
 أكـادميية التغيري

 

 
1 

ول ــسال العقـزل  

 

 

 

 



 أكـادميية التغيري

 

 
2 

ول ــسال العقـزل  

 

 سلسلت زلسال العقول

        (1) 

 

 

 

 

 

 ولـــسال العقــزل   
 

 تأليف

 

 ادلــــــل عـــوائ/ م

 

 مراجعة 

 عادل عبد احلكيم/ املستشار

 



 أكـادميية التغيري

 

 
3 

ول ــسال العقـزل  

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 الطبعة الثانية

 

 
AOC MindQuake 

 

 

All rights reserved. It may be reproduced  

with permission of the Academy of Change. 

 

The authors have asserted their right under the  

Copyright, Design and Patents Act 1988,  

to be identified as the Authors of this work. 

 

Library of Congress Cataloging-in-Publication Data 

 

British Library Cataloguing in Publication Data. 

A Catalogue record for this title is available from  

the British Library. 

 

ISBN 1-4276-1312-5 

 

 

Distributed on line by  

www.aoc.fm 

 

(AOC) 

 info@taghier.org 

www.aoc.fm 



 أكـادميية التغيري

 

 
4 

ول ــسال العقـزل  

 المحتويات

 5 ...................................................................................................... مقدمة
 ................................................................................................ 7 

 .............................................................................................. 9 
 ................................................................................... 21 

 .................................................................................................. 25 

 ......................................................................................... 21 

 ..................................................................................... 12 

 12 ............................................................................... المناورة وفن … الباء حرف

 .............................................................................................. 17 

 ........................................................................................... 03 

 ........................................................................................ 00 

 ................................................................................................... 05 

 .......................................................................................... 01 

 ............................................................................................ 22 

 ................................................................................................ 22 

 .................................................................. 27 

 ................................................................................... 53 

 .............................................................................. 51 

 .......................................................................... 52 

 ....................................................................................... 57 

 ....................................................................................... 03 

 00 ................................................................................................... الخاتمة

 

 



 أكـادميية التغيري

 

 
5 
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 بدم الله الرحمن الرحيم

 مقدمة

ؼٍٛ وسخ  ٜعس االعتٓا٤ بتطٜٛط َٓٗذٝات ايتؿهري َٔ قُِٝ عٌُ أنازمي١ٝ ايتػٝري، ألٕ أٟ

ع٢ً أضض ايٛاقع ٜػبك٘ ؼٍٛ يف ؾهط ايكا٥ِ ع٢ً قٓاع١ ايتشٍٛ، ؾٓشٔ عٓسَا ْعٌُ يًتأغٝؼ 

ملػتكبٌ دسٜس، إمنا ْؤغؼ ي٘ ٚؾل َعطٝات ٚتكٛضات يف عكٛيٓا، ؾإٕ ناْت ٖصٙ ايتكٛضات إهاب١ٝ 

ٖصٙ ْٚانذ١ ٚؾعاي١، اْعهػت ع٢ً ايٛاقع بعٌُ سٞ ٜطتكٞ باجملتُعات ُٜٚٓٝٗا، ٚإٕ ناْت 

يصيو ؾإٕ ثٛض٠ ايعكٍٛ ٖٞ  .ايتكٛضات َؿ١ٖٛ أٚ َهططب١، اْعهػت يف مماضغات َصبصب١ َٚهططب١

 .بسا١ٜ ايتػٝري

يتػِٗ يف إسساخ ٖصا ايتػٝري، ٚإؾعاٍ ٖصٙ ايجٛض٠ زاخٌ  "ظيعاٍ ايعكٍٛ"ٚتأتٞ غًػ١ً 

اييت متٓح اإلْػإ ايعكٌ، يتطًل أقك٢ طاقات٘ يٝٓتعع املػتكبٌ َٔ ؾِ املػتشٌٝ، إٕ ثٛض٠ ايعكٍٛ ٖٞ 

 .بطٜل ايؿهط٠، ٚبٗا تتكسّ األَِ ٚتٓٗض اجملتُعات

 زلزال العقول باكت

سًكات ٖصٙ ايػًػ١ً، ٜٚعاجل باألغاؽ َٓٗذٝات ايتؿهري،  ٍٚنأ" ظيعاٍ ايعكٍٛ"ب اٜٚأتٞ نت

ٜٚػًط ايه٤ٛ ع٢ً ظٚاٜا زقٝك١ َٔ منط ايتؿهري اؿٞ ايصٟ ٜٓكٌ اجملتُعات ْكالت ْٛع١ٝ، نُا ٜعترب 

ٖصا ايهتٝب ظيعااًل ألْ٘ ٜطز ايعكٌ ضدًا، ٜٚعٝس تطتٝب األؾهاض ؾٝ٘ بؿهٌ دسٜس، ؾٝٗصب أؾهاضًا، 

 . ٜٚهٝـ أؾهاضًا، ٚهتح أسٝاًْا بعض األؾهاض اييت ال ٜكًح بٗا عكٌ تػٝريٟ

قس قٝػت بأغًٛب ٚتطنع ع٢ً ايعكٌ ٚأمناط ايتؿهري،  ؾهط٠ب ع٢ً عؿطٜٔ اٚوتٟٛ ايهت

ؿ١ عُٝك١، ٚنإ اؿطم أال ٜهٕٛ سذِ ايهتٝب نبريًا، ست٢ ٜػٌٗ تساٚي٘ ٚبًػ١ خؿٝ، غٌٗ ٚؾٝل
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 . ٜٚتػ٢ٓ اغتكشاب٘ يف أٟ َهإ

، ٠كطا٤ايباْتٗا٤  باألؾهاضاألؾهاض عرب َٛاقـ سٝات١ٝ، ست٢ ال تٓتٗٞ عالق١ ايكاض٤ٟ متت َعاؾ١ ٚ

طتبط١ باملٛقـ املألْ٘ غٝتصنط ٖصٙ املٛاقـ نًُا تعطض ملٛقـ َؿاب٘، َٚٔ ثِ غٝػتسعٞ ايؿهط٠ 

 .بػٗٛي١

 ٢ل بايؿهط ٖٓا ؾطٜل اؾعٜط٠ تٛى ايصٟ ضعنؿهط نٌ َٔ غاِٖ يف إلاظ ٖصا ايعٌُ، ْٚٚ

 ."اؾعٜط٠ تٛى" ٘ٚنإ أٍٚ ْاؾط هلا يف َٛقع ،ٖصٙ املكاالت

ت١ُٝٓ ايعكٌ ايعطبٞ، ٚزعِ َٓٗذٝات تؿهريٙ ػأٍ اهلل إٔ ٜٓؿع بٗصا اؾٗس، يٝػِٗ يف ْٚ

 .ايتشٍٛ اؿهاضٟ ٍٛ زٕٚؼاييت تؿهري ايٓٗذٝات َعاؾ١ َايكاؿ١، ٚ

 قػِ ايسضاغات ٚاألعاخ

ريأنازمي١ٝ ايتػٝ  
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عٓسَا ْٓعط إىل خاضط١ ايعامل، ْٚط٣ ايكاضات َػتكط٠ يتؿهٌ دعٜط٠ عامل١ٝ ؼٝط بٗا املٝاٙ َٔ 

اض ؾاألضض مل تهٔ فعأ٠ بٗصا ايؿهٌ، ٚز. ْسضى ععِ ايسٚض ايصٟ تتطًب٘ ايتشٛالت ايهرب٣ ؛نٌ داْب

سٛاض ٚتؿاٚض َػتُط بني ايٝابػ١ ٚاملا٤، ٚيٛال اهلعات ٚايطدات ٚايتكسعات يعًت األضض نت١ً 

ٚاسس٠، ٚملا ضأٜٓا َػاظي١ املٝاٙ يًٝابػ١، ٚتٛطٓٗا نشادع ؾاقٌ بني ايكاضات يرتغِ يٓا يٛس١ ضا٥ع١ ملؿٗس 

 . ايعكٛضٖصا املؿٗس ايصٟ ََْشتت٘ ايعالظٍ عرب .ايكاضات ايػت َرتبع١ ع٢ً عطف املا٤

ظالظٍ تعٝس تؿهٌٝ ٚد٘ اإلْػا١ْٝ، يرتغِ عًٝ٘ أضق٢ إىل ٚؼتاز ايتشٛالت اؿهاض١ٜ بسٚضٖا 

 . األيٛإ ٚأبٗذٗا، ٚمتٓش٘ قػُات األٌَ ٚاإلقطاض

ؤ عسٚخ ايعيعاٍ، ٓبَطاقس يًت -نايٝابإ – متتًو ايسٍٚ اييت تعاْٞ َٔ ظالظٍ َتهطض٠ٚنُا 

ظيعاٍ ايعكٍٛ ستُٞ بإٔ  ٜتٓب٦ٕٛ عًُا٤ االدتُاع؛ ؾإٕ "قاي١ ايعيعاٍ قازّ ال"يتشصض ايٓاؽ إٔ 

. سُٝٓا تعزاز ايهػٛط ع٢ً األَِ، ٚتتعاظِ ايتشسٜات املؿطٚن١ عًٝٗا، ٚأْ٘ قازّ ال قاي١، اؿسٚخ

 .ٚتعذع َٓعَٛتٗا ايؿهط١ٜ عٔ إبساع تكٛض يًشٌ، سٝٓٗا تتكسع األؾهاض ايػا٥س٠ ٚتٓٗاض

ٝتػري تعطٜـ املُهٔ ٚاملػتشٌٝ، ؾ دسٜس، َٔتؿهٌٝ ايعكٌ ٚتأتٞ ايعالظٍ ايؿهط١ٜ يتعٝس 

 يتاي ٞظٍ ٖايعال ٙايتشسٜات، ٖص تًوٚتطادع املػًُات ٚأمناط ايتؿهري ايػابك١ اييت تٛيست يف ظًٗا 

، بعس إٔ أعًٓت دطز َٔ األٚناع اييت تبسٚ قاٖط٠بسع امَلُتعٝس ؾطظ األؾهاض، ٚتسز س١ٜٛٝ ايعكٌ، ٚػ

 .ملػتكط٠ يف ايعكٌاؿطب ع٢ً األؾهاض ا

ٚالبس يًعكٌ َٔ ظيعاٍ بني اؿني ٚاآلخط، ألٕ اغتكطاض األؾهاض ؾٝ٘ ؾرت٠ ط١ًٜٛ ال ٜسٍ 

يصيو هب إٔ ٜطتر بني  ؿ٘،ٔيبايهطٚض٠ ع٢ً ايٓهر؛ بٌ قس ٜعين اؾُٛز ع٢ً َا َأ
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٢ً بعض اؿني ٚاآلخط ضدات ق١ٜٛ ٜعٝس َٔ خالهلا ؾطظ أؾهاضٙ َٚطادع١ َػًُات٘، ٚال عذب إٕ أبك٢ ع

األؾهاض اييت ٜكًح بٗا ايعكٌ، ٚؾصب ايبعض اآلخط ٚطٛضٙ، ٚادتح فُٛع١ أخط٣ َٔ األؾهاض بال 

 .ضدع١، تًو األؾهاض اييت تعٝل اؿطاى اؾاز مٛ ايتشٍٛ

إْ٘ ظيعاٍ سكٝكٞ، ٜهُٔ س١ٜٛٝ ايعكٌ، ٜٚبسٚ َؤنس اؿسٚخ َع عذع منط ايتؿهري ايػابل 

 .إىل كطز ؾٝ٘ تطًع ايٓاؽيف ايٛقت ايصٟ ٜات، يتشسٜتؿٌ اعٔ إهاز سًٍٛ ٚبسا٥ٌ 

يٛدسْا أِْٗ ظيعيٛا  ؛ٚإشا تأًَٓا سٝا٠ املكًشني ٚاملؿهطٜٔ ٚايكاز٠ ايصٟ أسسثٛا ؼٛالت تاضى١ٝ

ايعكٍٛ، إَا بايتعطض يًُعتكسات ايػابك١ بايٓكس، أٚ َكا١َٚ املػًُات اـاط١٦ َجٌ تِٖٛ إٔ األضض 

ٚايٓعط إىل ؾهٌ اجملتُع األؾهٌ، أٚ ططح أططٚسات دسٜس٠ دصاب١ َػطش١، أٚ تػٝري أمناط ايتؿهري 

يكس اؽصٚا . تؤنس ايكسض٠ ع٢ً إسساخ ايتشٛالت َٝسا١ْٝ ؽاطب أؾٛام اؾُاٖري، أٚ ايكٝاّ مببازضات

َٔ عكٍٛ اؾُاٖري ٖسؾًا، ٚقاغٛا َٔ ايكٍٛ ٚايؿعٌ أزٚات إلسساخ ايطدات، إِْٗ َٗٓسغٛ 

يصٟ ٜػري قٓاعات اؾُاٖري، يتٓتكٌ َٔ ايؿعٛض بايعذع إىل اإلميإ ايعكٍٛ اؾاضف، ا" تػْٛاَٞ"

 . إىل َكعس ايؿاعٌ يتٓتكٌبإَها١ْٝ ايؿعٌ، ٚتػطع إىل َػازض٠ َكعس املتؿطز 

 البس َْٔٓا إشا أضزْا تػٝري ٚد٘ خاضط١ ايؿعٌ ايػٝاغٞ ٚاالدتُاعٞ، ؾال ْبايؼ إش ْكٍٛ، أْ٘ إ

ال تػع٢ يعكس قؿك١ أٚ تػ١ٜٛ َع األؾهاض  ألْٗاًٜٚا ؾسٜسًا، ٚغٝهٕٛ يتًو ايعيعي١ ز .ظيعي١ ايعكٍٛ

 ؿطتبتًع األؾهاض اؾاَس٠ ٖٚٞ ت تكسعاتٗاٗٞ ظيعي١ تكٓع ٚاقعًا دسٜسًا، ؾال ٜطٖبٓو إٔ ؾايباي١ٝ، 

تٓا املص١ًٖ ع٢ً ايتدٌٝ األٕ ٖصٙ األؾهاض ٖٞ ْؿػٗا اييت ابتًعت أسالَٓا ًَٜٛا َا، ٚقازضت قسض. َصعٛض٠

 . ًٍٛٚإبساع اؿ
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ٚدفست   ...نٓت أعح عٔ ًَفـ يف غاٜف١ األُٖٝف١   ... ٖصا ايكباح( ايهُبٝٛتط)ؾتشت اؿاغب 

تتٗهِ ٚتكػِ ... كتًط١... ...، ناْت َتٓاثط٠(Folder)مل تٛنع يف َهإ هُعٗا  (Files)ًَؿات نجري٠ 

تتشساْٞ أْين غأؾأ إىل نٛب َٔ ايؿاٟ َتًُٖٛا أْ٘ ... عسْٞ بإٔ ٜعًٛ نػط ايسّ عٓسٟتتٛ... إٔ ؼريْٞ

 !!قبٌ إٔ أعٝس خٛض قطاع ايبشح عٔ املًـ.. ألعس نٛب ايؿاٟ ٖطعُت....ٚبايؿعٌ  ....طٛم ايٓذا٠

َا نطْٞ يٛ نٓت خككفت  .. سٝٓٗا ؾهطت ..بسأ ايبداض ٜتكاعس ست٢ أٚؾو إٔ ٜساعب دبٗيت

 (Folder) ملاشا مل أخكل ساؾع١ !؟نٌ املًؿات املتعًك١ ب٘ ايهٌ َٛنٛع أنع ؾٝٗ (Folder) ساؾع١

  ..ٚغازغ١ ..ٚخاَػ١  ...يألزب، ٚأخط٣ يًػٝاغ١، ٚثايج١ يألخباض ٚضابع١ يًؿٔ

ٌٖ املعًَٛات يف عكًو َطتب١ أّ أْٗا َتٓاثط٠ بٗصا !! ...تط٣... ضاعين غؤاٍ تطؿٌ إىل عكًٞ ..ؾذأ٠

ؾهٝـ أؽص قطاضاتٞ يف سٝاتٞ ٖٚٞ َبٓٝف١ عًف٢ اغفتسعا٤    !! إشا ناْت بٗصا ايؿهٌ؟؟ ٚدٝـايؿهٌ امل

 !غطٜع هلصٙ املعًَٛات َٔ ايعكٌ؟؟

نجريًا َا بصيت دٗسًا يف اغتسعا٤ َع١ًَٛ أعطؾٗفا  .. اؿري٠، ْعِ أساطت بٞٚ …أقابين ايصٍٖٛ

بري عٔ ؾ٤ٞ أعطؾ٘، ٚنِ ٚنِ َٔ َط٠ ٚدستين عادعًا عٔ ايتعٚمسعتٗا َٔ قبٌ، يهٔ عكًٞ ال ٜػعؿين، 

ٚنفِ  ... ٚنِ َفٔ  !! َٔ قطاض أعٝاْٞ إطالم غطاس٘ َٔ سٝع ايؿهط إىل ايٛاقع ٚؾعطت بأمل َٔ ايتؿهري

 ... ٖصا أَط ال ميهٔ ؽًٝ٘... ال!!...ٌٖ َا ٜطاٚز عكًٞ اآلٕ قشٝشًا؟؟!!.. َعكٍٛ؟...َٔ 

ػُعٗفا، يٝػفٌٗ    (Folders) ساؾعفات إىل اييت ؼتفاز  ( Files)ٜبسٚ إٔ ايعكٌ ٤ًَٞ باملًؿات 

اغتسعا٤ املعًَٛف١، ٜٚػفٌٗ سؿفغ املعًَٛفات ايفٛاضز٠ َفٔ اـفاضز يف أَانٓٗفا ايكفشٝش١، َٚفٔ ثفِ            

ٚاإلْػإ وتاز إٔ ٜٓعِ خاضطت٘ املعطؾ١ٝ، ٖصٙ اـاضط١ اييت ٜٓتر عٓٗفا  . اغتدساَٗا
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تكـ يٓا ايٛاقفع  ايػًٛى ايبؿطٟ، ٚنًٓا ْتكطف ٚؾل َسخالت َع١ٓٝ تسخٌ عكًٛيٓا،  - ٓٗا١ٜيف اي -

ٚايصات ٚاآلخط، ؾإشا ناْت املسخالت خاط١٦ غٝٓؿأ غًٛى خاط٤ٞ، ٚإشا ناْت َسخالت قشٝش١ ٚغفري  

َطتب١ تهططب اـاضط١ املعطؾ١ٝ ٚتتؿفابو املعًَٛفات ٜٚػفا٤ تؿػفريٖا، ْٚؿفٗس ٖفصا االنفططاب يف        

ٚايتشفطى   دتُاعٞٚاال ايػًٛى يف ٚاقعٓا، ٜٚتذ٢ً بٛنٛح ٖصا ايتؿٜٛـ يف خًٌ يف ايؿعٌ ايػٝاغٞ

يف ؾطاؽ اغرتاتٝذٞ ٚأظ١َ يف اؽاش ايكطاض، ًُْٚػ٘ نصيو يف ؾهٌ تعجط يف اؿطن١ ع٢ً بػاط ايٓٗه١ 

 . َٚعامح١ األَِ َكاعس ايكساض٠

إْٓا ْػتطٝع إٔ ْكٍٛ إٕ ؾهٌ سطن١ ٚطبٝع١ غًٛى اإلْػإ، ٖفٛ تطفابل يطبٝعف١ املعًَٛفات     

غتهٕٛ  -غٛا٤ يف املهُٕٛ أٚ ايرتتٝب  –صٙ اـاضط١ ٚعػب ايٓت٤ٛات يف ٖ. ٚؾهٌ تطتٝبٗا يف عكً٘

يصيو أٜهًا بإَهاْٞ إٔ أظعِ أْين أغتطٝع إٔ أض٣ عكًو َٔ ايساخٌ َٔ خفالٍ  . ايٓت٤ٛات يف ايػًٛى

 .غًٛنو

ٚبُٝٓا أْا ؾاضز يف ٖصٙ األؾهاض؛ إشا بٞ أدسْٞ ٚقس غط٢ ايبداض دبٗيت، يهٓ٘  نؿـ يفٞ ططؾفًا   

غف  اؿبٝفب، ٚتأًَفت ًَؿاتف٘ املتٓفاثط٠، ٚبفسأت أقفٓع اؿاؾعفات         َٔ عذا٥ب ايعكفٌ، عفست إىل سا  

((Foldersٞاآلٕ قاض اغتسعا٤ املع١ًَٛ أغفٌٗ، ٚباملجفٌ سؿفغ املعًَٛفات اؾسٜفس٠      ... ، ٚأضتب ًَؿات

 .ٚأضؾؿتٗا

اـفام، غفأيين إٔ أؾفاضن٘ يف أسفس      ساغفٛب٘ ططم باب ايػطؾ١، ؾإشا بكسٜل يفٞ ٜفأتٝين َٚعف٘    

 ...املؿاضٜع

 َا ٖسف املؿطٚع؟:  قًت ي٘

 .إٔ ْؿرتٟ ٚسس٠ تكٜٛط: قاٍ

 ..أغأيو عٔ ٖسف املؿطٚع.. ال أغأيو عٔ ايٛغ١ًٝ.. ال: قًت ي٘
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 ..إٔ ْؿرتٟ ٚسس٠ نا١ًَ َع ْعاّ قٛتٞ: قاٍ

نإٔ تكٍٛ  ..أغأيو عٔ اهلسف... أْت ال ػٝبين ع٢ً غؤايٞ ..ٖصا أٜهًا يٝؼ اهلسف ..ال: قًت ي٘

ك١ اؾعٜط٠ ألؾهٌ يكط١، ٚٚغًٝتٓا يصيو ؾفطا٤ ٚسفس٠ ناًَف١ يٓهفُٔ     مٔ ْطٜس إٔ ْؿٛظ يف َػاب"يٞ 

 .."دٛز٠ عاي١ٝ

 …:قاٍ

 …:قًت

 …:قاٍ

 …:قًت

 …:قاٍ

 …:قًت

 …:قاٍ

 ..أغأيو عٔ اهلسف... أْت مل ػبين ع٢ً غؤايٞ..ٖصا أٜهًا يٝؼ اهلسف..ال : قًت

 ..أضْٞ إٜاٙ...اؾتح ساغبو: ثِ قًت ي٘

 ..!!!!ٕؾطأٜت املًؿات َتٓاثط٠ يف نٌ َها
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 ....اضنب... اضنب ... نبضضاض

 ؾكطضُت... طاٍ االْتعاض.... نإ ايٛقت ساضًا.... ٖصا ٖٛ اهلتاف ايصٟ اْطًل َٔ سٓذط٠ غا٥ل املٝهطٚبام

 ...إٔ أغتذٝب يًٓسا٤

 ؟"زضِٜ الْس"ٌٖ غتصٖب إىل : ايػا٥ل غأيُت

 ".اضنب ٚبعسٜٔ ْؿٛف... "قٌ باغِ اهلل : أدابين

 ... ؾػُٝت اهلل 

 ...ًِ ٜهٔ املٝهطٚبام َعزمحًاؾ.. محست اهللٚ.... ثِ ضنبت 

انتٌُ عسز ايطناب،  …اْطًل ايػا٥ل ٜؿل ايؿٛاضع، ٚبسأ ايٓاؽ ىطدٕٛ َٔ ايؿكٛم يرينبٛا َع٘

سز قًٌٝ َٔ ايٛاقؿني ألٕ ايططٜل غأيت ايػا٥ل إٔ ٜهتؿٞ بع …ٚاغتُط ؾشٔ املٝهطٚبام بايبؿط

.... بسأت األعساز تتعاٜس. بعس إٔ عاْكت ؾؿت٘ ايعًٝا أْؿ٘ ،ؾٓعط إىَل يف َطآت٘ األَا١َٝ ْعط٠ اظزضا٤ طٌٜٛ،

َٞ يف َؿٗس عذٝب .. أقبح سصا٥ٞ ٖٛ املُط املؿهٌ يًطناب بايكرب  ؼًْٝت... ٚدِٖٛٗ تتسىل عً

ٜبه٢ ايطؿٌ ... ٜطتؿع ايػباب... ايبعض ْتٝذ١ ايتهسؽ ٜتؿادط... أْعف عطقًا بسأُت... اؾٌُٝ

َٞ ْبأ استهاضٖا... ايطنٝع  ... ٚبسأت ضس١ً األسالّ تػٛم إي

 إىل أٜٔ تكٛزْا؟؟ : غأيت ايػا٥ل

ٖصٙ ايػٝاض٠ ضنبت نؿؿاتٗا اؾسٜس٠ باألَؼ، نُا ظٚزتٗا مبشطى ؾا٥ل ايػطع١، ٚطالؤٖا مل ميط عًٝ٘ : قاٍ

 ....َٛدٛز٠ يفأغبٛع، ٖٚٞ أغطع غٝاض٠ 
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ٚملاشا تػُح  !ايبؿطٟ؟ دعٕٚإىل أٜٔ غتصٖب بٗصا املٚيهٔ ...ٖٚصا َا دصبين يطنٛبٗا .. ْعِ: قاطعت٘

 !!إىل أٜٔ؟؟.. ضا٥ع دسًا إٔ ْٓطًل بأقك٢ غطع١، ٚيهٔ !بطنٛب املعٜس؟

سٝح َٚٔ ٖٓاى ٜػتطٝع نٌ ؾطز إٔ ٜطنب َا ٜطٜس، ٜٚصٖب إىل ... غآخصنِ إىل ٚغط ايبًس: ضز َػهبًا

 .ٜؿا٤

ٖصا ٜكٍٛ أئ تصٖب ... قطر ايطناب يف ايػا٥ل... ْعيت ٖصٙ ايعباضات نايكاعك١ ع٢ً اؾُٝع

إىل نصا؟ ٚشاى ٜكٝح أئ تٛقًين إىل نصا؟؟ ٚآخط ٜؿٝح بصضاعٝ٘ َعٗطًا غدط٘، يٝػتكط نٛع٘ يف 

نإ يػ٤ٛ سع٘ ٚنإ نٌ ضانب ٜطٜس إٔ ٜصٖب إىل ٚد١ٗ كتًؿ١ متاًَا عٔ اآلخط،  ...ايٓٗا١ٜ يف ؾُٞ

 .ٔ بايؿعٌ يتِٖٛ َٔ ٚغط ايبًسايهجريٕٚ عا٥سٜ

ئ تأخصْٞ إىل .. إشٕ: بعس إٔ يؿعت نٛع ٖصا املتشُؼ-سكيت َٔ االغتؿػاض َتػا٥اًل  أخصُت

 !!!؟؟؟"زضِٜ الْس"

اضنب ٚبعسٜٔ "أمل أقٌ يو .. ال طبعًا: )ؾتُتِ يف بطٚز بصنطٙ ايصٟ ضتً٘ َع نٌ غا٥ٌ غبكين

 !!(.؟؟"ْؿٛف

إيٝ٘ ٖٚٛ ٜٛاقٌ قٓاع١ ايؿكٛم يف  ٚايتؿُت... ْعيت َٔ املٝهطٚبام... ت َٓ٘ ايتٛقـ طًب

 ...اضنب ...اضنب ...اضضضنب... مسعت٘ َٔ بعٝس ٜكطاز نشاٜاٙ َٔ املاض٠ املػانني بٓسا٥٘ ايؿتإ... ايؿٛاضع

ْطاٙ  "!!!ؿٛفاضنب ٚبعسٜٔ ْ"ايصٟ ٜتبع ؾًػؿ١ ... َا أنجط ٖصا ايُٓط َٔ ايكٝاز٠": يف ْؿػٞ قًُت

أغًٛب ٚاسس، ٚإٕ اختًـ ْٛع . ع٢ً َػتٜٛات ؾت٢ َٔ ايؿعٌ ايكٝازٟ يف أَانٔ نجري٠ ٚأظَإ كتًؿ١

ٚعٓسَا تتهسؽ أسعاب ٚسطنات . سني تػٛم بعض اؿهَٛات ؾعٛبٗا مٛ ايالٚد١ٗ ْطاٙ. ايػٝاض٠

ملؿٗس يف عسز َٔ ٜٚتهطض ْؿؼ ا ،بأعساز ال تعطف نٝـ غتكٌ ألٖساؾٗا أٚ يعًٗا مل تتؿل ع٢ً ٖسف

املؤغػات ٚاملؿاضٜع، يتهٕٛ احملك١ً ظٗٛض ْؿؼ األعطاض، املعاْا٠ َٔ قطار 
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املؿاسٓات ناغتذاب١ طبٝع١ٝ يًتد١ُ ايبؿط١ٜ، ثِ تٓؿػٌ ايكٝاز٠ بإطؿا٤  ايطنٝع بعس ؾرت٠، ٚتؿذط

ثكاؾ١ املٝهطٚباقات ٖٞ إْٗا أعطاض طبٝع١ٝ عٓسَا تهٕٛ . اؿطا٥ل بساًل َٔ إؾعاٍ اهلُِ

 "...اضنب ٚبعسٜٔ ْؿٛف... "ٚتكري ايػٝاغ١ املع١ًٓ... ٚايكا٥س٠...يػا٥س٠ا

إٕ األَط ايصٟ َٝع َععِ قاز٠ األَِ اييت ْٗهت أِْٗ ٜعطؾٕٛ َاشا ٜطٜسٕٚ، ٚنٝـ غٝكًٕٛ 

ٜتكٕٓٛ مت ... هٝسٕٚ ضغِ ايططم، ٚماتني... ضغاَني...ناْٛا ضَا٠ ٜتكٕٓٛ ؼسٜس اهلسف. إىل َا ٜطٜسٕٚ

 "...ايكا٥س ٖٛ با٥ع األٌَ..."األَط ايصٟ َتَػ٢َٓ ب٘ ْابًٕٝٛ ... يٓؿٛؽ ايٝا٥ػ١ا يفاألٌَ 

جملطز ... ٚآثطٚا ايطنٛب ... ايعذٝب إٔ بك١ٝ ايطناب مل ٜٓعيٛا ضغِ استذادِٗ ايٛاغع

 !!ال إىل سٝح ٜطٜسٕٚ ...أٚ يعًِٗ اضتهٛا إٔ ٜصٖبٛا إىل سٝح ٜعطف ايػا٥ل ....ايطنٛب

 ْٚكٝشيت يهٌ ضانب

 "ٜؿٛف... بٌ إٔ ٜطنبق" 

 ٚال ٜػتػًِ شًٖٓٝا يؿهط٠

 ."ٚبعسٜٔ ْؿٛف.. اضنب" 
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ٚأغأٍ .. أؼسخ َع نت  ٚزضاغاتٞ ...أزٕٚ بعض املالسعات سٍٛ أغباب ْٗٛض األَِ نُٓت

!! تعذبت... ألختًؼ ؾ٦ًٝا َٔ ايطاس١َٔ ايٓاؾص٠  أطًًُت ...ععُا٤ ايتاضٜذ عٔ أسالّ قاغٖٛا ٚاقعًا

ٚبُٝٓا أْا َػتػطم يف ايكطا٠٤ . ؾج١ُ َباض٠ نط٠ قسّ استؿس هلا ايٓاؽ.. تصنطُت..!! ايؿٛاضع فسب١ َٔ املاض٠

نإ قٛتًا َسًٜٚا أعًٓت٘ اؾُاٖري يف االغتاز،  ..."دٍٛٚٚ"... ٚايتسٜٚٔ؛ إشا بكطخ١ تطز املس١ٜٓ

ٚن١ًُ  ...يف ٚقت ٚاسس ....ٚايٓٛازٟ ٚيف نٌ َهإ، ٖتاف ٚاسس ٚاملؿاٖسٕٚ يف ايبٝٛت ٚاملكاٖٞ

 ."دٍٛٚٚ" ...ٚاسس٠

اإلمجاع،  عٔ غط ٚتػا٤يُت ...هلصا ايػًٛى اؾُعٞ املٓهبط ايصٟ مل ٜتدًـ عٓ٘ أسس تعذبُت

أغطْٞ، ... املعًٔ بؿهٌ قطٜح االؼازَباضٜات نط٠ ايكسّ، يهٔ ٖصا  َا ػاًُٖت نجريًا!! ٚٚسس٠ اهلتاف

 ..٠ْهُُت يًُؿاٖسٜٔ عرب ؾاؾات ايتًؿعؾا

ٚأطًل اؾُٗٛض قٝشت٘، يٝبسأ عكًٞ ٜطًل ... اٖتعت ايؿبه١ ططبًا ...إعاز٠ اهلسف ؾاٖسُت

 ....نأَ األؾهاض

اييت قطر بٗا اؾُٗٛض تعين اهلسف، أٟ إٔ ايٓاؽ ناْت ػُع ع٢ً   "Goal"إٕ ن١ًُ  :ايؿهط٠ األٚىل

 .إمجاعًا ع٢ً ؼسٜس ايؿطٜل ايصٟ سكل اهلسف يكاؿ٘ؼكل، نُا إٔ ٖٓاى إٔ ٖٓاى ٖسؾًا 

، ٚإشا الَػت ايهط٠ اـؿب١ ٚاضتست ؾال "ايجالخ خؿبات"ٖصا اهلسف قسز دسًا ؾإطاضٙ  :ايؿهط٠ ايجا١ْٝ

 .خالف ع٢ً عسّ تػذٌٝ اهلسف، ٚايكه١ٝ ال ؼتاز إىل إقٓاع

 .هلسف ٖٓا قكل ال ؾو ؾٝ٘إشا اضػت ايؿبه١ بعس اخرتام ايهط٠ هلا، ؾإٕ ا :ايؿهط٠ ايجايج١



 أكـادميية التغيري

 

 
16 

ول ــسال العقـزل  

اهلسف ٜعرتف ب٘ ايؿطٜل املػِسز ٚاـكِ ٚاؾُٗٛض، ٚال ٜتؿهو ؾٝ٘ أسس، ايًِٗ إال يف  :ايؿهط٠ ايطابع١

اؿاالت اييت ٜتِ ؾٝٗا كايؿ١ ايكٛاعس، أٚ تهٕٛ ايهط٠ ع٢ً خط املط٢َ، ؾُٝؿو يف نْٛٗا سككت ٖسؾًا أّ 

 .ال

. أؾهاض نجري٠ تسؾكت يٝذطٟ قًُٞ ع٢ً بػاط ًَعب ايتسٜٚٔ.... ع١ ايػاب ...ايػازغ١... ايؿهط٠ اـاَػ١ 

، ٚال ٜٛدس ؾًٝؼ بايهطٚض٠ إٔ َٔ بصٍ دٗسًا أنرب ٖٛ ايصٟ غٝؿٛظٚدست يف يعب١ نط٠ ايكسّ عذبًا، 

يهٓ٘ قس ال ُٜٗعّ، ٚيٝؼ َٔ قَٛب نطات نجري٠ البس .. نُإ عت١ُٝ اْتكاض َٔ زاؾع عٔ َطَاٙ ظػاض٠

اؾُٗٛض، بٌ قس ٜكب عًٝ٘ ٚابٌ ايًعٓات إٕ نإ َععُٗا ٜتذاٚظ ايجالخ خؿبات، إٔ ٜٓاٍ تكؿٝل 

إٕ ايؿطٜل ايصٟ غٝؿٛظ باؾُٗٛض ٖٛ َٔ . ؾاؾُاٖري ال ػاٌَ، ٚال متٓح قطختٗا إال هلسف ٚانح

اغتطاع ؼسٜس ايجالخ خؿبات، ثِ متهٔ َٔ ايتػسٜس ايػًِٝ، يٝذرب املؿاٖسٜٔ ع٢ً ايكطار 

 . قطخ١ ْكط املؤٜسٜٔ، أٚ قطخ١ اْهػاض َؤٜسٟ ايؿطٜل املٓاؾؼإَا ".... دٍٛٚٚ"

ٌٖ متتًو أَتٓا أٖساؾًا قسز٠؟؟ سهَٛات ٚأسعاب َٚؤغػات ٚأقشاب َؿاضٜع؟؟ .... ؾهطُت

أّ أْٓا أسٝاًْا ْكٛب يف ٌٖ ٖٓاى إمجاع ع٢ً ؼسٜس ايجالخ خؿبات، ٚيف أٟ دع٤ َٔ املًعب تهٕٛ، 

ٌٖٚ تسخٌ نطاتٓا إىل املط٢َ بؿهٌ  ..!أّ قاض أٟ ؼطى ٜعترب إلاظًا؟ٌٖ ُسسزت َعاٜري ايؿٛظ  !َطَاْا؟

ال ٜسع فااًل يًؿو أّ أْٗا تطٝـ أسًٝٓا، ٚيف ساالت أخط٣ تعتاز ايٛقٛف ع٢ً خط املط٢َ يٝكبح 

 !ٚعطن١ يًطعٔ ٚايؿو؟... اهلسف بني ايكٌٝ ٚايكاٍ

س ٜهعٕٛ ايهط٠ ع٢ً خط ٜبصٍ عؿام ايتشٍٛ اؿهاضٟ اؾٗس ايهبري، يهِٓٗ يف ايٓٗا١ٜ ق

املط٢َ، يٝسٚض دسٍ سٍٛ َس٣ قطبٗا أٚ بعسٖا َٔ ؼكٝل أٖساؾٗا، ؾتععف اؾُاٖري عٔ ايتؿذٝع، ٜٚؿرت 

  .ألٕ ايٓاؽ ال تؿذع إال ايؿطم ايٓادش١، اييت ؼػٔ ٖع ايؿباى بك٠ٛاؿُاؽ، 
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ايؿا٥س٠،  إٔ قاٚي١ اغتبساٍ ايجالخ خؿبات بأؾٝا٤ أخط٣ ؾصب املؿذعني أَط عسِٜ ٚدسُت

ؾاغتعطاض املٗاضات يف املًعب ٜػعس اؾُٗٛض، يهٓ٘ ال ىسع٘، ألٕ ايػؤاٍ األغاغٞ بعس اْتٗا٤ املباضا٠ 

 " َٔ ايؿا٥ع؟؟"

ٖٛ تعطٜـ اهلسف  -يف نٌ فاٍ ٚع٢ً مجٝع املػتٜٛات - ايتػٝري ٚايٓٗه١إٕ ايسٚض األٍٚ يكاز٠ 

املبصٚي١ يًٛقٍٛ إيٝ٘، ٚإشا سسخ شيو ٜٛؾو بسق١، ٚضغِ سسٚزٙ بٛنٛح، ست٢ ميهٔ تكِٝٝ املُاضغات 

 .َٔ خكَٛٓا ست٢" ...دٍٛٚٚ... "يف ّٜٛ َا إٔ ْػُع ٖصا اإلمجاع
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ع٢ً  ٖصا َا قًت٘ ؾسٟ ٚأْا أغتكشب٘ إىل بٝت٘ بعس إٔ مت ػسٜسٙ، نُٓت" ....املؿتاح َـ ٖٝؿتح"

 ...ئ ٜؿتحٜكني إٔ املؿتاح 

 ".املؿتاح َـ ٖٝؿتح: "ؾكًت ي٘ ...أخطز َؿتاس٘ َٔ دٝب٘

 ".املؿتاح َـ ٖٝؿتح: "قًت ي٘ بٓرب٠ ايٛاثل ...عح يف دٝب٘ عٔ آخط

 ".املؿتاح َـ ٖٝؿتح: "ؾُٗػت يف أشْ٘ ...نٓت أؾتح ب٘ زا٥ًُا: قاٍ بعؿ١ٜٛ

 ".ٝؿتحاملؿتاح َـ ٖ: "ؾأداب االبٔ.. ْاز٣ ابٓ٘، ٚغأي٘ ْػد١ َٔ املؿتاح

املؿتاح َـ : "ؾأدابت.. ضادًٝا إٔ هس عٓسٖا ْػد١ َٔ املؿتاح... نًِ ابٓت٘ عرب اهلاتـ احملٍُٛ

إٔ ٜػأٍ دست٘ عٔ َهإ  -ايصٟ مل ٜتذاٚظ ايػبع غٓٛات -طًب َٔ ابٔ أخٞ ايكػري " .. ٖٝؿتح

 "!!املؿتاح َـ ٖٝؿتح.. دسٚ: "ؾطز ايطؿٌ َتعذبًا ..املؿتاح

  :أدبت َبتػًُا ...!!؟؟ٌٖ غريمت املؿتاح: قا٥اًل ...يصٍٖٛ املُعٚز بايٝأؽأقٝب اؾس عاي١ َٔ ا

 ".املؿتاح َـ ٖٝؿتح"

 .ؾؿتح ايباب ...نػطت ع٢ً ايعض "...ايطميٛت نٓرتٍٚ"أخطدت ... أزخًت ٜسٟ يف دٝ 

يهٓين ئ أغتدسّ ... إْين أسب دسٟ: "أخصت بٝسٟ دسٟ إىل ايساخٌ، ْٚؿػٞ ؼسثين

  ...."َؿتاس٘

َٔ غٝاغٝني َٚؿهطٜٔ  ْاكسض أدسازْيف َطًع ايكطٕ اؾسٜس إٔ  ٚمٔ -نؿباب –ٝٓا عً 

. إٔ بأٜسِٜٗ َؿاتٝح اـالم اٛانٌ عًِٝٗ، ظًٓا َْٓتػتؿٝس َٔ خرباتِٗ ٚػاضبِٗ، زٕٚ إٔ ْٚخربا٤، ٚ

مل هسٚا ، ٚإٕ ناْٛا ، يكس عجٛاؾًٛ ناْت َعِٗ يؿتشٛا األبٛاب املٛقس٠ َٔ عكٛز
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تعكست ؾٝ٘ ايتشسٜات، إْٓا يف قطٕ دسٜس، . طِٖ؛ ؾؿٞ ايػايب ئ هسٚٙ يف عكط غريِٖاملؿتاح يف عك

َٚػتشٌٝ إٔ تتشهِ يف َكريْا  ...أزٚات دسٜس٠ ٚعكٛاًل ٚأغايٝب تؿهري كتًؿ١ايتكسٟ هلا  تطًبٜٚ

 ٚال ميهٔ إٔ ٜكٛز أسالَٓا أْاؽ أْٗهتِٗعكٍٛ قطٕ َه٢، ألٕ ايعكًٝات ايػابك١ غتٓتر ْؿؼ اؿًٍٛ، 

 ..ؾشػبِٗ أِْٗ دطبٛا ..ٚال ْعاتبِٗ .ايتذطب١

عًِٝٗ إٔ ٜتب٤ٛٚا َكاعسِٖ، ، سٌ يػع ايعكطُٜتٛقع إٔ ٜهٕٛ يسِٜٗ إٕ ايؿباب ِٖ َٔ  

ػُعٛا ايعامل قٛتِٗ، ؾتذجٛ ايبؿط١ٜ تٛانعًا ٜٛقٓٛا أِْٗ األقسض ع٢ً قٓاع١ ػطب١ دسٜس٠، إٓ هلِ إٔ ُٜٚ

أٖتـ . ِ، َكػ١ٝ إىل ٖصا ايكٛت ايعٓٝس، ٚشيو ايٓبض ايؿطٜسألؾهاضِٖ، ُٚتططم ايطأؽ إْكاتًا يبٝاْٗ

غٓكٓع .. "ال تٓتعطٚا ٚقا١ٜ، ٚال تػتكػطٚا أْؿػهِ، بٌ اقطخٛا ٤ٌَ أؾٛاٖهِ... َٔ أعُام ايؿؤاز

 "..ايتاضٜذ

فاالت اإلعالّ، ٚايؿهط،  -مٔ ايؿباب-، إٔ ْكتشِ إْين أزعٛ اآلٕ إىل اغرتاتٝذ١ٝ االقتشاّ

ٝذٝات، ٚإطالم املبازضات، ٚقٝاز٠ األسعاب ٚاملؿاضٜع، ٚال ْتكٝس بأغًٛب تؿهري أٚ ٚقٓاع١ االغرتات

ططٜك١ عطض أٚ نتاب١ أٚ تأغٝؼ أعالّ ايكطٕ ايػابل، غٓكٛؽ أططٚسات ؾهط١ٜ كتًؿ١ ؾهاًل 

ٙ َٚهًُْٛا، ٚمنطًا إعالًَٝا ؾطٜسًا، ٚمماضغ١ قٝاز١ٜ ضا٥س٠، ٚئ ٜهٕٛ شيو إال بإميإ عُٝل بأْٓا قاز٠ ٖص

ايًشع١ ايتاضى١ٝ، غٓشسز َؿطزاتٗا، ٚلسز َكطًشاتٗا، ْٚطٛض أغايٝب ايتعاطٞ َع ايٛاقع، ٚغٓعًٔ 

ايجٛض٠ ع٢ً نجري َٔ َػًُات املانٞ اـاط١٦ اييت تكٝسْا، ألْٓا ببػاط١ غٓعرب عٔ دًٝٓا ٚأسالَٓا، َٚا 

بعس عكٛز، ئ ْطخ  غُٝعترب ايّٝٛ خطٚدًا عٔ املأيٛف، غٝكري طبٝعًٝا بعس غٓٛات، بٌ َٚتدًؿًا

ايجاضات اييت أؾعًٗا سطاى أدسازْا، ٚقس نتًـ َعِٗ يف ْعطتِٗ يآلخط، يهٓٓا غَُٓؿِٝس ع٢ً أؾهٌ َا 

ٜؤَٔ أْ٘ بعس إٔ ٜٓٗٞ ػطبت٘، . ٜٚكٛزٖا دٌٝ دسٜس.. تطٌ ع٢ً عامل دسٜس.. بٓٛا، يٓؤغػؼ ؿٝا٠ دسٜس٠

 .يٝؼ َٔ سك٘ ايٛقا١ٜ ع٢ً اؾٌٝ ايصٟ ًٜٝ٘
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إْٓا ْكسضنِ : ْكٍٛ هلِ... َٔ غٝاغٝني ٚإعالَٝني َٚؿهطٜٔ ٚغريِٖ ..ٚٚؾا٤ ألدسازْا ...ٚأخريًا 

ٚئ ْػتػين عٔ خرباتهِ، ْٚعرتف إٔ يهِ دٗٛزًا َؿطؾ١ ٜعتع بٗا اؾٌٝ، يهٓٓا ْػتٓهـ ايكعٛز عٔ 

نجري َٔ  تػًِ ظَاّ ايكٝاز٠، ْٚربأ بأْؿػٓا عٔ إعاز٠ إْتاز َؿاتٝح ايكطٕ ايعؿطٜٔ، اييت عذعت عٔ ؾتح

 .سٝح ُتؿتح األبٛاب ببك١ُ ايكٛت.. أبٛاب٘، ٚبايتأنٝس ئ تؿتح أبٛاب املػتكبٌ

 أقٍٛ يهٌ َٔ غٝشاٍٚ اغتدساّ املؿاتٝح يف ٖصا ايكطٕ

 "املؿتاح َـ ٖٝؿتح"
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.. َٔ دسٟ املُػو بٝسٟ يٓعرب ايؿاضع نِ مسعتٗا... نًُات سا١ْٝ"...ال تعرب ايؿاضع ٚسسى"

َٞ إٔ أعرب مبؿطزٟ ٚدستين أتطزز بعس شيو يف  ..ست٢ ٚأْا ابٔ ايطابع١ عؿط، مل ٜٓتب٘ أْين نربت، ٚعً

أطٌٝ ايٓعط يًػٝاضات ايكاز١َ، ألْين اعتست إٔ ٜكٛزْٞ دسٟ األطٍٛ قا١َ َين، ٚاألقسض .. عبٛض ايؿاضع

 .ألعرب َترتغًا ب٘... اؾط٤ٟ بايعبٛض ع٢ً ضؤ١ٜ ايػٝاضت، ثِ اؽاش ايكطاض

نٓت أغبط ظَال٥ٞ ايصٜٔ ٜعربٕٚ ٚسسِٖ ظطأ٠، ضغِ أِْٗ قس ٜكػطْٚين غًٓا، مل ميػو 

 ..أدسازِٖ بأٜسِٜٗ، ناْٛا ٜطَكِْٛٗ َٔ بعٝس

ٓٞ سٝٓٗا إٔ أدساز ظَال٥ٞ ال  ، ٖٚسؾ٘ إٔ أعرب ايؿاضع بػالّ، ظُٓٓتنإ َٓطل دسٟ خٛؾ٘ عً

، نٝـ تعًِٝ أسؿازِٖ نٝـ ٜعربٕٚ، ٚيٝؼ فطز ايعبٛضالسكًا إٔ ٖسؾِٗ نإ  أزضنُتىاؾٕٛ عًِٝٗ، ثِ 

 .ٜتدصٕٚ ايكطاض، ٚيٝؼ فطز تًكٞ ايكطاض يًتٓؿٝص

َا مل ٜٓتب٘ ي٘ دسٟ أْين قطت أغطع َٓ٘، ٚتكسٜطٙ إلَها١ْٝ ايعبٛض بايتأنٝس ىتًـ عٔ تكسٜطٟ،  

اٍ ٜعربٕٚ ايؿاضع يف ضؾاق١ َتٓكًني بني ايػٝاضات، نإ األطؿ. ألْ٘ ٜكٝؼ اإلَها١ْٝ بػطعت٘ ٚقشت٘ ٖٛ

ٚيف ايٛقت ايصٟ مل ٜهٔ ٖؤال٤ . بُٝٓا أؼطى بػطع١ ؾٝذ ٚأْتعط ست٢ ٜؿطؽ ايططٜل َٔ ايػٝاضات

األطؿاٍ ىؿٕٛ ايعبٛض؛ ناْت تتػاضع زقات قً  نًُا أسهِ دسٟ قبهت٘ ع٢ً ٜسٟ َع تسؾل غٌٝ 

 .خط٠ٛ ايػٝاضات، ٚأدسٙ ٜتكسّ خط٠ٛ ٜٚطدع يًدًـ

أزضنت أْ٘ عٓسَا تػٛز ثكاؾ١ ايكٝاز٠ األب١ٜٛ، ٚٚقا١ٜ ايهبري ع٢ً ايكػري، تعذع نجري َٔ  

، ألْٗا ُتبت٢ً بأدٝاٍ َتٛان١ً ممػٛخ١، ال األَِ عٔ عبٛض ؾٛاضع ايتشسٜات يتكٌ إىل َٝازٜٔ اؿهاض٠

 .تبازض ٚال تططح ساًل، َٓتعط٠ قطاض ايؿٝٛر
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ؾٝكّٛ ابٔ ايجالثني ، ، ٚتؿكس سػٗا بعاٌَ ايعَٔايؿعٌ ٚتؿٝذ األَِ عٓسَا تكاب بؿٝدٛخ١ 

هب إٔ املٛاقع اييت ٜٚتكًس َٔ داٚظ اـُػني ظَاّ ُٜؿرتض إٔ ٜكّٛ بٗا ابٔ ايجا١َٓ عؿط، باألؾعاٍ اييت 

 ١َ، ؾٝدٛخ١ ع٢ً َػت٣ٛ األسالّاألإىل ؾٝدٛخ١  ٜؤزٟٖصا ايرتسٌٝ . تٓبض ؾاع١ًٝ بابٔ ايجالثني

، ؾٝدٛخ١ ع٢ً َػت٣ٛ األزا٤، ؾٝدٛخ١ ع٢ً َػت٣ٛ قٓاع١ ايطَٛظ يف ٝاتٚاألٖساف ٚاالغرتاتٝذ

ؾايؿٝذ قاض ٜكّٛ  ،"تكابٞ ايؿٝٛر، ٚطؿٛي١ ايؿباب"إْٗا ساي١ ميهٔ إٔ ْطًل عًٝٗا . ؾت٢ اجملاالت

ايؿٝذ أطٍٛ قا١َ عذ١ إٔ خؿ١ٝ عبٛض ايططٜل،  َتؿبجًا بٗا ميػو بٝس ايؿٝذ ببعٌُ ايؿاب، ٚايؿا

 .ايػٝاضات ايكاز١َ َٔ بعٝس ٚأقسض ع٢ً ضؤ١ٜ

، إٔ وٌُ األب ابٓ٘ يف أٚ ٜعٜس إٕ ؾٝدٛخ١ ايؿعٌ تعين إٔ ٜتأخط ايؿاب عٔ ايؿعٌ عكسًا 

ايٛقت ايصٟ ٜتُهٔ ؾٝ٘ َٔ املؿٞ، ٚإٔ ميػو اؾس بٝس سؿٝسٙ يف ايٛقت ايصٟ ٜػتطٝع إٔ ٜعرب ايؿاضع 

ٚإشا طاٍ األَس باألَِ . ؤٙ بتكسِٜ ايطأٟمبؿطزٙ، ٚإٔ ٜعطٞ اؾس قطاض ايعبٛض يف ايٛقت ايصٟ هب انتؿا

ؾال ٜطُح ايؿاب يف مماضغ١ زٚض ايؿباب، بٌ ٜتُػو بكٝاّ ايؿٝذ بسٚضٙ،  تؿكس اؿؼ بايؿٝدٛخ١،

 .ٚوطم إٔ ميػو بٝسٙ

ٚإعاز٠ األَٛض إىل ْكابٗا ايكشٝح، . اختعاٍ ٖصٙ ايؿذ٠ٛ ايع١َٝٓ يف َػاسات ايؿعٌإىل متاز 

 ٜعٚز ايؿباب بطقٝس ندِ َٔعًٝا َٔ ايؿٝٛر بإٔ زٚضِٖ اغتؿاضٟ ، ٚٚعًٝا ٚدطأ٠ا ٜٚتطًب ٖص

يٝػٛا  أدسازٙإٔ  َسضنًاع٢ً ايعبٛض،  بكسضت٘عًٝا َٔ ايؿباب ٜٚٚٚطَل ع١ًُٝ ايعبٛض، اـربات، 

، ٚضقٝس ايتذطب١ بكسض َا ي٘ ع٢ً ايطؤ١ٜ َٓ٘، ؾشس٠ ايبكط قس تهعـ َع َطٚض ايعُط بايهطٚض٠ أقسض

قٝب ؛ بكسض َا وٌُ تأثريًا غًبًٝا إٕ نإ اؾس تعطض َٔ قبٌ ؿازخ َطٚض، ؾُأزٚض إهابٞ ٜػتؿاز َٓ٘

َِٛضثًا إٜاٙ يًؿباب َُ ٜٚتطًب األَط دطأ٠ يف ايؿعٌ بعس ٖصا ايٛعٞ، دطأ٠ َٔ . بٗادؼ اـٛف َٔ ايعبٛض، 
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َٔ ايتذطب١ ، ٚدطأ٠ تكسِٜ ايٓكح ٚاـرب٠ايؿٝٛر يف زؾع ايؿباب الؽاش ايكطاضات ٚاملبازضات َع 

 .ست٢ ٜتُطؽ اؽاش ايكطاض ٜٚبكط ايططٜل بٛنٛح ،ايؿباب

بسا١ٜ َٔ َؤغػ١ اؿهِ  ،خطٛض٠ ٖصٙ اهل٠ٛٗا َؤغػات إشا أزضنت إٕ األ١َ غتػتعٝس ؾتٛتٗا 

، ٚتأغٝؼ ؾإ ايكالسٝات يًذٌٝ اؾسٜس اؿامل بإعطا٤تػتسضى،  قطضت إٔثِ ، ٚاْتٗا٤ّ مبؤغػ١ األغط٠

تعؿل  -يف عس٠ أقطاض-ْط٣ بؿاضات تطًكٗا ث١ً َػاَط٠ َٔ ايؿباب  ٖٚا مٔ. اغتؿاض١ٜ َٔ ايؿٝٛر

َِٚن١ فاالت ايػٝاغ١ ٚاإلعالّ ٚايؿٔ ٚاإلزاض٠ . يتجبت إٔ ٖصا ظَاْٗا اؾًٛؽ يف عني ايعاقؿ١ ََُط

ٚغريٖا، َؤ١َٓ بإَها١ْٝ ايؿعٌ، ٚعاظ١َ ع٢ً ضغِ َػتكبٌ دسٜس، ٚتتذ٢ً اْتؿانتٗا يف َؿاضٜع ؾباب١ٝ، 

تأدٌٝ ؼطنِٗ ٜهطؽ َؤَٓني إٔ  ..ٖٚصٙ ٖٞ ؿع١ ايعبٛض.. ٖصا ظَآْا ...ضغاي١ ٚاسس٠ َؿازٖاؼٌُ نًٗا 

، ٜٚهطض املأغا٠ بػًب اؾٌٝ ايصٟ ًِٜٝٗ سك٘، يكس أزضنٛا إٔ عكطِٖ ٜػتٓؿطِٖ يٝشًُٛا، ايؿٝدٛخ١

إِْٗ أبٓا٤ ثِ ُٜٓؿصٚا،  ..ٜٚهتبٛا، ٜٚتشسثٛا عٔ آَاهلِ، ٚوًًٛا ٜٚططسٛا ضؤاِٖ يف عًُٝات ايتشٍٛ

غشبٛا أٜسِٜٗ َٔ قبه١ أدسازِٖ بعس ... اؿهاضٟ ايصٟ ٜتُْٓٛ٘ ايتػٝري َؿطٚع املطس١ً، ِٖٚ َٗٓسغٛ

 ".بإَهآْا ايعبٛض.. "إٔ قَبًٖٛا قا٥ًني
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 وفن المناورة … حرف الباء

 

األسطف اييت  سس ايهتب، إشا بٞ أدسْٞ أغٝب عٔ عامل ايهتاب، ألزخٌ عاملأبُٝٓا أْا أقطأ يف          

ايهتاب  ْػُٝت نُذُٛع١ َٔ ايطغَٛات، قاغت نًُات٘، ٚدستين أغٛم يف أعُاق٘، بست األسطف

 .عامل األسطف.. بٗصا ايعامل َٚٛنٛع٘، ألدسْٞ سا٥طًا َٓبٗطًا

األسطف تسٚض سٛاضات، ٚؼاى َؤاَطات َٚعاضى ٚغذاالت، ٚدست األسطف تتػابل  ؾؿٞ عامل

يهٓٗا إشا  ،"ؾكط"قس تكٓع  "ايطا٤"ٚ "ايكاف"ٚ "ايؿا٤"يتؿهٌ ايهًُات، ؾشطٚف  ؾُٝا بٝٓٗا،

 ع٢ً ْكاط ، ٚدست ايؿاعٌ ٚاملؿعٍٛ ب٘، ٚضأٜت سعًْا َطغًَٛا"ضؾل"تؿهٌٝ ْؿػٗا تهٕٛ  ِتَٓسَػَأ

  .ب٘ هلا ايهاتب إٔ هعًٗا َؿعٛاًلَقَسض ايهًُات اييت 

ٚضغِ أْٗا قطضت إٔ تعٌُ قػري٠  ،ٖٚٓاى األسطف ايكػري٠ ايطؾٝك١ ايكازض٠ ع٢ً املٓاٚض٠

إال إٔ يسٜٗا َٔ ايك٠ٛ َا هعًٗا قازض٠ ع٢ً إٔ  َٓؿطز٠ زٕٚ االْسَاز َع أسطف أخط٣ يتهٕٛ ن١ًُ نبري٠؛

 "ايؿا٤" آَؿطزًا، يٝهػط أعت٢ ايهًُات، أٚ نُا ٜتشايـ سطؾ "ايبا٤" نُا ٜؿعٌ سطفَتُذط َا بعسٖا، 

نبري٠،  ٚؽرتم غسٚز ايهًُات بطؾاق١ باسج١ عٔ ٖسؾٗا يف ن١ًُ اييت تٓاٚض ،"يف"ق٠ٛ  يٝؿهال "ايٝا٤"ٚ

األسطف  بٗا إىل عا٥س٠ بكٞ ٚال تصض، ثِ ػطٖاؾال ُت ،ؾتدتاض َٛقعٗا قبًٗا َباؾط٠، يتهػطٖا بسٚضٖا

 .اـا٥ؿ١

يٝؿػط إىل فُٛع١ سطٚف ايع١ً،  االْهُاّ ٜتأيل شنا٤ّ، سني قطض "ايالّ"ضأٜت نصيو سطف 

 .اؿكا٥ل ، ؾٝٛنح املبِٗ، ٚهًٞاألسساخ، ٜٚهؿـ عًتٗا

http://www.taghier.org/arabic/wordpress/?p=17
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ٜٚعطؿٗا ع٢ً َا  ايهًُات املػته١ٓٝ، اييت ؾهًت إٔ تهٕٛ تابع١، ؾريبطٗا تًونصيو ٖايتين 

َطؾٛعًا ُضؾعت، إٕ  ت، ٚإٕ نإَطُد طٚضًا، إٕ نإ فٗا تابع١ ملا غبكٗايٝذعً، "ايٛاٚ"قبًٗا سطف 

َٔ اضته٢ إٔ ٜهٕٛ َهاْ٘ ع٢ً  بٌ ايعتاب نٌ ايعتابطَ٘، ًٜٝ٘، ٚيٝؼ ٖصا ُد اميػذ َ "ايٛاٚ"سطف

 ."ايٛاٚ"بعس 

ٚتعًُٓا أْ٘ ال ٜٛدس خٝاض ٚاسس، أٚ اغرتاتٝذ١ٝ  ،اييت تتٝح اـٝاضات "أٚ"اظززت إعذابًا ب

 .ؼطضٙ َٔ أغط اؿٌ األٚسس ٜعين "أٚ"ؾاغتٝعاب ايعكٌ يف  اسس٠،ٚ

كاؽ اـطابات، َٚٔ خالهلا ايهًُات، ُٚت ٓػرإٕ عامل اؿطٚف ٜػتشل ايٓعط، ؾُٔ األسطف ُت

ؾباؿطٚف تؿٔ اؿطٚب، ٚبٗا تٛقـ، ؾال عذب إٔ تبسٚ يف  ٜعًٔ ايكاز٠ قطاضاتِٗ املٓطٛق١ أٚ املهتٛب١،

 .ايكطاع عامل عالقاتٗا َؿطزات

ٚاجملطٚض، ٚسطف  ٚإٕ نإ َكبٛاًل يف زْٝا اؿطٚف إٔ ٜتٛادس ايؿاعٌ ٚاملؿعٍٛ ب٘، ٚاؾاض

ايهًُات ٚبٝاْٗا، ؾإٕ اؿسٜح  ايعطـ ٚاملعطٛف، يٝتعاٜـ نٌ ٖؤال٤ نًٛس١ تؿه١ًٝٝ تٓبض ببالغ١

 .ىتًـ يف زْٝا اإلْػإ

ط، إٔ ط أٚ َُْذَؿعٍٛ بٓا، إٔ َُْذ يف عامل اإلْػإ بني ؾاعًني أٚ إٕ اؿطٚف تعًُٓا إٔ ْهٕٛ

إٔ ْهتؿـ زٚض اجملُٛعات ٚاملؿاضٜع ايكػري٠  ،ٚاغتجُاض َٛاضزْا، أٚ إٔ ْٗسضٖا مػٔ تؿهٌٝ أْؿػٓا،

أؾهاٍ  إْتازبساًل َٔ إعاز٠  ،َجًُا تؿعٌ اؿطٚف ايٓٛع١ٝ ناؾط ٚايع١ً - ؾعاي١ ايكٝاّ بأعُاٍ ْٛع١ٝ يف

املبازض٠ ٚاؽاش  س ال ٜػعؿٗا سذُٗا ع٢ً ايػطع١ ٚاملط١ْٚ يفقايكطٕ املانٞ يف َؿاضٜع َتهد١ُ، 

 .ايكطاض
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إٔ تًتشِ َع غريٖا َٔ  ٚيٝػت نٌ اؿطٚف قاب١ً يًعٝـ َٓؿطز٠، يتُاضؽ زٚضٖا زٕٚ

يف ايػايب ق١ً، ٚايكازضٕٚ ع٢ً  ال ٜعٌُ َٓؿطزًا، ٚاألبطاٍ "ثا٤"فاألسطف َه١ْٛ ن١ًُ، ؾشطف اي

املتُٝع٠ اييت متتًو َٗاضت ايعٌُ  تًو اجملُٛع١ َٔ اؿطٚفايتكسٟ َٓؿطزٜٔ قؿ٠ٛ، ٚػػسِٖ 

 .ايٓٛعٞ

 ٚأغطتين زقتٗا َٚٗاضتٗا، اييت يٛالٖا القطسَِت أعذبتين سكًا تًو اؿطٚف ايكػري٠،           

ٚتؿكٌ بني ايهًُات، ُٚتعأقب  ٓعِ، ٚتؿػط، ُٚتؿِكٌ،اييت ُت إْٗا ٖٞ .ايهًُات ايهبري٠، ٚيرتاؾكِت

قػري٠ يٝػٌٗ ع٢ً ايهاتب تصنطٖا، ٜٚػطع يف نتابتٗا قبٌ اضتطاّ  ط أسٝاًْا، ٖٚٞباؾط ٚايهػ

 .سؿطٖا بني أندِ املؿطزات ايهًُات، ٜٚتُهٔ َٔ

اختالٍ اؾٌُ َٚعاْٝٗا، ٚأعتكس إٔ  إٕ اؿطٚف ايكػري٠ ٖٞ قُاّ األَإ ايصٟ وٍٛ زٕٚ

 ٚإَهاْٝتٗا ٚقسضتٗا ع٢ًتُعات، ٜجبت س١ٜٛٝ اجمل املؿاضٜع ايكػري٠ بسٚضٖا قاضت ايّٝٛ قُاّ أَإ

ايكػري، ٚأقٍٛ بٌ األمساى ايكػري٠ قازض٠ ع٢ً اعتال٤ ظٗط  ٜكٛيٕٛ إٔ ايػُو ايهبري ٜأنٌ .ايؿعٌ

 .اؿٛت
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ٜتكسٕٚ " ايبًطذ١ٝ"أتابع تؿاعٌ األسساخ ايػٝاغ١ٝ يف ْؿط٠ األخباض، ضأٜت بعض  نُٓت

ٚيف ْؿؼ ايتٛقٝت . سٝح ٜؿهٌ بعض الع  ايػٝاغ١ اغتدساّ ايك٠ٛ يكُع َٓاؾػِٝٗيؿض اعتكاّ، 

فُٛع١ تػب كايؿٝٗا، ٚأخط٣ تسعٞ استهاضٖا  نٓت أتكؿح إسس٣ َٓتسٜات اإلْرتْت، ٚدسُت

ٞٓ إٔ ايكٛض٠ َهطض٠، ٚأيٛاْٗا َتكاضب١، ؾع٢ً ايتًؿاظ  ُتايتَؿ... ايكٛاب بًطذ١ٝ "إىل ايتًؿاظ، ؾُدٌِٝ إي

 ..ٜهتبٕٛ بايًٕٛ األمحط" بًطذ١ٝ ايؿهط"ٜطٜكٕٛ ايسَا٤ اؿُطا٤، ٚع٢ً اإلْرتْت " ٝاغ١ايػ

إؾطاظ طبٝعٞ يُٓط تؿهري ٜطػ٢ يف فتُع َٔ اجملتُعات، سني ال تٛدس " ثكاؾ١ ايبًطذ١"ٕ إ

ٖٚصا ايُٓط ٜهطغ٘ األب يف بٝت٘، ٚاملسضؽ يف ؾكً٘، .. إٔ تػُعين... غ٣ٛ ٚغ١ًٝ ٚاسس٠ يًشٛاض

اخل، يصيو لس بًطذ١ٝ ايؿهط يف نٌ َهإ، يف املؤغػات ايػٝاغ١ٝ ٚاالدتُاع١ٝ ... يف َؤغػت٘ ٚاملسٜط

اخل، ٜٚػتدسَٕٛ أبؿع األغًش١ احملط١َ إْػاًْٝا، يٝػتايٛا ايعكٍٛ، تاض٠ بطقاق١ تتٓاٍٚ ..ٚايجكاؾ١ٝ 

ؿ١ عٔ ْٛاٜاٙ، ؾدل طاضح ايؿهط٠ َٚهاْت٘ َٚس٣ دساضت٘ باؿسٜح، ٚأسٝاًْا ؽرتم ايطقاق١ قًب٘ َؿت

ٚسٝٓٗا تطػ٢ َٓاقؿ١ ١ٜٖٛ األؾدام ع٢ً متشٝل األؾهاض، ٚتاض٠ وٌُ بًطذٞ ايؿهط يف ْؿػ٘ بكاٜا 

غتبشح املػتٜٛات : "إْػإ، ؾٝهتؿٞ بسبٛؽ ٜؿو ب٘ طاضح ايؿهط٠ قبٌ إٔ ٜػتهٌُ ططسٗا قا٥اًل ي٘

: ٝع بايطق١ ؾُٝٗؼ يف أشٕ َٔ ظٛاضٙ، أٚ آخط ٜتُ"يٓٓتكٌ إىل ايٓكط١ ايتاي١ٝ ..ٚاآلٕ ...ايعًٝا ٖصٙ ايؿهط٠

 ٚأسٝاًْا تػتعس املؤغػات بهتٝب١ ايطزع ايؿهطٟ يًٛقا١ٜ ممٔ أطًكِت".. غٝتعبٓا ...إْ٘ ٜؿهط نجريًا"

أَا نباض ".. ٌٖ ٜؿهط نجريًا؟؟: "، ؾتػأٍ قبٌ إٔ تهِ ؾطزًا دسٜسًا إىل ؾطٜكٗا"َؿاغبٛ ايؿهط"عًِٝٗ 

طًكٕٛ قصا٥ـ ؾتان١ َٔ عِْٝٛٗ، تتذػس يف ْعطات بك١؛ بٌ ُٜايبًطذ١ٝ ؾال ٜهرتثٕٛ باألغًش١ ايػا
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اظزضا٤ أٚ تٛعس أٚ اغتٓهاض، يتكتٌ ؾهط٠ َططٚس١ قبٌ متشٝكٗا، بعس إٔ تهٕٛ ؾعاٜا ايكصا٥ـ أقابت 

 .طاضسٗا بايؿًٌ ايعكًٞ

، ايصٜٔ ٜعًُٕٛ ؾ٦ًٝا َٔ ايػٝب، ٜٚكطإٔٚ ايؿٓذإ، تط٣ أسسِٖ ٜكٍٛ حملسث٘ ٖٚٓاى ايعطاؾٕٛ

 "..أعطف َا ايصٟ غتكٛي٘ ...أؾُٗو..ال تهٌُ : "ٜؿطح ؾهطت٘ ٜٚٛنشٗا قبٌ إٔ

 -ٚٚأز األؾهاض ال ٜكتكط ع٢ً ؾطو١ ايكٝاز٠، ؾكس السعت ٚدٛز أؾطاز يف بعض املؤغػات  

، "بًطذ١ٝ ؼت ايتُطٜٔ"ٜٚطٚدٕٛ يٓؿؼ األغًٛب، خًتِٗ يف بسا١ٜ األَط  -يٝػٛا يف َطنع ايكٝاز٠ 

إلدٗاض ايؿهطٟ ظس١ٜ، ٜٚتطٛعٕٛ بايطز ْٝاب١ عٔ َسٜطِٜٗ بٓؿؼ األغًٛب، يهٓين ٚدستِٗ مياضغٕٛ ا

ََٛضخ، ٚعباضات ٚاسس٠ ْت ٌٖ دطبٗا أسس : "َجٌ ..طزز إلدٗاض دٓني ايؿهط٠سٝٓٗا عًُت أْٗا ثكاؾ١ ُت

يسٜٓا "، "يٛ ناْت قاؿ١ يٓؿصتٗا اإلزاض٠ َٔ ؾرت٠"، "زعٓا ْعٌُ بايططٜك١ اييت ْعطؾٗا"، "َٔ قبٌ؟؟

 !!".ٌٖ تعتكس أْو أعًِ َٔ اإلزاض٠ بٗصٙ ايٓكط١؟؟"، "ضنع ؾكط يف إْٗا٤ عًُو.. ٠ ٚاع١ٝإزاض

، بٌ ٚاْتٗانات بًطذ١ٝ ايؿهط ؿط١َ ايعكٌ ال تكٌ خطٛض٠ عٔ دطا٥ِ بًطذ١ٝ ايػٝاغ١

تؿٛقٗا أسٝاًْا، ؾايطأٟ ايعاّ ٜػتٓهط ؾعٌ بًطذ١ٝ ايػٝاغ١، أَا بًطذ١ٝ ايؿهط ؾٝذسٕٚ يهالَِٗ ضٚادًا 

١ عٓسَا تهٕٛ ثكاؾتِٗ ٖٞ ايػا٥س٠، ٚبًطذ١ٝ ايػٝاغ١ ُٜػتدسَٕٛ َٔ قبٌ بعض ايٓدب خاق

تربأ ايٓدب َِٓٗ بعس شيو، أَا بًطذ١ٝ ايؿهط ؾكس ٜهْٕٛٛ يف ق١ُ اهلطّ يف تايػٝاغ١ٝ، ٚضمبا 

َؤغػاتِٗ، ٚميجًٕٛ مناشز ُٜشتص٣ بٗا، ِٖٚ أْؿػِٗ ايصٜٔ مياضغٕٛ قُع األؾهاض زٕٚ ٚغٝط، ٚعاز٠ َا 

ٕٛ نًُتِٗ َػُٛع١، ٚخطب ٚزِٖ َطًٛب، يصيو ٜػهت عِٓٗ ايطأٟ ايعاّ زاخٌ َؤغػاتِٗ، ته

 .بًطذ١ نبأٟ إٔ ايبًطذ١ ٖٓا 

طغذ ايٛنع ايكا٥ِ غتشع٢ ؾأٟ ؾهط٠ دسٜس٠ ُتٚاملؤغػات بكؿ١ عا١َ ال ؼاضب نٌ األؾهاض، 

املؤغػ١  شهِ عًٝٗا بإإلعساّ، ؾٗٞ اييت تتٓاٍٚ َػاضأَا األؾهاض اييت ْٜ بايتهطِٜ،
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 . َٔ أغاغ٘، ٚدس٣ٚ ٚدٛزٖا، ٚاغرتاتٝذٝات ؼطنٗا، َٚس٣ إلاظٖا، َٚعاٜري ٚآيٝات تٛيٞ ايكٝاز٠

، ٚأٟ ٚغط ُتطاَضز ؾٝ٘ ايؿهط٠ غٝؿتكس إٕ أٟ فتُع ٜكري ؾٝ٘ ايتؿهري دطمي١ ؾٗٛ ع٢ً خطط

ضًا ع٢ً ايتطٛض، ستًُا َكَٛات اؿٝا٠، ؾاألؾهاض أنػذني ايتٓؿؼ ايصٟ ٜٓعـ ض١٥ أٟ فتُع يٝهٕٛ قاز

 .ٚمتٛت األَِ سهاضًٜا إشا أقٝبت بأظ١َ ايتعاٌَ َع ايعكٍٛ، ٚاعتربتٗا عسًٚا

ٚقس اْتبٗت بعض املؤغػات يف عاملٓا ايعطبٞ إىل خطٛض٠ ايكطٝع١ َع ايعكٌ، ٚقطضت إٔ تبسأ 

ا ثكاؾ١ املكاؿ١ َع٘، ٚاغتبسيت ضعا٠ ايؿهط ببًطذ١ٝ ايؿهط، َسضن١ أْٗا ئ تتطٛض إال إشا غازت ؾٝٗ

اسرتاّ اإلْػإ، ٚتكسٜط عكً٘، ٚعًُت أْ٘ ضأؽ َاهلا ؾرتعاٙ ٚتػتجُط ؾٝ٘ ٚتؿذع٘ ع٢ً إٔ ٜسعُٗا، ال 

 . إٔ تعتكٌ ًَهات٘، ٚضأت ؾٝ٘ َكسض متٝعٖا، ال تٗسٜس ٚدٛزٖا ٚاغتكطاضٖا

 "...تػًٌ إيٝٓا عكٌ....اسرتؽ.. "ؾطات اإلْصاض قٛتًا َسًٜٚا ااختاضت نجري َٔ املؤغػات يك

 ْاس١ٝ أخط٣ ْط٣ َؤغػات ٚاعس٠ تػع٢ يتكسِٜ ايُٓٛشز، َؤ١َٓ إٔ أَتٓا غتربع ٚتٓاؾؼ يف ٚيف

 ".غٝتؿًت عكٌ....اسرتؽ.. "ؾطات اإلْصاض يف َؤغػاتٗااايػبام اؿهاضٟ ّٜٛ إٔ تطٕ ق
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ََٗهٓا اؿٛاض.. نٓا ْتذاشب أططاف اؿسٜح َٓتعطٜٔ ايؿًِٝ مل ُتٛٔقـ سطن١ ؾؿآٖا غ٣ٛ  ...أْ

طتطِ باألضض ٜ... ايبطٌ هطٟ.. األيػ١ٓ قُتِت ..تٓكًٓا إىل عامل ايػُٝٓا يتؿتح بٛاب١َٛغٝك٢ املكس١َ، 

قٛت  قاطعُت.. األمل ٜػعٚ ايعٕٝٛ... تأًَت ٚدٛٙ أقسقا٥ٞ ...تٓاثط ايسّ َٔ ٚدٜٗ٘... إثط سازخ غٝاض٠

ٚا اْؿذط"... ايؿًِٝ َـ سكٝكٞ... يٌٝ محطا٤ ٚيٝػت زَا٤ ٖصٙ قا.. ال زاعٞ يًشعٕ: "ايكُت قا٥اًل

 .ثِ بسأ ايرتنٝع َٔ دسٜس... ٚتٛعسْٚٞ َٔ َكٛييتغهبًا 

عٝين طؿ١ً ظًَٝٞ ؾطس١ يف  ُتضأٜ، ب٘ تػتعس ايعطٚؽ يّٝٛ طاملا سًُِتَؿٗس ايؿطح،  يف

ؾهازت "... ٝكٞايؿطح َـ سك... ال تؿطسٞ ٖهصا: "يف أشْٗا اييت ػًؼ ظٛاضٟ، ؾُٗػُتايكػري٠ 

 ..ؾٛعستٗا إٔ أيتعّ ...تؿرتغين ْٚاؾستين ايكُت

ؿ٢ ؿع١ ايهٌ ى ...استبػت األْؿاؽ ...غٝػكط أسسِٖ َٔ أع٢ً ...ٚيف َؿٗس ايعطاى

نػطُت ظض .. غكط ايبطٌ َٔ أع٢ً.. ،بسأُت أنتب ضغاي١ قكري٠ ع٢ً ٖاتؿٞ احملٍُٛ ...ايػكٛط

 ..ؾتشٖٛا ؾٛدسٚا.. ايطغاي١ تكٌ إىل ٖٛاتـ أقسقا٥ٞاإلضغاٍ ؾٛض اضتطاّ ايبطٌ باألضض، ٖا ٖٞ 

ؾكسٚا ايػٝطط٠ ع٢ً أعكابِٗ ٚأقػُٛا أال "... ايؿًِٝ َـ سكٝكٞ... املُجٌ مل ٜكؿع.. ٖصا زٚبًري"

 .ؾًِٝأٟ أقشبِٗ يف 

بسا١ٜ َٔ  –ًا ايؿًِٝ ٚتعًِ َػبكًا إٔ َا هطٟ ؾٝ٘ يٝؼ سكٝكٝ ؿاٖسأيٝؼ َٔ ايعذٝب أْو ت

إٔ  جريأيٝؼ َٔ امل !!ٚتطقبًا ٚسصضًا؟؟ ثِ تتؿاعٌ َع٘ ؾطسًا ٚبها٤ّ -اْتٗا٤ّ باألسساخ أمسا٤ املُجًني ٚ

ايؿاؾ١ َٓسفًا َع املُجًني، َػازضًا ايعَإ  إىلَتػًاًل بعسٙ ٜكطع اْتباٖو اتكاٍ ٖاتؿٞ ثِ تعٛز 

ٚيعًو  - ؾًًُٝا قسميًا َات نٌ ممجًٝ٘ ؿاٖسأيٝؼ َٔ املصٌٖ أْو ت !!ٚاملهإ؟؟
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 نٌ شيو ريؿػبإَهاْو ت !!، ثِ تٓسَر َعِٗ ٚتتأمل ألسسِٖ إشا ُنطب؟؟َٔ قبٌ عس٠ َطاتؾاٖست٘ 

 .عكًو طٛاع١ٝ يؿدل آخط ٜتشهِ ؾٝ٘ تطٖٓ، ؾأْو تطٜس إٔ تكسم... ببػاط١

ايعكٌ يًػري، ؾشاي١ االغتػالّ ايعكًٞ تتِ طٛاع١ٝ، نٓت سطٜكًا إٔ  ظاٖط٠ إعاض٠نِ أضقتين 

ٖصا املؿٗس مت تكٜٛطٙ َا ًٚؿطح، ؾهٌ َا تطْٚ٘ يٝؼ سكٝكًٝا، ي أٚزاعٞ يًبها٤،  طِٖ إٔ ٖصا متجٌٝ، الِنَشُأ

، ٚاؿذط٠ اييت تبسٚ ٚنأْٗا خا١ٜٚ َٔ ايبؿط تهتغ بأؾطاز ُسطَٛا َٔ ايسخٍٛ يف ال ٜكٌ عٔ مخؼ َطات

، كسٜلايتاملؿاضق١ ٖٓا إٔ امُلؿاٖس ٜعطف نٌ شيو، يهٓ٘ ٜطٜس اخل، ... نازض ايًكط١ َٔ كطدني َٚكٛضٜٔ

 ؛ثٛإأنجط َٔ ّ ٚٝسي تٓبٝٗاتٞ أثٓا٤ ايؿًِٝ َؿعٍٜٛهٔ إىل ايٛاقع، ٚمل  تعٝسٙبٌ ٜٚتأش٣ َٔ أٟ قاٚي١ 

 .تػتذٝب يؿ٠ٛٗ االغتػالٍّ ٛايعك ناْتست٢ 

 ،إْٗا ساي١ َٔ تساؾع األؾهاض زاخٌ ايعكٌ، تساؾع بني اؿكٝك١، ٚبني ايؿهط٠ اييت ٜطٜس إٔ ىتعْٗا 

غري طدِ إىل غًٛى، إْٓا نجريًا َا ْط٣ ْٚؿػط األؾٝا٤ ع٢ً َتملؿاعط ٚقس ُتيتُٗٝٔ بعس شيو ع٢ً ا

َٔ ايٛاقع بعض ايًكطات اييت ؽسّ ؾهط٠ يف  ْٓتكٞ، بؿهٌ ٜطٚقٓا يف ضؤٜتٗا غبْطألْٓا  ،سكٝكتٗا

ُجٌ املع٢ً ٕ قٛض٠ ضق١ُٝ ١ُٖٝٚ تبهٝٓا ٚتؿطسٓا ٚتػتٓؿطْا ٚتكعسْا، متاًَا َجًُا أطًكٓا َِٛهيُٓ ،أشٖآْا

ؾإٕ ". زَا٤ّ"اؿُطا٤  ٌاحملايٝٚع٢ً  ،"أثاثًا"، ٚع٢ً ايسٜهٛض "سسثًا سكٝكًٝا"ٚع٢ً ايتُجٌٝ  ،"بطاًل"

َُٗا شَنطٖا اآلخطٕٚ بإٔ ايٛاقع أنجط  ،ايعامل قا٥ًُا ع٢ً ايطا٥ؿ١ٝ ؾػرتاٙ نصيو إٔ تط٣أضازت فُٛع١ 

املعطٚض، ٚؼتاز إىل ؼًٌٝ ٜتذاٚظ ايؿًِٝ  ، ٚإٔ سكا٥ل األسساخ ؽتًـ عٔتعكٝسًا َٔ ٖصا ايتبػٝط

َٚٔ املؤنس ايكؿٛض إىل اؾٖٛط، ٚتتطًب االْتكاٍ َٔ املؿاٖس٠ عرب ؾاؾ١ ايتًؿاظ إىل ظٜاض٠ األغتٛزٜٛ، 

يالستذاب، كاب١ًٝ ايعكٌ ي ْعطًا، رتساببإٔ َػاعٞ َٔ واٚيٕٛ نؿـ اـُاض ايعكًٞ ئ ُتَكابٌ 

لس ْؿؼ ايُٓٛشز يف بعض  .تًـ عٔ ايكٛض٠ اؿكٝك١ٝؽ عٔ ايٛاقعتهٜٛٔ قٛض٠ ضق١ُٝ  ٚايطغب١ يف

عٓسَا ُتكٓع ايكٝاز٠ ْؿػٗا بأْٗا بصيت َا يف ٚغعٗا  املؤغػات ع٢ً تٓٛع فاالتٗا،
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ٚسككت إلاظات، يف سني أْٗا تبصٍ دٗسًا يف ايكؿع يف املهإ، ٚنجريًا َا تتأش٣ األغًب١ٝ املػٝب١ يف ٖصٙ 

... تكّٛ بٗا األق١ًٝ ايٝكع١، ٚال تتٛضع عٔ تكٓٝؿِٗ نُذطَنياملؤغػات َٔ قاٚالت ايتٓبٝ٘ اييت 

 .إؾػاز َتع١ َؿاٖس٠ ايِٖٛتُٗتِٗ 

إٔ نٛض َعطن١ ؼطٜط ٚغط ؾهط٠ أٚ ؾدل، أل تػًُٝٗا ْأب٢ٕ ْتشهِ يف عكٛيٓا، ٚإٓ يٓا أ

 :ٜتطًب ٖصا أَطٜٔ أغاغٝنيٚ .ْٚطؾع عًٝٗا أعالّ ايتذسٜس ،عكٍٛ يٓعًٔ اغتكالهلااي

 .إلقاب١ ب١٘ ا، ٚقابًٝيًػري ايعكٌ إعاض٠زا٤ ... ؾ١ بٗصا ايسا٤َعط :أٚاًل

، يٝتِ تٓاٍٚ ايكه١ٝ ايٛاسس٠ َٔ نٌ ايعٚاٜا املططٚس١، ؼسٜح املسخالت املعطؾ١ٝ بؿهٌ َتذسز: ثاًْٝا

 .ٜعاز ضغِ قٛض٠ عٔ ايٛاقع ٚايصات ٚاآلخط بؿهٌ زٚضٟٚ

بسٚضٙ ٜطؾض ٚ، إٕ ايعكٌ اؿط ال ٜػتٓهـ إٔ ٜػري ؾهطت٘ إٕ ؾعط بػٝطط٠ ؾهط٠ ١ُٖٝٚ عًٝ٘ 

نعٗا يف َعٌُ ايٓكس يٝتِ ٚٚ يتُشٝكٗا أٚ تٛضٜجٗا ؾٌٝ السل زٕٚ زعٛتِٗؾهطت٘،  تًكني اآلخطٜٔ

ََال  ؾٗٛؼًًٝٗا بؿهٌ زقٝل،  صٚضٖا َٔ دٖا ادعٛيري ٜسؾعِٗ، بٌ ع٢ً ؾهطت٘ يالغتُطاضٙ عَسٔ َبٜسعٛ 

إْ٘ ٜععف أعصب أؿإ ايكطٕ اؾسٜس، يتططب دٓبات ايسْٝا اؿكٝك١،  عذع عٔ إبكاض أدعا٤ َٔ ٘يعً

ٚال تكٝسٚا عكٛهلِ بأغالٍ أؾهاضنِ، ٚال تبٝعِٖٛ ، اؾٌٝ ططٜل االغتكالٍعًُٛا .. "بٗصا ايكٛت اهلازض

 " .ؾٔ ايبشح عٔ اؿكٝك١...زضبِٖٛ ع٢ً عؿل ايؿٔ. أؾالّ أٖٚاَهِ يٝؿاٖسٖٚا ع٢ً اعتباضٖا سكا٥ل
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ناْت ايعا١ً٥ تًتكٞ َط٠ نٌ عاّ عًٍٛ األداظ٠ ايكٝؿ١ٝ، ٚنايعاز٠ ٜبسأ نبري ايعا١ً٥ باالط٦ُٓإ 

َا أثاض  .ع٢ً ْتا٥ر اَتشاْات األطؿاٍ ايجالث١، نإ اثٓإ َِٓٗ وكالٕ زا٥ًُا ع٢ً أع٢ً ايسضدات

ثايجِٗ ايصٟ نإ ٜتعجط زا٥ًُا، ضغِ متهٓ٘ َٔ ؼكٌٝ ايسضد١ ايٓٗا١ٝ٥ يف َاز٠ ايطٜانٝات َط٠  اْتباٖٞ ٖٛ

 .ٚاسس٠ ؾكط، ٖٚٛ يف ايكـ األٍٚ االبتسا٥ٞ

: أَا ثايجِٗ ٜكٍٛ ..تطتٝ  اـاَؼ ٖصا ايعاّ: ٚشاى ٜكٍٛ ...تطتٝ  األٍٚ ٖصا ايعاّ: ٖصا ٜكٍٛ

 .ملانٞيف َاز٠ ايطٜانٝات ايعاّ ا" طًعت األٍٚ"

ٖصا ٜكٍٛ ... ٜط٦ُٔ اؾس ع٢ً ْتا٥ر االَتشاْات... ًٜتكٞ األقاضب يف إداظ٠ ايكٝـ... ميط عاّ

يف " طًعت األٍٚ: "أَا ايجايح ؾٝكٍٛ... تطتٝ  ايطابع : تطتٝ  ايجاْٞ ٖصا ايعاّ، ٚاآلخط ٜكٍٛ: سعًٜٓا

 .َاز٠ ايطٜانٝات يف ايعاّ قبٌ املانٞ

  ...ٛع١َطت ثالخ غٓٛات، ٚايتكت اجملُ

  ...تطتٝ  األٍٚ ٖصا ايعاّ: األٍٚ

 .. تطتٝ  األٍٚ ٖصا ايعاّ: ايجاْٞ

 .يف َاز٠ ايطٜانٝات ٚأْا يف ايكـ األٍٚ االبتسا٥ٞ" طًعت األٍٚ: "أَا ايجايح ؾكاٍ

 األٍٚ ع٢ً َٓاؾػٝو َٓص مخؼ غٓٛات، ٚظًًَت ؾإٕ نَٓت إٕ لاح األَؼ ٖٛ ؾؿٌ ايّٝٛ، 

ذاح؛ ؾٗصا ٜسٍ أْو ؾؿًت يف األضبع غٓٛات املان١ٝ، ألْو عذعت عٔ قٓاع١ لاح تؿتدط بٗصا ايٓ

 .االْتػاب إىل املانٞ دسٜس، ٚآثطَت
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هجط قٝازات َؤغػاتٗا َٔ اغتدساّ قٝػ١ املانٞ يف َٚٔ أغباب َٛت اجملتُعات سهاضًٜا إٔ ُت

طاباتٗا ٚتكاضٜطٖا، ٚتهٕٛ ٖٞ ايؿاق١ً ٚعال١َ االغتؿٗاّ ٚايتعذب يف خ" نٓا"، ٚتكري ن١ًُ َؿطزاتٗا

 .ٖٞ األغ١ٝٓ املؿه١ً اييت ٜتػ٢ٓ بٗا طاقِ ايعٌُ" ظَإ"أغ١ٝٓ 

إْٗا ال تكتات إال ع٢ً املانٞ، ٚتععف عٔ االؾتػاٍ بكٓاع١ املػتكبٌ، ٚتهتؿٞ باإلساي١ إىل 

ألٕ ، ايصٟ ميًو سانطًا ال ٜهجط اؿسٜح عٔ بطٛالت املان٦ًٚٞت عٔ اؿانط ٚايػس، ايتاضٜذ نًُا ُغ

 .اؿانط ٜأب٢ إٔ ٜتػٍٛ عًٝ٘ املانٞ، ٚاألسٝا٤ ال ٜتبٕٓٛ األَٛات

 إلاظ أٟ َؤغػ١ َٔ خالٍ ْعط٠ َبس١ٝ٥ يٓٛع١ٝ ايككل اييت ُتشه٢ تٛقعيصيو تػتطٝع 

اغتسعا٤ اإللاظات تعًٔ إؾالغٗا عٔ َٛانب١ ايٛاقع ؾتعٝـ َع ايصنطٜات ٚ، ٌٖ ػتؿٗس بٗا زاخًٗاُٜٚ

 !؟أّ تتذاٚظ شيو يتػتؿطف املػتكبٌ !؟إلاظات اؿانط ٗاقكك ٢أّ ٜػًب عً !؟ايتاضى١ٝ

ٗصا ٜعين اهلطٚب َٔ ؾ ؾشػب؛ تتشسخ عٔ املانٞ ؾإٕ نَٓت.. أْت تعٝـ سٝح تتشسخ

 تتشسخ عٔ سانطى ؾأَْت أَا إٕ نَٓت َٛاد١ٗ ايٛاقع إىل اـًـ، ٚٚأز اؿانط عكٓ٘ مبػهٓات ايتاضٜذ،

ََُتؾهاض َٔ املػتكبٌ، تتشسخ عٔ أ َؿػٍٛ باؿانط، ٚإٕ نَٓت  .ِ بعٜاض٠ املػتكبٌَٝؾأْت 
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زخًت  ...ػٛيت ست٢ وني املٛعس ...ٚقًت َبهطًا.. نٓت ع٢ً َٛعس َع قسٜل يٞ يف ايٓازٟ

ضت٘، ٚأعذبتين ٚقؿت٘ نؿاضؽ أغطتين َٗا... طؿٌ يؿت اْتباٖٞ... بسأت أتأٌَ ايالعبني... قاع١ ايبًٝاضز

قرتف َٔ ؾطغإ ايبًٝاضز، غأيت٘ عٔ نٝؿ١ٝ ٚقٛي٘ إىل ٖصا املػت٣ٛ، ؾعطؾت أْ٘ ٜتسضب ًَٜٛٝا غاعتني، 

ؾاقرتح ايصٖاب  ...إٔ ٜتذٍٛ َعٞ - بعس إٔ سػِ املباض٠ يكاؿ٘ -٘ زعُٛت.. ٚأْ٘ َٔ عؿام ٖصٙ ايًعب١

 .إىل ًَعب نط٠ ايكسّ

٠، ازاز ؾٛقٞ يطؤ١ٜ ٖصا ايبطٌ ايكػري يف غاس١ ايهط٠، بسأت املباضاْتكًٓا إىل املًعب، ٚاظ

ؾكسضت٘ ع٢ً ايتشٌُ نعٝؿ١ دسًا، ٚتكٜٛب٘ يًهط٠ قًُا أقاب  !!...ناْت عٝين ال تؿاضق٘، يهٓ٘ قسَين

... اغتُتاعًا بأزا٥٘ نُا أَتعين يف ايبًٝاضزؾكس تٛقعُت .. نجريًا سسٚز املط٢َ، نإ أَطًا َصٖاًل، ٚسعُْت

 .تٗت املباضا٠، ٚأتاْٞ ٚأْؿاغ٘ تعيعٍ دػسٙاْ

 .ىؤمل ٜعذبين أزا: قًت ي٘ 

 ....أْا العب بًٝاضز ...أْا ال أتسضب ع٢ً نط٠ ايكسّ، ٚيػت العبًا َتُطغًا ؾٝٗا : ضز َتعذبًا 

أسػػت أْين بايػت يف قسضات ايطؿٌ، أٚ أضزت إٔ أض٣ َٓ٘ ؾعاًل مل ٜطزٙ ٖٛ َٔ ْؿػ٘، ؾكس 

 .ٚقتًا ممتعًا َع ايهط٠، ٚأضزت٘ بطاًل يف نط٠ ايكسّ ُهٞأضاز ؾكط إٔ ُٜ

نجريًا َا تتسضب أَتٓا ع٢ً يعب١ ايبًٝاضز اييت ال تػتسعٞ بصٍ دٗس بسْٞ نبري، أٚ يٝاق١ عاي١ٝ، 

ٚؾتإ بني سذِ نط٠ ايكسّ اييت تهطبٗا بعٓـ . ٚتػؿٌ عٔ إٔ املباضا٠ املسع٠ٛ ـٛنٗا يف نط٠ ايكسّ

سذِ نط٠ ايبًٝاضز اييت تػاظهلا بعكا خؿٝؿ١ بعس إٔ تطتؿـ بعض ايؿاٟ، ٚتتطًب قسًَا ق١ٜٛ، ٚبني 

ٚبٕٛ ؾاغع بني ًَعب ايبًٝازض ايصٟ تطٛف سٛي٘ بسالٍ، ًَٚعب نط٠ ايكسّ 
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املٗٝب ايصٟ ٜػًب األْؿاؽ، ٜٚكٗط ايعسا٥ني َٔ ايطداٍ، ٖٚٓاى متاٜع نبري بني خكُو يف يعب١ 

ٓشو ؾطقتو، ٚبني خكُو يف نط٠ ايكسّ ايصٟ ئ ايبًٝاضز، ايصٟ ٜتؿطز عًٝو ٚأْت تًعب، ٚمي

إٕ نجط٠ ايتسضٜب ع٢ً ايبًٝاضز ال تػين عٔ . ٜتٛضع عٔ تػٜٛتو باألضض قبٌ إٔ تسخٌ َٓطك١ اؾعا٤

العب نط٠ ايكسّ ؾ٦ًٝا، ٚايػاعات ايطٛاٍ اييت ٜكهٝٗا يف ايتُطؽ ع٢ً ٖصٙ ايًعب١ ئ تؿؿع ي٘ سُٝٓا 

َٚٙ بطؾاق١ ثِ  إْٓا َع نٌ َباضا٠ مناضؽ ْؿؼ ايػًٛى، ؾٓدطز َٔ . ٜػسز ٚوطظ اهلسفٜٓتعط اؾُٗٛض َعِس

قاع١ ايبًٝازض إىل االغتاز، ثِ ْؿهٛ ق٠ٛ املٓاؾؼ، ْٚٓسز بعًِ اَؿَهِ، ٚقس ًْعٔ اؾُٗٛض املتآَط، ثِ 

 .ْكػِ أْٓا تسضبٓا ايػاعات ايطٛاٍ، ٚؾعًٓا َا بٛغعٓا

، أٚ تؿٛم عستِٗ ٚعتازِٖ، ٚإمنا ٖٞ ْتٝذ١ َٔ ايٛانح إٔ إخؿاقاتٓا يٝػت ْتاز زٖا٤ أعسا٥ٓا

 . طبٝع١ٝ غري َؿاد١٦ ملُاضغ١ ايَبًَ٘ ايػٝاغٞ ع٢ً َساض عكٛز، ٖٚسض األٚقات يف اؾتعاٍ اؿطاى

ٖٚا مٔ ْبكط أزا٤ّ ضاقًٝا ٜصٌٖ ايعسٚ قبٌ ايكسٜل، عٓسَا لس َٓعُات داز٠، َٚؤغػات 

 .قطضت إٔ تػتعس يًُباضا٠

ب ع٢ً ايبًٝاضز أؾب٘ باملكاتٌ ايصٟ ٜتسضب ع٢ً ايعٌُ ايربملاْٞ، إٕ العب ايهط٠ ايصٟ ٜتسض

ٚباملٓانٌ ايػٝاغٞ ايصٟ ٜتسضب ع٢ً ايعٌُ اـريٟ، ٚبكاسب املؿطٚع اـريٟ ايصٟ ٜتسضب ع٢ً 

 .تسضٜؼ ايطالب

باألزٚاض اييت غٝٓتسبٕٛ أْؿػِٗ هلا،  إىل ٚعٞوتاز األؾطاز ٚاملؤغػات يف نٌ ايكطاعات  

ا دٝسًا، ثِ ٜتسضبٕٛ ٚميتًهٕٛ أزٚاتٗا، ٚإال ظًت األ١َ تبصٍ دٗٛزًا يف ايبًٝاضز، بُٝٓا ؾٝسضنٕٛ طبٝعتٗ

اؾُٗٛض ٜٓتعطٖا يف اغتاز نط٠ ايكسّ، ٚإشا قطض األبطاٍ إٔ ىٛنٛا املباضا٠، ؾًٝهؿٛا عٔ اؾطٟ سٍٛ 

 .، ٚيٝهػطٚا خٛؾِٗ َٔ اقتشاّ املػاس١ اـهطا٤، سٝح ٜسٚض ايتٓاؾؼ"ايرتاى"املًعب 
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ٚيٝؼ َٔ ايبصٍ إٔ . ب إٔ مسز أٚاًل أٟ املعاضى نٛض، ثِ ْػتعس هلا مبا تتطًب٘ َٔ إعسازه

ٚيٝؼ َٔ ايؿط١ٓ إٔ تػتٓعف عُطى يتؤغؼ ٜػٌٝ ايعطم يف ايتسضٜب ٚال تٛدس ١ْٝ خٛض املباضا٠، 

 . َسضغ١ يًػباس١ يف قًب ايكشطا٤
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زعٛت ايؿطٜل .. غٝؼ َؿطٚع، سسزْا ؾهطت٘، ٚأدبٓا ع٢ً بعض األغ١ً٦ األٚي١ٝنٓا بكسز تأ

 ضغِ عًُٞ أْ٘-يعٜاض٠ ؾدل ْططح عًٝ٘ ايؿهط٠، غأيْٛٞ إٕ نٓت أتٛقع َػاعست٘، أدبتِٗ باإلهاب 

.. خطدٛا َػتا٥ني، ؾكس زَط هلِ ايؿهط٠. .ططح عًِٝٗ أغ١ً٦ قعب١.. شٖبٓا إيٝ٘ ..غٝعاضض ايؿهط٠ بك٠ٛ

 ".ايكٛض٠ َكطٛع١!!..أال تٓتبٕٗٛ؟؟: "ِقًت هل

ٜتشسخ ايهجريٕٚ عٔ ايٓكس ايبٓا٤ ٚاهلساّ، ٜٚطٕٚ إٔ األٍٚ قُٛز ٚاآلخط َصَّٛ، ٚال أضدح 

ٖصا ايتكٓٝـ، ؾايٓكس قس ٜكٓـ إىل ْكس َٛنٛعٞ ٚغري َٛنٛعٞ، ٚيٝؼ شيو ؾشػب، بٌ بني 

تتػِ ْكاط ؾ١ٝ َع ايالَٛنٛع١ٝ، املٛنٛع١ٝ ٚايالَٛنٛع١ٝ عؿطات ايسضدات، ؾطمبا ؽتًط املٛنٛع

 .يصيو ؾشت٢ ٖصٙ ايسضدات ْػب١ٝ ٜكعب سػِ ايكٍٛ ؾٝٗا. مبٛنٛع١ٝ تا١َ، ٚأخط٣ بالَٛنٛع١ٝ

ال ٜٗسّ ٚال ٜبين َؿاضٜعًا، أٚ ٜكتٌ أٚ  -يف ضأٜٞ – ، ألْٖ٘ساّ ٚبٓا٤إىل ٜٚكعب تكٓٝـ ايٓكس 

املٛنٛع١ ع٢ً َٓك١  ١ سا١ًَ ايؿهط٠ع١ًُٝ اهلسّ ٚايبٓا٤ َطتبط١ بايؿدل أٚ اجملُٛعؾ ،ٜطٛض ؾهط٠

ايؿهط، ؾشٝٓٗا  تشذط٠ايٓكس، ؾكس ميت٤ًٞ ايٓكس بآضا٤ ق١ُٝ تبين، يهٔ اجملُٛع١ املتًك١ٝ ي٘ تهٕٛ َتعكب١ َ

 ٓعت٘ٝؾتٗسّ َؿطٚعٗا بتذاٌٖ ايٓكس، َػتُط٠ يف إعاز٠ إْتاز أؾهاضٖا ايكسمي١، ٚقس ٜهٕٛ ايٓكس الشعًا 

ؾتًتكط َٔ ثٓاٜا قٛاعل ايٓكس َا تعٝس ب٘ بٓا٤ عكٛاًل تتُتع باؿ١ٜٛٝ، يهٓ٘ ٜكازف  ،"ٖساّ"فبايايبعض 

 .ٚتؿهٌٝ أؾهاضٖا

 يصيو أض٣ إٔ قه١ٝ اهلسّ ٚايبٓا٤ َطتبط١ اضتباطًا ٚثٝكًا عاٌَ ايؿهط٠، ٚيٝؼ بايٓاقس أٚ ايٓكس

٘ بٌ ٚغع٢ إىل االغتُاع إيٝ٘ ضغِ ٜكٝٓ٘ أْ٘ ئ ٜٛد ٚنِ َٔ شنٞ اغتؿاز َٔ ْكس عسٚٙ،، شات٘

ال ٜػع٢ إىل بٓا٥٘ ٚتطٜٛطٙ، يهٓ٘ ٜسضى أْ٘  خكُ٘بايهطٚض٠ ْكسًا ٖاز٥ًا عصبًا، ٚإٔ 
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إشٕ قس ٜتعُس خكُو . ٜتعاَٞ ايعكٌ عٔ إبكاضٖاٜػؿٌ أٚ غٝهٝـ ي٘ ظا١ٜٚ ْعط زقٝك١ دسًا، غايبًا َا 

 . ْكسى هلسّ ؾهطتو، يهٓ٘ ميٓشو َٛاز ايبٓا٤ زٕٚ إٔ ٜسضٟ

ٜهٝـ عكٛاًل دسٜس٠ إىل عكًو نٞ ٚدتًؿ١ يًُؿٗس ايٛاسس، ظٚاٜا ايٓعط املميجٌ إٕ ايٓكس 

ؾدك١ٝ ايٓاقس ٚأغًٛب٘،  ًٜتؿت إىلٚايعاقٌ ال . نٞ تط٣ تؿهط، ٚعًْٝٛا تعٜس عٝٓٝو ق٠ٛ يف اإلبكاض

ٚخًؿٝت٘ ايتاضى١ٝ، َٚس٣ قطب٘ أٚ بعسٙ عٔ ؾهطت٘، أٚ ْعت٘ بايبٓا٤ أٚ اهلساّ، َسضنًا إٔ ع١ًُٝ اهلسّ ٚايبٓا٤ 

ٚإٕ نإ شيو أزع٢  – ، نُا أْ٘ ال ٜهع ؾطٚطًا يًٓاقس، نإٔ ٜتأزب ٜٚتًطـ، أٚ ٜعٜٔ نًُات٘يف ٜسٙ ٖٛ

، إىل آخط شيو َٔ َعٛقات قبٍٛ إبسا٤ ايطأٟ، أٚ ٜهٕٛ َٔ زاخٌ ؾطٜل ايعٌُ ست٢ ول ي٘ يكبٍٛ ايطأٟ

 . ايٓكس

ُٜعتكس  َٔ يٝعطن٘ ع٢ًؾطٜل عٌُ مبؿطٚع٘  ، ؾٝصٖبنِ أعذبين َطاضزٚ األؾهاض أُٜٓا ناْت

، ٚيعٌ أعها٤ ايؿطٜل ال ميًهٕٛ أدٛب١ ناؾ١ٝ، اؿطد١ ١ ايٓاقسٝػتؿٝس َٔ أغ٦ًؾأْ٘ غٝٓتكس ؾهطت٘ بك٠ٛ، 

َٛاطٔ قكٛضٖا، َٚٔ ثِ ؾٝهعٕٛ أٜسِٜٗ ع٢ً ، تربٕٚ قالب١ ايؿهط٠ َٔ خالٍ تًو األغ١ً٦يهِٓٗ ى

ال ٜطًبٕٛ َٔ ايٓاقس  يف تؿصٜبٗا ٚتٛؾري األدٛب١ ع٢ً األغ١ً٦ املططٚس١ عًٝٗا، إِْٗ ٜبسإٔٚ

، ؾكس "ٖٝا مشط عٔ غٛاعسى ٚاْعٍ املٝسإ َعٓا.. "نإٔ ٜكٛيٛا ي٘إٔ ٜؿاضنِٗ يف ايتٓؿٝص، " املؿانؼ"

، ٚقس ٜػتعصبٕٛ ٚنع أؾهاضِٖ ؼت املطاضم اغتؿازٚا َٓ٘ يف أعُل َٔ شيو، يف بٓا٤ ايؿهط٠ ٚتطٜٛطٖا

.. أٜٗا ايٓكاز"عًٝٗا األؾهاض، يػإ ساهلِ  ، ُتعطضنتٝب١ َٔ ايٓكازيتعزاز سس٠، ؾٝدككٕٛ ملؿطٚعِٗ 

َٔ تٛثٝكٗا،  ٌٕ أخطا٥ِٗ، ٚال ىذًٛٝذيتػ ًاًَؿ ؿطزُٕٜٚٚبٌ  ؛ٚيٝؼ شيو ؾشػب. "أعريْٚا أعٝٓهِ

 .يتهٕٛ يف أضؾٝـ ًَؿات املؿطٚع، ٜٚػتؿٝس َٓٗا َٔ ًِٜٝٗ

ٜسْٕٚٛ ، ٚالأغٛاضًا عاي١ٝ، ٜٚبٕٓٛ بِٝٓٗ ٚبٝٓ٘ ٚع٢ً ايٓكٝض ٖٓاى َٔ ٜتٗٝبٕٛ ايٓكس

َٔ ايٓكس عسًٚا، ٜٚٓعطٕٚ إىل َتدصٜٔ أخطا٤ِٖ، ٜٚساؾعٕٛ عٔ نٌ تاضىِٗ، 
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طاضس٘ بكًل، َؿتؿني عٔ بطاق١ ٖٜٛت٘، ظاْني أِْٗ بصيو وُٕٛ ؾهطتِٗ، َٚا زضٚا أِْٗ ىٓكْٛٗا، 

 .ػَٞؿََٓت.. ٜٚػسٕٚ عًٝٗا َٓاؾص اهلٛا٤، ثِ ٜتشًكٕٛ سٛهلا قاضخني

تطنٝب ايكٛض،  ؾٔ، ٚزٚضٙ إٔ ٜتكٔ ميػو قٛض٠ َكطٛع١ ٜسضى أْ٘ع٢ً نٌ قاسب ؾهط٠ إٔ 

اغتذُاع نٌ  ١ٝ ايككاقات َع آخطٜٔ، ٚإٔ عًٝ٘ٝسضى أْ٘ ميتًو قكاق١ َٔ ايكٛض٠، ٚإٔ بكؾ

َع أؾطاز ؾطٜك٘، ٚبعهٗا َع املتشاًَني، ٚبعهٗا  ٖصٙ ايككاقات ايككاقات نٞ ٜبكط ايكٛض٠، بعض

، عًٝ٘ إٔ ٜسضى َٔ ساٌَ ايككاق١ ، ٚأخط٣ به١ًُ الشع١َع األعسا٤، ٚقس ٜػتعٝس قكاق١ به١ًُ طٝب١

بٛابات ايعكٌ ملطٚض ، ٚإٔ ٚادب٘ اغتعازتٗا مجٝعًا، ٚإٔ ٜٛقٔ إٔ ؾتح عًٝ٘ إٔ ٜسؾع٘ ًامثٓإٔ يهٌ قكاق١ 

 .قكاقات ايكٛض٠نٌ ٜهُٔ اغتذُاع  –بسٕٚ قٝس  –ايٓكس  َٛانب

ٌ اآلضا٤، ال يرينب ايكٛض٠، ايططٜـ إٔ ايبعض ٜبصٍ اؾٗس يف مجع ايككاقات، ؾٝػتُع يه

بٌ يٝشطم تًو ايككاقات، ٜٚبكٞ قكاقت٘ اييت بني ٜسٜ٘، ثِ ٜكٓع َٔ َع٘ أْ٘ اغتُع يهٌ اآلضا٤ 

 . ٚتأنس َٔ قش١ َا ٜكّٛ ب٘
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نإ  ..ايػشب داْبًا نٞ ْتذاٚظٖا إىل اضتؿاعات ؾاٖك١ بٓا ايطا٥ط٠ عايًٝا، ٚتٓشِت كِتًََس   

.. ع٢ً قػُات ٚدٗ٘ عالَات ايػعاز٠ ٚايتعذب تؿهًِت.. هاٚضْٞ ؾدل ٜطنب ايطا٥ط٠ ألٍٚ َط٠

  ."أْت تعٝـ سًِ غريى... ٖصا يٝؼ قشٝشًا": ي٘ قًت".. نإ سًُٞ ضنٛب ايطا٥ط٠: "قاٍ يٞ

يكس ؽٌٝ عباؽ بٔ ؾطْاؽ ايبؿط ٜطريٕٚ، ٚظاض املػتكبٌ ثِ عاز يٝدرب قَٛ٘ أْ٘ ضأ٣ ايٓاؽ 

، نإ ٜبسٚ األَط سٝٓٗا دًْٓٛا، يهٓٓا ايّٝٛ ْعٝـ سًِ شيو اؿامل، إْٓا ٚمٔ ْطنب ايطا٥ط٠، ال تطري

 .ْؿعٌ أنجط َٔ أْٓا ْعٝـ سًِ ؾدل آخط

غٓهتؿـ إٔ َععِ سٝاتٓا ال تتذاٚظ ؼكٝل أسالّ آخطٜٔ، ؾعٓسَا تعتًٞ إشا تأًَٓا قًٝاًل ٚ

غتذس أْو تعٝـ أسالّ َٔ ضأٚا ايٓاؽ ٜػريٕٚ  بػٝاضتو دػطًا، أٚ تطنب قطاضًا ٜػري ؼت األضض،

َعًكني يف اهلٛا٤، أٚ ىتكطٕٚ ايططم ؼت األْؿام، يكس بصٍ أٚي٦و اؿاملٕٛ دٗسِٖ ست٢ ٜكتشِ اـٝاٍ 

 .بٛاب١ ايٛاقع، ؾطٛعٛا ايٛاقع يٝصعٔ يًشًِ

ٚعٓسَا تتكسّ يًعٌُ يف ؾطن١ نرب٣، ؾإْو يف ايٛاقع ؼكل سًِ قاسب ٖصٙ ايؿطن١، ايصٟ 

ب١ً املتُٝعٜٔ، ؾتعٛز يتؿتدط أْو تعٌُ يف ؾطن١ ؽٌٝ ؾطنت٘ ممت١٦ً باملٛظؿني ايٓؿطني، ٚأضازٖا ٔق

ًْٚشغ ْؿؼ ايؿهط٠ يف عامل ايػٝاغ١، ؾايؿعٛب املكٗٛض٠  .عع٢ُ، َٚا زضٜت أْو تؿتدط عًِ غريى

ملصع١ٓ شيو تعٝـ أسالّ ايسٜهتاتٛضٜات، اييت ؽًٝت ًَٜٛا َا غذٛز ايؿعٛب هلا، ؾشككت ايؿعٛب ا

اؿًِ، ْٚايت ايسٜهتاتٛضٜات َا أًَت٘ يف ايػٝطط٠، ٚغٓذس بعض ايسٍٚ ايهعٝؿ١ 
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تعٝـ سًِ ق٣ٛ االغتهباض، ٚتٓؿص زٚض ايتابع، ٖٚٛ ايسٚض ايصٟ سسزت٘ هلا ق٣ٛ االغتهباض يف سًُٗا، 

      .سني اختاضت اهل١ُٓٝ سًًُا

، ٖٚؤال٤ ايصٜٔ ٜٓازٕٚ سالّ أَِ أخط٣ٚإشا اؾتكست أ١َ َا ايكسض٠ ع٢ً اؿًِ ؾػتعٌ تعٝـ أ   

ع٢ً اعتباضٙ ؾٔ االغتػالّ يًعطٚف؛ مل ٜسضٚا إٔ أسالَِٗ يٝػت خاضز " ٚؾٔ املُهٔ"بايٛاقع١ٝ 

بتذطبتٓا، ٌٖٚ نإ َٔ املُهٔ يف عكٛيٓا إٔ ٜػري ؾدل " املُهٔ"ْطام املُهٔ، ؾٓشٔ ايصٜٔ مسز 

 !! ٜٔ، ٚهطٟ اتكاالت٘ َٔ أٟ َهإ؟؟يف ايؿاضع ٜعًل قطع١ َعس١ْٝ يف أشْ٘، ٜٚهًِ اآلخط

تٌ عًُا٤ قايٛا قؿٛا بٗا، ُٚقُٚ ؾاألْبٝا٤ ٓعت بٗا اؿاملٕٛ،ٚاؾٕٓٛ ٖٛ ايكؿ١ األغاغ١ٝ اييت ُٜ  

، ايصٜٔ ٜهػطٕٚ إٕ اؿاملني ِٖ ظٚاض املػتكبٌعتكس أْٗا َػطش١، بهط١ٜٚ األضض يف ٚقت نإ ُٜ

َػتعًني ع٢ً قٝٛز . َٛا ايؿذ٠ٛ بني املُهٔ ٚاملػتشٌٝيف عكط َا، يريز" ايباضازاِٜ"ايتكٛض اؿانِ 

ايٛاقع، َسضنني إٔ سًٍٛ َؿهالت٘ تأتٞ َٔ ظٜاض٠ املػتكبٌ، ٚإٔ ايهػٛط ال ٜٓبػٞ عاٍ َٔ األسٛاٍ إٔ 

ناْٛا ٜتدًٕٝٛ ؾهٌ املػتكبٌ اؾسٜس، ثِ ٜعٛزٕٚ ب٘ إىل تكٝس ايعكٌ، أٚ تعتكٌ ؾٝ٘ ًَه١ ايتدٌٝ، 

 .ايٛاقع

، ؾكاسب ايؿطن١ ايهبري٠ ٜتأش٣ دٖٛط ايكطاع يف اؿٝا٠ بأْ٘ قطاع األسالّميهٔ إٔ لٌُ  

َٓو إٕ ٚدسى غتدطز َٔ أغط سًُ٘ يتؤغؼ ؾطنتو ٚتبين سًُو املػتكٌ، ٚض٥ٝؼ اؿعب غعٝس 

بطؤ١ٜ أتباع٘ ٜسٚضٕٚ يف ؾًو سًُ٘، ٚىؿ٢ َٔ خطٚز عهٛ بؿهط٠ سعب دسٜس، وٌُ سًًُا دسٜسًا، 

غتهباض ؼتهط سل اؿًِ، ٚتطز بكػ٠ٛ َٔ وًِ بعامل ايعسٍ ٚاؿط١ٜ، بٌ ٚايسٜهتاتٛضٜات ٚق٣ٛ اال

 .ٚتِٖٛ ايعكٍٛ باغتشاي١ اؿًِ
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، ٚايبعض اآلخط إْٓا يف زْٝا األسالّ لس ايبعض وًِ، ٜٚٛظع األزٚاض ع٢ً اآلخطٜٔ يف سًُ٘

، ٚاغتػًُٛا تًت عٓسِٖ ًَه١ اؿًِطض عًٝ٘ يف سًِ غريٙ، ٚآخطٜٔ ُقواٍٚ اـطٚز َٔ أغط زٚض ُؾ

تط٣ ٌٖ .. يًكٝاّ بسٚض يف سًِ غريِٖ، ٚايبعض اختاض أسالّ اآلخطٜٔ بٛاب١ ٜطًل َٔ خالهلا سًُ٘

َت٢ ْٓٗٞ استهاض !! َت٢ مًِ ألْؿػٓا؟؟!! مػٔ قٓاع١ األسالّ أّ غٓعٌ ْعٝـ أسالّ اآلخطٜٔ؟؟

 !!اؿًِ؟؟
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ؾبابًا ٚؾٝٛخًا، ْػا٤ ٚؾتٝات، ٚمل ٜٓر ... أضقبِٗ نُٓت... أؾهاهلِ دصبتين... أعح عِٓٗ بسأُت

ٌٖٚ نًِٗ ٜبكطٕٚ ْؿؼ !!... تط٣ َاشا ٜطٕٚ َٔ خًؿٗا؟؟!! تػا٤يت.. ْعطاتٞ ست٢ األطؿاٍ َٔ قكـ

  !!؟بٌ ملاشا أقاًل ًٜبػْٛٗا!! ٝؿ١ٝ؟ايه ايؿ٤ٞ بٓؿؼ

غطٛع مشؼ ايعامل اؿكٝكٞ،  بين ايًٕٛ ٜتذٓب ب٘ ايبعض ًٜبؼ ْعاضات مشػ١ٝ ؾري٣ عاملًا

كاؾ١ إٔ ٜػكط أغري اؿؿط يف ايططقات، ٚآخطٕٚ ٜهازٕٚ ال  ٚايبعض ٜػتعٌُ ْعاضات تهبط ي٘ ايٓعط

أعِٝٓٗ اجملطز٠ نبابًٝا، نٌ ٖؤال٤ ادتُعٛا ع٢ً ؾ٤ٞ ٚاسس، أِْٗ قطضٚا إٔ  ٜبكطٕٚ بسْٚٗا ؾريٕٚ ٚاقعًا

 .أزا٠ دسٜس٠ تعِٝٓٗ ع٢ً ايطؤ١ٜ عاد١ إىل

ََ إٔ أؾرتٟ ْعاض٠ ؾأعٝاْٞ ايبشح ؾهطُت أعح  نُٓتايبا٥ع ْٚؿس قربٙ،  ٌَٚمل أدس َا أضٜس، 

ْعاض٠ أض٣ َٔ عسغاتٗا األٌَ سني ٜػتػطم ايٓاؽ يف األمل، أبكط  ،بكط َٔ خالهلا املػتكبٌعٔ ْعاض٠ ُأ

إْين أعح ٚاملُاْع١، سُٝٓا ال ٜبكط ايٓاؽ إال خطبؿات اآلٖات ع٢ً عسغاتِٗ،  َٓٗا ظفطات ايتشسٟ

األٌَ،  اغتدسَٗا قاز٠ ايتاضٜذ ايععاّ، ٚفسزٚ ايعكٛض، ؾهاْٛا َٔ خالهلا ٜبٝعٕٛ ؾعٛبِٗ عٔ ْعاض٠

أبكطٚا ؾٝ٘ ٚقٛز ايجٛض٠،  ناْٛا ٜطٕٚ يف نٌ َؿٗس ؾطق١ إلثبات ايتشسٟ، ؾًِ ٜطٚا يف ايؿكط بؤغًا؛ بٌ

طًٝع١ متهٓت َٔ تطٜٚض ايؿكط عٔ  ٚمل ٜبشجٛا عٔ َآغٞ ايؿكطا٤ يٝعٜسٚا إسباط ايٓاؽ؛ بٌ ْكبٛا

قٓاعتِٗ ناْٛا ٜبؿطٕٚ قَِٛٗ، ". ٖؤال٤ ؾًتكتسٚا مبجٌ"ٚاغتدساَ٘ يتػٝري ايٛاقع ٚقطخٛا يف ايعاملني 

، يهٔ ًاْٛاس ًاْسب تطًب تػٝريٙٛاقع ايػ٧ٝ ٜعًُ٘ ايهٌ، ٚال ٜؾاي ،ايرتٜٚر يًٛاقع الضؤ١ٜ املػتكبٌ 

 ْعاض٠ كتًؿ١ ؼٝط بٗا، إْين باختكاضٚاقب١ تػتذُعٗا، ضؤ١ٜ ث تتطًبايٛاقع  ايؿطم املٓجٛض٠ يف ٖصا
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إْٗا ".. ايؿعٌ" ، ٚع٢ً عسغتٗا ايجا١ْٝ ن١ًُ"إَها١ْٝ"أضٜس ْعاض٠ ُْكؿت ع٢ً عسغتٗا األٚىل ن١ًُ 

 .بإَها١ْٝ ايؿعٌْعاض٠ تٗتـ 

ايٓعاضات ؾإشا بٗا َٔ قٓاع١ خكَٛٓا، إِْٗ ٜبٝعْٛٓا ْعطات ايبؤؽ ٚاؿطَإ،  أقًب أخصُت

َػتكبًٓا،  يسٜٓا َعاْٞ ايعذع ٚايٝأؽ، إْٓا ْبكط َا ٜطٜسٙ خكَٛٓا، ٚال ْبكط َا ْكٓع ب٘ غٕٜٛٚهط

قًٞ، ٜٓطًل َٔ َكاْع  َٔ سادتٓا إىل تكٓٝع ْعاضات إٔ ْعاضاتٓا غتشسز َػتكبًٓا، ٚتٝكُٓت أزضنُت

ؾال ْط٣ إال سطن١ تتًٕٛ بأيٛإ املػتكبٌ،  ايكاز٠ ايجٛاض، َٚٔ ٚضف املؿهطٜٔ األسطاض، ْعاضات دسٜس٠،

ايٓعاضات غٝبٝعٗا ايهتاب ٚاملؿهطٕٚ ٚاملسضغٕٛ ٚايكاز٠  ٖصٙ. ٚععًَا، ٚال ْبكط إال ؾطق١ ْٚكطًا

ٚغٝؿػطٕٚ َٔ خالهلا نٌ َؿٗس ظاٖطٙ . ٖٛ َعين باغتٓٗاض األ١َ ٚاإلعالَٕٝٛ ٚايؿٓإْٛ ٚنٌ َٔ

ٞ يٝبٝع ايٓاؽ املعالت، ايؿطم ايها١َٓ، ؾبني غٌٝ األَطاض تطدٌ ؾاب شن عٗطٚا يًٓاؽبا٥ؼ يُٝ

ؾطق١، ٚعٓس اؾتساز اؿط تهػب با٥عٛ املططبات ايصٜٔ ٜكتاتٕٛ َٔ اؿط ٜٚعتربْٚ٘  ؾأبكط يف ايػٌٝ

 .متٛت خري ٚبطن١، ٚبني َطاضم األعسا٤ ع٢ً دػس أَتٓا ػًت بطٛالت أ١َ ئ َٛغِ

غٓػعٍ  ْععف أؿإ ايعصاب بٌ غٓؿسٚ بأغاْٞ نػط ايكٝٛز، ئ ْهتب عٔ اؾطاح بٌ ئ

 ئ ْكٛض زَع١ ايطؿٌ بٌ غٓػًط ايهاَريا ع٢ً قبهت٘اجملطٚح ْٚعطض يًسْٝا بػُت٘،  اْتؿان١

 .املؿسٚز٠ ايػانب١

مسز َكريْا باختٝاضْا،  إٕ يهٌ َؿٗس أنجط َٔ ظا١ٜٚ يًٓعط، ؾعًٝٓا إٔ نتاض بني ايعٚاٜا، ٚإٔ

اٖط املؿٗس، أٚ ْػتذًب ايًكطات يع إَا إٔ ْهطؽ ايٝأؽ ؾًٓذأ إىل تكٜٛط اهلٛا٠ ايصٟ ًٜتكط قٛض٠

، ٜٚأب٢ يكطات ؾايكا٥س َكٛض قرتف بايسضد١ األٚىل .عطؾ١ٝ َٔ ظٚاٜا قعب١ تٓطل بايكسض٠ ع٢ً ايؿعٌ

 .إْػإ اهلٛا٠ اييت ٜتُهٔ َٓٗا نٌ
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 دطٜس٠ يف ايططٜل، ٚدست أسس ايهتاب ٜتشسخ عٔ األ١َ ايػطق٢ َٔ احملٌ، تكؿشُت إٔ خطدُت بعس

ٖؤال٤  ع٢ً ٚأؾؿكُت.. يف ْؿػٞ  ؾهشهُت... ٍ طٌٜٛ، ٜٚتٛغٌ ٜٚتػٍٛ َٔ أدًٗاٚاملٓهٛب١ يف َكا

 1."هلٟٛ ٜا"  ايصٜٔ ًٜبػٕٛ ْعاضات َهتٛبًا عًٝٗا

                                                 
1 
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!! 

عط نإ اإلعٝا٤ ٜكٝبين قبٌ إٔ أقٌ إىل ْٗا١ٜ محاّ ايػباس١، ٚأؾف  ؛أغبح يف طؿٛييت عٓسَا نُٓت

  .أقطع املػاؾ١ بػٗٛي١ شٖابًا ٚإٜابًا إٔ املػاؾ١ اييت أقطعٗا طٜٛفففففففف١ً، يهٓين عٓسَا نربت قطُت

، ٚنِ اختبأْا ٚضا٤ األؾذاض، ثفِ  ِٚسَػابكات ايَع يطاملا أقُٓاٚعٓسَا نٓا ًْعب يف ؾٓا٤ املسضغ١، 

ٌ إيفٞ أْف٘ َفٔ املػفتشٌٝ إٔ     َٔ قػط ؾٓا٥ٗا، ٚنآي١ أؾذاضٖا، ُٚخِٝف  َسضغيت، ؾتعذبُت ٚظضُت نربُت

 .ْا ٚيعبٓا ؾٝٗا ٚاختبأْا ٚضا٤ تًو األؾذاض ًَٜٛا َٔ األٜاَِّٚسْهٕٛ َع

ٚعٓسَا ْط٣ أ١َ ؼاٍٚ إٔ تكطع أؾٛاطًا ع٢ً ططٜل تكسَٗا، ثِ ٜٓٗهٗا ايتعب، ٜٚتػًٌ إيٝٗفا  

ايكه١ٝ ؼتاز إىل ؾإٕ ٖصٙ ؛ "ٚسػبٓا إٔ ْكطع ؾٝ٘ خط٠ٛ.. ايططٜل طٜٛففففففٌ"اإلسباط َتػرتًا مبكٛي١ 

، ٖفٌ ٜعتفرب طفٜٛاًل أّ    نًٝفٛ َفرتاً   02إ ٖٓفاى ططٜفل طٛيف٘    إشا ن !ٚقؿ١، ؾٌٗ ؾعاًل ايططٜل طٜٛففٌ؟

زقٝك١،  20بػطع١ َا١٥ نًٝٛ َرت يف ايػاع١ ؾػٝػتػطم ايٛقت تٓطًل تكطع٘ بػٝاض٠  إشا نَٓت!! قكريًا؟؟

ؾهٝـ مسز . ايػاعتني، باإلناؾ١ إىل اإلدٗاز غريًا ع٢ً األقساّ ؾطمبا ٜػتػطم َا ٜعٜس ع٢ً ت٘أَا إشا قطع

 !!ٌٖٚ ايطٍٛ ٚايككط ْػ  عػب ٚغ١ًٝ ايعبٛض؟؟إشا نإ ايططٜل طٜٛاًل أّ قكريًا؟؟ 

أض٣ أْٓا ْػري يف ططم قسز٠ املػاؾ١، إال إٔ عكٛيٓا تربض يٓفا أسٝاْفًا عفسّ املػفري، ؾرتٜٓفا إٜاٖفا       

يؿطْػٝني قبٌ إٔ ٜطًكٛا ثٛضتِٗ، ٚغًهت٘ أَِ أخط٣ ط١ًٜٛ، ؾططٜل ايتشٍٛ غًهت٘ أَِ يف قطٕٚ َجٌ ا

ؾأٟ ايططٜكني ْػفًو؟؟  ٚنال ايسٚيتني قٓعتا ْٗه١، . يف عكٛز َجٌ ايكني ضغِ تؿبح ايتشسٜات بٗا

 ططٜل ايكطٕٚ أّ ططٜل ايعكٛز؟؟
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ْف٘  ضغِ أ – 1لس ٖتًطٚيف ايٛقت ايصٟ ْط٣ ؾٝ٘ أسعابًا أملا١ْٝ قسمي١ ؼاٍٚ إٔ تكطع ايططٜل ايطٜٛففٌ، 

ًٜتشل بعسِٖ بٓؿؼ ايططٜل قازًَا َٔ ايُٓػا، يهٓ٘ ٜكٌ قبًِٗ يٝطبل بطْاف٘، -منػاٟٚ ٚيٝؼ أملاًْٝا 

 .٘ سًِ أملاْٝا ايك١َٜٛهبعس إٔ مَتًَ

إْٓا إشا اغتٛعبٓا شيو دٝسًا أزضنٓا إٔ ايطٍٛ ٚايككط ٖفٛ أَفط ْػف ، عػفب عكفٌ ايٓفاظط،       

يططٜل بعك١ًٝ ْٚؿػ١ٝ ٚطاق١ األطؿاٍ، ؾػٓذس املػفاؾ١ طًٜٛف١   طْا يف ا، ؾإشا ٔغٚإَهاْات٘ ٚسايت٘ ايٓؿػ١ٝ

ٚأْؿاغٓا قكري٠، ٚغتعٝكٓا عاض األخطاض ايعُٝك١ عٔ ايتٓؿؼ ٚتػُطْا إىل أشْٓفا، ٚغفتعذع أعٝٓٓفا عفٔ     

ضؤ١ٜ املؿٗس ايٛاغع املُتس َٔ نٌ ظٚاٜاٙ، أَا إشا غطْا يف ْؿؼ ايططٜل بعكٌ اغرتاتٝذٞ، ٜػتُس قٛت٘ 

يفٝؼ  ؼ طٌٜٛ ٜٗعأ باملػاؾ١، ؾشتًُا غٓطاٙ قكفريًا،  َؿبطغب١ سكٝك١ٝ يف قطع ايططٜل، ََْٚٔ ق٠ٛ ايعًِ، ٚ

، ٚإشا أطًًٓا عًف٢ َؿفٗس ايتشفٛالت ؾػفٓط٣ األٚنفاع      ألٕ املػاؾ١ قكطت، ٚيهٔ ألْٓا ْعسٚ غطٜعًا

ؾتُهٓٓا َٔ  بكطًا َسَسكتًؿ١، يٝؼ ألٕ تعكٝس املؿٗس ٚاتػاع أبعازٙ تػري، ٚإمنا ألْٓا قطْا أطٍٛ قا١َ َٚأ

 .ضؤٜت٘ بٛنٛح

خاق١  ػهٔ أٚ كسض ٜػبب َٓاع١ نس ايؿعٌ،أؾب٘ مُب" ايططٜل طٜٛففففففففٌ"إٕ تطزٜس َكٛي١ 

ع٢ً اعتباضٖا َػ١ًُ َٔ َػًُات ايتشٍٛ، ٚأغ١ٝٓ تسْسٕ بٗا األدٝاٍ، ٚسهاٜات تػفص٣   إشا مت تٛضٜجٗا

ٚال تفتػري االغفرتاتٝذٝات ألٕ ايططٜفل    بٗا عكٍٛ األطؿاٍ، ؾال تتطٛض األؾهاض ألٕ ايططٜل طٜٛفففففٌ،  

طٜٛفففٌ، ٚال ُتكسح األشٖإ يًبشح عٔ بسا٥ٌ تعٝٓٓا ع٢ً ايتػًٌ إىل املػفتكبٌ املٓؿفٛز ألٕ ايططٜفل    

  .ٚبايطبع ألٕ ايططٜل طٜٛفففٌطٜٛففٌ، ٚهب إٔ ال ْتطًع إىل ْكط أٚ ْػتعذً٘ اآلٕ، 
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عسٚ مٖٛا ايعفسا٤ٕٚ، ايفصٜٔ ٜٛقٓفٕٛ    ، ٚإمنا ٜإٕ ْٗاٜات ايططم ال تعسـ إىل ايػا٥طٜٔ ببط٤

أيفٝؼ َفٔ ايعذٝفب إٔ     .أِْٗ يف غبام، ٚإٔ ايعَٔ ئ ٜٓتعطِٖ، ؾج١ُ َتػابكٕٛ آخطٕٚ ع٢ً ايططٜل

نفإ َفٔ املُهفٔ إٔ ٜكٛيفٛا نٝفـ      ! ايعًُا٤ ايصٜٔ ؾهطٚا يف ايكعٛز إىل ايكُط مل ٜطٚا املػاؾ١ بعٝس٠؟

يكس اخرتعٛا اآلي١ ايفيت تكًفِٗ إىل َبتػفاِٖ، ألْٗفِ      ْكطع ٖصا ايططٜل ايطٜٛففٌ بايػٝاض٠ أٚ ايطا٥ط٠،

قطضٚا يف زاخٌ أْؿػِٗ إٔ ايططٜل ميهٔ قطع٘، ٚأِْٗ ستًُا غٝكًٕٛ، ٚايّٝٛ قاض ايصٖاب إىل ايكُفط  

س ايططٜل، ألٕ فُٛع١ ػفطأت  ٚإيكا٤ ْعطات ع٢ً املطٜذ ٖٛا١ٜ مياضغٗا ضٚاز ايؿها٤ املػُٛضٕٚ، يكس ُعِب

بعض ايٓاؽ ٜتدًٕٝٛ إٔ املؿه١ً يف ايططٜل، ٖٚفؤال٤ يفٔ ٜطْٚف٘ إال     .١ ايؿعٌعًٝ٘، ٚأٜكٓت بإَهاْٝ

ٚايبعض اآلخط ٜسضى إٔ املؿه١ً يف عكً٘ ٚمنط تؿهفريٙ ٚسذفِ اغفتعسازات٘، ٚايططٜكف١ ايفيت       طٜٛفاًل،

، ٖٚؤال٤ ٚإٕ أخؿكٛا ايّٝٛ ؾػسًا غٝكطعْٛ٘، ًَٜٚٛا َا غرياِٖ اآلخطٕٚ ٜط٦ٕٛ ايططٜل اختاضٖا يًػري يف

 .قساَِٗ خط ايٓٗا١ٜبأ
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ؾادأ بطابٛض طٌٜٛ، ٚنًُا أت٢ ؾطز ُٝٓا أْا شاٖب ألؾرتٟ تصنط٠ ضنٛب َرتٚ األْؿام؛ إش بٞ ُأب

يؿطا٤ ايتصانط ٜٓعط َٓسٖؿًا يطٛي٘ ثِ ٜكـ تًكا٥ًٝا ؾٝ٘، بايطغِ َٔ ٚدٛز ؾبانني آخطٜٔ يؿطا٤ ايتصانط 

إشا ناْت ... كطف تصانط َٔ ٖٓاىبايتأنٝس ال ُت: "ا أسس، نإٔ اؾُٝع ٜكٍٛ يف ْؿػ٘ال ٜكـ أَاَُٗ

 ". ا نإ نٌ ٖؤال٤ َكطؿني بٗصٙ ايططٜك١ يف طابٛض ٚاسسكطف مَلُت

املٛظـ ٜبٝعين ايتصنط٠، ؾإشا بايػٌٝ  إىل أسس ايؿبابٝو اـا١ٜٚ َٔ ايبؿط، ؾٛدسُت شٖبُت

. عٓسٙ يٝأتٞ ع٢ً ايؿباى ايصٟ ٚقؿُت -ا ضأ٣ ايتصنط٠ يف ٜسٟ مل -املُٓٗط ىطز َٔ ايطابٛض ايطٌٜٛ 

 . ؾكس أزضنٛا إٔ ايبٝع َتاح يف ايؿبابٝو األخط٣

ؿؿت َٔ قبٌ، ٚؼب إٔ تأْؼ بايهِ ايبؿطٟ، ع٢ً األَانٔ اييت انُت ؿهٌٚيعٌ ايٓاؽ ُت

َٔ قبٍٛ ٚسس٠ ؾال بأؽ ، ٚست٢ إٕ ناْٛا كط٦ني، اغتشاي١ إٔ تهٕٛ نٌ ٖصٙ اؾُٛع ع٢ً خطأاعتباض 

 .املكري

، ألِْٗ ئ ٜهٝؿٛا عًٝٗا إال ال ٜكؿٕٛ يف غاس١ َعزمح١قاز٠ ايتشٛالت ؾٝتُٝعٕٚ بأِْٗ  أَا

أؾداقًا آخطٜٔ ٜأْػٕٛ بايعساّ، يصيو لسِٖ ٜبشجٕٛ عٔ ايؿطم ايها١َٓ يف ايططم غري املهتؿؿ١، 

بٌ ٜٚتباٖٕٛ  ٝأْػٕٛ بايٛسس٠ٜٚطٕٚ إٔ َٔ غاض خًـ ايٓاؽ ئ ٜكٌ إىل أبعس مما ٚقٌ إيٝ٘ ايٓاؽ، ؾ

، خاق١ عٓسَا وطضٕٚ عكٍٛ يف ايتاضٜذ ، ٜٚتكؿٕٛ بايتؿطز، ِٖٚ ايصٜٔ ٜكٓعٕٛ ايٓكالت ايٓٛع١ٝبٗا

 . ايٓاؽ، ٜٚكٓعِْٛٗ إٔ ٖٓاى ططقًا أخط٣ ميهٔ ايػري ؾٝٗا
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إٔ ايهجري َٔ َعطالت تكسَٓا يٝػت إال ْتاز عكٛيٓا، ٚأمناط تؿهريْا، ٚضغبتٓا يف  أٜكُٓت

 . ٛقٛف يف األَانٔ املعزمح١، ٚايتٗٝب َٔ انتؿاف ايػبٌ اؾسٜس٠اي

إٕ املٓطل ٜكٍٛ أْو إَا إٔ تعٌ أغري ػاضب املانٞ، ٚتابعًا حملاٚي١ َٔ غبكو، ٚتكـ بسٚضى 

يف طابٛض طٌٜٛ، أٚ ػطب انتؿاف غبٌٝ دسٜس ضمبا ٜكٛز إىل سًٍٛ، ؾإٕ أخؿكت يف انتؿاف ايػبٌٝ، 

غاُٖت يف  ض قا٥ِ، ٚضمبا ٜكٌ ايٛاقؿٕٛ ؾٝ٘ إىل َبتػاِٖ ببط٤، ٚإٕ لشَتؾايطابٛض َٛدٛز، ٖٚٛ خٝا

 . إهاز َػاض دسٜس ٜػٌٗ اؿطن١ ٚىتكط ايعَٔ

، ٜٚبسع قازتٗا يف إهاز ؼ ايططمًَُُإٕ اجملتُعات اييت تػع٢ يًٓٗٛض تبصٍ دٗسٖا يف َت

ع١، ؾتتػاضع ٚتتٛاىل املبازضات اييت ايبسا٥ٌ، ِٖٚ املعٕٓٝٛ بإٔ وًٛا أظ١َ اؿطن١ ايبط١٦ٝ يف عكط ايػط

سٖـ ؾعاًل يف إىل سٌ، ؾٓط٣ فتُعات س١ٝ تأْـ االغتػالّ ٚتعؿل احملاٚي١، أَا َا ُٜ ٜؤٌَ إٔ تكٛز

 ثِ َعاقب١ َٔ تػٍٛ ي٘ ْؿػ٘ اـطٚز َٓ٘فتُعات أخط٣، َطاقب١ قازتٗا يًطابٛض ايطٌٜٛ، بٌ ٚتٓعُٝ٘، 

.النتؿاف املػتكبٌ ٚايبشح عٔ كطز
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عٓسَا ْػاؾط إىل بًس َا ؾإْٓا ْػتكٌ طا٥ط٠، ٚبٛقٛيٓا إىل ايبًس ايصٟ ْطٜس ْرتى ايطا٥ط٠ ْٚػتكٌ 

 .ايػٝاض٠، زٕٚ إٔ ْبهٞ ع٢ً ؾطام ايطا٥ط٠ ٚعسّ اغتكشابٗا َعٓا يف ايػٝاض٠

ٛاقالت، نإٔ ٜتٓكٌ عفرب غفٝاض٠   ٚعٓسَا ٜصٖب ؾدل إىل َهإ َا عرب ٚغًٝتني َٔ ٚغا٥ٌ امل

َُٗتٗا، ٚال ٜؿػٌ باي٘ إىل أٜفٔ شٖبفت،    أدط٠ ثِ تطاّ؛ ؾإْ٘ ال ٜعري ايٛغ١ًٝ األٚىل اٖتُاًَا إشا َا أِْٗت

 .أٚ َٔ اغتكًٗا بعسٙ، أٚ ٌٖ أقابٗا ايعطب أّ ال تعاٍ تعٌُ

ؾطسًف١ املػفتكبٌ    إٕ ايٛعٞ بٛغا٥ٌ املٛاقالت اييت تكٛزْا إىل املػتكبٌ أَفط يف غاٜف١ األُٖٝف١،   

، ٜٚعس االْتبفاٙ إىل  "أزٚات ايؿعٌ"تتطًب قطع َطاسٌ بٛغا٥ٌ ؾت٢، تًو ايٛغا٥ٌ اييت ْطًل عًٝٗا 

 .ؾٕٓٛ إزاض٠ أزٚات ايؿعٌ َٔ قُِٝ أٚيٜٛات املتكسٜٔ يًتػٝري يف أٟ فاٍ

 .ؾطمبا ْؤغؼ َؤغػ١ هلسف، ثِ ْػًكٗا بعس إٔ تؤزٟ زٚضٖا، يٓؤغؼ أخط٣ تكّٛ مب١ُٗ كتًؿ١  

ٚقس تؤَغؼ سطنات ٚمجعٝات ٚأسعاب يتشكٝل ْك١ً يف فتُع يف َطس١ً َا، يهٓٗا ال تكًح ألٕ تفؤزٟ  

زٚض املطس١ً ايتاي١ٝ، ٜٚهٕٛ اغتكشابٗا يف تًو املطس١ً ناغتكشاب ايطفا٥ط٠ يف ايػفٝاض٠، ٚقفس ٜهفٕٛ     

 ٕ بٓا٤ املؤغػات إايتشايـ َع د١ٗ َا أَطًا نطٚضًٜا يف ؾرت٠، ٚيف ؾرت٠ أخط٣ هب ؾض ٖصا ايتشايـ، 

ٚإقا١َ ايتشايؿات نًٗا أزٚات ؾعٌ ميهٔ إٔ تكسأ بعس ؾرت٠، ٚأز١ٜٚ يًُذتُعات قس تكتٌ إشا اْتٗت 

 .قالسٝتٗا
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عذعْٚف٘ بفأزٚاتِٗ   نِ أغعس بطؤ١ٜ ايطؾاق١ تتذ٢ً يف تؿهري ايكاز٠، ٖٚفِ ٜٓفاٚضٕٚ ايٛاقفع، ُٜٚ   

ط أزا٠ اغتعًُٖٛا َٔ قبٌ، بعس إٔ قفاضت  اـالق١، ٜٚتٓكًٕٛ بٝٓٗا بؿهٌ َصٌٖ، ٚال ٜطٕٚ بأغًا َٔ نػ

إِْٗ ال ٜتعاطؿٕٛ َع أزٚاتِٗ، بٌ ٜتػعيٕٛ يف أسالَِٗ، ٚال ٜبهٕٛ ٚغ١ًٝ أزت زٚضٖا؛ ناض٠ أٚ َعٝك١، 

، ؾٝتدفصٕٚ َفٔ اغفرتاتٝذ١ٝ ايتشًٝفل َعطادفًا مفٛ       بٌ ٜتدٛؾٕٛ َٔ إٔ ىصهلِ ٚظِْٗ عفٔ اإلضتكفا٤  

ٜٚتدًل تسضهًٝا َٔ دع٤ َفٔ  اٌَ أدعا٥٘ بك٠ٛ زاؾع١، أيٝؼ ايكاضٚر ٜٓطًل َٔ األضض به .املػتكبٌ

ؾهفٌ دفع٤ َفٔ    !! ست٢ ىـ ٚظْ٘ ٚتعزاز غطعت٘ يٝتُهٔ َٔ اقتشفاّ ايؿهفا٤؟؟  ٖٝهً٘ َع نٌ َطس١ً 

يكس طفٛض ايعًُفا٤ ٖفصٙ اآليٝف١      .اهلٝهٌ ي٘ ٚظٝؿ١ يف َطس١ً َا، يهٓ٘ يف َطس١ً أخط٣ ٜكبح عب٦ًا َٚقِٝسًا

ٚبٗفِ ٜتؿفب٘ ايكفاز٠ ؾٝذٝفسٕٚ يػف١       1،ايطًٜٛف١ ٌ َٔ أدٌ ايفطسالت  ٚأبسعٛا ايكاضٚر َتعسز املطاس

 .، ٜٚعٝسٕٚ تعطٜـ اهلسّ ٚايبٓا٤ُٕٛ اؾٌٝ ؾٔ إطالم ايكٛاضٜذًَِعُٜٚاملػتكبٌ، 

مل ال ْفبين عًف٢ َفا    "ٜعٔ ايبعض إٔ ايبٓا٤ ٜعين بايهطٚض٠ اغتدساّ ْؿؼ األزا٠، ؾترتزز َكٛي١ 

ا٤ ع٢ً ْتاز اغتدساّ ٖصٙ األزا٠ َٔ لاسات أٚ إخؿاقات، ٚضمبفا  ، ٚأض٣ إٔ دٖٛط ايبٓا٤ ٜعين ايبٓ"!!غبل

ؾٗسّ بعض األزٚات ضمبا ٜهفٕٛ ٖفٛ غفبٌٝ    . تطًب ايبٓا٤ اغتُطاض اغتدساَٗا أٚ تطٜٛطٖا أٚ تسَريٖا

ؾتأغٝؼ ْاطش١ غفشاب ٜػفتٛدب إظايف١ ايبٝفت     . ايبٓا٤، ٚايبٓا٤ ع٢ً األزٚات املتٗايه١ ٖٛ عني اهلسّ

   .ا ؾٛم غطش٘ ؾٝعين ناضث١ قكك١املتٛانع، أَا تأغٝػٗ
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ِ ٜهتؿفٞ  ٔيف !! ِ ال ٜطنفب غفٝاض٠ ٜٚٓطًفل؟؟   ٔيف !! ملاشا ٜكـ يف َهاْ٘؟ ...تػا٤يت... إيٝ٘ ْعطُت

 !!َت٢ ٜتشطى؟؟!! باإلؾاض٠؟؟

ؾس ايتفا٥ٗني إٔ  ضمبا يٝؼ َطًٛبًا َٔ عػهطٟ املطٚض ايصٟ ٜٓعِ اؿطن١ ٜٚط.. ثِ أعست ايتؿهري

 .ٜرتى َهاْ٘

إٕ ايعكٌ ميٝع بٛنٛح بني عػهطٟ املطٚض ٚايػا٥ل، بني اإلؾاض٠ اييت تٓعِ اؿطن١، ٚبني ايػٝاض٠ 

اييت تتشطى، إْٓا منٝع بسق١ بني ٚادبات نٌ َُٓٗا، ؾال ْطايب عػهطٟ املفطٚض ايفصٟ ٜػفتدسّ شضاعف٘     

، !!٢ ترتى ايتٛدٝ٘ ٚتٓعٍ إىل ايكٝاز٠ بٓؿػفو؟؟ َت: "ت٘ بإٔ ٜكٛز َجًٓا، مل ْػُع أسسًا ٜكطر ؾٝ٘اؾطٚق

إىل غاس١ ايكٝاز٠ النتؿؿت إٔ ايع١ًُٝ يٝػفت ٜػفري٠، ٚيتٛقؿفت عفٔ ضقفس املدايؿفات        ؾًٛ ْعيَت

ِ َي". ست٢ َت٢ تهتؿٞ باإلؾاض٠ ٚؼذِ عٔ ايكٝاز٠ ٚايؿعٌ؟؟" :مل ْػُع أسسًا ٜعاتب٘ ٜٚكٍٛ، "ٚاألخطا٤

ٗسٜ٘ ن١ًُ ايؿفهط ألْف٘ زيف٘    َٓ٘ ألْ٘ ئ ٜطاؾك٘ يف َػريٙ، بٌ ُْٜط ؾدكًا ٜػأي٘ عٔ عٓٛإ، ثِ ٜػتا٤ 

ؾُا ٜكّٛ ب٘ يٕٛ َِٗ َٔ أيٛإ ايؿعٌ، يٛالٙ النططب املطٚض، ٚؿاض ايٓاؽ يف أٟ ايػبٌ . ع٢ً ايططٜل

 .ٜػًهٕٛ

ٚال ٜتػا٤ٍ ايعكٌ نصيو عٔ َس٣ إداز٠ ايعػهطٟ أٚ عذعٙ عٔ قٝفاز٠ ايػفٝاضات، ألٕ َُٗتف٘    

طؾت٘ بايططٜل، ٚقسضت٘ ع٢ً ايتٛدٝ٘، ٚال تطتبط مبس٣ نؿا٤تف٘ يف اؾاْفب ايتٓؿٝفصٟ    تعتُس ع٢ً َس٣ َع

 .ؾايتٓؿٝص زٚض، ٚايتٛدٝ٘ زٚض آخط، (ايتشطى بايػٝاض٠)
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ع٢ً ايعكٌ إٔ ٜػتٛعب أ١ُٖٝ ؾهط٠ ايبشح ٚايتٓعري مبجٌ ٖصا ايٛنفٛح يف اغفتٝعاب٘ ٚقبٛيف٘    

ض زٚض ايعػفهطٟ يف تػفذٌٝ ايػطاَفات    ِسَكف ؾهط٠ انتؿا٤ عػهطٟ املفطٚض بفسٚض ايتٛدٝف٘، ٚنُفا أْف٘ ُٜ     

إٕ اغتٝعاب . يًُدايؿني، ؾعًٝ٘ إٔ ٜتؿِٗ نطٚض٠ تؿطؽ َؤغػات يطقس ٚؼًٌٝ ايٓذاسات ٚاإلخؿاقات

 .ايعكٌ ٚتؿُٗ٘ ايعالق١ بني ايتٓعري ٚايتٓؿٝص أغاؽ يتك١ٜٛ اجملتُعات ٚتكسَٗا

٦َٕٓٗٛ سضاغات ٚأٌٖ ايؿهط ٚايٓعط، ؾُٝؾؿٞ اجملتُعات ايك١ٜٛ َُٜكَسض اؾٗس ايصٟ تكّٛ ب٘ َطانع اي

سؾع هلِ األَٛاٍ َٔ أدٌ تطفٜٛط ٖفصٙ   َسضٕٚ، ٚتكاّ هلِ احملاؾٌ يتؿذٝعِٗ ع٢ً ايطقس ٚايبشح، ُٚتَكُٜٚ

ؾال ٜسعِٖٛ عاقٌ يرتى ٖصا ايسٚض ٚاالْتكاٍ إىل ايتطبٝفل، ألْٗفِ يٝػفٛا َطفايبني     . ايكٓاع١ ايعُالق١

ؾُفا  . ملع٢ٓ ايصٟ ٜتبازض إىل ايصٖٔ، َٔ إْؿا٤ سفعب أٚ مجعٝف١ اخل  بايهطٚض٠ بايٓعٍٚ إىل غاس١ ايؿعٌ با

ٜكَٕٛٛ ب٘ ُٜعس َٔ أغاغٝات أٟ ؾعٌ، ؾع٢ً ن٤ٛ ْعطٜاتِٗ تٛيس اؿطن١، َٚٔ ٚسٞ أؾهاضِٖ ٜػفتًِٗ  

املبسعٕٛ ايتٓؿٝصٜٕٛ َػاضات يًشطاى، َٚٔ قاٚالت ايتٓؿٝصٜني ايتطبٝك١ٝ تػُٛ ايٓعطٜات، َٚٔ تطانِ 

 .إلخؿاقات تتطٛض األؾهاضضقس ايٓذاسات ٚا

يصيو ْط٣ تٓاؾؼ املؤغػات ايؿهط١ٜ يف اـس١َ ايطاق١ٝ، ٚاؾٛز٠ ايعاي١ٝ، ٚايع١ًُٝ املٓهفبط١ يف  

ؾتُٓٛ يف اجملتُعات عكٍٛ، تطؾس اؿا٥طٜٔ، ٚتكسّ . تكسِٜ ايطأٟ يهٌ قاسب َؿطٚع أٚ سطاى تٓؿٝصٟ

 .١ ٜطتهع عًٝٗا تطبٝلايبسا٥ٌ، ٚتععظ ايٛعٞ مبع٢ٓ ن١ًُ ايؿعٌ، ايصٟ ٜبسأ بٓعطٜ

ْػُع أسٝاًْا َكٛالت َؿازٖا إٔ ايتٓعري ٚسسٙ ال ٜهؿٞ، ٖٚفٞ ٚإٕ قفشت يف نفٕٛ اجملتُعفات     

ٔ ْؿفؼ  ؾإْٗفا كط٦ف١ إشا تكفٛضت نفطٚض٠ إٔ ميفاضؽ ايؿعًفِٝ       ؛ست٢ تتكسَّعًا ؼتاز ايتٓعري ٚايتٓؿٝص 

إىل َتف٢ تعفٌ يف   : "هطٜف١ ؾتٛدٝ٘ ايػؤاٍ إىل املؿهفط االغفرتاتٝذٞ ٚاملؤغػف١ ايؿ   . ايؿدل أٚ اؾ١ٗ
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إىل َتف٢ تهتؿفٞ بإضؾفازٟ يًططٜفل، َتف٢ تػفتأدط غفٝاض٠        .. "؛ أؾب٘ بعتاب عػهطٟ املفطٚض "ايتٓعري

 "!!يتٛقًين

ٔ أزٚات٘ ٔ ايؿعًِٝ، ٚيهٌ َٔ ٖصِٜإْٓا ْعٝس تعطٜـ ايؿعٌ، ؾايتٓعري ؾعٌ، نُا إٔ ايتطبٝل ؾعٌ

 .بسٕٚ ايٓعط ٜكعب ؼسٜس ٚضؤ١ٜ املػاضٚضداالت٘ ٚاستٝادات٘، ؾبسٕٚ ْعط١ٜ عٌُ ىتٌ ايتٓؿٝص، ٚ

إٕ فتُعاتٓا ١٦ًَٝ بايطاقات اـالق١، َٚؿع١ُ باهلُِ ايٛثاب١، ٚسني تًتكط اإلؾاض٠، ٚتتُهٔ َفٔ  

ضؤ١ٜ االػاٙ، ٜٚها٤ ايًٕٛ األخهط، غٓط٣ أضٚع َؿٗس، يفٕٛ اإلؾفاض٠ اـهفطا٤، ميتفعز بًفٕٛ اـهفط٠       

َف٘ املؤغػفات ٚفُٛعفات ايعُفٌ املتأيكف١، ٚغفٝعٌ       ٚايُٓا٤ ايصٟ ٜطمس٘ َٛنب قٓاع ايتشفٍٛ، تتكس 

، غٝػفذٌ  ٚئ ُٜؿفَتٔ بػفشط املؿفٗس   عػهطٟ املطٚض ٜطقب املٛنب، َهتؿًٝا باإلؾاض٠، ئ ٜرتى َهاْ٘، 

ايتذطب١ يف زؾرتٙ، ٚوهٞ اؿها١ٜ يتػتؿٝس َٓٗا األدٝاٍ ايكاز١َ، ٚغٝبسع يف تسضٜب اآلخطٜٔ عًف٢ ؾفٔ   

 .يريؾس اؿٝاض٣ يف األظَإ اييت ٜعاْٞ ؾٝٗا ايٓاؽ أظ١َ ايططم املػسٚز٠ايتٛدٝ٘، َٚعطؾ١ أمسا٤ ايؿٛاضع، 
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أسهطت نٛبًا  !..؟َا ايصٟ أغُهب٘ يف ؾالٍ ثٛض٠ األؾهاض... ٚأعٝاْٞ ايتؿهري... أدٗسْٞ ايبشح

عط ضأغٞ، ثِ اْساست َٔ ايؿاٟ يعً٘ ًُٜٗين ايؿهط٠، قطضت أال أنتب، ٚنعت أقابع نؿٞ ع٢ً ؾ

ؾ٤ٞ َا دعًٗا تتػُط ؾذأ٠ يف َهاْٗا، ٚأؾعٌ ْٛض .. َعٞ ع٢ً دبٗيت يف ططٜكٗا إىل إٔ تػطٞ ؾُٞ

ايصٟ ُضغِ يف قشطا٤ ٚدٗٞ َٔ دبٗيت  ،ايؿهط٠ يف عكًٞ، إْ٘ ساد ، شيو اـط اؿسٚزٟ َٔ ايؿعط

 . ٚست٢ ؾُٞ، يٝؿكٌ بني عكًٞ ٚعٝين

متًهين ايؿهٍٛ، مل !! ٚملاشا ٜرتبع ؾٛم عطف ايعني؟؟!! َا قُٝت٘؟ ... تػا٤يُت... يف املطآ٠ ْعطُت

أساٍٚ ست٢ أعتس إٔ أدٌٗ ْؿػٞ إىل ٖصا اؿس، إْ٘ ٜالظَين َٓص َٛيسٟ، يهٓين مل أؾِٗ ٚظٝؿت٘، أٚ 

  .قاٚاًل إزضاى شاتٞ ٚانتؿاف أزٚاتٞأعح عين يف املٛغٛعات ايطب١ٝ،  أخصُت. ايبشح عٓٗا

ؾٛم ايعني يُٝٓع انططاب ايطؤ١ٜ، إٕ ٚظٝؿت٘ ٖٞ إعاز٠ اػاٙ املٛاز إٔ اؿادب ٚنع  عًُُت

ايػا١ً٥ َٔ ايعطم أٚ َٝاٙ األَطاض بعٝسًا عٔ ايعني، ؾُٔ املُهٔ إٔ ٜػري املا٤ زاخٌ ايعني اـٛام 

 . اإلْهػاض١ٜ هلا مما هعٌ ايطؤ١ٜ َؿٛؾ١ غري ٚانش١

 ...ايػٝاضات متط شٖابًا ٚإٜابًا.. ؾك١األَطاض َتس... أطًًت َٔ ايٓاؾص٠ ألتٓؿؼ اهلٛا٤ ايطًل

َََػاسات ايػٝاضات ْؿؼ ؾهٌ اؿادب، ٚاقتست بًْٛ٘، ٚاغتعاضت  تػُطُت َط٠ أخط٣، ؾكس أخصت 

ِ ال ٖٚٞ اييت ؼٍٛ زٕٚ ٚظٝؿت٘ يتطٝح مبٝاٙ األَطاض املعٝك١ يًطؤ١ٜ، ٚتطاقكت يف ْؿ٠ٛ ميًٝٓا ٜٚػاضًا، ٚٔي

 !! سسٚخ ايهٛاضخ املطٚض١ٜ
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دب ٜػٛؽ اؿٝا٠، أيٝؼ عذٝبًا إٔ ىتط َاٜػرتٚ األٚضنػرتا ْؿؼ ايٓٗر، ٚدست اؿا

 !؟ؾٝػتدسّ سادبًا خؿبًٝا ٜبني ب٘ يًعاظؾني ايططٜل، ٜٚعطٞ اإلؾاض٠ يآلي١ ايػاسط٠ اييت غتبسأ ععؾٗا

إْٓا متاز يف نٌ بٝت َٚؤغػ١ ٚفتُع إىل سادب، يٝػاعس ع٢ً ٚنٛح ايطؤ١ٜ، ٚانتؿاف  

، ٖٚٛ َجٌ قشٝح، غٝجُط طاقات عع١ُٝ ّٜٛ "ايعني َاتعالف ع٢ً اؿادب: "ًاقايٛا قسمي. ايططٜل

َّٛ، ًُْٚؼ ضعا١ٜ ألٌٖ ايؿهط ٚايٓعط ايصٜٔ ميجًٕٛ  ٜطبل يف أضض ايٛاقع، يٓط٣ ايطؤ٣ ٚاملػاضات ُتَك

 . ٜهُٔ ق٠ٛ اإلبكاضسادب اجملتُع، ٚقُاّ األَإ ايصٟ 

و ال تطٝل ضؤ١ٜ إْػإ بسٕٚ سادب، إْ٘ ايؿعط ضأغ٘، يهٓ هػٛتػتطٝع إٔ تط٣ ضداًل ال ٜ

 . وسخ تؿٛٙ ايؿعٌ يف ايٛاقع إشا غابت ايطؤ١ٜ أٚ تؿٛؾتتؿٜٛ٘ ؾعٝع يًدًك١، نصيو 

يًٓاؽ ؾٝ٘ َآضب أخط٣، ؾبني َػتدسّ ي٘ يف  ين أغري اإلعذاب عاد  ًَُٚٗٞ، ٚضأُٜتٚدسُت

ًِ سادبٝ٘ ايطقل يٝػاظٍ بُٗا قعٛزًا َع٘ ألغؿٌ يٝتكاؾشا بربٚز، إىل آخط ُٜإظٗاض غهب٘ ؾٌُُٝٝ سادبِٝ

إٕ اؿادب . ٖٚبٛطًا، ٚثايح ٜطؾع أسسُٖا ٜٚبكٞ اآلخط َػتكطًا َعربًا عٔ ايسٖا٤ ٚاؿٓه١ ٚاإلقطاض

ٜعٌُ ٖٓا نهؿاف يالْؿعاالت، ٚنٛغ١ًٝ تؿاِٖ قاَت١، إْ٘ أسس األزٚات اي١َٝٛٝ اييت ال ٜػتػين أسس 

 . عٓٗا

ٜهٔ إبساعٗا يف قسضتٗا ع٢ً اخرتاع أزٚات دسٜس٠ متهٓٗا  ٚاجملتُعات اييت ؼطضت ٚقٜٛت، مل

، إْٗا أؾهاض طُٛس١ يف ايعكٌ، ؾُٗت شاتٗا دٝسًا، ٚأزضنت إٔ أزٚاتٗا بني أٜسٜٗأَ ايتشٍٛ، يهٓٗا 

 . ٚإضاز٠ يف ايكًب
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، بٌ ٖٞ أقطب مما ٜتدٌٝ ايهجريٕٚ، إْٗا إٕ أزٚات ايتشٍٛ يف اجملتُعات يٝػت بعٝس٠ املٓاٍ

ِ قطب اؿادب َٔ ايعني، ٚقطٜبًا غٝؿعطٕٚ بٛدٛزٖا، ثِ ٜتشػػْٛٗا بأٜسِٜٗ، ثِ ٜهتؿؿٕٛ قطٜب١ َٓٗ

 .نأَ طاقاتٗا
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بني ايػفٝاضات  تٓكًت ... قؿعت ؾٛم ايػٛض ايعايٞ... َػطعًا عسُٚت... األْؿاؽ تتػاضع  بسأِت

ٚإىل ايٝفّٛ ال  ... مل أؽٌٝ ًَٜٛا إٔ أؾعفٌ شيفو  .. ْؿػٞ إىل قػِ ايؿطط١ غًُُتاملػطع١ غؿ١ عذٝب١، ثِ 

 !!أزضٟ نٝـ ؾعًت

نٝـ ؾعًت َا مل تتٛقع "قسٜكٞ بعس إٔ سه٢ قك١ اهلطٚب َٔ فُٛع١ َٔ ايًكٛم،  غأيُت

ِ ، ؾأخربْٞ أْ٘ قطأ عٔ إؾطاظات ٜؿطظٖا اؾػ"إٔ تؿعً٘؟ ايكؿع َٔ اضتؿاعات ؾاٖك١، غطع١ ايعسٚ، اخل

يهٓين أعتكس أْو : "عٓس اإلسػاؽ باـطط، متٓح اإلْػإ طاق١ ٖا١ً٥ عٓس ايتعطض يألظَات، قًت ي٘ -

 !!ؾٓعط إيٞ باْسٖاف". عٌُ عكًو سٝٓٗاانتؿؿت ٖصٙ ايكسضات اـاضق١ ألْو مل ُت

هعٌ سٝات٘ ع٢ً احملو، ؾإْ٘ ٜتكفطف بؿفهٌ عؿفٟٛ،    قس عٓسَا ٜتعطض اإلْػإ ملٛقـ َؿاد٤ٞ 

طٚي١ ٚضؤ١ٜ ايػٛض ايعايٞ ٜتٛقـ ايعكٌ عٔ ايتؿهري يف ايتؿاقٌٝ ٚؼًٝالت املٛقفـ، ٚميتٓفع   ٚأثٓا٤ اهل

عٔ اؿػابات املعكس٠ قبٌ أخص ايكطاض، ؾٝكٓع اإلْػإ َا نإ عكًف٘ ُٜٖٛف٘ أْف٘ َػفتشٌٝ، ٜٚهتؿفـ      

 .بعهًا َٔ قسضات٘ اييت ضمبا اعتربٖا خاضق١ يًعاز٠

 ايتطٛض؟؟ ؾٌٗ إٜكاف ايعكٌ عٔ ايعٌُ ٖٛ ايػبٌٝ إىل

نإٔ هٌٗ ايؿدل قسضاتف٘،   -البس أٚاًل َٔ ؼسٜس َا ْعٓٝ٘ بايعٌُ ٖٓا، ؾايعكٌ إشا اَتأل دٗاًل 

أْفت  "، "ال ؾا٥س٠ َٔ ايؿعٌ"ؾإْ٘ سني ٜعٌُ ٜبعح بطغا٥ٌ غًب١ٝ عٓس اغتدساَ٘ يف ايتؿهري، َؿازٖا 

ٌ هٕٛ عٌُ ايعك، يهٓ٘ إٕ تػًح باملعطؾ١، ؾشٝٓٗا غٝ"أنعـ َٔ إٔ تكّٛ بٗصا
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َٚا سفسخ َفع قفسٜكٞ ٖفٛ تٛقفـ زٚض ايعكفٌ عفٔ بفح          .ؤنس يكاسب٘ إَها١ْٝ ايؿعٌقُٛزًا، إش غٝ

ايطغا٥ٌ ايػًب١ٝ عٓس األظ١َ، ٚعٔ اضتهاب دطمي١ ايتجبٝط، ؾتذًت ايكسضات ايهآَف١، يفصيو أخربْفٞ    

تٗا عٌُ ؾٝ٘ عكً٘، ٚعٓسَا تطى ْؿػف٘ الختبفاض قفسضا   ، أٟ مل ُٜ"نٓت أتكطف بؿهٌ ال إضازٟ: "قسٜكٞ

 .َٔ عكً٘ ايصٟ طاملا أقٓع٘ أْ٘ ال ٜػتطٝع اغتا٤انتؿـ ععُتٗا ٚإَهاْٝاتٗا، ٚيعً٘ 

إْٓا ًْشغ إٔ ايعكٌ بايطغِ َٔ أْ٘ أزا٠ تطٛضت بٗا ايبؿفط١ٜ، إال أْف٘ نفإ أسٝاْفًا أزا٠ ؽًؿٗفا،      

 ٕ قؿفع   عٓسَا عؿـ اؾٌٗ ؾٝ٘، ؾٓػر خٝٛطًا ٖؿ١ عٔ ايٛعٞ بايؿعٌ ٚإَهاْٝت٘، ٚأؾطر ؾهط٠ َؿازٖفا أ

 . ايػٛض غري ممهٔ

، ايصٟ ٜؤنس إَهاْٝف١  ؾٝعٚزْٚٗا بايعًِإٕ قٓاع ايتشٛالت ٜػتعًٕٛ ؾٛم ْكاط نعـ عكٛهلِ، 

إسساخ ايتشٛالت، ٚال ٜػُشٕٛ إلؾطاظات اؾٌٗ َٔ َػًُات خاط١٦ إٔ تتشهِ يف تكطؾاتِٗ، إْٗفِ  

طعٕٛ يف ؾو بعض قٝٛزٙ ، ؾٝؿ"ايكٝس"، ٜٚسضنٕٛ إٔ ايعكٌ يػ١ ٜعين وطضٕٚ عكٛهلِ َٔ أغط عكٛهلِ

 .بايعًِ

ٜٓعتٕٛ ايكاز٠ ايععُا٤ ٚاملدرتعني باؾٕٓٛ، ألِْٗ ٜؿهطٕٚ بططٜك١ ؽتًـ عُفٔ سفٛهلِ، يهفٓين    

ِ أض٣ أسس أغطاض متٝعِٖ يف إٔ  ، ؾًفِ تػفُح ـكفَِٛٗ إٔ    عكٍٛ ايهجري َِٓٗ أخًكت يف ٚال٥ٗا هلف

كفسضاتِٗ، أَفا اآلخفطٕٚ ايفصٜٔ تكفٛضٚا      ب ؾطبت عًًُا بايكه١ٝ ايفيت تبٖٓٛفا، ؾفآَٓٛا    ٜربفٖٛا، نُا ُأ

ٚإٕ نإ اؾٓفٕٛ ٜعفين    .؛ ؾذًِٗٗ بإَهاْٝاتِٗ أقعسِٖ، ٚدًِٗٗ غكَِٛٗ أخاؾِٗ"ايعكال٤"أْؿػِٗ 

ِ إىل ؾعٌ؛ ؾأٖاًل باجملاْني، ايصٜٔ غٝػتذٝبٕٛ يًتشسٜات بؿعٌ رتَدؼطض ايعكٌ َٔ قٝٛزٙ بايعًِ ايصٟ ُٜ

، ٚىرتقٕٛ ظساّ ايتساؾع اؿهاضٟ غؿ١ بايػ١، غفالسِٗ ايعًفِ،   سٖـ ايعامل، ؾٝكؿعٕٚ األغٛاض ايعاي١ُٜٝ
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 .غٝتؿهٌ املػتكبٌ –ا ايٓاؽ ٗاييت ال ٜؿُٗ –ؾُٔ ًٖٛغاتِٗ ٚيػتِٗ اهلًٛغ١، 
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 الخاتمة

 املعاْٞ ٚاألؾهاض املع١ٝٓ بإسساخ ثٛض٠ يف ايعكٍٛ،ناْت ٖصٙ قاٚي١ يتًػٝط ايه٤ٛ ع٢ً بعض 

ٙ ٜٚكع١ أثٓا٤ املُاضغ١ اؿكٝك١ٝ يف غاس١ ايؿعٌ َٔ أدٌ ت١ُٝٓ تباْٖٚٞ َعإ ؼتاز إىل تصنري ثِ ا

عات، ٖٚٞ دسٜط٠ بإٔ تكٌ إىل نٌ إْػإ ٜػع٢ يتػص١ٜ عكً٘ بايػصا٤ ايٓاؾع، ٚتطٜٛط أغًٛب ُاجملت

ايتؿهري، نُا تٓري َٚهات يف عكٍٛ ايٓؿطني ٚايكاز٠ املعٓٝني بايؿعٌ االدتُاعٞ ٚايػٝاغٞ، ست٢ 

ات ق١ٜٛ تكّٛ ع٢ً قٛاعس َت١ٓٝ، ٜٚكّٛ بٗا فتُع سط ورتّ ايعكٌ، ٜٚطع٢ ٜتُهٓٛا َٔ تأغٝؼ َؤغػ

 .قسغٝت٘، ٜٚػتجُط يف تُٓٝت٘

إٕ ظيعي١ ايعكٍٛ َٔ أٚىل أٚيٜٛات قٓاع ايتػٝري، ألْٗا تطزّ ايؿذ٠ٛ بني املػتشٌٝ ٚاملُهٔ ايعكًٞ، 

ٙ ايعيعي١ ٜعاز تؿهٌٝ عتكس أْ٘ َٔ األؾهاض ايطٚاغٞ، ٚبٗصٖٚٞ ظيعي١ تٓاقـ يف املػًُات، َٚا ُٜ

تٛابعٗا إعاز٠ تؿهٌٝ ايؿعٌ املٝساْٞ، إلسساخ ظالظٍ ايتشٍٛ ع٢ً األضض، هٕٛ َٔ أِٖ ايعكٍٛ، ٜٚ

 .يف ايتذطب١ ايبؿط١ٜ ايهرب٣ٚتكسِٜ ايٓكالت 
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