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يف البسء ناٌ الضؤال..
مل تهٔ دٖػ ١اٱْطإ ،ايـرٚ ٟدـد ْفطـ٘ ٚسٝـدا ٜٛادـ٘ أٖـٛاٍ ايڀبٝعـ،١
ٚحتدٜات ا٭َٔ ٚا٫ضتكساز ،زتسد ع ١َ٬اضتفٗاّ ضاذد ١ازتطـُ عًـٚ ٢دٗـ٘
يف أ ٍٚبادزٚ ٠ع ٞبػس ،ٟبٌ ناْ ض٪ا ٫فًطفٝاٜ ،تشس ٣اذتكٝكـٚ ،١ايبشـح
عٔ َعٓ ٢يٛدٛدَٚ ٙؿريٚ ،ٙفِٗ َا عتٝط ب٘ َٔ ظٛاٖس ٚأيغاش.
اٱْطإ َطه ٕٛباذتځري ،٠يـرا ٳ٫شٳّٳ ايطـ٪اٍ سٝاتـ٘ٚ ،غـهچٌ أضاضـا َتٓٝـا
ملعازف٘ ٚآفاقـ٘ ايعًُٝـ ،١ايـف أفكـ إىل انتػـاف قـٛاْي ايڀبٝعـٚ ١تطـ ريٖا
ملٛادٗـــ ١حتـــدٜاتٗا .فهـــإ ايػـــو ٜتفـــاقِٜ ،تػـ ـ ٜ ،٢فتـ ـ زنـــاّ ايت ًچـ ـف
ٚا٫ضتــدازٜٚ ،صعــصي ٜكٝٓٝاتــ٘ ٚقبًٝاتــ٘ ،ضــُٝا ايطــ٪اٍ اٱغــهايٜ ،ٞطــتدعٞ
ايتأَــٌ ٚاذتفــس ٚايتٓكٝــبٜٚ ،فــت َطــاسات زسبــ ١يًٓكــد ٚاملسادعــٚ ١اذتــح عًــ٢
انتػــاف اذتكٝكــ .١فايطــ٪اٍ تعــبري آخــس عــٔ اذتځـريٚ ٠ايدٖػــٚ ،١إعــاد ٠تستٝــب
أٚيٜٛـــات ايـــتفهري ايٓكـــد ،ٟعٓـــدَا غتـــرتم َسدعٝاتـــٜ٘ٚ ،طـــتدعَ ٞك٫ٛتـــ٘
ا٭ضاضَٚ ،١ٝا تتطرت عًٚ ،٘ٝتطتبعد َٔ ٙثكافـَٛ ١اشٜـ ،١رـازع تصٜٚـس ايـٛع.ٞ
غــري إٔ ايطــ٪اٍ اٱغــهاي ٞاملٓــتر َــستٗٔ يػــسي٘ ،أ ٚغتبــٜٗٓٚ ٛــصّ يف أدــٛا٤
ايت ًچف ٚايعبٛدٜـ ،١فجُـ ١خڀـٛر ءـساٚ ،٤ستسَـات ،عكدٜـٚ ١فهسٜـٜ ،١عتـ
ختڀٗٝـــا ،اضـــتفصاشا ٚتكٜٛكـــا مل٪ضطـــات دٜٝٓـــٚ ١ادتُاعٝـــْ ١ػـــأتٚ ،فسقـ ـ
ُٖٓٝتٗــا ٚفكــا ٫دتٗــادات ،ختــدّ َؿــاط َرٖبٝــٚ ١يا٥فٝــٚ ١ضٝاضــ .١ٝفا٭َــ١
ايكــادز ٠عًــ ٢ؾــٝاغ ١أضــً٦تٗا ،تهطــب َعسنــ ١ايٓذــاج سكــازٜا ٚيــ ٛآدــ،٬
ٚتٓهفــ ٧سُٓٝــا تــسٚاب ٚتتػــبح بأٖٚــاّ اذتكٝكٝــٚ ،١اهلــسٚإ َــٔ املطــٚ٪ي ١ٝإىل
أسكإ ايرتاخ.
َٔ ٖٓا دا٤ت ا٭دٛب ١يف ٖر ٙاملٛضٛع ١اذتٛازَ( ١ٜتاٖات اذتكٝك ،)١تكازي
سؿــ ٕٛايهٗٓــٛت ٚحتڀچ ـِ أضــٝذ ١تساثٝــ ١تطــتغسم ايــرانسٚ ،٠تڀــسج أضــ١ً٦
ٚاضـتفٗاَات اضـتفصاش ١ٜدس٦ٜــ ..١عجـا عـٔ أضــباإ ايت ًـفٚ ،غـسٚر ايٓٗــ، ٛ
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ٚدٚز ايدٚ ٜٔاٱْطـإ يف اذتٝـا .٠فتٛغچًـ عُٝكـا يف بٓٝـ ١ايـٛعَٚ ٞكـ٫ٛت ايعكـٌ
ادتُعٚ ،ٞاضتدع املُٗٸؼ ٚاملطتبعد َٔ ايٓؿٛف ٚايسٚاٜاتٚ ،نجٸف ايٓكـد
ٚاملطــا٤يٚ ،١تفهٝــو املــأيٛفٚ ،زؾــد املتــداٚ ،ٍٚاضــتٓڀك د٫٫ت ارتڀــاإ
ايــد ، ٜبعــد

ــاٚش َطٳ ـًډُات٘ ٜٚكٝٓٝاتــ٘ٚ ،ضــع إىل تكــد ِٜزٜ٩ــَ ١غــاٜس ٠يــدٚز

اٱْطإ يف اذتٝا ،٠يف قـ ٤ٛفٗـِ شتتًـف يًـدٖٚ ،ٜٔـدف ارتًـل .فٗٓـاى تٛايـ٪
عًٖ ٢دز اذتكٝك ١يؿاط أٖداف أٜدٜٛيٛدٝات  -يا٥فَٚ .١ٝرٖب - ١ٝضٝاض.١ٝ
إٕ َٛضــٛع ١اذتــٛاز دــصَ ٤ــٔ َػــسٚي تٓــٜٛسٖ ٟــادف ،ضــبل ايتٜٓٛــ٘ بــ٘ يف
َكدَ ١نتاإ ايٓـ ٚضـ٪اٍ اذتكٝكـْ ..١كـد َسدعٝـات ايـتفهري ايـد ، ٜسٝـح
أندت "يط َع َتاٖات ايتفهٝو ،غري أْ ٞأضع ٢٭قؿ ٢ممهٓات ايغـٛف
يف أعُــــام اي ــــٛاٖس ا٫دتُاعٝــــٚ ١ايدٜٝٓــــ ١ٱدزاى اذتكٝكــــٚ ،١تكــــد ِٜقــــسا٠٤
َٛقــٛع ،١ٝتٓــأ ٣عــٔ املسانُــ ١فــٛم زنــاّ ارتــساإ املعــسيف ٚدٚاَــ ١ايت ًچــف.
ٚأيُ يسَ ١ٜ٩غاٜسٚ ٠فل َباد ٨عكًٝـَ ١تشـسزَ ٠ـٔ ضـڀ ٠ٛارتسافـٚ ١ايَ٬عكـٍٛ
ٚأٖٚـــاّ اذتكٝكـــٚ ،١زٖـــاإ ايـــٓـ ٚقدضـــٝتَ٘ ،ـــٔ أدـــٌ فٗـــِ َتذـــدد يًـــد،ٜٔ
نػسر أضاع ٭ْٛٗ ٟ

سكازٜ ،ٟطـاِٖ يف تسضـٝق قـ ِٝاذتسٜـٚ ١ايتطـاَ

ٚايعداي ،١يف إياز زتتُع َدْ ٞخاٍڈ َٔ ايعٓـف ٚايتٓابـر ٚا٫سـرتاإٜ .تُجـٌ قـِٝ
ايتطاَ ٚاملٛايٜٓٚ ،١عـرتف بـاٯخس اعرتافـا سكٝكٝـاڄ .فاملػـهً ١ا٭ضـاع تتعًـل
ببٓٝــ ١ايعكــٌٚ ،ايٓ ــاّ املعــسيفْٚ ،ــٛي املفــاٖٚ ِٝاملكــ٫ٛت امل٪ضطــ ١هلــاٚ ،يبٝعــ١
ايجكاف ١ايـف تٓتُـ ٞهلـا .فـٓشٔ عادـَ ١طـتُس ٠يٓكـد مجٝـع ايجٛابـ ٚايكٓاعـات.
فــايفِٗ املبتطــس يًــد ٜٔأســد ا٭ضــباإ ايسٝ٥طــٚ ١ٝزا ٤ايت ًچــف اذتكــازٖٚ ،ٟــرا
ٜتڀًب ْكد َسدعٝات ايفهس ايد ٜمبٓٗر عك ْٞ٬دس."٤ٟ
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جتزبة احلوار
تًك ٝشتتًف ا٭ض ١ً٦ع سٛازات ي ،١ًٜٛعهِ دا٥سَ ٠ػاغً ٞايفهس١ٜ
ٚختؿؿـــ ٞيف عًـــ ّٛايػـــسٜعٚ ١ايعًـــ ّٛاٱضـــٚ ،١َٝ٬ؾـــاسب زأ ٟادتٗـــاد ٟيف
املطا ٌ٥ارت٬ف ،١ٝتڀسٸق فٗٝا مل تًف ايككاٜا ايفهسٚ ١ٜايفًطفٚ ١ٝايجكاف،١ٝ
ٚاعتُدت سصََٓ ١اٖرٚ ،فكا ملكتكٝات ايبشح ٚاملٛقٛي ،ناملٓٗر :ايتشً،ًٞٝ
املكازٕ ،ايٛؾف ،ٞايتأَٸٌ ايفًطـف ،ٞايتـازغتٚ ،ٞأضـتعٓ بايتفهٝـو ٚايتأٜٚـٌ
ٚاهلسَٛٓٝيٝكــا ٚايتشًٝــٌ ٚاذتفــس املعــسيف ٚا٭زنٛٝيــٛدٚ .ٞتكــد ِٜايعكــٌ عًــ٢
ايٓكٌٚ ،اٯ ١ٜعًـ ٢ايسٚاٜـٚ ،١يـَٗٓ ٞذـ ٞيف تٛثٝـل ا٭سادٜـح ٚايسٚاٜـات ايدٜٝٓـ١
ٚايتازغتٝـــٚ ،١أضـــع ٢يعكًٓـــ ١اي ـــٛاٖس ا٫دتُاعٝـــٚ ١ايدٜٝٓـــٚ ،١ايرتنٝـــص عًـــ٢
اذتاقــس د ٕٚاملاقــٚ ،ٞعًــ ٢اٱْطــإ ملسنصٜتــ٘ ٚا٭خــر بــايٛاقع ٚقــسٚزات٘.
فهإ ْتاز ٖر ٙاذتٛازات زتُٛع ١نتب َڀبٛعٚ ،١أخس ٣تٓت س ايؿدٚز.
يكـــد ساف ــ عًـــ ٢ايتطًطـــٌ ايتـــازغت ٞيٓػـــس سًكـــات اذتـــٛاز املفتـــٛج يف
ا٭دصا ٤ا٭ٚىل َـٔ ٖـر ٙاملٛضـٛع ١بايـرات ،عًـ ٢أَـٌ ايعـٛد ٠هلـا ثاْٝـٚ ١تبٜٛبٗـا،
يهٔ أغًبٗا قد اْت ِ َٛقٛعٝا عهِ ا٭ض ١ً٦املڀسٚس ١سَٛ ٍٛقٛي ٚاسد،
أ ٚبطــبب تفؿــ٬ٝت ادتــٛاإ ايــف قــد تطــتغسم سًكــات عــدٚ .٠أسبب ـ ؾــدٚز
املٛضــٛعٚ ١زقٝــا نــ ٞأسفــت دٗــٛدا تسانُـ ٜٓ .بغــ ٞإٔ تأخــر يسٜكٗــا يًٓػــس
ٚتؿٌ إىل ٜد ايباسجي ٚايدازضي ،قبٌ فٛات اٯٚإ.
نــٌ َـــا دـــا ٤يف ٖـــر ٙاذتـــٛازات جـــٌ زأ ٟايػ ؿـــٚ ٞادتٗـــادٚٚ ٟدٗـــ١
ْ ـسٚ ،ٟقـد ذنــست أديـف ٚبـساٖٚ . ٝأْــا َطـ ٍٚ٪عٓٗـاٚ .تبكــ ٢ا٭دٛبـ ١تُٓــٛ
ٚتڀٛٸز ،أعٝد ايٓ س فٗا َع نـٌ ديٝـٌ بسٖـاَْ ٞكٓـعٚ ،يٝطـ يـدْٗ ٟاٝ٥ـات يف
ايفهسٚ ،تبك ٢ا٭ضَ ١ً٦فتٛسٚ .١قد اغتًُ عًـَ ٢ؿـڀًشات ضتتٗـا َٚفـاِٖٝ
عسٸفتٗاٚ ،أفهاز يسستٗا ٭َ ٍٚس ،٠مل تسد يف نتيب ايطابكٜٚ .١بك ٢ا٭ٌَ يف
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إعاد ٠نتاب ١بعض ستاٚزٖا ا٭ضاضٚ ١ٝؾدٚزٖا نتبـاڄ أناد ٝـَٛ ١ثكـٖ .١ـرا
َا أيُ ي٘ بإذْ٘ تعاىل.
ضتشٌُ املٛضـٛع ١عٓـٛإَ :تاٖـات اذتكٝكـٚ ،١ضـٝه ٕٛيهـٌ دـص ٤عٓـٛإ
ٜـــتَ ّ٤٬ـــع َٛقـــٛعاتٜ٘ ،طـــتُد غـــسعٝت٘ َـــٔ د٫٫ت ا٭ضـــٚ ١ً٦ا٭دٛبـــَٚ ١ـــا
ٜطتبڀٓإ َٔ ٚغا٥ر رٓ ايعٓٛإ غسعٝت٘.
أًَــــ ٞإٔ تطــــذٌ ٖــــر ٙادتٗــــٛد ايفهسٜــــ ١إقــــاف ١يًُهتبــــتي ايعسبٝــــ١
ٚاٱضٚ ،١َٝ٬تطاِٖ يف إثسا ٤ايٛعٚ ،ٞاْتػاي٘ َٔ نبٛت٘ ٚختًچف٘.
ٚأخـريا أتكـدّ يصٜـٌ ايػـهس دتُٝـع املػـازني َـٔ خـ ٍ٬أضـً٦تِٗ ايــف
س سقت عًـ ٢فعـٌ ايهتابـ .١نُـا أغـهس نـٌ ادتٗـٛد ارتـريٚ ٠ايڀٝبـ ١ايـف
ضـــاعدت عًـــ ٢ؾـــدٚزٖاٚ ،تـــدازى ٖٓاتٗـــا ايڀباعٝـــَٚ .١ـــٔ ا

أضـــتُد ايعـــٕٛ

ٚايطداد.
َادد ايغسباٟٚ
ضٝدْ - ٞأضرتايٝا
2619 - 7 - 1م
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قبل الصزوع
نــإ َكــسزا هلــرا اذتــٛاز* إٔ ٜبــدأ تصآَــا َــع ا٫ستفــاٍ مبــسٚز  01ضــٓٛات
عً ٢تأضٝظ املجكف ٜـ ،9106 - 6 - 6 ّٛغـري إٔ ظسٚفـا قاضـ ١ٝاَتـدت ٭غـٗس
عد ،٠ساي د ٕٚايػـسٚي بـ٘ ،فهٓـ أعتـرز َـس ٠بعـد أخـس ٣يٮؾـدقا ٤ايـرٜٔ
اقرتسٛا ادـسا ٤اذتـٛاز ستـ ٢ابتعـدت املٓاضـبٚ .١عٓـدَا بـدأ اذتـٛاز غـازى بعـض
ا٭ؾدقا ٤بأضً٦تِٗ ،سـ ٍٛشتتًـف ايككـاٜا ،خاؾـ ١ايفهسٜـَٗٓ ١ـا .ثـِ دـا٤ت
َػـــازن ١ا٭أل ا٭ضـــتاذ ا٭دٜـــب يـــازم ايهٓـــاْ ،ٞفڀـــسج زتُٛعـــ ١أضـــ ١ً٦زاج
اذتـــٛاز ٜتڀـــٛز ٜٚتػـــعب َـــٔ خـــ ٍ٬زدٚد ٟعًٗٝـــا ،فهاْــ سؿـــ ١ًٝا٭دٛبـــ١
نتابي ؾدزا َ٪خسا:
ا٭ :ٍٚزٖاْات ايطًڀ ١يف ايعسام ..سٛاز يف أٜـدٜٛيٛدٝا ايتٛظٝـف ايطٝاضـ.ٞ
بـ  029ؾفشٚ ،١قد اغـتٌُ عًـ 35 ٢ضـ٪ا ،٫تـدٚز سـ ٍٛأٜـدٜٛيٛدٝا ايتٛظٝـف
ايطٝاضٚ ٞتأثريات ايفهس ايكَ ،َٞٛـسٚزا بسٖاْـات ايطـًڀ ١يف ايعـسام ،قـُٔ
ثٓاٝ٥ــ ١ايطــًڀٚ ١املعازقــَٚ ،١ــد ٣تــأثٸس ايٓ بــ ١اذتانُــ ١سًفٝاتٗــا ايطٝاضــ١ٝ
ٚايجكافٝـــٚ ،١سذـــِ ٤٫ٚاتٗـــا ٚازتباياتٗـــا اٱقًُٝٝـــٚ ١ايدٚيٝـــَ ،١ـــسٚزا بايػـــعٛز
ايـــٛي ٚدٚز ٙيف ايتٛاشْـــات ايطٝاضـــٚ ،١ٝقـــد ختًًـ ـ ا٭دٛبـــَ ١ـــرنسات عـــٔ
املعازق ١ايعساقْٚ ١ٝػايٗا خازز ايٛئ.
ايجاَْ :ٞدازات عكا٥دٜـ ١ضـاخٓ .. ١سـٛاز يف َٴٓشٓٝـات ا٭ضـڀسٚ ٠ايَ٬عكـٍٛ
ايد . ٜبـ  031ؾفشٚ ،١قد اغتٌُ ايهتاإ عً ٢أنجـس َـٔ َ٦ـ ١ضـ٪اٍ ،سـٍٛ
بعض املفسدات ايعكٝدٚ ،١ٜقدزتٗا عًـ ٢تٛدٝـ٘ ايـٛع ٞايفـسدٚ ٟايعكـٌ ادتُعـ،ٞ
َسٚزا بٓكد ايرتاخٚ ،إعاد ٠فِٗ ايسَٛش ايتازغت.١ٝ
............................
* املكؿٛد ٖ ٛاذتٛاز املفتٛج ،اير ٟغتتًف يف أضً٦ت٘ ٚأدٛبت٘ عـٔ بـاق ٞنتـب
اذتٛازات املرنٛزٖٓ ٠اٚ .يف ؾشٝف ١املجكفwww.almothaqaf.com :
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هلــرا ضــٛف يــٔ تٓػــس أضــٚ ١ً٦أدٛبــ ١ايهتــابي ،بعــد إٔ أؾــبش َتاســ١
يًذُٝع.
فُا ٜٓػس يف ٖر ٙاذتٛاز املفتٛج ٖٞ ،سًكات قُٔ ذات اذتٛازٚ ،قد تأخس
ْػـــسٖا باْت ـــاز سًـــ ٍٛايـــرنس ٣اذتادٜـــ ١عػـــس ٠يتأضـــٝظ املجكـــف ،ؾـــشٝف١
٪َٚضطٖ .١را املػسٚي ايرْٗ ٟض ب٘ نتاب٘ٚ ،تعٗد ٙقسٸا.ٙ٤
ٚمبا أْ٘ سٛاز َفتـٛج فطـٝبك ٢ايبـاإ َفتٛسـا ملـٔ ٜـٛد املػـازنٚ ،١ضتٓػـس
ا٭دٛبــ ١بعــد اْ٫تٗــاَ ٤ــٔ ْػــس اذتًكــات ايكد ــ .١فأغــهس نــٌ َــٔ غــازى
أٚضٝػازى َٔ أدٌ بًٛز ٠ز ٣٩تطاِٖ يف إثسا ٤ايٛعٚ .ٞأعترز دتُٝـع ا٭ؾـدقا٤
ممــٔ تــأخس ْػــس ســٛازاتِٗ ،بطــبب ظــسيف ارتــاف ٚايكاضــٚ ،ٞبطــب زتُٛعــ١
ا٭ض ١ً٦املڀٛي ١ايف غازى فٗٝا ا٭أل ا٭ضتاذ يازم ايهٓاْ.*ٞ

............................
* يٮَاْ ١ايعًُٚ ١ٝايتازغتْ ،١ٝػست نٌ َا دا ٤يف اذتٛازاتٖٚ ،ر ضس بعـض
ايتفؿ٬ٝت ايف قد ٜساٖا ايكاز ٨أْٗا خازز املٛقٛي.
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بطاقة ثكافية
 -0نٝف ٜكدٸّ َادد ايغسباْ ٟٚفط٘ يكسٸا ٤املجكف؟.1
بد٤ا،
أتكــدّ يصٜــٌ ايػــهس ٭ضــس ٠حتسٜــس املجكــف عًــ ٢فــت ســٛاز َفتــٛج َــع
نتابٓــا ٚقسٸاْ٤ــا ،أرٓــ ٢يًذُٝــع ٚقتــا ممتعــاڄَ ،ــع ٖــاَؼ نــبري ذتسٜــ١
ايسأٚ ،ٟتبادٍ ٚدٗات ايٓ س س ٍٛا٭ض ١ً٦املڀسٚس .١فأٖ٬ڄ بهِ مجٝعاڄ.

ماجد الغرباوي

 َت ؿـ يف عً ّٛايػسٜعٚ ١ايعً ّٛاٱض.١َٝ٬٪َ -ضظ ٚزٝ٥ظ َ٪ضط ١املجكف ايعسب - ٞضٝدْ.ٞ

http://www.almothaqaf.com

 نإ زٝ٥طا يتشسٜس زتً ١ايتٛسٝد (ا٭عداد.)016 - 53 : أؾدز ضًطً ١زٚاد اٱؾ٬جٚ ،نإ زٝ٥طاڄ يتشسٜسٖا. نإ عك ٛاهل ١٦ٝايعًُ ١ٝيهتاإ ايتٛسٝد. غازى يف عدد َٔ ايٓدٚات ٚامل٪رسات ايعًُٚ ١ٝايفهس.١ٜ َازع ايتدزٜظ قُٔ اختؿاؾ٘ يف املعاٖد ايعًُ ١ٝيطٓٛات عدٸ.٠ سا٥ص عً ٢عدد َٔ ادتٛا٥ص ايٓكدٚ ١ٜايتكدٜس ١ٜعٔ أعُاي٘ ايعًُ.١ٝ نتب عٔ َٓذص ٙايفهسٚ ٟايجكايف ٚا٭دب ٞعدد َٔ ايٓكچاد ٚايباسجي ،عسإٚأداْب.
 ي٘  96عُ٬ڄ َڀبٛعاڄ ،تأيٝفاڄٚ ،حتكٝكاڄٚ ،سٛازاڄٚ ،تسمجـ ،١إقـاف ١اىل عـددنبري َٔ ايدزاضات ٚايبشٛخ ٚاملكا٫ت يف زت٬ت ٚؾـشف َٛٚاقـع ايهرتْٝٚـ١
شتتًف.١
 - 1ايط٪اٍ ا٭ ٍٚ٭ضس ٠حتسٜس ؾشٝف ١املجكف ا٭يهرت:١ْٝٚ
http://www.almothaqaf.com
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صسر لُ
 إغهايٝات ايتذدٜد ( 5يبعات).ّ9102ٚ ّ9110،ّ9111 ، ايتطاَ َٓٚابع اي٬تطاَ  ..فسف ايتعاٜؼ بي ا٭دٜإ ٚايجكافات (يبعتإ)،.ّ9115ٚ ّ9116
 حتدٜات ايعٓف.ّ9112 ، ايكـــد ايٓـــٛع ٞي٬ضـــتبداد  ..اضـــتفٗاَات ســـ ٍٛدـــد ٣ٚاملػـــسٚي ايطٝاضـــٞايد.ّ9101 ، ٜ
 ايػـــٝق ستُـــد سطـــي ايٓـــا َٓ .. ٝ٥چـــس اذتسنـــ ١ايدضـــتٛز( ١ٜيبعتـــإ)،.ّ9109ٚ ّ0222
 -اذتسنات اٱض ..١َٝ٬قساْ ٠٤كد ١ٜيف

ًٝات ايٛع.ّ9103 ،ٞ

 دديٝــ ١ايطٝاضــٚ ١ايــٛع ..ٞق ـسا ٠٤يف تــداعٝات ايطــًڀٚ ١اذتهــِ يف ايعــسام،.ّ9106
 ايٓـ ٚض٪اٍ اذتكٝكْ ..١كد َسدعٝات ايتفهري ايد.ّ9105 ، ٜ َتاٖات اذتكٝك :)0( ١اهلٚ ١ٜٛايفعٌ اذتكاز.ّ9102 ،ٟ ايػٝق املفٝد ٚعً ّٛاذتدٜح.ّ0229 ، تسمج ١نتاإ ايدٚ ٜٔايفهس يف غساى ا٫ضتبداد.ّ9110 ، -حتكٝل نتاإ ْٗا ١ٜايدزا ١ٜيف عً ّٛاذتدٜح
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نتب حوارات معُ
 املسأٚ ٠ايكسإٓ  ..سٛاز يف إغهايٝات ايتػـسٜع  /ساٚزتـ٘ :دَ .ادـد ٠غكـبإ،.ّ9103
 إخفاقــات ايــٛع ٞايــد .. ٜســٛاز يف تــداعٝات ايٓهــٛف اذتكــاز / ٟســاٚز:ٙض ّ٬ايبٗ ١ٝايطُا.ّ9106 ،ٟٚ
 زٖاْات ايطًڀ ١يف ايعسام  ..سٛاز يف أٜدٜٛيٛدٝا ايتٛظٝف ايطٝاض /ٞسـاٚز:ٙيازم ايهٓاْ.ّ9102 ،ٞ
 َدازات عكا٥دٜـ ١ضـاخٓ ..١سـٛاز يف َٴٓشٓٝـات ا٭ضـڀسٚ ٠ايَ٬عكـ ٍٛايـد/ ٜساٚز :ٙيازم ايهٓاْ.ّ9102 ،ٞ
نتب صسرت عيُ
 دديٝــ ١ايعٓــف ٚايتطــاَ  ..قــسا ٠٤يف املػــسٚي اٱؾــ٬س ٞملادــد ايغسبــا /ٟٚد.ؾاط ايسشٚم.ّ9106 ،
انتف ٞبٗرا ايكدز ،٭دٝب عً ٢ا٭ض ١ً٦ايتاي.١ٝ
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بسايات الوعي
 - 9نٌ عاّ ٚأخَ ٞادد ايغسبا ٟٚبؿشٚ ١عافٝـٚ ١املجكـف بسقـٚ ٞاشدٖـاز.
ا٭ضتاذ َادد ايغسبا ٌٖ ٟٚيو َػهٛزا إٔ حتـدثٓا عـٔ َادـد ايغسبـاَ ،ٟٚتـ٢
ٚأْ ٜٔػأ ،نٝف تػهچً ز٩ا ٙايفهسَٚ ١ٜـا ٖـ ٞاي ـسٚف ايـف دعًتـ٘ غتتـاز
ي٘ ٚيٓا يف آخس غ َٔ ا٭ز ؟.2
 ا٭أل ا٭دٜــــب ا٭ضــــتاذ ءــــٛد ٟايهٓــــاَْ ،ٞسسبــــا بــــو أ ٍٚستــــاٚز،
بأضً٦تو ا٫ضتفصاش ١ٜاملسعت.١
يٮضف  ٫أدٝد اذتدٜح عٔ ايرات مبا ٜٴػبع ِْٗ ايطاٚ ،ٌ٥املتابع املتًٗفَٚ ،ـا
شيـ ـ أعتكـــد إٔ َٓذـــص اْ٫طـــإ نفٝـــٌ بتشدٜـــد أبعـــاد غ ؿـــٝت٘ٚ ،ا ٫تبكـــ٢
ايعٓــا ٜٔٚادعــا٤ات فازغــ ١بــَ ٬ؿــادٜلَُٗ ،ــا نــإ سذُٗــا .يــرا داُ٥ــا أتــسى
ايكازٜ ٨ػهچٌ اْڀباع٘ َٔ خ ٍ٬أعُـايَٚ ٞػـازٜعَٚ .ٞـٔ ٜڀـايع َٓذـص َادـد
ايغسبا ٟٚضتتك ؾٛز ٠ؾاسب ايكًِ :أبعاد غ ؿٝت٘ ،يسٜك ١تفهريٖ ،ٙدف٘
ايٓٗا .ٞ٥غ ـ يُٛجَ ،طـه ٕٛبا٭ضـٚ ،١ً٦ظتٝـد زضـِ عَ٬ـات ا٫ضـتفٗاّ،
ٜبشح عٔ اذتكٝك ١بٖٛ ٬ادٜ ،ٙڀازدٖا يف نٌ َهإ .اتطُ عٛثـ ١بـادتسأ٠
ٚايعكٚ ١ْٝ٬املػانط.١
ْػــأ َادــد ايغسبــا ٟٚيف َدٜٓــ ١عساقٝــ ١ناْ ـ َٚــا شاي ـ تغفــ ٛعًــْٗ ٢ــس
ايغــساف ،تتٛغـ يُــاٍ يبٝعتٗــاٚ ،اْطــٝاإ ْٗسٖــاٚ ،يٝبــ ١أًٖــٗا .ففــَ ٞدٜٓــ١
قًع ١ضهس ٚيد ٚتسعسي ٚأنٌُ َساسً٘ ايدزاض ١ٝا٭ٚىلٚ ،تػـهچً أ ٍٚبـٛادز
ٚعٝــ٘ ،ثــِ اْتكــٌ َبهــسا َــع عاً٥تــ٘ اىل بغــداد ايعاؾــُ ١ايعساقٝــَٓ ،١ــر قسابــ١
ْؿف قسٕ ،يٛٝاؾـٌ دزاضـت٘ يف أعدادٜـ ١ايهاظُٝـ ،١ايفـسي ايعًُـ ،ٞثـِ دخـٌ
ايطذٔ َـع ثًـَ ١ـٔ زفاقـ٘ٚ ،أخـريا ٚاؾـٌ دزاضـت٘ خـازز أضـٛاز ايـٛئ يعػـسٜٔ
 - 2ا٭ضتاذ ءٛد ٟايهٓاْ :ٞأدٜب ٚقاف  -ايعسام.
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عاَا يف زتاٍ ايػسٜعٚ ١ايعً ّٛاٱض ،١َٝ٬يٝطتكس يف ْٗا ١ٜاملڀاف يف أضرتايٝا.
أَـا نٝـف تػـهچً ز٩ا ٙايفهسٜـ ،١فأْـا غـ ـ َطـه ٕٛبا٭ضـَٓ ١ً٦ـر
يفٛيف ،أَازع ايٓكد بأٚضع أبٛاب٘ ٫ ،أخػ ٢املُٓـٛيٚ ،املتطـرت عًٝـ٘ ،أتٛغـٌ
عُٝكا بـادتصز املغًكـٚ ،١أعتـ نـٌ غـ ٞأَـاَ ٞقابـٌ يًٓكـد ٚاملسادعـ ٫ ،١فـسم
عٓــد ٟبــي املكــدع ٚغــري املكــدعَ ،ــا داّ ايتكــدٜظ ظــاٖس ٠بػــس ،١ٜنسٸضــت٘
ضــًڀ ١زدــٌ ايــدٚ ٜٔايطٝاضــٚ ،١ٝايــدَٓ ٜٔــ٘ بــساٖٚ ،٤ــرا ايكــسإٓ ٜٓتكــد ا٭ْبٝــا٤
٪ٜٚغــس عًــ ٢أخڀــاٜٚ ،ِٗ٥ڀــسج اغــها٫ت املػــههي يف أخڀــس قكــٖ ١ٝــٞ
ٚدــٛد ا

تعــاىل .نٓ ـ دا٥ــِ ايٓكــاؽ َــع أؾــدقاٚ ٞ٥شَ٥٬ــ ٞخــ ٍ٬ضــٓٛات

ايدزاضــ ١ايڀًٜٛــ ،١ســ ٍٛغــسع ١ٝايطــا٥د ٚاملتعــازفٚ ،ايساضــق تكًٝــدا يف ٚعــٞ
ايٓــاعٚ .نٓ ـ أع ـ عــٔ آزا٥ــ ٞبػــهٌ ٚآخــس ،زغــِ أْٗــا تهــَ ٕٛغــاَس ٠يف
ا٭دـــٛا ٤املغًكـــ ،١خاؾـــ ١ا٭دـــٛا ٤ايـــف تعتُـــد ا٭ٜـــدٜٛيٛدٝا زنٝـــص ٠يتجبٝـ ـ
ضًڀتٗا ،دٜٝٓـ ١ناْـ أ ٚضٝاضـْ .١ٝعـِ  ٫أبـٛج بـارتڀري َٓٗـا ا ٫يعـدد ستـدٚد
دــدا ،تــازٜ ٠هــٚ ٕٛاســدا فكــط .ناْـ َٚــا شايـ تطــتفصْ ٞامل ــاٖس ،فأتأَــٌ
باسجا عٔ خًفٝاتٗاٚ ،أضبابٗا اذتكٝك ،١ٝبٗرا ايػهٌ تسانِ يـد ٟايـٛعَٚ ٞـا
شي ـ أعــح عــٔ اذتكٝكــٚ ،١يــٔ أتٛقــفٚ ،يــٔ أدعــ ٞايهُــاٍٚ ،يٝط ـ يــدٟ
ْٗاٝ٥ات ،فهٌ غ ٤ٞقابٌ يًُسادعٚ ١ايٓكد بػهٌ َطتُس.
تسن ايعسام ،بعد إٔ رـاد ٣ايٓ ـاّ يف َڀـازد ٠املعازقـي ،فًـِ ٜبـل َـٔ
زفــاقٚ ٞشَ٥٬ــ ٞأســد ،فغــدٚا بــي قتٝــٌ ٚضــذي ،أٖ ٚــازإ خــازز ايعــسامٚ .يف
ايػــٗس ايعاغــس َــٔ ضــٓ ،0251 ١نٓ ـ قــد غــادزت بًــد ،ٟمبطــاعد ٠ؾــدٜل
رهــٔ َــٔ إؾــداز دــٛاش ضــفس بــاص ،ٞفهــدت  ٫أؾــدمٚ .ا ٗ ـ يف ايٝــّٛ
ايتاي ٞؾٛإ ضٛزٜا ،ع تسنٝا ،بـاقرتاج َـٔ أسـد ا٭ؾـدقاٚ .٤بايفعـٌ ٚدـدت
يف ضــٛزٜا أسصابــا َعازقــ ،١ايتكٝــ بعــض شَــ ٤٬ايدزاضــَ ١ــٔ ســصإ ايــدع٠ٛ
ٖٓاى ،فاستكٓٚٚ ،ْٞٛفسٚا ي ٞضهٓا َع َتابعـٚ ١قـع ٞايكـاْٖٚ ،ْٞٛـ ٛغاٜـ١
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َا عتتاد٘ ايػ ـ ايغسٜب عٔ بًـد ،ٙزغـِ عـدّ اْتُـا ٞ٥يـٓفظ اذتـصإ .بـٌ َـا
نٓ ـ أعــسف غــ٦ٝا عــٔ اْتُــا ِٗ٥ايطٝاضــ ٞضــ ٣ٛختُٓٝــات ٚفــل ادتــ ٛايعــاّ
املػرتى بٓٓٝاٚ .ملچا قٝٸل ايٓ اّ ايطٛز ٟآْراى ارتٓـام عًـ ٢املعازقـ ١ايعساقٝـ،١
اضتطست أَاّ ايعساقٝي ارتٝازات ،إَا زتاشف ١ايبكـا ٤يف ضـٛزٜا ،أ ٚايعـٛد ٠اىل
ايعــسامٜ ،عــ املــٛت اوكــل ،أ ٚايــرٖاإ اىل إٜــسإ ايــف استكــٓ املٗذٸــسٜٔ
(املطفچس ٕٚاَ ٚا ٜطُ ِٗٝايٓ اّ ايتبعٚ )١ٝاملعازق ١ايعساق ١ٝمب تًف ا اٖاتٗا،
بدٚافع غت .٢فا ٗٓـا اىل إٜـسإ .بكٝـ ٖٓـاى عػـس ٜٔعاَـا ،أضـ ٠ٛبهـجري َـٔ
ايعساقٝي .ثِ أْكًب املٛاقف فكسزت إٜسإ ايٛقٛف ٖـٚ ٞضـٛزٜا َـع ؾـداّ قـد
أَسٜهــاٚ ،زاســٛا ٜــدفع ٕٛبا ــا ٙايتؿــاط َــع ْ ــاّ ايبعــح ،فاغــتد ارتٓــام،
ٚقسزت اهلذس ٠اىل أ ٟبًد ،فهاْ  :أضرتايٝا ،ايبًد ايـر ٟاستكـٓٓا ٚنسٸَٓـا،
َٓٚشٓا ا٭َٔ ٚا٭َإ بعد سٝا ٠غاق ١مل ضتؿٌ فٗٝا أٜا َٔ سكٛقٓا ،أقًٗا ٚزق١
إقاَ ١دا ،١ُٝ٥أ ٚدـٛاش ضـفس ...بـٌ تعسٸقـ يف إٜـسإ بطـبب نتابـات ٞيًُطـا٤ي١
ٚاملتابعــَ ١ــٔ قبــٌ دٗــاش امل ــابسات اٱٜساْــ ،ٞستــ ٢اقتشُــٛا بــٝف َٜٛــا ٚنٓ ـ
سٗٓٝــا َسٜكــاٚ ،بعــد حتكٝــل داّ ضــاعات عــد ،٠ضــبب يعــاً٥ف ٚأيفــاي ٞفصعــا
ذعـسا َ ٫جٝــٌ يـ٘ٚ ،قاْــا ا

غــسِٖ .نُـا تعسٸقـ يًُطـا٤ي ١عــٔ نتابــات ٞيف

دٚا٥س أخس ٣يف ايعاؾـُ ١يٗـسإٚ .ناْـ ايـتِٗ تـدٚز سـَ ٍٛـٛقف ٞايطـًيب َـٔ
زداٍ ايدَٚ ،ٜٔد ٣تأثس ٟباملفهس ٜٔا٫ؾ٬سٝي.
أعٛد يط٪ايو ا٭َِٖ :ت ٢تػهً ز٩ا ٟايفهس١ٜ؟
تعــٛد اٱزٖاؾــات ا٭ٚىل يــس٩ا ٟايفهسٜــ ١اىل بداٜــ ١سٝــات ،ٞسٝــح نــإ
َــٛقف ٞضــًبٝا َــٔ ايبعــح ،أٜــاّ اذتــسع ايكــَٚ ،َٞٛــا بعــد  .ّ0265ستــ ٢أْــٞ
ٖتف بعُس ايعاغـس ٠قـد اذتـص إ أَـاّ أسـد َكساتـ٘ ،فهـإ دصا٥ـ ٞضـَ ٬ٝـٔ
ايؿفعاتٖٓٚ .اى تفؿ٬ٝت عٔ أضباإ َٛقفٚ ٫ ٞقـ يطـسدٖاَ .ـٔ ٖٓـا زسـ
اتڀًــع يبــد ٌٜآخــس ،استُــ ٞبــ٘ٚ ،أعكٸــد بــ٘ َــٛقف .ٞناْ ـ غ ؿــٝف رٝــٌ
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يًتـــدٚ ٜٔاهلـــدٚ ،٤ٚزفـــض ايتُـــسد ايطـــًٛن ،ٞزغـــِ أْٗـــا َطـــه ١ْٛبـــايتُسد
ايفهــسٚ ٟايعكٝــد .ٟغــري إٔ ا٭دــٛا ٤ايدٜٝٓــ ١خاًَــ ،١ضــانٓ ٫ ،١تهــرتخ ملــا
سٛهلــاٚ ،تهتفــ ٞبــاهلُظ يف َعازقــتٗا يًطــًڀ ،١فسس ـ أعــح عــٔ ســصإ أٚ
سسنٜ ١بعـح فٓٝـا زٚج ايجـٛزٜٚ ٠ڀـسج بـد ٬ٜسكـازٜا ٜٓؿـف ايٓـاع ٚ ،ـٓشِٗ
ٖاَػا نبريا َٔ اذتس .١ٜفًِ أعجس ،يهٔ مل أٜأع ،ستـ ٢اطتسيـ يف إسـد٣
اذتسنات ا٫ض ١َٝ٬ايطـس ١ٜبـي ضـٓف ٖٚ .0229 - 0220ـ ٞسسنـَٓ ١ػـك١
عٔ سصإ ايدع ٠ٛنُا عسف فُٝا بعد.
غــري إٔ ايتشــ ٍٛايفهــس ٟاذتكٝكــ ٞسؿــٌ عٓــدَا قــسأت نتــاإ َعــامل يف
ايڀسٜل يطٝد قڀب َٓ ،چس سسن ١اٱخٛإ املطًُي .نإ عُـس ٟآْـراى زمبـا
 03عاَـــا أ ٚأقـــٌٖٚ .ـــ ٛذات ايهتـــاإ ايـــرْ ٟكدتـــ٘ ْكـــدا ؾـــازَا يف نـــتيب،
باعتبـ ـ از ٙأضـــ ٤ٛنتـــاإ قـــاد اٱضـــَٝ٬ي اىل تهفـــري ايٓـــاع ،مجٝعـــاٚ ،فكـــا
يٓ سٜف اذتانُ ١ٝاٱهلٚ ،١ٝداًٖ ١ٝاجملتُـع .فعٓـدَا قـسأت ايهتـاإ يف سٓٝـ٘
سؿٌ عٓد ٟاْكـ٬إ فهـسٚ ٟثـٛزٚ ،ٟفـل ز ٣٩ضـٝد قڀـب ايـر ٟنـإ ٜڀـسج
أفهــاز ٙبأضــًٛإ ثــٛز ،ٟأدبــ ،ٞغــٝل ،فهــإ ًٜــٗب قاز٥ــ٘ ءاضــاٚ ،ظتعًــ٘
ٜفهس بڀسٜك ١أخس ،٣يسٜك ٫ ١تهرتخ يًشٝاٚ ،٠تػتام يًُٛت يف ضـب ٌٝا ،
ٚا٭خڀس

عًو تٓ س يٰخس ْ ٜٔس ٠ضًب ،١ٝبٌ د ١ْٝٚفٗٝا نجري َٔ ا٫ضتٗاْ.١

بعـــد ذيـــو تڀـــٛزت أفهـــاز ٟبػـــهٌ تؿـــاعدٚ ،ٟغ ٸؿـ ـ أخڀـــاَ ٤طـــازٟ
ٚاعتكادٚ ٟتٛدٗ ٞايطٝاضٚ ٞايد. ٜ
مل أمجـــد عًـــ ٢أ ٟفهـــس ٠أ ْ ٚسٜـــ ،١يـــرا ٜـــتُٗٴ (بعـــض اٱضـــَٝ٬ي)
بـــا٫ضتساف ايفهـــسٚ ٟايعكٝـــد ،ٟيهـــٔ  ٫أڂبـــايَ ،ٞـــا شيــ أْػـــد اذتكٝكـــ،١
ٚأعتكـد إٔ ادتُـٛد ايفهـس ٟؾـف ١اذتذـسٚ ،اٱْطـإ نـاَ ٔ٥فهـس ذ ٚعكــٌ.
ٚيــٝظ ثبــات ايٓــاع عًــ ٢ذات ايــس ٣٩ديٝــٌ اضــتٓازتِٗ ،بــٌ ديٝــٌ عًــ ٢بطــايتِٗ
ٚمخــٚ ٍٛعــٚ ِٗٝتعؿــبِٗ .نٓ ـ َٚــا شي ـ دا٥ــِ ايبشــح عــٔ اذتكٝكــَ ،١تــ٢
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ٚددتٗا ارطو بٗا َـا داَـ تطـتٛيف غـسيٗا ايعًُـَٚ .ٞطـتعد يًرتادـع عـٔ أٟ
َبٓــ ٢فهــس ٟأ ٚعكٝــد ٟإذا انتػــف خڀــأ .ٙيــرا  ٫أقتؿــس يف قسا٤اتــ ٞعًــ٢
ٚدٗـــ ْ ١ـــس ٚاســـد ٠بـــٌ أقـــسأ يًُعـــاز

أٜكـــا بهـــٌ

ـــسد ،ثـــِ أعُـــٌ عكًـــٞ

وانُ ١ن ٬ايڀسفي .يط أٜدٜٛيٛدٝا ،بعد إٔ حتسزت َٔ ضڀٛتٗا مبعاْـا٠
يًٜٛـــَ ٫ٚ ،١تعؿـــباٚ ،أزتـــبط بؿـــداقات َـــع شتتًـــف اْ٫تُـــا٤ات ايطٝاضـــ١ٝ
ٚايدٜٝٓــٚ ١املرٖبٝــ ،١ؾــداقات قاُ٥ــ ١عًــ ٢ايتطــاَ ايــدٚ ٜايجكــايف ٚا٫عــرتاف
باٯخس ،اعتـص بٗـا ٚاسرتَٗـا دـداٚ .يـ ٞيف ؾـشٝف ١املجكـف غـاٖد ،سٝـح غـدت
َطــاس ١يت٬قــ ٞا٭فهــاز امل تًفــٚ ١املتكايعـ ١بهــٌ اســرتاّ ٚتكــدٜس ،بــٌ ٚيــٝظ
ٖٓــاى ضــٝاد ٠٭ ٟيــَ ٕٛــٔ ايــتفهريَٚ ،ــا ٜهتــب يف املجكــف َــٔ ْكــد فهــسٟ
ٚغـريٜ ٫ ٙهتـب يف أَٛ ٟقــع َٛقـٛع ٞإْ ٫ــادزا .فـ ٬ســدٚد ذتسٜـ ١ايفهــس يف
املجكف ض ٣ٛسسٜت٘.
ٖرا ٖ ٞايبداٜات ا٭ٚىل ،فػهسا هلرا ايط٪اٍ املِٗ ددا.
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املجكف واملَحز
 - 5تهايٝف اذتٝا ٠يف املٗادس ؾعب ١إٕ مل تهٔ يد ٣املسٚ ٤ضا ٌ٥نطب
ايعــٝؼ نٝــف تٛيــدت يــدٜو فهــس ٠اْػــا ٤ؾــشٝف ١املجكــف ا٭يهرتْٝٚــ١؟ ٖٚــٌ
فهست ا٫ٚڄ بإْػا ٤دسٜدٚ ٠زق ١ٝحتٌُ ذات ايعٓٛإ يهٔ ظسٚفا َا سايـ دٕٚ
ذيو؟.3
 ٫ غــو إٔ تهـــايٝف اذتٝــا ٠يف املٗـــادس ؾـــعبٚ ،١نــإ ايعـــٛش املـــادٟ
باملسؾاد يهجري َٔ املػازٜع ،خاؾ ١ايجكاف.١ٝ
نٓ َٚا شي أزفض تأضٝظ ؾشٝفٚ ١زق ،١ٝهلرا ايطـبب ٚغـري ،ٙغـري إٔ
اٱعــ ّ٬ايسقُــ ٞسك ـل قفــصْٛ ٠عٝــ ١يف اْ٫تػــاز ايطــسٜعٖٚ ،ــ ٛأَــس َغ ـسڈ يًعُــٌ
اٱع.َٞ٬
أغًــب ايؿــشف ٖٓــا يف أضــرتايٝا تؿــدز أضــبٛعٝا بُٓٝــا املجكــف يف حتــدٜح
َطتُسٚ .ست ٢ا٫عْ٬ات ايف ٖ ٞاملٛزد ا٭ضاع يًؿشف ايٛزقٝـ ١يف املٗـادس ٫
تهف ٞداُ٥ا .املٛاقع ا٭يهرت ١ْٝٚايعاد ١ٜغري َهًفـ ،١يهـٔ ضتـٔ نُ٪ضطـ١
بٗرا ايٓػار ايٛاضع ٜكف املاٍ عجس ٠داُ٥ا أَاّ اصتاش خڀـٛات أخـس ،٣فٓفكاتٓـا
أقعاف ْفكات املٛاقع ا٭خسٚ .٣املجكف َ٪ضطـَ ١طـتكً ٫ ١تٓتُـ ٞاىل أ ٟدٗـ،١
 ٫ٚتتًكَ ٢طاعدات َٔ أ ٟسصإ ضٝاض ،ٞنُا ٜٴػٝع ايبعض عدٚاْا أ ٚخڀأ،
أ ٚنسٖا يٓذاج أَ ٟػسٚي.
يكـد أغـاي أسـدِٖ إٔ إداز" :٠بغـداد عاؾـُ ١ايجكافـ "١قـد خؿؿـ مل٪ضطــ١
املجكف َبًغا نبرياٚ ،قد ْػـس ارتـ يف عـدد َـٔ املٛاقـع ا٭يهرتْٝٚـ ،١يهـٔ
اذتكٝك ،١إِْٗ زفكـٛا ستـ ٢يباعـ ١نتـاإ ٚاسـد يٓـا ٚيهتابٓـاٚ ...مل ْتًـل أٟ
دعِ َاد.ٟ
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ٚأَــا َــ٪رس املــجكفي ايــر ٟعٴكــد يف بغــداد باغــساف ًَتكــ ٢املجكــف قــُٔ
فعايٝــات بغــداد عاؾــُ ١ايجكافــ ،ّ9105 ١فهــإ املــ٪رس َػــسٚعٓا َٚبادزتٓــا
بٛاضڀ ١ا٭أل د .ضعد ايؿاذتَٚ ،ٞتابع ١ا٭خ ٠ٛض ّ٬ناظِ فـسز ٚشاسـِ دٗـاد
َڀس ٚآخسٚ ،ٜٔنإ يًدنتٛز ضعد ايؿـاذت ٞدٚز يف اقٓـاي أسـد املتٓفـر ٜٔيف
ايٛشاز ٠بايفهس ٠بعد إٔ ب ٓٝيـ٘ ارتڀـٛر ايعسٜكـٚ ١اهلـدف ا٭ضـاع َـٔ عكـد
َ٪رس يًُجكفي .يهٔ بعض ا٭عكا ٤يف ًَتك ٢املجكف ممٔ هلِ ع٬قـَ ١باغـس٠
بٛشاز ٠ايجكاف ١ايعساق ١ٝقسزٚا فذأ ٠ا٫ضتك ٍ٬عٔ َ٪ضط ١املجكـف بتـب املـ٪رس
ٚا٫ختؿاف مبٝصاْٝت٘ٚ .أخ  ،ْٞٚنُا ْكٌ ي ٞا٭ضتاذ شاسِ دٗاد َڀـس أْٗـِ
ٜ ٫سغبــ ٕٛبــأ ٟع٬قــ ١مل٪ضطــ ١املجكــف بــإداز ٠املــ٪رس أ ٚايتــدخٌ يف تفؿــ٬ٝت
َٝصاْٝت٘ .فهاْ ؾدَ ١يٮأل ض ّ٬ناظِ فسزَ ،دٜس َهتب َ٪ضط ١املجكف
يف ايعسام ،٭ْٓا نٓا بؿدد يسج َػسٚي ثكايف يف امل٪رس ٜػٌُ مجٝع املـجكفي
ايعساقٝيٚ ،دع ٠ٛزَٛش ايجكاف ١ايعساق ١ٝيف خازز ايبًد ٫ٚ .أعسف أ ٟغ ٤ٞذتـد
اي ّٛٝعٔ َٝصاْٝت٘ٚ ،نٝف ١ٝؾسف املبايغ امل ؿؿ ١ي٘ٚ ،قد أبًغ ا٭أل ٚنٌٝ
ٚشٜس ايجكاف ١قبٌ أغٗس بتفاؾَ ٌٝا سؿٌ فاضـتغسإٚ .نـإ دـٛاب ٞيـٮأل شاسـِ
دٗاد آْراى :يٝظ املِٗ إٔ تػسف َ٪ضط ١املجكف عً ٢امل٪رس ،زغـِ إٔ املـ٪رس
َبادزتٗا َٚػسٚعٗا ،يهٔ املِٗ إٔ ٜه٪َ ٕٛرسا ْادشا عتكل مجٝع أٖدافـ٘.
ٖٓٚــاى تفؿــ٬ٝت يٝطــ َُٗــ ،١يهــٔ املٗــِ أْٓــا مل ْطــتًِ أَ ٟبًــغ َــٔ أٟ
َ٪ضط ١أ ٚسصإٚ .ر٪َ ٜٔٛضطتٓا ذات.ٞ
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التحزبة اإلعالمية
 - 0ايعُــٌ يف َٛقــع أيهرتْٚــ ٞنــاملجكف يــٝظ بايعُــٌ ايطــٌٗ خاؾــ ١إذا
ناْ ا٭بٛاإ َتعددَٚ ٠تٓٛع ١حتتـاز اىل دٗـد اضـتجٓاٚٚ ٞ٥قـ يـٝظ بايكؿـري
فهٝــف تطــٓ ٢يــو ايطــٝڀس ٠عًــَٛ ٢اؾــً ١ايعُــٌ يف املجكــف ٚأْ ـ نُــا ْعًــِ
نٓ إىل ٚق قسٜب تعـاَْ ٞـٔ سايـَ ١سقـْ ١ٝعسفٗـا ٖ ..ـٌ نـإ ٖٓـاى دٓـٛد
زتٗٛي ٕٛءًٛا عً ٢عٛاتكِٗ املطٚ٪يٚ ١ٝأبدٚا املطاعد ٠بغـري َٓـٖ .. ١ـٌ تـرنس
يٓا ٖ َٔ ٤٫٪غري حتفت؟. 4
 ايعٌُ باملجكف َسٖل ،٭ْ٘ َٛقع شتتًف يف تٓٛع٘ ْٚػاي٘ ٚأبٛاب٘.
ٚنـٌ َـٔ ٜعُــٌ َعٓـا ٜعُــٌ تڀٛعـا دعُــا يًُػـسٚي ايجكــايفٚ ،ايعُـٌ ايڀــٛعٞ
نُا تعًِ غري َكـُ ٫ ،ٕٛتـدزَ ٟتـٜ ٢ت ًـ ٢عٓـو ؾـاسبو .يهـِٓٗ َتفكـً،ٕٛ
ٚقــد بــريٛا دٗــٛدا نــبري ،٠ذنــست أصــا ٤أغًــبِٗ باملٓاضــباتٚ .بايتــاي ٫ ٞهــٔ
هلهرا َػسٚي إٔ ٜداز َٔ قبٌ غ ـ ٚاسد.
ٖٓٚــا أتكــدّ يصٜــٌ ايػــهس يهــٌ َــٔ ٜعُــٌ َعٓــا َباغــس ٠أ ٚبڀسٜكــ ١غــري
َباغــسٖٚ ،٠ــِ نــجري ٕٚعًــَ ٢ــد ٣عػــس ٠أعــٛاّٚ ،ياملــا ذنــستِٗ ســري ٚأثٓ ٝـ
عً ٫ٚ ،ِٗٝأْط ٢فكًِٗ ِٖٚ ،غـسناَ ٤جًـِٗ َجـٌ نتابٓـا ٚقساْ٤ـا َـٔ ايطـٝدات
ٚايطاد .٠املجكف يٝظ فسدا ،املجكف ضتٔ مجٝعا.
ٚغــهسا يهــٌ َــٔ ضــاِٖ يف اضــتُساز ؾــدٚزٖاٚ .يف ٖــرا املٓاضــبٜٓ ١بغــ ٞإٔ
أزفــع أصـــ ٢آٜــات ايػـــهس يصًَٝـــ ١ايعُــٌ ايدٚ٩بـــ ،١زغــِ َػـــاغًٗا ٚايتصاَاتٗـــا،
ايػاعس ٠ايكدٜس ٠ا٭ضتاذَٝ ٠اد ٠أب ٛغـٓب ،ايـف ايتشكـ بـاملجكف ضـَٓٚ ّ9100 ١ـا
شاي  .نُا نإ يًػاعس ٠خًٛد املڀًيب  َٔٚثـِ ايػـاعس ٠املبدعـْ ١ـٛاٍ ايغـا عًـ٢
ايتٛاي ،ٞدٚز َِٗ يف َتابعْ ١ػايات املجكف ٚإداز ٠أقطاَ٘ قبٌ ٖرا ايتـازٜق ،فًـُٗا
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التحزبة احلشبية
 - 3حتـــٝط بـــاملس ٤اسٝاْـــا ظـــسٚف

ـ ـ  ٙعًـــ ٢ا٫طتـــسار يف تٓ ُٝـــات أٚ

سسنات أ ٚأسصاإ ٖدفٗا ارت٬ف َٔ ٚاقع َصز  ١ُٖٓٝٚايتعطـف ٚاي ًـِ عًـ٢
اجملتُــع فٗــٌ نٓـ َٓ سيــا يف ســصإ ايــدع٠ٛ؟ أٜــٔ َٚتــٚ ٢ملــاذا تسنـ زفــام
ا٭َظ اذتانُي ايّٛٝ؟. 5
 ذنــست يف ضــ٪اٍ ضــابل ،ايتك ٝـ ســصإ ايــدع ٠ٛ٭َ ٍٚــس ٠يف ضــٛزٜا،
ْٗا ١ٜعاّ ٚ ،ّ0251اْت ُ يف ؾفٛفِٗ يف بداٜات عاّ  َٔ 50ايكسٕ
املٓؿسّ.
ناْ ـ فــرت ٠ازتبــاي ٞايتٓ ُٝــَ ٞتكڀعــٚ ١ستــدٚد ،٠عًــ ٢ايعهــظ َــٔ
ْػاي ٞداخٌ ايعسام قُٔ أسد ايتٓ ُٝات ايطس ١ٜنُـا تكـدّ .نٓـ أعـسفِٗ
داخـــٌ ايعـــسام ،يهـــٔ مل عتؿـــٌ أ ٟاتؿـــاٍ زصـــ ٞبٗـــِ .ثـــِ تسنـ ـ ايعُـــٌ
ايتٓ  ُٞٝ٭عهف عً ٢عًُ ٞايعًُٚ ٞايفهس ،ٟاْطـذاَا َـع تـٛدٗ ٞايجكـايف
ٚتڀًعات ٞاملطـتكبً ١ٝايڀاستـ ١اىل ايتذدٜـد ٚا٫ؾـ٬جٚ ،بكـ تـسبڀ ع٬قـات
ؾداقٚ ١أخَ ٠ٛع عدد نبري َٔ ايدعا ،٠خاؾ َٔ ١خكٓا َعِٗ

سب ١ايٓكاٍ

يف أنجــس َــٔ َٛقــع .هلــرا ايطــبب نــإ َٚــا ٜــصاٍ بعــض ٜؿــٓفچ عًــ ٢ســصإ
ايدع .٠ٛع٬قاتَٛٓ ٞع ٫ ،١تكتؿس عً ٢ايدعا ٠فكطٚ ،أزتـبط بؿـداقات َتٓٝـ١
َــع أؾــدقآٜ ٤تُــ ٕٛ٭ســصاإ أخــس ،٣إضــٚ ١َٝ٬غــري إضــ ،١َٝ٬يهــٔ أغــعس
بعكِٗ ٜس ّٚا٫ضاَ ٠٤ـٔ خـ ٍ٬ايتأنٝـد عًـ ٢اْتُـا ٞ٥ذتـصإ ايـدع ٠ٛبايـرات،
إَــا يعكــدْ ٠فطــ ١ٝأَٛ ٚقــف تعــس

يــ٘ ،أ ٚزد ٠فعــٌ ،أ ٚيكٝاضــ٘ املاقــ ٞعًــ٢

اذتاقسَ ،ع إٔ ا٭َـس شتتًـفٚ ،اخفـام ايـدعا ٠يف ايطـًڀٜ ٫ ١ـ ز إيغـا ٤تـازٜق
َٔ ايٓكاٍ ٚايتكشٝات ٚايطذٚ ٕٛايتػسٜد.
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ذنست إٔ تٛدٗ ٞفهـس - ٟثكـايف ،فًـٝظ يـدْ ٟػـار ٚاقـ خـ ٍ٬فـرت٠
إْتُا ٞ٥ذتصإ ايدع ٠ٛتٓ ُٝٝا ،ست ٢قَ ٌٝس ٠يًؿدٜل ايدنتٛز ضً ِٝاذتطـ
إٕ َادد ايغسبا ٟٚتسى سصإ ايدع ،٠ٛفكـاٍ( :يـٝؼ ٖـ ٛعـصإ ايـدعْ .)...٠ٛعـِ
نٓ عكٛا خاَ ٬ت ُٝٝا ،يهٓٓا أؾدقاٚ ٤أخٚ .٠ٛع٬قف بأغًـب ايعـساقٝي
بــاملٗذس (َــٔ مجٝــع ا٭ســصاإ ٚا ٫اٖــات) ع٬قــٚ ١دٜــَٚ ١ــا شاي ـ ٚ ،مل أتًــٛخ
بأَسا

املعازق.١

ٜ ٫دٍ مخٛي ٞايتٓ  ُٞٝعًٚ ٢دٛد َٛقف َٔ اذتصإ زغِ ٚدٛد َ٬س ات
أضاض ١ٝعً ٢عًُِٗ َٛٚاقفِٗٚ ،قد تطبب ْكد ٟهلِ مبػـانٌ نـجري ،٠يهـٔ
أدـد ْفطــَٓ ٞطـذُا أنجــس َـع ايجكافــٚ ١ايفهـس ،بــٌ ستـ ٢ايطٝاضــ ١ٝمبعٓاٖــا
ايعــاّ ،باعتبــاز ٟغ ؿــا َعازقــاٚ ،ايطٝاضــ ١دــصَ ٤ــٔ اٖتُــاَٚ ،ٞنتبــ
بايػــإٔ ايطٝاضــ ٞفهــسا ٚحتًــٚ ،٬ٝيــ ٞاؾــدازات بٗــرا ايػــإٔٚ .زغــِ تــٛدٗٞ
ايجكــايف يهــٔ مل اطتــسر يف أ ٟعُــٌ ثكــايف أ ٚؾــشف ٞيف َ٪ضطــات أســصاإ
املعازقــ ،١فٝبــد ٚإٔ يبعــٜٓ ٞفــس َــٔ ايتشــصإ ،خاؾــٚ ١أْــا أعــٝؼ تفؿــ٬ٝت
ايؿساعات بي ا٭سصاإ ايطٝاض ١ٝيف املٗذس.
املِٗ مل أتًٛخ بأَسا

ايتعؿب اذتصب ٞاير ٟتبتً ٞب٘ مجٝع ا٭سـصاإ بايعـامل

إَ ٫ــا ْــدز ،فأْــا  ٫أعــسف ايتش ـصٸإ ٭ ٟدٗــ ١أ ٚســصإٚ .أدــد أمجــٌ ع٬قــات ٞيف
ؾـشٝف ١املجكــف َـع شتتًــف ا ٫اٖـات ،فُٓــر ايٝـ ّٛا٭ ٍٚتبٓــ ٢املجكفـ ٕٛمب تًــف
َػازبِٗ املجكف ؾشٝف٪َٚ ١ضطٚ .١خٖ ٍ٬ر ٙايفـرت ٠ازتبڀـ بع٬قـات ٚيٝـدَ ٠ـع
مجًــَ ١ــٔ ايؿــدٜكات ٚا٭ؾــدقا ،٤بغــض ايٓ ــس عــٔ ا اٖــاتِٗ ،فــا٫سرتاّ ضــٝد
ايع٬قــٖٚ ،١ــرا أمجــٌ َــا يف ايع٬قــات اٱْطــاْ ١ٝايــف تــسفض ايتٓابــر عًــ ٢أضــاع
دٜـ أ ٚقــ َٞٛأ ٚفهــس .ٟتؿــً باضــتُساز زضــاٚ ٌ٥دٚد ٠دــدا َــٔ مجٝــع ايبًــدإ
ٚا٭ناد ٝات ٚي٬إ ادتاَعات .أسكس أغًب املٓاضـبات ايـف ادعـ ٢هلـا يف َدٜٓـ١
ضٝدْ ،ٞد ١ٜٝٓمل تًف ا٭دٜإٚ ،ثكاف ١ٝبهٌ أيٝافٗا.
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التضامح موقف
ٜ - 6ػهٌ ايتطاَ َٓٗذا سٝاتٝا يدٜو ف ٬ؾ ١نتاباتو تؿب يف ٖـرا
املكُاز ستٚ ٢إٕ اختًف ايعٓـاٚ ٜٔٚنـأْ ٞأزٖ ٣ـرا ايـٓٗر عبـاز ٠عـٔ زد ٠فعـٌ
قد عٓف غدٜد تعسق ي٘؟.6
 يٝظ ايتطاَ زد ٠فعٌ إمنا َٛقف َٔ اذتٝاٚ ٠ايعامل.
ايتطاَ اْغـسع يف ٚ ٫عٝـ ٞبفعـٌ ايرتبٝـ ١ايعاًٝ٥ـ ١املتطـاست .١نـإ ٚايـدٟ
ٚٚايــدتَ ٞتطــاستإ ،فُــج ٬ناْ ـ أَــ ٞتبعــح بٝــدٚ ٟأْــا ؾــغري َــا

ــٛد بــ٘

ٜداٖا ايهس  ١يعٛا ٌ٥نسدٖ ١ٜذـستِٗ ايطـًڀ ١اىل َـدْٓا ،عًـ ٢ايعهـظ َـٔ
َٛقف اٯخسٚ .ٜٔتطُ هلِ بدخ ٍٛبٝتٓا ٚايًعب َعٓا ،بٌ ٚتغـدم عًـ ِٗٝنـجريا.
نُـا إٔ ٚايـد ٟنـإ ٜٓــتٗر ْفـظ املـٓٗر يف تعاًَـ٘ َــع اٯخـس امل تًـفٚ ،يــٝظ
يدٜــ٘ ْصعــ ١أٜدٚيٛدٝــ ١زغــِ ايتصاَــ٘ ايــد . ٜفهاْـ تسبڀــ٘ ع٬قــات َتػــعب،١
دٜٝٓــا ٚقَٝٛــاٚ .ناْ ـ تــسبط عاً٥تٓــا ايهــبري ٠بع٬قــات َؿــاٖسَ ٠ــٔ َــراٖب
أخس .٣غ ؿٝا نٓ أتعايف َع ا٭نـساد نكَٝٛـٚ ،١نٓـ أزفـض اذتـسإ
قدِٖ زغِ ؾغس ض ٚ .قد ْٳُ عٓد ٟزٚج ايتطاَ  ،فهاْ زد ٠ايفعٌ أق٣ٛ
عٓدَا ايًع خـَ ٍ٬ساسًـ ٞايدزاضـ ١ٝخاؾـ ١ايعايٝـٚ ١املتكدَـ ١عًـ ٢عُـل زٚج
ايتٓابر ٚايتهفري يد ٣املـراٖب ا٫ضـ ١َٝ٬امل تًفـ ١عـ ايتـازٜقَٛ ،اقـف تبعـح
عً ٢ا٫مش٦صاش ٫ ،تؿدم إٔ َٖ ٤٫٪طًُٚ .ٕٛبعد اي٬ع ٞعً ٢نتابات ْكدٜـ١
شتتًف ،١خاؾ ١نتابات ايسَٛش ايفهس ١ٜايهبري ،٠نتب نتـاإ( :ايتطـاَ
َٓٚــابع اي٬تطــاَ  ..فــسف ايتعــاٜؼ بــي ا٭دٜــإ ٚايكافــات)ٖ .ــرٖ ٙــَٓ ٞاغــ٧
ثكاف ١ايتطاَ ٚ ،يٝظ ايعٓف ٖ ٛاملٓػأ ا٭ضاع ،فايعٓف ٜٛ ٫يـد إ ٫عٓفـا زمبـا
ٜه ٕٛأق ،٣ٛزغـِ أْـ ٞضـذي ضٝاضـ ٞضـٓٚ ،0223 ١تعسقـ يتعـرٜب غـدٜد
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عًٜ ٢د زداٍ أَٔ ايٓ ـاّ .يهـٔ  ٫أخفٝـو إٕ َـا سـدخ يف ايعـسام بعـد ضـكٛر
ايڀاغ ١ٝايطـفاج َـٔ عٓـف دعًـ اقتٓـع أنجـس بكـسٚز ٠ايتطـاَ بـي ا٭سـصاإ
ٚادتٗات ايطٝاضـٚ ، ١ٝأدعـ ٛيًتؿـاطَ ،ـٔ أدـٌ سكـٔ ايـدَاٚ ٤اضـتتباإ ا٭َـٔ.
أرٓ ٢إٔ ٜكـ ّٛايتطـاَ بـي غـعٛبٓا عًـ ٢أضـظ َتٓٝـ ٫ ١تعؿـف بٗـا ايعٛاؾـف
إبإ ا٫ستهانات ايڀاز.١٥

العنل واملهابسة
٪ٜ ٌٖ - 2ملـو ايٛاقـع املعٝػـ ٞاىل اذتـد ايـر ٟظتعًـو تعـٝؼ عـ ايهتابـ١
ٚايكسا ٠٤يف عامل َت  ٌٝخاٍ َٔ ايعٓف ٚا٫قڀٗاد بهٌ اغهاي٘؟.7
 يــٝظ ايٛاقــع املعٝػــٚ ٞزا ٤ذيــو ،إمنــا ٖــ ٛعًُــَٚ ٞطــٚ٪يٝفٚ ،غــغًٞ
ايػاغٌ يف اذتٝاٚ ،٠ئ أختً ٢عٓ٘.
ثِ مل ٜعد ايعٓف َت ٜ ٬ٝـا أبـا عًٝـاَ ،٤ـا ٚادٗتـ٘ بطـبب نتابـاتٚ ٞآزا٥ـٞ
نإ اقڀٗادا ٚعٓفا سكٝكٝي ،خاؾـ ١عٓـدَا تٴسَـ ٢بـا٫ضتساف ٚارتـسٚز عـٔ
امل أيٛف ،أ ٚتـتِٗ بايعًُاْٝـٚ ١ايً ٝايٝـٜٚ( ١كؿـد ٕٚبُٗـا املفٗـ ّٛايطـًيب املعـادٍ
يًهفس ٚا٫ذتاد ٚايتآَس قد ايد )ٜٔيف أدٛا ٫ ٤تڀٝل ذيـو ٫ٚ ،تفٗـِ َعاْٗٝـا.
ست ٢اتُٗ ْٞٛبايهفس.
يبعــا زمبــا ٖٓــاى َــٔ اعتــصٍ اذتٝــا ٠بعٝــدا عــٔ ايعٓــفٚ ،اْػــغٌ بايهتابــ١
ٚاملڀايعــ .١أَــا أْــا فأدــدْ ٞيف دٚاَــٖ ١ــر ٙا٭دــٛاَ ٤ــٔ خــ ٍ٬املتابعــ ١ايَٝٛٝــ،١
ٚايهتاب ١عٓٗاٚ .ايتعايف َع قشاٜا ايعٓف ٚاٱزٖـاإ ،يُٝـع أْٛاعـ٘ ،املطـً
ٚغري املطً َٚ .ا ٜٓػس يف ؾشٝف ١املجكف بٗرا ا ٫ا٪ٜ ٙند ذيو.
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أواصز إىضاىية
 - 5أسٝاْــا ْــسٚ ٣دــ ٙٛأغ ـ اف فٓهــسِٖٗ  ٫يطــبب ٚإمنــا يٛدــٚ ِٖٗٛيف
نـ ـ جري َـــٔ ا٭سٝـــإ صتـــد إٔ ٖـــر ٙايٛدـــ ٙٛختفـــ ٞخًفٗـــا ايبطـــايٚ ١ادتُـــاٍ
ٚا٭زعتٚ .١ٝيهٓ نًُا أَعٓ ايٓ ـس يف ٚدـ٘ َادـد ايغسبـا ٟٚاشداد ٜكٓٝـا إٔ
ٖرا ايٛد٘ ظتعًو حتب٘ ب ٬ض٪اٍ  ...فٌٗ ضبل ٚقاٍ يو أسدِٖ أْ ٞأنسٖو ٫
يػٚ ٤ٞإمنا ٭ْو َادد ايغسبا .. ٟٚنأْ أملچ اىل غَ ٤ٞا؟؟. 8
 غهسا ملػاعسى ايٓب ،١ًٝأْ إْطإ يٝب ْٚب ٌٝفتٓ س بٗرا املٓ از.
أَا عـٔ ضـ٪ايو ،فـ ٬غـو ٖٓـاى َـٔ عتُـٌ ْ ـسَٛٚ ٠قفـا ضـًبٝا ،نـسد٠
فعٌ ،أ ٚجملسد  ،ِٖٚأ ٚسطدا أٜ ٫ ٚڀٝل َٓذـصىٚ ،قـد ؾـسٸج بعكـِٗ بـريو،
يبعا سُٓٝا طتتًف ....أدد نجريا َٔ اير ٜٔاختًف َعِٗ فهسٜـا َـٔ ايتٝـازات
ايد ١ٜٝٓايتكًٝدٜ ١ٜكُس ٕٚي ٞسكـدا غسٜبـاٖ ٫ ،ـ ٛقـادز عًـَٓ ٢اقػـ ١ا٭فهـاز
ٚتفٓٝدٖاٜ ٫ٚ ،ڀٝل ايسقـٛأل يًشٝكـ ،١فٓٝكًـب عذـص ٙاىل َٛدـ ١سكـد َطـعٛز.٠
نِ أغفل عً ِٗٝخاؾ ١عٓدَا ايتكٚ ِٗٝاْ س اىل

ٗٸِ ٚدٚ ،ِٖٗٛزتـاَ٬تِٗ

يف زد ايطــٖ .ّ٬ــرا ٖــ ٛايتعؿــب املك ٝـ  ،ايــرٜ ٟعؿــف بع٬قاتٓــا .أْــا  ٫أدزٟ
نٝـــف ٜهـــسٖ ٙـــ ٤٫٪ايٓـــاع فكـــط ٭ْٗـــِ غتتًفـــَ ٕٛعٗـــِ فهسٜـــا؟ اْـــا أســـب
ادتُٝع ٫ ،أءٌ َػاعس نساٖٝـ ١أ ٚعدٚاْٝـ ١٭ ٟأسـد َعـاذ ا  ،خاؾـَ ١ـٔ
أختًف َعِٗ يف تٛدٗ ٞايفهس ٟايعكٝد .ٟأْـا أعتكـد إٔ اٯخـس ٜسضـِ َعاملـو،
ٜٚػ ـ ـ أخڀــا٤ى ،فٗــَ ٛسآتــو ٫ ،تطــتغ عٓــ٘ ،فهٝــف ضتكــد عًــَ ٢ــٔ
طتتًف َع٘ فهسٜا ٖٛٚ ،بايٓطب ١يٓا قسٚز ٫ ٠بد َٓٗا؟.
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جتزبة الكصة
 - 2تابع ـ ٴ ْؿٛؾــو فٛدــدتو ناتبــا زؾــٓٝا ذا زٜ٩ــَ ١تُٝــص ٠يف ٚؾــف
دٚاخٌ ايٓفظ ٚيهٔ نُا از ٣إٔ فًطف ١اذتٝاٚ ٠تٓاقكـاتٗا ضـسقتو َـٔ عـامل
ا٭دإ ٚأقشُتو يف عامل ايطٝاضٚ ١اجملتُع ..أ ٫تس ٣إٔ َٔ سل ا٭دإ عًٝـو إٔ
رٓش٘ ثًج ٞاٖتُاَو (ض٪اٍ اضتفصاش ٟأيٝظ نريو)؟؟.9
 أمجٌ َا يف ا٫ض ١ً٦اضتفصاشٖا.
غهسا يـو ٚأْـ تـدي ٞبػـٗاد ٠اعتـص بٗـا َـٔ أدٜـب َسَـٛم .أدـد يف ا٭دإ
َتطعا يًتعبري عٔ أفهازٚ ،ٟأدد فَ ٘ٝتع ١ايتعـبري ،خاؾـ ١ذت ـات ايتـد،ٜٔٚ
سٝح أعٝؼ اذتدخ يف نٌ دٛازس ،ٞنأْ ٞيف َطسج اذتٝا ،٠أ ٚعً ٢خػـب١
املطــسجٜ .ــا ضــٝد ٟايٛقـ نــايص٥بل  ٫تتطــتڀٝع اَ٫طــاى بــ٘ .نُــا أْــ ٞيطـ
سترتفا يٮدإ ،بٌ ٖ ٞأفهاز تٓطاإ تًكاٝ٥ا .أرٓـ ٢إٔ ٜتفذـس اٱهلـاّ ٚأنتـب
َا ٜطعد ايكاز .٨أَا إٔ أخؿـ ثًج ٞاٖتُاَ ٞيـٮدإ ..فٗـرا يًـب اضـتتفصاشٟ
فك ٬عٔ نـ ٕٛايطـ٪اٍ اضـتفصاشٜا نُـا أزدت .يـدَ ٟػـازٜع نتابٝـ ١أدـدٖا
أٖــِ ضتــٔ عادــَ ١اضــ ١هلــا يف ظــٌ ظــسٚف ايتبط ـ فٝــ٘ ا٭َــٛز ســد ايــتهفري
ٚايتٓابر .زمبا ٜطعف ايٛق نتاب ١زٚا ١ٜ٭سداخ عػتٗا سكٝك ١مل ٜڀًع عًٗٝا
ض ٣ٛايكًٚ ،١يف ْػسٖا فا٥د ،٠يهٓٗا تبك ٢أَٓٝـَ ،١ت٣ـ ٢تتشكـل؟  ٫أدزَ ٟـع
ٖر ٙاْ٫ػغا٫ت ايٛاضعٚ ١املُٗ.١
أَا عٔ ٚؾف ٞيدٚاخٌ ايٓفظ ايبػس ١ٜنُا أو يف ضـ٪ايو ،فتـاز ٠أدـد
َتعــٚ ١أْــا أنتــب سُٓٝــا أغــٛز يف دٚاخــٌ ايــٓفظ ،ايــتكط اغــازاتٗاٚ ،اتــسدِ
اعتا٤اتٗا ،عٓدَا قسأت ادتس ٚ ١ايعكاإ ،زا٥ع ١دضتٜٛفطـه ٞنٓـ أسـسف
إٔ  ٫تٓتٗ ٞايؿفشات ٚايساٜ ٟٚؿف ْفط ١ٝاجملسّ ٜٚغٛز يف أعُاقـ٘ٚ ،نٝفٝـ١
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تعاًَــ٘ َــع ا٭ســداخ ،ستــ ٢تــاز ٠أمخــٔ َــا ٖــ ٛاملػــٗد ايكــادّ ،أَ ٚــاذا ضــٝبٛج
سُٓٝا غتتً ٞبٓفط٘ ،أ ٚملاذا مل ٜرنس أغٝا ٤أخس ٣تتطـرت مبػـاٖد إْطـاْ ١ٝأٚ
غريٖاٜٛ ٫ .دد نايٓفظ ايبػـس ١ٜتعكٝـدا ٚعُكـا ،أْٗـا عـامل ش٥بكـ ٫ ٞهـٔ
اَ٫طاى بَُ٘ٗ ،ا ناْ عبكس ١ٜايڀبٝب أ ٚايٓفطاْ ٞأ ٚاوكل ا٭َ  .يهـٔ
ا٭دٜب قد ٜتفٛم عً ِٗٝبرنا ،٘٥سُٓٝا ٜعٝؼ اذتدخ بٓفط٘.
أيــر َــا يف ا٭دإ سايــ ١اٱعتــاٚ ٤اْ٫تكــاٍ يعــامل ا٫بــداي ،سٝــح ٜت٬غــ٢
اذتكٛزٚ ،تتدفل ايؿٛز ايػعس ١ٜبعفٖٝٚ ١ٜٛاّٚ ،تغدَ ٚتٛثبـا بهـٌ َػـاعسى
٫قتٓــاف ذت ـ ١ا٭بــداي ا٭نجــس تعــبريا ٚمجــا .٫إْــ٘ عــامل ضــشسٜٓ ،ٟطــاإ ٫
غعٛزٜا ،فًٝرتى ا٭دإ َٔ ظتد ْفط٘ َػغ ٫ٛبسؾف ايهًُات.
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قلل املضتكبل
َ - 01ا ٜػغًٓا يف ايٛق اذتاقس َٖ ٛا ٜدٚز يف َٓڀكتٓا ايعسب ١ٝبايـرات،
دَاز ،قتٌ ،تڀٗري عسقَٚ ٞرٖيب ٚاىل غري ذيو َـٔ ا٭َـٛز ايـف أفطـدت سايـ١
ايتعاٜؼ يف ٖر ٙاملٓڀك ١اذت َٔ ١ٜٛٝايعامل  ٖٛ َٔ ..املط ٍٚ٪عـٔ نـٌ َـا دـس٣
ٚظتسٟ؟.10
 يًد ٍٚب ٬اضتجٓاَ ،٤ؿاط ن  ،٣يف قٗ٥ٛا تت ر َٛاقفٗاٚ ،تكبط
ع٬قاتٗا بد ٍٚادتٛاز ٚايعامل.
َ ٖٞٚطتعد٫ ٠زتهاإ شتتًف ادتسا َٔ ِ٥أدٌ قُاْٗا ٚاواف  ١عًٗٝـا
ٚايدفاي عٔ أَٓٗا ايك ،َٞٛست ٢ي ٛاقتك ٢ا٭َس َصٜدا َٔ ضفو ايـدَاٖٚ .٤تـو
املبادٚ ٨ايكٚ .ِٝسُٓٝا تتكايع َؿاط بعض ايد ٍٚيف بًد َا ،أَٓ ٚڀكَ ١ع،١ٓٝ
ٜأخر ايؿساي أغها ٫شتتًفـ ،١فتٴطـتباج َكـدزات ايػـعبٚ ،تٓٗـاز بٓٝـ ١ايدٚيـ١
ٚايٓ ــاّ ايعــاّٖٚ .ــرا َــا عتؿــٌ اٯٕ يف ايعــسام ٚضــٛزٜا ٚايــ .ُٔٝفٗــر ٙايــدٍٚ
قش ١ٝتكايع َؿاط بعض ايد ٍٚاٱقًٚ ١ُٝٝايدٚي .١ٝفًـٝظ ٖٓـاى قـَٚ ِٝبـاد٨
ٚأخــ ٠ٛيف ايطٝاضــ ،١ٝبــٌ ؾــساعات َطــتُس ٠عًــ ٢ايٓفــٛذٖٚ .ــرا أٖــِ ا٭ضــباإ
نُــا أعتكــد ٚأخڀسٖــاٚ .بايتــاي ٞفُؿــاط ايــد ٍٚأســد أضــباإ رــصم بًــدآْا،
َٚأضا ٠غعٛبٓا ،بٌ ْٖ ٞهبتٗا عٓدَا تكُشٌ ايكٚ ِٝاملباد.٨
د ٫ ٍٚد ٜٔهلا ٫ٚ ،ق ٫ٚ ،ِٝأخ٬م ،تعـٝؼ غـعٛبٗا بسفـاٚ ٙضـعاد ،٠بُٓٝـا
تعــٝؼ غــعٛبٓا ْهبــ ١بعــد أخــس ٣بطــبب ضٝاضــتَِٗٚ ،ؿــاذتِٗ ايكــرز .٠فُــٔ
ايطراد ١إٔ ٜجل غعب بدٚي ١أخس.٣
ٖٚرا أقٚ ٣ٛأٖـِ ضـبب ٚزاَ ٤ـا عتـدخ يف املٓڀكـَ ١ـٔ ْصاعـات ،فههـ
أٚاؾس ا٭خٚ ٠ٛايت٬سِ ايٛي َٚ .صق اذتٝاتي ا٫دتُاعٚ ١ٝايطٝاض.١ٝ
 - 10ا٭ضتاذ ءٛد ٟايهٓاْ.ٞ
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ٖٓٚاى أٜكا أضباإ َفاد ١٦فاقُـ ا٭ٚقـايٚ ،يعبـ دٚزا ضـًبٝا يف اعـاد٠
زضِ خازيـ ١ايع٬قـات ٚايتٛاشْـات ،نُـا بايٓطـب ١يًسبٝـع ايعسبـ ،ٞايـر ٟاْتٗـ٢
بطكٛر سهَٛات تْٛظ َٚؿس ٚيٝبٝا ٚأزبو ايٛقـع يف املٓڀكـٚ ،١نـإ ضـببا
ملصٜد َٔ ايتدخ٬ت ارتازد ١ٝبػهٌ َباغس ٚغري َباغـسٚ .أٜكـا ظٗـٛز ايدٚيـ١
اٱضـــ( ١َٝ٬داعـــؼ) نـــإ َٚـــا شاٍ عـــاََُٗ ٬ـــا يف خًـــط ا٭ٚزامٚ .أقـــٝف
يٮضــباإ املتكدَــ ١أٜكــا قــعف ايــد ٍٚايؿــغري ٠عطــهسٜا ٚاخرتاقٗــا آَٓٝــا،
ٚٚدٛد د ٍٚق ١ٜٛيُٛس ١حتٝط بايد ٍٚايعسب ١ٝنإٜسإ ٚتسنٝاٚٚ ،دٛد ثسٚات
ايٓفط ٚايغاش ٚاملـٛاد ا٭ٚيٝـ ١يف املٓڀكـ ١ايعسبٝـ ١ايـف تػـذع ايـد ٍٚا٭خـس ٣عًـ٢
غصٖٚا ٚاضتغ٬هلا .إقاف ١اىل بطـاي ١غـعٛإ املٓڀكـ ١ضٝاضـٝاٚ ،ضـرادٚ ١عٗٝـا
ايد . ٜفٗر ٙزتٌُ ا٭ضباإ ٚزاَ ٤ا عتدخ اٯٕ َٚطتكب.٬
ايؿــساي ايــدا٥س يف ضــٛزٜا ،ؾــساي َؿــاط بــي ايــد ٍٚاملعٓٝــ ،١بُٓٝــا ٜعتكــد
ايبعض أْ٘ ؾساي َرٖيب أ ٚضٝاضـ .ٞايؿـساعات ايطٝاضـٚ ١ٝاملرٖبٝـ ٫ ١تٓهـس
يهٓٗا

ًٝات يؿساعات أعُل .فدٚيتا قڀس ٚايطـعٛد ١ٜتسٜـدإ اضـتبداٍ ْ ـاّ

ايــسٝ٥ظ بػــاز ا٭ضــد عهَٛــ ١ضــٛز ١ٜأخــس ٣تكــُٔ َؿــاذتٗا َٚــسٚز ايغــاش
ارتًٝذ ،ٞاىل أٚزبـا (قڀـس  -ايطـعٛد - ١ٜا٭زدٕ  -ضـٛزٜا  -تسنٝـا  -أٚزبـا) .يف
َكابٌ دبٗ ١إٜسإ ٚزٚضٝا ايف تؿس عً ٢بكا ٤ا٭ضد نشًٝف قٜ ٟٛكُٔ َسٚز
ايغــاش اٱٜساْــٚ ٞايسٚضــ ٞاىل أٚزبــا (إٜــسإ  -ايعــسام  -ضــٛزٜا  -تسنٝــا  -اٚزبــا).
فتكايعـ َؿــاط ايــد ٍٚيف ضــٛزٜا ٚس ـٌٸ ايــب .٤٬يهــٔ ايــسٝ٥ظ ايطــٛز ٟبػــاز
ا٭ضـــد زفـــض ايڀًـــب ارتًٝذـــ ٞيؿـــاط سًفا٥ـــ٘ ايـــسٚع ٚاٱٜـــساْٝي ،فتفذـــس
ايكتاٍٚ ،زاس َانٓ ١اذتسإ تٛظف نٌ غ ،٤ٞمبا فٗٝا ايطٝاض ،١اٱعـ،ّ٬
ايد ،ٜٔقد ضـٛزٜاٚ ،اْڀًـ ايدعاٜـ ١عًـ ٢ايٓـاعٚ ،زاسـ أعـداد ٖاً٥ـ ١تـدخٌ
ضــٛزٜا ،يؿــاط ٖــرا ايڀــسف أ ٚذاى ،خاؾــ ١داعــؼ ،بــدٚافع غــت .٢فٗــرا ٖــٛ
اهلــدف ا٭ضــاع ثــِ تػــابه ا٭ٖــداف ايطٝاضــٚ ١ٝا٫قتؿــادٚ ١ٜا٫ضــرتاتٝذ١ٝ
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دتُٝع ا٭يساف مما عكد ايٛقع أنجس.
ٜٚبك ٢ايػـعب ارتاضـس ا٭نـ  ،ضـٛا ٤يف ايعـسام أ ٚضـٛزٜا أ ٚايـ ُٔٝأ ٚأٜـ١
دٚي ١أخسٚ .٣يٮضف إٔ بعض ايٓاع  ٜٓسر يف اذتسإ باعتبازٖا سسبا دٜٝٓـ ١أٚ
َرٖبٝــٖٚ ،١ــر ٙضــراد ١فاقعــ ،١تطــاِٖ يف ت ٜسٖــا َانٓــ ١اٱعــٚ ّ٬بطــاي١
ايٓاعٚ ،زدٌ ايد ٜٔايرٜ ٟػسعٔ اذتسٚإ ٚايكتٌ ،بفتاٚاٚ ٙخڀابات٘ اوسٸق،١
نُــا بايٓطــب ١يــبعض املًٝػــٝات ايعساقٝــ ١املطــًش ١ايــف تسن ـ بًــدٖا ٚزاس ـ
حتازإ داعؼ يف ضٛزٜا خٛفا عً ٢املكدضات ايػٝع....١ٝ
ٚامل٪مل إٔ ن ٬ايڀسفي املتؿازعي صت يف إظتـاد َـٔ ٜكاتـٌ بايٓٝابـ ١عٓـ٘
يف ضٛزٜا ،فاضتغٌ ارتًٝر بعض أيـساف املعازقـ ١ايطـٛز ،١ٜإقـاف ١إىل داعـؼ
ايڀــاَ أضاضــا يًطــًڀٚ ١بطــط ايٓفــٛذ ايــدٚ ، ٜاملعــاد ٟيًُــراٖب اٱضــ،١َٝ٬
بُٓٝا ٚظف إٜسإ سصإ ا

يبٓإ ٚبعض ايفؿا ٌ٥ايعساق ١ٝاملطًش ١يتٓٛإ عٓٗـا

يف اذتسإ املطتعس .٠فأْ ١ٜراي ١إٔ تبك ٢غعٛإ ٚسهَٛات ايـد ٍٚاملتؿـازع ١يف
َأَٔ َٔ اذتسإ ٚتداعٝاتٗا ،بُٓٝا تطشل غعٛبٓا َٔ أدٌ َؿاذتِٗ ايك١َٝٛ؟.
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اإلصالو زيً ورمحة
 - 00يف َٜٓٛا ٖرا ْطُع ايهجري َٔ َطُٝات يتٓ ُٝـات إضـ ١َٝ٬أسـصاإ
ُ َٓٚات ٚمجاعات ٚنًٗا تكتٌ باضِ اٱضٚ ّ٬ايعكٝدٚ ٠املرٖب فهٝف ْكٓـع
اٯخـس ٜٔأ ٕ اٱضـ ّ٬دٜـٔ زءـٚ ١تطــاَ ٚعـدٍ ٚستبـ ١بُٓٝـا املطـًُ ٕٛأْفطــِٗ
ٜكتٌ بعكِٗ ايبعض؟.11
 إغهايَ ١ٝعكد ٠فع ،٬ضببٗا:
أ٫ٚڄ :تعــدد ايكــسا٤ات يًــدٚ ،ٜٔاخــت٬ف ايفٗــِ ايــد ٜيًــٓـ .ثاْٝــاٚ :دــٛد
َسدعٝات (ايكسإٓ ٚايطري )٠رد ادتُٝع بايػسع ،١ٝبطـبب َسْٚـ ١ايـٓـ ايـدٜ
ٚافتكاز ايٓاع اىل اذتد ا٭دْ َٔ ٢أدٚات ايبشح ايعًُ ،ٞيرا ادتُٝع ٜسْ ٣فط٘
عًـــ ٢ســـل ٚاٯخـــس عًـــ ٢بايـــٌ ،ستـــ ٢زاسـ ـ ادتُاعـــات ايتهفريٜـــ ١تهفـــس
اٯخـــس ،ٜٔبـــٌ تهفـــس بعكـــٗا اٯخـــسٚ ،تطـــتب ٝدَـــا ِٖ٤اضـــتٓادا اىل ْفـــظ
املسدعٝاتٚ .اذتكٝكٜٓ ١بغ ٞفِٗ ايٓـ ايدٚ ٜفكا ي سٚفـ٘ٚ ،آيٝاتـ٘ .فـ ٬فعًٝـ١
٭ ٟسهـــِ تغـــري َٛقـــٛع٘ٚ ،غايـــب ا٭سهـــاّ ايػـــسع ١ٝنأسهـــاّ اذتـــسإ
ٚايكتاٍ غتـ َٔ عاؾـس ايـٓيب َـٔ ارتؿـ ٫ٚ ،ّٛرتـد ملـا بعـد ايـٓيب ايهـس.ِٜ
ٖٓٚاى آيَٓٚ ١ٝاٖر يفِٗ ايٓـ ايـد ، ٜيهـٔ يٮضـف نـٌ ا ـا ٙيـٛي ايـٓـ
بايهٝفٝــ ١ايــف ختــدّ َؿــاذت٘ خاؾــ ١ايطٝاضــَٗٓ ١ٝــا .فايطٝاضــ ١يعب ـ دٚزا
نبريا يف اعاد ٠فِٗ ايد ٜٔبڀسٜك ١ختدّ َؿاذتٗا.
أَــا بايٓطــب ١يًكطــِ ايجــاَْ ٞــٔ ايطــ٪اٍ ،فٓشتــاز اىل شخــِ ثكــايف ٚإعَ٬ــٞ
يرتغٝد ٚع ٞايٓـاع بٗـر ٙاذتكـا٥ل .أغًـب ايٓـاع ٜكًـد ٕٚزدـٌ ايـد ٜٔيف فُٗٗـِ
يًدٖٚ ،ٜٔرَ ٙعكً ١عٓدَا ٜه ٕٛزدٌ ايدَ ٜٔتڀسفا أ ٚضـاذدآٖ .ـاى أنجـس
َٔ ضتي آ ١ٜختـ ا يتطاَ غٝبٗـا ايٓطـق ،فكـايٛا إٕ آٜـ ١ايطـٝف ْطـ

 - 11ا٭ضتاذ ءٛد ٟايهٓاْ.ٞ
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ٖر ٙاٯٜات ...فٌٗ ٜعكٌ إٔ نٌ آٜات ايسءٚ ١املٛد ٠تٓط ٗا آْ ١ٜصي يف ظسف
خاف؟ ٖرا غري ممهٔ َع ٚدٛد آٜات ستهُـات تعـد َسدعٝـْٗ ١اٝ٥ـ ١يف فٗـِ
ايٓـ ٚفكا يًُٓٗر ايكسآْ ،.ٞإقاف ١اىل عدّ ٚدٛد دي ٌٝقسآْـ ٞعًـَ ٢ـا ٜكٛيـٕٛ
إمنا ٖ ٞزغب ١ايطًڀات اذتانُ ١ن ٞتطتب ٝدَاَ ٤عازقٗٝا .أرٓـ ٢ا٫يـ٬ي
عً ٢ايفؿٌ ا٭خري َٔ نتاب ٞايتطاَ َٓٚابع اي٬تطاَ  ..فسف ايتعـاٜؼ بـي
ا٭دٜإ ٚايجكافات ،فٗ ٛشتؿـ هلر ٙايٓكڀ ١بايرات.
املػـــهً ١ا٭نجـــس تعكٝـــدا ،إٔ مجٝـــع ادتٗـــٛد يف تسغـــٝد ٚعـــ ٞايػـــعٛإ
إعَٝ٬ــا ســ ٍٛاٱ ضــٚ ّ٬قُٝــ٘ اٱْطــاْ ،١ٝباتــ َ ٫ؿــادٜل هلــا َــع اضــتُساز
ادتسا ِ٥اٱزٖاب ،١ٝيف َٓايل شتتًف ١يف ايعـاملٚ ،بـات اضـِ اٱضـٚ ّ٬املطـًُي
جــٌ زعبــا سكٝكٝــا يــبعض ايػــعٛإ ،فهٝــف ْكــٓعِٗ بطــُاست٘ َــع اضــتُساز
داعؼ يساُٗ٥ا باضِ ايدٚ ٜٔايكسإٓ؟ إْٗا َعكً ،١حتتاز إىل دٗٛد دباز.٠
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احلزنات اإلصالمية واحلهه
 - 09أ ٫تسَ ٣ع ٞإٔ ا٭سـصاإ اٱضـ ١َٝ٬نًـٗا بـ ٬اضـتجٓآٜ ٤ڀبـل عًٗٝـا
ٚؾف اٯ ١ٜايهس َ( ١جٌ اير ٜٔءًـٛا ايتـٛزا ٠ثـِ مل عتًُٖٛـا نُجـٌ اذتُـاز
عتٌُ أضفازا)؟

12

 يٮضف تعد

سب ١اٱضَٝ٬ي يف اذتهِ فاغً ١باَتٝاش.

خاؾــ ١اٱضــَٝ٬ي يف ايطــًڀ ١زآٖــا ،سٝــح أظٗــسٚا ضــًٛنٝات  ٫ر ـ
يٲضــٚ ّ٬أخ٬قــ٘ ٚقُٝــ٘ٚ .ا٭ضــباإ َتعــدد ،٠فــبعض اٱضــَٝ٬ي اتكـ أْــ٘ ٫
دٜـٔ يـ٘ إي٬قـاٚ ،قــد اْهػـف خـٛا ٤تكـٛا ٙبــأٍٚ

سبـٚ .١آخـس اضـتغٌ ايفتــا٣ٚ

ايفكٗ ١ٝيت ٜس ضسقات٘ َٔ أَٛاٍ ايدٚيٚ ١ايػعبٚ ،قد ضاعدِٖ عً ٢ذيو فتا٣ٚ
فكٗــاٜ ٤تعــاًََ ٕٛــع أَــٛاٍ ايدٚيــ ،١باعتبازٖــا "زتٗٛيــ ١املايــو" ،أ ٚاختؿــاف
اٱَاّ املعؿ ّٛمبًهٝتٗا ،أ ٚأْٗا "بَ ٝـاٍ املطـًُي"ٖٚ ،ـَ ٞغتؿـبَ ١ـٔ قبـٌ
ايطــًڀ ١اي٬غــسع ١ٝيف ْ ــسِٖ .فٓٝشؿــس ســل ايتؿــسف بٗــا بايفكٝــ٘ أ ٚزدــٌ
ايد .ٜٔفٝهف ٞيتًُهٗا ٚفكا يبعض ٖر ٙاٯزا ٤دفع سكٗا ايػـسعٚ .ٞثايـح زاج
ٜطتغٌ ٚظٝفت٘ فٝڀايب بٓطب ١يف ايعكٛد ايتذاز ١ٜاملط ٍٚ٪عٓٗاٚ ،أضـايٝب قـرز٠
نجري .٠فاْعهظ نٌ ٖرا عًـ ٢ايـد ٜٔبـٌ عًـ ٢مجٝـع اٱضـَٝ٬ي ٚاملتـدٜٓي،
خاؾٜ ِٖٚ ١ػاٖد ٕٚاضتُات ١ا٭سصاإ اٱض ١َٝ٬عً ٢ايطًڀ.١
ٚيٮضــــف إٔ ادتُٝــــع (إضــــٚ َٕٛٝ٬غــــري إضــــَٝ٬ي) يف ايطــــًڀٚ ١خــــازز
ايطـــًڀ ،١تعـــاًَٛا َـــع أَـــٛاٍ ايدٚيـــ ١ايعساقٝـــ ١مبٓڀـــل ايغُٓٝـــ ،١فاضـــتباسٖٛا
ٚاضتأثسٚا بٗا هلِ ٚيعػريتِٗٚ ،خاؾَ ١عازفِٖٗٚ ،هرا أثس ٣عـدد نـبري َـٔ
ايطٝاضٝي باملاٍ اذتسآّٖٚ .اى دٚافع أخس ٣يًفطـاد ،نايتػـسٜعات ٚايكـٛاْي
ايــف غــسعٓ ايفطــادٚ ،ازتفــاي ايسٚاتــب ٚامل ؿؿــاتٚ ،ايطــسقاتٚ ،ايعكــٛد
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ايباٖ ٚ ،١ايعكٛد ايهاذب.١
بكڀــع ايٓ ــس عــٔ ضــًٛى اٱضــَٝ٬ي يف اذتهــِ ،فــإٕ إغــهاي ١ٝايــدٜٔ
ٚايطــًڀ ١إغــهايَ ١ٝعكــد ،٠عٓــدَا ٜتعاَــٌ اٱضــَ َٕٛٝ٬ــع ايــد ٜٔعًــ ٢أضــاع
اي٬قات٘ يف ا٭سهاّ فٝعذص ٕٚعٔ تهٝٝف ا٭سهاّ َع ايٛاقع فٝشؿـٌ بـٕٛ
غاضــع ٜفكــ ٞاىل تــرَس ايٓــاع َــٔ ايــدٚ .ٜٔاملػــهً ١بايٓطــب ١هلــَ ٤٫٪ػــهً١
ٚعـٚ ،ٞعــدّ ادزاى َكاؾـد ايػــسٜعٚ ١غاٜاتٗــا ،فٝتػـبج ٕٛمبؿــادٜل تازغتٝــ،١
بعــد

سٜــدٖا عــٔ تازغتٝتٗــا ٚظسٚفٗــا ايصَاْٝــٚ ١املهاْٝــٚ .١ا٭ســس ٣بٗــِ إٔ

ٜتُطهٛا باملبادٚ ٨ايغاٜاتٖٚ .را َا سؿٌ بايٓطـب ١يـداعؼ أ ٚبعـض ايتذـازإ
ايبطٝڀ ١يٲضَٝ٬ي يف ايطڀًٚ ،١ي ٛبؿٛز ٠غري َطتكً.١
بٌ ا٭ْه ٢إٔ بعكا زاج ٜطتبد باضِ ايد ٜٔنُا سؿٌ يٲخـٛإ املطـًُي
يف سهَٛــ ١ستُــد َسضــ ٞاوــدٚد ٠يف َؿــس ،أ ٚبايٓطــب ١يٜ٫ٛــ ١ايفكٝــ٘ ايــف
تؿـادز مجٝــع اذتكــٛم  ٚعــٌ ايفكٝــ٘ فــٛم ايكــاْٚ ٕٛايدضــتٛز ٚأٚىل بايٓــاع َــٔ
أْفطِٗ ،فته ٕٛي٘  ١ٜ٫ٚعً ٢ا٭َٛاٍ ٚا٭عسا

ٚايكساز ايطٝاض.ٞ

نٓ ـ َــٔ ايٝــ ّٛا٭ ٍٚقــد اغــرتاى ا٫ضــَٝ٬ي يف ايطــًڀ ،١قً ـ ٭ســد
قٝــاد ٟســصإ ايــدع ٠ٛيف بداٜــ ١ايطــكٛر :عًــ ٢ايــدعا ٠إ ٜٓــأٚا بأْفطــِٗ عــٔ
اذتهــِ سايٝــا  ..ايٛقــع ًَتــبظ ،نــٜ ٫ ٞطــكط ايــد ٜٔبٓ ــس ايٓــاع بطــبب
تؿسفاتِٗ .فكاٍ :عٔ َاذا تتشدخ ٜا أخٞ؟ تعاٍ ٚاْ س هلفـتِٗ يًطـًڀٚ ١اضـتّ٬
املٓاؾب بدٚاي غتٚ ،٢ت ٜسات شتتًف ،١تعاٍ ٚاْ ـس يفـٚ ٕ٬فـٚ ٕ٬قتاهلُـا َـٔ
أدٌ املٓاؾب.....
اتفــل َعــو ســ ٍٛإخفــام اٱضــَٝ٬ي يف حتُــٌ َطــٚ٪يٝاتِٗ ايتازغتٝــ ،١بــٌ
ٚفػًِٗ يف ايطًڀ ،١خاؾَ ١ـٔ زاج ٜطـتبد بـاذتهِ حتـ ذزا٥ـع غـت ،٢يهـٔ
ا٭َس غاٌَ هلِ ٚيغريِٖ ،بٌ أغًب ايطٝاضٝي ايعساقٝي.
يكــد ْــأ ٣ا٫ضــ َٕٛٝ٬عــٔ زضــاي ١ايطــُا ٤حتــ اغــسا ٤ايطــًڀٚ ،١قــغط
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املؿاط اذتصبٚ ١ٝايفٚ ،١ٜٛ٦أؾبشٛا َجا٫ڄ ض٦ٝا ع ايتازٜقٚ .ست ِٖ َٔ ٢خازز
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العزب والعيف
 - 05نٝف تسد عًٜ َٔ ٢ك ٍٛإٕ ايعسإ أَ١څ  ٫تعـسف نٝـف تـب ٚتعـسف
نٝف تكتٌ بعكٗا ايبعض  ٫ٚتطتڀٝع سهِ ْفطٗا بٓفطٗا ٚي ٫ٛزضاي ١ستُد
بٔ عبدا

عً ٘ٝايطَ ّ٬ا نإ ايعسإ ا ٫قباٜ ٌ٥غص ٚبعكٗا بعكا؟.13

 ناْ اذتٝا ٠قا ١ُ٥آْراى عً ٢ايكٚ ٠ٛايعٓف.
ٚناْ ايبدا ٖٞ ٠ٚايطـُ ١ايڀاغٝـ ،١غـري إٔ بعـض ايػـعٛإ اضـتڀاع إٔ
ختـــسز َـــٔ سايـــ ١ايبـــداَ ٠ٚبهـــساٚ ،ت٪ضـــظ سكـــازَ ٠ـــٔ خـــ ٍ٬بٓـــا ٤املـــدٕ
ٚايتذُعــات ايطــهٓٚ ،١ٝبايفعــٌ ناْ ـ حتــٝط باملٓڀكــ ١ايعسبٝــ ١قبٝــٌ ظٗــٛز
اٱضــ ّ٬دٚيتــا ايغطاضــٓٚ ١املٓــاذز .٠أَــا ايعــسإ فــ ٬تٛدــد َعــامل تازغتٝــَُٗ ١ــ١
تػٗد يٛدٛد سكاز ٠ختؿِٗ نعسإ ،زمبا باضتجٓاَ ٤ه ١٭ْٗا َسنص

ازٟ

ٚدٚ ٜثكايف .بٌ يٮضف إٔ ايعسإ زغِ إض َِٗ٬عادٚا اىل َا ناْٛا عً ٘ٝبعـد
ٚفا ٠ايسض ٍٛيف تػبجِٗ بايكٚ ٠ٛايعٓف ٚرطهِٗ بتكايٝد ايبدا ،٠ٚست ٢أزغُٛا
ايٓؿٛف ايد ١ٜٝٓمبطاعد ٠زداٍ ايد ٜٔعً ٢دعِ َٛاقفِٗ ٚضًٛنِٗ ايدَ.ٟٛ
قً يف سٛاز َع ٞضابكاْ " :تفاخس داُ٥ا مبا أڂصتص يف ايعؿٛز ا٭زبع ١ا٭ٚىل
يف زتــــاٍ ايعًــــْٓٚ ،ّٛطــــ ،٢أٖ ٚهــــرا أزادٚا يٓــــا إٔ ْٓطــــ ،٢إٔ اذتكــــاز٠
اٱضـــ ١َٝ٬قاَـ ـ عًـــ ٢ايعٓـــفٚ ،ايطـــٝف ٚقڀـــع ايـــسٚ٩عٚ ،قُـــع املعازقـــ،١
ٚاقؿــاٗ٥اَ .ــٔ ٜكــسأ ايتــازٜق ٜعذــص عــٔ إسؿــا ٤عــدد قتً ـ ٢املطــًُي بطــٛٝف
املطــًُي فكــ ٬ٶعـــٔ غريٖــِٖ .ـــرا ٖــ ٛادتاْــب املطـــهٛت عٓــ٘ يف اذتكـــاز٠
اٱضـــٚ ،١َٝ٬طتػـــَ ٢كازبتـــ٘ خٛفــاڄ َـــٔ ايڀعـــٔ بكداضـــت٘ ٫ .هـــٔ رتًٝفـــ١
املطـــًُي إٔ ٜكـــرتف نـــٌ ٖـــر ٙادتـــسا ِ٥يـــ ٫ٛفكٗـــا ٤ايطـــًڀإ ،ممـــٔ نـــاْٛا
ٜٴػــسعٓ ٕٛتؿــسفات٘ ٚضــًٛن٘ ،فٝكُــع باضــِ ايــد ٜٔنــٌ ؾــٛت َعــاز  .يكــد
 - 13ا٭ضتاذ ءٛد ٟايهٓاْ.ٞ
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اقرتف ايفكٗا ٤دس  ١ن  ٣عٓـدَا سٛيـٛا ايؿـساعات ايطٝاضـ ١ٝاىل ؾـساعات
د ،١ٜٝٓف زٚا قتٌ املعازق ١باعتبازٖا خسٚداڄ عً ٢ايدٚ ٜٔضًڀت٘ ايػسع."١ٝ

متاهات الحقيقة ()1

42

الضياصة واملضتكبل
 - 00عؿس املعذصات قد ٚىل فٌٗ َٔ َعذص ٠تعٝد ايعسإ اىل زغدِٖ؟

14

 ا٭َس َسٖ ٕٛبٛعٖ ٞر ٙايػعٛإ ٚؾ٬ج اذتهَٛات.
َٚــد ٣اضــتفادتِٗ َــٔ

ــازإ ايبًــدإ ايغسبٝــ ،١خاؾــٚ ١ا٭َــس بــات ضــٗ٬

بٛاضـــڀٚ ١ضـــا ٌ٥ا٫تؿـــاٍ اذتدٜجـــٚ ١أَهاْٝـــ ١ايتعــسٸف عًـــ ٢أضـــايٝب سٝـــاتِٗ
َٓٚذــصاتِٗٚ ،أداٗ٥ــِ ايطٝاضــٚ .ٞعًــ ٢ايٓ بــ ١ايعسبٝــ ١إٔ تبــرٍ أنجــس َــٔ أدــٌ
تٛعٝــ ١ايػــعٛإ ٚتسغــٝد ٚعــ .ِٗٝيهــٔ ٜبــد ٚإٔ ا٭َــس َــا شاٍ ؾــعبا َــع ٚدــٛد
سهَٛات َطتبدَٚ .٠ا مل تٓٗض أ ٫ ٚأقٌ تطاعد تًو اذتهَٛات عً ٢اغاع١
ٚعــ ٞسكــاز ٟددٜــد ،يــٝظ ٖٓــاى أَــٌ يف ا٫ؾــ٬ج قسٜبــا .بــٌ نٝــف تفطٸــس
اطتـــسار ٖـــرا ايعـــدد ايهـــبري َـــع ايتٓ ُٝـــات ايتهفريٜـــٚ ١ممازضـــتِٗ يًعٓـــف
ٚاٱزٖــاإ بأبػــع ؾــٛزٙ؟ ضتــٔ عادــ ١ملسادعــ ١درزٜــ ١يجكافتٓــا َٚتبٓٝاتٓــا بــٌ
ٚعكا٥دْا ٚدٜٓٓا.
ٚ - 03فكـــا جملسٜـــات ا٭َـــٛز اٯٕ يف ضـــٛزٜا ٚايعـــسام ٖـــٌ تـــس ٣إٔ خازيـــ١
ضاٜهظ بٝه ٛايف َك ٢عًٗٝا َ ١٦ضتتغري بعد اْهػاف غباز املعازى؟.15
 أعتكد إٔ

اٚش ايد ٍٚاٱقً ١ُٝٝبات ؾعبا.

خاؾ ١بايٓطب ١يرتنٝا ٚإٜسإٚ .زغِ ٚدٛد َ َ٬نُا بايٓطب ١اىل مشـاٍ
ايعــسام يهــٔ يــٝظ ٖٓــاى دــصَّ ،ــا شايـ ا٭َــٛز غــري دًٝــ ١مبــا فٝــ٘ ايهفاٜــ.١
ٚنٌ غ ٞستتٌُ يف ايطٝاض ،١فُا تكتكَ ٘ٝؿاذتِٗ ٚا٭َٔ ايك َٞٛيـب٬دِٖ
ٜٓفرْٚــ٘ .بايفعــٌ ؾــدزت تؿــسعتات بػــإٔ ايتكطــَ ِٝــٔ قبــٌ َطــٚ٪يي عــسإ
 - 14ا٭ضتاذ ءٛد ٟايهٓاْ.ٞ
 - 15ا٭ضتاذ ءٛد ٟايهٓاْ.ٞ
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ٚأداْب ،سٝح أندٚا إٔ ضٛزٜا ٚايعسام ئ تعٛدا يطابل عٗدُٖا دٚيَٛ ١سٸـد.٠
يهٔ َا ٖ ٛدٚزْا يف املعادي١؟ ظتب إٔ ته ٕٛيٓا نًُ ،١فايػعٛإ قـادز ٠عًـ٢
اضكار امل٪اَسات ست ٢ايدٚي.١ٝ
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مضتكبل السولة العزاقية
َ - 06اَٖ ٛطتكبٌ ايدٚي ١ايعساقٝـ ١ايـف ضتٓػـأ ٚفكـا يً ازيـ ١ادتدٜـد،٠
ٌٖ بسأٜو ضٝتش ٍٛايعسام اىل َا ٜعسف بد٬ٜٚت املدٕ؟.16
 ستَ ٢ع عدّ حتكل ذيو فٗٓاى زغب ١داد ٠بايٓطب ١يٮنساد مشا.٫
ٚقد أعًٓٛا عٔ إدسا ٤اضتفتا ٤عً ٢ا٫ضتكٚ ،ٍ٬زغِ قُإ ايٓتٝذ ١يؿاط
ا٫ضتك ،ٍ٬ف ٬اضتك ٍ٬إ ٫بػسٚر ؾـعب ١قـد تفكـ ٞإىل اضـتعبادِٖ َـٔ قبـٌ
سهَٛــات ايــد ٍٚايه ـ  ٫ .٣هــٔ يٮنــساد ارتــسٚز عًــ ٢اٱزاد ٠ايدٚيٝــ١
ٚاٱقًُٝٝـــٖٓٚ ،١ـــاى َؿـــاط اضـــرتاتٝذ .١ٝيهـــٔ ٜبـــد ٚقـــاد ٠ايهـــسد عادـــ١
ي٬ضــتفتا ٤يتكٜٛــَ ١ــٛقفِٗ ايطٝاضــ ،ٞخاؾــ ١بايٓطــب ١يكٝــادَ ٠طــعٛد اي شاْــ،ٞ
ايــرَ ٟــا شاٍ عتهــِ خــازز ضــًڀ ١ايكــاْ ،ٕٛفٝبشــح عــٔ أَ ٟتــٓفظ ْ٫كــاذ
َهاْت٘ ٚسٝجٝت٘ ٚضڀًت٘.
ٚأٜكــا ٖٓــاى دعــٛات بايٓطــب ١ٱقًــ ِٝض ـ بــٌ ٚستــ ٢إقًــ ِٝادتٓــٛإ .ممــا
 ٌٖ٪ٜايعسام ٫بت٬ع٘ َٔ قبٌ إٜسإ ٚتسنٝا ايًتإ ترتبؿإ بايعسام َٓر قس.ٕٚ
فاملطأيَ ١طأيٚ ١ق َٚ ،د ٣قٓاعـ ١د ٍٚاملٓڀكـٖٚ .١ـرا ممهـٔ عًـ ٢املـد٣
ايبعٝــد .اٯٕ املٓڀكــ ٫ ١تطــُ بتكطــ ِٝايعــسام ٚضــٛزٜا فٗٓــاى زفــض إقًُٝــ ٞبــٌ
ٚستــ ٢دٚيــ ٞفٝبكـَ ٢ػــسٚعا َــ٪د ،٬زٖــٔ املؿــاط ايدٚيٝــٚ ١تكــازبٗاٜٚ .بكــ٢
ايسٖإ عًٚ ٢عـ ٞايػـعب ايعساقـ ،ٞيهـٔ ٜـا تـسٖ ٣ـٌ ٖٓـاى قٛاضـِ َػـرتن١
بػإٔ ٖرا املٛقٛي؟ غ ؿٝا أغو بريو .بٌ ايٛاقـع ٜٓفٝـ٘ ،إ ٫إذا سؿـٌ اتفـام
عًــ ٢ؾــٝغ ١حتُــ ٞسكــٛم ادتُٝــع ٚتڀًعــاتِٗ يف ايــاز دٚيــ ١عساقٝــ ١فدزايٝــ ١بــٌ
ٚست ٢نْٛفدزايٚ .١ٝا ٫ضٝتفت ايعسام نبًد ذات سكازٚ ٠اسد.٠
ارتڀس يف تكطـ ِٝايعـسام إٔ نـٌ إقًـ ِٝضـًٝذأ اىل دٚيـ ١أخـس ٣ذتُاٜتـ٘،
 - 16ا٭ضتاذ ءٛد ٟايهٓاْ.ٞ
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فتبدأ ايؿساعات بي أبٓا ٤ايػعب ايعساق ٞحتكٝكا ملآزإ تًو ايد .ٍٚأرٓ ٢إٔ ٫
عتؿــٌ نــٌ ٖــرا ،فإْــ٘ قــسإ َــٔ ايتػــا .ّ٩أ ٚسكٝكــْ ١سٜــد إٔ ْ ٫ؿــدقٗا٫ .
أخفٝو أغعس ٖٓاى هلف ١يد ٣د ٍٚاملٓڀك ١يتكط ِٝايعسامٚ ،ايتشهِ ب٘ َباغس٠
أ ٚبڀسٜكــ ١غــري َباغــس ،٠إْــ٘ ايجــسٚات اهلاً٥ــٚ ،١املٓڀكــ ١ا٫ضــرتاتٝذ .١ٝأْــا ٫
أسطــٔ اي ــٔ بايــد ٍٚا٭خــس ،٣فًــٝظ ٖٓــاى َجايٝــات إمنــا َؿــاط .إٜــسإ َــج٬
تڀُ ـ بايتُــدد يكــُإ َؿــاذتٗا ٚيــ ٛحت ـ غڀــا ٤د ٜـ أ ٚستازبــ ١إضــساٌٝ٥
ٚغريٖــا َــٔ ايعٓــا ٜٔٚاي اقــ ٫ٚ ،١يسٜــل ضــ ٣ٛايعــسام با ــا ٙضــٛاسٌ ايبشــس
ا٭بـــٝضٚ ،ضـــتبرٍ نـــٌ دٗـــدٖا ٚمب تًـــف ا٭ضـــايٝب يًُٗٓٝـــ ١عًـــ ٢ايكـــساز
ايطٝاض ،ٞبعد إٔ رطط يُٝع ارتٛٝر إ َٔ ٫رسدٚ .ي ٛناْ إٜسإ ؾـادق١
يف أٖــدافٗا ايدٜٝٓــٚ ١اٱْطــاْ ١ٝملــاذا  ٫تبــادز يٓؿــس ٠غــٝع ١ايبشــس ٜٔأ ٚايــُٔٝ
ٚحتطــِ اذتــسإ قــدُٖا؟ بــٌ ملــاذا  ٫تٛادــ٘ إضــساٚ ٌٝ٥يــدٜٗا تسضــاْ ١أضــًش١
َتڀٛز٠؟
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املوقف مً الػاويً
 - 02يف ا٫ضـــ ّ٬تػـــسٜع بعهـــظ ا٭دٜـــإ ايطـــُا ١ٜٚايـــف ضـــبكتٖ٘ٚ .ـــرا
ايتػسٜع غتـ تٓ  ِٝايع٬ق ١بي ايفسد ٚاجملتُـع ٚايٓ ـاّ ٫ .أعًـِ ٖـٌ ظتـٛش إ
تكــ ٍٛاْــ٘ ٖٓــاى ْ ــاّ اضــ َٞ٬اّ اْــ٘ ْ ــاّ ستُــد ،ٟفا٫ضــٜ ّ٬تــأيف َــٔ
َسسًتي سسدتي ،اٚ٫ىل يف ظٌ ايـدع ٠ٛاوُدٜـٚ ١تأضـٝظ ايدٚيـٚ .١ايجاْٝـ ١يف
ظٌ املُايو ٚاَ٫ازات ايف ٚضع ايفتٛسات ٚبٓ ايدٚيْٚ ١ػست ا٫ض ّ٬يهٔ
اخرتقتــ٘ يف ؾــُ ِٝفهستــ٘ .ايطــ٪اٍ ايــر ٟيف ايــرٖٔ ٖــٌ ايػــٛز ٣يف ا٫ضــّ٬
تع ـ ايد كسايٝــٚ ،١اٜــٔ ا٫خــت٬ف يف ايتُجٝــٌ ،اعٝــد ؾــٝاغ ١ايطــ٪اٍ :اٜــٔ
اجملايظ ايتٓفٝر ١ٜاملٓبجك ١عٔ ايػٛز٣؟.17
 أزسب با٭أل ا٭دٜب ايٓاقد ٚاملجكف املٛضٛع ٞد .ؾاط ايسشٚم.
ٜعتـ املطـًُ ٕٛايطـري ٠ايٓبٜٛـ ١اَتـدادا يًكـسإٓ ايهـسَٚ ،ِٜهًُـ ١يـ٘ عًـ٢
َطت ٣ٛايتػسٜع ،فايطٓ ١ايٓب ١ٜٛسٴذٸ ١بايٓطـب ١هلـِ َجًـٗا َجـٌ ايكـسإٓٚ ،بايتـايٞ
فايتػسٜعات إض ،١َٝ٬ضٛا ٤ناْ قسآْ ١ٝأّ ضْٓ ١بٖ .١ٜٛرا ٖ ٛايفِٗ ايطا٥د،
يهٔ مث ١اخت٬ف بايس ١ٜ٩بػـإٔ ٖـر ٙاملطـأي ،١تتڀًـب ٚعٝـا أنـ ٚفُٗـا آخـس
يًــدٚ ٜٔتػــسٜعات٘ .يكــد فؿــً املطــأي ١يف دزاضــف املٓػــٛز ٠يف املجكــف بعٓــٛإ:
"دعْ٫ ٠ٛكاذ ايد َٔ ٜٔضڀ ٠ٛايفكٗآٖٚ ."٤اى دع ٠ٛؾساس ١اىل اعـاد ٠ايٓ ـس يف
مجٝع ايتػسٜعات َٔ بـاإ تغٝٸـس َٛقـٛعاتٗاَ ٫ ،ـٔ بـاإ غـسعٝتٗا ،فٗـْ ٞصيـ
جملتُع شتتًف بعادات٘ ٚتكايٝـدٚٚ ٙعٝـ٘ ٚظسفـ٘ ا٫دتُـاعٚ ٞايطٝاضـَ .ٞـٔ ٖـرا
املٓڀًــل ٜــأت ٞضــ٪ايو ا٫ضــتفصاش ٟاملٗــِ ٖــٌ ايتػــسٜعات يف ا٫ضــ ّ٬قسآْٝــ ١أّ
ْب .١ٜٛايتػسٜع نُا اعتكد ٚفكا ٯٜات ايهتاإ اذتهٜٓ ،ِٝشؿس با

تعاىل،

فــايكسإٓ مل ٜطــٓد يًــٓيب أ ٟدٚز تػــسٜعٚ ،ٞسؿــس دٚز ٙببٝــإ ٚتٛقــٚ ٝغــسج
 - 17د .ؾاط ايسشٚم :أدٜب ْٚاقد ٚأناد  - ٞضٛزٜا
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ٚضـسادا

َٓرياَٗ ٖٞٚ ،اّ ْبٚ .١ٜٛعً ٌٖ ،٘ٝهٔ اضٓاد ايٓط ٘ ا٭ٚىل اىل ايٓيب نُا
دا ٤يف ايط٪اٍ؟
ٚادتٛاإ أؾب ٚاقشا ،أَا ا٭سهاّ ايؿسعت ١يف ايكسإٓ ،فٗ ٞتػسٜعات
إ ،١ٖٝ٫ثابت ،١يهٔ ٚفل َبـادَٚ ٨كاؾـد ،هـٔ يف قـٗ٥ٛا تػـسٜع أسهـاّ
أخــس ،٣نُــا فعــٌ ايــٓيب بايٓطــب ١دتًُــَ ١ــٔ ا٭سهــاّ غــري َٓؿــٛف عًٗٝــا
قسآْٝا .فٗـر ٙا٭سهـاّ زاعـ اي ـسف ايصَـاْٚ ٞاملهـاْ ،ٞاقـاف ١اىل سادـات
ايٓاع ٚقسٚزاتِٗٚٚ ،عٚ ِٗٝمجٝع َٓاضـبات اذتهـِ ٚاملٛقـٛي نُـا ٜعـ .ٕٚ
ٚإ ،٫إذا مل ْأخر بٓ س ا٫عتباز ظسٚف تػسٜعٗا ،ضٝشٌ بٓا َا سٌ بادتُاعات
املتڀسف ١ايف مل تفِٗ َٓاضبات اذتهـِ َٛٚقـٛع٘ ،فذعًـ َٓـا داًٖٝـ ١ثاْٝـ١
اضتباس دَاْ٤ا .فٗٓاى أؾـٌ ايتػـسٜع ايـرٖ ٟـ ٛقسآْـٖٓٚ ،ٞـاى فٗـِ ٚتفؿـٌٝ
هلــر ٙا٭سهــاّ قــُٔ َبــاد ٨ايكــسإٓ َٚكاؾــد ،ٙفــايٓيب ب ـٝٸٔ ا٭سهــاّ قــُٔ
ظسفـــ٘ ايصَـــاْ - ٞاملهـــاْٚ ،ٞمبـــا إٔ يهـــٌ دٝـــٌ ظسٚفـــ٘ ٚساداتـــ٘ ٚتڀًعاتـــ٘
فبإَهإ ايفك ٘ٝإٔ ٜكدّ فُٗا آخس يًدٚ ٜٔتفؿ ٬ٝآخس يًتػسٜعات قـُٔ ٖـرٙ
اي ـسٚف ،باضــتجٓا ٤بعــض ايعبـادات .فُــج ٬إٜــسإ دٚيـ ١إضــ ،١َٝ٬يهٓٗــا أيغـ
ايعكٛبـــات ادتطـــد ١ٜاملٓؿـــٛف عًٗٝـــا قسآْٝـــاٚ ،انتفـ ـ بـــاذتبظ ٚايغساَـــ١
ٚايتأدٜـــبٖٚ .ـــرا ادـــسا ٤ؾـــشَ ٝـــا داَــ ايغاٜـــَ ١ـــٔ ايعكٛبـــات ايـــسدي ٚيـــٝظ
اْ٫تكاّ ،فٓ تاز َٔ ا٭ضايٝب َـا ٜٓاضـب ظسفٓـا ٚعتكـل اهلـدف ،أ ٟايـسدي عـٔ
ادتس ــ .١فـــايٓيب إذاڄ نــإ ـــازع دٚزا ادتٗادٜــا يف غـــري ا٭سهــاّ ايكسآْٝـــ١
املٓؿٛؾٖٓ َٔ .١ا ٜتك إٔ سذ ١ٝايطٓ ١ايٓبٜٛـ ١يٝطـ َڀًكـ ١نُـا ٜعتكـد.ٕٚ
ٖٓٚاى تفؿ٬ٝت باملٛقٛي زمبا ْتڀسم هلا إذا ٚزد ض٪اٍ عٓٗا.
اَــا بايٓطــب ١يًػــل ايجــاَْ ٞـٔ ايطــ٪اٍ ،غ ؿــٝا ؾــسس َــسازا إٔ َــا بعــد
ايسضٜ ٫ ٍٛعد ٚض ٣ٛادتٗادات ٚٚدٗـات ْ ـسَٚ ،ـٔ ارتڀـأ ارتًـط بٗٓٝـا ٚبـي

متاهات الحقيقة ()1

48

َسسًــ ١ايسضــ ،ٍٛيــرا أحتفــت عًــ ٢مجٝــع ايفتٛســات بعــد ايــٓيبٚ ،أدــادٍ ســٍٛ
َػسٚعٝتٗا ،سٝـح ضـفه دَـا ٤غصٜـس ٚ ،٠ـاٚشات غاضـع .١فُـٔ دـاٚ٤ا بعـد
ايٓيب فعٸًـٛا أسهاَـا َـا نـإ ٜٓبغـ ٞتفعًٝـٗا نأسهـاّ ادتٗـاد ٚايكتـاٍ ايـف
ناْ ختتـ بصَٔ ايٓيب ٚفكا ي سٚفَ٘ٛٚ ،قٛعاتٗا خازد ١ٝستدد ،٠اقـڀس
هلــا ايــٓيب بطــبب َٛاقــف ٚعدٚاْٝــ ١ايڀــسف اٯخــس .فذُٝــع ســسٚإ ايــٓيب عٓــدَا
تسادع ايتازٜق دفاع ١ٝتكسٜباٚ .قد اْتؿس اٱضٚ ّ٬اْتؿست ايسضايَٚ ،١ا عادت
ٖٓــاى سادــ ١يًكتــاٍ َــٔ أدــٌ تبًٝــغ ايسضــاي ١يــ ٫ٛايطٝاضــٚ ،١بايفعــٌ اضــتڀاي
ا٫ض ّ٬ايتُدد خازز سـدٚد ٙضـًُٝا يف غـسم آضـٝا ،فهاْـ أنـ اجملتُعـات
املطًُ .١غـري إٔ ايطٝاضـ ١ناْـ ٚزا ٤نـٌ َـا دـسَ ٣ـٔ تػـ ٜ٘ٛملعـامل ايسضـاي١
اٱضٚ .١َٝ٬املٛقٛي

دَ ٙفؿـ ٬يف نـتيب خاؾـ ١حتـدٜات ايعٓـفٚ ،نتـاإ

ايتطاَ َٓٚابع اي٬تطاَ .
أَــا بايٓطــب ١يًػــٛز ٣فإْٗـــا ختتًــف عــٔ ايد كسايٝـــَ ١فَٗٛــا بــٌ ٚستـــ٢
َؿــداقا .ايػــٛز ٣تع ـ َڀًــل ايتػــاٚزٚ ،قــد ســح ايكــسإٓ ايــٓيب عًــَ ٢ػــاٚز٠
أؾشاب٘ ،بُٓٝـا يًد كسايٝـ ١فًطـفَٚ ١بـادٚ ٨أؾـَٚ ٍٛسدعٝـٚ .١ايتػـاٚز جـٌ
دــص٤ا َــٔ سكٝكتٗــا .فشسٜــ ١ايــسأٚ ٟايتعــبري َــٔ زنا٥صٖــاٚ ،ايتــدا ٍٚايطــًُٞ
يًطــًڀ ١غــسيٗا . .املطــًُ ٕٛنــاْٛا ٜتػــاٚز ٕٚفُٝــا بٝــِٓٗ ســ ٍٛغــ ٕٚ٪اذتــسإ
ٚايطٝاضــ ،١نُــا ذنــست ذيــو نتــب ايتــازٜق عــٔ مجٝــع ارتًفــا ٤ا٭زبعــ ١بــٌ
ٚغريٖــِ ،يهــٔ  ٫تٛدــد َػــازن ١سكٝكٝــ ١يف اختــاذ ايكــساز نُــا بايٓطــب١
يًد كساي .١ٝفٗٓاى إذا اخت٬ف بُٗٓٝا .أ ٚعُٚ ّٛخؿٛف َٔ ٚد٘ نُـا ٜعـ
املٓايك ،١اًٜ ٟتك ٕٛيف َفسد ٠ايتػاٚز ٚغتتًف ٕٛيف ا٭بعاد ا٫خس .٣ست ٢ايكـساز
ايٓٗا ،ٞ٥فًٝظ َا ٜـتُ ض عـٔ ايػـٛز ٣يف اٱضـٖ ّ٬ـ ٛايكـساز ايٓٗـاٚ ،ٞ٥إمنـا
يًــٓيب خاؾــ( ١فــاعف عــِٓٗ ٚاضــتغفس هلــِٚ ،غــاٚزِٖ يف ا٭َــس ،فــإذا عصَــ
فتٛنٌ عً ٢ا ) ،ف ػسر ايتػاٚز ًَـصّ بايٓطـب ١يًـٓيب ايهـس ،ِٜبـٌ ٜـأتَ ٞـٔ
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بـــاإ ا٫ضـــتشباإ يتعُٝـــل ثكـــ ١ايؿـــشاب ١بأْفطـــِٗ ،بُٓٝـــا قـــساز ايتػـــاٚز يف
ايد كسايًَ ١ٝصّ.
ٖٚهــرا نــإ ارتًفــاٜ ٤طتػــري ٕٚايؿــشاب ١يهــِٓٗ ٜطــتأثس ٕٚبــايكساز
ايٓٗا .ٞ٥بايٓطب ١يًد كساي ١ٝا٭َـس شتتًـف دـرزٜا ،فُـا ٜـتُ ض عـٔ ايتػـاٚز
حتـ قبــ ١اي ملــإ ٚفكــا يكــٛابط ٚغــسٚر دضــتٛزٜ ١ٜهــٖ ٕٛــ ٛايكــساز ايٓٗــا.ٞ٥
هٔ يسٝ٥ظ ايدٚي ١ا٫عرتا

يهٔ يٝظ َٔ سك٘ ا٫يغـا ٤إذا مل ٜهـٔ ٖٓـاى

َاْع دضتٛزٜاٚ .اٜكا بايٓطب ١يًطًڀ ١ايككا َٔ ١ٝ٥سكٗا ايٓكض َتـَ ٢ـا خـايف
ايكـــساز إســـد ٣فكـــسات ايدضـــتٛزٚ .بايتـــاي ٞفايػـــٛز ،٣عًُٝـــ ١اضـــتٓ٦اع بـــسأٟ
املتػاٚز ،ٜٔأَا بايٓطب ١يًد كساي ١ٝفسأ ٟاملتػاٚز ٜٔأضاع ايكساز ايٓٗا.ٞ٥
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الضزائب يف اإلصالو
َ - 05ا ايفسم بي ْ اّ ايصناٚ ٠ايكـسا٥بٖٚ ،ـٌ ناْـ املهـٛع دـص٤ا
َــــٔ ايصنــــا ،٠أّ أْٗــــا ادــــسا ٤دْٝــــ ٟٛظٗــــس بعــــد تعكٝــــدات َ٪ضطــــات دٚيــــ١
ارت٬ف١؟.18
ٜ ساد باملهٛع َا ٜأخر ٙاملانظ ٖٛٚ ،ايعػٻاز اير ٟظتيب ايعػس.
ٚاملهــٛع قــسٜبٜ ١فسقــٗا ايطــًڀإ عًــ ٢ايتذــاز ٫ ،٠ع٬قــ ١هلــا بايصنــا،٠
املعسٚفـــ ١بأدٓاضـــٗا َٚـــٛازد ؾـــسفٗا املجبتـــ ١باٯٜـــ ١ايهس ـــ( ١إڇْٻُٳـــا ايؿٻــ ٳدقځاتٴ
يٹ ڃًفڂكځـسٳا٤ٹ ٚٳايڃُٳطٳــانٹيڇ ٚٳايڃعٳــاَٹًٹيٳ عٳًځٝٵٗٳــا ٚٳايڃ ٴُ ٳ٪يډفځـ١ٹ قڂًڂــٛبٴٗٴِٵ ٳٚفٹــ ٞاي ٿسقځــاإٹ ٚٳايڃغٳــا ڇزَٹيٳ
ٳٚفٹ ٞضٳـبٹٌٝڇ ايًډـ٘ٹ ٚٳابٵـٔڇ ايطٻـبٹٌٝڇ فځسڇٜكٳـ١ڄ َٿـٔٳ ايًډـ٘ٹ ٚٳايًډـ٘ٴ عٳًٹـِٝٷ سٳهٹـِٝٷ) .فٗـ ٞادـسا٤
ضًڀاْ ٞاختًفٛا يف غسعٝتٗاَٚ ،د ٣ؾش ١آخرٖا ٚزٚٚا أسادٜح بريو .أَـا َـا
نـــإ ظتبـــ ٢بعٓـــٛإ :املهـــٛع قبـــٌ اٱضـــ ّ٬فٗـــ ٛستـــسّ ،ملـــا فٝـــ٘ َـــٔ ظًـــِ
ٚعدٚاْٝـ ،١يهــٔ َـاذا عــٔ ايكــسا٥ب بايٓطـب ١يًدٚيــ١؟ ٚنٝـف هٓٗــا تغڀٝــ١
َٝصاْٝتٗــا ،إذا مل ٜهــٔ يــدٜٗا َــٛازد نافٝــٚ ،١مل تهــف َــٛازد ايصنــا٠؟٫ .
غــو هــٔ يًطــًڀ ١فــس

قــسٜب ١اقــاف ١ٝيتغڀٝــ ١املٝصاْٝــ ١إذا نــإ ايٓ ــاّ

قاُ٥ا عً ٢ايعدٍٚ ،مل تأخر ايكسٜب ١يتغڀْ ١ٝفكات ايطـًڀإ ايػ ؿـ ١ٝنُـا
بايٓطب ١٭غًب اذتهاّ املطًُي.
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املوقف مً الصعز
 - 02ي٬ضَٛ ّ٬قـف ضـًيب َـٔ ايػـعسٚ ،ايتؿـٜٛسٜ ،عـ اْـ٘ دٜـٔ ٜـسفض
ايفٔ يًفٔ  ٜٓٚس ي٘ نُا ْ س ايطٛفٚ ٝٝايػٛٝع ٕٛٝي٬دإ ٚايسضِ ٫ ،بد َٔ
إ ته ٕٛي٘ ٚظٝف ١اٜدٜٛيٛد ،١ٝا٫ض ّ٬دٜـٔ حتسٜـس يًعكـٌ ٚادتطـِ ،فهٝـف
ٜكع اذتدٚد اَـاّ ايفـٔ َـع اْـ٘ َبـدأ َـٔ َبـاد ٨اذتسٜـ ١ايرٖٓٝـٜٚ ١طـاعد املـس٤
عً ٢تڀٗـري ْفطـ٘ ذٖٓٝـا َٚـا داَـ ايٓكـٛؽ ٚايصخـازف َطـُٛس ١فًُـاذا زفـض
ايتؿاٜٚس .ا ٫تٛدد َطاس ١فازغ ١يف ٖرا املٛقٛي ٌٖ َٔ تٛق ٝ؟.19
 يٝظ يٲضَٛ ّ٬قف ضًيب َڀًكا َٔ ا٭دإ ٚايفٔ.
بٌ ٜػذب ْٛعا خاؾـا ،ذيـو ايـرٜ ٟطـسف فٝـ٘ ايػـاعس يف اهلٝـاّ اىل سـد
إُٖــاٍ سٝاتـــ٘ ،أ ٚايػـــعس ايـــرٜ ٟػــسعٔ ايبايـــٌٜٚ ،ـــدعِ ايطـــًڀات اي املـــ،١
ٜٚتكاعظ عٔ ْؿس ٠اذتل ،خاؾـ ١سكـٛم ايػـعٛإ امل ًَٛـٚ .١ايطـبب إٔ يًػـعس
قابً ١ٝايتأثري عً ٢ايطـاَعٜ ،ـجري فٝـ٘ زٚج اذتُـاع ٚايتٛثـب ٚاْ٫ـدفاي ايعـايف.ٞ
يٝظ ايػعس خاؾ ١بٌ نٌ يغ ١أدب ١ٝت٪ثس بٓطبَ ١ا.
ٚاَا بايٓطب ١يًسضٚ ّٛايٓش  ،فكد دـا ٤ايٓٗـٚ ٞايتشـس ِٜيغاٜـٚ ١سهُـ ١يف
سٓٝــ٘ .دــا ٤يتشسٜــس عكــٌ اْ٫طــإ َــٔ عبــاد ٠ا٭ٚثــإ ٚا٭ؾــٓاّ ،ذيــو ايعكــٌ
املطه ٫ ٕٛغعٛزٜا بٗا تبعا يب٦ٝتـ٘ َٚـا تهتٓفـ٘ َـٔ ثكافـ ،١فٗـٚ ٛيٝـد ا٭دـٛا٤
ايدٜٝٓــٚ ١ايجكافٝــ ١يف ب٦ٝتــ٘ ،تسبــٚ ٢عــاؽ يف أسكــاْٗا ،فــ ٬غــعٛزٜا تتبــادز اىل
ذٖٓ٘ ا٭ؾٓاّ ٚا٭ٚثـإ عٓـدَا ٜػـاٖد أَٓ ٟشٛتـ ،١فا٭ضـ ّ٬أزاد ادتجـاخ ٖـرٙ
املػــاعس َــٔ خــ ٍ٬ادــسا٤ات اسرتاشٜــ ١اتطــُ بــايٓٗٚ ٞايتشــسٚ ،ِٜبايتــايَ ٞتــ٢
اْتفَٛ ٢قٛعٗا ٜٓتف ٞاذتهِ .أَا سايٝا ف ٬تتبادز ا٭ٚثإ ٚا٭ؾـٓاّ ٚعبادتٗـا
عٓد َػاٖد ٠ايتُاثٝـٌ ٚاملٓشٛتـات يـد ٣ا ٟغـ ـ ،بـٌ ٜٓؿـسف ايـرٖٔ با ـاٙ
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ايفــٔ ٚا٫بــدايَٚ ،ــد ٣ايدقــٚ ١ايسَصٜــ ١فٝــ٘ .عًــ ٢ايعهــظ َــٔ املاقــٚ ٞدٓــٛج
ايعكــٌ يٲهلــ ١املتُجًــ ١با٭ؾــٓاّ ٚا٭ٚثــإ ،إ ٫إذا دصَٓــا بــريو نُــا عتؿــٌ يف
بعض ايدٜاْات اذتاي ١ٝايف َا شاي تعبد ا٭ؾٓاّ ٚايػ ؿٝات.
بايتـاي ،ٞاٱضـ ّ٬زضـايٜ ،١سٜـد تٛظٝـف نـٌ غـ ٤ٞيؿـاذتَ٘ٓٚ ،ـ٘ ايػــعس
ٚايفٜٔٚ ،سٜد ادتجاخ َػاعس ايعباد ٠ايصا٥فـٚ ١فكـا ملٓڀكـ٘ٚ ،قـد سكـل يف سٓٝـ٘
ْتا٥ر اظتاب ١ٝباٖس ،٠أَا اٯٕ فا٭َس شتتًـف ٫خـت٬ف املٛقـٛي أضاضـا ،يهـٔ
َٔ أْ ٜٔأت ٞبفكٜ ٘ٝفِٗ َكاؾد ايتػسٜع ٚأٖداف٘؟؟ .اجملتٗد ،ٕٚإَ ٫ا ْـدز٫ ،
ٜفكٗـــ ٕٛدٚز اي ـــسٚف ايصَاْٝـــٚ ١املهاْٝـــ ١يف ايتػـــسٜعٜ ٫ ،فكٗـــَ ٕٛكاؾـــد
ايػــسٜعٚ ١غاٜاتٗــاٚ ،ا٭سهــاّ عٓــدِٖ تبكــ ٢فعًٝــَٚ ١ڀًكــَُٗ ،١ــا يــسأ عًــ٢
َٛقٛعاتٗا َٔ حتٛٸٍ ٚتبدٸٍٖٚ .رَ ٙعكً ،١خاؾـ ١عٓـدَا ٜ ٫فـسم ايطـاَع بـي
ايفكٚ ٘ٝايد ٜٔنٓؿٛف َكدض.١
زمبــا تطتػــٗد باٯٜــ ١ايهس ــ ١عًــَٛ ٢قــف ايكــسإٓ َــٔ ايػــعس ٚايػــعسا٤
نكٛيــ٘ تعــاىلٚ( :ايػــعساٜ ٤تــبعِٗ ايغــا ،ٕٚٚأمل تــس أْٗــِ يف نــٌ ٚاد ُٜٝٗــ،ٕٛ
ٚأْٗــِ ٜكٛيــَ ٕٛــا ٜ ٫فعًــ ،ٕٛإ ٫ايــر ٜٔآَٓــٛا ٚعًُــٛا ايؿــاذتات ٚذنــسٚا ا
نـجريا ٚاْتؿـسٚا َـٔ بعـد َـا ظًُـٛا ٚضـٝعًِ ايـر ٜٔظًُـٛا أَٓ ٟكًـب ٜٓكًبـ.)ٕٛ
ٖــر ٙاٯٜــ ١تسبــو ايكــاز ٨عٓــدَا تكــسأ َٓفؿــً ١عــٔ ضــٝاقاتٗا ايتازغتٝــ ١فتبــدٚ
نأْٗا سهِ ابتدآَ ،ٞ٥فؿٌ عٔ خًفٝت٘ .اٯ ١ٜدا٤ت زدأ عً َٔ ٢اتٗـِ ايـٓيب
بأْ٘ غاعسٚ ،نَ٬ـ٘ نـ ّ٬غـاعس "إْـ٘ يكـ ٍٛغـاعس" .فٗـ ٞمل تٓـ ٹ٘ عـٔ ايػـعس
َڀًكا ،بـٌ دـا٤ت يف ضـٝام املكازْـ ١بـي ايػـاعس ٚايـٓيب ،فهاْـ اٯٜـ ١بؿـدد
ٚؾــف ايػــعساَٚ ٤ــٔ ٜتــبعِٗ ،يف َكابــٌ ؾــف ١ايــٓيب ٚاتباعــ٘ ،يــدسض تُٗــ١
املػـسني يًـٓيب بأْـ٘ غـاعس .فتــدع ِٖٛيًُكازْـ ١بـي ايـٓيب ٚايػـعسا .٤ايػــعسا٤
ٜتبعِٗ ايغاٚ ،ٕٚٚايغٛا ١ٜساي َٔ ١ايتٚ ٘ٝايك ،ٍ٬أْ َٔ ٟطْ ٞفط٘ ٚتآٜ ٙطام
َع َػاعس ٙبعٝدا عٔ ايعكٌ ٚايرت ،ٟٚبُٓٝا ٜتبع ايٓيب ثً ١ؾف ٠ٛايبػـس بـاتصاِْٗ
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ٚإ ـاِْٗ ٚٚقـازِٖٚ .أٜكـا ٜــسد ايكـسإٓ بـإٔ ايػـعساٜ ٤كٛيــ ٕٛايػـعس ٖٚـ ٛنــّ٬
مج ٌٝيڀٝف ٜدخٌ ايٓفظ ٚتتأثس ب٘ ،يهٔ ٖٜ ٫ ٤٫٪فعًَ ٕٛا ٜكٛي ،ٕٛفػاعس
ايكبًٝـ ١آْــراى ٜٓػــد ايػـعس فكــط يهٓــ٘  ٫غتــٛ

أٜـَ ١عسنــ ،١أَــا أؾــشاإ

ايٓيب فٝفعًَ ٕٛا ٜكٛيٖٚ .ٕٛهرا تأخر اٯٜـ ١باملكازْـ .١فـٜٛ ٬دـد ٖٓـا ْٗـ ٞعـٔ
ق ٍٛايػعسٜٛ ٫ٚ ،دد إي٬م يف اتٗاّ ايػعسا .٤يهٔ يٮضـف ايػـدٜد مل ٜفٗـِ
ايفكٗــاٖ ٤ــرا املٓڀــل ٚمجــدٚا عًــ ٢اي٬قــات ا٭سهــاّ عًــ ٢اَتــداد ايتــازٜق،
ٚتػــبجٛا بسٚاٜــات مل ٜــدقكٛا يف َٓاضــباتٗا بــٌ بعكــِٗ مل ٜتأنــد َــٔ ؾــش١
ؾدٚزٖا عٔ ايٓيب ،يهٔ غٗ ١ٝايتشس ِٜتكڀس ٙايتُطو بأ ٟديَُٗ ٌٝا نـإ
قعف٘ يتعصٜص آزاٚ .٘٥يٰضف ايػدٜد مل عتؿٌ ٚع ٞسكٝك ٞبك ١ُٝايفٔ ٚا٭دإ
ٚٚظٝفتُٗٝــا إ ٫يف ايكــسٕ اٯخــري يــد ٣بعــض ايفكٗــا ٤ايــٛاعي .عًُــا إٕ ضــري٠
ايسض َٔٚ ٍٛدا ٤بعدَ ٙػش ١ْٛبـا٭دإ يف مجٝـع َغاشٜـ٘ ،بـٌ ايسضـٜ ٍٛكـ" ٍٛإ
َــٔ ايػــعس ذتهُــٚ "١ســح ايػــاعس سطــإ بــٔ ثاب ـ ٚغــري ٙعًــ ٢قــ ٍٛايػــعس
َٛٚادٗـ ١غـعسا ٤ادتاًٖٝـٖٚ ،١هـرا َـٔ دــاَ ٤ـٔ ارتًفـا ٤نـإ ٜٛظـف ايػــعس
نـ ـ٬ڄ سطـــب ٖدفـــ٘ ٚغاٜتـــ٘ .يًػـــعس ٚايفـــٔ زضـــاي ١اْطـــاْٚ ١ٝاضـــعٚ ،١بايفعـــٌ
اضــتڀاع ايػــعٛإ إٔ ختًــد سكــازتٗا ٚتازغتٗــا َــٔ خــ ٍ٬ايفــْٔٓ ٫ٚ ،طــ٢
َبــدع ٞعؿــس ايٓٗكــٚ ١نٝــف يعبــٛا دٚزا َــٔ خــ ٍ٬ايٓش ـ ٚايسضــِ يف فك ـ
ايطــًڀات ايدٜٝٓــٚ ١تعطــف ايهٓٝطــ ١آْــراىٚ ،نٝــف ضــاُٖٛا يف تعصٜــص زٚج
ايتشد ،ٟيهٔ َاذا ْفعٌ يًعك ٍٛاملًبٸدٖٚ ٠ـٞ
رشٝـ  ٫ٚفِٗ ملكاؾدٖا ٚغاٜاتٗا؟.

ُـد سسفٝـا عًـ ٢ايٓؿـٛف بـ٬
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شزعية الفتوحات
 ٫ - 91شاٍ ايٓكاؽ ستتدَا  ..ايفتٛسات ناْ يدز ٤اذتساب ١نُا فُٗـ
َٔ نتاباتوٚ ،يهٔ تٛدد فهس ٠غا٥ع ١إ ايفتٛسات ٖ ٞيًتبػـري باٱضـ،ّ٬
نٝــف ْفطــس اذا َــا ٜطــُ ٢يف ا٫ضــَٝ٬ات بــايغصٚات ،ايغــصٜ ٚعــ اهلذــ،ّٛ
ٚت٪نــد يف نــٌ نتاباتــو إ ا٫ضــٜ ٫ ّ٬سفــع ضــٝف٘ ا ٫يًــدفاي عــٔ ايــٓفظ،
مبعٓ ٢اْ٘ دٛٝغ٘ ٖ ٞدٝؼ دفاي ٚيٝظ دٝؼ اقتشاّ؟.20
 أنــدت يف نــتيب نُــا ايًع ـ عًٗٝــا د .ؾــاط ايــسشٚم ،عًــ ٢عــد٠
أَٛز.
سٝــح ذنــست ،يف قــ ٤ٛآٜــات ادتٗــاد إٔ ســسٚإ ايسضــ ٍٛناْ ـ دفاعٝــ.١
باضتجٓاَ ٤عسن ١بدز ايف أداشٖا ا
يًرٜ ٜٔكاتً ٕٛبأِْٗ ظًُٛا ٚإٕ ا

تعاىل يسدي اي ًـِ ٚاضـرتداد اذتكـٛم "أذٕ
عًْ ٢ؿسِٖ يكدٜس" .فُٔ سل امل ً ّٛايدفاي

عٔ ْفط٘ ٚاضرتداد سكـ٘ ٚفكـا دتُٝـع ايػـسا٥ع ٚا٭عـسافٚ ،ذنـست َـا ٜعكٸـد
ٖــرا ايــسأ ٟبأديــ ١تازغتٝــٚ ١قسآْٝــ ١بػــهٌ َفؿــٌ بعٝــدا عــٔ ايتشٝٸــصٚ ،بهــٌ
َٛقــٛع ١ٝيف قــ ٤ٛاملؿــادز ايتازغتٝــ ١املتاســٚ .١أٜكــا أنــدت ٖٓــاى ،إٔ آٜــات
ايكتـــاٍ غٴـــسع يًـــدفاي عـــٔ ايسضـــاي ١بعـــد إٔ رـــادت قـــسٜؼ يف عـــداٗ٥ا يًـــٓيب
ٚأؾشاب٘ ،ستَٓ ٢عٛا ايٓاع َٔ اعتٓام ايـد ٜٔادتدٜـد بـايكٚ ،٠ٛاقـڀٗدٚا َـٔ
أضًِ فع .٬فُٛقٛي آٜات ادتٗاد ْؿس ٠ايسضايٚ ،١فعًٝتٗا َسْٖٛـ ١باْتؿـازٖا،
ٚقـد أْتؿـس ايــد ٜٔادتدٜـد بؿــس ٜايكـسإٓ ،نُـا يف قٛيــ٘" :إذا دـاْ ٤ؿــس ا
ٚايفت ٚزأ ٜايٓاع ٜدخً ٕٛيف د ٜٔا

أفٛادا فطب عُد زبو ٚاضـتغفس ٙإْـ٘

نإ تٛابا" ،أ" ٚاي ّٛٝأنًُ يهـِ دٜـٓهِ ٚأرُـ عًـٝهِ ْعُـف ٚزقـٝ
يهِ اٱضـ ّ٬دٜٓـا" ٚآٜـات آخـس ،٣فُـا عـاد املٛقـٛي فعًٝـاٚ .بايتـاي ٫ ٞتهـٕٛ
 - 20د .ؾاط ايسشٚم
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ايــد ٜٔاٱضــ َٞ٬اىل ايفٓــا،٤

ٖٚرا  ٫هٔ إي٬قا ،سٝح عدد املطًُي اي ّٛٝفام املًٝازًٜ َٔٚ ،ذـأ ٯٜـات
ايكتاٍ يت ٜس سسٚب٘ ٚعدٚاْٝت٘ ،أًٜ ٚتذأ يًطٓ ١ايٓبٜٛـ ١يـرات اهلـدف ،ضـٝهٕٛ
َٛقف٘ ؾـعبا ٜـ ّٛايكٝاَـ .١فـداعؼ َـج ٬ايٝـ ّٛتػـٔ سسبـا غـعٛا ٤عًـَ ٢طـًُي
َطــاملي ،غتتًفــَ ٕٛعٗــِ َــرٖبٝا أ ٚفهسٜــا ٚثكافٝــا يــٝظ أنجــس ،فبــأ ٟديٝــٌ
ظتٛش ذيو ،بُٓٝا نإ َٛقٛي ادتٗاد يف شَٔ ايسض ٍٛخؿٛف اذتساب ،١فُـٔ
سازإ ا

ٚزضٛي٘ ٚايد ٜٔادتدٜد بايفعٌ مشًت٘ آٜات ايكتاٍ ( .ٳٚقځاتٹًڂٛا فٹـ ٞضٳـبٹٌٝڇ

ايًځٸـ٘ٹ ايځٸـرٹٜٔٳ ٜٴكځــاتٹًڂْٛٳهڂِٵ ٳٚيځــا تٳعٵتٳـدٴٚا إڇٕٳٸ ايًځٸـ٘ٳ يځــا ٜٴشٹـبٴٸ ايڃُٴعٵتٳـدٹٜٔٳ) .فُٛقــٛي ايكتــاٍ
ستــددٖٚ ،ــَ ٛكاتًــَ ١ــٔ ٜكاتًــِٗ ،غــسٜڀ ١عــدّ ا٫عتــداٚ ٤ايتذــاٚش أنجــس َــٔ
ذيــو ،بــٌ ٜفٗــِ َــٔ اٯٜــ ١عــدّ دــٛاش ايكتــاٍ اٱبتــدا ،ٞ٥يؿــدم َفٗــ ّٛايعــدٚإ
عً ٫ٚ .٘ٝدي ٌٝعًْ ٢طق آٜات ايهتاإ اذته ِٝبآ ١ٜايطٝف نُـا ٜـدٸع ٕٛشٚزا
عً ٢ايكسإٓ ايهس.ِٜ
إٕ ٚضا ٌ٥ايدفاي عٔ ايٓفظ ٚاملاٍ ٚايٛئ َتٛفس َٚ ٠زٚٚ ،٠ضـا ٌ٥ايتبػـري
ايطــًُ ٞباٱضــَ ّ٬تاســ ،١فُــا امل ـ ز يػــٔ ســسٚإ عدٚاْٝــ ١باضــِ ايــد ٜٔضــ٣ٛ
ايطــًڀٚ ١يُــٛج اذتهــِ؟ إٕ اٱضــ ٜ ٫ ّ٬ـ ز هلــِ ذيــوٚ .املٓاقػــَ ١فؿــً ١يف
نتيب ملٔ ٜسغب با٫ي٬ي عًٗٝا.
ٚستــ ٢غــصٚات ايسضــ ٍٛيٗٝــٛد املدٜٓــ ١ناْـ دفاعٝــ ،١بعــد خٝــاْتِٗ يًعٗــٛد
ٚاملٛاثٝل امل َ ١بي ايڀسفي .فعٓدَا ساؾست قسٜؼ ٚسًفاٖ٩ا املدٜٓـ ١يف غـص٠ٚ
ارتٓدم ،حتايف بٓ ٛقسَ ١ ٜع املػسني ،خ٬فا ي٬تفـام املـ ّ َعٗـِ مبٛدـب
ؾشٝف ١املد ١ٜٓايف ْؿ ( :عً ٢إٔ يًٛٗٝد دٚ ِٜٗٓيًُطًُي دٖٚ ِٜٗٓـِ أسـ٬ف
أذا حتــازبٛا ٚأٜ ٫غــدز أســدِٖ بــاٯخس) .يــريو بعــد ٖص ــ ١قــسٜؼ ٚسًفاٗ٥ــا،
ساؾــسِٖ املطــًُ ٕٛفاضتطــًُٛاٚ .غــادزٚا املدٜٓــٚ .١أتـ غــص ٠ٚبـ ايٓكــري بعــد
ستاٚيتِٗ اغتٝـاٍ ايسضـ ٍٛايهـس ، ِٜفڀـايبِٗ بـارتسٚز َـٔ املدٜٓـ ١بعـد عٛدتـ٘
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إيٗٝاٚ .ملا زفكٛا ارتسٚز َٓٗـاٚ ،حتؿـٓٛا يف سؿـ ،ِْٗٛساؾـسِٖ عـد ٠يٝـاٍڈ،
فڀًبٛا ادت ٤٬عٔ املد ،١ٜٓفٛافل ايسض ٍٛبػسر إٔ ٜأخرٚا َا حتًُ٘ اٱبـٌ َـٔ
د ٕٚايطــ٬جٚ .بٓــ ٛايكٓٝكــاي أدٖ٬ــِ ايسضــَ ٍٛــٔ املدٜٓــ ١بعــد اعتــداٚ ِٗ٥قتًــِٗ
يبعض املطًُيٚ .ا٭سـداخ َفؿـً ١يف نتـب ايتـازٜقٚ ،خ٬ؾـتٗا ،إٔ ايطـًٛى
ارتٝاْ ٞيًٛٗٝد ٚزا ٤قتاهلِ ٚإد.ِٗ٥٬
أَـا تفعٝــٌ أسهـاّ ادتٗــاد ٚشز املطـًُي بعــد ٚفـا ٠ايسضــ ٍٛعـسٚإ دــساز٠
بٗــدف ايتبػــري فــ ٬ديٝــٌ عًٝــٜ٘ٛ ٫ٚ ،دــد اقــڀساز هلــا ،بــٌ أثب ـ ايتــازٜق إٔ
ايٛضــا ٌ٥ايطــًُ ١ٝأنجــس دــد ،٣ٚسٝــح ْػــس املطــًُ ٕٛبــأخ٬قِٗ ٚضــًٛنِٗ
ٚتعاًَِٗ اذتطٔ اٱض ّ٬يف غسم آضٝا ضًُٝا ،فًُاذا إزاق ١ايدَا ٤باضِ ايد.ٜٔ
ٚاي ّٛٝاملطأي ١أٚق َع اْتػاز ٚضـا ٌ٥ا٫تؿـاٍ اذتدٜجـٚ ،١اْتػـاز املطـًُي يف
ايغسإٖ ،سٚبا َٔ ٚاقع ب٬دِٖ يُعا بايعٝؼ ايهسٚ ِٜسفاظا عً ٢أَِٓٗ ٚأَـٔ
عٛا .ًِٗ٥يكد غغًٛا املطًُي ا٭بسٜا ٤مبعازى ٚسـسٚإ صٖٛـا فتٛسـاتٚ ،نـإ
ا٭ٚىل إٔ ٜطــٗسٚا عًــ ٢تــسبٝتِٗ ٚتجكــٝفِٗ بــدَ ٫ــٔ غــسع زٚج ايعٓــف ٚايكتــاٍ،
ٚا٫ستهــاّ يًطــٝف بــدَ ٫ــٔ ايطــًِٚ ،زبــو ٜٓــاد ٟايــٓيب( :ادٵيٴ ڇإيځــ ٢ضٳ ـبٹٌٝڇ زٳبٹٸ ـوځ
بٹايڃشٹهڃ ٳُ١ٹ ٚٳايڃُٳٛٵعٹ ځ١ٹ ايڃشٳطٳ ٳٓ١ٹ ٳٚدٳا ٹديڃٗٴِ بٹايځٸتٹٖ ٞٹٞٳ ځأسٵطٳٔٴ) .فأَ ٤٫٪ٖ ٜٔـٔ َٓڀـل
ايكــسإٓ؟ .اْ٫تػــاز ايطــسٜع يٲضــ ّ٬بايطــٝف نــإ عًــ ٢سطــاإ ْٛعٝــٚ ١تسبٝــ١
املطًُي ،فاملطًِ قبٌ إٔ ٜفِٗ غ٦ٝا عٔ اٱضٜ ّ٬صز ْفط٘ يف َعسنٜ ٫ ١عسف
عٓٗــا أ ٟغــ ...ٞبــٌ تــسى ٖــرا ايٓــٛي َــٔ اْ٫تػــاز اْڀباعــا ضــًبٝا عــٔ اٱضــّ٬
ندٜ ٜٔفرت

إٔ ٜه ٕٛدٜـٔ زءـٚ ١ستبـ٥ٚٚ ١ـاّ ،أَـا اٯٕ فاْ٫ڀبـاي ايطـا٥د

إٔ اٱض ّ٬د ٜٔعٓف ٚإزٖـاإ ٚقتـاٍٜ ٫ ،فٗـِ غـ ٤ٞعـٔ ايطـًِ ٚايتطـاَ  .فُـٔ
املطــ ٍٚ٪عــٔ ٖــر ٙايٓ ــس ٠ايطــًب ١ٝايــف ضــتبك ٢غــاٖدا قــد تطــاست٘ ٚزءتــ٘
ٚعفٙٛ؟.
اذتسٚإ ايف غٴٓ بعد ٚفا ٠ايسض ٍٛادتٗاد غ ؿٚ ٞدافع ضٝاض ،ٞابتدا٤
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َٔ سس ٚإ ايـسد ،٠يبطـط ضـًڀ ١ايدٚيـ ١أ ٚارتًٝفـ .١سـسٚإ ايـسد ٠اعـرت

عًٗٝـا

عُس ابٔ ارتڀاإٚ ،دعا اىل ستاضب ١خايد بٔ ايٛيٝدٚ ،غاج عً ٞبٔ أب ٞيايـب
ٚدٗ٘ عٓٗا  ..ملاذا  ِٖٚا٭قسإ يسض ٍٛا

ٚايكسإٓ؟؟

نُا ناْـ ٖٓـاى سادـ ١يًغٓـا ِ٥يتغڀٝـْ ١فكـات بٝـ املـاٍٚ ،يـٝظ ٖٓـاى
أفكٌ َٔ اذتسٚإ يتطدٜد تًو ايٓفكات ،فهـإ ٖـرا ضـببا آخـس يػـٔ املعـازى
يف مجٝع ا ٫اٖات .فذا٤ت عً ٢سطاإ ا٫ضٚ ّ٬صعت٘..
ثِ ملاذا ْفس
ٚتسضٸ

عً ٢اٯخس ٜٔايت ً ٞعٔ دٚ ِٜٗٓعكٝـدتِٗ ايـف ْػـأٚا عًٗٝـا

يف ٚدداِْٗ بايكٚ ٠ٛايطـٝف؟ ملـاذا ْ ٫طـُ هلـِ بـايتفهري ٚاملسادعـ١؟

ٖٚـٌ ٜعتكـد أسـ د إٔ َطـأي ١تغـٝري ايعكٝــد ٠أَـس ٖـي؟ إذڄا َـٔ املطـ ٍٚ٪عـٔ إزاقــ١
ايدَا ٤بدع ٠ٛايتبػري يًد ٜٔادتدٜد؟؟
 ٫عتتــاز ايــدفاي عــٔ ايــٛئ ٚايطــًڀ ١اىل حتــسٜض د ٜـ ٚفتــا ٣ٚفكٗٝــ،١
فايدفاي أَس َػسٚي يًذُٝع ٖٛٚ ،يبٝع ١بػس ،١ٜبٌ ست ٢اذتٛٝاْـات تـدافع عـٔ
ْفطٗا إذا تعسٸق ٭ ٟعدٚإ .ايطًڀ ١تعًِ دٝدا تأثري ايفتا ٣ٚايدٚ ،١ٜٝٓخڀب
زداٍ ايد ٜٔفساس تٛظف ٖ ٤٫٪املٗٝـأ ٜٔأضاضـا يًتٛظٝـف َـع ا٭ضـف ايػـدٜد
يتشسٜض ايٓاع .أترنس أٜاّ اذتسإ ايعساق ١ٝاٱٜساْ ،١ٝإٔ ن ٬ايبًـد ٜٔنـإ
عتسٸ

غعب٘ قد ايبًد اٯخس بفتـاْٚ ٣ٚؿـٛف دٜٝٓـٚ .١نٓـ أتـابع يف ؾـشف

ايبًـــد ٜٔاْتػـ ـاز ارتسافـــات ٚا٭ضـــايري ســـ ٍٛغـــسع ١ٝاذتـــسإ بـــٓفظ ايؿـــٝغ
ٚا٭ضـايٝب اٱعَٝ٬ــ ،..١بــٌ ْفــظ اذتهاٜـات ٚايكؿـــ ٚا٭ســ .ّ٬أْــا  ٫أقــٍٛ
يٝظ ٖٓـاى سـل ٚبايـٌ ٫ٚ ،أقـ ٍٛيـٝظ ٖٓـاى َعتـ ٺد َٚعتـد ٣عًٝـ٘ ،يهـٔ زدي
ايعــدٚإ  ٫عتتــاز اىل تٛظٝــف ْـــ دٜـ ٚتصٜٚــس ايــٛعٚ ،ٞاؾــداز فتــا ،٣ٚفٗــٛ
َػسٚي أضاضا َٔ قبٌ ادتُٝعٚ ،يف تٛظٝف ايٓؿٛف فتٓ ١خڀري ،٠تًتبظ عً٢
ايٓاع ايڀٝبي .ايػعٛإ ايف  ٫تٓٗض يًدفاي عٔ ٚيٓٗا إ ٫بفتـ ٣ٛدٜٝٓـ ١غـعٛإ
َداْــ ١يف غــعٛزٖا ايــٛي  .فًُــاذا ْ ٫سبٸــ ٞغــعٛبٓا عًــ ٢ســب ايــٛئ ٚايػــعٛز
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باملطٚ٪ي١ٝ؟.
إذاڄ ٫ ،غسع ١ٝيًشسٚإ ايف غـٓٗا املطـًُ ٕٛبعـد ٚفـا ٠ايسضـ ٍٛمبـا يف ذيـو
سسٚإ ايؿشاب ،١يتٛقف فعً ١ٝأسهاّ ادتٗاد عً ٢فعًَٛ ١ٝقـٛعٗا (أْ ٟؿـس٠
ايسضــايٚ ،)١قــد اْتؿــست فعــ ٬بؿــس ٜايكــسإٓ( ،إڇذٳا دٳــا٤ٳ ٳْؿٵ ـسٴ ايًډ ـ٘ٹ ٚٳا ڃيفځ ـتٵ ٴ،
ٚٳزٳأځٜٵـ ٳ ايٓٻــاعٳ ٜٳ ـ ٵدخٴًڂٕٛٳ فٹــ ٞدٹٜـٔڇ ايًډ ـ٘ٹ ځأفڃٛٳاد ـاڄ ،فځطٳ ـبٿ ٵ بٹشٳُٵـدٹ زٳبٿ ـوځ ٚٳاضٵ ـتٳ ٵغفٹسٵٙٴ إڇْٻ ـ٘ٴ
نځـإٳ تٳٛٻابـاڄ) ٫ٚ ،سادــ ١٭ ٟسـسإ باصٗــاَٚ ،ــا دـس ٣ســسٚإ ضٝاضــٚ ١ٝؾــساي
عً ٢ايطًڀ ،١يتٛضٝع زقعـ ١ارت٬فـٚ ،١نـب املعازقـٚ ،١تغڀٝـْ ١فكـات ايدٚيـ١
ع ـ غٓــا ِ٥اذتــسإٚ ،اغــغاٍ املطــًُي يتفــاد ٟأ ٟفــساب ٜفكــ ٞاىل رــسد قــد
ارت٬ف.١
ا٭خڀس َا يف ا٭َس ،إٔ ايغصٚات أؾبش مبسٚز ا٭ٜاّ أسد َؿادز غـسع١ٝ
َـــا ٜكرتفـــ٘ املتڀسفـــ ٕٛاٱضـــ ،َٕٛٝٝ٬فٝطـــتُدَ ٕٚـــٔ َٛاقفٗـــا َـــا ٜػـــسعٔ
ممازضاتِٗ ايعدٚاْٝـٚ ١قتـٌ ايٓـاع ا٭بسٜـا ،٤نُـا فعًـ داعـؼ ٚأخٛاتٗـا عـل
املطًُي ٚغريِٖ .يرا ٖٓاى سادَ ١اضـ ١يٓكـد ايتـازٜق ،خاؾـ ١غـصٚات ٚسـسٚإ
ايدٚيتي ا ٭َٚ ١ٜٛايعباض َٔٚ ١ٝثـِ ايدٚيـ ١ايعجُاْٝـ ،١تًـو اذتـسٚإ ايـف رـادت
بطفو ايدَا ٤باضِ ايـدٚ ٜٔاٱضـ ،ّ٬يًهػـف عـٔ َـد ٣غـسعٝتٗا ٚاْطـذاَٗا
َع قَٚ ِٝباد ٨ايد ٜٔاذتٓٝف.
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عوزة الصزيعة
 - 90املػهً ١ايف تڀسج ْفطـٗا ايٝـٖ ّٛـ ٛايعـٛد ٠اىل ايػـسٜع ١ا٫ضـ.١َٝ٬
ٖــٌ ظتــٛش اقاَــ ١دٚي ـ ١اضــَ ١َٝ٬دْٝــ ٫ ١تــ َٔ٪مبٓڀــل ايعؿــس اذتــايٚ ،ٞتٓ ــس
ملطـــأي ١ايتعـــاٜؼ نُـــا ْ ـــس هلـــا ٖتًـــس َـــع ايٗٝـــٛد ا ٚنُـــا نـــإ  ٜٓـــس هلـــا
ايعٓؿس ٕٜٛيف دٓٛإ افسٜكٝا؟.21
ٖ هرا دٚي ١ضتتش ٍٛاىل ٚباٍ عً ٢اجملتُع ايدٚي،ٞ
نُا بايٓطب ١يًدٚي ١ا٫ض( ١َٝ٬داعؼ) ،ايف ضفه دَاٖ ٤ا َٔ ١ً٥أدٌ
إقاَ ١دٚي ١إض ١َٝ٬تڀبل ايػسٜع ١سطب شعُِٗ .فُاذا ضٝفعً ٕٛيـ ٛاضـتتب هلـِ
ا٭َس بعد إٔ نفچسٚا ادتُٝعٚ ،اضتباسٛا دَا ٤نٌ شتايف هلِ بايسأ ،ٟخاؾـ١
ايٓد املرٖيب .بـات ايٛقـع اٯٕ شتتًفـا راَـا ٫ ،تطـتڀٝع أٜـ ١دٚيـ ١ارتـسٚز عـٔ
قٛاْي اجملتُع ايدٚي ٞبأ ٟذزٜع ١ناْ ٚ ،إ ٫تٴشاؾس ٚتكُع دٚيٝـا .ثـِ َـٔ قـاٍ
إٔ تڀبٝل ايػسٜع ١اٱضٜ ١َٝ٬تٛقف عًٚ ٢دٛد دٚيـ١؟ بإَهـإ أٜـ ١دٚيـَ ١طـًُ١
تــب ايػــسٜع ١اٱضــ .١َٝ٬أ ٚتتــب َبــاد ٨ايػــسٜعَٚ ١كاؾــدٖا ،أَــا ا٭ضــايٝب
املتبعـــ ١آْـــراى فكـــد فسقـــتٗا اي ـــسٚف ايصَاْٝـــٚ ١املهاْٝـــٚ ،١يبٝعـــ ١اذتٝـــا٠
ٚاجملتُعــاتٚ ،اٯٕ تغــري نــٌ غــٚ ٤ٞبتٓــا ْعــٝؼ سٝــا ٠أخــس .٣يــرا ظتــب عــدّ
ايتُطــو سسفٝــا با٭ضــايٝبٚ ،ا٫نتفــا ٤بكــَٚ ِٝبــادَٚ ٨كاؾــد ايػــسٜع ،١مبــا
تكتك ٘ٝقسٚزات ايعؿس ٚايصَإ.
يف دزاضــ" :١دعــْ٫ ٠ٛكــاذ ايــدَ ٜٔــٔ ضــڀ ٠ٛايفكٗــاْ ،"٤اقػ ـ َــد ٣فعًٝــ١
ايػسٜع ١اٱض ١َٝ٬بعد َـا ٜكـازإ  0311ضـٓ١؟  ٫زفكـا يًػـسٜعٚ ١أسهاَٗـا،
يهٓٗا ْصي يف ٚق نإ اجملتُع عادَ ١اض ١هلاٚ ،قـد أدت دٚزٖـا نـاَ.٬
ٚعٓــدَا ٜتغٝٸــس َٛقــٛي اذتهــِ ايػــسع ،ٞمل ٜعــد فعًٝــا ،٭ٕ فعًٝــ ١أ ٟسهــِ

 - 21د .ؾاط ايسشٚم
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غسعٜ ٞتٛقف عً ٢فعًَٛ ١ٝقٛع٘ٚ ،فعً ١ٝاملٛقٛي تتٛقـف عًـ ٢فعًٝـ ١غـسٚي٘
ٚقسآ٥ــ٘ ٚنــٌ َــا ـ يــ٘ بؿــً .١فــاملسأ ٠ايٝــ ّٛغــري املــسأ ٠ضــابكاٚ ،عٝــا ٚثكافــ١
ٚفهسا ٚأفكـا ٚدٚزا يف اذتٝـا .٠ايتػـسٜع آْـراى نـإ ْـاظسا اىل عكًـٗا ٚٚعٗٝـا
ٚدٚزٖا يف اذتٝاٚ ،٠مل  ٜٓس هلا نذطـد ٚأْجـ ٢نـٜ ٞكـاٍ املـسأٖ ٠ـٖ ٞـَ ،ٞـا
اير ٟتغٝٸس فٗٝا؟ نُا إٔ اٱزخ سل ٚيٝظ تػسٜفا نـٜ ٞػـسف ايسدـٌ ٜٚفكـٌ
عًــ ٢املــسأ ،٠بــٌ ٭ٕ دٚز ٙأقتكــ ٢ايتفكــ ٌٝفــتِ تفكــ ً٘ٝبايعڀــا ،٤فايتفكــٌٝ
َػــسٚر بكٝــاّ ايسدــٌ بٛظٝفتــ٘( .يًتفؿــٜ ٌٝسدــ ٢ا٫يــ٬ي عًــ ٢نتــاإ :املــسأ٠
ٚايكسإٓ ،سٛاز يف إغهايٝات ايتػسٜع).
ٚأْــا أٜكــا أضــأٍ َــا ايفــسم بــي املطــًِ ٚايهــافس نــٜ ٞستٸــب ايفكٗــا ٤عًــ٢
ايجـــاْ ٞأسهاَـــا خاؾـــ١؟ أيـــٝظ اذتهـــِ ْـــاظسا اىل فهـــسٚ ٙعكٝدتـــ٘ ٚٚعٝـــ٘
ٚثكافت٘ٚ ،إ ٫فاٱْطإ ٖ ٛاٱْطإ دطداَٚ .ا ايفسم بي املـسأ ٠اذتـسٚ ٠ا٭خـس٣
ا ځ٭َٳ ،١ن ٞته ٕٛعكٛب ١ا٭َْ ١ؿف عكٛب ١اذتسَ ٠ج٬؟ أيٝظ اذتهـِ ْـاظسا
إىل ٚقع نٌ ٚاسدَُٗٓ ٠ا َٔ سٝح سسٜتٗاٚ ،رتعٗا بػسٚر سٝاتٝـ ١شتتًفـ١؟
ٚأٜكــا ا٭َــس بايٓطــب ١يًشــس ٚايعبــد َــٔ ايسدــاٍ .ففــ ٞنــٌ ٖــر ٙا٭َجــاٍ نــإ
ايًشــاظ يف أسهاَٗــا ٚعــ ٞاٱْطــإ ٚفهــسٚ ٙعكٝدتــ٘ ٚسسٜتــ٘ ٚعبٛدٜتــ٘ٚ ،مل
ٜتعاَـــٌ اٱضـــَ ّ٬ـــع ايسدـــٌ ٚاملـــسأ ٠أدطـــادا ذنسٜـــٚ ١أْجٜٛـــٚ .١بايتـــاي ،ٞفـــإٕ
َٛقــٛعات أسهــاّ ايػــسٜع ١قــد تغٝٸــس أغًبٗــاٚ ،هلــرا مل تعــد فعًٝــَ ،١ــٔ ٖــرٙ
ادتٗ.١
ايدٚيــ ١قــسٚز ٠ادتُاعٝــٚ ١يٝط ـ قــسٚز ٠دٜٝٓــ ،١فــ ٬ظتــب عًــ ٢املطــًُي
إقاَتٗا بدافع غسع .ٞبٌ ٖـ ٞقـسٚز ٠ادتُاعٝـ ،١ظتـب عًـ ٢اجملتُـع إقاَتٗـا ..
ايكــــسإٓ ايهــــس ِٜأُٖــــٌ عؿــــيب اذتٝــــا ،٠ايطٝاضــــ( ١ايدٚيــــ - ١ايطــــًڀ،)١
ٚاٱقتؿادَ ،..ا عـدا َٓ َٛـ ١قـَٚ ِٝبـاد ٨يكـبط أدا ٤ايطـًڀ ،١فـأ ٜٔاٖتُـاّ
ايــد ٜٔبايدٚيــ١؟ بــٌ تــٛف ٢ايسضــ ٍٛايهــسٚ ِٜمل ٜــرتى خًٝفــ ١بػــهٌ َٓؿــٛف
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عً ٘ٝإ َٔ ٫باإ ا٭فكً َٔ ١ٝخ ٍ٬أسادٜـح َتعـددٖ .٠ـرا اٱُٖـاٍ املتعُـد َـٔ
قبٌ ا

ٚزض ٍٛأدٍ دي ٌٝعً ٢إٔ ايدٚي ١قسٚز ٠ادتُاعٚ ١ٝيٝط دٜٝٓـٚ ،١عـدّ

ٚدٛد تهًٝف غسع ٞباقاَتٗاٚ .بإَهإ اجملتُع إٔ ٜك ِٝدٚيـٜٚ ،١تبٓـَ ٢بـاد٨
اٱضـٚ ّ٬قُٝـ٘ ،نُــا سؿـٌ بايٓطـب ١يًــٓيب ا٭نـسّ ،سٝـح بــدأت بـٛادز دٚيــ١
بػـــهًٗا ا٭ٚيـــ ٞفسقـــتٗا اي ـــسٚف ا٫دتُاعٝـــٚ ١تٛضـــع املدٜٓـــْٚ ،١ػـــايات
املطــًُيٚ .دعــا ٠ايدٚيــ ١ا٫ضــ َٓٚ ١َٝ٬سٜٗــا ٚفكٗاٗ٥ــاٜ ،طــتدي ٕٛعًــٚ ٢دــٛإ
قٝاَٗا نٛادب غسع َٔ ٞباإ ايعكٌ .بسأٜـ ٞنًـٗا اضتشطـاْات ،ضـببٗا عـدّ
فِٗ ايدٚ ٜٔدٚز ٙيف اذتٝا ٠يف إياز َطٚ٪ي ١ٝاٱْطإ عً ٢ا٭ز َٚ .ع اْتفا ٤أٟ
تهًٝــف غــسع ٞؾــس ٜبإقاَــ ١ايدٚيــ ،١فــإٕ مجٝــع َكــدَاتٗا َــٔ بــرٍ ا٭َــٛاٍ
ٚضفو ايدَا ٤نُا تفعٌ اذتسنات ايد ١ٜٝٓاملتڀسف ٫ ١دي ٌٝعً ٘ٝغسعا.
نُــا إٔ ا٫قتؿــاد ايــرٖ ٟــ ٛعؿــب ايدٚيــ ١ايجــاْ ٫ ،ٞتٛدــد يــ٘ أسهــاّ
تفؿ ١ًٝضَ ٣ٛبادٚ ٨قٛاعد بطٝڀٚ ،١أغًب ا٭سهاّ إَكا ،١ٝ٥سٝـح ناْـ
ايتذازْ ٠ػايا قاُ٥ا يف زتتُع َهـٚ ١املدٜٓـٚ ١نـٌ َسانـص املـدٕ ا٭خـس ٣يف
املٓڀكــٚ ،١أؾــٓاف ايبٝــع ٚايػــساَ ٤عًَٛــٚ ،١قــد أَكــاٖا اٱضــَ ،ّ٬ــا عــدا
ايٓطٚ ٤ٞايسباٚ .بايتـايٜٛ ٫ ٞدـد َـا ٪ٜنـد ٚدـٛإ قٝـاّ دٚيـ ١دٜٝٓـ ،١نشهـِ
غسع ،ٞفبأ َ ٟز تسام ٭دًٗا دَا ٤غصٜسٚ .٠بأ ٟدي ٌٝاعت ٖٚا َكدَٚ ١دٛبٝـ١
يتڀبٝل ايػسٜعٚ ،١تڀبٝل ضٓ ١ايٓيب بهٌ تفاؾًٗٝا ،زغِ شَٓ ١ٝبعكٗا ...تكدّ
إٔ بإَهــإ أٜــ ١دٚيــ ١إٔ تتبٓــ ٢ايػــسٜع ،١خاؾــ ١قــُٔ ايــد ٍٚايد كسايٝــ،١
فًُــاذا ٜ ٫طــًه ٕٛضــًٛنا د كسايٝــا َ ـٔ خــ ٍ٬اْ٫ت ابــات ٜٚكُٝــ ٕٛدٚيــ١
إض ١َٝ٬بد َٔ ٫ايعٓف ٚاٱزٖاإ؟
إٕ املػهً ١ا٭خڀس َع دعا ٠ايدٚي ١ا٫ضـ ١َٝ٬أْٗـِ ٜفسقـٜ٫ٚ ٕٛـتِٗ عًـ٢
ايٓاع عذ ١أِْٗ جً ٕٛايدٚ ٜٔاٱض ،ّ٬بٌ أِْٗ ظٌ ا

يف أزق٘  َٔٚسكٗـِ

ممازضــ ١سهــِ َڀًــل ،فٝطــفه ٕٛايــدَاٜٚ ،٤كُعــ ٕٛاملعازقــٜٚ ،١ؿــادزٕٚ
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سسٜــ ١ايــسأٚ ٟايعكٝــدٚ ٠ايتعــبريٚ .بعبــازَ ٠هجفــٜٛ ٫ ١دــد أ ٟديٝــٌ ؾــس ٜعًــ٢
ٚدٛإ قٝاّ دٚي ١إض ١َٝ٬ض ٣ٛزغبات ،أ ٚأدي ١عكً ٫ ١ٝتٓٗض مبفادٖا.
ٚبايتاي ٞعٛد ٠إىل ض٪ايوَ :ا داَ ايدٚي ١قسٚز ٠ادتُاعٚ ١ٝيٝط دٜٝٓـ،١
فُٔ باإ أٚىل  ٫ظتٛش ٭ ١ٜدٗ ١قٝاّ دٚي ،١تفس

يكٝادتٗا اي ١ٜ٫ٛاملڀًكـ ١باضـِ

ايدٚ ٜٔايػسٜع ،١بعٝد ٠عٔ ق ِٝايد ،ٜٔأ ٚتتؿسف بػهٌ ٜـٓعهظ ضـًبا عًـ٢
اٱضٚ ّ٬املطًُي ،نُا سؿٌ َع اذتسنات ايتهفري.١ٜ
َـــٔ ٜتبٓـــ ٢قـــ ِٝايطـــُا ٤بػـــهٌ ؾـــشٜٚ ، ٝفٗـــِ ايـــدٚ ٜٔدٚز ٙيف اذتٝـــا٠
بػــهٌ دقٝــل ضــٛف يــٔ ظتــٓ بدٚيتــ٘ بعٝــدا عــٔ َٓڀــل ايعؿــس اذتــاي .ٞبــٌ
ايعهــظ ٜهــ ٕٛأنجــس اْفتاســا عًــ ٢اٯخــسَ ٜٔــٔ أدــٌ ؾــٛز ٠إظتابٝــ ١تػــذع
اٯخس ٜٔعً ٢ايتعاٜؼ ايطًَُ ٞع اٱضٚ ّ٬املطًُي.
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واقع الكصص الكزآىي
 - 99تٓـــا ٍٚا٭دإ ايعسبـــ ٫ٚ ٞضـــُٝا ايسٚاٜـــ ١ضـــري ٠ايـــٓيب (ف) يف عـــد٠
َٓاضــبات ،يف املكدَــًَ ١شُــ ١ضــٝد قــسٜؼ ملعــسٚف ا٫زْــاٚ٩ر ايطـٛز ٟؾــاسب
ايكًِ ايسَٓٚطٚ ،ٞت ٙ٬عً ٞايڀٓڀا ٟٚيف قؿـ َٔ تازٜق ا٫ض.ّ٬
 ٌٖ ظتٛش تفطري ضري ٠ايسض ٍٛبأضايٝب فٓ ١ٝغري َٛثك١؟ ٌٖ تٓ س هلرا املٝتا ْـ عً ٢اْـ٘ دـصَ ٤ـٔ بعجـ ١ددٜـد ٠ا ٚزضـايَ ١ت ًٝـ١تسَِ ايفساغـات بٓتـاز ايـرٖٔ؟ بتعـبري آخـسٖ ،ـٌ هـٔ اعتبـاز ٖـر ٙايهتابـات
دــص٤ا َــٔ ايطــريَٚ ٠تُُــا هلــا اّ اْٗــا َٛقــٛع ٫ٚ ١ظتــب ا٭خــر بٗــا يف زتــاٍ
اذتكٝك١؟.22
 يٓتفل أ:٫ٚ
إٕ نتب ايطري ٠قد د ْٚسٝا ٠ايسض ٍٛايهسَٚ ،ِٜا انتٓفٗا َٔ أسـداخ
ٚٚقا٥ع ،فطذً َساسٌ ايدعَٛ ،٠ٛقف قسٜؼ َٖٓ٘ ،ذست٘ ،سٝات٘ يف املد،١ٜٓ
ع٬قات٘ َع أؾشاب٘ ،سسٚب٘ َٚغاش .. ٜ٘اىل آخسٚ .ٙاقـ ٍٛيٓتفـل ا ٕ٫ ،٫ٚنتـب
ايطـــري ٠غـــأْٗا غـــإٔ ايهتـــب ايتازغتٝـــ ١اعتُـــدت ايسٚاٜـــَ ١ؿـــدزا يف تـــدٜٔٚ
ا٭سداخ ٚايٛقا٥عٚ ،أْا  ٫اثـل داُ٥ـا بايسٚاٜـات ،بفعـٌ ايتصٜٚـس ٚايتشسٜـف ايـرٟ
يسأ عًٗٝا .إقاف ١إىل تأثس امل٪زأل سًفٝت٘ َٛٚاقف٘ ٚعكٝدتـ٘ ٚا اٖـ٘ ايطٝاضـٞ
ٚا٫دتُاع ،ٞفَٗ ٛتشٝص داُ٥ا هلا ،بٌ ٜٚتكؿد أسٝاْا يُظ اذتكا٥ل يؿاذت٘.
ٚإذا نــإ ايكــسإٓ عؿــٝا عًــ ٢ايتشسٜــف ،يتــٛاتس ْؿٛؾــ٘ ،فايسٚاٜــات ْبــع ٫
ٜٓكب ،يرا ٜطتػـٗد بٗـا ادتُٝـعٜٚ ،ت ـر َٓٗـا َؿـدزا يتأنٝـد أقٛايـ٘ ،زغـِ
تكايع اٯزاٚ ٤اخت٬فٗا.
ْعٛد يًط٪اٍ:

 - 22د .ؾاط ايسشٚم
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ٖـــٌ هـــٔ اعتبـــاز ايهتابـــات ا٭دبٝـــ ١عـــٔ ايطـــريَ ٠تُُـــا هلـــا ،أّ أْٗـــا
َٛقٛع ٫ ،١ظتب ا٭خر بٗا يف زتاٍ اذتكٝك١؟  ..ب ٬غـو  ٫هـٔ اعتبازٖـا
َتُُا هلا يف زتاٍ اذتكٝك ،١٭ٕ املع بٗا نتب ايطريٚ ٠ايتازٜق سؿسا ،فـأٟ
اقــاف ١حتتــاز اىل ديٝــٌ قــايعٚ ،ا٭دإ ٜٗ ٫ــتِ با٭ديــ ١قــدز اٖتُاَــ٘ باعتــا٤ات
ايطري ،٠ايف تجس ٟارتٝاٍ ا٭دب ٞفٓٝڀًل يف ؾٝاغَ ١ػـاٖد ٚأسـداخ َطـتٛسا٠
َٓٗاٖٚ .را فـازم غاضـعٜ ٫ ،ؿـدم أْـ٘ َـتُِ يًطـري ٠يف زتـاٍ اذتكٝكـ .١يهـٔ
ٜبكــ ٢يــ٘ دٚز نــبري يف تؿــدٜس ايطــري ٠بًغــ ١أخــس .٣فــا٭دإ ْاقــٌ يًطــري ٠عــٔ
َؿادزٖاٜٚ ،عسف بٗا بڀسٜك ١أدبٚ ١ٝفٓ.١ٝ
أَــا بايٓطــب ١يًػــل ايجـــاَْ ٞــٔ ايطــ٪اٍٖ :ــٌ ظتـــٛش تفطــري ضــري ٠ايسضـــٍٛ
بأضايٝب فٓ ١ٝغري َٛثكـ١؟ ْعـِ ظتـٛش َتـَ ٢ـا ساف ـ ايٛضـا ٌ٥ايفٓٝـ ١عًـ ٢زٚج
اذتكٝك ،١ب ٬تصٜٚس .ظتٛش ٭ْو تكـ ٍٛتفطـرياٚ ،ايتفطـري بٝـإ ٚغـسج ٖٚـَ ٛتـاج
يًذُٝع مبـا فـ ِٗٝا٭دبـا ،٤يهـٔ قـُٔ ايكـٛابط ايتازغتٝـ ١يف تطـذ ٌٝسكـا٥ل
ايطري .٠فُج ٬ظتب اعتُاد َؿادز َٛثٛق ،١خاؾَ ١ع تعدد املؿادز سـ ٍٛبعـض
اذتكا٥ل .أٜكا ٜٓبغ ٞاْ٫تبـا ٙاىل سذـِ ايتصٜٚـس يف نتـب ايطـري ٠ايٓبٜٛـ ،١بفعـٌ
ايطٝاضٚ ١املؿاط املرٖب .١ٝأ ٚبفعٌ ايعـدا ٤ايتـازغت ٞيًٗٝـٛد ،سٝـح عُـدٚا اىل
تطــسٜب نــجري َــٔ ا٭ســداخ ايهاذبــ ١بٗــدف تػــ ٜ٘ٛضــري ٠ايــٓيب  ،أ ٚبٗــدف
تعكــــٝد َــــا غتـــــ دٜــــِٓٗٚ ،صــــٖ ٞــــرا ايٓــــٛي َــــٔ ايسٚاٜــــات املدضٛضــــ٘
باٱضساًٝٝ٥ات.
أْا َع ا٭عُـاٍ ايفٓٝـٚ ١ا٭دبٝـ ١املطـتٛساَ ٠ـٔ ايطـري ٠٭ْٗـا أنجـس تـأثريا يف
املتًكٚ ،ٞأضسي يف زضِ ؾٛزٚ ٠اقش ١عٓٗا يف ذٖٔ املػاٖد ٚايطاَع .فهْٗٛـا
نتب َطتٛساٜ ٫ ٠ع أْٗا اقاف ١عًَ ٢طت ٣ٛاذتكٝك ١زغـِ أْٗـا اقـاف ١عًـ٢
َطت ٣ٛايتٛظٝف ٚايتطٜٛل ٚايػسج ٚايبٝإٖٚ ،را عٌُ دً َِٗٚ ٌٝضتٔ عادـ١
َاض ١يـ٘ .ففـسم غاضـع بـي قسا٤تـو يكؿـ ١تازغتٝـ ١تعهـظ سذـِ َـا ٜتُتـع بـ٘
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ـا ٙؾـشابت٘ٚ ،بـي َػـٗد
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نتب األزب
 - 95يف ا٫دإ اٜكا نتـب دسدـ ٞشٜـدإ ضًطـً ١زٚاٜـات تـازٜق ا٫ضـ،ّ٬
ٖٚــ٦ًَٝ ٞــ ١بكؿـــ ايغــساّ املُٓــٛي ٚايدضــا٥ظ ٚايكتــٌ ٚا٫غتٝــا٫تٚ ،ارتٝاْــ١
ايص ٚد ١ٝاسٝاْا ،نإ شٜدإ ٜبشح عـٔ ايتػـٜٛل ،فُـا ٖـ ٛسهُٗـا َـٔ ٚدٗـ١
ْ س تسبٖ ،١ٜٛـٌ ْكبًـٗا عًـ ٢ع٬تٗـا اّ منٓعٗـا؟ ٖٚـٌ املٓـع أضـًٛإ دـا٥ص غـسعا
ٚا٫ض ّ٬مل ٜكع سدٚدا ٚاقـش ١بـي ا٫فـرتاٚ ٤امل ايفـٚ ،١يـَٓ ٛعٓاٖـا ا ٫تعتـ
خڀأ تسادٝدٜا َجٌ ارتڀأ ايتازغت ٞذتسٚإ ايسد٠؟.23
 قسأت ٖر ٙايطًطًَ ١بهسا،
ٚنٓـ أؾــغ ٞ٭خـف ا٭نـ ٖٚـ ٞتكسأعًــَ ٢طـاَعٓا ٖــر ٙايكؿــ قبــٌ
ايٓ ،ّٛبأضًٛإ َػٛم ،فأتفاعـٌ َـع تسادٝدٜـ ١ايطـسدٚ ،أتعـايف َـع ايبڀًـ ١أٚ
ايبڀٌٚ ،أسٝاْا أبه ٞيبهاٗ٥ا .ناْ تطـتٛقف بـٌ أغـو يف بعـض املػـاٖد
ٚا٭سداخ ،خاؾَ ١ا غتـ ايػ ؿـٝات املعازقـ ١يًشهـِ ا٭َـ ،ٟٛفايتػـٜ٘ٛ
َكؿٛد .نُا بايٓطب ١يسٚا ١ٜغاد ٠نسبٚ ٤٬غريٖا.
إذڄا  ٫هـــٔ اعتُـــاد ٖـــر ٙاجملُٛعـــَ ١ـــٔ ايكؿــــ ايتازغتٝـــَ ١ؿـــدزا
تازغتٝا ،يهٔ  ٫إغهاٍ يف تٓاٚهلا عُ ٬أدبٝا ،فامل٪يف غري َط ٍٚ٪عُـا ٚزد
َٔ ٚقا٥ع تازغتَ ١ٝا داّ قد اعتُد يف ْكًـ٘ عًـَ ٢ؿـدز َعتـ سطـب زأٜـْ٘ .عـِ
باٱَهإ ْكٌ ارت ايٛازد يف ٖـر ٙايسٚاٜـات َـع ذنـس املؿـدز يتفـاد ٟتكـًٌٝ
ايطاَع.
ايعُــٌ ايف ـ ٚا٭دبــ ٜ ٫ ٞـ ز ايهــرإ ٚا٫قــاف ١بدزدــ ١تعهــظ اْڀباعــا
ضًبٝا يد ٣املتًك ،ٞخاؾ ١بايٓطب ١يًشكا٥ل ايتازغت ١ٝاملٛثكَ .١ج ٬عٓـدَا ٜتعُـد
ايهاتــب تػــ ٜ٘ٛغ ؿــ ١ٝتازغتٝــ ١تعــد زَ ـصا دٜٝٓــا نــبريا مل ٜطــذٌ قــدٖا
 - 23د .ؾاط ايسشٚم
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ايتأزٜق أ ١ٜشتايف ١أخ٬ق ،١ٝفٗرا  ٫ظتٛش  ٫دٜٝٓا  ٫ٚأخ٬قٝـا حتـ أٜـ ١ذزٜعـ.١
يهٔ ٖٓاى َطاسٚ ١اضع ١أخس ٣باَهاْ٘ تٛظٝفٗا أدبٝا ٚفٓٝا يتًبٝـ ١قـسٚزات
ايطــسد ٚايتػــٜٛل ،يهٓٗــا  ٫تعــد سكــا٥ل تازغتٝــَ ١ڀًكــاٚ .عًــ ٢ا٭دٜــب تــٛخٞ
اذتــرز ،فــا٭دإ ضــشس َــ٪ثس دــداٚ ،يــ٘ قابًٝــ ١تسضــٝق املعًَٛــ ١بفكــٌ تكٓٝــات
ايطــسد ا٭دبــَٚ ، ٞهُــٔ ارتڀــس عٓــدَا ٜطـٛٸم َعًَٛــات خاي٦ــ ،١أَ ٚكؿــٛد٠
يتػــ ٜ٘ٛسكــا٥ل تازغتٝــ ١أ ٚغ ؿــٝات تعــد زَــٛشا دٜٝٓــ ١نــبري .٠خاؾــ ١قــُٔ
ٚضــط ادتُــاعَ ٞــا شاٍ ٜكــ ِٝع٬قاتــ٘ عًــ ٢أضــاع أســداخ تازغتٝــ ،١فٝشــب
ٜٚهسٜٚ ٙعاد ٟعً ٢أضاضٗا ،فهِ َٔ َطًچُ ١تازغتٝـ ٫ ١سكٝكـ ١هلـا ،يهٓٗـا
َاشاي تًعب دٚزا ضًبٝا يف ايع٬قات ايعاَ ١بي املراٖب ٚا٭دٜإ.
أْا يط َع س س َٓٚع أ ٟنتاإ ،زدا عًَ ٢ا دا ٤يف ايط٪اٍٚ ،يطـ َـع
َا ٜڀًل عً ٘ٝايفكٗا ٤بهتب ايكـ .ٍ٬٭ٕ املٓـع ضـٝذعًٗا نتبـا َُٗـ ،١تطـتفص
ايٓاع ٚتجري اٖتُاَِٗ .فا٭فكـٌ َٓاقػـتٗا ٚايـسد عًٗٝـا يٝتٓاٚهلـا ايكـاز ٨نـأٟ
نتاإ آخس ،قد ٜتفل أ ٚغتتًـف َـع آزا٥ـ٘ .زمبـا تتـرنس نٝـف أؾـب نتـاإ
ضًُإ زغد( ٟاٯٜات ايػٝڀاْ )١ٝنتابا َُٗا اْتػس ع َٜ٬ـي ايٓطـق يُٝـع
ايًغــات عٓــدَا أَــس ارتُــ ٝمبٓعــ٘ ٬َٚسكــ ١ناتبــ٘ .يــ ٛمل ٜفعــٌ ذيــو يه ـإ
نغري َٔ ٙايهتب ايف تتشدخ بٓفظ ايًٗذـٚ ١ا٭ضـًٛإ ٚاهلـدفٚ ،زمبـا أقـ٣ٛ
ف ٖٚص ـ ڂْ ١هـسا،٤
يهٓٗا ًَُٗ ١ب ٬أؾـدا .٤املٛقـف ايطـًيب َـٔ ايفهـس قٳـع ٷ
ظتب عًٓٝا َٛادٗ ١أ ١ٜفهس ٠فٓأخر بٗا إذا ناْ ؾشٝش ١أْ ٚدسكٗا .نُا
إٔ املٓع ٚاذت س بات عبجا يف ظٌ ٚضا ٌ٥ا٫تؿاٍ اذتدٜح .فـاملٓع نُـا تفكـً
ضٝه :ٕٛخڀأ نبريا.
أَا َـا دـا ٤يف ْٗاٜـ ١ايطـ٪اٍ :إٕ املٓـع ضـٝه ٕٛخڀـأ تسادٝـدٜاَ ،جًـ٘ َجـٌ
سسٚإ ايسد .٠فؿدق إٔ سـسٚإ ايـسد ٠ناْـ نازثـٚ ١أغـد َأضـاَ ٠ـٔ سادثـ١
ايطكٝفَٚ ١ا دس ٣يًؿـشاب ١فٗٝـا َـٔ تساغـل با٭يفـاظ ٚازتفـاي ا٭ؾـٛات ،ستـ٢
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اضــتُات بعكــِٗ َــٔ أدــٌ ايطــًڀ .١إْــ٘ تــازٜق َــ٪مل  ٫هــٔ ٱْطــإ ٚاي إٔ
ٜفت س ب٘ .سسٚإ ايسد ٠اعرت

عًٗٝا عُس بٔ ارتڀاإٚ ،يايب مبشاضـب ١خايـد

بٔ ايٛيٝدٚ ،أغاج عً ٞبٔ أب ٞيايب ٚدٗ٘ عٓٗاُٖٚ ،ا أقـسإ ايؿـشاب ١يسضـٍٛ
ا  .ناْ قسازا غ ؿٝا اختر ٙأب ٛبهس يبطط ضًڀت٘ .نإ ايكـَ ّٛطـًُي
ٜػٗد ٕٚايػٗادتي ،قتًٚ ِٖٛبعكِٗ نـإ َػـغ ٫ٛبؿـ٬ت٘ٚ .نـاْٛا ٜـسدد:ٕٚ
(إْٓا َطًُْ ،ٕٛػٗد ايػٗادتي) .نٌ َا يف ا٭َـس َٓعـٛا دفـع ايصنـا ٠باْت ـاز
َــٔ ٜطــتشكٗا غــسعاٚ ،تٛشٜعٗــا يفكــسا .ِٗ٥تــازٜق ٜــدَ ٞايكًــب ،ايــسد ٠أضط ـ
ملطري ٠ي َٔ ١ًٜٛاقرتاف ايعٓف عًٜ ٢د ارتًفاٚ ٤ايطـ٬ييٚ ،أؾـبش َؿـدزا
غسعٝا ٜطتٓد إي ٘ٝنٌ َٔ ضٛي ي٘ ْفط٘ ضفو ايدَا ٤اي .١٦ٜ
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أحضً الكصص
َ - 90ــاذا ٜع ـ ايكــسإٓ بعبــاز ٠أسطــٔ ايكؿـــ؟ ٖٚــٌ ٖــ ٞسٺهځــِ تــازٜق
ٚضري ٠أّ اْٗا اَج٫ٛت زَص ١ٜهٓٓا تأًٜٗٚا سطب ايطٝام؟.24
ٜ كؿد ايكسإٓ بأسطٔ ايكؿـ ازتبايٗا باهلدف ايهً.ٞ
ؿؿٹـ ڇٗ ٵِ عٹـ ٵ څ٠
 ٢ځق ٳ
أ ٟايع ٚ ١ايعـ  ،٠نُـا ٖـ ٛؾـس ٜاٯٜـ " :١ځيكځـ ٵد نـ ځا ٳٕ فـ ڇ
ىل ا ڃي ځأ ڃيبٳاإٹ ،"..فؿف ١ايتفكـ٫ ٌٝس ـ َـد ٣ازتبـار تكٓٝـات ايطـسد باهلـدف
چي ٹأ ٵ ٚڇ
ايهًـــ ،ٞفايتفكـــٚ ٌٝفـــل املٓڀـــل ايكسآْـــٜ ٫ ،ٞكتؿـــس عًـــ ٢تكٓٝـــات ايطـــسد
نػسر أضاع ملؿداق ١ٝايكؿ ،١بٌ ايعـ ٚ ٠املٛع ـٖ ١ـَ ٞكٝـاع ايتفاقـٌ يف
ايكؿـ ايكسآْ ،ٞزغِ تٛفس غسا٥ط ايكؿٚ ١فكا يكٛابط ايٓكد ا٭دبٖٓ َٔ .ٞا
تتك غسع ١ٝايػل ايجاْ َٔ ٞايط٪اٍٖ :ـٌ ايكؿــ ايكسآْـ ٞقؿــ ٚاقعٝـ ١أّ
إَج٫ٛت زَص ١ٜقابً ١يًتأ ،ٌٜٚنُا يف ايط٪اٍ؟
ٖــرا ايطــ٪اٍ نــإ َٚــا ٜــصاٍ َــداز دــدٍ يٜٛــٌ ٫ ،هــٔ سطــُ٘ إَ ٫ــٔ
خــ ٍ٬املسدعٝــ ١ايكسآْٝــ .١ستــ ٢ايسٚاٜــات ايدٜٝٓــ ٫ ١تٓفــعْٗ٫ ،ــا تعهــظ زٜ٩ــ١
تازغت ،١ٝقد

اٚشٖا ايصَٔ َع تكدّ عً ّٛايًغـٚ ١ايتأٜٚـٌ ،نُـا إٔ أغًـب تًـو

ايسٚاٜات َػش ١ْٛبكؿـ خساف ،١ٝزمبا مثٜ َٔ ١ؿـدقٗا يف ذيـو ايصَـإ ،أَـا
زآٖا فا٭َس شتتًف.
أٖــِ إغـــهاٍ إٔ ْفـــ ٞايٛاقعٝــ ١عـــٔ ايكؿــــ ايكسآْــًٜ ٞــصّ َٓـــ٘ نـــرإ
ارتــــايلٖٚ ،ــــرا ستــــاٍ عًٝــــ٘ .نُــــا أْــــ٘ ٜتٓــــافَ ٢ــــع آٜــــات ايهتــــاإ ايــــف
ت٪ندايٛاقع ،نكٛي٘ تعاىل:
ؿؿٹٗڇِٵ ٹع ٵ٠څ يچ ٹأٚٵىلڇ ايڃ ځأيڃبٳـبٹ َٳـا نـاځٕٳ سٳـدٹٜجٶا ٴٜفڃـرتٳ ٣ٳٚيځـانٹٔ
"يځكځدٵ ناځٕٳ ف٢ڇ ځق ٳ
ٳتؿٵدٹٜلٳ ايډرٹ ٣بٳيٵ ٜٳدٳٜٵ٘ٹ ٚٳ ٳت ڃفؿٹٌٝٳ نڂٌٸ غ٢ٳ٤ٺ ٚٳٖٴدٶٚ ٣ٳ ٳزسٵ ٳُ١ڄ يِّكځٛٵّڈ ٴ ٜٵَ٪ٹٓٴ"ٕٛ
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ـ عٳًځ ٵٝوځ َٹٔٵ أځْبٳا٤ٹ ايسټضٴٌڇ َٳا ْٴجٳبٿ ٴ بٹ٘ٹ ڂف٪ٳادٳىځ ٳٚدٳا٤ٳىځ يف ٖٳرٹٙٹ ايڃشٳلټ
"ٚٳن٬ڂٸ ْٻكڂ ټ
ٳَٚٳٛٵعٹ ځ١څ ٚٳذٹنڃسٳ ٣يٹًڃ ٴُ ٵَ٪ٹٓٹي"
هفڂـٌٴ َٳـسٵٜٳِٳ ٳَٚٳـا نڂٓـ ٳ يځـدٳٜٵٗڇِٵ إڇذٵ
َ٬ٳٗٴـِٵ أځٜټٗٴـِٵ ٜٳ ڃ
ٳَٚٳا نڂٓ ٳ يځدٳٜٵٗڇِٵ إڇذٵ ٜٴًڃكڂ ٕٛځأ ڃق ځ
ٜٳ ٵ ٳتؿٹُٴٕٛٳ
و َٹـٔ ځقبٵـ ڇٌ
و َٳـا نڂٓـ ٳ ٳت ٵعځً ٴُٗٳـا أځْـ ٳ ٳ ٚځ ٫ځق ٵَٛٴـ ځ
ب ْٴٛسٹٗٝٳـا ڇإ ځيٝٵـ ځ
و ٹَ ٵٔ أځْبٳا ٤ا ڃي ٳغ ٵ ٝٹ
ٹت ڃً ځ
ٖٳرٳا فځاؾٵبٹسٵ إڇٕٻ ايڃعٳاقٹ ٳب١ځ يٹًڃُٴتٻكٹيٳ
ٳذ ٹيوځ َٹٔٵ أځْبٳا ٤ايڃغٳٝٵبٹ ْٴٛسٹٝـ٘ٹ ڇإيځٝٵـوځ ٳَٚٳـا نڂٓـ ٳ يځـدٳٜٵٗڇِٵ إڇذٵ ځأدٵُٳعٴـٛاڃ ځأَٵـ ٳسٖٴِٵ ٳٖٚٴـِٵ
ٜٳُٵهڂسٴٕٚٳ
ٳَٚٳــا نڂٓــ ٳ بٹذٳاْٹــبٹ ايڃغٳسٵبٹــٞٿ إڇذٵ ځقكٳــٝٵٓٳا ڇإيځــَ ٢ٴٛضٳـــ ٢ايڃــ ځأَٵسٳ ٳَٚٳــا نڂٓــ ٳ َٹــٔٳ
ايػٻاٖٹدٹٜٔٳ ،ٳٚيځهٹٓٻا أځْػٳأڃْٳا قڂسٴْٚٶا فځتٳڀځاٚٳٍٳ عٳًځٝٵٗڇِٴ ايڃعٴُٴسٴ ٳَٚٳا نڂٓـ ٳ ثٳاٚڇٜٶـا فٹـ ٞځأٖٵـٌڇ
َٳدٵٜٳٔٳ تٳتٵًڂ ٛعٳًځٝٵٗڇِٵ آٜٳاتٹٓٳا ٳٚيځهٹٓٻا نڂٓٻا َٴسٵضٹًٹيٳ ،ٳَٚٳا نڂٓ ٳ بٹذٳاْٹبٹ ايڀڊـٛزڇ إڇذٵ ْٳادٳٜٵٓٳـا
ٳٚيځهٹٔ ٻزسٵ ٳُ١ڄ َٿٔ زٻ ٿبوځ يٹتٴٓرٹزٳ قځ ٵَٛٶا َٻا أځتٳاٖٴِ َٿٔ ْٻرٹٜسڈ َٿٔ قځبٵٹًوځ يځعٳًډٗٴِٵ ٜٳتٳرٳنډسٴٕٚٳ
عً ٢ايكد َٔ ٖرا ا ٫آٖ ٙاى َٔ ٜعتكـد إٔ ايغاٜـَ ١ـٔ ايكؿــ بؿـسٜ
ايكــسإٓ ٖــ ٞايعـ ٚ ٠املٛع ــٖٚ ،١ــرا ًٜ ٫ــصّ إٔ تهــ ٕٛايكؿــٚ ١اقعٝــٜٚ .١هفــٞ
تأ ٌٜٚايٓـ ايكؿؿ ٞيف إياز ٖدف٘ ،أ ٟايعـ ٚ ٠املٛع ـٚ .١بعـض ٖـرا ا ٫ـاٙ
٪ٜند زأ ٜ٘بعدّ ٚدـٛد آثـاز تازغتٝـ ١تعكـد ٚاقعٝـ ١ايكؿــ أ ٚبعكـٗا ،نُـا
بايٓطب ١اىل قؿ ١ضـًُٝإ َٚـا اغـتًُ َـٔ تفؿـ٬ٝت  ٫هـٔ تؿـدٜكٗا يـ٫ٛ
ذنس ايكسإٓ هلا.
يهـٔ عٓــدَا ْـدقل يف آٜــات ايهتــاإ اذتهـ ِٝتستطــِ أَآَـا عــدَ ٠عــامل
حتطِ ٖـر ٙاملطـأي .١فايهتـاإ ايهـس٪ٜ ِٜنـد إٔ غاٜـ ١ايطـسد ايكؿؿـٖ ٞـٞ
ايع ٚ ٠املٛع ٚ ،١بايتاي ٞضٝدٚز ايتأٜٚـٌ َـداز اهلـدف ايهًـ" :ٞيځكځـدٵ نـاځٕٳ فـ٢ڇ
ؿؿٹٗڇِٵ ٹع ٵ٠څ يچ ٹأٚٵىلڇ ايڃ ځأيڃبٳبٹ  ."..فانتػـاف ايعـ  ٠غـري َتـاج إ ٫٭ٚيـ ٞا٭يبـاإ،
ځق ٳ
ٖٚرا ٪ٜند دٚز ايتأٚ ،ٌٜٚبايتاي ٞزَص ١ٜبعض دٛاْب ايكؿـٖٚ .را ٜ ٫تٓاف٢
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َــع اٯٜــات املتكدَــ ١٭ْٗــا ْــاظس ٠اىل َٛقــٛي آخــس غتـــ بعــض ايتفؿــ٬ٝت يف
سٝـ ـ ا ٠ايسضـــٌ ٚا٭ْبٝـــا ،٤نُـــا إٔ بعكـــٗا اٯخـــس خڀـــاإ غـــري َباغـــس ٭ٖـــٌ
ايهتاإٚ ،نإٔ اٯٜات ختايب أٌٖ ايهتاإ إٔ َا يد ٣ستُد َـٔ تفؿـ٬ٝت
تازغت ١ٝس ٍٛايسضـٌ َٚطـريتِٗ ايسضـايٖ ١ٝـٚ ٞسـَ ٞـٔ عٓـد ا  ،مل ٜطـبل يـ٘
َعسفتٗاٚ ،مل ٜػٗد أسداثٗاٚ ،سٜٛ ٞس ٢ي٘ ،مما ٪ٜند ْبٛتٖ٘ .ر ٙاملؿـفٛف١
َٔ اٯٜات ختتًف َٛقـٛعا ،فـٜ ٬ؿـ ا٫ستذـاز بٗـا قـد ايـسأ ٟايجـاْ .ٞأزدـٛ
قسا ٠٤اٯٜات املتكدَ ١قـُٔ ضـٝاقٗا نـٜ ٞتكـ يهـِ ؾـشَ ١ـا أقـ .ٍٛفٗـ٫ ٞ
ب  "..ت٪نـد
ىل ا ڃي ځأ ڃيبٳـ ٹ
ؿؿٹـ ڇٗ ٵِ عٹـ ٵ څ ٠يچـ ٹأ ٵ ٚڇ
 ٢ځق ٳ
تٓف ٞايتأ ٌٜٚبٌ إٔ آٜـ " :١ځيكځـ ٵد نـ ځا ٳٕ فـ ڇ
عً ٢اضت داّ ايعكٌ ٚرك ٞأدٚات٘ ايتأ َٔ ١ًٜٝٚأدٌ انتػاف ايع ٚ ٠املٛع ـ١
ايف ٖ ٞاهلدف ا٭ضاع َٔ ايطسد ايكؿؿـ ٞيف ايكـسإٓ ايهـسٚ .ِٜخ٬ؾـَ ١ـا
أق ٫( :ٍٛغو يف ٚاقع ١ٝايكؿـ ايكسآْ ٫ٚ ،ٞغو أٜكاڄ بإَهاْ ١ٝايتأَٔ ٌٜٚ
أدٌ انتػاف ايع ٚ ٠املٛع  ١نٗدف أضاع يًطسد ايكؿؿ ٞايكسآْٖٚ .)ٞرا
يٝظ دٛابا تٛف ٝكٝاٚ ،يٝظ ٖسٚبـا َـٔ ايطـ٪اٍ ،بـٌ اْطـذاَا َـع آٜـات ايهتـاإ
ايهــس .ِٜايــرٜٓ ٟفــٚ ٞاقعٝــ ١ايكؿـــ ايكسآْــ ٞعادــ ١يــدي ٌٝقڀعــٚ ،ٞاٯثــاز
ايتازغت ٫ ١ٝهٓٗا نػف مجٝع ايتفاؾـٚ .ٌٝعـدّ اٱظتـاد ٜ ٫ـدٍ عًـ ٢عـدّ
ايٛدٛد.
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رمشية اجلية واليار
 - 93تٛدــد عــٛدٚ ٠دــدٍ ملطــأي ١ايٛاقــع املــادٚ ٟايٛاقــع ايسَــص ،ٟستــ ٢بابــا
ايفاتٝهإ بدأ ٜػهو مبػهً ١دٗـِٓ ٚادتٓـٚ ،١اعت ُٖـا َكـ٫ٛت تـدٍ عًـ٢
ايجــٛاإ ٚايعكــاإ ،زَصٜــاٚ ،يــٝظ بايكــسٚز ٠بڀسٜكــ ١سسفٝــٖ .١ــٌ بسأٜــو إٔ ْــاز
دِٗٓ ٚأْٗاز ايعطٌ ٚايغًُإ إسا٫ت يعكٌ َـادٜ ٫ ٟفٗـِ بايتذسٜـد أّ إٔ املطـاي١
َكؿٛد ٠براتٗا ٚيٝظ يراتٗا بايًغ ١اهلٝغً ١ٝاملعسٚف١؟.25
ٖ ـــر ٙاملطـــأي ١ناْـ ـ َٚـــا شايـ ـ َـــٛزد خـــ٬ف بـــي عًُـــا ٤ايٖ٬ـــٛت
ٚايهٚ ّ٬غريُٖا:
ٌٖ املعـاد دطـُاْ ٞأّ زٚسـْٚ ٞفطـٞ؟ٖٚ .ـٌ ضـٝعرإ دطـد اٱْطـإ بايٓـاز
سكٝكــ ١أّ تتعــرإ زٚســ٘ عــرابا ْفطــٝاڄ؟  ..ظــاٖس اٯٜــات ٜعكٸــد ايٓعــٚ ِٝايعــراإ
ادتطــُاْ ،ٞفٗٓــاى ْــازٚ ،سذ ـٚ ِٝضــعري بتفؿــ٬ٝت شتتًفــ ،١نُــا يف قٛيــ٘
نفځ ـسٴٚا بٹآٜٳاتٹٓٳــا ضٳ ـٛٵفٳ ٴْؿٵ ـًٹٗٝڇِٵ ْٳــازٶا نڂًډُٳــا ٳْكٹ ـذٳ ٵ دٴًڂــ ٛٴدٖٴِٵ
تعــاىل" :إڇٕٻ ايډ ـرٹٜٔٳ ځ
بٳ ٻديڃٓٳاٖٴِٵ دٴًڂٛدٶا غځٝٵ ٳسٖٳا يٹٝٳرٴٚقڂٛا ايڃعٳرٳاإٳ إڇٕٻ ايًډ٘ٳ نځـإٳ عٳصڇٜـصٶا سٳهٹُٝٶـا" .ف ٗٛزٖـا
يف ايعراإ ادتطُاْٚ ٞاق  ،سُٓٝـا ت٪نـد إٔ دطـد اٱْطـإ ٜتعـسٸ

يًعكـاإ

َباغــس( ٠ضٳ ـٛٵفٳ ٴْؿٵ ـًٹٗٝڇِٵ ْٳــازٶا نڂًډُٳــا ٳْكٹ ـذٳ ٵ دٴًڂــ ٛٴدٖٴِ بٳ ـ ٻديڃٓٳاٖٴِٵ دٴًڂــٛدٶا غځٝٵ ٳسٖٳــا
يٹٝٳـرٴٚقڂٛا ايڃعٳـرٳاإٳ)ٚ .أٜكــا بايٓطــب ١يًٓعــٜ ،ِٝتــٓعِ اٱْطــإ َادٜــا يطــدٚ ٙزٚســ٘
ٚمجٝع َػاعس ،ٙفٗٓاى دْٓٚ ،١عٚ ،ِٝأْٗاز َٔ ارتُـس ٚايعطـٌ إىل غـري ذيـو،
ٚايكــسإٓ أفــا

يف بٝــإ َػــاٖد ٜــ ّٛايكٝاَــ ،١هلــدف أٖــِ َــٔ ادتاْــب اذتطــٞ

ٚاملادٚ ..ٟأٜكا بإَهإ ايسافكي يًُعاد ادتطُاْ ٞا٫ضتعاْ ١بتأ٬ٜٚت قسآْٝـ١
ي٬ضتد ٍ٫عً ٢ؾش ١زأ ،ِٜٗخاؾ ١إٔ ايعراإ ايٓفط - ٞايسٚسـ ٞأغـد ٚأعٓـف
َٔ ايعراإ ادتطُاْ.ٞ
 - 25د .ؾاط ايسشٚم
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أَا عٔ ايػل ايجاْ َٔ ٞايط٪اٍ ٌٖ" :بسأٜو إٔ ْاز دِٗٓ ٚأْٗاز ايعطـٌ ٚايغًُـإ
إسا٫ت يعكٌ َادٜ ٫ ٟفِٗ بايتذسٜد أّ إٔ املطأيَ ١كؿٛد ٠براتٗا؟" ..
تعًِ إٔ أسد أٖداف ا٭دٜإ تُٓ ١ٝايـٛاشي ايـراتٚ ٞزٚج ايتكـ ٣ٛعٓـد اٱْطـإ
امل َٔ ،َٔ٪خ ٍ٬ايرتغٝب ٚايرتٖٝب َٔ ،أدٌ زتتُع عادٍ فاقٌ .فارتڀابات
ايكسآْٝــ ١تطــتٗدف عكــٌ اٱْطــإ ٚٚعٝــ٘ٚ ،بايتــاي ٞفٗــ ٞعادــ ١اىل شخــِ َــٔ
ايٓؿٛف ملهافش ١ايٓصع ١املاد ١ٜايػسٖ ١عٓد اٱْطإٚ ،اضتٓبات ق ِٝايفك١ًٝ
َهاْٗــا .عادــ ١اىل ٚاشي داخًــٜ ٞــسدي اٱْطــإ عــٔ اقــرتاف املعاؾــٜٚ ،ٞدفعــ٘
با ـا ٙعُــٌ ارتــري ٚاملعــسٚف ،خاؾــٚ ١إٔ َػـازٜع اٱضــ ّ٬قاُ٥ــ ١عًــ ٢ايتعــإٚ
ٚاي ٚاملطاعدٚ ٠ايعٌُ ايتڀٛعٖٚ ،ٞرا عاد ١اىل قـ ٠ٛدافعـ ١با ٫ـاٖيَ ،ـٔ
ٖٓا نـإ عـدد آٜـات ايرتٖٝـب ٚايرتغٝـب ٖـ ٞا٭نجـس يف ايكـسإٓ َـٔ أدـٌ خًـل
غــعٛز سكٝكــ ٞيــد ٣املــٚ ،َٔ٪إٜ ٫تعــرز عًــ ٢اٱضــَٛ ّ٬اؾــًَ ١ػــازٜع٘ ٚتٓفٝــر
اضرتاتٝذٝت٘ عً ٢مجٝع ا٭ؾعدٚ .٠قد دا٤ت َػـاٖد ٜـ ّٛايكٝاَـ ١قسآْٝـا َرتعـ١
بأساضٝطٗا املاد ،١ٜيتشكل ٖدفٗا .أ ٟخًل ٚاشي ذات ٞزادي ٚفاعـٌ با ـا ٙارتـري
ٚايؿ٬جٚ .ا٭َس ٜ ٫كتؿس عً ٢ايعسإ خاؾ ١نٜ ٞكاٍ نُـا دـا ٤بايطـ٪اٍ إٕ
ايعكٌ آْراى َادٜ ٫ ٟفٗـِ بايتذسٜـد ،٭ٕ ايرتَٝـص ٖٓـا  ٫عتكـل املڀًـٛإ نُـا
ٖ ٞاملػاٖد املاد ،١ٜيرا اضتغسق اٯٜات يف بعض ايتفؿ٬ٝت يتكسٜب ايفهـس٠
يًُتًك .ٞفاملػاٖد ايٛؾف ١ٝيًذٓٚ ١ايٓاز دا٤ت يتع عٔ سذِ ايعـراإ ٚايٓعـ،ِٝ
فساس تسضِ ؾٛزا َٔ شٚاٜا شتتًفـ ١تػـد ايٓـاع هلـا بػـهٌ َـرٌٖ ملـٔ ٜـَٔ٪
با

ٚاي ّٛٝاٯخس.
َــٔ دٗــ ١ثاْٝــ :١إٕ ا٭َــس َــستبط بفُٗٓــا يًــٛسَٚ ٞدايًٝــ٘ ،فــايٛس ٞيــٝظ

نَ٬ــا أ ٚؾــٛتا إمنــا ٖــ ٛإعتــآٜ ٤بجــل داخــٌ ايــٓفظ فذــأ ،٠فٝهــَ ٕٛطــددا
سُٓٝا ٜهـَ ٕٛؿـدز ٙإهلٝـا ،نُـا بايٓطـب ١يًُسضـًي ٚا٭ْبٝـا .٤فاملػـاٖد ٖـٞ
ـٌڈ يًــٛس ٞعًــ ٢غــهٌ ضــسد أدبــ ٞبــاذأل يف ب٬غتــ٘ ٚؾــٛز ٙايػــعس ١ٜاملٛسٝــ١
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ٚاٯضــس .٠فٗــ ٞتٗــدف إىل َــا ٖــ ٛأبعــد َــٔ داْبٗــا املــاد .ٟفٗــر ٙايككــاٜا يٝطـ
َكؿٛد ٠براتٗا ،يرا ترٖب اٯٜـات بعـد ٚؾـف ادتٓـ ١يتكـٚ( :ٍٛزقـٛإ َـٔ ا
أن ) ،يف إغاز ٠ملٔ ٜفِٗ ايرتَٝص إٔ املطأي ٫ ١تتٛقف عٓد ثٛاإ ادتٓٚ ١عـراإ
اٯخس ،٠بٌ ٖ ٞأبعد َٔ ذيو .أ ٚق ٍٛايسض ٍٛيف ٚؾف اٯخسَ" :٠ا  ٫عـي زأت
 ٫ٚأڂذٕ صع ـ  ٫ٚخڀــس عًــ ٢بــاٍ بػــس" .فاٯٜــ ١ايهس ــٚ ١اذتــدٜح ايػــسٜف
رٓ اٯخس ٠أ ّٜٛ ٚاذتطاإ بعدا آخس تت٬غَ ٢ع٘ ق ١ُٝادتٓـٚ ١ايٓـاز .فُـجَ ٬ـا
ق ١ُٝايعراإ أَاّ عراإ أن ٖ ٛغكب اٱيْ٘ٚ ،بر اجملسّ زغـِ ضـع ١زءتـ٘؟
أَ ٚا ق ١ُٝايعراإ ادتطُاْ ٞأَاّ غكب ا

دبـاز ايطـُاٚات ٚا٭ز  ،سُٓٝـا

ٜػعس املرْب أْ٘ َٓبٛذَ ،غكٛإ عً٘ٝ؟ فايكسإٓ ٜٛاشٕ بي ايبعد املادٚ ٟادتاْـب
ايتذسٜد ،ٟفُٔ ٜتُتـع عـظ

سٜـد ٟففـ ٞايكـسإٓ َـا ٜػـبع ُْٗـَ٘ٚ ،ـٔ ٜكـف

عٓــد اذتــظ املــاد ٟفًدٜــ٘ َــا ٜستــ ٟٛبــ٘ َــٔ َػــاٖد َادٜــَ ١طــهس ،٠خاؾــ١
ٚايكسإٓ سڀاب٘ ايب٬غ ٞظتعًٗا تٓطاإ َع املػاعس يت ًل ساي ١غعٛز ١ٜغسٜب،١
ٖ ٞتًو اذتاي ١ايف نإ ٜٓـدفع بٗـا املكاتـٌ املطـًِ ٜ ٫بـاي ٞبـاملٛت ،أَـاّ ْعـِٝ
ٜٓت س :ٙإَا ايٓؿس أ ٚايػٗاد.٠
 ًَٚٸـ ايه ،ّ٬إٕ َػاٖد  ّٜٛايكٝاَ ١يف ايكسإٓ ايهس ِٜتعبري آخس عٔ
زقا ا

تعاىل ٚغكب٘ ،ضٛا ٤نإ هلـا ٚاقـع َـاد ٟأّ  ،٫٭ٕ َـا ٜـتُ ض عـٔ

ادتٓـٚ ١ايٓــاز بهــٌ تفؿــ٬ٝتُٗاٖ ،ــ ٛايػــعٛز بايطــعادٚ ٠ايػــكا ،٤فُٗــا أضــاع
ايرتغٝب ٚايرتٖٝبُٖٚ ،ا ْٗا ١ٜايڀُٛج .يهٔ َُٗا نإ َطـتٛاُٖا ٜ ٫سقٝـإ
يًطــعادٚ ٠ايػــكا ٤ايسٚســٚ ٞايٓفطــ ،ٞفشــساز ٠اذتــب تٓڀفــ ٧عًــ ٢ؾـ س ٠املــاد٠
ٚايصٚاز ،بُٓٝا تتٖٛر قبٌ ذيوٚ ،تًٗب خٝاٍ ايعاغـل فٝعـٝؼ أمجـٌ ايًش ـات،
يرا عتـٔ ايٓـاع ٭ٜـاّ اذتـب ايعـرزٚ .ٟنـريو سـساز ٠ايعـراإ ٚارتٝبـٚ ١ايبـ٪ع
بطبب غكب اذتبٝب أ ٚعدّ زقا عصٜص عًٝـو أ ٚغ ؿـَُٗ ١ٝـ .١بـٌ إٔ َعاْـا٠
ايعصي ١أغد عً ٢اٱْطإ َٔ اٯ ّ٫ادتطد ١ٜسُٓٝا ٜعٝؼ عصي ١ادتُاع ١ٝخاْك.١
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َٔ ٖٓا دا٤ت عكٛبـ ١ايطـذ ٕٛيٝتعـرإ اجملـسّ ْفطـٝا بطـبب ايعصيـ ١ا٫دتُاعٝـ١
ٚقٛٝد اذتس ١ٜايػ ؿ .١ٝفايطعادٚ ٠ايػكا ٤دي ٌٝايسقا ٚايغكب ٚخٝب ١ا٭ٌَ.
ٚبايتاي ٞفإٕ ْفـ ٞايعـراإ ادتطـُآْٜ ٫ ٞفـ ٞايجـٛاإ ٚايعكـاإ ،٭ْـ٘ ظًـِ،
َٚكتك ٢ايعدٍ إٔ ٜٓاٍ اٱْطإ دصا ٤أعُاي٘ ،فٓٝؿف ا

امل ًَٛيٚ ،ظتاشٟ

اي املي ٚاملفطـد ،ٜٔممـٔ ضـفهٛا دَـا ٤ا٭بسٜـا ٤أ ٚقـًًٛا ايٓـاع باضـِ ايـدٜٔ
ٚتڀبٝـل ايػـسٜعٚ .١أَــا عًـ ٢ايؿـعٝد ايــدْ ٟٛٝفـإٕ إ ـإ اٱْطــإ بـاي ّٛٝاٯخــس
نف ٌٝسًل ٚاشي ٓع٘ َٔ ازتهاإ املٛبكاتٜٚ ،دفع٘ با ا ٙعٌُ ارتري.
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اصتيعاب املصزنني
 - 96نٝف تٓ س يطٝاضـ ١اضـتٝعاإ املػـسني ايـف اتبعٗـا ايـٓيب يف فـت
َه١؟ .أمل تطـٗٸٌ عًـ ٢املٓـافكي تٗـد ِٜايعكـٌ اٱضـٚ َٞ٬تًغُٝـ٘ َـٔ ايـداخٌ؟.
ٖٚـٌ ٖــَ ٞــٔ عٓـدٜات ايسضــ ٍٛأّ إٔ أســدا أغـاز عًٝــ٘ بٗــا؟ٖٚ .ـٌ ٖــ ٞدــصَ ٤ــٔ
خڀ ١فت َهٚ ١فل اتفام ضس ٟأبسَ٘ ْٛاإ ٚٚضڀا ٤ايسضَ ٍٛـع زَـٛش اجملتُـع
ايـٛث ؟ .أعتكـد إٔ ايفــت مل ٜهـٔ عفٜٛــا ٚضـٗ ٬نُــا ْـسٚز يــ٘ .ففـت املٛؾــٌ
عًٜ ٢د داعؼ ٚضكٛر ايسق ١أٜكا بٝدٖا مل ٜهٔ إْ ٫تٝذ ١عًُٝات اضت باز١ٜ
َٚها٥ــد ٚخڀــط َطــبك .١أٜــٔ ٜكــف فــت َهــَ ١ــٔ املػــٗد؟ٖٚ .ــٌ ٖٓــاى بٓــٛد
ضسَ ١ٜؿُٛت عٓٗا؟ٚ .ملاذا ٖرا ايتطاٌٖ َع أعدا ٤ايٓ اّ ادتدٜد؟.26
 تعًِ إٔ ستُدا ْيب َبعٛخٖ ،دف٘ تبًٝغ زضاي ١اٱض.ّ٬
ٚاٱضــ ّ٬نــدٜ ٜٔع ـ َٛ َٓ :ــ ١عكا٥دٜــ ،١أخ٬قٝــ ،١عبادٜــ ،١تػــسٜع،١ٝ
تستهص عًٚ ٢سداْ ١ٝارتايل ،عً ٢ايكد َٔ تعدد اٯهلٚ ،١اضتبداٍ ايتػسٜعات
ٚايٓٴ ِ ا٭خ٬ق ١ٝبأخس ٣تستبط باٱي٘ ايٛاسدٖٓ َٔ ،ا تؿادَ َؿاط ايعسإ
ٚقسٜؼ خاؾَ ١ع ايد ٜٔادتدٜدٚ .ملا تكسزت َؿاذتِٗ اٱقتؿـادَٚ ١ٜكاَـاتِٗ
ا٫دتُاعٝـــ ،١زاســـٛا ٜرتؾـــد ٕٚايـــدع ٠ٛادتدٜـــد ،٠ستـــ ٢زفعـــٛا ايطـــٝف بٛدـــ٘
ايسض ٍٛايهسٚ ِٜأؾشاب٘.
يٛاٍ ايفرت ٠ايف قكاٖا يف َه ١نإ ٖدف ٚاسد ٜـتشهِ مبطـاز ايـٓيب
ٚزضــايتٖ٘ ،ــ ٛتٛظٝــف َــا ٖــَ ٛتــاج َــٔ تــدابري يتفــاد ٟقــسٜؼ ٚنٝــدٖا بايــدٜٔ
ادتدٜد ،ثِ اقڀس يًٗذس ٖٛٚ ٠عتٌُ اهلدف ذات٘ :ايدع ٠ٛإىل اٱض ،ّ٬غري أْ٘
اؾڀدّ بكسٜؼ َسغُا ،فٓاشهلِ اذتـسإ ٚاْتؿـس عًـ .ِٗٝفـاذتسإ يٝطـ ٖـدفا
يًٓيب ،يرا عٓدَا أت ٝيـ٘ َٗادْـ ١قـسٜؼ ٚفـل غـسٚي٘ ،عٝـح ٜطـتڀٝع حتكٝـل
 - 26د .ؾاط ايسشٚم
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دٓٳشٴٛا يٹًطٳٸًڃِڇ فځـادٵٓٳ ٵ يځٗٳـا ٚٳتٳٛٳنځٸـٌٵ عٳًځـ ٢ايًځٸـ٘ٹ
ٖدف٘ ناَ ،٬اضتذاإ يريو (ٚٳإڇٕ ٳ
إڇْٳٸـ٘ٴ ٖٴ ـٛٳ ايطٳٸ ـُٹٝعٴ ايڃعٳًٹــِٝٴ)ٚ .ناْ ـ ضٝاضــ ١سهُٝــَٛٚ ،١قــف تــازٜق ،تفــاد ٣بــ٘
ايسض ٍٛايهس ِٜضفو ايدَاٚٚ ،٤قع اذتسإ أٚشازٖـا ٚعـاؽ ايٓـاع بطـ،ّ٬
ثِ بدأت ايكبا ٌ٥تدخٌ ايد ٜٔادتدٜد ،ب ٬سسإ ٚقتاٍٖٚ ،را َا نإ ٜؿب ٛي٘
ايٓيب ا٭نسّ ،ستٚ ٢ؾف ايكسإٓ دخٛهلِ بايد ٜٔادتدٜد قا( :٬٥إذا دـاْ ٤ؿـس
ا

ٚايفت ٚزأ ٜايٓاع ٜدخً ٕٛيف د ٜٔا

أفٛادا فطب عُد زبو ٚاضتغفسٙ

إْ٘ نإ تٛابا)ٚ .بايتايٜ ٞأت ٞايتك ِٝٝهلرا اذتـدخ عًـ ٢أضـاع اهلـدف ا٭ضـاع
يًٓيب ستُد ٚزضايت٘.
أَا بايٓطـب ١يطـ٪ايو :أمل تطـٗٸٌ (ضٝاضـ ١ا٫ضـتٝعاإ) عًـ ٢املٓـافكي تٗـدِٜ
ايعكٌ اٱضٚ َٞ٬تًغ َٔ ُ٘ٝايداخٌ؟
 ٫غو إٔ اٱض ّ٬عاْ ٢ي َٔ ٬ٜٛاملٓافكي ،مجٝع املٓافكي ،مبا فَٔ ِٗٝ
ختٓدم َع أب ٞضفٝإ َٔ ،قسٜؼ ٚأٌٖ َه ،١بٌ إٔ بعض ايؿشاب ١يف أعُاق٘
نــإ َٓافكــا بــٌ َٚــسد عًــ ٢ايٓفــام ،أ ٟأدَــٔ عًٝــ٘ ،سطــب تعــبري اٯٜــٖٚ ،١ــِ
بعض ؾشاب ١ايسض ٍٛيف املد ،١ٜٓيهٓ٘ عذص عٔ تػ ٝؿِٗ ي ٫ٛإخبـاز ايـٛسٞ
بــريو ،تكــ ٍٛاٯٜــ " :١ٳَٚٹُٻ ـٔٵ سٳ ـ ٵٛيځهڂِ َٿ ـٔٳ ا٭ځعٵ ـسٳاإٹ َٴٓٳــافٹكڂٕٛٳ ٳَٚٹ ـٔٵ ځأٖٵ ـٌڇ ايڃُٳدٹٜٓٳ ـ١ٹ
إ
ش ٴٔ ٳْ ٵعځً ٴُٗٴـ ٵِ ضٳـ ٴٓ ٳع ٿر ٴبٗٴِ َٻـ ٻس ٳت ٵ ٝڇٔ ثٴـ ٻِ ٜٴـ ٳسدټ ٚٳٕ ڇإيځـ ٢عٳـرٳا ٺ
َٳسٳدٴٚاڃ عٳًځ ٢اي ٿٓفځامڇ ٫ځ تٳعٵ ځً ٴُ ٴٗ ٵِ ٳْ ٵ
عٳ ٹِٝڈ " .عًُا إٔ ايكسإٓ َدج ايؿشاب ١يهٔ أٜكا نػف ْكار قعفِٗ.
َــا أزٜــد قٛيــ٘ إٕ ايٓفــام َػــهً ١عــاَْٗٓ ٢ــا اٱضــٚ ّ٬ايسضــٚ ٍٛيٝطــ
شتتؿ٘ بكسٜؼ بعد ايفت  ،بٌ إٔ خڀس َٔ نإ َـع ايـٓيب أنـ ٚأقـ ،٣ٛ٭ْـ٘
ظتًِٗٗٚ .قد ظٗست تداعٝات ساي ١ايٓفام بعد ايسض ٍٛبػهٌ َفكٛجٚ .بايتايٞ
فشطاإ ايسب ٚارتطاز ٠يف فت َهٜ ١كاع َـٔ شاٜٚـ ١أخـس ،٣فٓذـد إٔ نفـ١
املٗادْٚ ١عكد ؾـً اذتدٜبٝـ ١دـا٤ا يؿـاط املطـًُيٖٚ ،ـرا ْؿـس سكٝكـَٚ .ٞـا
أقٛي٘ يٝظ دفاعا ،بٌ َكاٜٝظ ايسب ٚارتطاز ٠يف اذتسٚإ ٜسد نف ١ايفت .
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ثِ  ٫تٓظ ق ٠ٛايسَص ايكبً ٞآْراى ،يرا عٓدَا دعـٌ ايـٓيب بٝـ أبـ ٞضـفٝإ
آَٓا ،نطب ٚد ايكبا ٌ٥ايكسغ ١ٝإقاف ١اىل تٛيٝد ا٭َٔ يف َهٚ .١أب ٛضـفٝإ
غ ؿ ١ٝنبري ٠بإَهاْ٘

ٝٝؼ ادتٛٝؽ َٔ َٛقع ق ٠ٛسكٛز ٙايكبًٚ .ٞأخريا

ي ٛإٔ ستُدا ْاشهلِٚ ،ضفو دَا ِٖ٤داخٌ َه ،١اذتسّ اٯَـٔ دتُٝـع ايٓـاع،
يهاْ ْهط ١تازغتٚ ،١ٝملچا حتكل َٔ أٖداف٘ غـٜ ٤ٞـرنس بـٌ ضـٝبكَ ٢تُٗـا
عً ٢ي ٍٛايتازٜق.
أَا َا تبك َٔ ٢تفسٜعات ايط٪اٍ :فايجابـ تازغتٝـا إٔ ايسضـ ٍٛقؿـد َهـ١
يًعُــسٚ ،٠مل ٜهــٔ زاغبــا عــسإ فًــِ ٜأخــر َــٔ عــدتٗا إَ ٫كــداز ايكــسٚز،٠
ٚعٓدَا ْصٍ اذتدٜب ١ٝناْ قسٜؼ قد صع بكد َ٘ٚفأزضً تطتڀًع ا٭َـس،
ثِ أزضً ثاْ ١ٝضٗ ٌٝبٔ عُس ٚيًتفا ، ٚفأضفس ٚدٛد ٙعٔ إبساّ عكد تـازغتٞ
َعسٚف بؿً اذتدٜب ،١ٝعـاد بٓتـا٥ر يٝبـ ١عًـ ٢املطـًُيٚ ،ايـدع ٠ٛاٱضـ.١َٝ٬
ٚنإ قبٌ ٚفٛد قسٜؼ قـد ذٖـب عجُـإ بـٔ عفـإ َٓـدٚبا عـٔ ايسضـ ٍٛيكـسٜؼ
ٚقـــد أخــ ِٖ أْٗـــِ ٜكؿـــد ٕٚايعُـــسٚ ٠يـــٝظ اذتـــسإ ،غـــري إٔ قـــسٜؼ دٝػــ
ادتٝــٛؽ يــ ٫ٛإبــساّ ايؿــً  ٫ .تٛدــد تفؿــ٬ٝت نــجري ،٠يهــٔ ٜ ٫طــتبعد إٔ
غ ؿـــٝات َٓاؾـــس ٠يًـــٓيب داخـــٌ َهـــ ١ضـــاُٖ يف تـــسٜٚض عٓذٗٝـــ ١قـــسٜؼ
ٚإدبازٖا عً ٢قب ٍٛايؿً  .أَا بايٓطب ١يًُكازْ ١بي فت َهَٚ ١ڀازد ٠داعـؼ
يف املٛؾٌ ٚايسق ،١أعتكد ا٭َـس شتتًـف ٚتكٓٝـات اذتـسٚإ قـد اختًفـ بػـهٌ
ناٌَٚ ،أؾب ا٫ضت باز ٚايتفـاٚ

ٚارتـداي تكٓٝـْ ١ادشـ ١سايٝـا ،بٛاضـڀتٗا

هٔ اخرتام اجملاَٝع ايتهفريٜـ ١املتڀسفـٚ ،١بايفعـٌ اْـدسست داعـؼ ٚنـإ
يًُعً ١َٛدٚزٖا يف اْدسازِٖ ٚايككا ٤عً.ِٗٝ
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اخليال الضززي
ٜٛ ٫ - 92دد يد ٣ايعسإ قبٌ ايطادع يًُ٬ٝد سٝا ٠ذٖٓ ١ٝغٓٝـ ،١فارتٝـاٍ
فكري دداٚ ،ا٭ضـايري ٚارتسافـات يٝطـ مبطـت ٣ٛاملعتكـدات ايكد ـ ١يٲغسٜـل
ٚايسَٚإٖٚ ،را ٜكعٓا أَاّ َفازقـ ١غسٜبـ ١سكـا :إٕ ايكـسإٓ ٚايطـٓ ١هلُـا ْػـار
خٝــاٍ ضــسد ٟازتــبط يف أذٖــإ ايعاَــ ١بعٓــٛإ َعــسٚف ٖٚــ ٛأسطــٔ ايكؿـــ،
فكؿـ ايكسإٓ َعي ٜٓ ٫كب يعدد َٔ ايكاؾي املعاؾسْ ٜٔاٖٝو عٔ ايطُٓٝا
ٚايسٚا ١ٜاملعاؾس ٫ٚ ٠ضُٝا ايف تدَر اٱض َٞ٬بايٖٛ٬ت ايٛٗٝد.ٟ
ٚأقــسإ عًــ ٢ذيــو َجــا ٫بأعُــاٍ ايفٓــإ املؿــس ٟاملعــسٚف ٜٛضــف غــاٖي.
ايهتب ايطـُا ١ٜٚنًـٗا قؿؿـ ،١ٝضـٛا ٤اٱصتٝـٌ أ ٚايتـٛزاٚ ٠ايكـسإٓ ايهـس.ِٜ
يهـٔ "َْٛــٛصستٖٚ "ٞــ ٛنتــاإ اهلٓــدٚع املكــدع  "ٚايــداَابادا " ٖٚــ ٛنتــاإ
بــٛذا املكــدع عبــاز ٠عــٔ تعــايٚ ِٝع ــات بــ ٬ضــسدٜٛ ٫ ،دــد ٖٓــا ٚدــٛد يًطــري٠
ٚاذتهاٜاتٚ ،يهٔ إْػا ٤د ٜب ٬تس  ٫ٚأْاغٝد ٚب ٬نٓاٜات أ ٚزتاش.
ايط٪اٍَ :ا ٖ ٛايطبب عًُا إٔ اذتٝا ٠ايسٚس ١ٝ٭ٌٖ املػسم أغٓ َٔ ٢اذتٝا٠
ايسٚسٝــ ١يًبــد ٚيف غــب٘ ادتصٜــس ،٠ملــاذا ٖــر ٙاْ٫عڀافــَ ١ــٔ املباغــس اىل اجملــاش
ٚارتٝــاٍ ايسَــص ٟعٓــد ايعــسإ املطــًُي ٖٚــر ٙايــسدَ ٠ــٔ ايٓػــار ايسٚســ ٞاىل
املٛاعت ايطًٛن ١ٝعٓد أبٓا ٤املػسم؟.
ٌٖ َٔ تفطـري دٜـ أّ أْٗـا َػـهً ١يف ايعكـٌ ٚاذتكـاز٠؟َٚ .ـا ايفـسم بـي
سكازتٓا ٚسكازتِٗ؟  ٌٖٚيعب ذيو دٚزا يف إْكاز فهس ٠ادتٖٛس اٱهلـ ٞعٓـد
املطــًُي َكابــٌ اْفؿــاٍ ايــسٚج عــٔ ايؿــٛز ،٠فتُاثٝــٌ بــٛذا بــسأع ٚاســد يهــٔ
بعدد ٜ ٫تٓاٖ َٔ ٢ا٭ٜدٚ ٟايعٕٛٝ؟.27

 - 27د .ؾاط ايسشٚم
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 املعــسٚف إٔ َعــادص ا٭ْبٝــا ٤أثبت ـ ؾــدقٗا َــٔ خــ ٍ٬حتــدٜٗا يًطــا٥د
ٚاملتدا.ٍٚ
 ٚملـــا نـــإ ايطـــشس ٖـــ ٛايطـــا٥د يف قـــ ّٛفسعـــ ٕٛحتـــداِٖ َٛضـــ ٢بايعؿـــا
ٚاذت ،١ٝفرعٔ ي٘ ايطشس ٠عً ٢ايكد َٔ فسعٚ ٕٛد ٚت٘.
ٚنرا بايٓطب ١اىل َعذص ٠عٝطٜ ،٢ٴش ٢ٝاملٛتٚ ٢ٳٜٴبٵ ڇس٨ٴ ايڃأځنڃُٳـ٘ٳ ٚٳايڃـأځبٵسٳفٳ،
فهاْ حتد يبَ ١٦ٝعسٚف ١بايڀب َٚعادتـ ١املسقـٖٚ .٢هـرا بايٓطـب ١يًكـسإٓ،
إمنــا حتــد ٣قــسٜؼ إٔ ٜــأتٛا بطــٛزَ ٠ــٔ َجًــ٘ ،نــإ ًٜشــت ادتــاْبي ايب٬غــٞ
ٚعُل املعٓٚ .٢بايتايٜ ٫ ٞؿ ايتشدَ ٟا مل تهٔ ايب ١٦ٝب ١٦ٝب٬غٚ ١أدإ ٚغعس
ٚعايفٖٚ .١را ٖ ٛاملعسٚف عٔ ايعـسإ ٚقـسٜؼ خاؾـ ،١فٗـ ٞسكـاز ٠داضتـ ١يف
ارتٝــاٍ أنجــس َٓٗــا سكــاز ٠عكًٝــٚ ،١نــإ ايػــعس دٜــٛإ ايعــسإ ٚستــسنِٗ.
فايب ١٦ٝب ١٦ٝأدإ ٚغعس ،ب ١٦ٝخٝاٍ داَ  .فًٝط ٖٓاى اْعڀاف َٔ ١املباغـس اىل
ارتٝاٍ ٚاجملـاش ايسَـص .ٟبـٌ ٖـرا َـٔ ؾـُ ِٝيغـتِٗ ٚسكـازتِٗ ،يـرا نـإ ٚقـع
املعذص ٠قٚ ،١ٜٛإ ٫ي ٛناْ ايب ١٦ٝايعسب ١ٝب ١٦ٝعكً ١ٝملـا صتـ ايكـسإٓ يف حتدٜـ٘
هلا ،فهـإ ايـٓـ ايكسآْـٜ ٞعـصف عًـ ٢شتًٝـتِٗ َٚػـاعسِٖ ٜٚفعـٌ فعًـ٘ ،يـرا
اضـــتڀاي ايـــٓيب تعب٦ـــ ١املطـــًُي ملٛاؾـــً ١ايـــدفاي عـــٔ سَٛـــ ١اٱضـــٚ ّ٬سٝـــا
عاؾُتِٗ.
ثــِ بــٛد ٟإٔ أضــاٍ عــٔ َــد ٣ؾــشَ ١كازْــ :١ايـــ"َْٛٛصست"ٚ "ٞايــداَابادا"
بايهتــب ايطــُا ١ٜٚنــايتٛزاٚ ٠اٱصتٝــٌ ٚايكــسإٓ ايهــس ،ِٜزغــِ قدضــ ١ٝمجٝــع
ٖــرا ايهتــب يــد ٣غــعٛبٗا .فٗــٌ تػــرتى مجٝعٗــا يــرزٖا ايطــُاٟٚ؟ .فسمبــا
ا٭ضًٛإ ٪ٜند اخت٬ف املؿدز ،فته ٕٛايهتـب املٓصيـ ١ذات خؿٝؿـ ١أدبٝـ١
تٓطذِ َع ٖدفٗا.
تك ٍٛيف ض٪ايو" :ايعسإ قبٌ ايطـادع يًُـ٬ٝد سٝـا ٠ذٖٓٝـ ١غٓٝـ ،١فارتٝـاٍ
فكري دداٚ ،ا٭ضـايري ٚارتسافـات يٝطـ مبطـت ٣ٛاملعتكـدات ايكد ـ ١يٲغسٜـل
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ٚايسَٚإ".
ٖٓاى زأ ٟآخـس ٜعتكـد بٛدـٛد خٝـاٍ ذٖـ غـ ٖٓٚ ،ـاى أضـايري ٚدٜاْـات
َٚعتكدات قد  ،١ست ٢ي ٛمل تهٔ مبطت ٣ٛاٱغسٜل ٚايسَٚإ ،فُه ١ناْ
َسنــصا َُٗــ،١

ازٜــا ٚسكــازٜا ٚدٜٝٓــا ٚثكافٝــاٚ ،ناْـ ٖٓــاى عــد ٠دٜاْــات

ْػڀ ،١فٗٓاى تجاقف بايكسٚز٫ ،٠شَ٘ ٚدٛد ْػار عكًٚ ٞفهسَُٗ ٟا نإ
َطـتٛا .ٙيهــٔ ايــر ٟسؿـٌ أْٗــا أبٝــدت مجٝعٗـا بعــد فــت َهـ ،١حتـ عٓــٛإ
تڀٗــري َهــَ ١ــٔ ا٭ؾــٓاّ َٚــٔ ايجكافــ ١ايٛثٓٝــ ،١فًــِ ٜڀًــع ايعــامل عًــ ٢تًــو
املدْٚات ايعكا٥د ١ٜإ َٔ ٫صتَ ٢ـٔ ايـتڀٗري ايجكـايف .فُجٸـٌ ايكـسإٓ ْكڀـ ١بداٜـ،١
فهسا ٚعكٝد ،٠بعد إقؿا ٤نٌ املـدْٚات ايعكٝدٜـٚ ١ايدٜٝٓـٚ ١ا٭ضـايري .أرٓـ٢
ا٫يـــ٬ي عًـــَٛ ٢ضـــٛع ١ايطـــسد ايعسبـــ ٞيًـــدنتٛز عبـــد ا

ابـــسآٖٖ ،ِٝـــاى

تفؿ٬ٝت ٚأزقـاّ ٚغـٛاٖد نـجري .٠إذٕ مثـ ١ثـساٜ ٤طـُ بايتشـدٖٚ ،ٟـرا براتـ٘
ديٚ ٌٝاق  .فُا دا ٤بايط٪اٍ عاد ١اىل إعاد ْ ٠س َع اسرتاَ ٞيٛدٗ ١ايٓ س.
أَــا ايػــل اٯخــري َــٔ ايطــ٪اٍ ،فــ ٬غــو إٔ (ايب٦ٝــ ١ايجكافٝــ - ١ايدٜٝٓــ،١
َؿاط اجملتُـع ،ايتڀـٛز اذتكـاز ،ٟايتذـازإ ايدٜٝٓـ ١يًػ ؿـٝات ٚايسَـٛش)،
نًٗا عٛاٌَ تطاِٖ يف إعـاد ٠تػـه ٌٝايعكـٌ ايـد ٜباضـتُساز ،فٗـ ٛيف دـدٍ
َطتُسٖ ،دّ ٚبٓا .٤بٌ ٚإعاد ٠بٓا ٤اٱْطإ ثكافٝـا ٚدٜٝٓـا ،خاؾـ ١عٓـدَا تٓعـدّ
ايتشدٜات عً ٢ايعهـظ َـٔ ايٛقـ اذتاقـس ،سٝـح غـهچٌ ايتڀـٛز اذتكـازٟ
حتــدٜا نــبريا ،باعتبــاز ٙغــها َتٛاؾــ ٬غتكــع نــٌ غــ ٤ٞيًعكــٌ ٚايتذسٜــب.
ٚعًٝــ٘ فــإٕ ا٫خــت٬ف يبٝعــ ٞبــي ايب٦ٝــات امل تًفــًٝ ٚ ،١ــات ا٫خــت٬ف أٜكــا
َتبا ،١ٜٓيرا َٔ ايڀبٝعَ ٞا ذنست يف ايطـ٪اٍٖ" :ـٌ يعـب ذيـو دٚزا يف إْكـاز
فهس ٠ادتٖٛس اٱهل ٞعٓد املطًُي َكابٌ اْفؿاٍ ايسٚج عٔ ايؿٛز."٠
فٗــِ ايــد ٜٔتازغتٝــا َ ،ـسٸ مبساســٌ تڀــٛزت فٝــ٘ َفــاٖٚ ِٝبــادت أخــس ٣عًــ٢
أعكاإ َفاٖ ِٝتٛيچدت يف ظٌ فِٗ ٚثكاف ١أخسٖٚ ،٣ـرا ا٭َـس غتتًـف أٜكـا َـٔ
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د ٜٔإىل آخس٫ .سـت نٝـف تڀـٛزت َفـاٖ ِٝايـد ٜٔاملطـٝشٚ ٞتعـددت َراٖبـ٘،
َٚــا ر ــض عــٔ فٗــِ ايــد ٜٔاٱضــَ َٞ٬ــٔ َــراٖب ٚفــسم نَٝ٬ــٖٚ ،١هــرا
بايٓطب ١يًدٜاْات ايػسقٚ .١ٝايفـٔ  -نُـا دـا ٤يف رجًٝـو يف ايطـ٪اٍ ٜ -عهـظ
فِٗ ايفٓإ يًدٜٚ ،ٜٔعهظ عكٝد ٠اجملتُعٚ ،رجاٍ بـٛذا ٜعهـظ ذيـو ايفٗـِ،
بُٓٝا ايعكٝد ٠اٱض١َٝ٬

سٜدْٚ ،١ٜؿ٫ ،١ٝ

ي٘ رجاٚ ٫ي ٛنإ زَصٜا ،يعدّ ٚدٛد

طد اٱي٘ ٫ٚ ،هٔ إٔ تكـع

طٝد يف ايعكٝد ٠ا٫ض.١َٝ٬

ٚبايتـــاي ٞفڀبٝعـــ ١ايب٦ٝـــ ١ايجكافٝـــٚ ١ايطٝاضـــٚ ١ٝا٫دتُاعٝـــٚ ١ا٫قتؿـــاد١ٜ
ٚايعًُ ١ٝتفس

ْفطـٗا عًـ ٢ايـٓـ ايـد ، ٜفٝـأت ٞايـٓـ بػـهٌ َـ٪ثس عٓـدَا

ٜٛظف خؿا٥ـ ايب ١٦ٝيؿاط زضايتٖ٘ٚ ،را أسد أضباإ ايتبـا ٜٔيف ايـدٜاْات،
ضــــٛا ٤ناْـــ إهلٝــــ ١أٚ ٚقــــع .١ٝيهــــٔ تبكــــ ٢ايــــدٜاْات ايطــــُا ١ٜٚبــــا٭خـ
اٱبساٖ ١ُٝٝحتٌُ ذات ايسٚج ٚاهلدف ٚايسنا٥ص ايعكا٥د.١ٜ
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املوقف مً العلناىية
َ - 95ا َٖٛ ٛقفو َٔ ايعًُاْ١ٝ؟ ٚ ٖٞ ٌٖٚاسد ٠أّ ٖ ٞعًُاْٝات؟.28
َ سسبـــا با٭ضـــتاذ د .عبـــد اٱيـــ٘ ايؿـــا٥غٚ ،غـــهسا ٭ضـــً٦ت٘ ادتـــدٜس٠
باٖ٫تُاّ.
ايعًُاْ ١ٝنُا تعًَِٛ ،قـف تـازغتَ ٞـٔ اذتهـِ ايهٓطـٚ ٞضـًڀ ١زدـاٍ
ايـــد ،ٜٔإبـــإ ايكـــس ٕٚايٛضـــڀ ،٢فهاْـ ـ قـــسٚز ٠يتشسٜـــس ايػـــعب ٚايطـــًڀ١
ايطٝاض ١ُٖٓٝ َٔ ١ٝاٱنًريٚعٚ ،فو ا٫زتبـار بـي ايفهـس ايـد ٜايهٓطـٞ
َٔ دَٗٚ ،١ڀًل ايفهـس ٚايجكافـٚ ١ايعًـَ ّٛـٔ دٗـ ١أخـس .٣فُؿـڀً ايعًُاْٝـ١
نإ ْاظسا عٓد ضتت٘ ،يتًو اذتايٚ ١ايفرت ٠بايراتٚ ،قـد سككـ ْتـا٥ر َبٗـس،٠
يهـــٔ َـــٔ ايؿـــعب ايسٖـــإ عًٗٝـــا َڀًكـــاَ ،ـــع عـــدّ ٚســـد ٠املٛقـــٛي ٚتػـــاب٘
اذتــايتيٚ ،إ ٫ضــٝبك ٢ايػــسر ايتــازغتَ ٞــ٪ثسا يف حتدٜــد املؿــادٜل .خاؾــ١
سُٓٝا ٜطس ٣املٛقف ايتازغت َٔ ٞضًڀ ١زدٌ ايد ٜٔإىل ذات ايد ،ٜٔفٓٝكًب إىل
َؿڀً اضتفصاشٖٚ .ٟرا ٖ ٛاملتبادز اٯٕ يف أذٖإ ايػعٛإ املطـًُ ،١ايـف تـس٣
يف ايدٚ ٜٔزدٌ ايدٚ ٜٔدٗـي يعًُـٚ ١اسـد ،٠فتعتكـد إٔ ايعًُاْٝـَٛ ١قـف عـداٞ٥
َٔ ايدٚ ،ٜٔخؿِ يدٚد يعًُا٥ـ٘ ،يـرا صتـد يٝفـا ٚاضـعا َـٔ املطـًُي ٜتشطـظ
ٜٚت ر َٓٗا َٛقفا ؾازَا ،فَٗ ٞتُٗ ١يف ْ سَُٗ ،ٙا ناْـ قـسٚزتٗا يف بًـد
ٜڀُ يتأضٝظ زتتُع َدْ ٞخاٍڈ َٔ ايفطاد ٚا٫ضتبداد.
ْعٛد يًط٪اٍ :إذا ناْ ايعًُاْ ١ٝتع حتسٜس ايطًڀ ١ايطٝاضَ ١ٝـٔ ُٖٓٝـ١
زدــٌ ايــد ٜٔفٗــ ٞقــسٚز ٠يف بًــد ٜتؿــف بايتعددٜــ ١ايدٜٝٓــٚ ١املرٖبٝــ ،١يكــُإ
سكٛم املٛايٓٚ ١اذتد َٔ ا٫ضتبداد ٜٔايدٚ ٜايطٝاضٚ ،ٞايت ًچـ َٔ ايػـعٛز
ايفٛق ٞايف ابتً ب٘ مجٝع ا٭دٜإ ٚاملراٖب سـدا أد ٣إىل ْبـر اٯخـس ٚتهفـريٙ

 - 28ا .د .عبد اٱي٘ ايؿا٥غ ،أدٜب ْٚاقد ٚباسح أناد  / ٞأَسٜها:
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ٚاتٗاَ٘.
ٚأٜكا ايعًُاْ ١ٝبـرات املفٗـ ّٛقـسٚزًَ ٠شٸـ ١يف اجملتُعـات ايـف تعتـ زدـٌ
ايدَ ٜٔسدعْٗ ١ٝاٝ٥ـ ١يف نـٌ غـَٓ ،٤ٞـ٘ تطـتُد املٛقـف ايػـسعٚ ٞايطٝاضـ،ٞ
فتٓكــاد  ٫إزادٜــا يفتــاٚاٚ ٙآزا٥ــ٘ َٛٚاقفــ٘ ،باعتبــاز ٙظــٌ ا

يف أزقــ٘ .يــرا

ــد

ضــراد ١ايػــعٛإ زٖاْــا داُ٥ــا يسدــٌ ايــد ٜٔسُٓٝــا ــازع ضــًڀت٘ ايتعطــف ١ٝيف
َؿــادز ٠اذتسٜــاتٚ ،فــس

قــ ِٝختــدّ َؿــاذت٘ ايطٝاضــٚ ١ٝايڀا٥فٝــ ،١فٝكُــع

تڀًعات اٯخسٚ ٜٔفل َعادي( ١سل َڀًل /بايٌ َڀًل) ،ايف تب ٝيًڀسف ا٭ٍٚ
اقــڀٗاد ايڀــسف ايجــاْٚ ٞضــشك٘ حت ـ ذزٜعــ( ١ا٫ضتــساف  /ايهفــس /ايــسد/٠
اٱذتــاد) .فٝؿــب زدــٌ ايــدٚ ٜٔآز ٙ٤ا٫دتٗادٜــَ ١كٝاضــا يًشكٝكــٚ ١اذتــل َڀًكــا
زغِ أْ٘ نغـريَ ٙـٔ ايبػـس َتشٝـص يڀا٥فتـ٘ ٚآزا٥ـ٘ ٚعكا٥ـد ٚ ،ٙـازع اٱقؿـا٤
قد اٯخس امل تًفٚ ،أَاَو نتـب ايفكـ٘ٚ ،ايهتـب ايدٜٝٓـ ،١يهافـ ١ا٭دٜـإ
ٚاملراٖب ،ايف تفك تٛدٗاتِٗ ايڀا٥ف ،١ٝفهٝف ٜهـ ٕٛيسدـٌ ايـد ٜٔضـًڀ١
ٚ ١ٜ٫ٚٚق ١َُٛٝعً ٢ايػعٛإ ٚقسازتٗا ايطٝاض١ٝ؟ .بٌ اذتسٚإ ايدٚ ١ٜٝٓايڀا٥فٝـ١
غاٖد أق ٣ٛعًَ ٢ا ْك.ٍٛ
ايطًڀ ١يف ْ س زدٌ ايد ٜٔسل إهل ،ٞفتٓشؿـس بـ٘ غـسع ١ٝاذتهـِٚ ،سـل
ا٫ضــتبداد يُٝــع ايطــًڀات .بــٌ  ٫غــسع ١ٝ٭ ٟعُــٌ أ ٚممازضــٚ ١ظٝفٝــ ١خــازز
إزادتــ٘ .نٜ٫ٛــ ١ايفكٝــ٘ يف إٜــسإَ ،ــج ٫ ،٬سؿــسا ،سٝــح ٜتُتــع ايــٛي ٞايفكٝــ٘
بطًڀَ ١كدض ،١تفٛم ضًڀ ١ايكاْٚ ٕٛايدضتٛز .فايتُسد عًـ ٢ضـًڀت٘ رـسد عًـ٢
إزاد ٠ارتــايل ،فتػــًُ٘ عٓــا ٜٔٚايهــافس ٚاملستــد ٚاملفطــد يف ا٭ز ٚ ،أسهــاّ
ٖــٚ ٤٫٪اقــش ١يف مجٝــع ايــدٜاْاتٖٚ .ــرا َهُــٔ ارتڀــس ،يــرا تــأت ٞايعًُاْٝــ١
مبعٓ ٢فؿٌ ايطًڀ ١ايطٝاض ١ٝعٔ ٖ ١ُٓٝزدٌ ايد ٜٔسـ ٬عًُٝـا ٱْكـاذ اجملتُـع
ٚدفع ايبًد با ا ٙدٚيَ ١دْ ١ٝتتڀًع ملطتكبٌ سكاز ٟأنجس إشدٖازا ٚتڀٛزا.
ٜٓبغ ٞايتأنٝد إٔ اضتبعاد ٖ ١ُٓٝزدٌ ايد ٜٔعٔ ايكساز ايطٝاضٜ ٫ ،ٞعـ
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اضتبعاد ايدٚ ٜٔتػـسٜعات٘ ٚقُٝـ٘ َٚباد٥ـَٚ ،١ـٔ بـاإ أٚىل ٜ ٫عـ إختـاذ َٛقـف
ضًيب أ ٚعدا َٔ ٞ٥ذات ايد .ٜٔبٌ ايعًُاْ ١ٝبٗرا املفٗ ّٛءاٜـ ١يًـدٚ ٜٔحتؿـ٘ٓٝ
َٔ أٖٛا ٤زداٍ ايدٚ ،ٜٔءا ١ٜيًشكٛم ايد ١ٜٝٓبػهٌ َتطاٚڈ دتُٝـع املـٛايٓي
زغــِ اخــت٬ف تٛدٗــاتِٗ ايدٜٝٓــٚ ١املرٖبٝــ .١فايعًُاْٝــ ١ءاٜــ ١يًــدٚ ،ٜٔيٝط ـ
َٛقفا عدٚاْٝا َٔ ايد.ٜٔ
أَـــا بايٓطـــب ١يًػـــل ايجـــاَْ ٞـــٔ ايطـــ٪اٍٖٚ :ـــٌ "ايعًُاْٝـــٚ "١اســـد ٠أّ ٖـــٞ
عًُاْٝات؟:
زغِ إٔ ايعًُاَْ ١ٝػتك ١عسبٝا َٔ عٳًـِ ،إ ٫أْٗـا تعـ يف يغـاتِٗ ايػـعب أٚ
ايعاَــ ،١أ ٟسهــِ ٚإزاد ٠ايػــعب يف َكابــٌ اٱنًــريٚعٚ ،يبكــ ١زدــاٍ ايــدٜٔ
ممٔ اضتبدٚا بايطًڀٚ ١املاٍ عً ٢سطاإ غعٛبٗا باضـِ ايـدٚ ٜٔاٱيـ٘ٚ ،ؾـادزٚا
سسٜات ايٓاع ست ٢يف زتاٍ ايعً ّٛايڀبٝع ١ٝبطبب َعازقتٗا ملدْٚـ ١ايهٓٝطـ.١
ٚقشاٜا ضًڀ ١ايهٓٝط ١يف ايكس ٕٚايٛضڀَ ٢كسفـ ،١فذـا ٤ايتُطـو بايعًُاْٝـ١
ســ ٬يً ــسٚز َــٔ ضــًڀ ١ايهٗٓــٛت ٚا٫ضــتبداد ايــدٚ ، ٜايفؿــٌ بــي ايــدٜٔ
ٚايدٚيٚ ،١عدّ تدخٌ ايهٓٝط ١بايػإٔ ايطٝاض .ٞفًًدٚي ١قٛاْٗٓٝا املدْ ١ٝبعٝـدا
عٔ ضًڀ ١ايهٓٝط .١فٗ ٞيٝط قد ايد ٜٔبٌ تعد ْفطٗا ساَ ١ٝيًد.ٜٔ
ثِ يف عؿس ايٓٗك ١زاج املؿڀً ٜطتذٝب مل تًف ايتڀٛزاتٚ ،ؾاز ٜتُدد
أ ٚغتتصٍ ٚفكا يًُٛاقف ايطٝاضٚ ١ٝاملتبٓٝات ايفهسٜـٚ ١ايعكٝدٜـ ،١بعـد إٔ ْ چـس
يـ٘ ايف٬ضـف ١ايغسبٝـ ٕٛنطـبٛٓٝشا ٚدــ ٕٛيـٛى ٚاملفهـس ٕٚا٭ٚزبٝـ ،ٕٛيف إيــاز
سادــ ١ايدٚيــ ١يكــٛاْي َسْــ ١تٛانــب تڀــٛز اذتٝــاٚ ٠املٛقــف ايطٝاضــ ،ٞخ٬فــا
يجبات ٚقدض ١ٝايٓـ ايد ٜايـرٜ ٟٴعٝـل سسنـ ١ايدٚيـٚ ١زقـ ٞاجملتُـعٚ .بايتـايٞ
فُفٗــ ّٛايعًُاْٝــ ١تڀــٛز َــٔ َٛقــف َكابــٌ اٱنًــريٚعٚ ،ضــًڀ ١زدــٌ ايــدٜٔ
املڀًك ،١يٝػٌُ ذات ايدَٚ ٜٔد ٣ؾ٬سٝات٘ يًُذتُع ٚايدٚيٚ ،١نٝف ١ٝءاٜت٘
َٔ ا٫ضتغٚ ٍ٬قُإ سل ايػعب يف ممازض ١يكٛض٘ ٚغعا٥س ٙايد .١ٜٝٓفهاْ
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مجً ١أض ١ً٦تتشهِ يف ضعٚ ١قـٝل َؿـڀً ايعًُاْٝـ ،١فساسـ تتهٝـف ٚفكـا
ملتڀًبــات ايدٚيـــ ْٚ ١اَٗــا ايطٝاضـــٚ ٞتسنٝبتٗـــا ايطــهاْٚ ١ٝتٓٛعٗـــا ايجكـــايف
ٚايــد . ٜفايتعــدد يف َفٗــ ّٛايعًُاْٝــٖ ١ــ ٛتعــدد يف املٛقــف َــٔ ذات ايــد ٜٔبعــد
ا٫تفام عً ٢املٛقف ايطـًيب َـٔ زدـٌ ايـدٚ ٜٔضـًڀت٘ ا٫ضـتبداد .١ٜفبٗـرا املعٓـ٢
ته ٕٛعًُاْٝات  ٫عًُاْٚ ١ٝاسد.٠
ٚاذتكٝك ١إٔ املٛقف ايؿازّ يبعض ايد ٍٚايعًُاْ َٔ ١ٝايد ٜٔبدأ بايرتاخ،ٞ
يتدازى تداعٝات ايسفض املڀًل ي٘ ٚا٫ضـتفادَ ٠ـٔ عڀا٥ـ٘ ا٭خ٬قـ .ٞفايػـعٛإ
ايغسب ١ٝاي ٫ ّٛٝتتشطظ َٔ ايـدٚ ٜٔزدـاٍ ايـد ٜٔنُـا يف ايكـس ٕٚاملاقـ ،١ٝبـٌ
ٚتتعـايف َــع ا٭سـصاإ ايــف تتبٓـ ٢املبــاد ٨املطـٝش ١ٝيف ايطٝاضــ ،١أَ ٚـا تعــسف
بايد كساي ١ٝاملطٝش .١ٝبٌ ٖٓاى تػتڈ يهجري َـٔ املػـازٜع ايدٜٝٓـ ١زغـِ عًُاْٝـ١
ايدٚي ،١مما ٪ٜند عدّ ٚدٛد َٛقف ضـًيب ْٗـاَ ٞ٥ـٔ ايـد ٜٔنُـا يف املاقـ.ٞ
بٌ َـا شاٍ (ايٓكـاؽ ٜـدٚز يف ايدٚيـ ١املؿـٓف ١عًُاْٝٶـا سـَ ٍٛـد ٣ا٫يتـصاّ بفؿـٌ
ايد ٜٔعٔ ايدٚي١؛ فف ٞفسْطا دد ٍٚايعڀٌ ايسصَ ١ٝكتـبظ بأغًبـ٘ َـٔ ا٭عٝـاد
ايهاثٛيٝهٝـــٚ ،١نـــريو تكـــدّ ايدٚيـــَ ١ـــٔ أَـــٛاٍ دافعـــ ٞايكـــسا٥ب رـــ٬ٜٛڄ
ـ عًـ ٢ايعًُاْٝـ ١ايهاًَـ،١
يًُدازع ايد١ٜٝٓ؛ أَا يف اهلٓـد ٖٚـ ٞأٜكٶـا دٚيـ ١تـٓ ٸ
تكدٸّ ايدٚي ١ضـٜٓٛٶا إعاْـات يًشذـاز املطـًُي ٚؾـٌ يف عـاّ  9112إىل 02030
زٚب ١ٝعٔ نٌ ساز ٖٓد .ٟأَا دضتٛز أضرتايٝا  ٖٞٚدٚي ١عًُاْ ١ٝزغِ عدّ ٚزٚد
ايعباز ٠ؾساسٜ ،١رنس يف املاد ٠ايطادض ١عػس بعـد امل٦ـ ،١عًـ ٢عـدّ تكٝٝـد أٟ
سس ١ٜد ١ٜٝٓأ ٚممازض ١يًػعا٥س ايد ١ٜٝٓأ ٚرٝٝـص بـي َعتٓكـ ٞشتتًـف ا٭دٜـإ يف
َٓاؾـــب اي دٚيـــٚ ١اذتٝـــا ٠ايعاَـــَٚ ،١ـــع ذيـــو فـــإٕ ايدضـــتٛز ذاتـــ٘ ٜبـــدأ بعبـــاز٠
"بتٛاقـعْ ،عتُـد عًـْ ٢عُـ ١ا

املتعـاي( "ٞباٱصتًٝصٜـHumble reliance on :١

ٚ ،)the blessing of Almighty Godضــ ٣ٛذيــو فــإٕ اذتهَٛــ ١ا٭ضــرتاي١ٝ
تدعِ ايؿ ٠٬املطٝشٚ ١ٝغريٖـا يف املـدازع اذتهَٝٛـٚ ١رـ ٍٛاملـدازع ايدٜٝٓـ١
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ايف تعدٸ ايكطظ ادتدد ٚنـريو زدـاٍ ايـد .ٜٔاذتـاٍ نـريو يف ضٜٛطـسا ٚيف
ايٜ٫ٛات املتشد ٠اٱَسٜهٚ ،١ٝإٕ بدزدات َتفاٚتـ ٫ ١تػـٌُ يف مجٝـع اي ـسٚف
تكٝٝد أ ٟسس ١ٜدٜٝٓـ ١أ ٚممازضـ ١يًػـعا٥س ايدٜٝٓـ ١أ ٚرٝٝـص بـي َعتٓكـ ٞشتتًـف
ا٭دٜإ يف َٓاؾب ايدٚيٚ ١اذتٝا ٠ايعاَـ ١فٗـَ ٞـٔ املبـاد ٨املػـرتن ١بـي مجٝـع
ايد ٍٚاملؿٓف ١نعًُاْ.)١ٝ

االختيار األىضب
 - 92إذا نإ املعٓ ٢املتدا ٍٚيًعًُاْٝـٖ ١ـ ٛايفؿـٌ بـي ايـدٚ ٜٔايدٚيـ ١دٕٚ
اذتام ا٭ذ ٣بٛاسد َٔ اٱثٓي ،فأْ َاذا ختتاز ي ٛنـإ بٝـدى اٱختٝـاز :دٚيـ١
ذات ْ اّ عًُاْ ٞأ ٚدٚي ١ذات ْ اّ د ٜ؟.29 .
 ايعًُاْٝـــ ١فسقـــتٗا ظـــسٚف تازغتٝـــَ ١ـــست بٗـــا أٚزبـــا حتــ ضـــًڀ١
ايهٓٝطٚ ،١تعايُٗٝا ايد ١ٜٝٓايف أقرتف بطببٗا زداٍ ايـد ٜٔأبػـع
ادتسا ِ٥عل ايػعٛإ،
قتًــٛا ايعًُــاٚ ٤أسسقــ ِٖٛبايٓــازٚ ،أثــسٚا عًــ ٢سطــاإ ايٓــاع ايبطــڀاَ ٤ــٔ
خ ٍ٬بٝع ؾهٛى ايغفسإ ،إىل غري ذيو َـٔ دـسا ِ٥ناْـ تكرتفٗـا ستـانِ
ايتفتـٝؼ .يهـٔ املٛقــف َـٔ ا٭دٜــإ شتتًـف فــ ٬هـٔ تعُــ ِٝاملٛقـف ايطــًيب
َٓٗا مجٝعاٚ .يٝظ بايكسٚز ٠إٔ حتكل ايعًُاَْ ١ٝا سككت٘ يف ايغـسإ َـٔ صتـاج،
فًهٌ زتتُع خؿا٥ؿـ٘ ،خاؾـ ١إٔ املتبـادز َـٔ َفٗـ ّٛايعًُاْٝـ ١زآٖـا بٴعـدٖا
ايطــًيب ،أَٛ ٟقــف عــداَ ٞ٥ــٔ ايــدٚ ٜٔعًُا٥ــ٘ .فايعًُاْٝــ ١ايــف ٖــ ٞأضــًٛإ يف
اذتهِ  ٫هٔ فسقـٗا عًـ ٢اجملتُـع املطـًِ ٖٚـ ٞبٗـر ٙاذتُٛيـ ١ايطـًب ١ٝإ٫
بعد فرت ٠ي َٔ ١ًٜٛايتجكٝف عًَ ٢بادٗ٥ا  ٚسٜـدٖا َـٔ أبعادٖـا ايطـًبٖٚ ،١ٝـرا
غري َتاج  ٫أقٌ يف ٚقتٓا ايسأٖ.
 - 29ا .د .عبد اٱي٘ ايؿا٥غ.
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يـــرا بـــدَ ٫ـــٔ ايعًُاْٝـــ ،١أْـــا أدعـــ ٛإىل عكْٝ٬ـــ ١غـــاًَ ،١يف ايطٝاضـــ١
ٚاذتهــِٚ ،ايدٚيــٚ ١اجملتُــع ٚايفهــس ٚايجكافــٚ ١ايعــادات ٚايتكايٝــد ٚايع٬قــ١
بايدٚ ٜٔزدٌ ايـد .ٜٔفتشكـل ايعكْٝ٬ـ ڂ ١بٗـرا املفٗـَ ّٛـا تڀُـ يـ٘ ايعًُاْٝـ ١ايـف
تع ـ يف بعــدٖا اٯخــس غًبــ ١ايعكــٌ عًــ ٢ايعايفــ ١ايدٜٝٓــٚ ،١تكــُٔ يٓــا زتتُعــا
عكْٝ٬ا َتطاستا ،بعٝـدا عـٔ ايتڀـسف ٚارتسافـٚ ١ايَ٬عكـٚ .ٍٛبايفعـٌ اْڀًكـ
ايػعٛإ ايغسب ١ٝيف تكدَٗا اذتكاز ٟبعد حتدٜد ضًڀ ١زدٌ ايد ،ٜٔفازتهصت
إىل ايعكٌ بدَ َٔ ٫ـٔ تعـاي ِٝايهٓٝطـٚ ١غـك يسٜكٗـا ضتـ ٛايتكـدّ اذتكـازٟ
اهلا.ٌ٥
ٚأقؿــد بايعكْٝ٬ــ ،١اعتُــاد ايعكــٌ َؿــدزا أضاضــا يًُعسفــْٚ ١كــد ايٛاقــع،
ٚتػ ـ ٝـ ا٭ٚيٜٛــاتٚ ،تسغــٝد ايــٛعٚ ٞايعكــٌ ادتُعــٚ ،ٞستانُــ ١ا٭ْطــام
املسدعٝـ ١يًعكا٥ـد ٚايفهـس ٚايجكافـ ،١يف َكابــٌ َؿـادز َعسفٝـ ١أخـس ٫ ٣تٓتُــٞ
يًعكـــٌ .تفـــس

ْفطـــٗا ضـــًڀَ ١كدضـــٜ ٫ ١ڀاهلـــا ايٓكـــد َـــٔ ٚســـ ٞايَ٬عكـــٍٛ

ٚارتسافٚ ١ايغٝب.
ٚامل ز ٫ختٝاز (ايعك ١ْٝ٬ايػاًَ )١إٔ زتتُعاتٓا زتتُعات د ،١ٜٝٓتت ر َـٔ
ايدَ ٜٔسدعَ ١ٝڀًكـ ،١فتطـتُد َٓـ٘ زٜ٩ـ ١يًهـٚ ٕٛاذتٝـاٚ ،٠تت ـر َٓـ٘ قاعـد٠
يبٓــاَٛ َٓ ٤تٗــا ا٭خ٬قٝــ ١فــ ٬هــٔ ايت ًــ ٞعــٔ ايــدَ ٜٔڀًكــا .نُــا أْٗــا
زتتُعــــات َطــــه ١ْٛبايغٝــــب ،تتٓاضــــٌ يف أٚضــــايٗا ايبــــديٚ ،ارتسافــــات،
ٚايػعٛذاتٚ ،ايطشسٚ ،ادتٔ ٚا٭زٚاج ،نٌ ٖرا عً ٢سطـاإ ايعكـٌٚ ،املٓڀـل
ايعكًــ ،ٞبــٌ بعكــِٗ ٜعــس

عــٔ ايت ٜــسات ايعًُٝــًٜٚ ،١ذــأ يًــرتاخ ٚاملسٜٚــات

ايد ١ٜٝٓيتفطري اي ٛاٖس ٚا٭سداخَٚ .ا مل تطتتب ايٓصع ١ايعكً ١ٝيف زتتُعاتٓـا،
ٚرازع ايٓكد ٚاملسادع ١عً ٢مجٝع املطتٜٛات ٫ ،هٔ ايتُٗٝد جملتُع َـدْٞ
تطٛد ٙق ِٝايعدٍ ٚاملٛايٓٚ ١اذتسٚ ١ٜايتطاَ ٚايتعدد ،١ٜايدٚ ١ٜٝٓايجكاف.١ٝ
يرا ضتٔ عاد ١إىل عك ١ْٝ٬غاًَ ١تتغًغـٌ يف نـٌ غـٚ ،٤ٞتغـٛز يف أعُـام
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ايعكٝدٚ ٠ايفهس ٚايجكافٚ ،١رٝٸص بي املكـدع ٚايَ٬كـدعٚ ،ايـدٚ ٜاي٬دٜـ .
عك ١ْٝ٬غاًَْ ١هتػف بٗا إْطاْٝتٓاٚ ،ضتسز بٗا عكٛيٓا َـٔ مجٝـع ايتؿـٛزات
ٚاملفــاٖ ِٝارتاي٦ــ ،١عــٔ اذتٝــاٚ ٠املــٛت ٚاٯخــسٚ ٠قدضــ ١ٝايسَــٛش ايتازغتٝــ.. ١
عك ١ْٝ٬تغص ٚاملعبد ٚاملطذد ٚايبٚ ٝاملدزضٚ ١ايػازي ،ن ٞضتـسز ايػـعب َـٔ
ٖ ١ُٓٝزدٌ ايدٚ ٜٔضًڀ ١ايرتاخٚ ،ايڀا٥فٚ ،١ٝغعٛز ايفسق ١ايٓاد ،١ٝادتُاعٝـا
ٚضٝاضـــٝا ٚدٜٝٓـــا ،يُٝـــازع ايعكـــٌ دٚز ٙيف ايتڀـــٛز اذتكـــاز ،ٟعًـــ ٢ؾـــعٝد
ايتطــاَ ايــدٚ ٜايجكــايفٚ ،ايتعددٜــٚ ،١ا٫عــرتاف بــاٯخس ،بعٝــدا عــٔ خسافــات
ايرتاخ ٚضًڀ ١زدٌ ايـد ،ٜٔتًـو ايطـًڀ ١ايـف تفـس

عًٝـ٘ تػـذٝع ارتسافـات،

ٚايطهٛت عً ٢ايبدي ايد ١ٜٝٓيكُإ أٚضع قاعد ٠غعب ١ٝحتُ ٞضًڀت٘ ايد.١ٜٝٓ
ٚيف ٖر ٙاذتايٚ ٫ ١ض ١ًٝأخسْ٫ ٣تػاٍ ايٛعٚ ٞتسغٝد ٙض ٣ٛايعك ١ْٝ٬ايػاًَ.١
أَــا ايعًُاْٝــ ١فتكــف عًــ ٢ســدٚد فؿــٌ ايــد ٜٔعــٔ ايطٝاضــ ،١أ ٚحتسٜــس ايكــساز
ايطٝاضــَ ٞــٔ ُٖٓٝــ ١زدــٌ ايــد .ٜٔهلــرا يـٛٸز ايغــسإ َؿــڀًشات أخــس ٣يتــدازى
ْكار قعف ايعًُاْ ،١ٝنايد كسايٚ ١ٝايً ٝاي.١ٝ
ضتــٔ ْػــهَ ٛــٔ أشَــٚ ١عــٚ ٞثكافــٚ ١فهــسٚ ،ايتبــاع ؾــازأل بــي املكــدع
ٚغري املكدع ١ُٖٓٝٚ ،ايرتاخٚ ،ايتفطري ايغٝيب مل تًف َ اٖس اذتٝـا .٠فايٓصعـ١
ايعكًٝــ ١ضتكــُٔ يٓــا فُٗــا ؾــشٝشا يًــدٚ ٜٔدٚز ٙيف اذتٝــاٚ ،٠تطــاِٖ يف إزضــا٤
قٛاعــد عًُٝــ ١هــٔ بٛاضــڀتٗا تفطــري اي ــٛاٖس ٚا٭ســداخ بػــهٌ ؾــش. ٝ
ٚايعكْٝ٬ــ ١ضتؿــش ْ ستٓــا يٰخــسٚ ،تكــع املٛايٓــ ١قبــٌ نــٌ غــَ ٤ٞــٔ أدــٌ
زتتُــع َتــٛاشٕ خــاٍڈ َــٔ ايعٓــف ٚاٱزٖــاإ ٚايتٓابــر .ضتتــاز إىل عكْٝ٬ــ ١غــاًَ١
ْهتػــف بٗــا ذاتٓــاْٚ ،عٝــد ايجكــ ١٭ْفطــٓا ْٚــت ًـ بٗــا َــٔ زٚاضــب املاقــٞ
ٚايٓ س ٠ايكاؾس ٠يًُسأْٚ ٠هف عـٔ تكـدٜظ ايـرتاخ ٚايسَـٛش ايتازغتٝـْٚ ،١عٝـد
يًـد ٜٔبعـد ٙاٱْطـاْ .ٞضتــٔ زتتُعـات قًكـ ١عادـ ١إىل عكــٌ َطـتٓري ٜـٛاشٕ بــي
ايسٚج ٚادتطد.
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ٚفكــا يًعكْٝ٬ــ ١ايػــاًََ ٫ ،١ــاْع َــٔ تأضــٝظ ايدٚيــٚ ،١فكــا يكــ ِٝايــدٜٔ
َٚباد ٘٥اٱْطاَْ ٫ٚ ،١ٝاْع إٔ ٜه ٕٛايهتاإ ايهس ِٜأسد َؿادز ايتػـسٜع،
غــسٜڀ ١إٔ  ٫تهــ ٕٛيسدــٌ ايــد ٜٔضــًڀ ١ثٛٝقسايٝــ ،١أ ٚقَُٛٝــ ١عًــ ٢ايػــعب
ٚايكساز ا يطٝاض ،ٞ٭ٕ يف ذيو َؿـادز ٠يًعكـٌ .زدـٌ ايـد ٜٔظتـد ْفطـ٘ َطـ٫ٚ٪
عــٔ نــٌ َٛقــف ٚقكــَ( ١ٝــا َــٔ سادثــ ١إٚ ٫

فٗٝــا سهــِ) ،فٓٝكًــب زأٜــ٘

اٱدتٗاد ٟاىل َؿدز غسعَ ٞكدع ظتب إٔ تطتُد ايدٚيَٛ َ٘ٓ ١قفٗاٚ ،ظتب
عً ٢ايفسد إٔ ٜت رَ ٙسدع ١ٝيبٓا ٤تؿٛزات٘ ٚأفهازَُٗ ،ٙا نإ خڀأ.ٙ
بٌ َ ٫اْع ٚفكا يًعك ١ْٝ٬ايػاًَ ،١إٔ غتٛ

زدـٌ ايـد ٜٔايطٝاضـ ١بؿـفت٘

ايػ ؿــ ٫ ،١ٝباعتبــاز ٙقُٝــا أٚ ٚؾــٝا عًــ ٢ايٓــاع .غــعٛبٓا غــعٛإ َطــه١ْٛ
بايغٝـب ٚايــدٚ ،ٜٔتكـدٜظ زدــٌ ايــد ٜٔفٓٝبغـ ٞعــدّ املطـاع بايــدٚ ،ٜٔاذتًٛٝيــ١
د ٕٚاضتغ ٍ٬ايد َٔ ٜٔقبٌ زدٌ ايد ،ٜٔهلرا تبد ٚاملعادي ١ؾعب ١عٓدَا ْتػـبح
بايعًُاْٝــ ١ايــف بات ـ تٓــ ٤ٛعُٛيتٗــا ايطــًب ١ٝيف ْ ــس ايػــعٛإ املطــًُ ،١بطــبب
بطاي ١ايٛعٚ ،ٞق ٠ٛتأثري ايعكٌ ادتُعـ ٞايـد . ٜفايعكْٝ٬ـ ١ايػـاًَ ١حتكـل يٓـا
مجٝع ا٭ٖداف ٚأُٖٗا اْتػاٍ ٚع ٞايفسد ٚايعكـٌ ادتُعـٚ ،ٞتكـُٔ يٓـا حتسٜـس
ايكساز ايطٝاض َٔ ٞضًڀ ١زدٌ ايد.ٜٔ
هلـــرا ،دٛابـــا عًـــ ٢ضـــ٪ايو ايهـــس ،ِٜيـــ ٛنـــإ بٝـــد ٟا٫ختٝـــاز ضـــاختاز
ايعك ١ْٝ٬ايػاًَ ١يتشدٜح ايدٚيٚ ،١يٝظ ايعًُاْ ١ٝاملجكًـ ١بـد٫يتٗا ايطـًب ١ٝيـد٣
غعٛبٓا .فأْا أتڀًـع يدٚيـَ ١دْٝـ ،١دٚيـ ١املٛايٓـ ،١دٚيـ ١امل٪ضطـات ،دٚيـ ١حتـرتّ
ايد ٫ٚ ٜٔتصز ب٘ يف أت ٕٛايطٝاض.١
ايٓ ـــاّ ايعًُـــاْ ٞضـــ٪ٝد ٟدٚز ٙاٱظتـــاب ٞيف زتتُعـــات أخـــس ،٣ضتـــٔ اٯٕ
ْعـٝؼ فعـ( ٬أْـ يف أَسٜهـا ٚأْـا يف أضــرتايٝا) يف ظـٌ د ٍٚعًُاْٝـْٚ ،١ػــاٖد
نٝف حترتّ ايطًڀات ا٭دٜـإٚ ،تطـاِٖ يف ْػـاياتٗا ٚيـ ٛدصٝ٥ـا ،فتت ـر َـٔ
ايعًُاْٝـ ١أضــًٛبا ذتُاٜــ ١ا٭دٜــإ املتعــددٚ ،٠املــراٖب امل تًفــ .١فذُٝــع املطــًُي
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ٚغـــري املطـــًُي ازضـــ ٕٛيكٛضـــِٗ ٚغـــعا٥سِٖ بهـــٌ أَـــإ ٚسسٜـــ ،١بُٓٝـــا ٫
ٜطــتڀٝع املطــًِ َــٔ َــرٖب آخــس ايتذــاٖس يُٝــع يكٛضــ٘ ٚغــعا٥س ،ٙيف دٚيــ١
عتهُٗا َرٖب شتتًف .فأُٜٗا أفكٌ دٚي ١حتُ ٞايد ٜٔأّ دٚيٜ ١تطـًط عًٗٝـا
زدـــٌ دٜـــٔ ٜٚكـــڀٗد نـــٌ َـــٔ غتـــايف آزاٚ ٙ٤عكا٥ـــدٙ؟ .يهـــٔ املػـــهً ١إٔ
خؿا٥ـ ايػعٛإ شتتًف.١
بايٓطــب ١يػــعٛبٓا تبــد ٚايعكْٝ٬ــ ١ايػــاًَ ١أنجــس إظتابٝــٚ ١فا٥ــدٚ ،٠ضــت٪دٟ
دٚز ايعًُاْٝــ ١اٱظتــاب ٞيف زتــاٍ ايطــًڀ ١ايطٝاضــٚ ،١ٝرــازع دٚزٖــا يف تسقٝــ١
ايػعب ثكافٝا ٚسكازٜا.
أَــا بايٓطــب ١يًدٚيــ ،١فأعتكــد إٔ ايدٚيــ ١قــسٚز ٠ادتُاعٝــٚ ١يٝط ـ دٜٝٓــ،١
ٜٚهف ٞإُٖاٍ ايكسإٓ ايهس ِٜيعؿيب اذتٝا ٠ايطٝاضـٚ ١ٝا٫قتؿـاد .ستـ ٢دٚيـ١
ايــٓيب ايهــس ِٜدــا٤ت اضــتذاب ١يتڀــٛز زتتُــع املدٜٓــٖٚ ،١ــرا ٓ ٫ــع إٔ تكــّٛ
ايــد ٍٚعًــ ٢قــَٚ ِٝبــاد ٨ايــد ٜٔاذتٓٝــف ،فايهتــاإ ايهــس ِٜمل ُٜٗــٌ ايكــِٝ
ٚاملبادٚ ٨قد بٝٸٓٗا مبا ٜهفٚ ،ٞذنس َباد ٨تكبط أدا ٤ايدٚيٚ ١زدا٫تٗا عً٢
أضاع ايعدٍ ٚنساَ ١اٱْطإ َڀًل اٱْطإ.
فايــدع ٠ٛإىل إقاَــ ١دٚيــ ١دٜٝٓــ ١زغبــات غ ؿــ ،١ٝيتهــسٜظ ضــًڀ ١زدــٌ
ايدٚ ،ٜٔيٝظ ذات ايدٚ ٜٔقَٚ ُ٘ٝباد٥ـ٘ .زدـٌ ايـد ٜٔبڀبٝعتـ٘ َتشٝـص يڀا٥فتـ٘،
َٚرٖب٘ٚ ،دٜٓـ٘ ٚسصبـ٘ فهٝـف جـٌ إزاد ٠ا

ٚضـًڀت٘ املڀًكـ١؟ ايطـًڀٚ ١فكـا

يًُٓڀل ايكسآْ ٞظتب إٔ تك ّٛعً ٢ايعدٍ (ٚإذا سهُتِ بي ايٓاع إٔ حتهُٛا
بايعــدٍ) ٫ٚ ،عــدٍ َــع ايتشٝــص ٚايڀا٥فٝــٚ .١ا٭َــس  ٫غتـــ دٜٓــا د ٕٚآخــس٫ٚ ،
َــرٖبا د ٕٚضــٛا ،ٙفــادتُٝع ٜستهــص اىل ســدٜح ايفسقــ ١ايٓادٝــٖ :١ــ ٛعًــ ٢ســل
َڀًـل ٚاٯخــس بايــٌ َڀًــل فٝذــٛش يـ٘ ْبــرٚ ٙإقؿــا ،ٙ٩بــٌ ٚاقــڀٗادَٚ ٙؿــادز٠
سكٛقــ٘ ٚسسٜاتــَُ٘ٗٚ .ــا ت ــاٖس زدــٌ ايــد ٜٔبايتطــاَ فٗــ ٛغتفــ ٞيف داخًــ٘
خؿَ ١َٛسٜس ٠يًڀسف اٯخسٖٚ ،ـرا َهُـٔ ارتڀـسٚ ،قـد عاْـ ايػـعٛإ َـٔ
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اذتسٚإ ايد ١ٜٝٓبي املراٖب املطٝشٚ ١ٝاٱض.١َٝ٬
ٚبايتــايَ ٞــع ٚدــٛد زدــٌ ٜكاتــٌ َــٔ أدــٌ فــس

ضــًڀَ ١ڀًكــ ١باضــِ ايــدٜٔ

ٚايتػسٜعٚ ،فكا ملرٖب٘ٚ ،دٚ ٜ٘ٓزأ ٜ٘ايعكٝدٚ ٟايفكٗ ،ٞته ٕٛايعًُاْ ١ٝضـب٬ٝ
ذتُا ١ٜايدٚ ،ٜٔقُإ زتتُع َتٛاشٕ يف اذتكٛم ٚايٛادبات ،مبا فٗٝـا اذتكـٛم
ايدٚٚ ١ٜٝٓممازض ١ايػعا٥س .يهٔ نُا تكدّ :أيُ إىل (عكًٓ ١ايدٚيٚ ١اجملتُـع
ٚايجكافٚ ١ايفهس) بد َٔ ٫دٚي ١عًُاْٚ .١ٝضتتـاز إىل (عكْٝ٬ـ ١غـاًَ )١بـدَ ٫ـٔ
عًُاْٝــ ١ايدٚيــ .١فــٜ ٬هفــ ٞفؿــٌ ايــد ٜٔأُٖٓٝ ٚــ ١زدــٌ ايــد ٜٔعًــ ٢ايدٚيــ١
نهٝــإ ضٝاضــ ،ٞبــٌ ضتتــاز إىل حتسٜــس ايعكــٌ َڀًكــا َــٔ ايَ٬عكــ ٍٛيٝشتــٌ
ايعكٌ َهاْتـ٘ يف فٗـِ ايـدٚ ٜٔاذتٝـاٚ ٠ايدٚيـٚ ١املطـتكبٌٜٚ ،هـف ايػـعب عـٔ
ايتػبح بارتسافات ايف أثكً ناٌٖ ايعكٌ.

93

الهىية والفعل الحضاري

التديسم اخلزايف
 - 51نٝف  ٜٓس َػـسٚعو ايتٓـٜٛس ٟاىل ختٓـدم ايٓـاع َع ـِ ايٓـاع َـع
املؿًش ١ايراتٚ ١ٝارتساف ١ذات ادترز ايد ٜ؟.30.
 ختٓدم َع ِ ايٓاع َع املؿـًش ١ايراتٝـٜ ،١هػـف عـٔ ٚدـٛد خًـٌ يف
ْ اّ ايك ِٝيد ٣ايفسد ٚاجملتُع ..
خًـــٌ أيـــاج بـــايك ِٝايدٜٝٓـــٚ ١ايٛيٓٝـــٚ ١اٱْطـــاْٚ ١ٝأزداٖـــا َػـــًٛي ١خدَـــ١
ملؿــاذت٘ ايػ ؿــ ٫ٚ .١ٝهــٔ ايــت ًـ َــٔ ا٭ْاْٝــٚ ،١غًبــ ١املؿــًش ١ايراتٝــ١
عً ٢املؿًش ١ايعاَ ١إ ٫بكـَٚ ِٝبـاد ٨فاعًـ ،١يف إيـاز ثكافـٚ ١يٓٝـ ١تسبٸـ ٞايفـسد
عًــ ٢ايــ ٤٫ٛيًــٛئ ٚتكــد ِٜاملؿــًش ١ايعاَــ ١عًــَ ٢ؿــاذت٘ ايػ ؿــٚ ،١ٝب٦ٝــ١
ضــًٚ ،١ُٝقــد ٠ٚؾــاذتٚ ،١سُٓٝــا ٜتذــسد اٱْطـإ َــٔ قُٝــ٘ ايدٜٝٓــٚ ١ا٭خ٬قٝــ١
ٚاٱْطاْٜ ،١ٝتش ٍٛإىل نا ٔ٥غسٜسٚ .يٮضف ايػـدٜد املؿـًش ١ايراتٝـ ١باتـ ٫
تعًٖٛــا َؿــًش ١أخــس ٣بفعــٌ ايب٦ٝــ ١ا٫دتُاعٝــٚ ١ايطٝاضــ ١ٝايــف تٛايــأت عًــ٢
ا٭ْاْٝــٚ ١اضــتبعاد املؿــًش ١ايعاَــ ،١ثــِ ٜــأت ٞايكــد ٠ٚايفاضــدَ ،٠ــٔ إضــَٝ٬ي
ٚغريِٖ ،فٝهسٸع زٚج ا٭ْاْ ١ٝيف ايٛضط ا٫دتُاع ،ٞحت ذزا٥ع دَ ١ٜٝٓصٜف.١
فُٔ ايڀبٝع ٞإٔ تطتػس ٟزٚج ا٭ْاْٜٚ ،١ٝطتػـس ٟايفطـاد عًـ ٢سطـاإ ايـٛئ
ٚايػـــعب .يـــرا فايككـــا ٤عًـــ ٢ايعٓاؾـــس ايطٝاضـــ ١ٝايفاضـــدٚ ،٠تڀبٝـــل ايكـــإْٛ
بؿساَٚ ،١ستاضبٜ َٔ ١كدّ َؿًشت٘ ايرات ١ٝعً ٢املؿـًش ١ايعاَـ ١ضٝطـاِٖ يف
شعصعٖ ١را ايػعٛز اي ٬أخ٬ق.ٞ
يٮضـف تسادــع ايػــعٛز ايــٛي عـسٸ

ايبًـد ي٬خــرتام َــٔ قبــٌ د ٍٚأخــس٣

بعد إٔ َٗٸدت هلا أٚضار ادتُاع ١ٝسطُ ٖ٤٫ٚا يڀا٥فتٗا ٚسصبٗـا َٚؿـاذتٗا
ايػ ؿ.١ٝ

 - 30ا .د .عبد اٱي٘ ايؿا٥غ
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أَـــا بايٓطـــب ١يً سافـــ ١ذات ادتـــرز ايـــد ، ٜفُسدٖـــا إىل ضـــراد ١ايـــٛع،ٞ
ٚاْتػاز خڀاإ دٜ ٜهسٸع ارتساف ،١بعٝدا عٔ ايعكـٌ .فعٓـدَا ٜرتادـع ايـٛعٞ
سد ايطرادٚ ١تكدٜظ زدٌ ايدٚ ٜٔايرتاخ َڀًكا ،بفعـٌ ادتٗـٌ ٚا٭َٝـ ،١تٓتػـس
ارتساف .١إقاف ١إىل عٛاٌَ أخسَ ٣طاعد ،٠نايبڀايٚ ١ايٝـأعٚ ،فكـدإ ا٭َـٌ
باملطــتكبٌٚ ،اضــتبداد قــ ِٝايعػــريٚ ،٠تــدْ ٞاملطــت ٣ٛايعًُــٚ ،ٞزٚج اْ٫كٝــاد،
ٚغًب ١ايػعٛز ايعايفٚ ،ٞايتعؿب ايدٚ ٜاملرٖيبٚ ،أضـڀس ٠ايسَـٛش ايتازغتٝـ١
ٚايدٚ ،١ٜٝٓعدّ ٚدٛد فهس فًطفٜ ٞكدّ ز ٣٩سٝات ١ٝشتتًفـ .١فُـا شاٍ ايفهـس
عٓـدْا َػــغ ٫ٛبـاملٛت ٚاٯخــس ٠بعٝـدا عــٔ اٱْطـإ ٚاذتٝــاٚ ،٠ختًـ ٞاملجكــف عــٔ
َطٚ٪يٝات٘ ايتازغت ١ٝيف ايٓكد ٚايتٛقٚ ِٝاختاذ املٛقف ايؿش. ٝ
يهٔ ٜبك ٢يًعاٌَ ايجكايف ٚايفهسٚ ٟايعكا٥د ٟدٚز ٙايبايغ يف حتڀـ ِٝبٓٝـ١
ايــٛع ،ٞيــرا ٜٓبغــ ٞاختــاذ مجٝــع ارتڀــٛات اي٬شَــٚ ١بهــٌ غــذاعَ ١ــٔ أدــٌ
اْتػــاٍ ايــٛعٚ ،ٞأعتكــد إٔ املسادعــٚ ١ايٓكــد ايؿــازّ دتُٝــع املكــ٫ٛت ايدٜٝٓــ١
ٚايرتاث ١ٝبات ٚادبـا ،يتشڀـَ ِٝسدعٝـ ١ارتسافـ ١ذات ادتـرز ايـد ٜايـف زاسـ
بفعــٌ ايعكـــٌ ادتُعــ ٞتفـــس

ْفطـــٗا نطــًڀ ١تٛدـــ٘ ضــًٛى َٚػـــاعس ايٓـــاع

ايبطــڀا .٤فــٓشٔ عادــ ١يتكــافس ادتٗــٛد َــٔ أدــٌ زتتُــع عكْ٬ــ ٫ ،ٞختدعــ٘
ارتسافــٜٚ ،١بكــ ٢يًعكــٌ دٚز ٙيف ستانُــ ١ا٭فهــاز ٚايعكا٥ــد ٚفــل َسدعٝاتٗــا
ايؿشٝش.١

95

الهىية والفعل الحضاري

فزص اإلصالح الفهزي
 - 50بات ايٓاع ٜػهً ٕٛإزٖابا عً ٢املفهس ٖٚـِ قـشاٜا اٱزٖـاإٖ ..ـٌ
فات أٚإ إؾ٬ج ايفهس ادتُع ٞاملٓشسف يف َٓڀكتٓا أّ إٔ مث ١ق٤ٛا تسا ٙآخس
ايٓفل امل ًِ؟ .31.أنسز اعذاب ٞبدأإ املفهس َادد ايغسباٟٚ
 غــهسا يتٛاقــعو ٚاعذابــو ضــٝد ٟايهــس ،ِٜايــرٜ ٟػــد عًــٜ ٢ــدٟ
ملٛاؾً ١يسٜل اٱؾ٬ج ٚايتذدٜـدَٚ ،ـٓهِ ْطـتُد زٚج املجـابسٚ ،٠قـد
ضبل دٗدنِ ٚعڀا٩نِ ٚابداعهِ.
عٓــدَا تطــتكس ٨تــازٜق ا٭ْبٝــاٚ ٤املؿــًشي

ــد ٙضًطــً ١حتــدٜات ٚعكبــات

ٚضًبٝات ،يهـٔ ا٫ؾـساز ٜفـت آفـام ا٭َـٌ .فـسغِ تـسانِ اي ـ ّ٬عًـ ٢عكـٍٛ
غعٛبٓا بفعٌ ارتسافٚ ١ارتڀاإ ايد ٜايطـًيبٚ ،زغـِ نـٌ اٱزٖـاإ ايفهـسٟ
ٚايعكا٥ــد ،ٟيهــٔ مثــ ١أَــ ٬يف اْتػــاٍ ايعكــٌ ادتُعــ ،ٞبفعــٌ ٚضــا ٌ٥ا٫تؿــاٍ
اذتدٜج ١ايف زاس تغر ٟايػعٛإ مبفاٖ ِٝددٜدٚ ،٠حتسقِٗ عًْ ٢كد ايٛقع
ايطا٥دٚ ،ستانُـ ١ا٭فهـاز ٚايعكا٥ـد عسٜـ ١نافٝـٖٚ ،١ـر ٙسايـ ١ددٜـد ٠مل
ْأيفٗا ،تبػـس سـري ،يهـٔ َـا شاٍ ايڀسٜـل يـ ،٬ٜٛسٝـح اضـتغٌ ايغًـ ٛايـدٜ
ٚارتسايف تًو ايٛضا ٌ٥يٝبح صٜٛٚ ،َ٘ٛد٘ ايعكٌ ادتُاع ٞمبا غتـدّ أٖدافـ٘.
يـــرا اضتػـــست ارتسافـــ ١يف بعـــض ا٭ٚضـــار ايػـــعب ،١ٝزغـــِ اْتػـــاز ايـــٛع ٞيف
ؾـــفٛف املـــجكفي .فـــبي فـــرتٚ ٠أخـــس ٣ت ٗـــس يف ايعـــسام َـــج ٬خسافـــ ١ددٜـــد،٠
ٚغ ؿـ ١ٝدٜٝٓــ ١تهـسٸع ايــٝكي ايطـًيب د ٕٚايــٝكي اٱظتــابْ .ٞأَــٌ إٔ ْطــاِٖ
مجٝعا يف تسغٝد ٚع ٞايٓاعٜٚ .بك ٢ايسٖإ عً ٢قدزاتٓا ايفهسٜـٚ ،١غـذاعتٓا
يف ْكد املك٫ٛت ايد ١ٜٝٓايـف تتطـبب يف تهـسٜظ ارتسافـٚ ،١ادتٗـٌٚ ،ا٭َٝـ،١
ٚتعُــل زٚج ايعبٛدٜــ ١يًــرتاخ ٚاملاقــ .ٞفــارتڀ ٠ٛا٭ٚىل حتسٜــس ايعكــٌ َــٔ قٝــٛدٙ
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التيويز واالصتالب
 - 59نٝــف هٓٓــا تفعٝــٌ دٚز املجكــف ايعسبــ ٞٱثــسا ٤سايــ ١تٓــٜٛس ثكــايف
ؾــشٝٻَ ١كابــٌ ســا٫ت اضــت٬إ ا٭دَغــًٝٗ ٚ ١ــٗا يــد ٣ادتٝــٌ ادتدٜــد يف شَــٔ
اذتسإ ٚاٱزٖاإ؟.32
 غهسا يًػاعس ٠ايكدٜس ٠إبا ٤اصاعَ ٌٝػازنتٗا يف اذتٛاز َٔ خٍ٬
أضً٦تٗا ايك.١ُٝ
دعٓٝا أ٫ٚڄ ْتفل َٔ ٖ ٛاملجكف؟ َٚا ٖـَ ٞػ ؿـات٘؟ يُٓطـو ببٛؾـًٚ ١عٝـ٘
ٚانتػاف خًً٘ سُٓٝا ٜتكاعظ عٔ َطٚ٪يٝات٘ .يف نتاإ إغهايٝات ايتذدٜد
أْتكًـــ يف أســــد فؿـــ ٍٛايهتــــاإ َـــٔ تعسٜــــف املجكـــف إىل بٝــــإ خؿا٥ؿــــ٘
َٚهْٛات٘ ،يتفاٚت اٯزا ٤سَ ٍٛفٗٚ َ٘ٛعدّ ٚدٛد تعسٜف داَع َاْع ي٘.
َٔ خ ٍ٬ايطٝام ايتازغت ٞيٓػأَ ٠ؿڀً (املجكف) َٚـا غتتصْـ٘ َـٔ د٫٫ت
ٜتكـ ـ إٔ َفٗـــ ّٛاملجكـــف ٜتهـــَ ٕٛـــٔ ث٬ثـــ ١عٓاؾـــس(َعسفٚ ،١عـــَٛ ،ٞقـــف)
تتػــابو فُٝــا بٗٓٝــا يتؿــٛب غ ؿــٝت٘ ،فٝفكــد املفٗــ ّٛؾــدقٝت٘ عٓــدَا ٜت ًــف
أســدٖاٜٚ ،بكــ ٢إي٬قــ٘ عًــ ٢بعــض ايٓــاع َــٔ بــاإ اجملــاش ،يت ًــف اٱيــ٬م
اذتكٝك ٞعٔ غسي٘ املٛدب يتشكك٘ ٚاْڀباق٘ عًَٛ ٢قـٛع٘ .فـُٝهٔ ايتأنـد
َــٔ ؾــدق ١ٝأ ٟغ ـ ـ َــٔ خــ ٍ٬تفشٸـــ َهٛٸْاتــ٘ ايجكافٝــ .١عًُــا إٔ َفٗــّٛ
املجكــف ٜتشكــل باذتــد ا٭دْــَٗٓ ٢ــا ،تبعــا ٫ضــتعدادٚ ،ٙخؿــا٥ـ ب٦ٝتــ٘ ٚقدزتــ٘
عً ٢اضتٝعاإ ايٛاقع ٚتػ ٝـ ا٭َسا

ٚإدزاى اذتً ٍٛاملٓاضب ١ي٘.

فف ٞزتاٍ املعسفٜ ١فتكس املجكف يف ممازضْ ١كـد ايٛاقـع ٚستانُـ ١أْطـاق٘
ايجكاف ١ٝإىل خص ٜٔثكايف ،هچٓ٘ َٔ فِٗ ايٛاقع ٚانتػاف سٝجٝاتـٜ٘ٚ .ػـهٌ
ايــٛعْ ٞكڀــ ١اْڀــ٬م يف َٗــاّ املجكــفٚ .ايــٛعٜ ٞغــاٜس املعسفــٚ ١ا٫يــ٬ي ٚخــصٕ
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املعًَٛـــات .فسمبـــا ٜـــسانِ ايػـ ـ ـ يف ذانستـــ٘ نُـــا نـــبريا َـــٔ املعـــازف
ٚايعً ،ّٛغري أْ٘ ٜفتكس إىل ٚعٜ ٞفذس ياق ١املعسف ، ١٭ٕ املعً ١َٛسُٓٝـا تطـتكس
يف ٚ ٫عٝــ٘  ٫تكــ ٤ٞ٣فكــا ٙ٤املعــسيف ٫ٚ ،حت ـسٸى امل ــاٖس ارتاي٦ــٚ ١املفــاِٖٝ
املصٚز ٠فٖ ٘ٝٳـ ٻِ اٱؾـ٬ج ٚايتذدٜـدٚ .ايـٛعٜ ٞعـ إدزاى ايٛاقـع ٚفكـ٘ َ٬بطـات٘
ٚتػـ ـ ٝـ أخڀا٥ـــ٘ بعـــد تفهٝـــو َهْٛاتـــ٘ ٚستانُـــ ١أْطـــاق٘ٚ .ايػـ ـ ـ
ايٛاعَ ٞسٖف اذتظ ،غدٜد اذتطاض ١ٝأشا ٤ايتصٜٚس ٚاملغايڀات ،فـٜ ٬تهٝـف
َــع ايٛاقــع املــصٚٸز ،بــٌ ٜعــٝؼ يف سايــَ ١ــٔ ايغًٝــإ ٚايجــٛز ٠ايداخًٝــ ١قــد ايكــِٝ
املؿــڀٓعٜٚ ،١تڀًــع باضــتُساز إىل ايتذدٜــد ٚاٱؾــ٬ج .أٜ ٚعــٝؼ سايــ ١إغــرتاإ
داخً ،ٞتعٝل سسنت٘.
ٚأَا املٛقف فٗ ٛايعٓؿس ا٭ضاع يف َؿـداق ١ٝاملجكـف يف ايعؿـس اذتـدٜح.
ٚقد أڂزأل هلرا املفٗ َٔ ّٛخ ٍ٬سادث ١تازغتَ ١ٝعسٚف ،١اختـر فٗٝـا زتُٛعـَ ١ـٔ
املػتغًي بايفهس ٚايجكافـَٛ ١قفـا تازغتٝـا ضـذًٛا فٝـ٘ ْكڀـ ١اْعڀـاف نـبري،٠
ٚانتطــبٛا عٓٛاْــا ددٜــدا اصــ٘ (املجكفــٚ . )ٕٛظــٌ املفٗــَٓ ّٛــر ذيــو ايتــازٜق ٫
ٜٓڀبل عً ٢غ ـ املجكف َا مل ٜتُتـع بػـذاع ١نافٝـ ١ٱعـَٛ ٕ٬اقفـ٘ .فُـاذا
ٜرتتــب عًــ ٢املعسفــٚ ١ايــٛع ٞإذا مل ٜتشــ ٫ٛإىل َٛقــف غــذاي ٜعًــٔ عًــ ٢زٚ٩ع
ا٭غٗادٜٓٚ ،فع يف إؾ٬ج ٚاقع ا٭َ١؟ .ف ٬هٔ إي٬م َؿـڀً املجكـف عًـ٢
غ ـ خت ْ٘ٛايػذاع ١يف بٝإ آزاٚ .٘٥غتػ ٢ايٓكد إيچا ُٖطاڄ أ ٚيف خًٛات٘.
ْعــٛد يًطــ٪اٍ يف قــ ٤ٛاملهْٛــات ا٭ضاضــ ١ٝملؿــڀً املجكــف .فايطــ٪اٍ عــٔ
نٝف ١ٝتفع ٌٝدٚز املجكف ايعسب ٞٱثـسا ٤سايـ ١تٓـٜٛس ثكـايف ؾـشٝٻَ ١كابـٌ سـا٫ت
اضـــت٬إ ا٭دَغـــًٝٗ ٚ ١ـــٗا يـــد ٣ادتٝـــٌ ادتدٜـــد يف شَـــٔ اذتـــسإ ٚاٱزٖـــاإ،
ٜطــتبڀٔ إداْــٚ ١اقــش ١يًُجكــف ايــرٜ ٫ ٟسقــ ٢ملطــت ٣ٛاملسسًــ ،١زغــِ سادــ١
اجملتُــع دتٗــد ٙايتٓــٜٛسْ٫ ٟتػــاٍ ٚاقــع اجملتُــع ايعسبــَ ٞــٔ ا٫ضــت٬إ ٚتفػــٞ
ادتٌٗ ٚا٭َ ١ٝايجكاف ١ٝيف أٚضار ادت ٌٝادتدٜد.
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ٚعًٜٓ ٘ٝبغ ٞ٭دـٌ ايتـٛفس عًـَ ٢جكـف فاعـٌ ،تكؿـَ ٞهْٛاتـ٘ ،عجـا عـٔ
ارتًٌ ملعادتت٘ ،فتػ ٝـ ارتًـٌ ٜكـعٓا عًـ ٢ايڀسٜـل ايؿـش ، ٝفسمبـا ٖٓـاى
عٛاَـــٌ َٛقـــٛع ٫ ١ٝفكـــط ذاتٝـــ ١حتـــ ٍٛد ٕٚزقـــ ٞاملجكـــف ملطـــت ٣ٛاملطـــٚ٪ي١ٝ
ايتازغت.١ٝ
ف ْٗ ٬كـ ١سكٝكٝـ ١يًُجكـف ايعسبـَ ٞـا مل ٜتُتـع مبعسفـْ ١كدٜـ ١غـري أسادٜـ١
حتذــب عٓــ٘ اذتكٝكــَ .١عسفــ ١تستهــص إىل ايعكــٌٜ ،ػـ ـ َــٔ خ٬هلــا ايٛاقــع،
بعٝــدا عــٔ ارتٝــاٍ ٚاملجايٝــ ١املفسيــ ،١فتــاز ٠تفتكــس َٛاقــف املجكــف يًعًُٝــ ١بــٌ
يًُعسف ١بػهٌ عاّ فتكس يف ؾدقٝت٘ ،أٜ ٚعتكد باستهاز اذتكٝكـ ١د ٕٚغـريٙ
فٝه ٕٛأغد تعؿبا َٔ اٯخس.ٜٔ
نُــا ٜٓبغــ ٞيــ٘ ايتُتــع بكــدز نــبري َــٔ ايــٛعَ ،ٞــٔ أدــٌ َٛاؾــً ١زضــايت٘
ايتازغت ،١ٝفهجري َٔ املـجكفي غتْٛـ٘ ايـٛع ٞيف اختـاذ املٛقـف ايؿـا٥ب ،فـرتاٙ
ٜٓشاش يًڀاغٚ ١ٝاملطتبد قد غعب٘ ،أٜٓ ٚذـسف َـع ايعكـٌ ادتُعـ ٞعًـ ٢سطـاإ
عكْٝ٬ت٘ بٌ إٔ بعكِٗ ٜستد أغد خساف َٔ ١ٝاٯخسٚ .ٜٔأَا املٛقف فٗـ ٛؾـدق١ٝ
املجكــف ،فُــا مل ٜت ــر املجكــف َٛقفــا أشا ٤ا٭ســداخ ٚاملــتغريات غتــ ٕٛزضــايت٘،
ٚغتطس َؿداقٝت٘ ،فٝشط َٔ قُٝت٘.
إٕ صتاسٓــا يف تفعٝــٌ دٚز املجكــف ٜعتُــد عًــ ٢قــدز ٠ايٓكــد نٓكڀــ ١قــ٤ٛ
ْهتػــف بٗــا خًــٌ املجكــف ٚايٛاقــعَٚ ،عادتتُٗــاٚ .ايتأنــد َــٔ َــد ٣قٓاعتــ٘
باملبـــاد ٨ايـــف ٜـــ َٔ٪بٗـــاٚ ،عـــٔ دـــد ٣ٚاٱ ـــإ ايٓ ـــس ٟبعٝـــدا عـــٔ ايٓػـــار
ا٫دتُاع .ٞفُٛاؾً ١ايٓكد بٛعَ ٞعسيفٜ ،طـاعدْا عًـ ٢تؿـشَ ٝطـاز املجكـف
نٜٗٓ ٞض ثاْ ٚ ١ٝازع دٚز.ٙ
املجكــف غ ـ ـ ْسدطــ ٞــازع ايٓكــد قــد اٯخــس ،ٜٔيهٓــ٘ ٜ ٫ڀٝكــ٘،
ٜٚتــرَس سُٓٝــا ٜٛادٗــ٘ اٯخــس ٕٚباذتكــا٥لٜ ،تكــاعظ عــٔ َطــٚ٪يٝات٘ ايتازغتٝــ١
زغــِ سادــ ١اجملتُــع يٛعٝــ٘ ٚثكافتــ٘ ،يهــٔ ٜٓبغــَٛ ٞاؾــًْ ١كــد املــجكفي نــٞ
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ٜهتػـــفٛا بأْفطـــِٗ خًـــٌ تهـــ ِٜٗٓٛايجكـــايف ٚاملعـــسيفٜٚ ،سادعـــَ ٕٛـــٛاقفِٗ
ٚأضايٝبِٗ ،يعًـِٗ ٜعـٛد ٕٚيسغـدِٖ ٜٚتشًُـٛا َطـٚ٪يٝاتِٗ ايتازغتٝـ ١ايـف ضتـٔ
بــأَظ اذتادــ ١هلــا .أسٝاْــا

ــد ايت ــاذٍ ؾــف ١ياغٝــ ١يــد ٣يٝــف َــٔ املــجكفي

يٮضف ايػدٜد .فعًَ ٢ٳٔ ْعٛٸٍ يف ْٗكتٓا اذتكاز ١ٜس٦ٓٝرٺ؟.
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املؤثزات الهتابية
 ٟاملــ٪ثسات ايهتابٝــ ١بسأٜــو أنجــس تــأثريڄا ٚدــرب ڄا يًكــاز ٨ايعسبــٞ
 - 55أ ٸ
سايٝاڄ؟ :املكاي ،١ايػٸعس ،أّ ايعٌُ ايسٚاٚ ،ٞ٥ملاذا؟.33
 يهٌ سكٌ أدب ٞتأثري ٙقُٔ غسٚر ايٛاقعٚ ،ايٓـ ٚاملتًك.ٞ
ٖــر ٙايج٬ثٝــٖ ١ــ ٞايــف حتــدد قُٝــ ١ايعُــٌ ا٭دبــ .ٞايٛاقــع ايعسبــ ٞتتكاصــ٘
ُٖـــَ ّٛتبآٜـــٚ ١أخـــس ٣ستٛزٜـــٜ ١ػـــرتى فٗٝـــا ادتُٝـــع ناٱزٖـــاإ ٚايعٓـــف
ٚا٫ضتبداد ٜٔايطٝاضٚ ٞايد. ٜ
نُــا إٔ يبٝعــ ١ايػـ ـ ٚتٛدٗــ٘ ايعًُــ ٞايتشًًٝــ ،ٞأ ٚايعــايف ٞايٛؾــفٞ
ًٜعب دٚزا يف حتدٜد ا اٖ٘ ايهتاب .ٞفاضتٓٗا

اهلُِ ٚايتفـاخس َـجٜ ٬هـٕٛ

ايػعس أنجـس تـاثريا ،بُٓٝـا ٜطـتأثس املكـاٍ بطـاس ١ادتـدٍ ايفهـسٚ ٟايطٝاضـ.ٞ
غــري إٔ تفاؾــ ٌٝا٭ســداخ ٚنجــس ٠ايتفؿــ٬ٝت يف داْبٗــا ايرتادٝــدَٚ ٟأضــا١ٜٚ
ا٭ســداخ ايــف اْعهط ـ عًــ ٢ايػــعٛإ ايعسبٝــٚ ١قــع ايسٚاٜــ ١يف أعًــ ٢ض ـًچِ
ا٭ٚيٜٛــات ا٭دبٝــٚ ١ايهتابٝــ ١زآٖــآٖٚ .ــاى زغبــ ١عازَــ ١يًشــدٜح عــٔ امل فــٞ
ٚاملطتٛز َٔ تفؿ٬ٝت سٝا ٠ايٓـاع ٚايػـعٛإ خاؾـ ١املكـڀٗد ٠ضٝاضـٝا .نُـا
إٔ نــــجريا َــــٔ أؾــــشاإ ايكًــــِ تطــــتٗ ٜ٘ٛنتابــــ ١ايسٚاٜــــ ١يــــٛفس ٠ا٭ســــداخ
ٚايتفؿ٬ٝت ايف ٜطتڀٝع َٔ خ٬هلا

طٝد إبداعاتـ٘ ا٭دبٝـ ،١فٝطـع ٢داٖـدا

نتابْ ١ـ زٚاَ ٞ٥ػٛم نداي ١عً ٢إبداع٘ ،بُٓٝا ا٭دٓاع ايهتاب ١ٝا٭خس٣
حتتاز يتهجٝف اذتدخ ،بػهٌ ٜتذطد ف ٘ٝاٱبداي ٚث ١ُٝايٓـ .فُاٍ ايغايب١ٝ
با ا ٙايسٚاٜـ ،١يسسابـ ١اذتسنـ ١يف فكـاٗ٥ا ايهتـاب .ٞنُـا إٔ ايسٚاٜـ ١عاملٝـا
ٚتازغتٝا يعب دٚزا إظتابٝا يف حتسٜس ايػعٛإ ٚاضتٓٗاقٗا قد ا٫ضتعُاز ست٢
ٚقع قدَٗا عً ٢ضًِ ايتڀٛز اذتكاز .ٟايطسد ايسٚا٥ـ ٞعتهـ ٞقؿـَ ١أضـا٠
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ٚأشَات َست بٗا ايبًدإ ايعسبٚ ١ٝاملٓڀك ١فؿاز يًسٚاٜـ ١دٚز يًتعـبري عـٔ َػـاٖد
ايبــ٪ع ٚاذتسَــإ ٚايؿــساعات ٚ ،هــٔ َــٔ خــ ٍ٬ايطــسد املػــٛم يف ايسٚا ٜـ١
تصزٜل أفهاز تطتعٝد ٚع ٞايٓاعٚ ،حتجِٗ با ا ٙايعٌُ.
ٚبايتاي ٞفاملكاي ٫ ١هٔ ا٫ضـتغٓا ٤عٓٗـا يف أٚ ٟقـ َـٔ ا٭ٚقـاتٚ ،زمبـا
املكاي ١ايكؿري ٠أنجس تأثريا َ ١َ٤٬َٚـع ٚضـا ٌ٥ا٫تؿـاٍ اذتـدٜحٚ ،إىل داْـب
املكاي ١بات ايسٚا ١ٜحتكل صتاسا ًَشٛظا ،زمبا ا٫ضتُساز يف ٖـر ٜٔايًـْٛي َـٔ
ايهتابــ ١عتكــل اْعڀافــ ١يف ٚعــ ٞاجملتُــعٜٚ ،ــصزي عٓــدِٖ زٚج ايٓكــد ٚاملبــادز٠
ٚا٫زتهــاش يًعكــٌ بــدَ ٫ــٔ ارتسافــٚ ١اْ٫طــٝام ايَ٬عكــَ ٍٛــع ايعكــٌ ادتُعــ.ٞ
ضاستٓا عاد ١يهٌ أْٛاي ايهتاب ١سُٓٝا

د قاز٥ا سكٝكٝا.
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حله املصزوع
َ - 50ا ٖ ٛاذتًِ اير ٟنٓ تسغب بتشكٝك٘ َٓر تأضٝظ َ٪ضط ١املجكـف
ٚيځِ ٜتشكل بعد؟.
 ٌٖٚمثَ ١ػسٚي إبداع ٞعً ٢ايؿعٝد ايػ ؿ ٞتٛد حتكٝك٘؟.34
 عهــِ

ــسبف ناْ ـ ايؿــٛزٚ ٠اقــش ١أَــاَٚ ٞأْــا أخڀــط ملػــسٚي

ضتكل َٔ خ٬ي٘ أٖدافٓا يف املكُاز اذتكاز.ٟ
فسص يًُجكـف أٖـدافا عًُٝـٚ ١ممهٓـ ١ايتشكـل عـدٖا ا٭دْـ ٢ن ڀـ٠ٛ
أٚىل عً ٢املطاز ادتدٜدٖ ،را عً ٢املد ٣ايكؿري ،مث ١أٖداف أخس ٣عً ٢املد٣
ايبعٝد تسنتٗا يسءـ ١ايػـسٚر املٛقـٛع ،١ٝفاملػـازٜع ايجكافٝـ ٫ ١حت ـ ٢بـأٟ
دعِ ،بٌ ٜعت ٖا بعض تسفا َ ٫عٓ ٢يٖ٘ٚ ،ر ٙإسد ٣عَ٬ات ادتٌٗ اذتكاز.ٟ
أضاضـــا َـــا ٜعؿـــف بـــايٛئ ايعسبـــَ ٞػـــهً ١ثكافٝـــ ١إقـــاف ١إىل َػـــهًت٘
ايطٝاضٚ .١ٝيعٌ درز ايت ًف ٚادتٌٗ درز ثكايف َ -عسيف.
نٓ أيُ َٔ اي ّٛٝا٭ ٍٚإٔ تطـاِٖ املجكـف يف تسغـٝد ايـٛعٚ ،ٞتػـازى
بكـ ٠ٛقــُٔ تٝــاز عتُــٌ َطــٚ٪ي ١ٝايٓٗكـ ١اذتكــازٖٚ .١ٜــرا َجبـ قــُٔ َبــاد٨
عٌُ امل٪ضط ١ايف أغسْا فٗٝا إىل خازي ١ا٭ٖداف ايف ْڀُ يتشكٝكٗـاْ :ـدعٛ
يًتعاٜؼ بي ا٭دٜإ ٚايجكافاتْ .تبٓ ٢ق :ِٝايتطـاَ ٚ ،اذتسٜـٚ ،١ايد كسايٝـ،١
ٚسكٛم اْ٫طإ .ضتازإ ايعٓف ٚايتشسٜض ٚايتهفريْ .سفض ارتڀـاإ ايڀـا٥فٞ
ٚا٭ٜــدٜٛيٛد ٞاوــس ْ .طــاِٖ يف تعُٝــل يغــ ١اذتــٛاز ٚايتفــاِٖ ٚفــل ايجٛاب ـ
ا٭ضاض ١ٝاملطتُد َٔ ٠تعاي ِٝايطُاٚ ٤قٛاْي ا٭ز ْ .عٓ ٢باملجكف َٛٚاقف٘ إشا٤
ا٭سداخ ٚايتشدٜاتْٚ ،عسف بإصتاشات٘ ٚأعُاي٘ َٚػازٜع٘.
ٚمبا إٔ املػـازٜع ايٓادشـ ٫ ١تهتفـ ٞبـايتٓ ري َـا مل تهـٔ ٖٓـاى خڀـٛات
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عًُ ،١ٝيرا نإ يُٛس ٞأٚضـع َـٔ َ٪ضطـ ١ا ٚؾـشٝف ،١بـٌ إٔ تهـٖٓ ٕٛـاى
َػازٜع تسعـ ٢ايجكافـٚ ١املـجكفيٚ ،تعُـٌ عًـ ٢خًـل تٝـاز عتـازإ ادتٗـٌ ٚا٭َٝـ١
ٚايتڀسف ٚايعٓفٚ ،ايعٛد ٠يًعكٌ ٚايعك.١ْٝ٬
 ٫أخفٝـــو أتـــأمل سُٓٝـــا أعذـــص عـــٔ حتكٝـــل خڀـــ ٠ٛعًُٝـــ ١تعكٸـــد عًُٓـــا
اٱعَ٬ــٚ ٞايجكــايف ،زغــِ صتــاج مجٝــع ارتڀــٛات ايعًُٝــ ١ايــف أقُٝــ باضــِ
َ٪ضطــ ١املجكــف يف أنجــس َــٔ بًــد عسبــ ٞخاؾــ ١ايعــسام .نًــٗا ناْ ـ بفكــٌ
َجكفٓٝا َٔ ايطٝدات ٚايطـادٚ ٠يٗـٛد غ ؿـٚ ،١ٝيـ ٛناْـ يـدٜٓا إَهاْٝـات
َتاس ١يهإ ؾدَٓ ٣ذصْا أٚضع اْتػازا ،خاؾَ ١ع قعف امل٪ضطات ايجكاف١ٝ
بايعامل ايعسب.ٞ
فُا مل اضتڀع حتكٝك٘ ذتد اٯٕ ٖ ٞاملػازٜع ايعًُ ١ٝايهبري ،٠ايف نٓ
أع ٍٛعًٗٝا يف صتاج َػـسٚي املجكـف ،باضـتجٓا ٤إؾـدازات املجكـف ،فإْٗـا خڀـ٠ٛ
نبريَ ٠كازْ ١بإَهاْٝاتٓا املادٜـٚ ،١نـريو صتشـ امل٪ضطـ ١يف تهـس ِٜعـدد
َـٔ ايػ ؿـٝات ٚايسَـٛش ،مبًفـات ٚنتـب ٚأٜكـا استفـا٫تٚ .أٜكـا صتشٓــا يف
إقاَ ١سف٬ت يتٛشٜع دٛا٥ص املجكف يف أنجـس َـٔ بًـدٚ ،خڀـٛات أخـس ٣مجٝعٗـا
َٛفكــ ١قٝاضــا باَهاْٝاتٓــا ،إقــاف ١يًٓػــار اٱعَ٬ــٚ ٞايجكــايف عًــ ٢ؾــفشات
املجكف يف مجٝع ا٭بٛاإ.
أَا عً ٢ايؿعٝد ايػ ؿ ٞفٗٓاى أنجس َٔ َػـسٚي فهـس ،ٟأرٓـ ٢عًـ٢
ا

تعاىل إٔ ٜطاعدْ ٞيف إصتاشٖا قبٌ ٚداي اذتٝا ٠املسٜـس .٠أعتكـد نُـا ٜعتكـد

نجريٖٓ ٕٚاى سادَ ١اض ١إىل نتابات ْكد ١ٜداد ٠تطـاِٖ يف اْتػـاٍ ايـٛع،ٞ
بعد تفهٝو ايعكٌ ايعسبٚ ٞاٱضٚ َٞ٬إعاد ٠بٓاُٗ٥ا بػـهٌ ٜٓطـذِ َـع زاٖـٔ
ا٭َــ ١سكــازٜاٚ ،تڀــٛز ايعــامل يف عؿــس بــات ايعًــِ ٜڀغــٚ ٞايتهًٓٛدٝــ ١ضــٝد٠
املٛقفٚ ،املعً ١َٛتتدفل َٔ نٌ شاٚ ،١ٜٚاذتكـاز ٠فـازم ايػـعٛإ ،فجُـ ١فـازم
سكــازٖ ٟا٥ــٌ بــي غــعٛبٓا ٚغــعٛإ ايعــامل ،فُــا شايـ غــعٛبٓا تطــاعد املطــتبد
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ٚايڀاغ ١ٝعً ٢اضتعبادِٖ ٚإذ٫هلِ ٚضًب خرياتَِٗٚ .ا شاٍ ايؿساي عً ٢ايطـًڀ١
ٜڀغــ ٢عًــ ٢ايتفــاِٖ ٚايتبــادٍ ايطــًُ ٞهلــاَٚ ،اشاي ـ املــسأ ٠تعــاَْ ٞــٔ ايفــٛازم
اٱْطاْٚ ،١ٝايٓ س ٠ايباي.١ٝ
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املجكف والضياصة
ٖ - 53ــٌ تعتكــد بــإٔ ْتــاز املــجكفي ٚاملبــدعي ظتــب إٔ  َ٬ٜـظ بايكــسٚز٠
ايٛقع ايطٝاض ٞأّ ٫؟.35
َٓ ذص املجكفي ٚاملبدعي َتعدد يف أٖداف٘،
فًٝظ بايكسٚز ٠إٔ َ٬ٜظ ايٛقع ايطٝاض ٞيف نٌ عٌُ َٔ أعُاي٘ ،فكد
تهـــٖٓ ٕٛـــاى َٗـــاّ ثكافٝـــ ١أ ٚفهسٜـــ ١أ ٚإبداعٝـــٚ ١زآَ ٤ذـــصِٖ ،فـــاهلُّٛ
ايطٝاضــ ٫ ١ٝتطــتبد باٖتُــاّ املــجكفي مجــٝعِٗ داُ٥ــا .يهــٔ ايٛقــع ايطٝاض ـٞ
أسٝاْا ٜفس

ْفط٘ عً ٢قًِ ؾاسب٘ ،زغِ ْطب ١ٝايككـ ١ٝتبعـا هلُـ ّٛايػـ ـ

ٚزٜ٩تــ٘ ٚتٛدٗــ٘ ايطٝاضــٚ ٞايفهــسٚ ٟاٯٜــدٜٛيٛد ،ٞيهــٔ بػــهٌ عــاّ

ــد

ايٛقــع ايطٝاضــ ،ٞخاؾــ ١تداعٝاتــ٘ ا٫دتُاعٝــ ١عًــ ٢ايػــعٛإ ،فإْٗــا تفــس
ْفطٗا بك ،٠ٛيرا يف ا٭سداخ املُٜٗ ١هاد اذتدخ ٜٛسـد ادتُٝـع ،نـٌ ٜتٓاٚيـ٘
َٔ شا ١ٜٚخاؾ.١

التحوالت الضياصية
 ٌٖ - 56يدٜو زٜ٩ا َا ،عٔ أضباإ ايتش٫ٛت ايطٝاض ١ٝارتڀـري ٠يف عاملٓـا
ايعسبٞ؟ ٌٖٚ

د ق٤ٛاڄ يف آخس ايٓفل؟.36.

 ايتڀٛزات يف َٓڀكتٓا مل تأت َٔ فساب،
ٚيٝظ سدثا آْٝا أ ٚبٓ ضاعتٗا ،بـٌ ضـاِٖ ؾـساي املؿـاط ٚايٓفـٛذ يف ظـٌ
اْفتـــاج إعَ٬ـــ ٞنـــبري يف تطـــسٜعٗا ،نُـــا َٗـــدت هلـــا ا٭ْ ُـــ ١ا٫ضـــتبداد١ٜ
ٚضــًٛنٗا ايكــا ِ٥عًــ ٢ايفطــادٚ ،اقــڀٗاد ايػــعٛإٚ ،ضــًب اذتسٜــاتٚ ،قُــع
 - 35ا٭ضتاذ ٠إبا ٤اصاعٌٝ
 - 36ا٭ضتاذ ٠إبا ٤اصاع.ٌٝ
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املعازقــ ١ايطــًُٚ ،١ٝاْ٫غــ٬م ايجكــايفٚ ،ايتعؿــب ايطٝاضــٚ ٞاٯٜــدٜٛيٛد .ٞيــرا
د ايسبٝع ايعسب ٞغـساز ٠بطـٝڀ ١يف بداٜتـ٘ ثـِ اْفذـس املهبـٛت ٚزاج ٜعـ عـٔ
ْفط٘ بت اٖسات ضًُ ١ٝاضتكڀب ايػعب ناف ،١نُا سؿٌ يف تْٛظ َٚؿـس
ٚيٝبٝــا .ثــِ دــا٤ت اذتسنــات ايدٜٝٓــ ١املتڀسفــ ١يتذــس ايعــامل ايعسبــ ٞضتــ ٛعٓــف
ٚازٖاإ َك ٝباضِ ايدٚ ٜٔتڀبٝل ايػسٜع ١فأبادت يٛا٥ـف َـٔ ا٭بسٜـاٚ ٤ايعـصٍ
ٚأًٖه ـ اذتــسخ ٚايٓطــٌٚ .ملــا اضــتغً ايــد ٍٚا٫ضــتعُاز ١ٜايفــساب ايطٝاضــٞ
زاس تتٛغٌ يف عُل ٖر ٙايد ٍٚيتُتـ زسٝل ثسٚات غعٛبٗا ٚخـريات بًـداْٗا،
بأضــايٝب  ٫إْطــاْ ،١ٝخايٝــَ ١ــٔ املبــادٚ ٨ايكــ ،ِٝفعُكـ ارت٬فــاتٚ ،غــذع
ايؿساعات ن ڀ ٠ٛبا ا ٙايفٛق ٢ارت٬ق ١فشڀُٛا بٓٝـٖ ١ـر ٙايبًـدإ بأٜـدٟ
غــعٛبٗا .ثــِ زاس ـ تػــذع ٖــر ٙايــد ٍٚعًــ ٢ايد كسايٝــ ١د ٕٚإٔ رــس غــعٛبٓا
مبسسً ١تجكٝف ١ٝرٗٸد يٓ اّ مل تأيف٘ َٔ قبـٌ ،فهٝـف تفٛقـٗا ٖاَػـا نـبريا
َٔ اذتس ١ٜبػهٌ َفاد ٖٞٚ ،٧غـعٛإ أدَٓـ ا٫ضـتبداد ٚايدنتاتٛزٜـ ١سـدا
 ٫هٓٗــا ايتشــسز َُٓٗــاٚ ،ختفــل يف ممازضــ ١سسٜاتٗــاٚ ،مل تػــٗد أ ٟتــداٍٚ
ضــًُ ٞيًطــًڀ ،١فاذتهَٛــات تتــٛاىل يف بًــدآْا ،إَــا باْك٬بــات عطــهس ١ٜأٚ
تآَس َع ق ٣ٛأدٓب .١ٝفتطبب ايد كساي ١ٝايٚ٬اع ١ٝيف تػ  ٞايبًدإ ،خاؾـ١
ايد ٍٚاملتعدد ٠قَٝٛا ٚدٜٝٓا َٚرٖبٝا ،نُا سؿٌ يف ايعسام.
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تصيدوف
ٜ - 52كـــ ٍٛأْڀـــ ٕٛتػـــٛ ٝف "نًُـــا اشدادت ثكافـــ ١املـــس ،٤اشداد ب٪ضـــ٘
ٚغكا ٌٖ .."ٙ٩تٛافل عًٖ ٢ر ٙاملكٛيٚ ،١ملاذا؟.37
 ايككْ ١ٝطبٜ ،١ٝتشهِ بٗا عاَ:ٕ٬
ذاتـــَ ٞـــستبط بايػـ ـ ـَُٖٛٚ ،ـــ٘ٚ ،آخـــس َٛقـــٛعٜ ،ٞـــستبط باذتـــدخ
ٚأُٖٝتــ٘ ٚخڀٛزتـــ٘ .فًـــٝظ ٖٓــاى تعُـــ ،ِٝفهـــِ َــٔ َجكـــف ٜعـــٝؼ يف بسدـــ٘
ايعــادٜ ٫ ،ٞبــاي ٞمبــا عتــدخَ ،طــذ ٕٛبــي دــدزإ أٖٚاَــٜ٘ :ػــڀب٪ٜ ،غــس،
ٜفرت ٜٛ ،بٸقٜ ،ڀايـبٜٓ ،تكـد ،يهـٔ د ٕٚإٔ ٜتـأثس ،بـٌ ٜ ٫تـأثس ٖٚـٜ ٛػـاٖد
َآض ٞايػعٛإ ٚاقڀٗاد اذتهَٛات ٚمل ٜت ر أَٛ ٟقف ،فٗ ٛغـ ـ َتعـاٍڈ
ٜ ٫تأثس إي٬قاٚ .ضبل إٔ قً  :املجكف َٛقف ،فُا مل ٜؿدز َٓـ٘ َٛقفـا َبـدٝ٥ا
فًٝظ مبجكف َُٗا ناْ ضعَ ١عًَٛات٘ ٚثكافت٘.
يهٔ بػهٌ عاّ أدد إٔ َكٛي ١ا٭دٜـب ايسٚضـ ٞأْڀـ ٕٛتػـٛ ٝف "نًُـا
اشدادت ثكاف ١املس ،٤اشداد ب٪ض٘ ٚغكا "ٙ٩ؾـشٝش ،١فـاملجكف ايسضـاي ،ٞغـ ـ
سطاعٜ ،دزى ايٛاقع ٚتٓاقكات٘ ،فٝتأمل عٓدَا ًٜتبظ ايٛع ٞعًـ ٢غـعب٘ سـدا
ٜٓطـــام َـــع ايعكـــٌ ادتُعـــ ٞبـــٚ ٬عـــ ،ٞفإَـــا إٔ ذـــد املطـــتبد ٖٚـــٜ ٛكٗـــسٙ
ٜٚكڀٗد ،ٙأٜٓ ٚذسف يف ممازضات خساف ١ٝتعٝل تڀًعات٘ اذتكاز.١ٜ
ٜٚتأمل ٜٚتشـسٸم املجكـف ايسضـاي ٞسُٓٝـا ٜسفكـ٘ ايٓـاع ،أٜ ٚٴسَـ ٢با٫زتـداد
ٚا٫ضتساف ٚزمبا بايهفس .فهًُـا ازتفـع ٚعـ ٞاملجكـف ٚإدزانـ٘ ،نًُـا شادت
َعاْاتــ٘ َٚتاعبــ٘ ،خاؾــ ١عٓــدَا ٜتشــد ٣املــأيٛف ٜٚفهــس بڀسٜكــ ١تؿــڀدّ َــع
َؿاط ايطًڀٚ ١زدٌ ايد ٜٔأ ٚق ِٝاجملتُع ايبا٥ط.١
املجكـــف اذتكٝكـــٜٗ ٫ ٞـــدأ إي٬قـــاٜ ٫ ،طـــتكس ،يُـــٛجٜ ٫ ،كٓـــع بـــايٛاقع
 - 37ا٭ضتاذ ٠إبا ٤اصاع.ٌٝ
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٬َٚبطاتٜ٘ .طع ،٢عتا ،ٍٚب ٬نًٌ .ًٌَ ٫ٚ
ثِ َٔ َٔ دٗ ١أخسٜ ٣عت َٛقف املجكف َطـٚ٪ي ١ٝتازغتٝـْ ١ابعـَ ١ـٔ ٚعٝـ٘
يف ق ٤ٛتػ ٝؿ٘ يًٛاقع ٚقسٚزاتَ٘ ٖٞٚ ،طٚ٪يَ ١ٝسٖك ١دداٚ ،يٝط ٖٓٝـ.١
ٚتتأند ٖر ٙامل طـٚ٪ي ١ٝعٓـدَا تًتـبظ اذتكٝكـٜٚ ،١تـداخٌ ايـدْ ٟٛٝبايـد٫ ، ٜ
ضُٝا يف ا٭شَات ٚاي سٚف ا٫ضتجٓا ،١ٝ٥سٝح ٜعً ٛؾٛت ايعٓفٜٚ ،طٛد َٓڀـل
ايكٚ ٠ٛاملهس ٚارتدٜع٬َ ٫ٚ ،١ذ س٦ٓٝرٺ يًٛع ٞإ ٫نًُٜ ١ڀًكٗا املجكفٜ ،فتـ
بٗا زٚاضب ايت ًفَٚ ،ا تسانِ يف ٚ ٫ع ٞايٓاع َٔ قَٚ ِٝفاٖ.ِٝ
فْ ٬بايغ سُٓٝا ْكـ ٍٛإٕ املجكـف زٖـإ اجملتُـع املتشكـسٚ ،زٖـإ املطـتكبٌ
ايٛاعد خاؾ ١بايٓطـب ١يبًـدإ عاْـ َٚـا تـصاٍ َـٔ ضـٝاد ٠قـ ِٝايعػـريٚ ٠سٓٗٓٝـا
يسدــٌ ايكــسٚزٚ ،٠اْؿــٝاعٗا يدنتاتٛزٜــ ١ايفــسد ٚاذتــصإ ايٛاســدٚ ،اضــتشٛاذ
ايطٝاض ٞعً ٢قسازات٘ املؿري .١ٜفهٝف ٜكـس يًُجكـف اذتكٝكـ ٞقـساز ٖٚـ ٛبٗـرٙ
املطٚ٪ي١ٝ؟.
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التضامح وصلطة احلكيكة
 - 55ضــ٪اٍ َٛدــ٘ إىل ا٭ضــتاذ ا٭دٜــب ايباســح ايجٸــس َادــد ايغسبــاٖٚ ٟٚــٛ
أقــسإ إىل ايدزدغــٚ .١أقــ ٍٛايدزدغــ ١ستــ ٢أَــتـ َــٔ ايطــ٪اٍ َــا ٜبــد ٚؾــدَ١
يًُتعــازف عًٝــ٘ َــٔ َفــاٖٚ ِٝد٫٫تٗــا .ففــٚ ٞاســدَ ٠ــٔ ايٓــدٚات ا٭خــري ٠ايــف
سكسٖ ا أ ٚغازى بٗا ايػاعس ٚاملفهـس ايعسبـ ٞاجملـدد أدْٚـٝظ ضـأي٘ َـٔ ٜـدٜس
ايٓد ٠ٚسَ ٍٛفٗ ّٛايتطاَ  ،فهإ دٛاب٘ َباغتاڄ بايٓطب ١يـ ٞعًـ ٢ا٭قـٌ سٝـح
قاٍ:
يٝط ؾا٥بَ ١فسد ٠ايتطاَ  ،فايتطاَ ٜع أْ ٞځأَٴـٔټ عًٝـو فأتطـاَ ٴ َـع
َعتكداتو ٚقٓاعاتوٚ .ا٭ؾ إٔ ْٓاد ٟباملطاٚا........ .٠
إْتٗ ٢ن ّ٬أدْٝٚظٚ .إذا داش ي ٞتكسٜب املعٓـ ٢أنجـس ،املعٓـ ٢ايـر ٟأزادٙ
ايػاعس ٚاملفهس ٖٓا فٗـ ٛايتـاي :ٞإذا نٓـ ٴ أْـا َطـًُ ڄا ٚأْـ َطـٝش ٝڄا ٚنْ٬ـا
عساقٚ ٞا٭غًبَ ١ٝطًُ ١فأْا سي أتطاَ َعو فٗرا ٜع أْو (ٚساغاى) أدْـ٢
َٓصيـ١ڄ َـ ٚ .أقــٝف زمبــا تڀــٜٛساڄ أ ٚتٛضــعاڄ بفهــس ٠أدْٚــٝظ بــإٔ ايتطــاَ قــد
ٜؿـ ٸ ٚيهــٔ يف سايــٚ ١اسـد ٠فكــط ٖٚــ ٞسـي أنــ ٕٛأْــا َغرتبـاڄ يف بًــد أدــٓيب
ٚأَازع يكٛضٚ ٞعادات ٞايف أعتص بٗا ٚايف قد تتكايع َع تكايٝـد ايبًـد ايـرٟ
أعــٝؼ فٝــ٘ أ ٚستــ ٢قــد تهــ ٕٛعًــ ٢ايٓكــٝض َــٔ َعتكداتــ٘ َٚــع ٖــرا فــاجملتُع
اير ٟأعٝؼ فٜ ٘ٝدع أَازع ٖر ٙايڀكـٛع عسٜـٚ ١زمبـا ٜكـ ّٛمبطـاعدت ٞيف
تٗ ١٦ٝاي سٚف امل ١ُ٥٬ملُازضتٗا.
َع ايتكدٜس ٚاٱعتراز.38
 غــهسا ملػــازنتو ا٭أل ايػــاعس ايكــدٜس ضــاَ ٞايعــاَسٚ ،ٟغــهسا
يط٪ايو اذتطاع ٚاملِٗ.
 - 38ا٭ضتاذ ضاَ ٞايعاَس ،ٟغاعس ٚناتب  -أملاْٝا.
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َــا قايــ٘ ايػــاعس ايهــبري أدْٚــٝظ ســَ ٍٛعٓــ ٢ايتطــاَ ؾــش . ٝأ ٟنُــا
ْكً عٓ٘( :أْ ٞځأَٴـٔټ ع ًٝـو فأتطـاَ ٴ َـع َعتكـداتو ٚقٓاعاتـو)ٖ .ـرا ٖـ ٛايفٗـِ
ايطا٥د عٔ ايتطاَ يف زتاٍ ا٭دٜإ ،بٌ ٖ ٛاملعٓـ ٢ايًغـ ٟٛيًهًُـ .١فايتطـاَ
عٓدِٖ تٳفكٸٌٷ َٚ ،ٸٓ١څ ٚتهسٸّٷ ..فٜٗ ٛصدز ٟعكٝدتو ٚدٜٓو َٚرٖبو يف أعُاق٘،
ٜٚسَٝــــو بــــا٫ضتساف ٚايهفــــس أ ٚاٱذتــــاد أ ٚايػــــسىٜ ٫ٚ ،عــــرتف عكٛقــــو
ايعكٝدٜــٚ ١ايفهسٜــ ١يهٓــ٘ ٜت ــاٖس بايتطــاَ َعــو َٓٸــٚ ١تهسَــا ،يكــسٚزات
ضٝاضٚ ١ٝادتُاع ،١ٝأ َٔ ٚأدٌ تعاٜؼ ضًُ ٞبعٝـدا عـٔ ايتٓابـر ٚا٫سـرتاإ ،أٚ
تهــَٓ ٕٛڀًكاتــ٘ َٓڀًكــات دٜٝٓــٚ ١أخ٬قٝــَ ١ــٔ بــاإ َٗادْــ ١اٯخــس ،يهٓــ٘ يف
مجٝــع ٖــر ٙاذتــا٫ت يــٝظ تطــاستا سكٝكٝــا ،بــٌ ٖــ ٛتطــاَ ٖــؼ ،ضــسعإ َــا
ٜتفذس عٓد أ ٍٚاستهاى بي ا٭دٜإ أ ٚاملـراٖب ٚايڀٛا٥ـفٚ ،غـٛاٖد ٙنـجري٠
تازغتٝا بٌ ست ٢زآٖا قد عاؾـسْا بعكـٗا ،نُـا بايٓطـب ١يًؿـساي يف يبٓـإ يف
مثآْٝات ايكسٕ املٓؿسّٚ ،أفغاْطتإ ،أَ ٚا سدخ يف ايعسام بعد ضكٛر ايٓ اّ
سٝـــح تفذٸـــست ا٭شَـــ ١ايڀا٥فٝـــ ١بـــي املـــرٖبي اٱضـــَٝ٬ي ،ايػـــٝعٚ ١ايطـــٓ،١
فت٬غــــ ٢ايتطــــاَ زنٝــــص ٠ايتعــــاٜؼ ايطــــًُ ٞداخــــٌ ايــــٛئ ايٛاســــد يف أٍٚ
استهاى بُٗٓٝاٚ ،زاس دَا ٤ا٭بسٜا ٤تتٓاثس يف نـٌ سـدإ ٚؾـٛإ .بـٌ زاسـٛا
ٜجأز ٕٚيًتازٜق ،بعد اضتدعا ٤ا٭سداخٚ ،ستاضب ١اذتاقس يسٜس ٠املاق.ٞ
ٚبايتاي ٞفسنٝصٖ ٠را ايً َٔ ٕٛايتطاَ زخ ٫ ،٠ٛتكـا ّٚاْ٫فعـا٫ت فكـ٬
عٔ ايؿساعات ،فٗٓٝاز ايتطاَ ٚ ،تت٬غ ٢يغ ١املٛدٚ ٠ايسء ،١يتشٌ ستًٗا يغ١
ايتٓابر ٚا٫قؿاٚ ٤ايتهفريٚ ،تڀغ ٢يغ ١املٛت عً ٢يغ ١اذتٝا.٠
إذاڄ فايد٫ي ١ايًغ ١ٜٛملفٗ ّٛايتطاَ تطتبڀٔ املٓٸٚ ١ايهسّٚ ،تػري اىل ٚدـٛد
فــازم أخ٬قــ ٞبــي املتطــاَٹ (بايهطــس) ٚاملتطــاَٳ َعــ٘ (بــايفت ) .فًــٝظ ٖٓــاى
َطاٚا ٠بي ايڀسفي ،بٌ ٜد عًٝـا ٚاٖبـٜٚ ،١ـد ضـفًَ ٢تًكٝـٖٚ .١ـَ ٛكتكـ ٢املٓٸـ١
ٚايهــسّ داُ٥ــاٖٚ .ــرٖ ٙــْ ٞكڀــ ١ايكــعف ايــف أقًك ـ ايف٬ضــفٚ ١املفهــسٜٔ
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ايڀاستي ملعٓـ ٢آخـس يًتطـاَ ٜ ،طـتتب مبٛدبـ٘ ايطـًِ ا٭ًٖـ ،ٞيـرا زاج املعٓـ٢
ا٫ؾڀ٬س ٞيًتطاَ ٜأخر بعدا آخسٜ ،تك َٔ تازٜق تبًٛز ٖرا املفٗـ ّٛقـُٔ
ب٦ٝت٘ ايغسب .١ٝفُفٗ ّٛايتطاَ ( )tolerationظٗس يف ايكسٕ  ،ّ05 - 02يتفـادٟ
تــداعٝات اذتــسٚإ ٚايؿــساعات بــي املــراٖب ٚا٭دٜــإ ٚا ٫اٖــات ايفهسٜــ١
ٚايعكٝدٜــ ١امل تًفــ ١ايــف غــٗدتٗا أٚزبــا إبــإ ايكــس ٕٚايٛضــڀٚ .٢أٜكــا َــٔ أدــٌ
ايتٛؾٸٌ اىل ؾٝغ َٓاضب ١تكـُٔ سكـٛم اْ٫طـإ ٚسسٜـ ١ايـسأٚ ٣ايتعـبري بػـهٌ
َتطاٚڈ دتُٝع أفساد ايػعبٚ ،ذيو بعد اقؿا ٤ضًڀ ١ايهٓٝطٚ ١اْٗـا ٤دٚز زدـٌ
ايد ٜٔيف اذتٝا ٠ايطٝاضـٚ .١ٝقـد َـس تػـه ٌٝاملفٗـ ّٛمبـسسًتي ،ا٭ٚىل ناْـ
تٓتُ ٞاىل ا٭ؾٌ ايًغ ،ٟٛبُٓٝا انتطب املفٗ ّٛيف املسسً ١ايجاْ ١ٝبعدا آخس.
ايتطـــاَ نُـــا أفُٗـــ٘ ٚادعـــ ٛيـــَ٘ٛ :قـــف إظتـــابَ ٞـــتفِٗ َـــٔ ايعكا٥ـــد
ٚا٭فهــازٜ ،طــُ بتعــاٜؼ ايــسٚ ٣٩ا ٫اٖــات امل تًفــ ١بعٝــدا عــٔ ا٫ســرتاإ
ٚاٱقؿا ،٤عً ٢أضاع غسع ١ٝاٯخس امل تًف دٜٝٓا ٚضٝاضٝاٚ ،سس ١ٜايتعبري عٔ
آزا٥ــ٘ ٚعكٝدتــَ٘ ،ــا داَ ـ ايڀــسم إىل اذتكٝكــَ ١تعــددٚ ،٠يــٝظ ٭ســد اذتــل يف
استهازٖــا ،فٝهــ ٕٛايتطــاَ اعرتافــا سكٝكٝــا بــاٯخسَٓ ٫ ،ٸــ ٫ٚ ١تهسَــا،
فٝطــــٛد اجملتُــــع َبــــدأ املٛايٓــــ ١يف املطــــاٚاٚ ٠ايتهــــاف ٪يف مجٝــــع اذتكــــٛم
ٚايٛادبات.
نإ املفٗ ّٛيف بدا ١ٜتػهچً٘ ٜتكُٔ قُٝا أخ٬قٝـ ١اختٝازٜـ .١فاملتطـاَ ،
ٚفكا هلر ٙايد٫ي ،١غ ـ ٜتٓاشٍ عـٔ سكـ٘ تهسَـا َٓٚٸـ ١عًـ ٢اٯخـسٜ ،ٜٔكابًـ٘
اسرتاّ َٔ قبٌ ايٓاع أ ٚغعٛز باملٓٸٚ ١ايعڀـاٖٚ ،٤ـ ٞسايـْ ١فطـ ١ٝإظتابٝـ .١إ ٫إٔ
د٫ي ١ايتطاَ تڀٛزت بفعٌ ايتٓ ري ايفًطف ٞيٝتش ٍٛإىل دصٚ َٔ ٤ادب تفسقـ٘
اذتس ١ٜايػ ؿ ١ٝايف ٜساد هلا إٔ تهَ ٕٛتطا ١ٜٚبي ادتُٝع .فًهٌ فسد سكـ٘
يف ا٫عتكاد ٚسك٘ يف ايتعبري عٔ زأٚ ،ٜ٘يٝظ ٖٓاى َا ٜـ ز استهـاز ٖـرا اذتـل
دتٗ ١د ٕٚأخس.٣
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فكبــ ٍٛاٯخــسٚ ،فكــا هلــرا ايــسأ ٟس ٦ٓٝـرٺ ،يــٝظ َٓٸــٚ ،١إمنــا ٚادــب تفسقــ٘
اذتسٜــ ١ايػ ؿــٖٚ .١ٝــ ٛســل ٜستهــص أضاضــا إىل ايكــ ٍٛبٓطــب ١ٝاذتكٝكــٚ ١تعــدد
ايڀــسم هلـا ،ايــف تــس ٣إٔ يًشكٝكــٚ ١دــٛدا ْطــبٝا يــد ٣مجٝــع ا٭فــسادَ ٫ٚ ،ـ ز
س ٦ٓٝٺر يـدع ٣ٛاستهازٖـا ٚايتفـسد بٗـاَ ٫ٚ ،ـ ز ،أٜكـا٫ ،عتبـاز قبـ ٍٛاٯخـس
ٚايتعاٜؼ َع٘ َٓٸٚ ١تهسَا ،أ ٟاعتبـاز قبٛيـ٘ قُٝـ ١أخ٬قٝـ ،١بعـد تبـدد َفٗـّٛ
اذتكٝك ١املڀًكٚ ١ت٬غ ٞدعا ٣ٚاستهازٖا ٚا٫ضت٦جاز بٗا .فٝه ٕٛقب ٍٛاٯخـس
عًــ ٢أضــاع اغــرتان٘ يف ٚدــٛد اذتكٝكــ .١أ ٟتبكــ ٢اذتكٝكــ ١ستتًُــ ١يف مجٝــع
ا٭يسافٚ .بايتاي ٞفُٔ ايٛادب قبٛيو يٰخس ٚايتعـاٜؼ َعـ٘ .إذ َكتكـْ ٢طـب١ٝ
اذتكٝك ١تفس

عً ٢نٌ فـسد ٚدـٛإ ا٫عـرتاف عـل اٯخـس يف اختٝـاز عكٝدتـ٘

ٚسسٜت٘ يف ايتعبري ٚايدفاي عٓٗا ،آَ ٟا ٜكع قـُٔ دا٥ـس ٠سسٜتـ٘ ايػ ؿـ ١ٝايـف
 ٫تصاسِ سسٜات اٯخس.ٜٔ
ٚادتدٜس بايرنس إٔ ايتطاَ مبعٓا ٙا٫ؾڀ٬س ٞغسٜب عً ٢ايب ١٦ٝايعسبٝـ١
ٚاٱضــٚ ،١َٝ٬غا٥ــب عــٔ يغتٗــا ٚامنــار تفهريٖــا  ،فٗــ ٛعادــ ١اىل َصٜــد َــٔ
ايتٓ ري ٚاملٛا ،١َ٤نٜ ٞتِ (تب٦ٝت٘) بػهٌ عتافت عً ٢فاعًٝتـ٘ ٚتـأثري ٙقـُٔ
ا٭ْطام ايجكافٝـٚ ١ايفهسٜـ ١يًُذتُـعٖٚ .ـرا ٜ ٫عـ ايتُـاَٖ ٞـع قـ ِٝايتطـاَ
عًـــ ٢سطـــاإ قـــ ِٝاجملتُـــع أ ٚبـــايعهظ ،بـــٌ ٜؿـــاز اىل ؾـــٝغ تٛافكٝـــ ١تبكـــٞ
ا٫ستُا٫ت َفتٛسـ ١ملسادعـ ١مجٝـع املفـاٖٚ ِٝاملكـ٫ٛت ايـف تػـرتى يف تهـٜٔٛ
ا٭ْطام املعسف .١ٝأ ٟهٔ اعاد ٠ايٓ س مبفٗ ّٛايتطاَ ْفط٘ َٚسادعـ ١قُٓٝـا
َٚفآُٖٝــا أٜكــا يًتأنــد َــٔ ؾــشتٗا ٚغــسعٝتٗا .فسمبــا ضٓهتػــف خــٍ٬
املسادعــ ١مثــ ١أْطــام فهسٜــٚ ١عكٝدٜــ ٫ ١تتُتــع بأضــظ عكًٝــ ١أ ٚغــسعٖٚ .١ٝــٞ
خًٝط َـٔ تسانُـات ثكافٝـَٛٚ ١زٚثـات تازغتٝـٚ ١ادتٗـادات غ ؿـَٚ ١ٝؿـاط
اضتبداد ١ٜتبًٛزت ٚحتٛي مبسٚز ا٭ٜاّ ٚبفعٌ ايتعٗد ٚاذتُا ١ٜاملطتُس ٠هلا ،إىل
أْطــام عكٝدٜــَٚ ١عسفٝــ ١رــازع ضــًڀتٗا عًــ ٢ايعكــٌ ٚتــتشهِ بطــًٛى ايفــسد
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ٚاجملتُع.
إذاڄ املسادع ١فسؾ ١ددٜد ٠يتفشـ تساثٓا َٚعازفٓاٚ ،ستاٚيـ ١دـاد ٠يًٛقـٛف
عًْ ٢كار ايكعف ٚانتػاف َسانص ايكٚ .٠ٛبايتاي ٞضٓدزى أْٓا أَاّ َفـاِٖٝ
(نايتطــاَ ٚايتعددٜــ )١يٝط ـ غسٜبــ ١يف زٚسٗــا عــٔ أؾــ ٍٛدٜٓٓــا ٚعكٝــدتٓا،
يهٔ ايكسا٤ات ا٭سادٚ ١ٜايفِٗ املتشٝص يًد ٜٔأقؿاٖا يؿاط قـ ِٝأخـس ٣ختـدّ
أٖدافِٗ ا٭ٜدٚيٛد.١ٝ
عٓــدَا ْكــدٸّ قــسا ٠٤أخــس ٣يًٓؿــٛف املكدضــٚ ١ا٭سهــاّ ايػــسع ١ٝصتــد
أْفطــٓا أَــاّ آفــام زسبــ ١يتكبــٌ ايكــ ِٝاٱْطــاْ ١ٝيهٓٓــا ْتطــرت عًٗٝــا ٭ضــباإ
آٜدٜٛيٛدٝـــٚ ١يا٥فٝـــ ،١فٝتڀًـــب ايهػـــف عٓٗـــا قـــدزا نـــبريا َـــٔ ايؿـــساس١
ٚاملهاغــفٚ ١ايتعسٜــ ١اذتكٝكٝــ ١يًكــ ِٝايطــا٥دٚ ٠املفــاٖ ِٝاذتانُــٚ ،١إ ٫فــإٕ
َــٓٗر ايتطــرت ٚاملــدازاٚ ٠ارتــٛف ٚاملٛادٗــَ ١ــٔ خًــف ايطــتاز ،سًــ ٍٛتسقٝعٝــ٫ ١
تٓتٗ ٞاىل ْتٝذ ١درزٚ ،١ٜضتعٛد ا٭َٛز إىل سايتٗا ايڀبٝع ،١ٝأ ٚتت ر أغـها٫
ددٜد ٠بٓفظ ايكٚ ِٝاملفاٖ.ِٝ
ٚبٗرا ايػهٌ ضتطتُس اٱخفاقات ايٛاسـد ٠تًـ ٛا٭خـس .٣يـرا عًٓٝـا اعتُـاد
خڀــاإ ثكــايف ٚفهــسٜ ٟتٓــا ٍٚدــٖٛس اٱغــهايٝاتٜٚ ،تبٓــْ ٢طــكا ددٜــدا َــٔ
املفــاٖ( ِٝنايتطــاَ ٚايتعددٜــٚ ١سكــٛم اٱْطــإ ٚاذتسٜــ ١ايدٜٝٓــٚ ١ايفهسٜــ)١
نٜ ٞتُهٔ اجملتُع َٔ

اٚش ستٓت٘ٚ ،ايـدخ ٍٛيف َسسًـ ١اذتداثـ ١اذتكٝكٝـ١

ٚيٝط سداث ١غهً ١ٝنُا ٖ ٛاذتاٍ يهجري َٔ ايبًدإ ا٫ض.١َٝ٬
غــري إٔ ا٭خڀــس يف ا٭َــس إٔ مجٝــع املــراٖب ٚايفــسم ايدٜٝٓــ ١تــ َٔ٪بأْٗــا
ايفسقـــ ١ايٛسٝـــد ٠ايٓادٝـــ ،١د ٕٚغريٖـــا ،فـــاذتل َعٗـــاٚ ،ادتٓـــ ١قـــدزٖا ،دٕٚ
املراٖب ٚايفسم اٯخس ،٣فتتعاٌَ َع ادتُٝع نفسم َٚـراٖب قـايَ ،١غكـٛإ
عًٗٝا.
مبعٓــ ٢آخــس إٔ ا٫دتٗــادات ايػ ؿــ ١ٝاْكًب ـ إىل فٛاؾــٌ تهفريٜــ ١بــي
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املراٖب ايدٚ ،١ٜٝٓا٭َس ٜ ٫كتؿس عً ٢املطًُي ،بـٌ ستـ ٢املطـٝشٝيَٓ٪ٜ ،ـٕٛ
بـــ٘ .فهٝـــف ٜؿـــاز إىل ايتطـــاَ مبعٓـــا ٙا٫ؾـــڀ٬سٖٚ ٞـــٜ ٛـــدع ٞاستهـــاز
اذتكٝكٚ ،١استهاز ايڀسٜل املٛؾٌ هلا؟ َٔ ٖٓـا ٜـأت ٞدٚز ايٓكـد يٝجبـ يًذُٝـع
عــدّ ٚدــٛد َــٔ عتتهــس اذتكٝكــٚ ،١عتتهــس ايڀسٜــل إيٗٝــا ،بــٌ إٔ ايڀسٜــل
يًشكٝكَ ١تعددٚ ،إٔ ايڀسم إىل ا

بعدد أْفاع ارت٥٬ل.
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الػس امليظور
 - 52أخــ ٞاذتبٝـــب ا٭ضـــتاذ َادـــد ايغسبــا :ٟٚعسفتــو َفهـــسا إضـــَٝ٬ا
تٜٓٛسٜا ،دأب عًْ ٢ػس ثكاف ١اوبٚ ١ايتطاَ ٚقب ٍٛايسأ ٟاٯخسَٓ ،ڀًكـاڄ َـٔ
ٚعٝو ذتكٝك ١إٔ اٱضٖ ّ٬ـ ٛدٜـٔ اوبـٚ ١ايتطـاَ ٚقبـ ٍٛاٯخـس تأضٝطـا عًـ٢
قاعد ٠إٔٸ اٱخت٬ف ٜ ٫ع ارتٹ٬ف ..
ضــ٪ايَ :ٞــا زٜ٩تــو يًغــد املٓ ــٛز يف قــ ٤ٛثكافــ ١ايعٓـ بهــٌ َعاْٝــ٘ :عٓـ
ايتػبح بايطًڀ ،١عٓ ايتُرٖبٚ ،عٓ اواؾؿ١؟.39
َ سسبا بايػاعس ايسَص ا٭ضتاذ عت ٢ٝايطُا ،ٟٚغهسا ملػازنتو َـع
اعتصاش.ٟ
ٖـــر ٙإســـد ٣اٱغـــهايٝات ارتڀـــري ٠ايـــف تعؿـــف بـــايعسام َٚطـــتكبً٘،
باعتباز ٙبًدا َتٓٛعا دٜٝٓا َٚرٖبٝا ٚقَٝٛا .فعٓدَا تهسٸع ا٭يـساف ايطٝاضـ١ٝ
(عٓـ ـ ايتػـــبح بايطـــًڀ ،١عٓـ ـ ايتُـــرٖبٚ ،عٓـ ـ اواؾؿـــ ،)١تكـــُشٌ
َطـــاسات اٱيتكـــا ،٤بعـــد إٔ ٜت٬غـــ ٢ايػـــعٛز ايـــٛي ٜٚ ،تكـــدّ ايـــ ٤٫ٛايكبًـــٞ
ٚاذتصبٚ ٞايڀا٥ف ٞعً ٢اي ٤٫ٛيًٛئ َٚؿاذت٘ ايعًٝا ،بٌ ا٭خڀس سُٓٝا تطاّٚ
ا٭ســصاإ ايطٝاضــَ ،١ٝــٔ أدــٌ تسضــٝق َٛاقعٗــا ،عًــَ ٢ؿــاط ايبًــد ٚايتُٗٝــد
يتـ ـ دخٌ ايـــد ٍٚا٭دٓبٝـــ ،١فٝتػـ ـ  ٢ايبًـــد بػـــهٌ ٜؿـــعب َعـــ٘ ايتٛافـــل بـــي
ا٭يــساف ايطٝاضــ ١ٝإ ٫عًــ ٢سطــاإ َؿــاط ايػــعب ٚايــٛئٖٚ .ــرا َــا عتــدخ
فعٜٚ ،٬هفَ ٞا ْػـاٖدَ ٙـٔ خـساإ عًـ ٢مجٝـع املطـتٜٛاتَٚ ،ـا ٪ٜنـد ٖـرا
عــدّ ا٫تفــام عًــ ٢قــٛاْي أضاضــ ١ٝداخــٌ اي ملــإ يتكايعٗــا َــع َؿــاط ايهتــٌ
ٚا٭سصاإ ايطٝاض ١ٝيُٝع تٛدٗاتٗا ايڀا٥فٚ ١ٝايكٚ ١َٝٛايدٚ ١ٜٝٓاملرٖب.١ٝ
فأَ ٟطتكبٌ يبًد حتهُ٘ أسصاإ ٚيٛا٥ف  ٫تباي ٞعاقـس ايعـسام فكـ٬
 - 39ا٭ضتاذ عت ٢ٝايطُا :ٟٚغاعس ٚناتب  -أضرتايٝا.
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عٔ َطتكبًُٜ٘ٗٗ ٫ٚ .ا ضَ ٣ٛؿاذتٗا ايػ ؿٚ .١ٝيعـٌ يف ايرتغـ ٝيً ملـإ َـا
ٜهػــف عــٔ ٖــر ٙاذتكٝكــ .١فاملسغــ ٜتعاَــٌ َــع عكــ ١ٜٛاي ملــإ نٛظٝفــ١
َٓٚؿــب ٜــتُهٔ َــٔ خ٬يــ٘ تأنٝــد ذاتــ٘ٚ ،اضــتغَٓ ٍ٬ؿــب٘ يتشكٝــل َآزبــ٘،
َٚؿاط سصب٘ ٚيا٥فت٘ .فٜٗ ٛرتغٸ بٖ ٬دف بسملاْ ٫ٚ ٞزٜ٩ـَ ١طـتكبً ،١ٝبـٌ ٫
ٜتــٛفس عًــ ٢فٗــِ سكٝكــ ٞيًبًــد ٚحتدٜاتــ٘ ،بُٓٝــا َكتكــ ٢ايرتغــ ٝإٔ ٜهــٕٛ
يًُسغ بسْاَر ٜطع ٢إىل حتكٝك٘ ،يف قٜ ٘٥ٛتٓافظ يف اْ٫ت ابـاتٚٚ ،فكـا يـ٘
ٜتِ اْت اب٘ .فإذا أقـفٓا يـريو إٔ أغًـبِٗ بـَ ٬بـاد ٫ٚ ٨قـ ِٝتكـبط ضـًٛنِٗ
ايطٝاضٚ ٞا٫دتُاع ،ٞفًُاذا  ٫حتٌ ايهازث ١بٛدٛد بسملـإ نطـَ ، ٝتٗافـ
 ٫هٓ٘ اختاذ قسازات َؿري ١ٜرتدَ ١ايػعب ٚايٛئ.
ٚاي ملاَْ ٞا ٖ ٛإ ٫فسد َـٔ ب٦ٝـٚ ١زتتُـع ٜ ٫فٗـِ ضـَ ٣ٛؿـاذت٘ ايڀا٥فٝـ١
ٚاذتصب ١ٝيف ظٌ ؾساي َسٜس بي ايڀٛا٥ف ٚاملراٖب ،بػهٌ عًـ ٚغـري عًـ .
فادتُٝع ٜبشح عٔ ٖٜٛتٜ٘ٚ ،سٜد تجبٚ ٝدـٛد ،ٙفٓٝت ـب عًـ ٢أضـاع ايـ٫ ٤٫ٛ
عً ٢أضاع بسْاَر اْت اب.ٞ
فـــ (عٓــ ايتػـــبح بايطـــًڀ ،١عٓــ ايتُـــرٖبٚ ،عٓــ اواؾؿـــٖ ،)١ـــٛ
اْعهاع يٛاقع ثكايف ،ادتُاع ،ٞضٝاضٜ ،ٞعٝػ٘ ايػعب ايعساقـ .ٞيـرا فهـٌ
ا٫ستُا٫ت بػإٔ ايبًد ممهٖٓٓٚ ،١اى َا ٜطاعد عً ٢حتككٗا خازدا.
عٓـدَا تكــازٕ بــي "عٓـ ايتػــبح بايطــًڀ "١يف بًـدْا بجكافــ ١ا٫ضــتكاي ١يــد٣
ايــد ٍٚا٭ٚزبٝــ ١تهتػــف سذــِ ايفــازم ايجكــايف ٚايػــعٛز ايــٛي بــي ايػــعبي.
ايطٝاضــ ٞيف ايعــسام ٜطــتَُ ٝــٔ أدــٌ ايهسضــَُٗ ٞــا ناْ ـ أخڀــا ،ٙ٩بــٌ
ٜٚعتكد بٓفط٘ زدٌ ايكسٚز ٫ ،٠هٔ إٔ تطتك ِٝا٭َٛز بدْٚـ٘ٚ ،إٔ ا٭خڀـا٤
يٝط أخڀا ٙ٤بٌ ٖ ٞتداعٝات ايٛقـع ايعـاّ ،بُٓٝـا ايطٝاضـ ٞايغسبـٜ ٞعتكـد إٔ
عدّ ا٫ضتكايٚ ١ا٫ضتُساز يف َٓؿب٘ خٝاْ ،١٭ٕ خڀأ ٖٛٚ ،ٙيف َٓؿـب زفٝـع،
ٜكس مبؿاط ايبًـد ،فٝت ًـ ٢عـٔ املٓؿـب بهـٌ زسابـ ١ؾـدزٜٚ ،فطـ اجملـاٍ
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يػ ـ آخس أنجس نفا.َ٘ٓ ٠٤
ٚبايتاي ٞفٗٓاى َػهً ١عُٝك ١يف ايٛعٚ ٞايػعٛز ايٛي ٖٚ .هـرا اذتايـ١
بايٓطب ١يـ(عٓ ايتُرٖبٚ ،عٓ اواؾؿ )١فهُٖ٬ـا ٜعهـظ ٚاقـع ايجكافـ١
َٚطت ٣ٛايػعٛز ايٛي .
يٮضف

د ايػعٛز ايڀا٥فٚ ٞايكٚ َٞٛاملرٖيب ٜتكدّ عً ٢ايػعٛز ايـٛي

يف سايـــ ١ايتــــصاسِ ،فـــ ٤٫ٛايهــــسد ٟداُ٥ــــا يكَٝٛتـــ٘ ٤٫ٚٚ ،ايػــــٝع ٞملرٖبــــ٘
َٚسدعٝت٘ ايد ٤٫ٚٚ ،١ٜٝٓايط يًطًڀَُٗ ،١ا نإ ايجُٔ.
أدد ايٝأع َ ز يد ٣ايٛيٓي بطـبب ٖـرا ايعٓـ ايً٦ـ ،ِٝايـرَ ٟـصم ب٬دْـا
ٚغ  ٢ايػعٛز ايٛي  .يهٔ زغِ ٖـرا ايٝـأع مثـ ١أَـٌ يف ا٭دٝـاٍ ايؿـاعد،٠
ايــف بــدأت تتًكــ ٢ثكافــَ ١غــاٜس ،٠فسمبــا بعــد دٝــٌ أ ٚدــًٝي تت٬غــ ٢أضــباإ
ايتُصم َٔ ،خ ٍ٬ثكافٚ ١يٓٚٚ ١ٝع ٞسكٝك ٞباملؿاط ايعًٝا يًبًد.
 ٫هٔ ايسٖإ عً ٢غعب ٜكع  ٙ٤٫ٚيًڀا٥فٚ ١ايكٚ ١َٝٛاذتـصإ ٚايعػـري٠
فٛم  ٘٥٫ٚيًٛئٜٚ ،كدّ َؿًشت٘ ايػ ؿ ١ٝعًَ ٢ؿاط بًدٚ ٙغعب٘.
 ًَٚٸـــ زٜ٩ــف يبًــد ،ٟإٔ ايعــسام ضــتُصق٘ ايٓصاعــات ايٚ٬يٓٝــٚ ،١تعــدد
اْ٫كطاَات ،خاؾ ١إذا أؾس ا٭نساد عًـ ٢ا٫ضـتك ٍ٬زغـِ ٚدـٛد زفـض دٚيـٞ
ٚإقً ،ُٞٝفُٔ ٜكُٔ عدّ َڀايب ١ايطٓ ١أ ٚايػٝع ١باضتك ٍ٬مماثٌ؟.
ٚبإَهإ ايعسام إٔ ٜطتعٝد عافٝت٘ ٚٚسد ٠أزاق َٔ ٘ٝخ ْ ٍ٬اّ ضٝاضـٞ
ٜكُٔ يًذُٝع سكـٛقِٗ بػـهٌ عـادٍٚ ،فـل دضـتٛز ٜكـ ّٛعًـَ ٢بـدأ املٛايٓـ،١
بعٝدا عٔ خڀس تداعٝات سكٛم ايهٝاْـاتَ ،ـع اضـتتباإ ا٭َـٔ ٚايتُطـو بكـِٝ
اٱْطــإ ٚاملطــاٚاٚ ٠اذتسٜــات ايعاَــٜٚ ،١بكــ ٢ايتطــاَ اذتكٝكــ ٞاٱيــاز ادتــاَع
يٛسد ٠ايػعب زغِ تٓٛع٘ ايكٚ َٞٛايدٚ ٜاملرٖيب.
ٚأَا عً ٢ا٭ؾعد ٠ا٭خـس ٣فايػـعب عادـَ ١اضـ ١يٓكـد َسدعٝاتـ٘ ايجكافٝـ١
ٚايفهسٚ ١ٜايعكا٥د ،١ٜايف بات تػهٌ حتدٜات خڀري ٠عًَ ٢طتكبٌ اجملتُـع
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املدْ ٞاير ٟضتٔ بأَظ اذتاد ١ي٘ .سٝح بات ارتساف ١باضـِ ايـد ٜٔتطـٛد نـٌ
غـــٚ ،٤ٞاْكًـــب زدـــٌ ايـــد ٜٔإىل زدـــٌ دنتـــاتٛز َطـــتبد  ٫غتتًـــف عـــٔ زدـــٌ
ايعػري ،٠عتتفت بتػه٬ٝت عطهسٜٚ ،١ٜتفاٚ

َع دٗات أدٓبٜٚ ،١ٝطـتغٌ

اي ــسف ا٫ضــتجٓا ٞ٥يًتُــدد داخــٌ اجملتُــع ،ستــ ٢بــات َأيٛفــا ٚدــٛد يٝــف َــٔ
ايٓاع َٛشي يف ٥٫ٚـ٘ ،بـٌ إٔ بعكـِٗ ٜفت ـس ب٥٫ٛـ٘ دتٗـات أدٓبٝـ ١باضـِ ايـدٜٔ
ٚاي ٤٫ٛاملرٖيبٖٚ .را أخڀس َا ٜٗدد ايبًد َٚطتكبً٘ ايطٝاض.ٞ
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التضامح والتعايض واحلزماٌ
 - 01حتٚ ١ٝتكدٜس يٮضتاذ َادد ايغسبا .ٟٚيكد قسأت نتابو إغـهايٝات
ايتذدٜــــد ،نُــــا ايًعـــ عًــــ ٢اذتــــٛاز ايــــر ٟأدستــــ٘ َعــــو ا٭ضــــتاذٖٝ ٠ــــاّ
ايفسغٝػُٖٚ ،ٞا ممتعإ ،يهٔ أضأٍ:
يكـــد تهًُـ ـ عـــٔ ْكـــد ايـــرات ايعسبٝـــ ١يف مجٝـــع

ًٝاتٗـــا ٚر ٗساتٗـــا

(ايعكٝد ،٠ايجكاف ،١ايطٝاض ،١ايفهس ،ايعكٌ ،اجملتُع ،ا٭ضس.)... ٠
 فٌٗ تس ٣رتًل زتتُع َتطاَ ٖدّ نٌ َا جٌ ٖٜٛتٓا ٚنْٛٓٝتٓا؟ أ ٫تس ٣إٔ سٌ اهلدّ ٚايصعصع ١قسإ َٔ ايڀٛبا َٔٚ ١ٜٚاذتًِ؟ أيٝظ َٔ ا٭ددز ايتطاَ َع َاقٓٝا َٚع ذٚاتٓـا ستـْ ٢ـتُهٔ َـٔ خًـلأزق ١ٝيًتطاَ يف املطتكبٌ؟.40
 غهسا يٮضتاذ ٠ايكدٜس ٠بج ١ٓٝبٛقسَ ٠ػازنتٗا يف اذتٛاز
َــٔ خــ ٍ٬أضــً٦تٗا ايكُٝــ ،١ايــف ازتهــصت فٗٝــا عًــَ ٢ــا دــا ٤يف نتــاإ
إغهايٝات ايتذدٜـد يف يبعتـ٘ ايجايجـٚ ،١سـٛاز قـدَ ِٜـع ا٭ضـتاذ ٠ا٭دٜبـٖٝ ١ـاّ
ايفسغٝػ .ٞقً ٖٓاى( :عٓدَا تع ٞايرات ايعسب ١ٝضـس ختًفٗـا ضتكـع ايتطـاَ
يف ضًِ أٚيٜٛاتٗا .٭ٕ تعدد ايجكافات أَس يبٝع ،ٞفتـاز ٠تتؿـازي ٚأخـس ٣تتشـاٚز
أ ٚتتهاٌَٚ ،ايجكاف ١ايك ١ٜٛيف أْطاقٗا املعسف ١ٝت٪ثس بايجكافـ ١ايكـعٝف .١فٗٓـاى
ثكافــ ١فاعًــ ١قــادز ٠عًــ ٢ايتــأثري ٚأخــسَٗٓ ٣صَــٚ .١ا٭ٚىل  ٫تــ٪ثس َ ـا مل تهــٔ
يًجاْٝــ ١قابًٝــ ١عًــ ٢ايتــأثس .فُُٗــا تهــٔ ايجكافــ ١املكابًــ ١قٜٛــٚ ١فاعًــ ،١إ ٫أْٗــا
ضــتٓٗصّ أَــاَ ٞعٓــدَا أنــَ ٕٛتُاضــها ،قٜٛــا ٚفــاع .).٬فسمبــا ٖــر ٙايعبــاز٠
بايـــرات أضـــاع ايطـــ٪اٍٖٚ ،ـــ ٞدـــصَ ٤ـــٔ إدابـــ ١عًـــ ٢ضـــ٪اٍ يٮضـــتاذٖٝ ٠ـــاّ
ايفسغٝػ ٞقُٔ سٛاز أدست٘ َع ٞيؿاط ؾشٝف ١اذتس ١ٜايتْٛط.١ٝ
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ٜٓبغــ ٞإٔ ْعــسف أ ٫ٚإٔ ايٓكــد ٜ ٫عـ اهلــدّ ،بــٌ ٜعـ املسادعــٚ ١ايتكــ،ِٜٛ
يًتأند َٔ ؾ٬س ١ٝا٭ضظ ٚايجٛاب ٚاملك٫ٛت ٚاملفـاٖ ِٝايـف غـهً ْطـكٓا
املعـــسيف َٚـــد ٣قـــدزتٗا عًـــ ٢ايتفاعـــٌ اٱظتـــابٚ ٞايعڀـــاَٚ .٤ـــا مل ٜـــتِ ْكـــدٖا
َٚسادعتٗــا ٚفــل َــٓٗر سفــس ،ٟإزٜهٛٝيــٛدٜ ،ٞغـٛز يف أخادٜــدٖا ٚأعُاقٗــا ٫
هٓٓا َغادز ٠خٓدم ايت ًفٚ .ضٓبكْ ٢دٚز يف سًكَ ١فسغ .١فايٓكـد ايفـٛق٫ ٞ
ٜٓفعَ ،ـع

ـرٸز قـَٚ ِٝفـاٖ ِٝأفكـ إىل اضـتباس ١دَـا ٤ا٭بسٜـاٚ ،٤قتـٌ اٯخـس

امل تًف دٜٝٓا بٌ َٚرٖبٝاٚ ،عڀچً عذً ١ايٓٗٛ

اذتكاز.ٟ

ٖٓاى ثكاف ١تسانُ ع ضٓي ،تطتبڀٔ اٱقؿاٚ ٤ايتٓابر ٚايعٓف ،ثكاف١
قابعــ ١يف أعُاقٓــا ،تتذًــ ٢ع ـ ضــًٛنٓا َٚػــاعسْا َٛٚاقفٓــا ،فعًٓٝــا تكؿــٞ
َــدازاتٗا ٚؾــ ٫ٛإىل ْػــأتٗا ٚنٝفــ ١تػ ـهچًٗا يٓكــدٖا ٚتفهٝهٗــا ،نــ٫ ٞ
ت٪ثس ضًبا فٓ طـس أْفطـٓاٖ .ـر ٙايجكافـٖ ١ـَ ٞكـ٫ٛت َٚفـاْٖ ِٝػـأت يف ظـسف
َعي ٚظًـ تـ٪ثس  ٫غـعٛزٜا ،فع ًٓٝـا اضـتدعاٖ٩اْٚ ،كـدٖا ْكـدا عًُٝـا يٓبـر َـا
ٜعسقٌ ْٗكتٓا ٚاٱبكا ٤عًَ ٢ا ٖ ٛس ٟٛٝفاعـٌ ٜـدفعا با ـا ٙايتكـدّ اذتكـاز.ٟ
قد تهٖ ٕٛر ٙاملفاٖ ِٝذات درز د ، ٜأ ٚخسايف أ ٚيا٥ف ٞأ ٚادتُاعَ ٞتـأثس
ب سف٘ ايصَاْٚ ٞاملهاْ ،ٞأ ٚغريٖا .فايٓكد َبدأ أضاع ٭ْٗ ٟك ١تس ّٚايتكدّ
ٚايتڀــٛز سكــازٜاٖٚ ،ــرا َــا فعًتــ٘ أٚزبــا يف عؿــس ايٓٗكــ ١بعــد ضــسٜإ ايػــو
يهٌ ايٝكٝٓٝات ٚايجٛاب .
ْعــٛد يًطــ٪اٍ :فٗــٌ تــس ٣رتًــل زتتُــع َتطــاَ ٖــدّ نــٌ َــا جــٌ ٖٜٛتٓــا
ٚنْٛٓٝتٓا؟ .
اتك مما تكدّ إٔ ايٓكد ٜ ٫كٛٸ

نٌ غٚ .٤ٞبٓا ٤زتتُع َتطاَ ًٜ ٫غٞ

َكَٛــات ٖٜٛتٓــا ٚنْٛٓٝتٓــا ،ب ـٌ ٜع ـ تأضــٝظ َفــاٖ ِٝتطــاعد عًــْٗ ٢كــتٓا،
ٚاجملتُــع املتطــاَ ٖــ ٛزنٝــص ٠اجملتُــع املتشكــس ،بــٌ ٜ ٫ؿــدم ايتشكــس بــ٬
تطـاَ سكٝكــَ ٞـع اٯخــس امل تًــفٜ ٫ٚ ،هفـ ٞايتطــاَ ايػـهً ٞايــرٜ ٟعـ
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املٓٸــٚ ١ايهــسّ ٚايفكــٌ ،٭ٕ ايجــاْٜ ٞفــرت

ٚدــٛد يــسف َتفــٛم ــٔ بتطــاست٘

عًــ ٢ايڀــسف اٯخــس .فٗــٜ ٫ ٛعــرتف بــ٘ سكٝكــٚ ،١يــ٘ يف أعُاقــ٘ ؾــٛز ٠ارتؿــِ
ايًدٚد ،فٓٝبـرٜٚ ٙػـعس بهساٖٝتـ٘ ،يهٓـ٘ ٜتطـاَ َعـ٘ حتـ قـغط اي ـسٚف
ا٫دتُاعٚ ١ٝايطٝاض َٔ ١ٝأدٌ تٗد٥ـ ١املٛاقـف ٚايتـٛفس عًـ ٢أدـٛا ٤تطـاعد عًـ٢
ايعــٝؼ املػــرتىٖٚ .ــرا َهُــٔ ارتڀــس ،٭ٕ ٖــرا ايًــَ ٕٛــٔ ايتطــاَ ضــٝتٗا٣ٚ
عٓد أ ٍٚاستهاى بي ايڀسفي ،نُا سؿٌ يف ايعسام َجا ٫ ٫سؿسا.
فٓٝبغ ٞايت ً ٞعٔ َعادي :١سل َڀًل ،يف َكابـٌ بايـٌ َڀًـل .يٝبكـ ٢نـ٬
املفَٗٛي ْطبٝاَُٗ ،ا نإ َعدٍ ٖر ٙايٓطب ،١يٝػعس نـٌ َـٔ ايڀـسفي بـإٔ
اٯخس غسٜو يٓـا باذتكٝكـٜٛ ٫ٚ ،١دـد َـٔ عتتهسٖـا ناًَـ ١د ٕٚاٯخـس .بٗـرا
ا٭ضًٛإ هٔ إزضا ٤أضظ تطاَ سكٝك ١رٗٸد يبٓا ٤زتتُع سكاز.ٟ
فُــج ٬هــٔ َــٔ خــ ٍ٬فٗــِ ددٜــد يًــدْ ٜٔكــد نــٌ َــا ـ يًــدَ ٜٔــٔ
ٜكٝٓٝات زاض  ١يف ثكافتٓا س ٍٛع٬قتٓا باٯخس ،فشُٓٝا ْطـتبدٍ ايفٗـِ ايكـدِٜ
بفِٗ ددٜد بـ ٬غـو ضـ٪ٝثس يف تؿـٛزاتٓا ٚاْڀباعٓـا عـٔ زتُـٌ ايككـاٜا ٚايـف
َٓٗا ايتطاَ  .نُا ضٝت ٝيٓا ايفٗـِ ادتدٜـد ٖاَػـا ٚاضـعا َـٔ اذتسٜـ ،١ضـٛا٤
سس ١ٜايسأ ٟأ ٚايعكٝد .٠فعكٛب ١املستد عٔ اٱضـ ،ّ٬ضـتتغري عٓـدَا ٜكـدٸّ ايفكٝـ٘
فُٗا َتذددا هلا يف قـ ٤ٛايكـسإٓ ،ايـر ٟأنتفـ ٢بعكٛبـ ١أخسٜٚـ ١يًُستـدٚ ،أَـا
قتٌ املستد ،نُا ٖ ٛاملتعازف يد ٣أغًب فكٗا ٤املطًُي فًٝظ ي٘ أؾٌ قسآْـ،ٞ
بٌ ٖ ٞغٗ ٠ٛايكتٌ ٚايفٗـِ املبتطـس يًـد ٜٔدفعـ فكٗـا ٤ايطـًڀإ يت ٜـس ،ٙتكـٍٛ
ف ٜٳـ ڃأتٹ ٞايًچـ ٴ٘
ه ٵِ عٳـٔ دٹٜٓٹـ ٹ٘ ځفطٳـ ٵ ٛٳ
اٯ ١ٜايهس  ( :١ٳ ٜځأ ٸٜٗٳا ا چيرٹ ٜٳٔ آ ٳَٓٴـ ٛڃا َٳـٔ ٳ ٜٵستٳـ ٸد َٹـٓ ڂ
بٹكځٛٵّڈ ٜٴشٹبٸٗٴِٵ ٚٳٜٴشٹبٸْٛٳـ٘ٴ)ٚ .أٜكـا ( ٳَٚٳـٔ ٜٳ ٵستٳـدٹدٵ َٹـٓٵهڂِٵ عٳـٔ دٹٜٓٹـ٘ٹ فځٝٳُٴـ ٵ ٳٖٚٴـٛٳ نځـافٹسٷ
فځ ڂأ ٵٚيځ ــٳ ٹ٦وځ سٳبٹڀځ ـ ٵ أځعٵُٳــايڂٗٴِٵ فٹــ ٞاي ـدٸْٵٝٳا ٚٳا ځ٫خٹ ـسٳ٠ٹ ٚٳ ڂأ ٵٚيځ ــٳ ٹ٦وځ ځأؾٵ ـشٳاإٴ ايٓٸــازڇ ٖٴ ـِٵ فٹٗٝٳــا
خٳايٹدٴٕٚٳ)ٚ .عٓدَا ٜتغري فِٗ ايفك ٘ٝضتتغري ْ س ٠ايٓاع عٔ سس ١ٜايعكٝدٚ ،٠تبدأ
بتكبٸٌ امل تًف عكٝدٜا بٌ ٚايتطاَ ٚايتعاٜؼ َع٘ .فـايفِٗ ادتدٜـد ٜطـاعد عًـ٢
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إزضــا ٤أضــظ اجملتُــع املتطــاَ ايــرٖ ٟــ ٛزنٝــص ٠اجملتُعــات اذتكــازٜٚ .١ٜتــٝ
زتا ٫يًتعدد ١ٜايدٚ ١ٜٝٓايجكافٚ ١ٝا٫دتُاعٚ ١ٝايطٝاض.١ٝ
ٚيٝظ يف ٖـرا ايهـ ّ٬دعـ ٠ٛيٓبـر ايـد ٜٔبـٌ تكـد ِٜفٗـِ ددٜـد يًـد ،ٜٔ٭ٕ
ايــدَ ٜٔهــ ٕٛأضــاع جملتُعاتٓــا ،بــٌ ٚغتــايط ْفــٛع ايٓــاعَٚ ،ػــاعسِٖ،
ٚثكافتِٗٚ ،ضًٛنِٗٚ ،نٌ غ ٞيف اذتٝا ،٠فـ ٬هـٔ ْبـر ٙأ ٚايت ًـ ٞعٓـ٘.
يهــٔ بإَهــإ ايفكٝــ٘ إٔ ٜك ـدٸّ ٚبطــٗٛي ١فُٗــا َتذــددا يًــدَٚ ٜٔك٫ٛتــ٘ ،بعــد
ايت ًــ ٞعــٔ قٓاعــاتِٗ ٚقبًٝــاتِٗٚ ،اْ٫فتــاج عًــ ٢اذتاقــسٚ ،قــسٚزات ايصَــإ
ٚاملهإٚ ،فِٗ ايسٚاٜات ٚايرتاخ ٚفتا ٣ٚايطًف يف ضٝاقاتٗا ايتازغت.١ٝ
ٚأَــا بايٓطــب ١يًفــسي ايجــاَْ ٞــٔ ايطــ٪اٍ فــب ٬غــو إٕ "ســٌ اهلــدّ ٚايصعصعــ١
قسإ َٔ ايڀٛبا ."١ٜٚخاؾ ١بايٓطـب ١يػـعٛإ َطـه ١ْٛباملاقـٚ ٞايغٝـبٚ ،قـد
ٚزثــ ثكافـــ ١تكــدٸع ايسَـــٛش ايتازغتٝـــٚ ،١تعتــ ْؿٛؾـــِٗ َسدعٝـــات ْٗاٝ٥ـــ،١
يطًٛنِٗ ٚتؿسفاتِٗ ٚفَُُِٗٗٗ ،ا اختًف ظـسٚف ايڀـسفي .فاملاقـٜ ٞبكـ٢
َــ٪ثسا دــدا يف اذتاقــسَ ،ــٔ ٖٓــا تؿــدم ايڀٛباٜٚــ .١فٓشتــاز ثكافــ ١بدًٜــ ١تكــدّ
فُٗا آخس يًُاقٚ ٞزَٛشٚ ،ٙتكع سدا يكٝاع اذتاقـس عًـ ٢املاقـٚ ،ٞايهـف
عٔ ايبشح عٔ َجاٍ يف املاق ٞيفِٗ اذتاقس .يهٔ زغِ ذيـو تبكـ ٢ايؿـدَات
ايفهسٜــٚ ١ايعكٝدٜــَ ١ــ٪ثس ،٠خاؾــ ١سُٓٝــا تتشــسؽ بــاملٛزٚخ يصعصعــ ١ثٛابتــ٘،
ٚتت ڀــ ٢ارتڀــٛر اذتُــساٚ ،٤تتٛغــٌ يف املُٓــٛيٚ ،تكــرتإ ْكــدٜا َــٔ املكـدٸع،
ٚايسَص ايتازغتٖ .ٞـر ٙايؿـدَات تصيـصٍ َٓ َٛـ ١ا٭فهـاز ٚايعكا٥ـدٚ ،حتـ ٸس
عًــ ٢املسادعــَ ،١ــع َساعــاَ ٠طــتٜٛات ايــٛعَٚ ٞــد ٣حتُــٌ ايٓــاعٚ ،اضــتٝعابِٗ
يًٓكـــد ٚقـــسٚزات٘ .٭ٕ اذتكٝكـــ ١ؾـــادَ .. ١ختًـــل خؿـــ ١َٛتؿـــٌ ســـد ايٓبــــر
ٚاٱقؿا ،٤يهٔ َاذا ْفعٌ؟ ٫بـد َـٔ ايهػـف عـٔ اذتكٝكـٚ ١حتڀـ ِٝايطـتا٥س
ٚا٭ضٝذ ١اذتدٜدَُٗ ،١ٜا ناْ تـداعٝاتٗاَ ،ـا داَـ قـسٚزًَ ٠شٸـٜ ،١تٛقـف
عًٗٝا ايفعٌ اذتكاز.ٟ
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ضتٔ اٯٕ ْعٝؼ بداٜات ايٓٗك ١ا٭ٚزب ،١ٝسٝح بدأ بعض ايٓـاع ٜتكبـٌ ْكـد
املفــاٖ ِٝايدٜٝٓــٚ ١ا٫دتُاعٝــٜ ،١تكبــٌ ْكــد زدــٌ ايــدٜ ،ٜٔتكبــٌ ْكــد ايــسٝ٥ظ
ٚايكا٥د ،بدأ ٜت ً ٢عٔ ايكا٥د ايكسٚزٚ ٠غريٖا ،يهٔ َا شاٍ ايڀسٜـل يـ،٬ٜٛ
ٚزمبا ٚضا ٌ٥ا٫تؿاٍ اذتدٜجٚٚ ،١ع ٞايػعٛإ ضتدفع با ـا ٙايسقـ ٞاذتكـازٟ
بٛتري ٠أضسي.
ٜبك ٢ايفسي ا٭خري :أيٝظ َٔ ا٭ددز ايتطـاَ َـع َاقـٓٝا َٚـع ذٚاتٓـا ستـ٢
ْتُهٔ َٔ خًل أزق ١ٝيًتطاَ يف املطتكبٌ؟
أدد املاق ٞأسد أضباإ أشَاتٓاٚ ،املاق ٞاملكدٸع بهـٌ ء٫ٛتـ٘ ْٚصعاتـ٘
ايڀا٥فٝــــٚ ١ايعدٚاْٝــــٖ ،١ــــَ ٛاقــــ ٞايطــــًڀات اي املــــٚ ،١اذتــــسٚإ ٚايــــدَا،٤
ٚايؿــساعات ايڀا٥فٝــ .١فــإذا نٓـ تكؿـدَ ٜٔــٔ ايتؿــاط قبــ ٍٛاملاقــ ٞبهــٌ
ءٛيتـ٘؟ فٗــرا قٓبًــَٛ ١قٛتـ ١ضــتتفذس َــع نـٌ استهــاى ،أ ٚؾــساي ضٝاضــ،ٞ
٭ْٓا غـعٛإ َاقـ،١ٜٛ

ـد فٝـ٘ ايكداضـٚ ١املجايٝـَٚ ١ؿـدز اذتكٝكـ ،١يف قـ٘٥ٛ

ٜسضِ اٱْطإ سٝات٘ َٚطتكبً٘ ٫ٚ ،ظتـد َؿـداقٝت٘ إَ ٫ـٔ خـ ٍ٬املاقـ ،ٞبـٌ
إٔ ايؿــساي ا٭ ٍٚبعــد ٚفــا ٠ايسضــَ ٍٛــا شاٍ َــاث ٬عتــدد ع٬قاتٓــا ا٫دتُاعٝــ١
فهٝف ْتؿاط َع٘؟.
ٚأَا إذا نٓ تكؿد َٔ ٜٔايتؿـاط ْطـٝإ املاقـ ٞراَـا زغـِ َـا بـ٘ َـٔ
٬ٜٚت ٚاْتهاضات ،فٗـر ٙأَٓٝـ ،١نٝـف تتشكـل ٚاملاقـ ٞغتـايط دَـا ٤ايٓـاع
ٚغعٛزِٖٜٛٚ ،د٘ سٝاتِٗ َٚطتكبًِٗ؟
ضتٔ عادـ ١إىل عًُـي يف إٓ ٚاسـد ،تفهٝـو املاقـْٚ ٞكـدْ ٙكـدا ؾـازَا
ٚفــل أضــظ َعسفٝــ ١ؾــشٝشٚ ،١يف قــَ ٤ٛبــاد ٨ايــد ٜٔاذتٓٝــف َٚبــاد ٨سكــٛم
اٱْطإ نْ ٞطكط قدضٝت٘ ْٓٚتصي ٖايتـٜ٘ .ؿـاسب٘ تفطـري ؾـش ٝيٮسـداخ،
بعٝــدا عــٔ املٓــاٖر ايڀا٥فٝــٚ ١عًــِ ايهــ ّ٬ايــر ٟزاج ٜػــ ٙٛارتؿــٜٚ ،ّٛكــفٞ
قدض ١ٝنبري ٠عًْ ٢فط٘ .فبايٓكد ٚايتفطري املٛقٛع ٞ٭سداخ ايتازٜق هٓٓـا
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اٚش املاقٚ ،ٞتفت ٝضًڀت٘ ،بعـد اضـكار قدضـٝت٘ .ثـِ ْٓڀًـل ؾـٛإ ايتكـدّ
اذتكـاز ٟبعٝــدا عـٔ املاقــٚ ٞاضــكايات٘ .مبعٓـ ٢أخــس عًٓٝــا ايت ًـ ٞعــٔ ُٖٓٝــ١
املاق ٞنْ ٞبؿس اذتاقس عً ٢سكٝكت٘ٚ .ايعاٌَ ايجاْ ٖٛ ٞاعتُاد َٓٗر ددٜد
يف ايتعاٌَ َع اٯخـسَُٗ ،ـا ناْـ دزدـ ١ا٫خـت٬فَ ،ـٔ خـ ٍ٬غـض ايڀـسف
عــٔ أخڀا٥ــ٘ٚ ،ايتطــاَ َعــ٘ يف َٛاقفــ٘ٚ ،ايبشــح عــٔ أٚدــ٘ ادتُــاٍ بــدَ ٫ــٔ
َ٬سك ١أخڀاٚ ،ِٗ٥عجساتِٗٚ ،ايهف عٔ ستاضبتِٗ .بٗرا ايػهٌ ضٓتطـاَ
َع أْفطٓاَٚ ،ع ايتازٜق ٚاٯخسْٚ ،تـٛفس عًـ ٢أدـٛاْ ٤كٝـ ١تطـاعدْا عًـ ٢إزضـا٤
زتتُع َتطاَ ٖ ٛا٭ضاع ٭ ٟزتتُع يُٛج سكازٜا.
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املواطية
 - 00تعسقـــ ـ يف نتابـــــو إىل أُٖٝـــــ ١املٛايٓـــــ ١يف ايتعـــــاٜؼ ايطـــــًُٞ
ٚا٫عرتاف باٯخس داخٌ ايـٛئ ايٛاسـد ،يهـٔ َـاذا عـٔ غـري املـٛايٓي ممـٔ ٫
عتًُـــ ٕٛدٓطـــ ١ٝايبًـــد ،أ( ٚاوسَٚـــَ ٕٛـــٔ بعـــض أ ٚنـــٌ سكـــٛقِٗ املدْٝـــ١
ٚايطٝاض ،)١ٝفٌٗ ٖـ ،٤٫٪بٓـا ٤عًـ ْ ٢سٜـ ١املٛايٓـَ ،١عٓٝـ ٕٛبايتطـاَ ٖٚـِ ٫
ٜتُتع ٕٛعكٛم املٛايٓ١؟.41
 ٫ غو،
إٔ بٓــا ٤ايــٓ ِ ايدضــتٛزٚ ١ٜايكــٛاْي املسعٝــ ١يف ايبًــد عًــ ٢أضــاع املٛايٓــ١
قــُإ ٱزضــا ٤زتتُــع َتطــاَ ٜ ،كــع ادتُٝــع عًــ ٢قــدز املطــاٚا ٠يف اذتكــٛم
ٚايٛادبات بغض ايٓ س عٔ اْتُـا٤اتِٗ ايعسقٝـٚ ١ايدٜٝٓـ ،١خاؾـ ١ايـد ٍٚاملتعـدد٠
قَٝٛا أ ٚدٜٝٓـا أَ ٚـرٖبٝا أ ٚمجٝعٗـاٚ .ايعهـظ عٓـدَا ٜطـٔ دضـتٛز ايبًـد عًـ٢
أضاع َهْٛات اجملتُع أ ٚيٛا٥ف٘ ٚأدٜاْ٘ ٚقَٝٛات٘.
يف اذتايــــ ١ايجاْٝــــ ١ضــــٝتش ٍٛايدضــــتٛز اىل قٓبًــــ ١قابًــــ ١يٲْفذــــاز ٭دْــــ٢
إستهاىَ ،ا داّ ٖٓاى غعٛز باي ًِ ٚاذتسَإ بطـبب اْتُـا ٤ايفـسد ايكـ َٞٛأٚ
ايـــدٜٚ . ٜهـــ ٕٛايتـــرَس أقـــ ٣ٛعٓـــدَا ٜػـــعس ايفـــسد با٫قؿـــا ٤ادتُاعٝـــا أٚ
ضٝاضٝا ،بٌ ٜ ٫ػعس باْتُا ٤سكٝك ٞيًبًدٚ ،ختتف ٞيف ْفط٘ َػاعس اي ٤٫ٛي٘.
فايتعاٌَ ايدضتٛز ٟعً ٢أضاع املٛايٓـٜ ١عـصش َػـاعس ايـ ٤٫ٛايـٛي  ،بعـد
إقؿــاَ ٤ــا ٜعُٸــل ايتفسقــَ ١ــٔ خؿٛؾــٝات .املٛايٓــ ٫ ١تًغــ ٞارتؿٛؾــ ١ٝبــٌ
حترتَٗــا ٚحتُٗٝــا ،بُٓٝــا حتڀــِ ارتؿٛؾــ ١ٝأٚاؾــس ايٛســد ٠ايٛيٓٝــٚ ١تككــٞ
عًــَ ٢كَٛــات ايكــ ٠ٛيف ايبًــد ،سُٓٝــا تطــٛد ايٛاقــع َٓفــسد .٠فاملٛايٓــ ١تكــُٔ
دتُٝع ايػعب ذات املطت َٔ ٣ٛاذتسٜات ايعاَـٚ ،١اذتكـٛم ايدٜٝٓـٚ ١املطـاٚا ٠يف
 - 41ا٭ضتاذ ٠بج ١ٓٝبٛقس.٠
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اذتكٛم ٚايٛادباتٚ .بايتاي ٞفا٭قًٝات تتُتع برات اذتكٛم يف دٚي ١املٛايٓ٫ٚ ،١
تػعس با٫قؿآٖ َٔ ،٤ا

د ٖر ٙايد ٍٚأنجس اضتكسازا ٚأَٓا.

ْــأت ٞيًطــ٪اٍَ :ــاذا عــٔ غــري املــٛايٓي ممــٔ  ٫عتًُــ ٕٛدٓطــ ١ٝايبًــد ،اٚ
(اوسَٚــَ ٕٛــٔ بعــض أ ٚنــٌ سكــٛقِٗ املدْٝــٚ ١ايطٝاضــ ،)١ٝفٗــٌ ٖــ ،٤٫٪بٓــا٤
عً ْ ٢س ١ٜاملٛايَٓ ،١عٓ ٕٛٝبايتطاَ ٜ ٫ ِٖٚتُتع ٕٛعكٛم املٛايٓ١؟ ...
أَا بايٓطب ١يًكطِ ا٭ ٍٚفُٔ  ٫عتٌُ دٓط ١ٝايبًد فٗـ ٛقـٝف عًٝـ٘ٚ ،مبـا
أْـ٘ قـٝف ظتـب عًٝـ٘ ا٫يتـصاّ ايهاَـٌ بكٛآْٝـ٘ نػـسر أضـاع ٫قاَتـ٘ فٝــ٘.
َٚـــٔ ٖـــر ٙايػـــسٚر ا٫يتـــصاّ يُٝـــع ايكـــٛاْي ايـــف ختــــ ايتعددٜـــ ١ايدٜٝٓـــ١
ٚايجكافٝــٚ ،١اســرتاّ اذتسٜــاتٚ ،عــدّ شعصعــ ١ايٓ ــاّ َــٔ خــ ٍ٬أ ٟضــًٛى غتــٌ
مبــٛاش ٜٔايتطــاَ ٚ .بايتــاي ٞفٗــَ ٛع ـ بايتطــاَ َــا داّ عًــ ٢أز

ٖــرا ايبًــد.

ٚزمبا ٖٓاى َجاٍ أٚق ٖ ٛادتايٝات املطًُ ١يف ايغسإ ايف انتطب دٓطٝات
تًـو ايبًــدإ عًٗٝــا ا٫يتــصاّ يُــع ايكــٛاْي  ٫ٚعتـل هلــِ املڀايبــ ١بــأ ٟســل عًــ٢
أضاع عسق ٞأ ٚدٜـ ٜؿـڀدّ َـع قـٛاْي ايبًـد ،بـٌ ٖـَ ٛعـ بجكافـ ١ايتطـاَ
ٚايتــصاّ بكُٝــ٘ نــاسرتاّ بــاق ٞا٫دٜــإ ٚايكَٝٛــات ٚعــدّ اثــاز ٠أٜــْ ١عــسات ختــٌ
بايٓ اّ ايعـاّٚ .بايفعـٌ انتطـب ٖـر ٙادتايٝـات زٚج ايتطـاَ ٚ ،اسـرتاّ اٯخـس
امل تًف ثكافٝا ٚدٜٝٓا.
ٚايكطــِ ايجــاْٚ ،ٞأعــ " :اوسَٚــَ ٕٛــٔ بعــض أ ٚنــٌ سكــٛقِٗ املدْٝــ١
ٚايطٝاض ،"١ٝنُا دا ٤يف ايط٪اٍٖ :را ا٫فرتا

غـري ممهـٔ يف بًـد املٛايٓـ١

ايـــرٜ ٟتطـــا ٣ٚفٝـــ٘ ادتُٝـــع بـــاذتكٛم ٚايٛادبـــاتٚ ،تتعٗـــد ايكـــٛاْي عُاٜـــ١
اذتسٜات املتفل عًٗٝا دضتٛزٜا .فُٔ أٜ ٜٔأت ٘ٝاذتسَـإ نـٜ ٞتُـسد عًـَٓ ٢ڀـل
ايتطاَ ؟.
ٚإذا مل تهٔ ايدٚي ١دٚيـَٛ ١ايٓـ ١فـاي ًِ ٚاذتسَـإ عتسقـإ ايٓـاع قـد
ايتطــاَ بٓطــب َتفاٚتــ٘ٚ .قــد ٜهــ ٕٛايػ ـ ـ َعــرٚزا سُٓٝــا ٜػــعس بــاي ًِ
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ايػدٜد ٚا٫قؿا ٤بطبب اْتُا ٘٥ايد ٜأ ٚايطٝاضٚ .ٞتبكـ ٢زدٚد ايفعـٌ خاقـع١
يجكاف ١ايفـسد َٚـد ٣غـعٛزٙ

ـا ٙبًـدٚ ٙزتتُعـ٘ َٚطـتكبً٘ .فـاملجكف َـجَ ٬عـ

بايتطاَ زغِ عدّ ٚدٛد َا ٜػذع عً ٢ثكافـ ١ايتطـاَ  ،يهٓٗـا قُٝـ ١أضاضـ١ٝ
ٜكع ايتجكٝف عًٗٝا قُٔ َطٚ٪يٝات٘.
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املكسّس ورصور الفهزة
 - 09ا٭ضتاذ ايباسح ٚاملفهس َادـد ايغسبـا ... ٟٚحتٝـ ١نـبري ٠دتٓـابهِ
ٚملٓذصنِ ايفهسٚ ...ٟفـا٥ل ايػـهس يفهـس ٠اذتـٛاز املفتـٛج ...ايتٛاؾـٌ ايغـري
ستدد بصَٔ.
نُا تعًُ ،ٕٛاٯٕ  ٫عتهُٓـا يف ايعـسام سـانِ  ٫ٚبسملـإ َ...ـٔ عتهـِ
ٖ ٛفهس ...٠فهسٚ ٠يٛد  ٫ ..تٓتٗـ ٞبٓٗاٜـ ١عُـس سـانِ َـاٜ ٫ٚ ،داخًـٗا تغـٝري
َٔ اضتبداٍ ٚشٜس أَ ٚط ..ٍٚ٪فايفهس( ٠ايف تطتُد بكاٖ٤ا َـٔ املكـدع) باقٝـ١
بكا ٙ٤يف عك ٍٛايٓاع...
ايطــ٪اٍ َ:ــاٖ ٞأدٚات املكاَٚــٚ ١ايتذدٜــد يــد ٣ايتٓــٜٛسٜي جملابٗــ ١ايفهــس٠
اذتانُ١؟.42
َ سسبا با٭أل ا٭ضتاذ ا٭دٜب د .أءد فسٖٛدٚ ،غـهسا ملػـازنت٘ عـ
ض٪اٍ َِٗ ٚددٜس بايبشح.
قبــٌ اٱدابــ ١عًــ ٢ايطــ٪اٍ ،أتٛقــف قًــَ ٬ٝــع َكدَتــ٘ ايكُٝــ ،١سٝــح أغــاز
ا٭ضتاذ ايكدٜس إىل دٚز ايفهس ٠ايف تطتُد بكاٖ٤ا َٔ املكدٸع يف أشَ ١ايعسام،
إذ قاٍ َٔ( :عتهِ ٖ ٛفهس ...٠فهسٚ ٠يٛد  ٫تٓتٗـ ٞبٓٗاٜـ ١عُـس سـانِ َـا،
ٜ ٫ٚداخًٗا تغٝري َٔ اضـتبداٍ ٚشٜـس أَ ٚطـٖٚ .)ٍٚ٪ـرا تػـ ٝـ دقٝـل ٭ضـباإ
ا٭شَ٬َٚ ١بطاتٗا٪ٜ ،ند ٙعدّ دد ٣ٚاذتً ٍٛايفٛقٝـ ،١بـٌ ٚتفاقُٗـا .فتطـ١ٜٛ
ا٭شَٚ ،١فكا هلرا ايتػ ٝـ ،تتٛقف عًْ ٢صي فت ٌٝضڀ ٠ٛايفهس ٠اذتانُ،١
ٚتبدٜــد أٜــدٜٛيٛدٝتٗا ،ايــف تطــتُد غــسعٝتٗا ٚبكاٖ٤ــا َــٔ اْتطــابٗا يًُكــدع،
ٚايت ًچـ َٔ ُٖٓٝتٗاٜٚ .كؿد باذتانُ ١إٔ ايفهس ٠باتـ ضـًڀ ١فٛقٝـ ١تٛدـ٘
ٚع ٞايٓاع  ٫غعٛزٜاَٚ ،ـا مل ٜـتِ تفهٝهٗـا ،بعـد ْكـدٖا ٚإعـاد ٠تػـهًٗٝا
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بػهٌ ختدّ تڀًعات ايػعب يف تكسٜس َؿريٚ ٙبٓا ٤زتتُع َـدْ ٞضـتبك ٢تـ٪ثس
ضــًباٚ ،ضــٝبك ٢ايبًــد حتــ زءــَٛ َٓ ١ــ ١أفهــاز ٚعكا٥ــد تهــسٸع ادتٗــٌ
ٚا٭َٚ ١ٝا٫ضتبداد ٜٔايـدٚ ٜايطٝاضـٚ ،ٞايڀا٥فٝـٚ ١ا٫سـرتاإ .فـاْ٫فساز عًـ٢
مجٝع املطتٜٛات ايطٝاضٚ ١ٝا٫قتؿادٚ ١ٜا٫دتُاعٝـٜ ١تٛقـف عًـ ٢ختًـ ٞايػـعب
عٔ قبًٝات٘ ٜٚكٝٓٝات٘ ،يؿاط ثكاف ١ددٜد ،٠تٛانب ايتڀٛز اذتكازٚ ،ٟرٗـد
يٲؾ٬ج ضٝاضٝا ٚادتُاعٝا بعـد إؾـ٬ج ايعكٝـدٚ ٠ايفهـس .فإغـهاي ١ٝايٛقـع
ايعساقــ ٞيف َسدعٝاتــ٘ ايفهسٜــ ١ايــف تتذًــَ ٢ــٔ خــ ٍ٬مجٝــع ا٭شَــات ،فجُــ١
فهسَ ٠سنص ١ٜسانُ ١تٗ ُٔٝعً ٢مجٝع َفاؾـًٗاٚ .تهُـٔ خڀـٛز ٠ايفهـس
يف اْتطـــابٗا يًُكـ ـدٸع ايـــرٜ ٟهطـــبٗا سؿـــاْٚ ،١تعـــاٍڈ بفعـــٌ خؿـــٛب ١تأًٜٚـــ٘
بػــهٌ عــاّ ،مبــا غتــدّ ايــدٚ ٜايطٝاضــ ٞسُٓٝــا ٜٛظفٗــا يؿــاط أٖدافــ٘
َٚؿاذت٘ ايػ ؿ .١ٝفكدضٝتٗا تكُع زٚج ايتُسد ٚايٓكد ٚاملسادعـٚ ،١تعُـل زٚج
اْ٫كٝاد ٚايڀاعٚ .١قدزتٗا ايتأ ١ًٜٝٚرٓشٗا قابً ١ٝايتُدد يف غتَٓ ٢ـاس ٞاذتٝـا٠
ايطٝاضٚ ١ٝا٫دتُاعٝـ ،١عـ ثكافـ ١تطـتُد َكاَٚتٗـا َـٔ زٚج املكـدٸعٚ .بايتـايٞ
فتط ١ٜٛا٭شَٜ ١تٛقف عً ٢تفهٝهٗاٚ ،إعاد ٠تػهًٗٝا يؿاط قـَٚ ِٝفـاِٖٝ
تطاعد عً ٢بٓا ٤زتتُع َدَْٚ .ٞا داَ اٱغهاي ١ٝفهس ،١ٜيرا دا ٤ايط٪اٍ:
(َــــاٖ ٞأدٚات املكاَٚــــٚ ١ايتذدٜــــد يــــد ٣ايتٓــــٜٛسٜي جملابٗــــ ١ايفهــــس٠
اذتانُ)..١؟.
إٕ َطٚ٪ي ١ٝاملطـتٓريَ ٜٔطـٚ٪ي ١ٝتازغتٝـ ،١تطـتدعَ ٞػـسٚعا تٜٓٛسٜـا عتـد
َـــٔ ضـــًڀ ١ا٭فهـــاز ٚايعكا٥ـــد اذتانُـــ ١ايـــف تهـ ـسٸع ادتٗـــٌ ٚا٫ضـــتبداد
ٚا٫ضت فاف بايعكٌ َٚعڀٝات ايعً ،ّٛبعد ْصي قدضٝتٗا ٚايهػـف عـٔ شٜفٗـا،
ٚبػسٜتٗاٚ ،تجكٝف ايٓاع عً ٢ايٓكـد ٚاملسادعـٚ ١عـدّ اْ٫كٝـاد ،رٗٝـدا يًت ًـٞ
عــٔ قبًٝــاتِٗ ٚقبــَٓ ٍٛڀــل ايعكــٌ ٚغــسٚر اذتداثــ ١ايػــاًَٖٚ .١ــرا ٜكــعٓا يف
َٛادٗــَٛ َٓ ١ــ ١فهسٜــ - ١عكٝدٜــ ،١ختتًــف يف َسدعٝتٗــا ْٚطــكٗا املعــسيف ..

الهىية والفعل الحضاري

حتتهس اذتكٝكٚ ١تفـس

131

ضـًڀتٗا باْتطـابٗا يًُكـدع .فُـا ٖـ ٞأدٚات املكاَٚـ١

ٚايتذدٜد يًت ًـ َٔ ضڀٛتٗا ،نُا دا ٤يف ايط٪اٍ؟.
أع بايتٜٓٛس حتسٜس ٚع ٞاٱْطـإ َـٔ ضـًڀ ١قبًٝاتـ٘ ايـف تهـسٸع ايتبعٝـ١
ٚاْ٫كٝـاد ٚايت ًــف اذتكــازٚ ،ٟارتــسٚز َـٔ ْفــل ادتٗــٌ ٚارتسافــٚ ١ايَ٬عكــٍٛ
إىل ْــٛز املعسفــٚ ١ايعكــٌ ٚايعًــِ .فــٜ ٬ؿــدم ايتٓــٜٛس إ ٫بعكْٝ٬ــ ١غــاًَٚ ١خــصٜٔ
َعسيف ْكدٚٚ ،ٟع ٞقادز عً ٢تػ ٝـ ايٛاقع ٬َٚبطـاتَ٘ٛٚ ،قـف غـذاي َـٔ
ايفهــس ٠اذتانُــْ٫ ١تــصاي قدضــٝتٗاٚ ،تكــٜٛض ضــًڀتٗا املعسفٝــَ ١ــٔ خــٍ٬
ايٓكــدٚ ،امل٬سكــ ١املطــتُس ٠يهــٌ

ًٝاتٗــاْ٫ ،تػــاٍ ايــٛعَٚ ٞــٔ ثــِ تسغــٝدٙ

با ــا ٙاذتكٝكــَ .١ــٔ ٖٓــا ٜتك ـ إٔ أدٚات املكاَٚــٚ ١ايتذدٜــد يــد ٣ايتٓــٜٛسٜي
جملابٗــ ١ايفهــس ٠اذتانُــٖ ،١ــ ٛايٓكــد ٚاملٛقــف ايػــذاي بايهًُــ ١ايؿــادق،١
ٚايهتـــاإ ايٓـــافعٚ ،املكـــاٍ ايٓكـــدٚ ،ٟايفـــٔ اهلـــادفٚ ،امل٪ضطـــات اٱعَٝ٬ـــ١
ٚايجكاف ١ٝايفاعًٚ .١أْ ٟػار آخس غتدّ اهلدف ايتٜٓٛس.ٟ
يهــٔ قبــٌ ٖــرا ٜٓبغــ ٞاٱزتهــاش ملكٝــاع سكــاز ٟيتشدٜــد َــد ٣ختًــف
ايفهس ٠اذتانُ ،١حتاغٝا ٭ ٟتعُـٜ ِٝكـس باهلـدف ا٭ضـاع َـٔ ٚزا ٤ايتٓـٜٛس
بػهٌ عـاّ .ايػـ ـ املطـتٓري ٜڀُـ يسقـ ٞزتتُعـ٘ سكـازٜا ف٬ٝسـل أضـباإ
ايت ًــف ملعادتتٗــا ٚفكــا ملبــاد ٨إْطــاْٚ ١ٝسكــاز ،١ٜفٝشتــاز يسٜ٩ــَ ١تهاًَــ١
ٚأدٚات فاعًــ ،١إقــاف ١ملٛقــف غــذاي ٜتش ـد ٣املــأيٛف ٚاملتعــازف ٚايطــا٥د َــٔ
أفهاز ٚعكا٥د.
ايفهس ٠اذتانُ ١تهػف عٔ غسٚر ذاتٚ ١ٝأخسَٛ ٣قٛع ١ٝضاُٖ يف
تسضٸ ٗا سدا ٜؿعب َع٘ شعصعتٗا فك ٬عٔ ٖص تٗـا ،خاؾـ ١سُٓٝـا تطـت دّ
أدٚات ٚأضايٝب تطـتدزز ٚعـ ٞاجملتُـع ،فٓٝطـام َعٗـا ايعكـٌ ادتُعـ ٞبطـٗٛي،١
َٚجاهلا ايفهس ارتـسايف يف ظـٌ غـسٚر ادتُاعٝـٚ ١عًُٝـَ ١تٛاقـع .١أ ٚايفهـس
ايد ٜبطڀٛت٘ سُٓٝا ٜطتغٌ بـدا ٠٤ايـٛع ٞعٓـد ايػـعب ،ف ٝكـع يطـًڀ ١زدـٌ
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ايدٜٓٚ ٜٔكاد ي٘ يٛعا ،عً ٢سطاإ سسٜت٘ ٚنساَت٘ أسٝاْـا َـٔ خـ ٍ٬غـعازات
بسٸاق ١نـ"اٱض ٖٛ ّ٬اذتٌ"ٖ ،را ايػعاز ايفكفا

ٚامل ـادي ايـر ٟبـ٘ رـددت

اذتسنــات ا يتهفريٜــٚ ١ضــفه دَــا ٤اٱبسٜــاَٚ ،٤ــا شايــ أســصاإ اٱضــّ٬
ايطٝاض ٞتكُس ،ٙخٛفا أ ٚتهتٝها ،فعاث يف اٱز

فطـادا  .أ ٚأٜـ ١فهـس٠

أخـــس ٣تٓتطـــب يًُكــدٸع نطـــًڀَ ١تعايٝـــ ،١تطـــتُد َٓـــ٘ غـــسعٝتٗا ٚبكاٖ٤ـــا،
ٚرازع باص٘ ضڀٛتٗا يف استهاز اذتكٝك ،١د ٕٚاٯخس. ٜٔ
يهــٔ ا٭خڀــس َــٔ ايفهــس ٠اذتانُــ ١سذــِ ايــٝكي بٗــا ٚتبٓٗٝــا ٚايــدفاي
عٓٗا ،مما ٜػهٌ دزعـا سؿـٓٝا ٜطـاِٖ يف اْتػـازٖا ٚايـرإ عٓٗـا .فعًٓٝـا ْكـد
ٚرشٝـ ٖرا ايـٝكي َـٔ خـَ ٍ٬سدعٝاتـ٘ ًٝ ٚاتـ٘ َٚ ،ـاٖسٚ ٙتداعٝاتـ٘ ،ثـِ
ايتُٝٝص بي ْٛعي َٓ٘ ،سٝح ٜٓكطـِ ايـٝكي (نُـا ذنـست َفؿـ ٬يف َكدَـ١
ايڀبــع ايجايجــَ ١ــٔ نتــاب :ٞإغــهايٝات ايتذدٜــد) ،إىل قطــُيٜ :كــي إظتــابٞ
ٚآخس ضًيب.
ٚاقؿد بايٝكي ايطًيبَ" :ـا ٜٴعٝـل ايفعـٌ اذتكـازَ ٟـٔ دصَٝـات ٚقٓاعـات
زاض ٜٚ ."١كع عً ٢ايكد َٔ ايٝكي ا٫ظتاب .ٞفإ إ ايفسد بٛدـٛد ارتـايل ٜٚـّٛ
اذتطاإ ٜعد ٜكٓٝا إظتابٝا َاداّ ٜعصش ايتكٜٚ ٣ٛعكٸد ٚاشي ارتـٛفٚ ،عتـ ٍٛدٕٚ
إزتهــاإ اوسَــات ٚاملٛبكــاتٚ ،غتًــل دافعــا يً ــري ٚايعڀــا ٤فٝطــاِٖ يف تُٓٝــ١
اجملتُع سكازٜا.
أَا ايٝكي ايطًيب ،فٗ" :ٛسصَ ١ادتصَٝات ٚايكٓاعات ايساض  ،١ايف تٛدٸـ٘
ٚع ٞاٱْطإ ضًبا ،فتكبط ضًٛن٘ ٚسسنات٘ َٚػاعس ٙيف إياز ٖـرا ايـٝكي.
َٚجايــ٘ ايبطــٝط إ ــإ ايفــسد بكــ ٣ٛخازقــٜ ،١طــتعي بٗــا يتشكٝــل َآزبــ٘ ،دٕٚ
ضًٛى ايڀسم ايعًُٚ ١ٝايڀبٝعٝـ ،١نتطـ ري ادتـٔ ٚحتكـري ا٭زٚاج ،فٝتكـاعظ
عٔ ايعٌُ ٚيًب ايسشم ،باْت از إٔ تك ّٛادتٔ بعٌُ خازم تًيب َٔ خ٬ي٘ مجٝع
يًباتــ٘ .أ ٚإ ــإ ايػــ ـ بكــدز ٠ا٭ٚيٝــاٚ ٤ايؿــاذتي عًــَ ٢عادتــ ١املسقــ٢
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ٚقكا ٤اذتادات ،فٝهتف ٞبأعُاٍ تكسب٘ هلِ بدَ َٔ ٫سادع ١ا٭يبـاٚ ٤ضـًٛى
ايڀسم ايڀبٝع ١ٝيًتهطب .فٗرا ايًَ ٕٛـٔ اٱ ـإ ٚايـٝكي ٜعٝـل تڀـٛز اجملتُـع.
يرا تعػعؼ ٖر ٙا٭فهاز يف اجملتُعـات املت ًفـٚ ١ايػـعٛإ ايبداٝ٥ـٚ ،١يٮضـف
َا شاٍ غڀس نبري َٔ غعٛبٓا ٜعتكد بهٌ ٖر ٙارتسافات ،بُٓٝا ايعامل ايغسبٞ
ٜكفص خڀٛات نبري يف عامل ايطعادٚ ٠ايسفا.ٙ
إٕ ايٝكٝٓٝات يف ثكافتٓا تتٓاضٌ بػهٌ َكـڀسد ٫ ،تٓتٗـ ٫ٚ ،ٞتكـف عٓـد
سدٚ ،يعٌ أخڀسٖا زتاٍ ايعكٝدٚ ٠ايفهس ،سُٓٝا ٜعتكد اٱْطإ أْ٘ عًـ ٢سـل
َڀًكا ٚغـري ٙعًـ ٢بايـٌ َڀًكـا ،فٝكـڀٗدٚ .ٙتـاز ٠ايبايـٌ ٜعـ ايهفـس ،ممـا
ٜطــُ بــتهفريٚ ،ٙزمبــا اضــتباس ١دَــ٘ نُــا ٜفعــٌ املتڀسفــ ٕٛايتهفريٜــ .ٕٛأٚ
ٜتذطد تٓاضًٗا َٔ خ ٍ٬ايڀكٛع ٚايبدي ايف َا اْفه تٓتػس أزدا ٤ايب٬د،
ٚتؿب هلا أٚيَ ١ٜٛڀًك ١عً ٢ا٭َٔٚ ،ايتُٓٚ ،١ٝأدا ٤ايطًڀ.١
يكد أفسش يٓا ايٝكي ايطًيب منڀا َٔ ايطًٛى ،أزٖل ٚع ٞايفـسد ٚاجملتُـع،
ٚؾــادز سسٜتــ٘ ٚإزادتــ٘ٚ ،ض ـ ٸس نــٌ إَهاْٝاتــَ٘ ،ــٔ أدــٌ يكــٛع ٚتكايٝــد
َصٜفــ ،١تٓتطــب يًــد ٜٔشٚزا ٚبٗتاْــا .بــٌ رــاد ٣ارتڀــاإ ايڀكٛضــ ٞايكــا ِ٥عًــ٢
ايــٝكي ايطــًيب ،عٓــدَا فكٸــٌ ايڀكــظ عًــ ٢ايعُــٌ ايؿــاط ،عًــ ٢ايكــد َــٔ
ارتڀاإ ايكسآْ ( ٞځأدٳعٳًڃتٴِٵ ضٹكځا ٳ١ٜځ ايڃشٳازٿ ٚٳعٹُٳازٳ٠ځ ايڃُٳطٵذٹدٹ ايڃشٳسٳاّڇ نځُٳٔٵ آَٳٔٳ بٹايًچـ٘ٹ
ٚٳايڃٝٳ ـٛٵّڇ اٯخٹ ـسڇ ٳٚدٳاٖٳ ـدٳ فٹــ ٞضٳ ـبٹٌٝڇ ايًچ ـ٘ٹ ٫ځ ٜٳطٵ ـتٳٛٴٕٚٳ عٹٓ ـدٳ ايًچ ـ٘ٹ ٚٳايًچ ـ٘ٴ ٫ځ ٜٳٗٵ ـدٹ ٟايڃكځ ـٛٵّٳ
اي ډايٹُٹيٳ).
ايٝكي ايطًيب ٚزا ٤تٓاضٌ ا٭فهاز ٚتسضٝق ضًڀتٗا ،ايف اْتذ تػـٖٛات
داخٌ ايٓطٝر ا٫دتُاعٚ ،ٞفسق ْفطٗا ضًڀَٛ ١دٗ ١يٛع ٞايٓـاعٚ ،حتدٜـد
َطاز اي٤٫ٛات ايطٝاضـٚ ١ٝا٫دتُاعٝـٚ ،١ضـاِٖ يف ظٗـٛز َسانـص قـ ٣ٛتطـتُد
غسعٝتٗا َٔ ذات ايٝكي.
ْعٛد يًطـ٪اٍ عـٔ آيٝـات َٛادٗـ ١ايفهـس ٠اذتانُـ ١سُٓٝـا تتشؿـٔ بـٝكي
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ضًيب .ففٖ ٞر ٙاذتاي ١يٝظ أَاّ ايفهس املطتٓري ض:٣ٛ
أ - ٫ٚايعُــــٌ عًــــ ٢تفهٝــــو املسدعٝــــات ايفهسٜــــٚ ١ايعكا٥دٜــــ ١يًفهــــس٠
اذتانُْٚ ،١كد َفاُٖٗٝا َٚك٫ٛتٗا ا٭ضاض ١ٝايف ٜستهص هلا ايٓطـل املعـسيف.
َٔ خَ ٍ٬سادعتٗا ٚايهػف عٔ تازغتٝتٗا ٚشٜفٗا ،نٜ ٞهـ ٕٛاملتًكـ ٞعًـ٢
ب ١ٓٝعكٝك ١املسدعٝات ايف تٓتُ ٞهلا ايفهس ٠اذتانُـَ .١جـاٍ ذيـو ْـصي اهلايـ١
ايكدضــ ١ٝعــٔ ايسَــٛش ايتازغتٝــ ١سُٓٝــا تتشــ ٍٛبــراتٗا إىل َسدعٝــ ١يف املٛقــف
ٚايكــسازَ ،ــٔ خــ ٍ٬ايهػــف عــٔ بػــسٜتٗاٚ ،بٝــإ أخڀاٗ٥ــاٚ ،أخڀــاٚ ٤عــٞ
ايكداضــ ،١عٓــدَا ًٜتــبظ ايــد ٜبايبػــس ،ٟعـ ْكــد ٜغــٛز يف أعُــام ايٓؿــٛف
ايدٚ ١ٜٝٓايتازغت ،١ٝعجا عٔ اذتكٝك ١اجملسدَٚ ٠ا ٜڀـسأ عًٗٝـا تازغتٝـا َـٔ فٗـِ
بػس ،ٟأَ ٚا تفسق٘ املؿاط اٯٜدٜٛيٛدٚ ١ٝايطٝاض .١ٝأ ٚبٝـإ املٛقـف ايكسآْـٞ
َــٔ ايطــًڀ ،١نــٜٓ ٫ ٞڀًــ ٞغــعاز اٱضــٖ ّ٬ــ ٛاذتــٌ يؿــاط أٖــداف أســصاإ
اٱضـــ ّ٬ايطٝاضـــ ،ٞسٝـــح إٔ ايكـــسإٓ قـــد أُٖـــٌ عؿـــيب اذتٝـــا ،٠ايطٝاضـــ١
ٚاٱقتؿاد زغِ أُٖٝتُٗا.
إٕ ْكــد املسدعٝــات ايعكٝدٜــٚ ١ايفهسٜــٜ ١طــاِٖ بػــهٌ فاعــٌ يف تؿــشٝ
املعسفٚ ١اْتػاٍ ايٛعٚ ،ٞتسغٝد ايعكٌ ادتُع ،ٞخاؾ ١ايعكٌ املطه ٕٛبايغٝب
ٚايتـــازٜقٚ ،ارتسافـــٚ ،١ايـــرتاخ ٚايسَـــٛش ايتازغتٝـــٚ .١بايتـــايْ ٞكـــد املسدعٝـــات
ايعكٝدٚ ١ٜايفهسٜـ ١عُـٌ أضـاع يًفهـس ايتٓـٜٛسٖٚ ،ٟـرا ٜتڀًـب عـدَ ٠عسفٝـ١
ٜــتُهٔ َــٔ خ٬هلــا ْكــد ارتڀــاإ ايــدٚ ٜايــرتاخَٛٚ ،قفــا غــذاعا ٜفكــ
ايفهس امل ادي ،املتطرت بايـدٚ ٜٔايكداضـٜٚ ،١تشـدَ ٣ـا ٜرتتـب عًـَٛ ٢قفـ٘ َـٔ
تداعٝات ضًبٚ .١ٝبايتايَ ٞا مل تهٔ ٖٓاى تكشٝات  ٫هٔ ايتأثري يف ايعكٌ
ادتُعٚ ،ٞتبك ٢ادتُاٖري خاقع ١يطڀ ٠ٛايفهس ٠اذتانُـ ،١تٛدـ٘ ضـًٛنٗا
َٚػــاعسٖا .فاْتػــاز ايفهــس ايٓكــدٚ ٟاملسادعــات ادتــادٜ ٠عــد أداَ ٠اقــ ١ٝيف
َٛادٗ ١ايفهس ٠اذتانُ ١سُٓٝا ته ٕٛضًب ١ٝيف َطاز اذتكاز ٠اٱْطاْ.١ٝ
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ثاْٝــا :ايعُــٌ عًــ ٢تجكٝــف ايػــعب بهــٌ ايٛضــا ٌ٥املتاســٚ ١شزي زٚج ايٓكــد
ٚايتُــسد قــد ايفهــس ٠اذتانُــٚ ١غريٖــا َــٔ ا٭فهــاز اي َٝ٬ــ ،١ايــف تعٝــل
سسن ١اجملتُعٚ ،تهسٸع ادتٌٗ ٚا٭َٚ ١ٝايت ًف اذتكاز.ٟ
ثايجــاٚ :قــع ســد ٫يتبــاع املفــاَٖ ،ِٝــٔ خــ ٍ٬ايتُٝٝــص بــي املك ـدٸع ٚغــري
املكدٸعٚ ،ايفسش بي ايدٚ ٜغري ايـد ، ٜنـ ٫ ٞتًتـبظ املفـاٖ ِٝسـدا ختتفـٞ
ف ٘ٝاذتدٚد يؿاط زدٌ ايـدٚ ٜٔضـًڀت٘ اي٬غـسع ١ٝعٓـدَا ٜطـٛد املكـدع نـٌ
خڀابات٘ ٚضًٛن٘ ،فتٓتػـس ارتسافـٚ ١ايَ٬عكـ ٍٛعًـ ٢سطـاإ ايعكـٌ ٚاٱدزاى.
خاؾ ١يف اجملتُعات املطه ١ْٛبايغٝب ٚارتسافات ،سٝح ٜتش ٍٛنٌ غ ٤ٞإىل
َكدٸع عً ٢سطاإ نساَ ١اٱْطإ َٚطتكبً٘.
زابعا :يسج َفاٖٚ ِٝتسغٝد أخس ،٣تطاِٖ يف حتـدٜح ايعكـٌ ٚايفهـس َـٔ
أدـٌ زتتُـع َـدْ ٞتطــٛد ٙايعدايـٚ ١قـ ِٝاٱْطــإٜٚ ،كـبط سسنتـ٘ ايتطــاَ ،
ٚا٫عرتاف باٯخس ،نُفٗ:ّٛ
 اذتس ،١ٜمبعٓ ٢ايتشسز َٔ ضًڀ ١ايعكا٥د ٚا٭فهاز ٚاملفـاٖ ِٝايـف تعٝـلتكدّ ٚتڀٛز اٱْطإٚ ،يٝط اذتس ١ٜضًٛنا ٜٓايف قـ ِٝاٱْطـإ َٚبـاد ٨ايـدٜٔ
اذتٓٝـــف .إقـــاف ١إىل تعُٝـــل ايجكـــ ١يف ايـــٓفظ ٱنتػـــاف ايـــراتٚ ،ايـــتفهري
بڀسٜك ١سسَ ،٠ع ايتشً ٞبػذاع ١يٲع ٕ٬عٔ آزا ٘٥عس ١ٜناًَ.١
 ايتعدد ،١ٜايدٚ ١ٜٝٓايجكاف ،١ٝنشل عـاّ دتُٝـع أبٓـا ٤ايػـعبَ ،ـٔ أدـٌتسضٝق ق ِٝاملطاٚاٚ ،٠ايتطاَ عً ٢أضاع تعـدد ايڀـسم يًشكٝكـ .١فًـٝظ ٖٓـاى
فسقْ ١ادٚ ١ٝفسقٖ ١ايه ١نُا ٜػـٝع ارتڀـاإ ايـد ٜايبـا٥ظ عًـ ٢ايكـد َـٔ
ق ِٝايد ٜٔايف تطُ بايتعدد ١ٜايد ٫ :١ٜٝٓإنسا ٙيف ايد .. ٜٔيهِ دٜٓهِ ٚيٞ
دٚ .ٜٔغريٖا َٔ ايٓؿٛف ٚاٯٜات ايهس .١
 سكــٛم املــسأ ،٠يف زتــا٫ت اذتٝــا ٠ايــف  ٫تطــًب نساَتٗــاٚ ،سٝجٝتٗــا،ٚايتعاٌَ َعٗا إْطاْٝا ،بعٝدا عٔ أ ٟرٝٝص ٜتطبب يف اختصاهلا.
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 -تُٓٝــ ١ايــسٚج ايٛيٓٝــٚ ١ايػــعٛز باملطــٚ٪ي١ٝ

ــا ٙايٛادبــات ٚاملطــٚ٪يٝات،

ٚاسرتاّ ا٭ْ ُٚ ١ايكٛاْيٚ ،زفض أ ٟضًڀ ١خازز ضًڀ ١ايكاْ.ٕٛ
 ايتأنٝد عً ٢ايتدا ٍٚايطًُ ٞيًطًڀ َٔ ،١خ ٍ٬اٯيٝات ايد كساي،١ٝكـس،٠
ٚاضـتبداٍ ايجكافـ ١ايكبًٝـٚ ١ايعٓـف ٚاٱزٖـاإ بجكافـَ ١دْٝـٚ ،١يٓٝـَ ،١تش ٸ
تعتُــد ا٭ســصاإ ايطٝاضــٚ ١ٝاْ٫ت ابــات يسٜــل يًطــًڀٚ .١ايت ًــ ٞعــٔ َسانــص
ايك ٣ٛاملٛاش ١ٜيطًڀ ١ايدٚيَُٗ ،١ا ناْ َؿادز غسعٝتٗا ،د ١ٜٝٓأ ٚقبً.١ٝ
خاَطا٬َ :سك ١ا٫ضتبداد ٜٔايطٝاضٚ ٞايد ، ٜبهـٌ

ًٝاتُٗـاٚ ،فكـ

ممازضاتُٗاٚ ،يسٜك ١تٛظٝفُٗا يًُفـاٖ ِٝاملًتبطـ ١يًتػـٜٛؼ عًـٚ ٢عـ ٞايٓـاع.
خاؾــ ١ا٫ضــتبداد ايــد ٜايــرٜ ٟعــد عَ٬ــ ١فازقــ ١يف ايت ًــف اذتكــاز ،ٟ٭ٕ
ايدٚ ٜٔفكا يًُٓڀل ايكسآْٜ ٞطًب ا٫ضتبداد غسعٝت٘.
ضادضــا :ايككــا ٤عًــ ٢زٚج ايتطــً ِٝايــف تتؿــف بٗــا غــعٛبٓا ،فٝهــسٸع
ايتطــً ِٝارتسافــٚ ١ايَ٬عكــٚ ،ٍٛايت ًــ ٞعــٔ ايعكــٌ ٚبٗــرا طتطــس أٖــِ أدٚات
ايتشدٜح اذتكاز ٖٛٚ ٟايٓصع ١ايعكً ٫ٚ .١ٝهٔ ايككا ٤عً ٢زٚج ا٫ضتطّ٬
إ ٫بطسٜإ ْصع ١ايػو بك ،٠ٛعٝح تؿب ًَه ١يد ٣مجٝع أبٓا ٤ايػعب.
يكد قاَ سكاز ٠ايغـسإ عًـ ٢ايػـوٚ ،نـإ بداٜـ ١ايٓٗكـ ١غـها ادتـاج
فكــا ٤املعسفــَٚ ١ؿــادزٖاٚ ،شيــصٍ مجٝــع ايٝكٝٓٝــات املٛزٚثــٚ ١املهتطــب ،١ثــِ
اخكـــعٛا نـــٌ غـــ ٞيًتذسبـــٚ ١ايبشـــحٚ .بكـــ ٢ايػـــو ٜـــدفعِٗ با ـــا ٙايبشـــح
ٚايتٓكٝــب عــٔ اذتكٝكــ ،١فًــِ عتــدِٖ ٜكــي َڀًكــا .بُٓٝــا سٝاتٓــا سكــٌ ًَغٸــِ
بٝكٝٓٝــات ٜ ٫طــُ يــو اجملتُــع بايتػــهٝو بٗــا ،بــٌ زمبــا ٜعسٸقــو ايػــو إىل
ايكتٌ َٔ قبٌ املتصَتي ٖٞٚ .سايَ ١ست بٗا أٚزبا ثِ

اٚشتٗا ،بعد ؾـساي َسٜـس

َع ايهٓٝط.١
ٚايغسٜب ست ٢ايٛقـا٥ع ايتازغتٝـٜ ٫ ١طـُ يـو عٓـدْا َكازبتٗـا ٚايبشـح عـٔ
سكٝكتٗــاٚ ،إمنــا عًٝــو ايتطــًٚ ِٝاٱ ــإ بٗــا َڀًكــا ٚفكــا يعكٝــد ٠ايعــٛاّٚ .إيچــا
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ــدْا ْتفــاخس بأغــٝا ٤صتٗــٌ

سكٝكتٗاٚ ،طتػَ ٢كازبتٗا خٛفا َٔ اْهػاف شٜفٗا ،فتٓٗـاز آَايٓـا يف قـُإ
ايطعاد ٠ا٭خسٜٚ ،١ٜٚتصيصٍ ٜكٓٓٝا باستهاز اذتكٝك.١
َٔ ٖرا املٓڀًل ضتٔ عادَ ١اض ١ملسادع ١ثٛابتٓا َٚك٫ٛتٓا ٚتساثٓا ٚفهسْا
ٚثكافتٓا ،عجا عـٔ َؿـادز قٛتٗـا ٚتػـ ٝـ ْكـار قـعفٗاَٚ .ڀـايب ٕٛبتذدٜـد
زٜ٩تٓـا يًشٝــاٚ ٠املـٛت ٚاٯخــسٚ ،٠ع٬قــ ١اٱْطـإ مبــا سٛيـ٘ٚ .ايعــٛد ٠إىل َؿــادز
ٚعٓٝا ٚتفهريْا ،يف ق ٤ٛايٛاقعٚ ،حته ِٝايعكٌ يف قسا ٠٤ايرتاخ َٚؿادز.ٙ
ضادضــا :اذتــد َــٔ ضــًڀ ١ايــرتاخٚ ،اعتبــازٙ

سبــ ١تازغتٝــ ١بػــسٚ ،١ٜعــدّ

سٜـــدَ ٙـــٔ تازغتٝتـــ٘ أ ٚبػـــسٜت٘ٚ ،ا٭خـــر بٓ ـــس ا٫عتبـــاز ظسٚفـــ٘ ايصَاْٝـــ١
ٚاملهاْ ١ٝاملغاٜس  ٠ي سٚفٓـا َـٔ مجٝـع ادتٗـات ،فـٜ ٬ؿـ اضـتفتا ٤املـٛت ٢سـٍٛ
قكاٜا ختؿٓا َٔٚ ،ارتڀأ ايًذ ٤ٛهلِ يف َعسف ١ساقسْا َٚطـتكبًٓاٚ ،ايهـف
عٔ فس

أسهاّ دست ٚفل غسٚر ختتًف عٔ غـسٚيٓا .يٮضـف

ـد ايـرتاخ

ايٝــ ّٛسانُــا عًــ ٢عكًٝــ ١ايٓــاعٜ ،طرتغــد ٕٚبــ٘ ٜٚفرتقــ ْ٘ٛضــًڀ ١فٛقٝــ١
َكدض ٫ٚ .١قدض ١ٝيرتاخ بػس ،ٟبٌ َٖ ٞعازف تازغت .١ٝإٕ دت ٤ٛايٓاع يًرتاخ
عً ٢سطاإ ايعكٌ ٜعد نازثـ ١سكـاز ،١ٜفـايعً ّٛتڀـٛزت تڀـٛزا ٖـاٚ ،٬٥باتـ
أضــباإ اي ــٛاٖس َعسٚفــَٚ ١ػ ؿــٚ ،١ايــرتاخ ٚيٝــد ب٦ٝتــ٘ َٚسسًتــ٘ ايتازغتٝــ،١
فهإ ٜٗتد ٟبايغٝب نُؿدز ٚسٝد يًُعسفَ ،١ع قدضَ ١ٝعازف٘ .يهٔ ا٭َـس
قـ ـ د تغـــري بعـــد َعڀٝـــات ايعًـــٚ ّٛايهػـــٛفات املعسفٝـــ ١اهلاً٥ـــٚ ،١بـــات يًعكـــٌ
َسنصٜت٘ ست ٢يف فِٗ ايد.ٜٔ
ضابعا :إعاد ٠فِٗ ايدَ َٔ ٜٔؿـدز ٙا٭ضـاع يبٝـإ سـدٚدَٚ ،ٙـد ٣ع٬قتـ٘
بايطٝاضٚ ١ا٫قتؿاد ٚايطًڀٚ ١اذتهَِٚ .عسفَ ١د ٣غسع ١ٝضًڀ ١زدٌ ايـدٜٔ
اير ٟزاج ٜفس

ٜ٫ٚت٘ ٚقَُٛٝت٘ عً ٢ايػعب ٚايكاْ ٕٛباضِ ايد .ٜٔفٓكد املباْٞ

ايف تك ّٛعًٗٝا  ١ٜ٫ٚزدٌ ايدٗ ٜٔد يسٜ٩ـ ١ددٜـد ٠يًـدٜٚ ،ٜٔكـع زدـٌ ايـدٜٔ

متاهات الحقيقة ()1

138

يف ْؿــاب٘ ايــد ، ٜبعــد اذتــد َــٔ رــددٚ ٙضــًڀت٘ ،نُــا ضــته ٕٛاملفــاِٖٝ
ايدٜٝٓـــــٚ ١اقـــــش ،١تـــــأب ٢ا٫ضـــــتغ ٍ٬أ ٚتٛظٝفٗـــــا ملؿـــــاذت٘ ايػ ؿـــــ ١ٝأٚ
اٯٜدٜٛيٛد.١ٝ
ثآَا :ايهف عٔ أددت ١ايدٚ ،ٜٔتفع ٌٝايبعد ايجٛز ٟفٚ ،٘ٝاضكار أسداخ
املاقــ ٞعًــ ٢اذتاقــسَٚ ،عاقبــ ١اذتاقــس يسٜــس ٠املاقــ ٫ٚ( ،ٞتــصز ٚاشزٚ ٠شز
أخسٖٚ .)٣را ٜتڀًب إعاد ٠ايٓ س يف يسٜك ١إسٝا ٤املٓاضبات ايدٚ ١ٜٝٓايتازغت،١ٝ
َٚا ٜؿـاسبٗا َـٔ غـعازاتٚ ،خڀابـات ثكافٝـٚ ١دٜٝٓـٚ ١ضٝاضـ .١ٝفڀسٜكـ ١إسٝـا٤
املٓاضبات َٚا ٜسافكٗا ٪ٜثس  ٫غعٛزٜا يف ٚع ٞايفسد ْٚ ،ست٘ يًشٝاٚ ٠املطتكبٌ.
بٗـــرا هـــٔ شعصعـــ ١ايفهـــس ٠اذتانُـــٚ ١خً ًـــ ١أضطـــٗا ،بعـــد تعسٜـــ١
قدضٝتٗا ،يٓكع سدا يطًڀتٗا يف تٛد ٘ٝايٛعٚ ،ٞحتدٜـد َطـازات٘ ،ايـف ياملـا
تأت ٞيؿاط ارتسافٚ ١ايَ٬عكـٚ ٍٛتهـسٜظ ضـًڀ ١زدـٌ ايـدٚ ٜٔزدـٌ ايطٝاضـ١
ٚغٝق ايعػري ،٠عً ٢ايكد َٔ ايتڀٛز اذتكاز.ٟ
إٕ زٚج اْ٫كٝــاد يــد ٣ايفــسد ايعساقــ ٞتــجري ايدٖػــٚ ١ا٫ضــتغساإ ،فٝبــايغ يف
تكــدٜظ قٝــاد ٠زدــٌ ايــد ٜٔأ ٚايعػــري ٠أ ٚايطٝاضــ ،١عٓــدَا ٜٛادــ٘ ْكــدا ٜڀــٝ
بػسعٝتٗا .فٗٝسإ َٔ ايٓكد يًتكدٜظ ذتُاَ ١ٜسدعٝات٘ ،يرا ٜعد ايعكٌ ادتُعـٞ
ايطــًيب َعكــً ١سكٝكٝــ ١تٛادــ٘ ايبًــد سكــازٜا .فٓكــد زٚج اْ٫كٝــاد يــد ٣ايػــعب
َُٗ ١أضاض ١ٝيًُتٓٛز ،ٜٔغسٜڀ ١ايتـٛفس عًـ ٢بـدا ٌ٥تهطـب زٖـإ ايتشـسز َـٔ
أ ٟضــًڀ ١فٛقٝــٚ .١بايتــاي ٞإذا نــإ ايٓكــد املعــسيف نفــ ٬ٝبصعصعــ ١ايفهــس٠
اذتانُٚ ،١ا٭قـدز عًـ ٢تفهٝهٗـا ،بعـد فكـ شٜفٗـا ٚعـدّ قدضـٝتٗا ،فـإٕ
ْكد زٚج اْ٫كٝاد ايػسر ايجاْ ٞيف عًُ ١ٝحتسٜس ايعكـٌٚ ،إعـاد ٠تػـه ً٘ٝبعٝـدا
عٔ ٖاي ١ايتكـدٜظ ٚتصٜٚـس املفـاٖ ،ِٝنـ ٞـازع دٚز ٙيف إزضـا ٤قـ ِٝايتطـاَ
ٚبٓــا ٤زتتُــع َــدًْٜ ٞــيب يُٛســات ايػــعب بعٝــدا عــٔ تػـ ٝات شٜــف ا٭فهــاز
ٚايعكا٥د املؿڀٓع.١
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َٓـاٖر دزاضـ ١ٝتٓٗـٌ َـٔ َعڀٝـات ايعًـّٛ

اْ٫طــاْٚ ١ٝايعًُٝــ ١اذتدٜجــٚ ،١تعتُــد َٓــاٖر ٚيــسم تــدزٜظ سدٜجــ ،١رهچــٔ
ايڀايب َٔ ستانُ ١ا٭فهاز ٚاملفاٖٚ ،ِٝتغًٝب يغ ١ايعكٌَ ،ع ممازض ١ايٓكـد
ٚاملسادعــ .١بٗــرا هــٔ خًــل ْػــ ٧ددٜــد ٜتشُــٌ َطــٚ٪ي ١ٝايٓٗكــ ١اذتكــاز.١ٜ
فا٭فهـــاز عادـــ ١إىل ب٦ٝـــ ١ضـــً ،١ُٝتُٓـــٚ ٛتصدٖـــس يف أدٛاٗ٥ـــا ،فامل٪ضطـــات
ايتعًُٝٝــٚ ،١ا٭ناد ٝــات ايعًُٝــ ١تػــذع عًــ ٢تفعًٝــٗاٚ ،تٓػــٝڀٗا عًــ ٢مجٝــع
املطتٜٛات.
َٚـــا أدـــد ٙقـــسٚز ٠عادًـــ ١اٯٕ تهـــ ٜٔٛتٝـــاز ٚعـــ ،ٞتتكـــافس فٝـــ٘ دٗـــٛد
املطــتٓريٜ ،ٜٔفــس

ٚدــٛد ٙداخــٌ اجملتُــع ايعساقــَ ،ٞــٔ خــٚ ٍ٬ضــا ٌ٥اٱعـّ٬

املتاس .١تٝاز ٜتشً ٢بايػذاعٚ ١ا٫يتصاّٜ ،تـٛىل ْػـس ثكافـ ١ايعكْٝ٬ـ ١ايػـاًَ ١يف
مجٝع َٓاس ٞاذتٝا.٠
ٚأدــد يف ايفٓــٚ ٕٛضــَ ١ًٝــ٪ثٸس ،٠سٝــح اضــتڀاع أٚزبــا َــٔ خــ ٍ٬ايفــٔ
ٚاملطسجَٚ ،ا تٖ٬ا َٔ أدٚات نايطُٓٝا ٚاملرٜاي ٚايتًفاش تفذري ثٛز ٠فهس- ١ٜ
ثكاف ،١ٝضاُٖ يف بٓا ٤سكازتِٗ.
ٜهفــَ ٞعادتــُٖ ١ــ ّٛايٓــاع َعادتــ ١فٛقٝــ ١أ ٚاٱنتفــا ٤باضتعساقــٗا،
ٜٓٚبغــ ٞتٛظٝــف ٚضــا ٌ٥ا٫تؿــاٍ اذتدٜجــ ،١خاؾــ ١ايتُجًٝٝــٚ ١املطــسس ،١ٝيكــق
ثكافـــ ١تػــ ٸـ أضـــباإ ايت ًـــف ٚايفطـــاد ٚا٫ضتڀـــار ٚايتبعٝـــ .١فسمبـــا يكڀـــ١
تًفصْٜٝٛــ ١تــ٪ثس يف ادتُٗــٛز أنجــس َــٔ تــأثري أ ٟخڀٝــب أ ٚنتــاإ .أ ٚغـــعاز
تسص٘ بڀسٜك ١فٜٓ ١ٝفعٌ بايٛع ٞبػهٌ َ٪ثس ٚإظتاب.ٞ
ظتب ا٫ضتفاد َٔ ٠املٓاٖر ايعًُ ١ٝامل تؿ ١بايدعاٚ ١ٜايرتبٚ ١ٝايتعً ِٝملعسف١
ايڀسم ايٓادش ١يف َُٗ ١ايتٜٓٛس.
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عوزة للضرية الذاتية
 - 05نٝف سؿً عًٚ ٢ضـاّ (ايهازٜصَـا) يف ستبـ ١ادتُٝـع ٚأْـ تـدٜس
أن َ٪ضط ١ثكاف ١ٝأدب ١ٝعًُ ١ٝحت ٟٛخصٜٓـا َـٔ املتڀًبـات املػـسٚعٚ ١أسٝاْـا
غري َ ز٠؟.
ٚنٝـف تتشُــٌ أعبــا ٤تًـو ايتشــدٜات ٚايتذــاٚشات هلـرا املٛقــع ا٭يهرتْٚــٞ
ٚأْ تعاْٚ َٔ ٞخص دطدَ ٟصَٔ نُا ْعًِ؟
َٔ ِٖ ايعاًَ ٕٛاملتڀٛع ٕٛايرٜ ٜٔكفَ ٕٛعو يف ٖرا ايعٌُ املك ؟.43
َ سسبا با٭أل ا٭ضتاذ ايباسح ٚايهاتب ايكدٜس عبد ادتباز ْٛز،ٟ
ٚغـــهسا ملػـــازنت٘ ايكُٝـــ ١يف اذتـــٛازٚ ،ملػـــاعس ٙايٓبًٝـــ ١ايـــف أخذًـ ـ
سسٚيف ،فتبعجست أذتاْ ٫ ،ٞأدز ٟمباذا أدٝب...
ٜطـــعدْ ٞدـــدا زقـــانِ ،خاؾـــ ١ايڀبكـــ ١املجكفـــ ١ايـــف تعـــَ ٞـــا تكـــ،ٍٛ
ملٛقٛعَ ١ٝكاٜٝطٗا غايبا ،زغِ إٔ زقا ايٓـاع غاٜـ ٫ ١تـدزى .فػـهسا يٛضـاّ
(ايهازٜصَا) يف ستب ١ادتُٝع ،إْٗا غٗادٚٚ ٠ضاّ ضأفت س بـ٘ داُ٥ـا َـٔ َجكـف
ٚناتــب ٚباســح دــدٜسٚ .أرٓــ ٢إٔ أنــَ ٕٛؿــداقا سكٝكٝــا يػــٗادت٘ .ستبــ١
ادتُٝــع نٓــص مثــيٜ ،عڀــ ٞيعًُــو َعٓــٚ ،٢قُٝــٚ ،١دٜٓاَٝــ١

عًــو تٛاؾــٌ

َطريتو بجكٚ ١س ١ٜٛٝأن ٚ .أقؿـد باوبـَ ١ـا ٖـ ٛأٚضـع َـٔ اخـت٬ف ٚدٗـات
ايٓ س ايف ٖ ٞأَس يبٝع ،ٞفأْا أسب ا٭ؾدقا ٤زغـِ اخـت٬ف ٚدٗـات ايٓ ـس،
ٚتكايع اٯزا.٤
أځٕٵ ٜٴشبو ايٓاع ،دي ٌٝتفاعًـِٗ اٱظتـابَ ٞـع يسٚساتـو َٚػـازٜعو بكٓاعـ١
عايٚ ،١ٝقد ٜتٛص ٕٛيف زأٜو أفكـا ددٜـدا ٯَـاهلِ َٚطـتكبًِٗ .أ ٚظتـد ٕٚفٗٝـا
ؾد ٣اذتكٝك ١ايف غٝٸبٗا ادتٌٗ ٚشٜف املعتكدات ارتاي٦ـ ٫ٚ .١غتفـَ ٢ـا ٜـ٬شّ
 - 43ا٭ضتاذ عبد ادتباز ْٛز :ٟناتب ٚباسح  /ايطٜٛد.
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ٖرا اذتب َٔ اْڀباي إظتـاب ٞعـٔ إْطـاْ ١ٝاٱْطـإ ٚخٴًكـ٘ ٚأضـًٛإ تعاًَـَ٘ .ـٔ
ٖٓــا أعتكــد إٔ ســب ايٓــاع ٚضــاّ ٜــدع ٛيًف ــس ٚا٫عتــصاش ،فػــهسا يهــٌ َــٔ
أســب  ،فكــد أدَٓ ـ ســبِٗ ستــ ٢غــدا ــاشز دَــَٚ ٞػــاعس ،ٟأتًُٸــظ َــا ٖــٛ
َك ٤ٞف ،ِٗٝ٭ٖتد ٟب٘ يف تك ِٜٛضًٛنٚ ،ٞأفهازٚ ،ٟاْڀباعات.ٞ
أسٝاْــا ٜــٛد ؾــاسب املػــسٚي إٔ ٜعــسف ؾــدَ ٣ػــسٚع٘ يف ْفــٛع اٯخــس.ٜٔ
فػهسا يباقات املػاعس ايـف أغـدقتٗا عًـ ٢أخٝـو ٚضـَ٬ا يكًبـو املفعـِ بـايٛد
ٚايؿــدمٚ ،أرٓــ ٢إٔ أنــَ ٕٛؿــدزا يطــعاد ٠اٯخــس ،ٜٔفُٓتٗــ ٢ايطــعاد ٠إٔ
ته ٕٛضببا يطعادتِٗ.
َبــد ٞ٥يف اذتٝــاٚ ٠يف عًُــ :ٞإٕ ا٫ســرتاّ ضــٝد ايع٬قــٚ ،١ســل اٯخــس إٔ
حترتّ زأٚ ،ٜ٘تدافع عٔ سك٘ زغِ اخت٬ف ٚدٗات ايٓ س ٚ ،هٔ يًتطـاَ إٔ
ظتُعٓــا ٜٚك ـسٸإ َػــاعسْاٖ .ــر ٙايطٝاضــ ١يف ع٬قــات ٞناْ ـ َٚاشاي ـ ْادشــ١
َٚجُسٚ ،٠تس ٣بعٓٝـو سذـِ ايتٓـٛٸي ايفهـسٚ ٟايجكـايف ٚايعكٝـد ٟعًـ ٢ؾـفشات
املجكــف ،فٗــٜ ٛعهــظ ؾــف ١سكــازٜ ١ٜتطــِ بٗــا نتٸابٓــا ٚقسٸاْ٩ــا َــٔ ايطــٝدات
ٚايطــاد ،٠فتذــد سكــٌ ايتعًٝكــات سكــٌ ستبــٚ ١اســرتاّٚ ،تبــادٍ ٚدٗــات ايٓ ــس.
ٖٚــرا َــدعا ٠ي٬فت ــازٚ ،أْــا ضــعٝد دــداٚ ،أرٓــ ٢إٔ تهــ ٕٛايتعًٝكــات أنجــس
ثسا َٔ ٤أدٌ بًٛز ٠أفهاز َٚفاٖٚ ِٝزَ ٣٩تذدد.٠
يكــد أفطــدت ا٭ٜــدٜٛيٛدٝات ٚايتعؿــب ٚايڀا٥فٝــٚ ١ايفٗــِ ارتــاي ٧يًــدٜٔ
ايع٬قات ا٫دتُاعٚ ،١ٝسٌ اذتكـد ٚايتٓابـر بـدَ ٫ـٔ اذتـب ٚايتطـاَ  .فـاملجكف
َــــدع ٛيًتذــــسد ٚعــــدّ اضــــكار قٓاعاتــــ٘ ايفهسٜــــٚ ١ايعكٝــــد ٠عًــــ ٢ع٬قتــــ٘
ا٫دتُاعٝـٚ ،١ايبشـح عـٔ َطـاسَ ١ػـرتن ١يًتفـاِٖ َـٔ أدـٌ عـٝؼ َػــرتى،
ٜكُٔ يًذُٝع ناٌَ سكٛقِٗ بأَٔ ٚأَإ .نِ ٖ٪َ ٛمل إٔ ٜٓشـدز املجكـف إىل
َطتَ ٣ٛت ًف عً ٢ؾـفشات ايتٛاؾـٌ ا٫دتُـاع ٞبفعـٌ ؾـساي اٱٜـدٜٛيٛدٝات
ايدٚ ١ٜٝٓاملرٖبٚ ١ٝايك .١َٝٛيهـٔ املجكـف نؿـشٝفَ ١ـا داَـ حتـتفت بـاسرتاّ
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ادتُٝــعَ ،ــا داَــ ايع٬قــ ١قاُ٥ــ ١بــي أفــساد ا٭ضــس ٠ايٛاســد ٠عًــ ٢ا٫ســرتاّ
املتبــادٍٖٚ .ــرا ٜٓ ٫فــ ٞاخـــت٬ف ٚدٗــات ايٓ ــس ،بـــٌ أمجــٌ َــا يف اذتـــٛازات
اخت٬ف اٯزا ٤س ٍٛقكَ ١ٝا.
نُا أغهس غٗادتو عل َ٪ضط ١املجكف نُػسٚي ثكايف يُٛج ،سُٓٝا
ٚؾفت٘ :بــ(أن َ٪ضطـ ١ثكافٝـ ١أدبٝـ ١عًُٝـ .)١فٗـٚ ٞضـاّ َـٔ ناتـب ٚباسـح
دــدٜس زافــل املجكــف َٓــر ضــٓٛات ٚزفــدٖا بتٓــٛي ْتاداتــ٘ ايكُٝــ .١بايفعــٌ املجكــف
نُ٪ضط ١خڀ خڀٛات نبريٚ ٠أثبت دداز ٠عً ٢ايطـاس ١ايجكافٝـ ١ايعسبٝـ،١
ضٛا ٤داخٌ أ ٚخازز ايد ٍٚايعسبٖٚ .١ٝرا يٗـد نتابٓـا َـٔ ايطـٝدات ٚايطـاد،٠
خاؾ ١إؾدازات املجكف ،فسمبا املجكف امل٪ضط ١ايٛسٝد ٠أٜ٬ْٚـٔ اضـتڀاع إٔ
تؿــدز زتُٛعــ ١نــبريَ ٠ــٔ ايهتــب ا٭دبٝــٚ ١ايفهسٜــٚ ١ايجكافٝــَٚ ،١ـــا شاٍ
عڀاٖ٩ــا َطــتُساٚ ،أَ ٍٚــٔ فــت بــاإ ســٛاز َفتــٛج ثــِ قًدتــ٘ َٛاقــع أخــس،٣
ٖٚهرا باق ٞا٭بٛاإ ٚايٓػايات.
أَــا عــٔ اغــتُاٍ املجكــف عًــ ٢خــصَ ٜٔــٔ املتڀًبــات املػــسٚعٚ ١أسٝاْــا غــري
َ ز ،٠نُا ع ت يف ض٪ايو ،فٗ ٛأَـس يبٝعـٚ ،ٞيعـٌ قـ ٠ٛاملجكـف نؿـشٝف١
ت ْفطــٗا َٓــر
ســس ٠يف اخــت٬ف ٚدٗــات ايٓ ــس ٚاســرتاّ اٯخــس .فــاملجكف أعــد ٵ
تأضٝطٗا ضاس ١يت٬ق ٞشتتًف اٯزاٚ ،٤صش بٗـاَؼ نـبري َـٔ سسٜـ ١ايـسأٟ
ٚايتعبري .ف صٜٗٓا املعسيف تسانِ ملٓذصات يٝـف ٚاضـع َـٔ املفهـسٚ ٜٔاملـجكفي
ٚا٭دباٚ ٤ايهتاإ ٖٛٚ ،دٗد نبري ٚقٝٸِ ،ساف ٓا عًٝـ٘ بعٓـاٚ ٤تعـب ستـ ٢بـات
ثس ٠ٚعًَ ٢طت ٣ٛامل٪ضطات ايجكافٝـٚ ١ايفهسٜـ،١

ـد ذيـو ٚاقـشا َـٔ خـٍ٬

إزداعــات ايهتــاإ ٚاملــ٪يفي يف نتابــاتِٗ ٪َٚيفــاتِٗ سُٓٝــا ٜػــري ٕٚيًُجكــف
نُؿدز تٛثٝك ،ٞممـا ٜعڀٗٝـا نؿـشٝفٚ ١آزغـٝف َؿـداق ١ٝتٛثٝكٝـٖٚ ،١ـرا
َِٗ ددا بايٓطـب ١ملػـسٚعٓا ايـرٜ ٟڀغـ ٢عًٝـ٘ ادتاْـب ايفهـسٚ ٟايجكـايفٚ ،يف
مجٝــع اجملــا٫ت ٫ .تــٓظ ادتٗــٛد امل ًؿــٚ ١زا ٤اذتفــاظ عًــ ٢اٯزغــٝف ،يهــٔ
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اٯزغـف ١مل ـايس غـري َتٛقعـٚ .١سُٓٝـا ٜتعـس

َٛقعٓـــا ٭ ٟخًـــٌ أ ٚاخـــرتام ،فـــأ ٍٚغـــٜ ٤ٞكًكــ ٖـــ ٛاٯزغـــٝف ٭ْـــ ٞأعـــسف
َهاْتـ٘ ٚدٚز ،ٙفــأسسف عٓـدَا أتعاقــد عًــ ٢تڀـٜٛس املٛقــع ،عًـ ٢قــبط عُــٌ
اٯزغٝف أ.٫ٚ
تعسق ـ املجكــف ٭نجــس َــٔ اخــرتام ٚنــدْا طتطــس أزغــٝفٓا َــسات عــد.٠
يهٔ  ٫أْط ٢اْ٫تهاضـ ١ايهـ  ٣عٓـدَا خطـسْا بـاخرتام املٛقـع يف ّ 9112
أزغٝفا نبريا ،تد يــج٬خ ضـٓٛاتَ ،ـٔ  ّ9116ضـٓ ١ايتأضـٝظ إىل .ّ9112
فهإ قسبَٛ ١دع ،١مل صتد هلا س ٬زغـِ نـٌ ادتٗـٛد املبرٚيـ .١ثـِ اضـتأْفٓا
ايعٌُ بُٗ ١ايؿدٜكات ٚا٭ؾدقا ٤اير ٜٔأسبٛا املجكف ٚمل ٜٓكڀعٛا عٔ ايتٛاؾٌ
َعٗــا ستــ ٢بــات اٯزغــٝف زآٖــا ٜٓــ ٤ٛعًُــ٘ ،بــٌ ٜٚسٖكٓــا َادٜــاَ ،ــع تٛاقــع
إَهاْٝاتٓا ايف ٖـ ٞقـسٜب ١املػـازٜع املطـتكً .١بـدأْا بآزغـٝف بطـٝط ،ناْـ
أدــس ٠ايطــسفس آْــراى ممهٓــ ،١أَــا اٯٕ فٓــدفع أقــعافا َكــاعف ١غــٗسٜا َــٔ
سطابٓا ارتاف ٫ٚ .أدزَ ٟت ٢تٓٗاز َكاَٚـٖ ١ـرا ايكـغط املـادٟ؟ يهـٓ ٚاثـل
بإذْ٘ تعاىل إٔ املجكـف ضٛٝاؾـٌ َػـسٚعَ٘ ،عـ ٞأَ ٚـع غـري .ٟفاملػـازٜع يٝطـ
غ ؿا بٌ ٖ ٞتسانِ خ ات َٓٚذصات َػرتن .١يرا يف مجٝع املٓاضـبات أْـٛٸٙ
يُٝـع ايهتٸــاإ ٭ْٗـِ زأع َــاٍ َػـسٚي املجكــف ،بٗـِ صتشـ َػـازٜع٘ٚ ،بٗــِ
ٜطــتُس ٜٛٚاؾــٌ يسٜكــ٘ .يهــٔ تٛاقــع اٱَهاْٝــات تبكــ ٢حتــدٜا خڀــريا ٜٗــدد
املػـازٜع ايػ ؿـ ،١ٝخاؾـ ١سُٓٝــا تتڀـٛز ٚتتطـع َٗاَٗـاَ ،ــٔ ٖٓـا فكـط ٜبــدٚ
ايكًل َػسٚعاٜٚ ،بك ٢سًِ ايتڀٛز أنجس ٖادطا.
أَــا قٛيــوٚ( :نٝــف تتشُــٌ أعبــا ٤تًــو ايتشــدٜات ٚايتذــاٚشات هلــرا املٛقــع
ا٭يهرتٚ ْٞٚأْ تعاْٚ َٔ ٞخص دطدَ ٟصَٔ نُا ْعًِ؟)..
أعبــا ٤ايؿــشٝفٚ ١امل٪ضطــ ١يٝط ـ بكًًٝــٚ ،١تــاز ٠حتتــاز دتٗــد اضــتجٓا،ٞ٥
فٗٓاى قاُ٥ـَ ١تابعـات غـري َٓ ـٛزٖٚ ،٠ـ ٞنـجري ٠يف تفاؾـًٗٝاٚ ،حتتـاز يٛقـ
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ي ٌٜٛعً ٢سطـاإ زاسـف ٚٚقـف َٚػـازٜع ٞارتاؾـ .١غـري إٔ قٓـاعف باملػـسٚي
تــدفع ملٛاؾــً ١ايعُــٌ زغــِ نــٌ اي ــسٚف ٚايتشــدٜات .أدــد ايٛق ـ قؿــريا،
َٗٚآَا نبريٚ ،٠حتدٜات اذتٝا ٫ ٠تٓتٗ.ٞ
ناْ أغد فرت ٠سسدَ ١ست خ ٍ٬عًُـ ٞيف املجكـف يف  00عاَـا ،عٓـدَا
نٓـ أزقــد يف املطتػــف 5 ٢أٜــاّ إضــبٛعٝا ،رتُــظ ضــٓٛات مبعــدٍ  3ضــاعات
حت دٗاش ايغطٌ ايهً ،ٟٛثِ أعٛد َسٖكـا َتعبـا ٫ ،أفٝـل إ ٫يف ايٝـ ّٛايجـاْٞ
ََُٗٛا مبتاعـب ٜـ ّٛغـد ،فػـهسا يهـٌ ا٭ؾـدقاٚ ٤ايؿـدٜكات ايـرٚ ٜٔقفـٛا
َعـــ ٞيف ستـــٓف ايؿـــش ،١ٝستـــٚ ٢اؾـــً املجكـــف يٗـــٛدِٖ املبازنـــ ١عًُـــٗا
ْٚػــايٗا ايٝــ ٫ٚ .َٞٛأتــرنس أْٗــا تٛقف ـ هلــرا ايطــببٚ .زمبــا ٖــرا ٖــ ٛايــٛخص
ايؿش ٞاير ٟأغست ي٘ يف ض٪ايو ايهس.ِٜ
يهٔ اذتُد

قبٌ أنجس َٔ ضٓ ١اَتدت ٜد ايسء ١يتٓتػً َـٔ عـراإ

ايغطٌ ايهً ،ٟٛبعد عًُٝـ ١شزي نًٝـ ،١تهًًـ بايٓذـاج ،أضـأٍ ا

تعـاىل إٔ

تطتُس يف عًُٗاٚ ،إ ٫فايعٛد ٠يًغطٌ ايهً ٟٛأغد َٔ املٛتَ ،ع تكدّ ايعُـس،
ٚتداعٝات ايؿش ١ايعاَ ١امل٬شَ ١ي٘ .إٕ ستٓ ١ايفػٌ ايهًٚ ،ٟٛايعذص ايهًٟٛ
غب٘ ايتـاّ ستٓـ ١نـبريٜ ٫ ٠عـسف عٓٗـا ايٓـاع إ ٫ايكًٝـٌ ،يكـد عاٜػـ شتتًـف
املسقـــَ ٢ـــٔ زدـــاٍ ْٚطـــاٚ ،٤مب تًـــف ا٭عُـــاز ،نـــإ اْٝٗ٫ـــاز ٚاقـــڀساإ
ايكــغطٚ ،عــدّ قــبط َطــت ٣ٛاملــاٚ ٤املًٛســ ١يف ايــدّ ؾــفات َ٬شَــ ١هلــ٤٫٪
املسق ،٢يهٔ َا غتفف ا٭مل َطت ٣ٛارتدَات املفعُ ١بإْطاْ ١ٝعاي َٔ ١ٝقبٌ
املُسقــي ٚاملُسقــاتَٚ ،طــت ٣ٛايٓ افــ ،١ستــ ٢مل تطــذٌ أ ٟسادثــ ١تًــٛخ يف
املطتػف ٢عً ٢اٱي٬م ،إقاف ١يًُتابع ١ايڀب ١ٝاملطتُس ،٠نٌ ٖرا غتفف َـٔ
أعبا ٤املس ٓ ٚ ،شِٗ آَ ٬يف ايػفا.٤
نٓ أقـڀس يًعُـٌ عًـ ٢دٗـاش ايهُبٝـٛتس ٚأْـا عًـ ٢ضـسٜس املـس

ٜٚـدٟ

َسبٛي ١دتٗاش ايغطٌ ايهً ،ٟٛست ٢أزٖل َٔ ايعٌُ بإؾبع ٚاسد َع اطتفـا
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ايكغط ٚاْٗٝاز ايك ٣ٛادتطد ،١ٜيه َكڀس ملٛاؾـً ١عًُـ ،ٞخاؾـ ١عٓـدَا
ضتتــاز دتٗــٛد إقــاف ،١ٝسٝــح اتطــُ تًــو ايفــرت ٠بايــرات سؿــٛبَ ١ػــازٜع
املجكف ،عًَ ٢طت ٣ٛاملًفاتٚ ،ا٫ضتڀ٬عاتٚ ،ادتـٛا٥س ٚا٫ؾـدازاتٚ ،ايٓكـد
ا٭دبٚ ،ٞشتتًف أبٛاإ اذتٛازاتٚ ،ادتـدٍ ايطٝاضـٚ ،ٞبـاق ٞا٭بـٛاإ .فايعُـٌ
نإ ٜكغط َٔ أدٌ َٛاؾً ١املجكف ْػايٗا عً ٢مجٝع املطتٜٛات .بٌ ٚأصتصت
زتُٛعـــَ ١ـــٔ َػـــازٜع ٞارتاؾـــٚ ١بايفعـــٌ أؾـــدزت يف تًـــو ايفـــرت ٠عـــددا َـــٔ
نتيب ،نُا قاّ ا٭ؾدقا ٤بعدد نبري َٔ ايٓػايات يف أنجس َٔ بًد.
يكد تعًُـ َـٔ ستـٓف ايؿـش ١ٝايؿـ َٚهافشـ ١ايٝـأع بايتفـاٚ ٍ٩ا٭َـٌ
ٚايعُــٌ ،زغــِ ٖــادظ املــٛت ايــر ٟزافكـ َٓــر نٓـ ٜافعــا ،عٓــدَا شزت ابٓــ١
عُــف ايــف ناْ ـ يبٝبــَ ١ػــسف ١عًــ ٢غسفــ ١ايغطــٌ ايهًــ ٟٛيف َطتػــف٢
ايريَٛى يف بغداد يف بدا ١ٜضبعٝٓٝات ايكسٕ املٓؿـسّٚ ،نـإ عـدد ا٭دٗـص،5 ٠
ٖٚــ ٞأدٗــص ٠قد ــٚ ١غسٜبــ ١يف تؿــُُٗٝا َٚتعبــٚ ،١ختتًــف نًٝــا عــٔ ا٭دٗــص٠
اذتدٜجٚ .١املسق :ِٖ ٢غاإ ٚاَسأٚ ٠يفٌ ،يهٓٗا ؾدَت سُٓٝـا ضـأيتٗا عـٔ
َطتكبًِٗ ،فـأخ ت بتٛقعٗـا ملـٛتِٗ ،فكايـ ٖـرا ضـُٛٝت بعـد ضـٓتيٖٚ ،ـرا
ضُٛٝت بعد ضٖٓٚ ،١ـرا تبكـَ ٢ـٔ عُـس ٙضـت ١أغـٗسٸ ...مل ٜفـازق ٖـرا املػـٗد
ايؿــادّ يــ ٍٛسٝــات ،ٞستــ ٢عػــت٘ سكٝكــ ،١فهٓـ أغــد َــا أخػــ ٢إٔ أؾــاإ
بفػٌ نً .ٟٛيهٔ ايعًِ تڀٛز ٚايـد ٍٚاذتسٜؿـ ١عًـ ٢غـعٛبٗا ،تطـع ٢داٖـد٠
رتــدَتِٗ َــٔ خــ ٍ٬أفكــٌ ا٭دٗــصٚ ٠ايسعاٜــ ١ايؿــشَ ،١ٝــع تعــايف ايٓــاع َــع
َػازٜع ارتري ٖٓا .فڀاملا أضأٍ ْفط ٞملاذا ْ ٫تُتع بجكاف ١ايتـ ي ملػـازٜع ارتـري
َــا عــدا املطــادد ٚدٚز ايعبــاد٠؟ عٓــدَا نٓ ـ ؾــغريا نٓ ـ أزقــب زدــَ ٬ــٔ
َـدٜٓتٓا ،نأْــ٘ ٜكڀــع َــٔ دطــد ٙعٓـدَا ٜتـ ي يفكــري َطــهي سُطــ ١فًــٛع
ٜٚدا ٙتس فإ...
عٓدَا ذٖب ٱدسا ٤عًُ ١ٝدساسٝـ ١يف َطتػـف ٢شزاعـ ١ايهًٝـٚ ١ا٭عكـا٤
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ايبػــس ١ٜاْدٖػ ـ ذتداثــ ١ا٭دٗــصٚ ٠اٖتُــاّ ايهــادز ايڀــيب ٚايؿــش ،ٞيهــٔ
يفـ اْتبــاٖ ٞؾــٛز ٠نــبري ٠يف بداٜــ ١ايكــايع ٭ســد ايػ ؿــٝات .فطــأي أســد
ا٭يبا َٔ ٤ا٭ؾدقا ٤ممٔ شازْ ،ٞقاٍ ٖر ٙؾٛز ٠ايػ ـ اير ٟت ي ببٓاٖ ٤را
ادتٓاج ٚيُٝع أدٗصت٘ اذتدٜج ١بعد غفا َٔ ٘٥ايعذـص نًـٚ ...ٟٛنٓـ أغـاٖد
املسقــ ٢نٝــف ٜتعــاف ٕٛبعــد شزاعــ ١ا٭عكــا ٤ايبػــسٚ ١ٜأتــرنس ؾــدٜكا َــات
بطبب إُٖاي٘ يًغطٌ ايهً .ٟٛنُـا قـسأت زضـا ٌ٥٭سـد ايهتـاإ عتـدٸخ فٗٝـا
ؾدٜك٘ عٔ ثكت٘ ايعاي ١ٝبأسد ايؿاذتي اير ٟضٝعاجل نًٝت٘ ب ٬ساد ١إىل أٜـ١
عًُ ١ٝدساسٚ ..١ٝيهٓ٘ َا شاٍ َسابڀا يف املطتػفَٓ ٢ر ضٓٛات يٖ .١ًٜٛرا ٖٛ
ايت ًف ٫ٚ ،غـو عٓـد ٟإٔ ا٭َ ٍٚـات آمثـا سُٓٝـا فـسر بؿـشت٘ .يٮضـف زٚج
ارتساف ١تطتٛئ غعٛبٓا سدا تطتغ عٔ َعڀٝات ايعً ّٛاذتدٜج.١
َتاعب اذتٝا ٠مل تٓت٘ عؿٛي ٞعً ٢نً ١ٝددٜد ،٠فكبـٌ عـاّ نٓـ أتـابع
عًَُٚ ٞػازٜع ٞبٓفط ١ٝستڀچُٚ ١أْا أزقب شٚدف  ٖٞٚتٓـ ٤ٛمبسقـٗاٚ ،ختڀـٛ
ضسٜعا ضت ٛعاملٗا ا٭بد ،ٟست ٢إذا عسد زٚسٗا ايٓك ١ٝغعست باْٗٝاز سكٝك،ٞ
تًــو املــسأ ٠ايــف سسؾ ـ عًــ ٢ضــعادت ٞمبجايٝــَٓ ١كڀعــ ١ايــٓ ري ،ستــ ٢ناْ ـ
حتذب ع نٌ تفاؾ ٌٝايعا ١ً٥خٛفا عً ٢ؾشفٚ ،تك ّٛيُٝع ايٛادباإ ب٬
نًٌ أٚ ،ًٌَ ٚبؿ ٖا ٚسًُٗا حتكل َـا سككتـ٘ يف سٝـات ،ٞفهاْـ تـٛفس يـٞ
نــٌ َــا ٜطــاعد عًــَٛ ٢اؾــً ١عًُــٚ ٞيــ ٛعًــ ٢سطــابٗا .زسًـ بعــد إٔ ًَهـ
ايكًٛإ بأخ٬قٗاٚ ،دعُٗا ضٓٛات يًٜٛـ ١ملػـازٜع ارتـري ٚامل٪ضطـات ايتعًُٝٝـ،١
خاؾ ١سُٓٝا تبٓ زتُٛعٜ َٔ ١تاَ ٢ايعسام ايغازم باؤ ٚايعراباتٚ ،ايفكٌ
يف صتاج َػازٜعٗا ثك ١ايٓاع بٗـا .يـرا أغـست يف اذتًكـ ١ا٭ٚىل َـٔ ٖـرا اذتـٛاز
إىل ضبب تأد ً٘ٝيطٓ ١ناًَٚ ،١نإ املكسز إدسا ٙ٤ملٓاضبَ ١ـسٚز عػـس ضـٓٛات
عً ٢تأضٝظ املجكف.
اذتٝاَ ٠تاعب ٜا ضٝد ،ٟفٓٝبغ ٞقٗسٖا بايؿ ٚا٭ٌَ َٛٚاؾًَ ١طٚ٪يٝاتٓا
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ايتازغت .١ٝاملجكف غ ـ َطه ٕٛبٗـِٸ ا٫ؾـ٬ج ٚايتغـٝريٚ ،ايعُـٌ ٚايتڀًـع إىل
َطتكبٌ أفكٌ ،فٗ ٛيٝظ غ ؿا عادٜا نٜ ٞتٛقف عٓد َتاعب اذتٝا.٠
أسٝاْــا تٓكؿــ ايعبــاز ٠سُٓٝــا أؾــف ا٭ؾــدقاٚ ٤ايؿــدٜكات ممــٔ تبٓــ٢
املجكف ،ستٚ ٢اؾً يسٜكٗا ٚمل تتٛقف زغـِ نـٌ ايتشـدٜاتٖٚ .ـِ نـجري،ٕٚ
أذنس أصا ِٖ٤يف نٌ عـاّ عٓـدَا أتٛقـف ملٓاضـب ١ؾـدٚز املجكـفٚ .أٜكـا ٖٓـا
أتكدّ يص ٌٜايػهس يهٌ َٔ بـرٍ دٗـدا أ ٚضـاعد املجكـف بػـهٌ َباغـس أٚ
غري َباغس ن ٞتٛاؾٌ يسٜكٗا .فاملجكف ٖ ٞزتُـٛي نتابٗـاٚ ،قساٗ٥ـاٖٚ ،ـٞ
دٗد َػرتىٜ ،تڀًع ملطتكبٌ أفكٌ.
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التحزبة األزبية
 - 00يكد يسق أبٛابا نجري ،٠فٌٗ دسبـ أبـٛاإ ايػـعسْٚ ،عًـِ أْـ٘ َـسآ٠
ايسٚج ٚتسمج ١شتتؿس ٠يف أختصاٍ ا٭زٖاؾات ايطٛضٛٝيٛد ١ٝادتُع١ٝ؟.44
 يد ٟستا٫ٚت أدب ١ٝيف ايكؿ ١ايكؿريٚ ٠قؿٝد ٠ايٓجس أ ٚايٓـ املٓجٛز،
ٚمل أسرتف ايهتابـ ١ا٭دبٝـ ١بعـد .فُذُـٛي َـا نتبتـ٘  ٫ظتعـٌ َـ أدٜبـا
بــاملعٓ ٢ا٫ؾــڀ٬سٖ .ٞــ ٞأفهــاز َٚػــاعس تٓطــاإ فذــأ ،٠فأنتبٗــا َدٖٛغــا
سُستٗا ،أيازد ظًـٖٚ ٞـٜ ٛتكًـب يف عـٛامل ضـاسس .٠ناْـ أفهـازا ٚتـأَ٬ت
اْطـاب تسضــِ َ٬ستٗـاٚ ،تعـ عـٔ ذاتٗــا ،فاضتشطـٓٗا قساٖ٩ــاٚ ،أثٓـ ٢عًٗٝــا
أخس ،ٕٚفشؿدت نجريا َٔ ايتعًٝكات ا٫ظتاب ٫ٚ ،١ٝغتً ٛبعكٗا َٔ ايٓكد بٌ
ست ٢ايٓكد ايطًيب.
بعــض َــا نتبـ تٴــسدِ يًغــات أخــس ،٣ناٱْهًٝصٜــٚ ١ا٭ملاْٝــٚ ١ايفسْطــ١ٝ
ٚايهسد .١ٜنُا ؾدز عدد َـٔ ايٓؿـٛف قـُٔ نتـب اغـتًُ عًـْ ٢ؿـٛف
أدبٝـــَ ١رتمجـــ ١إىل ايًغـــتي اٱْهًٝصٜـــٚ ١ا٭ملاْٝـــ .١نُـــا يف تسمجـــات ا٭ضـــتاذ
ايـــدنتٛز بٗذـ ـ عبـــاع إىل ا٭ملاْٝـــٚ ،١تسمجـــات ا٭ضـــتاذ ٠ايـــدنتٛز ٠أْعـ ـاّ
اهلامش ٞإىل ا٭ْهًٝص.١ٜ
نُا س  ٝزتُٛع ١ايٓؿٛف بكسا٤ات ْكد ،١ٜتٓاٚيتٗا َٔ شٚاٜا َتعدد،٠
ٖٚرا غَ ٤ٞفسج ،خاؾ ١عٓدَا ٜه ٕٛايٓاقـد دـدٜساَٛ ،قـٛعٝا ٫ ،ظتاَـٌ،
فتكف َـٔ خ٬هلـا عًـْ ٢كـار قـٚ ٠ٛقـعف ْؿٛؾـو ،فهـٌ قـساٖ ٠٤ـ ٞإقـاف١
ٚانتػاف ٜٗتد ٟب٘ ايهاتبٚ ،نـٌ قـساٖ ٠٤ـ ٞزسًـ ١قـ ٤ٛيف خًذـات ايـٓـ
َٓٚشٓٝات٘ ،فايٓاقد اذتؿٝف ٜطًط ايكـ ٤ٛعًٗٝـاٜٚ ،كَٗٛـا بأضـًٛب٘ ايٓكـد،ٟ
فته ٕٛقسا٤ت٘ إقاف ١سكٝك ١ٝيًٓـ.
 - 44ا٭ضتاذ عبد ادتباز ْٛز.ٟ
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ٚيعـٌ َــا ٜبعـح عًــ ٢ايف ـس ٚؾــ ٍٛزضـاٚ ٌ٥تكُٝٝــات َـٔ غ ؿــٝات ْكدٜــ١
نبري ،٠بٌ زَٛش يف ايٓكد ا٭دبـ ،ٞستـ ٢أغـاز بعكـِٗ إىل ٚدـٛد بؿـُ ١خاؾـ١
فٗٝا ٫ .أس ب اٱفؿـاج عـٔ أصـا .ِٗ٥٭ْـ ٞمل اسـرتف ا٭دإ ٭تفـاخس بٗـا عًٓـا،
ٚأزفــض تؿــٓٝف ٞعًــ ٢ا٭دبــا ٤نــ ٫ ٞختتــٌ َــٛاش ٜٔايتكٝــٚ ،ِٝحتــٌ فٛقــ٢
زتاْٝــ ١ا٭يكــاإ .يهــٓ أغــهسِٖ غــهسا دــص ٬ٜسُٓٝــا انتػــفٛا ايبعــد
ا٭دب ٞأ ٚاٱبداع ٞيف ْؿٛؾ .ٞايسأ ٟايٓكدٜ ٟكٛٸّ ايٓـ٪ٜ ،غـس عًـ ٢ثغساتـ٘،
ٓ شــ٘ َػــٗدا تأًٜٝٚــا ،تــازٜ ٠تفادــأ ايهاتــب بــ٘ فٝكــع٘ عًــ ٢املطــاز ايؿــشٝ
سُٓٝا ٜ ٫هابس ٜٚأخر ٙغسٚز ايهتاب.١
يــد ٟزغبــ ١يف نتابــ ١زٚاٜــ ،١عــٔ أســداخ عػــتٗاٚ ،نٓـ غــاٖدا عًٗٝــا،
بعكٗا مل ٜڀًع عًٗٝا غري .ٟيهٔ ٌٖ ٜطُ ايٛق بريوٖٚ ،ـ ٛنـايص٥بل ٜفـس
َٔ بي أؾابعٞ؟ .املػازٜع ايهتابٝـ ٫ ١تٓتٗـٚ ٞتبكـ ٢يُٛسـات َرتٚنـ٘ يًـصَٔ
ٚنساٖات اي سٚف ايصَاْٚ ١ٝاملهاْ.١ٝ
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االشرتانية العلنية
 - 03إٕ إصتاشاتو ايفهسٚ ١ٜايبشج ١ٝثسٸٚ ،٠تسقـ ٢يًُٛضـٛع ١ٝنُـا قـسأت
بڀاقتو ايػ ؿ ،١ٝسٝح اغتغٌ َادد ايغسبا ٟٚيف زتا٫ت عدٜـد ،٠خؿٛؾـا
يف ْكد ايفهس ايدٚ ، ٜاذتسنات اٱض ،١َٝ٬فُا ٖ ٛزأٜو:
با٫غرتان ١ٝايعًُ١ٝ؟
ٚاذتسنات ايٝطاز ١ٜيف ايتأزٜق اٱضَٞ٬؟
ٚاذتساى ادتُاٖري ٟايرٜ ٟػازى ف ٘ٝايٝطاز ايد كساي ٞايعساق،ٞ
يف َعادت ١ايغح ايطٝاضٚ ٞايتبا ٜٔايڀبكٞ؟.45.
 ايطــ٪اٍ ٜتشــس ٣قــدز ٠ا٭َجًــ ١ايج٬ثــ ١عًــَ ٢هافشــ" ١ايغــح ايطٝاضــٞ
ٚايتبا ٜٔايڀبك "ٞنُا دا ٤يف ْٗاٜت٘،
فٓٝبغــ ٞايتفؿــَ ،ٌٝــٔ أدــٌ إدابــَٛ ١قــٛع ،١ٝتطــاِٖ يف َعادتــ ١تــسدٟ
ا٭ٚقــايٚ .قــد ٜػــ ٞايطــ٪اٍ أٜكــا إٔ ا٭ضــتاذ ايهــس ِٜدعــٌ ايتفــاٚت ايڀبكــٞ
َڀًكا ضببا يًغح ايطٝاضٚ ٞايفطادٖٚ ،را َا تـرٖب يـ٘ املازنطـ ١ٝيف تعًًٝـٗا
يًُػهً ١ا٫دتُاع.١ٝ
ايغح ايطٝاض ٞضبب٘ داُ٥ا فطـاد ايطـًڀٚ ،١ا٫ضـتبدادٚ ،تفػـ ٞايطـسقات
ٖٚــدز املــاٍ ايعــاّ بتٛايــ ٪قــاْٚ ،ْٞٛاْعــداّ ا٭َــٔٚ ،تسادــع ايػــعٛز ايــٛي ،
ٚتسضٸــق ايڀا٥فٝــٚ ،١اواؾؿــٚ ،١دضــتٛز ١ٜايهٝاْــات ايطٝاضــ ١ٝعًــ ٢سطــاإ
املٛايٓٚ ،١اْتػاز اوطٛبٚ ١ٝاملٓطٛبٚ ١ٝادتٌٗ ٚا٭َ.١ٝ
بُٓٝا ختتًف أضباإ ايتفاٚت ايڀبك ٞفتازٜ ٠ه ٕٛضبب٘ ،ايڀبك ١اذتانُ١
ٚا٭سصاإ ايطٝاض ١ٝاملتٓفر ٠سُٓٝا تطـتأثس بجـسٚات ايبًـد عًـ ٢سطـاإ ايڀبكـات
املطــشٛقَ ،١ــع ختًــ ٞايدٚيــ ١عــٔ زعاٜتٗــا ٚقــُإ سكٗــا يف ايعــٝؼ ايهــس،ِٜ
 - 45ا٭ضتاذ عبد ادتباز ْٛز.ٟ
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فتتفػــ ٢شتتًــف ادتــساٚ .ِ٥ختتفــ ٞايعدايــ ١ا٫دتُاعٝــٜٚ ،١تفــاقِ ايتفــاٚت بــي
أفــساد اجملتُــع ،ســدا تت٬غــ ٢فٝــ٘ ايڀبكــ ١ايٛضــڀ .٢فٗــ ٛأســد تــداعٝات فطــاد
ايڀبك ١اذتانُٚ ،١تتٛقف َعادتت٘ عًَ ٢هافش ١ايفطاد ٚادتس .١
ٚتازٜ ٠ه ٕٛاقتؿـاد ايدٚيـ ١اقتؿـادا زأصايٝـاٜ ،تكـٛٸّ بايتفـاٚت ايڀبكـ،ٞ
ٜٚتشهِ ب٘ زأع املاٍ ،فٝه ٕٛايتفاٚت دص٤ا َٔ ته ٜٔٛاجملتُع.
بٌ ست ٢يف ايد ٍٚغـري ايسأصايٝـ ١مثـ ١تفـاٚت يبكـ ٞيهٓـ٘ َعكـ ٍٛعٓـدَا
تٛفچس ايدٚي ١قُاْا عتفت يٲْطـإ سٝجٝتـ٘ ٚنساَتـ٘ٚ .أْـ يف ايطـٜٛد ٚأْـا يف
أضرتايٝا ٚنْ٬ا ٜعٝؼ يف ظٌ ْ اّ زأصـايٜ ،ٞهـسٸع ايؿـساي أ ٚايتٓـافظ أٚ
ايتفاٚت ايڀبك ٞاٱظتاب ،ٞعٓدَا ٜفت ايباإ عًـَ ٢ؿـساع ٘ٝيًتڀـٛز ٚايتٓـافظ
اذتــسٚ ،اٱزتكــا ٤سكــازٜا مبطــاعد ٠ايدٚيــ .١فــٜٛ ٬دــد فطــاد َــاي ٞأ ٚإدازٟ
ٜــٓعهظ ضــًبا عًــ ٢ايػــعب ،سُٓٝــا تهــ ٕٛايدٚيــَ ١طــٚ٪ي ١عــٔ تــٛفري اذتــد
ا٭دْــَ ٢ــٔ ايعــٝؼ ايهــسَ ِٜــع قــُإ ادتُــاعٚ ٞؾــش ٞدتُٝــع أبٓــا ٤ايػــعب.
فٗرا ايٓٛي َٔ ايتفاٚت ايڀبكـ ٞسايـ ١يبٝعٝـ ،١حتؿـٌ يف مجٝـع ايـد .ٍٚبـٌ ٖـٞ
ا٭ضــاع يف دٜٓاَٝــ ١سسنــ ١اجملتُــع ٚتڀــٛز ،ٙسُٓٝــا تهــ ٕٛاملٓافطــ ١غــسٜف،١
غــري سكــٛدٚ ،٠غــري فاسػــ .١يهــٔ املػــهً ١سُٓٝــا تٓعــدّ املكــاٜٝظ اٱْطــاْ١ٝ
يؿاط زأع املاٍ عً ٢سطاإ ايعاٌَ ٚاملطتًٗو ،فٝتش ٍٛإىل عب ٤إدتُاع.ٞ
ٚزغــِ ٚدــٛد يبكــ ١فكــري ٠يف ايــد ٍٚايسأصايٝــ ١ذات ايكــُإ ا٫دتُــاع،ٞ
يهٓٗـــا  ٫تػـــهٌ ظـــاٖس ٠ادتُاعٝـــ ١ستطٛضـــ ،١٭ْٗـــا َػـــُٛي ١بايكـــُإ
ا٫دتُــاع ٞأضــ ٠ٛبغريٖــا ،غــري أْٗــا تتُــاد ٣يف ْفكــات نُايٝــ ١حتتــاز ملؿــادز
َاي ١ٝإقافَ ٖٞٚ ،١ٝتٛفس ٠زتاْا ،فرتد ٟأٚقاعِٗ املاي ١ٝبط ٤ٛتؿـسفِٗ .فـ٬
ٜكاع عً.ِٗٝ
أَــا إذا ختً ـ ايدٚيــ ١عــٔ زعــاٜتِٗ فــ ٬غــو ضــٝتش ٍٛايتفــاٚت ايڀبكــ،ٞ
خاؾ ١عٓدَا ٜه ٕٛفاسػا إىل ٚباٍ عً ٢ايڀبكات ايفكريٚ ٠املطشٛقٚ .١يف ٖرٙ
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اذتايٜٓ ١كًب اخت ٍ٬ايتٛاشٕ إىل َػهً ١إْطاْٚ ١ٝادتُاع ١ٝتبشح عٔ سٌ.
يكد غغً َطـأي ١ايٓ ـاّ ا٫دتُـاع ٞا٭فكـٌ ُٖـ ّٛايف٬ضـفٚ ١املفهـسٜٔ
ٚاملؿًشي َٓر قد ِٜايصَإ ،بٌ إٔ أسد أٖداف بعج ١ا٭ْبٝا ٖٞ ٤تأضـٝظ ْ ـاّ
ادتُاع ٞعتفت يًذُٝع نساَتِٗ ٚعصتِٗ َٔ ،خـَٛ َٓ ٍ٬ـ ١تػـسٜعات ٚقـِٝ
َٚبــاد ٨إْطــاْ ١ٝحتــد َــٔ تــسانِ ايجــس ٠ٚبٝــد سفٓــَ ١ــٔ ا٭غ ـ افٚ ،تكــُٔ
يًڀبكــات اوسَٚــ ١اذتــد ا٭دْــَ ٢ــٔ ايعــٝؼ ايهــس .ِٜفٗٓــاى أنجــس َــٔ ا ــاٙ
ٚز ١ٜ٩فهس - ١ٜفًطف ١ٝبػإٔ ايٓ اّ ا٫دتُاع ٞا٭فكٌ.
ْعٛد ٭َجً ١ايطـ٪اٍ ،يتكؿـَ ٞطـت ٣ٛقـدزتٗا ٚصتاسٗـا يف حتذـ ِٝايتفـاٚت
ايڀبك ٞايطًيب نُا دا ٤يف ْٗا ١ٜايط٪اٍٚ ،ايبشـح عـٔ ا٭ؾـً بٗٓٝـا ملعادتـ١
ايٛقـع ايعساقــ ٞايـسأٖ ،بــٌ َعادتــ ١نـٌ زتتُــع ٜػـبٗ٘ يف ظسٚفــ٘ ايطٝاضــ١ٝ
ٚا٭َٓ:١ٝ
أَـــا بايٓطـــب ١ي٬غـــرتان ١ٝايعًُٝـــ ١أ ٚايٓ سٜـــ ١املازنطـــ ،١ٝفتعتكـــد إٔ
ايتفاٚت ايڀبك ٖٛ ٞأضاع املػهً ١ا٫دتُاع ،١ٝايف ضتٓتف ٞباْتفا.٘٥
ٚا٫غرتان ١ٝايعًُ ،١ٝز ١ٜ٩فًطف ١ٝيًشٝاٚ ٠اٱْطإ ٚاجملتُعٚ ،فِٗ َـادٟ
دٜايهتٝو يٜ٘ .ستهص زٖاْٗا يف إؾ٬ج اجملتُع ،عً ٢اْدثاز ايتفاٚت ايڀبك،ٞ
بعد مخٛد ايتٓاقض ا٫دتُاع ،ٞفٓٝؿٗس اجملتُع يف يبكٚ ١اسد ،٠تتٛسـد فٗٝـا
ًَهٝــ ١ايفــسد بــاجملُٛيٚ ،تت٬غــ ٢ايدٚيــ ١سُٓٝــا تفكــد َ ـ ز ٚدٛدٖــا .فتــٓعِ
ايبػس ١ٜس ٦ٓٝٺر بايسفاٚ ٙايطـعادٚ ،٠تـت ًچـ َـٔ آثـاز ايٓ ـاّ ايسڇأصـايَٚ ٞآضـٞ
ايتفاٚت ايڀبك .ٞفٝه َٔ" ٕٛنٌ سطب قدزت٘ ٚيهٌ سطب سادت٘".
ٚمبا إٔ سب ايرات ،أضاع ايتفاٚت ايڀبك ،ٞغ ٤ٞفڀسَ ٟغسٚش يف يبٝعـ١
اٱْطــإ ،يــرا تفــرت

ا٫غــرتان ١ٝايعًُٝــ ١تڀــٛز عكــٌ اٱْطــإ َادٜــا بػــهٌ

ٜٓدثس ف ٘ٝسب ايرات ٜٚت٬غ ٢ايتٓافظ غري ايػسٜف يف إياز ْ اّ ق ِٝددٜد،٠
فٓٝؿب اٖتُـاّ ايفـسد باجملُٛعـ ١دَ ٕٚؿـاذت٘ ايػ ؿـ .١ٝفايٓ سٜـ ١تڀُـ إٔ
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ٜت ً ٢ايفسد عٔ دػع٘ ٚسب٘ يرات٘ تًكاٝ٥ا سُٓٝا ٜتڀٛز عكًـ٘ ٚغـعٛز ٙايـداخً.ٞ
ٚبايتاي ٞفٗ ٫ ٞحتتاز يتػذٝع ايفـسد َادٜـا أ ٚتهٝٝـف َػـاعس ٙأخ٬قٝـا ،بعـد
إٔ تكُشٌ ذات٘ يف اجملُٛي ،ف ٬رـاٜص يػ ؿـٝت٘ خـازز دا٥ـس ٠اجملُـٛي .يهـٔ
ٌٖ سكا هٔ يًفسد إٔ ًٜغ ٞسب ذاتٜ٘ٚ ،تٓاشٍ عٔ َؿاذت٘ ايػ ؿ ١ٝسُٓٝا
ٜتڀٛز عكً٘؟.
ا٫غرتان ١ٝايعًُ ْ ،١ٝس ١ٜمل عتٔ بعد تڀبٝكٗاٚ ،يٝظ مثٚ ١اقع ضتتهِ
يــ٘ يف تكُٗٝٝــا ،فٝبكــ ٢ايٓكــاؽ ْ سٜــا ســَ ٍٛؿــداقٝتٗا َسْٖٛــا بٓكــد ا٭ضــظ
ايفًطف ١ٝايف قاَ عًٗٝا .عً ٢ايعهـظ َـٔ ا٫غـرتان ١ٝايـف هـٔ تڀبٝـل
َك اٜٝظ ايٓذـاج ٚايفػـٌ عًٗٝـاَ ،ـٔ خـٍ٬

سبـ ١اذتهَٛـات ا٫غـرتان ١ٝيف

عدد َٔ د ٍٚا٫حتاد ايطٛفٝف ضابكا.
ا٫غـــرتان ْ ١ٝـــاّ ضٝاضـــ - ٞاقتؿـــاد ،ٟادتُـــاع ٞيف إيـــاز فهـــس- ٟ
أخ٬قــ ،ٞتتــٛىل ايڀبكــ ١ايعاًَــ( ١اي ٚيٝتازٜــا) َكايٝــد اذتهــِ ،بعــد اٱياســ١
بايسأصايٝـــٚ .١ا٫غـــرتانَ ١ٝسسًـــ ١فسقـــتٗا قـــسٚز ٠تعـــرز تڀبٝـــل ايٓ سٜـــ١
املازنط ١ٝايكا ١ُ٥عً ٢إيغا ٤املًه ١ٝايػ ؿَ ١ٝڀًكا ،فهاْ َسسً ١تٛي٦ـ١
ٚرٗٝد ،حتتهس ف ٘ٝايدٚي ١زٚ٩ع ا٭َٛاٍ ٚايؿٓاعات ايجكٚ ،١ًٝتطُ يًػعب
بكدز َٔ املًه ١ٝايػ ؿٚ ١ٝايتفاٚت يف ا٭دٛز ٚايتػذٝعات .يهٓٗا فػـً يف
حتكٝــل أٖــدافٗاٚ ،م ايرتادــع عــٔ ايٓ ــاّ ا٫غــرتان ،ٞبعــد تفهــو ا٫حتــاد
ايطــٛفٝف ،زغــِ ايكبكــ ١اذتدٜدٜــ ١يًطــًڀ ١يف ٖــر ٙايدٚيــ ،١٭ْٗــا اؾــڀدَ
بٛاقع ايڀبٝعـ ١ايبػـسٚ ،١ٜايٓـٛاشي ايفڀسٜـ ١عٓـد اٱْطـإ نشـب ايـراتٚ ،سـب
َؿاذت٘ ايػ ؿ ١ٝايف ٖ ٞدص َٔ ٤نْٛٓٝتٜ٘ ،ڀُ يتشكٝكٗا بهٌ ايٛضاٌ٥
َا مل تهٔ ٖٓاى نٛاب أخ٬قٚ ١ٝقاْٜٚ .١ْٝٛبكـ ٢تٓاشيـ٘ عٓٗـا َسْٖٛـا ملباد٥ـ٘
ا٭خ٬قٝــٚ ١اٱْطــاْٚ ١ٝايدٜٝٓــٖٓٚ .١ــا ٜــأت ٞدٚز اٱغــسا٤ات املادٜــٚ ١ايتػــذٝعات
ايتٓافطــٚ ،١ٝأٜكــا ٖٓــا ستــٌ اختبــاز ا٭خــ٬م ٚاملٝتافٝصٜكٝــا يف تــسٜٚض دػــع
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ايفسد ٚيُع٘ ٚايتٓاشٍ عٔ بعض سكٛق٘ يؿاط اٯخس ٜٔأ ٚاجملُٛي.
فشــب اٱْطــإ يراتــ٘ٚ ،سسؾــ٘ عًــَ ٢ؿــاذت٘ ايػ ؿــٚ ،١ٝعــدّ قٓاعتــ٘
بتكشٝات زتاْ ،١ٝغهٌ حتدٜا أد ا٫غرتان ١ٝعًـ ٢ايرتادـع ٚإعـاد ٠ايٓ ـس
يف َباْ ٞايٓ س ١ٜاملازنطٚ ١ٝأضطٗا ايفًطف .١ٝإٕ ق ِٝارتري نٓهسإ ايـرات
ٚايتكــش ١ٝ٭دــٌ ا٭خــس ٜٔقــ ِٝإْطــاْٜ ١ٝتٛقــف عًٗٝــا تــٛاشٕ اجملتُــع ،غــري إٔ
يسٜكَ ١عادتتٗا ٜتڀًـب زٜ٩ـ ١فًطـف ١ٝأخـس ٣تكـفَ ٞعٓـ ٢يتكـشٝات اٱْطـإ،
حت ٍٛد ٕٚتهاضً٘ ٚاتهايٝت٘.
فا٫غرتان ١ٝمل تٓذ يف حتكٝل ٚاقع ادتُاعَ ٞجايًٖ٪ٜ ٞـٗا يْ٬تكـاٍ إىل
َسسً ١ايػٛٝع ،١ٝبٌ مل تطتڀع ايككا ٤عً ٢ايفطـاد املـايٚ ٞا٫دازٚ ،ٟأخفكـ
يف تػــذٝع ايعاَــٌ عًــ ٢ايعُــٌ بــدٚافع ذاتٝــ ،١خــازز َٓ َٛــ ١ايكــ ِٝايبػــس،١ٜ
ايكاُ٥ــ ١عًــ ٢ســب ايــراتَ ،ــٔ خــ ٍ٬ايتٓــافظ ،زغــِ إٔ ا٫غــرتان ١ٝصش ـ
بتفاٚت ا٭دٛز رتًل أدٛا ٤تٓافط ١ٝتػذع عً ٢املجابسٚ ٠ايعٌُ ٚاْ٫تـاز ،يهٓٗـا
مل حتكل َا ناْ تؿب ٛي٘.
إٕ َطــتكبٌ بًــدآْا ٜ ٫تٛقــف عًــ ٢تڀبٝــل ا٫غــرتان ٫ٚ ،١ٝسادــ ١ٱيغــا٤
املًهٝــ ١ايػ ؿــَ ١ٝــع ٚفــس ٠خــريات ٖــر ٙايبًــدإٚ ،نــٌ َــا ضتتادــ٘ عدايــ١
ادتُاع ،١ٝحتد َٔ استهاز ايطًڀٚ ١تسانِ ايجسٚات بٝد زتُٛع َٔ ١ايٓاع،
ٚتتبٓ ٢قُإ ايػـعب عًـ ٢مجٝـع املطـتٜٛات ،نُـا ٖـ ٛاملعُـ ٍٛبـ٘ يف ا٭ْ ُـ١
ايغسبٝــ ١سايٝــا .إٕ أســد أٖــداف املسسًــ ١ا٫غــرتان ١ٝنــب ايتفــاٚت ايڀبكــٞ
رٗٝدا ٱيغا ٘٥يف َسسً٫ ١سكٖٚ ،١را  ٫قسٚز ٠ي٘ يف بًد َجٌ ايعـسامٜٚ .هفـٞ
َعادتــ ١ايتفــاٚت ايڀبكــ ٞفٝــ٘ َــٔ خــ ٍ٬فــس

قــسا٥ب تؿــاعد ١ٜعًــ ٢زٚ٩ع

ا٭َٛاٍَٚ ،هافش ١ايفطاد ٚزعا ١ٜايڀبك ١ايفكـري ٠يف اجملتُـعَ ،ـع إغـاع ١قـِٝ
ارتري ٚايعڀا ٤اٱْطاْ.ٞ
ٚأٜكـــا ضـــٝه ٕٛايسٖـــإ خاضـــسا عًـــ ٢ا٫غـــرتان ١ٝايعًُٝـــ ،١بعـــد فػـــٌ

الهىية والفعل الحضاري

155

ايتذسب ١ا٫غرتان ١ٝايف َٖ ٞسسً ١رٗٝد ١ٜيكٝاَٗـا ،بـٌ ٚعـدّ حتكـل أٜـا َـٔ
زٖاْاتٗا ْٚب٤ٛاتٗا ٚستُٝاتٗا ،فًـِ تٓٗـس ايسأصايٝـ ١بـٌ تڀـٛزت بػـهٌ ٫فـ ،
بُٓٝا اْٗازت ا٫غرتان ١ٝيف ا٫حتاد ايطٛفٝفٚ ،مل تكد اي ٚيٝتازٜـا ايعـامل بـٌ
قادت ايعامل سهَٛـات زأصايٝـٚ .١مل عتـدخ أ ٟتڀـٛز َـاد ٟيف عكـٌ اٱْطـإ
 ًٖ٘٪ٜيًُسسً ١ايٓٗا ،١ٝ٥نػسر يٓذاج املازنط ١ٝايف تسأٖ عً ٢تڀٛز دَـاب
اٱْطـإ تڀــٛزا َادٜـاٜ ،فكــ ٞإىل إْــدثاز سـب ايــرات ،يف إيـاز قــ ِٝادتُاعــ،١
فٝت٬غــ ٢ايفــسد داخــٌ اجملُــٛي .فُػــهً ١ايٓ سٜــ ١املازنطــ ١ٝيف َكــدَاتٗا
ايفًطــفٚ ١ٝزٖاْاتٗــا ستــ ٢بايٓطــب ١يــبعض قــٛاْي ايــدٜايهتٝو .فسٖــإ ايتڀــٛز
املــاد ٟيًــدَاب َــجٜٓ ٬طــف٘ ايتڀــٛز اهلا٥ــٌ ايــر ٟيــسأ عًــ ٢ايعــامل عًُٝــا خــٍ٬
ايكس ٕٚا٭زبع ١ا٭خري ،٠سٝح مل ٜسؾد ايعًُا ٤تڀٛزا َادٜا ًَشٛظـا فٝـ٘ ،زغـِ
تڀٛز ايعً ْٚ ، ّٛـاّ ايكـَٓٚ ِٝـاٖر ايـتفهري ،بـٌ إٔ تڀـٛز أدٗـص ٠ايهـاَبٛٝتس
خ ٍ٬ارتُطي ضـٓ ١املاقـ ١ٝناْـ قفـص ٠عًُٝـَ ١رًٖـ ،١نػـف عـٔ يبٝعـ١
أخــس ٣يتٛايــد املعسفــ ،١تكــ ّٛعًــ ٢أضــاع تــسانِ املعًَٛــات يف تڀــٛز املعسفــ،١
بكڀع ايٓ س عٔ ضع ١ا٭دٗـصَ ٠ادٜـاٚ ،أدٍ ديٝـٌ ا٭دٗـص ٠ايًٛسٝـ ١اذتدٜجـ ١ايـف
تكا٤ي فٗٝا املاد ٠قٝاضا يكدزاتٗا اهلا .١ً٥بٌ ا٭دٖ ٢إٔ عٌُ ايهُبٛٝتس عبـاز٠
عٔ دٚا٥س نٗسبا ١ٝ٥بطٝڀ ،)0 - 1( ١يٝظ أنجس ،فذٗاش ايهُبٛٝتس ٜ ٫تُتـع
بعكــٌ نعكــٌ اٱْطــإ ،بــٌ ٜػــتٌُ عًــٜ٬َ ٢ــٔ ايــدٚا٥س ايهٗسباٝ٥ــ ،١يهٓــ٘
َدٖؼ يف عڀا ،٘٥ع تسانِ املعًَٛات ،ايف تعٌُ قُٔ بـساَر خاؾـٖ ،١ـٛ
اٯخـس م تٓ ُٝــ٘ ٚفكــا يرتانــِ املعًَٛــات .فعُـٌ ايعكــٌ داخــٌ فكــا ٤املعًَٛــات
عُــٌ إدزانــٜ ،ٞتڀــٛز َــع نــٌ عًُٝــ ١إزنٛٝيٛدٝــ ١داخــٌ يبكــات ايٓؿــٛف
ٚتـــسانِ املعًَٛـــاتٚ ،يٝطــ ٖٓـــاى َعسفـــ ١خـــازز تسانُاتٗـــا ،مبـــا يف ذيـــو
ارتٝاٍ ،فٗ ٛدص َٔ ٤سسن ١ايعكٌ داخـٌ فكـا ٤املعًَٛـاتٚ ،نتًـٗا املعسفٝـ،١
ٚنٝف ١ٝإدزاى ايفسد هلا ٚيسٜك ١تٛظٝفٗا .ثِ إٔ املعسف ١يف تـسانِ َطـتُس َـٔ
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خــ ٍ٬املػــاٖدٚ ،٠اٱدزاىٚ ،ايتذسبــٚ ،١ارتٝــاٍٚ ،ايتؿــٛز املفــاٖ ُٞٝقــُٔ
عًُ ١ٝتسنٝب ايٓطل املعسيف .هلرا عتتـاز املـس ٤داُ٥ـا يرتانـِ َعـسيف َعًَٛـاتٞ
يتڀٜٛس قابًٝات٘ ايفهسٚ ١ٜايجكافٚ ١ٝا٫بداع.١ٝ
ٚبايتاي ٞتبك ٢املازنطـ ْ ١ٝسٜـ ١سترتَـٜٚ ،١بكـ ٢ادتـدٍ سٛهلـا ْ سٜـا َـٔ
خ ٍ٬ستانُ ١أضطٗا ايفًطفٚ ،١ٝؾشَ ١بادٗ٥ا يف املادٜـ ١ايتازغتٝـٚ ،١املادٜـ١
ايدٜايهتٝهٝــَٚ ،١ــد ٣ؾــدق ١ٝقــٛاْي ايــدٜايهتٝو خــازز ســدٚد ايڀبٝعــ،١
َٚد ٣ؾدق ١ٝتعُُٗٝا عً ٢عكـٌ اٱْطـإ ٚاجملتُـعٚ .إ ٫فـٜٛ ٬دـد ٚاقـع عًُـٞ
جًــٗا يٓكــدٖا ٚحتدٜــد صتاساتٗــا ٚإخفاقاتٗــاٚ ،نــٌ َــا َٛدــٛد ْ سٜــٚ ١زٜ٩ــ١
فًطف.١ٝ
إٕ َــا رــس بــ٘ بًــدآْا ٜ ٫ڀٝــل زٖاْــات ا٫غــرتان ١ٝايعًُٝــ ١بعــد اخفاقــات
ايٓ ــــاّ ا٫غــــرتان ٞاملازنطــــٚٚ ،ٞدــــٛد أْ ُــــ ١سدٜجــــ ١قاُ٥ــــ ١تتشــــد ٣يف
منٛذدٝتٗــا .بــٌ ٚفكــا يًُٓــٛذز اذتكــاز ٟايكــا ِ٥إٔ خًــٌ ايٓ ــاّ ا٫دتُــاع٫ ٞ
ٜٓشؿــس بايتفــاٚت ا٫دتُــاع ،ٞإذا مل ٜهــٔ قــسٚزٜا يتڀــٛز ايبًــد اقتؿــادٜا،
ٖٓٚاى عٛاٌَ َتػـابه ١تـستبط بـايفسد ٚايٓ ـاّٚ ،ايجـسٚاتٚ ،ايجكافـٚ ،١تڀـٛز
ايعًٚ ،ّٛغري ذيو.
ٚأَا بايٓطب ١يًشسنات ا٫غرتان ١ٝعـ ايتـازٜق ،نُـا دـا ٤يف ايطـ٪اٍ،
فٜ ٬ؿدم عًٗٝا َؿڀً ا٫غرتان ١ٝإ ٫عدٚد غعازاتٗا ايف تدافع فٗٝـا عـٔ
سكٛم امل ًَٛيٚ ،ستازب ١ايفطـاد ٚاستهـاز اذتهـاّ يًطـًڀٚ ١ايجـسٚات .فٗـٞ
ثــٛز ٠أ ٚحتــسى غــعيب قــد اي ًــِ يؿــاط اوــسَٚيٜ ،فتكــس أغًبٗــا إىل زٜ٩ــ١
فًطف - ١ٝضٝاض ١ٝيًُذتُع ٚايدٚي ْٚ ١اّ اذتهِ ،فًِ حتدخ تغٝريا دـرزٜا يف
أْ ُ ١اذتهِ ايف قادتٗا تازغتٝاٚ ،ت٬غ مبسٚز ايطٓيٖٚ .ـر ٙاذتسنـات،
بعكــٗا نــإ عفٜٛــا بــ ٬ختڀــٝط ،اْفذــست حت ـ قــغط ايفكــس ٚاذتسَــإ،
ٚأخــس ٣اْطــاق َــع ايطٝاضــٚ ١خــداعٗا ،خاؾــ ١ايجــٛزات ايــف زفع ـ غــعازات
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بساقـــ ،١سٝـــح ايتـــف سٛهلـــا ايٓـــاع عًـــ ٢أَـــٌ سؿـــ ٍٛتغـــٝري سكٝكـــ ٞيؿـــاط
اوـــسَٚي ،يهٓٗـــا مل

ـــ ڇٔ ضـــ ٣ٛخٝباتٗـــا بعـــد تٗافـ ـ ايػـــعازات سُٓٝـــا

اؾڀدَ مبؿاط ايطًڀ ١ايعًٝا.
فٗـر ٙايُٓــاذز ايجٛزٜــ ٫ ١تٓفـع ملهافشــ ١ايفطــاد ٚتسٖـٌ ايطــًڀ ١يف ب٬دْــا،
فًهــــٌ ثــــٛز ٠تازغتٝــــ ١ظسٚفٗــــاٚ ،خؿا٥ؿــــٗا ٫ٚ ،هــــٔ

سٜــــدٖا َــــٔ

تازغتٝتٗا ،فاضتدعا ٤أ ٟمنٛذز تازغتٜ ،ٞتڀًب اضت داّ ايعٓف قد سهَٛـ١
َٓت بٖٚ ،١را َسفٛ

دضتٛزٜا ٚأخ٬قٝـا َـا داَـ أدا ٠ايتغـٝري َتاسـ ١يًػـعب.

بُٓٝـــا مجٝـــع اذتسنـــات ايـــف تؿـــفٗا با٫غـــرتان ١ٝتػـــبج بـــايعٓف يتشكٝـــل
أٖدافٗاٚ ،رسدت عً ٢ايكاْٚ ٕٛايطًڀ ١املسنصٚ ،١ٜبات ٖرا َسفٛقـا يف ظـٌ
تڀٛز اجملتُعات سكازٜا.
يهــٔ ٜبكــ ٢دــٖٛس ٖــر ٙايجــٛزات غــعازا سٝــاٜٚ ،بكــ ٢ايــدفاي عــٔ سكــٛم
امل ًَٛي َڀًبا إْطاْٝا ٚأخ٬قٝا ٚدٜٝٓاٚ .يعٌ إغسا٤ات ٖرا ايػـعاز ٚزا ٤غـعب١ٝ
املد ايػٛٝع ٞيف ايعامل ،سُٓٝا ْادت بايغا ٤املًه ١ٝايػ ؿ ،١ٝيؿاط ايڀبكـ١
املطشٛق .١فٗ ٛتأٜٝد غري ٚايڈ ،تٗا ٣ٚباْٗٝاز سهَٛـات د ٍٚا٫حتـاد ايطـٛفٝف.
ٚختً ٢عٓـ٘ أؾـشاب٘ بعـد ايـ٬ي ايعـامل ايػـٛٝع ٞعًـ٢

سبـ ١ايغـسإ يف ْ اَـ٘

ا٫دتُاع ،ٞست ٢بات منٛذدا ٜتشدٜٚ ،٣ڀُ ي٘ ادتُٝع.
يط قد ايدفاي عٔ سكٛم ايفكساٚ ٤اوسَٚي ،بٌ ٖـ ٞدـصٜ ٫ ٤تذـصأ َـٔ
َػــاعسَٚ ٟػــازٜعٚ ،ٞأيُ ـ إىل ؾــٝغ سكــاز ١ٜتكــع َعادتــات ْادشــ ١٭َــد
بعٝدٚ ،حتفت تٛاشٕ ايفسد ٚاجملتُع ،أَا اذتسنات ايعػٛا ١ٝ٥فُسفٛقَُٗ ١ـا
ناْـ غـعازاتٗا ،فايفٛقـ ٫ ٢تٓـتر ضـ ٣ٛفٛقـٚ ٢خـساإٚ ،قـٝاي سكـٛم َـٔ
ثازٚا قبٌ غريِٖ.
ٚأَا ض٪ايو عٔ اذتساى ادتُاٖري ٟايرٜ ٟػازى ف ٘ٝايٝطـاز ايـد كسايٞ
ايعساقــ ،ٞفُــٔ سٝــح املبــدأ ايعــسام عادــ ١إىل سسنــٚ ١يٓٝــ ١تتبٓــ ٢ايسٚســ١
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اجملتُع املدْ ،ٞزتتُع امل٪ضطات .تدافع عٔ سكٛم ايػـعب ،تهـاف ايفطـاد،
يهٔ ا٭ِٖ إٔ ته ٕٛقادز ٠عً ٢يسج َػسٚي َتهاٌَ.
سايٝـــا  ٫هـــٔ تكٝـــِٝ

سبـــ ١ايتٝـــاز ايـــد كسايَ ٞـــا مل غتـــض

سبـــ١

اذتهِ فع .٬أَا َـٔ خـْ ٍ٬ػـاي٘ خـٖ ٍ٬ـر ٙايفـرتَٓ ،٠ـر تأضٝطـ٘ ،فٗٓـاى
حتف ــات عًــ ٢بعــض َٛاقــف ايتٝــاز ،سُٓٝــا ٜؿــڀدّ بعكا٥ــد ايٓــاع ٚتكايٝــدِٖ
بػــهٌ از ـــايَ ٞتطــسٸي .إقـــاف ١إىل ٚدـــٛد َ٬س ـــات ســـَ ٍٛسدعٝـــ ١ايتٝـــاز
ايفهسٜـــ .١فـــٜ ٬هتـــب ٭ ٟتٝـــاز ايٓذـــاج َـــا مل تهـــٔ َٓڀًكاتـــ٘ َٚسدعٝاتـــ٘
َدزٚض ١بعٓا ١ٜفا٥ك ،١تت ڀـ ٢حتـدٜات ٚتكايعـات ٚسـد ٠ايكـساز عٓـد ا٭شَـات.
ايتٝاز ايد كساي ٞيف ايعسام بڀبٝعت٘ َتعدد يف َسدعٝات٘ ايفهسٚ ١ٜايعكٝدٜـ،١
زغِ غًب ١ارتًف ١ٝايٝطازٖٚ ،١ٜرا ٜ ٫عصش َطريت٘ َا مل تٛقع قٛاضِ َػرتن١
بي ا٭يـساف املػـازن ١تطـتٛعب ادتُٝـع  ٫ٚتٓفـسد بـ٘ دٗـ ١د ٕٚأخـس .٣نُـا
ٜٓبغ ٞيًتٝاز إٔ ٜأخر بٓ س ا٫عتباز خؿا٥ـ ايػعب ايعساقٚ ٞيبٝعتـ٘ ،فـبعض
املٛاقف دا٤ت عذٛي ١غري َدزٚض ١فاؾـڀدَ بعكا٥ـد ايٓـاعٖٚ ،ـرا يـٝظ َـٔ
ؾـاذتِٗ ضٝاضــٝا .ثــِ إٔ ايتٝـاز مل ٜفــسش قا٥ــدا ًَـُٗا يًذُــاٖري ذتــد اٯٕٚ ،مل
عتكل سكٛزا غعبٝا ٚاضعا  ًٖ٘٪ٜنتٝاز يـ٘ ثكـٌ غـعيب ٜٓـافظ اٯخـسٖٚ .ٜٔـرٙ
ْكار قعف نبري ،٠ظتب َعادتتٗا.
نِ أرٓ ٢إٔ ٜه ٕٛيدٜٓا تٝاز ٜساقب ٚعتاضب ٜٓٚكـد ٜٚطـددٜ ،طـاِٖ يف
خًــل ٚعــ ٞمجــاٖريٜ ،ٟطــاِٖ يف بٓــا ٤ايبًــد عًــ ٢أضــظ ق ٛــٗ ٚ ،١ــد يكٝــاّ
زتتُع َدْ ،ٞبعٝدا عٔ ايڀُٛسات ايطٝاضـ .١ٝ٭ٕ ايطٝاضـ ١تفـس

غـسٚيٗا،

ٖٚــ ٞتكــد ِٜاملؿــاط عًــ ٢املبــاد ،٨فتطــتغٌ سسنــ ١ايتٝــاز ايــٛي يؿــاط
زتُٛع َٔ ١ايطٝاضٝي .فٓ طس َؿداقٝت٘.
زمبــا أزاد ايطــ٪اٍ َــٔ خــ ٍ٬ا٭َجًــ ١ايــف ذنسٖــا ايتأنٝــد عًــ ٢ا ٫ــاٙ
ايٝطــــازٚ ٟا٫غـــــرتان ٞيف َعادتـــــ ١ايٛقــــع ايـــــسأٖ يف ايعـــــسام ،فتهـــــٕٛ
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ا٫غــرتان ١ٝســ ٬سُٓٝــا حتذٸــِ أ ٚتٓٗــ ٞايتفــاٚت ايڀبكــ .ٞممــا ٜعهــظ تــب
ا٭ضتاذ ايكدٜس ايفهس املازنط ٞايرٜ ٟعت ايتفاٚت ايڀبكـ ٞأضـاع اذتسَـإ
ٚايفطـــاد .فتـــأت ٞا٫غـــرتان ١ٝايعًُٝـــ ١يتـــٛفس يٓـــا زتتُعـــا خـــاٍڈ َـــٔ ايتفـــاٚت
ايڀبك ،ٞاير ٖٛ ٟضبب ايتٓاقكات ،ايف ضـت تف ٞباختفا٥ـ٘ٚ ،تـرٚإ املًهٝـ١
ايفسد ١ٜيف املًه ١ٝايعاَٚ .١نُا تكدّ تبكٖ ٢ر ٙزتسد ْ سٚ ،١ٜقد اؾڀدَ
ا٫غرتان ،١ٝاملسسً ١املُٗد ٠هلا ،بٛاقع اٱْطإ ْٚصعات٘ ايبػس ١ٜيف سب ايرات
ٚعدّ ايت ًـ ٞعـٔ َؿـاذت٘ إ ٫بـٛاشي أخ٬قـٚ ٞدٜـ  ،يهـٔ ايػـٛٝع ١ٝأقؿـ
املٝتافٝصٜكٝا ايف تكفَ ٞعٓ ٢يًتكشٝاتَ ،جًٗا َجٌ ايكُري اذت ٞإٕ مل تهٔ
أقــ ،٣ٛبفعــٌ اٱ ــإ بٛدــٛد عــامل آخــس ٜجــاإ فٝــ٘ املــس ٤عــٔ أعُايــ٘ اذتطــٓ١
ٚتكشٝات٘ اٱْطاْ.١ٝ
أَا ٚدٗـ ْ ١ـس ،ٟفـٓشٔ عادـ ١إىل عدايـ ١ادتُاعٝـ ،١رـٓ نـٌ ذ ٟسـل
سكـ٘ ،تساعـ ٞايڀبٝعـ ١ايبػــسٚ ١ٜتٛظفٗـا َـٔ أدـٌ خًــل تٓـافظ غـسٜفٚ ،تڀــٛز
ادتُــاعٜ ٞؿــب يف َؿــًش ١ايػــعب ٚايــٛئٚ .أَــا ايتفــاٚت ايڀبكــ ٞفــُٝهٔ
َعادتت٘ بفس

قـسا٥ب تؿـاعد ١ٜعًـ ٢زٚ٩ع ا٭َـٛاٍ ايهـبريٚ ،٠ضـٔ قـٛاْي

زعاٜــ ١ادتُاعٝــ ١ذتفــت تــٛاشٕ اجملتُــع ،نُــا ٖــ ٛاملعُــ ٍٛبــ٘ سايٝــا يف ايــدٍٚ
ايسأصاي ١ٝذات ايكُإ ا٫دتُاع َٔ ،ٞأدٌ خًل تٛاشٕ داخٌ اجملتُـع ايٛاسـد.
 ٫ٚهٓٓا إيغا ٤ايٓٛاشي ايرات ١ٝعٓد اٱْطإ ،فٓٝبغ ٞتكد ِٜسً ٍٛيتٗرٜبٗا٫ ،
قُع ْٛاشعٗا ايفڀس. ١ٜ
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شزعية السولة السييية
 - 06املـــٛدٚ ٠ايتكـــدٜس :أضـــ ١ً٦أسببـ ـ يسسٗـــا عًـــ ٢دٓـــابهِ ايهـــس،ِٜ
يٲدابـ ١عٓٗـا قــُٔ َػـسٚعهِ ايفًطـف - ٞايتٓــٜٛس ،ٟإذا َـا ناْـ تػــهٌ
اٖتُاَا َٚداخً ١عٓدنِ ،تطِٗ إداباتهِ عًٗٝا تٜٓٛسْا:
اختر اٱضٚ ّ٬دٛد ٙايتازغتَٓ ٞر (املد ،)١ٜٓدٚ ٜٔدٚي ،١اضـتُس َتذًٝـا يف
ــازإ سهــِ ضــادت ثــِ أفً ـ ٖ ،ــٌ باٱَهــإ ايٝــَ ّٛــٔ ٚدٗــ ْ ١ــسنِ،
اعتُادْــا منٛذدــا عتتــرَ ٣ــٔ تًــو ايتذــازإٜ ،هــَ ٕٛعــ٘ ٚبا٫ضرتغــاد بــ٘،
يٲضــ ّ٬دٚيــَ ١عاؾــس ٠رتًــو أضــباإ ايبكــا ٤يف زتتُعاتٓــا ايٝــ ،ّٛأّ إٔ تًــو
ايتذازإ ٚيٝد ٠زتتُعات شتتًف ١عٓا46؟
َ سسبا با٭أل ا٭ضتاذ ايهاتب ٚايباسح ايكدٜس عً ٞستُد ايٛٝضف،
ٚغهسا ملػازنت٘ َٔ خ ٍ٬أض ١ً٦اتطُ بأُٖٝتٗا ،نُا أغهس سطـٔ
ظٓو ٚثكتو.
إٕ اعتُاد أ ٟمنٛذز تازغتٜ ٞتٛقف عً ٢أسد أَس ،ٜٔإَـا إٔ ٜهـ ْ ٕٛاَـا
دٜٝٓــا َفرتقــا  ٫هــٔ ايت ًــ ٞعٓــ٘ باعتبــاز ٙدــص٤ا َــٔ ايتػــسٜع اٱض ـ،َٞ٬
نُــا تعتكــد بــريو اذتسنــات اٱضــ .١َٝ٬أ ٚإٔ ٜهــ ْ ٕٛــاّ اذتهــِ براتــ٘
ْ اَا ؾاذتا يهٌ شَإ َٚهإ ،بًشاظ َكَٛات٘ ٚأيس ٙايفهس.١ٜ
أَا ا٭َس ا٭ :ٍٚفٜٛ ٬دد دي ٌٝغسع ٞؾس ٜبٛدـٛإ قٝـاّ دٚيـ ١إضـ،١َٝ٬
ٚنٌ َا ٖٓاى ادتٗادات غ ؿ ١ٝتك ّٛعً ٢تأ ٌٜٚايٓؿٛف ٚتفطـريٖا بڀسٜكـ١
ختدّ اهلدف .فتبك ٢مجٝع

ازإ اذتهِ يف ظٌ اٱضّ٬

ازبا بػـس ١ٜتٓطـب

يًُطًُي أْفطِٗ ٚيٝظ يٲض.ّ٬
فُــٔ ارتڀــأ ْطــب ١دٚيــ ١ارت٬فــ ١ايساغــدَٚ ٠ــا بعــدٖا َــٔ د ٍٚارتًفــا ٤إىل
 - 46ا٭ضتاذ عً ٞستُد ايٛٝضف ،ناتب ٚباسح فًطف / ٞايعسام  -املٛؾٌ.
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اٱض ،ّ٬نُا دا ٤يف ايط٪اٍ( :اختر اٱضـٚ ّ٬دـٛد ٙايتـازغتَٓ ٞـر "املدٜٓـ،"١
دٚ ٜٔدٚي ،١اضتُس َتذًٝا يف

ازإ سهِ ضادت ثِ أفً ).

اٱض ّ٬د ،ٜٔستٛزٚ ٙسداْ ١ٝا
اٱْطـــإ بــــا

تعاىلْٚ ،بـر ايهفـس  ..دٜـٔ ٜـٓ چِ ع٬قـ١

ٚايغٝـــب٪ٜٚ ،نــــد عًـــ ٢دٚز ٙيف اذتٝــــا .. ٠دٜـــٔ  ٫ع٬قــــ ١يــــ٘

بايطٝاضٚ ،١مل ٜديٴ يكٝاّ دٚي ،١زغِ ٚدٛد بعض ايتػسٜعات ،إقاف ١إىل َباد٨
ٚق ِٝهٔ يٓ اّ اذتهِ ا٫زتهاش عًٗٝا ،بٌ ٜكبط أدا ٤ايفسد ٚاجملتُع َٔ
خــَٛ َٓ ٍ٬ــ ١قــَٚ ِٝفــاٖ ِٝأخ٬قٝــٚ .١قــد أُٖــٌ ايهتــاإ ايهــس ِٜعؿــيب
اذتٝــا :٠ايطٝاضــٚ ١اٱقتؿــاد باضــتجٓاَ ٤بــاد ٨أٚيٝــ ،١تستهــص اىل ايعــدٍ َٝصاْــا
يًشهــِ (ٚإذا سهُــتِ بــي ايٓــاع إٔ حتهُــٛا بايعــدٍ) .فًــِ ٜڀــسج ايكــسإٓ
ايهس ْ ِٜسٜـ  ١ضٝاضـ ١ٝيف اذتهـِٚ ،تبكـ ٢ايػـٛز ٣خٝـازا غـري ًَـصّ قسآْٝـا،
عً ٢خ٬ف أدا ٤اجملايظ ايٓٝابٚ .١ٝمل عتدد ايكسإٓ اجملٝد ْ اَا ضٝاضٝا ٚاق
املعامل ٚفل قٛاعد قسآْٚ .١ٝمل ٜؿف ايٓيب ايهـس ِٜباملًٛنٝـ ١أ ٚايس٥اضـٚ ،١مل
ٜكع قابڀ٫ ١ختٝاز خًٝف ١يًُطًُي بعـدٚ .ٙنـٌ َـا ؾـدز َـٔ نتابـات سـٍٛ
ايٓ اّ ايطٝاض ٞاٱض ٖٞ َٞ٬ادتٗادات غ ؿٚٚ ،١ٝدٗات ْ ـس ،بـٌ ٚأغًبٗـا
أضـًُ ١٭ْ ُــ ١ضٝاضـ ١ٝغسبٝــٖ ،١ــ ٞتـسانِ دتٗــٛد فًطـفٚ ١ٝفهسٜــٚ ١قاْْٝٛــ١
َٓر عؿس ايٓٗك ،١فتِ اضتبداهلا مبكاَي غـ ٖٛبعـض َعاملٗـا ،٭ْٗـا ٚيٝـد٠
ب ١٦ٝأخسٚ ،٣قُٔ ثكافَٚ ١فاٖ ِٝشتتًف ٫ ،١هـٔ تب٦ٝتٗـا بطـٗٛي ١أ ٚجملـسد
زغب ١غ ؿ ١ٝأ ٚسصب.١ٝ
ٜ ٫عكــٌ إٔ ٜــرتى ايهتــاإ ايعصٜــص قكــ ١ٝمبطــت ٣ٛايطٝاضــٚ ١اذتهــِ بــ٬
تػــسٜعات تتٓاضــب َــع سذُٗــا ٚخڀٛزتٗــا ،يهٓــ٘ تسنٗــا ملتڀًبــات اجملتُــع
ٚسادتـ٘ يًدٚيــٚ ١يًٓ ــاّ يف إيـاز َبــادٚ ٨قــ ِٝستـدد .٠فايدٚيــ ١نٝــإ ٜٛانــب
تڀٛز عكٌ اٱْطإ ٚثكافتـٜ٘ٚ ،طـتذٝب يكـسٚزات ايطـًڀٚ ١اذتهـِٚ ،ايؿـٝغ
ايجابت ١تعسقٌ سسنت٘ ٚتڀٛزٚ ،ٙأَاَـو تـازٜق ايدٚيـ ١يتكـف بٓفطـو عًـ ٢سذـِ
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ايتڀــٛز ايــر ٟيــسأ عًــ٪َ ٢ضطــاتٗاٚ ،ؾــٝغٗا ،بــٌ ستــَ ٢فَٗٗٛــا ٚأْ ُتٗــا
 ْٚسٜاتٗا.
أَــا دٚيــ ١ايسضــ ٍٛفهاْ ـ اضــتذاب ١إدازٜــ ١تٓ ُٝــ ١فسقــٗا تڀــٛز اجملتُــع
املدْٚ ٞسادات٘ٚ ،مل ٜتؿدٳ ايسض ٍٛايهس ِٜيتأضٝطٗا بدافع د ٜأ ٚتػـسٜع.ٞ
نُا  ٫دي ٌٝقسآْ ٞؾـس ٜعًـٚ ٢دـٛإ ايدٚيـ ١باعتبازٖـا دـص٤ا َـٔ ايتػـسٜع أٚ
ٜتٛقف عًٗٝا تڀبٝل ا٭سهاّ ايػـسع .١ٝفٗـ ٞقـسٚز ٠ادتُاعٝـ ٫ ١دٜٝٓـٖٚ .١ـرا
َا اعتكد ب٘ بعد دزاضات َطتفٝك ١داَ ضٓٛات سٛهلا.
ٚاضتُست ايدٚي ١بعد ٚفا ٠ايسضـ ٍٛقـُٔ قـسٚزات تڀـٛز اجملتُـعٚ ،سادـ١
املطًُي يٲَاَ ١أ ٚارت٬ف ،١يطد ايفساب ايكٝادٚ ،ٟا٫ضتُساز يف ْػس ايـدع.٠ٛ
فؿـف ١إضـ ١َٝ٬ايدٚيــ ١تعـبري آخــس عـٔ ايتصاَٗــا بكـ ِٝايــدٚ ٜٔأسهـاّ ايػــسٜع.١
ٖٚهرا

ازإ اذتهِ عـ ايتـازٜق ،فـ ٬قداضـ ١هلـا َـٔ ٖـر ٙايصاٜٚـ ،١بـٌ م

فؿٌ ايد ٜعٔ ايدْ ٟٛٝابتداَ ٤ـٔ سهـِ َعاٜٚـ ١بـٔ أبـ ٞضـفٝإ .فهـٌ دٚيـ١
تٓطب يف صتاساتٗا ٚإخفاقاتٗا ذتانُٗا أ ٚيعؿسٖا.
َــٔ ســل املطــًُي إقاَــ ١دٚيــٚ ١فــل قــ ِٝايــدٚ ٜٔتػــسٜعات٘ يف قــ ٤ٛزٜ٩ــتِٗ
ٚادتٗــادِٖ ٚفُٗٗــِ يًــد ،ٜٔفتهــ ٕٛدٚيــ ١بػــس ،١ٜغــري َكدٸضــ ،١عتتُــٌ فٗٝــا
ارتڀــأ ٚايؿــٛاإ ،تتٛقــف غــسعٝتٗا عًــَ ٢ــد ٣ايتصاَٗــا بكــ ِٝايــد ٜٔاذتٓٝــف
ٚزعاٜـــَ ١ؿـــاط غـــعٛبِٗٚ .يف مجٝـــع ا٭ســـٛاٍ  ٫قدضـــ ١ٝيدٚيـــ ١املطـــًُي٫ٚ ،
ق ١َُٛٝأ ١ٜ٫ٚ ٚيًشـانِ املطـًِ َڀًكـا ،بـٌ ٚعتـل يًػـعب َعازقـت٘ٚ ،عصيـ٘،
 ٫ٚديٝــٌ ؾــسَ ٜــٔ ايهتــاإ ٚايطــٓ ١عتــ ٍٛد ٕٚستاضــبتٜ٘ٚ .بكــ ٢عكــد ايبٝع ـ١
ًَصَـــا غـــسٜڀ ١رطـــو ارتًٝفـــ ١بـــ٘ .بـــٌ ستـــ ٢ايجـــٛز ٠قـــدَ ٙــ ز ٠إذا اقتكــ
ايكسٚز ،٠نُا سؿٌ َع ارتًٝف ١ايجايح عجُـإ بـٔ عفـإ ،عٓـدَا قـدٸّ ايـ٤٫ٛ
عً ٢ايهفاٚ ،٤فسٸر بجسٚات املطًُي ٚآثس عػريت٘ يف ٚظا٥ف ايدٚيٚ ١ايعڀا.٤
غري إٔ فكٗا ٤ايطـًڀإ زضٸـ ٛا قدضـ ١ٝاذتـانِ ٚضـًڀت٘ يف أذٖـإ ايٓـاع
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يف أزقـ٘ٚ ،ايطـًڀإ سـانِ باضـِ ا ٚ .اضـتُاتٛا

يف ايــرإ عــٔ غــسع ١ٝضــًڀت٘ ،عٓــدَا سسٸَــٛا ارتــسٚز عًٝــ٘ٚ ،فسقــٛا ٚدــٛإ
ياعتــ٘ َڀًكــا عٓــد بعكــِٗ .فأؾــب ضــٝف ايػــسي َطــًڀاڄ عًــ ٢نــٌ َعــاز
ٜتُِٗٗ بايفطـاد أ ٚادتٗـٌٚ ،قـد اضـت دَٛا (ٚأيٝعـٛا ا

ٚزضـٛي٘ ٚأٚيـ ٞا٭َـس

َٓهِ) عً ٢ضتٜ ٛتكازإ َع نٌ أبعادٖا املٓٗذ.١ٝ
ٜعت عجُـإ بـٔ عفـإ أَ ٍٚـٔ أقـف ٢يـابع ايكداضـ ١عًـ ٢خ٬فتـ٘ ،تػـبجا
بايطًڀٚ ،١قُع املعازقٚ ،١ضًب ايجٛز ٠ايػعب ١ٝغسعٝتٗا ،سُٓٝا قاٍ ٫( :أخًعٴ
قُٝؿا أيبطٓ ٘ٝا )ٖٚ .را تصٜٚـس ؾـازأل يًشكٝكـ ،١فايبـاز ٟعصٚدـٌ مل ٜتـدخٌ
يف تٓؿٝب أ ٟغـ ـ ٫ ،عجُـإ  ٫ٚغـري ،ٙبـٌ ٚستـ ٢ايسضـ ٍٛمل ٜؿـسج ٭سـد
بريوٚ ،مل ٜس ٚأسد ْؿا ؾسعتا عٓ٘ .عجُـإ بـٔ عفـإ دـا ٤بايػـٛز ٣ثـِ باٜعـ٘
املطًُ ،ٕٛفًَٗ ٛصّ مبكُْٗٛا غـسيا ٫ضـتُساز غـسعٝت٘ٚ ،إ ٫ضـتٓتف ٞعٓـدَا
ٜتٗا ٕٚبك ِٝايدٚ ٜٔايعدٍ ٚاٱْؿاف .يهٔ تصٜٚـس اذتكٝكـ ١سكـل أٖدافـ٘ ،عـ
َفاٖ ِٝفكفاق ،١حت ٌٝعً ٢إزاد ٠ا
ا

أ ٚإزاد ٠ا

سُٓٝـا تبـدَ ٚڀًكـ ،١نُفٗـ( ّٛتٛفٝـل

أَٝ ٚػـــــ ١٦ا ) ،فٓٝطـــــ ٢ا٭ضـــــباإ ايڀبٝعٝـــــٚ ١زا ٤تٓؿـــــٝب

ارتًٝفٜٓٚ ،١طبٗا يككا ٤ا

ٚقدزٖٚ ،ٙرا َا سد ٣باٱَاّ عًـ ٞبـٔ أبـ ٞيايـب

إٔ ٜػــرتر ايبٝعــ ١عْٝ٬ــٚ ،١يف املطــذد ايعــاّ ،نــٜ ٞبكــ ٢املطــًِ َطــ ٫ٚ٪عــٔ
بٝعتــٜ٘ٚ ،تؿــد ٣يًشــانِ سُٓٝــا ٜصٜـــغ عــٔ ؾــٛاب٘ .أَــا إذا ناْــ ايطـــًڀ١
"قُٝؿا َٔ ا " نُـا ادٸعـ ٢عجُـإ ،فهٝـف ٜتشـد ٣املطـًِ إزاد ٠ا ؟ ٖٚـرا
ٖ ٛتصٜٝف ايٛع ٞاير ٟمل ٜٓڀـٌ عًـ ٢ايؿـشاب ١فجـازٚا قـد ٙسـد ايكتـٌ يٮضـف
ايػدٜد.
يكد أد ٣ايتباع ا٭َس إىل اْكطاّ املٛقف ايـدٜ

ـا ٙا٫ضـتبداد ايطٝاضـٞ

باضِ ايدٚ ٜٔايطـًڀ ١ايػـسع( ١ٝايـدٚيتإ ا٭َٜٛـٚ ١ايعباضـ ،)١ٝفُـٔ ايعًُـاَ ٤ـٔ
ٚقـــف قـــد اي ـــاٖس ٠ا٫ضـــتبداد ١ٜستـــ ٢تعــسٸ

ي٬قـــڀٗاد ٚايتعـــرٜبٚ ،زمبـــا
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ا٫ضتػـٗادَٚ .ـٔ ايفكٗـاَ ٤ـٔ نـسٸع سٝاتـ٘ يػـسعٓ ١ا٫ضـتبدادٚ ،أٚقـف ْفطــ٘
يتأؾــ ْ ٌٝسٜــ ١يف ايفكــ٘ ايطــًڀاْ ،ٞيــريو يــٝظ َــٔ ايغسٜــب إٔ

ــد ايفكــ٘

ايطٝاضـــ ٞاٱضـــ َٞ٬فكٗــاڄ ضـــًڀاْٝاڄ عًـــَ ٢ـــس ايتـــازٜق ،٭ْـــ٘ ٚيـــد يف أسكـــإ
ا٫ضتبداد ٚٚقع أضاضاڄ يػسعٓ ١ممازضات اذتانِ ادتا٥س.
ٚقــد رــاد ٣بعــض ايفكٗــا ٤يف ت ٜــس ا٫ضــتبداد ستــ ٢قبًــٛا بٜ٫ٛــ ١ايفاضــل،
ٚقايٛا بٛدٛإ ايؿ عً ٢أٚاَس ايطًڀإ اي امل ٚايفاضلٚ ،عدّ دـٛاش ارتـسٚز
عًٝـ٘ .فٗـرا ابـٔ نـجري َ -ـج٬ڄ  -أنـد إٔ ٜصٜـد بـٔ َعاٜٚـ( ١إَـاّ فاضـل) يهٓـ٘
ٜكــَ ٍٛــع ذيــو إٕ (اٱَــاّ إذا فطــل ٜ ٫ٴعــصٍ مبذــسد فطــك٘ عًــ ٢أؾــ قــٛيٞ
ايعًُا ،٤بٌ  ٫ٚظتـٛش ارتـسٚز عًٝـ٘ ملـا يف ذيـو َـٔ إثـاز ٠ايفتٓـٚٚ ،١قـٛي اهلـسز،
ٚضــفو ايــدَا ٤اذتــساّْٗٚ ،ــب ا٭َــٛاٍٚ ،فعــٌ ايفــٛاسؼ َــع ايٓطــاٚ ٤غريٖــٔ،
ٚغري ذيو مما نٌ ٚاسد ٠فٗٝا َٔ ايفطاد أقعاف فطك٘ نُا دس ٣مما تكـدّ
إىل َٜٓٛا ٖرا. )...
ٚتبك ٢اٯزا ٤س ٍٛقسٚز ٠ايدٚي ١دٜٝٓا زتسد ادتٗادات ٚقٓاعـات غ ؿـ،١ٝ
زض ـ تٗا غــٗ ٠ٛاذتهــِٚ ،ســب ايطــًڀٚ .١نــٌ َــا ذنــس َــٔ أديــ ١ســٖ ٍٛــرا
املٛقٛي ٖ ٞأدي ١ادتٗادٚ ١ٜتأ٬ٜٚت .بٌ ي ٛناْ ايدٚي ١قـسٚز ٠دٜٝٓـ ١يتؿـد٣
ايهتاإ اذته ِٝيبٝاْٗاٚ ،زضـِ سـدٚدٖاَٚ ،عاملٗـاٚ ،نٝفٝـ ١تـداٚهلا .يهـٔ
نٌ ٖرا مل عتؿٌَ ،ا ٪ٜند أْٗا قسٚز ٠ادتُاعٚ ١ٝيٝط د.١ٜٝٓ
ٖٚهــرا ظً ـ ايع٬قــ ١بــي ايــدٚ ٜٔايطٝاضــ ١ع٬قــ ١اغــهايًَ ،١ٝتبطــ،١
ْ٫عــداّ ايٓؿــٛف ايؿــسعت ،١ضــ ٣ٛادتٗــادات ٚتــأ٬ٜٚت َٓشــاش .٠فايدٚيــ( ١مبــا
ٖــ ٞدٚيــ )١مل حتــت بتػـــسٜعات

طٸــد اٖتُــاّ ايػـــسٜع ١بٗــا ٫ ،عًــ ٢ؾـــعٝد

ايٓ س ٫ٚ ،١ٜعً ٢ؾعٝد ايٓ اّ ايطٝاضـ( ٞإدازٜـا أ ٚاقتؿـادٜا أ ٚضٝاضـٝا)َ ،ـا
عــدا تػــسٜعات  ٫تػــهٌ مبذُٛعٗــا ْ اَــا َتهــاَٚ .٬أغًــب َــا نتــب عــٔ
ايٓٴ ِ ا٫ض ٖٛ ١َٝ٬تكًٝد ملا نتب٘ ا٭ناد ٚ ٕٛٝاملت ؿؿَ ٕٛع إقاف ١ز١ٜ٩
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إض ١َٝ٬إدتٗاد ،١ٜفهٌ َا نڅتب جٌ ٚدٗات ْ س إدتٗاد.١ٜ
َٚـا ٪ٜنـد ٖـرا ايهـ ّ٬إٔ ايـٓـ ايـد ٜمل ٜطـعف أسـد املتٓـاشعي عًـ٢
ايطًڀ ١يف تعكٝد َٛقفـ٘ ايطٝا ضـ ٞبعـد ٚفـا ٠ايسضـ ٍٛايهـس ،ِٜزغـِ ايتػـبح
بٓؿٛف ثاْٚ ،١ٜٛأخـسَ ٣هرٚبـ ١أَ ٚـصٚز ٠فُٝـا بعـدٚ .بكٝـ ايًعبـ ١ايطٝاضـ١ٝ
تــتشهِ مبؿــري ا٭َــ ،١ستــ ٢غــٗدت ارت٬فــ ١ظًُــا ٚدــٛزا ٚاقؿــاٚ ٤اضــتبدادا
ٚدنتاتٛزَ ١ٜتڀسفٚ .١مل تػٗد

سب ١اذتهِ

طـٝدا يكـ ِٝا٭ضـ ّ٬اذتٓٝـف

إ ٫يف فرتات ستدٚد ٠ددا ،زغِ تبٓ ٢ادتُٝع هلا.
ٚؾـــازت ايطـــًڀٖ ١ـــدفا يًشسنـــات ا٫ضـــ ١َٝ٬ايجٛزٜـــ ١خاؾـــ ١يف ايعؿـــس
اذتدٜحٜ ،تٛقف عًٗٝا (نُا ٜعتكد )ٕٚتڀبٝل اٱض ،ّ٬نػـعاز" :ايكـسإٓ ٖـٛ
اذتٌ" " أ ٚا٫ض ٖٛ ّ٬اذتٌ" أ" ٚتڀبٝل ايػسٜع ،"١اير ٟتسفع٘ أغًب اذتسنات
ا٫ضــ ١َٝ٬خاؾــ" ١اٱخــٛإ املطــًُي" .فٛادٗــ تًــو اذتسنــات يف َطــريتٗا
ايڀًٜٛـــٚ ١ايػـــاق ١حتـــدٜات خڀـــري ،٠أْٖٗٛـــا ايطـــذٚ ٕٛاملعـــتك٬تٚ ،أخڀسٖـــا
ا٫غرتاإ عٔ ا٭ٚيإ ٚا٫عداَاتٚ .ملا خاق بعـض اذتسنـات ايدٜٝٓـ١

سبـ١

اذتهِ ،تسن اْڀباعا ضـًبٝاٚ ،زد ٠فعـٌ َدٖػـ ،١بعـد اخفاقـات َدٜٚـ .١إذ
مل ٜهٔ ضـًٛى املتـدٜٓي أفكـٌ ممـٔ ضـبكِٗ ،بـٌ اضتػـس ٣ايفطـاد ٚا٫قؿـا٤
ٚا٫ضــت٦جاز بايطــًڀٚ .١ته ـسٸع ا٫ضــتبداد ايطٝاضــٚ ٞايــدَ ، ٜــع اقؿــا ٤أٜــ١
َعازقــٚ ١يــ ٛناْ ـ دٜٝٓــ ١ا ٚضــًُٖٚ .١ٝــٞ

سبــ ١تطــتشل دزاضــات َطتفٝكــ١

يفُٗٗا .ملاذا ا٫قؿا ٤باضِ ايدٜٔ؟ ملـاذا ايكتـٌ ٚضـفو ايـدَا ٤باضـِ ايـدٜٔ؟ ملـاذا
اغًب اذتسٚإ باضِ ايدٜٔ؟
ناْ ـ ٖــر ٙاملكدَــ ١زغــِ يٛهلــا قــسٚز ١ٜيفٗــِ إغــهاي ١ٝايــدٚ ٜٔايدٚيــ١
نُكدَ ١يٲداب ١عً ٢ايط٪اٍٚ ،قـد اتكـ أْٗـِ ٜكؿـد ٕٚبـايُٓٛذز ايـد ٜيف
اذتهِ :إٔ تهَ ٕٛكايٝد اذتهِ فٗٝا (تػسٜعا ٚتٓفٝرا ٚقٝـادٚ ٠قكـا ،)٤بٝـد
اهل٦ٝــات ٚامل٪ضطــات ايدٜٝٓــٚ ..١تعت ـ قــٛاْي ايدٚيــ ١أسهاَــا إهلٝــَ ،١ــا داَ ـ
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َػسع ١يف ق ٤ٛايػسٜع ١اٱض ١َٝ٬أٚ ٚفكا يفتا ٣ٚايفكٚ .٘ٝتطتُد ضًڀ ١زدـاٍ
ايد ٜٔقدضٝتٗا ٚغـسعٝتٗا َـٔ اْتطـابٗا

تعـاىل ،فٝهـ ٕٛاذتـانِ ممـج ٬أٚ

زتطــدا يطــًڀ ١ايبــاز ٟتعــاىلٚ .بايتــاي ٞفجُــ٪َ ١اخــرٚ ٠عكٛبــ ١دٜٝٓــ ١يهــٌ َــٔ
غتايف قٛاْٗٓٝا ،عًـ ٢ايعهـظ َـٔ ايدٚيـ ١املدْٝـٚ .١عٓـدَا تٓتطـب ايطـًڀ١
تعـــاىل تؿـــب ا٭سهـــاّ َفتٛســـٜٚ ،١هفـــ ٞيف ٚدـــٛإ قتًـــو مشٛيـــو مبفٗـــّٛ
(َفطد يف ا٭ز ) ٖٞٚ ،قكَ ١ٝسْٚ ١فكفاق ١بٝد اذتـانِ ،ايـرٖ ٟـ ٛبػـس
تـــتشهِ بـــ٘ قبًٝاتـــ٘ ٚتٛدٗاتـــ٘ ايڀا٥فٝـــٚ ١ايطٝاضـــ .١ٝفـــْ ٬كـــد  ٫ٚدـــداٍ ٫ٚ
اعــرتا

عًــ ٢ايطــًڀٚ ١قٝادتٗـا يف ايدٚيــ ١ايدٜٝٓــٚ ،١أ ٟاعــرتا

ٜعــد اعرتاقــا

شــا ڇزبٴ ٛٳٕ ايډً ـ ٳ٘
د ـصٳا ٴ ٤ا ډي ـرٹ ٜٳٔ ٴ ٜٳ
ٚسسبــا ٚرــسدا عًــ ٢إزاد ٠ا  ،فتػــًُ٘ أٜــ ( :١ڇإ ٻْ ٳُــا ٳ
ٚٳزٳضٴٛيځ٘ٴ ٚٳٜٳطٵعٳٛٵٕٳ فٹ ٞايڃأځزٵ ڇ فځطٳادٶا أځٕ ٜٴكځتٻًڂٛا ځأٚٵ ٴٜؿٳًډبٴٛا ځأٚٵ تٴكځڀډعٳ أځٜٵدٹٜٗڇِٵ ٚٳأځ ٵزدٴًڂٗٴـِ
َٿٔٵ خٹًځافٺ ځأٚٵ ٜٴٓفځٛٵا َٹٔٳ ايڃأځزٵ ڇ ٳذ ٹيوځ يځٗٴِٵ خٹصٵٟٷ فٹـ ٞايـدټْٵٝٳا ٳٚيځٗٴـِٵ فٹـ ٞايڃـآخٹسٳ٠ٹ عٳـرٳاإٷ
عٳ ٹِٝٷ).
ْعـٛد يًطـ٪اٍ ،سٝـح دـا ٤فٝـٖ٘( :ـٌ باٱَهـإ ايٝـَ ّٛـٔ ٚدٗـ ْ ١ـسنِ،
اعتُادْــا منٛذدــا عتتــرَ ٣ــٔ تًــو ايتذــازإٜ ،هــَ ٕٛعــ٘ ٚبا٫ضرتغــاد بــ٘،
يٲضــ ّ٬دٚي ـَ ١عاؾــس ٠رتًــو أضــباإ ايبكــا ٤يف زتتُعاتٓــا ايٝــ ،ّٛأّ إٔ تًــو
ايتذازإ ٚيٝد ٠زتتُعات شتتًف ١عٓا؟).
أتك مما تكدّ إٔ مجٝع

ازإ اذتهِ يف ايتازٜق اٱضٖ َٞ٬ـٞ

ـازإ

بػــسَٓ ١ٜصٚعــ ١ايكدضــ ،١ٝإٚ ٫فــل آزا ٤تعُــدت تصٜٚــس اذتكٝكــ ١ذتُاٜــ ١ايطــًڀ١
ٚحتؿٗٓٝا قد املعازق ١زغِ فطاد اذتانِ.
ٚا٭ٖـِ أتكـ عـدّ ٚدـٛد ديٝـٌ قسآْــ ٞأْ ٚبـ ٟٛؾـس ٫ ، ٜيـبظ فٝـًٜ٘ ،ــصّ
املطًُي بإقاَ ١دٚي ١دَٚ .١ٜٝٓع عدّ ٚدٛد تهًٝف غسع ٞتبك ٢مجٝـع َطـاعٞ
ايطًڀ ،١يُعا يف اذتهِ ،أ ٚزٜ٩ـ ١ادتٗادٜـ ،١فٗـٚ ٞدٗـ ْ ١ـس غـري ًَصَـ ١إ٫
َٔ  َٔ٪ٜبٗا.

الهىية والفعل الحضاري

167

بٌ تٛف ٢زض ٍٛا

ٚمل ٜٛفڈ ؾـساس ١٭سـدٖ ،هـرا اتفـل ادتُٝـع ،زغـِ

اخت٬ف يفٝـف بـي ايـسٚاٜتي ايتـازغتٝتي ايطـٓٚ ١ٝايػـٝع .١ٝيهـِٓٗ اتفكـٛا إٔ
ايسض ٍٛمل ٜؿسج ٭سد بارت٬ف َٔ ١بعدٚ ،ٙتعـرز عًٝـ٘ نتابـ ١نتـاإ ٖٚـ ٛيف
أٜاّ َس

(ٖرا عً ٢فس

أْ٘ أزاد إٔ ٜهتب نتابا سؿـٛف ايطـًڀٜ٫ٚٚ ١ـ١

ا٭َس َٔ بعد ٫ٚ ،ٙدي ٌٝعً ٢ذيو إي٬قا) .بٌ مل ٜٗتِ ايـٓيب ايهـس ِٜمبٛقـٛي
ايدٚيٚ ،١نإٔ ا٭َس ٜ ٫عٓٚ .٘ٝايؿش ٝإٔ َٛقٛي ايدٚي ١خـازز َٗاَـ٘ ،سٝـح
نإ ْبٝا َسضٚ ،٬قد صت يف تبًٝغ زضاي ١ايطُا ،٤بػٗاد ٠ايهتاإ ايهس:ِٜ
ايٝــ ّٛأنًُـ يهــِ دٜــٓهِ ٚأرُ ـ عًــٝهِ ْعُــف ٚزقــ ٝيهــِ ا٫ضــّ٬
دٜٓا.
ٚستـــ ٢يـــ ٛقًٓـــا بػـــسع ١ٝمجٝـــع أ ٚبعـــض ايتذـــازإ ايدٜٝٓـــ ١ايتازغتٝـــ ١يف
اذتهــِ ،فٗــ ٞأٜكــا غــري ًَصَــ ١يٓــا ،يعــدّ ٚدــٛد إيــصاّ غــسع ٞنُــا تكــدّ،
ٚ٭ْٗا ٚيٝد ٠غسٚر تازغت ،١ٝختتًف شَاْا َٚهاْا ،ف ٬هٓٓا اضتدعا ٤تًو
ايتذازإ ٚا٫عتُاد عًٗٝاْٗ٫ ،ا  ٫تٓطًق عٔ تازغتٝتٗاٚ .ضتٔ ْعـٝؼ اٯٕ ظسفـا
شتتًفــا َــٔ سٝــح ٚعــ ٞايٓــاع ســ ٍٛسكــٛم اٱْطــإ ٚاملــسأٚ ،٠تڀــٛز املعسفــ،١
َٚعڀٝات ايعًٚ ،ّٛشتتًف ا٫نتػافات ،بٌ ٚتڀٛز ا٭دا ٤ايطٝاض ْٚ ،ٞسٜات
اذتهِ ايف أثبتـ صتاسـا بـاٖسا ،خاؾـ ١اذتكـاز ٠ايغسبٝـ ١ايـف باتـ تتشـد٣
بُٓٛذدٗا اذتكاز .ٟايدٚي ١ايد ٫ ١ٜٝٓتٓطـذِ َـع زتتُـع َتعـدد دٜٝٓـا َٚـرٖبٝا
ٚثكافٝا ،ف ٬تطاَ سكٝكَ ٞع اٯخس ٚفكا ملتبٓٝاتٗا ايفكٗ.١ٝ
زمبا ٜكؿد ايط٪اٍ ،أعتُـاد زٚج ايتذسبـ ١ايدٜٝٓـ ١ايتازغتٝـ ،١باضـٓاد قٝـاد٠
ايدٚي ١يًُ٪ضط ١ايدٚ ،١ٜٝٓا٫يتصاّ بأسهاّ ايػسٜعٖٚ .١را أٜكا  ٫دي ٌٝعًٝـ٘،
فــا٫يتصاّ بايػــسٜعٜ ٫ ١تٛقــف عًــٚ ٢دــٛد دٚيــ ١دٜٝٓــ ١تٓكــاد يٜ٫ٛــٚ ١ضــًڀ ١زدــٌ
ايد ،ٜٔبٌ بإَهإ أ ١ٜدٚي ١تب ايػسٜع ١اٱض.١َٝ٬
ٚأَــا ا٭َــس ايجــاْٖ :ٞــٌ ٖٓــاى ْ ــاّ سهــِ ؾــاذتا بٓفطــ٘ يف نــٌ شَــإ
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َٚهإ ،هٔ اضتدعاٚ ٙ٩اعاد ٠تڀبٝك٘ قُٔ غسٚيٓا ٚقسٚزاتٓا؟.
تكـــدّ إٔ ٖـــرا ا٭َـــس ٜتٛقـــف عًـــَ ٢ـــد ٣ؾـــ٬س ١ٝذات ايٓ ـــاّ َـــٔ سٝـــح
َكَٛاتــ٘ ايراتٝــٚ ١أيــس ٙايفهسٜــ .١فعٓــدَا ْسادــع
اٱضــ ،َٞ٬صتــد أْٗــا

ــازإ اذتهــِ عـ ايتــازٜق

ــازإ ضــًڀٚ ،١ٜٛزاثٝــ ،١باضــجٓا ٤فــرت ٠ارتًفــا .٤أْ ُــ١

ته ـسٸع ا٫ضــتبداد ٚدنتاتٛزٜــ ١ارتًٝفــٚ .١قــد اضــتُدت غــسعٝتٗا َــٔ غــسعٓ١
ايفكٝـــ٘ يطـــًٛى اذتـــانِ .سٝـــح اضـــتُست يعبـــ ١غـــسع ١ٝايطـــًڀ ١بـــي ايفكٝـــ٘
ٚايطًڀإ ،ايفكٜ ٘ٝػسعٔ ضًڀ ١ايطًڀإ ٜٚفف بكُع املعازقٚ ١سسَ ١ارتـسٚز
عً ٢ايطًڀٚ ،١ايطًڀإ ٜعكٸد َكاّ ايفكٚ ٘ٝضـًڀت٘ ايدٜٝٓـ ١عؿـس ايفتـ ٣ٛبـ٘.
ٜػٗد يريو ايفك٘ ايطًڀاْ ٞايكا ِ٥عًَ ٢ؿاط ايطًڀإ ٚغسعٓ ١ضًٛن٘ ،بٌ
ٚت ٜس ضفه٘ يًدَاٚ ،٤قُع املعازقٚ ،١تطًڀ٘ عً ٢ايػعٛإ املطًُٚ ١ثسٚاتٗا.
ٖٚرا ايٓـٛي َـٔ ا٭ْ ُـٜ ٫ ١ؿـً يٛاقـع ٜتڀًـع إىل دٚيـَ ١دْٝـٚ ،١إىل غـعب
ٜس ّٚاْ٫عتام َٔ ثكاف ١ايكڀٝع ٚايتبع ١ٝاملڀًك ١يًشانِ املطتبد .فتًو ايتذـازإ
تكــسأ قــُٔ ضــٝاقاتٗا ٚظسٚفٗــا ايصَاْٝــٚ ١املهاْٝــ ٫ٚ ١هــٔ

سدٜٗــا َــٔ

تازغتٝتٗا ن ٞهٔ اضتدعاٖ٩ا ٚاعاد ٠اذتٝا ٠هلا.
ضتــٔ عادــ ١يدٚيــ ١حتُــ ٞايــدَ ٜٔــٔ ا٫ضــتغٚ ،ٍ٬عــدّ اقشاَــ٘ يف ايػــإٔ
ايطٝاضــ ٞإ ٫بكــدز قُٝــ٘ َٚباد٥ــ ١اٱْطــاْ .١ٝعادــ ١يدٚيــ ١تطــتٛعب ايتكايعــات
ايجكافٚ ١ٝايد ١ٜٝٓباعتبازْا زتتُع َتعدد أغد َا عتتاز إىل ايتطـاَ اذتكٝكـ،ٞ
َٔ أدٌ إزضا ٤دعا ِ٥اجملتُع املدْ.ٞ
ٚبايتــاي ٫ ٞهــٔ

سٜــد ايتذــازإ ايطٝاضــ ١ٝايتازغتٝــَ ١ــٔ تازغتٝتٗــا،

ٚيطٓا عاد ١يُٓٛذز ٜ ٫تٓاضب َع ظسٚفٓا ٚساداتٓا ٚ ،هٓٓـا اواف ـ ١عًـ٢
قُٓٝا َٚبادٓ٥ا ٚدٜٓٓا قُٔ دٚيَ ١دْ ،١ٝتطتًِٗ إظتابٝات ايدٚي ١اذتدٜجـ ،١ايـف
سكك صتاسا َػٗٛدا يف ضعاد ٠غعبٗا ٚتڀٛزٖا.
فٗٓــاى َــاْع ذاتــ ٞعتــ ٍٛد ٕٚاعتُــاد أ ٟمنــٛذز تــازغت ٞيًدٚيــَ ،١ــستبط
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بڀبٝعــ ١ايٓ ــاّ ايــرٜ ٟــستٗٔ ايكــساز ايطٝاضــٚ ٞقٝــاد ٠ايدٚيــ ١إىل زدــٌ ايــدٜٔ
ٚامل٪ضطــات ايدٜٝٓــ ،١يف ايدٚيــ ١ايدٜٝٓــ ،١يــتشهِ باضــِ ا

ثٛٝقسايٝــاٖٚ ،ــٞ

ؾـٝغ َسفٛقـ ١سكــازٜا ،بـٌ َٚسفٛقــ ١دٜٝٓـا ،بعـد إٔ ثبـ افتكازٖـا ٭ ٟديٝــٌ
غــسع ،ٞنُــا ٖــ ٛاذتايــ ١بايٓطــب ١يٜ٫ٛــ ١ايفكٝــ٘ يف اٜــسإ .سٝــح عذــصت ٖــرٙ
ايٓ س ١ٜعٔ ا٫زتهاش ٭دي ١ستهُ ١ت ز غسعٝتٗا.
ٚأٜكـــا ايدٚيـــ ١غـــري ايدٜٝٓـــ ،١فارتًٝفـــ ١تازغتٝـــا نسدـــٌ ايـــد ٜٔأ ٚأغـــد
اضـــتبدادا ٚدنتاتٛزٜـــ ،١خاؾـــ ١سُٓٝـــا ٜكـــف ٞؾـــف ١ايكداضـــ ١عًـــًَ ٢هـــ٘
مبطا عد ٠فكٗـا ٤ايطـًڀٚ .١ضـبب آخـس َٛقـٛع ٞعتـ ٍٛد ٕٚاضـتدعا ٤أ ٟمنـٛذز
تـــازغتٜ ،ٞـــستبط بـــاي سفي ايصَـــاْٚ ٞاملهـــاْٚ ،ٞتڀـــٛز اذتكـــاز ٠اٱْطـــاْ١ٝ
َٚعڀٝات عًَٗٛاَٚ ،فٗ ّٛسكٛم اٱْطإ اير ٟحتـ ٍٛإىل غـسع ١عاملٝـ ،١اثبتـ
صتاسٗا.
عًٓٝا ا٫ضتفادَٔ ٠

ازإ اذتهِ ايٓادشٚ ،١ا٫ضتفاد ١َٛ َٓ َٔ ٠ايكـِٝ

ٚاملباد ٨اٱْطاْ ١ٝايهف ١ًٝبٓذاسٗاٚ ،تساثٓـا شاخـس بكُٝـ٘ ايتازغتٝـ ١إذا صتشٓـا
باشاســ ١تسانُــات ايــس ٣٩ايڀا٥فٝــٚ ،١ايتڀــسف ايــدٚ ، ٜايفٗــِ ايكاؾــس يًــدٜٔ
ٚايهتــاإ اذتهــ ِٝعٓٗــا .فًــٝظ مثــ ١منــٛذز َكــدع ًٜصَٓــا اضــتدعاٚ ٙ٩تفعًٝــ٘
خــازز ضــٝاقات٘ ايتازغتٝــ .١بــٌ يهــٌ َسسًــ ١تازغتٝــ ١قــسٚزاتٗاٚ ،تبكــ ٢املبــاد٨
ٚايك ِٝأضاع هٔ اٱزتهاش إي ٘ٝيف تػٝٝد منٛذدٓا يف ايطًڀٚ ١اذتهِ.
ٚا٭خڀس يف مناذز ايطًف  ١ٜ٫ٚاذتـانِ أ ٚزدـٌ ايـدٖٚ ٜٔـَ ٛـا ٜتٓـايف َـع
ق ِٝايدٚ ٜٔغسع ١سكٛم اٱْطإ زآٖـا ،فًـِ ظتعـٌ ا

تعـاىل ٜ٫ٚـ ١٭سـد عًـ٢

ايٓاعٚ ،تبك ٢اي ١ٜ٫ٛشتتؿ ١ب٘ .يهٔ يٮضف أدد اضتعدادا عٓد يٝـف ٚاضـع
َٔ ايٓاع يتكبٌ  ١ٜ٫ٚزدٌ ايد ٜٔأ ١ٜ٫ٚ ٚايفكَ ،٘ٝـٔ خـ ٍ٬اْ٫كٝـاد ايٛاضـع يـ٘
بد َٔ ٫اْ٫كٝاد يًػعٛز ايـٛي ٚايدضـتٛز ٚايكـاْ .ٕٛبـٌ ٖٓـاى َـٔ ٜـسأٖ عًـ٢
 ١ٜ٫ٚايفك ٘ٝيف تڀٛز ايـب٬دَٚ .هُـٔ ارتڀـس إٔ ٖـرا ايػـعٛز غتفـ ٞحتتـ٘ زٚج
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اْ٫كٝاد ٚايتبع ١ٝايبا٥طـ ١عٓـد ايٓـاعٖٚ ،ـ ٞؾـف ١ضـًب ١ٝتٗـدد اضـتك ٍ٬ايبًـد،
ٚضٝاد ٠ايطًڀٚ ،١ختًل زتتُعـا ٜستبـو أَـاّ املٛاقـف ايتازغتٝـ ،١فٝت ـبط عًـ٢
سطاإ ايٛئ َٚؿاذت٘ ايعًٝا.
ٚبايتاي ٞفًٝظ يًُٓاذز ايتازغتٝـَ ١ـا ًٖ٪ٜـٗاَ ٫ ،ـٔ سٝـح اْتطـابٗا يًـد،ٜٔ
 َٔ ٫ٚسٝح يبٝع ْ ١اَٗا ٚا٭ضظ ايف ٜستهص عًٗٝا ،ف َ ٬ز ٫ضتدعا ٤أٟ
منٛذز تازغتَُٗ ٞا ناْ دزد ١قدضٝت٘ َٚطت ٣ٛؾ٬سٝتٜ٘ ْ٘٫ ،بك٢

سبـ١

تازخ ،١ٝتكسأ صتاساتٗا ٚإخفاقاتٗـا قـُٔ ضـٝاقاتٗا ايصَٓٝـٚ ١املهاْٝـ .١فٓشتـاز
يدٚي ١عؿس ١ٜتتٓاضب َع ساداتٓا ٚتڀًعاتٓا ٚقسٚزاتٓا .ضتتاز يٓ اّ د كسايٞ
ٜتبٓــ ٢تــدا ٍٚايطــًڀ ١ضــًُٝا ،ع ـ ؾــٓادٜل ا٭قــرتايٚ ،ايرتغــ ٝاذتــس قــُٔ
ايكٛابط ايدضتٛز .١ٜضتتاز يدٚيَ ١دْ ١ٜ٫ٚ ٫ ،١ٝفٗٝا ٭سد َٔ املطـٚ٪يي عًـ٢
ايػعب ٚايكٛاْي .ضتتاز يك ِٝي ٝاي ١ٝنايتعددٜـٚ ١ايتطـاَ اذتكٝكـ ،ٞيٓش ـ٢
مبذتُــع َــدْ ،ٞعتــافت عًــ ٢قُٓٝــا َٚبادٓ٥ــا ايدٜٝٓــٚ ١اٱْطــاْٜٚ ،١ٝتــٛفس عًــ٢
ْ ــاّ سهــِ عتفــت اذتكــٛم ٚايٛادبــاتُٜٓٚ ،ــ ٞايػــعٛز ايــٛي  ،بتكــد٤٫ٚ ِٜ
ايٛئ عً ٢املؿاط ايػ ؿـٚ ،١ٝعتؿٸـٔ ايفـسد د ٕٚايتبعٝـ ١٭ ٟدٚيـ ١حتـ أٟ
عٓــٛإ أ ٚذزٜعــ .١ضتتــاز يدٚيــ ١تكــُٔ يٓــا عدايــ ١ادتُاعٝــَ ١ــٔ خــ ٍ٬قــٛاْي
ايكُإ نٜ ٞعٝؼ ايفكـري اذتـد ا٭دْـَ ٢ـٔ ايعـٝؼ ايهـس ،ِٜد ٕٚاْطـشام أٚ
إذ.ٍ٫
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جسل الرتاث واملعاصزة
 - 02املعاؾـــسٚ ٠ايـــرتاخ إغـــهاي ١ٝتكـــسإ ايعُـــل ايٛدـــٛد ٟجملتُعاتٓـــا،
ْٛقػــ باضـــٗاإ تـــٓ ري ٟيعكـــٛد يًٜٛـــٚ ،١بكٝــ تًـــو ايفًطـــفات تـــدٚز ســـٍٛ
اٱغــهايٚ ،١ٝعذــص تًــو ا٫ضــٗاَات ،أخــر سٝــص ايتٓفٝــر يف تغــٝري ،أ ٚختفٝــف
ؾساَ ١املٗ ُٔٝايٖٛ٬ت - ٞايد ٜيف قٝاد ٠زتتُعاتٓاٚ ،ايعذص َٔ إظتـاد سًـٍٛ
غاف ١ٝهلر ٙا٫غهاي.١ٝ
َاذا تكٛي ٕٛبريو؟.47
 إغهاي ١ٝايرتاخ ٚاملعاؾس َٔ ،٠أنجس اٱغهايٝات تدا ٫ٚيف ايفهس
ايعسب،ٞ
إ ٫أْٗا بكَ ٝطتعؿ ،١ٝزغِ عدّ اضتشايتٗا سُٓٝا تتٛفچس عًَٗٓ ٢ر قادز
عً ٢تفهٝهٗاٚ ،ايتعاٌَ بٛاقعَ ١ٝع يسفٗٝا.
تبًـٛزت ٖــر ٙاٱغــهاي ١ٝيف خكــِ ادتــدٍ ايـدا٥س ســ ٍٛضــ٪اٍ ايٓٗكــ ١بعــد
ايؿــدَ ١اذتكــاز ،١ٜايــر ٟأيًكــ٘ غــهٝب أزضــ" :ٕ٬ملــاذا تكــدّ ايغــسإ ٚتــأخس
إ ٚاملطـــًُي ٚايػـــسم عَُٛـــا سذـ ـ ٴِ ايفـــازم
املطـــًُٕٛ؟" ،سٝـــح أځذٖٳـــ ٳٌ ايعـــس ٳ
اذتكـــاز ٟبـــي ايغـــسإ ٚبٝـــِٓٗ ،فساســـٛا ٜتشـــس ٕٚأضـــباإ ايت ًـــف ٚنٝفٝـــ١
َعادتتٗــا َــٔ داخــٌ ايــرتاخ ٚايجكافــ ،١رٗٝــدا يكفــص ٠سكــازٜ ١ٜطــتعٝد ٕٚبٗــا
أزتـــاد اذتكـــاز ٠اٱضـــ ،١َٝ٬فتبًـــٛزت يف ضـــٝام ايـــٛع ٞإغـــهاي ١ٝايـــرتاخ
ٚاملعاؾس ٠يف ظٌ اْكطاّ ساد سَ ٍٛفَُٗٗٝٛا ٚغسٚيُٗا ٚإنساٖاتُٗـاٚ .بكـٞ
ض٪اٍ ايٓٗكٜ ١بشح عٔ إداب ١ختـسز بـ٘ َـٔ ْفـل اٱغـهاي ١ٝإىل زسـاإ ْ سٜـ١
تكـدٸّ قـسا ٠٤ددٜـد ٠يًـرتاخ ْتذـاٚش بٗـا عكـد ٠ا٭ؾـايٚ ١ارتـٛف عًـ ٢اهلٜٛـ ،١يف
َكابــٌ تػــاَ ّ٩سٜــس َــٔ املعاؾــسَ ،٠ــسد ٙذات ارتــٛف عًــ ٢ا٭ؾــايٚ ١ايــرتاخ.

 - 47ا٭ضتاذ عً ٞستُد ايٛٝضف.
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فاْكطِ املٛقف َٔ ايرتاخ بي ايتُطو ب٘ٚ ،ايتشـسز َڀًكـا َٓـ٘ٚ ،ثايـح ٜطـع٢
ملٛقف َتٛاشٕ ،فهاْ ث٬ث ١ا اٖات أشا ٤ايرتاخ ٚدٚز ٙيف تهسٜظ ايت ًف:
ا٭ :ٍٚنـإ َٓبٗـسڄا بـايغسإ سـد اْ٫طـشام ٚايتبعٝـ ١املڀًكـٚ ،١ايت ًـ ٞعــٔ
نٌ َا

إىل ا٭َ َٔ ١ؾـً ،١فـدعا (ٖٚـِ املتغسٸبـ )ٕٛإىل ْبـر ايـرتاخ ٚاْػـا٤

قڀٝعَ ١عسفَ ١ٝع٘ باعتبـاز ٙاملطـ ٍٚ٪ا٭ ٍٚعـٔ ايت ًچـف ،يٝشـٌ ايُٓـٛذز ايغسبـٞ
ستــٌ ايُٓــٛذز ايطــا٥د يف سكــازتٓا بهــٌ ءٛيتــ٘ ايجكافٝــ .١فذــا ٤سـ٬ڄ َبتطــساڄ
يًُػهً ١ضاِٖ يف تعُٝكٗا َٔ خ ٍ٬تبٓٸَ ٞفاٖ ِٝددٜد ٠تهٛٸْ يف فكا٤ات
ثكاف ١ٝغسٜب ١عٔ ب٦ٝتٓا .دا٤ت يتڀُظ ٖ ١ٜٛا٭ََٚ ١عاملٗا اذتكازٚ ،١ٜتٴفكـدٖا
أؾــايتٗا ٚاْتُاٖ٤ــآٖٚ .ــا ضــٝه ٕٛاضــتدعا ٤ايُٓــٛذز ايغسبــ ٞيُٝــع ءٛيتــ٘
ايجكافٝـَ ١عٝكـا يًتڀـٛز املٓػـٛد ،يــرا فػـٌ ٖـرا ا ٫ـا ٙيف تطـ ١ٜٛاٱغــهاي،١ٝ
ٚتؿد ٣ي٘ ستاف  ٛاجملتُع ،زغِ أؾدا ٘٥يد ٣يٝف ٚاضع َٔ املجكفي.
ا ٫ا ٙايجاْ :ٞازتد ضًفٝاڄ زافكاڄ َعڀٝات اذتكاز ٠اذتدٜجَٓ ،١هباڄ عًـ٢
ايـــرتاخ  ٜ ٫غـــادزٜ .ٙؿـــس عًـــ ٢اضتٓطـــاأل ايُٓـــٛذز اذتكـــاز ٟاٱضـــ َٞ٬زغـــِ
تازغتٝتــ٘ٚ .قــد غــاَس ٖــرا ا ٫ــا ٙيف

سبتــ٘ ايعًُٝــ ١بــٓفظ أدٚات املاقــ،ٞ

فهاْـ ـ داعـــؼ ٚاذتسنـــات اٱضـــ ١َٝ٬املتڀسفـــ ،١قـــد بطـــڀ زٚج ايسعـــب
ٚايعٓف ٚاٱزٖاإ يف أزدـا ٤ايعـامل يتجبـ يًبػـس ١ٜمجٝعـا فػـٌ املػـسٚي ايرتاثـٞ
ايــدٜٚ . ٜعتكــد ٖــ ٤٫٪إٔ ارتڀــأ يف ايتڀبٝــل داُ٥ــاٜٚ ،سفكــ ٕٛأ ٟاتٗــاّ ــظ
ايرتاخ ٚايعكٝدٚ ٠ايفهس ٚايجكافْ٫ ١تُاٗ٥ا يًُكدع ايد . ٜفايطـبب بـسأ ِٜٗيف
املطـًِ ذاتـ٘ َٚـٓٗر ايتڀبٝـل ٫ ،بفهـسٚ ٙعكٝدتـ٘ ٚدٜٓـٜ٘ٚ ،سآٖـ ٕٛعًـ ٢يبكـ١
َجايٝــ ١يف تــدٜٗٓا ٚايتصاَٗــا ٚاعتكادٖــا ضــتعٝد يًــرتاخ سٜٛٝتــ٘ ٚقدزتــ٘ عًــ ٢بٓــا٤
دٚيــ ١تٓتػــٌ املطــًُي َــٔ ايت ًچــف املسٜــس .فــْٗ ٬كــ ١إَ ٫ــٔ داخــٌ ايــرتاخ٫ٚ ،
َطــتكبٌ إَ ٫ــٔ خ٬يــ٘ .فٗــٜ ٤٫٪عتكــد ٕٚبكدضــ ١ٝايــرتاخ ٚإي٬قــ٘ ٚؾــ٬سٝت٘
يهٌ شَإ َٚهإ ،زغِ تازغتٝت٘ .يرا ٜٗسب ٕٛإىل ٚاقع افرتاقـٜ ٞتُجًـ ٕٛفٝـ٘
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املاقــ ٞبهــٌ ٚقا٥عــ٘ ٚغ ٛؾــٜ٘ٚ ،طــكڀ ٕٛعًٝــ٘ نــٌ زغبــاتِٗٚ ،أٖٚــاَِٗ،
ف ٝتًط ايٛاقع بارتٝاٍ بايڀُٛجٜٚ ،تُٗـ ٕٛايٓـاع بـايسد ٠بـٌ ٚايهفـسٚ ،تٓفٝـر
اذتدٚد بِٗ ،قٝاضا عً ٢املاقَٚ ٞا عتًُ َٔ ْ٘ٛؾٛز عٓ٘.
ا ٫ــا ٙايجايــح :عــاد إىل ايــرتاخٜ ،طــتٓڀكٜ٘ ،بشــح عــٔ َؿــادز قٛتــ٘،
ي٪ٝضــظ َــٔ عٓاؾــس ٙايكــادز ٠عًــ ٢ايبكــا ٤قاعــد ٠تطــتٛعب َعڀٝــات اذتكــاز٠
اذتدٜجـ ١يف إيـاز اٱضــٚ ّ٬قُٝـ٘ َٚباد٥ــ٘ .فـًٜ ٬تؿـل بــايرتاخ ٜ ٫ٚسفكـ٘ ،بــٌ
ٜٓكــدٜٚ ٙكٛٸَــ٘ يٝطــتًِٗ َٓٗذــا يف ايسقــ ٞاذتكــاز .ٟثــِ ٜ ٫سرــ ٞيف أسكــإ
ايغسإ ٜ ٫ٚسفض َعڀٝاتـ٘ اذتكـازَ ،١ٜـاداّ دـص٤ا نـبريا َٓٗـا ْتادـ ڄا بػـسٜا،
هٔ ٭ ١ٜسكاز ٠اضتٝعاب٘ قـُٔ أيسٖـا ايدٜٝٓـٚ ١اذتكـاز .١ٜغـري إٔ ا ٫ـاٙ
ايجايح مل ٜتغًغٌ يف أعُام ايٛضط ا٫دتُاع ٞيٝطـتٓكرَ ٙـٔ ايـرتد ٟايجكـايف بـٌ
ظٌ ُٖٸـ ڄا ستـدٚد ايتـأثريٜ ،تعٗـد ٙزٚٸاد اٱؾـ٬ج ايٛاسـد تًـ ٛاٯخـسٚ ،مل ٜتشـٍٛ
بعد إىل تٝاز عـازَّ ،تُـسدٜٗ ،ـص قـُري ا٭َـٜٚ ١ـٛقت غـعٛزٖا باملطـٚ٪ي١ٝ

ـاٙ

َطـتكبًٗاٚ ،دعٛتٗـا إىل زفـض ايطـه ١ْٝٛايٓا ــ ١عـٔ عـدّ ٚعـ ٞا٭شَــات ،أٚ
ايٓا  ١عٔ عدّ إدزاى خڀـٛز ٠ايرتانُـات ايتازغتٝـٚ ١ايفهسٜـٚ ١ايطـًٛن،١ٝ
عًــَ ٢طــتكبٌ ايــد ،ٜٔيــرا ظًـ ايــدع ٠ٛإىل َسادعــ ١ايفهــس ٚايجكافــٚ ١اٱذتــاج
عً ٢دزاض ١ايٛاقع َٚهٛٸْات٘ ايجكاف ١ٝدعَ ٠ٛسٜب ،١تطتفص َػـاعس ف٦ـ ١تهـسٸع
خسافــات ٚيكــٛع خايٝــَ ١ــٔ أ ٟستتــ ٣ٛد ٜـ  .فٝــصعذِٗ ايــٛعٚ ،ٞتؿــدَِٗ
اذتكٝكٚ ،١تسبهِٗ تعس ١ٜايبدي امل تًڀ ١بايد.ٜٔ
إٕ يُــٛج إغــهاي ١ٝايــرتاخ ٚاملعاؾــس ٠ارتــسٚز مبػــسٚي ٜٓتػــٌ ايــٛاقعي
ايعسبــٚ ٞاٱضــَ َٞ٬ــٔ سايــ ١ايرتادــع ٚايت ًــف ٚاٱْهفــا ٤إىل أفــل اذتكــاز٠
ٚايتكدّ ٚايتڀٛز يف مجٝع َٓاس ٞاذتٝا .٠غري إٔ صتاج ٖر ٙا ٫اٖات يف تط١ٜٛ
اٱغهاي ١ٝتساٚج بي ايفػٌ ٚايٓٗٛ

اودٚد ،٭ْٗا إغهايَ ١ٝعكدَ ،٠سدٖـا

إىل إغهايٝات أعُل تتڀًب تطٜٛتٗا يف َسسً ١ضابك ،١تتعًل بفِٗ ايدٚ ٜٔضـع١
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ايػسٜعٚ ،١قدض ١ٝايرتاخٚ ،نٝف ١ٝتسانُ٘ٚ ،سـدٚدٚ ٙع٬قـ ١ايفـسد ٚاجملتُـع
ٚايجكاف ١ب٘ٚ ،تأثري ا٫ضتبدادٚ ،ا٫ضتعُازٚ ،ا٭ٜدٜٛيٛدٝاٚ ،ايؿساي ايڀا٥ف.ٞ
إٕ َكازبـــ ١اٱغـــهاي ١ٝتطـــتٛدب حتدٜـــد املفـــاٖ ِٝأ ،٫ٚيتـــدازى ايتبـــاع
ايتــداخٌ بــي املكـدٸع ٚغــري املكــدعٚ ،بــي ايــدٚ ٜغــري ايــد . ٜفجُــ ١اخــت٬ف
ســَ ٍٛفٗــ :ّٛايــد ،ٜٔايطــٓٸ ١ايٓبٜٛــ ،١املكــدٸع ،ايــرتاخ ،غــسع ١ٝا٫دتٗــادات
ايفكَٗٚ ١ٝد ٣ضًڀتٗا ٚسذتٗا عً ٢اٯخسٚ ،ٜٔغري ذيو.
ٜكؿــد بــايرتاخَ :ــا أصتــص ٙايطــًف َــٔ دزاضــات ٚعــٛخ ،فهسٜــٚ ١عكدٜــ١
ٚثكافٝــٚ ١فكٗٝــَ ١ــا شاي ـ تفــس

ْفطــٗا َسدعٝــات تــ٪ثس يف ٚعٓٝــا ٚتفهريْــا

ٚفُٗٓــاٚ ،حتــتفت بكــدز نــبري َــٔ ا٫ســرتاّ ٚايكداضــ ،١خاؾــ ١يف ا٭ٚضــار
ايدٚ ١ٜٝٓايرتاث ١ٝاواف .١
َُٗٚــا بــايغٛا بكدضــ ١ٝايــرتاخ يهٓــ٘ ٜبكــَٓ ٢ذــصا بػــسٜا يف إيــاز ظسفــ٘
ايصَاْٚ ٞاملهاْ ،ٞفٝشتفت بتازغتٝت٘ٚ ،عدّ تعاي ٘ٝعً ٢ايٓكـدٜٚ .بكـَ ٢ستٗٓـا
يف إي٬ق٘ ٚتـأثري ٙملتاْـَ ١باْٝـ٘ َٚباد٥ـ٘ ٚأضطـ٘ ،مبـا يف ذيـو ايفكـ٘ اٱضـَٞ٬
ايرٜ ٟػتغٌ عًْ ٢ؿٛف ايهتاإ ٚايطٓ .١زغِ إٔ ايفك٘ ٚفتـا ٣ٚايفكٗـا ٤غـدت
ضــًڀَ ١كدضــٜ ،١رتتــب عًــ ٢شتايفتٗــا عكٛبــات دْٜٛٝــ ١فكــ ٬عــٔ ايعكٛبــات
ا٭خسٜٚــٖٚ ،١ــ ٞقدضــَ ١ٝسٜبــ ٫ ١أضــاع هلــا ضــ ٣ٛفٗــِ خــاي ٧يفٗــِ ايــد ٜٔيف
اذتٝـــاٚ ،٠دٚز اٱْطـــإ فٗٝـــاٚ ،زغبـــ ١ايفكٝـــ٘ يف حتؿـــي ضـــًڀت٘ باملكـ ـدٸع،
ٚتٛظٝــف ايفتــ ٣ٛيؿــاط َهاْتــ٘ ا٫دتُاعٝــٚ ١ايطٝاضــٚ ،١ٝتًبٝــ ١يڀُٛساتــ٘
املرٖبٚ ١ٝايڀا٥ف٪ٜ .١ٝند ذيو َٛقـف نـٌ فكٝـ٘ َـٔ اٯخـس امل تًـف َـرٖبٝا،
زغِ ٚسدَ ٠ؿادز ايتػسٜعٚ ،اتفام فكٗا ٤املطًُي عً ٢أنجس َٔ  21باملَٔ ١٦
أسهاّ ايػسٜع.١
يكد خطس اٱْطإ سسٜت٘ ،بطبب إؾساز ايفكٝـ٘ عًـ ٢استهـاز زَصٜـ ١زدـٌ
ايـدٚ ٜٔقدضـ ١ٝضـًڀت٘ ايسٚسٝـَ ،١ـٔ خـ ٍ٬قٛاعـد إؾـٛي ١ٝابتـدعٗا ثـِ ؾــازت
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ضًڀَ ١عسف ،١ٝيتدفل فتا ٣ٚزاس تڀـازد ايفـسد ٚاجملتُـع يف يف نـٌ َهـإ،
فأْتذ غعبا َعاقا ٜٗ ٫ص ٙايػعٛز اٱْطاْ ٞيهٓ٘ ٜٓكاد يًٓـ ٚايفتـ ،٣ٛستـ٢
تكــا٤ي سسٜتــ٘ ٚختًــ ٢عــٔ عكًــ٘ ،ســدا ؾــازت ايفتــ ٣ٛتكــٛد ٙسٝــح تڀًب ـ
أٖدافٗا ايطٝاضٚ ١ٝايڀا٥فٚ ،١ٝراد ٣بعكِٗ ففس

ٚ ١ٜ٫ٚق ١َُٛٝيًفك ٘ٝعً٢

اٱْطإ َٚؿري ،ٙبعد قُإ زٚج اٱْكٝاد ٚايتبع ١ٝيف أعُام ايفسد ٚاجملتُع.
ٚعٓــدَا قــازبٛا ايــرتاخ ،يًــت ًچـ َــٔ ُٖٓٝتــ٘ نػــسر أضــاع يًُعاؾــس٠
ٚدخ ٍٛاذتداث ،١باعتبازَٓ ٙذصا بػسٜا ،اؾڀدَٛا باملكدٸع (ايهتـاإ ٚايطـٓ)١
َٚد ٣مش ٍٛايرتاخ هلُا أ ٚ٭سدُٖا .أّ تبكَ ٢ڀًل ايٓؿٛف امل٪ضط( ١ايكـسإٓ
ٚايطــٓ )١ضــًڀ ١فٛقٝــ٘ ،تتعــاىل عًــ ٢ايٓكــد ٚاملسادعــ١؟ .ف ٝتفــ ٞايٓكــد ٜٚكتؿــس
عٌُ املطًُي عً ٢ايتفطري ٚايتأٚ ٌٜٚايڀاع ١املڀًك١؟.
بعض عُد إىل أْطٓ ١ايٓـ ايـدَ ٜڀًكـا مبـا يف ذيـو ايهتـاإ ايهـس،ِٜ
يٓصي قدضٝت٘ٚ ،اعتبازَٓ ٙذصا بػسٜاٜ ،كسأ قُٔ تازغتٝتـ٘ (أغًـب املطتػـسقي
ٚستُد إزنَ ٕٛجاٚ ،)٫ضـٝاقات٘ فـُٝهٔ ايـت ًچـ َـٔ ضـًڀتٖ٘ٚ .ـر ٙايكـسا٠٤
ممهٓ ١يف إياز ثكاف ١أخسَٓٚ ،٣اٖر َٔ خازز ايٓـ ٚفكا ٘٥املعسيف َٓٚڀكـ٘
ٚد٫٫ت٘ .يهٓ٘ غري ممهٔ بايٓطب ١جملتُع ٜـ َٔ٪إ اْـا قايعـا بكدضـ ١ٝايكـسإٓ
ايهسٚ ،ِٜاْتطاب٘

تعاىلَٚ ،طتعد يًتكش ١ٝدفاعا عٓ٘.

إٕ ارتڀــأ يف فٗــِ ايٛاقــع ايعسبــ - ٞاٱضــٚ َٞ٬ع٬قتــ٘ بايــدٚ ٜٔاملكــدٸع
ٚايرتاخ َٔ ،دٗٚ .١عدّ تػ ٝـ َكاؾد ٚغاٜات املٓ  ١َٛايعكٝدٚ ١ٜايفهس١ٜ
َــٔ دٗــ ١ثاْٝــٖ ،١ــ ٞدــٖٛس اٱغــهاي .١ٝفٝفػــٌ َــٔ ٜــسأٖ عًــ ٢غــڀب ايــدٜٔ
ٚايٖٛ٬ت ٚايرتاخ ٚاملكدٸع ٚاملاق ٞبأضـس ،ٙغـسيا يًُعاؾـسٚ ٠دخـ ٍٛاذتداثـ١
َــٔ أٚضــع أبٛابٗــاٚ .أٜكــا ضٝفػــٌ َــٔ ٜٓهفــٜ ٧ــسأٖ عًــ ٢قابًٝــات ايــرتاخ يف
ايتڀٛز اذتكـاز ٜٓٚ ،ٟـس بسٜبـ ١يًُعاؾـسَٓٚ ٠اغـٗ٦اٜٚ .بكـ ٢ايٛضـط ستاؾـسا
بي ارتٛف ٚاٱ ـإ .فاْ٫كطـاّ غتتـصٍ استُـا٫ت ايتطـ ١ٜٛيف سـٌ اٱغـهاي.١ٝ
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فعًٓٝــا اعتُــاد زٜ٩ــ ١أخــس ٣تكــازإ ايــرتاخ ٚاذتداثــَ ١ــٔ داخــٌ فكــاُٗ٥ا ،نــٞ
تهــ ٕٛاملكازبــَٓ ١تذــَ ،١ــٔ خــَ ٍ٬ــٓٗر حتًًٝــٜ ،ٞعــٛد بــايرتاخ إىل عٓاؾــسٙ
ا٭ٚيٚ ١ٝدزاضـ ١ضـٝاقات ايتڀـٛز قـُٔ َطـازٖا ايتـازغت ،ٞيتشدٜـد دٚز ايصَـإ
ٚاملهإ ٚشتتًف اي سٚف ٚايعٛاَـٌ املـ٪ثسَ ٫ٚ .٠ـاْع إٔ ٜڀـاٍ املـٓٗر َطـاسات
املكدٸع عجا عٔ فعً ١ٝأسهاَ٘ ٚإي٬قات ْؿٛؾ٘ٚ .يف غري ٖر ٙاذتايـٜ ١بكـ٢
ايرتاخ ٜفس

ْفط٘ بك ٠ٛتتشد ٣ايطٝاقات ايجكاف ١ٝيًُعاؾـس ٠ايـف ٖـ ٞدـص٫ ٤

ٜتذــصأ َٓٗــا .فتكــد ِٜقـساَ ٠٤غــاٜس ٠يًــرتاخ َــٔ داخًــ٘ ضتطــاعد عًــ ٢انتػــاف
بػسٜت٘ ،أَـا ايكـسا٤ات َـٔ خـازز ايـرتاخ فتفـس

غـسٚيٗا ايـف ختـٌ يف فُٗـ٘.

فشدٚد قدض ١ٝايهتاإ ٚايطَٓٚ ،١ـد ٣فعًٝـ ١أسهـاّ ايػـسٜع ١اٱضـ ١َٝ٬تعـد
إغهاي ١ٝأٚىل قُٔ إغهاي ١ٝايرتاخ ٚاملعاؾسٚ ،٠تطـٜٛتٗا رٗـد يفٗـِ املٓذـص
ايفهــس ٟيًُطــًُي باعتبــازَٓ ٙذــصا بػــسٜا  ٫تػــًُ٘ قداضــ ١ايهتــاإ ٚايطــٓ١
ايٓب ،١ٜٛفُٝهٔ ْكدٚ ٙايت ً ٞعٓ٘ نُسدعٝـْٗ ١اٝ٥ـ ،١نُـا تفعـٌ ا ٫اٖـات
ايطًفٚ ١ٝأٌٖ اذتدٜح.
ثــِ تــأت ٞإغــهاي ١ٝأنجــس تعكٝــدا عٓــدَا عُــد املطــًُ ٕٛبــدٚافع ضٝاضــ١ٝ
ٚأخــس ٣أٜدٜٛيٛدٝــ ١إىل تكــدٜظ َٓذــص ايكــس ٕٚا٭ٚىل ســد ايتعــاي ٞعًــ ٢ايٓكــد،
سٝــح ذٖــب ايطــٓ ١إىل عدايــ ١ايؿــشابَ ١ڀًكــا ،يتشؿــ ِٗٓٝضٝاضــٝا ٚعكٝــدٜا.
فأؾـــب قـــ ٍٛايؿـــشابٚ ٞفعًـــ٘ ٚتكسٜـــس ٙسذـــٚ ،١حتؿٸـــٔ ايؿـــشاب ١عؿـــٕٛ
َكدضٜ ،١طتُد َٓٗا ايفك ٘ٝغـسع ١ٝبعـض ا٭سهـاّ .ثـِ تعُكـ زٚج ايتكـدٜظ
مبسٚز ا٭ٜـاّ ٚتـسانِ أسادٜـح ايفكـاٚ ٌ٥ا٭خبـاز عـٔ ايـٓيب ايهـس ِٜيف ايجٓـا٤
عًــ ،ِٗٝثــِ غــاي ســدٜح ايعػــس ٠املبػــس ٜٔبادتٓــ ،١يُٝــٓشِٗ سؿــاَْ ١ڀًكــ،١
دعً َٔ ْكدَُِٖٗ ،ا نإ ضًٛنِٗ ،تهرٜبا يسض ٍٛا  ،بٌ ٚستازب١
ٚيٓبٝـ٘ املسضـٌٚ .بٗـرا اتطـع زقعـ ١املكـدٸع ،يُٝـازع دٚز ٙايطـًڀ ٟٛيف تٛدٝــ٘
ٚع ٞاملطًُي خاؾ ١يف أدٛا ٤ايؿساي املرٖيب.
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يف َكابـــٌ ايطـــٓ ١زاج ايػـــٝعٜ ١ٴٓ چـــسَ ٕٚـــا بعـــد ضـــٖٓ 031 ١ــــ إىل عؿـــُ١
أُ٥ــتِٗ ،ستــ ٢أَتــد عؿــس ايــٓـ عٓــدِٖ إىل ْٗاٜــَ ١ــا ٜعــسف بايغٝبــ ١ايؿــغس.٣
فرتانِ يـد ِٜٗتـساخ َعؿـَ ّٛـٔ ارتڀـأ نُـا ٜعتكـد ،ٕٚأقتؿـست فٝـ٘ َُٗـ١
ايفكٝـــ٘ ،نُـــا ٖـــ ٛايفكٝـــ٘ ايطـ ـ بايٓطـــب ١يعدايـــ ١ايؿـــشاب ،١عًـــ ٢ايتأٜٚـــٌ
ٚايتفطــريٚ ،تطــ ١ٜٛايتعــاز

بــي ا٭سادٜــح املتعازقــٚ .١بٗــرا تكــاعف زقعــ١

املكدٸع يد ٣املطًُي َٔ دٗـٚ ،١تعـددت َؿـادز ٙممـا ضـٌٗ ايهـرإ ٚا٫فـرتا٤
ٚايتًفٝــل يف زتــاٍ ايعكٝــدٚ ،٠املٛقــف َــٔ ايٓــد ايطٝاضــٚ ٞاملــرٖيب ،بــٌ ٚتعــد٣
ذيـــو إىل َؿـــادز ٠ايعكـــٌ ٚقدزتـــ٘ ا٫بداعٝـــ ١خـــازز ســـدٚد ايتفطـــري ٚايتأٜٚـــٌ
ٚا٫ضتٓبار بعد أضًُ ١اذتٝا ٠بسَتٗـاٚ ،مشـ ٍٛايفكـ٘ دتُٝـع سسنـات اٱْطـإ
ٚاجملتُع ،بػهٌ خطس ايفسد سسٜت٘ٚ ،ؾاز ٜدٚز داخٌ املد ١ْٚايفكٜٗٚ ،١ٝبك٢
يف ضذٔ ايفكَ ٘ٝا داّ سٝا.
فُكازب ١اٱغهاي ١ٝتبدأ َٔ ٖٓا ،يتشدٜد َا ٖ ٛاملكدٸع؟ َٚـا ٖـَ ٞؿـادز
قدضــ ١ٝايــرتاخ خــازز إيــاز ايهتــاإ ٚايطــٓ١؟ بــٌ  ٚهــٔ املٓاقػــ ١يف إيــ٬م
سذٝـــ ١ايطـــٓ ١ايٓبٜٛـــٚ ،١نـــرا باٱَهـــإ تكـــد ِٜفٗـــِ أخـــس يًـــدٚ ٜٔأسهـــاّ
ايػسٜع.١
إٕ خڀــٛز ٠ايتكــدٜظ يف تًبٸطــ٘ قداضــ ١ارتــايل تعــاىل ،عٓــدَا دعــٌ ايفكٗــا٤
سذ ١ٝق ٍٛايؿشابٚ ٞق ٍٛاٱَاّ املعؿ ّٛمبٛاشا ٠سذ ١ٝايطٓ ١ايٓبٚ ١ٜٛايهتاإ
اذته ،ِٝفايسٚا ١ٜعٓدِٖ تكٝٸد ٚختؿــ اٯٜـ ،١بػـهٌ تتطـا ٣ٚقُٝـ ١نـ٬
ايٓؿي َٔ سٝـح سذٝتُٗـا .فـسغِ إٔ ايسٚاٜـَ ١ـٔ خـازز ايـٓـ املكـدٸع يهٓٗـا
ختؿؿــ٘ ٚتكٝــد .ٙبُٓٝــا اقتؿــست َُٗــ ١ايسضــ ٍٛقسآْٝــا عًــ ٢ايتبًٝــغ ٚايبٝــإ
ٚايتفؿــٚ ،ٌٝمل ٜطــٓد يــ٘ دٚز تػــسٜع ،ٞفكــ ٬عــٔ غــري ،ٙفبــأ ٟديٝــٌ قسآْــٞ
ؾس ٜاضتديٛا عًَ ٢باْ ِٗٝا٭ؾٛي١ٝ؟.
ْعٛد يٓطأٍَ :ا اير ٟدعٌ ايع٬ق ١بي ايـرتاخ ٚاملعاؾـس ٠ع٬قـ ١إغـهاي١ٝ؟
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ٚأ ٖٞ ٜٔاملػهً١؟
املعاؾس ٠منٛذز سكاز ٟيتڀٛز اٱْطإ ٚاجملتُع ،أثب ددازتـ٘ عًـ ٢أز
ايٛاقــعْٚ ،كــٌ أٚزبــا َــٔ َطــتٓكع ايت ًچــف إىل عــامل اذتكــاز .٠فذــا٤ت تتشــد٣
ايُٓــاذز ا٭خــسَٗٓٚ ٣ــا ايُٓــٛذز ايــدٚ ٜايرتاثــ ،ٞفٗــ ْ ٞــاّ ٚقــع ٞيف َكابــٌ
ْ اّ دَ ٜفرت  ،ظتد َكَٛات٘ داخـٌ ايـرتاخ ٚايٓؿـٛف املكدضـ .١يـرا نـإ
زد ٠ايفعٌ ؾازَ١

ا ٙاذتداث ٫ ،١باعتبازٖا َعڀ ٢عًُٚ ٞتهًٓٛد ٞبـٌ ٭ْٗـا

َٓ َٛــ ١فهسٜــ ١ثكافٝــ ١ناًَــ .١فذــٖٛس اٱغــهاي ١ٝيف ايتكــاد بــي اٱهلــٞ
ٚايبػس .ٟايدٚ ٜاي٬دٜـ  ،املكـدٸع ٚايَ٬كـدع ،ايطـُاٚ ٟٚا٭زقـ .ٞايـدٜ
ٚايٛقع .ٞفهٝف هٔ يًبػس ٟإٔ ٜتشد ٣اٱهلٞ؟ ٚنٝـف ٜهـ ٕٛايطـُاٟٚ
ضــببا يت چًــف املطــًُي؟ خاؾــَ ١ــع عــدّ ٚدــٛد منــٛذز تــازغت ٞيًطــًڀٜ ١ــدٜٔ
َكَٛاتٗــا ايفهسٜــٚ ١ايعكٝدٜــَ ١ــٔ خــ ٍ٬ضــًٛنٗا ايطــًڀ ،ٟٛنُــا بايٓطــب١
يطًڀ ١ايهٓٝطٚ ١تعطفٗا إبإ ايكس ٕٚايٛضڀ .٢فايطـًڀ ١ايدٜٝٓـ ١اْفؿـً عـٔ
ايطــًڀ ١ايطٝاضــ ١ٝيف بداٜــ ١ايدٚيــ ١ا٭َٜٛــ .١فسنــصت اٱغــهاي ١ٝعًــْ ٢كــار
ستطـ ١َٛابتـدا ،٤فـٜ ٬عكـٌ ايت ًـ ٞعـٔ اٱهلـ ٞيؿـاط ايبػـسَُٗ ،ٟـا ناْـ
َؿداقٝت٘ ٚصتاسـ٘ .يهـٔ املكازْـ ١اضـتٓبڀٓ َغـايڀتي َعـسفٝتي نـإ ظتـب
سًُٗا أ ،٫ٚيسفع ايتكاد بي اٱهلٚ ٞايبػس:ٟ
ا٭ٚىلٜٓ :بغـ ٞايتُٝٝــص بـي ايــدٚ ٜٔايفهــس ايـد . ٜبــي ايـٓـ ٚفٗــِ ٚقــسا٠٤
ٚتأ ٌٜٚايٓـ ،فجَُ ١طاسٚ ١اضع َٔ ١ايفهـس ايـد ٜانتطـب قداضـ ١مبـسٚز
اٱٜـــاّ أَ ٚـــٔ خـــ ٍ٬أضـــڀس ٠ايسَـــٛش ايتازغتٝـــ .١فـــ ٬تكـــاد نـــبري بـــي ايـــدٜٔ
ٚاملعاؾس ٠س٦ٓٝرٺ إذا فسشْا ايد ٜٔعٔ ايفهس ايدٚ ، ٜايٓـ املكدع عٔ فُٗـ٘.
٭ٕ ايفهـس ايــد ٜزتـسد ٚدٗــ ْ ١ـس ادتٗادٜــ ١يف فٗـِ ايــٓـ املكـدع ،فًُــاذا
تهــَ ٕٛكدضــ ١حتــ ٍٛد ٕٚحتــدٜح ايفهــس ايــد ٜملطــت ٣ٛقــسٚزات ايعؿــس
ٚايصَإ؟.
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ايجآْٜ :١ٝبغ ٞفِٗ ايدَٚ ٜٔكاؾد ايتػـسٜعَٚ ،ـا ٖـ ٞإي٬قاتـ٘ ٚعَُٛاتـ٘،
ٚحتدٜد َطاسات ا٭سهاّ ايفعً .١ٝفـ ٬تكـاد بـي اٱهلـٚ ٞايٛقـع ٞس٦ٓٝـ ٺر َـع
عدّ ثبٛت اٱي٬م ايصَاْٚ ٞا٭سٛي ٞدتُٝع ا٭سهاّ ايػسع .١ٝبٌ ٖـَٓ ٞڀكـ١
فــساب هــٔ يًُٓذــص ايبػــسَ ٟٮٖــا إذا مل تتكــايع َــع َبــادٚ ٨قــ ِٝايــدٜٔ
اذتٓٝف ٫ٚ .دي ٌٝعً ٢اختؿاف ايفك ٘ٝمبٮ ايفساب ايتػسٜع ٞنُا ذٖب يريو
ايطٝد ستُد باقس ايؿدز ،يعدّ ٚدٛد ديٝـٌ عًـ ٢قـسٚزٚ ٠دـٛد سهـِ غـسعٞ
يهـــٌ سادثـــٚٚ ١اقعـــ .١نُـــا إٔ أسهـــاّ ايػـــسٜعٚ ١اقـــش ١بٓٝـــ ١يف ايهتـــاإ
ايهسٚ .ِٜمل ٜطـٓد ايبـاز ٟتعـاىل تػـسٜع ا٭سهـاّ ٭سـد ،سٝـح اقتؿـس َُٗـ١
ايسضــ ٍٛايهــس ِٜعً ـ ٢ايتبًٝــع ٚايبٝــإ ٚايتفؿــٖٚ ،ٌٝــرا َــا اتفــل عًٝــ٘ مجٝــع
املطًُي يهِٓٗ اضتديٛا عً ٢سذ ١ٝايطٓ ١بأدي ١تأ - ١ًٜٝٚادتٗاد.١ٜ
ٚأَا يف داْبٗا ايعًُ ٞفباتـ املعاؾـس ٠أَـسا ٚاقعـا ٜتًبطـٓا ٜٚفـس

إزادتـ٘.

ٚغدت املعڀٝات ايعًُٚ ١ٝايتهًٓٛدٚ ١ٝاملعًَٛات ١ٝتتدفل َٔ مجٝع ادتٗات٫ٚ ،
خٝـــاز يٲْطـــإ ٚاجملتُـــع ضـــ ٣ٛقبٛهلـــا ،بـــٌ أؾـــبش َٓـــاس ٞاذتٝـــاَ ٠ستٗٓـــ١
ملعڀٝاتِٗ ايعًُ ،١ٝفٗرا ادتاْب  ٫دداٍ فٚ ،٘ٝمل ٜعرت
ايطــًفٚ ٕٛٝايتهفريٜــ .ٕٛبــٌ أنجــس َــٔ ذيــو،

عًٝـ٘ أسـد مبـا فـِٗٝ

ــد ايٛضــط ايجكــايف ٚاٱعَ٬ــٞ

ٚايطٝاضـــًٜ ٞـــٗر مبفـــاٖ ِٝاذتكـــاز ٠ايغسبٝـــ ،١نايد كسايٝـــٚ ،١ايتعددٜـــ،١
ٚايتطــاَ ايــدٚ ، ٜايعًُاْٝــٚ ١ايتــدا ٍٚايطــًُ ٞيًطــًڀ .١فــأ ٟتٓــاقض ٜعٝػــ٘
اجملتُع اٱضٜ ،َٞ٬عٝؼ املعاؾس ٠عُٜٚ ٬سفكٗا ْ سٜا؟ .إْٗا قبًٝات اٱْطإ
ٚايؿــٛز ٠ايرٖٓٝــ ١املجايٝــ ١يًــرتاخ ٚايفهــس ايــد، ٜ

عًــ٘ ٜــسفض عذــص ايــرتاخ

عً ٢ايتشدٜحٜٚ ،سفض ايتشدٜ ٖٛٚ ٟتًبط٘ ٜٚعٝػ٘ يف مجٝع تفاؾ.ً٘ٝ
املػـــهً ١إٔ ايتٝـــازات املتكدَـــ ١فػـــً يف تطـــ ١ٜٛاٱغـــهاي ١ٝيف بعـــدٖا
ايفهــس - ٟايعكا٥ــد .ٟأَــا ا٭ ٍٚفعُــد إىل أْطــٓ ١ايــدَٚ ،ٜٔؿــادز ٠قدضــٝت٘،
داخٌ زتتُع َطه ٕٛبايتكدٜظٜٚ ،طتُ ٝدفاعا عٔ َكدضاتٜ٘ٚ ،كشَ ٞـٔ
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أدــٌ عكٝدتــ٘ٚ .ايطــًف ٞغــڀب عًــ ٢املعڀــ ٢ايبػ ـسَ ٟڀًكــاٚ ،اعت ـ  ٙنفــسا
عٓدَا تؿد ٣يطـٔ قـٛاْي ٚأْ ُـ ١يف َكابـٌ قـٛاْي ٚأْ ُـ ١دٜٝٓـٚ .١ايجايـح مل
ٜــٓذ يف تٛافكــ٘ .اجملتُــع ٜ ٫ــدخٌ اذتداثــ ١اذتكــاز ١ٜمبذــسد ا٫ضــتفادَ ٠ــٔ
املعڀٝــات ايعًُٝـــ ١أ ٚأضـــًُ ١ايعًــَ ،ّٛـــا مل ٜعتُـــد منڀــا ثكافٝـــا ٜطـــاعد عًـــ٢
ايتفاعٌ َعٗاٚ .اٯي ١يٛسدٖا مل تٛاشٕ اجملتُـع ا٭ٚزبـ ٞبـٌ زافـل تڀٛزٖـا تڀـٛزا
كــد ايتكــدّ
فهسٜــا ٚثكافٝــا َــٔ داخــٌ ب٦ٝتٗــاَٚ ،ــا شاي ـ ايعًــ ّٛاْ٫طــاْ ١ٝتع ٸ
اذتكــاز ٟيف مجٝــع اجملــا٫ت ،تًــو ايعًــ ّٛايــف يعبـ دٚزا نــبريا يف حتــدٜح
اجملتُــع ا٭ٚزبـــ ،ٞبعــد

سدٖـــا َــٔ َٛزٚثاتٗـــا ايدٜٝٓــ ١ايكاُ٥ـــ ١عًــَ ٢فـــاِٖٝ

َٚك٫ٛت تساثٚ ١ٝد ١ٜٝٓتكس با٫دتُاي ايبػسٚ ،ٟختًل راٜصا ٫

يٲْطـاْ١ٝ

بؿــًٚ .١اعتُادٖــا َبــاد ٨ايعكــٌ ٚايفًطــف ١يف فٗــِ شتتًــف َ ــاٖس اذتٝــاٚ .٠أٟ
دٗد يف أضًُ ١ايعًـٜ ٫ ّٛطـاِٖ يف تطـ ١ٜٛاٱغـهايَ ،١ٝـا مل تـتِ تطـٜٛتٗا َـٔ
داخـــٌ ثكافتٓـــا ٚتساثٓـــا ٚب٦ٝتٓـــا ،يـــرا مل حتكـــل دٗـــٛد املعٗـــد ايعـــامل ٞيًفهـــس
اٱضــ َٞ٬يف أضــًُ ١ايعًــٚ ّٛاملٓــاٖر ،تكــدَا سكٝكٝــا عًــٖ ٢ــرا املطــت ،٣ٛزغــِ
ادتٗــٛد ايهــبري ٠يعــدد َــٔ يعًُــاٚ ٤املفهــسٚ ٜٔاملــجكفيْٚ .كڀــ ١قــعف ٖــرٙ
ادتٗٛد أْٗا تسٜد اضتٓبات ق َٔ ِٝخازز ب٦ٝتٗا ،فتتذاٌٖ غـسٚيٗا َٚكـدَاتٗا،
فتفػـٌ اٱضـًُ .١ايفهــس ايغسبـ ٞاْبجـل َـٔ ب٦ٝتــ٘ ٚظسٚفـَ٘ٚ ،ــا مل تتـٛفس ْفــظ
اي سٚف  ٫ت٪د ٟاملفاٖ ِٝدٚزٖا ٫ٚ ،حتكل تكدَا ًَُٛضاٚ .نِ ساٚيـ إٜـسإ
أضًُ ١ايٓ اّ املؿسيف يهٓٗا بعد دٗد  2ضٓٛات عادت يًٓ اّ املؿسيف ايعـاملٞ
ايسب ،ٟٛبعد إعاد ٠ايٓ س يف َفٗ ّٛايسبا .اير ٟنإ ٜٓبغ ٞهلا إعاد ٠ايٓ ـس فٝـ٘
َٔ اي ّٛٝا٭ .ٍٚفاذتٌ يٝظ يف ا٭ضًُ ١بٌ باعاد ٠ايٓ س يف املفاَٖٚ ِٝد ٣فعًٝـ١
ا٭سهــاّ .فٗٓــاى خؿــٛب ١يف تساثٓــا

اًٖتٗــا قــ ٣ٛاٱؾــ٬ج هــٔ تٛظٝفٗــا

يبٓاْٗ ٤ك ١فهسٚ ١ٜسكاز ١ٜسكٝك ،١ٝإشاي ١ايرتانُات ايرتاث َٔ ١ٝسٛهلا.
َٔ ٖٓا بات تط ١ٜٛاٱغهايٚ ١ٝاقشا ،فاملػهً ١ا٭ضاع تهُٔ يف:
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 قدضــ ١ٝايــرتاخ ٚعــدّ ايتُٝٝــص بــي ايــدٚ ٜٔايفهــس ايــدٚ . ٜبــي ايــٓـٚايتفطري أ ٚا٫دتٗاد يف إياز ايٓـ.
 ارت٬ف س ٍٛسذ ١ٝايطٓٸ ١ايٓب ١ٜٛخازز سدٚد ايٛس ٞايكسآْ.ٞ َد ٣فعً ١ٝا٭سهاّ ايػسعَ ،١ٝع عدّ فعًَٛ ١ٝقٛعاتٗا؟.ٖــر ٙايٓكــار ايج٬ثــ ١ضــتفت ْافــرٚ ٠اضــعًْ ١ــر َــٔ خ٬هلــا عــامل اذتداثــ١
اذتكٝك ،١ٝغسٜڀ ١ايتٛفس عً ٢أدٚات َٓٚاٖر عًُ ١ٝقادز ٠عً ٢تفهٝـو قدضـ١ٝ
ايــرتاخٚ ،فٗــِ ايــد ،ٜٔفًــٝظ ا٭َــس ضــٗ ٬يغــري ا٫ختؿــاف يف ٖــر ٙاجملــا٫ت.
ٚعٓدَا ْباغس ايٓكد ايعًُـ ٞاملٛقـٛع ٞضٓهتػـف سذـِ املطـاسات املػـرتن١
بي املكدٸع  ١َٛ َٓٚايك ِٝاذتكاز ١ٜادتدٜد .٠تًو املطاسات َٖ ٞفاٖٚ ِٝقِٝ
تسانُ ـ فٛقٗــا ز ٣٩تٓتُــ ٞيًتڀــسف ايڀــا٥فٚ ٞايــدٚ ، ٜعــدّ فٗــِ ايػــسٚر
ايتازغتٚ ،١ٝقسٚزاتٗا ،فشذب َدايًٗٝا اذتكاز ١ٜنُا بايٓطب ١ملٛقف ايـدٜٔ
َــٔ اٯخــس امل تًــف ،عٓــدَا ْعــ ٞقــسٚزات ادتٗــاد ٚآٜاتــ٘ ،فطــته ٕٛايع٬قــ١
إْطاْٚ ١ٝفكا ٯٜات ايهتاإ ايهسٜٚ ،ِٜه ٕٛاٱقؿا ٤يكسٚزات آْٝـ ،١تٓتفـٞ
باْتفا ٤ايعٓف ٚقسٚزات ادتٗاد.
َٚبدأ املٛايٓ ١ايرٜ ٟؿڀدّ بارتڀـاإ ايـد ٜايكـا ِ٥عًـ ٢ثٓاٝ٥ـَ :١طـًِ /
نـــافسَ .ـــَ / َٔ٪ستـــد ،ضـــٝهَ ٕٛكبـــَ ٫ٛـــع فٗـــِ ددٜـــد يًـــد ٜٔبعٝـــدا عـــٔ
تسانُات ايدٚافع ايطٝاضٚ ١ٝاٯٜدٜٛيٛدٚ ١ٝايتفطريات ارتاي ١٦يًٓـ ايـد، ٜ
ٚفسش ايككاٜا اذتكٝكٝـ ١عـٔ ايككـاٜا ارتازدٝـ ١يف َٛقـٛعات أسهـاّ ادتٗـاد
ٚايكتــاٍ .فايهتــاإ ايهــسَ ِٜهتٓــص مبــاد ٨اٱْطــإ ٚســل املٛايٓــٚ ،١سسٜــ١
ا٫عتكــادٖٚ ،ــ ٞا٭ؾــٌ تػــسٜعا ،أَــا أسهــاّ ايــسدٚ ٠ايكتــاٍ فهاْ ـ قــسٚز٠
تازغت ١ٝتٓتف ٞباْتفاَٛ ٤قـٛعٗاٚ ،قـد اْتؿـست ايسضـاي ١فعـ( :٬ايٝـ ّٛأنًُـ
يهِ دٜٓهِ ٚأرُ عًٝهِ ْعُف ٚزق ٝيهِ اٱض ّ٬دٜٓا) .
املٗــِ يف اٱغــهاي ١ٝفٗــِ َ٬بطــاتٗاٚ ،يسٜكــَ ١عادتتٗــاٚ ،يــٝظ تطــٜٛتٗا
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ْٗاٝ٥ا ،يتذـرز ا٫خـت٬ف سـد ايكڀٝعـ ١ايتاَـ ١سـ ٍٛنـجري َـٔ املفـسدات خاؾـ١
ايعكا٥دَٚ ١ٜا غتـ فِٗ ايد .ٜٔفٗٓاى ب ٕٛنبري بي ايتٓ ري ايفهسٚ ٟايٛاقع.
فـايفهس يــٝظ اْعهاضــا تاَــا يًٛاقــعٚ ،ايٛاقــع ٜ ٫طــتذٝب يًفهــس داُ٥ــا .فُــا
ْؿٌ ي٘ َٔ ز ٣٩تبك ٢يف دا٥ستٗا ايٓ س ١ٜباْت از تفعًٗٝا.
إذاڄ ارتڀــ ٠ٛا٭ٚىل عًــ ٢يسٜــل تطــ ١ٜٛإغــهاي ١ٝايــرتاخ ٚاملعاؾــس ،٠ايعــٛد٠
يًرتاخ يسؾد َطاسات ايكداض ١ف ،٘ٝخاؾ ١فرتَ ٠ا بعد ايسضـ ،ٍٛفُـٔ ايطـٌٗ
ددا حتس ٟا٭دي ١ايف قاَ عًٗٝاٚ ،ا٭ضـٌٗ َٓٗـا تفٓٝـدٖا مبـٓٗر ْكـد ٟعكًـٞ
ٜكــ ّٛعًــ ٢حتــس ٟا٭ضــباإ اذتكٝكــٚ ،١عــدّ ا٫نتفــا ٤بايتفطــري ٚايتأٜٚــٌ ْــص٫ٚ
عٓــد قدضــ ١ٝايــرتاخ نُــا ٜــسا ٙايٓــاعٚ ،ذيــو يًــت ًـ َــٔ ثكًــ٘ٚ ،ضــڀٛت٘
ُٖٓٝٚت٘ ،نْ ٞتفسب يًُسسً ١ايتايٝـٖٚ ،١ـ ٞضـري ٠ايـٓيب ا٭نـسّ يفـسش املكـدع
عٔ ايبػس ،ٟفجُ َٔ ١دسد ايطري َٔ ٠تازغتٝتٗاٚ ،اعت ٖا َڀًكـ ١يف قدضـٝتٗا
ٚغـــسعٝتٗاٚ ،اعتبازٖـــا ٚسٝـــا َٓـــصَ ٫ـــٔ ايطـــُا ،٤فـــاختف ٢ستُـــد اٱْطـــإ،
ٚيُط َعامل٘ ا٫دتُاعٝـ ،١فايسضـ ٍٛايهـس ،ِٜتـازٜ ٠هـ ٕٛشتـ ا عـٔ ا ،
فكٛيــ٘ ٚســٚ ٞسذــ ١عًــ ٢املطــًُيٚ .أخــسٜ ٣تؿــسف نشــانِ يــ٘ ٜ٫ٚــٚ ١فكــا
ي سٚفــ٘ ايصَاْٝــٚ ١املهاْٝــ ،١فتٓتفــ ٞأسهاَــ٘ بعــد مماتــ٘ٚ .ثايجــٖ ١ــ ٛبػــس
َجًهِ ،ي٘ خؿا٥ؿ٘ٚ ،زابع ٜه ٕٛستُد قد ٠ٚيف أخ٬قـ٘( ،إْـو يعًـ ٢خًـل
ع .)ِٝ
اَـــا بايٓطـــب ١يًكـــسإٓ ايهـــس ،ِٜفُـــا ضتتادـــ٘ ٖـــ ٛايتُٝٝـــص بـــي ايعكٝـــد٠
ٚايػسٜع ،١فاذا ناْ ايعكٝدٚ ٠اقش ١يف نتاإ ا  ،فإٕ ايػسٜع ١حتتـاز إىل
َٗاز ٠فكٗ ١ٝأؾٛي ١ٝيًتعسف عًـَ ٢ـد ٣فعًٝـ ١ا٭سهـاّ ايػـسعٚ ،١ٝقـد تٓاٚيـ
ٖرا املٛقٛي َفؿ ٬يف دزاض ١بعٓٛإ( :دعْ٫ ٠ٛكاذ ايـدَ ٜٔـٔ ضـڀ ٠ٛايفكٗـا.)٤
سٝح حتدث عـٔ غـسٚر فعًٝـ ١ا٭سهـاّ ٚدٚز ايصَـإ ٚاملهـإ فٗٝـا ،إقـاف١
اىل َٛدبــــات ٚغاٜــــات ايػــــسٜعَٚ ١كاؾــــدٖاٚ .اضتعسقـــ ٖٓــــاى مجًــــَ ١ــــٔ
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َٛقٛعات ا٭سهاّ ايف دي ا٭دي ١عً ٢عدّ فعًٝتٗا ،فـ ٬تهـ ٕٛأسهاَٗـا
فعً ١ٝهلرا ايطبب.
املكازبــ ١ايٓكدٜــ ١يًــرتاخ بٗــرا املــٓٗر ،ضــت تصٍ املك ـدٸع يف ســدٚد ايعكٝــد٠
ٚايعبــادات َٚــا ٖـــ ٛفعًــَ ٞـــٔ ا٭سهــاّ ايػـــسعَ ،١ٝــع ايتُٝٝـــص بــي املكـــدع
ٚايَ٬كدع يف ضري ٠ايسض ٍٛايهس .ِٜنُا أْٗا ضتهػـف عـٔ بػـس ١ٜايسَـٛش
ايتازغتٝــٚ ،١قــسا ٠٤ايتذــازإ ايطٝاضــ ١ٝيف ضــٝاقٗا ايتــازغتٚ ،ٞفكــا ي سٚفٗــا
ايصَاْٝـــٚ ١املهاْٝـــ ،١فٝتعـــرز اضتٓطـــاخٗا أ ٚاضـــتدعاٖ٤ا يٛاقـــع آخـــس .نُـــا
ضته ٕٛايدٚيٚ ١فكا هلر ٙايكـسا ٠٤ايٓكدٜـ ١قـسٚز ٠ادتُاعٝـ ٫ ١دٜٝٓـ ،١فت كـع
يػسٚر ايٛاقع ٚسادت٘ ٚتڀًعات٘.
ٚا٭ِٖ أْٓا ضٓهتػـف ايعٓاؾـس اذتكـاز ١ٜاملتذـدد ٠يف ايجكافـ ١اٱضـ١َٝ٬
بعد

سٜدٖا َٔ زٚ ٣٩آزا ٤قاَ عًْ ٢بر اٯخـس ٚاقؿـاٚ ،٘٥س٦ٓٝـرٺ ضـٓت ًـ

َٔ مجٝع ايتشدٜات ايرتاث ١ٝايـف تعٝـل ايتشـدٜح .فتهـَ ٕٛعاؾـستٓا َـٔ داخـٌ
َبادٚ ٨ق ِٝتساثٓاٚ ،تستهص عًُٗٝا .فٓدخٌ اذتداث ،١بعـد ايـت ًچـ َـٔ ضـڀ٠ٛ
ايرتاخ ٚإنساٖات٘ٚ ،اختصاٍ ايسَٛش ايتازغتٚ ١ٝقدضٝتٗاَ ،ا عدا عٓاؾس ايكـ٠ٛ
ايف تطاِٖ يف بٓا ٤منٛز سكاز ٟجًٓا ٚ ،جٌ أؾايتٓا ٜٖٛٚتٓا ٚاْتُاْ٤ا.
ْعــٛد يٓٗاٜــ ١ايطــ٪اٍ ،سٝــح ٜكــ :ٍٛإٕ املٓذــص ايتــٓ ري ٟٱغــهاي ١ٝايــرتاخ
ٚاذتداث ،١مل ٪ٜثس يف ايٛاقع ٚمل عتد َٔ ؾساَ ١املٗ ُٔٝايد. ٜ
تكــدّ مثــ ١فــازم بــي ايٓ سٜــٚ ١ايٛاقــعَٚ ،ــا هــٔ تطــٜٛت٘ ْ سٜــا ٜ ٫ع ـ
اضـتذاب ١ايٛاقـع يــ٘ ،بـٌ ٜ ٫ٚعـ أْـ٘ َـسآ ٠يًٛاقــع ،٭ٕ ا٭خـري ٜعُــٌ ٚفـل ْ ــاّ
ايطــٓٔ ا٫دتُاعٝــٚ ١ايهْٝٛــَٚ ،١ــا مل عتــدخ تغــٝري داخــٌ املٓ َٛــ ١ايفهسٜــ١
ٚايعكٝدٜــ ١يًُذتُــع ٜبكــ ٢ايٛاقــع نُــا ٖــ ٛخاؾــ ١سُٓٝــا ٜٛظــف زدــ ٬ايــدٜٔ
ٚايطٝاضــ ٞايــد ٜٔملؿــاذتُٗا ايػ ؿــٚ ١ٝايڀا٥فٝــٚ ١اٯٜدٚيٛدٝــ ١داخــٌ زتتُــع
َطــه ٕٛباملك ـدٸعٚ ،ايغٝــبٜٚ ،عــٝؼ زٖــاإ ايٝــ ّٛاٯخــسٚ ،ايسٖبــَ ١ــٔ زدــٌ
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ايدٚ ٜٔايعػ ريٜٚ .٠ػه ٛزثاثـ ١ايـٛع ،ٞفٝـٓكض عًـ ٢بـٛادز ايٓٗـٛ

اذتكـازٟ

يؿاط أٖٚاَ٘ ٚخسافات٘.
ٚاذتٌ ٜهُٔ يف أدا ٠ايتغـٝري املاقـٖٚ ١ٝـ ٞامل٪ضطـات ايتعًُٝٝـٚ ،١شتتًـف
ٚضــا ٌ٥اٱعــٚ ّ٬ايطــًڀ ١سُٓٝــا تهــ ٕٛدــاد ٠يف بٓــا ٤زتتُــع َــدَْ ،ٞعاؾــس،
فبإَهاْٗــا اعــاد ٠تػــه ٌٝايعكــٌ ادتُعــ ٞبػــهٌ ٜٓطــذِ َـع قــ ِٝاذتداثــ،١
خاؾٚ ١بـات يـدٜٓا فهـس تـٓ ريٜ ٟطـاِٖ يف سًشًـ ١اٱغـهاي ١ٝبـٌ ٚتطـٜٛتٗا،
بعـــد إٔ ثبـ ـ عـــدّ ٚدـــٛد تعـــاز
ايفهسٚ ،ٟايعكٝد.ٟ

بـــي ايـــرتاخ ٚاملعاؾـــس يف بعـــدٖا ايجكـــايف،
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رٍاىات العكالىية
 - 05يسستِ يف َـٓٗذهِ ايتٓـٜٛسَ ٟبـدأ (ايعكْٝ٬ـ ١ايػـاًَ ،)١يًت فٝـف
َٔ ضًبٚ ١ٝاقع ١يسج ايعًُاْ ١ٝيٛم صتا ٠يف إَهاْ ١ٝايتشدٜحَٚ ،ا حتًُ٘ َٔ
ستُ٫ٛت تأ ١ًٜٝٚاضتفصاش ،١ٜأ٫

د ٕٚتعرٸز ايعكْٝ٬ـ ١إٔ تًعـب دٚزا حتـدٜجٝا،

 ٖٞٚحتا ٍٚإظتاد ؾٝغ املٗادَْ ١ع ايفِٗ ايطه ْٞٛيًد ٜٔيف سٝـا ٠زتتُعاتٓـا،
ُٖٓٝٚت٘ ،عٛقا عٔ ايعًُاْ١ٝ؟.48
 عٓــدَا غــهو ايف٬ضــف ١ا٭ٚزبٝــ ٕٛبكــدز ٠ايــد ٜٔعًــَٛ ٢انبــ ١تڀــٛز
ايدٚي ١اذتدٜج،١
يـــايبٛا بعـــصٍ َدْٚاتـــ٘ ايعكا٥دٜـــٚ ١ايتػـــسٜع ١ٝعـــٔ اذتٝـــا ٠ايعاَـــٚ ،١عـــدّ
ا٫نتفا ٤بعصٍ ٖ ١ُٓٝزدٌ ايدٚ ٜٔاٱنًـريٚع عـٔ ايطـًڀٚ ١اذتهـِ ،فتڀـٛز
َفٗ ّٛايعًُاْ َٔ ١ٝزتسد َٛقف تازغتَ ٞـٔ ايهٓٝطـٚ ١ايٓ ـاّ ايهٗٓـٛت ٞإىل
َٛقف َٔ ايدْٚ ٜٔؿٛؾ٘ املكدضـ .١فغـدت ايعًُاْٝـ ١يف ذانـس ٠بعـض ايػـعٛإ
َٗٓٚا اٱضـ ١َٝ٬تعـ ارتؿـِ ايًـدٚد يًـدٚ ،ٜٔأؾـب املؿـڀً َـجك ٬بد٫٫تـ٘
ايطًبٜ ،١ٝسعـب ايٛضـط ا٫دتُـاع ٞباٜكاعـ٘ ،بـٌ ؾـاز تـب ايعًُاْٝـ ١دضـتٛزٜا
إع ٕ٬سسإ قد ايدٚ ٜٔامل٪ضطـ ١ايدٜٝٓـَ .١ـٔ ٖٓـا أحتفـت عًـ ٢تـب ايعًُاْٝـ١
دضتٛزٜا يف دَ ٍٚا شاي غعٛبٗا َستٗٓ ١يسدٌ ايدٚ ٜٔفتاٚاَٛٚ ٙاقفـ٘ ٚقسازاتـ٘،
ٚأيُ يتشكٝل أٖدافٗا اٱظتاب َٔ ١ٝخ ٍ٬عك ١ْٝ٬غـاًَ ،١رٗـد يعـصٍ ُٖٓٝـ١
زدــاٍ ايـــدٚ ٜٔامل٪ضطـــات ايدٜٝٓـــ ١عًـــ ٢ايطـــًڀٚ ١اذتهـــِٖٚ ،ـــرا ٖـــ ٛدـــٖٛس
ايعًُاْٝــ .١فُٛادٗــ ١ايػــعب مبؿــڀًشات اضــتفصاش ٫ ١ٜختــدّ ٖــدفٓا يف إزضــا٤
زتتُع َدَْ ،ٞا مل ٜطبل يسسٗا رٗٝـد ثكـايف ٜطـتٛعب د٫٫يتٗـا ،خاؾـ ١إٔ
ايعًُاْ ١ٝاي ّٛٝيٝط َٛقفا ضًبٝا َٔ ا٭دٜإ بٌ ءاٜـ ١سكٝكٝـ ١يٮدٜـإٖٚ ،ـرا

 - 48ا٭ضتاذ عً ٞستُد ايٛٝضف.
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َا ًُْط٘ خٚ ٍ٬دٛدْا يف ايغسإ ،سٝح ٜتُتع ايػـعب عكٛقـ٘ ايدٜٝٓـ ١ناًَـ١
زغـــِ اخت٬فٗـــا .فـــايت جكٝف قـــسٚز ٫ ٠بـــد َٓٗـــا قبـــٌ تبٓـــَ ٢فـــاٖ ِٝاذتكـــاز٠
ادتدٜــدٚ ،٠ضتـــٔ َــا شيٓـــا يف بداٜـــْٗ ١كــتٓا زغـــِ َـــسٚز قــسْي عًـــ ٢ايؿـــدَ١
اذتكازٚ .١ٜيٓا بايغسإ أض ،٠ٛفايعًُاْ ١ٝمل تطتڀع تجب ٝأقداَٗا يف أٚزبا يـ٫ٛ
ثكاف ١ايٓكد ٚشعصع ١ايٝكٝٓٝات املغسٚض ١يف أعُام ٚع ٞايفسد ٚادتُاع .١فهـإ
ٖٓاى دٗد فًطفٚ ٞفهـسٚ ٟثكـايف قبـٌ ٚمبـٛاشا ٠يـسج ايعًُاْٝـ ١نأضـًٛإ يف
اذتهـــِ .سٝـــح عًُـ ـ تًـــو ادتٗـــٛد عًـــ ٢ؾـــعٝد ،ٜٔا ٍٚ٫فكـ ـ ايهٓٝطـــ١
ٚايهٗٓٛتٚ ،تطًڀُٗا ٚفطادُٖا ٚعدّ قدضٝتُٗاٚ ،ايجاْ ٞتسضٝق قـ ِٝايعكـٌ
َٚباد ٨سكٛم اٱْطإ َٚفـاٖ ِٝاذتداثـ ،١ستـ ٢تسضٸـق املٓشـ ٢ايعكًـٚ ،ٞأؾـب
ايعكــٌ َؿــدزا أضاضــا يًُعسفــ ١بــدَ ٫ــٔ ايــرتاخ ايــدٚ ، ٜبــات ايػــعب ٜتكبــٌ
َفاٖ ِٝايٓٗكٚ ،١صتش أٚزبا فع ٬يف إزضا ٤زتتُع َدْ.ٞ
غــري إٔ ا٭َــس بايٓطــب ١يٓــا أنجــس تعكٝــداٜ ،تڀًــب دٗــٛدا َكــاعفَ ١ــا داّ
ايرتاخ ايد ٜزاض اَٚ ،هْٛا أضاضـا يكبًٝـات ٜٚكٝٓٝـات زتتُعٓـا ،تتًـبظ بـ٘
ثكافتٓا ٚعاداتٓا ٚتكايٝدْاٚ ،يـ٘ يف ْفٛضـٓا قدضـ .١ٝخاؾـ ١اٱضـ ّ٬ايـر ٟعتٝـٌ
يًعكٌ ٚاملعسفٚ ١ايعًِ ٚايعدٍ ٚاٱسطإٚ ،مل ٜؿـسج يسدـٌ ايـد ٜٔبـأ ٟضـًڀ ١أٚ
ٜ٫ٚــ ١أ ٚقَُٛٝــٚ .١مل حتهــِ امل٪ضطــ ١ايدٜٝٓــ ١يــٛاٍ ايتــازٜق َٓــر بداٜــ ١ايدٚيــ١
ا٭َ ١ٜٛعٓدَا اْفؿً ايطًڀ ١ايطٝاض ١ٝعٔ ايطًڀ ١ايد ،١ٜٝٓفٜٛ ٬دـد منـٛذز
يًطًڀ ١ايدٜ ١ٜٝٓعصش شتاٚف ايػعب َٔ رادٜٗا ،عهظ ضًڀ ١ايهٓٝط ١ايـف
سهُــ أٚزبــا قسْٚــا ،عاْــ خ٬هلــا غــعٛبٗا َــٔ تطــًط َسٜــس باضــِ ايــدٜٔ
ٚايكداض .١يهٔ ٖرا ٜ ٫عـ عـدّ ٚدـٛد َطـا ڈي سجٝجـ ١يسدـٌ ايـد٪َٚ ٜٔضطـات٘
٫ستهــاز ايكــساز ايطٝاضــَ ٞباغــس ٠أ ٚغــري َباغــس ،٠خاؾــَ ١ــع ازتٗــإ ازاد٠
ايػعب ي٘ٚ ،تڀًع بعـض ا٭سـصاإ اٱضـ ١َٝ٬نُـا يف ايعـسام ٫ضتٓطـاأل

سبـ١

ٜ٫ٚــ ١ايفكٝــ٘ يف إٜــسإٚ ،تػــبح ايطٝاضــ ٞبايــد ٜيتعكــٝد غــعبٝت٘ َٛٚقعــ٘ يف
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ٜ٫ٚـــ ١يسدـــٌ ايـــد ٜٔباضـــِ ايػـــسع١ٝ

ٚايدضتٛز ٚي ٛعً ٢املد ٣ايبعكٝـدَ ٫ .ـاْع يف َػـازن ١زدـٌ ايـد ٜٔيف ايطٝاضـ١
ٚاذتهــِ باصــ٘ ايػ ؿــ ،ٞيهــٔ ارتڀــس يف دعــ ٣ٛايكَُٛٝــٚ ١ايٜ٫ٛــ ١باضــِ
ايدٚ ٜٔايطُا ،٤مما ٜػسعٔ ا٫ضتبداد ٚايتطًط ٚضًب اذتسٜات.
هٔ تب دٖٛس ايعًُاْ َٔ ١ٝخ ٍ٬عك ١ْٝ٬غاًَ ،١أ ٟحتسٜس ايطٝاض١
ٚاذتهِ َٔ ٖ ١ُٓٝزدٌ ايد٪َٚ ٜٔضطات٘ .باعتباز ٙقسٚز ٠جملتُع ٜڀُ بدٚي١
َدْٝــ ،١تــرٚإ فٗٝــا فــٛازم ايتُٝٝــص ايڀــا٥فٚ ٞايكــٚ َٞٛايــد ، ٜتساعــ ٞسكــٛم
اٱْطــإٚ ،تعُــٌ مببــدأ املٛايٓــٚ ١ايتطــاَ اذتكٝكــ ٞبــي ا٭دٜــإ ٚايجكافــات،
ٚايتـــدا ٍٚايطـــًُ ٞيًطـــڀًٚ ١عـــدّ استهـــاز ايكـــساز ايطٝاضـــٖٚ .ٞـــرا ايكـــدز ٫
هٔ يػعب يُٛج ايت ً ٞعٓ٘ ،غري إٔ املػـهً ١يف قبًٝـات اجملتُـعٚ ،قُٝـ٘
ايد ١ٜٝٓاذتطاض ١ددا أشا ٤أَٛ ٟقف ٜػـ ٞبعدا٥ـ٘ يًـد٪َٚ ٜٔضطـات٘ َٚسادعـ٘،
يــــرا

ــــدِٖ ٜتًبطــــَ ٕٛفــــاٖ ِٝاذتكــــاز ٠اذتدٜجــــٜٚ ١تشططــــَ ٕٛــــٔ صــــاي

املؿــڀً  ...فُــج ٬بعــض ايــد ٫ ٍٚتطــُ بتــدخٌ امل٪ضطــ ١ايدٜٝٓــ ١يف ايطــًڀ١
عُــ ،٬يهٓٗــا تتٗٝــب َــٔ تــب ايعًُاْٝــ ١دضــتٛزٜاَ .ــٔ ٖٓــا دعــٛت يعكْٝ٬ــ١
غــاًَ ،١رٗــد يكٝــاّ دٚيــ ١تتبٓــ ٢قــ ِٝسكــٛم اٱْطــإٚ ،حتــافت عًــ ٢قدضــ١ٝ
ا٭دٜإٚ ،عدّ شدٗا يف َعـرتى ايطٝاضـٚ ١اذتهـِ ،فٝتشكـل ٖـدف ايعًُاْٝـ،١
عصٍ ٖ ١ُٓٝزدٌ ايد ٜٔعٔ ايطًڀٚ ١اذتهِ.
أقؿد بايعك ١ْٝ٬ايػاًَ ،١بٴعدٜٗا ايفًطفٚ ٞا٫دتُاع:ٞ
فتع ايعكْٝ٬ـ ١يف بعـدٖا ايفًطـفَٗٓ ،ٞذـا ٜعتُـد ايعكـٌ ٚاملٓڀـل َؿـدزا
يًُعسفــ ،١يف قــ ٘٥ٛتــتِ ستانُــ ١ا٭ْطــام املسدعٝــ ١يًعكا٥ــد ٚايفهــس ْٚ ،كــد
مجٝع املك٫ٛت ٚاملفاٖ ِٝاملعسفٚ ،١ٝتفهٝو ضًڀ ١املٗ ُٔٝايجكـايفَ .ـع َسادعـ١
مجٝع املفاٖ ِٝاملستهص ٠يٝكٝٓٝات ٚقبًٝـات غايطـ ١يف أعُـام ايفـسد ٚاجملتُـع،
ٚاضتدعاٖ٤ا يٓكدٖا ٚتكُٗٝٝا ثِ بٓاَٛ َٓ ٤ـَ ١عسفٝـ ١تستهـص يًعكـٌ نُؿـدز

متاهات الحقيقة ()1

188

يًُعسفٜ ،١تٛىل فِٗ ايٓـ ايد ، ٜبػـهٌ ٜتٓاضـب َـع َكاؾـد ايـدٚ ٜٔغاٜاتـ٘
ٚأٖدافــٜ٘ٚ ،عٝــد قــسا ٠٤ايتــازٜقٚ ،ايــرتاخٚ ،املاقــٚ ،ٞايسَــٛش املكدضــ ،١بعــد
تفهٝو َا أسار بٗا َٔ تسانُات أٜدٜٛيٛدَٚ ١ٝتبٓٝات يا٥ف ،١ٝنْ ٞـدزع
ظسٚف ْػأتٗا َٚطاز تڀٛزٖاَٚ ،ـٔ ثـِ انتػـاف نـٌ َـا ٖـ ٛبػـسٚ ٟدْٝـٟٛ
دعــ شتتًـــف ايكـــسٚزات يتكدٜطـــَ٘ٓٚ ،شـــ٘ ٚخڀاباتـــ٘ سؿـــاْ ١تــــأب ٢ايٓكـــد
ٚاملسادعٚ ،١قد تستكـ ٞبـ٘ يدزدـ ١ايعؿـُ ١ذات اذتؿـاْ ١ايراتٝـ ،١فٝكتؿـس دٚز
املتً كــ ٞس٦ٓٝــ ٺر عًــ ٢غــسج ٚبٝــإ ٚتأٜٚــٌ ٚتفطــري ْؿٛؾــ٘ ،ذتسَــْ ١كــدٖا أٚ
زفكٗا ،٭ْٗا ؾادز ٠عٔ عكٌ َڀًل َعؿـ ّٛعتـٝط بهـٌ غـَ ٤ٞعسفـٚ ١عًُـا.
فايعك ١ْٝ٬تدزع يسم تفهـري ايعكـٌٚ ،أضـايٝب٘ املستهـص ٠إىل قبًٝـات غـا٥س،٠
تطتُد ٚدٛدٖا َٔ فِٗ ايدٚ ،ٜٔفًطفٚ ١دٛد ايسَٛش ايتازغتٚ ١ٝدٚز املكـدع يف
سٝا ٠ايفسد ٚاجملتُع.
إٕ ٖــدف ايعكْٝ٬ــ ١يف بعــدٖا ايفًطــف ٞايبشــح عــٔ سكــا٥ل ا٭غــٝاٚ ٤فٗــِ
ادتٗـد ايبػـس ٟيف تڀـٛٸز َفاُٖٗٝـا ٚد٫٫يتٗـا ،بعـد تفهٝـو َـا ْطـذ سٛهلــا
ا٭ٜــدٜٛيٛدٝات ٚايفٹ ـسٳم ايهَٝ٬ــٚ ،١املــراٖب ايفكٗٝــَٚ ،١ــا فسقــت٘ ايطٝاضــ١
ٚا٭ٖداف ايڀا٥فٚ .١ٝسُٓٝـا ْهتػـف سكا٥كٗـا َـٔ خـ ٍ٬ايغـٛف ٚايتٓكٝـب يف
يبكــات ايٚ٬عــ ٞضــتٓٗاز نــجري َــٔ املسدعٝــات ايعكا٥دٜــٚ ١ايفهسٜــٚ ،١ضــٓسب
سس ١ٜايفسد ٚاجملتُع ،ن ٞازضٛا دٚزِٖ يف ايٓكـد ٚاملسادعـٚ ١عـدّ ارتكـٛي
ملك٫ٛت د ١ٜٝٓأ ٚتساثٜ ٫ ،١ٝعسف ٕٛعـٔ سكٝكتٗـا غـ٦ٝا .بـٌ ضتت٬غـ ٢نـجري َـٔ
ا٭ســداخ ٚايٛق ـا٥ع ايتازغتٝــ ١ايــف َــا شاي ـ ساقــس ٠يف قــُا٥س ايٓــاع عٓــدَا
ْهتػــف سكا٥كٗــاٖٚ ،ــرا َــا ْعــ ٍٛفٝــ٘ عًــ ٢ايعكْٝ٬ــ ١يف بعــدٖا ايفًطــف.ٞ
فعٓدَا تتطً بايعكٌ ٚاملٓڀل ضٓفِٗ ايٓـ ايد ٜبػهٌ َغاٜس يًفِٗ ايرتاث،ٞ
ضُٓٝص س٦ٓٝرٺ بي ايٓـ ٚايكساٚ ٠٤ايفِٗ ٚايفهـس ايـد . ٜفهـِ َـٔ آٜـ ١قسآْٝـ١
م تأًٜٚـٗا يؿـاط ٖـرا ايؿـشاب ٞأ ٚذاى ٚتطــبب يف تعُٝـل غـك ١ارتـ٬ف بــي
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املطـــًُي ،عٓـــدَا تسادعٗـــا بعكًٝـــْ ١كدٜـــٚ ،١تـــص ٜعٓٗـــا تسانُـــات ايـــرتاخ
ٚتفطـــريات ايطـــًف ضتٓهػـــف يـــو سكٝكـــ ١أخـــس .٣فايعكْٝ٬ـــ ١ايػـــاًَ ١رـــد
اٱْطـــإ بـــٛع ٞعكًـــْ ٞكـــدٜ ،ٟـــسفض ا٫ضتطـــ ّ٬املڀًـــلٜٚ ،تشـــسز َـــٔ فـــق
ا٭ٜــدٜٛيٛدٝا ٚاْ٫ــدفاي ايعــايفٜٚ ،ٞفٗــِ ايــرتاخ َٚــا اغــتٌُ عًٝــ٘ َــٔ عًــّٛ
َٚعازف ،يف إياز ٙايتازغت .ٞفايعكَ ١ْٝ٬ـٓٗر َعسفـ ١اذتكٝكـٚ ،١زٖـإ ايتڀـٛز
اذتكاز .ٟبٗـا ْـت ًـ َـٔ اْ٫بٗـاز ٚا٫ؾـغاْٚ ،٤هـف عـٔ اْ٫كٝـاد ٚايتبعٝـ،١
فهــِ َــٔ ؾــٛز ٠ذٖٓٝــَ ١كدضــ ١ضــتٓٗاز عٓــدَا ٜڀــاٍ ْػــأتٗا املــٓٗر ايعكًــ،ٞ
ٜٚهتػف بػسٜتٗاٚ ،عدّ إَهإ ٚقٛعٗـاٚ .بايتـاي ٞضـتك ّٛايعكْٝ٬ـ ١ايػـاًَ١
بتفتٝـ ايــٝكي ايطــًيب ،أَ ،ٟــا ٜٴعٝــل ايفعــٌ اذتكــازَ ٟــٔ دصَٝــات ٚقٓاعــات
زاضـ  ،١نُــا حتــدث عٓــ٘ يف نــتيبٜٚ .كــع عًــ ٢ايكــد َــٔ ايــٝكي ا٫ظتــاب.ٞ
ٚأقؿــد بــ٘ :سصَــ ١ادتصَٝــات ٚايكٓاعــات ايساض ـ  ،١ايــف تٛدٸــ٘ ٚعــ ٞاٱْطــإ
ضًبا ،فتكبط ضًٛن٘ ٚسسنات٘ َٚػاعس ٙيف إياز ٖرا ايٝكي.
ٚتع ايعكْٝ٬ـ ١يف بعـدٖا ا٫دتُـاع :ٞاعتُـاد ايعكـٌ َؿـدزا أضاضـا يٓكـد
ايٛاقــع ا٫دتُــاعٚ ٞزنــا٥ص ٙاملعسفٝــ ،١يتٓكٝتــ٘ َــٔ أضــباإ ايت ًــف يف ع٬قاتــ٘
ٚٚغا٥ذ٘ ٚعادات٘ ٚتكايٝدٚ ٙيكٛض٘ َٓٚاضبات٘ ٚضًٛن٘ َٔٚ ،ثِ تڀٜٛس ايٓطل
ايك ُٞٝيًفسد ٚاجملتُع ع اْتكـاٍ َفـاَٖ ،ُٞٝـٔ َٓ َٛـ ١قُٝٝـ ١تستهـص يكـِٝ
ايبــداٚ ٠ٚايعػــريٚ ٠ايطــشس ٚايػــعٛذٚ ،٠ايتعؿــب ايڀــا٥فٚ ،ٞارتسافــٚ ١ا٭ٖٚــاّ
ايتازغتٚ ١ٝايرتاخ ٚايَ٬عك ،ٍٛإىل َٓ  ١َٛق ١ُٝٝتعتُـد ايعكـٌ َؿـدزا َعسفٝـا
يتػـــ ٝـ ا٭ٚيٜٛـــاتٚ ،تسغـــٝد ايـــٛعٚ ٞايعكـــٌ ادتُعـــٚ ،ٞدزاضـــ ١املكـــدع
ٚاي ـــٛاٖس ايدٜٝٓـــٚ ،١ايسَـــٛش ايتازغتٝـــٚ ،١ايڀكـــٛع املـــ٪ثس ٠يف ضـــًٛى ايفـــسد
ٚاجملتُــــع ٚايعكــــٌ ادتُعــــٚ ،ٞفــــل ضــــٝاقاتٗا ٚسٛاقــــٓٗا ٚب٦ٝتٗــــا ٚحتــــدٜاتٗا
ٚإنساٖاتٗــــاٚ ،دٚز ا٭ٜــــدٜٛيٛدٝا ٚاذتــــظ ايڀــــا٥فٚ ،ٞايتعؿــــب ايــــد . ٜأٟ
ايهػف عٔ عًًـٗا ٚأضـبابٗا بـأدا ٠ايعكـٌ ٚاملعسفـ ١ايعكًٝـ ،١ٱقؿـا ٤ايَ٬عكـٍٛ

متاهات الحقيقة ()1

196

ايدٚ ٜا٫دتُاعٚ .ٞس ٦ٓٝٺر ضت تف ٞثكافـ ١ايفـسش ايتـاّ بـي أفـساد ايػـعب عًـ٢
أضاع اْتُا ِٗ٥ايد ٜأ ٚايڀا٥ف ٞأ ٚايك ،َٞٛنُا ٖـ ٞيغـ ١ايتٓابـر ٚايـتهفري
ٚاٱقؿـــاٚ .٤ضـــتشٌ قـــ ِٝاٱْطـــإ ٚاملٛايٓـــٚ ،١ايٓ ـــس ٠املٛسٸـــد ٠دتُٝـــع أبٓـــا٤
اجملتُــعٖٚ ،ــرا ٜتڀًــب سطــا ْكــدٜا عتــانِ َــا زانُــ٘ ايفــسش َــٔ َفــاِٖٝ
َٚػــاعس  ٫إْطــاْٚ ،١ٝضٝهتػــف إٔ ايفهــس ايــد ٫ ٜغتتًــف عــٔ ايفهــس
اٱْطاْ ،ٞي ٫ٛازتٗاْ٘ يرتانُات فِٗ يا٥ف ٞأ ٚضٝاض ،ٞأ ٚأٜدٜٛيٛد.ٞ
بٗــرا ضتطــاِٖ ايعكْٝ٬ــ ١يف إعــاد ٠تػــه ٌٝزتتُــع تكــ ّٛفٝــ٘ ايع٬قــات
ا٫دتُاع ١ٝعً ٢أضظ َغاٜس .٠فتتبٓ ٢إقاف ١يًعكٌ ،قُٝا أخ٬ق ١ٝحتفت تـٛاشٕ
اجملتُــع ،يت فٝــف ٚيــأ ٠ايعكــٌٚ ،ايتعاَــٌ املــاد ،ٟيف ايع٬قــات ا٫دتُاعٝــ،١
يٝشتفت اجملتُـع عٜٛٝتـ٘ اٱْطـاْ ،١ٝايٓابعـَ ١ـٔ قُٓٝـا ٚأخ٬قٓـا .فتـازٜ ٠هـٕٛ
سهــِ ايعكــٌ قاضــٝا ادتُاعٝــا يــٚ ٫ٛاشي ارتــري ايفڀــس ٟعٓــد ايٓــاعٚ ،ايكــِٝ
ا٭خ٬قٝــ ١ايدٜٝٓــَ .١ــٔ ٖٓــا تــأت ٞأُٖٝــ ١ا٭خــ٬م إىل داْــب ايعكــٌ يف ايعكْٝ٬ــ١
ا٫دتُاع.١ٝ
فايعك ١ْٝ٬ادتُاعٝا ،زتظٸ عكً - ٞأخ٬ق ٞيتعكٝد ْكار ايكـ ٠ٛيف ثكافـ١
ايفــسد ٚاجملتُــع بعــد انتػــافٗاْٚ .بــر ايَ٬عكــٚ ٍٛارتسافــٚ ١ايــٚ ِٖٛايتكــدٜظ
ٚا٭ضـــڀس ٠يف َسدعٝاتٗـــا ايفهسٜـــٚ ١ايعكا٥دٜـــٚ .١تكـــَ ِٜٛـــا ٖـــًَ ٛتـــبظ َـــٔ
املفاٖ ،ِٝبعد حتدٜد د٫٫ت٘ٚ ،تٓكٝت٘ َٔ ايرتانُات ٚا٭ٖٚاّ ٚايٝكي ايطًيب.
ٚنُــا  ٫هــٔ ايتعٜٛــٌ عًــ ٢ايعكــٌ َفــسدا يف ايع٬قــات ا٫دتُاعٝــ٫ ،١
ْع ـٛٸٍ عًــ ٢ا٭خــ٬م َٓفــسد ٠يف اضــتعادٚ ٠عــ ٞايعكــٌ ادتُعــ ،ٞ٭ٕ قطــُا َ ـٔ
ا٭خـــ٬م (اي اغُاتٝـــ ١خاؾـــَٓ )١ـــتر بػـــس ،ٟفسقـــت٘ سادـــ ١اجملتُـــع يًطـــًِ
ا٭ًٖـــٚ ،ٞقـــ ِٝايعػـــريٚ ،٠ايجـــسٚاتٚ ،قـــسٚزات ايطـــًڀٚ ١اذتهـــِٚ ،ضـــڀ٠ٛ
امل٪ضطات ايد ،١ٜٝٓفٗ ٞقد  ١قدّ ا٫دتُاي ايبػسٚ ٟقبـٌ ْـص ٍٚا٭دٜـإ يتـٛفس
دٚاعٗٝا ا٫دتُاع .١ٝفاقتؿس دٚز ا٭دٜإ عً ٢تعصٜص ا٭خ٬م اٱْطاْٚ ،١ٝدعُٗا
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بك ِٝأخ٬ق ١ٝددٜد ،٠إقاف ١إىل إقـفاَ ٤عٓـ ٢يًكـ ِٝا٭خ٬قٝـ ١تكـا ّٚايٓصعـات
ايبػــسٚ ١ٜمجــٛج ســب ايــرات ،فتهــب ايٓصعــات ايػــسٜسٚ ،٠ختفــف َــٔ ٚيــأ٠
ايعكـٌ ٚأسهاَـ٘ سُٓٝـا تهــ ٕٛدافـَ ،١ادٜـ ،١زتـسدَ ،٠ــٔ أدـٌ قٝـاّ زتتُــع
ايفكـــ ١ًٝاملفعـــِ بعكْٝ٬ـــ ١غـــاًَ .١يهـــٔ ايعكـــٌ بـــدٚزٜ ٙكـــبط أداٖ٤ـــا عٓـــدَا
تطــرتخ ٚ ٞــايف إْطــاْٝتٗا ،املتُجًــ ١عــب ارتــري ٚايعڀــاٚ ٤ايرتاســِ ٚا٭خــ٠ٛ
ٚايؿــدمٚ ،زفــض اي ًــِ ٚايعــدٚإ ٚا٫عتــداٚ ٤ضــسق ١سكــٛم ايٓــاعٚ .بايتــاي٫ ٞ
هٔ تطـسإ ايػـو يكـ ِٝايعكـٌ سُٓٝـا ٜهـ ٕٛستاٜـدا ،بُٓٝـا ٜتطـسإ ايػـو
ملٓ  ١َٛق ِٝا٭خـ٬م ايـف أفسشتٗـا ايطـًڀ ١ا٫دتُاعٝـ ١أ ٚايطٝاضـ ١ٝأ ٚايدٜٝٓـ.١
فهـــٌ ضـــًڀ ١تٓـــتر َٓ َٛتٗـــا ا٭خ٬قٝـــ ١ايـــف تـــٛي ٧هلـــاٚ ،تكـــُٔ بكاٖ٤ـــا
ٚغــسعٝتٗاٚ ،قــ ٠ٛسكــٛزٖاٚ .بــرات ايٛقـ تتكـٛٸّ بٗــا ايكــ ِٝا٭خ٬قٝــ ،١فتٓػــأ
بُٗٓٝــا ع٬قــ ١دديٝــ .١ا٭خــ٬م تػــسعٔ ايطــًڀٚ ،١تكــف ٞعًٗٝــا ؾــف ١قدضــ.١ٝ
ٚايطــًڀ ١تعــصش َهاْتٗــا ٚايتُطــو بٗــاَٚ .جاهلــا ايبطــٝط ،إٔ غــٝق ايكبًٝــ٫ ١
هٓ٘ ايطٝڀس ٠عً ٢أبٓا ٤قبًٝتـ٘ بـايكٚ ٠ٛسـدٖاَ ،ـا مل تهـٔ ٖٓـاى َٓ َٛـ١
ق ِٝتفس

ياع ١ادتُٝع يػٝق ايكب ١ًٝيف أياز فًطف ١أخ٬ق ١ٝتسٖٔ أَٔ ايفـسد

ٚادتُاع ١بأَٔ ايػٝق ٚياعت٘ ،فٓٝدفع يڀاعت٘ ذاتٝا ،غـري آبـ٘ بتـداعٝاتٗا عًـ٢
املد ٣ايبعٝد .يرا ٜ ٫عٛٸٍ عًٖ ٢را ايُٓط َٔ ا٭خ٬م مبفسدٖا يف تسغٝد ايٛعٞ
ادتُعَ ،ٞا داَ تهـسٸع ايتبعٝـٚ ١ا٫ضـتبداد ،فتشتـاز يعكـٌ ٜكـبط أداٖ٤ـا،
ٚعكـــٌ عتـــسز ايـــٛع ٞادتُعـــَ ٞـــٔ ضـــذْٗٛا ايغـــا٥سَٚ ،٠غازاتٗـــا ايـــف تڀُـــظ
تػـــٖٛاتٗاٚ ،ضـــًبٝاتٗا ،فـــٛزا ٤أخـــ٬م ايعػـــريٚ ٠ياعـــ ١ايػـــٝق َـــج ٬إدَـــإ
ا٫ضــتبداد ٚايتبعٝــٚ ١اْ٫كٝــاد ســد ايتُــسد عًــ ٢ايكــ ِٝارتــري ٚايؿــ٬ج ،فٝفهــس
مبٓڀل ايعػري ٫ ،٠مبٓڀل ايكُري ٚايد.ٜٔ
ْعٛد يًعكٚ ١ْٝ٬ق ِٝاذتكاز ،٠ف ٬هٔ اضتٓبات قَٚ ِٝباد ٨يف زتتُـع
غري َ ٌٖ٪هلا أضاضا ،ضريفكٗا أٜ ٚػٖٗٛا ،فتفكد دٚزٖا يف يف تڀٛز اجملتُع.
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َــٔ ٖٓــا ٜــأت ٞدٚز ايعكْٝ٬ــ ١نُؿــدز َعــسيف ٜٓــافظ ضــًڀ ١ايــرتاخ ٚارتسافــ،١
ٚايعً ّٛايبايٓٚ ١ٝايطشس ٚايهٗاْ .١بٌ ٚستٜٓ ٢افظ أٖٚاّ ا٭ٜـدٜٛيٛدٝا ٚايفٗـِ
ايد ٜارتاي َٔ ،٧خ ٍ٬فِٗ عك ْٞ٬يٓؿٛف ايهتاإ اذتهـٚ ،ِٝنػـف
بػس ١ٜايسَٛش ايتازغتٚ ،١ٝأضباإ تڀٛز ا٭سدخ.
إٕ ايعكْٝ٬ــ ١قــسٚز ٠تفسقــٗا ثكافــ ١ايكڀٝــع ٚاْ٫كٝــاد اي٬غــعٛز ٟيسدــٌ
ايدٚ ٜٔايطٝاضٚ ١غٝق ايعػريٚ ،٠نٌ ثكافَٓ ١غًك ،١تـسفض ايعكـٌ ٚا٫ضـتدٍ٫
ايعكًٚ ،ٞتكدّ ايٓـَُٗ ،ا ناْ َؿادزٚ ٙد٫٫ت٘ عًـ ٢ايعكـٌ .ثكافـ ١حتتُـٞ
بايعايفٚ ١ايڀكٛع ٚايرتاخٚ ،تطتذري بايسَٛش ايتازغتٚ ١ٝتتٛخ ٢عٛدتِٗ .ثكاف١
تٓكاد ،تتٓاشٍ عٔ ايعكـٌ يؿـاط ايفتـ ٣ٛيف نـٌ سسنـات اٱْطـإ ٚضـهٓات٘.
ثكافــ ١حتتُــ ٞمبكدضــات خًكتٗــا بٓفطــٗا ثــِ غــدت ضــًڀ ١تٛدــ٘ ٚعــ ٞايفــسد،
ٚأؾــب ايتشــسؽ بٗــا نفــسا ٚزدٚ ٠إذتــادا زغــِ بػــسٜتٗا .ثكافــ ١تٗذــس َعڀٝــات
ايعًــ ّٛايڀبٝعٝــٚ ١اٱْطــاْ ١ٝيؿــاط عًــ ّٛتساثٝــ ٫ ١رًــو أ ٟديٝــٌ عًُــ ٞعًــ٢
ؾشتٗاٚ ،تطتدٍ عً ٢ؾدقٝتٗا بأديْ ١فطٚ ١ٝعايف.١ٝ
 ٫هٔ اْتػاٍ ايعكٌ ادتُع َٔ ٞثكاف ١ايكڀٝـعَ ،ـا مل تٓػـط ايعكْٝ٬ـ١
يف قــدزاتٗا ايٓكدٜــ ،١يتُٗٸــد اجملتُــع ثكافٝــا ٚعكًٝــا ،فايعكْٝ٬ــ ١ايػــاًَ ١تعــد
قـسٚز ٠يًُذتُعـات ايؿـاعد ٠سكــازٜاٖٚ .ـرا َـا سؿـٌ ٭ٚزبــا َـٔ قبـٌ .فهــٌ
املفاٖ ِٝايف يسس إبإ ايٓٗك ١ناْ َفاٖ ِٝغسٜب ١عً ٢اجملتُع ي ٫ٛضٝاد٠
ايعكٚ ١ْٝ٬املٓڀل ايعكً ٞاير ٟضاعد عً ٢قبٛهلـا ٚتسضـٗ ٝا ستـ ٢ؾـازت دـص٤ا
َٔ ثكافتِٗ .يرا حتتاز ايػعٛإ املٓغًك ١عً ٢ايٓـ ايدٚ ٜايرتاخ ،إىل عكْٝ٬ـ١
تٗــص أعُــام ايفــسد ٚاجملتُــعٚ ،تعٝـد تػــه ٌٝايعكــٌ ٚايــٛعٚ ،ٞفــل َــٓٗر عكًــٞ
ٜعتُد املٓڀل ٚايفًطفٚ ١ايعكٌ يًهػـف عـٔ أضـباإ اي ـٛاٖس ارتڀـأ ،فتفكـ
تٓاقكــاتٗاٚ ،تكايعاتٗــا َــع ايعكــٌٚ ،تــسفض ا٫قتؿــاز عًــ ٢ايتفطــري ٚايتأٜٚــٌ
ازتهـــاشا يكدضـــَ ١ٝؿـــادز َٚفـــاٖٚ ِٝقـــ ِٝاجملتُـــع ٫ٚ ،تهتفـــ ٞبايتفطـــري
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ٚايت ٜـــس ،بـــٌ رـــازع ْكـــدا دـ ـرزٜا يًـــرتاخ ٚايتـــازٜق ٚايهػـــف عـــٔ أضـــباإ
اي ــٛاٖسٚ ،قُٝــ ١ايسَــص ٚايػ ؿــ ١ٝايتازغتٝــَٚ ١ــد ٣قدضــٝتٗا ٚبػــسٜتٗا ،بعــد
ٖـــدّ نـــٌ ايرتانُـــات ا٭ٜدٜٛيٛدٝـــٚ ١ايڀا٥فٝـــَٚ ،١ـــا زانُتـــ٘ ايؿـــساعات
ايطٝاضٚ ١ٝاملرٖب.١ٝ
ضتٔ ْعٛٸٍ عً ٢عك ١ْٝ٬تكًـ بايٓكد ٚاملسادعَ ١طاسات املكدٸع اير ٟغـصا
سٝاتٓــاٚ ،تكــع ايعكــٌ فــٛم نــٌ غــ .٤ٞإْــ٘ ٖبــ ١ا
ٚقٛف٘ بي ٜدًٜ ّٜٛ ٜ٘كا ،ٙيرا

يٲْطــإٚ ،زنٝصتــ٘ عٓــد

د ايكسإٓ ٜسدع ايٓـاع يًعكـٌ ٚايتعكـٌٚ ،عتـرتّ

َآ٫تــ٘ َٓٚڀكــ٘ ٚأسهاَــ٘ .يــرا ٜكــع ايهتــاإ اذتهــ ِٝايعكــٌ فــٛم ايــٓـ
(ٚٳايځٸرٹٜٔٳ إڇذٳا ذٴنٹٸسٴٚا بٹآٜٳاتٹ زٳبٹٸٗڇِٵ يځِٵ ٜٳ ٹ ٴٸسٚا عٳًځٝٵٗٳا ؾٴـُٶٸا ٚٳعٴُٵٝٳاْٶـا) ،فًُـاذا ْتػـبح
بٓؿٛف يٝظ يدٜٓا دي ٌٝعً ٢ؾدقٝتٗا ،بٌ ٚشتايفتٗـا يًعكـٌ أسٝاْـا؟ٚ .بايتـايٞ
فايعك ٫ ١ْٝ٬تٗادٕ ايعكٌ ايطه ،ْٞٛبٌ تطتفص ٚ ،ٙسد َٔ ٙايتعؿب ٚادتٗـٌ
ٚا٭َٚ ،١ٝتعصش ف ٘ٝق ِٝارتري ٚايؿ٬ج يف َٓ َٛت٘ ايعكا٥د - ١ٜايفهس.١ٜ
إذاڄ ٖٓـــاى َـ ـ ز يًعكْٝ٬ـــ ١ايػـــاًَ ١نتُٗٝـــد يًتڀـــٛز اذتكـــاز ،ٟ٭ْٗـــا،
ضــتٓكًٓا َــٔ إدَــإ تًكــ ٞاملعسفــ ١ادتــاٖصَ ٠ــٔ خــ ٍ٬ايٓؿــٛف ٚايــرتاخ ،إىل
اضت داّ ايعكٌ ٚاملٓڀل ٚايتذسبٚ ١ا٫ضتد٫ ٍ٫نتطابٗاٚ .تٓكًٓا َٔ ايتًكي إىل
ايتعًٝــٌَٚ ،ــٔ اْ٫كٝــاد إىل ا٫ختٝــازَٚ ،ــٔ ايعبٛدٜــ ١إىل اذتسٜــٚ .١بٗــرا ضــتتٛىل
ايعكْٝ٬ـــ ١ايػـــاًَ ،١إعـــاد ٠بٓـــا ٤اهلٜٛـــٚ ،١تػـــه ٌٝايعكـــٌٚ ،تسغـــٝد ايطـــًٛى
ا٫دتُــــاع ٞمب تًــــف

ًٝاتــــ٘ ٚع٬قاتــــ٘ ،نايعــــادات ٚايتكايٝــــد ٚايڀكــــٛع

ٚاملٓاضباتٚ .قبط إٜكاي املػاعس ٚاْ٫فعا٫ت.
عٛد يًط٪اٍ :فأْا أتٛضِ يف ايعك ١ْٝ٬ايػاًَٚ ،١أتفا ٍ٤بأَهاْٝـ ١ضـٝادتٗا
َطتكب ،٬٭ْٗا ثكافٚٚ ١ع ،ٞضٝطاِٖ ايعٌُ ادتـاد املتٛاؾـٌ مبطـاعدٚ ٠ضـاٌ٥
ا٫تؿاٍ اذتدٜج ١عً ٢اْتػازٖاٚ .أدد يف تب ايعًُاْٝـ ١دضـتٛزٜا حتـدٜا٪ٜ ،يـب
ايػعب قد املػسٚي اذتكاز.ٟ
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ٜٚبكــ ٢ايسٖــإ عًــ ٢عكْٝ٬ــ ١غــاًَ ١يتشسٜــس ايعكــٌ ايطــًيب َــٔ أٖٚاَــ٘ يف
ايتفـــٛمٚ ،أٖٚـ ـاّ ايفسقـــ ١ايٓادٝـــٚ ١أٖٚـــاّ قدضـــ ١ٝايـــرتاخ ٚاملـــٛزٚخ ايفهـــسٟ
ٚايعكٝدٚ ،ٟأٖٚاّ أضڀس ٠ايسَٛش ايتازغتٚ ،١ٝأٖٚـاّ ايٓذـا ٠يف ايٝـ ّٛاٯخـس٫ ،
يعًُـــ٘ ايؿـــاط بـــٌ ملٛا٫تـــ٘ َـــرٖبا َـــا ،أ ٚغ ؿـــا َـــا .ذيـــو ايعكـــٌ املغٝٸـــب،
ايهطـ ،ٍٛايـرٜ ٟبتهــس عكـَ ٫ٛڀًكــ ١تٓـٛإ عٓـ٘ يف ايــتفهريٜ ،كـف ٞعًٗٝــا
نُــا ٫بــ ٬ســدٚد ،ظتعًــٗا قٝٸُــ ١عًٝــ٘ ،تفهــس بايٓٝابــ ١عٓــ٘ ،تطتػــسف يــ٘
املطـتكبٌ ،تسضـِ يـ٘ سٝاتـٜ٘ ،طـتُد َـٔ ْؿٛؾـٗا ايرتاثٝـ ١نـٌ َـا عتتادــ٘ يف
سٝاتــ٘ ،فتكتؿــس َُٗتــ٘ عًــ ٢ايتًكــٚ ٞاْ٫كٝــادٚ .نًُــا داُٖــ٘ ايػــوٜ ،كــفٞ
عًٗٝ٣ـــا َصٜـــدا َـــٔ ايكداضـــٜ ١ڀـــسد بٗـــا غـــهٛنٜ٘ٗٚ ،ـــسإ َـــٔ ايػـــو إىل
اي تكــدٜظٚ .نًُــا عذــص عــٔ اٱتٝــإ بــدي ٌٝقسآْــ ٞؾــسٜ٪ٜ ٜــد قداضــتٗاًٜ ،ــٛذ
بايتأٜٚـــٌ ٚباضـــتدعا ٤زٚاٜـــات َهرٚبـــ ،١أٜ ٚتػـــبح بـــايَ٬عكَ ٍٛـــٔ أســـّ٬
ٚسهاٜات خساف ،١ٝأٜ ٚبتهس َصٜدا َٔ ايڀكٛع يتعُٸل إ اْـ٘ٚ ،تغٝٸـب ٚعٝـ٘.
فُٔ ٖٓا تبـدأ ارتڀـ ٠ٛا٭ٚىلَ ،ـٔ تفهٝـو ايعكـٌ ايطـًيب ٚإعـاد ٠تػـه ً٘ٝيف
ق ٤ٛعكَٓ ١ْٝ٬تذ ،١نٜ ٞطتعٝد ٚعٜٚ ،٘ٝتشٌُ َطٚ٪يٝت٘ يف ايدْٝا ٚاٯخس.٠
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قينة الفهز التيويزي
َ - 02ا قُٝـٚ ١فاعًٝـ ١ا٭فهـاز ايتٜٓٛسٜـ ١يف زتتُعاتٓـا ،سُٓٝـا دـا٤ت يف
غايبٝتٗا ،فًطفات َٗٓٚذٝات ٚزقَ ١ٝعصٚي ١عٔ ٚاقع ايتأثري يف سٝاتٓـاٚ ،قـع
ز٩اٖا يف بڀ ٕٛايهتب ٚسبٝطتٗا ٌٖ ،ايطـبب ٖـ ٛيف نـٛاب ايفٗـِ ايطـانٔ
يًد ٜٔزتتُعٝا ٚشتسدات٘ املٓغًك ،١أ ٚا٭ضباإ غري ذيو؟.49
ٖ ر ٙإسد ٣اٱغهايٝات املعكد،٠
ضببٗا زتتُـع ٜـسفض ايت ًـ ٞعـٔ قبًٝاتـ٘ ٜٚكٝٓٝاتـ٘ َٚؿـادز َعسفتـ٘ ستـ٢
ٜ ٖٛٚعٝؼ عؿس اجملتُعات املدْ ١ٝاذتدٜجٜٚ ١ػاٖد عـٔ قـسإ ؾـدقٝتٗا .فأسـد
ا٭ضباإ َا ذنست٘ يف ايط٪اٍ ٖٛ ،نٛاب ايفِٗ ايطه ْٞٛيًد ،ٜٔأ ٚنٛاب
املعسف ١ايد.١ٜٝٓ
 ٫أقؿد ايت ً ٞعٔ ق ِٝارتـري ٚايؿـ٬ج ،بـٌ ايت ًـ ٞعـٔ َؿـادز املعسفـ١
املتٛازثــٚ ١ايــف عتؿــسٖا ايٓــاع باملكــدع بغــض ايٓ ــس عــٔ ؾــدق ١ٝقداضــت٘
ٚعؿـــُت٘ ،خاؾـــ ١إٔ دٚافـــع ايتكـــدٜظ يٝطـ ـ ذاتٝـــ ١نُـــا بايٓطـــب ١يً ـــايل
٥٬َٚهتـــ٘ ٚزضـــٛي٘ ،بـــٌ سادـــ ١آٜدٜٛيٛدٝـــ ١أَ ٚرٖبٝـــ ١أ ٚيا٥فٝـــ ١بـــٌ ٚستـــ٢
ْفطـــ ،١ٝبطـــبب ادتٗـــٌ ٚا٭َٝـــ .١فُؿـــادز املعسفـــ ١تٓشؿـــس عٓـــدِٖ بـــايٓـ،
ٚايسٚاٜات ايرتاثٚ ١ٝايتازغتَٚ ،١ٝا ٜكدَ٘ ايٚ ِٖٛايػعٛذٚ ٠ايطشس َٔ سً.ٍٛ
فاملكدع (ا٭عِ َٔ املكدع ايرات )ٞبايٓطب ١جملتُعاتٓا َؿدز ايعًـ ،ّٛمبـا
فٗٝا ايعً ّٛاملطتكبً .١ٝقد  ٫أبايغ َع نٌ سادثـ ١نـ  ٣أقـسأ ْؿٛؾـا تازغتٝـ١
قد تٓبأت بٗا ،تتٓاقًـٗا ٚضـا ٌ٥ا٫تؿـاٍ اذتـدٜح بهـٌ ثكـ .١أَـا ملـاذا مل ت ٗـس
ٖــر ٙايٓؿــٛف قبــٌ ٚقــٛي اذتــدخ؟ فٗــرا َطــهٛت عٓــ٘ٚ .أغــسإ َــا يف ا٭َــس
ايتُطو بٗا عً ٢سطاإ اذتكٝك ١أسٝاْاٚ .بايتاي ٫ ٞزٖإ عًَ ٢فاٖٚ ِٝأفهاز

 - 49ا٭ضتاذ عً ٞستُد ايٛٝضف.
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يف زتتُــع ٜكــدّ ايــٓـ عًــ ٢ايعكــٌ َُٗــا ناْ ـ قُٝــ ١ايــٓـ َعسفٝــا ،زٚاٜــ١
تازغتٝـ ١أ ٚدٜٝٓــ ١أ ٚفتــ ٣ٛادتٗادٜــ .١يهــٔ ايسٖـإ ضــٝهْ ٕٛادشــا عًــ ٢املــد٣
ايبعٝدَ ،ـع اضـتُساز ثكافـ ١ايٓكـد بػـذاع ١تتشـد ٣املـٛزٚخ ٚتصٜٚـسات ارتڀـاإ
ايدٜ

ايف ٜتػبح بٗا زدٌ ايد ٜٔيتُ ٜ٘ٛاذتكٝك ١خدَ ١٭ٖدافـ٘ ا٭ٜدٜٛيٛدٝـ١

ٚايڀا٥فٝـــ .١نُـــا ضتطـــاِٖ ٚشتتًــــف ٚضـــا ٌ٥اٱعـــٚ ّ٬امل٪ضطـــات ايرتبٜٛــــ١
ٚا٭ناد ٝـ ١يف تطـسٜع عذًـ ١ايٓٗـٚ ، ٛاْتػــاٍ ايعكـٌ ادتُعـ ٞبعـد تفهٝــو
َؿادز ٙاملعسف َٔ ١ٝخـ ٍ٬ايعكـٌ ٚايٓكـد ايعكًـٚ .ٞضـٝه ٕٛيًشهَٛـات ايـدٚز
اذتاضــِ سُٓٝــا تتبٓــ ٢ايتذدٜــد ٚايٓٗــٛ

اذتكــازٖٚ ،ٟــرا ٜتٛقــف عًــَ ٢ــد٣

ؾدقٝتٗا يف خدَ ١ايػعب ٚي ٛعً ٢سطاإ َؿاذتٗا اْ٫ت اب.١ٝ
 ٫تــٓظٳ إٔ زتتُعاتٓــا قــش ١ٝضٝاضــات اضــتبداد ١ٜتــسأٖ يف بكاٗ٥ــا عًــ٢
ادتٗــٌ ٚا٭َٝــ ١نُــا تــسأٖ عًــ ٢ايكــٚ ٠ٛايعٓــف ،فته ـسٸع ارتسافــٚ ١ايــِٖٛ
ٚاملٛزٚثات ايتازغت ١ٝست ٢أؾبش ثكاف ١ايكڀٝـع ٚاْ٫كٝـاد ٚايتبعٝـ ١ؾـف ١غايبـ١
ي٘ .ثِ اضتهإ ايعكٌ ٚمخد تٖٛذ٘ ،فٗـ ٛعادـ ١إىل تأٖٝـٌ ٜت ًـ ٢بـ٘ تـدزظتا
عٔ ثكافتـ٘ َٚؿـادز َعسفتـٜ٘ٚ ،طـتعد يكبـ ٍٛثكافـَٚ ١فـاٖ ِٝأخـس .٣فُـا عًٓٝـا
ضَٛ ٣ٛاؾً ١ايڀسٜـل عـصّ ٚغـذاعٚ ،١ضٝطـاِٖ اْ٫فتـاج ايٛاضـع عًـ ٢ايعـامل
ايغسبــ ٚ ٞسبــ ١اجملتُعــات املدْٝــ ١يف تڀــٜٛس ثكافــ ١زتتُعاتٓــاٚ ،نــأْ ٞآزاٖــا
ستُٜٚ ١ٝبك ٞايسٖإ عً ٢ايٛق ٚدٗٛد املفهسٚ ٜٔاملجكفي.
ٚبايتايٜٓ ٞبغ َٔ ،ٞأدٌ فت ايڀسٜل أَاّ اٱؾ٬ج ٚايتغٝري ،ايٛقٛف بٛدـ٘
زدٌ ايدٚ ٜٔاذتهِ ٚايعػري ٠ممٔ ٜسآٖ ٕٛيف بكا ٤ضـًڀتِٗ ٚتعصٜـص َهـاْتِٗ
عًــ ٢ادتٗــٌ ٚا٭َٝــٚ ١اْ٫كٝــاد ٚايتبعٝــٚ ١عــدّ اْ٫فتــاج عًــ ٢أفــام ايعًــِ ٚاملعسفــ١
ٚاذتكازٚ ٠ايسأ ٟاٯخس ،خٛفا َٔ اضـتفاق ١ايعكـٌ ٚايتُـسد عًـ ٢ضـًڀاتِٗٚ .إ٫
ضٝبك ٢ايفهس ٚايجكاف ١سبٝط ١ايٛزم ٚايهتاإ ٫ ،ت٪ثس يف ايٛاقـع ،فايٓكـد ثـِ
ايٓكد َٔ أدٌ فت آفام ايٛع.ٞ
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مفَوو اليكس الجكايف
َ - 31اٖ ٛفُٗو يًٓكد ايجكايف؟ ٖٓ ٌٖٚاى ْكد ثكايف عسبٚ ٞعساقٞ؟ َٔٚ
ِٖ أبسش ايٓكاد ايجكافٝي ايعساقٝي ٚايعسإ؟.50
 غهسا يٮأل ا٭ضتاذ ايػاعس ضعد داضِ َػازنت٘ ايك ١ُٝيف اذتٛاز،
َٔ خ ٍ٬أض ١ً٦اتطُ بأُٖ ١ٝخاؾ.١
أفٗـــِ ايٓكـــد ايجكـــايف ،بأْـــ٘ :حتـــس ٟا٭ْطـــام املكـــُس ٠يف ايـــٓـ ا٭دبـــ،ٞ
ٚايتعــسف عًــَ ٢سدعٝاتٗــا ٚب٦ٝتٗــا ٚضــًڀتٗا املعسفٝــٚ ،١دٚزٖــا يف بٓــا ٤ايــٓـ
ٚتػــهٚ ً٘ٝأضــًٛب٘ .أَ ٚؿــڀً ٜــساد بــ٘ :ايهػــف عــٔ ا٭ْطــام املكــُس ٠يف
ايــٓـ ا٭دبــ ٞمبــا فٗٝــا ايٓطــل ايجكــايف املٗــَٚ ،ُٔٝطــتَ ٣ٛعاْــا ٠اجملتُــع َــٔ
إنساٖات٘ ٚضًڀت٘ .فايٓكد ايجكـايف ٜعُـٌ مبـٓٗر ْكـد ٟإزنٛٝيـٛدَ ،ٞطـتفٝدا
َـــٔ َعڀٝـــات ايعًـــ ّٛاٱْطـــاْ ،١ٝعًـــ ٢تكؿـــ ٞتًـــو ا٭ْطـــام قـــُٔ املٓطـــٞ
ٚايَ٬فهس فٚ ،٘ٝاملُٗٸؼٚ ،املٌُٗٚ ،اوسٸّٚ ،املُٓٛيَٚ ،ا تسضب يف أخادٜـد
ايــٛعٚ ،ٞؾــ ٫ٛيًهػــف عــٔ نٝفٝــ ١تػــهٌ َفاُٖٗٝــا َٚك٫ٛتٗــا امل٪ضطــ،١
َٚد ٣تأثريٖا يف بٓا ٤ايٓطل ايد٫ي ٞيًٓـ.
ايٓـ ا٭دبٚ ٞفكا يًٓكد ايجكايفٚ ،ثٝك ١غـري َسٝ٥ـ ،١تتكـُٔ أْطـاقا ٜتذًـ٢
فٗٝــا ايعُــل ايتــازغتٚ ،ٞايبعــد ا٫دتُــاعٚ ٞا٭ْجسبٛيــٛدٚ ٞايٓفطــٚ ٞايطٝاضــٞ
ٚايفهس .ٟفايٓـ يٝظ زتسد فٝض َٔ املػاعسٚ ،ايؿٛز ايػـعس ١ٜادتًُٝـ ١بـٌ
ٌڈ ٭ْطام ثكافٝـَ ١كـُس ،٠تـتشهِ يف تٛظٝـف شتتًـف ا٭ْـٛاي ايب٬غٝـَ ١ـٔ
زتاش ٚاضتعازٚ ٠نٓاٚ ١ٜبدٜع ٚدٓاع ٚيبام ٚتسادف ،يف بٓا ٤ايـٓـٚ ،أضـًٛإ
ارتڀــاإٚ ،يبٝعــ ١املتًكــ .ٞفايجكافــ ١ايغــا٥سٚ ٠قبًٝــات ايهاتــب تفــس

ضــًڀتٗا

عًْ ٢طل ايٓـ ٚبٓا ،٘٥يت فٚ ٞت ٗس َا ٜتَ ّ٤٬عٗاٜ .ع ٞايهاتب ذيـو أّ ،٫
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بٌ بعكٗا عؿ ٞعً ٢اٱدزاى يَٓ ٫ٛاٖر ايٓكد ٚقدزتٗا عًـ ٢ايتٓكٝـب يف سكـٍٛ
ايٓـ َٚطازات٘.
فعٓدَا ٜتٓا ٍٚايػاعس املسأَُٖٗٛٚ ٠ا يف ْؿٛؾ٘ ،تػازن٘ فعـٌ ايهتابـ١
قبًٝاتـــَ٘ٚ ،ـــا اختصْـ ـ ذانستـــ٘ َـــٔ َكـــ٫ٛت َٚفـــاٖٚ ِٝأْطـــام تتعًـــل بٗـــا،
ٚبــاجملتُع ٚايتـــازٜق ٚا٫دتُـــاي ايبػـــسٚ ،ٟع٬قتٗــا بايجكافـــٚ ١ايب٦ٝـــٚ ١املكـــدع
ٚاملُٓــٛي ٚاوــسّ ٚايعــادات ٚايتكايٝــد ..قــد ٜعــ ٞايهاتــب بعكــٗا خــ ٍ٬فعــٌ
ايهتاب ،١يهٔ إٜكاي ايٚ٬ع ٞأق ٣ٛتأثريآٖٚ .ا ٜأت ٞدٚز ايٓكـد ايجكـايف سُٓٝـا
ٜٛظــف َــٓٗر ايتفهٝــو ٚاذتفــس ٜٓٚكــب يف أخادٜــد املكــُس ٚاملٓطــٚ ٞاملُٗــؼ،
داخـــٌ ايـــٓـ ٚخًفٝاتـــ٘ َٚسدعٝاتـــ٘ ،فسمبـــا ٜهتػـــف َـــا ٖـــ ٛقـــد ايـــٓـ،
فٝهتػــف َــج ٬ذنٛزٜــ ١غايطــ ١يف أعُــام ايهاتــب ٖٚــٜ ٛهتــب دفاعــا عــٔ
املــسأٚ ٠سكٛقٗــاٖٚ .ــرا َــا اتٗــِ بــ٘ ايٓاقــد ايجكــايف ايطــعٛد ٟعبــد ا

ستُــد

ايغــراَ ٞيف نتابــ٘ :ايٓكــد ايجكــايفْ ،ؿــٛف أدْٚــٝظ ،زغــِ ســداثتٗا .فٝعتكــد
نُا دا ٤يف نتاب٘ إٔ ْؿٛف أدْٝٚظ  ٫تٓتُـ ٞيًشداثـ ١قـدز اْتُاٗ٥ـا يجكافـ١
ذنٛزٜـــ ١أ ٚفشٛيٝـــ ،١ضـــًڀٖٚ .١ٜٛـــ ٞثكافـــ ١تازغتٝـــ ١قـــازب ١يف أعُـــام ايبٓـــ٢
املعسفٝــٚ ١ايجكافٝــ ١يًُذتُــع ايعسبــ .ٞأ ٚسُٓٝــا ٜهتــب ايػــاعس عــٔ قــ ِٝاذتسٜــ١
ٚايٛيٜٓٓٚ ،١ٝط ٢قعف٘ أَاّ إغسا٤ات املاٍ ٚايطًڀٚ ١سب اي ٗٛز ٚايتفاخس.
ايٓاقد ا٭دبٜٗ ٫ ٞتِ داُ٥ا سًفٝـ ١ايػـاعس قـدز اٖتُاَـ٘ بايؿـٛز ادتُايٝـ١
يف ْؿ٘ ،فَٗٛ ٞقٛع٘ ٚسكٌ اٖتُاَـَ٘ ،ـٔ خ٬هلـا ٜطتهػـف سذـِ اٱبـداي
يف ايـــٓـَٚ ،طـــتٛاَ ٙكازْـــ ١بٓؿـــٛف أخـــس ،٣فتكتؿـــس أدٚات ايٓكـــد ا٭دبـــٞ
َٓٚاٖذ٘ عً ٢ايؿٛز ا٭دب ،١ٝادتُاي ،١ٝايب٬غ ١ٝيف ايٓـ ٚنٝف ١ٝتسنٝبٗـا،
ٚثساَ ٤فسداتٗا .أ ٚأضًٛإ ايطسدٚ ،يسٜك ١تٛظٝف اذتدخٚ ،سسن ١ا٭غ اف
يف ايكؿٚ ١ايسٚا .١ٜفرتنٝص ايٓاقـد َٓؿـب عًـ ٢ذات ظـاٖس ايـٓـٜ ٫ ،تذـاٚشٙ
إ ٫مبٓاٖر ْكد ١ٜأخس .٣فايٓـ ا٭دبْ ٞـ أدبـَ ٞـٔ أ ٟغـ ـ ؾـدزَُٗٚ ،ـا
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نإ إْتُاٚ ٙ٩خًفٝت٘ ايفهسٚ ١ٜايجكافٚ ١ٝايعكد .١ٜبُٓٝا تطتُد ق ١ُٝايـٓـ يف
ايٓكد ايجكايف َٔ قبًٝات ايهاتب َٚا ٜتذًَ َٔ ٢بادٚ ٨قٜ ِٝػ ٞبٗا ايٓـ.
َــٔ ٖٓــا ٜتك ـ إٔ ايٓكــد ايجكــايف ٜغــاٜس ايٓكــد ا٭دبــ ،ٞزغــِ ٚســدَٛ ٠قــٛي
اغــتغاهلُا عًــ ٢ايــٓـ ا٭دبــ .ٞفايٓكــد ا٭دبــَُٗ ٞتــ٘ تفطــري ١ٜبٝاْٝــ ،١يهػــف
أٚد٘ ادتُاٍ ٚاٱبدايٚ ،أضًٛإ بٓا ٤ايٓـٚ ،يسٜكـ ١تٛظٝـف ا٭ْـٛاي ايب٬غٝـ،١
ٚقساْ ٠٤كدٜـ ١يد٫يتـ٘ ْٚطـك٘ ادتُـاي ٞاي ـاٖس ،ٟفـٜ ٬بتعـد ايٓاقـد ا٭دبـ ٞعـٔ
ظاٖس ايٓـ ٚأْطاق٘ ايٛاعٜ ٫ٚ ،١ٝتٛغٌ بعٝدا عٔ ايـٛع ٞغايبـا .عهـظ ايٓكـد
ايجكــايف ايــرٜ ٟتذــاٚش ايٓكــد ا٭دبــٜٚ ٞغــٛز يف أعُــام ايــٓـ يتفهٝــو أْطــاق٘
ايجكافٚ ١ٝاملعسف ١ٝعجا عٔ سكٝكت٘ .فٝه ٕٛايـٓـ يسٜكـا ٭ْطـاق٘ املكـُس ٠يف
َتاٖات َرتاَ ١ٝأبعد َٔ ايٛع.ٞ
ٚإذ نإ ايٓكد ا٭دبٜٓ ٞتُ ٢ملا ٜعسف بايٓ س ١ٜا٭دبٝـ ،١فـإٕ ايٓكـد ايجكـايف
ٜطــــتُد قدزتــــ٘ ايٓكدٜــــَ ١ــــٔ ايعًــــ ّٛاٱْطــــآَْٚ ،١ٝــــاٖر ايٓكــــد ٚايتفهٝــــو
ٚاٱزنٛٝيٛدٝـــــا ٚايفًطـــــفٚ ١املٓڀـــــلٜٚ ،طـــــتفٝد َـــــٔ شتتًـــــف عًـــــ ّٛايًغـــــ١
ٚا٭يطــٓٝاتٚ ،ايتأٜٚـــٌ ،إقــاف ١يٮْجسبٛيٛدٝـــا ٚعًــِ ايـــٓفظ ٚيــسم ايـــتفهري
ٚأضًٛإ ارتڀاإ.
ٚنُا غتتًف ايٓكد ايجكايف عٔ ايٓكد ا٭دب ٞفأٜكا غتتًـف عـٔ ايدزاضـات
ايجكاف ١ٝايف تٗتِ بدزاض ١اي ٛاٖس ايجكافٚ ،١ٝتازغتٗـاَٚ ،ؿـادٜكٗا ٚتأثرياتٗـا.
فُُٗ ١ايٓكد ايجكايف ََُٗ ١سنبـ ،١ختتًـف يف َسدعٝاتٗـا َٓٚاٖذٗـاٚ ،تطـتكٌ
عٔ غريٖا َـٔ ايعًـٚ ّٛاملٓـاٖر زغـِ اضـتفادتٗا َٓٗـا .فايٓكـد ايجكـايف ؾـاز عًُـا
َطتك ٬قُٔ عً ّٛايًغ ١أ ٚأبعد َٓٗا.
ٖرا َا أفُٗ٘ َٔ ايٓكد ايجكايف نُـا دـا ٤يف ايطـ٪اٍٖٚ .ـرا ايكـدز ؾـشٝ
بػهٌ عاّ بعٝدا عٔ تداعٝات٘ .فايٓـ ،أْ ٟـ ،يٝظ بس٦ٜا ،بٌ ٜساٚب ٚغتفٞ
أنجــس ممــا ٗ ٜــسٜٚ ،كــُس أنجــس ممــا ٜكــٚ ،ٍٛيــٝظ ايــٓـ ا٭دبــ ٞفٝكــا َــٔ
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املػاعس ٚايؿٛز ايػعس ١ٜبٌ ٜهتطـب دٜٓاَٝتـ٘ َـٔ أْطـاق٘ ٚثكافتـ٘ ايَ٬سٝ٥ـ،١
ايــف تعهــظ َسدعٝــات فهسٜــٚ ١عكٝدٜــٚ ١ثكافٝــٚ ١ضٝاضــٚ ١ٝدٜٝٓــٚ .١ايــٓـ
ا٭دب ،ٞنأْ ٟـ ،عباز ٠عٔ ؾٛز غعسٚ ١ٜغفسات مجايٚ ١ٝزتاشات غـهً١ٝ
تطـتبڀٔ أْطـاقا ثكافٝــٜ ١ػـتغٌ عًٗٝــا ايٓكـد ايجكــايفَ .ـٔ ٖٓــا تڀـٛزت ايكــسا٤ات
ايتأَ ،١ًٜٝٚطتفٝدَ ٠ـٔ ايرتانـِ ايـد٫ي ٞيًٓؿـٛف ،خـ ٍ٬تفهٝهٗـاٚ ،فكـا
ملــــٓٗر ايتفهٝــــو ايــــر ٟعتفــــس داخــــٌ يبكــــات ايــــٓـ ٚشتات٬تــــ٘ ،يف زسًــــ١
٫ضتهػــاف أْطــاق٘ ايــف تتــداخٌ تــازٚ ٠تتعــاز

أخــس ،٣أ ٚتتهاَــٌٚ ،قــد

تػهٌ دٚا٥س داخً ١ٝفتٓتر َعسف ١ددٜد .٠ست ٢بات املعسف ١ايتأٚ ١ًٜٝٚاضـتٓڀام
ايٓؿٛف أِٖ سُٓٝا تهتػـف َسدعٝاتٗـاٚ ،يسٜكـ ١أداٗ٥ـا داخـٌ ايـٓـ .إٕ َـا
ازض٘ ايٓـ ،أْ ٟــَ ،ـٔ اضـتغفاٍ يًكـازٜ ٨هتػـف٘ املـٓٗر ايتفهٝهـ،ٞ
ٜٚهتػــف دٚافعــ٘ ٚغاٜاتــ٘ ،عٓــدَا ٜتُــاد ٣يف تفهٝــو ايــٓـ أنجــسٚ .نًُــا
شادت َساٚغــات ايــٓـ نًُــا تسانُ ـ د٫٫تــ٘ .فجــسا ٤ايــٓـ ٜعــسف مبكاَٚــ١
ايتأٜٚــٌ ٚقدزتــ٘ عًــ ٢املساٚغــٚ ،١اضــتذابت٘ امل ادعــ ١٭دا ٠ايٓكــد ،فهًُــا عـٛٸٍ
ايٓاقـد عًــ ٢إســد ٣د٫٫ت ايــٓـ ،تبــدد ٜكٓٝــ٘ َــع َٛاؾــًت٘ ايتفهٝــو .فــايٓـ
ايكـٜ ٫ ٟٛعڀــْ ٞفطــ٘ بطــٗٛيٜ ٫ٚ ،١بــٛج بأضــسازٚ ٙغــبه ١د٫٫تــ٘ ،ستــ ٢أدــد
ايـــٓـ أنجـــس خٝاْـــ ١عٓـــدَا ـــازع غٛاٜتـــ٘ ٜٚتطـــرت عًـــ ٢املُٓـــٛي ٚاوـــسٸّ
ٚاملطهٛت عٓ٘.
ٖٚــرا ٜٓڀبــل أٜكــا عًــ ٢ايــٓـ ا٭دبــ ٞايــرٖ ٟــَٛ ٛقــٛي ايٓكــد ايجكــايف،
فايٓـ ا٭دب ٞيُٝع أدٓاض٘ يٝظ بس٦ٜا ،بٌ أنجس قـدز ٠عًـ ٢املساٚغـَ ١تطـرتا
بايػهٌ ادتُاي ،ٞأ ٚياذب ١ٝايطسد نُا يف ايكؿٚ ١ايسٚا ،١ٜأٜ ٚتٛاز ٣خًف
ا٭سدخ ،فهِ أخف ٢ايهاتب عً ٢قاز٥ـٚ ١املتًكـ ٞقكـاٜاٜ ،تٛقـف عًٗٝـا فٗـِ
أسداخ ايٓـ ٚد٫٫ت٘ ٫ ،هٔ نػفٗا ي ٫ٛايٓكد ايجكايفٚ .يعٌ أبطـط َجـاٍ
سُٓٝا ٜٛظف ايػاعس ْؿا ٜطتدز ب٘ تعايف املتًك ،ٞي ٝف ٞدٓاٜتـ٘ .أٜ ٚـسانِ

الهىية والفعل الحضاري

261

َــا غتفــ ٞدٚافعــ٘ ادتٓطــٜٚ ،١ٝتشــدخ عــٔ نبـ املــسأٚ ٠سسٜتٗــا يف ممازضــتٗا.
فعٓــدَا تتُتــع املــسأ ٠عسٜــَ ١فتٛســ ،١ضــٝه ٕٛايسدــٌ  /ايػــاعس  /ايهاتــب،
غسٜهٗا .فايدفاي عٔ َڀًل سس ١ٜاملسأ ٠دفاعا عٔ دػع دٓطٜ ٞتٛقف إغـباع٘
عًَ ٢د ٣سسٜتٗا .أْ ٚؿٛف ايتؿٛف ٚايعسفـإ سُٓٝـا تتطـرت عًـ ٢إٜسٚتٝهٝـ١
ايهاتــب ،فــرت ٣ايٓاقــد ا٭دبــ ٞعتچًــل بعٝــدا َــع ؾــٛزٖاَ ،أضــٛزا بؿــٛفٝتٗا
َٚعاْٗٝا ٚد٫٫تٗا ايعسفاْ ،١ٝبُٓٝـا تهػـف ذات ايٓؿـٛف عـٔ زغبـات دٓطـ١ٝ
َهبٛت ،١سُٓٝا ٜتٓاٚهلا ايٓكد ايجكايف ،يٝفك دٚافعٗـا ايَ٬سٝ٥ـٚ ١ايغا٥بـ ١عـٔ
ظاٖسٖاٖٚ .را ٖ ٛايفازم ايتڀبٝك ٞبي ن ٬ايٓكد.ٜٔ
 ٫ٚأدــد تعازقــا بــي ايكــسا٤تي ،يهــ ٞتؿــادز إســداُٖا يؿــاط ا٭خــس.٣
فًهٌ َٔ ايٓكد ا٭دبٚ ٞايٓكد ايجكايف أدٚات٘ َٓٚاٖذ٘ ٚغاٜات٘ ٚيسقـ٘ يف تٓـاٍٚ
ايٓـ ا٭دب .ٞيهٔ ايغسٜب إٔ ايغراَ ٞأعًٔ بتدغ ٘ٓٝايٓكد ايجكـايف َـٛت ايٓكـد
ا٭دب ٞبعد اضتٓفاد أغساق٘ ٚتآنٌ املعاٜري ايب٬غ ،١ٝنُـا ٜكـٚ .ٍٛبـات عـدِٜ
ادتــد ٫ ،٣ٚغتــدّ أٖــداف اذتداثــٚ ،١ا٫ضــتكٚ ٍ٬ايتشــسز ٚايٓٗكــ ،١سُٓٝــا
ٜتًبظ ا٭دٜب بايٛيَٓ ١ٝتطرتا عً ٢تعايف٘ َع ا٫ضـتعُاز أ ٚت ٜـس ٚدـٛدَ ٙـج.٬
فكُٝــ ١ايــٓـ يــٝظ بػــهً٘ ادتُــايٚ ٞابداعــ٘ ايف ـ بــٌ مبــا ٜكــُس َــٔ قــِٝ
َٚباد .٨فتازٜ ٠تطرت ايػاعس عً ٢ق ِٝايبـداٚ ٠ٚايفشٛيـٖٚ ١ـَ ٛتًـبظ بٗـا ،غـعس
بريو أّ مل ٜػعس .فٓؿٛف أدْٝٚظ ْٚصاز قباَْ ٞـج ٫ ٬تؿـٓف قـُٔ ْؿـٛف
اذتداث ،١نُا ٜس ٣ايغراَٚ ،ٞي ٛنتب بًغتٗـاَ ،ـا داّ املڀُـٛز يف أعُاقُٗـا
قُٝا ذنٛز ،١ٜضًڀٚ ،١ٜٛسب ايتطًط ٚايطـٝڀسٚ ٠املـاٍٖٚ .ـ ٞقـ ِٝعـادص ٠عـٔ
تب قكاٜا املسأ ٠تبٓٝا سكٝكٝا ،بٌ تتطرت ٖر ٙايٓؿٛف عًـ ٢ذنـٛز ٠غـا٥س ٠يف
أعُــل ايٚ٬عــٚ .ٞبايتــاي ٞتٗــاٚت ايكُٝــ ١ادتُايٝــ ١يًــٓـ حتــ َڀسقــ ١ايٓكــد
ايجكايف ٚضًب ايٓكد ا٭دب ٞغسعٝت٘.
بتكدٜس ٟإٔ ٖر ٙايس ٫ ١ٜ٩ت ز َٛت ايٓكد ا٭دبٜٚ ،ٞبك ٢سكَ ٬عسفٝـا ،يـ٘
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َٛقــٛع٘ٚ ،اختؿاؾــ٘ٚٚ ،ظٝفتــَ٘ ،ــٔ خــ ٍ٬دزاضــ ١ظــاٖس ايــٓـ ٚد٫٫يتــ٘،
ٚؾـــٛز ايب٬غـــٚ ١ادتُـــاٍٚ ،يـــسم ايتعـــبريٚ ،نٝفٝـــ ١بٓـــا ٤ايـــٓـٚ ،تسنٝـــب
ادتًُٚ ،١ادرتاج ايؿٛز ٠ايػعسٚ ،١ٜأضـًٛإ تٛظٝـف املفـسد ٠ايػـعسَ ١ٜـٔ سٝـح
ثساٗ٥ـــآَٚ ،اضـــباتٗاَٛٚ ،قعٗـــا داخـــٌ ايـــٓـٚ .يبٝعـــ ١اي ـــٛاٖس ا٫دتُاعٝـــ١
ٚايطٝاضٚ ١ٝايٓفط ١ٝايف ٜعبٸس عٓٗا .أَ ٚا ٜطـذً٘ َـٔ َعاْـا ٠عًـ ٢ؾـعٝد ايفـسد
ٚادتُاع .١فـايٓـ ا٭دبـٞ

سبـ ١غـعٛزٜ ١ٜعٝػـٗا ايهاتـبٜٚ ،تُجًـٗا يف خٝايـ٘

سُٓٝا ٜهتب ايٓـ ،فٝع عٔ َػاعس ٙأَٛ ٚقف٘ أ ٚاضتعساقـ٘ يككـَ ١ٝـا ،أٚ
اضتػساف يًُطتكبٌ أْ ٚبٖٚ .٠٤ٛرا َا ٜٓت س ٙاملتًكٜٚ ٞتفاعٌ َع إٜكاع٘ ٚذتٓ٘.
فٓتا٥ر ايٓكد ايجكايف طتب ،١ٜٛعهظ ْتا٥ر ايٓكـد ا٭دبـ ،ٞفًُـاذا ـٛت ا٭خـري
يؿاط ا٭ٍٚ؟.
ايٓاقد ايجكايف ٜسٜد فس

إَ٤٬ات٘ عً ٢ايٓـ ا٭دبٖٚ ،ٞرا َا ٜتطـرت عًٝـ٘

بػهٌ  ٫غعٛز ،ٟفٗ ٛيٝظ غ ؿا زتسداَٛ ،قٛعٝا ،بٌ َتشٝـص يكبًٝاتـ٘ ٫
غــعٛز ٜاٚ ،خاقــع يطــًڀ ١أْطــاق٘ ايجاٜٚــ ١بعٝــدا عــٔ ايــٛع ٞيف قسا٤اتــ٘ ٚفُٗــ٘
ٚأسهاَــ٘ ،فــ ٬هٓــ٘ َؿــادز ٠ايٓكــد ا٭دبــ ٞايــر ٟتبكــَُٗ ٢تــ٘ ،يف دزاضــ١
ظــٛاٖس ايٓؿــٛف ٬َٚسكــ ١اٱبــداي ٚايؿــٛز ادتًُٝــَ ١ػــسٚعٜ ،١تٛقــف عًٗٝــا
نػــف َٝــصات ايــٓـ َٚطــت ٣ٛأدا٥ــ٘ ايب٬غــٚ ٞادتُــاي .ٞايٓكــد ا٭دبــٜ ٞسؾــد
ْ كـــار ايكـــٚ ٠ٛايكـــعف يف ايـــٓـ ٚفكـــا ملٓاٖذـــ٘ :ايفٓٝـــ ،١ايب٬غٝـــ ،١ايبٓاٝ٥ـــ،١
ايتازغت ،١ٝايٓفطـ ،١ٝاي اٖساتٝـ ،١ا٭ضـًٛبٚ ١ٝغـري ذيـوٖٚ .ـَ ٛػـغ ٍٛبـايٛع،ٞ
ٜٓ ٫ٚط ٢ايٚ٬عٚ ٞايعُل ايٓفطٚ ٞا٭ٜدٜٛيٛد ٞيًهاتـب سُٓٝـا ٜٛظـف َٓـاٖر
أخــس ،٣فتذــد أغًــب ايٓكــاد ٜٛاؾــٌ َطــاز ايٓكــد يتشدٜــد ع٬ق ـ ١ايــٓـ بعُكــ٘
ايٓفطٚ ٞايجكايفَٚ ،د ٣ع٬قت٘ مبسدعٝات٘ٚٚ ،اقع٘ ٚب٦ٝتـ٘ ٚظسٚفـ٘ .فٗـ ٛأٜكـا
ــازع ايٓكــد ايجكــايف ٚيــ ٛعــدٚدٚ .عًٝــ٘ ٫ ،تٓتٗــَُٗ ٞــ ١ايٓكــد ا٭دبــ ٞبايٓكــد
ايجكايف ،فًهٌ ٚاسد ٚظا٥فـٜ٘ٛ ٫ٚ ،دـد َـا ٜـ ز ايت ًـ ٞعـٔ أسـدُٖا يؿـاط
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اٯخس ،خاؾـ ١إٔ ايٓكـد ايجكـايف مل ـس د٪َ ٕٚآخـراتٚ ،عادـ ١إىل َصٜـد َـٔ
ايتٓ ري ٚاملسادع ١نـ ٞتطـتتب أضطـٜ٘ٚ ،سضـ ٛعًـ ْ ٢سٜـَٚ ١ـٓٗر غتـتـ بـ٘،
فجُ ١رادٺ ٚاضكايات تكس بايٓكد ايجكايف َٚػاغًٜ٘ٓ ،بغ ٞايت ًـ َٓٗا يًتٛفس
عً ٢قسا٤ات َٛقٛع.١ٝ
مث٬َ ١س  ،١إٕ راد ٟايٓكد ايجكايف يف ايتفهٝو ضٝدخٌ ايٓـ ٚناتبـ٘
ٚايٓاقــد يف دٚاَــ ١اذتفــس ٚايتٓكٝــبٚ ،بعجــس ٠ا٭ْطــامٚ ،تفهٝــو بٓــاْٚ ٙؿٛؾــ٘
ايداخًٝــ .١فعٓــدَا ٜتكؿــ ٢ايٓاقــد ايجكــايف بٓٝــ ١ايــٓـ ايتشتٝــٚ ،١ؾــ ٫ٛملكا٫تٗــا
ايتأضٝطــَٚ ١ٝفاُٖٗٝــا ا٭ٚيٝــ ،١ضــتٛادٗ٘ ع٬قــ ١ادتــدٍ ايكاُ٥ــ ١بــي َكــ٫ٛت
ايبٓ ١ٝايٛاسدٚ ،ٙبٗٓٝا ٚبي ايبٓـٚ ٢ا٭ْطـام ا٭خـس ،٣فـٜ ٬كـف ايتفهٝـو عٓـد
سدٚ ،زمبا ٜؿب ايتفهٝـو ٭دـٌ ايتفهٝـوٜٓٚ ،كًـب ايٓكـد إىل فٛقـ ٢تكـس
بايٓـ  ١َُٗٚايٓاقد ايجكايف ،ف ٬بد َٔ َبدأ ٚغا ١ٜتعڀـ ٞيًٓكـد قُٝـَٚ ١عٓـ،٢
ٚحتد َٔ تٗٛز ٙيف ايتفهٝو ٭دٌ ايتفهٝو.
ثــِ ايٓاقــد ايجكــايف ٜٓطــ ٢قبًٝاتــَ٘ٚ ،سدعٝاتــ٘ ٚأْطــاقَ٘ٚ ،ــا تفسقــ٘ َــٔ
ضــًڀ ١يف َطــاز ايتفهٝــو ،فايٓاقــد ،عتطــب ْفطــ٘ َٛقــٛعٝا،غري َتشٝــص،
يهــٔ ايٛاقــع غــ ٤ٞآخــس ،فٗــ ٛعتــانِ أْطــام ايــٓـ ا٭دبــٚ ٞفكــا ٭ْطــاق٘
ايغــا٥س ،٠بعٝــدا عــٔ ايــٛع .ٞفٝٴطــكط َــٔ سٝــح ٜػــعس أّ  ٫قٓاعاتــ٘ ايػ ؿــ١ٝ
املتٛيــد ٠عــٔ بٓٝــَ ١عسفٝــَٗٚ ،١ــ ُٔٝثكــايف غتؿــ٘ٚ .بايتــايٖ ٞــ ٛاٯخــس ٜڀايــ٘
ايتفهٝــو يٝـــدخٌ ايٓاقـــد يف دٚاَـــ ١ددٜــدَ ٠ـــٔ تفهٝـــو ا٭ْطـــام املكـــُٛز.٠
ٖٚهرا ضٝتعكد ا٭َس إذا أخرْا بٓ س ا٫عتباز ساٍ املتًكٚ ٞقبًٝاتـ٘ ،فطـتتعكد
ٚظٝف ١ايٓاقدٜٚ ،بك ٢يف دٚاَ ١ايتفهٝـوَ .ـٔ ٖٓـا ٜٓبغـ ٞيًٓكـد ايجكـايف حتدٜـد
َٓٗر ايٓكدٚ ،عدّ ا٫ضتغسام يف ايتفهٝو ،يًت ًـ َٔ َتاٖت٘ َع عدّ ٚدٛد
َسدعَٚ ١ٝبدأ ٜٓڀًل َٓ٘ٚ .زمبا ا٫نتفـا ٤مبـٓٗر اذتفـس اٱزنٛٝيـٛد ٞيف بٓـ٢
ٚأْطام ايٓـ املكُسٜ ٠هف ٞيف اضت ٗاز َا تطتبڀٓ٘ٚ ،غتـدّ ايٓكـد ايجكـايف.
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نُا ضٓتعسف َٔ خـٖ ٍ٬ـرا املـٓٗر عًـ ٢املعسفـٚ ١ضـًڀتٗاٚ ،ايع٬قـ ١ادتديٝـ١
بُٗٓٝاٚ ،سذِ تأثس ايٓـ بُٗا.
فايٓكد ايجكايف َع بتشدٜد ضـكف يًتفهٝـو ٚايتٓكٝـب داخـٌ سكـٌ ايـٓـ
ا٭دبــ ٞمبــا غتــدّ ٖــدف ايٓكــد ايجكــايفٖٚ ،ــ ٛايهػــف عــٔ خًفٝــات ايــٓـ
ايفهسٚ ١ٜايجكاف ،١ٝنُا فعٌ د .عً ٞايـٛزد ،ٟايـر ٟتٛؾـٌ إىل ْتـا٥ر َبٗـس،٠
سُٓٝا فك ا٭دإ ايعسبٚ ٞدٚز ٙيف تهسٜظ ق ِٝا٫ضتبدادٚ ،ايبداٚ ،٠ٚاي ًـِ.
فكــد أثبــ ايـــٛزد ٟيف نتابــ٘ :أضـــڀٛز ٠ا٭دإ ايسفٝــع ،إٔ ا٭دإ ايعسبـــ ٞأدإ
زتــٚ ٕٛمخــسٚ ٠تهــسٜظ يكــ ِٝايطــًڀٚ ١ا٫ضــتبداد ٚايعػــريٖٚ .٠ــرا ايكــدز َــٔ
ايٓكد ايجكايف قسٚز ٟيفِٗ ايـٓـ يف ضـٝام خًفٝاتـ٘ٚ ،عـدّ ا٫نتفـا ٤بإبداعـ٘
ٚغهً٘ ادتُايٚ ،ٞضٝاقات ايٓـ ايب٬غ .١ٝفٗٓاى سادَ ١اض ١يتهـسٜظ قـِٝ
ايفكٚ ،١ًٝفك ق ِٝايسذٚ ١ًٜارتٝاْ ١ايف تتطرت بايٓـ ا٭دبٚ ٞمجاي٘.
 ٫أســـد ظتـــادٍ يف غـــاعس ١ٜايػـــاعس ايعساقـــ ٞعبـــد ايـــسشام عبـــد ايٛاســـد،
ٚبساعت٘ ا٭دب ١ٝيف ْؿٛؾ٘ ٚقؿا٥د ،ٙست ٢اضتُات بعض ايٓكاد يف ايـدفاي عـٔ
َٛاقف٘ اْتؿـازا ٱبداعاتـ٘ٚ ،اضـتدع ٢نـٌ غـعسا ٤ايطـًڀ ١عـ ايتـازٜق يت ٜـس
َٛقف٘ املُاي ٧يؿداّ سطي .يهٔ ايٓاقد ايجكايف ٜفُٗ٘ بػهٌ آخـسٚ ،عتًُـ٘
َطٚ٪ي ١ٝتصٜٚس اذتكٝكٚ ،١تكـً ٌٝايػـعب َـٔ خـْ ٍ٬ؿٛؾـ٘ ارت٬بـ٘ ،عٓـدَا
اعت ـ اضــتبداد اذتــانِ عــدٚ ،٫دس تــ٘ عــل غــعب٘ غــٗاَٖٚ ،١ــدز ايجــسٚات
نسَـ ـاڄٚ ،ضـــًڀٜٛت٘ ٖٝبـــٚ ،١عدٚاْـــ٘ غـــذاعٚ ،١ضـــشك٘ ْ٫تفاقـــ ١ايعـــساقٝي
زدٛيـــٚ ،١إذ٫هلـــِ سهُـــٚ ،١ضـــشكِٗ ضٝاضـــٚ ،١قُعٗـــِ َٚؿـــادز ٠سسٜـــاتِٗ
قسٚز .٠فشٛٸٍ ؾداّ سطي املجكٌ بـإثِ ايكـشاٜا ،ايـر ٫ ٟتغـادز دطـد ٙزا٥شـ١
ايــدَا ٤اي ٦ٜــ ،١سٛيــ٘ إىل َــ٬ى ٜصخــس بايفكــٚ ١ًٝايفسٚضــٚ ١ٝايٓبــٌ ٚايهــسّ
ٚايػـٗاَٚ ١املــس ،٠٤ٚفـأ ٟدس ــ ١أنـ ممــا ازتهـب غــاعس ايطـًڀٚ ١ايــب٬ر؟.
خاؾ ١إٕ قْ ٠ٛؿٛؾ٘ ضتذعًٗا خايـد ،٠تكـٝع يف يٝاتٗـا اذتكٝكـ ١يـ ٫ٛتسؾـد
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ايٓكــد ايجكــايف ايــر ٟنػــف شٜفٗــاٚ ،فكــ قــ ِٝايبــدا ٠ٚايــف رذــد اي ًــِ
ٚايعدٚإ ،تًو ايك ِٝايجا ١ٜٚيف أعُاقـ٘ .بـٌ ٜٚهػـف ايٓكـد ايجكـايف عـٔ ذًٜٝتـ٘
سد اْ٫طشامٚ ،خكٛع٘ ايڀٛع ٞهل ١ُٓٝايطًڀٚ ١املـاٍ ٚسـب اي ٗـٛز ،ملعادتـ١
ْٛاقـ ْفط ٘ٝيف أعُاق٘.
إٕ ؾــف ١ايتًُــل ٚايتبعٝــٚ ١تصٜٚــس اذتكــا٥ل ٫ ،ختـــ عؿــسا د ٕٚآخــس٫ٚ ،
غاعسا د ٕٚغري ،ٙبٌ إٔ أمجٌ ايٓؿٛف ا٭دبٝـ ١أنجسٖـا خٝاْـ ،١سُٓٝـا تتطـرت
عًــ ٢بػــاع ١ايٛاقــع ،يــتڀُظ اذتكٝكــٚ ،١تــصٚز ايــٛع .ٞفــا٭دإ ايعسبــَ ٞــتِٗ
بت ًف اجملتُع أٜكا ،سُٓٝا ضـاْد ا٫ضـتبداد ٚايـدنتاتٛزٚ ،ايكا٥ـد ايكـسٚز.٠
ٚدافع عٔ غسع ١ٝاي ًُٚ ١ضـًڀاتِٗ املفتٛسـٚ ،١رذٝـد ٙيكـ ِٝايبـداٚ ٠ٚايعػـري٠
ٚايعبٛدٚ ،١ٜايتبعٝـٚ ١اْ٫كٝـادٚ ،ثكافـ ١ايكـٚ ٠ٛايعٓـف ٚاٱزٖـاإ ٚايكتـٌ ٚايطـًب.
فجٓا ٤ايػاعس عًـ ٢سـسٚإ ارتًٝفـ ،١ارتايٝـَ ١ـٔ أَ ٟبـدأ أخ٬قـٜ ،ٞٴعـد تصٜٚـسا
يًشكٝكــٚ ،١تطــرتا عًــ ٢اي ًــِ ٚايعــدٚإٚ ،إزضــا ٤ق ـٝٸِ ٚقــٝع٘ ،ت ـ ز ٚتػــسعٔ
ضًٛى ايطًڀَُٗ ،١ا رادت يف ظًُٗا ٚتعطفٗا قد اٯخس أ ٚقد غعبٗا.
ٚأٜكــا عٓــدَا ٜتغٓــ ٢ايػــاعس بــادتٛازٚ ٟا٭ْــظ ٚايًٝــاي ٞاذتُــساٚ ٤ايبــرأل
ٚاٱضــساف ٜ ،ت فــ ٞعًــٚ ٢اقــع اي ًــِ ٚايعبٛدٜــٚ ١اضــتغ ٍ٬ادتــٛازَ ٟــٔ قبــٌ
ايطًڀإ ٚساغٝت٘ .فرينص عً ٢غاعس ١ٜادتُاٍٚ ،غتف ٞب٪ع ايعبٝـد ٚايغًُـإ
ٚادتٛازَٚ ٟا ٜتعسقٔ ي٘ َٔ إٖاْٚ ،١يعٔ بػسفٗٔ ٚسٝجٝاتٗٔ .فبدَ ٫ـٔ إداْـ١
ايعبٛدٜــٚ ١ضــًٛى ارتًٝفــٚ ١ايطــًڀإ ٜتغٓــ ٢يُــاٍ ادتــٛازٚ ٟؾــٛتٗٔ ٚفتٓ ـتٗٔ.
فازتهب ايػاعس َٔ سٝح ٜـدز ٟأٜ ٫ ٚـدز ٟدس ـ ١تهـسٜظ عبٛدٜـ ١اٱْطـإ
خدَ ١يػٗٛات ايطًڀإ .فا٭دإ َٔ ٚدٗ ْ ١س ايٓكد ايجكايف َدإٚ ،غـسٜو يف
دــسا ِ٥ايتــازٜق يتصٜٚــس ٙاذتكــا٥ل عٓــدَا ٜتعُــد ايتطــرت عًٗٝــاٜٚ ،كــف ٞعًــ٢
ادتس ــ ١يابعــا مجايٝــا .يــرا فايٓكــد ايجكــايف غــاَس بايك ُٝـ ١ادتُايٝــ ١يــٮدإ،
يٝعكٸـــد دٗـــٛد ايٓٗكـــ ١عـ ـ ْكـــد املسدعٝـــات ايفهسٜـــٚ ١ايجكافٝـــٚ ١ايفهسٜـــ١
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ٚايعكد ١ٜاملطٚ٪ي ١عٔ ختًف اجملتُع.
ٚأَا ض٪ايوٖٓ ٌٖٚ :اى ْكد ثكايف عسبٚ ٞعساقٞ؟.
ادتٛاإ ٜعتُد عً ٢شا ١ٜٚايٓ ـس ،فـإذا نـإ املكؿـٛد بًشـاظ أدٚات ايٓكـد
ايجكايف َٔ إيس فهسٚ ١ٜفًطـفَٓٚ ١ٝـاٖر ْكدٜـ ،١فأغًبٗـا تٓتُـ ٞيب٦ٝـ ١أخـس،٣
ٚيــٔ ٜبكــ ٢ضــ ٣ٛاٱقــافات ايــف دــست عًــٜ ٢ــد أؾــشاإ ٖــرا ايفــٔ .٭ْــ٘ ْػــأ
ٚتسعـــسي ٚتڀـــٛز َٓـــر مثآْٝـــات ايكـــسٕ املٓؿـــسّ يف أسكـــإ ايب٦ٝـــ ١ايجكافٝـــ١
ا٭َسٜه.١ٝ
ٚإذا ناْ شا ١ٜٚايٓ س أبعد َٔ أدٚات ايٓكد ايجكايف ف ٬غو بٛدٛد َٓذـص
َٗـــِ ،عسبـــٚ ٞعساقـــ ،ٞزاج ٜتؿـــاعد ٚتـــسانِ مبـــسٚز ا٭ٜـــاّ بفعـــٌ ايتـــٓ ري
ٚايهتابَٚ ،١ا ؾدز َٔ نتب ٚدزاضات َٓػٛز ،٠ايف َٓٗا:
عبد ا

ستُد ايغراَ ٞيف نتب٘ ايج٬ث :١ايٓكد ايجكـايف :قـسا ٠٤يف ا٭ْطـام

ايجكافٝــ ١ايغسبٝــٚ .١نتــاإ :تأْٝــح ايكؿــٝدٚ ٠ايكــاز ٨امل تًــفٚ ،نتــاإْ :كــد
ثكايف أّ ْكد أدب .ٞإدٚاز ضعٝد يف نتاب٘ اٱَ ٜايٚ ١ٝايجكافٚ .١نتاإ :ايٓ سٜـ١
ٚايٓكد ايجكايف ،يًٓاقد ايعساق ٞستطٔ داضِ املٛضـَ .ٟٛـدخٌ إىل ْ سٜـ ١ايٓكـد
ايجكــايف املكــازٕ ،يًباســح ادتصا٥ــس ٟسفٓــا ٟٚبعًــ .ٞرــاز ٜٔيف ايٓكــد ايجكــايف
يًدنتٛز ؾ٬ج قٓؿٚ .٠ٛنتـب ٚأعُـاٍ د .عصايـدَٓ ٜٔاؾـس ٠يف ايٓكـد ايجكـايف
املكــازٕٚ .نتــاإ :ايٓكــد ايجكــايف :زٜــادٚ ٠تــٓ ري ٚتڀبٝــل "ايعــسام زا٥ــدا" ،تــأيٝف
سطي ايكاؾدٚ .آخس.ٜٔ
ثــِ تطــأٍَٚ :ــٔ ٖــِ أبــسش ايٓكــاد ايجكــافٝي ايعــساقٝي ٚايعــسإ؟ .أَــا بايٓطــب١
يًٓكـــاد ايجكـــافٝي ايعـــسإ فٝكـــع عًـــ ٢زأضـــِٗ أدٚزد ضـــعٝدٚ ،عبـــد ا

ستُـــد

ايغراَ ،ٞسفٓا ٟٚبعً ،ٞعص ايد ٜٔاملٓاؾس ،٠ؾ٬ج قٓؿ ،ٙٛبـٌ ايعٓـٛإ ٜػـٌُ
نٌ َٔ نتب يف ٖرا اجملاٍ.
ٚأَا بايٓطب ١يًٓكـاد ايعـساقٝيْ ،ـرنس د .ستطـٔ داضـِ املٛضـٚ .ٟٛسطـي
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ايكاؾــد .سٝــح أنــد َــٔ خــ ٍ٬ا٭ديــ ١يف ايفؿــٌ ا٭َ ٍٚــٔ نتابــ٘( :ايٓكــد
ايجكايف :زٜادٚ ٠تٓ ري ٚتڀبٝل "ايعسام زا٥دا") ،عً ٢زٜاد ٠ايعسام َتُجً ١بـادتٗٛد
ايتٓ ري ١ٜيًٓكد ايجكايف ،أَجاٍ :د .عً ٞايٛزد ،ٟد .عً ٞدٛاد ايڀاٖس ،د .ستُد
سطــي ا٭عسدــٚ .ٞآخــس ،ٜٔبــٌ ٚخڀچــأ بعــض َــا تٛؾــٌ يــ٘ ايٓاقــد ايطــعٛدٟ
ايغــراَ ،ٞســ ٍٛايعــسامٚ ،أدإ تغافًــ٘ املتعُــد دتٗــٛد ايــٛزدٚ ٟغــريَ ٙــٔ ايٓكــاد
ايجكــافٝي ايعــساقٝي ٚزٜــادتَِٗ ،ــع اضــتفادت٘ َــِٓٗ .نُــا أداْــ٘ يف ايتطــرت عــٔ
قبًٝات٘ ٚثكافت٘ ايغا٥س ٠يف ٚ٫عٚ ،٘ٝايف يف قٗ٥ٛا َازع ْكد ٙايجكايف.
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املجكف املضتيري
ٖ - 30ــٌ املجكــف نــا ٔ٥عًُــٞ؟ ځأ ٵّ أْــ٘ نــا ٔ٥زَٚاْطــٞ؟ ځأ ٵّ ٖــ ٛنــأ٥
بساغُاتٞ؟
 ٜٓبغ ٞأ ٫ٚحتدٜد املجكف ،اير ٟضٓكازب٘ يف أَجً ١ايطـ٪اٍ؟ ٖٚـٌ مثـَ ١ـٔعتتهس املفٗ ّٛد ٕٚغريٙ؟.51


ٝٸص املفهس املازنط ٞاٱٜڀاي ،ٞأْڀ ْٛٝٛغساَػ،ٞ

بي "املجكف ايتكًٝد ،"ٟايرٜ ٟسابط يف بسدَ٘ ،تعايٝا عً ٢ايٓاع"ٚ .املجكـف
ايعك ،"ٟٛممٔ ٜعٝؼ ُٖ ّٛاجملتُع ٜٚتبٓـ ٢قكـاٜاِٖٚ .ا٭خـري ،زغـِ أُٖٝتـ٘،
 ٫غتًــَ ٛــٔ ضــًب ١ٝعٓــدَا ٜٴٓــٝط بــ٘ غساَػــَُٗ ٞــ ١اضــتبداٍ املٗــ ُٔٝايجكــايف
اٜ َ٫اي ٞاذتانِ مبٗ ُٔٝثكايف تتٛىل يبك ١املجكفي ادتـدد بٓـا ،ٙ٤نكـسٚز٠
ذتُاٜت٘ ٚفس

ضًڀتٖ٘ٚ .ر ٙاملُٗ ١قد تطتدزز املجكف يفعـٌ أٜـدٜٛيٛدٜ ،ٞغًـل

َٓافــر ايتذدٜــد ٚا٫ضــتٓاز ٠ايعكًٝــٚ ،١تطــذٓ٘ يف أقبٝــ ١ا٭ٜــدٜٛيٛدٝا ،فٝفكــد
ؾدقٝت٘ يف ْكد ايراتٜٚ .سنص ْكد ٙعً ٢اٯخس د ٕٚايـ"أْا" ،فترتانِ ا٭خڀا٤
داخــٌ ذات املٗــ ُٔٝادتدٜــد سُٓٝــا  ٫تڀايــ٘ املسادعــٚ ١ايٓكــدٚ ،غتطــس ؾــدقٝت٘
عً ٢املـد ٣ايبعٝـد .املجكـف داخـٌ أضـٝذ ١ا٭ٜـدٜٛيٛدٝا ـازع تٓصٜـ٘ ايـرات فـ٬
ٜس ٣أخڀاٚ .ٙ٤بايتاي ٞفاملجكف ايعكٜٓ ٫ ٟٛذ َٔ ٛغساى ا٭ٜدٚيٛدٝا داُ٥ا.
َٔ ٖٓا ضأعتُد ،يتشاغ ٞف اخٗا َٚڀباتٗاَ ،فٗ" ّٛاملجكف املطتٓري" بد٫
َٔ "املجكف ايعك "ٟٛنُؿدام سكٝك ٞملهْٛات٘ َٚسدعٝات٘ ،فٝهـ ٕٛإيـ٬م
املفٗ ّٛعً ٢املجكف ايتكًٝدَٚ ٟا غابٗ٘ َٔ أٚؾاف زتاشاٚ .قد ْ ٖٛضـابكا إٔ
ؾدم املفٜٗ ّٛتٛقف عًَ ٢د ٣رجٸـٌ املجكـف دتُٝـع عٓاؾـس تهٜٓٛـَ٘( :عسفـ،١
ٚعَٛ ،ٞقف)ٖٚ ،ـرا ٖـَ ٛعٓـ ٢ا٫ضـتٓاز ،٠ف ٝـتـ املفٗـ ّٛبـاملجكف املطـتٓري،
 - 51ا٭ضتاذ ضعد داضِ.
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د ٕٚغري.ٙ
ٜٓبغ ٞايتٓبٝـ٘ ،مثـ ١تڀـابل بـي َفٗـ َٞٛاملجكـف ايعكـٚ ٟٛاملطـتٓريٜ ،هـاد
ٜه ٕٛتاَا ،ي ٫ٛتـداعٝات ا٭ٜـدٜٛيٛدٝا ايـف زمبـا تطـتدزز املجكـف ايعكـ٫ ٟٛ
غعٛزٜا ،فٝتعڀٌ ايٓكد ايرٖ ٟـ ٛدـٖٛس املجكـف .أَـا ا٫ضـتٓاز ٠فهفـاج َطـتُس
قد ادتُٛد ٚايعُ ٢ا٭ٜدٜٛيٛدٚ ،ٞتٓص ٜ٘ايراتٚ ،ايتشٝص ايتـاّْٚ .كـد َتٛاؾـٌ
ملسدعٝات املجكف َٛٚاقف٘ ٚٚع.٘ٝ
ٚأقؿــد بــاملٛقف :ايفعــٌ ايجكــايف ايــر٪ٜ ٟنــد َؿــداق ١ٝاملجكــف ،فٝػــٌُ:
ايٓكد ٚاملسادعـٚ ١ايتجكٝـف ٚتسغـٝد ايـٛعٚ ،ٞبٝـإ ارتڀـأٚ ،نػـف اذتكـا٥ل،
ٚفكــ ايتصٜٚـــس ٚارتـــداي باضـــِ اذتكٝكـــَُٗ ١ـــا نـــإ َؿـــدزٖا ،عــ مجٝـــع
ايٛضا ٌ٥املتاس .١فاملجكف املطتٓري ًَتصّ مببادٚ ٘٥قَٛٚ ،ُ٘ٝاقفـ٘ٚ ،فـل عكْٝ٬ـ١
غــاًَ ٫ ،١تٓشــدز بـــ٘ إىل َٓڀــل ا٭ٜـــدٜٛيٛدٝا ،فٝهــَ ٕٛطـــددا بفعــٌ ايٓكـــد
املط ـ تٓري ،ايــرٖ ٟــَ ٛــسإ َتذــددَ ،تٛاؾــٌٜ ،طــتُد سٜٛٝتــ٘ َــٔ َسدعٝاتــ٘
املعسفَٚ ،١ٝباد ٘٥اٱْطاْ ،١ٝايعاَ ،١ايػاًَ ،١املتُاَٖ ١ٝع قـ ِٝايطـُاٚ ٤مجٝـع
ا٭دٜــإ .فٗــَ ٞكٝــاع سكٝكــ ٞيٓكــد ايــرات ٚاٯخــسٚ ،زنٝــص ٠أضاضــ ١ٝيفٗــِ
اي ٛاٖس ا٫دتُاع ١ًَُٗٚ .١ٝيتب ُٖ ّٛايٓاع ٚقكاٜاِٖ املؿري.١ٜ
ٚبُٓٝـــا ٜٓـــٝط غساَػـــ ٞبـــاذتصإ ايجـــٛزَُٗ ٟـــ ١تهـــ ٜٔٛيبكـــ ١املـــجكفي
ايعكٜٛي ،اير ٜٔتٓشؿس بِٗ َُٗ ١ته ١ُٖٓٝ ٜٔٛبد ١ًٜعٔ اهل ١ُٓٝايسأصاي.١ٝ
فــإٕ املجكــف املطــتٓري ٜٓبجــل بعــد انتُــاٍ عٓاؾــس تهٜٓٛــ٘ ،بػــهٌ تــدزظتٞ
ذات َٔ ،ٞداخٌ ثكافت٘ٚ ،ب٦ٝت٘ ٚايتشدٜات اوٝڀ ١ب٘.
نُــا إٔ يبكــ ١املــجكفي املتهْٛــ ١بٛاضــڀ ١اذتــصإ ايجــٛز ،ٟضت كــع ٫
إزادٜــا ٭ٜدٜٛيٛدٝتــٖ٘ٚ ،ــرا ٜعُكــل غــهٛنٓا املتكدَــ ١ســ ٍٛاستُــاٍ خكــٛي
املجكــف ايعكــ ٟٛيطــڀ ٠ٛا٭ٜــدٜٛيٛدٝا ،فٓعتُــد َفٗــ ّٛاملجكــف املطــتٓري قــُاْا
ذتس ١ٜاملجكف.أع با٫ضتٓاز :٠قدز ٠املجكف عًٚ ٢ع ٞايراتٚ ،إدزاى اذتكٝك،١
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ٚفٗــِ ايٛاقــع .فٗــ ٛغ ـ ـ َطــتٓري يف َعسفتــ٘ ٚٚعٝــ٘ َٛٚاقفــٜ٘ ،تُتــع بٗداٜــ١
ذاتٜٚ ،١ٝطري عًٖ ٢د َٔ ٣أَس .ٙزاضق يف إ اْـ٘ٚ ،يفټ ملباد٥ـ٘ .زتـدد يف زٜ٩تـ٘
يًــدٚ ٜٔاملكــدع ٚايــرتاخ ٚاذتٝــاٜ .٠تبٓــ ٢عكْٝ٬ــ ١حتفــت تٛاشْــ٘ ،بــي اهلبــٛر
ا٭ٜــــدٜٛيٛدٚ ٞايڀٛباٜٚــــ ١املفسيــــ .١فا٫ضــــتٓاز،٠

دٜــــد َطــــتُس َٛٚانبــــ١

سكازٚ ،١ٜزضاي ١إْطاْ .١ٝفأدد يف َفَٗٗٛـا غـ٦ٝا َـٔ ايسٚساْٝـٚ ،١ايتؿـٛف،
ٚايڀٝبــٚ ،١ايؿــدمٚ ،ايٓصاٖــٚ ،١ايعفــافٚ ،ايرتفــع عــٔ ا٭ْاْٝــٚ ١ايسذا٥ــٌ ٚاملــاٍ
اذتساّ ٚايطـًڀ ١ايفاضـدٚ ،٠اْ٫ػـغاٍ بُٗـ ّٛايٓـاع ٚاوـسَٚي ٚاملطتكـعفي.
فا٫ضتٓازٖ ٠داٜـْ ١ابعـَ ١ـٔ ؾـفا ٤زٚج املجكـف ٚؾـدق٘ ٚإخ٬ؾـ٘ ،فـ ٬ـازع
ارتــداي ٚايتصٜٚــس ٚايتكــًٚ ٌٝا٫ضــتغٚ ٍ٬ايتعطــف ٚا٫قــڀٗادٜٓ .تؿــس يًشــل
ٚاملبــادٚ ،٨ايكــ ِٝايسفٝعــٜٚ ،١بتعــد عــٔ ايبايــٌ ٚايفطــادٜٓ .ڀًــل يف َٛقفــ٘ َــٔ
فًطـــفَٚ ١ـــٓٗر ٚزٜ٩ـــ ١يًهـــٚ ٕٛاذتٝـــاٜ .٠عـــ ٞاذتاقـــس ٚقـــسٚزات٘ٚ ،غتڀـــط
يًُطتكبٌ بعًَُٛٚ ١ٝقٛع.١ٝ
ٚبايتــاي ٞهــٔ تعسٜــف املجكــف ،تعسٜفــا داَعــاَ ،اْعــا ،بأْــ٘" :غــ ـ
َطتٓري يف َعسفت٘ ٚٚعَٛٚ ٘ٝاقف٘".
َٚؿادٜل ا٫ضتٓاز ٠نـجري ٠عـ ايتـازٜق ،تتذًـ ٢يف ضـًٛى بعـض ايؿـشاب١
ٚايتابعي  َٔٚدا ٤بعدِٖٚ ،يعٌ ثٛز ٠املد ١ٜٓناْ زتطا سكٝكٝا ملطتٚ ٣ٛعـٞ
ٚاضــتٓاز ٠ايؿــشاب ،١نــأب ٞذز ايغفــازٚ ،ٟعُــاز بــٔ ٜاضــسٚ ،ستُــد بــٔ أبــٞ
بهس ،عٓدَا تؿدٚا يهػف اذتكا٥ل ٚفك ايتصٜٚس املكدعً ٚ .ـ بػـهٌ
أٚق ـ يف اْكطــاّ ٚدــ ٙٛايؿــشاب ١بــي عًــَٚ ٞعاٜٚــٚ .١ذات ا٭َــس ٜٓڀبــل عًــ٢
أؾــشاإ اذتطــي بــٔ عًــ ٞزغــِ إغــسا٤ات ايطــًڀٚ ١اذتٝــا ٠ايٓاعُــٖٓٚ .١ــاى َــٔ
املجكفي َـٔ تعـس

ي ًُـٛت ٚا٫قؿـا ٤بطـبب ٚعٝـ٘ ٚاضـتٓازتً٘ ٚ .ـ ا٫ضـتٓاز٠

بػــهٌ أن ـ يف غ ؿــ ١ٝابــٔ زغــد يف َكابــٌ أبــ ٞساَــد ايغصايــ ،ٞؾــاسب
نتاإ تٗاف ايف٬ضفٚ .١أٜكا

دٖا ٚاقـش ١يف ايـرتاخ اٱْطـاْ ٞ٭بـ ٞسٝـإ

الهىية والفعل الحضاري

211

ايتٛسٝدٚ .ٟأدد يف عًُٝات ا٫قؿا ٤ايف تڀاٍ َجكف ٞايب٬ر بي سـي ٚآخـس،
ْٛي َٔ اختباز ايٛعٚ ٞا٫ضتٓازٚ ،٠أَجاهلا َتعـدد ،٠نعبـد ا

بـٔ املكفـع ايـرٟ

قتٌ بتُٗ ١ايصْدقٚ ١غري...ٙ
ْعــٛد يًطــ٪اٍ :فــبعض ا٭َجًــ ١تطــتبڀٓٗا َهْٛــات املجكــف (َعسفــٚ ،١عــ،ٞ
َٛقف)ٚ ،بعكٗا اٯخس تتكايع َعٗا ،أ ٚتكع قدٖا.
فــاملجكف نــا ٔ٥عًُــ ،ٞعٓــدَا ٜٓــأ ٣عــٔ ا٫ضــتغسام يف ارتٝــاٍ ٚاملجايٝــ١
ٚادتدٍٜٚ ،ف ٞبسضايت٘ ٚ ،ازع فعٌ ايتجكٝف عسٜـٚ ،١تسغـٝد ايـٛعٚ ،ٞبٝـإ
اذتكٝكَ ،١تُٝصا مبٛاقف٘ َٚبدٝ٥ت٘ٚ ،ضـع ١أفكـ٘ٚ ،إدزانـٜ٘ .رتؾـد َساٚغـات
ايطٝاضٚ ،ٞخداي زدٌ ايدٜ .. ٜٔكا ّٚإغسا٤ات املـاٍ ٚايطـًڀٚ ،١سـب اي ٗـٛز ..
ٜتؿــــف بتٛاقــــع٘ٚ ،فُٗــــ٘ يًٛاقــــع ٬َٚبطــــات٘ ٜ ٫ ..ت ًــــ ٢عــــٔ َطــــٚ٪يٝات٘
ٚايتصاَاتٜ٘ ،تشاغ ٢ف ـاأل ا٭ٜـدٜٛيٛدٝاٚ ،تـداعٝات ايتبػـريُٖٚ ،ـ ّٛايداعٝـ.١
ٚبعبازَ ٠هجف ،١إٔ ٜكسٕ املجكف أقٛاي٘ سڀـٛات عًُٝـ ،١ت٪نـد ؾـدقٝت٘ .٭ٕ
ايجكاف ١بايٓطب ١يًُجكف َٛقف تازغتٜٓ ٞبجـل َـٔ ؾـُ ِٝزضـايت٘ َٚبدٝ٥تـ٘ٚ .قـد
أڂزڇأل هلــرا املفٗــَ ّٛــٔ خــ ٍ٬سادثــ ١تازغتٝــَ ١عسٚفــ ،١اختــر فٗٝــا زتُٛعــَ ١ــٔ
املػتغًي بايفهس ٚايجكافـَٛ ١قفـا تازغتٝـا ضـذًٛا فٝـ٘ ْكڀـ ١اْعڀـاف نـبري،٠
ٚانتطــبٛا عٓٛاْــا ددٜــدا اصــ٘ (املجكفــ . )ٕٛفذــسأ ٠املجكــف ٚغــذاعَٛ ١اقفــ٘،
غــسر ْ٫ڀبــام املفٗــ ّٛعًٝــ٘ ،بغــض ايٓ ــس عــٔ عًُــ٘ ٚغــٗادت٘ ٚضــع ١عًُــ٘
َٚعسفتـ٘ .فــ ٬قُٝـ ١يًُعسفــٚ ١ايــٛع ٞإٕٵ مل ٜتذطـدا َٛقفــا عًُٝـا غــذاعا ٜٴعًــٔ
عًـــ ٢زٚ٩ع ا٭غـــٗادٜٚ ،طـــاِٖ يف إؾـــ٬ج ا٭ٚقـــاي؟ .يـــرا  ٫هـــٔ إيـــ٬م
َؿڀً املجكف عً ٢غـ ـ ختْٛـ٘ ايػـذاع ١يف بٝـإ آزا٥ـ٘ٚ .غتػـ ٢ايٓكـد إيچـا
ُٖط ڄا أ ٚيف خًٛات٘ .فـاملجكف ايعًُـَ ٞؿـدام سكٝكـ ٞيًُجكـف املطـتٓري ،سُٓٝـا
ازع ْكد ايرات قبٌ غريٖا ،يتك ِٜٛخڀٛات٘ ايعًُ ١ٝيف تتڀًب َٛاؾً ١ايٓكـد
ٚاملسادعــٚ ،١زفــض أددتــ ١اٱيتــصاّ ايعًُــ ،ٞنــٜ ٫ ٞتعــاىل املجكــف عًــ ٢ايٓكــد.
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ٚيٝظ يًٓكد ؾٝغ ١ستدد ٠بـٌ هـٔ يهـٌ َجكـف ممازضـت٘ َـٔ خـَٓٗ ٍ٬تـ٘،
ٚسكـٌ اغـتغاي٘ ،ضــٛا ٤نـإ َعسفٝــا ،أ ٚأدبٝـا ،أ ٚفٓٝـا ،أ ٚغــري ذيـو .فُفٗــّٛ
املجكــف يــٝظ سهــسا عًــ ٢ف٦ــ ١د ٕٚأخــس ،٣أ ٚغـ ـ د ٕٚغــريٜٚ .ٙؿــدم عًــ٢
نٌ غ ـ رجٸٌ َهْٛات املجكف.
َٔ ٖٓا

د املجكف ايعًُـٜ ٞكتؿـس َتبٓٝاتـ٘ ايفهسٜـ ١عًـ ٢اٯزا ٤املُهٓـ١

عُ ،٬يٝهَ ٕٛؿداقا سكٝكٝا ملفَٗٛـٜ٘ٓٚ .ـأ ،٣عٓـدَا ٜكـسٕ أقٛايـ٘ سڀـٛات
عًُ ،١ٝعٔ أٖٚـاّ ايٓ بـٚ ،١أضـٝذ ١ايٓسدطـٚ ١ٝأسـ ّ٬املتطـهعي ،ستـ ٢بـات
َٔ ايطٌٗ رٝٝص املجكفي عً ٢أضاع ممازض ١ايٓكد ،بـي َتؿـدٺ َٓٚـصٚڈ ،دبـإ.
ٖرا نً٘ َٔ سٝح ايفس .
أَا ٚاقعا ،فإٕ سكٛز املجكف ستدٚدَ ،غٝٸبٚ ،تهاد  ٫تعجس عًـَٛ ٢اقفـ٘
يف ايٓكد ٚايتجكٝف ٚتسغٝد ايٛعٚ ٞنػف اذتكا٥ل ٚفك ايتصٜٚس ،ست ٢اْفسد
ايطٝاضـــ ٞيف ايطـــاسٖٚ ،١ـــ ُٔٝخڀـــاإ ايطـــًڀٚ ،١اْتػـــست قـــ ِٝا٫ضـــتبداد،
ٚايتبعٚ ١ٝاْ٫كٝادٚ ،اضتطس ايٛعٚ ،ٞت٬غ ٢ايػعٛز باملطـٚ٪يٚ ،١ٝيغـ ٢خڀـاإ
يا٥ف ،ٞد ، ٜتهفري ،ٟقا ِ٥عً ٢ا٫قؿاٚ ٤ايتٓابرٚ ،زفض اٯخـس امل تًـف،
ست ٢تٛاز ٣ايعكٌ ٚتسادع ايعك .١ْٝ٬فغٝاإ املجكف ايعًُ ،ٞأسد أضباإ تدٖٛز
ا٭ٚقاي يف بًدآْا  ٖٞٚبأَظ اذتاد ١يٛع ٞاملجكف ٚغذاعَٛ ١اقف٘ ،يهػـف
اذتكٝكــٚ ١فكـ ايتصٜٚــسٖٚ .ــرا ٜ ٫عـ عــدّ ٚدــٛد أضــباإ قــاٖسٚ ٠زاَٛ ٤اقفــ٘
ٚعصيت٘ ،يهٓ٘ أخفل يف نطب ثك ١ايػعب فتآَس قد ٙزد ٬ايطٝاضٚ ١ايـد.ٜٔ
بـٌ ٚزَـا ٙا٭خــري بايعُايـ ١يًغـسإ ٚايتُٗٝــد يغـص ٚبـ٬د املطــًُي فهسٜـا ٚثكافٝــا
ٚضٝاضٝاٚ .ايتآَس قد قَٚ ُ٘ٝباد ٘٥ايد.١ٜٝٓ
ٚيعــٌ املفازقــ ١ايغسٜبــ ١يف غ ؿــ ١ٝاملجكــف أْــ٘ غ ؿــ ١ٝخاًَــ ،١نطــٛي،١
بساغُاتٝـــ٘ ،زغـــِ ٚعٝـــ٘ ٚقدزتـــ٘ عًـــ ٢تػـ ـ ٝـ ا٭خڀـــاٚ ،٤بٝـــإ اذتكٝكـــ،١
ٚنػف ارتداي ،يهٓ٘ اْڀٛا ٞ٥خازز ٚضڀ٘ ايجكايفٜ ،ترزي يفػً٘ ٚأخڀا،٘٥
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فــَ ٬ؿــداق ١ٝيطــًٛن٘ يف ايغايــب ،بــٌ بعكــِٗ ٜٓشــاش قــد قُٝــٜ٘ٚ ،غٝــب يف
أسًو اي سٚف ٚأؾعبٗاٚ .بعض املجكفي ٜهتف ٞمبٓذص ٙايٓ ـس ،ٟضـٛا ٤نـإ
فهسا أ ٚثكاف ١أ ٚأدبا أ ٚفٓا ،يهٓ٘ ٜهس ٙاملٛادٜٗٚ ،١تٛاز ٣خ ٍ٬ا٭سداخ،
فٝفكد َؿداقٝت٘ .مما ٜعهظ خً ٬دٖٛسٜا يف َهْٛات٘.
َــٔ ٖٓــا ٜتكـ إٔ َفٗــ ّٛاملجكــف املطــتٓري ٜطــتبڀٔ َفٗــ ّٛاملجكــف ايعًُــ،ٞ
ًٜٚتكٝــإ يف املٛاقـــفٚ ،ارتڀــٛات ايعًُٝـــ .١فبُٗٓٝـــا عُــٚ ّٛخؿـــٛف َڀًـــل،
سطب املٓڀل ايػهً .ٞفهٌ َجكف َطتٓري َٖ ٛجكف عًُ ٞبايكسٚزٚ ،٠يٝظ
نٌ َجكف عًَُ ٞجكف َطتٓري بايكسٚز.٠
زمبا ن إ َكـُ ٕٛضـ٪ايو عـٔ ايـت٬شّ بـي ؾـدم َفٗـ ّٛاملجكـف َٛٚاقفـ٘
ايعًُٝــ١؟ ٖٚــٌ ٜهفــ ٞيف ؾــدم َؿــڀً املجكــف َعسفتــ٘ ٚٚعٝــ٘ٚ ،قدزتــ٘ عًــ٢
تػ ٝـ اذتكٝكٚ ١نػف ايتصٜٚس أّ إٔ املٛقف ايعًُ ٞغسر يؿدق٘؟
ضبل إٔ ذنست إٔ املفٜٗٓ ّٛتف ٞباْتفا ٤ذاتٝات٘ٚ .املٛقف َكٛٸّ ذاتـ ٞملفٗـّٛ
املجكــف ،إضــ ٠ٛباملعسفــٚ ١ايــٛع .ٞفٗــَ ٛــٔ ؾــُ ِٝاملؿــڀً املٓتــصي تازغتٝــا َــٔ
َٛقف عًُ ٞجملُٛع َٔ ١املجكفي املػتغًي بايجكافٚ ١ايفهس .ثِ زاج ٜڀًل عًـ٢
نٌ غ ـ ٜتُتع بجكاف ١عسٜكٚٚ ١عَ ٞبدَٛٚ ،ٞ٥قـف عًُـٜ ،ٞتذًـ ٢بايٓكـد
ٚاملسادعٚ ١نػف اذتكا٥ل ٚزؾد ايتصٜٚس ٚارتدايٚ ،تسغٝد ٚع ٞايػعب.
زمبا مثَ ١جاي ١ٝفُٝا أق ،ٍٛيهٓٗا ٚدٗ ْ ١س .ٟضـٝفكد املجكـف َؿـداقٝت٘
َا مل ازع ايٓكد يسأٚ ٠نفا ٠٤عاي .١ٝفٗٓاى نِ ٖا َٔ ٌ٥ايٓاع تسانُ
يف عكـٛهلِ أيٓـإ ايهتــب يهٓٗـا مل تكـ ٧فكــا ِٖ٤املعـسيفٚ ،مل ٜتٛيـد عٓٗــا
ٚع ٞسكٝكٜ ،ٞفسش َٛقفا عًُٝا غذاعا.
فايبعد ايعًُ ٬َ ٞشّ يؿـدم َفٗـ ّٛاملجكـف املطـتٓريَ ،ـا مل تعٝكـ٘ حتـدٜات
قــاٖس ،٠زغــِ عًُــ ٞبعــدّ قٓاعــ ١اٯخــس ٜٔبٗــرا ايػــسر ،بطــبب يبٝعــ ١املجكــف
املٝٸايــ ١يًدعــٚ ١ايساســٚ ،١املسابڀــ ١يف عاملــ٘ اٱبــداعٜ ٫ ،ٞتشُــٌ أَ ٟطــٚ٪ي١ٝ
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تازغت .١ٝيرا ٫

د سكـٛزا سكٝكٝـا يًُجكـف املطـتٓري يف ب٬دْـا .عًـ ٢ايعهـظ

َٔ اجملتُعات ايغسب ١ٝفشكٛز املجكف ٚاق َٚػٗٛد ٪َٚثس يف ا٭سـداخٚ ،هلـِ
ايفكٌ يف قٝاّ ايٓٗك ١ا٭ٚزب ،١ٝفهإ املجكـف ٜٛظـف نـٌ ياقاتـ٘ ٚاصتاشاتـ٘
ٚابداعاتـــ٘ يؿـــاط ايٓٗكـــٚ ،١قـــد حتُـــٌ املجكـــف ايغسبـــٜٚ ٞـــ٬ت اٱقؿـــا،٤
ٚستانِ ايتفتـٝؼ ٚامل٬سكـات يهٓـ٘ اْتؿـس يف ْٗاٜـ ١املڀـافٚ ،سكـل ناَـٌ
أٖدافـــ٘ٚ .بايتـــاي ٞمثـــ ١ايتبـــاع يف َفٗـــ ّٛاملجكـــف بػـــهٌ عـــاّ ،د ٕٚاملجكـــف
املطــتٓريٖٚ ،ــرا َــا أفُٗــ٘ َــٔ املفٗــٚ ّٛاملؿــڀً  ،نُــا أدزنتــ٘ تازغتٝــا،
ٚنتب عٓ٘ َسات عد.٠
ٚاملجكف نـا ٔ٥زَٚاْطـ ،ٞعٓـدَا ٜت ًـ ٢عـٔ أْاْٝتـٜ٘ٓٚ ،ـصي عـٔ قًبـ٘ زٚج
ايغــٌ ٚاذتكــدٜٚ ،تُتــع بعايفــ ١ؾــادقَٚ ،١ػــاعس ْبًٝــٚ ،١أساضــٝظ دٝاغــ،١
ٜتــدفل سبــا ٚسٓاْــا ٚزءــٜ ،١تشطــظ ادتُــاٍ ًٝ ٚاتــَ٘ .بــدأ ٙاذتــبٚ ،اذتــب
فكط ،يف قٜ ٘٥ٛك ِٝع٬قات٘ٚ ،عً ٢أضاض٘ ٜتٛاؾٌ َع زتتُع٘ ،عتب ايٓـاع
مجٝعــاٜ ،كــاصِٗ ُٖـــٚ َِٗٛأفــساسِٜٗ .صخــس بإْطـــاْٝتٜ٘ ،تعــايف َــع املـــسأ٠
َٚعاْاتٗــاٜ ،كــ ِٝأفكــٌ ايع٬قــات َــع عاً٥تــ٘ ٚأؾــدقاٚ ٘٥ستٝڀــ٘ ا٫دتُــاع،ٞ
ٜطـــتأثس ادتُٝـــع عٓاْـــ٘ ٚاٖتُاَـــ٘ خاؾـــ ١أٖـــٌ بٝتـــٜ٘ ،كبـــٌ اٯخـــس امل تًـــف،
ٚعتـــاٚز ٙبـــٛد ٚٚدادٚ .بايتـــاي ٞفُؿـــداق ١ٝاملجكـــف تتٓاضـــب يسدٜـــا َـــع َطـــت٣ٛ
إْطاْٝت٘ٚ ،سب٘ يًٓاع ٚاٯخس امل تًف.
ايسَٚاْط ٖٞ ١ٝاٱْطاْ ١ٝيف أؾدم

ًٝاتٗاٚ ،املجكف اٱْطاْ ،ٞاملطـتٓري،

املسٖف اذتظ ،اذتامل ،أفكٌ َؿادٜكٗا .فٓٝبغ ٞيًُجكف إٔ ٜهـ ٕٛزقٝكـا يف
َػاعسٚ ،ٙأساضٝطَ٘ ،فعُا باذتـب .غـري إٔ امل٪ضـف يٝطـ ايسَٚاْطـ ١ٝؾـف١
عاَـــ ١دتُٝـــع املـــجكفي ،بـــٌ

ـــد بعكـــِٗ قاضـــٝا ،غً ٝـــا ،ف ـــا ،يافشـــا

بايهساٖٚ ١ٝاذتكدَ ،بدأ ٙايتٓابر ٚا٫قؿاَ ٤ـع اٯخـس .فايسَٚاْطـ ١ٝإذاڄ قكـ١ٝ
ْطبٜ ٫ ١ٝتؿف بٗا ض ٣ٛاملجكف اٱْطاْ ٞاملطتٓري.
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ٚأذا نإ ايط٪اٍ عٔ امل٬شَ ١بي ايسَٚاْطـٚ ١ٝؾـدم َفٗـ ّٛاملجكـف ،فـ٬
غو إٔ ايك ِٝاٱْطاَْ ٖٞ ١ٝكٝاع املجكف املطـتٓري يف ْكـد ٙيًٛاقـع ٚستانُتـ٘
يٮْطام ايجكافٚ ١ٝايٛاقع ا٫دتُاعٚ ٞايطٝاضَٚ .ٞا مل ٜتُجٸٌ ايك ِٝاٱْطـاْ٫ ١ٝ
هٓ٘ ايدفاي عٓٗـا ،أَ ٚڀايبـ ١أسـد بٗـا ،فُػـاعس اذتـب اٱْطـاْ ٞغـسر يف
ؾدم َفٗ ّٛاملجكف املطتٓري.
ٚاملجكــف نــا ٔ٥بساغُــات ،ٞعٓــدَا ٜــ٪ثس َؿــاذت٘ عًــَ ٢بدٝ٥تــ٘ ،فُٝــازع
ايتصٜٚــس ٚارتــدايٚ ،ايتطــرت عًــ ٢اذتكــا٥ل  ،فٗــ ٛنــآَ ٔ٥طــًق عــٔ ثكافتــ٘،
اْ تٗــاشَ ٟسٜــسَ ،تكًچــب يف َٛاقفــ٘ َٚػــاعسٜٓ ،ٙشــدز يف ٚقــاعت٘ ٚاضتڀايــ٘.
فتذد ٙزخٝؿا ،ذًٜٝـآَ ،طـشكاٜٗ ،ـدز نساَتـ٘ ٚسٝجٝتـ٘ٚ ،قـد ٜٗـبط ملطـت٣ٛ
ايتٗــسٜر يًُطــتبد ٚايطــًڀ ٟٛدٚ ٕٚاشي َــٔ قــُريٖٚ .ٙــ ٞأضــٛأ ســا٫ت املجكــف
سُٓٝا ٜٓشدز يف اضتڀاي٘.
ٚإذا نإ ايط٪اٍ عٔ سل املجكف يف َساعاَ ٠ؿاذت٘؟ ْعـِ ٖـ ٛإْطـإ َٚـٔ
سك٘ َساعاَ ٠ؿاذت٘ٚ ،ءاَ ١ٜهتطبات٘ غسٜڀ ١اذتفاظ عًَ ٢ؿاط ايػعب
ٚايٛئٜ ٫ٚ ،ٴ٪ثس َؿاذت٘ عًَ ٢بدٝ٥ت٘ ،أٜ ٚتٓاشٍ عٔ َٛقف٘ خدَ ١ملهاضـب٘.
ٚيٝظ فُٝا أقَ ٍٛجايٖٚ ،١ٝرا ايكدز َتٛفس يد ٣يٝف ٚاضع دـدا َـٔ املـجكفي،
زغِ ٚدٛد ا٫ضتجٓا ٤امل ذٌ.
ٚبايتاي ٞعٛد ٠يًط٪اٍ ٫ :هٔ تعُ ِٝاذتهِٚ ،يهـٌ ؾـٓف خؿا٥ؿـ٘
َٝٚصاتــٜ٘ٚ ،بكــ ٢املجكــف ايعًُــَ ٞؿــداقا سكٝكٝــا يًُجكــف ايسضــاي ٞاملطــتٓري،
ا٭َي عًَ ٢بادٜٚ .٘٥بك ٢ايسٖإ عًٝـ٘ يف حتكٝـل يُٛسـات اجملتُـع يف ايتشـسز
ٚايسق .ٞيرا ٜتٓاضب تڀٛز اجملتُع يسدٜا َع سكٛز املجكف املطتٓري ٫ٚ ،هٔ
جملتُــع ٜــس ّٚايتڀــٛز َــا مل ــازع املجكــف دٚز ٙيف تسغــٝد ايــٛعٚ ،ٞنػــف
اذتكٝك .١فٛزا ٤ايتكدّ اذتكاز ٟيف أٚزبا نـإ ٖٓـاى تٝـاز ثكـايف ٜكـٛد ٙاملجكـف
بٛعَٚ ٘ٝعسفت٘ َٛٚاقف٘.
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ٚبايتــــايَ ،ٞؿــــداق ١ٝاملجكــــف تتٛقــــف عًــــَ ٢ــــد ٣اضــــتٓازتَ٘ٚ ،ػــــاعسٙ
اٱْطــاَْٚ ،١ٝــد ٣ختًٝــ٘ عـٔ أْاْٝتــَ٘ٚ ،ؿــاذت٘ ايػ ؿــ ١ٝسُٓٝــا تتكــايع َــع
َبدٝ٥تٖ٘ٚ .را ًَ ٸـ دتٛاإ ايط٪اٍ.
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تبعية املجكف للضياصي
ٖٓ - 39اى مثٸ ١ايهجري َٔ اٱغـهايٝات يف ثكافتٓـا ايعسبٝـَٗٓٚ ،١ـا تبعٝـ١
املجكف يًطٝاض ٞيف عاملٓا ايعسب ،ٞتسَ ٣اٖ ٞأضباإ ٖر ٙايتبع ١ٝايف تؿـٌ اىل
سد اير ١ًٜٝأسٝاْاڄ؟.52
 ٫ غو،
إٔ ٚقٛف املجكف إىل داْب ايطٝاض ،ٞيف ايطًڀ ١أ ٚخازدٗـآ ،شـ٘ قـدزا
نبريا َٔ ايػسع ،١ٝيف زتتُعـات حتـرتّ املجكـفٚ ،تـدزى قدزتـ٘ عًـ ٢حتسٜـو
ايسأ ٟايعاّ عٓدَا ٜهَ ٕٛبدٝ٥اْ ،صٜٗا ،زؾٓٝاٜٚ .طكط اعتبازٜٚ ٙٴـتِٗ سٝاْـ١
قَٚ ُ٘ٝبادٚ ٘٥ثك ١ايٓاع يف اؾڀفاف٘ َع ايطٝاض ٞايفاضد ٖٞٚ .ظاٖس ٠ضـًب١ٝ
عاْـ َٓٗــا ايػـعٛإٚ ،ؾــدزت بٗـا نتــب زؾـدت خٝاْــ ١املـجكفيٚ ،ختــاذهلِ،
ٚاؾــڀفافاتِٗ ،نهتــاإ إدٚازد ضــعٝد" :خٝاْــ ١املــجكفي ..ايٓؿــٛف ا٭خــري."٠
فُٛقـــف املجكـــف َطـــٜ ،ٍٚ٪تٛقـــف عًٝـــ٘ أسٝاْـــا َطـــتكبٌ ايـــٛئَٚ ،ؿـــاط
املٛايٓي .فٓٝبغ ٞي٘ تسى َطاف ،١حتفت اضتك٬يٝت٘ ٚسسٜتـ٘ يف ايٓكـد ٚاملساقبـ١
ٚايسؾد املطتُس يف ع٬قت٘ َع ايطٝاض.ٞ
إٕ ع٬ق ١املجكف بايطٝاض ٞيٝط َداْ ١داُ٥ا ،بٌ قـسٚز ١ٜأسٝاْـا يرتغـٝد
َٛقف ايطٝاض ٞايٓص ،ٜ٘امل ًـ يػعب٘ ٚٚيٓ٘ َٚبادَ ،٘٥ع قـُإ عـدّ ُٖٓٝـ١
ايطٝاضــ ٞعًــ ٢املجكــف ،نــ ٫ ٞغتطــس ا٭خــري سسٜتــ٘ ٚاضــتك٬يٝت٘ يف ايٓكــد
ٚايتكٚ ،ِٜٛعتتفت بكدزت٘ عً ٢اعتصاٍ ايطٝاض ٞعٓدَا ٜهتػف خٝاْت٘ ٚعـدّ
ٚفا ٘٥ملباد .٘٥املجكف املطـتٓري غ ؿـ ١ٝسـسَ ،٠طـتكًٜ ،١تُتـع مبٛقـف ذاتـَ ٞـٔ
ايهٚ ٕٛاذتٝا ،٠فٝذب عً ٘ٝؾٝاْ ١اضتك٬يٝت٘ ٚسسٜتـ٘ٚ ،عـدّ ايطـُاج هلُٓٝـ١
ايطٝاض ٞعًَٛ ٢اقف٘ ٚقسازات٘ ٚزٜ٩ت٘ .فهِ ْفـسج عٓـدَا ٜتؿـدَ ٣جكـف ْصٜـ٘

 - 52ا٭ضتاذ ضعد داضِ.
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يًطًڀ ١٭ْٓا ْجل ب٘ٚ ،بكدزات٘ عً ٢ايٓكد ٚايسؾـد .بـٌ ٜٓبغـ ٞيًُجكـف املطـتٓري،
ايهف ٤ٛايتؿد ،ٟفًٝظ مثـَ ١ـا ٓـع ،إذا ناْـ ايطٝاضـ ١قاُ٥ـ ١عًـ ٢ايعـدٍ
َٚباد ٨سكٛم اٱْطإ .ف ٬تٛدد قڀٝع ١تاَ ١بُٗٓٝا ٫ٚ ،تبعَ ١ٝڀًكٚ ،١يبٝعـ١
ايع٬قـ ١ختكــع ملطــتٚ ٣ٛعــ ٞاملجكــف ٚضــًٛى ايطٝاضــ .ٞيــرا حتــرتّ سهَٛــات
ايغــسإ ايفًٝطــٛف ٚاملٓ چــس ٚاملفهــسٚ ،تٗــتِ بــآزاٚٚ ٤دٗــات ْ ــس املــجكفي يف
ايت ڀٝط ٚاختـاذ ايكـسازاتٚ .حتـسف عًـ ٢ءاٜـ ١املجكـف املطـتٓري يٝبكـْ ٢ـبض
ايػعب يف َٛاقف٘ ٚآزاٜٚ .٘٥بك ٢بٛؾًت٘ يف َعسف ١اذتكٝكٚ ١تػـ ٝـ ا٭خڀـا.٤
بُٓٝا اتطُ ع٬ق ١املجكف بايطٝاض ٞيف ايعامل ايعسبـ ٞبايتبعٝـٚ ١اْ٫كٝـاد ،سـد
ايتٛاي ٪عً ٢ايفطاد ٚت ٜس ايطسقات ،إَ ٫ا ْدز.
ٖٚــر ٙع٬قــَ ١سفٛقــ ،١حتــط َــٔ قُٝــ ١املجكــف ،يهٓٗــا ظــاٖس ٠قد ــ،١
تعٛد يصَٔ ارت٬فٚ ،١ب٬ر ارتًٝفـ ،١سٝـح تهـتت ساغـ ١ٝايطـًڀ ١بـاملجكفي،
َــٔ غــعساٚ ٤أدبــاٚ ٤نتٸــاإ ٚخڀبــا ،٤تكتؿــس َُٗــتِٗ عًــ ٢ايتُذٝــد ٚايجٓــا،٤
ٚيُـــظ اذتكـــا٥لٚ ،ايتطـــرت عًـــ ٢ا٭خڀـــاٚ ٤ادتـــساٚ .ِ٥ايتٓهٝـــٌ باملعازقـــ،١
ٚتػ ٜ٘ٛصع ١ارتؿـ ّٛايطٝاضـٝيٚ .ت ٜـس تؿـسفات ارتًٝفـٚ ١اذتـانِ ايعـاّ،
ٚاٱغاد ٠ب٘ زغِ اضتڀاي٘ ٚفطادَ .ٙجًِٗ َجٌ فكٗا ٤ايطًڀإ ،سُٓٝا ٜػسعٕٓٛ
ضـــًٛى ارتًٝفـــ ١عًـــ ٢سطـــاإ قـــ ِٝايـــدَٚ ٜٔباد٥ـــ٘ .فأسطـــب إٔ تبعٝـــ ١املجكـــف
يًطـــًڀ ،١يف عاملٓـــا ايعسبـــ ،ٞسايـــ ١يبٝعٝـــَٛ ،١زٚثـــٚ ،١إزخ تـــازغتَ ٞتذــرٸز،
ٜتٓاضٌ ،نسٸضت٘ ق ِٝا٫ضـتبدادٚ ،تعاَـٌ اجملتُـع َـع ايطـًڀ ١مبٓڀـل ايغُٓٝـ.١
إقــاف ١إىل ضٝاضــ ١ايرتٖٝــب ٚايرتغٝــب ،ايــف تكُــع املجكــف غايبــا ،فٗــ ٛبػــس
نغريً ٫ ،ٙو سؿاْ ١ذات ،١ٝأَ ٚجايَ ١ٝڀًك ١ملكاَٚتٗاَ ،ـا مل ٜتطـً بـإزاد٠
سدٜد ١ٜتكا ّٚايتشدٜات.
أسٝاْــا ْبــايغ سُٓٝــا ْتٛقــع َــٔ املجكــف َجايٝــ ١مبطــت ٣ٛايعؿــُ ،١يف ٚعٝــ٘
َٛٚاقفْ٘ٚ .تفادأ سد ايؿدَ ١سُٓٝا ْهتػف بػسٜت٘ٚ ،ضًبٝاتٖ٘ٚ .را خڀـأ،
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فاملجكف بػسٜ ،ڀسأ عًٝـ٘ ايكـعفٚ ،تطـسق٘ ا٭قـٛاٚ ،٤تطـتدزد٘ اٱغـسا٤ات،
ٚتكُعــ٘ ايكــٚ ٠ٛايعٓــفٜٗٓٚ ،ــاز أَــاّ ايتشــدٜات ايهــبريٚ ٠اي ــسٚف ايكاضــ،١ٝ
ٚاذتا٫ت ايٓفطٚ ،١ٝاي سٚف ا٫دتُاعٝـٚ ١ايطٝاضـ ١ٝإْ ٫ـادزا .خاؾـَ ١ـع عـدّ
ٚدــٛد غڀــا ٤غــعيب ٜــدعِ َٛقفــ٘ٚ ،أسٝاْــا ٜٓكًــب أقــسإ ايٓــاع قــد ٙيٝبكــ٢
َهػٛف اي ٗس حت ضٝار ادتـ٬دٚ ،ايطـًڀ ١ايتعطـفٜٚ .١ٝبكـ ٢ايسٖـإ عًـ٢
َبدٝ٥تـ٘ ٚقدزتـ٘ عًــ ٢ايؿـُٛد ٚايتؿـدٜ ٫ٚ ،ٟجبـ ضـ ٣ٛاملبـد ،ٞ٥ايعؿــاَ،ٞ
 ِٖٚعًُْ ١ادز ٠عًَ ٢س ايطٓيٚ ،شتتًف اي سٚف.
ٖر ٙاملكدَ ١ناْ قسٚز ١ٜيتشدٜد املٛقف َٔ ع٬قـ ١املجكـف بايطٝاضـ،ٞ
نــ ٫ ٞتًتــبظ ا٭َـٛزٚ ،تعــِ ايفٛقــ ٢يف تكُٗٝٝــا .فايع٬قــ ١غــري َداْــ ١سُٓٝــا
عتافت املجكف عًَ ٢بدٝ٥ت٘ َٛٚاقف٘ ٚ ،ـازع دٚز ٙيف ايفعـٌ اذتكـاز ٟبهـٌ
سسٚ ١ٜاضتك٬ي ١ٝبعٝدا عٔ ٖ ١ُٓٝايطٝاضٖٚ .ٞرا ٖ ٛا٭ؾٌ يف ايع٬قٚ .١سُٓٝا
ٜــستٗٔ ازادتــ٘ يًطٝاضــ ٞايفاضــد ،فٗٓــاى أضــباإ ٚزا ٤اْٗٝــاز َٛقفــ٘ ٚتبعٝتــ٘.
بعكٗا ذاتٜ ،ٞتعًل بته ،ٜ٘ٓٛاملعسيف َٚطـتٚ ٣ٛعٝـ٘ٚ ،آخـس َٛقـٛعٜ ٞـستبط
باي سٚف ايطٝاضٚ ١ٝا٫دتُاعٚ ١ٝايٓفط.١ٝ

أىواع املجكف
أَا ا٭ضباإ ايراتٚ ،١ٝزا ٤تبع ١ٝاملجكف يًطٝاض ٞايفاضد ،فٗٓاى:
 - 1املجكف املٓكاد :غ ـ ٜعاَْ ٞـٔ تػـٛٸٖات يف غـعٛزٚٚ ٙعٝـ٘ ٚتهٜٓٛـ٘
املعــسيف  ،ايكــا ِ٥عًــ ٢قــ ِٝايتبعٝــٚ ١اْ٫كٝــاد ٚايعبٛدٜــٖٚ ،١ــ ٞقــ ِٝثاٜٚــ ١يف بٓٝــ١
ايعكــٌ ايعسبــ ،ٞتبعــا يتكايٝــد ٙايكاُ٥ــ ١عًــ ٢ثٓاٝ٥ــ ١ايطــٝد ٚايعبــد .بــٌ ٖــ ٞبٓٝــ١
اجملتُعــات ايػــسقَٓ ١ٝــر قــد ِٜايصَــإٜ ،تٛازثٗــا  ٫غــعٛزٜا دٝــٌ بعــد دٝــٌ،
فتتذً ٢يف ضًٛنِٗ َٛٚاقفِٗ ،سُٓٝا تت٬غـ ٢يف أسكـإ ايطـًڀ ١شتـاٚفِٗ،
ٚتٗدأ يف تبع ١ٝايطٝاضـ ٞأزٚاسٗـِ .بـٌ بعكـِٗ ٜٓػـط سُٓٝـا ٜتشـ ٍٛإىل عؿـا،
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ٜٗؼ بٗا ايطٝاضَٓ ٞاٚ ،٘ٝ٥ٚإٕ نإ فاضدا .فدافع ايتبع ١ٝيد ٣املجكـف املٓكـاد
دافع ذاتْ ،ٞابع َٔ ؾُ ِٝثكافت٘ٚ ،تبعٝت٘ٚ ،تكدٜط٘ يًكٚ ٠ٛايطًڀ .١فٗرا دٌٝ
بػس ٟمل ٜتشسز َٔ ايعبٛدٜـ ١س كٝكـ ،١زغـِ اْعتاقـ٘ َٓٗـا غـهًٝا .ممـا ٜعـ إٔ
اذتسٜــٚ ١ايعبٛدٜــ ١ثكافــ ١ثاٜٚــ ١يف أعُــام ايٚ٬عــ ،ٞتتذًــ ٢عــ ضــًٛى ايفــسد
َٛٚاقف٘ ٚيسٜك ١تفهريٚ ٙأضًٛإ تعاًَ٘ .فاملجكف املٓكـاد ٝ ٫ٸـص بـي ايطٝاضـٞ
ايفاضد ٚغري ،ٙفهُٖ٬ا يف ْ س ٙضًڀ ،١تتُتع برات اهلٝبـٚ ١ايٓسدطـ ،١ٝفٗـٛ
غـــري َعـ ـ بطـــًٛنٗا ٚتؿـــسفاتٗا ،فطـــدت أّ مل تفطـــد .املٗـــِ إٔ ايطٝاضـــٞ
ضٝتٛىل تدبريٚ ٙقٝادت٘ ٚتٛدَ ٖٛٚ ،٘ٗٝطتعد ملٗٓ ١ايعبٛد .١ٜفٗ ٛعادَ ١طتُس٠
يٛدٛد قٝٸِ ٜتٛىل غأْٖ٘ٚ .را ايُٓط َٔ ايٓـاع غتـسز عـٔ نْٛـ٘ َجكفـا يٝؿـب
غسيٝا َٗٚسٸدا ٚعبدا ذي.٬ٝ
 - 2املجكف ا٭ٜدٜٛيٛد :ٞغ ـ ٜعت تبعٝت٘ يًطٝاضٚ ٞادبا أخ٬قٝا ْابعا
َــٔ ؾــُ ِٝأٜدٜٛيٛدٝتــ٘ .ظتــب استكــاْ٘ٚ ،ءاٜتــ٘ٚ ،ايتط ـتٸس عًٝــ٘ ،يتعكــٝد
ضــًڀت٘ .فُػــهً ١ا٭ٜــدٜٛيٛد ٞيف تعؿــب٘ٚ ،اْػــغاي٘ بتٓصٜــ٘ ايــراتٚ ،ت ٜــس
ا٭خڀــاٚ ،٤اقتؿــاز ايٓكــد عًــ ٢اٯخــس ،ارتؿــِ ٚاملٓــا .٨ٚفــايعُ ٢ا٭ٜــدٜٛيٛدٞ
ٜكًب املٛاش ،ٜٔفٝغض يسف٘ عٔ فطاد ايطٝاضٚ ،ٞظتد يف دعُـ٘ دعُـا يطـًڀ١
سصبـــ٘ ايطٝاضـــٖٚ .ٞـــرا ٜفطـــس يٓـــا مجًـــ ١ظـــٛاٖس خاي٦ـــ ١يف ضـــًٛى َٛٚاقـــف
املجكفي ،هٔ تػ ؿٗٝا َكازْ ١مبٛقف املجكف املطتٓري.
تعًِ إٔ املجكفي ٜتفاٚت ٕٛيف ته ِٜٗٓٛاملعـسيفٚ ،مثـ ١اخـت٬ف دـٖٛس ٟبـي
َسدعٝاتِٗ ايفهسٚ ١ٜايجكاف ،١ٝتتذً ٢يف َٛاقفِٗ ٚفُِٗٗ يٮسداخ ٚاي ـٛاٖس
ا٫دتُاعٝــ .١فُــا مل تــ َٔ٪بــ٘ َــٔ أفهــاز قــد ٜــ َٔ٪بٗــا آخــسَٚ .ــا تسفكــ٘ َــٔ
ضًٛى ٜطتطٝغ٘ غريى مبراقـ٘ ا٭ٜـدٜٛيٛدٚ ،ٞإ ٫نٝـف تـ ز ٚدـٛد دـٝؼ َـٔ
املــجكفي َــع نــٌ ضــًڀ ١زغــِ اضــتبدادٖا ،خاؾــَ ١ــٔ ٜٓتُــ ٞيفهــس ايطــًڀ١
ٚسصبٗا ٚأٜدٜٛيٛدٝتٗا؟ٚ .ملاذا مل ٜت اٖس أ ٚعتتر مجٗٛز املجكفي قد ضًڀاتِٗ
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ايفاضــد٠؟ .فٗــرا ايــُٓط َــٔ ايتبعٝــ ١قــد ٜعبٸــس عــٔ قٓاعــ ١سكٝكٝــ ،١ذات دــرز
أٜدٜٛيٛد ،ٞيهٓٗـا تبعٝـ ١ضـًب ،١ٝتتكـايع َـع املبـاد ٨اٱْطـاَْٛٚ .١ٝاقـف ٖـرا
ايـــُٓط َـــٔ املـــجكفي ٖـــ ٞايطـــبب يف ايتبـــاع ٚتػـــٜٛؼ ايـــٛع ،ٞسُٓٝـــا تعتــ ٙ
ادتُاٖري بٛؾً ١املٛقف ايؿش . ٝفُٔ ايكسٚزٚ ٟدٛد َبدأ يتشدٜـد َؿـداق١ٝ
املجكف عٓدَا تًتبظ ا٭َـٛز نُـا يف ٖـر ٙاذتايـ ١بايـرات .أ ٚسُٓٝـا ٜكـع تـصاسِ
بي ا٭ٜدٜٛيٛدٝا َٚبد ١ٝ٥املجكف ٫ٚ .أدد َبدأ ٜكع سـدا ي٬يتبـاع ضـ ٣ٛايكـِٝ
اٱْطاْ ،١ٝايف ٜتبٓاٖا املجكف املطتٓري بعٝدا عٔ ا٭ٜدٜٛيٛدٝاٖٚ ،ـ ٞذات ايكـِٝ
ايدٜٝٓــ ١اذتكٝكٝــ :١ايعــدٍٚ ،اذتــلٚ ،اٱْؿــافٚ .عــدّ َدآٖــ ١ايبايــٌ ٚاي ًــِ
ٚا٫قڀٗاد ٚايتعطف ٚقُع اذتسٜاتٖٚ .را َكٝاع عادٍ ٜٓبغ ٞيًُجكف اعتُادٙ
سُٓٝـــا تًتـــبظ ا٭َـــٛز ،نػـــسر ملؿـــداقٝت٘ٚ .إ ٫ضـــٝعت َـــداْا سُٓٝـــا ٜكـــدّ
أٜدٜٛدتٝت٘ عًَ ٢بدٝ٥تٜ٘ٚ ،تٛايأ َع ايطًڀات اي املٚ ١ايطٝاضـ ٞايفاضـد قـد
غــعب٘ٚ .بايتــاي ٞا٭ٜــدٜٛيٛدٝا  ٫تـ ز تعكــٝد َٛقــف ايفاضــدَ ٜٔــٔ ايطٝاضــٝي.
فايفطــاد فطــاد َــٔ أ ٟغ ـ ـ أ ٚدٗــ ١ؾــدزتٚ .تبكــ ٢ا٭ؾــاي ١يًُبــاد ٨دٕٚ
ا٭ٜدٜٛيٛدٝا.
 - 3املجكف املعكچد :غ ـ ٜسٜد َٔ ،خـ ٍ٬تبعٝتـ٘ يًطٝاضـ ٞزغـِ فطـاد،ٙ
تعٜٛض غـعٛز ٙاملسٜـس بـايٓكـَُٗ ،ـا نـإ ضـبب ذيـو ايـٓكـْ :طـب٘ ،فكـس،ٙ
يْٛـ٘ ،قَٝٛتــ٘ ،دٜٓـَ٘ ،رٖبــ٘ ،غـٗادت٘ ،عًُــ٘ .فـاملجكف نــأ ٟإْطـإ ،سُٓٝــا
ٜعاْ ٞيٚ ٬ٜٛمل ٜطتڀع ايتغًچب عً ٢عكدت٘ ،إَا إٔ ٜٓڀٜٗٚ ،ٟٛذـس اذتٝـا ،٠أٚ
ٜتُـــسد عًـــ ٢قُٝـــ٘ َٚباد٥ـــٜ٘ٚ ،تُـــاد ٣يف تبعٝتـــ٘ يًطٝاضـــٚ ٞإٕ نـــإ فاضـــدا.
فــاملجكف املعكچــد غتتًـــف عــٔ املجكـــف املٓكــاد ،ايــرٜٓ ٟڀًـــل يف تبعٝتــ٘ َـــٔ زٚج
ايعبٛدٜــٚ ١اْ٫كٝــاد ايجاٜٚــ ١يف أعُاقــ٘ .فٗــ ٛقــد ايعبــٛد ،ٟيــ ٫ٛغــعٛز ٙاملسٜــس
بايٓكـ ٚفػٌ ثكت٘ بٓفط٘ ايتغًچب عً ٢عكدْ ٠كؿ٘.
 - 4املجكــف اي اغُــات :ٞغـ ـ أْــاْْ ،ٞفعــٜ ،ٞكــع َؿــاذت٘ ايػ ؿــ١ٝ
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فٛم َبادٜٚ ،٘٥سٖٔ َطت ٣ٛتبعٝت٘ يًطٝاض ٞعذِ َهاضب٘ ،فتتعُل بصٜادتٗا
ســد ايرًٜٝــ .١فٗــَٓ ٛطــًق عــٔ َباد٥ــ٘ ٚقُٝــ٘ ،غــري َع ـ مبطــٚ٪يٝات املجكــف
املطتٓري.
ٚاملجكــف اي اغُــات ٞظــاٖسٚ ٠اضــع ١يف زتتُــع ٜتعاَــٌ َــع ايطــًڀ ١مبٓڀــل
ايغٓ ،١ُٝفٝهسٸع ق ِٝايتبعٚ ١ٝاير .١ًٜٝبٌ زمبا أغد َا تعـآَْ ٞـ٘ ايػـعٛإ ٖـٛ
املجكف اي اغُات ،ٞغسٜو ايطٝاض ٞيف ضسقات٘ ٚفطاد.ٙ
 - 5املجكف املڂشبط :غ ـ ٜعاْ ٞقًكا ْفطـٝاٚ ،غـَ٪ا َطـتڀريا ،فٓٝطـًق
فذأ ٠عٔ َبادٚ ٘٥قَٛٚ ،ُ٘ٝاقفٜ٘ٚ ،سرـ ٞيف أسكـإ ايطٝاضـ ٞزغـِ فطـاد،ٙ
يتــدازى سايــ ١ا٫سبــار ٚايتػــا ّ٩املسٜــس ،سُٓٝــا تتٛســد َٛاقفُٗــا بعٝــدا عــٔ
املبادٚ .٨قد ٜٓكًب املجكف اوـبط ٚسػـا قـازٜا ،يٓٝـتكِ َـٔ َاقـٚ ،٘ٝقُٝـ٘،
ٜٚجأز يٓفط٘ ٚأقساْ٘ ،خاؾَ ١ع تفاقِ ساي ١اٱسبار ٚايتػـا ّ٩يدٜـٖ٘ٚ .ـ ٤٫٪مل
تؿكًِٗ املباد ٨أضاضاٚ ،زمبا ناْٛا ٜعاْ َٔ ٕٛسا٫ت ْفط ١ٝغاَكٚ ١ازتبـاى
٫غعٛز .ٟفاْٗاز ايٛعٚ ،ٞتب ست املباد ٨بٌ ٚاْكًـب قـدٖاٖٚ .ـر ٙيٝطـ سايـ١
عاَ ١فبعض اوبڀي ٜعتـصٍ اذتٝـآٜٚ ،٠ـصٜ ٟٚا٥طـا َٓٗـا َٚـٔ املطـتكبٌَٚ ،ـٔ
ٚنــٌ فعــٌ ثكــايف ،فــٝعؼ اي٬دــدٚ ،٣ٚاٱسبــار ،بــٌ ٚايَ٬عٓــ .٢فٝبتعــد عــٔ
املػٗد ٜٔايطٝاضٚ ٞايجكايف سفاظا عًـْ ٢صاٖتـ٘ ٚسٝجٝتـ٘ ٚنساَتـًٜ٘ ٫ٚ ،تـاخ
بايتبع ١ٝاملكٝت ١يسدٌ ايطٝاض ١ايفاضد.
ٚمجٝــع ٖــر ٙا٫ؾــٓاف ايج٬ثــٜ ٫ ١ؿــدم عًــَ ِٗٝفٗــ ّٛاملجكــف إ ٫زتــاشا،
فاملجكف اذتكٝك ٖٛ ٞاملجكف املطتٓري نُا تكدّ يف سًك ١ضابكٖ َٔ ١را اذتٛاز.
ٚأَا ايطبب املٛقٛعٚ ،ٞزا ٤تبع ١ٝاملجكف يًطٝاض ٞايفاضد:
املجكــف املكــڀٗدَ :جكــف ساؾــست٘ قطــا ٠ٚاي ـسٚفٚ ،قــاق بــ٘ ايــدْٝا،
ٚضُ٦ت٘ املعتك٬ت ٚايطـذ ٫ . ٕٛظتـد َـ٬ذا عتتُـ ٞبـ٘ ،يف ظـٌ اْعـداّ ا٭َـٔ،
ٚاذتسٜـــٚ ١ايكـــُإ ا٫دتُـــاع ٞايـــر ٟعتُـــَٛ ٞاقفـــ٘ .فٗـــ ٛبـــي خٝـــاز ٟاملـــٛت
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ٚاذتٝــا ،٠أ ٚا٫زرــا ٤يف أسكــإ ضٝاضــ ٞفاضــد .إْٗــا ستٓــ ١غــڀس نــبري َــٔ
املجكفي يف ضذ ٕٛايدنتاتٛز.
فاملجكف املكڀٗد ،تازٜ ٠سٜـد ا٫ستُـا ٤بايطٝاضـ ٞزغـِ فطـادٖ ،ٙسٚبـا َـٔ
املٛت ،فته ٕٛايتبعَ ١ٝـ ز ٠غـسٜڀ ١إٔ ٜٓ ٫شـدز يًعبٛدٜـٚ ١ايرًٜٝـٚ ،١إٔ ٜكـع
َطـاف ١حتفـت اضـتك٬يٝت٘ ٚتؿـ ٕٛسٝجٝتـ٘ .فـاملجكف بػـس ،ياقتـ٘ عًـ ٢ايتشُـٌ
ستــدٚدٖٚ ،٠ــرا َــا سؿــٌ يهــجري َــٔ املــجكفي يف د ٍٚا٫ضــتبداد .فٗــِ ق ـش١ٝ
ٚاقع َسٜـس ،فـ ٬هـٔ إداْـ ١ادتُٝـع ،باضـتجٓاَ ٤ـٔ أؾـب أدا ٠يكُـع ايٓـاع،
ٚتصٜٚس اذتكا٥لٚ ،ايدفاي عٔ ايدنتاتٛزٚ ،ت ٜـس ضـًٛن٘ ايـدَ ٟٛقـد غـعب٘.
ٚبايتــاي ٫ ،ٞتــٓظ ايٛاقــع ايــر ٟعاغــ٘ ٜٚعٝػــ٘ بعــض املــجكفي يف ظــٌ أْ ُــ١
دنتاتٛزٜــ ،١تٴكؿــ ٞاملجكــف ،فٓٝــدسس َٓبــٛذا ،ستسَٚــا َــٔ أبطــط سكٛقــ٘،
خاؾ ١سسٜت٘ ايف ٜعـٛٸٍ عًٗٝـا يف ْػـس َباد٥ـ٘ َٛٚاقفـ٘ٚ ،قـد تكـٝل بـ٘ ايـدْٝا.
ٚتڀبل عً ٘ٝاي سٚف أْٝابٗاٚ ،قد عػٓا زدسا َٓٗا ،يٖ ٫ٛذستٓا املبهـس ٠دـدا
عٔ بًدآْا .فُاذا ٜفعٌ املجكف عٓدَا ٜعٝؼ ستاؾسا َادٜا ٚضٝاضٝا ٚادتُاعٝا.
 ٖٞٚساي ١ؾعب ١ددا ٜ ٫ؿُد َعٗا إَ ٫بد ٞ٥عٓٝد ِٖٚ ،عًُْ ١ادز٠؟.
ٚتازًٜ ٠ذأ املجكف يًطٝاضَ ٞطتطـًُا بعـد َعاْـا ٠قاضـ ،١ٝفـٝعؼ سايـَ ١ـٔ
ايرٍ ٚايتبع ١ٝاملكٝتٖٚ .١را ٖ ٛاْ٫هطاز ٚايت اذٍَ ،ع اَهاْٝـ ١اختـاذ َٛقـف
أنجس نساَٚ ١عص.٠
ٖــرٖ ٙــ ٞا٭ضــباإ ايسٝ٥طــ ١ٝيف تبعٝــ ١املجكــف يًطٝاضــ ٞيف عاملٓــا ايعسبــ،ٞ
 ٚنُــا تــس ٫ ٣هــٔ ايــ٬م َفٗــ ّٛاملجكــف عًــٖ ٢ــ ٤٫٪إ ٫زتــاشا .يهــٔ قبــٌ
اْ٫تكاٍ يط٪اٍ آخس ،آز َٔ ٣اْ٫ؿاف ٚايٛفا ٤ا٫غاد ٠بٓٛي آخس َٔ املجكفي:
املجكف ايعؿاَ ٤٫٪ٖ :ٞاير ٜٔحتدٚا املٛتٚ ،ايتعرٜبٚ ،قطا ٠ٚاي ـسٚف،
ٚعاغٛا ملباد ،ِٗ٥ست ًَ ٢املػاْلٚ ،قاق بِٗ أقب ١ٝاٱدساّٚٚ .ادٗـٛا املـٛت
بابتطــاَ ١املٓتؿــسٖ ،ــ ٤٫٪ايــر ٜٔيــسشٚا ايتــازٜق بتكــشٝاتِٗٚ ،فكــشٛا ايڀغــا٠
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بؿُٛدِٖٚ ،ؾازٚا َج ٬أعً ٢بدَا ِٖ .ِٗ٥غٗدا ٤ايعكٝدٚ ٠املبدأٖ ،ـِ املجكـف
املطتٓري ،ايرٜٛ ٟاؾٌ دزب٘ ايسضاي ٞبٝكي ٚإ ـإٖ .ـ ٤٫٪املجكفـ ،ٕٛاملبـد،ٕٛٝ٥
ٚايعؿاَ ِٖ ،ٕٛٝايـر ٜٔعبٸـدٚا يـسم اذتسٜـٚ ١ايهساَـ ،١فٝذـب عًـ ٢ايػـعٛإ
ختًٝدِٖ ٚايتأض ٞبِٗ.
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املواطً واخلطاب
ٖ - 35ـــٌ املـــٛائ ايعسبـــ ٞأنجـــس َـــ٬ٝڄ يً ڀـــاإ ايطٝاضـــ ٞأځّٵ يً ڀـــاإ
ايجكايف؟.53
 ارتڀاإ إبطتًَٛٛدٝا:
بٓٝــٚ ١أْطــام َعسفٝــ٪َ ١ضطــ ١عًــَ ٢كــ٫ٛت َٚفــاٖ ،ِٝفجُــ ١تفــاٚت بــي
ارتڀــابي ايطٝاضــٚ ٞايجكــايف َــٔ سٝــح املكــُٚ ٕٛا٭داٚ ٤ا٭دٚات ٚا٭ضـــًٛإ
ٚايتأثري ،أٖٓ ٟاى تغاٜس يف بٓٝتُٗا ٚأْطاقُٗا املعسفٚ .١ٝاملـٛائ ايعسبـ ٞأنجـس
َ ٬ٝيً ڀاإ ايطٝاض ،ٞرتؿٛؾٝت٘ ايف تٓطذِ َع َػاعس ،ٙايـف ٖـٚ ٞيٝـد
ب ١٦ٝأدب ١ٝبٝاْٚ ،١ٝأدٛاَ ٤فعُ ١بايعايفٚ ١اذتُاعٜٓ ،كاد ف ٘ٝايفـسد  ٫غـعٛزٜا
يًعكٌ ادتُعٚ ٞايتشسٜض ادتُاٖري .ٟفجُ ١اْطذاّ بي ايعكٌ ايعسبٚ ٞارتڀاإ
ايطٝاض ،ٞايـرٖ ٟـ ٛخڀـاإ أٜـدٜٛيٛدٜ ،ٞعـصف عًـ ٢أٚتـاز ارتٝـاٍ ٚايعايفـ،١
يٝــ٪در زٚج ايجــٛزٚ ٠اْ٫ــدفاي .فــاملٛائ ايعسبــٜ ٞتفاعــٌ  ٫غــعٛزٜا َــع ارتڀــاإ
ايطٝاض .ٞبُٓٝا ارتڀاإ ايجكايف  ٌٝيًعكٌ ٚايتفهري ٚايٓكد ٚاٱدزاى ٚايتأَـٌ
ٚا٫ضتٓتاز ٚاي ٖإ ٚايفًطف ،١فُطت ٣ٛايتفاعٌ َع٘ ستدٚد.
ايعكٌ ايعسب ٞعكٌ نطَ" ،ٍٛطتك "ٌٝنُا ٜؿف٘ ستُـد عابـد ادتـابس،ٟ
ٜ ٫طــتٗ ٜ٘ٛاي ٖــإ ٚا٫ضــتدٜٚ ،ٍ٫عتُــد ايٓؿــٛف ٚاملعــازف ايبايٓٝــَ ١ؿــدزا
ملعازف٘ .عكٌ ٜٓفس َٔ ايديٚ ٌٝا٫ضتٓتازٜ ،بشح عٔ عكٌ ٜٛٓإ عٓ٘ يف ايتفهري
ٚايكٝـادَ ،٠طــتعد يًتبعٝــٚ ١ايڀاعــ ،١بــدَ ٫ــٔ حتُٸــٌ َطــٚ٪ي ١ٝايــتفهري ايعكًــٞ
ْٚتا٥ذٗا ٖٞٚ .ؾف ١غايب ١زغِ ا٫ضتجٓا.٤
ايعكٌ ايعسب ٞأدَٔ ا٫ضتبداد ٚق ِٝايبداٚ ،٠ٚايعٓفٜ .كـدٸع ايػـٝق ٚايكا٥ـد
ايكـٜ .. ٟٛطـتهي يطـڀ ٠ٛايطـًڀإ  ..غتػــع هلٝبـ ١اذتهـِ ٚايطـًڀ َٚ ١ــاٖس

 - 53ا٭ضتاذ ضعد داضِ.
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ادت ـ ٚت ٚايكــٜٓ .. ٠ٛكــاد تًكاٝ٥ــا يً ڀــاإ ايطٝاضــٚ .ٞيعــٌ يف ايػــعب ايعساقــٞ
اي ّٛٝخـري َجـاٍ يف اْكٝـاد ٙيً ڀـاإ ايطٝاضـ ٞزغـِ نـٌ حتف اتـ٘ عًـ ٢ضـًٛى
ايطــًڀٚ ١زدا٫تٗــا ٚفطــادٖا ٚخسابٗـــا .فارتڀــاإ ايطٝاضــ ٞظتــد أؾـــدا ٙ٤يف
ْفٛع ايػعٛإ ايعسب ،١ٝعً ٢ايعهظ َٔ ارتڀاإ ايجكايف اير ٫ ٟتتفاعـٌ َعـ٘
ض ٣ٛايٓ ب املجكف .١فشايٝا  ٫هٓو قٝاد ٠ايػعٛإ ايعسبَ ١ٝـٔ خـ ٍ٬خڀـاإ
ثكايف عك ،ْٞ٬يهٔ بإَهإ تجٜٛسِٖ سڀاإ ضٝاض ،ٞخاؾـ ١سُٓٝـا ٜؿـدز
َٔ قا٥ـد ًَـِٜٗ ،تؿـف بػ ؿـ ١ٝنازشَٝـٚ .١خـري َجـاٍ ،ايسبٝـع ايعسبـ ٞايـرٟ
ضاق٘ خڀاإ عايف - ٞضٝاض ،ٞمل تٴشطب تداعٝاتـ٘ بعـد سًـ ٍٛايفٛقـ ٢ستـٌ
ايٓ اّ.
ٚعً ٘ٝفايعكـٌ ايعسبـ ٞعكـٌ َٓكـادٜ ،كـدٸع ايكـٚ ٠ٛايكٝـاد ،٠عتـب ايطـًڀ،١
ٜٚتعاَــٌ َعٗــا مبٓڀــل ايغُٓٝــٚ .١ظتــد يف ارتڀــاإ ايطٝاضــ ٞتڀًعاتــ٘ ،فٝتفاعــٌ
َع٘ سد ايتكشَٓٚ .١ٝاغـٖ ٧ـرا اٖ٫تُـاّ بايطـًڀٜ ١عـٛد يكـَٚ ِٝفـاَٖٛ ِٝزٚثـ١
نسضتٗا يبٝع ١ايع٬قات ا٫دتُاعٚ ،١ٝارت٬فات ايتازغتٝـ ١سـ ٍٛايطـًڀ ١بـي
املطًُي ا٭ٚاٚ ،ٌ٥اضتبداد دٚي ١ارت٬فـ .١فتذـد ايٓـصاي ايتـازغت ٞسـ ٍٛايطـًڀ١
َا شاٍ ساقسا بهٌ ثكً٘ يف ثكافَٚ ١ػاعس غعٛبٓا ،زغِ َـسٚز َـا ٜكـازإ قـسٕ
ْٚؿف ايكسٕ َـٔ ايـصَٔ .يـٝعهظ َـدُٖٓٝ ٣ـ ١ارتڀـاإ ايطٝاضـ ٞعًـ ٢ايعكـٌ
ايعسب.ٞ
ثــِ ارتڀــاإ ايطٝاضــ ٞايعسبــ ٞخڀــاإ َــانس ،ظتٝــد تٛظٝــف قــ ِٝايٓٳ ـٛٳ٠
ٚايهساَـــٚ ١املػـــاعس ايدٜٝٓـــٚ ١ايعػـــا٥سٚ ١ٜايٛيٓٝـــ .١بـــازي يف اضـــتبعاد ايعكـــٌ
ٚايتفهريٚ ،تسسَ ٌٝػانً٘ ايداخًٝـ ١خـازز اذتـدٚد .زٖٝـب يف ا٫يتفـاف عًـ٢
َػــاعس ادتُــاٖري .داٖٝــ ١يف خــداعِٗ ٚضــسقتِٜٗ .عــسف َتــ ٢ــتـ غكــبِٗ
ْٚكُتِٗ ٚياقتِٗ ٚعٓفٛاِْٜٗ ٫ .تٛزي يف ْػـس خسافـاتِٗ ٚيكٛضـِٗ ٫ٚ .غتػـ٢
ا

سُٓٝا ٜػغًِٗ بأعداٚ ٤خؿُٖٝٚ ّٛيٖٚ .را ٖـٖ ٛـدف ارتڀـاإ ايطٝاضـٞ
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َٔ غعب َكُٛي حت ضكف عايفٜ ٞت٬غ ٢فٝـ٘ ايـٛعٜٚ ،ٞتـٛاز ٣ايعكـٌ خًـف
ْٛبات يا٥ف.١ٝ
نٌ ٖ ر ٙا٭ضـباإ ٚغريٖـا ضـاُٖ يف تػـه ٌٝايعكـٌ ايطٝاضـ ٞايعسبـ،ٞ
ٚايتٓ ري ي٘ فهسٜا ٚثكافٝا ٚأخ٬قٝا ٚفكٗٝاَٚ ،ا شاٍ ايفك٘ ايطًڀاْ٪َ ٞثسا يف
فتــا ٣ٚايفكٗــاٚ .٤ا٭خــ٬م ايطــًڀاَْ ١ٝــا فت ٦ـ تكــبط أدا ٤ايسعٝــ .١فارتڀــاإ
ايطٝاض ٞظتد أؾدا ٙ٤يف أعُـام ايفـسد ايعسبـٚ ،ٞاملـٛائ ايعسبـ ٞظتـد ذاتـ٘ يف
ارتڀاإ ايطٝاض .ٞعً ٢ايعهظ َٔ ارتڀاإ ايجكايف ،ف ٬ظتد أؾدا ٤ناف١ٝ
يٝتڀٛز ُٜٓٚـٖٓٚ .ٛـا َهُـٔ ارتڀـس سُٓٝـا ٜتـٛاز ٣ايعكـٌ ٜٓٚطـام َـع ارتڀـاإ
ايطٝاض ،ٞسدا ٜٓط ٢نـٌ أخڀـا ٤ايطٝاضـٚ ٞعجساتـ٘ ٚفطـاد .ٙفهٝـف ْٴسضـٞ
زتتُعــا َــدْٝا قٛاَــ٘ ايعكْٝ٬ــ ١ايػــاًََ ،١ــع غــعب ٜكــٛد ٙارتڀــاإ ايطٝاضــٞ
ايكـــا ِ٥عًـــ ٢أضـــظ أٜدٚيٛدٝـــَٚ ١ؿـــاط غ ؿـــٚ ١ٝسصبٝـــٚ ١فٜٛ٦ـــٜٚ ،١تػـــبح
بايطًڀٚ ١ي ٛعً ٢سطاإ َؿاط ايػعب ٚايٛئ؟.
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املزأة املجكفة
 - 30تعاْ ٞاملجكفـ ١ايعسبٝـَ ١ـٔ عـدٸَ ٠ػـانٌ ٚإغـهايٝات دٖٛسٜـ ،١فُـا
ٖ ٞبسأٜو أبسش ٖر ٙاملػانٌ ٚاٱغهايٝات؟.54
 أِٖ إغهاي ١ٝتٛاد٘ املجكف ١ايعسب:١ٝ
حتسٜــس ايعكــٌ ادتُعــَ ٞــٔ ذنٛزٜتــ٘ ٚضــًڀٜٛت٘ ٚاضــت فاف٘ ،يريقــ ٢إىل
َطت ٣ٛإْطاْٝت٘ يف تعاًَ٘ َعٗاَ .ـع تعُٝـل ثكتٗـا بـراتٗا ٚمبٓذصٖـا ،بعٝـدا عـٔ
تا ٤ايتأْٝح ،حتاغٝا ٫عـاد ٠اْتـاز ايـرنٛزَ ٠ـٔ خـ ٍ٬تهـسٜظ ا٭ْٛثـٖٚ .١ـرٙ
اغهايَ ١ٝسنب ،١تتڀًب َٔ املسأ ٠عَُ ٬صدٚدا .تٓك ١ٝايعكٌ ادتُع َٔ ٞقِٝ
ايتُاٜص ادتٓطٚ ،ٞتأنٝـد إْطـاْٝتٗاَ ،ـٔ خـَٛ ٍ٬اقفـ٘ َٓٚذصاتٗـا بعٝـدا عـٔ
ايتهــسٜظ ايــ ٬غــعٛز ٟيٮْٛثــ .١فتــاز ٠ته ـسٸع املــسأ ٠ايــرنٛزٖٚ ٠ــ ٞتكــاّٚ
حتدٜاتٗا ،فتعٝد اْتادٗا بؿٝغ شتتًفٖٚ .١را َا عتؿٌ سُٓٝا تؿـسٸ املـسأ ٠عًـ٢
تأْٝــح َٓذصٖــا تفــاخسا أ ٚحتــدٜا ،أ ٚتهسٜطــا رتؿٛؾــٝتٗا ،يٝبكــ ٢اجملتُــع
ايعسب ٞيف دٚاَ ١ثٓا ١ٝ٥املسأ / ٠ايسدٌ .ايرنس  /ا٭ْجـٚ .٢تبكـْ ٢ـ  ٠ايسدـٌ تعًـٛ
ؾـــٛت املـــسأ ،٠زغـــِ سكـــٛزٖا ايهـــبري عًـــ ٢املطـــت ٣ٛايعًُـــٚ ٞا٭نـــاد ٞ
ٚا٫دتُــاعٚ ٞايجكــايف ٚا٭دبــٚ ٞايفــ  .بــٌ ْٚافطــ ايسدــٌ يف أعًــَٓ ٢اؾــب
ايكٝـــا د ٠عٓـــدَا َازضــ ايطـــًڀٚ ١اذتهـــِ (زٝ٥طـــ ١دٚيـــ ١أ ٚزٝ٥طـــٚ ١شزا ،)٤أٚ
نٛشٜسَٚ ٠طتػازَٚ ،٠دٜسٚ ،٠زا٥د ٠فكاٚ ،٤بسملاْ.١ٝ
تعٛد ايٓ س ٠ايُٓڀ ١ٝايساض  ١يف ايعكٌ ادتُع ٞإىل ضببي:
ا٭ ٍٚذاتـــٜ ،ٞـــستبط بٓ ـــس ٠املـــسأ ٠يٓفطـــٗاٚ ،نٝفٝـــ ١تعاًَـــٗا َـــع ايكـــِٝ
ٚايعــادات ٚايتكايٝــد ٚمنــط ايرتٖٝــب ايــرنٛز .ٟفتــاز ٠ختڀــ ٧املــسأ ٠املجكفــ ١يف
تػ ـ ٝـ أٚيٜٛاتٗــا ،فتٓشــاش َــج ٬يكــ ِٝاملطــاٚا ٠أ ٚايتشــسز املڀًــل ،ن ٝــاز
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ْفطٗا ،فتٓط ٢تهٜٗٓٛا ايباٜٛيٛدٚ ،ٞقـدزاتٗا ادتطـد ،١ٜايـف تفـس

أسهاَــ٘ ،فًٝطــ املطــاٚا ٠داُ٥ــا ٖــ ٞاذتــٌ ،بــٌ يف ايعدايــ ١قــُإ ذتكــٛم
ايڀسفي .فـَ ٬ؿـا دز ٠ذتسٜتٗـا ٚإزادتٗـا ،يف عـدّ إْايتٗـا بأعُـاٍ غـاق ١تفـٛم
قدزاتٗا ،بٌ َكتك ٢ايعدايَ ١ساعا ٠تهٜٗٓٛا ايباًٜٛدٚ ،ٞقدزاتٗا ادتطد.١ٜ
فعًٗٝــا املجــابسٚ ،٠تعُٝــل ثكتٗــا بٓفطــٗاٚ ،بــدٚزٖا يًشٝــا ،٠نــ ٞتهــٕٛ
َٓكــبڀ ١يف أداٗ٥ــا ايجكــايف ٚا٫دتُــاع ،ٞفــبعض املجكفــات غتــرهلٔ ايــٛع ٞيف
تكدٜس ا٭ٚقايٚ ،حتدٜد ضـكف َڀـايبٗٔ ٚأٖـدافٗٔ ،فُـج ٬اذتسٜـ ١املڀًكـ ١يف
زتتُع ستافتٜ ،عد أَسا تعذٝصٜآٜ ،بغ ٞعدّ إدزاد٘ قُٔ قا ١ُ٥اٖتُاَاتٗٔ
زآٖـا .خاؾــ ١إٔ تڀــٛز املـسأٚ ٠إضــتعاد ٠إْطــاْٝتٗا ناًَـٜ ٫ ١تٛقــف عًــَ ٢ڀًــل
سسٜتٗا ،بٌ ٜتٛقـف عًـَ ٢ـد ٣تفُٗٗـا يـدٚزٖا يف اذتٝـاٚ ،٠نٝفٝـ ١تعاًَـٗا َـع
ايسدــٌ ٚايعكــٌ ادتُعــ ،ٞبػــهٌ تدفعــ٘ ٫عــاد ٠ايٓ ــس يف ْ ستــ٘ ايُٓڀٝــ ١عــٔ
املسأ ،٠بػهٌ عاّ ٚاملـسأ ٠املجكفـ ١بػـهٌ خـافٚ .قُٝـ ١املـسأ ٠املجكفـ ،١بٛعٗٝـا
ٚثكافتٗاَٚ ،ا حتًُ٘ َٔ قـَٚ ِٝبـادٚ ٨اضـتٓاز ،٠تٴـدزى بٗـا سكـا٥ل ا٭َـٛز ايـف
هٔ إٔ تت ر يف قٗ٥ٛا َٛقفا ؾـا٥با .فايسٖـإ داُ٥ـا عًـ ٢ايجكافـٚ ١ايـٛع،ٞ
زغــِ أُٖٝــ ١ايرتبٝــٚ ١ايب٦ٝــٚ ١اجملتُــع .فًــٝظ اْ٫فــ٬ت ديــ ٬ٝعًــ ٢تڀٛزٖــا٫ٚ ،
ٜهػــف اٱيتــصاّ عــٔ ختًفٗــاٚ .تبكــَ ٢ؿــدافٝتٗا زٖــٔ ٚعٗٝــا ،خاؾــ ١املــسأ٠
املجكف .١يكد ناْ املسأَ ٠كدض ١يف ظٌ زتتُع إْطاْ ٞيـٛا ٙايتـازٜقٚ ،ناْـ
تٴعبــد َــٔ د ٕٚا

باعتبازٖــا أؾــٌ ايٓــٛي ايبػــس ،ٟفٗــ ٞخــري ٚعڀــاٚ ٤سسَــ١

ٚاصتاإ .بٌ إٔ مجٝع املْ٪ح يهًُ ١إي٘ ٜدٍ عً ٢ق ٠ٛسكٛز اٱي٘ ا٭ْج.٢
ٚبايتــاي ٞنُــا إٔ ايسدــٌ َڀايــب بٓ ــس ٠أنجــس إْطــاْٚ ١ٝإظتابٝــ ١يًُــسأ،٠
ٚتكَٓ ِٝٝذصٖا ٚفكا يكٛابط اٱبدايٚ ،ايك ١ُٝاذتكٝك ١ٝملكُ ،ْ٘ٛفاملسأ ٠أٜكا
َڀايب ١بايرتنٝص عً ٢ذات املٓذصٚ ،عدّ ا٫ؾـساز عًـٜٖٛ ٢تٗـا ا٭ْجٜٛـ ،١نـٞ
ٜٓ ٫كًــب اٱؾــساز إىل حتــسٜض قــدٖا .فتشتــاز املــسأ ٠املجكفــ ١إىل
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ا٭ْٛثٚ ،١اذتد َٔ اهل ١ُٓٝايٓفط ١ٝيًرنٛزٚ ،٠تك ٸِ ؾٛز ٠ايسدٌ يف شتٝاهلا.
ٚعاد ١إىل إعاد ٠تكٚ ،ِٝٝايت ًچـ َٔ زٖاإ ايفشٛي ،١بعـد إٔ قڀعـ ايبػـس١ٜ
غٛيا عً ٢يسٜل حتسٜس املسأٚ ٠سكٛم اٱْطـإٚ .زغـِ نجافـ ١ايبـ٪ز ا٫دتُاعٝـ١
املت ًفــ ١يف بًــدآْا ،يهــٔ مثــ ١أَــٌ بكــدزٚ ٠ضــا ٌ٥ا٫تؿــاٍ اذتدٜجــٚ ١اْ٫فتــاج
ايجكايف بي ايػـعٛإ .أسٝاْـا عكـد ٠ايـرنٛز ٠ختًـل ْسدطـَ ١ٝكـاد ٠يـد ٣املـسأ٠
املجكفــ ،١بػــهٌ تت ٬غــ ٢فٝــ٘ أدــٛا ٤ايتفــاِٖ بــي ادتٓطــي ،خاؾــ ١سُٓٝــا
تطتغسم يف غهٛنٗا ٚعدّ ثكتٗا.
املــسأ ٠املجكفــ ٫ ١تٛادــ٘ دطــدا زدٛيٝــا ،بــٌ َٓ َٛــ ١قــَ ِٝعكــدْ ،٠طــذتٗا
ظـــسٚف ادتُاعٝـــٚ ١ضٝاضـــْٚ ١ٝفطـــ ١ٝأفكـ ـ إىل رـــاد ٟايسدـــٌ يف اضـــتغٍ٬
تهٜٗٓٛــا ايبٛٝيــٛد ٞيٓٝفــسد بــايكساز ٚســل تكسٜــس املؿــريٚ .سُٓٝــا ت٪ضــظ ايكــِٝ
داخٌ ايبٓ ٢ايفهسٚ ،١ٜتعػعؼ يف ت٬فٝف املٗ ُٔٝايجكايفٚ ،تطـتٛئ َطـاس١
ٚاضـعَ ١ـٔ اي٬غـعٛز ،تتذًـ ٢يف تفهريُٖـا ٚضـًٛنُٗا .فجُـ ١أْطـام غايطـ١
تتـــدخٌ يف تػـــه ٌٝايعكـــٌٚ ،رـــازع ضـــًڀتٗا عًـــ ٢املػـــاعس ٚا٭ساضـــٝظ،
ٚاٱْفعا٫تٚ .ت ٗس بك ٠ٛيف سا٫ت ايعؿبٚ ١ٝاملٛادٗـات ايطـاخٓ ١بـي ايڀـسفي.
فــٓشٔ عادــ ١إىل إعــاد ٠تػــه ٌٝايعكــٌ ايعسبــٚ ،ٞفــل قــ ِٝسكــٛم اٱْطــإ،
َٚباد ٨اذتسٚ ١ٜايتطاَ ٚٚ ،سد ٠ادتٓظ ايبػس .ٟمبعصٍ عٔ ايرتاخ ٚايكـسا٤ات
املبتطس ٠يًٓـ ايد ٜاملكدع .بڀسٜكٜٓ ١كًب ايفِٗ ايد ٜادتدٜـد َـٔ قـد إىل
َع َبدأ ٟاملطاٚاٚ ٠ايعداي ١ا٫دتُاع.١ٝ
ٚاجملتُع َڀايب بتٓكَ ١ٝفٗ ّٛاملسأ َٔ ٠غٛا٥ب ايٓ ـس ٠ايكاؾـس ٚ ،٠سٜـدٙ
َٔ ق ِٝا٫ضتعباد ٚا٫ضـتغٚ ٍ٬ايكُـع ٚايفشٛيـ ،١يـصزي ايجكـ ١يف ْفـٛع ا٭دٝـاٍ
ايــف تتــٛىل املــسأ ٠تسبٝتٗــا .فاضــتعاد ٠إْطــاْٝتٗا ٜعــٛد بــايٓفع عًــ ٢عُــ ّٛاجملتُــع.
نُـا ٜٓبغــ ٞيًُــسأ ٠املجكفــ ١إغــعاز ايسدــٌ بــدٚزٖا ايــرٜ ٟتكؿــد ايسدــٌ
ٚا٫عرتاف ب٘ ،بدافع أْاَْ ٞك. ٝ
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ٚايجـــاَْٛ ٞقـــٛع ،ٞتهسٸضـــ٘ شتتًـــف اي ـــسٚف اوٝڀـــ ١بٗـــا ،فُـــا شاٍ
ايٛضــط ايٓطــ ٟٛاملجكــف ،باعتبــاز ٙدــصأ َــٔ ايٛضــط ايٓطــ ٟٛايعــاملٜ ،ٞعــاْٞ
ا٫قڀٗاد ٚايتُٝٝص ٚايكُع يف أغًب ايد ٍٚايعسبَٚ ،١ٝا شاي ٖٓاى قٛاْي تكُع
سسناتٗــا ٚتأيكٗــا .ضــببٗا قبًٝــات اجملتُــع ٚزٜ٩تــ٘ يًُــسأٚ ٠دٚزٖــا ا٫دتُــاع،ٞ
 ْ ٖٞٚس ٠غاًَ ١مل تطتجٔڈ املسأ ٠املجكف .١٭ْٗا ز٪َ ١ٜ٩ضط ١عً ٢ثكافـ ،١ختتـصٍ
املـسأ ٠يف إْطـاْٝتٗاٚ .تطـ ٤ٞاي ـٔ بعكًــٗا ٚقـدزاتٗا ،بـٌ ٚتعت ٖـا قاؾـس ٠تفتكــس
يًسعاٚ ١ٜايكٚ ١َُٛٝايتدبري ،فٜ ٬طُ هلا ممازضـ ١سسٜاتٗـا خـازز أضـٛاز ايبٝـ
ٚأضــٝذ ١ايصٚدٝــٚ ١قٝــٛد ا٭ََٛــٖٚ .١ــرا َــا تعاْٝــ٘ املــسأ ٠املتڀًعــ ١٭فــل ايتشــسز
ٚاذتسٜـــ ١نـــ ٞرـــازع دٚزٖـــا يف اذتٝـــاٚ ،٠تكـــ ّٛمبطـــ٩ٛيٝاتٗا ،إْڀ٬قـــا َـــٔ
َبادٗ٥ا ٚزضايتٗا.
يهٔ َاذا تفعٌٚ ،مل تػاٖد تغٝريا يف ز ١ٜ٩اجملتُع يًُسأ ،٠بٌ ٚز ١ٜ٩املسأ٠
يٓفطـــٗا ،سٝـــح اْهفـــأت ،يف بعـــض ا٭ٚضـــار ،تعـــي ايسدـــٌ عًـــ ٢قُعٗـــا
ٚحتذُٗٝــاٚ ،تبدٜــد سكٛقٗــا ،بــدٚافع ادتُاعٝــٚ ١أخــس ٣دٜٝٓــ ،١ستــ ٢اْكًــب
ترَسٖا إىل قٓاع ١زاض  ١تسفض ايتُـسد ٚارتـسٚز عًـ ٢ضـًڀ ١ايسدـٌ ٚاجملتُـع.
ٖٚرا مل ٜأت َٔ فساب ،فإقاف ١إىل ثكاف ١اجملتُع ٚايعكـٌ ادتُعـ ٞايـرنٛز،ٟ
دــا ٤دٚز ارتڀــاإ ايفكٗــ ،ٞايــد ، ٜايرتاثــٚ ،ٞدــا ٤دٚز اذتسنــات اٱضــ١َٝ٬
ايـف تبٓتــ٘ سسنٝـا ،فــْ ٬ٴ ڀـ ٧إذا قًٓــا :إٕ ايفهـس اذتسنــ ٞنـإ بايٓطــب١
يًُسأ ٠أفْٛٝا سكٝكٝا فاقِ َػاعس ايٓكـ ٚايتكا ٍ٩أَاّ ضًڀ ١ايسدٌ ،بعـد إٔ
أضط تًو اذتسنات يطًڀت٘ٚ ،أنچدت ٚدـٛد فـازم ْـٛع ٞبٗٓٝـا يف ظـٌٸ فٗـِ
خاف يٰٜات ٚايسٚاٜات .فهاْ تًو ايٓؿٛف ض٬سا َاقٝا أغست ايسدـٌ يف
يغٝاْ٘ ٚاضتبداد .ٙفُا شايـ أدبٝـات اذتسنـات اٱضـ ١َٝ٬تًـٗر بتطـا ٟٚاملـسأ٠
ٚايسدٌ يف ايٛادبـات ٚايعبـادات يف ايـدْٝاٚ ،املطـاٚا ٠بُٗٓٝـا ٜـ ّٛادتـصا ،٤بُٓٝـا
تك ّٛبتأ ٌٜٚسكٛقٗا بڀسٜك ١تطًبٗا إْطاْٝتٗاٚ ،بايفعٌ اْڀًـ ٢ايصٜـف ايفهـسٟ
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عًٗٝا ٚبك ٝاملسأ ٠قابع ١يف إتـ ٕٛا٭عـساف ٚايتكاي٣ٝـدَٚ ،ـا شايـ بعـض ايٓطـا٤
تأْظ نْٗٛاْ :اقؿـْ ،١ؿـف إْطـإ ،عـٛزَٓ ،٠بـٛذ ٠يف أٜـاّ عادتٗـا ،غـٝڀاْا
َغسٜا ،حتتـاز إىل َـدبٸسٚ ،ؾـغري ٠تـس ّٚقٝــٸُا عًٗٝـا ٫ ،ظتـٛش هلـا اذتـدٜح َـع
ايسداٍ خٛفا َـٔ إغـسا ِٗ٥أ ٚفطـادٖا ٫ ،عتـل هلـا شتايڀـ ١اٯخـس ٜٔشتافـ ١إٔ
تفكـــد غـــسفٗا ٚعفتٗـــاٜ ٫ ،طـــُ هلـــا مبذايطـــ ١ايٓـــاع ٭ْـــ٘ خـــ٬ف ا٭عـــساف
ٚايتكايٝ٣د ٫ ،ت٪رٔ عًـ ٢دٜـٔ ٫ٚ ،تـ٪رٔ عًـ ٢غـسف ،داُ٥ـا يف دا٥ـس ٠ايػـو
ٚايسٜبٚ ،١داُ٥ا عًٗٝـا إٔ تٴجبـ ْكاٖ٤ـا ٚعـرزٜتٗا ٫ .ثكـ ١بٗـا يف أدا ٤عُـٌ ضـ٣ٛ
عٌُ ايبٚ ٝسٴطٔ تبعًٗاٜ ٫ٚ ،ٴڀُإٔ هلا عً ٢ضسٸ يعدّ ايجك ١بٗا .ظتـب إٔ تطـري
خًف شٚدٗاٚ ،تتعٗد برتب ١ٝأيفاي٘ ٚتدبري بٝت٘ٚ ،ايؿـ عًـْ ٢صقـ٘ ٚايطـهٛت
عً ٢فعايَ٘ٚ .ػازنت٘ أسصاْ٘ د ٕٚأفساس٘ ًَٚرات٘ .يٝظ هلا سل َطـا٤يت٘ٚ ،يـ٘
سل ايت شكٝل َعٗا يف نٌ غ ٫ ،٤ٞتعـسف غـ٦ٝا عـٔ ضـًٛن٘ ،يهـٔ يـٝظ هلـا
سـل ارتـسٚز َـٔ ايــداز إ ٫بإذْـ٘ ْ .ستٗـا زٜبــٚ ،١ابتطـاَتٗا غـبٗٚ ،١قــشهتٗا
خٝاْٚ ،.١تٛدٸدٖا يصٚدٗا ٚسبٗا ي٘ قعف ،يرا يـٝظ يًُـسأ ٠ضـ ٣ٛبٝتٗـا َٚـٔ ثـِ
ق ٖــا ،ستـــ ٢إٔ بعـــض ا٭ٚضـــار ايػـــعبَ ١ٝــا شايــ تتبـــاٖ ٢بـــاملسأ ٠امل ــدٸز،٠
ٚتعت ٖا فك ٫ ١ًٝتداْٗٝا فك ،١ًٝفاملسأ ٫ ٠ختـسز َـٔ بٝتٗـا إَ ٫ـستيٚ ،اسـد٠
إىل ب ٝـ شٚدٗــا ٚأخــس ٣إىل ق ٖــاٖ .هــرا ت٪ضــظ قُٓٝــا ا٫دتُاعٝــ ١يًت ًــف
ٚتعڀٝــٌ ياقــات اجملتُــعٚ ،تػــٝع ايهآبــٚ ١ايبــ٪ع ٚادتٗــٌ ٚا٭َٝــٚ ١ايهب ـ
ٚا٫ضتساف املطـترتٚ ،حتُـٌ املـسأَ ٠طـٚ٪ي ١ٝارتڀ٦ٝـ ١ايتازغتٝـ ١يًسدـٌٚ .يٝطـ
ا٭عساف ٚايتكايٝد بٌ ايفك٘ اٱضـ َٞ٬ضـاِٖ بكـ ٠ٛيف تهـسٜظ ْ ـس ٠ا٫ختـصاٍ
يًُسأ ،٠عٓدَا ٜـسفض إعـاد ٠ايٓ ـس يف بعـض ا٭سهـاّ ايـف ختــ املـسأٚ ٠فكـا
يفعًَٛ ١ٝقٛعاتٗا .بٌ ا٭بعد َٔ ايفك٘ ٖ ْ ٞس ٠ايػـعٛإ ايطـابك ٫ ،١فـسم بـي
دٜــٔ ٚأخــس ٫ٚ ،فــسم بــي سك ـازٚ ٠أخــس .٣فهــإ ايعسبــٜ ٞبــادز يــدفٔ ا٭ْجــ٢
ختًؿا َٔ عازٖا.
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ٖر ٙايجكاف ١ت٪ثس ضًبا عًـ ٢املـسأ ٠املجكفـ ٚ ،١عـٌ ع٬قتٗـا بٛضـڀٗا ع٬قـ١
إغهاي ،١ٝفهٝف تكٓع٘ بهُاهلاٚ ،إْطاْٝتٗاٚ ،خڀأ اْ٫ڀباي ايُٓڀـ ٞسـٍٛ
قــدزاتٗا ايعكًٝــ١؟ .أدــد ا٭َــس ؾــعبا يهٓــ٘ يــٝظ َطــتش ٬ٝعًــ ٢املــد ٣ايبعٝــد،
خاؾ ١عٓدَا ٜتعايف َعٗا ايٛضط املجكفٚ ،تطاعد ٚضا ٌ٥اٱع ّ٬اذتدٜجـ ١يف
تأضٝظ ثكاف ،١تطتعٝد مبٛدبٗا املسأَ ٠هاْتٗا ٚإْطاْٝتٗا.
 ٫أبـــايغ إٔ ايكـــسا ٠٤املتذـــدد ٠يًٓؿـــٛف ايدٜٝٓـــَ ،١ـــع اضـــتبعاد ايٓؿـــٛف
ايرتاث ،١ٝضتطاِٖ بػهٌ فعـاٍ يف تغـٝري ْ ـس ٠اجملتُـع يًُـسأٜٚ ،٠بكـ ٢ايسٖـإ
عًــَٛ ٢اؾــًْ ١كــد ايكــ ِٝايطــا٥د ٠سٛهلــا .فــدٚز ايكــ ِٝا٫دتُاعٝــ ١تــاز ٠تهــٕٛ
أخڀس َٔ دٚز ايٓؿٛف ايدٚ ١ٜٝٓاملسٜٚات ايتازغت.١ٝ
فــارتڀ ٠ٛا٭ٚىل ايــف حتتادٗــا املــسأ ٠املجكفــ ١إٔ ٜعٝــد ايٛضــط ايــرنٛزٟ
تػه ٌٝثكافت٘ ٚفل ْ س ٠عؿس ١ٜتك ّٛعًَ ٢بـاد ٨سكـٛم اٱْطـإٚ ،ايعدايـ،١
بعٝدا عٔ ا٫قڀٗاد ٚايكُع ٚضڀ ٠ٛايـرنٛز ٠ايكابعـ ١يف ْفـظ ايسدـٌ .ثـِ ٜـأتٞ
سكٛزٖا اذتكٝك َٔ ٞخَٓ ٍ٬ذصاتٗـاٚٚ ،عٗٝـا َٛٚاقفٗـا ،ي٪ٝنـد ؾـدقٝتٗا.
ٖٚر ٖٞ ٙاٱغهاي ١ٝايف تٛاد٘ املسأ ٠املجكف ١نُا دا ٤يف ايط٪اٍ.
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مضتكبل الجكافة
 - 33نٝــــف تٓ ــــس اىل َطــــتكبٌ ايجكافــــ ١ايعسبٝــــ ١يف عؿــــس املعًَٛاتٝــــ١
ٚايطٛغٝاٍ َٝدٜا؟.55
 نإ تدغي ا٭ْرتْ ٝاْعڀاف ١تازغت ١ٝيف سٝا ٠ايبػس،١ٜ
ْٚكڀـــ ١حتـــْ ،ٍٛكًـ ـ اذتٝـــاَ ٠ـــٔ ٚاقعٗـــا اذتكٝكـــ ،ٞإىل ٚاقـــع افرتاقـــٞ
اضــتٛعب نــٌ غــ ،٤ٞفُٗٸــدت ايػــبه ١ايعٓهبٛتٝــ ١مل تًــف أْــٛاي ايتٛاؾــٌ:
ايجكــايف ٚايفهــسٚ ٟايعًُــٚ ٞا٫قتؿــادٚ ٟايطٝاضــٚ ،ٞاذتهــٚ َٞٛايعــايف،ٞ
ٚا٭ناد  ،ٞنُا ضاُٖ َٛاقع ايتٛاؾٌ ا٫دتُاعٚ" ٞايطٛغـٝاٍ َٝـدٜا" يف
خًـل ع٬قـات ادتُاعٝـ ١غـري منڀٝـ ،١تتهٝـف َـع نافـ ١اي ـسٚفٚ .زاج تـدفل
املعًَٛات ٜفٛم ارتٝاٍ ،ست ٢بات اقتٓا ٤املعًٜ ١َٛهفٝو عٓا ٤ايبشح ٚايتٓكٝـب
اٯزغــٝفَ ٞــٔ خــ ٍ٬ستسنــات ايبشــح ا٭يهرتْٝٚــٚ ،١بفــرت ٠قٝاضــ ،١ٝقــد ٫
تتذاٚش ايدقا٥ل أسٝاْاٚ .بات ايت٬ق ايجكـايفٚ ،تبـادٍ املعًَٛـاتْٚ ،كـٌ ا٭خبـاز
ٚايتكازٜس ٜفٛم ارتٝاٍ .فايعامل بي ٜدٜو ،تتأثس ب٘ ٚ ،هٓـو ايتـأثري فٝـ٘ ،إذا
نٓـ ـ خـــبريا ،تتُتـــع بًٝاقـــات إعَٝ٬ـــٚ ١قـــدزات ثكافٝـــٚ ١عًُٝـــٚ ،١ختڀـــٝط
اضرتاتٝذٜٛ ،ٞانب آخس ايتڀٛزات ايعًُٚ ١ٝايعًـ ّٛاٱْطـاْ ١ٝنـ ٞتتـٛفس عًـ٢
خ  ٠يف اضتجُاز ايعامل ا٫فرتاقـٖٚ .ٞـرا ٜعـ مثـٚ ١دـ٘ آخـس يٮْرتْٝـ غتـدّ
ا٭ٖداف ا٫ضرتاتٝذ ١ٝيًشهَٛات ٚامل٪ضطاتٜٚ ،طاِٖ يف تطٜٛل منط خاف
َــٔ ايجكافــ ١ختــدّ ذات ا٭ٖــداف .فُــا ٖــَ ٛطــتكبٌ ايجكافــ ١ايعسبٝــ ١يف عؿــس
املعًَٛاتٝــٚ ١ايطٛغــٝاٍ َٝــدٜا ،نُــا دــا ٤يف ايطــ٪اٍ؟ ٖٚــ ٛضــ٪اٍ اضــرتاتٝذٞ
ٜتعًل بجكافتٓا ٜٖٛٚتٓا َٚطتكبًٓا ٚأؾايتٓا َٛٚقعٓا عاملٝا.
ٚيهٜ ٞه ٕٛادتٛاإ َٛقٛعٝاْ ،طـتعٝد ؾـٛز ٠ايعـسإ يف ايـٛع ٞايغسبـٞ
 - 55ا٭ضتاذ ضعد داضِ.
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ايكا ِ٥عًَ ٢سنصٜـ ١ايسدـٌ ا٭ٚزبـ ٞأ ٚايغسبـٖٚ ٞاَػـ ١ٝا٭يـساف ،ايـرٖ ٜٔـِ
ضتٔ .فؿٛز ٠ايعسب ٞيف ٚع ٞايغسإ ،تعهـظ ؾـٛز ٠اهلـاَؼ يف ٚعـ ٞاملسنـص.
فٝكــف ٞعًٝــ٘ مجٝــع ؾــفات ايت ًچــف ٚايتــٛسؼٜٚ ،سَٝــ٘ بــايٓكـ ايتهــ، ٜٛ
ٚب٪ع ايجكافٚ ،١ضراد ١ايعكٌ .فتك ّٛايع٬ق ١بـي َسنـص ٜؿـدٸز املعسفـٚ ١ايعًـِ
ٚايجكافــٚ ١ايتهًٓٛدٝــٚ ١ايفٓــٚ ٕٛاذتــب ٚادتُــاٍ ٚا٭خــ٬مٖٚ ،ــاَؼ ع ـادص،
َتًلڈَ ،طتطًِ ،بطبب خًٌ َعسيف ٚعكًـٚ ٞثكـايفٜ ،ـستبط بكبًٝاتـ٘ َٚسدعٝاتـ٘
ايعكٝدٚ ١ٜايفهسٚ ،١ٜيبٝع ١عادات٘ ٚتكايٝدٚ ٙق .ُ٘ٝفايغسإ ٜؿدٸز نٌ غ،٤ٞ
ٚايعسإ ٚغريِٖ َٔ ايػعٛإ ا٭خس ،٣تطتهي ٚتتٛازٚ ٣زا ٤ختًفٗا ٚتكاعطٗا.
ايغــسإ ٜؿــس عًــ ٢زدا ٠٤ا٭يــسافَٚ ،ــا شيٓــا ْعــاَْ ٞــٔ عذــص ذاتــٜ ٞكــا ْ ّٚــس٠
ايتشـد ،ٟاملتعايٝــ ،١بٓسدطـٚ ١ٝغڀسضــَ ١كٝتـ٘ .خاؾــ ١بعـد َسسًــ ١داعـؼ ايــف
نسٸض ـ ؾــٛزٚ ٠سػــ ١ٝايعــسإ يف ايــٛع ٞايغسبــ .ٞايغــسإ ــازع َعٓــا ضٝاضــ١
اٱقؿاٚ ٤ضتٔ فكط ْترَس ،عٓدَا ْعذص عٔ إعاد ٠تػه ٌٝايٛع ٞايغسب ٞبٓا.
ٚأٜكــا ؾــٛز ٠ايغــسإ يف ايــٛع ٞايعسبــ ٞقاُ٥ــ ١عًــ ٢منٛذدٝــ ١ايغــسإ ،زغــِ
عذسفتــ٘ ٚتعايٝــ٘ ،بــٌ ٜٓ ٫طــ ٢ايعسبــ ٞدٚز ا٫ضــتعُاز ايغسبــ ٞيف حتڀــ ِٝبٓٝتــ٘
املعسفٝــٚ ،١اضــتعُازٚ ،ٙضــًب خرياتــ٘ ،يهٓــ٘ زغــِ ذيــو بــات ايغــسإ يف ٚعــٞ
ايعـــسإ ٖـــ ٛايُٓـــٛذز ٚايتشـــدٖ .ٟـــ ٛمنـــٛذز إْطـــاْ ٞيف ثكافتـــ٘ ٚتكدَـــ٘ ٚسٝـــا٠
ا٫ضتكساز ايطٝاضٚ ٞاَ٫ـ ايـف ٜـٓعِ بٗـاٜٚ ،ڀُـ نـٌ عسبـ ٞبـايًذ ٤ٛيـدٍٚ
ايغــسإ ايــد كساي ٞاٯَــٔ .بُٓٝــا تعــٝؼ ايــد ٍٚايعسبٝــ ١يف دٚاَــ ١ؾــساي عًــ٢
ايطًڀٚ ،١ب٪ع ثكايف عٝاٍ عً ٢املٓذص ايغسب ٞإ ٫ايكً َٔ ٌٝاٱبداي.
فاملٛائ ايعسب ٞعٓدَا دخٌ عامل ا٭ْرتْٝـ دخـٌ َبٗـٛزا بـايغسإ ٚتڀـٛز،ٙ
َأخٛذا مبـا ٜػـاٖدَ ٙـٔ عـامل ددٜـد ،فتفاعـٌ َعـ٘ بجكافـ ١بداٝ٥ـ ١زاسـ تتـأثس
بايجكاف ١ادتدٜد ،٠بـٌ زاسـ ترتادـعٚ ،أؾـابٗا ايٓهـٛف املعـسيف .بُٓٝـا نـإ
ٜٓبغــ ٞيًُــٛائ ايعسبــ ٞإٔ ٜعــ ٞدٝــدا يبٝعــ ١ايتعاَــٌ َــع ايعــامل ا٫فرتاقــ،ٞ
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فٝطع ٢يتشؿي ذات٘ ٚثكافت٘ٚ ،اذتفاظ عًـٜٖٛ ٢تـ٘ ٚخؿٛؾـٝت٘ ،نـٜ ٞكـاّٚ
حتــدٜات ايجكافــ ١ادتدٜــدٚ ،٠تــدفل املعًَٛــات املسعــب أسٝاْــاٖٚ .ــرا ٖــ ٛاذتــد
ا٭دْ ،ٞيهٓ٘ مل عتؿٌ بػهٌ نافٺَٚ ،ا شاٍ اذتكٛز ايعسب ٞعاد ١يسفد
ثكايف َٚعًَٛاتٚ ٞايڈٜ ،عٝد تػـه ٌٝايـٛع ٞيـد ٣ايڀـسفي .خاؾـٚ ١عـ ٞايغـسإ
بايعسإ ،بعد نازث ١داعؼ ٚأخٛاتٗا.
يهٔ َا سؿٌ إٔ بعـض ا٭ٚضـار ايعسبٝـ ١زاج ٜغـاَس بٜٗٛتـ٘ ٚثكافتـ٘ ستـ٢
أفسب ستتٛاٖا ٚاْطـام َـأخٛذا بجكافـ ١ايغـسإ  ..بجكافـَ ١ـٔ خـازز ب٦ٝتـ٘ ٚتساثـ٘،
فأؾٝب بايتػ ٙٛاملعسيف ٚايجكايفٖٚ ،را َا تعهط٘ اٖتُاَات ايعـسإ يف َٛاقـع
ايتٛاؾــٌ ا٫دتُــاع ،ٞعٓــدَا نسٸضـ سكــٛزا ضــاذدا يف ثكافتــ٘ ٚٚعٝــ٘ ،بــي
اْفتــاج ســد ايكڀٝعــَ ١ــع ايــرتاخ ٚقُٝــ٘ ،أ ٚاْهفــاَ ٤ــسٚٸي .ا٭ ٍٚمل ٜٓفــت عًــ٢
ثكاف ١ايغسإ أٜ ٚـدزع تـازٜق تڀـٛزٚ ،ٙمل ٜـتعًِ َـِٓٗ يـسم ايتڀـٛز اذتكـاز،ٟ
عًـــ ٢ؾـــعٝد ايدٚيـــٚ ١اجملتُـــع ٚايجكافـــٚ ١ايفهـــسَ ،هتفٝـــا باغـــباي غسا٥ـــص،ٙ
ٚحتسٜس نبت٘ ادتٓطٚ .ٞايجاْ ٞزاج ٜطتعس

أْـٛاي ايتـٛسؼ ٚاٱزٖـاإٜ ،تعُـد

إقؿــا ٤اٯخـــس .فهـــ ٬ايڀــسفي فػـــٌ يف خًـــل ٚضــط َػـــرتى ٜطـــُ باعـــاد٠
تػه ٌٝايٛع ٞايغسبـٚ ٞتؿـٛز ٙعـٔ ايعـسإ ٚتساثـ٘ ٚثكافتـْ٘ .اٖٝـو عـٔ ادتـدٍ
ايعكٚ ،ِٝايتٓابرٚ ،ايرتاغل با٭يفاظٚ ،ايفكا ٥ايطٝاضٚ ١ٝا٭خ٬قٝـٚ ،١أغـٝا٤
نجري ٫ ٠تسق ٢ملطت ٣ٛأ ٟيُٛج سكاز.ٟ
ٚأَا ايڀسف ايجايح  ٖٛٚايڀسف املجكـف ،املعـ بجكافتـ٘ ٜٖٛٚتـ٘ٚ ،نٝفٝـ١
ا٫ضــتفادَ ٠ــٔ َٛاقــع ايتٛاؾــٌ ا٫دتُــاع ٞيتڀٜٛسٖــا ٚحتؿــٗٓٝاٚ ،إثساٗ٥ــا فُــا
شاٍ ستــدٚدا ،إٕ مل ٜهــٔ َتٛاقــعا قٝاضــا بــاٯخس ،مل عتكــل خڀــٛات َُٗــ،١
زغِ نجس ٠ايؿفشات ايجكاف .١ٝفٗـاَؼ اذتسٜـ ١ايهـبري مل ٜفـسش ثكافـَ ١ـ٪ثس،٠
بٌ ٚتٛازت بفعٌ ق ٠ٛسكٛز ارتڀـاإ ايطٝاضـ ،ٞايكـا ِ٥عًـ ٢ايتٓابـر ٚايؿـساي،
ٚتهـــسٜظ قـــ ِٝا٫ضـــتبدادٖٚ .ـــرا ٜٓ ٫فـــ ٞايتڀـــٛز املػـــٗٛد ،يهٓـــ٘ ستـــدٚد.
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فايجكاف ١ايعسب ١ٝتغاَس بٜٗٛتٗا إذا مل ٜتدازى املجكفـ ٕٛايعـسإ أَـسِٖٜٚ ،عتُـدٚا
ايڀسم ايعًُ ١ٝيف اضت داّ َٛاقع ايتٛاؾٌ ا٫دتُاع ،١ٝيتعُٝل ايجك ١با٭ٚضـار
ا٫دتُاعٝــَ ١ــٔ خــَٓ ٍ٬ذصٖــا ٚقدزاتــ٘ ا٫بداعٝــٚ ١يبٝعــ ١املٛقــٛعات ايــف
ٜڀسسٗا ٜٚتبٓاٖا.
إٕ راد ٟقـ ِٝايعٓـف ٚايتٓابـر ٚا٫ضـتبداد يف اْ٫تػـاز ٚايتـب  ،ضـ٪د ٟإىل
تآنــٌ ايجكافــ ١ايعسبٝــَ ،١ــا مل

ــدد خڀابٗــا َٓٚاٖذٗــا َٚؿــادزٖا املعسفٝــ،١

ٚتكع اضرتاتٝذ ١ٝحتكل أٖدافٗا ،خاؾٚ ١ضتـٔ ْعـٝؼ حتـدٜات اهلٜٛـٚ ١ايجكافـ١
ٚايدْٚ ،ٜٔعاَْ ٞـٔ ضـڀ ٠ٛايعٛملـ ١يف داْبٗـا ايجكـايفٚ ،إعـاد ٠تػـه ٌٝاملٗـُٔٝ
ايجكــايف اٜ َ٫ــايٚ ٞتعُُٝــ٘ خدَــ ١ملؿــاط ايــد ٍٚايه ـ َٚ ٣ؿــاذتٗا ،ايــف
ٚظف ايػبه ١ايعٓهبٛت ١ٝيتشكٝل َا تعذص عٔ حتكٝك٘ َباغس.٠
ٚبايتــاي ٞايجكافــ ١ايعسبٝــَ ١عٓٝــ ١بإعــاد ٠تػــهَ ٌٝفاُٖٗٝــاٚ ،تسضــٝق قــِٝ
اهلٚ ١ٜٛا٭ؾايٚ ،١اْ٫فتاج عً ٢نٌ َا َٖ ٛفٝـدٜ ،سفـد ثكافتٓـا عٜٛٝـ ،١نـٞ
تتڀٛز ملؿاف ايجكافات ايعامل .١ٝفُطتكبٌ ايجكاف ١ايعسب ١ٝبات يف َٗـب ايـسَ ٜـا
مل تتدازى ٚقـعٗا ٚضـكُٗاٚ ،يعـٌ يف سذـِ اٱقبـاٍ عًـ ٢املٓذـص ايغسبـ ٞقٝاضـا
باملٓذص ايعسب ،ٞعً ٢مجٝع ا٭ؾعد ٠ايجكاف ١ٝغاٖد عًَ ٢ا أق.ٍٛ
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ىضبية مفَوو التضامح
ْ - 36طبَ ١ٝفٗ ّٛايتطاَ  ْ( ..س ٠عً ٢قفاف اذتٛاز َع ا٭ضـتاذ َادـد
ايغسبا..)ٟٚ
بايسغِ َٔ َتاعب ؾش ١ٝعابس ٠أَس بٗا ،نإ ي ٞغسف ا٫ضتُتاي باذتٛاز
املعــسيف املفتــٛج َــع ا٭ضــتاذ َادــد ايغسبــا ٟٚســَ ٍٛفٗــ ّٛايتطــاَ نُؿــڀً
ادتُاع ،ٞضٝاضٚ ،ٞضـاٜهٛيٛدٚ ،ٞقـد ضـبل يـ ٞإٔ قـسأت نتـابهِ ايكـِٝ
ايتطاَ َٓٚابع اي٬تطاَ  ..فسف ايتعاٜؼ بـي ا٭دٜـإ ٚايجكافـاتٚ .نتـابهِ
ايكد ايٓٛع ٞي٬ضـتبداد  ..اضـتفٗاَات سـ ٍٛدـد ٣ٚاملػـسٚي ايطٝاضـ ٞايـد. ٜ
ٚاْتبٗ اىل أيس ٚسـَُٗ ١ـ ١يف ثٓاٜـا ايهتـابي( :إٕ ايتطـاَ يـٝظ َٓـ ١منـٔ بٗـا
عً ٢اٯخس بٌ ٖ ٞسل إْطاَْ ٞهتطب ضتكل بٗا إْطاْٝتٓا ٪ْٚند َـٔ خ٬يـ٘
ٖــر ٙاٱْطــاْٚ ..)..١ٝقــد أعــدم ؾــٝاغٖ ١ــر ٙا٭يسٚســ ١يف زدنــِ عًــ ٢ضــ٪اٍ
ايػــاعس ضــاَ ٞايعــاَسٚ ..ٟقــد غــشر ضــ٪اٍ ايػــاعس ايعــاَسٚ ٟدــٛاإ ايباســح
ايغسبـــا  ..ٟٚأضـــ ١ً٦زاٚدتــ ٚأْـــا أتؿـــف زدٚدنـــِ ايكُٝـــ ١عًـــ ٢أضـــ ١ً٦ا٭خـــ٠ٛ
اواٚزٚ ،ٜٔددت َٔ املفٝد إٔ أتٛد٘ بٗا إىل دٓابهِ ايهس:ِٜ
عــٔ ْطــبَ ١ٝفٗــ ّٛايتطــاَ  ..زغــِ َــا قــد غتڀــس يف ايبــاٍ عٓــ٘ بأْــ٘ قُٝــ١
َڀًكـــ ،١أيسٚســـ ١ا٭ضـــتاذ ايغسبـــا ٟٚتتذـــ٘ ؾـــٛإ ستُٝـــ ١ايتطـــاَ ٚقـــسٚزت٘
إْطاْٝا.
ض٪اي :ٞنٝف هٔ إٔ ضتٌ إغـهاي ١ٝايٓطـب ١ٝيف َؿـڀً اتفكٓـا عًـ٢
إي٬ق٘؟ ..مبعٓ ٢إٔ َا َٖ ٛتاج يف عامل َا ،زمبا ٜ ٫هَ ٕٛتاسا يف َهـإ أٚ
شَٔ شتتًفْ ..طب ١ٝايصَإ ٚاملهإ ٚا٭عسافْ ..طب ١ٝؾـش ١ايتكايٝـد ٚ ..أْـٛاي
ا ٫إ َٚ ..د ٣حتُـٌ اٯخـس ْ .اٖٝـو عـٔ ايتطـاَ َعـ٘ ..عًـ ٢ضـب ٌٝاملجـاٍ .يف
املصازات ايد ..١ٜٝٓسٝح ٜفس

ْٛي َٔ اذتذاإ عً ٢ايطٝدات ٌٖ ..املڀًٛإ ٖٓـا
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إٔ تتطاَ ايطٝدَ ٠ع ايعسف ايطا٥د فرتتد ٟاذتذـاإ أّ املڀًـٛإ َـٔ ايكـاُ٥ي
عًـــ ٢ايعـــسف إٔ ٜتطــــاستٛا َـــع ضــــٝد ٠اعتـــادت عًـــ ٢إٔ تطــــفس عـــٔ ٚدٗٗــــا
ٚغعسٖا؟.56
َ سسبا با٭أل ا٭دٜب ٚايهاتب ا٭ضتاذ ايكدٜس ض ّ٬ناظِ فسز.
أضأٍ ا

تعاىل إٔ ٔ عًٝو بايعافٚ ١ٝي ٍٛايعُس بؿـشٚ ١ضـ ،١َ٬نـٞ

تٛاؾٌ َػازٜعو ،فٓشٔ عاد ١ملجًو َٔ املجكفي املطـتٓري .ٜٔغـهسا ٭ضـً٦تو
املُٗ.١
ادتـٛاإ ٜتڀًـب عـٛد ٠يتعسٜـف ايتطــاَ َٚطـتٜٛات٘ ٚغـسٚر أدا٥ـ٘ ،يتشــسٟ
َدٜات مشٛي٘ ٭َجً ١ايط٪اٍَٚ ،عسفَ ١ا َٖ ٛڀًل ْٚطيب يف أبعاد.ٙ
ٜكؿد بايتطاَ إؾڀ٬سا( :ا٫عـرتاف بـاٯخس ،غـسٜها باذتكٝكـَُٗ ،١ـا
ناْ ْطبتٗا) .فٗـ ٛتطـاَ سكٝكـْٚ ،ٞطـل قُٝـَ ،ٞعـسيف ٜؿـدز عٓـ٘ َٛقـف
إظتابَ ٞتفِٗ َٔ سس ١ٜايعكٝدٚ ٠ايفهس ٚايسأٜ ،ٟطُ بتعاٜؼ شتتًـف ايـس٣٩
ٚا ٫اٖــات بعٝــدا عــٔ ا٫ســرتاإ ٚا٫قؿــا ،٤عًــ ٢أضــاع غــسع ١ٝاٯخــس دٜٝٓــا
ٚضٝاضٝا ٚقُإ سسٜت٘ يف ايتعبري عٔ آزاَٚ ٘٥عتكدات٘.
فايتطاَ اذتكٝكٜٓ ٞف ٞاستهـاز اذتكٝكـٚ ١ا٫ضـت٦جاز بايٓذـا ٠يڀـسف دٕٚ
آخـــس .عًـــ ٢ايكـــد َـــٔ املـــراٖب ٚايفٹـــسم ايهَٝ٬ـــ ١ايـــف حتتهـــس اذتكٝكـــ،١
ٚحتهِ بسد ٠اٯخس ٚنفسٚ ٙسسَاْ٘ َٔ ايٓذا ،٠يهٓٗا تتطـاَ َعـ٘ غـهًٝا
يكسٚزات أخ٬ق ١ٝأ ٚادتُاعٚ ١ٝأَٓ ١ٝبٌ ٚست ٢دٜٝٓا .يـرا ٜتٛقـف قٝـاّ اجملتُـع
املدْٚ ٞاضتتباإ ا٭َـٔ ا٭ًٖـ ٞعًـ ٢ايتطـاَ اذتكٝكـٜ ٫ٚ .ٞـسأٖ عًـ ٢تطـاَ
غــهًٜ ٞــسفض َكَٛاتــ٘ ،ناملٛايٓــٚ ١ايتعددٜــٚ ١سسٜــ ١ا٫عتكــاد ٚايــسأ .ٟفٗــٛ
تطاَ قًلٜٗٓ ،از يف أ ٍٚاستهاى د ٜأَ ٚرٖيب أ ٚيا٥ف.ٞ
فايتطاَ ايػهًٜ ٞهـسٸع َٓڀـل ايفٹسقـ ١ايٓادٝـٜٚ ،١طـُ بإقؿـاْٚ ٤بـر
 - 56ا٭ضتاذ ض ّ٬ناظِ فسز :أدٜب ٚناتب  -ايعسام.

متاهات الحقيقة ()1

246

ٚإيغا ٤اٯخسَ ،ـا داّ قاُ٥ـا عًـ ٢املٓٸـٚ ١ايتهـسٸّٚ .نـٌ َـٔ ٜتطـاَ أخ٬قٝـا أٚ
دٜٝٓاٜ ،كُس استهاز ٙيًشكٝكٚ ١ايٓذآٜٚ ،٠ف ٞاٯخس يف أعُاق٘.
ايتطاَ اذتكٝكٚ ٞيٝد ب ١٦ٝأخسْ ،٣ػأ ٚتسعسي يف ظٌ تٓ ري َطـتُس عًـ٢
ٜــــد ف٬ضــــفَٚ ١فهــــس ٟايٓٗكــــ ١ا٭ٚزبٝــــ ،١نايفسْطــــ ٞفــــٛيتري (- 0620
 ،)ّ0225ناتــب ٚفًٝطــٛف عؿــس ايتٓــٜٛس .فٗــَ ٛؿــڀً قــُٔ َٓ َٛــ ١قــِٝ
َٚبادٚ ٨أفهاز اجملتُع املدْ .ٞفايتطاَ ٜ ٫ه ٕٛفاع ٬خازز ب٦ٝتـ٘ ٚأْطـاق٘
املعسف ،١ٝناجملتُعات ايڀا٥ف ٝـ .١فُـٔ عتتهـس اذتكٝكـٜ ١طـتبڀٔ ْبـر اٯخـس،
ٚزَٝـــ٘ بـــايسدٚ ٠ايهفـــس ٚارتطـــسإ ٜـــ ّٛاذتطـــاإ .فٝتٓـــافَ ٢ـــع قـــ ِٝايتطـــاَ
اذتكٝك.ٞ
ٖٚهـــرا بايٓطـــب ١يًُفـــاٖ ِٝا٭خـــس ٣ايـــف تتٛقـــف عًٗٝـــا فعًٝـــ ١ايتطـــاَ
نايتعددٚ ،١ٜسسٜـ ١ا٫عتكـادٚ ،ايـسأ ،ٟفذُٝعٗـا ٜ ٫عُـٌ خـازز ب٦ٝتـ٘ٚ .سُٓٝـا
أنتب عٔ ايتطاَ  ٫أ اٌٖ غسٚي٘ٚ .أعًِ دٝدا  ٫فاعً ١ٝيـ٘ خـازز َٓ َٛـ١
ايك ِٝاذتكاز ١ٜايغسبٝـَٚ ،١ـا ٜـستبط بٗـا َـٔ َفـاٖ( :ِٝزتتُـع َـدْ ،ٞسسٜـ،١
تطــاَ  ،د كسايٝــ ،١ي ٝايٝــ ،١عًُاْٝــ ،١تطــاَ  ،تعددٜــ ،١ضٝاضــٚ ١ٝدٜٝٓــ.)١
فب٦ٝت٘ تكُٔ غسٚر فعًٝت٘ .يرا أدع ٛداُ٥ا إىل عك ١ْٝ٬غـاًَ ،١تٴعٝـد تػـهٌٝ
ايعكٌٚ ،تتٛىل تب ١٦ٝايكـ ِٝاذتكـاز ١ٜاذتدٜجـَ ،١عـصش ٠مبـا ظتـٛد بـ٘ ايـرتاخ َـٔ
قــ ِٝدٜٝٓــ ١حتتكــٔ ايتطــاَ اذتكٝكــ ٞايــر ٟبــات قــسٚز ٠قؿــ ٣ٛبعــد َٛدــات
ايعٓــف ايڀــا٥فٚ ٞسذــِ ارتطــا٥س ٚايتــداعٝات ايهــبريٚ ،٠سٝــا ٠ايسعــب ايــف
عاغتٗا غعٛبٓا ٫ٚ .تطـاَ َـا مل تهتُـٌ غـسٚيٖ٘ٚ ،ـ ٞضـًٗ ١يف ظـٌ اْتػـاز
غــاٌَ يًعكْٝ٬ــٚ ،١ا٫زتهــاش يًعكــٌ ٚاملٓڀــل يف فٗــِ ايــدٚ ٜٔدٚز ٙيف اذتٝــا٫ .٠
ضـــُٝا يف تساثٓـــا عٓاؾـــس هـــٔ تٛظٝفٗـــا يف حتـــدٜح ٚعـــ ٞاجملتُـــع ٚاعـــاد٠
تػه ٌٝعكً٘ َٚػاعس .ٙغري إٔ ٖر ٙاملُٗ ١تبك ٢عطريَ ٠ا داَ ا٭ؾـٓاّ ثاٜٚـ١
يف أعُام ايعكٌَٚ ،ا شاي ا٭ٚثإ ضًڀ ١تٛد٘ ٚع ٞايٓاع .فٝبكـ ٢ايسٖـإ عًـ٢
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ايٓكـــد يتشڀـــ ِٝايكٛايـــب ايفهسٜـــٚ ١ايعكٝدٜـــٚ ،١ضـــًڀتُٗا املعسفٝـــ ١ايعتٝـــد،٠
ن ڀ ٠ٛرٗٝدٜـ ١يتطـاَ فاعـٌ يف ضـاستٓا ايعسبٝـٚ ١اٱضـٚ .١َٝ٬بايتـاي ٞفُـٔ
ارتڀأ اضتٓبات ق ِٝداخٌ ب ١٦ٝخازز ب٦ٝتٗاَ ،ا مل تهتٌُ مجٝع غـسٚيٗا .يـرا
ــد تػــٖٛات فهسٜــ ١يف َفــاٖ ِٝزاس ـ تتبٓاٖــا بعــض ا٭ْ ُــ ١ايطٝاضــ،١ٝ
نايد كسايٝـــ ١أ ٚايتعددٜـــ ١أٚايتطـــاَ  ،ضـــببٗا عـــدّ ٚدـــٛد ب٦ٝـــُ٥٬َ ١ـــ،١
ٚاضـــت داّ خـــاي ٧٭دٚاتٗـــا .إٕ عًُٝـــات ايتًفٝـــل  ٫تـــٓذ يف تڀٜٛـــع َفـــاِٖٝ
اذتكاز ٠ايغسب ،١ٝيـرا فػـً َػـازٜع ا٭ضـًُ ١يف ايعـامل اٱضـ٫ ،َٞ٬خـت٬ف
ايجكافات ٚايب٦ٝاتٚ ،ساد ١املفٗ ّٛإىل بٚ ١٦ٝثكافَٓ ١اضب ١يعًُـ٘ .فتب٦ٝـ ١املفـاِٖ
خازز َٓاخٗا ايجكايف حتتاز أزقٖٚ ،١ُ٥٬َ ١ٝـَ ٞفكـٛدَ ،٠ـا مل ٜٴعـد تػـهٌٝ
ايجكافٚ ١ايعكٌ ا٫ض ،َٞ٬بعد

سٜدَ ٙـٔ ضـًڀ ١ايـرتاخ ٚاملـٛزٚخ ٚتكـد ِٜفٗـِ

َغاٜس يًدٚ ٜٔدٚز ٙيف اذتٝا.٠
إٕ ايتطاَ اذتكٝكْ ٞطل قٚ ُٞٝأخ٬قٜ ٞساد إس٬ي٘ ستٌ ايٓطل ايرَ ٟا
شاٍ ٜدٜس سسن ١اجملتُع ٚعتدد ا اٖاتْ٘ ٖٛٚ ،طل ٚيٝد َٓ َٛـ ١قـَٛ ِٝزٚثـ١
تػهچً ع َا ڈ ضشٝل ،ظٌ ايػعب ٜتٛازثٗـا ٜٚتعٗـدٖا ًٜٚتـصّ بٗـا ٚعتـافت
عًٗٝــا .قــ ِٝتٓابرٜـــ ١تتكــايع َـــع قــ ِٝايتطــاَ ٚ ،تهــسٸع ايعؿــبٚ ١ٝايـــسفض
ٚا٫قؿا .٤فٜ ٬ه ٕٛايتطاَ فاع٪َ ٬ثسا يف زتتُـع َـا شاٍ ٜتعٗـد تًـو ايكـِٝ
املٛزٚثًٜٚ ١تصّ بٗا .أَ ٟا شاٍ ٜتُجًٗا قُٝا أخ٬قٜ ١ٝطتُد َٓٗا ٚدٛدَٚ ٙهاْت٘
داخٌ ايٛضط ايرٜ ٟعٝؼ ف ٫ٚ .٘ٝهٓـ٘ ايت ًـ ٞعٓٗـا ا ٚايتٓهـس هلـا ،٭ٕ يف
ذيـــو  -نُـــا ٜعتكـــد َ -ؿـــادز ٠ملٛقعـــ٘ ٚقُٝتـــ٘ ٚزَصٜتــ٘ ايـــف ٖـــ ٞزأع َايـــ٘
ا٫دتُاعٚ ،ٞعً ٢أضاضٗا ٜك ِٝع٬قات٘ ٜٚت ر َٛاقف٘ َٔ مجٝـع ايككـاٜا ،بـٌ
ٜٚعتكد أْٗا أضاع ٚدٛدٜٖٛٚ ٙت٘.
اي ّٛٝذات املطًِ  ٫هٓـ٘ ايتشـسؽ بڀكـٛع َٛقـٛعٜ ،١عتكـد بكدضـٝتٗا
عُ ّٛايٓاع ،فهٝف ْطتدع ٞقُٝا أخس ٣تكع عً ٢ايكد َٔ ثكافتٓا؟ .بٌ ست٢
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اذتهَٛـــات

اَـــٌ ايعـــسف ٚزدـــاٍ ايـــد ٜٔيف ضـــٔ قـــٛاْي حتُـــ ٞيكٛضـــِٗ

َٚعتكــداتِٗ ارتاي٦ــ .١أ ٚتغــض ايڀــسف عــٔ َ٬سكتٗــا ٚتفتٝتٗــاْ .عــِ هــٔ
تٛظٝــف عٓاؾــس ايكــ ٠ٛيف تساثٓــا يف عًُٝــ ١ايتشــدٜح اذتكــاز .ٟفكــ ِٝايتطــاَ
َــج ٬يٝط ـ غسٜبــ ١راَــا عًــ ٢ب٦ٝتٓــاٚ ،قــد أغــست يــبعض دــرٚزٖا ايعكٝدٜــ.١
فُٝهٔ تأضٝظ ثكاف ١تطاست ١ٝتستهص إىل فِٗ آخس يًدٚ ،ٜٔاملكدٸع ٚايرتاخ.
ٚتبكَ ٢جايٝت٘ َتٛقف ١عً ٢فعً ١ٝغسٚي٘.
فكًــل ايطــ٪اٍ َػــسٚي دــدا .فُــا مل ٜٴعــد ايٓ ــس يف فٗــِ ايــدٚ ،ٜٔايعــادات
ٚايتكايٝد ٚايجكافٚ ١ايفهس  ٫هٔ تڀبٝل َفاٖ ِٝسكازٚ ١ٜيٝد ٠ب٦ٝـ ١أخـس.٣
ٜٚتعرز إعاد ٠تػهًٗٝا ٚفل َكاضات ب٦ٝتٓا ،٭ْٗـا ٚيٝـد ٠ب٦ٝـ ١ثكافٝـ - ١فهسٜـ١
أخس .٣فإَا إٔ تتبٓاٖا ٚفكا يػسٚيٗاٚ ،تعٌُ عًـ ٢رٗٝـد َٓاضـب ٫ستكـاْٗا،
أ ٚعدّ ايتٛزر َعٗا.
إٕ َا نتبت٘ س ٍٛايتطـاَ نـإ قـسٚز ٠تٓ ريٜـ ١يف إيـاز ستازبـ ١ايعٓـف
يًـــت ًچـ َـــٔ يغـــ ١ا٫قؿـــاٚ ٤ايتٓابـــر ٚايـــتهفريٚ ،ســـدٜح ايفٹسقـــ ١ايٓادٝـــ،١
ٚاستهــاز اذتكٝكــٚ .١أَــا ادتاْــب ايتڀبٝكــ ٞفٝتٛقــف عًــ ٢تفاعــٌ اجملتُــع َــع
ثكافتــ٘ ٚقُٝــ٘ ،يٝتذطــد ايتطــاَ َػــاعس ٚضــًٛنا فسدٜــا ٚادتُاعٝــا .فايبعــد
ايتــٓ ري ٟيًتطــاَ اذتكٝكــ ٞنــإ قــسٚز ٠وازبــ ١ايعٓــف ايكــا ِ٥عًــَ ٢فــاِٖٝ
د ١ٜٝٓخاي٦ـ .١خاؾـٚ ١ضتـٔ ضتتـاز يتأٖٝـٌ ثكـايفٗ ،ٸـد يكـ ِٝسكـاز ١ٜددٜـد.٠
ثكاف ١تتـٛخ ٢غـسعٝتٗا َـٔ إعـاد ٠فٗـِ ايـدٚ ،ٜٔفـل َتڀًبـات ايعؿـس ٚايصَـإ،
ٚقُٔ َٓڀل ايهتاإ ايهسَٚ ،ِٜكاؾد ايػسٜعٚ ١غاٜاتٗا.
ٚبهًَُ ١هجف :١ايتطاَ اذتكٝكَ ،ٞفٗـٜ ّٛعُـٌ قـُٔ َٓ َٛـ ١فهسٜـ١
َتهاًَٜ ،١ستبط بعكٗا باٯخس .هٔ تٛظٝف بٴعد ٙاملعسيف املڀًل خازز إياز
ب٦ٝتــ٘ ،يتفت ٝـ عكٝــد ٠ايفٹسقــ ١ايٓادٝــٚ .١تتٛقــف فعًٝــ١

ًٝاتــ٘ ايطــًٛن ١ٝعًــ٢

ناَــٌ غــسٚيٗا .فايتطــاَ اذتكٝكــ ٞقــادز عًــ ٢تفهٝــو بٓٝــ ١ايعكــٌ ايڀــا٥فٞ
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ٚإعــاد ٠تػــهٚ ٌٝعٝــ٘ يًشكٝكــٚ ١يــسم ايٛؾــ ٍٛإيٗٝــا ،يهٓــ٘ ٜ ٫تذًــ ٢ثكافــ١
ٚضًٛنا إ ٫قُٔ ب٦ٝت٘ َٛ َٓٚت٘ املفاٖ.١ُٝٝ
فايتطاَ ٚ ،فكا ملا تكدّٜٓ ،كطِ إىل قطُي:
ا٭ :ٍٚتطاَ سكٝكٜ :ٞػتٌُ عً ٢بعد:ٜٔ
 بٴعـــد َعـــسيفٜ ،ستهـــص إىلْ :طـــب ١ٝاذتكٝكـــْٚ ،١طـــب ١ٝاملعسفـــ ١ايدٜٝٓـــ،١ٚايــت٬شّ ايكــسٚز ٟبٓٝــ٘ ٚبــي اذتسٜــ ١ايػ ؿــ .١ٝفٝتذــسد تًكاٝ٥ــا َــٔ َػــاعس
ايهساٖٝــٚ ١ايتٓابــر ،يٝهــَ ٕٛڀًكــا ٜ ٫ٴ ؿـــٜ ٫ٚ ،ؿ ـدم إ ٫بؿــدم قُٝــ٘
املعسف ١ٝايف ٖ ٞأضاع سكٝكت٘.
 بٴعد ضًٛن ،ٞتتٛقف فعًٝت٘ عً ٢فعً ١َٛ َٓ ١ٝق ِٝاجملتُع املدْ .ٞفٗـْٛطيب تتٛقف َؿداقٝت٘ عًَ ٢طت ٣ٛفعًَ ١ٝـا ٜـستبط بـ٘ َـٔ قـ ِٝسكـاز٫ٚ ،١ٜ
ٜؿدم سكٝك ١إ ٫بفعًٝتٗا ٚاقعا.
ايجــاْ :ٞايتطــاَ ايػــهً ،ٞتطــاَ أخ٬قــ ٞقــا ِ٥عًــ ٢املٓٸــٚ ١ايته ـسٸّ،
ٜهــسٸع قـــ ِٝايتفاقـــٌ عًـــ ٢أضـــظ دٜٝٓـــ ١أ ٚيا٥فٝـــ ١أَ ٚرٖبٝـــ ١أ ٚعٓؿـــس.١ٜ
ٜهـ ـسٸع  ٫غـــعٛزٜا َػـــاعس ايهساٖٝـــٚ ١ايتٓابـــرٚ .غتًـــل غ ؿـــَٓ ١ٝافكـــ،١
تطتبڀٔ غري َا ت ٗس ،فٗ ٛتطـاَ قًـلٜ ٫ ،طـاعد عًـ ٢قٝـاّ زتتُـع َتطـاَ
سكٝكــ .١بــٌ ٜٗٚــدد ضــ ١َ٬اجملتُــع يف ا٭شَــات ايطٝاضــٚ ١ٝا٫دتُاعٝــٚ ١ايدٜٝٓــ١
ٚاملرٖب.١ٝ
فأَجًــ ١ايطــ٪اٍ تٓتُــ ٞيًذاْــب ايطــًٛنَ ٞــٔ ايتطــاَ اذتكٝكــ ،ٞايــرٟ
تتٛقف فعًٝت٘ عًـ ٢فعًٝـَٛ َٓ ١تـ٘ املفاُٖٝٝـ .١فـ ٬ضـًٛى تطـاست ٞمبعـصٍ عـٔ
ثكافت٘ ٚب٦ٝت٘ٚ ،فعًَ ١ٝفاَٖٛ َٓ ِٝت٘ ،ناملٛايٓٚ ،١ايتعددٚ ،١ٜسس ١ٜايعكٝد٠
ٚايسأ .ٟفٝه ٕٛايتطاَ سكٝكٝا َتذطدا ثكافٚ ١ضًٛنا سُٓٝا ته ٕٛعٓاؾس
اجملتُــع املــدْ ٞا٭خــس ٣فعًٝــ ١أٜكــا .فايتطــاَ َــع تكايٝــد ٚأعــساف ثكافــات
ٚدٜاْات أخـسٜ ،٣تٛقـف عًـ ٢إ ـإ اجملتُـع بكـ ِٝاجملتُـع املـدْ .ٞفـاٱي٬م يف
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ايتطاَ ْاظس يبعد ٙاملعسيف ٖٛٚ ،تطاَ سكٝكٜ ٞستهـص ملباد٥ـ٘ املعسفٝـٚ .١أَـا
ايتطــاَ يف بعــد ٙايطــًٛن ٞفٝهــ ٕٛسكٝكٝــا عٓــدَا ٜعُــٌ قــُٔ َٓ َٛتـــ٘
املفاٖ ١ُٝٝيف إياز زتتُع َدْٚ .ٞغهًٝا خازز أضٛاز اجملتُع اذتكاز.ٟ
فعٓدَا ٜه ٕٛايتطاَ سكٝكا ،فـاع ،٬نُـا يف ايغـسإٜ ،طـتٛعب سادـ١
اٯخس ملُازض ١يكٛض٘ ٚعاداتـ٘ ٚتكايٝـدٚ ،ٙدٜاْتـ٘ٚ ،عباداتـ٘ .فتذـد

ـاٚز دٚز

ايعبادات يف نٌ َهإٚ .تًُظ سس ١ٜايعكٝد ٠بڀٝفٗـا ايعـسٜضٚ ،سسٜـ ١ايـسأٟ
ٚايتعبري نٝـف تـ٪د ٟزضـايتٗا يف ايٓكـد ٚايتكـٚ ِٜٛاواضـبٚ .١ادتـدٍ ايفهـسٟ
ٚايعكٝــدٚ ٟايفًطــف ٞنٝــف ٜتڀــٛز يف أسكــإ ايتطــاَ اذتكٝكــ .ٞبــٌ ا٭مجــٌ
غــعٛز ايتطــاَ ضتــ ٛاٯخــس ،فــادتُٝع َٛايٓــٜ ٕٛتُتعــ ٕٛبهاَــٌ سكــٛقِٗ،
ٜٚــ٪د ٕٚمجٝــع ٚادبــاتِٗ .تڀفــ يف يكــا٤اتِٗ زٚج املــٛدٖٚ .٠ــرا ٜٓ ٫فــٚ ٞدــٛد
َتڀـــسفي ٚعٓؿـــسٜي ،يهـــٔ ايطٝاضـــ ١ايعاَـــٚ ،١ثكافـــ ١اجملتُـــع تكـــ ّٛعًـــ٢
ايتطــاَ اذتكٝكــ ٞيف نــٌ غــ .٤ٞأَــا يف زتُعاتٓــا فــٜ ٬ؿــدم ضــ ٣ٛايتطــاَ
ايػهً ،ٞتطاَ املٓٸٚ ١ايتهسٸّ ٚايتفكٌٜ .ٳـدٷ عًٝـا تٳُٴـٔ ٚتعفـٚ ،ٛأخـس ٣ضـفً٢
تتًكٚ ٢تػهسٜ .تطاَ َعو ظاٖساٜٚ ،كُس يف أعُاق٘ ْفٝو ٚنساٖٝتو.
ٚعٛد ٠يًط٪اٍٜ :بك ٢ايتطـاَ َڀًكـا يف بعـد ٙاملعـسيفٜٚ ،تذًـ ٢ضـًٛنا يف
إياز ب٦ٝت٘ٚ ،انتُاٍ غسٚي٘ ،فْ ٬طب ١ٝيف بعد ٙاملعسيفٚ ،ترتاٚج

ًٝات٘ بي

ايتطاَ اذتكٝكٚ ٞايػهًَٚ .ٞا نتبت٘ عٔ ايتطاَ يف بعد ٙاملعـسيف ،رٗٝـدا
يجكاف ١ايتطاَ  ،اضتٗدف ايَ٬فهس فٚ ،٘ٝاملكـدٸع ،يٓكـدٚ ٙشعصعتـ٘ ،خاؾـ١
َـــا ٜتعًـــل باستهـــاز اذتكٝكـــٚ ،١استهـــاز ايٛؾـــ ٍٛهلـــا ،ايـــف ٖـــ ٞأضـــاع
ايتباغضٚ ،ا٫قتتاٍ ايڀا٥فٖٚ ،ٞرا ايكدز هٔ يًتطاَ إٔ ٜٓػط فٝـ٘ ستـ٢
خــازز ب٦ٝتــ٘ ،يهٓــ٘ ٜٓـتهظ سُٓٝــا ٜكــازإ ايبعــد ايطــًٛن ٞيتًــو ا٭فهــاز،
فٗدف ايتطـاَ ٖـ ٛتفهٝـو ايعكـٌ ٚإعـاد ٠تػـهٚ ،ً٘ٝفـل فٗـِ َتذـدد يًـدٜٔ
ٚدٚز ٙيف اذتٝا .٠فايتطاَ نك ١ُٝسكازَ ١ٜعسفَ ١ٝڀًلٚ ،قد تؿـدم ْطـبٝت٘
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يف ادتاْــب ايطــًٛن .ٞفــ ٬ظتاَــٌ يف ْطــب ١ٝاذتكٝكــٚ ١تعــدد ايڀــسم إيٗٝــا٫ٚ .
ٜــ َٔ٪بٛدٛدٖــا خــازز خٝــاٍ اٱْطــإٚ ،ختتًــف بــاخت٬ف قدزتــ٘ عًــ ٢تؿــٛزٖا
ٚزضـــِ َ٬ستٗـــا .فايتطـــاَ اذتكٝكـــٜ ٞعتُـــد ايعكـــٌ يف فٗـــِ اذتكٝكـــٚ ١يـــسم
ايٛؾـــ ٍٛإيٗٝـــاٜٚ ،ـــسفض ا٫ضتطـــ ّ٬٭َ ٟعسفـــ ٫ ١ختكـــع ملٓٗذـــ٘ .فٝطـــتبعد
ايَ٬عكٚ ٍٛارتسافٚ ١ا٭ٖٚاّ ٚنٌ َا ٜ ٫تعكً٘.
بُٓٝــا املعسفــ ١ايدٜٝٓــَ ١عسفــ ١دــاٖص ٠تطــتبعد ايعكــٌ ٚايــتفهري ايعكًــ ٞعًــ٢
خًفٚ ١ٝدـٛد عكـ ٍٛناًَـَٚ ١عؿـ ،١َٛتفهـس بايٓٝابـ ١عٓـا ،فتهـَ ٕٛعسفتٗـا
َڀًك ،١تكتؿس دٚزْا عًـ ٢اْ٫كٝـاد ٚايتبعٝـٚ ١عـدّ ايتُـسد ٚا٫نتفـا ٤بايتفطـري
ٚايتأ ٌٜٚ٭قٛاهلا ْٚؿٛؾٗاٖٚ ...را فِٗ َبتطس ،فاملعسف ١ايدَ ١ٜٝٓعسفْ ١طب،١ٝ
ٜٚهفــ ٞيٝــف ا٫خــت٬ف بــي اجملتٗــدٚ ٜٔاملفهــسٚ ٜٔاملفطــس ٜٔســْ ٍٛفــظ
ايككاٜا .فٓٝبغ ٞاعاد ٠ايٓ س يف َؿادز املعسف ،١يٝه ٕٛايعكٌ فـٛم ايـٓـ ،بـ٘
ْفٗــِ ايــٓـ ٚغاٜاتــ٘ َٚكاؾــدٚ .ٙعًٓٝــا ايهــف عــٔ أضــڀس ٠ايسَــٛشٚ ،ؾــٓاع١
اٱْطإ ايهاٌَ.
غ ؿٝا  ٫أذٖب يٓطب ١ٝاذتكٝكَ ١ڀًكـا ،فهُـا ٖٓـاى سكـا٥ل ْطـب٫ ،١ٝ
تڀــابل ايٛاقــع ،بــٌ شتتًكــٚ ١فــل َكاضــات يا٥فٝــَٚ ١رٖبٝــٚ ١دٜٝٓــ ،١يهــٔ يــٞ
أديف عًٚ ٢سـد ٠اذتكٝكـ( ١ايهـ َ )٣ـع تعـدد ايڀـسم إيٗٝـا بايٓطـب١

تعـاىل.

فشكٝك ١ارتايل تعاىل بايٓطب ١ي ٞخازد ،١ٝثابتـ ،١ضـٛا ٤أدزنٗـا اٱْطـإ أّ مل
ٜدزنٗاَ ،ع تعدد ايڀسم إيٗٝا ٫ٚ ،أتعؿب يڀسٜل ٚاسد د ٕٚغري .ٙبٌ (ايڀسم
إىل ا

تعــاىل بعــدد أْفــاع ارت٥٬ــل)ٚ .يهــٌ غـ ـ

سبتــ٘ ايسٚسٝــَ ١ــع ا

َٚع اذتكٝكٚ ،١يهٌ فسد َػاعس ٙيف ايتفاعـٌ َعٗـاٖٚ ،ـرا َعٓـ ٢تعـدد ايڀـسم
إيٗٝــاٜٛ ٫ٚ ،دــد َــٔ عتتهسٖــا ٚعتتهــس ايٛؾــ ٍٛإيٗٝــاٚ .مجٝــع ا٫دتٗــادات
ؾشٝش ١غسٜڀ ١ؾشَ ١كدَاتٗا عًُٝا .فـ ٬إغـهاٍ يف دـٛاش ايتعبـد باملـراٖب
اٱض.١َٝ٬
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ٜٛ ٫دد َرٖب سل َڀًكا ٚآخـس بايـٌ َڀًكـاٜٚ ،بكـ ٢اٱْطـإ زٖـٔ عًُـ٘
ٚضــًٛن٘ ٚإ اْــ٘ٚ ،ع٬قــات ايتٓابــر بــي املــراٖب ايدٜٝٓــ ١تــدٚز ســ ٍٛسكــا٥ل
شتتًك ١يـٝظ هلـا زؾـٝد ٚاقعـ ،ٞضـ ٣ٛزٚاٜـات َهرٚبـ .١فـ ٬عكـاإ يف اٯخـس٠
ض ٣ٛيًُتُسد عً ٢اذتكٝك ،١ايعازف بٗاٚ ،بتفاؾـًٗٝاَ ،ٳـٔ ٜػـًُ٘ قٛيـ٘ تعـاىل:
( ٳٚدٳشٳدٴٚا بٹٗٳا ٚٳاضٵتٳٝٵكځٓٳتٵٗٳا أځْفڂطٴٗٴِٵ ظڂًڃُٶا ٚٳعٴًڂٛٶٸا) .فأعُـاٍ ايٓـاع تكـع ؾـشٝش ١إذا
تٛفست عً ٢غسٚر ؾشتٗا ،نُا إٔ ايكڀع ٚايٝكي ٚادتصّ يف ايعكا٥ـد سذـ،١
بـٌ ستــ ٢ايــٝكي ايرتانُــ ٞسذــَٓ ،١ذٸـصَٚ ٠عـرٸز .٠فــَ ٬ـ ز يــتهفري اٯخــسٜٔ
َُٗــا اختًفٓــا َعٗــِ عكٝــدٜا أ ٚفكٗٝــاٚ .ياملــا رٓــ ٢أتبــاي ايــدٜاْات ا٫ضــت٦جاز
بايٓذا ّٜٛ ٠ايكٝاَ ،١فسدِٖ ايهتـاإ ايهـسٚ( :ِٜقايـ ايٗٝـٛد ٚايٓؿـاز ٣ضتـٔ
أبٓا ٤ا

ٚأسبا ٙ٩قٌ فًِ ٜعربهِ بـرْٛبهِ بـٌ أْـتِ بػـس ممـٔ خًـل ٜغفـس ملـٔ

ٜػاٜٚ ٤عرإ َٔ ٜػاٚ ٤

ًَو ايطُاٚات ٚا٭ز

َٚا بُٗٓٝا ٚإي ٘ٝاملؿري).

ثـِ َكتكــ ٢اذتسٜـ ١ايػ ؿــ ١ٝدتُٝـع ا٭فــساد ٚبػـهٌ َتطــاٚڈ ،ا٫عــرتاف
بٓطب ١ٝاذتكٝكٚ ،١عدّ استهازٖا يفسد أ ٚيسف د ٕٚآخس .فعُ ّٛاذتسٜ ١ٜعـ
تعـــدد ٚدٗـــات ايٓ ـــسٚ ،تعـــدد اٯزاٚ ٤ايعكا٥ـــد ٚا٭فهـــاز ،يتعـــدد َؿـــادزٖا
 ٚقبًٝاتٗا ٚقسا٤اتٗا ٚفُٗٗا٫ٚ ،شَٗا ْطـب ١ٝاذتكٝكـٚ .١ايتعـدد أَـس ٚاقـع َ ٫ـسا٤
ف ،٘ٝمما ٪ٜند ْطبٝتٗا.
 ٚد يف ايكسإٓ ايهـسَ ِٜـا ٜػـعس بٓطـب ١ٝاذتكٝكـَُٗ ،١ـا نـإ قـدزٖا،
ٚعــدّ استهــاز ايٓذــا ٠يف اٯخــس ( :٠ڇإ ٻٕ ايډــرٹ ٜٳٔ آ ٳَٓٴــٛا ٚٳا ډي ـرٹ ٜٳٔ ٖٳــادٴٚا ٚٳاي ٻٓؿٳــازٳ٣
ٚٳايؿٻابٹ٦ٹيٳ َٳٔٵ آَٳٔٳ بٹايًډ٘ٹ ٚٳايڃٝٳٛٵّڇ ايڃآخٹسڇ ٚٳعٳُٹٌٳ ؾٳـايٹشٶا فځًځٗٴـِٵ ځأدٵـ ٴسٖٴِٵ عٹٓـدٳ زٳبٿٗڇـِٵ ٳٚيځـا
خٳـٛٵفٷ عٳًځـٝٵٗڇِٵ ٳٚيځــا ٖٴـِٵ ٜٳشٵصٳْٴـٕٛٳ) .فٗــر ٙاٯٜـ ١تؿـسٸج بػــُ ٍٛاٯخـس امل تًـف دٜٝٓــا
بسء ١ا  ،غسٜڀ ١اٱ إ ٚايعٌُ ايؿاط .فًِ تطًب اٯٜـَٓ ١ـ٘ ٖٜٛتـ٘ ايدٜٝٓـ١
عً ٢أضاع بڀْٗ٬ا بـٌ أنـدتٗا .فـسغِ اخـت٬ف ا٭دٜـإ أ ٚاخـت٬ف اذتكٝكـ،١
يهِٓٗ يٝطٛا بايَ ٬ڀًكاٚ ،فـسف ايٓذـاَ ٠تاسـ ١هلـِ قـُٔ ٖـٜٛتِٗ ايدٜٝٓـ،١
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د ٕٚاْ٫ط٬أل َٔ دٜاْاتِٗ.
ثِ تأت ٞآ ٫( :١ٜإنسا ٙيف ايـد )ٜٔيت٪نـد سسٜـ ١اٱْطـإ يف ا٫ختٝـاز (ٚقـٌ
اذتل َـٔ زب هـِ فُـٔ غـا ٤فًٝـَٚ َٔ٪ـٔ غـا ٤فًٝهفـس)ٚ .أدـد يف اٯٜـ ١ايتايٝـ١
اعرتفا ؾسعتا باٯخسَ ،ا ٪ٜند غسعٝت٘ َٔ سٝـح ازتهـاش ٙيعكٝدتـ٘ ايكاُ٥ـ١
عًــ ٢ايــديٚ ٌٝاي ٖــإ ،زغــِ عــدّ إ ــإ اٱضــ ّ٬بٗــا .فٗــَ ٞػــسٚع ١يػــسع١ٝ
ايعًُٝــ ١ايفهسٜــ ،١يــرا قــاٍ تعــاىل( :ادٵيٴ ڇإيځــ ٢ضٳ ـبٹٌٝڇ زٳبٹٸ ـوځ بٹايڃشٹهڃُٳ ـ١ٹ ٚٳايڃُٳٛٵعٹ ځ ـ١ٹ
ايڃشٳطٳ ٳٓ١ٹ ٳٚدٳا ٹديڃٗٴِ بٹايځٸتٹٖ ٞٹٞٳ ځأسٵطٳٔٴ) .فٗـر ٙاٯٜـ ١تعـرتف عسٜـ ١ايعكٝـد ،٠٭ٕ قـ٠ٛ
ايعكٝـــد ٠يف ا٫ختٝـــاز  ٫بـــايتًكي ٚاٱَـــ .٤٬ايجاْٝـــ ١ختًـــل يٓـــا عبٝـــداٚ ،أداٚات
ٜٛظفٗا املطتبد ٚايڀاغٚ ١ٝزد ٬ايطًڀٚ ١ايد ٜٔيتشكٝل أٖدافِٗ.
ٚأَا َا ذنست٘ يف ض٪ايو سـ ٍٛغڀـا ٤ايـسأع أ ٚايًبـاع ايػـسع ٞايـد، ٜ
ف ٝكع يكٛاْي دٚ ١ٜٝٓبسٚته٫ٛت َتعازف ١يف مجٝع أضتا ٤ايعامل ،فُـٔ تٴكابـٌ
بابا ايفاتٝهإ تًتصّ بغڀا ٤ايسأع ،تعبريا عٔ اسرتاَٗا ٚتكدٜطٗا .فٗـر ٙقكـ١ٝ
إدسا ١ٝ٥زغِ ازتبايٗا بايتطـاَ ايـد . ٜفغڀـا ٤ايـسأع يف إٜـسإ قـاْٜ ،ٕٛػـٌُ
نــٌ اَــسأ ٠داخــٌ إٜــسإ ،فُــٔ تــأت ٞيصٜــاز ٠ايبًــد تتكٝــد بكٛآْٝــ٘ .فــَ ٬عٓــ٢
يًتطاَ َـا داَـ ايككـ ١ٝقاْْٝٛـ ،١فٓشتـاز إىل إعـاد ٠ايٓ ـس يف أؾـٌ ايكـاْ.ٕٛ
ٚأٜكــا عٓــدَا تــدخٌ املــسأ ٠املػــازف املكدضــ ١عٓــد ايٓــاع ،ظتــب عًٗٝــا اســرتاّ
أعسافِٗ ،نكاَْ ٕٛتفل عًٝـ٘ قـُٓا بـي ايػـعٛإٚ ،ا٭َـانٔ املكدٸضـ ،١زغـِ
ا٫ضتجٓا٤ات.
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التضامح مع التاريذ
 - 32مثـــ ١أضـــ ١ً٦نـــجري ..٠ايتطـــاَ َـــع ايتـــأزٜقٚ ..ايعـــسإ نُـــا تعسفـــٕٛ
ٜطــكڀ ٕٛدــدٍ ايتــأزٜق عًــ ٢اذتاقــس داُ٥ــا ..نٝــف هــٔ إ صتــد ضــب٬ٝ
يً سٚز َٔ َأشم ايتأزٜق ..ايؿشٚ َ٘ٓ ٝاملصٜف؟.57
ٖ ر ٙاٱغهاي ١ٝزمبا ٖ ٞا٭خڀس بي اٱغهايٝات املتكدَ،١
يكــ ٠ٛسكــٛزٖاٚ ،ضــًڀتٗا عًــ ٢ايــٛع .ٞفُــا شاٍ ايتــازٜق بهــٌ تفاؾــً٘ٝ
ساقسا ٜفس

ْفط٘ ،عً ٢ع٬قتٓا ٚأسهآَاٚ ،فُٗٓا يٮسداخ ايتازغتٝـ ١بـٌ

ٚاملطتكبً .١ٝفًٝظ ايتازٜق أسداثا َتعاقبـ ١أ ٚتـٛايَ ٞكـايع شَٓٝـ ١فكـط ،بـٌ ٖـٛ
ًٝـــات يبٓـــ ٢فهسٜـــٚ ،١تٛدٗـــات ضٝاضـــٚ ،١ٝخڀابـــات آٜدٜٛيٛدٝـــ ،١قـــُٔ
ضــٝاقات اذتــدخ ٚستُٝــات سسنــ ١ايتــازٜقٖٚ .ــ ٛنــايٓـ يف أدا٥ــ٘ ٚشتات٬تــ٘
َٚساٚغات٘ ،غتف ٞأنجس مما ٜعڀٜٚ ،ٞطرت أنجس ممـا ٜبـٛجٜ ،طـتدزز قاز٥ـ٘،
ٜٚتــآَس عًــٚ ٢عٝــ٘ َــٔ خــ ٍ٬ضــسد ٙيًشــدخ بػــهٌ تتــٛاز ٣تٓاقكــات٘ ،عٓــدَا
ٜسنچص عًَ ٢كڀع شَ د ٕٚآخس ،أٜ ٚفك يسفا د ٕٚغـري .ٙفٝـبرت ٜٚكـٝف َـا
غتـــدّ ٖـــدف ايهتابـــ .١فايتـــازٜق يـــٝظ أَٓٝـــا ،زغـــِ دٗـــٛد ايٓكـــد ٚاملكازْـــات
ايتازغت ١ٝبي ْطـ ٘ ٚأسداثـ٘ٚ .تـاز ٠خٝاْـ ١ايتـازٜق أنـ عٓـدَا ٜـصٚٸز اذتكـا٥ل
ٜٚرتى تـداعٝاتٗا تتفاعـٌٚ ،تـ٪ثس ضـًبا عًـ ٢املتًكـ .ٞفٝتعـرز ايتؿـاط َـع تـازٜق
َف قًٜ ،تف عًٚ ٢ع ٞايكازٜ ،٨كع٘ يف َدازات قؿ .١ٝفُا ْػـاٖدْٚ ٙطـُع٘
َـٔ ؾـساعات سـ ٍٛايتـازٜق ٖـ ٞؾــساعات سـٚ ٍٛاقـع َـصٚٸز  ٫ـ يًشكٝكــ ١يف
تفؿ٬ٝت٘ ،فً ٝل أدٛاَٛ ٤تٛزَ ،٠ػش ١ْٛبايبغكاٚ ٤ايهساٖٚ ١ٝايعٓف.
إٕ ْصاي ايؿشاب ١عً ٢ايطًڀ ١بعد ايٓيب ايهس ِٜنإ ٚزا ٤أغًب ايتـٛتسات
ايطٝاضٚ ١ٝايعكٝدٚ ١ٜا٫دتُاع ١ٝتازغتٝاَٚ ،ا ٜصاٍ ٜتفاعٌ َع نـٌ أشَـ ١دٜٝٓـ١
 - 57ا٭ضتاذ ض ّ٬ناظِ فسز.

الهىية والفعل الحضاري

249

َٚرٖب ،١ٝبطبب تسانُات تساث ١ٝسذب اذتكٝكـٚ ،١تبـٛأت َهاْٗـا ،فؿـسْا
ْكــسأ اذتــدخ َــٔ خــْ ٍ٬ؿــٛف ثاْٝــٖ ،١ــ ٞعبــاز ٠عــٔ تفطــرياتٚ ،تــأ٬ٜٚت،
ٚإقــافاتٚ ،قٓاعــات غ ؿــٚ ١ٝيا٥فٝــٚ ١ضٝاضــَٚ ١ٝرٖبٝــٚ ١عكٝدٜــ ،١فتُــاد٣
ادتدٍْ ٖٞٚ .ؿـٛف  ٫قُٝـ ١هلـا عًُٝـا ٭ْٗـا ظٗـست بعـد ٚقـٛي اذتـدخ بطـٓي
ي ،١ًٜٛبٌ بعكٗا ٜٓتُ ٞيًكسْي ايجايح ٚايسابع اهلذـسٜي .فاذتكٝـ ٫ ١تتذًـ ٢إ٫
ع َٓٗر عًُـْ ٞكـدَ ،ٟكـازٕٜ ،كـسأ ذات اذتـدخ ٚظسٚفـ٘ ٬َٚبطـاتٖ٘ٚ ،ـرا
بات أغب٘ باملطـتش ،ٌٝفًُـاذا ايتٓـاشي سـ ٍٛأٖٚـاّ ٚشتتًكـات تازغتٝـَ ١غسقـ،١
َُٗا تعددت َؿادزٖا؟.
ثــِ دــاَ ٤كتــٌ اٱَــاّ اذتطــٔ بــٔ عًــَٚ ،ٞــٔ بعــدَ ٙكتــٌ أخٝــ٘ اذتطــي َــع
أؾـشاب٘ ٚأٖــٌ بٝتـ٘ ايهــساّ ،فتعُكـ اٱغــهاي ،١ٝيتشـٌ ستــٌ ايفٗـِ ايــدٜ
قايبـ ،١فعُــدت ايڀٛا٥ــف يتشؿــي ْفطـٗا ٚايڀعــٔ بعــدٖٚا ،إىل تأٜٚــٌ ايكــسإٓ
اجملٝدٚ ،ايهرإ ٚا٫فرتا ٤عًـ ٢ا

ٚزضـٛي٘ ،فانتطـب ا٫غـهاي ١ٝغـسع١ٝ

دٜٝٓــ ،١بفكــٌ ايتــٓ ري ايهَ٬ــ ،ٞامل ــرتم ضٝاضــٝا ،بــٌ ٖــ ٛتعبــأ ٠ضٝاضــ١ٝ
بأضًٛإ نَ٬ـٚ .ٞأدـد ايتٓـافس ايڀـا٥ف ٞايٝـ ّٛعًـ ٢أغـدَ ،ٙـع اْتػـاز ٚضـاٌ٥
ا٫تؿاٍ اذتدٜح ،ايف ٚظف ٖ ٞا٭خس ٣يتعُٝـل ٖـ ٠ٛارتـ٬فَٓٚ ،شـ٘ بعـدا
دٜٝٓا ٚعكدٜاٚ .عٓدَا تڀٛز ايفهـس ايهَ٬ـ ٞأزضـ ٢فٛاؾـٌ ف٫ٛذٜـ ٫ ١تطـُ
بتطسٸإ ْط ِٝايتطاَ  ،خٛفا َٔ شعصع ١إ إ أتباعٗا ا٭ٜدٜٛيٛدٝي .فَ ٬عٓ٢
يًتطاَ يف ظٌ قڀٝعَ ١عسف ١ٝتاَ ١بي ا٭يساف املتٓاشعـ ١سـ ٍٛاذتكٝكـَ ١ـا مل
تفهو ايبٓ ٢املعسف َٔ ١ٝخْ ٍ٬كد عكًٚ ٞفًطفٜ ٞطتبعد ايٓؿٛف نُؿدز
ٚسٝد يًُعسفٚ ،١ا٫زتهاش يًعكٌ ٚاملٓڀل .فإغهاي ١ٝإ إ املطًُي اعتُـادِٖ
َؿــادز َعسفٝــ ١تكــع خــازز املٓڀــل ٚايعكــٌ ٚاوانُــات ايفًطــفٚ .١ٝتهتفــٞ
بايٓؿـــٛف ٚتًكٗٓٝــــا ٫ضــــتًٗاّ إ اْٗــــا ٚحتؿــــٗٓٝا َــــٔ ايػــــبٗات بــــايڀكٛع
ٚاملُازضات ايعباد .١ٜفإ إ ايفسد ؾٛز ٠تسصٗا ْؿٛف ٚسهاٜـات َٛقـٛع.١
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ٜٚكٓٝــ٘ ًٜــٛذ سسافــات ٚأٖٚــاّ ،تطــتُد زٚسٗــا َــٔ ضــسدٜات ايــرتاخَٚ ،فرتٜــات
ايغًـــٚ .. ٛغـــعٛز ْفطـــٚ ٞعـــايفٜٗ ،ٞـــسإ َـــٔ ايػـــو إىل ايكداضـــٚ ،١ممازضـــ١
ايڀكـٛع ذتُاٜتـ٘ .فطـراد ١اٱ ــإ باتـ ضـًڀ ١تٛدــ٘ ٚعـ ٞايفـسد ٚحتــ ٍٛدٕٚ
تڀٛز اجملتُع يف ع٬قات٘ ٚتڀًعات٘ .ضًڀ ١اضتڀاع إٔ تڀٛٸز ْفطـٗاَ ،ـع نـٌ
ممازض ١عباد ١ٜأ ٚضـًٛن .١ٝفكـسا ٠٤املساثـ ٞيـد ٣ايػـٝعْٚ ،١ؿـٛف ايصٜـازات،
ٚيكـــٛع ايڀـــٛاف ســـ ٍٛا٭قـــسس ١املكدضـــ ،١تأضـــظ  ٫غـــعٛزٜا يكـــ ِٝايجـــأز
ٚاْ٫تكــاّٚ ،تعُٸــل زٚج ايهساٖٝــ ١يٰخــسَ ،ــع تٓصٜــ٘ ايــراتٚ ،ت ٥تٗــا .ا ٚيــد٣
ايــتهفريٜي ٚايطــٓ ،١سُٓٝــا ازضــ ٕٛاٱقؿــاٚ ٤اٱزٖــاإ ٚايكتــٌٚ ،بــح زٚج
ايسعــب ٚايتــٛسؼ يف ْفــٛع ايٓــاعٚ ،قــد خؿــ ،َِٗٛفــإِْٗ ٜهسٸضــ ٕٛقــِٝ
اْ٫تكــاّ ،حتـ غــعاز اٱ ــإٚ ،قتــٌ املستــدٚ ،ايهــافسٚ ،امل ــايف .إڇْٗــا ثكافــ١
تهسز ْفطٗا َع نٌ ممازض ١قٛي ١ٝأ ٚفعً.١ٝ
يطــٓا أيــساف ايككــ ،١ٝنــٜ ٞطــاَ أســدْا اٯخــس ،أٜ ٚتٓــاشٍ عــٔ سكــ٘
املصعــ َ ّٛٸٓــٚ ١تهسٸَــا َــٔ أدــٌ اضــتتباإ ايطــًِ ا٭ًٖــ ،ٞفــَ ٬عٓــ ٢يًتطــاَ
ايتازغت .ٞضتٔ َطه ْٕٛٛبتازٜق نتبت٘ أٜد ٟيا٥فٚ ١ٝأخـس ٣ضٝاضـْٚ ،١ٝسٜـد
ايجــأز ٚا٫قتؿــاف َــٔ غاؾــيب سكــٛم غ ؿــ ٫ ١ٝع٬قــ ١هلــا بايــد ،ٜٔيهٓٗــا
ؾازت دٜٓـا ٚعكٝـد .٠بـٌ ايجـأز ايتـازغت ٞقكـ ١ٝغـري قابًـ ١يًٓطـٝإ َـع اضـتُساز
ايػشٔ ايڀا٥فٚ ،ٞدٚاّ ادتٌٗ ٚا٭َ.١ٝ
ارتڀــ ٠ٛايؿــشٝش ١يف ٖــر ٙاذتايــ ١اٱدٗــاش عًــ ٢ايفهــس املٓغًــلٚ ،عكٝــد٠
ايغًــٚ ،ٛايػــعٛز ايڀــا٥فٚ ،ٞتفهٝــو بٓٝتــ٘ٚ ،أْطــاقَ٘ ،ــٔ داخــٌ ايــرتاخ .فًــِ
ٜهٔ ايتطاَ َع ارتؿ ّٛغسٜبـا عًـ ٢ب٦ٝتٓـا ٚثكافتٓـا ٚتساثٓـا ٚدٜٓٝـاٚ ،تدعُـ٘
ن ٴِ ايًډـ ٴ٘ عٳـ ڇٔ ايډـرٹ ٜٳٔ يځـ ٵِ
بعـض آٜـات ايهتـاإ ايهـس ،ِٜنكٛيـ٘ تعـاىل( :يډـا ٳ ٜٵٓٗٳـا ڂ
ٜٴكځاتٹًڂٛنڂِٵ فٹ ٞايدٿٜٔڇ ٳٚيځِٵ ٜٴ ٵ ڇسدٴٛنڂِ َٿٔ دٹٜٳازڇنڂِٵ أځٕ تٳبٳسټٖٚٴِٵ ٚٳتٴكڃطٹڀڂٛا ڇإيځـٝٵٗڇِٵ إڇٕٻ
ايًډ٘ٳ ٜٴشٹبټ ايڃُٴكڃطٹڀٹيٳ) ،أ ٫( ٚإنسا ٙيف ايدَٚ ،)ٜٔؿفٛف ١أخس ،٣ذنستٗـا يف
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ْٗا ١ٜنتاإ :ايتطاَ َٓٚابع اي٬تطاَ فسف ايتعاٜؼ بي ا٭دٜإ ٚايجكافـات،
رتـــ ايػــافع ٞايتطــاَ بكٛيــ٘( :زأٜــ ٞؾــش ٝعتتُــٌ
عــدٚد  61آٜــٚ .١قــد چ
ارتڀأٚ ،زأٜو خڀأ عتتٌُ ايؿش.) ٝ
فايتؿـــاط َـــع ايتـــازٜق عادـــ ١يٓكـــد ؾـــازّٜ ،بـــدد َـــا زانُتـــ٘ ا٭قـــّ٬
ايڀا٥ف ،١ٝاملغاي ،١ٝاملغسق ،١ملعسف ١اذتكٝكَٚ ،١د ٣غسعٝتٗا ،خاؾـ ١بايٓطـب١
يًسَٛش ايتازغت ،١ٝايف اْدفع ا ٫ا ٙايڀا٥ف ٞ٭ضڀستٗا ٚحتؿٗٓٝا ،نُؿادز
َعسفٝــَ ١كدضــٚ ١ستؿٸــٜٓٓ ،١طــب هلــا َــا ٜــٛد َــٔ زٚاٜــات َفــرتاتَٛ ،قــٛع،١
َهرٚب ،١ختدّ أٖداف٘ ايڀا٥فٝـٚ ١ايطٝاضـ .١ٝفتهتطـب قدضـٝتٗا َـٔ قدضـ١ٝ
تًو ايسَٛش ايتازغت.١ٝ
يدٜٓا َػـهً ،١أْٓـا غـعٛإ َطـه ١ْٛبايتـازٜقَٚ ،ـا شايـ أسداثـ٘ تفـس
ْفطــٗا عًــَٛ ٢اقفٓــا َٚػــاعسْا ٚضــًٛنٓاٚ ،تــتشهِ بجكافتٓــا ٚيكٛضــٓاَٚ .ــا
شاي ايدَا ٤ايف أزٜك ضاخٓ١

ـس ٟيف عسٚقٓـا ،بـٌ يـٝظ يـدٜٓا قكـ ١ٝأخـس٣

ض ٣ٛايككاٜا ايتازغتُٖٓٚ ،١ٝا ا٭ن اضتعاد ٠ايتازٜق ٚزَٛش ٙا٫ضـڀٛز .١ٜيـرا
د ايتؿاط َع ايتازٜق جٌ إغـهاي ١ٝنـبري ،٠تٓت ـس تطـَ ١ٜٛـٔ خـْ ٍ٬كـد
ايتــازٜقٚ ،اعــاد ٠نتابتــ٘ .نُــا عتتــاز ايتؿــاط ا٫دتُــاع ٞإىل ثكافــٚ ١اعٝــ،١
ٚغعٛز إ اْٜ ،ٞستهص يًهتاإ ايهس ِٜيف َٛاقف٘ َٔ ايتازٜق ٚأسداثـ٘( :تٹًڃـوځ
نطٳــ ٵب ٴت ٵِ ٳ ٚځ ٫ٴتطٵــ ځأيڂ ٛٳٕ ٳع ٳُٸــا نځــاْٴ ٛڃا
نطٳــ ٳب ٵ ٳ ٚځيهڂــِ ٳَٸــا ځ
خًځــ ٵ ځيٗٳــا َٳــا ځ
أڂ ٳَٸــ څ ١قځــ ٵد ٳ
ٜٳعٵُٳًڂٕٛٳ) ( ،ٳٚيځا تٳصڇزٴ ٚٳاشڇزٳ٠څ ٚڇشٵزٳ ڂأخٵسٳ( .)٣إٕ إيٓٝا إٜابِٗ ثـِ إٕ عًٓٝـا سطـابِٗ) .فـ٬
ٚي ٞيدّ ايكشاٜاٚ ،يطٓا ًَصَي بايجأز َٔ أسد .يهٔ زدٌ ايد ٫ ٜٔغتاف ا
ٜ ٫ٚسعــ ٢سسَاتــ٘ ،خاؾــ ١يف ايــدَا ،٤ستــ ٢قــسأت تؿــسعتا يسدــٌ دٜــٔ نــإ
غتڀب بػباإ اذتػـد ايػـعيب يف ايعـسام املتـأٖبي يكتـاٍ داعـؼ ٚايـتهفريٜي
يف َد ١ٜٓاملٛؾٌٜ ،كَ ٍٛا َكُ :ْ٘ٛضٓٓتكِ ٭ٚي٦و َٔ ٖٖ ....٤٫٪هـرا ٜعُٸـل
زدٌ ايـد ٜٔسڀاباتـ٘ زٚج ايجـأز ٚاْ٫تكـاّ فُٝـصم ْطـٝر ايٛسـد ٠بـي أبٓـا ٤ايبًـد
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ايٛاسدٚ .إَ ٫ا ع٬ق ٤٫٪ٖ ١بأٚي٦ـو ،ضـ ٣ٛدٚافـع يا٥فٝـٚ ،١زٚج ايجـاز املتأؾـٌ
يف ايٓفٛع؟ .فريٜد َٔ زبط اذتاقـس باملاقـ ٞإٔ ـٓ قتـاٍ داعـؼ أنـ قـدز
َــٔ ايػــسعٚ ١ٝايكدضــ .١ٝ٭ْــ٘ ٜعًــِ إٔ املاقــٜ ٞطــتٛئ ْفــٛع ٖــ ٤٫٪ايػــباإ
ا٭بسٜا ٤فساج ٜعصف عًٚ ٢تس اذتظ ايڀا٥ف ٞايبغٝض.
َ ٫ــاْع إٔ ــازع زدــٌ ايــد ٜٔدٚز ٙا٫دتُــاعٚ ٞايــد ٜبعٝــدا عــٔ اهلُٓٝــ١
ٚايتطًط ،يهٔ ارتڀس ٜتفاقِ عٓدَا ٜفس
اٱقؿاٚ ٤ايكُع ٚايرتٖٝب قد اٯخس ،فٝذب

ٜ٫ٚت٘ ٚقَُٛٝتـ٘ ٚثكافتـ٘ .ـازع
سٜد ايجكافٚ ١ايطٝاضـٚ ١ايـٛعت

ايدٚ ٜاذتٝا ٠ايعاَـَ ١ـٔ ُٖٓٝتـ٘ ٚتطـًڀ٘ ،نػـسر يتڀـٛز اجملتُـع سكـازٜا.
ٚاملكؿٛد بٗ ١ُٓٝزدٌ ايد ١ُٖٓٝ :ٜٔمنـط ثكـايفٜ ،عتُـد ايـٓـ ايـدٚ ٜايرتاثـٞ
َؿدزا ٚسٝدا يًُعسفٜ ،١تٛىل تفطري شتتًف اي ٛاٖس اذتٝاتٝـٚ ،١تكـد ِٜأدٛبـ١
داٖص ٠يهٌ سدخ بعٝدا عٔ ايعكٌ َٚعڀٝات ايعًِ ،ف٪ٝضظ يًتبعٚ ١ٝاْ٫كٝـاد،
ٜٚكُع زٚج ا٫بداي ٚايتڀٛز.
ٚيٝظ مثَٛ ١قف عدا َٔ ٞ٥زدٌ ايد ٜٔغ ؿٝا ،غري إٔ قبًٝات٘ ٚتسنٝبت٘
ايفهسٚ ١ٜايجكافَٚ ١ٝػاعس ٙاٯٜدًٜٛد ١ٝتهسٸع ايتعؿـب ٚاْ٫هفـا ،٤عٓـدَا
تطتبعد ايعكٌ ٚاملٓڀل يؿاط ْؿٛف تساثٚ ١ٝيٝد ٠ؾـساعات ضٝاضـٚ ١ٝيا٥فٝـ.١
فٝكتؿس عًُ٘ عً ٢تكدٜظ ايرتاخ ٚايسَٛش ايتازغتٚ ،١ٝزبط اذتاقـس باملاقـ،ٞ
َــع تعــ ِٜٛاملطــتكبٌ ٚفــل فسقــٝات َطــتش ،١ًٝن ٗــٛز شتًچـــ ٜكًــب اذتٝــا٠
ضــعاد ٠بكــدزات ضــشسٚ ،١ٜقــ ٣ٛغٝبٝــٜٚ .١بتغــ ٞإىل َسقــا ٠ا

يسٜكــا ظتــايف

ايهتاإ ايهسٚ ِٜتعاي ُ٘ٝايطُا ،١ٜٚيٝبك ٢ايفسد زٖـٔ َعتكداتـ٘ ٚثكافتـ٘ ايـف
ؾاغتٗا أٖداف٘ ا٭ٜدٚيٛدٚ ١ٝايڀا٥فٚ ١ٝاملرٖبٝـ .١فـايتڀٛز اذتكـازٜ ٫ ٟتٛقـف
عًٚ ٢دٛد زدٌ ايد ،ٜٔبٌ ٜتٛقف عًٚ ٢دٛد ثكافـ ١تستهـص يًعكـٌ ٚاملٓڀـل بـد٫
َٔ ا٭ٖٚاّ ٚارتسافات ٚايَ٬عكـٚ ٍٛايتفطـريات ايغٝبٝـٚ ١ايڀ٬ضـِ ٚايتُٜٗٛـات.
ٚبايتاي ٞفإٕ ايتشسز َٔ ٖ ١ُٓٝزدٌ ايـد ٜٔحتـسز َـٔ دٚاَـ ١ايتـازٜق ٚايـرتاخ إىل
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زٚج ايعؿس ٚاذتكاز.٠
إٕ ايٓصاعــات ايتازغتٝــٚ ١ايڀا٥فٝــ ١ايــف تفــس

ْفطــٗا عًــ ٢خڀــب املٓــابس

ٚايٛعت ايد ٫ ، ٜتعهظ ايٛاقـع ايتـازغت ،ٞبـٌ ٖـ ٞؾـٛز شتتًكـ ،١زانُٗـا
شتٝـــاٍ غـــعيب غـــغٛفٚ ،فكـــا يتؿـــٛزات٘ ٚزغباتـــ٘ٚ ،اْدفاعاتـــ٘ ا٭ٜدٜٛيٛدٝـــ١
مبطاعد ٠تساخ ٜهتت بايسٚاٜات املٛقٛعٚ ١ا٭ناذٜب ٚاذتكـد .فايتؿـاط َـع
ايتازٜق ٜتڀب ْكد ٚ ٙسٜد ،ٙن ٞتتك اذتكٝك ،١س٦ٓٝرٺ ضٝهَ ٕٛـٔ ايطـٌٗ
َعسفتٗاٚ ،انتػاف ايٛاقعٚ ،يسٜك ١ايتعاٌَ َع٘.
ٚيعٌ أٚق َجاٍ تازغت ٞيف قـ ٠ٛسكـٛز ٙعتـ ٍٛد ٕٚايتؿـاط َـع ايتـازٜق،
ٖ ٛايٓصاي عً ٢ايطًڀ ١بعد ٚفا ٠ايسضَٚ ،ٍٛا أعكب٘ َٔ زٚاٜات ٚأخباز تازغت.١ٝ
فُــا شاٍ يسفــا ارتــ٬ف يف ؾــساي َطــتُس ذتطــِ غــسع ١ٝارت٬فــَٚ ،١ــا شاي ـ
ايهتابات سٛي٘ تـرت ،٣فًـِ ٜهتـب عـٔ أٜـ ١قكـ ١ٝتازغتٝـ ١نُـا نتـب عٓٗـا.
أغًبٗــا خڀابــات يا٥فٝــ ،١تعُٸــل ارتــ٬ف ٚت٪ؾٸــً٘ دٜٝٓــا ٚفــل ْؿــٛف ٚزٜٚــات
بعكــٗا َٛقــٛيٚ ،بعكــٗا م تأًٜٚــ٘ بڀسٜكــ ١ختــدّ أســد يــسيف ايٓــصاي .فهٝــف
ٜتؿاط املطًَُ ٕٛع قك ١ٝغري قابً ١يًشطِ ،بٌ ٚمث ١أسـداخ َطـتكبً ١ٝترتتـب
عًٗٝا ،نا٫قتؿاف ممـٔ اغتؿـب ارت٬فـٚ ،١ايتٓهٝـٌ مبـٔ ازتهـب دـساِ٥
قتٌ أؾشابٗا .فٗرا ا ٫اٜ ٙسفض تسس ٌٝارت٬ف يً ّٛٝاٯخسٜٚ .ؿس عً ٢ايجأز
يف ايــدْٝاٚ .بعــض ٜع ـٛٸٍ يف ايكؿــاف عًــ ٢املٗــد ٟعٓــد ظٗــٛز .ٙفٗٓــاى ؾــساي
ستتدّ

د ٙيف مجٝع ٚضا ٌ٥ا٫تؿاٍٚ ،يف ناف ١ايباسات ايدٜٝٓـٚ ١ايتازغتٝـ.١

ب ٬نًٌ ٚ ،ًٌَ ٫ٚعتطب ٕٛأْ٘ ٚادب غسع ٫ ٞهٔ ايت ً ٞعٓ٘.
فاتك مما تكدّ  ٫تؿاط َع ايتازٜق إ ٫بػسٚرَٗٓ ،ا:
أ :٫ٚاعاد ٠قـسا ٠٤ايتـازٜق ٚفـل َـٓٗر ْكـدَٛ ،ٟقـٛع ،ٞبعٝـدا عـٔ قبًٝـات
ايفسد ايجكافٚ ١ٝايڀا٥فٚ ١ٝاملرٖب ،١ٝيتشس ٟايٛاقع َٚعسف ١سكا٥ك٘ ،فكد اخـتًط
اذتــــل بايبايــــٌٚ ،اْتػــــست أخبــــاز ناذبــــَٛٚ ١قــــٛع ١إىل داْــــب ايسٚاٜــــات
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ٚا٭سادٜــح ايؿــشٝش .١فأؾــٌ ايٓــصاي بــي ايؿــشاب ١نــإ ْصاعــا ضٝاضــ ١ٝعًــ٢
ايطــًڀٚ ،١قــد اســتهِ ايهــٌ يف تطــٜٛت٘ يًكــ ِٝايعػــا٥سٖٚ ،١ٜــرا َــا أندتــ٘
مجٝع املؿادزٚ ،مل عتتر أٜا َٔ ايڀـسفي عـدٜح أ ٚزٚاٜـ ١عـٔ ايـٓيب ايهـسِٜ
تدعِ سك٘ يف ارت٬فَٚ .١ات ايسضٚ ٍٛمل ٜٛفڈ ؾساس ١٭سد باصـ٘ٚ .نـٌ َـا
فعًــ٘ اٱَــاّ عًــ ٞعٓــدَا صــع بــارت أْــ٘ اســتر عًــ ِٗٝمبــا استذــٛا بــ٘ عًــ٢
ا٭ْؿازَ ٖٛٚ ،بدأ ايكسب َٔ ١زضـ ٍٛا  ،فكـاٍ :إذا ناْـ ايكسبـٖ ٢ـ ٞاملبـدأ
يف اختٝاز ارتًٝف ،١فٓشٔ أٚىل ب٘ٚ .ي ٛنإ ٖٓاى ْـ ٫ستر ب٘ ٖٛٚ ،يف أَظ
اذتاد ١ي٘ .يهٔ ايتـازٜق ايٝـٜ ّٛـس ٟٚيٓـا نُـا ٖـاَ ٬٥ـٔ ايسٚاٜـات ٚا٭سادٜـح
املٛقٛعٚ ،١ايتأ٬ٜٚت ايكؿس ١ٜيهتاإ ا

َٔ أدٌ ْؿـس ٠أسـد يـسيف ايٓـصاي.

فايٓكد املٛقٛع ٞضٝهػف عٔ اذتكٝكـٚ ،١س٦ٓٝـرٺ ضـٝعسف ادتُٝـع َ٬بطـات
ايٛاقع ايتازغتٚ ،ٞختُد زٚج ايجأزٚ ،تتٗٝأ ايٓفٛع يًُؿاذتٚ ١ايطًِ.
ثاْٝــا :زقــٚ ٞعــ ٞايفــسد ٚاجملتُــع ،يف تعاًَــِٗ َــع ا٭ســداخ ايتازغتٝــٚ ١فــل
ز ١ٜ٩قسآْ( :١ٝتٹ ڃًوځ ڂأ ٸَٳ١څ قځدٵ خٳًځ ٵ يځٗٳـا َٳـا نځطٳـبٳ ٵ ٳٚيځهڂـِ َٳٸـا نځطٳـبٵتٴِٵ ٳ٫ٚځ تٴطٵـ ځأيڂٕٛٳ
عٳُٳٸا نځاْٴٛاڃ ٜٳعٵُٳًڂٕٛٳ)ٖٚ .را ٜكتك ٞفـو ا٫زتبـار بـي اذتاقـس ٚاملاقـٚ ،ٞعـصٍ
ٖ ١ُٓٝزدٌ ايد ٜٔعٔ ارتڀاإ ايدٚ . ٜعـدّ زبـط املطـتكبٌ ٚاذتاقـس باملاقـٞ
ٚأسداثـــ٘ ،بعـــد

سٜـــد ارتـــ٬ف َـــٔ أبعـــاد ٙايدٜٝٓـــ ١ايـــف ذتكـ ـ بـــ٘ بـــدٚافع

أٜدٜٛيٛدٚ ،١ٝيا٥فَٚ ،١ٝرٖب.١ٝ
فتفهٝــو ايؿــٛز ٠ايرٖٓٝــ ١ايساض ـ  ١يف امل ٝــاٍ ايػــعيبٚ ،زدّ زٚافــدٖا
ايرتاث َٔ ،١ٝخ ٍ٬ايٓكد ٚاملسادع ،١ضٝطاعد عً ٢تؿاط سكٝكـَ ٞـع ايتـازٜق،
ٚظتطٸس اهل ٠ٛايٓفط١ٝ

ا ٙاٯخس ،بعد إبعاد زدٌ ايد ٜٔايـر ٟدأإ عًـ ٢إداْتـ٘،

ٚحتًُٝــ٘ ٚشز َــا سؿــٌ تازغتٝــا خدَــ ١ملؿــاذت٘ ايڀا٥فٝــٚ ١ايػ ؿــ .١ٝيٮضــف
ايػدٜد بات َٓ ايٛعت ٚارتڀاب ١عب٦ا عًٚ ٢سد ٠املطًُيَٚ ،ؿدز قًـل دا٥ـِ
يًُذتُع٪ٜ ،در زٚج ايهساٖٜٚ ،١ٝهسز خڀاإ ايتٓابـر ٚا٫قؿـا ٤فٝشـ ٍٛدٕٚ
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ايتؿاط َع ايتازٜق.
ْعــٛد يًطــ٪اٍ( :نٝــف هــٔ إ صتــد ضــب ٬ٝيً ــسٚز َــٔ َــأشم ايتــأزٜق..
ايؿشٚ َ٘ٓ ٝاملصٜف؟):
ا :٫ٚهــٔ ايتؿــاط َــع ايتــازٜق املصٜــف َــٔ خــَ ٍ٬سادعتــ٘ ْٚكــدٚ ٙفــل
َٓــاٖر عًُٝــَٚ ،١ؿــادز تتطــِ بكــدز أنـ َــٔ املٛقــٛعٚ ،١ٝسُٓٝــا ْهتػــف
تصٜٚس ٙتٓٗاز ضًڀت٘ تًكاٝ٥اٜٚ ،بك ٬َُٗ ٢نـرتاخٜ ،عبٸـس عـٔ ظسفـَ٘ٚ ،طـت٣ٛ
ثكافت٘ٚ ،عٛاَـٌ بًٛزتـَ٘ٚ ،ـد ٣تغًغـٌ ايعاَـٌ ايڀـا٥فٚ ٞايطٝاضـ ٞيف ؾـٝاغت٘.
خاؾٚ ١ضتٔ ْعًِ سذـِ ايٛقـع ٚايتصٜٚـس يف ايتـازٜق َـٔ خـ ٍ٬قـسا ٔ٥خازدٝـ،١
ْٚؿٛف ؾسٸس أٚ ٚغ بريو .فايٓكد ٚاملسادع ١أداَ ٠اق ١ٝيتفهٝو ايتـازٜق
ٚإعاد ٠بٓاٚ ،٘٥فـل َعًَٛـات ؾـشٝش ،١هـٔ حتسٜٗـا مبـٓٗر َكـازٕٚ ،قـسأ٥
تازغت ،١ٝع حتً ٌٝايٛقع ايدٚ ٜايطٝاضٚ ٞا٫دتُـاعٚ ٞا٫قتؿـاد ٟآْـراى.
فجُ ١عٛاٌَ نجري ٠تًعب دٚزا ضًبٝا يف نتاب ١ايتـازٜق ،فٓٝبغـ٬َ ٞسكـ ١املُٗـٌ
ٚاملُٗؼ ٚاهلاَػـَ ٞـٔ ا٭خبـازٚ ،دزاضـ ١ايػ ؿـٝات ايجاْٜٛـٚ ،١ايكابعـ ١داخـٌ
ايدٚيــ ١ايعُٝكــٚ ،١ا٭غ ـ اف ايــر ٜٔيعبــٛا يف اي ــٌ دٚزا خڀــرياٖٚ ،ــِ ساغــ١ٝ
ا يطــًڀٚ ،١سٛاغــ ٞقٝــادات املعازقــٚ .١عــدّ تغافــٌ ايــدٚز ايعكٝــدٚ ٟاملــرٖيب
ٚايڀــا٥ف ،ٞايــر ٟقــق عــددا نــبريا َــٔ ا٭خبــاز املٛقــٛع ،١خدَــ ١يعكٝدتــ٘،
ٚاْتؿازا ملرٖب٘.
ثاْٝاٜ :تٛقف ايتؿاط َع ايتازٜق ايؿش ٝعً:٢
 إعاد ٠نتاب ١ايتازٜق بػهٌ عاّٚ ،فسش ايؿش َٔ ٝارتڀأٚ .ايهػـفعٔ س ذِ ايصٜف ٚايٛقع يف ايسٚاٜـات ايتازغتٝـٚ ،١ادتٗـٛد ايـف بـري َـٔ أدـٌ
أددت ١ا٭سداخ ٚاملٛاقفَ ،ـع ايفؿـٌ بـي ايـدٚ ٜايطٝاضـ ،ٞفـارتًط املتعُـد
بُٗٓٝا شٚز ايٛعٚ ،ٞيُظ اذتكا٥ل.
 -تُٓٚ ١ٝع ٞايفسد ٚاجملتُع ٚايعكٌ ادتُعٞ

ا ٙا٭سـداخ ايتازغتٝـَ ،١ـع
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ايتأنٝد عً ٢فؿٌ املاق ٞعٔ اذتاقس.
 -اعتُاد ثكاف ١ددٜد ٫ ،٠تٓتُ ٞيًُاقـ ٞضـ ٣ٛأْـ٘

سبـ ١بػـس ١ٜهـٔ

ا٫ضـتفادَ ٠ـٔ َكَٛاتٗــا اٱظتابٝـٚ .١فــو ا٫زتبـار ايعكا٥ــدٚ ٟايسٚسـٚ ٞايٓفطــٞ
ٚايػعٛزَ ٟع ا٭سداخ ايتازغت.١ٝ
بٗرا ايػهٌ هٔ ايتؿاط َع ايتازٜق ،يٝعؼ ايفسد ٚاجملتُـع ساقـس،ٙ
ٜٚفهس مبطتكبً٘ بد َٔ ٫دٚاَ ١املاقٚ ،ٞاضتُساز ددٍ عك ٫ ِٝظتدْ ٟفعـا،
ض ٣ٛاملهٛخ داخٌ ايتازٜق.
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سبــَ ١اْــد ٬ٜيف ايتطــاَ ٖ ..ــٌ هــٔ إٔ

ــد أزقــا خؿــب ١يف

زتتُعٓــا ايعسبــٞ؟ ..دــدٍ ادتــ٬د ٚايكــش ١ٝنٝــف هــٔ سًــٗا ٚفــل إيسٚســ١
ايتطاَ ؟ سكٛم ايكش١ٝ؟.58
ٜ تٛقف صتاج

سبَ ١اْد ٬ٜيف اجملتُعات ايعسب ١ٝعً:٢

إَهاْٝــ ١ايعفــٚ ٛايتطــاَ  ،بــدَ ٫ــٔ اْ٫تكــاّ ٚايجــأزٖٚ .ــ ٞقكــ ١ٝثكافٝــ،١
ْفطــ ،١ٝادتُاعٝــ ،١تــستبط بكــ ِٝاجملتُــع ٚقبًٝاتــ٘ٚ ،سكــٛم ايفــسد ٚنساَتــ٘،
َٚــد ٣سادــ ١ايبًــد يٮَــٔ ٚايطــ ،ّ٬خاؾــ ١بعــد اْٗٝــاز ا٭ْ ُــ ١ايػــُٛي،١ٝ
ايتعطفٚ ،١ٝتفهو تػه٬ٝتٗا ا٭َٓ .١ٝسٝـح تٴڀـ ٝايفٛقـٚ ٢أعُـاٍ اْ٫تكـاّ
بــا٭َٔ ،ســدا تٴستهــب فٝــ٘ أبػــع ادتــسا ِ٥سُٓٝــا تٴٗتــو اذتسَــاتٚ ،تٴطــتباج
ايـدَاٜٚ ،٤ڀـاٍ ايكتــٌ ْفٛضـا بس٦ٜـٜٚ ،١عــٝؼ اجملتُـع سايـَ ١ــٔ ايكًـل ٚايتــٛدظ
ٚارتٛف ٚايػو تسبو ايعًُ ١ٝايطٝاضٚ ،١ٝتػٌ اذتسن ١ا٫قتؿاد .١ٜفايفٛق٢
أخڀس ايتشدٜات عٓدَا تطتبد زٚج اْ٫تكاّٚ ،تت٬غ ٢ق ِٝايعفٚ ٛايتطاَ .
ايتُٝٝص ايعٓؿس ٟيف دٓٛإ أفسٜكٝا نإ زتسَاَ ،كسفا ٫ ،إْطاْٝاٚ ،قـد
عاْ ٢ايطٛد غت ٢أْٛاي ا٫قڀٗاد ٚاذتسَإ ٚايكتٌ ٚايتعرٜب بػهٌ  ٫هٔ
ايتطـــاَ َـــع ا٭قًٝـــ ١ايبـــٝض ايـــف ازتهبــ عكٗـــِ أبػـــع ادتـــساٚ ِ٥ايتُٝٝـــص
ايعٓؿس .ٟيهـٔ ًْٝطـَ ٕٛاْـد ٬ٜغ ؿـ ١ٝتازغتٝـ ،١مبـٛاشا ٠أبساٖـاّ يٓهـٛئ
اير ٟخا

سسبا أًٖ ١ٝيتشسٜس ايطٛد يف أَسٜها .بٌ ٚاَتـاش عًٝـ٘ بايككـا٤عً٢

ايتُٝٝــص ايعٓؿــس ٟضــًُٝا ،بعــد إٔ بــرٍ دٗــٛدا دبــاز ٠يتشكٝــل املؿــاذت ١بــي
شتتًف املٛايٓي يف ب٬دَٚ .ٙا نإ ٜهتـب يـ٘ ايٓذـاج يف َُٗتـ٘ ايعطـري ٠يـ٫ٛ
قدز ٠ايػعب عً ٢ايتطـاَ ٚايعفـٚ ٛايغفـسإ ْٚطـٝإ املاقـٖٚ ،ٞـ ٞقـدز ٠ذاتٝـ١

 - 58ا٭ضتاذ ض ّ٬ناظِ فسز.
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ْابع َٔ ١ثكافتِٗ ٚقبًٝاتِٗ ٚأخ٬قِٗ ٚزٚج ايتطاَ املغسٚض ١يف أعُاقِٗ .بُٓٝا
تعــاْ ٞغــعٛبٓا خًــ ٬ثكافٝــا ْٚفطــٝاٜ ،تڀًــب تٓكٝــ ١ايعكــٌ َــٔ قــ ِٝايجــأزٚ ،زٚج
اْ٫تكاّ .يتدازى اْٗٝاز َػاعس اوبٚ ١اي٥ٛاّ ٚايط ّ٬ايف ٖـ ٞأضـاع ايتطـاَ
ٚايعفٚ ٛايتذاٚش .أ ٚتٓـدثس استُـا٫ت ايتطـٚ ،١ٜٛتتٛاؾـٌ أعُـاٍ ايفٛقـٚ ،٢قـد
تت ر غه ٬آخس َٔ ايعٓف ٚاٱزٖاإ باضِ ايكٚ ِٝايدٚ ٜٔا٭خ٬م.
فـــ ٬صتـــاج رتڀـــَ ٠ٛاْـــد ٬ٜايتؿـــاذت ١ٝيف بًـــد فٝـــ٘ َـــٔ ٜـــستٗٔ َؿـــاذت٘
ايػ ؿــٚ ١ٝا٭ٜدٜٛيٛدٝــ ١عًــ ٢بكــا ٤زٚج ايجــأز ٚاْ٫تكــاّٚ .حتهُــ٘ قــ ِٝتطــتبد
بـإزاد ٠اٱْطــإ ٚتدفعــ٘ بٗــرا ا ٫ــا .ٙفــ ٬بــد َــٔ خڀــ ٠ٛتطــبل املؿــاط ،تٗٝٸــ٧
يكبٛهلا بكٓاع ١ذات ١ٝتاَ .١خڀ ٠ٛتستبط بايجكافٚ ١ايعكٌ ٫عاد ٠تػهًُٗٝا بعٝـدا
عــٔ قــ ِٝايجــأز ٚاْ٫تكــاّ ،مبــا غتــدّ ضــٚ ١َ٬أَــٔ اجملتُــعٖٚ .ــرا ٜتڀًــب عــٛد٠
ْكد ،١ٜملٓ  ١َٛايك ِٝبػهٌ عاّٚ ،زٚج ايجأز بػهٌ خاف ،عجا عٔ درزٖا
ايجكايف ٚايٓفطـٚ ،ٞحتدٜـد َكَٛاتٗـا ٚزٚافـدٖاَٚ ،ـد ٣تأثٸسٖـا مبٓ َٛـ ١ايكـِٝ
ٚايعكٌ ادتُعٚ ،ٞأضباإ اضتفصاشٖا ٚاْفعاهلا .فٗ ٞق ١ُٝأخ٬قْ ١ٝطب ١ٝتـستبط
بهساَ ١اٱْطإ ٚسكٛق٘ .قد ٜت ً ٢عٓ٘ٚ ،قد ٜسا ٙسكـا َػـسٚعا ٜتٛقـف عًٝـ٘
أَٓـــ٘ ٚضـــَ٬ت٘ ٚسٝجٝتـــَ٘ ،ـــع تٗـــا ٕٚايطـــًڀات ايككـــاٚ ،١ٝ٥تٛايـــ ٪ا٭عـــساف
ا٫دتُاعٝـــ .١فشُـــ ٢اْ٫تكـــاّ تتفـــاٚت سطـــب يبٝعـــ ١ايفـــسدَٚ ،صادـــ٘ َٛٚقعـــ٘
ا٫دتُاعٚ ٞغذاعت٘ ٚتٗٛزٚ ٙظسٚف٘ ايٓفطٚ ١ٝضَ٬ت٘ ايبدْ .١ٝيهٔ امل ًـ٫ ّٛ
ٜٴڀف ٧غً ً٘ٝض ٣ٛايجأز ،عٓدَا تٴسام دَـا ٤شنٝـٚ ١تصٖـل ْفـٛع بس٦ٜـ .١فهٝـف
ٜت ً ٢عٓـ٘ٚ ،قـ ِٝايعػـري ٫ ٠تسءـ٘ ،سُٓٝـا تـد ٜٔاملتكـاعظٚ ،تعتـ  ٙدباْـا،
َت اذ ،٫قعٝفاَ ٫ .هإ ي٘ يف زتتُع قبً ٞتك ّٛع٬قات٘ عًـ ٢ايكـٚ ٠ٛايعٓـف
يف اضرتداد اذتكٛم .فؿاسب ايجـأز بـي خٝـاز .ٜٔإَـا املـٛت تفادٜـا يعـاز ايكـعف
ٚادتػت ،أ ٚاذتٝاَ ٠ع ايجأز ٚإزاق ١ايدَا ٤مثٓا ذتٝجٝتـ٘ ٚنساَتـ٘ .فٝعـٝؼ تـٛتسا
ٜتفذــس َــع نــٌ ْ ــس ٠تــٛدٸظ ٚزٜبــ ،١خٛفــا َــٔ مشاتــ ١ايؿــدٜل قبــٌ ايغسٜــب.
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فُعادتـ ١زٚج ايجـأز ؾـعب ١يف ظـٌ قـ ِٝقاضـ ،١ٝتٴـ٪ثٹس ضـفو ايـدَاَُٗ ٤ـا رــادت
عً ٢ا٫ستهاّ ملٓڀل ايعكٌ ٚاملٓڀل ٚايكإْٛ؟.
ٖٓٚـــا ضتتـــاز إىل تفهٝـــو َٓ َٛـــ ١قـــ ِٝاجملتُـــع ،ايكاُ٥ـــ ١عًـــ ٢ايعٓـــف
ٚاٱزٖاإ ٚايجأزٚ ،إعاد ٠تػهًٗٝا ٚفل ق ِٝإْطاْ ،١ٝد ١ٜٝٓتكفَ ٞعٓ ٢ددٜـدا
يًعفٚ ٛايتطاَ  .ق ِٝتسنٔ يًعكٌ قبٌ ايغكبٚ ،تكدٸّ ايعف ٛعً ٢ايجأز .نكٛي٘
تعاىل( :فُٔ عفا ٚأؾً فأدس ٙعً ٢ا ) ،فاٯ ١ٜايهس  ١تكًب َٛاش ٜٔايعف،ٛ
َــٔ نْٛــ٘ قــعفا ٚدبٓــا ٚفــل املٓڀــل ايكبًــ ،ٞإىل نْٛــ٘ إؾــ٬سا ٚأدــسا عٓــد
ا  ٖٛٚ ،غاَ ١ٜكدضٚ ١فل املٓڀل ايد . ٜفبد َٔ ٫زعب ايػُاتٚ ١تـداعٝاتٗا،
ٜعفٚ ٛعتتهِ يًعكٌ ٚايجاَْ ٕٛسقا ٠ا

تعـاىلٖٚ .ـرا أضـًٛإ تسبـٚ ٟٛأخ٬قـٞ

يتفهٝــو َفٗــ ّٛايجــأز ٚإعــاد ٠تػــهٚ .ً٘ٝايعفــَ ٛبــدأ د ٜـ عــاّ ٜػــٌُ ستــ٢
ايكؿاف( :فُٔ عفـ ٞيـ٘ َـٔ أخٝـ٘ غـ ٤ٞفاتبـاي بـاملعسٚف ٚأدا ٤إيٝـ٘ بإسطـإ).
فاضتعا

عٔ ايكؿاف بدٜٸ ١تڀٝٸب خايس أٜ٫ٚا ٤ايدّٚ ،تٗدٸْ ٨فٛضِٗ ايجا٥س.٠

فــايكسإٓ ٜ ٫تٓهــس ٭ٚيٝــا ٤ايــدّ ٚأٖــٌ ايكــشٜٚ ،١ٝعــرتف عكــٛقِٗ ناًَــ،١
يهٓــ٘ ٜعــاجل ايجــأز َعادتــ ١أخ٬قٝــ ١دٜٝٓــ ١تــرتاٚج بــي ايعفــَ ٛــع قــُإ َسقــا٠
ا ٚ ،ايدٜٸ ١املايٚ .١ٝبايتاي ٞاْكًب املعادي َٔ ١ثـأز دَـ ٟٛتتبعـ٘ دَـا ٤غصٜـس ٙإىل
عفٚ ٛتطاَ تكسبا

تعاىل.

 ٫غــو إٔ ايجــأز ظــاٖس ٠خڀــري ٠عؿــف بــاجملتُع ايعسبــ ٞقبــٌ اٱضــ،ّ٬
فأياس بأْفظ بسٚ ١٦ٜضاي دَا ٤غصٜسٚ ،٠ناْ سسٚإ ايجأز ٚاْ٫تكـاّ رتـد
ضٓي ي .١ًٜٛنشـسإ ايبطـٛع املعسٚفـ ١تازغتٝـا ،ايـف ٖـ ٞثـأز يًبطـٛع خايـ١
ادتطــاع بــٔ َــس ،٠يهٓٗــا تٛاؾــً ٭زبعــي ضــٓٚ .١غــري ٙنــجري َــٔ ايغــازات
ٚايغصٚاتٚ .أخڀس َا يف ايجأز سُٓٝا ٜتش ٍٛبايتدزٜر إىل ق ١ُٝأخ٬قٝـ ١ع ُـ،٢
َٛٚقــف اضــرتاتٝذ ،ٞيــسد ا٫عتبــازٚ ،حتؿــي ايــرات ،فٝهــَ ٕٛڀًٛبــا براتــ٘
َُٗا بًغ تداعٝات٘ .فتؿـد ٣ايكـسإٓ ايهـس ِٜملعادتـ ١زٚج اْ٫تكـاَّ ،ـٔ خـٍ٬
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تعاي ُ٘ٝايرتبٚ ،١ٜٛإدسا٤ات٘ اذتاشَ ،١يتبدٜد خڀسٖا ٚتداعٝاتٗا عً ٢اجملتُع:
ٚقــد

ً ـ خڀٛاتــ٘ ايرتبٜٛــَ ١ــٔ خــ ٍ٬آٜــات ايهتــاإ اذتهــٚ ،ِٝتعــايِٝ

ايٓيب ايهس ،ِٜايف صتش يف تفهٝـو ايكـ ِٝايكبًٝـٚ ١إعـاد ٠تػـهًٗٝا قـُٔ
أيـس ثكافٝـ ١دٜٝٓــ ١إْطـاْ ،١ٝستـ ٢بــات َـٔ ايطـٌٗ عًــ ٢أٚيٝـا ٤ايـدّ ايتطــاَ يف
قكاٜا ايكؿاف فك ٬عـٔ غـريٖٚ .ٙـرا ٓ ٫ـع بكـا ٤زٚج ايجـأز عٓـد املطـًُي،
٭ْٗـــا فـــٛز ٠عؿـــبٚ ،١ٝزد ٠فعـــٌ ْفطـــ ٫ ،١ٝإزادٜـــ ،١تـــستبط بفڀـــس ٠اٱْطـــإ
َٚػــاعس ،ٙغــري إٔ ايــد ٜٔصت ـ يف إيفــاْ ٤ــاز ايغكــبْٚ ،ــصي زٚج اْ٫تكــاّ َــٔ
ايجــأز ،سُٓٝــا غ ـسٸي ايكؿــاف (ايــٓفظ بــايٓفظ) ٚس ـسٸّ ايتُــاد ٟبايكتــٌٚ .أدإ
ضفو ايدَا ٤خازز سدٚد ايكؿـافٚ ،اعت ٖـا ظًُـا ٚدـٛزا ٜٴكـتـ َـٔ فاعًـٗا.
بُٓٝا ٜ ٫ٴعد ايتذـاٚش اعتـداٚ ٤فـل املٓڀـل ايكبًـ ،ٞبـٌ غـذاعٚ ١إَعاْـا يف تأدٜـب
املعتدٚ ،ٟإيفا ٤زٚج ايغًٝـإ ٚايتػـف ٞادتُعـ ،ٞخاؾـ ١ايجـأز َـٔ غ ؿـ ١ٝهلـا
سكــٛزٖا َٚهاْتٗــا ا٫دتُاعٝــ ،١فٝتشــ ٍٛايجــأز إىل إذٚ ٍ٫تسنٝــعٚ ،فــس
ا٫عــرتاف باملٓتؿــس َٚهاْتــ٘ ،ف ٝــسز َــٔ نْٛــ٘ عٓفــا قــد ٜهــ َ ٕٛـ زا إىل
إزٖــاإ ٚعــدٚإ ؾــسٚ . ٜبايتــاي ،ٞفايجــأز ٜ ٫ت٬غــْٗ ٢اٝ٥ــا يتعــدد َطــتٜٛات
ازتباي٘ بايٓفظ ٚاجملتُع ،فتازٜ ٫ ٠سغب ٚي ٞايدّ بطـفو ايـدَاٜٚ ،٤ـٛد تطـ١ٜٛ
ا٭َٛز ضًُٝا ،ي ٫ٛضڀ ٠ٛايعسف ٚتكايٝد ٙايكـاٖس .٠فـسٚج ايجـأز  ٫تٓڀفـ ٧راَـا
٭نجس َٔ ضبب يهٔ هٔ تسٜٚكٗاٖٚ ،ـرا َـا فعًـ٘ ايـد ،ٜٔسُٓٝـا نـاف
زٚج اْ٫تك ـاّ داخــٌ ايــٓفظ ايبػــسٚٚ ،١ٜقــع أسهاَــا ؾــازَ ١يتٓ ــ ِٝع٬قــات
اجملتُــع ،بعــد إٔ فهــو قُٗٝــا ٚأعــاد تػــهٚ ٌٝعٗٝــا .فهاْ ـ يــ٘ َعادتــات
تسبٚ ١ٜٛأخ٬ق ١ٝشتتًف ،١فُج:٬
 سجــ اٯٜــات عًــ ٢ن ــِ ايغــٝت ٚايتشًــ ٞباذتهُــٚ ١زٚج اٱسطــإ،ٚغذع عً ٢ايعفٚ ٛايتطاَ يف َكابٌ قُإ املغفسٚ ٠ايجـٛاإٚ( :ٳضٳـازڇعٴٛا ڇإيځـٰ٢

َٳ ٵغفٹسٳ٠ٺ َٿٔ زٻبٿهڂِٵ ٳٚدٳ ٻٓ١ٺ عٳ ٵسقٴٗٳا ايطٻُٳاٚٳاتٴ ٚٳايڃأځزٵ ٴ أڂعٹدٻتٵ يٹًڃُٴتٻكٹيٳ ايډرٹٜٔٳ ٜٴٓفٹكڂـٕٛٳ
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فٹـــ ٞايطٻـ ـسٻا٤ٹ ٚٳايكٻـ ـسٻا٤ٹ ٚٳايڃهځـــاظٹُٹيٳ ا ڃيغٳـ ـ ٵٝتځ ٚٳايڃعٳـــافٹيٳ عٳـ ـٔڇ ايٓٻـــاعڇ ٚٳايًډـ ـ٘ٴ ٜٴشٹـ ـبټ
ايڃُٴشٵطٹٓٹيٳ ()050
 أند ايسض ٍٛايهس ِٜيف ٚؾاٜا ٙعً ٢ن ـِ ايغـٝت نـإدسا ٤اسـرتاشٟيتفــاد ٟايغكــب ٚتداعٝاتــ٘ ،يًشًٛٝيــ٘ د ٕٚضــفو ايــدَا ٤اي ٦ٜــ .١نُــا يف قؿــ١
ايؿشاب ٞاير ٟضأٍ ايٓيب ايٓؿٝش ١فكـاٍ يـ٘ ثـ٬خ َـسات ٫" :تغكـب"ٚ .عٓـدَا
فس

عً ٘ٝاملٓڀل ايعػا٥س ٟا٫ؾڀفاف َكـاتَ ٬ـع عػـريت٘ َـٔ أدـٌ قكـ٫ ١ٝ

تطــتشل ايكتــاٍ ،تــرنس قــ ٍٛايــٓيب ايهــس ٫" :ِٜتغكــب" .فرتادــع عــٔ قــساز،ٙ
ٚأيفأ ْاز ايفتٓ .١فهاْ ٖٓاى تسبَ ١ٝطتُس ،٠تكـ ّٛعًـ ٢ايرتغٝـب ٚايرتٖٝـب،
تهػف سذِ تداعٝات ايجأز آْراىَٚ ،د ٣اْتػازٚ ،ٙقسٚزَ ٠عادتت٘.
 قاٜكـ بعــض اٯٜــات ايعفــٚ ٛايؿــً بــا٭دس يف ايٝــ ّٛاٯخــس( :فُــٔ عفــاٚأؾً فأدس ٙعً ٢ا ) .فأيفأت زٚج ايجأز بايجٛاإٚ .خًك ق ١ُٝددٜد ٠يعف،ٛ
سً ستٌ ايك ِٝايكبً.١ٝ
 نُـا ضـازع ا٭دٜـإ يتشـس ِٜقتـٌ ايـٓفظ اي ٦ٜـَ( :١ٳـٔ ځقتٳـ ٳٌ ٳْفڃطـ ڄا ٹب ٳغٝٵـ ڇسٳْ ڃفظڈ ځأٚٵ فځطٳادٺ فٹ ٞا٭ځزٵ ڇ فځهځأځْٳٸُٳا قځتٳٌٳ ايٓٳٸاعٳ دٳُٹٝعـاڄ) ( ،ٳٚيځـا تٳكڃتٴًڂـٛا ايـ ٻٓ ڃفظٳ ايډتٹـٞ
د ٳع ڃًٓٳـا ٹي ٳ ٛٹي ٿٝـ ٹ٘
شلٿ)ٚ .غـسٸع ايكؿــاف ( :ٳَٚٳـٔ ڂقتٹـ ٳٌ ٳَ ڃًڂَٛٶـا ځفكځـ ٵد ٳ
سٳـ ٻس ٳّ ايًډـ ٴ٘ ڇإيډـا بٹـا ڃي ٳ
ضٴًڃڀځاْٶا فځًځا ٜٴطٵسڇف فِّ ٞايڃكځتٵٌڇ إڇْٻـ٘ٴ نځـإٳ َٳٓؿٴـٛزٶا) .ٱيفـا ٤زٚج ايجـأزٚ( :يهـِ يف
ايكؿاف سٝاٜ ٠ا أٚي ٞا٭يباإ يعًهِ تتك.)ٕٛ
ٚأَــا عًــ ٢ايؿــعٝد ايعًُــ ،ٞفهاْـ اٱدــسا٤ات ؾــازَٚ( ،١ٳنځتٳبٵٓٳــا عٳًځـٝٵٗڇِٵ
ط ـ ٻٔ
ف ٚٳا ڃي ـ ڂأ ٴذ ٳٕ بٹا ڃي ـ ڂأ ٴذ ڇٕ ٚٳاي ٿ
ف بٹا ڃي ـأځْ ٹ
ظ ٚٳا ڃي ٳع ـ ٵ ٝٳٔ ٹبــا ڃي ٳع ٵ ٝڇٔ ٚٳا ڃي ـأځْ ٳ
ظ ٹبــاي ٻٓ ڃف ڇ
فٹ ٝٳٗــا ځأ ٻٕ اي ـ ٻٓ ڃف ٳ
بٹايطٿٔٿ ٚٳايڃذٴسٴٚجٳ ٹقؿٳافٷ).
فايجأز غعٛز ْفطٜ ٞتفاقِ بٛتري ٠تؿاعدَ ،١ٜع نٌ استهـاى ٚاضـتفصاش،
بفعــٌ قــ ِٝأخ٬قٝــ ١تػـذٸع عًٝــ٘ ،فٝشتــاز اجملتُــع ايكبًــ ٞيتــدفل ثكــايف َطــتُس
ٜعٝد تػه ١َٛ َٓ ٌٝايك ِٝايكا ١ُ٥عً ٢ايعٓف ٚاْ٫تكاّ .يهٔ دٗـٛد تفهٝـو

متاهات الحقيقة ()1

262

زٚج ايجأز ٚثكاف ١اْ٫تكاّ ،ت٬غ بفعٌ َٛقف خًفا ٤ايدٚيتي ا٭َٚ ١ٜٛايعباضـ١ٝ
َٔ املعازقٚ ،١سذِ ايدَا ٤ايف ضـفه باضـِ ايـدٚ ٜٔايفتٛسـات اٱضـ،١َٝ٬
فعــاد ايجــأز قبًٝــاٜ ،ڀــازد زٚج ايطــٚ ّ٬ا٫ضــتكسازٜٚ ،ككــ ٞعًــَٓ ٢ــابع اوبــ١
ٚاي٥ٛاّ بي أبٓا ٤ايد ٜٔايٛاسد.
إٕ ا٫قؿا ٤املطتُس يًُعازق ١بڀبٝعت٘ ٪ٜدر زٚج ايهساٖٝـٜٝٗٚ ،١ـ ٧يًجـأز
ٚاْ٫تكاّٚ ،غتًل زدٚد فعٌ َعانط ٫ ،١ختـدّ ايتؿـاط ٚايتعـاٜؼ ا٫دتُـاعٞ
اٯَٔ .فايـدٚيتإ ا٭َٜٛـٚ ١ايعباضـ ١ٝعُكتـا زٚج اْ٫تكـاّ عٓـدَا رادتـا يف ضـفو
ايــدَاٖٚ ،٤تــو اذتسَــات ،بػــهٌ ٜٓــد ٣يبػــاعتٗا دــبي اٱْطــاْٖٚ .١ٝــرا َــا
سؿٌ يًتٛابي بعد َكتٌ اٱَاّ اذتطي بٔ عً ٞيف ٚاقع ١نسبَ ٤٬ـع أٖـٌ بٝتـ٘
عًـٜ ٢ـد ارتًٝفــٜ ١صٜـد بــٔ َعاٜٚـ ١ا٭َـ ،ٟٛسٝــح تأدذـ زٚج ايجــأز يـد ٣غــٝع١
اٱَــاّ اذتطــي ٚأتباعــ٘ بػــهٌ ٖطــتري ٟيكداضــت٘ ،فٗــ ٛإبــٔ بٓـ زضــ ٍٛا .
ٚصٖ ٛدف٘ ،ف سدٛا استذادـا عًـٜ ٢صٜـد ٚضـًٛن٘ ايـدَ .ٟٛفسفعـ سسنـ١
ايتٛابي غعازٜ" :ا يجازات اذتطي"ٚ ،يايب بايجـأزٚ ،بايفعـٌ اقتؿـٛا َـٔ قتًتـ٘
ضــٓٚ ١ممازضــ١
عًــٜ ٢ــد امل تــاز ايجكفــ .ٞيهــٔ ايجــأز بعــد سسنــ ١امل تــاز ؾــاز ٴ
أٜدٜٛيٛد ،١ٝزفك اذتسنـات ايجٛزٜـٚ ١اْ٫تفاقـات ايػـٝع ١ٝاي٬سكـ ١ايت ًـٞ
عٓ٘ ،أ ٚايرتادع عٔ زفع غعازٜ" :ٙا يجازات اذتطي" .بٌ رادٛ٣ا سُٓٝا غـسعٓٛا
ايجأز بسٚاٜات َ ٛقـٛعٚ ،١اعتـ ٚا ايكؿـاف َـٔ قتًـ ١اٱَـاّ اذتطـي أَٗ ٍٚـاّ
املٗد ٟاملٓت س بعـد ظٗـٛزٖٓٚ ....ٙـاى زٚاٜـات تكـٜ ٍٛٴشٝـ ِٗٝا

(أ ٟقتًـ ١اٱَـاّ

اذتطــي) فٝكتًــِٗ ايسضــ( ٍٛايــر ٟضــٝعٛد َــع أٖــٌ بٝتــ٘ ٚفكــا يعكٝــد ٠ايسدعــ١
ايػٝع ،)١ٝثـِ عتٝـ ِٗٝفٝكتًـِٗ اٱَـاّ عًـ ،ٞثـِ تكتًـِٗ ايصٖـسا ٤إىل آخـس ا٭ُ٥ـ١
اٱث

عػس ،ثِ مجٝع ايػٝع .......١يهٔ ايسٚاٜات مل تبٝٸٔ ضبب ذيـو ايتُـادٟ

يف ايكتـٌ؟ ٚملـاذا ٜتذــاٚش ا

عـص ٚدـٌ َــٛاش ٜٔايعـدٍ ٚايكطـط عــل قتًـ ١اٱَــاّ

اذتطي؟ٖٚ .را ديٚ ٌٝاق عً ٢أْٗـا زٚاٜـات َٛقـٛع ١تستهـص يعكٝـد ٠ايسدعـ١
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عٓــد ايػــٝعٚ ،١ايــف تع ـ عــٛد ٠بعــض ا٭َــٛات يًشٝــا ،٠خاؾــ ١ايػ ؿــٝات
ٚايسَٛش ايتازغت ،١ٝي٬قتؿـاف َـِٓٗ يف ستهُـ ١ايعـدٍ ايـف ضـٝكُٗٝا اٱَـاّ
املٗـــد ٟبعـــد ظٗـــٛزٖٚ .ٙـــرا نـــ ّ٬خڀـــريٜ ،عهـــظ زغبـــ ١عُٝكـــ ١باْ٫تكـــاّ،
تتؿاعد َع نـٌ خڀـاإ يـا٥فٚ ،ٞضـط ب٦ٝـ ٫ ١تفٗـِ ضـ ٣ٛيغـ ١ايـدّ ٚاْ٫تكـاّ
ٚايكؿاف ٫ .تكٓع بعدٍ ا

ٚدصاَ ،٘٥ا مل ٜكتـ املٗدٜٚ ٟػف ٞقًـٛإ غـٝعت٘

باْ٫تكـــاّ َـــٔ قتًـــ ١اذتطـــي ..يهـــٔ بطـــاي ١ايـــٛع ٞضـــاعد عًـــ ٢تؿـــدٜكٗا
ٚاْتػــازٖا .بُٓٝــا ٖــ ٞزٚاٜــات َٛقــٛع ١زاس ـ ت ـ ز ايجــأز ع ـ َكڀــع رجًٝــ،ٞ
أبڀايــ٘ ايسضــ ٍٛايهــسٚ ِٜأٖــٌ بٝتــ٘ ا٭بــساز ،بعــد إٔ عذــصت يف اذتؿــ ٍٛعًــ٢
دي ٌٝغسع ٜ ،ٞز زٚج اْ٫تكاّ ٚايجأز ايكابع ١يف ْفٛضِٗ.
زمبا اٱخفاقـات ايطٝاضـ ١ٝاملت٬سكـ ١عـ ايتـازٜق ناْـ ٚزاٖ ٤ـرا ايػـعٛز
ايرٜ ٟغر ٜ٘ايرتاخ املًغ ّٛنساٖٚ ١ٝسكدا عً ٢اٯخس .فعًُٝـ ١ايف نـٚ ١اقـش١
يف ٖر ٙايسٚاٜات ،فتدازن قعفٗا ضٓدا َٚكـُْٛا سُٓٝـا أضـٓدت فعـٌ ايجـأز
يًسضٚ ٍٛأٌٖ ايبٖٚ . ٝرا ٜهف ٞيتأدٝر ْاز ايغكب ٚاذتكد .ثِ تـأتْ ٞؿـٛف
شٜاز ٠املساقد املكدض ١يد ٣ايػٝع ١ايف تهـسٸع ايًعـٔ ٚزٚج اْ٫تكـاّ اي٬غـعٛزٟ
َــٔ أعــدا ٤أٖــٌ ايب ٝـ ايطٝاضــٝيٖٚ .ــرا خــ٬ف قــ ِٝايــد ٜٔبــٌ خــ٬ف تعــايِٝ
ايسض ٍٛايهسٚ ِٜأٌٖ بٝت٘.
يهٔ ملاذا ٜطتك ٌٝايعكٌ ايػٝع ٞأَاّ ٖرا ايٓٛي اوسٸ

َٔ ايسٚاٜات؟ ٌٖ

سكا زغب ١داست ١باْ٫تكاّ َٔ اٯخس؟ أّ ٖ ٞزثاث ١ايٛعٚ ٞاضتهاْ ١ايعكٌ يـد٣
بعض ايٓاع؟؟ .يٮضف ايػدٜد ايعكٌ ايػٝع ٞقش ١ٝتـساخ ًَغـ ّٛبايهساٖٝـ،١
َٚــا مل ٜت ًــٛا عــٔ ٖــرا ايــرتاخ بايــرات  ٫أَــٌ ٜــرتا ٣٤يف أفــل سكــاز ٟقسٜبــا.
ٚضٝبك ٢ايتػٝٸع يف دٚاَ ١املاقٚ ٞأسداث٘ ،تطتًٗه٘ زٚاٜات قعٝفَٛ ١قـٛع.١
فــ ٬تطــتغسإ سُٓٝــا تطــُع" :أٜــٔ ايڀايــب بــدّ املكتــ ٍٛيف نــسب .."٤٬ستــ ٢بعــد
َسٚز ايف ٚازبعُ ١٦عاّ أٜ ٚصٜد...
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إٕ تازغتا ي َٔ ٬ٜٛاٱقؿاٚ ٤اٱخفاقات ايطٝاضٚ ١ٝيچـد غـعٛزا َسٜـسا يـد٣
ايػــٝع ١بارتٝبــٚ ،١ايعذــص أَــاّ َٓــاٚ ،ِٗٝ٥ٚمل ظتـدٚا ضــ ٣ٛاملٗــد ٣يٝكــتـ َــٔ
أعـــداٜٚ ِٗ٥جـــأز يـــدَاٚ ،ِٗ٥عتكـــل تڀًعـــاتِٗ ٚأَٓٝـــاتِٗ ايتازغتٝـــ .١فاملػـــسٚي
اذتكاز ٟايػٝع٪َ ٞدٌ يف ْ س غ ٠٬ايػٝع ١إىل َـا بعـد ظٗـٛز املٗـد ،ٟسٝـح
ضُٝٮ ا٭ز

قطـڀا ٚعـد .٫يهـٔ تـداعٝات ٖـرا ايـُٓط َـٔ ايـتفهري خڀـري٠

عًـــَ ٢طـــتكبٌ اٱضـــ ّ٬بػـــهٌ عـــاّٚ ،قـــد أدزنـــ٘ ايٛاعـــَ ٕٛـــٔ فكٗـــاِٗ٥
َٚفهسَٚ ِٜٗجكف ،ِٗٝفهإ هلِ زأ ٟآخس.
ْعــٛد يًطــ٪اٍ :فٓذــاج خڀــَ ٠ٛاْــد ٬ٜيف ب٬دْــا ،تتٛقــف عًــٚ ٢دــٛد ثكافــ١
ددٜــدٚ ،٠عكْٝ٬ــ ١غــاًَ ١تــتشهِ بطــًٛى َٚػــاعس ايٓــاع ،عكْٝ٬ــ ١ت٪ؾٸــٌ
ضًڀ ١ايكـاْٚ ،ٕٛتطتأؾـٌ زٚج اْ٫تكـاّ ٚايجـأز ،يٝتـٛىل ايككـا ٤حتـس ٟادتـساِ٥
ٚايب بٗا قاْْٝٛا .أ ٟاضتعادٖٝ ٠ب ١ايككا ،٤نطًڀ ١عًٝا ٚ .ـسَ ِٜـٔ ٜتذـاٚش
ايكاْ ٕٛأٜ ٚستهب دس  ١باضـِ ايجـأز ٚاْ٫تكـاّ .ف ـٛا ٤ايككـاٚ ٤تٛايـ ٪أدٗـص٠
ا٭َٔ ٚايػسي ١ضبب آخس يف تـأدٝر زٚج اْ٫تكـاّ .فٝذـب إقؿـا ٤قـ ِٝايعػـري،٠
يٝبك ٤٫ٚ ٢ايػعب يًدضتٛز ٚايكاْٚ ،ٕٛعـدّ تكـد ٤٫ٚ ِٜزدًـ ٞايـدٚ ٜٔايطٝاضـ١
ٚغٝق ايعػري .٠ف ْ ٬اّ َع تعدد َسانص ايكٚ ٣ٛايكساز.
ٚبايتاي ٞفصَاّ ا٭َٛز َٚفتـاج ايتؿـاط بٝـد اذتهَٛـٚ ،١ادتٗـات املستبڀـ١
بٗــاٚ ،إ ٫فـــإٕ قـــ ِٝايعػــري ٠اذتانُـــ ١عًـــ ٢تفهــري ايٓـــاع  ٫تطـــُ بـــايعفٛ
ٚايتٓاشٍ ،بٌ تتُاد ٣بايجأزٚ ،تڀ ٝبٓفٛع بس ٫ ١٦ٜع٬ق ١هلا باملٛقٛي .فٗٝذـإ
ايجأز ٖٝذإ قبً ٫ ٞإْطاْ ٞزغِ ا٫عرتاف بٛدٛد سكٛم قاْ ،١ْٝٛيهـٔ ٖـرا ٫
ٜطُ بتُاد ٟايعٓف باضِ ايجأز ٚاْ٫تكاّ.
ٚأَا عٔ سكـٛم ايكـشاٜا ،فٓٝبغـ ٞيًشهَٛـ ١ايتشًـ ٞباذتهُـٚ ١ادتـسأ،٠
ٚإعــ ٕ٬عفــ ٛعــاَّ ،ــع قــُإ سكــٛم ايكــشاٜاٚ ،ا٫قتؿــاف َــٔ َــستهيب
ادتسا ِ٥ايه  ،٣باعتبازٖا سكا قاْْٝٛا ٚغسعٝا ٚأخ٬قٝـا .فـٜ ٬طـتك ِٝايعفـٛ
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َــع ٚدــٛد زتــسَي أسٝــاٚ ،٤قــشاٜا تڀايــب بايجــأزٖٚ ،ــ ٛســل قــاْٚ ْٞٛغــسع.ٞ
فٝكتؿس ايعف ٛعًَ ٢ـستهيب ادتـساَ ِ٥ـٔ أتبـاي ايٓ ـاّ ايطـابل ،أَ ٚـٔ اضـتغٌ
اي ــسٚف ايطٝاضــٚ ١ٝقــاّ بعُــٌ ادساَــ ٞبــدٚافع غــت ،٢خاؾــ ١أعُــاٍ ايعٓــف
ايڀــا٥فٚ ،ٞاهلذــ ّٛعًــ ٢ايكــٛات ايدٚيٝــٚ ،١مل عتــانِ أ ٚمل ٜٓفــر بــ٘ سهــِ
اٱعداّ خٛفا َٔ تبعات ايكؿاف عً ٢املطتٜٛي ايطٝاضـٚ ٞا٫دتُـاع .ٞمبعٓـ٢
آخس إٔ ٜػٌُ َـٔ تهـ ٕٛتـداعٝات تٓفٝـر ا٭سهـاّ بـ٘ أخڀـس َـٔ عـدّ تٓفٝـرٙ
بطبب شتتًف اي سٚف ايف ٜعاْٗٝا ايبًد .فٗٓـاى َـٔ ٜػـهو يف اْڀبـام ؾـف١
اٱدــساّ عًــ ٢ايعــاًَي بــا٫دٗص ٠ا٭َٓٝــٚ ١قٝــادات ادتــٝؼ ٚايػــسي ،١يف شَــٔ
ايٓ اّ ايطابلٖٓٚ .اى َٔ ٜتِٗ ايككا ٤بايتشٝص ايڀا٥ف٪ٜٚ ،ٞند ٚدٛد دعا٣ٚ
نٝدٚ .١ٜبايتاي ٞفٗ :٤٫٪بعكِٗ زتسّ غري َػ ٸـ يف دس ت٘ ،نك ٣ٛا٭َٔ
ٚاٱدــساّ َـــٔ أتبـــاي ايٓ ـــاّ ايطــابلٚ .زتـــسّ َػــ ـ يف دس تـــ٘ٚ .زتسَـــٕٛ
ازتهبٛا دسا ١ُ٥عػٛا .١ٝ٥أ ٚبدافع ٚي قـد ايغـصا .٠أ ٚغـسزت بٗـِ تٓ ُٝـات
ضٝاضــٚ ١ٝدٜٝٓــٚ ١إزٖابٝــ .١أ ٚاْطــاقٛا َــع َــ٪اَسات َــٔ خــازز ايــب٬د ٭ٖــداف
ضٝاضَٚ ١ٝؿاط خاؾ ١بٗاٚ .قد ٜه ٕٛغ ؿا عدٚاْٝا بڀبٝعت٘.
فاذتـــٌ ا٭َجـــٌ يتطـــ ١ٜٛمجٝـــع ٖـــر ٙاذتـــا٫ت إٔ تتـــٛىل ايدٚيـــ ١ايكؿـــاف
باعتبازٖا املط ٍٚ٪عٓ٘ٚ ،تتٛىل سكٛم ايكشاٜا ٚارتطا٥س املاد ،١ٜفتهـٚ ٕٛيـٞ
ايــدّ بايٓٝابــ ١ايعاَــ ١عــٔ مجٝــع قــشاٜا اجملتُــعَٚ .ــٔ ســل ٚيــ ٞايــدّ ايعفــ ٛعــٔ
ايكاتــٌٜ( .ٳاأځٜٴٸٗٳــا ايځٸ ـرٹٜٔٳ آَٳٓٴــٛا نڂتٹ ـبٳ عٳًځ ـٝٵهڂِٵ ايڃ ٹكؿٳــافٴ فٹــ ٞايڃكځتٵًځــ ٢ايڃشٴ ـسٴٸ بٹــايڃشٴسڇٸ
ٚٳايڃعٳبٵدٴ بٹايڃعٳبٵدٹ ٚٳايڃأڂْجٳ ٢بٹايڃأڂْجٳ ٢فځُٳٔٵ ٴعفٹٞٳ يځ٘ٴ َٹٔٵ ځأخٹ٘ٝٹ غٳٞٵ٤ٷ فځاتٹٸبٳايٷ بٹايڃُٳعٵسٴٚفٹ ٚٳأځدٳا٤ٷ
إ
و ځفًځـ ٴ٘ عٳـرٳا ٷ
سُٳـ څ ١ځفُٳـ ٵٔ ا ٵعتٳـدٳ ٣ٳبعٵـ ٳد ٳذيٹـ ځ
ف َٹـ ٵٔ ٳز ٸٹبهڂـ ٵِ ٳ ٚٳز ٵ
و ٳت ٵفٹ ٝٷ
سطٳا ڈٕ ٳذ ٹي ځ
ڇإ ځي ٵ ٝٹ٘ ٹب ڇإ ٵ
ځأيٹِٝٷ) .فتعف ٛعفٛا عاَا بتفٜٛض َٔ ايػعبٚ ،تتٛىل سكٛم ايكشاٜا ،فتكدّ هلِ
ظ ا ډيتٹـ ٞسٳـ ٻس ٳّ
تعٜٛكات .يتكڀع دابس ايفٛقٚ ٢ايكتـٌ ايعػـٛا ( :ٞ٥ٳٚيځـا ٳت ڃك ٴتًڂـٛا ايـ ٻٓ ڃف ٳ
ايًډ٘ٴ ڇإيډا بٹايڃشٳلٿ ٳَٚٳٔ قڂتٹٌٳ َٳ ڃًڂَٛٶا فځكځدٵ دٳعٳًڃٓٳا يٹ ٳٛيٹٝٿ٘ٹ ضٴًڃڀځاْٶا فځًځـا ٜٴطٵـسڇف فِّـ ٞايڃكځتٵًٹإڇْٻـ٘ٴ
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نځــإٳ َٳٓؿٴــٛزٶا) .فايدٚيــَ ١ڀايبــ ١أ ٫ٚبــإدساَ ٤ط ـ ٚدزاضــات َفؿــً ،١تــدزع
سـا٫ت اٱدــساّٚ ،أضــبابٗاٚ ،ظسٚفٗــاٚ ،فا٥ـد ٠ايعفــ ٛقٝاضــا بايكؿــافَٚ .ــد٣
تــأثري ٙعًــَ ٢طــتكبٌ ايع٬قــات ا٫دتُاعٝــٚ ١ايٛقــع ا٭َ ـ  .نــٜ ٞتُتــع ايعفــٛ
ايعاَ ١بسؾاْ ١عًُ ،١ٝقاْ ،١ْٝٛسكٛقَٚ .١ٝاذا ٜرتتب عً ٢ايعفـٚ ٛايكؿـاف َـٔ
تـــداعٝاتٚ ،اعـــاد ٠ايٓ ـــس بايـــدعا ٣ٚايهٝدٜـــٚ .١عـــدّ مشـــ ٍٛايعفـــ ٛيًذـــساِ٥
ايػ ؿـــ ١ٝاملػ ؿـــٚ ،١دـــسا ِ٥ايـــتفذريات ٚايكتـــٌ ايعـــاّ ٚايتـــآَس عًـــ ٢أَـــٔ
املٛايٓي.
ٚأَـــا عـــٔ دـــدٍ ادتـــ٬د ٚايكـــش ١ٝنٝـــف هـــٔ سًـــٗا ٚفـــل أيسٚســـ١
ايتطــاَ ؟ .فًــٝظ أَآَـــا ضــ٣ٛ

فٝــف َٓـــابع ايعٓــف ٚا٫ضــتبداد ايطٝاضـــ،ٞ

٫دتجــاخ ظــاٖس ادتــ٬د َــٔ خــ ٍ٬د كسايٝــ ١سكٝكٝــ ،١تكــُٔ تــدا ٍٚضــًُٞ
يًطًڀٚ ،١سل َػازن ١ادتُٝع بايطًڀ ،١ف ٬قش ١ٝباْتفا ٤ادت٬د.
ممـــا تكـــدّ ٜتكـ ـ إٔ ايتطـــاَ ايطـــًٛنٜ ٫ ٞهـــ ٕٛفـــاع ٬إ ٫يف إيـــاز
َٓ َٛتـــ٘ ايكُٝٝـــٚ ١ب٦ٝتـــ٘ ايجكافٝـــ - ١ا٫دتُاعٝـــٚ .١أقؿـــد بفاعًٝـــ ١ايتطـــاَ
ايطًٛن ٞإٔ ٜهَ ٕٛجايٝا يف

ًٝات٘ٚ .أَـا خـازز ب٦ٝتـ٘ ،فٝهـْ ٕٛطـبٝا ٚفكـا

ي سٚفــ٘ ،فٛٝظــف نــٌ املفــاٖ ِٝاملتاســ ١قــُٔ ثكافــ ١ذيــو اجملتُــع َــٔ أدــٌ
تطـاَ ضــًٛنٜ ٞكــُٔ أَــٔ ٚاضــتكساز ايــب٬دٖٚ .ــرا ٜ ٫عـ ايتٓــاشٍ ايتــاّ عــٔ
سكـٛم ايفـسد ٚاجمل تُــع ،أ ٚشزي زٚج اْ٫كٝـاد ٚايتبعٝـ ،١ســد ايتٓـاشٍ عـٔ اذتكــٛم
ٚعــدّ ايتُــسد عًــ ٢ضٝاضــ ١ادتــ٬د .فــٜ ٬عــد ٖــرا تطــاستا ،بــٌ عبٛدٜــٚ ١ذ٫
ٚاضتهاْ .١فٗٓاى فسم يف ايتعاَـٌ َـع ادتـ٬د يف سٝاتـ٘ ٚبعـد مماتـَ٘ ٫ٚ .عٓـ٢
يًتطاَ يف ظٌ سهَٛت٘ ٚممازضت٘ ايعٓف ٚايكتٌ ٚا٫قڀٗاد ٚقُـع املعازقـ،١
ٚضًب ايػعب سكٛقِٗ املػسٚع.١
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السيً والتوظيف الضياصي
ٜ - 32ك ٍٛايػاعس ٚاملفهس ايطٛز ٟأدْٝٚظ .إٕ اٱض ّ٬قد اْتٗ ٢ندٜٔ
زضــاي ٞذت ــٚ ١فــا ٠ايسضــ ٍٛايهــسٚ ،ِٜحتــ ٍٛإىل دٜــٔ َؿــًش ١قابــٌ يًتٛظٝــف
ضًڀٜٛاٚ ..قد ٫س ـ يف إقـا٤تهِ ايكُٝـٖٓ ١ـا َـ ٬ٝيتٛنٝـد ٖـرا ايـسأَ ٟـٔ
خ ٍ٬ؾساي ايؿشاب ١عً ٢ايٓفٛذ ذت ٚ ١فا ٠ايسضـَ ..ٍٛـا َـد ٣ؾـشَ ١كـازبف
بي زأٜهِ ٚزأ ٟأدْٝٚظ؟  ٌٖٚتتفكَ ٕٛعـ٘ إ ايٛادـب ٜكتكـ ٞإٔ ْڀـ ٟٛنـٌ
ؾــشف ايتــأزٜق راَــاْٚ ..بكــ ٞايــد ٜٔنككــ ١ٝغ ؿــْٚ ١ٝتٛدــ٘ يبٓــاَٛ َٓ ٤ــ١
َعسف ١ٝددٜد ٠خاي َٔ ١ٝددٍ ايتأزٜق ايد ٜ؟ تكبًٛا اسرتاَ ٞايعاي.59ٞ
 ٫ غو إٔ ايد ٜٔقد تأثس بايٛقع ايطٝاض،ٞ
ٚزاج تأٜٚــٌ ايــٓـ غتــدّ املؿــاط ايػ ؿــٚ ١ٝايطٝاضــ ،١ٝبفعــٌ إي٬قاتٗــا
َٚسْٚتٗــا ٚقــ ٠ٛزَصٜتٗــاٚ ،عــدّ قــبط ايطــٓ ١ايٓبٜٛــٚ ١تــدٜٗٓٚا ،فٓٴطــب يًــٓيب
زٚاٜـــات َٛقـــٛع ١ختـــدّ شتتًـــف ايتٛدٗـــات ايطٝاضـــٚ ١ٝايڀا٥فٝـــٚ .١م تفطـــري
ايؿشَٗٓ ٝا بػهٌ غتدّ ذات ا٭ٖداف.
ايد ٜٔيف عؿس ايٓيب نإ زضاي ١صاٚٚ ،١ٜٚسٝا إهلٝـا ٫ ،ظتـسأ أسـد عًـ٢
اضــتغ٬ي٘ أ ٚتٛظٝفــ٘ أ ٚتأٜٚــٌ آٜاتــ٘ بعٝــدا عــٔ أقٛايــ٘ٚ ،ستهُاتٗــا .فــايٓـ
ايدٜ

نإ َٓكبڀاٜ ،تشسى يف أفـل ايسضـايٚ ١أٖـدافٗاٚ .ذات ا٭َـس بايٓطـب١

٭قــٛاٍ ايسضــٚ ٍٛأسادٜجــ٘ ،فًــِ ٜتكـٛٸٍ عًٝــ٘ أســد عًٓــا ،ؾــساسٚ ،١عًــ ٢زٚ٩ع
ا٭غٗاد ،زغِ مث َٔ ١نرإ عً ٘ٝيف سٝات٘ نُا يف زٚاٜـ ١عـٔ اٱَـاّ عًـ..( :ٞ
ٚقــد نــرإ عًــ ٢زضــ ٍٛا

ؾــً ٢ا

عًٝــ٘ ٚآيــ٘ عًــ ٢عٗــد ٙستــ ٢قــاّ خڀٝبــا

فكاٍ" :أٜٗا ايٓاع قد نجست عً ٞايهراب ،١فُـٔ نـرإ عًـَ ٞتعُـدا فًٝتبـٛأ
َكعـــدَ ٙـــٔ ايٓـــاز" .ثـــِ نـــرإ عًٝـــ٘ َـــٔ بعـــدٚ .)ٙبايفعـــٌ تكـــاعف ايسٚاٜـــات

 - 59ا٭ضتاذ ض ّ٬ناظِ فسز.
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املٛقٛع ١بعد ٚفاتٜ٘ ،ػٗد يريو َا قُت٘ املٛضٛعات اذتدٜج ١ٝبي تكـاعٝفٗا
َٔ زٚاٜات ،ظتايف بعكٗا ايهتاإ اذتهٚ ِٝايعكٌٜٓٚ ،طب يًسضَ ٍٛـا عتـط
َٔ َهاْتٜ٘ٚ ،طت ف بػ ؿ٘.
فٛقع ا٭سادٜحْٚ ،طبتٗا يًٓيب ايهس ِٜبعد ٚفات٘ ،نإ إٜـراْا بتٛظٝـف
ايــٓـ ايــد ٜيغاٜــات ضٝاضــٚ ١ٝأٖــداف َرٖبٝــٚ ١يا٥فٝــٚ ،١قــد اشداد ٚقــعٗا
يسدٜـا نًُـا ابتعــدٚا عـٔ شَـٔ ايــٛس ،ٞفؿـازت ايسٚاٜـات املٛقــٛع ١عبـأ عًــ٢
ايد .ٜٔثِ تأت ٞستٓ ١أخباز اٯساد ايـف غايبـا َـا ٜهـ ٕٛايـساٚ ٟٚاسـداٚ ،يـٝظ
مثَ ١ا ٜدٍ عً ٢ؾش ١ؾـدٚزٖا ضـ ٣ٛثكـ ١ايسدـايٝي بـ٘ٚ .ايٛثاقـ ١مبعٓـ ٢ؾـدم
ايٓكٌ  ٫تهفَ ٞا مل ٜهٔ ايسا ٟٚقابڀاٚ ،اعٝاَ ،ـدزنا يهـ ّ٬ايسضـ،ٍٛ
 ٫ضـُٝا إٔ أغًــب ايٓكــٌ ْكـٌ بــاملعٓٚ ٢املكــُ ،ٕٛفهٝـف ْتشــس ٣ايؿــش ٝعــٔ
املٛقٛي بي نِ نبري َٔ زٚاٜـات اخـتًط فٗٝـا ايؿـشٚ ٝايكـعٝف؟ .عًُـا إٔ
ايسدــايٖ ٞــ ٛاٯخــس َتشٝٸــص يڀا٥فتــ٘ ٚتٛدٗــ٘ ايطٝاضــ ،ٞفهٝــف ْكــُٔ عدايــ١
تٛثٝكات٘ ،دسسا ٚتعد.٬ٜ
هٔ ا٫ضتػٗاد بأ ٍٚسدٜح ٚظف ضٝاضـٝاَ ،ـا زٚا ٙأبـ ٛبهـس َٓفـسدا،
ٜــ ّٛايطــكٝفٚ ،١قــد ادتُــع ا٭ْؿــاز ٚاملٗــادس ٕٚذتطــِ ارت٬فــ ،١قــاٍ :صع ـ
زضــ ٍٛا

ٜكــ" :ٍٛا٭ُ٥ــَ ١ــٔ قــسٜؼ" .فشطــِ بٗــرا اذتــدٜح َعسنــ ١ارت٬فــ١

يؿـــاط قـــسٜؼ حتدٜـ ـدا ،بعـــد إٔ أخـــسز ا٭ْؿـــاز َـــٔ دا٥ـــس ٠ايتٓـــافظ ،زغـــِ
َهــاْتِٗٚ ،اٖتُــاّ ايــٓيب ايهــس ِٜبٗــِ .فًــِ ٜــٛفڇ بأســد نُــا أٚؾــ ٢بٗــِ،
تهس ا يتكشٝاتِٗٚ ،ؾدم ْٛاٜـاِٖٚ ،ثكًـِٗ اٱ ـاْٚ ٞايعًُـ .ٞيهـٔ ايـٓـ
ايد ٜضًڀٖ ١ا ،١ً٥ؾـفعِٗ داْبـا ،عٓـدَا قًـب َـٛاش ٜٔايكـ ٣ٛيؿـاط قـسٜؼ
بعــد َباٜعــ ١عُــس بــٔ ارتڀــاإ ٭بــ ٞبهــس .ثــِ عبــأ ارتًٝفــ ١ا٭ ٍٚاملطــًُي يف
سسٚإ ايـسد ،٠إضـتٓادا يسٚاٜـات ،اعتـ ت َٓهـس ايصنـاَ ٠ستـدا ،فكتًـِٗ ٖٚـِ
ٜػٗد ٕٚإٔ  ٫إي٘ إ ٫ا ٚ ،بعكِٗ نـإ ٜؿـً ،ٞسُٓٝـا استـصٚا زأضـ٘ٚ .ايكـّٛ
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مل ٜٓهسٚا ايصنا ٠بٌ زفكٛا تطًُٗٝا هلٔ زمبا حتف ا عً ٢خ٬فت٘ غ ؿـٝا،
ٚٚشعٖٛا بي فكسا ِٗ٥نُا تك ٍٛا٭خبـاز .فـأزاد أبـ ٛبهـس بٗـرا اٱدـسا ٤تجبٝـ
ضًڀت٘ ايطٝاضٚ ،١ٝاْتصاي اعرتاف عاّ س٬فت٘ َٔ قبٌ مجٝـع املطـًُي ،فًذـأ
يًسٚاٜــات يػــسعٓ ١خڀٛتــ٘ٚ ،إ ٫فعكٛبــ ١املستــد عكٛبــ ١أخسٜٚــٚ ١يٝط ـ دْٜٛٝــ:١
( ٳَٚٳـٔٵ ٜٳبٵتٳ ـغڇ غځٝٵ ـسٳ ايڃإڇضٵـًځاّڇ دٹٜٓٶــا فځًځ ـٔٵ ٜٴكڃبٳـٌٳ َٹٓٵ ـ٘ٴ ٳٖٚٴ ـٛٳ فٹــ ٞايڃــآخٹسٳ٠ٹ َٹ ـٔٳ ايڃ ٳاضٹ ـسڇٜٔٳ)،
(ٜٳاأځٜټٗٳــا ايډ ـرٹٜٔٳ آَٳٓٴــٛا َٳ ـٔٵ ٜٳسٵتٳ ـدٻ َٹ ـٓٵهڂِٵ عٳ ـٔٵ دٹٜٓٹ ـ٘ٹ فځطٳ ـٛٵفٳ ٜٳ ـأڃتٹ ٞايًډ ـ٘ٴ بٹكځ ـٛٵّڈ ٜٴشٹ ـبټٗٴِٵ
ٚٳٜٴشٹبټْٛٳ٘ٴ أځ ٹذ ډي١ٺ عٳًځ ٢ايڃ ٴُ ٵَ٪ٹٓٹيٳ أځعٹـصٻ٠ٺ عٳًځـ ٢ايڃهځـافٹسڇٜٔٳ ٜٴذٳاٖٹـدٴٕٚٳ فٹـ ٞضٳـبٹٌٝڇ ايًډـ٘ٹ ٳٚيځـا
ك ٴٌ ايډً ٹ٘ ٴ ٜٵ٪تٹ ٝٹ٘ َٳـ ٵٔ ٳٜػٳـا ٴٚ ٤ٳايًډـ ٴ٘ ٚٳاضٹـ ٷع ٳعًٹـِٝٷ) .بـٌ يف اٯٜـ١
و ځف ٵ
ٳ ٜٳافڂ ٛٳٕ ځي ٵ ٛٳَ ځ ١يځا ٹ ٥ڈِ ٳذ ٹي ځ
ايتايْ ١ٝفٚ ٞاق يًعكٛب ١ايدْ ،١ٜٛٝسٝـح تهـسزت ايـسدٜٓٚ .٠بغـ ٞعـدّ ٚقٛعٗـا
ثاَْ ١ٝع ٚدٛد عكٛب ١دْ( :١ٜٛٝإٕ اير ٜٔآَٓٛا ثِ نفسٚا ثِ آَٓـٛا ثـِ نفـسٚا ثـِ
اشدادٚا نفسا مل ٜهٔ ا

يٝغفس هلِ  ٫ٚيٗٝد ِٜٗضب.)٬ٝ

يهــٔ أخڀــس تٛظٝــف يًــد ٜٔيؿــاط ايطٝاضــَ ،١ــا قايــ٘ ارتًٝفــ ١ايجايــح
عجُإ بٔ عفإ ،إبإ ايفتَٓ( :١ـا نٓـ ٭خًـع زدا ٤ضـسبًٓ ٘ٝا ) .سٝـح اعتـ
ارت٬فــٚ ١اذتهــِ أَــسا إهلٝــاٚ ،زدا ٤ضــسبً٘ ا
عًٝــ٘ َعرتقــا عًــ ٢ا

تعــاىل إٜــا ،ٙفٝهــ ٕٛاملعــرت

تعــاىلٖٚ ،ــرا قُــ ١ايتصٜٚــس ايــدٚ ، ٜأٚق ـ َؿــادٜل

تٛظٝف ايد ٜٔيؿاط ايطٝاض .١فعجُإ دا٤ت ب٘ ايػٛزٚ ،٣يٝط خ٬فتـ٘ أَـسا
إهلٝــا .فًــِ ٜعبــأ بهَ٬ــ٘ ايجــٛازٚ ،زفكــٛا َٓڀكــ٘ ايجٝــٛقسايٚ ،ٞفــ ِٗٝؾــشاب١
زض ٍٛا  ،فاْتٗ ايجٛز ٠بكتً٘.
ٖٚهـــرا َازضـ ـ ايسٚاٜـــات ضـــًڀتٗا يف غـــسعٓ ١ضـــًٛى ارتًفـــاٚ ،٤قُـــع
املعازقــ ١يف عٗــد ايــدٚيتي ا٭َٜٛــٚ ١ايعباضــ .١ٝفتشٛي ـ َُٗتٗــا َــٔ َكــاَي
زضــايٚ ١ٝدٜٝٓــ ١إىل ْؿــٛف ضٝاضــ ١ٝبًبــاع د ٜـ  .ثــِ اضــتُس ايــٓـ ًٜعــب دٚزا
خڀريا يف تصٜٚس ايٛعٚ ،ٞتكً ٌٝايسأ ٟايعاّٚ .إشداد تػـبح ايڀـسفي بايسٚاٜـات
يتعكٝد َٛقفُٗا ،نًُا ؾعٸدت ايطًڀ َٔ ١هلذتٗا قد املعازقـ .١خاؾـ ١بعـد
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َعسن ١ؾفي ٚتـٛيَ ٞعاٜٚـ ١ارت٬فـ ،١سٝـح غـٔ ءًـ ١عداٝ٥ـ ١يتػـ ٜ٘ٛصعـ١
اٱَــاّ عًــ ٞمبطــاعد ٠بعــض زٚا ٠اذتــدٜح يًڀعــٔ بؿــدقٝت٘ٚ .إداْــَٛ ١قفــ٘ َــٔ
خ٬ف ١أب ٞبهس ،ايف ر بإمجـاي ايؿـشاب .١فُعاٜٚـ ١بـٔ أبـ ٞضـفٝإ ٖـ ٛأٍٚ
َــٔ ٚظچــف ايــد ٜٔرتدَــ ١ايطٝاضــ ١ٝعًٓــا ٚبػــهٌ زصــَ ،ٞــٔ خــ ٍ٬ايتــٓ ري
ايهٚ َٞ٬ايفكٗٚ ٞتسٜٚض ايعكٌ ،مبطاعد ٠ايتأٚ ٌٜٚايسٚاٜات املٛقـٛع ١ايـف
اْتػست يف عٗد.ٙ
ثـــِ اغـــتدت اذتـــسإ ايهَٝ٬ـــ ،١فُٝـــا بعـــد ســـ ٍٛسصَـــَ ١فـــاٖ ِٝتـــستبط
بايعكٝــد ٠اٱضــ ،١َٝ٬نــادت ٚايتفــٜٛضٚ ،اٱزدــاٚ ،٤ايعــدٍٚ ،اٱَاَــ ١ايــف
استًــ ا٭ٚيٜٛـــ ،١فتٓـــاٚيٛا مجٝـــع غـــْٗٚ٪ا ،غـــسٚيٗا ،غـــسعٝتٗا ،يف ستاٚيـــ١
يتأضٝظ ْ س ١ٜإض ١َٝ٬يف ايطًڀٚ ١اذتهِ .فاضتدعٛا ارتـ٬ف ا٭ ٍٚيتشـسٟ
اذتكٝكٚ ١نٝف ١ٝتأؾـَ ٌٝبـدأ دٜـ ذتُاٜـ ١غـسعٝتٗا ،بعـد َٛدـ ١غـو عٓٝفـ١
اتُٗ ـ ارتًفــا ٤ايساغــد ٜٔباغتؿــاإ ارت٬فــ .١فــاعت ا ٫ــا ٙايط ـ اٱمجــاي
سذ ١غسعًَ ١ٝصَ ١مبٛدـب زٚاٜـ ١عـٔ ايسضـ٫( :ٍٛ

تُـع أَـف عًـ ٢قـ٬ي،)١

٫ٚشَ٘" :ارتسٚز عً ٢امجـاي ا٭َـ ١خـسٚز عًـ ٢ايـدٖٚ ."ٜٔـ ٛتٛظٝـف آخـس يًـدٜٔ
يؿاط ايطٝاض .١فًٝظ نايٓـ ضًڀ ١قادز ٠عً ٢ءا ١ٜغسع ١ٝارت٬فـٚ ١قُـع
املعازقٚ .١ذٖب ايػٝع ١إىل تأضٝظ ْ س ١ٜيف اذتهِ تك ّٛعً ٢ايٓـ ٚايتعٝي
يف َكابٌ ْ سٜف ايػٛزٚ ٣إمجاي ا٭َ .١ف ١ٜ٫ٚ ٬٭سدٚ ،فـل املٓڀـل ايطٝاضـٞ
ايػــٝع ،ٞمل ٜــٓـ ايبــاز ٟتعــاىل عًٝــ٘ بهاَــٌ َػ ؿــات٘ ،بٛاضــڀ ١ايسضــٍٛ
ايهسٚ .ِٜنإ دي ًِٗٝزتُٛع ١زٚاٜات عٔ ايسض ٖٛٚ ،ٍٛأٜكا تٛظٝـف ٚاقـ
يًد ٜٔيؿاط ايطٝاض .١فه ٬املرٖبي ايط ٚايػٝع ،ٞتأضٝظ ضٝاض ،ٞقـاّ
ابتــداٚ ٤اضــتُسازا عًــ ٢تأٜٚــٌ اٯٜــاتٚ ،زؾــٝد زٚا٥ــ ٞتساثــ ٫ ،ٞهــٔ ادتــصّ
بؿشت٘.
ٚبٗــــرا ٜتكــ ـ إٔ ايتأؾــــ ٌٝايٓ ــــس ٟيػــــسع ١ٝارت٬فــــٚ ١اٱَاَــــ ١نــــإ
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تسانُٝا ،ع ايكس ٕٚا٭زبع ١ا٭ٚىل .يعدّ ٚدـٛد َسدعٝـ( ١آٜـ ١أ ٚزٚاٜـ )١حتطـِ
ايٓــصاي آْــراىٚ .مل عتــتر أســد بــٓـ ؾــسَ ٜــٔ نتــاإ أ ٚضــٓ ١عًــ ٢غــسع١ٝ
خ٬فت٘ٚ .ازتهص ايڀسفإ ملبدأ ايكسبَ ٢ـٔ زضـ ٍٛا  .فـاستر اٱَـاّ عًـ ٞعًـ٢
املٗــادس ٜٔبــٓفظ املبــدأ ايــر ٟاستذــٛا بــ٘ عًــ ٢ا٭ْؿــاز ،باعتبــاز ٙا٭قــسإ إىل
ايــٓيب ،فكــ ٬عــٔ َهاْت ـ٘ٚ ،ضــابكت٘ يف اٱضــٚ ،ّ٬دٗــٛد ٙاملتٛاؾــً ١رتدَــ١
ايسضــاي .١فهــإ ايڀسفــإ بــأَظ اذتادــ ١٭ ٟديٝــٌ ٜــدعِ غــسعٝتُٗاٚ ،عــدّ
ا٫ستاز بآ ١ٜأ ٚزٚا ١ٜؾسعت ١دي ٌٝعدّ ٚدٛدُٖا .بٌ ايجاب تازغتٝا يد ٣ايػٝع١
ٚايطٓ ١إٔ ايسضَ ٍٛات ٚمل ٜهتب نتابا ؾـسعتا بػـإٔ ارت٬فـٚ .١دخـٌ عًٝـ٘
عُــ٘ اي عبـــاع ٚعًــ ٞبـــٔ أبــ ٞيايـــب يف َسقــ٘ٚ ،مل ٪ٜنـــد هلُــا غـــ٦ٝا ســـٍٛ
َطتكبًُٗا ايطٝاض .ٞفايٓصاي سٛهلـا نـإ ضٝاضـٝاٚ ،نـإ َٛقـف اٱَـاّ عًـٞ
َٔ خ٬ف ١أب ٞبهس ضٝاضٝا أٜكا .ثِ دا٤ت ايٓؿٛف فُٝا بعد يتـدعِ غـسع١ٝ
ٖرا ايڀسف ٚذاى .فارت٬ف ١مل تتأضظ عًـ ٢أديـ ١دٜٝٓـٚ ١عكدٜـ ،١بـٌ دـا٤ت يف
َسسً٫ ١سك ١يتعصٜص غسعٝتٗا ،فهاْ اضتذاب ١ضٝاض ١ٝبًباع دٚ ٜغسع.ٞ
فًُـــا اضـــتدعٛا ارتـــ٬ف ا٭ ٍٚفُٝـــا بعـــد يتشـــس ٟغـــسعٝت٘ ،ناْــ ٖـــرٙ
اذتكٝكــ ١غاخؿــ ١أَــاَِٗ ،فتــدازنٛا ا٭َــسْٚ ،ػــب ضــبام ستُــ ّٛملسانُــ١
غٛاٖد ٚتأ٬ٜٚت يـدعِ غـسع ١ٝأسـدُٖا ٚايڀعـٔ بـاٯخس ،يعـدّ ٚدـٛد ْؿـٛف
ؾــس . ٜفب ـدأ ؾــساي َسٜــس ســَ ٍٛؿــادٜل اٯٜــات ،يــرا تعــددت أضــباإ ايٓــصٍٚ
يًتُــاَٖ ٢ــع اهلــدف ايطٝاضــٖٚ .ٞــرا أســد َؿــادٜل تٛظٝــف ايكــسإٓ يؿــاط
ايطٝاض .١ثِ دتأٚا يًسٚاٜات ،بعد إٔ خٝب ايهتاإ ايهس ِٜآَاهلِ يف اذتؿٍٛ
عً ٢دي ٌٝقڀع ٞدـاشّ ؾـس . ٜفاضـتديٛا مبـا ٖـ ٛؾـسَ ٜـٔ زٚاٜـات ايفكـا،ٌ٥
ٚتأ ٜٚـٌ َــا ٖــ ٛظــاٖس بػــهٌ عتطــِ ايٓــصاي .إ ٫إٔ ايسٚاٜــات أٜكــا مل حتكــل
ناَــٌ أٖــدافِٗ ،يعــدّ ٚدــٛد زٚاٜــات ؾــسعتَ ١عــرتف بٗــا َــٔ قبــٌ ايڀــسفي،
فذا ٤دٚز ٚقع أسادٜح ايفكاٚ ٌ٥املجايـب ،فبـدأ املـأشم ايـدٚ ، ٜتٗـاٚت ايكـِٝ
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ايسضايٚ ،١ٝنچسع ايٓـ ايد ٜرتدَ ١ايتٛدٗات ايطٝاض ،١ٝفاْتػست شتتًف
أسادٜـــح ايهساَـــات ٚايفكـــا ،ٌ٥نشـــدٜح٫ :

تُـــع أَـــف عًـــ ٢قـــ٬ي،١

ٚســدٜح ايعػــس ٠املبػــس ٜٔبادتٓــٚ ،١ســدٜح خــري ايكــس ٕٚقسْــ ٞثــِ َــا ًٜٝــ٘...
ٚسدٜح ايفسق ١ايٓادٚ ،١ٝأسادٜح ايفكا ٌ٥ايف ظٗست فذأ ٠بعد َ ١ٜ٫ٚعا،١ٜٚ
ثـــِ تؿـــاعدت ٚتـــري ٠ايٛقـــع ابتـــداَ ٤ـــٔ ايكـــسٕ ا٭ ٍٚاهلذـــس .ٟفكـــر ايـــرتاخ
با٭ناذٜب ٚايٛقعٚ .زاج ايٓـ ًٜعب دٚزا ضًبٝاٜٚ ،ػسعٔ ضٝاضـات َٓشسفـ،١
ٚضًٛنا خاي٦ا.
يف ظٌ ٖرا ايٛقع ٚدد ايػـٝع ١أْفطـِٗ أَـاّ َطـٚ٪يٝتي ،ا٭ٚىل :حتؿـي
ايراتٚ ،تعُٝل اٱ إ بعكا٥ـدِٖ ،ناٱَاَـٚٚ ،١دـٛإ ايـٓـ عًـ ٢اٱَـاّ َـٔ
قبٌ ايٓيبٚ .ايجاْ :١ٝزد غبٗات ايطًڀٚ ،١تفهٝو أديتِٗ س ٍٛغـسع ١ٝارت٬فـ.١
فٛظفٛا شتتًف ايسٚاٜات يدعِ آزا ْٚ ِٗ٥سٜاتِٗ ،أض ٠ٛسؿ َِٗٛايطٝاضـٝي.
فه ٬ايڀسفي نإ َتٛزيا يف ءـ ٢ايطـبام ملسانُـَ ١ـا ٜعـصش غـسع ١ٝأسـد
أيساف ايؿساي ا٭ .ٍٚبٌ مل ٜهتفٛا بايسٚاٜات ٚدخً عً ٢ارتط نـٌ ٚضـاٌ٥
ايتكًٚ ٌٝتصٜٚس ايـٛع .ٞفتذـد ارتسافـات ٚايهساَـات ٚا٭سـ ّ٬ساقـس ٠قـُٔ
َسانُ ١ايػٛاٖد ،يتعُٝل إ إ ايٓاع ايبطڀا ٤بعكٝدتِٗ.
ٚيف خڀــ ٠ٛيتعصٜــص غــسع ١ٝاٱَــاّ عًــ ٞبارت٬فــ ١ذٖــب ايػــٝع ١إىل تأضــٝظ
ْ سٜـ ١ناًَــ ١ســ ٍٛاٱَاَـٚ ١غــسٚيٗا َٛٚاؾــفاتٗاٚ ،ظفـٛا يتأؾــًٗٝا َكــ٫ٛت
َٚفاٖ ِٝدٚ ١ٜٝٓن ،١َٝ٬نُـا ْ چـسٚا ملٓ َٛـَ ١فـاٖ ِٝتعصشٖـا ،نايعؿـُ،١
ٚايٜ٫ٛــٚ ،١عًــِ اٱَــاّٚ ،اَتــداد عؿــس ايــٓـٚ ،ايغٝبــ .١فتذُع ـ يــد ِٜٗأديــ١
عكًٝــْٚ ١كًٝــ ١تــدعِ غــسع ١ٝاٱَاَــٚ .١نــإ يبٝعٝــا يف ظــٌ ضــبام ستُــ ّٛعًــ٢
غــسع ١ٝاٱَاَــ ١يف َكابــٌ ارت٬فــ ،١يهٓــ٘ ٚيــد اْكطــاَات ســاد ٠بــي ايػــٝع١
أْفطـــِٗ ،فتعـــددت ايفٹــسٳم ايػـــٝع ١ٝعــ ايتـــازٜقٚ ،ذٖـــب غ٬تٗـــِ إىل أضـــڀس٠
زَـــٛشِٖ يف خڀـــ ٠ٛيتعصٜـــص عكٝـــد ٠ايػـــٝع ١بٗـــِٚ .تعُٝـــل زٚج ا٭َـــٌ عٓـــدِٖ،
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ٚتعٜٛض ْفط ٞيً طا٥س ايطٝاضٚ .١ٝقُإ ايٓذا ّٜٛ ٠ايكٝاَ ،١د ٕٚغريِٖ.
بٗرا ٜتك سذِ تأثس ايـد ٜٔبايطٝاضـٚ ،١ؾـشَ ١ـا ْكًتـ٘ أْـ عـٔ ايػـاعس
ٚاملفهــس ايطــٛز ٟأدْٚــٝظ" .إٕ اٱضــ ّ٬قــد اْتٗــ ٢نــد ٜٔزضــاي ٞذت ــٚ ١فــا٠
ايسض ٍٛايهـسٚ ،ِٜحتـٛٸٍ اىل دٜـٔ َؿـًش ،١قابـٌ يًتٛظٝـف ضـًڀٜٛا" .فايڀـابع
ايعبادٚ ٟايسٚس ٞيًد ٜٔتػبع بايبعـد ايطٝاضـٚ ،ٞرـاَٖ ٢ـع تٛدٗـات ا٭يـساف
املتؿازع ١عًـ ٢ايطـًڀ ،١بعـد ستاؾـس ٠فٗـِ ٚتفطـري ايهتـاإ ايهـسَٓٚ ،ِٜـع
ايتعاَــٌ َــع آٜاتــ٘ َباغــس ،٠فــتشهِ ايــٓـ ايجــاْ( ٞزٚاٜــات ،أقــٛاٍ املفطــسٜٔ
ٚامل٪زخي ،آزا ٤ايفكٗا )٤بفِٗ ٚتأ ٌٜٚايٓـ ا٭( ٍٚاٯٜات)ٚ .سذب ايٓـ ايجاْٞ
ايٓـ ا٭ َٔ ٍٚخ ٍ٬تفطريٚ ٙإعاد ٠نتابت٘.
َٚا شاٍ ايتٛظٝف ايطٝاض ٞيًدٜ ،ٜٔتذً ٢ع ؾٝغ شتتًف ،١ناذتسنات
اٱضــ ،١َٝ٬مبــا فٗٝــا اذتسنــات ايتهفريٜــٜ٫ٚٚ ،١ــ ١ايفكٝــ٘ .إقــاف ١يًتــٓ ري
ايفكٗــٚ ،ٞايفهــس اٱضــ َٞ٬اذتسنــٚ .ٞضــبك٘ ا٭سهــاّ ايطــًڀاْٚ ،١ٝتبــادٍ
ايػسع ١ٝبي ايطًڀإ ٚايفك ٘ٝيف عٗد ايدٚيتي ايعجُاْٚ ١ٝايؿف.١ٜٛ
إٕ ضــبب ايؿــساعات ايڀا٥فٝــٚ ١ايرتاغــل ايعكٝــد ٟايٝــ ،ّٛزٚاٜــات ٚنتــب
ظٗست بعد سكب ١ارتًفا ٤ايساغدٚ ،ٜٔاضتُست بايرتانِ خـ ٍ٬ايكـس ٕٚا٭زبعـ١
ا٭ٚىل  ...زٚاٜات أعادت تؿٜٛس ارت٬ف ا٭ ٍٚبػهٌ غتدّ َؿاذتٗا ايڀا٥فٝـ١
ٚاملرٖبٝــٚ .١مل ٜبــل أَآَــا يسٜــل يٓكــد ايــرتاخ َٚعسفــ ١اذتكٝكــ ١ضــ ٣ٛايكــسإٓ،
ٚايؿش ٝاملتفل عً ٘ٝبي ادتُٝع َٔ ضٓ ١ايٓيبٚ ،ايعكٌ.
ٜٓبغ ٞايتُٝٝص بي تٛظٝف ايد ٜٔيؿاط ايطٝاضٚ ،١ٝايفٗـِ ايـد ٜاملتذـدد.
تٛظٝــف ايــدٜ ،ٜٔطــتغٌ ايــٓـ ايــد ٜيتصٜٚــس ايــٛع ،ٞخدَــ ١٭ٖدافــ٘ ٚغاٜاتــ٘.
فًٝذأ يتأ ٌٜٚاٯٜات أ ٚا٫ضتعاْ ١بكسا ٔ٥خازدٚ ١ٝزٚاٜات ْب ١ٜٛيتهسٜظ ايـٓـ
ايكسآْ .ٞخاؾـ ١اٯٜـات املڀًكـ ١سُٓٝـا عتتهـس َؿـادٜكٗا .نُـا يف آٜـ( :١إڇْٻُٳـا
ٳٚيٹـٝټهڂِٴ ايًډـ٘ٴ ٚٳزٳضٴــٛيڂ٘ٴ ٚٳايډـرٹٜٔٳ آَٳٓٴــٛا ايډـرٹٜٔٳ ٜٴكٹُٝٴــٕٛٳ ايؿٻـًځا٠ځ ٚٳ ٴ٪ٜٵتٴــٕٛٳ ايصٻنځــا٠ځ ٳٖٚٴـِٵ
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نعٴٕٛٳ) .فٝفچطس ايٜ٫ٛـ ١بايطـًڀ ١زغـِ تعـدد َعاْٗٝـا يغٜٛـا ،فٗـ ٛتفطـري يغـٟٛ
زٳا ٹ
اْتكاٜٚ .ٞ٥تشٝص سُٓٝا ٜكتؿس َؿـادٜل ايـر ٜٔآَٓـٛا بػـ ـ أ ٚعـد ٠أغـ اف.
ٜٚكؿَ ٞا عداِٖ ،زغِ إي٬م اٯٚ ،١ٜبٗرا ٜتٛفس عً ٢دي ٌٝقسآْ ٞغتدّ ٖدف٘
ايطٝاضـــ ،ٞخاؾـــ ١عٓـــدَا ٜهـــٖ ٕٛـــ( ٛايفكٝـــ٘ َـــج )٬ايٛزٜـــح ايٛسٝـــد يتًـــو
املؿــادٜل بعـــد ٚفـــاتِٗ .نُــا بايٓطـــب ١يًفكٝـــ٘ ٚا٭ُ٥ــ .١أ ٚنػـــسر ايكسٜػـــ١ٝ
بايٓطــب ١يًطــٓ .١فــ ٬عتــل ٭ســد ايتؿــد ٟيًطــًڀٚ ١فكــا يهــ ٬املــرٖبي َــا مل
تتــٛفس فٝــ٘ ايػــسٚر املتكدَــٖٚ .١ــرا أســد َؿــادٜل ايتٛظٝــف ايطٝاضــ ،ٞخــازز
أياز ٙايد. ٜ
َٚجًــٗا آٜــٜ( :١ٳاأځٜټٗٳــا ايډـرٹٜٔٳ آَٳٓٴــٛا أځيٹٝعٴــٛا ايًډـ٘ٳ ٚٳأځيٹٝعٴــٛا ايسٻضٴــٍٛٳ ٚٳ ڂأ ٵٚيٹــ ٞايڃـ ځأَٵسڇ
َٹـ ـٓٵهڂِٵ) ،ايـــف نسضـ ـ ياعـــَ ١ڀًـــل أٚيـــ ٞا٭َـــس ٚفكـــا يًُـــراٖب ايطـــٓ.١ٝ
ٚخؿٛف ا٭ٜٛٓ َٔٚ ١ُ٥إ عِٓٗ َٔ ايفكٗا ٤عٓد ايػـٝع .١بُٓٝـا اٯٜـ ١ايهس ـ١
َڀًك ١مل ترنس أَ ٟؿدام.
ٖٚهـرا ظتــس ٟتصٜٚـس ايــٛعٚ ٞايًعــب عًـَ ٢ػــاعس ايٓــاع َـٔ خــ ٍ٬تأٜٚــٌ
اٯٜــات املڀًكــ ،١فتذــد ايؿــساي عًــ ٢أغــد ٙســَ ٍٛؿــادٜكٗآٖٚ ،ــا ٜــأت ٞدٚز
ايسٚاٜات املٛقٛع ١نكسا ٔ٥تؿسف اٱي٬م ملؿادٜل ستدد .٠يهٔ ملـاذا ٜبكـ٢
ايٓاع يف دٚاَ ١ايتأٜٚـٌ إذا ناْـ اٯٜـ ١تكؿـد غ ؿـا أ ٚأغ اؾـا ستـددٜٔ؟
أيٝظ ٖرا خ٬ف ذتهُ ١ا

تعاىل؟.

ٚأَا ايفِٗ ايد ٜاملتذدد ،ف ٝتًف دٖٛسٜا عٔ ايتٛظٝف ايطٝاض ٞيًـد.ٜٔ
ٜ ٖٛٚع  :فٗـِ ايـدٚ ٜٔفـل َكاؾـدٚ ٙغاٜاتـ٘ ٚأٖدافـ٘ ،فٝتـأثس فُٗـ٘ بـاي سٚف
ايصَاْٚ ١ٝاملهاْ ١ٝنٜٛ ٞانب تڀٛزات ايعؿس ٚسادات ايصَإ .فآيٝات ايفِٗ
ايــد ٜختتًــف ،فــ ٬تصٜٚــس  ٫ٚرٜٛــ٘ ،بــٌ دزاضــَٛ ١اقــٝع ا٭سهــاّ ايػــسع١ٝ
يًتأنـد َــٔ اضـتُساز فعًٝتٗــا ايـف ٜتٛقــف عًٗٝـا فعًٝــ ١ذات اذتهـِ ايػــسع.ٞ
ٚايتُٝٝص بي املٛاقٝع املڀًكٚ ١املكٝد ٠أ ٚاودد ،٠ملعسف ١فعً ١ٝأسهاَٗا .أَ ٚـا
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ٜطــُ ٢اؾــڀ٬سا :ايتُٝٝــص بــي ايككــاٜا اذتكٝكٝــٚ ١ارتازدٝــ .١نُــا بايٓطــب١
وازب ١أٌٖ ايهتاإ ،سٝـح اذتهـِ ْـاظس إىل زتُٛعـ ١املػـسني اوـازبي
يف شَٔ ايسضـايٚ .١يـٝظ يـ٘ إيـ٬م خـازز تًـو ايفـرت .٠فػـسي٘ اذتسابـٚ ،١سسابـ١
ايـدٚ ٜٔاي سضـاي ١سؿـسا .فاملـا٥ص بُٗٓٝـا نـبري دـدا .أ ٚإعـاد ٠ايٓ ـس يف أسهـاّ
املرياخ ،أ ٚايعكٛباتٚ ،يسم تٓفٝر اذتدٚد ٚايكؿاف.
فُكازبتو بي ٖرا ايسأٚ ٟزأ ٟأدْٝٚظَٛ ،فك ١ددا ٫ٚ .ضتتاز ض ٣ٛبؿري٠
ْافر٫ ٠نتػاف اذتكٝكٜ ٌٖٚ .١عكٌ إٔ  ٌُٜٗايهتاإ ايهس ِٜعؿيب اذتٝا،٠
ايطٝاضٚ ١ا٫قتؿاد ،ضَ ٣ٛباد ٨عاَ١؟ فٗـ ٛمل ًُٜٗـُٗاٚ ،تسنُٗـا يتڀـٛزات
اذتٝاٚ ٠ساد ١اجملتُعات ٚفل َباد ٨ايد ٜٔاذتٓٝـف .ايدٚيـ ١قـسٚز ٠ادتُاعٝـ،١
تتڀًـب ْؿٛؾــا تٛانـب تڀٛزٖــاٚ ،ايـد ٜٔؾــٝغ ثابتـٜ ١عٝــل سسنتٗـاٖٚ .ــرا ٫
ٜتٓــافَ ٢ــع تؿــد ٟاملطــًُي يتأضــٝظ دٚيــتِٗٚ ،فــل َبــاد ٨ايــد ٜٔاذتهــِٝ
ٚتػسٜعات٘ .يهٔ ايفسم ٚاق .
ايدٜ ٫ ٜٔفس
ٚا٭ْبٝــا ٤زضــ ٍٛا

أسدا ٜ ٫ٚتبٓ ٢غ ؿاٜٚ ،هتف ٞبػـسٚر إ اْٝـ ١ستـدد.٠
يٓــا ،يــرا تــٛف ٢ايــٓيب ايهــسٚ ،ِٜمل ٜــٛفڇ بػــهٌ ؾــسٜ

ٚاق  ٫يبظ ف ٘ٝ٭سد َٔ بعدٖٚ ،ٙرا َتفل عً ٘ٝبي ايػٝعٚ ١ايطٓٚ .١نٌ َا
َٛدــٖ ٠ٛــ ٞزٚاٜــات ايفكــا ٫ٚ .ٌ٥غــو أْٗــا بٛؾــً٫ ١ختٝــاز ا٭ؾــً ٚا٭نفــأ
ٱداز ٠ايدٚيٚ ١اجملتُع املطًِ.
ٚبايتاي ٞأْا أتفل َعو( :إٔ ايٛادب ٜكتكـ ٞإٔ ْڀـ ٟٛنـٌ ؾـشف ايتـأزٜق
راَــاْٚ ..بكــ ٞايــد ٜٔنككــ ١ٝغ ؿــْٚ ١ٝتٛدــ٘ يبٓــاَٛ َٓ ٤ــَ ١عسفٝــ ١ددٜــد٠
خاي َٔ ١ٝددٍ ايتأزٜق ايد ٜ؟).
أَـــا ايـــرتاخ ،فكـــد َصقٓـــاٚ ،مل ْـــسخ ضـــ ٣ٛادتٗـــٌ ٚا٭َٝـــٚ ،١تهـــسٜظ
ارتسافاتٚ ،أضڀس ٠ايسَٛشٚ ،اقؿا ٤ايعكٌ .ف ٬تهتـب يٓـا ْٗكـ ١سكـازَ ١ٜـا
دَٓا ًْٛذ بايرتاخ ٚايتازٜقْٚ ،طتفف املٛت ٢يتطـَ ١ٜٛػـانًٓاٚ ،تكسٜـس َؿـريْا
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ٚزضِ َطتكبًٓا.
ايــد ٜٔعكٝــدٚ ٠غــسٜع .١أَــا ايعكٝــد ٠فٗــ ٞستــدد ٠يف ايهتــاإ ايهــس٫ ِٜ
هٔ

اٚشٖا( :آَٳٔٳ ايسٻضٴٍٛٴ بٹُٳا أڂْصڇٍٳ ڇإيځٝٵ٘ٹ َٹٔ زٻبٿ٘ٹ ٚٳايڃ ٴُ ٵَ٪ٹٓٴـٕٛٳ نڂـٌپ آَٳـٔٳ بٹايًډـ٘ٹ

ٳَٚٳًځا٥ٹهځتٹ ـ٘ٹ ٚٳنڂتٴبٹ ـ٘ٹ ٚٳزٴضٴ ـًٹ٘ٹ يځــا ٴْفځ ـ ٿسمٴ بٳ ـٝٵٔٳ ځأسٳ ـدٺ َٿــٔ زټضٴ ـًٹ٘ٹ ٳٚقځــايڂٛا ضٳ ـُٹعٵٓٳا ٚٳأځيځعٵٓٳــا
ؿريٴ)ٚ .أَا ايػسٜع ،١فٗ ٞقطُإ ،عبادات ،ته ٕٛثاب١
ڂغفڃسٳا ٳْوځ زٳبٻٓٳا ٚٳ ڇإيځ ٵٝوځ ايڃ ٳُ ٹ
يف أسهاَٗــاٚ ،ي٬قــڀساز ٚزفــع اذتــسز فٗٝــا زتــاٍ نــبريٚ .أَــا ايتػــسٜعات
املدْٝــٚ ١ا٫دتُاعٝــٚ ١اذتكٛقٝــ ،١فــ ٬تهــ ٕٛفعًٝــَ ١ــا مل تهــٔ َٛقــٛعاتٗا
فعًٚ .١ٝاذتٝا ٠بعـد  0031عاَـا تكسٜبـا تڀـٛزت تڀـٛزا ٖـا ،٬٥فٝذـب إٔ ٪ٜخـر
نٌ ٖرا بٓ س ا٫عتباز.
ايدٜٔ

سبـ ١زٚسٝـٚ ،١إ ـإ فعًـ ٞبـا

تعـاىلٚ ،قـسٚزَ ٠ـٔ أدـٌ زتتُـع

فاقــٌ ،ختتفــ ٞفٝــ٘ ايسذا٥ــٌٚ ،تطــٛد ٙقــ ِٝايــدٚ ٜٔاٱْطــاْ .١ٝفًــٝظ ايــد ٜٔأدا٠
يًطًڀٚ ١تصٜٝف ايٛعٚ ٞاضتغ ٍ٬ايٓاعٚ .يٝظ نٗٓٚ ٠ٛيكٛضا بايٖ .١ٝـ ٛغـعٛز
عُٝـل بـايٛدٛد ٚع٬قـ ١بـي ارتـايل ٚايهـٚ ٕٛاٱْطـإٚ .تـسابط إْطـاْ ٞعٓــدَا
ٜكٛٸّ ضًٛى ايفسد ٚأخ٬قٜ٘ٚ ،بعح ايڀُأْٚ ١ٝا٫ضتكساز ايٓفط .ٞفايد ٜٔع٬ق١
فسد ١ٜبي ارتايل ٚامل ًٛم ،يهٓٗا ع٬ق ١سكٛزٚ ،غسٚم زٚسَ ٞفعـِ باذتـب
ٚاٱ إ .فايطًٛى ايك ِٜٛدي ٌٝعً ٢ؾدم ايدَٚ .ٜٔػاعس اذتب آٜات٘ ٚد٫٫ت٘.
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مزاوغات الكاىوٌ
 - 61غـــسفٷ نـــبريٷ إٔ أتٛدـــ٘ بأضـــً٦ف يٮضـــتاذ ا٫دٜـــب َادـــد ايغسبـــاٟٚ
اورتّ ٖٞٚ ..أض ١ً٦تدٚز س ٍٛاملسأٚ ٠سكٛقٗاٚ ،ضتٔٴ يف عاّ .ّ٧١٠٢
 أ ٫تعتكــد إٔ اجملتُــع ٚقــٛاْي ايدٚيــ ١تــساٚب يف تــب ســل املــسأ ٠ؾــساس١ٚبػــهٌ َباغــس؟ .بــٌ ٚقــد غــري اي ملــإ ايعساقــ ٞبعــض فكــسات ايدضــتٛز ،مبــا
ٜٴٓاقض سسٜتٗا ٚسكٖٛا اٱْطاْ ..١ٝنشكٗا يف ايٛؾاَ ١ٜج٬ڄ...؟.60
َ سسبـــا بايهاتبـــ ١ا٭دٜبـــٚ ١ايفٓاْـــ ١ايتػـــه ١ًٝٝا٭ضـــتاذ ٠ضـــاز ٠فـــاط
ايدب،ْٞٛ
ٚغهسا ملػازنتٗا يف اذتٛاز َٔ خ ٍ٬أضً٦تٗا املُٗـ ١عـٔ َعاْـا ٠املـسأ،٠
خاؾ ١املسأ ٠ايعساق.١ٝ
أدــد إٔ ايدضـــتٛز ايعساقـــ ٞنـــإ َتطـــسعا أَ ٚكـــڀسا أ ٚزتــ ا يف تبٓـــ٢
قكــاٜا املــسأٚ ٠سكٛقٗــا ،فايغايبٝــ ١ايع ُــَ ٢ــٔ أعكــا ٤دتٓــ ١نتابــ ١ايدضــتٛز
ٚاجملًـظ ايٓٝــاب ٞايــر ٟأقسٖــا ٫ ،تــ َٔ٪عكـٛم املــسأ ٠خــازز املــدْٚات ايفكٗٝــ،١
ٚقـــُٔ قـــٛابط ٚأعـــساف ايعـــادات ٚايتكايٝـــد ا٫دتُاعٝـــ .١فاملساٚغـــٚ ١عـــدّ
ايؿساس ١أَس يبٝع .ٞشتاف ١حتد ٟتًو املدْٚات ٚا٭عساف .بعد ٖ ١ُٓٝاٱضـّ٬
ايطٝاض ،ٞسٝح قاع فسف تٓفٝر َا أقس ٙايدضتٛز ناَ.٬
سكٛم املسأ ٠أقسٖا ايدضتٛز قُٔ ْ اّ د كساي ،ٞتعددٚ ،ٟاٱض،َٕٛٝ٬
(َٔ مجٝع املراٖب)  َٕٛٓ٪ٜ ٫بايد كسايٜ ٫ٚ ،١ٝكس ٕٚيًُسأ ٠أ ١ٜسكـٛم خـازز
زأ ٟايفكٗا ،٤ايكا ِ٥عً ٢سسف ١ٝايٓؿٛفٚ ،عدّ ارتسٚز عً ٢غـسٚيٗاَُٗ ،ـا
ناْ ـ ايكــسٚزات ا٫دتُاعٝــٚ ١ايتازغتٝــٚ .١بك ـ ايٓ ــس ٠ذاتٗــا عــٔ املــسأَ ،٠ــا
داَ َسٜٚـات ايـرتاخ تهـسٸع دْٝٚتٗـاٚ ،ضـًب إْطـاْٝتٗا .تـاز ٠بأضـًٛإ يڀٝـف
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ٚأخــس غــك ،ٞعتُٸًــٗا ٚشز خڀ٦ٝــ ١ايسدــٌ َٓــر آدّٜٚ ،سَٗٝــا بعــدّ اذتهُــ،١
ٚقؿــٛز ايعكــٌ .فأسهــاّ املــسأ ٠تــأثست بعــد عؿــس ايــٛس ٞبتًــو املسٜٚــاتٖٚ .ــٞ
ْ س ٠ذنٛز ٫ ١ٜختـتـ باملطـًُي ٚايعـسإ ،بـٌ ناْـ ايػـعٛإ ا٭ٚزبٝـ ١أغـد
قطــ ٠ٛعًٗٝــاٚ ،مل ٜعرتفــٛا بإْطــاْٝتٗا قبــٌ َــ٦ف عــاّ تكسٜبــا .فهاْــ املــسأ٠
َؿ ـٓٸف ١قــُٔ فؿــ ١ًٝادتــٔ أ ٚامل ًٛقــات ايغسٜبــ .١أٖ ٚدٜــ ١ايــسءٔ ،خٴًكــ
رتدَ ١ايسدٌ ٚغٚ ،ْ٘ٚ٪دطد ٜس ٟٚغٗٛت٘ ٚغبك٘ .يهٓٗا سسزت ٚعـ ٞايسدـٌ
يف ضٝام ايتڀٛز اذتكازْٚ ،ٟافطت٘ يف شتتًف زتا٫ت اذتٝـاٚ ،٠بسٖٓـ عًـ٢
ددازتٗا ٚإْطاْٝتٗا ،مما ٪ٜند ضڀ ٠ٛايـرتاخ ٚايعـادات ٚايتكايٝـد يف تػـهٌٝ
عكٌ املسأ ْٚ ٠س ٠اجملتُع هلا ْ ٖٞٚ .س ٠قاؾـس ٠تتٗـاَ ٣ٚـع نـٌ اْٗٝـاز َعـسيف
ملٓ َٛـــ ١ايكـــ ِٝا٫دتُاعٝـــٚ .١بايتـــاي ٞفـــايٓ س ٠اٱْطـــاْ ١ٝيًُـــسأ ٠تتٛقـــف عًـــ٢
تفهٝو تًو ايعادات ٚايتكايٝد ٚايرتاخْٚ ،كدٖا.
ٜ ٫ت ًــــ ٢اٱضــــ َٕٛٝ٬يف ايطــــًڀ ١عــــٔ َتبٓٝــــاتِٗ ايفهسٜــــٚ ١ايعكٝدٜــــ١
ٚايفكٖٗٚ ،١ٝدفِٗ ا٭ضـاع قٝـاّ دٚيـ ١دٜٝٓـ ،١تتـٛىل تڀبٝـل ايػـسٜع ١اٱضـ١َٝ٬
سسفٝا ٚفكا يفتا ٣ٚفكٗاٚ ،ِٗ٥فس

ٜ٫ٚتِٗ ٚقَُٛٝتِٗ عً ٢ايػـعب .فـٜ ٬عـٕٛ

دٚز ايد ٜٔيف اذتٝـاٜٚ ،٠هسٸضـ ٕٛزٚج اْ٫غـ٬م ٚايتعؿـبٜٚ .طـع ٢اٱضـَٕٛٝ٬
إىل حتكٝل أٖدافِٗ َٔ خ ٍ٬تعد ٌٜايكٛاْي ايطـابكٚ ،١ضـٔ أخـس ٣تتـدازى َـا
م تػــسٜع٘ يف ظــٌ ظــسٚف خــازز إزادتٗــِ .فــَ ٬طــتكبٌ سكٝكــ ٞيًد كسايٝــ١
ٚسكٛم املسأٚ ،٠سس ١ٜايسأٚ ٟايعكٝدٚ ،٠ضٝبك ٢اٱضـٜٓ َٞ٬ـاٚز باْت ـاز فسؾـ٘
قاْ ١ْٝٛيٝكتض عًٗٝاَ ،اداَ تتكايع َع َتبٓٝاتِٗ.
ايطٝاضــ ٞاٱضــٜ ٫ َٞ٬عــرتف بػٹــسع ١سكــٛم اٱْطــإٜٚ ،هتفــ ٞباملــدْٚات
ايفكٗٚ ١ٝفتا ٣ٚايفكٗا ٤يتشدٜد ا٭سهاّ .فڀبٝعـ ٞإٔ تٛادـ٘ سكـٛم املـسأ ٠تسادعـا،
ٚعدّ تب سكٝك ٞهلا َٔ قبٌ املطـٚ٪يي ٚأعكـا ٤اي ملـإ .بـٌ ضـٝعاد ايٓ ـس بأغًـب
قٛاْي املسأ ٠ايطابك ،١نٞتكرتإ يفؾٝاغتٗا َٔغسٜع ١ايفكٗا.٤
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ىساءات خحولة
ٚ - 60عٔ ايدَٚ ٜٔسادع٘ ،املٓاد ٕٚعكٛم املسأٚٚ ٠دٛإ َطاٚاتٗا بايسدـٌ
يف نــجري َــٔ ايككــاٜا ،أ ٫تًشــت أْٗــا ْــدا٤ات خذٛيــ١؟ .فُــا شاٍ زدــاٍ ايــدٜٔ
ٜتشدث ٕٛعٔ دٚز املسأ ٠ايعاًَ ١يف اجملتُع بُٓٝا ٜڀايبْٗٛا بػهٌ ٚبآخس بايتصاّ
بٝتٗاٚ ،إٔ تعهف عًَ ٢دازا ٠شٚدٗاٚ ،اٖ٫تُاّ بأ٫ٚدٖاٚ ،إٔ ختفض ؾٛتٗا
 ْ٘٫عٛز ....ٚ ٚ ٚ ٚ ٠فُاٖ ٛزأٜهِ بٗرا ارتؿٛف؟.61
 ايفك ٘ٝأغد ايتصاَا بايرتاخ،
ٚأدٚات٘ اٱدتٗاد ١ٜقـادز ٠عًـ ٢تـب َسٜٚاتـ٘ ايطـًب ١ٝيف َٛقفٗـا َـٔ املـسأ،٠
فٝٴطكط َٔ سٝح ٜ ٫ػعس ،قبًٝات٘ ايعسفٚ ١ٝايطٝاضٚ ١ٝايٓفطـٚ ١ٝادتٓطـ ،١ٝيف
زتــاٍ اٱفتــا ٤ســ ٍٛقكــاٜاٖا ،فٝڀازدٖــا سُطــ ١أسهــاّ تٴشؿــ ٞأْفاضــٗا،
ٚتطًبٗا سسٜتٗاٜٚ ،كٓٔ سسناتٗاٜ َٔٚ .تؿف نتب زداٍ ايد ٜٔسـ ٍٛاملـسأ،٠
خـــازز املـــدْٚات ايفكٗٝـــٜ ،١كـــسأ فادعـــ ١اٱْطـــاْ ،١ٝفٗـــ ٞيف ْ ـــسِٖ( :عـــٛز،٠
ْاقؿ ،١قاؾس ،٠غٝڀاْ ،١نٔ َٔ خرئٖ عً ٢سـرز ،غـاٚزٚ ٖٔٚخـايف.)ٖٔٛ
ٚأغــٝا ٤نــجريَ ٠عسٚفــ .١يف َكابــٌ ؾــ٬سٝات ٚاضــع ١يًسدــٌ .فهٝــف ٜكــس هلــا
عكٛم خازز آزاٚ ٘٥قبًٝات٘؟.
ايفكٝــ٘ ٜطــعَ ٢ــٔ خــ ٍ٬ايٓؿــٛف ايدٜٝٓــٚ ،١املسٜٚــات ايرتاثٝــٚ ١ايتازغتٝــ١
يكُــع املــسأ ٠داخــٌ َٓصهلــا ،يٝــت ًـ ايسدــاٍ َــٔ إغسا٤اتٗــاٜ ٫ٚ ،ــدخً ٕٛايٓــاز
بطببٗا ...فِٗ ٜ ٫دخً ٕٛايٓاز بطبب تؿسفاتِٗ املػـٚ ،١ٓٝضـًٛنِٗ املٓشـسف،
بٌ ٜدخًْٗٛا بطبب إغساٖ٤ا .فاملسأ ٠أضاضا  ٫سكٛم هلا ،خازز املدْٚـ ١ايفكٗٝـ،١
ٜٚستهــب سسَــ ١ا٫فتــا ٤بغــري عًــِ ،أ ٚا٫عتــدا ٤عًــ ٢ســدٚد ايػــسٜع ١نــٌ َــٔ
ٜػـ ـسٸي هلـــا سكٛقـــا إقـــافَ ١ٝـــٔ ٚســـ ٞإْطـــاْٝتٗا ،ستـــ ٢يف زتـــا٫ت ايفـــساب
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ايتػسٜع ...ٞبٌ أفسشت املسٜٚات ايدٚ ١ٜٝٓايتازغتٚ ١ٝقبًٝات ايفك ١َٛ َٓ ،٘ٝقِٝ
أخ٬قٝــ ،١ته ـسٸع ضــًڀ ١ايسدــٌ ٚتبعٝــ ١املــسأ ،٠فأيبط ـ زٚج ايتبعٝــ ١املڀًكــ١
يباضـا غـسعٝاٚ ،قــُٓ هلـا َكابـٌ عًُــٗا أدـسا ٚثٛابـا  ٫عتؿــ ...٢فشببـ هلــا
ياعتـــ٘ َڀًكـــاٚ ،ايتكشـــب يـــ٘ يـــٚ ،٬ٝعـــدّ ؾـــدٚ ،ٙيـــ ٛناْـ ـ َسٜكـــ ،١أٚ
َٓصعذ ،١أ ٫ ٚتڀٝك٘ ٫ٚ ،تڀٝل قرازتـ٘ٚ .تطـُ يـ٘ نٝفُـا ٜسغـب ٚعتـب ،أٚ
تٓت سٖا أسهاّ ايٓػٛش .فَٗ ٞڀايب ١بهطب ٚدٚ ٙعڀف٘ٚ ،ايتًُـل يـ٘ٚ ،عـدّ
ارتـــسٚز إ ٫بإذْـــ٘ٚ ،عـــدّ ايتشـــدخ َـــع غـــري .ٙإقـــاف ١إىل مجًـــَ ١هسٖٚـــات
ٚستسَات َا أْصٍ ا

بٗا َـٔ ضـًڀإ ،ضـ ٣ٛإزقـا ٤يـسٚج ايفشٛيـ ١ايكاَعـ ١يف

أعُــام ايفكٝــ٘ .أقــف يــريو ا٭عــساف ٚايتكايٝــد ٚايعــادات ايكبًٝــ .١فتذــد ْــازا
ساَ ١ٝتتً  ،٢باْت از شي ١املسأ ،٠سُٓٝا تفسٸر عكٛق٘ ايتعطف.١ٝ
ظتب داُ٥ا ايتػهٝو يف ْٴ ِ ا٭خ٬م يتشس ٟسكٝكتٗا ٚأٖدافٗا ،فُا َـٔ
قـــٛاْي ٚأسهـــاّ قُعٝـــ ١تهـ ـسٸع زٚج ايعبٛدٜـــٚ ١ايڀاقـــٚ ١اْ٫كٝـــاد إ ٚ ٫ـــد
ياْبٗـــا ْ اَـــا أخ٬قٝـــا ٜػـــسعٓٗاٜٚ ،كـــاٜض زٚج ايعبٛدٜـــٚ ١اْ٫كٝـــاد ٚايتبعٝـــ١
بــإغسا ٤ات أخ٬قٝــْ ١ابعــَ ١ــٔ َؿــاط غ ؿــ .١ٝا٭خــ٬م نُــا تكــٛٸّ ضــًٛى
اٱْطإ تكتٌ ٚع ٘ٝأسٝاْاٚ ،تكُع زٚج ايتُسٸد ٚاملڀايب ١عسٜت٘ ٚسكٛق٘ .فعٓـدَا
ٜؿف خڀاإ ا٭خ٬م املسأ ٠بأْٗا "زعتاْـٚ ١يٝطـ قٗسَاْـ٘" .فٛؾـف٘ ملػـاعسٖا
ؾــش ، ٝيهٓــ٘ ٜه ـسٸع قــعفٗا ٚعــدّ قــدزتٗا عًــ ٢حتــد ٟايسدــٌ ٚإزادتــ٘،
فٝصعصي ثكتٗا بٓفطٗا  ٫غعٛزٜا.
يكــد تــأثست ا٭سهــاّ ايفكٗٝــ ١ســ ٍٛاملــسأ ،٠ا٭عــِ َــٔ ايٛدــٛإ ٚاذتسَــ،١
بٛاقــع املطــًُيٚ ،عــادتِٗ ٚتكايٝــدِٖ ،فتؿــٛز إٔ خــسٚز ايطــٝد ٠عا٥ػــ ١شٚدــ١
ايٓيب ايهس ِٜوازب ١اٱَاّ عً ،ٞعُك ايٓ س ٠ايطًب ١ٝيًُسأ ٠سداڄ اْعهط
تًو ايٓ س ٠عًٚ ٢اقع ايفك٘ ايػـٝع ٞيف زتـاٍ اٯداإ ٚايفكـا ،ٌ٥ايـف غـهً
بٓ ١ٝا٭خ٬م يف أدإ املـسأ .٠نــ"غاٚزٚ ٖٔٚخـايف" ،"ٖٔٛنـٔ َـٔ خريٖـٔ عًـ٢
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سرز"" ،ايٓطاْ ٤اقؿات ايعك."ٍٛ
فــ ٬اْؿــاف يًُــسأٚ ٠سكٛقٗــا يف ظــٌ َــدْٚات فكٗٝــ ١داَــد ٠مل

ــدد َــٔ

َٓاٖذٗا ٚأؾٛهلاٚ ،فُٗٗا يدٚز املٛقٛي يف فعً ١ٝأسهاَٗا .املـسأ ٠قابعـ ١حتـ
خڀــاإ فكٗــ ٞقُعــٜ ٞطــتُد غــسعٝت٘ َــٔ قبًٝــات ايفكٝــ٘ٚ ،يٝــف َــٔ َسٜٚــات
دٚ ١ٜٝٓتازغت ١ٝبعٝد ٠نٌ ايبعد عٔ زٚج ايهتاإ ايهسٚ ،ِٜإْطاْ ١ٝسكٛقٗا.
ٜتعـــاىل ارتڀــــاإ اٱضـــ ،َٞ٬سُٓٝــــا ٜتشـــدخ بٓـــ  ٠ايتفكٸـــٌٜٚ ،تبــــاٖ٢
بإصتاشاتــ٘ ايتػــسٜع ،١ٝقٝاضــا بكــ ِٝاجملتُــعٖٚ .ــَ ٞكازْــ ١خاي٦ــ .١تطــًب املــسأ٠
سكٛقٗا اٱْطاْ .١ٝفٓٝبغ ٞيًهاتب املٓؿف املكازْـ ١بـي ايجكافـ ١ايدٜٝٓـٚ ١سكـٛم
املسأ ٠نإْطاْ ١بعٝدا عٔ اجملتُع ٚتكايٝد .ٙاملسأ ٠أْطإٜ ،تُتع بهاَـٌ سكٛقـ٘
اٱْطــاْٚ( ١ٝنسَٓــا ب ـ أدّ)ٚ .ايٓ ــس ٠ايكاؾــس ٠تطــًبٗا سٝجٝتٗــا َــٔ أ ٟدٗــ١
ؾـــدزت .فارت ڀـــاإ ا٭خ٬قـــٜٓ ٞشـــاش  ٫غـــعٛزٜا يًسدـــٌ ٚزٚســـ٘ ايرنٛزٜـــ١
املتطًڀٜٚ ،١تطرت عً ٢إقؿا ٘٥ذتكٛقٗا ،عٓدَا ٜعت ا٭ؾاي ١يًك ِٝا٫دتُاع١ٝ
ٚيٝط اٱْطاْ.١ٝ
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طبيعة حكوم املزأة؟
 - 69بعــض زدــاٍ ايــد ٜٔوــٛا نــريو ٱَهاْٝــ ١املــسأ ٠ايــدفاي عــٔ سكٗــا
ــا ٙظًــِ ايسدــٌ بؿــٛز ٠عاَــٚ ١تعٓٝفـ٘ هلــا عــٔ يسٜــل إملاَٗــا عكٗــا اٱْطــاْٞ
ٚاٱهل ٞد ٕٚإعڀا ٤إدابـات عـٔ َاٖٝـٚ ١سكٝكـٖ ١ـرا اذتـل بػـهً٘ َٚكـُ..ْ٘ٛ
فُــاٖ ٛزأٜهــِ بػــإٔ اذتــل اٱهلــ ٞايــر ٟهــٔ هلــا َــٔ خ٬يــ٘ إٔ تــدافع عــٔ
ْفطٗا ٚسكٗا..؟؟.62.
 عٓدَا أحتدخ عٔ سكٛم املسأ ٠قسآْٝا،
أقع يف سطابٚ ٞاقع املسأ ٠قبٌ اٱض ّ٬ن ٞتؿدم املكازْ ،١فبعكـٗا ٜعـد
ختًفا قٝاضا عكٛم اٱْطإ زآٖا ،يهٓٗا تعت قفص ٠سكازٚ ١ٜإْطاْ ١ٝقٝاضـا
مبا ضبكٗا .فسدٌ ايؿشسا ٤قد غٞٸ ٤املسأٚ ،٠ضًبٗا ناٌَ سكٛقٗا ايػ ؿـ،١ٝ
فهاْ دص٤ا َٔ َتاع٘ ٫ ،تطتكٌ عكٛم خازز سكٛقٖ٘ٚ .ـرا ٚاقـع تـازغت٫ ٞ
هـٔ إْهــاز .ٙفٗــ ٞتػــسٜعات َسسًٝـ ،١تــتغري أسهاَٗــا بــتغري َٛقــٛعاتٗا،
ست ٢تتشكل ايك ِٝاٱْطاْ ١ٝايف ٖ ٞق ِٝد .١ٜٝٓفًٗا ا٭ؾايٖ ٖٞٚ ،١دف ايـدٜٔ
ايٓٗــا ،ٞ٥نــ ٞتطــتعٝد املــسأَ ٠هاْتٗــاٚ ،تتشُــٌ َطــٚ٪يٝاتٗاٚ .أؾــاي ١ايكــِٝ
اٱْطاْ ١ٝت٪ندٖا آٜات تهـس ِٜاٱْطـإ مبـا ٖـ ٛإْطـإٚ ،املطـٚ٪يٝات ايدٜٝٓـ١
ٚا٭خ٬قٝــٚ ١ا٫دتُاعٝــ ١املػــرتن ١قسآْٝــاٚ .ا٭سهــاّ ايكسآْٝــ ٫ ١ع٬قــ ١هلــا
بأسهاّ ايفك٘ اٱض ،َٞ٬فٗ ٛفهس بػسٜ ٟتأثس بكبًٝات٘ ٚب٦ٝت٘ ايجكافٚ ،١ٝقد
اقـــڀٗدٖا تػـــسٜعٝا ،إضـــتٓادا ملسٜٚـــات تازغتٝـــ ،١تـــأثست ب سٚفٗـــا ايطٝاضـــ١ٝ
ٚا٫دتُاع.١ٝ
فاملسأ ٠يف ٚع ٞايسدٌ قبٌ اٱض :ّ٬قاؾس ٠يف إدزانٗا ٚعكًٗا ٚإْطـاْٝتٗا.
َطًٛب ١اٱزادٚ ٠اذتكٛم ايػ ؿ .١ٝفا٭ْٛثـَ ١هُٸـٌ بـاٜٛيٛد ٞيًـرنسٚ ،يـٝظ
 - 62ا٭ضتاذ ٠ضاز ٠فاط ايدب.ْٞٛ
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غـــسٜها يـــ٘ يف اذتٝـــا .٠عهطـــا يًهتـــاإ ايهـــس ِٜايـــر ٟاعـــرتف بأْٛثتٗـــا
ٚاضـــتك٬يٝتٗا ٚغـــسانتٗا يًسدـــٌ يف اذتٝـــا .٠ف ايبٗـــا نـــأْج ٢تػـــازن٘ يف
ته ٜٔٛاجملتُع .أْج ٢مل ٜٗدز إْطاْٝتٗاٜ( :ٳا أځٜټٗٳا ايٓٻاعٴ إڇْٻا خٳًځكڃٓٳانڂِ َٿٔ ذٳنځـسڈ
ٚٳأڂْجٳ ٢ٳٚدٳعٳًڃٓٳانڂِٵ غٴعٴٛبٶا ٳٚقځبٳا٥ٹٌٳ يٹتٳعٳا ٳزفڂٛا إڇٕٻ أځنڃ ٳسَٳهڂِٵ عٹٓدٳ ايًډ٘ٹ أځتٵكځانڂِٵ إڇٕٻ ايًډ٘ٳ
عٳًٹِٝٷ خٳ ٹبريٷ) .فايرنس ٚا٭ْجْٛ ٢ا ٠ايٓطٝر ا٫دتُاع ٞبسَت٘ٚ .دا ٤بًفت ايـرنس
ٚا٭ْج ٢٭ُْٗا ا٭ضاع يف ته ٜٔٛايػعٛإ ٚايكباٚ .ٌ٥عٓـدَا زتٸـب ا٭سهـاّ يف
ْٗاٜــ ١اٯٜــ ١زتٸبٗــا عًــ ٢نًُٗٝــا َــٔ غــري رــاٜص" :ايتعــازف" يف اذتٝــا ٠ايــدْٝا،
"ٚادتصا "٤يف اٯخس ٠عً ٢أضاع ايتكٖٚ .٣ٛرا ايً َٔ ٕٛايتعاَـٌ أٚقـ َؿـادٜل
املفٗ ّٛاْ٫طاْ ٞيًرنس ٚا٭ْجٚ .٢تعكٸد ٖرا املعٓ ٢زتُٛعـ ١آخـسَ ٣ـٔ اٜ٫ـات
ايكسآْ( :١ٝفځاضٵتٳذٳاإٳ يځٗٴِٵ زٳبټٗٴِٵ أځْٿ٫ ٞځ ڂأقٹٝعٴ عٳُٳٌٳ عٳاَٹٌڈ َٿٓهڂِ َٿٔ ذٳنځسڈ ځأٚٵ أڂْجٳـ٢
بٳ ٵعكٴ ـهڂِ َٿــٔ بٳعٵ ـضڈ) .فبعكــهِ َــٔ بعــض تع ـ أ ٫أفكــً ١ٝيف ارتًــل بــد٤اڄ ،
ٖٚرا ٖ ٛا٭ضاع يف ايتهاف ٪اٱْطاْ ٞايتاّٚ .اٜكا قٛي٘ تعاىل ( :ٳَٚٳٔ ٜٳعٵُٳٌٵ َٹـٔٳ
ايؿٻــايٹشٳاتٳ َٹــٔ ذٳنځ ـسڈ ځأٚٵ أڂْجٳــ ٢ٳٖٚٴ ـٛٳ َٴ ـ ٵَ٪ٹٔٷ فځ ڂأ ٵٚيځ٦ٹ ـوځ ٜٳ ـ ٵدخٴًڂٕٛٳ ايڃذٳٓٻ ـ١ځ ٳ٫ٚځ ٜٴ ڃًځُٴــٕٛٳ
ي ٿ ٝٳب ـ ڄ١
س ٳٝــا ڄ ٠ځ
ش ٹ ٝٳ ٝٻٓ ـ ٴ٘ ٳ
ن ـ ڈس ځأ ٵ ٚأڂْ ٳجــ ٢ٳ ٚٴٖ ـ ٳ ٛٴَ ـ ٵ ٪ٹَ ٷٔ ځفځً ٴٓ ٵ
ؾــا ٹيشٶا ٿَــٔ ٳذ ځ
ٳْ ٹك ـريٶا ( .ٳَ ـ ٵٔ ٳع ٹُ ـ ٳٌ ٳ
ٳٚيځٓٳذٵصڇٜٳٓٻٗٴِٵ ځأدٵ ٳسٖٴِ بٹ ځأسٵطٳٔڇ َٳا نځاْٴٛاڃ ٜٳعٵُٳًڂٕٛٳ).
نُــا أنــد ايكــسإٓ عًــ ٢إْطــاْ ١ٝاملــسأ ٠يف :مجٝــع اٯٜــات ايــف خايبــ
اٱْطإ مبا ٖ ٛإْطإ فتػٌُ باي٬قٗا ايسدٌ ٚاملسأ ٫ٚ ،٠ختؿٝـ يـ٘ دْٗٚـا،
ٖٚــ ٞاٯٜــات ايــف حتــدث عــٔ َڀًــل اْ٫طــإٚ .نــريو اٯٜــات ايــف ختايــب
ايٓاعٚ ،يٝظ ايٓاع ض ٣ٛايسداٍ ٚايٓطا ،٤بدي ٌٝاٯ ١ٜاملتكدَ ،١إْـا دعًٓـانِ
غعٛبا ٚقباٚ .ٌ٥نٌ اٯٜات ايف تـٓـ عًٗٝـا نَُٓ٪ـ .١فًـٝظ ٖٓـاى آٜـ ١تطـًب
املــسأ ٠إْطــاْٝتٗاٚ .ايتفــاٚت يف بعــض آٜــات ايتػــسٜع ٜ ٫ع ـ ْكؿــا يف إْطــاْٝتٗا
إي٬قــــا ،خاؾــــ ١عٓــــدَا تكــــسأ اٯٜــــات قــــُٔ ضــــٝاقٗا ٚخًفٝتٗــــا ايتازغتٝــــ١
ٚا٫دتُاعٝـــ ،١بـــٌ زمبـــا تعـــد َٝـــصٚ ٠اْؿـــافا ٚتهس ـــا هلـــا ٫ٚ .أقؿـــد (بٗـــرا
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ايه )ّ٬ايت ٜسٚ ،يهٔ ٖـرا َـا أفُٗـ٘ َـٔ ضـٝام اٯٜـات قـُٔ خًفٝاتٗـا َٚـا
انتٓفٗا َٔ ظسٚفٚ ،يٝظ َٓكڀع ١عٓٗا نُا ٖ ٛاملـٓٗر ايطـا٥د يـد ٣ايفكٗـا٤
يٮضف ايػدٜد.
نُا خايبٗـا باعتبازٖـا غـسٜها يًـرنس نُـا تكـدّ يف تهـ ٜٔٛايٓطـٝر
ا٫دتُـــاع ،ٞعٓـــدَا قـــاٍٜ :ـــا أٜٗـــا ايٓـــاع إْـــا خًكٓـــانِ َـــٔ ذنـــس ٚأْجـــ.٢
ٚايػسان ١بي ايرنس ٚا٭ْجٚ ٢اقش ١يف ٖرا ارتڀاإ ايكسآْ.ٞ
ٚأٜكـــا خايبٗـــا عٓـــدَا ْطـــب خًكُٗـــا يـــ٘ ،ي٪ٝنـــد اضـــتك٬ي ١ٝارتًـــل
يهًُٗٝاٚ( :ٳأځْٻ٘ٴ خٳًځلٳ ايـ ٻص ٵٚدٳٝٵٔڇ ايـرٻنځ ٳس ٚٳايڃـأڂْجٳٚ ،)٢يـٝظ نُـا ٜػـاي بـإٔ املـسأ٠
خٴًك َٔ قًع ايسدٌ َجٚ ،٬إمنا ٖ ٞنٝإ إْطاَْ ٞجًٗا َجـٌ ايـرنس خًكٗـا
ا

تعــاىل .هلــا سكــٛم ٚعًٗٝــا ٚادبــاتٚ ،ديًٓٝــا اٯٜــات اٯَــسٚ ٠ايٓاٖٝــ ،١فٗــٞ

غاًَ ١بإي٬قٗا يًرنس ٚا٭ْج ،٢يًُسأٚ ٠ايسدٌ َعا ،نُـا إٕ ايعكـاإ ٚايجـٛاإ
يف اٯخس ٠غاٌَ هلُا.
ٚأٜكا خايبٗـا بػـهٌ َطـتكٌ يف اذتـا٫ت ايـف ختؿـٗا د ٕٚايـرنس ،أٚ
يتأنٝـــد ٚدٛدٖـــا ٚاضـــتك٬يٝتٗا ،نُـــا يف اٯٜـــات ايـــف تػـــتٌُ عًـــ ٢نًُـــ١
ََٓ٪ات ،أْ ٚطا ،٤أ ٚاَسأ.٠
ٖــر ٙاملكدَــ ١أدــدٖا قــسٚز ١ٜملــٓ املــسأ ٠قــدز ٠عًــ ٢زفــض نــٌ َــا ــظ
إْطاْٝتٗا بـأ ٟغـهٌ َـٔ ا٭غـهاٍ إزتهـاشا يًهتـاإ اذتهـٚ .ِٝبإَهاْٗـا
املڀايبــ ١بهـــٌ ســـل َـــٔ سكٛقٗـــا .فا٭ؾـــٌ إْطـــاْٝتٗا ٫ٚ ،غـــسع ١ٝ٭ ٟقـــإْٛ
ٜتكــايع َعٗــا أ ٚغتتصهلــا .بــٌ ظتــب عًــ ٢ايفكٝــ٘ فٗــِ أسهــاّ املــسأ ٠يف قــ٤ٛ
إْطاْٝتٗا ٚسكٛقٗا ايد ١ٜٝٓاملػسٚع .١فٗ ٞعً ٢قدّ املطـاٚاَ ٠ـع ايسدـٌ يف نـٌ
غــ ،٤ٞباضــتٓجا َ ٤ـا تفسقــ٘ يبٝعتٗــا ا٭ْجٜٛــٚ ١قابًٝاتٗــا ادتطــدٚ ،١ٜدٚزٖــا يف
اذتٝــا ،٠نشكــاْ ١ا٭يفــاٍ ٚزعــاٜتِٗ يف ايطــٓي ا٭ٚىل .أَ ٚاتفسقــ٘ ايڀبٝعــ١
ايبٛٝيٛد ١ٝيف ع٬قتٗا َع ايسدٌ.
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أَا اذتكـٛم املايٝـ ،١فًـٝظ يف املـاٍ تػـسٜفٚ ،رـاٜص بـي ايـرنس ٚا٭ْجـ،٢
إمنــا ٖــ ٞسكــٛم رــٓ هلُــا ،بػــهٌ عــادٍ ٚفكــا ٫ضــتشكاقُٗا .فتتٛقــف فعًٝــ١
أسهاَٗا عً ٢فعًٝـَٛ ١قـٛعاتٗا ،يتٛقـف فعًٝـ ١أ ٟسهـِ غـسع ٞعًـ ٢فعًٝـ١
َٛقـٛع٘ .فـاملسأَٓ ٠شـ ْؿـف سؿـ ١ايسدـٌ آْـراى ،ناْـ بٛقـع أدتُــاعٞ
شتتًف ،سٝح نإ ايسدٌ ٜتٛىل ايػإٔ املاي ٞيًعا ،١ً٥مبفسد ،ٙفٗٓاى ٚادبات
تفس

إٔ ٜتُتـع عؿـ ١أنـ  .بُٓٝـا املـسأ ٠ايٝـ،ّٛ

ـدٖا أنجـس َطـٚ٪يَ ١ٝـٔ

ايسدٌ يف ٖرا ادتاْب .إقاف ١إىل تڀٛز ٚعٗٝا ٚفُُٗٗـا يـراتٗا ٚيٰخـس ٚيًشٝـا٠
ٚاملط٪يٝات .فاملسأ ٠اي ّٛٝغريٖا يف املاقٚ .ٞا٭سهاّ ايػسع ١ٝمل تٓ ـس يًُـسأ٠
زتسد دطد أْجـ ٟٛعٓـدَا فسقـ هلـا ْؿـف َـا يًسدـٌ يف املـرياخ ،بـٌ ناْـ
ْاظس ٠يٛعٗ ٝا ٚقدزاتٗا ٚدٚزٖـا اذتٝـاتٚ .ٞأٜكـا بايٓطـب ١يٮسهـاّ ايـف ختــ
ايسدــٌ ،فٗــْ ٞــاظس ٠يٛعٝــٚ ١دٚزَٚ ٙطــٚ٪يٝات٘ اذتٝاتٝــ١

ــا ٙايعاً٥ــٚ ،١يٝط ـ

ْــاظس ٠يــ٘ نطــذد ذنــٛزٚ .ٟإَ ٫ــا ايفــسم بــي املــٚ َٔ٪ايهــافس نــ ٞتــرتإ
أسهاّ شتتًف عًُٗٝا؟ َٚا ايفـسم بـي املـسأ ٠اذتـسٚ ٠املـسأ ٠ا٭َٸـ ،١ضـ ٣ٛسسٜـ١
ا٭ٚىل ٚعبٛد ١ٜايجاْ .١ٝفً ٛناْ ا٭سهاّ ْاظس ٠يًذطـد ايبػـس ،ٟفـ ٬رـاٜص
بي زدٌ ٚآخس ٫ٚ ،بـي اَـسأٚ ٠أخـسَ .٣ـٔ ٖٓـا أدـد قـسٚز ٠تكـد ِٜفٗـِ ددٜـد
يٮسهاّ ايػسعٚ ١ٝفكا يفعًَٛ ١ٝقٛعاتٗا نٜ ٫ ٞڀاج بايػـسٜعٚ ١أسهاَٗـا
بطبب مجٛد ايفك ٘ٝعً ٢سسف ١ٝايٓـ ٚد٫٫ت٘.
فباَهــإ املــسأ ٠ايٝــ ّٛاملڀايبــ ١باملطــاٚا ٠بٓــا ٤عًــ ٢عــدّ فعًٝــَٛ ١قــٛعات
ا٭سهـاّ ايطــابك ١فٓعــٛد يٮؾــٌ ٖٚــ ٛإْطــاْ ١ٝاملــسأ ٠ايــف تفــس

ذات اذتكــٛم

اٱْطاْ ١ٝيًسدٌ.
اذتٌ ٜهُٔ يف ختً ٞايفك ٘ٝعـٔ ايـرتاخٚ ،إعـاد ٠ايٓ ـس بفكـ٘ املـسأ ،٠عًـ٢
مجٝع املطتٜٛات يٓتٛفس عً ٢فك٘ ددٜدٜ ،سق ٢بٗا إىل َطت ٣ٛاملطٚ٪ي ١ٝايدٜٝٓـ١
ٚا٫دتُاعٝــَ .١ــٔ خــ ٍ٬انتػــاف َكاؾــد ايػــسٜعٚ ١غاٜاتٗــا سُٓٝــا غــسع
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يًُسأ ٠سكٛقا قٝاع ملا قبٌ ايبعح ايٓبٖٚ .١ٜٛرا غسر بكا ٤٫ٚ ٤ايٓـاع ٚاجملتُـع
يًفك٘ اٱضٜ ِٖٚ َٞ٬ػاٖد ٕٚرتع املسأ ٠يف اذتكاز ٠ايغسب ١ٝبهاَـٌ سكٛقٗـا
اٱْطاْ ١ٝايف ازتك بٗا ضًِ املعسفٚ ١ايتڀٛز.
اذتكٛم اٱْطاْ ٫ ١ٝتع ايتٗٛز ٚا٫ضتَٚ ٍ٬ڀًل اذتسٜات مبا ٜتٓاقض َع
زتتُع ايفك ١ًٝايرْ ٟڀُ ي٘.
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املزأة العزاقية
ْ - 65عًِ مجٝعاڄ بإٔ املـسأ ٠ايعساقٝـ ١حتدٜـداڄ ناْـ ايكـش ١ٝا٭ٚىل دـسا٤
اذتسٚإ املتتاي ١ٝايف اْٗاي عً ٢ايبًد إبإ ايٓ اّ ايطابل َٚا تٖ٬ا َٔ أسداخ
ٚسسٚإ ،تسنتٗا قش ١ٝايتعب ٚايكٝاي ٚايكٗس ٚا٭مل مما قٝل دٚزٖـا ايفاعـٌ
اير ٟنإ ٫بـد هلـا إٔ تًعبـ٘ اىل داْـب ايسدـٌ يف بٓـا ٤ايبًـد .فهٝـف هٓٗـا
 ٬يف بٓـا ٤ايعـسام
بٓ سنِ تتذاٚش ٖـر ٙاوـٔ يتعـٛد املـسأ ٠ايعساقٝـ ١عكـٛڄا فـاع ڄ
ادتدٜد؟.63.
 سكٝكَ ١س،٠
فــاملسأ ٠ايعساقٝــ ١حتُٸً ـ َٚــا شاي ـ ايكطــط ا٭ن ـ َــٔ تــداعٝات اذتــسٚإ
ٚا٭ســداخ املأضــا ١ٜٚايـــف ادتاســ ايبًـــدٚ ،تسنــ آثـــازا ْفطــٚ ١ٝادتُاعٝـــ١
ٚأخ٬قٝــٚ ١ثكافٝــٚ ١اقتؿــاد ،١ٜغٝبٸــ دٚزٖــا يف بٓــا ٤ايبًــد ،يتٓػــغٌ بآَٗ٫ــا
َٚعاْاتٗــا ٚستٓتٗــا .فــاذتسٚإ تسن ـ املــسأ ٠تٛادــ٘ اذتٝــا ٠يٛســدٖا ،فٛدــدت
ْفطٗا أَاّ سصَـَ ١طـٚ٪يٝات عًٗٝـا ايكٝـاّ بٗـا مبفسدٖـا ،يف ظـٌ اْعـداّ ا٭َـٔ
ٚايكُإ ا٫دتُاعٚ ،ٞقـُٛز ارتـدَاتٚ ،ايعـٛش املـادٚ ،ٟايفكـس ا٫قتؿـاد،ٟ
ٚفكدإ ايصٚز ٚا٭بٔ ٚا٭ٌَٖ ،ع اْتػاز َسٚٸي يًذس ٚ ١ايفطادٚ ،اْٗٝـاز ايدٚيـ١
ايعساق٪َٚ ١ٝضطاتٗا .فهٝف هٓٗا ايكٝاّ بٛادبٗـا إىل داْـب ايسدـٌ يف بٓـا٤
بًدٖاَ ٖٞٚ ،جكً ١بُٗٚ ّٛآٖات  ٫تتٛقف؟ .فعٛدتٗا َػـسٚي ١باضـتعادٚ ٠قـعٗا
ايڀبٝع ٞبعد ايت ًچـ َٔ َطٚ٪يٝات ياز ١٥يهٓٗا ظً ت٬سكٗا سدٻ اٱزٖـام،
ٚتطــَ ١ٜٛػــانًٗا ٚايت فٝــف َــٔ أعبــا ٤ايتصاَاتٗــا ا٫دتُاعٝــٚ ١ا٭ضــسٖٓٚ .١ٜــا
ٜأت ٞدٚز ايدٚي ١يف ختفٝـف َعاْاتٗـا املادٜـٚ ١ا٭َٓٝـَ ،١ـٔ خـ ٍ٬دٚا٥ـس ايكـُإ
ا٫دتُــاعٚ ٞايؿــشٚ ،ٞتــٛفري ارتــدَاتٚ .إعڀــا ٤ا٭ٚيٝــ ١يف ايٛظــا٥ف ايعاَــ١

 - 63ا٭ضتاذ ٠ضاز ٠فاط ايدب.ْٞٛ
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يًُسأ ٠ايهفٚ ،٠٤ٛتأٖ ٌٝايكڀاي ايٓط ٟٛتعًُٝٝاٚ ،ثكافٝا ،عـ َسانـص َٗٓٝـ١
ٚفٓ.١ٝ
فاملسأ ٠ايعساقَٓ ١ٝهٛب ٫ٚ ،١هٔ َعادتَ ١ػـانٌ ٖـرا ايعـدد ايهـبري
َـــٔ ايٓطـــ ٠ٛمبعـــصٍ عـــٔ ايدٚيـــٚ ١خـــدَاتٗا .نـــريو ٜٓبغـــ ٞيًُذتُـــع ايكٝـــاّ
مبطٚ٪يٝات٘

ا ٙاملسأ َٔ ٠خ ٍ٬مجعٝات ُ َٓٚات اجملتُـع املـدْ ،ٞبـٌ نافـ١

أبٓــا ٤ايػــعب ،نــ ٬سطــب قدزتــ٘ ٚياقتــ٘ .فت ًــ ٞاجملتُــع عــٔ َطــٚ٪يٝات٘
اٱْطاْ ١ٝستٓ ١ثاْ ١ٝيًُسأ ٠املٓهٛب ،١خاؾَ ١ع ٖرا ايعدد ايهبري َٔ ا٭ٜتاّ،
ٚايٓطا ٤ايعٛاْظٜٓٚ .بغ ٞإبعاد املـسأ ٠عـٔ ارتڀـاإ ايـد ، ٜايرتاثـ ٞايـر ٟعتـط
َٔ نساَتٗا باضِ اٱضٚ ّ٬غـسٜعت٘٫ ،ضـتعادٚ ٠عٗٝـاٚ ،تُٓٝـ ١ثكافتٗـا ،نـٞ
تتأٌٖ ملطت ٣ٛسكاز ٟأزق .٢فاملطٚ٪ي ١ٝأ ٫ٚعًٗٝا يف

اٚش َٹشٳٓٗـا ٚعـراباتٗا،

ن ٞتطتعٝد سكٛزٖا ٚتطاِٖ يف بٓا ٤بًدٖا.
ٚبايتاي ،ٞفعٛد ٠املسأ ٠ادتُاعٝاَٚ ،ػازنتٗا يًسدٌ يف بٓـا ٤بًـدٖا ٜتٛقـف
عً ٢أيساف ث٬ث :١ايدٚي ،١اجملتُع ،املسأ .٠فُػهًتٗا يٝط غ ؿـ ١ٝهـٔ
تطٜٛتٗا  ٚاٚش حتدٜاتٗا مبعصٍ عٔ ب٦ٝتٗا ا٫دتُاع ،١ٝفٗ ٞتعٝؼ ٚقـعا عاَـا
ستهَٛا ب سٚف ايبًدٚ ،اْٗٝاز ا٭َـٔ ٚايدٚيـَ ،١ـع اضـتُساز ايعٓـفٚ ،قـُٛز
ارتدَات ٚا٭َٔ.
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اليظزة السوىية للنزأة
 - 60يف ظٌ ايڀسٚسات ايف تؿدز َٔ بعـض ايطٝاضـٝي املڂتأضـًُي يًشـد
َٔ دٚز املسأٚ ٠يًشط َٔ قدزٖا ٚايتكً َٔ ٌٝغأْٗا ٚإزضاَ ٤فاٖ ِٝخاي٦ـ ١عٓٗـا
ٚاؾفي إٜاٖا بػهٌڈ غري َٴباغـس بايكـعف ٚبأْٗـا َطـًٛب ١اٱزادٚ ٠غـري دـدٜس٠
بايجكَ ...١اٖ ٞاذتً ٍٛايف هٔ َٔ خ٬هلا قًع تًـو ا٭فهـاز املطـُ ١َٛايـف
حتــط َــٔ قــدز املــسأ ٠يف ٚق ـ ٜهــ ٕٛفٝــ٘ ايعــسام أســٛز َــا ٜهــ ٕٛإىل مجٝــع
ا٭ٜاد ٟايفاعً ١بٓطاٚ ٘٥زداي٘؟؟.64.
 يٝط َعاْا ٠املسأَ ٠كتؿس ٠عًَٛ ٢قف املتأضًُي فكط،
بــٌ تعــاْ ٞاملــسأَ ٠ــٔ قــ ِٝادتُاعٝــ ،١قبًٝــ ،١ذنٛزٜــ ،١ضــًڀ ،١ٜٛقابعــ ١يف
أعُــام ايعكــٌ ايعساقــٖٚ ،ٞــ ٞقــَ ِٝتٛازثــ ١تازغتٝــا .فــ ٬هــٔ تؿــش ْ ٝــس٠
ايسدٌ يًُسأَ ٠ا مل تفهو تًو ايكـٜٚ ِٝعـاد بٓـا ٤ايعكـٌ ايعسبـ ٞعاَـٚ ١ايعساقـٞ
خاؾـٚ ١فــل قــ ِٝإْطــاْ ،١ٝبعٝــدا عــٔ ثكافــ ١ايــرنٛزٚ ٠ايعٓــف ٚايتطــًط .فُــج٬
امل٬شَ ١بـي املـسأٚ ٠ايكؿـٛز ايـراتٚ ٞاقـش ١يف ْ ـس ٠ايفـسد ٚاجملتُـعٚ ،يسٜكـ١
تعاًَُٗاٚ ،أضًٛبُٗا يف شتايبتٗا .فتذد ايٓ س ٠ايدْٝٚـ ١تتكـافص عـ نًُـاتِٗ
 ْٚساتِٗ  ٫غعٛزٜا.
ايسدٌ  ٫عتتاز َا ٜفطس خڀأٖا ،٭ْ٘ َ٬شّ يهْٛٓٝتٗا ْ ٖٞٚ .س ٠عاَ،١
ٜع ٞد٫يتٗا املتًك ٫ٚ .ٞهٔ ايـت ًچـ َٓٗـاَ ،ـا مل ٜت ـ ٳٌ اجملتُـع عـٔ ثكافتـ٘
ٚقبًٝاتــ٘ ٚأسهاَــ٘ ادتــاٖص ٠عــٔ املــسأ ،٠عـ ْكــد َتٛاؾــٌ ٜــٓٗض بــ٘ املجكفــٕٛ
املطتٓري َٔ ،ٕٚايطٝدات ٚايطاد َٔ ،٠خ ٍ٬نٌ ايٛضـا ٌ٥املتاسـ( :١ايهتابـ،١
ا٭دإ ،ايفــٔ ،ايطــُٓٝا ،املطــسجٚ ،ضــا ٌ٥ايتجكٝــف ايعاَــ .)١نُــا ٜٓبغــ ٞيًدٚيــ١
ْكد تًو ايجكافٚ ١اضتٓبات ثكاف ١أخس ٣ع املٓاٖر ايدزاضـٚٚ ،١ٝضـا ٌ٥ا٫تؿـاٍ
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التعسز والربملاٌ العزاقي
َ - 63ـــازأٜهِ بـــاقرتاج بسملـــاْٜ ٞـــدع ٛيًتعـــدد زغُـ ـاڄ عـــٔ ايصٚدـــ٘ ا٭ٚىل
ٚإقؿا ٤زأٜٗا راَاڄٜٚ ،ڀايب بعـٛد ٠أسهـاّ ايٓػـٛش ،بعـد يُسٖـا َٓـ ٴر عكـٛد،
ٚضتٔ اي ّٛٝيف ايعاّ ايطابع عػس يًكسٕ ايٛاسد ٚايعػسٜٔ؟؟....
ٚحت١ٝڅ ٚتكـدٜسٷ ٚاسـرتاّ يػ ؿـهِ املـٛقس اضـتاذْا ايفاقـٌ ايهـبري َادـد
ايغسبا.65ٟٚ
 يف ايط٪اٍ أنجس َٔ ْكڀٜٓ ،١بغَ ٞكازبتٗا:
أَــا بايٓطــب ١ملكــرتج تعــدد ايصٚدــات ،فٗــ ٞدعــ ٣ٛيسفــع اذت ــس عــٔ تعــدد
ايصٚدــات ،ايــر ٟم مبٛدــب تػــسٜع بسملــاَْ ٞطــبل .فا٭ؾــٌ ٖــ ٛايتعــدد قــُٔ
ايكــاْ ٕٛايعساقــ ٞقبــٌ س ــسٚ .ٙضــريفع يٛدــٛد َــٔ ٜــ َٔ٪بتعــدد ايصٚدــاتٖٚ ،ــِ
ا٭غًبٝــ .١فهــٌ غــٜ ٤ٞتشــسى قاْْٝٛــا يف قــ ٤ٛايػــسٜع ١اٱضــ ،١َٝ٬٭ْٗــا أســد
َؿادز ايتػسٜع يف ايدضتٛز اذتايَ .ٞع ٚدـٛد بٓـد ٓـع أ ٟتػـسٜع ٜتعـاز

َـع

أسهاّ اٱضٜٚ .ّ٬كؿد بايػسٜع ١خؿٛف اٯزا ٤ايفكَٗٓ ٖٞٚ .١ٝشـاش ٠يًتعـدد
َڀًكاٜ ٫ٚ .ػرتي ٕٛإذٕ ايصٚد ١ا٭ٚىل ٚإزقـاٗ٥ا إَ ٫ـٔ بـاإ اٱسطـإٚ .ا٭َـس
ذات٘ ٜٓڀبل عً ٢أسهاّ ايٓػٛش.
أدـــد ا٭دـــٛا ٤ايتػـــسٜع ١ٝتتذـــ٘ ؾـــٛإ فـــس

أسهـــاّ فكٗـــا ٤املـــراٖب

اٱض ١َٝ٬عً ٢ايكٛاْي ايعساقٝـ .١فكـد يايبـ بعـض ادتٗـات قبـٌ فـرت ٠تڀبٝـل:
"قــاْ ٕٛا٭ســـٛاٍ ايػ ؿــ ١ٝادتعفسٜـــ"ٚ ."١قـــاْ ٕٛايككــا ٤ادتعفـــس ٟايػـــسع."ٞ
ٚضتتٛاؾــٌ املڀايــب ستــٜ ٢ڀُــ ٔ٦اٱضــَ َٕٛٝ٬ــٔ أدا ٤زضــايتِٗ ايدٜٝٓــ ١بفــس
أسهاّ ايػسٜع ١اٱض .١َٝ٬فٗـِ أضاضـا َٓ٪ٜ ٫ـ ٕٛبايد كسايٝـَٚ ١ـا ٜـتُ ض
يف ظًــٗا َــٔ قــسازاتٜٚ ،سفكــ ٕٛأ ٟتػــسٜع ٚقــعٚ ،ٞعتؿــس ٕٚايتػــسٜع يف
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َٓڀكــ ١ايفــساب بايفكٝــٜ٘ٓ .طــب ٭ســد َسادــع ايػــٝعٖٚ ،١ــ ٛايػــٝق ايٝعكــٛب،ٞ
نَ٬ـــا ؾـــسعتا عـــٔ َـــٛقفِٗ َـــٔ ايد كسايٝـــ ،١إذ ٜكـــ( :ٍٛسُٓٝـــا ْڀايـــب
باْ٫ت ابـات ٫داز ٠ايعًُٝــ ١ايطٝاضـ ١ٝفــ ٬بـد إ ًْتفـ اىل ٖـر ٙاذتكٝكــ ١املُٗــ١
بإٔ ٖر ٙايڀسٜك ١يٝط ٖ ٞايكاعد ٠يف سهِ ا٭َ ١املطًُٚ ١إمنا ٖ ٞا٫ضتجٓا٤
ايرًْ ٟذأ إي ٘ٝعٓد ٚدٛد املاْع َٔ ادسا ٤ايكاعد ٠نأنٌ املٝت ١اير ٟعتٌ عٓد
ايكسٚز .)٠فِٗ َكڀس ٕٚست ٢سي.
ْعــٛد يتعــدد ايصٚدــات ،عجــا عــٔ َ زاتــ٘ .فٗــٌ ايتعــدد َػــهً ١أّ ســٌ َــٔ
ٚدٗ ْ ١س إضٚ ١َٝ٬قسآْ١ٝ؟.
ايد ٜٔمل ٜفس

تعدد ايصٚداتٚ ،آٜات٘ تطع ١يًشد َٔ إضساف ايسدٌ عًـ٢

سطاإ املسأٚ ٠ايبٚ ٝايعا .١ً٥فٓٝبغ ٞقـسا ٠٤اٯٜـات يف قـُٔ ضـٝاقٗا ايتـازغت،ٞ
ٚيف ق ٤ٛخًفٝتٗا ا٫دتُاعَ ١ٝكازْـ ١مبـا قبـٌ اٱضـ .ّ٬فتشدٜـد عـدد ايصٚدـات
يــٝظ َػــهًَ ،١ــع أؾــاي ١ايتعــدد ،بــٌ ٖــ ٛدــصَ ٤ــٔ أعــساف ٚتكايٝــد اجملتُــع
ايعسبــٚ .ٞايع٬قــ ١بــي ايسدــٌ ٚاملــسأَ ٠ــست بــأدٚاز شتتًفــ ١عـ ايتــازٜق ،فهــإ
ايتعـدد ْؿـٝب ايسدـٌٚ ،املـسأ ٠حتــتفت بعـدد َـٔ ا٭شٚاز ،تـازٜ ٠هْٛـ ٕٛأخــ،٠ٛ
نُا يف املًشُ ١اهلٓد ١ٜايػٗري " ٠مبٗابٗازاتا"ٚ .أٜكا ٖٓاى تعدد ايصٚدات ٖٚـٛ
ا٭ؾــٌ يف مجٝــع ايػــعٛإ ،ثــِ اخــتـ ايسدــٌ بصٚدــٚ ١اســد ،٠قــُٔ ضــٝاقات
ايتڀٛز ا٫دتُاع ،ٞيف بعض اجملتُعات ايف تًتصّ ايتعاي ِٝاملطٝش.١ٝ
 ٫زٜب إٔ ايطعاد ٠تتشكل َع اَسأٚ ٠اسد ٠عتبٗا ايسدـٌ ٚحتبـ٘ ٫ٚ .غـو إٔ
املسأ ٫ ٠تڀٝـل أ ٟغـسٜو ،ضـٛا ٤اَـسأ ٠أخـس ٣أ ٚدازٜـٚ .١ايػـسٜه ١تفطـد ايـٛد
ٚاذتـــب ٚتـــٓغٸـ سٝاتٗـــا .غـــري إٔ ْ ـــس ٠اٱضـــ ّ٬رتـــد يتػـــٌُ اجملتُـــع بهـــٌ
تفاؾَٚ ،ً٘ٝا داّ تؿد ٣يتكد ْ ِٜاّ ٜعاجل َػانٌ اٱْطإ ٚسادت٘ ،فشـسٟ
ب٘ إٔ ٜكدٸّ َعادت ١ناًَٚ ١يًذُٝع عً ٢ايطٛا.٤
اٱضٜ ٫ ّ٬تٓ س يًڀبٝع ١ايبػسٜٚ ،١ٜطع ٢يتٗرٜبٗا ٚقـبڀٗاٖٚ ،ـ ٛبؿـدد
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َعادت ١سا٫ت تعرت ٟايسدٌ َٔ ،أدٌ زتتُع ْ ٝـف ،عفٝـف ،سُٓٝـا ٜ ٫ستـٟٛ
دٓطــٝا ،أٜٛ ٚادــ٘ َٓغؿــات يف َعاغــست٘ ،أ ٚشٚدتــ٘ َسٜكــ ،١قــد تعــاْ ٞبــسٚدا
دٓطٝا ،أ ٚبًغ ضٔ ايٝأع ،خاؾ ١املبهسٖٚ .ـ ٞسـا٫ت نـجري .٠نُـا ٖٓـاى
َػانٌ ادتُاع ،١ٝتڀايب عًَٓ ٍٛؿف ،١نايعٓٛضٚ ،١غـش ١ايسدـاٍ بطـبب
اذتــسٚإ ،أ ٚا٭زاَــٌ يف زٜعــإ ايػــباإٖٓٚ .ــاى دػــع ايسدــٌ ٚعٓٝــ٘ ايــف رتــد
يهجريات .نٌ ٖـر ٙا٭َـٛز حتتـاز إىل َعادتـات درزٜـ ،١نـ ٞعتـافت ايسدـٌ
عً ٢عفت٘ ٚؾ٬س٘ ٚاضتكاَت٘ ،فايتػسٜع ٜكسأ يف إيـاز اهلـدف ايهًـ ٞيًـد،ٜٔ
ٜٚبدَ ٚػٖٛا عٓدَا ٜكسآ مبعصٍ عٓ٘ٚ ،عٔ خًفٝت٘ ا٫دتُاعٚ ١ٝايجكاف .١ٝفًُاذا
ْستك ٞايطبٌ املٓشسفْٚ ،١سفض ايڀسم ايطً ١ُٝذتٌ ا٭شَات؟ .ؾـشَ ٝـا َـٔ
سٌ إٚ ٫ف ٘ٝتبعاتٚ ،دٛز ،يهٔ ايتػسٜع ٜٓش ٢با ا ٙايعدايٚ ١يٝط املطـاٚا٠
يتعرزٖا يف ٖر ٙاذتا٫ت.
ٜڀُ ايرنسعاد ٠إىل إباس ١ٝدٓطٜ ،١ٝعاغس َٔ ٜػاٜٗٚ ٤ذس َٔ ٜػاَ ٤ـٔ
ايٓطا .. ٤بُٓٝا اٱضٜ ّ٬هاف َٔ أدٌ زتتُع ْ ٝف ،زتتُع عفٝـف ،زتتُـع
خاٍڈ َٔ ايفطاد ٚاٱباس ١ٝيتفادَ ٟفاضد أخ٬قٝـٚ ١ادتُاعٝـٚ ١ؾـش ١ٝمجـ .١إذا
٫بد َٔ سٌ َتٛاشٕ ،عتفت ض ١َ٬اجملتُعًٜٚ ،ـيب سادـات ا٫قـڀساز ،فتعـدد
ايصٚدــات تفسقــ٘ ايكــسٚز ٠أسٝاْــا ،يهــٔ بػــسٚر أغــب٘ َــا تهــ ٕٛتعذٝصٜــ.١
ٚعٓــدَا تــدفع ايكــسٚز ٠ايسدــٌ يًــصٚاز بجاْٝــ ٫ ،١غــو إٔ شٚدتــ٘ ا٭ٚىل تــتفِٗ
َٛقف٘ ٚسادات٘ ،فٗ ٫ ٞحتكد عً ،٘ٝخاؾ ١إذا ناْ حتب٘ سكٝك.١
أَا يف سا٫ت ايرتفٚ ،عدّ اذتاد ١ض ٣ٛايدافع ادتطد ،ٟفٗرا ايًـَ ٕٛـٔ
ايــصٚاز اقــڀٗاد عًــ ٢سطــاإ ايصٚدــ ١ا٭ٚىل َٚػــاعسٖاٜٚ ،تعــرز َعــ٘ غــسر
ايعداي ١يف ايتجٓ ٫ٚ .١ٝصتاشف إذا قًٓا عسَت٘ٚ ،ي ٛبعٓٛإ ثاْ ،ٟٛيف قـ ٤ٛاٯٜـ١
ايهس ٚٚ .١فكا ملباد ٨ايكسإٓ ايهس ِٜيف ايعدٍ ٚاٱسطإٚ ،سسَ ١ا٫قڀٗاد
ٚا٫عتدا.٤
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مث ١قك ١ٝأخس ،٣ؾش ٝإٔ ايغسإ ٜ ٫طُ بتعـدد ايصٚدـات يهـٔ ٜطـُ
يًسدٌ زٜاد ٠دٚز ايدعاز ٫ٚ ،٠عتـل يًصٚدـ ١إقاَـ ١دعـ ٣ٛقكـا ١ٝ٥بتُٗـ ١ارتٝاْـ١
ايصٚدٝــ .١فتفػـ ايسذًٜــ ١بػــهٌ زصــٚ ،ٞتفههـ ايعاً٥ــٚ ،١عاغـ املــسأ٠
سسَاْــا عايفٝــاٜ ،كــڀسٖا ايتًف ـ

ٓٝــا ٜٚطــازا ،بُٓٝــا اٱضــٚ ّ٬قــع سًــ٫ٛ

َكٝٸد ٠عٓدَا زفـض ايطـًٛى املٓشـسف .فـايغسإ ٜعـرتف عادـ ١ايسدـٌ يًذـٓظ،
ٜٚعرتف إٔ ايصٚد ١قد  ٫تػبع زغبات٘ ادتٓط ،١ٝيرا غض ايڀسف عـٔ ممازضـت٘
يًذٓظ خازز إياز ايصٚد.١ٝ
َا أزٜد قٛي٘ ،إٕ ايتعدد َٛدٛد يف نٌ ايعامل بؿٛز غت .٢غري إٔ اٱضـّ٬
خفڃ ـتٴِٵ ځأ٫ډ
قٓٓــ٘ ٚقــبڀ٘ يف ســا٫ت ايكــسٚزٚ ،٠يــٝظ َڀًكــا .قــاٍ تعــاىل" :فځ ـإڇٕٵ ٹ
تٳعٵــ ٹديڂٛاڃ فځٛٳاسٹــدٳ٠ڄ"ٚ .يف آٜـــ ١أخـــس " :٣ٳٚيځـــٔ تٳطٵــتٳڀٹٝعٴٛاڃ أځٕ تٳعٵــ ٹديڂٛاڃ بٳــٝٵٔٳ ايٓٿطٳـــا ٤ٳٚيځــٛٵ
سٳ ٳسؾٵتٴِٵ ځف٬ځ تٳُٹًٝڂٛاڃ نڂٌٻ ايڃُٳٝٵٌڇ فځتٳرٳزٴٖٚٳا نځايڃُٴعٳًډ ځك١ٹ ٚٳإڇٕ تٴؿٵًٹشٴٛاڃ ٚٳتٳتٻكڂـٛاڃ فځـإڇٕٻ ايًچـ٘ٳ
نځا ٳٕ ځغفڂٛزٶا ٻزسٹُٝٶا" .فايعـدٍ نُـا دـا ٤يف ايطـ٪اٍ قـد ٜهـ ٕٛغـب٘ َطـتش،ٌٝ
٭ٕ ايــصٚاز تهــ ٜٔٛأضــسٚ ،ٟع٬قــ ١ءُٝــ ،١يــرا اضــتفاد َــٔ ٖــرا ايػــسر َــٔ
أفت ٢بعدّ دٛاش ايصٚاز بأنجس َٔ ٚاسدٚ .٠يعً٘ سهِ ؾـا٥ب يـ ٫ٛاٯٜـ ١ايتايٝـ١
ايف زتب سهُا آخس َع عدّ حتكل ايعدٍ  ٖٛٚإٔ  ٫ترتى ا٭خس ٣ناملعًك،١
فتٌُٗ إُٖا ٫نًٝا ،يتفـاد ٟايطـًٛى ايعـدٚاْٚ .ٞتعـٛد اٯٜـ ١حتـح عًـ ٢ايؿـً
مما ٜٛس ٞإ ايكسإٓ َع شٚدٚ ١اسد ٠يف نٌ ا٭سٛاٍٚ .يٝظ ايؿً ض٣ٛ

ٓب

ايتٛزر بصٚاز ثإڈٖٚ .را ٪ٜند غسر ايكسٚز ٠ف.٘ٝ
فايتػسٜع إذاڄ قٓٔ ضًٛى ايسدٌ بعدد َٔ ايصٚدـات ،يًشـد َـٔ رادٜـ٘ ،بعـد
إٔ نــإ قبــٌ ا٫ضــٜ ّ٬ــٓه ٜٚتــصٚز َــا ٜػــا ٤بــ ٬زادي غــسع ٞأ ٚأخ٬قــ،ٞ
ٚياملــا ٜهــ ٕٛايتعــدد عًــ ٢سطــاإ بــاق ٞايصٚدــات ٚشتتًــف سكــٛقٗٔ .فذــا٤ت
خفڃ ـتٴِٵ ځأ٫ډ
اٜ٫ــ( :١ٳاْهٹشٴــٛاڃ َٳــا يځــاإٳ يځهڂــِ َٿ ـٔٳ ايٓٿطٳــاَ ٤ٳجٵٓٳــٚ ٢ٳثٴ ـ٬ځخٳ ٚٳزٴبٳــايٳ فځ ـإڇٕٵ ٹ
تٳعٵ ٹديڂٛاڃ فځٛٳاسٹدٳ٠ڄ) يهٔ بػسر ؾازّ نُا تكدّ ،إٔ تتشكل ايعدايٚ .١نًُـَ" ١ـا
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ياإ" ٖٓا يٝط يًتعدد فٜ ٬طتفاد َٓٗـا اذتـح عًـ ٢ايتعـددٚ ،إمنـا يًٓطـا .٤أٟ
َــا يــاإ َــٔ ايٓطــا ،٤فٗــ ٞؾــف ١يٓــٛي املــسأ .٠فاوؿــً ١ايٓٗاٝ٥ــ ١شٚدــٚ ١اســد،٠
ٚغــسر ايتعــدد تعذٝــصٚ ،ٟقــد ٜــرٖب ايفكٝــ٘ املٓؿــف ذتسَــ ١ايتعــدد يــ ٫ٛآٜــات
أخس ٣ت٪ند دٛاش ايتعدد ،نآ ١ٜعدّ دٛاش ادتُـع بـي ا٭خـتيٚ( :ٳأځٕ تٳذٵُٳعٴـٛا
بٳٝٵٔٳ ايڃ ڂأخٵتٳٝٵٔڇ)ٚ .آ ( :١ٜٳٚيځٔ تٳطٵتٳڀٹٝعٴٛا أځٕ تٳعٵ ٹديڂٛا بٳـٝٵٔٳ ايٓٹٸطٳـا٤ٹ ٳٚيځـٛٵ سٳـسٳؾٵـتٴِٵ) .إقـاف١
إىل ضري ٠ايسض ،ٍٛاير ٟتصٚز أنجس َٔ ٚاسـد ٠يف ٚقـ ٚاسـدٚ .خؿٛؾـٝت٘ يف
ايعدد  ٫يف أؾٌ ايتعدد ،فإْ٘ عاّ ،غاٌَ ،ي٘ ٚيغري.ٙ
ٜٓبغ ٞايتٓب ٘ٝإٔ آ ١ٜايتعدد دا٤ت يف ضٝام ايصٚاز َـٔ ْطـا ٤ايٝتـاَ ،٢سٝـح
نإ ايسدٌ ٜطتغٌ قـعفِٗ ،فٝطـسم أَـٛاهلِ أٜ ٚطـتبدهلا بـا٭دْٜٚ ،٢تـصٚز َـا
غــاَ ٤ــٔ ْطــا ،ِٗ٥بػــهٌ ٜسٖكــ٘ ايتعــدد َايٝــا فٝكؿٸــس يف سكــٛقٗٔ٫ .زتفــاي
ايٓفكات بازتفاي عدد ايصٚدات ،فڀايبت٘ اٯ ١ٜسُٓٝا ٜ ٫ه ٕٛقادزا إٔ ٜهتفٞ
با٭زبعــٚ ،١سُٓٝــا ٜعذــص عــٔ ايعــدٍ فٛاســد .٠فايتعــدد ٜتڀًــب غــسيي :ا٭ٍٚ
اٱَهاْ ١ٝاملاد ١ٜايكادز ٠عً ٢تطدٜد ْفكات ايعاٚ ،١ً٥ايعداي ١ايف ٜتٛقف عًٗٝا
خفڃـ ٴت ٵِ ځأيډـا ٴت ڃكطٹـڀڂٛا فٹـ ٞا ڃي ٳٝتٳـاَٳ٢
تٛاشٕ ع٬ق ١ايسدٌ بصٚداتـ٘ٚ .ا ٫فٛاسـد ( .٠ٳٚڇإ ٵٕ ٹ
خفڃـ ٴتِٵ ځأيډــا تٳعٵـ ٹديڂٛا
فځــاْهٹشٴٛا َٳــا يځــاإٳ يځهڂــِ َٿـٔٳ ايٓٿطٳــا٤ٹ َٳجٵٓٳــٚ ٢ٳثٴًځــاخٳ ٚٳزٴبٳــايٳ فځـإڇٕٵ ٹ
فځٛٳاسٹدٳ٠ڄ ځأٚٵ َٳا َٳًځهځ ٵ أځٜٵُٳـاْٴهڂِٵ ٳذيٹـوځ ځأدٵْٳـ ٢ځأيډـا تٳعٴٛيڂـٛا) .فتكٝـد ايٓطـا ٤بايٝتـاَ.٢
ٚاْ٫ؿساف يغرئٖ يٝظ ظاٖسا ،نُا ذٖب يريو نجري.ٕٚ
اٱضــٜ ٫ ّ٬سٜــد إٔ ٜهــ ٕٛنايــدٜاْات ايــف حت ـسٸّ تعــدد ايصٚدــات فتذــد
ايسدٌ َطهْٛا بارتٝاْٚ ،١ايتعدد ايَ٬ػسٚي نُا تكدّ ،بٌ إٔ ْطب ١ارتٝاْـ١
ايصٚدٝــ ١بــٛتري ٠تؿــاعد ١ٜخاؾــ ١بعــد تڀــٛز ٚضــا ٌ٥ا٫تؿــاٍ اذتــدٜح ٚضــٗٛي١
ا٫يتكا ٤ع ايػبه ١ايعٓهبٛتَٛٚ ١ٝاقع ايتٛاؾٌ ا٫دتُاع ،ٞأ ٚايتٛاؾٌ عـ
اهلٛاتـــف ايٓكايـــٚ ،١اوادثـــات عـ ـ املٝطـــٓذساتٚ ،دٚز ايـــدعازٚ ،٠ايع٬قـــات
املٓفتش٘ بايػازي ٚايعٌُ ٚايدزاض .١يهـٔ  ٫أسـد ٜٓتكـد ٖـرا ايتعـددٜٚ ،عت ْٚـ٘
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سكــا يبٝع ٝـا ،بُٓٝــا ٜٓتكــد ا٫ضــ ّ٬٭ْــ٘ اعــرتف بٗــر ٙاذتايــٚ ١قٓٓٗــاٚ ،اعــرتف
بكــعف ايسدــٌٚ ،سادتــ٘ يف بعــض اي ــسٚف َ٫ــسأ ٠ثاْٝــ ،١فبــدَ ٫ــٔ اٱباسٝــ١
املڀًكٚ ١ايتُادَٚ ،ٟا ٜرتتـب عًُٗٝـا َـٔ َفاضـد ادتُاعٝـٚ ١ؾـشٚ ١ٝاقتؿـاد١ٜ
قٓٔ ع٬قت٘ باملسأ .٠يهٔ ي٬ضف املكاٜٝظ ا٫خ٬ق ١ٝتغريت.
ؾش ٝإٔ غساٖ ١ايسدٌ  ٫سدٚد هلاٚ ،املتُاد ٫ ٟحتد ٙاذتدٚد ٫ٚ ،تـ٪ثس
بــ٘ ا٭خــ٬م .يهــٔ ا٭َــس غتتًــف َــٔ إْطــإ إىل أخــسٚ .اذتًــ ٫ ٍٛتع ـ عــدّ
ا٫ضتجٓا.٤
مثـــ ١ضـــ٪اٍٖ :ـــٌ صتــ تعـــدد ايصٚدـــات يف اذتـــد َـــٔ إباسٝـــ ١ادتـــٓظ قبـــٌ
اٱضّ٬؟ َٚاذا عٔ سس ١ٜايتُتع مبًو ايُٝي ٚاٱَا ٤ب ٬قٝد  ٫ٚغسر َٔ سٝح
أعدادٖا؟ ٚنٝف ْفِٗ عكٛد ايصٚاز امل تًف ١ايف ظٗست فُٝـا بعـد ،ناملطـٝاز
ٚاملتع ١؟ أيٝط ٖر ٙإباسٚ ١ٝاقشٚ ،١خسٚز ؾس ٜعً ٢ايتعدد اودٚد بأزبع١؟
مث ١فسم بي ايصٚاز ٚادتٓظ نشادـ ١غسٜصٜـ ،١فڀسٜـ ١يـد ٣ايبػـس مجٝعـا.
ٚعٓـــدَا ْـــدقل يف ضـــٝام اٯٜـــات ،صتـــد ايػـــسٜع ١اٖتُـ ـ سؿـــٛف ايـــصٚاز،
نُٓ  ١َٛع٬قات ادتُاع ،١ٝترتتب عًٗٝا سكٛم ٚايتصاَاتٚ .مل تٗتِ بادتٓظ
باعتبازَ ٙتشككا تًكاٝ٥ا .فايصٚاز أنجس َٔ ادتـٓظ ٚعـدّ ممازضـت٘ ٭ ٟضـبب،
ٜ ٫فكــد ايع٬قــ ١اذتُُٝــٚ ،١ايرتابــط ا٭ضــسَ ٟؿــداقٝت٘ .فٗــ ٛزتُٛعــ ١سكــٛم
ٚٚادبــاتٚ ،ايتكــٓي قــُإ هلُــاٖٚ .ــْ ٛــٛي َــٔ اذتُاٜــ ١عٓــدَا أيصَـ ايػــسٜع١
ايصٚز باٱْفامٚ ،تٛفري ظسٚف ايعٝؼ ايهـس ِٜيٓطـاٚ ٘٥عٝايـ٘ .فايتػـسٜع نـإ
ْــاظسا يًشكــٛم ٚايٛادبــات ،ذتُاٜــ ١ايٓطــاٚ ٤ذات ايهٝــإ ا٫دتُــاعٚ ،ٞيــٝظ
ْــاظسا رتؿــٛف ادتــٓظ .يــرا ٜطــتڀٝع ايسدــٌ ممازضــت٘ َــع شٚداتــ٘ َٚــع ًَــو
ٓٝــ٘ "ادتــٛاز "ٟيف إٓڈ ٚاســدٖٚ .ــرا اعــرتاف ؾــس ٜعادــ ١ايسدــٌ يًذــٓظ،
٭ضباإ تتعًل بسغبت٘ ٚيبٝعت٘ ٚغـبك٘ٚ ،ياقتـ٘ ادتٓطـٚ ،١ٝتٓـٛي اٱثـازٚ ،٠غـري
ذيو .إقاف٫ ١بتراٍ ادتٓظ يف زتتُع ايعبٝد آْـراى .فاٱضـ ّ٬صتـ َـٔ خـٍ٬
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تػــسٜعات٘ يف تكــٓي ايــصٚازٚ ،تــٛفري اذتُاٜــ ١اي٬شَــ ١يًصٚدــ ،١نــ ٫ ٞختطــس
سكٛقٗا.
إٕ اباس ١ادتٓظ خازز إياز ايع٬قات ايصٚد ١ٝنإ ستؿٛزا مبًـو ايـُٝي
"ادتــٛاز ،"ٟنٛاقــع ادتُــاع ٞنــإ ضــا٥دا قبــٌ اٱضــٚ .ّ٬ايعــادص عــٔ ايــصٚاز
َڀايب بايعفٚ ١ايؿـ ٚ( ،يٝطـتعفف ايـر ٫ ٜٔظتـدْ ٕٚهاسٶـا ستـٜ ٢غٓـ ِٗٝا
َٔ فكً٘)ٚ .يًصاْ ٞاملتُسد عً ٢غسٚر ايصٚاز عكٛب ١ايسدِ .ف ٬اباسَ ١ٝڀًك،١
ي ٫ٛشٚاز املتع ،١ايـر ٟدـا ٤بعـد اْـدثاز زتتُـع ايعبٛدٜـ ،١يٝػـسعٔ ٱباسـَ ١تعـ١
دٓطــ ،١ٝقــُٔ غــسٚر ضــًَٗ ١تٗــاٚد ٠تبــ ٝممازضــ ١ادتــٓظ بأقؿــَ ٢دٜاتــ٘.
بد٫ي ١اٯ( :١ٜفځُٳا اضٵتٳُٵتٳعٵتٴِٵ بٹ٘ٹ َٹٓٵٗٴٔٻ ڇإيځ ٢ځأدٳٌڈ َٴطٳُٻ ٢فځـآتٳ ٵٖٛٴٔٻ ڂأدٴـ ٛٳزٖٴٔٻ فځسڇٜكٳـ١ڄ).
د ٕٚايتــدقٝل يف أضـــباإ ْــص ٍٚاٯٜـــٚ ١اي ـــسٚف ايــف صشــ بٗــرا ايكـــدز َـــٔ
ممازض ١ادتٓظ؟  ٌٖٚسكا َا شاٍ َٛقٛي اذتهِ فعًٝا يٝه ٕٛاذتهـِ فعًٝـا
َڀًكا؟ ٖرا ايرٜٗ ٟسإ عٔ دٛاب٘ ايفكٗاٖ ،٤ـرا ٖـ ٛاملطـهٛت عٓـ٘ٚ ،املتطـرت
عً َٔ ،٘ٝخ ٍ٬تػبح َسٜس بإي٬م اٯ .١ٜفاٯٜـْ ١صيـ يف ظـسف اضـتجٓا ،ٞ٥يف
َكڀع شَ ستسزٜ ،تعرز َع٘ ايصٚاز قُٔ غسٚي٘ ،فسمبا أڂخـر اذتهـِ عًـ٢
ضت ٛايكك ١ٝارتازد ،١ٝفٓٝتف ٞاذتهـِ باْتفاٗ٥ـا ،فُـا عـادت ايكـسٚز ٠ذاتٗـا.
خاؾــ ١يًُتــصٚزَ ،ــع عــدّ ٚدــٛد َــاْع َــٔ َٛاقعــ ١شٚدتــ٘ .قــد تكــڀس اي ــسٚف
ا٭عـصإ ايعــادص عـٔ ايــصٚاز يعكـد شٚاز َــ٪ت (املتعـ ،)١يهــٔ ملـاذا ٜبــاج يًُتــصٚز
ايتُاد ٟمبُازض ١ادتٓظ عً ٢سطاإ شٚدات٘ باضِ ايدٚ ٜٔايتػسٜع؟.
فادتٓظ سادـ ١فڀسٜـ ،١تـ٪ثس ضـًبا عًـ ٢ضـًٛى اٱْطـإ سُٓٝـا تغًـل بٛدـ٘
مجٝـــع ا٭بـــٛاإ ،خاؾـــ ١يف اي ـــسٚف ا٫ضـــتجٓا ،١ٝ٥فًٝذـــأ ٭ضـــايٝب َٓشسفـــ،١
ٜٓٚصيل يف َتاٖات ايسذٜٚ ،١ًٜبكَ ٢سٖكا ْفطٝا٬ٜ ،سل فسٜطت٘ ٖٞٚ ،تٓت ـس.ٙ
فًُاذا ٜطه اجملتُع عٔ ممازض ١اذتساّ ٚايسذٜٚ ١ًٜـسفض تكـٓي ايع٬قـ ١بـي
ايــرنٛز ٚا٭ْــاخ ،فتبــد ٚع٬قــات يبٝعٝــ ،١ادتُاعٝــَ ١فعُــ ١باذتــب ٚايــٛداد،
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رتـ ايهب ٚ ،تبعـح ايڀُأْٓٝـٚ ١ا٫ضـتكساز ايٓفطـ ٞعٓـد ايػـباإ َـٔ نـ٬
ادتٓطـــي؟ .فايفك ٗـــاَ ٤ڀـــايب ٕٛباعـــاد ٠ايٓ ـــس يف ايع٬قـــات ا٫دتُاعٝـــ ١بـــي
ايػـــباإٚ ،عـــدّ ادتُـــٛد عًـــ ٢سسفٝـــ ١ايٓؿـــٛفَ ،ـــا داّ يف ايتػـــسٜع َتطـــع
يؿٝاغ ١ع٬قات عفٝف .١فهِ َٔ عكد ٠غ ؿٚ ١ٝزاٖ٤ا دٛي دٓطٚ .ٞنِ َٔ
تٛتس ْفط ٞضبب٘ نب َسٜس.
إذاڄ ،فتعــدد ايصٚدــات ،ســٌ ملػــانٌ غ ؿــٚ ١ٝادتُاعٝــَ ،١ــٔ أدــٌ زتتُــع
َتـــٛاشٕ عتفـــت سكـــٛم ادتُٝـــعٚ ،مل ٜفـــس

ايـــد ٜٔايـــصٚاز بجاْٝـــٚ ١ثايجـــٚ ١زابعـــ.١

 ٚهٔ يًسدٌ ا٫نتفا ٤بصٚدٚ ١اسـدٜ ٠بكـ ٢ضـعٝدا َعٗـاَ ،ـع إَهاْٝـ ١ممازضـ١
ادتــٓظ بڀــسم غــسع ،١ٝعٓــدَا حتاؾــس ٙظسٚفــا اضــتجٓا ،١ٝ٥فٝتُتــع بــاَساٚ ٠فــل
غسٚر فكٗ ١ٝؾشٝش ،١ناملتع .١فٗ ٛشٚاز ٜػرتر ف ٘ٝايعكد َع بٝـإ املٗـس ٚاملـد،٠
ٜ ٫ٚــ٪ثس عًــ ٢تعــدد ايصٚدــاتٜ ٫ٚ ،ػــرتر َهــٛخ ايصٚدــَ ١عــ٘ يف داز .ٙفًٝط ـ
ٖٓــاى ايتصاَــات ٚسكــٛم ٚاضــع ١نايصٚدــ ،١ضــ ٣ٛممازضــ ١ادتــٓظ .فٝشــافت عًــ٢
شٚدت٘ ٚبٝت٘ٚ ،غتفف َٔ سد ٠غبك٘ ايـر ٟتعـرز اغـباع٘ ٭ ٟضـبب نـإ .فـايتُتع
يــازٜ ٫ ،٨ــ٪ثس عًــ ٢ع٬قــ ١ايــصٚز بصٚدتــ٘ٚ ،قــد تكــدّ إٔ ايــصٚاز نٝــإ أضــسٟ
ادتُـاع ،ٞأٚضـع َــٔ ممازضـ ١ادتــٓظ ،يـرا

ـد ايسدــٌ ٜبشـح عــٔ اَـسأ ٠تفــس

اسرتاَٗـــاٚ ،تهـــ ٕٛيـــ٘ شٚدـــٚ ١ضـــهٓا ٚسسثـــاٚ ،أَٸـ ـاڄ ٭يفايـــ٘ٚ ،زاعٝـــ ١يبٝتـــ٘،
ٚغسٜهت٘ يف سٝات٘ ،تطتٛئ قًب٘ٚ ،تهَٛ ٕٛقع ضسٚ ٙتكدٜس.ٙ
ٚايسدـٌ ايطـعٝد َــٔ انتفـ ٢بصٚدتــ٘ٚ ،سـافت عًـ ٢عفتــ٘ ٚعفافـ٘ٚ ،عــدّ
اْ٫ــص٫م يف َصايــل ادتــٓظ ايــف  ٫ختًــَ ٛــٔ زذا٥ــٌ ٚ ،هٓــ٘ افــساب غــٗٛت٘ يف
بٝت٘ ،سُٓٝا ٜت ً ٢عٔ َساٖكت٘ٚ ،غغفَ٘ٚ .ا تكدّ ٖ ٞسً ٍٛي٬ضتجٓا.٤
ٚتبك ٢ايطعادَ ٠ع شٚدٚ ١اسدًٜ ،٠تكٝإ عً ٢اذتبٚ ،عرٚبـ ١ايػـٛم تسضـِ
َ َ٬ـ ايغٝــاإ .املٗــِ إٔ ٜ ٫تشــ ٍٛادتــٓظ إىل َػــهً ١تػــٌ سسنــ ١ايفــسد،
ٚتعٝل تڀٛز.ٙ
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آية الضيف
 - 66عجــو أٜٗــا ايعــامل ادتًٝــٌ زؾــيٚ ،عًُــ ٚ ،ٞهــٔ إٔ ٜكــاٍ فٝــ٘
ايهجري .يريو أزدت إٔ أضأيو عٔ آ ١ٜايطٝف ٖٞٚ ،ارتاَط ١يف ضٛز ٠ايتٛبـ،١
فكد ْط

نٌ آٜات ايتطـاَ ايـف تتذاٚشامل٦ـ ١آٜـَ ،١جـٌ ٫ :إنـسا ٙيف ايـدٜٔ

قد تبي ايسغد َٔ ايغ ،ٞيهِ دٜٓهِ ٚيـ ٞدٜـٔ ،فُـٔ غـا ٤فًٝـَٚ َٔ٪ـٔ غـا٤
فًٝهفسٚ .نًٗا يف اذتكٝك ١مل ترتى اذتبٌ عً ٢ايغازإ ،بـٌ بٓٝـ إٔ اٱضـّ٬
عً ٢اذتل اير ٫ ٟزٜب ف ٘ٝبڀسٜك َٔ ١ايڀسم ايب٬غٝـ ١املعسٚفـ ،١فكٛيـ٘ تعـاىل:
(ٚإْا أ ٚإٜانِ يعًٖ ٢دٶ ٣أ ٚيف قَ ٍ٬بي) .فايه ّ٬يف اٯٜـ ١فٝـ٘ يـفپ ْٚػـس
َستب َٚعٓ ٢ايهٚ( :ّ٬إْا عًٖ ٢ـدٶٚ ٣إٜـانِ يفـ ٞقـَ ٍ٬ـبي) ٚقٛيـ٘ :فُـٔ
غا ٤فًَٚ َٔ٪ٝـٔ غـا ٤فًٝهفـسٵٚ .

مل ٜـرتى ٖـرا املٛقـٛي اهلـاّ ستـٌ اختٝـاز

يهٌ إْطإ ٭ْ٘ قاٍ عٓ٘ :قد تبي ايسغد َٔ ايغ ،ٞفًٝظ َٔ املعكـ ٍٛإٔ ٜكـٍٛ
بعد ذيو (فُٔ غا ٤إٔ ٜٹ َٔٚ َٔ٪غا ٤إٔ ٜهفس).
 ٚأخريا ٌٖ ،تس ٕٚإٔ آ ١ٜايطٝف قد ناْ ْاض  ١يهٌ تًو اٯٜات ،ثِْط

ايعٌُ بٗا فُٝا بعد؟
ٚدَــ َفهــسا  َٓٚــسا ٚباسجــا قــدٜسا َــع سبٓــا املػــرتى يًػــعس ادتٝــد

ٚايبشح ايسؾي.66
 غهسٚ ٟاعتصاش ٟيٮضـتاذ ايـدنتٛز ْـٛز ايـد ٜٔؾـُٛٸدَٚ ،ػـازنت٘
ع ض٪اٍ َٗـِٚ .غـهسا يػـٗادتو ايـف أفت ـس بٗـاَ ،ـٔ غـاعس َبـدي
َٚجكف َطتٓري.
بد٤ا ظتـب ا٫عـرتاف بٛدـٛد آٜـات ؾـسعت ،١حتُـٌ غـشٓ ١عايٝـَ ١ـٔ ايعٓـف
ٚاٱزٖـاإ ،هــٔ تٛظٝفٗـا بطــٗٛي ١قـد املٓــا٥ٚي ،فتػـهچٌ خڀــسا عًـ ٢قــِٝ

 - 66ا .دْٛ .زايد ٜٔؾُٛٸد :غاعس ٚناتب  -تْٛظ.
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ايد ،ٜٔسُٓٝا تكتڀـع َـٔ ضـٝاقٗا ايتـازغتٜٚ ،ٞٴطـتدٍ بٗـا مبعـصٍ عـٔ ايهتـاإ
اذتهــٖٚ ،ِٝــدف ايــد ٜٔيف اذتٝــاٖٚ .٠ــ ٞذات اٯٜــات ايــف تػــبح بٗــا خًفــا٤
املطًُي يػـسعٓ ١سـسٚبَِٗٚ ،عـازنِٗ باضـِ ايفـت اٱضـ .َٞ٬فساسـ ايتُٗـ١
تڀــاٍ نــٌ َــٔ ٜطــع ٢يتكــد ِٜفٗ ـ ڈِ َتذــدد هلــر ٙايڀا٥فــَ ١ــٔ اٯٜــاتٚ ،زَٝــ٘
مب ايفــ ١ا٫مجــاي أ ٚاملػــٗٛز .ثــِ رطــو بٗــا ايتهفريٜــ ٕٛزآٖــا يكتــٌ ا٭بسٜــا٤
ٚايعصٍ ،بعد زَ ِٗٝبايسدٚ ٠ارتسٚز َٔ ايد.ٜٔ
إٕ َكازبــ ١آٜــات ايكتــاٍ ٚادتٗــاد يتكــد ِٜفٗــِ آخــس ٜ ٫ٴعــد ت ٜــساَ ،ــا داَـ
املكازبٚ ١فل َٓٗر عًُ ،ٞيف قَٓ ٤ٛڀل ايهتاإ ايهس .ِٜيهٔ مثَ ١ـٔ ٜؿٸـس
َٔ َٓڀًـل عـدا ٞ٥يًـد ٜٔعًـ ٢ت ٜسٜتٗـاٖٚ .ـرا خڀـأ ،فـايكسإٓ اجملٝـد ْؿـٛف
ؾ ـاَت ،١تٓڀبــل عًٗٝــا مجٝــع أدٚات ايفٗــِ املعــسيف ،يف إيــاز املٓڀــل ايــداخًٞ
يًهتاإ ايهس ،ِٜفت تًف ايكسا ٠٤باخت٬ف َٓاٖذٗا ٚأدٚاتٗا .إقاف ١يكبًٝـات
ايباســح َٚتبٓٝاتــ٘ ايعكٝدٜــٚ ١ايفهسٜــَٚ ،١طــتٚ ٣ٛعٝــ٘ َٛٚقــٛعٝت٘ .فــايكسا٠٤
ايعًُ ١ٝختتًف عٔ ايكسا ٠٤ا٭ٜدٜٛيٛد .١ٝايجاْ ١ٝتهسٸع ايعٓف ٚاٱزٖاإ رتدَ١
أٖدافٗا ايطٝاضٚ ١ٝايطًڀ ،١ٜٛفتٓطق نٌ آٜـات ايسءـٚ ١املـٛدَ .٠ـٔ ٖٓـا أدـد
َــٔ ايكــسٚز ٟتكــد ِٜقــسا ٠٤هلــر ٙاٯٜــات تتذًــَ ٢ــٔ خ٬هلــا زٜ٩ــ ١ددٜــد ،٠تعٝــد
ايٓ ــس يف فعًٝتٗــا .قــساَٛ ٠٤قــٛع ١ٝستاٜــد ٠يف قــ ٤ٛآٜــات ايهتــاإ ايهــسِٜ
َٓٚڀك٘ .فتكڀس ٖر ٙايكسا ٠٤إىل إعاد ٠ايٓ س يف عًـ ّٛايكـسإٓ ،ايـف ٖـ ٞدٗـد
بػس ٟعًٖ ٢اَؼ ايتفطريٚ ،قع ٖ ٞا٭خس ٣يتتُاَٖ ٢ع أٖداف املفطـس،ٜٔ
ٚيسٜك ١تفهريِٖ .يرا تعددت اٯزاٚ ٤ايتفاضري.
فس

َطاز ايـدع ٠ٛاٱضـٚ ١َٝ٬ا٭سـداخ ايـف َـست بٗـا مجًـْ ١ؿـٛف مل

ٜسايٳ يف قسا٤تٗـا تازغتٝتٗـا .أ ٟأضـباإ ْصٚهلـا ٚظسٚفٗـا ا٫ضـتجٓاٖٚ ،١ٝ٥ـَ ٛـٓٗر
املفطسٚ ٜٔايفكٗا ،٤ضُٝا ايكـدَا ،٤فتطـبب ذيـو يف ٚدـٛد تفطـريات َٚكازبـات
رتؿ ايد ٜٔيف زتُٛع ١أسهاّ ٚفتا ٣ٚداْب ا٭بعـاد ا٭خ٬قٝـٚ ١ايسٚسٝـ،١
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بـٌ غـدت زتُٛعـَ ١ــٔ ايكـٛاْي ادتافـٚ ،١يٝفــا َـٔ املُازضـات ٚايڀكــٛعٚ .مل
ٜهتفٛا بريو بٌ فسقٛا آيٝات عً ٢فِٗ ايٓـ اختصي زساب ١اٱضـٚ ّ٬زءتـ٘
ٚإْطاْٝت٘  .ف ٬غساب ١إٔ تٓطق آ ١ٜايطٝف (نُـا دـا ٤يف ايطـ٪اٍ) يٝفـا ٚاضـعا
َـٔ آٜــات ايسءــٚ ١ايعفــٚ ٛايتطــاَ ٚاوبــ .١بػــهٌ دــسدت زضــاي ١ايطــُاَ ٤ــٔ
بعدٖا اٱْطاْٚ .ٞؾٛٸزت ايد ٜٔيٛس ١غاقب ١بٛد٘ ايعامل أمجعٜ ٫ ،فِٗ أضًٛبا
يف دعٛت٘ ض ٣ٛايكتٌ ٚايطٝف ض٬سا بٛد٘ اٯخس امل تًفٚ .بايفعٌ دا٤ت فتا٣ٚ
ايــتهفري ايؿــادز ٠عــٔ مجًــَ ١ــٔ ايفكٗــا ٤ايطــًفٝي ٚايــتهفريٜي تتُــاَٖ ٢ــع
َٓاٖر املفطسٚ ٜٔايطًف َٔ ايفكٗاٚ .٤ايطبب ايسٝ٥ظ يف

ـرز ٖـرا ايـُٓط َـٔ

ايفتــاٖ ٣ٚــ ٛايتكًٝــد .تكًٝــد ارتًــف يًطــًف .تكًٝــد اذتاقــس يًُاقــٚ .ٞيًتكًٝــد
تداعٝاتــ٘ ارتڀــري ٠عًــ ٢ايعًُٝــ ١ا٫دتٗادٜــ ،١يتــأثس املفطٸــس ٚايفكٝــ٘ بكبًٝاتــ٘،
ٚتــأثس ٙبجكافــ ١عؿــس ،ٙفادتٗــاد ٙؾــا٥ب يف إيــاز ظسفــ٘ ايصَــاْٚ ٞاملهــاْ،ٞ
ٚيبٝعــ ١قــسٚزات٘ ٚأضــً٦ت٘ٚ ،يهــٌ شَــإ َٚهــإ ظسفــ٘ ٚخؿا٥ؿــَ٘ٚ ،ــا مل
ٜطــتٛعب ايفكٝــ٘ َــتغريات عؿــسَٚ ٙتڀًبــات شَاْــ٘ ٜ ٫طــتك ِٝادتٗــادٜٚ ،ٙبكــ٢
َػدٚدا يعؿس آخس ٜ ٫فُٗ٘ َعاؾسٚ ٙٚزتا .ًٜٙٛفًُاذا ْطـتفف املـٛتْٚ ٢طـكط
املاق ٞعً ٢اذتاقس زغِ اخت٬ف اي سٚف ٚايجكافٚ ١ايعؿس؟ .فُا مل ْت ٌٳ عٔ
ايتكًٝــد ْٚهــف عــٔ أضــڀس ٠ايسَــٛش ايتازغتٝــَٓٚ ،١اغــد ٠ا٭َــٛات ٚاضــتٓڀام
املاقي ،ضتٓكًب سٝاتٓا دشُٝا يف ظٌ عك ٍٛاضتاتٝهَ ١ٝتشذس ٫ ٠تفٗـِ َـٔ
ايـد ٜٔضــَ ٣ٛــا قايـ٘ ايطــًفَٚ ،ــا أفتــ ٢بـ٘ املتػــددٚ .ٕٚمل أســظ يف نَ٬ــٞ
أسدا ،فًهٌ عؿس زتتٗدٚ ٙٚزداي٘ َٚفهس .ٙٚبـٌ ْكـدز املاقـي ْٚعتـص بٗـِ،
يـٹُا قدَ ٙٛ٭بٓـا ٤عؿـسِٖٚ .عًٓٝـا َساعـا ٠عؿـسْا ٚضـٝاقات ثكافتٓـا َٚتڀًبـات
شَآْــا يف فٗـِ ايــٓـ ،يــسدّ ٖــ ٠ٛايتكًٝــدْٚ ،ــت ًچـ َــٔ اذتٝــا ٠ايغازقــ ١بتبعٝــ١
املاقٚ ،ٞتكدٜظ ايطًف ايؿاط .فًٝظ ٖٓـاى عكـَ ٍٛعؿـَ ١َٛڀًكـٚ ،١نـٌ
غ ـ ٚيٝد ب٦ٝت٘ ٚثكافت٘ ٚقبًٝات٘ .يكد َست عً ٢ايـدع ٠ٛظـسٚف اد تٗـا عًـ٢
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ضًطــًَ ١عــازى ٚغــصٚات ،قادٖــا ٚأغــسف عًٗٝــا زضــ ٍٛا ٚ ،ناْــ

َعازى َؿريٖ ١ٜددت سٝا ٠ادتُاع ١املطًُ .١فدخٌ ايكسإٓ يسفا يف املعسنـ،١
عتــح ٜٚــدعٜٚ ٛــأَس ٜٗٓٚــٜٛٚ ٢دــ٘ سسنــ ١ايسضــايٖٚ ١ــ ٞختــٛ

َعسنتٗــا

ايتازغتَ ١ٝع أعدا ٤أؾسٚا عً ٢ادتجاخ املطًُي ٚاْ٫تكاّ َٔ ايد ٜٔايـر ٟأزبـو
َؿـــاذتِٗ ٚسڀـــِ يغٝـــاِْٗ ٚفـــس

ْفطـــ٘ عًـــ ٢اجملتُـــع ايعسبـــ ٞباذتهُـــ١

ٚامل ٛع  ١اذتطٓ .١فهاْ َسسًـ ١اذتـسإ َتـأخس ٠عـٔ َسسًـ ١ايـدع ،٠ٛبعـد إٔ
بــي ايكــسإٓ َعــامل ايسضــايٚٚ ،١قــع ارتڀــٛر ايعسٜكــ ١يًــد ٜٔادتدٜــدٚ ،ســدد
َٛقف٘ َٔ ايدٜاْات ا٭خسْٚ ،٣اغد أٌٖ ايهتاإ اىل نًُ ١ضـٛا( ٤قـٌ ٜـا أٖـٌ
ايهتــاإ تعــايٛا إىل نًُــ ١ضــٛا ٤بٓٓٝــا ٚبٝــٓهِ أ٫چ ْعبــد إ٫چ ايًچــ٘ ْ ٫ٚػــسى بــ٘
غ٦ٝا  ٜ ٫ٚٸت ـر بعكـٓا بعكـا أزبابـا َٸـٔ د ٕٚايًچـ٘ فـإٕ تٛيچـٛا فكٛيـٛا اغـٗدٚا بأْٸـا
َطًُٚ . )ٕٛقاٍ يًهافس ٜٔيهِ دٜٓهِ ٚي ٞد ٜٔيف بادز ٠سطٓ ١يً٥ٛاّ( :قٌ ٜا
أٜٸٗــا ايهــافس ٫ ٕٚأعبــد َــا تعبــد ٫ٚ ٕٚأْــتِ عابــدَ ٕٚــا أعبــد  ٫ٚأْــا عابــد َٸــا
عبدتٸِ  ٫ٚأْتِ عابدَ ٕٚا أعبد يهِ دٜٓهِ ٚي ٞد. )ٜٔ
فاضتجٓا ١ٝ٥اذتسٚإ تكتك ٞعدّ إي٬م خڀابٗا ٚأسهاَٗا ،يتكتؿـس عًـ٢
تًــو ايٛقــا٥ع ارتازدٝــٜٚ .١فــرت

إٔ تكــع اذتــسإ أٚشازٖــاٜٚ ،تٛقــف أٚازٖــا،

ٚتتذُد أسهاَٗاٚ ،ختسع أضًشتٗا اذتسبٚ ١ٝخڀاباتٗا ايتعبٜٛـٚ ،١ايعـٛد ٠إىل
زنا٥ص اٱض ّ٬يف ايدع ٠ٛباذتهُٚ ١املٛع ـ ١اذتطـٓٚ ،١عـدّ ايتػـبح بآٜـات
ايكتاٍ بكڀع ايٓ س عٔ ظسٚفٗا ٚأضباإ فعًٝتٗا.
فٓٝبغــ ٞايتُٝٝــص بــي اٱضــ ّ٬ن ڀــاإ َبــادٚ ٨قــ ِٝدــا ٤ٱسٝــا ٤ايــسٚج
اٱْطـــاْ ١ٝاوڀُـــ ١يف عبـــاد ٠ا٭ؾـــٓاّ ٚتكايٝـــد ادتاًٖٝـــ ١ايبًـــٗاٚ ،٤اٱضـــّ٬
ن ڀاإ تعب ،ٟٛستازإ ،عٓٝف ،ؾدز ذتُا ١ٜأَٔ ادتُاع ١املطًُ ،١فهإ
َٛقفا دفاعٝا  ٫عدٚاْٝا ظاملاَٚ( .ا زبو ب  ّ٬يًعبٝد).
فشُٓٝا ْسنچص عًـ ٢آٜـات اذتـسإ ٚايكتـاٍ ٜبـد ٚاٱضـ ّ٬ضفــٸانا َتعڀػـا
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يًدَاَ ،٤عادٜا يًُشبٚ ١ايطـ ، ّ٬بُٓٝـا آٜـات ايتطـاَ ٚاوبـ ١تػـع بإْطـاْٝتٗا
ٚعفٖٛا ٚزءتٗـاٖٚ .ـ ٞا٭ؾـٌ ٚا٭ضـاعٚ .ايجاْٝـ ١اضـتجٓاٚ ٤قـسٚز .٠يهـٔ مثـ١
إؾـــساز عًـــ ٢عـــدّ ايفؿـــٌ بـــي اٯٜـــات يٝػـــسعٔ بٗـــا املتػـــدد ٕٚممازضـــاتِٗ
ايتعطفٚ ،١ٝعتتر بٗا ايػاَت ٕٛعًـ ٢عدٚاْٝـ ١اٱضـٚ ّ٬غـدت٘ ،بـٌ قـايٛا بٓطـق
آٜــات ايتطــاَ ٚايسءــٚ ١ايعفــ ٛبآٜــ ١ايطــٝفٚ .ايٓطــق فسٜــ ١ضٝاضــ ْ ١ٝچــس هلــا
ايفكٗا ٤يػـسعٓ ١سـسٚإ خًفـا ٤املطـًُي بعـد ٚفـا ٠ايسضـ ٍٛايهـس .ِٜأ ٟعُـدٚا
إىل غٌ أنجس َٔ ضتي آ ،١ٜملٓ َعازى ارتًٝف ١ضًڀ ١غسع ١ٝتطـتٓد يًهتـاإ
ايهس .ِٜعًُا  ٫فعً ١ٝيًذٗاد بعد اْتؿاز ايد ،ٜٔيعدّ فعًَٛ ١ٝقٛع٘.
دا ٤يف نتاإ :ايٓاضق ٚاملٓطٛأل يف ايكـسإٓ ايهـس٫ ،ِٜبـٔ سـصّ ا٭ْديطـٞ
إٔ آ ١ٜايطٝف أ ٚقٛي٘ تعاىل( :إذا اْطًق ا٭غٗس اذتسّ فاقتًٛا املػـسني سٝـح
ٚدــدتٸُٚ ِٖٛخــرٚ ِٖٚاسؿــسٚ ِٖٚاقعــدٚا هلــِ نـٌٸ َسؾــد فــإٕ تــابٛا ٚأقــاَٛا
ايؿٸٚ ٠٬آتٛا ايصٸنا ٠ف ًچٛا ضب ًِٗٝإٕٸ ايًچ٘ غفٛز زٸس .)ِٝأ ٚآ( :١ٜقاتًٛا ايچـر٫ ٜٔ
 َٕٛٓ٪ٜبايًچ٘  ٫ٚباي ّٛٝاٯخس  ٫ٚعتسٸَـَ ٕٛـا سـسٸّ ايًچـ٘ ٚزضـٛي٘ ٜ ٫ٚـد ٕٜٛٓدٜـٔ
اذت ٸل َٔ ايچـر ٜٔأٚتـٛا ايهتـاإ ستٸـٜ ٢عڀـٛا ادتصٜـ ١عـٔ ٜـد ٖٚـِ ؾـاغس )ٕٚقـد
ْط

(َٛ )02زدا َٔ آٜات ايهتاإ َفعُـ ١بايسءـٚ ١املـٛدٚ ٠ايعفـٚ ٛايتطـاَ

ٚزفض اٱنسا. ٙ
عًُــا إٔ اذتُٛيــ ١ايد٫يٝــ ١يًٓؿــٛف ايــف اغتاهلــا ايٓطــق عًــٜ ٢ــد ٟفكٗــا٤
ايطًڀإ ،تػهچٌ َٓ  ١َٛق ِٝإْطاْٚ ١ٝدٜٝٓـ ١ت٪ضـظ يفٗـِ ددٜـد ذتٝـا ٠دٜٝٓـ١
َفعُــ ١بايتطــاَ ٚاوبــ١

ــا ٙاٯخــس امل تًــفٖٚ .ــْ ٞؿــٛف قسآْٝــ١

اًٖتٗــا

ايكـــسا٤ات ا٭ٜدٜٛيٛدٝـــٚ ١يٛقتٗـــا بطـــٝاز د٫يـــٜ ٞستهـــص إىل تفعٝـــٌ ْؿـــٛف
َػــسٚي ،١تتٛقــف فعًٝتٗــا عًــ ٢زتُٛعــَ ١ــٔ ا٭ضــباإ ٚاي ــسٚف .بــٌ تتٛقــف
فعًٝتٗا أٜكا عً٢

ُٝد فاعًٖ ١ٝر ٙايٓؿٛف .فهإ ايٓطق ساقسا يتڀٜٛكٗا

ٚغٌ فاعًٝتٗا نـ ٞتتشـسز ايٓؿـٛف َـٔ قٛٝدٖـا ٚغـسٚيٗاٚ ،تأخـر َـداٖا يف
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ممازض ١ايعٓف ٚاٱزٖاإ باضِ ايدٚ ٜٔفتٛسـات ارتًٝفـ .١أ ٟتهـَ ٕٛڀًكـ ١ذات
فاعًٝــ ١عايٝــ ١ختــدّ املؿــاط ا٭ٜدٜٛيٛدٝــٖٚ .١ــرا َــا سؿــٌ بايكــبط بايٓطــب١
ٯٜات ايكتاٍ ،ايف رطٸه باي٬قاتٗا ايتٝازات ايدٜٝٓـ ١ايتهفريٜـٚ ١املتڀسفـ١
بعد غٌ فاعً ١ٝآٜـات ايسءـٚ ١ايعفـٚ ٛايتطـاَ ازتهـاشا يًٓطـق املـدع ّٛبڀٝـف
َٔ املسٜٚات ايرتاث .١ٝفآ ١ٜايطٝف أؾبش ٚفكـا هلـرا ايفٗـِ املبتطـس تكڀـع ٚتـي
نٌ َٔ ٜطتٓد اىل آٜات ايسءٚ ١ايعفٚ ٛايتطـاَ يف تعاًَـ٘ َـع اٯخـس امل تًـف
دٜٝٓاٚ ،تكڀس ٙداُ٥ا إىل اختـاذ َٛقـف عـدا ٞ٥بطـبب أ ٚبـد ٕٚضـبب ،فػـاع
ق ِٝايعٓف ٚاي٬تطاَ ٚايعداٚ ٤ايتٓابر ٚا٫سرتاإ.
بُٓٝا ْكسأ يف ٖـر ٙاجملُٛعـْ ١ؿٛؾـا حتـرتّ اٯخـس ٚتطـُ يًعكـٌ َطـتعٓٝا
باذتٛاز اهلادف باذتهُٚ ١املٛع  ١اذتطٓ ١نٜ ٞأخر دٚز ٙيف ستاٚز ٠اٯخـس،
ٚتفهٝو َتبٓٝات٘ ايعكٝدٚ ١ٜايفهسٜـٚ ١فـل َـٓٗر عًُـٜ ٫ ٞسفكـ٘ ايعكـٌٖٚ .ـٛ
أضًٛإ ايكسإٓ داُ٥ا يف دعٛت٘ يًٓاع نافـٚ ،١قـد ظـٌ يـٛاٍ ثـ٬خ عػـس ٠ضـٓ١
(املسسً ١املهَ )١ٝتػبجا با٭ضايٝب ايطًُٚ ،١ٝمل ٜدافع عٔ ْفط٘ ستـ ٢اغـتدت
ٚيــأ ٠ايهفــاز ٚاملٓــافكي ،فهاْ ـ سسبــ٘ سسبــا دفاعٝــ ١عــٔ ايــٓفظ ٚايعكٝــد٠
ٚا٭َٔ ٚاذتسٖٚ ،١ٜرا َا تػٗد ي٘ نتب ايتازٜق .فٝذب عٛد ٠آٜات ايط ّ٬بعـد
شٚاٍ أضباإ ايعدٚإ ٚاذتسٚإ ،يتأخر يسٜكٗا يف اذتٝاٚ ٠تتفاعـٌ بػـهٌ دـاد
َــع ايعكــ ٍٛاملطــتٓريٚ .٠أَــا يغــ ١اذتــسإ ٚا٫ســرتاإ فبــات  َ ٫ـ ز هلــا يف ٚق ـ
تــ ٛافست فٝــ٘ أضــايٝب أنجــس تــأثريا ٚأقــٌ خطــاز .٠أعــ ا٭ضــايٝب اٱعَٝ٬ــ١
ٚايطٝاضــٚ ١ٝايجكافٝـــ .١فًــٝظ ٚظٝفـــ ١اٱْطــإ ايعـــادص عــٔ ممازضـــ ١ا٭ضـــايٝب
ايطًُ ٖٞ ١ٝاذتسإ ٚادتٗـاد ٚاغـٗاز ايطـٝف ،بـٌ ايعـٛد ٠يٓكـد ايـرات ٚتكٗ ٛـا
ن ٞتتُهٔ َٔ َ٬سك ١ايتڀٛزات اذتٝات ١ٝايٚ ،١َٝٛٝنٜ ٞؿـاز اىل أضـايٝب
تفُٗٗــا ايػــعٛإ املتشكــس ٠ايــف بات ـ تــسفض ايعٓــفٚ ،حتاضــب عًٝــ٘ بػــد،٠
ٚتعت ْ ٙكڀ ١قعف شتً ،١ضٝاضٝا ٚفهسٜا.
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مثــ ١سكٝكــٜ ،١تذاًٖــٗا ايفكٗــاٜٗٚ ،٤سبــَ ٕٛــٔ َكازبتٗــاٖ ،ــ ٞعــدّ فعًٝــ١
ادتٗاد ،نشهِ غسع ،ٞبعد اْتؿـاز ايـد ٜٔبؿـس ٜايهتـاإ ايهـس ِٜيعـدّ
فعًَٛ ١ٝقٛعَ٘ٛٚ .قٛع٘ خؿٛف ْؿس ٠ايدٚ ٜٔايسضـاي ( ١ٳٚقځـاتٹًڂٖٛٴِٵ سٳتٻـ ٰ٢يځـا
تٳهڂٕٛٳ فٹتٵٓٳـ١څ ٚٳٜٳهڂـٕٛٳ ايـدٿٜٔٴ نڂًڊـ٘ٴ يٹًډـ٘ٹ فځـإڇٕڇ اْتٳٗٳـٛٵا فځـإڇٕٻ ايًډـ٘ٳ بٹُٳـا ٜٳعٵُٳًڂـٕٛٳ ٳبؿٹـريٷ)،
ٚغاٜــ ١ايكتــاٍ نُــا يف اٯٜــ ١قُــع ايفتٓــٚ ١تفــسد ا

عصٚدــٌ بايــد ،ٜٔبايڀاعــ١

ٚايعبادٚ ٠عدّ ايػسى ب٘ .فكتاٍ ايهفاز ٚاملػسني ،يٝظ َڀًكا بـٌ َػـسٚيا
ه ٵِ ٳٚيځـا
باذتسابٚ ١اٱؾساز عًـ ٢اذتـسإ ( :ٳٚقځـا ٹتًڂٛا فٹـ ٞضٳـبٹ ٝڇٌ ايًډـ ٹ٘ ايډـرٹ ٜٳٔ ٴٜكځـا ٹتًڂ ٛٳْ ڂ
ب ا ڃي ٴُ ٵعتٳــدٹٜٔٳ)ٜٚ ،طــتدٍ بٗــر ٙاٯٜــ ١عًــ ٢سسَــ ١ادتٗــاد
ٳت ٵعتٳــدٴٚا ڇإ ٻٕ ايًډــ ٳ٘ يځــا ٴٜشٹــ ټ
ا٫بتدا٫ٚ .ٞ٥شَٗا ؾدم ايعدٚإ ٚا٫عتدا ٤عًٜ َٔ ٢بدأ بكتاٍ اٯخس .ٜٔفػـسر
ايكتــاٍٚ :دــٛد عــدَ ٚكاتــٌ ٜــسفض ايت ًــ ٞعــٔ ضــ٬سٜ٘ٗ ،ــدف ستازبــ ١ذات
ايــد ،ٜٔفٓٝبغــ ٞأْ ٫ٚؿــٝشت٘ ٚحتــرٜسٚ ٙتػــذٝع٘ عًــ ٢اهلدْــٚ ١إيكــا ٤ايطــ٬ج،
نفځـسٴٚا إڇٕ ٜٳٓتٳٗٴـٛا ٜٴ ٵغفځـسٵ يځٗٴـِ
نُا يف اٯ ١ٜاملتكدَ ١عً ٢اٯ ١ٜا٭ٚىل( :قڂـٌ يًِّډـرٹٜٔٳ ځ
َٻا قځدٵ ضٳځًفٳ ٚٳإڇٕ ٜٳعٴٛدٴٚا فځكځدٵ ٳَكٳ ٵ ضٴٓٻ ٴ ايڃ ځأ ٻٚيٹيٳ) .فـإٕ زفكـٛا ( :ٳٚقځـاتٹًڂٖٛٴِٵ سٳتٻـ٢
يځا تٳهڂٕٛٳ فٹتٵ ٳٓ١څ ٚٳٜٳهڂٕٛٳ ايدٿٜٔٴ نڂًڊ٘ٴ يٹًډ٘ٹ)( .فځإڇٕڇ اْتٳٗٳٛٵا فځإڇٕٻ ايًډ٘ٳ بٹُٳا ٜٳعٵُٳًڂـٕٛٳ ٳبؿٹـريٷ،
ؿريٴ).
ٚٳإڇٕ تٳ ٳٛيډٛٵا فځاعٵًځُٴٛا أځٕٻ ايًډ٘ٳ َٳ ٵٛيځانڂِٵ ْٹعٵِٳ ايڃُٳ ٵٛيځٚ ٢ٳْٹعٵِٳ اي ٻٓ ٹ
فغا ١ٜادتٗـاد أ ٚايكتـاٍ ءاٜـ ١ايـد ٜٔيف بداٜـ ١ظٗـٛز ،ٙفٗـ ٛبـأَظ اذتادـ١
يًكــ ٠ٛيف زتابٗــ ١املــٮ ممــٔ تكــسزت َؿــاذتِٗ ب ٗــٛز ايسضــاي ١ادتدٜــد٫ٚ .٠
هــٔ يًــد ٜٔاْ٫تػــاز يف ظــٌ ســسٚإ غــعٛاَ ٤تتاي ٝـ ١قــد ،ٙفادتٗــاد قــسٚز٠
اضـــتجٓا ،١ٝ٥ت٪نـــدٖا آٜـــات ايتطـــاَ ايـــد ٫( : ٜإنـــسا ٙيف ايـــد( ،)ٜٔيهـــِ
هفڂـسٵ).
دٜٓهِ ٚي ٞد ( ،)ٜٔٳٚقڂٌڇ ايڃشٳلٴٸ َٹٔ زٳٸبٹٸهڂِٵ فځُٳٔ غٳا٤ٳ فځًڃ ٴ ٝٵَ٪ٹٔ ٳَٚٳٔ غٳا٤ٳ فځًڃٝٳ ڃ
ففعً ١ٝادتٗاد تتٛقف عً ٢فعًَٛ ١ٝقـٛع٘ ،أْ ٟؿـس ٠ايـد ٜٔادتدٜـدٚ ،ءاٜتـ٘
َـٔ نٝــد ا٭عـدا ٤املرتبؿــي بـ٘ ،فًُــا اْتؿـست زضــاي ١ايطـُا ٤مل ٜعــد ادتٗــاد
فعًٝا نشهِ غـسعَ ،ٞـا مل ٜتعـس

ذات ايـد ٜٔي٬دٗـا ٖٚ ،ـرا َطـتشٌٝ
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َع أنجس َٔ ًَٝاز َطًِٚ ،تعدد املراٖب ٚايفسم اٱضٚٚ ،١َٝ٬دٛد أنجس َـٔ
فكٝــ٘ ٚزتتٗــد يف نــٌ شَــإ َٚهــإٜ .كــ ٍٛتعــاىل( :اذا دــاْ ٤ؿــس ا
ٚزأ ٜايٓاع ٜدخً ٕٛيف د ٜٔا

ٚايفــت

افٛادا فطب عُـد زبـو ٚاضـتغفس ٙاْـ٘ نـإ

تٛابـا ") .أ ٚقٛيــ٘ تعـاىل( :ايٝــ ّٛأنًُـ يهـِ دٜــٓهِ ٚأرُـ عًــٝهِ ْعُــف
ٚزق ٝيهِ اٱض ّ٬دٜٓا).
بــٌ َ ٫عٓــ ٢يػ ـٔٸ ســسٚإ دٜٝٓــٚ ،١قــد أؾــب ْػــس ايــدع ٠ٛضــًُٝا ممهٓــا
ٚضــٗ ٬دــدا َــع تڀــٛز ٚضــا ٌ٥ا٫تؿـا٫ت اذتدٜجــَٚ .١ــٔ ٜفػــٌ يف اقٓــاي ايٓــاع
بعكٝدتــ٘ ،ملــاذا ٜفسقــٗا عًــ ِٗٝبايطــٝف؟ .إٕ ايتًــ ٜٛبــايك ٠ٛديٝــٌ عًــ ٢خــٛا٤
ايعكٝد.٠
ْعــٛد يًطــ٪اٍ :فايٓطــق يف زتــاٍ ايتػــسٜع مل ٜجب ـ نُــا ٜفُٗــ٘ املفطــسٕٚ
ٚايفكٗاَ ٤ڀًكا ،٭ْ٘ ٜفك ٞإىل دٗـٌ  ٫تٓفـع َعـ٘ ت ٜـساتِٖٗٚ ،ـ ٛممتٓـع عًـ٢
ا

تعــاىل .فايتفطــريات ٚايتــأ٬ٜٚت ملعٓــ ٢ايٓطــق ضــببٗا ايتذص٥ــ ١يف ايتفطــري،

ٚعدّ ا٭خر بٓ س ا٫عتباز اهلدف ايهً ٞيسضاي ١ايطُا.٤
طقٵ َٹٔٵ آ ٳ١ٜٺ ځأٚٵ ْٴٓطٹٗٳا ْٳأڃتٹ بٹ ٳٝٵسڈ َٿٓٵٗٳا ځأٚٵ َٹجٵًٹٗٳا) ،ففٗٝا
ٚأَا قٛي٘ تعاىلَ( :ٳا ْٳٓ ٳ
استُــا :ٕ٫ا٭ :ٍٚإٔ ٜــساد بايٓطــقْ ،طــق ا٭سهــاّ ايػــسعَ ،١ٝــٔ ايٛدــٛإ إىل
اذتسَ ١أ ٚبايعهظ ،أَُٗٓ ٚـا ي٬باسـ ١ايػـسع .١ٝفـٜ ٬تشكـل ْطـق ٭ ٟسهـِ
غــسعَ ٞــا مل ٜــسد ديٝــٌ قسآْــ ٞؾــس ٜسؿٛؾــ٘٫ ،ختؿــاف ايتػــسٜع بــا
تعاىلٜٓ ٫ٚ ،طق أ ٟسهِ إ ٫بإذْ٘.
ٚايجاْ :ٞإٔ اٯْ ١ٜاظس ٠يٰٜات ايهٚ ١ْٝٛبعٝد ٠عٔ ا٭سهاّ ايػسع .١ٝفـ٬
َعٓــ ٢إٔ ٜهــ ٕٛايٓاضــق خــريا َــٔ املٓطــٛأل يف ا٭سهــاّ ،٭ْٗــا زتعٛيــٚ ١فكــا
مل٬نــات املؿــاط ٚاملفاضــد ،فٝــتغري اذتهــِ بــتغري تًــو امل٬نــات ،عهــِ
أٚي ٞأ ٚثاْ .ٟٛفٜ ٬كاٍ اذتهِ ايجـاْ ٞخـري َـٔ اذتهـِ ا٭ ،ٍٚ٭ُْٗـا سهـِ
إهلَ ،ٞطتٛفٺ مل٬ى دعً٘.
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نُا إٔ ضٝام اٯٜ٪ٜ ١ٜد ذيو ( :ځأيځِٵ تٳعٵًځِٵ أځٕٻ ايًډ٘ٳ عٳًځ ٢نڂٌٿ غٳـٞٵ٤ٺ قځـدٹٜسٷ ،ځأيځـِٵ
تٳعٵًځ ـِٵ أځٕٻ ايًډ ـ٘ٳ يځ ـ٘ٴ َٴًڃ ـوڂ ايطٻ ـُٳاٚٳاتٹ ٚٳايڃ ـأځزٵ ڇ ٳَٚٳــا يځهڂــِ َٿــٔ دٴٕٚڇ ايًډ ـ٘ٹ َٹــٔ ٳٚيٹــ ٞٳٚيځــا
ؿريڈ) .فايطٝام ٜتشدخ عٔ ايهٚ ٕٛقدز ٠ا
ٳْ ٹ

تعاىلٚ ،عًُٖ٘ٚ ،را ٜكد قسٜٓـ١

ؾ ـازف ١ملعٓــ ٢ايٓطــق ،فت ــتـ مبٛدــب ايطــٝام بايككــاٜا ايهْٝٛــٚ ١د٫٫تٗــا.
فعٓــدَا تٓطــق اٯٜــ ١أ ٚايعَ٬ــ ١ايهْٝٛــ ١أ ٚتٓطــ ،٢أ ٟتٓــدثس تــدزظتٝا ،فــا
عصٚدٌ ٜأت ٞبأَ ١ٜجًٗا أ ٚأسطٔ َٓٗا يف د٫يتٗا ايه.١ْٝٛ
بدْ َٔ ٫طق ا٭سهاّ ايػسع .١ٝأ ٟاضتبداٍ سهـِ َهـإ سهـِ آخـس،
غ ؿــٝا اعتُــد َٓٗذــا ٜستهــص يــرات ايهتــاإ ايهــس ،ِٜتتٛقــف فٝــ٘ فعًٝــ١
ا٭سهاّ ايػسع ١ٝعً ٢فعًَٛ ١ٝقٛعاتٗا ،ب ٬ساد ١يًٓطق َٚا ٜرتتب عًَٔ ٘ٝ
تداعٝات تتؿادّ َع َطًُات عكا٥د ١ٜس ٍٛايباز ٟتعاىلَ ،فاد:ٙ
إٕ يهــٌ سهــِ َٛقــٛع٘ ايــر ٟتتٛقــف عًــ ٢فعًٝتــ٘ فعًٝــ ١ذات اذتهــِ
ايػــسع .ٞفـــ ٬فعًٝــ ١٭ ٟسهـــِ َــا مل ٜهـــٔ َٛقــٛع٘ فعًٝـــاَٚ .عٓــ ٢فعًٝـــ١
املٛقـــٛي إٔ ٜهـــَ ٕٛتشككـــا خازدـــا بهاَـــٌ غـــسٚي٘ ٚقٝـــٛد ،ٙفتـــتغري فعًٝـــ١
اذتهِ بتغريَٛ ،قٛع٘ أ ٚأسد غسٚي٘ ٚقٛٝد.ٙ
فاذتهِ ايػسعٜٓ ٫ ٞتفٜ ٫ٚ ٞٴٓطق ،إ ٫بآ ١ٜتؿسٸج بٓط ٜ٘ٚ ،بك ٢ثابتا،
٭ْــ٘ سهــِ ؾــادز عــٔ ا

تعــاىل ٫ٚ .تٓتفــ ٞفعًٝتــ٘ إ ٫باْتفــا ٤فعًٝــَٛ ١قــٛع٘.

ع سٹـ ټر ا ڃي ٳبٝٵـ ٹ َٳـ ڇٔ اضٵـ ٳتڀځا ٳي ڇإ ځيٝٵـ ٹ٘ ضٳـبٹًٝڄا).
نُا بايٓطب ١إىل اذتر ( :ٳ ٚٹيًډـ ٹ٘ ٳعًځـ ٢ايٓٻـا ڇ
فتتٛقف فعً ١ٝاذتر ٚٚدٛب٘ عًٖ ٢را ايػ ـ أ ٚذاى عًـ ٢فعًٝـَٛ ١قـٛع٘ .أٟ
ٜتٛقــف ٚدٛبــ٘ عًــٚ ٢دــٛد إْطــإ َطــتڀٝع ،هٓــ٘ ايــرٖاإ يًشــر ،بهــٌ َــا
تعٓ ٘ٝا٫ضتڀاع َٔ ١غسٚر ٚقٛٝد ٬َٚشَات .فٛدٛإ اذتر نشهِ غسع٫ ٞ
ٜتغريٜٚ ،بك ٢ثابتا ،يهٔ ٚدٛب٘ عً ٢غ ـ َـا ٜتٛقـف عًـ ٢فعًٝـَٛ ١قـٛع٘،
أٚ ٟدــٛد إْطــإ َطــتڀٝعٖٚ .هــرا بــاق ٞا٭سهــاّ ،فٗــ ٫ ٞتــتغريٜٛ ٫ٚ .دــد
تؿـس ٜبٓطـق سهــِ غـسع ٞإ ٫يف آٜـ ١ايٓذــ ٣ٛسٝـح نـإ اذتهــِٜ( :ٳـا ځأٜټٗٳــا
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ايډ ـرٹٜٔٳ آَٳٓٴــٛا إڇذٳا ْٳــادٳٝٵتٴِٴ ايسٻضٴــٍٛٳ فځكځ ـ ٿدَٴٛا بٳ ـٝٵٔٳ ٜٳ ـ ٳدٟٵ ْٳذٵ ـٛٳانڂِٵ ؾٳ ـ ٳد ځق١ڄ ذٳيٹ ـوځ خٳٝٵ ـسٷ
ســِٝٷ) .فًُــا اضــتجكٌ ايؿــشاب١
ذ ـدٴٚا ځف ـ ڇإ ٻٕ ايډً ـ ٳ٘ ځغ ڂفــ ٛٷز ٻز ٹ
يډهڂ ـِٵ ٚٳأځيڃٗٳ ـسٴ ځف ـإڇٕ ډي ـ ٵِ ٳت ٹ
غفځكڃتٴِٵ أځٕ تٴكځ ٿدَٴٛا بٳٝٵٔٳ ٜٳ ٳدٟٵ ْٳذٵٛٳانڂِٵ ؾٳ ٳدقځاتٺ فځإڇذٵ يځِٵ
اذتهِ ْٴطق بآ ١ٜثاْ( :١ٝأځأځ ٵ
ٳتفڃعٳًڂــٛا ٚٳتٳــاإٳ ايًډـ٘ٴ عٳًځـٝٵهڂِٵ فځـ ځأقٹُٝٴٛا ايؿٻـًځا٠ځ ٚٳآتٴــٛا ايصٻنځــا٠ځ ٚٳأځيٹٝعٴــٛا ايًډـ٘ٳ ٚٳزٳضٴــٛيځ٘ٴ
ٚٳايًډ٘ٴ خٳ ٹبريٷ بٹُٳا تٳعٵُٳًڂٕٛٳ).
بــٌ ستــ ٢ا٭سهــاّ ايــف فٗٝــا تــدزز ٜ ٫ػــًُٗا َفٗــ ّٛايٓطــق ،بــٌ تتــدزز
أسهاَٗـــا بتـــدزز َٛقـــٛعاتٗا .فا٭سهـــاّ ايػـــسع ١ٝتبكـــ ٢ثابتـــ ١إ ٫يف سايـــ١
ٚاسد ،٠عٓدَا ٜه ٕٛاذتهِ ْاظسا إىل قك ١ٝخازد ١ٝستـدد ،٠فتهـ ٕٛتًـو
ايككَٛ ٖٞ ١ٝقٛع٘ ،فٓٝتفـ ٞاذتهـِ باْتفاٗ٥ـا ،نُـا يف آٜـ ١ايطـٝف ،فٗـٞ
ْــاظس ٠إىل زتُٛعــ ١ستازبــَ ١ــٔ أٖــٌ ايهتــاإ ٚاملػــسني َؿ ـسٸ ٠عًــ ٢قتــاٍ
ايسضــ ٍٛفعــ ٬أ ٚبــايك ،٠ٛفاختــرت اٯٜــ ١عكٗــِ إدــسا٤ات ؾــازَ ١ٱْٗــا ٤سايــ١
اذتسإ ٚايعدا ٤اير ٟأزٖل املطًُي بٌ أزٖل مجٝـع ايٓـاع آْـراى .فآٜـ ١ايطـٝف
يٝطـ َٓكڀعــ ١عــٔ ا٭سهــاّ ايطــابك ١بــٌ ٖــ ٞعــدٚإ َتٛاؾـٌڇ ،فهــإ ظتــب
ٚقع سد ي٘ بآٜـ ١ايطـٝف .فأسهاَٗـا آْٝـ ،١يٝطـ َڀًكـ( :١فـإٕ تـابٛا ٚأقـاَٛا
ايؿٸٚ ٠٬آتٛا ايصٸنا ٠ف ًچٛا ضب ًِٗٝإٕٸ ايًچ٘ غفٛز زٸس .)ِٝبعدٖا ٜعٛد ايٛقـع إىل
يبٝعت٘ ،حتهُ٘ آٜات ايهتاإَٚ ،عاٖد ٠ايسض ٍٛايهسَ ِٜـع أٖـٌ ايهتـاإ.
ٚأق ٣ٛدي٪ٜ ٌٝند ٖرا إٔ ايٓيب ايهس ِٜمل ٜكتـٌ غـري اوـازبي أ ٚممـٔ خـاْٛا
ايعٗٛد ٚاملٛاثٝل َٔ أٌٖ ايهتاإ .بٌ ٚأدٚ ِٖ٬نإ بإَهاْ٘ إبادتِٖٗٓٚ .ـاى
غـــٛاٖد تازغتٝـــ ،١سٝـــح عـــاؽ ٚدـــاٚز أٖـــٌ ايهتـــاإ املطـــًُي بعـــد ايسضـــٍٛ
ايهسَٚ ِٜا شايٛا.
فٗٓاى أغسا

ضٝاضٚ ١ٝزا ٤ايتػبح بٓطق آ ١ٜايطٝف دتُٝع آٜـات ايسءـ١

ٚاملٛدٚ ٠ايعفٚ .ٛقد ضاعد عًٗٝـا فكٗـا ٤ايطـًڀٚ ،١بعـض ا ٫اٖـات ايتهفريٜـ١
ايف خاْٗا ايٛعٖٞٚ ،ٞ

سبَ ١س ،٠خاقـٗا اٱَـاّ عًـَ ٞـع ارتـٛاززٚ ،عـادت
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يٓا ايَ ّٛٝع داعؼ ٚأخٛاتٗا ايتهفريٜي .نُا إٔ ادتص ٖٞ ١ٜسهـِ اضـتجٓاٞ٥
قُٔ آ ١ٜايطٝفٚ ،يٝط َڀًك ،١يهٓ٘ غٗ ٠ٛايدّ ٚايتطًط ،خًكـ َـٔ أٖـٌ
ايهتاإ أعداٚ ٤ستازبي يتػًُِٗ ادتص ١ٜنُـٛزد َـايٜ ٞغڀـْ ٞفكـات املعـازى
ايعبج ١ٝيً ًٝف ،١يٝٴجب إضٚ َ٘٬ايتصاَ٘ بايسضاي ١ايطُاٚ .١ٜٚاذتكٝك ١أْ٘ ٜٗـدف
تٛضــٝع ضــًڀت٘ٚ ،تــٛفري َــٛازد َايٝــ ١رتصٜٓتــ٘ٚ ،إهلــا ٤املطــًُي عــٔ تؿــسفات٘
ٚضًٛن٘ٚ .إ ٫فايدٜٓ ٫ ٜٔتػس بايطٝف ،٭ْ٘ عكٝدٚ ،٠تسبٚ ،١ٝضـًٛى ٚعادـ١
إىل

سب ١ادتُاعٝ ْ ١ٝف٘ حتتكٓ٘ يٜٓٚ ُٛٓٝتػس.
ٚبايتــــاي ٞفايــــدع ٠ٛيٲضــــ ّ٬يــــٝظ بايطــــٝف نُــــا ٜسٜــــد ايطٝاضــــٕٛٝ

ٚايتهفريٜـ ٕٛبـٌ ناْـ املعازنـ ١دفاعٝـ ١اضـجتٓاٚ ،١ٝ٥ا٭ؾـٌ ٖـ( :ٛا ٵد ٴي ڇإيځـٰ٢

ضٳبٹٌٝڇ زٳ ٸبٹوځ بٹايڃشٹهڃ ٳُ١ٹ ٚٳايڃُٳٛٵعٹ ځ١ٹ ايڃشٳطٳ ٳٓ١ٹ ٳٚدٳا ٹديڃٗٴِ بٹايځٸتٹٖ ٞٹٞٳ ځأسٵطٳٔٴ).
تبكـــ٬َ ٢س ـــ ١ســـ ٍٛاضـــت ٗازاتو يٰٜـــات ،أدـــد أْٗـــا ؾـــس ٫ ، ٜتڀٝـــل
ايتأٜٚــٌ ،٭ٕ ايعكٝــد ،٠فعــٌ عكًــ ،ٞــس مب اقــات ،نــٜٗ ٞتــد ٟأٜٗ ٫ ٚتــدٟ
اٱْطإ ،فادت َسفٛ

سُٓٝا ٜتكايع َع ايڀبٝع ١ايبػسٜٓ .١ٜبغ ٞإٔ ٜ ٫طـًب

ايكــسإٓ اٱْطــإ إزادتــ٘ يٝهــَ ٕٛطــ ٫ٚ٪عٓٗــا َباغــسَ ،٠ــاداّ َطــتعدا هلُــا
نفڂـٛزٶا)ٚ .قـد ذنـست يف ْٗاٜـ١
نسٶا ٳٚڇإ ٳَٸـا ځ
طٸـبٹ ٝٳٌ ڇإ ٳَٸـا غٳـا ٹ
فڀسٜا ( ،ڇإ ٳْٸـا ٖٳـ ٳد ٵٜٓٳا ٴ ٙاي ٳ
نتــاإ :ايتطــاَ َٓٚــابع اي٬تطــاَ  ..فــسف ايتعــاٜؼ بــي ا٭دٜــإ ٚايجكافــات
فؿ ٬دتسد آٜات ايسء ١ايف اغتاهلا ايٓطق.
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نتاب :الصدصية احملنسية
 - 62إىل املفهس ايهبري ٚايعامل ادتًٝـٌ َادـد ايغسبـا ٟٚايطـ ّ٬عًـٝهِ
ٚبعــد ،فكــد ايًعـ عًــ ٢نتــاإ يًػــاعس ايعساقــ ٞايهــبري (َعــسٚف ايسؾــايف)
 ٖٛٚنتاإ نبري اذتذِ ،عٓٛاْ٘( :ايػ ؿـ ١ٝاوُدٜـٜ .)١ـس ٣فٝـ٘ إٔ ستُـدا
عًٝــ٘ ايطــ ّ٬أذنــ ٢زدــٌ يف ايعــامل ،أتــ ٢بسضــايَ ١ــٔ عـــٓد ٙؾــاذت ١يًبػــس
مجٝعاٚ ،يٝط ٚسٝا َـٔ ا

بٛاضـڀ ١د ٜـٌٖٚ .ـ ٞيف شعُـ٘ زضـاي ١بػـس ١ٜإىل

ايٓاع ناف ١فٗٝا نٌ ارتري يًبػسٚ .ايدي ٌٝعً ٢ذيـو إٔ نـجريا َـٔ َفهـسٟ
ايعامل غري اٱض ٕٖٜٛٛٓ َٞ٬بٗر ٙايسضاي ١يهِٓٗ ٜ ٫كس ٕٚبإٔ ا

أْصهلا عًـ٢

ستُد عً ٘ٝايط .ّ٬فُـاذا تـس ٕٚيف ٖـرا ايـسأٖٚ ٟـٌ فٝـ٘ تٓـاقض يغـري املطـًُي
ممٔ ٜٛٓٿٖ ٕٛبايسضاي ١اوُد ١ٜيهِٓٗ ٜٓهـسْ ٕٚصٚهلـا َـٔ ايطـُا ٤عًـ ٢خـام
ا٭ ْبٝــــاٚ .٤ايتٓــــاقض ٜبــــد ٚيف قبــــٛهلِ يفهــــسْ ٠ــــص ٍٚايــــٛس ٞعًــــ ٢أْبٝــــاِٗ٥
ٜٓٚهسْٗٚا عًْ ٢يب اٱضٖٚ .ّ٬هرا ٜه ٕٛزأ ٟايسؾايف غاَ ٬يعدّ إزضـاٍ
ايسضــٌ عًــ ٢ادتُٝــع بُٓٝــا ْــساِٖ ٜهًٝــ ٕٛمبهٝــايي فايسضــٌ ٜ ٫هْٛــ ٕٛإ٫
فٚ ،ِٗٝنإٔ ا

إهلِٗ ٚسدِٖ ٚيٝظ إي٘ مجٝع ايبػس؟

ٚأخريا يكد غهو ايبعض يف ؾشْ ١طبٖ ١را ايهتاإ إىل ايسؾايف ٚيـدٟ
عد ٠أدي ١تجب أْـ٘ َـٔ تـأيٝف ايسؾـايف ٖٚـرا عتتـاز إىل نـ ّ٬يٜٛـٌ قـد ْعـٛد
إي ٘ٝفُٝا ٜطتكبٌ َٔ ا٭ٜاّ ٚايط.67ّ٬
ٚ عًٝهِ ايطٚ ّ٬زء ١ا

ٚبسنات٘،

ٚغــهسا ٱيسا٥ــوٚ ،سطــٔ ظٓــوٚ ،ثكتــو ،ا٭أل ايػــاعس ايهــبري ا٭ضــتاذ
ايــدنتٛز ْــٛز ايــد ٜٔايؿــُٛٸد .ضــ٪اٍ سطــاع َٗٚــِٚ ،إغــهاٍ َتذــدد عادــ١
يٛقفَ ١تأْ.١ٝ
 - 67ا .دْٛ .ز ايد ٜٔؾُٛد.
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َا ُٜٓٗا يف نتاإ "ايػ ؿ ١ٝاوُد ،"١ٜأفهازَٚ ٙتبٓٝاتـ٘ ،ضـٛا ٤ؾـش١
ْطبت٘ يًػاعس ايعساقَ ٞعسٚف ايسؾايف أّ  .٫ايهتاإ َهسٸع يتذسٜد ايكسإٓ
َٔ صاٜٚتـْ٘ٚ ،طـبت٘ وُـد ايعبكـس ،ٟبعـد ْفـ ٞؾـف ١ايـٛس ٞعٓـٖ٘ٚ .ـ ٞتُٗـ١
قد  ١زافك ْصٚي٘ٚ ،قاٍ بٗـا املطتػـسقَٚ ،ٕٛـا شاٍ بعـض ايٓـاع ٜتُطـو بٗـا
ري
يٴ
ضــا ٹ
ػــسَ ،ٜٔعتٓكــ ٞايــدٜاْات ا٭خــس ( .٣ٳ ٚځقــايڂٛا ځأ ٳ
ٜٚــدافع عٓٗــا ،خاؾــ ١املب ٸ
ايڃ ځأ ٸٚٳيٹيٳ انڃتٳتٳبٳٗٳا فځٗڇٞٳ تٴُٵًځ ٰ٢عٳًځٝٵ٘ٹ بٴهڃسٳ٠ڄ ٚٳ ځأؾٹًٝڄا) .فايػبَٗ ١ا شاي

دد أديتٗا

بػــت ٢ا٭ضــايٝبٖٚ .ــرا ٜٓ ٫فــٚ ٞدــٛد دزاضــات عًُٝــَٛ ١قــٛع ١ٝدــاد ٠ســٍٛ
ايهتاإ ايهس ٖٛٚ ،ِٜسل ستفـٛظ يًباسـح سُٓٝـا ٜتشًـ ٢بـايتذسد ايهاَـٌ،
ٚعدّ ا٫ضتٝـاش ،ف ٝتٓـاْ ٍٚؿـٛف ايهتـاإ مبعـصٍ عُـا ٜجـاز سٛيـ٘ َـٔ غـبٗات.
فاملٛقٛعَ ١ٝا٥ص ايدزاضات ايعًُ ،١ٝخاؾ ١املكازَْٗٓ ١اٚ .ايكسإٓ ْــ ،غتكـع
مل تًف املٓاٖرْ .ـ شاخـس بد٫٫تـ٘ٚ ،زَصٜتـ٘ٚ ،بٝاْـ٘ٚ ،تعايٝـ٘ٚ ،زمبـا تٓـاقض
بعض ْؿٛؾ٘ ،قادز عًَ ٢كا ١َٚايكسا ٠٤ايٓكد ،١ٜسُٓٝا تًـو ايباسـح أدٚات
ايبشح ايعًُٜٚ ،ٞعتُد املٓڀل ايـدخً ٞيًـٓـ املكـدٸع ٫ٚ .غـو إٔ شاٜٚـ ١ايٓ ـس
تًعــب دٚزا ساصــا يف تكسٜــس ْتا٥ذــ٘ٚ ،تأٜٚــٌ ايَ٬عكــ ٍٛفٝــ٘ .فــايٓـ املتعــايٞ
ٜفس

َٓڀك٘ عادٚ .٠فِٗ ايكسإٓ ٜتذدد َع نٌ قسا ٠٤عًُٝـٜٚ ،١تـأيل َـع نـٌ

َسادعْ ١كدٜٛ ٫ٚ .١ٜدد َا عت ٍٛد ٕٚتٓاٚي٘ ْٚكد ،ٙفْٗ ٛـ َتاج يًذُٝع .غـري
إٔ املَٓ٪ي ب٘ اقتؿسٚا عً ٢تفطريٚ ٙتأ ،ًٜ٘ٚدْ ٕٚكد.ٙ
َــٔ ســل نتــاإ ايػ ؿــ ١ٝاوُدٜــ ١تٓــا ٍٚايكــسإٓٚ ،ضــري ٠ايــٓيب بايٓكــد
ٚاملسادعٚ ١فل َـٓٗر عًُـٜ ،ٞػـرتر

ـسد ايباسـح َـٔ قبًٝاتـ٘ٚ ،ايت ًـ ٞعـ

املـٓٗر اْ٫تكـا ٞ٥يف املؿـادز ايتازغتٝـ .١يهــٔ ايسؾـايف ؾـاسب ايهتـاإ تٓــاٍٚ
املػــسٚي ايسضــاي ٞقــُٔ فسقــٝات  ٫هٓــ٘ ادتــصّ بؿــشتٗا ،نُــا ضــٝأت.ٞ
فعُد َٔ ايبدا ١ٜإىل تٛدٝـ٘ ايبشـح ؾـٛإ ؾـش ١فسقـٝات٘ ،ممـا ٪ٜنـد ٚدـٛد
ٖدف ٜفس

عً ٘ٝايت ً ٞعٔ املٓٗر املكازٕٚ ،دزاض ١ذات ايٓـ ايكسآْ٫ ٞثبات
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فسقــٝت٘ ،فتػــبح بأخبــاز تازغتٝــَٓ ١تكــا ٠بعــد عذــص ٙعــٔ ا٫ضــتد ٍ٫بآٜــَ ١ــٔ
ايهتاإ اذتهٖٚ .ِٝرا ٜٓ ٫فٚ ٞدٛد ْكار ق ٠ٛيف ايهتاإ ،اتفكٓا أ ٚاختًفٓا
َعــ٘ .فايهتــاإ نتــاإ ْكــدٚ ،ٟقــد تٓــا ٍٚايــٓـ ايكسآْــ ٞبايدزاضــ ١عجــا عــٔ
ثغسات٘ ،يف ضٝام ٖدف٘ َٔ تأيٝف٘.
يٝظ املػهً ١يف عدّ تڀابل إ إ ايٓاع سْ ٍٛطب ١ايكسإٓ يًٛس ،ٞيهـٔ
املػــهً ١يف اضــتٗداف٘ د ٕٚايهتــب ايطــُا ١ٜٚا٭خــسٚ ،٣ايتشٝٸــص قــد ،ٙزغــِ
اعرتاف ايكسإٓ ايهس ِٜبٗـاٚ ،بٓبـَٛ ٠ٛضـٚ ٢عٝطـٚ ،٢اعتـ ْفطـ٘ َؿـدٸقا ملـا
بي ٜدُٜٗا .فايتٛزاٚ ٠ا٭صت ٌٝتبك ٢يف ْ سِٖ ٚسٝا ٚنتبا َكدضَُٗ ،١ا تأخس
تدُٜٗٓٚا بعد َٛضٚ ٢عٝطٚ ،٢عدّ ٚدـٛد َـا ٪ٜنـد ْطـبتُٗا هلُـا .فا٭ْادٝـٌ
َج ٬تٓطب مل٪يفٗٝا (َتَ ،٢سقظ ،يٛقـاٜٛ ،سٓـا)ٖٚ .ـِ ايـسا ٟٚايٛسٝـد يٛؾـاٜا
عٝطٚ ٢ضريت٘ .فهـَ ٬ـٔ ايـٓيب َٛضـٚ ٢عٝطـ ٢مل ٜڀًـع عًـَ ٢ـا ْطـب هلُـا،
بُٓٝــا دٚٸٕ ايكــسإٓ ايهــس ِٜبٛاضــڀ ١نتٸــاإ ايــٛسٚ ٞباغــساف ايــٓيب .ثــِ دٴُــع
زصٝا بعد زبع قسٕ ،يف عٗد ارتًٝف ١ايجايـح عجُـإ بـٔ عفـإ ،عكـٛز نبـاز
ايؿشابٚ ،١نتٸاإ ايٛس .ٞفًُاذا تٓطب ايهتب املكدض ١يًٛسٜٓٚ ٞطب ايكـسإٓ
ايهــس ِٜوُــد ايعبكــس ،ٟزغــِ اتفــام ادتُٝــع عًــ ٢تعــاي ٞايكــسإٓ يف ْطــك٘،
َٚعاْٚ ،٘ٝزٜ٩ت٘ ٚب٬غتَ٘ٚ ،عازفَ٘ٓٚ ،ڀك٘؟ .إيٝظ ٖرا تٓاقض َٚهابس٠؟ بـٌ
ٜهف ٞيف قدضٝت٘ اعرتافِٗ بعبكس ١ٜستُد ٚذنا ٘٥ارتازم قٝاضا عًَ ٢ـا دـا٤
يف ايهتاإ اجملٝدٖٚ .ـرا اعـرتاف غـري َباغـس بكدضـٝت٘ٚ ،تعايٝـ٘ٚ ،راضـه٘.
فايتٓاقض ضبب٘ تبػري ،ٟاضتعٚ ،ٞ٥٬زد ٠فعٌ ضببٗا تفٛم اٯخـسٚ .ايتػـهٝو
بٓطب ١ايكسإٓ يًٛسٜ ٞأت ٞيف ضٝام ايدفاي عٔ ايرات سُٓٝـا تٛادـ٘ تفـٛم اٯخـس.
فاملٛقف املصدٚز َٔ ايهتب املكدض ١غايبا َا ٜهَ ٕٛهابسٚ ،٠عٓادا ٚتعؿبا:
( ٳٚدٳشٳدٴٚا بٹٗٳا ٚٳاضٵتٳٝٵكځٓٳتٵٗٳا أځْفڂطٴٗٴِٵ ظڂًڃُٶا ٚٳعٴًڂٛٶٸا).
سل ايٓكد َهف ٍٛيًذُٝع ،فٓٝبغـ ٞتكبٸًـ٘ ،خاؾـَ ١ـا غتــ غـبٗ ١بػـس١ٜ
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ايكــسإٓ ٫ٚ .أدــد َ ـ زا يً ــٛف َــٔ أ ٟنتــاإ ٜتٓاٚهلــا ،سُٓٝــا ٜطــتٛيف ايٓكــد
غسٚي٘ ايعًُٜٚ ،١ٝتشً ٢ايباسح بايتذسد ٚاملٛقٛع .١ٝبـٌ ٜٓبغـَٛ ٞاؾـً ١ايٓكـد
يٝهــ ٕٛاٱْطــإ عًــ ٢بٝٸٓــَ ١ــٔ أَــسٜٚ ،ٙهــَ ٕٛطــ ٫ٚ٪عــٔ َٛقفــ٘ ايفهــسٟ
ٚايعكٝــد ،ٟيف ايــدْٝا ٚاٯخــس ،٠يًُــَٓ٪ي بٗــاٚ( ،قفــ ِٖٛإْٗــِ َطــٛ٦يٚ .)ٕٛقــد
اضتعس

ايهتاإ اذته ِٝمجٝع ايػـبٗات ٚزدٖـا بأضـًٛب٘ اذتـٛاز ،ٟايعًُـ.ٞ

فٗٓــاى آيٝــات َٓٚـــاٖر ي٬ضــتد ٍ٫عًــ ٢ؾـــدق ١ٝايعكا٥ــدٜ ٫ٚ .هفــ ٞاٱ ـــإ
ايبطٝط املتٛازخ دي ٬ٝعً ٢ؾشتٗا َٚڀابكتٗا يًٛاقع.
اٱ ــإ املــٛزٚخ ٜٓبجــل ٚفــل آيٝاتــ٘ ،ثــِ ٜتڀــٛز تًكاٝ٥ــا ،بعٝــدا عــٔ اي ٖــإ
ٚا٫ضــتدٚ .ٍ٫قًُــا ٜتــدازى ايعكــٌ ٚعــ ٞاٱْطــإ يف زتــاٍ ايعكٝــد ،٠بــٌ غتكــع
يرتٜٚكــٗاٜٚ ،هــسٸع دٗــد ٙيتعكــٝدٖا ٚايــدفاي عٓٗــاٚ .اٱ ــإ بــا

ٚزضــً٘

ٚنتب٘ إ إ تازغتٜ ،ٞعهظ ثكاف ١ستٝڀ٘ ٚبٝت٘ َٚدزضت٘ .خاؾ ١يف "َسسً١
ايتًك ."ٞسٝح مخ ٍٛايعكٌٚ ،بدا ١ٝ٥اٱ إ فُٝتد باَتدادٖا ،بكڀع ايٓ ـس عـٔ
ف٦ت٘ ايعُسٚ .١ٜس٦ٓٝرٺ ٜكتؿس فعٌ ايعكٌ عً ٢ايت ٜـس ٚايتفطـريٚ ،تكـف َسدعٝتـ٘
ايفهسٜــ ١عٓــد ســدٚد ايغٝــب ٚارتسافــٚ ١ايَ٬عكــ .ٍٛفــ ٬قُٝــَ ١عسفٝــ ١سكٝكٝــ١
يٲ ــإ املتــٛازخٜ ٫ٚ ،هــ ٕٛديــ ٬ٝعًــ ٢ؾــش ١املعتكــد َُٗــا نــإ َطــت٣ٛ
زضٛخٖ٘ٚ .را عد ذات٘ َ ز يكب ٍٛايٓكد.
اٱ ــإ سايــَ ١رًٖــ ،١ستٝٸــس .٠قــادز عًــ ٢ءاٜــْ ١فطــ٘ٚ ،حتؿــي ق٬عــ٘،
زغِ بطـايتٖ٘ .ـ ٛغـعٛز داخًـ ،ٞغتفـ ٞأضـسازٚ ،ٙأسادٝـَ٘ .تػـعب يف زٚافـدٙ
َٚؿادزٜ .ٙتٖٛر داخٌ ايٓفظ ،فً ٝل تفـاع ٬ذاتٝـاٜ ،تذًـ ٢عـ َٛاقـف ايفـسد
َٚػــاعسٚ ٙضــًٛنٖ٘ٚ .ــ ٛحتكــل ْفطــ ،ٞتًكــاَٗ ،ٞ٥ــٜ ،ُٔٝتٛقــدَ ،ــع نــٌ
ممازضــ ١إ اْــٚ .١ايــٓفظ ايبػــس ١ٜغــبهَ ١تداخًــٜ ،١ــ٪ثس بٗــا ايعكــٌ ادتُعــ،ٞ
ٚايٛضط ا٫دتُاعٚ .ٞاٱ إ ٜطتُد سكٝكت٘ َٔ ايٛدٛدٚ ،ايتفهـسٚ ،ايتأَـٌ،
ٚايسَــٛشٚ ،ايڀكــٛع ٚزدٚد ا٭فعــاٍ َٛٚادٗــ ١ايتشــدٜات .فٗــٚ ٛيٝــد َٓ َٛــات
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فهسٜــٚ ١ثكافٝــٚ ١عكٝدٜــَ ١تداخًــ ،١تتطــسإ يف أعُاقــ٘ ،ســداڄ تڀــٛم إزادتــ٘.
نُــا تطــاِٖ ممازضــ ١ايڀكــٛعٚ ،ايػــعازات ٚإسٝــا ٤املٓاضــبات يف تسضــ،٘ ٝ
فًٝعب دٚزا فعٸا ٫يف تأضٝظ بَٓ ١ٝعسفٜ ١ٝرتغٸ عٓٗا َٓ  ١َٛأفهاز ٚتؿٛزات
َٚعتكــدات تغــرٸ ٟارتٝــاٍ ســدڄا هٓــ٘ َكاَٚــ ١اْٝٗ٫ــازات املفاد٦ــ ١يؿــدق١ٝ
سكٝكتــَ٘ ،ــٔ خــ ٍ٬إعــاد ٠تػــهٚ ٌٝبٓــا ٤ايعكٝــد ٠يف قــ ٤ٛقبًٝــات اٱْطــإ
ٚساداتـــ٘ ٚقـــسٚزات٘ ٚتڀًعاتـــ٘ ،خاؾـــ ١يف زتـــاٍ ايعكا٥ـــد ايدٜٝٓـــٚ ١املٛاقـــف
اٯٜدٜٛيٛد .١ٝفايعكٝد ٠تُٓ ٛيف أسكإ اٱ إ ٚدفٚ ،٘٦قد تًتف عًـَ ٢عڀٝـات
ايعًــٚ ّٛا٫نتػــافات املعسفٝــٚ ١تٛظفٗــا يرتضــٝق أضــظ اٱ ــإ بٗــاٚ ،حتؿــي
ذاتٗا بأضٝذ ١تكُٔ بكاٖ٤ا س ١ٝفاعًـ ،١نكداضـٚ ١عؿـُ ١ايسَـٛش ايتازغتٝـ،١
أ ٚاٱ إ بايهتب ايطـُاٚ ،١ٜٚضـري ٠ا٭ْبٝـاٚ ٤ؾـفاتِٗ ٚخـٛازقِٗ .فجُـ ١دـدٍ
َتٛاؾــٌ بــي اٱ ــإ ٚب٦ٝتــ٘ يتذدٜــد فاعًٝتــ٘ عًــَ ٢طــت ٣ٛايطــًٛى ٚا٭خــ٬م
ٚايٛع ،ٞبدٚافع آٜدٜٛيٛد ،١ٝيتبكـ ٢ايعكٝـد ٠ضـًڀ ١تٛدـ٘ ٚعـ ٞايفـسد ٚتـ٪ثس يف
فٗــِ ايٛاقــع .فايؿــٛز ٠ايرٖٓٝــ ١يًعكٝــدٚ ٠يٝــد ٠إ ــإ ايفــسد ٚقــسٚزات٘ َٚؿــادز
َعسفتـٜ٘ .تذطـد ذيـو يف ايتكايعـات اذتـاد ٠سـَ ٍٛفـسدات ايعكٝـدٚ .٠عـدّ تـأثس
اٱ إ بايهػٛفات املعسفٚ .١ٝياملا َازع ايٓاع يكٛضا زغـِ شتايفتٗـا يًعكـٌ
ٚايرٚم ايعاّ .يرا

د اٱ إ زاض ا ٜ ٫تصعصيَُٗ ،ا ناْ اذتذـر ٚا٭ديـ،١

ٖٚــرا  ٫غتــتـ باملطــًُي د ٕٚغريٖــِ ٫ٚ ،باٱضــ ّ٬فكــط .بــٌ مجٝــع ايٓــاع،
عً ٢شتتًف أدٜاِْٗ ٚعكا٥دِٖ.
ٜتك ممـا تكـدّ إٔ اٱ ـإ ايبطـٝط أ ٚاٱ ـإ ايتكًٝـد ٟزغـِ زضـٛخ٘٫ ،
ٜــدٍ عًــ ٢ؾــدم َــ٪دا ٙبايكــسٚز ٫ٚ ،٠هــٔ ا٫ستذــاز بــ٘ عًــ ٢ارتؿــِ٫ٚ ،
ٜؿادز سكٗـِ يف ايٓكـد ٚاملسادعـٜ ٫ٚ .١ـ ز اقـڀٗاد اٯخـس ٚءًـ٘ عًـ ٢اٱ ـإ
بــرات ا٭فهــاز ٚاملعتكــدات .فشــل ا٫خــت٬ف ثاب ـ يًذُٝــعٚ .آزاٖ٩ــِ سترتَــ١
غسٜڀ ١ايتصاَٗا بـاملٓٗر ايعًُـ .ٞبـٌ ستـ ٢ايعكـٌ اجملـسد عـادص عـٔ اثبـات مجٝـع
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تفؿــ٬ٝت ايعكا٥ــد .فــ ٬داعــ ٞيًتعؿــب ٭ٜــ ١عكٝــد ،٠يكؿــٛز ا٭ديــَ ،١ــا عــدا
ايبدٖٝات ايعكً.١ٝ
غري إٔ ا٭َس شتتًـف َـع اٱ ـإ اي ٖـاْ ٞأ ٚاٱ ـإ ايـٛاع ،ٞايكـا ِ٥عًـ٢
املٓڀل ٚا٫ضتد ،ٍ٫سٝح ٜتٛىل ايعكـٌ إدزاى ايعكٝـد ،٠سُٓٝـا ٜطـتبعد ارتسافـ١
ٚايَ٬عكـــٜٚ ،ٍٛستهـــص يًُٓڀـــل ٚايفطـــًف ١يف تفطـــري

ًٝاتٗـــا  َٚاٖسٖـــا،

ٜٛٚاؾٌ ْكدٖا َٚسادعتٗا ست ٢زضٛخٗا .غري إٔ قدز ٠ايعكـٌ اجملـسد عًـ ٢إثبـات
ايعكا٥د ستدٚد ،٠تتفاٚت َطتٜٛاتٗا ،تبعا يٮديٚ ١اي اٖي.
ايعكــٌ اجمل ـسٸد ٜ ٫ــ َٔ٪بــأنجس َــٔ ٚدــٛد خــايل هلــرا ايهــٚ ٕٛفكــا يكــإْٛ
ايعً ٖٛٚ ،١ٝقاْ ٕٛعكً ٞثاب ٚ .أَا ؾفات٘ ٚخؿا٥ؿ٘ فٝعتُد يف تؿدٜكٗا عً٢
ايهتب املكدض ،١ايف ٜتٛقف إ اْـ٘ بٗـا عًـ ٢إ اْـ٘ با٭ْبٝـاٚ ٤ايسضـٌٚ .إ اْـ٘
بٗــِ ٜتٛقــف عًــَ ٢ــد ٣قٓاعتـــ٘ مبعــادصِٖ .فايتطًطــٌ اٱ ــاْ ٞايعكًــٜ ٞبـــدأ
باٱ إ بارتايل ،ثِ تؿدٜل َعذص ٠ايٓيب ،نُكدَ ١يٲ إ بٓبٛتـ٘ ،فٝڀُـٔ٦
بٓطب ١نتاب٘ املكدع إىل ايٛس .ٞفاملعذص ٠ناْ ضب ٌٝايٓاع يٲ ـإ بـايٓيب،
ٚبٗــا اْتــصي ايسضــٌ اعرتافــا ؾــادقا بٓبــٛتِٗٚ .آَــٔ ايٓــاع بٗــِٚ ،ق ـشٸٛا َعٗــِ،
ٚداٖـــدٚا بـــي أٜـــدٚ ،ِٜٗرطـــهٛا بػـــسا٥عِٗٚ .أَـــا غـــري املعاؾـــس ٜٔيٮْبٝـــا٤
ٚايسضٌ ،فإ اِْٗ َٛزٚخ ،عهِ ب٦ٝتِٗ ٚثكافتِٗ .ثِ ٜٓػط َـٔ خـ ٍ٬ايعكـٌ
ادتُعـ( ٞبٳـٌٵ قځــايڂٛا إڇْٳٸـا ٳٚدٳـدٵْٳا آبٳا٤ٳْٳــا عٳًځـ ٰ٢ڂأَٳٸـ١ٺ ٚٳإڇْٳٸــا عٳًځـ ٰ٢آثٳـا ڇزٖٹِ َٴٸٗٵتٳـدٴٕٚٳ) .أٚ
ٜعتُد ايتٛاتس ارت  ،ٟفريتٗٔ ملٓاٖذ٘ ٚأدٚات٘ .يرا تٓدثس ا٭دٜإ باْدثاز َعـادص
ا٭ْبٝاَ ،٤ا مل ٜتدازى ايدْ ٜٔفط٘ٚ ،عتتُـ ٞبكـ ٠ٛضٝاضـ ،١ٝفٛٝضـع َـٔ ْفـٛذٙ
ايدٖٚ ، ٜرا َا سؿٌ َع املطـٝش ١ٝايـف استُـ بـاذتهِ ايسَٚـاْٚ ،ٞدتـأت
يًڀكٛع يتجب ٝاٱ إ ٚتسضٝق ايعكٝد ،٠خاؾ ١ايَ٬عك ٍٛفٗٝا.
ٚأَــا َعذــص ٠ايــٓيب ستُــد فٗــ ٞذات ايهتــاإ ايهــس ،ِٜايــر ٟازتهــص يف
خڀاب٘ اذتذاد ٞعً ٢ايعكٌ ،فتذد ٙشاخـسا باضـتفصاش ١ٜاضـتفٗاَات٘ يًعكـٌٚ .مل
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ٜــأت ايسضــ ٍٛمبعذــص ٠نُعذــصَٛ ٠ضــٚ ٢عٝطــَٚ .٢ــا تكــسأَ ٙــٔ َعــادص تٓطــب
يًــٓيب ايهــسَ ،ِٜؿــدزٖا خڀــاإ دٜــ َ ،طــتفص ،زاج ٜٓطــب يــ٘ بعــد ٚفاتــ٘
َعذصات يف ضٝام ادتـدٍ اوتـدّ َـع أٖـٌ ايهتـاإ ايـر ٜٔاضـتغًٛا عـدّ ٚدـٛد
َعذص ٠يًتػهٝو يف ْبٛت٘ ( ٳٚقځايڂٛا يځ ٵٛيځا أڂْصڇٍٳ عٳًځٝٵ٘ٹ آٜٳاتٷ َٿـٔ زٻبٿـ٘ٹ قڂـٌٵ إڇْٻُٳـا ايڃآٜٳـاتٴ
عٹٓدٳ ايًډ٘ٹ ٚٳإڇْٻُٳا أځْٳا ْٳرٹٜسٷ َټبٹيٷ) .فتأت َٔ ٞباإ حتؿي اهل ١ٜٛايد ٖٛٚ .١ٜٝٓأضـًٛإ
قعٝف يف َعادت ١ايجغس ٠ايعكا٥د .١ٜأضًٛإ أخفل يف إدزاى اهلـدف ا٭ضـاع َـٔ
ايــد ٜٔيف اذتٝــا .٠إٕ َسسًــَ ١ــا قبــٌ ايــٓيب ،ناْ ـ َسسًــ ١ايعكــٌ ا٭ضــڀٛز،ٟ
حتتاز ملعادص سطًَُٛ ،١ٝض ،١بُٓٝا حتتاز َسسً ١ايعكٌ ايٓكد ٟإىل َستهصات
إ اْ ١ٝعكً .١ٝيرا ٚاؾـٌ ايكـسإٓ دٚز ٙاٱعذـاشٚ ،ٟضـٝبك ٢ستـ ٢تؿـٌ ايبػـس١ٜ
َسسً ١ايعكٌ ايتاّ املطتٓري .فايدٚز ا٫عذاش ٟيًكسإٓ يٝظ َكتؿسا عً ٢ب٬غت٘،
ٚمث ١أبعاد َا شاي تتشدٚ ،٣قـد ٜطـتٓفد قدزاتـ٘ اٱعذاشٜـَ ١طـتكبَ ٬ـع تڀـٛز
ايعً ّٛاٱْطـاْ ١ٝخاؾـ ،١سُٓٝـا عتكـل ايـد ٜٔناَـٌ أٖدافـٜ٘ٚ ،ـرتى يٲْطـإ
ََُٗٛ ١اؾً ١سٝاتـ٘ يف زبـٛي اٱ ـإ بـاملڀًلٚ ،املبـاد ٨اٱْطـاْٚ ،١ٝفـل َٝـصإ
ايعدٍ.
إٕ َُٗــ ١ا٭دٜــإ ايطــُا ١ٜٚاستكــإ اٱْطــإَٛٚ ،انبــ ١تڀــٛز ٙايعكًــ،ٞ
فشادتــ٘ يًــد ،ٜٔتتٛقــف عًــَ ٢طــتٚ ٣ٛعٝــ٘ ٚقدزتــ٘ عًــ ٢انتػــاف َكاؾــد
ايػسٜعٚ ،١غاٜاتٗا .فتتٓٛي اضتذابت٘ تبعا ذتاد ١اٱْطإ ٚفكـا ي سٚفـ٘ ايصَاْٝـ١
ٚاملهاْ .١ٝبُٓٝا اٱ إ ،سادْ ١فطَٚ ،١ٝػرتى دٜـ

 -إْطـاْ ،ٞعًـ ٢خـ٬ف

ايػسا٥ع( :يهٌ دعًٓا َٓهِ غسعَٗٓٚ ١ادا) .فاٱ إ ٚاسدٚ ،ايبعد ايتػـسٜع
يف ا٭دٜإ َتغٝريٜ ،ساع ٞساد ١ايٓاع َٚتڀًبات عؿسِٖ.
فدٚز املعذـص ٠ايـف ٖـ ٞأضـاع اٱ ـإ با٭ْبٝـا ،٤دٚز ستـدٚد ٜكتؿـس عًـ٢
َػاٖدٜٗا ،ثِ ٜطٛم ادت ٛايعـاّ ٚايعكـٌ ادتُعـ ٞايٓـاع يٲ ـإ با٭ْبٝـاٖٚ .٤ـٛ
أَس يبٝعٜ ،ٞتٓاضب َع َسسً ١ٝايد .ٜٔفأدٜإ َـا قبـٌ اٱضـ ّ٬أدٜـإ َسسًٝـ،١
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هلا تػسٜعاتٗا ٚٚعٗٝا ايرٜ ٟتٓاضب َع َتڀًبـات َسسًتٗـا .فهـإ ٜٓبغـ ٞيًٗٝـٛد
اٱ ــإ بعٝطــ ٢يهــِٓٗ ؾــًبٚ ،ٙٛسؿــٓٛا أْفطــِٗ مبكٛيــ :١غــعب ا

امل تــاز،

يتشؿي ايراتٚ ،اذتًٛٝي ١د ٕٚتطسإ ايػهٛى ايعكا٥دٜـ .١فٗـِ يٝطـٛا عادـ١
ملعذصَٛ ٠ض ٢هلدا ١ٜايٓاع ،بـٌ ٖـِ غـعب اختـاز ٙا ٜ ،تهـاثس ٕٚفُٝـا بٝـِٓٗ.
فتدازنٛا ا٭َـس عٓـدَا تهـ ٕٛاملعذـص ٠قـسٚز ٠ٱ ـإ ايٓـاع ،خاؾـ ١ايعكـٍٛ
ايٝك  ،١املتُسد ٠عً ٢املٛزٚخ ايد. ٜ
ٚاٜكا نإ ٜٓبغ ٞيًُط ٝاٱ إ باٱضٚ ،ّ٬قد أضًِ نـجري ٕٚيف عؿـس
ايــٓيب َــٔ ايٗٝــٛد ٚايٓؿــاز ،٣نعبــد ا

بــٔ ضــٚ .ّ٬نُــا غــهً املطــٝش١ٝ

خڀسا نبريا عً ٢ايٛٗٝد ،١ٜنريو غهٌ ايد ٜٔاٱض َٞ٬خڀسا فادسا ٖـدد
ايدٜاْ ١املطٝش ٖٛٚ .١ٝخڀس غري َتهافٜ ،٧عذـص عـٔ َكازعـ ١املعذـص ٠ايكسآْٝـ١
بإســـد َ ٣عـــادص َٛضـــ ٢أ ٚعٝطـــ ،٢فًـــِ ٜبـــل أَـــاَِٗ ضـــ ٣ٛحتؿـــي ايـــرات،
ٚاضتٗداف ايسضاي ١ادتدٜدٖٚ ،٠را َا سؿـٌ فعـ ٬بايٓطـب ١ملـٛقفِٗ َـٔ ايكـسإٓ
ايهس َٔ ،ِٜأدـٌ اذتـد َـٔ إعذـاشٚ ،ٙضـٝادت٘ .فاملطـًِ قـادز إٔ ٜكـدّ ايكـسإٓ
ندي ٌٝعً ٢ؾدم د ،ٜ٘ٓيهٔ ايدٜاْات ا٭خـس ٫ ٣رًـو ضـ ٣ٛأخبـاز  ٫تـٛزخ
ايعًِ ٚايٝكي ٚادتصّ ،أخباز آساد َتٛازثَٓ ١ـر آ٫ف ايطـٓي ٫ ،رًـو َكَٛـات
ؾــدقٗا .يــرا نــإ ايتبػــري املطــٝش ٞؾــٓ ٛايــدٚ ،ٜٔأســد ايٛادبــات املكدضــ١
يتفــاد ٟقــعف املعذــص ٠املطــٝش .١ٝفٝــأت ٞنتــاإ ايػ ؿــ ١ٝاوُدٜــ ١يف ضــٝام
دٗــٛد نـــبري ٠يتهــسٜظ ؾـــف ١ايبػــس ١ٜيًـــت ًـ َــٔ حتـــدَ ٟعذــص ٠ايكـــسإٓ
ايهسَُٗ ،ِٜا نإ ٖدف َ٪يف٘ َعسٚف ايسؾايفَٚ .ا تػاٖد َٔ ٙتٓاقض يف
املٛاقف

ا ٙايكسإٓ َكازْ ١بهتب اٯخسٜ ،أت ٞيف ضٝام ْفـْ ٞطـب ١ايكـسإٓ إىل

ايٛس.ٞ
يــٝظ بايكــسٚز ٠إٔ عتــافت ايكــسإٓ عًــ ٢إعذــاش ٙايب٬غــ ٞايطــاسس نُــا
بايٓطـــب ١ملـــٔ عاؾـــس ايسضـــ ،ٍٛبطـــبب تڀـــٛز يغـــ ١اجملتُعـــات ايعسبٝـــٚ ١يغٝـــإ
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ايًٗذات اوً .١ٝيهٔ مث ١دٛاْب ٚأبعاد أخـس ٣يف ايكـسإٓ َـا شايـ تتشـد ٣إىل
َٜٓٛا ٖرا .فٝؿدم أْ٘ َعذصٜٚ .٠بك ٢ايباإ َفتٛسـا يدزاضـت٘ ْكـدٜا ،يًهػـف
عٔ خفاٜاٚ ٙأضسازٚ ،ٙتبك ٢ادتٗٛد ايعًُ ١ٝسترتَ.١
ٚبايتاي ،ٞفجُٜ َٔ ١عتكد مبسدعٚ ١ٝقداض ١ايكسإٓ َڀًكاٜٚ ،ـ َٔ٪أْـ٘ ٚسـٞ
َٓصٍ َٔ ايطُا ،٤يف َكابٌ َٔ ٜٓف ٞعٓـ٘ ذيـوٜٚ ،تعاَـٌ َعـ٘ نُٓذـص بػـس.ٟ
فاملٛقف َٔ ايكسإٓ ايهس ِٜنإ َٚا ٜصاٍ عًَ ٢طتٜٛات:
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املوقف مً الكزآٌ
مثٜ َٔ ١عتكد مبسدعٚ ١ٝقداض ١ايكـسإٓ َڀًكـاٜٚ ،ـ َٔ٪أْـ٘ ٚسـَٓ ٞـصٍ َـٔ
ايطُا ،٤يف َكابٌ َٔ ٜٓفـ ٞعٓـ٘ ذيـوٜٚ ،تعاَـٌ َعـ٘ نُٓذـص بػـس .ٟفـاملٛقف
َٔ ايكسإٓ ايهسَ ِٜطتٜٛات:
ا٭ٜ ٫ :ٍٚــ َٔ٪بٛدــٛد خــايل هلــرا ايهــٜٓٚ ،ٕٛهــس َڀًــل املٝتافٝصٜكٝــا،
فايكسإٓ بايٓطب ١ي٘ َٓذص بػسٜ ،ٟتعاٌَ َع٘ نغري َٔ ٙايٓؿٛف.
ايجاْ َٔ٪ٜ :ٞبٛدـٛد ا

تعـاىلٜٓٚ ،هـس َڀًـل ايٓبـ ٠ٛايـٛسٜٚ ،ٞتعاَـٌ َـع

ايهتب ايطُا ١ٜٚنطابك٘.
ايجايــحٜ :ــ َٔ٪بٓــص ٍٚايــٛسْٚ ،ٞبــ ٠ٛبعــض ا٭ْبٝــا .٤فــايٛٗٝد زفكــٛا عٝطــ٢
ٚؾــًبٚ .ٙٛاملطــٝش ٕٛٝســازبٛا ستُــدا ٚأْهــسٚا دٜٓــ٘ .عًُــا إٔ ايتــٛزا ٠بػٸــست
بعٝطٚ .٢اٱصت ٌٝبػس مبشُدٚ .ايكسإٓ داَ ٤ؿدقا هلُاٚ .زفـع غـعاز( :يځـا ٴْفځـ ٿسمٴ
بٳٝٵٔٳ ځأسٳدٺ َٿٔ زټضٴًٹ٘ٹ) .فايٛٗٝد ٚاملطٜ ٝؿدٸق َٔ ٕٛدا ٤قبٌ أْبٝـآٜٚ ،ِٗ٥هـسٕٚ
َــٔ دــا ٤بعــدِٖٖٚ .ــ ٞسايــ ١يبٝعٝــ ١يف مجٝــع ا٭دٜــإ ،تــستبط بإ ــإ ايٓــاع،
ٚيسٜك ١زضٛخ٘ ،خاؾ ١سُٓٝا ٜطتأثس ايد ٜٔباهل ١ٜٛايػ ؿ.١ٝ
ايسابع َٔ٪ٜ :بٓص ٍٚايٛسٜٓٚ ،ٞاقؼ يف سكٝك ١ايٓبٚ ٠ٛنٝف ١ٝتًك" ٞاملعڀـ٢
املكدع"َٚ ،ا ٖ ٛايفازم بي ايٓبٚ ٠ٛاٱهلاّ ٖٞٚ .إغهاي ١ٝقد ٜ ١عاد إْتادٗا،
َع نٌ تڀـٛز َعـسيف ،تتشـدخ عـٔ َـد ٣تـأثس ايـٛس ٞبكبًٝـات ايـٓيب أ ٚاملـٛس٢
إيٖٚ .٘ٝرا ٜتڀًب َعسف ١سكٝك ١ايـٛس ٞأٚ .٫ٚيسٜكـ ١حتككـ٘ يف ْفـظ ايسضـٍٛ؟.
ٚقبًٗا ناْ ٖٓاى َطأي ١خًـل ايكـسإٖٓٚ ،ـٌ نـ ّ٬ارتـايل قـد ِٜأّ سـادخ؟.
فجُــ ١إغــها٫ت قد ــ ١ســ ٍٛاملٛقــٛي .أُٖٗــا :ايطــ٪اٍ عــٔ َاٖٝــ ١أ ٚسكٝكــ١
ايــٛسٞ؟ ٖٚــٌ ٜػــٌُ املعٓــٚ ٢ايًفــت؟ ٚقــد اختًفـ اٯزا ٤سٛيــَ٘ٚ .ــا شاٍ ادتــدٍ
ستتدَا سٛهلا.
أَا ا٭ ٍٚفُػـهًت٘ فًطـفٚ ،١ٝارتـ٬ف َعـ٘ سـ ٍٛأؾـٌ ٚدـٛد خـايل هلـرا
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ايه ،ٕٛفَ ٬عٓ ٢يًه ّ٬س ٍٛايٛسٚ ٞقدض ١ٝنتب ا٭ْبٝا.٤
ٚايجاْٜ ٞتٛقف إ اْ٘ عً ٢ثبٛت أؾٌ ايٓبٚ ٠ٛفل ديٜ ٌٝسقق ملٓڀكٖ٘ٚ ،ـرا
َتعرز بايٓطب ١يٮدٜإ ايـف ٜتٛقـف اٱ ـإ بٗـا عًـٚ ٢دـٛد َعذـص ٠تٴجبـ ؾـدم
َدع ٞايٓب .٠ٛنعؿا َٛضـ ٢أ ٚإسٝـا ٤املـٛت ٢بايٓطـب ١يعٝطـٚ .٢أَـا ايكـسإٓ فٗـٛ
َعذــص ٠ب٬غٝــ ١يف عؿــسٚ ،ٙايكٓاعــ ١بأبعــاد ٙا٭خــس ٣تعتُــد عًــَ ٢ــٓٗر ايكــسا٠٤
ايٓكدٜــ ١يف حتــسَ ٟــد ٣اعذاشٖــا .فايػـ ـ ايــرٜ ٟــ َٔ٪بــا

ٜٓٚهــس ايــٛسٞ

ٚايٓب ٠ٛيٝظ غ ؿا عادٜآٜ ٫ٚ ،تُ ٞيٲ ـإ ايتكًٝـد ٟايـرٜٛ ٟانـب َػـاعس
اٱْطــإ َٓــر ٫ٚدتــ٘ بعٝــدا عــٔ ايــٛعٚ ٞايعكــٌٖٚ .ــرا ٜٓ ٫فــ ٞزٚج ايتعؿــب أٚ
تك ِ ايرات ٚايػعٛز بايفٛق ،١ٝيهٔ بػـهٌ عـاّ ٜعتُـد ٖـ ٤٫٪أديـ ١عكًٝـ،١
تتڀًب زدٚدا تسق ٢يرات املطت ٣ٛاملعسيفَٗٓ ،ذا ٚأدا.٠
ٚايجايــحٜ :غًــب عًٝــ٘ يــابع ايتعؿــب ،سُٓٝــا ظتــد يف ايــد ٜٔادتدٜــد حت ـدٺ
هلٜٛت٘ ٚٚدـٛدٜٚ ،ٙتعاَـٌ َعـ٘ ن ڀـس ٜداُٖـ٘ .فجُـ ١فٗـِ قـد ِٜيٮدٜـإ ظتعـٌ
َٓٗـــا ْٗاٝ٥ـــات غٝبٝـــ ٫ ،١هـــٔ

اٚشٖــا .بُٓٝـــا سكٝكـــ ١ا٭دٜـــإ تهاًَٝـــ،١

تٛانــب سٝــا ٠اٱْطــإ ٚتڀــٛز .ٙفكٓاعــٖ ١ــ ٤٫٪تتٛقــف عًــَ ٢سْٚــ ١عكــٛهلِ،
ٚقدزتِٗ عً ٢ا٫ستهاّ يًعكٌ ٚاملٓڀل.
ٚايسابع إغهاي ١ٝقد  ،١تتذدد ،تتڀًب دزاضات ٚعٛخ ،تبـٝٸٔ سكٝكتٗـا.
فٗــِ ايــٛس ٞضــ٪ٝثس عًــ ٢فٗــِ ايــدَٚ ٜٔطــتكبٌ اٱْطــإٜٚ ،طــاِٖ يف تڀ ـٜٛسٙ
سكازٜا .فأسد أضباإ ختًف املطًُي ايفِٗ ارتاي ٧يًٛسٚ ،ٞدٚز ايٓيب ف.٘ٝ
ٚبايتاي ٞفٜ ٬كتؿس اٱغهاٍ عً ٢ايسؾايف ٚسـدٚ ،ٙضتـٔ أَـاّ إغـهاي١ٝ
َتذدد ،٠خاؾ ١يف أعُاٍ املطتػسقي ٚاملبػس ٜٔبٌ ٚست ٢ا٭عُاٍ ا٭ناد ١ٝ
ٚايعًُٝــ .١فٗــٌ ايكــسإٓ ٚســ ٞإهلــٚ ،ٞستُــد ْــيب َسضــٌ؟ أّ ٖــَٓ ٛذــص بػــس،ٟ
ٚستُد زدٌ عبكسٟ؟ٖ .را ٖ ٛايط٪اٍ املڀسٚج.
ايكسإٓ بايٓطب ١يًُطًُي ٚس ٞإهل ٫ ٞدـداٍ فٝـَ٘ٚ .عذـص ٠ايـٓيبَٚ ،ؿـدز
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ايعًــِ ٚايتػــسٜعٚ ،ايــدي ٌٝعًــ ٢ا ٚ ،ايبػــري ايٓــرٜسٜ ،كــسأ ٕٚفٝــ٘ َاقــ،ِٗٝ
ٜٚطتػسف ٕٛبآٜات٘ َطتكبًِٜٗ ٫ .ستاب ٕٛفٜٓ ٫ٚ ،٘ٝتابِٗ غـو .فٗـَ ٛكـدٸع٫ ،
ٜڀاي٘ ايٓكد .تكتؿس َُٗتِٗ عً ٢تفطريٚ ٙتأٚ ًٜ٘ٚا٫ضتُات ١يف ايدفاي عٖٓ٘ٛٚ .
ستٛز ايد .ٜٔعًٜ ٘ٝكاع نٌ غ ٫ٚ ،ٞتكاع آٜات٘ عً ٢غري ٫ٚ .ٙق ١ُٝيًسٚاٜـات
ايٓبٜٛـــ ١سُٓٝـــا تتعـــاز

َعـــ٘ٚ .إ ـــإ املطـــًُي ،نغريٖـــِ ،إ ـــإ تكًٝـــد،ٟ

َــٛزٚخْ ،ػــأٚا ٚتسبــٛا عًــ ٢تكدٜطــ٘ٚ .اٱ ــإ ايتكًٝــد ٟنُــا تكــدّ زاضــق ٫
ٜتصعــصي .فــايكسإٓ مل غتكــع يًٓكــد ايتــازغتَ ٞــٔ قبــٌ املطــًُيٚ ،يعــٌ نتــاإ:
"ايػ ؿ ١ٝاوُد ١ٜأ ٚسٌ ايًغص املكدٸع" ،أ ٍٚدٗد َفؿٸٌ س ٍٛايٓـ ايكسآْٞ
ٚضري ٠ايٓيبٚ ،قد ٚاد٘ َ٪يف٘ بطبب٘ َتاعـب نـبريٚ .٠قـد ضـبك٘ يف ْكـد ايـٓـ
املكدع (ايتٛزا )٠ايفًٝطٛف اهلٛيٓد َٔ ،ٟأؾـٌ ٜٗـٛد ،ٟبـازٚأل ضـبٛٓٝشا 0659
  ّ0622يف نتاب٘ :زضاي ١يف ايًٗٛت ٚايطٝاضٜ .١كـ ٍٛسطـٔ سٓفـ ٞيف َكدَـ١ايهتـــاإ( :ضـــبٛٓٝشا ٖٛايـــدٜهازت ٞايٛسٝـــد ايـــر ٟاضـــتڀاي إٔ ٜڀبـــل املـــٓٗر
ايــدٜهازت ٞتڀبٝكــا دــرزٜا يف اجملــا٫ت ايــف اضــتبعدٖا دٜهــازت َــٔ َٓٗذــ٘
ارتاف يف زتاٍ ايدٚ ،ٜٔأع ايهتب املكدضـٚ ١ايهٓٝطـٚ ١ايعكا٥ـد ٚايتـازٜق
املكدع  .)..فٗٓاى َٗاب ١يًهتب املكدضـَٓ ١ػـأٖا عكـٌ مجعـ ٞدـازفٚ ،إ ـإ
مجاٖري ٟزاضق .إ إ تبًـٛز ٚتغًغـٌ يف ْفـٛع املـَٓ٪ي بعٝـدا عـٔ ايعكـٌ .إ ـإ
تكًٝــدْ ،ٟػــأ عًٝــ٘ ايفــسد ٚاجملتُــع .فايهتــاإ املك ـدٸع  ٫غتكــع يًعكــٌ ،بــٌ
ٜكتؿس ف ٘ٝعًـ ٢ايتـدبٸس ٚايتأَـٌ بعٝـدا عـٔ ايٓكـد .فٗـْ ٛــ َتعـاٍڈ ٫ ،تدزنـ٘
ايعكــ ٍٛبطــٗٛيٜٚ ١طــسٚ .بعــض املــراٖب اقتؿــست فُٗــ٘ عًــ ٢ايــٓيب ٚايؿــشاب١
(ا ٫ا ٙايط ) .أ ٚايٓيب ٚا٭( ١ُ٥ا ٫ا ٙايػٝع .)ٞفعٓدَا ٜكتشِ أسد ايباسجي
ايهتاإ املكـدع مبـٓٗر عكًـ،ٞ

سٜـدٚ ،ٟعتـانِ ْؿٛؾـ٘ يف قـ ٤ٛايتـازٜق

ٚضري ٠ايٓيب ،غتًل زدٚد فعٌ َؿريٚ .١ٜقد تعس

ضـبٛٓٝشا ي٬غتٝـاٍٖٚ ،هـرا

سؿٌ يًػاعس َعسٚف ايسؾايف بعد اْتٗا َٔ ٘٥تأيٝف ايهتاإ ضـٓ ّ0255 ١يف
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َد ١ٜٓايفًٛد - ١ايعسامٚ .نإ ٜتٛقعٗاٚ( :إْ ٞ٭عًِ أِْٗ ضٝغكـبٜٚ ٕٛؿـ بٕٛ
ٜٚطبٜٚ ٕٛػتُ ،ٕٛفإٕ نٓ يف قٝد اذتٝا ٠فط٪ٝذ ٜذيو َِٓٗ.)..
ٜ ٫ع ايرتنٝـص عًـ ٢ضـبٛٓٝشا ٚايسؾـايف عـدّ ٚدـٛد دٗـٛد ضـبكتُٗا ،بـٌ
ٚتڀٛزت ٚأؾب تٓا ٍٚايٓـ املكـدع ايٝـ ّٛبايٓكـد ٚاملسادعـٚ ١فـل َٓـاٖر عكًٝـ١
أَــسا َتــداٚ .٫ٚأؾــبش نتــب ستُــد أزنــٚ ٕٛغــري ٙا٭نجــس اْتػــازا زغــِ
خڀٛزتٗـــا عًـــ ٢اٱ ـــإ ايتكًٝــدٚ ،ٟارتڀـــاإ ايـــد ٜبػـــهٌ عـــاّٚ .ضـــتكتًع
ايدزاضات اذتدٜج ١أضٝذ ١ايفِٗ ايـد ٜايتكًٝـدٚ ،ٟتطـتبدهلا سڀـاإ عكْ٬ـٞ
يف فُٗ٘ يًهتب املكدضٚ ١دٚز ايدٚ ٜٔاٱْطإ يف اذتٝا.٠
املٓـاٖر ايعكًٝــ ١ايٓكدٜـ ١باتـ تڀــاٍ نـٌ غــٚ ،٤ٞبــات تـدا ٍٚايــٛس ٞبــرات
املــٓٗر َكبــ ٫ٛيف أزٚقــ ١ادتاَعــاتٚ ،ايــدٚزٜاتٚ ،اذتــٛشات ايعًُٝــ .١فجُــ ١آزا٤
َصيصيــ ١يف نتابــات عبــد ايهــس ِٜضــسٚؽ" :أســْ ّ٬بٜٛــٚ ،"١نتابــات ستُــد
زتتٗــد غبطــرت" :ٟايكــسا ٠٤ايٓبٜٛــ ١يًعــامل"ٚ .آخــسٚ .ٜٔبايتــايٜٓ ٫ ٞفــع ادتــدٍ
اٯٜــدٜٛيٛدٚ ،ٞايــتهفريٚ ،زَــ ٞايبــاسجي بــايسدٚ ٠ارتــسٚز عــٔ ايــد .ٜٔظتــب
اٱؾـــغا ٤يتشف ـــات اٯخـــس ٜٔســـ ٍٛقداضـــ ١ايكـــسإٓٚ ،تٓاٚهلـــا يف إيـــاز عًُـــٞ
َٛقٛع ٞملعسف ١سكٝتٗا ،فًٝظ مث ١ثاب ض ٣ٛذات ايٓـ املتـداٚ ،ٍٚايـرٖ ٟـٛ
اٯخس تڀازد ٙغـبٗ ١ايت٬عـب بـبعض ْؿٛؾـ٘ ،فتـدٚز سٛيـ٘ اضـتفٗاَات ملعسفـ١
سكا٥ل ا٭َٛز.
ايدزاضات ايٓكدٜـ ١باتـ  ٫تتٗٝـب أضـٛاز ايكداضـٚ ،١سسَـ ١املطـاع بعكا٥ـد
اٱ إ ايتكًٝدٚ ،ٟتبشح بأدٚات َٓٚاٖر عًُٝـَ ١ـا ٜكـُس ٙايـٓـ املكـدع َـٔ
أْطـــام ثكافٝـــٚ ١عكٝدٜـــ .١فٓٝبغـــ ٞايتعاَـــٌ بعكْٝ٬ـــ ١غـــاًَ ١يف تٓـــاَ ٍٚفـــسدات
ايعكٝدَُٗ ،٠ا اَتدت َطاساتٗا.
ايكك ١ٝبسَتٗا إٔ ايد ٜٔعاد ١إىل فِٗ ددٜد ٜتٓاضب َع تڀـٛز اجملتُعـات
ٚايهػٛفات ايعًُ ١ٝاهلا ،١ً٥يتشدٜد دٚز ٙيف اذتٝاٚ ،٠املٛقف َٔ ايٛس .ٞايٝـّٛ
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ايفِٗ ايد ٜايرٜ ٟكٛد ٙايفكٗـاَ ،٤طـامل ٕٛأ ٚتهفريٜـٖ ،ٕٛـ ٛاملٗـ ُٔٝايجكـايف
ٚايفهــسٚ ٟايعكٝــد ٟيًُذتُعــات اٱضــ ،١َٝ٬زغــِ زتابتــ٘ ٚمجــٛد .ٙبــٌ َــا شاٍ
ارتڀـــاإ ايـــد ٜا٭قـــ ،٣ٛيتـــدازى ســـا٫ت ايكـــعف ايطٝاضـــٚ ،ٞاٱْهفـــا،٤
ٚايت ًـــف .فـــايفِٗ ايـــد ٜاملتـــدَ ٍٚـــتِٗ بـــايعذص ٚارتـــٛاٚ ٤ايتطـــرت ،باعتبـــازٙ
امله ٕٛا٭ضاع يٛع ٞايفسد ٚاجملتُع.
مما تكدّ ٜتك مثَ ١ا طتتًف ب٘ َع نتاإ :ايػ ؿـ ١ٝاوُدٜـٖٓٚ ،١ـاى
َطاس ١يًتدا ٍٚايفهسٚ ٟايعكٝد .ٟخاؾ ١إٔ ايسدٌ قد بـرٍ دٗـدا ٖـا ٬٥عًـ٢
َد 262 ٣ؾفش َٔ ١اذتذـِ ايهـبري ٱثبـات ؾـش ١آزا٥ـ٘ أَ ٚـا ٜؿـف٘ مبعسفـ١
اذتكٝكـ .١فأَآَـا َـٓٗر اعتُـد ٙايباسـح ٜٓبغـ ٞايتأنـد َـٔ ؾـ٬سٝتٖ٘ٓٚ .ـاى
َؿـادز اعتُـدٖآٜٚ .بغــ ٞإٔ  ٫طتتًـف سـ ٍٛأُٖٝــ ١ايعكـٌ يف ايٓكـد ٚاملسادعــ،١
٭ْ٘ أد ٠ايبشح املٛقٛعٚ .ٞاضت داّ ايعكٌ ٜ ٫كـس مبؿـداق ١ٝايـٛس ،ٞبـٌ قـد
ٜعصش سك ٝكت٘ٚ .أَـا ايطـبب ٚزا ٤خػـ ١ٝبعـض زدـاٍ ايـدٚ ٜٔايبـاسجي اٱضـَ٬ي
َٔ املٓٗر ايعكً ٖٛ ٞارتٛف َٔ تدٖٛز َٓ  ١َٛا٭فهاز ٚايعكا٥ـد ايـف َٓ٪ٜـٕٛ
بٗا ٚغتػ ٕٛتؿدعٗا ٚاْٗٝازٖا .فشسؾِٗ يٝظ عً ٢ايكسإٓ َٚطتكبً٘ بٌ دفاعا
عٔ ايرات ٚاملؿاط املرٖبٖٚ .١ٝرا ُٜٓٗ ٫ا َـا دَٓـا عادـَ ١اضـ ١يفٗـِ َتذـدد
يًدٚ ٜٔعكا٥دَُٗ ،ٙا اْٗازت املٓ  ١َٛايعكا٥دٚ ١ٜايفهسٜـٚ ١املرٖبٝـ .١فاملطـأي١
َستبڀــ ١مبطــتكبٌ أَــ ،١بــٌ مبطــتكبٌ املــَٓ٪ي يف ٜــ ّٛاذتطــاإ " ٳ ٚٹقفڂــٖٛٴِٵ إڇْٳٸٗٴــِ
ط٦ٴٛيڂٕٛٳ" ٫ .هٔ تكؿـ ٞمجٝـع َـدازات نتـاإ ايػ ؿـ ١ٝاوُدٜـ ١أ ٚسـٌ
ٸٳَ ٵ
ايًغص املكدع ،فٓهتف ٞمبسادعَٗٓ ١ذ٘ ٚايسنـا٥ص ا٭ضاضـ ،١ٝفكـد ْتفـل َعـ٘
أ ٚطتتًـــف .عًُـــا إٔ َـــا يـــسج يف ايهتـــاإ ٜػـــازن٘ فٗٝـــا عـــدد نـــبري َـــٔ
ايباسجيَ ،طتػسقيَٚ ،بػسٚ ،ٜٔأناد ٝي.
بد٤ا أَآَا افرتاقإ سٖ ٍٛدف َ٪يف نتاإ ايػ ؿ ١ٝاوُد ،١ٜا٭:ٍٚ
أْــ٘ باســـح َٛقـــٛع ٞاْتٗــ ٢إىل ْتـــا٥ر َغـــاٜسٚ .٠ايجــاْ :ٞأْـــ٘ ٜٗـــدف يٲياســـ١
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بــايٛس ٚ ،ٞسٜــد ستُــد َــٔ ْبٛتــ٘ ،فٛٝظــف أدٚاتــ٘ َٓٚاٖذــ٘ يًهػــف عــٔ
ثغسات ايهتاإ اذتهْٚ ِٝكار قعف٘ ٚتٓاقكات٘ َٔ داخٌ ايٓـ أ َٔ ٚخـٍ٬
غــٛاٖد تازغتٝــ ١ختـــ ايــٓيب ايهــسٚ .ِٜنــ ٬ا٫ستُــايي ممهــٔ َــٔ خــٍ٬
َسادع ١غاًَ ١يًهتاإ.
إَــا بايٓبطــ ١ي٬ستُــاٍ ا٭ :ٍٚإٕ ايبشــح املٛقــٛعٜ ٞتڀًــب َٓٗذــا عًُٝــا
ٚأدٚات َعسف ١ٝناف ،١ٝفايباسح أَـاّ ْــ َتعـاٍ ،شاخـس بد٫يتـ٘ٚ ،زَصٜتـ٘ ..
ْـ ثسٜ ٫ ،ٟعڀْ ٞفط٘ بطٗٛي ،١غتف ٞأنجس مما ٴٗ ٜـس ٫ ،هـٔ َكازبتـ٘
إ َٔ ٫خَٓ ٍ٬ڀك٘ ايداخً ،ٞفجَُٗٓ ١ر ٜطاعد عً ٢فِٗ آٜاتَ٘ٗٓ .ر َٔ داخٌ
ايهتاإ ٜك ّٛعً ٢زد اٯٜات املتػـابٗ ،١املغًكـ .١أ ٚايـف تٛادـ٘ اْطـدادا َعسفٝـا
فرتد إىل َا ٖ ٛستهِ ٚؾس َٔ ٜاٯٜاتٖ( .ٴٛٳ ايډـرٹ ٟأځْـصٳٍٳ عٳًځٝٵـوځ ايڃهٹتٳـاإٳ َٹٓٵـ٘ٴ
ت ځف ځأَٻـا ا ډيـرٹ ٜٳٔ فٹـ ٞڂقًڂـ ٛٹب ڇٗ ٵِ ٳش ٵٜـغٷ
إ ٳ ٚڂأخٳـ ٴس ٴَ ٳتػٳـا ٹبٗٳا ٷ
ه ٳتــا ٹ
ت ٖٴـ ٻٔ ڂأ ټّ ا ڃي ٹ
هُٳـا ٷ
ش ځ
ت ټَ ٵ
آٜٳـا ٷ
ػــا ٳب ٳ٘ ٹَ ٵٓ ـ ٴ٘ ا ٵب ٹت ٳغــا ٳ ٤ا ڃي ٹف ٵت ٳٓ ـ ٹٚ ١ٳا ٵب ٹت ٳغــا ٳ ٤ٳت ڃأٚڇٜٹً ـ ٹ٘ ٳ ٚٳَــا ٳ ٜٵعځً ـ ٴِ ٳت ڃأٚڇٜځً ـ ٴ٘ ڇإ ډيــا ايډً ـ ٴ٘
ځف ٳ ٝٻت ٹب ٴعــ ٛٳٕ ٳَــا ٳت ٳ
ٚٳايسٻاضٹـ ٴٕٛٳ فٹــ ٞايڃعٹًڃـِڇ ٜٳكڂٛيڂــٕٛٳ آَٳٓٻــا بٹـ٘ٹ نڂـٌپ َٿـٔٵ عٹٓـدٹ زٳبٿٓٳــا ٳَٚٳــا ٜٳـرٻنډسٴ ڇإيډــا أڂٚيڂــٛ
ايڃ ځأيڃبٳاإٹ) .فـ ٬تٛدـد فٛقـ ٢يف تفطـري ٚفٗـِ آٜاتـ٘ ٚفكـا هلـرا املـٓٗر ،يـرا تٗـسإ
ايدزاضات ايڀا٥فٚ ١ٝاملرٖبٚ ١ٝاٯٜدٚيٛد ،َ٘ٓ ١ٝيتهسٸع َا تػاب٘ َٔ اٯٜـات،
أَ ٚڀًكاتٗا يؿاط أٖدافٗا.
املــٓٗر ايعًُــَ ٞــٓٗر َٓــترٜ ،تُتــع بهفــا ٠٤عايٝــٚ ،١بايفعــٌ يــٛزت املٓــاٖر
اذتدٜح يف قسا ٠٤ايٓؿٛف ايفِٗ ايبػس ٟيًهتب املكدض .١يهٔ

ـد َعـسٚف

ايسؾـايف ًٜعـب ذات ايًعبـ ١عًـَ ٢ڀًكـات اٯٜـات ي٬ضـتد ٍ٫عًـ ٢آزا٥ـ٘ ،فٓٝفــٞ
ؾــف ١ايعًُٝــ ١عــٔ َٓٗذــ٘ .أ ٫ ٚأقــٌ ضــٝه ٕٛاْتكاٝ٥ــا يف اختٝــاز د٫٫ت بعــض
املفــاٖ ِٝايكسآْٝــَٚ ،١كتكــ ٢املٛقــٛع ١ٝتكؿــ ٞمجٝــع اٯزا٫ ٤ثبــات ؾــشَ ١ــا
ٜسٜــد ،خاؾـــَ ١ـــع تعـــدد َؿـــادٜل املفٗـــ ،ّٛايـــرٖ ٟـــ ٛستـــط ؾـــساي املـــراٖب
ٚايڀٛا٥ــف اٱضــ ١َٝ٬ملسانُــ ١فكــا ٌ٥أيــساف ايٓــصاي ايطٝاضــ - ٞاٱضــ،َٞ٬
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نُــا يف ( :ٳَٚٹـٔٳ ايٓٳٸــاعڇ َٳــٔ ٳٜػٵـسڇ ٟٳْفڃطٳـ٘ٴ ابٵتٹغٳــا٤ٳ َٳ ٵسقٳــاتٹ ايًځٸـ٘ٹ ٰ) أ ٚآٜــ ( :١ٳَٚٳجٳـٌٴ
ايځٸ ـرٹٜٔٳ ٜٴٓفٹكڂــٕٛٳ ځأَٵ ـٛٳايځٗٴِٴ ابٵتٹغٳــا٤ٳ َٳسٵقٳــاتٹ ايًځٸ ـ٘ٹ ٚٳتٳجٵبٹٝتٶــا َٹٸ ـٔٵ أځْفڂطٹ ـٗڇِٵ نځُٳجٳ ـٌڇ دٳٓٳٸ ـ١ٺ).
(٪ٜٚتــ ٕٛايصنــاٖٚ ٠ــِ زانعــٚ .)ٕٛأٜكــا ســَ ٍٛفــاٖ ِٝايعكٝــدٖٚ .٠ــرا َــٓٗر
خڀــري ،فاٯٜــ ١تبكــ ٢عًــ ٢اي٬قٗــا يتــ٪د ٟدٚزٖــا يف نــٌ شَــإ  ٫ٚتهــسع
يؿاط غ ـ فتُٛت َع٘.
نُــا إ تٛظٝــف إيــ٬م بعــض املفــاٖ ِٝايكسآْٝــ ١خــازز َكاؾــدٖا َٓصيــل
َعسيفٜٓ ،ڀً ٞعً ٢غري ايعازفي مبٓاٖر قسا ٠٤ايٓـ .فايسؾايف ٜطتدٍ عادخ
تازٜق ٫ثبـات تٓـاقض آٜـَٚ( :١ـا ٜٓڀـل عـٔ اهلـ ٣ٛإٕ ٖـ ٛإٚ ٫سـٜ ٞـٛس .)٢فكـاٍ:
"ستُد ْڀل عٔ اهل ٣ٛاسٝاْاڄ"ٚ ،ضسد قؿٚ ١قٛف٘ عًَ ٢كتٌ عُ٘ ءصٚ ،٠قٛي٘
باْفعاٍ ٚعايف ١دازفٚ( :١ا  ،٭َجٸًٔ بطبعي َِٓٗ َهاْو) .ضـٝأت ٞايهـّ٬
عــٔ ايكُٝــ ١املعسفٝــ ١يًسٚاٜــات ايتازغتٝــَٚ ،١ــدَ ٣ڀابكتٗــا يًٛاقــع ْٚفــظ ا٭َــس.
ٖٓٚا ْتٛقف قًَ ٬ٝع َفٗ ّٛاٯ ١ٜبغض ايٓ س عٔ َد ٣ؾش ١ايػـاٖد ايتـازغتٞ
ايرْ ٟكً٘ عٔ ايطري ٠اذتًب.١ٝ
 ٫هٔ يًسؾايف ا٫ضتد ٍ٫عً ٢زأَ ٜ٘ا مل ٜجبـ إيـ٬م اٯٜـ ،١فٗـٚ ٞإٕ
ناْ سطب اي اٖس َڀًك ،١يهٓٗا يف ضٝام آٜات ايهتـاإ يٝطـ نـريو،
ٚمث ١اخت٬ف س ٍٛسدٚد عؿُت٘ يف غري ايتبًٝغ .فٌٗ ايـٓيب َعؿـ ّٛيف نـٌ َـا
ٜؿدز َٓـ٘ َـٔ سسنـات ٚضـهٓات ٚنـّ٬؟ أّ ٖـَ ٛعؿـ ّٛيف تبًٝـغ ايكـسإٓ؟.
َ ٖٞٚطأي ١خ٬فٜ ١ٝعسفٗـا نـٌ املػـتغًي يف سكـٌ ايعًـ ّٛاٱضـ ٫ٚ .١َٝ٬أْفـٞ
ٚدٛد اؾساز عًَ ٢ڀًل عؿُت٘ ،خاؾ َٔ ١قبٌ ا ٫اٖات ايطـًفَ ١ٝـٔ ايطـٓ١
ٚايػٝع ،١ايف تتٛقـف نـجري َـٔ َتبٓٝـاتِٗ ايعكٝدٜـ ١عًـ ٢عؿـُ ١ايسضـ ٍٛأ.٫ٚ
فايسؾــايف مل ٜتٛقــف عٓــد ٖــر ٙايٓكڀــٚ ،١ضــاقٗا َطــًُٚ ١بدٜٝٗــ ١عكٝدٜــ٫ ١
خ٬ف  ٫ٚدداٍ سٛهلا ٖٞٚ ،يٝط نريو إذا ثبـ اختؿـاف عؿـُت٘ بتبًٝـغ
ايكــسإٓ .فٗــ ٛيف غــري ايتبًٝــغ بػــسٜ ،ڀــسأ عًٝــ٘ َــا ٜڀــسأ عًــ ٢غــريَ ٙــٔ ايٓــاع،
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فتذسفـــ٘ ايعايفـــٖٚ ،١ـــٜ ٛـــس ٣عُـــ٘ .أٜ ٚـــس ٣أســـد أعُـــدٚ ٠دـــٛد ٙايطٝاضـــٞ
ٚا٫دتُـــاعٚ ٞايـــدع ٟٛغـــٗٝدا شتكـــبا بدَا٥ـــ٘ .فشُـــص ٠غ ؿـــ ١ٝنـــبري،٠
ٚباضــ َ٘٬عــص ايــدٚ ٜٔايــدع ٠ٛاوُدٜــ .١فاْ٫فعــاٍ سايــ ١بػــس ١ٜيبٝعٝــ ١يف َجــٌ
ٖر ٙاملٛاقف .يرا قاي اٯ ،١ٜإذا ؾـ أْٗـا ْصيـ يف ٖـر ٙاذتادثـٚ( :١ٳإڇٕٵ عٳـاقځبٵتٴِٵ
خٝٵـ ٷس يًِّؿٻـا ٹبسڇٜٔٳ) .ثـِ زاسـ ختفـف
ځفعٳا ٹقبٴٛا ٹب ٹُ ٵج ڇٌ َٳا عٴ ٛٹق ٵبتٴِ ٹب ٹ٘ ٳ ٚځي٦ٹٔ ؾٳـ ٳب ٵس ٴت ٵِ ځيٗٴـ ٳ ٛٳ
َٔ أسصاْ٘ ٚتٗد٥ـ٘ ( ٚٳاؾٵـبٹسٵ ٳَٚٳـا ؾٳـبٵ ٴسىځ ڇإيډـا بٹايًډـ٘ٹ ٳٚيځـا تٳشٵـصٳٕٵ عٳًځـٝٵٗڇِٵ ٳٚيځـا تٳـوڂ فٹـٞ
شطٹـٓٴ .)ٕٛبـٌ هـٔ
هسٴٕٚٳ ،ڇإ ٻٕ ايډً ٳ٘ ٳَ ٳع ايډـرٹ ٜٳٔ ا ٻتكځـٛا ٚٻايډـرٹ ٜٳٔ ٖٴـِ ټَ ٵ
ق ٵ ٝڈل ٿَُٻا ٳ ٜٵُ ڂ
ٳ
ا٫ضتداٍ بٗـر ٙاٯٜـات عًـ ٢اقتؿـاز عؿـُ ١ايـٓيب يف ايتبًٝـغٚ .عـدّ إيـ٬م آٜـ:١
(َٚا ٜٓڀل عٔ اهل )٣ٛدتُٝع أٚقٛاٍ ٚضًٛى ايٓيب ا٭خس.٣
فهــإ ٜٓبغــ ٞيــ٘ أ ٫ٚاثبــات َڀًــل ايعؿــُ ١يًسضــَ ٍٛــٔ ذات اٯٜــ ١ايــف
اضتػــٗد بٗــا .فسمبــا هٓــ٘ ا٫ضــتد ٍ٫عًــ ٢عؿــُت٘ بــدي ٌٝآخــس .يهٓــ٘ مل
ٜرنس ضٖ ٣ٛر ٙاٯ ٖٞٚ ،١ٜدي ً٘ٝعً ٢عؿُ ١ايٓيب ،فًٓصَ٘ مبا يصّ بـ٘ ْفطـ٘.
َٚكتكـ ٢فُٗــ٘ يٰٜـ ١إٔ ايــٓيب ٜٓ ٫ڀـل عــٔ اهلـَ ٣ٛڀًكــا ،فـأت ٞبػــاٖد تــازٜق
َٚؿدام سكٝكـ - ٞنُـا ٜعتكـد ٜٓ -ككـٗاٚ .بايتـاي ٞفاٯٜـ ١مل تطـتٛفٹ غـسيٗا
املٓڀك ٞيف ايطايب ١ايهًٚ .١ٝستُد يٝظ َطددا َٚعؿَٛا ٖٛٚ ،بػس َجًٓا.
عٓدَا ْعٛد يطٝام اٯٜات ،بعٝدا عٔ نتاإ ايػ ؿـ ١ٝاوُدٜـ ،١صتـد إٔ
أقؿَ ٢ا تدٍ عً ٘ٝآَٚ" ١ٜا ٜٓڀل عٔ اهل "٣ٛبكسٜٓـ ١آٜـات أخـس ،٣عؿـُ ١ايـٓيب
يف ايتبًٝــغ .أَــا عــٔ ضــًٛن٘ ايعــاّ فٗــ ٛبػــس َجًٓــا .بــٌ َ ٫عٓــ ٢يطــًب ايــٓيب
بػسٜتَ٘ ٫ٚ ،ؿداق ١ٝي٘ سُٓٝا ٜ ٫ه ٕٛبػسآٖٚ .اى ا اٖات ن ١َٝ٬تٜ٪د
ٖرا .فاملٓٗر ايعًُٜ ٞفس

عً٪َ ٢يف نتاإ ايػ ؿ ١ٝاوُدٜـ ١املٛقـٛع،١ٝ

ٚبٝــإ اخــت٬ف اٯزا ٤ســ ٍٛعؿــُ ١ايــٓيب نــٜ ٞؿــدم غــاٖد ٙايتــازغتٚ ،ٞإ٫
ضــٛف ٜهــ ٕٛاْتكاٝ٥ــاٖٚ ،ــر ٙثغــس ٠نــبري ،٠تهػــف عــٔ َٛقــف َطــبل َــٔ
ايكـسإٓ ٚضـري ٠ايـٓيب .أ ٚإٔ ايسدـٌ يـٝظ خـبريا بـاملٓٗر ايعًُـ ،ٞفـايٓـ ايكسآْــٞ
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ٚاملعازف ايد ١ٜٝٓهلا َٓاٖذٗا ٚأدٚاتٗا املعسف ٫ٚ .١ٝهٔ َكازب ١ايٓـ املكـدع
بٗر ٙايڀسٜكٖ .١ـر ٙاٯٜـٜ ١ؿـدم أْٗـا َـٔ اٯٜـات املتػـابٜٗ ،١تٛقـف فُٗٗـا عًـ٢
ه ٵِ ٜٴـٛسٳ ٢ڇإيځـٞٳٸ).
غريٖا َٔ اٯٜـات اوهُـات ،نآٜـ( :١قڂـ ٵٌ ڇإ ٸٳُْٳـا ځأْٳـا ٳبػٳـ ٷس ٹَٸـ ٵجڂً ڂ
ف ــازز ســدٚد ايــٛس ،ٞستُــد بػــس َجًٓــاٚ .أفٗــِ َــٔ بػــسٜت٘ ا٭عــِ َــٔ ظــاٖس
املفٖٗٓ ّٛـا مبـا ٜعـِ يسٜكـ ١ايفٗـِ ايبػـس ،ٟنُـا ضـأبي ٫سكـا .فٗـٜ ٛتؿـسف
بهاٌَ إزادت٘ نكا٥دَٛٚ ،دَ٘ٚ ،بػسْٚ ،رٜسٜ .تعاَـٌ َـع اجملتُـعٜٚ ،تفـاِٖ
َع ايٓاعٚ .يدٖ ٜ٘اَؼ ٚاضع َٔ اذتس ،١ٜبدي ٌٝقٛي٘ تعاىل ( :ٳعفځا ايًځٸـ٘ٴ عٳٓـوځ يٹـِٳ
أځذٹْ ٳ يځٗٴِٵ) .فً ٛنإ َعؿَٛا َطددا ملاذا ٜعاتب٘ ارتڀاإ ايكسآْٜٚ ،ٞبي خڀـأ
قـــساز ( :ٙٳعفځـــا ايًځٸــ٘ٴ عٳٓــوځ يٹــِٳ أځذٹْــ ٳ يځٗٴــِٵ سٳتٳٸـــٜ ٢ٳتٳبٳــٝٳٸٔٳ يځــوځ ايځٸــرٹٜٔٳ ؾٳــ ٳدقڂٛا ٚٳتٳعٵًځــِٳ
ايڃهځاذٹبٹيٳ) .فاٯٚ ١ٜاقش ١ب ١ٓٝتؿً يتكٝد آَٚ( :١ٜا ٜٓڀل عٔ اهل .)٣ٛفتكتؿـس
عؿُت٘ يف ايتبًٝغَٚ .ـا تهًـِ بـ٘ عٓـدَا غـاٖد عُـ٘ ءـص ٠عًـ ٢فـس

ؾـشت٘

ؾدز َٓـ٘ باعتبـاز ٙبػـسا .ثـِ تسادـع عٓـ٘ نُـا ٜكـ ٍٛايسؾـايف .أ ٟأْـ٘ تؿـسف
نبػسٚ ،مل غتـايف َطـًُ ١قسآْٝـ ،١ثـِ تسادـع يف ظـٌ تعـاي ِٝايـدٚ ٜٔستهـِ
آٜات ايهتاإ ايهس.ِٜ
ٚآ ( :١ٜٳٚيځٛٵ تٳكځٛٻٍٳ عٳًځٝٵٓٳا بٳعٵضٳ ايڃ ځأقځاٚڇٌٜڇ ،يځ ځأخٳرٵْٳا َٹٓٵـ٘ٴ بٹـايڃٝٳُٹيڇ ،ثٴـ ٻِ يځكځڀځعٵٓٳـا َٹٓٵـ٘ٴ
دصڇٜٔٳ) ٚاقـشٖ ١ـ ٞاٯخـس ٣بإَهاْٝـ ١إٔ
ا ڃي ٳ ٛٹتيٳ ،ځفُٳا َٹٓهڂِ َٿـ ٵٔ ځأسٳـ ٺد ٳعٓٵـ ٴ٘ سٳـا ٹ
ٜتؿــــسف ايــــٓيب نبػــــس ستــــ ٢يف زتــــاٍ ايتبًٝــــغٜٚ .هفــــ ٞذات ا٫ضــــتعداد
ٚاَ٫هاْ ١ٝايف تػٗد ب٘ اٯٚ ،١ٜإٕ مل ٜتكٛٸٍ أ ٚغتڀأ فع.٬
فإي٬م عؿُ ١ايٓيب يٝظ أَسا َفسٚغا عٓ٘ٚ ،يٝط ٖ ٞثابتَ ١تفل عًٝـ٘،
فرتتٝب ا٭سهاّ عًَ ٢ڀًل عؿُت٘ َٔ خـ ٍ٬غـٛاٖد تازغتـ ،١خڀـأ َٓٗذـ.ٞ
بٌ ٜهػف عٔ عدّ دزاٜـَٚ ١عسفـ ١عًُٝـ ١إذا أسطـٓا اي ـٔ بٓٛاٜـاٚ .ٙس٦ٓٝـ ٺر َـٔ
سكٓا حتسٖ ٟدف٘ اذتكٝكٞ؟.
ٚي ٛضـًُٓا مبڀًـل عؿـُ ١ايـٓيب دـد ،٫أ ٚراغـٝا َـع ايـسأ ٟاملػـٗٛزَٚ ،ـا
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ذٖب٘ ي٘ ايسؾايف ،فأٜكا اضتد٫ي٘ خڀأ فادج َٔ شا ١ٜٚأخس .٣فآَٚ :١ٜـا ٜٓڀـل
عــٔ اهلــ ،٣ٛمل تكــٌ َٚــا ًٜفــت أَ ٚــا ٜكــ ،ٍٛبــٌ قاي ـ َٚ" :ــا ٜٓڀــل عــٔ اهلــ."٣ٛ
ٚايٓڀل غري ايًفت ٚايه .ّ٬فعٓدَا غتتـ اذتدٜح بأفعـاٍ اٱْطـإ ٚضـًٛن٘
َٚطــٚ٪يٝت٘ عــٔ َٛاقفــ٘ تعبٸــس اٯٜــَ( :١ٳٸــا ٜٳ ڃًفٹـتڂ َٹ ـٔ قځ ـٛٵٍڈ ڇإيځٸــا يځدٳٜٵ ـ٘ٹ ٳزقٹ ٝـبٷ عٳتٹ ٝـدٷ).
فايفسد َط ٍٚ٪عٔ يف ٘ٚ .أَا ايٓڀل فٗ ٛتعبري أخس عـٔ ايتشـدٸخ ايسصـ ٞسـٍٛ
قكـــَ ١ٝـــا ،نُـــا ْكـــ :ٍٛؾـ ـسٸج ايٓـــايل ايسصـــ ٞباضـــِ ارتازدٝـــ ١أ ٚباضـــِ
اذتهَٛــ ،١سٝــح ٜهــ ٕٛدٚز ٙتً ــٝـ ايكــسازاتٚ ،تبًٝغٗــا يٛضــا ٌ٥اٱعــ.ّ٬
فايعؿُ ١تكتؿس عًَ ٢ا ْڀل ب٘ َتشدثا عٔ ا

تعـاىلَٚ .ـا ْكًـ٘ ايسؾـايف عـٔ

ايطــري ٠اذتًبٝــَ ١ــٔ نــ ّ٬ايــٓيب خــاف مبشُــد اٱْطــإ ايــر ٟتعرتٜــ٘ ايعڀافــ١
ٚايسأف .١فايٓيب ايهس ِٜتازٜ ٠تشدخ باضـِ ايـٛس ٞفٝهـْ ٕٛايكـا زصٝـاٖٚ ،ـٛ
َعؿ ّٛفٝـ٘ ٜ ٫تشـدخ أٜ ٚؿـسٸج أٜٓ ٚڀـل عـٔ اهلـٚ .٣ٛأخـسٜ ٣ـتهًِ نإْطـإ
ٜع عٔ َػاعسٚ ٙعٛايف٘ ٚستَٛ ٢اقف٘ ايػ ؿ َٔ ١ٝبعض ايككاٜا ايعاَ.١
فايسؾايف اضتغفٌ ايكازَ ٨ستي ،أ ٚأْ٘ يٝظ خبريا بكسا ٠٤ايٓـ املكدٸع،
زغِ أْ٘ غاعس نبريٚ ،خبري بايٓؿٛف ٚتٛزٜاتٗـا ٚأ٫عٝبٗـا َٚساٚغاتٗـا سطـب
ايفس .
إٕ نـجريا َـٔ املڀًكـات ٚايجٛابـ ٚايبــدٜٝٗات ايـف ٜستٸبـ ٕٛعًٗٝـا أسهاَــا
ضــًبٖ ١ٝــ ٞيٝطـ ثٛابـ ٚبــدٜٝٗات بــاملعٓ ٢املعــسيف ايــدقٝل .إْٗــِ ٜسآٖــ ٕٛعًــ٢
دٗـــٌ ايكـــازٚ ،٨عـــدّ قدزتـــ٘ عًـــ ٢تػــ ٝـ اذتكـــا٥لٖٚ .ـــرا تـــديٝظ ٚاقــ .
ٚاضتغفاٍ سكٝك.ٞ
َا تكدّ زتـسد َجـاٍ يتُشـٝـ املـٓٗر يف نتـاإ ايػ ؿـ ١ٝاوُدٜـٚ .١قـد
تٓاٚيٓــا فٝــ٘ اضــتغفاٍ ايكــازَ ٨ــٔ خــ ٍ٬تعُــ ِٝعؿــُ ١ايــٓيب دتُٝــع ضــًٛن٘
ٚأقٛايـــ٘ .فتـــأت ٞايٓتٝذـــ ١ؾـــادََ ١ـــٔ خـــ ٍ٬ايػـــاٖد ايتـــازغت ٞايـــر ٟذنـــسٙ
ايسؾــايفٚ .عًٓٝــا ٫سكــا تٓــا ٍٚايػــاٖد ايتــازغت ٫ ٞيف تفؿــ٬ٝت٘ ،فايػــٛاٖد
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نجريٚ ،٠تفؿ٬ٝتٗا أنجس ،يهـٔ يتشدٜـد ايكُٝـ ١املعسفٝـ ١يٮخبـاز ايتازغتٝـ١
ٚاملسٜٚــات ايدٜٝٓــ ،١نُطــأي ١نًٝــ .١فكــد تعاَــٌ ؾــاسب ايهتــاإ ٜٛ ٫دــد َــا
٪ٜند ؾش ١ؾدٚز .ٙفٓشتاز إىل قابڀ ١نً ١ٝيتشدٜد ايك ١ُٝاملعسف ١ٝيٮخباز
ايتازغتٚ ١ٝاملسٜٚات ايد ،١ٜٝٓن ٞعتافت املٓٗر عًـ ٢عًُٝتـ٘ َٛٚقـٛعٝت٘ .بـأٟ
ديٝــٌ ْــسنٔ يٮخبــاز بــٌ ْٚعتُــدٖا غــاٖدا ْطــتدٍ بــ٘ عًــ ٢تٓــاقض ايكــسإٓ
ايهــسِٜ؟ ايكــسإٓ َتــٛاتس ٚقــد ســافت عًــ ٢قُٝتــ٘ املعسفٝــ ١يف بعــد ٙايتــازغت،ٞ
يهـــٔ نٝـــف ْجبــ ذيـــو يٮخبـــازٚ ،قـــد خؿــــ ايسؾـــايف فؿـــ ٬يٓكـــدٖا،
ٚايهػف عٔ قعف ا٫عتُاد عًٗٝا.
 ٫غــو إٔ شاٜٚــ ١ايٓ ــس تــتشهِ بتفطــري ضــًٛى ايــٓيب ٚضــريت٘ ،فايسٜ٩ــ١
ايبػــس ١ٜتكؿــ ٞايغٝــب ٚايَ٬عكــٚ ،ٍٛتفٗــِ ضــًٛن٘ ٚأقٛايــ٘ نبػ ـس ؾــاسب
َػسٚي د ٜأ ٚضٝاض .ٞنُا تبشح عٔ عًٌ اي ـٛاٖس ٚأضـبابٗا ايڀبٝعٝـ٫ٚ ،١
تكـــف عٓـــد ســـدٚد عًتٗـــا ا٭ٚىل (ا )ٖٚ .ـــرا هـــٔ قبٛيـــ٘ َـــا داّ ايباســـح
َٛقٛعٝاٜ ،تذسد عٔ قبًٝات٘ ،يهٔ سُٓٝا ٜكؿد تٖٛي ايد ٚ ،ٜٔسٜـد ٙعـٔ
قدضٝت٘ ،فايبشح ضٝأخر َطازا آخس.
إذا ٜٓبغ ٞيٓا حتدٜد ايك ١ُٝاملعسف ١ٝيٮخباز ،نكابڀ ١عاَـ ١ضتـانِ بٗـا
مجٝع غٛاٖد ايهتاإ .فايطري ٠ايٓبٜٛـ ١أخبـاز تازغتٝـٚ ١يٝطـ ْؿـٛف قسآْٝـ.١
ا ٟتدٜٓٚات بػـس ١ٜختكـع نُـا ٜكـ ٍٛايسؾـايف يٮٖـٛاٚ ٤ايتٛدٗـات ايطٝاضـ١ٝ
ٚايڀا٥فٚ ،١ٝقد يسأ بايفعٌ عًٗٝا شٜادات نجريٚ ،٠أقؿـَٗٓ ٞـا َـا ٜتكـايع َـع
شتتًف أٖدافِٗ.
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الكينة املعزفية للزوايات
َا شيٓا َع ا٫فرتا

ا٭ :ٍٚبإٔ َ٪يـف نتـاإ :ايػ ؿـ ١ٝاوُدٜـ ١أ ٚسـٌ

ايًغــص املكــدع باســح َٛقــٛع ٞاْتٗــ ٢إىل ْتــا٥ر َغــاٜسَٚ .٠ــا شيٓــا َــع غــاٖدٙ
ايتازغت ٞاير ٟاضتدٍ ب٘ عً ٢حتهچِ اهل ٣ٛبأقٛاٍ ايسضـ ٍٛمبـا ٜٓـاقض ايكـسإٓ
يف َطـأي ١عؿـُت٘ س ُٓٝـا قايـ اٯٜـَٚ :١ـا ٜٓڀـل عـٔ اهلـ ،٣ٛفـاطتسّ إي٬قٗــا.
ٚقد بٓٝا ثغسات َٓٗذ٘ٚ ،أضًٛب٘ يف ايتشٝٸص ٯزا ،٘٥إذ  ٫دي ٌٝعًَ ٢ڀًل عؿُ١
ايسضــ ٍٛبٗــر ٙاٯٜــ ،١فــ ٬تػــٌُ نــٌ َــا ًٜفــت ٜٚكــٚ .ٍٛايكــدز املتـٝٸكٔ عؿــُت٘
بايتبًٝغَٚ ،ا عدا ٙشتتًف فَٚ ،٘ٝػهٛى ٚا٭ؾٌ عدّ عؿُت٘ .يهٔ امل٪يف
زد اٱي٬م ب ٬دي ٌٝنػاٖد عً ٢تٓاقض ايهتاإ اذته .ِٝنُا أْ٘ خًط
بي َفٗ َٞٛايٓڀل ٚايهٚ .ّ٬ناْـ اٯٜـْ ١ـاظس ٠يًٓڀـلَٚ .ـس اذتـدٜح فُٗٝـا
َفؿ.٬
ٖٓٚا ْتشس ٣عٔ ايك ١ُٝاملعسفٝـ ١ملڀًـل ا٭خبـاز ،ايدٜٝٓـٚ ١ايتازغتٝـَٚ ،١ـاذا
ٜرتتــب عًٗٝــا َــٔ ْتــا٥ر عًُٝــ ،١عًــَ ٢طــت ٣ٛايؿــدٚز ٚايد٫يــٚ .١سذٝــ ١د٫يتٗــا
تتٛقــف عًــ ٢ؾــش ١ؾــدٚزٖا .فهٝــف صتــصّ بؿــش ١ؾــدٚز ايسٚاٜــ ١ايتازغتــ،١
َٚڀابكتٗــا يًٛاقــع ،نــ ٞتؿــً إٔ تهــ ٕٛغــاٖدا؟ .أَــا بايٓطــب ١يًؿــدٚز فــ٬
ضب ٌٝيريو ض ٣ٛايهتب ايتازغتٚ ،١ٝمجٝعٗا تأخس تد ٜ٘ٓٚعـٔ عؿـس ايسضـ.ٍٛ
بد٤ا بايؿشاج ايف مجع زٚاٜات٘ ٚضٓٓ٘ ،فـأيف ايب ـاز ٟؾـشٝش٘ بعـد أنجـس
َٔ  055ضٓ ١عٔ ٚفات٘  ،ثِ تٛاي بعد ٙايؿشاجٚ .أؾـشابٗا َـٔ غـري ايعـسإ...
فجُ ١فاؾـً ١شَٓٝـ ١اَتـدت  055ضـٓ ١بكٝـ فٝـ٘ ا٭سادٜـح ٚايسٚاٜـات ايتازغتٝـ١
تتٓاقًٗا ا٭يطٔ غفاٖ .١ٝفهٝف هٓٓا ايٛثٛم بٗا َع ٚدـٛد شتتًـف ايـدٚاعٞ
يتشسٜفٗا َٔ ،املطًُي ٚغريِٖ؟ .سٝح تسن اذتسٚإ املتٛاؾً ١يعػس ضٓٛات
آثازا ضًب .١ٝسسٸق عً ٢ايعٓف ٚايهساٖٚ ١ٝايتٓابرٚ ،دفع با ا ٙايجأز بػت٢
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ايٛضاَٗٓٚ ،ٌ٥ا حتسٜف ايطريٚ ٠ايسٚاٜات.
ٚإذا ناْ سسٚإ املطًُي َع ايعسإ سسٚبا اقتؿـاد - ١ٜضٝاضـْٚ ،١ٝصاعـا
عً ٢ايطٝادٚ ٠ايٓفٛذ اْتٗ باْتصاي ضًڀ ١قسٜؼ ،فإٕ سسٚبِٗ َع أٌٖ ايهتـاإ
سسٚبــا أٜدٜٛيٛدٝــٚ ،١ؾــساعا دٜٝٓــا ســ ٍٛغــسع ١ٝايــد ٜٔادتدٜــد ،فجُــ ١تٗدٜــد
سكٝكــ ٞملؿـــداق ١ٝا٭دٜــإ ايطـــابك ،١سفصٖــا يًـــدفاي عــٔ ٚدٛدٖـــا َــٔ خـــٍ٬
ا٫ياســ ١مبؿــداق ١ٝايسضــاي ١اوُدٜــٚ ،١يــٝظ مثــ ١ضــ٬ج أَكــَ ٢ــٔ حتسٜــف
ايطــريٚ ،٠ايًعــب عًــٚ ٢تــس ايؿــساي ايطٝاضــ ٞبــي ايؿــشابٚ .١يعــٌ يف تطــسٸإ
ايٓؿـــٛف اٱضـــساٚ ،١ًٝ٥اخت٬يٗـــا باملسٜٚـــات ايتازغتٝـــٚ ١ايدٜٝٓـــ ١خـــري ديٝـــٌ.
فاٱضساًٝٝ٥ات زغِ انتػافٗا يهٓٗا َا شاي ساقس ٠يف تفطري آٜات ايهتاإ
اذتهــٚ .ِٝنــإ َــٔ ايطــٌٗ ْطــبتٗا يًسضــ ٍٛخــ 055 ٍ٬ضــَٓ ١ــٔ ايتــداٍٚ
ايػفٗ ٞيٮخباز ايتازغتٚ ١ٝاملسٜٚات ايد .١ٜٝٓثِ دا٤ت بعد ذيـو دٗـٛد ايبـاسجي
حتـ ـ شتتًـــف ايعٓـــا ،ٜٔٚتبػـــريٚ ١ٜعًُٝـــ ،١يتعكٸـــد غـــسع ١ٝتًـــو ايسٚاٜـــات
ٚايتشسٜفــات ،نــ ٞتهــَ ٕٛطتُطــها يًڀعــٔ بايطــريٚ ٠ايهتــاإ اذتهــ.ِٝ
فايسٚاٜات تسٜٗٚا نتب ايؿشاج ٚايتازٜق ٚايطريٚ ٠بعض ايتفاضري .فٝتعـرز عًـ٢
املطًِ إْهاز ٖاٚ .بايفعٌ يٝظ َـٔ ايطـٌٗ إْهازٖـا يغـري ارتـبري .خاؾـ ١سُٓٝـا
ته ٕٛايسٚاٜات ؾـشٝش ١ضـٓداٚ ،ا٭نجـس ؾـعٛب ١عٓـدَا تهـَ ٕٛػـٗٛز ،٠أٚ
تستبط بعكا٥د ايٓاع ٚأٖٚاَِٗ.
ثِ دا٤ت ا٭ٖداف ايطٝاض ١ٝيتكق عـددا نـبريا َـٔ ايسٚاٜـات املهرٚبـ،١
خاؾ ١يف باإ ايفكا ،ٌ٥يف ضٝام ايؿساي عً ٢ايطًڀ ،١ست ٢نـادت ايسٚاٜـات
تعٝــد نتابــ ١ايطــريٚ ٠ايتــازٜق ٚفــل زٜ٩ــ ١خًفــا ٤املطــًُيٚ ،قــد ازتفع ـ ءــ٢
ايٛقـع يف عٗــد َعاٜٚــ ١بعــد ســسإ ؾــفي يًڀعــٔ باٱَــاّ عًــٚ ٞغــسعٓ ١ايطــًڀ١
ا٭َٜٛــ .١ثــِ دــا ٤ايؿــساي ايعكا٥ــد ٟيف ذات ايطــٝام فهــإ ضــببا آخــس يًٛقــع
ٚايهرإ عً ٢زض ٍٛا  .فه ٬ايڀـسفي نـإ عادـَ ١اضـ ١يتصنٝـ ١ايـرات
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ْٚف ٞاٯخسٚ ،نُٖ٬ا َكڀس يًتػبح بايٓؿٛف بٌ ٚاخت٬قٗا يطڀٛتٗا عً٢
ايعكــٌٚ ،قــدزتٗا عًــ ٢تٛدٝــ٘ ايــٛع .ٞاملطــًِ  ٫ظتــادٍ بــايٓـ ،بــٌ ٜٓؿــاي يــ٘
ٜٚــدافع عٓــ٘ ،فهــإ ايــٓـ ٚضــ ١ًٝارتًفــا ٤يجتب ٝـ ضــًڀتِٗٚ ،ت ٜــس َــٛاقفِٗ
ايدَ َٔ ١ٜٛاملعازقٚ .١مل ٜكف ٚقع ايسٚاٜات عً ٢سدٚد ايطٝاضَٚ ١تڀًباتٗـا،
بـــٌ زافكٗـــا َطـــاز عكا٥ـــد ٟزاج ٜتػـــعب ٜٓٚػـــڀس أَٝبٝـــا ،فبًـــغ عـــدد ايفٺـ ـسٳم
اٱض 25 ١َٝ٬فٺسٳق .١أغًبٗا غٝع ،١ٝاْكطُ سَ ٍٛبدأ اٱَاَٚ ١املٗدٚ ،ٟبـاقٞ
املفاٖ ِٝايعكا٥د .١ٜفاقڀس غ ٠٬ايػٝع ١يتطٜٛل عكا٥ـدِٖ إىل اضـتبداٍ أضـاْٝد
زٚاٜاتِٗ بأضاْٝد زٚاٜات ؾشٝشٚ .١بايفعٌ صت ايغ ٠٬يف إعـاد ٠تػـه ٌٝايعكـٌ
ايػــٝعٚ ٞفــل عكا٥ــدِٖ ايكاُ٥ــ ١عًــ ٢ايَ٬عكــٚ ٍٛا٭ضــڀسٚ ،٠تهــسٜظ ايــٛعٞ
ايغٝيب.
يٝظ ايٛقع ٚايتشسٜف ٚيٝد ضاعت٘ ،بـٌ سـرز َٓـ٘ ايسضـ ٍٛيف سٝاتـ٘ ،دـا٤
عٔ اٱَاّ عًٚ ..( :ٞقد نرإ عً ٢زضـ ٍٛا

ؾـً ٢ا

عًٝـ٘ ٚآيـ٘ عًـ ٢عٗـدٙ

ست ٢قاّ خڀٝبا فكاٍ" :أٜٗا ايٓاع قد نجست عً ٞايهراب ،١فُٔ نـرإ عًـٞ
َتعُدا فًٝتبَ ٤ٛكعد َٔ ٙايٓاز" .ثِ نرإ عً َٔ ٘ٝبعد .)ٙإٕ ازتٗإ عكٌ املطًِ
يًٓـ َٗٸد ْ٫تػاز شتتًف ايسٚاٜات ايدٚ ١ٜٝٓايتازغتَٚ .١ٝـا تػـاٖدَ ٙـٔ خـساإ
عًــَ ٢طــت ٣ٛايعكٝــدٚ ٠ايفهــس ٚايجكاف ـٚ ١ا٭خــ٬م ضــبب٘ ايرٖٓٝــ ١ايرتاثٝــ ١ايــف
عـٌ ايــٓـ فــٛم ايعكـٌ .املطــًِ ٜكُــع عكًــ٘ بايٓؿـٛفٜٚ ،ت ًــ ٢عــٔ ايــتفهري
حتـ ٚيــأ ٠ايتكــدٜظٚ ،ارتسافــاتٖٚٚ ،ــِ ايتفــٛم .فايكڀٝعــَ ١ــع ايــرتاخ غــسر
يتڀٛز اجملتُع سكازٜا ٚفهسٜا أٜٚبك ٢أضري يكـٛع ٚأٖٚـاّ رـتٗٔ نساَتـ٘،
سُٓٝا ًٜٗح ٚزا ٤اٯخس ،عتتُ ٞبٜ٘ٚ ،طتدز عٛايف٘ٚ ،عتطب أْ٘ يف ظٌ قـ٣ٛ
غٝب ١ٝتهفً عُاٜت٘.
ٚبايتاي ٫ ٞهٔ ا٫يُٓ٦إ يهتـب ايطـريٚ ٠ايتـازٜق َڀًكـا إٚ ٫فـل َـٓٗر
عًُــ ٞؾــازّٜ ،عتُــد ايكــساٚ ،ٔ٥ايعكــٌٚ ،ظتعــٌ َــٔ ايكــسإٓ غاخؿــا .فتبكــ٢
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زٚاٜاتٗا ستتًُٜ ١تعـرز ادتـصّ بؿـدٚزٖا ٚتڀابكٗـا َـع ايٛاقـعٚ .ايسؾـايف َ٪يـف
ايهتاإ ٜعرتف بٗرا عٓدَا ٚؾـف ايطـري بأْٗـاًَ" :عـب أٖـٛاَٚ ٤طـسج حتصٸبـات
َرٖبٝـــٚ ١ضٝاضـــ "١ٝستـــٚ ٢قـــع فٗٝـــا "شٜـــادْٚ ٠كــــ ٚتغـــٝري ٚتبـــدٚ ٌٜاقـــڀساإ
ٚتٓاقض" ٖٞٚ .ز ١ٜ٩ؾا٥ب ،١فهٝف اضتػـٗد بٗـرا ايهـِ اهلا٥ـٌ َـٔ ايسٚاٜـات
ٖٚــ ٞبٗــر ٙاملٛاؾــفات؟ ٚنٝــف اعتُــدٖا أديــ ١عًــ ٢آزا٥ــ٘؟ٜ .كــ( :ٍٛأَــا نتــب
اذتدٜح ٚايطري فـ ٬ظتـٛش ا٫عتُـاد عًٗٝـا إ ٫بعـد إٔ ْكـعٗا يف غسبـاٍ َٓطـٛز
َــٔ املعكــَٚ ٍٛــٔ ايكــسإٓ فٓغسبًــُٗا ،فُــا ضــكط َُٓٗــا تسنٓــاَٚ ٙــا بكــ ٞيف
ايغسبــاٍ أخــرْاٚ .)ٙزغــِ ؾــشَٗٓ ١ذــ٘ يف عــس

ا٭خبــاز عًــ ٢ايعكــٌ ٚايكــسإٓ،

يهٓ٘ خايف َٓٗذ٘ ،يف ٖرا ايػاٖد بايرات ،فك ٬عٔ غٛاٖد نجري ٠أخـس٣
يف نتاب٘ .فاضتػٗد عدخ تازغت ٫ ٞهٓ٘ ا٫ضـتد ٍ٫عًـ ٢ؾـشت٘ ،سُٓٝـا
قاٍ" :ستُد ْڀل عٔ اهل ٣ٛاسٝاْاڄ" ثِ ذنس ق ٍٛايسض ٍٛسُٓٝا ٚقف عًَ ٢كتٌ
عُـ٘ اذتُــص ،٠قـاٚ( :٬٥ا  ،٭َـجٸًٔ بطـبعي َــِٓٗ َهاْـو) .فٗــَ ٛڀايــب أ٫ٚ
بإثبــات ؾــش ١ؾــدٚز ايهــ ّ٬عــٔ ايــٓيبٚ ،فكــا ملٓٗذــٖ٘ٚ ،ــرا َطــتش ٌٝيعــدّ
ٚدٛد يسٜل إىل ذيو بعد َسٚز أنجس َٔ  0011عاّٚ .٭ٕ ايسا ٟٚهلرا اذتدٜح
ٚاسـد ،ممــا ٜعكچـد ؾــش ١ؾــدٚز ايسٚاٜـ .١فــ ٬هـٔ زفــع ايٝــد عـٔ ظٗــٛز اٯٜــ١
عدٜح  ٫صتصّ بؿش ١ؾـدٚزٖٚ ،ٙـرا َـٓٗر عًُـ ٞتـاّ .ضـٛا ٤ؾـدز عـٔ ايـٓيب
ذيو ٚاقعا ،نُا ٚقشٓا ضابكا ،أّ .٫
يكد اعتُد َ٪يف نتاإ ايػ ؿ ١ٝاوُدٜـ ١بػـهٌ أضـاع عًـ ٢ايطـري٠
اذتًبٝــ ،١يًشًــيب املتــٛيف ضــٓ . ّ0690 ١أ ٟبعــد أنجــس َــٔ أيــف عــاّ عًــٚ ٢فــا٠
ايسضــَ .ٍٛعتُـــدا يف نتابــ٘ عًـــ ٢ايطــري ٠ايدَػـــك ،١ٝيًدَػــك ٞاملتـــٛيف ضـــٓ١
ٚ .ّ0355قبًُٗا نتاإ املغاش ٟاملتـٛف ٢ضـٓ . ّ 0555 ١نُـا إٔ ايتفاضـري ٖـٞ
ا٭خس ٣اعتُدت عً ٢نتب ايطريٚ ٠ايتازٜق .فأغًب ا٭خباز تعٛد ملؿدز ٚاسد،
ٚمجٝع املؿادز تـأخس تـدٜٗٓٚا َ٦ـات ايطـٓي .فهٝـف تعتُـد يف تٛثٝـل ايسٚاٜـات
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ايتازغتٚ ١ٝا٫ستذاز بٗا يف َكابٌ ايهتاإ ايهسِٜ؟ .نُا إٔ أغًـب أضـاْٝدٖا
َسضــً ١أَ ٚكڀٛعــ ،١فٝهــ ٕٛايــسا ٟٚا٭َ ٍٚتــأخسا عــٔ اذتــدخ تــاز ٠مب٦ــات
ايطٓي .أخسٜ ٣عتُـد عًـ ٢ايػـا٥ع َـٔ ا٭خبـاز ٚاملتـداَ ٍٚـٔ اذتهاٜـات ،زغـِ
تٓاقكٗا.
َــٔ ٖٓــا غــهچٌ تٛثٝــل ايسٚاٜــات ايؿــادز ٠عــٔ ايسضــ ٍٛايهــسَ ِٜعكــً١
سدٜجٚ ١ٝزدايَ ١ٝطتعؿ ،١ٝفجُ ١فاؾً ١شَٓٝـ ١نـبري ،٠حتاٜـٌ املطـًُ ٕٛعًٗٝـا
بعــد ٠يــسمَٗٓ .ــا اعتبــاز نتــب اذتــدٜح املٓطــٛب ١يًب ــازَٚ ٟطــًِ ٚغريُٖــا،
نتبــا ؾــشٝش ،١فهــٌ زٚاٜــ ١تــسد يف ايؿــشاج خاؾــ ١ايب ــازَٚ ٟطــًِ فٗــٞ
ؾشٝشٚ ،١بٗرا أغًكٛا باإ ايٓكد اذتدٜجٚ ٞايسداي ،ٞيٝتٛفسٚا عًـ ٢خًـٝط َـٔ
ايسٚاٜــات ،املتكــازب ١يف دزدــٚ ١ثاقتٗــا ٚؾــشَ ١كــاَٗٓٝا ،فأقــس ٖــرا املــٓٗر
بايـدٚ ٜٔبطـري ٠ايـٓيب ايهـس .ِٜيهـٔ َٓــاٖر ايٓكـد فُٝـا بعـد يايـ ايسٚاٜــات،
ضٓدا َٚتٓا أَ ٚكُْٛاٚ ،ب ٓٝقعفٗاٚ ،أغٸست عً ٢ايسٚاٜات ايكعٝف ١يف تًـو
ايؿشاج املعتُد ٠يد ٣ايفكٗاٚ ٤امل٪زخي .فجُـ َـٓٗر عًُـ ٞيف تٛثٝـل ايسٚاٜـات
ٚا٭خباز ايتازغتٜ ،١ٝستهص إىل عدايـ ١أٚ ٚثاقـ ١ايـسٚاَ ،٠ـع عـدّ ٚدـٛد اْكڀـاي
بُٗٓٝا يف ضٓد اذتدٜح.
إٕ ايغايــب يف َبــاْ ٞادتــسج ٚايتعــد ٌٜيف عًــ ّٛايدزاٜــٚ ١اذتــدٜح َٓٗذــإ:
ا٭ٜ ٍٚــس ٣ؾــشَ ١ڀًــل ايسٚاٜــاتٖٚ ،ــِ أٖــٌ اذتــدٜح ٚايطــًفٝي ٚاٱخبــازٜي.
ٚايجــاْٜ ،ٞعتُــد َبــاْ ٞادتــسج ٚايتعــد ٌٜيف تؿــشٝشٗاٖٚ ،ــ ٤٫٪عًــ ٢قطــُي
أٜكا:
ا٭َ ٍٚــٓٗر ايكــدَا ٤ايــرٜ ٟعت ـ ؾــش ١ايهتــاإ غــسيا يف تٛثٝــل ايسٚاٜــ.١
فته ٕٛؾشٝش ١إذا ٚزدت يف نتاإ ؾشَُٗ ، ٝا نإ َكُْٗٛا أ ٚضٓدٖا.
فٝطع ٢يتأًٜٗٚاٚ ،زفع ايتعاز

عٓٗا.

ٚاملــٓٗر ايجــاْ ،ٞتتٛقــف ؾــش ١ايسٚاٜــ ١عٓــد ٙعًــ ٢ؾــش ١ؾــدٚزٖا املــ٬شّ
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يتٛثٝل مجٝع زٚا ٠ايطـٓدَ ،ـع قـُإ املعاؾـسٚ ٠عـدّ ٚدـٛد اْكڀـاي يف ايطـٓد،
قبٌ دزاضَ ١كُ ٕٛاذتدٜح َٚتٓ٘ٚ ،فكا ملٓٗذٝي أَ ٚبٓٝي َعتُد ٜٔيف دزاض١
اذتدٜح يد ٣ايفكٗاٚ ٤ا٭ؾٛيٝيُٖ ،ا :ايٛثٛم ٚايٛثاقٚ .١ايتفؿ ٌٝيف ستً٘.
ٚمجٝــع ٖــر ٙاملٓــاٖر عكُٝــَُٗٚ ،١ــا ناْـ ؾــش ١ايسٚاٜــات فإْٗــا  ٫تفٝــد
ايعًِ ٚادتصّٚ ،تبك ٢يف سدٚد ا٫ستُاٍ ،بـٌ ستـ ٢ايسٚاٜـات املكـٓ٫ ١ْٛ

ـدٟ

ْفعا ،فـاي ٔ ٜ ٫غـ عـٔ اذتـل غـ٦ٝاٚ ،بايتـاي ٞنٝـف هـٔ اعتُـاد ايسٚاٜـ١
غاٖدا عً ٢تٓاقض آٜات ايهتاإ اذته ،ِٝايرٖ ٟـْ ٛــ ثابـ تازغتٝـا؟ .بـٌ
نٝــف هــٔ ا٫يُٓ٦ــإ بػــهٌ َڀًــل؟ ٖٚــرا َــا ٚقــع فٝــ٘ ؾــاسب نتــاإ
ايػ ؿ ١ٝاوُدٚ ١ٜغري.ٙ
يٮضف ،بات املٛقٛع ١ٝتع قدز ٠املـٓٗر عًـ ٢ايتُـاَٖ ٞـع عكٝـد ٠ايفـسد
ٚتٛدٗات٘ ايفهسٚ ،١ٜمثـ ١عكـٌ يـا٥فٜ ٞعٝـد اْتـاز ايـرتاخٚ ،تؿـش ٝايسٚاٜـات
مبا غتدّ أٖداف٘ َٚؿاذت٘ املرٖب .١ٝفتذد َباْ ٞادتسج ٚايتعدَ ٌٜسْ ،١تت ً٢
عـــٔ سٝادٜتٗـــا َٛٚقـــٛعٝتٗا يف تؿـــش ٝايسٚاٜـــات ٚتكـــعٝفٗا ٫ .أدز ٟنٝـــف
ٜطــتدي ٕٛعًــ ٢عكا٥ــدِٖ بسٚاٜــات ٜطــتش ٌٝادتــصّ بؿــش ١ؾــدٚزٖا َٚڀابكتٗــا
يًٛاقــع ،فأٜــ ١زثاثــٚ ١ستٓــ ١تعٝػــٗا زتتُعاتٓــا ،عٓــدَا تكـدٸّ َڀًــل ايــٓـ عًــ٢
ايعكٌٚ ،تهتف ٞبايتأٚ ٌٜٚايتفطري بد َٔ ٫ايٓكد ٚايتشًٌٝ؟.
ايككــاٜا تٓكطــِ َٓڀكٝــا إىل تؿــٛز ٚتؿــدٜلٚ .ا٭خــري ٜٓكطــِ إىلٜ( :كــي،
ظٔ ،غوٚ .)ِٖٚ ،ايٝكي :دصّ ٚاعتكاد مبكُ ٕٛارت أْ ٚفَٚ .٘ٝـا دْٚـ٘ ظـٔ.
ٚتطــا ٟٚا٫ستُــايي غــوَٚ ،ــا دْٚــ٘ ٖٚــِٚ .ا٭ٜ ٍٚهــ ٕٛسذــ ١ذتذٝــ ١ايعًــِ
ٚايكڀع ٚادتـصّ براتـ٘ ٫ٚ .سذٝـ ١ملـا دْٚـ٘ َڀًكـا .فا٭خبـاز ٚاملسٜٚـات ايتازغتٝـ١
ٚايد ٫ ،١ٜٝٓته ٕٛسذَ ١ا مل تؿٌ سد ادتصّ ٚايٝكيٖٚ ،را َطتش ٌٝيف غري
ارتـ ـ املتـــٛاتسٚ .ايتـــٛاتس ْـــادز يف ا٭خبـــاز .نتـــٛاتس ؾـــش ١ايكـــسإٓ ايهـــس،ِٜ
ٚايعباداتٚ .املكؿٛد بايتٛاتس إٔ ٜس ٟٚارت يف نٌ يبك ١زتُٛعَ ١ـٔ ايٓـاع،
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 ٫عتتٌُ تٛاي ِٖ٪عً ٢ايهرإٖٓ َٔ .ا تأت ٞاضتشايت٘ .فُا د ٕٚايتٛاتس نًٗا
أخباز آساد  ٫سذ ١ٝذات ١ٝهلا ،ي ٫ٛإٔ ايفكٗا ٤تدازنٛا ا٭َـس  ْٚچـسٚا ذتذٝتٗـا
يف ايػسعٝات ،فته ٕٛسذٝتٗا سذ ١ٝزتعٛي َٔ ١قبٌ ايػـازيٚ ،يٝطـ سذٝـ١
ذاتٝــ ١نُــا بايٓطــب ١يًعًــِ ٚايــٝكي ٚادتــصّ ٚايكڀــعٜٚ .كؿــد عذــ ١ارت ـ إٔ
ٜهَ ٕٛفادَٓ ٙذٸصا َٚعرزا ،هٔ ا٫ستذاز ب٘ٚ ،تستٝـب اٯثـاز اي٬شَـ ١عًـ٢
َكُ.ْ٘ٛ
 ٫هـــٔ ادتـــصّ مبڀابكـــَ ١كـــُ ٕٛارتــ َـــع ايٛاقـــع يف مجٝـــع ا٭خبـــاز
ايتازغتٚ ١ايدَ ٖٛٚ ،١ٜٝٓتعرز بعد َ٦ات ايطٓي ٚعدّ ٚدٛد قسا ٔ٥خازد ١ٝدايـ١
عً ٢ؾدق٘ ٚتڀابك٘ َـع ايٛاقـع ،.يهـٔ ْتعبـد بـارت املتـٛاتس بٓـا ٤عًـ ٢سذٝتـ٘
ايرات .١ٝذتذ ١ٝايكڀع ٚادتصّ عك .٬ضٛا ٤يابل ايٛاقـع أّ ٚ .٫أَـا أخبـاز اٯسـاد
فًٝط عذٜٚ ،١بك ٢تڀابل َكُْٗٛا َـع ايٛاقـع ستـتُ ٬يـٝظ أنجـس .غـري إٔ
ايفكٗا ٤اضتديٛا عً ٢سذٝتٗـا ٚٚدـٛإ ايتعبـد بٗـا مبٛدـب أديـ ١ادتٗادٜـ ،١قابًـ١
يًٓكض بطٗٛي ،١نٜٓ ٫ ٞغًل باإ ايعًِ ٚايعًُٚ ،ٞتتعڀٌ ٚظٝفتِٗ ايد...١ٜٝٓ
إقـاف ١ملــا تكــدّ مثـَ ١ػــهً ١يف أخبــاز اٯســادٖ ،ـ ٞاْفــساد ايــسا ٟٚبسٚاٜــ١
َكـــُ ٕٛارتـ ـ ٚ ،ايـــساَُٗ ٟٚـــا نـــإ إْطـــإ ٜڀـــسأ عًٝـــ٘ ارتڀـــأ ٚايٓطـــٝإ
ٚا٫غتباٚ ،ٙتتكاذف٘ ا٭ٖٛاٚ ،٤زمبا يد ٜ٘دٚايڈ يتشسٜف ايػاٖد ايتـازغتٚ ٞنـٌ
ٖــرا ستتُــٌ .ثــِ إٔ ايــساَ ٟٚــع استُــاٍ ؾــدق٘ ٚٚثاقتــ٘ مل ٜٓكــٌ يٓــا ايكــسأ٥
اذت ايٝــٚ ،١ايطــٝاقات ايتازغتٝــ ١يًشــدخٚ ،انتفــ ٢بٓكــٌ َــا قايــ٘ أ ٚؾــسج بــ٘
ايسض ٍٛمبعصٍ عٔ ظسف٘ ايصَاْٚ ٞاملهاْٖٚ ،ٞرا خًٌ يف ايتٛثٝـل ٜڀـاٍ أغًـب
ايسٚاٜـــات ايتازغتٝـــٚ ١املسٜٚـــات ايدٜٝٓـــ ،١فًًكـــسا ٔ٥دٚز نـــبري يف فٗـــِ َـــساد
املتهًِ ،بٌ إٔ تسدد د٫يـ ١ا٭َـس بـي ايٛدـٛإ ٚا٫ضـتشباإٚ .تـسدد د٫يـ ١ايٓٗـٞ
بــي اذتسَــٚ ١ايهساٖٝــ ،١تفٗــِ َــٔ خــ ٍ٬ايكــسا ٔ٥اذتايٝــ ١يًُــتهًِٚ ،يٝطـ
د٫يتُٗــا عكًٝــ ١أ ٚذاتٝــ ١نُــا ذٖــب يــريو بعــض ا٭ؾــٛيٝي .ايكسٜٓــٖ ١ــ ٞايــف
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حتدد اٱزاد ٠ادتد ١ٜيًُتهًِ .فتـازٜ ٠ـأَس املـتهًِ بڀًـب غـ ٤ٞيهـٔ ايكـسأ٥
اذتايٚ ١ٝاملكاَ ١ٝتٓف ٞإزادت٘ ادتد ،١ٜف ٬تجٌ ي٘ املتًك.ٞ
فٗٓاى غسٚر يكب ٍٛايسٚاٜات ،أُٖٗا عدّ شتايفتٗا يًكسإٓ ٚايعكٌ ٚاملٓڀل
ٚايعًِٚ ،عدّ اقڀساإ َكـُْٗٛا أ ٚغسابتـ٘ ٚغـرٚذَ ،ٙـع ؾـش ١ضـٓدٖا ايـرٟ
ٜكتك ٞاتؿاف مجٝع زٚا ٠ضًطً ١ايسٚا ١ٜبايعداي ١أ ٚايٛثٛم املٛدـب ي٬يُٓ٦ـإ.
ٜٚهف ٞؾدم ايسا ٟٚيف ٚثاقت٘ عٓد ٟبٌ  ٫بد إٔ ٜه ٕٛعازفا با٭خباز ،نٞ
ٜ ٫س ٟٚنٌ َا صع٘ أٚ ٚقع عً ٘ٝع .٘ٓٝثـِ َساعـا ٠ايٓكـٌ ٚايدقـ ،١خاؾـ ١إٔ
أغًب ايسٚاٜات تٓكٌ املعٓ ٢دْ ٕٚـ ايكا ،ٌ٥ايسض ٍٛأ ٚغري.ٙ
نُا ظتب بكا ٤ايعكٌ سانُا عً ٢ايٓكٌٚ ،بكا ٤ايكسإٓ أؾ ،٬يتٛاتس٫ ،ٙ
فكط يكداضت٘ٚ .قد م مجع٘ يف عٗد ارتًٝف ١ايجايـح عجُـإ بـٔ عفـإ ،أ ٟبعـد
ٚفا ٠ايسض ٍٛسُظ ٚعػس ٕٚضٓ .١فشذِ ايت٬عب بٓؿٛؾ٘ خـٖ ٍ٬ـر ٙايفـرت٠
َــع ٚدــٛد أغًــب ايؿــشابٚ ١نتــاإ ايــٛسٜ ٞهــ ٕٛستــدٚدا عــاد .٠فجُــ ١ءاٜــ١
غعبَ ،١ٝـٔ خـ ٍ٬تـٛاتس ٙسف ـا ٚٚدـٛد ْطـق ملـدْٚات نتـب ايـٛس .ٞنٓطـ ١
اٱَاّ عًْٚ ،ٞط  ١عبد ا

بٔ َطعٛد ٚغريُٖا.

َعسٚف ايسؾايف اعتُد ذات املؿادز ايتازغت :١ٝنتب ايطريٚ ،٠ايتفاضـري،
ٚايؿشاجٚ .مجٝعٗا اعتُد خ اٯسـاد (باضـتجٓاَ ٤ـا تـٛاتس ٖٚـْ ٛـادز) يف تـدٜٔٚ
ا٭سداخ ايتازغت .١ٝف ٬ق ١ُٝعًُ ١ٝهلاٚ .نٌ َا ذنسٜ ٫ ،ٙفٝد ض ٣ٛاي ـٔ إٕ
مل ٜهــٔ أدْــَُٗ ،٢ــا ناْـ غــٗست٘ َــا مل ٜتــٛفس عًــ ٢غــسٚر ؾــشت٘ .فًــٝظ
نٌ َا يف نتب ايتازٜق ٚاذتدٜح ٚايطري ٠ؾش . ٝخاؾ ١إٔ أغًب َا اضتػٗد
ب٘ يفسقٝت٘ أخباز ٜ ٫سٜٗٚا ضـ ٣ٛغـ ـ ٚاسـد .فهٝـف تبٓـ ٢فسقـٜ ،١ٝفطـس
بٗــا ضــري ٠ايسضــْٚ ٍٛؿــٛف ايهتــاإ اذتهــ ِٝعًــ ٢خ ـ ٚاســد؟ٚ .ستــ ٢عًــ٢
فس

ؾش ١أؾٌ ؾدٚزٖا ،يهٔ نٝف ْجب ؾشَ ١كاَٗٓٝا؟ أقؿد تڀـابل

َكُ ٕٛارت َع ايٛاقع؟ فسمبا يسأ عً ٢ارت شٜاد ٠أْ ٚكؿإٖٚ ،ـرا ستتُـٌ
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ددا يف مجٝع ا٭خباز ب ٬اضتجٓا .٤يرا ست ٢ارت املتٛاتس دعً ٙٛأقطاَا ،فٗٓاى
تٛاتس يف ٚ ،ٞتٛاتس َعٓ.ٟٛ
بٗرا ٜتك إٔ ثغسات املٓٗر

ًعٓا من ٌٝي٬فرتا

ايجـاْٖٚ ،ٞـ ٛمثـٖ ١ـدف

ٚزا ٤تأيٝف ايهتاإ ،ضٛا ٤نإ ٖدفا عدٚاْٝا ،أ ٚيًشكٝك ١نُا ٜكـٚ( :ٍٛأْـا
اي ّٛٝأنتب يًشكٝكٚ ١سدٖا  ٫غـسٜو هلـا عٓـد .)ٟيهـٔ أ ٟسكٝكـٜ ١كؿـدٖا؟
ٌٖ َا ٜتُ ض املـٓٗر ايعًُـ ٞاملٛقـٛعَٚ ،ٞـا تطـفس عٓـ٘ ايدزاضـات ٚا٭عـاخ
املكازْ ،١مبٓاٖر َتعدد٠؟ أّ اذتكٝك ١ايف افرتقٗا يف بدا ١ٜايهتاإ؟ ٚافرتا
اذتكٝك ١يف بدا ١ٜايبشح ٜدٍ عًٚ ٢دٛد َٛقـف َطـبل ٜسٜـد إثباتـ٘ٚ ،مل ٜٓت ـس
ستــ ٢اْتٗــا ٤ايبشــح يٝهتػــف اذتكٝكــ ،١فاذتكٝكــ ١ثابتــ ١بايٓطــب ١يــ٘ ،نُــا
ضــٓس .٣خاؾــ ١بعــد إٔ ختًــ ٢عــٔ ايتــازٜق ،سٝــح دــا ٤يف فَ 03ــٔ ايڀبعــ١
اذتدٜج ١يًهتاإ( :أؾبش  ٫أق ِٝيًتازٜق ٚشْا  ٫ٚأسطب ي٘ سطابا ٭ْ ٞزأٜتـ٘
ب ٝايهرإ َٓٚـاأل ايكـَٚ ٍ٬تذػـِ أٖـٛا ٤ايٓـاع ٜٚ .)..كؿـد بايتـازٜق ا٭عـِ
َٔ ايكسإٓ ،باعتبازَٓ ٙذصا بػسٜا فٝؿدم عًٝـ٘ أْـ٘ دـصَ ٤ـٔ ايـرتاخ ،ف ٝكـع
يًٓكد ايتازغت ٞأض ٠ٛبغريَ ٙـٔ املؿـادز ايتازغتٝـَ .١ـٔ ٖٓـا ٜٓبغـ ٞحتـس ٣املعـامل
ايسٝ٥طــ ١ٝيتشف ــات ؾــاسب نتــاإ ايػ ؿــ ١ٝاوُدٜــ ١عًــ ٢قدضــ ١ٝايكــسإٓ
ايهس.ِٜ
ٜٓبغــ ٞايتٓبٝــ٘ ٫ :هــٔ زؾــد َغايڀــات ايهتــاإ يغــري ارتــبري بــايرتاخ،
ٚأدٚات ايبشح ايعًُ .ٞفجُـ ١أسهـاّ ٚاضـتد٫٫ت ٜكُٗٝـا َ٪يـف ايهتـاإ ٚفـل
َكــدَات تبــد ٚيًكــاز ٨ايعــاد ٟؾــشٝشٚ ١سكٝكــٖٚ ١ــ ٞيٝط ـ نــريو سُٓٝــا
ختكــع يًٓكــد ايعًُــٚ .ٞقــد ٚقـشٸ عــددا َــٔ ْكــار قــعف غــاٖد ٙايتــازغت،ٞ
اير ٟاضتدٍ ب٘ يٓكض إيـ٬م آٜـَٚ" :١ـا ٜٓڀـل عـٔ اهلـٚ ."٣ٛبٓٝـ ثغـسات املـٓٗر.
ٖٚر ٙقكٚ ١ٝاسد ،٠يهٓٗا َ٪غـس يتـٛخ ٞاذتـرز عٓـد َڀايعـ ١ايهتـاإَٚ ،ـٔ
ٜبغ ٞاذتكٝك ١عًَ ٘ٝسادع ١املؿادز ايتازغت ١ٝبأدٚات عًُٚ ،١ٝاضتعسا
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اٯزاٚ ،٤ايتشس ٟعٔ اذتكٝك ١بتذسد .فهِ َٔ سهِ أؾدز ٙاملطتػسق ٕٛقـد
ايكسإٓ ٚايٓيب ايهس ِٜاضتٓادا ملسٜٚات تازخ ٫ ١ٝهٔ ادتصّ بؿش ١ؾدٚزٖا
إي٬قا ،يهِٓٗ ٜعتُدْٗٚا أؾَٛ ٬قٛعاٚ ،سكٝكـْٗ ١اٝ٥ـا ٜت ـر ٕٚيف قـٗ٥ٛا
َٛقفـــا َـــٔ اٱضـــ .ّ٬خاؾـــ ١اْ٫تكاٝ٥ـــ ١يف نتابـــاتِٗ ،بـــٌ يف نتابـــات مجٝـــع
ا٭ٜــــدٜٛيٛدٝي ،مبــــا يف ذيــــو نتــــاإ ايػ ؿــــ ١ٝاوُدٜــــ ،١فإْٗــــا َ٬شَــــ١
يبشــٛثِٗ ،غتتــازَ ٕٚــٔ ايــرتاخ َــا عتكــل أٖــدافِٗ َــٔ ايبشــحَ .ــٔ ٖٓــا بــات
قسٚزٜا اضتعسا

أِٖ َا دا ٤يف ايهتاإ ،قد ْتفل أ ٚطتتًف َع٘ بٗا.

َــٔ ايؿــعب ت ٥ــ ١ايــرتاخ ٚفٗٝــا خًــٝط َــٔ ايسٚاٜــات املٛقــٛعٚ ١ايكــعٝف١
ٚاملدضٛضٚ ١ايؿشٝش .١يهٔ أغًبٗا زٚاٜات َسضً ،١أَ ٚكڀٛعٜ ،١تعـرز ادتـصّ
بؿــدٚزٖا .فــاملٓٗر ايؿــشٜ ٝكتكــ ٞيــسج ٖــر ٙايسٚاٜــات ٚعــدّ ايتػــبح بٗــا.
يهــٔ ٖــٜ ٤٫٪بشجــ ٕٛعــٔ نــٌ زٚاٜــ ١غــاذ ،٠قــعٝفَُٗ ،١ػــ ١ختــدّ باهلــدف
ا٭ضاع َٔ عٛثِٗ
 .ؾش ٝإٔ ايتٓكٝب بايسٚاٜات املًُٜٗ ١فت أفاقا ٚاضعا يًبشح ٚايدزاض ١يف
سكٌ ايٓؿٛف ايتازغتٚ ١ٝايرتاث ١ٝبٌ ٚست ٢ايهتـاإ اذتهـٚ ِٝغ ؿـ ١ٝايـٓيب
ٚتازغتـــ٘ ارتـــاف ،يهـــٔ غـــسٜڀ ١إٔ

ـــصّ بؿـــش ١ؾـــدٚزٖاٚ .إ ٫ضـــترتتب

أسهاَــا عًــ ٢قكــُٖٝٚ ١ٝــٚ ٫ ١اقــع هلــا ،فتــأت ٞايٓتــا٥ر عًــ ٢خــ٬ف ايٛاقــع،
ٚختًــل دــٛا َــٔ ايتػــٜٛؼ ٚشعصعــ ١ايجكــ ١بايــدٚ ٜٔبــايكسإٖٓٚ ،ــرا َــا ٜڀُـ يــ٘
مجًــَ ١ــٔ ايبــاسجي ،أخػــ ٢إٔ ٜهــ ٕٛؾــاسب نتــاإ ايػ ؿــ ١ٝاوُدٜــ ١أٚ
سٌ ايًغص املكدع َِٓٗ.
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مصساقية اإلعحاس الكزآىي
يكـــد زافـــل ايتػـــهٝو ايـــٛسَٓ ٞـــر اٱعـــ ٕ٬عـــٔ ْصٚيـــ٘ٚ ،اتُٗـــٛا ايـــٓيب
بايهرإ عًـ ٢ا ٚ ،باْتشايـ٘ ايهتـاإ ،أ ٚبتعًچُـ٘ عًـٜ ٢ـد ايٗٝـٛد ٚايٓؿـاز.٣
غــري إٔ ايكــسإٓ حتــد ٣إٔ ٜــأتٛا مبجًــ٘ ،ديــ ٬ٝعًــ ٢بػــسٜت٘ ،٭ٕ املٓذــص ايبػــسٟ
قابٌ يًتهسازٚ ،ي ٛبؿٝغ َتفاٚت( :١قڂٌٵ يځ٦ٹٔڇ ادٵتٳُٳعٳ ٹ ايڃأٹ ٵْظٴ ٚٳايڃذٹٔټ عٳًځ ٢أځٕٵ ٜٳـأڃتٴٛا
بٹُٹجٵٌڇ ٖٳرٳا ايڃكڂسٵإٓڇ ٜ ٫ٳأڃتٴٕٛٳ بٹُٹجٵًٹ٘ٹ ٳٚيځٛٵ نځإٳ بٳ ٵعكٴٗٴِٵ يٹبٳعٵضڈ ظځٗڇرياڄ) .ثِ تٗاٚدت ْـ ٠
ايتشــد ،ٟفكايـ اٯٜــ( :١أځّٵ ٜٳكڂٛيڂــٕٛٳ افڃ ٳتـسٳاٙٴ قڂ ـٌٵ فځـأڃتٴٛا بٹ ٳعػٵـسڇ ضٴـٛٳزڈ َٹجٵًٹـ٘ٹ ٴَفڃتٳسٳٜٳــاتٺ
ٚٳادٵعٴٛا َٳٔڇ اضٵتٳڀځعٵتٴِٵ َٹٔٵ دٴٕٚڇ ايًډ٘ٹ إڇٕٵ نڂٓٵتٴِٵ ؾٳـا ٹدقٹيٳ) .ثـِٚ( :ٳإڇٕٵ نڂٓٵـتٴِٵ فٹـ ٞزٳٜٵـبٺ
ن ٵِ َٹـ ٵٔ دٴ ٚڇٕ ايًډـ ٹ٘ ڇإ ٵٕ
َٹُٻا ْٳ ٻصيڃٓٳا عٳًځ ٢عٳبٵـدٹْٳا فځـأڃتٴٛا ٹبطٴـ ٛٳز ٺَ ٠ٿـ ٵٔ ٹَ ٵجًٹـ ٹ٘ ٚٳا ٵدعٴـٛا غٴـ ٳٗدٳا ٳ ٤ڂ
ن ٵٓ ٴت ٵِ ؾٳـا ٹد ٹقيٳ) .فُشُـد تـسى ذات ايكـسإٓ ٜتشـد ٣قـدزاتِٗ ايبػـسَٓ ،١ٜتٗذـا
ڂ
أضًٛبا سكازٜا ذتطِ ايٓصاي س ٍٛبػـسٜتٖ٘ٚ .ـ ٛحتـ ٺد بًٝـغ ،اْڀـ ٣ٛعًـ ٢أَـسٜٔ
َُٗي:
ا٭ :ٍٚإٔ ايكسإٓ عباز ٠عٔ ْؿٛف ،ذات َٛاؾفات خاؾ ،١قابًـ ١يًدزاضـ١
ٚايٓكـدٚ ،ايتشًٝـٌْ .ؿــٛف هلـا بٓٝتٗـا املعسفٝــٚ ١ايب٬غٝـٚ ،١خڀابٗـاٚ ،أضــًٛبٗا
ْٚطكٗا ،فٗ ٞختتًف ْٛعـا ٚبٓـاٚ .٤نـإ ايتشـدْ ٟـاظسا هلـر ٙايٓكڀـٚ ،١يبٝعـ١
تهٜٗٓٛا ٚضٝاقاتٗا ،فَ ٬اْع إٔ ت ٗس ْؿٛف تػـاب٘ ايـٓـ ايكسآْـ ٞيف بعـض
َٛاؾفات٘ ،يهٔ ايسٖإ س ٍٛقدزتٗا عً ٢حتدٸْٛ ٜ٘عٝا .ايـٓـ ايكسآْـَ ٞتعـدد
يف أْطاق٘ قُٔ إياز نًٜ ٞكبط سسنت٘ ٚا اْٖ٘ ٖٛٚ .ـ يُٛج ،ثس ٟيف
زَصٜتــ٘ٚ ،أضــًٛإ بٓا٥ــ٘ .اضــتڀاي

ــاٚش شَٓــ٘ بٗــرا ايبٓــا ٤ايهًــ .ٞفتذــد عــد٠

ْؿٛف ٚأْطام تتشسى قُٔ ْـ ٚاسد.
ايجاْ :ٞاعرتف خڀاإ ايتشد ٟقُٓٝا بكدز ٠ارتؿِ عً ،٘ٝزغِ عذـص ٙعـٔ
اٱتٝإ مبجًٖ٘ٚ ،را ْكڀـ ١قٛتـ٘ .فـَ ٬ؿـداق ١ٝيتشـد ٟزتتُـع ٜفتكـس ملًهـ ١أٚ
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قابًٝــــ ١ايتشــــد ،ٟ٭ ٟضــــبب نــــإ ،ذاتــــ ٞنــــاخت٬ف ايًغــــات ،أ ٚخــــازدٞ
نـــاخت٬ف ايجكافـــات .بـــٌ إٔ َؿـــداق ١ٝايتشـــد ٟتتٛقـــف عًـــ ٢قـــدز ٠اجملتُـــع
ب٬غٝاٚ ،ثكافٝاٚ ،دٜٝٓا َٚعسفٝا ،نٜ ٞه ٕٛيعذصَ ٙعٓـٚ ٢قُٝـ .١عهـظ َـا
إذا نإ اجملتُع بطٝڀا ،ضاذدا ،أَٝا ،داٖ ،٬فَ ٬عٓ ٢يًتشـد ،ٟ٭ْـ٘ غـري
قادز عً .٘ٝف ٬حتدٺ يف زتتُع ٜفتكس ملًه ١ايتشد ٟأضاضاٖٚ .ـرا اعـرتاف آخـس
باملطت ٣ٛايجكايف يًُذتُـع املهـٚ ٞايعسبـ ٞآْـراىٜ ،ـ ز ءـٌ َفٗـ ّٛادتاًٖٝـ١
عً ٢غري ادتٌٗ ايجكـايف ،نُـا ٜؿـس نـجري َـٔ ايبـاسجي ،خاؾـ ١اٱضـَٝ٬ي.
فَ ٬عٓ ٢يًتشد ٟيف زتتُع ٜفتكس يكـدز ٠ايتشـد ،ٟنادتٗـٌ ايجكـايف ٚاملعـسيف.
فطـٝهَ ٕٛجًـ٘ َجــٌ َـٔ ٜتشـد ٣غــعٛبا أعذُٝـ ١بب٬غـَٚ ١عسفــ ١ايكـسإٓ املــدٚٸٕ
بايعسب .١ٝفٜ ٬ؿدم أِْٗ عذصٚا عٔ ا٫تٝإ مبجً٘ ،يعدّ ٚدـٛد ًَهـ ١ايتشـد.ٟ
فٝهــ ٕٛا٭َــس ضــايب ١باْتفــا ٤املٛقــٛي .فؿــدق ١ٝايتشــد ٟيف عذــص اجملتُــع َــع
قدزت٘ عً .٘ٝبٌ أفِٗ َـٔ اٯٜـ ١زقـ ٞاملطـت ٣ٛايجكـايف ٚاملعـسيف يًعـسإ آْـراى٫ٚ .
زٜـــب ،فُهـــًَ ١تكـــ ٢ا٭دٜـــإ ٚايجكافـــاتٚ ،زتتُـــع ا٭دإ ٚايػـــعسٚ .اخـــت٬ف
ا٭دٜإ يف َٓڀكٚ ١اسدٜ ٠فس

يغت٘ ٚتٓٛي ثكافت٘ ،يتطتُس املجاقفـ ١بفعـٌ ايتٓـٛي

ايجكايف ٚاملعسيفٚ .بٗرا ٜتك َعٓ" ٢ا٭َ "ٞيف ٚؾف ايـٓيب ،فٗـْ ٞطـبٚ ١يٝطـ
ؾف .١فٜ ٬ؿدم ا٫ضتد ٍ٫بٗر ٙاٯ ١ٜعً ٢عدّ َعسفت٘ ايكسا ،٠٤بـٌ ٖٓـاى أديـ١
قسآْ ١ٝدي عًَ ٢عسفت٘ بٗا ،ضترنس يف ستًٗاٚ .حتـد ٟايـٓيب يـٝظ يف نْٛـ٘
زد ٬أَٝا ٚدا ٤بهتاإ ع  ،ِٝبٌ ٜهُٔ حتد ٜ٘يًُذتُع امله ٞبرات ايكسإٓ
ٚسكٝكت٘ ايه .ٟ
فايتشدٜ ٟدٚز سْٛ ٍٛع ١ٝايهتاإ ،بٓاٚ ٤يغَٚ ١عٓٚ ٢أضًٛبا ْ .اَا ْٚطكا
ٚبٓٝـٚ ١خڀابـا .فايتشـد ٟنـإ ٜكؿــد املُاثًـ ١ايٓٛعٝـ ١يًهتـاإ ٫ ،تفؿــ٬ٝت٘.
ظ ٚٳا ڃيذٹـ ټٔ ٳعًځـ ٢ځأ ٵٕ ٜٳـ ڃأتٴٛا
د ٳت ٳُعٳـ ٹ ايڃـ ٹأ ٵْ ٴ
ٖٚرا َا أندت٘ اٯ ١ٜا يهس ( :١قڂـ ٵٌ يځـ ٹ ٦ڇٔ ا ٵ
بٹُٹجٵٌڇ ٖٳرٳا ايڃكڂسٵإٓڇ ٜ ٫ٳأڃتٴٕٛٳ بٹُٹجٵًٹ٘ٹ ٳٚيځٛٵ نځـإٳ بٳ ٵعكٴـٗٴِٵ يٹـبٳعٵضڈ ظځٗڇـرياڄ) .فـُٝهٔ بٓـا٤
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ْـ َػاب٘ يًٓـ ايكسآْ ٞيف ب٬غت٘ ،خاؾ ١يف زتتُع َٗٓتـ٘ ا٭دإ ٚايب٬غـ،١
ٜػــٗد يــريو املعًكــات ٚايــرتاخ ا٭دبــَٚ .ٞــٔ ايطــٌٗ ايعجــٛز عًــْ ٢ؿــٛف بــرات
َٛاؾفات ايب٬غ ١ايكسآْٚ .١ٝفع ٬ظٗست ْؿٛف خٚ ٍ٬بعد ايبعجـَٚ ١ـا شايـ ،
تػـــابٗ٘ يف إٜكاعـــ٘ ٚضـــذع٘ .غـــري أْٗـــا َغـــاٜس ٠يٓطـــك٘ٚ ،زٚســـ٘ٚ ،ب٬غتـــ٘،
َٛٚضـــٝكآَٚ ،ٙڀكـــ٘ ايـــداخًٚ ،ٞزَصٜتـــ٘ ٚد٫٫تـــ٘ .فجُـــ ١اخـــت٬ف ْـــٛع ٞبـــي
ايٓؿٛف .فايسٖإ نإ عًْ ٢ـ َٛاشڈٜ ٫ ،كتؿس عًٚ ٢سد ٠اٱٜكاي ٚايطذع.
ايكسإٓ ذٚ ٚسد ٠بٓا ٚ ،١ٝ٥اْظ يف ْطك٘ املعسيف ،يرا دا ٤فٚ( :٘ٝي ٛنـإ
َٔ عٓد غري ا

يٛددٚا ف ٘ٝاخت٬فا نجريا) .فسغِ تعدد ضـٛز 000( ٙضـٛز،)٠

يهٓــ٘ ســافت عًــ ٢أدا٥ــ٘ٚ ،ثسا٥ــ٘ٚ ،زَصٜتــ٘ .فهــإ نتابــا شتتًفــا َٚــا ٜــصاٍ.
فإعذـــاش ٙيف ٖـــرا ا٫خـــت٬ف ايٓـــٛع ٞايهًـــَُٗٚ .ٞـــا نـــإ ْـــٛي امل٬س ـــات
ٚايتشف ــات ايــف ضــذًٗا ايبــاسج ،ٕٛمب تًــف تٛدٗــاتِٜٗ ،بكــ ٢ايكــسإٓ نتابــا
شتتًفا ،فس

تعاي ٘ٝستٚ ٢ؾفٛا ستُدا بايعبكسٚ ١ٜايرنا ٤ارتـازم .فايتعـايٞ

ٖــ ٛايكاضــِ املػــرتى بــي ادتُٝــع ،بــ٘ ٜٛاؾــٌ حتدٜــ٘ ٚعتــافت عًــ ٢سكٝكتــ٘.
فايسٖــــإ إذاڄ ،عًــــ ٢سكٝكتــــ٘ ٚتعايٝــــ٘ ٚاخت٬فــــ٘ ٚيبٝعــــَٛ َٓ ١تــــ٘ املعسفٝــــ١
ٚا٭خ٬قٝــٚ ،١أَــا ا٭بعــاد ا٭خــس ٣ٱعذــاش ٙفــُٝهٔ ْككــٗا ٚ .هــٔ بــرات
ايتعايٚ ٞا٫خت٬ف ْف ٞبػسٜت٘ ْٚطبت٘ إىل ايٛس.ٞ
مما تكدّ ْفِٗ َعٓ ٢قٛي٘ تعاىل( :إْا ضتٔ ْصيٓا ايرنس ٚإْا ي٘ ذتاف .)ٕٛ
فاملكؿٛد سفت سكٝك ١ايكسإٓ ٫ ،مجٝع تفؿ٬ٝت٘ ،نُا ذٖب يريو املفطسٕٚ
ٚايفكٗا ٤فأْهسٚا ايسٚاٜـات ايتازغتٝـ ١ايـف ْطـب يًكـسإٓ :ايتؿـشٝف ٚايصٜـاد٠
ٚايٓكؿإ بطبب :ايٓطقٚ ،ايتدٚاٍ ايػفٗ ٞٯٜات٘ ٚضٛزٚ .ٙأزبهـتِٗ َ٪اخـرات
بعــض ايبــاسجي ٚاملطتػــسقي ،سُٓٝــا اضــتديٛا َــٔ داخــٌ ايهتــاإ عًــٚ ٢دــٛد
اقڀساإٚ ،تٓاقضٚ ،تعاز

َع َعڀٝات ايعً ،ّٛيف بعض آٜاتـٖ٘ٚ ،ـرا نُـا

ٜكٛي٪ٜ ٕٛند بػسٜت٘ٚ ،عدّ اْتطاب٘ يًٛس .ٞست ٢اتٴِٗ ايٓيب بادتٓٚ ٕٛاهلًٛضـ١
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ٚايػعس ٚايغجٝإ.
تكدّ إٔ زٖإ ا٫عذاش عً ٢تعايٚ ٞاخت٬ف ايكسإٓ عـٔ غـريَ ٙـٔ ايهتـب،
اخت٬فا دٖٛسٜا يف َٛاؾـفات٘ .فامل٬س ـات ٚايتشف ـات ٚامل٪اخـرات  ٫تَ٬ـظ
سكٝكتـــ٘ فـــ ٬تكعكـــع َؿـــداقٝت٘ٚ .ايتؿـــشٝف ممهـــٔ َـــع نـــٌ اضتٓطـــاأل
يًهتاإ آْراى ،خاؾَ ١ع تعـدد ايًغـات ايـف زٜٚـ بٗـا آٜـات ايهتـاإ ،سٝـح
ْصٍ ايكسإٓ عً ٢ضبع ١أسسف .غري إٔ عجُإ اعتُد يغ ١قسٜؼ يغ ١زص ١ٝيًكسإٓ
يف سا٫ت ايتعاز

ٚا٫خت٬فٖٓٚ .اى زٚاٜات ت٪ند سؿ ٍٛشٜادْٚ ٠كؿـإ يف

بعض اٯٜاتٚ .قد تتعاز

ظٛاٖس بعض اٯٜـات َـع ا٫نتػـافات ايعًُٝـ .١نـٌ

ٖــرا ٚغــري ٙممهــٔٚ .عًــ ٢ادتُٝــع ا٫عــرتاف باذتكــا٥ل ٚعــدّ ايًذــ ٤ٛيًت ٜــس،
ٚايتػبح بايرتاخ .فـايكسإٓ مل ٜتشـد بإخبازاتـ٘ ايعًُٝـ ١أ ٚسؿـٛف ب٬غتـ٘ .بـٌ
ستــَ ٢ــا ٜبــد ٚظــاٖس ٙأْــ٘ اقــڀساإ ٚتٓــاقض يف بعــض ْؿٛؾــ٘ ،هــٔ سًــ٘
قٝاضا ٯٜات أخسٚ .٣بعكـٗا ضـبب٘ يبٝعـ ١يغـ ١ايـٛسٚ ،ٞزَصٜـ ١ايـٓـ ايكسآْـ،ٞ
نُا ضٝأتَ ٞطتكبٖٚ .٬را ٜ ٫تٓاقض َع آ( :١ٜإْـا ضتـٔ ْصيٓـا ايـرنس ٚإْـا يـ٘
ذتاف ٫ .)ٕٛختؿـاف اذتفـت بايـرنس د ٕٚايتفاؾـٚ .ٌٝاملكؿـٛد بـ٘ اذتكٝكـ١
ايكسآْٝــ ١ايــف تػــهٌ زنٝصتــ٘ ٚبٓٝتــ٘ ايراتٝــٚ ١ستــٛز اٖتُاَــ٘ َٚسدعٝتــ٘ يف
تفؿ٬ٝت٘ .فاٯ ١ٜمل تتعٗد عفت َا بأٜدٜٓا َـٔ ْطـق ايهتـاإ ايهـسٚ .ِٜإمنـا
تكؿــد بــدي ٌٝاٯٜــ ١ايتايٝــ ١سف ــ٘ سكٝكتــ٘ َٚؿــدز ٙيف ايًــٛج اوفــٛظ( :بٳـٌٵ ٖٴـٛٳ
شفڂٛظٺ) .فاستُاٍ ايتؿشٝف ٚايصٜـادٚ ٠ايٓكؿـإ يف آٜاتـ٘
قڂسٵإٓٷ َٻذٹٝدٷ ،فٹ ٞيځ ٵٛجڈ َٻ ٵ
ٜٓ ٫كض سفت سكٝكت٘ ايف ٖ ٞايجاب ٚاملسدع ١ٝايكسآْٝـ ١يتفؿـ٬ٝت ايهتـاإ
ايهــس٫ .ِٜختؿاؾــ٘ باذتكٝكــ ١ايكسآْٝــ ١ايــف ع ـ عٓٗــا بـــ"ايرنس" يف ايًــٛج
اوفٛظ ٖٞٚ .ذات اذتكٝك ١ايف ْصي عً ٢ايسضٌ ٚا٭ْبٝا َٔ ٤قبٌْٚ .صي عً٢
ايسضــ ٍٛدفعــٚ ١اســد ٠يتػـهچٌ خًفٝتــ٘ َٚسدعٝتــ٘ ايٓبٜٛــ( :١غٳـٗٵسٴ ٳز ٳَكٳــإٳ ايځٸـ ٹرٟٳ
ت ٹَٸـ ٳٔ ا ڃيٗٴـدٳٚ ٣ٳا ڃي ڂف ٵسقځـإڇ)ٖٚ .ـر ٙاذتكٝكـٖ ١ـٞ
ع ٳ ٚٳب ٸٹٓٝٳـا ٺ
أڂْ ڇص ٳٍ فٹ ٝٹ٘ ا ڃي ڂكسٵآ ٴٕ ٖٴـدٶ ٣ٹيٸً ٳٓٸـا ڇ
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خ ڃًفٹـ ٹ٘
املكؿٛد ٠بآٚ( :١ٜٳإڇْٻ٘ٴ يځهٹتٳاإٷ عٳصڇٜـصٷ يډـا ٜٳأڃتٹٝـ٘ٹ ايڃبٳ ايٹـ ٴٌ َٹـٔ بٳـ ٵ ٝڇٔ ٳ ٜٳدٜٵـ ٹ٘ ٳٚيځـا َٹـ ٵٔ ٳ
ن ڇس
نفځـسٴٚا بٹايـ ٿر ڃ
سُٹٝـدٺ) ،بـدي ٌٝأْٗـا تبـدأ بكٛيـ٘ ( :ڇإ ٻٕ ايډـرٹ ٜٳٔ ځ
سهٹ ٝڈِ ٳ
تٳٓصڇ ٜٷٌ ٿَ ٵٔ ٳ
يځُٻــا دٳــا ٳٖ٤ٴِٵ) .فٗــِ نفــسٚا بايــرنس .أ ٟنفــسٚا باذتكٝكــ ١ايكسآْٝــ ١ايه ـ ،٣
ايــف ٜ ٫أتٗٝــا ايبايــٌ ،٭ْٗــا ستفٛظــ ١يف يــٛج ستفــٛظٚ ،ستفٛظــ ١بهتــاإ.
فايهتاإ ٖٓا تعبري آخس عٔ اذتفت .سُٓٝا عتفت َكاَ ٘ٓٝبي دفتيَ ٖٛٚ .ـا
ٜعادٍ ايهفس با

تعاىل ،فٗ ٛاذتكٝك ١املڀًكٚ ١ايهً.١ٝ

يكد غٛٸ ٙايفِٗ ايرتاثَ ٞعامل ايهتاإ َٚكاؾـد ،ٙسُٓٝـا رطٸـو بايكداضـ١
عًـــ ٢سطـــاإ اذتكٝكـــٚٚ ،١قـــع ايكـــسإٓ يف تكـــاد َـــع ايعًـــِ ٚاملٓذـــص ايبػـــس.ٟ
ٚاضــتغٓ ٢عــٔ َؿــادز املعسفــَ ١هتفٝــا بتأٜٚــٌ آٜاتــ٘ ،نُؿــدز ٚسٝــد دتُٝــع
ايعً ٖٛٚ .ّٛتؿٛز خاي ،٧ضبب٘ تػبح ضاذز بـإي٬م اٯٜـات مبعـصٍ عـٔ ٖـدف
ايهتاإ ٚغاٜات٘.
إٕ ا٫ؾـساز عًــ ٢اٱعذــاش ايعًُــ ٞيًكــسإٓ ،زغبــ ١آٜدٜٛيٛدٝــٚ ،١عذــص ذاتــٞ
عت ٍٛد ٕٚفِٗ ايدٚ ٜٔغاٜات٘ َٚكاؾد .ٙفٗٓاى ساد ١يت ٜس نطـًِٗ ،فتػـبجٛا
بإي٬قات ظٛاٖس زتُٛع ١آٜات ،د ٕٚايسدٛي يًعكٌ .أ ٚ٭ٕ ايعكٌ ايرتاثـ ٞأدَـٔ
ايٓهٛف أَاّ ايٓـ .فشُٸًٛا ايهتاإ َا ٜ ٫ڀٝلٚ ،ذٖبٛا يف تأ ًٜ٘ٚبعٝدا عـٔ
ٖدفـــ٘ ايـــد . ٜؾـــش ٝإٔ اٯٜـــات ايتايٝـــَ ١ڀًكـــ ،١يهٓٗـــا َهسٸضـــ ١يبٝـــإ
َٛقٛعٗا فكط ،يرا عٓدَا تسادع ايكـسإٓ ٫

ـد أدْـ ٢إغـاز ٠ملع ـِ ايعًـ ّٛيف

ايــدْٝا ،٭ْٗــا خــازز اختؿاؾــ٘ ،فــ ٬تٓفــع ايتــأ٬ٜٚت ٚحتُٝــٌ ايٓؿــٛف فــٛم
 ٞٺ ٤ځفؿٻــ ڃًٓٳا ٴٙ
٤ٞٺ) ( ،ٳٚنڂــ ٻٌ غٳــ ٵ
إ ٹت ٵبٝٳاْــ ڄا ٸٹيهڂــ ٸڇٌ غٳــ ٵ
هتٳــا ٳ
و ا ڃي ٹ
ياقتٗــا ( :ٳ ٚٳْ ٸٳص ڃيٓٳــا ٳعځًٝٵــ ځ
ٳت ڃفؿٹًٝڄا)َ( ،ٳا فځسٻيڃٓٳا فٹ ٞايڃهٹتٳاإٹ َٹٔٵ غٳٞٵ٤ٺ).
إٕ ايعكٌ املتشسز ٚاٱ إ ايٛاعٜ ،ٞفِٗ بكسَ ١ٜٓـا ذنـست إٔ املكؿـٛد َـٔ
"نٌ غ "ٞيف اٯٜات املتكدَـ ،١نـٌ َـا يـ٘ ع٬قـ ١مبٛقـٛي ايكـسإَٓٛٚ .قـٛع٘
ٖ ٛايد ،ٜٔبكطُ ٘ٝايعكٝدٚ ٠ايػسٜعَٚ ،١ا ازتبط بُٗـا .فايهتـاإ اجملٝـد يـٝظ
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نتابـــا بايفٝصٜـــاٚ ٤ايڀـــب ٚايسٜاقـــاٜات ،يهـــٔ أؾـــشاإ اٱعذـــاش ايعًُـــ ٞيف
ايكــسإٓ ،مل ٜبكــٛا انتػــافا عًُٝــا إٚ ٫عجــسٚا عًــ ٢دــرز ٙايكسآْــ ٞتــأ٫ ٬ٜٚ
تفطـــريا .فهاْـ ـ ْتـــا٥ر اٱعذـــاش ايعًُـــ ٞيف ايكـــسإٓ نازثٝـــَ ،١كـــشه ١يف
أغًبٗاٚ .أَـا عُـ ّٛايٓـاع فاختـرٚا َـٔ ايكـسإٓ نتابـا يًڀـب ٚايطـشس ٚاذتفـت
ٚقسا ٠٤ايڀايع ٚيسد ادتٔ ٚايػٝاييٚ ،ا٫ضت از ٙب٘ يف نـٌ ؾـغريٚ ٠نـبري.٠
ثـــِ دـــا٤ت ا ٫اٖـــات ايڀا٥فٝـــٚ ١اٯٜدٚيٛدٝـــ ١فساســ تٚ٪يـــ٘ ٚفكـــا ذتاداتٗـــا
ٚأٖــدافٗا ،فأٚٸي ـ ارتُــس بفــٚ ،ٕ٬ايصْــا بــآخسٚ ،تٓــاشعٛا عًــَ ٢ؿــادٜل آٜــات
ايفكا ،ٌ٥يف ظٌ ؾساي تازغتَ ٞسٜس عً ٢ايطًڀٚ .١انتػفٛا َٔ خ٬ي٘ تـازٜق
ا٭سداخ ايه  ،٣ع مجع ٚيسج سسٚف٘ٚ .يف نٌ َٓاضبٗ ٜ ١س َـٔ ٜكـشو
عً ٢ذق ٕٛايبطڀاٜٚ ٤جب هلِ عدد ا٭ ١ُ٥عٓد ايػٝعَ ١ج .٬بٌ ٚأعُازِٖ ٚتازٜق
َٛايٝدِٖٖٚ .هـرا حتـٛٸٍ ايهتـاإ إىل َؿـدز يت ٜـس اي ًـِ ٚايعٓـف ٚاٱزٖـاإ
ٚايطسقات ٚاٱْكطاَاتٚ ،تهسٜظ ادتٌٗ ٚا٭َ.١ٝ
ممــا تكـــدّ ْفٗـــِ إٔ بعــض إخبازاتـــ٘ ايعًُٝـــ ١املبهــس ،٠أ ٚتفطـــري ٙيـــبعض
اي ٛاٖس ايه ١ْٝٛدا٤ت يف ضٝام ٖدف٘ اٱ اْٚ ،ٞمل ٜسأٖ بٗا عً ٢إعذاش،ٙ
نُا ٜؿس أؾشاإ اٱعذاش ايعًُ ٞيًكسإٓٚ .قد ْطـٖ ٢ـ ٤٫٪إٔ ايكـسإٓ نتـاإ
دٚ ، ٜيٝظ نتابا عًُٝاٚ ،ي٘ أضًٛب٘ ارتاف يف ايتشد ،ٟزغِ إٔ تأٜٝد ايعًِ
يبعض إخبازات٘ ايف ذنسٖا قبٌ  0031عاَا ،تعكٸد َٔ قُٝتـ٘ .نُـا ضـرتفع
َٔ قدزات٘ اٱعذاش ١ٜاٯثاز ٚا٭يٛاج ايڀ ١ٝٓٝإذا أنـدت إخبازاتـ٘ ايتازغتٝـ ١عـٔ
ا٭قٛاّ ايطابك.١
فايكسإٓ سُٓٝا ٜتشـدخ َـج ،٬عـٔ سسنـ ١ايػـُظ أ ٚتعاقـب ايًٝـٌ ٚايٓٗـاز
ٚايػُظ ٚايكُـسٜ ،سٜـد بٝـإ سكٝكتٗـا ،نـأدساّ صاٜٚـ ١تتشـسى ٚفـل قـٛاْي
نْٝٛــ .١فٗــ ٞيٝط ـ آهلــ ١تعبــد َــٔ د ٕٚا  ،نُــا ٜتؿــٛز عبــدتٗاٚ .اٯٜــ ١يف
ضٝام ايتٛسٝد ،ستٛز ايـدٚ ٜٔايهتـاإ ايهـسٚ .ِٜظتـب فُٗٗـا يف ذات ايطـٝام
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ايكا ِ٥عً ٢ستازب ١ايػسى ،نعباد ٠ايٓذٚ ّٛايهٛانب ٚايػُظ ٚايكُسَ .ـٔ
ٖٓـــا فعـــدّ تڀـــابل بعـــض اٯٜـــات َـــع ا٫نتػـــافات ايعًُٝـــ ١اذتدٜجـــٜ ٫ ١كـــس
مبؿــداق ١ٝايكــسإٓ ،٭ْــ٘ مل ٜڀــسج ْفطــ٘ نتابــا عًُٝــا ،أٚ ٚقــع اجملتُــع عًــ٢
املطــاز ايعًُــَ ،ٞــٔ خــ ٍ٬آٜــات ايهــ .ٕٛايكــسإٓ ٖدفــ٘ د ٜـ ٜ ،ڀــازد عكا٥ــد
ايػسى ،فهإ ٜكؿد بٗر ٙاٯٜات ضًب ؾف ١ايسبٛب ١ٝعـٔ ا٭دـساّ ايطـُا،١ٜٚ
َٔ خ ٍ٬بٝـإ ْكؿـٗا ا يـراتٚ ،ٞسادتٗـا املطـتُس ٠يٛدـٛد عًـَٚ ١ـدبٸسٓ ،شٗـا
قـــدز ٠ا٫ضـــتُساز ٚايبكـــا .٤يـــرا

ـــد مجٝـــع اٯٜـــات ايـــف اضتعسقــ اي ـــٛاٖس

ايه ١ْٝٛزبڀتٗا بارتايل َٔ خ ٍ٬ذات ايٓ اّ ايهـ ْٞٛايـر ٟتتشـسى فٝـ٘ ،يف
إغاز ٠بًٝغ ١يعبد ٠ايهٛانب ٚاي ـٛاٖس ايهْٝٛـ ١ا٭خـس .٣فاٯٜـات مل تهتـف
ببٝإ ْكؿٗا ايراتٚ ،ٞسادتٗا املطتُس ٠يٛدٛد ايعً ١ايهاًَ ،١بٌ نػف عـٔ
َدبٸسٖا .فذُٝـع اٯٜـات دـا٤ت يف ضـٝام تعسٜـ ١عكا٥ـد ايػـسىَ ،ـٔ خـ ٍ٬بٝـإ
سكٝك ١ا٭دساّ ايطُا ١ٜٚايف عهفٛا عً ٢عبادتٗا .فـايكسإٓ ٜ ٫سٜـد ا٫ضـتدٍ٫
مبعازف٘ ايعًُ ١ٝيتأنٝد إعذاشٚ ٙاْتطاب٘ يًٛس.ٞ
ٚنـرا بايٓطـب ١ٯٜــات أخـس ،٣فايتٜٓٛــ٘ بـأيٛاز خًـل اٱْطــإ ،يـٝظ ْتٝذــ١
عًُْٗ ١ٝاٝ٥ـٜ ،١ـساد هلـا إٔ تهـ ٕٛبـد ٬ٜعـٔ ايعًـِ َٚهتػـفات٘ .بـٌ تسٜـد اٯٜـ١
بٝإ َساسٌ تڀٛز اٱْطإ َٓر ْػـأت٘ ،يٝهتػـف َؿـري ٙبٓفطـ٘ ،فجُـٖ ١ـدف
إ اْٚ ٞزا ٤اضتعسا

َساسٌ سٝا ٠اٱْطإٖٚ ،ـدف أخ٬قـ ٞيتُٓٝـٚ ١اشي ايـٛزي

ڀفځـ١ڄ فٹــ ٞقځـسٳازڈ
ٚايتكـ ( .٣ٛٳٚيځكځـدٵ خٳًځكڃٓٳـا ايڃإڇْطٳــإٳ َٹــٔ ضٴـًځا ځي١ٺ َٿــٔ يٹـيڈ ،ثٴـِٻ دٳعٳًڃٓٳــاٙٴ ْٴ ڃ
ڀفځـ١ځ عٳًځكځـ١ڄ فځ ٳًځكڃٓٳــا ايڃعٳًځكځـ١ځ ٴَكٵـ ٳغ١ڄ فځ ٳًځكڃٓٳــا ايڃ ٴُكٵـ ٳغ١ځ عٹ ځاَٶــا
َٻهٹـيڈ ،ثٴـِٻ خٳًځكڃٓٳــا ايٓټ ڃ
فځهځطٳٛٵْٳا ايڃعٹ ځـاّٳ يځشٵُٶـا ثٴـِٻ أځْػٳـأڃْٳاٙٴ خٳًڃكڄـا آخٳـسٳ ٰفځتٳبٳـازٳىځ ايًډـ٘ٴ ځأسٵطٳـٔٴ ايڃ ٳـايٹكٹيٳ).
ٚايٓتٝذ ١ايف تِٗ ايد( :ٜٔثٴِٻ إڇْٻهڂِ بٳعٵـدٳ ٳذٰيٹـوځ ځيُٳٝٿتٴـٕٛٳ ،ثٴـِٻ إڇْٻهڂـ ٵِ ٜٳـٛٵّٳ ايڃكٹٝٳاَٳـ١ٹ
تٴبٵعٳجٴٕٛٳ ،ٳٚيځكځدٵ خٳًځكڃٓٳا فځ ٵٛقځهڂِٵ ضٳبٵعٳ يځسٳا٥ٹلٳ ٳَٚٳا نڂٓٻا عٳٔڇ ايڃ ٳًڃلڇ غځافٹًٹيٳ).
ٚأٜكا مثٜ َٔ ١طذٌ َ٪اخر ٠عًـ ٢آٜـٚ(:١ٳٱيػٳٸـ ٵُظٴ تٳذٵـسڇ ٟيٹُٴطٵـتٳكځسڈٸ يځٸٗٳــا ٳذيٹـوځ
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ـس ٟداخـٌ َـداز قـُٔ زتستٗـا.

ٚتدٚز َـٔ سٛهلـا زتُٛعـ ١نٛانـب ٫ٚ .ديٝـٌ فًهـ ٞعًـ ٢إٔ ايػـُظ تكؿـد
َطتكسا َا يتُهح فٚ .٘ٝضـبب امل٪اخـرٚ ٙا٫يتبـاع ٖـ ٛتٓـا ٍٚاٯٜـ ١مبعـصٍ عـٔ
اٯٜات ا٭خس ،٣فٗٓاى آٜات ت٪ند دسٜاْٗا داخـٌ َـدازٖا ٚيـٝظ خازدـا عٓـ٘،
فٝهـــ ٕٛاملطـــتكس يف داخـــٌ َـــدازٖا ،ايـــرٜ ٟكـــبط سسنتٗـــاٚ ،تطـــتُس يف
ىٱيعٴسدٴـٕٛڇ
دٚزاْٗا ،يرا تك ٍٛتهًُـ ١اٯٜـٚ( :١ٳٱيڃكځُٳـسٳ قځـدٳٸزٵْٳاٙٴ َٳٓٳـاشڇٍٳ سٳتٳٸـ ٰ٢عٳـادٳ ځ
ٱيڃكځدٹِٜڇ٫ ،ځ ٱيػٳٸ ٵُظٴ ٜٳٓبٳغٹ ٞيځٗٳآ أځٕ تدٵزڇىځ ٱيكځُٳسٳ ٳ٫ٚځ ٱيځٸٌٝٴ ضٳابٹلٴ ٱيٓٳٸٗٳازڇ ٚٳنڂٌٷٸ فٹ ٞفځځًوٺ
ٳٜطٵـ ٳبشٴٕٛٳ)ٚ .ايـدي ٌٝعًـَ ٢ـا ذنـست قٛيـ٘ تعـاىل ( :ٳٖٚٴـ ٳ ٛٱيځٸـرٹ ٟخٳًځـلٳ ٱيڃًځٸٝٵـٌٳ ٳٚٱيٓٳٸٗٳــازٳ
ٳٚٱيػٳٸ ٵُظٳ ٳٚٱيڃكځُٳسٳ نڂٌٷٸ فٹ ٞفځځًوٺ ٜٳطٵبٳشٴ ٛٳٕ) .فٗر ٙاٯ ١ٜتفطس َعٓٚ ٢ايػُظ

سٟ

ملطتكس هلاٚ .ت٪ند عدّ خسٚدٗا عٔ َدازٖا ،فٓٝبغـ ٞءـٌ " ـس ٟملطـتكسٖا"
عًَ ٢ا تكدّ يٝطتكَ ِٝعٓ ٢اٯٜتي.
إٕ بعض اٱضـَٝ٬ي ٜعـٝؼ سايـًٖ ١ـع ٚزعـب داخًـ ،ٞفـساج ٜتػـبح بايبعـد
ايعًُـــ٫ ٞثبـــات اعذـــاش ايكـــسإٓ ،فتذـــاٚش ايبـــدٜٝٗاتٚ ،نـ ـرٸإ ا٫نتػـــافات
ايعًُ .١ٝإٕ قًل ٖٜ ٤٫٪هُٔ يف يبٝعـ ١ايفٗـِ ارتـاي ٧يًـدٚ ،ٜٔآٜـات ايهتـاإ
ايهس .ِٜف َ ٬ز يهـٌ ٖـرا ايًـٗاخٚ ،تػـَ ٜ٘ٛعـامل ايـد ، ٜفتذـد ا٫سبـار
ٚستــــا٫ٚت ايت ٜـــــس ٚايتأٜٚــــٌ تـــــرت ٣يتـــــدازى ايتكــــازإ املعـــــسيف يف ت٬ســـــل
ا٫نتػافات ايعًُ.١ٝ
إٕ َػــهًْٗ ١كــتٓا يف ضــبات ايعكــٌٚ ،مخــ ٍٛايــٛعٚ .ٞزثاثــ ١إ ــإ تساثــٞ
تكًٝد ،ٟزانِ ٜكٝٓٝات ْٗٚاٝ٥ات ،غهً َسدعٝـات فٛقٝـ ١تٛدـ٘ ٚعـ ٞايفـسد
ٚاجملتُعٚ ،تعٝد تػه ٌٝايعكٌ ادتُع ٞمبا غتدّ تٛدٗاتٗـا ايدٜٝٓـٚ ١ايڀا٥فٝـ.١
مل ٜتذسأ أسـد عًـَ ٢طـا٤ي ١تًـو ايٝكٝٓٝـاتٚ ،اقتشـاّ أضـٝذ ١املكدضـات ،عجـا
عٔ سكٝكتٗا .فاملطًِ نغري َٔ ٙأتبـاي ايـدٜاْات ا٭خـسٚ ،٣يٝـد ب٦ٝتـ٘ يف إ اْـ٘
َٚعتكدات٘ .تٛازخ تكايٝـدٖا ٚثكافتٗـا ،فػـهً أضـاع ٖٜٛتـ٘ ،سُٓٝـا حتٛيـ
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إىل دصَٝات تتعاىل عً ٢ايٓكد ٚاملسادع .١اٱ إ ايتكًٝدٜ ٟعهظ ؾٛزا َجايٝـ١
ملعتكداتٜ٘ ،تكاَ ٍ٤عٗا ايفسد سد ايت ً ٞعٔ عكً٘ ٚٚع.٘ٝ
نـــٌ ايؿـــٛز املجايٝـــ ١املكدضـــ ،١عـــٔ املعتكـــدات ٚايـــرتاخ ٚايسَـــٛش ٜٓبغـــٞ
ڀــِ
َسادعتٗــا ْٚكــدٖا ملعسفــ ١سكٝكتٗــا .يٓسقــَ ٢ــٔ اٱ ــإ ايتكًٝــد ٟايــر ٟس چ
سٝاتٓاٚ ،ضـسم َطـتكبًٓا إىل إ ـإ ٚايڈٜ ،كـع ايعكـٌ فـٛم ايـٓـْٚ .ـت ًـ َـٔ
ساي ١ايتكًٝد ٚايتبع ١ٝايف تكتٌ اٱبداي .عٓدَا رازع ايٓكد ٚاملسادعـٚ ١ايتٓكٝـب
يف يٝات ايرتاخ ضتهتػف سذِ ا٭ٖٚاّ ٚا٭ناذٜب ايف آَٓ بٗـا نشكـا٥ل
ٚدصَٝات تطتُ ٝيف ايدفاي عٓٗا.
ظتـــب َٛادٗـــ ١اذتكـــا٥ل ،فجُـــ٪َ ١اخـــرات عًـــ ٢ايعكا٥ـــد ٚذات ايهتـــاإ
ايهس ،ِٜتتڀًب َٔ ايعكٌ إدابات َٛقٛعٚ .١ٝايرتادع عٔ نـٌ َـا ٖـ ٛخڀـأ،
ٚايتطــُو مبــا ٜٛافــل ايعكــٌ ٚاملٓڀــل .فايــد ٜٔيــٝظ ناٱ ــإ .اٱ ــإ سادــ١
فڀسٜ ١ٜتٛقف عًٗٝا اضتكساز ايفسدٚ ،تٛشاْ٘ ايٓفطـٚ .ٞأَـا ايـد ٜٔفٓػـأٚ ٠تسبٝـ١
ختتًط فٗٝا عٛاٌَ ارتري ٚايػـس .اٱ ـإ اذتكٝكـٜ ٫ ٞهـ ٕٛإ ٫ؾـادقا ،بُٓٝـا
ٜتًٛٸٕ ايدٚ ٜٔفكـا ذتادـات ايفـسد ٚتڀًعا تـ٘ٚ .قـد ٜتعـرز عًـ ٢املـس ٤إٔ ٜعـٝؼ بـ٬
إ إ ،يهٔ َٔ ايطٌٗ ايت ً ٞعـٔ ايـدٚ ،ٜٔأَاَـو ًَٝـازات ايبػـس مل تتٛقـف
سٝاتِٗ عًٚ ٢دٛد دٜ ٜٔسعاِٖ بكدز سادتِٗ إىل ا إ عتتكِٓٗ .فايـد ٜٔيـٝظ
قـــسٚز ٠فڀسٜـــ ١يهـــٔ ٜرتتـــب عًـــ ٢اٱ ـــإ بـــ٘ ايتصاَـــات أخ٬قٝـــٚ ١ضـــًٛن١ٝ
ٚعباد .١ٜايػعٛإ ايبدا ١ٝ٥عاغ ب ٬د ،ٜٔبُٓٝا ناْ زاضـ  ١اٱ ـإ ،نُـا
أندت ذيـو ايتٓكٝبـات ٚا٭يـٛاج ايڀٝٓٝـ .١فًهـٜ ٞهـ ٕٛايـد ٜٔفـاع ٬يف سٝـا٠
اٱْطــإ عتتــاز اىل ْكــد َٚسادعـَ ١طــتُس ٠يتكــ ِٜٛفُٗــ٘ٚ ،عــدّ ايسنــٛد عًــ٢
َفاٖ ِٝتعسقٌ تڀٛز اٱْطإ ٚزقٚ .٘ٝبايتاي ٞفٓكد املكدضات اٱض ١َٝ٬مبا فٗٝا
ايهتاإ ايهسٜ ٫ ،ِٜكعكع إ إ ايفسد بٌ ٜسغٸد ايٛع ،ٞسُٓٝا ٜت ًچـ َـٔ
ايفِٗ املغًٛرٚ ،زٚج ايتصَ ٚادتٌٗ .فادتُٝع قد آَٔ مبكدضات٘ ٚعكا٥د ٙبعٝدا
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عٔ ايٓكد ٚايعكٌ .آَٔ بٗا اٱْطـإ ٖٚـٜ ٫ ٛعـسف غـ٦ٝا عـٔ سكٝكتٗـا ٚؾـدقٝتٗا
َٚــدَ ٣ڀابكتٗــا يًٛاقــع ْٚفــظ ا٭َــسٖٚ .ــرا ٜؿــدم عًــ ٢ا٭دٝــاٍ ا٭ٚىل نُــا
ٜؿدم عًٓٝا .فايعكٌ ادتُعًٜ ٞعب دٚزا خڀريا يف ايتطـرت عًـ ٢بعـض اذتكـا٥ل،
٫ٚيتفـــاف عًـــ ٢بعكـــٗا اٯخـــسٚ ،يدٜـــ٘ يف ٖـــرا ارتؿـــٛف أدٚاتـــ٘ ٚأضـــايٝب٘،
َطــتفٝداَ ،ــٔ َسْٚــ ١ا٭ْ ُــ ١املعسفٝــٚ ،١ضــٝاقاتٗا ايجكافٝــ .١فٗــ ٛظتــدد عكــٌ
ايفسد ٜٚتذدد ب٘ٚ .نُٖ٬ا عتتُ ٞباٯخس ،فجُ ١ددي ١ٝبي عكٌ ايفـسد ٚايعكـٌ
ادتُع .ٞفاْ٫ط٬أل عٓ٘ ،خڀ ٠ٛأٚىل عً ٢يسٜل ايتشسز َٔ اٱ إ ايتكًٝد.ٟ
أقؿــد بايــد :ٜٔايعكٝــدٚ ٠ايػــسٜع .١ايعكٝــد ٠باعتبازٖــا َٓ َٛــ ١عكا٥دٜــ،١
غتتًف َطت ٣ٛإ إ ايفسد بٗاٚ ،قد  َٔ٪ٜ ٫بٗا إي٬قـاٜٚ ،ـ َٔ٪بأغـٝا ٤خـازز
َــدازاتٗاٚ .ايػ ـسٜع ،١زتُــٛي َــا غ ـسٸع٘ ايهتــاإ ٚايطــَٓٚ ١ــا أفتــ ٢بــ٘ فكٗــا٤
املطـــًُي (زتـــاشا) .فا ٫ـــإ أٚضـــع فكـــاَ ٤ـــٔ ايـــد .ٜٔفتطـــ ١ٜٛايتشف ـــات
ٚامل٪اخـــرات ايـــف ضـــذً عًـــ ٢ايكـــسإٓ تـــأت ٞٱعـــاد ٠بٓـــا ٤املٓ َٛـــ ١ايعكا٥دٜـــ١
ٚايتػسٜع ،١ٝأ َٔ ٟأدٌ أعاد ٠فِٗ ايدٖٚ .ٜٔرا ٜ ٫كس باٱ إ بٌ ٜؿكً٘ .غري
إٔ اٱ إ ايرتاث ٞايتكًٝد ٫ ٟتُٗ٘ اذتكٝك ،١قدز اٖتُاَـ٘ باٯَـٌ املٓعكـد عًـ٢
إ اْ٘ َُٗا ناْ ضرادت٘.
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الكزآٌ وٍسف السعوة
قبــٌ تكؿــ ٞايفهــس ٠ا٭ضاضــ ١ٝيف نتــاإ ايػ ؿــ ١ٝاوُدٜــ٪ْ .١نــد إٔ
ادتُٝع مبا ف ِٗٝايكا ًٕٛ٥ببػسٜت٘ اتفكـٛا بـإٔ ايكـسإٓ نتـاإ شتتًـفَ ،تعـاٍڈ،
ٜع ذــص عــٔ اٱتٝــإ بــ٘ بػــس عــاد ،ٟيــرا ٚؾــفٛا ستُــدا بايعبكسٜــٚ ،١ايــرنا٤
ارتـــازمٚ ،غ ؿـــَ ١ٝـــ٪ثسٚ ،٠عؿـــاَٖٚ .١ٝـــرا َتفـــل عًٝـــَُ٘ٗ ،ـــا بًـــغ سذـــِ
ايتػــهٝو يف بعــض تفؿــ٬ٝت٘ ،يــرا مل تطــتڀع ْطــف َهاْتــ٘ ايدٜٝٓــ ١دٗــٛد
املٓهسَٓ ٜٔـر ايبعجـ ١ايٓبٜٛـ ١إىل َٜٓٛـا ٖـراٚ .اضـتُس اٱضـٜ ّ٬تشـد ،٣نـدٜٔ
صا َٔ ،ٟٚخ ٍ٬قدزت٘ اهلا ١ً٥عً ٢تعب ١٦أتباع٘ يف إياز ع٬ق ١زاض  ١بايغٝب
ٚاملڀًـــل ايَ٬تٓـــاٖٚ .ٞبساعتـــ٘ يف تأثٝـــح امل ٝـــاٍ ٚايٚ٬عـــ ٞايـــد ٜبسَصٜـــ١
ايَ٬عكٚ ٍٛاملتٛازٚ ،ٟتؿٛزات٘ عٔ اذتٝاٚ ٠ايهٚ ٕٛايٝـ ّٛاٯخـس ،ف ًـل فـِٗٝ
زٚج ايتكــشٚ ١ٝايفــداٚ ٤اْ٫ــدفايٖٚ ،ــرا عــد ذاتــ٘ ديٝــٌ ؾــدقٝت٘ ايــف ٜػــازى
فٗٝا مجٝـع ا٭دٜـإ .فاَهاْٝـ ١زبـط ايفـسد بـايَ٬عكَُٗ ٍٛـ ١تتفـسد بٗـا ا٭دٜـإ
مجٝعــاٚ ،تتفاقــٌ يف سذــِ املػــاعس ٚايطــًٛى قٝاضــا بطــع ١تؿــٛز ايَ٬عكــٍٛ
ايدٚ ٜقدزت٘ عً ٢زضِ أفل امل ٝاٍ ٚتسضٝق اٱ إ ب٘.
ٚأَا ْطب ١ايكسإٓ يًٛسٚ ،ٞغـسع ١ٝأسهاَـ٘ ٚتعايُٝـ٘ فتتٛقـف عًـ ٢إ ـإ
ايفسد بٓبٛت٘ .فاملٓهس يكدضـ ١ٝايهتـاإ ًٜ ٫تـصّ بتػـسٜعات٘ ٖٚـرا أَـس بـد،ٜٞٗ
يهٓــ٘ ٜعــرتف بتعايٝــ٘ٚ ،صــ ٙٛعــد ذاتــٜ٘ٚ ،هفــٚ ٞؾــف ؾــاسب٘ بايعبكسٜــ١
ٚارتــسٚز عــٔ املــأيٛف .فا٫تفــام ســ ٍٛتعايٝــ٘ٚ ،ضــٝاد ٠اي ــاٖس ٠ايكسآْٝــ ١ديٝــٌ
اعذــاش .ٙفكــد ظٗــس خــ ٍ٬مخطــ ١عػــس قسْــا نــجري َــٔ ايعبــاقسٚ ٠املؿــًشي
ٚايف٬ضفٚ ١املفهس ،ٜٔتسنٛا َٓذصات عًُٚ ١ٝفهس ١ٜغٝٸـست َطـاز ايتـازٜق،
خاؾ ١أٚزبا ،يهٔ مل ٜرتى أسد نتابا َػابٗا يف زٚسـ٘ ٚسكٝكتـ٘ ٚتفؿـ٬ٝت٘
َٛ َٓٚتــ٘ املعسفٝــٚ ١أضــًٛب٘ .فجُــَ ١غــاٜس ٠يف ارتڀــاإ ايكسآْــ٫ ،ٞ
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غري َٔ ٙارتڀابات.
أضـٛم ا ملكدَـ ١أعـ ٙ٬٭قـٝف :إٕ ا٫تفــام عًـ ٢تعـاي ٞايكـسإٓ ٓ ٫ـع ٚدــٛد
َ٬س ات بٌ ست ٢حتف ات ٪َٚآخرات ،قد تؿـٌ سـد ايتٓـاقض ٚا٫قـڀساإ،
ضببٗا يغ ١ايٛسٚ ٞايتؿشٝف ٚايتدا ٍٚايػفاٖ ٞيٓؿٛؾ٘ .فٓٝبغ ٞتٓاٚي٘ بعًُٝـ١
َٛٚقٛع ١ٝتساع ٞقٛابط قسا ٠٤ايٓـٚ ،تطتعي مبٓڀكـ٘ ايـداخً ٞايكـا ِ٥عًـ٢
زد املتػاب٘ َٔ اٯٜات إىل اوهِ َٓٗاَ ،ع ا٭خر بٓ س ا٫عتباز ظسٚف ايـٓـ
ٚأضباإ ْصٚيَ٘ٛٚ ،قع٘ يف ضٝام اٯٜات ٖٚدف ايسضايٚ َٔ ١دـٛد اٱْطـإ عًـ٢
ا٭ز ٚ .زغــِ اخــت٬ف ْتــا٥ر ايبشــح تبعــا يصاٜٚــ ١ايٓ ــس ،بــي َــٔ ٜــ َٔ٪بٓطــب١
ايكسإٓ يًٛسٜ َٔٚ ،ٞعت َٓ ٙذصا بػسٜا ،يهٔ ايباسح املٛقٛعًٜ ٞتصّ اذتٝاد
ٚايتذ ـسٸدٜٚ ،ساعــ ٞايكــٛابط ايعًُٝــ ١يف قسا٤تــ٘ يًــٓـ ايكسآْــ ،ٞعًــ ٢خــ٬ف
ايهتابات اٯٜدٚيٛد ١ٝايف ترٖب بعٝـدا يف تأٜٚـٌ ايٓؿـٛفٚ ،تسنچـص عًـَ ٢ـا
ٜبدَ ٚتٓاقكا َٚكڀسبا يف ظاٖسٚ .ٙتطتعي بايطـريٚ ٠ا٭سـداخ ايتازغتٝـ ١زغـِ
قعف َؿادزٖاٖٚ .را َـا ت٬س ـ٘ دًٝـا يف نتـاإ ايػ ؿـ ١ٝاوُدٜـ ١ستـٛز
ايط٪اٍ ( )62يف ٖرا اذتٛاز.
يكد غهو َعسٚف ايسؾايف يف نتاب٘" :ايػ ؿ ١ٝاوُدٜـ ١أ ٚسـٌ ايًغـص
املكدٸع" باملػسٚي ايـد ٜيًـٓيبٚ ،اعتـ دعٛتـ٘ َػـسٚعا ضٝاضـٝا بغڀـا ٤دٜـ ،
َهسٸع يكسٜؼ ٚايعسإ َٔ بعدِٖ ٖٛٚ .بؿدد ْٗكـ ١عسبٝـ ١غـاًَٖٚ .١ـرٖ ٙـٞ
ايفهـس ٠ا٭ضـاع يف ايهتـاإٜ .كـ ٍٛامل٪يـف( :إٕ ايغاٜـ ١يٝطـ بدٜٝٓـ ١ستكـ،١
إمنــا ايغاٜــ ١ايــف ٜسَــ ٞإيٗٝــا ستُــد ٖــ ٞإســداخ ْٗكــ ١عسبٝــ ١دٜٝٓــ ١ادتُاعٝــ١
ضٝاض ،١ٝته ٕٛعسب ١ٝاملبتدأ ،عامل ١ٝاملٓتٗ ،٢أٜ ٟك ّٛبٗا ايعسإ يف بـد ٤ا٭َـس
ثــِ تعــِ ٚتػــٌُ ايٓــاع مجٝعــا يف ايٓٗاٜــ .)١ف ـساج ٜفطٸــس ايٓؿــٛف ٚايطــريٚ ٠فــل
قبًٝاتــ٘ ،ايــف تــس ٣أٜكــا إٔ ستُــدا نــإ يف قُــ ١ايعبكسٜــٚ ١ايــرناٜ ،٤تُتــع
بػ ؿ ١ٝنازشَٚ ،١ٝإزاد ٠قاٖسٚ ،٠نإ َتفٛقا عً ٢نٌ َـٔ داًٜـ٘ٚ ،يـٝظ
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َڀًكاَٚ .فٗـ ّٛادتًُـ ١ا٭خـريٚ ٠اقـ  .أْـ٘ مل عتـافت عًـ ٢نازشَٝتـ٘ إىل سـد
ايٓٗاٜــ ...١يهــٔ مجٝــع ٖــر ٙاٯزاٚ ٤غريٖــا ايــف ضٓػــري ٭ُٖٗــا أَ ٚــا ٜػــهٌ
املعــامل ايسٝ٥طــ ١ٝ٭فهــاز ٙقابًــ ١يًــٓكض ،٭ْٗــا زتــسد ٚدٗــات ْ ــس ختؿــ٘،
ٚاضـكار ٚاقـ يكٓاعاتــ٘ ٚأسهاَـ٘ املطــبك ١ســ ٍٛايـٓيب ٚزضــايت٘ .فشػٸــد أديــ١
تازغتٝـ ١اْتكاٝ٥ــٚ ،١اضـتٓتادات غ ؿــ٫ ١ٝثباتٗـاٜٚ .تذًــ ٢ا٫ضـكار ٚاقــشا يف
تفطري ٙيٰٜات ايف ٜسٚج تڀٜٛعٗا رتدَٖ ١دف٘.
ايٓٗكــَ ١فٗــَ ّٛتڀــٛز  ٫تطــاعد ايب٦ٝــٚ ١اي ــسٚف ايــف عاغــٗا ايــٓيب عًــ٢
بًٛزتـــ٘ ٚظٗـــٛز ،ٙغـــري إٔ ارتڀـــاإ ايتبػـــري ٟدأإ عًـــ ٢قٝـــاع املاقـــ ٞعًـــ٢
اذتاقــس .فايٓٗكــ ١ا٭ٚزبٝــٚ ١يٝــد ٠ظسٚفٗــا ايتازغتٝــٚ ،١تــسانِ دٗــٛد دبــاز٠
اضـــتُست قـــس ٕٚعـــد ،٠يف ظـــٌ تڀـــٛز ايـــٛع ٞادتُعـــٚ ،ٞاملعسفـــ ١ايبػـــس،١ٜ
ٚا٫نتػافات ايعًُ ١ٝاملت٬سك .١فجُ ١ستفصات نجري ٠بًٛزت املفٗـ ّٛيف ضـٝاق٘
ايتازغت .ٞبُٓٝا ايب ١٦ٝايكسغ ١ٝناْ ب ١٦ٝد - ١ٜٝٓثكاف ،١ٝزتسد َٔ ٠أ ٟستفـص
ْٗك ٟٛمبفٗ َ٘ٛاذتدٜح .فهٝف ٜفهس ستُد بٓٗك" ١عسب ١ٝد ١ٜٝٓادتُاع١ٝ
ضٝاض ،١ٝته ٕٛعسب ١ٝاملبتدأ ،عامل ١ٝاملٓتٗ"٢؟.
نــٌ َفــسدَ ٠ــٔ ٖــر ٙاملفــسدات حتتــاز ملطــاز تــازغتٚ ٞخًفٝــ ١تطــاعد عًــ٢
ايتفهري بٗا ،فٗ ٞتع سدٚخ حت ٍٛدرز ٟعًـ ٢املطـت ٣ٛايـدٚ ٜا٫دتُـاعٞ
ٚايطٝاضــٜ ،ٞعٝــد يًفــسد َهاْتــ٘ ٚقُٝتــ٘ اٱْطــاْ .١ٝحتــٜٓ ٍٛبجــل َــٔ أعُــام
اجملتُــع ،فٝشتــاز إىل تڀــٛز َسسًــٚ ٞتــسانِ دٗــٛد َػــرتنٜ ٫ ١كــ ّٛبٗــا فــسد
ٚاسدَُٗ ،ا ناْ قدزات٘ .،فُشُد مل تطبك٘ دٗٛد ْٗك ١ٜٛيريانِ فٛقٗـا،
ٜٛ ٫ٚدــد َجــاٍ سكــازٜ ٟكتــد ٟبــ٘ ،بــٌ نــإ بٓفطــ٘ بداٜــ ١دٜــٔ ددٜــد ،سكــل
سكٛزا نبريا ،زافكت٘ حت٫ٛت ادتُاعٚ ١ٝضٝاضـٚ ١ٝثكافٝـَٚ .١ـٔ ٜكـسأ ايكـسإٓ
ظتدَ ٙهسٸضا يتٛسٝد ارتايل ْٚبر ايػسى ٚايهفسٚ .مجٝـع َعـامل زٜ٩تـ٘ تـدٚز
س ٍٛعكٝد ٠ايتٛسٝد ٚحتسٜس ايٛع َٔ ٞعباد ٠ا٭ؾٓاّ ٚا٭ٚثإ َٚا ٜستبط َُٗا.
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ٚمل تعجس عًَ ٢عامل ْٗك ١عسب ١ٝنُا ٜتشدخ عٓٗا امل٪يف.
ٚأَــا ايتــازٜق اذتكــاز ٟيًُطــًُي فٗــ ٛتــسانِ دتٗــٛدِٖ عـ  0قــس ٕٚثــِ
دخًٛا َسسً ١ا٫ضتڀار ٚ ،عاغٛا أضَ ٤ٛساسًِٗٚ ،مل ٜفٝكٛا َٔ ضـباتِٗ ستـ٢
ايؿــــدَ ١اذتكــــازٚ .١ٜاذتكٝكــــ ١مل عتكــــل املطــــًُ ٕٛضــــْٗ ٣ٛكــــ ١ستــــدٚد.٠
ٚيٮضــفْ ،تفــاخس داُ٥ـاڄ مبــا أڂصتــص يف ايعؿــٛز ا٭زبعــ ١ا٭ٚىل يف زتــاٍ ايعًــ،ّٛ
ْٓٚطـــ ،٢أٖ ٚهـــرا أزادٚا يٓـــا إٔ ْٓطـــ ٢إٔ اذتكـــاز ٠اٱضـــ ١َٝ٬قاَـ ـ عًـــ٢
ايعٓفٚ ،ايطٝف ٚق ڀع ايـسٚ٩عٚ ،قُـع املعازقـٚ ،١اقؿـاٗ٥اَ .ـٔ ٜكـسأ ايتـازٜق
ٜعذص عٔ إسؿا ٤عدد قتً ٢املطًُي بطـٛٝف املطـًُي فكـ ٬ٶعـٔ غريٖـِٖ .ـرا
ٖــ ٛادتاْــب املطــهٛت عٓــ٘ يف اذتكــاز ٠اٱضــ .١َٝ٬فعــٔ أ ٟسكــازٜ ٠تشــدخ
ايهاتب .ايبعد اذتكاز ٟيٝظ تڀـٛزا َادٜـا ٚسٝاتٝـا فكـط ،بـٌ ٖـ ٛتڀـٛز ٜعٝـد
تػه ٌٝايعكٌ ٚفل َباد ٨إْطاَْٚ .١ٝا دس ٣عًـٜ ٢ـد ارتًفـا ٤املطـًُي  ٫ـ
يك ِٝايدَٚ ٜٔباد ٨اٱْطاْٚ ١ٝا٭خ٬م ،بٌ ٖـ ٞؾـساعات عًـ ٢ايطـًڀ ،١بـدأت
بعد ايٓيب ٚمل تٓت٘.
ثــِ ملــاذا مل ٜٓڀفــ ٧اٱضــ ّ٬باْتفــا ٤سكــاز ٠املطــًُي بعــد ايكــسٕ ايسابــع
اهلذسٟ؟ َٚا شاي ايػعٛإ املطًُ ١تتفاعٌ َع٘ ،تتعٗـد قُٝـ٘ ٚتًتـصّ بأسهاَـ٘
ٚيْ ٛطبٝا .تطتُ ٝبايدفاي عَٓ٘ٚ .ا شاٍ اٱض ّ٬جٌ ٖٜٛتِٗٚ ،ايسافد ايجكايف
ٚايفهــسٚ ٟايعكٝــد ٟيًُطــًُي .نــٌ ٖــرا ٪ٜنــد إٔ دعـ ٠ٛستُــد دعــ ٠ٛدٜٝٓــ١
ٚضتبك.٢
 ٫غـــو إٔ ايسضـــٜ ٍٛتُتـــع بًٝاقـــات ضٝاضـــ ١ٝيف ع٬قاتـــ٘ ايعاَـــ ،١يهـــٔ
ضــًٛن٘ َٛٚاقفــ٘ يف زت ـاٍ ايعكٝــدٚ ٠ايــد ٫ ٜٔتــدٍ عًــ ٢أْــ٘ ؾــاسب َػــسٚي
ضٝاضٜ ،ٞس ّٚتٛظٝف ايد ٜٔ٭ٖداف٘ ايٓٗك .١ٜٛبـٌ ٚاقـ َـٔ ضـريت٘ أْـ٘ ْـيب،
تكتؿس َُٗت٘ عً ٢ايتبًٝغ( :قڂٌ يځٸا ځأَٵٹًوڂ يٹ ٳٓفڃطٹ ٞٳْفڃعٶـا ٳٚيځـا قٳـسٶٸا ڇإيځٸـا َٳـا غٳـا٤ٳ ايًځٸـ٘ٴ).
(إمنا أْا َبًغ) .فًِ ٜٗادٕ أٜ ٚتٓاشٍ أٜ ٚداز ٟأسدا عً ٢سطاإ د .ٜ٘ٓعؿاَ ٞيف
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َٛاقف٘ أشا ٤ايهفس ٚايػسى .نـإ بإَهاْـ٘ َٗادْـ ١قـسٜؼَٚ ،طـاَٚتِٗ بـد٫
َــٔ تــٛتس ايع٬قــات ٭نجــس َــٔ عػــس ٜٔعاَــا .يهــٔ ارتڀــاإ ايكسآْــ ٞنــإ
ساصــا عٓــدَا زاٚدتـ٘ ْفطــ٘ٚ( :يــ ٫ٛإٔ ثبتٓــاى يكــد نــدت تــسنٔ إيــ ِٗٝغــ٦ٝا
ؿريٶا).
قً ،٬ٝإڇذٶا يډأځ ٳذقڃٓٳاىځ قٹ ٵعفٳ ايڃشٳٝٳا٠ٹ ٳٚقٹ ٵعفٳ ايڃُٳُٳاتٹ ثٴِٻ يځا تٳذٹدٴ ځيوځ عٳًځٝٵٓٳا ٳْ ٹ
ثِ زاج امل٪يف ٜطتدٍ عً ٢ؾش ١زآ ٜ٘بأديـ ١تازغتٝـ ،١فاضتػـٗد بسٚاٜـات ٫
هٓ٘ ادتصّ بؿش ١ؾدٚزٖا َٚڀابكتٗا يًٛاقـع ْٚفـظ ا٭َـسٚ .تكـدّ اذتـدٜح
عٔ ايكُٝـ ١املعسفٝـ ١يًسٚاٜـات بػـهٌ عـاّ ٚايتازغتٝـ ١بػـهٌ خـافٚ .قًـ ٫ :
قُٝــَ ١عسفٝــ ١يًسٚاٜــات بػــهٌ عــاَّ ،ــا مل تجب ـ ؾــش ١ؾــدٚزٖا يف املستبــ١
ا٭ٚىل .فكد تهـ ٕٛايسٚاٜـَٛ ١قـٛع ،١خاؾـَ ١ـع ٚدـٛد دٚا ڈي يًٛقـع ٚايهـرإ
ٚايــدع يف تــساخ املطــًُي َٓــر فذــس اٱضــٖٓٚ .ّ٬ــاى َــٔ ٜطــع ٢يتػــ ٜ٘ٛضــري٠
ايسضــٚ ،ٍٛايعبــح بأسهــاّ ايػــسٜعٚ ،١اذتــط َــٔ قُٝــ ١ايــد ٜٔادتدٜــدٖٚ ،ــرا
ثابـ تازغتٝـاٚ ،عـدد ايهتـب املعادٜـ ٫ ١تعـد  ٫ٚحتؿـ .٢فايسٚاٜـَ ١ـا مل تؿــٌ
سد ايتـٛاتس  ٫هـٔ ادتـصّ بؿـدٚزٖاٖٚ ،ـرا َطـتش .ٌٝفايغايبٝـ ١املڀًكـَ ١ـٔ
ايسٚاٜات ايدٚ ١ٜٝٓايتازغتٝـ ١أخبـاز آسـاد .أغًبٗـا قـعٝفٚ ،أضـاْٝدٖا َسضـً ١أٚ
َكڀٛعـ .١فهٝـف ْڀُـ ٔ٦بؿـدٚزٖا ْٚطـتدٍ بٗــا عًـ ٢ؾـش ١أزآ٥ـا ٖٚـ ٞبٗــرٙ
ايدزدــَ ١ــٔ عــدّ ايٛثاقــ١؟ .إقــاف ١إىل إٔ ٖــر ٙايسٚاٜــات تعــاَْ ٞــٔ اقــڀساإ
َكاَٗٓٝا إىل دزد ١ايتكازإ ٚايتكايع ،فهٝف ْسدٸ أسدُٖا عً ٢اٯخـس َـع
عدّ ٚدٛد قـسا ٔ٥سايٝـَٚ ١كايٝـ١؟ ثـِ نٝـف ٜعتُـد َؿـادز تازغتٝـ ١دْٚـ بعـد
َ٦ــات ايطــٓيٚ ،بعــد إٔ أثكًــٗا ايٛقــع ٚايتصٜٚــس ٚايتشسٜــف؟ .ثــِ ملــاذا ٜطــتدٍ
بايسٚاٜات املٜ٪د ٌُٜٗٚ ٠املعازق .١أيٝط ٖر ٙاْتكا ١ٝ٥شتً ١بـاملٓٗر املٛقـٛعٞ؟
فايسٚاٜات ايف ازتهص هلا ٖٓاى َا ٜعازقٗاٚ .ايجاب تازغتٝا إٔ قسٜؼ عسق
عً ٢ستُد املڂًوٚ ،قاٍ قٛيت٘ ايػٗري ٠يعُ٘ أب ٞيايبٜ" :ا عِٚ ،ا

يـٚ ٛقـعٛا

ايػُظ يف ٚ ، ٝايكُس يف ٜطاز ٟعً ٢إٔ أتسى ٖرا ا٭َس ستٗ ٜ ٢ـس ٙا ،
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أ ٚأًٖـو فٝــَ٘ ،ــا تسنتـ٘"ٖٚ .ــرا املٛقــف تٜ٪ــدَٛ ٙاقـف أخــسٚ ٣آٜــات ايهتــاإ
ايهــس .ِٜفًُــاذا مل ٜطــتغٌ ايفسؾــٜٚ ١تفــاٚ

َعٗــِ ســ ٍٛايطــًڀ ،١ثــِ ٜفــس

آزاَٚ ٙ٤تبٓٝاتٜ٘ٚ ،باغس مبػسٚع٘ ايٓٗكٟٛ؟.
ثِ ي ٛمل ٜهٔ ستُد ْبٝا ،فٌٗ ٜعكٌ إٔ ٜتً ٛؾاسب املػسٚي ايبػس ٟآٜات
تػ ٞبتٛب ،٘ ٝفٝشط َٔ َهاْت٘ ٖٛٚ ،بأَظ اذتاد ١٭ٕ ٜبد ٚنبريا عُ٬قا
ض ايڃ ځأقځاٚڇٌٜڇ يځ ځأخٳـرٵْٳا َٹٓٵـ٘ٴ بٹـايڃٝٳُٹيڇ ثٴـِٻ يځكځڀځعٵٓٳـا
يف ْ س أتباع٘؟ ( :ٳٚيځٛٵ تٳكځٛٻٍٳ عٳًځٝٵٓٳا بٳعٵ ٳ
و يٹـ ٳِ ځأذٹْـ ٳ ځيٗٴـِٵ)،
دصڇٜٔٳ) ( ،ٳعفځـا ايځًٸـ ٴ٘ عٳٓـ ځ
س ٺد ٳع ٵٓ ٴ٘ سٳـا ٹ
ٹَٓٵ٘ٴ ايڃٛٳتٹيٳ ځفُٳا َٹٓهڂِ ٿَ ٵٔ ځأ ٳ
(ٚٳإڇذٵ تٳكڂــٍٛٴ يٹًډ ـرٹ ٟأځْٵعٳ ـِٳ ايًډ ـ٘ٴ عٳًځٝٵ ـ٘ٹ ٚٳأځْٵعٳُٵ ـ ٳ عٳًځٝٵ ـ٘ٹ ځأَٵطٹ ـوڃ عٳًځٝٵ ـوځ ٳش ٵٚدٳ ـوځ ٚٳاتٻ ـلڇ ايًډ ـ٘ٳ
طوځ َٳـا ايًډـ٘ٴ َٴبٵدٹٜـ٘ٹ ٚٳتٳ ٵػٳـ ٢ايٓٻـاعٳ ٚٳايًډـ٘ٴ ځأسٳـلټ أځٕ تٳ ٵػٳـاٙٴ) .نٝـف
ٚٳتٴ ٵفٹ ٞفٹ ٞٳْفڃ ٹ
غتٝٸب آَاهلِ باْكڀاي ايٛسٜٚ ،ٞبك ٢مبٛقف  ٫عتطد عً٘ٝ؟.
ا

ستُد مل ـازع تصٜٚـس ايـٛعٚ ،ٞمل ٜـدي ايسبٛبٝـ ١أ ٚأْـ٘ ابـٔ ا

أ ٚسًـٍٛ

ف ،٘ٝيرتضٝق َهاْت٘ ا٫دتُاعٚ ١ٝايطٝاضٚ ،١ٝأؾس أْ٘ عبـد ا

ٚزضـٛي٘.

ٚمل ٜت ـٌٳ عــٔ ؾــف ١ايعبٛدٜــ١

تعــاىل يــ ٍٛسٝاتــ٘ ،ستــ ٢اقــرتٕ بٗــا اصــ٘ يف

ايؿ" :٠٬أغٗد إٔ ستُدا عبدٚ ٙزضٛي٘" .بُٓٝا ؾاسب املػسٚي ايطٝاضـًَ ٞـ٤ٞ
بايٓسدطــٚ ١ٝايتعــايٚ ٞســب ايطــًڀٚ ١ا٫ضــت٦جاز بٗــاٜ ٫ .هــف عــٔ تصٜٚــس ايــٛعٞ
ٚتك  ِٝايرات .يهٔ ايغسٜب إٔ ايسؾايف زغِ ٚقـٛج ا٭َـس ٜؿـس بـإٔ ستُـدا
عبكس ،ٟؾاسب َػسٚي ضٝاضٜٗ ،ٞدف إىل تهسٜظ ضًڀ ١قسٜؼ ٚايعسإ َٔ
بعـدِٖٚ ،قــد انتفـ ٢سًــٛد ذنـس ٙعٓــدَا أقـاف يػـٗاد ٠ايؿـ" :٠٬أغــٗد إٔ
ستُدا عبدٚ ٙزضٛي٘"ٚ ،يٰذإ ايـرٜ ٟسفـع نـٌ ٜـ ّٛمخـظ َـساتٚ" :أغـٗد إٔ
ستُدا زض ٍٛا " .فٝعتكد إٔ ايكك ١ٝشت ط هلاٚ ،تطري قُٔ خڀ ١ستُد يف
َػسٚع٘ ايٓٗك.ٟٛ
إٕ َــا ٜكٛيــ٘ امل٪يــف زتــسد تهٗٓــات ٚتفطــريات غ ؿــ ١ٝتــأت ٞيف ضــٝام
ا٫ضتد ٍ٫عً ٢ؾش ْ ١سٜتـ٘ يف ْبـ ٠ٛستُـد .فٗـ ٛزدـٌ ٖـادف يف نتابـ٘ ،يـرا
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نإ اْتكاٝ٥ا زغِ َٛقف٘ ايطًيب َٔ ايتازٜق نُا تكدّٚ .اعتُـد أخبـاز آسـاد ٫
دي ٌٝي٘ عً ٢ؾش ١ؾدٚزٖا ،ضٚ ٣ٛدٛدٖا يف بعض املؿادز ايتازغتٝـ ١ايـف م
تدٜٗٓٚا بعد ايبعج ١بفرت ٠ي ١ًٜٛددا .فٜٗ ٛعًِ دٝدا بكُٝتٗا اذتكٝكٚ ١ٝقـد ؾـسج
َفؿ ٬بريو ،يهٓ٘ ضتدٍ بٗا ٚاضتػٗد بٗا ،يتفطري َكاؾد ايـٓيب ْٚؿـٛف
ايهتاإ ايهسٖٚ .ِٜرا ْكڀ ١قعف قاتً ٫ ،١هٔ ايتٗاَ ٕٚعٗا.
ٚأَا عـٔ ايكـ سإٓ ،ايٛثٝكـ ١املعتُـدَ ٠ـٔ قبـٌ ادتُٝـع ،فـٜٛ ٬دـد َـا ٪ٜنـد
تهسٜظ ايسضـ ٍٛ٭ ٟضـًڀ ١ضٝاضـٚ .١ٝمل ٜسفـع ايـٓيب يف ايطـًِ ٚاذتـسإ ضـ٣ٛ
زا ٫" ١ٜإي٘ إ ٫ا "ٚ .قد أٌُٖ ايهتاإ ايهـس ِٜاذتـدٜح عـٔ عؿٳـبٳ ٞاذتٝـا،٠
ٚمل ٜتڀسم يًطٝاضٚ ١ا٫قتؿاد ضَ ٣ٛباد ٨عاَـٚ .١مل ٜتشـدخ ؾـساس ١عـٔ أٟ
َػسٚي ضٝاضـ ْ ٫ ،ٞسٜـ ْ ٫ٚ ،١اَـاَ ٫ٚ ،بـدأ يف ارت٬فـَٚ .١ـات ايـٓيب ٚمل
ٜٛف ٭سد َٔ بعدٖٚ .ٙرا َتفل عً َٔ ٘ٝقبٌ ادتُٝعٚ .يف سٝات٘ ٚاؾـٌ اذتـسإ
ٚمل ٜسنٔ يًتفاٚ

عً ٢ايطًڀَ ١ڀًكاٚ .زفع غعازا ٚاسدا ( :ٳٚقځاتٹًڂٖٛٴِٵ سٳتٻ ٢يځـا

ؿريٷ).
تٳهڂٕٛٳ فٹتٵ ٳٓ١څ ٚٳٜٳهڂٕٛٳ ايدٿٜٔٴ نڂًڊ٘ٴ يٹًډ٘ٹ فځإڇٕڇ اْتٳٗٳٛٵا فځإڇٕٻ ايًډ٘ٳ بٹُٳا ٜٳعٵُٳًڂٕٛٳ ٳب ٹ
ٖر ٙأض َٔ ١ً٦سل ايباسح إٔ ٜڀسسٗا ملعسف ١اذتكٝكٚ ١يـٝظ حتٝـصا يڀـسف
د ٕٚغــري .ٙفٗــَ ٛڀايــب بأديــ ١تجبــ َــدٸعاَٚ ،ٙــٔ سكٓــا ْكــدٖا ٚرشٝؿــٗا،
َٚعازقتٗا بأدي ١أخسٚ .٣ايفسق ١ٝايف اعتُدٖا َعسٚف ايسؾايف تهػف عـٔ
خًفٝت٘ ايكَٝٛـٖٚ ،١ـرا ٚاقـ يف نتابـ٘ ،فا٫ضـ ّ٬يف ْ ـسَ ٙهـسٸع رتدَـ١
ايكَٝٛـــ ١ايعسبٝـــ ١يع ُتٗـــا بـــي ايكَٝٛـــات ا٭خـــس .٣غـــري إٔ فسقـــٝت٘ اقـــڀست٘
يتفطريات خاي ١٦تتٓاقض َع آٜات ايهتاإ ،فهٝف ٜهـ ٕٛعبكسٜـا ،ذنٝـا،
ٜ ٖٛٚتٓاقض َع نتاب٘؟ ٚنٝف ٜفطس ايسؾايف َٛقف ايـٓيب ايهـسَ ِٜـٔ غـري
ايعسإ؟ ٚنٝف ٜكدّ ضًُإ ايفازضٜٚ ،ٞك ٍٛف :٘ٝضًُإ َٓا أٌٖ ايب ٝ؟ َٚاذا
عٔ بٚ ،ٍ٬ؾٗٝب ٚعُاز ٚباق ٞايؿشاب َٔ ١غري ايعسإ؟ .بُٓٝا ْصٍ قسإٓ عـل
عُ٘ أب ٞهلبٚ .سازإ قٚ َ٘ٛعػريت٘ ا٭قسبي .نـٌ ٖـرا ٜ ٫طـتكَ ِٝـع فسقـ١ٝ
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ؾــاسب ايهتــاإَٚ .ــا اضتػــٗد بــ٘ َــٔ زٚاٜــات  ٫هــٔ ايسنــ ٕٛهلــا ،عًــ٢
ؾــشتٗا ،مبعــصٍ عــٔ ظسفٗــا ٚقساٗٓ٥ــا اذتايٝــٚ ١املكاَٝــٜٛ ٫ٚ .١دــد َــا

فــس

٪ٜند إزاد ٠ايٓيب ادتد( ١ٜيف ايػٛاٖد ايتازغت ١ٝايف ذنسٖـا امل٪يـف) ،فسمبـا
ناْ أقٛاي٘ تهتٝها ٫ضتدزاز قسٜؼٚ ،تػذٝعِٗ فذا ٤بهٜٓ ّ٬طـذِ َـع
َراقِٗ ٚتٛدٗاتِٜٗ ٫ٚ ،كس بايد ٜٔاذتٓٝف َٚباد٥ـ٘ ٚقُٝـ٘ .قـسٜؼ املطـه١ْٛ
بايع ُٚ ،١املًوٚ ،ايطًڀٚ ،١ايته ٚايعٓذٗ.١ٝ
فآٜات ايهتاإ اذته ِٝختً َٔ ٛأ ٟتٛد٘ ضًڀ ٟٛيًسضـٜٛ ٫ٚ ،ٍٛدـد َـا
ٜػ ٞبريو فك ٬عٔ ايتؿسٚ . ٜيـ ٛنـإ ٜكؿـد ايطـًڀ ١سكٝكـ ،١يعبـأ قـسٜؼ
بطــٗٛي ،١يهــٔ َڀايبــ٘ دٜٝٓــ ،١تــستبط بعكٝــد ٠ايتٛسٝــدٚ ،ايت ًــ ٞعــٔ عكٝــد٠
ايػـــسى ٚعبـــاد ٠ا٭ؾـــٓاّ .فـــسفض ستـــَٗ ٢ادْـــَ ١ـــٔ قـــايٛاَ( :ـــا ْٳعٵبٴــ ٴدٖٴِٵ  -أٟ
ا٭ؾٓاّ  -ڇإيډا يٹٝٴكځسٿبٴْٛٳا ڇإيځ ٢ايًډ٘ٹ ٴش ڃيفځ.)٢
مث ١سكٝك :١إٕ َا تكدّ ٜٓ ٫ف ٞايبعد ايطٝاض ٞيٲض ّ٬ندٜ ٜٔڀُ يبٓـا٤
زتتُــع َغــاٜس يف قُٝــ٘ َٚباد٥ــٜ٘ ،ستهــص عًــ ٢قاعــد ٠دٜٝٓــ .١يهــٔ ايكــسإٓ مل
ٜفــس

عًــ ٢املطــًُي تهًٝفــا غــسعٝا بإقاَــ ١دٚيــ ١دٜٝٓــ ٫ٚ .١تٛدــد زنــا٥ص

أضاضــ ١ٝيٓ سٜــ ١إضــ - ١َٝ٬ضٝاضــ ،١ٝأَ ٚعــامل ْ ــاّ سهــِٚ .نــٌ َــا َٛدــٛد
َبـــادٚ ٨قـــ ِٝهـــٔ ا٫زتهـــاش هلـــا يف َطـــاز ايطٝاضـــٚ ١ايطـــًڀٜ ،١طـــتڀٝع
املطـًُ ٕٛا٫زتهـاش هلـا يف تػـٝٝد دٚيــتِٗ ٫ ،نٛادـب دٜـ ٚتهًٝـف غــسعٞ
 ٜز إباس ١ايدَا ٤٭دًٗا .ايدٚي ١قسٚز ٠ادتُاعٚ ١ٝيٝط دٜٝٓـٚ ،١دٚيـ ١ايسضـٍٛ
يف املدٜٓــ ١دــا٤ت ْتٝذــ ١يتڀــٛز اجملتُــع املــدْٚ ،ٞقــسٚزات تٓ ُٝــ٘ ٚقٝادتــ٘.
فايدٚي ١يٝط َكؿٛد ٠وُد ايـٓيب ،بـٌ فسقـتٗا ظـسٚف ادتُاعٝـٚ ١تٓ ُٝٝـ.١
فهٝف اضتٓتر َعسٚف ايسؾايف زآ ٜ٘بػإٔ دع ٠ٛايٓيب َٔ بكـع ١زٚاٜـات ْكًـ
تؿــسعتات يًسضــ ٍٛيف َٓاضــبات ْ ٫عــسف غــ٦ٝا عــٔ ظسٚفٗــا ٚقساٗٓ٥ــا اذتايٝــ١
ٚاملكاي١ٝ؟ .نإ ٜٓبغ ٞي٘ ا٫ضتػـٗاد بايهتـاإ نُدْٚـ ١تازغتٝـ ١زتُـع عًٗٝـا
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َٔ قبٌ املطًُي ٚغريِٖٚ ،ضٝطعف٘ ايتأ ٌٜٚنُا أضعف اٱض ّ٬ايطٝاضـ ٞيف
تأٜٚــٌ سصَــ ١آٜــات ي٬ضــتد ٍ٫عًــٚ ٢دــٛإ قٝــاّ دٚيــ ١دٜٝٓــ ،١تكــ ِٝايػــسٜع،١
ٚحتهِ باضـِ اٱيـ٘ .يهٓـ٘ ٜعًـِ دٝـدا  ٫تٛدـد ْؿـٛف ؾـسعت ١فًذـأ بايفعـٌ
يتفطري اٯٜات بػهٌ غتدّ ٖدف٘ نُا ضٓس٫ ٣سكا.
مثـ ١مبـاذا ٜفطــس َعـسٚف ايسؾــايف فػـٌ املػـسٚي ايطٝاضــ ٞايـدَٓ ٜــر إٔ
فؿــٌ َعاٜٚــ ١ايطــًڀ ١ايطٝاضـ ١ٝعــٔ ايطــًڀ ١ايدٜٝٓــ١؟ َٚــا ٖــ ٛضــس بكــا ٤ايــدٜٔ
ٚسٜٛٝت٘ إذا نإ َتكَٛا بايطٝاض١؟ إٜ ٫دٍ عً ٢عدّ ٚدٛد َكَٛـات أضاضـ،١ٝ
ٚإٕ املباد ٨ايكسآْ ١ٝأيس أخ٬ق ١ٝيكبط أدا ٤ايطًڀ ،١ن ٞتغـادز َـٓٗر ايعـدٍ
ٚاذتل؟.
ايؿش ٝإٔ ايطٝاض ١قد تٛظف ايد ٜٔيؿاط أٖـدافٗاٚ ،أَـا ايـد ٜٔفٝبكـ٢
د ٜٓا ضـٛاٚ ٤ظـف ايطٝاضـ ١يرتضـٝق ٚدـٛد ٙأّ ٫؟ٖٓٚ .ـاى أدٜـإ عدٜـدَ ٠ـا شايـ
سٝــٚ ١هلــا أتباعٗــا ،أضــ ٠ٛبا٭دٜــإ ايج٬ثــٚ ١مل تًذــأ َٜٛــا يًطٝاضــٚ ١مل تبػــس
مبػسٚي ْٗك .ٟٛفجُ ١عاٌَ َػرتى بي مجٝع ا٭دٜإ ٖٛ ،ضس خًٛدٖا ٚبكاٗ٥ا
ٚد َٛتٗا  ٚـددٖاٚ ،اٱضـَٗٓ ّ٬ـاٖٚ .ـرا ٜسفكـ٘ ايسؾـايف زغـِ ٚقـٛس٘ بـٌ
بداٖت٘.
ايـــدَ ٜٔػـــسٚي زٚســـ ٞأضاضـــاٖ ،دفـــ٘ حتسٜـــس ٚعـــ ٞاٱْطـــإ َـــٔ عبٛدٜـــ١
ا٭ؾٓاّٚ ،تهسٜظ نساَ ١اٱْطإٚ ،ضـٝاد ٠ايعـدٍ ٚاٱْؿـافٚ ،إغـاع ١قـِٝ
اوبٚ ١اي٥ٛاّ ٚايط َٔ ،ّ٬أدٌ زتتُع فاقٌٜ ،سبط ايفسد سايك٘ يتعُٝل زٚج
ايتكٚ ٣ٛارتٛف َٔ ا

يف تعاًَ٘ َع ايٓاع .نُا دـا ٤اٱضـ ّ٬يٝشـسز اجملتُـع

ايعسب َٔ ٞق ِٝايبداٚ ٠ٚادتاًٖ ،١ٝأ ٟايكـ ِٝايٲْطـاْ ١ٝايـف تكـڀٗد ايڀبكـات
املطتكعفٚ ١املسأٖٚ .٠را َا تدٍ عًْ ٘ٝؿٛؾ٘ ٚضًٛى ايٓيب ٚؾشابت٘.
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اشتػاالت اليص الكزآىي
تك ـدٸّ إٔ ادتُٝــع اعــرتف مبغــاٜسٚ ٠تعــايٚ ٞغسا٥بٝــ ١ايكــسإٓٚ ،قدزتــ٘ عًــ٢
ايتشد ٟيف سكٝكتـ٘ٚ ،بساعتـ٘ يف زبـط اٱْطـإ بـايَ٬عكٚ ،ٍٛاْػـداد ٙيًغٝـب،
ٚتعب٦تــ٘ زٚسٝــا ْٚفطــٝاٚ .قــد تفـسٸد سؿا٥ؿــ٘ َٓــر عؿــس ايــٛس ،ٞممــا ٪ٜنــد
تفٛقــ٘ ٚؾــدم ْطــبت٘ يًــٛسٖٚ .ٞــرْ ٙتٝذــَُٗ ١ــ ،١تط ـاعد عًــْ ٢كــد أفهــاز
ايهتاإ اير ٟضتـٔ بؿـددَُٗ ،ٙـا نـإ سذـِ امل٬س ـات ايـف تطـذٌ قـد.ٙ
فكد ْتفل أ ٚطتتًف سٛهلـاٚ ،فكـا ملٓٗذٓـا يف قـسا ٠٤ايـٓـٚ ،أدٚاتٓـا املعسفٝـ ١يف
فِٗ َكاؾدٚ ٙغاٜات٘ .امل٪يف ٜٓ ٫هس ع َُ ١ا دا ٤ب٘ ستُـدَٓٚ ،ـر ايؿـفش١
ا٭ٚىل زاج ٜػــٝد بــ٘ بكــ ،٠ٛيهٓــ٘ ٜسَــ ٢بٓكــد ٙضــًب قدضــٝت٘ ٚتهــرٜب ْطــبت٘
يًٛسٖٚ .ٞرا ٜ ٫تشكل ي٘ َع اعرتاف٘ ٚيـ ٛقـُٓٝا بأْـ٘ نتـاإ شتتًـفٚ .قـد َـس
اذتـــدٜح عـــٔ يبٝعـــ ١حتـــد ٟايكـــسإٓٚ ،قًٓـــا إْـــ٘ ٜتشـــد ٣عكٝكتـــ٘ َٚغاٜستـــ٘
ٚغسا٥بٝتــ٘ٚ ،يــٝظ يف تفؿــ٬ٝت٘ٚ .بٓٝــا سكٝكــ ١سف ــ٘ يف آٜــ( :١إڇْٳٸــا ْٳشٵ ـٔٴ ْٳ ٸصٳيڃٓٳــا
ايرٹٸنڃسٳ ٚٳإڇْٳٸا يځ٘ٴ يځشٳافٹ ڂٕٛٳ).
ٚاتك أٜكا قعف أديت٘ ايف اضـتدٍ بٗـا عًـ ٢ؾـش ١زأٜـ٘ ،سٝـح ٜـس ٣إٔ
َػــسٚي ستُــد يــٝظ دٜٝٓــا ستكــا بــٌ دٜـ ضٝاضــ ٞادتُــاعٜ ٞــسَ ّٚــٔ خ٬يــ٘
اســداخ ْٗكــٚ .١بايتــاي ٞحتكــل ايبعــد ايــد ٜأّ مل ٜتشكــل يــٝظ َُٗــاَ ،ــا بــسج
ايدٚ ٜٔضٚ ١ًٝغا ١ٜيتشكٝل تًو ايٓٗك .١بريو ْفْ ٢طب ١ايكسإٓ يًٛسٚ ،ٞاعت ٙ
َٓذصا بػسٜا ،نتبـ٘ ستُـد هلـر ٙايغاٜـ .١بـٌ ٚأْهـس دـٖٛس ايعكٝـد ٠اٱضـ١َٝ٬
نُا ضٝأت .ٞيهٔ اتك مل ٜتُهٔ ْفْ ٞطـب ١ايهتـاإ يًـٛسٚ ،ٞمل ٜطـتڀع
إثبات ؾـش ١فُٗـ٘ يًـدع ٠ٛاوُدٜـ .١فكـد ت٬غـ سكـاز ٠املطـًُي بعـد ايكـسٕ
ايسابــع اهلذــسٚ ٟبكــ ٞاٱضــ ّ٬جــٌ ٖٜٛــ ١املطــًُيٜ ،تفــاعًَ ٕٛعــٜ٘ٚ ،ــدافعٕٛ
عًٜٓ٘ٚ .تصَ ٕٛبأسهاَ٘ ٚعبادات٘ ٚيْ ٛطبٝا .فًُاذا مل ٜٓڀفَ ٧ع اْٗٝازٖا؟
غري إٔ امل٪يف مل ٜهتف بػٛاٖد تأزغت ١ٝنأدي ١عً ٢ؾش ١زأٜـ٘ ،بـٌ زاج
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ٜطتعي بتفطري اٯٜاتٚ ،تكد ِٜفًطف ١ددٜد ٠يـبعض ا٭سهـاّ ايػـسع ١ٝختـدّ
فسقٝت٘ .إ ٫أْٗا زتسد ٚدٗـ ْ ١ـس خاؾـ ١بـ٘ مل تـس ٳم ملطـت ٣ٛايـدي ٌٝاملعـاز ،
هـــٔ ْككـــٗا يف قـــ ٤ٛضـــٝام اٯٜـــات ايكسآْٝـــ ١ا٭خـــس .٣فُـــج :٬اضتػـــٗد
بـ"ادتص "١ٜدي ٬ٝعً ٢ؾش ١فسقٝت٘ ايف  ًٜٸؿٗا قٛي٘( :إٕ ايغا ١ٜايف ٜسَ ٢هلـا
ستُــد َــٔ ايــدع ٠ٛإىل ا

أَ ٚــٔ ايٓبــ ٠ٛيٝطـ بدٜٝٓــ ١ستكــ ،١بــدي ٌٝأْــ٘ قبــٌ

ادتصَ ١ٜـٔ غـري ايعـسإ َـٔ أٖـٌ ايهتـاإ ٚاجملـٛع ،إذ  ٫زٜـب إٔ أخـر ادتصٜـ١
َــِٓٗ ٚتــسنِٗ عًــَ ٢ــا ٖــِ عًٝــ٘ َــٔ ايهفــس ٚايكــٜٓ ٍ٬ــايف أْــ٘ مل ٜسضــٌ إ٫
يدع ٠ٛايٓاع ناف ١إىل ايتٛسٝد .أ ٟعباد ٠ا

ٚسد ٫ ٙغسٜو ي٘).

َـٔ ســل ادتُٝــع ْكــد ايكــسإٓ ،خاؾــَ ١ــٔ ٜعتكــد أْــ٘ َٓذــص بػــسٚ ،ٟيطـ
بؿــدد َؿــادز ٠زأ ٟامل٪يــف ،بــٌ ٜٓبغــ ٞايتشًــ ٞباملٛقــٛع ١ٝيف حتــس ٟؾــدق١ٝ
اضتد ٫٫ت٘ٚ .قد بٓٝـ يف سًكـ ١ضـابك ١بعـض ثغـسات َٓٗذـ٘ ايٓكـد ،ٟايـف َٓٗـا
ضڀ ٠ٛقبًٝات٘ عً ٢ايبشحَٚ .ا شاي تًو ا٭سهاّ ادتاٖص ٠تفس

ْفطـٗا ٖٚـٛ

عتــانِ ْؿــٛف ايهتــاإ ايهــس .ِٜفكــ ٬عــٔ اْتكاٝ٥تــ٘ يف اعتُــاد ايسٚاٜــات
ايتازغت .١ٝامل٪يف اْڀًل َٔ فسقَ ١ٝطـبك ١زاج ٜعٝـد بٗـا قـساٚ ٠٤فٗـِ ايٓؿـٛف
ايكسآْٚ ،١ٝعتػد هلا غٛاٖد تازغتٖٚ ،١ٝرا خ٬ف ايتذسد ٚاملٛقٛع .١ٝفٓتٝذـ١
ايبشح َكسزَ ٠طبكا ،بٗا ٜعٝد قسا ٠٤ايهتاإ ايهسٚ ،ِٜمل تـأت ْتٝذـ ١عـح
ٚدزاضٚ ١اضتكؿا ،٤نُا َٖ ٛكتك ٢املٓاٖر ايعًُ .١ٝمبعٓ ٢آخس ،ايسدٌ ٜتب
فهس ،٠٭ ٟضبب نإٜ ،بشح هلـا عـٔ أديـ ،١فتـازٜ ٠طـتعي بايطـريٚ ٠ايتـازٜق
مبــٓٗر اْتكــاٚ ،ٞ٥أخــسًٜ ٣ــٛذ بايتأٜٚــٌ ٚا٫بتعــاد عــٔ املكاؾــد اذتكٝكٝــ ١يًــٓـ
ايكسآْٖٚ .ٞـرا أضـًٛإ خـايٜٓ ،٧ـأ ٣بـ٘ عـٔ املٛقـٛعٜٚ ،١ٝفكـد ايبشـح قُٝتـ٘
ايعًُٜٚ .١ٝؿب نتاب٘ نتابا أٜـدٜٛيٛدٝا ،بكؿـد ايڀعـٔ بايـد ٜٔبغڀـا ٤مجٝـٌ
اصـــ٘ ايٓٗكـــ ١ايعسبٝـــ ١ايهـ ـ  ،ٟنُـــا ٜعـ ـ  .يـــرا ٜ ٫ـــرتدد بتبٓـــ ٢ايفهـــس
ا٫ضتػساقٚ ٞآزا ٘٥عٔ اٱضٚ ّ٬ستُد ايٓيب.
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إٕ اضتػٗاد ٙمبجاٍ ادتص ١ٜمل ٜهـٔ َٛفكـا ٭ْٗـا غـري َٓكڀعـ ١عـٔ ضـٝاقٗا
ايتازغتٚ .ٞيٝط سهُا ابتداٝ٥ا خـ ب٘ أٌٖ ايهتاإ .بٌ مث ١أضباإ فسقـ
ادتص ،١ٜتٓتف ٞباْتفاٗ٥ا .ادتص ١ٜقسٜبَ ١اي ١ٝفسقٗا ايكـسإٓ عًـ ٢خؿـٛف َـٔ
أؾسٸ عً ٢ستازب ١ايسضايٚ ١ايسض َٔ ٍٛأٌٖ ايهتاإٚ ،يٝط قسٜبَ ١ڀًك ١يف
نٌ شَـإ َٚهـإ فـ ٬تػـٌُ غريٖـِ .بـٌ أنجـس َـٔ ذيـو ،مل تفـس
بد ٫عٔ ءاٜتِٗ ٚعدّ

ادتصٜـ١

ٓٝدِٖ قُٔ دٛٝؽ املطـًُي ،نُـا ذٖـب إىل ذيـو

نٌ َٔ عذص عٔ فِٗ َكاؾدٖاٚ ،مجٝع فكٗا ٤ايطًڀ ١يػسعٓ ١اضتٝفاٗ٥ا.
ادتص ١ٜقسٜب ١تأدٜب٪َ ١ٝقت ،١فسقتٗا ظسٚف اذتسإ آْـراى ،فٓٝبغـ ٞفٗـِ
َ٬بطاتٗا ايتازغت ١ٝيف ق ٤ٛضٝام ا٭سداخ ٚثٛاب ايكسإٓ ،ايرٜ ٟفطٸـس بعكـ٘
بعكاٚ ،فكا يٓطل آٜات٘ َٓٚڀك٘ ايداخً ٞايكا ِ٥بسد املتػابٗات إىل اوهِ َٔ
آٜاتــ٘ .بــٌ ظتــب قــسا ٠٤ن ـٌ قكــ ١ٝقسآْٝــ ١يف ضــٝاقٗا ايت ـازغتٚ ،ٞإ ٫ضتؿــب
ا٭سهاّ ايػسع ١ٝفٛقـ ٢نُـا ٖـ ٞاٯٕ .ايفكٗـا ٤قايبـ ١إَ ٫ـا ْـدز ٜ ٫عتٓـٕٛ
بتازٜق اذتهِٜ ٫ٚ ،تشس ٕٚفًطفت٘ ،يرا تك ُ ا٭سهاّ ايػسعٚ ،١ٝغـدت
ضٝايا دتًد ايٓاع ٚقُعِٗ يف إي٬قاتٗا ٚتعُُٝاتٗا ٚضعتٗاٚ .بات املتدٜ ٜٔتعجٸس
بي ايعٓف ٚارتسافـٜ ٫ ،١عـسف نٝـف ٜطـرتد ذاتـ٘ ٚسٝجٝتـَ٘ .غُـٛز يف َطـتٓكع
ايعبٛدٚ ١ٜعتطب أْ٘ حتسز َٔ زبك ١ا٭ٚثإ.
َا تكدّ عٔ ادتص ١ٜيٝظ دفاعا  ٫ٚت ٜسا يًكسإٓ ٚاٱض ،ّ٬بٌ ٖـَٗٓ ٞذٝـ١
فِٗ ايٓـ ،أْ ٟـ نإٚ ،ايٓـ ايكسآَْٗٓ ٞا .فأسـد َػـانٌ ايفٗـِ ايـدٜ
ٖــٞ

سٜــد ايــٓـ ايكسآْــَ ٞــٔ تازغتٝتــ٘ٚ ،ايتعاَــٌ َباغــسَ ٠ــع ظــاٖس ٙدٕٚ

ايسدــٛي يطــٝام اٯٜــٚ ١اي ــسٚف ٚايكــسا ٔ٥اوٝڀــ ١بٗــاٖٚ .ــرا ٜفكــد ايٓؿــٛف
َسْٚتٗاٚ ،قابًٝتٗا عً ٢ايتذدٜد ٚفكا يكسٚزات اٱْطإ ٚاجملتُع.
نٌ ْـ قسآْٜ ٞػتغٌ يف د٫يت٘ قـُٔ ضـٝاق٘ ايتـازغتٚ ٞيف إيـاز زنـا٥ص
ايهتاإ َٚكاؾدٚ ٙغاٜات٘ٚ .ادتص ١ٜيٝط سهُا َڀًكا يٝطـتدٍ بـ٘ ايسؾـايف
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يتعصٜــص فسقــٝت٘ ســ ٍٛاهلــدف ا٭ضــاع َــٔ ايــدع ٠ٛاوُدٜــ .١بــٌ ٖــ ٞسهــِ
اضتجٓاَ ،ٞ٥كٝد مبٛقف اٱضَ ّ٬ـٔ اٯخـسٖٚ .ـَٛ ٛقـف ٚاقـ ؾـس ٜيف عـدد
نبري َٔ آٜات ايتطاَ ٚايسءٚ ١ايعف ٛايف تبك ٢ثٛابـ قسآْٝـ ١تفـس

ْفطـٗا

َُٗــا ســا ٍٚا٫يتفــاف عًــ ٢فعًٝتٗــا ايكــا ًٕٛ٥بايٓطــق ،املٛيعــ ٕٛبطــفو ايــدَا،٤
 َِٗٓٚايتهفري ٕٜٛاير ٜٔأًٖهـٛا اذتـسخ ٚايٓطـٌ بطـبب اؾـسازِٖ عًـْ ٢طـق
نٌ َا ضبل آ ١ٜايطٝف ايف َس تفؿ ٌٝاذتدٜح عٓٗا يف اذتًكٖ َٔ )95( ١ـرا
اذتٛاز.
إٕ أ ٍٚخڀأ ٚقع ف ٘ٝامل٪يف خ ٍ٬اضتد٫ي٘ ،أ ٚنإ ٜكؿد ،ٙسُٓٝا فطٸس
َساد ايكسإٓ َـٔ "دعـ ٠ٛايٓـاع نافـ ١إىل ايتٛسٝـد" بإزغـاّ ايٓـاع عًـ ٢اٱضـّ٬
عٓ .٠ٛفطاٚم بي ايدعٚ ٠ٛاٱزغاّٖٚ ،را ٜتعاز

َع ؾس ٜاٯ ١ٜايهس  ١ايف

قٝٸدت ايٓيب يف دعٛت٘ يًٓاع ناف ١بإٔ ٜه ٕٛبػريا ْٚرٜسا ( :ٳَٚٳـا أځزٵضٳـًڃٓٳاىځ ڇإيځٸـا
نځافځٸـ١ڄ يٹٸًٓٳٸــاعڇ ٳبػٹـريٶا ٚٳْٳـرٹٜسٶا ٳٚيځهٹـٔٳٸ أځنڃجٳـسٳ ايٓٳٸــاعڇ يځــا ٜٳعٵًځُٴــٕٛٳ) .فهٝــف اضــتفاد
اٱزغاّ ٚادت عً ٢اٱضٖ َٔ ّ٬ر ٙاٯ١ٜ؟ .فٌٗ ٜفِٗ َٔ اٱْـراز اٱزغـاّٖٚ ،ـٛ
ارتبري بايًغ ١ايعسب١ٝ؟ أّ أزاد ايتُ ٜ٘ٛعً ٢ايكاز ٨يٝؿٌ إىل َسادٙ؟ .نإ ٜٓبغٞ
ي٘ أ ٫ٚإٔ ٜطتدٍ إٔ املساد بايدع ٠ٛخؿٛف اٱزغاّ اير٬ٜ ٟشّ اضـت داّ ايكـ٠ٛ
ٚايعٓف ،ثِ بعد ذيو ٜستٸب عً ٢نَ َ٘٬ا ٜسٜـدٚ .اٯٜـ ١نُـا تكـدّ ٚاقـش ١يف
َفادٖــا  ٫حتتــاز ٭ ٟعٓــا ،٤إٔ ستُــدا َسضــٌ يًٓــاع نافــ ،١بػــريا ْٚــرٜسا،
ٚيٝظ أنجس َٔ ٖٓا.
ثِ إٕ املٛقف َٔ اٯخس امل تًف دٜٝٓا قا ِ٥عً ٢عدّ اٱنسا ٙفؿ ٬عٔ اٱدباز
ٚاٱنسا ٫( :ٙإنسا ٙيف ايد (ٚ .)ٜٔٳٚقڂٌڇ ايڃشٳلټ َٹٔ زٻبٿهڂِٵ فځُٳـٔ غٳـا٤ٳ فځًڃٝٴـ ٵَ٪ٹٔ ٳَٚٳـٔ
هفڂسٵ إڇْٻا أځعٵتٳدٵْٳا يٹً ډايٹُٹيٳ ْٳازٶا ځأسٳارځ بٹٗڇِٵ ضٴسٳا ٹدقڂٗٳا)ٖٚ .را ستـدد أضـاع
غٳا٤ٳ فځًڃٝٳ ڃ
يف ايدع ٫ ٠ٛهٓ٘ اذتٝاد عٓـ٘ ،٭ْٗـا آٜـات ؾـسعتٚ ١اقـش ١فٗـَ ٞـٔ اٯٜـات
اوهُ ١ايف بٗا ْفِٗ ْٚفطٸس اٯٜات املتػابٗات ايف ًٜتبظ فُٗٗـا أ ٚتتعـاز
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َع آٜات أخس .٣نُا إٔ أضًٛإ ايدع ٠ٛايكا ِ٥عًـ ٢اذتهُـٚ ١املٛع ـٚ ،١يـٝظ
اٱزغاّ ،ستدد آخس هلاٜ ،تٓاف ٢ؾساسَ ١ع فِٗ ايهاتب( :ادٵيٴ ڇإيځـ ٢ضٳـبٹٌٝڇ زٳبٿـوځ
بٹايڃشٹهڃُٳ ـ١ٹ ٚٳايڃُٳٛٵعٹ ځ ـ١ٹ ايڃشٳطٳ ـ ٳٓ١ٹ ٳٚدٳــا ٹديڃٗٴِ بٹــايډتٹٖ ٞٹ ـٞٳ ځأسٵطٳ ـٔٴ) .بعٝــدا عــٔ ايعٓــف
ٚايكٚ ٠ٛاٱزغاّ .فٓٝبغ ٞعدّ ارتًط بي ضًُ ١ٝايدع ،٠ٛايـف ٖـ ٞأضـاع ٚثابـ
قسآْٚ ،ٞايدفاي عٔ ايٓفظ اير ٟاقڀس املطًُي ذتٌُ ايط٬ج.
ٚبٗرا ٜتك سذِ ايتٓاقض بي اٯٜات ٚقٛي٘ ٫( :زٜب إٔ أخر ادتصٜـَ ١ـِٓٗ
ٚتسنِٗ عًَ ٢ا ٖـِ عًٝـ٘ َـٔ ايهفـس ٚايكـٜٓ ٍ٬ـايف أْـ٘ مل ٜسضـٌ إ ٫يـدع٠ٛ
ايٓاع ناف ١إىل ايتٛسٝد .أ ٟعباد ٠ا

ٚسد ٫ ٙغسٜو ي٘) .فادتصٜـ ٫ ١تكـاٜض

بكا ِٖ٤عً ٢د ،ِٜٗٓ٭ِْٗ أضاضا أسسازٚ ،مل ظت ِٖ أسد عً ٢دخ ٍٛاٱض،ّ٬
يرا آ ١ٜادتص ١ٜمل تتڀسم هلرا املٛقٛي ٚمل تڀايبِٗ بايت ً ٞعٔ د .ِٜٗٓنُـا إٕ
عكٛب ١ا٫ؾساز عً ٢ايهفس عكٛب ١أخسٚ ١ٜٚيٝط دَْ ،١ٜٛٝا مل ٜهٔ ايهافس
ستازبا ،فٝذب ايدفاي عٔ ايٓفظ بٌ ٬َٚسكتـ٘ َـع اؾـساز ٙعًـ ٢ءـٌ ايطـ.ّ٬
نُا ٖ ٛاملٛقف َع َػسن ٞقسٜؼ.
ٚأَـــا ا٫غـــتباى ايعطـــهسَ ٟـــع أٖـــٌ ايهتـــاإ يف سٓٝـــ٘ أضـــباب٘ َعسٚفـــ١
تازغتٝا ًَ ،ؿٗا( :خٝاْ ،١تٛايَ ٪ع ايعد ،ٚسسابٚ ١عدٚاْ .)١ٝفادتص ١ٜناْ
إدــسا ٤تأدٜبٝــا ،رتٝــاْتِٗ غــسٚر َعاٖــد ٠املدٜٓــ ،١ايــف قــُٓ هلــِ سكٗــِ يف
ايبكا ٤عً ٢د ،ِٜٗٓيهِٓٗ ْهجٛا ايعٗٛد ٚاملٛاثٝل ٚتٛايٚ٪ا َـع قـسٜؼ قـدِٖ.
ٚبٗرا ايتٛايٚ ٪اٱؾسازدخًٛا اذتسإ فع .٬فُٛاؾً ١ارتٝاْ ١تهػف عٔ ٚدٛد
ْٛاٜا عدٚاْٚ ،١ٝاؾساز عًـ ٢ستازبـ ١املطـًُي ٚايـدع ٠ٛاوُدٜـ .١فٝؿـدم أْٗـِ
ستــازب ٕٛفعــٚ ٬بــايك ،٠ٛفٝطــتشك ٕٛامل٬سكــ ١ايعطــهس ،١ٜيتهــسز خٝــاْتِٗ
ٚعدٚاِْٗ ،ست ٢بات َٔ ايؿعب ايٛثٛم بهَٛٚ َِٗ٬اثٝكِٗ .فادتصٜـ ١قؿـدت
ٖ ٤٫٪بايرات ،يرا سددت أٚؾافِٗ يف إدـسا ٤اسـرتاش ،ٟنـ ٫ ٞتڀـاٍ ايعكٛبـ١
خ ڇس
غري اوازبي َٔ أٌٖ ايهتاإ( .قځا ٹتًڂٛا ايډـرٹ ٜٳٔ يځـا ٴ ٜٵ ٪ٹَٓٴـ ٛٳٕ بٹايًډـ ٹ٘ ٳٚيځـا بٹـا ڃي ٳ ٝٵ ٛڇّ ايڃـآ ٹ
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ٳٚيځا ٜٴشٳ ٿسَٴٕٛٳ َٳا سٳسٻّٳ ايًډ٘ٴ ٚٳزٳضٴٛيڂ٘ٴ ٳٚيځا ٜٳدٹٜٓٴٕٛٳ دٹٜٔٳ ايڃشٳلٿ َٹـٔٳ ايډـرٹٜٔٳ أڂٚتٴـٛا ايڃهٹتٳـاإٳ
سٳتٻٜ ٢ٴعٵڀڂٛا ايڃذٹصٵ ٳ١ٜځ عٳٔ ٜٳدٺ ٳٖٚٴِٵ ؾٳاغٹسٴٕٚٳ).
اٯٚ ١ٜاقش ١مل تكـاٜض نفـسِٖ ٚقـ٬يتِٗ بادتصٜـ ١نُـا ٜعتكـد ؾـاسب
ايهتاإ أ ٚأزاد إٔ ًٜك ٞغبٗ ١يف صع املتًك .ٞبٌ ناْ ادتصَ ١ٜكابـٌ ايهـف
عــٔ قتًــِٗ ٬َٚسكــتِٗ سُٓٝــا اضــتذازٚا بــايٓيب يف نــٌ خٝاْــَٛٚ ١ادٗــَ ١ــع
املطًُي .فادتص ١ٜتأت ٞقُاْا يؿدم تعٗدِٖٚ .بايكسٚز ٠ضٝه ٕٛعـدّ دفعٗـا
رسدا ٚإع ٕ٬سسإ.
مبعٓــ ٢آخــس :فــس

ادتصٜــٜ ١ــدٍ عًــ ٢عــدّ ٚثــٛم املطــًُي مبٛاثٝــل أٖــٌ

ايهتــاإ ممــٔ تهــسزت خٝــاْتِٗٚ ،دفعٗــا ٜــدٍ عًــ ٢سطــٔ ْٛاٜــاِٖ ٚؾــدم
تعٗدَِٖ ٖٞٚ .سسًـ ١تازغتٝـ ١مل تػـٌُ ضـ ٣ٛايف٦ـ ١اوازبـَ ١ـٔ أٖـٌ ايهتـاإ
( ِٖٚايٛٗٝد).
إٕ تڀبٝل سهِ ادتص ١ٜفُٝا بعد َٔ قبـٌ خًفـا ٤املطـًُي عًـ ٢غـري ٖـ٤٫٪
اوازبي ٜعد تعطفا  ٫دي ٌٝعً ٘ٝض ٣ٛتػبح غري عًُ ٞب اٖس إي٬م اٯ .١ٜبٌ
ٖــ ٞإزاد ٠ضٝاضـــ ٫ ،١ٝفـــسم بٗٓٝــا ٚبـــي إعـــ ٕ٬ادتٗــاد ،ايـــر ٟاْتفــ فعًٝتـــ٘
باْتؿــاز ايــدعٚٚ ٠ٛفــا ٠ايسضــ ٍٛيهــِٓٗ أؾــسٚا عًــ ٢تفعًٝــ٘ يبطــط ْفــٛذِٖ
ٚضــًڀاِْٗٚ .إمنــا أقــ ٍٛغــري عًُــ ٞ٭ٕ اٯٜــ ١أدزد ـ أٚؾــافِٗ قــُٔ تػــسٜع
اذتهِ ،فٗ ٞدـصَ ٤ـٔ َٛقـٛي اذتهـِ .فت ـتـ بٗـِ د ٕٚغريٖـِ .فـاذتهِ
يــٝظ َڀًكــا يف مجٝــع ا٭ســٛاٍ ٚا٭شَــإ ،بــٌ ٖــَ ٛــأخٛذ عًــ ٢ضتــ ٛايككــ١ٝ
ارتازدٝــ ١نُــا ٜعبٸــس ا٭ؾــٛي ،ٕٛٝأ ٟإٔ اذتهــِ ْــاظس رتؿــٛف َــٔ خــإ
املٛاثٝل ٚسازإ ايسض ٍٛفع َٔ ٬أٌٖ ايهتاإ.
فــ ٬إيــ٬م يًشهــِ يف غــري ٖــر ٙاذتــا٫ت .فٗــ ٛسهــِ َ٪ق ـ َ ،سٖــٕٛ
ب سفٜ٘ٓ ،دثس مبسٚز ا٭ٜاّ .يهٔ يٮضف اضتغٌ اذتهچاّ املطـًُ ٕٛبعـد عؿـس
ايبعج ١ادتصٜـ ١يف اقـڀٗاد أٖـٌ ايهتـاإٚ ،أدـ  ِٖٚعًـ ٢دفعٗـا بػـهٌ َـرٍ
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يهساَتِٗ اٱْطاْ ١ٝعً ٢ايكد َـٔ قـ ِٝايكـسإٓ ايـف ت٪نـد عًـ ٢نساَـ ١بـ
آدّ بغض ايٓ س عٔ أ ٟتٛدـ٘ آخـسٚ .ؾـازت ادتصٜـ ١بايفعـٌ َـٛزدا َايٝـا رتصٜٓـ١
ارت٬ف ،١عً ٢سطاإ أؾشاب٘.
إٕ نًُــ" ١ؾــاغس "ٜٔاملــرنٛز ٠يف آٜــ( ١سٳتٻــٜ ٢ٴعٵڀڂــٛا ايڃذٹصٵٜٳ ـ١ځ عٳــٔ ٜٳ ـدٺ ٳٖٚٴ ـِٵ
ؾٳاغٹسٴٕٚٳ) ٫ ،تع إذ ٍ٫أٌٖ ايهتاإ َڀًكا ٚإزغـاَِٗ عًـ ٢دفـع ادتصٜـ ١عًـ٢
نٌ ساٍٚ ،بڀسٜكَ ١ري ١تٗي نساَتِٗ .بـٌ ٖـٚ ٞؾـف هلـ ٤٫٪اوـازبي ايـف
ذنـــست اٯٜـــ ١ؾـــفاتِٗ ،فـــإِْٗ ضٝػـــعس ٕٚبايـــرٍ دـــصا ٤خٝـــاْتِٗ يعٗـــٛدِٖ
َٚـــٛاثٝكِٗ ،فٗــ ٞعكٛبـــْ ١فطـــ ١ٝأنجـــس َٓٗـــا َادٜـــ ،١تـــسافكِٗ َـــد ٣اذتٝـــا.٠
فـ"ؾاغس "ٜٔدا٤ت يٛؾـف سـايتِٗ ايٓفطـٖٚ ١ٝـِ ٜـدفع ٕٛادتصٜـ ١زتـ  ،ٜٔمبـا
دٓ أٜد ،ِٜٗسٝح ٜػعس ٕٚبايريـٚ ١املٗاْـٚ .١يٝطـ ٖـ ٞأَـسا ٚٚادبـا يف َـٛاش٠
سهــِ دفــع ادتصٜــ ،١نــ ٞظت ـ عًــ ٢إٔ ٜــدفعٗا بػــهٌ َــرٍٖ .ــرا تفطــري
خــاي ،٧يهــٔ يٮضــف إٔ بعــض ايفكٗــا ٤ايْ٬طــاْٝيٜ ،فطــس ٕٚقٛيــٖ٘ٚ" :ــِ
ؾــاغس "ٜٔبكــسإ أٖــٌ ايهتــاإ بعــد دفــع ادتصٜــٚ ،١تــٛبٚ ،ِٗ ٝإٖــاْتِٗ .فٗــٌ
ٜٓتُ ٤٫٪ٖ ٞيك ِٝايد ٜٔاذتٓٝف ،أّ أدٚات َأدٛز ٠يف أزٚق ١ايطًڀ١؟.
نِ غٛٸ ٙفكٗا ٤اٱضـ ّ٬دٜـٔ ستُـد بـٔ عبـد ا ؟ .فڀاملـا قـدَٛا ايسٚاٜـات
ٚضري ٠ايؿشاب ١بٌ ٚارتًفا ٤عً ٢اٯٜـات َـٔ أدـٌ َهاضـب ضٝاضـٚ ١ٝعدٚاْٝـ.١
إْٗــا ايــسٚج ايكبًٝــ ١ايدَٜٛــ١

ــس ٟيف عــسٚقِٗ .شتذــٌ عٓــدَا تكــسأ ايتــازٜق يف

تعاًَــِٗ َــع أٖــٌ ايهتــاإ خاؾــَ ١ــا دــس ٣عًــ ِٗٝيف ظــٌ ايدٚيــ ١ايعجُاْٝــَ ١ــٔ
رٝٝص ٚأسهاّ دازس ١يهساَتِٗ ٚإْطاْٝتِٗ ،فهاْٛا ٜطـتبعدَ ٕٚـٔ ٚظـا٥ف
ايدٚيــٚ ١ارتدَــ ١ايعطــهس ١ٜإزتهــاشا هلـر ٙاٯٜــ .١يكــد نــإ اقــڀٗادا سكٝكٝــا
أعإ عً ٘ٝزداٍ ايدَٚ ٜٔػ ١ ٝاٱض ّ٬عذـ ١تڀبٝـل ايػـسٜع ١فػـٖٛٛا َعـامل
ايـدٚ ٜٔصاستـ٘ .يكــد نـإ ادتصٜــ ١يف شَـٔ ايدٚيـ ١ايعجُاْٝــ ١ابتـصاشا َكؿــٛدا،
تطبب يف تأيٝبِٗ قد ضًڀٓ ١ارت٬فٚ ١قد نٌ َا ٜٓتُ ٞيٲض َٔ ّ٬أسهاّ
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ٚغـسا٥ع .فاقـڀسٚا يتػـ ه ٌٝمجعٝـات ضـس ١ٜضـعٝا يًتشـسز َـٔ قبكـ ١ايػـسٜع١
ٚايطــًڀ ١ايعجُاْٝــ .١فهــاْٛا ٚزا ٤أغًــب سسنــات ايتشــسز ايعسبــٚ ،ٞايــدعٛات
ايــف ازتفع ـ قــد ايعجُــاْٝيٖٚ .ــرا زد فعــٌ يبٝعــٜ ٞفعًــ٘ نــٌ َكــڀٗد يف
ايعامل َٕٛ٬ٜ ٫ ،عًَ ،٘ٝا مل ٜؿٌ سد ارتٝاْٚ ١ايتٛاي ٪قد ا٫ضتعُاز.
نــإ ٜٓبغــ ٞيسدــٌ ايــد ٜٔاختــاذ َٛقــف ؾــازّ قــد اقــڀٗاد غــري املطــًِ،
ٚنــإ عًــ ِٗٝأٜكــا ا٫ؾــڀفاف َعٗــِ يٝبٓٝــٛا هلــِ سكٝكــ ١املٛقــف اٱضــ،َٞ٬
ٚسذِ تباَ ٜ٘ٓع ايطٝاض ١ايعجُاْ .١ٝإْ٘ سدٜح َـ٪مل ظتـسج ايكًـب .نـإ ٜٓبغـٞ
ايًذ ٤ٛإىل ايكسإٓ يفِٗ َكاؾدٚ ٙأسهاَِٗ ،يهـِٓٗ ًٜـٛذ ٕٚبايتـازٜق ٚايطـري٠
مبا يف ذيو ضري ٠ايؿشاب ١بٌ ٚضري ٠خًفـا ٤املطـًُي َـٔ أدـٌ غـسعٓ ١ايطـًڀ،١
ٚي ٛعً ٢سطاإ ايدٚ ٜٔق" .ُ٘ٝؾاغسٚ "ٜٔؾف ذتايتِٗ خ ٍ٬ايدفعٚ .يـ ٛنـإ
أَسا غسعٝا دتـا٤ت ايهًُـ ١بؿـٝغ ١ا٭َـس أَ ٚـا ٜـدٍ عًٝـٖ٘ٚ .ـرا َٓتـفٺٖٚ ،ـِ
ٜعًُ ٕٛذيو دٝدا ،يهِٓٗ ٜتٛضً ٕٛبسٚاٜات  ٫هٔ ادتصّ بؿـش ١ؾـدٚزٖا.
ٚعُد ٠أديتِٗ َا ٜٓكٌ َٔ ضري ٠ايؿشابٚ ١ارتًفا ٤املطًُي.
ثِ ٜك ٍٛؾاسب ايهتاإ( :فكب ٍٛادتصٜـَ ١ـٔ ٖـ ٤٫٪دَ ٕٚػـسن ٞايعـسإ
ٜدٍ د٫يٚ ١اقـش ١عًـ ٢إٔ ايغاٜـ ١يٝطـ بدٜٝٓـ ١ستكـ ،١إمنـا ايغاٜـ ١ايـف ٜسَـٞ
إيٗٝا ستُد ٖـ ٞإسـداخ ْٗكـ ١عسبٝـ ١دٜٝٓـ ١ادتُاعٝـ ١ضٝاضـ ،١ٝتهـ ٕٛعسبٝـ١
املبتدأ عامل ١ٝاملٓتٗ ،٢أٜ ٟك ّٛبٗا ايعسإ بد ٤ا٭َس ثِ تعِ ٚتػٌُ ايٓـاع مجٝعـا
يف ايٓٗاٜــٖٚ .)١ــرا فٗــِ ٜٓطــذِ َــع قبًٝاتــٖ٘ٚ ،ــٚ ٛدٗــ ْ ١ــس خاؾــ ١بــ٘ ،أؾ ـسٸ
عًٗٝا يتأنٝد ؾش ١آزا.٘٥
يهٔ ملاذا ْ ٫فٗـِ ا٭َـس بػـهٌ َغـاٜس؟ .فايجابـ تازغتٝـا إٔ ايـٓيب ٚاؾـٌ
سسبــ٘ قــد قــسٜؼ ستــ ٢فــت َهــ .١بُٓٝــا انتفــ ٢بادتصٜــ ١د٬َ ٕٚسكــ ١أٖــٌ
ايهتاإَ ،ساعا ٠يدٚ ،ِٜٗٓازتهاشا يٰٜات ايف سددت يبٝع ١ايع٬ق ١بِٗ.
 ٫ٚغو إٔ دفع ادتص ١ٜأٖ َٔ ٕٛايكتٌ زغِ عدٚاْ ١ٝايعدٚ .ٚقـد خفـف عًـ٢
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أٖــٌ ايهتــاإ ٚغــدد عًــَ ٢ػــسن ٞادتصٜــس ٠ايعسبٝــ .١نُــا يــ٘ َٛقــف َطــبل
سُٓٝا أدً ٢بعكِٗ د ٕٚسسإ ٚقتاٍ (بـ قٓٝكـاي ٚبـ ايٓكـري)ٖٚ ،ـرا َٛقـف
َطامل ،غري عدٚاَْ ،ٞع قدزت٘ عً ٢قتًِٗ .بٌ يف ٚثٝك ١املد ١ٜٓايف نتبٗا َـٔ
أدٌ عٝؼ َػرتى ديٚ ٌٝاق عً ٢سطـٔ ْٛاٜـاٚ ،ٙاسـرتاّ عكا٥ـدِٖ ٚدٜاْـاتِٗ.
يهِٓٗ خاْٛا ايعكد ٚا٫ضتٝاش يًشسإ َع قـسٜؼ ،فهاْـ ادتصٜـ ١إدـسا ٫ ٤بـد
َٓ٘ تفادٜا يطفو دَا.ِٗ٥
فايهاتـــب داْـــب اذتكٝكـــ ١عٓـــدَا زادف بـــي ايـــدع ٠ٛإىل ايٓـــاع نافـــ١
ٚاٱزغــاَّ ،ــٔ أدــٌ اي ٗــٛز بٓتٝذــ ١ختــدّ ٖدفــَ٘ٚ ،فادٖــا :إٔ ايــدع ٠ٛيًٓــاع
ناف ١تكتك ٞإزغاَِٗ عًٗٝـا ،يهٓٗـا تٓـاشٍ عـٔ ٖـرا املبـدأ ٚأخـر ادتصٜـَ ١ـٔ
أٌٖ ايهتاإ يتأَي َٝصاْ ١ٝايٓٗك ١ايعسب .١ٝ٭ْٗـا عادـ ١إىل َـاٍٜ ،كـ٫ٚ( :ٍٛ
غو إٔ َجٌ ٖر ٙايٓٗك ١حتتـاز يف ضـريٖا ٚتهاًَـٗا إىل املـاٍ ،ففـت هلـِ ٖـرٙ
املٛازد املاي.)١ٝ
ثِ َا ق ١ُٝعٛا٥د ادتص( ١ٜآْـراى) قٝاضـا مبـا غُٓـ٘ املطـًَُ ٕٛـٔ سـسٚبِٗ؟
ٚنِ ٖ ٛعدد املًصٳَي بدفعٗا ن ٞتؿب ادتص ١ٜزافدا أضاضـٝا رتصٜٓـ ١ايدٚيـ١
اٱضــ ١َٝ٬يف شَــٔ ايــٓيب؟ .يكــد ذنــست قــُٔ حتف ــ ٞعًــ ٢فتٛســات ارتًفــا٤
املطــًُي يف نتــاإ :حتــدٜات ايعٓــف ،إٔ ٖــدف ايغــصٚات بعــد ايــٓيب مل ٜهــٔ
دٜٝٓا ،بٌ ٖ ٞسسٚإ تٛضع ،١ٝتٗدف أٜكا إىل إغغاٍ املطًُي باذتسٚإ ،بعٝدا
عٔ َسنص ارت٬ف٬َٚ ،١سكـ ١ارتًٝفـ ١بايٓكـد ٚاملتابعـٚ .١اذتؿـ ٍٛعًـ ٢أنـ
نُ َٔ ١ٝايغٓا ،ِ٥ايف تعد َؿدزا أضاضـا ملٝصاْٝـ ١ارت٬فـٚ .١ملـاذا مل ٜهتـف
ايٓيب بتػسٜع ايصنا ٠زافدا يًٓٗك ١ايعسب ٖٞٚ ،١ٝقـسٜب ١غـاًَ ،١تػـٌُ سصَـ١
ٚاضـعَ ١ــٔ ا٭َــٛاٍ ٫ٚ ،تطــتجٓ ٢أســدا .ؾــاسب ايهتــاإ عُــِ عا٥ــدات ادتصٜــ١
بأثس زدع ٞيتػٌُ َـا تكاقـا ٙايـٓيب ٚايؿـشابَ ١ـٔ أٖـٌ ايهتـاإٚ .ا٭َـس يـٝظ
نريو سٝح تٛضع ايفتٛس ٚمشً ادتص ١ٜأعدادا نبري ٠فُٝا بعد.
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ٚبايتاي ٞمل ٜهٔ ايسؾايف َٛفكا يف فُٗ٘ يتػسٜع ادتص ،١ٜاير ٖٛ ٟتػسٜع
َ٪قـ ـ َ ،سسًـــ ،ٞفسقـــت٘ قـــسٚزات تـــٛتس ايع٬قـــٚ ،١دخٛهلـــا ْفـــل املعـــازى
ايعطهسَ ،١ٜع اؾساز اٯخس عً ٢اذتسإ ٫ٚ .هٓـ٘ ا٫ضـتد ٍ٫بـ٘ َـع ٚدـٛد
تفطري َٛاشڈَٚ .ـا ذنـس ٙذتـد اٯٕ َـٔ أديـٜ ٫ ١ـدعِ فسقـٝت٘ :بـإٔ غاٜـ ١ستُـد
إسداخ ْٗك ١غاًَٜ ١كٛدٖا ايعسإ ،بٌ استُاٍ إٔ دعٛت٘ دع ٠ٛد ١ٜٝٓستكـَ ١ـا
شاٍ ٖ ٛا٭زد َ ٫ٚ .اْع إٔ ٜدفع ايـد ٜٔبا ـاْٗ ٙكـ ١غـاًَ ،١يهٓـ٘ َـٔ سٝـح
املبتدأ دعٛت٘ دع ٠ٛد ١ٜٝٓيٓبر ايػسى ٚتٛسٝد ارتايل.
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مواربات امليَخ
مث ١عٛاٌَ ٚزا ٤زضٛأل ا٭دٜإٜ ،كع عً ٢زأضٗا اٱ إ ايتكًٝد ،ٟاملتٛازخ،
اير ٟعًٝـ٘ غايبٝـ ١أتبـاي ايـدٜاْات يف ايعـاملٜٚ .ـرتاٚج َطـت ٣ٛإ ـإ غريٖـِ بـي
اٱ إ ايٛاعَٚ ،ٞڀًل اٱْهاز ،تبعا يصا ١ٜٚايٓ سٚ .بػهٌ عاّ قـٛاّ ا٭دٜـإ
باٱ إ ٚايتطًٚ ،ِٝاغرتانٗا يف ايَ٬عكـ ٍٛايعؿـ ٞعًـ ٢ايتعكچـٌ :نـايٛس،ٞ
ٚامل٥٬هٚ ١ايػٝڀإ ٚادتٔ ٚادتٓٚ ١ايٓاز.
ايد ٜٔأسد َؿادز املعسف ١بايٓطب ١ملڀًل املَٓ٪ي ،زغـِ تفـاٚتِٗ يف سذُٗـا
ٚضـعتٗا ٚمشٛهلــآٖٚ .ــاى َــٔ ٜكـدٸّ املعسفـ ١ايدٜٝٓــ ١عًــ ٢املعسفــ ١ايعكًٝــٖٚ ،١ـرٙ
إسد ٣املٓايل اهلػ ١ايف غترتقٗا زدٌ ايد ٜٔبطٗٛي ،١يٝـتشهِ بـٛع ٞايٓـاع،
ً ٚــ ٞعًــ ِٗٝتؿــٛزاتَ٘ٚ .ــٔ ٜكتؿــس َؿــادز املعسفــ ١عًــ ٢ايعكــٌٜ ،ــسفض أٜــ١
قكــ ١ٝتكــع خــازز ايعًــِ َٚعڀٝاتــٖ٘ٚ .ــرا يــٝظ َٛقــٛعٓاٚ ،يط ـ َــع تفتــٝؼ
ايعكا٥ــدٚ ،ايٓــاع أســساز فُٝــا ٜعتكــد .ٕٚمبــا فــ ِٗٝؾــاسب نتــاإ ايػ ؿــ١ٝ
اوُدٚ ،١ٜيط أٜدٜٛيٛدٝا ٜس ّٚايـدفاي عـٔ عكٝدتـ٘ ٚإٕ نـإ سكـا ستفٛظـا
يًذُٝع .غري إٔ ض٪اٍ اذتٛاز نإ س ٍٛايك ١ُٝايعًُٝـ ١يًهتـاإ .فايبشـح َعـ٘
س ٍٛاملٓٗر ٚا٭دي ١ايف اضتدٍ بٗا عً ٢ؾش ١أقٛاي٘ ،فُٝا غتـ بػس ١ٜايكـسإٓ
ٚضًب ايبعد اٱهل ٞعٔ ايدع ٠ٛاوُد.١ٜ
قً ضـابكا قـد ٜهـ ٕٛايسدـٌ باسجـا عًُٝـاٖٚ ،ـرا سكـ٘ ايڀبٝعـ ،ٞغـري إٔ
ثغــسات َٓٗذــ٘ ٚأضــًٛب٘ ٚحتٝٸــصٚ ٙاْتكاٝ٥تــ٘٪ٜ ،نــد ٚدــٛد ٖــدف ٚزا ٤تأيٝفــ٘
ايهتـاإٜ ،ـتً ٸـ يف

سٜـد ايـدع ٠ٛاوُدٜـَ ١ـٔ بعـدٖا ايغـٝيبْٚ ،فـْ ٞطــب١

ايكـسإٓ يًــٛس .ٞيًٝتكـ ٞبــريو َــع دٗـٛد آخــس ٜٔهلــِ ذات اهلـدف .بعكــِٗ ٜٓهــس
ايبعــد املٝتــافٝصٜكٜٚ ،ٞتعاَــٌ َــع ايكــسإٓ باعتبــازَٓ ٙذــصا بػــسٜا ،ــازع عًــ٢
ْؿٛؾ٘ شتتًف املٓاٖر ايٓكد ١ٜمبٛقٛع ٚ ١ٝسد تاّ.
ٚايكطِ ايجاْٜ ،ٞتؿف مبٛقف َطبل َٔ اٱضْٚ ّ٬بٚ ٘ٝنتابَ٘ ،جً٘ َجـٌ
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َٔ ٜطتٗدف ايتٛزاٚ ٠ا٭صت ،ٌٝفٖٗ ٛـادفٜ ،بشـح يف ايكـسإٓ ٚايطـريٚ ٠ايتـازٜق
ع ٔ َٜ٪ـدات ٚأديـ ١تـدعِ أقٛايـ٘ َٛٚقفـ٘ ايطـًيب ٚزمبـا ايعـدا .ٞ٥فٗدفـ٘ شعصعـ١
ايجك ١بايدٚ ٜٔقدض ١ٝايهتاإٚ ،يـٝظ دزاضـ ١ايكـسإٓ دزاضـ ١عًُٝـٚ ١فـل َٓـاٖر
ايعًـــ ّٛا٭ناد ٝـــ ،١مبـــا فٗٝـــا حتًٝـــٌ ارتڀـــاإٚ ،اهلريَْٛڀٝكـــٚ ،١ايطـــُٝٝا٤
ٚشتتًف ايعً ّٛايًغٚ ١ٜٛغريٖا .فٗ ٛقد ٜٛظف ٖر ٙاملٓاٖر يهـٔ بڀسٜكـ ١ختـدّ
ٖدف٘ ،بعٝدا عٔ املٛقٛعٚ ١ٝايتذسد املڀًٛإ يف ا٭عاخ ايعًُ.١ٝ
فهُٖ٬ــا ٜتعاَــٌ َــع ايكــسإٓ باعتبــازَٓ ٙذــصا بػــسٜا ،غــري إٔ ا٭ٜ ٍٚعُــٌ
عً ٢ذات ايٓؿٛف ايكسآْٜ ،١ٝكازٕ بٗٓٝاٜٚ ،دزع خًفٝاتٗـاٜٚ ،تـابع أؾـٛهلا يف
ايــدٜاْات ا٭خــس ،٣فٝهــ ٕٛعًُــ٘ عًُٝــا .أَــا ايجـاْ ٞفٝشػٸــد َــٔ أدــٌ تعكــٝد
َُٗتـ٘ أديــٚ ١غــٛاٖد َــٔ خــازز ايـٓـ (ايطــري ٠ايٓبٜٛــٚ ١ايتــازٜق) مبــٓٗر اْتكــاٞ٥
غتدّ ٖدفٜ٘ٚ ،كدّ تفطريات ضطٛٝيٛدٚ ١ٝأْجسبٛيٛدٝـٚ ١ضـاٜهٛٝيٛد ١ٝبـرات
ا ٫ــا٪َٚ .ٙيــف ايهتــاإ ٜٓتُــ ٞيًكطــِ ايجــاَْ ،ٞــٔ خــَ ٍ٬ــا تكــدّ َــٔ أَجًــ١
ٚاضتد٫٫ت َٚا ضٝأت.ٞ
َٓـر ايؿـفش ١ا٭ٚىل ٜعًـٔ امل٪يــف سهُـا َطـبكا ٜطــًب َـٔ خ٬يـ٘ ايــدع٠ٛ
بعدٖا ايدٚ ٜايغٝيب ،فٝك( :ٍٛإمنا ايغا ١ٜايـف ٜسَـ ٞإيٗٝـا ستُـد ٖـ ٞإسـداخ
ْٗك ١عسب ١ٝد ١ٜٝٓادتُاع ١ٝضٝاضـ ،١ٝتهـ ٕٛعسبٝـ ١املبتـدأ عاملٝـ ١املٓتٗـ ،٢أٟ
ٜك ّٛبٗا ايعسإ بد ٤ا٭َس ثِ تعِ ٚتػٌُ ايٓاع مجٝعا يف ايٓٗا .)١ٜفُُٗ ١ستُـد
يٝط د( ١ٜٝٓبػريا ْٚرٜسا) ،وازبـ ١ايػـسىٚ ،ايـدع ٠ٛيٛسداْٝـ ١ا ٚ ،اغـاع١
ايعدٍ ٚايكطط بي ايٓاع ،بٌ ْٖٗ ٞك ١عسب ١ٝد ١ٜٝٓادتُاعٝـ ١ضٝاضـْٗ .١ٝكـ١
قد رتاش سؿٛؾٝتٗا ،يهٓٗـا تبكـْٗ ٢كـ ١قادٖـا زدـٌ اصـ٘ ستُـد بـٔ عبـد
ا

عدٚد ضٓ.ّ0601 ١
ٚاق إٔ ايه ّ٬س ٍٛايٓٗك ٖٛ ١اضتكسا ٤يٛاقع َـا بعـد ايبعجـ ١عًـَ ٢ـد٣

أنجــس َــٔ 0011عــاّٚ ،يــٝظ مثــ ١أديــْ ١ؿــ ١ٝدي ـ عًٗٝــا .فايٓٗكــ ١مل تهــٔ
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َكؿــٛد ٠بايــرات بايٓطــب ١يًسضــٚ .ٍٛمل ٜتڀــسم هلــا ايهتــاإ ،ضــْ ٣ٛؿــٛف
دٜٝٓـــ ،١هـــٔ إٔ تهـــ ٕٛأضاضـ ـاڄ َتٓٝـ ـاڄ يٓٗكـــ ١عاملٝـــ ١إذا أسطـــٔ املطـــًُٕٛ
تٛظٝفٗاٚ .أَا َٔ سٝح املبدأ ف ٬تٛدد َفـاْٖٗ ِٝكـ ١ٜٛقـُٔ آٜـات ايهتـاإ.
ٚمل ٜسفع ايسض ٍٛغعاز (ْٗك ١عسب ١ٝضٝاض ١ٝادتُاع )١ٝإي٬قاٚ ،قـد انتفـ٢
بػــعاز ( ٫إيــ٘ إ ٫ا

 ..ستُــد زضــ ٍٛا ) د ٕٚغــريٚ .ٙنــإ يٓػــ ٤ٛاذتكــاز٠

اٱضــ ١َٝ٬يف ايكــس ٕٚا٭زبعــ ١ا٭ٚىل أضــبابٗا ٚظسٚفٗــا ،زغــِ إٔ اٱضــ ّ٬نــإ
قاعــدتٗا ا٭خ٬قٝــٚ ،١ايفهسٜــ .١يهٓٗــا يٝطـ اهلــدف ا٭ضــاع يًــدٚ .ٜٔا٭َــس
ذات٘ بايٓطب٫ ١ضـتُساز قـسٜؼ يف ايطـًڀ ،١فإْٗـا اضـتُساز ١ٜضٝاضـٜٛ ٫ ،١ٝدـد
دي ٌٝعً ٢غسعٝتٗا ٚازتهاشٖا عًَ ٢بدأ د ، ٜبٌ ناْ مث ١أضـباإ ضـاعدت
عً ٢اضتُسازِٖ باذتهِ .فػسر ايكسٜػ ١ٝيٝظ َبـدأ قسآْٝـا .بـٌ أفـسش ٙؾـساي
ايطًڀٚ ١اذتهِ يف ضكٝف ١ب ضاعد .٠فَٗ ٛبـدأ ضٝاضـ - ٞقځبٳًـٜ ،ٞتٓـافَ ٢ـع
ػريٶا ٚٳْٳرٹٜسٶا ٳٚيځهٹٔٻ أځنڃجٳسٳ ايٓٻـاعڇ
عامل ١ٝايكسإٓ ( :ٳَٚٳا أځزٵضٳًڃٓٳاىځ ڇإيډا نځا ډف١ڄ يًِّٓٻاعڇ ٳب ٹ
يځا ٜٳعٵًځُٴٕٛٳ)َٚ( .ا أزضًٓاى إ ٫زء ١يًعاملي)( .إٕ أنسَهِ عٓد ا

أتكـانِ).

ٚقـــ ٍٛايسضـــ ٫( :ٍٛفكـــٌ يعسبـــ ٞعًـــ ٢أعذُـــ ٞإ ٫بـــايتك .)٣ٛفـــ٬

ـــد أٟ

خؿٛؾ ١ٝيكسٜؼ أ ٚيًعـسإ ،بـٌ ٖـ ٞدعـ ٠ٛدٜٝٓـ ١عاَـ .١يهـٔ َ٪يـف ايهتـاإ
اضــتعإ بسٚاٜــات يــدعِ زآٜــ٘ زغــِ حتف ــ٘ ايهــبري عًٗٝــا ،د ٕٚايسدــٛي ٯٜــات
ايهتــاإ ايهــسٖٚ ،ِٜــرا خڀــأ َٓٗذــ .ٞايكــسإٓ ٖ ـ ٛاملسدــع ا٭ضــاع يًعكٝــد٠
اٱضــٚ ،١َٝ٬تڀــسج نــٌ زٚاٜــ ١تتعــاز
فايتػــسٜع َٓشؿــس بــا

َعــٖ٘ٚ .ــرا َتفــل عًــ ِٗٝيــد ٣ادتُٝــع.

تعــاىلٚ ،اٯٜــ ١ختايــب ايسضــ( :ٍٛيځ ـ ٵٝظٳ يځ ـوځ َٹ ـٔٳ ايڃ ـ ځأَٵسڇ

غٳٞٵ٤ٷ) .نُا إٔ ايكسإٓ قڀع ٞايؿدٚز عً ٢ايعهـظ َـٔ ايسٚاٜـات ،فـ ٬تتكـدّ
عًَ ٘ٝڀًكا إ ٫بٝاْا ٚتٛقٝشا ٚغسساٚ .ضبل إٔ بٓٝـ ايكُٝـ ١املعسفٝـ ١يًسٚاٜـات
ايتازغتٝــ ،١فأغًبٗــا إٕ مل ٜهــٔ مجٝعٗــا َسضــً ،١أ ٟضــكط زاٚڈ أ ٚأنجــس َــٔ
آخــس إضــٓاد .ٙأَ ٚكڀٛعــَ ١ــٔ أٚهلــا أٚ ٚضــڀٗا .فــ ٬هــٔ ادتــصّ بؿــدٚزٖا،
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خاؾَ ١ع تداٚهلا غفاٖ ١ٝملد 051 ٠عاَاٚ .تأخس تد ٜٔٚاملؿادز ايتازغت٦َ ١ٝات
ايطٓي .فهٝف هٔ ا٫ضتد ٍ٫بٗر ٙايسٚاٜات؟
ايغسٜـب إٔ بعكــِٗ ٜػــٝد مبـٓٗر َعــسٚف ايسؾــايف ٜٚؿـف٘ أَ ٍٚــٔ ســانِ
ايٓكٌ بايعكٌٚ ،اعتُد َٓٗذا َكازْا بي نتب ايطـريٚ ٠ايتـازٜقٖٚ .ـرا ٜهػـف
عٔ عدّ خ  ٠بعً ّٛاذتـدٜح ٚايسدـاٍ ٚايدزاٜـ .١فـ ٬تؿـ املكازْـَ ١ـا مل صتـصّ
أ ٫ٚبؿش ١ؾـدٚز ايسٚاٜـاتَٚ ،ڀابكتٗـا يًٛاقـع ْٚفـظ ا٭َـس .فهٝـف ْ ٫ػـو
بٗــا َــع ٚدــٛد دٚايڈ نــجري ٠يًــدع ٚايتصٜٚــس ٚا٫قــافٚ ١ا٫ضــكار ،نادتٗــٌ،
ٚعــدّ خ ـ  ٠ايــسا ٟٚبا٭سادٜــح ٚايسٚاٜــاتٚ .ايعــدا ٤املسٜــس يًسضــايٚ ،١ايطــًڀ،١
ايف زاس تٛظـف ايٓؿـٛف يـدعِ ٖـرا ايڀـسف أ ٚذاى .فايٛقـع آفـ ١ايسٚاٜـات
ايدٜٝٓــٚ ١ايتازغتٝــَٚ ،١ــٔ ايؿــعب اثبــات ؾــش ١ؾــدٚزٖا ،خاؾــ ١بعــد َ٦ــات
ايطٓي َٔ ايتدا ٍٚايػفاٖ ٞهلا .يرا َكتك ٢املٓٗر ايعًُ ٞاملٛقـٛع ٞتهـسٜظ
ايٓكــد عًــ ٢ذات ايٓؿــٛف ايكسآْٝــٚ .١إ ٫ضــتفكد ا٫ضــتد٫٫ت املطــتٓد ٠يًطــري٠
ٚايتازٜق قُٝتٗا ايعًُ .١ٝفُج ٫ ٬هٔ ادتصّ مبا تٛؾٌ يـ٘ املطتػـسم ا٭ملـاْٞ
"تٛٝدٚز ْٛيدن٘" يف نتاب٘ "تازٜق ايكسإٓ" ،زغِ دٗـٛد ٙايهـبري ،٠٭ْـ٘ اضـتٓد
إىل ذات املؿــادز ايتازغتٝــٚ ١ايسٚاٝ٥ــ ١ايــف  ٫هــٔ ادتــصّ بؿــش ١ؾــدٚزٖا،
َٚڀابكتٗا يًٛاقع ْٚفظ ا٭َسَ ،ـع تعـدد دٚاعـ ٞايٛقـع ٚايـدع يف ايـرتاخ .فـ٬
ٜه ٕٛن َ٘٬سذ ،١ستٜ ٖٛٚ ٢سدٸ زٚا ١ٜعً ٢أخس ،٣فـ ٬تـسدَ ٝـع غٝـاإ
ايكسا ٔ٥اذتايٚ ١ٝاملكاَٚ ،١ٝبايتايْ ٞعٛد يًكسإٓ غاخؿا وانُتٗا .فُا خـايف
نتــاإ ا

فٗــ ٛشخــسف نُــا يف زٚاٜــات ايــٓيبَٚ .ــا مل تٜ٪ــد ٙآٜــات ايهتــاإ

ْتٛقــف با٭خــر بــ٘ٚ .أَــا زٚاٜــ" :١ا٭ُ٥ــَ ١ــٔ قــسٜؼ" ،ايــف زٚاٖــا أبــ ٛبهــس يف
ضكٝف ١ب ضاعد ،٠فطأتڀسم يكُٝتٗا ٚد٫٫يتٗا َٚد ٣ؾشتٗا.
يكد نإ امل٪يف ٚف ٸ ٝڄا هلدفـ٘ َـٔ تـأيٝف ايهتـاإ ،فهـإ ايبشـح ٜتشـسى
با ــا ٙا٫ضــتد ٍ٫عًــ ٢ؾــش ١زأٜــ٘ٚ ،ســا ٍٚض ـدٸ مجٝــع ايجغــسات قــد املطــتڀاي.
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فُج ٬عٓدَا ضـع ٢يٓفـ ٢دٜٝٓـ ١ايـدع ٠ٛاوُدٜـ ،١قـدٸّ تفطـريا سكـازٜا َعكـٍٛ
هلاَ ،طتعٓٝا بايطريٚ ٠ايسٚاٜات ايتازغتَٚ ،١ٝـا غـٗد ٙاملطـاز ايتـازغت ٞيًطـًڀ١
ٚاجملتُعـــات اٱضـــٚ .١َٝ٬قـــد ذنـــست فُٝـــا ضـــبل منٛذدـــا هلـــاٚ ،ضٓطـــتعس
زتُٛعــ ١زٚاٜــات أخــس ٣ته ـسٸع ايطــًڀ ١يكــسٜؼ .يٓتأنــد َــد ٣ؾــشٖ ١ــرا
اٱدعــا .٤فٗــ ٫ ٛهٓــ٘ إْهــاز دٜٝٓــ ١اي ــاٖسَ ،٠ــع اْتػــاز اٱضــ .ّ٬فڀــسج
تفطريا ،ؾ اغ٘ أ ٚرـ ؾـٝاغت٘ بدقـ ،١ن ڀـ ٠ٛأٚىل يف َػـسٚعٜ٘ .كـ( :ٍٛإٕ
ايغاٜــ ١ايــف ٜسَــ ٢هلــا ستُــد َــٔ ايــدع ٠ٛإىل ا

أَ ٚــٔ ايٓبــ ٠ٛيٝط ـ بدٜٝٓــ١

ستكــ .)١فهــإ زت ـ ا عًــ ٢ا٫عــرتاف ٚيــ ٛدصٝ٥ــاٚ ،بػــهٌ َ٪ق ـ  ،بدٜٝٓــ١
ايــدع .٠ٛيهــٔ ايــد ٫ ٜٔجــٌ رــاّ اذتكٝكــ ١بــٌ مثــٖ ١ــدف آخــسٖ ،ــ( :ٛإســداخ
ْٗك ١عسب ١ٝدٜٝٓـ ١ادتُاعٝـ ١ضٝاضـٖٚ .)١ٝـرا  ٫هـٔ إْهـازٚ .ٙبايفعـٌ غـٝٸد
املطًُ ٕٛسكاز ،٠خ ٍ٬ايكس ٕٚا٭زبع ١ا٭ٚىلٚ .بايتاي ٞناْ ايؿٝغَ ١دزٚض١
بعٓا ١ٜفا٥ك .١ايػڀس ا٭ ٫ ٍٚهٓ٘ إْهاز ٙفاعرتف ب٘ دصٝ٥اٚ ،ايػڀس ايجاْٞ
 ٫هٔ يًُتًك ٞإْهـازَ ٙـع ٚدـٛد غـاٖد تـازغتٖٚ .ٞـرا ايـٓـ نـإ خڀـ٠ٛ
رٗٝد ١ٜيٛٝاؾٌ

سٜد ايدع ٠ٛاوُدٜـَ ١ـٔ بعـدٖا ايـدٚ ٜاٱهلـ .ٞيهـٔ مثـ١

ضــ٪اٍ قبــٌ َغــادزٖ ٠ــر ٙايٓكڀــ :١ملــاذا ٚاؾــٌ ايــد ٜٔدٚز ٙيف اذتٝــا ٠بعــد اْڀفــا٤
اذتكــاز ٠اٱضــ١َٝ٬؟ أٜ ٫ــدٍ عًــٚ ٢دــٛد َغــاٜس ٠بــي ايــدٚ ٜاذتكــازٟ؟ أ٫
٪ٜند إٔ دع ٠ٛستُد دع ٠ٛد ،١ٜٝٓضٛا ٤ناْ ٖٓاى سكاز ٠أّ مل تهٔ؟.
يكــد ٚاؾــٌ امل٪يــف خڀٛاتــ٘ يطــًب ايــدع ٠ٛاوُدٜــ ١بعــدٖا ايغــٝيب ،عًــ٢
َطـــتٜٛي :ا٭َ ٍٚـــٔ خـــ ٍ٬ايػـــٛاٖد ٚا٭ديـــَُٗ ١ـــا نـــإ َطـــت ٣ٛتٓاقكـــٗا
ٚقعفٗاٚ .ايجاْ ،ٞإعتاْ ،ٞ٥فط َٔ ،ٞخ ٍ٬ضٝام نٖٚ .َ٘٬ـ ٛا٭قـ ٣ٛتـأثريا
زغِ افتكاز ٙيًدي ،ٌٝعٓدَا ٜـٓذ برتٜٚـض ؾـدَ ١املتًكـٚ ٞاْفعايـٜ٘ٚ ،كبـٌ َـٔ
سٝح املبدأ َٓاقػ ١بػس ١ٜايكسإٓ ،بعد إٔ نـإ ٜـسفض ايفهـس ٠زفكـا ْفطـٝا
قايعــاٖٚ .ــرا عــد ذاتــ٘ ٖــدف َٗــِ يًهتابــات ايتبػــري ١ٜاهلادفــٚ .١قــد ٜتبٓــ٢
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ايكاز ٨ايفهسٚ ٠ي ٛعً ٢ضت ٛا٫ستُاٍٜٚ ،تشدخ بٗا أٜٓ ٚكـدٖا .يـرا ٖـٜٓ ٛطـب
ايهتاإ وُد بأضًٛإ أدبٜ ٫ ٞػعس ب٘ ايكازٚ ،٨نأْٗـا بدٜٗـَ ١تفـل عًٗٝـا،
فٝك ٍٛنُـا يف فَ 02ـجٚ( :٬قـد أغـاز ستُـد إىل ٖـر ٙاذتايـ ١بآٜـَ ١ـٔ آٜاتـ٘
ايكسآْٝـ .)١فادتًُــ ١يــٝظ فٗٝـا َــا غتــايف ايٛاقــع ضـ ٣ٛايٓطــب ١يف قــُري نًُــ١
"آٜاتــ٘" ،فتهــ ٕٛستــدٚد ٠يف ٚقعٗــا املباغــس عًــ ٢املتًكــ .ٞيهٓٗــا ترتضــب يف ٫
ٚعٖٚ ،٘ٝرا ٖ ٛاملڀًٛإ ،بٌ ٜٚعد أصتاشا نبريا عً ٢املد ٣ايبعٝد.
يهٔ ملاذا ٜؿٸس عً ٢ضًب ايدع ٠ٛاوُدٜـ ١قدضـٝتٗا؟ ملـاذا ٜ ٫تعاَـٌ َعٗـا
ن ــاٖس ٠دٜٝٓــ ١نُــا ٖــَ ٛــٓٗر ايبــاسجي ا٭نــاد ٝي ،سٝــح ٜتعــاًََ ٕٛــع
اٱض ّ٬نـد ،ٜٔتًـو َكَٛاتـ٘ أضـ ٠ٛبغـريَ ٙـٔ ا٭دٜـإٚ ،أُٖٗـا قدزتـ٘ عًـ٢
زبط أتباع٘ بايغٝب ٚايَ٬عكٚ ،ٍٛتعب٦ـتِٗ زٚسٝـا ْٚفطـٝاٚ ،اضـتذابتِٗ ٭ٚاَـسٙ
ٚتػسٜعات٘ ٚيْ ٛطبٝا ٖٞٚ .ؾف ١مجٝع ا٭دٜإ.
ايهتاإ ٜتشسى بأضًٛإ َـدزٚع ٜٗـدف تفهٝـو ايبعـد ايطـُاٚ ٟٚاٱهلـٞ
يف ايدع ٠ٛاوُدٜٚ .١ٜتدازى نٌ َ٪اخر ٠ستتًُ ١بأدي ١اسرتاش ،١ٜفُج ،٬قـدّ
َفَٗٛـــا ددٜـــدا ملعٓـــ ٢ايؿـــدم ٚايهـــرإ ،شتايفـــا بـــريو ايكـــٚ ِٝا٫عـــساف
ا٭خ٬قٝــ .١فايؿــدم عٓــدَ ٙــا ٚافــل املؿــًشٚ ،١ايهــرإ َــا خايفٗــاٖٚ .ــرا قــد
ٜؿدم دصٝ٥ا عٓدَا ٜدٚز ا٭َس بي املٛت ٚاذتٝاٚ ،٠يهٔ ٜ ٫ؿدم يف ايٓبـٛات
ٚاملسافعات ايككاٚ ١ٝ٥ايع٬قات ايكا ١ُ٥عًـ ٢قـ ِٝأخ٬قٝـ .١بـٌ إٔ ٖـرا ايتعسٜـف
ٜعُٸل زٚج ايػوٚ ،عتڀچِ أٚاؾس ايع٬قات ا٫دتُاع ١ٝستـ ٢بـي أقـسإ ايٓـاع،
فٝتطسإ ايػـو َُٗـا نـإ ؾـادقا قاً٥ـ٘ٚ .قـد اقـڀس هلـرا املفٗـ ّٛيتفطـري َـا
ٜٓطب٘ ستُد يً ايل تعاىل ٖٛٚ ،املعسٚف عٓد ايعسإ بايؿادم ا٭َي .فكاٍٖٛ :
مل ٜهـرإ ٭ْــ٘ ٜسٜــد ارتــري ٭َتـ٘ .مبعٓــ ٢أْــ٘ يــٝظ ْبٝـا ٜٚتًكــ ٢ايــٛسٚ ،ٞأمنــا
ْطب َا ٜك ٍٛيً ايل نربا ٚشٚزا ،يهٓ٘ نرإ ءٝد ،.فٝـ٘ َؿـًش ١ايٓـاع.
ٖٚرا ايتفطري قـد ظتـد أؾـدا ٙ٤يف ٚعـ ٞبطـڀا ٤ايٓـاعٖٚ ،ـرا َهُـٔ ارتڀـس
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ي ٫ٛإ اِْٗ ايتكًٝد ٟايساضق ،اير ٫ ٟت٪ثس فٖ ٘ٝر ٙا٫ضتد٫٫ت.
ٚسُٓٝا ٜػٝد يف أ ٍٚؾفشات ايهتاإ بايدعٜٚ ٠ٛؿف ؾاسبٗا بايع ُـ،١
ٜٚتشدخ عٔ خؿا٥ـ غ ؿٝت٘ ايفسٜد( ،٠أع ِ زدٌ عسف٘ ايتازٜق .أسدخ يف
ايبػس ١ٜأع ِ اْك٬إ عاّ يف ايدٚ ٜٔايطٝاضٚ ١ا٫دتُاي )...غتتتِ نَ٬ـ٘ بـإٔ
ع ُت٘ يف سدٚد شَاْ٘ .فٗ ٛع  ِٝيف ٚقت٘ ٚيٝظ داُ٥ا( .إ ٫أْ٘ يف ٖـر ٙايٓاسٝـ١
ٜ ٫فٛم إ ٫اوٝط ايرْ ٟػأ ف .. ٘ٝأ ٟإٕ عكًٝت٘  ٫تتذاٚش يف تفٛقٗا إ ٫ايعكً١ٝ
ايعسبٝــ ١يف شَاْــ٘ ٚب٦ٝتــ٘)ٖٚ .ــرا ايهــ ّ٬زغــِ تٓاقكــ٘ ٜكــع يف ضــٝام تفهٝــو
ايبعد اٱهل ٞيًدع .٠ٛفٗ ٛعاد ١إىل حتذُٗٝاٚ ،حتذ ِٝؾـاسبٗا ،فٗـ ٛعبكـسٟ
يف سدٚد شَاْ٘ ٚب٦ٝت٘٫ٚ .شّ نْ َ٘٬فاد ايكُٝـ ١ايدٜٝٓـ ١يهتابـ٘ ٚأقٛايـ٘ .فٗـٞ
ْؿٛف سته ١َٛب سفٗاٚ ،يٝظ هلا إي٬م خازز ب٦ٝتٗا.
ٜبــد ٚإٔ ايــدع ٠ٛببعــدٖا اٱهلــ ٞتػــهٌ خڀــسا َــا عًــ ٢ؾــاسب ايهتــاإ
َٚػسٚع٘ ،فٝطـع ٢يٓكـدٚ ٙحتڀُٝـ٘ .تتكـ َعاملـ٘ بػـهٌ دًـ ،ٞسُٓٝـا ٜعتـ
ايتٛسٝد زتسد فهس ٠شتتًك ،١دا ٤بٗا ستُد يؿاط َػسٚع٘ ايٓٗكٜ ٟٛك:ٍٛ
(َا دا ٤ب٘ ستُد َٔ نًُ ١ايتٛسٝـد " ٫إيـ٘ إ ٫ا " ٖٚـَ ٞـٔ شترتعاتـ٘ ،ايـف
مل ٜٴطبل إيٗٝـا عًـَ ٢ـا آزٚ ...)٣ايطـ٪اٍ َـا ٖـ ٛارتڀـس ايـرٜ ٟػـهً٘ ايتٛسٝـد
عًــ ٢ؾــاسب املػــسٚي ،فٝطــع ٢إىل تفٓٝــد ،ٙعًُــا إٔ ايتٛسٝــد ٜعــٛد يف بعــض
ايدزاضات إىل عٗٛد قد  ١نُا دي عً ٢ذيو ا٭يٛاج ايڀ١ٝٓٝ؟ٚ .ناْ ٖٓـاى
ا اٖــات تٛسٝدٜــ ١يف شَــٔ ايبعجــ ١رجً ـ با٭سٓــافٚ ،املٛســدَ ٜٔــٔ ايٓؿــاز.٣
ٚنــإ ايسضــٜ ٍٛؿـسٸ عًٗٝــا باعتبازٖــا َٝــص ٠ايــدٜاْات اٱبساُٖٝــٚ ،١ياملــا اتٗــِ
أٌٖ ايهتـاإ بـا٫ضتساف عٓٗـا .يهـٔ ايسؾـايف ٜٓفـ ٞتـب ايٛٗٝدٜـٚ ١املطـٝش١ٝ
يفهس ٠ايتٛسٝد ،زغِ إ اُْٗا ايٓ س ٟبٗاٚ .نُٖ٬ا بسأَ ٜ٘ػسى َٔ ايٓاس١ٝ
ايعًُ .١ٝفٜ ٬ؿدم أُْٗا َٛسٸدإ.
ٜٚعـٛد ايطــ٪اٍ َـا ٖــ ٛارتڀــس ايـر ٟتػــهً٘ فهــس ٠ايتٛسٝـد عًــ ٢ؾــاسب
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ايهتـاإ؟ٖ .ـٌ غتػـ ٢اٱضـ ّ٬نـد ٜٔإهلــ ٞعًـ ٢دٜـٔ أخـس ناملطـٝشَ ١ٝــج٬؟
اعتكــد إٔ ا٫عــرتاف بايتٛسٝــد ضٝفكــ ايعكا٥ــد املػــسن١؟ٖٚ .ــرا عــد ذاتــ٘
ٜػهٌ خڀسا نبريا عًٗٝا .فٓف ٞايتٛسٝد ٜٛفچس قدزا نبريا َٔ ايػسع ١ٝيتًـو
ا٭دٜــإ ،زغــِ غــسنٗا .٭ْٗــا أضاضــا تــ َٔ٪بٛدــٛد خــايل ،يهٓــ٘ إيــ٘ َــسٕ٫ ،
عتتهــس ايسبٛبٝــ ١يٓفطــٜ٘ٚ ،كبــٌ بٓــٛي ستــدٚد َــٔ ايػــسان .١فعٝطــ ٢زإ يف
ايعكٝــد ٠املطــٝش ١ٝايسصٝــ ،١ادتُــع فٝــ٘ ايٖ٬ــٛت ٚايٓاضــٛتٚ .هلــِ تفطــرياتِٗ
ايٖٛ٬تٝــــ .١فؿــــاسب ايهتــــاإ عٓــــدَا ٜٓفــــ ٞايتٛسٝــــد ٖٚــــ ٞؾــــف ١ا٭دٜــــإ
اٱبساُٖٝٝــٜ ١ــس ّٚتــأَي غــسع ١ٝايــدٜاْات ا٭خــس .٣فايتٛسٝــد عكبــٚ ،١عكٝــد٠
خڀــس ٠تؿــادز ا٭دٜــإ ٚاملعتكــدات ايــف  ٫تــ َٔ٪بٛسداْٝــ ١ا

تعــاىلٚ .يــٝظ يف

ٖــرا ايهــ ّ٬يعــٔ يف َؿــداقٝت٘ بــٌ ٖــ ٞأديــ ١نتابــ٘ ٚأقٛايــ٘ ،ايــف  ٫تكبــٌ
ايػو يؿساستٗا.
 ٫غو إٔ ايدع ٠ٛاوُد ١ٜغهً خڀسا دطـُٝا عًـ ٢ايـدٜاْات ا٭خـس،٣
خاؾـــ ١املطـــٝش ١ٝايتبػـــري ،١ٜسُٓٝـــا حتـــدت عكا٥ـــدٖا ْٚافطـــتٗا يف َطـــاسات
ٚاضع َٔ ١ايٛدٛد ايد ٜاير ٟنـإ سهـسا عًٗٝـا .ثـِ تفـاقِ ارتڀـس َـع نـٌ
اْتؿاز عطهس ٟيف أزدا ٤ادتصٜس ٠ايعسبٚ ١ٝغريٖـا .فتفهٝـو ايبعـد ايطـُاٟٚ
ٚاٱهلــٜ ٞعــد اضــرتاتٝذ ٫ ١ٝهــٔ ايرتادــع عٓٗــا يــدز ٤خڀــس ايتٓــافظ ايــد. ٜ
يهٓٗا دٗـٛد ستـدٚد ٠ايتـأثري فاٱ ـإ ايتكًٝـد ،ٟيـٝظ ٚيٝـد تفهـري عكًـ ٞأٚ
فًطـــفٚ ،ٞأمنـــا ٚيٝـــد ب٦ٝـــٚ ١تسبٝـــ ،١فٝهـــ ٕٛزاضـ ـ اٜ ٫ ،ـــ٪ثس بـــ٘ ارتڀـــاإ
ايتبػري ،ٟخاؾ ٖٛٚ ١ازع ايڀكٛع ايعباد ،١ٜايٚ ١َٝٛٝاملٛص.١ٝ
فايهتــاإ ٜتٓــافظ عًــ ٢استهــاز اذتكٝكــ ١ايدٜٝٓــَ ١ــٔ خــ ٍ٬ضــًب اٯخــس
غسعٝتٖ٘ٚ ،را سك٘ عٓدَا ٜهَٛ ٕٛقٛعٝا ،يهٔ حتدث ي ٬ٜٛعـٔ ايكـسإٓ
ن ْ٘ٛنتابا شتتًفا ،مل ٜأت أسد مبجً٘ إي٬قا ،مما ٜدٍ عًـ ٢تعايٝـ٘ٚ ،عـدّ
ْطبت٘ يًبػس .فجَُ ١سدعَ ١ٝا فٛم ٜٓتُ ٞهلاٜ ،ع عٓٗا ايكـسإٓ بـايٛسٜٚ ،ٞعـ
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عٓٗا ايٛقع ٕٛٝباٱهلاّ ،ايػعس ،ادتٓ .ٕٛبٗرا زاسـ شاٜٚـ ١ايٓ ـس تـ٪ثس يف فٗـِ
ايــدٚ ٜٔتفؿــ٬ٝت٘ .أَــا بايٓطــب ١مل٪يــف ايهتــاإ فايــد ،ٜٔدٜــٔ ستُــد دــا ٤بــ٘
رتدَـــَ ١ػـــسٚع ١ايٓٗكـــ ٟٛاملهـ ـسٸع يًعـــسإٚ .املػـــازٜع ايٓٗكـــ ١ٜٛايهـــبري٠
ايڀُٛســ ١حتتــاز إىل ٚســد ٠سكٝكٝــٚ ،١راضــو أبٓــا ٤ا٭َــ ١بػــهٌ ٜ ٫تصعــصي
بٓٝاْٗا عٓد ا٭شَات .فتشتاز يسابڀ ١ق ١ٜٛت٪ضـظ هلـرا ايًـَ ٕٛـٔ ايٛسـدٚ .٠يـٝظ
نايد ٜٔنُا ٜك ٍٛقـادز عًـ ٢تٛسٝـد قًـٛبِٗ( :نـإ َـٔ ايكـسٚز ٟوُـد إٔ
ظتُــع نًُــتِٗ قبــٌ نــٌ غــ ،ٞفٝهــ ٕٛفــٚ ِٗٝســد ٠دٜٝٓــٜٚ ١ــسبڀِٗ بسابڀــ١
اٱخڀا ٤ايدٚ ... ٜإذا عًُ َـاذا ٜسٜـد ستُـد َـٔ ٚزا ٤دعـٛتِٗ إىل عبـاد ٠ا
ٚسد ٫ ٙغـسٜو يـ٘ ٚ .)...بٗـرا ايػـهٌ ضـًب ايـد ٜٔقدضـٝت٘ ْٚطـبت٘

تعـاىل،

ٚنسٸضــ٘ رتدَــٖ ١ــدف ستُــد يف إســداخ ْٗكــ .١فٗــ ٛزدــٌ ْٗكــٚ ١يــٝظ ْبٝــا.
ٚايهتاإ قسآَْ٘ٓ ٖٛٚ ،تر يًـٓـ ٚيـٝظ قاز٥ـا يـ٘ َـٔ َؿـدز عًـ .ٟٛ٭ْـ٘ يـٝظ
ٚسٝا صاٜٚا ٫"ٚ .إي٘ إ ٫ا " أ ٚايتٛسٝـد َـٔ شترتعـات ستُـد ،يـٝظ هلـا دـرز
د ٜأ ٚتازغت .ٞثِ زاج ٜطتُس يتعصٜص آزاٚ ،٘٥تٛقف ي ٬ٜٛس ٍٛبعجتَ٘ ،تشـدثا
عــٔ سكٝكــ ١ايــٛسٖٚ ،ٞــ ٞذات ايتفطــريات ايتبػــسٚ ١ٜا٫ضتػــساقٚ ،١ٝمجــٝعِٗ
اعتُد ايرتاخ َؿدزا ٯزاٚ ٘٥تفطريات٘ٚ .قـد بٓٝـا َـا فٝـ٘ ايهفاٜـ ١سـ ٍٛايكُٝـ١
املعسف ١ٝيًرتاخ ٚايسٚاٜات ايتازغتٖٚ .١ٝرا  ٫غتـ َعسٚف ايسؾايف أ ٚغرئَ ٙ
ايبــاسجي بــٌ ٜػــٌُ ستــ ٢عًُــا ٤اٱضــٚ ّ٬فكٗــاَٚ ِٗ٥فطــس .ِٜٗفــ ٬سذٝــ ١٭ٜــ١
زٚاٜــَ ١ــا مل صتــصّ بؿــش ١ؾــدٚزٖا َٚڀابكتٗــا يًٛاقــع ْٚفــظ ا٭َــس ٖٚــرا ٖــٛ
املطتش ٌٝبع ٘ٓٝبعد أنجس َٔ  00قسْا .يرا تدازى ا٭َس فكٗا ٤املطـًُي فكـايٛا
عذ ١ٝخ ايٛاسـدٚ ،فـل أديـ ١عكًٝـْٚ ١كًٝـَٚ ،١ـٔ ثـِ سذٝـ ١أخبـاز اٯسـاد َـع
قــُإ ٚثاقــ ١زٚا ٠ضــٓد اذتــدٜح .زغـــِ إٔ ناغــف ١ٝخــ اٯســاد عــٔ ايٛاقـــع
ناغفْ ١ٝاقؿٚ ١يٝظ تاَ ١نارت املتٛاتس ،يهٔ ايػازي دعًٗا نُا ٜكٛيٕٛ
سذ ١يف زٚاٜات ا٭سهـاّ  ٫ٚتػـٌُ ايسٚاٜـات ايتازغتٝـٚ ١ايعكا٥دٜـٖٚ .١ـَ ٛـٓٗر
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زخٜ ٫ ٛؿـُد أَـاّ ايٓكـد ايعًُـ ،ٞخاؾـَ ١ـع نجـس ٠تعـاز

ايسٚاٜـاتٚ ،عـدّ

ٚدــٛد َسدشــات .بــٌ ستــَ ٢ــع إَهاْٝــ ١زفــع ايتعــاز

بٗٓٝــا قــد ٜهــ ٕٛعًــ٢

سطاإ َكاؾد ايػسٜع ،١عٓدَا غتؿـ ايعاّ ٜٚكٝٸد املڀًل .فسمبا املؿًش ١يف
اٱي٬م ٚايعاّ ٚيٝظ ايتكٝٝد ٚارتاف.
 ٫هٔ ملعسٚف ايسؾايف ٚغري ٙضًب ايبعد ايد ٜيًدع ٠ٛاوُدٜـَُٗ ١ـا
ناْ سذِ ا٭ديٚ ١ا٫ضتػٗادات ايتازغتٚ ١ٝايػ ؿ ،١ٝ٭ْٗا صتش يف إثبات
ؾدقٝتٗا ٚاْتػست أْتػازا ٚاضعا .يهـٔ َـٔ سـل ادتُٝـع َٓاقػـ ١ايتفؿـ٬ٝت.
َٚـٔ ايهــٌ ْطـب ١ايكــسإٓ ملؿـادز بعٝــدا عــٔ ايـٛس ،ٞغــسٜڀ ١قـدز ٠أديتٗــا عًــ٢
ايؿــُٛد أَــاّ ايٓكــد ايعًُــٚ .ٞتكــد ِٜتفطــري َكٓــع يتعــاي ٞايهتــاإٚ .ايٓكڀــ١
اٯخري ٖٞ ٠اهلادظ اير ٟأزٸم ؾاسب نتاإ ايػ ؿ ١ٝاوُدٜـ ١فعكـد فؿـ٬
ملٓاقػ ١ايٓـ ايكسآْ ٞب٬غٝـا ٚيغٜٛـاٚ ،قـد ْطـ ٢ايهاتـب مثـ ١فـازم ذٚقـ ٞبـي
اجملتُعات قدز 0011 ٠عـاّٚ .نـإ ايسٖـإ يف ايتشـد ٟايًغـٚ ٟٛايب٬غـ ٞعًـ٢
تًو ايفرت ٠بايراتَُٗٚ .ا نإ عدد ايسٚاٜات ايتازغت ٫ ١ٝهٓٓا تؿٛز ايب٦ٝـ١
ايعسب ١ٝآْراى يُٝع أبعادٖا .إقاف ١إىل َا تكدّ سـ ٍٛسكٝكـ ١اٱعذـاش ،فًـٝظ
املكؿــٛد بإعذــاش ايكــسإٓ داْبــ٘ ايًغــٚ ٟٛايب٬غــ ،ٞبــٌ مثــ٬َ ١س ــات عًُٗٝــا.
ٚقدَ تؿٛزا ٚاقشا عـٔ َفٗـ َٞٛاٱعذـاشٚ ،سفـت ايكـسإٓٚ .قًـ إٔ ايكـسإٓ
حتد ٣عكٝكت٘ ٚتعايَٚ ٘ٝغاٜست٘ٚ ،ايدي ٌٝعدّ ٚدٛد نتـاإ دٜـ َٓـافظ َٓـر
ْــص ٍٚايــٛسٚ .ٞاملكؿــٛد بــاذتفت سفــت اذتكٝكــ ١ايه ـ  ٣يف ايًــٛج اوفــٛظ،
ٚيــٝظ سفــت مجٝــع تفؿــ٬ٝت ايهتــاإَ ،ــع استُــاٍ ايصٜــادٚ ٠ايٓكؿــإ بطــب
ايٓطقٚ ،ايتؿشٝف.
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اصتَساف املفاٍيه الكزآىية
تكــدّ قــ٪َ ٍٛيــف نتــاإ ايػ ؿــ ١ٝاوُدٜــ ١إٔ (ايغاٜــ ١ايــف ٜسَــ ٞإيٗٝــا
ستُــد ٖــ ٞإســداخ ْٗكــ ١عسبٝــ ١دٜٝٓــ ١ادتُاعٝــ ١ضٝاضــٚ .)..١ٝمبــا إٔ ايٓٗكــ١
تطـــتبڀٔ ايطـــًڀٚ ١اذتهـــِ يـــرا أقـــاف َٛقـــشا زأٜـــ٘( :إٕ ستُـــدا انتفـــ٢
بايرنس املكدع ارتايد يٓفط٘ٚ ،يهٓـ٘ أزاد املًـو ٚايطـًڀإ يكَٛـ٘ قـسٜؼ.)...
أ ٟزغــِ إٔ ستُــدا ٖــ ٛؾــاسب َػــسٚي ايٓٗكــ ١ايدٜٝٓــ ١اذتكــاز ١ٜايطٝاضــ١ٝ
ا٫دتُاعٝــٖٚ ،١ــ ٛأســل بايطــًڀ ،١إ ٫أْــ٘ ختًــ ٢عٓٗــا يكَٛــ٘ قــسٜؼٚ .انتفــ٢
بايرنس املكدع ارتايد .عٓدَا أيصّ املطًُي بت٬شّ ايػٗادتي " ٫إيـ٘ إ ٫ا

..

ستُــد زضــ ٍٛا " يف غــعا٥سِٖ ايدٜٝٓــ ،١نــا٭ذإ ٚاٱقاَــٚ ١ايؿــ .٠٬فشكــل
ن ٬ا٭َس ،ٜٔتهسٜظ ايطًڀ ١يكسٜؼ ٚخاؾـ ١أقسبا٥ـ٘ٚ ،ا٫ستفـاظ بايـرنس
املك ـدٸع َــا داَ ـ ٖٓــاى غــعا٥س دٜٝٓــٖٚ .١ــرا تٛدٸــ٘ دْٝــٚ ،ٟٛضــًٛى بػــس٫ ٟ
ْب٪ٜ ،ٟٛند ؾـش ١زأٜـ٘ يف سكٝكـ ١ايـدع ٠ٛاوُدٜـٚ ١بػـس ١ٜايكـسإٓ .فهاْـ
خڀٛات ايٓيب تطري با اْٗ ٙك ١عامل( ١ٝيريو قسٕ اصـ٘ باضـِ ا ٚ ،مل ظتعـٌ
اٱ إ غٗادٚ ٠اسد ٠بٌ غٗادتي " ٫إي٘ إ ٫ا

ستُد زض ٍٛا ")ٚ ..ي ٛناْ

دعٛتـــ٘ دٜٝٓـــ ١ستكـــ٫ ١نتفـــ ٢بايػـــٗاد ٠ا٭ٚىل اَتجـــا ٫ٯٜـــٚ" :١أقـــِ ايؿـــ٠٬
يــرنس ."ٟباعتبــاز (إٔ ايــدع ٠ٛايــف قــاّ بٗــا ناْ ـ إىل عبــاد ٠ا  ،فهًُــ١
ايتٛسٝد " ٫إي٘ إ ٫ا " ٚسدٖا ناف ١ٝيـريو ،غـري اْـ٘ دعـٌ اصـ٘ زدٜفـا ٫ضـِ
ا  ،يٝهَ ٕٛكدضا َڀاعا عٓد ايك ّٛايرٜ ٜٔسٜد إٔ ٜكٛدِٖ إىل خـري ٟايـدْٝا
ايكؿٚ .)٣ٛاملكڀع ا٭خري ضًط ايك ٤ٛعًٖ ٢دف ايٓيب َٔ ٚزا ٤إقاف ١ايػـٗاد٠
ايجاْٝــ ،١فٗــ ٞقــسٚز ٠اقتكــاٖا َػــسٚع٘ ايٓٗكــ ،ٟٛزغــِ تعازقــٗا َــع دعٛتــ٘
يٛسداْ ١ٝا  ،بٌ َٚعازقتٗا ٯ َٔ ١ٜآٜات ايكسإٓٚ :أقِ ايؿ ٠٬يرنس.ٟ
ٜٓبغ ٞايتٛقف أ ٫ٚعٓد ق٪َ ٍٛيف نتاإ ايػ ؿ ١ٝاوُدٜـ( :١إٕ ستُـدا
انتفــ ٢بايــرنس املكــدع ارتايــد يٓفطــ٘) ،ثــِ ْطــتأْف اذتــدٜح عــٔ غــسع١ٝ
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ضًڀ ١قـسٜؼ .فٗـٌ نـإ إدـسا ٤ستُـد ،عٓـدَا أقـاف ايػـٗاد ٠ايجاْٝـ ،١دٜٝٓـا
ستكا أّ قؿد ارتًٛد سًٛد ايػعا٥س ايدٚ ١ٜٝٓايؿـ٠٬؟ .ثـِ نٝـف ْفٗـِ قـسازٙ
َــع ٚدــٛد آٜــ ١ته ـسٸع ايعبــادٚ ٠ايؿــ ٠٬يــرنس ا ٚ ،ايــف ٫شَٗــا عــدّ دــٛاش
ذنس أ ٟغ ـ َع٘.
 ٫غسابــ ١إٔ ٜهتــب امل٪يــف بأضــًٛإ َــٛجڈٚ ،بــات َٓٗذــ٘ ٚاقــشا يًكــاز.٨
فــايكسإٓ يف ْ ــس ٙنتــاإ ستُــد ايعسبــ ٞايعبكــسٚ ،ٟقــد خڀــ٘ بػــهٌ غتــدّ
َػــسٚع٘ ايٓٗكــ ٟٛاذتكــاز ،ٟفــساج ٜبشــح عــٔ نــٌ غــاٖد هــٔ تٛظٝفــ٘
يرتضٝق فهس ٠بػس ١ٜايكسإٓ يف ذٖٔ املتًك ،ٞفهاْ ايػٗاد ٠ايجاْ ١ٝإسدٖا.
ٖر ٖٞ ٙايٓكڀ ١ايف ٜس ّٚغسضٗا يف أعُام ايكاز :٨إٔ دع ٠ٛستُـد يٝطـ
دعــ ٠ٛدٜٝٓــٖٚ .١ــرا ٖــ ٛامل فــٚ ٞاملتطــرت عًٝــ٘ يف نَ٬ــ٘ .فتهــَُٗ ٕٛتٓــا ْكــد
ا٭ديـــْ ١كـــدا عًُٝـــا ،حتاغـــٝا ٭ ٟاْصٜـــاج أٜـــدٜٛيٛدٜ ٞـــصٚٸز اذتكٝكـــ .١فٗـــدف
ايهتاإ ايتػهٝو يف غسعٚ ١ٝد ١ٜٝٓايدع ٠ٛاوُدٚ ،١ٜقد ضك بعـض ا٭ديـ١
غاٖدا عًٖ ٢را ا٫ستُاٍَٚ ،ا شاي ٖٓاى أدي ١نجريٚ .٠أدـد يف اثـازَٛ ٠قـٛي
ت٬شّ ايػٗادتي غاٖدا أق .٣ٛفٝذب ايتأْ ٞيف قـساْ ٠٤ؿـٛف ايهتـاإ ٚتـٛخٞ
اذترز َٔ اْ٫ص٫م َـع رٜٗٛـات بٝاْـ٘ ،فجُـ ١سكـا٥ل زاج ٜكفـص عًٗٝـاٚ ،نأْٗـا
بدٜٝٗات َتفل عًٗٝا .فعٓدَا قـدٸّ تفطـريا آٜـدٜٛيٛدٝا ٫قـاف ١ايػـٗاد ٠ايجاْٝـ،١
قدَ٘ يف ضٝام ٖدف ايتػهٝو بد ١ٜٝٓايدع.٠ٛ
ضبل ايتأنٝد إٔ ايكسإٓ ٜػـٗد يٓفطـ٘ يف تعايٝـ٘ َٚغاٜستـ٘ ٚغسا٥بٝتـَ٘ٚ ،ـا
ضــاق٘ ايسؾــايف َــٔ أديــٜٓ ٫ ١فــ ٞتعايٝــ٘ ،ضــٛا ٤نــإ ٚسٝـاڄ نُــا ٜــ َٔ٪بــريو
املطًُ ،ٕٛأ ٚإهلاَا فسٜـدٺا ،فٝبكـَ ٢سدعٝـ ١دٜٝٓـَ ١كدضـ .١ثـِ إٔ اٱضـ ّ٬أثبـ
ددازتــ٘ نغــريَ ٙــٔ ا٭دٜــإ ،يف زبــط اٱْطــإ بايغٝــبٚ ،تعب٦ــَ ١عتٓكٝــ٘ زٚسٝــا
ٚأخ٬قٝا ،فًٝظ زتدٜا ْف ٞقدضـٝت٘ ٚايتعاَـٌ َعـ٘ ن ـاٖس ٠سكـاز ١ٜزتـسد٠
عــٔ دــرزٖا ايــد . ٜإٕ دزاضــ ١اٱضــْ ّ٬كــدٜا ن ــاٖس ٠دٜٝٓــ ١أدــد ،٣ستــ٢

الهىية والفعل الحضاري

381

ملٓا .٘ٝ٥ٚ٭ٕ ايكفص عً ٢اذتكا٥ل َغايڀ ١يف ؾَُ ِٝكدَات ايكٝاع ٚا٫ضـتد.ٍ٫
فُاذا ٜع ؾاسب ايهتاإ عٓدَا ٜستفع بٓٗك ١ستُد إىل دزد ١ايفساد ٠سُٓٝا
ٜك ٍٛدا ٤بٓٗكـ ١عاملٝـَ ٫ ١جٝـٌ هلـاٚ .بـٓفظ ايٛقـ عتـط َـٔ قُٝتـ٘ ايػ ؿـ١ٝ
بػــهٌ َــٛازإ سُٓٝـــا ٜؿــف ستُـــدا بايعبكسٜــٚ ١ايٓبـــٛب ٚايعؿــاَٜٚ ،١ٝـــرٜٸٌ
ن َ٘٬بأْ٘ عبكس ٟعدٚد ب٦ٝت٘ ٚشَاْ٘؟ فهٝـف يػـ ـ ستـدٚد يف عبكسٜتـ٘
عتــدخ ْٗكــ ١عاملٝــَ ٫ ١جٝــٌ هلــا؟ ٖــٌ ٜكؿــد ايسؾــايف إٔ د َٛــ ١اذتكــاز٠
اٱض ١َٝ٬ناْ بفعٌ ايعـسإ ٚقٝـادتَِٗ ،طـًُي ٚغـري َطـًُيٚ ،يـٝظ بفعـٌ
ايدٚ ٜٔي ٛنإ ضـببا أضاضـا يف ْػـأتٗا ٫ ،يف اضـتُسازٖا ٚد َٛتٗـا؟ ٖـرا َـا
ٜهػف عٓ٘ ايٓكد ٚاذتفس يف ْؿٛف ايهتاإ .فٗٓاى ٖـدف ستـٛزٜ ٫ ٟبتعـد
عٓــٖ٘ٚ .ــرا أٜكــا ٜعــصش استُــاٍ إٔ ٜهــ ٕٛايهتــاإ قــُٔ دٗــٛد ايتبػــري يف
خؿــَٛت٘ ايًــدٚدَ ٠ــع اٱضــ .ّ٬فعٓــدَا ظتــسد اذتكــاز ٠اٱضــَ ١َٝ٬ــٔ بعــدٖا
ايــدٜٓٚ ، ٜطــبٗا يًعــسإ ،فطــٛف تػــٌُ دٗــٛد غــري املطــًُيٖٚ .ــ ٞبــ ٬غــو
يٝط ـ قًًٝــٚ ،١مل ٜٓفٗــا أســد .اذتكــاز ٠اٱضــ ١َٝ٬عٓــٛإ عــاّ ٜػــٌُ ايعــسإ
ٚغريِٖٚ ،املطًُي َٚا عداِٖ ،فٗ ٞتسانِ دٗـٛد مجٝـع ايعًُـاٚ ٤املفهـس.ٜٔ
مبـا فٗٝــا اضــٗاَات غــري املطــًُيَ ،ــا داَـٛا ٜعٝػــ ٕٛيف ظــٌ دٚيــٚ ١اســدَٚ .٠ــٔ
ٜٓطب اذتكاز ٠رتؿٛف ايعسإ ي٬عرتاف يٗٛد غري املطًُي ،فإْ٘ ض ٝطـس
دٗــٛدا عًُٝــٚ ١سكــازَُٗ ١ٜــ ،١تتُجــٌ مبعڀٝــات عًــَ ّٛطــًُ ٞفــازع ايهـ ٣
ٚا٭ْديظَٚ ،ا ذتكٗا يف َطاسات ٚاضع َٔ ١ايعامل.
َس بٓا إٔ امل٪يف ْطب ايكسإٓ وُد بأضًٛإ يبل نُا يف قٛي٘ٚ( :قد أغاز
ستُد إىل ٖر ٙاذتاي ١بآَ ١ٜـٔ آٜاتـ٘ ايكسآْٝـٚ .)١اتُٗـ٘ بـاخت٬م َفٗـ ّٛايتٛسٝـد
(َا دا ٤ب٘ ستُد َٔ نًُ ١ايتٛسٝـد " ٫إيـ٘ إ ٫ا " ٖٚـَ ٞـٔ شترتعاتـ٘ ،ايـف
مل ٜٴطبل إيٗٝا عًَ ٢ا آزَٚ ...)٣ـٔ ٖـرا املٓڀًـل ٪ٜنـد إٔ ستُـدا ٜتٓـاقض َـع
آٜات٘ َٔ عتـح ٜ ٫ػـعس ،نُـا بايٓطـب ١يًـت٬شّ بـي ايػـٗادتي يف ايؿـ .٠٬مبـا
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ٜٓـــايف اٱخـــ٬ف يف ايعبـــاد٠

تعـــاىل ،سٝـــح قـــاٍٚ" :أقـــِ ايؿــ ٠٬يـــرنس."ٟ

فهٝف ٜٓاقض قسآْ٘ ٜٚػسى ْفط٘ َع ذنس ا ؟ٜ .ك ٍٛيف نتـاإ ايػ ؿـ١ٝ
اوُد ١ٜفٚ( :92 - 95مل ٜهتف بـريو بـٌ دعـٌ عًـ ٢املطـًُي إٔ ٜـرنسٙٚ
عٓد نٌ تػٗد يف ؾ٬تِٗ ايف ٜؿًْٗٛا نٌ  ّٜٛمخظ َـساتَ .ـع إٔ ايؿـ٠٬
إمنــا ٖــ ٞعبــاد٠

ٜٓبغــ ٞإٔ ختــتـ بــرنس ا

نُــا قــاٍ يف ايكــسإٓ "ٚأقــِ

ايؿ ٠٬يرنس "ٟأ ٟ٭دًٚ .ٞنريو دعٌ امل٪ذْي ٜرنس ٕٚاص٘ َع اضـِ ا
عٓد دعٛتِٗ ايٓاع إىل ايؿـ ٠٬يف آذاْٗـِٚ ،نـٌ ذيـو خـازز عـٔ أؾـٌ ايـدع٠ٛ
ايف داٜ ٤دع ٛبٗا ايٓاع إىل عباد ٠ا

ٚسد ٫ ٙغسٜو ي٘).

ٜــأت ٞا٫ضــتد ٍ٫بــايت٬شّ بــي ايػــٗادتي يف ضــٝام ضــًب اي ـدع ٠ٛاوُدٜــ١
دٜٝٓتٗاٖٚ .را َڀًـب أضـاع ياملـا أنـ ٸد عًٝـ٘ ،فتػـعس ٚأْـ تكـسأ ايهتـاإ إٔ
امل٪يــف ٜكؿــد ايٛؾــ ٍٛهلــر ٙايٓتٝذــ ١يف نــٌ غــاٖد َــٔ غــٛاٖد ٙايتازغتٝــ١
ٚايكسآْٖٚ .١ٝرا أسدٖا ،بدي ٌٝقٛي٘ٚ( :نـٌ ذيـو خـازز عـٔ أؾـٌ ايـدع ٠ٛايـف
دـــاٜ ٤ـــدع ٛبٗـــا ايٓـــاع إىل عبـــاد ٠ا

ٚســـد ٫ ٙغـــسٜو يـــ٘) .فـــإيصاّ املطـــًُي

بايػــٗادتي ٜتٓــافَ ٢ــع نــ ٕٛايــدع ٠ٛخايؿــ١

٪ٜٚ ،نــد( :إٔ دعــ ٠ٛستُــد

يٝطـ دعــ ٠ٛدٜٝٓــ ١ستكــ ،١بــٌ ٖــْٗ ٞكــ ١سكــاز ،١ٜادتُاعٝــ ،١ضٝاضــ .)١ٝأٚ
بعباز ٠أٚق إٔ اٱض ّ٬يـٝظ دٜٓـا بكـدز َـا ٖـْٗ ٛكـ ١سكـاز ،١ٜناْـ دعـ٠ٛ
ستُــد إســدَ ٣كَٛاتٗــاٖٚ .ــرا تفطــري خــاي ،٧فاٱضــ ّ٬بكــ ٞدٜٓــا زغــِ إفــٍٛ
اذتكاز ٠اٱض ١َٝ٬بعد ايكسٕ ايسابع بـٌ ٚدخٛهلـا عؿـس ا٫ضتڀـار .نُـا بكـٞ
ايــدْ ٜٔافــرٜ ٠ڀــٌ َــٔ خ٬هلــا اٱْطــإ عًــ ٢ايغٝــب ،زغــِ فػــٌ نــٌ املػــازٜع
ايطٝاضــ ١ٝايــف زفعــ غــعازاتَ٘ٚ .ــاذا عــٔ اْتػــاز املطــًُي يف مجٝــع أضتــا٤
ايعــاملٖٚ ،ــِ ازضــ ٕٛغــعا٥سِٖ ايدٜٝٓــٖ ،١ــٌ ازضــْٗٛا دــص٤ا َــٔ ضــًٛنِٗ
اذتكاز ٟأّ ٜكؿد ٕٚبٗا اَ٫تجاٍ رتايكِٗ قـُٔ تعـاي ِٝدٜـِٓٗ؟ .فايـدٜ ٜٔبكـ٢
دٜٓا زغِ نٌ ايتش٫ٛت اذتكازٚ ١ٜايتازغتٚ ،١ٝيٓا يف ايـدٜاْات ايكد ـ ،١ايـف

الهىية والفعل الحضاري

383

َا شاي س ١ٝنايؿاب ،١٦غاٖدا عًَ ٢ا ْك .ٍٛفٌٗ تٛازثـٛا دٜـاْتِٗ سكـازٜا أّ
دٜٝٓا؟.
إٕ َسْٚــ ١ا٫ستُــا٫ت تفكــ ٞإىل ْتــا٥ر َٛقــٛعٚ ،١ٝتكــف ٞعًــ ٢ايبشــح
ؾـف ١عًُٝـ .١أَـا َ٪يـف ايهتـاإ فريفـض املسْٚـٜٚ ،١هتفـ ٞبكٓاعاتـ٘ املطــبك.١
فٓٝڀًل َٔ ْٗاٝ٥ات ،تكڀس ٙيْ٬تكاٚ ،١ٝ٥ايتُٚ ،ٜ٘ٛتصٜٝـف بعـض اذتكـا٥ل َـٔ
أدٌ ايٛؾ ٍٛإىل ٖدف٘ .فايهاتب زفض ايتعاٌَ َع ايدع ٠ٛاوُد ١ٜن ـاٖس٠
دٜٝٓـــ٘ٚ ،اختـــر َٓٗـــا َٛقفـــا ســـد ايسٖبـــ .١فـــساج ٜبشـــح عـــٔ نـــٌ َـــا هـــٔ
ا٫ضتػٗاد ب٘ َٔ ْؿٛف تازغت ١ٝأ ٚقسآْٚ ،١ٝي ٛخازز ضٝاقٗا ،نٓف ٘ٝقدض١ٝ
ايــدعْٚ ،٠ٛطــب ١ايكــسإٓ يًــٛسٚ ،ٞاتٗــِ ستُــدا بــاخت٬م فهــس ٠ايتٛسٝــدٚ .قــد
ب ٓٝضابكا إٔ ايطـبب ٚزا ٤اؾـساز ٙايطـًيب ،إٔ نـٌ ٚاسـدَ ٠ـٔ ٖـر ٙايككـاٜا
تػهٌ خڀسا عً ٢ايدٜاْات ا٭خس ،٣خاؾ ١املطٝش ،١ٝيرا استًُـ إٔ ٜهـٕٛ
ايهتــاإ يف ضــٝام ادتٗــد ايتبػــري ٟاملٓــاٖض يٲضــ .ّ٬فجبــٛت ْطــب ١ايكــسإٓ
يًٛسٜ ٞعس ٟعكا٥د ايػسى نايٛٗٝدٚ ١ٜاملطـٝشٜٚ ،١ٝطـًب غـسعٝتٗا .نُـا إٔ
اتٗاَ٘ وُـد بـاخت٬م ايتٛسٝـد ٖـ ٞستاٚيـْ٫ ١تػـاٍ غـسع ١ٝايـدٜاْات ا٭خـس٣
زغِ غسنٗا ،فايتٛسٝد عا٥ل عكا٥دٜ ٟػهٌ خڀـسا دطـُٝا عًٗٝـا .فاٱ ـإ
اجملــسد َــٔ ايتٛسٝـــد فٝــ٘ َسْٚـــ ١ايػــسى ،خاؾــ ١بايٓطـــب ١يعٝطــ ٢يف ايدٜاْـــ١
املطــٝش ١ٝايسصٝــ ،١فٗــ ٛزإ بػــهٌ َــٔ أغــهاٍ ا٫عتكــاد .فايتٛسٝــد ٜطــًب٘
ايسبٛبٜٚ ،١ٝعٝد ي٘ سكٝكت٘ ايبػس ١ٜبعد إٔ ضًق ايػسى ْؿفٗاٚ( :ٳإڇذٵ قځاٍٳ ايًډ٘ٴ ٜٳـا
عٹٝطٳــ ٢ابٵــٔٳ َٳــسٵٜٳِٳ أځأځْــ ٳ قڂًڃ ـ ٳ يٹًٓٻــاعڇ اتٻ ٹــرٴْٚٹٚ ٞٳ ڂأَٿــٞٳ ڇإيځٗٳ ـٝٵٔڇ َٹــٔ دٴٕٚڇ ايًډــ٘ٹ قځــاٍٳ
ظ يٹ ٞبٹشٳل إڇٕ نڂٓ ٴ قڂًڃتٴ٘ٴ فځكځـدٵ عٳًٹُٵتٳـ٘ٴ تٳعٵًځـِٴ
ضٴبٵشٳا ٳْوځ َٳا ٜٳهڂٕٛٴ يٹ ٞأځٕٵ ځأقڂٍٛٳ َٳا يځ ٵ ٝٳ
طوځ إڇ ٻْوځ أځْـ ٳ عٳًډـاّٴ ايڃغٴٝٴـٛإٹَ ،ٳـا قڂًڃـ ٴ يځٗٴـِٵ ڇإيډـا َٳـا
َٳا فٹ ٞٳْفڃطٹ ٞٳٚيځا أځعٵًځِٴ َٳا فٹ ٞٳْفڃ ٹ
ځأَٳسٵتٳٓٹ ٞبٹ٘ٹ أځٕڇ اعٵبٴدٴٚا ايًډ٘ٳ زٳبٿٚ ٞٳزٳبٻهڂِٵ نڂٓـ ٴ عٳًځـٝٵٗڇِٵ غٳـٗڇٝدٶا َٻـا ٴدَٵـ ٴ فٹـٗٝڇِٵ فځًځُٻـا
تٳ ٳٛفډٝٵتٳٓٹ ٞنڂٓ ٳ أځْ ٳ اي ٻسقٹٝبٳ عٳًځـٝٵٗڇِٵ ٚٳأځْـ ٳ عٳًځـ ٢نڂـٌٿ غٳـٞٵ٤ٺ غٳـٗڇٝدٷ)ٖٚ .ـرا تسفكـ٘
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ايهٓٝط ،١ايساع ٞايسص ٞيًعكٝد ٠املطٝش .١ٝفٝذب ا٫ياس ١مبفٗ ّٛايتٛسٝـد،
ٚا٫نتفا ٤با ٫إ سايل زتسد َٔ ايتٛسٝدٚ .قد ذنست إٔ ايتٛسٝد ٜٓتُ ٞملـا
قبٌ ايدٜاْتي ،بػٗاد ٠ا٫يٛاج ايڀ .١ٝٓٝيهٔ اتك إٔ ايهتاإ ٜطع ٢يٲياس١
بهٌ زنٝـص ٠دٜٝٓـ ،١نٓطـب ١ايكـسإٓ يًـٛسَٚ ،ٞفٗـ ّٛايٛسداْٝـٜٚ .١بشـح عـٔ
نٌ غاٖد ٜعكد زأ ٜ٘ببػس ١ٜايدع ٠ٛاوُد ،١ٜناٱيتصاّ بايػٗادتي.
إٕ نــ ّ٬ايسؾــايف ٜــجري عَ٬ــ ١اضــتفٗاّ دــاد ،٠فُــٔ سكٓــا ايطــ٪اٍ عــٔ
غــسع ١ٝايػــٗاد ٠ايجاْٝــ ١يف قــ ٤ٛقٛيــ٘ تعــاىلٚ" :أقــِ ايؿــ ٠٬يــرنس ."ٟايــف
تهـسٸع ايؿــ٠٬
ايؿ٠٬

تعــاىل ،فٗــٌ ايػــٗاد ٠وُــد بــايٓب ٠ٛتتعــاز

َــع خؿــٛف

تعاىل ،أّ مث ١تفطري آخس هلا؟ ٖٚرا ٜتڀًب ايعٛد ٠يطٝام اٯ ،١ٜعجـا

عـٔ َٓاضـبتٗاٚ ،تازغتٗـاٚ .عٓــدَا ْعـٛد يًهتـاإ ايهــس ِٜصتـد اٯٜـ ١دــا٤ت يف
ضٝام آٜات تتشدخ عٔ ذت  ١اختٝاز َٛض ٢يًٓب ٖٛٚ ٠ٛيف ايٛاد ٟاملكدع عٓدَا
صع ايٓداٚ ٤نًُ٘ ا

َٔ ٚزا ٤سذاإ .فاٯ ١ٜناْ تسضِ يـ٘ خازيـ ١ايع٬قـ١

بارتايل ٚفكا يًٓب ،٠ٛفتكـ( :ٍٛفځًځُٻـا أځتٳاٖٳـا ْٴـ ٛٹدٟٳ ٜٳـا َٴٛضٳـ ،٢إڇْٿـ ٞأځْٳـا زٳبټـوځ فځـاخٵًځعٵ
ْٳعٵًځ ٵٝوځ إڇ ٻْوځ بٹايڃٛٳادٹ ايڃُٴكځدٻعڇ يڂٛٶٚ ،٣ٳأځْٳا اخٵتٳسٵ ٴتوځ فځاضٵتٳُٹعٵ يٹُٳا ٜٴٛسٳ ،٢إڇْٻٓٹـ ٞأځْٳـا ايًډـ٘ٴ
يځا ڇإيځ٘ٳ ڇإيډا أځْٳا فځاعٵبٴدٵْٹٚ ٞٳ ځأقٹِڇ ايؿٻًځا٠ځ يٹـرٹنڃسڇ .)ٟفـأَس ٙبتهـسٜظ عبادتـ٘ ٚؾـ٬ت٘
 .فاٯ ١ٜمل ختايب ستُدا َباغسٜ ٫ٚ ،٠ؿدم أْـ٘ ْـاقض ْفطـ٘ عٓـدَا أيـصّ
املَٓ٪ي بايػٗادتي ،ستَ ٢ع ْطب ١ايهتاإ ي٘ .اٯ ١ٜيف ضٝاقٗا ايتـازغتٚ ،ٞمل
تـؼڇ مب٬شَــات ٚاقــشَ ،١ــٔ ٖٓــا ٚقــع ا٫خــت٬ف يف فٗــِ د٫يتٗــا ٚايتــبظ ا٭َــس
عً ٢املفطس.ٜٔ
ٚبايتاي ٫ ٞدي ٌٝعً ٢سؿس ايؿ ٠٬برنس ا

َٔ ْفظ مجًٚ( ١ٳ ځأقٹِڇ ايؿٻًځا٠ځ

يٹرٹنڃسڇ ،)ٟزغِ اتفاقِٗ عً ٢ذيو بأدي ١أخس ،٣بـٌ ٖـ ٞسكٝكـ ١ايعبٛدٜـ ١مبڀًـل
ايعبادات َٗٓٚا ايؿ .٠٬يهٔ نَٓ٬ا َـع أديـ ١ؾـاسب ايهتـاإ ،سٝـح اسـتر
بٗا ٫ثبات سؿس ١ٜايرنس يف ايؿ٠٬

تعـاىلٖٚ ،ـرا يـٝظ ؾـسعتا بـٌ ٚيـٝظ
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ظـــاٖسا َـــع تعـــدد اٯزاٚ ٤ايتفطـــريات ٚا٫ضـــت ٗازات ايًغٜٛـــ .١غـــري إٔ نًُـــ١
فاعبدْ ٞايف ضبكتٗا تطاعد عً ٢فُٗٗا" .فځاعٵبٴدٵْٹ ،"ٞدا٤ت َڀًك ١فتهَٔ ٕٛ
باإ ايعاّ ،ثِ دا٤ت (ٚٳ ځأقٹِڇ ايؿٻًځا٠ځ يٹـرٹنڃسڇ ،)ٟبعـدٖا َباغـس ٠فتهـَ ٕٛـٔ بـاإ
ارتـــافٚ ،زتـــ ٤ٞارتـــاف بعـــد ايعـــاّ ٪ٜنـــد أُٖٝتـــ٘" .فاعبـــدْ "ٞتهفـــٞ
ي٬ضــتد ٍ٫عًــ ٢سؿــس ايعبــاد ٠بــا  ،٭ْٗــا ٚاقــشٚ ١ؾــسعت ،١فتهــ ٕٛآٜــ١
ستهُْ ١فطٸس بٗا املتػاب٘ َٔ اٯٜـاتٚ .مجًـٚ( ١ٳ ځأقٹـِڇ ايؿٻـًځا٠ځ يٹـرٹنڃسڇ ،)ٟدـا٤ت
َٓفؿًٚ ١يٝطـ َتفسعـ ١عًـ ٢ادتًُـ ١ا٭ٚىل .فًـِ ٜكـٌ فـأقِ ايؿـ ٠٬يـرنس،ٟ
يهــٜ ٞكــاٍ عؿــس ايؿــ ٠٬بــ٘ .بــٌ ٖــ ٞمجًــ ١ثاْٝــَ ،١طــتكً ،١حتــتفت مبعٓــ٢
َغاٜس .فبعد إٔ أَس َٛض ٢عؿس ايعباد ٠ب٘ ،أَس ٙثاْ ١ٝبإقاَ ١ايؿ ٠٬يـرنس.ٙ
فٝكُٗٝا َـٔ بـاإ ذنـس ،ٙتأنٝـدا يعبٛدٜتـ٘ .فًـِ تـأت ذتؿـس ايؿـ ٠٬بـ٘ٚ ،إٕ
نإ ٚاقعـا ٜٓبغـ ٞإٔ تهـ ٕٛنـريو .يهـٔ ٖـر ٙاٯٜـ ١بايـرات  ٫تؿـً ديـ٬ٝ
عًـــَ ٢ـــساد .ٙاٯٜـــ ١تـــأَس َٛضـــ ٢بعبـــاد ٠ا ٚ ،تڀايبـــ٘ تأنٝـــد اَتجايـــ٘ باقاَـــ١
ايؿــ .٠٬فٗــ ٞيٝط ـ بؿــدد بٝــإ تفؿــ٬ٝت ايؿــ ٫ٚ ،٠٬بٝــإ سكٝكتٗــا ،٭ٕ
سكٝتٗا َعسٚف٘ ملٛضٚ ،٢زمبا نإ ٜكُٗٝا بػـهٌ آخـس فڀايبتـ٘ اٯٜـ ١برتغـٝد
ؾ٬ت٘ يًتُاَٖ ٢ع عباد ٠ا  .فؿـ٬تو ٜـا َٛضـَ ٢ـٔ اٯٕ فؿـاعدا ،ظتـب إٔ
ته ٕٛيرنس ا  ،تتٛد٘ بٗا

 ،ترنس فٗٝا ا ٖٚ .را ٜػ ٞبأْٗـا مل تهـٔ

نــريو قبــٌ ايٓبــ ،٠ٛأ ٚناْ ـ غــري ٚاقــش ١يف َعاملٗــا .فهــإ َٛضــٜ ٢تذــ٘
يًُڀًل بد ٕٚستددات.
ثِ اٯ ١ٜزتًُٚ ،١مل تتشدخ عـٔ تفؿـ٬ٝت ايؿـَٚ .٠٬فَٗٗٛـا َڀًـل زغـِ
ازتهاش ٖ٦ٝتٗا ٚتفؿ٬ٝتٗا بايرٖٔ عهِ املعاٜػ ١اي .١َٝٛٝفٗٓاى اخـت٬ف يف
تفؿ٬ٝت ايؿًٛات بي ا٭دٜإ زغِ ٚسد ٠دٖٛسٖا ايعبـاد .. ٟتفؿـ٬ٝت يٝطـ
يف أزناْٗــا ٚسكٝكتٗــا .بــٌ يف تػــسٜعاتٗا ٚأسهاَٗــا ادتصٝ٥ــ ٫ٚ .١ديٝــٌ عًــ٢
تڀابل ٖ ١٦ٝايؿ ٠٬يف مجٝع ا٭دٜإ ،٭ْٗا دص َٔ ٤ا٭سهاّ ايػـسعٚ ،١ٝيـٝظ

متاهات الحقيقة ()1

386

دص٤ا َٔ ايعكٝد ،٠فٝػًُٗا قٛي٘ تعـاىل( :يهـٌ دعًٓـا َـٓهِ غـسعَٗٓٚ ١ادـا).
ٚبايفعــٌ تغٝٸــست بعــض ا٭سهــاّ ايػــسع ١ٝيف ايػــسٜع ١اٱض ـٜ ١َٝ٬ػــٗد يــريو
قٛيــ٘ تعــاىل ،يف خڀابــ٘ ٭ٖــٌ ايهتــاإ ٖٚــٜ ٛػــذعِٗ ٜٚــسغچبِٗ باٱ ــإ بٓبــ٠ٛ
ستُــدٚ ..( :ٳٜٴشٹ ـٌټ يځٗٴ ـِٴ ايڀډٝٿبٳــاتٹ ٚٳٜٴشٳ ـسٿّٴ عٳًځ ـٝٵٗڇِٴ ايڃ ٳبٳا٥ٹ ـحٳ ٚٳ ٳٜكٳ ـعٴ عٳ ـٓٵٗٴِٵ ڇإؾٵ ـ ٳسٖٴِٵ
ٚٳايڃأځغڃًځــاٍٳ ايډتٹــ ٞنځاْٳ ـ ٵ عٳًځــٝٵٗڇِٵ) .فشذــِ ايتغــٝري ْٛٚعٝتــ٘ ٜػــه ٕ٬فازقــا بــي
ايػسٜعتي ٖٞٚ ،قس ٠ٚتكتكٗٝا ايتش٫ٛت اذتٝاتٚ ١ٝتڀـٛز ٚعـ ٞاٱْطـإ .عًـ٢
ايعهظ َٔ ايعكٝد ٠ايـف ٖـ ٞقاضـِ َػـرتى بـي ا٭دٜـإٚ .. ( :ٳا ڃي ٴُ ٵ ٪ٹَٓٴـ ٛٳٕ نڂـ پٌ
آَٳٔٳ بٹايًډ٘ٹ ٳَٚٳًځا٥ٹهځتٹ٘ٹ ٚٳنڂتٴبٹ٘ٹ ٚٳزٴضٴًٹ٘ٹ يځا ٴْفځ ٿسمٴ بٳٝٵٔٳ ځأسٳدٺ َٿٔ زټضٴًٹ٘ٹ).
فايكسإٓ أغاز يًؿٚ ٠٬تسى تفؿ٬ٝتٗا يًٓيب ٚفكا يًُتعازف َـٔ أزناْٗـا،
ايــف اضتعسقــتٗا اٯٜــات أٜكــا نا٫قاَــٚ ١ايسنــٛي ٚايطــذٛد ٚايكٓــٛت .فٗــٞ
قُٔ ؾ٬سٝات٘ يف ايتفؿٚ ٌٝايبٝإ ،خاؾَ ١ع ٚدٛد دـرز قسآْـ ٞيًػـٗاد ٠بـ٘
ْبٝا ٚزض َٔ ٫ٛا  ،ناٯٜات ايف ذنست (َٴٸشٳُٳٸدٷ زٳٸضٴٍٛٴ ايًځٸ٘ٹ) ،عً ٢اخـت٬ف
ضــٝاقاتٗا ،خاؾــ ١يف آٜــ( :١إڇذٳا دٳــا٤ٳىځ ايڃُٴٓٳــافٹكڂٕٛٳ قځــايڂٛا ٳْػٵ ـٗٳدٴ إڇْٻ ـوځ يځسٳضٴــٍٛٴ ايًډ ـ٘ٹ
ٚٳايًډ٘ٴ ٜٳعٵًځِٴ إڇ ٻْوځ يځسٳضٴٛيڂ٘ٴ ٚٳايًډ٘ٴ ٳٜػٵٗٳدٴ إڇٕٻ ايڃُٴٓٳافٹكٹيٳ يځهځـاذٹبٴٕٛٳ) .فًـِ ٜـأت بػـَ ٤ٞـٔ
خازز ايهتاإ نـٜ ٞتٓـاقض َعـ٘ ،خاؾـٚ ١إٔ ا

ٜػـٗد وُـد بأْـ٘ زضـٛي٘،

فًُاذا ٜ ٫ؿش املَٓ٪ي ايتػٗد بٗا؟ .نُا إٔ آٜـ( :١إڇٕٻ ايًډـ٘ٳ ٳَٚٳًځا٥ٹهځتٳـ٘ٴ ٴٜؿٳـًڊٕٛٳ
ٳـًُٴٛا ٳتطٵـًٹُٝٶا) ،تـأَس بايؿـ ٠٬عًـ٢
ٜ ٞٳا ځأ ټٜٗٳا ا ډيرٹ ٜٳٔ آ ٳَٓٴٛا ؾٳـًڊٛا ٳعځًٝٵـ ٹ٘ ٳٚض ِّ
ٳعًځ ٢اي ٻٓ ٹب ٿ
ايٓيب ،مبعٓ ٢ايدعاٖٚ . ٤ـرا َٜ٪ـد آخـس عًـ ٢عـدّ تٓـايف ايػـٗاد ٠ايجاْٝـَ ١ـع زٚج
ايهتاإ .بٌ ْٚابع َٔ ١زٚج ايكسإٓ ٚثكافت٘ ،خاؾ ١إذا أقـفٓا هلـا سصَـ ١اٯٜـات
ايف تػٝد ب٘ٚ ،تفس

عً ٢املَٓ٪ي ياعت٘.

إقــاف ١اىل دــرزٖا ايكسآْــ ،ٞفايػــٗاد ٠بٓبــ ٠ٛستُــد  ٫ختــسز ايؿــ ٠٬عــٔ
سكٝكتٗا نػعري ٠عباد ١ٜخايؿ١

تعاىل ،٭ْٗا قسآْ ١ٝاملعٓٚ ٢ا٭يفـاظ ٚإٕ مل

تــسد بــرات ايؿــٝغ ١راَــا ،٭ٕ ا

غــٗد بٗــا قبــٌ املــَٓ٪يٚ ،أنــد عًــْ ٢بٛتــ٘
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ٚزضايت٘ .أَا ا٭ذإ فَٗ ٛطتشب ٚيٝظ ٚادبا باتفام ادتُٝـعٚ ،قـد اغـتٌُ عًـ٢
فؿ ،ٍٛأسدٖا ايػٗاد ٠بٓب ٠ٛايٓيبٜٚ .ـساد بـ٘ ا٫غـعاز ٚايتـرنري عًـ ٍٛأٚقـات
ايؿٚ .٠٬زغِ تٛقٝفَ ١ٝڀًل ايعبادات (إذا قًٓا بٛدٛإ ا٭ذإ فٝه ٕٛدص٤ا َـٔ
ايعبــاد )٠أقــاف يــ٘ ايطــٓ ١مجًــ" ١ايؿــ ٠٬خــري َــٔ ايٓــٚ ،"ّٛأقــاف يــ٘ ايػــٝع١
ايػٗاد ٠ايجايج ١بٜ٫ٛـ ١اٱَـاّ عًـٖٚ .ٞـرا ٜـدٍ عًـٚ ٢دـٛد اتفـام عًـ ٢اضـتشباب٘.
فٗ ٛيٝظ دص٤ا َـٔ ايؿـ ٫ٚ ،٠٬تتٛقـف عًٝـ٘ ؾـشتٗا ،فـ ٬تبڀـٌ ؾـَ ٠٬ـٔ ٫
ٜسفع ا٭ذإٚ .أٜكا مث ١اتفام أغًب ايفكٗا ٤عً ٢عدّ دص ١ٝ٥اٱقاَ ١يف ايؿ،٠٬
فتكــع خــازز ايؿــ ٫ٚ ،٠٬تبڀــٌ ؾــَ ٠٬ــٔ ٜ ٫كــ ِٝهلــاَٚ .ــا تبكــٖ ٢ــ ٛايتػ ـٗٸد
ايٛضــط ٚا٭خــري يف ايج٬ثٝـــٚ ١ايسباعٝــات ،سٝــح ٜـــسدد املطــًُ ٕٛيف ؾـــ٬تِٗ:
(أغــٗد إٔ  ٫إيــ٘ إ ٫ا

ٚســد ٫ ٙغــسٜو يــ٘ ٚأغــٗد إٔ ستُــدا عبــدٚ ٙزضــٛي٘).

ٚفٗٝا تسنٝص عً ٢عبٛد ١ٜايسضٍٛ

ٚ ،مث ١فًطفٚ ١غاٚ ١ٜزاٖ٤ا.

 ٫غو إٔ ايػٗاد ٠يٓب ٠ٛستُـد ختًچـد ٙسًـٛد ايؿـٚ ٠٬تعـددٖا ٚتهسازٖـا.
ٖٚرا ٫شّ هلاٚ ،يٝظ ارتًٛد َكؿٛد برات٘ .فًِ ٜٗدف ايٓيب ارتًٛد َـٔ امل٬شَـ١
ب ي ايػـٗاد ٠بٓبٛتـ٘ ٚايػـٗاد ٠بٛسداْٝـ ١ا ٚ .مل ٜهـٔ ٖـ ٛاملكؿـٛد براتـ٘ ،بـٌ
نإ ٫شَا رتًٛد ايؿ .٠٬فكد نإ يف غا ١ٜايصٖد نُا ذنس َ٪يـف نتـاإ
ايػ ؿ ١ٝاوُدٚ ،١ٜبعٝدا عٔ نٌ َ اٖس ايدْٝا ،زغِ ضع ١قٝادت٘ ٚشعاَتـ٘.
ٜ َٔٚكسأ ايكسإٓ ٜتأند ي٘ ذيو .غري أْ٘ ٜكؿد َا ٖ ٛأبعد َٔ ختًٝد اص٘.
ستُــد ؾــاسب زضــاي ١عاملٝــ ،١تٗــدف إىل تؿــشَ ٝطــاز ا٭دٜــإ ايطــُا١ٜٚ
ايطــابكٚ ،١تــدازى أخڀاٗ٥ــا ايعبادٜــٚ ،١إعــاد ٠ايٓ ــس يف تػــسٜعاتٗاٚ .يــ ٛنــإ
ٜكؿد ارتًٛد ٚايكسإٓ نتاب٘ ٚيـٝظ ٚسٝـا إهلٝـا نُـا ٜكـَ ٍٛعـسٚف ايسؾـايف،
فُــا ايــرَٓ ٟعــ٘ َــٔ إدزاز ايػـــٗاد ٠يف قسآْــ٘؟ ملــاذا مل ٜتشــدخ بًغــ ١ايصعاَـــ١
ٚايطًڀ١؟ ملاذا مل ٜؿسج سؿٛؾٝت٘ ايف ختًدٙ؟ ملاذا ٜدزز اٯٜـات ايـف تٛسـ٘
ٚتٛبق باق ٞا٭ْبٝا٤؟
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َــٔ ٜڀُـ يًػــٗسٜ ٠طــع ٢هلــا بهــٌ ايڀــسمٚ ،مل ْػــاٖد يف ضــًٛى ستُــد
ضع ٘ٝيًطًڀٚ ١ايػٗس ٠أ ٚاضت٦جاز ٙباملاٍ ايعاّٚ ،أْا أحتـدخ عـٔ ٚدـٛد غـٗادات
ْؿ ١ٝتٜ٪د ٖـرا .بـٌ تكـسأ عًـ ٢اَتـداد اٯٜـات تأنٝـدا عًـْ ٢بٛتـ٘ ٚعبٛدٜتـ٘
تعاىلٚ .أْ٘ ً ٫و يٓفط٘ قسا ْ ٫ٚفعا( :قڂٌ يډا ځأَٵًٹوڂ يٹ ٳٓفڃطٹـ ٞٳْفڃعٶـا ٳٚيځـا قٳـسٽا ڇإيډـا
َٳا غٳا٤ٳ ايًډ٘ٴ ٳٚيځٛٵ نڂٓ ٴ أځعٵًځِٴ ايڃغٳٝٵـبٳ يځاضٵـتٳهڃجٳسٵتٴ َٹـٔٳ ايڃ ٳٝٵـسڇ ٳَٚٳـا َٳطٻـٓٹٞٳ ايطټـ٤ٛٴ إڇٕٵ
أځْٳــا ڇإيډــا ْٳ ـرٹٜسٷ ٚٳ ٳبػٹـريٷ يِّكځـٛٵّڈ ٴ ٜٵَ٪ٹٓٴــٕٛٳ)ٖٚ .ــر ٙاٯٜــ ١رتؿ ـ َُٗــ ١ستُــد ٚضــًٛن٘
ايعاّ.
ٜبكــ ٢ايػــو ٜــساٚد ايباســح سُٓٝــا ٜتٓــا ٍٚنتــاإ ايػ ؿــ ١ٝاوُدٜــ،١
فٝطــتغسإ َــٔ سذــِ امل٬سكــ ١يػ ـ ـ ستُــد ٚدعٛتــ٘ٚ ،اضــتٗداف َػــسٚع٘
ايد. ٜ
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فلضفة اإللتشاو بالصَازتني
تكــدّ مثــ ١سهُــٚ ١فًطــفٚ ١زاٚ ٤دــٛإ ايتػـٗٸد بايػــٗاد ٠ايجاْٝــ" ١أغــٗد إٔ
ستُدا زض ٍٛا " يف ايؿ ،٠٬إقاف ١يًػـٗاد ٠ا٭ٚىل "أغـٗد إٔ  ٫إيـ٘ إ ٫ا ".
بعد ْف ٞايتعاز

املدع َٔ ٢قبٌ َ٪يف نتاإ ايػ ؿ ١ٝاوُد ،١ٜبٗٓٝا ٚبي

آٚ" :١ٜأقِ ايؿ ٠٬يرنس ،"ٟايف تكتك ٞعـدّ ذنـس أسـد َـع ا

يف ايؿـ.٠٬

ٚقــد ذنــست ،إٔ ا٭ذإ ٚاٱقاَــ ١يٝطــتا دــص٤ا َــٔ ايؿــ ،٠٬نُــا إٔ يًػــٗاد٠
درزا قسآْٝا ،بـٌ ٖـْ ٞــ زٚسـا َٚعٓـٚ ،٢قـد أنـدٖا ارتـايل تعـاىلٚ ،فـس
عً ٢املَٓ٪ي ايؿ ٠٬مبعٓ ٢ايدعا ٤يرنس .ٙفُشُد مل ٜكؿد خًٛد اص٘ ،زغِ
خًٛدٚ ٙاقعاٚ .ي ٛنإ ٜبغ ٞارتًٛد مث ١أضايٝب أخس ٣بعٝدا عً ٢ايؿ .٠٬يهـٔ
مث ١فًطف ١عُٝكٚ ١زاٖ٤ـا ،أبعـد َـٔ ايتهـس ،ِٜفـادتصا ٤ايـد ٜدـصا ٤أخـس:ٟٚ
(عٳطٳ ٰ٢أځٕ ٜٳبٵعٳ ٳجوځ زٳ ٸبٴوځ َٳكځاَٶا َٳٸشٵُٴٛدٶا)( ،يٹٸٝٳ ٵغفٹسٳ ځيوځ ايًځٸ٘ٴ َٳـا تٳكځـدٳٸّٳ َٹـٔ ذٳْبٹـوځ ٳَٚٳـا
تٳ ځأخٳٸسٳ ٚٳٜٴتٹِٳٸ ْٹعٵُٳتٳ٘ٴ عٳًځ ٵٝوځ ٚٳٜٳٗٵدٹ ٳٜوځ ؾٹسٳايڄا َټطٵتٳكٹُٝٶا)ٚ .يطـ بؿـدد ت ٜـس ايػـٗاد٠
ايجاْ ،١ٝبـٌ َكازبـ ١أديـ ١ايسؾـايف ْكـدٜاٚ ،تكـد ِٜزٜ٩ـَ ١غـاٜس ،٠نـ ٫ ٞتًتـبظ
املفاٖ.ِٝ
ايػــٗاد ٠ايجاْٝــ ١تتهــَ ٕٛــٔ دــصأ ،ٜٔأ ٚغــٗادتي بؿــٝغٚ ١اســد :٠ايػــٗاد٠
بعبٛدٜت٘

ٚ ،ايػٗاد ٠به ْ٘ٛزض٫ٛ

ٚ .يهٌ ٚاسدَ ٠دايًٗٝا ،عًَ ٢طـت٣ٛ

ايعكٝدٚ ٠فًطف ١ايدٚ ٜٔدٚز اٱْطإ يف اذتٝا.٠
أَا ايكطـِ ا٭ :ٍٚفـرياد َٓـ٘ تهـسٜظ عبٛدٜـ ١ايـٓيب ٚعـدّ املغـا ٠٫فٝـ٘ ،يف
إدــسا ٤اســرتاشٚ ٟقــا ،ٞ٥خٛفــا َــٔ ا٫زتفــاي بــ٘ فــٛم بػــسٜت٘ .أٜ ٚػــڀ ايغًــٛ
باملطــًُي ف٪ٝهلْٛــ٘ ،نُــا فعــٌ أتبــاي ايــدٜاْات ا٭خــس ،٣فطــكڀ بايػــسى،
قؿدت ذيو أّ مل تكؿد ( :ٳٚقځايځ ٹ ايڃٝٳٗٴٛدٴ عٴصٳٜٵسٷ ابٵٔٴ ايًډ٘ٹ ٳٚقځايځ ٹ اي ٻٓؿٳازٳ ٣ايڃُٳطٹ ٝٴ
نفځـسٴٚا َٹـٔ قځبٵـٌٴ قځـاتٳًځٗٴِٴ ايًډـ٘ٴ
ابٵٔٴ ايًډ٘ٹ ذٳ ٹيوځ قځ ٵٛيڂٗٴِ بٹ ځأفڃٛٳاٖٹٗڇِٵ ٴٜكٳاٖٹ٦ٴٕٛٳ قځٛٵٍٳ ايډـرٹٜٔٳ ځ
أځْٻ ٢ٴ ٜٵ٪فځهڂٕٛٳ) .فإدَإ ايت٬شّ بي اضِ ايٓيب ٚعبٛدٜت٘

 ،عت٫ ٍٛغعٛزٜا دٕٚ
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تأيَ ،٘ٗٝا مل ٜكؿد املغاي ٞذيـو عٓـٚ .٠ٛبايفعـٌ نـرٸإ عُـس بـٔ ارتڀـاإ ٚفـا٠
ايٓيب ٚقاٍ مل

ستُدٚ ،ضٝعٛد ٖٞٚ .أ ٍٚظـاٖس ٠غًـ ٛيف اٱضـ ،ّ٬يهٓٗـا

قُع ـ يف َٗــدٖا بعــد خڀــاإ ارتًٝفــ ١ا٭َ( :ٍٚــٔ نــإ ٜعبــد ستُــدا ،فــإٕ
ستُدا قد َاتَٚ .ـٔ نـإ ٜعبـد ا  ،فـإٕ ا

سـ ٫ ٞـٛت) .ثـِ عـادت فُٝـا

بعد يف إياز ايؿساي ايطٝاض - ٞايڀا٥ف ٞبي املطًُيَٚ ،ا شاي َانٓـ ١ايغًـٛ
تكــدّ تفطــريات  ٚــرتج يكٛضــا ٚعكا٥ــد تتكــايع َــع عكٝــد ٠ايتٛسٝــد ،أضــاع
ايدٜاْ ١اٱض.١َٝ٬
ايغًٚ ٛباٍ عاْ َٓ٘ مجٝع ايـدٜاْات ،بـٌ زاج بعكـِٗ ٜغـاي ٞبأغـ اف دٕٚ
ا٭ْبٝاٜٚ ،٤ستفـع بٗـِ إىل َؿـاف ارتايكٝـ ،١بػـهٌ َباغـس أ ٚغـري َباغـس َـٔ
خـــَٓ ٍ٬شـــ٘ مجٝـــع ؾـــفات ارتـــايل .تؿـــف اٯٜـــٖ ١ـــ( :٤٫٪اتٻ ٳـ ـرٴٚا ځأسٵبٳـــا ٳزٖٴِٵ
ٚٳ ٴزٖٵبٳاْٳٗٴِٵ أځزٵبٳابٶا َٿٔ دٴٕٚڇ ايًډ٘ٹ ٚٳايڃُٳطٹ ٝٳ ابٵٔٳ َٳسٵٜٳِٳ ٳَٚٳا ڂأَٹسٴٚا ڇإيډا يٹٝٳعٵبٴدٴٚا ڇإيځٗٶا ٚٳاسٹـدٶا
يډا ڇإيځ٘ٳ ڇإيډا ٖٴٛٳ ضٴبٵشٳاْٳ٘ٴ عٳُٻا ٴٜػٵسڇنڂٕٛٳ).
فايغً ٛمل ٜكف عٓد سـد ا٭ْبٝـا ٤بـٌ رـاد ٣يغريٖـِٚ .غـٛاٖد ٙايٝـ ّٛنـجري٠
يــد ٣بعــض ايڀٛا٥ــف اٱضــَ .١َٝ٬ــٔ ٖٓــا تهتطــب ايػــٗاد ٠ايجاْٝــ ١أُٖٝتٗــا،
عٓدَا تكع َا٥صا عكا٥دٜا بي ارتايل ْٚب ٘ٝاملسضٌ ،اير ٖٛ ٟأقسإ غـ ـ
هِٵ ٜٴـٛسٳ ٢ڇإيځـٞٻ أځْٻُٳـا ڇإيځٗٴهڂـِٵ إڇٍٳٰٙٷ
تعاىل سطـب ايفـس ( :قڂـ ٵٌ ڇإ ٻُْٳـا ځأْٳـا ٳبػٳـ ٷس َٿـ ٵجڂً ڂ
ٚٳاسٹ ـدٷ فځُٳــٔ نځــإٳ ٜٳ ٵسدٴــ ٛيٹكځــا٤ٳ زٳبٿ ـ٘ٹ فځًڃٝٳعٵُٳ ـٌٵ عٳُٳًڄــا ؾٳــايٹشٶا ٳٚيځــا ٴٜػٵ ـسڇىڃ بٹعٹبٳــادٳ٠ٹ زٳبٿ ـ ٹ٘
ځأسٳدٶا) .فارتايل ٜتفچسد بٛسداْٝتـ٘ٚ ،عتـ ٍٛد ٕٚتأيٝـ٘ عبـاد .ٙيهـٔ زغـِ ؾـساَ١
اٱدــساٚ ٤فاعًٝتــ٘ ،حتاٜــٌ بع ـض ايغــٚ ٠٬دعًــٛا يًــٓيب ٜ٫ٚــ ١تهٜٝٓٛــ ،١مبعٓــ٢
ايكدز ٠عً ٢ايتؿسف بايهٖٚ ،ٕٛـ ٞؾـف ١خايكٝـ( ١أ ٫يـ٘ ارتًـل ٚا٭َـس تبـازى
ا

زإ ايعـاملي)ٚ .دعــ ٣ٛأْـ٘ دعًــٗا ٭ســد َـٔ عبــاد ٙستــض افـرتا ٤عًٝــ٘ ٚعًــ٢

نتاب٘ .يهِٓٗ زاسٛا ٜطـٛق ٕٛتـأ٬ٜٚت ٚزٚاٜـات ٚاٖٝـ٫ ١ثبـات ؾـدقٝتٗاٖٚ .ـٛ
ايكا( :ٌ٥قڂٌ يډا ځأَٵٹًوڂ يٹ ٳٓفڃطٹ ٞٳْفڃعٶا ٳٚيځا قٳسٽا ڇإيډا َٳا غٳا٤ٳ ايًډ٘ٴ ٳٚيځـٛٵ نڂٓـ ٴ أځعٵًځـِٴ ايڃغٳٝٵـبٳ
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ػريٷ يِّكځٛٵّڈ ٴ ٜٵَ٪ٹٓٴٕٛٳ).
يځاضٵتٳهڃجٳسٵتٴ َٹٔٳ ايڃ ٳٝٵسڇ ٳَٚٳا َٳطٻٓٹٞٳ ايطټ٤ٛٴ إڇٕٵ أځْٳا ڇإيډا ْٳرٹٜسٷ ٚٳ ٳب ٹ
ايػــٗاد ٠ايجاْٝــ ١تبكــ ٢قــسٚزَ ٠ــا داَـ ٖٓــاى ذٖٓٝــَٛ ١يعــ ١بــايغًٚ ،ٛتأيٝــ٘
ايبػــس ،يــدٚاي ْفطــٚ ١ٝيا٥فٝــ .١خاؾــ ١أْٗــا قسآْٝــ ١املعٓــ .٢بــٌ ٖٓــاى ْؿــٛف
َكازب ١يف ؾٝاغتٗا .فٗ ٞيٝط أدٓب ١ٝعـٔ أيفـاظ ايكـسإٓ ٚايؿـ ٫ٚ ،٠٬تهـٕٛ
ضببا يبڀْٗ٬ا .فايػٗاد ٠بعبٛد ١ٜستُد

َرتغش ١عٔ ايػٗاد ٠ا٭ٚىل٫ٚ ،شَ١

َٓڀك ١ٝهلا ،يتتك اذتدٚد ٚتت ًـ ايبػس َٔ ١ٜظـاٖس ٠ايتكـدٜظ ٚايتأيٝـ٘ .بـٌ
إٔ ايكؿد َـٔ اٱ ـإ بٛسداْٝـ ١ا ٖ ،ـ ٛحتسٜـس ٚعـ ٞاٱْطـإ َـٔ أ ٟعبٛدٜـ١
عدا٫ٚ ،ٙشَ٘ ايتشسز َٔ ٖ ١ُٓٝأ ٟضًڀ ١فٛق ،١ٝعكٝد ١ٜأ ٚد .١ٜٝٓفٝهَ ٕٛآٍ
اٱ إ با

سس ١ٜايعكـٌٚ ،حتسٜـس إزاد ٠ايفـسد .فايـدٜ ٫ ٜٔؿـادز عكـٌ اٱْطـإ

ي ٫ٛتصٜٚسٚ ٙاضـتغ٬ي٘ يا٥فٝـا ٚآٜـديٛدٝا ٚضٝاضـٝاَٚ .ـا تػـاٖدَ ٙـٔ ممازضـات
ٚيكــٛع َؿــدزٖا تــساخ ٜكــر بايٛقــع ٚا٭ناذٜــب ٚايتفطــريات ايكاؾــسَ .٠ــٔ
ٖٓــا تفٗــِ ملــاذا تؿــس بعــض ا ٫اٖــات ايطــًف ١ٝعًــ ٢إبعــاد اٱْطــإ عــٔ ايكــسإٓ
ٚاقتؿاز تفطري آٜات٘ عً ٢زٚاٜات تٓتُ ٞملـا قبـٌ 0111عـاّ .إْٗـا تبغـ ٞايت٬عـب
بــٛع ٞايفــسد ٚايــتشهِ بإزادتــ٘ ٚفكــا ملؿــاط يا٥فٝــَٚ ،١رٖبٝــ .١إْٗــا ختػــ٢
ايفكٝش٘ عٓدَا ٜكازإ ايٓاع ايكسإٓ تفطريا ٚاضتٓڀاقا .ف٪ٝنـد ٕٚعًـ ٢تـ٠ٚ٬
ايهتاإ د ٕٚتفطريٜٚ ،ٙفرتقـ ٕٛيهـٌ تـَ ٠ٚ٬ـا تعذـص عـٔ ٚؾـف٘ َـٔ ايجـٛاإ
باٯخس .٠نٌ ذيو َٔ أدٌ إبعاد ايٓاع عـٔ اذتكـا٥ل ايكسآْٝـٚ ،١ا٫ضـتفساد بٗـِ
يغاٜات َعسٚف.١
ٚأَـــا ايكطـــِ ايجـــاَْ ٞـــٔ ايػـــٗاد ٠ايجاْٝـــ( ١أغـــٗد إٔ ستُـــدا زضـــ ٍٛا ):
فأُٖٝتــ٘ تهُــٔ ٫ ،يف ايػــٗاد ٠يًــٓيب يف ايٓبــ ٠ٛ٭ْــ٘ أَــس َفــسٚب عٓــ٘ ،بــٌ يف
خار ١ٝزضايت٘ يٮدٜإ ،ايف تع ْكڀ ١حت ٍٛع ُ ٢يف َطـاز ع٬قـ ١اٱْطـإ
بايــدٚ ،ٜٔدٚز ا٭خــري يف اذتٝــا .٠فجُــ ١قــسٚز ٠تكتكــ ٞاْ٫تكــاٍ َــٔ ايــدٜاْات
ايطابك ١إىل ايدٜاْ ١ارتار ٫ ،١بطبب غـسنٗا ٚاضتسافٗـا عكا٥ـدٜا عـٔ سكٝكـ١
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ايتٛسٝد ،بٌ ٭ٕ ايدٜٛ ٜٔانب تڀٛز عكٌ اٱْطإ ٚقدزت٘ عًـ ٢إدزاى اذتكـا٥ل
يرا ٜك ٍٛتعاىل( :يهٌ دعًٓا َٓهِ غسعَٗٓٚ ١ادا)ٜٚ .ؿف َُٗ ١ايٓيب ستُد
َكازْ ١بايدٜاْات ا٭خسٚ( :٣ٳ ٳٜكٳعٴ عٳـٓٵٗٴِٵ ڇإؾٵـ ٳسٖٴِٵ ٚٳايڃأځغڃًځـاٍٳ ايډتٹـ ٞنځاْٳـ ٵ عٳًځـٝٵٗڇِٵ).
يف إغاز ٠بًٝغ ،١تً ٸـ أختصاٍ دٚز ايدَ ٜٔكابٌ ايعكٌ .فايدٜ ٫ ٜٔسٜد اضـتغسام
سٝــا ٠ايٓــاع ،نُــا ٜعتكــد ايفكٗــا ،٤بــٌ ٜسٜــد استكــاِْٗ إىل ســي ْكــٛدِٗ
عكًٝا ،نٜٛ ٞاؾًٛا يسٜكِٗ يف اذتٝاٚ ٠عتككٛا زٖإ ارتًل يف خ٬ف ١ا٭ز .
فــدٚز ايــد ٜٔيف بعــد ٙايتػــسٜع ٞزعاٜــ ١اٱْطــإ تػــسٜعٝا قــُٔ اهلــدف ايهًــٞ
رتًك٘ .أ ٟإٔ دٚزَ ٙسسًٝا ٜٛانب عكٌ اٱْطـإ ٚقدزتـ٘ عًـ ٢ايٓكـٛز ٚايتڀـٛز
اذتكــاز ،ٟإزتهــاشا ملبــاد ٨ايعــدٍ ٚقــ ِٝاٱْطــاْٚ .١ٝقــد فؿٸــً ايهــ ّ٬يف
دزاض ١بعٓٛإ" :دعـ ٠ٛٱْكـاذ ايـدَ ٜٔـٔ ضـڀ ٠ٛايفكٗـا ،"٤سٝـح بٓٝـ ٖٓـاى دٚز
ايصَــإ ٚاملهــإ يف فعًٝــ ١ا٭سهــاّ ايػــسعٚ .١ٝقًــ  :إٕ فعًٝــ ١نــٌ سهــِ
غــسع ٞتتٛقــف عًــ ٢فعًٝــَٛ ١قــٛع٘ ايــر ٟتتٛقــف عًــ ٢فعًٝــ ١مجٝــع غــسٚي٘
ٚقٛٝد .ٙفٓٝتف ٞاذتهِ باْتفـاَٛ ٤قـٛع٘ٚ .ا٭سهـاّ ستـدٚد ٠يف نتـاإ ا ،
 ٫ٚعتـل ٭ســد تػــسٜع سهـِ ددٜــد ٭َٛ ٟقــٛي٫ ،تفـام مجٝــع املطــًُي عًــ٢
سؿــس ايتػــسٜع بــا

تعــاىلٚ .تبكــَُٗ ٢ــ ١ايــٓيب نُــا ٖــٚ ٛاق ـ َــٔ اٯٜــات

ايكسآْ :ٖٞ ،١ٝايتبًٝغٚ ،ايبٝإٚ ،ايتفؿٚ ،ٌٝاٱْراز ٚايتبػريٚ .عٓدَا ْػـو يف
دعٌ  ١ٜ٫ٚتػسٜع ١ٝ٭سد أّ  ،٫فا٭ؾٌ عدّ دعًٗاٚ .ايتفؿ ٌٝيف ستً٘.
يكـــد عاغــ ايبػـــس ١ٜزدســـا يـــَ ٬ٜٛـــٔ ايـــصَٔ عًـــ ٢ايفڀـــس ،٠بـــ ٬أدٜـــإ
ٚغــسا٥ع ،ضــَٛ َٓ ٣ٛــ ١قــ ِٝأخ٬قٝــٚ ١ادتُاعٝــَ ١تٛاقــع ،١فسقــتٗا يبٝعــ١
اذتٝاٚ ٠قسٚزات ايعٝؼ املػرتىٚ .مجً ١يكٛع ضاذد،١

طد سادتِٗ يًغٝب

ٚايك ٣ٛارتف .١ٝفاَتدج ايكسإٓ قدزتِٗ عًـ ٢بٓـا ٤أَـٚ ١اسـد( :٠نځـإٳ ايٓٻـاعٴ ڂأَٻـ١ڄ
ٚٳاسٹدٳ٠ڄ) .فايسابڀ ١اٱْطاْ ١ٝأِٖ عٓدَا ختتف ٞايؿساعاتٚ ،تهـ ٕٛقـادز ٠عًـ٢
ي
ح ايًډـ ٴ٘ اي ٻٓبٹـ ٿ ٝٳ
تٛسٝد غعٛبٗا .فهاْٛا يف غ ٓـ ٢عـٔ ايـد ،ٜٔفًُـا اختًفـٛا ( :ځف ٳبعٳـ ٳ

الهىية والفعل الحضاري

393

إ بٹايڃشٳلٿ يٹٝٳشٵهڂِٳ بٳٝٵٔٳ ايٓٻـاعڇ فٹُٝٳـا اخٵتٳځًفڂـٛا
َٴ ٳبػٿسڇٜٔٳ ٳَٚٴٓرٹزڇٜٔٳ ٚٳأځْصٳٍٳ َٳعٳٗٴِٴ ايڃهٹتٳا ٳ
فٹ٘ٝٹ) .فايد ٜٔدا ٤يريعٚ ٢عتتكـٔ اٱْطـإ ٜٚكـع٘ عًـ ٢ايڀسٜـل املطـتكَ ،ِٝـٔ
خـــ ٍ٬تػـــسٜعات تطـ ـٛٸ ٟخ٬فاتـــ٘ ٚحتـــٌ َػـــانًَ٘ ،ـــع َٓ َٛـــ ١قـــ ِٝدٜٝٓـــ١
ٚأخ٬قٝــــٚ ١عبادٜــــ ١تعُٸــــل فٝــــ٘ زٚج ايتكــــٚ ٣ٛايــــٛزي عــــٔ ازتهــــاإ املعاؾــــٞ
ٚاملٛبكاتٚ ،تػذع٘ عً ٢ايعٌُ ايؿاطَٚ .ـع نـٌ زضـاي ١تبـدأ َسسًـ ١ددٜـد،٠
ٜتعاٌَ فٗٝـا ايـدَ ٜٔـع اٱْطـإ تػـسٜعٝاٚ ،فكـا ملطـتٚ ٣ٛعٝـ٘ ْٚكـٛد٘ ايعكًـ.ٞ
 ٚهٔ َٔ خ  ٍ٬تازٜق ايسضـا٫ت ايٛقـٛف عًـَ ٢فاؾـٌ تڀـٛز ايبػـس ١ٜعكًٝـا.
فُــع ابــساٖ ِٝنــإ ايٓــاع ٜعبــد ٕٚايهٛانــب ٚا٭ؾــٓاَّٚ ،ــع َٛضــ ٢داْــٛا
بايطشس ٚعباد ٠ايفساعٓ ،١فاْتكًٛا َٔ عباد ٠ادتُادات إىل عباد ٠نا ٔ٥عاقـٌ،
ٜفهس ٚ ،ازع ضًڀ ١عًٝاَٚ .ع عٝطـ ٢بـدأت بـٛادز ايعًـِ ٚخٛزاقـ٘ٚ ،أَـا َـع
ستُــد فكــد اْتكــٌ اٱْطــإ إىل َسسًــ ١ايٓكــٛز ايعكًــ .ٞفهاْــ زضــايت٘ إىل
غـــعٛإ اتطـــُ بتڀـــٛز َـــدازنٗا ايعكًٝـــٚ .١إْطـــإ قـــادز عًـــ ٢ا٫ضـــتد،ٍ٫
ٚانتػاف عًٌ اي ٛاٖس ايه .١ْٝٛيرا ناْ آٜات ايهتاإ تطتفص عكٛهلِ َٔ
خ ٍ٬شتتًف اي ٛاٖس اوٝڀ ١باٱْطإ :أ ٜٓ ٫ـسٕٚ؟ أٜ ٫تفهـسٕٚ؟ .فـايكسإٓ
ٚاثــل َــٔ قــدز ٠ايفــسد عًــ ٢إدزاى اذتكٝكــ ١يف ٖــر ٙاملسسًــ ،١٭ٕ ايتڀــٛز ايعكًــٞ
تسانُٚ ،ٞقد عاؽ اٱْطإ

سب ١ي َٔ ،١ًٜٛخ٬هلـا ازتكـٚ ٢عٝـ٘ ٚإدزانـ٘.

فإسد ٣خؿا٥ـ املسسً ١ادتدٜـدٖ ٠ـ ٞايرتنٝـص عًـ ٢ايعكـٌ يف إدزاى اذتكٝكـ١
قسآْٝــا .فُشُــد مل ٜــأت مبعذــص ٠خازقــ ١ضــ ٣ٛايكــسإٓ ،زغــِ إذتــاج خؿــ،َ٘ٛ
ٚانتف ٢بإثاز ٠ايعكٚ ،ٍٛيايبِٗ مبشانُ ١عكا٥دِٖ عكًٝـاٚ ،دعـاِٖ يٲ ـإ
َــٔ خــ ٍ٬آٜــات ا ٚ .ياملــا عكــد َكازْــات يف مجٝــع املطــتٜٛات .فتڀــٛز ايعكــٌ
فس

أسهاَ٘ عً ٢املسسً ١ادتدٜدٚ ،٠أَاَو ايكسإٓ يتهتػـف سذـِ ادتـدٍ

بي ايسضٚ ٍٛق ٖٛٚ ،َ٘ٛع ١َ٬عًْ ٢كٛز ايعكٌ ٚقدزت٘ عً ٢إدزاى اذتكا٥ل.
فايػــٗاد ٠ايجاْٝــ ٫ ١تسٜــد ْفــ ٞا٭دٜــإ ايطــابك ٫ٚ ،١تسٜــد تؿــشَ ٝطــاز
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عكا٥ــدٖا ،٭ٕ ايػــٗاد ٠ا٭ٚىل سطــُ ا٭َــس يف َطــأيٚ ١سداْٝــ ١ا ٫ٚ ،شَٗــا
زفض مجٝع أْٛاي ايػسى ،زغِ إ إ ادتُٝع بٛدٛد خايلٖٚ .ـَ ٛـداز ايتطـاَ
بـــي ا٭دٜـــإ .غـــري إٔ اٱ ـــإ بٛدـــٛد خـــايل ٜ ٫هفـــَ ،ٞـــا مل ٜـــ َٔ٪اٱْطـــإ
بٛسداْٝتـــ٘ٚ ،عـــدّ ايػـــسى بـــ٘ .فأٖـــٌ ايهتـــاإ ََٓ٪ـــ ٕٛيهـــٔ إ ـــاِْٗ غـــري
َهتُــٌ ٚفكــا يًػــٗاد ٠ا٭ٚىل .فتڀــايبِٗ بتؿــش ٝعكا٥ــدِٖٚ ،فكــا يٛسداْٝــ١
ارتايل.
ايػٗاد ٠ايجاَْ ١ٝسسً ١ددٜد ٠يف ع٬ق ١ايد ٜٔباٱْطإ ،ختتًف عُا ضبكٗا
َٔ غسا٥ع ٚأدٜإَ .سسًٜ ١تٛىل فٗٝا املڂٗ ُٔٝايد ٜرٗٝد اٱْطإ يدٚز ارت٬ف١
ايسباْ ١ٝيف ا٭ز

إزتهاشا يعكً٘ .ف ٴتُـ ايٓبـٚ ٠ٛإىل ا٭بـدَ( ،ٳٸـا نځـإٳ َٴشٳُٳٸـدٷ

أځبٳا ځأسٳدٺ َٹٸٔ ٸزڇدٳايٹهڂِٵ ٳٚيځهٹٔ زٳٸضٴٍٛٳ ايًځٸـ٘ٹ ٳٚخٳـاتٳِٳ ايٓٳٸبٹـٝٹٸيٳ) .إٕ خـتِ ايٓبـ ٠ٛاعـرتاف
ؾــس ٜبكــدز ٠اٱْطــإ عًــَٛ ٢اؾــً ١سٝاتــ٘ عًــ ٢املــد ٣ايبعٝــدٚ ،عــدّ سادتــ٘
َطتكب ٬يًٛس ٞأ ٚأ ١ٜ٫ٚ ٟدٖٚ .١ٜٝٓرا ضسٸ تٛقـف ٖبـٛر ايـٛسٚ ٞبعجـ ١ا٭ْبٝـا.٤
٪ٜنــد ٙعــدّ ٚدــٛد ْـــ قسآْــ ٞؾــس ٜظتعــٌ ايٜ٫ٛــ ١ايدٜٝٓــ ١٭ســد أٜٓ ٚــٝط
َطٚ٪يٝتٗا ب٘ٚ .ايؿشاب ١مل ٜتٓاشعٛا عً ٢إزخ د ، ٜبٌ نـإ ؾـساعا ضٝاضـٝا
عً ٢ايطًڀٚ .١زمبا اَتٓاي ايـٓيب عـٔ نتابـ ١نتـاإ يًُطـًُي يف أٜـاّ َسقـ٘،
يــٝظ ضــبب٘ يغــط ايؿــشابٚ ١اخــت٬فِٗ ،نُــا تكــ ٍٛايسٚاٜــ ،١فُشُــد ْــيب ٫
و َٹــ ٳٔ
ؿ ـ ٴُ ځ
غتػــ ٢أســدا ،بعــد إٔ قــُٔ ايكــسإٓ ءاٜتــ٘ َــٔ ايٓــاع (ٚٳايٸځً ـ ٴ٘ ٳ ٜٵع ٹ
ايٓٳٸـــاعڇ) .بـــٌ نـــإ إدـــسا ٤اسرتاشٜـــا ،نـــ ٫ ٞتًتـــبظ ا٭َـــٛز ٚغتـــتًط ايـــدٜ
بايطٝاضٚ .ٞعتطب املطًُ ٕٛاملٓؿب ايطٝاضَٓ ٞؿـبا دٜٝٓـا أٜكـاٚ .يـ ٛناْـ
مثــ ١قــسٚز٫ ٠ضــتُساز ايٛؾــا ١ٜايدٜٝٓــ ١يتٛاؾــٌ ْــص ٍٚايــٛسٚ ،ٞاضــتُست بعجــ١
ا٭ْبٝا .٤نٜ ٫ ٞبك ٢ايٓاع يف ؾساي َسٜس َٓر أَد بعٝدٜ ،ت بڀ ٕٛيف زٚاٜـات
تازغتٝـــ ١مل تٴشطـــِ َٓـــر 0011عـــاّ ..يهـــٔ يف خـــتِ ايٓبـــ ٠ٛد٫٫ت عُٝكـــ،١
ٜٴدزنٗا أٚي ٞا٭يباإ.
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إٕ ساد ١اٱْطإ يًعكٌ بات أنجس َٔ سادت٘ ٭ٚ ١ٜؾاٜا دٜٝٓـ ،١بعـد خـتِ
ايٓبٚ ،٠ٛانتُاٍ ايد ٜٔبٗرا ايكدز اودٚد َٔ ا٭سهاّ ايػسع ١ٝاملرنٛز ٠يف
ايهتاإ ايهسٚ ،ِٜي ٛناْـ ٖٓـاى سادـ ١٭سهـاّ غـسع ١ٝأخـس ٣ذتـدد يٓـا
ايكـــسإٓ َؿـــدزٖاٚ ،مل ٜكـــٌ يًـــٓيب( :يځــ ٵٝظٳ يځــوځ َٹــٔٳ ايڃــ ځأَٵسڇ غٳــٞٵ٤ٷ)ٚ ،مل عتـــدد
ى غٳـا ٹٖدٶا ٳ ٚٴَ ٳبػٿـسٶا ٳْٚٳـرٹٜسٶا ،ٳٚدٳا ٹعٝٶـا ڇإيځـ ٢ايًډـ ٹ٘
 ٞڇإْٻا ځأ ٵزضٳـ ڃًٓٳا ځ
َطٚ٪يٝتٜ٘( :ٳا ځأ ټٜٗٳا اي ٻٓ ٹب ټ
بٹإڇذٵْٹ٘ٹ ٚٳضٹسٳادٶا َټ ٹٓريٶا)ٚ :مل ٜؿف نتاب٘ بأْ٘ تبٝـإ يهـٌ غـ ،٤ٞزغـِ ستدٚدٜـ١
أسهاَــ٘ٚ( :ٳْٳ ٸصٳيڃٓٳــا عٳًځٝٵ ـوځ ايڃهٹتٳــاإٳ تٹبٵٝٳاْ ـاڄ يٹٸهڂ ـٌڇٸ غٳ ـٞٵ٤ٺ)ٚ( .ٳنڂ ـٌٳٸ غٳ ـٞٵ٤ٺ ځفؿٳٸ ـًڃٓٳاٙٴ
ٳت ڃفؿٹًٝڄا)ٚ .يځُا قاي اٯ( :١ٜايڃٝٳٛٵّٳ أځنڃُٳًڃ ٴ يځهڂِٵ دٹٜٓٳهڂِٵ ٚٳأځتٵُٳُٵ ٴ عٳًځـٝٵهڂِٵ ْٹعٵُٳتٹـٞ
ٚٳ ٳزقٹ ٝٴ يځهڂِٴ ايڃإڇضٵًځاّٳ دٹٜٓٶا) .خاؾٚ ١قد ضـبكتٗا ٚتًتٗـا أسهـاّ غـسعٖٚ ،١ٝـرا
ٖــ ٛاختؿاؾــٗا بدقــ .١فتأًٜٚــٗا خــازز ضــٝاقٗا ،عتتــاز إىل أديــ ١قسآْٝــ ١ؾــسعت١
ٖٚــَٓ ٞتفٝــ .١بٗــرا هٓــو َعسفــَ ١ــد ٣غــسع ١ٝفتــا ٣ٚايفكٗــا ٤ايــف غــدت
باٯ٫ف ،ممٔ زاسٛا ٬ٜسك ٕٛاٱْطإ ستـ ٢يف يسٜكـ ١تغٛٸيـ٘ ،عذـ ١إٔ ايـٓيب
نإ ٜفعٌ ٖهرا ،فٓٝبغ ٞايتأض ٞب٘ .أٜ ٚفطٸس ٕٚاٯٜات تفطريا غسٜصٜا عٓدَا
ٜبٝشــ ٕٛشٚاز ايكاؾــساتٜٚ ،ٴفتــ ٕٛيــٛاش تف ٝــر ايسقــٝع .١إْٗــا َأضــا ٠ايتــدٜٔ
ايبطٝط سُٓٝا ٜستٗٔ ٚع ٘ٝيغريٜٗٚ ،ٙذس ايكسإٓ ٚٚقٛج بٝاْ٘.
غري إٔ َٓڀل ايعبٛدٜـ ١تغًچـب عًـَٓ ٢ڀـل ارت٬فـ ،١فاٱْطـإ ٜبكـ ٢يف ْ ـس
ا ٫ـــا ٙا٭ ٍٚقاؾـــسا ،ظتـــب زعاٜتـــ٘ تػـــسٜعٝا ،فساسـ ـ ا٭سهـــاّ ايفكٗٝـــ١
تتٓاضٌ ،ت٬سل ضًٛى اٱْطإ َٚػاعسٚ .ٙزاج ايفكٝـ٘ ٜتٛضـٌ بكٛاعـد ٚأؾـ،ٍٛ
ت٪ضظ ٭ضٝذَ ١كدض ١تڀٛٸم ٚع ٞاٱْطإٚ ،تڀ ٝبتُـسد .ٙبـٌ اختـر املطـًُٕٛ
عك ،٫ٛتفهس بايٓٝاب ١عِٓٗ َٓر  0011عاَاَٚ ،ا شاي ساقس ٠بك ،٠ٛتسعاٖـا
يكـٛعَٛٚ ،زٚثـات ،أغًبٗــا َٛقـٛع،١

ــدد فٝـ٘ قابًٝـ ١ايــتفهري ْٝابـ ١عــِٓٗ

َطتكب...٬
مثــ ١اخــت٬ف دــٖٛس ٟبــي ا ــا ٙايعبٛدٜــٚ ١ا ــا ٙارت٬فــ .١ا٭ٜ ٍٚعتكــد إٔ
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اٱْطإ شتًٛم يًفتٓـٚ ،١اٱختبـازٜ ،كتؿـس ٚادبـ٘ عًـ ٢تڀبٝـل ايػـسٜعٚ ١ٝعـدّ
شتايفتٗــا ٚايتُـسٸد عًٗٝــاٖٚ .ـ ٛزم ،قاؾــس ،عادــَ ١طــتُس ٠يًكَُٛٝــَ ١ــٔ قبــٌ
ا٭ٚيٝا ،٤مبا ف ِٗٝايفكٗا ٫ .٤عتل يـ٘ ايتؿـسف َٓفـسدا بػـ ْ٘ٚ٪امل تًفـٚ .١عًٝـ٘
َتابعــ ١ايفكٝــ٘ يف مجٝــع تؿــسفات٘ٚ .يــٝظ َــٔ ســل أ ٟغ ـ ـ ا٫دتٗــاد َكابــٌ
ايــٓـٚ ،ايــٓـ أٚضــع َــٔ ايكــسإٓ .يــرا َــا ؾــدز يف ايعؿــٛز ا٭َ ٍٚــٔ أسهــاّ
ٚآزا ٤تبكَ ٢ڀًك ٫ ،١ظتٛش زدٖاٚ .خ٬ف ١اٱْطإ يف ْ س ٖرا ا ٫اَ ٙكتؿـس٠
عً ٢بكع أفساد بأَس َباغس َٔ ا ٚ .ذٖٓ ١ٝايعبٝد ذٖٓ ١ٝخڀـري ٠عًـَ ٢طـتكبٌ
املطًُي ،تٓعهظ عًَ ٢ػـاعسِٖ ٚتفهريٖـِٖٚ .ـٜ ٤٫٪عـاْ ٕٛفٛبٝـا اذتسٜـ،١
ٚايتشسز ايعكًٜٚ .ٞػعس ٕٚبطعاد ٠عازَ ١سُٓٝا ٜكًچد ٕٚفكٗٝا أ ٚزٚاٜـ ١دٜٝٓـ .١بـٌ
اْعهط ايعبٛد ١ٜايعكً ١ٝعً ٢ايككـاٜا ايعكًٝـ ١يف أؾـ ٍٛايفكـ٘ ،ف ٗـس ا ـاٙ
(سل ايڀاع ،)١ايرٜ ٟفرت

سكا يف نٌ اوتٌُ ايبطٝط فك ٬عٔ ايػـو

ٚايــٝكي .فتهــٚ ٕٛظٝفتــو ا٫ستٝــار يف نــٌ غــ ،ٞنــ ٞحتــسش زقــا ادتبــاز
املٓتكِ ايرٜ ٟرتبـ بو (ساغا

) .يرا  ٫ق ١ُٝيٲْطإ مبا ٖ ٛإْطإ يدٖ ٣را

ا ٫ا ،ٙبٌ قُٝت٘ بكدز ايتصاَ٘ بفتا ٣ٚايفكٚ .٘ٝتٓعدّ ق ١ُٝاٯخس امل تًف دٜٝٓا.
ٚا٭ٚي ١ٜٛداُ٥ا يًتػسٜع ٚيٝظ يٲْطـإ .بُٓٝـا قسآْٝـا ايـد ٜٔدـا ٤يتعٗـد اٱْطـإ
نٜ ٞسقـٜٚ ٢تڀـٛز  ٚـازع دٚز ارت٬فـ ١ايسباْٝـ .١إٕ ثكافـ ١ايـسم ختًـل إْطـاْا
َسٖكــاٖ ٫ ،ـِٸ يــ٘ ضــ ٣ٛايٓذــاَ ٠ــٔ عــراإ اٯخــسَُٗ ،٠ــا نــإ إ اْــ٘ ٚتكــٛا.ٙ
ٚغتػ ٢نٌ َطٚ٪ي ١ٝخٛف َٔ ض ط ا  ،فهٝف ٜتشٌُ َطـٚ٪ي ١ٝارت٬فـ١
ايسباْ١ٝ؟
ٚأَا ا ا ٙارت٬ف ،١فٝعتكد إٔ ا

عصٚدٌ نسٸّ بـ آدّٚ ،دعًـِٗ خًفـا٤

بكدزاتِٗ ايعكًٝـٜٚ .١فُٗـ ٕٛعبٛدٜـ ١ا

بـايتشسز َـٔ يٛثـَ ١ڀًـل ايعبٛدٜـ ١يغـري.ٙ

فعبٛد ١ٜا

ٖ ٞسس ١ٜايعكٌ ،بعد ايتشسز َٔ نٌ ضًڀ ١فٛق ،١ٝتفس

ْفطٗا.

ٚاٱْطــإ ٚفكــا هلــرا ا ٫ــاٖ ٙــ ٛزٖــإ ارتًــلٚ ،عًٝــ٘ املعـٛٸٍ يف إعُــاز ا٭ز ،
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ٚايتعــسف عًــ ٢خــايل ايهــ ٕٛبــرات ايعكــٌَٚ .ؿــداقٖ ١ٝــرا ا ٫ــاَ ٙــا سككتــ٘
اذتكــازَ ٠ــٔ تڀــٛز ٚتكــدّ َ ـرٌٖ .فايــد ٜٔيف ْ ــسِٖ دــا ٤رتدَــ ١اٱْطــإ،
ٚيٮخري ا٭ٚي ١ٜٛعً ٢ايتػسٜع ٫ٚ .ق ١ُٝيًتػسٜع سُٓٝا عتٌ باجملتُع خڀس فادج
بطب٘.
اٱْطــإ شتًــٛم يغاٜــ ١فػــٌ املطــًُ ٕٛيف إدزانٗــا ،بٓــا ٤عًــ ٢تفطــريات
ظ ڇإ ځيٸـا يٹٝٳعٵبٴـدٴٕٚڇ)٫ ،
خځًكڃـ ٴ ا ڃيذٹـ ٸٳٔ ٚٳايڃـإڇْ ٳ
خاي ١٦يبعض اٯٜات .فكٛيـ٘ تعـاىل ( :ٳَٚٳـا ٳ
تع إٔ اهلـدف ا٭ضـاع تهبٝـٌ اٱْطـإ بتػـسٜعات ،تعٝـل إزادتـ٘ٚ ،اْڀ٬قتـ٘
ايفهس ١ٜيف اذتٝا .٠فٗ ٞإَا إٔ ته ٕٛاضتفٗاَا اضتٓهازٜا عًـ ٢خًفٝـٚ ١دـٛد
َُٗ ١أن َٔ ايعباد ٠يٲْطإ عً ٢ا٭ز  .يرا اقؿ قؿ ١ارتًل إبًٝظ زغـِ
عبادتــ٘ يؿــاط ايعكــٌ ،أ ٟأدّ ،٭ْــ٘ زٖــإ ارت٬فــ ١عًــ ٢ا٭ز  .أٜ ٚــساد بٗــا
َفٗـــَ ّٛڀًـــل ايعبـــاد ،٠فٝهـــ ٕٛدٗـــد اٱْطـــإ يف ٚزاثـــ ١ا٭ز
ٚا٫ضتفادَٗٓ ٠ا  َٔٚقٛاْٗٓٝا عباد٠

ٚاضـــت ٬فٗا

باملعٓ ٢ايعاّ.

َا تكدّ ٜ ٫ع اْط٬أل ايفسد عٔ إ اْ٘ ٚتد ،ٜ٘ٓبٌ تع بدَ ٤سسً ١خ٬ف١
اٱْطــإ ،بعــد ْكــٛز عكًــ٘ ٚقدزاتــ٘ اٱدزانٝــ .١فكــد َكــ ٢عًــ ٢بعجــ ١ايسضــٍٛ
ايهــس 0031 ِٜعاَــا تكسٜبــا .فايعكــٌ ٖــ ٛزٖــإ ارتًــل عٓــدَا تتشكــل خ٬فــ١
اٱْطإ يف إعُاز ا٭ز ٚ ،بٓا ٤سكاز .٠فتذد ايكـسإٓ دقٝكـا يف تعـبري ٙيف اٯٜـ١
ن ڇس ځأ ٸٳٕ ايڃــ ځأ ٵز ٳ ٜٳسڇثٴٗٳــا عٹبٳــا ٹدٟٳ
ن ٳت ٵبٓٳــا فٹــ ٞاي ٸٳصبٴــ ٛڇز َٹــٔ ٳبعٵــ ٹد ايــ ٸٹر ڃ
ايتايٝــ ( :١ٳ ٚځيكځــ ٵد ځ
ايؿٳٸــايٹشٴٕٛٳ)ٚ .مل ٜكــٌ :املَٓ٪ــ ٕٛأ ٚاملتــد ،ٕٜٛٓإمنــا سؿــس ارت٬فــ ١بايؿــاذتي.
ٚاٱؾ٬ج َفٗـَ ّٛتعـدد ا٭بعـاد ،تٴعـسف د٫٫تـ٘ َـٔ خـ ٍ٬ضـٝام اٯٜـات .فاٯٜـ١
ٖٓــا ْــاظس ٠ٱؾــ٬ج ا٭ز

يُٝــع أبعادٖــا بكسٜٓــٜ( :١سثٗــاٚ ،ا٭ز ٚ ،عبــادٟ

ايؿاذت .)ٕٛفػسر ٚزاثتٗا إؾ٬سٗاٚ ،إؾ٬سٗا ٜع إعُازٖا ٚا٫ضتفادَ ٠ـٔ
خرياتٗاَ ٫ٚ ،اْع َٔ ٚدٛد غسر ا٫ضتكاَ ١يف ايٛزاث ١ايٓٗاٚ .١ٝ٥اٯ ١ٜايهس ١
تفرت

ٚدٛد َؿً يريخ ا٭ز

ٜٚطتعُسٖاَٚ .عٓـٚ ٢زاثـ ١ا٭ز

ايكـدز ٠عًـ٢

متاهات الحقيقة ()1
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ايتشهِ بٗـا َـٔ خـ ٍ٬انتػـاف قـٛاْي ايهـٚ ٕٛتطـ ريٖاٚ ،ا٫ضـتفادَ ٠ـٔ
خرياتٗاَٚ .عٓٚ ٢زث ٴ ايػـ ،٤ٞأ ٟاْتكًـ ًَهٝتـ٘ يـ ،ٞأ ٚؾـاز ًَهـٚ ٞحتـ
تؿسيفٖٓٚ .ا ٜ ٫ؿدم سسفٝا َفٗ ّٛاْتكاٍ املًه ،١ٝ٭ٕ ا٭ز
ضـــ ٣ٛا

عصٚدـــٌ خايكٗـــا ،فـــاملساد بٛزثـــ ١ا٭ز

 ٫رًچـو ٭سـد

ايكـــدز ٠عًـــ ٢ايـــتشهچِ بٗـــا

ٚا٫ضتفاد َٔ ٠خرياتٗا ٫ٚ ،تعـ خؿـٛف ايطـًڀٚ ١اذتهـِ نُـا ٜـس ٣بعـض
املفطــس ،ٜٔزغــِ إٔ ايطــًڀَ ١ػــُٛي ١بٗــا ،يهــٔ  ٫ديٝــٌ عًــ ٢ا٫قتؿــاز عًٗٝــا.
فريثٗــا َــٔ نــإ ؾــاذتا ،أ ٟقــادزا عًــ ٢إعُازٖــا ٚإؾــ٬سٗا بعــد انتػــاف
قٛاْي ايڀبٝع َٔ ،١أدٌ إؾ٬ج اذتٝاٚ ٠اٱْطإ ٚاجملتُعٖٚ ،ـرا أسـد أٖـداف
خًل اٱْطإ( :أځْػٳأځنڂِٵ َٹٸٔٳ ا٭ځزٵ ڇ ٚٳاضٵتٳعٵُٳسٳنڂِٵ فٹٗٝٳا)ٚ .قد ٚزخ ايغسإ ا٭ز
َٓر َ٦ف عاّ بعد انتػاف قٛاْٗٓٝا ،فاضتجُس خرياتٗا ٚيـٛٸز سٝاتـ٘ٚ ،سككـ
اٯٜــ ١بعــض َؿــادٜكٗا .فاٯٜــ ١ايهس ــ ١مل تػــرتر يف ٚزاثــ ١ا٭ز

إٔ ٜهــٕٛ

ايــٛازخ ََٓ٪ــا أَ ٚطــًُا أ ٚأ ٟؾــف ١دٜٝٓــ ١أ ٚزٚسٝــ ١إمنــا اغــرتي ايؿــ٬ج،
ٚايبػس مجٝعا عباد ا .
اذتكــازات بٓٝــ برتانــِ دٗــٛد دبــازٖ ٠اً٥ــ ١أثبتــ قــدز ٠اٱْطــإ مبــا
اضتٛدي ا

تعاىل فٚ ٘ٝيف ايه َٔ ٕٛقٛاْي ٚقدزات ٖا .١ً٥فهإ زٖاْ٘ تعاىل

َع امل٥٬ه ١عً ٢قدز ٠اٱْطإ يف خ٬ف ١ا٭ز

ٚإعُازٖا ،اير ٟضٝفكـ ٞإىل

اٱ إ املڀًل سـايل ٖـرا ايهـَ ،ٕٛـٔ خـ ٍ٬ايعكـٌ ٚايتذسبـٖٚ ،١ـ ٛاملڀًـٛإ.
ٚضــٝجب ايــصَٔ َطــتكبَ ٬فــاد اٯٜــ ١املبازنــٚ( :١ٳإڇذٵ قځــاٍٳ زٳبټ ـوځ يٹًڃُٳًځا٥ٹهځ ـ١ٹ إڇْٿــٞ
دٳاعٹٌٷ فٹ ٞايڃأځزٵ ڇ خٳًٹ ٝځف١ڄ قځايڂٛا أځتٳذٵعٳٌٴ فٹٗٝٳا َٳٔ ٴٜفڃطٹـدٴ فٹٗٝٳـا ٚٳٜٳطٵـ ٹفوڂ ايـ ٿدَٳا٤ٳ ٚٳْٳشٵـٔٴ
ْٴطٳبٿ ٴ بٹشٳُٵدٹىځ ٚٳْٴكځدٿعٴ ځيوځ قځاٍٳ إڇْٿ ٞأځعٵځًِٴ َٳـا يځـا تٳعٵًځُٴـٕٛٳ) .فهـإ ضـبب اضـتغساإ
امل٥٬هــ ١شاٜٚـــ ١ايٓ ـــس عٓـــدَا قـــايٛا( :أځتٳذٵعٳــٌٴ فٹٗٝٳـــا َٳـــٔ ٴٜفڃطٹــدٴ فٹٗٝٳـــا ٚٳٜٳطٵــ ٹفوڂ
اي ٿدَٳا٤ٳ)؟ .ثِ استذٛا عًٚ( :٘ٝٳْٳشٵٔٴ ْٴطٳبٿ ٴ بٹشٳُٵـدٹىځ ٚٳْٴكځـدٿعٴ يځـوځ) .فهـأِْٗ قـايٛا:
نٝف

عٌ َٔ ٜطفو ايدَا ٤خًٝفٚ ١ضتٔ ْطب عُدى؟ فهاْـ شاٜٚـ ْ ١ـس
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امل٥٬هَٓ ١ؿبٖٓ ١ا عً ٢ايبعد اٱ اْ ٞيف استذادٗا .فذعً اٱ إ ٚايتكـ٣ٛ
َٝصاْــا ٬َٚنــا رت٬فــ ١ا٭ز ٚ .يــ ٛنــإ خؿــٛف اٱ ــإ ٚايعبــادَٓ ٠ايــا
يً ٬ف ،١يهإ إبًٝظ أسل بٗا ،٭ْ٘ أنجس عبادٚ ٠ياع١

ٚ ،أغـسف ْطـ،٬

خځًكڃـ ٴ
ذ ٳد ٹيُٳـا ٳ
و أځٕ ٳتطٵـ ٴ
ظ َٳـا ٳَ ٳٓعٳـ ځ
خًك٘ َٔ ْـاز نُـا قـاٍ يف زد( :ٙقځـا ٳٍ ٜٳـا ڇإ ٵبًٹـ ٝٴ
بٹٝٳ ٳدٟٻ أځضٵتٳهڃبٳسٵتٳ أځّٵ نڂٓ ٳ َٹٔٳ ايڃعٳايٹيٳ ،قځاٍٳ أځْٳا خٳٝٵسٷ َٿٓٵٗٴ ٳًځكڃتٳٓٹَ ٞٹـٔ ْٻـازڈ ٳٚخٳًځكڃتٳـ٘ٴ
َٹٔ يٹيڈ ،قځاٍٳ فځاخٵسٴزٵ َٹٓٵٗٳا فځإڇ ٻْوځ زٳدٹِٝٷ).
يرا اضتبڀٔ دٛاب٘ تعاىل يًُ٥٬ه ١أَسا آخس ع عٓ٘( :قځاٍٳ إڇْٿ ٞأځعٵًځِٴ َٳا يځـا
تٳعٵًځُٴٕٛٳ)َ ٖٛٚ .ا

ًٗ٘ امل٥٬ه ١س ٍٛفًطفٚ ١دـٛد اٱْطـإ عًـ ٢ا٭ز

َٚـد٣

قـدزاتٗا ٚقابًٝاتـ٘ ،فاقتؿـس ْ سٖـا عًــ ٢ايبعـد اٱ ـاْ .ٞبُٓٝـا خ٬فـ ١اٱْطــإ
أبعدٚ ،قد أغاز هلـا تعـاىل يف بداٜـ ١ستاٚزتـ٘ سُٓٝـا عـ بًفـت ارتًٝفـ ،١فكـاٍ:
إْ ٞداعٌ يف ا٭ز

خًٝف ،١يهٓٗا مل تدزى َـساد .ٙفٗـِ مل ٜعاؾـسٚا اٱْطـإ

ٚمل ٜعسفــٛا َــٔ قدزاتــ٘ ارت٬قــ ١ضــ ٣ٛضــفو ايــدَا ،٤بُٓٝــا أثبت ـ اٱْطــاْ١ٝ
قدزتٗا عًَٛ ٢ادٗ ١نٌ حتدٜات ايبٚ ١٦ٝاذتٝاٚ ،٠اضتڀاع اضت ٬ف ا٭ز
يدازَٚ ،٠ا شاٍ ايڀسٜل أَاَٗـا يٲ ـإ سـايل ايهـ ٕٛعـٔ يسٜـل ايعًـِ ٚذات
ايعكٌ املتُسد.
 ٫هــٔ يًُطــًُي ايٓٗــٛ

َــا مل تتشــسز عكــٛهلِ َــٔ ضــًڀ ١ايٓؿــٛف

ٚايرتاخٜٚ ،فُٗ ٕٛايدَٚ ٜٔكاؾدٚ ٙأٖدافـ٘ ٚغاٜاتـ٘ ،بعٝـدا عـٔ ايسٚاٜـات ايـف
تعهظ فُٗاڄ آخس ،جٌ شَٔ ايسٚا ١ٜبأبعادٖا امل تًف .١فٗ ٞزٚاٜات سترتَـ ١إ٫
أْٗــا تعبٸــس عــٔ ظــسٚف ٚب٦ٝــٚ ١ثكافــ ١شتتًفــ .١فًًسٚاٜــ ١ظسٚفٗــا ٚيٓــا ظسٚفٓــا،
ٚبإَهآْــا ايعــٛد ٠يًهتــاإ ايهــسٚ ِٜفٗــِ زضــايت٘ فُٗـاڄ ؾــشٝشا .يٮضــف مل
أدد َٔ ٜٗتِ بآٜـات ارتًـل ايـف تسضـِ َعـامل ٖـدف ايسضـا٫ت ٚا٭دٜـإٖٚ ،ـرا
خڀـــأ نـــبري يف فٗـــِ ايـــد .ٜٔبـــٌ ٚأســـد أضـــباإ مجٝـــع ا٫ضتسافـــات ايعكا٥دٜـــ١
ٚايطًٛن ،١ٝخاؾَ ١ا رازض٘ اذتسنات اٱزٖابٝـ ١باضـِ ايـدٚ ٜٔايكـسإَٓٚ .ـا
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تبجـ٘ سسنـات ايغًـَ ٛـٔ ثكافـات تهـسع ادتٗـٌ ٚا٭َٝـٚ ١ايتهاضـٌ يف اذتٝــا٠
ايدْٝا.
ٚبايتــاي ٞففًطــف ١ايػــٗاد ٠ايجاْٝــَ ١تعًكــ ١ســتِ ايٓبــٚ ،٠ٛتٛقــف ايــٛس ٞعــٔ
اهلبــٛرٚ ،اْتٗــا ٤بعجــ ١ا٭ْبٝــا ،٤يٛٝاؾــٌ اٱْطــإ يسٜكــٖ٘ٚ .ــرا اعــرتاف ؾــسٜ
بايعكــٌ ٚقدزتــ٘ عًــَٛ ٢ادٗــ ١ايتشــدٜات .خاؾــَ ١ــع تڀــٛز اذتٝــاٚ ،٠سادتــ٘ إىل
تػسٜعات تٛانب قـسٚزات٘ اذتٝاتٝـ٘ ،فُـاذا ٜعُـٌ َـع خـتِ ايٓبـ٠ٛ؟ فا٭دٜـإ ٫
تؿادز ايعكـ ،ٍٛبـٌ زعتٗـا ستـ ٢أنتُـٌ ْكـٛدٗاٖٚ .ـرٖ ٙـ ٞفًطـف ١ايػـٗاد،٠
نُا أعتكدٚ .ايعكـٌ ٜٓ ٫فـ ٞاٱ ـإ ،ايـرٖ ٟـ ٛغـسر قبـ ٍٛا٭عُـاٍ يف ايٝـّٛ
اٯخس ملٔ  َٔ٪ٜب٘ يف أنجس َٔ  30آ .١ٜبٌ ٜسغٸد.ٙ
ٚيه ٞتدزى سهُ ١ا

يف خٳتِ ايٓبٚ ٠ٛتٛقـف ٖبـٛر ايـٛس ،ٞقـازٕ سـاٍ

املطًُي بايتڀٛز اذتكاز ٟاهلا .ٌ٥فُا أصتصت٘ ايبػس ١ٜنـإ بعٝـدا عـٔ ايـرتاخ
ٚفتا ٣ٚايفكٗا .٤إْ٘ ايعكٌ ،زٖإ ارتًلٚ ،قدز ٠ا

ارتازق ،١سُٓٝا ٜتشـسز َـٔ

يٛث ١ايٛع ( .ٞځأفځًځا ٜٳتٳدٳبٳٸسٴٕٚٳ ايڃكڂسٵإٓٳ أځّٵ عٳًځ ٢قڂًڂٛإٺ ځأ ڃقفځايڂٗٳا).
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قزيض والضلطة
ذنست َسازا ،إٔ َ٪يف نتاإ ايػ ؿ ١ٝاوُدٜ ١ٜعتكد إٔ دع ٠ٛستُـد
يٝط دع ٠ٛد ١ٜٝٓستكـٚ ،١زاج ٜطـتدٍ عًـ ٢ؾـش ١زأٜـ٘ بأديـٚ ١غـٛاٖد قسآْٝـ١
ٚتازغت .١ٝمل ٜؿُد أَٗٓ ٟا أَاّ ايٓكد املٛقٛع .ٞثـِ أقـاف يف ْفـظ ايطـٝام:
(إٕ ستُـــدا انتفـــ ٢بايـــرنس املكـــدع ارتايـــد يٓفطـــ٘ٚ ،يهٓـــ٘ أزاد املًـــو
ٚايطــًڀإ يكَٛــ٘ قــسٜؼ ،خؿٛؾــا يــر ٟٚقسابتــ٘ ا٭دْــي  ...فًــريو دعــٌ املًــو
عاَــا يف قــسٜؼ نًــِٗ ٚ .)...ضــبل اذتــدٜح عــٔ فًطــف ١ايػــٗاد ٠ايجاْٝــٚ .١ب ٓٝـ
بػــهٌ ٚاقــ  ،إْـــ٘ مل ٜكؿـــد ارتًـــٛد َــٔ خ٬هلـــا ٚمثـــ ١فًطـــف ١عُٝكـــ ،١يف
ايتأنٝد عً ٢عبٛدٜت٘ تستبط بـايغًٜٚ .ٛـستبط بتأنٝـد زضـايت٘ ٖـدف يـ٘ ع٬قـ١
ســتِ ايٓبــٚ ،٠ٛدٚز ايعكــٌ ،يف إيــاز خ٬فــ ١اٱْطــإ عًــ ٢ا٭ز ٚ .ذنــست إٔ
ايفك٘ املتداٜ ٍٚسفض سس ١ٜايعكٌ ،عً ٢خ٬ف َبـدأ خ٬فـ ١اٱْطـإ يف ا٭ز .
فَٗ ٞسنب َٔ ١دصأ ،ٜٔيهٌ ي٘ فًطـفت٘ ٚدٚزٖٚ .ٙـرا ايفٗـِ يًػـٗاد ٠ايجاْٝـ،١
ٜٓ ٫ف ٞحتكل خًٛد ايٓيب بطببٗا ،يهٔ ذات ارتًٛد مل ٜهٔ َكؿٛدا ابتـدا،٤
بٌ ْٖ ٛتٝذ ١يبٝع ١ٝبفعٌ ايتػٗٸد يف ايؿَ ٠٬سازا نٌ .ّٜٛ
ثِ ضسد َ٪يف ايهتاإ أديت٘ عً ٢سؿس ايطًڀ ١بكسٜؼ ،فكاٍ( :أَا ا٭دي١
عً ٢دعً٘ املًو يكسٜؼ يٓرنس يو َا تٝطس َٓٗا :فُٔ ذيو ق ٍٛستُـد :ا٭ُ٥ـ١
َٔ قسٜؼٚ ،قٛي٘ :قسٜؼ ٖ ٠٫ٚرا ا٭َسٚ ،قٛي٘ :قسٜؼ أٌٖ إَاَ.)١
ٖرا ايهٜ ّ٬كعٓا أَاّ ض٪اٍ دادَ :ـا ٖـ ٞع٬قـ ١ايـد ٜٔبايطٝاضـ١؟ ٖٚـٌ
ٖٓاى سهِ غسع ٞبٛدٛإ إقاَـ ١دٚيـ ١دٜٝٓـ ١أ ٚإضـ ١َٝ٬نـ ٞغتــ ايسضـٍٛ
أسدا بٗا خٛفا َٔ قٝاعٗا؟ ٌٖٚ .بايفعـٌ خــٸ غ ؿـا أ ٚعػـري٠؟ .إٕ ادتـٛاإ
عًٖ ٢ر ٙا٭ضٜ ١ً٦طًط ايك ٤ٛعً ٢سكٝكَ ١ا ْطب يـ٘ َـٔ زٚاٜـات ،نشـدٜح:
ا٭ َٔ ١ُ٥قسٜؼ .فًِ ٜعسف عٔ ايٓيب دٚز غري ايٓبٚ ،٠ٛمل غتايب٘ ايكسإٓ بؿف١
ايصعاَٚ ١املًوٚ .دٌ خڀاباتٜ٘ :ا أٜٗا ايٓيبٜ ،ـا أٜٗـا ايسضـ .ٍٛبـٌ ٚبعـض اٯٜـات
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سددت ٚظٝفتٜ٘( :ٳا أځٜټٗٳا ايٓٻبٹٞټ إڇْٻا أځزٵضٳًڃٓٳاىځ غٳـاٖٹدٶا ٳَٚٴ ٳبػٿـسٶا ٚٳْٳـرٹٜسٶاٚ ،ٳدٳاعٹٝٶـا إڇيځـ٢
ايًډ٘ٹ بٹإڇذٵْٹ٘ٹ ٚٳضٹسٳادٶا َټ ٹٓريٶا)ٖٚ .را ٓ ٫ع إدازت٘ يػ ٕٚ٪املدٚ ١ٜٓتٓ ُٝاتٗا ،عٓدَا
اقتكتٗا قسٚزات تڀٛز اجملتُع املدْ.ٞ
ياملــا أنــدت بأديــ ١نافٝــ ١إٔ ايدٚيــ ١قــسٚز ٠ادتُاعٝــٚ ١يٝطــ دٜٝٓـــ.١
فاذتدٜح عٔ خؿـا٥ـ ايدٚيـٚ ١غـسٚر اٱَاَـ ١أ ٚارت٬فـ ١فـسي ثبـٛت قـسٚز٠
ايدٚي ١دٜٝٓاٖٚ ،را َٓتفٚ ،يٝط مث ١أدي ١قسآْ ١ٝؾـسعت ١بـ٘ٚ .نـٌ َـا نڂتـب
عـــٔ ايٓ سٜـــ ١اٱضـــ ْٚ ١َٝ٬ـــاّ اذتهـــِ اٱضـــٚ ،َٞ٬اٱَاَـــٚ ١ارت٬فـــٖ ١ــٞ
ٚدٗــات ْ ــس ساٚي ـ ا٫ضــتعاْ ١مببــاد ٨قسآْٝــٚ ١ايتػــبح بتــأ٬ٜٚت ٚأسادٜــح
َٛقٛعٚ ،١قسٚزات اْتذتٗا عك ٍٛضٝاض - ١ٝيا٥ف .١ٝبٌ ٖ ٞتسانُات َا بعد
ممازض ١ايطًڀٚ .١ايفك٘ ايطٝاض ٞع ايتازٜق غاٖد عً ٢ذيو.
ٜٚهفـــ ٞديـــ ٬ٝإٔ ايكـــسإٓ أُٖـــٌ ٳعؿٳـــبٳ ٞاذتٝـــاٚ ٠اجملتُـــع (اٱقتؿـــاد
ٚايطٝاضــٚ .)١ايفكــ٘ ايطٝاضــ ٞاٱضــ َٞ٬املتــدا ،ٍٚفكــ٘ ضــًڀاْ ٞباَتٝــاش ،م
قبڀ٘ ٚفكا ملكاضات ايطـًڀإ ٚسادـات ايدٚيـ ١ايطـًڀاْ ،١ٝايـف زنـصت عًـ٢
فكــ٘ ا٭قًٝــات ٚأٖــٌ ايرَــٚ ،١داز اٱضــٚ ّ٬ايهفــس بػــهٌ خ ـاف ،فهاْ ـ
قسازاتٗا تعطف ،١ٝعاْ ٢غري املطًُي يف ظًـٗا أغـد أْـٛاي ا٫قـڀٗادٜٚ ،هفـٞ
إذ ،٫٫أسهاّ ادتصٚ ١ٜأضًٛإ دفعٗا ٫ٚ .غتتًف ايفك٘ ايطٝاض ٞاملعاؾس ،عٔ
ايفك٘ ايطًڀاْ ٞنجريا ،زغِ تڀـٛزٚ ،ٙقبٛيـ٘ بؿـٝغ سدٜجـ ،١يهـٔ تبكـ ٢آزاٙ٩
ٚيٝــد ٠ز ٣٩ادتٗادٜــ ١دٜٝٓــ ،١تتٗــاَ ٣ٚــع أ ٍٚؾــدَات ايٓكــد ايعًُــ ٞاملٛقــٛع.ٞ
ن ١ٜ٫ٛايفك ٘ٝأ ٚغريٖا َٔ ايؿٝغ املڀسٚس.١
املِٗ إٔ ايٓيب َات ٚمل ٜهتب نتابا ٜٓـ فٝـ٘ عًـ ٢خ٬فـ ١أسـد بـاعرتاف
ادتُٝع ٫ .قسٜؼ  ٫ٚغريِٖٚ .سـدٜح ايسشٜـ ١ايسشٜـٚ ،١أسـداخ ايطـكٝف ١غـاٖد٠
عً ٢ذيوٖٚ .را َتفل عً ٘ٝإمجا ٫بـي املـراٖب اٱضـ .١َٝ٬فٝهفـ ٞديـ ٬ٝعًـ٢
عــدّ اٖتُــاّ اٱضــ ّ٬مبٛقــٛي ايدٚيــ ،١أ ٚتسنٗــا تٛانــب تڀــٛز اجملتُعــات
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ٚساداتٗاٚ .انتف ٢ببٝإ َبادٚ ٨ق ِٝؾاذت ١يبٓا ٤زتتُع فاقٌ ٚدٚي ١عاديـ،١
تكــ ّٛعًــَ ٢ــٛاش ٜٔايعــدٍ ٚاٱْؿــاف ٚاســرتاّ اذتسٜــاتٚ .عــدّ ممازضــ ١اي ًــِ
ٚا٫قــڀٗاد قــد اٯخــسٚ .ٜٔايطــبب إٔ ايدٚي ـ ١نٝــإ َتڀــٛز تكــس بــ٘ ايؿــٝغ
ايجابت ،١فانتف ٢مببادٚ ٨ق ِٝتكبط ا٭دا ٤ايطٝاضٚ ،ٞعٌُ ايطًڀ.١
ٖــر ٙاملكدَــ ١ت٪ضــظ ٭ؾــٌ َٛقــٛع ٞهــٔ اٱزتهــاش يــ٘ عٓــد ايػــو
عذ ١ٝأ ٟديٜٛ ٌٝادٗٓا ،يف ـ ٞأّ عكًـ .ٞفٝهـ ٕٛا٭ؾـٌ عـدّ قـسٚز ٠ايدٚيـ١
دٜٝٓاٚ ،عدّ ٚدٛد سهـِ ٜفـس
ؾـسَ ٜـٔ قبـٌ ا

عًـ ٢املطـًُي ايكٝـاّ بٗـا نتهًٝـف غـسعٞ

تعـاىلٖٚ .ـرا ٓ ٫ــع إٔ ٜكـ ِٝاملطـًُ ٕٛدٚيـتِٗ ٚفـل َبــاد٨

ايـدٚ ٜٔأسهــاّ غــسٜعت٘ٚ .ايفــسم بــي ايكــسٚزتي ،دــٛاش ضــفو ايــدَاٚ ،٤زمبــا
ٚدٛبٗا نُكدَ ١يكٝاّ ايدٚي ،١بٓا ٤عً ٢قسٚزتٗا دٜٝٓا .نُا تفعٌ داعؼ ايف
أًٖه ـ اذتــسخ ٚايٓطــٌٚ .عتــسّ ضــفو ايــدَا ٤نُكدَــ ١يكٝاَٗــا ،إ ٫بعٓــٛإ
ثاْ ،ٟٛإذا مل تهٔ ايدٚي ١قسٚز ٠دٖٚ .١ٜٝٓهرا ا٭َس بايٓطب ١يبـرٍ ا٭َـٛاٍ،
ٚاملغاَس ٠با٭زٚاجٚ ،دخ ٍٛايطذٚ .ٕٛنـٌ ٖـر ٙايككـاٜا غـري ستطـ ١َٛفكٗٝـا،
ٚمثــ ١اخــت٬ف سٛهلــا بــي ايفكٗــاٚ .٤بايتــايَ ٞــٔ سكٓــا ْكــد ٚدزاضــ ١أ ٟســدٜح
َٓطــٛإ يًسضــ ٍٛســ ٍٛايطــًڀٚ ١تفؿــ٬ٝتٗا ،بٓــا ٤عًــ ٢عــدّ قــسٚزتٗا دٜٝٓــا.
ٚتفػــ ٞضٝاضــٚ ١قــع اذتــدٜح ْٚػــس ٙيف ظــٌ ؾــساي َسٜــس سٛهلــاٚ .عــدّ ٚدــٛد
ْؿٛف قسآْ ١ٝؾسعت ١بػأْٗا .فايػـو ٖـ ٛا٭ضـاع يف ايتعاَـٌ َـع نـٌ زٚاٜـ١
ٜٴػِ َٓٗا زا٥ش ١ايطٝاضـَ ،١ـٔ أدـٌ َعسفـ ١اذتكٝكـ .١فايسضـ ٍٛنُـا ايهتـاإ
ايهس ِٜمل ٜتشدخ ع ٔ تفؿ٬ٝتٗا ،فُـٔ أٜـٔ دـاٚ٤ا بهـٌ ٖـر ٙايسٚاٜـات ايـف
غسعٓٛا بٗا ضًڀتِٗ ٚقُعٛا أؾٛات املعازق١؟.
إٕ أ َٔ ٍٚز ٣ٚق ٍٛايسض ٍٛايهس( :ِٜارت٬ف ١يف قسٜؼ) ٖ ٛأب ٛبهس بـٔ
أبـــ ٞقشافـــ ،١يف ضـــكٝف ١بــ ضـــاعد ،٠عٓـــدَا أغـــتد ارتـــ٬ف بـــي املٗـــادسٜٔ
ٚا٭ْؿــاز عًــ ٢ايطــًڀ .١أ ٚبــا٭سس ٣ايٓــصاي عًــَ ٢ػــ ١ ٝاملطــًُي قٝاضــا عًــ٢
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َػ ١ ٝايكب .١ًٝسٝـح اقـرتج ا٭ْؿـازَٓ :ـا أَـري َٚـٓهِ أَـري ،فكـاٍ أبـ ٛبهـس
صعـ ـ زضـــ ٍٛا

ٜكـــ( :ٍٛارت٬فـــ ١يف قـــسٜؼ)ٖٚ ،ـــ ٛايـــسا ٟٚايٛسٝـــد هلـــرا

اذتــدٜح ،ايــر ٟقًــب َــٛاش ٜٔايكــ ٣ٛيؿــاط املٗــادسٚ .ٜٔبــ٘ سٴطــُ َعسنــ١
ارت٬ف ١بفكٌ ضًڀ ١ايٓـ ٚقـدزتٗا عًـ ٢تٛدٝـ٘ ٚعـ ٞاملطـًِ ٚتغـٝري قٓاعـاتِٗ.
فًُا صع ايؿـشاب ١اذتـدٜح تساخـٛا ثـِ بـاٜعٛا ،بفعـٌ يباقـَ ١ـٔ بـادز يبٝعتـ٘ يف
خڀ ٠ٛضـسٜع ١ٱسـساز اٯخـس ،ٜٔفتهًًـ بايٓذـاجٚ ،سككـ ناَـٌ أٖـدافٗا،
بتٓؿٝب أب ٞبهس أ ٍٚخًٝف ١يًُطًُي...
إٕ زا٥شـــ ١ايطٝاضـــ ١تفـــٛج َـــٔ ٖـــر ٙا٭سادٜـــح ايـــف تػـــبح بٗـــا ارتًفـــا٤
يتهسٜظ خ٬ف ١قسٜؼْ ٖٞٚ ،صع ١داًٖ ٫ ١ٝرـ يًـد ٜٔبؿـً ،١فًـٝظ ٖٓـاى
تفاقٌ عً ٢أضـاع عسقـ ٞأ ٚقـ"ٚ ،َٞٛإٕ أنـسَهِ عٓـد ا

أتكـانِ"ٖ .ـرا

ٖ ٛاملٓڀل ايكسآْ .ٞفايتفاقٌ داُ٥ا عً ٢أضاع ايتك ،٣ٛبُٓٝا عتتهس اذتدٜح
ارت٬ف ١يكسٜؼ جملسد أِْٗ قسٜؼ مما ٜتعاز

َع َٓڀل ايكسإٓ ٜٚـدفعٓا يًػـو

يف ؾدٚز ٙعٔ ايٓيب ايهسٚ .ِٜأْا أحتدخ عٔ ايك ِٝبػهٌ عـاّٚ .ايعٓؿـس٫ ١ٜ
تدخٌ يسفا يف تفك ٌٝأ ٟغ ـ ٚفكا ملٓڀـل ايكـسإٓ ،بـٌ ايتفاقـٌ داُ٥ـا عًـ٢
أضاع ايتك( ٣ٛإڇٕٳٸ أځنڃ ٳسَٳهڂِٵ عٹٓٵدٳ ايًځٸ ٹ٘ أځتٵكځانڂِٵ)ٚ .ق ٍٛايٓيب ايهس ٫" :ِٜفكٌ
يعسب ٞعً ٢أعذُ ٞإ ٫بايتك."٣ٛ
ٚايسٚاٜــ ١مل تــرنس ضــبب اختؿــاف ايطــًڀ ١بكــسٜؼ د ٕٚغريٖــِ؟ ٚملــاذا
غتــايف ايــٓيب ايهتـــاإ ايهــس ِٜيف ٖـــر ٙاملطــأي ١بايــراتٜٚ ،ت ًـــ ٢عــٔ قـــِٝ
ايطــُا٤؟ٖٚ .ــرا ٜٓ ٫فــٚ ٞدــٛد أنفــاَ ٤ــٔ قــسٜؼ يهــٔ ايسٚاٜــَ ١ڀًكــٚ ،١قــد
ٚظفٗــا َــٔ دــا ٤بعــد ارتًفــا ٤يرتضــٝق ضــًڀت٘ ٚقُــع املعازقــ ١ايطٝاضــٖٚ .١ٝــرا
َهُٔ ارتڀس.
ٚأَا ايكٝادٚ ٠ارت٬ف ١فايتفاقٌ فٗٝا عً ٢أضاع ايهفاٚ ،٠٤يٝظ ايٓطب،
نُــا تسٜــد قــسٜؼٚ ،إ ٫فعًــ ٞبــٔ أبــ ٞيايــب أقــسإ يسضــ ٍٛا ٫ ،شَــ٘ يــٍٛ
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سٝات٘ٚ ،ساٌَ زاٜت٘ يف أغًب املعازىٖٚ .ـ ٛابـٔ عُـ٘ٚ ،شٚز ابٓتـ٘ فايُـٚ ،١أٍٚ
ايٓاع إضَ٬اٚ ،ادتُٝع ٜػٗد بهفا٤ت٘ ٚرٝص ٙخاؾ ١يف زتاٍ ايككـاٖٚ .٤ـرا
ٖ ٛاستذاز ايػٝع ١س ٍٛأسكٝت٘ بارت٬ف٘.
ثِ اذتدٜح ر ؾٝاغت٘ بڀسٜكَٛ ١ازب ١فٗـ ٛعتؿـس املتًكـ ٞبـي ْتٝذـتي،
نُٖ٬ا ٜؿب يف ؾاط قسٜؼ ،فإَا إٔ تفِٗ ايٛدـٛإ َـٔ اذتـدٜحٚ ،س٦ٓٝـرٺ
عتــسّ شتايفــ ١ايسضــٚ ٍٛأٚاَــس .ٙأ ٚأْــ٘ أَــس إزغــاد ٟباعتبــاز أًٖٝــتِٗ يًكٝــاد،٠
فأٜكا إزغادات ايسض ٍٛسذ ١ملٓصيت٘ َٚهاْت٘ ٚؾدق٘ ٚإخ٬ؾ٘ .أٖ ٫ ٚرا ٫ٚ
ذاى ،بٌ حتؿ ٌٝساؾٌ ٭نجس َٔ َ ز ٜعسفـ٘ ايسضـ ٍٛايهـسٚ .ِٜا٫ستُـإ٫
ا٭ٚيٝإ  ٫دي ٌٝعًُٗٝاٚ .ايجايح ٚدٗ ْ ١س غري ًَصَ.١
املػــهً ٫ ١تٛدــد قــسا ٔ٥سايٝــَٚ ١كايٝــ ١تػــسج يٓــا سٝجٝــات ٚخًفٝــٖ ١ــرا
اذتدٜحَٚ ،ا َٖٓ ٞاضـبت٘؟ ٚنٝـف دـس ٣ايهـَ ّ٬عـ٘ ستـ ٢قـاٍ ارت٬فـ ١يف
قــسٜؼ؟ ٚملــاذا قكــ ١ٝبٗــرا اذتذــِ ٚارتڀــٛز ٠مل عت ـدٸخ بٗــا ايسضــ ٍٛاملطــًُي
عًٓا ،يٝه ٕٛن َ٘٬سذ ١عًِٗٝ؟ ٚملاذا خـ أب ٞبهس د ٕٚغري َٔ ٙاملكـسبي
َٔ ؾشابت٘؟ٚ .أض ١ً٦أخس ٣تٓت س أدٛبَ ١كٓعـ ١يهٓٗـا َفكـٛد ٠تازغتٝـا .يهـٔ
يـــ ٛضـــًُٓا بؿـــش ١ؾـــدٚز اذتـــدٜح عـــٔ ايـــٓيب ،فإَـــا إٔ ٜهـــ ٕٛزتـــسد ْبـــ٠٤ٛ
ٚاضتػـــساف يًُطـــتكبٌ يف قـــ ٤ٛخ تـــ٘ بكـــسٜؼ ٚٚيعٗـــا بايصعاَـــ ٫ٚ ،١ستـــاٍ
ضتٓافظ اٯخسٚ ٜٔتٓتصعٗا ٚي ٛبايكٚ ٠ٛايدٖاٚ ٤املهسٖٚ .ـرا تٛقـع َعكـٚ ٍٛفكـا
رت  ٠ايٓيب َٚعسفت٘ سًفٝاتِٗ ايتازغت .١ٝأ ٚإٔ ٜه ٕٛاذتدٜح ْـاظسا يهفـا٠٤
قسٜؼ ايكٝادٚ ١ٜخـ تِٗ يف إداز ٠ايكبا٥ـٌ ايعسبٝـ ،١قٝاضـا عًـ ٢شعـاَتِٗ جملتُـع
َهــٖٚ .١ــرا زأ ٟغ ؿــٜ ٫ ٞفٝــد تــصنٝتِٗ أ ٚتبٓــَ ِٗٝڀًكــا .مبعٓــ ٢آخــس،
اذتدٜح ٜ ٫ٴًصّ أسداٜ ٫ٚ ،فس

قسٜػا د ٕٚغريِٖ.

 ٫هـــٔ إٔ ٜهـــ ٕٛاذتـــدٜح آْـــف ايـــرنس أَـــسا ْبٜٛـــا بتـــٛي ٞقـــسٜؼ
ارت٬ف ،١٭ْ٘ ضٝش ٍٛدٚ ٕٚؾ ٍٛا٭نفأ ٚا٭ْص َٔ ٙغري قسٜؼٚ ،بايفعـٌ ْـص٣
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عً ٢عسؽ ارت٬ف ١خًفاٜ ٤فتكس ٕٚيًشد ا٭دَْ ٢ـٔ ايعدايـٚ ١اٱْؿـاف ٚايتكـ٣ٛ
ٚا٭خــ٬م اذتُٝــد .٠بــٌ نــاْٛا ازضــ ٕٛايسذا٥ــٌ ٚاي ًــِ ٚا٫قــڀٗاد .نُــا إٔ
ايــدٚافع ايكبًٝــ ١يف استهــاز ايطــًڀ ١يكــسٜؼ تعؿــب ًٜٝ ٫ــل بــٓيب َسضــٌ .نــٌ
ٖرا ظتعًٓا ْػو بؿش ١ؾدٚز اذتدٜح زغِ غٗست٘ ايٛاضع.١
إٕ تب ايٓيب ٭ ٟفسد تصنَ ١ٝڀًك ١جملٌُ ضًٛن٘ َٛٚاقف٘ ٚآزا .٘٥فتغدٚ
مجٝع ممازضات٘ ٚقسازات٘ ٚأقٛاي٘ َطتكب ٬بٌ ٚإىل ا٭بـد ،سذـ ١عًـ ٢اٯخـس،ٜٔ
ضٛا ٤ناْ سكا أّ بايٖٚ ،٬را ظًِ ٜ ٫فعً٘ زض ٍٛا

ٜ ٫ٚتٛزر ب٘ ،خاؾ١

يف زتــاٍ ايطٝاضــٚ ١ايكٝــاد ٠املــٮ ٣با٭خڀــاٚ ٤ا٭خڀــاز .بــٌ ايسضــ ٍٛأخڀــأ يف
اختاذ قساز عاتبت٘ عً ٘ٝاٯ ١ٜؾساس ( :١ٳعفځا ايًځٸ٘ٴ عٳٓوځ يٹِٳ أځذٹْ ٳ يځٗٴِٵ سٳتٳٸٜ ٢ٳتٳبٳٝٳٸٔٳ ځيوځ
ايځٸــرٹٜٔٳ ؾٳــ ٳدقڂٛا ٚٳتٳعٵًځــِٳ ايڃهځــاذٹبٹيٳ)؟ .ستُــد ْــيب َسضــٌ َــٔ ا

ٚأضــٚ ٠ٛقــد٠ٚ

َٚجــا ،٫فهٝــف ٜتــٛزر بتصنٝــ ١قــسٜؼ؟ َٚــاذا عــٔ تؿــسفاتِٗ ٚضــًٛنِٗ،
سُٓٝا ته ٕٛاضتسافا عٔ ايدٜٔ؟ ٚنٝف ْ ز إضتسافات ا٭َٜٛي؟ َٚـٔ ٜتشُـٌ
أخڀا ِٖ٤ايطٝاض١ٝ؟ .هلرا أغهو بؿدٚز ٖـر ٙا٭سادٜـح عـٔ ايـٓيبٚ .ايسضـٍٛ
ايهس ِٜأزفع ٚأدٌ إٔ ٜتٛزر بتصن ١ٝقـسٜؼ يً ٬فـَ ١ڀًكـاٚ .أغًـب اي ـٔ يـٛ
ؾ اذتدٜح فٗ ٛزتسد ْبٚ ،٠٤ٛزمبا نإ ٜتأمل سُٓٝا قاهلآٖ َٔ .ا ٜتكـ إٔ
ثٓا ٤ايسض ٍٛعً ٢ايؿشاب ١ثٓاَ ٤ػسٚر باضـتُساز اضـتكاَ ١ايؿـشاب ٞبعـد ٚفـا٠
ايٓيب .خاؾ ١ايسٚاٜات املبػس ٠بادتٓ .١فإْٗا تطتبڀٔ غسيا ،نإ ٖـ ٛا٭ضـاع
يف تصنٝــ ١ايفــسد َــٔ قبًــٖ٘ٚ ،ــ ٛاضــتكاَ ١ايؿــشاب ،ٞايــف ٖــ ٞزٖــإ دخٛيــ٘
ادتٖٓ .١را عً ٢فس

ؾش ١ؾدٚز زٚاٜات ايفكا ٌ٥عٔ ايسض .ٍٛفبعكٗا تفـٛج

َٓ٘ زا٥شـ ١ايٛقـع ٚايطٝاضـٚ ١ايكبًٝـ ،١نشـدٜح :ايعػـس ٠املبػـس ٜٔيف ادتٓـ،١
ايــرٜ ٟهــسٸع ضــًڀ ١قــسٜؼ ،سٝــح إٔ ايغايبٝــ ١املڀًكــَ ١ــٔ ايعػــسٜٓ ٠تُــٕٛ
يكسٜؼ .يهٔ يٮضف اْڀً ٖر ٙا٭سادٜـح ٚيعبـ أدٚازا خڀـري ٠عـ ايتـازٜق.
ٚنٌ َعازى املطًُي ايف اضـتٗدف املـٮ َـٔ قـسٜؼٚ ،ضـڀٛتِٗ ٚخـ،ِٖ٤٬ٝ
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سككــ اْتؿـــازا آْٝـــاٚ ،عـــادت قـــسٜؼ تـــتشهِ بسقـــاإ املطًُٓٝبباضـــِ ايـــدٜٔ
ٚاٱض ّ٬بطًڀ ١ٜٛفاقع ،١ست ٢تسضٸ

ايكسغـ ١ٝغـسيا يف اذتهـِ اٱضـَٞ٬

إىل َٜٓٛا ٖرا.
 َٔٚايسٚاٜات ا٭خس ٣ايف تهسٸع ضًڀ ١قسٜؼ ٖٞ ،ايسٚاٜات ايـف حتـدد
عــدد ا٭ُ٥ــ ١أ ٚارتًفــا ٤أ ٚا٭َــسا ،٤بـــ( ،)09نًــِٗ َــٔ قــسٜؼٖٚ .ــ ٞزٚاٜــات
َٛقٛعٚ ،١يٝظ ايعـدد ( )09املـرنٛز ٠يف ؾـٝغ ٖـر ٙا٭سادٜـح ،ضـ٫ ٣ٛسكـ١
اقــڀسٚا هلــا فُٝــا بعــد يتهــسٜظ ضــًڀ ١قــسٜؼ .ا٭ؾــٌ َــا زٚا ٙأبــ ٛبهــس يف
ضــكٝف ١ب ـ ضــاعد ،٠يهــِٓٗ أزادٚا تٛظٝــف ايــٓـ ،يتهــسٜظ زتُٛعــَ ١ــٔ
قــسٜؼ ،فأقــٝف يًسٚاٜــ ١ايــسقِ ( )09يتػــٌُ زتُٛعــ ١خاؾــَ ١ــٔ ا٭َــٜٛي،
ٚغـــسعٓ ١خ٬فـــتِٗ ،يـــرا ٜ ٫تـــٛزي املٜ٪ـــد ٕٚيًدٚيـــ ١ا٭َٜٛـــَ ١ـــٔ إدزاز ارتًفـــا٤
ا٭َٜٛي قُٔ ايعدد ( ،)09مبا فٜ ِٗٝصٜـد قاتـٌ ايؿـشابٚ ١أٖـٌ ايبٝـ ٚ ،زغـِ
دــسا ِ٥ا٭َــٜٛي ايــف ٜٓــد ٣هلــا دــبي ايــد .ٜٔبُٓٝــا ٜكتؿــس آخــسَ ٕٚــِٓٗ عًــ٢
ارتًفــا ٤ا٭زبعــٚ ١إقــاف ١عُــس بــٔ عبــد ايعصٜــصٚ ،أَــا َــا تبكــَ ٢ــٔ ايعــدد ()09
فُٛن ٍٛيًُطتكبٌ ،نُـا ٜكٛيـٖٚ .ٕٛـرا َ٪غـس آخـس عًـ ٢عـدّ ؾـش ١ؾـدٚز
ٖر ٙايسٚا ،١ٜفايعدد مل ٜهتٌُ ٚئ ٜهتٌُٚ ،فكا يًُرٖب ايط .
ٚندي ٌٝعً ٢قعف ٖر ٙايسٚاٜاتٚ ،عدّ ٚدـٛد ديٝـٌ عًـ ٢إزاد ٠خؿـٛف
قسٜؼ َٓٗا ،أقسأ ؾٝغ ١ايسٚا ١ٜاملتكدَ:١
(قاٍ ايساٚ :ٟٚقاٍ" :أ ٟايسض "ٍٛنًُ ١مل أصعٗاٚ ...أقاف :قاٍ أبـ" ٞأٟ
أب ٛايسا :"ٟٚقاٍ "أ ٟايٓيب" :مجٝعِٗ َٔ قسٜؼ).
فٓطــب ١مجٝــع ارتًفــا ٤ايـــ ( )09إىل قــسٜؼ مل ٜطــُعٗا زا ٟٚاذتــدٜح َــٔ
ايسضـــَ ٍٛباغـــس ٠يطـــبب صتًٗـــْ٘ٚ .طـــب صاعٗـــا إىل أبٝـــ٘ٚ .أَاَـــو زتُٛعـــ١
ا٭سادٜح نًٗا تسْ ٟٚفظ ايؿٝغ :١فف ٞنتـاإ ايب ـاز( :ٟسـدث ستُـد بـٔ
املجٓ ٢سدثٓا غٓدز سدثٓا غعب ١عٔ عبد املًو صع دابس بٔ صس ٠قاٍ :صعـ
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ايــٓيب ؾــً ٢ا

عًٝــ٘ ٚضــًِ ٜكــٜ" :ٍٛهــ ٕٛاثٓــا عػــس أَــريا" .فكــاٍ نًُــ ١مل

أصعٗا .فكاٍ أب ٞإْ٘ قـاٍ نًـِٗ َـٔ قـسٜؼ)  ...اْ ـس :ؾـش ٝايب ـاز ٟزقـِ (
 .).9601 / 6 ) 6226هلــرا َــع فــس

ؾــش ١اذتــدٜح فًــٝظ يــدٜٓا َــا ٪ٜنــد

ْطبتِٗ يكسٜؼ سؿسا .ثِ  ٫تٓظٳ ا٭ٖداف ايطٝاضٚ ١ٝدٚزٖا ارتڀـري يف تٛدٝـ٘
ٚع ٞايٓاع ع تصٜٚس ا٭سادٜح ْٚطبتٗا يًسض.ٍٛ
ايػٝع ١أٜكا ٜطتدي ٕٛبٗرا اذتدٜح يهٔ بؿٝغ ١أخس َٔ ،٣خـ ٍ٬ايجغـس٠
املٛدٛد ٠فٝـ٘ يٲستذـاز عًـ ٢أٖـٌ ايطـٓ ،١إذ ٜكٛيـ :ٕٛإٕ زا ٟٚاذتـدٜح اعـرتف
ؾساس ١بعـدّ صـاي نًُـ ١قـسٜؼ َـٔ فـِ ايـٓيبَ ،ـٔ أدـٌ إخفـا ٤اذتكٝكـ ،١إذ
ايسضــ ٍٛقــاٍ( :إْٗـــِ َــٔ أٖــٌ ايبٝــ ) .فبــدَ ٫ــٔ ايتؿـــس ٜباذتكٝكــ ١أْهـــس
صاعٗاٚ .هلِ إقاف ١إىل ٖرا اذتدٜح زٚاٜاتِٗ ٚأديتِٗ ارتاؾ ١ايف أندت إٔ
ا٭ )09( ١ُ٥إَاَاٚ ،قد ذنسِٖ ايسض ٍٛنُا ٜكٛي ٕٛبأصاٚ ِٗ٥اسدا ٚاسـدا.
فايؿٝغ ١ايسصٝـ ١يًُـرٖب ايػـٝع ٞتكـ ّٛعًـٚ ٢دـٛد ( )09إَاَـاٚ ،نًـِٗ َـٔ
قسٜؼ ،يبكا هلرا اذتدٜح.
ايسٚاَ ١ٜهسٸضـ ١يطـًڀ ١قـسٜؼ ،فـ ٬أسـد ٜٓهسٖـا ،زغـِ شتايفتٗـا يكـِٝ
ايكسإٓٚ .اقتؿس ارت٬ف سَ ٍٛؿادٜكٗا بي املرٖبي ايط ٚايػٝع ....ٞيهٔ
نُا تكدّ ،إٕ عدّ اٖتُاّ ايكسإٓ ٚايٓيب بايطًڀٚ ١غْٗٚ٪اٜ ،هف ٞيٓف ٞتًـو
ا٭سادٜح املتُٗ ١بايٛقع ،يػـسعٓ ١ضـًڀ ١خًفـا ٤املطـًُي .خاؾـ ١إٔ بـ أَٝـ١
تطاًٖٛا يف ٚقـع اذتـدٜح خدَـ ١ملؿـاذتِٗٚ ،ضـًڀتِٗٚ ،يف عٗـدِٖ اْتػـست
ا٭سادٜـــح املٓطـــٛب ١يًـــٓيب .فهاْـ ـ تـــرت ٣يف تـــصنٝتِٗ ٚايجٓـــا ٤عًـــٚ ،ِٗٝذّ
َعازق .ِٗٝفِٗ عاد ١٭َجاٍ سدٜح ا٭ُ٥ـَ ١ـٔ قـسٜؼ ،أ ٚارت٬فـ ١يف قـسٜؼ.
سٝــح يعبــ ٖــر ٙا٭سادٜــح دٚزا خڀــريا يف تهــسٜظ ايطــًڀٚ ١سسَــإ نــٌ
نفَٗٓ ٤ٛا .بٌ ٚبات ايكسغ ١ٝغسيا يف ارت٬ف ١يد ٣ايفك٘ ايطـًڀاْٖ .ٞهـرا
ناْ ضًڀ ١ايٓؿٛف ٚايسٚاٜات َٚا شاي تًعب دٚزا يف تصٜٚـس ايـٛع ،ٞعٓـدَا
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ٜٛظفٗا زدٌ ايد ٜٔملؿاذت٘ ايڀا٥ف.١ٝ
ٚبٗرا ٜتك إٔ اضتػٗاد َ٪يف نتاإ ايػ ؿـ ١ٝاوُدٜـ ١بٗـر ٙايسٚاٜـات
 ٫غتــدّ ٖدفــ٘ .فــدع ٠ٛستُــد دعــ ٠ٛدٜٝٓــٚ ،١يٝط ـ ْٗكــ ١ضٝاضــ ١ٝادتُاعٝــ١
أضاضــا بــٌ ٖــ ٞدعــ ٠ٛدٜٝٓــ ١حتككــ يف ظًــٗا ْٗكــ ١سكــازٚ .١ٜيــٝظ ٖــدفٗا
خؿٛف املًو ٚايطًڀٚ .١إ ٫نإ ٜٓبغ ٞيًكسإٓ تػسٜع أسهـاّ عذـِ خڀـٛز٠
دٚزٖا ٚأُٖٝتٗا .بٌ ٜهف ٞأسـداخ ايطـكٝفَٚ ١ـا بعـدٖا ديـ ٬ٝعًـ ٢عـدّ ٚدـٛد
اٖتُاّ بايطـًڀٚ ١ارت٬فـ .١فٗـٌ ٜعكـٌ إٔ سـدٜجا ٚاسـدا ٜهفـ ٞيتغڀٝـ ١سادـات
ايطًڀ َٔ ١تػسٜعات ٜٚسض ٞغسع ١ٝارت٬فٚ ١ارتًٝف١؟
يهٜٗٓ ٞض اجملتُع َٔ نبٛت٘ عاد ١إىل ٚعـ ٞددٜـد بـايرتاخ ٚاملاقـ،ٞ
يتشسٜس ايعكٌ َٔ ضڀ ٠ٛايٓـٚ ،ضًڀت٘ ايكاٖس ،٠زغِ إٔ ايتازٜق نڂتب بأٜـدٟ
ايطـــًڀ ،١فاْـــدثس ايٛاقـــعٚ ،غابــ اذتكٝكـــٚ ،١غـــدت ايسٚاٜـــات َستعـــا يًٛقـــع
ٚتصٜٝف ايٛع.ٞ
ْهتف ٞبٗرا ايكدز يف ستانُـ ١أزا ٤ؾـاسب نتـاإ ايػ ؿـ ١ٝاوُدٜـ١
زدا عً ٢ايط٪اٍ ( )62اير ٟيسس٘ ا .دْٛ .ز ايد ٜٔؾُٛٸد َٔ تـْٛظ ،يٓٓتكـٌ إىل
أضــــ ١ً٦أخــــس ٫ٚ .٣هــــٔ َٛاؾــــً ١اذتــــدٜح ،زغــ ـِ ٚدــــٛد قكــــاٜا َُٗــــ،١
نإغهاي ١ٝايٛس ٖٞٚ ،ٞا٭خڀـس داُ٥ـا يف ايفهـس ايـد . ٜعًـ ٢أَـٌ ايتڀـسم
هلا قُٔ أض ١ً٦سؿٛؾٗا.
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مؤصضة املجكف العزبي
َ٪ضط ١املجكف ايعسب٪َ ،ٞضط ١غري سه ،١َٝٛتعٓ ٢بايػإٔ املعسيفٚ ،رازع ْػـايٗا يف زتـا٫ت ايجكافـ١
ٚايفهس ٚا٭دإ ٚايفٓ .ٕٛتت ر َٔ َد ١ ٜٓضٝدْ ٞا٭ضرتايَ ١ٝهتبـا زٝ٥طـا هلـاَٚ ،ـٔ ؾـشٝف ١املجكـف َٛقعـا
عً ٢ايػبه ١ايعٓهبٛت.١ٝ
دــا ٤اٱعــ ٕ٬عــٔ تأضــٝظ َ٪ضطــ ١املجكــف ايعسبــ ٞيف  ّ9101/10/13اضــتذاب ١ملتڀًبــات ايعُــٌ اٱعَ٬ــٞ
ايسآٖـــٚ ،١تًبٝـــ ١يكـــسٚزات ْػـــس ٚتعصٜـــص ٚإغـــاع ١ثكافـــ ١ايتطـــاَ ٚاوبـــٚ ١ايتهافـــٌٚ ،اظتـــاد َسنصٜــ١
َ٪ضطات ١ٝتكُٔ تسابط ا٭عُاٍ ايؿادز ٠عٓٗاٚٚ ،قعٗا يف ضٝام ايعٌُ املٓ ِ .فبعـد عُـٌ َتٛاؾـٌ يـج٬خ
ضٓٛات يف ؾشٝف ١املجكف اْبجك ْػايات أخس ،٣تڀًب ٚدٛد َ٪ضط ١ٱداز ٠غْٗٚ٪ا ٚتطٝري أعُاهلا.
٪َٚضط ١املجكـف ايعسبـ ٞدٗـَ ١طـتكً ،١تــسفض ايعٓـف ٚايـتهفريٚ ،ايتڀـسف املـرٖيب ٚايطٝاضـٚ ،ٞتطـتكٌ
بسٜ٩ــ ١بعٝــدا عــٔ تػ ـ ٝات ا٭ٜــدٜٛيٛدٝا ٚنــٌ اٱْكطــاَات ٚارتؿٛؾــٝات ايــف تٓــاٍ َــٔ نساَــ ١ايفــسد
ٚاجملتُع .ضاع ١ٝإىل تسضٝق ق ِٝاٱْطإ ع إغاع ١ثكاف ١ايتطاَ ٚاوبٚ ١ا٭خٚٚ ٠ٛسد ٠املؿري ايبػس.ٟ
ٜٓبجــل عــٔ إداز ٠امل٪ضطــ ١زتًــظ اضتػــازٜ ،ٟطــاِٖ يف تسغــٝد ضٝاضــ ١امل٪ضطــٚ ،١ايت ڀــٝط ملػــازٜعٗا
املطتكبً ،١ٝنُا ضتُجٌ ْػايات امل٪ضطـ ١خـازز أضـرتايٝا طتبـَ ١ـٔ املـجكفي ،ضـعٝا َـِٓٗ يتعُٝـل ا٭ٚاؾـس
ايجكاف ١ٝبي أبٓا ٤ايهٝإ اجملتُع ٞاملتشد.
مبازئ مؤصضة املجكف العزبي
■ ْ َٔ٪بايتعددٚ ١ٜايسأ ٟاٯخس.
■ ْدع ٛيًتعاٜؼ بي ا٭دٜإ ٚايجكافات.
■ ْتبٓ ٢ق :ِٝايتطاَ ٚ ،اذتسٚ ،١ٜايد كسايٚ ،١ٝسكٛم اٱْطإ.
■ ضتازإ ايعٓف ٚايتشسٜض ٚايتهفري.
■ ْسفض ارتڀاإ ايڀا٥فٚ ٞا٭ٜدٜٛيٛد ٞاوس

.

■ ْطاِٖ يف تعُٝل يغ ١اذتٛاز ٚايتفاِٖ ٚفل ايجٛاب ا٭ضاض ١ٝاملطتُد َٔ ٠تعاي ِٝايطُاٚ ٤قٛاْي ا٭ز

.

■ ْعٓ ٢باملجكف َٛٚاقف٘ إشا ٤ا٭سداخ ٚايتشدٜاتْٚ ،عسٸف بإصتاشات٘ ٚأعُاي٘ َٚػازٜع٘.
■ أؾدزت َ٪ضط ١املجكف عددا نبريا َٔ ايهتبٖٚ،را آخسٖا.
ماجد الغرباوي
almothaqaf@almothaqaf.com

رئيس مؤسسة املثقف العربي
www.almothaqaf.com
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