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ةصٍ أًٌ اًرصُِ اًرصٍٙ
ُؿِ)ِٙ
ٍ أَزْ َ
(لََٗرِّةىَ ًَ َْصْأًَََُّْٖ ْ
أشاجذجي اًكرام يف اًساَؿاة هاملؤشصاة اًؿٌُٙة أُْ٘ا كْحٍ ..
اًصالم ؾٌٙكٍ هرصُة أًٌ هةركاجٔ
اشحشؿاراى ةاملصئًٗٙة يف صُي اًرشاًة اًؿٌُٙة ،أرزٗ أن جكٗن
ٕذٓ اًكٌُاة  -هإن ظاًث أه جعاهًث َٗ -ضؽ جأَي هجمٍٖ َِ
شؿادجكٍ ،الشُٙا هأّٖا َِ ضدى َشاؾركٍ ،هَِ ضٗى َتادئكٍ ،ةي
ٕي َْكٍ هإًٙكٍ ،هًٗ أردجٍ ًكحتحٍ َا ٕٗ أضدق هأصن يف اًسٕٗر،
هأكُي هأزُي يف املؼٖر؛ لٌطَدَهْحٍ هًطُدِّهحٍ.
أشاجذجي اًكرام :أكحب ّذُ اهكوًاة قأٍا أطهر ةاهضصرة ىلع يا آؿ إهِٕ
قؽم كذٕر يٌ اهسايهاة قاملؤشصاة اههوًٕة  -صكٓيٕة قأّوٕة  -ىلع
يصحٓى اههاهى اإلشاليي ،صٕخ جَٓنث فْٕا يلاّر اهؾهف قاهخون ،قجكاهتث
نوْٕا أشتاب اهلػٓر قاهفظن ،يا ةٌٕ اٍضػار ىلع اهذاة قندـ اّحًاـ
ةاهحفٓراة قاملصحسداة ،أق اٍضصار يف أداء املًْاة قٍزقؿ نٌ يػاؼ اهسٓدة
يف املخرزاة ،قأشٓأ يٌ ّذا قذاؾ  0اٍكصار يف اهلٕى ،قٍكٓص نٌ جضلٕق
األّداؼ ،صحى غار أداء ةهؼ جوم املؤشصاة يهر ِكالل الٍفالؽ كذٕر يٌ
ال هحفهٕن كذٕر يٌ اهفاكاة اهذَّٕة!
اهلدراة اههوًٕة ،قيهف ل
هةْاءى ىلع ذًى؛ لٌصث َخاظتاى ةٖذا أهًئى املاد٘ ِٙاهذٌٔ هى
ٔػٍٓٓا طرؼ اههوى ،قهى ٔضفلٓا كرايحِ؛ صٕخ زهوٓا يٌ اهسايهاة
قاملؤشصاة اههوًٕة شٓكال ههرض املتادئ قةٕم اهلٕى ،قشفرةل ألكن املٓائد قةوم
اهُّولى؛ فػرفٓا اهظْاداة ققزنٓا األهلاب اههوًٕة هكن يٌ ّبَّ قدبَّ ،قىلع
صصب اههرض قاهفوب ،قةدقف أك انحتار هولدراة اههوًٕة أق جلدٔر هوًدارؾ
اهذَّٕة.
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هًصث َؿّْٙاى ةُؿاجتة أهًئى املحعمٌ ِٙاهذٌٔ ٔضتٓف أف ُٔضًَدقا
ةً ا هى ٔفهوٓا ،قكَٓا أٍْى ةًسرد اهحٓغن إهى صًن األهلاب اههوًٕة ،فإٍْى
شٕصتضٓف ةْا يف ٍْر املَاغب قاملغاٍى ،قٔضولٓف ىلع يحَْا يف شًاء
اهٓزاّاة قفؾاء املكارـ؛ فحصولٓا أشٓار اهدراشاة اههوًٕة ،قاكحضًٓا شاصاجْا
األكادًٕٔة قشوكٓا يف جضلٕق ذهم شتالل يهٓزَّة؛ يذن اهصفٓ ىلع زْٓد
اٖخرٌٔ ،أق ةدفم املاؿ هوًص َحأْزَرٌٔ قاملحازرٌٔ ،أق ةصوفاف يَاغتْى
اهٓكٕفٕة أق ةحأدٕر قزاّاجْى قنالكاجْى االزحًانٕة ،إهى غٕر ذهم يٌ شُتن
اهحغرٔر ققشائن اهحزقٔر ،قكد ٔصاندّى فْٕا قٔظسهْى نوْٕا ةهؼ اهؾهفاء
قاهدخالء ىلع اهصاصة األكادًٕٔة  -يٌ اهذٌٔ ّى ىلع طاكوحْى  -؛ صحى
ٔحضػوٓا ىلع جوم األهلاب اههوًٕة ،ةدقف أف ٔدخوٓا يٌ األةٓاب اهضلٕلٕة
أق ٔحًكَٓا يٌ املصٓغاة اهلإٍٍٓة ! ،قيٌ أنسب قأغرب األيٓر أف ةهؾْى إذا
جضػوٓا ىلع جوم األهلاب  -رغى يهرفحْى ةضلٕلة جٓغوْى إهْٕا  -غاصٓا ةْا
يف كن ٍادٍ قغرخٓا ةْا يف كن قا ٍد  ،ةن يَْى يٌ ٔضدت هذهم ؽسٕسال يف
اهػضافة ،قنسٕسال يف اإلنالـ؛ كَال يَْى أف فهوْى ذهم شٕهٓض اهَلع،
قٔحدارؾ اهلػٓر ،قأٍِ شٕسهوْى يٌ ذقك املاؿ املسًٓع أق شٕرفهْى إهى
يػاؼ ذقك اهلٓؿ املصًٓع قاهرأك املحتٓع!
كذًى ًصث َٖحُاى ةُخاظتة أهًئى اًساَدِ٘ اهذٌٔ زهوٓا يٌ
األهلاب اههوًٕة غأة ،قجٓكفٓا  -ةهد اهضػٓؿ نوْٕا قاهحٓغن إهْٕا  -نٌ أك
إؽافة نوًٕة أق زٔادة نًوٕة؛ فال إنداد هتضٓت ،قال كراءة هكحب ،قال جدرٔس
ههوى ،قال يظاركة يف ٍدقاة قال صؾٓر يف يؤجًراة ،قإًٍا اكحفٓا ةوػق جوم
األهلاب ىلع أشًائْى قاالهحػاؽ ةْا؛ هوحٓكف ةْا قاههٕض يَْا ،أق اهحسًن ةْا
ىلع طاطاة اهلَٓاة قغفضاة اهحٓاغن ،أق االشحهراض ةْا نَد صؾٓر
االزحًاناة قاملضافن.
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هشتب اإلؾراض ؾِ َخاظتة األضْاف اًذالدة املذكٗرة ٕٗ ،أٍّٖ
أشُٖٗا يف صطٗل جٌى اًصٌتٙاة -إ٘ساداى هإؾداداى هإَداداى:-
لأضضاب اًطْك األهل :أشًْٓا يف إٔسادّا قغَانحْا؛ صٕخ أغاةٓا األياٍة
اههوًٕة ةًلْحن ،قذهم ةكصر ّٕتة اههوى ،قّحم طرفِ ،قإّدار كرايحِ يٌ أزن
اهٓغٓؿ اهصرٔم إهى األركاـ اهخٕاهٕة يف االشحذًاراة املاهٕة  -ال ةارؾ اهوِ هْى
فْٕا ،قال أةلى هْى يَْا نَٕا قال أدرلا  ،-هأضضاب اًطْك اًذاّي :أشًْٓا يف
إندادّا قجرقٔسْا؛ ألٍْى يٌ أكذر أدقاجْا قإيهاجْا ،قهْى أدر يف جٓشهحْا
قاشحًرارّا ،هأضضاب اًطْك اًذاًخ :أشًْٓا يف إيدادّا قجصٓٔلْا؛ صٕخ
أصسًٓا نٌ يٓاغوة اهصٕر يف يحاةهة املصحسداة قيٓاكتة اهحفٓراة،
أق جَازهٓا نٌ يراكزّى اههوًٕة ،أق ٍزهٓا يٌ يٓاكهْى األكادًٕٔة؛ فساء آخرقف -
أكذرّى يٌ أغضاب اهػَف اهذاٍي  -فأخذقا املراكز قاصحوٓا املٓاكم ةًصٓغ
صػٓهْى ىلع جوم األهلاب اههوًٕة  -اهحي هٕس ألكذرّى يٌ يؾًٍْٓا صق قال
ٍػٕب  ،-قهى ٔكٌ يف إؽافة ةهؾْى إهى اهسايهاة أك إؽافاة ،قهٕث األير كاف
يلػٓرا ىلع ذهم! ،ةن كايٓا ةًْاـ اهحدرٔس ىلع غٕر فْى قةػٕرة ،قةًْاـ
اإلطراؼ ةدقف أياٍة نوًٕة يم ندـ يراناة هولٓاند املَْسٕة؛ فضػن ةذهم
خفؼ ملصحٓى اهدراشاة قاهتضخ اههوًي ،قهألشف اهظدٔد أٍْى كد اشحًرقا
نن ّذا األداء نظراة اهصٌَٕ؛ صحى جٓشم ؽررّى يف املؤشصاة اههوًٕة،
قاٍحلن يَْا إهى يؤشصاة صكٓيٕة قأّوٕة ،قأشٓأ يٌ ّذا قذاؾ  0أف ةهؼ
اهدكاجرة كد ٔضػوٓف ىلع جركٕاة  -ةاهصفٓ ىلع زْٓد اٖخرٌٔ -؛ فٕحًوكْى
اههسب ،قٔصكَْى اهغرقر صحى ٔلَٓا أف يا ٔولٍِٓ ىلع اهفالب يٌ اهدرقس
قيا ٔلٓهٍِٓ هْى يٌ اٖراء ،أق يا ٔكحتٍِٓ يٌ األفكار ،كن ذهم يف يػاؼ
اهضلائق اههوًٕة قاملصوًاة اهلفهٕة ،اهحي ال ٔضق هوفالب قال هغٕرّى
االشحفصار نَْا ةَوَِْ نٌ ٍلدّا أق االنحراض نوْٕا ،قيا أغدؽ كٓؿ اهظانر يف
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قغف صاؿ كن يغرقر ةولب دكحٓر أق ةرقفصٓر  -يم ندـ اهحضػٕن اههوًي
قاالرجلاء املهريف 0-
٘زٕدُّي يف أرض أّدًــــــــس
َُا ِّ

أشُاء َؿحضد لٖٙا هَؿحــُـــــــــد

أًواب ٌَُكة يف فٙر َٗضؿـٖــــــا

كاًٖر ٘ضكي اّحماخا ضًٗة األشـــــد!

لإًى أًٌ ّشكٗ َِ جسرؤ اًقتي هجُّٖٙب اًذكي ،هإًى أًٌ ّشكٗ
َِ إهدام اًدؾي هإصسام اًخمي! ،هةٖذا اًحٗضٙش ؾِ األضْاف اًذالدة
٘ؼٖر هزٔ ؾدم هطد َخاظتحٍٖ؛ ألٍّٖ إَا َِ ضْاع جٌى اًصٌتٙاة
هأدهاجٖا؛ لال ٘رجسى ٍَْٖ إحداء ،هال ٘ؤَي ٍَْٖ ارؾٗاء:
ؾذْل َِ ال َ٘رْؾَـــــــِٗو
ِ اًتٌََِّٙة َ
هَِ َ

ٍ
ؾَِ زٌَِْٖٔ هخعابُ َِ ال ٘مٖـــــــ ِ

هإَا أٍّٖ ؾاززهن ؾِ جداركٖا:
هال جرث اًصُاصة َِ ةخٙـــــــــــي

لُــا يف اًْــار ًٌؼُــــآن َــــــاء

كًا أٍِ هٕس يٌ اهؾرقرك -يف ّذا اهصٕاؽ  -يخاـتة أقهئم اهػفٓة
اهذٌٔ أشًْٓا يف اهتَاء اههوًي األكادًٔي ةاألداء املفوٓب صحى أقغوُٓ إهى
املصحٓى املرغٓب ،قرغى كذرة يا هلُٓ يٌ إكراّاة قانحراؽاة  -إغٓاء قإغراء-؛
فلد كاةوٓا ذهم ةتذؿ كن يا هدْٔى يٌ كدراة ،قاهحؾضٕة ةكن يا يهْى يٌ
إيكإٍاة يٌ أزن االشحًرار ىلع ذهم األداء قاهذتاة يف ذهم املصحٓى؛
فٕكفْٕىَّ -ا  -ةذؿ اهدناء هْى ،قاهحوٓٔش ٍضّٓى ةحضٕة اإلزالؿ قاإلكتار!
إُّا أخاظب هأشحٖدف ،ةي هأشحؿعك أهًئى اًْختة َِ
األكادُ٘ ِٙٙاهذٌٔ ٔصهٓف قٔحظٓفٓف هإلجلاف ،قهْى يٌ املؤّالة يا
ٔؤّوْى إهى ذهم ،قيٌ اهلدراة يا ًٔكَْى يٌ ذهم ،قّى  -رغى طدة األزياة
قطضة اإليكإٍاة  -داةحٓف ىلع يتادئْى؛ ٔفٓقف ًّٓيْى اههاجٕة ةًًْْى
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اههاهٕة ،قٔفًرقف آاليْى ةآياهْى ،قيا زاهٓا ىلع خٕر كذٕر قزْد قفٕر ،قّى يم
يرقر اهزيٌ يف غاهب أصٓاهْى ٔ -حَلوٓف يٌ صصٌ إهى أصصٌ ،غٕر أٍْى يف
ةهؼ األصٓاؿ جلم يَْى أخفاء جضٓؿ دقف قغٓؿ أنًاهْى األكادًٕٔة إهى
يػاؼ األداء املفوٓب قاملصحٓى املرغٓب ،قال أكػد ةحوم األخفاء يا زتوث
نوِٕ اهَفس اهتظرٔة يٌ ٍلع قؽهف – يْا أقجٕث يٌ اههوى أق ارجلث يف
يهارث املهرفة  ،-قإًٍا أكػد ةْا يا كاف قكٓنِ إيا ملاٍم نوًي -كػٓرلا
قجلػٕرلا  ،-قإيا هدافم يادك  -جرغٕتلا قجرّٕتلا  ،-قال شًٕا ةهؼ جوم األخفاء
اهحي جحرجب نوْٕا  -يف اهضاؿ أق املآؿ  -يفاشد نلًٕة قأؽرار فادصة؛ فوزـ
جَتْْٕى ةخفٓرة ذهم كي ٔصحظهرقا قٔصحضؾرقا إًّٔة قصحًٕة جداركْا؛
صحى جضلق أنًاهْى األكادًٕٔة أّدافْا قجفؾي إهى أصصٌ يآالجْا قأصًد
نٓاكتْا.
هال شى ةأن األخعاء ٘حماهة ضررٕا َِ َرصٌة إًى أخرى ،قٔخحوف
خفرّا يٌ يساؿ إهى آخر ،قأنلًْا خفرلا جوم األخفاء اهٓاكهة يف يساؿ
اهدراشاة اههوٕا  -يٌ دةوٓـ قيازصحٕر قدكحٓراُ -؛ إذ اهدراشاة اههوٕا ّي أكٓى
دهٕن قأنلى ةرّاف ىلع قغٓؿ اهسايهة أق املؤشصة اههوًٕة إهى يػاؼ
اهسايهاة قاملؤشصاة اههوًٕة اهَاؽسة ذاة اهرشائن اههاملٕة املحًٕزة ،قّذا
املساؿ كًا ّٓ يػدر فخر هألكادًٌٕٕٔ قيتهخ جفاؤؿ هْى يف اهضاؿ ،فإٍِ
صاكى هْى أق نوْٕى يف املآؿ؛ فإذا هى ْٔحًٓا ةِ – جأغٕالل قجفػٕالل -
قٔضصَُٓ ىلع يصحٓى املتَى قاملهَى؛ فصٕضكى نوْٕى ةإخفاكاة
قٔضًوْى يصئٓهٕاة  -شًهةل يف اهدٍٕا قجتهةل يف األخرى  -كٓف اهغاهب يٌ
رقاد اهدراشاة اههوٕا  -يف اهضاؽر قاملصحلتن ّ -ى اهذٌٔ شٕٓزْٓف األزٕاؿ
يف األية ،قّى اهذٌٔ شٕحٓهٓف املَاغب اههاية قاهٓكائف املًْة يف اهدقهة،
قإذا هى ٔكٍٓٓا يف نوًْى قنًوْى ةاألداء املفوٓب قاملصحٓى املرغٓب جرجتث
ىلع ذهم آفاة نوًٕة يفزنة يحَاشوة ،قأخفاء نًوٕة فادصة يحصوصوة!
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قةَاءل ىلع إًّٔة ّذا املساؿ ،قخفٓرة أدرُ قجأدٕرُ كاف الةد يٌ اههَأة
ةِ قجضػَِٕ يٌ أك خون أق كػٓر ،قإشْايال يف ذهم أردة اهحَتِٕ  -هَفصي
قهسًٕم األشاجذة اهكراـ  -يٌ خفر قؽرر دغراة قشوتٕاة غارة كاّرةل يف
يساؿ اهدراشاة اههوٕا ىلع يصحٓى اههاهى اإلشاليي ،قاهكذٕر اهغاهب يٌ
املَحصتٌٕ إهى اهسايهاة قاملؤشصاة اههوًٕة ٔلهٓف فْٕا -يم جفاقة يف
ٍصتة اهٓكٓع قٍٓنِ  ،-قهٓ اشحذَٕث أصدال يٌ اهٓكٓع يف أك ٍٓع يٌ ذهم فوٌ
أكٓف أٍا املصحذَى ،قجوم اهذغراة كد أصددث خدقطاة قٍحٓءاة يظَٕة يف
قازْة اهػرج األكادًٔي ،قإف هى ٔحى جداركْا ةاهحريٕى قاملصش؛ جضٓهث يف
املصحلتن اهلرٔب إهى جظللاة يخٕفة قجػدناة يفزنة!
هةُا أن ًكي َوام َواالى ،هكّٗي أخاظب ّختة أكادُ٘ٙة جقْي
يف َواٍَٖ اإلشارة ؾِ اًؿتارة ،ه٘كمي يف صوٍٖ اًحٌُٙش ؾِ
اًحطر٘ش؛ لٌصث َضحازاى إًى اشحؿراض جٌى اًذقراة هاًصٌتٙاة هال
اًحمطٙي يف ذًى  -الشُٙا هٕي هد ضارة َؿٌَٗة ،ةي َضصٗشة
ٌَُٗشة  -هإُّا شأهحطر يف ةٙان اًضال ىلع شتٙي اإلزُال ،هصصب
َا أشار إً ٔٙؾْٗان املوال َِ ،اشحشؿار ًٌُصئًٗٙة ىلع شتٙي
االؾحدال؛ كٗن اإللراط يف املذاًٙة هاًحمر٘ط يف املصئًٗٙة ُٕا
َطدر األخعاء هَرزؽ كي شٌتٙة ،هأن َتدأ اًحٗشط هاالؾحدال ٕٗ َْتؽ
جضطٙي اًطٗاب هَطمى جطمٙحٔ ،هَشمى جضط ،ْٔٙهةْاءى ىلع ذًى
ُ٘كِ جٗػٙك ٕذا املتدأ يف شد جٌى اًذقراة ،هَؿاًسة جٌى
اًْحٗءاة هزتر جٌى اًخدهشاة؛ ةٗضؽ َؿاًٍ َْٖسٙة هضٗى إرشاد٘ة
َِ شأن األخذ ةٖا هاًصٙر ىلع ٕدإا أن ٘حٍ اًوضاء ىلع كي جٌى
اًصٌتٙاة ،أه ٘حٍ اًضد َْٖا إًى أهي ّصتة هأدّى َصحٗى ،هذًى
صصب اًحٗضٙماة اٚجٙة:
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 اهضرص ىلع كٕاـ ٍلاـ اهلتٓؿ قاهحصسٕن يف ةراير اهدراشاة اههوٕا
ىلع أشس نوًٕة ،قيهإٔر يٓؽٓنٕة ،ال يساؿ فِٕ مللاشاة قجٓغٕفاة
اهٓالءاة قاالٍحًاءاة اهؾٕلة ،قأف ٔكٓف خاهٕلا يٌ جأدٕر اهٓشاـاة قأدر اههالكاة،
ةهٕدال نٌ اهحهلٕداة اإلدارٔة قكذرة اهستأاة املاهٕة إال يا اكحؾحِ ؽرقرة أكٕدة
أق دنث إهِٕ صازة طدٔدة كن ذهم هٕكٓف غاهب امللتٓهٌٕ يف اهدراشاة اههوٕا
يٌ غفٓة اهتاصذٌٕ األذكٕاء  -قإف كن صلْى يٌ املادة أق اٍهديث كدرجْى
ىلع اهٓشاـة  -يم يراناة جَاشب ندد امللتٓهٌٕ يم اهلٓة االشحٕهاةٕة يف
اهحدرٔس قاإلطراؼ؛ هٕحًكٌ األشاجذة يٌ جكٌٓٔ اهتاصذٌٕ ىلع أنًق جأغٕن
قأدؽ جفػٕن يم كًاؿ نفاء قصصٌ أداء؛ فٕلْر أدر ذهم  -شرٔهلا  -ةتضٓت
نوًٕة ذاة إؽافاة ٍٓنٕة ،قكصب يْاراة ناهٕة اهسٓدة.
هةْاء ىلع ذًى؛ لاًتاصذٗن يف ٕذٓ املرصٌة  -الشُٙا يف
ى

ةرّاَر اًدكحٗرآ  -ال ٘ضحازٗن إًى صمغ ّطٗص ،هجكذٙك درهس،
هصشد َؿٌَٗاة ةودر اصحٙازٍٖ إًى جْوٙش ألكار ،هجطضٙش َصار،
هكصب َٗإب َِ خالل جؿُٙن األشس اًحأضٌٙٙة هجضوٙن املؿاًٍ
املْٖسٙةَ ،ؽ االٕحُام ةاًتضٗت املٙداّٙة ،هاًحعتٙواة اًؿٌُٙة
صصب َا ٘وحضي ّٗع اًحخطص أه ظتٙؿة َٗضٗع اًتضخ ،هُ٘كِ
اًحُكِ َِ جكٍْٖٗ٘ ةاًحدرث ؾتر اًذالت املراصي اٚجٙة:
 املرصٌة اًحُٖٙد٘ة :قذهم يٌ خالؿ اهحأغٕن املركّز ،قاهحَلٕر
املكحَز يم االشحهاٍة ةاهحفػٕن قاهحًذٕن ةلدر يا جلحؾي اهؾرقرة أق جصحدنِٕ
اهضازة ،قيم ّذا قذاؾ ال ةد يٌ إدياث اهتاصذٌٕ يف جٓغٕف اهفكرة قجٓكٕف
املهوٓية؛ يٌ خالؿ املَاكظة يف املضاؽراة قإنداد اهتضٓت قاههرقؽاة ،قٔحى
جأكٕد اهحإّٔن ةٓؽم االخحتاراة اههًوٕة قاهحضرٔرٔة قاهظايوة اهحي جحكاين  -يم
كن يا شتق  -يف جًكٌٕ اهتاصذٌٕ يٌ االشحلراء قاهحضوٕن قاملَاكظة ،قاهلدرة
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ىلع اشحخالص امللدياة قاملفإّى اهصوًٕة اهحي جُتََى نوْٕا اهَحائر
قاألصكاـ اهػضٕضة.
َ رصٌة جصسٙي هإؾداد اًتضخ:
 املٓافلة ىلع نَٓاف يٓؽٓع اهتضخ  -املُؤََّّن هإلنداد قاهدراشة  -الجحى إال ةهد نلد زوصة اهصًَار ملَاكظة خفة اهتضخ ةسًٕم يفرداجْا -
يَاكظة زادة؛ هوحأكد يٌ قزٓد اهضازة اههوًٕة إهى يٓؽٓع اهتضخ 0إيا هحضوٕن
إطكاهٕاة نوًٕة أق صن يظكالة ازحًانٕة ،قإيا هحٓفرُ ىلع نَػر جسدٔد
أقشًة جفٓٔر ،قكتن ّذا قذاؾ 0اهحأكد يٌ ندـ شتق ةضذِ يف املؤشصاة
األكادًٕٔة؛ كن ذهم صحى ال جؾٕم اهسْٓد قجحتدد األيٓاؿ ةًا ال فائدة يَِ،
قصحى ٍصْى يف صًأة املؤشصاة األكادًٕٔة ،قاملراكز اههوًٕة يٌ اههٓاكب
اهٓخًٕة قاملآالة اهكاردٕة؛ كٓف اهحكرار أق ازحرار األفكار شٕؤقؿ إهى اشحتداؿ
االٍضصار ةاالزدّار ،قاالٍضػار ةاالةحكار!
 انحتار اهكفاءة ةٌٕ اهتاصخ قيٓؽٓع اهتضخ يٌ خالؿ جهوق قجهًقجكَِٓٔ اههوًي ةاملٓؽٓع قطغفِ اهفكرك ةًكٍٓاجِ قيحهولاجِ ،قيم ّذا
قذاؾ 0ال ةد يٌ يصاندة اهتاصخ ةاهرد ىلع اشحفصاراجِ قاإلشْاـ يهِ يف صن
اإلطكاالة اههوًٕة قاهلؾأا املَْسٕة.
 انحتار كفاءة املظرؼ ىلع اهتضخ يٌ خالؿ ندة انحتاراة ،أقهْاقأقالّا 0انحتار اهحخػع اههوًي اهدكٕق يم اهحفرغ هوحلٕٕى قاهحضلٕق ،دى ٔأجي
انحتار األشتلٕة ةاهحهٌٕٕ قاهدرزة اههوًٕة ،قغٕر ذهم يٌ املهإٔر املٓؽٓنٕة؛
صحى ٔحى ؽًاف قغٓؿ اهتضخ إهى درزة يلتٓهة يٌ اإلجلاف ،قال جحى املٓافلة
ىلع جلدٔى اهتضخ هوًَاكظة إال ةهد قغٓهِ يرصوة اهَؾر ىلع زْة اهٕلٌٕ
أق اهحغوٕب ال ىلع زْة اهحٓكم أق اهحلرٔب.
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قال َٔتغي االشحهساؿ ةحلدٔى اهتضٓت هوًَاكظة  -كتن االكحًاؿ-
ةًصٓغ اٍحْاء اهفحرة املضددة؛ إذ ةاإليكاف جًدٔد اهفحرة ألشتاب يٓؽٓنٕة
 شٓاء جهولث جوم األشتاب ةًٓؽٓع اهتضخ ،أـ جهولث ةلرقؼ اهتاصخ ،-قكذهم ال َٔتغي االشحهساؿ أق االشحكذار يٌ اإلطراؼ ىلع اهتضٓت  -فٓؽ
اهفاكة  -ةدافم اهضازة؛ ألف ّاية اههوى أرفم يٌ أف جخفؾْا يادة ،قفائدجِ
أٍفم يٌ أف جهٓؽْا يػوضة!
هملز٘د ةٙان هجأكٙد ضدارة اًحخطص اًؿٌُي يف االؾحتاراة
املٗضٗؾٙة؛ ًضُان جُٙز اًتضٗت اًؿٌُٙة يف جضوٙن إٔدالٖاُ٘ ،كِ
اًحْت ٔٙىلع أَرِ٘ َُٖ ،ِٙهُٕا:
األَر األهل :إن اًحخطص اًؿٌُي اًدهٙن ّٓ غوب اههًن األكادًٔي،
ةن ّٓ املصٓغ اهلآٍٍي هفحش ةراير اهدراشاة اههوٕا يف اههاهى كوِ ،قهٓال يتدأ
زدٍْا زًٕهال َّا ،قال صػن ارجلاء
اهحصوٕى قاهحلدٔى هوحخػػاة اههوًٕة يا قُ ِ
يف اههوٓـ ،ةن يًا ّٓ يهوٓـ هدى األشاجذة اهكراـ  -قّٓ أطْر يٌ أف ٔذكر -
أف إًّٔة اهحخػع اههوًي اهدكٕق يم ةلٕة املهإٔر يف املساؿ األكادًٔي،
كإًّٔة اهٓكٓؼ يف نرفة يم ةلٕة أركاف اهضر؛ إذ كن اهلٓإٌٍ قاهلراراة
قاهوٓائش األكادًٕٔة يا قزدة ققؽهث إال هحضػٕن اهحخػع اههوًي قجضػَِٕ!
األَر اًذاّي :إن جودٍ٘ اًحخطص اًؿٌُي ال ٘وحضي اهحساقز
أق اهحفاقؿ ىلع ةلٕة املهإٔر املٓؽٓنٕة ،ال شًٕا األشتلٕة يف اهحهٌٕٕ،
قصٕازة اهدرزاة اههوًٕة ةًا هْا يٌ يٕزاة قاشحضلاكاة ،ةن يًا َٔتغي اهحَِٓٔ
ةِ قاهحَتِٕ نوِٕ  -يف ّذا اهصٕاؽ  ّٓ -اإلطادة ةاألكادًٌٕٕٔ اهذٌٔ جركٓا يف
يهارث اههوى صحى قغوٓا إهى يػاؼ درزة األشحاذٔة ،قيم اإلطادة ةسْٓدّى
قاهظكر هْىَٔ ،تغي صذْى قصخ كن يٌ كارب االهحضاؽ ةًػافْى ىلع ةذؿ
املزٔد يٌ اهحهًق قاهحضلق يف جخػػاجْى يم جَٓٔر قجفٓٔر يٌ صٓهْى يٌ
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األشاجذة قاهتاصذٌٕ  -اهذٌٔ انحرؽحْى كرقؼ كاّرة أق أنًاؿ الزية أق أخرجْى
إزراءاة إدارٔة قهٓائش كإٍٍٓة  -قذهم ةحظسٕهْى يف اهتضخ قاالرجلاء يف
جخػػاجْى قإطراكْى يف كن يا ٔضػن ذهم قٔضػَِ؛ كٓف اههػر اهضاؽر ّٓ
نػر اهحهًق قاهحضلٕق قاهحدكٕق يف اههوٓـ؛ هكذرة اإلطكاهٕاة اههوًٕة
قغهٓةة املظكالة االزحًانٕة يم دٓرة اهحفٓراة اههوًٕة  -املحَٓنة
قاملهلدة  ،-ققفرة املصحسداة اههػرٔة  -املفرصة قاملفزنة  ،-قاهحي ال ًٔكٌ
االشحفادة يٌ خٕرّا أق اهصالية يٌ طرّا ،ةًسرد يهرفة ٍلرٔاة ناية قيهاهى
ةارزة ،أق ةحسارب كَٕة قفرؽٕاة يحٓكهة ،قإًٍا ٔحى ذهم ةحخػػاة نوًٕة
دكٕلة قيهًلة ،يم ؽتفْا قجًَٕحْا ةسْٓد يؤشصٕة يحكايوة.
هةاملذال ٘حضش املوال :اههاهى اهٕٓـ ٔلف ناززلا صائرلا أياـ فٕرقس
(كٓرقٍا كٓفٕود )91اهذك ال ًٔكٌ أف ُٔرى إال ةاألزْزة املحفٓرة اهحي جكتر صسًِ
آالؼ املراة ،قنَد ةدأة كْٓر أنراؽِ اهغرٔتة كرر األـتاء قاهختراء املخحػٓف
ةاهفٕرقشاة ،أٍْا أنراض ألخفر اهفٕرقشاة قأشرنْا اٍحظارلا ،قأٍِ ال ًٔكٌ أف
ُٔلؾى نوِٕ  -ةهد إذف اهوِ قكدرُ  -إال ةأةضات يهًلة هحظخٕػِ قجٓغٕفِ،
قنلاكٕر يركزة إلندايِ قصػرُ؛ ألف أدرُ ّٓ جديٕر زْاز املَانة يف اهسصى -
صًاٍي اهوِ قإٔاكى يَِ قيٌ كن طر ،قةامللاةن قةَفس اهفحرة َّ -اؾ أـتاء
غٕر يخحػٌٕ ةاهفٕرقشاة ٍلرقا إهى أنراؽِ قيلاّرُ ٍلرة ناية  -ةانحتارّا
ٍٓنا يٌ أٍٓاع اهزكاـ -؛ فلررقا ةهؼ األدقٔة اهخاغة ةًهاهسة اهزكاـ ،قَّاؾ يٌ
كَٓا ةأف نالث جوم األنراض ّٓ (اشترٌٔ أق ةارايٓؿ أق ةَدقؿ) قغٕر ذهم يٌ
املصكَاة ،قآخرقف كَٓا أٍْا أنراض ةرد ،قأف نالزْا دٌّ (أةٓ فاس) قغٕرُ
يٌ اهدّٓف قاهصٓائن ذاة اهرقائش اهَفَّاذة قاهحأدٕراة اٍٖٕة املضدقدة !!
قةْذا املذاؿ اهٓاكهي قاهضدت اهكٍٓي جلْر إًّٔة قصحًٕة اصحراـ
اهحخػػاة اهدكٕلة ،ةن قزٓب جضكًْٕا؛ فاهلٓؿ املصًٓع قاهرأك املحتٓع
قاهحٓزِٕ املفاع يف جٓغٕف صلٕلة ّذا اهفٕرقس قةٕاف كٕفٕة اهحضػٌ يٌ
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ؽررُ أق اهحخوع يٌ أدرُ ،كن ذهم يػدرُ قيرزهِ إهى األـتاء اهذٌٔ غارقا
ةلٓة جخػػْى ٔضكًٓف كن دقؿ اههاهى؛ فهوًاء اهظرٔهة ال ٔفحٓف إال قفق
جٓغٕفْى ،قاهصٕاشة ال ُجََفذ إال قفق جٓزْْٕى ،ةن اهسٕٓش ال جحضرؾ إال قفق
جخفٕفْى ،قناية اهظهٓب جحصاةق قجحَافس يف جَفٕذ إرطاداجْى!
ٍهى صػن ّذا ةال يلدياة قال جٓكهاة  -ةٌٕ نظٕة قؽضاّا  -غار
اههاهى كوِ يضكٓيلا ةٕد قكتؾة األـتاء ،قةدقف صرقب قال اٍلالةاة ،قةدقف
يلاّراة قال دٓراة ،قةدقف يؤايراة قال اشحختاراة ،قةدقف يلاقية قال يًاٍهة!!
فلؿ ةاهحخػع قةاهحخػع قصدُ! (هجٌى األَذال ّضرةٖا ًٌْاس هَا
٘ؿوٌٖا إال اًؿاملٗن) [اههَكتٓة ]٣٤ 0
َ رصٌة جكِٗ٘ ًسْة املْاهشة هاًضكٍ ىلع اًتضخ:
 جكٌٓٔ هسَة املَاكظة يٌ أّن اهحخػع اههوًي يف يٓؽٓع اهتضخ،قيًٌ هحخػػاجْى كٓة ارجتاط ةاملٓؽٓع ،يم جسَب املضاةاة أق امللأؾة ةٌٕ
أنؾاء ّٕئة اهحدرٔس.
 كراءة اهتضخ ةأياٍة قنَأة ،ق جلًِٕٕ ةًَْسٕة قيٓؽٓنٕة ،يم جدقٌٔكن يا يٌ طأٍِ أف ٔصْى ةرفهِ إهى يػاؼ اهتضٓت األكادًٕٔة املحًٕزة.
 يَاكظة اهتاصخ ةًٓؽٓنٕة قإٍػاؼ؛ ةهٕدلا نٌ املغاهتة أق املسايوة ،قأفٔكٓف اهٓكث قشفلا ةٌٕ اهحفٓٔن املًن قاالخحػار املخن ،قنَد كذرة
املوضٓكاة قاٍحظارّا يف اهتضخ َٔتغي أف ٔحى جٓغٕفْا إهى يسًٓناة،
قٔذكر يٌ كن يسًٓنة ًٍاذث يهَٕة ىلع شتٕن اإلزًاؿ ال اهحفػٕن.
 يراناة امللاـ ةاٍحلاء اهكوًاة املظسهة قاملضفزة ةًا يف ذهم اهحخفٕفقاهحوفٕف ةكوًاة اهَلد؛ ةانحتار أف اهتضخ هى ٔرطضِ املظرؼ هوًَاكظة إال
ةهد جٓفر يصٓغاة اإلصكاـ ،قكْٓر يهاهى اإلجلاف قصػٓؿ االـًئَاف ةذهم .
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 اهحظسٕم يم اهحوفف ةاهَلد يًا َٔتغي يراناجِ يف زًٕم املَاكظاة،قىلع قزِ اهخػٓص َٔتغي اهضذر يٌ اهحلوٕن يٌ يصحٓى اهتضٓت األكادًٕٔة
اهرفٕهة ،أق االشحخفاؼ ةاهسْٓد اههوًٕة املحًٕزة ،قإف صػوث يخاهفة يٌ
اهتاصخ ملا ٔراُ املظرؼ أق املَاكض ،ال شًٕا يًا ّٓ داخن ؽًٌ جهدد اٖراء يف
اهَلرٔاة قاهتضٓت اههوًٕة ،أق يف املصائن قاهلؾأا االزحْادٔة !
قةامللاةن هٕس يٌ املصٓغاة اهذقكٕة أق اههلوٕة ،ةَوَِْ أف جكٓف يٌ املصٓغاة
اهظرنٕة ،زٔادةُ املتاهغة يف اهذَاء ىلع اهتاصخ أق رفم درزحِ قجلدٔرُ،
أق اهحٓغٕة ةفتانة ةضذِ؛ جأدرلا ةهالكاجِ أق يسايوة ملَػتِ أق جساقةلا يم
قشاـحِ أق إكرايلا هؾٕٓؼ يَاكظحِ ،أق جلدٔرلا ملظانر أّوِ قأكارةِ ،أق زترلا
هخٓاـرُ قيراناة هلرقفِ ،أق زٔادة يف إفراصِ قجظسٕهِ ،إهى غٕر ذهم يٌ
اهحهوٕالة اههوٕوة قاملصٓغاة اهصوتٕة!
كن ذهم  -شٓاء جى ـوتِ ةحػرٔش أق جوًٕش أق جى ـوتِ ةإغرار قإهضاج -يٌ
األخفاء اهفادصة قاهحػرفاة املظَٕة اهحي ال جوٕق ةًصحٓى األشحاذ اهسايهي
اهذك ّٓ ةًَزهة شايٕة ال ٔوٕق ةِ قال ٔحٓكم يَِ إال جضرك اههدؿ قاإلٍػاؼ؛
ةإٍزاؿ اهتضٓت قاهتاصذٌٕ املَازؿ املَاشتة قإنفاء كن ةضخ يا ٔصحضلِ يٌ
جٓغٕفاة ،قيَش كن ةاصخ يا ٔصحضلِ يٌ درزاة ،قجسَب اهخوؿ ةٌٕ
املخحػٌٕ قاملوػلٌٕ ،أق املصاقاة ةٌٕ املحففوٌٕ قاملحفوهٌٕ أق رفم
املحصولٌٕ املحأخرٌٔ إهى يلاـ املحَافصٌٕ اهصاةلٌٕ؛ صحى ال جوحتس
امللاياة قٔػٕر اهحفٓؽ ال ـهى هِ قال هٓف قال رائضة ،قٔػٕر اهحكٌٓٔ األكادًٔي
 ةْذا اهخوؿ قاهختؿ  -إهى جسْٕن اههوى ،قجهوٕى اهسْن أكرب يٌ جأغٕناههوٓـ ق جضػٌٕ اهفْٓـ !
أأشوى ةٔ فرشاى هأزْ ٔٙذًـــــــةى؟

إذاى لاجتاع اًسٖي هد كان أصكُــــا
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ةن أشٓأ يٌ ذهم كوِ أف جحلاغر ًّى املحفٓكٌٕ قال جحظٓؼ أٍفصْى
إهى اإلجلاف  -صٕخ هى ٔرقا يٌ ٔلدِّر زْٓدّى-؛ فححصم دائرة اهخفؼ قجؾٕق
دائرة اإلؽافة ،قجحَاشن يفاشد ذهم يف املسحًم قاألية!
 قكتن ذهم قةهدُ  -قأّى يٌ ذهم كوِ  -ال ةد يٌ اشحظهار يلػد اهحهتد
يف اهحهوى قاهحهوٕى قاإلطراؼ قاملَاكظة ،ةن َٔتغي أف ٔكٓف ّذا امللػد ّٓ
اهؾاةؿ هسًٕم جػرفاجَا يف اهضٕاة الشًٕا أٍظفحَا اههوًٕة؛ إذ ّٓ اهؾاةؿ
اهٓصٕد قاهفرٔد اهذك شٕؾًٌ اإلخالص يف اههًن اههوًي قٔضلق اإلجلاف فِٕ،
قشٕلؾي ىلع زًٕم آفاة قأيراض اهتضخ اههوًي0
 فوٌ ٔحسرأ اهتاصذٓف ىلع أخذ إٍسازاة اٖخرٌٔ أق اهصفٓ ىلع أفكارّى؛
ألٍْى ٔدركٓف ةأف جخوػْى يٌ يهاجتة املظرفٌٕ ،أق يٌ جَتِ أنؾاء هسَة
املَاكظة  -ةاشحغفاهْى أق اشحًاهحْى أق اهحدهٕس نوْٕى  -هٌ ٔغَْٕى ،قهٌ
ٔكفْٕى كن ذهم نٌ يراكتة يٌ أصاط ةكن طيء نوًال.
 قهٌ ٔحهًد املظرفٓف ىلع اهحلػٕر يف جلٓٔى اهتضٓت  -جػضٕضلا
قجَلٕضلا  -أق اهحلػٕر يف جهوٕى اهتاصذٌٕ -إرطادلا قجٓزْٕلا -؛
ألٍْى ٔدركٓف ةأف جٓغوْى إهى يَش اهدرزاة اههوًٕة هوتاصذٌٕ  -ةٓزاّة
ققشاـة ال ةاشحضلاؽ قزدارة  -هٌ ٔٓغوْى إهى ةراءة اهذية قصصٌ اهصًهة،
الشًٕا قاهتضخ شٕضًن أشًاءّى يف اهدٍٕا ،قٔهد يٌ آدارّى يف األخرى.
 قهٌ ٔحسرأ املَاكظٓف ىلع اهحلػٕر يف اهلراءة ،أق اهحغرٔر يف املَاكظة
أق اهحزقٔر يف اهَحٕسة؛ إلدراكْى ةأف هْى يَاكظِ ٔٓـ اهلٕاية أكٓى يٌ
يَاكظة اهتاصخ يف جوم اهسوصة؛ فإف يٌ ٍُٓكض اهتضخَ فلد ّذِّب ،قأيا يٌ
ٍُٓكض اهضصاب فلد نُذِّب! ،قّذا اإلدراؾ 0كًا أٍِ ٔضًي املَاكظٌٕ يٌ
املتاهغة يف اهَلد قاهلدج ،فإٍِ  -صحًلا  -شٕضًي املظرفٌٕ يٌ املتاهغة يف
اهذَاء قاملدج؛ هٕكٓف يَْر اهسًٕم ةٌٕ ذهم كٓايلا.
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ٕذٓ أهدار زاًث يف خاظرو ،هٕي هاةٌة ًٌحقٙٙر هاًحعٗ٘ر
هجوتٌٗا لائن اًحضٙة َؽ ةاًـ االصحرام هاًحود٘ر..
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