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يخهي بملخلحن. 933 ًل٘ الىخاب في  نفدت، ًخألف مً حؿٗت فهٌى ٌؿبلهم جمُض ٍو

 

 انتًهُذ: يفاهُى جذَذة عٍ انًرض وانطب

 انفصم األول: يذًذ عهٍ وانًصرَىٌ.

 انفصم انخاٍَ: رد انفعم: تأضُص يذرضت انطب انًصرَت.

 ج: انكىنُرا.نانفصم انخا

 انفصم انرابع: انطاعىٌ.

 انذونٍ.انفصم انخايص: يجهص انكىرَتُُت 

 انفصم انطادش: انجذرٌ.

 انفصم انطابع: انذكًُاث "انضابطاث انصذُاث".

 انفصم انخايٍ: انبرايج انصذُت فٍ انرَف وانذضر.

 انفصم انتاضع: االرتقاء انًطتًر نًفهىو انًرض ويفهىو انطب.

 .0211إنً  0231: يؤضطت انصذت انعايت فٍ يصر يٍ 0يهذق

وانصُذنُت فٍ َظاو خذياث انصذت انعايت : انقىي انبشرَت انطبُت 3يهذق 

 انًصرٌ.

 التمهيد: مفاهيم جديدة عن املرض والطب.

في هظا الخمهُض كبل أن جبضأ الباخثت في جىاولها للصخت الٗامت في ٖهغ مدمض ٖلي كامذ 

سُت جىاولذ وحهاث الىٓغ اإلاخباًىت خٌى اإلاغى، خُث ًغحٗها البٌٗ ئلى  بىيٗىا في ئَاع حىلت جاٍع

ا ٌغؼو الجؿض، وآزغون ًغحٗىجها ئلى اإلافهىم الفؿُىلىجي للمغى،  ونفه ًُ ا زاعح ًُ ٖىهًغا أحىب

بمٗنى أن اإلاغى هاجج ًٖ زلل في اللىي الُبُُٗت صازل وزاعج حؿم اإلاٍغٌ. وزالٌ هظه الجىلت 

خباع الصخت الٗامت هىدكف حجم الجهىص التي مغث ختى ًًمً اإلاغض ى ٖىاًت مً كبل الضولت باٖ

باء في أوعبا واهىا ًسكىن أال ججض مً واح باتها، بل ئهه ليهىلىا حجم اإلافاحئت مً أن هثحر مً ألَا

 ٖىائلهم اإلااٌ الالػم لضفنهم. 

وٗىـ أزغه كضاووان جبني الضولت لإلقغاف الُبي ٖلى ؾياجها ؾىاء في الخًغ أو الٍغف، 

ً ٖلى اللُام بأٖ ائف اإلاسخلفتبلىة ٖلى كىة الضولت مً زالٌ جىفحر أفغاص كاصٍع ؾىاء في  ،باء الْى

اإلاؼإع أو اإلاهاو٘، وألاهم في طلً خالت الجُىف اإلالاجلت، وكض واهذ حُىف فغوؿا هابلُىن ٖلى 

جأزحر الضولت في اهخمامها بصخت اللؿم الٗؿىغي مً الؿيان، ٖلى مضي  صلا  اؾبُل اإلاثاٌ همىطح

اللهضي بلًُت ؤلامضاص بمُاه الكغب، فلض وان ئوكاء ؾالح الخضماث الُبُت واهخمامه الىاعي و 

والىٓافت الشخهُت، والهغف الهحي، والخبني الفىعي للخُُٗم، أن ؾاهم بضعحت لها وػجها في كضعة 

ت.  هابلُىن ٖلى جىؾُ٘ حجم الخغب البًر
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ت، وي ًدلم  ٖلي ٌؿعى الؾخغالٌ مىاعص الضولت وإلاا وان مدمض الؼعاُٖت والهىاُٖت والخجاٍع

ت لاهخمام باصزاٌ اإلاإؾؿاث الُبُ َمىخه الٗؿىغي وبغاحماجِخه الؿُاؾُت، فاهه اججه بلىة ئلى

إلاىاحهت ألامغاى التي جفخً بكٗب والًخه، زانت  اوجىىىلىحُا الُب الىكائي، وطلً يماه

غ الؼعاعي، وهظلً خماًت لللىاث اإلاؿلخت الفالخحن، الظي قيلىا كىة الٗمل لبرامج الخهيُ٘ والخ ٍُى

ً فُه ألامغاى،  أصواث جىفُظ ؾُاؾاجه، وكًاءً  ئخضيالتي واهذ  ٖلى زغافت أن مهغ بلض جخَى

للخلىُت  وهىظا أنبدذ مهغ مىظ أوائل اللغن الخاؾ٘ ٖكغ بإعة واٖضة ألي اؾخىكاف أو فدو

لى ى ٖلى هثحر مً الُبُت والخدٌى اإلاإؾس ي، وكض اؾخُإ مدمض ٖلي بخلً ؤلا  حغاءاث أن ًسفف ٍو

ا والغبى.  ألامغاى اإلاخفكُت في مهغ مثل اليىلحرا والُاٖىن والجضعي والضوؾيخاٍع

 محمد علي والمصريونالفصل األول: 

% مً الضولت، 4ونف لؿيان مهغ الظًً واهىا ًىدكغون في مؿاخت  وجم فُه جلضًم

ت بحن الهُٗض والضلخا.  0333مهىعة إلاىُلت الترهؼ الؿياوي هظه بكيل الىسلت، ٌِٗكىن في هدى  كٍغ

عغبخه أن ًغج بيُاجهم لاحخماعي ولاكخهاصي مً زالٌ  ، طلً الخاحغ ألالباوي،ؾخُإ مدمض ٖليا

مىخه مً أحل لاؾخلال خلم مدمض ٖلي بالفٗل الٗضًض مً  ٌ الظاحي ًٖ الضولت الٗثماهُت.َو

ملُىن صوالع، واؾخُإ  39ملُىن صوالع ئلى  03مً  0243ؤلاهجاػاث، فلض اعجفٗذ ئًغاصاث مهغ ٖام 

ا ًخألف مً 
ً

ألف حىضي بدغي، 02ؾفُىت و  03ألف عحل، وأؾٌُى ًخيىن مً  933أن ًبني حِك

لغي في البالص مً الغي الخىض ي ئلى الغي الضائم، وقم الٗضًض مً هظلً اؾخُإ أن ًدٌى هٓام ا

 اللىىاث فخىفغث اإلاُاه مٗٓم قهىع الٗام، فؼعٖذ ألاعى زالر وأعب٘ مغاث في الٗام الىاخض.

 هلالؾدُالء ٖلى ؾىعٍا، وكض مثلذ حهىصمدمض ٖلي هضف٘ ا وهًٓغا الفخلاع مهغ للمىاص الخام

ت، فغنت حُضة لخدلُم  ت مً زالٌ هٓام لاخخياع للمىاص الؼعاُٖت والهىاُٖت والخجاٍع الخجاٍع

ت، ولىً يغبت الخدالف ألاوعبي ٖام  ٖلى جلً البيُت كض كًذ  0240َمىخاجه الؿُاؾُت والٗؿىٍغ

ت، وإلاٗالجت آلا زاع الخدخُت للمإؾؿاث الخضمُت التي أكامتها الضولت لخضمت البحروكغاَُت الٗؿىٍغ

اإلاترجبت ٖلى اللًاء ٖلى لاخخياع مىذ الىالي ئكُاُٖاث ضخمت إلاالن أفغاص، وان لها أزغها الؿلبي في 

مىا أي زُِ و ْهىع َبلت هباع مالن ألاعاض ي الؼعاُٖت، الظًً لم حهخمىا بٗملُت الخهيُ٘، بل وكا

اًت الصخُت ئط  لإلنالح الؼعاُٖت في اإلاؿخلبل. ووان لخيىن جلً الخالت أزغها الؿلبي ٖلى حاهب الٖغ

ا مً الُلب  ًٖ ت لها حجمها زالٌ اللغن الخاؾ٘ ٖكغ جسلم هى لم جيكأ وجخُىع َبلت وؾُى خًٍغ

اًت الصخُت والُبُت التي ًلضمها َبِب اللُإ الخام، ألامغ الثاوي ٖضم وحىص الىلاباث،  ٖلى الٖغ

ي والخجاعي، لم جمىً مً وكىء التي كى ى ٖليها مدمض ٖلي مً كبل لبىاء مكغوٖه لاخخياع الهىاع

اها جلً الىلاباث، والتي جخُىع م٘ همى  ت التي جٖغ اإلاؿاٖضة الخٗاوهُت أو مىٓماث اإلاؿاٖضة ألازٍى

 اإلاغى والعجؼ ٖلى هدى ما خضر في أوعبا. يضالُبلاث الٗاملت هدى بغامج الخأمحن 

حن لضعحت ال جلف أمامها ئال وزالٌ هظا الفهل جدبضي نىعة  مكضوًها معجًبا بها في  اإلاهٍغ

، فضائًما ما ججض هىاث اٖام احىاهب ومكمئًزا منها في حىاهب أزغي، ولىً ال قً أن هظا وان قأه

حنهىا وهىان، وواهذ  أجها لم جىً  والتي جبضو  مً هظه الهىعة، ا، حؼءالخُاة الصخُت للمهٍغ
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الىٓغ ئلُه مً زالٌ الُب حُضة ملاعهت باإلاؿخىي الظي ًمىً لم جىً ؾِئت، وفي هفـ الىكذ 

ر الياجبت ئلى أن ٖضص الخماماث الٗامت وان هبحًرا زانت في اللاهغة، م٘ خغم ٖلى حالخضًث، فدك

، هاهًُ ًٖا مً كبل ؾياجهااؾخسضامه الخماماث الخانت للُبلاث  مغة ٖلى ألاكل ول أؾبٕى

ت، بل ئن اللاهغة واهذ جخفىق ٖلى مٗٓم اإلاضن ألاوعبُت في ٖضص  الخماماث الٗمىمُت، وكض جم الثًر

خمام واهذ  0013خمام في ٖهض الخملت الفغوؿُت، وهى حؼء ٌؿحر مً هدى  033حسجُل كغابت 

 كائمت في اللغن الخامـ ٖكغ.

ٌ مخضازلتمهاصع زالزت أما ًٖ مهاصع الُب في جلً الفترة فلض واهذ هىان  ًخمثل في  ، ألاو

ىوي الظي اؾخمغ مً زالٌ ألاكباٍ، والثاوي الُب الىبىي، والثالث الُب الجالُىىس ي  الُب الفٖغ

ولىً أن جيىن كاصًعا ٖلى الخهٌى ٖلى كضع حُض مً الُب إلاماعؾت مً زالٌ هخاب بً ؾِىا. 

، لظا وحضها خؿً الُٗاع، مٗلم عفاٖت الُهُاوي، ٌغاصع ئلى ااإلاهىت، فان هظا أمغ لم ًىً مخىفغً 

هظا مً وحىص أَباء، َبًلا إلاالخٓاث أًٖاء خملت  لخٗلم الُب، ولم ًمى٘ 0230اؾُىبٌى في ٖام 

باء ألاوعبُىن الظًً ػاعوا مهغ خىالي ٖام  باء ًخيىن مً 0299هابلُىن وألَا ب هإالء ألَا ، ووان جضٍع

ماٌ الىبري اإلاٗترف بها زهىًنا هخابي اللاهىن واإلاظهغاث البً ؾِىا، مغة بٗض أزغي ختى  وسخ ألٖا

لىمى  ت الخالُت التي جُمذ في أن ًيىهىا ًدفٓىجها ًٖ ْهغ كلب، ٍو ن ببُ٘ اليسخ الؼائضة ئلى اإلاجمٖى

لُمت ولىنها  لت بؿُُت ٖو ً مأَباء. ال قً أجها واهذ ٍَغ دافٓت في هفـ الىكذ ٖلى وحىص مضاٍو

 حن.لموخىماء مخٗ

ومكحرة ئلى أن خالت الهغف الهحي، زانت في مضًىت اللاهغة طاث الغب٘ ملُىن وؿمت، 

 فخإهض ٖلى أجها 
ً

ـ، ملم جىً بأفًل خاال َغق الخسلو  ئال أنما وان ٖلُه الىي٘ في لىضن وباَع

مً اللمامت واهذ جخم بكيل س يء ال ًسخلف ًٖ اللغون الىؾُى، ألامغ الظي أصي ئلى هثرة 

ؾبب هثحًرا مً الظباب والظي  ، الظي اقخيى مىه الٗضًض مً الغخالت ألاوعبُحن، وهظلًالىامىؽ

ىض والهم َىاٌ اللغن الخاؾ٘ ٖكغ للمجخمٗاث اإلاؿخلغة، زانت التي حٗخمض ٖلى لاهخلاٌ ًٖ الى

م الخُىاهاث  . ٍَغ

اؾخُإ  ،مكاولها جٓهغ في نىعة هلو الىكىص ئخضيوفي جلً الفترة الؼمىُت التي واهذ 

ىن أن ًًبُىا َٗامهم م٘ واك٘ هلو الىكىص، فياهذ اإلاُاب ىكض التي حؿخسضم خغاعة اإلاؿخ شاإلاهٍغ

حسخً مُاه الخماماث الٗمىمُت في َهي الفٌى اإلاضمـ والباػالء اإلاضمؿت، وهالهما وان ًمثل 

ت التي امخاػث باالؾتهالن الفاخل، وكض  ٗمت ألاؾاؾُت للكٗب اإلاهغي، فُما ٖضا الُبلاث الثًر ألَا

ي، والخُاع ً ئمياهُت اإلاهغي في أن ًجهؼ وحبت مً "الخـ الغوماومحعجب هثحر مً ألاوعبُحن 

والبُُش". وفي ْل جلً الٓغوف اإلاِٗكُت اإلاخلكفت فان البٌٗ مً عحاٌ الُب اٖخبر أجها واهذ 

 ابُت التي ؾاهمذ في الصخت الجُضة في ٖمىم أعحاء البالص. أخض الٗىامل ؤلاًج

خض هإالء الظًً أهضوا أُب الغغبي ئلى مهغ، و ئصزاٌ ال ووان ولىث بً، أهبر مؿاهم في

ج اإلايسجم مً اإلاىار الُُب،  ؿًأخ ٖلى أن مهغ  غح٘ طلً في عأًه ئلى اإلاٍؼ صخت مً أوعبا، ٍو

اصة أزظ خماماث ؾازىت بكيل مخىغع. هظلً الخٔ صومُىً العي،  خضاٌ في اإلاأول واإلاكغب، ٖو ولٖا
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ا، وأن الجغاح جلخئم في مهغ واصي الىُل الجاف اإلاكمـ مفُض حضحغاح الخملت الفغوؿُت، أن مىار 

، و  كض عأي هظلً أن الجغب والىلغؽ وألاوحإ ألازغي الكائٗت في فغوؿا جسخفي وؾِ اللىاث أؾٕغ

ت بيؿبت أهبر ملاعهت مىه  ا في كىاث الخملت اإلاهٍغ َُ الفغوؿُت في مهغ، بل ئن الُاٖىن وان أكل جفك

 في أي حِل فغوس ي في أوعبا".

ًٍ الكٗبُحن، م٘ عفًهم مهاعاث ٖملُت لٗضًض مً اإلاضاو  وكض الخٔ أَباء الخملت الفغوؿُت

ُفتهم في الىكذ طاجه لهم بىنفهم صحالحن،  وخالقي الصخت ، الظًً واهىا ًلىمىن ئلى حاهب ْو

ِ، والخىبِـ بياؾاث الهىاء، وزل٘ ألاؾىان، وفخذ  ألانلُت، بٗملُاث الُهاعة، والدجامت، والدكٍغ

ج، والجبائغ وجُبِب الجغوح والىضماث، والخضلًُ في الخمام اث الٗمىمُت. ألامغ الظي حٗل الخغاٍع

خالقي الصخت، عغم ٖضم امخالههم ألي فىغة ٖلمُت ولىث بً، هجغاح ًهغح بىالم َُب ًٖ 

خُت مثل ئػالت اإلاُاه البًُاء غاجغقضهم في ٖملهم، فاهه عاكبهم وػمُل له ًجغون بٌٗ الٗملُاث الج

 مً الٗحن وئػالت الخهىاث مً اإلاؿالً البىلُت ببٌٗ الىجاح.

ُفتهم الُبُت هظه اٖخمض اإلاضاوون وخالك وفي مً الصخت ٖلى الٗضًض  ى ؾبُل اللُام بْى

 للمٗغفت اإلاخىاعزت ًٖ 
ً

حن كض اهدؿبىا فهًما فٗاال ت والٗلاكحر، والتي أهضث ٖلى أن اإلاهٍغ ألاصٍو

خُاص وألالفت م٘ هٓام حالُ ؽ لألمؼحت، وكض أهض جلً الخلُلت أخض ىى الٗلاكحر اللائمت ٖلى لٖا

ت حؿبب الخلل في  نُاصلت حِل الخملت الفغوؿُت، ومً زالٌ الترهحز ٖلى زالزت أقياٌ حىهٍغ

ت: اإلاُهغاث،  ىن ٖلى زالزت أنىاف مً ألاصٍو ألامؼحت وهي ئفغاػ اإلاغاعة، والبرص والسخىهت، عهؼ اإلاهٍغ

ا واإلادفؼاث الىفؿُت التي حؿبب البهجت، واإلاىاص  ًٗ ا. ووان لاؾدىلاط، والظي وان قائ ًُ اإلايكُت حيؿ

فاٌ  ت. وواهذ مٗضالث الىفُاث اإلاغجفٗت بحن ألَا في الىكذ هفؿه في أوعبا، أخض أكىي اإلاُهغاث اإلاٍٗى

%، ووان الؿبب اإلاباقغ لخلً الىفُاث هى يٗف 03صون الثالر ؾىىاث جمثل وؿبت هبحرة جهل ئلى 

قُٕى مخالػمت التهاباث الجهاػ الهًمي والجضعي وؾىء الخغظًت مً ألام والُفل، و  ليلالخغظًت 

اإلاألىفت ٖىض فلغاء اإلاضن في أوائل اللغن الخاؾ٘ ٖكغ، ولم جىً جلً الهىعة جسخلف ٖما هى ؾائض 

ـ في طلً الىكذ.  ٖىض فلغاء لىضن وباَع

بضو أهه وان هىان ئحمإ بحن عحاٌ مهىت الُب وغحر اإلاخسههحن الظًً ػاعوا مهغ  في  ٍو

ا والُاٖىن،  ىت في مهغ هي الغمض والضوؾيخاٍع ومً أزىاء اللغن الخاؾ٘ ٖكغ ٖلى أن ألامغاى اإلاخَى

وان  0200خهل ٖلى الضهخىعاه في الُب مً حامٗت باَعـ ٖام  ي اإلاضهل أن أٌو َبِب مهغ 

ا والُاٖىن  ىت في مهغ: الغمض والضوؾيخاٍع وئن  ،"ٖىىان عؾالخه "ألامغاى الثالر الغئِؿُت اإلاخَى

أياف ئليها ولىث بً الجظام، وألامغاى الخىاؾلُت بحن ول الُبلاث، والجضعي الظي ًدهض وؿبت 

فاٌ، وهظلً مغى فلغ الضم والهؼاٌ، الظي وان ٌٗاوي مىه هدى زلث  لِؿذ بالًئُلت مً أعواح ألَا

 اإلاجىضًً في الجِل اإلاهغي.

الغحُٗت في أوعبا ما  بأن اؾخغىذخّٓى مدمض ٖلي ه الفهل بالخضًث ًٖ وجىهي وىهى

باء والجغاخحن الظًً وحضوا في الخاهم اإلاهغي اؾخمغاًعا لىاحبهم  بٗض هابلُىن ًٖ الٗضًض مً ألَا

ُاهُحن وألاإلاان ؿىالٗ غي، وعغم هثرة ألاؾماء الفغوؿُت ئال أهه وان هىان ٖضص مً ؤلاًُالُحن والبًر
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نبدىا هظلً أًٖاء في هُئت الظًً أؾبان هظلً في ؾالح الخضمت الُبُت بجِل مدمض ٖلي، و وؤلا 

ـ  ت ٖلى الُغاػ الُبي الغغبي والتي جأؾؿذ جضَع ت، أٌو مضعؾت َبُت مهٍغ مضعؾت الُب اإلاهٍغ

 .0291ٖام 

 رد انفعم: تأضُص يذرضت انطب انًصرَتانفصم انخاٍَ: 

ت التي أوكأها ولىث بً ٖام  واهذ  0291وفُه جإهض اإلاإلفت ٖلى أن مضعؾت الُب اإلاهٍغ

مجغص يُاث اللغن الخاؾ٘ ٖكغ، وأجها لم جىً ُثالزفُالُب اإلاىحىصة في أوعبا ٖلى وؿم مضاعؽ 

ً اللاهغة ٖمُل 09 ٗض بىدىبمضعؾت بل واهذ بمثابت مإؾؿت الجِل الُبُت الىمىطحُت، وواهذ ج

بل. ولٗل نفاث ولىث بً هي التي مىىخه مً أن ًلىم بخلً اإلاهمت التي هي أفُما بحن الخاهىت و  بي ٖػ

في الخىُٓم ؤلاصاعي، وطا مٗغفت  اٖبلٍغبيل اإلالاًِـ أمغ هبحر في مهغ في جلً ألاوكاث، فلض وان 

ت الفغوؿُت،  هما أهه خهل ٖلى الضهخىعاه في صكُلت باالزتراٖاث الىاجخت للىخِبت الُبُت الٗؿىٍغ

ألخض اإلاداعبحن  االُب والجغاخت في أكضم مضعؾت فغوؿُت للُب بمىهبلُُه، هاهًُ ًٖ وىهه ابىمى ول

باء  اإلاسًغمحن في حِل هابلُىن في ئًُالُا. وكض جمىً ولىث بً مً ججىُض الٗضًض مً ألَا

 ؤلاًُالُحن الظًً واهىا ًىدكغون في وخضاث حِل مدمض ٖلي للٗمل في جلً اإلاضعؾت.

اًت اإلاإؾؿت  جلً اإلاضعؾت ئٖضاص مًوان اإلاُلىب و  حن وي ًخىافغوا ٖلى ٖع أَباء مهٍغ

اًت الخالت الصخُت للكٗب اإلاهغي،  ت، وهظلً ٖع ت اإلاهٍغ وال قً أن الهٗاب واهذ الٗؿىٍغ

ٖخماص الُلبت الظًً ؾِخم لا أن ٖضًضة أمام جلً اإلاضعؾت في بضاًتها، جمثلذ أولى جلً الهٗاب في 

جي ألاػهغ ُت، ألامغ الظي مثل مكيلت ٖليهم واهىا زٍغ ، ووان الخٗلُم فُه ملخهًغا ٖلى الٗلىم الكٖغ

، وكض  ل هإالء مً همِ الخٗلُم الىالؾُيي اإلاخىاعر ئلى عوح البدث والىلض والدؿاٌؤ في هُفُت جدٍى

جم هظا مً زالٌ اٖخماص صعاؾاث جمهُضًت جىفغ للُالب هظا الخدٌى اإلاٗغفي والٗلمي كبل أن ٌكٕغ 

، هظلً جم اؾخضٖاء الشخهُاث الٗلمُت الٗغبُت وي امخض لخمـ ؾىىاثَبي عاس ي في  مىهج ص

ً والٗلمحن مً زالٌ وي٘ نىع هإالء الٗٓماء مثل بً  جيىن بمثابت حؿغ للخىانل بحن الٗهٍغ

ذحخُان وبً البُُاع ٖلى  عفٌ خٌى  م جسل جلً الفترة مً هلاقاث خاصة، ولضعاهلاٖت الدكٍغ

ذ، وكض واهذ جلً الٗملُاث جخم بٌٗ حىاهب الُب مثل اؾخ سضام حثث اإلاىحى في ٖملُاث الدكٍغ

، خُث حٗغى ولىث بً لهجىم مً أخض الُلبت بؿىحن، حٗامل مٗه 0293بكيل ؾغي ختى ٖام 

هما أن  ولىث بً بىنفه ملاَٗت ٖاعيت للضعؽ، واؾخمغث الضعوؽ بٗض طلً بكيل عوجُني.

اإلاكاول التي واحهذ مضعؾت الُب مً زالٌ الهغإ  ئخضيحٗضصًت آلاعاء الُبُت بحن ألاؾاجظة واهذ 

بحن مظهب بغاون ؤلاهجلحزي ومظهب بغوؾُه الفغوس ي، خُث ًغي ألاٌو أن اإلاغى هى هدُجت للخىجغ 

م الٗهبي، في خحن عأي الثاوي أن اإلاغى لِـ اغحر الٗاصي للىٓام الضوعي والىٓ ياإلافٍغ أو التراخ

ا ولىىه ببؿاَت هد ًُ ُفت.ٖىهًغا زاعح  ُجت لخغُحر في الْى

ت في  بمجغص احخُاػه لالمخدان في الٗام الخامـ وان الُالب ًلخدم باإلاإؾؿت الٗؿىٍغ

ف في الجِل  ٗحن بغجبت ٍٖغ ٌُ الخٔ أن مً ًفكل في احخُاػ لامخدان وان  زضمت اللىاث اإلاؿلخت، ٍو

ُفت ممغى هٓامي في اإلاؿدكفُاث، مً مكاول مضعؾت الُب أجها و ىلل ئلى ْو اهذ جدذ ئصاعة ٍو
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مباقغة لضًىان الخغبُت، ووان الٗلاب فيها هى الفلىت، وكض خاٌو ولىث بً حٗل الٗلاب غغامت 

ان ما وان ًخم لاؾدُالء مالُت، ولىىه فكل في طلً، بل ئهه ما أن ًتراهم حجم مً جلً ألامىاٌ  ؾٖغ

جي مضعؾت الُب أن عجبتهم في ٖلُه الجِل ومغجبهم وان أكل . هظلً فان مً الُٗىب التي عافلذ زٍغ

دهلىن  مً هٓغائهم ألاوعبُحن، كغف  093ٖلى عاجب  ٌُٗىىن  هأَباء يباٍ بغجبت مالػم زان، ٍو

ا، في خحن أهه وان ًدهل ٖلى  093ملاعهت باألوعبي  ا وهى َالب  033كغف قهغًٍ كغف قهغًٍ

ج مضعؾت الُب، وؤلان باإلاضعؾت. غاع ٖلى يمان وعغم خغم ولىث بً ٖلى الخفاّ ٖلى مياهت زٍغ

ال ًىلو ش يء مً عجبهم وعاجبهم، ئال أهه أنغ ٖلى أال ًُلم ٖلى أملت الئلت في وخضاتهم، و احٗاملهم مٗ

جي مضعؾت الُب للب "صهخىع" واؾخسضم بضال ٖىه "مؿئٌى الصخت".  زٍغ

ت بٗض ٖكغ ؾىىاث مً ئوكائها ٌٗض مً وحهت هٓغ الٗضًض  وان جمهحر مضعؾت الُب اإلاهٍغ

ً ً هًٓغا ٍألاوعبُحن أمًغا مًًغا بخلً اإلاضعؾت، ولىً ًبضو أن هإالء الؼائغ  مً الؼائٍغ

التي واهذ جغي أن َالب الُب وان لؼاًما ٖلُه أن ًيىن مجًُضا للُىهاهُت  ،عؾخلغاَُتهمالفجتأل 

ت، هظلً ال ًمىً ئهياع طلً الخىافـ  ،والالجُيُت كض أزغث ٖلى هٓغتهم للمضعؾت اإلاهٍغ

ث ٖملُت الخمهحر هظه بأن جم أواإلاٌُى وألاهىاء ججاه ججغبت مهغ الُبُت. وكض بضألاهجلىفغوس ي 

جي اإلاضعؾت ٖام  يزناٌ اؾئع  ـ، وطلً في  0209ٖكغ مً زٍغ للخهٌى ٖلى صعحت الضهخىعاه مً باَع

 مجاالث الُب اإلاسخلفت، بدُث جسهو ول ازىحن في مجاٌ مً الُب.

في  0200ئلى اللغت الٗغبُت زانت بٗض ٖام  وجُىعث خغهت جغحمت الىخب واإلاغاح٘ الُبُت

ذ، والُب الباَني، والجغاخت، وكض  ًاء والدكٍغ ائف ألٖا وافت الخسههاث ؾىاء واهذ ٖلم ْو

ًغح٘ طلً ئلى ٖىصة زمؿت مً اإلابخٗثحن الؿابلحن، وباهًمامهم ئلى هُئت الخضَعـ، أنبذ الخٗلُم 

بل بٗض حمُٗه باللغت الٗغبُت، و  0203مىظ ٖام في اإلاضعؾت  هتهاء اوان الهخلاٌ اإلاضعؾت مً أبي ٖػ

 ٖام.  433أن حٗلها أٌو مؿدكفى مضوي في اللاهغة مىظ  يخملت ؾىعٍا، واؾخلغاعها في كهغ الُٗن

ج لى الغغم مً مؿخىي الىلض الظي حٗغى له زٍغ مضعؾت الُب والخٗلُم فيها الظي ى ٖو

ألاػاهغة كض جمىىىا مً ئجلان اللغت الفغوؿُت ن هإالء ئأنبذ باللغت الٗغبُت، ئال أهه ًمىً اللٌى 

غبُت، هظلً فان مؿخىي اإلاٗغفت الظي وان في أوعبا ٗوهللىا كضًعا ال بأؽ به مً الىخب ألاحىبُت ئلى ال

في مجاٌ الُب، ٖلى ؾبُل اإلاثاٌ، لم ًىً مً الطخامت الظي ًمى٘ اإلاخٗلم ألاػهغي مً اؾخلباٌ 

لٗلىم الُبُُٗت، ما كبل اإلاُىغوؾيىب، واهذ ال جؼاٌ جلىم ٖلى واؾدُٗاب جلً اإلاٗغفت، زانت وأن ا

حن خلُلت هى ؤلاوؿاهُاث الىالؾُىُت، ولِـ ئلىالخهيُف  دض هبحر، وأن ما وان ًىلو اإلاهٍغ

ىا فيها، هاهًُ ًٖ أبداثهم في مىايُ٘ مخٗللت  باث ؤلاولُيُىُت التي بٖغ الضعاؾاث الُبُُٗت والخضٍع

ت في مضعؾت الُب بٗض ٖىصتهم.بالصخت، وجدملهم إلاؿئىلُا  ث جضَعـ ومؿئىلُاث ئصاٍع

٘ مدمض ٖلي الهخياؾت بؿبب  ووان مً الُبُعي أن جخٗغى مضعؾت الُب هغحرها مً مكاَع

ازخفاء طلً الٗاهل، ولم ًلخهغ ألامغ ٖلى طلً بل ئن الخغحراث التي جخابٗذ ٖلى ئصاعة اإلاضعؾت أزغث 

غي البٌٗ أن يٗف ؤلاصا إلااهُت ًغح٘ ئلى يٗف كىانل ممثلي هإالء عة ؤلاًُالُت وألافيها هثحًرا، ٍو

ُاهُحن، ولِـ ئلى ٖباؽ خلمي هما انُلر اإلاٗللىن، وعغم ٖىصة  في مهغ ملاعهت بالفغوؿُحن والبًر



8 
 

ان ما اؾخٗفى بؿبب الؿً، وال قً أن اإلايائض الؿُاؾُت واهذ  ولىث بً مغة أزغي ئال أهه ؾٖغ

 ي الخضًى غم اؾخٗاصة اإلاضعؾت إلاؿخىاها الؿابم في ٖهض وعاء اهسفاى مؿخىي اإلاضعؾت، وع 

ت، ولاهخمام باإلاضاعؽ والخٗلُم لخىفحر طزحرة لخلً  ئؾماُٖل مً زالٌ جىفحر اإلاىاعص اإلااصًت وؤلاصاٍع

الظي وان مً يمً مً جم ئًفاصهم  مدمض بً البللي اإلاضعؾت، وهظلً وحىص مضًغ هفء جمثل في

، ئال أن وفاة 0210-0200فُما بحن ٖامي ، ٖلى عأؽ اإلاضعؾت هللخهٌى ٖلى الضهخىعا 0209ٖام 

البللي اإلافاحئت في خغوب مهغ بأزُىبُا كض أزغث هثحًرا مغة أزغي ٖلى أصاء اإلاضعؾت. وكض ْلذ هظلً 

ُاهُا ًضها ٖلى اإلاضعؾت ٖام  وال قً أن ألامغ الظي أنبذ بمثابت ئهلاط لها. 0230ختى ويٗذ بٍغ

البها وفغ  ف.الؿالح الخضماث الُبُت وهظلً للؿي ابكٍغاوا مُٗىمضعؾت الُب َو  ن في اإلاضن والٍغ

 

 

 وانتفشُاث انتانُت نه 0220انكىنُرا: وباء انفصم انخانج:

الخضًث بازخهاع زالزت مً يمً ٖكغة احخُاخاث لىباء اليىلحرا الظي اإلاإلفت  جىاولذ فُه

وكض أنبذ ، 0209، و 0242، و 0200ٖام  أوبئتوهي ، 0330-0200يغب مهغ في الفترة ما بحن 

زُغ اليىلحرا ٖلى مهغ قضًًضا م٘ جؼاًض خغهت مغوع الدجاج ٖبر مهغ ؾىاء بدًغا أو بًغا، ولم ًخم 

وكض ، 0209التي حٗغيذ لها وان بؿبب الدجُج ئال في ٖام  اث اليىلحرائصعان أن ههف احخُاخ

اصة و  باء اليىلحرا زانت في مىؾم اهدؿاع اإلاُاه ؾاهم اٖخماص مهغ ٖلى مهضع واخض للمُاه في ٍػ

وجؼاًض اإلالىزاث. وفي مهغ هما الضٌو ألاوعبُت، وان زمت اعجباٍ بحن الفلغ واليىلحرا، زانت وأن 

وأمغ الخهىٌ ٖلى اإلاُاه لضي جلً الُبلاث الفلحرة مً  .مىاحهت هظا الىباء وان ًخدخم الىٓافت

ُت وفي ْل ٖضم جىافغ ألامىع الهٗبت.  الخضابحر اإلاالئمت إلاىاحهت اليىلحرا وان لاهخفاء بٗملُاث جٖى

 الجماهحر إلاىاحهت جلً ألازُاع مً زالٌ الجِل ومً زالٌ صخُفت الىكائ٘ الغؾمُت.

ا بمهغ، حاء ٖلى غحر جىك٘ وصون أن ًيىن  0200وباء اليىلحرا ٖام 
ً
وان أهثر ألاوبئت فخي

ت كاصمت مً الهىض ٖام هىان اؾخٗضاص، واهذ البضاًت مً مضًىت م ضة ٖؿىٍغ ؿٗض بٗمان خُث ججٍغ

هخهى ئلى أن يغب يغبخه امخض منها ئلى الٗغاق والدجاػ والكام، وان مً اإلاٗخلض أن الىباء ا، 0290

، وكض وان لخكىص الدجُج في هظا الٗام وما حٗغيىا له مً مكاول جمثلذ 0200بكضة في ًىهُى ٖام 

الخطخُت بها  ذزُامهم ٖلى حبل ٖغفاث، وآالف ألاغىام التي جم في هلو اإلاُاه والؿٌُى التي يغبذ

لى الغغم مً مداوالث حجؼ كافلت الدجُج في اللهحر  ول طلً وان ؾبًبا في جىغاع الىباء، ٖو

ـ ئال أجها ٖاصث وصزلذ مضًىت اللاهغة، ألامغ الظي أصي ئلى احخُاح الىباء لؿياجها.  والؿَى

باء واللائمحن ٖلى  ًٖعجؼث حهىص مدمض ٖلي  مدانغة الىباء، لضعحت فغاع هثحر مً ألَا

ا مً الهالن، وجلضع أعكام الخيىمت أن حجم الىفُاث بلغ هدى 
ً
في اللاهغة،  الفأ09أمىع الصخت زىف

آالف مً 0-9ألف، وهظلً صمُاٍ فلضث مً  09آالف مً حجم ؾياجها البالغ 4وفلضث عقُض هدى 

بل ههف ؾياجها مً هدى ألف، وهلً حمُ٘ ؾيان ف 09هدى  وؿمت،  9333ىه، وفلضث أبى ٖػ

ت هدى  آالف مً ؾياجها، ولىً جلضًغاث اللىانل ألاوعبُحن حكحر ئلى أن  4333وفلضث ؤلاؾىىضٍع
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ألف مً ئحمالي  033-093ألاعكام أهبر مً طلً، لظا فاجهم ًلضعون أن البالص فلضث ما ًتراوح بحن 

فان مٗضالث الىفُاث في نفىف جلً،فُاث الطخمت زالزت مالًحن وههف، وعغم مٗضالث الى 

الجِل واهذ مدضوصة، ألامغ الظي ًٓهغ مضي الخغم الظي اجب٘ في الخفاّ ٖلى أفغاصه، زانت في 

ْل الخجهحز لخملت ؾىعٍا، ووان مً اإلاخىك٘ أن جخٗافى مهغ ببِء بٗض جلً اإلاٗضالث اإلاغجفٗت مً 

وفاق مدهٌى رصوا ٖافُتهم في غًىن أعبٗحن ًىًما، الىفُاث، ولىً لىخٔ أن البالص والٗباص اؾت

 ػصهاع.اللًُ الخىكٗاث وأٖلبه لا 

لى الغغم مً أن احخُاخ0242يغب وباء اليىلحرا مغة أزغي بكضة في ٖام  أكل خضة  ا، ٖو

ت ٖام  جساطها مً كبل اليىعهخِىت والالئدت افان الترجِباث التي جم  0240كض يغب ؤلاؾىىضٍع

ألف مً ؾيان  03، والظي كى ى ٖلى كغابت جُبُلها كض خض مً أزغ طلً الىباءالصخُت التي جم 

 0242يغب البالص ٖام  لىباءصون وحىص صالئل ٖلى اإلاغى فان ا 0241مغوع حجاج عغم و . مهغ

غح٘ طلً للٗضًض مً ألاؾباب، منها 0200بما خضر في ٖام  0242ال ًمىً ملاعهت وباء و بكضة،  ، ٍو

ده بٗض أػمت مدمض ٖلي الؿُاؾُت، وجم أأن الجؼء ألاهبر مً  فغاصؾالح الخضمت الُبُت كض جم حؿٍغ

هخم بتركُت الخالت الصخُت في جىحُه حهىصها هدى الصخت الٗامت للبالص، هظلً فان مدمض ٖلي ا

ؿغ، وصون أن ًخم مهغ لها في أوعبا بؿهىلت َو ، مً أحل أن ٌُٗي الفغنت إلاىخجاجه أن ًخم حؿٍى

لت.اخخجاػها في الدجغ   الهحي لفتراث ٍَى

غ  ئلى أن جىاٌو الخًغواث الىِئت حٗض أخض أؾباب اهدكاع اليىلحرا، وكض  قاع أحكحر الخلاٍع

ىن باليىلحرا بٗض خكغ مٗضتهم بىحبت  غحر واخض، في تهىم غالًبا، ئلى أهه مً الُبُعي أن ًهاب اإلاهٍغ

جلً الخًغواث اإلالُئت باإلاُاه مً ؤلافُاع، في عمًان، بالكمام والخُاع، فلض وان مً اإلاٗخلض أن 

اإلامىً أن جدىي الىثحر مً الجغازُم، هاهًُ ًٖ اعجفإ صعحاث الخغاعة، ألامغ الظي ٌؿبب الٗفىهت 

اح ن ججم٘ واهظلً جًافغ أهثر مً ٖامل لخضور وباء اليىلحرا، . و والغوائذ الفاؾضة والتي جىللها الٍغ

ض ؾياجها ًٖ للؿُض البضوي في ب ألف ػائغ  933-033ما بحن  ألف، والتي  01لضة َىُا التي ال ًٍؼ

، ووان مً اإلاٗخاص حٗاوي مً خالت صخُت مؼعٍت، وال ًىحض فيها ما ًىفي خاحاث ول هإالء مً اإلاُاه

، ولىىه اهفٌ في الُىم الغاب٘، وفغ الجم٘ بٗض جفص ي الىباء،  مً اإلاالخٔ أن أن ٌؿخمغ اإلاىلض ألؾبٕى

، زانت واهذ وعاء ٖضم جىفُظ هثحر مً اللىائذ الصخُت ضخت للُٗاناالى كبًت مدمض ٖلي وجغازيها 

ًها ٖلى خُاجه 0241وأن ئبغاهُم باقا الظي حؿلم الؿلُت في ٖام  فغ م٘ ٖلمه ، والظي وان خٍغ

ت، زم ئلى اؾُىبٌى  مًبمغى اليىلحرا  ت، هظلً فان  بٗضاللاهغة ئلى ؤلاؾىىضٍع ونىله لإلؾىىضٍع

 باجي بً. بمىثذ بال مدافٔ ل، بل ئن اللاهغة ْى خُاجهٖل ا مىهٖباؽ خلمي لم ًىً أكل خغنً 

مضعؾت ولىث بً جغي أن اإلاغى ال ًيخلل ًٖ  واهذ،وفي ْل حٗضص آلاعاء اإلاؿببت لألمغاى

م لاجهاٌ والخالمـ،  ٖلى أن مغى  جإهض، هبحر أَباء اليىعهخِىت،مضعؾت حغاحس ي بِىما واهذٍَغ

مؿً بالىاؽ،  ترهؼ الىباء باللغب مً مىاك٘ بُٗنها في مىاػاة اإلاجاعي هٓغالاليىلحرا مغى مىلٌى ٍو

لُه فان مُىاء بىالق ٖاوى مً اليىلحرا أقض مً اللاهغة،  اإلاائُت التي ًخىكف ٖىضها اإلاؿافغون، ٖو
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خحن ال ت اإلادمىصًت، يغبهما الىباء  حٗلهما مدمض ٖلي مغهًؼا للفلغاء ٖىض مضزل نخحلهما أن اللٍغ جٖغ

ت.  بهىعة أقض مً ؤلاؾىىضٍع

ا مً َاٖىن فاهه  0209أما َاٖىن ٖام 
ً
 03ٖلى هدى  خُث كى ى 0242وان أقض فخي

وكض صاع هظا الىباء صوعة  ،ن هظا الُاٖىن كض أحى م٘ مؿلمي حىىب قغق آؾُائٍلاٌ و مهغي، 

غ  جمام إلوان و ، 0214ة حاوة خُث زغج ٖام واملت خٌى الىغة ألاعيُت لُيخهي مغة أزغي في حٍؼ

ـ صوعهزٍُى الؿىً الخضًضًت ال ت بالؿَى اصة زُىعة الىباء، تي عبُذ ؤلاؾىىضٍع أيف ئلى في ٍػ

الؿفً التي هللذ الدجُج بأجها أُٖذ قهاصاث َبُت مؼوعة بأن ما  تىطلً زبىث الغش ى ٖلى كباَ

مً  033جدمله مً حجُج ال ًخفص ى فيهم اإلاغى، ٖلى الغغم مً أن بٌٗ الؿفً أللذ هدى 

لى الغغم مً الخضابحر  9333خمىلتها اإلالضعة بىدى  في مُاه البدغ بٗض وفاتهم بمغى اليىلحرا.ٖو

ت مً ألاجهاع الىكائُت مثل الخسلو مً اللاطوعا ث زاعج اإلاضن واللغي، والخهٌى ٖلى اإلاُاه الجاٍع

ت وجضمحر اإلاؿاهً وألاهكان والٗكل فان الىباء وان  والتٕر وهظلً الخغم ٖلى ٖملُاث التهٍى

قضًًضا، لضعحت أن هغوب ئؾماُٖل باقا وخاقِخه مً مهغ كض ػاص الهل٘ لضي اإلاىاَىحن، وأْهغ 

ضعحت أهه قضص ٖلى يغوعة وحىص حجغ نحي ٖلى اإلاىانالث بحن ، لي ٖضم مؿئىلُت مً كبل الخضًى 

ت  خه، ومما ًظهغ أن هظا الىباء وان هى الثاوي في فترة جىلُه الخضًٍى الدجاػ ومهغ َىاٌ فترة زضًٍى

 ن وههف هما طهغ كىهل ئهجلترا.االتي لم ًمغ ٖليها ٖام

حن ججاه اليىلحرا ازخلفذوحكحر اإلاإلفت ئلى  ًٖ عصوص فٗل ألاوعبُحن،  أن عصوص فٗل اإلاهٍغ

سُت يض  حن كض حكيلذ اججاهاث ؾلىههم مً زالٌ مىاحهاتهم الخاٍع غح٘ طلً ئلى أن اإلاهٍغ مغى ٍو

ا ؾلًُما ججاه طلً اإلاغى، وعغم قُٕى آزغ وهى 
ً
حن أبضوا جهغف الُاٖىن، ولىً بال قً فان اإلاهٍغ

ت وؤلاًمان بأن هظه ألاوبئت هي مً ٖىض هللا، ئال أ ن فغاعهم واوٗؼالهم صازل بُىتهم، فىغة اللضٍع

اللاجل. ومً  موخغنهم ٖلى الخهٌى ٖلى اإلاُاه الىُٓفت وان مداوالث مً كبلهم إلاىاحهت طلً اإلاجغ 

اإلاالخٔ زالٌ جلً لاحخُاخاث الثالزت الكضًضة أن الهُٗض وان أهثر أمًىا وأكل فلًضا لألعواح، وكض 

في خحن أن اللغي التي  ،هها مً جهغ الىُل مباقغةًغح٘ طلً ئلى أن مجخمٗاجه واهذ جدهل ٖلى مُا

جبٗض هدى ههف مُل أو ختى عب٘ مُل ْهغ بها اإلاغى أقض، ومثاٌ صاٌ ٖلى طلً أن مضًىت ألاكهغ 

 993ث فيها هدى واهذ بها خالت وفاة واخضة، مكيىن في وىجها بؿبب اليىلحرا، في خحن أن كىا ما

ىفُظ بٌٗ الغزو الُبُت وعفًها بذجت مسالفتها خالت في ًىم واخض، هظلً فان الىيىم ًٖ ج

ٗت، كض جيىن ؾبًبا في اهدكاع اليىلحرا، ومً طلً فان مدمض ٖلي عفٌ أن ًضفً الىفُاث  للكَغ

باء.للخض مً زُىعة اهدكاع الىباء، هالىاججت ًٖ اليىلحرا في الجحر الحي   ما اكترح ٖلُه بٌٗ ألَا

 عىاقب األدذاثانخهفُت  0221انطاعىٌ؛ وباء انفصم انرابع:

غف باؾم اإلاىث ألاؾىص، الظي واهذ جغججف مىه الللىب مىظ إلااإلاإلفت حٗغيذ فُه  ُٖ ا 

ً اليىلحرا، وكض اللغن الغاب٘ ٖكغ.  ً الُاٖىن هما أن الهىض هي مَى ؾغي اٖخلاص أن مهغ هي مَى

مؿاًغة لخىغاع فًُان الىُل، وم٘ الخأهُض  عح٘ ٖضًض مً الٗلماء أن الُاٖىن في مهغ ًخىغع بىجحرةأ

والغوائذ الىغحهت حؿبب هظا اإلاغى، واهذ ؤلاحغاءاث الصخُت هي الخغم ٖلى  تٖلى أن الٗفىه
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ت اإلاىاٌػ مً هٕى  الخسلو مً جلً اللاطوعاث ولاهخمام بالىٓافت الشخهُت، وجُهحر اإلاالبـ وتهٍى

حن مً الُاٖىن اللُمفاوي والغئىي. وزغج أخض الخغم ٖلى الخُاة. وفي مهغ جم الخمُحز بحن هٖى

بت، والتي جمثل الضلخا  ؿُه" بضعاؾت أهض فيها ٖلى أن اإلاىاَم اإلاىسفًت الَغ الٗلماء الفغوؿُحن "باَع

الًا وحباٌ لىً خضور الُاٖىن في مغجفٗاث الهملها، هي مغاهؼ خضور الُاٖىن، و  امثالُ اهمىطح

غة الٗغبُت   لهظا الغأي.  امىاكً مغاعي ًىهان الهِىُت، واهذ صلُال و ألاهغاص، ومغجفٗاث الجٍؼ

وئطا وان ألاوعبُىن اجسظوا مً الخُُت واليىعهخِىت وؾُلت إلايافدت الُاٖىن، فاجهم عأوا في 

حن ئًماه بأن هظا اإلاغى وباء مً هللا، ولم ًجضوا فيهم طلً الخغم ٖلى الخُاة، ولىً  اكضٍع ااإلاهٍغ

حن واهىا كض اهدؿبىا زبرة بهظا اإلاغى وأهضوا ٖلى أهه ال ًيخلل بالخالمـ، وصلُلهم  الخلُلت أن اإلاهٍغ

غ ألاواصًمُت  ٖلى طلً أن اللائمحن ٖلى أمغ اليىعهخِىت اإلاسالُحن للمغض ى ال ًهابىن، وكضأحى جلٍغ

 لل بالخالمـ.ًيخن، بأن اإلاغى ال ى لُإهض ٖلى ما طهب ئلُه اإلاهٍغ 0240الُبُت الفغوؿُت ٖام 

، 0133منها ما خضر أزىاء الخملت الفغوؿُت ٖام  ،جىغعث خىاصر وباء الُاٖىن في مهغ

ىن هثحًرا مً ئحغاءاث الفغوؿُحن هدىهم، وئنغاعهم ٖلى صفً 0230وآزغ ٖام  ، وكض ٖاوى اإلاهٍغ

زاعج اإلاؿاهً، وئزغاحهم للمغض ى للمصخاث فان قفىا ٖاصوا ألهلهم وئن ماجىا صفىىا اإلاىحى 

حن، وفي ٖهض مدمض ٖلي وان هىان خغم أبمالبؿهم، واهذ مً ألامىع الكضًضة الَى ة ٖلى اإلاهٍغ

ا ًُٖٓما، ختى أن مدمض ٖلي هفؿه وان ًجزوي في 
ً
ٖلى خُاجه وخُاة أؾغجه، وبلغ الخىف بهم مبلغ

ظهغ الجحزة إلا ً جامحن خُىما ًدضر الىباء، وتهغب أؾغجه ئلى الهُٗض خُث ئبغاهُم باقا، ٍو ضة قهٍغ

 . 0201أن أخض أبىاء مدمض َىؾىن ماث في وباء للُاٖىن ٖام 

ومً ألاؾباب التي واهذ جإصي ئلى مغى الُاٖىن هثرة الفئران والبراغُث، وئن واهذ جلً 

ت وعقُض وصمُاٍ، فان خضور الُاٖىن في مضًىت الىاكالث واإلاؿبباث هثحرة في اإلاىاوئ مثل  ؤلاؾىىضٍع

ًبا، زانت وأهه وان هىان عأي بأن وباء الُاٖىن له خضوص، وأهه 0233أؾٍُى ٖام  ، وان أمًغا غٍغ

تي ًىدهغ م٘ الهُف أو البرص، ألامغ الظي جم ئعحإ وباء أؾٍُى ئلى ٖملُاث الغي الضائم والؿضوص ال

بل ئجها جفغ ئلى أبغاج الخمام وحؿىً اإلاىاٌػ طاتها، ألامغ الظي حٗل وفغث مالجئ لخلً الفئران، 

 0233هُالق هظا اإلاغى بالهُٗض. هظا ولم ًىً وباء ْل مىكٗها ومىازها الجاف بإعة ال  أؾٍُى في

، بل ًظهغ خؿً الُٗاع أن وكٕى الُاٖىن في الهُٗض وزانت أؾٍُى ٖام  حضًًضا ٖلى أؾٍُى

ًً، ختى أن الىاؽ ماجذ في بُىتها ولم ججض مً ًىللهم لللبىع، وماث كض أوصي بدُاة الىثحر  0230

اء ولم ٌكُٗهم أهثر مً ٖكغة ولم ًفٗلىا طلً ئال بملابل، بل ئن هثحر  مً الخغفُحن كض كى ى  األازٍغ

 هدبهم، وأهه لم ٌؿخُ٘ الٗثىع ٖلى خالق لُلو له قٗغه ٖلى مضي قهغ.

مً أقض  اواخض 0200-0204ما بحن ٖامي  ٌٗض وباء الُاٖىن الظي يغب مهغ في الفترة

ُاوي ًظهغ في مغاؾالجه للىضن أن  احخُاخاث الُاٖىن التي حٗغيذ لها البالص، ختى أن اللىهل البًر

ا في خالت وباء ٖلى مضي أعبٗحن قهغ  ًُ لى 0201ر مبختى هىف 0204مً ًىلُى  االبالص واهذ عؾم ، ٖو

ئال أن الىباء وان قضًًضا  ،ُت وجفُٗل ٖمل اليىعهخِىتالغغم مً الخضابحر الصخُت وؤلاحغاءاث الىكائ

غى 
ُ
ا حمُ٘ جلً ؤلاحغاءاث، وعف٘ الدجغ الهحي ًٖ هثحر مً ألاماهً التي ف ًٗ لضعحت لم ججض مٗه هف
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غ و ٖليها،  جًاعبذ ألاعكام الغؾمُت وجلضًغاث اللىانل خٌى أٖضاص الىفُاث، فلض طهغث الخلاٍع

ت فلضث كغاب ىهُى مً ٖام  1233ت الغؾمُت أن ؤلاؾىىضٍع ، وفلضث 0209مً ؾياجها بحن ًىاًغ ٍو

ىهُى مً هفـ الٗام، ولىً البٌٗ ٌكىً والٗاصة في جلً  04033اللاهغة هدى  بحن قهغي ماعؽ ٍو

كحر ئلى أجها لِؿذ ؾىي ههف ٖضص الىفُاث، وأن هىان هدى  ألف كًىا  933ألاعكام الغؾمُت، َو

ل  في طلً الىباء في حمُ٘ أعحاء البالص، ً ًىًما ألازحرة مً قهغ أبٍغ كٍغ وصلُل طلً أهه في لازىحن ٖو

ا في اللاهغة، وونل الغكم لىدى  0333وان هىان هدى  ًُ في بٌٗ ألاًام، لظا فمً  9333مخىفي ًىم

 ألف مً ؾياجها في جلً الفترة. 19اإلاٗخلض أن اللاهغة بمفغصها فلضث 

دكاع مغى الُاٖىن، أهضث اإلاإلفت ٖلى هاوخٌى مضي هفاءة اليىعهخِىت في الىكىف في وحه 

ت كائمت ومدل  ضم صخت جلً الىٍٓغ الخًاص والهغإ بحن فىغة الٗضوي واهخلاٌ اإلاغى بالخالمـ ٖو

حضٌ، وعغم أن ولىث بً وان ًإمً بأن فىغة اهخلاٌ اإلاغى بالخالمـ والٗضوي غحر صخُدت، وأهه 

م ًهب باإلاغى، ئال أهه وان ٖلُه أن أحغي ٖلى هفؿه ججغبت بدلً صم مٍغٌ بالُاٖىن بجؿضه ول

ًُبم اللغاعاث وزانت الهاصعة مً مدمض ٖلي. وئن لىخٔ أن الجهاث التي َبم ٖليها ئحغاءاث 

لللائلحن بٗضم الٗضوي. وكض  اكٍى اؾىض ِالدجغ الهحي واهذ هي التي فلخذ مً الٗضوي، لم حٗ

ى أن ػوحت ابىه ؾُٗض باقا َبلذ ئحغاءاث اليىعهخِىت بكضة ٖلى أؾغة مدمض ٖلي طاجه، خت

ذ، ولم ًدؿامذ م٘ الجالُاث  غة هٍغ زًٗذ لليىعهخِىت خُىما اهًم لألؾٌُى في عخلخه ئلى حٍؼ

ا ئطا لم ًُُٗىا أوامغ هلل مغياهم ألاحىبُت، ختى أهه أُٖى ألاوامغ ال 
ً
ؾخسضام الىاع بٗض الخدظًغ زالز

الكيىن خٌى وىن ئحغاءاث الٗمل في اليىعهخِىت كض  ٌئلى الدجغ الهحي. ولىً جبضي اإلاإلفت بٗ

 جأزغث بٗىامل اكخهاصًت وؾُاؾُت أهثر منها حىاهب فىُت وئوؿاهُت.

 انفصم انخايص: يجهص انكىرَتُُت انذونٍ.

لاكخهاصًت والؿُاؾُت التي أزغث في ئحغاءاث ٖمل وللىكىف ٖلى هظه الٗىامل 

، الظي ٌٗض أٌو "يجهص انكىرَتُُت انذونٍ"ث ًٖ للخضًهظا الفهل أفغصث اإلاإلفت ،اليىعهخِىت

لى الغغم مً طًٕى فىغة زاَئت بأن  هُئت أوعبُت جم حكىُلها في مهغ بمىافلت الىالي مدمض ٖلي، ٖو

ألامغ وان فغًيا وئحباًعا ٖلى الىالي، خاٌو مدمض ٖلي مً زالٌ جلً اليىعهخِىت أن ًخىُف م٘ 

ظا فاهه في ؾبُل أن ٌشج٘ مخُلباث الٗالم الغغبي الظي ًفغى حجًغا ٖلى الىاعصاث اللاصمت ئلُه، ل

مدمض ٖلي خغهت الخجاعة وجهضًغ مىخجاجه مً اإلادانُل الىلضًت واإلاىاص الخام ألؼم هفؿه بأن 

 م م٘ مخُلباث الضٌو الغغبُت الصخُت.ءًخىا

ت أص ت ٖبر اللغن الخاؾ٘ ٖكغ وػٍاصة وكاٍ الؿفً البساٍع اصة  ثواهذ الخغهت الخجاٍع ئلى ٍػ

ً، ه ٖلى  دجاج مً الضٌو ؤلاؾالمُت، كض أزغ ما أن جضفم أٖضاص ضخمت مً الخغهت الىلل واإلاؿافٍغ

ُاهُا بكيل زام جىٓغ ئلى ججم٘ اإلاؿلمحن في  ألافياع اللائلت باهدكاع ألاوبئت وألامغاى، وواهذ بٍغ

ضاص الطخمت م٘ جغاح٘ قغوٍ الصخت واإلاُاه  الدجاػ مً زالٌ زبرتها بالىي٘ في الهىض، بخلً ألٖا

 ٖلى أجها بِئت مهُالىُٓفت واهدكا
ً

ة الهدكاع ألامغاى زانت الُاٖىن واليىلحرا، وكض أع اإلالىزاث، صلُال

ىه 0200عبُىا بحن مىؾم الدج واليىلحرا مىظ وباء ٖام  ، ٖلى الغغم مً أن الىباء هما كُل وان مَى
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ىبٌى ٖام حهت اهدكاع جلً ألاوبئت جلغع ٖلض مإجمغاليىلحرا في اؾُافي مداولت للىكىف في مى والهىض. 

ف أن هظه دكالجساط اختراػاث وئحغاءاث وان منها حكضًض ٖمل اليىعهخِىت، ولىً اه 0200

ؤلاحغاءاث واهذ جهب في نالر قغواث الىلل البدغي، التي اٖخلض البٌٗ أن قغهت الىلل 

ت واهذ حٗامل مٗاملت جفًُلُت، وأن نضوع أوامغ بذجؼ الدجاج في الُىع، وان الغغى مىه  الخضًٍى

 غة جلً الكغهت بكيل خهغي ٖلى هلل الغواب.ؾُُ

خهيُف الؿفً وخمىالتها مً لواهذ هىان مداوالث حضًضة مً كبل صٌو البدغ اإلاخىؾِ 

مً جلً الؿفً واهذ جخداًل ٖلى جلً الخهيُفاث،  اأحل الخض مً زُغ ألاوبئت، ولىً وحض أن هثحر 

ُلب ألامغ حجؼها للخأهض مً أٖماٌ اليىعهخِىت في خالت ما ج جُبمبل أجها واهذ جسغج ئلى مىاوئ ال 

ُاهُا للخدغن بكضة زانت وأجها م٘ فغوؿا  ا مىكف أن اجسظزلىها مً ألامغاى، ألامغ الظي صف٘ بٍغ

ُاهُت ألامغاى غحر مٗضًت، ملاعهت بضٌو خىى البدغ اإلاخىؾِ، وهضصث الؿفً أجها ؾىف  البًر

م عأؽ الغحاء الهالر في مداولت منها للخض مً أٖماٌ  ـ وجأزظ ٍَغ جبخٗض ًٖ كىاة الؿَى

اليىعهخِىت، ألامغ الظي حٗل صلِؿبـ ًخدغن ٖلى اإلاؿخىي الُبي للخفاّ ٖلى كىاجه ومياؾبه 

مغاى هي اإلاؿئىلت ًٖ اهخلاٌ ألا  ت، مإهًضا ٖلى أن لاهبٗازاث مً الغوائذ الٗفىت اإلادلُاإلااصًت

اإلاٗضًت، ولىً ْلذ أخيام اليىعهخِىت هي الىؾُلت الىخُضة في ْل ٖضم جىافغ أي ش يء أفًل هما 

 .0200ؾُىبٌى ٖام اأقاع الضهخىع فىفاف مىضوب الخيىمت الفغوؿُت في مإجمغ 

لت، أن  وكض وان حٗغى الدجاج لؿىء مٗاملت زانت في الُىع، وحٗغيهم للٌٗؼ إلاضة ٍَى

ججاه اللىمي في مهغ، وهظلً الخغهت وكض اجسظث الصخف طاث لا .خِىتأؾاء ئلى ٖمل اليىعه

حن ىُت وفي ملضمتها الًباٍ اإلاهٍغ مً هظه ؤلاحغاءاث هلُت وزىب ٖلى ٖمل اليىعهخِىت  ،الَى

بما جدمله مً مىضوبحن أحاهب، وواهذ ؾىابم هظه اليىعهخِىت حكحر ئلى  اأحىبُباٖخباعها جضزال

ت ولاكخهاصًت، ئطُٗنها في ؾبُل الخفاّ ٖلى مجفًُالث ومُل إلاهالر صٌو ب وان  ياؾبهم الخجاٍع

ًخم مى٘ ؾفً مً الضزٌى وويٗها في الدجغ في خحن ًخم حؿهُل ؾفً صولهم التي جسغج مً اإلاُىاء 

ُاهُا هما مهغ اوكض  طاجه بل وفي هفـ الُىم. هخهى أمغ جلً اليىعهخِىت أن أنبدذ في كبًت بٍغ

 .0229ػتها ٖام جماًما التي صزلذ في خى 

 انجذرٌ انتطعُى ضذ انجذرٌ وانتهقُخ انقذَى بانجذرٌانفصم انطادش: 

وان هىان ئحمإ بكأن أهه ًيخلل ٖبر الٗضوي الجضعي الظي اإلاإلفت مغى وفُه جىاولذ 

اهدكغ الجضعي في مىُلت الكغق خُث اهلؿم الغأي خىلهما،  ، الُاٖىن واليىلحرا،ولِـ هؿابلُه

ألاوؾِ، هما جلٌى مىظ اللغن الؿاصؽ خُىما يغب هظا الىباء الغؼاة ألازُىبُحن الظًً هضصوا مىت، 

ألف  03ن ئًلاٌ مً ألاوبئت التي كًذ ٖلى وؿبت هبحرة مً الؿيان،  اوكض أنبذ الجضعي واخض

ا بؿبب الجضعي، و  أن الجضعي وكذ مجُئه مهغ ٖام  ٍظهغ ولىثواهىا ًللىن خخفهم في مهغ ؾىىًٍ

ت ئؾىا في  0299 فاٌ، وهظلً طهغ بىعههاعث في عخلخه أن كٍغ وان الؿبب الغئِـ في وفُاث ألَا

لاٌ  993نُٗض مهغ ماث فيها هدى  ن الجضعي وان ؾبًبا في وفاة زلث أَفاٌ ئبؿبب الجضعي، ٍو
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ض، هما أهه خهض فاٌ الظًً  مهغ، هما أهه وان ؾبًبا في وفاة ٖكغ أَفاٌ الؿٍى ههف أعواح ألَا

 ماجىا في لىضن.

جمذ الؿُُغة ٖلى مغى الجضعي مً زالٌ الخُُٗم وفُه زبذ أن جيلفت اللًاء ٖلى 

جلبل صوع  فٌالىباء مً زالٌ الخُُٗم أٌؿغ وأكل ولفت مً اإلاىاحهت، هظلً فان الكٗب كض ع 

يض الجضعي أمًغا كضًًما، وان الخللُذ و الصخُت مً زالٌ جضزلها، االخيىمت في مىاحهت اللًاً

لتهم حٗغف بغغػ  ٖغفه الٗالم مً زالٌ الهِىُحن وواهذ ٖملُت الخللُذ بؿُُت وؾهلت، وواهذ ٍَغ

اإلاغى مً زالٌ غغػ ككغة مً بثىع الجضعي في أهف الشخو الؿلُم، وكض أقاع حغاح هابلُىن 

حن واهىا ٌٗغفىن ٖملُت الخلً بالجضعي ووان مم اعًؾا ختى مىاب٘ الىُل، وفي الٗام في مهغ أن اإلاهٍغ

 ن زكىا أن ًيىن ٖالمت لخجىُض أبىائهم.ضو الخُُٗم بالجضعي، فان الفالخحالىكذ الظي كبل الب

فاٌ وطلً وي ًيىن  0203اكخى٘ مدمض ٖلي بجضوي الخُُٗم وأمغ هائبه في ٖام  بخُُٗم ألَا

ا بحن الؿيان، وكض واهذ وفُاث الجىىص الؿىصاهُحن في ًً أؾىان مدفًؼا ٖلى اؾخمغاع  ألامغ اٖخُاص

باء الفغوؿُحن بالخىلل في  ت، وجم جفىٌٍ هثحر مً ألَا ٖملُت الخُُٗم ووكغها بحن فغكه الٗؿىٍغ

ب هثحر مً خالقي الصخت ٖلى ٖملُت الخُُٗم، وكض وان الخالق ًدهل  أكالُم مهغ، واللُام بخضٍع

لخىُماث "الًابُاث الصخُاث" ٖلى كغف ميافأة هٓحر ول ٖملُت جُُٗم ؾلُمت، هظلً جم ججهحز ا

فاٌ الفلغاء في مغاهؼ صخُت زههذ لهم، في خحن ًخجهىن لخُُٗم أَفاٌ  لللُام بخُُٗم ألَا

في قُٕى ٖملُاث الخُُٗم بحن  إلوكاء ؾالح الخضمت الُبُت صوع  الُبلاث الٗلُا في مىاػلهم، ووان

ضًضة، هظلً جم جُُٗم ول م ول الُالب الظي الخدلىا بمضعؾت الُب الجُٗالؿيان، خُث جم جُ

ت، وهظلً ػوحاتهم وأبىائهم الظًً عافلىهم أو ٖاقىا بجىاعهم.  وحكحر اإلاجىضًً في الجِل والبدٍغ

ا يض مغى  033، أهه وان ًخم جُُٗم هدى تألاعكام التي واهذ جيكغ ٖبر الىكائ٘ اإلاهٍغ َفل ؾىىًٍ

غح٘ طلً ئلى بغهامج الخُُٗم اإلاىؾ٘ وجأؾِـ مدُت جُُٗم صائمت في ، 0200ٖام  الجضعي، ٍو

لخضمت الصخُت ؤلاكلُمُت كىة صافٗت بخأؾِـ ا، واهدؿب البرهامج 0204مؿدكفى ألاػبىُت ٖام 

 في اللاهغة.0249ٖام 

ن يض الخُُٗم مٗخلضًً أهه مثل جلً ى جٓهغ الياجبت مضي اإلالاومت التي أبضاها الفالخ

باء الىقىم التي ويٗذ ٖلى الجىىص الؿىصاهُحن أو البداع  ة، ووان الًغب واؾخسضام اللىة يض ألَا

 اللائم بمؿئىلُاث، ولىً ٌكحر الُبِب واوي، امخىغع  ان بٗملُت الخُُٗم وخالقي الصخت أمغ حيلفاإلا

بهم للىفاةمفدل الصخت  فاٌ الظًً كامذ أمهاتهم بتهٍغ فاٌ  ،في الهُٗض، أن حٗغى ألَا ملاعهت باأَل

ن ئلى مؿدكفُاث ً ًظهبه ًبل ئجه َفالهً،ٖلى جُُٗم أ ًلبلًالظًً جم جُُٗمهم، حٗل ألامهاث 

ب ٖ ٗملُت الخُُٗم في ضص هبحر مً خالقي الصخت لللُام باإلاضًىت لهظا الغغى، وكام واوي بخضٍع

، كىا واإلاىُا اث أؾٍُى ، في الفترة بحن َفال 90110كامىا بخُُٗم هدى  199بلغ ٖضصهم  ،مضًٍغ

باء الظًً ؾاخىا في 0293و 0244 كالُم مهغ ٖلى حهىص الضولت في ٖملُت الخُُٗم أ، وكض أهض ألَا

 23مً جُُٗم هدى  0293الظي مىً الخيىمت في ٖام  يض الجضعي وهجاخها في جلً الٗملُت، ألامغ 

 .األف
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أنبدذ مهغ  ،0291ٖام مىظ بضاًت ٖملُت الخُُٗم يض الجضعي ٖام  ،ٖلى مضي مائت

وكض واهذ هظه الٗملُت هما أقاع ولىث بً أخض ألاؾباب التي بكيل ملاعن زالُت مً الجضعي، 

عبٗت أئلى  0290ملُىن ٖام  9.9ؾاهمذ في همى ؾيان مهغ، فُبًلا لخلضًغاجه ػاص الؿيان مً 

خهائُاث جإهض ما طهب ئلُه ولىث بً، وجظهب ئ، ولىً لِـ هىان 0240وههف ملُىن ٖام 

ٖلى مضي ما ونلذ ئلُه اكٍىصلُالوان  0230ئوكاء اإلاٗهض اللىمي للخُُٗم في ٖام إلفت ئلى أن اإلا

ُاوي ًخىلى مؿئىلُت  ؼ، أٌو بٍغ مهغ مً عغبت لللًاء ٖلى جلً ألاوبئت وألامغاى، وئن أقاع ؾاهضٍو

ؿُت مضًىت وبلضة عئِ 04، أهه وحض أن ٖملُاث الخُُٗم جترهؼ في 0224كؿم الكئىن الصخُت ٖام 

بضو أجها واهذ في مهغ، وأن باقي الجهاث حٗخمض ٖلى خالقي الصخت  ومتروهت للٗاصاث اإلاىعوزت، ٍو

جم خكض الضاًاث وخالقي الصخت مً أحل اللُام  0390/0391هاحٗت هما واهذ كبل طلً، وفي ٖام 

اًت الصخُت وان واخًضا مً أهثر  بدمالث الخُُٗم اللىمُت. وزبذ أن اؾخسضام اإلاغأة في مجاٌ الٖغ

 لابخياعاث اإلابكغة التي أصزلها بها ولىث بً.

 انفصم انطابع: انذكًُاث "ضابطاث انصذت"

ٗض هظا الفهل، مً وحهت هٓغي، واخض مً أمخ٘ الفهٌى التي بالىخاب، ًٓهغ فُه مضي  اَو

الجهض الظي بظله مدمض ٖلي مً أحل ئوكاء جلً اإلاضعؾت، ومىاحهخه للىثحر مً ألافياع واإلاٗخلضاث 

الؿائضة، هما ًٓهغ فُه مضي ئزالم ولىث بً وعغبخه في جدلُم مؿاع نحي وجىفحر ؾُضاث 

لذ اإلاغأة حِٗل في الخغملً، بضأث اإلاضعؾت بالضوع الُبي في مجخم٘ مؿلم مدافٔ، ال ػا ًًُلًٗ

، بأػمت وهي هُف ؾىدهل ٖلى فخُاث في مثل طلً اإلاجخم٘ اإلادافٔ ًلبلً أن ًخٗلمً 0209ٖام 

ا في طلً الىكذ. وكض احتهض ولىث بً  ًُ في مضاعؽ صازلُت إلاماعؾت مهىت لِؿذ ٖلى كضع هبحر احخماٖ

ت خبكُاث وؾىصاهُاث، وجم وي٘ اإلاىهج الضعاس ي في الخغلب ٖلى جلً اإلاكيلت بأن بضأ ألامغ ببًٗ

ًاء والضوعة  ًالخام به ائف ألٖا والظي جًمً حٗلم اللغاءة والىخابت زم حٗلم الىثحر ًٖ ٖلم ْو

ت وما ًغجبِ بدالت اإلاىلىص وألام. هظلً وحضث اإلاضعؾت فُما بٗض مً الُدُماث واإلاكغصاث  الضمٍى

ضاص مًُٗىا إلاً ًغغب في لاهًمام ئلى جلً اإلا ضعؾت، وئن واهذ حٗاوي في بٌٗ الؿىىاث مً هلو ألٖا

اإلاُلىبت مً الفخُاث، هما ًٓهغ في اإلاغاؾالث الخانت مً الخيىمت ئلى مكاًش الخاعاث خُث جُلب 

ض مً الفخُاث لاللخداق باإلاضعؾت.  منهم اإلاٍؼ

جي مضعؾت الُب، في مىاحهت هثحر  جاث اإلاضعؾت صوًعا هبحًرا، م٘ زٍغ ألاوبئت ً ملٗبذ زٍغ

هخِىاث مً زالٌ الىكف ٖلى ٖلى أهمل وحه في اليىع  ًبضوعه ًمً كالتي احخاخذ البالص، هما أجه

الؿُضاث الالئي هً ًأجحن م٘ الدجُج، فلض وان مً الهٗب أن ًخم ئحغاء الىكف الُبي ٖليهً مً 

البالص، وطلً في ئحغاء الىكف ٖلى اإلاخىفُاث مً اليؿاء في  وان لهً صوع واضر كبل الغحاٌ، هظلً

للىكىف ٖلى أؾباب اإلاغى ووي٘ الخُِ الىكائُت الالػمت، وزمت عبِ بحن صوع جلً اإلاضعؾت 

فاٌ الغي٘، مً زالٌ مٗغفتهً الجُضة، والتي واهذ ال  جاتها في الخللُل مً مٗضالث وفُاث ألَا وزٍغ

ماعؾً ألامغ مً زالٌ زبراث مت  راهمت.جلاعن بالُب٘ بمهىت الضاًاث غحر اإلاخٗلماث، ٍو
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جاث ًخم و  ىواهذ الخٍغ ا،  093لً أحًغا ال ًلل ًٖ حُُٗنهً ٖلى عجبت مالػم زان، ٍو ا قهغًٍ
ً

كغق

زمً به بحن أخُاء اإلاضًىت، وئن جم زهم  ًهاهًُ ًٖ اإلاالبـ وغحرها، وجم ئُٖائهً خماًعا وي ًدىلل

جي مضعؾت َب، وواه ً، هظلً وان هىان خغم ٖلى جؼوٍجهًالخماع مً عاجبه ذ وحهت مً زٍغ

صعاؾخه، بأن ٌؿاهم الخىُم في مٗالجت  ذالىٓغ اللائمت أن ٌٗمل ول منهما ٖلى جُبُم ما جم

وخلُلت ألامغ أن زىاء هثحر ممً خًغوا امخداهاث  الغحاٌ، وجلىم الخىُمت ػوحخه بمٗالجت اليؿاء.

 جمخلىه فخُاث ًتراوح٘ الظي واهذ وكض أهضوا ٖلى طلً اإلاؿخىي الٗلمي الغائ ،ىلًُ٘جلً اإلاضعؾت لم 

اؾخُاٖذ به مهغ أن جًإع ما  اعائٗ اؾىت، فياهذ جلً اإلاضعؾت بدم همىطح 93-09ؾنهً بحن 

جاث  وان ؾائًضا في صولت مثل فغوؿا، وجلضمذ فُه ٖلى هثحر مً صٌو أوعبا، بل ئن واخضة مً زٍغ

غ ًخم وكغها مً ؾخاط الىالصة وأمغاى اليؿاء" واهذ جىخب جأجلً اإلاضعؾت "الؿذ جمغ خىت" " لاٍع

ت، هما أجه ضة الىكائ٘ اإلاهٍغ ت.  ازالٌ حٍغ  كامذ باإلادايغة للُالب الظوىع في مضعؾت الُب اإلاهٍغ

جاث جلً اإلاضعؾت، ووان جُُٗم  َفل يض مغى  033وان حهًضا هبحًرا ما كامذ به زٍغ

ت مً ٖلباث فاجها مً الىماطج الضالت ٖلى طلً الجهض، وعغم ما ٖاهخه اإلاضعؾ اواخض االجضعي قهغًٍ 

غ ئمياهُاث الخىُماث ههُئت مٗاوهت لألَباء  ،ْلذ كائمت جإصي صوعها، ووان مً اإلاخىك٘ أن ًخم جٍُى

، وجضهىع صوع لدؿُض اإلاىكفضن مغة أزغي ولىً لم ًدضر طلً، بل ئن الضاًاث غحر اإلاخٗلماث ٖ

 .ًالخىُماث هاهًُ ًٖ الىٓغة اإلاخضًىت مً اإلاجخم٘ هدىه

انبرايج انصذُت فٍ انرَف وانذضر: انًطتشفُاث، وانعُاداث وانًراكس :انفصم انخايٍ

 انصذُت فٍ انًذَرَاث

لُإهض ٖلى طلً الضًالىخًُ بحن عغبت مدمض ٖلي ألاولُت في الخفاّ ٖلى وحاء هظا الفهل 

جهُاع آماله التي أصث اصخت الظًً ًمىىىهه مً جىفُظ ؾُاؾاجه بأن وفغ لهم الٗىاًت الصخُت، وبحن 

ذ باوكاء ائلى وافت أفغاص الكٗب، ى جىحه جلً الٗىاًت الصخُت ئل هخهى ئلى مىافلخه ٖلى والخهٍغ

اث وأكالُم اللُغ.  مغاهؼ صخُت في وافت مضًٍغ

عي أن جبضأ اإلاغاهؼ الصخُت والُبُت مً بضاًت ٖملُت الخجىُض ؤلاحباعي، ُوان مً الُب

، وكض جىؾٗذ الخضماث اإلالضمت 0209م ومضعؾت الخىُماث ٖا 0291بخأؾِـ اإلاضعؾت الُبُت ٖام 

مً جلً اإلاغاهؼ الصخُت م٘ اهخلالها ئلى كهغ الُٗني خُث احؿ٘ لٗضص أؾغة أهبر، هظلً وان هىان 

ت، مؿدكفى اإلادمىصًت، مؿدكفى  ت في ؤلاؾىىضٍع ت، ومً اإلاالخٔ البدٍغ اًت حىىص اإلاكاة والبدٍغ لٖغ

هُمُا وألا ، ، والجغبوجلضًم الٗالج لها مثل الغمضأهه ٖلى الغغم مً اهدكاع هثحر مً ألامغاى 

ا، وغحرها مً ألامغا ب أصي لىفُاث هبحرة زانت  ى الباَىُت،والضوؾيخاٍع فلض وان هىان مغى غٍغ

ً، وكض اهضهل الىثحر مً لللاصمحن مً الىىبت والهُٗض، وكض جمثل هظا ألامغ في الخىحن ئلى  الَى

باء لخلً الخالت،وكض عصوها ئلى ج نهم، ألَا لً البِئت الؿهلت التي ٌِٗكها هإالء ألافغاص في َو

ً أؾغة.  ت والؼواج اإلابىغ وجيٍى  والٗالكاث لاحخماُٖت اللٍى

ت،  وواهىا مًُٗىا وان َلبت اإلاضاعؽ بمثابت اؾدثماع خيىمي في ئمياهُاث ومىاعص الضولت البكٍغ

ائف الخيىمُت في اإلاؿخلبل،  هحي بهم غاًت جُلبذ الٗضًض مً ومً زم وان لاهخمام الللجِل والْى
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ؤلاحغاءاث، فيان جىافغ الُبِب الًابِ في اإلاضاعؽ ألاولُت وؤلاقغاف ٖليها للىكىف ٖلى الخالت 

مً َالب جلً اإلاضاعؽ  االصخُت لُالبها، مً ألامىع التي اؾخلؼم ألازظ بها، بٗض أن زبذ أن هثحر 

ن اإلاالءاث واإلاالبـ وهمُاث الُٗام واهذ مهابىن بالجغب لٗضم الخماماث واإلاُاه الىُٓفت، هما أ

غحر وافُت، ألامغ الظي حٗغى مٗه هثحر مً اإلاكغفحن ٖلى جلً اإلاضاعؽ للٗلاب، ووان الٗلاب ًهل 

، بؿبب ئهماله في صخت الُالب، وونل أخُاًها للجلض،  للخبـ، هما خضر لىاْغ ؤلاصاعة في أؾٍُى

بِب مضعؾت الج  حزة هًٓغا إلنابت َالب اإلاضعؾت بالجغب.الظي ُوك٘ ٖلى هبحر اإلاكغفحن َو

لى الغغم مً خالت لا  ، ئال أن الىالي في 0240هىماف التي حٗغيذ لها البالص بٗض ٖام ٖو

حىلخه للهُٗض صهل مً حجم الٗمالت في مهاوٗه، مما حٗله ًهضع أمًغا باوكاء مؿدكفُاث 

بترجِب اخخُاحاث جلً اإلاغاهؼ  نغحرة في اإلاضن لٗالج الٗماٌ اإلاغض ى والفلغاء، وكامذ الخيىمت

ممغيحن ملُمحن و  اونُضلُ االصخُت بما جدخاحه مً مؿخلؼماث، هظلً وفغث ليل مؿدكفى َبِب

 بىاء ٖلى ٖضص الؿيان في ول وخضة مدلُت. 93-03أؾغة ول مؿدكفى بحن  ذخو باإلاؿدكفى، وجغا

ت ئلى زضمت ا ت في اللاهغة وؤلاؾىىضٍع وئن  ،إلاضهُحنهظلً جدىلذ اإلاؿدكفُاث الٗؿىٍغ

ت، كض اؾخلبلذ اإلاضهُحن  واهذ مؿدكفى ألاػبىُت باللاهغة التي واهذ مىولت بصخت خامُتها الٗؿىٍغ

، ومىظ أن أنبدذ مؿدكفى اللهغ الُٗني هي 0201بىاء ٖلى أوامغ ئبغاهُم باقا مىظ ٖام 

ظهغ أن هثحر  ض مً اإلاغض ى، ٍو مً اليؿاء  ااإلاؿدكفى الغئِـ في مضًىت اللاهغة، اؾخلبلذ اإلاٍؼ

وفي هظه ألاوكاث قُضث هظلً الٗضًض مً اإلاؿدكفُاث الخىامل هً ًظهبن في جلً الفترة للىالصة. 

ـ، وكض واهذ  اصة مٗضالث اإلاغوع بافخخاح كىاة الؿَى ـ، زانت م٘ ٍػ في مضن عقُض وصمُاٍ والؿَى

ـ بها هدى  غ، وئن حٗغيذ إلاىحاث مً لاهخمام والفخىع  333مؿدكفى الؿَى ذ بأن جم هتهاؾٍغ

 ي ئوكاء مؿدكفُاث أوعبُت باإلاضًىت وجغاحٗذ اإلاؿدكفى الخيىمي، ألامغ الظي حٗل الخضًى 

 ئؾماُٖل ٌُٗض بىاء اإلابنى وحهخم بها مغة أزغي.

الخٔ أن جلً اإلاؿدكفُاث كض وفغث طزحرة حُضة لُالب مضعؾت الُب إلاماعؾت ٖملُت  ٍو

تهم، وواهذ الٗملُاث الجغاخُت مً ألامىع الكائٗت في اللهغ الُٗني، وٗىؿذ ٖلى زبرتهم وهفاءا

اصة  ملي، ومً الٗىامل التي ؾاهمذ في ٍػ وكض وان ولىث بً مً اإلاإمىحن بأن الٗملُاث أمغ هاحؼ ٖو

ؿاٖض ٖلى الخئام الجغاح  الٗملُاث الجغاخُت، هما ًغي ولىث بً، أن اإلاىار في مهغ مالئم َو

ت، وأمغ  آزغ حؿ باء ٖلى ئحغاء جلً بؿٖغ حن باللًاء واللضع، وهى ما ؾاهم في حشجُ٘ ألَا لُم اإلاهٍغ

الٗملُاث صون زىف أو وحل. وكض اؾخمغ ئحغاء الٗملُاث الجغاخُت في اللهغ الُٗني ٖلى مىىاله، في 

ت للمؿدكفى، وطلً هًٓغا لىحىص َبِب قهحر وهى مدمض ٖلي البللي والظي وان  ْل ؤلاصاعة اإلاهٍغ

قاصث أوكض واؾخسضمذ مىاص الخسضًغ إلحغاء الٗملُاث الجغاخُت، غاخحن في اإلاؿدكفى، هبحر الج

، باإليافت ئلى مدمضالكافعي مضًغ مؿدكفى ىالتي خللها في اإلاؿدكفالىكائ٘ بالىجاخاث الٗضًضة 

 مغاى.والُبُت مً أحل الىكاًت مً ألا الُب، والظي وان ًلضم الىثحر مً الىهائذ الصخُت 

اًت الصخُت اإلاجاهُت بكيل أؾاس ي مىظ ٖام باإليافت  ئلى طلً وان الخغم ٖلى جلضًم الٖغ

مً زالٌ ئوكاء الٗضًض مً الُٗاصاث الكٗبُت في الٗانمت، بل وان الُبِب الىىبخجي ًظهب  0249



18 
 

ً ٖلى الظهاب ئلى جلً الُٗاصاث، وحٗضصث ألامغاى التي جم ٖالحها  ئلى اإلاغض ى العجؼة غحر اللاصٍع

ُت، لضغاث الٗلغب، الجغوح والىؿىع وغحرها، ووان لباَىُت، حلضًت وجىاؾ اأمغاي ؾىاء واهذ

جها ْهغث في الدجاػ  ئػٍاصة ٖضصها هدُجت الخىف مً اليىلحرا التي كُل و الخىؾ٘ في جلً الُٗاصاث 

مً جلً الُٗاصاث الكٗبُت، والتي واهذ  اعائٗ اوواهذ ُٖاصاث الغمض في اللاهغة همىطح، 0242ٖام 

واهذ أمغاى الُٗىن واخضة مً ألامغاى الكائٗت في و زانت بسجالث اإلاغض ى. امً هكىفجخً

لى عأؾهم ولُم  لحن، وهما كُل فان مهغ، والتي جدضر ٖنها حمُ٘ الغخالت الظًً وفضوا ئلى مهغ، ٖو

ت لم جدمل في  ؾبب هظا اإلاغى هى الخغاعة والغماٌ وألاجغبت. ٖلى الغغم مً أن مضعؾت الُب اإلاهٍغ

مً الُلبت الظي الخدلىا  اًتها مىاهج صعاؾُت ًٖ مغى الغمض والُٗىن، ئال أن طلً لم ًمى٘ هثحر بضا

بالبٗثاث الؾخىماٌ صعاؾتهم الُبُت بالخاعج مً الخسهو في هظا اإلاجاٌ، ووان مدمض ٖلي البللي 

مىاهج  جم ئصماج صعاؾت الغمض في 0243مً هإالء. وم٘ ٖام  امضًغ اإلاضعؾت الُبُت فُما بٗض واخض

 ئهماٌ الكُش الغقُضي لترحمت واخض مً أهم الىخب الخانت بهظا اإلاغى. ٘مضعؾت الُب، وطلً م

ولىً لألؾف هما أن ججغبت الخىُماث "الًابُاث الصخُاث" واإلاغاهؼ الصخُت البلضًت لم 

ً ايمدلذ جلً اإلاؿدكفُاث وأغللذ،  أما حؿخمغ وحٗغيذ للىيىم، فاهه م٘ بضاًت اللغن الٗكٍغ

يان زلث قياوي ؾيان اللاهغة اإلاغيُت حٗىص ئلُه، واإلاثحر في ألامغ أن الٗضًض مً فالغمض،  مغى

الجفىن الٗائضة اللتهاباث قضًضة ومؼمىت جمذ في جلً اإلاغاهؼ  ثٖملُاث الخجمُل بؿبب حكىها

 .الُبُت بكيل ٌكحر ئلى هفاءة اللائمحن ٖليها

ئلى الخُاة اإلاضهُت، لهالر الخضماث أحى جفىًُ ؾالح الخضمت الُبُت الٗؿىغي وجدىله 

لى الغغم مً أن ٖضص أفغاص هظا الؿالح وان  الُبُت التي خهل ٖليها الؿيان في مهغ بضون قً، ٖو

ملُىن، بمٗنى أن هىان َبِب واخض ليل  4َبِب ئلى ئحمالي ٖضص ؾيان ًبلغ هدى  433ًبلغ 

اث وألاكالُم، هبحر ام بضوع آالف مً ؾيان الضولت، ئال أن هظا الٗضص الًئُل ك03 ، زانت في اإلاضًٍغ

ت ؤلاقغاف ٖلى الصخت الٗامت والخىحُه بغصم البرن،  ووان مً واحباث هظا الُبِب في اإلاضًٍغ

ٗمت غحر الىاضجت والفاؾضة، وهلل الخغف  ضم الؿماح ببُ٘ ألَا والخسلو مً اللمامت، ٖو

 خام زاعج اإلاىاَم الؿىىُت.والهىاٖاث اإلالىزت واإلاؿببت للطجُج مثل كمائً الُىب ووعف الل

اث وألاكالُم واهذ حٗخمض ٖلى  ومً اإلاالخٔ أن زضماث ألاوكُت الصخُت اإلالضمت في اإلاضًٍغ

ٓهغ طلً مً زالٌ عخلت خىىُاث بً، اإلاضًغ الؿابم إلاضعؾت  وكاٍ ومجهىص اللائمحن باألمغ، ٍو

ت ا0243الهىضؾت، ئلى أؾٍُى ٖام  ، وهٓافت قىإع ةلجُض، خُث أزنى ٖلى سجً أؾٍُى طي التهٍى

ت،  وهىان أؾغ له اإلاضًىت، وهٓام اإلادالث اإلاىحىصة بها بكيل ًفىق اإلاىحىص في اللاهغة وؤلاؾىىضٍع

ت وهاْغ مى ، أن هائب خاهم اإلاضًٍغ مُت هٍى غحر ملتزم باألوامغ وال ٌُٗي أفلَبِب مغهؼ مىفلٍى

غ الُبِب الغوس ي عفائُلىفُدل، الظي  للخىنُاث الخانت بالىٓافت والصخت الٗامت. دمل جلٍغ ٍو

غ ًٖ مضي حضاعة الدجغ الهحي اإلاهغي، وكض مثل  ولفخه الخيىمت الغوؾُت، باٖضاص جلٍغ

ُت،  غه الىثحر مً اإلاىيٖى هدُاػهم ليلىث بً وال األهه لم ٌكاعن الفغوؿُحن عفائُلىفُدل وجلٍغ

ُاهُحن ٖضا ٘ الصخُت.ءالبًر  هم لخلً اإلاكاَع



19 
 

غ عفائُلىفُوكض وا ت للكئىن الصخُت،  دلن جلٍغ بىاء ٖلى ملاعهت باألخيام الخىُٓمُت اإلاهٍغ

فيان ًفدو ول مضًىت مً خُث مىك٘ اإلالابغ في ٖالكتها باإلاىاَم الؿىىُت، وهٓافت الكىإع 

امت، والخلضم في عصم البرن وحغُُت اإلاهاعف مؾىاق والضواهحن والخسلو مً اللوألاخُاء وألا 

،والخفخِل ٖلى ألاغظًت، والخىفُظ الجبري ءمُاه الجىام٘ اإلاؿخسضمت في الىيى ثلضوعااإلاىكىفت 

، وفُه وان هىان زىاء ٖلى 
ً

غه ملبىال ذ الضفً. ووان جلٍغ لدسجُل قهاصاث الىفاة واؾخسغاج جهاٍع

ا وصخُا ًُ  َب
ً

 هثحر مً اإلاضن مثل مضًىت كىا، واإلادلت الىبري ومىىف، وقبرازُذ، ولىىه وحض ئهماال

ف، وأعح٘ بٌٗ ؤلاهماٌ ئلى ٖضم حٗاون الؿلُاث اإلادلُت م٘ الُبِب، وجأهض مً أن  في بني ؾٍى

اث. هما أهه أقاع ئلى أن صٖم الؿلُاث اإلادلُت هى مفخاح الىجاح في أٖماٌ الكئىن الصخُت باإلاضًٍغ

اث جلضم الخضمت الُبُت مجاًها ل اهىان جًاعب غاء، في لفلفي جُبُم اللىائذ الخيىمُت، فبٌٗ اإلاضًٍغ

، بل طهب ئلى أن بٌٗ الفلغاء ال ًدهلىن ٖلى جلً الخضمت ئال بٗض أن خحن أن غحرها ال حؿمذ به

 ٌؿخُُ٘ به أن ًضف٘ ليلجدذ يغباث هغباج ؤلاصاعة اإلادلُت أجهم ال ًمخل اًثبخى 
ً

مً الُبِب  يىن ماال

 والهُضلي.

غ وػاعة الخغبُت وبفدو ألامغاى الكائٗت في مهغ طلً الىكذ َبًلا إلخهائُاث  وجلاٍع

ا،  غف زُأ باؾم الغمض، والضوؾيخاٍع ُٖ ت واإلاضهُت، ًبرػ مغى التراوىما الظي  واإلاؿدكفُاث الٗؿىٍغ

ؾُا، وفي ْل اخخُاج نحي هبحر في اع ُمُا الكضًضة، ومغى البلههببت لأل ؿهيلؿخىما، اإلاوؤلانابت باال 

 حن اإلاغافم الصخُت.ؿدباإلهماٌ ٖلى جوٗىـ اؾالُب الغي الٍغف، فان لاهخمام بالخىؾ٘ في أ

 

 رتقاء انًطتًر نًفهىو انًرض ويفهىو انطب.انفصم انتاضع: اال

؛ هل اإلاإؾؿاث والخىىىلىحُا في هظا الفهل وان زمت حؿاٌؤ خاولذ الياجبت ؤلاحابت ٖلُه

 ذأجها زللالُبُت التي اؾخىعصها مدمض ٖلي مً أوعبا واهذ كابلت للخُاة ولاؾخمغاع في مهغ؟ أما 

غوف أوعبُت وغحر كابلت للخُاة زاعحها؟ بُت اٖمل مدمض ٖلي ٖلى  لبِئت ْو ؾخلضام هماطج صخُت َو

أوعبُت زالزت جمثلذ في اليىعهخِىت وجأؾِـ اإلاضعؾت الُبُت وئصزاٌ الخُُٗم. ومما ال قً فُه أن 

ت جدلُم مهلخت الضولت: مً منها جلً اإلاإؾؿاث والهُئاث الُبُت وان الغغى  زالٌ يمان حاهٍؼ

ت خغهت مىخجاجه في الؿىق الٗالمي صون أن جٓل لفترة  كىاجه اإلاؿلخت في مُضان اإلاٗاعن، ويمان خٍغ

لت في الدجغ.  ٍَى

ٗض هظا الفهل زالنت  خضًث ٖما جم جىاوله في الفهٌى الؿابلت خٌى جلً الثالزُت الَو

ا مً الصخُت ممثلت في اليىعهخِىت والتي واهذ حكغف ٖلى ألاويإ ا
ً
لصخُت في حمُ٘ البالص اهُالك

ىللىا الىٓم  ت، وكض ٖغى مدمض ٖلي بىفؿه ٖلى اللىانل أن ٌكغفىا ٖلى ئصاعتها ٍو مُىاء ؤلاؾىىضٍع

مىً اللىٌ  جها واهذ أٌو مإؾؿت أوعبُت حكيلذ في ئألاوعبُت اإلاخضاولت لضحهم ئلى جلً اليىعهخِىت، ٍو

هىص ولىث بً في ئوكاء اإلاضعؾت الُبُت ومضي مهغ بُلب مً الىالي الخاهم، وهظلً جىاولذ ح

ؤلاؾهام الهحي الظي هخج ًٖ جلً اإلاضعؾت، وخهىلهم ٖلى صعاؾاث ٖلُا في أوعبا زانت فغوؿا، 

جيها في مىاحهت هثحر مً ألاوبئت وألامغاى التي احخاخذ البالص، ووان الخُُٗم وؾُلت أزغي  وصوع زٍغ
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مهغ مً الخض مً مٗضالث الىفُاث  امىىذ مً زاللهالتي ج مً وؾائل ملاومت ألامغاى وألاوبئت

فاٌ ٖبر الخُُٗم يض الجضعي.  زانت بحن ألَا

وأْهغث اإلاإلفت مضي خهافت عأي ولىث بً في ئكىإ مدمض ٖلي باوكاء مضعؾت الُب 

حن اإلاخٗلمحن اإلاإهلحن لللُام بكئىن ؾالح الخضمت الُبُت،  ج أٖضاص وافُت ومىاؾبت مً اإلاهٍغ لخسٍغ

بُت لخالقي الصخت لللُام بضوع َبي ونحي في ألاابل و  كالُم التي ال ججاهه هدى جىفحر صوعاث جضٍع

باء  باء، ألامغ الظي مىنهم مً عف٘ هثحر مً الٗبء اإلاللى ٖلى ألَا ًخىفغ فيها أٖضاص وافُت مً ألَا

عؾُا وأقاعث ئلى مكيلت زانت بمهغ، وهي أن اإلاكاول الصخُت الىبري بها هي البلهاوالخىماء. 

ا والبري بغي والخُفىؽ، وواهذ مؿدكفُاث الخًغ غحر ولا  هيلىؾخىما والغمض والؿل والضوؾيخاٍع

اإلاجاٌ مً أمغاى هلو الخغظًت وألامغاى البُئُت التي جخُلب زبرة بالُب  احاهؼة للخٗامل م٘ هظ

اه الكغب، الىكائي أو جضابحر الًمان لاحخماعي: جدؿحن الخغظًت، وؤلاؾيان، والهغف الهحي ومُ

ٗخبر مً يمً اإلاماعؾت الُبُت في الٗالم 
ُ
وميافدت الُفُلُاث، والخٗلُم الهحي. وجلً الخضابحر ال ح

ن مجخمٗاث اللغن الخاؾ٘ ٖكغ فهلذ الُب ًٖ الصخت الٗامت وخضصث أصواع ئالغغبي خُث 

 اإلاؿدكفى والُبِب بكيل خهغي بمُٗاع ٖالج ألامغاى.

جوكض أقاعث اإلاإلفت في هظا الفه مضعؾت الُب  ى ل ئلى ؤلاهماٌ الظي حٗغى له زٍغ

ت، خُث أن  ت واهذ اإلاهٍغ الُبلاث الفلحرة واهذ جظهب ئلى العجائؼ، في خحن أن الُبلاث الثًر

جفًل الُبِب ألاوعبي ٖلى الُبِب اإلاهغي، بل ئجهم واهىا هثحًرا ما ٌؿألىن هل الُبِب اإلاهغي 

ؿاع اإلانهي للُبِب اإلاهغي، وأُٖى فغنت هبحرة للُبِب حٗلم في أوعبا أم ال؟ ألامغ الظي أناب اإلا

ا مً الُبِب اإلاهغي. أهه وان في هثحر  ألاوعبي، ٖلى الغغم ًُ  مً ألاخُان أكل مهى

الصخت واإلاغى، جىاولذ اإلاإلفت الخضًث ًٖ الخغحراث التي َغأث ٖلى مفهىم ول مً  هما

بالٗىصة ئلى طلً الجضٌ الظي مأل اللغن الخاؾ٘ ٖكغ خٌى مؿبباث اإلاغى مً وحهت هٓغ ٖضم 

باء  ًٖ مؿبباث ألامغاى، والهغإ في ميافدت ألاوبئت، بالىٓغ ئلى هلو مٗغفتهم فٗالُت حهىص ألَا

ت الغافًت لىحهت الىٓغ هظه، ووان تي اهخلاٌ ألامغاى بالٗضوي والىٍٓغ  اولىث بً واخض خٌى هٍٓغ

ُاهُا وفغوؿا وحضث أهه مً ألاحضي  منهإالء الغافًحن لفىغة اهخلاٌ ألامغاى بالٗضوي، بل ئن بٍغ

 اكخهاصًا لها عفٌ هظه الفىغة.

وجىهي اإلاإلفت الفهل بالخأهُض ٖلى أهثر الجىاهب حٗاؾت في الىٓام الُبي الغغبي الظي جم 

هل الخام بحن اإلاماعؾت الُبُت واإلاجخم٘ أو قئىن جهضًغه ئلى الٗالم غحر الغغبي، مً زالٌ الف

اإلاا عف٘ الغغب عاًت الُب الٗالجي اللائم ٖلى اإلاؿدكفى التي جخىحه هدى الخًغ  الصخت الٗامت، َو

اًت الصخُت" فاهه مً اإلادخمل أن حؿخمغ أعواح  لٗالج الفغص بىنف طلً هى الىمىطج اإلاثاٌ "للٖغ

ضًض مً آلازغ  حن ٖو  ًٍ مٗغيت للخُغ.أهل الٍغف اإلاهٍغ

مىً مً زالٌ ججمُ٘ بٌٗ الخلائم  هخاب ممخ٘ بدم ًدىاٌو كًُت غحر مخضاولت ٍو

اإلاىحىصة في هظا الىخاب ئٖاصة الىٓغ في بٌٗ اإلاؿلماث التي ال ػلىا هىغعها وهضعؾها ألبىائىا في 
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واهذ بحن  اإلاغاخل الخٗلُمُت اإلاسخلفت. زانت فُما ًخٗلم بمؿخىي اإلاٗغفت والفجىة الٗلمُت التي

مهغ والضٌو الغغبُت، وأن مهغ وخالتها الٗلمُت ولاحخماُٖت ولاكخهاصًت لم جىً بمثل هظا الؿىء 

الظي هى مخضاٌو وؾائض في أفياعها، ولٗل اؾخمغاع حٗلم الُب في مهغ مً زالٌ وسخ الىخب الُبُت 

الُٗاع أؾخاط عفاٖت اإلاٗترف بها في هظا اإلاجاٌ أمغ حضًغ باالخترام، بل ئن ؾفغ الكُش خؿً 

مٗلىمت حضًضة  ، ٖلى الغغم مً أجها مداولت فغصًت، لىنها جٓلؾُىبٌى لخٗلم الُبالُهُاوي إل 

 حُٗض الىٓغ في أمىع هثحرة لضًىا.


