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ؽٛر ٠ايٛطٔ يف رٚا" ١ٜأدرنٗا ايّٓضٝإ" يًدنتٛر ٠صٓا ٤ايغّعٕ٬

بكًَِٓ :ذر اي٫٬
-----------------ايدددنتٛر ٠صددٓا ٤ايغددعٕ٬ة أدٜبددٚ ١ناةبددَ ١بدجدد١ة صدزّ٠ة رز٦ٜدد ١ةهت د
قٓاجتٗا املش ١ّٜٓبًػ ١ةػٓٗٝا حكافٚ ١اصدع١ة ٚنْضداْ ١ٝجدابز ٠يهدٌ ا؛ددٚدج ْتارٗدا
ا٭دبدٚ ٞايكهددزٜ ٟكددٝا ٚقداس ٚنصضاصداسة فهزةٗددا ًَهٗدداج فٗدد ٫ ٞةهتد نيددا اةٗدداة
ٚنٝاْٗا ايك ّٟٛاملغزٚح ايذٜ ٫ ٟعزف يًٝأظ بابًاة ناةبَ ١تكاٚ ١ً٥صامل ١بزغِ
َدا ٜضددٛد ايعدا َددٔ قدبمٚ .بددزغِ َدا ةعاْٝدد٘ ايبًددإ ايعزبٝددَ ١دٔ صددزت ٚاْتٗدداى
ٚقُد َ .ددا سايددث د.صددٓا ٤ةكد جًدد ٢يغددبَ ١ضددزح ا؛ٝددا٠ة َتضضضدد ّ٫ ١ايٓدداظ
َٚعاْاةِٗة ٚختٛض َ قًُٗا حٛر ٠جً ٢املضهٛج جٓ٘ة ٚةؾارع ٚةعط ٞيٮعدٝا٤
ٚاملضددُٝاج قُٝتٗددا ا؛كٝكٝدد١ج فٗدد ٞبددذيو قددد دأبددث جًدد ٢مددّ ٟايٛاقد املتشَّددث
ٚفهّددث ايكٝددٛد ايضٝاصددٚ ١ٝا٫رتُاجٝددٚ ١ايخكافٝدد١ة ٚدأبددث جًدد ٢إٔ ةػددد ٚنُددا
ايغّدددُط ٭ردددٌ ايتػدددٝو املضدددتضل ٚايٛؽددد ٍٛنمل اوددددف ايضددداَ ٞاملٓغدددٛدة فٗدددٞ
بزنددإ َددٔ ا٭َددٌ ٚعددٜ ٍ٬ددذ ٜبددزاحٔ ايٝددأظة ٚفارصدد ١تطدد ٞدرت ايهتابدد١
يتكٗز عزفٗا ايقػٚ ١ٓٝاجلكاٚ ٤ايهزاٖ.١ٝ
د .صٓا ٤ناةب ٫ ١ةق ٝايهًُد ١بدي ٜددٜٗاة فايهًُد ١ةكدٛح َدٔ قزتتٗدا
نُددا ايعطددز ايددذٜ ٟلعطددز ايشَددإ ٚاملهددإ بغددذا ٙايّٓددد .ّٟؽددزتٚ ١عددكاف١ج فد ٕ
مدّحث بدبًَٛاصٜ ١ٝشداد نٜكاع نًُاةٗا ٚفٛصًاة فٗد ٫ ٞختغدَ ٢طًكسدا يَٛد١
٥٫ددِ فُٝددا ةهتد ة صٝددد ةلٛغاددٌ يف املٓدداطل اكٗٛيدد١ة ٚا٭َددانٔ ايكؾد ١ّٝايد
ٜطأٖا أصد َٔ قبٌ بٗذ ٙاجلزأ ٠ايٓادر ٠اي ةٓاٚيدث فٗٝدا املٛفدٛجاج ارةدٛر٠ة
ٚايكقداٜا افكّٝدد ١املضددهٛج جٓٗداة َلعزّٜدد ١نّٜاٖددا أَدداّ املدٮ عزددس داَػددَ ١ددٔ دٕٚ
يددٛف أٚ ٚرددٌ .بددد ٕٚصتّدد ٢إٔ ةتددٛار ٣يً د أقٓعدد ٫ ١ةٓاصددبٗا .ايٛاق د ٖدد ٛاملدداد٠
 َٔ ا٭ردٕ.
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افاّ ٭ ّٟجٌُ فينّ َُٗا ندإ فاْتاسًٜداٚٚ .اقعٓدا ايٝد ّٛيف ايعدا ايعزبد ّٞأنخدز
صددوٜايٚ ١ّٝيّٝايّٝددَ ١ددٔ أّٟ

ًّٝدد١ة ةًددو ٖدد ٞرٜ٩دد ١ايهاةبدد ١ايزٚاٝ٥دد ١ايدددنتٛر٠

صددٓا ٤ايغددعٕ٬ة ايد ؽدددرج وددا َدد٪يزاس رٚاٜدد" ١أدرنٗددا ايٓضددٝإ" ٚةبضددد فٗٝددا
ايهاةب ١جدرب يػد ١نبداجٝد ١حزٜد ١ب تا٤اةٗدا ٚتايٝاةٗدا فدُٔ َػداَز٠

زٜبٝد١

َقددٓٚ ١ٝربددارٚ ٠اصددتخٓا ٤يف ايطددزح ٚايغددهٌ ٚايًػدد ١ايبٓددا ٠٤اي د ةعددا ٜٔامل صددٞ
ايبغزٚ ١ٜأسَ ١اإلْضإ املعاؽز  ٫صدُٝا يف جاملٓدا ايعزبد ّٞايدذٜ ٟعدٝػ يف ؽدزاع
جً ٢ت ٝا٭ؽعد ٠صٛا ٤ايضٝاص ١ٝأّ ا٫رتُاج ١ٝأّ ايكهز.١ّٜ
فايهاةبددٖٓ ١ددا ّٝددشج بعُددل ْةزةٗددا ٚبتزًّدد ٞر٩اٖدداة ٚناْددث بارجدد ١يف
ةًخٝؿ ايّٓدٚت ٚا٭ٚراع بًػ ١صزدٚ ١ٜعدعز ١ٜرشيدٚ ١أْٝكد .١فكددَث يٝبداج
اإلْضددإ املهضدددٛرة يف صددداٍ ا٫يددت٬ل ايددددٜين ٚايضٝاصدددٚ ٞاكتُعددٞة َدددٔ أردددٌ
ؽددٝاغَ ١غددٗد ١ٜةدددَٞة ٚمٝددٌ جًدد ٢أفددل املكارقدد١ة فُددٔ رٗدد ١ايتطددٛر ايددذٟ
أصزس ٙايطد ٚصدا٥ز ايعًدّٛة َٚدٔ رٗدَ ١كابًدٖ ١دذا ا٫عطدال ايعكًد ٞاملهدزّظ
يضًط ١املاف ١ٜٛأ ٚايزرع ١ٝاي ٜعغدػ فٗٝدا ايددرٌ ٚةًبضدٗا ٚؽداٜا ايغدع.٠ ٛ
ٚ٭ٕ "ا٭دت ٖ ٛايدي ٌٝجً ٢إٔ ا؛ٝا ٫ ٠ةهك "ٞنُا ٜكد ٍٛفزْاْدد ٚبٝضدٛاة فكدد
رددا٤ج ايزٚاٜدد ١صددٛدا ١ٜٚبأصددداحٗاة ٚشددا تددٝم بغخٛؽددٗاة َٚكعُدد ١با؛ٜٛٝدد١
ٚا؛زنددد ٚ ١ددد ّٛا؛دد "ا٭ٚرٜػددداَٖٚ "ٞدددٞ

ددد ّٛن ايتٝدددار نًُاةٗدددا َدددٔ

أصط ٛرٚ ٠حٓ ١ٝةعتكد إٔ ايٓزدٖ ّٛد ٞأرٚاح َدٔ رصًدٛا جدٔ ا؛ٝدا ٠مدٔ عدبِٗة
فِٗ ٜزْٓٚا َٔ أَانِٓٗ ايعً١ٜٛة ٜٓٚو ٕٚدرٚبٓا ٜٚق ٕٛ٦ٝمساٚاةٓا ٖٞ .صتًُا
َكدد٫ٛج سايددز ٠فًضددكًٝا ٚشٓةددٛراجأ رٚصٝدد ١أ ٚرٚصاْٝدد ١دقٝكدد ١ايتؾددٜٛز ايددذٟ
ٜز ّٚاإلصاطد ١ايدقٝكد ١بايًضةد ١ايعاطكٝد ١ايؾدادق١ة املكعُد ١بدايعُل ايكهدزٟ
ٚايزٖافدد ١ايٛرداْٝدد .١نددإٔ ايقددزز ايٝدد َٞٛاملدددب ٜدددف بايهاةبدد ١نمل عددضذ
افٝددداٍ عخد داس جدددٔ يػددد ١ياؽددد ١ةدددٓزم يف رعدددٌ ا؛ٝدددا ٠رددددٜز ٠بدددإٔ ةعددداؼة
ٚةضتغددزف أفكداس أبٗددٜ ٢عدّٛض أجطددات ايٛرددٛد ٚيضدداراة٘.

ددً ٫ ّٛددو نيددا إٔ

ْكزّ بكدرةٗا جً ٢أصز قارٗ٥ا َٓذ اي ١ًٖٛا٭ٚمل.
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ٖٚذا َا نإ رًّٝاس َٔ ايؾكض ١ا٭ٚمل يًزٚاٜد .١ةقد ايهاةبد ١قارٗ٥دا يف
َٛارٗ ١ؽٛر َزجبٚٚ ١اق نْضاَْ ٞأسَ ّٚؾّٛر ٠نّٜا ٙظزأ ٠ؽادَ١ة َتضدّٜد١
نٌّ املكاٜٝط باررتاح َٓضٓٝاج ةعبوَ ١ٜخو ٠بضدوٜايٝتٗا ةدار٠س ٚششرٗدا بدي
افٝدداٍ ٚايٛاق د ةددار٠س أيددز٣ة َضددتٓد٠س جًدد ٢ةٓ دّٛع َ ددّٖا اإلبددداجٚ ّٞجًددٚ ٢قددا٥
صكٝكٝدد ١اةٝددٚ ١غوٜدد١ة ْعاٜغددٗا ْٚعددا ٜٔأبطاوددا َددا بددي ا؛ددي ٚا؛ددي اٯيددزة
عٝد

ًّث َتع ١ايضزد يف ا؛به ١ا٭صاص ١ٝيًزٚا َٔ ١ٜصٝدد املقدُٕٛة فٗدٞ

صبهد د١ا ٚاقعٝددد ١نمل صد ددق ندددبوة ْٚكؾدددد ٖٓدددا قؾددد ١ا؛د د ايعادٜددد ١بدددي بٗدددا٤
ٚايقَضّاىة ٚةكًباةٗا ٚأصداحٗا ْٚتا٥زٗاة يهٔ ايزٚا ١ٜيف جمًُٗا جهضدث َٗدار٠
ايهاةب ١ايعاي ١ٝيف دَس ايٛاق بافٝاٍة ٖذا ايدَس ايذ ٟخٌ يف يًل عخؾٝاج
َٛاس ١ٜن ةٛظٝكٗا يف بٓ ١ٝايزٚا ١ٜبؾٛر ٠ةدج ٛيًتأٌَ ٚا٫رتٗاد يف ايتضً.ٌٝ
ٚةتُضٛر صكٝك ١ا؛افزة ٚةأيذ َٔ ايشَدإ ٚاملهدإ ٚايغخؾدٝاج ٚا٭صدداذ
َددا ٜٓاص د ْضددكٗا ايضددزد ٟايددذ ٟبدددا صًضًددا ٚجكًٜٛددا َٚلكٓاعًددا نمل درردد ١نددبو٠
٪ٜنددد هّٓٗددا َددٔ أدٚاةٗددا ايكٓٝدد ١بطزٜكدد ٫ ١ةكبددٌ اجلدددٍة ٚيعددٌ ص دزّ ايٓزدداح
ٜهُٔ يف نقٓاع ايكار ٨بإّٔ ايٛقاٚ ٥ا٭صداذ ايد

دز ٟأَاَد٘ نأْٗدا صكٝكٝد١

ٚيٝضث َدٔ ؽدٓ افٝداٍ" .جٓددَا مدرتم ا٭ٚطدإ ٜؾدبم ايعغدل ازَّدا" "نْد٘
ايٝددتِ يف نددٌ َهددإ" حددايٛذ ايعغددل ٚايددٛطٔ ٚايدددَُٝتِٖ :دد ٞادداٚرل َتعايكدد١اة
صزّّ جً ٘ٝايٛطٔ ٚايعغل".
صزِّ ايٛايدإ ل
َرتابط١ا بلٓٝث جًٗٝا ايزٚا" ١ٜفُٔ ل
ٚ٭ٕ رٚا" ١ٜأدرنٗا ايٓضٝإ" قدَث ؽٛر ٠ايٛطٔ اجلض ِٝاملٓكً جًد٢
أبٓا٥دد٘ة ٚ٭ٕ بطددٌ ايزٚاٜدد" ١ايقَددضاى" ٚبطًدد ١ايزٚاٜدد" ١بٗددا "٤قددد َ دزّا بةددزٚف
ٚةعزفدددا ْ٫تٗانددداج دايدددٌ ايدددٛطٔة َٚدددٔ َددد٪اَزاج ٜتضُدددٌ ٚسرٖدددا املخككدددٕٛ
ٚاملتد ٕٜٛٓاملذٖب ٚ ٕٛٝار ٚف٦اج أيز َٔ ٣طبكاج

تًك١ة َٔ ايدذ ٜٔعدّٝدٚا

يغدددعٛبِٗ قؾدددٛرا يف اودددٛا٤ة َدددٮٚا رددددراْٗا بايغدددعاراج جدددٔ ا؛زٜدددٚ ١ايعدايددد١
ا٫رتُاجٝددَٚ ١هافضدد ١اإلرٖددات ٚايكضددادة ٖٚدد ٞيف ا؛كٝكدد ١قددبا رٜددم .ةتهدد٧
ايزٚا ١ٜجً ٢عخؾٝتي أصاصٝتي ُٖٚا":بٗاٚ ٤ايقضاى" فغخؾ" ١ٝايقدضاى"
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تدتك فٗٝدا عدزار ٠ايدٛطٔ دايًد٘ .فٓدزاٙ

جم ّددًا يف َٓاصباج َتعدّدٜ ٠ؾ ايٛطٔ بأقدذر ا٭ٚؽداف ٚأصدٛأ ايٓعدٛج يف ردّ٠
فعٌ جًد ٢صايد ١ايقدٝاع ايد جاعدٗا ْةدو صزَاْد٘ َدٔ ٚايدٜد٘ة َٚدٔ ًَزدأ َدٔ
َٚددٔ ٚطددٔ دافدد" :٧فُددٔ صل دزِّ ايٛايدددإ صل دزّّ جًٝدد٘ ايددٛطٔ ٚايعغددلة فايقددضاى
يكة٘ ٚطٓ٘ ايٛصػ َٓذ إٔ نإ قطع ١؛ِ محزاًَ ٤كٛفد ١بػطدا ٤قدد ِٜقدذرة
يٝدف ب٘ نمل درٚت ايقٝاع ٚايت ٘ٝفكواس ٜتُٝاس َعدَاس َٚقطٗداس .فكدد اصدتكزّ بد٘
املكاّ يف ب٬د ايػزبٚ ١ايؾك : ٝنإ جٓددٖا ٜغدعز بدافٛف ٚايػزبد ١ايد ةٓخدز
جةاَ٘ فشجاسة أَا ايً ١ًٝيف ب٬د ا٫غرتات فٜ ٬غدعز بدأ ّٟيدٛف ٖٚدٜ ٛضدو ٚصددٙ
يف ٖددذا ايدددرت ايقددٝل املعددتِ .فٗددا ٖدد ٛتدددذ ْكضدد٘ جًدد ٢يضددإ ايضددارد :ايًًٝدد٫ ١
ٜزٜدددد إٔ ٜتًددد ٛجًدددْ ٢كضددد٘ صددد ٣ٛأصشاْددد٘ ايدد امسٗدددا نزٜاةددد٘ ٚا٫غتؾددداباج
املتهزّر ٠يف املٝتِ ٚايغارع ٚاملعتكٌ.
حدِّ ْددزاَ ٙددز ٠أيددزٜ ٣عٝددد ايتأنٝددد جًدد ٢أصكٝدد ١ايددٛطٔ ايددذٜ ٟضددتضك٘
ٚايذٜ ٟضُٚ ٘ٝطٓاس جً ٢ايزّغِ َٔ أْ٘

ٜٛيد ف :٘ٝفايٛطٔ جٓد ٖٛ ٙا٫صتقإ

ٚا؛ ٚا٫نتكا٤ة ٖٚذا املهدإ قدد اصتقدٓ٘ ٚأصبد٘ج ٚيدذيو فٗدٚ ٛطٓد٘ة أَّدا ةًدو
افزا ٥ايكاص ١ٝيف ايغدزم صٝدد ٜزةد ايًؾدٛـ ٚايكضدا٠ة فٗد ٞيٝضدث أٚطاْدا
يف ْةددزٙة بددٌ نْٗددا يٝضددث أنخددز َددٔ يزا ٥د ةارهٝدد ١قددد صددطا جًٗٝددا يؾددٛـ
جابز ٕ ٚيًتارٜخٚ .نَعاْا يف بزا٤ة٘ َٔ ايٛطٔ ٖا ٖد" ٛايقدضاى" جٓددَا اصدتٝك
اج ؽباح َٚز ط ٝب٬د ٙيف قًبد٘ :حدِّ ةدذنّز ٚطٓد٘ ايكدد ِٜايدذ ٟصدًخ٘ َٓدذ
سَٔ صٝد جاؼ ف ٘ٝصٝدا ٠دًَ ٕٚزدأ أَ ٚدأ٣ٚة فبؾدل َدزاراس جًد ٢ا٭رض ةكدشساس
َٔ ٖذ ٙايذنز ٣اي عطبٗا َٓذ سَٔ َٔ انزة٘".
ٜٚتهزّر ايكعٌ يف َٓاصباج أيز ٣يف ايزٚا" :١ٜأَا ةًو اجلػزافٝا ايكُ١٦ٝ
اي ةٓهزج ي٘ َٓذ سَٔ طٌٜٛة فٗ ٛقد ٖدّ ؽدُٓٗا يف رٚصد٘ة فا٭ٚطدإ جٓددَا
ةكض ٛجً ٢قً ار ة ٚةتٛاطأ َ ايًؾٛـ ٚا٭فّاقي ةؾبم يا ١ٓ٥ريٝؾد٫ ١
ةًٝل بايٓب."٤٬
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ٜٚلعاد ْكط ا؛دذ يف ايزٚا١ٜة ٚيهّٓ٘ را ٤بؾٛر َػاٜز ٠ةؾد ّ يف َٓضد٢
ٚاصددد ٚيف ْتٝزددٚ ١اصدددَٚ ٠طًكدد ٫" :١عدد ٤ٞصدد ٣ٛاملددٛج ٚاجلعزعدداج ٚايٓكٝددل
املٛؽ ٍٛد ٕٚفا٥د ٠أ ٚمضٔ"ًُْ .دط اج ايكضدٚ ٠ٛايػزبدٚ ١ا؛دد ٠فُٝدا ةكٛيد٘
"بٗا "٤فٗ ٞقد ةه ٕٛأعدد صٓكدا ٚأقد ٣ٛقضدٚ ٠ٛأجُدل َأصدا ٠جٓددَا ٜتعًدل ا٭َدز
بايٛطٔة "بٗا "٤اي بكٝث رٖ ١ٓٝايٛطٔ يعد ٠جكٛد جً ٢جهط "ايقدضاى" ايدذٟ
غادر ايٛطٔ يف جُدز َبهدز .فتكد ٍٛبعدد إٔ ةعدزف جًٗٝدا َعًدِ ايًػد ١ايعزبٝد ١يف
املٝددتِ "أفدددزاح ايزًَددَٓ" : "ٞدددذ إٔ أؽدددبضث يكُدد ١صدددا٥ػَ ١غددتٗا ٠يف فدددِ أفدددزاح
ايزًَٞ

ٜعد ٜعٓٝين أ ّٟع ٤ٞص ٍٛا٭ٚطدإ ٚاملدٛاطٓي أ ٚا٭صدداذ أ ٚاملؾدا٥ز.

بٌ صت٢

ٜعد ٪ٜرقين َٔ أنٕٛة أ ٚنمل َٔ أْتُدٚ ."ٞبعدد إٔ اصدتكزّ بٗدا املكداّ

يف ب٬د ايؾك ٝيف رصً ١ايع٬شة نإ ايٛطٔ بايٓضب ١نيٗٝا جمزّد يرب ياٍ َٔ
أ ّٟصددٓي أ ٚاٖتُدداّ :نددإ ايغددزم تددرتم بزَتدد٘ة ٚصٛافددز ٙةتٗددا ٣ٚيف ايّٓددار
ٚاملدددٕ ةزصددٌ جددٔ ْكضددٗا ٚجددٔ أًٖددٗا ..ايكٝاَدد ١قاَددث ٖٓدداى َٓددذ صددٓي طًٜٛدد..١
يهين

أنٔ أباي ٞبذيو نً٘ة فتًدو املددٕ قدد رصًدث جدين َٓدذ سَدٔة  ٫ٚقًد

ي ٞفٗٝا  ٫ٚأَدٌة َٚدا ودا َدٔ ابد ١يف قًدأ صتد ٢أبهٗٝداة فأْدا ْبدث عدٝطاْ٫ ٞ
ج٬ق ١ي٘ بغٖٓ ٤ٞاىة يضث أنخز َٔ يكٝطد ١ربٝبدَٝ ١دتِ صدزجإ َدا أدرندث
إٔ أٚطإ ايغزم تٝعٗا َٝان نرب٣ة  ٫نزاَ ١فٗٝا  ٫ٚصٓإ  ٫ٚأٌَ.
ؽضٝم إٔ ا٭ٚطدإ يٝضدث نًدٗا طٝبد١ة ٚيٝضدث نًدٗا تًٝدٚ ١يٝضدث
نًددٗا ةزصد بأبٓاٗ٥ددا أ ٚددٓضِٗ ايدددفٚ ٤ا؛قددٔ اٯَددٔة يهددٔ جًدد ٢ا٭بٓددا ٤إٔ
هًكدٛا اإلاابٝداج ندٜ ٞبكددٛا فٗٝدا أٜ ٚعدٛدٚا نيٗٝدا َُٗددا طداٍ ايػٝداتة أٚطآْددا
عبٗدددا ندددخواسة يهدددٔ ْ ٫ضد دتط ٝاجلدددشّ نٕ ناْدددث مبّٓدددا أّ  ٫ايهتابددد ١جٓدددد
ايدنتٛر ٠صٓا ٤ايغعٕ٬ة  ٫ةٓضام ٚرا ٤اجلاٖشٜد ١يف ايهدٚ ّ٬ايكدٍٛة بدٌ

عدٌ

ايكددارَ ٨تٛرط داس ٚؽدداْعاس يًضدددذ يف اٯٕ ْكضدد٘ة فق د٬س جددٔ مًُٝدد٘ املضددٚ٪ي١ٝ
املؾو ١ٜيف ايٛرٛد ٚايه .١ْٛٓٝنٌّ ايتض ١ٝ٭َو ٠ايهًُ ١بٗذا ايٓٛر ايذٜ ٟػُز
ا٭ررددا٤ة فٗدد ٞرٚاٝ٥ددًٖ٪َ ١دد ١٭ٕ متددٌ َهاْدد ١مٝددش ٠يف ٖددذا ايعددا  .فزٚاٜدد١
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"أدرنٗا ايٓضدٝإ" رصداي١ا ايًّداغكزإ ايد ةلزصدًٗا ايددنتٛر ٠صدٓا ٤ايغدع ٕ٬نمل
جؾزِْاة ص ٍٛرضُٓٝا ا٭رفٚ ِّٞفضاٜاٙة ٚعكا٥آا ايبغزٚ ِّٟؽاْع٘ٝا.
. . . . . . . . .***** . . . . . . . .
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