابْٔلؿىل يف اًسؼل اًوػيفي تبٔن تبٔسَوة اًيحضاث اؽلخلعؽ؛ مزياهياثٌ 

شا حيس يف حس راثَ، ًى  حمسوذ ٌَياش )كاًحاً  ما يِت َعهل مؽ ٕاْشاكٍ صيئًا  ٌَ كري ُمْجٍز يف حـي اًوكاية ٔبسَوة حيات. اًض حاة(. ُو

احامتؾية توس يةل وكاية مـيية ًفئة مـيية وٕاًيم ابْٔلمثةل: اًىضف اؽلحىص ؾن زسظان اًثسي،  اًلصط ؾيسك يىون يف زتط ٔبوضعةٍ 

ضف. ًوىن ٕان ٌَى  حىت وٕان اكن من ٔبًووَيث وسازثم، فَن ثحاذز اًىثري من اًًساء ًزنغ زياهبن ؾلصذ ٕاؿالهم ؾن ثواخس هجاسٍ 

وسايئ يخىون من مصيضاث ساتلاث وس يساث جممتؽ، تي وانصعاث حلوق اؽلصٔبت، فَسوف يددَوز ؾيسك وضف  ٔبس يسثَ ٕاىل وضاٍظ 

مجموؿة ذمع ؽلن فلسن ؾزيزاث ؿَهين ٔبو ٔبزساهئن، لك ما حيخاحون ٕاًيَ ُو هجاس ؤبذريًا  وانذي احامتؾي ومٌرب وسايئ صي، مدىصٌ 

وذمصضاث  مذرعٌط  خس خمخربٌ من ازلمع اًفين واؽلاذي. هفس اًيشء ميىن ذجمَ مؽ حفط ؾيق اًصمح ٕارا وُ اًىضف اؽلحىص واًلَيي 

 ْٔلذش اًـيية. ابثٌ مسزَّ 

 

ٕارا مفثاًل  خسث حوافز.ا وُ حصقية اًياش يف اًىضف ٕارَ  متاماً خيخَف اًىضف ابهدضاز اؽلصط ؾيس مواظييم، ًىن من اؽلمىن  ظحـاً 

ؿىل ٕاخاست من اًـمي رضل اًيوم، ٔبو ٕاؾفاء من زسوم جتسيس تعاكة اًِوية، ٔبو حىت هوتون ثس يط حيعَون  ثلسم اًياش ًىضٍف 

ؽ جسوق. لك ُشا ل يلكفم ؽلضرتواٍث  ة اًياش )مضن اًفئة اًـمصية ٔبو اؽلصضية اؽلس هتسفة(. حّصِة صيئًا  من مذجص يوسم ٔبو ُمجمَّ ويَُصقِّ

يفية اًخزَط من احلضوذ. ٕان اكن من اًعـة حصقيهبم ماذَي، مفن اؽلمىن اشلُاة ؿىل ٔبهجزت وِصابئية لك يوم، وس خحخاز يف ه  حسحاً 

شا ابًخبٔهيس ما حيعي يف اؽلسازش. نام ميىٌم سَيزت مجمـاث  ٕاٍهيم سواء يف اًـمي ابًخًس يق مؽ اؽلؤسساث اخلاظة واحلىومية، ُو

لك مصيغ سىص جيصى هل مفثاًل  مسزوش، ٔبو ٔبنرث تخًس يقٍ  ادلؽ تني جصانجمني ٔبيضاً اًدسوق واًخجمـاث الاحامتؾية وأْلهسية. ميىٌم 
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، وثعويص ٌَثسي ٕان اكهت امصٔبت. مؽ اًوكت وثلسم ٔبهؼمة ثعويص اًض حىية، ويِت ٔبذش ؾيية ًفحط زسظان اًربوس خاات ٕان اكن زخالً 

َمؽ اًخلٌية ؾيسك س خـصف من ٔبحصى الادذحاز ومىت، حىت ثخجية اًخىصاز وضياغ اؽلوازذ. نام ٔبن إلحعائيا ث س خزربك تيلاظ جَتْ

احلال ؾيس روي اًخشت ازلانية ٕان ثحني ٔبن ِؾصكا ؾيسك يـاِن من اؽلياٍ اًززكاء نام ُو مفثاًل  هخاجَئ ًخحسني َعَية اًىضف اؽلحىص،

جسِم يف  ٔبفصيلية فـَيم اًرتنزي ؿَهيم. اجليس يف مثي ُشٍ اًربامج ٔبهنا ثخحسن يف اندضاف اؽلصط ابخلربت، تي وزمبا من ٔبظولٍ  ٔبو

 ؿالخَ.
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اسِع انْفَصْم
 :انت 

 صِحِّي ت قَضَايَا
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س خـرتضم اًـسيس من اًلضاَي اًضائىة، وابًخال اًىثري من الادذيازاث اؽلعريية، ؤبكي مثن س يىون حيات  ذالل َعطل هوسيصٍ 

ًعحية اًيت حتخاح ٕاىل ثسذي حاْس. ل وشلضل ازثبٔيت ٔبن ٔبصازوم يف تـغ اًلضاَي ا ٕاوسان. ُيا حمكن اًعـوتة؛ مفا ؿىل اؿلم نثريٌ 

مـني يف لك حزئية ذكيلة من ُشٍ اؽلواضيؽ، ًىين ٔبزحو ٔبن حىون سالمة فعصثم ومتسىم مبحاذئم ذري مـني  يوخس ؾيسي هعحٌ 

 ضل.

 

 قس يي اًلكي

 

اًلكي. ٔبان ٔبسمع ٔبن لك فَسوف يىون وحساث قس يي صّيًا،  واحس فلط يسل ؿىل اُامتم ازلوةل جصؿاَيُا ٕارا ُظَة مين ادذياز يشءٍ 

 ابًفضي اًلكوي كس قسي لك ما ؿَيَ من سيئاث واندسة من احلس ياث ما يؤُهل زلدول اجلية تلري حساة. رضل ٔبن ا َّ  مصيٍغ 

، ويف تالذان ل يوخس اًىثري من اؽلواسات، تي يمتىن تـغ اؽلسؤوًني موث ُؤلء اًيوم كدي كس. ل يوخس حي ٌَفضي اؽلـاانت ؾؼميٌ 

ؾيسان، فٌضعص ٌَجَوش ساؿاث ظوال لك يوم ٔبو ازيني ٔبو زالزة تعححة ُشٍ اْلٓلث  اؽلزمن ٕال سزغ اًلكي وُشا كري مٌدشٍ  اًلكوي

ٔبو يزيس، مث يصغيا اجلسس اؽلهتاضل اؽلثلي ابًيفاَيث ؿىل اًـوذت ٌَمـاانت من خسيس. ل ميىن ْٔلي وظف ٔبن  ًخحـر فييا اًعحة ًيومٍ 

يىوتني وؿَيم سَيزهتم ًخفِم ما ٔبزيس كوهل. اًوسازت ثخلكف اًىثري يف سخيي اًـياية هبم، تسءًا من مثن اْلةٓل ط ضل حال ُؤلء اؽل َرِّ يُ 

ابًـياية واؽلس هتَاكث، واىهتاًء تخاكًيف مـاجلة اؽلضاؾفاث وثسويص اًيفاَيث. ًك ُشٍ أْلس حاة اذرتث قس يي اًلكي ابشلاث  مصوزاً 

 مكـياز.

 

َ اؽلال جتاٍ قس يي اًلكي؟ ٔبم ؽلواهجة مكية  ؾن اشلهص ٕاراً  قينّ  يا س خواخَ ٔبول حتس: ُي س ُخوّخِ اؽلال اشلي ثخلكفَ ُشٍ اًوحساث، ُو

ٔبصس ٕاحلاحا؟ ُي س خًضئ وحساث خسيست حتت لك ُشا اًضلط؟ ٔبم س خجرب اًياش ؿىل الاظعفاف ٔبمام اْلٓلث؟ ُي  ٔبمصاٍط 

ًـجز وحصسَِا ٕاىل وحساث ٔبنرث ٕاهخاحية؟ سيذضح ضل ٔبن ٔبظي ؽلن يـخين هبم؟ ٔبم س خلَط اًيفلاث ًسس ا س خسفؽ زواثة سَيذتٍ 

ابحلي تسءًا تخوؾية اؾلمتؽ مبـاانت  اخلالف ُيا ماذي حبت، وما جية حبثَ ُو هيفية حهل. زمبا حىون تـغ اًوسائي اخلالكة نفيةلً 

لك رضائة اًلامز واًياهعية يف جمتصيص تـغ مساديي ازلوةل ًخعييؽ مىوانث اًلس يي اًلكوي. ُي نيت ثـؼل ٔبن  ُؤلء، مصوزاً 

 فصوسا ثشُة ٌَلعاغ اًعحي؟

 

ثس يعة ٌَخاكًيف اًالسمة يخضح ٔبن أْلهجزت كري ملكفة ٕاظالكا وكَيةل اًعياهة، رضل ٔبهنا ؾحازت ؾن حمصاكث وِصابئية ظلريت  تسزاسةٍ 

أْلانتية اًـةء أْلسايس، وحتخاح ٌَخحسيي مؽ ٔبدصى. جضك اًفالحص واؿلاًيي و  ثسوز ًخحصك ازلم من وٕاىل اًفالحص مث ٕاىل اؽلصيغ مصتً 

، ًىن ضـاف اًيفوش يلومون إبؿاذت اس خـامل ٔبحسُا ٔبو َكِا ًخخَوج لك اْلٓلث وذماء اؽلصىض جك ٔبهواغ اًـسوى لك ذوزتٍ 

وثلذي  ًك ُشٍ اؽلس هتَاكث حبير يعحح مثَنا ٔبكىل كَيال من اًرتاة؟ عيـاً واًفريوساث. ُيا جية بٔن ٔبسبضٔل: ػل ل هًضئ مَ 
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 ؾعاابث ثلذاث ؿىل جسممي مواظييم؟

 

من اًخاكًيف، ًىٌيا حلكميا مبا فيَ اًىفاية ؾن اـلخرباث تـضًا   اًخحاًيي ًًس حة اًخزرث واًززاؿاث اؽليىصوتية اًصوثيًيةضّكِ نام جُ 

، ْٔلن لك حزئية ذما س حق ًيوؾية اًعحة ؾيسك . ٔبزحو ٔبن حىون كس ثفِمت ٔبس حايب جلـي قس يي اًلكي ٔبول ملياٍش اؽلصنزية ساتلاً 

 من وكذم وهجسك ًلضية يف كاية أْلمهية وِشٍ. ميىن حَِا تـشاث اًوسائي ٕارا َدععت حزءاً 

  

 اًعوازئ

 

مس خلال تشاهتا؛ فاحلواذج يف اًحيوث اكحلصيق وإلظاابث تبٓلث حاذت واًعـق اًىِصابيئ ختخَف  جضك اؽلضالك اًعحية احلصخة فصؿاً 

حوظا. ؤبذرياً  ية،ؾن ثطل اًعياؾ  كَيالً  حواذج اًعصق واًعوازئ اًعحية اكًسىذاث اًلَحية وإلقامء واًرصغ وقُيَّة اًسىص ازثفاؿا ُو

كري هلي بٔساسًا ما وػيفة إلسـاف  ٕاىل اًدضريط اؽلحىص ٌَحفاع ؿىل حيات اؽلصيغ. حس ياً  ٔبيضاً نام ٔبن اًعوازئ اجلصاحية حتخاح 

تحوق ثيخيَ ؿال؛ ٕاهنا وس يةل ٕاهـاص وثََسذُّي حيوي  هليٍ  س يازت إلسـاف ًيست وس يةلَ  اؽلصيغ من موكؽ إلظاتة ٕاىل اؽلسدضف ؟

ومجؽ مـَوماث مذلسمة. ؾيسان ثُسُن س يازاث هلي اًصاكة تـس ٕاساةل اًىصايس وثثخيت زسيص ؤبضواء  جضريعيةٌ  زسيؽ، ٕاهنا وس يةلٌ 

ثوهولث هلي اؽلعاتني ؤبهجزت ثيؼمي رضابث اًلَة. يف تـغ ي ٔبن س يازاث إلسـاف ؾيسان ثفذلس حىت ًربو. ختيَّ وجسم  ٕاسـافاً 

يا اًـصتية يِت الثعال ثسائق إلسـاف ؾن ظصيق ُاثفَ اجلوال، تي ام صاحٌاث هلي إلمسيت يف هفس ازلول جس خزسم مٌؼومة  ذًو

ل ماكؽلاث اًعوازئ اًعحية لسَيك وحتسيس مواكؽ وذازظة سري مذلريت حسة الاحذلان اؽلصوزي. يف فصوسا يلوم ابس خلدا اثعالٍ 

َ اًفصيق اؽلياسة تـصتة إلسـاف اؽلياس حة وؿىل مذَنا ظحية خمخط تـالح  ظحيةٌ  ًيلمي صىواك )ٔبو يلصز ٔبهم ثامتزط( ويُوّخِ

 حاًخم، فٕاسـاف اًخًويس كري اـلعط ٌصلحباث اًعسزية، كري رضل اؽلـين ابًدسمم ٔبو إلظاابث اًعياؾية. يحسو ٔبهنم يصيسون ابًفـي

 ٕاهلارك ل جمصذ ثوظيطل ٔكي اتهيس ؿاذي ٌَمسدضف !

 

ظيب ًيحسٔب من ٔبول اًسعص مـصفة ما حعي ؤكهَ خَة ٌَمسدضف  حبافةل  حس يا وظَت س يازت إلسـاف ؤبًلت ابؽلصيغ ٕاىل ظامقٍ 

اوةل ٕاهلار حيات. ول حىت كصاءاث حيوية ٔبذشث، وابًخال ضياغ وكت مثني ؿلب حصيت لت ول ختعيعاث َِّ هلي ؿام. ل حماًيي ؿُ 

ت ذمَوءت  ٌَعوازئ يف ذولٍ  ذسمت يف ؿست وحساٍث  ؾصتية خمخَفة وزٔبيت اًـجة اًـجاة؛ فاًفوىض س يس اؽلوكف تال مٌاسغ؛ َبزِسّ

ؾن ظحية يـمي نخلين ًريهة ٔبسالك حفط اًلَة ًِشا، ويضس زسيص راك  ابؽلصىض واؽلامتزضني، وروومه جيوتون اًصذُاث حبثاً 

ثثخت ٔبو ثيفي اًىرس. تـس ساؾخني ؿىل أْلنرث من ٕاضاؿة وكذَ وحصنزٍي يف ُشا اًسريك، يحسٔب اًعحية ابزحاكة  ًيحعي ؿىل ٔبصـةٍ 
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و اكن ؿىل وصم اؽلوث. تـس ٔبن ثًهتىي  كَعاٍث  كاثةل؛ تسءًا من ٔبذوية ذاظئة جبصؿاث كري حمسذت، ٕاىل جرسحي لك من يبئت مبسىن ًو

من يفرتط تَ اًلسوم ثبٔدص ًسخة ٔبو بٓدص. ل ثـجة ٕارًا ٔبهَ من أْلفضي ٔبن ميوث إلوسان  اؽلاكن تال ظحية، ْٔلن هوتخَ يلاذز اتزاكً 

 ٕاىل ما حنن فيَ! ضاف معيحةٌ ييف تيذَ تسل جتضم ؾياء اًلضاء يف وحست اًعوازئ، ُشا ُو اًصوثني اًعحيـي مفا ابضل ؾيسما ث 

 

 ظالت ؾيس، ونيت من ٔبول اًواظَني ٕاىل كسم اًعوازئ الاهنياز ؿىل زؤوش اؽلخواخسين يف كسميٌ  حعي رضل يف يوم كصز مسجسٌ 

مذربغ. تـسما ماث لك من وظي ٕاىل كسم اًعوازئ يف بٓدص اًيوم واهلضؽ اًلحاز تسٔب وضف احلساة؛ ػل يخواخس  رضل اًيوم وعحيٍة 

اكهت ملَلة ورضوزية ًرصف  ؿىل اخلسمة، ومن اكن فلس ٔبظفبٔ ُاثفَ واوسي ًيليض اًـيس مؽ ٔبزسثَ، نام ٔبن اًعيسًية اؽلصنزية ٔبظحاءٌ 

ٔبنرب من اًسوائي وأْلذوية اًوزيسية. اًعامة اًىربى ٔبن تيم ازلم اكن ذاًيا وػل يىن ُياك جسي لس خسؿاء اؽلخربؿني؛ اكهت  مكياٍث 

ة ٔبَيم مبـىن اًلكمة. خاءث جلية من اًوسازت ًخليمي اؽلوكف وكصزث تـس ظول حبر ٔبن ادليؽ خمعئون، واًـلاة ُو دعم زالز جمززتً 

ٌَلواؿس ول ثليري ٌَربثوهولث ول حىت ٕاكاةل زئيس اًلسم، ٔكن اًوسازت اكهت هتسف ٕاىل  من اًصاثة اًضِصي ٌَك. ػل حتعي مصاحـةٌ 

من إلُامل اجلس مي وكعوز  ثوفري مصثة زالزة ٔبَيم ل مـاكدة اؽلسؤوًني وثفاذي مثي ُشٍ اؾلاسز مس خلدال! ظـوتة اًلصاز انتـةٌ 

 ، فربٔبيم من جية ٔبن يـاكة ُيا؟ًخيفيش مـاً اًخرعيط وا

  

ٔبنرب  ت يف اكفة اؽلسدضفياث، سواء اًـام مَنا ٔبو اخلاض يف تالذان، فسفؽ مدَفٍ لال ؾن قصف اًـياية اؽلصنزّ هفس اًيشء ميىن ٔبن يُ 

ثضك ؿام. ثـمميي  وحمِحعةٌ  يحاً ثلص  ملاتي اخلسمة ل يـين ٔبن اًلال مثيَ فيَ. فٕاحعاءاث اًيجات واًخحسن اًوػيفي واحليوي مدساويةٌ 

متازي هخاجئِا ثطل اًـاؽلية، ًىٌيا هخحسج ؾن ذوز اًوسازت يف حتسني اًس ّّي  ُيا ل يضمي لك تسلاهيا اًـصتية، ؤبؾصف مصانز مذرععةً 

 زاخ حضيهتا ٔبجصَيء. مصيصتٍ  ومـاكدَ اـلعئ واًخـؼل من لك جتصتةٍ 

 

خلسماث اًعوازئ، تي اًخيافس يف اًحيوذ اًخاًية: زسؿة وظول إلسـاف  ا، يِت وضؽ ثليميٍ يف ازلول اًلصتية وثطل اًيت حترتم مواظيهي

تـس  -يض حىت يُىَضف ؿَيَ ٌَعوازئ، ملساز اًوكت اشلي مي تـس ثَلي اؽلاكؽلة من اؽلصيغ، مث زسؿة ثوظيهل ٕاىل ٔبكصة كسمٍ 

ت اؽلس خلَصق حىت زؤية خمخط يف كسم اًعوازئ، اًوكت اشلي من ِكدي موسغ احلالث ٔبو اؽلعيف أْلول )اًرتاَيح(، اًوك - وظوهل

ؤبذرياً  ٕارا ثلصز احذياخَ مث ٕاىل حصاحة ٕارا ثعَة الامص، وس حة اًوفياث من ؿسذ أْلحياء اًواظَني ٌَلسم، حيعي فيَ ؿىل زسيصٍ 

 ًًسة ؾيسمه.مسزوش ٌَصيق اب وس حة زضاء اؽلصىض ؾن ازلمع اؽللسم ذالل اؿلية. جية ٔبن يـمي اًك يف ثيامغٍ 

 

ثبُٔياًل  فبٔهت ثسزك مثيل ٔبن رمية ظحية ٔبو حصاخ اًعوازئ يه راث ضلوظاث ؿاًية ؿىل هفس ية اًعحية، وحتخاح مبا ٔبهم ظحيةٌ 

من أْلفصغ أْلدصى ٌَعة نام هفـي حاًيا. ٕان ثواخس ظحية اًـؼام يف اًعوازئ ل جيـهل خمخعا ابًدضريط ٌَحالث  ل اهخساابً  اً ذاظّ 
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اًفجص يف مواؾيس هومَ اؽلـخاذت. نام ٔبن  كدييف اًخـامي مؽ ٔبُال اؽلصيغ، ول ُنفؤًا ابًرضوزت ؾيسما يـمي  ْٔلدصى، ول ددرياً اجلصاحية ا

اق وذاظة مؽ هوابث اًـمي اًعويةل.صَّ هبم يف قصف اًـياية اخلاظة يـاهون أْلمَ  حُّ زَ ٔبظحاء اًخزسيص اشلين يُ   ين، وؿاذت ما يعاتون ابٕلُز

ٔبو حىت اًخلية ثسخة  ا مصط اًعحية ماث لك من اكن حتت زؿايخَ، ْٔلن خسول اًخياوة ل يخحمي ٔبذش ٔبحسمه ٕلخاستٍ ٕاركاًحًا 

يا جية ٔبن هَلي هؼصتً  فاحعة ًلةل من يًمتون ٕاىل ُشا اًخرعط ؾيسان. اًسخة أْلسايس يمكن يف كةل اًـائس  اؽلصط اًـازط. ُو

ظحية مـخاذت، وابًخال فال يس خعيؽ ذمازسة اًعة يف ؾياذت. ُيا جنس ٔبظحاء اًعوازئ  ٍث اؽلاذي ابْٔلساش، فال هلوذ مداْشت ًلاء ذسما

ٔبدصى ٔبنرث احذشااب ٌَامل؛ وعة أْلػل وفلسان اًوسن وذوز اًـياية ابؽلس يًني راث ارلس جنوم  واًخزسيص يرتهون جماهلم ٕاىل جمالٍث 

 وذالفَ.

 

مذحـة ابًلصة مت حتصيفِا ؾيسان ًخًذج اؽلزيس من اًـحر: ٕاهنا كاؿست اًخساوي اؾلاِن  كدي ٔبن هرتك ُشا اؽلوضوغ يًدلي ٔبن هياكش س ياسةً 

أْلوىل. ثحسٔب اًلعة تدشيؽ من جمَس اًض يود )اًىوجنصش( يف اًولَيث اؽلخحست  حلالث اًعوازئ يف ذالل أْلزتؽ وؾشين ساؿةً 

اًعحي احلىوسم )ميسيىري( تخلسمي اًـون واًـالح اؽلياسة ًك  يَزم اؽلسدضفياث اؽلخـامةل مؽ هؼام اًخبٔمني 1764أْلمصيىية ًس ية 

تني اجلًس ٔبو اجلًس ية ٔبو احلاةل اًخبٔمييية حىت تسون ٔبوزاق زحوثية. اًدشيؽ يبٔذش يف  احلالث اًعازئة اؽلخلسمة ٕاٍهيا تسون ثفصيقٍ 

ُائي مفـؼم اؽلسدضفياث ثخـامي  ُشا مدَفٌ % من مجمي اًرصف ؿىل اًـالح يف اًولَيث اؽلخحست، و 23احلس حان ٔبن ميسيىري متثي 

ؾن اخلسماث اؽللسمة وثـمتس احلىومة ؿىل مسامهة اؽلسدضفياث يف اجلِس اًضـيب ٕلهلار احليات هؼري اًخـامي  مـِا. ل ثوخس ثـويضاٌث 

 مؽ ميسيىري.

 

، ٔبو تخـويضاث اث اًعوازئ ظواؾيةً تسٔب اًلصة يخخىن هفس اؽليؼومة ابًـسيس من اؽلزاَي ٌَمسدضفياث اًيت جسامه يف حتسني ذسم

وتخفضيالث تسلية. جيرب اًلاهون اؽلسدضفياث إبحصاء وضف ظيب كيايس ًخليمي ُي احلاةل "ظوازئ" ٔبم ل. ٕارا زخت احذياح  زمزيةٍ 

ت ٔبو اًحلاء تبٔحص، ساؿة جماان ٔبو حىت جس خلص مؤْشاث حياثَ. تـسُا خُيريَّ تني اؽللاذز  02يـاجل ؽلست ـاًل فِ  اؽلصيغ ٕلحصاءاث اًعوازئ

 واًضق اًثاِن ُو ما يربز ًحـغ اؽلسدضفياث ثلدي اًلاهون واؽلسامهة يف ختفيغ اًـجز اًياجت ؾن اًيوم أْلول. اًيؼام ما سال مـمولً 

 يف ثوفري ذسماث ظوازئ ذمزيت ٌَك. تَ حىت اتزخي حتصيص ُشٍ اًسعوز ويسِم تفاؿَيةٍ 

 

ذون موافلة من ٔبي جمَس جشيـي، وفصضٍو تلوت اشلزاغ ًِسفني: حتميي اؽلسدضفياث اخلاظة  كاموا تخخين اًلاهون خاء ؾيسان وسزاءٌ 

َ  ٔبؾحاءَ  ة اًفضي ٕاىل اًوسيص. ل يوخس كاهون ُمَزم سَ اًعوازئ ْٔلن احلىومية مَنا صسيست اًيلط يف أْلظحاء واًخجِزياث، واًثاِن و

ضئيي، نام ل ثوخس ظصيلة ٕلزكام اؽلصيغ ؿىل ازلفؽ ٕان جتاوسث  سزٍ ؾيسان، ول ثبٔمني حىوسم يُسفؽ ٌَشاكث، ول ثـويغ حىت تل

مكلط اًحعن واًولذت اؽلخبٔدصت  -ص حَ ظازئة معاًحني ابًـالح  ٕاكامذَ اًيوم اؽللصز. نام ٔبن جلوء اؽلصىض ٕاىل ٔبكسام اًعوازئ تبٔؾصاٍط 
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 فياث ٕاىل زفغ اًلاهون واؾخحاٍز تَعجة حىومية.ذفؽ ابؽلسدض  -كسمية ابًـؼام وفضي َكوي ؽلصيغ حيخاح ًلس يي  اًعحيـية وهسوزٍ 

 

ش ذَ اء ٕاىل ٕاًِاة وهتييج اًضـة ؿىل اؽلسدضفياث وأْلظحاء تسل حتسني ما يلؽ حتت يسيَ ابًفـي من مسدضفياث. بَ زّ جلبٔ وسزاؤان أْلؾِ 

ٕاىل الاس خـاهة ابحلصش اخلاض،  ي ؿىل أْلظحاء ًخَجبٔ اؽلسدضفياثاًياش ؿىل ؿاثلِم ثيفيش اًلاهون تخرصية ٔبكسام اًعوازئ واًخـسِّ 

يبٔذش حلَ تيسيَ. ًويك ل ثخحامي ؿيل، فبأن من اؽلؤيسين ٌَـالح اؾلاِن ٌَعوازئ يف لك اؽلسدضفياث، جماان  لُكُّ  وحتول اؾلمتؽ ٕاىل كاتةٍ 

دضف  حاكًيف حمسوذت ْٔلكسام اًعوازئ حير يخحمي اؽلس  ٌَمصيغ، ًىن جية ؿىل اًوسازت حتمي اًخاكًيف. ٔبان حىت مؽ دعرعةٍ 

اًيوم واٌَيةل أْلوىل ويخحمي اًخبٔمني احلىوسم هعف اؽلخحلي تـس رضل، وخُيريَّ اؽلصيغ يف ذفؽ اًيعف اْلٓدص ٔبو الاهخلال ٕاىل مسدضف  

حىوسم. ٔبان مؽ مسامهة ادليؽ من ٔبخي ٕاهلار حيات إلوسان، تلغ اًيؼص ؾن ٔبي يشء كرَْيِ وضـَ اًعحي. احلق ٔبن اًلَيي من  بٓدصٍ 

و  ش س يـمس ًالحذيال والاذؿاء ابؽلصط اًعازئ ٕان ثوفصث هلم ذسماثٌ اًيا ظحية حيست ظوال اًـام. ُيا ىصحؽ ًحيت اًلعيس ُو

 جصمغ امذالوم ٌَملوماث.ٔبّوًل  ٕاُامل ما تيس وسازثم

 

 اًـالح ابخلازح

 

ن اًعة ؾيسان؟ ٔبم هخذـهثم  من ٔبنرث اؽلواضيؽ خسلً  ٌَـالح اًحاُغ ابخلازح؟ حس يا ذؾيا ؾيسان: ُي هضحي تحـغ اؽلصيض ًُيحّسِ

ن أْلخسى دضف اؽلال ؿىل مائة من اؽلصىض يف تسلان؟ ٔبم دضفَ ؿىل رسط واحس ابخلازح؟ مارا ًو اكن وسبٔل سؤالا بٓدص: ُي مِ 

ؿامة، س ياس ية ٔبو ذمثي مرسيح مضِوز ٔبو حىت ٔباب ًعسيق ضل؟ لك ُي أْلس ئةل ثـمتس ؿىل مـياز ٔبذاليق  ُشا اؽلصيغ رسعيةً 

ؾصتية نربى اكهت ثرصف تسل قصتة ومـيضة )ؿسا معازيف اًـالح( يف  ساش. ول ثؼن ٔبن ما ٔبكول وسج من اخليال؛ فسوةلٌ ابْلٔ 

و ؿىل زٔبش وػيفذَ  -اًولَيث اؽلخحست أْلمصيىية ًزوخة وسيص صة   !تواكؽ س خني ٔبًف ذولز صِصَيً  -ُو

 

 خبازح ازلوةل، -ًوو اكن أْلمص ثس يعا  -فوق اؽلواظن" حية ٔبن يـاًَج  جصثحة "ما ثسخة احلاةل اؽلرتذية ٌَعة ؾيسان ٔبظحح لك رسٍط 

ؾن ٔبانش ذذَت اؽلسدضف  جىحة ودصحت مىفٌة تـس ؿست ٔبَيم. ًىٌيا ًو افرتضيا ٔبن اًـالح ػل يىن  مؽ اهدضاز كعط زؾٍة ذاّظًة 

يشُحون  ٔبيضاً ًىن اؽلؤنس ٔبن تـغ أْلصاء ؿىل هفلة ازلوةل، فِي سيٌفق اًضرط اؽلِم هفس اؽلال ؿىل صخَ؟ اجلواة ُو: زمبا! و 

زلين تـيق اًوسيص ٔبو ثَحية زلؾوت ؾزيز. يف مثي ُشٍ احلالث ل ييفؽ وضؽ اؽلزيس من اًليوذ  ٌَدسوق ؿىل هفلة وسازت اًعحة ختَيعاً 

ىل ؿامة اًياش احلعول ؿىل ؿىل ٕاحصاءاث اًسفص ْٔلن ب وِل احلي واًـلس إبماكهنم ختعي اكفة ؾلداث ازلوةل إلذازية تي ام س خعـة ؿ

 اخلسماث.
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 اًرسظان وسزاؿة أْلؾضاء اًًس حة اًـؼم ، تي ام يخىون اًحايق ضّكِ ًىن ما يه أْلمصاط اًيت جية ؿَيم ٕازساًِا ٌَـالح ابخلازح؟ يُ 

ثري من ؾعية ؿىل اًدضريط؛ نيلط ارلائص، ٔبو وزازية حتخاح ًححر حيين مـلس ل يِت ؾيسان. وجصمغ وحوذ اًى  من ٔبمصاٍط 

وحوذ تـغ من يسَِون سفص اؽلصىض تخليمي اًـالح تبٔضـافَ واكدسام  َت اؽلس خحلني فٕان اًفساذ ٔبظحح ييرص يف حسس اًوسازت، وزخَ 

 يف ذوةل هفعية تـس صِص من حسة سَعة "اًحـثاث اخلازحية" من وهيي مساؿس ٌَوسازت. اؽلحاًف مؽ اؽلصىض. نام زحدت ٕاكاةل وسيص صةٍ 

 

يا  -ل: هيف ميىن اس خلالل اؽلحَف اؽلرصوف ُيا جية ٔبن وسبٔ  ًخبٔسيس اؽلصانز اًعحية اؽلخرععة ؿاًية  -ماليني حىت تبٔفلص ذًو

 ابًرضوزت زلى ٔبُي الادذعاض. ، ًوىن اًىيفية مـَومةٌ اجلوذت وثبُٔيي اًىواذز وخَة اًس ياحة اًـالحية؟ اجلواة ُيا ًيس سِالً 

  

 ذسماث اؽلـاكني

 

ؽلثي ُشٍ اًلضية، فأْلصاء اؽلـافون ؾيسان يصثؽ اؽلصط واجلِي يف ٔبحساذمه فىيف هنِت ابؽلـاكني مٌا؟  كس جس خلصة ٕافصاذي اؽلساحة

يف اًيؼام الاحامتؾي واًوػيفي وك.  إبهخاحية اًفصذ ومبسى زفاُيخَ وسـاذثَ، جية ٔبن حىون ُشٍ اًفئة مسجمةً فـاًل  ؾيسما هتِت ازلول

ازان الاس هتزاء هبم يف اًياكث ٔبو حىت ٕايشاهئم حسسَي. ما جية ٔبن هـرتف تَ ٔبهيا ٔبهفس يا ، ويخـؼل ظلؾيسان يُـَزًون حىت صـحياً 

َ  مـوكون يف ثـصيف إلوسان وما ميثهل يف جممتـاثيا. اًخـممي ُيا ٌَـربت ول يضمي اًعحلاث اؽلثلفة. ثعوز ٔبن ؿائالٍث  ت مَّ سَ تبمٔكَِا ج

ثسخة اًـلَية اًـصتية يف متيزي اًلري حىت ًو ابًيواكط. من ُيا جية ٔبن هحسبٔ يه ٔبكصة ٕاىل اًضدمية مَنا ٕاىل الاحرتام،  امٍث ِس ثِ 

مثَيا ًو ظحيدًا  من ٔبحزاء حياثَ. ٕان تخـصيف من ُو اؽلـاق. ٕاهَ ٔبدوك اشلي ٔبظحح حيخاح ٕاىل ؾيايخم، ٔبو مساؿست ازلوةل يف حزءٍ 

ىل هصيس مذحصك، نام ٔبن مسيصا اكن اْلٓمص اًيايه يف ثسخة زؾوهة سائق مخموز، ل يـيحَ ٔبي يشء حىت ًو اؾمتس ؿ لـساً ٔبظحح مُ 

اكن  . هـم حياهتام ًن جس متص نام اكهت ابؽلايض، ًوىَنا سدس متص ٔبَيًّ متاماً ْشنخَ ًن يؤثص ؿىل نفاءثَ َع  أْلًوان ٔبو حىت فلسان اًحرص 

 من اًخـسيي. تلَييٍ 

 

ٌَض حىية ول يُصىج ؿالخَ، اكن يـمي ابئـا يف  اكميٍ  ة ثٍَف ترصٍ هديج سَ لَ من واكؽ ذمازس يت حير سازِن رسط فَ مثاًل  ُيا ٔبرضة

مث ؿاذ ٌَـمي. ثوكف جباهة كسم مـني وتسٔب يسبٔل من يضـص تخواخسٍ ٕان  ترصٍ مىر تحيذَ بٔس حوؿاً  سَ لَ حمي ٕاًىرتوهياث هحري. ؾيسما فَ 

اؽلياسة ؽلخعَحاث اًـميي، حير ٔبهَ  اجلِاس اكن ابس خعاؾخَ اؽلساؿست، ُيا ٔبظحح يشخ ٌَمضرتي مزاَي وؾيوة أْلهجزت ملرتحاً 

خسيس ٔبمَوا ؿَيَ مواظفاثَ ًُيليِّمَ خبربثَ ويلوم إبزصاذ اؽلضرتين ثحاؿا. يلول ُو مذيسزا  حيفغ لك ُشا ؾن ػِص اًلية. وَكام خاء هجاسٌ 

اكن ؾن ػِص قية، ويـؼل ٔبين ًإلتعاز؛ ْٔلهَ يخحصك خبفة يف ٔبزخاء اؿلي هديجة حفؼَ ٌَم ٔبن اًلَيي فلط من اًزابئن يسزك ٔبهَ فاكسٌ 
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، فبٔضاف ٔبهَ يـمتس يف لك صؤوهَ ؿىل هفسَ  حية اؽلضرتون اًوكوف، ؤبين ميىن اؽلياوزت تني أْلهجزت. ٔبذربثَ ٔبهين مـجة إبدضاٍز

مـياٍ ٔبن  واًدسوق من مذجٍص اؽلفضي. ػل يسمح ل ابظعحاتَ ذازح اًـياذت ذمساك تيسيَ كائال فامي -مبا يف رضل حالكة ركٌَ  - اً يوميّ 

 اًـم  َع  اًحعريت ل اًحرص!

 

يف اًدسمية ٔبول؛ فال اؽلـاق ترصَي يسم  ابْٔلَع  )تي ابًىفيف(، ول كَيي  جية ٔبن يحسٔب اًوؾي اؾلمتـي ؽلساؿست ُؤلء تخليريٍ 

و اؽلخزَف. اس خـامل لـس ابًىس يح، ول حىت مصيغ مذالسمة ذاون ابْٔلُحي، ٔبو اؾليون بٔ مُ ـاًسمؽ ابْٔلظصص )تي ابَْلََصّ( ول اً

صضة ٔبن يسزنَ اؾلمتؽ ٔبهَ يف ؾُ  بٔيضاً ثسل ؿىل اًيليعة يضجؽ فئاث اؾلمتؽ ؿىل هحشمه ووسج اًياكث حوهلم. ما يًدلي  مععَحاٍث 

انذزت ؾيسان، فشكٌا أْلوسط يًذلي  ًيعحح يف ؿساذ لك من حيخلص ابْٔلمس اًلصية، مفا اؽلصط ول احلواذج ول حىت اًىوازج تبٔموزٍ 

ٕاىل ٔبدصى. نام ٔبن ٔبؿساذ اؽلـاكني ٔبو ادلاؿاث أْلكي حؼا ٔبو اًفئاث اؿلصومة ًيست كَيةل تبٔي حال جصمغ كرص  ن حصٍة م

ف مثاهية يف اؽلئة من اًساكن )س خة وهعف مَيون رسط( من مضن من حيخاحون ٕاىل اؽلساؿست حىت عيَّ الاحعاءاث. ففي ٔبؽلاهيا يُ 

س اًخحصز من كيوذٍ اؽلـيلة ويمتىن ًو اس خلىن ؾن ذسماث اْلٓدصين. ُشا ُو اًفصق ابؽلياس حة تني جسِي حياهتم. ما جنِهل ٔبن اؽلـاق يصي

واًيت ثخلري مبصاحي اٍومو حىت يعحح ابًلا مـمتسا  -ثضك ٔبو تبٓدص  - اً اًعفي وإلوسان اًحاًف، حير حيخاح اًعفي ٕاىل اؽلساؿست ثياكعيّ 

 ؿىل هفسَ.

 

ء ؿىل اًضـوز تبهٔنم ٔبانش ؿاذيون. خيخَف اًيؼام ابدذالف ازلوةل، ففي ٔبؽلاهيا واًعني ثِت ٕاؿاذت جساؿس ُؤل ُيا هبئت ًوضؽ ُيلكيةٍ 

 حير ثلوم مؤسسةٌ  اًخبُٔيي ٌسلمج يف سوق اًـمي اؽلفذوخ، تي ام جسـ  اًياابن ٕاىل ازلمج يف اًسوق اؽللَق، وختخَف ٕاس حاهيا خشزَيً 

وحتسني ػصوف صّيًا، ٔبّوًل  ء هبم. يخبٔسس اًِيك ابًخـصف ؿىل سس زجزمه ٔكانش)ووس( ابًخىفي جاكمي ٔبؾحاء الاؾخيا كري حىوميةٍ 

يف اؾلمتؽ وميىن َعومًا  ؽلـاق تي ام ُياك تعاةل ون مالً مـيض هتم ومن مت اًسـي ٕاىل ٕاجياذ اًوػائف. ُيا يهتصة اًك؛ فىيف يُـعُ 

يِت ثعييف إلؿاكة وادذياز اًـمي اؽلياسة ٔبّوًل  ث مذـسذت:ًعحيح مـاىف اًليام ابًـمي؟ حتخاح ُشٍ اؽلضلكة حلَول راث مس خوَي

مساؿست اؽلـاق ؿىل ذمازسة َعهل اًساتق، فاًعحية اؽللـس حيخاح ٕاىل احلصنة ًريحؽ ظحيـيا، ومن فلس مسـَ ميىٌَ  ًِا. أْلسِي مدسئياً 

ابًمكحيوحص ٕارا فلس ترصٍ.  يي اؽلىذوة ٕاىل مسموغٍ اًيؼص ٕاىل ما يلوهل اْلٓدصون ؿىل صاصة مكحيوحص، واؿلاسم ميىٌَ سامغ اًياش وحتو 

مس حق، فميىن ُمالءمة اًوػيفة ًإلؿاكة. فاًعحية اشلي فلس ترصٍ ميىٌَ اًـمي  ا اكهت إلؿاكة ٔبَعق، ٔبو ػل يىن ُياك ثسزيةٌ ٔبما ٕارَ 

 ًخلازيص ظحية مبساؿست مكحيوحص خمخط. يف ْشنة ثبٔمني صي، مسدضاز ُاثفي ؽلسدضف  ٔبو انسٌ 

 

اًياابن ؤبؽلاهيا ٔبزغت احلىومة اًشاكث ؿىل جضليي اؽلـاكني تًس حة س خة يف اؽلائة من ؿساذ اؽلوػفني، وٕارا ػل جس خعؽ اًشنة يف 

صِصية ٕلؿاذت ثبُٔيي اؽلـاكني. اًعصيلة أْلوىل جسم  اًخوسيؽ اًًس يب ٌَحعط )اًىوات(  ماذيةً  ثوػيف ُشا اًـسذ ثسفؽ مساُامٍث 
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ابْٔلؾامل اؽلخاحة  ٔبو رَضيَحة. ُيا اتخسٔبث اًشاكث ابًححر مضن اؽلـاكني ؿىل من ُو ٔبوسة هلم، وظازث كامئةٌ  واًثاهية حدَايَة، َزْْس 

مضجـة زلافة َعي اؽلـاكني. يف اًياابن ادذازث اًشاكث اًىربى تياء معيؽ ظلري ًخجميؽ اؽلىوانث ل يـمي  ٌَمـاكني ثًش ٔبس حوؾياً 

من اًـامل، ُشا يسم  ابًحيئة اؽللَلة. وميىن ٔبن يىون مَيئا ابًضوضاء ًىن يِت جضليي  ظلرياً  تَ ٕال اؽلـاكون حىت ٔبظححوا خيضاً 

مثاًل  فاكسي اًسمؽ فيَ. يف ٔبؽلاهيا يؤمن اؽلضلَون ترضوزت ثواخس اؽلـاكني جبواز اًحلية ؽليؽ الاهـزال، فيِت ٕاؾعاؤمه فصائغ نخاتيةً 

َ ٕاْشافية، ٔبو ل حتخاح ٕلجناس ؿاخي، نام ٔبهن ٔبو من اكن فس يجس َعال مالمئا  اًـمي اكئياً  ذُّ وَ ا حىون كَيةل اخلعبٔ. يخفادص أْلؽلان تبٔهَ من ي

. يف توًيسا، فصوسا وتـغ ازلول أْلوزوتية جسامه احلىومة جبزء من زاثة اؽلـاق، فيعحح من ؽلا حية وهيوى حىت ًو اكن مـاكاً  متاماً 

 فلاث.اؽللصي ٔبن ثوػف اًشاكث روي إلؿاكة ًخوفري اًي

 

تـغ اؽلـاكني كري كاذزين ؿىل اشلُاة ٕاىل اًـمي ثسخة إلؿاكة ٔبو ثسخة اًـياية اًعحية اًلري مذوفصت يف تيئة اًـمي، ُيا حاًوت 

من اًـمي ابؽلزنل، وتشضل يخجية اؽلـاق ٔبدعاز اًخيلي والاس خلصاز اًعحي يف مزنهل ري اًحيئة  انتؽٍ  مس متصٍ  احلىوماث ثوفري ذذيٍ 

سط أْلؾامل ُو اخلسماث ؿرب اًِاثف؛ اكزلمع اًفين، يَهيا ذسماث اًعحاؿة ٔبو الاس خًساد اًعويت، مث اًرتمجة واًخسكيق اًثاتخة. ٔبث 

 ٔبيضاً هل يف مزنهل، حير ٔبن أْلصاء  اٌَلوي. ٕارا مقت ابًرتنزي ؿىل هلاظ اًلوت زلى اًضرط اؽلـاق فَسوف جس خعيؽ ٕاجياذ وػيفةٍ 

من اؽلسدٌساث اًوزكية ًيِت ثسويَنا ٕاًىرتوهيا  ُي ثـؼل تبٔن ْشاكث اًعريان حصسي لك س ية ٔبظياانً  ابثوا يـمَون من ذالل الاهرتهت.

 مس حلة سوى اس خزسام ًوحة اؽلفاثيح يف اًمكحيوحص. يف اًِيس يف مصانز حتوي مئاث اًض حاة؟ ل حيخاح أْلمص ْٔلي ذربتٍ 

 

اًلاهوهية ٔبو اهـسام إلهخاح وكةل اًـمي، ًىن هيف  ية يف تالذان سواءً زمبا هؼن ٔبن لك ما س حق ل ميىن ٕاجناٍس يف ػي اؽلـيلاث احلاً 

يف أْلظصاف اًعياؾية جلصىح احلواذج اًعياؾية بٔو حضاَي احلصوة واحلواذج اؽلصوزية؟ لك ما يَزم ُو معيؽ ظلري  هفرس هلعاً 

و ثطل اؽلزوذت مبجساث ًالسدضـاز، ٔبو اًلاذزت ؿىل تبمٔكهل، وزمبا يضك هوات ًخعويص أْلظصاف اشلهية بٔ  كَيي اًخاكًيف ًيسس حاخة تسلٍ 

مربجمة كاية يف اًخـليس. ا  يؤؽلين ظوزت ًعفي قصيب يحَف اًس خة ٔبؾوام فاكس ًصخَيَ ييؼص جىثري من اًسـاذت ًصخَيَ  اًليام حبصاكٍث 

ؿَامء ؾيسان ؿاػل إلُامل واًـاةل ؾلصذ هلط  اًس يني حير ثخعوزان ًدساؿساٍ ؿىل احلصنة تخعوز اًخلٌية، تي ام يُوَذغ صِّ اًعياؾيخني ؿىل مَ 

 يف حزويسمه مبا يياس هبم من اًوسائي اؽلساؿست اكْٔلظصاف واًمكحيوحصاث. ٔبو زجزٍ 

 

مٌا ترتثيداث مساِؿست؛ نخواخس مواكف كصيحة حتمي صـاز اًىصيس اؽلخحصك، وتعاكاث دعم ؿىل اًىثري  يمتخؽ اؽلـاكون وأْلكي حؼاً 

ٌَىصيس اؽلخحصك ؾيس تساية لك  تـضِم تخحويي اؽلواظالث اًـامة ًخدٌاسة مؽ ظصق حياهتم، هوحوذ مٌحسزٍ من اًسَؽ. نام يمتخؽ 

اًـيص تساية اًعصيق  راث ٕايلاغ ظويت خمخَف ؾن اًصظيف حير يسزك فاكسوا اًحرص من مس خزسسم ذاّظةٍ  زظيف، ٔبو ٔبزضيةٍ 

اًـحوز ٌَمضات. ُشا مس خحيي ؾيسان مؽ وحوذ منارح مشفة يف تـغ ٌَمضات مزوذت تعافصاث ًخـَن ؾن ثوكيت  ٕاصازاٍث  وهنايخَ، ٔبو
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ٌَمـاكني ؿىل مجيؽ اؽلس خوَيث. احلق يلال ٔبن دعط اؽللازهة تني ٔبهؼمة  ازلول، ْٔلن مجيؽ ٔبهجزت ازلوةل جية ٔبن ثخاكزف ٕلجياذ حَولٍ 

يلكيهتا اؽلاًية تي وحىت اًخيؼميية ومعاذز اٍمتويي متٔل الاه رتهت جماان، وميىٌم اؽلزح فامي تيَنا ًيياسة احذياخاث ازلول وس ياساهتا ُو

 تسلك تبٔكي حلكفة ؤبنرث ذميومة.

 

 احلصة ؿىل اًخسذني

 

، ًىٌم زمبا ػل حىن ثـصف ٔبهنا اتخسٔبث يف ٔبؽلاهيا اًياسية  ثلصيحاً  ضازية ؿىل اًخسذني، واًك زمبا ثـصف ٔبن ُياك حصابً  يـصف تبرٔضاٍز

وزيلة تيٌَ وتني ٔبمصاط اًلَة زلى اؽلسدٌني. تـس احلصة  اغ أْلظحاء أْلؽلان هل توحوذ ؿالكةٍ حتت زؿاية ُخَص اًضرعية تـس ٕاكٌ

ٌَـِس اًياسي، ومت ذسن اًخحف ًخوسيـَ جماان مضن اؽلساؿساث اؽللسمة ٕاىل ٔبؽلاهيا  جناساٍث إ اًـاؽلية اًثاهية سـ  اًلصة اؽليخرص ٕاىل حمو ٔبي 

ًخطل اذلالث. يف هناية مخس يًياث اًـلس اؽلايض حزَعت ْشاكث اًخحف أْلمصيىية  ٔبي ٔبثصٍ تـس احلصة )دعة مازصال( ٍمتحو مؽ اًزمن 

ا اؽلضاُري وجنوم اؾلمتؽ، حىت  قٍ َُ ذُ  وذمازةِ  ؤبانكةٍ  اًرتوي جىثافة ؽليخجاهتا، ٌوَخسذني مكخـةٍ  مس خـيية ابْٔلفالم وإلؿالانث اًيت يخعسُز

ية ذون ٔبدصى من اًسجائص. يف جصيعاهيا ب زحدت اًـالكة ٌَمصت أْلوىل تني ـيَّ مُ  مبازنةٍ  مت إلؿالن تبٔن أْلظحاء ييعحون 1727ٔبهَ يف 

ِظحَّاء" هصئيس . اس خلصق أْلمص ؾلساً 1732زسظان اًصئة واًخسذني يف ؿام  ٕاذازت اًعحة اًـامة يف  تـسُا كدي ٔبن يصخض "َنحرُي أْلِ

ابزذت تني حضاَي اًخسذني وروهيم يف ػي جتاُي ًويب معيـي اًخحف  صث حصةٌ . اس مت1742ؿام زمسّيًا  اًولَيث اؽلخحست ويـَن اًرتاتط

، ومت ثـويغ اؽلاليني من اًضحاَي، وُوضـت اًخحشيصاث ؿىل ؿَة حني ُزحبت احلصة كاهوهياً  1776يف اًولَيث اؽلخحست حىت ؿام 

حىت ثسزجييًا  %06.6% ٕاىل 20 يف ٔبمصياك من هحري. هديجة ًخطل اًخضييلياث اخنفغ ؿسذ اؽلسدٌني اًخحف وهلعت إلؿالانث ثضكٍ 

 .0611% يف 15.6مث ٕاىل  0664 ؿام

 

فهيا اؽلعاًحاث اًلضائية. من مصمي  يُّ لِ ٔبذث ثَمك الاحصاءاث ٕاىل حبر اًشاكث اًـاؽلية ؾن ٔبسواق ٔبدصى يسِي فهيا اًدسويق وثَ 

ومٌعَلا حىت ثسدن. هفس اًـلَية اًدسويلية اًيت  اابً ون خشّ َ مؽ ؾيرص إلاثزت واًدضويق حير يًدلي ٔبن حىخُ زْ اًرتوي ٌَخسذني مَ 

ُّحـت يف ٔبمصياك ًوىن مت حتسيهثا ًخخوافق مؽ زلافة اًضـة اؽلس هتسف. يف ٔبمصياك اكن زاؾي اًحلص، ًىن يف اهسوهيس يا ُو صاة   حميل  اث

َِا ؿىل انز ُاذئة مث  مفذول اًـضالث يلوم ابًلعس احلص مععاذاً  يلوم ابس خضافة اًىثري من اًض حاة من اجلًسني ًيحسبٔ أْلسامك ًُيدَدِّ

مـملة ؾن ُواَيث  اًسمص وجس متص اؽللامصت. مت ثعويص الاؿالن يف اهسوهيس يا ابس خزسام ذمثَني من هفس اًحسل تـس اسدضازاٍث 

ح ابًخوكي ذاذي اًسن يف ثعممي اًضرعية مبا يسم اًض حاة وظوزت اًحعي ؾيسمه. اًًسزة اًصوس ية كري ثَمك أْلفصيلية. ٕاهَ ٕاتساغٌ 

يف وس حة اؽلسدٌني يف ذول اًـاػل اًثاًر. ُي ثـؼل ٔبن  % لك ؿامٍ 1.2اًعلري ًيًضئ ستوان ذامئا، وزمبا ُشا ما يفرس اسذَيذا تًس حة 

 ٕلؿالانث اًخسذني َكِم ماثوا ثرسظان اًصئة! ا حياهتم ٔكتعالٍ وْ ٌَ فْ ٔبصِص ٔبزتؽ رسعياث زاؾي اًحلص )اًاكوتوي( اشلين بَ 
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من  ي ذول الاحتاذ اًسوفيايت اًساتق وذول يوقوسالفيا اؽلفىىة اؽلصاثة اًـش أْلوىل يف مكية اًسجائص اؽلسدٌة ًك رسٍط حتخ

صاوخ اًساكن. وجصمغ وحوذ وسائي ٔبدصى ٌَخسذني ٕال ٔبن اًسجائص يه وس يةل اًلياش اؽلفضةل جصمغ ازثفاغ ٔبسِم اًضيضة ؾيسان. حُ 

حوظا مضَنم،  اًيوانن ظـوذاً  حسة اؽلـعياث، ًىن اؽلؤسف ٔبهنا س يوَّيً  مث ثبئت ٕاهسوهيس يا وازلول اًـصتية وأْلفصيلية. ثخلري اًًسةُو

% اتخسؤوا اًخسذني كدي سن اخلامسة ؾش. ل ٔبزيس ٔبن ٔبَكمم 6% من ؿسذ اًساكن مَنم 06ابسذَيذ ؾيسان حير يحَف ما يلازة 

مـَوم من اًعة ابًرضوزت، ًىٌين ٔبزيس ٔبن ٔبؾصف ػل ثعمت وسازاث اًعحة  م جية ؿَييا حمازتخَ ْٔلهَ ٔبمصٌ ؾن مضاز اًخسذني ول ًِ 

ا ؾن ثوكي اًشاكث وثوحضِا يف اًدسويق. ل صم ٔبهنا جتازتٌ  حير متثي إلؿالانث ذذال حدازا، وثـمتس  ٔبيضاً مصحبة  اًـصتية وكرُي

يا ؽلعاهؽ ٌَخحف حصوجيية مسَعة من والكء اًخحف. وٕارا جتاَُيا لك ُشا تـغ اًـصوط ؿىل َحالٍث  ، فىيف هخجاُي امذالك تـغ ذًو

ـني اؿلَيني اشلين يلومون إبهخاح اؽلـسي جاكفة اًيىِاث حىت ٔبظحح يِّ َع مُ متخَىِا ازلوةل ثضحمِا وذلِا، ٔبو حىت اًرتديط ٌَـسيس من اًْ 

 صـحيا! موزواثً 

 

حاًياً  ويه ثـؼل ٔبن هعف من يسدٌونذاّظًة  اْلٓفة يف هواَي اًوسازت احلليلية ومسى خسيهتا يف حمازتة ُشٍ ٔبصمُّ  ُيا ٔبظححُت 

مَياز ذولز ًك ذوةل  1.3وزيلة تخـاظي اًخحف. نام هـؼل ٔبن اًـياية ابؽلسدٌني يف مسدضفياثيا يس خزنف كصاتة  هل ؿالكةٌ  س هيَىون مبصٍط 

عف اًعصيق، مٌخ من اًـمص، فبٔهت يف . وٕارا اكن الاؿالن ؾن اًخحف حمؼوزا ؾيسك ول يحاغ ٕال ؽلن تَف اًثامٌة ؾشؾصتية س يوَيً 

ز ٔبن ْشاكث اًخحف ٔبظححت حتازة وَّ َع اًش اًلسمي اؽلخجسذ. ٕاهنا اًس يجازت إلًىرتوهية ٔبو مٌـسمة ازلذان، ثَ ذامئًا ًوىن ِاحشز! فِياك 

ؽلاذت  ليق ٕاذمانٍ مـم اًخسذني ْٔلهَ ضاز، ورضل ترتوي اًييىوثني ؿىل صك ًواظق وؿطل وجسائص تسون ذذان! ما يضمصوهَ ُو حت 

 َ جممتـي ٔبو كاهوِن ضسٍ. من س يسدن ٔبول؟ مصاُق ل يـصف ما ظـم اًس يجازت  ي امذعاظَ وػل حيعي زفٌغ ُِسْ اًييىوثني ثضك ي

 ٔبظاًل، ابدذياز اًرضز اـلفف ؤبن اؽللعوذ مه اؽلسدٌون ذُّ صُ ٕاحساش اًييىوثني؟ ٔبم بٓدص حصة ٔبؾصاط الاوسحاة؟ اًشاكث حَ  وبٔ 

تي يس هتسف  ،اؽلحيـاث جضري ٕاىل ؾىس الاذؿاء، فاس خزسام اًسجائص إلًىرتوهية يزتايس تني اًض حاة اًلري مسدنًوىن ٔبزكام 

 َ ًخعمميِا اًرباق وىىِاهتا اًيت حصوق  وا من زاحئة وظـم اًخحف أْلظيل اؽللزس ًلري اؽلسدٌني. حسج رضل هديجةً صُ فَ ٔبًوئم اشلين ه

 يت حصاب؟م مُسّ هديجة اهـسام اًخوؾية واًلواهني. ُي ؾصفت ًِ  ٔبحياانً  ٌَمصاُلني، تي يِت تيـِا يف اًعيسًياث

 

 إلذمان

 

جض َنا ذول وؾعاابث ؿىل اًضـوة. هـصف ٔبن جتازت ؿاؽلية وِشٍ جس خوحة زٔبش مال  حصٍة  َكيا ابث يـصف ٔبن اـلسزاث وسائيُ 

 اًىثري من ؿالماث اًخددؽ، نام تدٌا هفِم ما اؽللعوذ ل متَىَ ٕال حىوماث ٔبو مافياث، ويِت اهخلال أْلموال جك سالسة اتزاك خضامً 

ختخط فيَ اًحيوك واًشاكث وجض هتص تَ ذول ؤبهؼمة. ثواخس اؽلُِّصِة  من اًشؾية حىت ظاز جمالً  تلس يي أْلموال اشلي اندىس جىثريٍ 
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وزيس وجناؿة احلصة ؿىل اًضـة اكفة. من يضمن سالسة اًخ حمىامً  اًعلري يف اًزاوية اؽلؼَمة من هناية صازؿم يـىن بٔن وزاءٍ هؼاماً 

يسزك ٔبهَ كري كاذز تبٔي حال من أْلحوال ٔبن يفىص يف اخلالض ٔبو حىت يف ٔبي يشء بٓدص كري ثبٔمني اجلصؿة اًلاذمة. ل  ؿاْش مسمٌاً 

ة ؾيسك ثيؼص ٕاىل . وسازت اًعحتيفسَ حياول اًخزَط ذما ُو فيَ، وييسز ٔبن يفَح مسمن يف اًخزَط من ٕاذماهَ ميىٌيا اؾخحاٍز رسعاً 

 ثس يط، تي ام ُو اكتوش مؼؼل كاتؽ ؿىل ٔبهفاش اؾلمتؽ، وأْلمه ٔبهَ إبماكهم مٌـَ. َ ؿىل ٔبهَ اؾخاللٌ ذِ مَّ صُ اؽلوضوغ جِ 

 

صامةل حلصة مبثي ُشا اًضمول. حيَو ًحـغ اًوسزاء  تـس مصاحـة س ياساث وسازاث صة ؾصتية وخسث ٔبهنا ثفذلص ٕاىل اسرتاثيجيةٍ 

ؿاثق وسازيت ازلاذَية )ٌَلدغ ؿىل اًخجاز(، وؿىل ازلفاغ )ًإلمساك ابؽلِصتني واًس يعصت ؿىل احلسوذ(، يف حني  ٕاًلاء اؽلِمة ؿىل

ية ٌَـلاز اؽلسَمن ثوض ٔبن اًِريوين  يدٌاىس ٔبن جضـة اؽلضلكة صي، ويلؽ اًـةء اْلٔنرب ؿَيَ، وٕاًيم ابًخفاظيي: جمصذ مصاحـةٍ  ٔبًو

% ٔبي 11.0% من اًساكن أْلذوية اؽلوظوفة، تي ام حصثفؽ اًًس حة يف فصوسا ٕاىل 4.0خحست يسمن ًيس اًـسو أْلوحس، ففي اًولَيث اؽل 

ؽلض خلاث اًىوذيني حتخي زٔبش اًلامئة.  اًضـف. أْلذوية ختخَف تني اًحسلين، ًىن اؽلسىٌاث، اؽليوماث، مضاذاث الانخئاة وظولً 

ؾن إلفصاظ يف الاس هتالك مؽ لك هوتة ْشة، حير ٔبظحح موزواث صـحيا  إلذمان يف زوس يا وجصيعاهيا وحول ابزلزخة أْلوىل، وانجتٌ 

% 23تًس حة  % من اًضـة اًربيعاِن فيَ. يـزو تـغ اخلرباء اًسخة ًصدط اًىحوًياث زلزخة ٔبهنا ٔبكي مثياً 30ذما يفرس اخنصاظ 

و % من اًياش اًلاس اؽليحـر من خب11يسمن مثاًل  . يف سَوفاهيا1766اْلٓن ذما اكهت يف ؿام  اذاث اًصص اؿلخوية ؿىل "اًخوًني"، ُو

من مصكلاث اًعحف )زرن( اؽلخوفص جتازَي. ٕارًا ٔبوىل اخلعواث حمتصنز يف اًححر اجلاذ ؾن ٔبسمذم ٔبهت وما اخلعيئة اؽلفضةل ٌَمسمٌني  هوغُ 

 ؾيسك.

 

تبٔهَ مارا ًو مسح اجليش  ُيا خسلً ُيا هفرتط ٔبن اًِريوين ُو ما هيطل تين خسلثم، فِياك اًىثري زليم ذما يًدلي فـهل. ًيفرتط 

ا ػل ثخوفص هلم إلجص اؽلخواخست ٌَمِصتني إبقصاق اًحسل؟ واًشظة ٌَخجاز ابًحيؽ مث ٌَمسمٌني ابحلياست؟ فىيف ميىن هلم حلٌَ يف ٔبوزذهتم ٕارَ 

اس خزسارما ٕال مصت واحست رايت حبير ل وس خعيؽ  حاغ ٕال ٌَمسدضفياث وراث ذاظية ٕاثالٍف تعيسًياثم؟ مارا ًو اكهت إلجص ل ثُ 

خمسزت جىثافة تني ٔبفصاذ اًضـة جضجؽ ؿىل إلذمان ومن ذون وظفاث ظحية يف ظيسًياث تسلك؟  فلط؟ هيف هفرس اهدضاز ٔبذويةٍ 

تي هيف ثفرس اص خلال تـغ اًعياذةل ٔبهفسِم يف حصوي اـلسزاث؟ ما يه وس حة اًصب يف ٔبذوية اًسىص واًلَة ملاتي مض خلاث 

ت ٔبهم ل صَّ مُ سىٌاث؟ ل وس خعيؽ ٕاىاكز ٔبن اؽلخيفشين وهحاز أْلقيياء إبماكهنم احلعول ؿىل لك ما يمتيون، واحلليلة اًْ اًىوذيني واؽل 

ٌَفلصاء وكَييل اًخـَمي، تي ومذيفسا ًك ضائق ابحلال. اهدضاز  جس خعيؽ مٌؽ ٕاوسان من جسممي حسسٍ، ًىٌم ل جتـي أْلمص ميسوزاً 

 ؾن ٕاُامل َعيق يف اًس ياساث اًعحية ٔبول. احلغ يف اؾلمتؽ انجتٌ إلذمان تني اًعحلاث كَيةل 

 

ٔبهت ٔبتـس ؾن حَِا، مفا ؿشزك يف ؿسم ٕاهلارمه من اًِالك؟ ؾيسما  مارا ًو ٔبذمن اًىثري من مواظييم ؾلاكريًا ومسومًا ؿست ْٔلس حاٍة 
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من ثحسل إلؿالم ٔبساسًا  ن. اًسَحية ُيا انجتةٌ هعازذٍ جك ما ٔبوثيٌا من كوت حىت ؾلص تيذَ، ًىن ُشا ل حيعي ًإلذما حيعي وابءٌ 

ياك ظحيـي يف ػي اًؼصوف اًصاُية اًعـحة، وبٔن ُشا اًوابء  تبٔتـاذ اؽلضلكة. حنن هؼن ٔبن مسمٌاً َعومًا  اًياش حضاةل وؾيو  ُيا ُو

ماكهم صن احلصة نام يًدلي من ٔبهت ُمذحمّكِ يف ٕايلاؾِا وابٕ  ًن يخعايص مؽ اًِواء ًيعية ٔبظفال. اًياش ثفزغ وهتسٔب ؿىل ٕايلاغ ظحولٍ 

ز يف لك مؤمتص ؽلاكحفة اـلسزاث ٔبهت حترضٍ س يوَي، تي  سواَي ؿست. اخلعواث مشوحةٌ  جك ٕاسِاة يف نخة ومصاحؽ، تي وحُىصَّ

ئياث يف نخايب ُشا، تي ٕاىل اًخحفزي مسفوؿا تخشنريك إبحعا وحتخفي وسازثم تيوم اؽلاكحفة اًـاؽلي ٌَمزسزاث. ٔبهت ل حتخاح خلعةٍ 

ف ؿىل ؿالح اًىثري رصَ رمَىة ؽلزياهيذم ثُ  اًوفات من ٔبول حصؿة، مث ٔبؿساذ ٔبص حاٍ اؽلوىت ؿىل ؾخحاث مسدضفياثم، مث من مرصوفاٍث 

حباخة  ٔبيضاً ًإلذمان والاس امتغ ٕاىل ٔبظحائم اؽلض خلَني تخبُٔيي ُؤلء. ٔبهت  من مضاؾفاث إلذمان اًعحية. ٔبهت حتخاح ٕاىل سَيزت وهصٍ 

 رضوش وٕاىل كصغ ٔبحصاش إلهشاز من ُشا اًاكتوش.  ال حلصٍة ٕاىل ثوفري اؽل

 

حَّة اًيفس ية  اًّعِ

 

 ، مث اثضح ٔبن إلوسان تبٔحاسيسَ ومضاؾٍص ثوخس زليَ هفس يةٌ اؾخسان الاؾخلاذ تبٔن "اؾليون" وحسٍ من يـاِن من مضالك هفس يةٍ 

َ اًىثري من اًلعوز. اؽلضلكة ٔبهيا حنة ؿالح اؽلصط من في . ٕان حرص اًـياية اًيفس ية يف فاكسي اًخفىري ٔبمصٌ ٔبحياانً ثـخي  صيحةٌ 

واحست ذما جيـَِم خمخَفني ؾن ابيق  مٌؼوزان اًضريص، ٔبو من اجلاهة اًلري مـخي، مفصىض اًخوحس صسيسوا اًرتنزي ًىن يف هلعةٍ 

ثوخس فئاث من ظحـًا َعومًا.  ينام مه مـصضون ٌَمصط اجلسس متاماً ٔبن اًك مـصضون ًالؾخالل اًيفيس  اًياش. نام هـؼل اْلٓن كعـاً 

يـاهون.  ٔبيضاً ؛ اكًًساء وأْلظفاء ومن تَف من اًـمص ؾخيا، ًىن اؽلوػفني واؽلض خلَني تبٔؾامل راث ضلوظاث يومية مه اؾلمتؽ ٔبنرث ثـصضاً 

ط تـغ اؾلمتـاث ٌَخـصية اًيفس ية ثسخة ؿاذاٍث  اًية ذاهلة. نام ٔبزحدت سم ٔبو هوازج اكحلصوة، ٔبو حىت ٔبسماث ممٌش اًلِ  نام زخت ثَـصُّ

 َ ٌَـسيس من احنصافاث اًسَوهياث اؽلؤذية ٕاىل اًـيف اجلسسي واجلصامئ َعوما.سم فائست اًرتاتط أْلزسي ومٌـَ ازلزاساث مٌش اًلِ 

 

ط صائىة وِشٍ؛ فدـغ ازلول ثدٌعي من مسؤوًياهتا حبجة اهدضاز اؽلص  ما يـييٌا يف ُشا اًىذاة ُو هيفية ثـامي وسزائيا مؽ كضيةٍ 

ٕاىل مٌؽ ادذالظ اؾلاهني مؽ ابيق ٔبساسًا ًك ازلوةل يًَُضب  هسجن وهيسف  اًيفيس ؤبن اًك مضلوظ، تـضِا يخين مسدضف  واحساً 

ثـامَت مؽ اًعحة اًيفس ية تـيف اكمي وكصزث حتويي مـاجلة اؽلوضوغ ٕاىل حصة صـواء ػل يس خفس مَنا ٔبحس؛  اًضـة. ُياك ذوةلٌ 

ا تـس كَيي. ٔبدصى حاًوت الاس خفاذت من ٔبزايض مسدضف  هفيس تيلهل ذازح حسوذ اًـامصة حبجة  وذوةلٌ  س يلط ؿَيم ذرُب

فسان( وزخت ثواظؤ اًك يف اًفساذ تـس ٔبن كاوم  46دعوزت ىزلئَ ؿىل اؽلازت واحلضازت، ًيخضح فامي تـس ٔبن ٔبزاضيَ صاسـة )

 الاهخلال. -كدي اؽلصىض  -اؽلوػفون 
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ياء ملعسا ؽلصىض هفس يني ػن روومه  ؾحثية اؽلضِس ؾيسان: يف تسلٍ ٕال ٔبهين اذرتث زسذ كعة ختزتل  من تسلاهيا ٔبظحح رضحي ٔبحس أْلًو

من اًزمن ًزم ٔبُي ُؤلء ٔبماهن حول اًرضحي  ٔبهنم مذَخسون تبٔظياف ؤبزواخ ٔبكَِا اجلن ٔبو اًشيص مَنم ؿىل ٔبية حال، تـس ؾلوذٍ 

ظسئة تلية كضاء ما ثحل  هلم من َعص يف ُسوء   يف ٔبظفاذ حسيسيةٍ وكاموا إبوضاء اًعوامؽ اًخس يعة حير يـيش روومه مىدَني

ةٍ  ٔبدصى حتوًت اؽليعلة َكِا ٕاىل مسدضف  ؾضوايئ كامئ ؿىل مئاث اًعوامؽ تسون ٔبظحاء، وظازث  خمسومني من اًخسعاء. تـس جُص

ك ثـشية ٌَمصىض خمخَعا ًك من زجز اًعة اًلصيب ؾن ؿالخَ ٔبو كرص وؾي رويَ اًشيق ؾن اس خعحاتَ. حيعي ُيا ملعساً 

ذ ثَخس ٔبحساذ اًخش من اًِوام. ووك وضاظ مٌؼم يرسي اؽلال  حبَلاٍث  هص، واًىثري من كصغ اًعحول ًعصذ اجلان وما ثَـوَّ من اشّلِ

يست أْلَيذي ًلاء ذسماث إليواء وخَساث اًـالح، حبير ظاز اؽلصط اًيفيس حمصاك ًالكذعاذ يف اًحسلت َكِا. ثًضط ٔبهواغ ؿس ملرياً 

 ؿالِج ؿىل إلظالق. % مَنم ذون ٔبي ثسذيٍ 56من جتازت اـلسزاث تني اًزنلء واؽلضيفني حبجة اًـالح جصمغ مىوج 

 

رسط نام ُو ؿَيَ. تي ٕان  1066وهجي واىهتاك ْلٓذمية  كسم وزحي ؾشاث وسزاء اًعحة اتزنني اًوضؽ جك ما حيمهل من ؾحثيةٍ 

ظحيـيني، مَنم ظحية ٔبس يان مت ثـشيحَ يف ٔبحس اًلصف ابًرضحي ًيرصد وهيشي نام حيَو هل ابحذجاس ٔبانش  ُياك كضاَي موزلة صفياً 

ابًرضحي تـس اًخياسغ ؿىل ٕازج. ُيا ٔبىت وسيصان اهلامم، وكصز صن حصة رضوش يف وض  ٍف ْشِ ي ٕادوثَ ومُ دَ تـس ٔبن مت ادذعافَ من كِ 

"! ما اكن اًوسيص يصيس فـهل )ٔبو هـخلس حنن ٔبهَ ةية اـلعط تـمَية "هصامابْلةٓل إلؿالمية ؤبساًية اجليش، زلزخة جسم  اٍَناز مس خـيياً 

مذاكمةل، راث تـس ظيب واحامتؾي وثيؼميي، حير سيِت جتييس ظامق ظيب من اكفة  اكن يصيس فـهل( ؤبؿَن ؾيَ ُو ثيفيش مداذزتٍ 

مصاط واؽلـاجلة مبا يضمن ًِؤلء اؽلصىض اًخرععاث، لس امي أْلظحاء اًيفساهيني واؽلساؿسين الاحامتؾيني، من ٔبخي جضريط اْلٔ 

ابؽليعلة ٔبو هلَِم ٕاىل اؽلسدضفياث اـلخعة حبسة هوغ احلاةل اؽلصضية، ونشضل ثوفري اًوسائي  احلق يف اًـالح، وظياهة هصامهتم، سواءً 

ُيا هخوكف ًًضىص وس يازاث ثيلي اؽلصىض ؤبفصاذ ٔبزسمه. ٔبذش اًخرعيط ازلؤوة ؿاما وهعف،  اٌَوحسديىية من س يازاث ٕاسـاٍف 

من اًـحر ٔبنرث ذما  اكن رضابً فـاًل  اًوسيص اهلامم ؿىل لك ما س حق ول حنخاح ًيـصف ازلوافؽ وزاء ُشا اًلعس اًيخيي، ًىن ما حسج

 .اكن ابًفـي كامئاً 

 

 ًك ىزلء اًرضحي ؿىل مسدضفياث ؿامة ٔبو مذرععة تبٔمصاط هفس ية ٔبو كري وثوسيؽٍ  ما حعي ابًضحط اكن َعَية هليٍ 

. نام مت متاماً وحمجوست ابًفـي  116واحست مؽ ٔبن ظاكذَ الاسديـاتية يه  مصيضا يف ًيةلٍ  161اكجلسلية، ٔبحسُا اًيفيس ثَل   هفس ية

ةل ول حىت يخواخس هبا ظحية ٌَعة  مصيغ ًك مسدضف  اثهوي ؿىل ٔبكسام ظّةٍ  16ٕاىل  16ثوسيؽ ما تني  وحصاحة كري مُؤ

ت ؿىل زجاةل. اخلالظة  ٍغ مصي 26اًيفيس. يف حني مت هلي  بٓدص ٕاىل ظاتق كري مىمتي اًخجِزياث يف مسدضف  ٕاكَميي وضـت فيَ َبزِسّ

ٔبهَ مت ثوسيؽ لك َمن اكن ابًرضحي واتخسٔبث اؽلضالك. اهخحاز مصىض تشب ٔبهفسِم، ٔبو إبًلاء ٔبهفسِم من اًيوافش، اكذحام مصىض ًلصف 

ُمَصحَّي ثسىني ٔبزياء هورمم.   ؿاذيني تبٔكسام اًعة تـس ٔبن ُامجِم مصيٌغ خ مصىضصْ اًـمَياث وحضاانث اًصضؽ ومضاحؽ اًًساء. حُ 

َـاً  ابًعصيق اًرسيؽ، زاصلني اًسائلني ابحلجازت، نام ازثفـت ٔبؿساذ  جتول ؾصاَي ابًضازغ تـس ُصوهبم من اؽلسدضفياث حمسزني فوىض ُو
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ة ٕاىل ازثفاغ وسة اًخَوج وثـفن أْلظصاف واًوفياث اؽلدسوًني وبَٓكي تلاَي اًيفاَيث ومفرتيش اًعصق ومذَحفي اًسامء، ٕاضاف

ٔبدصى اكهت جض خيك كةل اًزائصين من كدي، واهخلي ٕاٍهيا ذرباء ظصذ أْلزواخ اًلاسية  ابْٔلكسام. يف دضم ُشا َكَ ساذ ؿسذ ىزلء ٔبرضحةٍ 

 ْٔلحساذ اًخش واًـالح تلصغ اًعحول وأْلانص يس.

 

وثوػيف ْٔلظحاء وخمخعني  مؽ جتِزياٍث ٔبظاًل  عحة اًيفس ية ٔبو ثبُٔيي اًلامئما اكن جية فـهل ُو تياء مسدضف  ٔبو ازيني ٌَ

تسيي ُملٍص، ل إلذالء اًلرسي وذاظة ؾيسما يخـَق أْلمص خبصافاث ؿاجصت  ابًسَوهياث. نام اكن يًدلي حصقية ٔبُال اؽلصىض تـصٍط 

ي اكن حيق ًيا اْلٓن ٔبن وسبٔل سؤاًنيَعومًا.  ًٔلحيال ثلدؽ ذاذي اًالوؾي ٌَمجمتؽ : فمي ٔبمىض اًـام وهعف من اًخرعيط؟ ُو

 ٔبي ؿالكة ؿَام تبٔن وسيص اًعحة يًمتي حلزة ٔبكَية ويسـ  ؽللاؿس ٔبنرب ابًربؽلان؟ لهخزاابث جمَس اًضـة تـسُا تثالزة ٔبصِصٍ 

 

ٌَيائسني من  ؾؼم  تلةل ختعيط وهلط ٕاماكانث، مفا مييـيا من هجس ثس يط تي اثهوي ورط سادن ٕارا نيا يف مٌبٔى ؾن خماظصاٍث 

ٌَمعاتني ابًوسواش اًلِصي، وزمبا دط ًٔلظفال ًيحوحوا مبا يـاهون مٌَ هفس يا؟ ػل هعي  احليات، وبٓدص ًضحاَي اًـيف اًيفيس، واثًٍر 

اق زوخ، ٔبو حىت  تـس ٕلذزاك ما يـييَ حوازٌ  دضحي مذفِم ؿىل هفس ية وسَوهياث إلوسان مبا يضمن مٌؽ هوازج اكلهخحاز ٔبو ٕاُس

وٕاىل ختعيط ثس يط يىرب مؽ ٕاذالض اًـمي. يف اًلصة ثـخرب ٔبّوًل،  ًىصاُية جتاٍ اؾلمتؽ. ب ِكصُّ تبٔن لك ُشا حيخاح ٕاىل ٕازاذتٍ اًضـوز اب

ذمثي يف مٌؼامث كري زحبية وجممتـية مـفات من  -لُامتم ازلوةل وك وصـة  اًوكاية اًيفس ية يف مقة اخلسمة اًعحية، ومتثي مـيازاً 

 ان.ابٕلوس -اًرضائة 

 

 احلج

 

ٕاىل ُموِفٍس ٌَحجيج وُمس خلِدٍي صّيًا  هـصف َكيا ابحامتغ اؽلسَمني من ٔبحناء اًـاػل ْٔلذاء اًفصيضة يف مىة اؽلىصمة ذما يلسم اًـاػل اًـصيب

من ضيوف  ْٔلهم ل جس خعيؽ اًخحمك يف صة ٔبو حىت يف َعص ٔبيٍّ  ٌَعحة يف تسل احلصمني فبٔهت يف وزظةٍ وسيصًا  هلم. وٕارا نيَت 

مذساذةل، واسدٌفاز ٔبص حَ حباةل احلصة ُسفَ ٕاجناخ اؽلوْس ؿاما  اًصَحن. نام ٔبهين ٔبؽلس كةل اًعالحياث ًوسيص اًعحة توحوذ ٕاذازاٍث 

 ؾصيب يَيب مواظيٍو هساء احلج اًس يوي. تـس ؿام، شلا سبٔوخَ الكسم ُيا ًحايق اًوسزاء يف ٔبي تسلٍ 

 

، وادذالف تياهئم اجلسسي، مؽ واحست ؿىل مجؽ من جحاح تيت ظل ً  يىفييا هؼصتٌ  يسزك ثفاوث ٔبؾامزمه، مؽ حٌوخ ػاُص حنو ٔبوادٍص

احذياح اًىثري مَنم ًوسائي ثيلي واؾامتذمه ؿىل اًلري. لك ُشا يضك ؾوامي صية سَحية ؤبذريًا  حنو اًسمية ٔبو اًيحافة، حٌوخٍ 
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ؾن ما ثفصضَ اًسَعاث ؿىل اًـاسمني ٌصلُاة ٌَحج، ويزيس من اؽلـوكاث ْٔلذاء صـائص احلج تسون مضاؾفاث. يف اًحسء ًن هخلكم 

ظييم )وابيق ٕادواهنم اؽلسَمني( ذالل ثبٔذية فصيضة اًـمص. ل وس خعيؽ حتسيس اًوىٌيا س َنِت مبا جية ؿَيم فـهل ًيك ثضمن سالمة مو 

كسزت من ييوي احلج ؿىل  ْشؾي، ًىن وحوة ْشظ الاس خعاؿة ميىٌم من اًخبٔنس من ػٍ ّوِ سَ ٔبكىص ْٔلذاء اًفصيضة ًـسم وحوذ مُ  َعصٍ 

ٔبو ضـيف اًحًية اؿلمول ؿىل الانخاف ابحلج. ٔبهت تشضل ل حتصمَ ٔبحص احلج فِو مثاًل  ، فال يُسمح ؽلعاة ابًفضي اًلكوياحلج فـالً 

اح ٕاىل كس ثفيض ٕاىل اٍهتَىة. ٕان احذياح ح هل ما ذام كس ٔبذَط اًيية، ًوىٌم متيـَ من ٕاُالك هفسَ وحص احلجيج ذمن مـَ يف ذوامةٍ 

ٕاضافيا ؿىل اذلةل وك، نام ٔبهَ حيصم حاخا بٓدص مـافا  مييؽ الاجن من اًـسيس من اًفصائغ، ويضؽ ؾحئاً مثاًل  اًـياية ازلامئة من ٔبحس ٔبتيائَ

ٌَفصيضة جية ٔبن يىون زليم مـياز تسِن ٔبذىن ٔبّوًل،  اً من هفس اؽلاكن. ُيا ثحسٔب ٔبول ٔبكالظ كصؿة احلج إبؾعاهئا ؽلن تَف من اًـمص ؾخيّ 

، من يسمح ٌَمـاكني ْٔلهنا تسهية يف اؽللام أْلول، وحزذاذ تخلَحاث اًعلس ٔبَيم احلج مؽ اًزحام اًضسيس واًخيافس يف لك يشء. حس ياً 

 وأْلظفال واًًساء احلوامي ابحلج؟

 

 ٔبيضاً ًوىن اًىثري صّيًا،  افونَعيق ابدذالف مساًىِم وتيئاهتم، اًىثري مَنم مـ جية ٔبن هخفق تبٔن اؽلسَمني يَحون اًيساء من لك فٍّ 

وفريوساث مذيوؿة تسزخاث خمخَفة من اًخحوز، وما اًربذ اؽلعاحة ٌَحج ٕال مثال ثس يط ؿىل رضل. اًوكاية  حامَون ْٔلمصاط ؿستٍ 

ىامماث ٔبمص رضوزي رضوزي، نام ٔبن اًوكاية اًسَحية اكً اًفـاةل )إلجياتية( ابًخعـمي إلحدازي ًك حصزوم يُـصف اهخلاهل ابًِواء ُو ٔبمصٌ 

من اًلحاز وحزمع تبٔهم تشضل جسسي ذسمة هلم، فبٔهت ثـصف ٔبهنا ل جسمن ول ثلين من  . ٔبزحوك ٔبن ل ثـعهيم نامماث واكيةً ٔبيضاً 

صي: ا  يه كمية اؽلواظن ؾيسك؟ ثوفريك ٌَيفلاث يف تسلٍ  يا هبئت ًسؤال حُو قصية ؾيَ وٕان ثبًٓفت كَوة ادليؽ فيَ ٔبمص كري  حوغ. ُو

ٔبزدط من حلكفة هلي هـضَ، مفا ابضل جاكززة ذازخة ؾن هعاق  . ٔبان ٔبسمع ٔبن لك ما سيٌَفق ؿىل احلاح ؾيسك من وسائي وكايةٍ مربز

 س يعصثم نهتسم تياء ٔبو اهسلغ حصيق!؟ ًوىن ُي ابٕلماكن ثاليف اًوفياث يف مجيؽ حالث اًعوازئ يف احلج؟

 

ٌَمزاظص، واًِسف ُو ٕاظاابث تًس حة ظفص. ُشا ِؿؼل واسؽ  ٕاذازتٌ  -ام ٔبزاٍ ن -ُشا اًيلاص جيصان ًس ياس خم ابًًس حة ٌَحج، فِو 

اث اؿلمتةل  ا يف اًـام اًخال، تي يًدلي ؿَيم ختيي اًسيٌازيُو يُسزَّش مبَنجياث، حير ٔبهم ل ثًذؼص وكوغ احلواذج ٍمتيؽ حىصاُز

وكوؾِا. نام ٔبن حصاديم ٔبو اؾامتذك ؿىل ما ثلوم تَ  ٌَمزاظص رمام اكهت ضبٍٓهتا ًدسس لك اًثلصاث اًيت ميىن ٔبن ثؤذي ٕاٍهيا كدي

ظاؽلا ٔبن إبماكهم مٌـَ يف ماكن بٓدص من اًـاػل. ٕان اًوؾي اًعحي مبا جية اًليام تَ ًخفاذي وضوء حصيق  اًسَعاث ُياك ُو ثلعريٌ 

ية يف اؽلوكؽ مؽ وحوذ يه ٔبول اخلعواث، يـلهبا ظصق إلذالء من اؽلحاِن واخِلمي، مث اًخرصف يف حالث الادذياق، مث اؽل ـاجلة أْلًو

ية يف مذياول ادليؽ تـس اًخسزية ؿَهيا. هفس اًيشء يلال ؾن ثسزيحاث اًخحمك يف احلضوذ ؤبساًية اًخيلي  ؿسذ إلسـافاث أْلًو

 ِا.ظسف ثواخسٍ تعصيل  جّح ساتلا ًيحسزم ؾن سزافاث احلجيج راث اًىذةل اًواحست اًيت جسحق لك من ابًفوح. ِاسبٔل ٔبي رسٍط 
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جتصتة ٌَحج وما ًسيا وسمؽ حبواذج مذىصزت ؤبدصى خسيست. ٕان موث حاح واحس  1266ؾصيق مىون من ٔبنرث من  يوخس ؾيسان اتزخيٌ 

وحنر رويَ ؿىل اًعرب، ًوىٌَ ػل يلعس احلج ٍميوث، تي ًيـوذ من حير خاء سَامي  -وٕان اكن سيُدـر مَحيا  -يحـر ؿىل أْلىس  ٔبمصٌ 

ًِا، ًوىن ل يوخس هؼام فـيل يضمن ثواخسٍ فـال، وٕان ثواخس  سَعاث ٕاًزام اذلالث ترضوزت ثواخس ظحيٍة نام جية ؿىل اً  .مـاىف

ٔبظية تبٔسمة  ٕاهلار ٕاوسانٍ  ثلصيحاً  فال يخواخس ازلواء ٔبو حىت هجاس ؿالح أْلسماث اًلَحية )ايَ ٔبي ذي(، حير يىون من اؽلس خحيي

كري اكفية ابًعحؽ ًوظول اؽلسـفني اؽلسزتني ٔبو هلي اؽلصيغ ٌَمسدضف .  ويه مستٌ  كَحية تـس مصوز ٔبنرث من ؾش ذكائق ؿىل حسوهثا،

ٌَخـامي مؽ اًعوازئ ٔبو هحاز اًسن. ُي يِت ثلسمي وؾي صي يلي من اجلفاف،  ٍة زَّ سَ كري مُ ظحيدًا  نام ٔبن تـغ اذلالث ثوػف

ًىصايس اؽلـاكني حصهيا  اظص؟ ُي ُياك ثعمميٌ إلهناك، رضابث اًضمس، الادذياق ٔبو ثوفري وسائي مساؿست ٌَحس من ُشٍ اـل

من حصوخ يف سايق من حصاء هصايس مذحصنة اكهت حتعس  اً يضمن سِوةل اًخيلي وؿسم ٕاحساج اؽلزيس من الاسذحام؟ ؿاهيت رسعيّ 

 ًفذح ظصيق ٌَفوح. ٔبساسًا جس خزسم  ٔبزخي احلجيج ٔبمارما حعساً 

 

 اًـياذاث اؽلخيلةل واًلوافي اًعحية

 

ا ٍمتيض من تسلت  ايئ زلزاسِة ٔبوضاغِ مثي ُشٍ اًـياذاث ؾيسان اثضح ٔبهنا سالخٌ ٔبزياء ٕاحص  رو حسين. يه يف أْلساش س يازت يِت جتِزُي

ملسمة ذسمة ظحية اس خثٌائية؛ وعة ٔبس يان ٔبو وكاية من ؿسوى ٔبو حىت وضوفاث اسدداكية. مث حتول أْلمص ٕاىل ثلسميِا  ٕاىل تسلتٍ 

ص يف اؽلصانز اًعحية اتخساء؛ اكًخعـاميث ؤبهجزت اًىضف فوق اًعويت )اًسوانز( وذسماث ٔبساس ية اكن جية ٔبن ثخوف خلسماٍث 

ز  اًًساء واًولذت، تي حىت ٌَـياية أْلساس ية مبصىض اًسىصي. ٔبظحح اؾخياذَيً  ختسيص كاظين اًصيف واًصتوغ ابًـياذت اؽلخيلةل حىت يرُبَّ

 ًلعوز اخلسماثهؼصًا  ؾن اؽلصانز اًساكهيةتـيسًا  أْلظحاء ل حيحون إلكامةصي حليلي. ًويك ل خنسغ ٔبحسا، فٕان  ؿسم ٕاوضاء هؼامٍ 

من اخلسماث اًعحية. ُشا َكَ ل يـين ٔبن هلفي حاحهتم ٕاىل  هبا، ذما جيـي سانين أْلزَيف واًحواذي ٔبكي فئاث اؾلمتؽ اس خفاذتً َعومًا 

حتت زَحة اًؼصوف ٔبو مزياهياث اًدضليي. الاس خلالل أْلمثي ل حزوزمه ٕال لك حني وبٓدص  اخلسماث أْلساس ية حبرصٍ يف س يازاٍث 

ية. مبـىن َعَِا وعصق  ؽلثي ُشٍ اًـياذاث يمتثي يف اخلسماث اًوكائية، اًخوؾوية ٔبو راث اًخرعط اًلري مذوفص يف اؽلصانز اًعحية أْلًو

 اسدداكية ٔبو ثوسيؽ اًىذة وؾصط أْلفالم اًخـَميية. ًخوؾية صية ٔبو وضوٍف  تٍ سَ مساؿَ 

 

مضن هعاق الاس خفاذت من ُشٍ اًـياذاث، حىت وٕان متخـت هبا اؽلصانز اًـمصاهية اكْٔلسواق  ٔبيضاً ذي اًخربغ ابزلم ووش زلافة اًـعاء ثسْ 

اًـامة. ًوىن جية ٔبن حنشز من ص هباث اًفساذ اًيت ثبئت من وزاء جضليَِا. فَلس اثضح ٔبن اًىثري من ضـاف  اًخجازية وأْلماهن

من ْشاء س يازاث ؿاذية واًزمع تبهٔنا جمِزت دعيعا، ٔبو ثُحـرَث أْلموال  ٕاذازيي اًوسازت كاموا ثرسكة ٔبموال؛ اتخساءً  اًيفوش وتخبٓمص من

ا، مصوزاً  ٕاىل دضف مصثحاث وحوافز جضجيـية ًساؿاث َعي ٕاضافية، تي ام اًلامئون حلّا،  تفصط َعولث ؿىل س يازاث جمِزت يف جتِزُي
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م يه ُيا من أْلساش. نام ب زِخَت ٕاُامُل وسيصي صة مذخاًيني يف  اًياش اًوظول اٍهيا ٔبو مـصفة ًِ ؿَهيا كاتـون يف ٔبمىٌة يعـة ؿىل

من اًـياذاث اؽلخيلةل واًيت ٔبُسيت ٌَوسازت من ْشنة اثعالث ؽلست مثان س يواث، ػَت اًـياذاث زاتضة ًسخة  جضليي ؾشتٍ 

و ؿسم حتويي مَىيهتا من اجلِة اًواُحة ٕاىل و   سازت اًعحة، زمغ ٔبن اًشنة اؽلاحنة كس وهجت ؾياية اؽلسؤوًني مبصاسالٍث ثس يط ٔبل ُو

ذون ٔبن حيسج ٔبي ثعوز يف أْلمص، ٕاىل كاية ثسذي وسيص ؿنُّيِ حسيثا وؾصف ابْٔلمص من مٌسوة جمَس صـة ٔبذرٍب ابحذياح  زمسيةٍ 

خحسٔب اًـمي. َمن اؽلسؤول ؾن ٕاُساز صة اًياش ٔبُال ذائصثَ الاهخزاتية ٌَـياذت. اس خلصق أْلمص ؾش ذكائق فلط ًخحويي مَىيهتا  ًو

 يف ُشٍ احلاةل؟!

 

ثححر يف مسى اس خفاذت اًياش ؿامة من مثي ُشٍ اخلسماث، ًخخفاوث من فائست ؾؼمية يف ظة اًًساء  متت ؿست ذزاساٍث 

تخة وحالث احلصة. ٔبو ؿسمية اث وأْلظفال، تي وحىت ثوؾية فئاث اًضـة اؽلخيلةل اكًحسو ٔبو كري اًلاذزت ؿىل اًوظول ؽلصانز صيةٍ 

، ومن ل يـاِن ًن جيصي اًفحط. ثعممي مثي  لَة مذيليٍ ٌَاًفائست وجِاس ختعيط  ل جُيصى ْٔلحس، ْٔلن من يـاِن من اًلَة ًن يًذؼٍص

 ُشٍ اًـياذاث جية ٔبن يبٔذش ابحلس حان ظحيـة اًضـة اـلسوم هبا، ففي تـغ أْلماهن اًيائية امذيـت اًًسوت ؾن اس خزسارما

ٌَـيان، حير يمتىن لك  ًخوكفِا يف ٔبماهن ػاُصتٍ هؼصًا  ابىهتاك اخلعوظية ؾيس ذدول ٔبو دصوح اًس يساث من اًـياذت؛ ٕلحساٍش 

 اؿليعني ابًـياذت اؽلخيلةل من اؽلازت من مـصفة ُوية مس خزسمهيا. يف ٔبماهن ٔبدصى ػل جُس خزَسم جلِي اًياش مبا ميىَنا ثلسميَ، وؽلا مت

ي  ًعوث يف اؽلساخس كدَِا تثالزة ٔبَيمٍ اس خزسام مىرباث ا ؿسم اُامتم تخواخسُا انجت  ٔبيضاً ٌَخـصيف ابخلسماث، ثلاظص اًياش ٕاٍهيا. جُسِّ

ز  - ؾن اكذياغٍ  تبٔن حوذت اخلسمة اؽللسمة من اًعحية اخلاض ثفوق ثطل اؽللسمة من اًـياذاث اؽلخيلةل. ُشا ِتلَّغ اًيؼص  - ٔبحياانً مربَّ

ؽلخاتـة اًـالح وثليمي احلاةل، ذما يس خوحة ثـسيي اسرتاثيجية إلؿالن ؾن  -ٕان ُوخسث  -اًزَيزاث اًلاذمة  ؾن اهـسام مـصفة موؿس

 خسول اًـياذت اؽلخيلةل، اؽلخـَق مبوؿس اًزَيزت وماكن الاهخؼاز، يف اًحواذي واًيجوغ.

 

 فم الازثحاظ

 

ظة ٕاجناس ما وزذ تَ ًلعوز اهلمة ٔبو اهـسام اًعالحياث. زمبا ما زمبا اكن من أْلحص تسء اًىذاة هبشا اًفعي ْٔلهَ كس ل ثخاخ ضل فص 

س يحسج ُو حاكًة أْلْشاز ؿَيم وثَوير إلؿالم ًسمـخم تـس ٔبن ثحني هلم مسى اًرضز اشلي ٔبهت حمسزَ يف مٌؼومة اًفساذ. 

فاسست  ساغ اًضـة ًعاحل فئةٍ اؽلضازك يف ذ -ة هل اهخلاضل من موكف اؽلخفصح اؽلسدٌفؽ ًوىن ٔبكَة اًؼن ٔبن من َوّلك ػل يَعِ 

ثليري اؽلصاذ مٌم  -ٕاتخساًء  - ثفضح فهيا زجز من كدطل وثواظؤ من تـسك. ُيا كس يلصز من ٔبزاذ حـطل َديّال مئاثَ ٕاىل ذاهةٍ  -مفسست 

 من ختويف اًلري ورضة ؿربت ٌَحايق. ثشي، نيوغٍ  ٕاىل نخش فساء ٔبو كصابنٍ 
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سذ مـسوذ من أْلظاتؽ ًوسزاء كصزوا الاس خلاةل ظواؾية، تـس ٔبن سال جصيق اؽليعة واثضح ؽلسزاء مسدضفياث، وؿ يوخس زلييا ٔبمثةلٌ 

اكهت ثسخة اندضاف مىيست مسجصت مٌش اًحساية، ٔبي مشوغ اًخضحية تم ٌَخلعية  َعق اؽلبٔسق وكةل الاس خعاؿة. ُياك اس خلالثٌ 

مذَخس ابًرسكة ًن يخاتؽ اًخفاظيي ًيزَط ٕاىل س يايس بٓدص، مفن يلصٔب يف اًعحف اندضاف اًسَعاث ًوسيص فاسس  ؿىل ُسٍف 

ة، ؽلارا ٔبهت ابشلاث ؽليعة اًوسيص؟  جصاءثم. ُيا جية ٔبن ثلف وثفىص جُص

 

% من 56ؾن لك يشء فهيا، حىت اًخلعري وؿسم اؽلـصفة، فأْلظي ٕاذازثم ٌَوسازت جصمهتا. يف  احلليق تبٔهم نلدعان اًسفيية مسؤولٌ 

، تي ل يـصف مبا مت من زسكاث، ًىٌَ حياَسة حىت ًو ػل يىن زليَ ؿؼل، ىون اًوسيص كري مذوزٍظ حالث اًفساذ يف وسازاثيا ؿامة ي

يخـسى حالث زصاوي وفساذ ٕاىل ص هباث حٌائية،  ٔبحياانً . أْلمص ْٔلهم ٔبحزث ثوػيفِم )ٔبو ٕاكصازك تحلاهئم( واًليام ابًـمي ذون مذاتـةٍ 

حىت اًخلعري يف ٕاحصاء اكحلجص  مسموم ٔبو ًلاخ كري فـال ًوابء ؿاخي، ٔبو من مواظييم ابس خرياذ ذواء اكًخبٓمص ؿىل كذي ْشحيةٍ 

حمسكة. اؽلحاذئ يف ُشا اؽلوكؽ ابشلاث ثُـامي ابًىثري من احلساس ية، مفن يؼِص زفضَ ٌَؼؼل ل يعح حصاديَ ؾن  اًوكاية من اكززةٍ  ٔبو

ة كذَِم َعسا يف صوازغ مسهم. نام ٔبؤنس ضل ٔبن اًياش مؤنست ًلمؽ مصىض ٔبو اؽلحخَني تساء خمعوض اكؽلسمٌني، ٔبو اس خوح ٕاحصاءاٍث 

مضن  ٔبيضاً مفجـة ٔبو هوازج، ًىن اًس ياساث اخلاظئة ٔبو ؿسم اًخرصف من أْلساش يسذي  تعحـِا ثخفاؿي ٔبصس ؤبنرث مؽ ٔبحساٍج 

 إلُامل.

 

يا يف ٔبضيق احلسوذ. ًِام س حق من أْلس حاة اس خلال ويس خليي وسيس خليي اًوسزاء من مٌاظهبم يف ازلول اؿلرتمة َعوماً  ، ومن ذًو

ٔبو ػل يًذفؽ، ٕال ٔبهَ يف احلاةل أْلول ماّذًَي  ٕارا زخت اًخوزظ اًضريص ٔبو اًخواظيئ ابًخجاُي من ِكدي اًوسيص، سواء اهخفؽ اًيديجة حمتيةٌ 

ريت ٕاىل اٌَـحة، ؤبان يف َبْوزَق وَبْوكَؽ. لك ما س حق يـمتس ؿىل ٕاحساش اؽلسؤول ابؽلسؤوًية، ًوىن اًس ياسة ثُسِذي ؾوامي ٔبدصى نث

هدٌعي من ُشٍ احلُجج؛ وـحازت ٔبن "اًياش اهخرحدٌا ًيخحمي اؽلسؤوًية ل ٔبن تـضًا  ِحّي من اًخبٔظيي ًِا ُيا، ًوىٌين ٔبزسذ ؿَيم

ن نلاؿست ٔبن "اًعصيلة اًوحيست ًالس متصاز ابًس ياس ية يه ٔبل ثـخشز ٔبو جس خليي" ٔبو ٔبن "اس خلاًخم س خفيض ًيلغ اًخىوي مَنا"، ٔبو

ِخلاَمة واًزناُة من ٔبؿىل مـيازٍ  ، ل احلىوسم إبذالل وس حة أْلحزاة اؽلضازنة". يف ُشا اًىذاة خناظة إلوسان اًوسيص را الاس ْ

 ؿىل مدخلاٍ. اؽلخالؾة ابًس ياسة ًيحعي لك فاسسٍ 

 

حلالث جية ٔبن ثددؽ ًسالمذم اًضرعية ٔبو ًسالمة من حتة، وكس حيعي اتزتاس واض ودضحي، ويف مثي ُشٍ ا كس حيعي هتسيسٌ 

. ا  من اًياش س خفذسي زفاُيخم؟ ٔبهت ل ثضحي ُيا تبٔزواخ مـسوذت، تي وجسامه يف يىون كاًياً ذامئًا ما ميَيَ ؿَيم مضريك، فاٍمثن 

ؾن ْٔلدعاز ؿاجصت ًٔلحيال. ٔبهت يف موكؽ يسِي فيَ كذي أْلظفال نام يسِي فيَ كذي اًـافية يف جممتؽ تبمٔكهل ؾلصذ اًخلايض  ثبٔظييٍ 

م ٌَلاخ، ٔبو حىت ثلافي ؾن ثسؾمي مٌخج كشايئ. ل حتسة ٔبن اًلدوغ وزاء مىذحم سانيا يـين ؿسم حعول ؼِّ ٌَ مُ  ٕاظساز كاهونٍ 
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تخوفري اًلعاء اًلاهوِن ؽلفسسثَ. حىديي يسيم من ِكدي من َؾيَّيم وثلَيط  ؛ فبٔهت ُيا ختسم لك مفسسٍ متاماً اًرضز، تي ؿىل اًـىس 

% يه 60ًوسازت صة يزمع اًوسيص فيَ تبٔن  اس خفذاءً  ؿىل حزييف وؾي اًضـة. كصٔبث مصتً  ىر وضاُس سوزٍ ظالحياثم ل يـين ٔبن مت

وس حة زضاء اؽلصىض ؾن ذسماث اؽلسدضفياث واؽلصانز اًعحية، تي ام ثـج اًعحف واؽلواكؽ ؿىل إلهرتهت، تي واًلعط اًضـحية 

 انت اؽلصىض.ٌَرتب من مـا وحسير اؽلسيية ابٕلُامل واًدسية، وظولً 

 

واحسًا ب كيي تـس ثوًيَ اؽليعة تبٔكي من زالزة ٔبصِص، ثسخة حواز ذاز تيٌَ وتني ٔبحس  ِمن َزِحم لك ُشٍ اؽلبيٓس ٔبؾصف وسيص صةٍ 

ٓ  اؽلواظيني ذالل سَيزت اًوسيص ٌَمسدضف ، ُمعاًحًا تعائصت ٕاذالءٍ  ث وثيجيس ملاؿسُا ًوازلٍ، مؽ الاُامتم ابْٔلدعاء اًعحية ومبصافق اؽلًضب

، ًوىٌَ ٔبدض ؿىل ؿسم جتاوس اٌَواحئ، مؤنسا ٔبن اؽلصيغ س ُيـامي حسة اًيؼام وإلماكهية. اً اًعحية. ما ٔبخاة تَ اًوسيص اكن حاذّ 

صـحية ٕلكاًخَ. من ُشا هخـؼل ذزسا تبٔن  ُو ثعاذم اًوسيص مؽ اًضرط يف احلواز ذما ٔبوضبٔ َحةلً  اًسخة أْلسايس ًإلكاةل نام ُو واضٌ 

رصحي جية ٔبن يلَف ابًىثري من اًخفِم واًعرب. جية اًلول تبٔن ُشا اًوسيص اؽللال ُو زاتؽ اؽلمتخـني ابٌَلة يف ؿام احلق اًواض اً

ي ُيك اًوسازت حبير ٔبحض  من اؽلس خحيي اًخليري ذون  واحس. اًىثري من اؽلصاكدني ؾزوا أْلمص ًـسم اس خلصاز س ياساث احلمك وحُص

بٔدصى متت ٕاكاةل اًوسيص تـس صِص من حسحَ ٕاذازت اًحـثاث اخلازحية ٌَـالح من وهيي  واكـةٍ  اؽلساش تبٔظَِا وحىويَنا احلال. يف

 ًيك ل يسمح هل إبقصاق اًوسيص ابؽلؤامصاث لحلا. مساؿس، وما اكن جية ٔبن يفـهل ُو ٔبن يفعي اًوهيي اتخساءً 

 

ثَـة مضن مٌؼومة  تاًخلرياث اؽللَلة يف وسازثم، فبٔهًيؼصت ٔبَعق وَبَخّي، ٔبهعحم تبٔن ل ثلفي موكف ابيق اًوسزاء من  يف حماوةلٍ 

 حق تني ٔبؾضاء اؽلافيا. من أْلسامء واؽلياظة ثـمتس ؿىل ميثاق ْشف فاسس يف مجمهل؛ اكؽلعّ  ستٍ مـلّ 
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 نخاتة نخاة

 

تيهبا وثَريعِا. ٕاهَ تًية نخاتة كاموش ًيىذة، تي يىون ؾحازت ؾن ٔبفاكز مذياثصت حياول اًاكثة إلمساك تخال ل جيَس ٔبحسان مذسثصاً 

ن ًيسرتحي مضرٍي من َكمة احلق اًثليةل اجلامثة  تشضل حياول ٕاسساء اًيعح ًضرٍط  افرتايض ٔبىت ظاًحا اؽلضوزت. زمبا ًن يبئت، ًوىٌَ يُسّوِ

. ثخجمؽ أْلفاكز ًخبٔذش تبٔيسي تـضِا اًحـغ، فذعحح َملالً   وخسث هلعاً  حومو ابًخـِس. َكام هؼصث ٕاٍهيا َكام مث ملالٍث  ؿىل ظسٍز

، فال يسـم ٕال اًخحسني واًخوميق مؽ ثفعيي ما حتس حَ يُْضِك ؿىل تـغ اًلصاء، فيدسؽ زويسا زويسا؛ وجسول يلشيَ هنص وصشوراً 

 مذـسذ اًفعول واًخوهجاث. مذجمس فيعحح نخاابً 

 

زت ؿىل حس سواء. يف اًـاػل اؽلخحرض يف كاية أْلمهية واًيس تي ٌَىيان اًوسازي نام ؾض خَ هوسيصٍ  ،ٔبمهية زسذك ًٔلحساج واًوكائؽ

ا وتَحؼاهتا اًـعيحة. لك ُؤلء كس وافلوا ؿىل "اثفاكية ٌَرسية"  يس خعيؽ وسيصٌ  ا ومُص ٔبو زئيس ٔبو حىت كائس جليش نخاتة جتصتخَ حبَُو

ية واًوس يةل يف فِم من اًوػيفة ويًدلي احلفاع ؿَهيا، ًوىن ثفاظيي احلسج لتس ٔبن حصى اًيوز حىت يـؼل اًياش اًىيف  ٔبظححت حزءً 

ٔبثّصث ثضك وزيق ؿىل حياهتم. من ٔبزوغ أْلمثةل جرسية ٔبحس ٔبؾضاء جلية حوائز هوتي ٌَىيفية اًـصخاء اؽلخحـة جلوائزمه ؾن  ٔبحساٍج 

ي من ثوًيَ مٌعحَ، وابًخال اهـسام بٔ يومًا  ؿىل ٕاؾعاء اًصئيس ٔبوابما خائزت هوتي اؽلصموكة تـس ٔبحس ؾشت اًسالم، ورضل احذجاخاً 

فـَية جس خَزم ٕاؾعاءٍ ٔبي خائزت مفا ابضل تيوتي. ما ذفؽ اًس يس ًوهسيس خاذ ًيلغ اثفاق اًرسية ُو ديحة أْلمي اؽلس متصت مٌش  مٌجزاٍث 

)وؿازضَ ُو اتخساء(  ىةَ زحُ تسون ٔبي ٕاجناساث فـَية ؿىل أْلزط، وابًخال مفا اُ  حير سيَنىي ٔبوابما فرتثَ اًصئاس ية اًثاهية كصيحاً  0667

. ثعوز ٔبن جياسف اًس يس ًوهسيس خاذ ابزلدول ٌَسجن ؿىل س يَ اًىدريت يف سخيي ٔبن يثخت ٔبن دعبًٔ كس حعي ويضمن دعبٔ حس مي

ميوث ؾيسك اًىثري هديجة اًخلعري وإلُامل ٔبو اًفساذ واًخواظئ، ول ًسيا ل هـصف  ؿسم حىصاٍز من جلية مصموكة نيوتي. ٔبهت هوسيصٍ 

ٔبن هـصف ؾن منو اؽلافيا وميثاكِا اًرسي ٔبنرث ذما هـصف ؾن اًِيك اًخيؼميي يف اًوسازت حلًّا  ؿلزنهيف يخسجص اًوسزاء ٔبموزمه. ٕاهَ ؽلن ا

 يف ازلزك أْلسفي من اجلِاةل واؽلصط.ذامئًا ؤبين ثُحـرث أْلموال، وًِم حنن 

 

 ي إبيساؾِا ظي ظفحاٍث ٔبان ُيا ٔبزحوك ٔبن ل ثبٔذش ٔبزسازك مـم ٕاىل كربك، فٕان زجزث يف حياثم ؾن اًحوخ مبا حعي، فال ثحز

جك اًوسائي ومسؾوم خبعوظية جحة  ثًُش تـس موثم. احلق يلال ٔبن هيفية ٕايعال اؽلـَوماث ٌَجيي اجلسيس من اًلصاء مذاخٌ 

 اؽلـَوماث اًضرعية ٕارا نيت ل حصقة تشضل. لك ما يفـهل اًىامتن ُو اًسامخ ٌَمفسسين ابًـحر يف مٌؼومة صخيا وكشائيا ًـلوذٍ 

ي ًيفسَ نامتن اًضِاذت. ل ثـخرب هفسم َِّ حَ حيجم إلوسان ؾن اًحوخ مبا زجز ؾن فـهل تي يس خعلص هفسَ ومهخَ، فيُ  ٔبحياانً كاذمة. 

ا ًضرط زمبا  ملرصاً  يف اًـمي، فَصمبا اكن َعطل ذدول اؽليؼومة واًخـصف ؿىل بًٓياث َعَِا، ًوخرتك احلمك واًـمي ًخحسيَنا ٔبو ثعويُص

. ا  من اًثياء جية واؽلصط اجلوغ مذالسمةط اًـؼل ؾن اًـمي. حنخاح ٌَىثري من اهلمم واؽلـصفة حىت هخزَط من كصٔب نخاتم ٔبو ٔبزجٍز هل

ة ًييلش ٔبزواحا جصيئة كافةل؟فصيلًا  ، ٔبو وش واثئق ثثخذَ، ٔبو حىت َذلّ ٔبن هـعي لك من َحّشز من فساذٍ   صفيا ؿىل ظفلة مض حُو
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 انْخَاتِمَت

 

لريت ٌَخليري، ًالهخلال ٕاىل س ياساث صية هتزم اؽلصط واجلِي يف تالذان. ًو افرتضيا ُحسن اًخبُٔيي يف ظ ُشا اًىذاة ُو حماوةلٌ 

حَّة زلييا ًاكن ما يف اًىذاة ُو اًحساية ًـاػلٍ  من اؽلـاانت. ُياك من س يلول ٔبهَ الكم هؼصي ول سخيي ًخحليلَ  ؾصيب ذالٍ  وسزاء اًّعِ

 ٔبحؼل؟ ٕان ُخّي ما ٔبحؼل تَ معحق ؿىل ٔبزط اًواكؽ ؾيس اًـسيس من ازلول فؼل ًيس ؾيسان؟ وسخة: فبٔكول هل: بٔل ثرتنين ْٔلًف جحةٍ 

ُي اؽلضلكة يف اجليياث وحىوين ازلم اًـصيب ٔبم سوء إلذازت اؽلخـمس يف ٔبكَة أْلحيان من ِكدي اًلامئني ؿىل ٔبموزان؟ كس جس خلصة 

ٍ اؽليعة، ؤكهَ اؽلَُزَِّط من اًسامء، زمبا يىون  ًخوِّ ثوىلَّ  ةٍ ِصَّ  مسى ثفاؤل تـس كصاءثم ٌَىذاة اشلي ٔبذاظة فيَ رسط وسيصِ 

يف مكية أْلػل واجلِي  . ُشا اًىذاة ُو حماوةل، ولك ما ٔبزحٍو ُو ٔبن يًضئ س يال من أْلفاكز ؾيس ٔبحسمه ًيحسج فصكاً نشضل فـالً 

 واؽلصط اشلي هـاهيَ.

 

من تسء هؼام خسيس. ْٔلن اًـساوت ؽلًُِضئ اًيؼام  ًيجاخ، ول بٔصس دعصاً من ا بٔصس ظـوتة يف اًخرعيط، ول بٔكي حؼاً  ل يوخس يشءٌ 

 . هيىوًو مىيافييلمن اؽلس خفيسين اؿلمتَني من لك اؽليخفـني اًلسازم، واًرتحية ضـيٌف  صسيستٌ 
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