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،رشبلا يئازع
ةهّجوُم نوكت ام ةداع لئاسرلاف .كلذب رقأ انأ ،مكيلإ ةهّجوُم ةلاسر بتكأ نأ اًبيرغ ودبي دق
ةيرشبلل اًهجوم اًئيش دحأ بتكي نأ داتعملا ريغ نمو .سانلا نم ةدودحم ةعومجمل وأ درفل
ىقلتأس يننأ يف كشأو ،ةيديرب ةلسارُم ناونع ىتح ةلاسرلا بتاك ىدل سيلف .ءاعمج
.بتكأل ناح دق تقولا نأب دقتعأ ،كلذ عمو .تالسارملا نم ريثكلا
ةيرشبلا نأ نم لقأ ببسل سيلف  -رشبلا لك ىلإ لصت نأ نكمي ال يتلاسر نأ اًديج كردأ
نم لك نم اًضيأ نكلو ،اًيلاح ةايحلا ديق ىلع مه نيذلا صاخشألا لك نم طقف فلأتت ال
مل نيذلا ءالؤه لك كانه نإ مث .صخش تارايلم  107وحنب رّدقُي اذهو .ىضم تقو يأ يف شاع
نكلو ،ا ًقحال كلذ نع ثدحلل دوعأ فوس .مهنم ريثكلا كانه نوكيس هنأ لمآ  -دعب اودلوُي
.يضاملا ىلع ةرظن ءاقلإب أدبأ نأ دوأ ،لبقتسملا نع ثدحتأ نأ لبق
.رشبلا يئازعأ ،دتمُمو ليوط قيرط ربع انيتأ دقل
يلاوح ذنم رمألا أدب .رشبلا نحن انلعف املثم قيرطلا اذه رامغ ناويح يأ ضخي ملف
حرط يذلا صخشلل اهحنم متي لبون ةزئاج كانه نكت مل ،تقولا كلذ يف .ةنس فلأ 200
نمل وأ ،ءفدلاب روعشلاو دربلا نم ةياقولل تاناويحلا دولج مادختساب ةعئارلا ةركفلا
تناك اهلك .ءاذحلا وأ حمرلا عرتخا نمل وأ ،قئارحلا ىلع ةرطيسلا ةيفيك نأشب ةركفلا مدق
ديق ىلع ءاقبلا نم طقف ناسنإلا نكمت مل ،ةياغلل ةيكذو ةديرفو ةيئانثتسا تاعارتخا
ا ًقفو اهليكشتب اًضيأ هل تحمس لب ةحماجلا ةيلصألا ةيعيبطلا هتئيب يف ةايحلا
.اهيلع ةرطيسلا نم هتّنكم كلذكو ،هتابغرل
،ةايحلا شماه ىلع ناسنإلا ّلظ ةليوط ةرتفلف .ةوقلا هذه لثمب اًمئاد رشبلا ىلحتي مل
ملو ،هدوجو ظَحالُم ريغو ،ةيئاذغلا ةلسلسلا فصتنم يف ام ناكم يف دوجوم سنج درجم
تاشارفلا وأ تاليروغلا تاردق نم ربكأب هب ةطيحملا ةئيبلا ىلع ةرطيسلل هتاردق نكت
ناسنإلا ءاقبل لضفلا دوعيو .اهب ةطيحملا تائيبلا ىلع ةرطيسلل رحبلا ليدانق وأ
ةدراطمو ،تارشحلا دايطصاو ،تاتابنلا عمجب همايقل يساسأ لكشب ةايحلا ديق ىلع
ىوقأ تناك يتلا ةسرتفُملا تاناويحلا اهف ّ ِلخُت يتلا ثثجلا لكأو ،ةريغصلا تاناويحلا
.اهنم مئاد فوخ يف شيعي ناسنإلا ناكو ،ريثكب ناسنإلا نم
نم ريثكب رثكأ يزنابمشلا تاعومجم نيب ةدوجوملا ةينيجلا تافالتخالا نأ ملعت له
نوشيعي نيذلا رشبلا نم صخش تارايلم  7نم رثكأ نيب ةدوجوملا ةينيجلا تافالتخالا
يف اًعيمج اورثدنا رشبلا نأ ىلإ عجري اذه نأ نوثحابلا دقتعي ؟مويلا ضرألا بكوك ىلع
ةقيقحلا هذه .نيجانلا نم ليلق ددع نم اًعيمج نوردحني مويلا ملاعلا ناكس نأو ام موي
.انه نودوجوم اننأ ةزجعمل اهنإ ،عقاولا يف .نيعضاوتم نوكن نأ انيلع ضرفت
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ىلع ،تاناويحلا نم ديدعلاب ةنراقم اًدج ةشه تاقولخم رشبلا دعُي ،ةيدسجلا ةيحانلا نم
.ةشهدلل ريثم وحن
ةسيرف نوكت ّمث نمو ،ام اًعون زجعلاب مستتو ،خرصت يهو ةيراع تاناويحلا ضعب دلوُت
عيطتسي ةدالولا ثيدح لمحلا نإف ،كلذ عمو ،اهروجب رمي دق سرتفم ناويح يأل ةلهس
لماك ماع وحن ىلإ جاتحي يرشبلا لفطلا نأ نيح يف ،ةليلق تاعاس نوضغ يف يشملا
ةنيعم لعف دودرو ءاضعأو ساوح اهيدل ىرخأ تاناويح كانهو .هيمدق ىلع فوقولا درجمل
شيعيل دلوُي مل ناسنإلا نكلو .ةنيعم تائيب يف ةايحلا ديق ىلع ءاقبلا نم اهن ِّكمُت
ناسنإلا رهظأ ،هذه ةحضاولا فعضلا رهاظم لك دعب .صوصخلا هجو ىلع اهنيعب ةئيب يف
عاق ىلإ لصوو ،دمجتملا يلامشلا بطقلا ىلإ ءارضخلا يعرلا لوهس نم لقتنيل يوق هنأ
!هعون نم ديرف زاجنإ اذه !رمقلا حطس ىلإ دعصو ،طيحملا
رِّمعُيل قلطنيو ضرألا قاطن ىطختي نأ بجي ناسنإلا نأ نودقتعي سانلا ضعب نإ ىتح
نم موي يف راثدنالا نم رشبلا يمحتس اهنأ املاط ،اهتاذ دح يف ةديج ةركف يه .نوكلا
نوكألو .رشبلا رثدنا ام اذإ راع اذه نوكيسف .ضرألا بكوك لئاه كزين برض ام اذإ مايألا
ءوجلل ىعسي نأ ناسنإلل ةبسنلاب ءيشلا ضعب ركبملا نم هنأب يداقتعا مغر اذه ،ا ًقداص
دق هنأل .مألا انبكوك ىلع اياضقلا ضعبل ٍلولح داجيإ لواحن الوأ انوعدف .ىرخأ ملاوع ىلإ
سابتحالا ةرهاظ :لثم تالكشم ثودح يف بّبست دق ضرألا بكوك ىلع مكدوجو نإ لاقُي
تاعاعشإلاو ،تاطيحملا يف هنم صلختلا متي يذلا كيتسالبلاو ،تاباغلا ةلازإو ،يرارحلا
رمألا ودبي .اًبئتكم صخشلا لعجل يفكي اذه لك .يجولويبلا عونتلا عجارتو ،ةنيؤملا
!ةديج ءايشأ لعفب مايقلا نم رثكأ اًرارضأ ببسن اننأكو اًنايحأ
رشبلا نحن نكن مل اذإ ً،الاح لضفأ نوكيس بكوكلا نأ نودقتعي سانأ لباقأ ام ةداع
دجأ نكلو ،ناسنإلا يزيزع اي ،كلذ كل لوقأ نيح كجعزأ الأ لمآ .قالطإلا ىلع انه نيدوجوم
كيلإ نورظنيو ،ناسنإك كب نوقثي ال نم اننيب نم كانه نأب كل لوقأ نأل اًرطضم يسفن
ناسنإك كنأب نودقتعي مهنأل كوتقميو كوضغبي مه ةطاسبب وأ ،ءاردزابو ةينود ةرظن
هجاوأ اًمئاد تنك دقل .ءالؤه نم اًدحاو تسل يننأب لوقلا ىلإ عراسأ .بكوكلا اذه رمدت
نم ًالكش دعُي فاطملا ةياهن يف هنأل ،يرشبلا سنجلل ضغبلا اذه لثم مهف يف ةبوعص
.تاذلا ةيهارك لاكشأ
،نعمتلاو ثحبلا نم ديزملا دعب ؟يرشبلا سنجلا يف ةقثلل مادعنالا اذه يتأي نيأ نم
ةهجو نم يهو يرشبلا سنجلا نع ةنيعم ةروص مهيدل ءادلا اذهب نيباصملا نأ تفشتكا
الو ةعيبطلل داضُم سنجك يرشبلا سنجلا ىلإ نورظني مهف ،ةرملاب ةحيحص ريغ يرظن
اذه نأ دقتعأ .ةمغانتملاو ةمجسنملا ةليمجلا ةيسنامورلا ةعيبطلا هذه ىلإ ا ًقح يمتني
برقأ يف هنم صلختن نأ بجيو ،مامألا ىلإ كرحتلا ىلع اندعاسي نل جذاس لماحتو فاحجإ
.ةيادبلا تناك ثيح نم أدبن نأ ىلإ ةجاحب نحن ،ةركفلا هذه مهفلو .نكمم تقو
نم رثكأ نكت مل ةيادبلا يف .ةنس رايلم  4.5نم رثكأ لبق دوجولا زيح ىلإ ضرألا تءاج
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نأ لبق ةنس رايلم نم رثكأ رمألا قرغتسا دقو ،ءاضفلا يف حبست ةديحو رخص ةعطق
رايلم  2يلاوح رمألا قرغتسا ،كلذ دعب .لكشتلا يف بكوكلل يويحلا طيحملا أدبي
راجفنالا لالخ ،ىرخأ ةنس رايلم دعبو .ايالخلا ةددعتم تاتابنلا روطتت يكل ىرخأ ةنس
.تاناويحلا :وهو ضرألا بكوك ىلع ةايحلا لاكشأ نم اًمامت ديدج عون رهظ ،يربمكلا
روعش ناك اذام طبضلاب فرعن ال .ةنس نويلم  500لبق ةحاسلا ىلع تاناويح لوأ ترهظ
امك .تاناويحلا روهظ هاجت ،ةنس رايلم ذنم لعفلاب ةدوجوم تناك يتلا ،تاتابنلا
اهءاذغ دمتستو اًريثك كرحتت ال يهف ،مالس يف كَرْتُت نأ يف بغرت تاتابنلا ،نوملعت
.ةبرتلاو سمشلا نم
ًاليحتسم ودبي ال هنكلو ،اهيلإ ثدحتلا يننكمي ال هنأل ،تاتابنلا يأر فرعأ ال انأ ،نآلاو
نم تاناويحلا لمحتل اورطضي نأب حيرُم ريغو ا ًق ِلْقُم رمألا كلذ تدجو تاتابنلا نأ روصت
طقف سيل ،ةديمحلا قالخألاب مستت ال تناك تاناويحلا نأ اوأر مهنإ ىتح امبر .مهلوح
،هروصت نكمي ال وحن ىلع ةعيرس ةريتو يف تشاعو ساسألا يف روذج الب تناك اهنأل
مل اًضيغب اًئيش ،مايألا كلت يف اًمامت اًديدج ناك اًئيش تلعف اهنأل كلذ نم رثكأ نكلو
.تاتابنلا تلكأ تاناويحلا :نأ وهو لبق نم هنع عَمْسُي
حرملا نم ديزملا هعم لمحيل نكي مل تاناويحلا لوصو نإف ،رابتعالا يف رومألا لك ذخأ عم
ةطساوب طقف ةنوكسم ضرألا تناك امنيحو .لصاوتم روطتلاف كلذ مغرو .تاتابنلل
المُم كلذ ناك هسفن تقولا يفو ،رومألا هيلإ تراس ام بسحب اًديج كلذ ناك تاتابنلا
تاتابنلا بناجب تاناويح اهب دجوت ضرأ نم ةراثإ لقأ ناك لقألا ىلع وأ ،اًضيأ ءيشلا ضعب
تاتابن كانه نكت مل امدنع رومألا هيلع تناك ام نأشب هباشم فصو نم كيفعأ انهو(
)ربكأ لكشب المُم ناك يذلا رمألا وهو ،طقف روخص كانه تناكو ضرألا ىلع
نإف ،تاتابنلا ملاع جعزأو مدص تاناويحلا روهظ نأ امك .رشبلا رود ىلإ دوعنل ،نآلاو
.انه ىلإ كوتل تلصو دقل ،ركذت .قحب بعاتم قلخ يف اًضيأ ببست ناسنإك كلوصو
ةيتابنلا ةايحلاو ،ةرم  2000نم رثكأب رشبلا دوجو لبق كانه ةدوجوم تناك تاناويحلا
كلذ لوقأ ال يننكلو .ةرم  7000نم رثكأب رشبلا دوجو لبق انه ةدوجوم تناك ةطيسبلا
.لهذُمو شهدم كنأب دقتعأ يننأل ،عضاوتب كسفنل رظنت نأ ىلع كرابجإل
اًمامت هعون نم اًديرف اًئيش كانه نإف ،تاناويحلا نم عون ساسألا يف كنأ نم مغرلا ىلع
لقأ لبق نم ترشأ امك وه يذلا  -يدسجلا كنيوكتب اًطابترا لقأ ءيش وهو ،كصوصخب
.ايجولونكتلا مادختسال لصأتُملا كليمب اًطابترا رثكأ ءيش وهو  -هب باجعإلل ةاعدم
ركف  -هب ةطيحملا ةقطنملا لكش ليوحت يف حجني ةحداكلا تاناويحلا ضعب نأ نيح يف
وحن ىلع كلذ لعفي مل مهنم دحأ نكل  -ضيبألا لمنلا لالتو سدانقلا تويب يف ًالثم
:اهيناعم عسوأ يف ”ايجولونكتلا“ ةملك مدختسأ انأ .ناسنإك تنأ لعفت املثم يرذج
نم ملاعلا ىلع ريثأت اهل يتلا يناسنإلا ريكفتلا قرط لك ”ايجولونكتلا”ب دصقأف
،ةيدجبألا فورحلاو ،ندملاو ،قرطلا اًضيأ كلذكو ،تارايسلاو ،تاودألاو ،سبالملا  -انلوح
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.ةيلاملا ةمظنألاو تايسنجلا ةددعتم تاكرشلا ىتحو ،ةيمقرلا تاكبشلاو
نم كسفن ررحتل ةيجولونكتلا مظنلا ينبت تنك ،ناسنإك دوجولا ىلإ تئج نأ ذنم
نم كيمحي ناك كسأر قوف فقس عنصب رمألا أدب دقلو .سأبلا ةديدش ةعيبطلا ىوق
تنأ .ةكاتفلا ضارمألا جالعل ةيودألا ريوطت ىلع تقولا لاوط تلمع دقلو ،فصاوعلا
تنأ ،ءاملا يف حبست اهنأ فرعت ال يتلا ةكمسلا لثم كنكلو .كتعيبطب يجولونكت
.كل هتزجنأ ام مكو ايجولونكتلا عم قيثولا كتايح كباشت نم ليلقتلا ىلإ ليمت
نكي مل ،ناسنإلا دوجو ةيادب يف .عقوتملا رمعلا طسوتم ىلإ رظنا ،لاثملا ليبس ىلع
تالدعم عافترا ىلإ اًيئزج كلذ عجريو  30.لا نس دعب اًريثك يداعلا ناسنإلا شيعي نأ عّقوتُي
كل رفاوتو ،لوطأ ةيرمع ةرتفل تشع اذإ اًظوظحم كسفن دعت نأ يغبنيف ،لافطألا تايفو
تيأر اذإ .اًمامت يعيبط رمأ اذه ،مألا ةعيبطلا روظنم نم .لافطألا باجنإو لسانتلل تقولا
،عيبرلا لصف يف ةريغصلا طبلا خارف نم ةرشع نم رثكأ هبناجب حبسي طبلا نم اًجوز
نيتنثا ىوس فيصلا ةياهن لولحب ةريغصلا خارفلا نم قبتي مل اذإ ئجافُت الأ بجيف
.ظحلا مهفلاح ول ةثالث امبر وأ ،طقف
اونوكيل اوروطت روهزلاو لحنلا نإف ةقيرطلا سفنبو ،انم اًءزج ايجولونكتلا دعُت
روهزلا دعاسي هنإف ،قيحرلا عمجي لحنلا نأ امكف .مهضعب ىلع نيدمتعمو نيطبارتم
سكعلاو ،ايجولونكتلا ىلع نودمتعي رشبلا .حاقللا بوبح رشن لالخ نم رثاكتلا ىلع
ماهسإ نم هل اي .اهخسنو اهجاتنا داعُيو رشتنت يكل انل ةجاحب ايجولونكتلاف .اًضيأ
لك يف ةرشتنُم ايجولونكتلا تحبصأ دقل !ناسنإلا اهيأ رامضملا اذه يف هتققح ريبك
ةايحلا لاكشأ عيمج ر ِّيغُت ةديدج تايعضوو ةديدج تائيب تقلخ دقلو ،انبكوك ىلع ناكم
يذلا ةيلعافتلا تايجولونكتلل يئيبلاو يجولونكتلا طيحملا .ضرألا بكوك ىلع
.لبق نم دجاوتملا يويحلا طيحملا سأر ىلع حبصيل روطت دق ناسنإك كلوص دعب روطت
امبرو لب ،لداعُيو هب ةناهتسالا نكمي ال ضرألا بكوك ىلع ةايحلا لكش ىلع هريثأت
.ةنس نويلم  500لبق تاناويحلا روهظ ،قوفي
تايوتسملا ىلع اًمئاد ينبت ةعيبطلاف .اًيدايتعا ًالمع اذه لك دعُي ،روطتلا روظنم نم
كاردإلاو ،ءايميكلا ملع دعاوق ىلع ينبي ءايحألا ملعف :ديقعتلا نم لعفلاب ةمئاقلا
هنإ ،تنأ كرظن ةهجو نم نكلو .كاردإلا ىلع ينبي باسحلاو ،ءايحألا ملع دعاوق ىلع ينبي
يندجتو ،اًمامت ةديدج ةيروطت ةلحرم هدوجو راثأ رخآ عون يف ركفأ نأ ديرأ ال .يئانثتسا رمأ
نوبركلاو تانيجلاو ) (DNAيوونلا ضمحلا تابكرم ىلع ينبم روطت ىلإ ةراشإلا نم برهأ
دقف ،يزوبيارلا يوونلا ضمحلا نم روطت يوونلا ضمحلا نأ امكف .نينسلا تارايلم ربع
.نوكيلسلا قئاقر لثم ةديدج داوم يف يثارو ريغ روطت ىلإ ،ةحجان ةزفق يف ،كلاعفأ تدأ
كدوجو لّوح دقل .ةليلقلاب تسيل جئاتنلا نإف ،اًيعاو ًالمع نكي مل اذه نأ نم مغرلا ىلع
نييالمل اًسوملمو اًحضاو ريثأتلا اذه اهعم لظي فوس ةروصبو ،يرذج وحن ىلع ضرألا هجو
،كلذ كردُت ام ًاليلق كنأ ودبي ،نآلا ىتح نكلو ،ناسنإك تعنص ام وه اذه .ةمداقلا نينسلا

رشبلا لك ىلإ

ةلاسر#

.ههاجت حضاو فقوم ذاختا ىلع اًرداق نكت مل كنأ كلذ نم لقألاو
يرشبلا سنجلا نأ يفكيف ،ةطيسب ةمهم درجم نوكي نأ نم دعبأ اذه نأ نآلا مهفأ انأ
لك ،دارفألا تارايلمب جعي طيلخ هنكلو درفنم لكشب ركفت ناسنإك كدحو تنأ سيل
يجولويب لكشب نيدعُم اوسيل مه نيذلاو ،ةصاخلا هتابغرو هتاجايتحاو هراكفأ هل مهنم
رثكألا ةيضقلا اهنأ ىرأ يننإف ،كلذ عمو ،قاطنلا عساو يممأ دحاو ىوتسمب ريكفتلل
مكل بتكأ ببسلا اذهلو .قرط قرتفم يف فقن رشبك نحنف .نهارلا تقولا يف اًحاحلإ
.هذه يتلاسر
ناسنإك مهعبتت دق قيرطلا ىلع نيلمتحم نيراسم ىرأ ،لبقتسملاب قلعتي اميف
أدبنلو .سوباكلا راسملاو ملحلا راسملا :ايجولونكتلا عم ةكرتشم روطت ةقالع لظ يف
لحنلا نيب كلذ ناك ءاوس  -ةكرتشم روطت ةقالع لك .سوباكلا راسملا نع ثيدحلاب
ةقالع حبصت نأب اًرطاخم اهتايط يف لمحت  -ايجولونكتلاو رشبلا نيب وأ روهزلاو
حور ىلإ رقتفت ،ةيلفاكتلا تاقالعلا نم ضيقنلا ىلع ،ةيليفطلا تاقالعلا .ةيليفط
قاوقولا رئاطو ةيطيرشلا ةدودلاو قَلَعلا ةدود نم لك .لثملاب ةلماعملا أدبمو لدابتلا
.طقف نوذخأي مهف ،مهفيضتسي يذلا طيسولا فيضملل لباقملا يف اًئيش نوطعي ال
مغرلا ىلع ؟ةلثمألا هذه ام دح ىلإ هبشي ايجولونكتلا هاجت هب رعشن يذلا رتوتلا له
،انتاردق نم ديزتو انمدخت اهنأل ،ديعب نمز ذنم ايجولونكتلا مدختسن اننأ ةقيقح نم
،ايجولونكتلل مدخل اولوحتي نأب رمألا مهب يهتني نأ رطخ مويلا نوهجاوي رشبلا نأ الإ
ىلع فويض درجم اوحبصي نأبو ،ةياغلا مه اونوكي نأ نم الدب ةليسو درجم اوحبصي نأبو
.ةيئاودلا تاعانصلا لاجم يف ثدحي ام كلذ ىلع ًالثم برضن نأ نكميو .ايجولونكتلا
ةيودألا تاكرش لواحت امدنع نكلو ،ةايحلل ةذقنُم ايجولونكت ءاودلا نإ هيف كش ال امم
يئاصحإلا طسوتملا نع فرحني صخش لك عانقإ لالخ نم اهب ةصاخلا ومنلا تالدعم ةدايز
امع لءاستن نأ انيلع ذئدنعف ،بسانملا ءاودلا ىلإ جاتحيو بارطضا هيدل نأب ةقيرط يأب
يف مهسألا ةلمحو ةعانصلا تاجايتحا ةيبلت درجمل مأ ةيناسنإلل ا ًقح نولمعي اوناك اذإ
.تاكرشلا
يتلا كلتو رشبك انتايح لِّهسُت يتلا تايجولونكتلا نيب دحلا طبضلاب وه نيأ
لوحتت نأ وه بعرُملا حبشلا ؟اهب عتمتن يتلا ةيرطفلا تاناكمإلا نم انمرحتو انرصاحت
نئاكلا هيلإ جاتحي يلسانت وضع نم رثكأ ءيش ال ىلإ فاطملا ةياهن يف ،ناسنإك ،تنأ
لاكشأ نمض ةفلغم ةايح لاكشأ .رشتنيو رثاكتي يكل مخضلا مجحلا وذ يجولونكتلا
ر ِّكف ،لاثملا ليبس ىلع :ةعيبطلا يف ام ناكم يف اهيلع روثعلا نكمي اهنم ربكأ
حبصنس له .انماسجأ لخاد ةديفملا ماهملا نم ديدعلا يدؤت يتلا ةيوعملا ارولفلا يف
هذه دنع ؟رثكأ سيل يجولونكتلا شحولا نطب يف تابوركيم درجم لجاعلا بيرقلا يف
سيل اذهو .ةليسو درجم حبصيس امنإو ةياغلا وه حبصي نل يرشبلا سنجلا نإف ،ةطقنلا
.ةيرشبلا قيرف ءاضعأ دحأ انأو ،صخش يننأل ،يل ةبسنلاب ببحم ءيشب

رشبلا لك ىلإ

ةلاسر#

.ملحلا راسملا ىلإ لقتننلف نآلاو
دح يف ةيلمع اهنكلو ،ةياهن ةطقن سيل ناسنإ كنوك نأ كردتو ظقيتست نأ وه ملحلا
نحن انريغت فاطملا ةياهن يف يهف ،انتئيب طقف ر ِّيغُت ال ايجولونكتلا نإو .اهتاذ
اذام .ىضم تقو يأ نم ةيناسنإ رثكأ نوكت نأ كل حمست فوس ةمداقلا تاريغتلا .انسفنأ
اهب عتمتن يتلا ةيناسنإلا تافصلا لضفأ معدو ةدايزل ايجولونكتلا انمدختسا ول
؟انفعض طاقن ةهجاوم يف انسفنأ معدل كلذكو ،رشبك
مدعل ”،ةيناسنإلا ايجولونكتلا“ ايجولونكتلا نم عونلا اذه ىلع قلطن نأ اننكميو
ناسنإلا تاجايتحا ذخأت فوس ةيناسنإلا ايجولونكتلا نإ .كلذ نم لضفأ حلطصم دوجو
ريغ اندوجو لعجت نأ نم الدب انتوق طاقن رهظُت نأ اهنكميف .اهنم قلطنت قالطنا ةطقنك
انزئارغل ةمهفتم نوكت نأو .اهرود نم دحت نأ نم الدب انساوح عسوت نأ اهنأش نمف .يرورض
مدخت نل ةيناسنإلا ايجولونكتلا .ةيعيبط اهنوكب رعشن نأ اهب ّيرحو .اهعم ةمئاوتمو
سيلو اًريخأو .ءاعمج ةيناسنإلا مدخت نأ اهب ّيرح ءيش لك لبقو ًالوأ نكلو ،طقف دارفألا
.انسفنأ نع رشبك انيدل يتلا مالحألا ققحت نأ اهب ّيرح ،اًرخآ
حطس ىلع شيعلا ؟رويطلا لثم ءامسلا يف قيلحتلا ؟تنأ هب ملحت يذلا وه ام ،نذإو
؟مهبحت نم عم رطاختلا ؟رانوسلا قيرط نع لصاوتلا ؟نيفالدلا لثم ةحابسلا ؟رمقلا
ةساحلا يف لاحلا وه امك ،نيرخآلا رعاشمب ساسحإلا ؟قارعألاو سانجألا نيب ةاواسملا
؟لوطأ ةرتفل شيعلا ديرت له ؟كتلئاع ومن عم يزاوتلاب اًيئاقلت ربكي لزنم ؟ةسداسلا
.دبألل شيعت نأ ديرت امبر
كتلوفط مايأ نكلو ،اًيبسن ردقلا ليئض نئاك موي تاذ تنك دقل :ناسنإلا اهيأ ،عمسا
لحو نع اًديعب عرعرتتل كسفن تجرخأ راكتبالا ىلع كتردقو كعادبإ لضفبف .تّلو دق
ةيلمعلا هذه .ضرألا هجو ري ِّغُت تنأو ،روطتلل اًز ّ ِفحُم الماع تحبصأ دقل .يعرلا لوهس
هنم تئج يذلا يويحلا طيحملا نيب ةيلصفم ةقلح ةباثمب دعُت تنأف .ةلمتكُم تسيل
كلبقتسم يف طقف رثؤت ال كتايكولس .كلوصو دعب أشن يذلا يجولونكتلا طيحملاو
يتلا ىرخألا عاونألا عيمج لبقتسم يفو هرسأب بكوكلا لبقتسم يف لب ،كدحو
.ةريغص ةيلوؤسم تسيل هذهو .هيلع شيعت
يف لظت نأ كيلع يغبني ناكف ،ةيلوؤسملا هذه لمحتل زهاج ريغ كنأب دقتعت تنك اذإ
موي ذنم اًيجولونكت تنك تنأف .هيلع تل ِبُج يذلا كتايح طمن سيل اذه نكلو .كفهك
تقولا يف اهثودح ليحتسمو ةموهفم ريغ ةعيبطلا ىلإ ةدوعلا يف ةبغرلا .كتدالو
راكنإ نم اًعون دعُت اهنكلو ،لوهجملا ةهجاوم يف نبجلا نم اًعون طقف تسيل يهو .هسفن
لبقتسم يف ريكفتلا نود نم ةيناسنإلا لبقتسم ليخت اننكمي ال .كتيناسنإ
ىلإ وتلل تلصو تنك ول ىتح  -اًمُدُق يضمتو مامألا ىلإ كرحتت نأ بجي .ايجولونكتلا
.ةيناسنإلل ةيتاذلا ةروصلا يه ايجولونكتلا .ربكتل تقولا ناح نكلو ،قهارُم تنأ .انه

رشبلا لك ىلإ
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نأ نكمي اًينف ًالمع اهنم لعجن انعد .يداملا ملاعلا يف ناسنإلا ةعاربل ديسجت يهف
قيرطلا مسرنلو ،ةيعيبط رثكأ ملاع ءانبل ايجولونكتلا مدختسن انعد ؟هب رخفن
اذهلو ىرخألا عاونألا عيمج لجأ نم نكلو ةيناسنإلا لجأ نم طقف لمعي ال لبقتسم ىلإ
.هرسأب نوكلل فاطملا ةياهن يفو ،بكوكلا
ديق ىلع ءاوس  -مكنم دحاو لك وعدأ نأ دوأ .اًئيش لعفت نأ كنم بلطأ نأ دوأ ،ماتخلا يفو
ىلع اًطيسب ًالؤس حرطي نأ ىلإ  -رخآ ناكم يأ يف وأ ضرألا ىلع ءاوس ،دعب دلوُي مل وأ ةايحلا
يجولونكتلا روطتلا اذه ديزُيس له :هتايح يف رهظي يجولونكت روطت لك نأشب هسفن
؟يتيناسنإ نم
ىلع باوجلا نوكيس ام ةداعف .ال وأ معن امإو ،اًدوسأ وأ اًضيبأ امإ نوكي نل ةداع باوجلاو
بجوتيسو ،نيرخآ صاخشأ عم اًنايحأ فلتخت فوسو .ال 40%و معن  60%ـب لاثملا ليبس
.ديج رمأ اذه نكلو .قافتا ىلإ لصوتلا نم اونكمتت نأ لبق رمألا اوشقانت نأ مكيلع
مكنأب فرعأ انأف ،هتيناسنإ معدي يذلا ايجولونكتلا عون اًمئاد انم دحاو لك راتخا اذإف
فيك فرعي دحأ ال .دعب حضتي مل اذهف ،ىرن نأ ىقبي ؟كلذ فيك .مارُي ام ىلع نونوكتس
،رشب كانه ناك اذإو ،رشب كانه نوكيس ناك اذإ ام ىتح وأ ،ماع نويلم دعب رشبلا نوكيس
ضمحلا ةجمرب ةداعإ ؟رشبلا عرز لبقنس له .رشبك مهيلع فرعتلا اننكمي ناك اذإ ام
ال ؟ةحنجأ انل تبنت نأ ؟يرطاختلا لصاوتلا ؟انتغمدأ مجح ةفعاضم ؟انب صاخلا يوونلا
نييالم ربع ةيناسنإلا لثم اًئيش كانه لظي نأ وه يلمأ نكل .فرعأ نأ يننكمي الو فرعأ
.رشب كانه نوكيس ،ةيناسنإ كانه نأ املاط هنأل.نينسلا
بحلاو ةداعسلا مكل ىنمتأ ،لامكلاب ةم ِّستُملا ريغو ةعضاوتملا يتيناسنإ ميمص نم
ديزملا اًدعاصف نآلا نم مكلالخ نم دلوُي نأ بقرت عمو .ةايحلا يف ةريثمو ةليوط ةلحرو
،رشبلا نم تارايلملا نم
،قيفوتلاو ريخلا لك مكل ىنمتأ

Koert van Mensvoort،
كتوخإل اهررمُت نأ ىجرُي ،ةلاسرلا هذه ةءارق دعب :لاقملا اذه أرقي دق درف لكل ةظحالُم
ديعتو اهمجرتُتو اهخسنت نأ كنكميف ،ديزملا لعف تدرأ اذإو .اهوأرقيل ةيناسنإلا يف
.انم دحاو لك يه ةيناسنإلا .اهع ِّزَوُتو ،اهتعابط

