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  عن يعدر سنىٍ تقرير          

-  

 اذتازثٞ ايعسابٞ فٗد د.

-  

 ايعٓاد محٛد بٔ ايسمحٔ عبد د. أ.

-  

 عبداهلل بٔ ؾاحل اذتُٛد د.

-  

 عبداهلل ايكٛعتٞ أ.

-  

 عاٜؼ عبدايسسِٝ إبساِٖٝ أ.

-  

 َؿطف٢ د. زقا ستُد
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 اؿمد هلل والعَٚ والسٚم علِ رسىل اهلل وبعد

فبحمددد اهلل وتىفًقددن,  "مددِ "أنبدددّ  سددبألر" عألأددن اٛول, أقدددأأل لددراْام أبعمقددُ للعديددد أددن         

القؽأليأل وإىؼىعألم اؿًىيُ علِ كألفُ إسبىيألم الىطنًدُ واٟللًمًدُ والدولًدُ. وكدألد  ا ه ٗ  د ا      

م الد ين  اٟلدأل  الكردرٍ إمدب نبدُ أبمًد َ أدن اـدداْ والبدألقفٌ وإدفقكٌ السدعى يٌ والسدعى يأل           

شرلىا فمىعُ عأللًُ البأ ًل إعرٗ واـدَ إمنًُ ٗ فألٙتمب إخبلكُ ٗ الكردر والفقألفدُ. ولدد    

ػألو  عد   عؽألْ إنبدّ مثأل"ٌ عؽىا فألعٚ. لقد كأل"ت الكررَ النىاَ ش ا إنبدّ, إتألقُ اجملدألل  

اسبمرارا لدور  سبألر الىطين ٗ فألل  للبٚلٌ والبحألور وتبأل ل اٝراْ قىل القؽأليأل اليت تمب اجملبمع,

الدراسألم والبحىث. لرن   ه الكررَ, أأل إد بد م قبدِ ؼىلدت إٍ أنبددّ عمًدع إعرفدُ والدربدُ       

والدرايُ, فصع طريقن بصرل سريع, لًمفل رافدا أممأل أن روافد إعرفُ, ولًسدأل"د اؽدألا القدرارام    

 ٗ عد  أن أ٘سسألم اجملبمع اؿرىأًُ واٛ لًُ. 

لقد  ظدر أرك   سبألر اثين عصر إظدارا شمريأل ؼدمت فمدل اٝراْ والبحلدًٚم الديت لددأمأل      

 عؽألْ أنبدّ  سبألر علِ لألعدَ شمريُ, كمأل  ظدر  ربعُ تقألرير فعلًُ, كل ثٚثُ  شدمر, ادألْم   

لبعرض للقألرٖ الرريب   ب اٝراْ واٛفرألر إبؽمنُ ٗ اٟظدارام الصدمريُ. والًدىم, يقددم أنبددّ     

بألر للسألقُ إعرفًُ والكرريُ ٗ إملرُ وٗ الىطن العربدٌ,  د ا الربدألل السدنىٍ, الد ٍ يعدد        س

خٚظدُ اـٚظدُ, ويعدرض "بدألن إنبددّ بصدرل أدنٛب أىؼدىعًأل, قًده  أردن ٗ  د ا الربدألل             

ػمًع كألفُ إىؼىعألم واٛفرألر والبحلًٚم عسب أىؼىعألتمأل, ٖدأل يسدمب ٗ ترفًدمل إعرفدُ     

 ركً  أل للقألرٖ الرريب.إبخععُ وت

لقد األْ   ا الربألل ٗ مثأل"ًدُ فعدىل, وثٚثدُ ؤسدٌ قدىرا أى عدُ علدِ فعدىل الربدألل.          

فكٌ الكعل اٛول يعرض الربألل أىؼىع "اٟ ارَ والبنمًُ والبنًٛب" أن خٚل ٔسُ قألور, سلت 

ر, والكسددأل , أددن قًدده القددرا اؽددألا ٗ واٛخٮددألْ البح٦ًدد ام , وبعدد 4242 الددىطين الب٩حددى٪ل بر"ددألأ 

 بألٕملرُ العربًُ الركألْام اٟشرألٙم إبؽمنُ وسبل إىاامُ ٗ ؼىْ البجألرل الدولًُ, وػنًس

ُ   السعى يُ, و العربًُ والردىارث أدن قًده     اٛ أدألم  , وإ ارَعٮلُ أىٚكٌ القٮدألع اـدألػ اٛسدبىعً

النألس" ٗ ثٚثدُ أبألقده تنألولدت    إمرنُ. وينأللض الكعل الفأل"ٌ "الدين والدولُ و واؿلىل إصرٚم

ُ    والدولًدُ, و  اٟللًمًُ إبغرام ٚل ٗ الديين اـٮألل أسبقبل  , وتعدحً  العٚلدُ بدٌ الددين والدولد

ػأله الى ألبًُ. وٗ الكعل الفأللده عدرض الربدألل ٕىؼدىعألم "الغلدى والبٮدرين الدديين         العألًُٕ النٛرَ

وإشرألٙم البعريمل, و سبألل البٮرين واٟر دألل  واٟر ألل" ٗ ثٚثُ أبألقه "أللصت ادلًُ الٛأل رَ 

العربًدُ.   الصدعىل  وأعأل"دألَ  اٛلٮألل ظراع بٌ اٟر ألل علِ اؿرل واسذاتًجًألم إىاامُ, وؼديألم

 أدأل الكعددل الرابدع فعددرض "إصدمد الدددولٌ الدرا ن وؼددرورام إسدبقبل" ٗ ٔسددُ أبألقده "أللصددت,       
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.. أسددبقبل إنٮقددُ عألظددكُ اؿدد مالدولًددُ, و القؽددأليأل خدأددُ ٗ و ور ددأل والدولًددُ اٟللًمًددُ إنٛمددألم

ّ  اٟو  مًُ اؿسب, و ُ ىخدىاد إسدلمىد والد , اٙ"بخألبدألم الذكًدُ واٟللدًب   , وكد ا أىؼدىع   لراطًد

ألم اـلًجًددُ اٟيرا"ًددُ. وٗ الكعددل اـددألأس "ددأللض الربددألل "اٟظددٚ  اٙلبعددأل ٍ   أسددبقبل العٚلددو

اٙلبعدأل ٍ,   البقددم  والبٮدىير بألعببألر مدأل أكبدأل     البحده  والبنمًُ" أن خٚل  قد عصر قىرا سلدت 

ُ    م, و4238السعى ٍ ٗ ؼدىْ إً ا"ًدُ اؾديددَ     اٙلبعأل  وأٚأ   البددآل اٙسدذاتًجًُ  در النكٮًد

الكقددر , وأعألؾددُ  وؼددألع سددىم اٛسددمب  , وأعألؾددُ الكقددر وتنٛددًب ال كددألَ  , ولبع يدد  الدددخل الددىطين 

 ٌ واـعخعددُا البحددديألم وأبٮلبددألم النجددأل  ٗ الىالددع الددرا ن,  , والبٮأللددُ وٚددأل رَ البسددذ الددىًٚك

تسدلًع  نأل وقكٚتالسعى يُ, و الٮبقُ العألألُ ترىين السعى ٍ, وإعأل َ اٙلبعأل  ٗ اٟ"بألاًُ وأعؽلُ

ُ    , والكددر  .  أددأل ٗ الكعددل السددأل س, فقددد عددرض    أسددبقبل اٙلبعددأل  العددألٌٕ وتأثراتددن علددِ إنٮقدد

اجملبمددع وؼددرورام البنمًددُ" أددن خددٚل ثٚثددُ عصددر قددىرا سلددت   الربددألل أىؼددىعألم ولؽددأليأل تمددب "

 اٛ لًددُ وإ٘سسددألم اؾمعًددألم "ٛددألم ٗ , ولددراَْاٝ ال العألأددُ والقددًب ووسددألٓل تع ي  ددأل ٗ اجملبمددع 

البحأليدددل علدددِ الؽدددمألد  البٮىعًدددُ, والىالدددع, وإعىلدددألم, وطلًدددألم البٮدددىير , و  اؾديدددد, واٛعمدددألل

إعدددأللٌ, وظدددندوم البقألعدددد  عقدددىم إبعلقدددُ الدولًدددُ وققدددىم كبدددألر السدددن, وإىاثًدددع اٙابمدددألعٌ

إخددددرام , واـددددأألم الٮبًدددُ والبدددأأٌ الٮدددي, ولؽدددًُ البددددود, والبحدددرط اؾنسدددٌاـدددألػ, و

 الىالدع ..  إدر َ  ٗ السعى يُ, وعمدل  الرال وإر َ والدعب, وادلًُ اؿألاُ بٌ , واٟسرألدوالصبألل

 ِىاا٤ددأل. وٗ الكعددل السددألبع, عددرض الربددألل أىؼددىع "اٟعددٚم بددٌ        البمددري  ما أمنددُوالبٮلعددأل

ُ  بٌ إنعألم والبأثر والكألعلًُ" ٗ تسعُ أبألقه سلت اٟعٚم إعدٚم السدلٮُ   واٙسدبفمألر, و  الرسدألل

 ُاـكًد  اٟلرذو"ٌ, والىسألٓ٘ اٙتعألل بًُٔ ٗ البسألرع , وأببأللًُقريُ العحألفُ, ووسلٮُ اٟعٚم

ُ  ل٠عددٚم ٗ وسددألٓل العددىر ال  نًددُ للمجبمددع السددعى ٍ    اٟلرذو"ًددُ, و اٛلعددألل واٙتعددألل..  ًمندد

 وقلدىل, واٟعددٚم  إشدرألٙم  السدعى ٍ اـدألراٌا   اٙعدٚم ووسدألٓ٘ البىاظدل اٙابمدألعٌ, واٟعدٚم     

 القٮددألع لدددرَ لدددعب أقددذ  الًمنًددُ, وِددىان  لٜ أددُ اٟعٚأًددُ البغٮًددُ ٗ و وره السددعى ٍ اؿربددٌ

ٌ  البعلدًب  ٗ اٙسبفمألر اـألػ علِ اٟ"سدأل"ٌ. وٗ الكعدل الفدألأن واٛخدر      واٙتعدألل  ل٠عدٚم  اؾدألأع

"أللض الربألل لؽأليأل وأىؼىعألم تبعلع بأللبعلًب اؾألأعٌ والبحده العلمدٌ, ٗ ثٚثدُ أبألقده سلدت      

ًدألم الفقألفًدُ   عمدل إلحق  و كدأل د اٛفردألر, و   بحىثالأراك  , واؾألأعألم و عؽألْ  ًُٔ البدريس

 .واٙببعألث

إد أرك   سبألر للدراسألم والبحىث واٟعدٚم, و دى يؽدع  د ا اٟظددار السدنىٍ ٕنبددّ  سدبألر         

بٌ يدٍ القدألرٖ العربدٌ, لًبٮلدع ٛد يردىد  د ا الربدألل إؼدألفُ "ىعًدُ ٗ فؽدألْ الكردر والفقألفدُ            

ى يُ, واسدرا تىاظدلًأل أدن    العربًُ, وإطٚلُ أبألشرَ علدِ الكردر والفقألفدُ ٗ إملردُ العربًدُ السدع      

 اددل فمددب  عمددع وأعرفددُ   م بأللعديددد أددن القؽددأليأل وإصددرٚم الدديت ؼددً٘ بنددأل ٗ فددألٙم اٟ ارَ     

 والبنًٛب واجملبمع واٙلبعأل  والكرر اٟ"سأل"ٌ بصرل عألم.

 رًٓس أرك   سبألر للدراسألم والبحىث واٟعٚم
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 متٗٝد 

ٗ فددألٙم اٟ ارَ والبنمًددُ والبنٛددًب, ينددأللض  دد ا الكعددل اٛول أددن الربددألل سددبُ أىؼددىعألم  

الفدأل"ٌ   م, ٗ قدٌ يندأللض اردىر   4242 الدىطين  الب٩حدى٪ل  اٛول, بر"دألأ   رًٓسدُ, فًعدرض اردىر   

ْ  البح٦ًدد ام  بعدد  القددرار.  أددأل ارددىر الفأللدده فًبنددألول الكسددأل , أددن قًدده         اؽددألا  ٗ واٛخٮددأل

الرابدع أىؼدىع    اٟشرألٙم إبؽدمنُ وسدبل إىاامدُ ٗ ؼدىْ البجدألرل الدولًدُ. ويعدرض اردىر        

السعى يُ, وٗ ارىر اـدألأس يندأللض  د ا الكعدل      العربًُ بألٕملرُ العربًُ الركألْام ػنًس

والردىارث, أدن قًده     اٛ أدألم  , لًدأتٌ أىؼدىع إ ارَ  ػ اٛسدبىعًُ عٮلُ أىٚكٌ القٮألع اـدأل 

 السأل س واٛخر ٗ   ا الكعل. إمرنُ, أىؼىعأل للمحىر واؿلىل إصرٚم

 

 4242
 

 فاٜص ايػٗسٟ. ايٛزق١ ايس٥ٝط١: د 

 الصمرا"ٌ سعد. البعقًب اٛولا اللىاْ   -

  . قمد سألمل العبألدالبعقًب الفأل"ٌا  -

رٗيدُ بر"دألأ     عرض الدكبىر فألي  بن عبد اهلل الصمرٍ الىرلُ الرًٓسُ ش ا ارىر, ولألل تنٮلدع 

 عنألظدر  أنٮلقدألم  ؼدمن  طأللألتمدأل  بردل  السعى يُ للدولُ الصألألُ" إنألفسُ" أكمىم البحىل الىطين أن

 . الععريُ للدولُ الصألألُ القىَ

 اسدبفمألر  خدٚل  أدن  إمرنُ, والكرػ البحديألم إٍ  بر   أىا  بصرلو إداخلُ   ه وتبٮر٦م

 .فألٙتن برل البنمىٍ إنج  ٕىاظلُ لقدراتمأل؛ إملرُ وتىًٚمل الرألأنُ, اٟأرأل"ألم

 لركدددألَْ وتكعًلدددمأل الؽدددألأنُ اـٮددد٘ وؼدددع بأ مًدددُ اـعدددىػ وادددن علدددِ إداخلدددُ وتمدددبب 

 أسدددبقرَ اٙلبعدددأل يُ, اؾددد ور راسدددخُ  ولدددُ ٗ الدددىطين اؿلدددب لبحقًدددع الدولدددُ؛ أدددىار  تىًٚدددمل

 .وتىا د بألعبدال للعألمل الروقًُ رسأللبمأل تبعمع وأىقدَ,

ُ   ر عألأُ رٗيُ إداخلُ و  ه ُ  وٙ أبخععد ٌ  فدألل قدد ,   ٗ كععد  بألٟشدألرام  وسدبربك

 ااٝتٌ النحى علِ عنألظر  ربعُ علِ بأللذكً  إٍ البكألظًل تبٮرم ولن والعنألوين,

ٙٲ  البصرٍ. العنعر أ٘شراما  و
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 اؿمأليُ. وأٛلُ الىطين اٛأنا ثأل"ًألٲ

 .4242 إملرُ البعأل ا ثأللفألٲ

  واٙابمألعٌ. السًألسٌ اٟظٚ ا رابعألٲ

 طدىال  ٚلٴدت  _وٗ أقدأبمأل إملرُ واـلًجًُ ؼديداٲ, _ العربًُ الدول أعٛب  د للراظد يبؽ 

ْ  _أرف٦دمل   بصدرل  _ تعبمد اٛخرَ الفٚثٌ السنىام ُ  اسدبمرار  ٗ سدىا ُ   و البنمًد  البحدديألم  أىاامد

ِ  ولدًس  ,Power Capabilities القدىَ  لددرام  علِ  . وإقعدى   .Power Resources القدىَ  أعدأل ر  علد

ُ  وإدىار ؛  اٟأرأل"دألم  أدن  إبدأل   تىًٚدمل   نأل, القىَ بعنألظر ّ  ٗ البدأثر  ٕمألرسد  والد   القعدر,  إدد

:422 اؿىثًٌ وأىاامُ اٟر ألل, وقرل الرىيت, قرلو إسلحُ القىام علِ بألٙعبمأل 
_

422; _ 

  .اؿ م عألظكُ

 تنصددً٘ السًألسددُ وٗ النقديددُ, اٙقبًألطًددألم  سددحبو علددِ البعىيددل كددألد إددأللٌ اؾأل"ددب وٗ

ُ  لقدىَ  بدأ وام  ي٢عرين بألم أأل ؼمن , البألبعُو الدبلىأألسًُ اٛ وام ُ  وأدع . الدولد ِ  إدنم    د ا    مًد  علد

  ندأل   يردن  مل أدأل  تعىيؽدن  ّردن  ٙ وإؼدعألفمأل  "القدىَ  لددرام " لرن ؼدعمل  البربًرٌ؛ إسبىّ

 ولددىَ اؾغددراٗ, وإىلددع إسددألقُ, أفددلا ,Power Resources القددىَ أعددأل ر ٗ ققًقددٌ اسددبفمألر

ُ  واٟأرأل"دألم  العدنألعًُ,  والقألعددَ  اٙلبعدأل يُ,  وإىار  السرألد,  والقدًب  البرنىلىاًدُ,  _ العلمًد

 فأللسرألد. الفقألفًُ,

 أعدأل ر  اأدبٚ   فردرَ   ؛ يبجدألو  Strengthو َعنِ  قًأل"ألٲ يأتٌ ال ٍ القىَ أكمىم فإد  نأل؛ وأن

 عنعددر إٍ إعددأل ر  دد ه ؼىيددل   علددPowerِو القدددرَ أكمددىم إٍ إ ارتمددأل؛ وقسددن اٙلبعددأل يُ القددى٦َ

 . واـألراٌ الداخلٌ ارًٮٌ ٗ وتأثر ؼغ٘
 

 ايبػسٟ: ايعٓؿس َؤغسات أٚاًل:

 ي٢عددرين بددألم فًمددأل اٙلبعددأل ٍ والبٮددىر البنمًددُ ٗ وتأثر ددأل البصددرٍ" العنعددر" إشددرأللًُ تبؽدد 

 أدأل  إىالًدد  أعددل  وانكألض إبقألعدين,  عدا   يأل َ أصرلُ تىاان اليت اٛوروبًُ, القألرَ بصًخىخُ

 اٙلبعأل ٍ. والنمى اٟ"بألن أعدل انكألض النبًجُ وكأل"ت العمل, سىم ٗ الصبألل للٴُ عنن "ب 

ُ  وٗ  سدددددرألد عدددددد  بدددددأد اٟقعدددددألًُٓ إ٘شددددرام  بعددددد  تقدددددىل السدددددعى يُ العربًدددددُ إملردددد

57 بددددٌ أددددأل إٍ يعددددل لددددد ؛ 4242و سددددنىام  ربددددع بعددددد إملرددددُ
_

ٚٲ "سددددمُ, ألًددددىد 59  شددددألأ

 .السعى يٌ  ر أن السرألد

ُ  أدن   دب  السدرألد  أن% 89 فإد اؿأللًُ, اٟقعألًُٓ إعلىأألم وعسب  ُ  الكٔد  أدن  اٛلدل  العمريد

 .إملرُ سرألد أن% 2: "سبُ سنُ  62و أن  لل  ب أن ويصرٴل عألأألٲ,  52و

ٍ  سعى ٍ فبمع عن اٛرلألم   ه وترصمل  ٗ إ٘شدرام  وتعدين  د ه  . كدبر  قدد   إٍ شدألل  قًدى

 . الدولُ لىَ ٗ اٛسألسٌ البصرٍ العنعر" قًىيُ" علِ تبىفٴر إملرُ  د اٟهألبٌ األ"بمأل
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ٌ  وإبدداع؛  إ"بألن طأللُ إٍ الصألبُ اؾمىع   ه ؼىيل ّرن وقبِ  أصدروعألم  ٗ الدبكرر  فًنبغد

ُ  وإعأل َ , الكينو البٮبًقٌ البعلًب علِ تركٴ  ٌ  ٗ الىٚدألٓمل   ًرلد ٌ  القٮدألع  واـدألػ,  اؿردىأ

 . اـلًجٌ اؾىار  ول وٗ إملرُ, ٗ ارلٌ الٮلب تلبًُ ب ل  وّرن
 

 اذتُا١ٜ: َٚع١ً ايٛطين األَٔ ثاًْٝا:

ٌ  ٗ الددول  ؽبلمل ُ " تدأأ ُ " اؿمأليد ٌ  أدأل  وأىاطنًمدأل,  ٛرؼدمأل  الىطنًد ُ   ول بد   سدبألل  ُبلد   لىيد

 .وإىاثًع اٛقٚين ٗ تدخل القىَ أبىسٮُ و ول ال اتًُ," اؿمأليُ" القىَ

 شددراْ علددِ تعبمددد فعددأل َ _العربًددُ الدددول أعٛددب قددألل  ددى كمددأل _ والؽددعًكُ العددغرَ الدددول  أددأل

 .اؿمأليُ شأل تىفر كدّ بدول لٚقبمألْ اٙرُألْ  و اٙلبعأل يُ, لدرتمأل  سألس علِ" اؿمأليُ"

 تغدر   و اؿمأليدُ, " شراْ" علِ القدرَ العغرَ  و الؽعًكُ الدولُ فقداد قألل تأتٌ  نأل واـٮىرَ

 عددن والبحدده إ ايدددام,  دد ه عددن  للدولددُو البصددرٍ إرددى٦د ا"عددراين  و الردددّ, الدددول أعددألح

 اٙسددذاتًجًألم ببىًٚددمل "كسددمأل عددن الدددفألع عددن عددألا َ الدددول  دد ه هعددل ٖددأل واٙسددبقٚلًُ؛ الدد ام

 .  البقلًديُ الدفألعًُ

 الداخلًددُ, أعددأل ر أل علددِ أعٛممددأل ٗ تبددىفٴر إملرددُ ؼبألامددأل الدديت اؿمأليددُ فددإد  نددأل؛ وأددن

 .إألؼًُ اٛقداث  كدتن أأل و ى واٟسٚأٌ؛ العربٌ وقًٮمأل

ُ  إسدلحُ  للقدىام  والبٮدىير  البحدديه  سًألسدألم  فإد ول ا ْ  أدع  أذافقد ُ  اٛقدٚين,  بندأل ِ  إبنًد  علد

ٙٲ, إبددأل ٖ  الدديت إملرددُ, أفددل كددبر لبلددد العددألح النمددىان اٛ لددب ٗ و ددٌ ثأل"ًددألٲ, إعددألح ثددب  و

 . إسلمٌ بقألع  لدس ؼبؽن  د اهلل شر٦فمأل
 

 (:4242) املًُه١ اقتؿاد: ثايجًا

 عقدى . و د ه   لعدَ السعى ٍ اٙلبعأل  أسرَ ٗ قألزُ سلعُ سًٛل٦ النك٘  د الىاؼحُ اؿقًقُ

ُ  قدىر  سببقِ اٟشًُ اشبُ  مثدرَ  يىأدألٲ  تردن  ومل فًمدأل,  لندأل  فؽدل  ٙ ولردن  القأل أدُ؛  للسدنىام  البنمًد

 .البدآل واى   و بأللبنأللغ  ًألبمأل وك ل  كٮٮُ, لبنمًُ "بًجُ  و لبخٮً٘

 البنمًدددُ ارتردددأل  "قٮدددُ عدددن تغًًبمدددأل  ددد ه  و اٙسدددذاتًجًُ السدددلعُ  ًدددألل  د إ٘كٴدددد ولردددن

 .كدّ طثألراٲ الس٘ال لبل س٢ًخلٴمل واٙلبعأل ؛

ُ  إدىار   إٍ للىظدىل  الٮدرم   فؽدل  ؼديدد  اٙلبعدأل يىد  يسبٮًع وقًه لردن   والر يكدُ؛  البديلد

  دد ه عدده هعددل  وٙراٲ؛  49و إٍ  وٙراٲ  342و أددن عددألم قددىالٌ ٗ الددنك٘ ٛسددعألر إٛلددٌ اشبددىٙ

 .لعىّ  ولىيُ إسألُ

 مددى إًددأله وؼلًددُ الرمربددألْ لبىلًددد الددنك٘ أددن ارلددٌ اٙسددبمٚ   د لددد ارلًددُ إسددأللُ وٗ

ِ  ت يدد   د وإبىلع يىأ٦ًألٲ, أرألفٕ "ك٘ برأًل أٚيٌ  6.4و ٌ   7.;و علد ٘  برأًدل  أٚيد ٕ  "كد  أردألف

 .4257 عألم يىأ٦ًألٲ
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 الٮأللددُ أددن البديلددُ الٮأللددُ ٗ اٙسددبفمألر أصددألريع امددى  تسددريع   مًددُ عددن السدد٘ال يٮددر  و دد ا

 .اشًدرواٌ وطأللُ الصمسًُ, والٮأللُ اشىآًُ, النىويُ, والٮأللُ

٘  الديت  وإ٘سسألم للصركألم  الرعىٍو اٙلبعأل   ًرلُ إعأل َ أن إملرُ ٗ أنألػ وٙ  تنصد

 والبسددمًٚم وإددن , القددروض, علددِ وترعرعددت شددب٦ت الدديت تلدد   و اؿرىأًددُ, إصددألريع أددع فقدد٘

 .  اؿرىأًُ

 واٙابمألعٌا السًألسٌ اٟظٚ ا رابعألٲ

ٌ  اٟظدٚ   بدراأ   تقدى   إملرُ ٚلٴت لريب ولت قبِ ُ  ٗ إ٘سسد ُ  البنًد ُ  السًألسدً  واٙابمألعًد

ٖ  بصدرل  ُ  الداخلًددُ إدبغرام  أسدبحقألم   د يبدددو ولردن   قًأل"دألٲ؛  ورتًددب  دأل   ٗ سددأل مت واـألراًد

٧٘ مل أممُ تنصًٮًُ ظرعُ إسرَ   ه ققن  . بعد مثألر أل كل ت٢ع

 الددى ارام ٗ اٟ اريددُ اشًألكددل أددن الرددفر أرااعددُ تددأثر واؼددحألٲ يبدددو السًألسددٌ اجملددألل وٗ

ُ  وك ل  العلًأل, وإعألح ُ  البقأللًدد  ػدألو   ٗ اؿًىيد ُ  ٗ البٮًٔد ُ  البنًد ُ  السًألسدً  اؿردب,  ٕ٘سسد

 .الصىرّ فلس ٗ أقعد أل اقبلت  د بعد البلديُ اجملأللس ٗ وأرشحُ أنبخبُ إر َ  خىل وك ل 

 إكدذض  أدن  الديت  واٛأنًألم النقألشألم ٗ أٚقن تبدو  4242و بعد أأل لععر إنبٛر والبٮىير

ُ  خددٚل تكدر    د ٦ًألٲ أصدروعألٲ  القأل أددُ إرقلد  سددعى يُ أعأل لددُ وفدع  اجملبمعًددُ للمصدألركُ  طمىقددألٲ سًألسدد

 . أى و"ُ

ٌ  تٮدىير  بر"دألأ    ٍ يسبكًد  د _ وٍ كمحٮُ _  نأل وإقذ   اٙ"بخألبدألم  "بدألٓ   أدن  لدأل م  سًألسد

  ود  علدِ,  فلس إٍ تععد ُفًلًُ "سب وفع ٖفلٌ بًنمب أن الكألٓ ود لًنبخب إنألطع؛ ٗ ارلًُ

 .الىطن أعلحُ قسألل علِ والقبألٓل البًألرام أ ا ام ٗ الدخىل

 ايػٗساْٞ: ضعد. ايتعكٝب األٍٚ: ايًٛا٤ د 

 د   رّ فدددإ"ين الدددىطين؛ الب٩حدددى٪ل أصدددروع ٗ اؿألكمدددُ  دددٌ السًألسدددُ د  وا"ٮٚلدددألٲ أدددن بدايدددُ,

 ايلٌ أأل بالقأل أُ تبٮلٴ إرقلُ خٚل و ينألأًألم البنمًُ اػأل ألم ٗ البحىٙم

 اؿردب,  "ٛدألم  ثىابدت  علِ , إبنًُ البنمًألم  م  زًمأل اليتو السًألسًُ للبنمًُ واؼ   فع واى  -3

ٙٲ    النٛألم؛    ا ٗ وأرك يُ إل  والنٛألم إلرٌ, وأع ال , فإد   ا اٛفدع ينبغدٌ  د يعبمدد  و

 اـعدىػ  وعلدِ وادن   القدرارام واؽألا دأل,   ظدنع  لصدجرَ  والبى يع إرشد إصألركُ علِ تىسًع

 تع يدد  الدولددُ. وثأل"ًددألٲ علددِ  امدد َ ٗ وإنألظددب العلًددأل إراكدد  ٗ إنألسددب الدددّى راٗ البمفًددل

ٚٲ و %72وا"بخددألل  الصددىرّ, فلددس اسددبقٚلًُ  أنبخددب أددىا ٶ فلددس إ"صددألْ و   عؽددألٓن, أددن أددف

٦ًألٲ   .  رفبٌ أن فلسو كل

 بألٕسدددألْلُ الدولدددُ و  اْ العألأدددُ, إأللًدددُ علدددِ خعىظدددألٲ إسدددبقل, الرلدددألبٌ  وره واٛ دددب تكعًدددل 

 .good governance اٟ ارَ الرشًدَ وارألسبُ؛ لؽمألد
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ٙٲ  نأل  د  كمأل  تى يدع  والبمرٌ, وإنألفسدُ, أدع   بأللبكىي , ارلًُ اٟ ارَ لبٮىير كبراٲ فأل

والسًألسًُ,  اٟ اريُ إنٛىأُ ظًأل ُ إعأل َ إنألطع بدود أىا "ألم علِ العألأُ إأللًُ للمىار  عأل ل

 اٟ ارٍ اٛ اْ فًمأل سجننأل اليت أىالعنأل أن البحر  "سبٮًع ٙ ولد السًألسًُ, للبنمًُ ووؼع  فع

ُ  البحدديألم  ت ايدد  عأد  اٛقدىال  تبدد ىر  لدد  بدل  البقلًدٍ؛ ٦ًدألٲ  السًألسدً  وخألرا٦ًدألٲ, وأدع تندأللغ     اخل

 أرى٦"ألتدن,  ولردن وؼدى     ؛4242و أدن  بردفر   بعدد  بأللبأكًد  ى  نأل, اٛفع إمرنو إىار 

 . اللحُٛ   ه أن  اد٦اٲ و  دافن, وسقىفن ؼرورٍ

 والرفدددأله اٛسألسدددًُ, البنًدددُ ٗ بمدددأل ي٢سدددبمألد ٙ إلدددأل ام إملردددُ اٙلبعدددأل يُا ققٴقدددت  البنمًدددُ -4

 تعدىم  ت ال أأل ققًقًُ أصألكل لرن  نأل  والبعلًب, والعحُ, واـدأألم اٛخرّ؛ اٙابمألعٌ,

٦ًألٲ, وللدول إبقدأُا للععر اٙ"بمألْ قألوٙتنأل    وظنألع٦ًألٲ, وإ"بألا٦ًألٲ. تقن

 الددنك٘  سددعألر أددع ينددبك  البددأللىد أفددل الددىطين فنألػنددأل العصددرين, فمىعددُ ٗ  "نددأل وٙ ىدددعنأل

 النكٮًدددألم.  ددد ه ٗ الردددبر اٙنكدددألض أدددع سًؽدددمر واسدددبخراان وإيرا اتدددن, وسدددنرّ كًدددمل

وأعددراٲ   بقٮألعًدن,  وقركألٲ ٙلبعدأل   "ألؼبألٲ بىظكن أعدراٲ _ النك٘ علِ إركبُ واٙعبمأل يُ

  أنن. شكألْ ٙ أ أنألٲ بىظكمأل أرؼألٲ تٚ أنأل   ه اؿأللُ ت ال أأل _للٮأللُ وقًداٲ

ٙ  اؿددَ,  بمد ه  تردىد  د  شدأل  كدألد  أأل إشرأللًألم  نأل    ا و كفر أن  اٟ ارَ ٗ القعدىر  لدى

 اٟشرأللًألما وأن   ه وإ ارَ البنمًُ, اٙلبعأل يُ

 اٙسبمٚكًُ والدخىل, والبٮأللُ, والكسأل , وشًىع السلىكًألم الفروَ تى يع واـلل ٗ الكقر,

  إنبجُ. العمأللًُ الٮبقُو ًألل  , وؼعمل البحه والبٮىير اٟ"بألاًُ, الٮأل ًُ, وؼعمل

 اؿل؟ أأل

 ا  اٝتٌ الىطين الب٩حى٪ل بر"ألأ  يصملن د  هب ٖأل د  ر يٌ ٗ

 بددأد إخددألطرَ اقبمددألل وكددبرَ وأددع كددفرَ رعًددُ لألبؽددُ شددركألم وأ٘سسددألم إ"بألاًددُ إ"صددألْ

ٗ   كدفرَ,  فمىعألم تدير , يكصل لد بعؽمأل ْ  وأبعدد َ, وأنبصدرَ   لندأل  أنبجدألم  تندب   الدىطن؛   رادأل

 اٛسددىام ٗ بمددأل أعمددأل , "نددألفس والبذوكًمألويددألم, وٙ بددأس الددنك٘ عددن بعًددداٲو"سددبًُ  أًدد ام فًمددأل

  واٟللًمًُ, والدولًُ. ارلًُ,

شدركألْ    ربعُ بٌ بأللصراكُ اـعىػ ؛ تنصأ وان والعنألعًُ علِ اٟ"بألاًُ الصركألم و  ه

  الصركألما   ه إلأل  ٗ أصذكُ أعلحُ شب

 .ُالدول  

 اـألػ. ألعالقٮ 

 العًنًىدو اٛاني إسبفمر !. 

 أعنع. و  شركُ, و  أصروع, كل ٗ العألأل السعى ٍ الصبألل  
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 بن. وٙ تعذين الكصل تعرين ٙ وإ ارَ قديفُ   ا إرا َ ويبٮلٴب

ٚٲ إسددألٓل العمأللًددُ, ٗ خعىظددألٲ اديدددَ, تصددريعألم وؼبددألن إٍ  للمأللًددُ اديدددَ "ٛددب عددن فؽدد

 تى يدع  وؼدرآب ت٢عًدد   أعمأل, و اىر تبنألسب إ"بألاًُ,  ولُ النألاحُ إعألظرَ والدولُوالؽرآب  العألأُ

 والبٮأللُ. الكقر أصرليت سًخكٴمل ال ٍ ال كألَ ركن تكعًل   مًُ أع اٟ"بألن , عىآد

ُ ا وأدأل بعدد    4242و لعألم السعى يُ العربًُ إملرُ  رّ  ر ا خدألػ   لٮدألع  لدديمأل  ظدنألعًُ   ولد

ُ  يدداٲ  يصغٚد أصذ , ولٮألع إ"بألاٌ ُ  عألألد ٌ    وطنًد ٌ  أنبجدُ, و ولدُ أدىاطن  عقدىم  يبمبعدىد  ظدألؿ

واٛأنًدُ, واٙلبعدأل يُ,    السًألسدًُ,  بىٚألٓكمدأل  و ولدُ تقدىم   واابألم. أن علًمب ويقىأىد َأل أبسألويُ,

  والن ا ُ. الركألَْ أن  سألس علِ كبألرين عألأٌ واٙابمألعًُ َىٚكٌ

ُ  بنًُ فلدينأل الىطين اٛأن  أأل ُ   سألسدً ُ   _واؿمدد هلل  _ أبقدأد ُ  ولردن اٙعبمأل يد  إصدألر  إركبد

ٚٲ بأطنألبمأل, تؽرل إلًمأل؛   اٛخرّ. الىطنًُ القىَ أقىأألم تىًٚمل ؼعمل عن فؽ

ٌ  الصأ"ٌ ٗ لحنأل وإاا ٚٴكندأل  والبنمدىٍ؛ فقدد   السًألسد ٌ  وفع٦لندأل   دب   و  القدىَ  أقىأدألم  أدن  أقدىأ

 السًألسٌ. إقىم لألٓد ألا وراْ أنسأللُ اٛخرّ وسبأتٌ إقىأألم الىطنًُ,

 ايؿبإ: ضامل ستُد. ايتعكٝب ايجاْٞ: د 

 عملًددُ ٗ الددرًٓس ارددىر ي٢مف٦ددل قًدده بأللبحديددد, اٙلبعددأل ٍ اؾأل"ددب ٗ تعقددًي علددِ سددأرك 

إٍ  اؿًألَ؛  وان كل ُىيل ٗ النك٘ سلعُ أن ينبجن أأل علِ يعبمد ريعٌ فبمع أن إملرُ ا"بقألل

 إبألقددُ, إدىار   ًْددع الكدر   فًمددأل ي٢ٮدى٦ر  السددعى ٍ, الكدر   إ"بألاًددُ  يدأل َ  عمددأل ه يردىد  أنددب  فبمدع 

٦ًألٲ بمأل ينألفس د  ويسبٮًع ٦ًألٲ قل  .و ول

 أددن إيرا اتنددأل وبأللبددأللٌ العألًٕددُ؛ الددنك٘  سددعألر فبددد ىر ," "ألفعددُ ؼددألرَ ر٥ل"  أقىلددُا  آمددألٲ و ر  

 العددألم لًألسددٌ عجدد  قدددوثإٍ    ٦ّ لددد ؛٪2; عددن ٙ يقددل َددأل اؿرىأددُ علًددن تعبمددد الدديت الددنك٘

وأدن   قرىأًدُ  يؽدألٲ؛   سدندام  وإظددار  إدأللٌ,  اٙقبًألطٌ أن السحب ٗ اؿرىأُ وبد م إألؼٌ,

  دد ه ببددد ىر ي٢ندد ر الٚ أددُ؛ اٙلبعددأل يُ اٟظددٚقألم إاددراْ  ود  ددى كمددأل الىؼددع اسددبمرار ثددب٦ فددإد

 ارلٌ أن امُ  خرّ. النألت إٍ  العألم الدين "سبُ وارتكألع امُ, أن إأللًُ اٙقبًألطًألم

ٌ  غداْ واسبعأل"بن اٙلبعأل يُ, فلس الص٘ود بمأل ٚمر اليت الربرَ واؾديُ  و ولدًٌ,  قلدً

والصدكألفًُ اتؽدحت    إبنأل ًُ. والعراقُ والصكألفًُ, اجملبمع,  طًألين كبلمل تؽب٦ عمل ورط وإلألأُ

 اخٚل إبىلعُ أن الىطين الب٩حى٪ل خٮُ أٚقمأل ٗ

 اؿرددىأٌ, اٟ"كددألم  ولىيددألم ترتًددب خددٚل أددن والكسددأل ؛ اشدددر وإيقددألين اٟ"كددألم, ترشددًد -3

 أفددل اٛسألسددًُ, القٮألعددألم علددِ وأنددبٛب أسددبمر بصددرل اٟ"كددألم اسددبمرار علددِ والذكًدد 

ُ  البجمً ام وبع  اٙابمألعًُ, واـدأألم والعحُ, البعلًب,  النقدل  أفدل  الٚ أدُ,  اٛسألسدً

 .العألم



                1 

 

  
19 

 فددذَ كددل ٗ يقدددم و يددر وكددل اٙلبعددأل يُ, الصدد٘ود فلددس خددٚل أددن إسدد٘ولٌ قألسددبُ -4

ُ  العقبألم وأأل ًُ إلأل ه, مت ٕأل اسبعراؼألٲ   شمر وثٚثُ  أ٘شدراٲ  يعدد٪  ٖدأل  الد ,  و در  القألٓمد

 ْالسددٌ اٛ اْ د  كمددأل. إألؼددٌ ٗ أىاددى اٲ يرددن مل الدد ٍ اٛأددر و ددى عدأددن؛ أددن ل٠لددأل 

 عمددر أددن إألؼددًُ القعددرَ الكددذَ ٗ اؿددألٙم بعدد  وقدددثت ل٠عكددألْ. يعر٦ؼددمب للمسدد٘ولٌ

 .اجمللس

 فًمدأل  مت والديت  أد٘خراٲ,  تٮبًقمدأل  ٗ ب٢ددْ  الديت  الىلدى ,  إعأل"دألم  الد   ٗ َأل اٟعأل"ألم, ترشًد -5

ُ   .اردو  الدخل اوٍ الكٔألم عن العبْ لبخكًمل الصرآ ؛ و"ٛألم البدرن أراعألَ  والبددْ ببدايد

 أفدل  اٛسألسدًُ,  السدلع   يؽدألٲ  تسبين اليت إبًعألم, ؼريبُ "ٛألم ببٮبًع القأل م إًٚ ٍ العألم

 .الغ آًُ إىا 

 اٟهألبًددألم, تعٛددًب وقألولددُ إبىلعددُ, السددلبًألم تددٚٗ اٙعببددألر ٗ أددع اٛخدد  البخعددًغ, -6

ّ  ؼسٌ بل اؿرىأًُ؛ العىآد  يأل َ أن البخعًغ اشدين  ٙ يرىد علِ  الركدألَْ  أسدبى

 .الصكألفًُ  يؽألٲ و يأل َ إخعغ, للقٮألع اٟ"بألاًُ

 لٚسددذاتًجًُ الكددىرٍ البٮبًددعإٍ  تمدددين الددىطين الب٩حددى٪ل ـٮددُ عديدددَ  خددرّ عنألظددر و نددأل 

 الكر  لبحى٦ل والبدريب؛ البعلًب أسبىّ ؼسٌ علِ يركٴ  أعرٗ فبمعإٍ  إملرُ لبحى٦ل الىطنًُ؛

 .البعأل ي٦ألٲ اٛخرّ الدول أع إنألفسُ يسبٮًع وأببرر, أبدعإٍ  السعى ٍ

ٍ  السًأل ٍ, ظندولنأل إ"صألْ لسمألعن سعد"أل وأأل ٍ  بدن  طأللبدت  الد   أدن  عقدد  أدن   كفدر  أند   و در

ٙٲ أبكألٓل شخع٦ًألٲ فإ"ين وخبألأألٲ,  .4226و ال أألد  ا"ٮٚلألٲ الىطين, الب٩حى٪ل ـٮُ بأللنسبُ ق راٲ تكألٗ

٦ًألٲ يأتٌ  ٙ أن خر أبأخراٲ يأتٌ"  د  أقىلُا أن  "."مألٓ

  سٍٛ قك١ٝ: )بسْاَراملداخالت ٍُّ  (:4242 ايٛطين ايتَّش

ٍُّ ايٛطين  ٚايٓفاذ: ٚايٛاقع١ٝ، األ١َٝٓ، بني ايتَّش

إٍ  الدىطين؛ لكد    الب٩حدى٪ل  بر"ألأ  تأألت اؿمى ا كلمأل "ألظر بن عبد اهلل. ٗ   ا العد  لألل  

ُ  لعنألظدر  ؽٮًٮٌ ُفًل" عن يعد ال ٍ للبحىل الرًمًألٌٓ إكمىم ا ين ُ  ٗ تد٘ثر  تكألعلًد  أدأل,  كبلد

  . "كبلمل شٌْإٍ  لبحىشأل وتقى 

 Metamorphismاٟللًد ٍ   إقألبدل  الب٩حى٪ل" بألسبخدام" تعريمل كفراٲ لٌ يروم البألل   ا وأن

ِ  " علًدن  ي٢ٮلدع  د  ّردن  أأل  ى   ا د  طخر؛ ال  أعٮل   ٍ  ود ,   ود وأدأل  الرلمدُ,  ؼدى٦ل" َعند

ٙٲ إٙ لًس ال   . وقسب لى

 اعىاأل وال  علِ النحى البأللٌ ثٚثُ "بًجُ يبب إِأل" الب٩حى٪ل د " علِ أًبألأىرفً م أعٮل  ويدل٦

  اؿرارَ.ا اٛول
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 . الؽغ٘ا الفأل"ٌ

 . سىآل شرل ٗ ترىد أأل  أللبألٲ "صٮُ كًمًألًُٓ أىا  إ خأللا الفألله

 النصددأَ عملًددألم أددن أٔىيددُ  راددُ  422و بددٌ ودددث أددأل عددأل َ الب٩حددى٪لد إ الرًمًددألًٓىدا ويقددىل

 العدلبُ  اٛاسدألم  ؼدىٙم  عدن   أللبدألٲ   ندأل  يبحددثىد  و دب  أٔىيدُ,   راُ  72:و عند وال وبألد الٚققُ,

 . كأللعخر

 و راددألم الؽددغ٘,  يددأل َا عددن ينددب  الدد ٍ الرًمًددألٌٓ"  د "الب٩حددى٪لإٍ  اٟشددألرَ  نددأل إمددب وأددن

 اؿددرارَ  راددُ انكددألض "بًجددُ" الب٩حددى٪ل" يددبب عندددأأل ولرددن ؛"البقدددأٌ الب٩حددى٪ل" ي٢سددم٦ِ اؿددرارَ,

  ."البقمقرٍ الب٩حى٪ل" والؽغ٘, ف٢ًسم٦ِ

ٍُّ" ايهُٝٝا٥ٞ" ٖٛ مجٌٝ  :ألَسٜٔ ايتَّش

 . وقسىأُ قسىبُ "بألٓ إٍ  تقى  ثألببُ لىا"ٌ "بًجُ ودث اٛولا  "ن

ُ  و"ددىاأًس  شددروطألٲ " الب٩حددى٪ل " لددد  يعلمنددأل,  د  الفددأل"ٌ,  "ددن   ٌ  أددن  ٍٛ ٙ أدد "  و البقددددأٌ" البحددىل

 ."البقمقرٍ"

 البقمقددرٍ, و"نبٛددر  الب٩حددى٪ل  سددبألل "بخدد  د  ّرددن ٙ بأ"ددن العمًددع اّٟددألدإٍ  الدد  ويقى "ددأل

 . اٛشًألْ لىا"ٌ خٚين فم ا البقدأٌ, الب٩حى٪ل

ٌ  أدن  لًسدت  اٛأنًدألم  ٛد  أنًدُ؛  يرىد د  يع  إااٲ ٙ الب٩حى٪ل ٌ  والبحدىل . الب٩حدى٪ل  لدىا"  د  ينبغد

  ر ٕىا  إهألبٌ تكألعل تعىر ّرن وٙ الىالعًُ, لٮبًعبمأل خألؼعُ إبحىلُ إأل َ ٛد والع٦ًألٲ؛ يرىد

٦ًدألٲ  تأثر دأل  تعىر وٙ. والعًُ ُ  ٗ إهألب ُ  لدىا م  وأدن . الب٩حدى٪ل  عملًد ُ  تردىد  د  الىالعًد  أركبدألم  كألفد

  اسدألم  و   جًندُ,  أركبدألم  ولًسدت  الب٩حدى٪ل,  تكألعٚم بمأل إنألٙ البًُٔ ااتمأل أن" ؼىل" الد أنٛىأُ

ُ  اٛاسدألم  فصدأد .  ريبُ ُ  تكدألعٚم  ت٢حددث  د  الغريبد  طثألر دأل  تعدىر  ّردن  ٙ قسدىبُ   در  كًمًألًٓد

 . وعىالبمأل

  الفٚثُا  الصروٙ وؼقٴع الب٩حى٪ل, عنألظر ترألأل أن لنكألاه بد والبحى٦ل, ٙ

 الرألفًُ. اؿرارَ

 الرألٗ. والؽغ٘

 للبحىل. ببُإس وإأل َ

ٗ  كدل  ٗ الد   يردىد  و د ُ  وٗ اٛشدًألْ,  كددل اٛولدألم, و  قبددِ..  دىا َ  و ود إراقدل,  كألفد

 . بنجأل  الب٩حى٪ل عملًُ ؼدث

 بأللكعدل  "ألف اٲ يرىد لد.. الىطين سنىام.. وؼىلنأل ٔس لل أن..  عين فألعلُ عٚلُ  نأل, ٙ وأن

٘  ولردن .. اهلل بإاد سنىام ٔس ٗ ُ  شدٌْ  كدل  قسدألبألم  مسدب  عنددأأل  فقد ُ  بدلد  و"دىفر ..  أبنأل ًد

 . للبحىل إىاتًُ الٛروين
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 البأللٌا.. إفألل علِ عكىاٲ

ُ  ؼىيل" إىا " لد مبألن عندأأل ُ  قأللبمدأل  أدن  الغ آًد ُ إٍ  الٮأل اد  أدن  مبدألن  فإ"ندأل  إٮمًدُ؛  اؿأللد

ُ  الٛروين ٗ ثٚثإٍ  سألعبٌ ُ  الٮبًعًد ٘  لددر  ٗ "ؽدعمأل  عنددأأل  الب٩حدى٪ل.. ولردن   لعملًد  أدع  ,الؽدغ

 .يركٌ الىلت أن% 47 فإد.. اؿرارَ علًمأل و"٢سل٘ إألْ, أن للًل

  .يركٌ الٮبًعٌ الىلت أن% 37 فإد إأليررويمل؛ أىاألم ؼت "ؽعمأل وعندأأل

  ٍ ٗ "كردر  الدىطين.. و د  للبحدىل  بر"ألفندأل  ٗ.. اٛأنًدألم  فدر   أدن  م ر د  علًنأل.. اـٚظُ

 ا القأل أُ اـمس للسنىام  عد "أل الٮمٌ وسألٓل أن

  إنصى َ؟ الب٩حى٪ل أىاطن علِ تسلًٮمأل "سبٮًع اؿرارَ أن كب -

  إىاطن؟ تل  علِ بأل"بٛألم ِألرسن د  ّرن الؽغ٘ أن كب -

 أصدذكُ, وُىيدل, ورلألبدُ,    رّٗ الب٩حدى٪ل, أدن   البكألعل لعنألظر ؼقًع وسألٓل أن ِل  أألاا -

 . البقدأٌ الرًمًألٌٓ" للبحىل" البكألعل ؼرورام ٙسبرمألل يل م ٖأل ال , ومى

 أبكألٓلددُ و "ددأل أبعددد َ,  ظددعدَ وعلددِ بأللكعددل, بددد  الددىطين اٛربددضا إد الب٩حددى٪ل كددىثر. ولأللددت  

 ٙ البنمًددُ ٛد. البعددأل ي٦ألٲ عسددرَ سددنىام علددِ إشددرافنأل علددِ إ٘شددرام كددل ر ددب إملرددُ؛ َسدبقبل 

 .البٚ  ٗ البنمًُ لعجلُ و فعٶ ؼغ٘ عألأل سبرىد رَأل بل اٛ أألم؛ أع تبعألرض

٦ٍ ٘   ريدد  أمدب  ألمد   لد  إٙ تبحدر   ٙ ؼىيدل  و  تٮدىير  أبدأل رَ  كدل  د  و دى  علًدن,  الؽدىْ  تسدلً

 ا ظنألقٌ

  اٟ ارٍ. القرار انأل  -

 .  البصرٍ البٮبًع انأل  -

ُ  كبألبُ بعد   "نأل الذؼنأل ولى ُ  خألرطد ٍ  لبحدىل  أبرألألد  وتنمدىٍ,  وسًألسدٌ,  البعدأل ٍ,  بنًدى

  الىاؼحُ؟ بأللنبألٓ  يعى  ألمىس إٍ فعل وؼىيلمأل القرارام,   ه لبصغًل أ٘ لُ كىا ر لدينأل  ل

٦ًأل؛  شدأل  ؼم٦ست٢ اليت الداأ   كفر يعد٦ أن البعلًب؛ لى ارَ" فٮن" أصروع إفألل سبًل علِ  شخعد

ّ  وقسدب  إدأأىل.  بدألؿجب  تردن  مل كراألتن د   ر ٌ  الٮدأللب د فدإ  إددارس,  أدديرام  إقدد  البعلًمد

ا القعدد .. شدأل  أربدىل   ى كمأل العجلُ ي٢در ومل بأللكررَ, يبصبع ومل! للمصروع أسبىعب  ر "كسن

ُ  ٗ كدبر  تبألين لدينأل طخر األ"ب أن لرن ابألرَ؛ بصريُ طأللألم لدينأل ٌ   راد ُ  واجملبمدع . الدىع  برألفد

ٍ  واٛأدٌ,  إدبعلب  إفقمل, و ر إفقمل بٌ ؼخمُ,  أنًُ فجىَ بن أنألطقن ٌ  البندىير  و د ا .. واٛظدىل

 بألٙعببددألر  خدد "أل فمددل.. وأرالببمددأل القدرارام, وتكعًلددمأل,  تٮبًددع أسددبىّ ٗ عألٓقددألٲ ي٢صددرٴل لددد الببدألين 

 القأل م؟ الب٩حى٪ل قجب لبنألسب البصريُ إىار  تدريب

 اجملبمعٌ والبحى٦ل قألل.إٍ  قألل أن البغر يعين اؿمى   د الب٩حى٪ل ظألح بن اهلل عبد. و وؼ   

ِ  لد  خرّ, "ألقًُ وأن بصرٍ. تدخل  ود تلقألٌٓ بصرل يبأتِ لد  بصدرٍ. وٛ"ندأل   بسدبب  الب٩حدى٪ل  يبدأت
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 رًٓسدألٲ  سدببألٲ  سدنرىد  فبمعدٌ,  ؼدىل  "صدىْ  بألػأله  "نأل يعين فم ا بٚ "أل, ٗ الىطين البىان "نأللض

ُ  ولرن إلًمأل؛ "ٮم  فبمعًُ كراألم و  كرن إٚمألر ٗ ُ  اٛسدٔل  وأبنىعدُ,  عديددَ  قأللًدألٲ  إٮروقد

 اٝتٌا ٗ وإبمفلُ

 ثدب  وأدن   أألأندأل؛  سدًرىد  إلًدن  أأل "مدين د  سنىام,  7و أرور بعد  ٍ  ,4242و عألم ؼديد  ل -3

ٍ  أأل الصدٌْ  ثب إلًن؟ أأل "عبى "نألل ُ   أفدألل  و  واؼدحُ  ظدىر  أدن   دل  إلًدن؟ َعندِا   "عدبى  الد   أألثلد

 لأل م؟ تغًر اراْ لنًن أأل سىين علِ "بعر٦ين قبِ  أألأنأل؛

 الفقدألٗ,  واٙكبسدألل  اٙابمألعٌ, الرلٌ ٗ يبمف٦ل د  القأل م, الب٩حى٪ل أن إ٘أل د  لدينأل إكمىم -4

 اكبسدألل  أدن  ٙبدد  فإ"دن  اجملدألٙم    ه قبِ تنج  ولرن السًألسٌ؛ والنجأل  اٙلبعأل ٍ, والنمى

ُ  الدداأ   تنكًد   اؿرىأُ علِ يسمل قبِ فبمعٌ؛ اجملبمع  فرا  لدّ  سس ِ  الراأًد  اٛلدل  علد

 . إلًن ىأأل "عب تنكً  ٗ البدْ مى

ِ  يعدعب  الىطين الب٩حى٪ل -5  سدنىام,   7و  لعدأل أل  أددَ  ٗ أدأأىل  تغدر  لدن  وددث  د  فبمدع   ٍ علد

ُ إٍ  "ٛر"أل أأل إاا خعىظألٲ ُ  الٮبًعد ُ  اؾغرافًد ُ  للمملرد  إبعدد َ,  والفقألفدألم  السدعى يُ,  العربًد

ُ  العأل ام وطغًألد  ولدى  تبىافدع  د  العدعب  أدن  الديت  اجملبمدع,  سدلىكًألم  أدن  كدفر  ٗ اٙابمألعًد

   .و خرّ أنٮقُ بٌ% 82 بنسبُ

اٟ ارٍ  أنمجمددأل تغددًر علددِ اببددداْ اؿرىأددُ لدددرَ عددن اٛظددل ٗ ي٢عب٦ددر الدد ٍ الددىطين, الب٩حددى٪ل -6

 مددى الٮريددع بدايددُ يعددد قققددُ, لألقددألمإٍ  الىظددىل وبعددد خٚلددن, أددن الدد ٍ إددنم  وتٮددىيره؛

ُ  يعدد  فد ا   الد ؛  ٗ اؿرىأُ ولحدت  اسبٮألعت فإد لأل م, وطين ؼىل  اجملبمدع  ؾعدل  سدمىل

 . أأأىل وطين ؼى٦ل مى وككألَْ أرو"ُ  كفر

ٙٲ ٌ  د  فٚبدد  البقدم؛ عجٚم فًن تبسألرع ل أن واخبعألراٲ وإْأل  البغدًر  و  الب٩حدى٪ل  د  ًْعدألٲ  "عد

 لبحقًددع فإ"ددن وشدد ا فبمعددٌ؛ و  قرددىأٌ  قددأل ٍ األ"ددب أددن ودددث د  ٙ ّرددن أصددذ  أصددروع

ْ  أدن  ٙبد النجأل  ٌ  شدراكألم  بندأل ُ  بد ُ  وقسدن  الصدكألفًُ  تردىد  واجملبمدع, و د  اؿرىأد   سدألس  النًد

 . وأألٲ أسبمدين أأل  ى و"مأليُ بدايُ

ٍُّ ايٛطين:  َتطًبات صتاح ايتَّش

ِ  بأللسدر  تدنج   لدن  الدىطين  الب٩حدى٪ل  خٮىَ د  ٟ را  الىلت العمى ٍ  "ن قألد سألأًُ. تعبقد    علد

ُ  ٗ وأصدألركبمأل  إ كأللددن, ّردن  ٙ إدر َ  فددور  واقددَ؛  لددم   والبحسددن إدأأىل,   ود أأل الدت  البنمًد

ُ  أدن  يقلدل  و  ويممل اراع, علِ يعبمد الب٩حى٪ل د  يعين ٖأل ؛ْبٮٌ ٘     مًد ُ  الفأل"ًدُ. فدألـٮ  اٙلبعدأل ي

 الدور لب٘ ٍ الٮبًعٌ؛ أرأل"مأل ٗ إر َ وؼع  ود ٖرنألٲ يعد مل السًألسٌ؛ وقبِ اجملبمعٌ والبغًر

ؼرورَ.  أأل أدن   وأسأل مبمن عأللًُ,  رظدَ ّبلرن النسألْ د  "علب من البعأل يُ. كقىَ بمأل إنىٙ
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 فإ راامأل وب ل  إر َ؛ ٕصألركُ أعقىلُ األ  يُ  نأل  و ظب  اؿرا , تغ٦ًر اجملبمعًُ, فقد النألقًُ

 أممأل أنن, إأأىل ؼقًع عن لألظراٲ الد"ألأ  سًٛل   ا وبدود ؼرورَ, الىطين الب٩حى٪ل خٮُ ؼمن

 .وطين ؼى٦ل بر"ألأ   ٍ ٗ أمم٦ألٲ ععبألٲ وسبٛل٦ وكأل"ت إر َ الب٩حى٪ل. خٮ٘ لىَ كأل"ت

 الىطين أأل يلٌا الب٩حى٪ل أبٮلبألم   ب أن العنأل , فإد عبدالرٓن.   .  وٗ تقدير

 والك عددددألم, اٙابمددددأل ام, عددددن بعًدددددَ بألقذافًددددُ لبعمددددل وإروريددددُ؛ اٛأنًددددُ اٛامدددد َ تٮددددىير -3

 و درول  السدًألرام,  سدرلُ  أفدل  شدألٓعُ,  أصرٚم تكصٌإٍ    ٦ّ ال ٍ واـمىل, والىاسٮألم,

 .... واؿىا ث وإخدرام, والبسىل, ,والبكحً٘ والبحرط, العألأٚم,

 ولددن... اؿًددألَ أكألظددل برددل _سددألأًُ الدددكبىرَ اكددرم كمددأل _ كألأددل بصددرل إددر َ إشددرا  -4

 واقدَ لألعُ ٗ بألٙابمألع ادَ بلدٍ فصل كمأل والبعرين, الكرر أ  واٌ ومن ٕأل " ل "بحى٦ل

 ٗ  رفددُ العددحٌ والقٮددألع واٛسددبألريىد, الصددىرّ, هبمددع الدد ٍ الىلددت ٗ ,اٙخددبٚٙ بدددعىّ

 !!!!واقدَ

 اٟادراْام  لنٛدألم  اؿرٗ والبٮبًع البقألؼٌ, وإاراْام واٙ عألْ, البحقًع تٮىير ٗ اٙسبمرار -5

 .والقؽألْ وارألأألَ, اؾ آًُ,

ٍ  ؼىشأل غٮُ اٟأألرام تسر ٕألااا الر يعألد خأللد. وتسألْل   ٌ  ٗ سٚسدُ,  بردل  اٙلبعدأل   قد

ٌ  العملًُ؟ وبر يدن فدإد  ندأل     ٗ ظعىبألم "ىاان لد  "نأل ٌ  ادأل"ب ُ  أممد  وٙ اٙلبعدأل يىد  يمملدممأل  للغأليد

٦ًألٲ  اد٦اٲ, ظغر إلًممأل. اؾأل"ب اٛولا  د فبمع اٟأألرام يصرود كبر.  أدأل   قدإٍ وأبجأل"س سرأل"

ُ  بألٕمدألم  يقىأدىد  السدرألد؛  أدن   ٪3: ي٢صرٴلىد ال ين الىافدين, اؾأل"ب اٝخر, فمى  د  أدنمب  إٮلىبد

 ٗ الب٩حدى٪ل  ػعدل  السدمألم  و د ه  .ًْعدألٲ  علًمب ت٢ٮب٦ع العمل لىا"ٌ وان لٮلب الر م؛ ٛد  كمل علِ

ٙٲ؛  كفر اٟأألرام ُ  بلدد ب  يدديرود  فمدب  وأبًسراٲ, بل لبى ُ  بعقلًد ُ  ػألريد أنبجدُ. ولدد    كصدركُ  عبد

 بدراُ لنأل تعد٦ أربلُ السمُ   ه د  قٌ ٗ ,"خألظألٲ" فبمعألٲ هعلمأل شٌْ  ٍ اٟأألرام أن ؽلعت

ِ  ػد"أل اليت ,"السعى يُ بألـعىظًُ" علًن اظٮلحنأل أأل َعنِ كبرَ؛  عدن  كبلدمل  سدلى   "مد   علد

 .الب٩حى٪ل إشرألٙم ٗ يىلعنأل ٖأل الغر؛

 العدد ,  كدبر  فبمع فمى السمألم, تل  كل ٙ لد فإ"نأل السعى ٍ؛ فبمعنألإٍ  "نٛر وعندأأل

  ددر فبمددع كدد ل  و ددى أنألطقًددُ. واغرافًددُ  يرىلىاًددُ تبألينددألم أددع اٛطددراين, أذاأًددُ بدولددُ

 د  الد  إٍ  ويؽدألين  . قًأل"ألٲ أعىلألم تبدو  أىر و ٌ إصذكألم, كل ر ب كألفًُ؛ بدراُ أبجأل"س

إٍ  تنٛر ٖأل"عُ وفُٔ والبحى٦ل, البغًر تريد فُٔا فٔبٌإٍ  ينقسب الب٩حى٪ل؛ تعنع اليت بنخبن فبمعنأل

 .اؿرىأُ تأخ  أل خٮىَ برل وأصررُ بل ق رَ؛ بٮريقُ اٛأىر

 فمدل  إٮلدىل؛  الب٩حى٪ل ٟقداث اٛ مًُ  أليُ  أىر ٗ إصذ  والعمل واشدين, الرٗيُ, إد تىقًد

 إبٮلبألم؟؟ تل  قققنأل
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وعددم   اجملبمع فؽخألأُ اٛلىّ؛  ى اٛيديىلىاٌ البنألفر الىايل  د عألأل عبدالسٚم. بًنمأل يرّ  

لًألسددألٲ _ السددعى يُ لرددن العددألألٌ؛  دد ين إ ارَ  قسددنأل إد لددىَ عددألأٚ يرى"ددأل د  ّرددن ػأل"سددن؛

 عألأددل تددأثر بقددىَ تبسددب _اٙلبعددأل يُواٛسددس  العصددألٓريُ البنددِ ؾمددُ إصددألبمُ اـلًجًددُ بألجملبمعددألم

 الٮراد, خٮِ هعل بىؼى  و  ا. الفبألم إٍ...إرك .. إٍ إىلعإٍ  سحب اٛيديىلىاٌ, السحب

ِ  البغلب ؼدٍ فأأألأنأل ل ا إٍ اٛرض؛  آمألٲ ف وبُ اٟأألراتًُ, اؿأللُ ٗ كمأل  د  أدن  إخدألوين  علد

ُ  أىعدى ود  البندألفر؛ فدنحن    د ا  قسدمنأل  د٣إ. شىيبندأل  أ٘ا٨ بأللععر البحألأنأل أدأل   بألعببدألر  واعددَ,  بأل"ٮٚلد

 .خٮىام أن البصريُ البنمًُ لٮعبن

 اٙعببألرا بعٌ البأللًُ اٛأىر الصبًرٌ, فإد أن إمب  خ  اؾأل ٍ. وأن وامُ "ٛر  

ٌ  اؿردب د إ القدىلا  ّردن  السًألسدٌ,  بألؾأل"دب  يبعلع فًمأل -3 ْ  إلرد ِ  بندأل ّ   أعٮًدألم  علد  أدأل ادر

٤ْ, اسبقراراٲ, اٛكفر  ى العربًُ؛  ولنأل ٗ قىلنأل وهرٍ ُٲ  وعٮأل ُ  وأْٚأد  العربًدُ,  ثقألفبندأل  لٮبًعد

 إلًنأل؛ بأللنسبُ واسبمراره واى ه أن   مًُ الر ب علِ إلرٌ و"ٛألأنأل وعٚلألتنأل. تعأليصنأل و سلىل

ُ  اٙعببدألرام  برل يأخ  قديه قرب "ٛألم خٚل وتدعًب أن تع ي إٍ  لرننأل عألاُ إٍ  إ٘ يد

ٌ  القًدأل َ  ٛد  خدرّ؛  اعببدألرام٨  كدل  عدن  بعًداٲ إنصى َ,  دايناٛ  كدل  لنجدأل   اٛسدألس  قجدر   د

 .البنمىيُ الرّٗ

ُ  ؽكًدمل د إ القىلا ّرن للبحديه الىطنًُ الرّٗ ؼقًع إأرأل"ًُ ببسمًل يبعلٴع فًمأل -4  إرك يد

٦ًدألٲ ؼدت   إ اري٦ألٲ ارلًُ إنألطقًُ وتصجًع الٚأرك يُ إملرُ, ٕنألطع اٟ اريُ ُ  "ٛدألم  وأألل  سًألسد

ُ  قرب ْ  ؽكًدمل  ٗ كدبر  قدد إٍ  ي٢سدأل ب  سدىين  أىقددَ؛  عألأد  اؿردىأٌ,  اؾمدأل   تر ٦دل   عبدأل

ُٲ, اٛكفر بألٕبألبعُ وسًسم   .وتنألفسًُ وفألعلًُ,  ل

ٰٕحد٦ثدددُ الدلًقدددُ والدراسدددألم وإعلىأدددألم, للبًأل"دددألم, كدددبرَ   مًدددُ  ندددأل  -5  ت٢بندددِ الددديت  وري٦دددألٲ, ا

٘  كددل علًمددأل ٌ  إسددبقبلًُ, والددرّٗ اـٮدد د إ قًدده  وكددبر؛ واؼدد  بصددرل  أددأل ينقعددنأل  و دد

 والدراسدددألم وإعلىأدددألم, البًأل"دددألم, "قدددغ بقؽدددًُ اٙعدددذاين سدددنىي٦ألٲ ت٢ردددر٦ر البنمىيدددُ خٮٮندددأل

 ولرنمدددأل والبحدددديه؛ البٮدددىير وبأللبدددأللٌ واـددددأألم؛ اٙقبًألادددألم ت٢حدددد٦   سألسدددمأل علدددِ الددديت

ٙٲ ت٢قد٦م ٙ الغأللب ٗ  .إٮلىبُ إبألبعُ تبألبع ٙ فإ"مأل لد٦أت وإد النقغ, ل ل  عملًُ قلى

ٚٲ والعملٌ بأللدين الروقٌ اٙرتبألٙ ي٢عد٦ -6  رّٗ  ٍ فدإد  لد ا  السدعى ٍ؛  الصعب  أللبًُ لدّ أ٘ثراٲ عألأ

 ي٢حدب٭ب  ٖدأل  إٮلدىل؛  النجدأل   سبل شأل تركل لن العألأل؛   ا اعببألر أل ٗ تأخ  ٙ تٮىيريُ وخٮ٘

ِ  الردبرَ  اؾمدى   بد ل  قًه أن   مًبن اؾأل"ب   ا إعٮألْ   مًُ  "تعدأللًب  لبىؼدً   السدبل؛  بصدب

٘  كل أن وتنقًبمأل قًألتنأل, ش٘ود كألفُ ٗ العحًحُ" الدين  ٙ وتقأللًدد  عدأل ام  أدن  بمدأل  أأل اخدبل

الددين   لدًب  وت٢جس٦دد٢  والعٮدألْ,  العمل علِ ؼكٴ  فألعلُ زحُ وسٮًُ رٗيُ وفع بعلُ, للدين ُس٦

 والبمر . البصد  طرٗ عن بعًداٲ و خٚلًألتن
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ِ  أعبمدد  البعدأل   أن الب٩حى٪ل و ثألر  . وًِ فمىعُ أن البسألٗٙم غعىػ ٘  تعددير  علد  الدنك

 بديلا البعأل إٍ  اـألم

 اؿألادألم؟  سدد  عدن  عده   ى  ل َعنِا الدولُ؟ أعروفألم تغٮًُ  ال أن البديل اٙلبعأل   ل -3

 .الدولٌ البنألفس  ٍ  يؽألٲ؟ اـألراٌ اٙلبعأل ٍ أىلعنأل ٗ تغر  ى  م

 "سدبمر  سدىين   م اٟ"بدألن,  سنخكٴ   ل اـألم؟ النك٘ سلعُ قألل أأل بديل, البعأل  واى  قأللُ ٗ -4

 السلعُ؟ ش ه إأللٌ والكألٓ  العىآد   ه سب  ب و ين الؽ ؟ ٗ

ُ  اعبمدأل   عددم   ادل  أدن   دى  إبندىع  العدبألد  د اٙلبعدأل    قمدد . وٗ  د ا اٟطدألر  وؼد        أعًصد

ِ  إملرُ ُ . إرا تندأل  خدألرن  بعىاأدل  تبدأثر  واقددَ,  سدلعُ  تقلبدألم  علد ٌ  إِدأل  واؿرىأد   د ا  أدن  اد ْ   د

ِ   د ا  وأدن  إبندى٦ع,  اٙلبعدأل   وإِأل البديل؛ بألٙلبعأل  أأل ي٢سم٦ِ  نألل  ولًس. اجملبمع ٜ  إسدم  "ٚقد

ُ  و يدأل َ  اسدبغٚشأل,  ٗ اٙسدبمرار  أن ٙبد ؛ بل النك٘ عن ي٢سبغنِ ٙ  "ن  عدن  اٟؼدألفًُ  أنبجألتمدأل  لًمد

 البحىيلُ. العنألعألم طريع

 القألٓب اٙلبعأل  أن اٙ"بقألل الب٩حى٪ل؛ بر"ألأ  أن الرًٓس اشدين د   فمبا الصرارٍ قألأد.   ولألل

ِ  لدألٓب  البعدأل  إٍ  الريع؛ تى يع علِ ُ  القٮألعدألم  ٗ إندب   اٙسدبفمألر  علد   و ٦ أدأل  ...الىاعددَ  اٙلبعدأل ي

 إؼألفبنا

ٌ  الٮمى   ى الكر , علِ يبعه أأل -3  الد أن,  واخبد ال  القًدأل َ,  أدن  الدىطين  الد"دألأ    د ا  ٗ العدألل

 .لبنكً ه اؾمى  وترريس

ِ  الب٩حى٪ل   ا كىد لن؛ ي٢ٮم  كمأل تنكً ه أن ؼد٦ رَأل اليت النقألٙ إقدّ ترىد لد -4  أدع  يبعدألط

 يرددىد د  فًجددب لدد ا اٝد ؛ إٍ 97;3و والٮكددرام الرفددأله أرقلددُ ٗ  أللبددن وعددألط "صددأ اًددل

٦ًألٲ الد"ألأ   الب٩حى٪ل لأل  يرىد لد َعنِ... والفقألٗ اٙابمألعٌ الب٢عدين اٙعببألر بعٌ يأخ  سىل

 .أبرألألُ أنٛىأُ  ٍ  "مأل...والفقألٗ اٙابمألعٌ الب٩حى٪ل بنجأل  أرتبٮألٲ اٙلبعأل ٍ

ُ  إلكدألم  أدن  الردفر   ندأل   أعدن,  بدأللب اأن  و  اؾبدألر  الدىطين  إصدروع  ٗ  د ا  الصروع لبل -5  إممد

ٚٲ لددن, يم٢دددين أددأل قسددب الد"ددألأ  تنكًدد  ٗ تدد٘ثر لددد الدديت  ٗ والعسددرريُ السًألسددًُ اٛوؼددألع أددف

 ولبدددألٲ ؼبدددألن إلكدددألم و ددد ه. والبٮأللدددُ ...إخ واٟسدددرألد, الكقدددر, ٕعألؾدددُ واؿألادددُ إنٮقدددُ,

ٍ  العنعدر و بألٕىاطن أرتبٮُ  "مأل و  مًبمأل ٟلأل  أل, ٍ  أبألشدر,  بصدرل   البصدر  اردر    دى  الد 

 . ؼىل و  تنمًُ ٍٛ

 اام أٚٓمدددُ, ظدددنألعًُ سًألسدددُ وؼدددع الب٩حدددى٪ل, شددد ا اٛسألسدددًُ ارركدددألم  قدددد يردددىد لدددد -6

  سألسددمأل, البقنًددُ تددىطٌ ويرددىد والٮىيددل, إبىسدد٘ إددديٌ علددِ شددألألُ البعددأل يُ اسددذاتًجًُ

ُ  اٟأرأل"ًدألم  تدعممأل ُ  واألأعدألم,  بصدريُ,  وطأللدألم  أأللًدُ,  لددرَ  أدن  اؿأللًد ُ  وبنًد  اًددَ,  ؼبًد

 العنألعًُ. الدول بع  أع وشراكألم
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ّ  طىيدل  بر"دألأ   ؼدمن  تردىد  ولدد  , سدنىام  7و لعرَ للبحى٦ل إخععُ الكذَ  د -7  للبحدى٦ل  إدد

 السًألسددددًُ, وأنمددددأل اٛخددددرّ, واٛبعدددأل   الىطنًددددُ البنمىيددددُ القٮألعدددألم  ًْددددع لًصددددمل الدددىطين؛ 

 بصددرل الد"ددألأ   دد ا ٗ واـألظددُ العألأددُ اؾمددألم  ور ؼديددد أددع.... والفقألفًددُ واٙابمألعًددُ,

 .للقًألس لألبلُ   اْ وَ٘شرام واؼ ,

اـدألػ,   والقٮدألع  اؿردىأٌ,  والقٮدألع  الىطين  ٌا اجملبمدع,  الب٩حى٪ل لد"ألأ  الفٚثُ اٛؼٚع

 عنألظددر أددع وتبرألأددل تبىافددع د  هددب الدديت , وإرى٦"ددألم العنألظددر أددن العديددد يصددمل ؼددلع وكددل

 واٙابمألعٌ. اٙلبعأل ٍ الب٩حى٪ل لًبحقع اٝخرين؛ الؽلعٌ

 بقًألسدألم  الدىطين  الب٩حدى٪ل  ٕىابدألم  الذكًد  علًدن   أدن  واقدد ٙبدد   اؿألرثٌا عنعدر  علٌ. ولألل  

القدرارام؛ بغد  النٛدر عدن      اؽدألا  ٗ اجملبمع أصألركُ و ى  ٙ والٮىيل؛ ,وإبىس٘ القعر, ال أن

 و طروقدألم  و"ددوام,  أدُ٘رام,  إندألبر,  أدن  و دره  إند   ا علِ ينأللض أأل وكل. ظىابمأل وخٮٔمأل

شدددىرّ,  فلدددس وأنأللصدددألم قرىأًدددُ, واابمألعدددألم اجملدددأللس, ٗ اابمألعًدددُ وأنأللصدددألم رسدددألٓل,

ُ  وأند   طرقدن.  سدبع  ادد٦اٲ  كدفر  الد   و در  الدىطين,  للحدىار  عبدالع ي  إل  أرك  وأنأللصألم  ثٚثد

 ٗ _ والسدبب  تندأل ٍ,  ٕدن  قًدألَ  ٙ الدولدُ؛ ولردن   أ٘سسدألم  ٗ اٟؼدبألرام  بدن  اأدبٜم  عقى  تقريبدألٲ, 

 وطنًددُ ٙسددذاتًجًُ واددى  وٙ القددرارام, اؽددألا ٗ فبمعًددُ تىاددد أصددألركُ  "ددن ٙ _إبىاؼددع ر يددٌ

ُ  اؾمًع لًنأللض "ريد؛ ٕأل واؼحُ ُ  إلًمدأل.  الىظدىل  كًكًد  الدولدُ,  أ٘سسدألم  كدل  ٗ أنٛدىرَ  واٛأفلد

٦ٍ  رم يرتقٌ أن كل ُ  تىامدألم  بألٕ يدل  ّسد   أ٘سسدُ,    إٍ  يردىد  أدأل  و أللبدألٲ  سدبقن,  أدن  وسًألسد

ٰٕصدددر٦ع, إدددد"ٌ اجملبمدددع أ٘سسدددألم وادددى  تعدددين القدددرار اؽدددألا ٗ وإصدددألركُ اٛسدددى .  وإرالدددب, ا

ُ  فدأاكر  علًدن,   دى  أأل علِ واؿألل  أأل وال. و  خىين وبدود اسبفنألْام, بدود وارألسب   قدد  أقىلد

 وعصرين بؽع لبل طألط أأل لٮألط "قديُ قلقُ  ول علِ تعلًقألٲ اٛعمدَ, الربألل العحألفًٌ كبألل

 بدن.  يعبدأ   قدد  ٙ للرأدأل   ار٦اٲ والنقد الكررٍ واؿرا  والنقألط, الٮر ,   ا يرىد د  سنُا اـىين

 علِ أبنًُ  ولًُ وأرأل"ُ لىَ وتع ي  أسبنر, وطين وؼى٦ل قؽألرَ, وبنألْ بألٛأُ, النمىض  ر "أل وإاا

 والعمدل  وبدأللعلب  .اٛاًدألل  عقىل لبنألْ والعمل ؛ العلبو لًميت علِ البمرٌ تركً  فعلًنأل أبًنُ؛  سس

ٍ  والبحدى٦ل  إرا تن, فرض اجملبمع يسبٮًع ُ  الىاابدألم  فبعدب   يريدد؛  الد  ُ  الىطنًد ِ  أقدأد ُ  علد  إٮأللبد

 د   ر "أل وإاا بألٙسبجداْ. ولًس الىاابألم,   اْ بعد "كسمأل وتكرض عكىيُ تأتٌ اؿقىم بألؿقىم؛ ٛد

ِ  تبنًممدأل  ٗ واؾمدأل   أقذ"دبٌ,  والعمدل  العلب لًميت تأظًل أن فٚبد "رىد, ُ  علد  اٛظدعدَ,  كألفد

 والدروشدددُ السكسدددٮُ, والٚققدددىد؛ السدددألبقىد اٛأدددُ علمدددألْ  زدددأله أدددأل وتدددر  النخدددب, كدددل وأدددن

ٍ  فًمأل وإألاريألم الديأللربًرٌ, واؾدل السًألسًُ, مل يعدد   ولدرارام  وولدألٓع,   قدداث,  أدن  هدر

ّ   الىلدت  يؽدًع  ٙ قبِ النألس؛  قىال ٗ والغىػ اجملبمع ي٢عد٦لمأل,  ت٢د كر,  فىآدد   ود واؾمدد سدد٤

 .أبحققُ "بألٓ  و ود
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 إرٍ رٗيبن فًمأل يبعلٴع بأللعنألظر اٛربعُ اليت تؽم٦نبمأل الىرلُ الرًٓسُ ٗ اٝتٌا سألمل. وقد  م

 ايبػسٟ: ايعٓؿس َؤغسات أٚاًل:

  ول وٗ إملردددددُ, ٗ ارلدددددٌ الٮلدددددب لبلبًدددددُ اٟ"بدددددألن؛إٍ  الصدددددألبُ العألألدددددُ القدددددىَ لبحىيدددددل

 اؾألأعدددددألم,  ٗ والبخععدددددألم  القبدددددىل سًألسدددددألم  ٗ النٛدددددر إعدددددأل َ  يلددددد م اـلًجدددددٌ؛  اؾدددددىار

 بسددددقمل والٮددددب اشندسددددُ  راسددددُ ٗ للددددرا بٌ اجملددددألل وفددددب  واشندسددددُ, العلددددىم علددددِ والذكًدددد 

ٚٴكدددىد أقدددألولٌإٍ  اٛعمدددألل إيردددألل أدددن الدولدددُ و امددد َ العدددألم القٮدددألع أندددع يلددد م كمدددأل. أكبددى    يى

ٙٲ اٛانبًدددُ, العمأللدددُ  شدددركألم تأسدددًس و  والبددددريب, إبألشدددر للبىًٚدددمل البىا٦دددن الددد  عدددن وبدددد

 للقًدددددألم وتددددددريبمب؛ إدددددىاطنٌ تىًٚدددددمل علدددددِ لدددددأل رَ اـدددددألػ, والقٮدددددألع الدولدددددُ بدددددٌ كبلٮدددددُ

 . واٟ"صألْام والعًأل"ُ, البصغًل, و عمألل بألـدأألم,

 اذتُا١ٜ: َٚع١ً ايٛطين األَٔ ثاًْٝا:

 عسدددددرريُ تعدددددنًع بدددددراأ إٍ  عألادددددُ إسدددددلحُ للقدددددىام والبٮدددددىير البحدددددديه سًألسدددددألم

٦ًدددألٲ, يردددىد بعؽدددمأل ادددأل َ,  وأسدددلمٌ, عدددرل, اسدددذاتًجًٌا قلكدددألْ أدددع بأللصدددراكُ وبعؽدددمأل قل

 لدددأل رَ الدددداأ   ددد ه تردددىد عًددده العدددٌ؛ أفدددل بإسدددرآًل, اسدددذاتًج٦ًألٲ أدددرتبٮٌ  دددر و ظددددلألْ

 د  علدددِ اٛسدددلحُ, أدددن اؾدددًض اقبًألادددألم أدددن اٛكدددد اؾددد ْ إؼدددألفُ إٍ سدددد٭  البعددددير, علدددِ

 أعقىلدددُ برلكدددُ العسدددرريُ للخدأدددُ الصدددألبُ الىطنًدددُ للقددددرام أسدددبمر تدددىفر أدددع الددد  يذافدددع

 . العلب ـدأُ أنألسب بر"ألأ  طريع عن

 (:4242) املًُه١ اقتؿاد: ثايجًا

 أددىر  و ددى عقددى , لعدددَ الددىطين اٙلبعددأل  أسددرَ ٗ قألزددُ سددلعُ سددًٛل٦ _شدد  بددٚ _ الددنك٘ -  

 مدى  البىادن  أفدل  النكًسدُ,  إدأل َ   د ه  أدن  اسبكأل تنأل طريقُ ٗ النٛر إعأل َ هب ول ل  "ألؼب؛

٘  أدن  إعنعُ السلع تعدير علِ والذكً  أررراتن, وتعنًع ,النك٘ تررير ٙٲ  ,الدنك  أدن  بدد

 البأللٌا ؼقًع لنأل سًؽمن ٖٴأل اـألم؛ النك٘ بًع

 النك٘. برأًل أن القعىّ القًمُ علِ اؿعىل -3

 الىطين. اٙلبعأل  علِ اـألم النك٘  سعألر ٗ الب ب ل تأثر أن اؿد٦ -4

 اديدَ. وًٚكًُ فرػ إهأل  -5

 البرنىلىاًأل. تىطٌ -6

 .النىويُ والٮأللُ إبجد َ, الٮأللُ أفل اٛخرّ, الٮأللُ أعأل ر أصألريع ٗ البىسع ٗ اٟسراع - ل

 ببنكًد   اٙلبد ام  طريدع  عدن  البلدىث  "سدبُ  وخكد   إملردُ,  ٗ والرمربألْ إألْ إ"بألن ككألَْ رفع - ن

 ٖٴدأل  والرمربألْ؛ للمألْ إ  ون اٟ"بألن علِ الذكً  ؼرورَ علِ "غ٦ ال ٍ الى راْ, فلس لرار

 .للىلى  ارلٌ اٙسبمٚ  سًخك 
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 ٚاالدتُاعٞ: ايطٝاضٞ اإلؾالح: زابعًا

 أ٘سسدألم  إ ارَ وفأللس الدولُ, أ٘سسألم ٗ وشرآحناجملبمع  أنألطع كألفُ أصألركُ تىسًع -3

 الصرعًُ. واشًٔألم القؽألْ البٚ , وٗ ٗ القًأل يُ وإنألظب الدولُ,

ُ  إتألقُ -4  العىآدل  بعد   اقبردألر  وولدمل  والعدنألعًٌ,  اٛعمدألل  رادألل  أدن  اديددَ  ٛطًدألين  الكرظد

 والقروض. الدعب أن لٚسبكأل َ اديدَ جملمىعألم الكرظُ وإتألقُ الدولُ,  عب أن لٚسبكأل َ

  إصألركُ. فألل وتىسًع إملرُ, ٗ الدٕأل"ًُ البجربُ تٮىير -5

 اجملبمع طبًعُ يبىافع أع ال ٍ الٮبًعٌ إٍ الىؼع بن إملرُ, والعى َ ٗ إر َ وؼع عقدَ قل -6

 .الععر وأبٮلبألم

 للجمًع. الىطنًُ الدولُ أصروع علِ والذكً  إ  ي, البٮرين عقدَ قل -7

ٌ  وْٙ أن اٙسبكأل َ -8 ِ  الذكًد   الىطنًدُ, والبقلًدل أدن    بأللىقددَ  وُس٦درمب  للدولدُ,  إدىاطن  علد

ِ  للدولددُ؛ فمددٌ أعروفددُ. الدينًددُ الصددرعًُ  إد"ًددُ الصددرعًُ وعىؼددألٲ عددن الدد  تسددلً٘ الؽددىْ علدد

 .إىاطنٌ أن إعٮألَ طىع٦ًألٲ

. بأللنقٮدُ اٛخدرَ ٕداخلدُ م   اؿمى  علدِ أسدألُ الصدرعًُ إصدألر إلًمدأل       "ألظر بن عبداهلل. وعلع  

  الرٗيُا أن أسبىيألد اٛأر إرٍ بقىلنا ٗ سألمل

 ّبدٙلبدن  إسبىّ الدينًُ, و  ا بأللصرعًُ إد"ًُ الصرعًُ اٛولا اسببدال إسبى  ُ  ٙ القٮعًد

ٚٲ بن, القىل لبىل ّرن  لن. البنٛر عن فؽ

 ٗ النٛدددر ؼدددرورَ علدددِ تقدددىم لىلدددن, ٗ تٛمددر  مل  خدددرّ أقألظدددد بدددن لدددألل ٕدددن د  و قسددب 

 للدولُ. الرا نُ الدينًُ الصرعًُ "سع ٗ اى ريُ إشرألٙم

 ّللدولُ. الدينًُ الصرعًُ وتٮبًقألم أنٛىر ظًأل ُ الفأل"ٌا إعأل َ إسبى 

ٌ  والسدلىكًُ  وإكأل ًمًدُ,  إعرفًدُ,  إنٛىأُ د  يبدو قًه أمب؛ اسذاتًجٌ أٮلب و  ا  للدىع

ّ  علِ بمعاجمل ٗ الرا ن اٟسٚأٌ الديين ُ  وإ٘سسدألم؛  اٛفدرا   أسدبى ٍ  بأللقددر  تقأل أدت  أنٛىأد  الد 

 ّردن   "ن أراىقُ,  و  "مأل و  شٌْ, ٗ الدين أن لًست فًمأل أدخٚم مثُ بأد أعن اٟلرار ّرن

ٚٲ شرعألٲ  و  الدديين  اـٮألل تٮىير كفرَ, و طروقألم ال  علِ و ر ا. واٛأفلُ أنمأل, البحلل وعق

ُ  تركدٌ؛ ٛد  وٙ تعدل   ٙ ػديده ْ  إد كىرَ  إنٛىأد ٌ  ٙ أىبدىَْ  َركبدألم  يٛمدر  كمدأل  تندى  يركد

 اـٮألل. إظٚ  فر  ٟظٚقمأل

ُ  شدرعًبمأل  ٗ إبمف٦دل  العٛدًب  أربسبمأل علِ الدولُ   ه تقب   د _"ٛرٍ ٗ _ وإأأىل .. الدينًد

ٌ  أمدب؛ لعلدن   وطدين  أصدروع  إطدٚم  ؼدرورَ  أع  ٗ النٛدر  ٟعدأل َ  الدىطين؛  الب٩حدى٪ل  بر"دألأ   إطدألر  ٗ يدأت

ُ  يصدمل  َدأل  للدولدُ,  الدينًُ اشىيُ أرتر ام كألفُ ُ  اٛأدىر  كألفد ُ  ٗ الكقمًد  العبدأل ام  شد٘ود  كألفد

ٌ  الدذاث  تراكمدألم  أدن  ٍٛ الركىد  ود إععىأُ", "النعىػ بن األْم أأل وفع وإعألأٚم,  الكقمد

 . النبىَ ععر بعد فًمأل قدث ٖأل الكقمٌ و ر
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٘  د  يبددو  لردن  أبعدد َ؛   خألشأل الب٩حى٪ل أٚأ ا ارًأل أسألعد.   وأن األ"بن لألل  إألينبغًدألم  ِد

 بدن  وٗ إقألبل, ٙ  لبنع يصغلين, وَأل  قب َأل األْد إ بأللبحىل  لبنع  "ين َعنِ بمأل. يقنعنأل ال ٍ  ى

 الب٩حى٪ل.   ا  ولىيألم أن لًس  ٗألن ال ٍ   ا كألد ولى قبِ  ريد؛ َأل يأم٧ ملد إ

ٍ  اٛ دب  العفمدألد  د إىؼدىع   خأللد. و وؼ  م  الب٩حدى٪ل  بر"دألأ   طروقدألم  ٗ قألؼدراٲ  هدده  مل الد 

 اؿقددىم إد قكددٜ القددىلا بدا ددُ وأددن اؿقددىم. أىؼددىع ٗ النقألشددألم  عددٚه؛  وٙ الددىطين وقددألوره, 

 إ دددار فددإد إقألبددل, وٗ وأبٮلبألتمددأل. البنمًددُ, و عألٓممددأل,  لددأل   سددس   ددب أددن ولبمددأل؛ ٗ و  اْ ددأل

 الكصل. إٍ ويقى  أل قبىا أل, أن الب٩حى٪ل امى  كل يكرغ   آمأل؛ ٗ والببألط٘ اؿقىم,

ْ   ور كمأل  د تكعًل ٍ  أٮلدب  القؽدأل ُ  وتأكًدد  وقألسدب,  قًدى ٌ  اؿقدىم  ٗ العدالد ٌ  والبقألؼد  بد

ٜ  وإىاطنٌ, الدولُ بٌ العٚلُ وتىا د والىؼًع, الصريمل  ترسدًخمأل  أدن  ٙبدد   سدس؛  ققدىلمب  وقكد

ٚٲ  إعقدىل   ر وأن وتكعًلمأل. ٍ  الىلدت  ٗ البنمًدُ,  أصدألريع  بدراأ   لدأل   "بعدى٦ر   د أدف  فًدن  يبدأخر  الد 

ٌ  ورواتدب  إقألولٌ ققىم ظرين ِ   و الدبٛلب  عدن  عدألا ود  إقألبدل  ٗ و دب  عديددَ,   شدمراٲ  العدألأل  قبد

ٌ  العدألر   للبؽدألرل  أفدألل  فدر     ا. إأللًُ. و ارَ تسلٴ٘  أألم الصرىّ  ببىامدألم  البكدألٗل  قدديه  بد

 الىالع.  رض علِ الرفرود يعصًن ال ٍ إرير والىالع الىطين, الب٩حى٪ل بر"ألأ 
 

ٍُّ ايٛطين َٔ  االضرتاتٝذٞ: املٓعٛز ايتَّش

ُ   الب٩حى٪ل ي٢ٮلع أعٮل  العىين إٍ  "ن اسذاتًج٦ًألٲ عبداللٮًمل.  شألر    أ٘لبدُ, تسدبل م   علدِ خٮد

 أدن  لؽًُ و  عألأُ, بعكُ الرٗيُ لبحقًع ٖرنُ؛ لدرام وأبٮلبألم اسذاتًجٌ ؼلًل "بألٓ  واى  أل

 لدأل   يؽدمن  َدأل  تىفر أل؛ و  إبٮلبألم تل  إعدا  الب٩حى٪ل خٮُ  دين ويرىد اٙسذاتًجًُ. القؽأليأل

 كدألد  تٮبًقمأل. وٗ إقألبل, يٮلع علًمأل بعؽمب خٮدُ البغدًر. فدإاا    عند اٙسذاتًجًُ اٛ داين براأ 

ُ  اسدذاتًجًُ  خٮىَ فمى ال ؛ يقعد ٰ علن أأل  لعدنألعُ  اسدذاتًجًُ  لددرَ  لددينأل  تردىد  د  تؽدمن  رآعد

 بددألٕعنِ خٮددُ اسددذاتًجًُ لدددينأل يرددىد د  يعددين الغددأللٌ. و دد ا للمسددبقبل الددىطين, وطننددأل بدايددُ خدد٘

٘  أدن  تنبقدل  عًده  ٰ عد٦م أسبقألٲ؛ ترن ملد اٟعدا  إ ؼت ترىد شأل, العلمٌ  كدل  إنٛمدألم  خٮد

ُ  واقدَ اسذاتًجًُ خٮُ إٍ قدَ, علِ  وعرسدت  الدىطن,  أنٛمدألم  كدل  بنألٓمدأل  ٗ شدألركت  وطنًد

 وٗ  د ا الصدأد أدن    .قدد َ  وبدآل اسذاتًجًألم اام أصذكُ لؽأليأل ظىره ٗ شأل البرألألٌ الدور

 ايلٌ أأل أراعألَ إمب

  و ألمٶ. تعد٦ بًع فق٘ ؛ خألراًُ خدام أن اٙسذاتًجًُ اـٮ٘ إعدا  -3

ٌ  قلًددُ؛ وأصددألركُ  خألراًددُ غدددام  إعدددا  أل -4  ترددىد  قًنمددأل  سددىْاٲ وتدد  ا    قددٚم, بًددع   دد

 ارلًٌ. اـداْ  ر أن إصألركُ

ٌ   ولًدُ,  خددام  وَصدألركُ  _ فأللدن  ٗ كل _ بألـداْ ارلًٌ إبخععٌ إعدا  أل -5 ُ   د  رٗيد

 إسبقبل. إٍ ظنألعُ تقى  اسذاتًجًُ
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 عأل م لى قبِ الٮىيل؛ إدّ ٗ علًن ي٢عى٦ل ٙ أعدر الصمرا"ٌ إٍ  د النك٘ سعد. و شألر اللىاْ  

 وقبِ لدى ثببدت   . الس٘ال  ى وأبِ, فم ا وسبب ب ل؛ ولرن ب٧رٯب وقبمألٲ سبعى و اٙرتكألعإٍ   سعألره

 إأألا علًأل؛ فإ"ن سًنؽب يىأألٲ أأل بعىرتٌ, أسبىيألم عند اٛسعألر

ُ  لىاددى  أبرددراٲ البعددأل ي٦ألٲ "ؽددىبألٲ -  يعددد و "ٛددمل, و دد ا مل  ادددوّ  كفددر بديلددُ أعددأل ر طأللدد

ٙٲ؛ بل   و أ٘كد. شبن إ"ن أسبقبل اقبمأل

 و  ا أ٘كد. اًىلىا٦ًألٲ, "ؽىبألٲ -

 قدو ا بٚ إبجد َ اـؽراْ الٮأللألم "سبفمر ٗ إمب  د أن ول ل  فإد 

 الدد ٍ ,للددنك٘ بديلددُ وفديددُ البعددأل ي٦ألٲ طأنددُ طأللددُ و"ىاددد لنددأل أعددأل ر العددألمل, "ىاكددب قبددِ -

 . إنب  وٙ  لىلاو إسبخرن النك٘ ثله يقألرل أأل "سبمل  أنن

ٙٲ البديلُ تىلٴد الٮأللألم ٗ اديدَ اسبفمألرام وقبِ "ىاد - ُ   خى ُ    عألأد  وخألظدُ, وفرظدألٲ وًٚكًد

 واسبداأُ تنمىيُ. اٝٙين, َٔألم

ُ    ولىيبن اٙسبفمألر أن النىع ش ا ت٢عٮٌ واسبفمألريُ ٙ تنمىيُ سًألسُ  ٍ إد  و  مًبن؛ فإ"مدأل سًألسد

ٚٲ,  ٛراأرددى, أمم٦ددألٲ "صددألطألٲ سددًرىد  دد ا ثنأليأل ددأل. ورَددأل  د ٗ فصددلمأل بدد ور ؼمددل ويعٮًمددأل أسددبقب

  ُ  مل و  خ٢عخعددت سددىاْ البعًددد, إدددّ ٗ وطفأللددن إسدددو َ  الددنك٘ عددن وطفأللددألٲ, وأسددألرام أسددبقل

 ت٢خعخغ.
 

ٍُّ ايٛطين ٚثكاف١   ايطعٛدٟ: اإلْطإ ايتَّش

ُ  عدن   تسدألْل  د   ريدال  را"ٌا  سعًد. ٗ   ا السًألم لألل   ٍ  اٟ"سدألد  ثقألفد ٘  السدعى    د ا  وسد

 !!إىا "ألم ؼب٘ وأسألطر ,اٙلبعأل  لقمُ مى إب ايد والرك  إبعألعد, الؽجً 

ٌ  اؾديددَ,  اٛاًدألل   ىيدألم  عدن  الفقألفدُ,   ىيدألم  عدن  العمًقدُ,  اشىيألم عن س٘الٌ   عدٚه  سد٘ال

 يأتٌ د   خصِ ٛ"ٌ  تسألْل.. إرتقب الىطين ؼىلنأل  اندام عن  ألل ال ٍ الفقألٗ الب٩حى٪ل عن يكبض

ٚ  وامندأل  عدن  فًن "بحه ال ٍ الًىم ِ . لدده  فد ُ  إٙ شدٌْ  كدل  ٗ "بحدى٦ل  د   يؽدألٲ  و خصد  وٗ.. الفقألفد

ٌ  أسددى و أفددل سنعدب   اؿددأللبٌ كلبدأل   البىظددًمل  دد ا إيدرا   عددن للغأليددُ شدديد  اعبدد ار أددع , إبحدىل

 . اؿبمٌ. الب٩حى٪ل سًألم لرنن.. إق  

د إ إشددرألل وٙ. وؽددر. ملد إ إشددرألل ٙ ثأل"ىي٦ددألٲ؛ أبٮلبددألٲ وٙ. عددألبراٲ. ترفددألٲ لًسددت الفقألفددُ  سددٔلُ

٦ًألٲ قؽر ٙٲ, ثقألفُ عقىل  ٌ إنبدّ   ا ٗ العقىل نبُ بأد و ا م.. تألل ٌ .. وثأللفدألٲ  وثأل"ًألٲ,  و ُ  و د  أعنًد

ُ  ؼدمن  الفقألفُ بس٘ال ٌ  وشد ا . إرتقبدُ.  البحدىٙم  ق أد ُ  سد٘ال  إثدألرَ  تدأت  عقدىل  عدد  هدد  علٴدن  الفقألفد

 إنبٛر. إرتقب إ أع الب٩حى٪ل "سً  ؼمن.. أأل ثقألفًُ رٗيُ تبلىر أأل اأبدا ام.. اٛثر أنبدا"أل

 ّنع وٙ الصعىل, بأللٌ عن ًُ ه اليت و ىيبن ثقألفبن بلد الصمرا"ٌ إٍ  د لرل لًلِ.   و شألرم

ُ   "مدأل   وشدأل  عددَ,  ٛسدبألل  واٙابمألعًدُ؛  الدينًُ خعىظًبمأل للسعى يُ ترىد د   للسدًألقُ  العدألمل  ل٧بلد

 اٙقدىال  أدن  عدألل  ّرن وٙ إسلمٌ, كل  ا ألد ٗ ارتبٮت لدسًُ وشأل , وإدينُ أرُو الدينًُ
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ِ  قددو ,   ٍ ؼرمدن  وٙ بقًى , إقًد  ر اٙ"كبأل  ٗ اٟأألرام ػربُ تررر د  ُ  فحبد  ملد إ اؿريد

 عدن  يبحه أن لبع  وٵامُ علِ  "مأل إٍ  بٌ "نٛر عندأأل  "كسنأل "نألل  ولعلنأل لًداٲ, ؛ تعب  ت٢ؽب٘

ٌ  ؼى٦ل لدينأل يرىد ٙ ٕألاا. فلذَ  ود البجربُ اسبنسأل  "ريد "قىلا الىلت "كسن وٗ إبعُ,  ٗ إهدألب

 ققدىم  تكعًدل  ٗ اجملبمعًُ, والعدالُ إسألواَ ٗ البنًٛب, وفرض القىا"ٌ تكعًل ٗ بألٙلبعأل  البنمًُ

 أددن يددرّ عندددأأل كأللعددخرَ يقددمل فقدد٘  ددى إهددألبٌ, تغددًر  ٍ سددرف  اجملبمددع د   ٚددن وٙ إددر َ,

 وأىروثألتن. عأل اتن قبِ و  لنألعألتن, و  تدينن, طريقُ ٗ يعأل أن

 إفدل  "ؽدرل  وٕدألاا  أدألر "؟  "بدنض  اٟأألرام "ؽع ٕألاا إااٲا الر يعألد علِ ال  بقىلن خأللد. وعلٴع  

ٌ  أدأل   بٌ؟ كدل  طرلألم يسد٦ السعى ٍ الصعب "عمل وٕألاا ؟أنألسبُ... وبغر َنألسبُ فًمأل  ٙ  إلًدن   رأد

 لأل م فمى البغر, ػأله قسألسًُ  لل "رىد د  هب.. الب٩حى٪ل طريع ٗ يقمل أعىلألٲ خعىظًبنأل ترىد

 أعدن  سدًحمل  الب٩حدى٪ل ...الدوالًب ٗ ععٌ وؼع  ود لن اسبعدا اٲ  كفر ك ل  "رىد و د ..ٙ قأللُ

ُ  "دى   كنأل وإد والٮألح, العألح  و د اسدبعدا اٲ,   كفدر  "ردىد  د  هدب  و ندأل .. بدأللٮبع  العدألح   لبد

 .إُٔ٘ و قًأل"ألٲ ؼريبُ شأل يرىد أأل  آمألٲ الردّ البحىٙم.. لن و"سبعد٦ شٌْ كل "بىلٴع

ُ  تعدب    و ..القؽدأليأل  بعد   قدىل  ينقسدب  د  اجملبمع "ريد ٙ ٌ  الب٩حدى٪ل  عملًد ٌ  تًدألرين  بد .. أبجدألاب

٦ًألٲ واقداٲ تًألراٲ "ريد  .إسبقبل أن وال و  خىين  ود ووطنن بفىاببن أ٘أنألٲ . تًألراٲ.اؾمًع خلكن يسر وطن

 ل ل  اٝخرود؛ بد  قًه أن "بد   آمألٲ الصمرا"ٌ بأد أرمن اـلل؛  "نأل لًلِ. وبدور أل علقت  

 والبغدًر  الب٩حدى٪ل  عدن   أنًألتندأل    لدب  فبقًدت  اٛول؛ للمربع تعى  ثب أرأل"مأل, تراو  لؽأليأل"أل   لب لد

 أدع  تبنألسدب  وٙ ادد٦اٲ,  ؼًٔلُ الىالع ٗ لرنمأل النقألط؛ ألكألم وٗ الىرم, علِ ؼخمُ أصألريع فر 

 وإظٚ . تغًر أن لن "ٮم  أأل

 بلد  ٍ ٗ الىطين  والب٩حى٪ل د  بعمع, و"دركن "عًن د  هب الدريس علِ  "ن ٖأل  يأل .   و كد

ُ  واٙسدبمٚكًُ,  اٙلبعدأل يُ,  السًألسدألم  عندد  يبىلٴدمل  ٙ  إرى"دألم  يددا ب  بدل  فقد٘ ؛  والبرولراطًد

ٜ  فبمعندأل  وٗ .اؾديد البنمًُ قر  أع لببنألسب تىؼًبمأل وي٢عًد والفقألفًُ, اٙابمألعًُ  عدن  إدبحك

٨ُ أربمددل,  ددر أصددى٦ ألٲ,  و فًددن الددىطين الب٩حددى٪ل سًعددب  الفقألفًددُ؛ البحددىٙم إاددراْ  . لٮددمل بلغدد

ُ  بدل  إسد ؛  تعدين  ٙ اليت واٙابمألعًُ الفقألفًُ البحىٙم عن  نأل واؿديه  للىالدع  إنؽدبٮُ  اٙسدبجألب

 ِىااددألٲ خٚلددن أددن قمددد أمددألتر لددد٦م الدد ٍ ,4242 إددأللً ٍ النمددىان  نددأل ولنسبحؽددر اؾديددد,

 .ارألفٜ/ الععرٍ اٟسٚأٌ للمجبمع

ِ  الد رآع  سدد  وتكى٦م والرف , والص , اـىين, أصرلبنألا العمى ٍ سألأًُ.   و ؼألفت  أدأل  علد

 وتٮدى٦ر  ؼى٦ل وكل واجملبمعٌ. الفقألٗ بصقًن الىطين الب٩حى٪ل أعىلألم ؼمن أن   ه بألتت قبِ سىاه؛

 ٛ"نددأل والٚوعددٌ؛ الددىعٌ ٗ عمًقددُ خلكًددألم و دد ه للدددين. وؼددًألع القددًب علددِ ا"قددٚل بعؽددمب "ٛددر ٗ
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  الدىا  وأدأل  ؼدىل,  و  تٮدىير   ٍ أدن  ؿمأليبندأل  واندى   ٓدألَ إٍ  فبحىلدىا  الردفرين؛  عقىل ٗ  رعنأل أل

وأدأل   ل ل  فإد مل "عألجل إعىلدألم  الفىابت إٮلقُ؛ عن البخلٌ  بداٲ يعين ٙ الب٩حى٪ل فررَ  د يرفؽىد

 ُنحدن  ٙ الديت  البدأرا   قأللُ ٗ الد"ألأ  فسًٛل واؼحُ؛ بقىا"ٌ إقنن اٙ"كبأل  أن أ يداٲ ودث مل

 واٟلأل . الفبألم فرظُ

أبددد   ٗ الددبكرر ٟعددأل َ أدددر وٙ اٛأددر, ولؽددٌ اخذاعمددأل مت العجلددُا فألؼددل ظدددلُ  .  ولددألل

ِ  قًده  أن "بد  د  هب إىاى َ. اٛشًألْ  واـعىظدًُ  خعىظدًُ.  لدن  فبمدع  فردل  اٝخدرود؛  ا"بمد

ِ  قردراٲ  لًست ُ  فدإد  لد ل   بعؽدمب؛  علد ِ  اـعىظدً ٖ  ي٢عدرين  أدأل  و ندأل   البكألظدًل.  ٗ ت٢راعد  بألٕبدأل 

٦ًألٲ  عأل٦ًٕدألٲ  إبجلُ اـمسُ ٌ ...  وإ"سدأل" ٖ  و د  عدن  النٛدر  بعدرين  عأللدل؛  راشدد  إ"سدألد  كدل  يقدد٦ر أل  أبدأل 

 تٮبًدع  وطلًدألم  كًكًدألم   أدأل . والسًألسدًُ  واٙلبعدأل يُ,  والفقألفًدُ,  واٙابمألعًدُ,  اٟ"سدأل"ًُ,  أأل ًبن

 اٝلًددألم  دد ه تكألظددًل وت٢ركددت العددألٌٕ. السًألسددٌ الكرددر إلًمددأل تىظ٦ددل فقددد إبددأل ٖ وتكعًلددمأل؛  دد ه

...  النمؽددىٍ اٙ"ٮددٚم طددرم تىؼددً  وددألولىد الدد ين أفقكًنددأل بعدد  أددن  سددبغرل. بلددد كددل لٛددروين

ٖ  إبحجدر  البكسر  سبغرل كمأل اـلع, أن بدع وكأ"نأل العكر, "قٮُ أن أببد ين ُ  للمبدأل   اؾمًلد

 .إر"ُ

 لرننددأل ٗ غعىظددًألتنأل؛ فًمددأل يبعلٴددع الددديين البصددريع ِددألرس مددنا الرىيلًددت يىسددمل.   ولددألل

لىا"ًننددأل؛ إا ٙ  لغددر البعددألأٚم اـألراًددُ, كددأللعقى , واٙتكأللًددألم, وارألكمددألم البجألريددُ نؽددع   

ٌ  ت٢كر٦م الدولًُ العٚلألم ٗ عألأُ لألعدَ تصريعألتنأل علِ اٝخرين, و ٌ "سبٮًع فرض ُ  بد  اـعىظدً

 اـألراًُ. والرواب٘

 أرقلددُ ُف٦ددل كأل"ددت إألؼددٌ القددرد أددن الفمأل"ًنًددألم البعًدد   د فددذَ إبددرا ًب. وأددن األ"بددن يددرّ  

ٌ  الدبغر  ٗ أممُ تألرىًُ  الدبغر /الب٩حدى٪ل  عدن  قدديفنأل  عندد  "بد كر أل  د  وعلًندأل  بألٕملردُ,  اٙابمدألع

 .اٙابمألعٌ/الىطين

 .وعألًُٕ وإللًمًُ, قلًُ,  قداثا بفٚثُ اؿقبُ تل  بد م

 ِأبأل ٓن بببين ا"بمًنأل لرن و أرتن؛ أنن القعألػ مت ال ٍ امًمألد كألد ارلٌا إسبىّ عل 

ِ  البدألل  وفبحندأل  بدن,  ينأل ٍ كألد وأأل  تقدمل  كأل"دت  الديت  بأللعدحىَ  زًنأل دأل  ٕدأل  أعدراعًن  علد

  عقددألل ٗ اٙلبعددأل يُ, الٮكددرَ "بددألٓ  أددن الدولددُ تسددر علًددن  بددد م الدد ٍ البحددديه, ؼددد

  . الدكألترَ الى راْو ترنىلراطًُ قرىأُ تصرًل

 ِخىلندأل  أدن  علًدن  ترتدب  وأدأل  إيراد؛ أٚلٌ وٚمىر الصأله سقىٙ كألد اٟللًمٌا إسبىّ وعل  

 اٟسددٚأٌ العددألمل ولًددأل َ بألٟسددٚم لٚلبدد ام  لددرل  ددى أددن قددىل وبًددنمب بًننددأل أ ايدددام ٗ

  اٟسٚأٌ. اـٮألل ٗ تصد  أن ال  علِ ترتب وأأل واسبقٮألبن؛

 ِوإرسدألل  اٛأريرًدُ,  إغدألأرَ  و خىلندأل  ٛفغأل"سبألد الروسٌ الغ و كألد العألٌٕا إسبىّ عل 

  اٟر ألبًُ. و عمألشأل القألعدَ لًألم أن ٙققألٲ قعد"أله وأأل ,"للجمأل "  بنألٓنأل
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 "بعألأدل  مل وأدأل  "عًصن, ال ٍ الىالع  سبألل لكمب  سألسًُ أبغرام الفٚثُ اٛقداث وت٢صرٴل   ه

 بأللصدكألفًُ   نأل إكر ُ. والبعألأل اؿلقُ تل  ٗ "دور سنبقِ اٛخٮألْ ؛و أنمأل إسبكأل َ والدروس أعمأل

ٍ  الديين اـٮألل ٗ تغًر والبدايُ والىؼى , ُ  ي٢صدرٴل  وسدًٛل  أدأل  ال  الد  ُ  العقبد   ٍ ؼدد  اٛسألسدً

  اٙابمألعٌ./الىطين البغر/الب٩حى٪ل مى ادٍ تكرر

ُ   قدداث  أدن  البعًد    . اكره الصرارٍ إٍ أأل قألأد.   و ؼألين الًدىم   والعندأل  ٗ تأثر دأل  شدأل  أممد

 وسددألٓل ت٢صددرٴل الدديت _ وتٮبًقألتمددأل البقنًددُ تغ و"ددأل بددد م إألؼددٌ العقددد  "ددن خددٚل و ددى رابعددألٲ, قدددثألٲ

 إبخعدغ   ظدب   قبِ ال أن؛ أع وتسألبع أبسألرع, وبصرل _شأل الكقرٍ العمى  اٙابمألعٌ البىاظل

ُ  و  ه .واديد أل وتٮبًقألتمأل, البقنًُ, َبغرام يلحع ٙ وإمبب  إعدأل َ  ٗ فألعدل   ور شدأل   ظدب   البقنًد

 تأثر دأل  تىؼ٦د   الديت  الدراسدألم  اجملألل   ا ٗ إبخععٌ لدّ يرىد ولد واجملبمع, الكر  تصرًل

ٚٲ يبحددى٦ل واجملبمددع .وسددلىكًألتن اجملبمدع  ٗ ٦ًددألٲ! فمددف  عددن البًبدد ا لددن ت٢رسددل د  يكرٴددر أددن ػدد  لددد تقن

 ولدس ...ازدألٲ  لدن  اخبدألروا  عنددأأل  سدري٦ألٲ  رلمدألٲ  لدن  ىبدألروا  مل ٕألاا   لن الٮكل يلىم و  د  اًّٟل, طريع

 ال ! علِ

 

 اذتهُٞ عًٞ. ايٛزق١ ايس٥ٝط١: د 

  العرابٌ اؿألرثٌ فمد.  البعقًب اٛولا 

  الصمرا"ٌ سعد. اللىاْ  البعقًب الفأل"ٌا 

ُ  القدرار  اؽألا علٌ اؿرمٌ  د "ٛريألمعرض الدكبىر  ِ   البقلًديد  اٟ"سدألد   د افدذاض  تقدىم علد

ٌ     Rationalو راشد  و عقٚ"ٌ, كألٓن ُ  العىاأدل  تدأثر  ُألأ٤دأل  تنردر   و تقلدل  ؛ وأدن ثدب٦ فمد   و الفقألفًد

 .إنٛمألم  و اٟ"سألد يبخ  أل اليت القرارام ٗ النكسًُ

ْ  أدن  الردفر  ل٧بل أن أعدالًبن ٗ البصرً  بد  اٙعبقأل  و  ا ٌ  العلمدأل  الدنكس  علدب  ٗ والبدألقف

ُ  أكمىم سألّن  ربرم لد٦م ولد. اٛخرّ واٟ"سأل"ًُ اٙابمألعًُ العلىم فروع وبع   ارددو َ  العقٚ"ًد

ٌ  الدبكرر  ِدألان   د فًن ي٘كد ال ٍ , Bounded Rationalityو اردو  الرشد  و  ٙ وقدده  العقٚ"د

ُ  أنمأل عىاأل, بعدَ يبأثر رشده أسبىّ فإد لرار؛  ٍ يبخ  عندأأل و ى اٟ"سألد, لرارام ت٢كس٦ر  ككأليد

 لن إبأل  إٍ الىلت بألٟؼألفُ ظحً , بصرل أعمأل البعألأل علِ ال  نًُ ولدرتن لن, إبألقُ إعلىأألم

 .واٙ"كعألٙم إصألعر وتأثر , الىلت ؼغ٘و القرار ٙؽألا

 تنألولددت تددأثر  "كسددًُ وِددألان و"ٛريددألم,  عددألث, ٚمددرم إددًٚ ٍ والفمأل"ًنًددألم السددبعًنًألم وٗ

ٙٲ 96;3 عألم وتكرسرٌ كأل نًمألد "صر قًه عألم؛ بصرل اٟ"سألد لرارام ٗ النكسًُ العىاأل  أقأل

 اٛفددرا   د فًددن  ٚمددرا وؼًدد ام, أبسددٮُ اسددذاتًجًألما الددًقٌ عدددم قأللددُ ٗ اٛقرددألم بعنددىادا
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 أنبٛمدددددُ وخٮدددددىام عملًدددددألم ولدددددًس , Heuristicsو أبسدددددٮُ عقلًدددددُ اسدددددذاتًجًألم يسدددددبخدأىد

ُ  وبأللبدأللٌ,   قردألم؛  ٙسدبنبألن  إعلىأألم اسبخدام عند  Algorithmsو  لبلد   الندألس  ٙسدبخدام  و"بًجد

ُ  النمددألان تقددد٦أمأل الدديت  العقٚ"ًددُ إبددأل ٖ عددن ينحرفددىد  فددإ"مب إبسددٮُ؛ اٙسددذاتًجًألم  اٟقعددألًٓ

 .إعًألريُ

ُ  واٛخٮددألْ البحًدد ام لألٓمددُ كأل"دت  وإد  لرددنين طىيلددُ؛ القددرار اؽدألا   عددألث تنألولبمددأل الدديت العقلًد

ُ   د ه  ٗ اؿدديه  سألعر ِ  الىرلد  ٗ القدرارام  اؽدألا  ٗ تٮبًقألتمدأل  إٍ اٟشدألرَ  أدع  أنمدأل,  بعد   علد

 .أعمأل البعألأل طرم وإٍ أبنىعُ, قًألتًُ فألٙم

 املػه١ً: ؾٝاغ١ _( ايكساز تأطري تأثري)

 القددددرار تددددأطر علًددددن ي٢ٮلددددع أددددأل  و إصددددرلُ, ظددددًأل ُ  ددددٌ لددددرار  ٍ ٙؽددددألا اـٮددددىام  وٍ

 وأدددأل.  يؽ٤دددأل إبخددد  وٗ القدددرار ت٢ىؼدددع, الددديت البددددآل ٗ تددد٘ثر فأللعدددًأل ُ . Decision Framingو

ٍ   د اٛقًدددألد  أدددن  كدددفر  ٗ وددددث ُ  إٍ لبدددىل  ين عدددىد  القدددرار أبخددد   الددديت  بأللعدددًأل ُ  إصدددرل

 اؾمددددد يبدددد لىد وأددددن ثددددب٦ ٙ والبدددددآل؛ اـًددددألرام عددددن البحدددده ٗ أبألشددددرَ وإؽددددٌ شددددب, لدددد٦أت 

 ي٢عددددد ٦  بصدددددرل يددددد٘طر لدددددد فدددددأللقرار ولددددد ل  العدددددحً ؛ اٟطدددددألر ٗ إصدددددرلُ لىؼدددددع الردددددألٗ

 .قد  اػأله ٗ اخبًألرام

ٍ  اٟامدألض,  أىؼدىع  القدرار  تدأطر  تأثر علِ اٛأفلُ وأن ُ  القؽدأليأل    دب  أدن  يعدد٦  الد   ٗ السًألسدً

ُ  اٛأريرًُ, إبحدَ الىٙيألم ُ  فألؾمد ِ  القؽدًُ  تعدى٦ر  لدن  إنألوٓد ْ   طكدألل  لبدل "  "مدأل  علد  بًنمدأل  ؛" بريدأل

ُ " إ٘يدددَ اؾمددألم  تسددمًمأل ُ ". اخبًددألر قريدد ٌ   ددل  إخدددرام, بإ أددألد  إبعلقددُ للقددرارام  وبأللنسددب ا  دد

ُ "  م" ولدأل"ىد  "ٛدألم  أصرلُ" ٫ًدأل  ؟"فبمدع  ظدحُ  أصدرل ُ  للسدًألرَ  إدر َ  لًدأل َ  لؽدًُ   دل ا وقل  أسدأل

ُ  سدًبأثر  القدرار  فألؽدألا  اٛأفلدُ,   د ه  ًْع وٗ" شرعًُ؟"  م ,"لأل"ى"ًُ "ٛألأًُ"  م" اابمألعًُ"  بٮريقد

ُ  اٛأفلُ وأن. القرار فًن ي٢ىؼع ال ٍ اٟطألر  و إصرلُ ظًأل ُ  السد٘ال   د ا  اجملدألل,   د ا  ٗ الٮريكد

ُ  مى أصألعر  أأل" اٛوٍاا كبلكبٌ بٮريقبٌ ٰطر  ال ٍ  والفأل"ًدُا  ؟"الصدمأللًُ  كىريدأل  رٓدًس  سًألسد

 "الصمأللًُ؟ كىريأل رًٓس سًألسُ مى أصألعر  أأل إبلًس, بقأل"ىد أقألر"ُ"

 االقرار تىاًن ٗ إصرلُ ظًأل ُ تأثر علِ طخر وأفألل

 أن اندٍ  47.222و ا"سحألل "ًرسىد الرًٓس طلب  د , وبعد Gallup اسبكبألْ ٗ م;8;3 عألم

 .القأل أُ الفٚثُ اٛشمر ٗ فًبنألم

 االبأللٌ النحى علِ كألد اٙسبكبألْ ٗ الس٘ال

  بٮأ؟  و  سرع بصرل اؾنى  يسحب  د ترّ  ل

  سرع. لأللىاا%  64 -

  بٮأ. لأللىاا%  38 -
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 أنألسبُ. اؿأللًُ السرعُ لأللىاا% ;4 -

 االبأللٌ النحى علِ كأل"ت اٙسبكبألْ بعد العحمل عنألوين

 .  للجنى   سرع ا"سحألب٤أل يكؽلىد اٛأريرألدوو

 اكبلكُ بعًأل ُ الس٘ال واً َ بكذَ ال  بعد Harris اسبكبألْ وطر 

 ااؾنى  بمأل ي٢سحب اليت السرعُ  د تصعر  ل

 .%;6 اد٫ا سريعُ -

 .%;4 اد٫ا بٮًُٔ -

 .%8 أنألسبُ -

 االبأللٌ النحى علِ كأل"ت اٙسبكبألْ بعد العحمل عنألوين

 .  خألطٕ السألبع واٙسبكبألْ اؿأللٌ, الىؼع يكؽلىد اٛأريرألدوو

 علًمب تعرض عندأأل السريع اٛتىأألتًرٌ البكرر علِ النألس اعبمأل  إٍ القرار تأطر تأثر ويعى 

ٌ  خًدألر  تكؽدًل  إٍ بل قد َ؛ إٍ  قرألم يعلىد فمب وبأللبأللٌ إصرلُ؛ ُ  ٗ البعمدع  لبدل  أعد   راسد

 ُ  واٙكبكددألْ للمصددرلُ,  خددرّ ظدًأل ألم  وؼددع عدددم  سددبألبن أدن   د كمددأل. البدددآل وؼددع  و إصدرل

 . سألس٤أل وظًأل بمأل إصرلُ ببحديد يقىأىد ال ين اٛشخألػ ٗ البنىع وعدم إعروؼُ, بأللعًأل ُ

 اـٮأ؟   ا ػن٦ب يبب كًمل

 شأل اؿأللٌ اٟطألر وفمب اًد, بصرل وؼديد أل إصرلُ لبعريمل الىلت أن إ يد ب ل. 

 أددددن و ددددره الدددد  ين الععددددمل خددددٚل أددددنو للمصددددرلُ بديلددددُ ظددددًأل ُ أددددن  كفددددر وؼددددع 

 . اٙسذاتًجًألم

 كبلكُ  اويأل أن إصرلُ إٍ النٛر. 

 بألٙخبٚين والذقًب اٝخر الر ٍ عن البحه . 

 اؽ تن ال ٍ القرار ينأللصىد سىين "ٛر ؛ لىامُ إخأللكٌ  د اٙفذاض . 

 اإكرطُ الفقُ

 إٍ وتصدر  اجملدألٙم,  ًْدع  ٗ القدرار  أبخد و  فًمدأل  يقدع  اليت اٛخٮألْ  كفر أن إكرطُ الفقُ تعد٦

 . إسبقبلًُ اٛقداث تىلع علِ ولدرتن  قرألأن, ظحُ ٗ" اجملمىعُ  و" الكر  عند لن أدر ٙ اعبقأل 

ٌ  أرٴنت اليت  ٌ اٛأريرألد عند إكرطُ الفقُ  د ارللٌ أن الرفر ويعد٦  ؽريدب  أدن  الًألبدأل"ً

ُ  لرار وراْ كألد الفقُ فرٙ  د كمأل الفأل"ًُ, العألًُٕ اؿرل ٗ برل أرفأ ْ  وكأللد ُ  الكؽدأل  اٛأريرًد

NASA لدددروا الىكأللددُ ٗ فألٕسدد٘ولىد كألرثددُ, إٍ   ٦ّ الدد ٍ تصددأللنجر, الكؽددألْ أركبددُ ٟطددٚم 

 "ألسأل  طلقت لى  "ن  ٍو إطٚم عملًُ  322.222و لرل واقد قأل ث بىالع أكجع قأل ث ولىع اقبمألل

  .واقد٤ا قأل ث٤أل إٙ تبىلع ٙ فإ"مأل تقريب٤أل؛ لرود ثٚثُ أدّ وعلِ يىم, كل إركبُ
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ٚٲ ا"ٮٚلمأل لبل  أألأمأل ولمل فقد تأليبأل"ً  إنرىبُ السكًنُ لبٮألد  أأل  الألٓ

ُ  بمدددد ه  يدددد٘ ٍ  د ّرددددن  ٚددددرين   ٍ  ؽًددددل   د  سددددبٮًع ٙ"   د  سددددبٮًع  وٙ للغددددرم,  السددددكًن

 ٙ "كسددددن اٟلددددن" كدددد ل ا لددددن  أًددددل ولددددألل ."شددددأل ؼعددددل  د ّرددددن أملرددددُ كألرثددددُ  ٍ  ؽًددددل

 ."السكًنُ   ه يغرم  د يسبٮًع

 اأنمأل عدَ, ٛسبألل إكرطُ الفقُ وتعى 

  علددِ والذكًدد  خٮدأ,  علددِ يردىد  لددد بسدببمأل  الدديت العىاأدل  ٗ القددرار أبخد   تكرددر عددم 

 .لراره ت٘يد اليت إعٮًألم

 بددآل  عدن  البحده  عدن  والبىلدمل  إربمدل   ر البحلًل  ّ ُ  ٗ  خدر  أراقدل  أدن  أبردرَ  أرقلد

 .القرار اؽألا

 ْأدددن البحقدددع  ود إبدددىفرَ, وإعٮًدددألم للمعلىأدددألم الٛدددأل رَ إعدددأل"ٌ علدددِ اٛقردددألم بندددأل 

 .القرار أبخ  لدّ إسبقُ اٛفرألر تنألل  لد اديدَ  ٙٓل عن البحه وبدود أعدالًبمأل,

 املفسط١؟ ايجك١ َٔ ايتكًٌٝ ميهٔ نٝف

 أصدألبمُ,  ٚدروين  ٗ طخدرود  اؽد  أل  الديت   و السدألبع,  ٗ إدرْ  اؽد  أل  الديت  القدرارام  تقىيب 

 .قىشأل الرااعُ البغ يُ علِ واؿعىل أنمأل, والبعلب

 يندى٦ع   د ا  د  ويبٮلٴدب  إٍ اـٮأ, بأقرألأن ت٘ ٍ لد اليت اٛسبألل ٗ القرار أبخ  تكرر 

 وعدددم القددرار, واؽددألا إعلىأددألم, ْددع ٗ علًمددأل يعبمددد الدديت اـدددام أددن القددرار أبخدد 

 والدددرّٗ, واٙػأل دددألم, وإمنًدددُ, العلمًدددُ اـلكًدددُ ٗ أبجأل"سدددُ فمىعدددُ علدددِ اٙعبمدددأل 

 .إ٘سسًُ واٙ"بمألْام العملًُ, واـدام

  ٌ ُ  الفقددُ ببددأثر الصددخغ وعد  و د خألظددُ اٛقرددألم, بعددحُ إددر   ددر اٙعبقددأل  علددِ إكرطد

 تدأثرام  أدن  يكدأللب  ٖأل الىلت؛ وؼغ٘ إعلىأألم قدو يُ ٚل ٗ ت٢بخ  اٛقرألم أن كفر٤ا

 .السلبًُ إكرطُ الفقُ

ّٝص ايػازق١، ايتهًف١ خدٜع١   :بايكساز املتؿاعد االيتصاّ ٚحت

 اسدبفمألر  فًدن  يبحرب ال ٍ إىلمل إٍ fallacy sunk costالغألرلُ  البرلكُ خديعُ أعٮل  يصر

 أصروع ٗ اٙسبفمألر ٗ بألٙسبمرار اٟ"سألد والب ام إرْ. يبخ ه ال ٍ إسبقبلٌ القرار "ىعًُ ٗ سألبع

ِ  إٍ أدأل  ي٘ ٍ فإد   ا "ألا ؛  ر  "ن علِ تدل٦ إ٘شرام  د أن بأللر ب أأل,  إبعدألعد  بدألٙلب ام  ي٢سدم٦

 .بن والبمس  اٙلب ام  ا  إصروع؛ ٗ اٙسبفمألر  ا  كلمأل  "ن  ٍ -

 أصددروع ٗ يسددبفمر  "ددن الىلددت أؽددٌ بعدد  لددن تأكددد الدد ٍ إسددبفمر الدد ا إفددألل علددِ  دد ا خدد 

ٙٲ خألسددر,  بدددود فًددن اديدددَ أددىار  ؼدد ٦ ٗ فإ"ددن يسددبمر طخددر, إٍ أصددروع وينبقددل يىلكددن  د أددن وبددد

ٚٲ  فًدن  اٙسدبمرار  يدر ٙ إصروع ٗ السألبع اسبفمألره ٛد عقٚ"ٌ؛  ر سلى  و  ا. ادوّ  إاا أسدبقب
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 بع و السنٌ لعصرام خسألرَ ٗ تسبمر اليت الصركألم أن الرفر ٗ "صأل ده و  ا خألسر٤ا, كألد

  .ال  علِ واؼ  أفألل إسأل مُ السعى يُ الصركألم

 اإبعألعد اٙلب ام وؼ٦ً  الغألرلُ البرلكُ خديعُ  سبألل

 ْلراراتنأل ت٘يد اليت إعلىأألم فق٘ قًه إ"نأل "ٚقٜ إ راكًُ,  خٮأل. 

 ْإعلىأألم تقًًب ٗ  خٮأل. 

 إكرٙ. البكألٗل 

 َر يٛمر"أل لد القرار عن والذااع اًدين, لرار أبخ و  "نأل "بدو  د هب اٙ"ٮبألعألما إ ار  

 .ال 

 ُولددًس القددرار, فصددل ؼمًلددمب ّرددن شددخغ أددن  كفددر وواددى  إسدد٘ولًُ, ٗ إصددألرك 

 .فق٘ واقد ؼمًل شخغ

 ابأللقرار اـألطٕ اٙلب ام لبجن٦ب اؽألا أل ّرن اليت اٛسأللًب وأن

 اؿدو  ببل  والبمس  البدايُ, ٗ بأللقرار لٚلب ام قدو  وؼع . 

 هدب  أدأل  لبحديدد  اٝخدرين؛  ٙ"ٮبألعدألم  النٛدر  ػن٦ب  ِ ُ  يعملدن   د اٟ"سدألد  علد  للقدرارام  بأللنسدب

 .اؽ  أل اليت

 إصروعا ٗ اٙسبمرار هب ٕألاا  لًع بصرل البحديد 

 العحً ؟ اـًألر  ى  ل 

 ظحً ؟ لرار اؽألا أن   ب اٝخرين عند اًد ا"ٮبألع علِ ارألفُٛ  ل 

 إصروع ٗ اليت سبدخل اٟؼألفًُ البرأللًمل ؼديد. 

 َ ٝخر ولت أن وأنألفعن القرار وكألطره, ترأللًمل تقًًب إعأل. 
 

 ايعسابٞ اذتازثٞ: فٗد. ايتعكٝب األٍٚ: د 

ٌ .    عدد٦ أل  اليت الىرلُ ٌ  علد ُ  اؿرمد ُ  ورلد ُ  أنمجًد ٚٲ  عندد أل  الىلدىين  تسدبحع  أبخععد .  طدىي

 .  والسًألسٌ اٟ ارٍ القرارين ٗ والع  اـٮأ عن و ٌ

ُ   لدر   و "دأل  تد كرم  ٕدألاا   عرين وٙ  ."الدى ير   دى  الدى ير  سدررتر "   د أدن   آم٤دأل  ي٢قدألل  أدأل  الىرلد

ِ  اٛقًدألد  أن كفر ٗ لراراتن اؽألا ٗ يعبمد, كفرَ بممىم وإسرىد,  آم٤أل إصغىل فأللى ير  علد

ُ  ؼدت  فمدى , سدررتره  لن يقدأن ال ٍ" العرض" فحىّ ٌ  أدأل  رٓد  إودألْام.  أدن  العدرض  الد   بدن  يصد

" القددرار"  لألعدددَ ٗ يرددىد الدد ٍ  ددى للمصددرلُ؛" تددأطر" أددن يبؽددمن وأددأل إقددد٦م العددرض  د والفألبددت

"  ؼديددد  كًكًددُ إٍ اٛظددل ٗ تعددى   إِددأل عدددأمأل؛ أددن  إْٚأددُ  و واـٮددأ العدد   و راددُ إبخدد .

 .السررتر سعأل َ ل٧بل أن إلًمأل النٛر ثب ال وايأل,  ٍ وأن ,"إصرلُ
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ٌ  تعدىر"أل  ٗ راسدخُ  و ٌ, اٟ اريُ ثقألفبنأل ٗ أممُ أسألُ إٍ يعًد"أل البنألول   ا وأفل  اٟسدٚأ

ُ " بدد  ي٢عدرين  َأل تبعل إسألُ وتل , النألس ش٘ود إ ارَ ٕنم   اـدداْ,  تصدمل  الديت  ,"العدألؿُ  البٮأل"د

"  القدرار "  عدن  بدخخر   و بصدرل  أسد٘ولىد  فمدْ٘ٙ  القرار. بعأل"ع وارًٮٌ واؾلسألْ, وإسبصألرين,

  و القددرار يعدددر الدديت إصددرٚم  و"  إصددرلُ" تددأطر ٗ أبألشددر بصددرل يسددممىد ٛ"مددب إبخدد ؛

ُ  القرارام تل  ٖأل هعل بصأ"مأل؛ القرارام ُ  أدن  لريبد  ٕدألاا  "كمدب   ندأل  وأدن . عنمدأل  بعًددَ   و اؿدع  أٛند

ٌ  واٟ ارٍ السًألسٌ إخًألل ٗ ترسخت ُ  اٟسدٚأ ُ "    مًد  كدل  ٗ بأللعدٚ   شدأل  "ددعى  الديت "  البٮأل"د

ٚٲو ْعُ يىم كل ٗ, إسلمٌ أسألاد  بدأللكٚ   السدلٮألد   و لٜأدر  فًن "دعى ال ٍ بأللقدر "كسن  أف

وترددىد  فددأل ٤ا.  و ققًقددُ القددرار ي١عددنع أددن اٛأددر والددع ٗ البٮأل"ددُ ٛد بٮأل"بددن؛ اخبًددألر ٗ والبىفًددع

 . تبجألو ه اؿألٙم بع  إ"مأل ٗ بل "كسن؛ القرار لعأل"ع البأثر, قًه أن, أسألويُ  قًأل"٤أل البٮأل"ُ

ٍ  أ ان أن اٙلذال ٗ إسرآًل لحت كًمل "ٚقٜ الدولًُ العٚلألم أسبىّ وعلِ  العدألم  الدر 

 تلددد  ٗ وٙسدددًمأل,  "صدددأتمأل الددديت اللىبًدددألم ولردددن لؽدددًبمأل؛ إٍ عددددل يرادددع ٙ والددد  الغدددرل؛ ٗ

ُ "  هعدل  َأل ؛"إىلمل" ؼديد ٗ ت٢سمب  د شأل ي٢را  اليت"  إصرلُ" ت٘طر اليت فمٌ, اجملبمعألم  الرٗيد

ٍ , العدألم  الر ٍ يببنأل أل  د علِ وقرؼُ بل وأقبىلُ؛ سألٓغُ إسرآًل تريد أل اليت"   عنمدأل  الددفألع  ويبدى

"  عدالُ" فررَ إٍ بأللركىد فألكبكىا, إسرآًل عملت كمأل العرل يعمل مل   ا أقألبل وٗ. بنكسن

 اكبصدكنأل  الىلدت  أرور وأع, األ"بمب إٍ بأللىلىين العألمل ٟلنألع يركٌ وقده العدل وكأد, لؽًبمب

 يىم كل "صأل د ومن.  وتسىيع إعدا  إٍ ووبألن ,"تأطر"  إٍ وبألن ااتن العألر "  العدل"  قبِ  د

 إسددرآًل لددىَ بددأد البددألم علمددن أددع إسددرآًل,  أددن عددن العددألمل يبحددد٦ث كًددمل "كسددمأل القؽددًُ  دد ه ٗ

ُ  لدىَ   ٍ يؽدأل ًمأل  ٙ العسرريُ ّ  عسدرري ُ  ٗ  خدر ٌ و  إنٮقد ٌ   و فدبمع  "كسدن  و وبألأدأل  . أبكدرل

 أكررددُ عربًددُ  أددُ ػددأله! أددألاا؟ وػددأله, إسددرآًل  أددن عمأليددُ العددألمل  أددألم يبعم٦ددد للًلددُ  يددألم لبددل

ٌ "   د  عًنندأل  بدأم  ر يندأل  ااتمأل  يؽ٤أل القؽًُ وٗ. والسًألسًُ البنمىيُ بإخكأللألتمأل أصغىلُ  إقدألوم " سدر

ُ  بًنمدأل , كلدن  العدألمل  ٗ للسدلب  تمديدد  إٍ تبحدىل  القدس ٗ الكلسٮًين ُ  اٝلد  تٮحدن  الديت  العسدرري

ٌ  أصدروع٤أل  تعدرفٲأل  العألمل ال  "ٛر ٗ تعد٦ القدس؛ ٗ الكلسٮًنًٌ  وأأل الدت !! الدنكس  عدن  للددفألع  فمد

ّ  أأل قىل قًُ ااكرتنأل ٌ  لبدل  ادر ِ   د َ  ٗ ٟخىتندأل  عدألأ ٌ  اٟسدرآًلٌ,  اٟادرام  يدد  علد  ا"ممدرم  قد

, الدنكس  عن  فألع ال   د ترّ  أريرأل كأل"ت يىأمأل, اػأله كل أن اٟسرآًلٌ البٮض لنألبل علًمب

 بؽددرل يسددم  ٙ رعأليبددن  ددٌ تدددعٌ الدد ٍ الدددولٌ القددأل"ىد ٗ الددنكس عددن الدددفألع أبددد   د علممددأل أددع

 إٍ أخٙتددن بعدد  ٗ يعددى  إِددأل الدد  كددل. القددىَ اسددبخدام ٗ والكحددض بألٕغددألَٙ يسددم  وٙ, إددد"ًٌ

 يركددٌ ٙ وقددده واؿددع.  العددألمل إٍ تقدددّمأل  و تسددىيقمأل وطريقددُ إصددرلُ," تددأطر" ٗ اٛسددألس

ِ  العمدل  أدن  ٙبدد  إٵا٣ ؛"القدرار "   و إىلدمل  امدراين  عدم لؽمألد  إقىأدألم  واخبًدألر  اشددين,  ؼديدد  علد

ٙٲ, سألٓغ٤أل, ؾعلن اٛسألسًُ ٍ " البدأطر "  ٍ, الىاداد ٗ أقًم٤أل وسألكن٤أل وأقبى ُ  إلًدن   شدألرم  الد   ورلد

 اؿرمٌ..  
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 ايػٗساْٞ: ضعد. ايتعكٝب ايجاْٞ: ايًٛا٤ د 

 أأل قد إٍ  ولرن الكر , ُس٦ اليت الكر يُ القرارام علِ كبر قدإٍ  يعدم علٌ  . لد٦أن أأل

 اٟ"سددألد؛ اام أددن اٛبعددد والكىلًددُ العألأددُ القددرارام علددِ تعلًقددٌ وسأقعددر العألأددُ, القددرارام علددِ

 القرارام. أن إسبىيٌ و  النىعٌ   ين بٌ الربر إصذ  أن بأللر ب

ُ  والعلدىم   ابنبمدأل والسًألسدًُ, و  العلدىم  تبنألولدن  أدأل   دب   أدن  يعدد٦اد  ظدنعن  و القدرار  اؽدألا  ,  اٟ اريد

   بًألم ٗ واى ري٫أل أمم٫أل قً ٤ا يصغل اٟ"سألد؛ قًألَ أن إمب اؾأل"ب و  ا اٙلبعأل  . وعلب وظنى مأل

ٚٲ و"ٛريألتممأل, اٟ اريُ, والقًأل َ القًأل َ,  . بألل ام والعسرريُ اٛأنًُ العلىم عن فؽ

 ا يلٌ أأل ؼً ه, وعدم العحً  القرار اؽألا ٗ إ٘ثرَ العىاأل وأن

ٙٲ -  وظدحبمأل,  القدرار, وسىشدأل,   اؽدألا  ؿُٛ القرار أبخ  ا ن ٗ رسخت اليت إعلىأألم  لُا  و

  وقداثبمأل.

٤ًأل -  القرار. أبخ  أسبصألرٍ و"ىايأل اٙسبصألرام سٚأُا ثأل"

 القرار. اؽألا أن اٛ داين و  اشدين وؼى ا ثأللف٤أل -

 القرار. ٕبخ  النكسًُ العحُ و  النكسًُ اؿأللُ ارابع٤أل -

 أنك ين. خعىظ٤أل القرار, يعنًمب ٖن القرار ظنع ٗ إصألركُ  راُا خألأس٤أل -

 لراره. علًمأل وبنِ لن ٰلد٦أت اليت و  ,رأبخ  القرا افذؼمأل اليت الكرؼًألم سٚأُا سأل س٤أل  -

  و"ٮأللمأل. القؽًُ وطبًعُ وأسبىاه, القرار "ىع اسألبع٤أل -

 . القرارام شجرَ أكمىموأنن  تكرع ال ٍ القرار و  أنن, تبكر٦ع اليت القرارام شجرَا ثألأن٤أل -

 العددغرَ واٛخٮددألْ البحًدد إٍ  تدد٘ ٍ لددد الدديت اٙقبمددألٙم أددن فًمددأل و ر ددأل العىاأددل دد ه  وكددل

 والربرَ.

ِ  يقدىم  اٙلبعدأل   علدب  بدأد  القدىل  أن بد وٙ ٘   دى  العأللدل  اٟ"سدألد  العقٚ"ًدُ؛ ٛد  فرؼدًُ  علد  فقد

ُ  إأل َ لًمُ يدر  ال ٍ ٚٲ  بىظدكن فدر ٤ا   لرارتدن؛  و  مًد  أعدألؿن,  وؼقًدع    دافدن,  لبلدىغ  سدىي٫أل  عدألل

ٍ  وٙ ؼدروريُ,   در  تردأللًمل  ؼمدل  ٗ ير دب  ٙ و بدد٤ا   آم٤دأل  و "ن  أدن  رترأللًكمدأل  كفد   سدلعُ  يصدذ

   فىآد أل.

 السددٚأُ فًمددأل اٛظددل اٟ"سددأل"ًُ والقددرارام السددىٍ. اٟ"سددأل"ٌ السددلى  ٗ أكذؼددُ والعقٚ"ًددُ

 إدرسدددُ  ندددأل  اٟ ارَ علدددب فكدددٌ ٛ مًبمدددأل. تركًددد   دددى شدددأل ٰ ؼدددًمل أدددأل والنكسدددًُ, وكدددل العقلًدددُ

 اٙلبعددأل  علمددألْ وبعدد  اٟ ارٍ. الددنكس وعلددب البنًٛمددٌ, والسددلى  اٟ ارٍ, والسددلى  السددلىكًُ,

 اٙلبعأل . لعلب والنكسٌ السلىكٌ اؾأل"ب ٗ "ىبل اىآ  علِ قعلىا

 الكصدل  وأدن  , وارأليددَ  وإبحًد َ  واـألطٔدُ,  العدحًحُ والقرارام  أن سلسلُ اٟ"سألد إد قًألَ

 اؽألا أل..  ٗ
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 االقرارام أن "ىعألد و نأل 

 بسدًٮُ,  لدرارام  اؽدألا  تبٮلدب  اٛفدرا   فحًدألَ  "كسدن.  الكدر    ثر دأل  يبعد٦ّ ٙ النىع اٛولا لرارام

٫ًددأل؛ يعددب  أنمددأل واٝ"ددٌ وأببألعدددَ. وأممددُ, وط"ًددُ,  قبددِو إعألشددُ الًىأًددُ اؿًددألَ ىألطددب ٛ"ددن روتًن

 .القرار ظكُ تكقد القرارامد   ه إ ؛ قبِ ثأل"ًُ بأللكًمبى

ٍ  و قًأل"٤دأل  تغدًرٍ, إٍ  "دن   يرتقٌ أأل الكر يُ القرارام أن و نأل   القدرارام  للكدر .. و د ه   أعدر

ُ  يبعلدع  أأل أنمأل كفرَ, بعىاأل وإهألب٤أل سلب٤أل تبأثر أبألشرَ؛ الغر ُس٦ ٙ اليت  "كسدن,  الكدر   بصخعدً

 تدنعرس  أببأل لدُ,  وتدأثرام  تدداخٚم  العىاأدل  أن النىعٌ   ين وبٌ شخعًبن, خألرن  ى أأل وأنمأل

 وظحبن. القرار سٚأُ وأدّ وطثألره, أنن, واشدين القرار, طبًعُ علِ

ٍ  الندىع  و دى  ويبعلع بأللقرارام, الفأل"ٌا النىع  و وٗ أعدألؿمب  ويد٘ثر فدًمب   بدألٝخرين,  يبعلٴدع  الد 

 اٙابمألعًُ, اٛأىر ب أألم ّسرىد ٖن النخبُ  يدٍ ٗ تذك  اليت القرارام خعىظ٤أل ,لؽأليأل ب

ّ  شخعدًُ  وأد٘ثرام  بعىاأدل   يؽ٤دأل  قردىم  الندىع  و د ا  والسًألسًُ, واٙلبعأل يُ,  اام خدألرن  و خدر

 . "كسن

 أدن  القدرارام  ٗ أنمدأل  ادد٫ا  كدفر٤ا   خٮدر  القدرارام  أدن  الندىع   د ا  ٗ والبحًد ام  وتعد٦ اٛخٮألْ

 .اٛول النىع

ُ  الىٙيدألم   أدىر  أدن   أر٤ا يبىٍ وأن ,وإس٘ولٌ وإٚ , الىالدين, لرارام ٗ والبحً ام  العألأد

 برٍْ. و ر أبعمد عمل البحً  ٛد الردّ؛ الكسأل  عٚأألم أن و ٌ خٮرَ, لؽًُ

ْ  خعىظ٤دأل  العألأُ, القرارام ٗ اٛخٮألْ  أأل  إمدد ام  وأندع  العألأدُ,  إعدألح  ؼقًدع  ٗ اٛخٮدأل

 سددقىٙإٍ  تىظددل لددد اسددذاتًجًُ  خٮددألْ فمددٌ السددٚم؛ و  اؿددرل وٗ تنمددىٍ فصددل أددن يببعمددأل وأددأل

 الدول. وا"مًألر اؿرىأألم

 وأىلدددع والفقألفًدددُ, اٙابمألعًدددُ وخلكًبمدددأل وبنألٗ دددأل, الصخعدددًُ, زدددألمتددد٘ ٍ   ددد ا كدددل وٗ

ٚٲ شخعًبن, ؼرب اليت القًب وأنٛىأُ القىَ, أراك  أن الصخغ ُ  عىاأل عن فؽ ُ  البًٔد  ارًٮد

 البح٦ً . عن والب٢عد والكصل, النجأل  ٗ واى ري٫أل أرك ي٫أل بن؛  ور٤ا

   :املداخالت سٍٛ ايكك١ٝ 

 ٚتؿٓٝفاتَ٘ساسٌ اختاذ ايكساز 

 أراقلا ثٚث اٟ ارٍ لن إنٛىر العىين ٗ أداخلبن إٍ  د القرار أن عبداللٮًمل.    شألر

 القرار. ظنألعُ -

 القرار. اؽألا -

 القرار. تنكً  -
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 القدرار  ظدأل"ع  يرىد د  يقبل ٙ فإ"ن ظأل"عن؛  ى القرار أبخ  يرىد د  ّرن ال ٍ الىلت وٗ

 وققن. د  يأأل ال ٍ اشدين عن فًحًد  ثره؛ عن ٙٲأس٘و ٙ يرىد  أللب٤أل ٛ"ن أبخ ه؛  ى

 :ايكساز أْٛاع

 أفأللٌ. -

 أنألسب. -

 أىا٦ن. -

ٌ  البحلًدل  عألأدل  أنألسدب  بصدرل  اؽدألاه  ثدب٦  وأدن  القرار؛ ظنألعُ سٚأُ علِ يسألعد  اٙسدذاتًج

ِ  الذكًد   القدرار  ؼلًدل  ظدحُ  يىاادن  أدأل  و ظدعب . إسبقبلًُ وطثألره وبدآلن, ٕبغراتن,  القدرارام  علد

 الصخعًُ. إعألح علِ والذكً  اؿًأل يُ, عدم البحلًل يعىم كمأل سألبقٲأل. السلًمُ  ر

  وطأل"نددأل كدل  ٗ شدأل  "كبقددد الديت  العدنألعُ   ددى الرشدًد  قألأددد إٍ  د القدرار  طل عبدداهلل .   و شدألر 

 العدراعألم  و اد   للمحسدىبًُ,  و ظدل  البنمًدُ,  أدأل  خدر   وراألٙتدن؛  وأقىأألتدن,    واتدن,   ًألل العربًُ

 .الٮبقًُ

 الدد ين و ولٔدد  "كسددمأل,إٙ  ؽدددم ٙ الدديت البمألثًددل إٍ ظددنألعُ   ٦ّ  لددًب لدددر بددأللقرار واٙسددبٔفألر 

 البألٓسُ. بمًألكلمأل يبمس٦حىد

 .بأسر أل و أب  اًألل ٕسبقبل عًٛمُ "قمُ ولبًُ ولًألسألم ٚروين ؼت إرقلٌ والقرار

ٙٲ ولد اعل القرار  بدرو   واؾمدألل  الندىر  قألفدل إٍ  والرايلدُ؛  والبخلدمل  اؾمدل  أأ م أن ؽرن  و

 .تبجد 

ٖٲأل "قل والقرار  ...واؿسرَ والذلب, اٛمل, خنأل م ٗ بمأل لرأٌ والسعُ؛ الرخألْ ٗ تعًض  

 النقد عد٦ أن  ى الصريد والقرار وؼده. الر ٍ وظألف  بألٟظٚ , اقبكِ أن  ى الرشًد والقرار

 . إقربُ الدوآر قكلُ ويبألر  إعكقٌ, ىدم لرار.. اٙلب ام ؼد وإصألركُ الىْٙ, ؼد

ُ  إعدألير  ويؽع واٟ"بألن, العملإٍ  ويدعى اٛأل, ي٢حًٌ أن  ى الرشًد والقرار ُ  العأل لد  للمحألسدب

 .وإرألفأَ

ْ  أن الؽمر يري  أن  ى العبفٌ والقرار ُ  وي٢عد ٦   اٛأأل"دُ,   عبدأل  ويبدألر   بدٚ تعدب,   الرسدب  ثقألفد

 .الكٔىيُ إعألح

 اؾىا"دب.. ولدى   أبعدد   تصدع٦ب  او فمدى  الرفر, طًألتن ٗ ومل اؿربٌا إد القرار فألي َ.   ولأللت

 لدا الىلت قًه أن إٍ  "ىاعن "ٛر"أل

ٚٲ  لدرار٤ا  -3 ُ  ومدل  أسدبعج  الذااددع لًسدمل  أر"٤دأل  يردىد  د  والعدىال, ووبدألن   اـٮدأ  اقبمأللًد

ُ  اؿًدألَ  البغًر. وتٮلب إأرأل"ًُ أع فًن, ْ _ الًىأًد ُ   اخدل  سدىا  أفدل  _خألرامدأل  و  العمدل  بًٔد

ُ  القدرارام  أفدل  إكألأدُ,  اٛأدىر  ٗ خعىظ٤دأل  القرارام,   ه  لدرارام  و  الًىأًدُ,  الصخعدً

 وإرو"ُ. بأللعجلُ ويبم٦ً  وروتًين, يىأٌ بصرل إبألشرين الرٗسألْ
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ُ  فدذَ  ىددم  أبىسٮأل لرارا -4 ٫ًأل  ثألبدت  و دى   أنًد  واٛشدخألػ  الٛدروين  تغ٦ًدر  أدع  يبغ٩ًدر  ولدد  "سدب

 بأللعراأُ. ّبأل  واٟ ارام؛ ولد إديرين لرارام أفل اؿًألَ, وأبٮلبألم

ٌ  عددَ  طراْ أدن  ينبدع  اسدذاتًجًأل  لرارا -5 ِ  وخدداْ,  أسد٘ول ّ  لدرارام  علًدن  وي٢بند  أبكرعدُ؛   خدر

 ؼددخمُ, أفددل  وأً ا"ًددألم فأل قددُ خسددألٓر تغددًره علددِ ويذتددب تغددًر  دد ا القددرار,   ويعددعب

 الى ارام. تعدر أل اليت القرارام

٘   و أللب٤دأل  وإعٚ"مدأل,  اؽألا أل لبل فمى ٤ا اٙسذاتًجًُ القرارام وتبٮلب  قدألل  بعقىبدألم  أدأل تدرتب

 الكسأل . لؽًُ ٗ  خلنأل تنكً  أل .. إٙ إاا عدم

ِ  سدٮىر٤ا  هعلمأل وتؽلًل ببحريمل لرن القرارام؛   ه تنك  لد و نأل  كلمدألم  وفدر   ورم, علد

ُ  برلمدألم  علًن وتؽح  اجملبمع,  فرا  تسبغكل وا ًُ وعى ٤اإٙ  وٙ ػد ت٢نكٴ , فٚ أس٘ول أن  ر"أل"د

 عدن اؿقدألٓع   سًرصدكألد  طدألل  أممدأل  وال أدألد  إرألد د  وتغألبٌ تنألسٌ أعدالًُ ... أع وٙ  فعألل بٚ

 البصر.  أألم الرألابُ والىعى 

 لندأل  فرًدمل  واقددَ,  رو  لبدل  فسدأل ه   "دب   ٕن لألتلُ فلبرن قأل أُ, ترن ملد إ لقرارام مبألن

,  يقبددل د  ٙبددد يقبددل؛ فسددأل و للجمًددع بىؼددى  يصددرعن د  ٙبددد القددرار اٛروا  ..و نددأل وعددد بكسددأل 

  النىا . وكفرَ الرٚم كفرَ عن وعج "أل وعدَ. عُٛ لًرن اؾمًع؛  أألم وي٢صم٦ر

ٙٲ رًٓس٤أل بىظمل ال  طلب٤أل "ريد ِ  إأسدألَ  إ"مألْ  و  إ"مألٗ دأل  اددَ.   أٮدألر  كمأسدألَ  أدأل ٚمدرم,   أبد

٤ًأل الرألرثُ   ه إٍ أفل إ٘ يُ اٛسبألل ولٮع ا ور أل, بعٚن ٚٲ, ثب قألل ٫ًأل أٮلب٤أل وأسبقب وفرع٫ًدأل   ثأل"

ٚٲ. إٍ ال  اسبٮعنأل أأل أبِ وأعأللببمب إكسدين إٍ إقؽألر "دعى ..  سبً
 

 ٚاإلغهايٝات ذات ايؿ١ً: ايكساز تأطري

ٙٲ طخدر      خأللد.  ؼألين م ِ العفمدألد ٗ أداخلبدن أفدأل ُ  علد ٌ  القدرار,  تدأطر  أسدأل ّ  لؽدًُ  و د  الكبدألو

ٚٲ اٙسبكبألْ .. " كر طر  علِ بنألْ ؽرهمأل وكًكًُ الصرعًُ  يٮدر   السألٓلٌ بع  كألد كًمل أف

ُ  اٛطبدألم  تركًدب  قردب  أأل يقىلا اسبكبألْ ُ  والقندىام  الٚلٮد ٍ  تعدرض  الديت  الكؽدألًٓ  والكجدىر  العدر

 للمكدديت, أؽددلل ققًقبددن ٗ السدد٘ال بًنمددأل..  بددأللبحريب بأللبددأللٌ الكبددىّ وتددأتٌ ؟..اٛخٚلددٌ واٙمددٚل

ٍ  فمدن  .. لد ل  السدألٓل  أدن  أسدبقٲأل  أىلكٲأل ويعرس ُ  الددفع  الؽدرور ُ  َسدأل  وؼجدًب  الكبدىّ,  أأسسد

 إبألشر. اٙسبكبألْ علِ إبين اللحٌٛ اٟفبألْ ٚأل رَ

ٍ  وتدأطره؛  القدرار  ىدغ٦  الر يعألد ٗ أداخلبنا إ"ن وفًمدأل  خأللد. ولألل    ٗ اٛخد   ؼدرورَ   "دى٦ه إ

ِ  شرع٫ًأل القرار يرىد و د القرار, شرعًُ اٙعببألر ّ  علد ِ  اٙابمدألعٌ؛  إسدبى  لبىلدن؛  يدبب  مل وإد قبد

٘   "مدأل   عبقدد  شدرعًُ,  يعٮًدن  أدأل إٍ  القدرار  يسدبند  د  وٙبدد . أندن  يبؽدرر  أدن   نأل  د  عرب  تدرتب

 . وإلًمأل أنمأل ينٮلع اليت والبًُٔ اجملبمع بفقألفُ
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 االبأللًُ بأللقؽأليأل اٙقألطُ تسبىاب القرار اؽألا عملًُد إ القىلا ّرن كمأل

 سًؽدًكن  وأأل , للقرار اٟهألبًُ اؾىا"بو القرار ادوّ علِ البعرين  ُ  اؾممدىر  و  العمدل,  لبًٔد

 .بأللقرار إسبمدفُ الكُٔ و  العري ,

 ُللنبدألٓ   اٙقبمدألٙم  وؼع ك ل  يل م للقرار اٟهألبًُ اؾىا"بإٍ  وبألٟؼألف  ُ  للقدرار,  السدلبً

 .إنألسبُ البدآل وؼع و  ال  أع البعألأل ثب٦ وأن أنن؛ تبؽرر لد اليت الكٔألم وؼديد

 ًُتؽدرر  قدألل  ٗ أقألوأبدن  "سدب  تقلًل بمدين إهألبًألتن؛ وتبًألد ظدوره, لبل للقرار الذوي  لؽ 

 .أنن بعؽمب

ٚٲ ّ    مًبدن  ور دب  فإ"دن  سأل ر, بنٛألم اٛخ  لرار فمف ُ  تنٛدًب  ٗ القعدى  واؿدد٦  إروريدُ,  العملًد

 واادن  النٛدألم  لردن  للغأليدُ؛  إهألبًُ  أىر و ٌ اؿىا ث, وفًألم  عدا  وتقلًغ السألٓقٌ, فىؼِ أن

 ػنًدد ب  إمردن  أدن  كدألد  ٖن الىعٌ, أن عأللًُ  راُ وعلِ أفقكُ, فٔألم وأن شديدَ, ا"بقأل ام

 .العألأُ لكىآده والذوي  القرار عن للدفألع

ُ  إبأللغ لؽًُ علِ وركٴ م لسأل ر, البنًٛمٌ اؾأل"بإٍ  اٙ"بقأل ام تلبكت أعٛب ومل  إبحعدل

 . واؼحُ  ر امألمإٍ  ت  ب و "مأل إخأللكٌ, أن

 بعدد  للجممدىر  تب٦ًن ال  وفىم. إبىلعُ أنألفعن لببًألد ظدوره؛ لبل للقرار الذوي  يبب مل "ن  كمأل

ُ " أدن   ؼدعمل  ٖدأل  لٮألع٤دأل قرىأ٫ًدأل؛   ولًس خألػ لٮألع  ٌ إنك َ اؾمُ د  القرار, تنكً   إصدروعً

ٌ  إهألبًألتدن,  كدل  ر دب  للقدرار؛ " اٙابمألعًُ ٌ  ٗ رعدٌ؛  اـدألػ  القٮدألع  د  للبد كر  وٙ  اعد  د  قد

 . ريعٌ البعأل  اام  ولُ ٗ كم ا شٌْ علِ يعبد مل اؾممىر

ٚٲ اؾممىر ويدر   و "مأل الدولُ, خ ينُإٍ  ت  ب إرور راألل هًبمأل اليت إخأللكألم أبأللغ د  أف

ُ  د  يددر   د  يريدد  ٙ و  ٙ يددر   لرندن  إدرور؛  بقٮألع تبعلع خدأألم علِ سبنكقمأل  تٮدألل  اـعخعد

 .إروريُ إخأللكألم "ٛألم وأنمأل كفرَ,  شًألْ

 سددًألرام ؼددد عنددمل بأعمددألل ظددىر أل بعدد  ُف٦لددت اابمألعًددُ أقألوأددُ يدد ال أددأل النٛددألم وااددن ولددد

 .وسألٓقًمأل سأل ر

ُ  لًسدت  فًمأل القدرار  ظ٢نع اليت البًُٔد إ ُ " بًٔد ٌ  كمدأل  ,"ظدرفُ  ر زأللًد  الددول  ٗ علًدن  اؿدألل   د

 عندد  اٛفرا  علِ العقىبُ ُألرس اليت و ٌ إبأل رَ,  ٌ  "مأل علِ للدولُ "نٛر أأل " ال فنحن الغربًُ,

ُ   د ه  ت٢ىكدل  وعندأأل والؽرآب, الرسىم ػي اليت و ٌ للنٛألم, خرلمب  اـدألػ؛  القٮدألع إٍ  إممد

ِ  لبىلدن  فدرػ  أدن  يقلدل  ٖدأل  وادى ه؛  وسدبب  القدرار,  َصروعًُ تبعلع سًىاد تسألٗٙم اٛأر فإد  علد

 .اٙابمألعٌ إسبىّ

 أ٘لدت؟   م يسدبمر  و دل  وأبِ؟ ي٢ٮب٦ع؟ و ين , أرألد  أألدو  القرار  أرأل"ًُ سبع أألإٍ  ي٢ؽألين

ٜ  وكًدمل  اؾممدىر؟  أن كبرَ "سبُ أن بن القبىل عدم و  أقألوأبن قألل ٗ "كعل وأألاا  ظدألقب  وكد

 إلغألٓن؟ و  القرار سحب  را  قألل ٗ أألْ وامن القرار
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 يسدألعد  فمد ا  اؾممىر, اػأل ألم ٕعرفُ العألم؛ الر ٍ لقًألس أراك  واى  ؼرورَ وتد  ك ل 

 و  أبألشرَ قًألتمب ُس اليت مالقرارا خألظُ اؾممىر, أن القبىل تٚلٌ لرارام ظًأل ُ علِ كفر٤ا

 .ر لمب أعأل ر

ُ  القرار تعد٦ لؽدًُ  اؽألا ٗ واٛخٮألْ   ًض  د لؽًُ البحً ام بن خأللد.   و وؼ  , أبخععد

 و  شرعًُ, و  طبًُ, و  علمًُ, خلكًُ أن القأل م القرار أ٢ب٦١خ٧   ل  اويُا أن "ٮرقمأل د  إنألسب وأن

ٚٲ  إ اري٫دأل؟  امدأل ٤ا  يددير  د علدِ   لأل ر ومىه؛ عسرريُ ِ  لدأل ر  الٮبًدب   دل  فمدف  العدحُ  و ارَ إ ارَ علد

ٚٲ, ٍ  يدنج   و دل , فدن  و علدب  اٟ ارَ د  اٙعببدألر  ٗ اٛخد   أدع  إ اريُ؟ لرارام واؽألا أف ٗ  العسدرر

 تبنألسب ٙ لد العسرريُ اـلكًُ د  بألٙعببألر اٛخ  أع سكر٤ا, يع٦ًن كأد الدبلىأألسٌ, العمل إ ارَ

  إبخ ؟ الدبلىأألسٌ القرار اقبًألاألم أع

 القدرار   دى  القدرار  القدرار .. ظدنع   وأبخ  القرار بٌا اؿمى  ظألح بن عبداهلل.   وأن األ"بن لألل

ٚٲ.. القرار  .ال  ومى لؽًُ, ٕعألؾُ عٚن عن يعب٦ر يعدر لرار فرل, إعر يعين  ظ

 سدبب,  إسبصدألر  د  ٙ شد   القدرارام؟  إظددار  ٗ السدبب   دب   أللب٤دأل  ال ين اٛشخألػ أن ولرن

 ٗ  ور٤ا للسددررتر د  فمددد  . اكددر وكمددأل القددرار. ترددىين ٗ قددد أددألإٍ  ي٢سددمب البنكًدد ٍ واؾمدأل  

 علددِ بنددألْ القددرار فًعبمددد القددرار, أبخدد  أصددألعر تد دددغ بمًددُ بعددىرَ إٚمددألره  و رَددأل القددرار, تددأطر

 . اٝخرين اعبقأل 

ِ  خدَ. أن ّبأل  وَأل, القرار ظألقب و ى اشرم, ر سإٍ  "عى  و نأل  عمدد  قدديه   دى   دل  َعند

ُ  لدن  ٙ ولدت  شدخغ  "دن    م وٙ تسدأل,  ٙ تقدر   شخعدًُ  بٮبعدن   دل  إنٛمدُ؟  و  الدى ارَ  بنصألٙ  للعنأليد

 ُ ٌ  َركدد ه الكألٓقد  أددأل لراراتدن؟ لرددن  ٗ لًن٤ددأل  ًن٤ددأل اعلبدن   خددرّ بدأ وار  ٙرتبألطددن اٛسألسددٌ؛ الدىًٚك

  لرارام؟ و  لرار أن اؽ  أأل تبأتِ اراْ سىين اليت النبألٓ 

 والدع  عدن  البعد كل ب٢عد أل بسبب  ى فألشلُ؛ لرارام أن ٰاؽ  أأل أعٛب د  "در  د  واب وش ا

 . ٙ عألأُ خألظُ أعألح ىدم أؽمى"مأل و  د  البٮبًع,

 تٮبًدع  يسدبمر  إرقلُ؛ تل  لبخدم أعًنُ أرقلُ ٗ ت٢بخ  قٌ القرارام بع  د  إٚقٜ و خر٤ا

٘ إٍ  د  ويقى "أل  د ا  إراقل؛ تل  ل أن السلبًُ و  بأللؽرر تعى   خرّ ٕراقل القرارام تل   البخٮدً

 . طخر وا ٨ ٗ القرارام واؽألا وا ٨, ٗ

 ادتٓدز ٚعالقت٘ باختاذ ايكساز:

 فًمأل يبعلع بألؽألا القرار؟ تأثره لن النىعا فدعع طلحُ.   تسألْلت

 القددرار, اؽددألا ٗ اٛخٮددألْ و  البحًدد ام ببلدد  عٚلددُ لددن  "فددِ و  اكددر٤ا الصددخغ كددىد  ددل

  والسًألسٌ؟ اٟ ارٍ اجملألل ٗ خعىظ٤أل

ٚٲا النسألًُٓ, السًألسًُ الصخعًألم بع  لنأخ  ٍ   "ديرا أف ٍ  _ تألتصدر  أألراريدت _  أل"دد   دًٚر

 ؟""سألْ" برى"مب فصلن و  لألقن قًه أن وربٮن   آمب, بع  تقًًب ّرن أدّ  ٍ إٍ...كلنبىد
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ٌ  أفدألل   ندأل   اٟ اريدُ,  النألقًُ وأن ُ  إ٘سسدألم  و دى  قلد ٌ  الكعدل  ٚدل٦  ٗ لددينأل  اٛكأل ًّد  بد

 ٚددل٦ وٗ السددًألم,  دد ا ؼددمن  تسددألْل..  للراددل القددرار واؽددألا اؿقًقًددُ القًددأل َ واسددبمراريُ النددىعٌ

ْ  أ٢نحت لىا إذاكمُ اٛخٮألْ أن العديد واى  ُ  النسدأل ُ  واٛلسدألم  إ٘سسدألم  تلد   إ ارَ قريد  اـألظد

 وكًمل؟ الصرل؟ سًبغر  ل , القرارام واؽألا بمن

ُ  للسدًأللألم  د إٍ   يؽ٤دأل  و أًدل  تدأثره,  و ؼألفتا  أًدل  د للجنددر   ُ  اٙابمألعًد ُ  والفقألفًد  ارًٮد

 سىاْ ويدعمن, القرار اؽألا ٗ البىان ي٢ع ٦  َأل النىعٌ؛ فرر تأطر ٗ  ور أل البنًٛمًُ بألٕ٘سسألم

 والبنألسدب  النسدبُ  ٗ الكرم  ٌ اٛأر   ا ٗ اجملبمعألم بٌ الكرولألم وتٛل...خٮأ م   كألد ظحًحأل

 .واـٮأ الع  بٌ

 مت إاا.. اـٮدأ  ٗ والىلدىع  البحًد ام  أدن  للحدد٦  أمب؛ اد٫ا  ى  يؽ٤أل,  إصرلُ تأطرو  وأىؼىع

 إطألر٤ا تكرض فبمعألم لد ؛ النىعو اؾندر َىؼىع وبأللرب٘ لرن علمًُ؛ وعقلًُ َىؼىعًُ النٛر

ِ  أفألل..  وأقبىل ثقألف٫ًأل أصرعن ؼً ه لرن أبحً ٤ا؛ إصرلُ لبحديد ْ  لؽدأليأل  بعد   الد   علد  النسدأل

ُ  القؽدألَ  أن أعمأل البعألأل وكًكًُ لدينأل, ُ  بعدكُ  واررمد  أدن  كدفر  ٗ واؼدحُ  فدأللبحً ام .. عألأد

 تكسدر  أدن  تنٮلدع  ٛ"مدأل  أسدبمرَ؛   د ا  وأدع  ادألٓرَ,  تبددو   اٛقرألمو  والقرارام إر َ, ؼد اٛقًألد

 وتأثره. لىتن لن أعٌ ثقألٗ إطألر و اخل أعٌ,

ُ   . الر يعدألد أدع أدأل ا بدت إلًدن      خأللدد .   واتكع  ظدًأل ُ  ٗ اؾنددر  أدبغر  ببدأثر  يبعلدع  فًمدأل  طلحد

ٚٲ؛" إنٮقددُ" كمددبغر اٛخددرّ, إددبغرام وبعدد  القددرار  إنددألطع, إقدددّ ٗ أددأل لددرار يددنج  فقددد أددف

ٍ  أدن  يعدب    ندأل  وأن...  خرّ أنألطع ٗ تٮبًقن ويععب ُ  الؽدرور  إد٘ثرام  و  إدبغرام  ًْدع   راسد

 .السرألد أن واسعُ فُٔ بقبىل وِٛ القرار د أن  للبحقع وال أرأل"ًُ؛ واٙابمألعًُ, الفقألفًُ,

 ٗ وفصدل  إملرُ, أن قد َ أنألطع ٗ اٛأر ل  فلرَأل للسًألرَ, إر َ لًأل َ لرار  خ "أل ولى

 .واٙابمألعًُ الفقألفًُ الكروم اٙعببألر ٗ يأخ  ومل عألم, إنع لرار لرن...  خرّ أنألطع

ُ  د  و دى  إ كألشدأل,  عددم  يل م لؽًُإٍ    ا ويصر ِ  القدرار  وتٮبًدع  إرك يد ٙ  لدد  اؾمًدع؛  علد

ٚٲ يرىد  .أكًد٤ا عم

ُ    ه إبحدَ الىٙيألم ولد قلٴت ٌ  بألؼدأل   إصدرل ٌ  فؽدكألض  فًددرال ٜ  قًده  وٙيألتمدأل؛  بد  "ٚقد

ُ  القدىا"ٌ؛  و قًأل"٤دأل  النٛب ٗ الىٙيألم   ه بٌ تنىع٤أل ِ  اٟعددام  فعقىبد  بعد   ٗ ت٢ٮب٦دع  إفدألل  سدبًل  علد

 . خرّ وٙيألم ٗ وٙ ت٢ٮب٦ع الىٙيألم,

 أددن لدددر بألددل يبسددب الدد ٍ القددرار د  للجمًددع أعلددىم  ددى الصددبًرٌا كمددأل  اؾددأل ٍ.   ولأللددت

 القدرار  اؽدألا  فًدن  يدبب  ال ٍ اجملألل ٗ أبمرٴن لرار ظأل"ع أن العأل ر القرار  ى واٛخٮألْ؛ البحً ام

 الكرريددُ, البىامددألم تدددخل بعًددد٤ا عددن , وشددألألُ ووافًددُ, وظددحًحُ,  لًقددُ, أعلىأددألم علددِ بنددألْ

ٍ  و ددى,  و اؾمألعًددُ الصخعددًُ وإعددألح والبععددبًُ,  ور ٍ رٗيددُ علددِ بنددألْ اؽددألاه مت القددرار الدد 

 . والبسل٘ والديربألتىريُ, البكر , عن بعًد٤ا الغأللب, ٗ ْألعٌ
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 اٛ لًددُ و  اؿرىأًددُ سددىاْ _ النسددألًُٓ القٮألعددألم أددع القًددأل ٍ العمددل ٗ البجددألرل والددع وأددن

 ُ ْ  خدىين  ي٢ٚق١ددٜ_فبمعندأل   ٗ البٮىعًد ُ  إراكدد  ٗ النسدأل  ؼم٦ددل أدن  اٛقًدألد  أددن كدفر  ٗ القًأل يد

 و  اٛعلددِ السددلٮألم ل٧بددل أددن وأددن ثددب٦ اللددىم اـٮددأ؛ ٗ الىلددىع أددن خىفٲددأل القددرار؛ اؽددألا ٗ ُإسدد٘ولً

ٍ  أدن  فإ"دن  لد ا  الرادل؛  ببجربُ لًألس٤أل اد٫ا لعرَ القًأل ٍ العمل ٗ إر َ ػربُ ٛد اجملبمع؛  الؽدرور

ُ  ظدٚقًألم  إعٮألٓمدأل  القٮألعدألم  كبلمل ٗ إر َ عمل تىسع ٚل٦ ٗ اد٫ا  ٗ  كدد  موأسد٘ولًأل  إ اريد

ِ  واؽدألاه؛  القدرار  ظنع ُ  ٗ أنمدأل  قعدل  وإد قبد  سًؽدًمل  تراكم٫ًدأل  الد   فدإد  اٛخٮدألْ؛  بعد   البدايد

 . اـٮأ ٗ الىلىع أن اـىين عن بعًد٤ا القرارام اؽألا ٗ الفقُ وبأللبأللٌ اـدام؛ أن أ يد٤ا إلًمأل

 د  يٚقٜ البعًًنألم؛ ٗ الى راْ فلس لقرارام اثنٌ يىم كل يسبمع أن د  إ٘سمل أن ولرن

 .%;; بنسبُ الراألل قٜ أن  ٌ العلًأل إراتب ٗ البعًًنألم

 ٙؽددألا الكرظددُ شددأل ت٢بددً  الدديت القًأل يددُ إنألظددب عددن إددر َ ب٢عددد  آددرَ اديددد أددن ي٢عًددد و دد ا

ْ  أدن  وي٢قلٴدل  القرارام, ِ  لددرتمأل  وأدن ثدب٦ ي٢ؽدع٧مل    ؛ كفدر ؽىفمدأل   أدن  وي يدد  ػرببمدأل,  ثدرا  اؽدألاه  علد

 .ظحً  بصرل

ْ  القنًب٘ أأل ا بت إلًدن  . اؾدأل ٍ فًمدأل ىدغ٦     "دّ.   و ي٦دم ُ  إعٮدأل  إنألظدب  ٗ للمدر َ  الكرظد

بىظدكن   ؛ الرادل و اٝخدر  الٮدرين  أدن  البأ"ًب و  الكصل أن اؿ ر  آمُ فمٌ القرار.... واؽألا القًأل يُ

 .اٛعمألل فألٙم ٗ خدَ كفر 

 

 :َ٘فّٗٛ ايفطاد ٚأ١ُٖٝ َٛادٗت 

 كل" يصمل" الدولًُ الصكألفًُ أنٛمُ" قد٦ تن كمأل اؿمى   د الكسأل  ظألح بن اهلل عبد.    وؼ 

 ". ْألعبن و  للكر  "كسن ااتًُ خألظُ أعلحُ لبحقًع العألم؛ إنعب اسبخدام سىْ يبؽم٦ن عمل

وو١لٯددأل ت٢كٱس٧ددد٢وا ف٧ددٌ  تعددألٍا لددألل, العددٚ  ؼددد  ددى أددأل كددل   ددًض  د الكسددأل  بددن خأللددد. و ؼددألين  

  .78اٝيُ واٛعرايناالٱأٯر٣ضٵ ب١ع٣د١ إظٚقم١أل  

 إعددلحُ ببغلًددب والدد  بمددأل؛ اٙلبدد ام وعدددم غًأل"بمددأل, العألأددُ إعددلحُ يمددد٦  سددلى  كددل والكسددأل 

ُ  أرألسدب  لبحقًع العألأُ؛ الىًٚكُ ٙسبخدام إسألَْ  ٍ وك ل  العألأُ. إعلحُ علِ اـألظُ  خألظد

ٚٲوو  ُ  ؿمأليُ الىطنًُ اٙسذاتًجًُ أن "ق ُ  الن ا د ْ  فلدس  بقدرار  العدأل رَ  الكسدأل ,  وأرألفحد  الدى را

  .:3/4/364 ببألري  , 65و رلب
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٤ْا   دد٤ا  ورَدأل  الًدىم,  و ؼحِ  أس, كألد اؿألرثٌ إٍ  د الكسأل  فمد. و شألر   ُ  أدن  اد   الفقألفد

 وأرَ, عمىٙم فمرَ,  خٚلًُ وٙ فأللعُ بألنعُ تبدث٦ر كلمأل أسمًألم بعدَ يبىسل و ى, لدينأل اٟ اريُ

 ؼت تدخل إكمىأألم   ه وكل!! للمسبكًد بأللقىَ أصروعُ قعُ وأرَ, لٜوٙ   دايأل وأرَ,  بألم

 ! العألر سلسلُ ازمأل واقدَ لمًُٔ سلسلُ

ٌ  لدًب إٍ  يبحىٙد فص٤ًٔأل ش٤ًٔأل و مأل, العألر وك ل , "سي إا٤ا فأللكسأل   والبٮىلدُ,  بدأللقىَ,  تصد

  و... اٛسدمل  والسد ااُ, أدع   والدروشُ, الؽعمل, سىّ تعين ٙ اٙسبقألأُ بًنمأل وال كألْ؛ والراىلُ,

 !!! سمل بدود

. اٙخبعألظدألم  وأبدداخل  اٛوادن,  أبص٦دعب  اؾىا"دب,  أبعدد   إر ولدٌ  د الكسدأل    قدألمت .   ويرّ

 فدرم   در   قًأل"٤دأل  ولردن   خٚلدٌ؛   در  يردىد  لدد  سدلى   عنن "بحد٦ث وأأل الكسأل  عن  أللب٤أل "بحدث

ُ   "دىاع  و ندأل  . النعدًحُ  يبحألو  ٙ عنن اؿديه وبأللبأللٌ "ٛألأًُ؛ بنعىػ  الكسدأل ,   وادن  أدن  أببأليند

 أفدددل أبألشدددرتن؛ بعددددم و  اجملدددرم الكعدددل َبألشدددرَ يردددىد والسدددلى .. سدددلى  الكسدددأل  د علدددِ  و"بكدددع

ٚٲ فسدأل   ارّددُ عددن السدرىم   ثددب ورظددد أل, الٛددىا ر  د ه  ؼريددر أددن ٙبدد  اؿددأللبٌ كددٚ وٗ. أددف

ِ  وتٮىير أل البصريعًُ أنٛىأبنأل أرااعُ ٗ كبر٤ا امد٤ا   ا ويبٮلٴب. "ٛألأٌ بنغ  ػرّمأل  مدى  علد

 يردىد  د  يغدو ٙ رَأل فسأل ؛ "ن  "بعى٦ر ال ٍ السلى  فإد "ٛألأًُ؛ "عىػ وبٚ. الكسأل   وان يعألجل

ُ  القألعدَ بٌ الكرم  ى و  ا. أ٢جر٦م  ر ولرنن  خٚلًُ؛ لقألعدَ كأللكٲأل سلىكٲأل  والقألعددَ  اٛخٚلًد

 يرمددن . و نددأل.ادد اْ علًددن ويذتددب أ٢جددر٦م والفأل"ًددُا عقىبددُ, علًمددأل يذتددب ٙ أبألشددرتن اٛولا. القأل"ى"ًددُ

 . إلمل   ا لبنألول اؿقًقٌ النجأل 

 إنٛىأُ ويبخٮِ  وسع, إأللٌ يرىد ولد.. وإ ارٍ أأللٌا "ىعألد الكسأل ا الر يعألد خأللد.   ولألل

 الكسددأل  د  الدد  أددن .. لعدددم.كددألين٨ اٟ ارٍ اٟظددٚ  علددِ الذكًدد  د   عبقددد ٙ لدد ل  اٟ اريددُ؛

 .و ره اٟ ارٍ البنًٛب ٗ أىاى 

 ٗ النقألٙ البأللًُا الكسأل  إٮرٍ رٗيبن قىل قمد.   وقد٦ 

ٙٲا  د الكسأل  ُ  ٗ ىبلدمل  "ىع وكل  "ىاع,  و  كدل   اخدل  تكريعدألم  و ندأل   وطثدألره,  خٮىرتدن   راد

 فسددأل  ثددب البصددريع, فسددأل  ثددب والبىامددألم, السًألسددُ فسددأل  الكسددأل ,  "ددىاع و خٮددر, "ددىع

 إعألؾُ. ٗ كبلمل  سلىل "ىع ولرل البنكً ,

٤ًددألا إد  ٍ  أعدددر فًٛددل٦ أدد٘ثرَ؛ ترددىد لددن والنبددألٓ  اٛعددراض, علددِ تركٴدد  للكسددأل  أعألؾددُ ثأل"

 ."بألٓجن "لبحع ومن بألسبمرار يؽ ٦ الكسأل 

 ؼددعمل للكسددأل , اؿألؼددنُ البًٔددُ خعددألٓغ  كددد وأددن قألؼددنُ, بًٔددُ ٗ ينمددى ثأللف٤ددألا  د الكسددأل 

 الرلألبددُ,  "ٛمددُ وؼددعمل الىاسددعُ, البقديريددُ والسددلٮألم النعددىػ, وعمىأًددألم البصددريع,

 الصكألفًُ. وا"عدام العىالب, وسٚأُ
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   :ايفطاد َٚطتٜٛات ايتشًٌٝ املال١ُ٥ 

 .والنٛر البحلًل أن َسبىيٌ إٮرٍ, فإد أىؼىع الكسأل  يرتب٘ أنعىر. أن وامُ "ٛر  

  العألما إطألر أل ٗ العألم إألل علِ واؾر َ الكسأل  ٚأل رَ قىلا اٛول إسبىّ

ٌ  إعددر  اام الدول   لب ٗ ارلًُ القىّ د  الدارسٌ بع  يرّ    لدب  ٗ تبجدن  الىاقدد  الٮبًعد

ُ  فسأل ٤ا يعين ٖأل..  إعدر   ا ريع علِ اؿعىل علِ البنألفسإٍ  اٛقًألد  ولدد ..  اجملبمدع  ٗ وطبقًد

ُ  الفدروَ  اام الددول إٍ  د  للعدراع  إكسدرَ  النٛريألم بع  أأللت ُ  كفدر  الىاقددَ   الٮبًعًد  أدن  عرؼد

 د  وادددم العددألمل؛ ٗ الكسددأل  قددىل الدراسددألم بعدد  ٰ اريددت وعندددأأل..  فًمددأل العددراع لىلددىع  ر ددأل؛

ٙٲ فسأل ٤ا أل كفر  ُ  لددرَ  رالنكٮًدُ  كفد    در  الكقدرَ  الددول  د  لدر م   "دين  و اكدر .. "كٮًُ  و  وعدالد

 ٛ"مدأل  الىقًد؛ الٮبًعٌ إعدر اام الغنًُ الدول أن وتى يعمأل واسبغٚشأل, أىار  أل, ٗ البعرين علِ

 .الىاقد الٮبًعٌ إعدر للعنُ تبعرض مل

 تبغلب قًنمأل "قمُإٍ  يبحى٦ل لد اٛسألس, ٗ "عمُ الٮبًعٌ فألٕعدر.. أبصألٓب أنٛىر   ا وطبع٤أل

 تدددرهٌ, بصددرل تنصددأ العددألم إددألل علددِ واؾددر َ.. ارألسددبُ علددِ القدددرَ وتغًددب اٛ"أل"ًددُ,  خددٚم

ٍ  البصريع سنت ورَأل ٛفعألشأل, البدير علِ لأل رَ لىَإٍ  النمأليُ ٗ ؛ لبعل ألحىٚ  ر وبصرل  الد 

 ترددن ملد إ ؼددعًكُ,  خٚلًددُ بنًددُ فمنددأل ..   خٚلًددُ اى ر ددأل ٗ فأللقؽددًُ.. البجددألو  بمدد ا يسددم 

 إ"رددألر عددن وعجدد  اجملبمددع, بقًددُ عنددد ابأل"ددُ  خٚلًددُ بنًددُ و نددأل ..  إبجددألو  النأل ددب عنددد أعدوأددُ

٤ْ اؾددي  دد ا يرددىد ولددد إنرددر.  للقؽددألْ و ًددألل عجدد  الؽددعمل  دد ا ويببددع.. الكبددألم ٗ لٮمددع  ٮددأل

 .وارأليد إسبقل القىٍ

 .. إيقألفن و البجألو    ا لرصمل رآعُ و قرَ أنعُ اؾديد ويصرل اٟعٚم

  وؼًًدها ػألو ه يبب وكًمل للكسأل , الراف  العألم اٛخٚلٌ اؿس٦ قىل الفأل"ٌ إسبىّ

ٌ  قًنمدأل  للكسدأل   الراف  العألم اٛخٚلٌ اؿس٦ ػألو  يبب ُ    اَ ّلد   ٖدن  البجدألو   يدأت  ارألسدب

 اؿعدىل  ٗ شدر ٤أل  إسد٘ول  يردىد  قًنمدأل   ٍ..  قراأًمدأل  قألأًمأل يرىد قًنمأل بألٛظ ..  و  والرلألبُ

  د ا إٍ  يدده  ُبدد  ثدب  الصدعىر,   د ا  إسد٘ول  "كدس إٍ  فًمأل يبسلل اليت اللحُٛ وٗ..  العألم إألل علِ

 ابسمىلُ ي٢غلقأل د  ّرن ٙ بألبألد الكىر علِ ينكب  إألل

 تبخلٴدع  قًده  إسد٘ول؛  اللدغ   د ا  ل٧بل أن قًأل تن ّرن أأل وقًأل َ اٙ  يأل , ٗ الر بُ بألل •

 .تصبع ٙ "كس٥  اخلن ٗ

ِ  لدأل ر   در  "كسدن  هدد  إبجدألو   إسد٘ول  ٛد اللعدىػ وترألثر دأل؛   تىالد وبألل •  ارألسدبُ  علد

ُ  واٛخدٚم  واٛأأل"دُ,  والنٛدألم,  القدأل"ىد,  عدن  قديفدن  ويكقد..  والرلألبُ ُ   يد ّ  أعددالً  أدن  لدد

 عددن السددرىمإٍ  النمأليددُ ٗ فًؽددٮر أعددن؛ يبعددألألىد الدد ين  ددب يعرفددن أددن و ول..  يعرفددن

 ثقألفددُ ب يددأل َ الكسددأل  ويدد  ا ..  للعددغألر لدددوَ الربددألر يعددب   خددرَ أرقلددُ وٗ.. ػددألو اتمب

 ..وإٛمريُ البكألخر وثقألفُ اٙسبمٚ ,
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 اؿددديه الرددفرين علددِ ويعددعب..  إسدد٘ول اؾمددأل  ؽددذم أنٛىأددُ الكسددأل  يعددب  و ردد ا 

 .. ال  عىالب وىألفىد عنن, بعراقُ

ٍ  بصدرل  تنكًد  أل  ثدب  اٙقبًألادألم,  اخدبٚم إٍ  الكألسددود  ًّدل  إسبىّ   ا وٗ  وخدأل ع  ظدىر

ِ  يردىد  البنكًد   فدإد  اؿقًقدٌ؛  اٙقبًدألن  قدألل  وٗ..  الرلألبًُ اؾمألم وشراْ لٜ"ٛألر,  اٛسدعألر  بدأ ل

 . اؾى َ  "ىاع و ر  

ُ  ظدألقب  الكد٘ا ,  سدلًب  بألل علِ ؽٮر ٙ بٮرم ويبحأليلىد الكألسدود, يبكن٦ن البألل   ا وٗ  النًد

 .بأسأللًبمب اٟقألطُ يسبحًل عًه النألظحُ؛

 أن شد٦  الرلألبُ؛ ٗ شد٦  فإاا.. اؾمًع يبىلٴمل السلى    ا عن إس٘ول يبىلمل اليت اللحُٛ وٗ

 الن ين.. بأللقؽألْ أدعىأُ أ٘سسًُ ترىد قًنمأل الرلألبُ وتربمل..  الرلألبُ ٗ قىلن

ُ  ٗ "قع٤دأل  , وٙ البخٮً٘ ٗ "قع٤أل وٙ إعرفُ, ٗ "قع٤أل لًست فأللقؽًُ وبألخبعألر,  ..اؿمألسد

 إس٘ول, ل٧بل أن العألم إألل علِ بألؾر َ إبعلقُ اٛخٚم أنسىل ٗ "قغ اٛكد ػلًمأل ٗ القؽًُ

 العدالُ. وأ٘سسألم اجملبمع  فرا  ل٧بل أن قألسببن عن وعج 
 

 :)ًُٞايفطاد ٚضٍٝٛ دد٠ )َجاٍ ع 

 كًدمل  شٌْا العحألين "عر. م. ا الكسأل  واؽألا القرار, لأللكمفألل عملٌ فًمأل يرتب٘ بقؽًُ 

 النقدألط  ي٢فدألر  أدرَ  كدل !! قدل  إألؼًُ بدود السنٌ طىل إأسألوٍ وتررار أل ظدَ, السًىل أصرلُ

تعددى  اٛأددىر كمددأل كأل"ددت,  ؛ و  لددل , كفددر  و شددمر, بعددد العألظددكُ  دددوْ بعددد النمأليددُ وٗ ويدددور,

 !!! يرن مل ش٤ًٔأل وكأد

 اٟ ارَ. ثب اٟرا َ تنقغ ولرن أعروين؛ إ أنُ إصرلُ ش ه اؿل

, ادددَ أدينددُ علددِ السددألبقُ السددًىل علددِ تقريب٤ددأل  عددىام ٔسددُ أؽددتا   ددًض بددن خأللددد.   ولددألل

ُ  علًدأل  ؾنُ ش٢رٴلت بعد أل ُ   أدر  برٓألسد ُ  أنٮقد ٌ  ؼدد  لدرارام  اؽد م  فمدل , للبحقًدع  أرد  إبسدبب

ُ  ٗ إصدألريع  تلد    ثدألر  ٚمدرم  و دل  شدأل؟  خٮ٘ كمأل "٢كٴ م العمٚلُ إصألريع و ل بأللرألرثُ؟  أىاامد

 الًىم؟  أٮألر

 أدأل  بسدبب  إددد؛  أدن  عدد   ٗ إأسألوٍ الىؼع   ا ارًأل إٍ  "ن أأل  أنأل "عًض أسألعد.   وا ب

 اؽد  أل  لدرارام   دى  "راه أأل كل د  "دركن د  ينبغٌ أأل فإد كىارث؛ أن والسًىل اٛأٮألر ترصكن

 أعددألؿمب بددن أددأل يببددألعىدإٙ  الىطنًددُ أددن وملددىد وٙ اٛأأل"ددُ, وٙ اٟخددٚػ ّبلرددىد ٙ  شددخألػ

 . فق٘

 ٙ و ددب أرفددع, و  امددُ ٟ ارَ اٛشددخألػ  ددْ٘ٙ اخبًددألر فًمددأل مت لددرارام  ددٌ وبعددده الدد  ولبددل

 .ش ا   لًُ وملىد
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 ينىْ أس٘ولًألم لًبىٍ الرملْ  ر اخبًألر يبب د  القرارام؛ خٮأليأل و شد٦ الكسأل ,  "ىاع  سى  إد

 .النألس أعألح وتؽًع إس٘ولًُ, فبؽًع .. عملمأل

 للدىطن,  تعمدل  ككدألْام  فًمدأل  ؽبدألر  لرارام أن فٚبد اـسألرَ, أن شركُ تنبصل د   ر م إاا

 . لًقُ وقألسبُ واسعُ, شكألفًُ ؼىْ ٗ إىاطنٌ ولعألح

ِ  اسدبرمألل   ود قأللدت  الديت  اٛسبألل عن اؿمى  ظألح بن اهلل عبد. وتسألْل   ُ  البند  ٗ البحبًد

  سددٔلُ اٛو يددُ؟ بٮددىد علددِ إبددأل"ٌ تنكًدد   م, العمددل ٗ اٛأأل"ددُ  م, إددأللٌ الدددعب السددبب  ددل الددبٚ ,

  أصروعُ ؼبألن إٍ "قألط أسبكً .

ُ  الصبًرٌ, فإد اؾأل ٍ.   وأن وامُ "ٛر ُ  إصدألريع  د  ٗ ترم٢دن  إصدرل ِ  اـدأًد  وادن  علد

 ٗ يعمدل  فردل٥ ,  إصألريع بقًُ أع أذاب٘ أبرألأل بصرل وتنكً  أل أعمأل البعألأل ٙ يبب اـعىػ

 و ارتن لكذَ لب٢حسب إصألريع بع  إلأل  يسبعجل إس٘ولإٍ  د  بألٟؼألفُ ا"كرا ٍ, بصرل الغأللب

  دى  الؽدحًُ  ويردىد  اٛخدرّ؛  إصدألريع  أدع  والبنسدًع  والبرألأدل,  اؾى َ, قسألل علِ نأس٘ولًب و 

 .  إىاطن

ِ  و  مدد٦  كٌ وارألسبًُ؛ إسبمر للبقىيب البنمىيُ ثقألفبنأل تكبقد عألم, وبصرل  "قلدل  اٛلدل  علد

 .والكسأل  واٟ مألل, البسًب, أن

ِ .   ولأللدت  ٌ  لًلد ٌ  ٙ مدن ا الصدمرا" ُ  إصدألريع , بأزألٓمدأل  اٛشددًألْ "٢سدم٦  ."إبعفددرَ" "سدمًمأل  إنمىبد

 وعقددألل وإشددراين, أبألبعددُ  نددأل  ولددًس, بأللبددألطن وأقددألول بأللٛددأل ر أقددألول البنمىيددُ إصددألريع وأعٛددب

 أردألأن  لٮراتدن  َبؽدع  يبلمس طبًب إٮر وكأد, إصألريع خبأليأل ؽرن اٛأٮألر أىاسب ٗ وثىال.

 إٍ وؼددعمأل, اٛأددىر وتعددى  اٛرض, وػددمل٦ إٮددر, ينبمددٌ -لٜسددمل – لرددن لنددأل؛ ويصخ٦عددمأل اٛمل

 و رم.  رم كألرثُ علِ عألم كل ويعحىد النألس, وينسِ

 وإخددران الكسددأل , ٕرألفحددُ قأل أددُ  لددرارامإٍ و الصددمرا"ٌ  "نددأل مبددألن   سددعد.   اللددىاْ ويددرّ

 القؽًُ ٦ًُع إاراْام ولًس "ألا َ, وعدالُ ع م وقألسببمب وأسألْلبمب, اؿرىأُ, أن الكألسدين

 الكسأل . علِ اٟرا َ سًقؽٌ و٢ادم السألبع... إاا قدث ٗ كمأل
 

 ايسدٜعإ: خايد. األنادميٞ: د ايكطاع يف ايفطاد 

   ا علِ القألٓمٌ بأد أنمب اعبقأل ٤ا اٛكأل ٌّ؛ القٮألع ٗ فسأل  ودث د بعؽمب  لد يسبغرل

 عملدمب  وعردب  و "مدب  لغر دب,  لددوَ  ي٢عدد٦ود  الد ين  واٛسدألت َ  والذبدىيٌ,  إدفقكٌ,  أدن   ب القٮألع

 .الكسأل  عن يرى"ىد أأل  بعد الذبىٍ

 وأدأل  بعؽدمأل,   عرض ظىر بعدَ وال   ره أفل الكسأل  طأللن لد القٮألع   ا , فإد اؿٜ ولسىْ

 ؾدألد  ٗ العمدل  أنمأل سنُ, وثٚثٌ ٔس عن ت يد ٕدَ اٛكأل ٌّ العمل ٗ ػربُ علِ أبين  كببن

 .سنىام عصر تقألرل ٕدَ العلًأل للدراسألم القبىل
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 ااٛوٍ العىرَ

ُ  السرلُ و  اٙ"بحألل ٌ  الكسدأل   ظدىر  أدن  واقددَ  plagiarism العلمًد  شدًىع٤أل؛  اٛكفدر  اٛكدأل ّ

ٚٲ, و  لعد عن  عمألشب وسرلُ اٝخرين,  فرألر علِ اٙعبداْ يبب قًه  البألقده  ينسدبمأل  عًده  ام

 إألاسددبر رسددألٓل و  البحددىث إعدددا   ثنددألْ أنددن اٙلببددألس عنددد إٍ إعدددر يصددر ٙ و  "ددن  "كسددن,إٍ 

 إألاسددبر  لرسددأللُ اٛوٍ العددكحُ تصددبمل د  الٛددأل رَ  دد ه  أددن للحددد٦ الذقددت ولددد. والدددكبىراه

  شألر و "ن عملن,   ا د  البألقفُ و  البألقه أن oath لسم٤أل و  تعمد٤ا تبؽم٦ن ظكحُ علِ والدكبىراه

 ك ل  والذقت. الديٮأل"ًُ اؾألأعألم ٗ أببع اٟاراْ و  ا.. عنمأل  خ  اليت إعأل رإٍ  تألم بىؼى 

 و  إنأللصددُ السددُ لبددل سددىاْ ا"بحددألل ٰاكبصددمل لددى فًمددأل العلمًددُ الدراددُ بسددحب يقددىل "ٛددألم ظددًأل ُ

ُ  وودد٦  للم٘لكألم, الكرريُ اؿمأليُ الصرٙ ويؽمن   ا ..بعد أل  العلمًدُ؛  السدرلُ  أدن  كدبرَ  بدراد

 .اٛكأل ًُّ البًُٔ ٗ الكسأل  وبأللبأللٌ

 ا الفأل"ًُ العىرَ

 أدن  العدأل رَ  و  وإ يكُ الى مًُ بأللصمأل ام ع٢رين أأل ٚمىر إعروفُ اٛكأل ٌّ الكسأل  ظىر أن

ٚٲ  أىاى َ  ر اؾألأعألم   ه وبع .. ؼعًكُ  "مأل و   كأل ٫ًّأل أعبمدَ  ر األأعألم ٌ   ظد  فدر   فمد

ٌ  وقسدألل  رزٌ, وخبب ػألرٍ, أربب ُ  يقدىم  بنرد ُ  بعملًد  بعدد  لعدألقبمأل  وإرسدألشأل  الصدمأل َ  طبألعد

 بسدبب  سدلًم٤أل  يردىد  لدد  اـدبب  فدإد  شرعًُ؛ وإعٮألٓن العمل ولبمرير.. إٮلىبُ إأللًُ الرسىم اسبًكألْ

 فلددس  عؽددألْ  قددد تىلٴددأله د  بعددد بلبلددُ الى مًددُ الصددمأل ام أىؼددىع  ثددألر ولددد. طخددر أرددألد ٗ فسددأل 

 األأعددألم أددن شددمأل ام وملددىد الدد ين إسدد٘ولٌ أددن كددبر٤ا عددد ٤ا كصددمل قًدده السددعى ٍ؛ الصددىرّ

 .أعبمدَ  ر و  و مًُ

 االفأللفُ العىرَ

 تكًددد بصددمأل َ الٮأللددب يدد و٦  قًدده ؛"إدد ورَ اٙخببددألرام" اؾألأعًددُ البًٔددُ ٗ الكسددأل  ظددىر أددن

 البىفددل اخببددألر  ددى الدددآرَ  دد ه ٗ يقددع اخببددألر و شددمر.  رس لددد يرددىد د   ود أددأل اخببددألر بألابًددأل ه

TOEFL  وتصدرين  تددير  اليت اٛأريرًُ الصركُ فإد وققًقُ,...  انبًُ كلغُ اٟللً يُ اخببألر و 

  دد ا ت ويددر أددن للحددد٭ كددفرَ اقبًألطددألم تبخدد  "ًىارسددٌ وٙيددُ ٗ تقددع والدديت اٙخببددألر,  دد ا علددِ

 ٗ اٙخببدألر  تعقدد  الديت  واؾمدألم  وكٚٓمدأل,  خدٚل  أدن  للنمدىان  بدألركى   رلب بإعٮألْ وال  اٙخببألر؛

  ود  قًأل"ددأل ولرددن كددفرَ؛ واقددذا ام قددد َ, وبصددروٙ وبأولددألم فًمددأل, ي٢عقددد الدديت الدددول ًْددع

 بددألركى و رلددب وعمددل طبألعبمددأل, وإعددأل َ اٙخببددألر, أددن لدّددُ ِددألانإٍ  البىفددل أدد ورو يلجددأ. ادددوّ

 ٗ للقبددىل اٛ "ددِ اؿددد٦  راددُ وإعٮألٓددن إٮلىبددُ, وإعلىأددألم إمددبحن ظددىرَ ووؼددع علًمددأل,  و مددٌ

ٌ ... العلًدأل  الدراسدألم  براأ  ِ  يٮلدع  أدن  ٟيمدألم  الد ؛  تكعدل  و د  و د ظدحً ,  اٙخببدألر  د  الددراألم  علد

 شركُ أع إبألشر الرب٘ خٚل أن ال ,إٍ  السعى يُ اؾألأعألم فٮنت ولد. فًمأل أبأللغ  ر الدراُ

 قدألٙم  و ندأل  ... البدألركى   رلدب  خدٚل  أدن  عدأدن  و  الب ويدر  أدن  تبحقٴع عًه "ًىارسٌ؛ ٗ البىفل

 .السألبع بألٟاراْ العمل لبل  فلبت اٙخببألر   ا ؿألألٌ أ ورَ
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ٙٲ ُ . اٛكدأل ٌّ,  شدألرم     الكسدأل   عدن  الر يعدألد  خأللدد    إلًدن  تٮدرم  ٕدأل  وتعقًب٤أل واسبرمأل  طلحد

 السلٮُ ّبل  أن يسبٮًع اليت واٛ"ٛمُ بأللبصريعألم يبعلع أأل أنمأل  خرّ,  أىر٤ا فدعع إٍ  د  نأل 

 ااٝتٌ أن ُرٴنن  خرّ بقراَْ تقدّمأل وإعأل َ علًمأل اٙلبكألين

 للمعًددين  خعىظ٤دأل  اٛكأل ًّدُ,  الىٚدألٓمل  علٌ البعًًنألم. البعأللدام و يؽ٤أل البعًًنألم ٗ الكسأل   3

ُ    دداين  ؽددم  بٮريقُ إ٘ ل للعنعر واسببعأل  ا"بقألًُٓ بمأل بٮريقُ  قًأل"٤أل تبب وارألؼرين . أعًند

ُ  يدبب  البدريس  ًُٔ  عؽألْ أن السعى ٍ  ر العنعر أع البعأللد و يؽ٤أل ِ  ألكبدُ؛  بٮريقد ٜ  قبد  اأدب

 . السعى يُ إخراألم تىفر ٚل٦ ٗ أنمب اٛلسألم أن كفر

 وأقددررام   راسددًُ خٮدد٘ شددأل  لسددألم تبحددىل قًدده بعؽددمب, أددن اٛكددأل ٌّ اٛ اْ ٗ الكسددأل   4

 ُ بددأللبعبر  أدٚ م و أدد كرام أدن  العددألم البعلدًب   ظدديألم  الٮأللددب فًمدأل  ي٢لقددن أددارس  إٍ  كأل ًّد

ٚٲ, إقرر ؽب ل إ"مأل ي٢قأللا  الدارن ُ  وعدن  إخرادألم,  تد"ٌ عن "بسألْل ثب كألأ ُ  ال  نًد  البلقًنًد

 بؽدألعُ و   دى  إلدًمب  ٰلدد٦م  أدأل  كألد إاا أنمب "نبٛر فمألاا وطأللبألتنأل, لٮٚبنأل والبحلًلًُ النقديُ  ر

ٚٲ فألسدَ   . ظ

 إٍ اٛلسددددألم, أددددن بدايددددُ اٛكأل ًّددددُ, للم٘سسددددألم والبنًٛمددددٌ اٟ ارٍ الرددددأل ر ٗ الكسددددأل   5

 اٟظدٚ   ودألول  وأدن  إ٘سسدألم,  بعد   ٗ أىاى َ و  ه. ااتمأل ٗ قد اؾألأعألم إٍ الرلًألم,

 . الٮرم بصبِ  أىره وت٢عرلل وي٢سببعد, ي٢حألرل

 والبصدريعألم,  اللدىآ   عنع لىٍ أٛلُ ؼت وتديره ببسألطُ, ُريره وّرن فً , أن  ً    ا

 .إسبكًد أعألح ؽدم بٮريقُ تأويلمأل وإعأل َ

   :ايفطاد: آيٝات ايتؿدٟ َٚعٛقات املٛاد١ٗ 

ُ  قألمت.   يرّ ُ  إر ولٌ  د اشًٔد ُ  الىطنًد ٍ  د  بدد  ٙ الكسدأل   ٕرألفحد   د ا  اخبعألظدمأل  وفدع  تبدى

 أمألأ٤ددأل تبددىٍ د  - هددب ٙ بددل - تبددىٍ وٙ والبصددريعألم, للسًألسددألم  ًٔددُ ترددىد و د اؾأل"ددب,

 .اؾأل"ب   ا ٗ اٙخبعألػ شأل ا"عقد امألم أمألمإٍ  بمأل تنحرين لد تنكً يُ,

 أبجدد ؛  ٛ"ن علًن؛ القؽألْ ّرن ٙ بألمٶ والكسأل  العألمل,  ول ًْع ٗ أىاى َ ٚأل رَ والكسأل 

 للبصددريعألم. إسددبمر البٮددىير ٗ ترددىد وأىاامبددن تبجددد , القددىا"ٌ ٛد أرألفحبددن ّرددن ولرددن

 القددىا"ٌ, ببصدريع  كدألد  إِددأل طثألر دأل؛  أدن  البخكًددمل و  الكسدأل    وادن  تقلددًغ ٗ لحدت  الديت  والددول 

 .أسبمر بصرل وتٮىير أل وػديد أل, تٮبًقألتمأل, وأبألبعُ

ُ  والبصدريعألم,  السًألسدألم  بىؼدع  كد ل   وتردىد .. بأللبنكًد   وأرألفحُ الكسدأل  تردىد    وأرالبد

ٙ   إمدب  وأدن .  الدمأل  أدن  ٰ "صدٔت  الديت  و  ددافمأل  يبنألسب َأل اخبعألػ شأل ينعقد امُ وكل. تنكً  أل

 .إمألم وتبنألثر اٛ وار ؽبل٘

ُ  إنٮلدع   دى  الن ا ُ؛ أبأل ٖ وتع ي  الكسأل , ٕرألفحُ البصريعًُ إنٛىأُ تٮىير إد   د ا  ٕىاامد

 .إلمل
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ُ  امدألم  ثدٚث  لددينأل  د  اؿمى   د إصرلُ ظألح بن اهلل عبد.   ويرّ ّ  رلألبًد  د  ي٢كدذض  كدد

٫ًأل للقؽألْ وإِأل الكسأل ؛ ٕرألفحُ لًس اؾ رٍ, اؿل ترىد  أدن  أكر َ وعد أل بل الكسأل ؛ علِ "مألٓ

 او ٌ إكسد, ػأله إرعًُ اٛ"ٛمُ تٮبًع وارّ  ور أل تكعًل مت أأل إاا إألؼٌ

 والبحقًع. الرلألبُ  ًُٔ -

  العألأُ. إرالبُ  يىاد -

 الكسأل . أرألفحُ  ًُٔ -

ِ  الفىرَ.. ظىر بعدَ ثقألفبنأل ٗ وأبج ر فرريُ بنًُ الر يعألد, فإد الكسأل  خأللد. وٗ تعى٦ر    علد

 تعدىم  الديت  إصرٚم كفر أن خلمل يقمل الكسأل ... "بد ؟  ين فمن "كسمأل, الفقألفُ علِ ثىرَ الكسأل 

 ٗ إصرلُ وترمن.. بن اٟأسأل  تسبٮًع فٚ يبمد٦  ال ٍ بألٛخٮبىٙ  شبن الكسأل ... فبمعنأل تقد٦م

ُ  أدع   قًأل"٤دأل  يبدداخل "دن  إ بدل  برالُ؛ و قًأل"٤أل  ريبُ, َسمًألم الكسأل  شرعنُ لؽًُ  بدل  القدًب,  أنٛىأد

 .كفرَ ال  علِ واٛ لُ والصىا د.. ٖألرسألتن بع  ٗ اٛخٚم أرألرم  قد ويعد٦

 فأللنألس.. سمىلُ برل أٚقٛبن ّرن أأل و ى الريعٌ, بألٙلبعأل  كبرَ بعىرَ الكسأل  يرتب٘

 .أنأللصبن هب أأل و ى كفرَ, ٕدرام الدولُ تسرم

٘  ٙ   دًض  د الكسدأل    بن خأللد. ويرّ    الٛدروين  تردىد  عنددأأل  يٛمدر  بدل  سًألسدٌ؛  بنٛدألم  يدرتب

ُ  ٚدأل رَ  فأللكسدأل  , أببألينُ بدراألم للٛمىر لن أىاتًُ ِ  يٛمدر   ولًد  الٛمدىر,   سدبألل  لدن  أدأل تدىفرم   أبد

 اأفل

 وارألسبًُ. الرلألبُ ؼعمل -

  فددرا  بددٌ الفددروام تى يددع ٗ العدالددُ تددىفر عدددم بسددبب اؿًألتًددُ؛ اٙقبًألاددألم تددىفر ظددعىبُ -

 اجملبمع.

 تٮبًقمأل. إسألَْإٍ  ي٘ ٍ ٖأل بًنمأل؛ البنألسع عدم و القىا"ٌ و  اٛ"ٛمُ بٌ البؽألرل -

 والبٮىير. اٟظٚ  براأ  ؼعمل -

, مدىه  القٮألعألم أعٛب اػمت اٙسذاتًجٌ والبخٮً٘, أىاى َ اـمسًُ البنمىيُ إد اـٮ٘

وترمددن ,  أددن أندد  أىاددى َ كلددمأل الكسددأل  وأرألفحددُ وارألسددبُ, والبحقًددع, الرلألبددُ, و امدد َ

 وإبألبعُ. والبصغًل البنكً  علِ القألٓمٌ اخبًألر ق٢سنإٍ  اؿألاُ وٗ العحً , البٮبًع ٗ إصرلُ

 .اهلل وكألفُ واٛأأل"ُ, بأللعمل, اٙلب ام ٗ كبر لن  ور العألؿُ القدوَ تىفر د  كمأل

 عرسددًُ, عٚلددُ الكسددأل  ا"بصددألر أددع البنًٛمًددُ الفقألفددُ العددىين  د عٚلددُ عبددداللٮًمل. ويددرّ  

 وعددم  والعدالدُ,  والىؼدى ,  الصدكألفًُ,  تدد   قًده  الكسدأل ,  أسبىّ انك  أسبىا أل؛ ارتكع فرلمأل

اـألظددُ. وكدد ل  فددإد  إعددألح تقددديب وعدددم اٛ"ٛمددُ, كأللكددُ علددِ القدددرَ وعدددم بددأللقرار, البكددر 

ِ   ظدألقبمأل  رؼدأل  يصذّ إا الكسأل ؛ "صر علِ تسألعد النٛألم تٮبًع ٗ إرك يُ  سدبًل  وفروعدن .. وعلد
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ُ  عندد  الدى ارام  أعدألح  كألفُ كأل"ت فإاا إفألل, ُ  امد ُ  و  أعًند ٌ  أعدألح  كألفد ّ  إسد٘ول  إ ارَ لدد

 و ْ٘ٙ.  ْ٘ٙ ٗ البحرب إمرن أن  ظب  الى ارَ "كسمأل؛ ٗ أعًنُ

ُ  اٛ وام إأللًُ يعد٦  قدد  ال أُ إ روع  د لأل"ىد ًٓد. ويرّ    إدأللٌ,  الكسدأل   ؽكدً   ٗ إممد

 ُألرس اليت الىٚألٓمل البحديد وان وعلِ, الدولُ أىٚكٌ ًْع علِ عأل ل بصرل ٰطب٦ع أأل إاا خألظُ

ُ  الد أب  ًْدع  رظدد  ّرن قًه أصألريعمأل؛ علِ ت٢صرين و  الدولُ,  أىال إ ارَ  وخدٚل,  لبدل,  إأللًد

 .العألم وإألل الدولُ  أٚ  علِ إأللًُ الرلألبُ "ٛألم   ا أن ويع   الىًٚكُ؛ تر  وبعد

اٙعدذاين   ٛد  "كسدنأل؛  أع ظروٌ و"رىد أكر اتنأل, "غ٦ًر د  الىابل إٍ  "ن ٙبد خأللد.   وا ب

ٙ  إر ألبًٌ "قىلا د  اؿل .. ٙبد "عمل بألٕصرلُ ُ  أدن  بدد ُ  فٔد ُ  أصدألريع  "قدىلا  و د ,ؼدألل ٙٲ  أنمىبد  بدد

ٙٲ  الدىطن,   د ا  ٗ للرال شري  إر َ "قىلا و د أبعفرَ, أصألريع أن ٘ "اؿدديه عدن    أدن  بدد  الؽدىاب

 ىعمأل.  أر كل ٗ" الصرعًُ

 بددن أسددألعد اٛأددر إرقددىم أددع بددد م الكسددأل  أٚققددُ الرىيلًددت  د أىؼددىع يىسددمل.   و وؼدد 

  يىا"ددأل  د ا؟ وتأسددًس  لدد   يدن  أددن َصدروع  فًعددل, إلد   إغكدىر لددن   أددن إأللًدُ,  و يددر عبددالرٓن 

ُ  ٙققٲدأل  ًٔدألم   ثدب  إدأللًٌ,  وإمفلٌ وإٛألمل إرالبُ  والبسدذ,  البجدألرٍ,  والغدض  الكسدأل ,  أرألفحد

ٚٲ إفأللًُ البدايألم و  ه و ر أل, ٚٲ تنب  مل أىؼىع٤أل؛ ٙ شر ِ   عم  القأل"ى"ًدُ؛  إٚققدألم  أ٘سس٤دأل علد

  وتنكً ه. البصريع لؽعمل

٫ًدأل ..  الكسدأل  "  شرعنُ"   ى الكسأل  أرألفحُ تعرلل أصرلُ الدريس  د  كد  يأل .   ويعبقد   ين

 .و"ٛألأ٫ًأل

 ٗ الدديين  الدرا ع  اسدبخدام  فدإد  إمث٤دأل؛  يرترب ٙ بأ"ن الكسأل , ٗ الراتعٌ أن كفر يصعر قٌ

٤ْ و  ارأ٤أل يرترب ٙ بأ"ن الكألسد يصعر وقٌ أ٢لغ٤ِ. يعب  إرألفحُ ٗ و العدألم  إألل علِ اعبدا  الردأل

  !ادوّ بٚ ي٢عب  الىطين الىا ع اسبخدام فإد ؛! للجمًع

 .العقىبألم ورا ع القىا"ٌ وا ع سىّ قل٩ ٙ !إا٤ا؟ اؿل أأل

 و  الرشددألوٍ ٗ قعددىر٤ا لددًس الكسددأل  د  "دددر  د  علًنددألا اؿمددى  ظددألح بددن اهلل عبددد.   ولددألل

 فسدأل ٤ا  ت٢عدد٦  الديت  إنألفد   أدن  العديدد  يصدمل  إِأل, فحسب البعأل يُ أنألفع أن للنًل إنألظب؛ اسبغٚل

 اال  أفألل, اٝخرين علِ يعى  بىظكمأل ؼرر٤ا

 .للىًٚكُ أنن  قع  ى أن  نأل  د  أع, عمل طأللب تىًٚمل -

 .ارد َ اٛولألم قسب للعمل اؿؽىر و  اٛ اْ "ألقًُ أن العمل ٗ اٙ"ؽبألٙ عدم -

ٍ  أأل ٍ أر و   نأل  يرن مل وإد قبِ ا"عداأمأل؛ و  إصألريع علِ الرلألبُ ْسى - ْ   و أعندى  ادرا

 .للمس٘ول إىكلُ للممألم تكريٮٲأل بىظمل ال  ال ؛
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ُ   د ه  ٗ و ا م ُ  تٮدىير ,  د إرقلد ُ  البقنًد ُ  تسدخر  ثدب٦  وأدن , اؿألسدىبً ُ  إلدأل   ٗ البقنًد  كألفد

ِ إٍ  اؿرىأًددُ اٟاددراْام كألفددُ تبحددىل د  َعنددِ اؿرىأًددُ. البعددألأٚم  اؿرىأددُو  أددأل ي٢سددم٦

ٍ  اهلل وَصًُٔ -  يؽ٤أل  ا م ٗ البخكًمل أن قدَ الكسأل . بل ي٢سمب ؛ سىين اٟلرذو"ًُ  د  -تعدأل

ْ   ٍ  نأل  يرىدٙ   واىل أع, بًننأل لن يرىد لن واى  الكسأل  ُ  خدٚل  أدن إٙ  إادرا  العأللًدُ,  البقنًد

 إصدمى   وأدن  إعين, اؾمأل  ٗ قد َ فمىعُ خٚل أنإٙ  إؼألفُ و  تعديل  ٍ ظٚقًُ و ٙ ت٢عٮِ

 .واٟخٚػ بألٛأأل"ُ شب

 ظدىره؟  دل   بردل  اجملبمدع  ٗ الكسدأل   ينمى ٕألاا إمبا الس٘الا ارًأل أسألعد.   وأن األ"بن, لألل

ٌ  سدلى    دى  ..  م والصدكألفًُ  ارألسدبُ   ًدألل  بسدبب  الد    ٙ ٖدن  كدفرود  إلًدن  يعدل  وإ ارٍ اابمدألع

 اهلل؟ ىألفىد ٙ أن و  شب ؼمر

 تبدو ٝخر و  لسبب تقدر ٙ ٛ"مأل ولرن الكسأل ؛ ٗ للمصألركُ أمًُٔ  أللبمأل النكىس  ل َعنِا

 لأللا قٌ إبني طريقُ علِ .. وظأل لُ  أًنُ

 يٛلب ٙ فلعلُ عكُ اا ػد فإد النكىس    شًب أن والٛلب

ّ  ٗ   ا نبد من ِ  قرظدنأل  أدد ٌ   عمأللندأل    اْ علد ّ  الرلًدب,  يغًدب  قد  أدأل  بردل  لًألأندأل  وأدد

 .أنأل ي٢ٮلب

ِ  لنحعدل  و  للنٛألم, كأللمل عمل كل ٗ الىاسٮُ "ٮلب قٌ من  بعدد إٙ  "سدبحقن  ٙ  أدر  علد

ٚٲ ِألرس فنحن الٮىيل؛ اٙ"بٛألر  .الكسأل   شرألل أن شر

ٙٲ العمل ٗ ّألرس قٌ أنأل وإرْ  بؽدع  العمدل  سدألعألم  أدن  فإ"ن يقبٮع بًبن؛ وؽغ٦ ؽع٦ن  عمأل

 .فسأل ٤ا ّألرس فمى وبأللبأللٌ .. لنكسن لًمبمأل سألعألم

 بعد   ّدألرس  فمدى  خألظدُ؛  بأعمألل القًألم ٗ وأركببمأل و لٚأمأل, اؾمُ,  ورام يسبخدم وقٌ

 .الكسأل   شرألل

 ّألرس فإ"ن لألٓمُ؛ قألاُ و  لأل ر سبب  ود أنن ي٢ٮلب َأل القًألم و  عملن,   اْ عن يبغ٦ًب وقٌ

 .وإ اري٫أل "ىع٫ًأل فسأل ٤ا

ٚٲ لدرَ بن يقىم أن أع ويدور "سي, فأللكسأل  إا٤ا ُ  يرف  وقٌ ... وعم   شدرألل  اجملبمع ٖألرسد

 خريُ  عمألل أن بعؽمب بن يقىم أأل د  سرّ بل الربألر؛ بأللكألسدين يىأ٤أل وبكٌ فلن الًسرَ؛ الكسأل 

 أنمأل. عكنُ يبعدم عألأُ سرلُ أن ا ْإٙ  أأل  ٌ

ٌ  ترسدً   و دى  إعٚأ٫ًأل, طخر العىين األ"ب٤أل عبداللٮًمل.   و ؼألين  قدع  بأ"دن  لد   قدع  لدًس  أدأل  يقد

ُ  ٗ الدبمعن   ود تدبب  الديت  اٛطروقدألم  خدٚل  أدن  ل , علدِ   اٟظدرار  أدن  ت يدد  ٖدأل  واؿقدىم؛  اٛ"ٛمد

 واٟفسأل . الكسأل  طريع عن ولى  خ  أل
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ُ  هعدددل وؼدددىقمأل؛ وعددددم اٛ"ٛمدددُ وكددد ل  فدددإد تعقًدددد    عندددد البكسدددر لبندددى٦ع  ندددأل  فرظددد

  قًأل"٤دددددأل بدددددل اٝخدددددرين؛ عندددددد أعدددددألؿن قسدددددب اٛ"ٛمدددددُ تلددددد  وتسدددددًر العدددددٚقًُ, ظدددددألقب

 يعدد   الدد ٍ الددىطين ثددب الددديين, الددىا ع ؼددعمل كلددن الدد  إعددألح. ولبددل  تبددأل ل علددِ إكألوؼددألم

ِ  الددد   ربددد٘ وعددددم  ,وٚلممدددب  اٝخدددرين ققدددىم  عدددن  والبعكدددمل واٟيفدددألر,  اٟخدددٚػ,  لدددًب  َنبمددد

 .وكبرَ ظغرَ كل علِ سًحألسب "ن  وكًمل اٟ"سألد,

 علًددن اؾًددل إألؼددٌ.. فمدد ا ٗ كددفر البىسددع إنألسددب أددن إددأللا إ"ددن لددًس  بًددت ٓدد َ.   ولددألل

 البلدددد أسدددألعدَ علدددِ العدددألم الؽدددغ٘ يسدددبمر د  .. هدددبُالبنمىيددد البلدددد أسدددرَ ٗ تألرىًدددُ ُأسددد٘ولً

ُ  اسدبرمألل  أدن  البأكدد  اٙػدأله,   د ا  ٗ امدد  .. و ول اٝفُ   ه ٙسبٔعألل ُ  البًٔد ُ  البنًٛمًد  رألربد

ٍ  تقدألرير  أكمددىم الكسدأل   دى تٮدىير    ُ  ٗ البحدر  عددن الرصدمل  ٗ اجملبمدع  اٟعٚأًددُ؛ ٕسدألعدَ  إمألرسد

 أسددألعدَ وّرنددن أسددبقلُ, أ٘سسددألم فددألٟعٚم ..واـألظددُ العألأددُ إ٘سسددألم ٗ الكسددأل  ٖألرسددألم

 بدور أل. القًألم ٗ للكسأل  إنٛمُ اؾمألم

 القٮألعدألم  ؽدغ٦  إادراْام  وتكعًدل  سدريعُ,  خٮىام ٙؽألا عألاُ منا إرشد أٮصر.   ولألل

 .الكسأل  وقجمن خٮىرَ قسب

  اؿرىأًُ. وإصألريع البحبًُ البنًُ لٮألع -

 إخ. وتعلًب... ظحن, للمجبمع إقدأُ اـدأألم لٮألع -

 واٛأن. الدفألع عقى  لٮألع -

 يدبب  ل ل ..  والقىا"ٌ اٛ"ٛمُ لبجألو  القألبلًُ لديمب و شخألػ فسأل ,  نأل  اجملبمعألم كل وٗ

 تٮدىير  واشددين ..  إمدألم  وتى يدع  العمل, وطلًألم البصريعألم وتٮىير البنًٛمًُ, اشًألكل علِ الذكً 

 أسد٘ولًُ  تعدب   ٙ ٕدألاا  ... الكسدأل   ال  ٗ َأل واشدر, البجألو ام أن اؿد+  اٛ داين وؼقًع اٛ اْ

 واقدَ؟ ظمُ أرتبٮُ اؿرىأًُ إصألريع ًْع ٗ واٟشراين البنكً 

ُ  قددألمت.   وا ددب  ٗ ثددب البصددريعألم, ٗ يرمددن _بألخبعددألر _ الكسددأل  إر ولددٌ إٍ  د أىاامدد

 ٗ تعدديٚم  وتبٮلٴدب  فرأدُ,   ر  فعألل ٗ الكسأل  عن النألس يبحد٦ث. يٮبقمأل وأن تٮبًقألتمأل أرالبُ

ُ  ثدب  السلىكًألم,   ه أنمأل تنك  اليت الفغرام وإ ٚم البصريعًُ, إنٛىأُ  البنكًد   أسدبىيألم  أعألؾد

 . البنكً ٍ اؾمأل  ٗ

 .البصريعًُ إنٛىأُ تٮىير -3

 .الداخلًُ الرلألبُ  ام َ  ور تكعًل -4

 أسددبقلُ, إ اريددُ  ًٔددُإٍ  اٟ اريددُ للمحددألور العألأددُ اٟ ارَ ؼىيددلو الؽددبٮًُ اٛامدد َ تكعًددل -5

 . والبحقًع الؽب٘ إاراْام ٗ اٙخبعألػ شأل ويعقد

 . إأللًٌ إمف٦لٌو السألبقُ الرلألبُ تكعًل -6
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 . العألأُ إرالبُ  يىادو الٚققُ الرلألبُ تكعًل -7

 . الصىرّ فلسو البصريعًُ الرلألبُ  ور تكعًل -8

 . واٟعٚم الفقألفُو البىعًُ  ور تكعًل -9

 ٗ الكسدأل   أمب, فقؽدأليأل  واٛخر. واـألػ اؿرىأٌ القٮألعٌ ٗ اؿىكمُ   وام تكعًل -:

 .تأثر٤ا و بعد  عمع اـألػ القٮألع

 . الكسأل  ٕرألفحُ الىطنًُ اشًُٔو البٮبًع وأرالبُ والسًألسألم, البصريعألم  ور تكعًل -;

 

 :ايبعٝص  إبساِٖٝ. د اإلعالّ َٚهـافش١ ايفطــاد)*(: 

يبندر السعى يىد ٗ لنىام البىاظل اٙابمألعٌ َأل ؼرػ اشًُٔ الىطنًُ ٕرألفحُ الكسأل  علدِ  

"صره ٗ وسألٓل اٟعٚم عن قألٙم الكسأل  اليت كصكبمأل, ولعل طخر أل لؽدًُ تقصدر الدد ألد ٗ  قدد     

خر إٍ قأللددُ أددن اٟقبددألٙ الصددعي َددأل  ل تددن  خبصددرل  و بدد ويصددر  دد ا ؛أسبصددكًألم و ارَ العددحُ

 الدىا يندألورود ٗ إنٮقدُ الرأأل يدُ بدٌ       أدأل ولًمأل الد ين  ٘ا علدِ اشًٔدُ وأسد   شًُٔ. و "أل  نأل  شكع كدفر٤ ا

وكددل إلددًمب أددن أددأل ٰ  ٟلددأل را بددىد وقريعددىد ٗ امددى  ب  -بدددود شدد  -الر بددُ والقدددرَ. فمددب 

الن ا دُ  ولًألم, ويعملىد بدإخٚػ علدِ ؼقًدع أدأل ادألْ ٗ اـٮدُ اٙسدذاتًجًُ الىطنًدُ ؿمأليدُ          ٘أس

لردن ٗ   ؛وأرألفحُ الكسدأل , الديت سدبع إلرار دأل أدن فلدس الدى راْ لبدل لًدألم اشًٔدُ بدأربع سدنىام            

ُ السًألسدًُ والبصدريعًُ ٗ إملردُ مل تبدىفر فًمدأل بعدد       ٔد ش  ٗ لدرتمب علدِ الد . فأللبً   الىلت ااتن 

علِ القًألم  _اٛ لًُ  و قبِ  ر أل أن إ٘سسألم اؿرىأًُ  و _إقىأألم الٚ أُ اليت تسم  للمًُٔ 

لرل إٍ  د سألرعت اشًُٔ ٗ النصر اٟعٚأٌ عن قألٙم  ٌ إكذض  د "سبغرل ل ا ٙ ي٢ ؛ب ل  الدور

مل أن عبْ الد   خكٴٍ أنج  ي٢ سىْ اٟ ارَ أن  د ترىد قألٙم فسأل , ويبدو  د ال  قألولُ لبقديب 

 عألم لدّ الصألرع السعى ٍ.السقمل العأللٌ أن البىلٴ

ُ الكسأل , وأ وخلدمل   ,أل يذتب علًن أن ؼًألع للمعألح واؿقىم, ينمى ويذعرع ٗ إلكألم السدري

         ٛ بدىال  ود  د  اٛبىال إغلقُ, ولًس  نأل  أدن أ٘سسدُ لدأل رَ علدِ كصدمل تلد  إلكدألم وفدب  تلد  ا

  ُ ٝ  ,يرىد شأل أسبند لأل"ى"ٌ ّنحمدأل الصدرعً نمدأل أدن   لًدُ واٟادراْام البنكً يدُ الديت ُرٴ    ويعٮًمدأل ا

لًن اشًُٔ, فرألد بمأل  د ع أت علِ لٮدمل مثدألر مل ؼدرث    إ ٕممُ. ويٛمر لٌ  د ال  أأل مل تسع١تل  ا

 .اشجألر٤ ومل ت رع شأل  ,ألرؼ٤ شأل 

تصدر إٍ  د اٟعدٚم  دى إ٘سسدُ القدأل رَ علدِ كصدمل         –لددّمأل وقدديفمأل    –البجألرل العألًُٕ و

  ُ ٛ   ,تل  إلكدألم السدري م اٟعٚأًدُ قدٌ تبدىفر شدأل بًٔدُ تصدريعًُ       بدىال إغلقدُ. فألٕ٘سسدأل   وفدب  تلد  ا

الكسددأل  وأٛددأل ره أددأل َ أددفرَ لصددمًُ    و ال شددأل لعددب السددبع ٗ  دد ا إؽددمألر.     أددألكددألد و ,"ألؼددجُ

                                                           
ٗ اشبٚد بىست,  أل  . إبرا ًب البعً  د "صر ٌ أقأللُ سبع و ُ داخلإ سألس وأعدر  و*  http://www.hattpost.com/?p=26943 

http://www.hattpost.com/?p=26943
http://www.hattpost.com/?p=26943
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     ُ الكسدأل   وأل.  قًأل"٤د  ُ و قبدِ رعًد   ,اٟعٚم, فمى أبعٮض للربألبُ عنمدأل أدن أنٮلقدألم وطنًدُ  و أمنًد

 أل.اٟعٚم  آم٤ و ى أأل ورػ علًن ,أأل َ تبسب بأللدراأًُ واٟثألرَ

ّ    ٘سدلٮُ رابعدُ تبدىٍ أسد    –ا فدأل ٤  –اٟعٚم و لردن  د ا    ؛ولًُ إرالبدُ للسدلٮألم الدفٚث اٛخدر

ن لددن اسددبقٚلًبن السًألسددًُ واٙلبعددأل يُ.    الدددور أددرتب٘ ببددىفر البصددريعألم والبنًٛمددألم الدديت تؽددم٦      

 اٛ "ِاويكذض ٗ   ه البًُٔ  د تصبمل علِ لىا"ٌ ولىآ  تنكً يُ تؽمن ٗ اؿد 

 عًه ٙ تصمل لىا"ٌ العقىبألم  و  ر أل أن القدىا"ٌ اٛأنًدُ    ؛قريُ العحألفُ وقريُ البعبر

 . و تبب أعأللبُ العحكًٌ بنألْ علًمأل ,أن   ه اؿريُ أأل ود٦

  شخعدًألم عألأدُ, ّردن    بىظدكمب  ولٌ وإ٘سسدألم العألأدُ واـألظدُ    ٘أعألألُ اٟعٚم للمسد

 .نلُ القأل"ى"ًُ عج  البصمر وارآعألْإس النصر عنمأل بصكألفًُ  ود خىين أن

        ُرٌ العحكًٌ أن الىظىل إٍ إعلىأألم العألأُ وفدع إادراْام إ اريدُ واؼدحُ أدن قًده

 .إدَ والبرلكُ

 للرصمل عمأل يدخل ٗ "ٮألم إعلىأألم  – ر القأل"ى"ٌ  –ولٌ ٗ قأللُ الرف  ٘قألسبُ إس

 .العألأُ

      آمدب   ٗيدُ اأبًدأل ام  تد٘ثر     عدم تلقٌ إ٘سسألم اٟعٚأًدُ  و العدحكًٌ أندألفع وأأللًدُ  و  

 .إمين

 ًٌلُ ألْنمددأل أددن ٓأليددُ أنسددىبًمأل أددن  يددُ أسددوَددأل ّرٴ ,تكعًددل الدددور النقددألبٌ شًٔددُ العددحك

 .تبعلع بأ آمب إمين

  ًٌأللرصمل عن أعأل ر ببعدم إابألر إ٘سسألم اٟعٚأًُ والعحك. 

ن وسدألٓل اٟعدٚم   رٍ بمًُٔ أرألفحُ الكسأل   د تعمل علِ تع ي  البًٔدُ البصدريعًُ الديت ُرٴد    وق

لًمدأل  إ الديت  شدألر  اشًٔدُ   ماخبعألظدأل أن العمل بكألعلًُ ٕرألفحُ الكسأل , و  ا الدور األْ علِ لألٓمدُ  

والسًألسدألم الٚ أدُ   ب علًمأل إبأل رَ َرااعدُ كألفدُ اٛ"ٛمدُ    قًه يبىا٦ ؛اشًُٔ بإ"صألْاٛأر إلرٌ 

أبدد  الىؼدى    "دم اٙسدذاتًجًُ الىطنًدُ ؿمأليدُ الن ا دُ علدِ      كٴ وسبع  د  .ٕنع الكسأل  وأرألفحبن

ُ     ,والصكألفًُ  عدن طريدع ككأللدُ قريدُ تدداول إعلىأدألم عدن شد٘ود          ,وتع يد ه  اخدل أ٘سسدألم الدولد

 ."الكسأل  بٌ عألأُ اؾممىر ووسألٓل اٟعٚم
 

 املٛض٢: َطفس. ايفطاد: أ ع٢ً ٚايككا٤ ايكساز ؾٓاع١ يف ٚدٚزٖا االضتكؿا١ٝ٥ ايؿشاف١ 

 الًددىأٌ بأللعمددل تمددبب ٙ  "مددأل البقلًديددُ, العددحألفُ عددن اٙسبقعددألًُٓ العددحألفُ ٦ًّدد  أددأل  بددر  إد

 إعدلحُ   ظدحألل  يريدد  الديت  اؿقدألٓع  لبربصدمل  بعًدد٤ا  ت  ب بل.. اٛخبألر ظأللُ ٗ يبب ال ٍ السريع

 وتسبرصددددمل   آمددددب, ٗ تبحدددده وإِددددأل إسدددد٘ولٌ, تعددددروألم بنقددددل تربكددددٌ ٙ إا.. إخكألْ ددددأل

 العمددل  De Burghو بددىرغ  ٍ يصددبن قًدده.. َصددألريعمب إبعلقددُ الىثددألٓع كددل وتدددرس ٖألرسددألتمب,
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 أدع  ًْع٤دأل  يبعدألألىد  قًده  الرلألبًدُ؛  واشًٔدألم  إدأللٌ,  وإددلع  وارألأٌ, ارقع, بعمل اٙسبقعألٌٓ

 .والعىال اـٮأ و إٍ  اؿقألٓع, و  النبألٓ ,إٍ  لًعلىا أنٛب؛ بصرل ووللى"مأل الىثألٓع,

ٌ  بًنمدأل   آم٤أل يرب٘ قًه كألد.. العحألفُ أن النىع   ا ٖألرسٌ  قد  Hunterو ويعد٦  نذ  وبد

 شخغ عمد٤ا  خكأل أل إأأل.. اؾممىر علِ خكًُ  أىر كصمل تصمل" بأ"مأل يعكمأل عندأأل الكسأل  لؽأليأل

 أدن  بدألم  الديت  والٛدروين  اؿقدألٓع  أدن  فىؼىٍ ركألم خلمل ظدفُ اخبكت و  السلٮُ,, ٗ أنعب او

 ".فمممأل الععب

 ٗ الدّىلراطًُ الغربًُ اجملبمعألم ٗ تبجلِ اٙسبقعألًُٓ العحألفُ ٚمىر إر ألظألم ولد بد م

 كأل"ددت إا.. الىلددت الدد  ٗ العددحألفُ اسددبقٚلًُ أعدددل  يددأل َ بسددبب عصددر؛ البألسددع القددرد أنبعددمل

 السددلٮُ أددن أبألشددر تددأثر ؼددت تعدددر ;3 القددرد بدددايألم ٗ وؼديددد٤ا البددألري ,  دد ا لبددل العددحألفُ

 .اسبقٚلًبمأل وتق٦ًد أعلىأألتمأل علِ وتسًٮر الؽرآب, أنمأل تأخ  اليت السًألسًُ

 اسدددبقٚلًُ ٗ سدددأل مت الددديت العىاأدددل أدددن فمىعدددُ ٚمدددرم ااتدددن القدددرد أدددن اـمسدددًنًألم وٗ

ٌ  العألأل يد  قًه العحألفُ؛ ٤ْا  العدحألفُ بىظدمل   السًألسد ُ   عدب  ٗ إسدبمر  النؽدألل  أدن  اد  .. اؿريد

 اليت الغربٌ, اجملبمع  اخل اٙلبعأل يُ للٮبقألم إب ايدَ القىَ ٚمىر ٗ اٙلبعأل ٍ العألأل يد  كمأل

 إ٘سسدددألم  عدددب خدددٚل أدددن إعلىأدددألم اقبردددألر ٗ السًألسدددًُ للٮبقدددألم إسدددبمرَ ارألولدددُ لألوأدددت

 .وإ"صألٓمأل العحألفًُ

 Theو ظدحًكُ  خدٚل  أدن  3:75 عدألم  ٗ اٙسبقعدألًُٓ  العدحألفُ  أ٘شرام لٛمىر الب رَ وبد م

Time , ٗو راسًل  ألور  ولًألم اؿربٌ والعحألWilliam Howard Russell ٍ ا ب , ال  ُ  لبغٮًد

 .إلًمب ت٢قد٦م اليت العحًُ الرعأليُ وؼعمل الديٮأل"ًٌ, بألؾنى  العنأليُ "قغ واكبصمل القرم, قرل

 وأعأليصددبن إعركددُ  رض ٗ فىاددى ه ط"دد ا ,, العددحألفُ ٗ اعبًأل ي٫ددأل راسددًل تقريددر يرددن ومل

 إٍ العدحًكُ  ت٢رسدل  الد   لبل كأل"ت اليت إعلىأألم ْع  سلىل ٗ أسبحدث٤أل  أر٤ا كألد لبكألظًلمأل؛

 كألد ال ٍ العألم اٙػأله ٗ كبلكٲأل كألد راسًل تقرير د  اٛ ب, واٛأر.. الرزًٌ إبحدثٌ ل٧بل أن

 قًدده بددأل رَ؛ راسددًل تقريددر "بددألٓ  كأل"ددت.. اؿقًقددُ عددن البحدده أقألبددل ٗ السًألسددًُ السددلٮُ ي٢حددألبٌ

 .اؿرل ٗ اؾنى  ٛقىال اؿرىأُ أرااعُ خٚل أن السًألسٌ القرار ظنألعُ ٗ سأل ب

 Pall Mallو األ يددت أددىل بددىل ظددحًكُ ٗ  W.T.Steadو سددبًد ولًددألم لعددُ فددإد الدد , وأددع

Gazette إقدددّ  ثددألرم عندددأأل ...7::3 عددألم ٗ اٙسبقعددألًُٓ العددحألفُ لعمددد أم٦ددد أددن  ول تبدددو ؛ 

 شد ه  ولًدألم  اسدبجألل .. الددعألرَ  ٖألرسُ ٛ داين القألظرام الكبًألم بًع لؽًُ اٟ"سألد ققىم أنٛمألم

ٌ  ولألم الدعىّ, ُ   سدلىل  خدٚل  أدن  بأللبقعد ُ  ٗ لعدبن  كبدب  ثدب .. بألٕصدألركُ  إٚقٛد ْ  ٔسد   اد ا

 ."الؽحأليأل برألْ تسمعىد ٙ ٕألاا" عنىادا ؼت
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ٍ  ٗ تأثر دأل  وبدد  .. فصد٤ًٔأل  شد٤ًٔأل  تبؽد   ُاٙسبقعدألًٓ  العحألفُ أٚأ  بد م ولًألم لعُ بعد  الدر 

ٍ  اٛأدر .. يبعدألعد  العألم ٌ  القدرار  ٗ ت٢سدأل ب  اعلدمأل  الد   اؿصدد  بأسدلىل  ي٢عدرين  أدأل  خدٚل  أدن  السًألسد

 .القرار  ظحألل علِ والؽغ٘ اؾمأل رٍ,

ُ  ظدحًكُ   ول "صدرم ..  اٙسبقعدألًُٓ  العدحألفُ  بدايألم وٗ  أريرأل فكٌ ُ  "قألبًد ِ   أريرًد  تددع

٫ًأل تقرير٤ا  McClureو أرلىر ٌ   Standard Oilو  ويل سبأل"در  شركُ اخذام عن اسبقعألٓ  لقدىا"

٘  بصدركألم  اـألظُ اٙقبرألر ُ  بىاسدٮُ  24;3 عدألم  ٗ البقريدر   د ا  و"٢صدر ..  الدنك  تألربدل  العدحألفً

 شددركُ تٚعددب كصددمل ٗ الرددبر امددد أل خددٚل أددن عأللًددُ شددمرَ اكبسددبت الدديت , Tarbellو

 أعدٮل   يٮلدع  رو فلدت  اٛأريرٌ الرًٓس اعل ال ٍ اٛأر إمنىقُ؛ اٙأبًأل ام بعقى   ويل سبأل"در 

 .العحألٗ النم٘   ا ٗ إصبغلٌ العحألفًٌ علِ  Muckrakersو الكؽألٓ  أربصكٌ

 ظدألرخ٤أل  تمديدد٤ا  ت٢صدرٴل  اٙسبقعدألًُٓ  العدحألفُ  بد م إألؼٌ القرد أن إًٚ يُ السبًنًألم وٗ

ٍ  بسدبب  لًس.. القرار وظن٦ألع اؿرىأُ ٗ للعألألٌ ُ  وإسد٘ولًألم  الىاابدألم  عدن  البحدر ُ  العألأد  إنألطد

 شدأل  يردىد  لدد  الديت   سدرار ب,  وكصدمل  اـألظُ, عىإمبإٍ  الدخىل طريع عن وإِأل.. فحسب بمب

 .العألم الصأد ٗ ٙقع  ثر

ٍ  , Peter Earleو إيدرل  بدًذ  العحألٗ لعُ  نأل وتد  ُ  اكبصدمل  الد  ُ  العٚلد ٌ  الفٚثًد  و يدر  بد

 سددىفًيت, واألسددىس , John Profumoو بروفىأددى اددىد الديٮددأل"ٌ اؿددرل وأسبصددألر اؿرىأددُ

 85;3 عددألم  News of the Worldو ظددحًكُ "صددرتمأل الدديت القعددُ  دد ه.. الدددعألرَ فبًددألم وإقدددّ

 كصدمل  و "دن  الددعألرَ,  فبدألَ  أدع   راأًُ عٚلُ علِ كألد الديٮأل"ٌ الى ير د  ترصمل د  اسبٮألعت

 .اسبدرامأل ال ٍ السرٍ للجألسىس بعكىيُ "قلبمأل اليت العسرريُ إعلىأألم بع  شأل

ِ  اٙسبصدمأل ام   ندأل  وتبىاتر ُ  فذتمدأل  ٗ اٙسبقعدألًُٓ  العدحألفُ  لدىَ  علد  اؿقبدُ,  تلد   ٗ ال  بًد

ٗ  العمل أن بد ..  والبٚعب الكسأل  لؽأليأل اكبصألين علِ ولدرتمأل ٍ  العدحأل  العٚلدألم  اكبصدمل  الد 

 عددن العددأل رَ البنددألْ عقدى   ٗ الكسددأل  ولؽددًُ.. كألٙ ددألد ادًمس  الديٮددأل"ٌ الددى راْ لددرًٓس إصدبى ُ 

 ولددًس..  ّبددألبىٍ ٗ بذولًددىم بددريبض الددنك٘ شددركُ ل٧بددل أددن العقىبددألم وخددرم.. وا"دسددىورث فلددس

ِ  يٮلدع  "ًرسدىد  الدرًٓس  أن اعلت اليت اًت, ووتر بكؽًحُ ا"بمألْ ٌ  علد ٌ  العدحألفً  اٙسبقعدألًٓ

 ".Watchdog  "اؿراسُ كٚلو

 سدددبألركمألد "صدددر عنددددأأل الغربدددٌ واجملبمدددع العدددحألفُ ٗ للعدددألألٌ الرددددّ العددددأُ كأل"دددت

ٍ .. تندب   تعدد  مل الديت  بأللرٚل إعنىدا كبألبن  Starkmanو ُ  سدبألركمألد  فًدن  اكبصدمل  الد   ققًقد

 بندددِ.. والسًألسدددًُ اٙلبعدددأل يُ العىاأدددل بعددد  بسدددبب  أريردددأل؛ ٗ اٙسبقعدددألًُٓ العدددحألفُ خكدددىم

 "ن  اكبصمل وأعمأل  أريرأل, ٗ اٙلبعأل يُ العحمل ٛشمر أرااعبن خٚل أن فرؼًبن سبألركمألد
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 عدن   قدد  يربدب  ومل ,:422 عدألم  اٛأريرًُ اٙلبعأل يُ بألٛ أُ تنبأ اسبقعألٌٓ عمل فًمأل يىاد ٙ

 .أنمأل ي٢ح ٦ر ومل اٛ أُإٍ  إ٘ يُ العىاأل

 فرددرَ تنبصددر مل.. الصددمىلًُ اٛ"ٛمددُ اام اجملبمعددألم ٗ كمددأل ُألأ٤ددأل السددعى ٍ فبمعنددأل وٗ

ُ  النمدألان  ٗ كمدأل  ٖألرسدبمأل  تدبب  ومل اٙسبقعألًُٓ, العحألفُ ُ  ٰ تًحدت  لدى  إا. السدألبقُ  العألًٕد  الكرظد

 .الكسأل  أرألفحُ  ًُٔ ٟ"صألْ اؿرىأُ اقبألات ٕأل العحألٗ؛ النم٘ ش ا

ُ  الصدىا د  أدن  واقددَ  تعدد٪  ؛ الدىطن  فقراْو فًلب أع الصخعًُ وػربيت ِ  ارلًد ُ  علد  "صدر  ظدعىب

ُ  ٗ اٛعمألل أن النىع   ا ُ  إ٘سسد ُ  اٟعٚأًد ٘  بسدبب .. الرزًد ُ  ِد ٍ  إلرًد   د ه  ظدىم  يىادن  الد 

 . البنكً يُ للم٘سسألم اـألظُ إعلحُ ـدأُ إ٘سسألم

ُ  ِدألان  يقدد٦أىد  ظندلجٌ وعبدالرٓن اؿسٌ وعبدالرٓن الغًداد ظٚ  بد   لٜفدٚم  ًْلد

ُ  الىثألٓقًُ  د  تسدبٮًع  ٙ الديت  اـكًكدُ,  بألٛعمدألل  وظدكمأل  ّردن  فملدمأل  ٗ ولرنمدأل .. اٙسبقعدألًٓ

 .العأللقُ الكسأل  ققألٓع ترصمل

ُ  إٍ إعلىأدألم  الىظدىل  ظدعىبُ  د  كمأل ٌ  عمدل  لعدنألعُ  الٚ أد  ي٢عدد٪  اٛ لدُ؛  أربمدل  اسبقعدألٓ

 اٛقًدألد  بع  ٗ  "كسمب العحألفًٌإٍ  د  بألٟؼألفُ.. وقدو يبن النم٘   ا ٙ"بصألر  سألس٫ًأل عألٓقٲأل

 أددن  خىفٲددأل اٙسبقعددألًُٓ؛ العددحألفُ أ اولددُ أددن  "كسددمب  وورأددىد الدد اتٌ, الرلًددب بدددور يقىأددىد

 ٗ إعرفددُ قددع يددأتٌ الدد ٍ اؾممددىر, عقددىم ا بمددألأمب أددن كفددر للسددلٮُ  ٙلدد ابمب و  العقىبدألم, 

 .أقدأبمأل

ُ  اٛسدبألل  يعد٦ أدن   يؽ٤أل العحألٗ النم٘   ا علِ البدريب وؼعمل  اٟقجدألم إٍ    ٦م الديت  إممد

 .عنن

 كأل"ت.. العألأُ وإعلحُ السًألسًُ لٜبعأل  وإقدرَ إمنًُ اٙسبقعألًُٓ العحألفُ د  واـٚظُا

 للعدددحألفُ اجملدددألل افبحدددىا.. الرلألبًدددُ إ٘سسدددألم بعددد  عدددن وتغنًندددأل الكسدددأل , عملًدددألم أدددن سدددبحد

 الكسأل . لكؽ  الىقًد السبًل فمٌ اٙسبقعألًُٓ؛

 

 :ُٞايفطاد َٔ َٓعٛز ْفطٞ: د. ع٢ً اذته 

 الددنكس عددألمل يقدددم  شددرار, إٍ اٛخًددألر النددألس ؼددى٦ل كًكًددُ فمددبا إبلددًس تددأثرا كبألبددن ٗ

ٚٲ  أبألر و فًل اٛأريرٌ, ٚٲ ؼلً  اليت النكسًُ, اٛعألث علِ لألٓم٤أل وتكسر٤ا الٛأل رَ, ش ه أبرألأ

 سددجن ػربددُ و ددٌ النكسددًُ, البجددألرل  شددمر أددن واقدددَ ٗ علًمددأل عمددل أددن  وآددل أددن  ددى كددألد

  أٚٓمدب  ببعد يب  يقىأدىد  سجأل"ٌ إٍ عأل يٌ األأعًٌ طٚل ؼىيل أن فًمأل ُرٴن اليت سبأل"كىر ,

 . بىظكمب سجنألْ البجربُ وؼعبمب ال ين
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 واددم  طثدألره,  يعىد  "مب ي٢كذض  شخألػ أن الكسأل  ٙلذاين النكسًُ إسببألم لكمب قألولُ ٗ

 . ال  علِ كفر٤ا تنٮبع  أبألر و تكسرام  د

 ابًنمأل فًمأل تبكألعل عىاأل ثٚثُ فًن ت٘ثر اٟ"سألد سلى   د يرّ فمى

 لددد النكسددٌ؛ لبرددىينمب و"ٛددر٤ا النددألس, فددبع  للكددر , الصخعددًُ السددمألما اٛول العألأددل 

ٙٲ  كفددر يرى"ددىد  بًٔددُ ٗ ترب٦ددِ الدد ٍ الٮكددل ٙقددٜ طخددرين. أددن الكسددأل  ٗ للىلددىع اقبمددأل

 . وّألرسمأل العكألم   ه يربسب سىين فإ"ن واـًأل"ُ؛ واـداع الر ل يسى  أل

 ي٢مألرس ٛد أم٫ًأ يرىد فقد أعٌ, ولت ٗ الصخغ فًن يبىااد ال ٍ السًألم االفأل"ٌ العألأل 

 . "كسن البعر٦ين لسمىلُ  و الرلألبُ, لغًألل الكسأل  فًن اٟ"سألد

 ترددىد ٙ فقددد الصددخغ, فًمددأل يعمددل الدديت والبنًٛمًددُ البصددريعًُ البًٔددُ  ددىا الفأللدده العألأددل 

 . ولىعن لبل بكألعلًُ أعن البعألأل  و أنعن,  و الكسأل , اكبصألين علِ لأل رَ

  دد ه علددِ "ركٴدد   د بددد ٙ  سددبألبن ولكمددب أبعددد َ, السددلى  ٗ إدد٘ثرام  د  أبددألر و وي٘كٴددد

 . اٛخرّ و"غكل اٛسبألل  قد علِ "ركٴ   د ٙ فبمعُ, اؾىا"ب

ُ  بأللسدمألم  يمدبب   د هدب  الكسدأل   أدن  ولألٌٓ بر"ألأ   ٍ فإد  نأل؛ وأن  "كسدن؛  للمسد٘ول  الصخعدً

 فىادى ه  الكسدأل ,  ٗ ولىعن عدم لؽمألد يركٌ ٙ   ا ولرن والعكُ؛ والعدم بأللن ا ُ يبسب عًه

 علددِ وللحعددىل إٍ ٖألرسددبن, –لعددد  بغددر  و بقعددد - يدفعددن لددد الكسددأل  فًددن ينبصددر سددًألم ٗ

ّ  تديدرام   ٍ  و الد ,  يكعدل  اؾمًدع   د أفل "كسن, بمأل يقنع تديرام ُ  لدن  تدىفٴر   خدر  النكسدًُ,  الراقد

 . الذفن ال ٍ الكسأل  سلى  وبٌ يعبنقمأل, اليت والقًب لدين اليت السمألم بٌ البنألل  أن وت٢خلٴعن

ُ  والسدًألم  " يم٤دأل,  إسد٘ول  يردىد  لدد   خرّ و قًأل"٤أل  الكسدأل ؛  اػدأله  ٗ تددفع  ٙ قىلدن  أدن  والبًٔد

ٜ  ولرنن ُ  اٟادراْام   د يٚقد ُ  تعدر٦فألم   د فًعبقدد  كدألين٨,  بصدرل  ظدألرأُ  لًسدت  البنًٛمًد  أعًند

 العألرأُ. البنًٛمًُ والبنِ البصريعًُ البًُٔ  ًألل بسبب عنمأل؛ الٮرين أغؽىض  و بمأل أسمى 
 

  يف زتاٍ َهافش١ ايفطاد:جتازب دٚي١ٝ 

 الىابلا خأللد. رٗيُ البن  الدولٌا  

الدولٌ, بدأللراىع إٍ أىلدع    البن  الكسأل  أن ٕرألفحُ اسذاتًجًألم الىابل إٍ ست خأللد. تٮر٦م  

  قًه http://blogs.worldbank.org/futuredevelopment/ar/node/122البن  الدولٌ عد الراب٘ و

أدن الكسدأل  والبخكًدمل أدن      خًدألرام اٟظدٚ  إبألقدُ  أدألم اؿرىأدألم للحدد٦      تؽم٦نت اٟشدألرَ إٍ  د  

 , تبؽم٦ناطثألره

   ا فع  اىر كألفًُ ٕىٚكٌ اـدأُ إد"ًُ -1

 ٗفإد ال  ي٘ثر  ؛ا عمأل يسبحقى"نكفر٤ سىاْ قعل أىٚكى اـدأُ إد"ًُ علِ  ار أٚٓب  و يقل٦

الدوافع واؿىاف . وإاا كأل"دت اٛادىر ٗ القٮدألع العدألم أنخكؽدُ ادد٫ا, فقدد هدد إىٚكدىد  "كسدمب           

http://blogs.worldbank.org/futuredevelopment/ar/node/122
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بدإاراْ  (e) (2001)ؼت ؼغ٘ لبرملُ  خىشب بٮرم " در رزًدُ". ولدد لدألم فدألد رهردًغب وويددر        

 د  ندأل  عٚلدُ عرسدًُ بدٌ      ابع  اٛعألث البجريبًُ اليت  وؼحت ٗ عًنُ أن البلدداد اٛلدل ِدى٫   

  أسبىّ اٛاىر ٗ القٮألع العألم وتكصٌ الكسأل .

   االصكألفًُ واٙ"كبأل  ٗ اٟ"كألم اؿرىأٌخلع  -2

ل كل أن الدعب, واٟعكألْام الؽريبًُ, وإصذيألم العألأُ أن السلع واـدأألم, والبسمًٚم ّف٦

 ُ ٌ  ,اٙٓبمأل"ًددُ إًسددرَ, وإخععددألم خددألرن إىا "دد عنألظددر للٮددرم  ؛الدديت ؽؽددع لسددًٮرَ السًألسددً

عألأدُ. وػمدع اؿرىأدألم الؽدرآب, وتلجدأ إٍ  سدىام       إخبلكُ اليت تددير بمدأل اؿرىأدألم إدىار  ال    

 ؛ر س إددألل ؾمددع اٛأددىال, وؼعددل علددِ أسددألعدام خألراًددُ, وتؽددع طلًددألم لبخعددًغ  دد ه إددىار  

لؽدمألد   ؛اوتب ل امدى ٤  أل,بغرض تلبًُ اقبًألاألم أبعد َ. وتقىم بع  البلداد ب ل  بٮرم شكألفُ "سب٫ً

ُ اسبخدام إىار  ـدأُ إعلحُ العألأُ.  ت فرظدُ  للٴد  ؛وشدكألفًُ  أل كفدر ا"كبألق٤د   وكلمأل كأل"ت العملًد

ٚٲ أقنع٤(e) (2007)م كىلًًن ولىع إخأللكألم واٙسبغٚل. ويقد٦ علدِ البدأثر السدلي لٜ"ٛمدُ  در       أل لً

       ُ وأنأللصددُ أ ايددأل   ,الكعأللددُ ٕرالبددُ إىا "ددُ. كمددأل  د لدددرَ إددىاطنٌ علددِ فحددغ  "صددٮُ اؿرىأدد

وانكدألض أسدبىّ اؾمدل,     ,السًألسألم العألأُ إخبلكُ لن  ثره. وٗ   ا العد , فإد قريُ العدحألفُ 

ٙ    ٚد سًألم اٟظٚقألم. وسىاْ كألد بلد أأل لسًصرٴ ؛بألٕفل فدإد وادى     ؛ديدن فبمدع أدد"ٌ "صد٘  م 

 أل يددعب اٙسدذاتًجًألم إخبلكدُ الديت تمددين إٍ اؿدد٦      ا أمم٫ثقألفُ إصألركُ ّرن  د يرىد عنعر٤

  أن الكسأل .

٤ْ ٗ عنعدر الصدكألفًُ علدِ أ٘شدر تعدى٦        و ٌ  آم٤ _وتعد "ًى يلندا  ر أل واقدَ أدن  فؽدل البلدداد   ا

ٟ ا رآددد٤, بلددد٤_دولًددُالكسددأل  اـددألػ َنٛمددُ الصددكألفًُ ال  عدددا  ا ٗ وؼددع عملًددألم تبسددب بأللصددكألفًُ 

٫ًد  ار إطدألر٤ علدِ لدأل"ىد إسد٘ولًُ إأللًدُ الد ٍ وفٴد       6;;3إىا "ُ, وال  بعد  د وافقت عألم  أل ٟ ارَ لأل"ى"

  للمىار  العألأُ تبسب بأللصكألفًُ.

   اأن الروتٌ اؿد٦ -3

 _علدِ سدبًل إفدألل   _يصر اٙرتبألٙ القىٍ بدٌ ا"بصدألر الكسدأل  و"ٮدألم البرولراطًدُ كمدأل قدد تمأل        

ُ     ؛ٖألرسُ  "صٮُ اٛعمأللأ٘شرام  أدع   ,إٍ الر بُ ٗ البخلغ أن العديد أدن اللدىآ   در الؽدروري

 "ددىاع اللددىآ  إىاددى َ ٗ   لبنًٛمًددُ اٛسألسددًُ للدولددُ. وٙ تعددد٦ اؿكددألٚ ٗ الىلددت "كسددن علددِ إمددألم ا  

ٍ  –العديددد أددن البلددداد   ُ  ,وتسددجًل إلرًددُ ,لبدددْ النصددألٙ البجددألر  ,وإصددألركُ ٗ البجددألرَ الدولًدد

بل إ"مأل  ؛ٗ بع  اٛقًألد أر قُ للغأليُ فحسب -وفمىعُ كبرَ  ر أل أن الصمأل ام والذاخًغ 

ٕرااعُ أأل إاا كألد الغرض ال ٍ مت تٮبًقمدأل   ألىأألم مل تقمل أع "كسمأل  أللب٤أل إٍ  د اؿرتصر  يؽ٤

 (1998)  أن  الن يبكع بأٍ شرل أن اٛشرألل أع اقبًألاألم الىلت اؿألؼر. ويصر رو   كرأدألد 

(e)  الددبخلغ أددن القددىا"ٌ والددداأ  الدديت تسددألعد علددِ    , ددى ببسددألطُ ألإٍ  د "الددنم  اٛكفددر وؼددىق٤

  الكسأل ".

https://openknowledge.worldbank.com/bitstream/handle/10986/16909/WPS6704.pdf?sequence=1
http://xa.yimg.com/kq/groups/22199541/798268931/name/The+Bottom+Billion.pdf
http://arabic.doingbusiness.org/
https://openknowledge.worldbank.com/bitstream/handle/10986/16909/WPS6704.pdf?sequence=1
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  امُاسببدال الدعب البنأل لٌ إصىه ببحىيٚم "قديُ أىا٦ -4

ٙٲ طخر علِ كًكًُ تصىين السًألسألم اؿرىأًُ اؿىاف مف٦ت٢ أل فرظ٤إهأل  أل و ,ل  "ىاع الدعب أفأل

ٌ  أل للكسددأل . ووفقٲدد  فددإد  عددب إسددبمل  ٗ فددألل أنبجددألم    ؛(e)(2013)  لدراسددُ لعددندوم النقددد الدددول

ٗ إألٓدُ أدن الندألت  ارلدٌ       4.7وأل,  ٍ أأل يعأل ل مى تريلًىد  وٙر سنىي٫  ;.3والٮأللُ يعل إٍ مى 

ع  د ا الددعب بصدرل تندأل لٌ ادد٫ا,      ى ٦ي٢د ٗ إألٓدُ أدن العألٓددام اؿرىأًدُ. و      :واْٟأللٌ العدألٌٕ  و  

ٗ إألٓددُ أددن اٛسددر بأللنسددبُ   42وٗ إألٓددُ أددن إْددأللٌ الكىآدد علددِ   نددِ    82وع أددأل ي يددد علددِ ى ٦ي٢د 

 خكد  كدبر ٗ ا"بعألثدألم ثدأل"ٌ  كسدًد الرربدىد,       للبن ين. وّرن ٟلغألْ   ا الدعب  د ي٘ ٍ إٍ

إٍ البمريدب, و"قدغ إعدروض, وٚمدىر      ألوؼقًع طثألر إهألبًُ  خرّ  ر أبألشرَ. ويد٘ ٍ الددعب  أللب٤د   

أسدألُ ترلكدُ الكرظدُ البديلدُ وأدأل  دى عدد  إددارس الديت ّردن            أل سىام سى اْ. وإاا وؼدعنأل األ"ب٤د  

اقدَ؟ , واٝثألر البًًُٔ إرتبٮُ بألٛسعألر إنخكؽُ بصرل بنألٗ أل ببرلكُ  عب الٮأللُ عن أدَ سنُ و

فإد  "ىاع الدعب ّرن ٗ كفر أن اٛقًألد  د تؽع اؿرىأُ وس٘ "ٛب أىلددَ للكسدأل .    ؛أعٮنع

  واٛفؽل أن ال  اسببدال  "ىاع الدعب البنأل لًُ ببحىيٚم "قديُ أىامُ.

 ا عقد اتكأللًألم  ولًُ -5

فددإد اٟطددألر القددأل"ى"ٌ  ؛عددد عددألبر للحدددو  علددِ مددى أب ايددد إعددىمل لددن ب٢ٛد الكسددأل  ٗ اٙلبعددأل  

٫ًل عنعددر٤صددرٴي٢ ؛الدددولٌ ٕرألفحددُ الكسددأل  أل ؼددمن اـًددألرام إبألقددُ  أددألم اؿرىأددألم. ولددد ا  سألسدد

بألٟؼدألفُ إٍ اتكأللًدُ أرألفحدُ الرشدىَ الديت      ون   ا اٟطألر بصرل كبر خٚل العقد إألؼٌ. ؼس٦

اتكأللًددُ اٛأددب إبحدددَ ٕرألفحددُ   اعبمدددتمأل أنٛمددُ البعددألود والبنمًددُ ٗ إًددداد اٙلبعددأل ٍ,  خلددت     

م علًمددأل ٗ الغأللبًددُ العٛمددِ أددن  د٦ظ٢دد 4235وٗ  واخددر عددألم  .4227م   البنكًدد  عددألق٦ًدد (e) الكسددأل 

ل اتكأللًدُ اٛأدب إبحددَ ٕرألفحدُ الكسدأل    اَ      مف٦ا. وت٢بلد٤  362ووالبأللغ عد  أل  ,البلداد إىلعُ علًمأل

ً    ا عأل٫ًٕم إطألر٤قد٦ٛ"مأل ت٢ ؛واعدَ ع, أل يصمل الدول إبقدأُ والنألأًُ, وتغٮٌ فمىعدُ واسدعُ أدن إىاؼد

َدأل ٗ الدد  الكسدأل  الددداخلٌ واـدألراٌ, واٙببدد ا , والبددابر الىلألًٓددُ, و قردألم أرألفحددُ  سددًل      

بدل إسد٘ولٌ   اٛأىال, ولىا"ٌ تؽألرل إعألح, ووسألٓل اسذ ا  اٛأىال  ر إصروعُ إى عُ أدن ل٧ 

   ٛ يمأل ظددٚقًألم أددب إبحدددَ لًسددت لددد ٗ بنددى  خألراًددُ, والدد  علددِ سددبًل إفددألل ٙ اؿعددر. وٛد ا

سبعبمد إٍ قد كبر علِ وؼع طلًألم رظد  ؛  اَ لر ع الكسأل بىظكمأل فإد فعأللًُ اٙتكأللًُ  ؛تنكً يُ

  وطنًُ كألفًُ لبقًًب أدّ اأبفألل اؿرىأألم لبنى  اٙتكأللًُ.

تبدألع "مد  لألبدل للبنكًد  بصدرل  كدد ٗ فدألل        إ د  (e) 4228 ًنمألد و ًمألد  وو مبور ّ بعؽ

ن تنكًد  لدىا"ٌ أرألفحدُ الكسدأل  َ يدد أدن الصددَ ٗ البلدداد اٛربعدٌ          لد يبؽدم٦  ؛أرألفحُ الكسأل 

إًددداد اٙلبعددأل ٍ ٕرألفحددُ الرشددىَ. وؼبددألن  عددت علددِ اتكأللًددُ أنٛمددُ البعددألود والبنمًددُ ٗ   الدديت ولٴ

 كفر اسببأللًُ ٗ تؽًًع اـنألم علِ الصركألم ٗ البلدداد اٛعؽدألْ ٗ    اؿرىأألم إٍ  د ترىد

http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2013/012813.pdf
http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/08-50026_E.pdf
http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/08-50026_E.pdf
http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/08-50026_E.pdf
http://www.foreignaffairs.com/articles/61705/ben-w-heineman-jr-and-fritz-heimann/the-long-war-against-corruption
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اتكأللًُ أنٛمُ البعدألود والبنمًدُ ٗ إًدداد اٙلبعدأل ٍ الديت تسدبمر ٗ رشدىَ إسد٘ولٌ اٛاأل"دب. وٗ          

 البجألريدُ للصدركألم الىطنًدُ, تقدىم اؿرىأدألم ٗ بعد        إطألر امى  أل الراأًدُ إٍ ٓأليدُ إعدألح   

ٗ قألولُ  ر سديدَ لعدم  ؛اٛقًألد عمأليُ الصركألم أن ؼرورَ اٙأبفألل لقىا"ٌ أرألفحُ الكسأل 

 ألسدبب٤ بىظدكن  اٟؼرار َىلكمأل ٗ أىاامُ أنألفسًمأل ٗ بلداد  خرّ. وٙ ينبغٌ تبين النمىض بأللبجدألرَ  

م الرشدىَ ٗ  قًده ت٢جدر٦   ؛تد ال اؿرىأدألم تعدأل"ٌ أدن ا  وااًدُ إعدألير       أدأل لعرللُ أرألفحُ الكسأل . و

ع برشىَ أس٘ولٌ  األ"ب ٗ بلداد أل أأل تنٛر إٍ اٛأر بٮريقُ  خرّ عندأأل يبعلٴولرنمأل  أللب٤ ؛الداخل

   ر  عؽألْ ٗ أنٛمُ البعألود والبنمًُ ٗ إًداد اٙلبعأل ٍ.

  ا"صر البرنىلىاًأل ال كًُ -6

فدإد اٙتعدألل    ؛ب فًمدأل اؿرىأدألم العديدد أدن الكدرػ للكسدأل        ألم الديت تبسدب٦  كمأل تبً  البصى

أل  أدألم إعدألأٚم   إبألشر إبررر بٌ إسد٘ولٌ اؿردىأًٌ وإدىاطنٌ ّردن  د يكدب  البدألل  يؽ٤د       

ُ        ر إصروعُ. وتبمف٦  ؛ل إقدّ طرم أعألؾدُ  د ه إصدرلُ ٗ اسدبخدام البرنىلىاًدأل إبألقدُ بسدمىل

  عٚلدُ تبسدب بألسدبقٚلًُ  كدد بدٌ إسد٘ولٌ واجملبمدع إدد"ٌ؛ وٗ  د ا العدد  فقدد            لبصجًع واى

وٗ بعد  البلدداد,   .  (e) )4233 "درسدىد وطخدرود,   (أن الكسدأل   أللُ للحد٦ ثببت اٟ"ذ"ت  "مأل   اَ فع٦

 ألققع اسبخدام براأ  اٟ"ذ"ت لبسدمًل تعألأدل اؿرىأدُ أدع اجملبمدع إدد"ٌ وفبمدع اٛعمدألل لألق٤د         

رَأل يدرتب٘  قدد   دب    وا ٗ فألل ؼعًل الؽرآب, وإصذيألم العألأُ, والبغلب علِ الروتٌ. كبر٤

أددُ. وّرددن  د يرددىد قجددب أصددذيألم   إعددأل ر اـعددبُ للكسددأل  ٗ العددألمل بأ"صددٮُ إصددذيألم العأل  

ٗ إألٓدُ أدن الندألت       32و 7وقًده يدذاو  ٗ أعٛدب البلدداد بدٌ       ؛ألالدولُ أن السلع واـدأألم ؼخم٤

    ُ  ؛ارلٌ اْٟأللٌ. وٛد ترسًُ العقى  ّرن  د ينٮىٍ علِ لدر أدن السدلٮُ البقديريدُ البرولراطًد

والبىاطددد٘ ٗ  ,والعمدددىٙم ,سدددب  دددر إصدددروعوٛد أعٛدددب البلدددداد شدددأل تدددألري  طىيدددل ٗ فدددألل الر

فقد اخبدألر عدد  أب ايدد أدن البلدداد تٮبًدع إادراْام تؽدمن أسدبىيألم كألفًدُ أدن             ؛إصذيألم العألأُ

 .إخ..أل ين, وإاراْام عٮألْام واؼحُ ُألأ٤اٙ"كبأل , وإنألفسُ, وترألف٘ الكرػ  أألم إىر٦

 كفر "ٛدب إصدذيألم العألأدُ      قدهأل  ٟ ؛البلداد اليت اسبخدأت  قدث البقنًألم ّقدإوشًلٌ 

, و ى "ٛألم إلرذو"ٌ عألم للمصذيألم 4225ن أىلع "شًلٌ كىأدا" عألم ش٦شكألفًُ ٗ العألمل. ولد  ٢

والبىًٚمل أكبى   أألم اؾممىر, يعبمد علِ بر"ألأ  علِ اٟ"ذ"ت. ولد اكبسب زعُ عألًُٕ ٗ فألل 

ُ   والركألَْ. وىددم النٛد   ,والصكألفًُ ,البمً  وكد ل  اٛفدرا  أدن     ,ألم الصدركألم وإ٘سسدألم العألأد

 كد أىلع للبعألأٚم بٌ الصركألم ٗ   ا البلدد, ويؽدب    -بعًد إٍ قد  -إىاطنٌ, كمأل  "ن 

ألًدىد عملًدُ     4.3و,  كمدل أسدبخدأى إىلدع    4234أ٘سسُ شأل  "صٮُ أصذيألم. وٗ عألم   72:و

ٙسددبخدام شددبرُ   األًددألر  وٙر. كمددأل  "ددن كددألد قكدد ٤     3.;وو ظدددروا فددىاتر بقًمددُ    ,أصددذيألم

  اٟ"ذ"ت ٗ ًْع  مألْ البٚ .

https://openknowledge.worldbank.com/bitstream/handle/10986/13481/wber_25_3_387.pdf?sequence=1
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والراأًددُ إٍ  ,لددت الكلسددكُ الرألأنددُ وراْ العديددد أددن البدددابر الدديت مت أنأللصددبمأل  عددٚه  ولددد ُف٦

 ,الفغدرام  ٗ القؽألْ علِ فرػ الكسأل  عن طريدع تغدًر اؿدىاف , أدن خدٚل سدد٦       ؛أرألفحُ الكسأل 

ع علِ السلى  الكألسد. ولرن أن إرا  علِ أكأل ًب خألطُٔ تصج٦ تنٮىٍألْ علِ القىاعد اليت والقؽ

أل بعقىبدُ أصدد َ علدِ مدى       فقد٘ علدِ تغدًر القىاعدد واؿدىاف  أعدحىب٤       د يرىد النم  ال ٍ يركٴد 

أل ظمدى  لددعب اٛسدألس     يؽ٤د  أل كفدر فعأللًدُ بردفر إاا كدألد أددعىأ٤      ٗ قأللُ خرم القىاعدد,  كألين٨

 ن ا بمألأنأل إٍ ال  ٗ أدو"ُ  خرّ ٗ إسبقبل.ٚلٌ للسلى  اٟ"سأل"ٌ. وسىين "ىا٦اٛخ
  

 املسغد: َطػس. جتسب١ َؿسف١ٝ ملهافش١ ايفطاد: أ 

 للحىكمُ العألرم البٮبًع خٚل أن العألمل أعمأل تعألأل الكسأل  إرشد  د أصرلُ أٮصر.    وؼ 

 أددع تنددب  الدديت أددن الفغددرام للحددد٦ والرلألبددُ؛ العمددل ٝلًددألم أسددبمر تٮددىير و نددأل ..  اٟفعددأل  وأعددألير

 .إنصخم أمألم وتىس٦ع البٮىرام

ٚٲ  عقددى  وشددراْ بًددع عملًددألم إخكددألْ لًسددىد "دد  ازددن بريٮددأل"ٌ أعددرٗ اسددبٮألع م3;;3 عددألم أددف

 بددإاراْ وفر"سددأل و أريرددأل, وبريٮأل"ًددأل, الًألبددألد, لألأددت ٰاكبصددمل وقددٌ..  أببرددرَ بٮددرم أصددبقألم

 بأللددفع  القًدألم  وبٌ والصراْ, البًع لرار  خ  أمألم بٌ وفعلت إأللًُ, اٟ ارام  ًرل علِ تعديٚم

 أددن إٍ اؿددد٦ تمدددين وأسدد٘ولًألم أنألظددب وٰاسددبحدثت. والصددراْ البًددع عملًددألم أقألبددل اٙسددبٚم و 

ٚٲا البجدددألو ام  بمددد ا ثريدددُ العدددألمل وػدددألرل..  إخ وتٮبًدددع.. البددد ام, وأددددير كدددألطر, أددددير أسدددبقب

 بمدأل  ي٢ربصمل أرَ كل ٗ اٟ ارام  ًرلُ و يؽ٤أل واٟشراين, إرالبُ طلًألم تٮىير ويبب اـعىػ,

 . فسأل  عملًُ و  اخذم

 قًده  الؽدرآب؛   فدع  إادراْام  خدٚل  أن أسبمر, إشراين  نأل  إأللًُ  ر البعأللدي٦ُ النىاقٌ وٗ

ُ  العدألم,  القٮدألع  ٗ إس٘ولٌ ألكألم علِ بأللذكً  يقىأىد ٌ  خألظد ِ  إصدرف  الردبرَ,  إصدألريع  علد

 اـدأًُ. وك ل 
 

   ْاؾـــس بـــٔ عبـــداهلل. (: د)َـــدخٌ إعالَـــٞ اتؿـــايٞجتـــازب دٚيٝـــ١ يف زتـــاٍ َهافشـــ١ ايفطـــاد 

  اذتُٛد

 CPIB  Corrupt Practicesػربددُ أربددب البحقًقددألم ٗ ولددألٓع الكسددأل  ٗ سددنغألفىرَ و     .3

Investigation Bureau 

هعدل أدن الىلدىين علدِ ػرببمدأل ٗ       ؛الصكألفًُ الدولًُأل علِ سلب ا أبقدأ٤ل سنغألفىرَ أرك ٤ؼب٦

 ,74;3بدأللغ اٛ مًدُ. وتعدى  ػربدُ سدنغألفىرَ ٗ أرألفحدُ الكسدأل  إٍ العدألم          اأرألفحُ الكسأل   أر٤

 ًُٔ أسبقلُ تسبمد شدرعًبمأل القأل"ى"ًدُ أدن    بىظكن "صٕ أربب البحقًقألم ٗ ولألٓع الكسأل  عندأأل ٰ 

. ويببدع أددير إربدب    Prevention of Corruption Act (Chapter 241)لدأل"ىد أرألفحدُ الكسدأل     
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ِ أنددن البعلًمددألم بصددرل أبألشددر. ويبلقٴدد ,ويرفددع إلًددن البقددألرير ,رٓددًس و راْ سددنغألفىرَ تبعًددُ أبألشددرَ

ولرنمدأل   ؛وقأل أُ ,وفألعلُ ,وتبلخغ إممُ الرًٓسُ للمربب ٗ قألربُ الكسأل  عد إاراْام سريعُ

 Combat Corruption through Swift and Sure, Firm but Fair Action عأل لُ ٗ الىلت ااتن.

 :ولد  تأل  اٙطٚع علِ ػربُ سنغألفىرَ ٗ أرألفحُ الكسأل  اسبخٚػ إٚقٛألم البأللًُ

        ٙٲا تندبين السًألسددُ اٟعٚأًدُ للمربددب بصدرل  سألسددٌ علدِ تىعًددُ اؾممدىر َٛددأل ر الكسددأل  و

أن ا"بصدألر  د ه    للحد٦؛  Preventive Measuresوالىلىين علِ بع  اٟاراْام الىلألًُٓ  ,إخبلكُ

ٚٲ ت ويد إىٚمل العألم بقألٓمُ أدن اٛفعدألل الديت ينبغدٌ علًدن ػنبمدأل       ,الٛأل رَ أنمأل وتلد  الديت    ,أف

كدٌ يبكدأل ّ   ؛  "A list of "Dos" for public officers and a list of "Don’t'sتبألعمدأل اهب علًن 

 ارترألل  ٍ أٛمر أن أٛأل ر الكسأل .

ٚٲ بمدد ا اـعددىػ ي٢  ألولددد  فددر  إربددب لسددم٤   , وإلقددألْ Educationبمددع عنددِ ببفقًددمل اجمل أسددبق

الددديت ينبغدددٌ علدددِ ,  Strategic Considerationsالؽدددىْ علدددِ بعددد  اٙعببدددألرام اٙسدددذاتًجًُ 

ٚٲ تىؼدددً   د اؿرىأدددُ ٗ سدددنغألفىرَ لدددديمأل أدددن اٟرا َ    ا,اؾمدددأل ر إ راكمدددأل اًدددد٤  أنمدددأل أدددف

وأعأللبددُ إبددىرطٌ فًددن أممددأل  ,السًألسددًُ اؿأل أددُ َددأل يركددٌ لبٮبًددع لددىا"ٌ أرألفحددُ الكسددأل  

 ارتقت  راألتمب الىًٚكًُ.

 ٤ً ُ ا يقد٦ألثأل" يدبب أدن خٚشدأل اخببدألر أسدبىّ       ,م إىلع اٟلرذو"ٌ للمربب خدأألم تفقًكًُ تكألعلًد

ٚٲ "ألف ت  Interactiveاٛسٔلُ البكألعلًُ  ألأعألرين ال آرين َٛأل ر الكسأل  وطرم أىاامبن, أنمأل أف

Quiz  ,واٛلعددددألل البكألعلًدددد ُInteractive Gameألم ددددددددددد أددددن اـدأددددددددددُ إٍ العديدددددددددد, إؼألف

كألٙشددذا  ٗ قأل ثددألم ْألعًددُ    ,الدديت يبًحمددأل إىلددع   E Servicesُ اٛخددرّ دددددددداٟلرذو"ً

Prevention Talks       كمدأل   .لقٮدألع العدألم  و اـدألػ   إٍ اقىل ٚدأل رَ الكسدأل  بدٌ  طدراين ينبمدىد

ّ يبددً  إىلددع خدددأألم إلرذو  , Speeches, واـٮألبددألم Publicationsكألٕنصددىرام  ,"ًددُ  خددر

 اام العلُ بٛأل رَ الكسأل . Presentationsوالعروض البقدًُّ 

 ٓدددٚم البىعًدددُ الىلألًٓدددُ إعدددىرَ    ,  إىلدددع اٟلرذو"دددٌ للمربدددب ا لعدددل   دددب أدددأل ٦ًّددد  ألثأللف٤ددد

Corruption Prevention video clips   ويٚقددٜ ال آددر  د  دد ه    .الدديت يبًحمددأل إىلددع ل آريددن

 اؿمٚم لد مت ظًأل بمأل بٮريقُ  أليُ ٗ اٙقذافًُ واؾألابًُ أن قًه الصرل وإؽمىد.

 تندبين السًألسدُ اٟعٚأًدُ     ,ا ٗ إطألر السعٌ ٟشرا  إىاطنٌ العأل يٌ ٗ أرألفحُ الكسأل ألرابع٤

ن إدىاطنٌ أدن   ُرٴد  ؛للمربب ٗ  قد  واممأل علِ تقديب خدأألم إلرذو"ًُ سدملُ اٙسدبخدام  

     ُ إٍ  ود خصدًبمب أدن البعدرض     ,اٟبٚغ عن ولألٓع فسأل  عدد أىالدع البىاظدل اٙابمدألعٌ إخبلكد

ن إىلع ٗ   ا اٟطألر ؿملُ إعٚأًُ ترفع شعألرا أىاطن شريمل يعدين  أدُ   ويرو٦ .ٕسألْلُ القأل"ى"ًُا

 .A Clean People .. A Clean Nationشريكُ 

file:///G:/Ù�Ø³ØªÙ�Ø¯Ø¹/Ø´Ø±Ù�Ø§Øª%20Ù�Ù�Ø¤Ø³Ø³Ø§Øª%20Ù�Ù�Ø²Ø§Ø±Ø§Øª/Ø§Ù�Ù�Ù�Ø¦Ø©%20Ø§Ù�Ù�Ø·Ù�Ù�Ø©%20Ù�Ù�Ù�Ø§Ù�ØØ©%20Ø§Ù�Ù�Ø³Ø§Ø¯/Ø§Ù�Ø¥Ø³ØªØ±Ø§ØªÙ�Ø¬Ù�Ø©%20Ø§Ù�Ø¥Ø¹Ù�Ø§Ù�Ù�Ø©%20Ù�Ù�Ù�Ù�Ø¦Ø©%20Ø§Ù�Ù�Ø·Ù�Ù�Ø©%20Ù�Ù�Ù�Ø§Ù�ØØ©%20Ø§Ù�Ù�Ø³Ø§Ø¯.doc%23_ftn1
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 MACC  Malaysian Anti-Corruptionوػربدددُ اللجندددُ إأللً يدددُ ٕرألفحدددُ الكسدددأل       .4

Commission  

٫ًا أبأخر٤أرك ٤  د أأللً يأل ؼبل٪أع  ُ   ا "سب إرتبدُ رلدب    قًده ؼبدل٦   ؛أل علِ أقًدألس الصدكألفًُ الدولًد

ُ    ؛ لرددنألعأل٫ًٕدد  82و و ددى أددأل  فددع الصددبرُ    ؛ػرببمددأل ٗ أرألفحددُ الكسددأل  ػربددُ تسددبحع الدراسدد

العربًددُ لبع يدد  الصددكألفًُ وأرألفحددُ الكسددأل  إٍ  عددىَ  عؽددألٓمأل لٚسددبكأل َ أددن البجربددُ إأللً يددُ ٗ    

  أن ؼرورَ "  خ  العلدب بألٕبدأل رَ   33وبند رلب  3/4232 د علًن القرارو ى أأل  كٴ, اابمألعمأل الفأل"ٌ

 كسأل  ٗ بلداد أنٛمدُ إدُ٘ر اٟسدٚأٌ,   اـألظُ ببنمًُ لدرام اؾمألم إعنًُ َرألفحُ ال إأللً يُ

والبعبر عن ر بُ  عؽدألْ الصدبرُ بدإطٚم البعدألود أدع  كأل ًّدُ أرألفحدُ الكسدأل  إأللً يدُ إعنًدُ           

ببنكً    ه إبأل رَ, بأللبعألود أدع بر"دألأ  اٛأدب إبحددَ اِٟدألٌٓ, وتىاًدن وقددَ الددعب اٟللًمًدُ إٍ          

العربًُ؛ لٚسبكأل َ أن اـدأألم البدريبًُ إممُ اليت تقدد٦أمأل  العمل أن  ال أسأل"دَ  عؽألْ الصبرُ 

   ه إبأل رَ".

لبحدل قدل    ؛;422"صٔت اللجنُ إأللً يُ ٕرألفحُ الكسأل  َىافقُ أن الدٕدألد إدأللً ٍ عدألم    ولد ٰ 

, الد ٍ يعدى  تدألري  إ"صدألٓمأل     Anti- Corruption Agency (ACA)الىكأللُ إأللً يدُ ٕرألفحدُ الكسدأل    

, و ى أأل يعين  "نأل إ اْ ػربُ ثريُ ٗ أرألفحُ الكسأل  ُبد عد أأل يقدرل أدن  ربعدُ    95;3العألم  إٍ

ُ إٍ اوٗ إطددألر السددعٌ  .عقددى  فًمددأل يبعددل بأللصددأد   اوؼديددد٤ ,لىلددىين علددِ   ددب أٚأدد   دد ه البجربدد

 ألٓ  البأللًُا فؽِ اٙطٚع علِ إعٮًألم إبألقُ قىل البجربُ إأللً يُ إٍ اـرون بأللنب ؛اٟعٚأٌ

 ٙٲا يبدو واؼح٤ أل  د السًألسُ اٟعٚأًُ للجنُ إأللً يُ ٕرألفحُ الكسدأل  إِدأل تقدىم ٗ إقدألم اٛول      و

و ى أأل يبؽ  اببداْ أن خٚل إقىلُ الرًٓسُ  ؛مب علِ أرألفحُ الكسأل علِ إشرا  إىاطنٌ وقف٦

ر إأللً يٌ بأد أصدألركبمب ٗ  ال ٍ ي كٴ ,اليت يبؽمنمأل البأل"ر الرًٓس للمىلع اٟلرذو"ٌ للجنُ

 You Can Make aأرألفحدُ الكسدأل   دٌ الؽدألأن اؿقًقدٌ الد ٍ أدن شدأ"ن  د وددث الكدرم           

Difference.. Fight Corruption .م وًٚكبدألد والسأل سدُ والسدألبعُ     فقدد ؼدد٦   ,الد  إٍ إؼألفُ و 

 أن  ظل سبع وٚألٓمل  وكل للجنُ تنكً  أل للحديه قىلا

 To educate the public against corruptionأل ر بخلًألم أرألفحُ الكسأل  تفقًمل اؾم -

 To enlist and foster public ٕرألفحدُ الكسدأل    هالعمل علِ كسب الددعب الصدعي وتع يد     -

support against corruption 

ٚٲ ي٢ ألولبحىيددل  دد ه الىٚددألٓمل إٍ بددراأ  عملًددُ  "صددأم اللجنددُ لسددم٤ عددٌ بددأللبفقًمل اجملبم ِعنددأسددبق

Community Education Division      اٛلسدألم الرًٓسدُ    ألل أع٤د صدرٴ أل طخدر ت٢ أدن بدٌ ثٚثدُ عصدر لسدم٤

 للجنُ.

 ٤ً ٚٲ ألا يٚقٜ  د مثُ ا بمألأ٤ألثأل" ُ  ألحى  ؛أل  ولبن اللجنُ بؽرورَ تىًٚمل كبلمل وسألٓل اٟعدٚم إبألقد

ل يأل َ الىعٌ اؾمأل رٍ ٕرألفحُ الكسأل , و ى أأل ا"عرس بصرل أبألشر ٗ اسدذاتًجًُ تع يد    
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دم خٚشأل علِ ؼدرورَ بندألْ   إا  كٴ ؛اليت تببنأل أل اللجنُ Fortification Strategyأرألفحُ الكسأل  

ِ مب علد وقدف٦  ,بمدين رفع أسبىّ وعٌ اؾمأل ر َخألطر الكسأل  ؛ؼأللكألم لىيُ أع وسألٓل اٟعٚم

 أقألوأبن.

 ٚٲ َبد  الصكألفًُ ال ٍ تنأل ٍ بن ,ا ٗ قألولُ ٙخببألر أسبىّ أعدالًبمألألثأللف٤ اللجنُ ظم٦مت  ؛وعم

يقدًس اػأل دألم اؾممدىر مدى أدأل إاا كدأل"ىا يصدعرود         ,علِ أىلعمأل اٟلرذو"ٌ للر ٍ ألاسبٮٚع٤

أرألفحُ الكسأل   م ٙ. ولدد عمددم   ع بألؿريُ واٙسبقٚلًُ ٗ   اْ أممبمأل ٗ بأد اللجنُ ااتمأل تبمب٦

و ى أأل يعدد   ؛اللجنُ إٍ "صر "بألٓ    ا اٙسبٮٚع بصرل فىرٍ وأسبمر علِ أىلعمأل اٟلرذو"ٌ

 بل اللجنُ.وتقًًب اٛ اْ ال اتٌ أن ل٧ ,قألولُ األ َ لبٮبًع أعألير الصكألفًُ وإعدالًُ

 اجملبمددددع إددددد"ٌ ٗ أممبمددددأل  ا ٗ كًكًددددُ إشددددرا   عؽددددأل أل رآددددد٤م اللجنددددُ ِىاا٤ددددقددددد٦ا ت٢ألرابع٤دددد ْ

للقؽددددألْ علددددِ الكسددددأل  ٗ أأللً يدددددأل, أددددن خددددٚل تعددددمًب أىلدددددع إلرذو"ددددٌ تكددددألعلٌ شدددددديد         

 ,وإدددُ٘رام ,واٛخبدددألر ,اٙقذافًدددُ يدددبب ؼديفدددن د علدددِ أددددار السدددألعُ د برألفدددُ إسدددبجدام           

والكعأللًددددألم اام العددددلُ َرألفحددددُ الكسددددأل . كمددددأل     ,والبقددددألرير السددددنىيُ  ,ولىاعددددد البًأل"ددددألم 

بددددً  إىلددددع ٕرتأل يددددن إأرأل"ًددددُ اٟبددددٚغ عددددن ولددددألٓع فسددددأل  عددددد أىالددددع البىاظددددل اٙابمددددألعٌ    ي

لدددددخىل ٗ أنأللصددددألم ْألعًددددُ أددددع ؼددددًىين  دددد ه إىالددددع  إٍ ااٟلرذو"ددددٌ إخبلكددددُ, إؼددددألفُ 

٤ً ألواعل أأللً يأل فبمع٤ ,قىل سبل أرألفحُ الكسأل   أل أن كألفُ  شرألل الكسأل .خألل

 ل يددأل َ وعددٌ  ؛ىٚ بددألٕرىد اٟعٚأددٌ وتىًٚكددن علددِ النحددى اٛأفددل ا إؼددألفُ ٙ بمألأمددأل إلحددألخألأس٤دد

ٚٲ بألؾأل"دب العلمدٌ اٛكدأل ٌّ      ٚمرم اللجندُ ا بمألأ٤د   ؛اؾمأل ر بؽرورَ أرألفحُ الكسأل  أل ٖدألث

ويسبعرض الٮرم  ,أن خٚل قرظمأل علِ عقد أُ٘ر علمٌ سنىٍ ينأللض ٚأل رَ الكسأل  ,إمنم 

عدت اللجندُ "ىافد  إلرذو"ًدُ أسدبقلُ علدِ       فقدد خع٦  ,الد  إٍ  إؼدألفُ والعلمًُ اؿديفُ ٕقألوأبن. 

ن أن شأ"مأل  يأل َ الدىعٌ العلمدٌ للجمدأل ر, أنمدأل علدِ سدبًل إفدألل أدأل ّرٴد          ؛أىلعمأل اٟلرذو"ٌ

     ُ وإقدألٙم العلمًدُ إبخععدُ     ,اؾمأل ر أن اٙطدٚع علدِ اٛورام البحفًدُ, وإراادع اٛكأل ًّد

Selected Article   واٟقعددألْام اام العددلُ بددألٕىلىفٌ علددِ لؽددأليأل فسددأل ,Arrest Statistics ,

و ر ددأل أددن النىافدد  اٟلرذو"ًددُ الدديت تعددألجل   ,  Court Caseوالقؽددأليأل إنٛددىرَ  أددألم ارددألكب  

 ٚأل رَ الكسأل  أن أنٛىر علمٌ  كأل ٌّ.

  اػربُ الصبرُ العربًُ لبع ي  الن ا ُ وأرألفحُ الكسأل  .5

لعربًددُ لبع يدد  الن ا ددُ وأرألفحددُ الكسددأل  أ٘سسددُ عربًددُ تأسسددت ٗ عم١ددألد عددألم    الصددبرُ ا عددد٦ت٢

َرألفحددُ الكسددأل  أددن   ِعنددل الصددبرُ ٗ اٛسددألس أددن أ٘سسددألم رزًددُ عربًددُ ت٢   . وتبصددرٴ:422

 ,كأعؽألْ اجملبمع إد"ٌ ,بع  اؾمألم اٛخرّ  ر اؿرىأًُإٍ إؼألفُ  ,كبلمل الدول العربًُ
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والقٮدددألع اـدددألػ. والغدددرض العدددألم للصدددبرُ كمدددأل ور  ٗ إدددأل َ الفأل"ًدددُ أدددن وثًقبمدددأل     ,والدٕدددأل"ًٌ

 االبأسًسًُ والغرض العألم   ى

ٌ    ,"إسأل مُ ٗ تع ي  الن ا ُ وأرألفحُ الكسأل  ٗ إنٮقُ العربًُ ألبقدِ إللًمدٌ    أدن خدٚل تدأأ

والبجدألرل فًمدأل بًنمدأل, ويد٘أ٦ن       آب للجمألم الرزًُ العربًُ إعنًدُ, يبدً  تبدأل ل إعرفدُ, واـددام,     

إطألر٤ا اسذاتًج٫ًأل لدعب اؾمى  الىطنًُ اشأل فدُ إٍ تٮبًدع إىاثًدع واٙتكأللًدألم العربًدُ والدولًدُ اام       

 العلُ".

وٗ إطألر القراَْ إىؼىعًُ لربألل إراعًُ اـألػ بأللصبرُ و"ٛدألم الن ا دُ العربدٌ ٗ أىاامدُ     

 ؛ٗ الصدبرُ  نؼىْ البحرٍ عدن طبًعدُ العمدل اٟعٚأدٌ واػأل ألتد     الكسأل   ووثًقبمأل البأسًسًُ, وٗ 

  أرن اـرون بألٕٚقٛألم البأللًُا

  ٗ ٙٲا  لبددُ اؾىا"ددب البنٛريددُ وإًددل إٍ اـددىض  "أددأل ينبغددٌ" علددِ كراددألم العمددل اٟعٚأددٌ     و

 ُ واسددبعراض اـدددام إًدا"ًددُ ٗ القؽددألْ علددِ الكسددأل    ,للصددبرُ علددِ قسددألل اؾىا"ددب العملًدد

ٙٲ كألألددُ تدددور قددىلا  ,وقألظددرتن ٗ  رض الىالددع. وأددن لبًددل الدد  لددد علددِ سددبًل إفددألل فعددى

" ٙ ظددىم يعلددى فددىم ظددىم إددىاطن",   ووؼددرورَ البعدددٍ لددن",   ,"الكسددأل  بددٌ البعريددمل والىالددع  

"الكدددألعلىد واٝلًدددألم الدولًدددُ للن ا دددُ",     و"اسدددذاتًجًألم أرألفحدددُ الكسدددأل  ..إطدددألر ؼلًلدددٌ",     و

و ر ددأل أددن اٛأفلددُ الدالددُ علددِ أًددل كبددألل      ,لىًٚكددُ العألأددُ ٗ أىاامددُ الكسددأل "  " خٚلًددألم او

 وإد مل ىل الربألل بأللٮبع أن اسبعراض بع  اـدام الىالعًُ. ,إراعًُ للبنٛر

 ٤ً ٌ        ا إّأل"٤د ألثأل"  فدر    ,أل بأ مًدُ اٟعدٚم و وره إدأأىل ٗ أرألفحدُ أٛدأل ر الكسدأل  ٗ العدألمل العربد

ٚٲ بعندىاد   ٚٲ أسدبق و ور اٟعدٚم ٗ تع يد     ,"اؿدع ٗ الىظدىل إٍ إعلىأدألم   ا كبألل إراعًُ فع

وقع إىاطن العربٌ ٗ الىظىل إٍ إعلىأدألم   ,يدور قىل لأل"ىد قريُ تدفع إعلىأألم ,الصكألفًُ"

تع يدد  الصددكألفًُ  ينددأللض إقددألل  ور وسددألٓل اٟعددٚم ٗ ,الدد إٍ إؼددألفُ ووتبأل شددأل عريددُ كألألددُ. 

وتدددريبمب  ,ببٮددىير أمددألرام القددألٓمٌ بألٙتعددألل -أل للرألتددبوفقٲدد -وأرألفحددُ الكسددأل , وتبددد  

٫ً ألعلِ كًكًُ أرألفحُ الكسأل  إعٚأ٫ً اعبمأل    وام إعٚأًُ لقًألس أ٘شدرام  إٍ أل, إؼألفُ وأمن

ٚٲ عدن إادراْ  راسدألم ؼلًلًدُ واسدبٮٚعألم الدر          ,الكسأل  بمددين   ؛ ٍكألٕراظدد اٟعٚأًدُ, فؽد

فقدد ور  ٗ إًفدألم    ,الد  إٍ . إؼدألفُ  هتىعًُ إدىاطن العربدٌ بأشدرألل الكسدأل  إخبلكدُ وأٛدأل ر      

أأل يصدر إٍ   مًدُ  ور وسدألٓل اٟعدٚم ٗ      ,ا اٛ داين اٙسذاتًجًُ 5البأسًسٌ للصبرُ وإأل َ 

٦ًددُ وأنبجددُ   أددن خددٚل "تٮددىير ركددألٓ   ,أرألفحددُ الكسددأل  أددع  ًٔددألم أبًنددُ وفع٦أللددُ لصددراكُ فعل

 ٌ  ُاٛ"ٛمددُ القأل"ى"ًدد َددأل ينسددجب أددع    ؛والدٕددأل"ًٌ ,والقٮددألع اـددألػ  ,واٟعددٚم ,اجملبمددع إددد"

 .الداخلًُ للدول العربًُ"
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 ا بددأللر ب أددن   مًددُ اٟشددألرَ إٍ  ور وسددألٓل اٟعددٚم ٗ تع يدد  الصددكألفًُ ٗ كبددألل إراعًددُ   ألثأللف٤دد

 ٌ ذاددب إٍ بددراأ  عمددل ققًقًددُ ٗ  رض  الدد  مل ي٢ لرددن ؛اـددألػ بأللصددبرُ وأًفأللمددأل البأسًسدد

قدددا قبددِ اٝد و اٛول ٗ الىالدع فًمددأل ظدددر عددن الصددبرُ أددن لدرارام خددٚل اابمألعًمددأل اللدد ين ع٢  

و ددى أددأل ي٘كددد  د مثددُ فجددىَ بددٌ اٛطددر      ؛ 4232, والفددأل"ٌ ٗ ظددنعألْ عددألم  ;422الربددألٙ عددألم  

  رض الىالع. علِىاامُ الكسأل  وأأل تبخ ه أن إاراْام تنكً يُ ٕ ,النٛريُ اليت تببنأل أل الصبرُ

 ألرابع٤     ٌ  ,ا مثُ فجىَ  خرّ  ٚمرتمأل القراَْ البحلًلًُ للمًفدألم البأسًسدٌ للصدبرُ وكبألبمدأل إراعد

وإشدرا  اؾمدأل ر ٗ    ,ؼرورَ البىاظل أع أ٘سسألم اجملبمع إد"ٌإٍ تبعلع بألٟشألرَ إبرررَ 

ن ٝلًألم واؼحُ إعألمل ُرٴد  ال  مل يعألقبن تىًٚمل عملٌلرن  ؛الرصمل عن أٛأل ر الكسأل 

 اؾمأل ر أن القًألم ب ل  ٗ  رض الىالع.

 ألخألأس٤دد  ُ وبددٌ طلًددألم  ,ا لددد تعدد و  دد ه الكجددىَ بددٌ أددأل تببنددأله الصددبرُ أددن  طروقددألم ورّٗ "ٛريدد

ل بمد ا  بىظكمأل  ول أ٘سسُ رزًُ عربًُ تبصدرٴ  ؛إٍ  ىيُ إنٛمُ ااتمأل ؛تٮبًقمأل ٗ  رض الىالع

 إشدرألٙم فر   علِ أسبىّ العألمل العربٌ, و ٌ لؽًُ بأللغُ اؿسألسًُ ت٢د اؿجب ٕرألفحُ الكسأل

 وقدو  البعألود إبأل  ٗ   ا العد . ,وؼىاب٘ ,ولىاعد ,اام ظلُ بأللسًأل َ الىطنًُ لرل  ولُ

 Transparency International (TI)ػربُ أنٛمُ الصكألفًُ الدولًُ ٗ أرألفحُ الكسأل   .6

 ,أنٛمُ الصدكألفًُ الدولًدُ أدن  كدد إنٛمدألم الدولًدُ العألألدُ ٗ فدألل أرألفحدُ الكسدأل            تعد٪

ل إنٛمددُ ٗ اٛسددألس أددن  ًٔددألم اجملبمددع إددد"ٌ   العددألمل. وتبصددرٴ ّوتع يدد  لددًب الن ا ددُ علددِ أسددبى 

ٛ    322وع أىالعمأل اؾغرافًُ فًمأل ي يد عن تبى ٦ ن,وأ٘سسألت مدُ   ولُ أن  ول العألمل. ولدد  "صدأم إن

أدن خدٚل  يدأل َ الدىعٌ العدألٌٕ       ,أدن الكسدأل    عألمل خدأللٶ  إٍ إهأل  ِبرٗيُ طمىقُ تسع 5;;3ٗ عألم 

أن قأللُ الٚأبألَٙ والبسألأ  السألٓدَ مى أٛأل ر الكسأل  ٗ الرفر أن  ول  َخألطر الكسأل , واؿد٦

القؽددألْ علددِ   أددن شددأ"مأل ؛تدددعى إنٛمددُ كدد ل  إٍ تددبين ٖألرسددألم عملًددُ لألبلددُ للبٮبًددع   والعددألمل. 

اـرون ببع  إٚقٛألم العألأدُ   الكسأل . وتبً  القراَْ البحلًلًُ إبأ"ًُ لٜ بًألم إبألقُ قىل إنٛمُ

و  واتمأل اٟعٚأًُ, و دى أدأل "عدرض     ,وتىامألتمأل ,وسًألسألتمأل العألأُ ,اام العلُ بٮبًعُ عمل إنٛمُ

 لن ٗ النقألٙ البأللًُا

    ٙٲا ا"عرسددت  ىيددُ إنٛمددُ بعددبغب لددًس فقدد٘ أددن خددٚل طبًعددُ      ,مأل العألًٕددُ بصددرل واؼدد    و

ولرددن  ؛واـدددام العريؽددُ الدديت تٮرقمددأل للقؽددألْ علددِ الكسددأل  ,والرٗيددُ إبمألسددرُ ,إؽددمىد

ُ    و .أل أددن خددٚل طرآددع تقددديب والصددرل     يؽ٤دد  , دد ه الرٗيددُ واـدددام ٗ لىالددب تكألعلًددُ وأرًٓدد

٫ً ,وأسمىعُ أل  د كراألم بم ا الصرل وإؽمىد وأقروَْ  شديدَ الدلُ واٙقذافًُ. ويبؽ  ال

 ًٔددُ بىظدكمأل  َدأل يبكددع وطبًعدُ إنٛمددُ    ؛لدد تدىافرم شددأل خددام عريؽددُ أدن كبلددمل  ول العدألمل     

  ولًُ.

 ٤ًدد  ,ا ّرددن القددىل بددأد   لددب إخراددألم الدديت تٮرقمددأل إنٛمددُ كراددألم عملًددُ ٗ اٛسددألس    ألثأل"

بدل إنٛمدُ بٮدر     ا أدن ل٧ أل أب ايدد٤ ولًست كراألم فلسكًُ  و تنٛريُ, ويعين الد   د مثدُ ا بمألأ٤د   
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 ود اـدىض ٗ   ,واسبعراض اـدام العملًُ ٕرألفحُ الكسأل  ٗ  رض الىالدع  ,اؿلىل والبدآل

واد وره البألرىًدُ. وٖدأل ي٘كدد ظدحُ       ,و سدبألبن  ,"ٛريُ وفلسكًُ قىل أأل ًُ الكسأل  إشرألٙم

ُ      ا القىل إقىلُ الرًٓسُ للمنٛمُ اليت ؼه٦  يقؽدىد بمدأل    ,اؾمأل ر علدِ القًدألم بأفعدألل إهألبًد

 .Corruption Ruins Lives. Take Action"علِ  شرألل الكسأل  إخبلكُ بىظكمأل تددأر اؿًدألَ   

Fight Back" 

 اؾمدأل ر   /الندألس /ا تبنِ السًألسدُ اٟعٚأًدُ للمنٛمدُ علدِ عقًددَ راسدخُ تد٘أن بدأد اجملبمدع         ألثأللف٤

     ُ  .الىسدًلُ والغأليدُ ٗ طد   شدري  يعدد٦   .شري  ققًقٌ وفألعدل ٗ البعددٍ للكسدأل  بأشدرأللن إخبلكد

عدد   هأدن خٚشدأل إنٛمدُ لرألفدُ  شدرألل الكسدأل  وأٛدأل ر        ّفمب أدن امدُ, الىسدًلُ الديت تبعدد     

ّ    -و دب   .اؾمى  إنٛمُ اليت تدعى ب إٍ القًألم بمأل ُ  -أدن امدُ  خدر إا تسدعِ إنٛمدُ    ؛الغأليد

 أن الكسأل . عألمل خأللٶ إٍ إهأل  

 ؛وأرألفحدُ ٚدأل رَ الكسدأل     ,ا فًمأل لن اتعألل بأللعٚلُ الىطًدَ بٌ وسدألٓل اٟعدٚم واجملبمدع   ألرابع٤ 

 .4237اددألْ اؾممددىر ٗ أقدأددُ العنألظددر السددبُ الدديت تؽددمنبمأل اسددذاتًجًُ إنٛمددُ قبددِ عددألم         

 وأددن ثددب٦  ؛سددبٮألعبمب القؽددألْ علددِ أٛددأل ر الكسددأل "   أل للمنٛمددُ " ددب فقدد٘ أددن بأل  فألؾمددأل ر وفقٲدد 

ٗ "اٙنراٙ بصرل واسع أدع اؾمدأل ر أدن     -أل لرٗيُ إنٛمُوفقٲ -ل فأللبحدٍ اؿقًقٌ يبمف٦

 لبمرًنمب أن القؽألْ علِ الكسأل  عد اؽألا خٮىام عملًُ فألعلُ". ؛كبلمل  ول العألمل

  ا ٗ إطدألر ؼىيدل اٙعبقدأل  بأ مًدُ اؾمددأل ر إٍ     ألخألأس٤د  ٌ عمددم إنٛمدُ إٍ إشددرا     ,والدع عملد

أددن خددٚل إسددمألأمب أبألشددرَ ٗ الرصددمل عددن     ,اؾمددأل ر أددن كبلددمل  ول العددألمل ٗ فعأللًألتمددأل   

    ٌ وأدن خدٚل كبلدمل شدبرألم البىاظدل       ,أٛأل ر الكسأل  وإرسألشأل عدد أىلدع إنٛمدُ اٟلرذو"د

 ٌ  Facebook ,Twitter ,Google+ ,Stay Informed ,RSSوأنمددأل  ,اٙابمددألعٌ اٟلرذو"دد

Feed ,Blog ,Linked In ,Yahoo Plus ,You Tube. 

 اؾمأل ر علِ البعددٍ لرألفدُ    أل كبلكُ ّرن أن خٚشأل قه٦ا ترّ إنٛمُ  د مثُ طرلٲألسأل س٤

 Virtualأٛدأل ر الكسدأل , لدًس فقد٘ أدن خدٚل أصدألركبمب ٗ الىالدع اٙفذاؼدٌ اٟلرذو"دٌ           

Reality,  ٌولردن   ؛مل عن الكسأل  عد أىلع إنٛمُ اٟلرذو"ٌلرصإٍ اعد أسأل مألم تكؽ

ُنحمددأل  , Integrity Awardsِ ظددألٓ َ الن ا ددُ سددم٦أل أددن خددٚل ؽعددًغ اددألٓ َ سددنىيُ وت٢  يؽ٤دد

 ٌ ُ    ,إنٛمدددُ للعدددحكً  ,ٖدددن  سدددممت امدددى  ب  ,و"صدددٮألْ اجملبمدددع إدددد"ٌ وأنٛمألتدددن إخبلكددد

ٗ قألظرَ الكسأل  والقؽألْ علًن,  Real Worldوشجألعبمب النأل رَ ٗ  رض الىالع  ,وتؽحًألتمب

 .4222ولد بد م إنٛمُ ٗ أن    ه اؾألٓ َ ٗ عألم 
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   ايٛزق١ ايس٥ٝط١: د. محٝد املصزٚع 

   عبداهلل الؽىوٌالبعقًب اٛولا .  

 البعقًب الفأل"ٌا  . عبدالسٚم الىايل 

ُ    ًٓددد. عددرض    العلمًددُ الركددألْام لبجنددًس البنًٛمًددُ إدد روع ورلددُ عمددل بعنددىادا الٚٓحدد

       السعى يُ, واألْ "عمأل كمأل يلٌا العربًُ بألٕملرُ العربًُ

 إعددأليرو َىا  ددأل البنًٛمًددُ الٚٓحددُ ٟعدددا   ولددٌ تعددىر وؼددعإٍ  الىرلددُ  دد ه تمدددينا ُمًددد

 ؾمًددع العلًددأل الصددمأل ام ٓلددُ أددن العربًددُ الركددألْام وػنددًس بألسددبقٮألل , اـألظددُ والصددروٙ

 البنمىيددُ خٮٮمددأل لبع يدد  السددعى يُ العربًددُ إملرددُ ؼبألامددأل الدديت النددأل رَو النىعًددُ البخععددألم

, وإبخععٌ العلمألْ  د ش  ٙ. وظنألعًألٲ علمًألٲ إبٮىرَ الدول ؼمن أن لبعب , والعلمٌ وارتقألٓمأل

 وأراك  اؾألأعألم ٗ والبحفًُ العلمًُ البىامألم لًأل َ ٗ قًىيُ   وار أن شب ٕأل بفمن تقدر ٙ ثروام

, إبنىعدددُ العدددنألعًُو اٙلبعدددأل يُ القٮألعدددألم لًدددأل َ ٗ  اؾى ريدددُ   مًدددبمب األ"دددب إٍ, البحدددىث

ِ  الدول  د لد ل ل , والقأل أُ اؿأللًُ لٜاًألل إشألم وأعأل ر رأى اٲ  يؽألٲ ولرى"مب  تبمألفدت  العٛمد

ُ    هعلِ  ُ  الركدألْام  أدن  بألعببألر دأل  إمدألارَ  العقدىل  أدن  النخبد  اركد ام  ًْدع  شدأل  وتقددم , العلمًد

 .الىطن ٗ البنمًُ قركُ وـدأُ العلمًُ إأرأل"ألتمأل أن لٚسبكأل َ وػنًسمأل ٙسبقٮألبمأل الٚ أُ

 ثراه اهلل طًب عبدالع ي  إل  عمد وأن , ُالسعى ي العربًُ إملرُ ٗ والقأل َ إلى    ر  لقد

 أعأللٌ  شمر ب ولعل ,و بلىأألسًٌ و طبألْ أسبصألرين عملىا قًه ,العربًُ الركألْام ػنًس   مًُ

 ولددد, ع تمددأل لرفددع قًألتمددأل و فنددت إملرددُ خدددأت الدديت الركددألْام أددن والعديددد, اؾددألرو ٍ السدكر 

ُ  الركألْام لبجنًس لرار طخر كألد  ,  دد :364و  عدألم  ثدراه  اهلل طًدب  عبدداهلل  إلد   عمدد  ٗ العربًد

 إعمىل الؽىاب٘ وفع العربًُ الركألْام أن عد  لبجنًس, ألرًألٲ أرسىأألٲ ولًس لراراٲ  ظدر قًه

 .الكذَ تل  ٗ بمأل

ُ  اؾنسدًُ  "ٛدألم  ٗ أأل ور  أع تبقألطع ٙ  نأل إقذقُ البجنًس ٙٓحُ  دإٍ  اٟشألرَ ػدر  العربًد

ُ    دداين  إد قًده   دد, 3596 ظدكر  44 وتدألري   ,:/826/42: بدرلب  العأل ر السعى يُ  قدل  الٚٓحد

ُ  الركدألْام  اٛول بألٕقدألم  تسدبمدين  اٙ بمألم  عردب   ر دب  عدن  لبمًد  ب  عىآلدمب  أدع  إمًد َ  العلمًد

 أ٘ ٚتمب.

 االعلمًُ الركألْام تعريمل

 أددن إألاسددبر  و الدددكبىراه  راددُعلددِ  واؿألظددٚم اؿألظددلىد العلمًددُ بأللركددألْام يقعددد

 الركددألْام العلمًددُ تعريددمل ٗ إنعدىػ علًمددأل  البخععددألم ٗ اٟسددٚأًُ  و العربًددُ الدددول أدىاطين 
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 والعلىم,ال ريددُ الٮأللددُ, النددأل"ى تقنًددُ, الكؽددألْ علددىم, اؿألسددب, العددًدلُ, اشندسددُ, الٮددبا وو ددٌ

 وأعنكُ. بمأل أعذين األأعألم أن شمأل تمب ترىد  د , واٛخرّ

 أعألير عن عبألرَ فعلًألٲ و ٌ ,تكعًلًُ فقرام أنمأل يبكرع  سألسًُ أىا   ربع أن الٚٓحُ وتبرىد

 وفقألٲ  راألم أعًألر لرل وؼع ولد ,السعى يُ للجنسًُ اسبحقأللن  راُ وؼديد علمًألٲ إبقدم لبقىيب

ُ  أدن  ٙيبجد    اد ْ  بدأللبعريمل  إىؼدحُ  العلمًُ البخععألم و د كمأل ٛ مًبن. ُ  وأدىا   الٚٓحد  الٚٓحد

 ا كألٝتٌ

 َ اؿأللًددُ, اؿأللددُ الربددألعٌ, اؾنسددًُ والعنددىاد, اٙسددب, الصخعددًُ البًأل"ددألم وتصددمل ااٛوٍ إددأل 

 اؿأللٌ. اٙابمألعًُ, العنىاد

  َ ا العلمًُ إ٘ ٚم وتصملا  الفأل"ًُ إأل 

    و أألاسبر     و  كبىراها الدراُ العلمًُ _   الكقرَا -

    و أسألعد   ,   و أصألر   سبألا ,   و سبألاا العلمًُ إرتبُ -

 ............................................ا اؾألأعُ اسب _ل الكقرَا  -

 ....................................................... الدولُا _ن الكقرَا  -

  الصمأل ام ظىرَ _   الكقرَا -

 َ البحفًُ وإصألريع إُ٘رام, الدورام اللغألم, وتصمل  إثرآًُو االفأللفُ إأل , 

     و  خرّ ,      ا و اٛسألسًُ اللغُ -   االكقرَ -

 االدورام-ل ا الكقرَ -

 ا إُ٘رام -ن االكقرَ -

 االبحفًُ إصألريع -  ا الكقرَ -

  َ وال  نًُ العحًُ اؿأللُ, العمر وتصملا الرابعُ إأل . 

 ا العمر -  ا الكقرَ -

  طي تقرير تىفراووال  نًُ العحًُ اؿأللُ -ل  االكقرَ -

 اعلِ النحى اٝتٌ , فقرام +أعًألرو  إعأليرعلِ  الدراألم تقسًب يرىد  د و"قذ 

  راُ  72-ظكراو  الفأل"ًُ إأل َ -

 .  راُ  52-ظكرا و  الفأللفُ إأل َ -

 .  راُ  42-ظكراو الرابعُ إأل َ -

 .  راُ 322 ا اجملمىع -

 اٙابًأل ا شروٙ

 . %97  كفر أنعلِ  اؿعىل -3
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 . السعى يُ العربًُ إملرُ  اخل العمل -4

 .  "ٛمبمأل واقذام السعى يُ العربًُ للمملرُ والىْٙ اٙ"بمألْ -5

 . اٛأنًُ إىافقُعلِ  اؿعىل -6

 ا  إصرفُ اؾمُ

ُ  و ارَ وأدن , الداخلًُ و ارَ إشراين ؼت ٔألسًُ ؾنُ تصرل ُ  واٛقدىال  والبعلدًب  الذبًد  ,إد"ًد

  و البخعددغ عسددب بأللٚٓحددُ إعبمدددَ والصددروٙ إددىا  ًْددع ببٮبًددع إبعددلُ اٟاددراْام لبحديددد

 .واقدَ سنُ عن ٙ تبجألو   أنًُ فذَ خٚل إبقدأٌ بٮلبألم والبت, العٚلُ

 وك ل  , خرٍ فقرام  و أىا  ٟؼألفُ لألبل  عٚه لٚٓحُ اٛولٌ البعىر  د القىل ّرن و خراٲ

 الدراألم. تى يع أعألؾُ إأرأل"ًُ

 ٞايتعكٝب األٍٚ: أ. عبداهلل ايكٛعت 

ُ  قىل الٚٓحُ إ روع ًٓد. الؽىوٌ علِ ورلُ   عبداهلل.   عقب  الركدألْام  لبجندًس  البنًٛمًد

 وػنددًس عمىأددن ٗ السددعى يُ, قًدده  شددألر بدايددُ إٍ  د البجنددًس العربًددُ بألٕملرددُ العربًددُ العلمًددُ

 السببٌ العألمل   ا أن ا ْ ومن العربٌ عألٕنأل ٗ أألىين  ر اـعىػ وان علِ الركألْام

 .البجنًس لفقألفُ "كبقد  "نأل ااٛول -

 .لىآحن وظعىبُ البرولراطًُ االفأل"ٌ -

ُ  ينٛدر  أدن   ندأل   أأل  ال ِ  للجنسدً ِ  تى دب  ٙ أقددس  قدع   "مدأل  علد   و "دأل رَ  قدألٙم  ٗ إٙ وٙ تعٮد

ٍ   "مأل  و علًمأل اؿعىل   لًُ ٙ تعين إمنًُ الركألَْ و د اسبفنألًُٓ ِ  ٕ آبدن  تد٘   .العمدل  فدرػ  علد

ٚٲ لًست فألؾنسًُ ظحً   ر و  ا   در  والعرس إلًمأل ت٘ ٍ لد لرنمأل الىطنًُ علِ أقًألسألٲ  و  لً

 .ظحً 

ُ  واام "كسدمأل  أدن  الىاثقُ اجملبمعألم  يسدألعد أل  عمدن  تبحده  بدل  الد   ؽدض  ٙ السدرأل"ًُ  الرفألفد

 ِ  وإنألفسددُ اٙسددبقرار ينصدد  بلددد ٍٛ اؿقًقًددُ الفدروَ   ددٌ العلمًددُ فأللركدألْام  والنمددىض البنمًددُ علد

ِ  إدبين  البجنًس فسًألسُ الصألأل َكمىأمأل البنمىيُ ُ   سدس  علد ِ  يسدبحىا   د بلدد  ٍٛ يبدً   تنمىيد  علد

 .  ِىااألٲ إبحدَ الىٙيألمو اٛفؽل مى الدولُ وان وتغًر بل البغًر علِ ولأل رَ أ٘ لُ ككألْام

ُ  ولدينأل الفأللفُ  رابن وٗ العألمل   ا أن ا ْ السعى يُ العربًُ إملرُ ٗ ومن  سدرأل"ًُ  كفألفد

ِ  لددينأل  الركدألْام  ػندًس  يفر  لٴأل يكذض وبأللبأللٌ ُ    "د ٌ  لىامدن  "نٛدر   د علًندأل  بدل  قسألسدً  اٟهدألب

ِ  وتقنًندن  لدن  اؿألاُ أدّ "راعٌ  د هب "كسن الىلت ٗ  "نأل علِ  فدأللبجنًس  عدبْ  إٍ يبحدىل  ٙ قبد

 من  ل اإٮرو  الس٘ال لرن وأبٮلبألتمأل إىاطنُ كحقىم الدولُ علِ  عبألْ يؽًمل طخر األ"ب أن

ٚٲ  اطريقٌ  قد يأخ  عأل َ الركألْام ؟ ... ػنًس! إلًن للىظىل ِمد و ل اٙػأله   ا ٗ "سر فع

 ."كسمأل الركألَْ ر بُ اإأأل -
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 .تل   و الركألَْ   ه ٗ الدولُ ر بُ ا و -

 ا بر  أل أن لعل  سبألل لعدَ الٮريقٌ أن ٍٛ ّمد ٙ لدينأل البجنًس ٙٓحُ ٗ النٛر إد

 .واٟسٚم بأللعروبُ البجنًس رب٘ .3

 .سنىام 32 إملرُ ٗ اٟلألأُ .4

 .إسجد إأألم أن شمأل َ .5

 .اـدَ ولًس إ٘ ل .6

  "مدأل  أسدبقألٲ  يدر  علًن تعرض أن  و اؾنسًُ ٗ الرا ب علًمأل يٮٴلع عندأأل و ر أل الصروٙ   ه

 .عنمأل البحه ٗ "كسن يبعب ٙ ل ل  علًمأل اؿعىل اسبحأللُ وأن ث١ب علًن تنٮبع ٙ

ُ  بندى   بعد   إٍ تعدديل  عألاُ فإ"نأل الركألْام ػنًس ٗ األ ين وإاا كنأل  َدأل  وتٮىير دأل  الٚٓحد

 ا بر  أل وأن الععر رو  يىاكب

 .اؾنسًُ علِ للحعىل ت٘ ل واليت ًٓد.   إلًمأل  شألر  ليت النقألٙ تى يع .3

 .إسجد إأألم شمأل َ .4

 .  السعى يُ  ر الركألْامو  إٍ   واٟسٚأًُ العربًُ الركألْامو  تعديل .5

 علددِ قألظددل أددن  فؽددل سددنىام عدددَ خدددَ أددع أألاسددبر علددِ فألؿألظددل بددألـدَ اٙ بمددألم .6

 .العرس الٚٓحُ ترّ قٌ ٗ خدام أن  ود فق٘ الدكبىراه

 اهلل رٓن عبداهلل إل  أن ألرٌ بأأر الركألْام أن عد  ػنًس أن :364 عألم أأل قعل  أأل

 الد   يددركىد  ٙ اؾنسدًُ  ٗ علًن الٚٓحُ والرا بىد تنٮبع ٙ لد اسبفنألْ فم ا ًٓد.    شألر كمأل

 قبِ وأأل يراه القرار بعألقب أرتب٘ اؾنسًُ أن  فإد اٛأر "مأليُ الٚٓحُ وٗ تعديل أعن يسبل م ٖأل

 .الصروٙ ؼققت لى

  الكدددٚ  أددددارسو إملردددُ ٗ "ٛألأًدددُ أدرسدددُ  ول   مًدددُ قًددده تأسسدددت  كفدددر  ندددأل  "قٮدددُ

 سعى يُ بعفُ  ول وسألفرم م3496 العىلبًُ إدرسُ  خرّ روايُ وٗ  د3545 إىافع 27;9/34/3

 القدرام أن والعديد اٙببعألث أن عألأألٲ 2;و البعلًب أن و"ًمل لرد أدّ .. وعل3568ِ/:4;3 للخألرن

ِ  القدأل رَ  الركدألْام  تدىفر  عدن  عج "دأل   دل  عألًٕدألٲ  لألقألتمدأل  وتبىاٍ ادارتمأل  ثببت اليت السعى يُ  علد

 وإعددا  أل  الركدألْام    ه تىفر أعمأل يععب بدراُ تبسألرع لدينأل البنمًُ  د  م البنمًُ أنٛىأُ تسًر

 ا أرين  أألم من و نأل

 بعدىرَ  أنمدأل  واٙسدبكأل َ  تىًٚكمدأل  "سبٮع مل ولرننأل الركألْام   ه تىفر اسبٮعنأل  "نأل اإأأل -

 .ظحًحُ

 .اؿل  ى البجنًس فإد وأن ث١ب قألاُ ٗ  لنأل أأل  "نأل ا و -

 بركألْاتندأل  اٙ بمدألم  أدع  إقدنن  البجندًس  لرندن  الركدألْام  ػنًس عن  نِ ٙ اؿأللٌ كٚ وٗ

 .الغد ٗ أٮلىبألٲ يرىد لد بألٛأس قٛىراٲ وأأل كألد تبغر فأللٛروين "كقد أل ٙ قبِ
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 ٌٜايتعكٝب ايجاْٞ: د. عبدايطالّ ايٛا 

 العلمًددُ الركددألْامو إمًدد َ, البصددريُ ٗ تعقًبددن إٍ  د الركددألْام الىايددل عبدالسددٚم.    شددألر

ُ  إىؼدىع   د ا  يقدألرل  لد ا, . الفدروام  علِ تبنألفس واٛأب. ثروَ  قد أل,  ىدغ  فًمدأل . والبندألفس  بعقلًد

ُ  الركألْام ُ  فدإد  اسدبقٮألبمأل, و العلمًد ٚٲ  للمملرد ِ  يقبعدر  يردأل   لرندن . "ألاحدألٲ  سدج  ككدألْام  علد

ٚٲ عكًكٌ عبدالر ام الصً  كبجنًس ؼديداٲ, الدينًُ العلىم ٗ علمًُ  أع بأللبجنًس  شبن تعألألو أف

 أنددألعو لٮددب قمددد إصددألي  أددنمب "دد كر الدينًددُ, العلددىم ٗ العلمًددُ الركددألْام أددن واسددعُ طألٓكددُ

. و ر دب  بًن بن عبداهللو الركألبٌ العألبدين  ينو إ ريس شً  اعكرو اؿمد شًبُو  دَ  بىو القٮألد

ُ  العلدىم  أصدمد  ظدًأل ُ  ٗ إصدألركُ   ادل  أن  عٚه اٛزألْ اسبقٮألل متو   د كمدأل . إ"بألامدأل و الدينًد

ُ  العلىم  عٚم بع  أع  ظغر, كألد بى د إدو ٖألثلُ, ػربُ  نأل  ُ و النحدى و كأللنقدد  اٛ بًد  البٚ د

 ػربددُ واسبحؽددألر .عقددًٚد فددر  كأٓددد عقددى , لبددل اٛ بددٌ إصددمد ظددًأل ُ ٗ شددألركىا ٖددن

ُ  الركدألْام  ىدغ  فًمدأل  علًدن  للقًألس أمب الدينًُ إعألرين ٗ العلمًُ الركألْام اسبقٮألل  ٗ العلمًد

 شددبًمألٲ والعممددألو لدددينأل اٙابمألعًددُو الٮبًعًددُ العلددىم قددألل كددألد ولددى. اٙابمألعًددُو الٮبًعًددُ العلددىم

 تسدرع  رَأل علمًُ ككألْام ػنًس قألٙم شمد"أل لرنأل والعممألو لدينأل واٛ بًُ الدينًُ العلىم َصمد

 ٗ العلمٌ اٟ"بألن ٗ ؼعكألٲ يصمد "عرين, كمأل اؿألل, لرن. الكُٔ   ه ببجنًس خألػ "ٛألم طر  ٗ

ُ  العلىمو العلىم فأللٌ ٙ  إ٘سسدألم . واٟ"سدأل"ً ُ  إ"بدألن  بمدأل  إندى  لًسدت  اؾألأعدألم,   ٍ العلمًدُ,  إعرفد

 أدن  اـدىين   آمألٲ سًٛمر ل ا,.  سألسألٲ البدريس قىل أبمحىرَ  ٌ بل العلمًُ, إعرفُ ٟ"بألن أعممُ

 اسددبمراريُ لبددأأٌ إٮلىبددُ إ٘سسددًُ اٛطددر تىاددد  د أددن  ود علمًددُ ككددألْام بألسددبقٮألل إٮأللبددُ

٘   "كسمب وادوا الدينًُ اجملألٙم ٗ إسبقٮبىد فأللعلمألْ. العلمٌ اٟ"بألن ٌ  إطدألر  وسد  يددفعمب  أ٘سسد

 .إخ...العلمًُ اجملأل ٙمو إسألاد ٗ البدريسو كألؾألأعألم ل٠"بألن,

 أعًددألر عددن ىبلددمل أعًددألراٲ يقددذ  فإ"ددن ًٓددد إدد روع,.   لبددل أددن إقددذ  النٛددألم ىددغ وفًمددأل

ٚٲ, كأللدكبىراه وقد أل, الصمأل َ فحمل الصمأل َ,  يقدذ   ل ا,. الًىم عألمل ٗ كدّ أً َ يعد ٙ أف

 لددٜورام اٙلببألسددألم أددن أعددٌ رلددب علددِ اؿعددىلو اٙخددذاع كددداْام  خددرّ, أعددألير عددن البحدده

 اجملددألٙم ٗ النٛددرٍو العلمددٌ اٟثددراْو علمًددُ اددىآ  علددِ اؿعددىلو ISIالددد كصددألفألم ٗ إنصددىرَ

 ٗ النصددر  د عسددبألد اٟ"سددأل"ًألمو اٙابمألعًددُ العلددىم َجددأللٌ  كفددر ىددبغ اٛخددر و دد ا العلمًددُ,

 . ISIالد لىاعد تغٮًمأل ٙ اليت اٛم بألللغُ يبب عأل َ اجملأللٌ   ين
 

 :املداخالت سٍٛ ايكك١ٝ 

 ايتذٓٝظ َا بني ايتأٜٝد ٚاملعازق١:

 النٛدر  بعدرين  بلدد"أل  يكًدد  أدن  كل لبجنًس البألل فب  أع لألل  . خأللد الر يعألد ٗ أداخلبنا  "أل

ُ  اسدب  رفدع  ّرندن  أدن  وكدل  والكندأل"ىد  الريألؼدًىد  الد   ٗ َأل العلمًُ أ٘ ٚتن عن ُ  إملرد  العربًد

ٙ  عن البخلٌ ال  أع يل م.. السعى يُ ُ  سدنىام  العصدر  شدر  أدن  وكد ل  ..  لدل  فدذَ  إٍ وخكؽدن  إلألأد
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ُ  تد ون  ٌ  إٍ اؾأل"دب  "نٛددر عًده  بسدعى ي ُ   .اٛسددر تصدبت  أدن  للحددد اٟ"سدأل"  وٙ ّردن ػأل دل لؽددً

ٙ  علدًمب  ينٮبدع  ٕن اؾنسًُ َن  وال  عألالُ أعألؾُ إٍ وؼبألن ألحُ فمٌ "البدود" ُ  شدر   و اٟلألأد

 إملرُ. ٗ لن  لألرل واى 

ُ   ًدألل  ىدغ  فًمدأل   . عبدالسٚم فررَ ك ل   "ن ًّل إٍ واكر ُ  البنًد  ت٘ لندأل  الديت  البحبًد

ُ  البخععدألم  تل  اام وخألظُ الركألْام بع  لبجنًس ْ  إعقددَ  العلمًد ... والندأل"ى  والد رَ  كأللكً يدأل

ٙ   د ا   د ظدحً  ... كدبراٲ  أعىلدألٲ  يعدد  فًمأل العمل شْ٘ٙ ّرن اليت العلمًُ ارألؼن  ًألل  ٙ الصدر

 إٍ كمدأل ًّدل كد ل     ..البخععدألم  بعد   ٗ يبعد ر  لدد  لرندن  واألأعألتندأل  أسبصكًألتنأل علِ ينٮبع

 كدألد  بعؽدمب  ػنًس إد بل شب, عألاُ لسنأل فنحن الصرعًُ البخععألم  ظحألل ػنًس أن اؿد

ٙٲ  ٙ فٔألم اؿألل بٮبًعُ  نأل  . إسلمٌ كألٟخىادو سًألسًُ  اندام شب كأل"ت أن خألظُ علًنأل وبأل

ٌ  يعملدىد  وٖدن  اٛعمدألل  وراألل البجألر كبع  العلمًُ إ٘ ٚم شرٙ علًمأل ينٮبع  أدن  ٚمرا"ًندأل  بد

ٍ  أدر و   شدأل  سدًرىد  ػنًسدمب  وعملًُ كبرَ  أىال رٗوس لديمب فبعؽمب الىافدين  كدبر  البعدأل 

  خرّ.  ول إٍ اٛأىال خرون أن للحد

ُ  الركدألْام  ػندًس  اعببدألر  الىايل ٗعبدالسٚم . الؽىوٌ أع   عبداهلل.   واتكع  سدألبقألٲ  الدينًد

ٌ  الركدألْام  لبجندًس  خألػ "ٛألم وؼع وٗ العلمًُ الركألْام لبجنًس  سألسألٲ ُ  يراعد ُ  اؿألاد  و"ىعًد

ُ  وأدّ الركألَْ ولدرَ ُ  .إلًدن  اؿألاد ُ  البجندًس  فٚٓحد  يعدعب  لد ا  اٙعببدألر؛  ٗ الد   تأخد   ٙ اؿأللًد

 أقذقدألٲ  الٚٓحدُ ولًسدت   ٗ أىاى َ فمٌ بأللصمأل َ يبعلع .. أأل.السًألسًُ القًأل َ أن بقرار إٙ ػنًسمب

 ًٓد..   أن

 كبلدمل  وؼعمب الر يعألد بأد "البدود" خأللد  . الؽىوٌ ك ل  علِ أأل طرقن عبداهلل.   وعلع

 شد ا  اؾد ور   و واٛظدىل  العصألٓريُ فًمأل وتدخل ػنًسمب ولًس أعٛممب ٗ اؾنسًُ يسبعًدود فمب

 العصر عن ؼدث عندأأل لعد أن  ب و ر ب والكنأل"ىد والريألؼًىد البجألر ..ٗ تعقًبن شب يبٮرم مل

ٙٲ واـدَ اٟأألم وشمأل َ سنىام  أع  . خأللد ٗ ال . فإ"ن يبكع ُألأألٲ ش ا..  الصمأل َ أن بد

ٍ  إدر و   لبىل, كمأل هب البسألٗل أأل ثقألفُ لؽًُ القؽًُ إألل إٍ  د بًت ٓ َ.   و شألر  الد 

 أدن  كدفر   الدت  اٝد فمدأل  بعؽدنأل  أدع  للبعدألح  للبلد؟ .. ورَدأل مبدألن لدبع  الىلدت     يبحقع  د ّرن

كدألد   لى اؾديد قبِ قألألمأل سًرىد اٝد فرًمل السعى يُ اؾنسًُ ومل لألٓمُ ٕن اٙلعألْ  أىر

 .ارَ عألمل

ُ , شأل اٛولٌ البعىر وؼع أن ٛ"ن الٚٓحُ ينبقد مل إ روع  "ن ًٓد.   وأن األ"بن  وؼ   ـدأد

إٚقٛألم علدِ الٚٓحدُ أدن      د كمأل, وػنًسمأل العربًُ الركألْام اسبقٮألل و ى اٛسألسٌ اشدين

ُ   .النمددألٌٓ. و وؼدد     شددأ"مأل إعددأل َ ظددًأل بمأل بأللصددرل     ؽدددم  ,أسددى َو ًٓددد كدد ل   د الٚٓحدد

ُ  اؿركُ لدعب وطنًألٲ أصروعألٲ ُ  العلمًد ٌ  نبلدمل  ولدد , بألٕملرد ٙ   و إعدألير  َؽدألأ  و د ا  ,الصدرو

ُ   دى  اٛ ب, الرٗيُ  وايأل ٙخبٚين طبًعٌ  أر ٌ  "ٛدألم  وبلدىرَ  القؽدًُ   راسد  شدرل علدِ   يقددم  تصدريع

 واعبمأل ه. لدراسبن القرار ٛظحألل لرفع ٙٓحُ



                1 

 

  
79 

ٍ  إىؼىع إىسِ  د أسكر.   ولألل ٍ   ًٓدد .   طرقدن  الد  ٍ  إد روع قًدى .. كدبر  بصدرل  وتنمدى

ُ  البحدىث  فألل ٗ للمبمً ين األابُ بًُٔ إملرُ اعل ٗ  واٟ"بدألن  العلمًد  إٍ بأللبأكًدد  سدًنقلنأل  إعدر

ُ  تدىفر  بصرٙ.. إعرٗ اٙلبعأل  أرقلُ ُ  البًٔد ُ  البحفًد ُ  عدن  وع شدأل  إنألسدب ُ  البرولراطًد .. اؿرىأًد

ُ  أدن  إلًمدأل  ينٛدر  و د.. أبألشرَ وإعنع وإعمل بأللسىم بربٮمأل إٙ ال  يبأتِ ولن  تنألفسدًُ,  "ٛدر  وامد

ُ  اسبٮألعت وإاا ..براْألتًُ و"كعًُ ر زأللًُ  إقدداث  شدأ"ن  أدن  إصدروع   د ا  فدإد .. الد   فعدل  إملرد

.. خدألػ  بصرل البحفًُ وإعأل د اٛكأل ًُّ إ٘سسألم و اخل عألم بصرل اجملبمع  اخل ثقألفًُ   َ

ٌ  إ"بألامدأل  وسبىان.. كبلمل بصرل إعرٗ ل٠"بألن إ٘سسألم   ه "ٛرَ سبرىد إا  أدع  لًبسدع  الد ات

ٌ  "ٛدرَ  تصدملمب  ٙ.. العدألمل  ٗ بلدد   ٍ ٗ واٛكدأل ًّىد  البألقفىد ..اؾديد السىم   ا  وإِدأل .. البدىط

  ددر وؼدعمأل  الديت  إعدألير  فدإد .. إعدألير  ٗ "بحدددث وٛ"ندأل  ..تنألفسدًألٲ   آمدألٲ  اخبًدألر ب  ٗ إعًدألر  يردىد 

ِ .. واٛككأ اٛظل  بٌ للكر  كألفًُ ٌ  ٙ لدد  والددورام  إدُ٘رام   د َعند ّ  ققًقًدأل  لًألسدألٲ  تعٮد  ٕدد

 ٗ اـألظددُ إ٘سسددألم تؽددعمأل الدديت للمعددألير الركددىد اؾأل"ددب  دد ا ٗ وّرددن.. والبمًدد  الركددألَْ

 اللعددًقُ إعددألير أددن ومى ددأل اٙخددذاع وبددراْام.. لددن اٟقددألٙم وكمًددُ.. العلمددٌ اٟ"بددألن أفددل.. البقًددًب

 .إعرٗ بألٟ"بألن

 ايهفا٤ات ٚتطاؤالت ًَش١:جتٓٝظ 

كدسن فمىعُ أن البسألٗٙم إممُ قدىل أىؼدىع ػندًس الركدألْام ويدرّ       بن عبداهلل.   طر 

  د أن إمب تنألوشأل بأللنقألطا

 وإخذعٌ؟ للعلمألْ األابُ إملرُ بًُٔ  ل -

 شب؟ األابًُ  كفر بأأر ال  تعىي  ّرن فبمألاا أأل ٍ طمى  للعلمألْ لًس عأل َٲ -

ُ ..  العلمًُ اٛعألث أراك  وٗ العلمٌ للبحه إأللٌ للدعب ا"عدام شبن  نأل  -   ألرفدألر   األأعد

  دد ه لدددينأل فمددل..  أنمددأل ٪79 اـددألػ القٮددألع ويدددفع العلمددٌ للبحدده  وٙر ألًددألر 59 تدددفع

 وإخذعٌ؟ العلمألْ شْ٘ٙ قألؼن ايرى"ى قبِ الصركألم  و اؾألأعألم عند الفقألفُ

 علدددِ وعدددلىا  د وإخذعدددٌ للعلمدددألْ  ددددفألٲ ترددىد  قبدددِ إملردددُ تقددددم  د ّردددن أددألاا  -

ُ   و انسًبن عن العألمل يبخلِ قبِ السعى يُ للجنسًُ إؽألفُ القًمُ أأل  ٌ انسًبمأل؟  انسدً

ُ  انسدًبن  عن  ويل إعرٍ  . ٓد يبخلِ  د إمرن أن  ل علًمأل؟ قعل  خرّ  اٛأريرًد

 السعى يُ؟ اؾنسًُ علِ للحعىل

اٟ"سددأل"ًُ,  الدراسددألم فددألل ٗ إمًدد َ الرددىا ر ػنددًس   مًددُ علددِ الدددريس  يددأل .  ا و كددد

 اوٍ  كبدددألين علدددِ تقدددىم  و لألأدددت اٛأدددب "مؽدددُ بدددأد "ٛدددن قدددٌ و ؼدددألين ٗ  ددد ا العدددد ا نٮدددٕ

ٚٲ أت  "ٌ ر ب. اٛوٍ بأللدراُ   البٮبًقًُو  العلمًُ البخععألم  علدىم  وخدري   العلدىم  فألل أن  ظ

ٙٲ يأتٌ الدولُ أ٘سسألم وإ ارَ اٙابمألعًُ البنًُ تنًٛب بأد  عٌ  "ين إٙ ُ  للنجألقألم وٖمداٲ  و  العلمًد
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 "مؽت  أريرأل  د  أريرأل أكررٍ ٛقد شألٓعُ أقىلُ  نأل  كأل"ت ولد ٙققألٲ, تأتٌ اليت والبقنًُ

ّ  فًمأل البكىم مى الٮريع خألرطُ شأل ظنع ال ٍ اٟ ارٍ الكرر بكؽل  ... أفدألل .اؿقدىل  أدن  الد   سدى

ُ  اؿؽددألرَ   ددى   لددرل  لرددن   لدددم  طخددر  ُ  بغدددا  ا الددفٚث  عىاظددممأل  ٗ اٟسددٚأًُ /  العربًدد  ولرطبدد

 ػندًس  خدٚل  أدن  اٟ"سدأل"ٌ,  الكردر  أدن  ظلبُ  رؼًُ بنألْ علِ بألٛسألس لألأت فأللنمؽُ وزرلند,

 يلبكددت .. أددن إمددب  د.اٟسددٚأًُ العربًددُ البًٔددُ ترْبددن وترًًكددن َددأل ينألسددب  عددد الًى"ددأل"ٌ الكرددر

 والبخٮددً٘ اٟ"سددأل"ًُ الدراسددألم فددألل ٗ إددد٦ ين وػنددًس اسددبقٮألل   مًددُ إٍ الٚٓحددُأصددروع 

 .العلمًُ الركألْام اسبقٮألل أع بأللب اأن اٟ ارٍ

 ايتذٓٝظ: قبٌ ايتأضٝظ

 البجنددًس؛ قًدده تسددألْل  ددل  لبددل الصددمرٍ أؽددمىد أداخلبددن ٗ عنددىادا البأسددًس  فددألي . ـددغ  

ُ  ؼدمن  ينددرن  اٟبدداعألم  وتٮىير والبحفٌ العلمٌ اؾأل"ب لبع ي  ب اتن وطين  دين  ى البجنًس  خٮد

 البجنددًس  د  م. اـٮددُ اقبًألاددألم أددن األ"بددألٲ وإمًدد ين للمبدددعٌ اٙسددبقٮألل يرددىد عًدده شددألألُ

 الدد ٍ الددىطين العٮددألْ فمددل علددِ ألمددىس  ثددر أددن  ود عددد يألٲ وإبدددعٌ البددألقفٌ رلددب ل يددأل َ فقدد٘

 ولسب عنمأل "سمع "عد مل و"عكمأل إألؼًُ العقى  ٗ الركألْام أن العديد ػنًس .. مت.لًألسن ّرن

 "ريدد  ٕأل البأسًس إمب أن .. إا١د٣..للجنسًُ تأ ل ٕألاا أعن و"سًنأل و"سٌ واٙسبفمألر للبجألرَ أنمب اػن

ُ  قألؼدن  أدن  ود   دْ٘ٙ  اسبقٮبنأل إد فنحن البجنًس ثب وأن الركألْام   ه أن ُ  تقى  دأل  علمًد  رٗيد

  .إىا ب   ه فسنؽًع شألألُ

٘  لددينأل  تردىد  فألي , قًه يدرّ ؼدرورَ  د  . إرشد أع أأل طرقن   أٮصر.   واتكع  و  دداين  خٮد

ٚٲ, إسددبقٮبُ اـدددام أددن لٚسددبكأل َ واؼددحن  عدددَ ٗ تبكددىم بددأد وخٮٮددألٲ   دددافألٲ وؼددعت لٮددر أددف

, واـدددام إدددربٌ اسددبقٮألل اٛول قددىرين علددِ وؼركددت ... الريألؼددٌ النصددألٙ ؼددمن فددألٙم

  "كسمب. الريألؼًٌ اسبقٮألل والفأل"ٌ

 علمًددُ ككددألْام شددب  "ددألس ػنددًس ؼددد "رددىد  د أددن العددعب عددرٍ, بقىلددنا قسددألم. وعقددب م

ْ  ويصعرود وإبداعًُ   يؽدألٲ   "ندأل  و عبقدد  وقؽدألرتنأل  قًألتندأل  أدن  اد ْاٲ  ايرى"دى   د ويريددود  لندأل  بألٙ"بمدأل

ُ  "عدرض   و ِن   د هب ُ  إؼدألفُ  وشدب  اوو ككدألَْ   "مدب  "صدعر  ٛ"دألس  اؾنسدً ْ  ٗ إهألبًد  الدىطن  بندأل

ُ  وتعلددًب  ٌ  وؼعدددٌ وتقىيدد  الدددبٚ  سددبعب  الكألٓددددَ ؟عفمدددأل إددأل"  الددىطن  شددد ا بددأللىْٙ  ويددددينىد إددىاطن

 بأأدألد  ويعًصدىد   وطدأل"مب  ٗ  "مدب  يصدعرود  واعلندأل ب  العألمل بقألع أن  "ألسألٲ اقبؽنأل كلمأل وأىاطنًمأل

 ٗ قًدألتمب  أدن   فؽدل   ندأل  قًدألتمب   د سًصدعرود  الىلدت  أدع و بمدب  وأرقدب  أركىلُ وققىلمب وسٚم

ٌ    دب . أغريألتمدأل  عدن  النٛدر  بغد   اٛظلًُ بٚ  ب  أىاطنًندأل  لبدل  أدن  البقبدل   دى  إىؼدىع   د ا  ٗ ْشد

 البعلددًب أممددُ و دد ه واٛلددىّ لٜفؽددل بٚ "ددأل أسددبقبل أسددألر رسددب ٗ النددألس أددن الٮبقددُ  دد ه ٛ مًددُ

 واٟعٚم.
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..  وانسدبن  اًبس بًل  سلب لى قبِ البجنًس, أىؼىع أن فىبًأل لدين اجملبمعا "قلٌ  سألأُ.   ولألل

 أدن  واٛ دب  ولدىد,  وعدرم  ادنس  كدل  أن وإكررين للعلمألْ اسبقٮألبمأل عد بنًت اؿؽألرام  د ر ب

 أبحكٛألٲ. اجملبمع يٛل ال  وأع..  بأللبقىّ إٙ و عجمٌ عربٌ بٌ تكرم ٙ  يننأل تعأللًب  د ال 

 الصدمأل ام  أىؼدىع  علًمدأل  ٙ ينٮبدع  الديت  الكٔدألم  قدىل  الر يعألد فدعع أأل طرقن  . طلحُ.   و يدم

 ولأللدت  . طلحدُ ٗ  د ا اٟطدألرا بعدد      ,الىطن البعأل  ويدعمىا  عمىا ٖن اٛعمألل وراألل البجألر أن

 - ؼديددداٲ واٟأددألرام اـلددً  لدددول اسددبفمألراتمب قىلددىا كددبراٲ عددد اٲ خسددر"أل اٛولددٌ اـلددً  قددرل

ِ  وعدألط  ولدد  ٖدن  والفأللده  الفأل"ٌ اؾًل أن  يؽألٲ والععألأًُ وإفقكُ إبعلمُ اٛاًألل  نأل    رض علد

  لٮألبمدأل   قدد  ّفدل  اليت السعى يُ اٛسر البع  اكر كمأل  يؽألٲ.. لغر أل بأل"بمألْ وٙ يصعر السعى يُ

 اللددىآ  ٗ النٛددر ويعددأل  بددل البجنددًس ٙٓحددُ تصددملمب  د ٙبددد  ددْ٘ٙ...   خددرّ انسددًُ   واددُ  و  ونو

 ظنسددًُ إقددذدو  والسددعى يُ السددعى ٍ أددع تعألألددمأل ٗ خعىظددألٲ اٙابمألعًددُ للعدالددُ إنألفًددُ القدّددُ

 أمب الركألْام ػنًس وأن ثب فإد أىؼىع...كبراٲ  وراٲ اؾندريُ البكرلُ فًمأل تلعب بٮريقن    خرّ

  نبألر أل؟ وٖن "قًسمأل كًمل البع  اكر كمأل لرن

ٌ  و دل  السدعى يُ  ٗ البًُٔ قىل للبسألٗل وبأللنسبُ ُ   د ْ  األابد  ٙ...  ٙ .. لٜسدمل  وإخذعدٌ؟  للعلمدأل

 ِ ّ  علد ٌ  وٙ إددأل ٍ إسدبى ُ  بددألللىآ  إبعلدع  البنًٛمددٌ وٙ إ٘سسدألت   د ٙ يعددين  د ا  لرددن ... واٛ"ٛمد

 وإد...  الصددريكٌ اؿددرأٌ ٛرض اٙ"بمددألْ إ ددراْ اٛلددل.. علددِ  إ ددراْام ٙ ُبلدد  السددعى يُ اؾنسددًُ

 أدن  لريبدألٲ  لًردىد  للبؽدحًُ بدأٍ شدٌْ    أسدبعد   ر"أل لرن ال علِ  تعى "أل لد السعى يٌ من كنأل

ْ   د ا ...  اٟسدٚأًُ  إقدسألم   سألسدًألم   ًدألل  ٚدل  ٗ يقدألل  كمدأل  خبد اٲ  يٮعدب  ٙ لرندن  كدبر  إ درا

 تددأتٌ القددىل ظدد  إد  البجنًسددٌو اٙسددبقٮألل  دددين وإكرددرين والبددألقفٌ للعلمددألْ  خددرّ... بأللنسددبُ

 "ىعًُ إٍ إؼألفُ وإ٘سسألتٌ إأل ٍ والدعب والعلمًُ الكرريُ اؿريُا  إقدأُ ٗ وؼمأل"مأل اؿريألم

  د و ددٌ إؼددألفبمأل ّرددن أممددُ "قٮددُ و نددأل  .. إر قددُ البعقًدددام أددن وؼرر ددأل وسٚسددبمأل اؿًددألَ

 فددنس أددىاطن ولددًس...  سددعى ٍ أددىاطن إهددأل   دفددن يرددىد  د هددب النمأليددُ ٗ البجنددًس أصددروع

  ظددلٌ أددىاطن لؽددًُ سددببقٌ كأل"ددت إد  أددأل لًمبمددأل الكددر  يسبصددعر  د هددب  ىيددُ  ددٌ فألؾنسددًُ...

ُ  سب٢كصدل  لؽًُ فم ه تقلًد وأىاطن ٚٲ  الد    د برأبمدأل ... ويبددو   العملًد  كدألليت  اسدذاتًجًُ  وبدألن  فعد

 الصمرا"ٌ. اللىاْ  . سعد إلًمأل  شألر

 ايعسب١ٝ ٚايتذٓٝظ: ايًػ١

ُ  رَأل يرىد أنألسبألٲ إؼدألفُ تعلدب   اسلًمألد  بى أنِ.   لأللت  أدن  أمدب  العربًدُ والبدألري  كجد ْ    اللغد

ُ    د الر يعدألد  بددّ عددم أىافقبدن غعدىػ      خأللدد .   البجندًس. لردن   عملًُ  ٕدن   شدرطألٲ  تردىد اللغد

ِ  أمدب  أعًألر فم ا أسلمُ  و أسلمألٲ اجملنس يرىد  د ؼرورَ قًه يرّ اؾنسًُ  أدأ م  ٗ "قدع  ٙ قبد

ٌ    ول عدن  ًُ  دأل  خألظدًُ    دب  إملرُ عن ينكٌ ٖأل اٟسٚم  ر  ين أن واى   للًُ  العدألمل ويركد

 .الىلت أرور أع وإاأل تمأل اللغُ ببعلب ػألو ه فًمرن اللغُ عألٓع  أأل.. أ ا ب أن أأل عند"أل
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ُ  فدعع ال  بقىشألا اللغُ طلحُ و يدم  . ٚٲ  العربًد ٚٲ  لًبندأل  اكبسدألبمأل  السدمل  أدن  فعد  "سدبقٮب  فعد

ٌ  اٛككألْ ولنس ّ  لغدألم  أدن  إسدلم  ,.... اجملبمدع  ٗ اد ريألٲ  تغدًراٲ  سدًحدث   د ا   د ..  تعدىر   خدر

ُ  شدرلت  عديددَ  ولغدألم   عرالألٲ ؼب الكبىقألم وععر اٛوٍ ععىره ٗ اٙسٚأٌ اجملبمع ُ   ىيد  اٛأد

 فق٘. للبأأل ِىان  ى...  اٟسٚأًُ

 الععددىر ٗ اٙسددٚأًُ اٛأددُ عددن طلحددُ  . الًددن الر يعددألد غعددىػ أددأل  شددألرم   خأللددد.   واكددر

ْ  أدن  كبراٲ عد اٲ واٟثنًألم,  د اٛعرام ظمرم و "مأل القدُّ ٌ  علمدأل ٌ  إسدلم  سدًنأل  وابدن  كأللكدألراب

ُ  وأن ث١ب القرطد لغُ كى"مأل ٙققألٲ العربًُ تعلب بعؽمب إد بل عربألٲ يرى"ىا مل الغ الٌ واٟأألم ٙ  فألللغد

 .البجنًس ٗ عألٓقألٲ تعد

 اٛأددين بألؾأل"ددب عٚلددُ اا كى"ددن عددن ينكدد  ٙ البجنددًس أىؼددىع ارًددأل إٍ  د أسددألعد.   وا ددب

 العلمددألْ أددن ػنًسددمب يددبب  د ّرددن الدد ين إد إا .. إمددألرٍ  و العلمددٌ  و إعددرٗ البعددد أددن  كفددر

 قًه لن األابُ بًُٔ والفقألفًُ والسًألسًُ وإنألخًُ اؾغرافًُ إملرُ بًُٔ ُفل أنمب  قد ٙ والبألقفٌ

ُ  تربًبن أع تبكع ٙ ٌ  ٙ ... والسًألسدًُ  اٙابمألعًد ُ  لددينأل  ْشد  الد ين   ولٔد   إٙ األابدألٲ  يعدد  شدْ٘ٙ  بأللنسدب

ُ  ٗ العًض فرظُ هدوا  د ويبٮلعىد  بنألٓمب أسبقبل ػأله تربىيُ رٗيُ وملىد  بدن  تبسدب  َدأل  إملرد

ُ  يبٮلعدىد  والعلمألْ اٛطبألْ أن عد اٲ ر ينأل قألفُٛ... ول ا أن ُ  للجنسدً ُ  ادى  ٗ قبدألٲ  السدعى ي  ارألفٛد

ُ   د الىاؼد   أدن  ...  ْ٘ٙ  بنألٓمب أسبقبل علِ وقرظألٲ ٌ  تبدأل ل  اام تعدب   البجندًس  عملًد  بًدنمب  "كعد

ٌ  أدن   دب   دْ٘ٙ  . أفل.. الدولُ وبٌ ِ   د ينبغد  سًألسدًألٲ  الد   أنألسدبُ  أدن  البأكدد  بعدد  لبجنًسدمب  "سدع

 . وفرريألٲ و أنًألٲ

ُ  اٙقبًألادألم  وطبًعُ يبسع ٙ البجنًس أىؼىع إد ُ  الكعلًد  اٙتعدألل  وسدألٓل  تغدرام  ؼدىْ  ٗ للدولد

 جملمىعُ شركألم أع  و الدولُ أع وًٚكًُ عقى  ٗ الٮأللألم   ه اسبفمألر  ى البديل و د .. والبىاظل

ٗ  تغدًر  ظدنألعُ  ٗ "سمب  "كسنأل لد ٙ وقبِ واٛفؽل اٛادّ  ى فم ا ... السنىام أن  ٗ  ّدى را

 أددأل وكددفراٲ للمجبمددع وٙ للدولددُ الددىْٙ ؼقددع ٙ البجنددًس فرددرَ  د  ٚددن ... أعًنددُ اغرافًددُ أنددألطع

 بًٔددُ ٗ الٮىيلددُ السددنىام عًصددن "بًجددُ السًألسددًُ إ٘سسددُ قلددع ٗ  عددُ ػنًسددن يددبب الدد ٍ يرددىد

ُ   ققىلدن  أدن  كدفر  عدن  البعدبر  لدن  تبً  سًألسًُ ُ  ٗ البجندًس  أدع  لٮدر  السًألسدًُ... إد ػربد  الريألؼد

ٌ   و السًألسٌ بأللىْٙ شب عٚلُ ٙ  شخألػ.. البجنًس أن الغأليُ علِ كفراٲ "بحكٜ ػعلنأل  اٙابمدألع

  د  كفدر  مبدألن  القددم... مدن   كدرَ  ٗ أبدألراَ  لًلعبىا اسبدعألٗ ب مت ال ين بألٕىٚكٌ  شبن  ب وإِأل

 أممصدىد  و ب ًٖ َ ولدرام "أل رَ ؽععألم وملىد كفرود وطأللبنأل, وككألْاتنأل  بنألْ"أل "سبىعب

٘  بدراأ   ٗ يسدبىعبمب   و أدنمب  يكًدد   قد ٙ ُ  وخٮد ُ  إ اريد ٌ  تندألل   ٙ  "دن  ظدحً   ... وإِألًٓد   د ا  بد

 أسددبىعبُ  ددر البًٔددُ كأل"ددت إاا لرددن ... وبرافمددأل الدولددُ خٮدد٘ ٗ وتددىًٚكمب اجملنسددٌ واسددبفمألر

 ٗ بمدب  أرقبألٲ السعى يٌ أن كفر  دا قبِ والٮأللألم الركألْام أن لرفر أسبفمرَ و ر ٛبنألٓمأل
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 ال ٍ الىلت ٗ خألراًألٲ أنبجألٲ سنصذٍ  "نأل يعين ال  فإد ... اـلً   ول وٗ العألمل ٗ الدول أن عد 

 والركألَْ. اؾى َ اام أنبجألتنأل بع  عن فًن "بخلِ

ْ  اؾنسًُ أىؼىع علِ تعلًقألٲا البعً  إبرا ًب.   ولألل  أدن  دٌ    أريردأل  إٍ  د  شدر   د  و  للعلمدأل

ُ و الددول  أدن  عدد   أدع  اٟشدرألٙم  أدن  بعد   ٗ الد   تسدبب  ولد, اجملألل   ا ٗ الدول  "ص٘  خألظد

ُ   و اؾنسدًُ  وتعٮدًمب  نإبمًد ي  طٚبمدأل  تسدبقٮب  ٛ"مأل  اشند ُ  اٟلألأد ُ  الدآمد  تعدرين  كأل"دت  القؽدً

 للٮٚل البأشرام أن فٔبٌ إظدار ٗ  أريرأل بد م الؽغىٙ وبسبب Brain Drain العقىل بمجرَ

 بعد إٙ للمجرَ طلبن علِ يىافع وٙ ؽران بعد بأللبقألْ للٮأللب يسم  ٙ اٛخرَ و  ه J1و F1اٛاأل"ب

 العلمددألْ أددن %87 إٍ يعددل أددأل  د إٍ اٟشددألرَ ... ػدددر لددبٚ ه عى تددن أددن سددنىام 7 عددن يقددل ٙ أددأل

  !! أريرأل خألرن أىلى ود  أريرأل ٗ اشندسُ ٗ والبألقفٌ

 الغربًُ للدول واٟسٚأًُ العربًُ العقىل  جرَ تبأأل عندأألا الصمرا"ٌ ٗ أداخلبمأل لًلِ.   ولأللت

٘  فمدى  شدٌْ  كدل  لبدل  واٟ"سدألد  العلدب  ٗ اسبفمر"أل لى  "نأل وتبمنِ, اٛمل للب  يعبعر ٌ  الدنك  اؿقًقد

 العربًددُ البًٔددألم, اجملددألٙم كألفددُ ٗ والبقدددم البحؽددر ينصددد بلددد لرددل الفددروَ و ددى ينؽددب ٙ الدد ٍ

, الركدب  عدن  لبخلكندأل  الدرًٓس  السدبب    ا ولعل, العلمًُ للركألْام طألر َ بًٔألم واٟسٚأًُ خألظُ

ٍ . أنمدأل  واٙسدبكأل َ  وتىطًنمأل العقىل ٗ اسبفمألر َفألبُ  ى يسبحقمأل ٕن اؾنسًُ أن   القعدًي  ..  دأل 

ُ  الدد ل  ٗ عمدر ب  سدنىام   طًدب  لؽدىا  الد ين  إبخععدىد   أدأل ا و يقىل اهلل رٓن  فمدخشب  والدراسد

 اشجدرَ   د ه  أدن  بدد  وٙ كألد إد  . أنمب وتسبكًد لدر ب قع تقد٦ر ب بلد إٍ  جرَ  و روتًنًُ  عمألل

 الندأل رَ  العلمًُ البخععألم خعىظألٲ,  أألأمب واؿدو  اؿىاا  وؼع أن  فؽل بلدا"نأل ٗ فبىطًنمأل

 .  خدام أن البلد ؼبألان وأأل

ُ  "ٛألم ٗ البألسعُ   ًض علِ إأل َ بن خأللد.   ورك   اؾنسدًُ  و"عدمألا ُدن    اؾنسدًُ  أدن   ٙٓحد

ْ  فلدس  رٓدًس  يدراه  أدأل  وفدع  اؾنسدًُ  ُدن   ;4 إأل َ  أأل, الٚٓحُ تؽمنبمأل ؼىاب٘ َىاب و  الدى را

ٙ  علًدن  تنٮبع مل لى قبِ ْ   دب  اؾنسدًُ  ّدن   أدن    دب  قًده يدرّ  د    .  الصدرو   أمدب  أدن  وبندألم   بندأل

ٌ  اخدذاع  بدراَْ   و إ"بدألن  وشدب  واـددام  العلمًُ إ٘ ٚم  ظحألل  أأل.  سعى يُ  تىظدًُ  أدع  ًٖد   علمد

 إقذقُ. الصروٙ وبقًُ  عىام  32و السألبقُ إلألأبمب أدَ للىطن وْٙ ب تبؽمن رٗسألٓمب أن لىيُ

 بددأللبعلًب إعنددًٌ "ٛددر وامددُ فمددن, البجنددًس أفددل اددداٲ وقسددألس شددألٓ  أنأللصددُ أىؼددىع يعددعب

ُ    ه أعألؾُ يمممب العلمٌ والبحه ُ  ٗ البلدد   دل  ولردن , اؾ ًٓد ُ  إٍ  د ه  قألاد ٘  الكٔد  و دل  ؟ فقد

 ٙ ٕألاا ؟ ػنًسمب علِ مرػ ػعلنأل اليت وإىاظكألم بأللرفرَ اسبقٮألبمب إرا  العربًُ الركألْام

 البًٔددُ تمًٔددُو السددعى يُ العلمًددُ الركددألْام بنددألْ علددِ وتصددجع تدددعب الدديت لىآحنددأل تٮددىير ٗ "بحدده

ُ   ل ؟ اجملألٙم كألفُ ٗ واٙخذاع البحه علِ تصجعمب اليت إنألسبُ  للعلدىم  الع يد   عبدد  إلد   أديند

 إأللًددُ اٟأرأل"ددألم و ددل تددىفرم البًٔددُ تلدد  وفددرم اؾألأعددألم وبقًددُ اهلل عبددد إلدد  واألأعددُ والبقنًددُ
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 عن كبديل كألفًُ اٛعألث وأراك  اؾألأعألم بٌ إعرٗ والببأل ل البعألود  "ٛمُ  لًست ؟ إنألسبُ

  .  مًبن أعو البجنًس

ٗ   طل عبداهلل. ويرّ   ُ  ؼدرورَ  البجندًس   ظدب   الدرا ن  الىؼدع  ٚدل  قألأدد  "دن و  أدن  عدد   ٗ ألحد

ٚٲ     العج  سد علِ لدرتن عدم إىاطن  ثبت اليت وإمن البخععألم  فًمأل, ولدألل  . عبدداهلل "عدألٲا فمدف

ُ  ولألأبدن  اسدمن  تركًبُ  د إٙ القدم لررَ وعصقن السعى ٍ أمألرَ ر ب الريألؼُ أسبىّ علِ  و"ىعًد

 إسددبىّ علددِ.. والذكًددُ الكألرسددًُ قبددِ  و اٛوربًددُ البنًددُ يقددألرع  د بمددأل ّرددن ٙ تغ يبددن وِدد٘

ُ  القدىام  شأل د أن العسررٍ ِ   ؼددث  ... السدى ا"ً ّ  علد ُ  أسدبى  شدجألعُ  ٗ  للدل  وٙ والبحمدل  البنًد

 ٓلددمأل الدديت العددىرَ كأل"ددت لٜأأل"ددُ ولرددن اؿقًقًددُ الدددفألع ركًدد َ ُفددل الدديت وعقًدددتمب  بنألٓنددأل

ْ  "سدلب  "رن  مل واشندسُ العلىم قبِ أسبىّ علِ.. كًكألٲ السى ا"ًُ القىام لٮٚٓع اٟعٚم  لٜشدقأل

  د عًبألٲ  كألد  ألاروا؟  ين العبأللرَ؟  ْ٘ٙ ا بىا  ين العألشر قبِ اٛول بأللذتًب أدارسنأل ٗ العرل

ُ  اٛسدمل  أدع .. األأعألتنأل ٗ َقعد إٙ ؼلب ترن مل اليت عقىشب أن و"سبكًد انسًبنأل شب "قدم  طبًعد

.. ٙقبؽدأل"ن  وإسدذاتًجًألتنأل  وبرافندأل  أ٘سسألتنأل كل تكل  فلب واد وإاا أبدعألٲ ىلع ٙ قًألتنأل وِ٘

 اهلل لددألل الدد وان ٗ البعددد  عددن سددأل قًنمددأل القر"ددٌ الصددً  ر   عجددبين ولرددن الدد ام الددد  أددألرس ٙ

ْ  ٗ فًردألثر  ق١ن٣ب١دل  ابن  قد"أل سًنجب و ل  كد ِ  هأل دد ب  و دى  عمدره  ويؽدًع  اٛبندأل !! العدَٚ  علد

 الديت  إبحددَ  الىٙيدألم  ظدنع  أدن  إد وإبددعٌ,,  لٜككألْ البجنًس سًألسألم ينبقدود ٕن  لىل  خراٲ

ٌ  اٙتعدألل  كدألأرا   قؽدر"أل  قًده  قعدل  أىلكدألٲ  و تد كر ! إمدألارود   ب العألمل لمُ علِ تذبع  إرٓد

 العددألمل أسددبىّ علددِ شددخغ ٍٛ اٙابمددألع كى"مددأل تنقددل  لددمل 57 سددعر أل ي يددد عددن وكددألد إبمًدد َ

  ندسُ خرهٌ إعلىأألم تقنًُ ٗ السعى يٌ إخىا"نأل  د لٜسمل ولرن رآعُ ببقنًألم قألؼر وكأ"ن

ُ  الرألأرا عن البعألأل أع   ه عج وا  أريرأل أن شمأل تمب وبعؽمب اؿألسب وعلىم اؿألسب  الفمًند

   ا إٙ يعرين ٙ  "ن ر ب _  لنأل وأأل والغربُ الصبألم  مل ويعأل"ٌ أبعأللد ,فلسٮًين شألل قؽر و خراٲ

ُ  أًد َ  أدن  لنحرأدن  وعدد"أل  بدل  ظنسدًبمأل  علًن "رألبر _ وطنأل البلد ُ  اٟلألأد  علًمدأل  ولدمل  بلدد  ٗ الدآمد

ٌ   د عرفًُ و سبٮألع, يد"س اٛلعِ يرّ  د أن خر الصمأل َ لًبمنِ فًعل إل  ُ  ينمد  وبعقدد  اٛ أد

 علًنأل ير  اٛرض علِ  خًل و "ن  قد ب "سب أن "سخر عندأأل كن٦أل و خًدراٲ.. ريألل طٙين 5 يبجألو  ٙ

 !!! قداٲ اٛرض تنبت مل  ٍ" أنمأل شٮٌ  قد أأل"  ابغؽب السن كبألر

ٌ   د قألأدد بقىلدنا  عبقدد    طل عبدداهلل . الر يعألد علِ أأل طرقن   خأللد.   وعلع -3  وؼدعألٲ  للكلسدٮًنً

ُ  الدول األأعُ واؽ تن لديب القرار و  ا ػنًسمب ّنع خألظألٲ  الصدعب  اوبدألد  أندع  بمددين  العربًد

ٌ   د البسدلًب  أدع . إسدرآًل  تريدده  أأل و ى العربًُ الدول ٗ الكلسٮًين   دب  العمدىم  ٗ الكلسدٮًنً

  د الد   أدن  . لعددم .واٟلأل  العمل وأمألرام العلمٌ بأللبحعًل شأل إصمى  العربًُ الصعىل أن

 ػنسددمب بددأللٮبع اٛخددرّ .. الدددول.الكلسددٮًنًُ للقؽددًُ أؽددراٲ يرددىد لددد الكلسددٮًنًٌ ػنددًس
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 تبٮلدب  أمندألٲ  الكلسدٮًنًىد  ّدبمن  و أللبدألٲ  كدبر   وروبدأل   ول وٗ اٙأريرٌ إمجر ٗ و عدا  ب

ُ  أىالدع  ديببدى٦ٗو  أدنمب  الدبع   اعدل  ٖدأل  عأللًدألٲ,  تعلًمألٲ ُ  أرأىلد ٌ  البعلدًب  ٗ خألظد وأدن  . اؾدألأع

ٍ  ..البجندًس  أىؼىع غعىػا البأل عٌ علًألْ. لأللت  األ"بمأل    رسدت ...الصخعدًُ  ػدربيت  سدأرو

 ..كبلكددُ عربًددُ انسددًألم أددن 37و سددعى يألم 7 فًددن العددمل كددألد بأللريددألض   لًددُ أدرسددُ ٗ

 أدن مل  أنمبو اؾنسًُ  خ  أن أنمب... سبىعٌ كل "لبقٌ وأأل  لنأل ..اؾنسًألم كبلمل ظأل لت

ْ  أعٛممدب ...سعى ٍ  ظلمب "ألس أن  كفر للبلد وْٙ عند ب والىالع  د....يأخ  أل  ظدحً  ...  نًدأل

ُ و إل  ٗ كبرَ فلل "سرن كنأل...عملمبو اد ب أن  يؽألٲ لرن...البلد خرام أن   دب و علًصد

ِ  كدفراٲ   تأسمل و...الىؼع ا"قلب اٝد...اـ اد ٗ شقع ُ  العقدىل  بعد   علد   دألارم  الديت  اؾمًلد

 اؾألأعألم.. ٗ شب  أألكن واى  عدم بسبب
 

 

تنألول  . فألي  الصمرٍ ألمل عٮلدُ اٛسدبىع بأللنسدبُ إٍ أدىٚكٌ القٮدألع اـدألػ, قًده  وؼد   د٦         

ٙٴ  د٦ القٮألع اـألػ  علِ إىؼىع أن  كفر أدن امدُ ولد      البملفلس الصىرّ  لر أبد  العٮلُ, إ

 ٗ تعٮًل إ"كألاه ٕدَ عألأٌ, أؽًكألٲا  د٦ إلمل اٝد سًعأل  عرؼن فد اٲ علِ فلس الصىرّ.

ٚٲا اؿقًقدُ  وام سدبُ  يدألم شدٌْ سدً        ادداٲ   ٕوعن   ا إىؼىع علٴع  . علٌ ظديع اؿرمدٌ, لدألٓ

٫ًأل بد١فمى ي٘ثر سلب٤ اردٚم    لدع روع, فقأللا إد تكعًدل عٮلدُ الًدىأٌ, و   أل.  أأل  . ًٓد إ أل واابمألع٫ً"

ٚٲ للقٮألع  السألعُ البألسعُ أسألْ,  ٌ إدخل اٛسألسٌ للسعى َ, لسنأل َع ل عن العألمل, ككأل"أل تدلً

اـألػ بأسبألل و مًُ أنمأل اـعىظًُ وعدم ككدألَْ السدعى ٍ, قدألد الىلدت  د يعمدل اؾمًدع وفدع        

 أل لر بألم القٮألع اـألػ.س وفقٲولً بأ"ىاعنسىم العمل  وطلًألمأبٮلبألم 

 وا"عردس لحت ٗ عٮلدُ الًدىأٌ    وإ٘سسألمولألل  . عبد اهلل الؽىوٌا كفر أن الصركألم 

٫ًأل العمدل ٗ   أىاعًدد علًمأل ولنأل ٗ ػربُ البنى  خر أفألل, وهب  د يرىد  نأل  لرار لبحديد  اهألب

ُ اردٚم واٛسدىام البجألريدُ. عنددأأل كندأل طٚب٤دد      ٚ     أل ٗ اؾألأعد ٗ  لكدألد  ندأل  بر"دألأ  تصدغًل الٮدد

العًمل ٗ القٮألع العألم,  عبقد  د إعأل َ النٛر فًدن َدأل يبنألسدب ورو  الععدر وإرقلدُ اؿأللًدُ وأدن        

 أل يسبحع الدراسُ.خٚل القٮألع اـألػ  يؽ٤

ٚٲا مددن كمجبمددع ارتبرنددأل أددع قدددوث           وعلٴددع  . عبددد السددٚم الىايددل, قددىل  دد ا إىؼددىع لددألٓ

الٮكرَ, و قد  وان   ا اٙرتبأل  القعىر البنًٛمٌ والبصريعٌ  ال ٍ علِ  سألسن تبنِ سلىكًألم, 

كأللبىًٚمل وسألعألم العمل وخٚفن. تعىروا لى  د طكرَ أنبعمل السبعًنألم سبقت ببنًٛمألم  دفمأل 

 "ٛمدُ العمدل ٗ الد  الىلدت, أفدلا       لدبغرم ىْ بٮأللُ بٌ السدعى يٌ قدٌ يرفدر اـدرهٌ!     عدم "ص

  ولألم الدوام, العٮلُ اٛسبىعًُ واٛ ب اٙسبقدام.
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  هب  د يٮدىر  part timeاعبقأل ٍ  د تصريع "ٛألم العمل اؾ ٌٓ وٗ  أأل  . ًٓد إ روع, فقأللا 

أن "سبُ العمأللدُ   %47مألٲ  د   ا النٛألم يسبىعب قىالٌ ل والٮأللبألم, علويٮبع لبقديب قلىل للٮٚ

بأأريرأل, وؼسب اٛاىر بعد  سألعألم العمدل ٖدأل يدىفر أرو"دُ ؾمًدع اٛطدراين, وخألظدُ الرلكدُ         

 البصغًلًُ ٍٛ أ٘سسُ  و شركُ.

ٚٲا كًمل ّرن عدٚن عقلًدُ القٮدألع اـدألػ الديت تعدى م علدِ  د         وتسألْل  . فألي  الصمرٍ, لألٓ

إٍ  7 ل تعلمىد  د السدلع الغ آًدُ واٙسدبمٚ  انكؽدت ٗ أعٛدب  ول العدألمل أدن         تأخ  الرفر,

 .%32ٗ قٌ اسبقرم عند"أل وبعؽمأل ارتكع قىالٌ  42%

ٚٲا ٙ  عبقد  د  ندأل    بدل   اسدبقرار٤ا أن األ"بن علٴع  . عبد اهلل الؽىوٌ, علِ تسألٗل  . فألي , لألٓ

إنبجألم اام العبىام أفل الررّألم وإعدألاٌ وقبدِ    , فقد ٚمر "ىع طخر أن الغض ٗأبنألمٶ ارتكألع

 ود  د يصدعر  أدن  بع   "ىاع العألبىد و ر أل الرفر قًه يبب تقلًل الرمًُ أع اٟبقألْ علِ السعر 

لردن اجملدألل وطبًعدُ إنبددّ ٙ      ,إسبمل  ب ل , ولد ٕست ال  ٗ الردفر وعنددٍ  أفلدُ لدى  ر "دأل     

يىم  تألبعن أن  عصرين سنُ والرمًُ  اخدل العبدىَ تبندأللغ بدٌ فدذَ      تسم . و قد أن  شمر  "ىاع ال 

أل ويربب ال  علِ العبىَ وٗ فذام  خرّ ي يد السعر بم ه النسبُ  و  لدل  تقريب٤ %32و خرّ بنسبُ 

ٙٲ إٍ   33و ا  السدعر أدن    :.3أل إٍ لذ تقريب٤ 5الرمًُ أن  انكؽتعلِ أدّ سنىام  ٙٲ  42ريدأل  ريدأل

وإد لحدت ٗ  د أل أؽدألعكُ. أؽدًكألٲا السدعى َ     ُ بسًٮُ "لحٜ  د سعر أل تؽألعمل  ؼعألفٲأل َعأل لتقريب٤

 الدت لدددّ كدفرين و مًددُ, ولردٌ ترددىد واؼددحُ     ألأددلرنمددأل لٜسدمل   د   بعد  إىالددع وٕسدنأل الدد   

اٛ ددداين مبددألن لبكعًلددمأل وتفقًددمل اجملبمددع بمددأل. وإصددرلُ ترمددن ٗ  د النددألس ٙ يبقبلددىد البغددًر ٗ  

  إظددرار علددِ البعدى  وإاا مت البٮبًددع تددأللمىا أددع الىؼدع واٛأفلددُ كددفرَ اٛأددر وبددألن   البدايدُ,  نددأل 

 لقرار ارٍْ وأن  علِ إسبىيألم.

ولألل  . أسألعد ارًألا  نأل  "ٛرَ يببنأل أل بع  اٙلبعدأل يٌ تقدىم علدِ فردرَ  د السدىم اؿدرَ       

غددٌ  د تعمددل الدولددُ علددِ تغددًر   أل تعددمب البصددريعألم فًمددأل لبنألسددب أددىٚكٌ الدولددُ وإِددأل ينب   ينبغددٌ  لٷدد

ا ٕكمدىم  ينبغدٌ  د لدرٍ "قدد٤    إ"ندأل "بألاًُ.   ا إكمىم يٮر  فررَ إ "ٛمبمأل لًرىد أىٚكى أل  كفر 

البٮأللُ إقنعدُ ٗ كدفر أدن أ٘سسدألم الدولدُ و د  د ه البٮأللدُ تد  ا  سدىْاٲ أدع ٖألرسدألم إدىٚكٌ             

 ولألم العمل و ى أأل تعًصن عد  أن أ٘سسدألم   ال ين تبٮلب ٚروفمب اٙابمألعًُ  د يبغًبىا  ا اْ أن

أنخكؽدُ    رلألمأىٚكٌ القٮألع اؿرىأٌ تبحدث عن  إ"بألاًُالدولُ. والدراسألم اليت  شألرم ؿجب 

 ٙ تبنألسب أع قجب سألعألم العمل.

ٚٲا غعدىػ عٮلدُ الًدىأٌ وؼديدد        62وعلٴع  . قسألم عرٍ, قىل أىؼىع عٮلُ الًىأٌ, لدألٓ

د  د ا القدرار   إازحىا لٌ بإبداْ ر يٌ كمىٚمل يعمل ٗ القٮدألع اـدألػ قًده      سبىع٫ًأل عمل سألعُ

ر ٍ الصخعٌ, فبقلًل سألعألم العمدل يعدين  "د  ؼبدألن فدذَ  طدىل لبنكًد  العمدل         ٗ مل يدرس بعنأليُ 
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 أددذ 522 أددن أبنددِ لبنددألْ  شددمر 8لبددل القددرار ؼبددألن  اأفددألل ,, و دد ا يبٮلددب ترددأللًمل  كفددرن"كسدد

.  لمل ٥٥٥ وببرلكُ "كسن إبنِ لببين  شمر 9 إٍ سبحبألن القرار بعد  لمل, 722 إْأللًُ وببرلكن

البرلكُ سبرىد علدِ عدألتع إدىاطن الردأل  ,  ندأل  الردفر أدن         و  ه سب يد اٛعمألل تنكً  لًمُ

 سدألعُ  :6 و 67شركألم القٮألع اـألػ عند ب إاأل ام يىأٌ ٗ "مأليُ اٛسبىع ولرن يعملدىد بدٌ   

 اؼدٮرار ب  بسدبب  سدً يد  للرواتدب  الصمريُ أدفىعألتمب أً اد ٛد سلبألٲ سًبأثرود ولرنمب.  سبىع٫ًأل

ٗ   وام لًمُ  فع ُ . أدن يبحمدل لًمدُ  يدأل َ     القدرار  بسدبب  إؼدأل ٗ ؼدىْ الؽدغىٙ اشألٓلدُ الديت      البرلكد

ٌ أل اسدبحداث  يبعرض شأل القٮألع اـألػ ٗ السدنٌ إألؼدًُ وخعىظ٤د    ابأليدُ أأللًدُ إؼدألفًُ أدن      لدىا"

 رام.لبل عدَ و ا

ُ   ه القرارام سب٘ثر علِ سعى َ الىٚألٓمل سلبألٲ  يؽألٲ بسدبب   و يدأل َ تردأللًمل البىًٚدمل     اٟ"بألاًد

وتىفر البدريب الٚ م ٗ العمل للمىٚمل السعى ٍ والديت بألعبقدأل ٍ  د إصدرلُ الرًٓسدُ ٗ السدعى َ      

ٚٲ وٙخ ستل أل ٌ البعلًب والبأ ًل واـدَ. ٗ القٮألع اـألػ كى"  سعى ي٫ ٙبد  د ترىد  ,دَأ٘ 

ٗ فألل أأل وظندوم إىار  البصريُ ال ٍ مت تأسًسن "ٛألم ًْل وفعدألل و ُندِ  د يٮبدع     ألأبخعع٤

ٌ علِ فألل  وسع كإؼألفُ بع  اٛ داين أفل البدريب إبخعغ والبأ ًل واسبحداث   ُفعأللد  لدىا"

 أددىاطنٌٗ  "ٛمددُ إرسددألْ العقددى  اؿرىأًددُ. الصددركألم الدديت تىٚددمل      خعىظ٤ددأللنٛددألم السددعى َ و 

ترلكُ عمأللبمأل  كفر وب ل   سدعألر أل سدبرىد  علدِ ولردن العقدى  اؿرىأًدُ تدنغ علدِ السدعر          

 ٟفٚس.إٍ ا "أل ٗ الٮريع  أن ث١باٛلل و  ا أعنأله  "ٌ خرات أن فألل إنألفسُ و

ٚٲا  دل  دى "ٛدألم     اٛسبىع ٗ عمل سألعُ 62 دال خأللد الر يعألد, عن "ٛألم أن األ"بن تسألْل  . , لدألٓ

ِ  وقعدل  سدألعُ  67 إىٚدمل عألٌٕ يععب تغًره؟ أدألاا لدى عمدل     ٌ  علد ُ  يدىأ  خدىل   إدا أؽدًكألٲ  ؟ عٮلد

إلأل  العمل ٗ فذام  أنًُ  لدل ٖدأل كدألد علًدن     ٗ سمب سممت وت٢ البقنًُ اؿديفُ ووسألٓل اٙتعألل 

ن مى وفرَ ٗ الىلت, و  ا يعدين  د أىٚدمل القٮدألع اـدألػ اٝد     فإد العألمل يبج أن ث١بو ,ٗ إألؼٌ

 يدألم, إصدرلُ  دٌ ٗ     ُسدب ٗ  يدألم عمدل  كفدر ٖدأل كدألد ينجد ه ٗ السدألبع         ُينج   كفر ٗ ٔس

 اصع القٮألع اـألػ؟!!

وقىل   ا إىؼىع لألل  . عبد اهلل اؿمى ا  عبقد  د مثُ وأبغر أسدبقل  أمدب ادداٲ ٗ إىؼدىع,     

بحرب اٛلىّ ٗ أْٚأُ ولألعُ  ٍ "صألٙ  و قدث  و سلى  ٗ اجملبمع,   ا إبغر إسدبقل  و ى إ

  The circumstances in which an event or a fact occurs  َعندِ و The context دى والبًٔدُ , و  

نددأأل  ويعين ال ,  د كألفدُ  "صدٮُ اجملبمدع وسدلىكًألتن وأدبغرام تألبعدُ  للبًٔدُ الديت تعمدل فًمدأل. وع          

ٚٲ, يدرتب٘ الد  بدأأىر عديددَ ؼرممدأل البًٔدُ,         ؼد  اجملبمعألم سألعألم العمل و ولألم اٟاأل ام أدف

أل, أددن قًدده اٛ اْ سددألعُ  سددبىع٫ً 62  ممددألا ثقألفددُ العمددل "كسددمأل, َعنددِ أددألاا يكعددل النددألس خددٚل    

أددألاا يكعددل واٟ"بددألن واؾددى َ, وأددن قًدده اٙ"بمددألْ والرؼددأل الددىًٚكٌ. وثقألفددُ أددأل سددىّ العمددل, َعنددِ  

النألس خألرن سألعألم العمل أن قًه اٛ وار اجملبمعًُ اٛخرّ للكر , ٗ اٛسر واؾمألعدألم و أدألكن   
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الذفًددن, وأددن قًدده اـدأددُ اجملبمعًددُ البعألو"ًددُ. أؽددًكألٲا  عبقددد  "نددأل "ىااددن إشددرألٙم كددبرَ ٗ     

ىم العمل اؿرىأٌ اجملأللٌ السألبقٌ, و مأل البًُٔ اؿألؼنُ لرل القرارام اليت ّرن  د تٮألل س

و ره, وبأللبأللٌ ٙ ّرن تعىر كراألم وتألبعُ  اًدَ, ٗ قألل كأل"ت والبًُٔ  إبغر إسبقل,  ر 

  ٫ً ا ٙؽدألا لدرارام ظدألٓبُ ٗ أىؼدىعألم عجدب سدألعألم       أل أمدب ادد٫  اًدَ. والبرألأل اجملبمعدٌ أ٘سسد

عمددل  لًقددُ, وتغلددع اٛسددىام   العمددل, واٟاددأل ام الًىأًددُ. والدددول إبقدأددُ, عندددأأل ؼددد  سددألعألم      

ٚٲ, كأل"ت لد قسمت  أر أل ٗ أأل بعد أبرر٤ اٛسىام  و إلدرار اٟادأل ام, وقدد م بدآلدمأل       لعا أف

بصرل واؼ . فمنأل  شبن إْدألع علدِ تلد  البددآل الديت ىبدألر الندألس أنمدأل بعدد سدألعألم العمدل,  و            

عصدىآًُ السدلى  الرزدٌ ػدأله  د ا        عبقدد  د ؛ ل ا قبِ بعد البقألعد. من مل مسب بًٔبنأل   ه  بدا

اٛأدر  در أسددبغربُ وأبىلعدُ, قبددِ ٗ فلدس الصددىرّ إدىلر ٛد والبرألأددل  اجملبمعدٌ, بألعببألر ددأل       

٤ًد         ود خعدلُ البرألأدل إ٘سسدٌ ٗ    أدن  أل لددينأل, و لًمدُ ٟ ارَ اجملبمدع إعألظدر,  أدر  در أبدىفر قألل

أل أدن ؼدرول   إلدرار السدلى  اجملبمعدٌ ؼدرب٤     ل كدل قدألوٙم  ٛاجملبمع و"ؽىن البًُٔ العألأُ فًن, سدب 

 اٛأأل"ٌ.

ُ  اـدألػ  القٮدألع  ٗ  سدبىع٫ًأل   يدألم  ٔسُ/  سألعُ 62 أأل  . خأللد اؿألرثٌ, فقأللا إد أبأل رَ   أممد

أدن النقدألٙ اٛسألسدًُ ادديرَ      إسعِ مى ؼسٌ بًٔألم العمدل ٗ إملردُ,  عبقدد  د عدد ٤    ا ٗ اداٲ

يقدأدن القٮدألع العدألم ٙسدبًعألل      لبقدديب أ ايدأل تبكدىم علدِ أدأل     بألل كر, أنمألا ؼكًد  القٮدألع اـدألػ    

ال يأل َ السنىيُ ٗ الٮلب علِ الىٚدألٓمل. اٙقبسدألل الكعلدٌ ٕدأل يىلدده اٙلبعدأل  أدن "خلدع الىٚدألٓمل",          

العبْ عن اٙلبعأل  ال ٍ يصمل اٛاىر وإنألفع. تىفر بًُٔ أقبىلُ عمأللًألٲ و"ٛألأًألٲ ٗ الىٚألٓمل  وإ اقُ

فرػ اأبٚ  لألعدَ إمألرام اٛسألسًُ ٗ   لب لٮألعألم العمل لعألح إىاطن, واٛثر  الد"ًأل لبع ي 

مل ٓالربر ال ٍ يذكن ال  ٗ ؼسٌ أسبىّ اـدأألم وتنمًُ أعألير اؾى َ. ارتبألٙ تىطٌ الىٚدأل 

 "مدأل   علِببىطٌ شروٙ العمل, وارتبألٙ ال  كلن ببنمًُ إمألرام والبقنًألم وإعألرين و"قلمأل وتبأل شأل 

 أسألر أمب ٗ البحىل مى فبمع إعرفُ.
 

 

 اذتُٛد ْاؾس بٔ اهلل عبد. ايٛزق١ ايس٥ٝط١: د 

   العحألين "عر. م.البعقًب اٛولا 

   الصمرٍ فألي . البعقًب الفأل"ٌا 

 البدْا لبل

 للحدديه  بد ل   تددفعين  فإ"مدأل  ؛"والردىارث  اٛ أدألم " أىؼدىع  أنبدّ  سبألر إ ارَ الذقت عندأأل

ِ  إمبمٌ أن الرفر  رن قٌ فكٌ". الرىارث"و" اٛ أألم"ا كبلكٌ  أرين عن ُ  اسدبخدام  علد  كلمد

 ّرن فألٛ أُ. إطٚلن علِ لًس لرن اٛأر واقد؛ شٌْ عن ي٢عب٦راد بىظمل  "ممأل والرألرثُ, اٛ أُ
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 الٮبًعُ, وتنبجمأل البنب٘ عن بعًدَ الرألرثُ تبقِ قٌ ٗ اٟ"سألد, ظنع أن  أللبألٲ وترىد بمأل, البنب٘

 . أللبألٲ أكألإ بصرل ولدره, _تعألٍ – اهلل بأأر

 برددىارث البنبدد٘ أعًنددُ قددألٙم ٗ  أرددن  "ددن َعنددِ لٮعًددُ, لًسددت اـعددألٓغ  دد ه  د كمددأل

 كألرثددُ و  ادددَ, سددًىل كرألرثددُ اٟ"سددألد, بكعددل قدددث أددأل الرددىارث أددن  د كمددأل كددألل ٙ ل,

ُ  فرولدألٲ   نأل   د ٗ كفراٲ ي٘ث٦ر ٙ اٛأر   ا لرن  روشًمأل؛ لنبلُ و  تصر"ىبل, ٌ  اى ريد ُ  بد  اٛ أد

 . والرألرثُ

 ا"الرألرثُ"و" اٛ أُ" بٌ الكروم   ب

 َكألألُ الرألرثُ أكألاأَ بًنمأل تعألعديُ؛ اٛ أُ أكألادأ. 

 وأعنىيُ وأأل يُ, بصريُ, الرألرثُ خسألٓر بًنمأل  أللبألٲ؛ أعنىيُ اٛ أُ خسألٓر. 

 ٘الرىارث ؼغ٘ أسبىّ يبكألوم بًنمأل القرار؛ ظأل"عٌ علِ اٛ أألم تؽغ. 

 الرىارث خٚل علنألٲ ت٢قد٦م بًنمأل اٛ أألم؛ خٚل سري٦ألٲ إعى"ألم تقد٦م. 

  تددبب  ُ ٦ًددألٲ؛  اٛ أددألم  أىاامدد ِ  الرددىارث  ت٢ىاادددن بًنمددأل   اخل ُ  علدد  الداخلًدددُ, إسددبىيألما  كألفدد

 .والدولًُ واٟللًمًُ,

ُ " أدن  كدل  أكأل ًب ٗ الببألينألم ور ب ُ "و" اٛ أد ُ "لردن   وتبعألتممدأل؛  "الرألرثد ٌ " اٛ أد  أىؼدىع   د

ُ  تدأثر  قًده  أدن  علًمدأل,  وإدداخٚم  اؿدديه  تركً   لذ  وبأللبأللٌ   ه الىرلُ؛ فًمدأل,   البرولراطًد

 . قدوثمأل و  بمأل البنب٘ قٌ لٜ أألم فألعلُ إ ارَ  ال أن إمرنُ واؿلىل

 الددديت الرددددّ اٛقدددداث فقددد٘ ىدددغ٦" كألرثدددُ" أددددلىل  د   ممدددأل, ٙعببدددألرام الددد  ويعدددى 

 وفع٦أللدددُ؛ لردددن فرؼدددًُ أبقدأدددُ إ ارَ تٮلٴبدددت وإد و دددٌ. كددددّ وخسدددألٓر شدددألأل  أدددألر عنمدددأل يندددب 

 أ٘سسدددألم ؼدددد العدددألم الدددر ٍ اػأل دددألم اقبقدددألد قددددَ أدددن اهلل؛ ي٢قلدددل بقؽدددألْ فًمدددأل الٮبًعدددُ تدددأثر

 يردددىد أدددأل فغأللبدددألٲ وبأللبدددأللٌ  اٛ أدددألم؛  ثندددألْ وددددث أىا "دددُ َدددأل  بأللبقعدددر اتمألأمدددأل و  اجملبمدددع,

 . الرىارث أىاامُ ٗ اد٦اٲ أبعألو"ٌ النألس

 والرددبرَ, العددغرَ اٛ أددألم كددلإٍ  وتصددر اٛ أددُ الرألرثددُ, أددن و سددل فددأعب" اٛ أددُ"  أددأل

ُ  ت٢عدد  كمأل الدولًُ, و  اٟللًمًُ, و  ارلًُ, ُ  عدن  عدألم  بصدرل  اٛ أد   أللبدألٲ  اٛ أدألم  وت٢دفر . الرألرثد

ّ  سأللبُ اػأل ألم برو  فرؼًُ ٍ  لدد ُ  السدلٮألم  تبخد ه  أدأل  ػدأله  العدألم  الدر   ٟ ارَ إادراْام  أدن  الىطنًد

 . اٛ أُ

 ا"  أُ" أعنِ

  د ا  تنألولدت  الديت  العلدىم  وتندى٦ع  ٙخدبٚين  ؛"اٛ أدألم " بدد  ي٢عدرين  ٕدأل  أىقدد  إطدألر  إهدأل   العدعب  أن

ُ  اؿل وظىل قأللُ"  "مأل اٛ أُ أكأل ًب  يسر وأن. إكمىم  البقددم  يعدىم  أسددو   طريدع إٍ  أدأل  ٕصدرل

 ".والصدَ الؽًع" لٜ أُ اللغىٍ إكمىم أع ينسجب ال  ولعل". قلمأل ػأله
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 اٛ أألما فألٙم

 . اٛ أألم لدراسُ إداخل أن فمىعُ البألقفىد قد٦ 

  فألٕددخل  ٍ ٚٲ  اٙلبعدأل  ْ  فًددن ي٢حدد٦   أدف  أفددل أعدألير,  خدٚل  أدن  اٛ أددُ أكمدىم  اٙلبعدأل   علمدأل

 . إً ا"ًُ وعج  والرسأل , والبٮأللُ, البؽخب,

 علمألْ فًن يصر السًألسٌ وإدخل  ُ ُ  تىلٴدمل إٍ  السًألسد ُ  الىًٚكد  اؾًدد,  اٛ اْ عدن  السًألسدً

ٌ  العٚلدألم  ٗ البعدعًد  مى اٛقداث وسر ٌ  بد ٌ  و   كفدر,  و   ولدب ُ  بد  السًألسدًُ  إ٘سسد

 . و فرا ه اجملبمع أ٘سسألم أن و ر أل

 وأعلىأألتًُ إ اريُ, وتنًٛمًُ بًًُٔ, أممُا  خرّ أداخل  نأل   د كمأل... 

 اٛ أألما إ ارَ تعقًدام

 يبىلعدىا  و د عدأل َ,  فًدن  ي٢كرٷدر  ٙ أدأل  ٗ وإديرود القأل َ يكرر  د ؼرورَ اٛ أألم إ ارَ تبٮلٴب

 أسدد٘ولًبن قددىل واؼددحُ إاألبددُ وإ ارٍ لًددأل ٍ كددل ّلدد   دد ا  د ويعددين عددأل َ؛ ودددث ٙ أددأل قدددوث

 ". لى اا أأل" بد تبد  اليت اٛسٔلُ لرألفُ اٟ اريُ و  القًأل يُ

ُ  يعدين  إاألبدُ؛   ود واقدَ" لى أألاا" واى  إد ُ  قعدىل  إأرأل"ًد ٌ    أد ِ  تسبععد . إقبدىل  اؿدل  علد

 الداخلًدددُ للمصددرٚم  إسدددبمر إددنٛب  والبقددددير اٟعدددا   عملًدددُ لددى,  أدددألاا سدد٘الا  إاألبدددُ وتسددبل م 

 وإدددخل". اٙسددذاتًجٌ البخٮددً٘"و اٛ أددألم, إ ارَ بددٌ الىطًدددَ العٚلددُ تددد   نددأل وأددن واـألراًددُ؛

 . فًن البكعًل فألل اٝد لًس اد٦اٲ, أبقد٦م أدخل اٛ أألم إ ارَ ٗ اٙسذاتًجٌ

 اٛ أألما  ثنألْ" البرولراطًُ"

ُ   ثببدت  كمأل _ إبخععُ الدراسألم  لٴت   د ادد٦اٲ  كدفرَ  قدألٙم  ٗ إمردن  أدن   "دن  _إٚقٛد

 اتقددألْ عددن اجملبمددع يعجدد  وبأللبددأللٌ لٜ أددألم؛ النألاعددُ إىاامددُ عىآددع  بددر   قددد البرولراطًددُ ترددىد

 . األأدَ برولراطًُ إ ارَ ٚل٦ ٗ اقذافًُ  ر ترىد أىاامبمأل فإد قدثت وإاا اٛ أألم, قدوث

 اال  أ٘شرام وأن  خرّ,   أألم وخرون وتكأللممأل, اٛ أُ أىؼىع ٗ تعقًدامإٍ  ال  ويقى 

 البرولراطًُ اٛ"ٛمُ ٗ إعلىأألم "قغ . 

 ٌاـألطُٔ إعلىأألم شًىع وبأللبألل . 

 لٜأىر اـألطٕ والبكسر . 

 واـألراًُ الداخلًُ الؽغىٙ أىاامُ ٗ ارذين العمى  عن البرولراطًُ تعج  كمأل . 

 واٟ اريُ القًأل يُ إمألرام بؽعمل البرولراطًٌ أن كبر عد  ويبسب . 

 السملُ اؿلىل واؽألا والبررار, بألؾمى  واٟ ارٍ القًأل ٍ سلىكمب يبسب كمأل . 

 ,ٚمددىر ٗ لددىٍ تددأثر للصددألٓعألم فًرددىد الصددألٓعألم؛ أىاامددُ عددن البًٔددُ  دد ه تعجدد  و خددراٲ 

 .وتعقًد أل اٛ أألم
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 اؿلىلا أن شٌْ

 عمدل  أدن  بد ٙ بل ؛"الٮمى "و" البمين" بد  ر ا قدوثمأل عند وأىاامبمأل اٛ أألم اتقألْ ّرن ٙ

 اال  ويبٮلٴب. أنٛب قذين

  وؼديألتمأل لٜ أُ الىالعٌ اٟ را. 

 ُوتبعألم خسألٓر أن علًمأل يذتب َأل الرألألُ إعرف. 

  أبرألألُ أىاامُ ـٮُ اؾًد اٟعدا. 

 َمألرَ اـٮُ تنكً  علِ لأل رَ أ٘ لُ بصريُ ككألْام تىافر. 

  ًالبنكً  ٗ ترااعألم و  إخكأللألم واى  وعدم للخٮُ, الدلًع البنك. 

ُ  بدىفرَ  قًٛدت  الديت  إىؼىعألم أن" اٛ أألم إ ارَ" أىؼىع ويعد٦   بدر   وأدن  بمدأل,  بدأس  ٙ أعرفًد

 ٕىاامددُ" اٙسددذاتًجٌ البخٮددً٘" أبددد  علددِ تقددىم رٗيددُ لددد٦م الدد ٍ ,5;;3 عددألم اىتصددى  روا  ددأل

 اأراقلمأل ٗ اٛ أألم

 ُاٟ" ار إشألرام اكبصألين أرقل. 

 ُوالىلأليُ اٙسبعدا  أرقل. 

 ُأنمأل واؿد٭ اٛؼرار اقبىاْ أرقل. 

 ُالنصألٙ اسبعأل َ أرقل. 

 ُالبعلب أرقل. 

 االبأللًُ اٙسذاتًجًألم أن بىاقدَ اٛ أألم أىاامُ ّرن قًه

 ًُاٛ أُ أع البعألأل ٗ العنمل اسذاتًج. 

 ًُالنمى ولمل اسذاتًج. 

 ًُالبج ُٓ اسذاتًج. 

 ًُلٜ أُ العأل"ع الكرر إامألض اسذاتًج. 

 ًُلٜأألم اٛ أُ  فع اسذاتًج. 

 ًُإسألر تغر اسذاتًج. 

  د أٚقُٛ  أرن قًه..  فق٘ واقداٲ أنمأل "ىر .. وشىا د  أفلُ اٙسذاتًجًألم   ه أن ولرل

 للغلدددى, إملردددُ أىاامدددُ ٗ والددد  لٜ أدددُ, الددددافع الكردددر إامدددألض اسدددذاتًجًُ اتبعدددت إملردددُ

ُ  اسدذاتًجًألم  تىًٚمل مت  "ن أٚقُٛ أع الكررٍ, واٙمراين والبٮر٦ين,   خدرّ, كدأللقىَ   أب اأند

 . إبصد  الكرر تصرٴل أنألبع أعألؾُ قٌ النمى اٟر ألبًُ, وولمل لٜعمألل البعدٍ ٗ

 بددٌ إراوقددُ علددِ لدددرتمأل العددد ,  دد ا ٗ اًدددَ لنجألقددألم إملرددُ ؼقًددع علددِ سددألعد ولددد

 تسدجًلمأل؛   أردن  الديت  اٟخكأللدألم  وأعٛب. قد َ قألٙم ٗ واٟبداعٌ البرولراطٌ اٟ ارٍ الكرر
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ُ  تنكً  و  ؽٮً٘ قٌ إبدع, علِ أعًنُ قألٙم ٗ البرولراطٌ شًمنُ إعأل تمأل ّرن ُ  خٮد  أىاامد

 . لٜ أُ

يعدد٪   واٙسدذاتًجًألم؛  إراقدل   د ه  َبٮلبدألم  الرألأل الىفألْ عن البرولراطًُ اٛ"ٛمُ عج  إد

 .اٛ أُ أىاامُ ٗ الرألأل للنجأل   أألأمأل اٛكد العألٓع

 أدن  شدًٔألٲ   ور   ندأل  وأدن  إ ارتمدأل؛  و سلىل اٛ أُ أن العألم الر ٍ أىلمل ال , أ٘شرام  بر  وأن

 . العألم بأللر ٍ اٛ أألم إ ارَ عٚلُ ٗ البكعًل

 العألما والر ٍ اٛ أألم

ٍ  لبصرٴل وثريُ خعبُ أأل َ اٛ أألم ت٢عد٦ ُ  خعدألٓغ  ولٜ أدألم . العدألم  الدر  ٍ  أبعلقد  العدألم,  بدأللر 

 اأنمأل

 اٟعٚم وسألٓل ٗ واسعُ َسألقألم وؼِٛ إ٘ثرَ, اٛخبألر اى ر اٛ أألم. 

 القدرد  أدن  الفمأل"ًنًألم ٗ إٙ ألحىٚ بصرل تٛمر مل اؾأل"ب بم ا إبعلقُ العربًُ الدراسألم 

 .إألؼٌ

 اؿمٚماسبخدام  خٚل أن لٜ أألم اٟعٚأٌ البنألول يبب  ُ ُ  اٟعٚأًد ْ  إرفكد ِ  للقؽدأل  علد

 .اٛ أُ   ه ٕعألؾُ العحً  والبىاًن اٟعٚم و  الٛأل رَ,

 ٦ًألٲ  وراٲ اٟعٚم وسألٓل ت٘ ٍ لد ِ  القدألٓب  اٟعٚأٌ البعبًب طريع عن اٛ أُ أعألؾُ ٗ سلب  علد

 و مألا بعىرتٌ, البجأل ل   ا ويبب. لٜخبألر البألم البجأل ل

ٙٲ  قداثمأل عن العألم الر ٍ بع ل ويبب كلٌ, وتعبًب ػأل ل -  .تألأألٲ ع 

 .اٝخر الٮرين وػأل ل اٛ أُ,  طراين  قد بإعٚم ويبب ا ٌٓ, وتعبًب ػأل ل -

 أراقلا بفٚث بألٛ أألم, العألم الر ٍ تعريمل وّر٦

 ٙٲ ُ  اٛ أُ؛ بدايُ ٗ إرقلُ   ه وترىد إعلىأألم, "صر أرقلُا  و ُ  ٕىاكبد ٍ  ر بد  العدألم  الدر 

 .إعرفُ ٗ

 ادد ور أل, ٗ والبحدده اٛ أددُ, عنألظددر ؼلًددل يددبب وفًمددأل إعلىأددألم, تكسددر أرقلددُا ثأل"ًددألٲ 

ُ    ه وٗ  خرّ. بأ أألم وأقألر"بمأل و سبألبمأل, ُ  تدد   إرقلد  اـدداْ وطرآمدب,   ؼلدًٚم    مًد

 اٛ أُ. ػأله القرار وظأل"عٌ إس٘ولٌ وأىلمل

 تكسدر  فدر   علِ اٙلبعألر يبب وٙ. اٛ أُ بعد أأل أرقلُ و ٌ الىلألًُٓ, إرقلُا ثأللفألٲ  ُ  اٛ أد

ٍ  وتعريدمل  الىلأليدُ,  طدرم  أدع  البعألأدل إٍ  ال  يبخٮِ بل أعمأل؛ والبعألأل  بأللبعألأدل  العدألم  الدر 

 .إسبقبل ٗ ؼدث لد أصألبمُ,   أألم وأع أعمأل

 اٛكدا اؿل

ُ  ٗ اٛكددد اؿدل  يرمدن  ٌ  اٛ أددألم أىاامد ُ  وفددع العمدل  ِٮًددُ عدن  بدأللبخل  برولراطًددُ أنٛىأد

ٌ  الد   ويقبؽٌ اٟبداعًُ؛ اٟ ارَ مى والن وع تقلًديُ,  ٗ الصخعدًُ  إٍ اٛبعدأل   الركدىد  عدن  البخلد

 .إلًمأل واٙقبرألم إعبدَ, إمنًُ إعرفًُ اٛبعأل إٍ  اٛ أألم وأىاامبمأل؛ فمب
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 ايؿشاف: ْؿس. ّ.ايتعكٝب األٍٚ: د 

ُ   اٛ أألم تؽم٦نت الىرلُ الرًٓسُ تعريمل ُ  قرادُ,  بىظدكمأل ؿٛد ُ  ؼدى٦ل  و"قٮد   وؼدألع إٍ  أ٘ يد

ٍ  ٟ ارتمأل عأللًُ أمألرَ يسبل م ٖأل لعر؛ ولت ٗ اٙسبقرار بعدم تبسب اديدَ,   د  در  شدأل؛  والبعدد

ُ  اٛطراين  د اٛ أُ  ثنألْ يرىد أأل وعأل َ اٛولألم. كل ٗ إبأل  بألٛأر لًس ال   أسدبعدَ   در  إعنًد

 .إىاامُ علِ لأل رَ  ر و 

 البقلًديدددُ, بددأللٮرم  اٛ أددألم  قددل   سدددأللًب بدد كر  ا"بمدددت الىرلددُ الرًٓسددُ,   قًدده  أددن  سددأبد  

ٌ  عرب ولرن لٜ أألم؛ أىاامُ كألسذاتًجًألم ِ  فسدأركٴ   ؽععد  اٛ أدألم  إ ارَ أبٮلبدألم  علد

 .  اؾغرافًُ إعلىأألم "ٛب بألسبخدام

 لدديب   "دن  لدد  شدديد,  وبألخبعدألر . اٛ أدألم  ٕعٮل  البألرىًُ اـلكًُ لنسبعًد   ا لبل ولرن

ُ  وتعين اٟ ريقٌ, الٮبإٍ   ظىلن وتراع اد٦اٲ, ُ  و  ؼدىل  "قٮد . إدري   قًدألَ  ٗ قألسدب  لدرار  ؿٛد

 القددرد ٗ ٰالبددبس ثددب٦ وأددن الٮبًددُ؛ إعددألاب ٗ عصددر السددأل س القددرد ٗ إعددٮل   دد ا ولددد ٰاسددبخدم

 والرنًسددُ. الدولددُ امددأل  بددٌ السًألسددًُ العٚلددُ ٗ البددىتر  راددُ ارتكددألع علددِ للدٙلددُ عصددر؛ السددألبع

 تٮددىر ٗ فألظددلُ ؼددى٦ل ؿٛددألم ٚمددىر علددِ للدٙلددُ اسددبخداأن تددىاتر عصددر البألسددع القددرد وعلددىل

  . ويرًبًديألو واٙابمألعًُ واٙلبعأل يُ, السًألسًُ, العٚلألم

ُ  يعدين  وبدألم  اٟ"سدأل"ًُ,  العلدىم   فدرع  كبلدمل  ٗ إعدٮل   ٰاسدبخدم  الد   وبعدد   الٛددروين فمىعد

 .واؼ  تمديد علِ تنٮىٍ اليت إكألأُ واٛقداث

 األشَات: َطببات

 العصددىآًُ كألٟ"ددألرَ للبخٮددً٘, البنًٛمًددُ القألعدددَ  ًددألل بسددبب تقددع وإ اريددُ بصددريُ  خٮددألْ

 أدأل  العدراع  وإشدألعُ  للبسدًب,  ػسدًد  عندن  ينب  ٖأل اٙسذاتًجًُ؛ العلمًُ النٛرَ و ًألل اٙرػأللًُ,

 ؼقًقمددأل, إٮلددىل اٛولىيددألم وؼددى  وعدددم اٛ ددداين, وؼددى  وعدددم العددألألٌ, وأعددألح اٟ ارَ بددٌ

 القًأل َ و خراٲ إسبقبلًُ, إٍ اـٮ٘ إنٛمُ وافبقألر أنمب, أٮلىل  ى َأل العألألٌ اسبًعألل وعدم

 .إنٛىأُ  اخل إٚٓمُ  ر اٟ اريُ

ٚٴكدت  إد والصألٓعألم بمأل, البرمن يععب اليت الٮبًعًُ الرىارث أفل  خرّ, و سبألل ُ  و٢  أقذ"د

  قد َ. وبًُٔ أٚٓب, تىلًت وٗ وأؽلل, أبعمد وبأسلىل ألمىسُ, عقألٓع

  سدمل  ترىد أىاامبمأل ولرن عنًكُ؛ ترىد ٛ"مأل لٜ أألم؛ إسببألم   ب  قد الكمب سىْ ويعد٦

  القرارام. إظدار ٗ إعلىأألم, والبسر٦ع ٗ "قغ بسبب ترىد ٛ"مأل

 ٘ ُ  ويعددد٦ البخٮددً ٦ًألٲ أبٮلبددألٲ  اٛ أددألم  ٕىاامدد ِ  بأللبدددريب  اٛ أددألم,  ٟ ارَ  سألسدد ٘  علدد  البخٮددً

 أدنٛب  فعل ر ٦ بإاراْ إعألقب, إكألاأَ عنعر وتٚٗ طثألر أل, أن البقلًل و  قدوثمأل, ٕنع لٜ أألم؛

 بركألَْ. اٛ أُ ٕىاامُ وفع٦ألل
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ُ  الددول  ٗ إبألقُ إممُ الىسألٓل   ب و قد  إعلىأدألم  واٛ أدألم؛ تدىافر   الردىارث  ٟ ارَ إبقدأد

 ٗ القدرار  اؽدألا   عب وسألٓل   ب  قد تعد٦ اؾغرافًُ إعلىأألم "ٛب وتقنًُ. إبرر واٟ" ار والبًأل"ألم

 ل٠" ار أبرألأل اغراٗ أعلىأألم "ٛألم بنألْ أن اٙسبكأل َ ّرن إفألل سبًل وعلِ اجملألٙم, أعٛب

. خألظددُ إملرددُ ٗ طبًعًددُ بًًٔددُ بىظددكمأل أصددرلُ و خٮألر ددأل؛ السددًىل َخددألطر والبنبدد٘ إبرددر,

٘  عًه إد"ٌ, الدفألع ك ل  ٛام َ إركبألم تببع و"ٛألم ٗ  إعلىأدألم  "ٛدألم  يدرب ُ  اؾغدرا  قركد

  سرعإٍ  إسعمل لًىامىا والسًٮرَ؛ البحرب َرك  إفألل سبًل علِ إسعألين و  إطكألْ سًألرَ كل

 كبلددمل ٗ وأبخعددغ خددبر أددن  كفددر واددى  وكدد ل  لٚ  قددألم. تكأل يددألٲ أسبصددكِ؛ و لددرل طريددع

 إبخععددُ الرددىا ر أددن العمدل  فريددع ٗ عألأددل لرددل وإٮلدىل  السددلًب البعددرين لبحديددد اجملدألٙم؛ 

ْ  اٛشدخألػ  عدن  بديل يىاد وٙ أىر ,   ب واٟ"سألد .والٮىارٖ اٛ أألم ٕىاامُ وإمًُٔ  اوٍ اٛككدأل

 سدًرًبض  ارٍ بإهأل  و خببب .لٜ أألم النألاعُ اؿلىل إهأل  ٗ السريع للبعر٦ين العأللًُ؛ اـدام

 ولددت ٗ إٙ اًددداٲ اٟ ارَ ت٢خبددد ٙ إخددألطر ا كألفددُو كبألبددن ٗ اٛ أددألم إ ارَ ؽٮددً٘   مًددُ عددن

 اٛ أألم!!

 ايػٗسٟ: فاٜص. ايتعكٝب ايجاْٞ: د 

 أنٛدىر  أدن  اٛ أدألم,  إ ارَ ٗ واؾديد البقلًدٍ اٟعٚم تىًٚمل اىا"ب علِ  ركٴ  سأقألول  د

ٌ  _عدألم  بصرل _ اٛ أُ إ ارَ فإد "ٛرٍ, وامُ وأن .الردّ وإ٘سسألم الدولُ  القددرام,  تدىفر   د

 manage the يبىلٴدددع ٙ أدددأل ٟ ارَ القدددرار؛ أرو"دددُ الددد  ٗ َدددأل إ٘سسدددُ, وإعددددا  واٟأرأل"دددألم,

unexpected) .  ٙٲ ٚلٴدددت اٛ أدددألم إ ارَ  د عمىأدددألٲ, العربًدددُ اٟ ارَ ٗ الفألبدددت وأدددن  أذوكدددألٲ فدددأل

 . ال أن أن ر قألٲ اـداْ وٖألرسألم البجربُ لذاكمألم

 كبلددمل ٗ ولىاعددده  ظددىلن لددن علمددألٲ الًددىم بألتددت _اٟعددٚم للبمددأل وٗ _ اٛ أددألم إ ارَ  د وأددع

ُ  ي٢عدرين  بألم أأل وقبِ واٛأنًُ, والعسرريُ, السًألسًُ, اجملألٙم ُ  بألٛ أد  فدألل  وٗ و ندأل . اٟعٚأًد

 رآجددُ بددألٟعٚم اٛ أددُ وإ ارَ اٛ أددُ, إعددٚم أفددل أعددٮلحألم  ظددبحت _لؽددًبنأل أىؼددىع _ اٟعددٚم

 ُ  ٗ العلمددٌ اٙ بمددألم أددن قًدد اٲ لبأخدد  البجربددُ أًدداد  أددن تنبقددل اعلددمأل ٖددأل واسددع؛ بصددرل وٖألرسد

 .الًىم فبمعألم قًألَ ٗ اٙتعألل وسألٓل تغلغل ا  يأل  أع خألظُ إعألظر, اٟ ارٍ الكرر أراعًألم

لرن  اٛ أُ؛ ٟ ارَ تقلًديُ أكأل ًب ْلُ عند لبلمأل واٟ اريُ اٟعٚأًُ اٛ بًألم اسبقرم وقًه

ُ  واٟ ارَ والىسألٓل, الدور, قىل النقألط الًىم  عأل  فبمعألم قًألَ ٗ اٟ"ذ"ت شبرُ قؽىر  الكع٦أللد

 تركٴدد  بألتددت الًددىم عددألمل ٗ لٜ أددُ وسددًنألريى ألتمأل  اٟعٚأًددُ اٟ ارَ خٮدد٘ فددإد  نددأل وأددن لٜ أددُ؛

 ؼدمن  وؼدديألتمأل,  شدأل  إعدألقبُ  واـددأألم  والىسألٓ٘ إعلىأألتًُ الصبرُ فرػ علِ كبر بصرل

 . إعٚأ٦ًألٲ اٛ أُ إ ارَ أرتر ام

ُ   اٟ"ذ"ت تىًٚمل قألوٙم أعٛب ٚلت الًىم قبِ إ"ن القىلا ّرن عألم وبصرل  بىظدكن وسدًل

 إ٘سسددُ اٙتعددأللًُ, بىظددمل  للعملًددُ البقلًديددُ إكددأل ًب علددِ تركٴدد  اٛ أددُ؛ ٟ ارَ الىسددألٓل ؼددمن
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 ٗ الددبحرب وّرنمددأل اٟعٚأًددُ, إ٘سسددُ علددِ  أبألشددر  ددر و  أبألشددر بصددرلو تمددًمن الردددّ

 . قبىا أل

 اٙتعأللًُ وخدأألتمأل اٟ"ذ"ت شبرُ إأرأل"ألم يعىا ومل النٛرَ,   ه علًمب  لبت أن فإد وش ا

 أدددن اددد ْاٲ العنربىتًدددُ؛ لًرى"دددىا الصدددبرُ أسدددبخدأٌ شدددرآ  وؼكًددد  اٛ أدددُ,  آدددرَ تىسدددًع ٗ

 خدٚل  اـعدىػ  وان علِ وشبألبمأل العربًُ اجملبمعألم ٗ اٟ"ذ"ت أكألعًل اًداٲ يبأألىا مل إصرلُ؛

4233 الكذَ
_

ُ  تنصدب  عنددأأل  وخدأألتدن  اٟ"ذ"دت   ور   مًُ ؼىْ وٗ . م4236 ُ و   أد  يٛمدر  ؛ إعٚأًد

ُ  الرسدألٓل  لبع يد   الىسدألٓل؛  أدن   دره  أع لًبرألأل اٟ"ذ"ت اسبخدام ّرن كًمل الس٘الا  اٟهألبًد

 ّردن  كًمل اكفر   مًُ فحىاها س٘ال يأتٌ  خرّ, امُ إٚٓمُ؟ وأن بأللٮرم اٛ أُ أع والبعألأل

ٚٲو أنص٘ أل   أألم أع البعألأل   اٟ"ذ"ت؟ شبرُ   ظ

 تعددد٦يمب أددع أىؼددعمأل, ٗ اٙعببددألرام  دد ه وؼددع واـددداْ إخبعددٌ أددن طأددل فددإ"ٌ  نددأل, وأددن

٦ًألٲ  وإبدأثرَ  إ٘ثرَ العىاأل وأأل تمدٓبمأل, و  اٛ أُ عنألظر تقىيُ ٗ اٟعٚم  ثر لبحلًل  وإعٚأ٦ًدألٲ  اتعدألل

 لندألَ  تردىد   د ّرن _ امُ أن _ والصبرُ أراقلمأل؟ كبلمل ٗ تأ ّمأل و  اٛ أُ أعألؾُ امى  ٗ

ٚٴمل  د وّرن امُ, أن إعألو"ُ والكرم اٛ أُ إ ارَ فريع بٌ فًمأل أر"ُ واتعألل أعلىأألم  َمدألرَ  تى

٦ًألٲو بىظكمأل وسًٮألٲ ٙٲ  إلنألع٦ًألٲ أعلىأألت  إ كدألل  عدم اٙػأله   ا "بجن ومن ينبغٌ وٙ. اؾمأل ر أع فع٦أل

ِ  "صأ اٟ"ذ"ت  د ُ  وسدًبق ُ  قدر٦َ  وسدًل ُ  أدفرو  فدًمب  َدن  للجمًدع,  أبألقد  البجدألرل   ثببدت  الد ين  اٛ أد

 البعقًب, خألُُ وٗ. اؾديدَ اٛ أألم أن إ يد وافبعألل الىؼع, تأ يب و يأل َ اسبغٚشأل, ٗ أمألرتمب

 اال  وأن اٛكأل ٌّ, إطألره خألرن للمىؼىع قألور فب  لدعب البأللًُ البسألٗٙم  طر 

 إ٘سسألم؟ بع  ٗ اؿألل  ٌ كمأل ٕىاامبمأل, السبل  فؽل لٜ أألم اٟعٚأًُ اٟ ارَ  ل  

 للم٘سسُ؟ اٟ ارٍ النصألٙ ؼمن إعٚأ٦ًألٲ اٛ أُ إ ارَ فريع يرىد  د ّرن  ل  

 اٛفعألل؟ ر و   آرَ ٗ يٛل  م إعٚأ٦ًألٲ, اٛ أألم ٟ ارَ خٮٮألٲ اٛ أُ إ ارَ فريع ّل   ل 

 ٚايهٛازخ( األشَات املداخالت سٍٛ قك١ٝ: )إداز٠ 

 ايتداخٌ بني َفَٗٛٞ األش١َ ٚايهازث١، ٚأَج١ً ٚاقع١ٝ:

ٚٲ أسألعد.  وؼ     لدد  و ى وار  اد٦اٲ. واٛأىر والرألرثُ, اٛ أُ بٌ أكمىأٌ ارًأل  د مثُ تداخ

ٚٲ طألٓرَ ّف٦ل سقىٙ فرَأل "سبًُ, ترىد ٌ  ٗ أعًنُ, وبًُٔ شركُ لدّ   أُ أف ُ  تردىد  قد  كألرثد

 بن تبعلع ال ٍ اؾممىر قجب بٮبًعُ ترتب٘ أنممأل لرل فألؿلىل  نأل  خرّ؛ وأن شركُ لدّ كبرَ

 الرألرثُ. و  اٛ أُ  ه 

 البصريُ اعبأل م كٚ مأل والرألرثُ اؿمى  إٍ  د اٛ أُ ظألح بن اهلل عبد. وأن األ"بن  شألر  

 يبٮلٴددب  وأددألٲ اٛأددر و د الٮبًعًددُ, و ددر أنمددأل الٮبًعًددُ  وريددُ, بعددكُ وطخددر ولددت بددٌ علددِ "صددىٓممأل

ُ  وترمدن  والقحد٘,  الصددَ  تعدين  واٛ أُ ٕؽألر مأل. تكأل يألٲ العٚن؛ و  اؿلىل ببىافر ػألو  مأل  الداعد
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ُ  ؼىيدل  إأرأل"ًُ تعى٦ر ٗ  نأل ُ إٍ  كدألطر؛  أدن  ؼملدن  وأدأل  اٛ أد ُ  القددرام  ٟطدٚم  فرظد  اٟبداعًد

 السديدَ.  اؿلىل وإهأل  الٛروين, ظًأل ُ ٟعأل َ بىظكمأل فرظُ اٛ أُ؛ تسبفمر اليت

 ٗ ؼد٦  ؼىل "قٮُ وي٢مف٦ل البىا د, بعدم يبسب ا"بقأللٌ ٚرين بأ"مألا اٛ أُ ر"دام لألأىس وي٢عر٦ين

ٍ  اليت إسبقبل,  قداث ؼىٓمأل ُ   أدأل  كدبر.  تغدًر إٍ  تد٘  ِ  كدرث,  أدن  الرألرثد  ي٢قدأللا  الغدب,  َعند

  كسدكىر ,  لدألأىس   أدأل . الصدديد  للغدب  إسبب اٛأر  ى والرألرث إصقُ, أنن وبلغ علًن اشبد فٚد

ُ . عًٛب قٜ سىْ و ٌ عمًقُ, وأعأل"ألَ واسعألٲ  أألراٲ ي٢سب٦ب قدث بأ"مألا الرألرثُ عر٦ين فقد  والرألرثد

 ااتمأل. ٗ قد٦   أُ ترىد ٙ ولرنمأل   أُ؛ عنمأل ينجب ولد بألٛ أألم, البعأللألٲ إكأل ًب  كفر  قد أن

ٚٲ, قدثت أدأرَ قأللُ عن الرألرثُ وت٢عب٦ر . كلًممدأل  و  إأل يدألم,  و  اٛروا , ٗ ؼدرر  عنمدأل  ولدب  فع

 شدديدَ,  َخدألطر  بأكملدن  اجملبمدع  و  اجملبمدع  أدن  لٮألعدألٲ  ي٢عدًب  أ٢درو٦ع  قدث بأ"مألا بعؽمب وعر٦فمأل

 اٟعدا  سرعُ ٗ اٙابمألعًُ البنًٛمألم ٗ وعج  وخلل, ارتبأل ,إٍ  وي٘ ٍ وبصريُ, أأل يُ وخسألٓر

 . إسبىيألم كبلمل علِ اٛ اْ ٗ الكىؼِ وتعب٦ للمىاامُ,

 و  الٮبًعًدُ,  واؿرآدع  والداكٌ, ال ٙ ل,ا أفل طبًعًُ, فبرىد الرىارث,  سبألل وتبعد 

 ولددد تنًٛمددٌ. كًددألد ٗ وتراكممددأل إصددرٚم تعددد  و  اٟ اريددُ, العددراعألم أفددلا بصددريُ, تردىد 

 .أبخلكُ ظنألعًُ و ام َ ترنىلىاًُ, أعدام اسبخدام عن "ألػُ ظنألعًُ ترىد

اٛ أدُ والرألرثدُ ٗ النقدألٙ    الصدمرا"ٌ  وادن الصدبن والببدألين بدٌ كدل أدن         سدعد . وقد٦  اللدىاْ   

 البأللًُا

 عدن  و  اْ كبلكألٲ امى اٲ تبٮلبألد  "ممأل   ممأل لعل واٛ أُ خعألٓغ أصذكُ, الرألرثُ بٌ  -3

واـسددألٓر  وتبألبعمددأل, واٝثددألر إكألاددأَ, وكفألفددُ اٛقددداث  بسددبب العأل يددُ؛ اٛقددىال ٗ اٛ اْ

 لعر. ولت واربملُ ٗ الىالعُ

4-    ُ  أسددبىّ علددِ كأل"ددت واسددذاتًجٌ, إاا سًألسددٌ طددألبع اٛقًددألد أعٛددب ٗ شددأل يرددىد اٛ أد

٦ًألٲ بإقدّ تبعلع و  الدولُ,  الدولدُ,  أدن    "ٌ أنٛمُ ٗ وإد قدثتوخألرا٦ًألٲ.  و  وٚألٓكمألا  اخل

 وت٘ ٍ إٍ ا"مًألر أل . وتععمل َعألؿمأل, إنٛمُ ترب  فقد

  "كسن. بأللقدر لًس واٙسذاتًجٌ للرألرثُ السًألسٌ اربىّ -5

 سلسددلُ و  كألرثددُإٍ  تبحددى٦ل لددد اٛ أددُ أنممددأل؛ فددإد  ٍ إ ارَ ٗ الكصددل وبسددبب الدد , وأددع -6

 فًن. ولعت ال ٍ بأللنٛألم تععمل   أُإٍ  تبحى٦ل والرألرثُ لد كىارث,

ُ   البصريُ, اـسألٓر قجب علِ وق٧د٦َ اٛ أُ يعبمداد قجب الرألرثُ -7  وإأل يُ, وإعنىيدُ الىالعد

 وإبىلعُ.

ورفددع  ولىعمددأل, والرددىارث لبددل  اٛ أددألم أنددع إعألظددرَ الدولددُ  َوٚددألٓمل  امدد    ددب إقدددّ -8

 بمدد ه يقددىم ٙ قرددىأٌ ولىعممددأل, و ٍ امددأل  بعددد أعممددأل الكع٦ددألل للبعألأددل اؾأل  يددُ أسددبىّ
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ٙٲ إسددمألأألٲ ولددن ي٢سددمب كألرثددُ, و    أددُ يبسددب٦ب ٗ لددد الىًٚكددُ  وٙ ٗ أنممددأل  ٍ أنددع ٗ فع٦ددأل

 ولىعممأل. بعد أىاامبممأل

 اٛام َ اؿرىأًُ.   اْ لرفع اٛفؽل؛ السبًل  ٌ إصذكُ والبمألرين الدوريُ الكرؼًألم -9

 ا"صأتمأل أن  بألٕملرُ أر٦م اليت السًألسٌ اٛأين الٮألبع اام اٛ أألم أن  -:

 قدرل  الصدمأللٌ أند    الدًمن   وؼدألع  واؾممىريدُ؛ بسدبب   إلرًُ الًمن قرىأألم أع اٛ أألم  3

ُ  وأدع  م,84;3 عألم بعد اٙ"قٚبًُ بأللكذَ أروراٲ , م!56;3و3575 عألم  ٗ  و! إألركسدًُ  اؿرىأد

 والىقدددَ إعددٮنعُ, ظددألح العددمل ؼددألب٘ قرددب خددٚل فددذَ ثددب , الى يعددُ وقددرل اؾنددىبٌ الددًمن

وسًألسدًُ   اسدذاتًجًُ  قألويُ والًمن ٗ ومن اؿأللًُ وتداعًألتن, وقرل البحرير العربٌ و خراٲ الربًع

 أنأل .  لن أكروٙ  أنن, لنأل أكر ٙ واقدَ

٦ًألٲ الددًمن  أدد  ٗ يرمددن واؿددل  العربددٌ و أددن اـلددً  وسًألسددُ, البعددأل , والبعددأل ي٦ألٲ ٗ سًألسدد

 طخر . أىؼىع ولرن   ا البحر؛إٍ  البحر أن واؾ يرَ العربًُ

 النألظدددريُ, بدددأللكذَ أدددروراٲ سدددىريأل, ٗ الددد عًب ثدددىرَ والقىأًدددُ أنددد  الفىريدددُ الكدددذَ   أدددألم  4

 و سده, وظداأن, وعكلقن. والبعه الق اٗ,و ّأل ىاًُ 

 أددع   أددألم أددن وأددأل تبعمددأل  اؿددأللٌ, اشجددرٍ القددرد أسددبمل ٗ اؿددرم علددِ اٙعبددداْ   أددُ  5

  والبصد , واٟر ألل, والقألعدَ, واٝد  اعض. البٮرين,

 للرىيت. ظدام اقبٚل   أُ  6

   والرىارث إرتبٮُ بألؿ . اؿىا ث  7

 إبعدددع, وٓددِ الددىا ٍ السددًىل, كددىارث والعددحًُ, أفددل الٮبًعًددُوالرددىارث  اٛ أددألم  8

  وكىرو"أل, و ر أل.

 أندد  العألأددُ كددبر بألٕأللًددُ قدددإٍ  وكلددمأل أرتبٮددُ الدولددُ, "صددىْ أندد  اٙلبعددأل يُ اٛ أددألم  9

 ثدب  الفأل"ًُ وبعًدد أل,  العألًُٕ اؿرل وأع بدايبن,  ثنألْ النك٘ اكبصألين ٰلبًل اٙلبعأل يُ اٟشرأللًألم

 الدديت العددألم الدددين   أددُ ثددب إألؼددٌ, القددرد أددن اشجريددُ السددبعًنًألم  واسدد٘ ٗ العألأددُ إأللًددُ   أددُ

ُ  3646إٍ  3625وال أألد  أن عقدين أن  كفر اسبمرم ُ  تقريبألٲ , و خراٲ اٛ أد ُ  إأللًد  الديت  اؿأللًد

 اروتمأل.إٍ  تعل و"راى  ٙ تعل, مل

 اٛ أدددألم بعددد  اٛأفلدددُ العملًدددُ ٗ فدددألل إ ارَ  القنًدددب٘ ٗ سدددًألم البٮدددر٦م إٍ "ددددّ. ولأللدددت  

HSBCفمىعددُ أددع عملددٌ خدددَ خددٚل أددن والرددىارثا
_
SABB, إ ارَ ٗ خٮدد٘  5و لدددينأل كددألد 

٦ًدألٲ.  وتٮبًقمدأل؛ بىظدكنأل لٮألعدألٲ    علًمدأل  البددريب  علًندأل  يبىا٦ب قًه والرىارث؛ اٛ أألم  أدن  وكدألد  أألل

ٌ  "ببعمأل؛ اليت اـٮ٘ لدينأل يرىد  د اٛ أألم أن "ىع  ٍ قدوث عند إكذض  العمدل  إعدأل َ  يدبب  لرد

ٍ  إبنِ ٗ قريع قعل سألعألم!!!  5و خٚل وكندت   اؿدىاٙم,  وبأللبخعدًغ لسدب   فًدن,  "عمدل  الد 
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٘  قسدب  طخر أبنِ أن العمل إعأل َ والكريع  "أل وبأللكعل اسبٮعنأل الىلت..  ال  ٗ عنن إس٘ولُ  اـٮد

 .علًمأل البدريب مت اليت

ُ  واى إٍ  ,عٖأل سب ونلغ  والعدٚقًألم  اٛعمدألل  قسدب  واؼدحُ وأى عدُ إسد٘ولًألم,    خٮد

أدن   والبخٮدً٘ العدحً    والبنٛدًب  ولًدألس الد أن.   البجريبًُ, اـٮ٘ عمل, وٖألرسُ لرل ارد َ

ُ  اٛ"كدس  ٗ والنبألٓ  السدلبًُ  اـسألٓر شأ"ن تقلًغ ّ  وإمبلردألم. وتكبقدد القٮألعدألم    البصدري  اٛخدر

٘  عألأددُ بعدىرَ  ِ  "سددًٮر هعلنددأل واى  دأل  علًمدأل؛ لرددن  البدددريبو الىلألًٓددُ للخٮد وإ"مددألْ  الىؼددع, علد

 .إصرلُ

ُ  وأن األ"بمأل تٮر٦لت  . فألطمُ القر"ٌ إٍ أفألل طخر أمب ٗ سًألم اؿديه عن البجربُ  السدعى ي

ٟ ارَ العألأددُ لٜأددن والسددٚأُ ٗ والرددىارث؛ قًدده  شددألرم إٍ  "ددن مت اسددبحداث ا اٛ أددألم إ ارَ ٗ

ٌ وتؽم٦ , د3655عألم و ارَ البعلًب  ٤ْ لسمٌ رًٓسد ٖ   مدألا و ,نت اببدا وإ ارَ السدٚأُ   ,إ ارَ الٮدىار

 ,ب تصعب أأل يبىلًأل"ن أن أس٘ولًألم إ"صألْ لسب ثألله ؼت اسبا إ ارَ اٛأن إدرسٌوتٮلٴ ,إدرسًُ

ُ   أل بمألم إ ارَ الٮىارٖ علدِ العنأليدُ بردل أدأل يبعلٴد     ب فًمأل ينعب٦  ل  وكد  ,ع بألٛ أدألم اٛأنًدُ الٮألرٓد

ووؼدددع خٮددد٘ واسدددذاتًجًألم  , الٮبًعًدددُ إبعلقدددُ بأللبقلبدددألم إنألخًدددُ علدددِ أسدددبىّ اٙسدددبعدا  شدددأل  

  ا بمدددألم إ ارَ السدددٚأُ يذكٴدد و .وتددددريب العددألألٌ ٗ لٮألعدددألم البعلدددًب علددِ أىاامبمدددأل   ,ٕعألؾبمددأل 

     ُ سددٚأُ وؼقًقمددأل ٙشددذاطألم اٛأددن وال  ,إدرسددًُ علددِ كددل أددأل يبعلددع بعددٚقًُ إبددأل"ٌ البعلًمًدد

 وأدن ثدب٦   ؛أألثل ٗ والع تل  إبأل"ٌ وإنصخم ىأأل  والقًألم بألؾىٙم إًدا"ًُ اليت تببع  ألٲ,إعبمدَ  ول٦ً

  ُ  أددأل إ ارَ اٛأددن إدرسددٌ فمددٌ كمددأل يبؽدد  أددن     .الرفددع للددى ارَ بأواددن القعددىر وأقذقددألم إعألؾدد

ُٳ وأنسىبٌ القٮألعألم البعلًمًُ ٗ كبلمل  ,والٮأللبألم ,اٛأين إبألشر للٮٚل أل"ببألؾ تسمًبمأل أعنً

ٌ    أدأل  ألٲوتنسًق٦ً ألٲإشراف٦ً اٲكمأل ت٘ ٍ  ور ,إراقل إىكدل    اْ سدمب ٗ  ي٢ وأدأل  ,بدٌ اٟ ارتدٌ السدألبقب

 ,واشدٚل اٛٓدر   ,كى ارَ الداخلًُ ,إلًممأل أن أمألم أن القٮألعألم اؿرىأًُ اٛخرّ اام العٚلُ

إٮلع علِ تكألظًل أمألم   ه اٟ ارام الدفٚث؛ سدًجد  د أىاامدُ     . وٙ ش   دوالدفألع إد"ٌ و ر أل

البغرام إنألخًُ, كألٛأٮألر, والعىاظمل الذابًُ, ٖأل يندرن ؼت تل  إمألم وإس٘ولًألم, بأللبعألود 

أع اؾمألم إعنًُ خألرن و ارَ البعلًب؛ ولرن اٙرتبأل  ال ٍ ودث ٗ كدل أىسدب  أٮدألر  و  بدألر ٗ     

طع, وٗ أقددأبمأل الريددألض, فًمدأل يبعدل بدد "تعلًددع الدراسدُ"؛ يسدبدعٌ البسدألٗل. وتدد  ا         كبلدمل إندأل  

 واعدٌ العجدب  ندأل قدٌ لدد  د و ارَ الداخلًدُ لددد اعبمددم طلًدُ لبنٛدًب تعلًدع الدراسدُ ٗ كبلددمل            

 د, و ٌ أىاى َ ببكألظًلمأل ٗ إىلع اٟلرذو"ٌ 44/7/3656إ٘سسألم البعلًمًُ, وٰ علن عنمأل ٗ 

 ارَ البعلًب, وأعم١مُ علِ ًْع إ ارام البعلًب العألم والعأللٌ, اؿرىأٌ واٛ لٌ ٗ كبلمل أد"نأل لى

 وقألفٛألتنأل, ويبعد٦ر اٛ داين اـمسُ ٟعدا    ه اٝلًُ  دفألد ٗ  أليُ اٛ مًُ, و مألا
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بأللعىاأدل  تىقًد اٟادراْام, واؿدد٦ أدن اٙ  وااًدُ ٗ اؽدألا القدرار  و اٙابمدأل  فًمدأل يبعلدع           -3

الددديت تسدددبدعٌ تعلًدددع الدراسدددُ, وؼديدددد إسددد٘ولًُ ٗ اؽدددألا القدددرار َصدددألركُ اؾمدددألم   

 إخبعُ, كأللدفألع إد"ٌ, و ًُٔ اٛرظأل  وٓأليُ البًُٔ.

اؿددد٦ أددن الصددألٓعألم الدديت تنبصددر ٰلبًددل تقلٴددب اٛقددىال اؾىيددُ الدديت ت٢بدده عددد وسددألٓل اٟعددٚم    -4

 إخبلمل عن تعلًع الدراسُ.

الع اؿألل وال ٍ ٙ يسر  ٗ اٛسألبًع القلًلُ إألؼًُ؛ سنجد  "دن ٙ يىادد  تىقًدد أدنٛب     وببأأل و

ل٠اراْام, وٙ يىاد أنع فعلٌ لٚ  وااًدُ ٗ اؽدألا القدرار, وٙ يىادد ؼديدد بدٌ ٕددرام البعلًدع؛         

عٌ!!.. وأن ثب ٙ قد٩ لسدًىل الصدألٓعألم الديت  خد م تنممدر أدن كدل أنكد  ٗ أىالدع البىاظدل اٙابمدأل           

ودث   ا أع  د  ًُٔ اٛرظأل  وٓأليُ البًُٔ, وك ل  الدفألع إد"ٌ أبأل راد ٗ الببلًغ اٟلرذو"ٌ 

اٙسببأللٌ ٕخبلمل امألتنأل العصر, والقألٓمٌ علِ البعلدًب فًمدأل ببىلعدألم البقلبدألم اؾىيدُ, واردألاير,       

  ٚ إددددارس, وإعأل دددد,  واٛخٮدددألر الددديت تندددب  عنمدددأل, الددديت أدددن شدددأ"مأل  د تبعدددألٚب ٗ قدددألل اكبٛدددأل

 واؾألأعألم بأللٮٚل والٮأللبألم, واشًٔألم البعلًمًُ واٟ اريُ.. فأين أرمن اـلل والعلُ؟؟!

إد كدددل أدددأل تؽدددمنبن تلددد  اٝلًدددُ أدددن تكعدددًٚم, وإيؽدددألقألم, وإادددراْام ٗ  أليدددُ الؽدددرورَ    

ارَ البعلًب ٗ عملًُ واٟهألبًُ ٗ طد ترأل  تكقد ادوا أل؛ بسبب البرولراطًُ الفقًلُ اليت تعبمد أل و 

البنكً  "كسمأل؛ والد  برى"مدأل تبكدر  ٗ اؽدألا القدرار َرك يدُ أعىلدُ بردل أدأل تعنًدن الرلمدُ أدن             

أعنِ؛ أع  د تنًٛب اٝلًُ ال ٍ  شرم إلًن ط"كألٲ ّن  إ ارام البعلًب ٗ إنألطع ظدٚقًُ اؽدألا القدرار    

 بألعبمأل  أن زى و ير الداخلًُ!

النألس ٗ عد  أدن إندألطع علدِ اددل أبىاظدل أدع أدديرٍ إ ارام        ويركٌ  د "لحٜ كًمل ٚل٦ 

البعلًب فًمأل وفًن تعلًع وٙ أدأل فًدن؟! , إٍ  د يدأتٌ القدىل الكعدل ٗ ولدت أبدأخر أدن اللًدل ٗ أىلدع           

 الى ارَ  و أن ل٧بل الى ير "كسن!

ام الذبًُ وعلِ أدّ سنىام أببأللًُ ترر٦ر أن ل٧بل الصىرّ الرفع ببىظًُ ترّ ؼرورَ وأن  إ ار

والبعلدًب اٙسدبقٚل اٟ ارٍ وإدأللٌ عدن الددددى ارَ , وأدع أددأل شد ه البىظدًُ أدن إهألبًددددألم ٙ قدددد٩ شددأل؛            

أن  د ت٢قعر علدِ العدًغُ البأللًدُ وأدن  إ ارام البعلدًب       علرن تعدد ٢ر  و" ت١عس٪در" إ"كألا أل قأللًألٲ, ٙ ّن

  ٖ إبعلقددُ بددأللرىارث الٮبًعًددُ ؛ بددل وقبددِ اٛ أددألم    اٙسددبقٚل اٟ ارٍ عددن الددى ارَ ٗ قددألل الٮددىار

 اٛأنًُ إبأل بُ.

إد أفل  د ا اٙسدبقٚل لدن ي٢جدر٦  الدى ارَ أدن أسد٘ولًُ اٟشدراين العدألم علدِ تلد  اٟ ارام, ولدن             

هعل إ ارام البعلًب ٗ إنألطع وارألفٛألم تعمل َع ل عن و ارَ الداخلًُ, والدفألع إد"ٌ, واشٚل 

ر أل أن امألم اام عٚلُ أبألشرَ َعألؾُ أفل تل  الٮىارٖ؛ بل علِ العرس سًرىد اٛٓر, و 

 لٜأر أر و ه اٟهألبٌ الب٦ًن ٗ اىا"ب كفرَ, أنمألا
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سرعُ البعألأل أع قألٙم الٮىارٖ تلد  وفدع إنألسدب لردل أنٮقدُ؛ بدل ولردل قدٌ ٗ كدل           -3

إديندُ "كسمدددأل, فلدب١ ت٢عٮٷدل     أدينُ, فقد تبأثر أنألطع سرنًُ بألٛأٮألر  كفر ٖأل عدا دأل ٗ 

اؿركُ البعلًمًُ بصددرل عددألم قٌ ٙ يسبدعٌ اٛأدر الد . وأديندُ بألتسدألع أديندُ الريدألض       

ت٢جس٦د أأل  عنًن والعألٲ ش ا الببدألين, وسدرعُ البعألأدل  د ه سدبحد٪ أدن "سدبُ اٛؼدرار إأل يدُ,          

 أن ولىع الؽحأليأل. _بإاد اهلل _وسبحمٌ 

٦ًدألٲ", ولعدل       سًرىد ٗ   ا بأللكعل  -4 قد٬ ولٮع٥ للصألٓعألم إربردُ علم٦ًدألٲ واابمألع٦ًدألٲ؛ بدل "ووطن

كفرين لد بلغبمب بعد  إقدألطع إرًٓدُ والعدىتًُ, ورسدألٓل الدىاتس, والبغريددام الديت تدبب          

فًمأل إقألر"ُ بٌ أنألطع إملرُ, وكأد  نأل  تعنًمل فٔىٍ للمنألطع وسألكنًمأل أدن قًده   

 ُ  وٍ.. وثأل"ًُ.. وثأللفُ.. إخ.اٛ مًُ, وؼرورَ اؿمأليُ  را

و  ه اٙسبقٚلًُ سببً  ٕديرٍ البعلًب فرظُ البعر٦ين َدأل يعدى٦ض عدن  يدألم البعلًدع, كدأد٣        -5

يبب الدوام إدرسٌ علِ فذتٌ ٗ اٛقًدألْ  در إبؽدررَ, الديت مل تنقٮدع فًمدأل الدراسدُ,  و        

بعأل َ شًبددُ البعلددًب وأرأل"بددن,  ي٢عددى٩ض عددن  يددألم اٙ"قٮددألع بأللدددوام  يددألم السددبت؛ وٗ  دد ا اسدد   

واسددبمراريُ للحددرا  العلمددٌ؛ َددأل ٙ ىددل٦ بددألؾى َ ٗ   اْ إعلددب, وٗ ُرٴددن الٮأللددب أددن       

اٙسبًعألل, و  ا أأل ودث؛ "ٛراٲ لٚ"قٮألع إبررر قأللًألٲ لٜسمل. وعملًُ البعىي    ه مل 

ٙٲ بمأل ٗ كفر أن الدول اجملألورَ لنأل, ولى مل يردن لعم  لًدُ البعلًدع العصدىآًُ  د ه     ي ل أعمى

إٙ كى"مددأل  رسددت ٗ "صددٔنأل إقسددألس اٙسددبمأل"ُ بألٕدرسددُ, وتعددىير أل َفألبددُ العددبْ الفقًددل  

ٙٯ    ال ٍ "بح٦ًن أأل وسعبنأل اؿًل٢ الس٪دبل١ للبحلل واشرول أنن .... لى مل يرن شأل أن  ثدر سدلي إ

   ا؛ لركأل أل اسبحقأللألٲ للمرااعُ وأعألو َ النٛر!!. 

 ملطتفاد٠ َٔ األشَات ٚنٝف١ٝ إدازتٗا:ايدزٚع ا

 أدأل  العمل, وكدفر  بًُٔ خعىظأل الًىأًُ, قًألتنأل ٗ اٛ أألم إ ارَ  خؽر   مًُ  روّ.  كٴدم  

 أنٛمددُ. لرددل العلًددأل القًددأل ام لدددّ خعىظددألٲ وإنٛمددألم, إ٘سسددألم  اخددل " اعددألم  نددأل  ترددىد

ٌ  البجدأل"س  عددم  وأنمدأل  الد ,  ٗ اٛسدبألل  وتبعد   و  إد٘ ٚم,  و  البخععدألم,  ٗ إأدأل  اٛفدرا ,  بد

 إٮلىل, ىأللمل َأل البعر٦ين و  و ره, الىًٚكٌ كأللبىظًل للعمل, إنٛمُ واللىآ  اٛ"ٛمُ  ًألل

إٍ  تبحدىل  الديت  إصدرٚم,  أدن  العديدد  عندن  ينب  ٖأل البىاًمألم؛ و  بأللقرارام اٟ اريُ كألٛخٮألْ

 يرمن أبٮلبألم عدَ فمنأل  بأللعمل, الًىأًُ اٛ أألم   ه أفل إنٛمُ. وؿل٦   ه كًألد ت٢مد٦    أألم

   أددُ  ٍ ٕعألؾددُ وأمألأددن؛ اخبعألظددألتن ٗ إبنددى٦ع العمددل فددرم إعدددا  ٗ اؾًددد البخٮددً٘ ٗ   ممددأل

ٌ  النمدىان  اجملدألل   د ا  ٗ الرآددَ  البجألرل علًمأل, وأن والسًٮرَ أبىلعُ,  ر و  أبىلعُ  عندد  الًألبدأل"

 قد َ. لؽًُ قل٦ و  إخبلكُ, للقرارام اؽألا ب
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 ْ  و  اٛ أدددُ إ ارَ عدددن والردددىارث ؽبلدددمل  اٛ أدددألم الصدددمرا"ٌ  د إ ارَ سدددعد.   و كٴدددد اللدددىا

ُ  إعدرٗ,  اؿقدل إٍ  يصدر  اٛول فألٕكمىم الرألرثُ, ٌ  وإىاامدُ,  أدأل   وإٍ الىلأليد إٍ  فًنعدرين  الفدأل"

 .ولىعمأل بعد الرألرثُ و  اٛ أُ أىاامُ

 .الرألرثُ و  اٛ أُ إ ارَ ٗ أممألد عألأٚد إسبقُ واؾأل  يُ وال أن

 و أنمألا القبلدٌ,  وإ ارتمأل أراقلمأل اٛ أُ ولرل أن "كسمأل, اٛ أُ  أن يٮألر  اٛ أُ إ ارَ و أن

  واٛثنألٌٓ, والبعدٍ.

 عنا  اؿديه يبب اٛ أُ ٟ ارَ العلمًُ وٗ اٛ بًألم 

Reduction,واٛ أألم. إخألطر قدوث وأنع ا البقلًل 

Readinessُاربملُ. والرىارث اٛ أألم لرل إسبقُ ا اؾأل  ي 

Responseُفدرػ   نأل و الرألرثُ و  لٜ أُ السلبًُ اٝثألر أن للبقلًل اٛ اْ؛ وفألعلًُ ا اٙسبجألب 

 . بألٛ أألم ل٠ ارَ أكمىم و نأل  تىاد أل اٛ أألم,

Recoveryالسًٮرَ. واسبعأل َ طبًعبمأل,إٍ  اٛأىر وإعأل َ  خرّ, أرَ ا النمىض  

 ٙ و "ندأل  ػألربندأل,  أدن  "سبكًد ٙ األ َ, ويبدو  "نأل ولكُإٍ  والرىارث وبألن اٛ أألم ٗ و  اٗ"أل

والدددروس  الددبعلب أرقلددُ  ددٌ الرألرثددُ؛ و  اٛ أددُ إ ارَ أراقددل أددن أرقلددُ طخددر وٙ "٢قددد٦ر  د "دددر 

 إسبكأل َ.

 "ردر٦ر  ومدن  قًأل"دألٲ   كدفراٲ,  اٛ أألم. وبددوره  ادأللا لدًس    أن تعلمنأل الصمرا"ٌا  ل. وتسألْل  

ولرددن  كددفراٲ؛ ؼس٦ددن اٛ اْ  د واٛ أددألم اٙلبعددأل يُ. وٙ شدد  القؽددأليأل ٗ و دد ا واؼدد   خٮألْ"ددأل,

 إٮلىبُ. بأللدراُ لًس

ُ  فدإد  _اليت مت اٟشألرَ إٍ بعد  أنمدأل    _ اٛ أألم   ه كل وبأللر ب أن ُ  أرأل"د  ترتكدع,  إملرد

ٙ   د أدن  كفراٲ؛ بأللر ب يبع  , ومل يبأثر الىطين و أنمأل ِ  تنًٛمألتندأل  وؼديألتدن   الععدر  أعٮًدألم  ترلد

 وٙ تىاكبن.

 اٛ أألم قألٙم ٗ إرأل"ًُ البًُٔ تمًُٔ خٚل أن العملٌ, اؾأل"ب الصرارٍ علِ قألأد.   وركٴ 

ٙٲ _اهلل  ٙ ز  _ اٛ أألم قألٙم ٗ اؾألأعألم والٮىارٖا أنصخم  اؾألأعألم أبأل"ٌ  د إعلىم وأن .أفأل

 العصدر  السدنىام  خدٚل  إملردُ وقألفٛألتمدأل   أندألطع   أللدب  ٗ ا"بصرم اؾألأعًُ الؽخمُ والرلًألم

 ٗ إددىاطنٌ أددن عددد   كددد ٙسددبًعألل اددد٦اٲ أنألسددبُ  أددألكن و ددٌ  أللبمددأل, اكبمددل ولددد إألؼددًُ,

ُ  ٗ العدألم  البعلدًب  أددارس  أن ٰ سبكًد كًمل "ب كٴر ولعلنأل والرىارث. اٛ أألم قألٙم  اٟخدىَ  إعألشد

 . 2;و الغ و إبألد الرىيبًٌ

 أدن  للبأكدد  وأرااعبمدأل؛  _و٢ادم إد _تكعًلمأل  و  للٮىارٖ اٙسبجألبُ خٮ٘ عمل وأن الؽرورٍ

٘  عمدل  خدٚل  أدن  فألعلًبمأل ُ  تكعدًلًُ  خٮد ُ   در  اؿدرول  أدع  والبعألأدل  للٮدىارٖ,  لٚسدبجألب  البقلًديد
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ُ  واؾمدألم  اٛٓدر,  واشٚل إد"ٌ, كأللدفألع العٚلُ, اام اؾمألم فًمأل تصذ  األأعُ لرل  اٛأنًد

 أسددبقلُ, أأللًددُ وكععددألم أر"ددُ, إ ارَ أددع اٙسددبجألبُ, وسددرعُ البنكًدد , بسددمىلُ تبسددب إخ؛... 

 وإسد٘ولًألم  وإمدألم,  اٛ دداين,  فًمدأل  ت٢حدد٦   اؾأل"دب,   د ا  ٗ العألًُٕ إمألرسألم  فؽل أن أسبكًدَ

ٰٕلقألَ ُ  علِ والبدريب إدربُ, الكرم شأل وت٢صرٴل بىؼى , واؾمألم اٛفرا  عألتع علِ ا  تلد   تنكًد   طلًد

 اسبرمألل  وان وؼديد كلًُ, و  األأعُ لرل إبألقُ اٟأرأل"ًألم بًألد أع  ورٍ, بصرل إممألم

ٌ  أع و٢اد, إد النقغ ٘  تلد   تؽدم ُ  بدراأ   اـٮد ُ  تىعىيد ٌ  لددور  وتفقًكًد ٌ  إدىاطن ُ  ٗ وإقدًم  قأللد

 .أعمأل تعألطًمب وكًكًُ والرىارث, اٛ أألم قدوث

ٌ  فدإد الددفألع   الردىارث؛  أدن  تعدد٪  اليت اؾألرفُ والسًىل الغ يرَ اٛأٮألر قأللُ وٗ  تنحعدر  إدد"

ُ  و نأل  .فق٘ واٟ"قألا البىعًُ أمألأن ٗ ٌ  وادى   عددم  ٗ أكقدى َ  قلقد ُ  لدىا"  إبمدىرين  للصدبألل  را عد

 وسددألٓل ٗ "صددأل ده وأددأل _اٛسددر بعدد  وكدد ل  ػألو  ددأل, و  اٛأٮددألر ولددت اٛو يددُ ٗ  خددىشب عنددد

 إعدددام وا"بقددألل إددد"ٌ, الدددفألع أنمددأل اٛأنًددُ, للجمددألم وإشددغألشب _ لًددل  خددر اٙابمددألعٌ البىاظددل

إٍ  اؿألاُ بأأس٦ إدد  اخل قألٙم إ"قألا عدم علًن يذت٦ب ٖأل ٟ"قألا ب؛ بعًدَ ٕسألفألم والبجمً ام

 وؼددعت الدددول وبعدد  ..إ"قددألا ب عددن البخددألال إددد"ٌ ٗ الدددفألع امددأل  يلىأددىد بددل ..كددألؿريع اٟ"قددألا

 .ٟ"قألاه إد"ٌ الدفألع وأعدام ػمً ام ا"بقألل علِ إذتبُ البرأللًمل إبمىر   ا ت٢حم٦ل لىا"ٌ

ٗ البعألأدل   والبد"ٌ النكسٌ واٙسبعدا  الؽىوٌ علِ   مًُ أسألُ البدريب, عبداهلل. وركٴ   

ُ  والردىارث, ولدألل ٗ  د ا الصدأدا  ندأل       أع اٛ أألم ٌ  لسدنأل   "ندأل   كٴددم  كدفرَ   أفلد  بعد   أد٘ ل

 اؿرآددع, و بسددٮمأل _الكنًددُ اٟأرأل"ددألم ر ددب _ بسددًٮُ كددىارث  و   أددألم أددع البعألأددل ٗ اٛقًددألد

  وا"قألا الغرلِ وإعألبٌ ٗ قىا ث بسًٮُ. والسًىل,

 علددِ لدددرتنأل عدددم بسددبب وإِددأل اؿأل ثددُ؛  و "كسددمأل الرألرثددُ بسددبب لًسددت إخسددٌ أددن وكددفر

 .بمأل شب شأد ٙ أن وتدخ٦ل والبدافع, أعمأل, والبعألأل أىاامبمأل

 _ بسًٮُ قىا ث قبِ  و ولعت كألرثُ, لى و كفر أل خٮىرَ إىالع   ب  يؽألٲ أن أىلعألد ولدينأل

 او مأل والبدريب, البأ ًل قًه أن وٙ البجمً ام, قًه أن ٙ لرنممأل أممٚد _اهلل ز  ٙ

ٙٲ  قبِ  آمألٲ؛ أغلقُ فمٌ بعؽمأل؛ ٗ و٢ادم وإد للٮىارٖ, كألرن ت٢ىاد قًه إ"ن ٙ .إدارس. ا و

ٟٵخْٚ. خٮ٘ علِ وإعلمٌ للبٚأً  تدريب  نأل  ولًس الدوام, ولت  ا

 ؼًقُ. و بىابمأل طىارٖ, كألرن فًمأل يىاد قًه إ"ن ٙ .الربرَ. واؾىاأع إسألاد اثأل"ًألٲ

ْ  اٙابمددألعٌ الر يعددألد إٍ أسددألُ أممددُ تبعلٴددع بأللسددلى     خأللددد.   وتٮددر٦م  اٛ أددُ؛ لٜفددرا   ثنددأل

 اجملددألل يكسددحىد وٙ إبددأل رَ,  أددألم يأخدد ود بعؽددمب إد بددل كددألين٨؛ وعددٌ عددن تددنب٦ ٙ  أللبددألٲ فمددىالكمب

 أنن اعبقأل اٲ اٛام َ؛   ه يعىم أن و نأل .. وان  كمل علِ بدور أل تقىم لرٌ اؿرىأًُ لٜام َ

ُ  وّردن  .إٮلدىل  بأللدور تقىم ٙ و "مأل ككألْتمأل, بعدم  وقدىا ث  قرآدع,  قددوث  عندد  الد   أٚقٛد
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ُ  ٗ الد   وٰلىقٜ أعألبٌ. وواى  سر, ُ  امدى   ٚمدىر  اددَ؛ ر دب   سدًىل  كألرثد  تبلدىرم  ت٢صدرر  فر يد

 .الرألرثُ تبعألم أع البعألأل  ثنألْ إبٮىعٌ ْألعألم ٗ ٙققألٲ

إٍ  وإؼدألفُ  .اٛ أدألم  تعدألٚب  ٗ سدببألٲ  تعدب   ورَأل كألفًُ, الكر يُ اؾمى  بع  ترىد ٙ ولد

ِ  إىاطنٌ تدريب ٗ واؼ  "قغ فمنأل  سبع, أأل ِ  كأللبددريب  اٛ أدألم,  أدع  البعألأدل  علد  إخدْٚ  علد

 قددألٙم أددع البعألأددل بٮددرم عددألم امددل و نددأل . اؿرآددع قددألٙم ٗ واٛبددران والعمددألرام, إسددألكن,

 .إعنًُ واٛام َ إد"ٌ الدفألع عمل أن أمم٦ألٲ ا ْاٲ السرألد تدريب يرىد  د يل م و نأل ال ٙ ل؛

ٌ  العندأل  إٍ أسدألُ البعألأدل    عبدالرٓن.  .وأن األ"بن تٮر٦م   والردىارث؛   اٛ أدألم  أدع  اٟعٚأد

ُ  العٚلدألم  قًه  وؼ  ألخعألٲ لىرلدُ عمدل لدن ٗ  د ا الصدأد قدىل        اٛ أدألم   ولدألم  ٗ و ور دأل  العألأد

. "بعد؟ أألاا"و" اٝد؟ وأألاا" "لى؟ أألاا" الٜ أألم العألأُ العٚلألم إ ارَ ٗ كًُوإىل وعنىا"مألا "البخٮً٘

ُ  ٗ العألأُ للعٚلألم اؾًد وأن  بر  أأل ور  بمأل اٟشألرَ إٍ  د اٛ اْ   د ّردن  الديت  اٛ أدألم  أىاامد

 فكددٌ إددىلكٌ, والبعألأددل إسددبع البخٮددً٘ بددٌ إ اواددُ علددِ يعبمددد إسددبقبل؛ ٗ أنصددأَ ٍٛ ؼدددث

 افذاؼدًُ  وٚروين بأ أألم خألظُ emergency plans طىارٖ خٮ٘ إنصأَ تعد٦  د ينبغٌ ال ٍ الىلت

 البعألأدل  فدإد  ؛" ?What If كد ا؟  قددث  لى أألاا" للس٘الا أنٮقًُ وإاألبألم تىلعألم علِ أبنًُ قبملُ

ُ  اا يردىد  ولىعمدأل  عندد  اٛ أُ أع ٌ و وتٮىراتدن  إىلدمل  أدع " تكألوؼدًُ " طبًعد  وٙ , situational أدىلك

ٰٕعد٦َ الٮىارٖ ـٮ٘ ظألرم بصرل ىؽع ُ  العٚلدألم    اْ يبكألعدل   د إمدب  أدن  قًه أسبقألٲ؛ ا  العألأد

ُ  أفدل  إ٘ثرَ, اـألراًُ والعىاأل إىلمل ٚروين أع اـٮ٘ وتنكً  اٛ أُ أىاامُ خٚل ُ  طبًعد  تغٮًد

ُ  اؾمأل ر تأثر ولىَ واػأل مأل, اٟعٚم وسألٓل  اؽدألا  الد   ويبٮلٴدب  البدأثر,  واػدأله  بألٛ أدُ,  إخبلكد

 What اٝد؟ "كعددل أددألاا" للسدد٘الا إبعددد َ اٟاألبددألم أددن إنألسددب البددديل ٙخبًددألر سددريعُ؛ لددرارام

Now?".  اٛ أُ ا"بمألْ بعد العمل . ويسبمر  ُ  ؛ ٙسدبخٚػ  "What Next بعدد؟  وأدألاا " السد٘الا  بإاألبد

 اٟعدٚم  وسدألٓل  وأىالدمل  اؾمدأل ر,  بألػأل ألم إبعلقُ تل  خألظُ السلبًُ, البأثرام وأعألؾُ العد,

 .إنصأَ و  اٛ أُ, و  القؽًُ, أن

 تىامددألم ٗ للددبحرٴب اٛعددٚم؛ وسددألٓل إنألسددب أددع  وأددن إمددب كدد ل  الذكًدد  علددِ البعألأددل   

 Dilenschnedeider  يلنصددنأليدر أددن كددل رٗيددُ اعبمددأل اٲ علددِ اربملددُ؛ تأثراتمددأل وأعألؾددُ البغٮًددُ,

ُ  العٚلألم لبعألأل اٛسألسًُ إرى٦"ألم وؼعأل الل ين ,Forrestalوفىرسبألل   ,"لبدل " اٛ أدألم  أدع  العألأد

  در " أدع  للبعألأدل  ل٠عددا   Curtis G. Linke لند   كىرتس أبأل ٖ وك ل  ولىعمأل," بعد"و ," ثنألْ"و

 العٚلألم ٕس٘ولٌ اٛسألسًُ operations checklist اٛعمألل لألٓمُ تقديب ال  يبؽم٦ن كمأل ,"إبىلع

 .أعمأل والبعألأل اٛ أُ أىاامُ أرقلُ ٗ خألظُ العألأُ,

ْ . وبددور أل علقدت     ٍ   سدلىل  what nextو what nowو what if البدأل عٌ بدأد أبدد     علًدأل  عبقدر

  قدداث  و ؼدألفتا  "دن بعدد    ..اٛأدىر  أدع  البعدأليض  وي٢سدم٦ل علًدن   َىؼدىعًُ,  الدبكرر  الصخغ سًعلٴب

ِ ...اٛأريرًُ اٟعٚم وسألٓل أعٛب علِ واقدَ عبألرَ سًٮرم سببمد  33و ٌ  الدرًٓس  قبد  اٛأريرد

ٌ  العبألرَ   ه...للنألس ولألشأل خرن ُ  قًدألترب إٍ  عدى وا " Go back to normal ا د   د ا  , وٗ"الٮبًعًد
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ٗ  الندألس  اسدبمر  تسبمر. ولدى   د هب وا"بمت. واؿًألَ ولعت اٛ أُ إد قًه؛  what next ٕبد  تكعًل

 ولددًرن الذكًدد  علددِ...إٍ اٛسددى  وتبٮددى٦ر اٛأددىر  خددرّ أصددألكل تٛمددر لددد "كسددمأل؛ اـددىين قأللددُ

  يؽدألٲ  وينٮبدع  د ا   ..تددره٦ًألٲ  لٮبًعبمدأل  وعدأل م اؿًدألَ   ..بسًٮُ وبأللكعل..  يألم...الٮبًعًُ للحًألَ العى َ

 أفددل اٟ"سددألد, يعددألجل ْشددٌٙ ... واٙكبٔددألل بأللدد ام اؿدد د قددألٙم ٗ الصخعددًُ اٛ أددألم إ ارَ علددِ

 .اؿًألَ واسبصعألر أبأل   الٮبًعٌ, إٍ الروتٌ العى َ

 اؿل دٙ يرى لد اٛ أُ؛ إ ارَ   أألتنأل؟ و شألرم إٍ  "ن وعند ي٢ىاد أنا السملٌ  ًأل. وتسألْلت  

ُ  ترمن فأل قُ  قًأل"ألٲ.. ولد واليت ترىد خسألٓر, بدود "ألاحألٲ أنمأل واـرون  إ ارَ ٗ  آمدألٲ  إصدرل

  أىرا ثٚثُ ٗ   أألتنأل

 أكقى !! الفله

 أنمدأل  واـرون   أُ بألفذاض والبخٮً٘ ,  أُ تقع  ٙ ببخٮً٘ ت٢عنِ ققًقُ إ ارَ د وشألا ٙ تىا 

 قلٴت. لى

 ُوؼلًلًدد إقعددألًُٓ  راسددألم علددِ إبنًددُ يبمف٦ددل ٗ إعلىأددُ إرقلددُ  دد ه ٗ ي٢كبقددد الدد ٍ والعألأددل

  وسران  أل ٨ اؿنًمل  يننأل لدرٓن.. ولعل اـٮ٘ ووؼع اـٮر, افذاض ٗ علًمأل اٙعبمأل  ّرن

  كلدن  ٗ الكر  ظحُ أسبىّ علِ قبِ والنسب؛ بأللرلب فًن يبعألأل  "ًىٍ شأد كل فكٌ أنر,

. العجألين السنٌ خر , وسبع والفله الفلهو والعدلُ والىلمل, , ,,,,,لٮعألأ  ثلهو وشرابن

  كفر. ال  و ر

 : ايتدطٝط تها١ًَٝ

 ٌ"ولعددت, إد اٛ أددألم إ ارَ ٗ وأ٘سسددألتمأل الدولددُ و ارم بددٌ وترألألًددُ تددراب٘ دٙ يىاددا الفددأل 

ِ  أددر٦م؛ الدديت اٛ أددألم ٗ كددفرَ  الدد  علددِ والصددىا د ُ  إصددألريع أسددبىّ علددِ وقبدد  العمٚلدد

 عمر دأل   و فألعلًبمدأل,   و "كألا دأل,  ٗ يسدبب  ٖدأل  أبرألألدُ؛   طدراين  بددود  "٢كٴد م  اليت موالقرارا

 ال أين!

 اٛ أُ!! أىلد البرولراطًُ

 ولدىع  بعدد  إٙ  ٙ "بحر الفأللفُا  "نأل  ُ ٘  يبدد   بدأللر س, ثدب   والكدأس  اٛ أد ٌ  العصدىاْ,  خدب  ورأد

 بألٟلألٙم! الغؽب اأبعألػ ومألول ألعب, أن  كفر ٗ الررَ

ٚٲ؛  بأ أدألم  ر٦ٙ ّد  ولد اؿرىأٌ, أن   أألتن إ ارَ ٗ  كفر اـألػ القٮألع ينج  ولد   ظد

 تلدى   الديت  اٛ أألم طخر ٗ ال  "قًس  د اٛ أُ, ولنأل تقع بأٙ أسبع واسبعدا  خٮ٘ لىاى 

 .اٙابمألعًُ البأأًنألم والبقألعد, ولأل  إعألشألم أ٘سسُ   أُ و ٌ بألٛفع,

 ٚايهٛازخ: األشَات إداز٠ ايتذسب١ ايطعٛد١ٜ يف

ْ   كفدر  تبؽد   الديت  والرىارث, اٛ أألم إ ارَ ٗ السعى يُ الر يعألد البجربُ خأللد. تنألول     ثندأل

 اٛ أددألم إ ارَ ٗ اٛفؽدل  إملرددُ ٗ "ردىد   د إكددذض أدن  اؿدد ؛ قًده  شددألر إٍ  د  أىسدب  إ ارَ

ِ  والرىارث ٌ  إسدبىيٌا  علد ِ  اعبًأل "دأل  بسدبب  واٟللًمدٌ؛  العربد  إنألسدبُ   د ه  سدنىي٦ألٲ.  اؿد   إ ارَ علد
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 ؼدًقُ,   أدألكن  ٗ اؿجدألن  ػم٦دع  بسبب اؿ ؛ تألري  طًلُ كىارث و قًأل"ألٲ   أألم, أن ؽلى ٙ اليت

 اؾمددى  ر ددب وتنًٛمًددُ؛ لىاسددبًُ إشددرألٙم يىاددد  قًأل"ددألٲ  الدد ٍ اٛأددر قددد َ؛  أنًددُ فددذام وٗ

 .إب ولُ

 ٙ أخسٶ أن ارّ أأل أعٛب و د ,"عأللًُ بركألَْ" ب ل  إ"نأل "قىم يقىلا الرزٌ واٟعٚم والىلألٓع

 و ددى واؿدد  اللبًددب. علددِ ؽكددِ ٙ  خددرّ ٛسددبألل ولرددن الددنقغ بعدد  ر ددب تنٛددًب؛ سددىْإٍ  يعددى 

ُ  أنألسبُ ُ  تدفر  فبدأم  أدأل  الديت  ؼديدداٲ,  إيدراد  عدن  و ؼدد٦ث  الددول,  بعد   أدن  تسًسدن  يدبب   ينًد  البلبلد

ُ  شدأل  سدنحت  كلمأل اؿ  ٗ وإصرٚم  تدراكب  لددينأل  يردىد   د اـعدىػ  بمد ا  وي٢كدذض . الكرظد

ِ  تسألعد"أل اؿ ؛ بأ أألم وأعرفُ خدام ٗ  علد  اـعدىػ  بمد ا  اربملدُ. وّردن   القعدىر   وادن  تدٚ

 .ال  ٗ بألرعىد فمب اؿصى , إ ارَ ٗ العًنًُ البجربُ أن اٟفأل َ

 ابألؿ  تبعلع أقذقألم عدَ اـعىػ بم ا و نأل 

 ٙٲ ُ  اٟ ارام ًْدع  تببعمأل للح , واقدَ أرك يُ إ ارَ ي٢خع٦غا  و ُ  اؿرىأًد  ببسدًر  إعنًد

ِ  إٍ امألم الراىع  ود ,"كألألُ ظٚقًألم" اٟ ارَ   ه تكىي  أع وتسمًلن, اؿ   ٗ  علد

ِ  اؿددددث أددع  البعألأددل  أدددن اٟ ارَ  دد ه  لبددبمرٴن    أدددُ؛ قدددوث  قددألل   سدددرعُ, و ود بألعدد

ُ  تكدأللب  و  كألرثدُ,  عددوث  القدرار  اؽدألا  ٗ الدبْ٘  يبسدب٦ب  و قًأل"ألٲ. أ١ر١ؼًُ برولراطًُ    أد

 ".اواأر أألكى" "ٛريُإٍ  يعى  البأخر وسبب. علًمأل السًٮرَ ّرن ظغرَ

 فمىعدألم إٍ " اؿجدألن  تقسًبا ثأل"ًألٲ  ُ ُ  كدل  تكدىي   يدبب  عًده  ," ولًد  ولنقدلا   ول, فمىعد

 .تمألود  ود ب ل  اؾمًع إل ام أع واٙظٮدام, اٙ  قألم لبٚٗ قد َ؛  ولألم ٗ  ول عصر

 علًدن  للبعدر٦ين   ولبن؛ وعن عنن, أعلىأألم وىٍ إلرذو"ٌ سىار قألن كل يد ٗ ي٢ىؼعا ثأللفألٲ 

 ك ل , اٛأر كألد وإاا.. أ٢ٮب٦ع اٟاراْ   ا ولعل. اهلل ز  ٙ لن, أرروه قدوث قألل ٗ

٦ًب, رلددب الدد  ٗ َددأل اؿددألن, عددن كألفًددُ أعلىأددألم  نددأل  يرددىد  د فًلدد م ٰٕخدد ٰٕٮددى٦ين ا  وا

ُ  ي٢سم٦ل فم ا العحًُ؛ وبًأل"ألتن ٓلبن, تلكىد ورلب سكره, اىا  ورلب و ولبن, إس٘ول,  أممد

 .وإسعألين عٚنإٍ  اقبألن قألل ٗ عٚان

 وإدددرور, إدددد"ٌ, والددددفألع اٛٓدددر, واشدددٚل اٛأدددن, لرادددألل أرف٦كدددُ  ورام عقددددا رابعدددألٲ 

  دد ه وت٢رف٦ددمل... اؿدد  أصددرٚم أددع البعألأددل قددىل  بعدد  وأددع ْددألعٌ بصددرل والصددرطُ

 ٗ  "كسددمب اٛشددخألػ أددن اٟفددأل َ ويددبب. الدد   أرددن كلمددأل إًدددا"ٌ البٮبًددع أددع الدددورام

٦ًألٲ؛ القأل أُ السنُ  . بألْ ت  ب  ٙ الؽرورٍ أن أذاكمُ خدام لديمب  د بسبب أًدا"

ُ   كلٴدألٲ   د "ددر    د لندأل  اؿمدى   "دن ٙبدد    ظألح بن اهلل عبد. و وؼ    ُ  أدن اٛ أد  شمدأل  والرألرثد

ُ  كًدألد  و  البًٔدُ,  و  اٟ"سدألد,  علِ سىاْ قدوثممأل, اراْ تنجب  ؼرار و  سلبًألم  أللبألٲ  و ندأل  .الدولد

  ٍ تبعدددّ و د ققًقددٌ, َكمددىم عملًددُ قلددىل تددىافرإٍ  للسددعٌ الٚ أددُ البدددابر تىااددد   مًددُ تددد 

  وأألٲ فًن تنصأ  أن ٗ خعىظألٲ ولبًُ, ؿلىل فألل وٙ اٛأرين,   ين ٕخألطر أعألٲ وشعبمأل قرىأُ

ٚٲ أببأللًُ,  قداث   خرّ.  قأليٌ ٗ اسألأبمأل عن فؽ
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 ورافدداٲ   اعمدألٲ  يردىد  أبرألأل, وطين أصروع ش ا ي٢٘س٦س  د ي٢كذض  نأل؛ "ألاعُ قلىل وٟهأل 

ٌ  وإد٘ا رَ,  اٟسدنأل  إٍ  ؼبألن أعنًُ ؾمألم  إدد"ٌ,  كأللددفألع  اجملبمدع  لددَ  تعدد٦  الديت  اؾمدألم  و د

 أدن  و ر دأل  والرمربدألْ,  إًدأله  وشدركألم  السدعى ٍ,  اٛٓدر  واشدٚل  العحُ, وو ارَ اؿ , وو ارَ

 .وإمبلرألم اٛروا  بسٚأُ العٚلُ اام اؾمألم

 اٛ أددألم أىاامددُ  ًٔددُو أ٢سددم٦ِ ؼددت خألظددُ  ًٔددُ إ"صددألْ ٗ إصددروع  دد ا يبمف٦ددل  د ٙبددد و نددأل

ُ   د ه  أفدل   "صأم اليت إبحدَ العربًُ اٟأألرام  ولُ قٌ, وكمفألل , والرىارث ِ  ؼدت  اشًٔد  أ٢سدم٦

 .م4229 العألم ٗ , والرىارث واٛ أألم, الٮىارٖ, ٟ ارَ الىطنًُ اشًُٔو

ُ    وبمدد ا  العربًددُ إملرددُ والرددىارث ٗ اٛ أددألم َىاامددُ ت٢عنددِ ّرددن الددذا  تأسددًس  ًٔدد

ٰٕنس٦ع ترىد و د السعى يُ, ُ  اشًُٔو أ٢سم٦ِ ؼت واـدأًُ, اٛأنًُ اؾمألم لرألفُ الرًٓس ا  الىطنًد

 يلٌا فًمأل  ور أل يبمف٦ل و د والرىارث , اٛ أألم ٟ ارَ

 والرىارث. واٛ أألم, الٮىارٖ, بإ ارَ إبعلقُ واللىآ  واٛ"ٛمُ إعألير ووؼع البنسًع, -3

 الٮىارٖ. ؿألٙم لٚسبجألبُ وطنًُ أىق٦دَ خٮُ إهأل  أس٘ولًُ -4

 واٛ أدألم,  الٮىارٖ, بإ ارَ إبعلقُ واٟاراْام والسًألسألم, القىا"ٌ, إ اأُ وتىقًد تٮىير -5

 الىطين. إسبىّ علِ والرىارث

ُ  اؾمألم بٌ الداأ  وتنسًقمأل الذا  خٚل أن اٙسبجألبُ لدرام تٮىير علِ اٟشراين -6  إعنًد

 البٚ . أسبىّ علِ

 الىطين. إسبىّ علِ والبمديدام إخألطر سجل إعدا  ٗ إصألركُ -7

 و  اٛ أألم, و  الٮىارٖ, ولىع عند السعى يُ العربًُ إملرُ ٗ إعنًُ اؾمألم   وار تنسًع -8

 الرىارث.

 .للدولُ البحبًُ والبنًُ اؿًىيُ للمنصخم الٚ أُ الٮىارٖ خٮ٘ وتنسًع إعدا  ٗ إصألركُ -9

ُ  واٛعدألث  الدراسدألم  إعدا  -: ْ  خدٚل  أدن  الٚ أدُ,  العلمًد  بدأللٮىارٖ,  أعلىأدألم  أركد   إ"صدأل

ُ  بىلىعمدأل,  والبنب٘ والرىارث, واٛ أألم,  اام اؾمدألم  أدع  بأللبنسدًع  أعمدأل  البعألأدل  وكًكًد

 العٚلُ.

 اؾمددألم أددع بأللبنسددًع والرددىارث, واٛ أددألم, الٮددىارٖ, بددإ ارَ اـألظددُ البمددألرين تنكًدد  -;

 إعنًُ.
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 متٗٝد 

ٗ قألولُ أن أنبدّ  سبألر ٕنأللصُ  بر  القؽأليأل إبعلقُ بٮبًعُ العٚلُ بٌ ثٚثٌ الدين والدولدُ  

أن الربألل ثٚثُ قدألور رئسدُ شد ه العٚلدُ. فدألرىر اٛول يبندألول        الكعلوالنألس, يعرض   ا 

العٚلُ ر الفأل"ٌ والدولًُ, ٗ قٌ يبنألول ارى اٟللًمًُ إبغرام ٚل ٗ الديين اـٮألل أسبقبل

ُ  النٛدرَ  . وٗ ارىر الفألله ينأللض  د ا الكعدل ؼدرورام تعدحً     بٌ الدين والدولُ ػدأله   العألًٕد

 الى ألبًُ, ووسألٓل ؼقًع ال . 

 

 اهلديل عبدايسمحٔ. ايٛزق١ ايس٥ٝط١: د 

  القر"ٌ فألطمُ . البعقًب اٛولا 

   اٛربض كىثر. البعقًب الفأل"ٌا 

ُ  إدبغرام  ٚدل  ٗ الدديين  اـٮدألل  اشدلع ورلُ عمدل قدىل أسدبقبل    عبدالرٓن. عرض    اٟللًمًد

ُ  العألمل يصمد أل اليت والدولًُ اٟللًمًُ قًه اسبملمأل بألٟشألرَ إٍ  "ن وأع البغرام .والدولًُ  وإنٮقد

ِ  الكعدألل  تدأثره  بسدبب  الدديين  بألـٮدألل  اٙ بمدألم  عأل  العربٌ بأللربًع يسمِ أأل بعد خألظُ  شدعىل  علد

 بسدببن  تدأثرم  إبٮدرين  الدديين  اـٮدألل  أدن  "سدخُ  وظدلمأل  الديت  الغرل  ولإٍ  ػألو  أل بل إنٮقُ,

ٌ " الدديين  اـٮدألل  اعدل  ٖدأل  والسًألسدًُ  اٛأنًُ إنٛىأُ ٘ " اٟسدٚأ  إدُ٘رام  فع٢قددم  اٛ"ٛدألر  قد

 تردىين  مت بدل  وأىاامبن, أعن البعألأل كًكًُ قىل وسألٓلإٍ  للبىظل اٟللًمًُ العمل وورط الدولًُ

 و ر دأل  كمعدر  الددول  بعد   لًدأل ام  ا بمدألم  قل و ظب  أعن, للبعألأل إنٮقُ  ول أعٛب ٗ ؾألد

 . إنٮقُ تصمد أل اليت اٙسبقرار عدم قأللُ خلمل تقمل كم ه خٮألبألم د  ر م اليت

الدديين وتىؼدً   ٙلبدن ٕ يدد أدن البحديدد والدلدُ. فألـٮدألل          اـٮألل أعٮل  ؼرير إمب إد أن

ُ  العلدىم  ٗ أعدٮل    ٍ الديين شأ"ن شدأد  ُ  وفقدألٲ  العصدرام  لببجدألو   تعريكألتدن  تبعدد   اٙابمألعًد  ـلكًد

ٰٕعددرين  أددن وأىلكددن اللًدالددٌ البًددألر فبعريددمل. بألٕعددٮل  ارًٮددُ وإرأل"ًددُ ال أأل"ًددُ والٛددروين لددن ا

 اٟسددٚأٌ البًددألر تعريددمل أددع والبنددألل  البؽددأل  قدددإٍ  ىبلددمل وتىظددًكن وأكمىأددن الددديين اـٮددألل

 اشددلع  د البعريدمل إقعدى     عبددالرٓن . و ؼألين   .البًألر ال  وتٮبًقألم لقًب وفقألٲ الديين للخٮألل
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 واقدد  كدل  لٮًدمل  وفقدألٲ  الرب٥دألل  أدن  الردفر  أدع  ىبلدمل  لد _إارآًألٲ_" اٟسٚأٌ" الديين بألـٮألل

 الرسددألٓل أددن عددد  عددد إرسددألشأل يددبب و"عددىػ أكددأل ًب" عددن ٗ ر يددن عبددألرَ الددديين فألـٮددألل. أددنمب

 أأل  أللبألٲ إسٚأًُ أراعًُ أن ا"ٮٚلألٲ إبلقٌ علِ البأثر بمدين وإسمىعُ وإرًُٓ وإقروَْ إربىبُ

 ٗ ؼرمدن  لبسدألأ  وا البصد  بٌ يذاو  للمبلقٌ إىان اـٮألل و  ا". والسنُ الربألل علِ تسبند

 أددارس  سىاْإلًمأل  ينبمٌ اليت إدارس بأقد أبأثراٲ يرىد أأل عأل َ ال ٍ إعدر و فرألر لًب الغأللب

ُ  سدلكًُ  و  تقلًديُ ُ  سدلكًُ  و  علمًد ُ  و  قركًد ُ  و  امأل يد ُ  و  إخىا"ًد ُ  و  تبلًغًد ُ  لًدالًد  .إخ..إسدٚأً

 بعمىأمدأل  السدلكًُ  إدرسُ فنجد ولًممأل ٕنمجمأل "بألن عن عبألرَ خٮألبمأل إدارس تل  أن أدرسُ فرل

 إدرسددُ خٮددألل بًنمددأل والبدددع للصددر  البعدددٍ وؼددرورَ البىقًددد أكمددىم علددِ خٮألبمددأل ٗ ترتردد 

ُ  إكأل ًب علِ أرتر  اؾمأل يُ  العد َ  ٟعدأل َ  كمنٮلدع  والقدىَ  العندمل  ٙسدبخدام  تدرون  الديت  اؾمأل يد

 إددنم  علددِ تسددبند الدديت كأللببلًغًددُ اٛخددرّ إدددارس أددع يبنددألل  بدددوره والدد ٍ لٜأددُ والرراأددُ

ُ  اٍ الروقأل"ٌ الىعٌٛ ُ  الن عد ُ  و  العدىفً ُ  إدرسد ٌ  اـٮدألل إٍ  تند ع  الديت  اٟخىا"ًد  ؼدت  السًألسد

 .اؿل  ى اٟسٚم أسمِ

 إنٮلقدددألم أبعدددد  الدددديين اـٮدددألل د  إٙ إراعًدددُ بىقدددَ  الددد عب ر دددب مت اٟشدددألرَ فإ"دددن وكمددأل 

ّ  وإقدألٙم  ارألؼدرام  أسدبخدأألٲ  الىالدع  ػدأله  وإىالدمل  وإكأل ًب ُ  كدأ وام  واـٮدب  والكبدألو  فعأللد

ِ _ السمألم بع  ػمعن  "ن إٙ اؿديفُ, اٙتعألل وسألٓل عد رسألٓلن ٟيعألل ُ  عندد  اٛلدل  علد  _الغأللبًد

 اواٟهألبٌ السلي بصقًمأل السمألم تل  وأن

ُ  اؿقًقُ اأبٚ  َعنِ اواٟلعألًُٓ العكريُ -  فمدى  الدديين  اـٮدألل  أدع  كبلدمل   ٍ و د إٮلقد

ُ  عندد  ٚدأل رَ  زُ و ٌ. إسٚأٌ تًألر أن كألد وإد قبِ للدين كأللمل ٌ  البًدألر   أللبًد  اٟسدٚأ

 .ًْعمب ولًس

 أقلقدألٲ  سًألسدًألٲ  بعدداٲ  لدن  هعدل  ٖدأل  كألألُ اٛأُ لًصمل الىطنًُ اؿدو  يبجألو   "ن  ٍا العألًُٕ -

 .الدولًُ اٛسرَ  عؽألْ لبع 

ُٲ و  والبعأل اٲ سًألسُٲ اؿًألَ أنألقٌ ؾمًع شألأل  "ن  ٍ االصمىلًُ -  .واابمألعألٲ ثقألف

 اٛسددأللًب عددن بعًددداٲ اـٮددألل ووؼددى  بسددألطُد إ قًدده األابًبددن  سددبألل قددد  و ددٌا البسددألطُ -

 .عىآع أن  ود للمبلقٌ تعل الديين اـٮألل رسألٓل اعلت الكلسكًُ

 .تأثراٲ و كفر ا ابألٲ هعلن ٖأل العىاطمل ىألطب خٮألل  "ن وتعينا العألطكًُ -

ُ  الىسألٓل اسبخدام أع الععر  قداث أع البكألعل بمأل ويقعدا البكألعلًُ - ُ  الععدري ٌ  اؿديفد  و د

 ووسددألٓل اٟ"ذ"ددت أفددل اؿديفددُ الىسددألٓل اسددبخداأمب َعنددِ البًددألر  دد ا علددِ للقددألٓمٌ زددُ

 .  اٛتبألع أن إ يد وا ل للبأثر اٙابمألعٌ البىاظل

 تًددألرام  نددأل  د  إٙ وأدارسددن اٟسددٚأٌ البًددألر  طًددألين لددبع  واـعددألٓغ السددمألم بعدد   دد ه

 كددل  سددألس  ددى الددديين اـٮددألل د  تددرّ أنمددأل, إبٮرفددُ خألظددُ والعلمأل"ًددُ, كألللًدالًددُ  خددرّ
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 اـٮددألل بددأد لقنددألعبمب وػديددده أبأل ٓددن و"سددمل لبكرًرددن اٛوادد ط و "ددن إعألظددرَ اٟشددرأللًألم

 ؼرّدٌ,  األأدد,  أبٮدرين,  أبععب, ا"ع الٌ, تغًي, عقٚ"ٌ, ٙ ٚٚأٌ, خٮألل إعألظر الديين

 إشددرأللًألم أددن  ٍ ؼددل لددن البعمًمًددُ السددى اويُ النٛددرَ  دد ه أفددل د  ومسددب.  قددأل ٍ إلعددألٌٓ,

ُ  قألوٙم  ٍ ورف  البصد  أن وإ يد واٙ"ع ال البقىلعإٍ  تدفعن رَأل بل الديين اـٮألل  ػديديد

 .شب خعىم خلكمأل يقمل أن د  يرود الديين اـٮألل  "عألر ٛد

ُ  اؾمألعدألم  فخٮألل الديين, بألـٮألل وتبأثر ت٘ثر ش  ٙ والدولًُ اٟللًمًُ  د إبغرام  إبٮرفد

 َدأل  تدأثر  كد ل   و دى  إنٮقدُ,  و ول اٟسدٚم  بسدمعُ   ؼدرم  سدلبًُ  بعدىرَ  اجملبمعألم أعٛب ٗ  ث٥ر

 إؼدألفُ . لٞخر الررا ًُ خٮألل أن  ا م إنٮقُ ٗ وقصًُ وٖألرسألم وتدخٚم  قداث أن هرٍ

 الدينًُ اٛطًألين أعٛب عند الٮألٓكٌ اـٮألل قدَ أن ؼألعكت إنٮقُ ٗ الٮألٓكًُ إمألرسألمإٍ  د 

ُ  ٗ وظدراعألم  وقرول  قداث أن سًجرٍ َأل أرتمن الديين اـٮألل أسبقبل د  ومسب...   إنٮقد

 بأللسًألسدألم  سدًبأثر  و "ن النىوٍ, اٙتكألم بعد خألظُ إنٮقُ ٗ سبلعبن ال ٍ اٟيرا"ٌ الدور وأسبقبل

ٍ  النٛدألم  لعدألح  تدبغر  بد م اليت الغربًُ ُ  تدبب  مل أدأل . والسدىر  ٗ اٟشدرأللًألم  وقدل  اٛوؼدألع  أعألؾد

 وأكددأل ًب لددًب قسددألل علددِ والبٮددرين البصددد  أددن أ يددداٲ سًصددمد الددديين اـٮددألل فمسددبقبل إنٮقددُ

ٌ  الديت  القدًب   دب   أدن  تردىد  د  إكدذض  أدن  واليت إخ,... واؿىار واٙعبدال والعدالُ البسألأ   ينبغد

 .علًمأل يبرٕ د  الديين للبًألر

 

 ايكسْٞ فاط١ُ .ايتعكٝب األٍٚ:  د 

 اـٮددألل اشدددلع قددىل أسددبقبل عبدددالرٓن. القر"ددٌ البعقًددب اٛول علددِ ورلددُ   فألطمددُ . عدددم  

 والدولًُ, واسبملت تعقًبمأل كمأل يلٌا  اٟللًمًُ إبغرام ٚل ٗ الديين

  قسدبمأل  وٙ ؛ اٟسٚأٌ البًألر  أللبًُ عند ٚأل رَ اٟلعألًُٓ زُ بأد القىل ٗ اشدلع .  عمب -3

 .فحسب أنن إبصد  البًألر علِ  أللبُ  ٌ بل..  ك ل 

ُ  ٗ طرقدن  ي٢حعدر  د  أدن  و سدل   طدىل  اشددلع  .  اكدر  كمدأل  الدديين  اـٮألل أىؼىع -4  ورلد

ِ  اـٮدألل    ا ػلًألم أن اٟعٚأٌ اؾأل"ب ببنألول فسأكبكٌ  نأل وأن كبعرَ واقدَ  علد

 كددأللبعلًبو  خددرّ فددألٙم ٗ وإهألبددألٲ سددلبألٲ تددأثره طبًعددُ البأللًددُ إددداخٚم تبؽددمن د   أددل

 .ؽععن عسب كل٬ .... إخ  والبخٮً٘ والعحُ

ِ  فًمدأل  اشدلع .  أع  تكع -5 ٌ  اؿدألل  والدع  د  أدن  إلًدن  ا"بمد ٌ  اٟللًمد  تغدًراٲ  بدأد  ٙ يبصدر  والددول

 .ألمىسُ بعىرَ القريب إنٛىر ٗ لدينأل الديين اـٮألل طبًعُ سًٮألل إهألبًألٲ

ُ  البىظدًألم  الدذا   و  إسدبقبلًُ  بألٙػأل ألم البنب٘ د   اد -6  اـٮدألل   د ا  ٕصدرٚم  إعألؾد

ٙٲ لدينأل الصبألل تىامألم ٗ ت ل ومل  ثرم اليت اؿأللًُ زألتن لرظد اببداْ ؼبألن  وإ بدألراٲ  إلبأل

. 
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ٌ ا  النقً  طرٗ أن كل عند إعٚأًألٲ اـٮألل   ا أٚأ  علِ وسألعر ولكألتٌ  نأل  اٟسدٚأً

ُ  اٙعدبٚٙم  أدن  كدفراٲ  ٛد والد   ؛ العلمأل"ًٌ واللًدالًٌ إبصد ين ُ  الكرريد  يعأل"ًمدأل  الديت  والفقألفًد

 و  السددعى يُ  اخددل سددىاْ بًنممددأل وإعلددن اـكددٌ العدددام عددن بددخخر و  بصددرل "ألػددُ قأللًددألٲ شددبألبنأل

 اخألرامأل

ٙٲ  عددألطكٌ وعٛددٌ خٮددأللا بأ"ددن العددحىَ أرقلددُ ٗ تى جددن اروَ ٗ إبدددينٌ  ددَٚ خٮددألل اتسددب ا و

ِ  الصخعدًُ  اؿقىم كل يلغٌ يرأل  ْعًألٲ خٮألبألٲ برى"ن, ووؼألن٦ أبألشر ّ  علد ٌ  إسدبى  الد ات

 اٛظل للىطن  تبألعن ا"بمألْام وب ل  ال  خٚل أن ويبجألو  بل " خرويُ"؛ أرألفخمإٍ  ووًلمأل

 أسددبك  ظد٧دددداأٌ خٮددألل  يؽددألٲ و ددى, أٚقمددأل ؼديددد عددن  ددى قبددِ يعجدد  أصددألعُ  ًٖددُإٍ 

 شددب اركدد  ظددىتن ىبددى قددٌ ٗ. . طخددر كددل..  اٝخددر ؼددد الصددبألل لبجًددًض طأللبددن تنعددرين

 طرقن ٗ إلعألٌٓ طألٓكٌ خٮألل و ى,  وطأل"مب  اخل..  الداخل ٗ والبنمًُ البنألْ ٗ للمصألركُ

 إبجألو َ وامألتمأل وتىاممأل وْٙاتن ٗ تبحرب أصبى ُ لدراُ  السىاْ علِ أنن والصًعٌ السينو

ُ  للدع  عنًدمل  أغدأللٶ  اًدل  إٍ "صدىْ    ّ  د ا  كل.... وأعألؿن الىطن ٛسىار  الىؼدع  سدأل ب  اشىيد

ُ  العقى  ٗ أسبىيألتن ترااع خٚل اٙلبعأل ٍ ُ  القلًلد ِ  "قمبدن  تعدألٚب  ٗ إألؼدً  بردل  الدىطن  علد

٤ْ اٛسرَ أن بدْاٲ أرى"ألتن ِ   يؽدألٲ  الددين  علِ بل..  ؛ إخبلكُ َ٘سسألتن وا"بمأل  رأدى ه  بعد   وعلد

 !البٮبًع أسبىّ علِ الرأى  تل  سقٮت قٌ ٝأأللن إخًبُ اؾًل ش ا القألٓدَ

 مل...  العلمأل"ًُ للًدالًُ الدعىَ ٗ إغأللٌ تى   أرقلُ و ٌ. .  اٛخر العقد وخٚل..  إقألبل ٗ ا ثأل"ًألٲ

ٌ  فألـٮدألل .. عفدراٲ  يقًل و  كسراٲ هد أأل البًألر   ا ٗ الصبألل هد  خٮألبدألٲ  بددا  "كسدن  اللًدالد

 ػدددألو ه ٗ يردددن ومل بدددألل؛ اا شدددًٔألٲ يقدددىل وٙ يردددأل  كدددفراٲ هدددأل ل الٮدددر  أبحددد لع أراو دددألٲ

 إعألح تل  ؼد خألراًألٲ ظىتن يسبغل بأد ٙ يأبن فمى  ؼدا ه أن  راُ   "ِ الىطنًُ للمعألح

ّ  كدفرَ   قًأل"دألٲ  إبؽدخمُ  وإكبعلُ قًنألٲ إصروعُ أعألركن خىؼن خٚل  ققدىم  فدألل  ٗ  خدر

  ينًألٲ إبصد ين أنأل اَ لألبل إا٣ الديين إسبىّ علِ بألأبًأل  تنأل ٙم خٮألل ك ل  و ى ؛ اٟ"سألد

ٚٲ النألس ًْع علِ الديين اٙلب ام بكرض  بألٕندأل اَ  لألبلدن .. الغلدى  قدد إٍ  وقراكدألٲ  وفردراٲ  شر

 النددألس تعددألأٚم تىاًددن ٗ وكدد ل  البصددريعألم ٗ اٛول إدد٘ثر يرددىد د  عددن الدددين بإلعددألْ

ٍ   الدديين  اـٮدألل  ػديدد و ؼدرورَ   دى  عدألٓب   ألٓب عنىاد ؼت وال  سلىكًألتمب وتم يب  والد 

ُ   دب   ولعدل  ؛!    وتنحًبدن  وع لدن  الدديين  اـٮدألل  ػمًدد و  ؼديدداٲ   دْ٘ٙ  عندد  يعين  طبعدت  زد

ٌ  طدرقمب  أن تى جمب بدايألم ٗ ا"بمروا بمب ٖن كفرين و"كٴرم اللًدالًٌ  َٚ خٮألل  اؿدألل

 اسبمدفمب ٖن رأى ه فبع  ؛ كبر قد إٍ  واؿًأل  للمىؼىعًُ فأل"كألٲ   ثأريألٲو  خٮألبألٲ كى"ن

 و يؽدألٲ  إقألبدل  الكريدع  ؼدد  "كسن الكعل ُألرس بألتت واٟلعألْ بأللعداْ العحىَ خٮألل أن األ"ب

 ؼدراوَ  تبجدألو   شخعدًُ  قسدألل  تعكًألم ٗ وال ..  ا"بقدو أل ال ين اللًدالًُ لداأِ بع  ؼد
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ْ   دب  بدن  أأل اسبمدفىا وإي اْ ٌ  ؛ اببددا ِ  الد   ويدأت ُ  اؿدع  قسدألل  علد ِ  بدل .. واؿقًقد  قسدألل  وعلد

 ! . الىطن

ُ  أدن   كفدر  تبين ٗ إىالع يببأل ٙد الكريقٌ   ين كىد وأع   ندأل   د  إٙ اكدره  سدبع  فًمدأل  زد

 ا و ٌ ؛ سىا أل أن  كفر بًنممأل اٛبر  اـٮألل أصذكألم أن عد اٲ

ُ و ت١دقٯددألا٢ين  -3  لددىَ و ندت  و  فريدع  بريدع  خبددأل كلمدأل  بًنممدأل  لعدب٨  .. ٰكددرَٯ  وققىلمدأل  إدر َ  أرأل"د

ٍ  البًدألر  ٗ ال كىرٍ العىم سٮىَ بًنت فبًنمأل ؛ أقألبلن ِ  إبصدد   العدحى  إدر َ  تغًًدب  علد

ٌ  بل الىطين البنمىٍ إصمد أن كلًُ و"كًمأل ُ  واٟ"سدأل" ُ  عألأد ٍ  وظدى"مأل  ٓأليبمدأل  ب ريعد  يبعدأل

 وكل فألل كل ٗ  إبرا  ألوو بدبحؽر أل أٮأللبألٲ العلمأل"ًُ اللًدالًُ ظرا  اٛخرَ اٝو"ُ ٗ

ّ  أنألسدب   در  و  لٮبًعبمدأل  أنألسب أًداد  وكٚ مدأل  ؛ ققىلمدأل  اسدبعأل َ  أدن  ُرًنمدأل  بددعى

 اؿقدىم  تلد   أصدروعًُ  أدن  يسدلب  لٚسٔد ا   أدفر  زد   ـٮدألل  يردرس   اٙسبغٚلو بم ا

 ! ّنحمأل ٖأل  كفر

 ٗ" الدين" بد أبسلحألٲ  الىطنًُ الىقدَ ٓأليُو ٗ بدوره يبعلع فًمأل اٝخر علِ ي٢د ايد كٚ مأل -4

ٚٲ   الصًعُ ققىمو بىرلُ العلمأل"ًٌ لعب ٗ إبصد ود هد إفألل سبًل فعلِ ؛ أنن النًل  أددخ

 ٗ  إيددرادو ٗ وإبمفددل قأللًددألٲ اٛبددر  اـددألراٌ الددىطن عدددو وأنألظددرَ الدددين بعددداوَ لىظدممب 

ُ  إبصدد ين  اتمدألم  ٗ العلمأل"ٌ البىان رأى  ٙ تذ   قٌ ّ   اعصدًى  وبدأ"مب  "كسدمأل  بأللبممد  اشدى

 !!واشىيُ

 وتىاًممدأل  اؾمدى   اسدبن اين  أن فًنأأل  فحسب  و اعض إيرادو  ٗ ٛعدآنأل اؿعر   ا وٗ -5

 ٌ ٌ  أدن  ود  و  بدىع ِ  وعد ّ  علد ٌ  إسدبى ٌ إٍ  اٟعٚأد ٌ   دألت ٘  الدىامب ٌ  فقد  أدأل يبعددأللع  أغكلد

  لدددٚم الددد  ٗ َدددأل وػنًدددألٲ كرا ًدددُ وعٚ"ًدددُ سدددراٲ اسدددبمدافنأل ٗ كددد ل  وينكدددر  أعممدددأل

  شدد   دى  أدن  أنمب ال ين العرل أن  اللدو ين  ظدلألٓنألو القربِ اوٍ أن  عدآنأل وؼركألم

 ! وعقًدَ لىأًُ لنأل إغأليرين خعىأنأل أن كفر أن لسقىطنأل ؼً٪نألٲ

ٙٲ واٛبلدددغ اٛعلدددِ والعدددىم واؿدددىل الٮدددىل اا يددد ل مل كٚ مدددأل -6  البىاظدددل وسدددألٓل ٗ وظدددى

ّ  ثدب  وأن اٙابمألعٌ ٌ  تصدرًل  ٗ تدأثراٲ  واٛخٮدر  اٛلدى ُ  وتىاًمدن  الصدبألل  وعد  الديت  الىامد

 !! وأعألؿن ووقدتن الىطن لد٧دبلُ عن أأل ترىد  لعِ بأللبأكًد  ٌ واليت يىلًمأل

 مل ؼسدبمأل  الديت   ظدىاتنأل  أنأل   ٍ والىسٮًُ اٙعبدال أنأل  عن بعًد زألم أن عنده تىلكت إد أأل

ِ  يعددم  عًده  اا  و  البًدألر   د ا   ظدل  عن ان  َن ؼديداٲ ويبعلع ؛ إعٚأًألٲ خألفبُ ت ل  كدفر  علد

 أدن  كدفر  قع ٗ ويبأكد ؛ الرأًُ أن السمب ّرم كمأل اٟسٚم أن ّرلىدو وظمل اٛول  تبألع أن

ٌ   تبألع ُ  اشدذاطألم  لردل  ػدألو  ب  الفدأل" ٍ  اؾأل"دب إٍ  أكمىأمدأل   ظدىل  ٗ اللًدالًد  البىادن  أدن  إدذ 

 العلمأل"ٌ.
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ٚٲ اـٮددألل  دد ا والددع ٙسبصددراين تدددعى"أل إد الىرلددُ  رسددب قألولددُ ٗ أعددألٲ "صددذ  لعلنددأل.. أسددبقب

 اـٮألل  ظل ٗ لًست الن عُ البصألٗأًُ.. فألٕصرلُ عن بعًداٲ إبكألٓلُ إداخٚم خٚل أن أٚقن

 تبلدبس  خٮألبدألم  أدن  عندن  امرين فًمأل وإِأل والسنُ القرطد أن وتصريعألم ولغُ فرراٲ إسبمد الديين

 أدن  النًدل  ٗ اٙمدراين  الد   اسبغٚل ٗ ٙ يذ   خٮألل أن ال  لألبل وفًمأل وا عألْ  يكألٲ الدين لبىس

 وأرألد.  أألد كل ٗ "عىظمألإٍ  اٙقبرألم وظٚقًُ وكمألشأل اٛظىل تل  لداسُ

 

 األزبؼ نٛثس. ايتعكٝب ايجاْٞ:  أ 

بقىشدألا  د   الدديين  اـٮدألل  اشدلع قىل أسدبقبل  عبدالرٓن. اٛربض علِ ورلُ   كىثر.   عقبت

ٚٲ اٛوٍ اٟسٚأًُ الععىر ٗ يرن مل الديين اـٮألل  قعدىراٲ  يرن مل العألأُ, اؿًألَ عن أنكع

 أدأل  و ظدلِ اهلل علًدن وسدلب     الدني  رواه أدأل  تنأللدل  فًدن  يدبب  عكىيدألٲ,  خٮألبدألٲ  كألد. أنألسبُ ٗ و  أند ٗ

ُ  اؿًألَ عن فعلن يسعنأل ٙ تألم, ُأله٨ ٗ القرط"ًُ, اٝيألم أن " لت ِ . العألأد ُ  الععدىر  ٗ قبد  اٟسدٚأً

ُ  وععر اٛوٍ, ٚٲ  اـٮدألل  يردن  مل اٟسدٚأًُ,  اـٚفد  تصدرل   قدد   د  وّردنين . بعدد  أبصدر

ٌ  العدألمل  ٗ ينبصر الفألأن القرد أنبعمل ٗ الرٚم علب  خ  قٌ الديين اـٮألل  ويبسدرل  اٟسدٚأ

ُ  ٗ الددين  اقبردألر  ويدبب  اٟسٚأًُ, للم ا ب  بألعببدألرام  الدديين  اـٮدألل  اخبٮكدت  أبخععدُ,  فٔد

  عدين  الددين,  ٗ ؽععدألٲ  لبلٔد   يعدرين  مل ٛ"ن اخذاع  لىل. الدين ٗ البخعغ" اخذاع"   ممأل عدَ

 بدد   ثدب . بأللددين  عألرفدألٲ  ااتدن  عدد   دى  اٟسدٚم   خدل  أدن  وكل والبألار والراعٌ والنجألر اؾندٍ كألد

  وراٲ لعددب إ  بًددُ, إعسددررام ٗ النددألس لبجًددًض اٟعٚأددٌ البددىم شددرل يبخدد  الددديين اـٮددألل

 اٝخر "ب  اؿع, اقبرألر إ  بًُ, النراسًُ خٮألل "صأ وأنن إ  ي, اٙظٮكألين خدأُ ٗ  ألأألٲ

 كدل   ركدألد  لبقىيُ و  ؿربن أدر إهأل  بغرض وتٛلًلن وتصريرن تركره ورَأل اؾنُ,  عبألل أن

 العددكىيُ الدولددُ بدد م  قددٌ العفمدأل"ٌ,  الععددر ٗ للمدد ا ب خدأبدن   ون الددديين اـٮدألل  بلددغ. أد  ب 

 أددن و ادد اْ و رأًنًددأل شددرا  ثددب ٛاربًجددألد ُددد م العددرام, أددن و طددراين إيددراد علددِ "كىا ددأل بسدد٘

 للسًألسددُ, خددأل م فددر  الددديين اـٮددألل  ظددب  قددٌ. إددًٚ ٍ عصددر السددأل س القددرد ٗ  فغأل"سددبألد

  در  والبدأويٚم  الؽدعًكُ,  الروايألم بعفأل إىروث, "بصأل الٮرفٌ كٚ. إرا تمأل تبحر  قًفمأل يبحر 

 أممألد,  ينًألد خٮألبألد لدينأل تصرل ل ا . إىاامُ أدرام بو ع األ"ب كل تقىيُ بمدين إ٘كدَ,

 .السألقُ ٗ اٛبر  و مأل. سين وخٮألل شًعٌ خٮأللا ا ريألٲ وأبكقألد ٚأل ريألٲ, كبلكألد و مأل

 ٌ  و سددمب. أفددأللٌ  "ددن الصددًعٌ يعددمل فًمددأل والعدٌ,  أدد  ب  "ددن السددين إدد  ب الددىر ٍ ويعدمل علدد

 الددديين اـٮددألل لىظددمل إعددٮلحٌ  دد ين تسددبعر  نددأل لرنمددأل. والىالعًددُ إفأللًددُ وظددمل ٗ كددفراٲ

. إرتردد ام ٗ تصددألبمأل وإد إٛمددر ٗ أبصددألبمألد اـٮددألبٌ د  يعبقددد أددن ىٮددٕ ٛ"ددن. أنممددأل لرددل

 السدين  الديين اـٮأللد فإ اعبقأل  أل فكٌ إعألظر؛ الديين اـٮألل  نأل و وؼحت  . كىثر  "مأل تعين

ٙ  عسدب   د ا  . أغدأللٶ و وأبٮدرين  عرفأل"ٌل والصًعٌ. وامأل ٍ وعٌٛا لنىعٌ ينقسب ُ  اـٮدى  العريؽد
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ٍ . تدراه  كمأل وسٮحٌ ا"بقألٌٓ  "نإٙ  أسألٕبن ر ب خٮألل و ى البعريمل عن  ين الىعٌٛ. لن  واؾمدأل 

ّ  اؿًدألَ  لدًب  ويبجدألو   اؾمدأل    فؽلًُ وصد عًه. اجملأل د بعنألعُ إعين  ى اٛ ب و ى  إأدأل  اٛخدر

 اٝخددر ؼددد وؼددري  تركددر أددن اـٮددألل علددِ أ٘اخدد اتنأل كددل تددأتٌ وأنددن. بددأللبحريب و  بددأللبممًض

 شددبًن فمددى العرفددأل"ٌ الصددًعٌ اـٮددألل  أددأل. وػًًصدمأل  النكددىس شددحن بمدددين كلددن اؿددع, واقبردألر 

ْ  أدن  كندىع  العمدع   د ا  وبدألن  ٛ"دن  بدل   فؽل ٛ"ن لًس وفلسكٌ عمًع  "نإٙ  السين بأللىعٌٛ  اٙلبدىا

 طريقُ علِ لرط"ٌ لأللب ٗ إعبقد ظب بغرض اا  الىاؼ , ٚأل ره أن  ربألٲ القرطد بألطن ٙسبغٚل

ُ  بألاب اْ الكررَ وإلحألم اٝيُ عنع لىٍ  البكألسدر  بعد   وأندن . اسدبغكأللًألٲ  اسدببٮأل"ألٲ  اسدببٮأل"مأل  و  اٝيد

ُ  اكدر  إثبدألم  لسدراٲ  تريد اليت ٌ  اٟأدألم   فؽدلًُ  و  الىٙيد ِ  علد ُ  علد ُ  بقًد  تىسدل  أدن   ر دأل  و  العدحألب

ِ  لبمدىيب  اٟسٚأًُ الكلسكُ بألسبخدامإٙ  وعل ٙ و  ا. وأبعُ ؤس  اـٮدألل   أدأل .  كفدر  ٙ إعند

 اؾمددأل ٍ اـٮددألل د  علددِ الذكًدد  أددن  نددأل وٙبددد". شددمداْ" لعددنألعُ كددىل فمددى وإغددأللٌ إبٮددرين

 العدددو وإر دألل  واشًمنددُ القدىَ  يبده  خٮددألل لد ا   يل أدن  فإ"ددن فأل ددين,  لعدنألعُ  كددىل ٛ"دن  السدين 

 تبٮلددب. ُألأددألٲ كبلكددُ طلًددُ تبٮلددب فمددٌ شددمًد ظددنألعُ  أددأل. العددألرأُ اؾمأل يددُ العبددألرام أددن و ر ددأل

ِ  السدين  اـٮدألل  تركً . العألطكًُ ٗ أى ل أٛلىأًُ خٮألل  اـٮدألل  وتركًد   العدحألبُ  امدأل   علد

ُ  أعركُ سألقُ لعنألعُ كربْٚ كألفًألد علِ الصًعٌ ٌ  اـٮدألل . اٛطدراين  أبرألألد  يركد   الصدًع

 وخندددم ي يددد خندددم خندددلٌ, ٗ العددألمل ؽبدد ل عًدده. إددىالٌ قًددألَ قددىر وهعلددمأل كددربْٚ علددِ

 والبؽدددحًُ النبدددل زدددألم وكدددل اٛول علدددِ والىقصدددًُ اؾدددرم ظدددكألم كدددل تسدددرب ثدددب. اؿسدددٌ

 اـندددم فددإد والركددألر, إصددركٌ يىااددن السددين اـٮددألل كددألد فددإاا. الفددأل"ٌ علددِ هلل واٟخددٚػ

 تٚشددٌ والًددىم .اٛول العددعًد علددِ البًددت   ددل  عددداْ و ددب" النىاظددب" يسددمًمب أددن يىااددن الصددًعٌ

 إ"سدألد  ظنألعُ ٗ كعقْٚ أنن "نبٛره ال ٍ  وره ي٘ ٍ ال ٍ إعبدل الديين اـٮألل تألم شبن بصرل

 أنددألطع ٗ سددىاْ. وامددأل يٌ شددمداْ فمىعددُ فقدد٘ لنددأل يكددر   ظددب . ولددىٍ والعددٌ, أدد٘أن, أبددىا د,

 البىاظل. وأىالع شبرألم ٗ و  البًىم ٗ و  اؾغرافًُ الن اع

 :املداخالت سٍٛ ايكك١ٝ 

ُ     عبددالرٓن .   أن األ"بن علدع  ٌ  اشددلع علدِ تعقًدب  . فألطمد  أدأل  أعٛدب  ٗ أعمدأل  بأ"دن يبكدع   القر"د

 البًددألر  أللبًددُ بددأد البعمددًب بصددأد اٛوٍ أٚقٛبمددأل ٗ اكرتددن فًمددأل أعمددأل ىبلددمل  "ددنإٙ  اكرتددن,

ٚٲ . إلعددألٌٓ تًددألر اٟسددٚأٌ  أكددر َ اكددر إكددر ام وعلًددن فقددد ا"بقددألْ ٗ اابمددد قًدده  كددد  "ددن فعدد

ْ   ود اؾمًع يصمل ال ٍ البعمًب بٌ فرم و نأل  يعمب, ٙ قبِ الغأللبًُ ُ  وأكدر َ  اسدبفنأل  الديت  الغأللبًد

ِ    .اٛكفريددُ بمددأل يقعددد  بصددأد واؼددحُ فألطمددُ  . أٚقٛددُ و ؼددألين  . اشدددلع أددأل "عددنا لرددن تبقدد

ٌ  البًألر  أللبًُ د " قىل أأل اكرم علِ اعذاؼمأل و  اخبٚفمأل ُ  ؼمدل  اٟسدٚأ  و ندأل  ".اٟلعدألًُٓ  زد

 بدن   "دين    عدب  أأل و ى ػرببمأل وؼلًل وكأللٮبمأل البًألرام ببل  العمًقُ   مًُ إعرفُ تد  د  ّرن

 البًددألرام أعٛددب أرى"ددألم أددن أرددىد اٟلعددألًُٓ زددُ د  و ددى وػددربيت ؽععددٌ عرددب خددبر

 الدينًددُ البًددألرام  دد ه بددٌ والعددراعألم إمألرسددألمإٙ  د  ٚأل ريددألٲ بعؽددمب  "رر ددأل وإد اٟسددٚأًُ
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ْ   ٙٓدل  أدن  الد   د  وبىؼدى   ترصمل ْ  تًدألر  كدل  قدألوٙم  ٗ إبمفدل  اٟلعدأل  ٗ طمعدألٲ  اٝخدر  إلعدأل

 َدىلكمب  بأللد   فمدأل  كبًدألرام  بًنمب فًمأل   ا. إبعألطكٌ أن إ يد كسب وبأللبأللٌ الكرريُ اشًمنُ

ُ   اكدر   طروقدألتمب! وعنددأأل   أع إخبلمل و  إنألل  اللًدالٌ البًألر أن ْ  زد  ٗ  قعدر أل  ٙ اٟلعدأل

ُ  البًدألرام  أعٛدب إٍ  تبعددا أل  بدل  الدينًُ البًألرام تل  ْ  ُدألرس   وأدألٲ  الديت  اللًدالًد  والبممدًض  اٟلعدأل

 لٞخر والبممًض اٟلعألْ واللًدالًُ الدينًُ اٛطًألين أعٛب ُألرس ٕألاا أمبا س٘ال يد  و نأل .ؼد ب

ُ  النصأَ بسبب ال   ل إخبلمل؟ ِ  الديت  والبقأللًدد  العدأل ام  و  اٙابمألعًد  ؟... اٛسدرَ   فدرا   علًمدأل  يذبد

 ال ؟ ٗ  ور الدينًُ النصأَ و  الذبىيُ للمنأل    ل

 طرقدألٲ  القؽدأليأل   كفدر  أدن  بىظدكمأل  الدديين  اـٮدألل  الصريمل فًمأل ىغ ػديد فألطمُ.   وتعبقد

 علدع  ٖدأل  الدديين  اـٮدألل  ؽلدًغ   ى اٛ ب أعنأله ٗ البجديد,  د الرا ن الىلت ٗ ٙسًمأل إؿألقألٲو

 البىفًعٗ    دافن عن وظرفبن وأقألظده ققًقبن قجبت وعقبألم شىآب أن إألؼًُ, السنٌ عد بن

 ٗ الدآب اـل٘إٍ    ّ بن وإقعى  اؿقًقٌ الديين اـٮألل أعنِ وؼى  والىالع. وعدم النغ بٌ

ّ  الدين بٌ البع  لدّ طر   ٍ ٍ  أٮلدع   دى  الد  ٌ  كألأدل  زدألو ُ  إمألرسدألم  و  البددين  وبد  ٗ الدينًد

 عدن  اٙببعدأل   و  اٙلدذال ٗ  ولددراتمب  البصدر  وفمدب  لكعدل  ا"عرألسدألٲ  تعبد واليت اؿًألَ, فألٙم شبِ

 يسددعِ أددن طددر  ىددغ فًمددأل كددبر فددرم  يؽددألٲ  نددأل  .اٛزددِ و دددفمأل اـلًقددُ و سددألس اهلل أددرا 

, الدددين ترددأللًمل أددن للبحددرر يسددعِ وأددن للدددين, اؿقًقددٌ وإقعددد إعنددِ ؼريددر بمدددين للبجديددد

ٗ  البجديد عن ينكعل ٙ الدينٗ  البجديد د  علِ يرك  ال ٍ  ى إبجد  العحٌ الديين اـٮألل

 الد"ًأل.  

 الديت  واٛشدعألر  والٮرآدمل  ت ايدد النردت   عمدن  ابدن  لبل ال ٍ الداعصٌ قأل ثُ ٖأل يلكت النٛر بعد

 وؼددع يددبب الدديت الكرأل ًددُ القىالددب  دد ه أفددل فرددأل ٌ, وٗ اعبقأل  ددأل فددإد بصددرل القؽددًُ تنألولددت

 عنمدأل  وؽلع بخخر و  بصرل اابمألعًألٲ اٛقداث تل  تقبل و  تسىيع ٗ تسمب فًمأل الرألرثًُ اٛقداث

 الكرؼًُ .   ه ظحتد إ اجملبمع لبل أن اٙسبغرال و  اٟ"رألر ثىل

 الصددملٌ قأل ثددُ تنددألول أددن الصددريمل فألطمددُ.   لددن  شددألرم إٍ  د أددألالؽددىوٌ  عبددداهلل.   وا ددب

 اددديرَ "قٮددُ أبألشددر  ددر بٮريددع الداعصددٌ الكرددر تنمًددُ علددِ تأثر ددأل وأدددّ واٛشددعألر بأللنرددت

 واٙابمألع. النكس علب ٗ اٙخبعألظًٌ أن خألظُ وإنأللصُ بألٙ بمألم

ٚٲ يعًد"أل الديين اـٮألل ٕعٮل  البعريكألم اٛأر بأد تعد  وًٌ. وعلع   و  أعدٮل   لبعريدمل   ظ

 د  يددرّ قًدده اـٮددألل أعددٮل  رظدددوا أددن  وآددل أددن 97;3 لددرايس الكًلسددىين ولعددل   اـٮددألل

 السددًألم يعددنعمأل ظددألأبُ طلًددألم وفددع والسددألأع إبحدددث يدددركمأل  أللبددألٲ ألكىٚددُ  ددر  ٙٙم للرددٚم

. اـٮدألل. وركد      "ٛدألم ا  عنىا"مدأل  وأنصدىرَ  شمرَ قألؼرَ لن فىكى ك ل  فإد أًصًل..  الفقألٗ

 "ؽًمل د  ّرن بل فق٘ وإربىل إلكىٚ  ى اـٮألل برىد اٛأر علِ   مًُ  ٙ "ربكٌ وًٌ

ٚ  إددود  يبجدألو   قدديفأل  الدديين  اـٮألل عن قديفنأل سًجعل أأل و ى إلكىُٚ  ر الدٙٙمإلًن   وإلكدى
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 وعلِ قد تعدبره فإ"دن ٙ يعدرين   ..  الفقألفًُ السًأللألم ؽلقمأل اليت إلكىُٚ  ر الدٙٙمإٍ  وإربىل

ُ  اكر دأل  الديت  العدكألم  وفدع  يقدأدن  الديين للمعٮل  إسٚأًألٲ و  لًدالًألٲ تعريكألٲ  نأل  د    "مدأل  خألظد

ّ  تعريكألم. كمأل  "دن يدرّ ٗ البعريدمل الد ٍ  ور ه  . عبددالرٓن اشددلع أًد َ        ولًست  وظألين  كدد

 والكبددألوّ والبكسددر الكقددن كبددب بددأد القددىل ّرددن  ددل نلردد. . للمبلقددٌ وبسددألطبن وؼددىقن و ددٌ

ٜ  اـٮألل أنبجألم بع   ٌ واـٮب وإىاعٜ  "قدع   "ندأل  الديين؟ واخببب  . وًٌ تعلًقن بقىلنا  ٙقد

ُ  الدديين  والبًألر الديين اـٮألل بٌ خل٘ ٗ النقألط ٗ ُ   د ه  . ٗ.للجمًدع  ٚدأل ر  فدرم  ومثد   دل  اؿأللد

ٍ  البكعًدل   دى  الديين اـٮألل بأد القىل ّرن ٌ  قدىل  يندب   أدأل   ٍ..  للددين  البصدر  أدن  إقددس  الدىق

 أنبجددألم أددن كمنددب _ اٛربعددُ إدد ا ب فلنأخدد  كدد ل  كددألد ومى ددأل؟؟ إاا وفقددن واسددبنبألٙ تكسددر

ٍ ..  تنىع أن فًمأل وأأل _ػلًألتن  بر  وإقدّ الديين اـٮألل  ٙخدبٚين  _البندىع   ٍ_  أللبدألٲ  سدنعًده  والد 

ٚٲ شمد ال ٍ الفقألٗ إنأل  ٌ  و دى  إعددر  ٙخبٚين تبعألٲ ٙ إنب  فألخبلمل..  الىقٌ لنعىػ تكعً  الدىق

 البكعًل. عملًُ شمد ال ٍ الفقألٗ وإنأل  السًألم ٙخبٚين تبعألٲ بل.. 

 بألـٮددألل اشدددلع  "ددن فًمددأل يبعلددع  عبدددالرٓن.   وتعلًقددألٲ علددِ أددأل اكددره  . وًددٌ اٛأددر  وؼدد    

 اٛفدٚم  أقدألطع  ٗ -رَدأل   –إٙ  تعدىره  ٙ ّرن إلكىٚ و  إربىل اـٮألل إطألر خألرن العألأت

 لدد  ل ا الديين؛ اـٮألل ٗ تدخل الدينًُ الربب وعألأُ والبكسر الكقن كبب د  وٙ ش  .العألأبُ

 خٮدألل   "دن  وٙ شد  .  دره  أدع  وكبلكدألٲ  واقد٤ا يرىد يرأل  خٮألبمأل أ  ب كل ٗ السألٓدَ الربب

 اٛقددىال  لددل ٗ"  و السددنًُ اٛخددرّ إدد ا ب  تبددألع تركددر السددنًُ" إدد ا ب  تبددألع بعدد  اعددل بصددرٍ

 ٛد الددديين والبًددألر الددديين اـٮددألل بددٌ البكريددع ٗ ظددعىبُ و ؼددألين  . عبدددالرٓنا  اددد  .تبدددعمأل

 .وفٔألتن  طًألفن برل الديين للبًألر أنب   ى اٛأر "مأليُ ٗ الديين اـٮألل

ٌ   فٚم لًس إقعى  بأللبأكًداٛأر  د  وًٌ.   وبدوره  وؼ   الددٙٙم  إقعدى  ..  شدألبلن  شدألرل

ٚٲ اؾمأل  عن اؿديه يرىد أبِا  أفٚ.. إؽمرَ  فر    ا..  ؼريؽألٲ يرىد وأبِ فقمًألٲ  رسألٲ أف

     ٗ ّ  والبكسدر  الكقدن  كبدب  د  أفدألل. واتكدع  . وًدٌ أدع  . عبددالرٓن  ٜ  والكبدألو ٌ  وإدىاع  إقدددّ  د

ُ  .. والبًدألر  اـٮألل بٌ البكريع ظعىبُ لؽًُ لرنن اخبلمل أعن ٗ .. الديين اـٮألل أنبجألم  البًألريد

ٌ  لنعىػ البصر تكعًل عن النألت  إعرفُ أن اشألٓل الرب ال  الديين اـٮألل..  و فرا  قأللُ  .. الدىق

 السددًأللألم وبددٌ إقدددس الددنغ وملددن أددأل بددٌ البكعًددل عملًددُ وتنأل عددت قدددث وتسددألْل  . وًددٌا  ددل

 ؟ الدينًُ علِ الفقألفًُ إعٮًألم و ًمنت سبع  ل َعنِ..  البكعًل عملًُ شمدم اليت الفقألفًُ

ٗ  كىثر. واكرم   ُ  اٛربض  "دن و ٌ  العدراع  أدأل لبدل   ققبد ِ  السًألسد ٌ  العدألمل  سدًأل َ  علد  اٟسدٚأ

ُ   قردألم  أدن   كفر الكقن يعد مل إ ا ب تسًًس بعد لرن. فقمًألٲ اـٮألل كألد  بمدأل    رلدىا  فقمًد

 كأقرددألم الكقمًددألم ٗ البكألظددًل تكألظددًل سًعدددأنأل شدد ا. السًألسددًُ اللعبددُ عددن ٟشددغألشب العألأددُ

ِ  بقدرَ  تصدبن  الديت  البكألظًل   ه! فلدام تركٌ اليت واؿً  الٮمألرَ   د ا  بردل  تردن  مل. أىسد

 الكقمًألم. أن أنبمًُ  ر بقىآب النألس إشألْ  را م سًألسًُ   داين لىٙ البصعب
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 فقد ـعت أداخلبمأل ٗ النقألٙ ارد َ البأللًُا فدعع طلحُ.    أأل

ٙٲ  البألقه يؽعن قر تعريمل و ى اٟارآٌ البعريمل أأل اكره  . عبدالرٓن اشدلع قىل أع اتكع ا  و

 ا"ٮٚلدألٲ  إرسدألشأل  يدبب  و"عدىػ  أكدأل ًب ... "... عبدألرَ  عندد   تىلمل و نأل بسٚسُ لدأن ولد للقؽًُ

ُ  الربدألل   أللبألٲ إسٚأًُ أراعًُ أن  تلد   وتأويدل  تكسدر  ٗ يدبحرب  فمدن  ارد    ندأل " ,..والسدن

 كفرَ ٗ  قًألد و  ؾُ تىاًن لىَ أن اللغُ تل  تبؽمنن وأأل اـٮألل لغُ ّبل  أن  ى إكأل ًب

 !وسًأللألتن اـٮألل للغُ ؼلًل مبألن... إاا 

 واـٮددألل الددديين اـٮددألل بددٌ فرلددألٲ  نددأل  د  و ددٌ السددألبقُ بأللنقٮددُ تبعلددع  خددرّ لؽددًُ اثأل"ًددألٲ

 خٮددألل كددل لددًس لددن ووفقددألٲ إسددٚأٌ بأللؽددرورَ  ددى اٝد  يددين خٮددألل كددل لددًس...  اٟسددٚأٌ

 . ينًألٲ خٮألبألٲ  راه إسٚأٌ

 رادألل ...   بًندأل   م شدٔنأل  أسًس خٮألل _وبقىَ_ اٝد فمى اٟسٚأٌ الديين اـٮألل عن تىلكنأل لى اثأللفألٲ

ِ  فًن ٙ يىاد اٟسٚم ٛد إعٮل علِ  ؼكٌٛ أعو الدين ُ  .... يدن  رادل  أسدم  هعلدى"ين  ققًقد

 أددع ... السددٚطٌ" وعددألٚ " بددد بعؽددمب وظددمل قًدده الددىر ٍ علددٌ أددأل اكددره اسبحؽددر شخعددًألٲ

 .العد    ا ٗ الىر ٍ إلًن تٮرم ٖأل كفر ٗ اخبٚٗ

ُ  السدًأللألم  ارابعألٲ ُ  والسًألسدًُ  اٙابمألعًد ُ  والفقألفًد  - تد ال  وأدأل  -  ثدرم  كلدمأل   يؽدألٲ  واٙلبعدأل ي

 .... إكدددأل ًب ٙ تبدددداخل لردددٌ السدددألبع اٙارآدددٌ ببعريكدددنو الدددديين بألـٮدددألل يسدددمِ أدددأل علدددِ

ٌ  والربًدع  سدببمد  33  قدداث  ار٩تدن  أدأل  و خٮر أل  ٗ اؿدرول  كىكبًدل  إٍ إؼدألفُ  اٝد العربد

 أراكد   وتصرًل إعألح خريٮُ تغر بسبب اـٮألل لغُ تغرم لٮعألٲ. .  العربًُ اؾ يرَ شبن

  يؽألٲ. وسببغر ... القىّ

ٌ  الدديين  للخٮدألل  اؾديدد  البصدرًل  تدأثرام  إٍ "نٛدر  د  لبل اخألأسألٲ ٌ  علد ٌ  الرآد  الغدرل  اـدألرا

ُ   دب ... اـعدىػ  وادن علدِ   الصدبألل  اًدل  وإٍ الداخل إٍ فلننببن...  ؼديداٲ ُ  إصدرل  القأل أد

ُ  و  فرريُ امرافألم شرل علِ اؿأللٌ اـٮألل كراألم إفرا  ٗ لًس  سدلىكًُ  و  عقديد

 بقدىَ  سًكرؼدى"ن  لردن  _ علدب   اهلل _  يين  ر و   يين اؾديد اـٮألل أن "ىع إ"بألن ٗ وإِأل

 فعأللُ. طلًُ و"ىاد اقبًألاألتمب "بدار  ملد إ

 _ علًن إبكع اٟارآٌ للبعريمل وفقألٲ اـٮأللو_ الديين اـٮألل َسبقبل ققًقُ أبكألٓلُ لست  "أل

ٚٲ إٙ إاا ؼرر  اـٮدألل   د ا  ظدًأل ن  ٗ اؿع ّبلرىد  "مب يرود أن وأع ااتن أع إشرأللًبن أن فع

 لعألؿمب. واخب الن

ٌ  الببألس  قًأل"ألٲ ودث لد اشدلع  "ن عبدالرٓن.   و وؼ  ٗ  الدديين  بد  والعدأل َ  العدرين   ٍ والعدر

ُ  العدأل َ " لألعددَ  اٛظدىلًىد  اكر اٟشرأللًُ   ه وارتؽىه. وؿل النألس علًن أأل تعرين و ى " قرمد

وٗ  .البصدريع  أعأل ر ٗ إبأخرَ البصريعًُ إعأل ر قد  العرين اعل بعؽمب بل .الصرع ؽأللمل أأل مل
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ّ  وٙ و تبألعن بأللدين أبألشر ارتبألٙ لن الديين اـٮألل ر ٍ  . اشدلع فإد   ندأل   يردىد  د  أصدألقُ  يدر

  .الديأل"ُ تل  أن وإنٮلع اـلكًُ كأل"تإاا  يمى ٍ و  أسًحٌ خٮألل و  إسٚأٌ خٮألل

 اـٮددألل تددأثر لددع َددأل اكرتددن  . طلحددُ فدددعع,  وؼد   . اشدددلع  "ددن  شددألر إٍ خٮددىرَ وفًمدأل يبع 

ِ  إبصدد   الديين ُ  شدعىل  علد ُ  الصدعىل  وكد ل   إنٮقد كمدأل اتكدع أعمدأل فًمدأل يبعلدع بأ مًدُ        .الغربًد

 والدديت إعألظددرَ اٙسددبقرار عدددم إشددرأللًألم خلددمل تقددمل الدديت إبٮرفددُ الدينًددُ للخٮألبددألم البعدددٍ

ُ  للخٮألبدألم  عرمُ   مًُ البعدٍ فإ"ن يرّ وك ل  .إنٮقُ تصمد أل ُ  تددعى  الديت  الغربًد  للعنعدري

 أبٮدرين   يدين  خٮدألل  ؼدمن  تردىد  عدأل َ  والديت  ورأى ه ل٠سٚم _أبألشرَ  ر بأسأللًب_ والررا ًُ

 إخ. ..  و  ندوسٌ  و أسًحٌ يمى ٍ بعد اٍ

 تداخل د  اشدلع  "ن ٙش  عبدالرٓن.اٛربض,  وؼ    كىثر. ك ل  فًمأل ىغ أأل اكرتن  

ُ  العدراعألم  قدَ أن  ا  الديين أع السًألسٌ ُ  ارعدألم  أدن  البقلًدل  ولدد يردىد   اجملبمعًد  ٗ السًألسد

 اجملبمعألم.  ٙسبقرار اٟهألبًُ العىاأل قد  الديين اـٮألل

 املبايػ١ يف ٚؾف اذتاي١:

 اـٮدألل  اشددلع قدىل أسدبقبل    عبددالرٓن . ارًأل ٗ أداخلبن تعلًقألٲ علِ ورلُ   أسألعد.  شألر  

 قددد اٲ خٮألبددألٲ ِبلدد  بأ"نددأل الددديين خٮألبنددأل عددن "بحدددث قددٌ قأللنددأل وظددمل ٗ "بددأللغ الددديين إٍ  "نددأل

ِ  إعدألمل  وواؼ  ُ  قًده  أدن  اٛلدل  علد ٌ  الًدىم  "عدًض  مدن .. إمألرسد ُ  بد ُ   رولد  اـٮألبدألم  أدن  فمىعد

ٚٲ أعددن وىبلددمل اٝخددر الددبع  ظأل"ددب يعددٮمل بعؽددمأل  بأللرلًددُ أعددن يبنددألفر وبعؽددمأل كددفراٲ و  للددً

ٚٲ .. اٟسٚأٌ اـٮألل ُفل بأ"مأل تعنمل وكلمأل  عندن  لنبحددث  مدرره  خٮدألل  خٮألبألدا لدينأل من أف

ٌ  ٗ يسدرننأل  ٖألرسُ وخٮألل .. "ٛريُ وفرريُ ثقألفًُ كرٗيُ ٚ  الدىع ٌ  والندىع  وعدٌ,  والد   دى  الفدأل"

 طخدر  أفدألل  .. أىقدد  خٮدألل  ٗ  "كسدنأل  أدع  بعدد  "عدٮل   مل مدن  .. الًدىم  ٖألرسدألتنأل  ٗ تدأثراٲ  اٛكفر

ُ  تببنأله رزٌ خٮألل  نأل  ّ  .. الىاؼدحُ  أعألٕدن  لدن  الدولد   د ا  أدن  يأخد   خٮدألل  الددعألَ  ْدأل ر  ولدد

ٌ  أعدن  ويبندألفر  أرًٓألتدن  أدع  ينسجب قٌ وبن .. اٛقىال  كفر ٗ ويبجألو ه بعؽن الرزٌ اؾأل"ب  قد

 الرزًددُ إ٘سسددُ ٗ خٮددألل لدددينأل مددن .. الرٗيددُ ٗ بألؿديددُ تبسددب الدديت رٗاه أددع يبسددع ٙ  "ددن هددد

 ا"ؽددمىا ٕددن اٙسددبفنألْام بعدد  أددع أبقألربددُ فرريددُ أدرسددُ ّفلددىد الغأللددب ٗ  "مددب عرددب للعلمددألْ

ِ  للددعألَ  خٮألل ولدينأل أ٘خراٲ الرزًُ للم٘سسُ ّ   قًأل"دألٲ  أندن  وينكدر   قًأل"دألٲ  أعدن  يبمدأل   .. لددينأل   خدر

 أسدجد , القددي   أسدجد  تكجدر "  اجملبمدع  تمد   الديت  اؿدىا ث  أفل اٙسبفنألًُٓ الٛروين ظنعبن خٮألل

 اٛقددداث تلدد  كددل بعددد ينصددأ اـٮددألل  دد ا..  الٮددىارٖ " لددىام أسددجد الرىيددت, الدددأألم, أسددجد

ٌ  خٮدألل  وٛ"دن  السدألبقُ  اـٮألبدألم  عدن  كبلكألٲ شًٔألٲ للنألس لًقىل  اٛأدىر  تلبده  ٙ إا ولديت  فمدى  عدألطك

ٌ  الردفرود  يعدى   إا كمأل كأل"ت, فبعى  ُ  اـرسدأل"ًُ  للربدل  اا  قد  لنألعدألتمب  تقدى   الديت  الكرريد

ُ  عدن  السدألبع  اؿدديه  .. الدبكجرام  تلد   كدل  بعدد  يقىلى"دن  اكدأل"ى  أدأل  غدٚين  يعددود  فبجدد ب   البًٔد
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  أأل .. والقنألعألم والرّٗ الٮر  ٗ اٙخبٚين بع  أع وفرريألٲ اغرافًألٲ شأل و"نبمٌ ُفلنأل اليت ارلًُ

 أنن. القرل ا عًنأل وإد عنن بعًدود فنحن اٟسٚأٌ العألمل خٮألل

 شدأل  الديت  اٟسدٚأًُ  اؾمألعدألم  تببندأله  خٮدألل   نأل  اٟسٚأٌ العألمل ارًألا ٗ أسألعد. و ؼألين  

ُ  كل وطبًعُ أنمجًُ علِ يرتر  اـٮألل و  ا العألمل,  ول أن عد  ٗ و  بلدا"مأل ٗ شعبًُ  ْألعد

٘  قًه أن عنمب "نكعل لرننأل السنُ وغألظُ إسلمٌ  ولٔ  أن عد  أع "بعألطمل لد  نأل ومن  ِد

ٍ  اجملبمعٌ البنألل  بع  ىلع و  ا قأللن, وطبًعُ اـٮألل  و  ودب  بعؽدنأل  ػدد  لدد  إا "عًصدن  الد 

 اخبدألر   "دن  جملدر    ندأل  طخر شخعألٲ ّقت لرنن ال , ٗ يبأللغ ورَأل اٟسٚأًُ الرأى  بع إٍ  ًّل

ُ  خدألرن  أدن  الرأد   الد   د  علمدألٲ  رٗيبدن  أدع  تبسع ٙ فقمًُ رٗيُ ُ  اخبدألر  لدد  إملرد ُ  الرٗيد  الديت  الكقمًد

 العددألمل  راددألْ ٗ أنبقبددُ  ددر  اعًددُ اأددر َ علددِ "ددفين لددد  يؽددأل وأفلددن !!  ولٔدد  أددن الددبع  ّقبمددأل

 الرٗيدُ. ولدد    د ه  تبندت  و  الىادن  كصدمل  اخبدألرم   "مدأل  جملدر    ندأل  اأدر َ  أع نبلمل لرننأل اٟسٚأٌ

 أن الرفر ي٘يدود ولرنمب اٛوظألين بأبصع ويعكى"ن الغنألْ يبً  ر وه ٛ"مب  اعًُ أن البع  يغؽب

 النٛرٍ ٙ إمألرس اـٮألل طبًعُ ٗ البنألل    ا .. الغنألْ اىا  يرود  "مب أع إملرُ خألرن الدعألَ

ّ   دى  لددينأل  ُ  إفدرا ام إٍ  تقدى   والديت  اٟشدرأللًألم  إقدد ٌ  الىالدع  أدن   ألٓلد ٍ  ْالسد  .. مدن  "عًصدن  الد 

 خٮألبدألٲ  سدنبد   الد   بعدد  ثدب  قىلندأل  أدن  ػدأله  بدن  لند٘أن  اٝخرين ػأله بن "٘أن أأل أع "بعألح د  مبألن

 اٝخرين. وػأله  "كسنأل ػأله رٗيبنأل أع أنسجمٌ وهعلنأل والعنأل أع يبنألل  ٙ راشداٲ

طلحدُ,    . اكدرم  كمأل أسًس  "ن الديين اـٮألل الصمرا"ٌ  د إشرأللًُ اللىاْ  . سعد ويعبقد

  آمألٲ لبجد الغربًُ القىّ أأل تسبغلن و  اولٚسبك ا  ولألبل وأسبك  ؼريؽٌ بل ويؽألين إٍ ال   "ن

ِ  لكد م  برأدى   يقدأل  و أبخلكدألٲ  البسدًًس  يردىد  الغأللب وٗ  والبدخل للمًمنُ إدر ُ  علد  لكد اٲ  السًألسد

ُ  ٗ كأل"دت  الرأى    ه د  علمألٲ أسًسُ فبألوّ واسبخدأت ُ  ٗ تكقدن  ٙ البدايد  أدىا ين  ٗ وٙ السًألسد

ٌ  فمدأل  الديين البًألر شًٔألٲ.  أأل القىّ ِ  ويغلدب  أسدًس  ٛ"دن إٙ  تًدألراٲ  زد ُ  علد ُ   تبألعدن  عألأد  ٗو العألطكًد

 الرأدى    د ه  لبدل  أدن  إبأأدل  والدبكرر  العقدل  وتغًًدب  السًألسدًُ  والسد ااُ  السدٮحًُ  كدفرَ   قًألد

ٚٲ ٌ  البًدألر   ندأل   إقألبدل  وٗ للددين  والعدحً   والعمًع الصألأل الكمب تغًًب عن فؽ ٍ  اللًدالد د وإ الد 

 إصددألعر اٛقًددألد  أللددب ٗ وددذم وٙ يأبددن وٙ وفددىلٌ اسددبك ا ٍ  "ددنإٙ  سًألسددًألٲ وعًددألٲ  كفددر كددألد

 الدديت العربًددُ واٛقدد ال اؿركددألم علددِ كددبر قدددإٍ  ينٮبددع  دد او اجملبمعًددُ اٛ لبًددُ وٙ الدينًددُ

 تقدأًُ. "كسمأل تسمٌ

 لٞخدرين  أٮمدٔن   در  يردىد   قًأل"دألٲ  الدديين  خٮألبنألاؿرمٌ ٗ أداخلبن علِ  د  علٌ.   ورك 

ُ  وعدم البخىين ينصر لد بل ْ  اٟسدٚم . كدفرَ   ولدألم  ٗ الفقد ُ  ادأل ٌ  رٓد ٖ   دب   أدن   د ا  للعدألٕ  أبدأل 

٤ْ. إبدد    دد ا أدن  ينٮلددع د  هدب  الددديين وخٮألبندأل . اؿنًددمل  ينندأل   و  اجملبمددع لدداخل  إىاددن الد   سددىا

 أن والراشدين والصبألل العغألر أن فٔألتمب َخبلملو اجملبمع  اخل للمبلقٌ إقدأُ فأللرسألٓل. خألران
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 أع تعألرؼن وعدم وبسألطبن ببسألقن الدين تقدم د  َعنِ للمبلقٌ, رُٓ ترىد د  هب  اؾنسٌ

إٍ  ي٘ ٍ الدين د  اجملبمع  ا ألد ٗ "رب٘ د  هب. وطمأ"ًنُ سعأل َ ٗ للعًض وقببن اٟ"سألد فٮرَ

 اـٮدألل  يردىد  د  يعدين  و  ا. وبلد ب وفبمعمب وٛسر ب شخعًألٲ شب والٮمأ"ًنُ والرفأله السعأل َ

 والبىان إٍ البصد , ًُل اليت" اٙابمأل يُ" القؽأليأل بع  ٗ النٛر يعأل  و د أنكراٲ, ٙ أر بألٲ الديين

ٙٲ ِ  يسدألعد  ال ٍ البسألأ  أن أ يدإٍ  ال  أن بد  أمدب . أندن  تدنكر ب  ٙ  يدنمب  ٗ اٛفدرا   تر ًدب  علد

ّ  وخألظُ ل٠لنألع النكسًُ اؾىا"ب يبكمب د  الديين ـٮألبنأل  أعمدب  يبعألأدل  و د والصدبألل,  العدغألر  لدد

ُ  أن الن وام د  علِ يدل وال ٍ" " وَ لن لًس الصألل أن اهلل يعجب" اؿديه أكمىم أن ُ  طبًعد  أرقلد

ِ  الد   ولًدألس . تمىيدل  و  تؽخًب وعدم وقب بعقٚ"ًُ  خٮألٓمب أع فنبعألأل الصبألل,  فٔدألم  ًْدع  علد

 هًبدىد  تسدأشب,  وعنددأأل  الدين, أن "كىراٲ لديمب د  لد فبمعنأل ٗ الصبألل لبع  وبنٛرَ. اجملبمع

ِ   قًألتنأل "عًض د  "ريدو ٘  الددين  د  الد   وأعند  د  يكدذض  ولد ل   فًمدأل,  سدعأل َ  ٙ عًدألَ  لدديمب  ارتدب

ُ  العدىرَ  تلد  إٍ    ّ ٕدألاا  و"عدرين . إلدًمب  إىان الديين خٮألبنأل ملل ُ  ال  نًد  بعدًأل ُ  و"قدىم  السدلبً

٤ْ و للخدألرن  إىان الديين خٮألبنأل  أأل. إٍ الدين النٛرَ ٗ اٟهألبًُ ينصر  يين خٮألل ٌ  سدىا  و  أسدلم

ُ  الرسأللُ قًه. أعمع للمحبىّ إٍ ؼلًل وبألن  يؽألٲ فمى   ر ب ُ " اٛسألسدً ٌ  رٓد  د  هدب " للعدألٕ

ٌ  ترىد ٌ  ٙ الدديين  خٮألبندأل  بعد   ر ٍ  . علدٌ اؿرمدٌ فدإد   وٗ . كد ل   البحلًدل  أنٮلدع   د  يراعد

ٌ  أدن   ر"دأل  و د العدحً    دى  للددين  فممندأل  د  الدبع   يعىر فعندأأل يىٚكن, وٙ الرُٓ أبد   إسدلم

 وي يدد  عندأل,  يبعدد ب  أنكر خٮألل  ى _عدأمأل أن ظحبن عن النٛر بغ _ اـٮألل فم ا خلل, لديمب

 تبعرض عندأأل ٓأليبمأل ووألول وأعبقداتن, َبأل ٓن للبصبه ين ع إ"سألد كل ٛد بكمممب, ُسرمب

ٙٴ خٮألبنأل ٗ أمب ول ل . للمجىم ٍ  للددين,  فمممدب  و  د   لدل  بأ"مب اٝخرين "صعر    علًدن  عألشدىا  والد 

 ك ل . قألؼراٲ يرىد د  هب للعألٌٕ الرُٓ فمبد  إسلمٌ,  ر  أأل. خألطٕ فًن عدَ, لرو"ألٲ

ُ   قرألأندأل  ٗ الغأللدب  ٗ ًِدل  السعى ٍ اجملبمع ٗ  "نأل الصبًرٌ اؾأل ٍ. و ؼألفت   إٍ  الدينًد

 سددد٦اٲ للنددألس اـددر يريدددود بددأ"مب بمددب الٛددن مس٧ددن الدد ين العلددب طددٚل بعدد  بكبددألوّ  خدد اٲ البصددد 

 تبًدألد  أدن  والدذ    اـدىين  فل٧دب١ ,  لبدن  قدد إٙ   الددين  ي٢صأل ٦ ولن لىٍ عمد اهلل الدين ولرن, لل رآع

ِ  ؟ اٙتبدألع   رادألم  ٗ شدب  اـًدألر  وتدر   للندألس  الدينًُ اؿقألٓع  البصدد   ىدغ  فًمدأل و إفدألل  سدبًل  علد

ُ  السدلمل   قأل يده  أدن  نبدألر  و "نأل الديين ِ  أدأل ي٘كدد   والعدحألب  عبدألس  ابدن  ,  د وطرآندأل  تىامألتندأل  علد

, الغنألْ ب ل  إقعى  د  {اؿديه شى يصذٍ أن النألس وأن} تكسر ٗ لألل ال ٍ  ى عنن اهلل رؼٌ

ٍ  عبدألس  ابدن  لردن   !أرفددىض اؾأل"دب   د ا  ٗ وتكسدره  أرفدىض  ر يدن , إدر َ  واددن كصدمل   ادأل   الد 

 اهلل ظلِ_ والني .البصد  طريع سل  أعًألرإٙ  أعًألر؟  ٍ وؼت اٝخر و"رف  لن بر ٍ "قبل فرًمل

ِ  .....  يدنرب  لردب   كملت الًىم فًمأل لألل اليت الى اع قجُ ٙقٛىاو الى اع قجُ ٗ _وسلب علًن  قبد

ُ  إدر َ  تلد   تأتًدن  طخدر,  قديه "سخن الكعل ال  د  يقىل أن يأتٌ ٙ  لبسدبكبًن  الىادن  وؼ٦دألَْ  اؾمًلد

ٌ ا  شدأل  يقدىل  و  ينمر دأل  فلدب إلًمدأل,   ينٛدر  عندن  اهلل رؼٌ الٰكؽًل د  فًٚقٜ  .... يدأل اأدر َ   وامد    ٮد
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ٌ  ابدن  للصدً   ؿدديه  اسبمعت إلًمأل. ولد الرٗيُ عن و  اره الٰكؽًل بىان  خ  لرن  اهلل رٓدن  عفدًم

 قرددب ٗ يدددخل و "ددن فرؼددألٲ لددًس إددر َ واددن تغٮًددُ د  فًددن لددٌ تددبٌ, إىلددمل لدد ل  تكسددره ٗ

ٰٕخبلددمل إبصددألبمألم  أددن اجملبمدددين لددبع  ي٢سددم  فرًددمل, أبداددُ  ددر كأل"ددتإاا  خألظددُ علًمددأل وا

٘   د ا  !لىاممدأل  برصدكمأل  الربدألٓر  أدن  لربرَ أ٢رتر٧بُ وكأ"مأل الرألشكُ أع بأللبعألأل اشًٔألم  فقد

 عند"أل. الديين اـٮألل تصد  علِ اٛأفلُ قد 

ٌ  علًألْ. وترّ    شدروُ  فمندأل   ..السدألبع  أفدل  للندألس  يعدل  يعدد  مل تعبقدد  "دن    "مدأل شخعدًألٲ   البدأل ع

ُ  ٙ بد ا   إأدأل  ..لدن  تسدبمع  تعدد  مل كبرَ  كمدأل  إعٚأًدألٲ  اـٮدألل   د ا  وظدىل  عددم   و...بألٕعدأل ر  الفقد

ٌ  البنىع بسبب يعلنأل كألد   دى  اـٮدر  اـٮدألل ا اشددلع  عبددالرٓن . و ؼدألين    .كفألفبدن و اٟعٚأد

 اٙابمألعٌ. البىاظل وسألٓل أنعألم وبع  تىيذ ٗ إىاى 

 ستددات قسٚز١ٜ يفِٗ ٚاقع َٚطتكبٌ ارتطاب ايدٜين:

 ٟشدرأللًُ  إٮرٍ ٗ أداخلبن قىل لؽًُ أسبقبل اـٮألل الديين بأ"ن وػألو اٲ أنعىر.    كد

ٚٲ اـٮددألل أكمددىم ديدددؼ  فمىعددُ أددن النقددألٙ أددن إمددب البأكًددد علددِ..  الددديين اـٮددألل عددن فؽدد

  االديينو اـٮألل اام العلُ ببنألول إممُ

 ٍش ا أغأليراٲ وظكألٲ ومل طخر خٮألل واى  يسبل م   الديينو   ىو للخٮألل ارد  الىظملا اٛو 

 فقد٘؟  اٟسٚأٌ بأللديين يقعد و ل لًدالٌ؟   و  علمأل"ٌو   يين ٙ إغألير الىظمل فمل..  الىظمل

ٌ  إقعددى  د  شدد  ٙ  فددر   لغددرض  الددديين و الىظددمل د  الدد  ن إٍ  يببددأل ر لددد   نددأل.. و اٟسددٚأ

ٌ  اـٮألل عن الىطين قبِ و  اٙابمألعٌ و  اٙلبعأل ٍ و  السًألسٌ اـٮألل ٍ  الدىعٛ ..  اٟرشدأل 

 كدل  يبنألول اٟسٚأٌ اـٮألل ٛد..  لأؽلو أصرل الىظمل   ا اخبًألر د  علِ يدل   ا كلو

 اٟسدٚأًُ  اؿركدألم   بدر  د إ بدل  ؛  البعبديُو السًألسًُو واٙابمألعًُ اٙلبعأل يُو  اؾىا"ب   ه

 .سًألسًُ قركألم

 ُشددديد ٛ"ددن واقدددَ كربلددُ بددأللبقًًب تنألولددن ّرددن ٙ  اٟسددٚأٌو الددديين اـٮددألل د  ا الفأل"ًدد 

 فمددل يقددره ٙ الدد ٍ اٙمددراين د  ٗ اٟشددرأللًُ تقددع.. واشدددلع  . الدد إٍ   شددألر كمددأل البنددىع

 والقبدل  الدبركر  أفدل  والد  .. إعدٮل    د ا  عمدىم  بسدبب  عندن  ر مدألٲ  بدن  يلعع اٟسٚأٌ اـٮألل

ْ  ظدبأل   اٟسٚأٌ اـٮألل أنن يبد و  اعضو القألعدَ تببنأله ال ٍ ٍ  اـٮدألل  أفدل ... وأسدأل  العدكى

و  العمدىم   د ا  بسدبب  سبنسب اٙمرافألم كل .. وامرافألٲ تٮرفألٲ اـٮألبألم  شد أن و ى الصًعٌ

ٌ  ٍ  الددديين بألـٮدألل  زددٌ أدأل   إٍ  الدديين   السددمألم بعددلًُ  اؿرددب بد ل   يلبحددع, واٟسدٚأ

ٍ  أدن  اشدلع  . اكر أل اليت العكألمو ُ  العدكر ُ و  و اٟلعدألًٓ ..  د عددأمأل  أدن  البسدألطُ و العألطكًد

  طًألفددُ, لرددل ٙ أددُ اٛوظددألين  دد ه اعددل ّرددن ٙ العمددىم بمدد ا  اٟسددٚأٌو الددديين اـٮددألل

 أدع  اؿدىارام و اللقدألْام  عقددم  قًده  البًدألرام  بعد   ٗ واؼحُ ظكُ اٟلعألًُٓ عدمو فأللبسألأ 

 د  اؿقًقدددُ.. و إلعدددألًُٓ يعبدددد ٙ الدددر ٍ عدددن والددددفألع, إألركسدددًٌو بدددل والقدددىأًٌ العلمدددأل"ًٌ
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ُ و العلمأل"ًُو  الٚ ينًُ البًألرام أألرسبن والسجن القبلو بل اٟلعألْ ُ  اللًدالًد  والىاادب  .. الصدمىا"ً

 . اخبألره ال ٍ اٙسب ؼت خألػ بألسب "كسن يسمٌ خٮألل كل تنألول  ى

 ُإٮأللبددُ فًمددأل َددأل البحلًددلو النقدددو بأللبحدده يبنألولددن الددديين اـٮددألل أعددٮل  د   ددٌا الفأللفدد 

 ا  فريقألد بأللبجديد

ُ  ورّٗ فلسدكألم  وملدىد  ال ين  ولٔ  بمب ي٢قعدو اـٮألل   ا  عداْ اٛولا الكريع -  قدىل  عألأد

 الددديين اـٮددألل ببجديددد ويقعدددود..  رٗاهو "كسددن اٟسددٚم لددًب أددع تبنددألل  واؿًددألَ الىاددى 

 فددإد لدد ل و اؿددديه الععددر أددع تبنألسددب ٙ تألرىًددُ لددًب اٟسددٚأًُ القددًب د  علددِ البأكًددد

ُ  ثدىرَ  إأدأل ا اـٮألل   ا ؼد بفىرَ القًألم يعين البجديد  إسدًحًُ  ٗ لدىثر  ثدىرَ  تصدبن  إظدٚقً

ُ  اٛ"دىار  ععر كفىرَ اسبٔعأللًُ ثىرَ و  الرألثىلًرًُ, ؼد  ٓلدت  الديت  تٚ دأل  أدأل و اٛوروبًد

 .العلمأل"ًُ و  الٚ ينًُ ظكُ

ّ  ٗ ىبلدمل و اٟسٚأًُ القًب يببنِ أبنىع طًمل  ى االفأل"ٌ الكريع -  ؼدًقن و اٟسدٚم  سدىل  أدد

ٌ  اـٮدألل  ػديدو  راسُإٍ  الدعىَ.. و إخبلكُ اؿًألَ بنىاقٌ عٚلبن ٗ  الععدر  ٗ اٟسدٚأ

ّ  قًنمدأل  تقريبدألٲ  إًٚ يُ اـمسًنًألم ٗ بد م أأل "ىعألٲ لدُّ الكريع   ا لبل أن اؿألؼر  "دأل 

 البسدعًنألم  ٗو العدحىَ  ترشدًد إٍ  الددعىَ  بدر م  الفمأل"ًنًألم ٗ, ولؽألَ ٙ  عألَ بأ"نأل البع 

 إرااعألم. ؼرورَو ال اتٌ النقدإٍ  الدعىَ ٚمرم

ِ  اٛخر والكريع ِ  اؿردب  عدن  النٛدر  بغد   تنىعدن  علد ِ  قدريغ  فريدع   طروقألتدن,  ظدحُ  علد  علد

 أعدأل ٨  فريدع  فمدى  اٛول الكريدع  غدٚين , اؿًألَ ٗ لبمفلمأل اٛأفل اٛسلىل عن بألقه اٟسٚأًُ, القًب

ٌ  علِ يٮلقمأل اليت السى اْ اٛوظألين بع  اشدلع  . اكر ل٠سٚم ٌ  للخٮدألل  إببدن   د ا ..  اٟسدٚأ

 الدددول أعٛددب قرمددت الدديت السًألسددًُ اٛ"ٛمددُ د  بددل الكرريددُ السددألقُ علددِ قرددراٲ لددًس الكريددع

   لدب  كدألد  ول ل  اٙسبٔعأللًُ العدآًُ الرٗيُ   ه تببنِ العٛمِ الغربًُ القىّ أن أدعىأُ العربًُ

ٍ    شدمد"أل  لدد و ..اٛ"ٛمُ ش ه البع يب ؼحأليألو السجىد " ْٙ اٟسٚأًٌ النصٮألْ  بعد  اٛ"ٛمدُ تندأل 

  راألتمأل, بأعلِ السجنو القبل طلُ تصغل "كسن الىلت ٗو الديين اـٮألل ببجديد إألؼٌ رأؽألد ٗ

 يردىد  د  هب "ٛألم  "نو إسبقبلٌ السىرٍ النٛألم شرل العٛمِ الدول ؼد  كًمل شمد"أل كمأل

 يسبع ومل أقدأألم أن  ودو فجألٌٓو أبأل ت بصرل خلًجًُ عربًُ  ولُ لألأت كًمل ور ينأل علمأل"ًألٲ,

ٌ  أع العراع أن تألري  فًمأل ٌ  الدرًٓس  بمدأل  لدألم   يدألرَ  بعدد , واٟسدٚأً ُ  بصدن  شدأل  بدىط  اٛأريرد  ٓلد

ْ  لعصدرام  سدجن و اعبقألٙم ٌ  النصدٮأل  ٗ و"صدألطمب  بدرلبمب   ر دب  عدن  ًُد وا  الد ين  فًمدأل  اٟسدٚأً

ُ  القدًب  ٗ اـلدل  يرّ اٙسبٔعأللٌ الكريع.. فق٘ الذبىٍو اـرٍ اجملألل  اٟسدٚم  ٗو ااتمدأل  اٟسدٚأً

ُ  ٗ تقدع  إصرلُ د  اٝخر الكريع يرّ بًنمأل..  ااتن  بعد   ٗو إعألظدر  إسدلب  العقدل  تصدرًل  كًكًد

 اابمأل اتن.
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  ايدٜين: ارتطاب تػدد أضباب

 الر يعدألد ٗ تعقًبدن علدِ ورلدُ أسدبقبل اـٮدألل الدديين علدِ ا ًٓدُ قدد َ تبعلدع            خأللد.   رك 

 و  اسددبقلت العربًددُ الدددول قًدده لددأللا إد أعٛددب .اٛخددرَ العقددى  ٗ الددديين اـٮددألل تصددد  بأسددبألل

ٌ  عدن  ي يدد  أدأل  أند   تىقددم   وسددىريأل والعدرام  أعدر  أفدل   ول عدن   ؼددث و الددول  لدبع   عألأدألٲ  ٔسد

 مل الددول   د ه  فإد ال  وأع  سرأل"ًُ كفألفُ اٛكفر والسى اد والًمن وإغرل واؾ آر والسعى يُ

ُ  كدألد  الدول تل  بع  ٗ مت أألد إ بل أسبىيألتن بأ "ِ قبِ الدّىلراطٌ النأل ٍإٍ  تل    ّىلراطًد

 والبحددديه للدّىلراطًددُ إمددأل"ع أىلكمددأل عددن العربًددُ الدددول أعٛددب "ألفحددت ولددد.. وشددرلًُ أ يكددُ

 البحددديه و د الكلسددٮًنًُ بأللقؽددًُ ا"صددغألشب و عددىّ" العددمًى"ٌ للعدددو" البعدددٍ بدددعىّ السًألسددٌ

ُ  اؾمدى   تىقًدد  تبٮلدب  اليت إرقلُ تل  ٚل ٗ  ولىيُ لًس السًألسٌ ُ  لؽدأليأل  ٕعألؾد ُ  البنمًد  والقؽدً

 اللعبدددُ وأألرسدددىا الددد    ركدددىا _إخبلكدددُ تنًٛمدددألتمب و لعدددد_ بددددور ب الكلسدددٮًنًىد...الكلسدددٮًنًُ

ِ  العربًُ اؿرىأألم تبقألافمأل كرَ الكلسٮًنًُ القؽًُ  ظبحت عًه بألقذاين ُ  قبد  السدٚم  أرقلد

ٌ  الىادى   كرسدت  الديت   وسلى بألتكأللًُ وا"بمألْ إنقىػ السأل اتٌ ُ  بعدىرَ  اٟسدرآًل  ّردن  ٙ رزًد

ٌ  الرًدألد  عقدد أل  اليت اٙتكأللألم طبًعُ عرب عنمأل الراىع ُ  الددول  بعد   أدع  العدمًى"   د ا  .العربًد

ٌ  البحدديه  وتدأخر  بمدأل  وإبدألارَ  الكلسٮًنًُ بأللقؽًُ اللعب بن و لعد البألٓس الىؼع   سدمب  السًألسد

  د ا  لردن  القدألٓب  الىؼدع  أدن  اـدرون  وؼدرورَ  إعدألط  الىالع بب٘س عربٌ وعٌ بنمى كبرَ وبعىرَ

 بأللسددلٮُ البقددألْ واسددبمر م اٙسددببدا  أألرسددت الدديت اؿرىأددألم عنددد يرددن مل اؿددٜ لسددىْ الددىعٌ

ٌ  لب يًدمل  تبعدرض   "مأل   ركت اليت شعىبمأل عند ولرن ِ  :6;3 العدألم  أند   أددأ   وعد ُ  وقبد  اللحٛد

 .الرا نُ

ٍ  الىؼع   ا ٚل و ؼألين  . خأللد الر يعألد  "ن ٗ ٌ  إصدروع  بدر   إدذ    سدمب ".. الصدعي " اٟسدٚأ

ُ  وؽلمل اٙشذاكًُ البجربُ وسقىٙ النألظرٍ القىأٌ إصروع سقىٙ ك ل  بدو ه  واتسدألع  البنمًد

ُ  وٛد ..والبٮأللُالعربٌ و يأل َ أعدٙم الكقر  العألمل ٗ العسررٍ اٙسببدا   آرَ ُ  اٛ"ٛمد  مل العربًد

ُ  ترن ٌ  إصدروع  عدن   ألفلد  إلًدن  البكبدت  فإ"مدأل  اؾمدأل ر  ؼريد   ٗ بدن  يقدىم  د  ّردن  وأدأل  اٟسدٚأ

ُ  إكدأل ًب   ظدبحت  عًده  بأللسلٮُ وا"كرا  أل اسببدا  أل تنألسب اليت إعدلُ" ""سخبن وتبنت  السًألسدً

ٌ  اـٮدألل   د ا ...شعىبمأل مى بن تبىان ال ٍ الًىأٌ خٮألبمأل ؼمن اٟسٚأًُ ٍ  اٟسدٚأ  ولدد  السدلٮى

ُ  د  شدعرم  ٛ"مدأل  إسدلىبُ  اؾمدأل ر  عندد  أؽأل َ فعل ر َ ُ  ٗ   اَ طخدر  سدلببمأل  اٛ"ٛمد  سدلٮُ  أقألرعد

 ولردن  البسدًٮُ  اؾمدأل ر  تٮرقمدأل  الديت  بألٕكدأل ًب "كسدمأل   تبحددث  السدلٮُ   ظدبحت  لقد.. اٙسببدا 

 الكلسدٮًين"  الصدعب  و""عدرَ  "اؾمدأل "  أفدل  أكدأل ًب   ظبحت.. اربىّ وفألر ُ أصى ُ أكأل ًب بعىرَ

 علِ ألمىسألٲ شًٔألٲ تعين د  أن  ود العربٌ السًألسٌ القألأىس ٗ  اراُ أكأل ًب إقدس" بًت و"ؼرير

 وٛد .اؾمددأل ر وْٙ كسددب بمدددين إٍ طخددر؛ قددٌ أددن تر يددد أل يددبب عبددألرام فددر ... الىالددع  رض
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ِ  فألٓددَ  اٍ و در  رخدى  السلٮىٍ اٟسٚأٌ السًألسٌ اـٮألل ّ  علد ٌ  إسدبى  خٮدألل  لألبلدن  فقدد  العملد

 يددد ٗ سددٚ  طخددر  ددى إبٮددرين اـٮددألل  دد ا د  عرددب تٮرفددألٲ  كفددر شددعي" "إسددٚأٌ ْددأل رٍ

 فعدل  كدر َ  ٚمر ولرنن  خرّ خًألرام ؼمن خًألراٲ يرن مل إبٮرين اـٮألل   ا برو  ..اؾمأل ر

 الصدعي  اـٮدألل   ظدب   السدلٮُ  لبدل  أدن  اٙسدببدا   وطدأَ  اشبدم وكلمأل.. تغًره يععب لألٓب لىؼع

 .إبأل  اـًألر اعلبن سًألسًُ ٚروين ولًد  ى البصد  د  يعين أأل تصد اٲ  كفر اٟسٚأٌ

 كر َ ٚمر ٛ"ن بألأبًأل  عربًُ سًألسًُ ظنًعُ  ى اٛخرَ العقى  ٗ إبصد  اٟسٚأٌ اـٮألل إد

 اـٮددألل ٗ البصددد   دد ا "صددمد مل  "نددأل بدددلًل بأللسددلٮُ العربًددُ اٛ"ٛمددُ ا"كددرا  علددِ شددعبًُ فعددل

 قدددثت الدديت وإفريقًددأل طسددًأل شددرم  ول وبعدد  كذكًددأل العربًددُ  ددر اٟسددٚأًُ الدددول ٗ اٟسددٚأٌ

ٜ . السًألسًُ  "ٛمبمأل ٌ  اـٮدألل  د  الددول   د ه  ٗ "لحد ٙٲ   كفدر  الصدعي  اٟسدٚأ ِ  بدل  اعبددا  ويبمدأل 

ٙٲ ػعلن بعىرَ اللًدالٌ اـٮألل أع  قًأل"ألٲ ٌ   در  عندد  قبِ أقبى  تنىعدألٲ  تؽدب  الديت  الددول  ٗ إسدلم

 اـٮدألل  يرفدع  مل. إفألل سبًل علِ إفريقًأل ٗ والسنغألل طسًأل ٗ إ"دو"ًسًأل قأللُ ٗ كمأل واثنًألٲ  ينًألٲ

ٍ  شدعألرام  الددول  تلد   ٗ اٟسٚأٌ ُ  بركدر  تندأل   الد   عدن  وعىؼدألٲ  اؾمدأل ,  ؼدرورَ  و  الدّىلراطًد

ٍ  شدعألرام  رفعت ُ  بؽدرورَ  تندأل  ٌ  كمدأل  والبسدألأ   والبعدأليض  البنمًد ٖ   د  الديت  البسدًٮُ  اٟسدٚم  أبدأل 

 اٙسددببدا  لبؽددُ ٗ ولعددت لرنمددأل اٙسددبعمألر ربقددُ أددن خراددت العربًددُ إد الدددول .و"ر   ددأل "عرفمددأل

ُ  ٗ  فر م اليت السًألسٌ؛ إعؽٚم البحديه وْى   ت عمبدن  أبصدد اٲ  إسدٚأًألٲ  خٮألبدألٲ  إٮدألين  "مأليد

 مت اٛأددر "مأليددُ وٗ. السددلٮُ بأخٮددألْ اؾمددأل ر إلنددألع اسددبٮألعت  ألأصددًُ ظددغرَ و قدد ال تنًٛمددألم

 إسدٚأًُ  شدعألرام  رفعدىا  ٛ"مدب  السدلٮُ؛  سدجىد  ٗ بمدب  وال ن  عؽألٓمأل وأٮألر َ اٛق ال   ه ؽىين

 قدددَ ؽكًددمل  ر "ددأل أددألإاا  فإ"نددأل و خددراٲ ..البٮددرين ٗ وػألو تمددأل بددل اٛ"ٛمددُ شددعألرام علددِ  ايدددم

 "قدىم  و د العقدىل  "ىافد   "كدب   د  يلد م  فإ"ن اؾألأد والكقن البصد  عن بأ"كسنأل والنأٍ الديين اـٮألل

ٌ  الديت  اٙقبقأل"دألم  ؽكًدمل  إٮدألين  "مأليُ ٗ تؽمن شألأل سًألسٌ" "إظٚ  بعملًُ  الصدعىل  أنمدأل  تعدأل"

ُ  تردىد  عًه العربًُ ُ  الدّىلراطًد ُ  د  ظدحً  .. ا بمألأألتندأل  ظدلب  ٗ شدعبًُ  كممألرسد  لدن  البجربد

 القمدع  عدن  بعًدداٲ  ا"ٮلقت أألإاا  أسألر أل سبعح  الىلت وَرور لرنمأل اٛأر بدايُ ٗ أروُ ترىد

 .ولحىا بد وا فقد أنأل  فؽل لًسىا  ر"أل ..السًألسًٌ واسببدا 

ٌ   خأللدد   . وعلع  . عبداهلل بن "ألظر اؿمى  علِ ال  بقىلن  د أأل طرقدن  ٌ  الر يعدألد والعد  وأنٮقد

ٌ  لدن  السدلى   و اعدض  الكردر   اعدض  أدن  خٚظنأل كألدد إ. الىلت اام ٗ داٲا قب٘ لرنن إٙ  يدأت

ٌ  اٟظدٚ   طفدألم  الدذل!  لد شر أن ويلنأل فًأل السًألسٌ اٟظٚ  بىابُ أن ُ  بًٔبندأل  ٗ السًألسد  ٗ. بألٓسد

ُ  سدقٮت  اؾمأل ر ب راع اٟظٚ  قألوٙ ِىااٌ  فؽل ٙ  أدع  اٟظدٚ   "ٛريد  أدن  ؼدحًُ  طخدر  سدقى

 راقددت ِددىااٌ  سددى  وٗ. وتددى"س أعددر ٗ كددألد أددأل مددى و  كددألد كمددأل اٛأددر وعددأل  اؾمددأل ر

ُ  بقًت واا    ا وبٌ. بإظٚ  النألس ينعب ومل وسىريأل, لًبًأل ٗ للمجمىل, ؼحأليأل اؾمأل ر  أنٛىأد
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ٚٲ واٛر د اـلً  ٗ اٛخرّ الدول أن ُ  تعدديٚم  إاراْ ٗ إغرل ل  رَأل. سر أرأل"  أف   ًرلًد

ُ . يكعدل  مل لدى  قبدىم  أعدر  أدن   "ق تدن   "مأل إرالبىد يقىل السًألسًُ سلٮبن أكألظل ٗ أممُ  خٚظد

 .إبج رَ إبجد َ لٜ أُ كرن عن "بحه السًألسًُ و "ٛمبنأل لعلنأل اٛأر

 والعرالٌ؛ اللًي كأللنمىان سًألسٌ الر يعألد  "ن ٙ يبحدث عن إظٚ  خأللد.   وأن "ألقًبن  وؼ 

ٍ  "ٛدألم  أن إظٚ  أأل  ريده  ى... اٛ"ٛمُ سقىٙ بعد واألْم سًُٔ النمألان فم ه  عًده  وأبمألسد   لدى

 .ػرببن أن اٟفأل َ وّرن اداٲ أنألسب إغرل وِىان...  اٟظٚ  بعملًُ بنكسن يبأل ر

 .. اٙ"كجدألر إٙ  سدبًل  أدن  لدن  فلًس أسدو اٲ اٛفع كألد ارًأل إٍ  "ن وإاا أسألعد.   ك ل   شألر

 عملًُ ٗ البدرن علِ يقىم ال ٍ و ى إقعى   ى اـلًجًُ ِألاانأل أع يبسع ال ٍ السًألسٌ اٟظٚ 

ِ  ولدًس  اٟظٚ  ُ  علد ُ  الفىريد ُ  والنخدب  السدلٮُ  ندب  .. اؾمأل ريد ُ  واؾمدأل ر  إفقكد  للبغدًر  إبٮلعد

ُ  وغٮدىام  الدىطن  أعدلحُ   سألسدن  رشًد سًألسٌ عمل ٗ تبىاْم د  ّرن ُ  عملًد ُ  وإارآًد  ٙ أبقبلد

ُ  إنألككدألم  و  العدراع  علِ تقىم ْ  اشأل أد ٌ  َصدروع  "دنعب  مدن  .. للبندأل  "دنعب  اهلل بكؽدل  اعلندأل  سًألسد

ْ  بددألٛأن ُ  أعٮًألتددن  برددل  اٟظددٚ    ددى  إِددأل اٛرض ٗ إفسددأل   يعددين  لددن  إفسددأل   و ٍ والرخددأل  العملًدد

 وإقبىلُ. وإمرنُ

 املعتدٍ: ٚايًٝربايٞ ايتٜٓٛسٟ ارتطاب ٚغٝاب ايدٜين ارتطاب تكدِ أضباب

 الدديين  اـٮدألل  تؽدخب  الر يعألد إٍ أسدألُ أممدُ تبعلدع بأسدبألل     خأللد.   أن "ألقًُ  خرّ,  شألر

ٌ  البنددىيرٍ اـٮدألل  و ًدألل  ْ   "ددن وأدن  ود  .إعبددل  واللًدالد ٜ  يدد كر عندأل  الددديين اـٮدألل  د  "ٚقد

ُ  و در  رزًُ امألم عدَ خٚل أن وأبج ر ٖأسس عند"أل ٌ  ٖدأل  رزًد  ٙ تبدىافر  شدرعًُ  علًدن  يؽدك

 وظدب  عدأل َ  ويبب.. السألٓد الديين اـٮألل أع يبعألرض ٙ والعًألٲ خٮألبألٲ كألد وإد قبِ إقألبل للخٮألل

 يكبقددد البنددىيرٍ اـٮددألل د  سددًمأل وٙ ٖنمجددُ بعددىرَ تصددىيمن ويددبب تغددريي بأ"ددن البنددىيرٍ اـٮددألل

ُ  السدألقُ  تعدب   و نأل.. عنن تدافع اليت وإ٘سسُ للمند ٘  أبألقد ٍ  الدديين  للخٮدألل  فقد  مدى  هدن   الد 

ِ  طخدر  خٮدألل  ٍ  وتممًض اـعىم خلع ولدًس إقعدى   د    ..الدديين  اـٮدألل  عبدألَْ  أدن  خدرن  لدى  قبد

 والدد ٍ إبصددد  للخٮددألل  ددى اٛلددىّ العددىم لرددن فًددن تنددىع فمنددأل  واقدددَ "سددخُ الددديين اـٮددألل

ُ   أللبدألٲ  يسبقىٍ ُ  بألٕ٘سسد ويؽدًمل  .  .. .اٛقدىال    لدب  ٗ تمأل "دن  لرنمدأل  ؼدرره  تعدرين  الديت  السًألسدً

وأدن ث١دب    الدديين  اـٮدألل  أدن  شرعًبمأل تسبمد السًألسًُ إ٘سسُ د  ك ل  للب كر  اعٌ خأللدا ٙ

 بصدرعًبمأل  يؽدر  كمدن  تردىد  فقدد  فعلدت د إ ٛ"مدأل  طخدر  خٮألل ٍ  تصجًع أنمأل إبىلع أن لًس فإ"ن

 وٙ السًألسددًُ إ٘سسددُ شددرعًُ أددن يعدد   أسددبنر  يددين خٮددألل  ددى إلًددن عألاددُ أددأل مددن ..البألرىًددُ

 .الععر أبٮلبألم أع يبعألرض

اشدلع  د أداخلُ م. سدألمل إدرٍ تبؽدمن اسبعراؼدألٲ تألرىًدألٲ أكًدداٲ, ولعلدن         عبدالرٓن.   واكر

. الكددذَ تلدد  ٗ اؿددداثٌ واـٮددألل الددديين اـٮددألل بددٌ العددراع ٕرقلددُ كدألد أددن إمرددن البعددرض 
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ٌ  الفقألٗ الععًد علِ واىٙم ظىٙم اؿداثٌ للخٮألل كألد قًه ٌ  العربد  أعٛدب  د  ويبددو  .وارلد

ِ  أرك اٲ كألد علًن الٮألرُٓ والبغرام الديين اـٮألل عن أأل اكر ِ   علد  الدديين  بألـٮدألل  أدأل يسدم

 تٛمدر  بدد م  فمد٘خراٲ . عندن  إخبلدمل  العدألم  الديين اـٮألل أن العٛمِ الصروُ ّفل ٙ و ى اؾمأل ٍ

ُ   ا م اٝخر الٮرين علِ لرن العألم الديين اـٮألل ٗ الىطنًُ إكأل ًب لقبىل إ٘شرام بع   قديد

 وسدب  ا  . والبددين  بأللدين إبلبسُ اٟيرا"ًُ مللممألرسأل فعل كر  الديين اـٮألل ٗ الٮألٓكًُ الن عُ

ِ  البىسدعًُ  وٖألرسدألتمأل  و"ىايأل أل خبفمأل عن العكىيُ إيراد ترمل٦ أألمل ُ  إعدألح  قسدألل  علد  السدعى ي

 .واٟسٚأًُ العربًُ واٛأبٌ

٘  زعبب  لا اؿألرثٌ علِ مى قد  فمد.   وٗ اٟطألر ااتن تسألْل  أدن  و   اعدض  أدن  إر ألبًدألٲ  لد

 ٙ بددٚ ٍ ٗ النددألس د  يقددىل و  ؟ وًٚكددُ و  سددرن لدددٍ لددًس و  اددألٓع ٛ"ددين  لبددل  "ددألا  يقددىل  ر ددأل

,  ٍ الركددألر تنألظددر ٛ"مددأل, وكددألفرَ اٛ"ٛمددُ ٛد يقبلددىد بددأ"مب  آمددأل يقىلددىد إ"مددب, الكجددر يعددلٴىد

 أددن  الصددبألل ْو دد٘ٙ.  وٛأبنددأل لنددأل  ويرًدددود, ققىلنددأل ويغبعددبىد ويقبلى"ددأل  ّبمنى"ددأل الدد ين  ولٔدد 

ُ  يقًمدىا  د  _علًن بنألْ_ يريدود اٟر ألبًٌ ٙ  العددل   ولد ٍ  اٟر دألل  ٗ تبحفدىا  والرراأدُ.   ٗ إسبصدر

 اٛخرَ اٛقداث د  وسبٚقٛىد..  تعقًداٲ اٛكفر اٛسبأللإٍ  اا بىا..  اٛسمل اٛسبألل عن اٛراألْ

اٛأددل   الصددبألل الىًٚكددُ.  عٮددىا  و  السددرن و  الكقددر  ولددًس اٟر ددألل قجددب  ٗ سددب يد إنٮقددُ ٗ

 ! سًد صى"رب

 أددن نكددمل د  وعنددد"أل, قىلنددأل هددرٍ ٕددأل اٟظددٚقٌ "قألشددنأل ٗ مبددألن الدددريس  "نددأل  يددأل . ويددرّ  

ٚٲ بدا وإدو  إبدينٌ "قد ػأله قسألسًبنأل ٌ  الكرم علِ   مًُ البأكًد ويعين بم ا  .   قًأل"ألٲ أبحألأ  بد

٘  ولألبل أقدس  ر بصرٍ  أر فمى البدين  أأل أقدس, زألوٍ  أر الدين والبدين, الدين وأدن   للصدٮ

 ا أرين و ؼألين  .  يأل   "ن يصر إٍ ال  و ى يعٌ .للنقد أعر٦ض ث١ب

 ال ريعددُ  دد ه لرددن إبدددينٌ, أددن "ًلددن خددٚل أددن الدددين أددن ينددألل د  يريددد أددن  نددأل  د  ااٛول

 بد عب  النقدد  أن إبدينٌ ؼمٌ د  تريد أعألكسُ كأل عُ اريعُ اسبخدام تدر ٙ إخأل عُ

 !الدين ٓأليُ

ُ  ا ور اام ٚأل رَ القألعدَ كأل"تإاا   "ن طخر بعد يىأألٲ لنألعُ    ا   لت أأل  "ٌ االفأل"ٌ  فدإد   ينًد

ُ  سًألسًُ  اعض, ففمُ  وافع علِ يسرٍ ال  د  اٝد قبِ يفبت ْشٌ ٙ ُ  ولىأًد  واابمألعًد

 . ينًُ علبُ ٗ بعنأليُ ألكىفُ

 ٚايطٝاض١ٝ: ايجكاف١ٝ ايٓدب تكؿري

 . خأللد اؿألرثٌ ٗ تعلًقدن علدِ ورلدُ أسدبقبل اـٮدألل الدديين إٍ  "دن يعبقدد  د بقدألْ اٛثدر            شألر 

ٗ قع فبمعألتمدأل   برل  طًألفمألالربر للخٮألل الديين وتغلبن  ى  ٙلُ علِ تقعر النخب الفقألفًُ 

ُ لبىًٚمل الدين للسًٮرَ علِ الفروام والسلٮُ وقجب إعرفُ وإبقألْ العدراعألم, والكصدل ٗ     البنمًد



  1

   
128 

والًددأس الدد ٍ قدددّ بألجملبمعددألم لبخٮددٌ  ًددألل اٛ وام البصددريُ للجددىْ إٍ قلددىل إشًددُ أبمفلددُ ٗ          

ٗ يدأس أركدب ىدرن بمدب مدى اؿلدىل إبٮرفدُ إأدأل العندمل           اـٮألل الديين والد ٍ  ولعمدب فدد اٲ   

مل علدِ البعريدمل   والقبل  و تممًض الصأد الديين  و قبِ اٟؿأل . و وؼ   . خأللد اؿألرثٌ  "دن ٙ ىبلد  

ٗ تىؼددًحن وتبًأل"ددن, كمددأل اكددر  "ددن يبكددع أددع  اٟارآددٌ للخٮددألل الددديين الدد ٍ بدد ل اؾمًددع امددداٲ

تىظًمل  . عبدالرٓن اشدلع للسمألم اليت ػبمدع للكرلدألْ كألألدُ أدن العدكريُ اٟلعدألًُٓ والعألًٕدُ        

نعدريُ ولًسدت  ينًدُ,    والصمىلًُ والبسألطُ والعألطكًُ والبكألعلًُ, و ى أدأل هعلدمأل أددارس سًألسدًُ ع    

وال  يكسر عدم لدرتمأل علِ ُفل لًب وأكأل ًب البسألأ  والعدالُ واٙعبدال واؿىار اليت يقدىم علًمدأل   

عن السدلى  السًألسدٌ واٙابمدألعٌ شد ه اؾمألعدألم  و إددارس إاا        و ٌ  ألٓبُ ُألأألٲاٟسٚأٌ الدين 

لددًس إٙ ٚمددىر سددٮحٌ وٗ ظددًغُ  طخدر إٍ د طظدحت تسددمًبمأل بدد ل , و أددأل الٛمدىر لبلدد  القددًب أددن   

الصددعألرام والدّأل ىاًددُ الدديت تسددبخدأمأل ٗ تعبٔددُ اٛتبددألع والبكددألوض أددع القددىّ السًألسددًُ والسددلٮُ.  

 ألٲ ٍ البنألل  ال ٍ تعًصن   ه إدارس ٗ الىعًُٛ الكىلًُ الديت ٙ ؼمدل ر فدُ وٙ تىاؼدع     و  ا  يؽألٲ

ًدألَ وقريدُ وعقدىل  تبألعمدأل وبدٌ  عدىَ الددين للعددل         بدل ا"بمأل يدُ أغرلدُ ووظدىلًُ تسدبمٌ ع      اٲوٙ   د

وإسألواَ ي يد أن إفٚسن اؾمل بدأللعلىم السًألسدًُ واٙابمألعًدُ واٙلبعدأل  واٟ ارَ, واٟظدرار علدِ       

ػأل لددمأل وإسددقألٙ اٝيددألم واٛقأل يدده علًمددأل عنددىَ والدد ن بددأللعلب الصددرعٌ فًمددأل بددل وقبددِ ٗ العلددىم          

ألْ اؿىاا  الردّ بٌ اٛاًألل والعلىم عن طريدع تىًٚدمل اٟعجدأل     البٮبًقًُ والٮبًعًُ َقىٙم وبن

العلمٌ للقرطد والسنُ لعد الصبألل عدن البلقدٌ إبألشدر للمعرفدُ وأعدأل رَ البقددم العلمدٌ أدن العلمدألْ          

واخبٮألفن. إد أسبقبل اـٮألل الديين  ى   اَ تصعل البٮرين واٟر ألل وتمد   أدن اجملبمعدألم ولدًس    

بٌ الىاعٜ والقًب اٛظًلُ للددين, سدًبقِ      اَ إظٚ  طألٕأل بقٌ البنألل  ٚأل راٲبألٟأرألد  د تبقِ 

 ٗ "ٛر اٛتبألع أن الىاعٜ ارسىل علِ السلٮُ. اٟر ألبٌ  كفر شكألفًُ وظدلألٲ

  نأل  بع  القؽأليأل اام العلُ اليت ؼبألن إٍ أ يد أن النقألط قىشأل وأن  بر  ألا  يؽألٲ

الىًٚكددُ الرزًددُ ٗ األ"ددب البصددريعألم وتىامددألم اؾمددد والنصددألٙ     ثددر اـٮددألل الددديين ٗ   -

اؿرىأٌ ا فبكؽل تددين اجملبمعدألم الديت ينصدأ ٗ ٚلدمأل اأدبٚ  اؿقًقدُ لددأت الىٚدألٓمل          

ٙٲ  ل٠سددقألطألم الىاسددعُ لنعددىػ الصددرعًُ علددِ العقددد اٙابمددألعٌ ٗ      واسددعألٲ الرزًددُ فددأل

عدأل يُ واٙابمألعًدُ, وأدن إندب  اـددي       اعببألر اٟ"سألد واؿقىم واـدأألم والسًألسدُ اٙلب 

و"ٛريدددألم فقدددن البًدددىع   اٙلبعدددأل يُ ألمالندددألت  أدددن اـلددد٘ والعدددراع بدددٌ النٛريددد   البعدددأل يألٲ

وإلرًألم, وبٌ اعببألر الكر  كمىاطن واٛسدرَ كىقددَ اابمألعًدُ وبدٌ "ٛريدألم القىاأدُ       

ىلمب ٗ العدًض اٝأدن وقدع    , وبٌ رعأليُ الدولُ اٙابمألعًُ للمر َ والٮكل وققوالىٙيُ فقمًألٲ

العمل وبٌ أكأل ًب اٙخبٚٙ والىٙيُ علِ القألظرين فقمًأل, و"ب  عن ال  أكألرلدألم وأخسدٌ   
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اابمألعًدددُ والبعدددأل يُ وإ"سدددأل"ًُ ٙ تنبمدددٌ إٍ القدددًب الرًٓسدددُ ل٠سدددٚم و أندددن اٙابمدددألعٌ      

 والكررٍ.

اٙلبعددأل ٍ ولًددأل َ إعرفددُ ٗ الرٗيددُ مددى البكددىم النسددي اسددبقٚل ال عألأددُ السًألسددًُ طفددألم  -

"ٛدددراٲ لعددددم اٙخبعدددألػ وا"بكدددألْ اؿألادددُ ال عألأدددُ الدينًدددُ وإ  بًدددُ عدددن  والبحددده العلمدددٌ

بسددبب بصددرل أبألشددر ٗ تعٮًددل البنمًددُ والنمددى اؿؽددألرٍ وإددد"ٌ        إىؼددىعًُ, قبددِ ٙ ت 

رأل"ددُ اـٮددألل الددديين عنددد    َ و دد ه لؽددًُ طد  واد فر  ددأل أددن  ود أسددألس   للمجبمعددألم, 

 .ُ السًألسًُإ٘سس

 الفمأل"ًنًدألم  ولًدد  يردن  مل عنن "بحدث ال ٍ إبصد  الديين اـٮألل د  ويرّ. عبداهلل الؽىوٌ

 اخبلكددت وإد امًمددألد قركددُ و فددر  والسددبعًنًألم السددبًنًألم ٗ أىاددى اٲ كددألد .. فقددد أددأل بعددد أل و 

 وكدأل"ىا  _لىلدن علدِ قدد   _ شخعًألٲ يعرفمب  لٜزألْ اكر  ودو عركبن البحقىا ٖن وبع    واتن

 "صددر أل بسددبب  ولكددت الريددألض اريدددَ د  قبددِ لبألكسددبألد ويسددألفرود أعددروين أسددجد ٗ هبمعددىد

 تىاظدل  وسدألٓل  شدْ٘ٙ  تىفر لى اوتسألْل  . عبداهلل .إسلسٚم يبه البلك يىد كألد بًنمأل لكرو  ظىرَ

 د  ٚنددن وٗ ! كفددر ورَددأل اٝد قدددث كمددأل رَددأل سددًحدث؟! كددألد أددأل الدد ٍ الًددىم اؿددألل  ددى كمددأل

 ُ  كددألد سددىاْ اـٮدىرَ  و نددأل إبلقددٌ ٗ ولردن  فقدد٘ إرسدل  ٗ لددًس لدددينأل الدديين  اـٮددألل أصدرل

ٙٲ  وأن ث١ب الدينًُ الفقألفُ إأأل تنقعمب افٔبٌ علِ و ب الغأللبًُ لرنمب "عمب وٙ عأل يألٲ شخعألٲ و  أس٘و

أن  يقىلىد َأل وي٘أنىد خلكمب وّصىد عمد ب يسبحىد أصألٓ  وشب فبىّ و   يين ر ٍ كل أع فمب

 تممًصدمب  أدن  خىفدألٲ  قدع  علِ كأل"ىا وإد اـٮألل   ا أع إىاامُ ىصىد أنأللصُ,  و فألألىد  ود

واخبددبب  . عبددداهلل   . آرتددن وتبسددع  فقًددألٲ يبمددد  اـٮددألل  دد ا أددأل اعددل  و دد ا .وإلعددألٓمب اابمألعًددألٲ

 أداخلبن ببسألٗلٌا

  م  وطننأل ٗ كمألو قد  جملبمع إىان الديين اـٮألل الصبألل  ْ٘ٙ علِ تأثراٲ  كفر  يممأل ااٛول

 وأىالعن؟! اٙابمألعٌ البىاظل وسألٓل

 بدد م  قٌ العفمأل"ٌ, الععر ٗ للم ا ب خدأبن  ون بلغ الديين اـٮألل د  كىثر.   ورلُ ٗ االفأل"ٌ

ٍ  عصدر  السدأل س  القرد ٗ "كىا أل بس٘ العكىيُ الدولُ  فدر   الدديين  اـٮدألل  و ظدب   إدًٚ 

 وسدددًٮرَ  وروبدددأل ٗ الغكدددراد ظدددرى  ٚمدددرم الكدددذَ تلددد  ٗ  "دددن وإعدددروين .للسًألسدددُ خدددأل م

 اؿدثٌ؟! بٌ راب٘ و  عٚلُ مثُ  ل االس٘ال يأتٌ  نأل وأن .الرنًسُ

 ا إعألظر الديين اـٮألل تكعًل بدايُ

 اٟللًمًددُ إددبغرام ٚددل ٗ الددديين اـٮددألل إددرٍ أداخلبددن قددىل لؽددًُ أسددبقبل سددألمل. م  سددبمل

٘  كًمل الكمب مألول د  اٛفؽل أن والدولًُ بأللقىل بأد  لىتدن  وسدبب  إعألظدر  الدديين  اـٮدألل  ينصد
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وادألْ "دغ تعقًدب م. سدألمل      .إسدبقبل  وتىلعدألم  الىالدع  ٗ اـدىض  لبدل  اؿدىاا ,  ػألو  علِ ولدرتن

 إرٍ علِ النحى اٝتٌا

  ددألأض علددِ والسدبعًنًألم  السددبًنًألم ٗ العربددٌ الدىطن  ٗ اؿألأًددُ إىاامددألم الدبع   يدد كر لدد 

 إعسدرر . أعسدررين إٍ  العربًُ الدول أعٛب ا"قسمت فقد والنألتى وارسى قلكٌ بٌ البألر َ اؿرل

ُ  الًسألريُ القىّ وت عمبن وارسى وقلمل السىفًًت لبل أن إدعىم البقدأٌ ٌ  العدألمل  ٗ والقىأًد  العربد

٘  بدد    ندأل  وأدن  والغدرل  ٛأريردأل  اؿلًدمل  وإعسرر  قًده  إعألظدر  الدديين  اـٮدألل  تٮدىير و تنصدً

 بع  "صٮتو شجعت فقد وقلكألٓن الغربٌ إعسرر  طلقمأل اليت الكبألكُ اٛسلحُ قد  الدين كألد

ٌ  اـٮدألل  السدأل ام  وأعدر  واٛر د السعى يُ أفل العربًُ الدول ٖ  ٗ اٟسدٚأ ٌ  اٛأدر  بدأل   يلجدب  لرد

ٌ  الكردددر ُددد   ٌ  والًسدددألرٍ القددىأ ُ  ٗ للبغدددًر الددداع  الًسدددألريُ إنٛمددألم  "كدددىا أددن  وللحدددد إنٮقدد

ٌ  إبٮرفدُ,  ُ  فكد ُ  اقبؽددن٦أل إملرد ٌ  اٟخدىاد  قركد ُ  إنأل ؽددُ إسدلم  وإنأل ؽددُ أعدر  ٗ للنألظدري

ٌ  الكردر  ؼد أبألشرَٲ الديين اـٮألل وتىان سىريأل ٗ للبعفًٌ ٘  بدد   ثدب  واٙشدذاكٌ,  القدىأ  ينصد

ٌ  اـٮدددألل  ٌ  السدددلك  الندددددوام عقدددد  يسدددبٮًعىد  الددد ين  الىقًددددين   ددددب اٟسدددٚأًىد  كدددألد و ارلددد

 . إملرُ ٗ العًكًُ وإخًمألم واٙابمألعألم

ُ  ا"بعدرم  للصدأله  واؼد   وخد ٙد   ربٌ قأل  وببعكًع إللًمًألٲ و ُ  اؿركد ِ  غٮألبمدأل  اـمًنًد  اٙثند

ٌ  تدى ه  قد ل  ٟبعدأل   الكقًدن,  وٙيُ  ٌ خألظُ؛ إيرا"ًُ بٮبعُ إبصد  عصرٍ ّ  الصدًىع ُ  والقدى  اٟيرا"ًد

ُ  القدىه   د ه  تقدمل  لرٌ السلٮُ علِ اٙسبًْٚ أن اٛخرّ اٙشذاكًُ  إدد   أدألم  انىبًدألٲ  سدداٲ  الدينًد

 لبدل  أدن  أدعىأألٲ  فغأل"سبألد ٗ السىفًًت ؼد أىامألٲ اؾمأل ٍ اـٮألل بد  ثب ,الصًىعٌ السىفًًيت

  فغأل"سبألد ٗ للجمأل  علنأل تبب الدعىَ وكأل"ت أعرو إملرُ أفل عربًُ قرىأألمو إبحدَ الىٙيألم

 ٗ للجمأل  الدعىَ علِ هرٗ قًنمأل ٗ  قد يرن ومل  فغأل"سبألدإٍ  الرلكُ أدفىعٌ الصبألل وسألفر

  لددس  كدألبىل   ظدبحت  و دل و أسدبنررين  يدر  ود  كأل"ىا الكلسٮًنًٌ بع  د   راُإٍ  فلسٮٌ

ٌ  إسبىّ علِو .و"بألٓجن اـٮألل ال  عألظر وبعؽنأل قدث أأل وقدث  إقدس؟ بًت أن   يؽدألٲ  العدألٕ

ِ  الدديين  اـٮألل   خل ٘  علد ُ  خد ُ  بىلنددا  لكعدل  إىاامد ٌ  إعسدرر  أدن  الرألثىلًرًد , اٙشدذاك

 .الكألتًرألد ٗ اٛظل البىلندٍ البألبأل ال  ت عبو

ِ  لدد  و ُ  عدن  إعدألر    بدألر  اللد ٌ  أدن  للردفر   أدل كدبرَ   خًبد ٌ  فدًمب  َدأل و العدرل  إدىاطن  قدألأل

ٚٲ  الديين اـٮألل ُ  الددول  اسدبقلت  العربًُ البٚ  ٗ فمف   د ه  ولردن  كدبرَ  اٝأدألل  وكأل"دت  العربًد

ٌ  قرروا فٚ ب القىأٌ و  الىطين إسبىّ علِ النألس طمىقألم ؼقع مل الدول  طدىروا  وٙ دب  فلسدٮ

ِ  بقًدددت فألٕلرًدددألم, الصددعىل   شدددركىا ٙ دددبو الددبٚ   ُ  علًدددن أدددأل ٌ علدد  والفدددروَ بدددألؿرب أبصددبف

٤ْ  ظألرم القىأًُ واٛق ال للبىريه ؼىلت واؾممىريألم ُ  كرتى"ًدألٲ   ٮدأل ٌ  والكجدىَ  للٮألٓكًد  الغدين  بد

   ُّ شر إٮألين طخر ٗ ا"م أىا و "عألر ب السىفًًت أعسرر د  وأع أؽٮر , اتسألع ٗ والكقر
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 الدديين  اـٮدألل  بدد   وعند أل اديدَ,   أُ كل ٗ اديدَ علُ أسرتن واظل الديين اـٮأللإٙ  د 

 السين إسبىّ فعلِ ابمألم؛ عدَ البعألأل علِ ٗ والعنمل الكرر ٗ اؿدَإٍ  وؼىل يبصعب العربٌ

ٌ  اـٮدألل  أدع  السدين  اٟسٚأٌ اـٮألل تعأل م الصًعٌ ُ  البدألبع  الصدًع  و د ا , إيدراد  ٗ الكقًدن  لىٙيد

ُ   طمدألع  وبألطنمدأل  الدين ٚأل ر أل بدعىّ إيرا"ًألٲ و فعن تٮىيره مت اـٮألل  ببكبًدت إٙ  ٙ تبحقدع  إللًمًد

ٚٲ وإقألوأددُ وإمأل"عددُ إٛلددىأٌ "عددرَ سددبألر ؼددت العربًددُ إنٮقددُ ٗ تغلغددل ولددد إنٮقددُ  ول  أسددبغ

 يمدين طخر طألٓكًألٲ اظٮكألفألٲإٙ  لًس وإمأل"عُ إقألوأُ د  ٙققألٲ تبٌ ثب وؼعكمأل العربًُ الدول إ مألل

ُ  كًأل"ألم ترىينإٍ  ٌ  للنكدىا  تألبعد ِ  اٟيرا"د ُ  الىقددَ  قسدألل  علد إٙ  ؼقًقدن  ّردن  ٙ و د ا  الىطنًد

 تٮىر السين إسبىّ وعلِ. قأللًألٲ أأل ودث و  ا العروبٌ والصًعٌ السين اـٮألل أع عنًمل ببعأل م

ٍ  اـٮدألل  علًدن  لًغلب الديين اـٮألل ُ  أدن  ويبدد   اؾمدأل  ُ  الدولد ِ  اؿدرل  ويعلدن  الىطنًد ُ  علد  اؾبمد

 .  العألًُٕ القىّو الداخلًُ

 :ايعسبٞ املػسم يف ايدٜين يًدطاب اذتايٞ ايٛاقع

 العربدددددٌ اٟسدددددٚأٌ الدددددديين اـٮدددددألل ٗ إصدددددذ  القألسدددددب د  بىؼدددددى  إٚقٛدددددُ ّردددددن

 إصدددذكُ العربًدددُ اشىيدددُ فقدددداد  دددى اؾمدددأل ٍ والسدددين  ٟيدددراد البدددألبعو الصدددًعٌ بصدددقًن إبٮدددرين

 إبحددددَ والىٙيدددألم امدددُ أدددن والعدددٌ الدددروس بدددٌ فدددد ا البدددألر َ اؿدددرل عدددى َ وأدددع. وقألرببمدددأل

 الروسددددٌ إعسددددرر ٗ هددددد د  اٟيرا"ددددٌ الصددددًعٌ اـٮددددألل اسددددبٮألع  خددددرّ امددددُ أددددن والغددددرل

 وإقألوأددددُ اٟر ددددألل قألربددددُ  ٮددددألْ ؼددددت السددددين اٟسددددٚأٌ اـٮددددألل ؼددددد قربددددن ٗ لددددن قلًكددددأل

 ُ ٌ  إعسددددرر ؼدددد  وإمأل"عددد ٌ  إعسدددرر  ٚددددل بًنمدددأل  اٛأريرددد  علددددِ قربدددن  ٗ الغربددددٌ اٛأريرددد

 عربًددددُ  ولددددُ  ٍ لًددددألم ينددددأل   أعلددددن  ددددر قلددددمل ٗ إعسددددررادو السددددين اٟسددددٚأٌ اـٮددددألل

ُ  وطنًددددُ ُ  بألٛطمددددألع أدددددفىعأل  اٛول اؿلددددمل العربددددٌ,  إصددددرم ٗ لىيدددد ٌ  اؿلددددملو اٟيرا"ًدددد  الفددددأل"

. شددددأل  عددددداْ اؿلكددددٌ تددددرّ السددددنًُ العربًددددُ والغأللبًددددُ, اٟسددددرآًلًُ إعددددألحو بألٕٮددددألأع أدددددفىعأل

 السدددين اٟسدددٚأٌ اـٮدددألل  ظدددب  اٛأريردددٌ للجأل"دددب قلكدددألْ  أللبمدددأل ٗ السدددنًُ الددددول وكدددىد

 . الداخل وأع إعسررين أع قرل ٗ إبٮرين

 :   املٓعٛز املطتكبٌ

ٌ  العددراع ٌ  اٛأريرددٌ الروسدد ٌ  السددألبع ٗ كددألد  كمددأل  عقألٓددديألٲ يعددد  مل اؿددألل ُ  بدد  الر زأللًدد

 بدبغر  اٛقدٚين  تدبغر  د  إمردن  أدن  فإ"دن  ولد ل   اسدبعمألريُ  أعدألح   ظدب  ظدراع   بل واٙشذاكًُ

ّ  ر بُ أع ػبمع  "مألإٙ  إعألح ُ  الددول  تكبًدت  ٗ  وإسدرآًل  وتركًدأل  إيدراد واٟللًمًدُ   القدى  العربًد

ُ  ٗ إبٮدرين  السين اٟسٚأٌ اـٮألل فإد ثب وأن إصرلًُ ُ  إنٮقد  أدن  إ يدد  لدن  إبىلدع  أدن  العربًد

 كد ل  و ققىلدن  عدن  تددافع  وٙ ُفلن وٙ خ لبن  "مأل يرّ ٛ"ن القألٓمُ الصرعًألم ؼد واؿدَ البقىلع

 ٗ  ددى قأللًددألٲ إبٮددرين السددين الددديين واـٮددألل. ؼددده ترأللبددت  "مددأل يددرّ الدديت العألًٕددُ القددىّ ؼددد
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٘  اؿقًقُ ٌ  خلدً ُ و الددين  بد ُ  بألٛعمدألل  يقىأدىد  الد ين  وأعٛدب  القىأًد  مل الد ين  الصدبألل  أدن  اٟر ألبًد

ُ  شد ه  اؿدل ! وأسدببألقُ  وققدىم  أمدرَ لرراأُ الفأر بدافع ولرن  ينًألٲ ينؽجىا  بأللبأكًدد  إصدرل

 العدددى َ فمدددى فرريدددألٲ  أددأل , إعًصدددًُ الٛدددروين ؼسدددٌإٍ  إؼددألفُ  بألٛسدددألس وسًألسدددٌ فردددرٍ  ددى 

ُ و إىاطنُ لدولُ يدعى ال ٍ إعبدل والقىأٌ الديين للكرر البدرهًُ  للحدع  ينبعدر و إصدذكُ  اشىيد

ُ  الددول   خد   طريدع  عدن  وسًألسًألٲ الرراأُ يعىدو ُ  العربًد ُ  السدنً ُ  أفدل  الكألعلد   أدألم  وأعدر  إملرد

 ٛد اٟر ألبًددُ للمنٛمددألم اجملددألل إتألقددُ وعدددم الندد اع أنددألطع ٗ العددرل ققددىم عددن الدددفألع ٗ إبددأل رَ

ُ   ٌ ترىد ْ  اؿألأًد ُ  اؾمألعدألم  واقبدىا ٌ  فرر دأل  وتمد يب  الدينًد  أدع  عنمدأل  والبٮدرين  اٟر دألل  و"كد

 لألٓمُ ٗ اٝخر اؾأل"ب أن اٟر ألبًُ إنٛمألم وؼع علِ واٟظرار وتأ يبمب ل٠ر ألبًٌ الصديد القمع

 إبٮرين اـٮألل أع لًس العربٌ اؾممىر فغأللبًُ بألٟر ألل سنًُ أنٛمُ ٍ  ٟ ا"ُ كصرٙ اٟر ألل

ُ  شدعىراٲ   ندأل   ولردن  تٮدىيره  ٗ وير ب لدين ٕأل بإهألبًُ ينٛر بل ُ  لٚ"بعدألر  بألؿألاد  والدر   وإقألوأد

  ول ٗ الندألس  أصدألعر  ٗ الًدألٲ  الد   كدألد  ولدد  لؽدأليأل ب  أعٛب ٗ للعرل إبىاظل اٟاٙل   ا علِ

 علِ واؼحُ واٙعب ا  الكخر أصألعر كأل"ت قًه اؿ م عألظكُ ا"ٮٚلُ عند العربًُ والدول اـلً 

ٌ  اٟسدددٚأٌ اـٮددألل  بدددٌ البعددأل م  يسدددبمر د  إبىلددع  وأدددن .الرددفرين   واـٮدددألل اٟيرا"دددٌ الصددًع

ُ  فمدن  وسًألسدًألٲ  فرريدألٲ   يؽدألٲ   ندأل  واؿدل  السين اٟسٚأٌ ُ  النألقًد ٘  الكرريد  اـٮدألل  و عدب  تنصدً

 اٟيرا"ٌ الصعب أصألركُ تبٮىرإٍ  د  أعألرؼًمأل و عب بنعرَ إٚلٌ إيراد وإشغألل العروبٌ الصًعٌ

ُ  للقىَ إسبمر البٮىير أع إيراد ٗ السلٮُ علِ إٚلٌ سًٮرَ وتنبمٌ بأللقرار ُ  العربًد  لبمفدل  إصدرلً

 األأعددُ ترددىد أصددذكُ وطنًددُ عربًددُ  ىيددُ شددأل وتٮددىر واٟسددرآًلًُ اٟيرا"ًددُ لٜطمددألع لىيددألٲ را عددألٲ

 سددىريأل ٗ اٛأددىر تبعقددد د  اربملددُ السددًنألريى ألم أددن د  كمددأل. فبمعمددأل أرى"ددألم ؾمًددع وأقنعددُ

ِ  اؿدد  أدن  شدٌْ  يعدى   د  إمردن  أدن  قًده  أبألشدرَ  اؿرل ٗ روسًأل بدخىل ٌ  اٙتكدألم  أدن  اٛ "د  بد

 الروسددٌ إعسددرر ٙسددبن اين السددنًُ العربًددُ والدددول إبحدددَ والىٙيددألم اؾمددأل ٍ السددين اـٮددألل

 !سىريأل ٗ اٟيرا"ٌ

 ٗ وفدرَ  "عدًض   "ندأل إٍ  الدديين  ال  را"ٌ ٗ أداخلبن قىل لؽًُ أسبقبل اـٮدألل  زر.   و شألر

 اـٮألل تسبحؽر رٗيُ فأٍ ..قًألتنأل ٗ ألمىسألٲ  ثراٲ الىفرَ ش ه "رّ د  أن  ود اـٮألل   ا إظٚ 

 والنقددد, واؿسددألل إسددألْلُ بغددرض السًألسددٌ اـٮددألل تسبحؽددر د  بددد أسددألْلبن, ٙ بغددرض الددديين

  دى   دل  الصدًٮألد,  وادى   أردألد  علِ ىبلكىد كأل"ىا بين العبألس خلكألْ طخر بألهلل إسبععب فكقمألْ

٘   ىٙكدى  اًىط فًن كأل"ت ال ٍ الىلت ٗ اٛسألطر, ب ل  تقىل كمأل ؼبن  م الدبىس فىم  ؼدً

ُ  تؽع لألتلُ  يدولىاًُ شعألرام لنأل  فر م الىفرَ,   ه ..ط" ا  اٟسٚأٌ العألمل قألؼرَ ببغدا   العربد

 الصدعألرام   د ه  وطخر اٛأألم,إٍ  خٮىَ خٮى"أل كنأل بعدأأل الىراْإٍ  خٮىام وتعًد"أل اؿعألد,  أألم

 العربٌ والكقًن إفقمل عج  علِ واؼحُ  ٙلُ ٗ العرام أٛأل رام ٗ بر م اليت" اؿل  ٌ العلمأل"ًُ"
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ُ   ظلمأل ٗ ترىد خٮألبألم بألاذار واكبكألٗه إلًن, ينبمٌ  ظًل خٮألل ظًأل ُ علِ  لبرىيندن  أعأل يد

 .الفقألٗ

ِ  ودرض  الدديين  اـٮدألل  قدىل  خأللدد إٍ  د البعلًدع    بى فى يُ.   وا بت ُ  علد ُ   سدٔل ُ  أممد  ٕعألؾد

 إعدألط,  الدديين  واـٮدألل  إنٮدىم  الدديين  اـٮألل أأل بٌ ا  وااًبنأل و ى عنن إسرىم البألبى ال 

ولدد  شدألرم بعد  إدداخٚم السدألبقُ إٍ      . الدداخل  أع والبصد  اـألرن خٮألبألم أع البسألأ  وأأل بٌ

ُ  العٚلُ تل  ٌ  إرممد ُ  بد ٌ  والبدىقض  الصدبألل    أد ٌ  ؽلكندأل  أدن  والردفر  بدل  الداعصد  د  رفد   وبد

 أعؽلُ بل وقسب, اٛ"ٛمُ أعؽلُ لًست وتل  اٟشرأللًُ عه أن ا ْاٲ السًألسٌ اٟظٚ  يرىد

 اٙلبكألين. و  العمت لًد بإبقألٓمأل تؽٮلع اليت اٙابمألعًُ القىّ

 لدى ارَ  وسدب  و ى فق٘ اٛأين إسبىّ علِ لألقألم  نأل  ققألٲا كدسن فقألل بن عبداهلل.  أأل  

الددى ارام ...  بددأللٌ ل٧بددل أددن اددداٲ ؼددعًكُ اؾمددى  د   عبقددد الكرددرٍ إسددبىّ علددِ  أددأل..  الداخلًددُ

 الصددرم أنٮقددُ ٗ يبرددرر البددألري  أددر علددِ اؾمألعددألم. .. و دد ا  شدد ه الىقًدددَ إنعددُ  ددى اٟ"ذ"ددت

 ٘ ُ  قركددُ تىادد  ٙ..  اٛوسد ُ  و  أعألرؼد  اٟيرا"ًددُ الفدىرَ ..  البقلًديددُ اٟعدٚم  وسدألٓل  تسددبخدم إر ألبًد

 اسددبخدام مت اٛأريرًددُ القددىام  خدىل  وأعألرؼددُ اـلددً  الرألسددًت .. إبددألد قدرل  اسدبخدأت  اٛوٍ

 اسددبخدأت الفأل"ًددُ اٟيرا"ًددُ واّٟددًٚم .. الفددىرَ اٟ"ذ"ددت اسددبخدأت كدد ل  .. القألعدددَ الرألسددًت

 إنعألم. "كس تسبخدم  اعض .. والًىم" يىتًىل, فًسبى  تىيذ,"  العربٌ النعًُ .. الربًع الرسألٓل

م 4233 عدألم  الريدألض  إىسِ إٍ أأل األْ َقألل لن أنصىر ظريدَ أسكر. أع ال ,  شألر   واتسأللألٲ

أن أنبعمل القرد إألؼٌ وقبدِ  قًه اكر فًنا  "ن و".. تىيذ" علِ يغر " الرألسًت" خٮأللا بعنىاد

أل  ال بعدد  إعنددًٌ بعلددب اٙتعددألل ينأللصددىد إددبغر اٛسددألس إدد٘ثر ٗ شددرل وثقألفددُ   أدد دد ه اللحٛددُ 

إٍ أ٢بغر "الىسًلُ" بىظدكمأل أنبجدألٲ قؽدألريألٲ تبصدرل أعدن إددلىٙم الفقألفًدُ         امأل ٮألل. بعؽمب اـ

لٚسبخدام كدراُ البكألعل وإسألواَ واٟقسألس بأللكر يُ و راُ إصدألركُ اٙابمألعًدُ والسًألسدًُ.    

لٜ"ٛمددُ  أل  ال الددبع  اٝخددر ي٢غلٴددب اؾأل"ددب البصددرٍ ٗ شددقن اٛعلددِ بىظددكن كٮٮددألٲ     أددٗ إقألبددل 

ْ أللوبد  .اٙتعأللًُ وقد اٲ لسًألسألتمأل, وٗ شقن اٛ "ِ ظأل"عألٲ للخٮدألل وأسدبملرألٲ لدن     ,عى َ إٍ الدىرا

ألم, اسددبٮألع اـٮددألل اٙتعددأللٌ   ًددوؼديددداٲ ٗ عمددد ا   ددألر ثقألفددُ الرألسددًت ٗ أنبعددمل الفمأل"ًن    

الرلألبًدُ أدن خدٚل    "للرألسًت"  د ي٢مً  ااتن ٗ عدَ اػأل ألم. أن ؼمنمأل لدرتن علِ ػدألو  اؿددو    

البسجًل وإعأل َ اٟ"بألن  ر الرزٌ. كمأل  "ن وبصمأل َ إنبمٌ لن ٗ تل  اؿقبدُ كدألد ظدىتن يبسدب     

بأشرألل وأسبىيألم قد َ. فمن "ألقًدُ اٙ"بمدألْ, مل يردن اـٮدألل ي٢كدر٦م ٗ اٛولىيدألم بدٌ أدأل  دى          

لؽًبنأل اٛوٍ و "مأل ا ْ وطين وأأل  ى عروبٌ  و إسٚأٌ. علِ العرس, كألد يصعر"أل بأد كصمر 

أن قدو  الىطن اؾغراٗ. كمأل  "دن اتعدمل بألٕمأل"عدُ والدرف  للمسدبجدام الععدريُ أدن خدٚل لغدُ          

البخىين وخٮألل الررا ًُ للمنأل ين بأللبحديه. وعرب الىسًلُ, والكألعلٌ ٗ اـٮدألل, مل يردن   
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 ود   "ددِ أددن لدِ بددألٛأر والنمددٌ  إبلقدٌ يصددعر بألٕسددألواَ ٗ العملًددُ اٙتعدأللًُ فأللعددىم يددأتٌ أددن اٛع  

قألولُ للمصألركُ قبِ ٗ الدبكرر. واٛ دب أدن كدل الد  ظدىتن إمدً  للمصدألعر والد ٍ قجدب بدن            

 .والعألٲ ققًقًألٲ أعألشألٲ واسببدلن بىالع ا ين أ يمل أن خٚل إبأللغُ والبؽخًب

الفقألفددألم واؿدددىار  ر ددب عدالددُ الىسددًلُ أددن خددٚل  عممددأل للحريددُ وإسددألواَ واقددذام          _ٗ تددىيذ  

إٙ  د ثقألفُ الرألسًت لد تسربت إٍ ؼألقًُ أن أسألقبمأل الصألسعُ. ٗ تل  الؽدألقًُ ٙ   _والبكألعلًُ

تصعر كمصألر  عدو  اغرافًدُ واؼدحُ ٙ"بمدألْ بعد  إغدر ين السدعى يٌ, فسدىريأل  دٌ السدعى يُ          

ًُ والبخدىين ينخدر ٗ لًمدُ    أل  ال خٮألل الررا أواٛخرَ لًست إٙ ا يرَ عربًُ. ٗ الؽألقًُ ااتمأل 

اؿددىار وٙ تعبقدددوا وا مددٌ  د  قددداٲ مل يربددب عبددألرَ " وار السددكألرام". ٗ الؽددألقًُ عًنمددأل يعدددود    

غٮددألل تمًًجددٌ عمددأل يٮلقددىد علًددن "لؽددًُ إعددبقلٌ" ٗ ت يًددمل للىالددع اؿقًقددٌ الدد ٍ "عددًض فًددن,   

الصمداْ بعدد. ٗ الؽدألقًُ "كسدمأل ٙ    أبنألسٌ كل اٛقداث اٟر ألبًُ اليت مل ػمل أن سٮىتمأل  أألْ 

أل  ال لبع  إغر ين أريدود أبدعىد بإ ارَ العكحُ متبى مىا بأد اـٮألل اٙسبعٌٚٓ لد ا"قرض ف

إاد وأدن   ."ولد كببىا "لقد ز  لنأل الصً  ظ ْ أن ولبن الفمٌ لنقٮدمل لردب  د ا إقٮدع إسدجل     

ًلُ علدِ اـٮدألل, يبؽدد   د الىسدًلُ ر دب اخددبٚين     خدٚل إقألربدُ السدألبقُ ٙخببددألر تدأثر أدبغر الىسدد     

 .لًممأل اٙتعأللًُ إٙ  د تأثر أل ٙ ي ال قدو اٲ بألٕقألر"ُ أع العنعر البصرٍ ٗ ًْع أسبىيألتن

  ايدٚيٞ: ايطٝاضٞ ٚايطٝام اإلضالَٞ ارتطاب

ٍ  الدولٌ السًألسٌ السًألم أداخلبن ٗ إرٍ تنألول إٮرٍ  د م. سألمل أنعىر.  ؼألين    يبدأثر  الد 

ٌ  ظدراع  علِ السًألم ش ا تنألولن ٗ البعرو امسألرهو ا"بصألره ٗ اٟسٚأٌ اـٮألل بن  خدٚل  القٮدب

 ااـعىػ   ا ٗ أن إمب البنبًن إٍ  أرين د   ر ال  ٗ  األ  لدو بعد أل أألو السبعًنًألم

 يعى و برفر الكذَ   ه يسبع الدولٌ السًألسٌ بأللسًألم إعألظر اٟسٚأٌ اـٮألل عٚلُ د  ااٛول

ْ  يقدى ه  أقدألوم  إسٚأٌ خٮألل بكعل البحرر قركألم "صأم قًه اٙسبعمألر  يألمإٍ   ٗ العلمدأل

ٌ  العألمل بٚ    لب ٍ  العدراع  د  كمدأل .. اٟسدٚأ ٌ  الكردر ٌ  اـٮدألل  بد  اـٮألبدألم و اٟسدٚأ

 الىطنًددُو القىأًددُ الدددعىام ٚمددىر  يددألم أددن..  لددرد أددن بددأكفر الكددذَ  دد ه تسددبع إسددبىر َ

ٚٲ إقبٮمل كمجلُ اجملٚم بع  شأل ترون كأل"ت اليت اٟؿأل يُو  . أف

 القددرَ  لديدن  الغدرل  .. "عدب ..  سدلًمألٲ  لًس الديين اـٮألل يٮلع ال ٍ  ى الغرل بأد اٟوألْ د  االفأل"ٌ

  بدداٲ  اـٮدألل   د ا  يددعب  ٙ لرننو الكألعل اٟسٚأٌ اـٮألل ؼجًب علِ أبعد َ وسألٓل عد

 ٛد تىسددعو ِددأل تددر  كلمددألو طبًعبددن, عرددب لًنمددى اـٮددألل  دد ا _ر ددبإاا  _ يددذ  إِددألو

ُ  ظدكُ  اٙ"بصألر مى اٙػأله ُ و طبًعًد ٌ  اـٮدألل  ٗ ااتًد ُ  اٟسدٚأ  واٛأدر  الددعىَ  وادىل  "بًجد

 و نددأل ٙ "نكددٌ  ور .. البىسددنُ ٗ قعددل عرسددن, و فغأل"سددبألد  يددألم قعددل أددأل  دد ا.. وبددألٕعروين

 لرنو اٟسٚأٌ وظمل ؼت ؽبألر ال ٍ الٮًمل إطٚمو تريد ال ٍ الفىل تكعًل ٗ السًألسُ
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ُ  ٗ ظىتمأل سًٛمرو إخنىلُ اؿقًقُ أع ظراع ٗ سًعًض السًألسٌ اٙخبًألر   ا أفل  اللحٛد

 .إنألسبُ

 فمدى  لد ل  و اٛظدًلُ,  لًممأل عنو اؿقًقًُ اٛأُ  ىيُ عن الرًٓس إعد  ى اٟسٚأٌ إد اـٮألل

ُ  اللحُٛ ٗ و أأل..  الرخألْ قألل ٗ سًمبدو الصدَ قألل ٗ سًصبد بل ىبكٌ لنو ّىم لن  فمدى  الرا ند

 لرددنو ظددٚقًبن عدددمو عجدد ه بسددبب لددًس اٟسددٚأٌ العددألمل  ول   لددب ٗ  ألٓددل ؼددغ٘ ؼددت والددع

 السًألسدًُ و العسرريُ القىَ بكعل العألمل علِ العلمأل"ٌ اٛوروبٌ الكرر تىسعو سًٮرَو  ًمنُ بسبب

ُ  النخب بع  عقلًُ تصرل بسبب, والذ ًبو الذ ًب علِ لدرتمألو اٛوروبًُ للقىّ اٟ اريُو  إفقكد

 عجدد  وبسددبب, اٟسددٚأٌ للكرددر أنأللؽددُ لكلسددكألم  سددرّ ولددىعمبو اٟسددٚأٌو العربددٌ العددألمل ٗ

ُ  الدنٛب  ٌ  العدألمل  ٗ السًألسدً ٌ و العربد ُ  عددن اٟسدٚأ ٌ  الٮغًدألد   أدألم  خًألراتمدأل  ٓأليد  الكرددر.. اٛوروبد

ُٲ كأل"تإٙ إاا  اـعىظًألم وذم ٙ اٛوروبٌ ُٲ سلبً ُٲ كأل"ت و  ػأل ن وسلمً   د ا .. و شًمنبدن  أبقبل

 اليت القؽأليألو البحديألم بع  أن إعألظر اٟسٚأٌ الكرر خٮأللو أىالمل تصرًل ٗ رًٓس أ٘ثر

 ايلٌ أألإٍ  وبألن اٟسٚأٌ اـٮألل ..يىم بعد يىأألٲ ت  ا  اليتو اٛوروبًُ اشًمنُ   ه تٮرقمأل

ُ  أدع  اندب إٍ  انبدألٲ  بدأللكرر  اٙ بمألم -  بأللنقدد  اٙ بمدألم  يعدين  الكردر ..  علًمدأل  تقدّدن و العألطكد

  دد ا.. و اؿمددألس وإاكددألْ بألٕصددألعر تعنددِ العألطكددُ.. و عمىأددألٲ العقلًددُ إلرددُ تنمًددُو البحلًددلو

 البرددىين ٗ "قددغ  نددأل  الصددديد لٜسددمل..  إسددلب للمكرددر العلمددٌ البرددىين لؽددًُ يٮددر 

 إكررين. ٗ للُو الىعٜ ٗ وفرَ  نأل ..  إسلب للمكرر العلمٌ

ْ   سر الكرر بقألْإٍ  يعى  عمىأألٲ البٮرينإٍ  اؾنى  - ٍ  الكؽدأل ُ  عددم و البدنٛر ُ  إتألقد  الكرظد

 الىالع  رض علِ وتعديلمأل ٙخببألر أل الكررَ ٛظحألل اٟسٚأًُو العربًُ اجملبمعألم   لب ٗ

 ٗ "ٛريدألٲ  تبؽدخب  الكررَ فإد ول ل ..  أغأليرَ فررَ لرل القألأعُ السًألسًُ اٛ"ٛمُ بسبب

ُ  تبدأل   د  أدن  ود  تبٮدرين  ثدب   ظدحألبمأل  ا ن  ارتٮألأمدأل  طريدع  عدن  تلٮًكمدأل و ٙخببألر دأل  الكرظد

 ادددوا أل ٙخببددألر ٕعبنقًمددأل أبددأل  اجملددألل ٛد تؽددمحل إبٮرفددُ الكرددرَ الغددرل ٗ...  بددأللىالع

 فددإد لدد ل .. وٙخببألر ددأل اٛفرددألر ٛظددحألل اجملددألل تبددً  سًألسددًُ  "ٛمددُ عددد والعًددألٲ ظددحبمألو

 العربددٌ العددألمل ٗ اؿألكمددُ السًألسددًُ الددنٛب بٮبًعددُ "ؽددجن ٗ أددرتب٘ اٟسددٚأٌ اـٮددألل

ٌ و .. علًمدددأل السدددًٮرَ ّردددن ٙ الكعدددل ر و  فددإد  تكعدددل ملوإاا  "ؽدددجت,إاا  يفمدددر..  اٟسددٚأ

 ال . علِ شأل د خر اؿأللًُ إرقلُو

 للمىالدمل  اسدبجألببن  خدٚل  أدن  اٟسٚأٌ اـٮألل رّٗو أىالمل تصرلت إعألظر البألري  إ"ن وعد

ُ و خعىأن يبخ  أل اليت والسًألسألم القؽأليألو ّ  ٗ إبمفلد ُ  القدى  تًدألرام  أدن  بمدأل  ؿدع  أدأل و اٙسدبعمألري

 للخٮددألل يددب  مل. والبًددألرام  دد ه أددن اا  و  الٮًددمل  دد ا اخبددألرم سًألسددًُ  "ٛمددُو  ينًددُ ٙ فرريددُ

 الىالدع  تكسدر  البعدأل يُ  سًألسدًُ  اابمألعًُ "ٛريُ ترىين لن يب  ملو وأىالكن, رٗاه اخببألر اٟسٚأٌ
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 كنٛألم السعى يُ العربًُ للمملرُ بأللنسبُ ..البعألأل أعن علِ وتسألعده سلًب بصرل ارلٌو الدولٌ

 ُألسددرمأل  سددألسو واى  ددأل  سددألس فمددى..  اٟسددٚأٌ اـٮددألل عددن وفعددلمأل ع شددأل ّرددن ٙ ثقألفددُو

ٜ  د  هدددب رآددع  ػدد ر   دددىو أ٘سسددألتمأل  ٗ أبجددد ر  ددى و اسددبمرار أل و  اـٮدددألل لددًس , علًدددن مددألف

 اؾىا"دب  ٗ أبأظدل   دى  بدل  الدبع   يعىر كمأل الىعٌٛ اـٮألل ٗ قعىراٲ إملرُ ٗ اٟسٚأٌ

ُ  اسدبٮألعت  ولدد ..   ر ألو القؽألًُٓو الذبىيُو البصريعًُ ٌ  غٮألبمدأل  إملرد  ػدألو   إعبددل  اٟسدٚأ

 أعمددأل تبعددأل م ملو الدولًددُ بأللصددرعًُ اعذفددت قًدده اٟسددٚأًُ اؿركددألم بعدد  لدددّ النٛريددُ   أددُ

البعألأل  ٗ القدرَو إعلحُ أبد ٍ  عملت إؼألفُ إٍ  "مأل..  اٟسٚأًُ اشىيُ يعأل م أأل علِ ؼكٛتو

ٍ  اـٮدألل    ا علِ يصغب ..بأللعج  تسق٘ فألٛقرألم العٛمِ, الٮأل ًُ القىّ   ه أع  يصدرل  الد 

ّ  خٮدألل   دى و اشدىّ,  اتبدألع  أدن  اٛ ىآٌ اـٮألل  زًن أكلسو بألٓس طخر خٮألل إملرُ  ىيُ  يدر

ُ  ٗ  دى .. و اديدداٲ و أببردراٲ  طريقدألٲ  يصدع   "دن  س اابنو ـًببن ُ إٍ  هر"دأل  اؿقًقد  الٮريدع  ٗ اشألويد

ُ    ىآًٌ أن أعدالًُ اٛكفرو اٛعبِ العرل العلمأل"ًىدو اللًدالًىد سلرمأل "كسمأل اليت ..  السدعى ي

 ٗ والبكددري٘ والكسددأل  والعمأللددُ الكصددل ٗ أبعددد َ شددمأل ام وملددىد العددرل العلمددأل"ًىدو فددألللًدالًىد

 أىاددُ ركددىل ٗ قددديفألٲ بددد  الدد ٍ السددعى ٍ اللًدالددٌ تسددعمل ٙ الصددمأل ام  دد ه, واؿقددىمو اشىيددُ

 قألربددألٲ "كسددن تقددديب علددِ ألددل ٙو كلددل أددن  ود اشددبغل كمددأل اؿرىأًددُ,  ددر الدولًددُ إنٛمددألم

..  ل٠ر دألل  أعددراٲ  وؼكًٛن تعلًمنو القرطد يرّ ال ٍ اٛأريرٌ بألٕكمىم لرنو اٟر أللو للبٮرين

 البٮدرين  لدًس   دفدن  د  اٛيألم أع كصكت للبٮرين أعألؾبن ٗ عريؽُ فرشألَ اـٮألل   ا اسبخدم

ٍ  إكردر  كببمأل أقأللُ  اكر..  عألم بصرل اٟسٚأٌ اـٮألل إِألو ٍ  السدىر  ثدب  يسدألريألٲ  كدألد  الد 

 علًددن تبجددر  مل أددأل علددِ ػددر م  "مددأل لددألل قًدده السددعى يُ اللًدالًددُ عددن "عًسددُ "ؽددألل لًدالًددألٲ ؼددىل

 . البٮرين  أليُ تٮرفت  "مأل يرّ فمى العربًُ اللًدالًُ

 داعؼ ٚعٛاٌَ تدعػٔ ايػباب: سٍٛ ادتدٍ

بددأللبٮبًع علددِ اؿأل ثددُ اٛخددرَ  عىاأددل تدعصددن الصددبألل  بعدد  اؿرمددٌ ؼلًددل قسددٌ. قددألول  

ُ شقًقن ال ٍ تدىٍ تعدىير فًددي   لألتل ابن عمن و لسعد واكدر  . قسدٌ ٗ  د ا العدد  أدأل       .ى اؾرّد

ٚٲ كألد ولده د  سعد والد كٚم "عنا أن ُ  فدراغ = العمدل   عن عألط ُ  وقأللد  بسدًٮُ... هلدس   البعدأل ي

 تكسدرام  لدن =  كدفراٲ  ىدرن  وٙ ألْ ظددل  لدن  لدًس  .. سدعد .فررٍ تأثر لن عألأل طخر=  اٟ"ذ"ت علِ

ُ  لديدن  يرىد د  ّرن, إعلىأُ "قغ بسبب عدَ ُ  و  "كسدًُ  أصدرل  ا"ع الدن  عدن  لدب  ورَدأل . ا نًد

ِ  اطٚعدن  عدم النألس ُ  ورّٗ  فردألر  علد ٌ  بدأللكرر  إلنألعدن  سدمل  فردألد  كبلكد  ;3 ..العمدر  .الداعصد

 أرقلُ ٗ الكر و _إبأخرَ إرا قُ_ إرا قُ أرقلُ ؼمن النمى "كس علب عسب ي ال أأل  "ن ٍ  سنُ

 ثألٓر, إسبقبل يصغلن, إ ان تقلب, للع, أسبقرَ  ر شخعًبن د  أنمأل ظكألم بعدَ يبعمل إرا قُ

٘  ّرنو كبرَ انسًُ ببغرام اؾسب ّر, والبسلٮًُ الببعًُ يرره, يسبقن ال ٍ اؾًل علِ  ربد
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 ىبلدع  وبعؽدمب  بمدأل  ويكبخر بنكسن يصعر د  وب السن   ا ٗ .. الصألل .العٌ بألؿىر بأللذ ًب ال 

ٙ  ؽبلدمل . بٮدل   "دن  لًصعر فق٘ لععألٲ ٌ   ِدأل  للبدعصدن  أعدرض  أرا دع  كدل  لدًس  لد ل  , إدرا ق

 اللمرا قُ  ِألٙ ثٚثُ وؼع وّرن

 . طبًعًُ و"كسًُ واابمألعًُ البعأل يُ ٚروين ٚل وٗ أسبقرَ  سرَ ٗ  أل ُٓ أرا قُ أرقلُ -3

 اٛ"صددٮُ وٖألرسددُ للقددراَْ وًّددل واٙ"ٮددىاْ بددألٙ"ع ال إرا ددع فًمددأل يبعددمل أرا قددُ أرقلددُ -4

 . اٙابمألعًُ النٛب البأأل وينبقد أن يرفر وأصرٚتن, بنكسن وأصغىل الكر يُ

 .السلٮُ  شرألل وكل واجملبمع وإدرسُ اٛسرَ ؼد أبمر َ أرا قُ أرقلُ -5

 ويسىم يبألع و مألٲ  نأل  د  الدعصنُ مى الصبألل الراين الصمرا"ٌ غعىػ اللىاْ  . سعد ويرّ

 و دب   دى  الدى ب   د ا  للنٛدألم, و لٚسدبقرار و للمجبمعدألم  أندأل    فردر  كدل و  اعدض  لبدل  أدن  ويرون

  قكأل  بأل"مب اٛ رار  ْ٘ٙ واـألػ .. ىألطب العألم إسبىّ علِ قب٘ والع  أألم والصجألعُ البٮىلُ

 إسددلمٌ علددِ تمددًمن العألًٕددُ القددىّو د  فألشددلُ العربًددُ اؿرىأددألمو د  الصددجعألد إسددلمٌ العددرل

ٜ  قمد ظحألبُ  قكأل  يأل  "ببإٙ  شأل أنو عألا َو عمًلُ اؿرىأألمو د  ؼبقر بو العرلو  فًسدبًق

ُ  الصدجألعُ و البٮىلُ و ب ُ  ٗ رَدأل  ال آكد ِ  ؿٛد ٌ  األ"دب  اٟ"ذ"دت ..  د ا   علد  إبٮرفدىد  اسدبغلن  "كسد

ّ  أعدألح  _يعلمدىا  مل قًده  أدن  اٛ لدب  وٗ علمدىا,  قًده  أدن _ ىددأىد  الد ين  ُ  القدى  إمًمنددُ الدولًد

ِ  يىاامى"مأل  "مب يبى مىدو يدعىد اليت إبرأللبُ ّ و بعؽدألٲ  بعؽدمب  يقبدل  أبخلكدىد  إسدلمىد  لًبقد  لدى

ُ  ٙو إعألظدر  العألمل  ألأض علِ يبقىدو الداخل أن السل   ا بمأل يكب  أكببُ  ؽبدل  عدألمل  ٗ شدب  لًمد

ٙٲ القىّ أىا ين فًن ٌ  العدرل  أىلدع  "علدب و ر ًبدألٲ  اخبٚ ِ  لًسدىا و السدلب  ؼدت  وإسدلم  سدكلن ..   ٗ قبد

ُ  وعلًن فإد اسبغٚل ُ  الصدبألل  طأللد ُ   وسدىد  هعلدمب  َدأل  اشألٓلد يبقدِ   السًألسدًُ و بألٛ مًدُ اٙابمألعًد

 اداٲ.  أراٲ أممألٲ

ِ و البٮأللُ,و الكقر لؽأليأل الصمرا"ٌ  "ن يعبقد  د وٗ أداخلُ ٙققُ  وؼ  اللىاْ  . سعد  وادن  علد

ٌ  النٛدألم  ؼدد  البٮدرين و العندمل  أنٛمدألم  أدن  تسدبخدم  البنمدىٍ,  والكصدل  الكسدأل   اـعىػ  السًألسد

 إمدب  واٙتبألع. وأدن  إريدين ػنًدو اٛ"ٛمُ ؼد والبجًًض للبمًً و اؿرىأألم فصل علِ وكدلًل

  يؽددأل وسددب القؽددأليأل  دد ه أعألؾددُ ٗ والعدددم _"سددبًألٲ ولددى_ النجددأل   د "دددر   د إقألبددل ٗ  يؽددألٲ

ُ  اٙقبقأل"دألم  أن للبخكًمل سًألسًألٲ ػًره ّرنو للحرىأألم  كنجدأل   عندن  اؿدديه  يدبب و اجملبمعًد

ُ  القؽأليأل عن السٮحٌ اؿديهو وأن ثب فإد الرب٘ .سًألسٌ  العندمل و ل٠ر دألل  كأسدبألل  اٙلبعدأل ي

 تأخدد   د هددب اٙلبعددأل يُ أىفقددألٲ ... القؽددأليأل  يرددىد ٙ لددد اؾأل"ددب  دد ا إ را   ددر أددن البٮددرينو

ٌ  قدىل  السٮحٌ اؾدل عن بعًداٲ ل اتمأل قبِ أبقدأألٲ أرأل"ألٲ ُ  إصدرلب ُ و اٙلبعدأل ي  .. كدل . اٛأنًد

 مل "بكع.  و اتكقنأل سىاْ أذابٮُ الىطنًُ القؽأليأل
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ٜ  كمدأل  رَأل _ وعلع  . خأللد الر يعألد علِ أأل طرقن اللىاْ  . سعد بقىلنا ٙقٛت ٍ  ٙقد   د _ در

ُ  ٗ اٛطدراين  أنألطع ٗ إبٮرفُ واؾمألعألم لداعض إنبمٌ ُ  وإندألطع  إملرد  علدًمب  ينٮبدع  الريكًد

 الربرَ إدد ٗ اٛسبألل ؽبلمل بًنمأل اؾمألعألم ش ه لٚ"بمألْ  سألسٌ كدافع والبٮأللُ الكقر سبب

 البعددأل ٍ وؼددع أددن ٙ تعددأل"ٌ أعروفددُ  سددر أددن وبعؽددمب الىسددٮِ الٮبقددُ أددن يكدددود  ددْ٘ٙ فمعٛددب

ُ  واشجدر  والريدمل  اٛطراين ٕنألطع ا"ببمىا... سٌْ ُ  إندألطع   د ..  رّ.البدويد ّ  الريكًد  بد٘ر  واشجدر  والقدر

 .إدد بعرس والبجًًض واٙخبكألْ البىاظل أرو"ُ فمنأل .. اـٚيأل ترىين عملًُ ٗ  سألسًُ

 داعؼ: يفهس املكاد٠ ايتعًِٝ ٚاألْػط١ ٚشاز٠

  اعددض لكرددر إؽددأل َ لٜ"صددٮُ البعلددًب و ارَ تكعًددل ّرددن كًددملا   ددًض بددن خأللددد.   تسددألْل

ا اشددلع بقىلدن   عبددالرٓن .   الذبىيُ؟ و ادألل  رسأللبمأل و  خٮألبمأل و  الذبىيُ أمألأمأل ٗ النٛر وإعأل َ

ُ  البٮدرين  تسدبمدين  واؼدحُ  إسدذاتًجًُ  شدأل  يردىد  د  هدب  الدى ارَ  د   عبقدد    اعددض ولدًس  برألألد

شألألُ,  خٮُ ترن مل الداعصٌ وإٙ اـكٌ إنم  تعألجل د  هب الصألألُ اٟسذاتًجًُ فألـٮُ فق٘

 الٚظكًُ. اٛ"صٮُ ؼب٘ عد البعلًب و ارَ ٗ أأل "ىعألٲ قألظرتن بد م اـكٌ إنم  العمىم وعلِ

ِ  بألٟشددددراين عملدددن  وبددددوره اكدددر  "ددددن عردددب    ٘  علددد فإ"دددن يددددرّ  د   سدددألبقألٲ  بددددأللى ارَ البخٮدددً

ٌ  إنم  وبألٕقألبل, أىاى َ واـٮ٘ اٟسذاتًجًألم ٍ  اـكد ٌ  اؾمدأل  ٍ  والداعصد ّ  الد   خدألرن  أدن  يغد 

ُ  أدن  فمدٌ تعدد بأللكعدل اد ْاٲ     الٚظدكًُ   يؽألٲ.  أأل اٛ"صٮُ الى ارَ أىاى   سىار  تؽدمن  ولدد , إعألؾد

ُ  سدنىام  مثدألد  لبدل  إعلدن  العدألم  البعلدًب  لبٮدىير  عبداهلل إل  أصروع  الرابدع  اردىر  خدٚل  أدن  إعألؾد

الدىطن, لردن    وينكع ينكعمب فًمأل الصبألل تىاًن لؽمألد   الٚظكًُ اٛ"صٮُ وتٮىير  عبو  للمصروع

 اٛ"صددٮُ. .. ٕ اولددُ إدددارس ٗ لألعدألم  إهددأل  ٗ البدددْ و  الذكًدد  ومت اردىر   دد ا يكعددل مل لٜسدمل 

٘  أعلدب  إعددا   ٗ يسدمب    العأللٌ والبعلًب العألم البعلًبو  الى ارتٌ  أ  يرىد د "أأل   وأدبمرن  ككد

 الى ارتٌ.  أ  أن اشدين ؼقع ال  ولى مت إلأل , اـكٌ إنم  اخبكألْ لنؽمن أ٘ جل و ر

 ؼبدألن  البنكًد   سًألسدألم  لرن ..و سألسٌ  أمب البعلًب و ارَ البأل عٌ علِ  د  ور علًألْ.   و كدم

إ روع علدِ   ًٓد.   والىطنًُ.  وعلع الكررٍ اٛأن أكمىم بٌ واؼ  فٚ ي ال  نأل  خل٘...لدراسُ

ٌ  أدأل  تصدبت  الىطنًُ بأدال   ْ  بد ُ  اٙ"بمدأل ُ  للعألٓلد ُ  والقبًلد ُ  رَدأل !  وإنٮقد ُ  ثقألفد  تىادن   الدت  أدأل  البأل يد

ْ  أىؼدىع  ٗ  قًأل"دألٲ  اشددلع  د اٟشدرأللًُ   عبددالرٓن . ويدرّ     !الىطنًُ بىظلُ ُ و اٙ"بمدأل  و دى  اشىيد

 اٛسرَ. القبًلُ الىطن اٛأُ أنمأل والعغرّ الردّ اشىيألم بٌ ظراع "بألن

 "كدس  "عًدد  أدرَ  وكدل  كدفر   اعدض  وفردر   اعض عن الرٚما الر يعألد خأللد.   وأن امبن لألل

 ٕدددألاا و دددٌ اٛظدددلًُ إصدددرلُ لدددبإٍ  الىلدددىن أدددن  ود  طروقبدددن خلدددمل يدددبمذس والردددل اٛفردددألر

ُ  ٛد  بنألٗ"أل؟ يسبدعصدىد  يسبدعض ُ  البًٔد ُ  خعدبُ  برأبمدأل  اٙابمألعًد ِ  والبصدد   البٮدرين  ٕمألرسد  قبد

 ابعألألٌ إصرلُ  سبألل تلخًغ ّرن.. الدينًُ  ر إسبىيألم علِ

 .اؾألأد الكقن -
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 .اٙابمألعًُ اٙقبقأل"ألم أن تنكس اليت السًألسًُ اٟظٚقألم  ًألل -

 يقبندع  د   سدألبًع   ؽدىد  وٗ لصدألل  ّردن  كًدمل   فردر  و "دأل  فذَ أن ا السلىلٌ أسكر.   ولألل

 يرددىد لددد سدد٘ال ا ددين ٗ ويدددور. اٛلددألرل لبددل ثددب القبددل علددِ اؾددر َإٍ  يبٮددىر ثددب  اعددض بكرددر

ُ  السدًٮرَ  البىاظدل  وسدألٓل  أدن   دره  و  تدىيذ  خدٚل  أن ّرن و ىا  ل سألااألٲ ِ  البألأد  الصدخغ  علد

ٚٲ؟ كأللسحر   وام خٚل أن يرىد  ل إقألبل؟ اٝخدر؟   الصخغ أأل يريده لبنكً  تىاًمن وأن ث١ب أف

 واابمألعًددُ سًألسددًُ إقبألطددألم يعًصددىد بقىلددنا  ددْ٘ٙأسددكر   . ارًددأل علددِ تسددألٗل  أسددألعد.   وعلددع

ّ  كلدن   د ا  يرىد د  بأللؽرورَ ..إخ ولًس والبعأل يُ ُ  62 لبدل  "عدًض  كندأل  ْدًعمب...من  لدد  سدن

الؽدىوٌ أدع الدد     عبدداهلل .   أىادى اٲ.  واخبلددمل  السدلى    د ا  يرددن ومل أنغلقدألٲ  بدل  أبصدد اٲ  فردراٲ 

ُ  62 لبددلا بقىلدن   ا"كبددأل  وٙ اابمددألعٌ تىاظدل  وٙ "ددت  ندأل   يرددن مل ولبمدأل امًمددألد ..  عندن  تىلددد سدن

  أددألدا القر"ددٌ إسددألُ بقىشددأل  فألطمددُ.   وـعددت !ٙ  ورَددأل الدد  لعصددنأل وادددم لددى رَددأل .. إعٚأددٌ

ٌ  أدأل  بألخبعدألر  وقًألَ ..  د ا  فر  كرُّ .. ثقألفُ البعأل ٍ .. قًألَ الدعصدنُ.   شدرور  الصدبألل أدن   ومد

ُ   أدن  إبقدم إسبىّ ,السلًمُ إعبدلُ  ا والذبًُالصبًرٌ إٍ ال اؾأل ٍ. و ؼألفت    البعلدًب العنأليد

اٙلبعدأل ٍ,   اٛأدألد  ,واٙخدذاع  اٙببرألر علِ البحكً  الٚٓع, وسألٓل اٙابمألعٌ الؽمألد ,بأللعحُ

 ٗ اسبفنألْ, اؿريُ بٚ اؾمًع وإسألواَ, تٮبًع القأل"ىد علِ اٟ"سألد, العدل وكراأُ ققىم اقذام

ِ  ي٢بكع  خٚلًُ والبن ه, لًب البنقل ِ  بألؿدد  اٙلبد ام  علد ُ  ترفًدن   أدألكن  ,أنمدأل وأدأل فدىم    اٛ "د  أبنىعد

 وٙٓقُ . وكألفًُ

  اذتًٍٛ: آخس األَين ادتاْب

ُ ..  اؿلىل طخر يرىد د  ي٢كذض اٛأين كدسن  د اؾأل"ب بن يرّ  . عبداهلل  اٛول عألأل إعألؾد

الكررٍ. و شألر  . عبدداهلل ٗ  د ا العدد  إٍ أقدألل لدن أنصدىر بعدحًكُ اؿًدألَ بعندىادا           اؾأل"ب  ى

 ندأل   يبؽد   د  أن أرالبُ إصمد ٗ إملرُ  , واألْ فًنااٟر ألل ٗ إملرُ .. البصخًغ واؿلىل

لألقددألم للم٘سسددُ اٛأنًددُ, أبمفلددُ ٗ امددى  و ارَ الداخلًددُ ٕرألفحددُ اٟر ددألل وؼددعمل أ٘سسددألم     

ع اٛخددرّ, كددل اؾمددى  ٗ قدددو  فرددرَ البحددألور أددع اٟر ددألبًٌ  و تىعًددُ إبعددألطكٌ, و ددٌ  اجملبمدد

 امى  لدد تعدألجل بعد  اؿدألٙم الكر يدُ, ولرنمدأل ٙ تنكد  إٍ العمدع؛ ٙابفدألث اٟر دألل أدن اد وره.            

ن هب علًنأل البعرين علِ بًُٔ   ا اٟر ألبٌ والٛدروين والعىاأدل الديت تغ يدن وػعدل أندن إر ألبًدألٲ, وأد        

إدددىاطن البسدددً٘ أبعألطكدددألٲ. علًندددأل البعدددرين علدددِ إنألخدددألم الكرريدددُ واـٮدددألل الفقدددألٗ والٛدددروين    

أدع كدل    اٙابمألعًُ اليت تغ ٍ اٟر ألل وتعًد إ"بألان وتعٮًن ال  الديع ٗ للدىل الصدبألل وعقدىشب.   

لعدد ؟  قدث إر ألبٌ  و لب  علِ خلًُ إر ألبًُ لد إألل والراألل والسٚ , كًدمل وظدلىا إٍ  د ا ا   

وأن  ين  تِ   ا إألل؟ وكًمل األْم   ه اٛسدلحُ؟ ٗ كدل أدرَ مسدب  "ندأل وظدلنأل إٍ "مأليدُ  د ا         

النكع إٛلب لد  "كسنأل ٗ أىاامُ اديددَ, إدألل يبددفع والسدٚ  أبدأل  واٟر دألبًىد يب ايددود عدد اٲ         

ٚ ,  د ا أدن   وعدَ, و خٮر أدأل ٗ اٟر دألل  دب إبعدألطكىد, أدن ومدل  د ا الكردر وٙ ومدل السد          
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هدب  د   يبعألود وّرر وّىل ويغ  الٮرين, ولدد تندألوشب خٮدألل إلد  سدلمألد قدىل تكجدر القددي .        

"عرين أأل اؾألابًُ إىاى َ ٗ اٟر ألل؟ وأأل اؾألابًُ اليت ػعدل اؿًدألَ تدرخغ لددّ اٟ"سدألد ويدذ        

لصدألل أدن شدخغ ودب     والدين و  لن وفبمعن ووطنن وي٢قد٧م علِ تكجر "كسدن؟ كًدمل يبحدى٩ل  د ا ا    

ظددألق١ب  اؿًدألَ ويريدد البمًد  والنجددأل  وؼقًدع الد ام إٍ كددألره للحًدألَ عنًدمل وأقبددل علدِ اٙ"بحدألر.         

اؾمد١ اٛأين بع  اؿمٚم إبىاؼدعُ ٗ خٮألبمدأل الكردرٍ والعدألطكٌ واٟ"صدألٌٓ, خٮدألل ؼدعًمل        

لبدايدُ, لرنددن  وأردرر عدد وسدألٓل اٟعدٚم الرزًدُ, ولدد يرددىد شد ا اـٮدألل الكردرٍ  ثدر ٗ ا          

اؿدل اٛأدين    ؼىل أع الىلت إٍ ظًغ خٮألبًُ إ"صدألًُٓ سدٮحًُ األأددَ ٙ تد٘ثر ٗ إبلقدٌ وٙ تقنعدن.      

ٰٛسدر فقددم  قدد  فرا  دأل إأدأل بأللسدجن  و                 وقدده لدد ي٢صدعل فبندُ, فمدع اٛيدألم سدنجد  د كدفراٲ أدن ا

ض  د يردىد طخدر اؿلدىل,    بأللقبل, و  ا لد يفر ر  فعل سلي عنًمل ؼد الدولُ. اؿدل اٛأدين يكدذ   

ولردٌ   بأللكرر والعىم والقلدب وبألؿجدُ وإنٮدع والعقدل.     ي٢ىاانفم ا الكرر اٟر ألبٌ هب  د تبب 

"عل إٍ قلىل هب  د لًب عن  د ه اٛسدٔلُا أدألاا قددث؟ وكًدمل قددث؟ وأدأل الد ٍ قددث؟ و دل           

ٚٲ؟ وبقراَْ    بًألم اٟر دألل,  كألد بألٟأرألد ػنب أأل قدث؟ وكًمل ّرن ػنب أأل قدث أسبقب

يبدو الًألٲ بدأد الددين كدألد الددافع اؿقًقدٌ للكدر ؛ ل٠لددام وبد ل الغدأللٌ والنكدًس والبؽدحًُ بردل             

شٌْ, وٙ ش  بأد ال  مت بعد ؼىيل النعىػ الصرعًُ وعسكمأل إٍ "عىػ, تددعب العندمل وتددعى    

وظل اٟر دألبٌ شد ه إرقلدُ     إٍ لبل أسلمٌ  بريألْ يصمدود بأد ٙ إلن إٙ اهلل و د قمداٲ رسىل اهلل.

"بًجُ ارعألم أرك َ وأرفكُ ـٮألل  عىٍ أبصد  أب أدت اأبدد عقدى اٲ, خٮدألل إلعدألٌٓ ومدل       

تكسراٲ ؼًقألٲ للدىْٙ والدداْ,  د ه اؾرعدألم النألريدُ إركد َ الديت يبلقأل دأل الصدألل يىأًدألٲ ٙبدد أدن  د             

 د ا اٟر دألبٌ الد ٍ يكجدر "كسدن ٙ       تذاكب و د يرىد شأل  ثر علِ اجملبمع ٗ  أألد وأرألد أعًنٌ.

يىلد ٗ يىم ولًلُ, بل ّر بكذَ تنصُٔ وشحن أسبمر وأرك  ينقلن, أن قألل عأل يُ إٍ  خرّ تكؽ٭ل 

  اـٚػ أن اؿًألَ.

ل٠عددٚم  ور ٗ تصددرًل لنألعددألم النددألس و فرددألر ب, ولرددن قبددِ ؽألطددب فٔددُ أعًنددُ هددب ٗ   

رافًبمددأل. ػددب أعرفددُ أددن يقددىم بمدد ه العملًددألم؟ وكددب البدايددُ  د تعددرين خعددألٓغ  دد ه الكٔددُ و ّى 

 عمددألر ب؟ وكًددمل  ددٌ  وؼددألعمب اٙابمألعًددُ واٙلبعددأل يُ؟ هددب  د "بعددرين علددِ خعددألٓغ  دد ا        

بألٕٚقُٛ ولراَْ بًأل"ألم و ارَ الداخلًُ تدبٌ  د   اؾممىر قبِ "عل إلًن أفل أأل وظل إلًن اٟر ألبًىد.

, أدأل  د٣لىسألٓل الديت ٰ درٵر أدن خٚشدأل بمدْ٘ٙ الصدبألل, إا١      وسألٓل البىاظل اٙابمألعٌ كأل"ت  قد   ب ا

اؿل؟ أأل إنألبر والىسألٓل اليت يسبخدأمأل   ا الصألل للحعىل علِ إعلىأألم واٛفرألر؟ أأل الىسألٓل 

وسددألٓل البىاظددل اٙابمددألعٌ  ظددبحت سددألقُ قددرَ      الدديت يسددبخدأمأل قبددِ "عددل إلًددن عددن طريقمددأل؟     

وتسددىيقمأل علددِ الصددبألل, بددل وطريقددُ للبىاظددل والبنسددًع أعمددب,  ل٠ر ددألبًٌ؛ للبعددبر عددن  فرددألر ب 

# يىتًدىل $والعدد  يد  ا  يىأًدألٲ, ٗ    # تدىيذ $ لمل قسدألل ٕ٘يددٍ تنٛدًب  اعدض ٗ      68 نأل   كفر أن 
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 ;422عدألم  # تدىيذ $, عدد  البغريددام بصدرل عدألم ٗ     # اعدض $ ألًىد أقٮدع لدد   3.9 نأل   كفر أن 

ألًددىد تغريدددَ يىأًددألٲ,  ٍ    722وظددلت إٍ  كفددر أددن    4236وظددلت إٍ ألًددى"ٌ تغريدددَ, وٗ عددألم   

 لددألٓع, كًددمل ّرددن فلددذَ وأرالبددُ  دد ا العددد  إمددىل وكددب  8َعدددل ألًددى"ٌ تغريدددَ ٗ  لددل أددن 

سددذاتًجًُ وطنًددُ ٕرألفحددُ اٟر ددألل   إاؿددل يرمددن ٗ عمددل   ؼبددألن إٍ أفددل  دد ه إممددُ؟   ألٲشخعدد

ٗ الىلدت الدرا ن وكحدل سدريع هدب عمدل        والبٮرين تصألر  فًمأل كل أ٘سسدألم اجملبمدع, ولردن   

 إلنألعًددُٓلددُ طىيلددُ علددِ كددل وسددألٓل البىاظددل اٙابمددألعٌ قبددِ تعددل إٍ كددل شددألل لبدده رسددألٓل  

عمًقُ اربىّ لعرَ الىلت. اؿل يرمدن ٗ أ آدُ  ظدحألل الكردر الٛٚأدٌ اٟر دألبٌ ٗ  د ه        

كردر, هدب  د يردىد لندأل  ور     إنعألم, وإهأل  قبىّ عمًع وأقنع وبسً٘, رسألٓل تم  العقدل وال 

 اسببأللٌ وولألٌٓ.

ُ  كدسدُ تلد    بدن  عبدداهلل   . إٍ أأل األْ َقدألل   . م. "عر العحألينو ؼألين   الددواعض   ّى رافًد

ٌ   در  ٌ  همدع  الدد ٍ إصدذ   القألسددب وإهدأل   العدىرَ  لبربمددل إسدلم ٌ  الصددبألل بد  واـددألراٌ ارلد

 اٟر ألل. رايُ ؼت لٚ"ؽمألم

ُ  خأللددد واتكدع  .   اٛأددين اؾدد ْ تصددمل د  هددب اٟر دألل  أرألفحددُ اؿددألرثٌ أددع القدىل بددأد أنٛىأدد

ُ  وارألكمدألم  والبحقًقدألم  البحريدألم  أدن   طرافدن  برألفُ و يؽدألٲ   بألٟعددام  اٛقردألم  وتنكًد   واٟ ا"د

ْ   واٙسدبقرار  وإ ايدأل  اٛاىر وترفع اٛانبًُ العمأللُ أن تقلغ اليت السىم إظٚقألم  الدىًٚكٌ. إد بقدأل

ُ  يصرل ٙ اؿلىل لمُ علِ اٛأين اؿل ُ  يممدض  بدل  الدبع   بعؽدمأل  أدن  تسدبكًد  ُأبىا "د  أنٛىأد  بقًد

 ٗ اٟ اريددُ العلددىم راددألل بددن يقددىل الدد ٍ إنٮددع لددىَ أددن ي يدددود الدد ين اٙابمددألع علمددألْ وطراْ اؾمددى 

 والعمأللًُ. اٙلبعأل يُ اٟظٚقألم

 الكرريُ واكبصألين بىا ر البدعصنا النكسًُ اٙخببألرام

 قًددألتمب ٗ _ ٍ بعؽددألٲ ٖددن يببنددىد الكرددر الداعصددٌ_ "مددب   د العجًددب  . فددألي َ اؿربددٌ ؼددألفت 

ِ  والبعدرين  َنأللصدبمب إٙ  ًِ  ب  د ٙ "سبٮًع عنأل ٙ ىبلكىد  أفأللنأل ُ        فردر ب  علد  الىؼدع  .. ققًقد

ُ  "كسدًُ  اخببدألرام  سىْاٲ. وعلًن فقد الذقت فدرض  وي  ا  اداٲ ظعب  واؾألأعدألم  إددارس  ٗ فرريد

 لعدٚن  طلًُ وؼع أع اسبكحأللن لبل الصبألل ٗ إبٮرين الكرر بىا ر ٙكبصألين فعلٌ  ورٍ بصرل

 البخععدألم  كدل  أدن  خددام  يؽب ب ل  أعين خألػ امأل  إ"صألْ أرقلُ ويبب كل ٗ اٛفرألر   ه

 إعنًُ. واؾمألم

ٌ  اٙػأل دألم,  لًدألس  اؿرمٌ  "ن ّرن علٌ. و وؼ     ّردن  ٙ ولردن  عألأدُ,   ٙٙم لبعٮد

. لًألسن "ريد ال ٍ بألٕبغر عٚلُ اام  خرّ وبًأل"ألم أ٘شرام بىاى إٙ  أعٌ لصخغ علًمأل لرار بنألْ

 إقًددألس يندد ع د  اٙابمألعًددُ ويعددين  إر ىبًددُ Social desirabilityازددن  القًددألس ٗ ؼًدد   نددأل 

 اػأل ألتدن  عن يعد أأل ولًس, اابمألعًألٲ وأقبىلُ أر ىبُ إاألبألم ٟعٮألْ  اٙػأل ألم أقأليًس وخألظُو



  1

   
142 

ُ   در  إقدأليًس   د ه  أفدل  هعدل  أدأل    ا. بأللكعل  أقًدألس  كدفرَ.. وبأللكعدل    قًدألد  ٗ ظدأل لُ  و در  ثألببد

 علًن. يعبمد  لًع وٙ  ر الر ل كصمل

ُ  والبحدىث  النكسًُ   مًُ القًألسألمعلِ  اتكع فدعع فقأللتا طلحن    أأل ُ  لردن  اٙابمألعًد  ققًقد

ٚٲ تسددبكًد د  و راددى تكرعألتددن ولددن علددب  ددى واؾرّددُ اٟر ددألل سًسددًىلىاًأل  السًسددًىلىاًٌ أددن فعدد

ُ  البحدىث  أىؼدىع  ..  يؽدألٲ _إغًدب  و  إكقدى   ولددور ب  شدب  اقذاأٌ أع_ السعى يٌ  ولًألسدألم  الرمًد

ٌ  لدن  "ٛرٍ وامُ أن وخٚفن اٙػأل ألم ٍ  تعٮد ُ  ظدىرَ  سدى ُ  لبحدىث  مبدألن  لردن  عألأد ُ  كًكًد  عأللًد

ُ  البحدىث  أراكد   ٗ يقدم أأل أسبىّ "كس علِ اؾى َ ُ  تد٘رلين  أدأل  كدفراٲ  .. الغربًد    لردن و  كلمد

 الدآرَ.    ه ٗ "دور  وأألٲ و"ٛل وإأأىل الىالع بٌ الكألظل ترىد  أللبألٲ ٛ"مأل

 

 
 

لؽدأليأل أبعدلُ قدىل     ثألر طر  أىؼىع قىل إيراد  ل  ٌ  ولُ شًعًُ  م فألرسًُ؟ "قألشأل طدىيٚ ٗ  

الدين والدولُ, وعٚلبمأل بألٙسببدا , فقدألل اٛسدبألا خأللدد اؿدألرثٌا لقدد كد بىا علدِ الندألس, لدأللىا          

قعٌ اٝخدرين أدن شدركألْ الدىطن, و عبقدد  "دن ٙ يىادد        ْمىريُ إسٚأًُ و "بجىا "ٛألأأل عنعريأل ي٢

وُفًلًدُ فقد٘ َدأل ؼمدل أدن        ولُ  ينًُ  خرّ ٗ العألمل  ر إيراد, والكألتًرألد لرنمأل  ولدُ ر بدألد  

رأ يُ, و اعض إنألفس الىقًد وؼألقرأل . وعلع اٛسبألا أعألا العبىما إيراد ٙ يمممأل الصًعُ العرل, 

وترّ فًمب   اَ لبنكً  قسرَ إألؼٌ, وكٮٮألتمب ٗ إنٮقُ العربًُ. لًؽدًمل  . اؿدألرثٌا اٛكدرا     

 ٮدألْ ٙسدببدا  القلدُ, ومل يسدلب أدنمب  يؽدأل        يؽأل  خد وا "عدًبمب أدن اٙؼدٮمأل , فأللدولدُ الدينًدُ       

الصًعُ أن فرس وعرل و ر ب أن أىاطين إيراد, والصعب اٟيرا"ٌ سًقى  ا"بكألؼبن قبمدأل للدبخلغ   

أددن  دد ه العددًغُ الدديت بددأل م و بددأل م, كمددأل  د٦ القلددُ إسددببدَ ٗ إسددرآًل الدديت تدددعٌ الدّقراطًددُ   

ولأللا "الداىا يُ اؿديفدُ أبىقصدُ و أىيدُ واام  "ًدألل     ؼألول البٚعب للبحىل مى  ولُ  ينًُ  يؽأل. 

 ٙ لبل للبصريُ بمأل.  لبىا وقىط ؼأللمل الرنًسُ أع اٛرسبقراطًُ".

 . عبداهلل اؿمى  يرّ  "ن ٙ ّردن ٕدن فردر ٗ ظدنألعُ  د ه اٝلدُ  د يردىد ٖدن شدغل ا ندن           

 قىثٌ  و ظكىٍ  و ظمًى"ٌ  و لألعدٍ  و  اعصٌ  و أن  ى ٗ قرممب.

وعلقددت  . فألطمددُ الصددريمل علددِ أددأل ا ددب إلًددن  . اؿددألرثٌ, بددأد اٟسددٚم قددألرل الداىا يددُ بصددبِ  

 "ىاعمددأل وعلددِ كبلددمل الععددىر البصددريُ, وقددرػ علددِ ؼقًددع العدددل بددٌ ًْددع اٛطًددألين البعددأل يأل  

واابمألعًدددأل, سدددىاْ بدددألؿرػ علدددِ العددددل ٗ تى يدددع وسدددألٓل اٟ"بدددألن,  و سدددىاْ كدددألد عدددد ال كدددألَ    

ىفر البرألفل اٙابمألعٌ للكقدر والغندِ إعسدر. أؽدًكُ بدأد العقًددَ اٟسدٚأًُ تعٮدٌ         والعدلألم لب

ٚٲ وأبىا "ددألٲ للحًددألَ الددد"ًأل واٝخددرَ, وتددىفر لددن إرشددأل ام وتىاًمددألم كلًددُ ؼددد     إسددلب تعددىراٲ كددألأ
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اـٮىٙ العألأُ لص٘ود اؿًألَ إخبلكُ, وؼدد  لدن السدلى  اٛخٚلدٌ الد ٍ ينبغدٌ لدن  د يسدلرن ٗ         

 اجملألٙم واؿألٙم إخبلكُ.

  ا  عأل اٛسبألا عبداهلل الؽدىوٌ ٛد يٮدر  البسدألٗل اٝتدٌا  دل ّردن القدىل  د اؿرىأدألم         

؟ لًقدىل  _إد ادأل  البعدبر    –أل أنمأل بأ"ن وسًلُ لد وترلًغ  الصعىل  ظبحت تع ين علِ وتر الدين إّأل"٤

 .  . عبدالرٓن العنأل  بأد اٛ م  ى واسبمرم  واٛلرل لدوؽدير .  أأل  .  يدأل  الددريس فأكدد علدِ     

تعلًددع  . الصددريمل, وكبددب يقددىلا ٚددل اٟ"سددألد لقددرود طىيلددُ يبحدده عددن العددًغُ اٛأفددل للعٚلددُ بددٌ  

الٚ أددُ للعددًض   اجملبمددع وإددألل, ومت ػريددب كددفر أددن العددًغ الدينًددُ والىؼددعًُ لىؼددع الذتًبددألم      

الرشًد. وأن اٟاحألين القىل بأد العًغ الىؼعًُ كلمأل كأل"دت خأللًدُ أدن اؿدس اٟ"سدأل"ٌ وإسدعِ       

اٛخٚلددٌ, أفلمدددأل  "ددن أدددن إبأللغدددُ القددىل بدددأد العدددًغ الدينًددُ كأل"دددت  دددٌ اؿلددىل السدددحريُ شددد ه      

بدأد اٟسدٚم الد ٍ    إصرٚم, لًس   ا لعىراٲ ٗ الدين ولرنن لعىر ٗ فممنأل للددين, وإٙ لقلندأل   

 اهللا أؽًكألٲ. الربأل و كل اـمر شرل و ر ا ال "أل علِ القؽألْ عن 3622قرم ال "أل لد عج  أن  

ُ  إٍ البصدر  لًحدىل  الرسدل  يرسدل  مل و دى  البصدريُ  خأللع وال ع  ُ  أدىا ين  اخبلدت  وإٙ أٚٓرد  إصدًٔ

البصدريُ وؽكدمل فقد٘ أدن  عدراض      , تعألٍ اهلل علىاٲ كبراٲ. واٛ يألد السمألويُ األْم لبمد ل  الربأل"ًُ

البدىقض البصدرٍ, ولدد ًُدد  اٟسدٚم عدن  دره برفددرَ اسبحؽدألر واسدب كألر أرألفدخم وعقىبددألم          

الًىم اٝخر لبعب  وسًلُ للبح ير أن إ راْام اـٮًٔدُ الصدمىا"ًُ. بدنكس إنٮدع, سدبٛل الصدمىا"ًُ       

 قددٌ وطخددر, لددًس لصددٌْ إٙ ٛد إأللًددُ والر زأللًددُ إبىقصددُ   ددٌ الدديت تدددير العددألمل, وإد خبددت بددٌ

اٛلىّ  ى ال ٍ يكرض لأل"ى"ن ال ٍ ي يد أن لىتن و ًمنبن.   ا علِ ظعًد البٮبًع,  أأل علِ ظدعًد  

البنٛر فألٛثريألْ  ب  كفر النألس قديفألٲ عن الكقراْ وإعدأٌ, وإد كدأل"ىا يددركىد  د سدر ثدرآمب     

  ى أن فقر  ْ٘ٙ !

اليت ينعبمأل السًألسدًىد   الكخأل فقأللتا لٮألٕأل كألد الدين   ب  وتداخلت اٛسبألاَ كىثر اٛربض,

 _اؼديددد٤ _ٌ ًبٮبًعبددن أبدددين. وٛد الصددرم  وسددٮ  اٟ"سددألدٙظددٮًأل   كددد عددد  أددن اٛ"عددألر. ٛد  

ا بددأللنبىَ. و ؼددألفت ٗ أبدددينىد, و دد ه   ددب زددألتمب؛ ٛ"مددب اٛلددرل إٍ أمددب٘ الددىقٌ واٛلددرل عمددد٤   

, اٟسٚأًُالعكىٍ قًنمأل "ىّ ع ل بٚ  فألرس عن اسد اٛأُ  إزألعًلأعرض تىؼًحمأل ٕأل لأللبنا "

مل هد  سمل أن الع ين بأوتألر الدين. فبلبس البصًع و  درّ إبددينىد البسدٮألْ َبأللغدألم و رطقدألم      

ه علددِ رلببدن ويدد  ب ل يدألرَ ؼددرآ  اٛٓمددُ   ْيقىأددىد بمدأل, كددأد يعلٴددع قد ا    "كسدمب  مل يردن الصددًعُ 

ٚٲ           أل!  أأل أن ػدٍقألف٤ً فدرض   أعدن أبأللغألتدن تلد  فقدد عمدد ٙسدبخدام العندمل وتمديددام إدىم, وفعد

 البصًع علِ النألس بقىَ السًمل! ولعلنأل "در   د البألري  يعًد "كسن أع إيراد وكععمأل البىسعٌ.

وعلقت  . فألطمُ الصريمل علِ  . اٛربض, بأد اسبخدام الدين ٗ اـٮألل إىان للصعىل بد  أن  

ومن "سمع أقىلُ اسبخدام الددين ٗ   _ ا أن  برو  ٚأل رَ أأل يسمِ اٟسٚم السًألسٌعقى , وؼديد٤
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السًألسُ أن لبل اٛوسألٙ الرزًدُ العربًدُ َخبلدمل ػلًألتمدأل وتعدنًكألتمأل, والد  ٗ أعدرض اشجدىم         

أل اا ظدبغُ إسدٚأًُ. أؽدًكُ بدأد أسدألُ العٚلدُ بدٌ الددين         علِ القىّ اٟسٚأًُ الديت تٮدر  بر"ألفٲد   

سًألسُ تسبحع بع  البحرير, وأن قع  يُ لىّ سًألسُ اسبخدام أدأل تدراه أراعًدُ شدأل ٗ البصدريع      وال

 والرّٗ السًألسًُ واٙلبعأل يُ واٙابمألعًُ.

 أدأل  . خأللددد الر يعددألد فأشددألر إٍ رفد  كددألرل أددألركس للدددين بددعىّ  "ددن  فًددىد الصددعىل, و د    

أل أن برو  الىعٌ الٮبقٌ عندد الدولًبألريدأل.   الٮبقُ اؿألكمُ الر زأللًُ تسبخدأن لب يًمل الىعٌ خىفٲ

و"ىه بدراسُ  ل  أل أرك   سبألر للدراسألم والبحىث واٟعٚم بعنىاد "تدين السدعى يٌ", والديت لدد    

 تكًد ٗ   ا اؾأل"ب.

و كد  . عبدالرٓن اشدلع علِ  د إرسألل رسألٓل تكذض فعل الددين عدن السًألسدُ ٙ يبسدع أدع      

ٚأًُ, فألٟسدٚم  يدن و "ًدأل, إؼدألفُ إٍ  د إنٮدع والعقدل يقدىل بدأد اؾمًدع          السألٓد ٗ البعأللًب اٟس

 وع شب ٖألرسُ السًألسُ ٗ إطألر وكٜ الىقدَ الىطنًُ.

واكر  . ًٓد إ روع  "ن ٗ تألري  الًمن القديب كألد اؿألكب يعرين بألسب وإردرل , وكدألد   

وأددع العىٕددُ وتددداخل إعددألح أددع اٛأددب    همددع بددٌ السددلٮُ الدينًددُ والد"ًىيددُ. و ؼددألينا أددأل  تعددىره   

إعألظددرَ, وأبٮلبددألم تٮبًددع القددأل"ىد الدددولٌ  "ددن أددن العددعىبُ للحددألكب  د همددع أددأل بددٌ السددلٮُ        

السًألسًُ اؿديفُ واٙلب ام الرألأل بأللقًب البصريعًُ. ول ا ر م اٛسدبألاَ فألطمدُ الصدريمل بأ"دن هدب      

ينًدُ ويعرؼدمأل علدِ اؾممدىر بألٟلندألع, وبدٌ أدن        البكريع بصرل واؼ  والٌ بدٌ أدن يٮدر  رٗاه الد   

اؿديفدُ. ولأللدتا مدن ٗ     اٟعٚما بسٮىَ الكؽألًٓألم, ووسألٓل يكرؼمأل بسٮىَ اٛأن وإألل, وأ٘خر٤

الىلت الرا ن كمجبمعألم عربًُ عألاُ إٍ ؼرير الدين أن لبؽُ السًألسُ,  كفر أن قألابنأل إٍ 

 أنع اسبغٚل الدين ٗ السًألسُ.

د أبعل, وقىل ٖألرسُ الدور السًألسٌ  وؼ   . عبداهلل اؿمى  اٛظل  د يلب م كدل  علِ ظعً

ظددألقب أمنددُ عدددو  أمنبددن, و د ترددىد إعددألير إمنًددُ لددٜ اْ واؼددحُ وقددد َ وأراعًددُ للسددلى      

أل, فإد بغِ   ل أمنُ علِ  ر أمنبمب ٚمر الىًٚكٌ, و "ن وينبغٌ  د هرٍ ال  علِ   ل إمن ًْع٤

ٗ الد والبحر. وهرٍ ال  علِ الصرعًٌ بأد ترىد قددو  أمندبمب بًدألد الصدرع للندألسا ويدأل        الكسأل 

غ أأل  " ل إلً  أن رب٦  , وإلحألم الصرعًٌ  "كسدمب ٗ أمندُ السًألسدٌ واٟ ارٍ  بغدٌ     لٴب يمأل الرسىل 

ؽدًقُ. وكد ا   علِ أمنبن, وإتًألد بأللعجألٓب, وؼىير للغأليألم وإقألظدد الرلًدُ إٍ اٛ"دأل وإعدألح ال    

يكعددل السًألسددٌ عندددأأل يبجددألو  َمنبددن اٟ اريددُ ارؽددُ إٍ أددىاطن الصددريعُ, فًرفددر قىلددن الغددَٚ      

والبغألَ, وتغلب أن اديد اٛ"أل وإعألح اؿ بًدُ والكٔىيدُ والٮألٓكًدُ علدِ إعدألح والغأليدألم الرلًدُ.        

فًن   ل أمنُ علدِ  ر دب أدن     و ؼألين  . اؿمى ا اجملبمع إسبقر إ   ر,  ى اجملبمع ال ٍ ٙ يبغٌ

اؿددو  وودرم ػألو  دأل. والد ٍ      تلد    ل إمن اليت يقىم علًمأل اجملبمع اٟ"سأل"ٌ, والد ٍ ؼدد  فًدن    
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أل علددِ أعددأل ر البصددريع كألفددُ, وتقددديب اٛقرددألم ٗ العبددأل ام   أل وأنكبح٤دديرددىد فًددن الصددرعٌ واع٤ًدد 

 وإعألأٚم كمأل  ٌ ٗ  آرَ اٟسٚم الردّ.

لسًألسُ ّردن  د  اارًأل فلكت إٍ  د٦ اٛأريرًٌ ؼربىا  أفلُ ظألؿُ للقىل بأد   أأل  . أسألعد

أل, فردىلن بدألول كدألد اندراٙ, ثدب      ّألرسمأل كل أن ّل  لدرام  بلىأألسًُ ولى مل يرن أبخعع٤د 

 كى"دددولً ا وأفلددن ظددب  رٓددًس  ًٔددُ اٛركددألد, ثددب تسددلب اؿقًبددُ الدبلىأألسددًُ لددى ارَ اـألراًددُ,     

إٍ  "ن إاا ظ   د يبىٍ الدبلىأألسًُ اٛأريرًُ أن يأم أن خلكًُ عسرريُ وٗ  ولُ , أنبمًألٲ رايس

أل قدٌ ّبلد    أل أبقدأأل ٗ اٟ ارَ, فًمرن  د يرىد الديين والفقألٗ واٙلبعأل ٍ سًألس٫ًتعد  ِىاا٤

   وام ال  و سبألل لألقن.

اٟ"سدألد ٗ اؾمدع بدٌ     أل بدٌ قدع  لرن  . اؿمى  ي٘كد علِ الكعدل بدٌ إمدن, و "دن يلمد  خلٮٲد      

ٚٲا لدًرن النجدألر  و اؿددا  شدرع٫ً            أل  و أمن عديدَ, وبٌ بغِ   دل أمندُ علدِ   دل أمندُ  خدرّ, لدألٓ

سًألسًألٲ, لرن ٙ هعل النجألرَ واؿدا َ لربُ هلل,  و  شرين أمنُ, أٮأللبألٲ بأللبأأدل بعمدع ٗ إعدأل"ٌ    

لع السًألسٌ ٗ إملردُ, إا  شدألر إٍ  د٦  .   واٛفرألر.   ا لأل   .اشدلع لؽرل بع  اٛأفلُ أن الىا

قمد عبده ّألد اًىلىاٌ كألد و يراٲ ل٠عٚم, وعلٌ الصألعر العسدررٍ السدألبع  ظدب  سدكرا ثدب      

و يددراٲ. أؽددًكألٲ إمألرسددُ السًألسددًُ ٖرنددُ ٕددن ّبلدد  اٛ وام الكنًددُ ٗ الدد  َعنددِ  "ددن ٙ ينبغددٌ         

 س السًألسُ.اشذاٙ شمأل َ ٗ العلىم السًألسًُ قبِ ُألر

و وؼ  اٛسبألا خأللد اؿألرثٌ, بأ"ن كمأل وب  د يبكع أدع اٛ لبًدُ, فإ"دن يٚقدٜ  "مدب ؼألشدىا       

اكر  د "ٛريُ الدولُ تٮىرم ٗ العقد اٙابمدألعٌ وفعدل السدلٮألم بعًددا عدن ارتبألطمدأل بأللددين ٛد        

الد  لسدبب أدأل,     والعلىم السًألسًُ  ٌ "ٛريألم تبٮىر أع تٮىر اٟ"سألد, فمدل كدألد   الدين ٙ يبٮىر,

  م خصًُ أن اٙلببألس ٗ فمب الراب٘ بٌ اٟ"سألد والدين والدولُ والعلىم؟

فأوؼ   . عبدالرٓن اشدلع  د "ٛألم اؿرب, و ى إراع اٛسألسٌ للدولُ ٙ يد ال ي٘كدد علدِ    

٦ًن  . عبددداهلل اؿمددى  بأ"ددن ٗ ػرببندد      أل ارتبددألٙ الدولددُ وسددلٮألتمأل بأللربددألل والسددنُ و ٍ الدددين , وبدد

ٚٲا ٗ  وأن ث١بالسًألسًُ أركبألم وعنألظر ٙ عٚلُ شأل بأللنٛريُ,  ٙ عٚلُ شأل بأللكرر والفقألفُ, لألٓ

ػرببنددأل سددلٮُ سًألسددًُ أرنمددأل اهلل تعددألٍ أددن اؿرددب و "عددب علًمددأل غعددألل  ددٌ سددر ُرًنمددأل ٗ   

أل, و  ددب أدأل بقًددت تلد  اـعددألل فًمد    _بددإاد اهلل _اعبقدأل ٍ و ددٌ سدر بقألٓمددأل وػدد  بقألٓمددأل, وسدببقِ     

 خعألشألا

              مأل سدلٮُ ٙ تٛلدب وٙ تدبٮض و د ا سدر ُردٌ فدر ٍ وْعدٌ و ولدٌ ثبدت بأللنقدل والعقدل" 

 والبجربُ.

        ُمددأل سددلٮُ ؽددألين اهلل وترالبددن وإد  خٮددأم فؽددمر أل اؿددٌ يربٮمددأل بددألهلل عددن ظدددم "ًدد" 

 ولعد.
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 ب ٙ أل أددن تنٛددًب قًددألَ النددألس, و ددى لدددر  أللددا واسددع٤ "مددأل سددلٮُ أرنددت للعلددب الصددرعٌ لدددر٤

 ش , قًه تقل أىاطن تسجًل اؾدلًألم الصرعًُ اررمُ.

        مددأل سددلٮُ إد  ؽددبت أددن  قددد  و سددخٮت علًددن أددن العددألألٌ فًمددأل  و أعمددأل  و أددن قىشددأل" 

 اكبكت ببحًًده عن طريع عبىر أل, وؼمنت لن قًألَ كرُّ, ومل تغدر بن.

 ـلع كرّدُ   "مأل سلٮُ تىشحت الررم خعلُ ولًمُ, فمٌ سلٮُ كرُّ النكس كرُّ ا

 .الًد
 

 املطريٟ َٓؿٛز. ايٛزق١ ايس٥ٝط١: د 

   ًض بن خأللد. البعقًب اٛولا   

   العىين عبداللٮًمل. البعقًب الفأل"ٌا 

  ُ ُ  عند تقدّن للىرلُ الرًٓسُ ٗ   ا ارىر, لألل الدكبىر أنعىر إٮدرٍ ثٚثد   كفدر   و  سدٔل

 لقلددتا ولدى وؼددعبن . وومل  ؼددعن الرددرام َنبددّ  سددبألر,  اٟخدىَ  وؼددعن الدد ٍ العندىاد   دد ا طًدألم  ٗ

ٙٲ اٟظٚقًُ, الدعىَ  او ٌ ؛ الى ألبًُ أن بد

 ؟الى ألبًُ... أأل 

 شأل؟ العألًُٕ النٛرَ أأل  

 عححمأل؟ كًمل" 

ُ  وعقألٓديدُ,  وسًألسدًُ,  تألرىًدُ,   بعدأل   لدن  ادد٫ا؛  واسع إىؼىع  د اؿقًقُ  ّردن  ٙ واابمألعًد

 .اٟشألرام. ببع  ولرن سأكبكٌ. كم ه. ؼًقُ أسألقُ ٗ بمأل اٟقألطُ

 الى ألبًُا ازن ٕ  ب٨ واى  ٙ

٤ّأل شددأل وإنددألوٓىد إعددأل ود عمددد٤ا عنمددأل يعددد سددألطعُ ققًقددُ  دد ه  ّرددن الدد ين وقددديف٤أل, لددد

 اٗ ؼديد ب

 ُعلًمأل وخرون ُر  قركُ قًن ا  عد٦تمأل قًه سًألس٫ًأل؛ بىظكمأل كًأل"٤أل العفمأل"ًُ الدول. 

 ٗإنحرين. البعىين و 

 ٗإبععب. البصًع و 

 واللًدالًدُ,  العلمأل"ًدُ,  اؿركدألم  اؿدديه  الععر ٗ إلًمب وا"ؽب  ُ  واٙشدذاكًُ,  والقىأًد

 .راعًُ قركُ عد٦تمأل اليت

 و قرددألم ٛظددىل ػديديددُ إظددٚقًُ  عددىَ  "مددأل عبدددالى ألل بددن قمددد الصددً   عددىَ وققًقددُ

 فددبمعمب أعددأل أُ عدددم طثددروا النددألس أددن للًددلٶ عنددد إٙ "صددأتمأل؛ ولددت كددفر٤ا ؼددعكت الدديت اٟسددٚم
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 أدن  وتٚأ تن إلًن ت٢نسب ال ٍ إعل  عنمأل عب٦ر اليت الدعىَ   ه طبًعُ اؿقًقُ ش ه ويصمد. قًن ا 

ْ  أن شأل الدارسىد إنعكىد عنمأل عد كمأل السألعُ,   ه إٍ بعده ٌ  العدألمل  علمدأل  الدًمن,  ٗ اٟسدٚأ

ْ  أسدبمًبُ  قدألوٙم  بعدد  الددعىَ   د ه  لحت وٕأل. والعرام والصألم, وأعر, وإغرل, واشند,  للقؽدأل

 بعد أل ٕأل اٛم اؿركُ فمٌ اؿديه, الععر ٗ والبجديد النمؽُ قركألم  وٍ عع كأل"ت علًمأل؛

 قركألم. أن

ٌ  العدألمل  إلًمدأل  وظدل  الديت  الذ ٍ قأللُ فإد قألل, كل وعلِ  الددعىَ   د ه  ٚمدرم  قًنمدأل  اٟسدٚأ

 أددن كددفر وفقددد واٙلبعددأل , والسًألسددُ, والسددلى , اٙعبقددأل , سلددت للعًددألد, بأل يددُ اٟظددٚقًُ

 اٛأريرددٌ إسبصددرم اؿأللددُ  دد ه وظددمل أددن  بلددغ وأددن . والسددلٮُ القددأل"ىدو اٟسددٚأًُ اجملبمعددألم

 علًددن وعلٴددع "ددىيم , ألنعجدد ترْددن الدد ٍ اٟسددٚأٌ, العددألمل قألؼددر كبألبددن ٗ سددبى ار  لددىثرول

ٌ  العدألمل  كدألد  عصدر  الفدألأن  القدرد  ٗو لدأللا  فقدد   رسدٚد,  شرًب  البؽعؽدع  أدن  بلدغ  لدد  اٟسدٚأ

 اٛ ددىاْ, اتبددألع ٗ اٟسددٚأًُ اٛأددب واسددبغرلت...  واٝ ال اٛخددٚم فسددأل  فًددن ا"بصددر..  أبلددغ  عٛددب

ُ  وأألتت  أٮأليدأل  إٍ اؿرىأدألم  وا"قلبدت  العلدب,  لبسدألم  وا"ٮكدأم  اؾمدل,  وسدأل   الندألس,  ٗ الكؽدًل

 وخرافددألم, امددل, أددن  صددًن وأددأل الدددين وظددمل ثددب. ;47ا ػ ,3ن..  وا بًددألل وفىؼددِ, اسددببدا ,

ٚٲا وشركًألم  ؼدرب٤أل ..  إقددس  اؿد   فعألر اٟسٚم؛ أدد سألٓر أن  ر مأل "ألل أأل أرُ و"أللو..  لألٓ

ٰٕسبم طم, أن ٌ   در  إسلمىد ب٢د٭ل فقد اؾملُ وعلِ ا  اٛرض إٍ الرسدأللُ  ظدألقب  عدأل   فلدى ... إسدلم

ُ  و طلدع  لغؽدب ..  الععدر  ال  ٗ ِ  اللعند  وعبددَ  إرتددود  ي٢لعدن  كمدأل  إسدلمٌ؛  أدن  اسدبحقمأل  أدن  علد

 .. .اٛوثألد

 اـٚفُ  ول ل٧بل أن العربًُ اؾ يرَ ٰ  ملت قًنمأل أبرر٤ا بد م العحً  الدين عن اٙمرافألم

 السددأل س القددردو اددبر ابددن الرقأللددُ كببددن  لعددد, أددأل إٍ يصددر أعددد٤ا وظددكٲأل وادددم٢ ولددد. إبعأللبددُ

  خٚلمدددب, علدددِ ثنألٓدددن وبعدددد السدددراَ. أدددن أردددُ إٍ ل٧ددددأىا العدددرل أدددن  لىاأ٤دددأل واظدددكٲأل , اشجدددرٍ

ُ  قسدن  إٙ الددين  أدن  أعمدب  لًس  "ن اكر وشجألعبمب, وفعألقبمب, ُ  وظددلمأل,  النًد  الددعألْ,  وبٚ د

ٚٲ ظٚتمب عن فًقىل   ود يسجدود فمب أنمأل,  ٚرين..  إؽحرألم ٗ ي كر فلب ظٚتمب  أأل وو أف

 ويلبكبدىد ..  واٛربدع  والدفٚث,  الفندبٌ,  يسدجد  أن وأنمب الىاقدَ, السجدَ يسجد أن وأنمب..  ركىع

ٙٲ ًّن٤أل  رفدع  ورَدأل ..  ال   ثنألْ ٗ ترلمىا ورَأل الىس, وٙ تسلًب بٚ ويقىأىد..  إرو٩ع البكألم وسأل

 .334ا ػ...  سجى ه إٍ عأل  ثب شألْ, َأل ووظأله بن وظأل  ظألقبن, إٍ سجى ه أن ر سن  قد ب

  ثددر واظددكُ لأللددت قددٌ اؾ يددرَ, سددألل  خلددت ٕددأل بلنددت طد اللًدددٍ أٚقٛددُ ا"ببددأل ٌ لكددت لقددد

  .أرَ ٛول يعلىد إسلمىد بد  لقدو اٟظٚقًُا الدعىَ

 ٙ وادى   عددم  يعدين  وٙ العدحًحُ,  اٟسٚأًُ إمألرسألم ا"عدام  بد٤ا السألبع الىظمل يعين  ْ  العلمدأل

 ترددىين الدد  علددِ ويدددل٦. تأثر ددأل وعدددم ؼددعكمأل يعددين لرددن..  اٟظددٚقًُ الدددعىَ "صددأَ فددذَ ٗ



  1

   
148 

 واٛقسدألْ؛  والبعدرَ,  وإديندُ,  وأردُ,  لدد,  ٗ تعلٴدب  قًه "كسن؛ عبدالى ألل بن قمد الصً 

 والبددع,  الصدر ,  أٛدأل ر  عدن  السرىم _والده فًمب َأل _ ععره علمألْ علِ يعًب كألد ولرنن

ٌ  ثدب  القدًب,  وابن تًمًُ, ابن بربب كبر٤ا تأثره كألد ولد.. واؾمل ُ  بعدألٕ  الىلدتا  الد   ٗ إديند

ٌ  أدن  و ندأل   البعرَ, ٗ  عىتن بد   "ن وإعلىم..  سًمل بن وقمد السندٍ, قًألَ قمد  الدارسد

 . فًمأل البىقًد كبألل  لٴمل إ"ن يقىلا أن

  االدعىَ   بًألم  كٴدتمأل اٟظٚقًُ الدعىَ ٗ  سألسًُ أسألٓل  ربع و نأل 

ْ  يرفؽدمأل  أدن  فدأول  شمدأل,  كأللكُ و ٍ العحًحُ, والسنُ الربألل ؽأللمل ٙ  "مأل -3 . الددعىَ  علمدأل

 .الدلًل علِ القألٓمُ واؿجُ العحً , بأللنقل إٮأللبُ عنىا"مأل فرألد

 أن ش٤ًٔأل أن اعلو  علمألٓمألا  قد بقىل النقٮُ   ه تىؼً  وّرن. والبدعُ الصر  ؼألرل  "مأل -4

ِ  إشٲأل,  و أعبى ٤ا تسمًبن أن فر٩ وإد إشٲأل, واؽ ه عبده فقد اهلل؛ لغر العبأل َ ٚٲ,  الد   وز٦د  تىسد

٤ْ  و وتصددكع٤أل,  ققًقددُ ي٢غ٦ًددر ٙ اٙسددب فبغددًر.  بددِ  م شددألْ أصددر  فألٕصددر  الدد , ومددى البجددأل

 ... قرمن ي يل وٙ إسمِ,

 كأللبأللٌا عنمأل ي٢عد وكألد..  وهمعمب إسلمٌ يؽب كًألد إلألأُ  ٍ اؾمألعُ, واىل ترّ  "مأل -5

 ...  بصىرّ إٙ بًعُ وٙ ببًعُ, إٙ إأألأُ وٙ بإأألأُ, إٙ ْألعُ وٙ ظمألعُ, إٙ إسٚم ٙو 

 .لٚابمأل  إ٘ ل أن يعدر  د بصرٙ اٙابمأل  وترّ البقلًد, ت م٦  "مأل -6

 ..ل كر أل اجملألل يبسع ٙ  خرّ عنألظر  نأل   د ش  وٙ

 ِ  "ددنعب الديت  الدولددُ  د ه  ترددىين ٗ سدعى   طل تبنأل ددأل قًنمدأل  الدددعىَ  د ه  لحددت قدألل,  كددل علد

 .أبخلكٌ رايبمأل ؼت و"عًض بٛلمأل,

 قعدل  ال ٍ اٙ"دأألن ٗ البألقفٌ طراْ ولد تنى٦عت  ٌ ُ  الددعىَ  بد ُ  اٟظدٚقً ُ  والدولد  الديت  السدعى ي

ُ  بأ"مدأل  بعؽمب إا وظكمأل  لألأبمأل؛ ُ  قركد ُ   لألأدت   ينًد ُ   ولد ُ   ينًد  بأ"مدأل  طخدرود  ووظدكمأل .. خأللعد

..  العفمأل"ًُ الدولُ عن اؾ يرَ فعلت قًه   دافمأل؛ لبحقًع وسًلُ الدين اؽ م سًألسًُ قركُ

ُ  الددين  ػمع إسٚأًُ قركُ  "مأل واؿقًقُ ٌ  فأللددين . والسًألسد  ٙ و ولدُ,   يدن  بٮبًعبدن  اٟسدٚأ

ُ  واٙابمألعًدُ,  السًألسدًُ,  اٛأىر فعل ّرن ُ   عىتدن  عدن  واٙلبعدأل ي ٌ  و د ه . الدينًد ُ   د  طبًعد

 كصد   ادٚل  قمدد  اعدل  أدأل  و د ا  كد ل ,  إٙ تردىد   د ّردن  ٙ السعى يُ العربًُ إملرُ

 البًددت  د  ددر..  السددعى ٍ البًددت "مأليددُ  "مددأل اٟللًدد  تىلٴددع اٟخددىاد, ثددىرَ لألأددت عندددأألو .. يقددىلا

 .. .الرسأللُ عن ببخلًن ينبحر بل ي٢قلب؛ وٙ ي٢خلع ٙ السعى ٍ

 السًألسٌ بأللب٢عد السعى يُ الدولُ لنصأَ تكسره ٗ الدخًل خأللد الدكبىر تسعمل ٙ اؿقًقُ و  ه 

 ر َ َفألبُ كألد" الى ألبًُ" اؿركُ ٚمىر إد القىلا ّرنو  الى ألبًُا كبألبن ٗ لألل فق٘, قٌ

 القبًلدُ,  تعددع  عدن  لمت اليت واٙ"مًألرام البحديألم ػأله النجديُ اؿألؼرَ فبمع ل٧بل أن فعل
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 الدد  إٍ واٙلبعددأل يُ السًألسددًُ اؿؽددرٍ اجملبمددع لبنًددُ الكقددرٍ العمددى  ُف٦ددل كأل"ددت الدديت و ددٌ

ُ    ه أن. الىلت ُ  إٍ النٛدر  أدن  أندألػ  ٙ ال اويد ُ  اؿركد ِ  الى ألبًد  أكمدىم  لبقدد٦م  ادألْم   "مدأل  علد

 و ددى للبكردد , وتعر٦ؼددت تعددد٦عت الدديت القبًلددُ لبنًددُ الىقًددد البددديل بىظددكمأل وبنًبمددأل؛ الدولددُ

 .63ػ  ك ل  لىاى ه وإِأل اجملبمع, ٛأن فق٘ لًس تمديد٤ا شرٴل ال ٍ البكر 

ُ  تد ال  أدأل  الديت  _ عبددالى ألل  بدن  قمد الصً   عىَ ققًقُ  دا واـٚظُ ٌ  _ اٝد إٍ قًد   "مدأل   د

 الربددألر اٟسددٚم علمددألْ أدد  ب عددن  بددد٤ا ؽددرن ٙ  ددٌ بددل.. اديددد٤ا عقألٓدددي٫أل وٙ فقم٫ًددأل أدد  ب٤أل لًسددت

 السددنُ   ددل وبدددعىَ بأللسددلكًُ, ت٢سددم٦ِ الدددعىَ  دد ه فددإد ولدد ل  بأللدددلًل؛ العددألألٌ إعددروفٌ و ٓمبددن

 .و ر أل البىقًد, وبدعىَ واؾمألعُ,

 :يًٖٛاب١ٝ ايعامل١ٝ ايٓعس٠

ٌ  العدألمل  تصدمل   "مدأل  لدد  ,"العألًُٕ" أكر َ "كرٴ  قًنمأل ٌ  العربد  إسدلب,   در  والعدألمل  واٟسدٚأ

 .اٟسٚم أن البألرىًُ وأىالكن تأثره, لقىَ الغرل؛ خألظُٲ

ٌ  العددألمل ٗ ٌ  العربدد ُ  والعددىفًُ, الصددًعًُ,  اٙػأل ددألم  تبقددِ واٟسددٚأ ُ  والعلمأل"ًدد  شدد ه  أعأل يدد

ٌ  وٗ..  اٛ بًدألم   د ه  ترببمدأل  اليت الربألبألم ال  علِ ويدل٦ الدعىَ,  بدد م  اٙػأل دألم   د ه   د ر يد

ُ  أراكد    نأل   د و رّ..  الدعىَ   ه قألربُ  أن امى  أل ٗ تبقألرل  شد ا  اٝد ت٢نصدأ  وفدأللس  عفًد

ُ  أىالع ر يت ولد. العألم الر ٍ ٗ البأثر لغرض الدعىَ؛   ه ببصىين تقىم الغرض,  اٟ"ذ"دت  ٗ أبنىعد

ٌ  أدأل  وأنمأل. الدعىَ   ه قألربُ  دفمأل أدعىأُ, ُ  بدأللر و   س٢دم٦ ِ  العلمًد  ْعدت  الى ألبًدُ,  الددعىَ  علد

 .اٟظٚقًُ الدعىَ تمألاب وقديه لديب أ٘لمل طٙين ثٚثُ أن  كفر

. الدداخل  ٗ شأل إعأل يُ القىّ أع ويبعألود شأل, وخعب السلكًُ الدعىَ ؼد فمى الغربٌ العألمل و أأل

 الد   عدن  كصدمل  كمدأل  السًألسدًُ,  والبعدروألم  وإىالدمل,  الدراسدألم,  أن كفر ب ل  ولد ظر٦ 

 الرٗيددُ ولًدددَ العدآًددُ النٛددرَ و دد ه. اؿددرل  دد ه ٗ إصددألركُ ظددراقُ علددًمب ع٢ددرض أددن بعدد 

ُ   "مدأل  واكدر  سعًد, إ وار  شر٩قمأل رٗيُ و ٌ. عمىأ٤أل ل٠سٚم اٙسبصرالًُ ُ  رٗيد ُ  سدلبًُ  ِٮًد  أغلقد

 الغربًددُ الرٗيددُ  د اٛأريرددألد الربددألل  قددد اكددر ولددد. بألسددبمرار إ"بألامددأل وإعددأل َ ااذار ددأل هددرٍ

ُ  اؾ يدرَ   خلدىا  الد ين  الغربًٌ الرقأللُ أرًٓألم علِ ب٢نًت للى ألبًُ  و د أألؼدًُ,   عقدى   خدٚل  العربًد

 .الى ألبًُ ػأله اؿألؼرَ أىالكن علًمأل يبين الغرل

 بعدىرتن  اٟسدٚم  علِ قرل ققًقبمأل ٗ  ٌ اٟر ألل علِ اؿرل  د ت٘كد كفرَ  ٙٓل و نأل 

 .العحًحُ

٤ْا  نأل و "قل  ا الغربًٌ أن الر ٍ و ظحألل السألسُ بع  يٮرقمأل اليت اٝراْ أن بسًٮٲأل ا 

 اٙسذاتًجٌ إكرر كبب  ٌ ٍ  العدد   ٗ –" يألأدأل  فىكدى " اٛأريرد   يسدمد " وويد   للنًدى  " السدنى

 ؼدد  ولرندن  اٟر دألل؛  ؼدد  ببسدألطُ  لدًس  اؿأللٌ العراع إدا "يقىل , م4224 فداير – م4223
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 و دد ه العلمأل"ًددُ. الدولددُ وؼددد الغربًددُ, اؿداثددُ ؼددد تقددمل الدديت اٛظددىلًُ, اٟسددٚأًُ العقًدددَ

 اٟسٚم؛  اخل قرل  ى وإٮلىل الصًىعٌ, اـٮر أن  كد خٮر٤ا ت٢مف٦ل اٛظىلًُ اٛيديىلىاًُ

ُ  الغربًدُ,  اؿداثُ يقبل قبِ ٌ  وإبدد   الغربًدُ,  والعلمأل"ًد  هلل وأدأل  لقًعدر,  لقًعدر  أدأل   ع" إسدًح

 "!.هلل

 كبألبدن  ٗ" "ًرسدىد " اٛسدبع  اٛأريرٌ الرًٓس فسر " ُ  أدن  اٛأريردألد  أدرا  " السدألمُ  الكرظد

 الصدريعُ  وتٮبًدع  اٟسدٚأًُ,  اؿؽدألرَ  بعه يريدود ال ين  ب إ"مبا "فقألل ,"اٟسٚأًُ اٛظىلًُ"

  دايددُ أنددن يبخدد ود فددإ"مب للمألؼددٌ, "ٛددروا وإد و ددب و ولددُ,  ين٤ددأل اٟسددٚم واعددل اٟسددٚأًُ,

 "!.ثىار ولرنمب قألفٌٛ؛ لًسىا فمب للمسبقبل,

 إدا "_اٛسبع الديٮأل"ًُ الى راْ رًٓسُ _" تألتصر أألراريت" لأللت و  ٍ ٌ  اٟر دألل  ؼدد  إِدأل  اٟسدٚأ

 يرفؽدىد  الد ين  كدل  يصدمل  وطأللبدألد,  ٙ د, وابدن  سدببمد,  33  قدداث    ا"دىا  الد ين  قبِ يصمل

 "!الغرل أع أعألؿمب وتبعألرض الغربًُ, القًب

 إدا "يقددىل  4226 ينددألير 36 عددد " وويدد  النًددى " ٗ" لددىيس بر"ددألر " العددمًى"ٌ إسبصددرم وكبددب 

ٌ  فأللنٛدألم  والغدرل,  اٟسدٚم  بٌ طىيل ككأل  أن ا ْ  ى الًىم إر ألل ٍ  اٛخٚلد  إلًدن  يسدبند  الد 

 ".اٛ يألد بٌ قرل  ٌ اؿرل و  ه الغربًُ, والًمى يُ إسًحًُ ٗ  ى عمأل كبلمل اٟسٚم

 أبأظلُ. عدآًُ و "مأل النٛرَ, طبًعُ تىؼ٦  الرفر الرفر وأفلمأل اٝراْ و  ه

 "عح  النٛرَ إٍ الى ألبًُ؟ كًمل

ٙ  ٗ  خبعدره .. ادد٫ا  ادد٫ا  كدبر  أىؼدىع    ا ِ  ترترد   كلدمأل  سدريعُ,  "قدأل  الىؼدع  تعدحً   علد

 ..الداخلٌ الىؼع و كرر الداخلٌ,

ٌ  الكعددل إٍ بأللدددعىَ البعددحً  يرددىد  د ّردن  ٙ -3 ..  وامددل ا"بحددألر فمدددا..  والدولددُ الدددعىَ بد

ُ  الدولُ علًن سألرم ال ٍ العحً  الصرعٌ إبد  ببٮبًع يرىد وإِأل ِ  "صدأتمأل  أدن  السدعى ي  قبد

ِ  إعلحُ لبحقًع العمل َعنِ..  والقدرَ إعلحُ شرطٌ وفع و ى العمل اٝد,  الىسدع  ؼدىْ  علد

 .الفٚث السعى يُ الدول عمى  أن كفرَ  أفلُ و نأل ..  الصريعُ ٗ راس  أبد  و  ا..  والٮأللُ

 ٗ يقع ٙ أىقد عألم اػأله تصرًل ّرن كًمل إملرُ, تىاان اليت اؿقًقًُ البحديألم  قد -4

  دد ا  اخددل اٙابمددأل  ّددألرس الىلددت "كسددن وٗ إخبلكددُ, الددرّٗ بددٌ والبعددأل م البنددألل  أعددًدَ

ُ  القًدأل َ  علِ , وٙ فق٘ العلمألْ علِ أىاامبن تقع ٙ البحدٍ و  ا. العألم اٟطألر فقد٘,   السًألسدً

ٍ  عدألم,  بصرل اجملبمع علِ وٙ ٍ  تصدرًل  ٗ ي٢سدأل ب   ظدب   الد  ُ  طريدع  عدن  العدألم  الدر   إلرًد

ِ  يقدع  البحدٍ اٙابمألعٌ. البىاظل شبرألم طريع  وعن اٟعٚم, لىسألٓل اـألظُ  اؾمًدع,  علد

ُ  الدولُ عد٦  أرننأل وإاا. النسب اخبٚين أع ٘  إٍ  لدرل  السدعى ي ُ  ِد  الىٚدألٓمل؛  إنبصدرَ  الدولد

٤ًدأل  وّردن  شدٌْ,  كدل  فدىم   ٌ الدولُ إد قًه" ٌ  كدل  ٗ تبدداخل   د تألل  و  سدلب٤أل  اؿًدألَ  أندألق
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 تد٘ول  أدأل  تىلدع  ّردن  ٙ إ"دن  ,64ا ػ ااـؽدر ".  علًدن  وتبسدى   إد"ٌ اجملبمع فىم فمٌ. إهألب٤أل

 هدب  خٮدىَ    دب  ولعل.. أنمأل اؿرىأًُ السًألسُ أىلمل أعرفُ  ود اٟظٚقًُ الدعىَ قألل إلًن

ُ  أ٦ًد م  الديت  الكرر ظنألعُ ٗ الفنألًُٓ تل  علِ والقؽألْ اـٮألل, تىقًد اٝد اؽألا أل  إملرد

ٍ  اجملألل لسمُ علِ والقألٓمُ اشجريُ, البسعًنًألم بدايُ أن ٌ  الكردر ٌ  بد ٗ   يدين  لٮدألع ..  وثقدأل

 ل٧بدل  أدن  اقبردألره   وأندع  إندد,   د ا  أن البحدث للجمًع يبأل  و د واقد٤ا, إند يرىد  د هب

 و ظدب   أبنأللؽٌ, اػأل ٌ يعنعألد  ين, وعألمل أفقمل؛ا ظنكألد لدينأل  ظب  لقد..  واقد اػأله

 ال  ٙقٜ كمأل واقد, ٕىظىين وظكألد  مأل وكأِأل اللًدالٌ, ٕعٮل  ر يكٲأل إفقمل أعٮل 

 فىادم ادَ, كبألل ٕعرض إعألقب الفقألٗ الد"ألأ  علِ اطلعت.. ٙكروا الكر"سٌ الرألتب

 النٛددر لىامددألم أبألق٤ددأل يرددىد  د هددب إنددد..  إنددد  دد ا علددِ يمددًمن  قأل ي٫ددأل فرري٫ددأل اػأل ٤ددأل

ِ  إخبلكُ   اخدل  اٛسألسدًُ  أعألٕمدأل  ؼدد٦    د هدب  الديت  إسد٘ولًُ  أدن  إطدألر  ٗ إسدألواَ,  لددم  علد

 أدع  بددوره,  والعدألمل  بددوره,  إفقمل اقبكألٚ أع الصريعُ,  قرألم أن بن وإقٮىع العألأُ إعلحُ

 .اٙػأله "كسن ٗ بألجملبمع السر

 الدىطن  وبدألن  بًنمدأل ..  البلدد  يبجألابدألد  واقدد  أصروع ٙ أصروعٌ واى  أعنأله اٙ"قسألم   ا واى 

ٌ  ولدد  اجملبمدع,  ّد ٦م  البىادن  و د ا ..  وطٙأدن  بخأأللدن  يبحددث  واقدد٤ا  أصروع٤أل  وي٢ىلٴدد .. علًدن  يقؽد

ٚٲ البكددأل ب وهعددل الكددريقٌ, عنددد اٙ"غددٚم  ٙ و دد ا..  وؽىينًددُ اتمألأًددُ اللغددُ وهعددل..  أسددبحً

 .والدولُ الدعىَ عن إهألبًُ ظىرَ رسب ٗ _ ين  و عألمل  و أفقكٲأل, كألد سًألس٫ًأل_  قد٤ا يسعمل

 ت٢ىادد ا"ٮبألع٤دأل   الديت  وإصدروعألم  اٝلًدألم  عصدرام   ندأل   ثدب  الدداخل,  أدن  تبد  اٟهألبًُ العىرَ

 .والدولُ الدعىَ عن وققًق٫ًأل قسن٤أل

 علِ تعبمد وإِأل تألرىٌ؛ ٚرين وٙ بصرٍ فرر أن تبىلد مل  ظىل اٟظٚقًُ والدعىَ للسلكًُ -5

 أعرفُ َرألد اٛ مًُ أن فإد ول ل .. العحًحُ والسنُ الربألل "عىػ ٗ قكىٚ إشٌ وقٌ

 إسددألُ ٗو  وللبمفًددل..  اٛظددىل  دد ه طريددع عددن البغددًر إقددداث ويرددىد..  الفألببددُ اٛظددىل  دد ه

٤ّأل الكقمألْ فإد , اٙابمألعًُ  ٙ؟  م الىادن  يصدمل   ل اؿجألل قد٦ ٗ كبلكٌ كأل"ىا وقديف٤أل لد

ُ  أىادى َ  ٛ لُ تغٮًبن؛ بىاىل القألٓل الر ٍ سأل  ولد ٌ  الصدً   لردن ..  ولىيد ٍ   شدمر  اٛلبدأل"  الدر 

  د ا  إٙ ينألسدبمأل  ٙ إعألظدرَ  إسدلمُ  إدر َ   د ور ّ واؿجُ, الصرعٌ بأللدلًل عنن و افع اٝخر,

 يعددل  "ٛددرٍ ٗ إفددألل  دد ا..  الىالددع إٍ الربددب أددن الددر ٍ  دد ا "قددل بدد ل  واسددبٮألع الددر ٍ,

ٙٲ اٛ لُ ٗ النٛر بل..  اٙسبدٙل ثب اٙعبقأل  عدم بصرٙ البغًر؛ ٝلًألم  ِىاا٤أل  ثدب  و ٙلبمأل,  و

ٚٲ ال  وأن..  الدلًل ىأللمل أأل ببغًر إٮأللبُ  .. للسًألرَ إر َ لًأل َ أسألُ أف

 اأنمأل إىؼىع, ٗ كفرَ ا ًُٓ لؽأليأل  نأل  -6

 ًُوالقندىام  إ٘سسدألم  وإهدأل    عب   م  ُ ُ  العلمًد ُ  و در  الرزًد ْ  ٗ ت٢سدأل ب  الديت  الرزًد  البندأل

٘  اٛفردألر,  ظنألعُ علِ لأل ر٤ا يرىد ال ٍ إسلب, للمفقمل اؾأل  إعرٗ  الديت  اٛظدىل  وؼدب
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ْ   د ا  يبؽدم٦ن   د ال  وأن..  اٟظٚقًُ إصألريع بنألْ ٗ أنمأل ينٮلع ٗ  البندأل إهدأل  اٝلًدُ    إعدر

ٌ  كمدأل  إد ا ب  أعرفُ أن ُرٴنن العلب وطأللب إسلب إفقمل عند والقدرَ  ٙ ققًقبمدأل,  ٗ  د

 . ى يرا أل  د وب كمأل

  العدألمل  ٗ واٙ"بصألر البىاظل لبحقًع  ٌ ٌ  واٟسدٚأٌ,  العربد ُ  تدأت ُ  إدن   ٗ البىسدع    مًد  الدراسدً

 .اـرٍ العمل تكعًل إعأل َ و  مًُ وإسلمٌ, للعرل

  َفًمددأل َدأل  اٟظددٚقًُ الددعى  ُ ٌ   أددألم الدولد  واللًدالًددُ..   البركريددُ اؾمألعدألم ا  كددبرين ؼددي

 لنددأل يمدددود وهعلددمب ويسددعد ب, الغددربًٌ, ي٢رؼددٌ اٛوٍ أددن والصددديد اؿددأل م وإىلددمل. إبحددررَ

ُ  ٟعٚأمدب,  ولدى ٤ا  وي٢صدرٴل  الغدربًٌ,  ي٢غؽدب  الفأل"ًُ أن اؿأل م وإىلمل.. الىرو  ٘  ووسدًل  للؽدغ

 ا أرين إٍ عألاُ فإ"نأل ول ل  إملرُ؛ علِ واٟعٚأٌ السًألسٌ

 .وشكألين عأل ل لؽألْ أع ر ٍ, ظألقب لرل اؿركُ قدو  تب٦ًن وفألعلُ عأل لُ  "ٛمُ -

 لدمل٦  وأن الغربًٌ السًألسًٌ وأىاامُ الغربٌ, اٟعٚم أىاامُ ٗ و اكًألْ ارئىد أس٘ولىد -

 .لكمب

 

 دٖٝؼ بٔ خايد. ايتعكٝب األٍٚ: د 

 ت٢عٮٌ بصمىلًُ القؽًُ أىؼىع  ٮِ فقد تألأُ, إاأل َ القؽًُ تغٮًُ ٗ إٮرٍ أنعىر  .  األ 

 أعألرؼى أل أن  علًمأل ي٢ٮلع كمأل  الى ألبًُو  اٟسٚأًُ اٟظٚقًُ اؿركُ عن شألألُ ظىرَ القألرٖ

 .السًألسًُ و  دافمب مى إنٮقُ تىامألتمب أع لبعألرؼمأل "صأتمأل؛

 قمدد  أعر والٌ أنمأل, إٍ اـٚػ وسعِ اٟظٚقًُ, الدعىَ   ه علِ اعذض فمن وللبألري 

 الديت  وإددد  فًمدأل,  أدن  ولبلدىا  سىر أل, و دأىا الدعىَ, أمد الدرعًُ  أ٦روا ال ين و وٙ ه, بألشأل علٌ

ُ  بد ل   و "مدىا  للدرعًدُ,  بدأللىْٙ  تددين  الديت  بمأل أروا ُ  الدولد ُ  3448 عدألم  اٛوٍ السدعى ي  الديت و  جريد

 للدددعىَ أنألظددرتمأل بسددبب والدد  ؛ عألأ٤ددأل 2: ٕدددَ العربًددُ اؾ يددرَ شددبن أددن واسددعُ  ادد اْ قرمددت

 .اٟظٚقًُ

 الكىؼددِ,إٍ  إنٮقددُ  عددأل م بددل البددديل؛ تقددد٦م مل الصرسددُ اؿملددُ  دد ه  د إ٘سددمل أددن و "ددن

ٍ  السدعى يُ,  اٛسدرَ  أدن  عبداهلل بن تركٌ اٟأألم  تِ قبِ القبألٓل؛ بٌ والبقألتل واؾىع,   س٦دس  الد 

ِ  و"ألظدر أل؛  بأللددعىَ  فدأللب م  اٟظدٚقًُ,  الددعىَ  "ألظدرم  الديت  الفأل"ًدُ,  السعى يُ الدولُ  ؼدعكت  قبد

 . نأل ل كر أل اجملألل لًس ٛسبألل الفأل"ًُ السعى يُ الدولُ

 السددعى يُ الدولددُ و س٦ددس اٟظددٚقًُ, الدددعىَ  دد ه فددد السددعى يُ اٛسددرَ  بنددألْ  قددد  عددأل  ثددب

 سدعى ,  إلدى ا   بندألٗه  بعدده  وأدن  -اهلل رٓن  الكًعل عبدالرٓن بن عبدالع ي  و ى إل  الفأللفُ,

 . اهلل قكٛن سلمألد, إل  اؿرأٌ خأل م ثب _اهلل رٓمب_ و١ع١ب١داهلل وفمد, وخأللد, وفًعل,
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ُ  إلًمدأل اٛعمدألل   و"٢سبت اٟظٚقًُ الدعىَ ش٢ى٦ ت لقد ُ  اٟاراأًد  ْألعدألم  تبنبمدأل  الديت  واٟر ألبًد

 .أنمأل و ى برٖ اٟسٚم, بألسب

ُ  النٛدرَ   د ه  ولبعدحً   ُ   ٕدأل  ٰ ؼدًمل  فدإ"ين  اٟظدٚقًُ,  الددعىَ  عدن  السدلبً  ادألْ بأللىرلدُ الرًٓسدد

 ااٝتٌ

ٌ  الدور وإٚمألر الدعىَ,   ه عن إغلىٙ ببعحً  البألري  كبألبُ إعأل َ -3 ٌ  اٟهدألب  ٗ شدأل  واؿقًقد

  قددد يدد٘ ود الدد ين للمسددلمٌ واٛأددألد اٛأددن ووفٴددرم وإسددلمٌ, اٟسددٚم خدددأت لىيددُ  ولددُ بنددألْ

 خددأل م لقددب بددإطٚم السددعى يُ العربًددُ إملرددُ ألدد  وشددر٢ين . والعمددرَ اؿدد و  اٟسددٚم  ركددألد

 واقددد. و لألأددت طد ٗ أعددل  أٚيددٌ لفٚثددُ يبسددع قددرم كددل و ظددب  علًددن, الصددريكٌ اؿددرأٌ

ُ   ركدألد  و رسدت  البعلًب, و"صرم العدل,  ٗ والبٮدىير  بأللبحدديه   خد م  قًده  الععدريُ؛  الدولد

ُ  إعأل َو  الدور و  ا .اجملبمع اقبًألاألم ووفع اؿًألَ, أنألقٌ كألفُ  تقدىم   د  رّ  البدألري   كبألبد

 واـألظُ. الرزًُ واٛعألث الدراسألم وأراك  عبدالع ي , إل  و ارَ السعى يُ, اؾألأعألم بن

 أدع  والبجدألرٍ,  الرزٌ اؾديد اٟعٚم خألظُ و سأللًبن, وسألٓلن برألفُ اٟعٚم اسبغٚل ق٢سن -4

 والٚعقٚ"دٌ,  الٛٚأدٌ,  اـٮدألل  أدن  وإخراادن  الفقألٗ, الديين اـٮألل ػديد علِ الذكً 

  ّأل وإملرُ اٟسٚم بسمعُ اـٮألل   ا  ؼر٦ فقد اخ....  والبحرٌّ وإبٮرين, واٙ"ع الٌ,

 .إؼرار

 عملًددألم أددن ولعددت الدديت اؿألؼددر  قددداث بددٌ الددرب٘ اٟعددٚم وسددألٓل أددن الرددفر ؼددألول قًدده

 الٰرب٦ألل, أن الرفر ثنأليأل بٌ  ارا٤أل تنألولن اٟظٚقًُ؛ فأظب  الدعىَ وبٌ وتكجرام, إر ألبًُ

ُ  العداْ ي٢رن٦ىد ٖن خألظُ والسًألسًٌ, وارللٌ, ُ  والررا ًد ٌ  "مجمدب  وفدع  للمملرد  الٮدألٓك

ُ  امدل  عدن   و والكررٍ, ُ  الددعىَ  عقًقد   طلقدىا  الديت  عبددالى ألل  بدن  قمدد  للصدً   اٟظدٚقً

ِ  اٛأدر  البدبس  قًده  إألؼٌ,  ى ٗ وكمأل  . الى ألبًُو علًمأل ٌ  الربدألل  أدن  كدفر  علد   عدىَ  بد

 الدولددُ أ٘سددس رسددبب بددن عبدددالرٓن ابددن عبدددالى ألل و عددىَ عبدددالى ألل, بددن قمددد الصددً 

ٌ  إغرل بٚ  ٗ ٰ سست اليت اٟبألؼٌ, إ  ب علِ الرسبمًُ   وتدى"س, واؾ آدر   لًبًدأل, و العربد

 واؾمألعُ السنُ   ل ل٧بل أن الى ألبًُ الدعىَ علًمأل ٰ طلع واليت أًٚ ٍ, ;2;-998 عألأٌ بٌ

 .إغرل بٚ  ٗ

 اٛفرددألر لبدده٦ بٚ  ددب ٗ إسددألاد ت١ركددىا قًدده اٟر ددألل؛ ُأسدد٘ولً أددن ادد ْ الغددرل ؼمًددل -5

 السدددٚم,  يدددن العدددحً , اٟسدددٚم ققًقدددُ يعرفدددىد ٙ ٖدددن و ل٩  دددب٩ ٕدددن واؾمأل يدددُ إبصدددد َ

 وَدأل    دىآمب,  وفدع  الرسدىل  و قأل يده  الردريب  القدرطد  فكسدروا  والسدٚم,  واربُ, والبسألأ ,

 ٗ يبعلٴمىا مل  "مب كمأل العحً , اٟسٚم يدرسىا ومل اٟر ألبًُ, اؾمأل يُ خٮٮمب أع يبنألسب

 فعبداؿمًددد ٗ ا"بصددألر اٟر ددألل؛  بألٕسددأل مُ إملرددُ ت٢ددداد قبددِ السددعى يُ؛ البعلددًب أ٘سسددألم
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 ٰكفددر وأفلددن الرزًددُ, بلجًرددأل أدددارس إقدددّ ٗ  رس بددألريس ٙعبددداْام إدددبر العقددل  بددألعى 

 والدولُ إٍ اٟسٚم افأسألْو اٟ"سألد, وققىم اٛ يألد قريُ بألسب شب أبألقُ السألقُ وادوا ال ين

ُ  وإسددلمٌ, ل٠سددٚم  اـأل أددُ ُ  العربًددُ إملردد ُ  همددل فبمددع  بددي السددعى ي  اٟسددٚم  ققًقدد

ُ   عداْ وواد العحً .   د أدنمب  ٚن٫دأل  إملردُ؛  ؼدد  واٛلدٚم  إندألبر  فسدخ٦روا  ؼدأللبمب,  إملرد

ٌ  البعدألود  أدن  إملرُ. وأن ثدب٩ ٙبدد   ترعأله ال ٍ العحً   ى اٟسٚم   ا  الددول  تلد   أدع  الرزد

 .إبٮرفٌ علِ أبألبعُ وأسألعدتمب اؿقًقُ, لبىؼً  الغربًُ؛

 وملىد عد ٤ا  اعض عنألظر  كفر  د الغربًُ, إنٛمألم أن العأل رَ إىثقُ اٟقعألًٓألم تىؼ٦  -6

 أدن  ت٢رالدب  الديت  تدى"س  أدارس ٗ  رسىا شخغ, طٙين بفٚثُ عد  ب وي٢قد٦ر البى"سًُ, اؾنسًُ

ٌ  النٛدألم  ل٧بل ٍ  السدألبع,  البى"سد  أبٮدرفٌ,  واًد َ  فدذَ  ٗ فأظدبحىا  اٛأنًدُ؛  بصددتن  ع٢درين  الد 

ِ  وأدن ثدب٦ لدن    فدًمب؛  تأثر  ٍ للمملرُ  و عبدالى ألل بن قمد الصً  لدعىَ ولًس ْ  يبدأت٦  القؽدأل

 إيدراد   وادتمأل اليت البغًؽُ الٮألٓكًُ أنألبع وػكًمل سىريأل, ٗ اؿرل إٔأل   ود اٟر ألل علِ

 والًمن. ولبنألد, والعرام, سىريأل, ٗ
 

  ايعٜٛٔ عبدايًطٝف. ايتعكٝب ايجاْٞ: د 

  ًوالعدى َ  اهلل,إٍ  الددعىَ  الد ٍ  خد  علدِ عألتقدن ػديدد      العلمألْ  قد عبدالى ألل بن قمد الص 

ُ إٍ  الىاعًددُ العددأل لُ ُ  الربددألل,ا اـأللدددين  الفددألببٌ أعدددريمأل أددن  اٟسددٚأًُ اؿقًقدد  والس٪ددن٦

ٌ  النعدمل  ٗ والد   العقًددَ,  شدىآب  أدن  والدبخلغ  الصدريكُ,   ولددد عصدر.  الفأللده  القدرد  أدن  الفدأل"

 الصر , أٛأل ر أن وتٮمر أل إسلمٌ, فرر ٗ اٟسٚأًُ العقًدَ تعحً  علِ  عىتن ركٴ م

 بألٕىلد اٙقبكألل وأنمأل والبدع, واـرين, واٙمرافألم, واٙسبغألثُ, والصكألعُ, البىسل وفألٙم

 فريؽددُ إقًددألْ   مًددُ أددع أعددٌ, ٕدد  ب البععددب وعدددم اٙابمددأل  بددألل  بددر م  "مددأل كمددأل. النبددىٍ

ٌ  اؿنًدمل  الددين   ظىل وفع واؾمأل  اؿسبُ  ٗ وا"بصدرم  لدد,  ٗ  عىتدن  ا"ٮلقدت  ولدد . الى١س١دٮ

 أددن كلددن الدد  تلخددًغ وّرددن و ر ددأل. واشنددد, وأعددر, والعددرام, وإغددرل, والصددألم, الددًمن,

  عدى   _ اؿمدد  وهلل_ ولسدت "  ا 58/7و أ٘لكألتدن  ٗ  عىتدن  عدن  _ اهلل رٓدن  _ الصً  لأللن أأل خٚل

ٗٶ٦, أ  بإٍ  ُ  أدن  إأدألمٶ   و أبرلبٶ,  و فقًن٨,  و ظى  اهللإٍ   عدى   بدل  … ٰ عٛممدب  الد ين  اٛٓمد

ِ _ اهلل رسدىل  سدنُ إٍ و  عدى   لدن,  شري  ٙ وقده ِ  الديت  _وسدلب  علًدن  اهلل ظدل   أبدن   ول بمدأل   وظد

 أدنرب   تأل"دأل  إد خلقدن  وًْدع  وأٚٓربن, اهلل, ٰ شمد بل  تأل"ٌ؛ إاا اؿع  ر ٦ و راى  ٙ وطخر ب,

  ٓمديت,   لدىال  أدن  خأللكمدأل  أأل برل اؾدار وٛؼربن٦ والعٌ, الر س علِ ٛلبلنمأل اؿع أن كلمُ

ِ _ اهلل رسدىل  قألشأل  ولسدت  أببدع  _اؿمدد  وهلل_ و "دأل  اؿدع,  إٙ يقدىل  ٙ فإ"دن  _وسدلب  علًدن  اهلل ظدل

 سددنُإٍ  وإأددأل اهلل, كبددأللإٍ  إأددألا  ربددعإٍ  خددأللكين   عددى أددن  "ددأل"  اهللا رٓددن ويقددىل ."َببدددع
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ُ إٍ   عىتدن  عأل"دد  فإد العلب؛   ل إْألعإٍ  وإأأل _وسلب علًن اهلل ظلِ_ اهلل رسىل  الددرر و  إبأل لد

 .ا"بمِ  77/3 السنًُ,

  فرلددُ و ددٌ _عبدددالى ألل بددن قمددد الصددً   عددىَ لبددل خراددت_ الى ألبًددُ علًمددأل ي٢ٮلددع فرلددُ  نددأل 

 بألزدن  وس٢م٦ًت ,  د9;3 عألم إبىفِ رسبب بن عبدالرٓن بن عبدالى ألل  سسمأل إبألؼًُ خألراًُ

 وكأل"دت  وأعبقددام,  تغدرام  أدن  إد  ب  ٗ  قدثت ٕأل اٛفريقٌ؛ بأللصمألل تأل رم َدينُ و ألبًُ,

 و لغدت  اٟسدٚأًُ,  الصدرآع  الكرلدُ عٮٴلدت     ه  د كمأل السنُ,   ل كرا ُ بقدر الصًعُ ترره

 ترْدددُا  فريقًدددأل, سدددألل ٗ اٟسدددٚأًُ الكدددرمو "قدددرول أعألرؼدددًمأل وبدددٌ بًنمدددأل وقعدددل اؿددد ,

 . الكر  بل الكر"سٌا ٕ٘لكن بدوٍ, عبدالرٓن

 َمل ولبمدأل,  ٗ للددين  بىظدكمأل ػديدد٤ا   ُدت  الديت  عبددالى ألل  بدن  قمدد  للصدً   اٟظٚقًُ الدعى 

ُ   و ق ل,  و قركُ, إهأل إٍ  تمدين أسبقلُ  عىَ ترن ُ  فرلد  تددين   و عردب  تسدبقل  كأللكد

 سدعى ,  بن قمد قًنن ٗ إسلمٌ إأألم أن وأعألؼدَ َسأل"دَ تعحًحًُ  عىَ كأل"ت بل اديد؛

 برددل يقددمل هعلدن  ٖددأل الددين؛  ٗ فقًم٤ددأل سددعى  اٟأدألم  والددده كدألد  قًدده رفًددع؛ علدب  بًددت و دىأن 

 وؼقٴدع  العدحً ,  الددين  و"صر اهلل, تىقًد ؽغ٦ اليت العحًحُ الدعىَ تل    داين علِ وؼى 

ُ  اسدبقرار  ٙ قًده  النجأل ؛  ركألد شأل ٚ   يدن  وٙ أعبددل,  ظدحً    يدن  بددود  للدولد ُ  بد  ؼمًدن.   ولد

 اهلل ط٦ًددب_ عبدددالع ي  إلدد  أ٘سسددمأل رعأليددُ ٚددل ٗ الفأللفددُ, السددعى يُ الدولددُ قبددِ الدد  واسددبمر

 .سلمألد إل  عمد إًمىد العمد قبِ بعده, أن الدرَ و بنألٓن _ثراه

 ُْصدأتمأل؛  أند   كأل"دت  بدل  اؿألؼدر؛  الععدر  ولًددَ  تردن  مل عبددالى ألل  بدن  قمدد  الصدً   أمأل" 

 بدددن قمدددد الصدددً  كبدددب تنأللؽدددمأل بألطلدددُ واتمألأدددألم بأكألايدددب  ٢ىْدددت فقدددد ٟبٮألشدددأل, سدددع٤ًأل

 وٙ النبدىَ,  خبب ترّ ٙ و "مأل خألأس, َ  ب األْم  "مأل أنمأل ورسألٓلن, _ اهلل رٓن _ عبدالى ألل

 عألأددُ ت٢ركٴددر و "مددأل بمددب, تلًددع الدديت أندد لبمب تندد شب وٙ البًددت   ددل ؼددب٦ وٙ الصددكألعُ,  ققًددُ

 .إسلمٌ

 ُإملر  ُ ُ  العربًد ُ  السدعى ي ُ  ٓدل إٍ  بألٟؼدألفُ  _ اهلل قبأل دأل   ولد  إعبددل,  العدحً   اٟسدٚم  رايد

ُ  اٟسدٚأًُ,  والقًدأل َ  الريدأل َ  اٛولاا و مدأل  عٛدًمٌ,  بعنعدرين  _سعى  طل أن  أر أل ووَٙ  وخدأد

 بٌ الداخلًُ اللحمُ لىَ اراْ واٙسبقرار اٛأن والفأل"ٌا الرريب. اهلل وكبألل الصريكٌ اؿرأٌ

  و سًألسدًُ,  ٛ راض كألد سىاْ اـر, الدولُ ش ه يى ٦ ٙ أن   ا كل وي٢فر. اٛأر ووَٙ الصعب

ِ  ػبمدع  الكدرم  تلد   اعدل  ٖدأل  ؛ أنحلُ  و أغأللًُو أنحرفُ  ينًُ تىامألم  و البعأل يُ, أٮألأع  علد

 أن وال  – اهلل  عج  ب –  دفن كل لًحقع السعى يُ العربًُ إملرُ بن تبم٦ً  أأل سلب كًكًُ

ُ _ ا نًددُ ظددىرَ  رسددب خددٚل ُ  الى ألبًددُ وسددب  سددىْ أسددبغل ُ  خألظددُ  عددىَ  بأ"مددأل _اٟبألؼددً  بأللدولدد
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ٙ  وأدن   والبكر ؛ اٟلعألْإٍ  وتنأل ٍ اؿنًمل, الدين ؽأللمل السعى يُ,  ت٢مف٦دل   د تسدبحع  ثدب٦ فإ"مدأل 

٫ًأل وت٢صرٴ  ولًأل تمب, إسلمٌ  .بمأل ٦ًُ م اليت اللحمُ ت٢كب٦ت ٟهأل  ا"قسألأألم بمأل  اخل

 ٫ًدأل,  الىلألًٓدُا  برافندأل  تردىد   د ّردن  كًدمل  علًدن,  الذكًد   وبدألن  ال ٍ واٛأر  وتربىي٫دأل,   ين

وقبددِ ٙ  الدددعىام, بمدد ه إملرددُ  اخددل أددن يبددأثر الددبع  ٙ قبددِ واابمألع٫ًددأل فألعلددُ؛ وإعٚأ٫ًددأل,

 عدددم علددِ أسددخر٤ا شددأل د٤ا  و اللحمددُ,  دد ه عددرّ "قدد  علددِ تعمددل   اَ ترددىد  دد ه الدددعىام  

 تنصددر  د َرددألد اٛ مًددُ أددن لدد ا اٟسددٚأًُ؛ اٛأددُ لقًددأل َ السددعى يُ العربًددُ إملرددُ اسددبحقألم

ُ  الكٔألم بٌ اؿىار ثقألفُ ُ  الكقدن  كبدب  قدد٦ تمأل  الديت  اـدٚين  وط ال أدنم   وفدع  كألفد  إبخععد

ِ  اتكدألم  لددينأل  يرىد و د السمحُ, الصريعُ أن إسبقألَ ٙ  إد قًده  الد ؛  علد  الديت  اٙخدبٚين  "قدأل

٤ًأل ػرٍ  .اـٚين فقن أعألير وفع اى تمأل ؼ٢بٮت إاا ػألو  أل ّرن قألل

 

 :املداخالت سٍٛ ايكك١ٝ 

 ٚددي١ٝ املؿطًح ٚايدالي١: ايٖٛاب١ٝ

 بدددن قمدددد الصدددً   عدددىَ علدددِ اٙسدددب  ددد ا إطدددٚم أدددن اشددددين فدددإدإر ولدددٌ,  قدددألمت.   بنٛدددر

إٍ  تنبسدب   "مدأل  بدن  ي٢را  كبلع وفرر اديد  ين   ا  د النألس وإيمألم ظىرتمأل, لبصىين عبدالى ألل؛

ُ  ٕد   ,  "سدبُ  إ  كًُ  رار علِ اديد, لدين كذع رال ُ  وإأل"ىيد ُ  ٕدأل"ٌ,  "سدب ُ  وال را شدبً  "سدب

 إٍ أ٘سسمأل "سبُ و ألبًُ قركُ   ه للنألسا يقىلىد ثب وأن عبألس؛ للبمألْ "سبُ والبمألًُٓ ل را شت,

 ولٜسددمل النددألس, أددن كددفر أددع قدددث أددأل و دد ا أنمددأل, النددألس ينكِّددروا قبددِ لى ددألل؛ عبددد بددن قمددد

 .  الصديد

 خعددىم أددن وؽٮددً٘ أرااعددُ بعددد  تددِ بددل اعببددألطٌ؛  و عكددىٍ بصددرل ي٢ٮلددع مل اٙسددب  د ا  إد

ُ  اشجرٍ الفأل"ٌ القرد ٗ كألد  "ن واؿقًقُ إملرُ.  ازمدأل   فريقًدأل,  سدألل  ٗ اـدىارن  لدبع    ولد

ُ  وكأل"دت  رسدبب.  بدن  عبددالرٓن  بدن  عبددالى ألل  إٍ أ٘سسمأل "سبُ ؛ الى ألبًُو  للغأليدُ,  سدًُٔ  قركد

ُ  عٮٴلدت  كمدأل  النبىيدُ,  السدنُ  وعٮٴلدت  أع٤دأل,  والصدًعُ  السنُ   ل و بغؽت السنُ,   ل قألربت  فريؽد

 .الصرم وعلمألْ وإغرل اٛ"دلس علمألْ أن كفر و ألْمأل إسلمٌ, سألٓر فمقبمأل اؿ ,

 عبددالى ألل  بدن  قمدد  بدعىَ الصً  البممُ   ه يلعقىا  د يريدود وكألر ى أل إملرُ وخعىم

 .بمأل و"عب  "كخر ًْعنأل اٟظٚقًُ اليت

 وراْ اٙ"سددًألم  رّ ٙ بمددأل اعبدد ا ٍ وأددن عبدددالى ألل, بددن قمددد الصددً  بدددعىَ و ؼددألينا  فبخددر

   طلقىا خعىأنأل.. عبدالى ألل و ٌ  عىَ اظٚقًُ بن قمد الصً   عىَ  ٌ فق٘. بأللى ألبًُ تسمًبمأل

ِ  لألأدت  إقًألًُٓ  عىَ  ٌ.. ,"الى ألبًُ" علًمأل ِ  اٟسدٚم  بدخ ال  إٍ البمسد   الندألس   عدىَ  علد  أدنم   علد

  تت أأل و ٌ لن,"دعى  فرر٤ا ب اتمأل  ٌ تعب  فرًمل.. العألح السلمل "م  وعلِ والسنُ, الربألل

 .اٟسٚم لغر الدعىَ ٟظٚ  إٙ
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ُ و  أكدر َ  تٮدر    د اؿمدى   "دن ٙ ؼدر    ظدألح  بن اهلل عبد.   ويرّ ُ  أكدر َ  ؛ ٛ"مدأل  و ألبًد  أقرو"د

 "ٮلددع ورَددأل عفددًمٌ, ابددن والصددً  بددأل , ابددن الصددً  لددألل  وأ٤ددألا "ددر ٦  أددأل أفددل الدددعىَ, ظددألقب بألسددب

  .العفًمًنًُ/ البأل يُو كمفل علًممأل أعٮل 

ْ  أدأل   د "درف   كًمل  قركدُ,  إ"مدأل  و"قدىلا  فردر٤ا,  لدًس  عبددالى ألل  بدن  قمدد  الصدً   بدن  ادأل

ُ  . أكر َ .فررو أن "ألبعُ اٛظل ٗ اؿركُ  يسدبع  مل شدٌْ  إقدداث  اٙابمدألعا  علدب  ٗ تعدين  قركد

ٙٲ سىاْ  وؼ , بعىرَ  تِ  و قدوثن, ٚٲ  و كألد لى  .عم

 عدن  خدرن  جملبمدع  تعدحًحًُ   عدىَ  علًمدأل   طلقىا وأعٛممب إ٘رخىد ا   ًض بن خأللد.   وتسألْل

 فرر٤ا؟  و قركُ علًمأل "ٮلع فلمألاا , اؿقًقُ و ٌو العحً  اٟسٚم تعأللًب

 بن قمد الصً   عىَ ؼملن ٕأل قركُ؛ علًمأل "ٮلعا اؿمى  ظألح بن اهلل عبد.   وبدوره  وؼ 

 سددألبقٲأل اٟسددٚم عرددب كددىد بألؾديددد؛ لددًس كددألد وإد شددٌْ, إقددداث أددن  رسددأللبن  و عبدددالى ألل

ٌ  الكألعل لدوره إِأل الصً ؛ لٛمىر ُ و الصدً   بدن  أدأل لدألم   ي٢عدد٦  البعدحًح ٌ  , قركد  ٙ تعًدب  أكدر َ  و د

 .النألس بٌ خره ا"بصر لىيب "ؽألل عن ت٢عب٦ر بل الصً ؛ علِ

ُ    لرل قركُ ولى  د الىظمل, ٗ أصألقُ ٙا إألل بًت ٓ َ.   ولألل ُ  لٮبًعبمدأل .. والنسدب  و ألبًد

 ال ٍ  ى السًألم لدينأل ٕراعمأل .. إصرلُ "سبُ قركألم بمأل اجملبمعألم فًمأل .. كل إشرألل ٙ  يؽ٤أل

 بمأل..  ٰ لعع

ٌ  إعألظدرَ  والعقًدَ ..الععر أعٮًألم بع  ٗ الععريُ, خعىظ٤أل وأعألرؼُ والبصد   البغدًر   د

ُ  تعألرؼدمأل  إعألظدرَ  اؿؽألرَ أكسرو يراه أأل عسب المأل ٗ إر َ ..   ه وققىم  فدإد  لد ل  ...الى ألبًد

 إنٮلقألم.   ه أن يأتٌ أفقكًمب  جىم

اللند"ًددُ, " اؿًددألَ"ٗ ظددحًكُ  _قكٛددن اهلل _ سددلمألد إر ولددٌ إٍ أقددألل للملدد   قددألمت.   و شددألر

 _قكٛددن اهلل_اٙخددبٚين. واددألْ "ددغ أقددألل إلدد  سددلمألد  قددل إعددٮل   د وكًددمل الكرددرَ, يىؼ٦دد 

ٌ  يدىم  ٗ العدأل ر  عدد  أل  ٗ" اؿًألَ" ظحًكُ "صرتن أأل علِ كمأل يلٌا اطلعنأل   أدألرس و طاار ;4 اٙثدن

ٙٲ "صددرم إا ؛4232 ٙٲ الددداو , بعددرَ للدددكبىرَ" الى ألبًددُ, الدددعىَ" بعنددىادا اًددد٤ا أقددأل  يددىم ٗ وأقددأل

ٌ  الصً  بٌ البألري   أأل"ُ" بعنىادا "كسمأل للرألتبُ ,4232   بريلو "ًسألد 34 اٙثنٌ  والصدً   اٟبألؼد

 "ٛريددُ" بعنددىادا اـلًددل عبددداهلل بددن ـلًددل ,4232 "ًسددألد 37 اـمددًس يددىم ٗ وتعقًب٤ددأل ,"السددلكٌ

 ". سألس شأل لًس الصىيعر

ٍ  بأللى ألبًدُ,  عبددالى ألل  بدن  قمدد  الصدً    عدىَ  تسدمًُ  سدبب  إقدألٙم   د ه  تنألولدت  قًه  والدر 

 علددب  كددد رفددع قكلددُ أنألسددبُ ٗ السددألبع قددديفٌ ٗ الدددعىَ عددن اكرتددن أددألإٍ  وإشددألرَ الدد . قًددألل

 وأبأل ٓمدددأل عبددددالى ألل بدددن قمدددد الصدددً   عدددىَ شدددأد ٗ الدرعًدددُ, ٗ السدددعى يُ العربًدددُ للمملردددُ

 .العحًحُ
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 بأللى ألبًددُ الدددعىَ وظددمل بددٌ ىلدد٘ الربألبددألم بعدد   د للقددألرٖ  وؼ٦دد   د إنألسددب أددن فإ"ددن

 قمدد  الصدً    عىَ  د اؿقًقُ بًنمأل فق٘ ؛ بألٕعٮل  يبعلع اٛأر بأد اعبقأل ٤ا اٛخرّ؛ وإعٮلحألم

 _ اهلل رٓددن _ سددعى  بددن قمددد إ٘سددس اٟأددألم و"ألظددر أل  ي٦ددد أل الدديت _ اهلل رٓددن _ عبدددالى ألل بددن

ِ  واسبمر ٌ  إِدأل   د ا؛  يىأندأل إٍ  و قكدأل ه   بندألٗه  الد   علد ٖ إٍ  للعدى َ   عدىَ   د ٌ  الددين  أبدأل   اٟسدٚأ

 .الصريكُ النبىيُ والسنُ الربألل ٗ األْم كمأل

 عددم  لن لًبب٦ًن وكبألبألتن؛ عبدالى ألل بن قمد الصً  رسألٓل علِ يٮلٴع  د أنعمل  ٍ وبإأرألد

إٍ   عددىَ إٙ  ددٌ وأددأل السددلمل, أددنم  وىددأللمل والسددنُ الربددألل ىددأللمل الدددعىَ تلدد  ٗ اديددد واددى 

 .وأنٮلقمأل  سألسمأل  ٌ اليت العألفًُ اٟسٚأًُ للعقًدَ العحًحُ اٛظىلإٍ  العى َ

 ا"ٮلع الغأللب ٗ البسمًُ تل   سألس ٛد ظحًح٤أل؛ لًس طبًعٌ شٌْ بأللى ألبًُ وظكمأل بأد والقىل

 .واٟسألَْ البصىين ٛال

ْ   د أن الصىيعر قمد الدكبىر اكره َأل يبعلع أأل  أأل ُ  تلد   اسدبخدأىا  الددعىَ   عددا  اؿركد

 والغدرض  إعروفدُ,  الدينًُ اٛظىل عن خألراُ بسمألم اتسمت اليت رسبب, بن عبدالى ألل لأل  أل اليت

ُ  تصىين ال  أن ّ  وأبأل ٓمدأل  الددعىَ  زعد ٌ  لدد  يعدد٪  البكسدر   د ا  فدإد  العربدٌ؛  إغدرل  بدٚ   ٗ إسدلم

ِ " الى ألبًددُ" اسددب إطدٚم  ٛسددبألل عديدددَ تكسدرام  أددن واقدد٤ا   لددًس البكسددر  د ا  ورفدد . الدددعىَ علد

 واسعُ كأل"ت اٟظٚقًُ عبدالى ألل بن قمد الصً   عىَ تصىين بمأل ٰلعد اليت اؿملُ ٛد أنألسب٤أل؛

 .الىقًد البكسر لًس ولرنن العربٌ؛ إغرل أنٮقُ ال  ٗ َأل النٮألم,

 إدد ا بإٍ  "٢سددب أددأل ي٢مألثددل" الى ألبًددُ" أعددٮل   د أددن اـلًددل خلًددل الرألتددب اكددره أددأل  أددأل

ْ  أدأل  بدأد   دى القدىل   اٛأدر  بمد ا  القىل ٛد ظحً ؛  ر _ر يٌ ٗ _ فم ا اٛربعُ,  أد  ب  الصدً   بدن  ادأل

  د أددن الرألتددب اكددره وأددأل. اٛربعددُ إدد ا ب علددِ وطرآددن فبددألواه ٗ يسددبند الصددً   د كمددأل اديددد,

ٌ  العدحًحُ  السدلكًُ  ٛد  يؽ٤أل؛ ظحً   ر فم ا للسلكًُ, طخر وام٤أل  ظبحت" الى ألبًُ"  كدألد  أدأل   د

إٍ  عدى َ  عبددالى ألل  بدن  قمدد  الصً  و عىَ والسنُ. بأللربألل ألب م أنم  أن العألح السلمل علًن

 لٜسدمل  اؿدديه,  ععدر"أل  ٗ شدألع  كمأل ازًُ  و ق بًُ ٛ راض السلكًُ تسبخدم ومل إنم , ال 

 .الصديد

ُٲ   ندأل    د ر يدن  أفل  خرّ, لؽأليأل تعقًبن ٗ اـلًل خلًل الرألتب  لحب كمأل  إظدٚ  إٍ  قألاد

 و نددأل الددداخل, أددن عبدددالى ألل بددن قمددد الصددً   عددىَ  سألسددمأل الدديت السددلكًُ وٖألرسددألتمأل أؽددألأٌ

ٌ  تل  و ٌ الدعىَ, أؽألأٌ بإظٚ  "ٮأللب كًملا "بسألْل ّ  الديت  إؽدألأ  الردريب  القدرطد  بمدأل  "دأل 

 النبىيُ؟ والسنُ

  ندأل  و كدر٦ر  اديدد٤ا,  فردر٤ا  ولًست اديد٤ا, أنمج٤أل لًست عبدالى ألل بن قمد الصً   عىَ إد

 و عمألل والس٪نُ, الربألل, علِ خرون  ٍ ورسألٓلن الصً  كبألبألم ٗ هد  د يسبٮًع أن بأد إنأل اَ

 .بن ويىاامنأل يد ه  د فعلًن العألح؛ السلمل
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 ,"الى ألبًُ" أعٮل  ف ٦ ٗ بأللىلىع ينأل ٍ أن وراْ اٙ"سًألم عدمإٍ  والبألقفٌ   عى الٰرب٦ألل ل ا

ِ  بًنمأل أعٮل ؛ فر  و "ن ٌ  اشددين   دْ٘ٙ  يبنألسد إٍ  ل٠سدألَْ  إعدٮل ؛   د ا  "صدر  وراْ أدن  اؿقًقد

 "بًدن  بدن   أدر  وأدأل  الردريب,  القرطد ٗ األْ عمأل ؽبلمل أؽألأٌ فًمأل لًس و"قًُ ظحًحُ سلكًُ  عىَ

 بن تقىم أأل شأل يروم ٙ أبعد َ, امألم أن األْ البصىين   ا  د وغألظُ . وسلب علًن اهلل ظلِو قمد

ُ  لًدألم  أدن  إلًدن    ٦م وأدأل  امدُ,  أدن  العألفًُ الدعىَ تل  ِ  تقدىم  إسدٚأًُ   ولد ٙٲ, الددين  علد ٜ   و  وؼكد

 الددبٚ ,  دد ه ٗ اهلل أرٴنمددأل الدديت السددعى يُ الدولددُ و ددٌ الصددريكٌ, اؿددرأٌ وؽدددم النددألس ققددىم

 .ت ال وأأل  سألسن علِ لألأت ٛ"مأل الدين؛   ا علِ وؼألفٜ ًْع٤أل, إسلمٌ لبخدم

" تعقًب٤دأل "  بعكبن "٢صر إِأل بعًنمأل؛ ظحًكُ ٗ إنصىر سلمألد إل  اؿألرثٌ  د ر ٍ فمد.   و وؼ 

  د _اهلل قكٛدن _ ولدى  را    خدرّ,  طراْ  ندأل   يرىد ٛد فمى لألبل طخرين, وبألقفٌ ٰكب٦ألل أع وقىار٤ا

ٚٲ  اخبدألر  لردألد  للٰرب٦دألل؛   و للبألقفٌ أل أ٤أل لىلن يرىد   أدر   و أرسدىم و وتعمًمدن  لنصدره  طخدر  شدر

ٚٲ  .إفقمل سلمألد  أألم اؿأللُ   ه ٗ .. من  أف

 أن اٟلغألْ "٢قر٦ر عًه وقد"أل, ىعنأل  أر٤ا يعد مل و  ا الى ألبًُ, أن فرألكٲأل لنأل  د  عبقد وٙ

ٍ  كلدن  العدألمل  ىغ٦ إ"ن عدأن, ُ   د ه  ٗ واٛسدلب  الى ألبًدُ,  أعدٮل   يدر ٦   الد   أدن  "رتدألل   ٙ اؿأللد

ٌ  "سعِ ثب إلًن, "سبُ و ألبًُ بأ"مأل الصً   عىَ عن ي٢قألل أن  د أأل"ع ٙ بل إعٮل ؛  تٮمدر إٍ  بأللبدألل

 اؿركدألم  أن  ره وبٌ بًنن البكريع وك ل  ظحًحُ,  ر تمب أن بن ٰ لعع ٖأل وتنقًبن إعٮل 

 ُ  ٗ أصددألقُ ٙ ٛ"دن  ..اخ قركددُ  عدىَ, ا أبعددد َ ظدكألم  اسددبخدم  د تعم٦ددم  إصدبى ُ.. لقددد  القدّد

 إعٮلحألم.

فًمددأل ىددغ٦ لؽددًُ الى ألبًددُ, ولعلددممأل  عددألأٌ  تددىامٌ إىسددِ  د لدددينأل أسددكر. وبدددوره  وؼدد   

 "بمف٦لددمأل  د إٙ "لبدده أددأل ثددب.. ػديديددُ إظددٚقًُ  عددىَ سددىّ ترددن مل الى ألبًددُ  د اٛولا.. أبنأللؽددٌ
 سددأل  لقددد.. عقًدددَ وكأ"مددأل وكددأللمل كبلددمل كددل بددرف  سددلىك٫ًأل _إنددألل  اٝخددر البىا٦ددن و دد ا_

 بددل والبدددع؛ بألؾمددل واؿجددأل  واٛقسددألْ, وإدينددُ, أرددُ,   ددل فًمددأل َددأل _ اؾ يددرَ وظددمل خٮددألل

 إ  بًُ اٙخبٚفألم بدعىّ وإِأل الكذَ, تل  ٗ ينقٮعىا مل الدين علمألْ بأد العلب أع.. والصركًألم

 .اـٮألل   ا ترريس مت

 أل أدىد  مدن  إمدبا  دل   والس٘ال.. قدو َ أسمًألم ٗ العًٛب اٟسٚم ؼجًب يرر٦س أن من

ِ  عنمدأل  والددفألع  ومى دأل,   السدلكًُ وو  الى ألبًُو َسمًألم ٫ًدأل  اػأل ٤دأل  تعدب   قبد ٫ًدأل   ين  قددو ه  لدن   اخل

 الكقمًُ اٙخبٚفألم كل ؼىٍ عألأُ إسٚأًُ أٛلُ "بقِ  د اٛوٍ  د  م.. ل٠سٚم العألم اٟطألر ؼمن

ِ  إسلمىد بسببمأل إلًنأل يكد اليت إقدسألم وبألعببألر.. كدولُ اٟسٚأٌ أىلعنأل بألعببألر وإ  بًُ,  علد

 أصألربمب؟ اخبٚين

  ر "أل. وإد.. أنن اـرون "سبٮًع ٙ ال ٍ الىلت وسًأتٌ.. اٟطألر   أُ  واد أن من
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ٌ   بقدر أ  ب٤أل لًست  د الى ألبًُ علِ ًْع٤أل "بكع لعلنأل االؽىوٌ عبداهلل.   ولألل   و  عدىَ  أدأل  د

 العدحًحُ  بعدىرتن  وتقدّدن  شىآب, أن بن علع ٖأل وتنقًبن الدين ػديد  دفمأل إظٚقًُ, قركُ

 فددًمن وٙ اى ر ددأل, ٗ لًسددت إصددرلُ فددإد وبأللبددأللٌ _وسددلب علًددن اهلل ظددلِ _ قمددد بمددأل اددألْ الدديت

 عددى َ لألقمددأل ٗ ر وا ٖددن  عدددآمأل, وكدد ل  وتألبعًمددأل, أبلقًمددأل أددن بعدد  ٗ أددأل  ددٌ بقدددر تبنأل ددأل

 .قًألَ وأنم  بىظكن رسأللُ العحً  اٟسٚم

 و يؽ٤أل يصألبممأل, وأأل" قركُ" ٕكر َ واٙظٮٚقٌ اللغىٍ إعنِ عن اللغُ لىاأًس ٗ ولد عفت

 الذكًد   أمم٫دأل  لدًس  لد ل   عبدالى ألل؛ بن قمد الصً  بن لألم عمأل ت٢عب٦ر  "مأل فىادم ؛" عىَ" أكر َ

 .إؽمىد علِ تركً "أل لدر العكُ علِ

  "مددأل أددن شددأل تعريددمل أددن" ألالىيرًبًدددي" اؿددرَ إىسددىعُ ٗ وادتددن فمددى أددأل  سددِ, اٛكفددر  أددأل

 بأللددعىَ  لدألم  ال ٍ عبدالى ألل, بن رمد ا"بسبت ٛ"مأل بم ا اٙسب؛ س٢م٦ًت وسًألسًُ أ  بًُ قركُ"

 ."و ألبًٌ ٙ ي٢سم٦ىد  "كسمب إ  ب  تبألع لرن و"صر أل؛

ُ  البعريدمل  أن ويبؽ  ٌ  أعددره,  شخعدً  تعريكٲدأل   و لد ل   تعدحًح٤أل   ادد   د  ود  دفدن,  وبأللبدألل

 تٛدل٦  لرنمدأل  علًدن؛  ي٢عبمدد  رز٫ًدأل  أعددر٤ا  لًسدت  كأل"دت  وإد ,"ألالىيرًبًددي " والدد  ققًقبمدأل.  عن ي٢عب٦ر

 .بعؽمب علًمأل ويعبمد العألم الر ٍ ٗ ت٘ثر

  د اددألْ بعؽددمأل وٗ "كسددن. الصددً  وقددىل الدددعىَ, قددىل أغأللٮددألم أددن  يؽ٤ددأل اٟ"ذ"ددت ىددل٢ ومل

ُ  الكددً. وإثددألرَ  إسددلمٌ,  ُ يددع  وبألطنمددأل هلل, البىقًددد  إخددٚػ  ٚأل ر ددأل  لددًس   دد ا   د وإصددرل

 واؼد   و د ا  شدأل,  وي٢درو٦ن  اٛفردألر    ه بع  يببن٦ِ أن الداخل أن  نأل  إد بل اـألرن؛ علِ أقعىر٤ا

 .اٙابمألعًُ اللقألْام بع  وٗ  ود أىاربُ, ظروُ  وبأزألْ الربألبألم وبع  تىيذ, ٗ

ُ  رأى ٤ا ّف٦لىد ٖن اـٚفًُ إسألٓل ٗ خألظُ إبصد ين, بع  اٛخرّ وإصرلُ  ٗ تد٘ثر   ينًد

 .و تبألعمأل أرأل"بمأل وشأل إبلقٌ,

 بنألٓمدأل,  ٗ  سدممت  بل السعى يُ؛ الدولُ أًٚ  لبل عبدالى ألل بن قمد الصً   عىَ ٚمرم لقد

أدأل   بقددر  وأرألد,  أألد لرل ظألؿُ زألويُ رسأللُ ترن ومل إًٚ ٍ. عصر الفألأن القرد ٗ وال 

 أسددألس  ود الععددر, ٚددروين تبٮلبددن أددأل وفددع والبعددحً  للبنقددً  لألبلددُ بصددريُ تعددحًحًُ  عددىَ  ددٌ

 ينألسدب  ٙ لدد  إرقلدُ؛  ٚدروين  فرؼدبن  ٖدأل  أنمدأل  وأأل ظدر ال أن, ل ل  يعل  كألد فمأل ظى ر أل,

 .واقدَ و ىيُ واقدَ, رايُ ؼت إملرُ تىق٦دم  د بعد الععر   ا

وأن األ"بن, تٮر٦م  . عبداهلل بن ظألح اؿمى  إٍ أسألبٌ أمبمٌ بر ين؛ اٛوٍا و ٌ اـٚين 

 وأ٤أل علِ أسمِ   ه الرسأللُ  و الدعىَ. والفأل"ًُا ترمن ٗ البٮر٦م إٍ الصخعًُ اليت رَدأل كأل"دت   

تٮرفًدُ تد٘ ٍ   سبب٤أل ٗ فمب بع  اجملبمعألم اليت تبمب  عىَ الصً  قمد بدن عبددالى ألل بأ"مدأل  عدىَ     

إٍ "ص٘ إر ألل, و دٌ الصخعدًُ إنبمًدُ إٍ / عبددالى ألل بدن عبددالرٓن بدن رسدبب, ابدن أ٘سدس           
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 _تدى"س  –الدولُ الرسبمًُ اليت  ٌ علِ إ  ب اٟبألؼٌ, اليت تأسست ٗ بٚ  إغرل العربٌ ولًبًدأل  

ل   دل السدنُ واؾمألعدُ ٗ    م, واليت ٰ طلع علًمأل الدعىَ الى ألبًُ أن ل٧ب;2; –م 998اؾ آر  أأل بٌ 

 بٚ  إغرل.

إد إكددر ام الدديت ارتبٮددت بأللصددً  قمددد بددن عبدددالى ألل و "صددٔت  شددبن بألٙتمألأددألم؛  ددٌ قددل    

ٚٲ بددٌ اجملبمددع السددعى ٍ خألظددُ, وبعدد  اجملبمعددألم ٗ بعدد  أددن الددديألر اٟسددٚأًُ الدديت   خددٚين  ظدد

عبدالى ألل؛ وأن ثب٦ فرل أأل ي٢ٮر  ت٢جأل"ب ظىال الرلمألم وتلعقمأل بٮبًعُ رسأللُ الصً  قمد بن 

فرر ؛  ا م بأد تعريمل كل أكر َ أن   ه إكر ام تسب٦بت  – عىَ  –أن أسمًألم, أفل و قركُ 

ٗ أكأل ًب وأغأللٮألم  وادم اتمألأ٤أل ووظم٤أل ٗ  ر قلن ػأله الدعىَ البجديديُ اليت لدألم بمدأل الصدً     

 قمد بن عبدالى ألل.

السبب ٗ إلعألم البمب علًنأل؛ بىظكنأل فبمع٤أل سعى ي٫أل,  أألم تعريمل وإد كأل"ت تل  إكر ام  ٌ 

بندأل إٍ  رادُ اٙتمدألم     ايعنِ أن ل٧بل فٔألم فبمعًُ اسدبنأل ٤ا إٍ   دىآمب  و اعبقدأل اتمب, إٍ  د وظدلى    

بديننأل اٟسٚأٌ أن  "ن سدبب "صد٘ اٟر دألل  و البٮدرين إد٘ ٍ إٍ أعدأل اَ اٝخدرين, فد ا  شدأ"مب,          

 ققنأل إيؽأل  ققألٓع أأل تقعده  عىَ الصً  قمد بن عبدالى ألل.ومن أن 

إد تل  إكر ام فبمعُ ت٢عد عن أكمىم واقدد, و دى  د  ددين  عدىَ  و رسدأللُ الصدً  قمدد بدن         

عبدددالى ألل  عددىَ إظددٚقًُ, و "مددأل تىؼ٦دد  أكمددىم العبددأل ام السددلًمُ ٗ  أددن كددألد يسددى ه أٛددأل ر       

 ٙسبعأل"ُ, واٙمرافألم, واـرين, والبدع.الصر , وفألٙم البىسل, والصكألعُ, وا

والعجًب ٗ اٛأر وأأل "عًبن ققًقُ  د تبأتِ تل  اٙتمألأألم أن  "ألس أسلمٌ, يببعدىد فبمعدألم   

عربًُ وإسٚأًُ كألد ي٢كذض أنمب  د يرى"ىا عى"٤دأل لددعىَ كدألد شدأل  ور فألعدل ٗ تعدحً  أكدأل ًب        

ت ٗ ٚمددىر البعددحً  جملبمددع  سألسددن البىقًددد   أغلىطددُ, والدديت لدد٦ً  اهلل شددأل  عددىَ أبألركددُ  سددمم   

 اـأللغ هلل سبحأل"ن وتعألٍ.

وأن "ألقًدُ  خدرّ, فدإد اؿدديه عدن شخعدًُ عبددالى ألل بدن عبددالرٓن بدن رسدبب اـدألراٌ             

اٟبألؼٌ, والعٚلُ البألرىًُ اليت بًنمأل وبٌ الصً  قمد بن عبدالى ألل, قدديه يٮدىل, ولدد  فدر      

الصىيعر كبألب٤دأل ؼدت اسدب وتعدحً  خٮدأ تدألرىٌ قدىل الى ألبًدُ .         أعأللٌ الدكبىر/ قمد بن سعد 

 قمدد  الصدً    عدىَ  خعدىم  ٗ أقدأُ   ا الربدألل, أدن  د   _وبإهأل _ولد كألد سبب   ا البألًمل 

ْ  عبددالى ألل  بن ْ  يريددود  ٖدن  الد"ًىيدُ,  إعدألح   ربدألل  أدن , اؿدع  اهلل  يدن  و عددا  اهلل, "دىر  إطكدأل

 وو عدىَ,  طخر بإٍ   وشب أن رسلن بن و رسل اهلل, بن  أر ال ٍ البىقًد وقٴع  د يريد ٕن والبعدٍ

 .الصر    أداخل أن وتنقًُ وتٮبًقٲأل,

 الفأل"ٌ القرد ٗ "صأم إفريقًأل سألل ٗ إبألؼًُ خألراًُ  عىَ ويؽًمل ٗ القىلا إد  ولٔ  وادوا

ٌ  رسدبب  بدن  عبددالرٓن  بدن  عبددالى ألل إٍ  "سبُ الى ألبًُ؛ بألسب اشجرٍ ٌ  اـدألرا  وواددوا , اٟبألؼد
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ٚٲ  ش٤ًٔأل فأرا وا بعد أل, األْ  و عألظر أل ٖن واٛ"دلس إغرل علمألْ أن فبألوّ  الغدرض,  وقٴدع  عدألا

ُ  لألأدت  قًده  اٟسدٚأًُ,  الددآرَ  تىسدع  أدن  خىفٲدأل  اؾديددَ؛  الددعىَ  ٟسدرألم  اشمدب؛  ويدنم    الدولد

ٌ  يدد  فبعدألفحت  عبددالى ألل,  بدن  قمد الصً  بمأل لألم اليت للدعىَ أنألظرَ اٛوٍ السعى يُ ا اٟأدألأ

ِ   دد 3379 عدألم  ٗ _اهلل رٓممدأل  _ عبددالى ألل  بن وقمد سعى , بن قمد  الددعىَ؛  بمد ه  القًدألم  علد

 .الببلًغ ٛأأل"ُ و  اْ اهلل, لدين "عرَ

ٙٲ الدعىَ ولقًت اهلل ووفٴع ْ  بمدأل  وتأثر كلن, اٟسٚأٌ العألمإٍ  اأبدم قًه وتأيًد٤ا, لبى  العلمدأل

 . بٚ  ب ٗ "صر أل ٗ وبد وا اٰؿج٦ألن, أن

 ٗ خد ددأل إدددفىد, الرسددبمًُ الى ألبًددُ ٗ الؽددأللُ ووادددوا طثألر ددأل, أددن  "ًىي٫ددأل إنبكعددىد فخددألين

 للدددعىَ القددديب الفددىل بإلبددألس فرظددُ قىشددأل, وكأل"ددت  العلمددألْ فبددألوّ ٗ فنبصددىا البددألري , سددجٚم

ُ  إنألفع  ربألل ٛد النكىس؛ ٗ ظدّ اٟشألعُ ووادم اؾديدَ, والبصدىين.   البمىيدن  ٗ امددوا  الد"ًىيد

 . للعدم وؼريمب ا بمألأمب أن  كفر الر ل يبلقكىد عأل َ والنألس

ُ  عسدن  الىالدع,  تغدألير  تعدىرام  ووؼدع  إكدأل ًب,  تغدًر  ٗ كبر٤ا  ور٤ا ل٠شألعألم فإد ول    و "ًد

 فمب. سىْ

عددن  عددىَ الصددً  قمددد بددن     و لددذ   نددأل؛ أددن  اددل إٚمددألر أعلىأددألم تعددحًحًُ وقجدد   وسددع        

٦ًب, و ا ه  عم٤ددأل   عبدددالى ألل, الراددىع إٍ كبددألل أعددأللٌ  . قمددد بددن سددعد الصددىيعر؛ فمددى كبددألل لدد

وأ٘ا رَ تقدّن أن لدد أعدأللٌ الصدً  الددكبىر ظدألح بدن عبدداهلل العبدى  أددير اؾألأعدُ اٟسدٚأًُ           

 سألبقٲأل.
 

 ايٖٛاب١ٝ بٛؾفٗا أٜدٜٛيٛدٝا عا١َ / ضٝاض١ٝ:

ُ   يدديىلىاًأل  بدألل  أن اؿمى   د الى ألبًُ "ألظر بن عبداهلل. يرّ    ِألي  دأل  عنددأأل  اأبًدأل ,  بدراد

ُ  إدارس أن بغر أل ُ . الكرريد ّ  اؿدألٙم  بعد   ٗ تعدل  اابمأل يدُ,  خعىظدًألم  فللى ألبًد  إٍ أسدبى

 بلبدألس  تلب٦سدت  وإد الىؼدعًُ,  بألٛيدديىلىاًأل   شدبن  خعىظدًبمأل  أٛدألد  أدن  عدد   ٗ فبرىد ,"الىؼع"

ٛٴرو أل واترأ اٙابمأل ,  وإكألسد, إعألح ولىاعد الكقمًُ, القىاعد أن مب٢ىه أأل علِ وفقمألٗ أل أ٢ن

ُ  ترس٦د   أدأل  علِ خألػ بصرل ال  ويندرن. ال رآع وسد٦ واٛقىٙ,  الؽررين,  خمل و بىال  للى ألبًد

ّ  واؿًدألَ  للرىد "ٛرتمأل ٗ ُ  تبندبمب  ٖدن  و تبألعدن,  الصدً   تٚأًد   لدد  بددم  قًده  الرزًدُ؛  إ٘سسد

ٌ  إٍ الكقدن  أنمدأل  إٍ اٛيديىلىاًأل  لرل بدم أٛأل ر ٗ تبصرٴل اـعىظًُ  وأدن  العدري ,  الصدرع

 السًألرَ, كقًأل َ  خرّ أممُ ولؽأليأل إر َ, وقجألل اٙخبٚٙ , ٗ كأللر ٍ اى ريُ, لؽأليأل ال 

ٚٲ لددًس وعدد   اؾمعددُ, ظددَٚ  ددر ٗ البجألريددُ ارددألل إ ددٚم وفدرض   عنددد اٙقبسددألل أٛددألد أددن للددً

 .  الى ألبًُ
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  تعحًحًُ, فقمًُ عقألٓديُ قركُ _يبدو كمأل _  بىابمأل و ى  وسع طخر, بألل أن الى ألبًُ  لرن

ُ   سس٤دأل  ومبت البصريع,  ظىل علِ لألأت ُ  ظدألٓبُ  أبًند ٌ  الصدرعًُ,  وقجبمدأل  أراعًبمدأل  ٗ ولىيد  فمد

 . بألأبًأل  فقمًُ عقديُ أدرسُ ب ل 

ُ  لنٛريددُ وفقٲدأل _ الًددىم وإدأأىل   "كدد  ٗ  "كسدمب  الى ددألبًىد هبمدد   د _النأللددُ  "دمل  وبددين اؿٮًٔد

ُ  البصدريع,  أعدرٍ عن النقل أن بأللىؼع  ى  شبن أأل كل  وؼقًدع  واؿًدألَ,  للردىد  "ٛرتمدأل  وػلًد

 إععدىأُ,  إٍ النعىػ فق٘ واٙقبرألم  و٦لىه, وإد البصر ظنع  ىأن أأل كل عن ارئُ ترااعألم

ُ  القرود خٚل لن  سسىا  و الى ألبًىد اعبأل ه أأل خأللكت وإد  ولًدألم  _اهلل رٓدن _ الصدً   لددعىَ  الٚققد

 الًىم. قبِ عقى  أل كألفُ ٗ إبألركُ الدولُ

  يؽ٤دددأل ولرنمدددأل فحسدددب؛  يدددين إظدددٚ  قركدددُ لًسدددت الى ألبًدددُ الر يعدددألدا إد خأللدددد. ولدددألل  

  د  عبقدد  وٙ. ٚمىر دأل  أند   اؿركُ   ه تبنىا السعى يٌ اؿرألم  د عرب ؛"سًألسًُ  يديىلىاًأل"

ُ  شدأل  يرىد  د ٙبد تنج  لرٌ فألؿركُ تبنأل أل؛ أن  و اؿركُ يعًب   ا  لببجد ر  سًألسدًُ  قألؼدن

 .الدرعًُ إأألرَ اٛوٍ قألؼنبمأل كأل"ت ولد ..اجملبمع ٗ

 بددن قمددد الصددً  بددٌ مت الدد ٍ العقددد  و العمددد ٗ للحركددُ السًألسددٌ اؾأل"ددب أٚقٛددُ ّرددن

 وؼى , برل ال إٍ  تصر واٛأر الصً  بٌ اٙتكألم أؽألأٌ... سعى  بن قمد واٟأألم عبدالى ألل

 .البكألظًل أن إ يد  را  ٕن و ره عفًمٌ ابن عند إٍ اٙتكألم الراىع وّرن

ُ  لندأل  يبؽد   , بعد وأأل 24;3 السعى يُ للدولُ الفألله الٮىر وٗ ُ    مًد ُ   الى ألبًد  بىظدكمأل أراعًد

 إا ؛ م24;3 الريدألض  فدب   بعد إملرُ تىقًد عملًُ ٗ أ٢صرلُ عبدالع ي  إل  واان فقد. سًألسًُ

 ٗ السدرألد  أن  ٪92  د قٌ ٗ أسبقرَ, ْألعألم واى  يسبىاب أسبقرَ  ولُ تأسًس  د لن تب٦ًن

 وال عألأددألم ل٠أددألرام السًألسددًُ وْٙتمددب ي٢غ٦ًددرود عددأل َ ٖددن البدددو الرقددل, أددن كددأل"ىا اؿقبددُ تلدد 

ٜ  طلب٤دأل  إٍ البنقدل؛  وقدألابمب  أعألشدمب,  طبًعُ بسبب النألشُٔ؛ ْ  للرد  لدن  إغكدىر  الدذ    ندأل  وأدن . وإدأل

 الريألض تقىم  د علِ  ر ب, علِ البعدٍ عدم بصرٙ أنألطقمب, البدو ٗ يبىطٴن  د عبدالع ي  إل 

 والنمددب السددلب فرددرَ ينددألٗ الدد ٍ العددحً  إٍ الدددين عددى تمب ؼددرورَ أددع بألقبًألاددألتمب, َددد ب

  وقدرل  وعبًبدُ,  أٮدر, و  "ألفد َ  لبألٓدل  ثدٚث  إلندألع  ٗ إلد   لد   ولد. والقرّ البلدام علِ والبعدٍ

ّ  اليت الى ألبًُ, الدعىَ سىّ ب ل  ٟلنألعمب سبًل أن إل   أألم يرن ومل بألٙسبقرار.  إسدلب   د تدر

ِ  الدينًُ واابألتن ظمًع يقىم  ى أن اؿع ِ  لدن  الد   و د وادن,   كمدل  علد  ٗ بألٙسدبقرار  إٙ لدن  يبدأت

ُ  ظدَٚ  وإلألأُ الٮمألرَ, شروٙ وإُألم أسألاد, بنألْ ّرن قًه ثألبت؛ أرألد ِ . اؾمعد  تدنج   وقبد

 ..الددين   أدىر  لبعلدًممب   اشجدر و اؾديددَ   أدألكنمب  للبدو ٗ" أٮألوعُ" بإرسألل إل  لألم فقد اـٮُ,

 عدن  ي يدد  أدأل  ر ّ إ"دن  البحرينا أن لأل أ٤أل ,37;3 عألم الريألض  ار ال ٍ  ألريسىد, بىل الٮبًب يقىل

 الريددألض, ٗ الرددبر اؾددألأع ٗ واؿددديه القددرطد تعلددًب قلقددألم ٗ ا"بٛمددىا ولددد علددب طأللددب 522
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 ٗ  دد ا لًسددٌ روبددرم ويصددر. الدددين  أددىر لبعلددًممب  ٢جددر ب للبدددو ٗ بعددفمبإٍ  يبٮلعددىد وكلددمب

 ,"البىقًدد " لربألل اشند أٮألبع إقدّ ٗ النس  طٙين بٮبألعُ  أر عبدالع ي  إل  إٍ  د اـعىػ

 قًنددن, ٗ الدينًددُ إٮألوعددُ ثقألفددُ شددرٴل الدد ٍ الربددألل عبدددالى ألل؛ بددن قمددد الصددً  كبددب   ددب

ٌ . الصدبمألم  كرصدمل  اٛخدرّ,  الصدً   كبدب إٍ  إؼألفُ ِ  تركٴد   الديت  الربدب  و د  ٗ العقًددَ  علد

 .اٛسألس

 كد ل   فًدن  واددوا  فقدد  كدبرَ,  بعدىرَ  الدين علِ قىشب البدو وٖن أن إسبقرود  لبل ولد

ٛٴب فألؾمددأل  البعددأل ي٫أل؛ أددىر ٤ا ٚٲ  ظددب   الدولددُ لبأسددًسو  الىلًدددَ السددلٮُ رايددُ ؼددت إددن  للغدد و. بدددي

ٚٲ  ظبحت وال راعُ ٌ  أنألسدب٤أل  بدي  أدن  اٰشجدر  يعدل  أدأل إٍ  إؼدألفُ  اشجدر,  كدل  ولدًس  بعد   ٗ للرعد

 سددرألد أددن كددبر٤ا لسددم٤أل إٍ  د العددد  ٗ  دد ا إدد٘رخٌ  قددد ويصددر. أ٘و"ددُ و سددلحُ أددن الريددألض

 اشجر, ٗ واٟلألأُ اٙسبقرار ٗ لر ببمب الرىيت؛ سىم ٗ  ؼديد٤ا اؾمأللو قًىا"ألتمب بألعىا اٰشجر

 الد ين  بسبب النحل؛ كخلًُ الىاقدَ اٰشجرَ كأل"ت الىلت "كسن وٗ .والعبأل َ ال راعٌ للعمل والبكر٦غ

 .الريألض أن" أ٢ٮى٦ع  و  اعًُ" بىظىل يعلمىد عندأأل إسألاد علِ  لبلىا

ِ  َدأل  عبددالع ي ؛  للمل  الىْٙ وتعم٦ع السرألد, عند البدين " عُ ػ ٦رم الىلت وَرور  بدن  ؼلد

ِ  ف َ ولدرام كألري أًُ, ظكألم أن  أدن  العصدرينًألم  عقدد  خدٚل  إلدأل ه  اسدبٮألع  وَدأل  اٟلندألع,  علد

  كفدر  بمدأل  تدىطٴن   جدرَ,   422و أدن  مدى٤ا  اؾديددَ  القرّ  و اشجر عد  بلغ عندأأل العصرين, القرد

ْ  كد ل   ؼدم٦ت  اٰشجدر  تل  إد البقديراما وتقىل. لبًلُ  37و أن ِ  كدأل"ىا  أقألتدل   لدمل   92و   دأل  علد

ٍ  اًصدن  أدن   ٪2; أن  كفر بدو اشجر شرٴل ال ٍ إل , "داْ لبلبًُ اٙسبعدا    بُ  اسدبخدأن  الد 

ٙٲ, لد لرّ ؼب٦ ٗ   48;3ثن اؿجأل  و  44;3و قألٓل   ثب:3;3, ثب عر و 35;3و اٛقسألْ ثب  و

 لعبًبُ والغٮغ٘ , لد شرم سأللو ٕٮر اٛرطألويُ بمجرَ 34;3 عألم بد  لد كألد البىطٌ  د علم٤أل

 .ؿرل و خنُ , لد  رلو

ٚٲ كألد الديين اؿألف   د لنأل يبؽ   نأل, وأن إٍ  إؼدألفُ  البدو وتدىطنمب,  اسبقرار ٗ أ٘ثر٤ا عألأ

ُ  إ ايدأل  ٙ  "بًجددُ علًمدأل  البددو بألؿعددىل  بدد   الدديت اٙلبعدأل ي  ,"اٟخددىاد" ظدًض   بنددألٓمب أعٛدب  اندرا

 .البىقًد عملًُ ٟلأل  عبدالع ي  إل   سسن لد كألد ال ٍ

 قدددث "سددب٫ًأل, اٛوؼددألع واسددبقرار اؾددًض  دد ا تأسددًس أددن عألأ٤ددأل 35 وبعددد ,47;3 عددألم وٗ

 ااددراْ 47;3 عددألم ٗ بددد  إلدد   د سددًمأل وٙ كددأ اَ, ٰاسددبخدأىا البدددو  "مددب لددد ر ّ فقددد ؛ ا"صددقألم

ّ  أع قأل ثألم ُ  القدى  سدعى   ٙبنًدن  إرسدأللن إٍ  إؼدألفُ ...الىلًددَ   ولبدن  قددو   لؽدمألد  بألٕنٮقدُ؛  ارًٮد

 وبريٮأل"ًأل. إل  بٌ ـٚين الرىيت؛ أع البجألرَ وأنعن أكألوؼألم, ٟاراْ خألراًُ بعفألم ٗ وفًعل

وأمأل "ددُ عددن اـدد٘ الددديين   امرافٲددأل عدددوه ٖددأل اددًض اٙخددىاد, قكًٛددُ  ثددألرم الدديت و ددٌ القؽددأليأل

ٙ  اؾمدأل   تقلٴدغ   د بعد وٙسًمأل للى ألبًُ, ُ   ركدألد  ولبفبًدت  اٛ"كدألس,  ٙلبقدأل  كأل"دت . الىلًددَ  الدولد
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 أكددروغ شددرعًُ أسددألُ فألؾمددأل  البىلددمل؛ وعدددم والبمددد  اٙسددبمرار يلدد م  "ددن إنصددقٌ اٟخددىاد قجددُ

 الدديت بريٮأل"ًددأل, اسددبعداْ عدددم بؽددرورَ تبعلددع سًألسددًُ قسددألبألم لددن كأل"ددت إلدد   د قددٌ ٗ أنمددأل,

 علًددن اؿعددىل أددأل مت علددِ واؿكددألٚ اٛر د, وشددرم اـلددً  والعددرام  ول بعدد  علددِ تسددًٮر كأل"ددت

 عدن  البىلمل و د عرفىا, ال ٍ اٟسٚم علِ" خروا٤أل" يعد٪ بن لألم أأل بأد إل  إنصقٴىد األ ل .وٓأليبن

  .لبأللن هى  أنمجمب علِ لًس أن كل  د يرود كأل"ىاو ْوالدا الىْٙ لؽًُ أع يبعألرض اؾمأل 

م؛ :4;3 عدألم  الريدألض  ٗ ع٢قدد  كدبر  أدُ٘ر  ؽللدن  سدنىام,  ثدٚث  أدن  مدى٤ا  ا"صدقأللمب  واسبمر

لردن البددو    اٛأدىر؛   دد م  قًده  ٚأل ري٫دأل,  الد   مت ولدد .. فرا دأل إٍ  اٛأدىر  وإعدأل َ  العددع,  لر ل

ُ  ٗ أٚلألتمبإٍ  إل   فع ٖأل إرَ؛   ه وبقىَ ا"صقأللمب عألو وااٙخىاد  ُ  أعركد  ٗ الصدمرَ  السدبل

ْ  أدن  كدبر  وعدد   عندن,  ينصدقىا  مل البدو الد ين  أن إرَ   ه إل  اًض كألد . م;4;3 "ىفمد   بندأل

ُ  تعد٦ ؛ لرنمأل فق٘ سألعُ "عمل إعركُ واسبمرم. النجديُ والبلدام القرّ ُ  النمأليد  ؾدًض  اؿقًقًد

 تأسدًس  ومت الرددّ,  وإددد  اؿىاؼدر إٍ  سدرأل"مأل   جر دأل  وبعؽمأل  ٢أ٦رم, اشجر بع . اٟخىاد

 .الىطين للحرس "ىاَ ٙققٲأل  ظب "  بً  اًض"

 الى ألبًددُ خدددأت و د السًألسددًُ, بألٛيددديىلىاًأل أددأل لعدددتن تبًددألد إددىا  العددرض  دد ا أددن  ر م

 .أنمأل الفألله الٮىر ٗ  و اٛوٍ السعى يُ الدولُ تأسًس أرقلُ ٗ سىاْ اؾأل"ب,   ا ٗ كفر٤ا

 اٟظدٚقًُ؛  عبددالى ألل  بدن  قمدد  الصً   عىَ  و الى ألبًُ الدعىَ ي٢عأل ٍ _بألعبقأل ٍ_ أنأل  قد ٙ

  "دن  كمأل عدو للحركُ,  و أنألوٖ بأ"ن ينبقد أل أن كل ينعت "كسن  د ٗ الىلت  قد قع أن ولًس

 وإٍ إلًمددأل اٟسددألَْ  و تصددىيممأل يريدددود  عددداْ وتعددنًكمب واقدددَ, سددلُ ٗ  ددْ٘ٙ كددل وؼددع ٙ هددى 

 الدديت والصددركًألم البدددع أددن الدددين إا إ"مددأل خلٴعددت اٟهألبًددألم؛ أددن الرددفر الدددعىَ  تبألعمددأل؛ فلمدد ه

 قسدنألتمأل  وأدن . بدألهلل  الصدر   ؼدت  يددخل  ٖأل واٛؼرقُ, اٛولًألْ كبقديس لد, ٗ سألٓدَ كأل"ت

 أددن سددعى  طل قرددألم أرٴنددت سًألسددًُ  يددديىلىاًأل بدددايألتمأل ٗ شددرٴلت  "مددأل عأللددل ينرر ددأل ٙ الدديت

ُ  تأسددًس ُ   ولدد ُ  إملرددُ ٙققٲددأل   ظددبحت  اٛطددراين؛  أذاأًدد ُ  العربًدد   "مددأل  قسددنألتمأل  وأددن . السددعى ي

ٚٲ واقدددَ, لدولددُ خؽددىعمب ثددب٦ وأددن واقددد؛ لأللددب ٗ النددألس ظددمر اسددبٮألعت  القبلًددُ للن اعددألم بدددي

ٍ  كأل"دت  اليت إصببُ واٟأألرام ٌ  السًألسدٌ,  الكدراغ  بسدبب  بعؽ٤دأل؛  بعؽدمأل  تعدأل  ُ  سدلٮُ  وتراخد  الدولد

 .تألرىٌ عمِ عنده أن  و األقد إٙ ينرر أل ٙ إهألبًألم يعد٪ ال  وكل٦... العفمأل"ًُ

 ا كفر , ولًس فق٘ أسألبألد الى ألبًُ الدعىَ علِ ي٢٘خ  وأأل عع, علًن نبلمل أأل إد

 ؼبمددل الديت  الكقمًددُ إسدألٓل  أددن كدفر  ٗ و تبألعمدأل  شددًىخمأل بعد   خألظددُ ٙققٲدأل,  تصدد٦  أل  .3

 .اٙخبٚين

 إدد ا ب  تبددألع بعدد  وأددنمب إسددلب, اٝخددر الدد  ٗ َددأل اٝخددر؛ أددن و تبألعمددأل الدددعىَ أىلددمل .4

  قًأل"٤أل ؼرن إملرُ. قديُ أىالمل تأخ  فمٌ السنًُ؛
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 كأل"ددت عصددر البألسددع القددرد و وآددل عصددر الفددألأن القددرد  واخددر اؿددألرثٌ  "ددن وٗ خأللددد. واكددر  

ٍ  بددألؿس٦ اٟظددٚقًُ بألؿركددألم تكددىر اٟسددٚأٌ العددألمل  راددألْ  اؿركددُ علًددن لألأددت "كسددن الدد 

 ُ ٌ . الى ألبًدد ِ  اٟظدددٚقًُ اؿركددألم  اتكقددت   سددس  و دد  الدولدددُ عددن  اٙسددبقٚل  اوأنمددأل  تبنًمددأل,  علدد

ُ  القدرطد إٍ  العدى َ  وؼرورَ العفمأل"ًُ, ِ  والعمدل  إسدلمٌ,  لىقددَ  بىظدكممأل  سألس٤دأل   والسدن ُ  علد  تنقًد

 .اٙسبعمألر ؼد واؾمأل  الععىر, عد بن علقت اليت الصىآب أن اٟسٚأٌ الدين

ُ  الرًٓس خعممأل أع للببألين ؼرورَ بعكبن العقألٓدٍ؛ اؾأل"ب علِ اؿركُ تركً  ويعى   الدولد

 اؿديديددُ والقبؽددُ اٛلددأللًب, ٗ والٛلددب اٙسددببدا  رعأليددُ عألتقمددأل علددِ يقددع كددألد الدديت العفمأل"ًددُ,

 اؿددد , أىاسدددب ٗ إببدعدددُ والٮقدددىس إٛدددأل ر وترريسدددمأل العدددىفًُ, البقأللًدددد ورعأليدددُ لىٙتمدددأل,

 .اٙسبعمألر فريسُ ولعت اليت إسلمٌ بٚ  علِ سًٮرتمأل وترااع الغربًُ, الدول أع وعٚلألتمأل

 قًُ الدعىَ وٚلت اٛوٍ, السعى يُ الدولُ إثر أل علِ لألأت ظحىيُ قركُ تعد٦ الدعىَ الى ألبًُ

 ؼل  د لبل سلٮبمأل وعن عنمأل لٚسبقٚل وؼرورَ العفمأل"ًُ, الدولُ أع افذام أن ؼملن ٕأل عقألٓدي٫أل؛

ُ  اؾ يرَ بعرل ُ  ٗ بعؽدمب  لبدىل  بعدد  خعىظ٤دأل  اٙسدبعمألر,  "ربد ُ  قركد ُ  النمؽد  أدن  العدىد  العربًد

ُ   عدألَ  ُس٦د   أن اعل ال ٍ اٛأر الغربًُ؛ والدول وفر"سأل إللذا ّ   ظدلب  اؿركد ُ  ٗ و لدى  أىاامد

 .الععبُ اـًألرام

ُ  كى"مدأل  ٗ إلبدبس  فدأللكمب  وعمىأ٤أل, ُ  قركد ُ   و  ينًد ُ  تلىيده  شدأ"ن  أدن  سًألسدً  فقم٫ًدأل  اؿركد

 واددداد اام سًألسددًُ قركددُ  "مددأل واٛظدد   يددين, سددًألم ٗ سًألسددًُ بدددعألوّ وشددًٮنبمأل وأنمج٫ًددأل,

ٌ  والبٚلٌ وإظٚقٌ, واابمألعٌ,  يين, ٌ  بد ُ  "دألت   اٟأدألأ  الديت  عبددالى ألل  بدن  قمدد  الصدً   رقلد

ٌ  العدألمل   قدداث  أنمأل عرين ٌ  لدن,  وأدأل ي٢حدأل    اٟسدٚأ  السدبع؛  بؽدرورَ  سدعى   بدن  قمدد  اٟأدألم  ويقد

ِ  إخدًب  اٙسبسٚم رف  فررَ لبعه ٌ  السدًمل  بسدلٮُ  اؾ يدرَ  عدرل  علد  اٙسدبعمألر  وشدب   العفمدأل"

 الغربٌ.

 تعحً  النٛرَ  م "كًمأل بألٛسألس؟ الى ألبًُ واشجىم علِ إملرُا  ل من عألاُ إٍ

ٌ  إىلدمل  ينكًدن  أكمىمإٍ  النٛرَ "عح٦  كًملا إر ولٌ قألمت. تسألْل    وادألر   للدولدُ,  الرزد

 أددن لٚ"بقددألػ علًمددأل؛ إلرددُ خعددىم ي٢ٮلقمددأل أسددبحدثُ لكٛددُ" الى ألبًددُ" كلمددُ إددىاطن؟ لىاددداد

  يدن   د  آم٤دأل  ت٘كدد  وإملرُ. و  لن البلد   ا عن سلي سًألم ٗ  آم٤أل وت كر ولدر أل, أرأل"بمأل

 .العألح السلمل أنم  علِ البىقًد وعقًدتمأل  ى اٟسٚم, الدولُ

ٌ  ظ٢دح٦حت  وإد تعدح٦ ,  ٙ كلمُ الى ألبًُ وكلمُ ُ   در  فمد ٚٲ,  أقبىلد ٌ   ظد ُ  اتمدألم  و د  للمملرد

 .بن واعذاين علًن, وتأكًد لن, إثبألم ؼسًنن  و تعحًحن بألل أن وأنأللصبن تنكًن,  ٌ بكرر

 عقًدددَ علددِ "صددأم فألٕملرددُ عمىأددأل بلكددٜ "الى ألبًددُ".. , خعددىأمأل أددن علًمددأل أ٢كددذّ وإملرددُ

ُ  أىلدمل   د ا . السلمل أ  ب وعلِ والسنُ, الربألل و سبىر أل البىقًد,  بًدألد  و د ا  الرزدٌ,  الدولد

 .شخع٫ًأل ّفلين أأل و  ا الدينًُ, إ٘سسُ
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 اـعددىم, ر ٍ وتكنًددد تعددحًحن, ٙ إملرددُ عددن اٙتمدألم   دد ا فددألٛوٍ "كددٌ إنٮلددع,  دد ا وأدن 

 بألسددب فرددر٤ا تبن٦ددت لدد٘ ٖألرسددألتمأل ٗ وٙ الرزددٌ, خٮألبمددأل ٗ ٙ الدولددُ و د .أنددن إملرددُ وتدٓددُ

 الربددألل  ظددلن ظددحً  أددنم  علددِ لألأددت تعددحًحًُ عبدددالى ألل بددن قمددد الصددً  و عددىَ. الى ألبًددُ

 .بن اتممت وخعىأمأل إملرُ  عداْ أن و ور٤ا وٚلم٤أل والسنُ,

ُ  ػأله "ٛرَ  أألم   ًض  "نأل بن خأللد.   ويرّ ُ  بأ"مدأل  خٮدأ  تعدكمأل  إملرد   طلقدىا  لكردر  قألؼدن

 أدن  و ر أل  اعض و د إملرُ, أنبعن وقألربُ قألرببن هب تركرٍ فرر و "ن , الى ألبًُو علًن

 اٙتمدألم   د ا  تعحً  أن ٙبد ل ا و سبىر أل؛ أنمجمأل الدعىَ   ه تبخ  اؾمأل يُ البركريُ إنٛمألم

 الرددريب القددرطد و سددبىره العددحً , اٟسددٚم  ينمددأل إملرددُ  د إيؽددأل  خددٚل أددن والدد  للمملرددُ,

ُ  والدولُ النبىيُ. والسنُ ُ  والفأل"ًدُ,  اٛوٍ, السدعى ي ُ  الددعىَ  "ألظدرَ  والفأللفد  ٖدأل  ل٠سدٚم  البعدحًحً

 .وقده هلل العبأل َ إٍ تىقًد الدعىَ   ه وأن ثب٦ فقد "أل م شركًألم؛ أن اعذاه

ِ  للردل  ي٢نٛدر  ٕألااا اؿألرثٌ وًِ. بًنمأل تسألْل   ُ   "مدب  علد ٌ   و و ألبًد ٌ  بدألٕنم   ألد أ   و الى دألب

ِ  ٰفدرض  "أنألطقٌ  و امدىٍ"   أر عنن؟   ا راؼًٌ ُ  النٛدرَ  "٢عدح٦   إا٤ا اؾمًدع..  عندأل   علد   و للعدىفً

  ر أل.

 قًه يرّا اؿألرثٌ, وٌ. الؽىوٌ أع أأل ا ب إلًن   عبداهلل.   واخبلمل

ٙٲا لددًس  مت والبممددُ إظددٚقًُ, قركددُ  ددٌ أدد  ب٤أل, لًسددت فمددٌ بأللى ألبًددُ, ي٢سددمِ أددأل  نددأل   و

  النٛرَ.   ه تعحً  وإكروض أعٌ, شدين إلعأللمأل

٤ًأل  .الدين ٗ أنألطقًُ  نأل  لًس واقد؛ و ينمأل واقدَ,  ولُ إملرُ اوثأل"

ُ  للحسألسًُ أدر اؿألرثٌ, فرّ  "ن ٙ فمد.    أأل ُ   در   و الرزًد ِ  أدن  الرزًد  الى ألبًدُ,  أسدم٦

ُ  وٙ وسدلىكٲأل,  فرر٤ا أألثل والع فأللى ألبًُ ٍ  فًدن   ؽألؼد ٌ  اٛشدرألل,  أدن  شدرل  بدأ إٍ  "سدبُ  و د

 ولعددل سددعى , بددن قمددد اٟأددألم أددع عبدددالى ألل بددن قمددد الصددً  لأل  ددأل الدديت اٟظددٚقًُ اؿركددُ

ٚٲ  دد ا. الددبٚ  تددألري  أددن أمددب ؾدد ْ إ"رددألر بأللرلًددُ إ"رألر ددأل  اؿددل لددًس اٟ"رددألر  د عددن فؽدد

 ثددب٦ وأددن سددلبًألم؛ أددن إلًمددأل ي٢نسددب ٖددأل وتدٓبمددأل قىشددأل العددىرَ تىؼددً  العددحً  اؿددل٦ بددل العددحً ؛

 .العألمل "ٛر ٗ إهألبًُ ظىرَإٍ  ؼىيلمأل

ُ  تنردر  ٙ وإملرُ ٌ  قًده  أدن  الى ألبًد ُ   د  بىظدكمأل أد  ب٤أل,   ت٢نرر دأل  وإِدأل  إظدٚقًُ؛  قركد

  ظحألبمأل. أن اٛٓمُإٍ  وإنسىبُ إعروفُ إ ا ب سىّ  نأل  ولًس

 إ"رألر ددأل, ٗ "سددبمًت  د هددب" تممددُإٍ "  الى ألبًددُ مددى٦ل  "نددأل عددن " يددد ٙ اٟ"رددألر بمدد ا إ"نددأل

  عددىَ بأ"مددأل "دد٘أن  أنددأل . وأددأل.اٟظددٚقًُ اؿركددُ  و الدددعىَ تددألري إٍ  وأسددٌْ شددأل أسددٌْ و دد ا

 !أنمأل؟ "بد  فرًمل إظٚقًُ,
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ُ  ٕىلدع  وأىؼدىعًُ  اؿمدى   د أدن إمدب النٛدر ببجدر       "ألظدر  بن عبداهلل. بًنمأل يرّ    أدن  الى ألبًد

 وأ٘سسألتمأل.. فبألري  بأفرا  أل عند"أل الدينًُ إدرسُ تٮى٦ر ٗ وك ا خعىظ٤أل, النصأَ  ظل ٗ بٚ "أل

 بأللبىافع الدولُ "صأَ ي٘كد  قىلن؛ البألرىًُ إعرفُ وتراكب والعن, برل إعألظرَ السعى يُ الدولُ

 الى ألل. عبد وابن سعى  ابن اٟأألأٌ بٌ

 الصر؛ اتقألْ الى ألبًُ إٍ "كٌ عألاُ  "نأل "عبقد وٙ ..سعى يبمأل "كٌ يكذض الدولُ, و ألبًُ "كٌ إد

 .اٛأر ل م إاا بصجألعُ وإظٚقمأل وتقىّمأل بمأل, إعرفُ لبع ي  بل

ٚٲ   ْلُ واسببداشأل "كًمأل  و وتؽبًٮمأل, الى ألبًُ أع البعأليض إأأل  أرين,  قد مبألن من وتكعدً

ُ  تسًٮر  د  أأل قدو , ب أن قدو َ قركُ اٟظٚقًُ .. واؿركُ ِ  اؿركد ُ  أكألظدل  علد  الرٗيد

 وٙ شددرعٌ فرددرٍ أدد  ب قركددُ؛ وبأللبددأللٌ ولًسددت فلسددكُ فمدد ه عددألم, ٔسددمألُٓ واؿًددألَ للرددىد

  ؽألؼُ.

ُ   "دمل  بين.. أرقلُ الًىم "عًض الى ألبًُ أىؼىع ٗ  "نأل  رّ و ؼألينا  بًدت  ينبصدلمب   د لبدل .. النأللد

 . والعجب العرل لبألٓل بٌ والعألر اـ ٍ وقل أن اؿٮًُٔ

ِ   اٙسدب؛   د ا  أن يكرلىد النأللُ بنى  "مل كألدا رشًع ابن لأللو  ٖدن ا ي٢سدأل  أدنمب  الرادل  إد قبد

ُ   "دمل  اعكدر  فًبجدألو   لريدع,  بدين  أنا فًقىل  ى؟  عدن  ويسدرت  أأللد ,  بدن  عدىين  بدن  لريدع  ابدن  النأللد

 . اللقب   ا أن فرار٤ا اكره؛

  ؼديددد٤ا,  ربًددُ عألًٕددُ  وآددر تسددعِ كمددأل ُألأ٤ددأل. وأنقعددُ سددىْ وظددب.. النأللددُ  "ددمل.. كددألد لقددد

 تبعًبن أن فًبجر٦ ..   ا "سبن ىكٌ  أن فًنأل الىظب   ا وهد. إٍ الى ألبًُ ا"بسألبنأل اراْ بن لبعمنأل

 اعددذاين  ود يبأسددلب  "ددن  و مى ددأل,  و للحنبلًددُ لًنبسددب فًقك  ددأل كنكمددأل, ٗ "صددأتن  و للى ألبًددُ,

 . كأل"ت أممأل َ  بًُ

 وكًدمل  قٮًٔبندأل؟  يرىد ترّ يأل فمن.. للحٮًُٔ..  اؿألاُ  أس٦ ٗ  "نأل  عبقد..  ر ا..  واؿألل

 ينق "أل؟  د إنبٛر للحٮًُٔ ّرن

 إلًددن و قسددن ؼددًألفبن,إٍ   بريقددألد ؼددًألفُ أددن اؿٮًٔددُ النأللددُ  "ددمل بددين  قددد "قددل  د فبعدددو

 ااؿٮًُٔ لألل و كرأن,

 .. ال "بأل النأللُ بأ"مل يسألوٍ وأن..   ر ب واٛا"ألل اٛ"مل  ب لىم

 . امألرَ ٗ  ظىاتمب بن وّد٦ود النسب, بم ا يبٮألولىد فعألروا

ُ  عدن  البحده  ٗ امدد"أل  "ركٴد    د _ رد ا  العرل وقألل_  لذ  ِ  وقدده  فمدى القدأل ر  .. اؿٮًٔد  علد

 وأدن ثدب٦ ا"بسدألبنأل    والعجدب؛  العدرل  عند شأ"مأل رفع علِ  يؽ٤أل والقأل ر فخر للجمًع, أفألر الى ألبًُ اعل

 . بمأل و"عبنأل إلًمأل,
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ُ .... أىؼىعنأل ٗ..  نأل إقعى  واؿٮًُٔ ُ  تسدمً ُ   فأل يد ُ  أسدبنرَ  أقذقدألم  أدن  لسلسدل  وعمًقد

 . وملمب النألس أ ا ب بٌ الى ألبًُ شأد أن الرفع خٚشأل أن ّرن

 . الى ألبًُ ٗ القىل تررار عن فنبىلٴمل

 وتقىّمأل. يدعى إٍ أرااعبمأل أأل و"قذ 

 وتنقًبمأل. يدعى إٍ تلٮًكمأل أأل و"قذ 

 وععر"بمأل. يدعى إٍ تٮىير أل أأل و"قذ 

  اؾديدَ. أنٛىأبمأل ٗ بمأل وإّأل"مب شأل, النألس يدعى إٍ قب أأل و"قذ 

 عنمأل. والدفألع بمأل يدعى إٍ الكخر أأل و"قذ 

 ققنألا ٗ لًقىل وفأل تن و"ررم اؿٮًُٔ  لد  ر ا

  ر ب والنمألبًُ الى ألبًُ  ب

 "مألب٤أل اؾنألد بى ألل يسألوٍ وأن

 لدن,  القلًدل  إٙ  لدر   ومل. عبدالى ألل قمد الصً  عن الرفر  عرين ٙا اٛربض كىثر.   ولأللت

ُ  إد ا ب  ٗ الدبركر  عدن  ببحه  لىم كنت عندأأل ُ   ندأل   تردن  مل لدى  ولردن . اٟسدٚأً  لدن  فؽدًل

 .. لركأله بأللقبىر؛ البىسل أرألفحُ سىّ

 ٖألرسُ لًست القد؛ ظألقب بإرا َ وطخرتن قًألتن أسرَ  د واٙعبقأل  بأللقبىر, اٛقًألْ عٚلُ إد

إٍ  اؾددأل  العمددل أددن امددده يعددرين الدد ٍ البصددرٍ, الدددأألغ لٮأللددُ  ددى اسددبمٚ  بددل وقسددب؛ عبأل يددُ

 ! بألٕىتِ البعلع

 ٛ"دن  قدٌ؛  بأ"دن  القد ظألقب أع ويبعألألىد بل يعبدو"مأل؛ ٙ  "مب ُألأ٤أل يعلمىد بأللقبىر إبىسلٌ إد

ِ  _ د ا  ر دب  _ ولرن. وسً٘ فر  وبأ"ن شمًد,  واٛبدىال؛  بأللصدبألبً   والبدد   بدأللقبىر,  البعلدع  يبقد

ٚٲ, الراعًددُ أٛددأل ر  كفدر   إٍ اعددل ققًقددُ  أًددل وٙ عقدددي٫أل. امرافٲددأل كى"ددن لددى ػأل لنددأل  دد ا شددر

 . الكر ٍ وخًألر ب عقىشب فلمب و خبألر؛  رّ كمأل يبعب٦دود اٝخرين

ّ  كمدأل  اٝخدر  أعبقدام  ندسُ ٗ ققًّأل ولغرٍ لٌ  رّ وٙ العبأل َ, عريُ إ"ين  ٗأن  ولردن . "در

 . اٝ"ًُ اللحُٛ عن وتلمً  ال أن خ٘ تٮىٍ اات ؛ علِ وأنٮىٶ إٍ أبقألعس ؼىلٴ  اليت العبأل َ

ُ  العىين إٍ  د عبداللٮًمل.   ا ببًنمأل   وسدٮًُ  أنٮلقمدأل  الصدً    عدىَ  بمدأل  ادألْم  الديت  الىسدٮً

ّ   و تلد   ىدأللمل  أدأل  لديدن  وأدن  ورسدألٓلن,  كببن كل و ثبببمأل العحً , الدين  وسدٮًُ,   در   "مدأل  يدر

 الدلًل. أع بأللبىؼً  فعلًن

  عىَ عبدالى ألل بن قمد الصً   عىَ  د العفمألد  د  نأل  اتكأللٲأل علِ خأللد. وأن األ"بن اكر م

ٌ  الدددين وامسدألر  اؾمددل, شدًىع  خؽددب ٗ الصدً   لأل  ددأل تعدحًحًُ  ٌ . العددحً  اٟسدٚأ  فددإد وبأللبدألل

ٌ  أنمدأل؛  الغرض ببحقًع ا"قؽِ الدعىَ تل   رض ٌ  و د ُ   و  عدىَ  بأللبدألل ُ  ظدكُ  اام قركد   و تألرىًد
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ُ  الددين,  ٗ اديدد٤ا  أد  ب٤أل  ولًسدت   الدن,  أدن  لألأدت  ال ٍ بأللغرض ارتبٮت ولبًُ,  تبن٦دت  و "مدأل  خألظد

 الى ألبًددُ, لبددألس السددعى يُ الدولددُ وتلبددًس. واٙعبدددال والىسددٮًُ, الدددين, ٛظددىل إٍ العددى َ الدددعىَ

 اؿركُ  و إ  ب لكررَ وي٘سس البألرىًُ, العبغُ تل  الدعىَ عن ينكٌ الدوام؛ علِ بمأل وربٮمأل

ٚٴكن و ىأأل بأللدولُ, إرتبٮُ ُ  أدن  علًمدأل  للمجىم سٚق٤أل إملرُ  عداْ و ِ  اشجدىم  بىابد  الى ألبًدُ,  علد

 و ددر الرزًددُ الدينًددُ وإ٘سسددُ الدددين راددألل ٖألرسددألم ٗ بددر م الدديت البصددد  قأللددُ ٚددل٦ ٗ خألظددُ

 . إملرُ ٗ الرزًُ

 ؟ السعى يُو والدولُ  الى ألبًُو الدعىَ بٌ الكرم أألا العنأل  عبدالرٓن.  .  وتسألْل

 إصرلُ؟  ين ٛشخألػ أنسىبُ تسمًألم كلمأل

 ..  إٍ اٙسب أىام٤أل لًس والنقد تممُ, لًست البسمًُ

 اٙسب إ"رألر يسبن فن  ٙ ينبغٌ والدفألع

 بسددبب فقدد٘  دد ا لددًس إد لؽددًُ الى ألبًددُ تعددد٦ أددن القؽددأليأل الصددألٓرُ, ا الدددريس  يددأل .   ولددألل

ُ  والبصدألبرألم  تعقًداتمأل, بسبب  يؽ٤أل ولرن السًألسًُ؛/  الدينًُ قسألسًبمأل ُ  اٙظدٮٚقً  وإعرفًد

 .بأللعألٌٕ وارلٌ بأللكقمٌ, والدعىٍ بألٕعألظر, والبألرىٌ بأللسًألسٌ, الديين فًمأل يبداخل إا فًمأل؛

ُ  النٛدرَ  "عح٦  كًملا و العنىاد أن..  البدْ أن البعقًدام وتنٮلع  "ريدد !!  !!!! للى ألبًدُ؟  العألًٕد

ٚٲ علًمأل إبكع  ر  ارلًُو النٛرَ عن "بغألفل  و و"غكل , العألًُٕو النٛرَإٍ  اٙلبكألم  . ظ

ُ  فدإد  ؛"إعدٮل   ٗ أصدألقُ  ٙا " النقدألط  عندد  يقىلدىد  اٛظىلًىد كألد وإاا  النقدألط   د ا  أصدألق٦

ُ  تبدداخل  إا! إعدٮل   ٗ كلدمأل   و أعٛممدأل  سبرمن ُ  الى ألبًد  الددين / بألٟسدٚم ..  بأللسدلكًُ  بألؿنبلًد

 .اٛظلٌ

 "أسدٮرتنأل  ٗ للنقد لألبلُ  ر _اهلل رٓن_ عبدالى ألل بن قمد الصً   عىَ   د بن "عرٵ٦  ٙ وأأل

 .السًألسًُ واؿعأل"ُ الدينًُ, القداسُ فق٘؛ واقدَ ٙ لداسبٌ الدعىَ   ه اكبسبت إا الىطنًُ"؛

 "مدألاب  فدنحن  اٟ"ردألر,  و"دألر  الددفألع,  "دألر ا أبنأللؽبٌ "ألرين بٌ فنحن الى ألبًُ, عن  فألعنأل وٗ

 بعدد  مد  مل  "كسنأل  "نأل يعين ٖأل "كسن؛ اٝد ٗ و ألبًُ  "نأل "نرر لرننأل بأللى ألبًُ؛ البمب يلعع أن

 . ٛ"كسنأل "رتؽًمأل اليت الىظكًُ  ىيبنأل

ُ ا " الر يمل إعٮل إٍ  "نٮلع وعندأأل ُ  "  السدلكً  أ الدع  ٗ وتىرطٲدأل  تعقًدد٤ا   كفدر  سدبغدو إسدأل

ٕٲأل أنمدددددأل اـدددددرون يعدددددعب لدددددد  ولبمدددددأل؟  ددددد ا  دددددل.. السدددددلكًُا أقدددددألليت  ندددددأل  سدددددب كرو  سدددددأل

http://www.ziadaldrees.com/?p=779 .  

 فمددل بددن, تسددم٦ىا وإد اٟسددٚم ّفلددىد ٙ بددأ"مب واٟر ددألبًٌ إبٮددرفٌ عددن  وأ٤ددأل "ددر   كمددأل إ"نددأل

 تسددم٦ىا وإد الى ألبًددُ؛/  السددلكًُ الدددعىَ ّف٦لددىد ٙ" السددلكًٌ"  أددن كددفر٤ا إدا بألٕفددل "قددىل  د ّرددن

 !بمأل؟
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علددٌ  د  نددأل  تسددألٗٙم أممددُ ٙبددد أددن البٮددرم إلًمددأل بعددد  "قددألط لؽددًُ            بددن علددٌ.   ويددرّ

 ا الى ألبًُ, وأنمأل

  أأل اعذاه؟ أن تدٓبن وقألولُ عنن, والدفألع الى ألبًُ َعٮل  البمس  هب  ل

ٚٲ الدولُ أع وربٮن  ًرلبن, إعأل َ يسبىاب أنم  الى ألبًُ  ل ٫ًأل؟ بىظكن عم   أ٘سسألت

  السًألسٌ؟ اٟسٚم ٕأل ي٢سمِ اٝخر الىان الى ألبًُ ُف٦ل  ل

  اؾأل"ب؟   ا ٗ السعى ٍ إفقمل أأل  ور

 ؟4242 السعى يُ أسمِ طر  ٚل٦ ٗ اؿديفُ السعى يُ الدولُ أأل  ور

ُ ا الىايل عبدالسٚم.  ا وأن األ"بن لألل ِ  أىؼدع النقدألط ظدًغت    إد القؽدً  عدن  سد٘ال  شدرل  علد

ُ  النٛدرَ  تعحً  كًكًُ ُ  العألًٕد ِ  أٚقٛديت ! للى ألبًد ِ  إْألع٤دأل  تكدذض   "مدأل  القؽدًُ  ظدًأل ُ  علد  علد

  آرَ  ٍ ٗ وٙ  نأل ٙ إْألع قل   ا  د  ٚن ٙ". للى ألبًُ العألًُٕ النٛرَ تعحً "لد اؾمى ؛ ظىابًُ

 علددِ الصخعددًُ أعألرؼدديت ىددغ٦ وفًمددأل.  دد ا أنبدددا"أل ٗ كمددأل والرفألفددُ, بددأللبنىع تبسددب فرريددُ

ْ  وسً  ب أفمر  ر امد للى ألبًُ النٛرَ" تعحً "لد امد  ٍ  د  رّ فإ"ٌ العًأل ُ,  فمعدٮل  .  بدأل

 .بمأل وخل٘ اٟر ألل بٛأل رَ _لٜسمل _ ارتب٘" الى ألبًُ"

 أددع إٍ البعألأددل قبددألاىد فددنحن إلبمددب, إلددمل شدد ا ظددروُ أنأللصددُ علددِ عددأل أٌ كنددأل وإد

 السددددلكًُ  يددددديىلىاًأل إد وتقددددىلا أدركددددُ بألتددددت ققًقددددُ ومثددددُ. وظدددددم شددددجألعُ برددددل اؿقددددألٓع

 أن  أعر ٗ كمألو العدو الداخلٌ" أقألتلُ طىر أن  اٟر ألل, لٛأل رَ إعبقدٍ النٛألم  ٌ  اؾمأل يُ

العدددو " أقألتلددُ طددى٦ر قبددِ ؛ البسددعًنًألم ٗ واؾ آددر والبسددعًنًألم, 99;3 سددنُ اٛولددألين و يددر أقبددل

ُ  بنألْ وطىر للقألعدَ, العىٌٕ الٮىر  ٍ" و البعًد ٕ  اٛيدديىلىاًأل  و د ه  . لدداعض  الدولد ِ  تبرد  إرث علد

ٍ  لٮدب,  سدًد  وخٮدألل  عبددالى ألل,  بدن  قمدد  للصدً   العصرَ اٟسٚم و"ىال  تًمًُ, ابن   أدد٦  الد 

 واجملبمدددع الدولدددُ ؼدددد الدددديين العندددمل لبسدددىيغ إٮلىبدددُ إكأل ًمًدددُ بأللعدددًأل ُ اؾمأل يدددُ السدددلكًُ

 .كلن العألمل  ٍ ,"اؿديفُ اؾأل لًألم"و

ُ   و تألرىًُ بىظكمأل قركُ ولًس عقألٓديُ, بىظكمأل تعأللًب الى ألبًُ إد  ظدألرم  أصدًخًُ؛  أدرسد

ّ  قًده  القألعددَ,  ععر ٗ "عد ومل. اٛيديىلىاًُ إنٛىأُ   ه لب ٗ ُ  تبدىار لدأل َ   خٮدألل  ٗ الى ألبًد

ُ  خلدمل  القألعددَ  ُ   ألبد ُ  ععدر  ٗ مدن . العقألٓديددُ إكدأل ًب  أدن  كفًكد ُ   ولد  ٗ ععددر. السدلكًُ  اؾمأل يد

 العقألٓديددُ وإكألظددلُ.  اعددض أدددارس ٗ وتقددرر ت٢ٮبددع عبدددالى ألل بددن قمددد الصددً  ٰكبددب.  اعددض

ٌ  الندىال ,  و د ه . أدأل يقدرر   ر س علِ العصرَ اٟسٚم "ىال  ٗ تببدّ كمأل اؿأل َ,  أدأل ي٘س٦دس    د

 اؿركدددُ ولرى"مدددأل,  ٍا. وا"بحألريًمدددأل  اعدددض بًأل"دددألم ٗ و"سدددمعن "قدددر ه الددد ٍ  اعدددض, ـٮدددألل

 وإلأل "ددأل و ولبنددأل, وقدددتنأل,  سددألس بأللى ألبًددُ, وإسددمألَ عبدددالى ألل, بددن مدددق للصددً  البعددحًحًُ

ِ  إسدٚأٌ؛  إر ألبٌ قأل ث كل ٗ لنأل اٙتمألم  ظألبع تىاًن يبب فإ"ن الكريد؛ البألرىٌ  لدى مل يردن   قبد
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 كمأل بأللسعى يُ, شخعًُ عٚلُ  ٍ لن  و سعى ي٫أل كٮٮًن  و ببنكً ه, اٝأرين  و أنك ين, أن  قد

ٌ  الرب٘   ا إد. وكأللًكىر"ًأل بألريس قأل ثيت بعد بٚ "أل علِ الغربًُ العحألفًُ اشجمُ تىؼ٦   الصدرط

 علددِ فأللىلددألٓع.  بددألْ قدد  ظددىرتمأل لبعددحً  امددد  ٍ أددن هعددل والى ألبًددُ اٟر ددألل بددٌ البددألفلىٗ

 . أنبٛرَ إعٚأًُ ٓلُ  ٍ أن  لىّ إكأل ًمٌ وتأطر أل اٛرض

ُ  ر٢بٮدت  إ روعا لقدد  ًٓد.    خرّ, لأللوٗ اٟطألر ااتن, وأن "ألقًُ  ٌ  بألٟر دألل  الى ألبًد  الددول

ُ  السدىريُ,  الفىرَ علِ القؽألْ تدير ال  أن واشدين م,4233 السىريُ الفىرَ بدايُ أع  ًْدع  وتعدكً

 ٟؼعألين البىان؛   ا ٟيراد إىالًُ القنىام ان٦دم ولد اٟر ألل. قألربُ أٛلُ ؼت إعألرؼُ  طًألين

 اٛسدد,  بصدألر  قرب بألسبمرار القبىل بٌ العألمل وؽًر "ألقًُ, أن للمملرُ اـألراًُ السًألسُ  ور

 .والصألم العرام علِ  اعض سًٮرَ  و بألٕنٮقُ, اٟيرا"ٌ النكىا تى ل واسبمرار

 وقد ل  اهلل, قد ل  ٗ  ى اؿألل كمأل عقألٓدي٫أل, أدفىعىد أبٮرفىد لدينأل لًس  "ن   ا وٙ يعين

بىظدكمأل   الى ألبًُ؛ ٕعٮل  السًألسٌ البىًٚمل إد. إيراد ٗ لأل تمأل يدر٦ل اليت اؿع وععألٓب الدعىَ,

٤ًدأل  ي٢سبغل الكذَ, ٗ تل  اٟظٚ   دفمأل قركُ ُ  اجملأل ددين؛  ٙسدبدران  ٖدنم   وبصدرل  قألل  ٕىاظدل

 .إيراد تريده أأل و  ا اٟر ألبٌ, الى ألبٌ بأللكرر إملرُ اتمألم

 والى ألبًددُ عددألم, بصددرل بألٟسددٚم الغددرل لدددّ عددألم امددل الصددريمل  "نددأل  أددألم  فألطمددُ. وتعبقددد  

 عرفمدأل  الديت  واٛقداث البقلبألم  د  قد علِ ىكِ وٙ خألػ, بصرل وػديد إظٚ  بىظكمأل  عىَ

ُ  إعألح ببع  بخخر  و بصرل أست لد أ٘خر٤ا؛ العألمل ُ  ٗ للغدرل  اؿًىيد . العدألمل  أندألطع  أدن  ْلد

ٌ  إبخًدل   "عصدت  لدد  تفر دأل  اليت الكعل ر و  ت ال وأأل وكأل"ت ِ  السدلي  الغربد  وؼدخ٦مبن  اٟسدٚم  علد

 .أؽِ ولت  ٍ أن  كفر

ّ  اٟسدٚم  ػدأله  إصرل الغربٌ إبخًل و  ا  ٌ  القدرد  ٔسدًنًألم  أند   تغد ٦   لدىَ  كدل  أدن  إألؼد

 واؿركددألم الددىطين البحددرر ؿركددألم العنًكددُ اٛقددداث تٚقددع بسددبب ٙسددًمأل, اٟعددٚم و ًمنبددن 

 .ط" ا  اٟسٚأًُ اجملبمعألم ٗ السألٓدَ والبمر يُ اٙقبجألاًُ

ٌ  إبخًدل  تصدرًل  ٗ خٮدر  خل٘ قعل لقد   إصدألكل  كدل  و د خعىظ٤دأل , اٟسدٚم  عدن  الغربد

 و رد ا . بألٟسٚم ًْعمأل ٰ ؿقت الفقألٗ  و اٙابمألعٌ,  و اٙلبعأل ٍ,  و السًألسٌ, اؾى ر اام

 يبأبد أعًنُ وقؽألرَ ثقألفُ لبلىرَ تألرى٫ًأل إطألر٤ابىظكن  واٟسٚم بىظكن  ين٤أل, اٟسٚم بٌ اـل٘ را 

 يددرف  عددألم بصددرل اٟسددٚأٌ الدددين  د تعددد٦ إٍ اٟسددٚم الغددرل "ٛددرَ أددأل  الددت يبصددع٦ب.  و ويبعقٴددد

ٌ  بعد   فقدد سدأل ب   اعبقدأل ٍ,  وٗ. واٟر دألل  العنمل وي٢صج٦ع اٟ"سألد, وققىم اؿداثُ  ورادألل  إدفقك

ٚٲ يعملددىا مل لرددى"مب اٛلددل علددِ, النٛددرَ  دد ه ترسددً  ٗ   ر ددب أددن  كفددر الدددين ٫ًددأل فعدد  علددِ وفعل

 .تكنًد أل
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ٌ  أدع  بدد   تألرى٫ًدأل  الى ألبًُ وظمل إطٚم عرٍ إٍ  د بدايُ قسألم. م وأن امبن,  شألر  العفمدأل"ً

 وإطدٚم  اٟظٚقًُ, الدينًُ وقركبن عبدالى ألل بن قمد الصً  تركر وقألولبمب علٌ, وقمد

 سدببمد؛   قدداث  لبدل  الصًصألد قرول  ثنألْ الروسًُ اؿرىأُ أع بد  وقديف٤أل علًمب. اـىارن أسمِ

 اٟعدٚم  وبدد   و دره,  خٮدألل  سدألأر  أفدل  السدعى يُ,  أدن  لدأل تمب  كدألد  الد ين  العدرل  إقألتلٌ لىظمل

ُ  وظمل بألسبخدام الغربٌ ِ  الى ألبًد ُ  علد ُ  إ٘سسد ُ  الدينًد  _ وسدألعد أل  سدببمد,   قدداث  بعدد  السدعى ي

 واشندٍ عجمٌ ف٘ا   أفألل اٛأريرٌ, اٟعٚم علِ ارسىبٌ العرل اٛأريرألد أن بع  _لٜسمل

ٌ  ايكعلى  د قألولىا ال ين  كريأل, فريد ٌ  الددين  بد ُ  اٟسدٚأ ُ  عألأد ُ  واؿركد ُ  الدينًد  الديت  السدعى ي

 ا ددن ٗ واؼددح٤أل  ظددب  والًدىم  اٟسددٚأٌ. العددألمل ٗ الددديين البٮدرين  ا"بصددألر عددن ُإسدد٘ولً ي٢حملى"مدأل 

عددو   لد   يرىد عندأأل الغربٌ إكمىم وٗ. الى ألبًُ كلمُ يسمع عندأأل يبحدثىد عمن الغربٌ القألرٖ

ُ    ا ووان  ى الى ألبًُ, العدو اؾديد واسب ووام٤أل, از٤أل, لن تعنع  د ٙبد ُ  العدو, إملرد  العربًد

 عدن  يبحفدىد   آم٤دأل  و ب سببمد  قداث وأن . اؿأللًُ الغربٌ اٟعٚم سًألسُ بأللؽب٘ و  ا السعى يُ؛

  قداث ٗ ر ينأل كمأل البمىيل,  و بألٛفرا  سىاْ ؼدث, إر ألبًُ عملًُ  ٍ ٗ Saudi Connection دال

 . كأللًكىر"ًأل

  ٍ ُ  واؿقًقًُ  "دن ٙ تىادد   ُ  الًدىم  َدأل وددث   عٚلد  الديت  عبددالى ألل  بدن  قمدد  الصدً   وقركد

 ال ٍ واٟر ألل البٮرين ا"بصألر عن ُإس٘ولً وؼمًلمأل بربٮمأل الغرل وقألولُ سنُ, 497 لبل "صأم

٫ًأل اؿأللٌ الىؼع  د اجملر َ واؿقًقُ. اٟسٚم أسمِ ؼت الًىم بأللعألمل وعل  كبلدمل  وسًألس٫ًأل  ين

 ٚروفمدأل  بسدبب  خرادت  عبددالى ألل  بدن  قمد الصً  و عىَ. اٛوٍ السعى يُ الدولُ  وؼألع عن ُألأ٤أل

ٙ إٍ  الندألس  إرادألع  وقألولُ الع لُ, بسبب الدين؛ عن اٙببعأل  ٗ وإرأل"ًُ ال أنًُ  إسدبقًب.  العدرا

٫ًأل   ددفٲأل   يؽ٤أل  ؼكِ سعى ؛ بن قمد اٟأألم أع وببحأللكن ٫ًدأل  سًألسد ُ  اؾ يدرَ  لبىقًدد   ين  ؼدت  العربًد

 ال ٍ اٟخىاد اًض تعر٦فن ؼت كألد الى ألل عبد بن قمد والصً  .اهلل شرع وتٮبًع اٟسٚم رايُ

. العربًددُ اؾ يددرَ  مددألْ ٗ  عىتددن "صددر أددن وُرٴددن الىلددت, الدد  ٗ وإأرأل"ًألتددن بقىتددن ٙ ي٢سددبمألد

ُ "  د يددر    د ٙبدد  الغدرل  فدإد  ولد ل    أأل"ندأل؛  ٗ الًدىم  وعل  د ٙ ّرن   ا أفل ْوشٌ  اؿركد

 بددن قمددد الصددً   عددىَ بددٌ الىقًددد واٙتعددألل الًددىم, بىالددع ظددلُ لددن لددًس تددألري  فددر " الى ألبًددُ

ٌ  اتعدألل   ٍ وٙ يىادد  عفدٌ,   يدين,  علمٌ,  كأل ٌّ, اتعألل وقألؼر"أل عبدالى ألل ٌ   يدديىلىا  بد

 عبددالى ألل  بدن  قمدد  الصً  وقركُ وتٮرين, عنمل  عمألل أن اٟسٚأٌ العألمل ٗ الًىم أأل وعل

 بددن قمددد الصددً  قركددُ  د ويدددعىد الدد , عرددس الغددرل ٗ لٮلبددبمب ي٢درسددىد إ"مددب البألرىًددُ.

 بعدكىين  يلبحقىد ال ين اٛشخألػ و كفر. بأللنألبل اؿألبل وىلٮىد  ولُ,  لألأت الدينًُ عبدالى ألل

 ومل الكر"سًُ, والقًب اللغُ تدرس أدارسمأل علمأل"ٌ, "ٛألم اا  ولُ و ٌ تى"س, أن يأتىد الًىم  اعض

 كدفرين   شخألظ٤دأل   د اؿألؼدر  الىلدت  ٗ السعى يُ ٗ وأصرلبنأل. سنُ 72 أن  لٮلببمأل الدين تدر٦س
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 او رعددى الددديين, الكرددر علددِ السددًٮرَ أددن اُرٴنددى البًٔددٌ واٙ"عدد ال اؾمددل بسددبب أدد٘ لٌ  ددر

 سددلب أددن اوُرٴنددى  أبددن, ـدأددُ ْشددٌ  ٍ يكعددل ٛد أددبعٮض شددبألل عقددىل ٗ اـألطٔددُ اٛفرددألر

 ترددىد الديت هددب  د  الٚ أددُ والصددروٙ إعدألير  و ًددألل. أصددبى ُ اػأل دألم  ٗ واسددبخداأمب عقدىشب 

ٗ  لعقىبدألم  كألأدل  شبن وتغًًب الدعىٍ, النصألٙ ّألرسىد ال ين اٛشخألػ ٗ أبىفرَ  الددين؛  الغلدى 

 . فبمعألتنأل ٗ البٮرين ا"بصألر ٗ لىيُ أسأل مُ سأل ب

 ع٢ً ايٖٛاب١ٝ: اهلذّٛ ملٛاد١ٗ تٛؾٝات

 ٗ الٛددروين  ددل  نددألا والسد٘ال  ٚروفددن, وأرددألد  أددألد العددحألين إٍ  "ددن لردل  "عددر. م.   شدألر 

  اٝد؟  ى "كسن اجملبمع و ل والعصرين؟ اؿأل ٍ القرد ٗ "كسمأل اٝد عصر الفألأن القرد

 اؿركدددُ كألأددل  تىؼدددً  هددب   دددى إسددٚأٌ,  أددأل  كدددل أددن  إبددىاس  العدددألٌٕ الىؼددع  ٚددل٦  ٗ

 ولددًس للبٮددرين, إسددببُ والعلددُ الصددٮ٘ أىالددع علددِ للىلددىين اربددىّ؛ فددر  بعددد ط"دد ا  البعددحًحًُ

٤ًأل. ب ل  تسم  تعد مل فأللٛروين عٚتمأل, برل ولبىشأل بن األْم أأل برل اٛأألمإٍ  اشرل  قألل

ُ  الددعىَ  أكأل ًب أن كفر٤ا الر يعألدا إد خأللد.   ولألل ُ  عد ٦ م فردرَ   الى ألبًد  واٙسدبقرار  الدولد

 أدن  ٙبدد  بدل  الرا ن؛ الىلت ٗ كألفًُ تعد مل لرنمأل أعًنُ؛ تألرىًُ أرقلُ ٗ والسًألسٌ اٙابمألعٌ

ُ  ُنحممدأل  وٗ الىلدت "كسدن   السعى ٍ, واجملبمع الدولُ تقى٦ض ٙ بٮريقُ وظًأل بمأل ػديد أل  الكرظد

 . بنأل ارً٘ العألمل أع "بعأل م  د  ود والبحديه إٍ الععر"ُ للىلىن

 يصدىبمأل  أأل كل أن وتنقًبمأل الى ألبًُ, للدعىَ فقمًُ -تألرىًُ لراَْ  ى إعأل َ عع مبألان وأأل

 .اٛعداْ أن تىاد أ يد٤ا وٙ الععر أع تلبقٌ" اديدَ بى ألبًُ" للخرون

ِ  بعدده  كببدىا  وأدن  الصدً   كبب كل ت٢ىؼع ٌ  النقدد  أصدرقُ  علد ّ  وارأليدد,  إىؼدىع   يدن  و"در

ِ  ا"عرس ال ٍ البٮرين   ا قدث وكًمل اـلل, وأىاؼع العلُ ٌ  الىؼدع  علد ٍ  السًألسد  "عًصدن  الد 

 ٙ إ"صددألًُٓ "دددَ فًددن كددٚم فمد ا  إعبدددل, الىسددٮٌ اٟسددٚم ُف٦ددل الصدً    عددىَ إد القددىلا  أددأل. الًدىم 

 .علًن ور و "أل اٝخرود يراه ال ٍ الصٮ٘  ين "ب٦ًن  د وأن ثب٦ يل م بعؽمب؛ علًن يىافقنأل

ُ  عبدالى ألل, بن قمد الصً  تعأللًب ٗ لًست إصرلُ "قلٌ  د  سألأُ.   السكر ويرّ  إصدرل

 الصدً , الديت   ببعدأللًب  بأللبصبه لبصد  ب أراعًُ إؼكألْ وألولىد ال ين إصألي  أن الًىم أبصد ٍ ٗ

 . فرر ب أن تسألقٲأل  كفر تعد٦

 الدولدددُ كًدددألد "صدددىْ ٗ والددد ٍ يرمدددن بأللصدددً , للبصدددبه السًألسدددٌ البعدددد الددد إٍ  ويؽدددألين

  سًألسًُ. شرعًُ تصد  ب إعٮألْ قألولُ ٗ واٟأألم, الصً  بٌ بأللبحأللمل

 إألؼٌ.. ولًس اؿألؼر أن يبد  واٟظٚ 

ٌ  عبدداهلل  الصً  لألل عندأأل بىؼى  عنمأل عب٦ر للمصألي  السًألسًُ الن عُ و  ه  إلد    أدألم  الذكد

 أكأل  ددأل أقأللددُ ٗ الكًعددل تركددٌ اٛأددر ٙققٲددأل علًددن ور ٦ , اؿرددب ٗ شددركألْ مددنو  عبددداهلل

 . سعى  ٝل اؿربو



                1 

 

  
175 

٫ًأل البصد  العبألد بأد ا"بصألر سألمل قمد.   وعلٴع ْ  الى ألبًُ أراعًبن أنٮلع أن وعأل٫ًٕأل قل   سدأل
 إلًمأل. إنسىبٌ وإبصد ين إبسألقُ الى ألبًُ بٌ يكر٦م ٙ اؾمًع و ظب  شأل _لٜسمل _

 "ددر١ ومل عددألم, 522 الددد لألربددت عبدددالى ألل قمددد الصددً  "قلددٌ  د  عددىَ  سددألأُ. وبدددوره  وؼدد   

 اقددبٚل قأل ثددُ وبعددد ,;9;3 ٗ اٟيرا"ًددُ الفددىرَ بعددد وؼديددد٤ا إألؼددًُ, عقددى  الفٚثددُ ٗ إٙ البصددد 

أنددأل    علددِ وا"سددحبت تكألظددًلمأل, برألفددُ الددبٚ  ٗ اٙابمألعًددُ اؿًددألَ فددرّ  ٦ًددرم الدديت اؿددرم,

 اقبٚل قأل ثُ لبل علًن كألد أألإٍ  إعأل تن بل البعلًب؛ تٮىيرإٍ  قألاُ ٗ لسنأل وأن ثب فإ"نأل البعلًب؛

 واٛ ل. والسًألسُ, العلب, ٗ الًىم عبأللرَ لنأل  خرن ال ٍ البعلًب اؿرم.

ٌ  بدل  أعرفًدُ؛   عدىَ  لًسدت  عبددالى ألل  بدن  قمد الصً   عىَ اٛأر  د وًٌ.   و وؼ    عدىَ   د

ُ  وأعألرين علىم بإقًألْ اشبغلت وإِأل بمأل؛ خألظُ  ينًُ أعرفُ تببرر مل  "مأل  ٍ..  إقًألًُٓ  عرفمدأل   ينًد

ٌ ..  اشجرٍ الفألأن القرد أن  اٟسٚأٌ البألري  ْ  وبأللبدألل ْ  أعمدأل  فأللعددا ُ  تلد   أدع  عددا ُ  إنٛىأد  إعرفًد

 . البألرىًُ

ُ  كدل  فًمأل كأل"ت تألرىًُ ؿُٛ ٗ وقألز٤أل قىري٫أل كألد الصً  و ور  ؼدر   ٍٛ تكبقدر  إنٮقد

 .والسلى  العقألٓدا و مأل أسبىيٌ, علِ يبحر٦  فقمٌ  يين ب٢عد اٍ

و ى  العقألٓدٍ, اؾأل"ب علِ الصً  خٮألل ٗ اٟقًألًُٓ اؿركُ أن اٛكد اؾأل"ب ولد تركٴ 

ُ . الىلدت ااتدن   ٗ وخعىأ٤أل لألق٤أل  كسبمأل أأل ُ  وبأللنسدب ُ  للمرقلد  أد٘ثر٤ا,  خٮألبدن  كدألد  للصدً   ال أنًد

 . واٙكبسأل  البأثر علِ ولأل ر٤ا وقًىي٫أل,

 بإعدأل َ  ا"صدغلت  بعد فًمأل ٚمرم اليت واشًٔألم إدارس فرل الٚقع, إعرٗ البحدٍ يأتٌ و نأل

 تعدنًب  ٗ سدأل ب  و ىأدأل ..  وعفدن  ولراْتدن,  ببٮدىيره,  ا"صدغألشأل  أدن   كفر الصً  لأللن أأل و"صر تدوير

    وأريدين. طٚبن يد علِ تبٮىر أعرفًُ  ينًُ بىظكمأل قركُ تسبمر  د عن عىؼ٤أل وخٮألبمأل, الدعىَ

ٌ  سدًأللمأل  ٗ لراْتمدأل  تبب قٌ خألظُ وقًىيُ, أ٘ثرَ علًأل لًمُ الى ألبًُ الدعىَ إد  إ"مدأل ..  البدألرى

 العألمل. بلداد أن كفر ٗ  ثرم اليت اٛوٍ الديين اٟظٚ  قركألم عن ؽبلمل ٙ

ُ  إعألظدرا  الغربٌ البعريمل ٗ الى ألبًُا الىابل خأللد.   ولألل  أبٮرفدُ, أدأل يعددر    إسدٚأًُ  قركد

ُ  اٝخر, لدّ عن  النٛرَ   ه أأل تع ٦   آم٤أل  خبألر أن أن    كفدر  القؽدألْ وي٢ع ٦  دأل    قردألم  وخألظد

 اـألرن. علِ لبنعرس الداخل؛ ٗ ظىرت  ت٢حس٦ن  د علً . أأل ؼبألان  جىأمب عند ترااع 

 علددِ البأكًددد شجددىم  عددداْ إملرددُ علًمددأل, اٛأفددل العددٚن  د العفمددألد األ أ٤ددأل خأللددد. ويعبقددد م

ٌ  الد   ٗ  الن أن لألأت أأل ؼقًع بعد أسبداأُ و ألبًُ ٙ إا٤ا و ألبًبمأل, ولًس الدولُ؛ إسٚأًُ . اؿد

ٍ  إمدب  والددور  الى ألبًدُ,  للدعىَ النألظع الىان إبرا  الؽرورٍ أن السًألم,   ا وٗ  ٗ بدن  لألأدت  الد 

 اٟطددألر ٗ ولرددن واٙعبدددال؛ الىسددٮًُ أددنم  وتددبين الدينًددُ, إمألرسددألم وتعددحً  اؾمددل, قألربددُ

ُ  تأكًدد   و الدولدُ,  عدن  الددفألع  إطدألر  ٗ , ولًس فق٘ البألرىٌ ُ  و ألبًد ٍ  وأدن . الدولد   يؽ٤دأل  الؽدرور
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 ولعدل  د ه   سبقبمأل, اليت اٟبألؼًُ والى ألبًُ عبدالى ألل بن قمد الصً  و ألبًُ بٌ اللبس قأللُ إبرا 

 العفرام؛ شأل ويبسقٮىد السعى يُ, للدولُ العداْ رايُ يرفعىد ٖن الرفرين  ا ألد عن  ألٓبُ إعلىأُ

ٚٲ ترن لىمل قبِ  .الدولُ وأسرتمأل "صأَ ببألري  ارتبألٙ اام  ظ

ٙ  ٕدألاا .. قد   خدر  وٙ قد ,  شدر  ٙا أدن  "دن   ال  را"ٌ, ا"ٮٚلٲأل سعًد.   "ألقًبن تسألْل وأن

 تٚأً ه بع  ..  و اره وه ل _اهلل يرٓن _ اؾلًل الصً  قركُ سلبًألم لبع  عألبرَ تىاد إشألرَ

 وأريدين؟

٫ًدددأل, وفرري٫دددأل, قؽدددألري٫أل, شدددأل قُ أربسدددبألم اٟظدددٚقًُ للددددعىَ ي٢حسدددب بأللبأكًدددد,  وقل

ٍ  عألبدد  قمدد  إكردر  إلًن ا ب أأل وأنمأل.. وخألرا٫ًأل ُ   د أدن  اؾدألبر  ؼدأللمل  عدن  "بجدت  الديت  الى ألبًد

ٌ  كأل"دت  الكر"سدًُ؛  الفدىرَ  لبدل  سدعى   بدن  أدع  عبدالى ألل بن قمد اٟأألم ُ  الفدىرَ  تؽدأل   ٗ الكر"سدً

 ..العربٌ للىطن بأللنسبُ  وربأل

 ٛسألسددمأل كأللكددُ اؿركددُ,  دد ه رقددب أددن ٚمدرم  أؽددأل َ  "سددأللٲأل  نددأل   د يلغددٌ ٙ  دد ا لردن 

 .الرريب القرطد ولبلن قديه أن ظ ٦ أأل ركً َ علِ القألٓب السلًب

ِ  إغدرض  اشجدىم  الرخى وتقب٦ل اٙسبسٚم  أعًدب  وا"سدٚ   ابدألد  تسدلًب  اؾلًلدُ؛  الددعىَ   د ه  علد

  د لبدل  إلًمدأل  ي٢سدٌْ  الددعىَ  أبعلقدألم  ادل٦  عدن  إٮلدع  والدفألع.. وان وٙ أٚأ  بٚ "بدو أسخ٤أل هعلنأل

ُ  "بمف٦دل   د علًندأل  ي٢حدب٦ب  ٖأل.. ىدأمأل إٍ  و"بجدن  بأللسدلي,  و"قدر٪  بألٟهدألبٌ,  "عبد  ..  الد ام  "قدد  فؽدًل

ُ  البحدى٦ل  بأد اّٟألد ٗ ترمن أع٤أل والعٚن اٙعب ا  خٮىام و وٍ.. طثألره عٚن  و عٚان  اؿًدألَ  زد

ُ  وإندأل    الٮرآدع   أدأل .. الددين  وأنمأل والقؽأليأل, اٛشًألْ  ى اى ر والفألبت.. اٛوٍ ُ  أدن  فمبحىلد  ققبد

  و قركددألم,  و بصددخىػ, تقًًددده أددن  ددى  اددل٦ الدد ٍ العٛددًب,  يننددأل  ددى اددى ر و دد ا..  خددرّإٍ 

 .وسلب علًن اهلل ظلِ الرريب رسىلنأل عدا أنأل  ,

ٌ  أرى٦"نأل يرؼِ لن أفلمأل عنأل يرؼِ لن اٛظىلٌ واٝخر ٍ  والىلدت .. عندن  اٛظدىل  سنعدرفن  الد 

  د اٛفؽددل أددن.. اهلل يرٓددن الصددً  قركددُ  و اٟظددٚقًُ, الدددعىَ  و الى ألبًددُ, فؽددألٓلًُ إثبددألم ٗ

 العدددل, علددِ القألٓمددُ العٛددًب, اٟسددٚأٌ الدددين رو  يسددبلمب  يددين خٮددألل ظددًأل ُ إعددأل َ ٗ "عددرفن

 . والبسل٘ والغ٢لى, والىظأليُ, البصد , أٛأل ر أن وتنقًبن.. للعألٌٕ واـر والسٚم,

 اٛظدل  ٗ "بجدن  مدن  قًده  أدن .. ووسب اسب أن شٔبب أأل  و الى ألبًُ  "عكنأل لد سنرىد وقًنمأل

 .ب اتمأل  ٌ تسبقبلن ال ٍ إنبعإٍ 

 وتنقًحن, بىظمل  د الديين اـٮألل ظًأل ُ إعأل َ العمى ٍ  يؽ٤أل علِ ؼرورَ سألأًُ.   و كٴدم

ٙٲ اؿقًقٌ, إكبأل    ا  ظألؿنأل. ٗ لًس ال أن عألأل  د "علب ومن البحه, ٗ الىلت أن إؼألعُ بد

 الد   ٗ إٍ العدألمل  "نٛر  د تبٮلٴب الى ألبًُ للحركُ اؿديفُ القراَْ اؿألرثٌ  د خأللد.   ويعبقد

 . اجملبمع خٮأ  و اؿركُ وظىابًُ الديين اٟطألر أن  وسع إطألر٤ا و"سبخدم الًىم,
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 اديدد٤ا,  فقم٤دأل  لًسدت   "مدأل  تىؼدً   شدأ"ن  أن اؿديفُ واٙابمألعًُ السًألسًُ ٗ القراَْ البىس٦ع إد

 .اؿنبلٌ السلكٌ الكقمٌ وفرر أل السًألسٌ فرر أل بٌ البكريع بل فد ٤ا؛ إسٚأ٤أل وٙ

ٌ  تعىر ٗ يؽعنأل العربًُ إنٮقُ اسبقٚل ٗ إبىاؼع وإنج  بألؿألؼر والىعٌ  طفدألم  عدن  إهدألب

 .أىاطنًمأل وطمىقألتمب طأألل أن أسبقبلمأل وؼديألم قألؼر أل, وقٌ أن للمملرُ الرسأللٌ الدور

 ْسددببى الغددرل "ٛددر ٗ" الى ألبًددُ" الدددعىَ ظددىرَ لبحسددٌ قألولددُ عددرٍ  د  ٍ قسددألم. ويعبقدد م 

 أسددببألم إلعددألم وقألولددُ الر بددُ,  دد ه ظددنع أددن الغربددٌ اٟعددٚم  د  وشددأل  سددبألل, لعدددَ بأللكصددل؛

ٌ  "صر ٗ ايسأل مى  د ّرنوٙ  البحديد, وان علِ للسعى يُ والعنمل البٮرين ٛ"مدأل   العدىرَ؛  ؼسد

 . الغربٌ ْمىر ب  أألم ك بمب توسنفب لسًألسبمب, أعألكسُ

 تٮدى٦ع  ومل بأللندد,  الندد  َنٮدع  الغرل أع وتبعألأل تنٛر اليت الىقًدَ العربًُ الدولُ  ٌ السعى يُ

ِ  القددرَ  لدديمأل  الديت  الىقًددَ  العربًُ الدولُ و ٌ شب. وأنمجمأل سًألسبمأل ٍ  لدرار  اؽدألا  علد  فًمدأل  سدًأل 

ٍ  تدأثر  وشدأل  اٙلبعدأل يُ,  سًألسدألتمب  ٗ أبألشر٤ا تأثر٤ا ت٘ثر  د وتسبٮًع إللًممأل, ىغ٦  العدألمل  ٗ لدى

 . برأبن اٟسٚأٌ العألمل طى٦عت علًمأل؛ وتغلبت طى٦عبمأل إاا اٛفعِ ر س "ٛر ب ٗ فمٌ اٟسٚأٌ,

ُ  و ندأل   للغدرل.  واقد العدو رلب  ظب  الًىم اٟسٚم  د ققًقُ اٛ ب السبب ولرن ُ  لغد  إعٚأًد

ٌ  بدأللببلىر,  بد م اديده ٌ  الددين   د و د ِ  خٮدر  اٟسدٚأ  ٛ"دن  ويددعى إٍ العندمل؛   الغربًدُ,  لدًممب  علد

 القىا"ٌ ببقبل إسلمٌ تٮىيع وٙ ّرن الغربٌ, الدّىلراطٌ "ٛألأمب أع شديدَ أعألرؼُ يبعألرض

ُ  للصدريعُ  إٮلع وٙٓمب ببسب بسٚم؛ أعمأل والعًض الغربًُ واٛ"ٛمُ  أسدببألقُ  يرو"مدأل  الديت  اٟسدٚأً

 السددىا  ٗ اٙلبعددأل ٍ والكصددل والعنددمل, والكقددر, اؾمددل, ا"بصددألر عددن بدد ل  ويسبصددمدود لدددأألٓمب,

ُ  الددول  أدن  اٛعٛدب  ُ  ولد ل   ْعدألْ؛  اٟسدٚأً  Integration of Muslims into our الدد  فمحألولدددددد

society ُوإعأل يددُ اؾديدددَ الغددربًٌ السًألسددًٌ لغددُ ٗ بدد ل  "سددبدل  د و"سددبٮًع. فألشددلُ قألولدد 

ُ  ل٠سٚم, واٙ"بخألبدألم  ُ  وإٛدأل رام  اؿأللًدُ,  والكر"سدًُ  اٛأريرًد  ٗ  وروبدأل   سدلمُ  ؼدد  إنأل ؽد

ِ  شأل د  ٕأل"ًأل ٌ , ظددين   ندأل   لدًس . الد   علد ُ   د ُ  سًألسد   آم٤دأل  الغربًدىد  دفأللسًألسدًى  اديددَ,  ولغد

ٛٴددريمب يببعددىد   و  ٍ قألولددُ فددأٍ ولدد ل  عنمددأل؛ وًدددود وٙ العألأددُ,  قدد ابمب سًألسددألم وخٮددىٙ أن

. أمدد أل  ٗ سبمىم ٛ"مأل ٙ مبألامأل؛  فألعًُ سًألسُ  ٌ ؛"الى ألبًُ"  و اٟسٚم ظىرَ لبحسٌ سًألسُ

 عألٕنأل, ٗ بمأل قل٦ اليت بأللرىارث لب كره الغرل؛ علِ  جىأًُ إعٚأًُ سًألسُإٍ  الًىم مبألن إ"نأل

 ٗ واٟسددٚأًُ العربًددُ لٜأددُ إعأل يددُ وؼأللكألتددن الرألرثًددُ سًألسددألتن "بددألٓ  ًْددع ببحم٦لددن وإٮأللبددُ

 العددعب أددن ٛ"ددن إنٮقددُ؛ ٗ والبٮددرين العنددمل ا"بصددألر ٗ الددرًٓس إسددبب  ظددبحت الدديت  راؼددًمأل,

ُ  ٗ سًألسدألتن  يغ٦ًر  د للغرل وٙبد. عنمأل البغألؼٌ  و بمأل القبىل  اٟسدٚم  أدع  ويبعألأدل  العربًدُ,  إنٮقد

٤ْا ٫ًأل, بىظكن  ين٤أل ويبقبلن إبجأل"س, فبمعمب فسًكسألْ أن بىظكن ا  ٚٲ   ريب٤دأل   ين٤دأل  ولدًس  قل   خدً

 . علًمب
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ويرّ  . عبدالسٚم الىايل فًمأل يبعلع بألؿلىل إٚٓمدُ للبعألأدل أدع لؽدًُ الى ألبًدُ,  "ندأل بىظدكنأل        

ِ  تأسسدنأل  ٗ بددع٤أل  لسدنأل  إعألظر؛ العألٌٕ إٍ النٛألم تنبمٌ وطنًُ  ولُ ُ   عدىَ   سدألس  علد  كأل"دت   ينًد

  دد ا  عٮأل"ددأل أددن  ددٌ والى ألبًددُ. للى ألبًددُ أدددينىد مددن إنٛددىر,  دد ا وأددن. ٚمىر ددأل إبددألد  ينًددُ ثددىرَ

ُ  الٛدٚم  ععدىر  لًدل  ٗ الديين اٟظٚ  قركألم  ولد أن فمٌ ال , علِ و يأل َ. الىطن  ٗ العفمأل"ًد

ُ   سألس بعؽمب ويعد٦ أل العربٌ, العألمل ُ  النمؽد ٍ  ٕعدر,   د و "دألبلًىد   ولدًس  اؿديفدُ,  العربًد  مت الد 

 اٟطدألر  ؼًع أن لنخرامأل ؛"تألرىأل"ًُ" "ٛرَ إٍ الى ألبًُ ولننٛر. عألأ٤أل 74بد الصً  قركُ ا"بفألم بعد

ٌ  اٟلدأل   سدعُ إٍ  العدألمل,  أدع  إصدألكل  أن لرفر وإسبب  ين٫ًأل, إل م العقألٓدٍ  لنبعألأدل . البدألرى

 أددع الكر"سددًٌ  و إ٘سسددٌ واٝبددألْ اٛبددً , الراددل إرث أددع الًددىم اٛأريرددألد يبعألأددل كمددأل أعمددأل

 وإد. عقألٓديددُ "ٛددرَ ٙ تألرى٫ًددأل إلددأل ٤ا الى ألبًددُ لنعددد٦. بمددأل بألٕكددألخرَ اـلددع رٗوس  و٦خددىا الدديت ثددىرتمب

 كأل"ت اليت اؿأل َ, العقألٓديُ أكألظلبمأل أن البألرىًُ اؿركُ ؽلًغ "قٮُ النقٮُ. إٍ   ه وظلنأل

 علددِ لددأل رود فإ"نددأل اؾمأل يددُ؛ السددلكًُ  يددديىلىاًأل إٙ بددن يدد٘أن أددن يبددع ومل ػألو "ددأله, تألرى٫ًددأل ٚرفٲددأل

 .عأل٫ًٕأل ظىرتمأل ؼسٌ

ٍ . ؼد   أألم إا٤ا من ُ  ؼدد ُ  خدأد ُ  وقددَ   لد م  الديت  اؿركد  أدع  أبسدقُ  ظعلدمأل  فريددَ؛  عربًد

ُ  اسدذاتًجًُ  أن "بخلٴغ  د علًنأل ولرٌ "قىم ب ل ,. البصرٍ البألري  قركُ  اٝخدر بدأد   أدع  اجملأل لد

 عًٛمُ  أب أفل أفلنأل _ إ"نأل "قىلا  د علًنأل.   ه أفل ا عألْام يقبل لن فأللعألمل علًمأل؛ أ٢كذّ اؿركُ

 يعددرين مل الدد ٍ العربًددُ, اؾ يددرَ ٗ الصددبألم  دد ا ؾمددع ثددىرٍ إٍ أنٛددىر قبددألاٌ كنددأل _ خددرّ

 أدأل مل   لد   إنٛىر   ا و د. لر"٤أل عصر اثين لبل العبألسٌ إبىكل عمد أن  األأع٤أل أرك ي٫أل قرم٤أل

ٌ  اٙ"بقدألل   د ا  ٟلدأل   ٙ أ٤دأل  كألد و "ن.  خرّ إسٚأًُ  و عربًُ قركُ تنج ه  خٮدألل  إ"بدألن  البدألرى

 الدديت البألرىًددُ للحركددُ اٙأبنددألد بألسددب و "نددأل. اـٮددألل  دد ا وٚألٓكًددُ ولددد ا"بمددت أكألظددل, عقألٓدددٍ

ُ  إكألظدٚم  أدن  خٮألبمدأل  علِ ؽلدًغ  سنعمل وق٦دتنأل, ُ  العقألٓديد ِ  ارر٦ؼد ُ  علد  والعندمل,  الررا ًد

 .العبقريُ البىقًديُ روقمأل علِ أبقٌ

 اغرافًدأل  عد  ٍ وال أألد, إرألد أدّ علِ الى ألبًُ ظىرَ ؼسٌ ّرن كم ه, والعًُ وعد

  .القأل أُ و  أأل"ن العألمل

ِ   الصدريمل علدِ الٮدر      فألطمُ. وعلٴقت    وإقألربدألم  القدراْام  تعدد   أدن  الدر ب  اٛخدر بقىشدألا علد

 ٗ ؼمددل "سددبًُ, تبقددِ أنمجًددُ لددراَْ كددل فددإد اٟسددٚأٌ؛ الددديين الددذاث أددع البعألأددل ٗ إنمجًددُ

ُ  أددن سددلبًُ  و"قألطٲددأل "ألقًددُ,  أددن  إهألبًددُ "قألطٲددأل  طًألتمددأل  أنٛىأبمددأل  ٗ  يؽ٤ددأل  وؼددىٍ  خددرّ,  "ألقًدد

ُ   بعدأل ٤ا  والبٮبًقًُ والنٛريُ, الكرريُ, ُ  وأقألظدد  كبلكدُ,  إيديىلىاًد ُ  أراعًد  الد ,  وبعدد . أببأليند

ْ  إٍ  أبلدعٶ  أن ؽبلمل "سبًُ, و"بألٓ  اقبمأللًُ ققألٓعإٍ  إنمجًألم  و القراْام   ه تعل  طخدر, سدىا

  و البكرًرًدددُ, والسدددًمألًُٓ البألرىأل"ًدددُ, اسبصدددرافًُ,  م تقلًديدددُ القدددراَْ الذاثًدددُ  ددد ه كأل"دددت
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 لدأل   ود   ى أن الديين؛ اٟرث أع والبعألأل القراَْ لبل  اؿٌ البٮبًع يبقِ..  ىيُوالبنً والبأويلًُ,

 إىروث. أع البعألأل ٗ فصلمأل  و إخبألرَ الٮريقُ

 الددين  خدٚل  أدن  فًندأل  البدأثر  السدمل  أدن  ل ل  الكٮرَ؛ علِ الؽىوٌ  "نأل  أُ عبداهلل. واكر  

 ٗ ال  اسبفمألر يبب ش ا وؼعًكُ؛ زألعًُ اؾأل"ب   ا ٗ ثقألفبن أنأل كفر٤ا  د خألظُ سبألره, وؼت

 أدن  أرٴنبدن  قًدألَ  و سدبىر  عقًددَ  بألٟسدٚم  ُس٦رن ٗ لىتن بىظكمأل كًأل"٤أل إملرُ  ع عُ قألولُ

ٌ  وخدأُ إسلمٌ, ل٧بلُ بألقبؽألد علًن اهلل أن٦  د بعد اٟسٚأٌ, العألمل لًأل َ ٌ  اؿدرأ  إد. الصدريك

 للمملرُ اسبمداين ققًقبن  ى ٗ ورأى ه؛ ٕعأل ره وتصىين اٟسٚأٌ, للدين اسبمداين أن ودث أأل

ٌ  الىقًددَ  كأل"دت  رَدأل  وبىظكمأل  ولدُ,  لن. بىظكمأل رأ ٤ا  اسدبقرار٤ا  الديت تعدًض   الفأللده  العدألمل   ول بد

 .العألمل خألرطُ علِ ولًمُ أرأل"ُ  عٮأل أل لرد لرابُ والبعأل ي٫أل سًألس٫ًأل

ِ  الذكًد   يبٮلٴدب  ٕألاا ؼ٦ يى قعره, يععب ٖأل و ره أأل سبع وكل  وتعدحً   إؽدمىد,  علد

 مأأل بقدى  يغر ٙ اهلل إد" الداخل أن ولنبد  بألٕسمِ, اٙ بمألم أن  كفر الصىآب أن وتنقًبمأل إكأل ًب

ٌ  ومدن  "ٛرتدن  لبعدحً   إٍ اـدألرن  البىادن  أدن  فألٓدَ ٙ إا٤ا ؛"بأأل بأ"كسم يغروا قبِ   اخدل  أدن  "عدأل"

 ٗ ولرددن تغددًر ب؛ يعددعب فمددْ٘ٙ إددنم ,  دد ا يببنددِ فددًمن لددًس  عنًددن الدد ٍ والبغددًر أقبنددع.  ددر

 . ااتن الكرر يببنىد اد   تبألع ٚمىر عدم وؼمألد  تبألعمب,

 ت٢حسدب  اؿدرل " ا بلدر  إعدٚم  و يدر  اىبل  ويقىل اٙسببأللًُ, اؿرول ركألٓ  أن ركً َ اٟعٚم

٫ًأل ت٢حسب  د لبل إعٚأ٫ًأل  ."أًدا"

ْ  أع أعركُ  و قرل ٗ ومن ْ  اٟسدٚم   عددا  و ندأل  عسدرريُ,  تردن  مل وإد إملردُ,  و عددا

 ال  ٗ َأل العحًحُ, ظىرتن ٗ وت٢قد٦أن اؿقًقٌ اٟسٚم عن ت٢عب٦ر إسٚأًُ لنألَ يىاد  ل ا تسألْل

 ؟!بىظكمأل أكمىأ٤أل الى ألبًُ

 ؟!لغألم وبعدَ تىاد ٙ ٕألاا

 ؟!اٟسٚأًُ اٛأىال رٗوس  ين

 ..اشًٔألم أن ؟ و ر أل!اٟسٚأٌ البعألود ؟ وأنٛمُ!اٟسٚأٌ العألمل رابٮُ عملت أألاا

 .اٛ رانإٍ  ألكألتمأل وتنبمٌ وإعٚأنأل, من إٙ عنمأل يعلب ٙ اليت اؿىار أُ٘رام عن وأألاا

إٍ  كمدأل يبىا٦ددن  القددرار, تعدنع  الديت   ددٌ ٛ"مدأل  للصددعىل؛ يبىادن  ؼدخب  إعٚأددٌ إٍ عمدل  مبدألن 

 .القرار ٗ ي٘ثر ال ٍ  ى ٛ"ن إؽأل ؛ اٟعٚم

 ."ٛرٍ ٗ   مًُ يقل أأل ٙ  نأل  اٟعٚم, األ"بإٍ  الداخل أسبىّ وعلِ

 الكقدن,   قردألم  عدن  بعًدد٤ا  ظدحً   وسٮٌ إسٚأٌ ر ٍ ظنألعُ عن وأقرراتنأل أنأل جنأل ت٢خل٦ ٕألاا

 ؟ !والبكسر والبىقًد,
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 ببعددحً  ىددبغ٦ العددألم البعلددًب ٗ أسددمِ  ٍ "  واٟسددٚأًُ الفقألفددُ" أقددرر لدددينأل يرددىد ٙ ٕددألاا

 و ٙٙتمدددأل,  بعأل  دددأل, عبددددالى أللا بدددن قمدددد الصدددً  و عدددىَ الىسدددٮًُ علدددِ والذكًددد  العقًددددَ,

 ؟!وأنمجمأل

 ؟!ال  ٗ اؾمعُ خٮبألْ أأل  ور

 الدددعىَ بددأد والصددعي والنخبددىٍ, الرزددٌ, إسددبىّ علددِ "عبقددد ارًددألا  ددل  أسددألعد.   ولددألل

 بأد "عبقد  ل بعده الدعىَ و ٓمُ تٚأً ه ثب _اهلل رٓن_ عبدالى ألل بن قمد الصً  أن  اٟظٚقًُ

  ؟ ظحً  إعرٗ تراثمأل كل

 اّٟألد بأللؽرورَ للى ألبًُ؟  يعين العألًُٕ النٛرَ "عح٦  أنأللصُ أىؼىع بعنىادا وكًمل لبىل إد

ٚٲ وعلمًُ, تألرىًُ  خٮألْ بىاى   . "كسمب عند أن ويؽًكى"ن  عداٗ أل يؽخ٦من عمأل فؽ

 السدبًل  الد   إا تراثمدأل؛  علًدن  اشدبمل  ٖدأل  اىا"دب  ينبقد أن لرل ظدور"أل تبسع  د إمب أن وٛد

ّ  سدلبًُ  العىرَ كأل"ت ال  نًُ.. فألاا العىرَ تعحً  ٗ اٛول  اٙ بمدألم  فدإد  بعؽدمأل؛   و اٝخدرين  لدد

ٕ  و عدداٗ أل  الددعىَ  خعدىم  أدأل يقىلدن   كدل   د بألؿسدبألد  اٛخد   أدع  و واب,   ب العىرَ بأظل  ّبلد

 .والبصىيض البصىين ٗ والر بُ واٙفذاْ, بألٕغأللٮألم,

 أأل يلٌا العىرَ   ه إظٚ  سبل أن فإد ول ا

ٙٲا ْ  بىادى   اٙعذاين علِ يقىم خٮألل ظنألعُ علِ و عألتمأل وعلمألٗ أل, الدولُ, تعمل  د  و   خٮدأل

 ورسألٓلمب, كببمب بع  ثنأليأل ٗ ينبصر و ىأأل  ٓمبمأل,  و الدعىَ علمألْ بع  طراْ تؽم٦نبمأل

 تألرىًدُ,  فدذَ    ه بأد العلمألْ يقىل  د ينبغٌ قًه.. النجديُ الرسألٓل ٗ السنًُ الدرر أفل

 أدن   عدىَ   ٍ شدأد  شدأ"مأل  أردألد,  كل ٗ ؼدث لد اٛخٮألْ   ه و د ت٢مف٦لبأل, ٙ   ه و د

 والسنُ. الربألل علِ تقىم اليت الدعىَ  ظىل أع و "نأل ..الدعىام

٤ًألا ِ  تقدىم  أبعدد َ  فقمًُ أدارس لىاى  الكرظُ وإتألقُ إبصد ,  ر الكقمٌ بأللر ٍ اٛخ  ثأل"  علد

 .والفراْ البنىع   ا وملىد علمألْ بىاى  وال  العألح؛ السلمل وأنم  والسنُ الربألل

 وأعددلح٦ًمأل, برأى  ددأل, و عألتمددأل, ؼبكددٌ والصددعىل اٛأددب كددلا الصددمرٍ فددألي .   ٗ قددٌ لددألل

ٌ  أىلدمل  ٗ اعلندأل  ٗ اٛبألعدد  لبل اٛلألرل اـعىم ل  قٌ من إٙ و ور ب؛ تألرىمب وتنأللض  النكد

 . والدفألع

 رو  إلًنددأل تسددللت كًددمل بددل و ددألبًٌ؟  ددر  م و ددألبًىد مددن  ددل يرددىدا  د ينبغددٌ ٙ والسدد٘ال

٫ًأل رأ ٤ا لننب  اٙ"م ام, ُ  فردر  بنألْ ٗ  سمب أصروع٤أل البألري  أن أرقلُ ٗ ولد٦م اابمأل ه, لن وطن   ولد

 أرقلُ؟ ٗ

    ..رأى "أل خعب ظأل  "راب كلمأل ثب أسألفُ, للخلمل "ذااع قًنمأل فًنأل شجألعُ لًست
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 وٙ  ؼددرقبمأل,  أددألم الندد ور "٢قددد٦م وٙ اكددر, قلقددألم علًمددأل ي٢قددألم وٙ تقددديس, شددأل لددًس رأى "ددأل

 . وفألتمأل ويىم ًَٚ  أل مبكل

 سدوا. ال ٍ إرألد سدوا و اللىم  للىا

 كألد وإاا .. ورأى  أل أعلحًمأل تألري  تنأللض الصعىل كل كأل"ت بأ"ن إااارًأل  أسألعد.   وعلع

 ظىال.  خٮأ ب بأد و"عبقد  "كسنأل, علِ "نركٕ  ٙ ال  أعأل"ٌ  بس٘ فإد تقديس؛ شب لًس رأى "أل

٤ًأل اٛبً  الفىل يرىد  د علِ ورػ كمن فنحن اٛخٮألْ, بع  عن "بحد٦ث قٌ   ٍ أن خألل

  "س.

 قمدد  الصدً    طروقدألم  ينبقدد  أن الر يعألد أع أأل ا ب إلًن  . أسألعد, و ؼألينا خأللد.   واتكع

ُ  أدن  مدن   يدن  ...اٟسدٚم  ينبقدد  بعؽدنأل  بنٛدر  كأ"دن  عبدالى ألل, بن  إٙ ويدر   أندن  ي٘خد   ٰكدل ا أقىلد

 القد؟   ا ظألقب

 أرعٌ فمىعُ أن إٚقٛألم إممُ ٗ   ا اٟطألرا طل إبرا ًب. ركن عقًد و وؼ 

ٙٲا  ت٢ددرس   د هدب  كأل"دت  وإاا بأللبعدحً ,  وا"بمدت  تألرىًدُ,  عبددالى ألل  بدن  قمدد  الصدً   أممُ  و

 تعدحًحًُ  قركُ  "مأل خعىظ٤أل اٟسٚأًُ, الفقألفُ كبب ٗ ولًس البألري , كبب ٗ فب٢در٦س

 .فًمأل ٚمرم اليت إرقلُ بٛروين سًألس٫ًأل ارتبٮت  ينًُ

٤ًددألا  بددن قمددد ولددًس _وسددلب علًددن اهلل ظددلِ _ عبددداهلل بددن قمددد  ددى أددنم   يدددرس  د هددب أددأل ثأل"

 .علًن  " لت الرسأللُ وكأد عبدالى ألل,

ٕ  عبددالى ألل  بن قمد الصً  بدعىَ اٙرتبألٙ ٗ اٙسبمرار ثأللف٤ألا  "سد   وكأ"دن  ول٠سدٚم,  إلًدن  ي٢سد

ِ  الددين    ا ِ  وسدألبقألٲ  اٝد ومدن  أممبدن,  وا"بمدت  بدراْ, ظدح٦    و دى أندن   اديدد,  بددين  و تد  علد

 ."بًنأل وسنُ القرطد

  و اٛلبأل"ًدُ,  بأللددعىَ  يىأ٤دأل  "سدمع   د والعلمدألْ,  إصألي  والبقدير لرألفُ اٙقذام أع  سببعد ٙ رابع٤ألا

 بديلُ كأ"مأل  ظبحت اليت الدعىَ بم ه بأللبمس  اسبمرينأل إد القر"ًُ,  و العى يُ,  و العريكًُ,

 ."بًنأل أنم  عن

ٌ  القدرار  ظدنع   وآر لدّ الى ألبًُ ور٢و٦ن أعٮل  ٰاسبخدم خألأس٤ألا ٌ  واٛأريردٌ,  الغربد  الصدعىل  وبد

 أد  ب٤أل  شدأل  وكدأد  اٟسٚأٌ, العألمل ٗ السعى يُ العربًُ إملرُ ٗ أرأل"ُ للبأثر اٟسٚأًُ؛

 "عدى    د ينكدع, وهدب   وٙ يؽدر٦    بًألتندأل  ٗ بدن  اٙسبصدمأل   ٗ واٙسبمرار "بًنأل, سنُ عن كبلكٲأل

 الصً . لألل ولًس , رسىلن ولألل اهلل, لأللإٍ و

ُ  الصدً   الصمرا"ٌا  تكع أع الر ٍ بدأد  عدىَ   سعد. و ؼألين اللىاْ    بدل  قركدُ؛  ولًسدت  إظدٚقً

ٌ  ولًسددت ػديديددُ لًسددت  إ"مددأل و لددىلا   يددد  والبىقًددد اٟسددٚم إٍ "قددألْ للعددى َ  عددىَ و ألبًددُ..  دد

ُ  علًمدأل  بنألْ وتأسست العقًدَ, وتعحً  ٘  ٗ العدحًحُ  العقًددَ   ولد ٌ  أمدب  أسدألر   ٍ تعدىروا ا الدىق

 !العقديُ النألقًُ أن "عًصن أأل  ر طخر
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 اٟسددٚم إٍ رو  النددألس لًعًددد الصددً   دد ا وإسددلمٌ ول٠سددٚم الددبٚ , وشدد ه لنددأل, اهلل لدد٦ً 

 بدن  وقمدد  الى دألل,  عبدد  بدن  قمد و ر ا ونٮٕ, "عًب بصر  كلنأل فنحن ال  اؿقًقًُ؛ وأع

 اٛخرَ. الفٚثُ القرود ٗ  ثر مأل علِ سألر وأن سعى ,

 يبعدددألرع أدددن  ندددأل  بدددل الددددين؛ واسدددبغل و دددٚ, تصدددد  أدددن  ندددأل  البألرىًدددُ اللحٛدددُ  ددد ه وٗ

 وبردددر أدددن و ندددأل   "ًىيدددُ,  نًمدددُ وكأ"مدددأل الصدددرعًُ والىٚدددألٓمل وإراكددد , إنألظدددب, علدددِ

 ٙ أدددن و ندددأل  ععدددره, يعدددًض ٙ أدددن و ندددأل  و ر دددأل, واـٮألبدددُ واٟأألأدددُ, والكبدددىّ, اٟسدددٚم,

 إبأ م. الععر   ا ٗ عقلن يعمل

ٍ  الدين, ويسبدعٌ الدين, بألسب يبغى٦ل أن يغلى؛ بل أن بًننأل ِ  بدل  وينسدِ؛  بأللددين  ويسدبعد  يبنألسد

ُ  طدألبع  شدأل  الديت  إ٘سسدألم  ٗ ا"بصر أأل  كفر الكسأل  فأل"بصر إعألألُ, الدين  د  ٖدأل  شدرعًُ؛  ووًٚكد

 ."كسمأل الصرعًُ وإ٘سسألم والىطن, إٍ الدين,  سألْ

ِ  ٙ ولدد  ! تعحًحًُ قركُإٍ و مبألن ٢ًىاان  ظدري ,  بنقدد  إٙ تبدأت ُ  سد  شدديدَ  للبغدًر  َقألوأد

ُ  السدلٮُ وو الدينًدُ,  وإ٘سسألم للدين, واربررين إنبكعٌ أن خعىظ٤أل اد٫ا,   د .. ورَدأل  الدينًد

 تددراكب, الدد ٍ الددذاث أرااعددُ مبألاددن أددأل. النقددد أددن ولع٤ددأل و خددمل   م كلمددُ إرااعددألم أكمددىم

 وعلِ علًنأل اٛوظًألْ  ولٔ  وإعأل َ الًىأًُ, قًألتنأل ٗ الدين تىًٚمل وطرم وإ٘سسألم, وإمألرسألم,

  اٝخرين. فىم وٙ , النقدو فىم ًْع٤أل .. لًسىا أفلنأل قذأىد أىاطنىد اإنألسب أىلعمبإٍ  الدين

  دد ه خددٚل أددن اٟسددٚم يدد٘تِ ,  د إرااعددألم أددن بعؽددمب ىصددِ لددد كمددألو  خصددأله ٙ الدد ٍ

 بدن  قمدد  الصدً    عدىَ  بكؽدل  ثدب  اهلل, أدن  بكؽدل   ينندأل  علِ  ًىرود _هلل واؿمد _ ٛ"نأل إرااعألم؛

 .اهلل رٓن عبدالى ألل

 اأأل يلٌإٍ  مبألن

 للدعىَ. الكقمٌ الذاث لراَْ -3

 اللحُٛ.   ه قبِ الدعىَ بدْ أن  تألرىنأل لراَْ  -4

 اللغألم. الدعىَ ظمًع وعن عنأل ٰكبب أأل لراَْ -5

 والعد. الدروس اسبخٚػ -6

 واؾمألعُ. السنُ   ل أ ا ب علِ ال  كل عرض -7

ٙٲ وسٮًُ و كفر أل اٝراْ, بأوسع اٛخ  -8  وؼديألتن. للععر وأنألسبُ واعبدا

 تقددد٦م ٗ و"٢سددمب ععددر"أل, "عددًض بددأد لنددأل وتسددم   يننددأل, لنددأل ؼكددٜ طريددع خألرطددُ وؼددع -9

 .البصريُ
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 َداخ١ً ختا١َٝ:

إٮرٍ علِ فمل أأل ٰطر  غعىػ لؽًُ الى ألبًدُ بألٟشدألرَ    أنعىر. علٴع   ٗ أداخلُ خبألأًُ

 إٍ النقألٙ البأللًُا

 بدن  يقعدد  ووظدب  "بد   أعدٮل   و "دن .. الى ألبًُ أعٮل  اسبخدام بعدم القألٓل الر ٍ أع ُألأ٤أل  تكع 

ُ   د اٙ"ٮبألع وإعٮألْ البصىين,   د ا  ٗ كدبر  لدأل   ؼقٴدع  ولدد .. وأنحدرين  أببددع  أد  ب  الى ألبًد

 عدن  يبحدد٦ث  وكأ"دن  عنمدأل  بعؽدمب  يبحددث  قًده   د ا؛  أنبددا"أل  ٗ كدبر  بصدرل  اتؽد   العد ,

.   الكألؼددٚد و ور  ددأل  ور "أل ددأل, الدديت النعددىػ أددن  الددر ب علددِ اٟسددٚم؛ ٗ أسددبحدث أدد  ب

ْ  أندن  فأللددعىَ  والسدنُ,  الربدألل  ىدأللمل  أدأل   د وفحىا أل.. الد ًض. و  العىين,   عدأل  أدأل  و د..  بدرا

 والبنبًدن  البنبدن  هدب  الد   وأدع ..  السألبقىد العلمألْ إلًن  عأل  ىأأل عبدالى ألل بن قمد الصً  إلًن

 خدٚل  أدن  ولًس وأبأل ٓمأل,  ظىشأل علِ اؿرب خٚل أن يرىد قركُ  ٍ علِ اؿرب  دإٍ 

 .. شخعًُ "ٛر وامُ عن تعبر٤ا ترىد لد اليت  فرا  أل, بع  اابمأل ام علِ اؿرب

 عند ؼًقُ  وآر ٗ الىلىن وعدم اٟسٚم, اسب اسبعمألل أن مت طرقن أأل أع  تكع   ا  "ين ويعين

 .واؾمألعُ السنُ   ل أنمجًُ فمٌ الكمب أنمجًُ و أأل..   ىيبنأل عن اؿديه

ُ  الدعىَ علمألْ بع   دإٍ   نأل و "بن ٌ  وبعد   القددأألْ,  اٟظدٚقً ٌ  إد٘رخ  إعألظدرين  السدعى ي

 مل اٙسددبعمألل  دد ا لرددن..  اٟظددٚقًُ اؿركددُ  دد هإٍ  إشددألرَ ٗ الى ألبًددُ كلمددُ اسددبخدأىا

ُ  بدألل  أدن  كألد بل اديد؛ أ  ب  "مأل علِ يقد٦أمأل يرن و  "قدىلا  أدأل  أفدل  بمدأل,  لدألم  أدن إٍ  النسدب

ُ   و اؿنكًدُ,  إأللرًدُ,  ُ و  الرويصدد  كبدألل  أفدل  والد   ,..   و الصدألفعً ُ ا الى ألبًد  الكردر  قركد

 ٗ اكر الدعىَ, عن فًن  افع كبألب٤أل سحمألد بن سلًمألد الصً   لٴمل ولبلن  ..  اٟسٚأًُ والدولُ

 .. اللكُٛ   ا عنىا"ن

 اٟخدىَ   دب     للى ألبًدُ؟  العألًُٕ النٛرَ "عح٦  كًملو  الىرلُا عنىاد ظألغ ال ٍ  دإٍ   "بن كمأل

 لسبب البسمًُ؛   ه  رتؽٌ ٙ  "ين الىرلُ ٗ كببت٢ فًمأل اكرم أنبدّ  سبألر, ولد ٗ الررام

ُ  ازدن  عقألٓدٍ وٙ فقمٌ أ  ب يىاد ٙ  "ن بسً٘ ُ  إظدٚقًُ   عدىَ  قددث  وأدأل .. الى ألبًد  ػديديد

 .اٟسٚم لصريعُ

 أٛددأل ر وظددمل ٗ اٟظددٚقًُ الدددعىَ  "عددألر أددن أبأللغددُ  نددأل  يرددىد لددد  "ددن بعؽددمب اكددر 

 و نددأل . الدد  عرددس  رّ لرددنين إدد٘رخٌ؛ بعدد  ر ٍ  دد ا  د وأددع. الكددذَ تلدد  ٗ اٙمددراين

ٌ  ٗ كدبر٤ا  كدألد  اٙمدراين  قجدب   د علِ تدل٦ كفرَ شىا د  سدل  و د ا  واؾمدل,  البددع  فدألل

ٚٲ  امرافٲأل  كفر فأللبأل يُ النسبُ, اخبٚين أع والبأل يُ اؿألؼرَ ٘  اكدر  ولدد . وامد ٌ  ؼدألب  عفمدأل"

ٙٲ كألد ُ  ٗ ويربدب  يقدر   أدن  ػدد  ٙ  "د   أ كراتن, ٗ لد ٗ أس٘و  إٙ ػدد  وٙ  بدد٤ا,  البأل يد

 الدينًددُ, لٜوؼددألع اؾددأل َ الدراسددُ بدد ل  وتصددمد..  اؿألؼددرَ ٗ اٛظددألبع علددِ أعدددو ين  فددرا ٤ا

ُ  فكٌ.. الىلت ال  ٗ والسًألسًُ واٙابمألعًُ, ٚٲ  اددَ  أديند  فًمدأل,  وعدل  وأدأل  لدد٤ا  عند    ع أدف
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ْ  لدد   "دن  ي عمدىد  اراع٤دأل  سبىد طىلن لدو  فًمأل يىاد  "ن إ٘رخٌ  قد ي كر  لدن  البصدر,   م قدىا

ُ  أبدأللغ  عألم كل  آرين أن هبىد سد"ُ ِ  أعبدد  وعندد ب ..  خًأللًد ٍ  ي٢سدم٦  ٗ ي٢بدأللغىد  العلىّ/العلدى

 بدأاّ,  ّدس  مل  ألظدب؛   و سدألرم,   و لألتدل,  أدن  بدن  ٙا١ وأن ٰ ار, بذببن اسبجألر فمن تعًٛمن,

  ... إلًن الىظىل  و إخراان علِ  قد هرٗ وٙ

 إقًألًٓدُ,   عدىَ   ٌ وإِأل أعرفًُ؛  عىَ لًست عبدالى ألل بن قمد الصً   عىَ  د بعؽمب اكر 

ٗ  الب٢عدد  تٮدىير  ٗ كدألد  الٚقدع  والبحدٍ ُ   عدىَ   "مدأل  ٗ  تكدع  و "دأل ..  إعدر أدع    تكدع  وٙ..  إقًألًٓد

ٌ  لسدبب .. أعرف٫ًدأل  تبٮىر مل  "مأل  و أعرفًُ, لًست القىل بأ"مأل   تبمف٦دل  ٙ الددعىَ   د ه  و دى  د  والعد

ْ  قمدد  الصدً   كببمدأل  الديت  الرسألٓل ٗ تنحعر وٙ  اٟقدألٙم  ٗ ترمدن  وإِدأل  بعدده؛  أدن  والعلمدأل

ٌ ..  علًمددأل  قددألل  الدديت  الكمددب  ٗ السددلمل  أنمجًددُ وٗ والسددنُ,  الربددألل  ٗ إبمفلددُ إعددأل ر  و دد

ْ  العلمألْ كببن وأأل والنٛر,  ولد ل   السدنًُ؛  والعقألٓدد  الكقدن  أددارس  ًْدع  أدن  وارددثىد  القددأأل

ٚٲ الب اأمأل, أدّ ٗ اخبٚين علِ السلكًُ تببنِ إعألظرَ اٟسٚأًُ اؿركُ علمألْ كل لد  فمف

ٌ  وراشدد  القرؼألوٍ أفل ػد ٌ  إدنم   عدن  يددافعألد  الغنىشد ٍ  السدلك  الددعىَ  إلًدن  و عدت  تبنبدن  الد 

ٌ  الكٚسدكُ  بع  ػد إ"  بل اٟظٚقًُ؛  و بدى يعدرل   عبددالرٓن  كٮدن  إعألظدرين,  اٟسدٚأً

 و "دأل .. لد ٗ اٟظٚقًُ بأللدعىَ تأثر٤ا تًمًُ؛ ابن علِ  طروقألتممأل أن كفر ٗ يبرخد إر ولٌ

 الديت  إعرٗ اؾأل"ب ٗ اٛطروقألم أن الرفر إد  لىلا لرن النٛر؛ وامألم ٗ البٮألبع   عب ٙ

ُ  طرقبمأل ُ  الددعىَ  ٗ و ثدرم  تدأثرم  اٟسدٚأًُ  اؿركد ِ  يددل٦  العربًدُ؛  اؾ يدرَ  ٗ اٟظدٚقً  علد

 قمدد  أفدل  السدلكًُ,  الدعىَ ٛطروقألم أعر ٗ اٟظٚقًُ إدرسُ تبين   كفرَ شىا د ال 

 العقدددين خددٚل إٙ إدددارس و دد ه الدددعىَ بددٌ الكعددل قألولددُ وعددل ومل..  و ددره رؼددأل رشددًد

 .سًألسًُ ٛسبألل إألؼًٌ؛

ُ  فدإد   خرّ, "ألقًُ وأن   د والسدبب ..  الكلسدكُ إٍ  تلجدأ  مل  ٍ تبكلسدمل؛  مل اٟظدٚقًُ  اؿركد

  بد٤ا أعألؾبن ترن ومل..  الكلسكُ عألؾبن ٖأل بأفؽل وإعرفُ الىاى  لؽأليأل عألجل "كسن اٟسٚم

 واعبمدم..  بم ا اٟظٚقًُ الدعىَ اكبكت ولد. إ"سألد لرل وأًسرَ واؼحُ كأل"ت بل نبىيُ؛

 قًده ..  عًىبمأل أن   ا يرىد ورَأل..  أ ا ب أن يسبجد أأل أع واؾدل الر و  ٗ القرط"ٌ إنم 

ٌ  الىالع إد ِ  يكدرض  إعألظدر  العلمد ُ  إسدلب  والعدألمل  إفقدمل  علد ُ  القؽدأليأل  أعألؾد  بدألٕنٮع  إٮروقد

 .البكنًد تسبحع كأل"ت إد تكنًد أل ّرن قبِ السألٓد؛

 شددأل اٙابمددألعٌ إكمددىم ٗ اؿركددُ  د ر يددٌ, وٗ ؟  عددىَ  و قركددُ  ددٌ  ددل بعؽددمبا وتسددألْل 

ٚٲ, تٮرقددن الدد ٍ وإصددروع ترفؽددن, الدد ٍ كألٕصددروع عنألظددر,  ت٢صددرٴل الدديت واٛيددديىلىاًأل بدددي

 إصدروع,  تنكًد    ثنألْ الفمن  فع لبحمل وكألٙسبعدا  والسًألسًُ, الكرريُ وكأللقًأل ام رٗا أل,

 ٗ لحدددت فمدددٌ..  ولدددُ وا"بمدددت قركدددُ بدددد م اٟظدددٚقًُ الددددعىَ  د "ٛدددرٍ, وٗ. الددد  و دددر
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ِ . البألري  ٗ اؿركألم  ل  أن  "مأل و عبقد أصروعمأل؛ ٌ   د ا,  وعلد  بدل  قركدُ؛  لًسدت  اٝد فمد

ْ  تنبمٌ واؿركُ.  ولُ  ٌ ٚٲ   و لألق٤دأل  أصدروعمأل  بأل"بمدأل  كأل"دت  قمدد  الصدً    عدىَ   د  ٍ..  فصد

ُ  فأظدبحت  أصروعمأل؛ ترىين ٗ لحت ثب بدايألتمأل, ٗ قركُ  يٮلقمدأل  الديت  واٙ"بقدأل ام ....  ولد

ُ  بدىا ر   ٌ إِأل الدعىَ ؼد بعؽمب ِ  تٮبًقدن  ؼدألول  أصدروع  شدأل  اديددَ  قركد  الىالدع,   رض علد

 الىلًدَ. اؿركُ   ه إٍ تكنًد اٙػأله والدعىَ الدولُ قع وأن

 بأللد ام ..  ألمدىس   أر   ا  د واؿقًقُ..  الكقمًُ  طروقألتمأل بع  ٗ الدعىَ تصد٦  بعؽمب اكر 

 علم٤دأل . الد رآع  بسدد  اٛخ  ٗ تبىس٦ع اليت اٙابمأل ام ٗ تقريب٤أل   ا ويبمف٦ل. اٙابمألعٌ اؾأل"ب ٗ

ٌ  إصدروع  فًن ي٢سأل ب اٙػأله   ا ٗ البىسع   ا بأد ٍ  النخبدىٍ,  اللًدالد   طروقألتدن  ٗ يبجدن  الد 

ٚٲ الفألببُ الصرعًُ اٛقرألم علِ القك إٍ   ػدأله  إددر   در  والقد  البجينإٍ و اابمأل , بدود  ظ

ِ  "ٚقٛمدأل ..  أبدألبع  كدل  يدركمأل فعل ر َ ولٴد ٖأل والدعألَ؛ العلمألْ  قدأل َ  اسدبقٮألبألم  شدرل  علد

 . إعدر بم ا اٛخ  ٗ البىسع يدر ٙ   ا  د  رّ فأ"أل ال  وأع ..العألم للر ٍ

ٌ  البردىين  بؽدرورَ  طأللبدت  قًنمدأل  إىؼدىع,   د ا إٍ  الىرلُ ٗ  شرم ولد  للعدألمل  الصدألأل  العلمد

 قبِ عمًقُ؛ ععريُ ثقألفُإٍ  الصرعٌ العلمٌ ترىيننإٍ  بألٟؼألفُ وبألن العألمل. إسلب وإفقمل

 سلًب. بصرل ورب  د يسبٮًع

 أددن برددفر  لددل  راددُ ٗ يقددع عددألم بصددرل والعربددٌ السددعى ٍ إفقددمل  د _"ٛددرٍ ٗ _ وبألٕنألسددبُ

 و أأل.. فق٘ السٮ إٍ  وإخراامأل القؽأليأل إثألرَ علِ القدرَ ّل  إفقمل..   ره  و الصرعٌ العألمل

٫ًدأل,   و كدألد,  شدرع٫ًأل  إبخعدغا  اخبعدألػ  أدن  فمٌ القؽأليأل علِ اؿرب ٫ًأل,   و لأل"ى"   و سًألسد

 ىىض  "ن ويعذين يبىاؼع  د هب السعى ٍ إفقمل فإد ول ل  فأللن؛ ٗ كل  ره,  و "كس٫ًأل,

 ووعر أعٌ, ؽعغ ٗ سلًب بصرل "كسن يرى٭د  د  يؽ٤أل وعلًن..  يعرفمأل ٙ  شًألْ ٗ  قًأل"٤أل

ٙ  للجمًدع؛  فحدع  للنقدألط  القؽدأليأل  إثدألرَ  و أدأل ..  وردب   د يريد قًنمأل ؽععن ٗ "كسن   د بصدر

 للمبخعغ. اؿرب يذ 

 لأللا قٌ إملرُ, ٗ" الى ألبًُ"  بأللدعىَ اٟر ألل رب٘ ال ٍ البعلًع ال  إثألرَ, البعلًقألم  كفر 

ٍ  اٟطدألر  ؼًع أن لنخرامألو ٫ًدأل,  إلد م  العقألٓدد إٍ  العدألمل  أدع  إصدألكل  أدن  لردفر  وإبسدبب   ين

 إد قًه البألرىٌ؛ بألٟلأل  واٙكبكألْ العقألٓدٍ, اؾأل"ب ببجألو  أٮأللب٤أل , البألرىٌ اٟلأل  سعُ

 . ب عمن الى ألبًُ العقًدَ تبنت اليت اؾمأل يُ والسلكًُ بداعض أبحجج٤أل البألرىأل"ًُ, ُلًن أأل   ا

 ا لىل الر ٍ   ا علِ ر ٍ وٗ

  ىأدأل  بدل  عندده؛  أدن  ىذعمدأل  مل عبددالى ألل  بدن  قمدد  الصدً   اكر دأل  الديت  اٟسٚم "ىال   د -3

٤ْ  لبلدن,  أن اٟسٚم علمألْ لرره ِ  بندأل ُ  علد ُ  الربدألل  أدن  العدروُ  العدحًحُ  اٛ لد  إد بدل .. والسدن

 ولعدل  قمدد,  الصدً   يد كره  مل َدأل  إركدرام  بدألل  ٗ تىسعت وأ ا بمب إسلمٌ علمألْ بع 

ٚٲ  إد ا ب   د ه   كفر اؿنكٌ إ  ب  القدرطد؛  بعدري   فمدى "دألل    الفدألأن  الندألل   و أدأل ..  تكعدً
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 إٛدأل رَ و  الددين  بقًد يق٦ًده مل , قًه فق٘ قمد الصً  ظأل مأل اليت العًأل ُ ا"بقدم ولرن

 أدن  و كفر إقعى , ب٦ًنت النألل    ا شرقت اليت الصرو  فإد ال ؛ وأع  ..  الدين ٗ وإىاَٙ

  قكأل ه. بًأل"ن ٗ تىسع

 بٚ  ٗ  تكجرم أأل  ول تكجرم اليت العنمل وقركألم إملرُ ٗ اٟظٚقًُ  عىَ بٌ الرب٘  د -4

 و دددده..  ظدددحً   لًدددل  ٍ يسدددنده ٙ ربددد٘ وطغدددألَ؛ لسدددألَ, ٚلمدددُ, علمدددأل"ًىد قرممدددأل  خدددرّ,

 أن واقد عألمل علِ تدرس ومل تبلم  مل والبع يب, السًألٙ ؼت السجىد ٗ تكج٦رم اؿركألم

٤ْ الىلت ال  ٗ عنمأل ي٢عرين ومل الدعىَ, علمألْ ُ  الدعىَ كبب أن بأٍ أعرفُ  و اقبكأل  اٟظدٚقً

ٍ  الدكبىر و ٚنن - الدارسٌ  قد  ثبت ولد..  ِ  تردن  مل اؿركدألم  تلد    د -البمنسدألو  علد

 ٗ  "كسمب علِ اٙعبمأل  ٗ أصرلبمأل كأل"ت وإِأل..  السألبقٌ اـىارن بربب قبِ بأقد؛ ظلُ

ٍ  الىؼدع   د ا  ٗ و دب  اهلل,  "د ل  أدأل  بغر اؿرب طيألم فمب ٰٕد ر ٙ  ؼدت  ا  وٕدأل ..  والبعد يب  السدًأل

ٍ  بصدرل  الصبألل اسبقٮألل ٗ  ور ب وُف٦ل أ٢ركٴرين, "أللمٌ خراىا السجىد أن خراىا  سدر

 ظكىفمب.إٍ 

 ... العنمل طبًعُ فمب أن ٙبد -5

ٚٲ ولنقددل أعًنددُ, لؽددًُ قددىل اـددٚين سددببن عددألم بصددرل العنددمل  ٗ اٙ"بخألبددألم "بددألٓ  إلغددألْ أددف

 عنددد الدد  بعددد يبرددى٦د.. اٟسددٚأًىد فًمددأل فددأل  الدديت فر"سددأل, أددن بدددعب البسددعًنًألم ٗ اؾ آددر

ٚٲ؛ العنملإٍ  اٙػأله خًألر بعؽمب  اؾد م  و ٌ. العنمل بأيديىلىاًُ ي٢سم٦ِ أأل فًبصرل بىظكن ق

  دد ا يعبمددد ولددد.  وأدراتددن اـًددألر  دد ا تسددىيغ يددأتٌ ثددب..  بددأللعنمل إٙ ت٢حددل٦ ٙ إصددرلُ  دد ه  د

ِ   و إسلمٌ, العلمألْ تراث  و كأللقرطد, إقذ , العنمل أن براَْٲ اٛ لُ  كفر علِ البسىيغ  قبد

ُ  اؿركدألم  كدل  أدع  قعل أأل و  ا..  ره  و الٮبًعٌ العلب ٌ  اٟسدٚأٌ,  العدألمل  ٗ إبٮرفد  فمد

 شدب  تسبقًب قبِ بألٛ لُ العبه أن قًن ا  شأل بد وٙ.. العلمألْ وبرٚم والسنُ, بأللقرطد, تسبدل

 ٗ الدددعىَ يبممددىد الدد ين واٛأريرددألد الغددرل  د واؿقًقددُ ..البسددىيغ ٗ اٙ"بقألًٓددُ  نددأل وتددأتٌ.. 

 ٗ السدبب  عدن  البحده  فخدٚل  اؿقًقدُ.    ه يكممىد اٟر ألل؛  يديىلىاًُ ت٢صرٴل بأ"مأل إملرُ

ُ اٛأر البقدألرير  أدن  كفر اكر اٟسٚأٌ, العألمل ٗ  أريرأل أن العدآٌ إىلمل ُ  يرًد  الرزًد

 أفددل  خددرّ عىاأددل  نددأل  وإِددأل إىلددمل؛  دد ا ٗ السددبب لددًس البٮددرين ٗ اٛيددديىلىاٌ الب٢عددد  د

ُ  السًألسدألم  وأفدل  ال أن, أن عقى  عد اٟسرآًلٌ العربٌ العراع أن اٛأريرٌ إىلمل  القمعًد

  .إنٮقُ ٗ اؿرىأألم لبع  والكألسدَ

 ٌجملر  عبدالى ألل, بن قمد الصً  بدعىَ وربٮمأل السلكًُ, اؾمأل يُ قىل ا٢كر أأل قىل تعلًق 

 ال ٍ إد اؾىا"با بع  علِ أقبعر٤ا  لىل..  قمد الصً  كبب بع  أنأل جمب ٗ يقررود  "مب

 لٚتكدألم  أددر٤ا  البسدمًُ  ٗ اٙتكدألم  ولدًس  اٝخدرين,  أع اخبٚفمأل "قألٙ وإ ا ب اؿركألم ٦ًّ 

ُ . اؿقًقُ ٗ ُ  والسدلكً   د   بعد   تبنبمدأل  البركريدُ,  اٙػأل دألم  لدبع   ظدحكًُ  تسدمًُ  اؾمأل يد
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ُ  ي٢ركٴدرود  الد ين  واٛفدرا   اؾمألعدألم  تلد   بأ"مدألا  بىؼى  "كسمأل تعرين و ٌ..  اٙػأل ألم  اٛ"ٛمد

ُ   كلمأل؛ اٟسٚأٌ العألمل ٗ اؿألكمُ   بدى أعدعب   ظدراقُ  الد   ولدد اكدر   ر َ, بىظدكمأل  "ٛمد

ٚٲ  وأددر٤ا,  أ٘رخ٤أل, ظكحُ, وأٔيت  لمل ػألو  كبألب٤أل كبب ال ٍ السىرٍ, ..  اٙػدأله  شد ا  وقلد

ٍ  الصبألل  د ظراقُ يعذفىد اٙػأله   ا أ٢ن٦ٛرٍ  د والصأل د  الدبركر  يعدرين  يردن  مل السدعى 

ٌ  اؾمأل  فذَ خٚل عمد٤ا علًن  ثروا أن  ب و "مب..  علمألٓن أن ببأثر ٌ   ندأل  و "قدل ..  اٛفغدأل"  "عد

 .إىؼىع ٗ كببت أأل بع  ؼم٦نبمأل كنت  لىل, أأل يىثقألد

ٙٲ  َدأل  تغدًر   ود  لكألٚدن   ندأل  "نقل]  الصبألل  ْ٘ٙ علِ اٛول و ى إ٘ثر إقدسٌ,  بى قمد يقىلا  و

ِ  أدددربٌ يعددى ود  الصددبألل  فددىان   ددأل  ددب [ و ... العددألأٌ الصددعر  الدد  ٗ  والسددٚ ,  القبددألل, علدد

 بددإخىا"مب واخبلٮددىا واقبرددىا اؾ يدرَ,   سددىار أددن خراددىا بعددأأل  اسددبكأل وا ولددد... وإبكجدرام 

ٍ  الىادن  بغر السعى يُإٍ   كفر ب فراع.. إعمىرَ  مألْ شبِ أن القأل أٌ الدعألَ  خرادىا  الد 

"  وتىٙ دأل  وعألو"مدأل,  "ألظدر أل,  أدن  وكل اؿرىأُ, ولبألل تركر" ى فرر  فمأل.. اٛأر  ول بن

..  اشصدًب  ٗ الندألر  ا"بصدألر  – السٚ  علِ إبدرل  فغأل"سبألد, أن العألٓد – الصبألل بٌ ا"بصر لد

 و ددأل  ددب...  وتكؽددحمب.....  تعددرٍ الدديت الربددب بعصددرام قملددُ تراددع الصددبألل  فددىان و ددأل  ددٌ

ُ  فقددوا  ولدد  يراعىد الصبألل   و عدنمب,  هدأل ل   و علدًمب,  يدفين  ..  و دْ٘ٙ  ّدد   أدن  بردل  الفقد

 يدىم  قىالًمدأل  وأدن  ولدد  اؿجأل  شبألل خرن لقد...... لقبن وكد ؿًبن طأللت أممأل بأبىابمب يقمل

 خراددىا... البلًددد واجملددد الؽددألٓعُ بألـٚفددُ ولمددىد اٛفغددأل"ٌ, اؾمددأل  لنعددرَ أبددىامٌ خراددىا

ْ  تلبدًس  بكؽدل  – يعبقدد  و كفر ب ُ  رلدألبمب  ٗ  د – العمدْٚ  العلمدأل ٌ و ٟأدألم  بًعد !! ..  إسبسدلم

 واًصددن يقألرعى"دن  الدد ٍ مالًدى  ويذب٦عددىد اؿدرأٌ,  !! عراأددٌو تبع٦دروا  ولددد...  يعدى ود  والًدىم 

ِ  فدىم  أدن  ينصددود  و دب  الصدبألل   ولٔد   زدألع  ظددور"أل  يدفل   كدألد  وكدب ...... فًن وقرىأبن  ربد

ُ  واؿجدأل   لدد  ظدىل  ببعدر ب  يرأدىد  و ب اشندكىط, ابألل  وٍ الٮىا ًدت ...ويقىلدىد  وتمألأد

   .      الصأل د واهلل العمأللُ ولت را ..  و  بر قرممب

 كًدمل  فًمدأل  يد كر  السدعى ٍ,  الصدبألل  الغلدى عندد   اػدأله  ٗ إ٘ثرين  كد أن واقد شمأل َ   ه

ُ  أسدأل مُ  سدأل ب   "دن  خعىظ٤دأل  اعبقدأل ه,  يىافدع  أدأل إٍ  الصدبألل   دْ٘ٙ  ؼى٦ل  بعد   إلندألع  ٗ فعلًد

ِ  ر ٫ا اؾلًُ الرىاشمل كبألبن  لٴمل قًه إبٮرين؛ بكرره السعى ٍ الصبألل  الصدبألل   دْ٘ٙ  علد

 اكببددمدددأل اليت ورلألتددددن عن فمى يقددددىل لىلن, يقبلىد وٙ ينأللصى"ن كأل"ىا ال ين و ر ب,

 الدعىَإٍ  إنبسبٌ أن كفر عن واشبمر بدر أأل وإخراامأل إعدا  أل ٗ اٟسراعإٍ  اؼٮر"ٌو...

ٍ  النٛدألم  عدن  الددفألع  أن واؾمأل , بل والعلب؛ ُ ...  السدعى   فًدن,  الردٚم  أدن  أدنمب  كدفر  وٖأل"عد

 فرددبو  ويقددىلا..  اىفددألْ وأدد اعب عجدد  علًددن, الٮددألعنٌ يددد علددِ واٛخدد  الدد , عددن والعددد

 أدأل  فدإاا  وطأل ىم, قرىأُ كل قىل فًمأل خؽنأل وْألعألم لدعىام رٗوس أع فأللس ْعبين
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 خًددىشب  و"مددأل ؼجددب...  كدد٘و  عقبددُ عنددد ب فبلدد ... الدولددُ  دد هإٍ  تٮددرم  و اؿددديه تعددر٦ض

 ور ددب و   يؽ٤ددألا ويقددىل... .  و"بددألشب  ورأددألقمب, سددًىفمب, قىشددأل  وتؽددٮرل وتددذ   وأٮأليددأل ب,

 أندع  اٛلدل  علِ ...  و النٛألم ال  عن الدفألع ٗ واجملأل دين للجمأل  ينبسبىد ٖن كفر أصألركُ

ُ  عدن  شدبألبمأل  عد ل  السعى يُ قألوٙم ور ب...  فًن والٮعن الرٚم  خىفٲدأل  بًصدألور؛  ٗ العدرل  بقًد

 وؼدعىا   "مب لدراُ – وامأل  أل طىا ًبمب تركر يقعدود – الصألاَ بألٝراْ زىه َأل تأثر ب أن

ٌ  خألظألٲ بًب٤أل ٌ   رضإٍ  يراعدىد  الًدىم  الصدبألل   دأل  دب   كلدن   د ا  ر دب ....  للسدعى ي  و دب  اؿدرأ

  .أؽألاعمأل ويقلع السعى يُ ي٢رعب ال ٍ الكرر   ا وملىد

٤ًأل  ايقىل قًه السىرٍ,  بى أععب السلكًُ بألؾمأل يُ ي٢سم٦ِ أأل فًلسىين شمأل َا ثأل"

ٍ  اؾمأل  أن تنًٛب كىا ر امى  علِ القألعدَ بنِ لد ٙ د بن  سألأُ …إدو"  أدع   سألس٤دأل,  إعدر

 أعٛممدب  يردن  ومل.  خرّ ٗ أنألطع اؾمأل ٍ البًألر كىا ر أن البدريب ٗ سأل مىا ال ين بع 

 أن وكنت - اؾمأل يىد  ْ٘ٙ فقألم.  إنألفع وتبأل ل البعألود سبًل علِ وإِأل ؛َٗ القألعد  عؽألْ

 اٛأددىر أددن و ر ددأل..  واؿألكمًددُ والددداْ الددىْٙ قددىل اؾمأل يددُ ببدده  فرددألر ب  – لكددذَ بًددنمب

 تدددريب ؿددد٦ اٛسددأللًب وظددلت قًدده إعسددررام, تلدد  ٗ الىالددع وفقددن الصددرعًُ, السًألسددًُ

ْ  فمدد وكبدألر   إلد   ظىر علِ الرأأليُ علِ السعى يٌ ٌ  اٛأدرا عدد   الىلدت  أدع  فدأثروا ..! السدعى ي

 ااتن البأثر ا"بقل ثب. الصبألبًُ القألعدَ ٗ لألعدَ وأنأللصألتمب و سأللًبمب, وقألؼراتمب, كببمب,

ٍ  الصدبألل  عمدىم  و ى أفدل  إٍ  فغأل"سبألد قؽر لد كألد وال ٍ الىلت, أع  سألأُ للصً   السدعى 

....  السددعى يُ ٗ اٟسددٚأًُ فرددر العددحىَ  وبعددمألم أددنم  ومددل ط"دد ا , للجمددأل  اددألْ الدد ٍ

 ددى  وكددألد .عديدددَ أددرام الدد  ٗ وأنأللصددألتن الكددذَ تلدد  أنددن لربددٌ بسددبب لعلمددٌ  دد ا و كبددب

ُ   د يعبدود السعى يٌ اجملأل دين وعمىم  سدعى   وطل فمدد  إلد   و د شدرعًُ,  السدعى يُ  اؿرىأد

  ًٔددُ كبددألر ٗ الددرزًٌ للعلمددألْ شددديد٤ا اقذاأ٤ددأل وي٢رن٦ددىد...  شددرعًىد  أددىر و ولًددألْ أسددلمىد,

 ..." بكبألويمب ويلب أىد العلمألْ,

 واٙسدبقٮألل  البجنًدد  و د..  خألرامدأل  أدن  السعى يُإٍ  لأل م البركر  د تفببألد الصمأل تألد و ألتألد

 "در     "نأل وإعًبُ..  بأللبركر وأنمجنأل علمألٓنأل اتمألم عن فلنرمل.. إعروفُ طلًألتن عد ٙققٲأل  تِ

 .. والعراقُ اؾر َ بدعىّ  عدآنأل  عدّ أقىٙم

  أكمددىم  ُ ٍ  اؾأل"ددب  أدددع القٮًعدد ٍ  ,"الى ألبًدددُ"  ٗ العقألٓددد  أكمدددىم  و للكلسددكُ  تٮبًقٲدددأل ٰطددر   الدد 

ُ   ٍ  و خٮدألل   ٍ يعد٦ ال ٍ البألرىأل"ًُ,  السدلٮُ  عدن  إعددَ  العٚلدألم  أدن  شدبرُ  ولًددَ  قركد

ُ  ػألو  أل يسى٦غ ٖأل البألرىًُ؛ اللحُٛ تل  ٗ والقىَ ُ  وقبمًد ُ  القٮًعد ُ   ٍ ٗ أعمدأل  إعرفًد  ؿٛد

ٌ   دَٚ  تٮبًقدن  قدألول   الكألشلو  إأل ٍ إكمىم و  ا.. تأللًُ تألرىًُ ِ  العدرل  العلمدأل"ً ُ  علد  الرسدألل

كبب٤أل  كبب ال ٍ  ركىد, قمد  شمر ب وأن "كسن, الرريب القرطد وعلِ "كسمأل, اٟسٚأًُ
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ُ  وأنمدأل  البألل,   ا ٗ تعب٦ كلمأل كفرَ ُ  سدىرَ  قدىل  لدن   راسد  و "مدأل  الرمدمل,  وسدىرَ  الكألؼد

 يعدددل  وٙ قًندددن, ٗ الٛدددروين  "بجبدددن "دددغ و "دددن القدددرطد, تألرىًدددُ علدددِ واؼدددحُ بعدددىرَ تددددل٦

 "كسددمأل, اٟسددٚم  عددىَ و ددى ػددألو   واؼدد  واشدددين وتأللًددُ, ٙققددُ ٚددروين ٕعألؾددُ اسبعددحألبن

٫ًأل بىظكن  ِىاا٤أل الغرل؛ ٗ السألٓد العلمأل"ًُ ٕبد  والذوي   .أفألل

ٌ  يٮأللددب  الدديت  العقًددددَ عددن   سددأل  و "ددأل   الددددعىَ  د عرفنددأل  إاا خعىظ٤ددأل  عنمددأل,  بعؽددمب بدددأللبخل

ِ  بدراْ؛  أندن  فمٌ ىأللكممأل أأل و د العحًحُ, والسنُ القرطد بن "أل ّ َأل تنأل ّ اٟظٚقًُ لدى   قبد

 أدأل ..  العدىين  الدكبىر اكره ال ٍ النغ ٗ وظري   ى واؼ  كمأل فًمأل, عألمل  كد أن ظدر

   ٌ؟

 

 

 

  



  1

   
190 

 



                1 

 

  
191 

 



  1

   
192 

 



                1 

 

  
193 

 متٗٝد 

يعد كل أن الغلى والبٮرين الديين واٟر ألل, أىؼىعألم ادلًدُ أممدُ ٗ العدألمل إعألظدر سدىاْ      

أن قًه إكأل ًب  و اٛسبألل  و ؼرورام إىاامُ. أن  نأل, يعنِ   ا الكعل أن الربدألل بمد ه   

أددن  دد ا الكعددل ينددأللض الربددألل ادلًددُ الٛددأل رَ    اٛولاجملددألٙم بصددرل أبألشددر. فكددٌ ارددىر  

لبعريمل, ويبنألول ارىر الفأل"ٌ,  سبألل البٮرين واٟر ألل واسذاتًجًألم إىاامدُ,  وإشرألٙم ا

 الصعىل وأعأل"ألَ اٛلٮألل ظراع بٌ اٟر ألل علِ اؿرل ٗ قٌ ينأللض ارىر الفألله, ؼديألم

 العربًُ.

 

ٚٲا أندد    . خأللددد الر يعددألد اكددر ن "ربددب ٗ البٮددرين و"عمددل عددىث وورط  ومدد م4223أبسددألٓ

أل  د ا  يأل ,  يدن اـٮدأ؟  ندأل  شدٌْ أكقدى  ٗ امى "دأل,  قدس  قًأل"٤د        ٗ و"دوام وأع ال  فأللبٮرين 

 د ال  يعى  لعددَ  سدبألل    ٚنامى "أل ت  ب  بألْ, "عرين و"نكع و"عمل وأع ال   ود "بألٓ  ت كر.  

 أنمألا عدم اؾديُ ٗ العمل.

ٌ  . فمدد ا  واخبلمل ٗ النٛدرَ البصدألٗأًُ قدىل أىؼدىع اٟر دألل والبٮدرين,         . الر يعدألد  أدع  ؿسد

ٚٲ ٙ  تكع أع وامُ "ٛر  ٗ اٙػدأله البصدألٗأٌ وعددم الفقدُ فًمدأل يربدب أدن عدىث,  و أصدألريع           لألٓ

 ُثٚثدد لدن  , فألٕصددرلُ اؿقًقًدُ فًنددأل مدن, والدد  الدنقغ كمددأل  فممدن ٗ إ ارَ إصددألريع    إسدذاتًجًُ 

 دٌا ٙ تد ال عىثندأل "ٛريدُ ٙ ّردن اٙسدبكأل َ أنمدأل وؼىيلدمأل إٍ أصدألريع ّردن             سألسدًُ عنألظر 

تٮبًقمأل. ولبنكً  إصألريع علدِ  رض الىالدع مبدألن إٍ طلًدُ تنكًد  وأبألبعدُ, وقبىا دأل ببسدألطُ وؼدع          

, وؼديدد إسد٘ول عدن البنكًد  إبألشدر,      بنإصروع ؼمن أراقل إلأل  ؼد  فًن بدايُ إصروع و"مألي

 وأنحن كألفُ العٚقًألم. وتعًٌ أس٘ول أبألشر ٕبألبعُ عملًألم اٟلأل .

ٌ   أدددأل ٚٲا  عبقدددد  د الدراسدددألم     فقدددد ات٦كدددع أدددع وامدددُ "ٮدددر     . خأللدددد اؿدددألرث  . الر يعدددألد, لدددألٓ

واٙسددذاتًجًألم ركدد م بددأللبغلًٜ والبصددديد علددِ اٛفعددألل اؾنألًٓددُ ٗ البصددد  والبٮددرين البدددأرٍ    

أل والبركر وإسقألٙ الىٙيدُ  أدن إرتردب واؾدأل"ٌ      أل و ين٫ًكألل٧كُ سًألس٫ًالعنًمل إعحىل َىالمل 

ُ  582 كفر ٖأل رك م علِ ؼلًل  ُ   راد  تىادن  اام الدراسدألم   د ه  تردىد  وبد ل   كألألدُ,  للبًٔد
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 ثدب  اٛخؽدر  ػكدمل  الديت   أريردأل  أفدل  ؼد"أل خألراًُ  ول بمأل تقىم اليت بأللدفُ  يؽ٤أل وتبأثر  أين,

 عبقد  د الدراسدألم إبعلقدُ بألٟر دألل ّردن  د تأخد  فعأللًدُ        بأللبقعر, وتبممنأل اؿٮب فًن تصعل

ُ  ٗ اؿسددبألد كددد ٗ قألظددرَ الكرددر اٟر ددألبٌ إاا  خدد م    واٙابمألعًددُ  تعددكًُ اٛاددىاْ الفقألفًدد

الدبكرر إنٮقدٌ    والبرولراطًُ أن إغأللٮألم الكرريُ إسبمرَ أن  أد بعًد قبدِ تندبٛب أسدألرام   

أن ٚىا ر وأصأل دام  لن يبعرؼىد ل ويسبصعرود   مًُ واى  ب وطثر ب وتكألعلمب ػأله أألعند اؾً

 بٮرم طأنُ وسلمًُ.

ٚٲا    اٛسدبألا خأللدد,    . فمد اؿسدٌ, علدِ وامدُ "ٛدر كدل أدن       أن األ"بن عقٴب و . الر يعدألد, لدألٓ

أصددرلبنأل اؿقًقًددُ ٗ  سددلىل الددبكرر ٗ قددل أصددرٚتنأل, فددنحن ٖبددأل ود بصددرل كددبر ٗ          

تىظًمل إصرلُ, ويأخ  تىظًمل إصرلُ اٛسلىل النقدٍ. من بدألرعىد ٗ "قدد كدل شدٌْ "نبقدد      

ا, السددلى  اٙابمددألعٌ, "نبقددد شددرل اللبددألس, "نبقدددد سددىْ قأللددُ شددىارعنأل, والقألٓمددُ طىيلددُ ادددد٫          

وبأللبأكًد اؿل  دى الددعألْ علدِ أدأل "سدمًن الكسدأل  وإكسددين,  و لدد يبحدىل النقدد إٍ الًدأس أدن             

 ر بل اسبحأللُ اؿل  و البغًر. وٗ قألٙم لد يبحىل الًأس إٍ ؽريب.البغً

, ولدد  اٟر ألل . خأللد و . اؿسٌ, قىل طرم قل إصرٚم ٗ  أر أفل  ولد البقت وامبأل "ٛر

ٙٲ     وؼ  وامُ النٛر   ه ٚٲا ٙ  عبقد  د إىاطن بصرلن الكر ٍ يسدبٮًع  د يقددم قلدى   . خأللد, لألٓ

ألا بألعبقدأل ٍ  د عىاأدل   أؽدًكٲ  مل تكب  لنىام ُرٌ اابمألعًُ ترعأل دأل الدولدُ.   أأل بصرل وطين عألم

أل وتأخ  أسدألر الدراسدألم   لأل  الدراسألم القأل أُ تعبمد علِ اٙببعأل  عن الىامُ اٛأنًُ والدينًُ ُألأ٤

نًدُ  , َعندِ  د الدراسدألم اٛأنًدُ والدي   social entropy والبحىث اٙابمألعًُ بأللنٛريألم اؿديفُ كدد 

 . عبدد اهلل اؿمدى , علدِ     لد ب٢حه فًمأل َدأل يركدٌ ومل ػدد الدراسدألم اٙابمألعًدُ قٛمدأل. وعقدب       

ٚٲا لعل   أل.تىؼ  أأل تقعده بألٙببعأل  عن الىامُ اٛأنًُ والدينًُ ُألأ٤  . خأللد ال  لألٓ

واٟر دددددألل واؾمدددددى  إب ولدددددُ ٗ  بأللنسدددددبُ للبٮدددددرين  . عبدددددد الدددددرٓن اشددددددلع, فقدددددأللا  أ٦دددددأل

ّ  ُ,إملرد  أل علدِ البجددألرل  أل أنمدأل وأٮلع٤د   د ٙ وردب علًمدأل عرددب لٮعدٌ إٙ أدن كدألد لريب٤دد      فدأر

ُ  4226ٗ عدألم   اٟر دألل والبًُٔ والٛروين ارًٮُ بمأل, ٙ ّرن أقألر"ُ ػربُ   وٙ م,4237 وػربد

ُ  الفدىرَ  لبدل   "دن  يدر  والراظد  لل اٛعدا   د ش  ٌ  والربًدع  السدىري  ادد٫ا  اًدد  الىؼدع  كدألد  العربد

لددداخلٌ وكددألد ٗ ؼسددن أسددبمر, لرددن بعددد تدددخل إيددراد وقدد ل اهلل ٗ سددىريأل     ا للىؼددع بأللنسددبُ

ٚٲوسرىم اجملبمع الدولٌ عن "ٛألم بصألر بد "أل "صمد ا  يأل ٤ أل ٗ إصمد العألم للبٮدرين وكدألد   ا ألحى

أًدُ  ي  ا  بأل  يأل  إر دألل النٛدألم السدىرٍ والٮألٓكًدُ العرالًدُ واٟيرا"ًدُ العدكىيُ وبدرو   اعدض كحأل         

وب عممب  للمسلمٌ بعد تقألعس كفر أن اٛ"ٛمُ أن إيقألين فأل ر بصألر الًىأًُ وقألوٙم البنٛدًب  

ا ٗ ا خٮر٤ ور٤ ٘ ٍأن اسبغٚل   ه إٛألمل عد البجنًد أن خٚل وسألٓل البىاظل اٙابمألعٌ اليت ت

يدد  د يبحددث عدن    ا"بصدألر  د ه الٛدأل رَ أسدبغلُ بعد  اٙقبقأل"دألم اٙابمألعًدُ عندد الصدبألل. وأدن ير          
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خدألرن إرا َ بعد   ول    د٪أل يغكل العألأل الددولٌ للقدىّ العٛمدِ والد ٍ يعد     ٚأل رَ البٮرين ينبغٌ علًن  لٷ

ا ٗ أكمدىم  إنٮقُ, إؼألفُ إٍ   مًُ إاراْ بع  البعديٚم علِ اـٮألل الدديين الد ٍ يبدأللغ كدفر٤    

د. وأدن يعبقدد  د أعألؾدُ ٚدأل رَ     اًُٖٛ أقألبل الىطنًُ وكأ"ممأل عألأٚد أبنأللؽألد ولًسأل أبرألأٚ

اٟر ألل سببب خٚل سنُ  و سنبٌ فمدى مل يكمدب الٛدأل رَ كمدأل ينبغدٌ, فدأللعٚن للكردر إبٮدرين ٙ         

ٙٴ َىاامبن بكرر وسٮٌ طخر بديل للبٮرين, فأللبٮرين لًس أبنِ يبب  دأن خٚل  سبىع إِدأل   يبب إ

ُ وبألن لكذَ طىيلدُ تسدبخدم فًمدأل كألفدُ الىسدألٓل اـصدنُ وا       ٗ إطدألر العددل    َالععدأل واؾد ر   ,لنألعمد

 واؿ م.

 ؾٝاغ١ تعسٜف يإلزٖاب 

أل علِ أصألركُ  . فمد العرابٌ اؿألرثٌ ٗ ورشُ عمل ٗ  بى ٚدي بعندىاد والقبدل بألسدب اهلل      تعلًقٲ

وأٮأللببن بإهأل  تعريمل خألػ بأللعرل ل٠ر ألل, ر ّ  . أسدكر إىسدِ  د  ٍ اسدبخدام ٛ وام القبدل     

أل للحقىم  ٌ إر ألل. بًنمأل  كد  . أسألعد ارًأل أأل ا دب إلًدن  . فمدد أدن     كأل"ت طلب٤والقىَ قبِ لى 

ٙ  د  قد  سبألل اندراٙ الصدبألل ٗ اٛ"صدٮُ اٟر ألبًدُ  دى "عىاأدل        ٖدأل تبعدرض لدن بلددا"مب      اٟقبدأل

وأسبقبلمب أن اأبمأل"ألم  اخلًدُ وخألراًدُ". اٛسدبألا خأللدد بدن عبددالع ي  اؿدألرثٌ, لدألل بأ"دن مل يعدد           

د َفل أدأل عدد بدن  . العرابدٌ أدن  د اٟهدألبٌ ٗ إىؼدىع  "دن أدن  اعدض, و د٦  د ا يٮمٔنندأل علدِ               ق

بلد"أل, وإكألرلدألم بدٌ  عدىّ  اعدض ٗ اـٚفدُ ولبدل إسدلمٌ ٗ إسدألاد. وؼدب  . خأللدد الر يعدألد            

ٚٲ ٚٲ فع  يُ, فلنحدألول  مبدألن إٍ تعريدمل ل٠ر دألل ينٮلدع أدن بًٔبندأل السدعى        ظىتن إٍ ظىم  . فمد لألٓ

 القًألم ب ل , ٛد أعٛب البعريكألم أ٘ ؾُ وتعرس أىالمل  ر أىؼىعًُ.

 .  يددأل  الدددريس ا ددب إٍ  د٦ العددألمل إبقدددم وإبددأخر وإنٛمددألم الدولًددُ إعنًددُ مل تسددبٮع سدد ٴ     

تعريدددمل قردددب ل٠ر دددألل, بسدددبب البحًددد ام الدينًدددُ والعرلًدددُ وبسدددبب ظدددراع إعدددألح الٛدددأل رَ   

٦ًُ علددِ اؿًددأل  والبألطنددُ, و . بًنمددأل اػددن  . ًٓددد إدد روع إٍ  د _ لٜسددمل _ ددى أددن البعريكددألم الععدد

الدول الدآمُ العؽىيُ إاا كأل"ت ٙ ترّ ٗ أًفألم اٛأدب إبحددَ إٙ أدأل ينألسدب أعدألؿمأل, فلدن تمدبب        

 بأللنٛألم العألٌٕ.

السمألم إىؼىعًُ  وبد   . الر يعألد َحألولُ ظًأل ُ تعريمل ل٠ر ألل, فقألل ّرننأل ؼديد بع 

,  و ترويعمب, فقدألل  . الددريسا أدأل إدأل"ع أدن ارألولدُ كمدأل قدألول         اٛبريألْل٠ر ألل, أنمأل زُا لبل 

اٝخرود ! وزُا لبل اٛبريألْ, بدايُ أبًنُ وأنٮقًُ لنحت البعريمل.  أأل  . فمد اؿسٌ فألعذض علِ 

لدد يددعٌ الدداَْ؛ والدذ  زدُ لبدل        د وظمل برٍْ  ى زُ الرل يدعًمأل أن وامدُ "ٛدره, واجملدرم    

لكٌٛ, أنمألا لأل"ى"ٌ ظأل ر أن أنٛمُ لؽألًُٓ.  . علٌ اؿرمٌ وؼع زألم  غ ود أسىأن اٝخرين 

 . عبدددداهلل اؿمدددى ا وتددددأر إرافدددع وإمبلردددألم  و  و ؼدددألينو"كسدددٌ, واسددددٍ وتعددد يب ولبدددل , 

الؽددىوٌ إٍ  د٦ اٟر ددألل لددًس  إفسددأل  أل  ود قرددب لؽددألٌٓ أعبددد. و"ددىه  .  يددأل  بإشددألرَ  . عبددداهلل 
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ا ٗ البعريمل إنبٛر. كمأل  ؼألين  . إىسِ كلمُ والبحري  , اليت  فدأل   ولبل  فق٘, ٛ"ن أمب اد٫

 . الددددريس بأ"مدددأل  ول أعدددألول اٟر دددألل, ولدددن يربمدددل  ٍ تعريدددمل ل٠ر دددألل أدددأل مل يصدددر إٍ ولعندددُ    

 ُ , وكد ل  السًألسدًُ اٟلعدألًُٓ, ؼدت أدأل      البحري . كمأل   رن  . إ روع اٛق ال الدينًُ إبٮرفد

 واررؼُ علًن لبحقًع   دافمأل! اٟر أللّرن  د يسمِ قألؼنألم 

لرددن  . أسددكر إىسددِ  ٕدد  إٍ  د إصددرلُ ٗ البعريددمل سددبقع عنددد تٮبًددع النٛريددُ ٗ الىالددع       

ٚٲ  كًددمل سنعددمل فمىعددُ أددن الٮددٚل ٗ الفأل"ىيددُ العألأددُ لددألأىا ببرسددر ٖبلرددألم  الكعلددٌ, فمددف

إدرسددُ؟ وكًددمل "عددمل الداعًددُ الدد ٍ يدددعى علددِ الصددًعُ كددل خٮبددُ ْعددُ؟ إا ٙ بددد أددن واددى         

أعدٮلحألم  خدرّ "سدبٮًع أدن خٚشدأل ًًُدد  اٟر دألل, أدفٚ والبخريدب,  و  عدألَ الكبندُ ..  ويددرتب٘           

 اٟر ألل فق٘ برل أأل يصألر بن إٍ الؽرر بأللنكس البصريُ أن اٛلىال واٛفعألل.

دريس بأد الصغل الصأل ل للىفى  اٟسٚأًُ ٗ إنٛمألم الدولًدُ كدألد  دى    كمأل كصمل  .  يأل  ال

أل ٕدأل اكدر بدأد    إهأل  اؿد الكألظل بٌ اؾمأل  واٟر ألل عند بندألْ البعريدمل ! وافدذض  . إىسدِ وفقٲد     

أل بأس٤د  أل وىبغ ببًُٔ أعًنُ, لردن  . الر يعدألد مل يدر١   كل أكمىم  و تعريمل سًرىد ٙ قأللُ أ٘ ؾٲ

أل. ور ّ اللددىاْ  . سددعد الصددمرا"ٌ  د البعريكددألم ا سددًبب الرصددمل عددن األ"ددب اٛ ؾددُ ٙققٲددٗ الدد , إ

الصددرعًُ والقأل"ى"ًددُ  ددٌ إعددىل علًمددأل ٗ أىاامددُ اٟر ددألل ٛ"مددأل ػددرم وؼددد  العقىبددألم, كمددأل  د٦      

 أل ٗ ؼديد إىالمل واٛسبأللخعىظ٤ ,البعريكألم السًألسًُ واٙابمألعًُ والنكسًُ واٙلبعأل يُ أممُ

إٍ أٔألم البعريكألم ٗ   بًدألم  راسدُ وأرألفحدُ الٛدأل رَ, وإٍ  د العندمل اد ْ أدن         اوالىلأليُ. أصر٤

, وإٍ  د  قدد   دب قكد ام اٟر دألل والد ٍ  "دب        _ كمأل ٗ لعدُ  ألبًدل ولألبًدل    –البألري  اٟ"سأل"ٌ 

والعدرام,   اعض  ى ؽب٘ وتعدٍ القىّ العٛمِ علِ أنٮقبنأل, والعدواد اٛأريرٌ علِ  فغأل"سبألد 

ولبلن اعبداْ اٙؼدأل  السدىفًيت علدِ  فغأل"سدبألد, أ٘كدداٲ بدأد لددينأل القألبلًدُ لٚسدبك ا  واٙسدبغٚل           

 واٙخذام لبدأر  "كسنأل لبل  ر"أل.

وٛد كل ثقألفُ لديمأل أأ لمأل اٟيديىلىاٌ وإد ظ  البعبر  فقد  شدألر  .  يدأل  الددريس إٍ  د  ندأل     

أل. كمدأل  أل ثقألف٫ًأل اليت ؼمل أرى٦"٤"ٌ أىقد لٜشًألْ, خعىظ٤ترمن ظعىبُ الىظىل إٍ تعريمل كى

أل ٙ بدأس بدن ٗ اٙتكأللًدُ العربًدُ ٕرألفحدُ       شألر  . الصدمرا"ٌ إٍ  د٦ اؾرّدُ اٟر ألبًدُ أعرفدُ تعريكٲد     

اٟر دددألل, ولدددأللا إكردددرود واررؼدددىد علدددِ الررا ًدددُ والعندددمل والقبدددل إر دددألبًىد. وإخٮٮدددىد   

أل إٙ إنكد ين  د. والداعمىد وإمىلىد وإبسذود إر ألبًىد. ومن ٙ "رّ  قًأل"٤د وإنٛمىد للقبل إر ألبًى

ال ين  ب ر س ابل اٟر دألل, وكدل  د ه اٛعمدألل وأدأل ٗ قرممدأل هدب  د ػدرم وتعأللدب. ور ّ  .          

اؿمى  بأٴد اؾرآب واٙعبدداْ والعندمل بصدرل عدألم ٙ ّردن فًدن اتكدألم الٮدرفٌ         بن "ألظر عبداهلل 

ٚٲإعبدٍ  عمل شريمل عند فألعلدن, لرندن ارّدُ     وإعبدّ علًن ٗ تكسر السلى  وتعريكن. فأللفأر أف

عند إبؽرر, ومى ال . وتىظل إٍ  "ن لبعريمل اٟر دألل ٙ بدد أدن أعرفدُ وامدُ "ٛدر إبؽدرر, وٙ        

 ا!أل  بد٤ّرن تعريكن إطٚلٲ
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قلًدُ وعلدب إنٮدع لؽدب٘ قركدُ      اٛسبألا بدر العألأر ادألْ لًقدىل بدأد البصدريُ اؼدٮرم للعلدىم الع      

الدددبكرر وؼدددب٘ إعدددٮلحألم, و ٙٙم اٛلكدددألٚ للىظدددىل أدددن البعدددىرام إٍ البعدددديقألم وإلألأدددُ  

أل يرددىد لددن أقعددد ؾعددل النددألس ٗ  أل بددأد عدددم اٙ بمددألم بأللؽددب٘ والبعريددمل  قًأل"٤دد الدددا ٌ, أؽددًكٲ

 عمأليُ كمعٮل  اٟر ألل ال ٍ  ى أعٮل  أسًس ٗ  ظلن.

عد الصمرا"ٌ ٗ وامُ "ٛره يعبقد  د اؿرول  ر إصروعُ  عٛب و خٮدر  "دىاع   س . لرن اللىاْ 

وإنٛمددألم  اٛفددرا اٟر ددألل, وبمدد ا الكمددب فددإد  أريرددأل  كددد  ولددُ إر ألبًددُ ٗ البددألري .  أددأل إر ددألل  

فأللقأل"ىد الىطين لرل  ولُ  دى إعدىل علًدن ٗ ؼديدد وػدريب وعقدألل اٛفعدألل الديت يعرفمدأل القدأل"ىد           

 فعألل إر ألبًُ. ويٮأللب ببٮىير وؼديه إنٛىأُ البصريعًُ اليت ػرم العنمل وكل أأل ي٘ ٍ "مأل علِ  

 إلًن.

٫ًد  أل  د "عدمل اٟر دألل, ثدب "عدنكن. وبعدد الد  "بىافدع         أأل  . ًٓد إ روع فأوؼ   "نأل مبألن أرقل

ؼددرورَ ؼددب٘ علددِ ظددًغُ أبىا "ددُ ػددأله البعريددمل العددألم ل٠ر ددألل. وا ددب اٛسددبألا خأللددد اؿددألرثٌ إٍ  

إعٮل , و ٴٙ ي  ب إٍ قد سىلٌ يكذض  د ترىد  نأل  عألٓٚم بأطكألشدأل وؼدعكألٓمأل وأرؼدأل أل    

وًْع  لربدألٓمب وارا"مدب إر دألبًٌ, عندد أل سنعدب  مدن اٟر دألبًٌ. بًنمدأل شدد   . أسدألعد ارًدأل            

ُ ارلًُ والدولًدُ  علِ  د الىظىل إٍ تعريمل األأع أأل"ع ل٠ر ألل يبٮلب اسبفمألر كل اؾمى  إعرفً

 ود أددن لد ا يرددىد تعريددمل اٟر ددألل أددن العددكر   ؛الديت  "بجددت تعريكددألم ل٠ر ددألل  و قددد م أكمىأددن 

ا. و ؼألينا ٗ تقديرٍ  د اٟر ألل  ظب    اَ أل ٙ يؽًمل اديد٤ا أعرف٫ًامد٤يرىد اسبعحألل أأل لًل 

 تقدى  لىظدمل  د ا    وورلُ سًألسًُ تسبخدأمأل كل  ولُ ػأله  ولُ  خرّ و ظبحت أعألؿمأل  ٌ الديت 

أل العمل  و   ه إ٘سسُ  و   ه اؾمدُ بأ"مدأل إر ألبًدُ. كمدأل "بمدت  . عألٓصدُ قجدأل ٍ بدأد  ندأل  إر ألب٤د          

٫ً  أل لًس فق٘ ٗ العقًدَ, بل ٗ تنصُٔ  اًألل  ر واعًُ.أل وفرري٫عقل

ل و نأل طأللب  . فمد العرابدٌ اؿدألرثٌ بدأد البعريدمل اٟارآدٌ الد ٍ يندأل ٍ بدن,  دى لندأل مدن العدر            

 لرٌ ٙ تسبغل بع  السلٮألم العربًُ إعٮلحألم إألٓعُ فًمأل يركل شأل ٖألرسألتمأل القمعًُ.
 

 يطا٥ف١ٝ ٚاإلزٖابا 

راْ أممدُ قدىل تدداعًألتمأل, و سدبألبمأل فألسبصدمدم اٛسدبألاَ       طخلٴكت قأل ثُ تكجر القدي  تكدألعٚم و 

فألطمُ الصريمل َقىلُ للرألتب  أدتى  يردىا "ٙ يكعدل اٟ"سدألد الصدر برمدألل وٓدألس أفلمدأل يكعلدن         

عندأأل يعدر عن لنألعُ  ينًُ", ولدألل اللدىاْ  . سدعد الصدمرا"ٌ  د إقعدى  أدن  د ه الدبكجرام لدًس          

ٕملرُ العربًُ السعى يُ, لًؽربىا الععب اؿسألس ٗ بنألْ   ا القٮًمل وٙ   ل القٮًمل, بل  أن ا

اجملبمع, ولًنغمس البع  ٗ أسبنقع الٮألٓكًُ البغًؽُ. واعبد  . فمد العرابٌ اؿدألرثٌ  د أدأل قددث    

ٌ    أدأل ٗ القدي  بأللقٮًمل ارُّ بصعُ يرفؽمأل الدين واٛخدٚم والعقدل السدىٍ.     فقدد    . خأللدد اؿدألرث
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 اؿأل ثُ اٛخرَ ٗ قسًنًألم اٛقسألْ, و  ه اؿأل ثُ لد  د إبٮرفٌ يعملىد أللراىع إٍب "ن  اكر

ٚٲ علِ عد  أن إسألرام إبىا يُ, أنمألا ؼرل شًعُ السعى يُ  يؽ٤د  ٗ إثدألرَ الكبندُ والبدأثر علدِ      أل  أد

افًدُ.  ا  د٦   ه اٛعمألل اـٮرَ ؼبألن إٍ إعدٚم يرألفحمدأل ببخععدًُ واقذ   الداخل السعى ٍ. أعبد٤

 ّ  د٦ قأل ثُ القدي  يرا  أنمأل تكجر اجملبمع السعى ٍ أن الداخل.ر أأل  . خأللد الر يعألد, ف

 ؛واػن  . عبدالسٚم الىايل إٍ القىل بأد  نأل  أن يريد لنأل  د ِؽٌ علِ طريدع العدرام وسدىريأل   

, و ؼألين بدأد  _ اهللعمد _ؾمُ اٙقذال إ  ي, أع أٚقُٛ  د العىاأل الداخلًُ لدينأل ُنع ال  

اؿألل ٗ قأل ثُ والدالىَ  ارّ فًن ترفًمل إعٚأدٌ تدٚه امدى  فبمعًدُ, سدرعألد أدأل تبخدرم, ومل        

ا  د تسبفمر اؿأللدُ أدن  ادل تع يد  فردرَ إىاطندُ. لردن  . الر يعدألد خأللكدن ٗ شدعىره  د ا, أعبدد٤            

 ود  د أددن الدد ٍ "صدأ  البرفًدمل اٟعٚأدٌ أمددب وؼدرورٍ, ـلددع الدىعٌ بأ مًدُ البسددألأ  إد  ي,       

تعمل لن بدراأ  عملًدُ رزًدُ تعمدع أدن وادى ه. و كدد  . أسدكر إىسدِ ٗ  د ا السدًألم بدأد أسدألقُ              

 در  بأاندتدن اـألظدُ. كمدأل      فسدًمل٘ أل الكؽألْ اٟعٚأدٌ إد مل ُٜ دأل بىامدُ "ٛدر  وتىامد ,      

 لكت  . أسألعد ارًأل إٍ  د٦ بًألد و ارَ الداخلًُ وظمل ؼحأليأل اٙ"كجألر بأللصمداْ تٮىر "ىعٌ.

وعلع  . قسٌ اؿرمٌ علِ أقٮع طر  أندول لنألَ اٟخبألريُ بأللقىلا  ل ٙقٛبب أن يعً  ٗ 

  ر سعى ٍ! أعدًبُ  د ومدل   أقٮع طر  أندول اٟخبألريُ ظملُ واٟر ألل السعى ٍ  وكأد القألٓل

ا  د الد ٍ يقدىل أفدل      ل القٮًمل فردرَ  د السدعى يُ ؼدألربمب, و "مدب لًسدىا أدىاطنٌ! أعبدد٤        بع 

أل ٗ أفدل  د ه إىالدمل الديت يغًدب      ا, لنصر الكررَ بٌ النألس خعىظ٤  ا الرٚم لد يرىد أبعمد٤

َىاامُ الد , وأعرفدُ  سدبألبن, وطدرم     أل ووافقن  . الىايل أٮأللب٤. فًمأل فرر العقل واؿرمُ وإنٮع

 أىاامبن.

 ثدألر  . عبددالرٓن اشددلع فردرَ وادى  ظدراع فردرٍ كدبر بدٌ أعبددلٌ            "كسدن  قىل إىؼدىع 

الصًعُ وأبٮرفًمب ٗ القٮًمل "كسمأل. لًسبدر  علًن  . قسٌ اؿرمٌ, بأد البٮرين أىادى  عندد   

ىسِ عن واى  أصروع ا"دأألن ثقألٗ واؼ  الصًعُ وعند السنُ واٙعبدال ك ل . وتسألْل  . أسكر إ

أدع أددد أفددل القٮًدمل؟ فأوؼدد   . اشددلع  "ددن ٙ يىادد شدٌْ ػددأله فردرَ اٙ"دددأألن وكدٚ الٮددرفٌ         

يرفؽى"مأل, إِأل الكررَ إىاى َ  ٌ فردرَ "البعدأليض". وبدٌ  . قسدٌ اؿرمدٌ بأ"دن كدألد لددينأل         

لرىيت, البحرين , لرننأل اٝد "رّ الٮألٓكًُ ِألان أقبىلُ ٗ البعأليض بٌ السنُ والصًعُ والعرام, ا

 ٌ اٛبر , و"رّ البنألقر والبنألفر بٌ الٮألٓكبٌ. و نأل طلب  . عبداهلل اؿمى   د يذك  اؿديه ٗ 

أىؼدددىع الدددبكجر قدددىل تعريدددمل الٮألٓكًدددُ, والبحدددري  علًمدددأل, وتعريدددمل اجملبمدددع إسدددلب اؿدددديه,  

 كًُ.رؼٌ علِ الٮألٓحد أن  عدا  اروتصريعألم لل

اٛسبألا خأللد الىابل البق٘ اؿديه  نأل, لًقىل بأد   ه اٛقداث هب  د ػعلندأل "عدألجل أردألأن    

ٙٲ ٚٲ   اـلل ٗ  "كسنأل, بد  أن قألولُ رأٌ البممُ  نأل  و  نأل . من لدينأل طألٓكًُ بغًؽُ واددم تسدأل 
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وش ا  ؛أل أل ووطن٤لبعب  و أن٤ ألأل,  و فرري٩أل عقألٓدي٫أل أن لبل الدولُ؛ والًىم تعدم كى"مأل اخبٚفٲوتراخ٤ً

 أل عدم اتعألٚنأل ٖأل هرٍ قىلنأل.واب علِ اؾمًع قألرببمأل, وعلِ ر سمب الدولُ. أسبغرب٤

ٕرألفحدددُ الٮألٓكًدددُ, وتع يددد   ؛ا وأقذقدددألم إهألبًدددُوُنددِ  . اشددددلع  د يٮدددر  اؾمًدددع  فردددألر٤ 

    ٍ  "ددن ٙ سددبًل إٍ أىاامددُ   البعددأليض بددٌ طىآددمل وفٔددألم اجملبمددع. وا ددب  . فمددد العرابددٌ اؿددألرثٌ إ

الٮألٓكًُ إٙ ببجرّمأل, و د٦ قألربُ الٮألٓكًدُ تبدد  أدن تنقًدُ اـٮدألل الدىعٌٛ والددعىٍ أدن شدىآب          

الٮألٓكًُ, كمأل هب العمل علِ أبٮرٗ السنُ بنكس لدر العمل علِ أبٮرٗ الصًعُ ٛد  أن الىطن 

ٌ "ًدُ  دٌ أندع أعدٮلحألم أفدل      خ٘  ٓر. واعبد  . الر يعدألد بدأد  ول طريقدُ لبجدريب الٮألٓك      "رافؽد

, ثب إهأل  أراعًُ سعى يُ شًعًُ أعذين بمأل علِ إسدبىّ الرزدٌ ٙ تدرتب٘ َكمدىم وٙيدُ      ""ألظي"و

أددن  خدد  اٛٔددألس أددن النددألس.  أددأل  . قسددٌ      للحدددالكقًددن, وعمددل كععددألم سددنىيُ للمرااددع, و   

معُ, قألكًدألٲ  "دن قؽدر خٮبدُ     اؿرمٌ فدعأل ٛد يبىلمل اـٮبألْ عن تركر اٝخر علِ أنألبر اؾ

ٛسددبألا اددألأعٌ بددأللقرل أددن سددرن اؾألأعددُ, ويٛددن  د كددل أددن قؽددر أل خددرن و ددى أددىلن بركددر    

 الصًعُ, وعداوتمب للسنُ.

ٙٲ إد كألد  نأل  ًًُ  ؼدد ب  م ٙ, ثدب بعدد     والذ   . خأللد الر يعألد لدأ  الصًعُ,  د "عذين  و

  ام َ الدولُ, وعلِ أسبىّ الىٚألٓمل وإنألظب, ا بىاى  ًًُ  ؼد ب ٗال  ينٮلع اؿىار, أعبقد٤

. وبدٌ  . اؿدألرثٌ بدأد إىاطندُ قدع أصدروع, وواادب ٙ        كمدأل زعندأل أدن بعؽدمب     وبع  إربسدبألم 

تنأل ل عن الىفألْ بن, ويصذ  ٗ الد  كدل شدري  ٗ  د ه اؾغرافًدأل الديت ازمدأل والسدعى يُ . كمدأل          

ٙ  قدداث الدًمن والعدرام وسدىريأل ولبندألد, و      نأل  دى لددي  البٮدرين  أأل ي٘ا  ر ّ  . أسألعد ارًأل بأد   "دن 

إيراد علِ الصًعُ, و د البأاً  الٮألٓكٌ لًس لن طدرين, بدل    وخعىظ٤ألّرن فعل إ٘ثر اـألراٌ 

كل اٛطراين أصألركُ فًن, و راعت اٛسبألاَ فألطمُ الصريمل كل  د ا البٮدرين وأدأل "دب  عندن إٍ      

 ٍ واٟرشأل ٍ وػديده وتنقًبن.أأل سبع النقألط قىلن, و ى "قد اـٮألل الدعى

اٛسبألا بدر العألأر  كد علِ  د القٮًمل فًمأل أن البنًُ والعنأليُ  كفر أن انىل إملرُ العربًُ 

, و د الصدعىر بألٕٛلىأًددُ وقأللدُ اٙ"كعددألل الصدعىرٍ تىاددد عندد كددفر أدن الصددًعُ      ألالسدعى يُ وسألشدد 

 كمأل تىاد عند إ٘ ؾٌ اٟسٚأًٌ.

أل أدن  ُ هدب  د يردىد ٗ كدل أديندُ أ هٲد     ًد ر م  "دن لذسدً  إىاطندُ اؿقًق    . عألٓصُ قجدأل ٍ  

 الٮىآمل, ّألرسىد قًألتمب, وٙ ّسىد قريألم اٝخرين إصروعُ.

أل  "ن أن إسبحًل القؽألْ علِ والذ   . فمد اؿألرثٌ ترشًد الٮألٓكًُ واؿد أن  ؼرار أل, أعذفٲ

أل تسددبعدٍ  ر ددأل أددن , وإِددأل  لٷددأددن الٮىآددمل إلغددألْ طألٓكددُالٮألٓكًددُ  و اابفألثمددأل, و "ددن لددًس إٮلددىل 

الٮىآددمل, و د يبددع السددنُ سددنُ, والصددًعُ شددًعُ, ووددذم كددل طددرين أعبقددد الٮددرين اٝخددر, وكددل٥  

إمردن إ ارَ الٮألٓكًدُ, وتقدنٌ خٮألبمدأل     أدن   نسًلقِ ربن َأل عنده. وتداخل  . وًِ اٛأر بأللقىل  "د 

 ا علِ  أنن واسبقراره., وٙ ػعل أنمأل خٮر٤عد تنًٛمألم وتصريعألم ؼمٌ الىطن
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أسدكر إىسدِ فردرَ الددأ  أدن وامدُ "ٛدره, و "مدأل ٙ تعدين تغدًر إعبقدد, وإِدأل              اٛسبألاوفسر 

لًؽدًمل  .   ,إهأل  رواب٘  خرّ ؼدل أردألد اٙخدبٚين إد  ي, وػعلدن ٗ ايدل لألٓمدُ اٙ بمألأدألم        

تراث أديد ألٌْ بأللصحنألْ, و ى وبألن إٍ اسبنكألر العرابٌا الٮألٓكًُ أصروع كبر وطىيل لألٓب علِ 

كألأل وثقألٗ وفررٍ وتربىٍ وإعٚأٌ , وترىد البدايُ أن عقْٚ العلمدألْ  "كسدمب, ٛد كلمدبمب    

 ٌ إسمىعُ فًمأل يبعلع بألٙخبٚين, ٗ الكرر,  و ٗ أسألٓل إ ا ب. وسخر  . خأللد الر يعدألد أدن   

قبددِ  أدد  اوٍ اٙقبًألاددألم اـألظددُ أددع سددألٓر الٮددٚل,     فرددرَ الدددأ , بددأللقىل بأ"نددأل مل "سددبٮع    

 فرًمل بدأ  الصًعُ أع السنُ وكل أنمب يقىل أأل يقىل عن ظألقبن.

واسبنب   . وًِ اٛأرا بأد الٮألٓكًُ ٙ تنبمٌ بقرارام  و تغًرام طكًكُ ٗ إنأل  , وإِأل ؼبدألن  

 ٌ اٟعْٚ أدن شدأد إصدذ  الدىطين     ٕصروع ثقألٗ ؼخب, و د القًمُ اٛوٍ اليت هب العمل علًمأل 

 علِ قسألل إبنىع الفقألٗ والديين, فًبحىل البنىع إٍ عألأل ثراْ, ٙ إٍ عألأل فرلُ.

أن أنٛىر "كسٌ للٮألٓكًُ والعنعريُ ر ّ  . علدٌ اؿرمدٌ  "دن ٙ ّردن البغلدب علًمدأل بدأللبعلًب        

لدىا"ٌ و "ٛمدُ واؼدحُ وؼدد  ًْدع       انب, بل ٙ بد أنإٍ أل وقده,  و البىعًُ,  و قبِ العًض انب٤

 شرألشأل العملًُ واللكًُٛ وإربىبدُ.. إخ , وتٮبدع العقىبدألم علدِ اؾمًدع. و د الدراسدألم النكسدًُ        

وادم  د البعنًمل والعنعريُ  شًألْ أبج رَ ٗ النكدىس لدد ؽبكدٌ فدذَ, لرنمدأل تٛمدر عندد تدىفر         

ىد. و ؼألينا قبِ ٗ عمد الرسىل ظلِ اهلل علًن السًألم ارك  لٛمىر أل, ول ل  ٙ يعألؾمأل إٙ القأل"

وسلب كأل"ت تٛمر العنعدريُ والقبلًدُ ٗ سدًأللألم أعًندُ, ولردن الرسدىل كدألد يبعألأدل أعمدأل عد م           

شديد,  د ا ومدن "بحددث عدن  فؽدل اًدل,  أدأل اٝد فدأللقىا"ٌ هدب  د تردىد بأللغدُ العدراأُ وٙ             

ٕصرلُ ٗ ظًأل ُ لأل"ىد يعردمل علدِ إعددا ه    تسألأ  أع  ٍ شخغ. وتسألْل  . خأللد الر يعألدا  ين ا

 سنُ وشًعُ؟

اٛسددبألا عبددداهلل طل قألأددد عددد عددن  د٦   ددل القٮًددمل خألظددُ يىاامددىد ظددعىبُ ٗ اٙ"عددمألر  اخددل  

علِ الر ب أن  د شبألبمب  ِىان ولدوَ ٗ العمل واٟلأل , وٗ البىاؼع والعمل اٙابمألعٌ , اجملبمع

اؿرمٌ إصرلُ اؿقًقًُ  نأل إٍ إبٮرفٌ أن السنُ والصدًعُ,  والكنىد وإبأل رام, وع ا  . علٌ 

ال ين ورؼىد العألأُ ـدأُ   دافمب, فمبٮرفى السنُ خٮر علِ الصًعُ والسنُ, وأبٮرفى الصدًعُ  

كدألد  أل وخٮر علِ السنُ والصًعُ. ولألل بأد الىؼع بٌ الصًعُ والسنُ لبدل ثدىرَ اـمدًين كدألد عأل ي٫د     

ٚ  ألالبعأليض لألٓم٤ م, ولردن تٮدرين الفدىرَ عد   أرأل"دُ إبٮدرفٌ أدن اؾدأل"بٌ, ثدب ا"كدرٙ عقدد            بسد

 البٮرين وا"بصر ٗ كل أرألد.

اٛسبألا بدر العألأر اكر أرَ  خرّ  د القؽدًُ لدًس شدأل  خدل ٗ الٮألٓكًدُ وٙ ٗ إىلدمل العقددٍ        

ألم للمنٛمدألم  ال ٍ يىٚمل   ا اٛأر ٗ إصدروع  اٛيديىلىاٌأن الصًعُ, وإِأل القؽًُ ٗ البسًًس 

ٚٲ علِ ال  بأ"نأل ٙ لد شألب٫ يقىم بنكسدن َفدل  د ه اٛفعدألل,      ألاليت تىان  "ٛألر اٛتبألع وعقىشب, أدل
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وإِأل إاا  خل ؼمن أنٛىأُ سًألسدًُ. ويدرّ بأ"دن ٙ يىادد  ٍ ارتبدألٙ بدٌ الدبركر وبدٌ القبدل, و د          

ا ٕفدل  د ه   أل أبألشدر٤ لدًس سدبب٤   _أل أللب٤د _ن خٮألل البركر لد يمًٕ اٛرؼدًُ لٜفردألر إبٮرفدُ, لرند    

ا بعدد عألظدكُ اؿد م, إا  د إيدراد وكدل القدىّ الديت تريدد إثدألرَ          أل بأد اٛأر أبىلع ادد٫ اٛفعألل. أؽًكٲ

الكىؼِ سىين تبىان ٕفل   ه اٛفعألل, وأن يقر  كبدألل "إ ارَ البدىقض" للقألعددٍ  بدٌ بردر "دألاٌ       

إمسرُ غًدىطمب ٟثدألرَ الكبندُ الٮألٓكًدُ, ولدد       إيراديعرين أعنِ  د تبىان القألعدَ,  و  اعض,  و 

أقدسددُ ٟثددألرَ النعددرام الٮألٓكًددُ بددأللعرام, و دد ا     ؼددرقُفجددرم إيددراد ٗ لدددٍ السددألأرآًٌ و ددٌ  

 بصمأل َ شًعُ العرام.

كمددأل  ؼددألين  . العددألأر بددأد البىاددن هددب  د يرددىد اٝد شدد ه إخٮٮددألم الدديت تبخدد  أددن  ددْ٘ٙ     

ٙٲ فر يُ  و " عألم ااتًُ, بل الصبألل أٮأليأل لبحقًقمأل والع٤ أل, وإلنألع الىعٌ اٙابمألعٌ بأ"مأل لًست  فعأل

  أر ٙ ينكعل عمأل يرا  بنأل.

 و  اٝخدرين  ود اٟخدٚل عدع   أدن  وا ب  . خأللد اؿألرثٌ إٍ  د ٖألرسدُ الصدعألٓر ٕخبلدمل الكدرم     

لعبدده بأأنددن  و أصددرلُ إاا كن٦ددأل "عبددد الددىطن لدددس اٛلددداس, وا   د٪اٙ"بقددألػ أددن أقدسددألتمب ٙ تعدد 

أل بأللبنمًُ السًألسًُ لًبعرين الصعب أن كل الكٔألم علدِ إقألبدل ٗ اؿردب    اسبقراره خ٘ "ألر. أٮأللب٤

ٚٲاٛخرّإلرٌ أن طلًألم ٗ اٛ"ٛمُ  أل عددم "صدر الدىعٌ و قًأل"٤د     ,  نأل  أن يبممنأل ببمب بألطلُ أسبغ

كبرَ وكفرَ وأبنىعُ علًنأل القًدألم   اراْ ؼعمل  ام َ الرلألبُ وارألسبُ العألأُ, ور ّ  د لنأل   واراٲ

بمأل للعًض بأأألد وكراأُ وسٚم, لرنمأل ؼبألن أنأل ؾرعُ كبرَ أن اؾر َ والبىاؼع  أألم أعألح 

 وطننأل.

واكر  . بدر العألأر  د الردرَ ٗ أرأدِ الصدًعُ, فدنحن و ٍ السدنُ  "ذؼدِ عدن كدل العدحألبُ          

إكدذض  د يىادن لدن اللدىم, و دى إسد٘ول عدن        أن العدحألبُ, فدأٍ الكدريقٌ أدن      او ب يسبىد ْمىر٤

 تر  أأل ودث العداوَ؟

و بألد  . عبد السٚم الىايل بأد أأل يصغل بأللن  ى أدّ لددرَ اـٮدألل إصدًخٌ علدِ الؽدكبٌ, ٗ      

ػددألو  قأللددُ السددجألل إدد  ي واسبصددعألر خٮددىرَ الٮريددع الدد ٍ "سددر إلًددن. فأللصددرارَ ظددراع سًألسددٌ  

٤ًأل. يب ايد أىرألٗ تىاًن أسألر الرن  ور اـٮألل إصًخٌ  ُ   عؽألْ بع  ي  ب  د أبمن  كبدألر   ًٔد

 اٛسدبألل   قد  ى اـٮألل بأد قجأل ٍ عألٓصُ.   ال  أ٘كدَ. بأ"كسمب القدي  شمداْ لبع يُ العلمألْ

ِ  اٝد يٛمر فًمأل القىيُ جمدىع, و دٌ أدن    لل البدأثر   د ر ّ  ندأل,  ارًدأل  أسدألعد .   لردن . السدألقُ  علد

فًمب العلمألْ, علِ طريقدُ إفدل اٟ"رلًد ٍا و يمدأل الندألس  "دأل لألٓددكب فددلى"ٌ علدِ          يقى  النخب َأل 

فقدد  . كدفرَ  شدىا د  يعد  ه  اؾمدأل ر  راْآلإٙ  د  . الىايدل رادع لًقدىل بدأد خؽدىع العلمدألْ        الٮريع .

ّ  ٗ غؽدىعن  القرؼدألوٍ اام أدرَ   الصدً   اعذين فدر أدن  د    ك عندد"أل  واؿدألٙم  عندن,  ظددرم  فبدى

ٙٲ بعبفًددُ اؿددر    أددألم اقبمددألل خٮددر اددد٫  ؼعددِ. لرننددأل ا. ٙبددد لكٔددُ العلمددألْ  د تقبنددع أددن  اخلددمأل  و
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٤ًدد    أل  د تدددر  لعددىر أل وعج  ددأل وا"قًأل  ددأل, و د٦ علًمددأل  د تقددىل    إدد  ي أندد  لددرود بددٚ طألٓددل, وثأل"

فبمعألتنأل  أألم  خٮألر   ب برفر أن اكبسألل لىأًدُ,  و تع يد  أرأل"دُ  و تندألفس علدِ      " النكسمأل

 ."لع لدّ اؾمأل رأى

اؿمى  أن  د ا إىؼدىع, وأىؼدىع أقدألل قعدُ طل الصدً  إٍ القدىل        بن "ألظروخلغ  . عبد اهلل 

بأ"ن أأل بٌ  عىَ كفرين للقعألػ أن قعُ طل الصً , والبسألأ  والبعأليض أع الصًعُ مدن فبمدع   

أل أددن بعؽددنأل! إد ُألأ٤ددمل ينبددن بعددد أددن ؼديددد لنألعألتددن وتعريكمددأل. ومددن  ٙ "عددرين وكلنددأل  أددألاا "ريددد 

قرمنأل اٛللًُ فٜ"مأل   ل قل وعقدد, وإد لألربندأل اٛ لبًدُ فمدٌ  ّىلراطًدُ  ربًدُ أقًبدُ وؼردًب         

أل عندد كلًممدأل, وأراعًدُ    للصعب ٙ يلًدع بندأل. إد ترألشدكنأل فكًندأل بدر وفدألار, أدع تندألول اٛ وار طبع٤د         

أل قدىا علدِ السدنُ, وافذلدىا فرلٲد     كل أنأل قسىأُ, ولًس بأللؽدرورَ بًأل"مدأل.   دل السدنُ عندد"أل مل يبك     

 إقدا أل اٛخرّ, و"نٛر ٗ البىافع أع  ر   ل السنُ. _ترأل  و _شبِ تلعن 

وكببا "دعى العألمل للحىار, و"قرل أأل بٌ  تبألع الديأل"ألم ٗ كل اٛرض, ومألؼدر ٗ "ًىيدىر    

ٙٲ أل ببين الدتنأل عنددأأل يقىلدىد   نأل عن  خٚلًألم و  بًألم اؿىار, و"ؽًع ارع٤ًوفً ٙ يدروم لندأل, ثدب     لدى

أل, أل عن الدين,  و  ى أروم عن اؿؽألرَ وإد"ًُ والععدر"ُ. ىألظدب بعؽدنأل بعؽ٤د    "لقمن  "دلُ وأرولٲ

أل يكجر ٗ اـعىأُ بعؽنأل ووبرر إعرفُ. الكرر والفقألفُ عند"أل لًست كأللكرر والفقألفُ و قًأل"٤

كر اتندأل, وشدروطنأل, لرنندأل "ٛدن  "مدأل      عند  ر"أل, لنأل قدو "أل الكرريُ والفقألفًُ, بدل وطقىسدنأل, وأ  

 زِ قدو , وأأل عند  ر"أل  رن وأرن. ٙ   رٍ كًدمل ّردن البقريدب بًنندأل, قبدِ  د أدن بدٌ أدن         

يقدر  اٝد خٮددألبٌ  د ا أددن ػددألو  الدنغ إقددروْ يبحده عددن شددٌْ أدأل بددٌ السدٮىر ينسددبين إلًددن, وٙ       

ٛٲ سًألم يأسر فرر"أل  كفدر أدن إركدب    ا  "ن ظأل م ٗ ٚنن بٌ. الأل  و إؼمألر٤يسبنرمل  د يقسب لك

أل الكررٍ ااتن, والبًُٔ الفقألفًُ تببلعنأل  كفر ٖأل تكعل الفقألفُ ااتمأل. من  نأل, لرننأل ٙ "درٍ ُألأ٤د 

ا أألاا  ريد  د  لىل بأللؽدب٘؟   ين أىلعنأل؟ قبِ  د أن بٌ أن ٙ ي ال يقر    ا النغ يسأل أسبنرر٤

 لبعبر. د  عد عنن  ى  و  "ين سٌْ ا فمأل  ريد

أل علِ أأل اكره  . اؿمى , لدألل  . خأللدد اؿدألرثٌ بأ"دن مدن بألجملمدل "بعدرين بدىعٌ القدرد          وتعلًقٲ

الفددألأن عصددر  و البألسددع عصددر ٗ  قسددن تقدددير, والعددألمل إبقدددم يددبين علددِ تددراكب ويسددبكًد أددن          

بدع بدن   ألا الدىطن الد ٍ "بم  مأل من ٗ سبألم "سبغي قبِ  "كسدنأل. أؽدًكٲ  نًبأربسبألم وعًن بألؿألؼر 

 ى  ْل و رفع و فخر اٛوطألد برل أقىأألتن وأقدسألتن, و  ه "عدب كدبرَ ٙ "رعأل دأل بدىعٌ القدرد      

الىاقد والعصرين, و"بجأل ل أسبجدام إعرفُ ٗ علب الدنكس وعلدب اٙابمدألع وكدل العلدىم كدأد مل       

كًدع ٗ الىلدت   "بعرض للىعٌ بأللداْألتًُ والبعأل  إعرفُ, وكأد اهلل سًمملنأل شعبن إخبدألر قبدِ "  

 إنألسب, وك ل  أنع عنأل سننن فٚ ول بنأل إٙ أأل "ريد.
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وأؽددِ  . اؿددألرثٌ يقددىلا لرددل العددألمل   ددداين و طمددألع ٗ وطننددأل اؿبًددب, واعبقأل "ددأل بٮىبألويددُ     

اؿلكألْ واٛظدلألْ لدًس إٙ  بدألْ كمدأل تقدىل العلدىم وثىابدت ولىاعدد إعرفدُ, تبمٛمدر  د ه اٛطمدألع            

و الغرَ علدِ اٛلدل إاا كن٦دأل مدن طىبدألويٌ بد واتنأل.  سدٔلُ كددّ وإاألبدألم          بألل شرل ٗ اؿسد  

ظعبُ تل م ش ا الىعٌ إأأىل لنبنألول تسألٗٙت  بألؿىار والنقألط, قبِ ي٘ثر ال  ٗ كًمل "سبجًب 

ش ه البحديألم الىطنًُ الدآمُ وٗ  ٍ اػأله ترمن اٙسبداأُ؟ و ل  نأل  أن أ ايدام علِ الىطنًدُ  

ألم  ود  خرّ؟ و ل ّرن للىعٌ إنصى  الٛمدىر  م  د لددر"أل  د تبنأل عندأل اٛ دىاْ والعنعدريُ      بٌ فٔ

رَ رٱقبِ تعلى علِ أعألح الىطن و"كقده بعد  د تبأ م اؿلىل وٙ يعب  شأل أكعدىل قدٌ تد  ب الس٩د    

نعريُ وتأتٌ الكررَ؟ الٮألٓكًُ وقد أل تصع الععأل وتني عن أدّ اؾمل ال ٍ ىذم العكىين. والع

 مل تقمل  نأل بل ت  ب ٛشرألل كبلكُ أندسُ ٗ ثنأليأل السلى  اٙابمألعٌ وؿن القىل.

وتكألْل  . الر يعألد بأد أأل ارّ وهرٍ أدن أخسدٌ وإر ألظدألم عٚأدألم بدىٙ َ فجدر اديدد ووعدٌ         

ا اديد ٗ وطن اديد يسع اؾمًع, وٙ "درٍ أألاا ومل إسبقبل ٗ طًألتن, فلعدل اهلل يريدد بندأل خدر٤    

ٙ "علمددن, لرددن علًنددأل  د "بدد كر  د اهلل عددأل ل وٙ يقبددل الٛلددب. وؽددىين  . الىايددل أددن  ًددألل اؿددس  

بأللبصددر, فألٛقددداث ٗ وامددُ "ٛددره تقددألرل ٙ بىظددكمأل أخسددٌ عددع بصددر, و د قددس اٟ"سددألد بأخًددن     

 اٟ"سألد  ى  كد طىار  العنمل والدم أن إخًلُ.

 .  يأل  الدريس   ٍ بدلىه قىل إىؼىع, وٙقٜ  د الدواعض إصمىلٌ ٗ لألٓمدُ و ارَ الداخلًدُ   

كلمب  و الٴمب أن  بنألْ  سر لديُ عريقُ وأرأىلدُ و در أممصدُ , وطأللدب بدأد "بسدألْل أدن أنٮلدع         

ٗ تكسدر  ؟! ولدألل بدأد إبأللغدُ    ؼديدد٤ا سىسًىلىاٌ ولًس إللًمٌ وبرل ػر ا ٕألاا ٚمروا أدن لدد   

مًمٌ إٍ ترىين اؿصد الصعي لًس أن اٟ"عألين, و ٌ  عىَ فألسددَ  بوتأويل  عىَ إراع طأل ر ال

وخٮرَ وهب الىلىين ؼد أل, لرن لى  د ا"كجألرين ولعأل ٗ بلدَ لديُ لرَأل   ّ ا"كعألل   لدمأل إٍ  

 ٝد!ر  فعل  شد أن   ا, فٚ "بمس  و"كر  ببأويل إىالمل اٙ"كعأللًُ الٮبًعًُ ا

و ؼألينا من "بعألأل اٝد ٗ تقًًب اؿدث عدي٦دُ واؼدحُ ؛ والعدىال إٮلدع  و اـٮدأ إٮلدع ,       

ٮدرين  ال  دإس٘ولىد عندن,  و   وإرااع  و ب ,أن أس٘ولًُ البععًد برْاْ  ٍ إأأل  د أصألىنأل كلمب

لديمب أعدع٦دود  ن ويفق٘ علِ أصألىنأل كلمب ! واؿع  د لدينأل أعع٦د يقع واللىمبرْاْ خر كلمب اٝ

 وهب  د يىلمل ووألسب  ْ٘ٙ و ْ٘ٙ.

ا, وتصعب إٍ أىؼىعألم أبعد َ اام ظلُ لرنمأل تعب ٗ  د اٙخبٚين   ا إىؼىع طألل كفر٤

ا علدِ  ٙ ينبغٌ  د يقدى  إٍ الٮألٓكًدُ, و د الٮألٓكًدُ هدب  د تندبٛب ٗ "سدً  واقدد ٙ يصدرل خٮدر٤         

 ن.دددى الىظىل إلًمأل. إؼألفُ إٍ "قألط قىل اٟأألأًُ, ووٙيُ الكقًدددددُ "رادددددض "بًجدد قد, وكىد البعألي
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 سصب اهلل ٚقا١ُ٥ اإلزٖاب ايطعٛد١ٜ 

السددعى يُ,  اٟر ددألل ثددألر  . عبدددالرٓن اشدددلع أىؼددىع إ ران قدد ل اهلل اللبنددأل"ٌ علددِ لألٓمددُ      

ٚٲ عن اٛسبألل, و ل "٘يد  م "رف ؟ فأبدّ  . فمد العرابٌ اؿألرثٌ عدم ؼمسن لد ل , ٛ"دن    أبسألٓ

د عٚلألم السعى يُ ٗ  اخل لبنألد, ور ّ  د٦ اٛفؽل  ى العمدل إبىاظدل علدِ إؼدعألين اؿد ل      سًعقِّ

 . خأللد الر يعدألد فدر ّ  د    ا  "مأل أممُ ظعبُ, لرنمأل لًست أسبحًلُ.  أألوشل٦ عٚلبن بإيراد, أعبد٤

, أ٘يدداٲ أدأل ا دب إلًدن  .     إسدرآًل بعًدىد بعد  العدرل    ػريب ق ل اهلل لد يؽعنأل ٗ خندم واقد أدع  

 العرابٌ. ولكت  . ًٓد إ روع إٍ  د٦ أدن الؽدرورٍ ػدريب قد ل الددعىَ وععدألٓب اؿدع ٗ العدرام        

َ. وا دب اٛسدبألا عبدداهلل طل قألأدد إٍ     اليت تصرين علًمأل إيراد أبألشر والبصمر بممأل و ٌ البنًٛمألم

إر ألبًدألٲ سدًمنع إملردُ أدن  ٍ امدد للبندألْ ٗ لبندألد, وسدًنعرس سدلبأل           اهلل القىل بأد اعببألر قد ل 

أردىد  سألسددٌ ٗ العملًدُ السًألسددًُ اللبنأل"ًدُ, وٗ اسددبقرار أل     قدد ل اهلل علدِ كبلددُ إسدبقبل؛ ٛد  

 وبنألْ أسبقبلمأل.

يذتدب علدِ عملًدُ إ راادن ؼدمن اؾمألعدألم اٟر ألبًدُ, أسدذاعألٲ          عدب٩ وتسألْل  . أسدألعد ارًدأل   

اسببعأل  إملرُ العربًُ السعى يُ لن أدن لألٓمبمدأل اٟر ألبًدُ لبدل فدذَ أدع لنألعدُ اؾمًدع بأ"دن  دى أدن            

 سس اٟر ألل ٗ إنٮقُ, ولأللا ينبغٌ  ٙ يرىد لدينأل ثنألًُٓ  و ثنألًٓألم ٗ البعألأل أع تل  اٛق ال. 

كألد ق ل اهلل أرى"أل رًٓسأل أن أرى"ألم لبنألد السًألسًُ فإد "ٛألم ظدألح واؿدىثًٌ    و ؼألين" إاا

فدرأٌ ا بعدبىا    وإِدأل أرى"ألد  يؽأل أدن أرى"دألم الدًمن, ومدن الًدىم ٙ "عدد ب إر دألبًٌ فقد٘         

السلٮُ و "صأوا  ولُ  اخدل  ولدُ ولد ا "صدن اؿدرل علدًمب لبعدى  الصدرعًُ ٗ الدًمن. كمدأل  "ندأل لدد             

ؽأل أرى"أل رًٓسأل ٗ أعر فرًدمل يبقبدل الدبع  اعلدمب ؼدمن اؾمألعدألم اٟر ألبًدُ, وٙ        اٟخىاد  ي

 يبقبل  د يرىد ق ل اهلل ال ٍ  ظبحت ارآمن ٚأل رَ إر ألبًألٲ".

 أأل اٛسبألا خأللد بن عبدالع ي  اؿألرثٌ, فر ّ  د إ راامأل علِ لألٓمُ إنٛمألم اٟر ألبًُ سً يد 

أدأل فؽدحمأل إعٚأًدأل وقرىأًدأل َعددالًُ عأللًدُ وأمنًدُ        أن شعبًبمأل, ويعدب  اؾمدد  ود اددوّ,     

رفًعُ, واسبعراض تألري  اٟقسألد ال ٍ لدم شأل أقألبل تألري  اٟسألَْ, وٙققأل إاا تصبع إىؼدىع تقدىم   

أ٘سسددألم أد"ًددُ برفددع  عددألوّ لؽددألًُٓ لنصددر لددىآب إٮلددىبٌ أددن إنددبمٌ شددب إبددىرطٌ ٗ عملًددألم  

ل  ددر إصددروع ٗ الدددول العربًددُ وقجدد   أىاشددأل و أددىال الرددىا ر      سددًل اٛأددىال وإخدددرام والعمدد  

إٚققُ لأل"ى"ًأل وؼىيل أ٘سسدألم العمدل اـدرٍ إسدبذَ خلكمدأل إٍ  ولدألين تصدرين علًمدأل الدولدُ ٗ          

اٛ"صدٮُ والعددرين وإددىار  والرلألبددُ وتٮبًدع سددٚأُ السددجل العدددلٌ علدِ القددألٓمٌ علًمددأل, فمدد ا  ددى    

 اٛفؽل.
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 داعؼ"ٓعِٝ ايتعاطف َع ت" 

ٌ  عدن طريدع   تنًٛمدألٲ "صدأ   " اعض"  . ًٓد إ روع  د يرىد لدر  للىظدىل إٍ   ؛اٟيدرا"ًٌ والعلدىي

الغدرل, وإؼدكألْ الٮدألبع اٟسدٚأٌ علدِ اؾدًض        ّأعأللل اؾًض اؿر ٗ البدايُ, وـل٘ اٛورام لد

اؿر٦ لعدم البعألطمل أعن. ٙفبألٲ إٍ  د٦ أأل  فعن إٍ   ا البحلًدل  دى  د ٚمدىر  اعدض تد اأن أدع ٚمدىر        

اؾًض اؿر, وأع بدايُ ؼقًقن ٙ"بعألرام ألحىُٚ. وتسألْلا أألاا كألد يكعل و اعدض  ٗ كىبدأل"ٌ   

ٮريددع إٍ  أصددع  و قبددِ بغدددا ؟ وا"بمددِ إٍ القددىل بددأد إيددراد     أل,  ٙ يعددرين ال ددر إممددُ اسددذاتًج٫ً 

 اسبخدأت أىؼىع  اعض لبٮمر العرام أن السنُ.

ن وراْه, وإِدأل  لرن٦  . خأللد الر يعألد لدألل بأ"ندأل  ندأل ٙ "سدأل عدن كًكًدُ "صدىْ  د ا البنٛدًب وأ١د          

 ا الكعًل إبٮرين؟!نأل أع و اعض  وأأل ال ٍ ه بمب ش ٓالس٘ال  ىا ٕألاا يبعألطمل البع  أن  بنأل

 ود أدن  مىا ٙعبقأل  ب بأ"مب هأل دود ٗ سبًل اهلل, وعف٤أل عن الصدمأل َ,  ؽفأاألل  . إ روعا ا"

إ را , والدواعض  ر بعًدين عنمب, أع أكألتً  اؾنُ اليت سلمت شب  يدألم اـمدًين. و كدد الد   .     

العىاأل النكسًُ الصخعدًُ, والعىاأدل   علٌ اؿرمٌ, و ا  علًن, بألٟشألرَ إٍ  د واى  أنٛىأُ أن 

اجملبمعًددُ, وسددًألم اٛقددداث ارًٮددُ بأللصددخغ. كمددأل  د٦ اٛسددبألا خأللددد الىابددل "قددل أقأللددُ بألللغددُ          

اٟللً يُ تصر إٍ ٔسدُ  سدبألل ػعدل الصدألل العربدٌ ينؽدب لدداعض؛ و وشدأل "ٛدألم البعلدًب العربدٌ            

 عًُ". ووؼع راب٘ إقأللا ب", أعلقألٲا " را أل أنٮقًُ ووال _ؼد_ وأعٮل  "من
http://nationalinterest.org/feature/the-ultimate-fatal-attraction-5-reasons-people-join-isis-11625 

لرن  . عبد الرٓن اشدلع اكر  "ن أن خدٚل اٛعدألث ٗ أىؼدىع الغلدى والبٮدرين واٟر دألل       

د النسي , و د  خٮدر إكألرلدألم لددرَٲ    واد  د  فؽل "ٛريُ تكسر   ه الٛأل رَ  ٌا و"ٛريُ اؿرأأل

أل  الدت خٮألبددألم  أد علدِ اد ل بعد  الصدبألل  ددى خٮدألل  اعدض الىقصدٌ. ولدى٦  بأللسدد٘ال اٝتدٌا ٕدألاا           

ٚٲ ال  بأ"ن لد يرىد  قد اٛسبألل  ى  أن ر بعلِ ال مأل اعض ورسألٓل وقصًبمأل ػ ل الصبألل؟ أعل

مٌ والدد ٍ يلقددِ روااددألٲ عنددد بعدد  الصددبألل  اـٮددألل الفددىرٍ العنًددمل وإبلددبس بأللفددأر ل٠سددٚم وإسددل 

 إبحمس ال ٍ ؼركن العىاطمل".

وا ب عْٚ الصمألع إٍ القىل بأد٦ أدن  سدبألل البحدألم الصدبألل بددو اعض   و تعدألطكمب أعمدأل,  دى         

الؽىْ اٟعٚأٌ اشألٓل اليت تلقدأله أفدل  د ه اؾمألعدألم, والبصدىيع واٟثدألرَ ٕدأل يقىأدىد بدن أدن  عمدألل            

 لب إفقكٌ والسًألسًٌ العرل بىالع الصبألل, وأعرفُ أأل يدور ٗ  وسألطمب.وعدم ا بمألم   

و بدددّ اٛسددبألا عبددد اهلل طل قألأددد وامددُ "ٛددر تبىافددع أددع أددأل اكددره  . إدد روع, و . اؿرمددٌ     

أكأل  ألا  د اـٮألل اٌٖٛ, وقؽىر أٚأ  البألري  اٟسٚأٌ ٗ أٛأل ر وٖألرسألم   ه اؾمألعألم 

 ابُ لكذَ لعرَ لبل  د ينرصمل  يكمأل.كدو اعض , هعلمأل األ
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 داعؼ ٚاضتكطاب ايٓطا٤ األدٓبٝات 

 إلبحقددألم تقريددر أكددأل ه  د٦ إٍ  .أسددألعد ارًددأل ,  شددألراسددبقٮألل  اعددض للنسددألْ اٛانبًددألموعددن 

بداعض  أللبًبمن أن بريٮأل"ًأل ثب  ىلندا ثب السدىيد وفر"سدأل فأأريردأل وفنلنددا وواقددَ أدن كدل أدن         

ٚٲا ترّ ٕألاا تلبحع  ْ٘ٙ النسألْ بداعض؟ أأل وسألٓل اؾد ل   تسألْلكندا وأأللً يأل. ولد   . ارًأل, لألٓ

 .إخ  البعلًمًُ برئُ.. إرفمُ؟ الذفًن أىاى  واؿًألَ الررُّ أبألقُ وإنأل   وشن اليت تنب عمن أن

عددن عددد  النسددألْ    . أسددألعد  .خأللددد الر يعددألد, ٛد يسددأل  ٗ إنبدددّ لددأل    . أسددألعد أددأل عرؼددن 

للًل و دن قدألٙم شدألاَ ٙ      د٦ عد  ن ا–أن وامُ "ٛره  –اٛوربًألم اللىاتٌ البحقن بداعض؟ أعبقداٲ 

    ُ  و البحدده عددن تصددٌ  ًكددألرا   ّددفلن ٚددأل رَ تدد كر ولددد يرددىد البحددأللمن أددن بددألل الكنبأل يددأل الفىريدد

 الصرلًُ!!  ٕأل"ًأل!! لدوتمن لد ترىد رو ا لىكسمبىرن أ٘سسُ اؿ ل الصًىعٌ ٗ إسٚأٌ

ٚٲا  ٗ  . أسددألعد ارًددأل, علددِ تسددألٗٙم  . خأللددد, عددن عددد  إقددألتٚم  أددن األ"بددن ر ٦  اعددض, لددألٓ

لًدل بألسدبفنألْ السدىريألم    شخعًألٲ  قسبن كبراٲ "سبُ ؿجب أصدألركُ إدر َ العربًدُ أعمدب إا العدد  ل     

 والعرالًألم اللىاتٌ يعصن ٗ البًُٔ "كسمأل  و  ن  واألم وبنألم لدواعصًٌ.

لٜسبألاَ فألطمُ الصريمل, أداخلُ لأللت فًمألا ٗ اعبقأل ٍ  د الكراغ الروقٌ  ٗ   ا العد  كألد

فألطمدُ الصدريمل,    .  إلًدن  وراٲ كبراٲ ٗ ال , بألٟؼألفُ إٍ قب إغألأرَ. وعقب علِ أأل ا بدت   ٘ ٍي

ٚٲا لد يرىد البحه عن أعنِ  و سحر الصرم سببألٲ ٗ انراطمن ٗ  اعدض إؼدألفُ     . الر يعألد, لألٓ

 . الر يعددألد, بددأللقىلا  دد ا إؼددألفُ إٍ النٛددرَ     علددِ تعقًددب   .الصددريمل إٍ اعبنددأللمن اٟسددٚم. ور ٦م 

و ر ددأل أددن البنًٛمددألم  اؾ ابددُ للمقألتددل العربددٌ كعنعددر اديددد ٗ الفقألفددُ الغربًددُ. تقددديب  اعددض    

للمنخددددرطٌ فًددددن أددددن الصددددبألل العربددددٌ تقددددديب هدددد ل العقلًددددُ الغربًددددُ ووًددددٌ الفددددىرَ الداخلًددددُ   

ُٲا ٗ تقريددر بريٮددأل"ٌ ظدددر سددألبقأل عددن أعمددد اؿددىار اٙسددذاتًجٌ وإركدد  الدددولٌ        لددديمب. أؽددًك

#  اعددض$إٍ  لندددد, إد القددىل  د النسددألْ ينؽددممن األأعددُ ٗ# كًنغدد  كىلدددن$لدراسددُ البٮددر٦ين ٗ 

لل وان أن إقألتلٌ اٛاأل"ب ٗ إقألم اٛول,  قأل ٍ اؾأل"ب. ٙ بل إد  ندأل  عدد اٲ أدن العىاأدل ػد ل      

النسددألْ لٚ"ؽددمألم إٍ البنٛددًب, أنمددأل اٟقسددألس بأللع لددُ والصددعىر بددأد اجملبمددع إسددلب الدددولٌ يىااددن   

 ألم إرا قألم.ال ٍ لن   مًُ خألظُ لدّ الكبً# اٛخىَ$تمديداٲ, إٍ األ"ب وعد 

قددديفألم عمددد بألٟسددٚم   نأعٛممدداللددىاْ  . سددعد الصددمرا"ٌ, فرأل"ددت أداخلبددنا ٙ "نسددِ  د     أ٦ددأل

أبٮددددددددرفٌ أددددددددن اؾًددددددددل الفددددددددأل"ٌ  و الفأللدددددددده أددددددددن  بنددددددددألْ إمددددددددألارين        أددددددددن وأب واددددددددألم

 بأللبممًض ٗ  وروبأل. يصعرود ال ين إسلمٌ

ٚٲا وعلٴددع ٫ً  . أسددألعد ارًددأل, قددىل أىؼددىع عىاأددل اؾدد ل, لددألٓ أل  أًددل إٍ  د مثددُ عىاأددل شخعدد

ٚٲ   يقل مل وأأل ا ل أبعد َ و د كل أأل لًل وأأل سًقألل  سدبألل وعىاأدل أممدُ لدد تبكدألوم ٗ        دٌ فعد

ٚٲ               أسدددبىّ تأثر دددأل, بدددل لدددد يردددىد  ندددأل   كفدددر أدددن سدددبب لردددل فدددر  و دددى أدددأل يبٮلدددب فعددد
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 دى اـٮدىَ اٛ دب     ٕعرفُ كل تل  اٛسدبألل, فأللبصدخًغ العدحً  والسدلًب     اؿألٙم بدراسُ العنأليُ

 …ٗ العٚن وإىاامُ

 –عسب وامُ "ٛره  –عن  سبألل تعألطمل اٛانبًألم أع  اعض لد يرىد   . خأللد الر يعألد ولألل

ووؼددعن سألعددُ لددبع  إصددرٚم, وشددعىر ن بددإخٚػ الدددواعض    ٗ  وروبددأل  ددٌ أسددألُ اؿجددألل 

 بداعض. ل٠عجأللُ ٕبأل ٓمب ر ب اخبٚفنأل أعمب لد يرىد سببألٲ إؼألفًألٲ يدفع الغربً

ُٲا وتعىير اؾمأل  ٗ سبًل اهلل واشأللُ   . فألطمُ الصريمل, علِ وامُ "ٛر وعقبت  .الر يعألد, لألٓل

    ٙ بسدبب   اكدبر٤  أل ددين لدن ويعدًض فرا ٲد     الؽىًُٓ ارًٮُ برل تل  البجربدُ, أغريدُ بأللبأكًدد ٕدن 

ُ اؿًألَ إأل يُ  ُٲا لدد تردىد      الديت تقدىم علًمدأل أعٛدب اجملبمعدألم الغربًدُ        البحبد إد ظد  البعدبر. أؽدًك

د عن تل  اجملبمعألم وعن اٛسبألل اؿقًقًُ وراْ   ا البدافع و نأل   سبألل لملمأل عرب  "نأل بعًد

لديمب عنن  ٌ السبب  إرى"ُلٚ"ؽمألم لبنًٛب أعٌ لرن علِ اٛ لب تبقِ العىرَ إقدأُ عنن  و 

أل لعملًدألم لبدل اٛوروبدًٌ,  دى  د٦ الدّقراطًدُ      اٛبر . كمأل  د٦ الصٌْ ال ٍ تقدأن  اعدض وتعدىير   

اللًدالًددددُ الغربًددددُ, أددددع تركً  ددددأل علددددِ ؼقًددددع الدددد ام والراقددددُ إأل يددددُ لٜفددددرا  ٙ, تعدددددأل"ٌ           

٤ْا أن  يديىلىاًُ شألألُ تقدم أعن٤ أصرٚم أن  ِ رال٤ًأل ؿًألَ الكر .أع إأرأل"ًُ  د ترىد ا 

ٚٲا أدددن        بدددن "ألظدددر   . عبدددد اهلل   أدددأل اؿمدددى , فقدددد  بددددّ وامدددُ "ٛدددره ٗ  ددد ا العدددد , لدددألٓ

إمدددب ٗ "ٛدددرٍ عنددددأأل يردددىد إىؼدددىع البصدددر والعدددراع  د "كدددرم بدددٌ أنقعدددبٌ فًندددأل كبصدددرا      

اٛولا  ظدددل اـلقدددُ, فجدددنس البصدددر لدددد كبدددب اهلل علًدددن العدددراع قبدددِ تقدددىم السدددألعُ, كخلدددع     

وأددن , مإخلىلددألر عددن  ر ددب أددن   أددن خلقددن تعددألٍ, سددنن البدددافع والربددد  ددٌ ٖددأل يكددرم البصدد       

 ود ظدددراعألم. الفدددأل"ٌا الغلبدددُ ٗ خعدددلُ العدددراع, و ندددأل أدددن  ألبصدددري٫ ألٙ ّردددن تعدددىر فبمع٤ددد ث١دددب

يسددعِ كدددل ْدددع أدددن البصددر لبردددىد شدددب الغلبدددُ. وأدددن  نددأل تبصدددرل أراكددد  القدددىّ وخعدددألٓغ    

البدددددافع. ومددددن إاا "دددددر  ٕددددألاا ترددددىد  اعددددض, بعددددرين النٛددددر عددددن كًددددمل تصددددرلت. لددددى مل   

ترددددن فًنددددأل  ألتدددددألد اـعددددلبألد أدددددأل تصددددرلت القألعددددددَ وٙ  اعددددض, وٙ لألأدددددت قددددرل  اقدددددس       

ٚٲ         نأأل"مددألتوالغددداْ وٙ فجددرم  بددران    , وٙ  ددر الدد  ٖددأل  ددى أفلددن. أؽددًكألٲا  نددأل  خلددع  ر"ددأل أددف

ٙ يععددىد اهلل أددأل  أددر ب ويكعلددىد أددأل يدد٘أرود,  أددأل مددن فمنددأل ععددألَ وفجددرَ.  نددأل  خلددع  ر"ددأل             

لددددرٓن قبددددِ تقددددىم السددددألعُ,  أددددأل مددددن فمنددددأل أددددن ينددددىْ عمددددل  خًددددن      أددددفٚ قددددألألىد لعددددرط ا 

ٚٲ  ا علدددِ بدددين انسدددمب  ٙ يعقلدددىد, لردددنمب ٙ يعبددددود  بدددد٤  وظدددألقببن وبنًدددن.  ندددأل  خلدددع  ر"دددأل أدددف

 ود  دددىا َ. أقًدددت أدددن وإد عدددد "أل ب أدددن إكذسدددٌ واوٍ الندددألل,  أدددأل مدددن فنعبددددٍ علدددِ بعؽدددنأل 

شدددرٙ كمدددأل يبددددو أدددن شدددروٙ ط أًبندددأل. لدددألل تعدددألٍا لٯدددأل  ا  د "بقألتدددل, لردددن ع اْ"دددأل  د تقألتلندددألادددد٫

  لٯقٯدددد٣ خ١لٯقٱن١دددأل الٱإٵ"س١دددألد١ ف٧دددٌ   5د٨ و١أ١دددأل و١لٯدددد١ و و١و١ال٧ددد  4و الٱب١لٯدددد٧ مددد ١اب٧ ق٧دددل٬ و١ ٯ"دددت١  3و الٱب١لٯدددد٧ مددد ١اٰ لٱس٧دددب٢ ب٧

 . 6كٯب١د٨ و
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والد  ٗ ؼدىْ    وؼلًٚم  عؽألْ أنبددّ  سدبألر قدىل ٚدأل رَ البٮدرين واٟر دألل       تنىعت أداخٚم

. وٗ  د ا اٟطدألر لددم  . علدٌ بدن ظدديع       اؿأل ث اٟر ألبٌ ال ٍ طألل أسجد لىام الٮىارٖ ٗ عسر

ٚٲ لٛأل رَ البٮرين واٟر ألل وكًكًُ ولأليُ ال ٕ اؿرمٌ ورلُ عفًُ تؽمنت ؼلً أدن الىلدىع ٗ    نصد

عملًُ أنألسبُ ترك  علدِ الىلأليدُ الديت تعدمب برافمدأل وفدع  سدس علمًدُ أنبٛمدُ          براثنممأل بأسأللًب 

ولًست امى اٲ أصببُ ٙ تىٚمل  سأللًب اٟلنألع والبأثر والبنصُٔ اٙابمألعًُ إنألسدبُ ويصدألر  اجملبمدع    

ًْعألٲ ٗ تنكً  أل. وكمأل يقىل إفل اٟفريقدٌ "ؼبدألن بلددَ كألألدُ لبنصدُٔ طكدل واقدد" فدنحن مبدألن          

أددن اٙمددراين والبٮددرين. إد فمددب   نصددٕبمددع أ٘سسددألم و فددرا اٲ للعمددل وفددع تىاددن واقددد لىلأليددُ ال  اجمل

ٕ اٛسأللًب اليت يسبخدأمأل إبٮرفىد لبغًر اػأل ألم ال واسدبقٮألبمب أددخل أمدب لبعدمًب بدراأ        نصد

ًدمل  الىلأليُ وٕسألعدتنأل للبعألأل الكعألل أعمأل. و شألر  . اؿرمٌ لبع  تل  اٛسدأللًب والصدعألرام وك  

 ّرن البعألأل أعمألا

 تعًض شدين سألمٶ, واٝخرود يلمىدا   ه اٙسذاتًجًُ تسبمدين الكراغ ال ٍ يعًصن بع  ال ٕ  نصد

ٕ بعدم واى    دداين ؿًدألتمب يسدعىد لبحقًقمدأل.  ندأل يردىد أدن   دب  سدس الىلأليدُ تربًدُ ال             نصد

ن لديدن  ددين   لًرىد لن   دافألٲ ٗ اؿًألَ يررس ًْع امى ه وتكرره وطأللبن أن  الدمأل. فمد  

وتعلب كًمل وققن سًسبمر ٗ طريدع الد ,  أدأل أدن يعدًض بددود  ددين فمد ا يسدمل اخبٮألفدن           

 ل ل . لبحقًع   داين اٝخرين والبؽحًُ عًألتن "وقًألَ اٝخرين" مثنألٲ

    ت  ؽبألد, إااٲ ا"بقبا يسبخدم إبٮرفىد  سلىل إثدألرَ رو  الغؽدب لددّ ال"  ٕ قدىل كبلدمل    نصد

أدن الد     نصٕعمب و فع ظألقبمأل لٚ"بقألم. و"سبٮًع كمربٌ ولأليُ الاىا"ب قًألتمب وقًألَ فبم

بددأد "علممددب  د يكرلددىا بددٌ الغؽددب والسددلى  الدد ٍ لددد ينددب  عنددن, فمددن الٮبًعددٌ  د يغؽددب          

اٟ"سددألد, ولرددن لددًس أددن الٮبًعددٌ  د ينددبقب بنكسددن,  و  د يسددم  ٕصددألعر الغؽددب  د تبحددىل    

علددِ الددبحرب ٗ الغؽددب  نصددٕأ. إد تربًددُ اللررا ًددُ ُنعددن أددن البمًًدد  بددٌ العددىال واـٮدد 

لًألم الديت هدب   ٔىوإتألقُ الكرػ شب لبحىيلن لقىَ إهألبًُ تدفعمب للعمل واٙ"بألن  ى أن   ب إس

  د تبعدّ شأل اٛسرَ وإدرسُ واجملبمع ارلٌ.

 من و با البعنًمل  قد   ب الىسألٓل اليت يسبخدأمأل إبٮرفىد ٙسبقٮألل ال ٕ ٛفردألر ب   نصد

و ْألعألتمب, و  ا يعبمد علِ واى  قألاُ "كسًُ  سألسًُ لدّ ًْع الندألسا اؿألادُ لٚ"بمدألْ.     

لرًدألد,   بٶوتسبغل   ه اؿألاُ عند بع  الصبألل, فًىفر أل شب إبٮرفىد, فًعب  الصألل أنب

لن  فرألره و  دافن الىاؼحُ, كًألد يصعر  تبألعن  "مدب " فؽدل و كمدل و "قدِ" أدن اٝخدرين,       

ٙ لًمُ ؿًألتمب. وبأللبأللٌ, فمب ٙ يسبحقىد العًض "أل ً  عن البعأليض.  نأل تردىد   و د اٝخرين

ولأليددُ الصددبألل بغددرس اٙ"بمددألْ لددديمب لدددينمب اؿنًددمل ولددىطنمب وفددبمعمب أندد  أرقلددُ عمريددُ       
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أبررَ, وتىفر أ٘سسألم فبمعًُ تصبع لديمب   ه اؿألاُ أفل أراك  اٛقًدألْ واٛ"ديدُ الديت    

 و يأل َ ُألس  اجملبمع ارلٌ واؾراد. تقدم  "صٮُ أبنىعُ

           اتبعين, أععىل العًنٌا  د ه اسدذاتًجًُ  خدرّ أممدُ يسدبخدأمأل إبٮرفدىد, اتدبعين  وظدل

الٮريع العحً  لبحقًع "  داف ", لًس  نأل   اعٶ,  يمأل الصألل, ٛد تكرر بألسبقٚلًُ فدنحن  

واعلدن يبحدر  وفقدألٲ ٕدأل يريددود. ٗ       "كرر "ًألبُ عن . وبأللبأللٌ طمس البكدر  واٙسدبقٚلًُ لديدن   

ٚٲ ٗ تكردره يقددر عىالدب  فعأللدن علدِ "كسدن          ه اؿأللُ, تبحقع الىلأليُ بذبًبن لًرىد أسبق

وعلِ اٝخرين. إد البًُٔ اٛسريُ وإدرسًُ واجملبمعًُ الديت تصدجع البسدألٗل وٙ ترببدن, وتددعب      

لًُ وشخعددًُ ٔىل اؿًددألَ بفقددُ وأسدد اؿددىار اؿقًقددٌ,  ددٌ الدديت ىددرن أنمددأل اًددل يسددر ٗ  رو  

 وتكرر أسبقلٌ.

 ٚٲا يبٮلع ال ٙٲ يصدألر شدب بأللبندألد. ويسدبغل       نصِٕمد ل  السبًل لبعب  بٮ عأل َ ٛد يرى"ىا  بٮدأل

ٚٲ عن طريقمب  إبٮرفىد   ه اؿألاُ عندأأل يصعرود الصألل بأ"ن  ى  يؽألٲ ّرن  د يرىد بٮ

يددُ أددن اسدبغٚل الدد , فإ"نددأل عألادُ إٍ "ؼريددر" أكمددىم   وفقدألٲ ٕكمددىأمب إنحددرين للبٮىلدُ. وللىلأل  

البٮىلُ عند الصبألل وإلنألعمب  د قىر أل اٛسألس  دى عمدل اـدر و"بد  الصدر, و "مدأل ٙ تبحقدع        

بأللقبل وإؿألم الؽرر. إد أن الؽرورٍ  د "علب  طكأللنأل وشبألبنأل  د "عرَ الدين ٙ تردىد بألشددم   

والعمدل والبندألْ وارألفٛدُ علدِ الدىطن لىيدألٲ وأبمألسدرألٲ        والقبل واٟر دألل, وإِدأل تردىد بدأللعلب     

ٙٲ ققًقًٌ أن خٚل تىفر أصألريع إ"بألاًدُ تبدً  شدب     وطأنألٲ, وإتألقُ الكرػ شب ٛد يرى"ىا  بٮأل

 إٚمألر طأللألتمب الرألأنُ وؼبكٌ بإلأل اتمب.

 

 األضباب ٚايعٛاٌَ املؤثس٠: زؤ١ٜ حت١ًًٝٝ: 

يعحب  آمألٲ اٛفرألر اؾديدَ إنقلبُ علدِ  فردألرٶ لدّدُ    عقبت  . فألطمُ الصريمل بأد البٮرين 

بأللًددُ, فب٢بددأللغ ٗ تقددديس اؾديددد, كددر  فعددل ا"بقددألأٌ أددن القددديب الدد ٍ كددألد أقدسددألٲ وفددأللفىرَ            

ٚٲ, لألأت بألٛسألس لن ع القداسُ عن إ٘سسألم الدينًُ اليت كأل"ت   دب ركدألٓ  ورأدى      البلصك٩ًُ, أف

مأل إٮألين إٍ إسبألغ لداسُ  كفر تٮرفألٲ, علِ رأدى  الفدىرَ وشدعألراتمأل    النٛألم الر زأللٌ, ثب ا"بمِ ب

و فرألر ددأل, إٍ قددد إسددألرعُ ٗ إعدددام كددل أددن يددبب فددر  الصدد  ٗ وٙٓددن لبلدد  الرأددى  وتلدد            

الصعألرام واٛفردألر. فصدمدم سدًبريأل أعدألرع أعٛدب لدأل َ الفدىرَ البلصدك٩ًُ, علدِ  يددٍ  أدْٚ شدب,             

ٚٲ و د ا ىبلدمل كلًدألٲ علدِ البًدألرام السًألسدًُ اام         جملر  اٟقسألس بأد وْٙ  ب للفىرَ مل يعدد كدألأ

 النم  اٟسٚأٌ وىبلمل عن أكمىم اٛيديىلىاٌ.

 أأل  . فمد العرابٌ اؿألرثٌ فقد لكت "ٛره ٗ طر   . علدٌ اؿرمدٌ اسدبغٚل تٮلدع الصدبألل إٍ      

ٚٲ, وال  لدًس لددّ بعد  الصدبألل فقد٘       البٮىلُ, ورَأل ػلِ ال  ٗ   ب عىاأل اؾ ل لداعض أف
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وإِأل لدّ بع  الصألبألم ك ل  ٗ أنٮقبنأل وٗ العألمل. ٙبد إاد أن تدشدٌ لندىام أممدُ ٙسدبًعألل     

طأللألم الصبألل وتلبًُ تٮلعألتمب ٟٚمألر بٮىٙتمب . ورَأل يرىد البجنًد  قد الكعأللًألم إممُ ٗ  د ا  

ٔأل عن ٓدٚم البًٔدًس و"صدر اٙقبدألٙ     العد . ك ل  ر ّ  . اؿألرثٌ إد  . اؿرمٌ مل ي كر شً

ٕ لبمألثل ا"سددا ام اٛفدع ٗ وادىه ال    أبٌ الصبألل أأل يمً . فدنحن ٗ قألادُ إٍ "صدر ثقألفدُ البكدألٗل      نصد

لًُ ًْدع أ٘سسدألم اجملبمدع وفعأللًألتدن. مدن ٗ قألادُ       ٔىو عب العىر اٟهألبًدُ للمسدبقبل. و د ه أسد    

أللرًدألد والدىْٙ لدن ا ثقألفًدألٲ وسًألسدًألٲ وإعٚأًدألٲ .       ك ل  إٍ تع ي  الفقدُ ٗ اؿألؼدر و عدب اّٟدألد ب    

 لًس عن طريع الدعأليُ إمجىاُ وإِأل وفع أنبجألم أنمجًُ اكًُ واام تأثر.

اهلل اؿمددى   د أددأل "قىلددن أددن  د  اعددض والقألعدددَ ْألعبددألد أبٮرفبددألد ًًُددع     بًنمددأل يددرّ  . عبددد 

لبٮدرين, تسدًًس للمعدٮل , وؼًًدد     لىالعممأل. وأأل "دعًن أن  د البركر زُ وخعلُ أن خعدألل ا 

أبٮدرفٌ بدل    الًسىلن عن ققًقبن ٗ الكرر والسلى  اٙابمألعًٌ. إد البركرين والقألعدَ و اعض 

فرأىد خألراىد عن القأل"ىد. وشْ٘ٙ أنأل   خألظُ ٗ البعألأدل أعمدب وأدىاامبمب وٓأليدُ اجملبمعدألم      

, ولعدرم  ود اٟلددام علدِ تعريكدن, أدع      واٛفرا  أن شر ب.  أأل البٮرين فمى أدأل قدألرم عقىلندأل فًدن    

, وأعأليصددبمب ٛظددحألبن, واكبددىآمب ظحًمددن. وأددأل الدد  إٙ ٛ"ددن   لددنيقددٌ كددفر أنددأل بددن, وأعددرفبمب  

,  و اأب ن بعبأل َ, وتسل٘ علِ فر   و ْألعُ. البٮرين لدًس ارّدُ ٚدأل رَ كمدأل تكعدل      هاخبل٘ بعأل 

ى  خٮدراد يبلبسدألد أدأل اعبدأل ه الندألس       اعض والقألعدَ وكمأل يكعل البركريىد. البٮرين فرر وسل

و لكىه أن تدين,  و ؼرر, فًى ٚد ٗ اٟلعدألْ عدن أركد  الددآرَ, ويٮىلدألد  تبألعممدأل بسدًألن أدن         

العكُ إ عىأُ  و البقىّ إر وبُ,  و البنىير إبخًل  و اؿريُ إأفى"دُ. فكدٌ فبمعندأل الًدىم سدٮىَ      

   علًنأل  كفر. وأىاامبن  ٌ اٛوٍ,  ود إ كألل لصقًقن.البٮرين إسً  بأللعكُ والبقىّ  ى إبمر

واكرم  . سألأًُ العمى ٍ  د  نأل   يؽألٲ عملًُ تمًُٔ أبألشدرَ و در أبألشدرَ عدد ؼريدمل رسدأللُ       

البعلددًب وإعلددب وؼؽددر العددغألر تدددرهًألٲ عددد إ خددألل عنألظددر ادد ل أفددل الكددى  بألؾنددُ وقددىر العددٌ     

اجملبمدع فبعدب   د ه عىاأدل اد ل وإ دراْ فدنحن "عدرين  د إدألل          واـلى  واٙ"بعألر علِ الؽأللٌ ٗ 

لًس اشدين للمبٮرين اٙ"بحألرٍ و نأل  شحنُ الغؽب أدن أٛدأل ر البغريدب الديت يعدىرو"مأل شدب أفدل        

سًألسددألم الدولددُ الدديت تسددم  َصددألركُ إددر َ ٗ البنمًددُ  و اٙ"كبددأل  اٟعٚأددٌ والعٚلددُ أددع الدددول       

راٲ قريألٲ بمدب فأل دتدن ا"بعدألراٲ للددين, لد ا فدإد الددعألَ للبٮدرين         الرألفرَ ٖأل ّفل ٗ "ٛر ب أنر

قركٌ ٕصألعر اٙ"بعألر للدين والقدًب والكؽدًلُ لردن ٗ اٙػدأله اـٮدأ واجملبمدع والبًدت يغكدل,         

و ور اٛسرَ واؼ  ٗ عددم البقدألٙ  د ه إ٘شدرام ٗ بددايألتمأل ومل "ددر   د ه اٛخٮدألر أبردراٲ َدأل           

 د الكررٍ والعقدٍ عند ب.يركٌ لبل قعىل   ا إ

وعلع  . خأللد اؿألرثٌ علِ أأل طرقدن  . اؿرمدٌ فكًمدأل ىدغ العدًض شددين سدألمٶ؛ ا دب إٍ  د         

تكريددغ اؿًددألَ أددن اشدددين السددألأٌ الدد ٍ يبعددره الصددبألل  تددِ أددن عدددَ تقأللًددد تركدد  علددِ اٙ"عددًألع    
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بدأل رام أدع طخدرين. وفًمدأل     للمجمىع, وعدم تدىفر إسدألقُ ٙسدبًعألل اٟرا َ الكر يدُ وعفمدأل لبٮدىير أ      

يبعلع بأللبعبر عن الغؽب؛ ر ّ  د  ًألل طلًألم البعبر عن الغؽب السدلمًُ يسدأل ب ٗ كبدت الغؽدب     

واٙقبقددألد لدددّ الصددبألل, و ددى أددأل يدددعى"أل لبددبين أبددأل رام ٗ إدددارس لىلكددألم الغؽددب ٗ الٮددألبىر        

ٚٲ, والبٮىع لغرس شجرَ  و عمدل بلددٍ طخدر. وبأللنسدبُ لدن      د اٙ"بمدألْ  يؽدألٲ   فدإ حن /  دب؛  العبألقٌ أف

"كبقده كفراٲ "ٛرا لبكر  الراب٘ اٙابمألعٌ ال ٍ يؽب الصبألل لبعؽدمب الدبع , وبد ل  يعدعب     

علِ فمممب اسبًعألل اٙ"بمدألْ الدىطين الردبر, وعلًدن الدذ   د تصدبمل فدأللس اٛقًدألْ علدِ "صدألٙ           

مأل اأبعدألػ الصدعىر بأللدد مدن     "أ سبىعًألٲ علِ اٛلدل أدن شد     أصذ  وقىارام بصرل يىأٌ  و أرتٌ

 و ب السلبًُ.

بًنمأل تىفقت  . لًلِ الصمرا"ٌ عند ا ًُٓ الغؽب؛ قًه ترّ  "مأل اداٲ أممُ ولعلمأل الصدرارَ اٛوٍ  

اليت ؼرم كدل شدٌْ ًْدل ٗ  اخدل اٟ"سدألد وتعمًدن وتددفع بدن إٍ الغلدى والبٮدرين, الرسدىل علًدن             

ٮألل إىان ؾًدل الًدىم يغلدب علًدن اؿديدُ والغؽدب       العَٚ والسٚم كرر أل أراراٲ وٙ تغؽب  واـ

واخبًألر  عنمل العبألرام للبأثر علدًمب, ولنأخد  أدأل وعدل ٗ الصدبرُ العنربىتًدُ  كدد أفدألل, ٗ         

السألبع كأل"ت تسبك "أل بع  كبألبألم العحمل, واليت كأل"ت عبألرَ عن أقألٙم كًديدُ و جىأًدُ,   

   ٕ ىالددع إٍ  فددألع و جددىم واخبكددت إقددألٙم اٛ بًددُ     وبسددببمأل ؼىلددت النقألشددألم والربألبددألم ٗ  دد ه ا

واٛشعألر و ر أل أن الربألبألم اليت ػ ل الصدبألل والصدألبألم, ثدب ادألْم أىالدع البىاظدل لب يدد أدن         

ظدب  البدأثر علدِ العقدىل  سدمل بردفر ٖدأل كدألد ٗ السدألبع, تلد  اٛورام الديت            فأ  ه إصدألكل,  

كأل"ت تٮبع وتى ع ٗ اـكألْ للبألًب علِ قرىأألم  و للبحري  علِ اٟر دألل اخبكدت وقدل قلدمأل     

ُ  الدول بع  ٗ اـأل"قُ اٛوؼألع إبٮرفىد اسبغل قرفألٲ, 362تغريدَ ٙ تبجألو   ُ و أدن  العربًد , بٮأللد

أدن, فدذاه يؽدخب كدل سدلبًُ  و خٮدأ,       زى ينكده  الدبع   وبدد    و ر دأل , العدألم  للمألل و در, وفقر

ويبغألؼِ  و بألٛظ  يدفن اٟهألبًألم, فأظب  بع  الصبألل أمىوس َسألُ القىَ ٗ النقد وشجألعُ 

الرلمُ, قبِ لى كأل"ت تغريدَ عأل يُ لرن "دتمأل عأللًُ كأد يؽًمل شأل وتبأل لرب, لدألتلرب اهلل,  

ٓب الدديت يسددبخدم فًمددأل الددبع  عؽددٚم لسددأل"ن ويعٮددل عقلددن  ثددب تبٮددألير بمددأل الركبددألد   وبعدد  الصددبأل

وكأد كألتبمأل اكبصمل ال رَ, ويبد  أصىار البٮرين بأللنك  ٗ بأللىد الصدجألعُ إ عىأدُ, وأدن  ندأل     

يعنع اٙ"سألد الغألؼب, إعٮل عقلًألٲ وإسر ْأل ريألٲ, والعٚن لًس بإ ٚم تىيذ  و  د "بممدن بأ"دن   

رَ ؾ ل الصبألل للبٮرين, بل  د يسبغلن إ٘ثر لًد رع وعًدألٲ ولًحدرر العقدىل أدن الببعًدُ إقًبدُ و د        ب٘

 ه ل   ا اؾًل للكؽألْ اٛرقب لًبنكس اٟهألبًُ واؿب والرُٓ.

الرٓن اشدلع علِ ورلُ  . اؿرمٌ بأ"مأل تٮرلت ٗ  وشأل ٛ مًدُ  ور الىلأليدُ ثدب     وعقب  . عبد

ل كدبر علدِ اٛسدأللًب الديت يسدبخدأمأل إبٮرفدىد لبغدًر اػأل دألم الصدبألل          ؼىلت ورك م بصدر 

فقدد خرادت عدن ظدلب إىؼدىع قًده ؼددثت         –فًمأل بعد  –كمدخل لبعمًب براأ  الىلأليُ إٙ  "ن 
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عن الىسألٓل والرسألٓل اليت ترسلمأل اؾمألعألم إبٮرفُ لبجنًد الصبألل ومل يبٮرم فعلًألٲ لىسألٓل ولأليُ 

رين. هب فمب وسألٓل ورسألٓل إبٮرفٌ لردن ٗ "كدس الىلدت فدإد أدن إمدب أعرفدُ        الصبألل أن البٮ

والع الصبألل إبلقٌ ش ه الرسألٓل قبِ "بمرن أن ؼعًنن وولأليبن أن اٛفرألر إبٮرفُ. ويدرّ  "دن   

وأن خٚل الدراسألم العلمًُ الديت مت إاراٗ دأل علدِ إبٮدرفٌ ووالدع الصدبألل ٗ فبمعندأل فدإد بعد           

ٚٲ      الصددبألل يعددًض قأللددُ أددن اٟقبددألٙ النسددي تدد٘ ٍ بمددب إٍ القمددر والغؽددب ٖددأل هعلددمب ظددًداٲ سددم

للمبٮرفٌ لبجنًده ولد اكر العألمل ٗ العنمل السًألسٌ "تًدد لدىر" ٗ كبألبألتدن العديددَ أدن العىاأدل       

اخ. وأدن خدٚل  د ه    …اليت ت٘ ٍ إٍ اٟقبألٙ و ٌ عىاأل سًألسدًُ والبعدأل يُ واابمألعًدُ وثقألفًدُ     

عنألظر أبِ أأل اابمعت  5  و ٌ عبألرَ عن M’s3دراسألم مت البىظل إٍ اسذاتًجًُ  طلقت علًمأل وال

أدع بعؽدمأل الدبع  فمدن إ٘كدد  د تردىد النبًجددُ ولدىع بعد   عمدألل اٟر دألل والعندمل والبٮددرين,            

 و  ه العنألظر الفٚثا

 ".Men"واى  شبألل سألخ٘ وأنٛب -3

 " .Moneyتىافر القدرَ إأل يُ "-4

 " .Mindsetأنحرين عنًمل"  فرر-5

وا ب  . فألي  الصمرٍ ٗ أداخلبن إٍ  "ن ٙ بد أن اٟلرار بدايُ بأد البٮرين ٗ الكرر والسلى  

ا ْ أن ققألٓع اجملبمعألم البصريُ لدّألٲ وقديفألٲ. ويبد  ؼدٍ أىاامُ البٮرين أن أبٚ أيت "كًدن  و  

سألم البٮرين لد  د الٛأل رَ تعدب  أصدرلُ   البعىر اـًأللٌ بأللقدرَ علِ والقؽألْ علًن . وعد  را

كمألٲ و"ىعألٲ قٌ تبقألطع الٛروين النكسًُ والبًًُٔ للكر  القألبل للبٮرين أع  وؼألع سًألسًُ وفبمعًُ 

ٙ تسبىعب أصرٚتمأل بصرل سريع  و تسببع الٛأل رَ بألؿلىل. فأللبٮرين لًس قأللُ فر يدُ أع ولدُ   

الرددّ. وأدن إشدرألٙم أىاامدُ البٮدرين ٗ       بل أندب  فبمعدٌ تصدرلن الٛدروين وتدد ه اٛقدداث      

العقى  اٛخرَ  د الكرر والسلى  إبٮرين مل يعد فر  ْألعألم  و  فرا  تأتٌ ر ام فعلمب العنًكُ 

أنٛمألم وأعألح تسبفمر فًن الدول ؼمن  ت. بل  ظبح…وإبٮرفُ عكىيُ عألطكًُ ت٘اجمأل  قداث 

    وام العراع اـكٌ.

الر يعدألد فدإد  أللبًدُ إبٮدرفٌ ينحددرود أدن الٮبقدُ الىسدٮِ أدع وادى            وأن وامُ "ٛر  . خأللدد  

اسددبفنألْام للًلددُ.. والٮبقددُ الىسددٮِ ٗ فبمعنددأل السددعى ٍ لًسددت بعًدددَ كددفراٲ عددن طبقددألم القددألع       

ل ل  فإد أدن الؽدرورٍ قدل إصدرٚم اٙلبعدأل يُ للصدبألل وعددم         ٗ لسب كبر أنمأل؛ اٙابمألعٌ

عندأأل ينسد اٙفع  أألم الصألل  و يصعر  "دن كد ل  فإ"دن يعدب  ؼدحًُ      ف …اٙسبمأل"ُ بقؽًُ البٮأللُ

. واتكع  . اشدلع أع   ا إنألوُٓ لىطنن قبملُ إأأل للمخدرام  و اٙرُألْ بأقؽألد اؾمألعألم إصبى ُ

 الٮر  بقىلنا فعٚ الغأللبًُ طبقُ وسٮِ أع واى   للًألم أن الٮبقُ الد"ًأل والعلًأل.
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الدريس  د ظراع اشىيألم أصرل كبر عند الصبألل إعألظر, اٛأر الد ٍ  أن األ"بن يرّ  .  يأل  

ٕسددن عنددد الصددبألل إسددلب ٗ فر"سددأل بدراددُ  كددد؛ فمددب يعًصددىد ٗ بلددد يعبقدددود بركددره وككددر        

قرىأبن فرًدمل سدًبع   عندد ب الدىْٙ للقًدأل َ السًألسدًُ ؟  د ا إاا كن٦دأل سدنبنألول الصدبألل إسدلب            

 بنأل عن الصبألل السعى ٍ فق٘ فأللىؼع  لل تعقًدا ؿسن اؿٜ!عألًٕأل,  أأل إد كأل"ت أعألؾ

و كدم أداخلُ  . خأللد بن   ًض علِ  د أعرفُ اٛسبألل  ى السبًل ٕعرفُ طلًألم وسدبل الىلأليدُ   

ُٲ و"قألشدألٲ, و ندأل  أدن البىظدًألم أدأل يؽدمن الىلأليدُ إاا           , فأللقؽًُ كمأل اكر البع   شدبعت  راسد

 ُ وهلل اؿمددد لدددأت الرددفر وبقددٌ اٛكفددر للىلأليددُ بدددلًل  د  دد ا        تددىفرم اٟ ارَ واٟرا َ, والدولدد

الكرر ٙ ي ال ينبصر, والدولُ  ٌ أن ّل  إخ ود الىافر أدن قألؼدر البحقًقدألم أدع أدن اعبنقدىا       

الكرر البركرٍ  و أع اررؼٌ والداعمٌ شب, أن خٚل  د ه البحقًقدألم "بعدرين علدِ اٛسدبألل      

إٍ سدبل وطلًدألم الىلأليدُ, ولردن ينقعدنأل تعدنًكمأل أدن قًده اٛ مًدُ           اليت سىين تقى "أل اٍ الىظىل

..اخ  وٗ  ٍ إنألطع اؾغرافًدُ ينبصدر  د ا    …واٛولىيُ وإعدر وإنأل  , اٛسرَ, اـٮألل الديين 

الكردر, واٛ دب كًدمل يدبب البنكًد  الكألعددل وفدع اٙسدذاتًجًألم إعبمددَ  و الديت ٗ طدىر الدراسددُ,           

اهلل  د تقىم اسذاتًجًُ ثقألفُ اؾًل بدور كبر إاا تىفر شأل ق٢سن اٟشراين والبنكًد   وإ٘أل  د شألْ 

 واٙلب ام إأل ٍ وإعنىٍ فمٌ أصروع وطين او   مًُ لعىّ.

و شألر  . أنعىر إٮرٍ إٍ  "ن لد لكت ا"ببأل ن اعبقأل  البع   د الدعىَ اٟظٚقًُ اليت ٚمدرم  

عنمددأل  عددداٗ أل بأللؽددب٘ .. ويسددبدلىد علددِ الدد  بٛمددىر امًمددألد ٗ لددد  عددىَ أبٮرفددُ.. كمددأل يقددىل 

 وإخىاد أن طألع اهلل وْألعُ اؿمًد و ر ب .. و نأل  عدَ أٚقٛألم هب تىؼًحمأل ٗ   ا الصأدا

وتنبقد أل علِ لسدألد علمألٓمدأل ..     ٍ   ه الدعىَ تسبنرر أل الدعىَإ إنسىبُ اؿركألم   ه كل .3

 ويبد  اٙسبنرألر عندأأل تبٮرين.

 ببكألعلمأل أربىطُ  البًألرامو اؿركألم أن  ر أل أفل أفلمألو البٮرين تًألرام  و البٮرين كألمقر .4

وٗ كل ولدت ..   قٌ كل ٗ للبٮرين  وافع فمنأل ..  السًألسٌ خألظُو إخبلكُ بأبعأل ه الىالع أع

        ُ الكرددر الدد ٍ    ولدد ل  فددإد اؿرددب علددِ  د السددبب ٗ ٚمددىر  دد ه  و تلدد  اؿركددُ إبٮرفدد

يرفؽمأل, ٛد الكرر إبمب  "دب  اٛكفريدُ السدألققُ  در إبٮرفدُ وٛ"دن يسدبنرر البٮدرين  د ا          

 لبل  ره أن إنررين.

ٙ  عدين البٮرين .5 ٘ و اٟفدرا ٚٲ .. إ"دن أفدل      ولدن   سدألبقألٲ  اؿًدألَ  أندن  ؽدل  مل البكدري ؽلدى أندن أسدبقب

العىاظمل اليت تفىر ثب تنبمٌ ثدب تفدىر  خدرّ وتنبمدٌ و رد ا.. ولدد  شدألر الرسدىل ظدلِ اهلل علًدن           

وسلب إٍ ال  وكلمأل ا ب لرد ٚمر لرد  ٗ إشدألرَ إٍ اـدىارن .. ٛ"دن أربدىٙ ب  نًدُ اٟ"سدألد       

 ين  بداٲ.و"كسًبن و طمألعن وطأأللن وطٙأن .. لرن فمىع اٛأُ لن يبٮر

6.  ُ ٌ  للددنغ أددفٚ إخأللكددُ بعقًددتمأل  ت٢عددر١ين إبٮرفددُ اؾمألعد  لٜفؽددلًُ إعبقدددَ  و..  الرلددٌ الصدرع

 .اٛوؼ  و ى العرلًُ
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البٮرين  ى الىلىين ٗ طرين بعًد٨ عدن الىسد٘ الد ٍ  دى اؿدع ووكد ل  اعلندألكب  أدُ وسدٮألٲ            .7

. ولد ل  اؿردب علدِ الكدر   و     فألٛأُ اٟسٚأًُ ااا اتبعت اٟسٚم ققألٲ فمٌ  أدُ وسد٘  و عددل .   

اؾمألعُ ٙ بد  د يسبقن تعىر للحع وٙ بد  د يردىد  د ا البعدىر ظدحًحألٲ .. وٙ يقدع إىلدمل ٗ       

خأل"ددُ البٮددرين إٙ إاا كددألد اـددٚين ٗ  ظددل اعبقددأل ٍ أفددل القددىل بددأللبركر بألٕععددًُ  و اعبقددأل  

قمدٌ بدٌ العلمدألْ تٮرفدألٲ ٛ"دن      ععمُ  قدد أدن الندألس  در اٛ"بًدألْ .. وعلدِ  د ا فلدًس اـدٚين الك         

 طبًعٌ وٗ  أىر ٙ تغر أن اٛظل شًٔأل.

ًُ م الدعىَ اٟظٚقًُ بأأر أمب و ى اعبمأل  أراعًبمأل علِ الدلًل الصرعٌ ورفؽت أعألرؼبن  .8

ٚٲ  ٌ اؿد الكألظل بٌ اؿع والبألطدل .. بدل اعلدت الددلًل كمدأل فممدن        .. ومل تؽع  لىاٙ لعألمل أف

لعحألبُ والبألبعٌ وأن تبعمب ٗ طريقُ فمممب.. واعلدت  د ا قرمدألٲ وردب     السلمل ويقعد بمب ا

قبِ  لىاشدأل الديت تقدىل بمدأل أبدِ أدأل تدبٌ شدأل  "مدأل كٮٔدُ أبمفلدُ بد ل  أدنم  العلمدألْ اٛوآدل أدن                 

إسلمٌ ال ٍ يقىلىد وكل ي٘خ  أن لىلدن ويدر  إٙ ظدألقب  د ا القدد ..  ٍ ي٘خد  لىلدن بأللددلًل         

 وير  بأللدلًل.

 ك   . خأللد اؿألرثٌ ٗ تعلًقن علِ أأل طرقن  . أنعىر إٮرٍ علِ إثألرَ النقألٙ البأللًُاور

ٙٲ عندن, فمدى    _ظدلِ اهلل علًدن وسدلب   _ ا البسلًب بٮبًعُ البٮرين ٙ يبىافع أع إ"رألر و"مٌ الني و

 لًس طبًعٌ وٙ يقبل علمًألٲ  يؽألٲ  د يرىد طبًعٌ.

الدعىَ اليت كألد فًمأل "ٛرَ تركريُ, والعى َ ٗ اؿدع  وٍ أدن   ا طد اٛواد ٕرااعُ  خٮألْ ثأل"ًألٲ

 اٙسبمرار علِ تن ين ال ام.

ا وظددمل إراعًددُ بأللسددلكًُ يؽددكٌ لدسددًُ و مًددُ و ددر أنمجًددُ ٛد الدد ٍ يسددبدل برددٚم     ثأللفددألٲ

العحألبُ إِأل اسبدل بكممدن  دى وٗ ٚدرين و أدألد كبلدمل ومل يقدمل علدِ ر ٍ العدحألبُ ٗ         

 ب ؿقىا بأللرفًع اٛعلِ.  ا ال أألد ٛ"م

كمأل  ؼألين كمٚقُٛ عألأُ ؽدغ النقدألط قدىل الىلأليدُ للصدبألل أدن اٟر دألل وتبعلدع بر يدن ٗ          

إظددرار الددبع  ٗ إبأللغددُ ٗ  ور العنعددر الددديين وإعٮألٓددن اكفددر ٖددأل تسددبحع بقًددُ العنألظددر  ددى         

 َ وبقًدُ اٛركدألد,   كألٟظرار علِ ركن اؿ  ٗ اٟسٚم وتر  بقًُ اٛركألد وتقلًل   مًُ الصدمأل 

البًُٔ اٟيرىلىاًُ ؼمل عنألظر أل فبمعُ   مًُ  علدِ ٗ اؿدد أدن لدىَ وفعأللًدُ العنعدر الدديين,        

فرم لديمب أقىأألم واؼحُ للعًض الرريب و ود االصبألل يععب اسبدراامب للبؽحًُ بأللنكس إاا تى

ٙٲ عن اٛأل وال  ًأس.ظعىبألم وعرللُ, اؽألا القرارام عند الصبألل لًس أكعى

لدددينأل تصددد  ٗ  …ل٠ر ددألليقددى  و وؼدد   . خأللددد الر يعددألد  د البصددد  يقددى  للبٮددرين والبٮددرين  

كدفر أددن إسددألٓل الدديت نددأللمل فًمددأل أعٛددب فقمدألْ السددنُ وأنمددأل لؽددًُ اؿجددألل علددِ سددبًل إفددألل ٙ   

َ اؿعر.. و نأل   سبألل تألرىًُ وقبِ ايرىلىاًدُ لبكسدر تصدد "أل.. وأدع الد  ٙ "ندبقغ أدن الددعى        
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ؽلددًغ الدددين أددن بعدد  البدددع الدديت تفقددل كأل ددل إبدددين.. ك يددألرَ      كددألد أ ب أخثر ددألفددالى ألبًددُ 

.. الكدرم اٙسدٚأًُ  اٛؼرقُ وبنألْ القبألل علًمأل واٙعبقأل  بألٛولًألْ و "مب واسٮُ هلل كمأل تكعل بعد   

 أع ال  تىسعت الدعىَ َسألُ البدعُ بعىرَ اعلت أعٛب أأل يسبجد بدع.

بقىلنا إاا كألد البصد  الد ٍ يقعدده  دى البىسدع      سبعإٮرٍ بأللبعقًب علِ أأل  وا بب  . أنعىر

ٗ بعدد  القىاعددد الكقمًددُ كمفددل لألعدددَ سددد الدد رآع فمدد ا ظددحً  يدركددن فقمددألْ الدددعىَ  "كسددمب   

ويبنأللصىد فًن . و ى  أر  ٌ ي ول أع تىسع اؿىار وا"رصألين اىا"ب إىؼىع للكقًن . بل إد البًُٔ 

ينصأ فًمأل الكقًن تغرم وتىسعت وا"كبحت فأل"عرس ال  علِ كفر أن الكقمألْ الصدبألل  "كسمأل اليت 

.. لرن إصرلُ عندأأل يعبد النقألل تصد اٲ علمألٲ بأد عمل إسلمٌ لألطبُ سنبمب وشًعبمب علدِ  د ا   

 بدى   اٛأر إٍ  د  خل اٙسبعمألر ثب أن للده كأتألتىر  وبىرلًبُ .. و نأل  أقألطع فًديى أىاى َ ي يل

رلًبُ اؿجألل بًده .. ٙ ّرن  د يعمل   ا بألٕبصد  أن يصب رآحُ الكقن .. وإِدأل  دى لدىل لدألل بدن      

قًدأل َ  اللألل بدأللر ٍ اٝخدر وعلدِ إسدلمُ  د تبدىلِ لنكسدمأل .. فقدد "كمدب  د يردىد أندع            ن٣ كفر أن أ١

 إٍ اعببألرام  خرّ أنمأل ال قألم.  تصد اٲ لرن   ا ػألو  الكقمألْ اٝد

اؿمى   د اٟشدرألل الد ٍ "عجد  قبدِ اٝد عدن أىاامبدن,  دى أعندِ         بن "ألظر اهلل  ألر  . عبدو ش

البٮددرين, والبصددد . تددر  إسددألاد للمبٮددرفٌ, ا عددألْ وبددألن بًنددُ. وٙ بًنددُ  ود أعنددِ يكممددن النددألس.  

ن البٮرين ال ٍ "بحه عنن ٙ ِل  اؾر َ لبعريبن, قبِ يبجألو  تٮرين اٙػأله إٍ السلى , و نأل م

ٗ اؿقًقُ ٙ "ىاان البٮدرين, لرنندأل "ىاادن اؾرّدُ. واؾرّدُ ٙ ؼبدألن "بأل دُ ٗ أعنأل دأل. مدن ٙ          

رين فأظدمت. سدىاْ   ٮد لرٗ  بداٲ  د "قىل وٕبٮرين  أدع للعلدب شدرعٌ, طاّ الندألس بأل عألٓدن,  "د  أب     

عن  د يأخ  علِ  كألد ال  ٗ إسجد  و ٗ إدرسُ  و ٗ البًت. وأن ار د,  د كفراٲ أنألٲ عىؼألٲ

يد إبٮرين, ىصأله تدينألٲ  و لعلُ اابمألعًُ. فق٘ ٛ"ن لًس مثُ وعٌ كألين عند  ٍ أنألٲ.. مدد  يقًندألٲ   

أن خٚلن أن  ى إبٮرين. ل ل  .. البٮرين سًسبمر يعبه بنأل ر قألٲ أن ال أن. أأل  ام فًنأل أن قدثبن 

 ن ٖأل لر .ولأللت لن شًٔأل ٙ يروم ل  "كسن اٝد ٖن لر    ه السٮىر,

و وؼ   . فألي  الصمرٍ  د  نأل  أسألُ أممُ ٗ   ا النقألط إؼألفًُ يى  البنبًن إلًمأل فًمأل يبعدل  

ببأثر أل علِ اؾأل"ب الىلألٌٓ أن البٮرين, و  ه إسألُ تبعلع بإ كألل البىعًُ بأللنبألٓ  اؾنألًُٓ  و أدأل  

فبردددددل  سدددددمل أعٛدددددب  يسددددمِ بألٕسددددد٘ولًُ اؾنألًٓدددددُ للصدددددبألل إنخدددددرطٌ ٗ تنًٛمدددددألم العندددددمل. 

تديريُ ٛفعألل الصبألل إنخرٙ ٗ العنمل بدعىّ "البغرير" تألرَ و خرّ بسدبب "إندأل  "  و      طروقألتنأل

"اـٮددألل الددىعٌٛ" ومددى اا . و دد ا اٙػددأله اٙعبدد ارٍ ٙ يٚأددس  و وددر  الؽددمر اٟ"سددأل"ٌ  و        

أل  و إنٛدر شدأل  و أرتربمدأل. ولعدل     اـصًُ أن العىالب للكر  إبىرٙ ٗ ارآب العنمل سىاْ إبصدر بمد  

. وخٮدىرَ  د ا إنحدِ ٗ ادرآب      soft approachارآب العنمل  ٌ الىقًدَ اليت تعألأدل َفدل  د ا ال    

ٌ إخدددرام عًدده يددبب تعددىير الىؼددع ٗ اـٮددألل البىعددىٍ   طالعنددمل و يؽددأل يٚقددٜ الدد  أددع أبعددأل  
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نم  يددبب عدد ل   ددب لددىّ الددر ع النكسددًُ  السددألٓد بعددىرَ الؽددحًُ إسددلىل واجملبمددع إسددٔىل. وبمدد ا الدد 

 .stigmaوالصعىر بألل "ب وأأل يببع ال  أن ؽكًمل وطأَ العًب والبأثر الر عٌ الىظمُ 

ولدأت  . فألي َ اؿربٌ ؼلًمأل لٛأل رَ البٮرين أىؼىع النقألط أن خٚل عرؼدمأل ٕقألشدأل ظريددَ    

ولردن", وادألْ فًدن أدأل      ... اعصدًُ م بعندىادا " كددم  د  كدىد    4237يىلًدى   9اؾ يرَ عد  الفٚثدألْ  

"عددنا "كنددت ٗ أددرا قيت  و ٗ عمددر ال  ددىر وؼديددداٲ ٗ إرقلددُ إبىسددٮُ, قًدده يقددألرل عمددرٍ     

ٔسُ عصر عألأألٲ,  قلب بأد  زِ  دين ٗ قًألتٌ,  ى  د  ؼمد ارا  اجملأل دين ٗ  فغأل"سبألد إٍ 

لددِ فرددرٍ وػسددد  كددد  , ققًقددُ كأل"ددت  دد ه اٛأنًددُ تسددًٮر ع  ه د  سبصددمد و لقددِ ربددٌ شددمًد 

كنت  عًض ظراعألم ٗ  اخلٌ أع "كسٌ و  لٌ,  ريد السٚم واٟسٚم اؿع, … مىأٌ و قٚأٌ

وكدددل أدددن قدددىلٌ يلدددمىد وّرقدددىد بدددٚ  ددددين يسدددمى بدددأرواقمب لبعدددأل"ع السدددمألْ  ددد ه "ٛرتدددٌ ٕدددن     

 طبعددألٲ ًْددع  فددرا  عددألٓليت ٙ ينبمددىد للبٮددرين الددديين و ددب أبىسددٮىد  ينًددألٲ, لرددن بعدد     …قددىلٌ

 أًٚتدٌ بألٕدرسدُ وبددألؿٌ وظدَٚ الذاويدد  َسدجد"أل ػمعنددأل واؾمعًدألم اـريددُ واٙقبكدألٙم الدديت       

لبمع لبنًٛممأل كأل"ت تسمى بمدفنأل أن خدٚل الذكًد  علدِ أصدألعر"أل بألٛ"ألشدًد اٟسدٚأًُ, و دٌ        

طمٔنألد البألم تؽرل بقىَ علِ  وتألر للىبنأل وعقىلنأل الكألر ُ ٗ  كلُ أن اٛ ل قىل أأل وأل  قىلنأل واٙ

.مل  كددن  علددب أددأل  ددٌ إنٛمددألم الكرريددُ والقألعديددُ  و     …لبىااددد"أل بددٌ   ددل الدددين ٖددن قىلنددأل    

  كأل"ىا يرزىد لٌ  قٚأٌ الربرَ ٗ ٚل فرا دٌ البخٮًٮدٌ   …الداعصًُ  و قبِ البًألر العكىٍ

ام بأللدد"ًأل  ؿًألتٌ ويرزى"مأل بٮمى  عأللٶ ويٚأسىد شغكٌ ؿًألَ  فؽدل ور بدألم األقدُ ٟثبدألم الد      

كب كأل"ت اؿًألَ ًْلُ أعمب لصعىرٍ بأللبحلًع والبسألأٌ, خرادت أدن  د ه اؿًدألَ     …واٝخرَ أعألٲ

 ود خسددألٓر, وتىلكددت عددن  فرددألر ب أبرددراٲ ٗ السددنىام اٛوٍ أددن       -وهلل اؿمددد –النراسددًُ 

  ٚ أمدب,  شبألبٌ, لرن  ب مل يبىلكىا عن ؽٮًٮألتمب وأأل  الىا يسبن فىد عقىل شدبألبنأل ويرزدىد  ق

سبمألٙتمب اٟلنألعًُ العقلًُ والعألطكًُ أعألٲ, بدل  ا وا علدِ الد     إوأأل  الىا يٮىرود  سأللًبمب ويٮىرود 

ببسددخر البقنًددألم اؿديفددُ و  وام اٟعددٚم اؾديدددَ ٕعددألؿمب الدديت خدددأبمب كددفرا أددن "ددألقًبٌ..     

أرددألد أددع لددىَ  اٛوٍا لبىظددًل  فرددألر ب وسددرعُ الىظددىل للكٔددألم إسددبمدفُ برددل ولددت و أددألد و   

البقنًألم اؿديفُ, الفأل"ًُا اتسألع الكجىَ بٌ الصبألل واٛطكألل أع اؾمألم الذبىيُ أن وطبدألْ وأدربًٌ    

 ال ين يكذض  د يرى"ىا أعأل ر الذبًُ والبىاًن اٛسألسًُ للصبألل.

د ققًقدُ البًددألرام الكرريدُ اؾمأل يددُ إبٮرفدُ  رسددت علدِ أددر سدنىام طىيلددُ ٚدأل رَ ا"بحألريددُ       إ

عب ػأل لمأل  و قبِ البغألؼدٌ عنمدأل ٗ  بنألٓندأل وٗ فبمعندأل, لد ا يل أندأل ولكدُ قأل أدُ "بٮلدع فًمدأل           يع

ٟ"صددألْ أركدد  اسددذاتًجٌ عفددٌ ينددأللض  دد ه الٛددأل رَ برددل  طرافمددأل, ويبحدده ٗ  سددبألل "صددأتمأل   

عدٚن  وطرم أعألؾبمأل والبعدٍ شأل والىلأليُ أنمأل, ويرك  علِ الكٔألم الصبألبًُ والذبىيدُ ٗ أرقلدُ ال  

والبىعًُ, وٙ يغكل "مألًٓألٲ عن فُٔ اٛطكألل بل يع   ب غٮىام ولألًٓدُ تىعىيدُ فرريدُ تردىد قعدنألٲ      
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ولألًٓألٲ شب أن اشجمدألم الكرريدُ بردل أسدمًألتمأل العقًمدُ الديت تٛمدر لندأل َسدمِ اديدد كدل فدذَ             

 لرن اٛفعألل أبصألبمُ".

د الغمىض ال ٍ يربنمل كفراٲ ٖأل وتؽمن ؼلًل  . أسألعد ارًأل لقؽًُ البٮرين اٟشألرَ إٍ  

يبب علِ  رض والع إنٛمألم اٟر ألبًُ وظنألعُ اٟر دألل لعدل  قدد  سدبألبن اٛسألسدًُ كدىد النخدب ٙ        

طروقألتمدأل بصدأد  سدبألل الد ال الصدبألل      ٰ ت ال تدور ٗ قلقدألم بعؽدمأل أكر دألٲ وبعؽدمأل تردرر فًدن       

ض و"رّ  "مأل ُألرس سلىكًألم وارآب ٙ لدينأل مى  اعض وإنٛمألم القريبُ أنمأل ..فنحن ِقت  اع

ٚٲ عن شألل أربمل اٛ لًُ ..لد ا مدن ٙ "بىلدمل  كفدر عندد  د ا        ّرن  د يبقبلمأل "عمل عأللل فؽ

إعنددِ تددرّ ٕددأل ينجدد ل الصددألل شدد ه إنٛمددُ اام العددىرَ القألُددُ لدددينأل .. أددن  نددأل مددن "سددبغرل ..       

بنًٛب  و قٌ يبعألطكىد أعن .. نأل من "بعألطِ أن و"بعجب قٌ "علب بأل"ؽمألم فبِ  و قبِ فبألَ ش ا ال

بًنمدأل قدٌ    …رٗيبنأل شد ه الٛدأل رَ ومردب علًمدأل ثدب "قدرر بدأد الد ٍ هدرٍ خدألرن البعدىر والعقدل             

ٚٲ  د "كسر أأل هرٍ سنربصدمل  د الد   دى "بًجدُ طبًعًدُ جملمىعدُ أدن إعٮًدألم .. ولعدل           مألول فع

  ا البنًٛب هدد قىاؼدن شدعبًُ لدن ٗ بعد  إندألطع ٗ         كفر أأل يعًننأل علِ فمب   ا الىالع  ى  د

 العرام وسىريأل.

واكر  . ارًأل  "ن وأن خٚل تببعن ٕأل يرببن بع  العرالًٌ والسىريٌ علدِ الكًسدبى   و علدِ    

تىيذ و ر أل وغألظُ ال ٍ اكبىوا أن إًلًصًألم الصًعًُ ٗ العرام  و ق ل اهلل ٗ سدىريأل وادد ب   

اعض و فرا  أل  دب أدن اسدبٮألعىا  د يددرٗوا عدنمب ادرآب إبدأل َ كأل"دت سدببب بصدأ"مب.           يصعرود بأد  

ويؽدألين لد ل  إىلدمل الددولٌ إخددألبراتٌ الد ٍ هدرٍ ببنسدًع قرددب يىاكبدن ؼد  إعٚأدٌ واسددع           

وؼأللمل عسررٍ و أين  ولٌ ؼد البنًٛمألم اؾمأل يُ وتصىين ظىرتمأل عدع وببألطدل و د أدأل هدرٍ     

َددأل شدألر  ٗ لددىل الد  الددرًٓس اٛأريردٌ وو يددر خألراًبدن ورٓددًس الددى راْ     يصدىه ظددىرَ اٟسدٚم ور  

الديٮأل"ٌ واد ال  كلن تٮرين ٗ قٌ ٙ ػد  د إنٛمألم وإًلًصًألم الصًعًُ اليت ُألرس اٙارام 

عع السنُ وعع تل  إنٛمألم ٙ ػد إٙ الدعب العسررٍ واللىاسيت و ى يعدين وادى  شدعىر لألتدل     

دّ واٟللًمًدُ ؼددألرل  دْ٘ٙ "عددرَ لبلد  إًلًصدًألم .. دد ا إىلدمل يددبب تسدىيقن عددد       بدأد الددول الردد  

كددفر أددن النخددب وإددفقكٌ لعددنألعُ أىلددمل يقددىل للصددبألل بددأ"رب علددِ خٮددأ قددٌ تنؽددمىد لبلدد        

اؾمألعددألم ٗ قددٌ  د إعلىأددألم وإددىا  اٙخبألريددُ كلددمأل تقددىل شددْ٘ٙ الصددبألل بددأد إخددىا"مب أددن   ددل 

ويبدأل ود علدِ  يددٍ تلد  إًلًصدًألم وتدذ   ظدىر اٛطكدألل و دب يد عىد والنسدألْ و دن              السنُ ي عىد

تنبم  اعراؼمن ..  ه اؿملُ اليت تصن علِ   ه البنًٛمألم  ظدب  شدأل فًمدأل يبددو "بًجدُ ٟيغدألل تلد         

الدول وكألبراتمأل ٗ ظنألعُ الكىؼِ ٗ إنٮقُ,  ظب  شأل "بًجُ أعألكسُ ورَأل  ظبحت  ٌ بع  

  ال ٍ ومل  ْ٘ٙ الصبألل لبجنًد  "كسمب للدفألع عن إخىا"مب ٙ سدًمأل و دب هددود أدن رادألل      الىلى

 دد ا البنٛددًب بعدد  أددأل يصددكٌ ظدددور ب أددن النعددر والغلبددُ علددِ تلدد  إًلًصددًألم ولدددرَ البنٛددًب            
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"الٛأل ريُ" علِ أىاامُ الدول الردّ وعلِ أىاامُ اًض أنٛب أفل اؾًض العرالٌ والسدىرٍ, إا  

وأأل يقلع  كفر  ى خٮألل البغددا ٍ اٛخدر   …حٜ ِىاٲ ٗ  عدا  ال ٍ ينؽمىد ش ا البنًٛب من "ل

ٚٲ مبألن  د …ال ٍ شرعن فًن شْ٘ٙ الصبألل  د يبقىا ٗ بٚ  ب و د يقىأىا َأل يىكل إلًمب من فع

 "رددىد  كفددر والعًددُ ٗ لراْتنددأل ٕددأل هددرٍ وٙ  ال  نددأل  شدد  ٗ  د الدددول الردددّ وبعدد  الدددول    

ٚٲ ورَأل تىفر الرفر أدن الددعب ٛ"دن وقدع شدأل الردفر أدن         اٟللًمًُ ٙ تريد ش ا البنًٛب  د ينبن فع

إرألسددب ورَددأل شددرعنُ العديددد أددن إىالددمل السًألسددًُ وتعددكًُ اؿسددألبألم علددِ إسددبىّ ارلددٌ          

خألظُ ؽًكندأل الًدىم   واٟللًمٌ والدولٌ ..ولعل أأل يع   ال   د عد اٲ أن القراْام الغربًُ واٛأريرًُ 

ببىلعألم تصر إٍ  د إنٮقُ سببقِ ٗ قأللُ عدم اسبقرار خٚل السنىام الفٚثٌ إقبلُ و د كل أأل 

يب ل بصأد السًألسُ اشأل فُ إٍ إعأل َ اٙسبقرار وإقًألْ   ه الددول لدن تردىد فديدُ. فأللىلدألٓع علدِ       

.. د ا إددّ     رًٓس بعدد العدرام وسدىريأل   اٛرض تىقٌ َأل  ى  سى  ٖأل "عًصن الًىم, وإملرُ  دين 

الدد أين الدد ٍ يبىلددع اسددبمرار الكىؼددِ و دد ا إدددّ اؾغددراٗ الدد ٍ يببغددٌ الىظددىل للمملرددُ يىاددب   

 د "رىد  كفر إ راكألٲ ؿجب اـٮر و د إس٘ولًُ كبرَ علِ اؾمًع وغألظُ علِ الدولدُ    علًنأل

اسدع والردبر, و د الد  يبٮلدب الردفر أدن       أن خٚل أ٘سسألتمأل إعنًدُ ٗ أىاامدُ  د ا اـٮدر الى    

 القرار ٕأل "سمًن اقبىاْ   ا الكرر واقبىاْ  ْ٘ٙ اٛفرا  ٗ إطألر أىاامبن وأىاامبمب. ٌظأل"ع

شددددأل  أد العددددىرَ كمددددأل كأل"ددددت ؼددددأللمل اسددددبخبألرٍ  ولددددٌ يعددددنع ويىٚددددمل الكىؼددددِ ويمًدددد        إ

لٮبًعدددٌ  د ػدددد قىاؼدددن لبسدددبقر وتعصدددعض لسدددنىام طدددىال ويقددددم لددد ل  الددددعب والبأيًدددد فمدددن ا  

أددن يمددًب تدددأثراٲ بمدد ه إمأل"ددُ الددديت يعًصددمأل  ولٔدد  الددد ٍ يبعددألطمل أعمددب, وأدددن ثددب تبنددأل ب تٮلعألتدددن           

لًددددددافع عدددددنمب ٙسدددددًمأل و د  ندددددأل  أدددددن يسبنعدددددره ٗ الددددددين فدددددرّ فبمدددددداٲ  د علًدددددن النعدددددر   

و ددددْ٘ٙ يعددددنعىد الدددد   ددددر طبمددددٌ لددددر ٍ كبددددألر العلمددددألْ والدددددعألَ الدددد ين وفددددى"مب ٗ كددددل    …

أنألسددددبُ  د ٙ ىراددددىا إٍ أىالددددع العددددراع و د ينددددأو بأ"كسددددمب عددددن  اعددددض ومى ددددأل,       أىلددددمل و

وتلددد  ظدددىرَ ت٘كدددد  د  دددْ٘ٙ الصدددبألل ٙ يسدددبمعىد للددددعألَ وٙ للعلمدددألْ الددد ين ندددألشب  دددب أدددن           

وددددرض الصددددبألل علددددِ الدددد  ألل للقبددددألل ..وإ٘سددددمل  د أفددددل  دددد ه اؿقًقددددُ ٙ يريددددد الددددبع   د       

 أل تبقألطع أع رٗيُ قسىأُ لدين ٗ تىظًمل الٛأل رَ.يرا أل وٙ قبِ  د يكرر بمأل ٛ"م

 تىؼد  الصخعًألم الصبألبًُ اليت مت القب  علدًمب ٗ العدرام  و سدىريأل وبفدت أقدألطعمب؛       إد ؼلًل

 د  أللبًبمب ٙ وملىد علمألٲ شرعًألٲ ٚأل راٲ وبأللبأللٌ مل هد ب أن إبصدد ين ٗ أسدألٓل علمًدُ فقمًدُ     

ل ؼدددث  ددْ٘ٙ بددأد لددديمب ًٓددُ و د قددبمب للدددفألع عددن  عددراض   كمددأل "بددىلعمب بددل بسددٮألْ اددداٲ .. بدد 

إسددلمٌ الدديت يرا ددأل تنبمدد   ددى الدد ٍ اعلددن ينبقددل ٕنددألطع القبددألل وينؽددب لبلدد  اؾمألعددألم.. و ود            

كل ال  يبب ببغ يُ أن اـلٮألْ وأن شخعًألم لًأل يُ ٗ  رض سىريأل والعرام  ظبحىا يدرو"مب   ش 

شددبرألم البىاظددل اٙابمددألعٌ خألظددُ و د  ددْ٘ٙ يسددبخدأىد   رأددى اٲ شددب وِددألان ؼبدد ّ وتٮددألع عددد 
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كفراٲ أن  سأللًب اٙسبمألٙم العألطكًُ والعقلًدُ ويددعمى"مأل بأللىثدألٓع والعدىر العدحًحُ وإكدكدُ.       

ٚٲ  د "بعىر  د ا الىالدع إأسدألوٍ و د "بدبٌ سدبًل اجملدرأٌ الد ٍ يريددود بمد ه اؾغرافًدأل            مبألن فع

علدِ  …لبنركٕ علِ ااتمأل وتنصغل َأسألتمأل وٙ يقىم ٛ لمأل وٙ شدأل  ٍ  ور  كفراٲ أن اٛمل واٛسِ 

إسبىّ السًألسٌ مبألن  د "قىل للعألمل بأ"رب تر بىد علًنأل فأ"بب قٌ تقىلىد لنأل بأ"رب ؼألربىد 

تل  إنٛمألم فإ"رب ُنحى"مأل أصروعًُ البقألْ ولىاسبًألم البحر  .. و د يرىد لنأل أىالدمل  كفدر   

إلنددألع الددر ٍ العددألٌٕ عددد امددد  بلىأألسددٌ واسددع وثددرٍ بددأد إنٮقددُ تبخكددل و "مددب أددن           وؼددىقألٲ ٗ

 سًربىٍ بنألر ال  لريبألٲ لًركىا عن ٖألرسُ الدال والر ل ٗ قألربُ   ه إنٛمألم.

 أددأل علددِ إسددبىّ ارلددٌ فرددفراٲ أددأل يدددور تسددألٗل قددىل أأل ًددُ اؾىا"ددب  و الددداأ  الدديت ّرددن  

ومثُ سًل أن إقذقألم  …  ا البعألطمل  و اٙ"ؽمألم لبل  اجملمىعألم إبٮرفُ  اٙ بمألم بمأل ٕقألوأُ

واٝراْ الددديت طرقبمدددأل عدددىث و راسدددألم وأقدددألٙم وأدددُ٘رام كلدددمأل  شدددألرم بدددأللرفر أدددن الدددداأ   

واٛفرألر اليت  خ  بعؽمأل طريقن للبنكً  وبعؽمأل يبدو مت البحكٜ علِ تٮبًقدن ..وأدأل ّردن تنألولدن     

فأللندألس أدن     إملرُ إاا كنأل "صعر بأ"نأل أسدبمدفىد فدنحن الًدىم  كفدر شدعىراٲ بمد ا        نأل  ى  "نأل ٗ

قىلنأل يبخٮكىد والبمديدام إعلنُ و ر إعلنُ يعدلنأل شدرر أل كدل يدىم .. والعقدل واؿرمدُ تبٮلبدألد        

اؿديه بصٌْ أن العدراقُ والىؼدى  ُألأدأل كمدأل يكعدل الٮبًدب قدٌ ىدد إدري  بٮبًعدُ إدرض            

سدبعدا للمكألادأَ .. ولنرددىد  لدرل ٗ فمدب بعدد  اٛسدبألل اـكًدُ الدديت لدد تسدمب ٗ اعددل         لًردىد أ 

  الكر  بًُٔ خعبُ لبقبل أفل تل  اٛفرألر اليت لد تىر ه إمألل .

وتسألْل  . خأللد الر يعألد أن  ى الصألل ال ٍ ينخرٙ بدداعض؟  دى  أللبدألٲ أسدًس يعدين ومدل  دب        

ُ  اٛأددُ وٙشدد  ٗ الدد .. و ددى يددرّ إخكأللددألم  لؽددًُ  هفمدد  ؛ال عمددألْ العددرل ٗ قددل أصددرٚم ا ريدد

و د ه العدرام    …فلسٮٌ "سمع عنمأل أن  سبٌ عألأألٲ وٙ يىاد ٗ اٛفدع أدأل يصدر إٍ قدل اد رٍ شدأل      

و د ه سدىريأل تبكبدت  أألأندأل ولدًس بأيددينأل شدٌْ..         …ولد مت اسببألقبمأل أن لبدل اٛأريردألد ثدب إيدراد    

ظبحت  ربدع ظدىأألٙم.. و ندأل لًبًدأل      .. و أل  ٌ العىأألل السى اد  أألأنأل ولد ا"صٮرم سى ا"ٌ هو  

 ...ًْدع  د ه اٟخكأللدألم تعٮدٌ رسدأللُ واقددَ       ...و أل  ٌ أعر  در أسدبقرَ   ...ولد تصٛت بٌ لبألٓلمأل

إاد أدأل البدديل للخدرون أدن  د ا إدأ م البدألرىٌ؟ الصدبألل لدد           ...فصل النٛألم العربدٌ السًألسدٌ برأبدن   

 اعدض  دٌ إخكأللألتندأل إبردررَ ٗ      ...بًده بسبب أأل يراه أن أخسٌ يكرر  ر ا وأن ثب يأخ  اٛأر

كدىد    يؽألٲ فإد مثُ بعدد طخدر يبعلدع بدألٟعٚم     قل لؽأليأل"أل إلحُ و ٌ اؿل بنٛر كل شألل أسًس.

اٟعٚم الديين طألٓكٌ لٜسمل فمى يرك  علِ إد العكىٍ والرافؽٌ وبعًد عن طدر  لدب إصدرلُ    

 ددى الىسددٮًُ الدديت ٙ تدد ال أكمىأددألٲ    دد ا اٙعددٚم كددل أددأل يبحدددث عنددن  ... و أنأللصددبمأل بعددىرَ أقنعددُ

ؼبألبًألٲ ٗ  ا ألد النألشُٔ.. فكٌ لؽًُ الًمن كدألد ادل الذكًد   دى علدِ إدد العدكىٍ ومل يقدل إدد          

قبِ ٗ أأل يددور ٗ سدىريأل مدن مل "ركد  علدِ لؽدًُ  د  ندأل         …و نأل  فرم بٌ اٙثنٌ ...اٟيرا"ٌ
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لرراأُ بل كألد الذكً   د  نأل  فُٔ علىيُ  و "عدريُ ؼردب   لبًدُ سدنًُ..     شعب يريد اؿريُ وا

 وبٮريقُ  ر أبألشرَ سأل منأل ٗ الذوي  للٮألٓكًُ واؾمأل   ود وعٌ.

و كد م. سألمل إرٍ علدِ  د أدن   دب  سدبألل  د ه الٛدىا ر الصدحن ٗ ثقألفبندأل وتربًبندأل وتعلًمندأل           

  ٗ فبمعنأل ويىاامن ٗ والعدن العدألم واـدألػ  ود سدبب     قًه يبنألل  كلًألٲ وبصدَ أع أأل يراه الكر

ٚٲا  أقنع  و شر   و تىؼً  .. فمف

تراثندأل يلقنندأل بددأد الغدرل عدددو"أل تألرىًدألٲ قًدده   ا"دأل و ددم قؽددألرتنأل الديت كأل"ددت تدنر العددألمل          -

وبًنمدأل مدن ققًقدُ عندددأأل   ا"دأل الغدرل كندأل "ددر   ٗ البخلدمل ؼدت اؿردب العفمددأل"ٌ  و ٗ          

"مدم القبدىر و"قٮدع اٛشدجألر و"بحدألرل بأللسدًىين علدِ الددوال والعدألمل ٗ الد            فىؼِ  مجًُ

 الىلت يعنع الٮألٓرَ والقٮألر والسكًنُ البخألريُ وإدفع والبندلًُ .

وعلِ إسبىّ ارلٌ يلعنمب اـٮبألْ علِ إنألبر بًنمدأل سًألسدبنأل اـألراًدُ وؼأللكألتندأل وألبسدنأل       -

 و  ا ينعرس لًعب  بٮبًعُ اؿألل شًٮنُ" لنأل. وأأكلنأل كلن أعمب بر ب أن شًٮنبمب,

ك ل  ػد إؿأل  شديد علِ  د أأل "راه  دى الٮريدع العدحً  الىقًدد  ود اعببدألر للمخبلدمل,        -

 بًنمأل ٗ والع اؿألل فبمعنأل ارلٌ والعربٌ واٟسٚأٌ بن كبلمل إ ا ب وإعبقدام.

لت يرا"دأل ٙ "كعدل شدٌْ قًدألل إخىتدن ٗ      يلقن الكر  عند"أل بأ"نأل  عألَ الدين وٓألتن وٗ "كس الى -

 العقًدَ ٗ الصألم والعرام و ر مأل ال ين يقبلىد أن لبل أن شًٮنأل ب.

علِ إسبىّ الصخعٌ ا كفر أن الصبألل لًس لدين عمل  و أأل يصغل بن فرا ن و در أسدبقر    -

 أل هد."كسًألٲ بسبب الكراغ  و البٮأللُ  و العمل الغر أنألسب قًه يرّ  "ن يسبحع  كفر ٖ

و كدل  دد ا يعددعب ؼملدن أددن لبددل اٙ"سدألد العددأل ٍ ولدد ل  فإ"دن أددأل مل "ددبمرن أدن إهددأل  عددٚن      

ا رٍ ش ه إصدرلُ هندب الكدر  البسدً٘  د ه البنأللؽدألم فدإد الردفر أدن  فدرا  اجملبمدع ّردن             

ؼىلن ل ٓب أنكر   و ؼىلن لداعصٌ  و  ٍ فرر طخدر ٖألثدل ٗ إسدبقبل وٗ  ٍ ولدت أدن اٛولدألم       

  ود أقدأألم.

ٙٲ بدأد كدل أدأل يقدألل قدىل ؼديدد          وأن امبن تسألْل  . سعًد ال  را"ٌا  ل مبدألن إٍ البد كر  و

السددبب الددرًٓس لٚنددراٙ ٗ ؾٴددُ البٮددر٦ين لددن يرددىد سددىّ قددألوٙم لقددراَْ طٚسددب كببددت بدددم    

يبببدع  ألعىد.. علًدن فلدن تردىد أقذقدألم البحعدٌ والبؽدمٌ  يؽدألٲ سدىّ تى مدألم تألٓدن ٗ ظدحراْ            

ٙٲ أدن الكرادُ القألٓمدُ             اٛ"ىاْ واٛشًألْ.. رَأل ؼ١ل ورَأل  دىّ.. وأدع  د ا تبقدِ لًمدُ الكعدل والعمدل بدد

والقأل أُ.. أن  نأل يد  س٘ال الكن.. الكدن الد ٍ  دى كدل شدٌْ.. لدًس إعندِ اجملدر   و القألظدر للكدن..           

كددن ورو  الكددن ٗ كددل و  ل وأىسددًقِ وتصددرًل ورلددغ ومى ددأل ..بددل إقعددى  ثًمددُ الكددن ولًمددُ ال 

قبِ ٗ الريألؼدُ.. بدل وقبدِ      شٌْ.. الكن ٗ   اْ الىااب.. الكن ٗ البعألأل أع ال ام أع الرعًُ.. الكن

ٗ العبأل َ.. من ومن لٜسمل أن ابد  أعندِ الكدن أدن الىريدد إٍ الىريدد.. ثقألفًدألٲ وسدلىكًألٲ و ينًدألٲ ..          
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ل  إٍ لٮعدُ خصدبًُ ٙ تنقدل اؿدرارَ.. بدل تقبدل       فٚ تببأس إد ؼىلت  "ت كمأل سألٓر اٛشًألْ أن قى

 د تسبحًل إٍ شرارَ ؼرم البًىم واٛقٚم.. واخببب  . ال  را"ٌ بقىلنا ويل٥ ٛأُ ع٦ً٢ب الكن فًمأل إٍ 

٦٧ًب.   د ٰ 

 أأل  . سعد البٚل فأشألر إٍ   مًُ "القدوَ " ٗ اجملبمع كأأر ؼرورٍ . فمن  ى القدوَ إعألظرَ 

ٚٲ فأين  ى أن إعٚأندأل ؟ الردفر ٙ يعدرين عبددالرٓن السدمً٘ إٙ       ٗ والعنأل ؟ وإاا كألد أىاى  فع

بعد أىتن  كدر اهلل لدن ولىالددينأل. قأللًدألٲ وأدع اٟعدٚم اؾديدد تسدأللٮت  ورام البدىم لبخدرن سدىَْ أدن             

 يعبدود  "كسمب لدوَ للجًل اؾديد أن خٚل ٖألرسألم ووالع كبلمل عم٦دأل ىدألطبى"مب فًدن . قدد ب    

ل عدن  ٔىيسرم كبألبألٲ واٝخر يأأر بألل  د ويص٦ًد العمدألرام وأدن ػدألر اٛراؼدٌ. إااٲ, كلندأل راع وأسد      

 ٍ واٛأدل  د "نبقدل للمرقلدُ الفأل"ًدُ ٗ اردً٘ اؿدٌ        رعًبن ٗ فبمعن العغر واٛسرَ  كخٮدىَ  و

 . واٛظدلألْ

ولدىع الصدبألل ؼدحًُ    اهلل طل قألأدد علدِ األ"دب أمدب أدن  سدبألل        وأن  اويدُ  خدرّ, ركد   . عبدد    

للبٮرين ٗ كٚ اٙػأل ٌ و ى الٮأللألم إمدرَ وقجدب إلدل واٟقبدألٙ إرسدىم ٗ تكألظدًل قًدألتمب       

 ولد ـعمأل ٗ  سبأللا

 تغًدب  األأدداٲ  فبمعألٲ لًعنع القبلًُ واٛعراين اٙابمألعًُ بأللعأل ام الدينًُ القًب بٌ إعأل رَ .3

ُ  إسدألقُ  تؽدًًع  خٚلدن  أدن  ويبب بأل رَإ ورو  اٟبداع فًن ويقبل اٙببسألأُ عنن  للصدبألل  إبألقد

 ٚم وإصألركُ ٗ اٛ وار الىطنًُ.واٙ"ٮ للبعبر

 والبحلًدل  البحده  ٗ إصدألركُ   ود ارألؼدرَ  لألعُ  و العمل لألعُ ٗ البعلًمًُ العملًُ قعر .4

ٌ  عدرض  أصدروع,  اببرألر  يألرَ,,  راسُ عمل فريعو أن ا ْ يرىد و د  ٖدأل  و رد ا   أرٓد

 .الصخعٌ بأللرًألد اٟقسألس ويع   الصخعًُ يبين

ُ بىالع ٙ ّرن ا"رألره فألٝٙين أن الصبألل يصغلىد وٚألٓمل  ود أمدألم واؼدحُ   إقنع البٮأللُ .5

 وٙ "بألن ققًقٌ يىلد الصعىر بأللًأس والكصل.

ُ  الكدرػ  أدن   ٗ واٟخكدألم  العددل  أًد اد  أعمدأل  ىبدل  الديت  وارسىبًُ الكسأل  .6  للبعلدًب  إبسدألوي

"ددفألع الصدبألل وٓألسدمب فبردىد     بأل ّبد ن  قبٮدأل  "أللمدألٲ  قأللدداٲ  فبمعألٲ يىلد واؿًألَ والعمل

 النبألٓ  كألرثًُ.

 د لدن  ثدر ٗ فبمعدن ووطندن      كٚ أدنمب  د الصبألل بعكُ عألأُ همعمب  دين واقد  ى  د يصعرإ

  ٍ أرقلددُ  وٙ يممددض ويددرّ مثددرَ خٮىاتددن الٮًبددُ علددِ اٛرض كمددأل يصددعر الصددألل  "ددن عندددأأل يعددل إ

الددىعٌ الرألأددل  د وطنددن لأللددب أددن الرًدد  وإددىاطنٌ أبسددألبقٌ علددِ البمألأددن والدد كألْ ٕددن هددد      

 الىسًلُ اٛسرع لبعل يده اٍ الٮبع.

وتسدددألْلت  . فألطمدددُ الصدددريملا  دددل "سدددبٮًع  د "قدددىل  د للبٮدددرين لددددّ الصدددبألل  يؽدددألٲ  سدددبألل     

 تسبدعٌ الدراسُ واٙ بمألم أفلا  بًىلىاًُ
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 ُ  قد اٛبىين  و كٚ مأل ٗ سن أبررَ.اؿرأألد أن رعألي -

 اؿرأألد اٙابمألعٌ. -

 العدأُ النكسًُ الصديدَ خألظُ ٗ الٮكىلُ. -

 العٚلُ إؽٮربُ بألٛلراد. -

اؼٮرال العٚلُ بٌ الٮكل ووالده  و بٌ الٮكل ورأدى  السدلٮُ ٗ اٛسدرَ  و ٗ إدرسدُ  و      -

 ِ ظراع أع  ٍ رأى  للسلٮُ علد ٗ إسجد, ٖأل يى ٍ  د يرد العراع ويعب  الصخغ ٗ

 اٙابمألعٌ  و السًألسٌ. ّإسبى

يدخل ؼدمن اٛسدبألل اٙابمألعًدُ و دى ظدحً  ٗ      ه اكرسبع وعلع  . عبدالرٓن اشدلع بأد أأل 

 فملن وٙ يعبقد  "مأل اام بعد بًىلىاٌ. 

     ّ  و ؼدددألفت  . فألطمدددُ الصدددريمل بأ"دددن وراىعدددألٲ اٍ أدددأل اكدددر  . الر يعدددألد فدددألد انكدددألض إسدددبى

اٙابمألعٌ واٙلبعدأل ٍ للكدر  يلعدب  وراٲ  ألأدألٲ ٛد اٛسدرَ الكقدرَ ٙ تسدبٮًع  د تددعب  فرا  دأل و د          

ت و  ب َمألرام البرًمل اـألظُ ٗ ولت اٛ أألم. كمأل هب البأكًد علِ   مًُ الددين وتقدّدن   

يبقدِ  والبعريمل بن بصرلن العدحً  الىسدٮٌ إعبددل ٗ القؽدألْ علدِ طفدُ البٮدرين و ر دأل, لردن          

 وبٌ اـٮألل الديين.   آمأل  نأل  خل٘ بٌ الدين

ٗ قٌ  شألر  . وًٌ اٛأر إٍ  د  نأل  العديد أن الدراسألم والندوام وارألؼدرام وإدُ٘رام   

أندن ؛ لردن إلكدت لدًس  "مدأل مل تقددم شدًٔألٲ. .         ٕاليت "أللصت اٟر ألل والبٮرين وكًكًُ ٓأليُ النص

ىام تعًدد تندألول القؽدًُ بد ام الٮريقدُ وبد ام القدألأىس ..  ود كلدل         إلكت  "مأل بعد كدل تلد  السدن   

و ود اددددوّ  يؽدددألٲ. كمدددأل  د الذبىيدددىد والكقمدددألْ / الىعدددألٚ واٙابمدددألعًىد والنكسدددًىد وإفقكدددىد       

والربألل. . كلمب تنمٮدىا  أدألم  د ه القؽدًُ و ظدب  خٮدألبمب خٮألبدألٲ يعًدد إ"بدألن "كسدن ..  ود تغدًر            

 و ود ادوّ  يؽألٲ.

واتكقددت  . فألطمددُ الصددريمل أددع الدد  بددل و ؼددألفت  د اٛكفددر ق "ددألٲ لًسددت اٛسددٔلُ الدديت ٙ تدد ال      

أٮروقددُ فقدد٘ بددل البٮددرين الدد ٍ يدد  ا  ويٛمددر بأشددرألل و لددىاد وتنًٛمددألم عدددَ تكبدد  بألٛخؽددر       

والًألبس. بًنمأل اخبلمل  . خأللد اؿألرثٌ أع ال  الٮر ؛ قًه ا ب إٍ  د الدراسألم لد  "بجت قعألر 

وتعريبمأل اابمألعًألٲ وإعٚأًألٲ وقبِ تعلًمًألٲ وبنألْ إنٛىأألم اليت يع   "مأل مل تبرألأل بعد ٗ  الٛأل رَ

كددل  ا آمددأل, ولرددن اؾدد ْ اٛأددين علددِ اٛلددل ٗ طددىر كددبر أددن النجددأل , وٙ ّرددن القددىل بددأد  

 إٮلىل  ى  د "بد  أن اديد كل شٌْ و"بغألفل عن أأل  ل "أله قبِ الًىم, بل "بين علًن. 

 يددد  . اشدددلع  دد ا الددر ٍ؛ قًدده لددألل بأ"ددن لددى مل يقددىم  ددْ٘ٙ بددأ وار ب لر ينددأل وؼددع السددعى يُ        و

 يب ايد ٙ  "ن اٛلل علِ "قىل لرن %322كسىريأل والعرام؛ فنحن ٙ "قىل  د اٟر ألل والبٮرين  ال 

 م4228 – 4226 بألٛعىام أقألر"ن
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الددد ٍ يعبقدددد  د البددددين  دددى السدددبب  أدددأل  . أنعدددىر إٮدددرٍ فقدددد لكدددت ا"ببأل دددن ر ٍ  .  العندددأل  و

و د اؿددددل  ددددى تقلًددددل ارعددددُ البدددددين وترفًددددمل ارعددددُ قددددب اؿًددددألَ. وا ددددب  . إٮددددرٍ إٍ  د      

اؿقًقدددُ  د البددددين  دددى اؿًدددألَ اؿقًقًدددُ.. ورَدددأل قعدددل اللدددبس أدددن  د البٮدددرين إىادددى  قأللًدددألٲ        

كسددن .. فألٕصددرلُ  "تدددين" ٗ قددٌ ا"ددن تٮددرين  يددين .. والدد ٍ قددد   "ددن تٮددرين  و  لددى  ددى الدددين "         

ٗ الغلدددى ولدددًس ٗ البددددين .. وعدددٚن  ددد ا الغلدددى يبدددد  أدددن الددددين "كسدددن  ٍ ببىؼدددً  إكدددأل ًب الددديت    

الببسددت علددِ الغددَٚ وإبٮددرفٌ .. ولبددل الدد  يرددىد بعددٚن البًٔددُ الدديت  "بجددت  دد ا الغلددى و دد ه              

 البًُٔ بًُٔ سًألسًُ.. فأللغلى والبٮرين قألولُ يألٓسُ لعٚن  وؼألع أعقدَ.

بقىلن لًرن الغلى؛ ولرن  يؽألٲ إبأللغدُ ٗ تددين اجملبمدع    ال  الرٓن العنأل  علِ  عقب  . . عبدو

واٙ بمألم بألٕٛأل ر الدينًُ  كفر أن اؾى ر عألأل أمب. وأدن امدُ  خدرّ فدإد ِدىان كدداعض يعدد        

  قد ا ب إفرا ام البٮرين و  ب   وام ٖألرسُ العنمل. 

ا كدألد البددين  و الددين  دى السدبب ٕدألاا "درّ ا"بصدألر البٮدرين          وأن ثدب  شدألر  . اشددلع إٍ  "دن وإا    

 واٟر ألل ٗ اجملبمعألم العربًُ العلمأل"ًُ اليت يرىد فًمأل البدين قدو . 

و ؼألين  . إٮرٍ  د بًٔبنأل ٙ ت رع الغلى .. بل ؼألرل الغلى إبمفدل ٗ الدبركر والقبدألل .. و كدد     

و كفر أأل ورن  ْ٘ٙ الغَٚ  ى تركًد  العلمدألْ علدِ أقدىٙتمب     اٟ ا"ألم األْم أن العلمألْ والدعألَ .. 

إرك يُ. كمأل "ى ت  . فألطمُ الصريمل إٍ  د الغلى والبٮرين بعًد ُألأألٲ عدن الددين العدحً  الد ٍ     

ٙ اسبقألأُ للحًألَ البصريُ بدو"ن. والبدين فعل بصرٍ وعل فًدن اـٮدأ والعدىال وىؽدع للنقدد إاا      

ن العحًحُ أن الربدألل والسدنُ.  أدأل  . وًدٌ اٛأدر فقدألل ٗ  د ا الصدأد ا         خرن  و األو   ظىل الدي

ٙٲ للبدين .. أع   مًُ البكريدع طبعدألٲ بدٌ البددين والددين. . فأللبددين  دى البكعًدل البصدرٍ للددين            لنأتٌ  و

ل و  ا لن سدًأللألتن اٙابمألعًدُ والفقألفًدُ الديت تد٘ثر فًدن. وعقدب  . . العندأل  بدأد فبمعندأل يددفع الصدبأل            

 عسن "ًُ مى البدين  و البٛأل ر بأللبدين لًجدوا اٙقذام ثب ي  ا ود ُسرأل فغلىاٲ وتٮرفألٲ.

وركدد   . خأللددد اؿددألرثٌ علددِ  د قددألوٙم إ"صددألْ العٚلددُ بددٌ اٟسددٚم واٟر ددألل  ددٌ قددألوٙم     

 سًألسًُ تسبمدين لًس الدين بل الرًأل"ألم السًألسًُ الديت يسدرنمأل إسدلمىد.. وأدن ثدب فلنكدبض عدن       

 إسبكًد أن رب٘ اٟسٚم وأ  ب السنُ بألٟر ألل. 

بًنمأل ا ب  . اشددلع إٍ  د البًٔدُ الديت ينبصدر فًمدأل اؾمدل الدديين تردىد  كفدر عرؼدُ ٙ"بصدألر            

البٮرين فًمأل عندأأل يسبمدفمأل إبٮرفىد. إبٮرفىد عندأأل ىبألرود   دافمب ٗ البجنًد يبحفىد عدن  

 لرن يبقِ  نأل  أن يص  عن ال . …عب بعقىشب قدو ٍ العلب الصرعٌ لًسمل البٚ
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 آيٝات ايٛقا١ٜ / اضرتاتٝذٝات املٛاد١ٗ: 

الرٓن اشدلع وؼع اسذاتًجًُ فرعًُ  طلع علًمدأل   تقبؽٌ أىاامُ الكرر إبٮرين بر ٍ  . عبد

ووتددر   ددٌ اخبعددألر لرلمددألم ثددٚث وولأليددُ, تأ ًددل, رعأليددُ  ويممنددأل  نددأل العنعددر اٛول و ددى عنعددر     

 وال ٍ مت اؽألا عد  أن البدابر الىلألًُٓ لبحعٌ الصبألل أن اٛفرألر إبٮرفُ وأنمألا الىلأليُ

 عب ًْع اؾمى  الديت تقدىم ببىعًدُ اجملبمدع غٮدىرَ اٛفردألر الؽدأللُ وإنحرفدُ وتصدجًع           -3

 "صر الكرر الىسٮٌ إعبدل وأكأل ًب البسألأ  وتعحً  إكأل ًب اـألطُٔ أن خٚل البأللٌا

 ُ الندوام وإلقألْ ارألؼرام وعقد إُ٘رام.تصجًع إلألأ -

تصددجًع اؾمددألم إخبعددُ لبددألًمل الربددب وإظدددار اٛشددرطُ إبخععددُ ٗ "صددر الكرددر        -

 الىسٮٌ والر  علِ الصبمألم.

 عب الداأ  اٟعٚأًُ اليت تمدين إٍ تىؼً  خٮىرَ الكردر الؽدألل و"صدر إكدأل ًب الدينًدُ       -

 العحًحُ إعبدلُ.

 واى   ٍ تعألرض بٌ اشىيُ اٟسٚأًُ واشىيُ الىطنًُ.البأكًد علِ عدم  -

قدده القددألٓمٌ علددِ أ٘سسددألم البنصددُٔ اٙابمألعًددُ وإسددجد, إدرسددُ, اٛسددرَ, اٟعددٚم        -

بإلألأددُ الددداأ  إكًدددَ للمصددألركُ ٗ أىاامددُ الكرددر الؽددألل والبحدد ير أنددن وترسددً  لددًب      

 البسألأ  لىلأليُ الٮٚل وؼعًنمب أن البٮرين.

 لكبألوّ ٕىاامُ اٟر ألل والبٮرين والقًألم عمٚم تىعىيُ أرفكُ ٗ إدد والقرّ.إظدار ا -

 العمل علِ تٮىير اـٮألل الدعىٍ. -

تنكً  براأ  ٕىاامُ البٮرين ٗ  وسألٙ اؾأللًألم الغدر سدعى يُ اٛكفدر عرؼدن للبٮدرين ٗ       -

 السعى يُ.

الؽأللُ والر  علدِ  عدألوّ   اسبخدام اٙ"ذ"ت كىسًلُ للبىعًُ وؼعٌ الصبألل أن اٛفرألر -4

وشبمألم الكُٔ الؽأللُ أع قه ًْع  فرا  اجملبمع للمسأل مُ ٗ ال , وأن   ب اٛ"صٮُ واؾمدى  ٗ  

 فألل اٟ"ذ"ت ووسألٓل اٙتعألل اٙابمألعٌ أأل يلٌا

 الرظد الدآب للمىالع إبٮرفُ ووسألٓل البىاظل اٙابمألعٌ, خألظُ إىالع الصعبًُ أنمأل. -

واررؼٌ علِ العنمل والنألشرين لٜفرألر إبٮرفُ علِ شبرُ اٙ"ذ"ت  تعقب إصألركٌ -

 وأىالع البىاظل اٙابمألعٌ وتقدّمب للمحألكمُ.

 قجب أىالع اٙ"ذ"ت إبٮرفُ أن خٚل "ٛألم الذشً . -

تفقًددمل اؾممددىر بصددأد اٝثددألر السددلبًُ ٕىالددع اٙ"ذ"ددت وأنعددألم البىاظددل اٙابمددألعٌ الدديت        -

 رين.تسبخدم لنصر البٮ

 البىاظل أع اٛسر وتصجًعمأل علِ ترشًد اسبخدام  بنألٓمب وبنألتمب ل٠"ذ"ت. -
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تصددجًع إ"صددألْ إىالددع علددِ الصددبرُ العنربىتًددُ والقنددىام إرًٓددُ علددِ شددبرألم البىاظددل     -

 اٙابمألعٌ لدق  اٛفرألر إبٮرفُ والر  علِ  ٍ فمب خألطٕ ل٠سٚم.

ٌ العألرفٌ بأللدين اٟسٚأٌ ٟاراْ اؿىار أع تصجًع إبٮىعٌ بأولألتمب وعلممب أن إعبدل -

إبٮدددرفٌ لددددق   فردددألر ب ٗ إىالدددع إبٮرفدددُ الددديت ي ورو"مدددأل خألظدددُ  دددرين الدر شدددُ  

 وإنبديألم العألأُ وبراأ  البىاظل اٙابمألعٌ ويىاد أٔألم اٛشخألػ .

 وتبؽمنا واكر  . الر يعألد بعؽألٲ أن سبل الىلأليُ أن ولىع النضْ فريسُ للبٮرين واٟر ألل

 فمدد ا وتٮلعددألتمب  مددىأمب عددن للبعددبر أعمددب تىاظددل لنددىام وعمددل الصددبألل أددع قددىار فددب  .3

الددد ٍ ٙ  بدددألجملبمع وتنبمدددٌ وإدرسدددُ بألٛسدددرَ تبدددد  لمدددع بًٔدددُ ٗ ينصدددأ شدددبألبنأل …ؼدددرورٍ

 يسمع ظىتمب.

اؼدألفُ   فل بفٚثًُ "فرػ البعلًب وفرظُ العمل وال وان"..ويبم واعد َسبقبل عند ب  أل خلع .4

الصألل يرّ  د اٛفدع أغلدع    اٍ فرظُ اؿعىل علِ أسرن اليت بر م ٗ السنىام اٛخرَ.

 علِ اٛلل لسب كبر أنمب ولًس كلمب.  و الربألعًُ  أألأن ٗ   ه الفٚثًُ

 الٮرم إمرنُ. برل للىطن واٙ"بمألْ السًألسًُ للقًأل َ الىْٙ تعمًع .5

ٌ  الكسأل  خٚل أن اجملبمع فسأل  يرّ الصألل ٛد ظىره برل اجملبمع ٗ الكسأل  قألربُ .6  إدألل

 .وبألجملبمع بأللنٛألم للركر يدفعن ٖأل إسبصريألد واٟ ارٍ

قددل إصددرٚم البنمىيددُ واؿألاددألم اٙلبعددأل يُ, وبدد ل  لددد "ددنج  ٗ البخكًددمل أددن  لددىاْ     .7

"ددب ٙ البٮددرين.. فلنبددد  بألؾأل"ددب إددأل ٍ اٙلبعددأل ٍ فددنحن  ولددُ  نًددُ ولدددراتنأل ٗ  دد ا اؾأل   

 ؽكِ علِ اؾمًع.

وعلقددت  . فألطمددُ الصددريمل علددِ الدد  بقىشددأل  د الىلأليددُ ترددىد بدد رع اٟسددٚم العددحً  ٗ "كددىس   

الصددبألل والددنضْ عددن طريددع بددراأ  ققًقًددُ تبدددْ أددن اٛسددرَ وتنبمددٌ بددألجملبمع فألٟسددٚم, والقددرطد         

شمل ٛخٮألره, و قرب علِ أدّ البألري   عٛب قألا ٶ ٗ وان البٮر٪ين, و ظدم كأل –العًٛب, أف٩ل 

فًدن, واعدل البىس٪د٘ شدرطألٲ ٙ أدألٲ لردىد إدرْ أسدلمألٲ وكدىد اٛأدُ  أدُ أسدلمُا               ق ٭رٶ أدن الىلدىع  

ُٲ وسٮألٲ لبرى"ىا شمداْ علِ النألس ويرىد الرسىل علًرب شدمًداٲ  ورأ يدُ    ووك ل  اعلنألكب  أ٩

علدى., فردىد اٛأدُ وسدٮألٲ يكًدد ٗ      البىس٘  نأل, اليت تبً  "الصدمأل َ" علدِ الندألس, ت٢كًدد البىس٪د٘ وال     

الىلدت ااتدن كى"مددأل  علدِ أقألأددألٲ, و لددر علددِ الرٗيُ/الصدمأل َ, علددِ أدأل قىشددأل, البىسد٘, برأ يألتددن        

٘ٳ أردددأل"ٌ, و أدددأل"ٌ, وفردددرٍ, وسدددلىكٌ, واعبقدددأل ٍ,          العديددددَ ٗ اـٮدددألل القرط"دددٌ, تىس٪ددد

ألل لبل الصبألل كمىلمل وشعألٓرٍ, واابمألعٌ, والبعأل ٍ و ى أأل هب  رعن ٗ عقىل وللىل اٛطك

٬ٌ أبسددألأ ٥ أددع طبددألٓع اٛشددًألْ واـٚٓددع, أىلددمل٥ ي٢دددين٢ البٮددر٪ين,  ود  د يبٮددرين  و يغلددى ٗ        إ"سددأل"

ال   د الكرر   أىاامُ البٮرين, كمأل  د البىس٘ ٗ الكرر  ى أأل  "ب  "مؽُ اؿؽألرَ اٟسٚأًُ

ٛ    –إبٮر٭ين  أدُ و يدن اٛأدُ وعقًددَ اٛأدُ إخ,      أممأل تىس٩ل ببعمًب خٮألبدن, كألٟقأللدُ إٍ أعدلحُ ا
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يبقِ فرر٥ شحً , عألا ٥ عن النٛر خألرن ااتن, الىلأليُ اؿقًقُ ٗ "ٛرٍ  دٌ العدى َ لٜظدل الددين     

الىسٮٌ وتقدّن أن خٚل براأ  وأبأل رام كسلى  قؽألرٍ وأكمىم و"ٛدألم شدألأل وكألأدل للحًدألَ     

 اٙ"سأل"ًُ.

يين يعدد  قدد العىاأدل الديت ٙ ينبغدٌ إ كألشدأل؛        . سألأًُ العمدى ٍ  د اـٮدألل الدد     وؼحتٗ قٌ 

ولدد ا يرددىد أددن إنألسددب تعددحً  اـٮددألل الددديين واؽددألا خٮددىام قأل أددُ ققًقًددُ لىلددمل اـٮددألل   

اررض ؼد الدولُ واجملبمع؛ فأللصبألل والع ؼت سًٮرَ  د ا الكردر ولدن "دنج  بددود ؼريدره أدن        

 كٌ.سٮىَ   ا الكرر  أأل بقًُ اٟظٚقألم سبسألعد لرن لن تر

وٗ اٟطألر ااتدن  ؼدألفت  . فألطمدُ الصدريمل قلدىل عددَ تقلدل أدن قددَ البٮدرين وتبؽدمنا البنصدُٔ             

اٛسريُ الدينًُ الىسٮًُ العحًحُ, اـٮدألل الدديين إعبددل, تنمًدُ الفقألفدُ والكندىد واٙبدداع وفدب          

بصدبِ  "ىاعمدأل   رقب ؾمًع الكنىد والنصألطألم الفقألفًُ إخبلكُ, تنمًُ النصدألطألم الريألؼدًُ    فألٙم 

 وعدم قعر أل ٗ كرَ القدم, براأ  وأبأل رام تنمىيُ ؽدم الصبألل.

بددأد البدددابر واٟاددراْام الىلألًٓددُ بأللبأكًددد تنٮددىٍ علددِ   مًددُ  ور     القددىلويبكددع  . اشدددلع أددع  

أ٘سسألم البنصُٔ اٙابمألعًُ كألٛسرَ وإسجد وإدرسُ و ر دأل ؛ و دى أدأل مت اٟشدألرَ إلًدن. فمندأل        

بأس بن أن إبٮرفٌ مت ػنًد ب بسبب والع اٛسرَ إأأل ؾمل اٛبىين  و ـٚفألم  سريُ بٌ  عد  ٙ

اٛل واٙم  و لكسأل  اٛسرَ اٛخٚلٌ ٖأل   ؽب  دْ٘ٙ الصدبألل و فدع بمدب لٚرُدألْ ٗ  قؽدألد تلد         

أل   دى رٓدُ   اؾمألعألم  روبألٲ للىالع. الغريب  د اؾمألعألم إبٮرفُ اندتمب بدعىّ  د لًألأمب بألؾمد 

 للىالدين عجُ  "ن إاا مت اسبصمأل  ب يرىد شكًعأل لىالدين.

 نأل   أرين يعبقد  "ممأل سًسألعداد ٗ الىلأليُ أن البٮرين بألٟشألرَ إٍ  د وا بب  . أسكر إىسِ 

 واٟر أللا

  اٛولا شكألفًُ إعلىأألم والنبألٓ  العلمًُ اليت تبىظل إلًمأل اؾمألم البحفًُ ٕرألفحُ اٟر ألل

اٛأددن الكرددرٍ..  ربددألل اٛسددر هددب  د يبعرفددىا برددل اددْٚ ووؼددى  وبسددمىلُ علددِ   ددب      و

قألؼن اٟر ألل وعلدِ اٛسدأللًب والٮدرم الديت يدبب أدن خٚشدأل اد ل الصدبألل والكبًدألم إٍ           

   ا الكرر إبٮرين.

   ٌلٚندراٙ  الفأل"ٌا فب  طفألم وفألٙم اشىايألم أن  إراقل اٛولًُ ٗ البعلًب.. وقه الًدألفع

فًمددأل وتىاًددن تكرر ددب مى ددأل.. فكددٌ السددنىام اٛخددرَ  ظددبحت ظددنألعُ اٛفددٚم والبعددىير  

الؽىٌٓ ػ ل الرفر أن الصبألل والكبًألم ٕمألرسدبمأل كمىايدُ.. ولردن اـٮدألل إبٮدرين      

اسددبٮألع  د وددد أددن تقدددم  دد ه اشىايددُ, بددل سددل٘ علددًمب إ٘سسددُ اؿرىأًددُ واعددل أنمددأل    

 بٮًع أىاامُ   ا اـٮألل.أ٘سسألم سلبًُ ٙ تس

وأددن األ"بددن  وؼدد   . سددعد الصددمرا"ٌ  د أىؼددىع البٮددرين كددألد وٙ يدد ال شددغل الدولددُ واجملبمددع    

وإمبمٌ علِ اٛلل للعقدين اٛخرين وكألد  نأل  امدى  تركد م ٗ العدٚن  كفدر أنمدأل ٗ الىلأليدُ       
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بمٌ تذكدد  ٗ البنكًدد  وكأل"ددت "قٮددُ الؽددعمل إبكددع علًمددأل بددٌ إمدد ووؼددعت اسددذاتًجًألم أبعددد َ

وعدم إبألبعُ وإسألْلُ. إد أعٛب   ه اٙسذاتًجًألم مل تن ل علِ اٛرض للبٮبًع وٗ كفر أن   ه 

اؾمى  أأل ّرن  د يرىد  سألسألٲ ؾمى  رزًُ واابمألعًدُ أبرألألدُ للىلأليدُ أدن  د ا الىبدألْ الد ٍ        

 يسبكحل بأللر ب أن إىلمل القىٍ وإعلن للدولُ.

خأللد اؿألرثٌ  د إصألركألم إبنىعُ اليت مت اسبعراؼمأل,  عٮت اسداٲ كبراٲ للعمل  و ؼألين  .

قسددب  –اٟعٚأدٌ والبىعدىٍ واٟرشدأل  الددديين واٛ"صدٮُ اٙابمألعًدُ, إٙ  د ٗ الدد  أبأللغدُ كدبرَ        

األ تبنألل  أع والع اؿًألَ وو د العىاأل إ٘ثرَ ٗ إًىل والسخ٘ والرؼأل, كل تل  العى –اعبقأل ه 

ٙ عىآد أأل يُ شأل, بل ت يد أن قجب إٮأللب علِ الصبألل؛ فمى ببلد  العىاأدل يعدب  أٮأللدب بىطنًدُ      

 كفر وتىس٘  كفر ووعٌ  كفر وولت  كفر وتكرر  كفر و ور  كفر بددود أقألبدل, ولعدل الد      

البنمىيدُ  ي يد أن وترَ البٮرين. ويبكع  . اؿألرثٌ أع أأل لأللدن  . الر يعدألد أدن   مًدُ قدل إصدرٚم       

واؿألاألم اٙلبعأل يُ, فٚ لأل  ٕنٛىأُ تعبمد علِ اٟعٚم والبىعًُ واٟرشأل  والنصألطألم البٮىعًُ 

والريألؼًُ ٗ قٌ  د الصبألل يعأل"ىد أن البٮأللُ بسبب عدم ترألف٘ الكرػ أقألبل اٛاأل"دب, و ًدألل   

يدُ, وظدعىبُ بندألْ  سدرَ     الكرػ البجألريُ بسبب البسذ واسبحأللُ تدىطٌ إمدن وتدىطٌ الكدرػ البجألر    

 اللدىاْ   إسبقبل ٗ ٚل عدم والعًُ لبىل العألٓٚم بألل وان بن. كمأل اتكع  . اؿألرثٌ  يؽدألٲ أدع أدأل لأللدن    

  . سعد الصمرا"ٌ, أن  د اؿلىل عبألرَ عن  راسألم, والبٮبًع بعًد عن الىالع وأٚأسُ الصبألل.

 ٕ ىؼدىعُ ٙ تٚأدس والدع الصدبألل؛ رَدأل  "مدأل       بًنمأل اخبلمل  . اشدلع أع الر ٍ بأد اٙسدذاتًجًألم ا

لًست ب ل  الرمألل لرن ٙشد   د كدفر أدن عنألظدر أل تٚأدس والعمدب. وعقدب  . خأللدد اؿدألرثٌ          

علِ ال  بأد القعد  ى البٮبًع الكألشل ولًس الدراسألم؛ فأللدراسألم يصألر  فًمأل ظدكىَ النخدب وٙ   

ؼددعًكُ, ويغكددل عددن  د كددل أددأل كبددب     بددألر علًمددأل,  أددأل البٮبًددع يبعألأددل أددع الدراسددألم عسألسددًُ  

أقعددى  وومددل   مًددُ, و ددٌ َجمددىع إربددىل ُفددل بنددألْ أنٛىأددُ اؿددل, ولددًس كبددألرام قسددب   

 أٚٓمُ   ه اؾمُ  و تل .

وأدن "ألقًدُ  خدرّ "بدن  . ًٓدد إد روع إٍ  د ق أدُ اٟادراْام الىلألًٓدُ الدىار َ ٗ اٙسدذاتًجًُ            

علِ أسبىّ الدىطن, لرندن كدألد يدبمين  د تركد  بدنكس        تعألجل بصرل أبىا د اٙمراين الكررٍ

القدر علِ اٟاراْام اٟللًمًُ والدولًُ, ٛد اٟر دألل لدد تنىعدت  سدبألبن, وبعؽدمأل سًألسدٌ, وعلًدن        

 أؽألأٌ اام بعد  ولٌ.  الذ   . إ روع بم ا اـعىػ  د تبؽمن اٙسذاتًجًُ الىلألًُٓ

لًلن أن  د أن الىاؼ   د البدين إبدأللغ فًدن  دى القألسدب     الرٓن العنأل  ٗ ؼ بًنمأل ا"ٮلع  . . عبد

وعلًنأل  ٙ "عألجل أصألكل األ"بًُ كبل  إصألكل اٙلبعدأل يُ   …إصذ  بٌ إبٮرفٌ واٟر ألبًٌ 

وإِددأل علًنددأل اٙػددأله أبألشددرَ للمدددين واؿلددىل البديمًددُ ترددىد ٗ تقلًددل       …لنحددل أصددرلُ البدددين  

و يدأل َ ارعدألم اؿدب والكدن والذويد  وقدب        …ًت وإدرسُ وإسدجد  اؾرعألم الدينًُ للنضْ ٗ الب
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ٚٲ لىادد    وبر يناؿًألَ.   كفدر إبٮدرفٌ أدن الددول الكقدرَ       "ألفإ"ن لى كألد الكقر أصرلُ قكد َ فعد

كبنغٚ يض واشند. وعلًن فإد الىلأليُ ترىد ببقلًل اؾرعُ الدينًُ و يأل َ ارعُ اؿب واؿًألَ عندد  

 النضْ. 

خأللددد اؿددألرثٌ علددِ  دد ا بددأد "صددألٙ إنٛمددألم اٟر ألبًددُ  ددى السددبب ٗ اابدد ال الصددبألل   وعلددع  .

ال ين ٙ ّرن ااب ابمب ٗ ٚروين العًض الرريب واؿًألَ إبىا "ُ, إاا ظلحت   ه الٛروين ؽمل 

 لىَ اؾ ل واٙسبمأللُ.

للحددد الصددرعٌ  بعريددمل إبٮددرين بأ"ددن إبجددألو  بوٗ اام السددًألم؛ طددر   . أنعددىر إٮددرٍ رٗيبددن  

والقأل"ى"ٌ وّرن  د "قىل وقدو  إعلحُ العألأُ .. و ى "ىعألد تٮدرين فدر ٍ ىدغ الكدر  "كسدن ٗ      

ر ين وٗ سلىكن الصخعٌ  ود  د يبعدّ تٮرفن إٍ  ره .. وتٮدرين أنٛمدُ  و تنٛدًب و دى البٮدرين      

      ٕ ُ اـٮر اداٲ علمألٲ بأد البٮرين الكدر ٍ لدد يقدى  إٍ وادى  البنٛدًب, وإىالدمل ا تصدبمل علدِ     بٮرفد

 عنألظر ا

 .البًُٔ اليت ٚمر فًمأل البٮرين 

 .ٌاٛفرا  إببنىد للبٮرين سىاْ كأل"ىا  تبألعأل  و لًأل ي 

 . ُالبنًٛب وفمىع القًأل َ واٛفرا  واٛيديىلىاًأل واؿرك 

 .اٛيديىلىاًأل 

 .اشدين اٙسذاتًجٌ للبنًٛب 

ألسدُ للىلأليدُ. وأدن "ألقًدُ  خدرّ هدب       وكل   ه العنألظر هب  د ت٘خ  ٗ اٙعببألر عند وؼع سً

وأدن  ندأل ٙ ّردن لعدر الىلأليدُ علدِ       ... اٙ"ببأله إٍ  د البٮرين وأأل يلحقن أن إر ألل أبعد  العىاأدل 

النألقًددُ الذبىيددُ والنكسددًُ. كمددأل هددب اٙ"ببددأله إٍ  أددىر أعًنددُ قددٌ وؼددع بددراأ  الىلأليددُ والعددٚن          

 وتبؽمنا

العألطكددُ والدديت ؽلددى أددن العمددع وتبجددألو  إنٮددع       اؿدد ر أددن النٛددرَ العدآًددُ إنٮلقددُ أددن     .3

العلمددددٌ؛ ٛد أفددددل  دددد ه النٛددددرَ ُنددددع الكمددددب الدددددلًع للدددددوافع واٛ ددددداين؛ ولدددد ل  فددددإد     

 الكمب العمًع يبٮلب قألولُ فمب  فعألل البٮرين أن وامُ "ٛر إبٮرفٌ.

4.        ٗ ٚٲ  عندددد اٛفدددرا  الددد ين فصدددلىا   أدددن اـٮدددأ اعببدددألر البٮدددرين إفدددرا  ٕدددرض "كسدددٌ وأدددف

إشددددبألع اؿألاددددألم اٛسألسددددًُ لبحقًددددع الدددد ام. فمددددب لًسددددىا كددددألٕنبحرين كمددددأل  "مددددب ٙ      

يبددددددود  ٍ عٚأدددددُ علدددددِ اٙكبٔدددددألل  و اٛأدددددراض النكسدددددًُ واٙابمألعًدددددُ, بدددددل علدددددِ         

العردددس إبٮرفدددىد يبددددود إقسألسدددألٲ عأللًدددألٲ بأللغأليدددُ واشددددين وعندددد ب شدددعىر لدددىٍ بدددأد          

عددددُ, وعنددددد ب تركًدددد  عددددألل علددددِ شددددب  دددددفألٲ, ووسددددىد بقددددىَ اٙ"بمددددألْ والددددىْٙ للمجمى

 إممُ والىااب كمأل يرو"مأل .
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إبٮرفىد يعبقدود َصروعًُ تعرفمب, و د أأل يقىأىد بن  خٚلٌ وأصروع, و د لأل َ الر ٍ  .5

إنعكٌ يببنىد وامُ "ٛدر ب. وإبٮدرين ينسدب تعدرفن إٍ   دداين  در ااتًدُ وإِدأل ؽدغ          

 ااتًألٲ وإِأل يقىم غدأُ اؾمألعُ. اؾمألعُ اليت ينبمٌ إلًمأل, فمى ٙ وقع أرسبألٲ

أن اٛخٮألْ اٙعبقدأل   د اٛفدرا  إبٮدرفٌ يبحفدىد عدن  ىيدُ. واؿقًقدُ  "مدب يعبنقدىد اٝراْ           .6

إبٮرفُ كبعبر عن اشىيُ اليت طىرو دأل وقدد و أل أسدبقألٲ. كدل إبٮدرفٌ ٗ كدل أردألد        

 مل؟أن العألمل كأل"ىا واؼحٌ اداٲ فًمأل ىغ ٕألاا تىرطىا ٗ العن

تسددألعد"أل علددِ الذكًدد  علددِ إبددد  اٛسددألس إبعلددع ببقلًددل وؼجددًب األابًددُ      دد ه اٛأددىر اٛربعددُ

ٚٲ  فؽدل         اٛيديىلىاًُ إبٮرفُ, وال  بأد "قدم فرظألٲ ققًقًُ يدرّ أدن خٚشدأل إبٮدرين بددآل وسدب

 و كفر األابًُ ولألبلًُ للبٮبًع أن اـًألر ال ٍ اخبألره إبٮرين لنكسن.

ىاى  اؿأللٌ ٙ ّرن أعألؾبدن وٙ الىلأليدُ أندن  ود أعرفدُ سدًأللن البدألرىٌ القريدب        والبٮرين إ

والبعًد, وٙ  ود إ را   يديىلىاًبن كمأل  ٌ ٙ كمأل مب من  د "عرؼمأل, ولبل ال  البًٔدُ الديت   

قًُ "صأ فًمأل, وٙ طبًعُ عمل البنًٛمألم اليت تببنِ البٮرين, وٙ   دافمأل .. ول ل  فإد الىلأليُ اؿقً

هب  د تنعب علِ اٛبعأل  البأللًُ ا السًألسٌ .. الديين ..اٟعٚأٌ .. أأل الذبًُ والنىاقٌ النكسًُ فمدٌ  

 عن اٛبعأل  السألبقُ.  أممُ ولرنمأل تأتٌ أبأخرَ

وٗ اٟطألر ااتن ا ب  . سعد الصمرا"ٌ إٍ  د البٮرين والغلدى ادنس واقدد وكبدب فًدن الردفر؛  أدأل        

و بعد أل عن ظحً  الدين الغلى والبٮرين, وعندأأل يعل الكر  إٍ   خٮر أل  البدين فأ"ىاع وأسبىيألم

فقد اببعد كفراٲ عن  آرَ الدين العدحً  فمدى خدألراٌ وأدألرم ولدًس أبددينألٲ وإد تلدبس بأللددين           ال 

وإد اسبخدم كبألل اهلل وسنُ "بًن القىلًُ  و الكعلًُ. فنحن شدعب أبددين ولدن "قبدل أدن ينردر علًندأل        

و سددر ب   يسددم  للبٮددرين  د ىبٮددمل  بنألْ"ددأل ويددىٚكمب ؼددد  يددنمب و "كسددمب  د علًنددأل  والدد   و ي ايدد

وفددبمعمب ووطددنمب و أبددًمب العربًددُ واٟسددٚأًُ.  أددأل اـٮددألل الددديين فمددى خٮألبددألد خٮددألل وسددٮٌ    

أعبدددل يعدد   الدددين ٗ "كىسددنأل ويكددب  اٝفددألم للبنمًددُ والبقدددم السًألسددٌ واٙابمددألعٌ واٙلبعددأل ٍ وٙ  

اديد وٙ يؽًع علِ النألس واسعألٲ وهمع وٙ يكدرم ويعد   اٙ"بمدألْ للدىطن . والندىع الفدأل"ٌ       يعأل ٍ كل 

إبصدد  وإصدد  علدِ الندألس الد ٍ يندأل ع السدلٮألد ققدن ويركدر وهمدل             ى اـٮألل اررض النأللب

اجملبمددع ووقددر رأددى ه ويكددرم ْعددن ويسددًس الدددين تسًًسددألٲ أبخلكددألٲ يمددد  اٛأددن واٙسددبقرار ويصددًع   

ٌ  ا إعبدددل   واـٮددألل  ـددىين والدد عر ويسددىغ للعنددمل بددل  ددى  بددى العنددمل. كًددمل "عدد   البدددين الىسددٮ

وكًمل مألظر البٮرين والغلى واـٮألل ال ٍ يسىغ لن أممدأل كدألد  ينًدألٲ      عمىأألٲ ولًس الديين فق٘

 م  ددر  يددين, أددع اٙقبكددألٚ بددأكد لدددر أددن قريددُ الددراٍ إسدد٘ولُ؟. كددل اٛ وام إبألقددُ للمجبمددع    

الدولددُ وأعٛممددأل واؿمددد هلل   وام "ألعمددُ إٙ  د كددفر أنمددأل أعٮددل لٜسددمل الصددديد و"سددبفين  نددأل   و

اؿلىل اٛأنًُ والدفألعًُ اليت يبب اللجىْ شأل ٗ إىاامدألم أدع اـدألراٌ علدِ الدولدُ واجملبمدع  كدل        
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  دد ه اٛ وام هددب  د تسددبنم  ٗ امددى  أبرألألددُ وأنسددقُ مددى  دددين واقددد ا قألظددرَ البٮددرين   

والغلى والقؽألْ علِ  سبألبن الداخلًُ بأللدراُ اٙوٍ و  ه أسد٘ولًبنأل وؼدت سدًأل تنأل ثدب بد ل اؾمدى        

علِ إسبىيألم العربًدُ واٟسدٚأًُ والدولًدُ للقؽدألْ علدِ  سدبألل اٟر دألل اـألراًدُ ٗ بًٔدُ إللًمًدُ           

         ٗ   "كدس الًعأللبدُ.   و ولًُ  ر ظدأل لُ وٙ ظدديقُ بدل قرؼدُ علدِ الغلدى والبصدد  واٟر دألل لغأليدألم 

الداخلًُ السًأل يُ ارؽُ  د ترىد فألعلدُ ادداٲ ٗ قألظدرَ  د ه الٛدأل رَ إعقددَ         وّرن ٛ واتنأل

السًألسددددًُ والدينًددددُ واٙلبعددددأل يُ     تبدددددو أسبععددددًُ. كددددل   وام الدولددددُ واجملبمددددع     والدددديت لددددد 

مى  السألبقُ خعىظدألٲ  وٗ اؾ  النكسًُ والذبىيُ واٟعٚأًُ و ر أل هب  د تسبنم -واٙابمألعًُ

اٙسذاتًجًألم اٛخرَ اردثُ سىاْ إعبمدَ  و اليت ٗ طىر اٙعبمأل , فًمدأل أدأل يركدٌ ٕىاامدُ  د ه      

  ُ لعدرَ إددّ     الٛأل رَ؛ فكًمأل البصخًغ لٜوؼألع الرا نُ و"قألٙ القىَ والؽعمل واٛ دداين الكرعًد

ٕس٘ولُ و  وار أل واؼدحُ وأدأل ينقعدنأل إٙ    والغأليألم واٛ داين بعًدَ إدّ وٗ بعؽمأل ؼديد للجمألم ا

 و اابمألعًدُ    اٛأر لرل امُ ولرل أ٘سسُ بألٕعنِ الىاسع الصألأل ٕكمىم إ٘سسُ, رزًُ كأل"دت 

َأل ٗ ال  القٮألع اٛ لٌ واـألػ ببٮىير خٮٮمأل البنكً يدُ ؼدت أٛلدُ اٙسدذاتًجًُ العلًدأل للدولدُ       

  وإبألبعُ والرلألبُ والبقىيب اـألظدُ بردل امدُ ؼدت     وو ٌ أىاى َ  ووؼع أ٘شرام البنكً  واٙلأل

رلألبُ وأبألبعُ أن ؾنُ  و ؾألد علًأل. وأن إمب  د ترىد  د ه اؾمدى  أسدبمرَ ٛد الٛدأل رَ تألرىًدُ      

كلمأل خبت  طلت بر سمأل أدن اديدد. وأدن إمدب  يؽدأل إ را   د اسدبخدام اٛ وام القأل"ى"ًدُ واؿلدىل         

 والبقديب للقؽألْ. ألٙسبًقألين وإسألْلُ والبىلًمل وارألسبُ والبصريعشأل  ور أل الىلألٌٓ ب اٛأنًُ

و يد  . الصمرا"ٌ ر ّ  .أسكر إىسِ قىل إدد الفقألفًُ, كمأل لكدت اٙ"ببدأله إٍ  د لدن ر ٍ لدديب     

سنىام وَأل لن عٚلدُ بأللٛدأل رَ    32ٗ ال  عندأأل تراكمت الكىآ  إأللًُ للدولُ أن  أأل ي يد علِ 

ر وبأللصبألل وتممًصنأل شب وإ مأللندأل ؿقدىلمب واقبًألادألتمب وخعىظدألٲ أدع ا"كجدألر اٛوؼدألع        قل اؿىا

أددع أددأل زددٌ بددأللربًع العربددٌ. ويرتردد   دد ا الددر ٍ لددًس فقدد٘ ٗ إنددألطع الددفٚث عصددرَ بددل ٗ كددل   

ثقددألٗ قددديه واددألال للصددبألل أددن اؾنسددٌ      ارألفٛددألم وتسددمِ إدددد الصددبألبًُ فًددن كددل أددأل  ددى    

ًُ, كددل قألفٛددُ عسددب عددد  سددرأل"مأل  دد ا اٛأددر أبٮلددب قؽددألرٍ وسًألسددٌ     بأللؽددىاب٘ الصددرع

وأممأل كأل"دت ترأللًكدن فدإد فىآدده  كدد بردفر. وأدن إمدب  د يردىد الصدبألل  دب ٗ              واابمألعٌ

لدد    إٍ البنكً  إٍ اٙ ارَ فمدى أصدروعمب. أصدروعألٲ بمد ا اؿجدب       العىرَ أن اٛفرألر إٍ البعمًب

 ألسًُ الرًٓسُ ٙسذاتًجًُ الصبألل إنبٛرَ!يرىد َفألبُ البنًُ اٛس

بدأد  ندأل  تعلًمدألم أصدد َ أدن       _للبدلًل علدِ ظدحُ الٮدر  كمفدألل    _ . سألأًُ العمى ٍ   ؼألفتو

الدولُ بعدم خىض اـٮبألْ ٗ إسألاد ٗ السًألسُ وٗ العنعريُ وأع   ا "سمع عن أن  دى أسدبمر   

مب ل ا  ب أسبمرين, ولعل أأل ينقعنأل أأل تكؽدلت بدن    ين إبألبعُ إاد  يؽألٲ ٙ "سمع عن أعأللببمب وولك

ؾنُ أبألبعُ وتقعٌ لؽمألد البغًر و  ا ينٮبع علِ اـٮدألل اجملبمعدٌ العدألم. كمدأل  د أدن إمدب  د       
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ترىد الدعىَ ش ه إدد الفقألفًُ للصبألل أن اؾنسٌ فدور إر َ ٗ البٮرين ٙ ّرن إ كأللن يىأنأل 

   ا.

داهلل الؽددىوٌ  ددل إقعددى  ولأليددُ الددنضْ فقدد٘ !؟ وأددألاا عددن الربددألر  وٗ أداخلبددن تسددألْل  . عبدد

ال ين يدفعى"مب بٮريع  ر أبألشر إعلمىد الدعألَ .. و ر ب !؟ َعنِ إعدا   ْ٘ٙ لًرى"ىا او تدأثر  

إهددألبٌ علددِ الصددبألل. وا ددب إٍ  "ددن ٙ ال عنددد ر ٍ طرقددن  كفددر أددن أددرَ أكددأل ه  د تددىفر البًٔددُ        

أل إعدا  إعلب اٟعدا  العحً  عألأل أمب و سألس ٗ الىلأليدُ أدن اٟر دألل والبٮدرين.     إدرسًُ َأل فًم

 يؽألٲ فإد كفر أنأل ٙ يدر    مًُ ٙ.. مل "عى   بنألْ"أل علًمأل .. تعى وا علِ "عب ٗ إدرسُ وإن ل وٗ 

ديدن القددرَ   إسجد واـٮألل الذبىٍ والديين.. واخبعألراٲ فإد كفر أنمب يبخرن أدن اؾألأعدُ لدًس ل   

الًىتًىل ووسألٓل البىاظل اٙابمألعٌ فمٌ اٛلدرل  وهب البأكًد علِ   مًُ  ور علِ اؽألا القرار. 

للىظدددىل ل  نًدددُ الصدددألل اٝد وكددد ل  الدددداأ  العدددًكًُ للصدددبألل والبىسدددع ٗ إنألشددد٘ وإراكددد    

 اٗ   ا العد  ٚقٛبٌ أممبٌوّرن ك ل  اٟشألرَ إٍ أالعًكًُ. 

  ُٛاٛوٍا  د إبٮرين ٙ وقع أرسب ااتدٌ وينسدب الد  للجمألعدُ .. إخ فألؾمألعدُ      إٚق

وٚكبن ٕرألسبمأل أن خٚل ؼقًع أرألسب ااتًدُ واٙسبصدمأل  .. اؿدىر العدٌ .. و ر دأل أدن       

 أرألسب  "ًىيُ .

 .ًُإٚقُٛ الفأل"ًُا البأكًد علِ ثٚثًُ السًألسُ والدين واٟعٚم أع عدم اسببعأل  الذب 

عىػ اؿلىل  وؼ   . أسألعد ارًأل  "ن ٙبد أن تنألول قألور عألأُ أع بع  البكألظًل إا  أأل غ

مبددألن  د ِددألرس قدده اـٮددِ إلًمددأل كددٌ ترددىد سددلىكأل "عًصددن ٗ إمألرسددُ الىالعًددُ ٙسددًمأل و د   

البحددىٙم الرددبرَ الدديت يعًصددمأل العددألمل وبأللبددأللٌ إملرددُ تكددرض علًنددأل أىاكبددُ الدد , إا  د اؾًددل 

د أن الصبألل والكبًألم ينصأود اٝد ٗ ٚدروين كبلكدُ ٙ ّردن أعمدأل  د تدبب إ ارَ اؿًدألَ أدن        اؾدي

وأدأل يعنًدن ٙ يلد م أندن      …وتعدألطِ أعمدأل وفدع ٚروفمدأل       قىشب بألٛسأللًب اليت اأبعمأل اؾًدل السدألبع  

اٛفددرا  الدد ين ينخرطددىد ٗ  اعددض ومى ددأل فقدد٘ وإِددأل مددن  أددألم اًددل كبلددمل ٗ طمىقددن ووالعددن    

 لدراتن.و

ٙٲا قىر اؿقىم والىاابألم وتصمل اىا"ب عدَا   و

أنمأل ققىم اٛأن الىًٚكٌ إا كًمل ّرن  د "ٮأللب الصألل  د يرىد قبكًدألٲ بدولبدن و دى ٙ       

 هد وًٚكُ أرأىلُ لن وققىلن ٗ اؿعىل علِ سرن أنألسب وعًض ر ًد.

اؿقىم السًألسًُ إا كًمل "ٮأللب الصألل بأللىْٙ و ى ٙ يصعر بأ"ن ا ْ أن  ٍ لرار يعددر؟,    ل

فق٘ كل أأل يقدىم بدن  دى  د ينبٛدر  أدألم الصألشدُ لًقدرر لدن  دره كدل شدٌْ و"عدين بمد ا أدأل ّألرسدن                

ٕىاطن العألمل إبقدم أن ققىم ٗ ظنألعُ اؿًألَ اٙابمألعًُ واٙلبعأل يُ والفقألفًُ ٖأل يبعلع بص٘ود ا

وقألاألتن, كًمل "ٮأللبن بأللقًألم َس٘ولًألم عديدَ ومن مل "قدم لن ققىلن اليت وعدل علًمدأل كدل    
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فر  ٗ  ٍ  ولُ أبقدأُ ٗ اسبخدام اٛ وام السًألسًُ, فأللصألل ٙ ىبألر  عؽألْ فلدس الصدىرّ وٙ   

ٚٲ ٗ اٛفع إسدو   أألأن لًعد أن خٚلن عن عدم رؼأله عن   اْ أس٘ول    و فسأل  .هد سبً

 ثأل"ًألٲ ا قىر العٚلُ أع  ْ٘ٙ الصبألل وتعىر"أل لرًكًُ بنألٓمألا

إا كًمل "بٮلع ٕسبقبلنأل وَأل وكنأل أن كألطر ومن ِألرس أع كفر أدن شدبألبنأل كدل  سدأللًب     

الىظدأليُ ؟ مددن "قدىل شددب ٙ تسدلمىا عقددىلرب لغركددب فدإد  ددْ٘ٙ سدًىر و"رب إمأللدد . لرننددأل ٗ      

بأد يسلمى"أل عقىشب و د يقبنعىا َأل "قىل وأأل "رّ والد  لعمدرٍ شدعىر بأللكىلًدُ      الىلت "كسن "ٮأللبمب

 اليت ػعلمب يبحفىد عن أن يقدر ر يمب ووبكٌ بقدراتمب ويكعل كفراٲ أن إأرأل"ألتمب.

 ثأللفألٲ ا البًُٔ اٟعٚأًُ إسبك َ شْ٘ٙ الصبأللا

ب اٙسدبك ا  اجملبمعدٌ إا  د الد     مبألن  د "عمل علِ  د تبىلمل لنىاتنأل وظدحكنأل عدن كدل  سدأللً    

 قد  سبألل شرعنُ بع  أأل يلقِ ٗ روع  ْ٘ٙ ػأله الدولُ وػأله لًأل اتمأل وعلمألٓمدأل واجملبمدع عألأدُ,    

إا كددفراٲ أددن  سددأللًب اٙسددبك ا  تعدد   لددديمب عدددم الفقددُ بأللقًددأل ام السًألسددًُ بىظددكمأل ؼقددع كمددأل   

بىظكمأل ٙ ُبل  زألم العألمل إبجر  عدن سدلٮُ    يعبقدود للدول الغربًُ أعألؿمأل والقًأل ام الدينًُ

الدولُ "يسمى"مب علمألْ السلٮُ "  و العلمألْ والدعألَ ال ٍ خ لىا إخىا"مب ومل يببنىا لؽدأليأل إسدلمٌ "   

طبعألٲ كمأل يرا أل  ْ٘ٙ الصبألل " اٛأر ال ٍ اعلمب ًْعأل خدألرن  آدرَ البدأثر علدِ  ولٔد  الصدبألل ..       

 عٚأًُ غٮألبمأل لًبسع أع رٗيُ الدولُ وأعألؿمأل العلًأل.و د ترتقٌ وسألٓلنأل اٟ

 ا اٙظٚقألم والعدالُا رابعألٲ

مبألن  د "عمل ظدد مدى ؼقًدع اٙظدٚقألم والعدالدُ علدِ كدل إسدبىيألم وٗ أقددأبمأل اجملدألل           

السًألسٌ والقؽألْ علِ الكسأل  إدأللٌ واٟ ارٍ بىظدمل الد   قدد   وام اأبعدألػ اٙقبقدألد وأدن ثدب         

عددد  أددن اؿألاددألم الدديت ػعددل الصددألل ٙ يعددًض إقبألطألتددن السًألسددًُ واٙابمألعًددُ فًجددد أددن     إشددبألع 

 يسبفمر أل  رؼألٲ خعبُ ٙسبنبألم الررا ًُ والصر.

 ا السجىد ولى  الررا ًُ واٙ"بقألما خألأسألٲ

السجىد  ٌ  قد أىالد   ا الكبًل وأع  د كل أىلىين  و سدجٌ لدد الدذين إمثدألٲ فدبب سدجنن إٙ       

جن  ظب  يعنع الرفر أن اٛفرا  ال ين يبعألطكىد أع تل  البًألرام وغألظُ  بنألْ  ْ٘ٙ  د   ا الس

 إسجى"ٌ وبنألتمب ورَأل "سألٗ ب وبع   لألربمب.

و خدددراٲ اكدددر  . ارًدددأل  "دددن وأدددن خدددٚل تببدددع بعددد  قسدددألبألم  بندددألْ  ولٔددد  إعدددبقلٌ يبدددبٌ             

ٙٲ ظدددغألراٲ  ظدددبحىا اٝد لنألبدددل أىلىتدددُ ٙ    ندددألل تلددد  البنًٛمدددألم تبعدددب كدددفراٲ ٗ  كًدددمل  د  طكدددأل

 ظدددبحىا ٗ بًٔدددُ تغدددرس فدددًمب   ػنًدددد ب؛ فمدددب "بًجدددُ سدددجن والدددد ب  و لدددريبمب ولسدددنىام عديددددَ

اٙسدددبعدا  لٚ"بقدددألم .. وبًأل"دددألم الداخلًدددُ اٛخدددرَ رظددددم بعددد   دددْ٘ٙ اٛبندددألْ بدددل إد الددد ٍ فجدددر      

      ٛ ٚٲ  د مبدددىٍ  ولٔددد  ا بندددألْ و د "عمدددل علدددِ بدددراأ    أسدددجد القددددي   دددى أفدددألل لددد ل .. مبدددألن فعددد
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اابمألعًدددُ وتربىيدددُ ؽدددرامب أدددن عبدددألَْ الصدددعىر بألٕٛلىأًدددُ إٍ  د يببًندددىا اؿدددع وغألظدددُ قدددٌ           

ٚٲ العدالدددُ وقسدددن البعألأدددل أعمدددب وأدددع أدددن يبعدددألطكىد أعدددن أدددن السدددجنألْ .. وإٙ فدددنحن     هددددود فعددد

مدددع وينبقمدددىا  أددألم ادددًض أدددن الصدددبألل والكبًددألم لدددن يمندددأ لبعؽدددمب بدددألل قبددِ يقؽدددىا أؽدددجع اجملب   

أدددن الدولدددُ عدددد اٙفسدددأل  والدددبكجر والقبدددل. كدددل تلددد  اؾىا"دددب  دددٌ أٚأددد  عألأدددُ لدددبع  أدددأل             

مكدددٜ بدددن  أدددن اجملبمدددع ولبىاكدددب كدددل اؾمدددى       عدددألمبدددألن البعدددألطٌ أعدددن بإهألبًدددُ لبردددىد  ر   

 …ٙ"بمدددألْ للدددىطن وٕقدراتدددن ولًأل تدددناٛأنًدددُ إب ولدددُ .. لعدددل الددد  يردددىد سدددببألٲ ٗ شدددعىر  دددْ٘ٙ بأل

الددد  كلدددن وفدددىم الددد  كلدددن ٙبدددد أدددن البددد كر عقًقدددُ  د اشدايدددُ أدددن اهلل "إ"ددد  ٙ تمددددٍ   وأدددع 

أدددن  قببدددت ولردددن اهلل يمددددٍ أدددن يصدددألْ " فمممدددأل بددد ل الىالدددداد وإعلدددب ووسدددألٓل البنصدددُٔ فقدددد ٙ    

يمبدددٍ  دد ا اٙبددن  و الصددألل للحددع فًعددًض علددِ ؼددٚلن ولعددغ القددرطد شددىا د علددِ  دد ا فمدد ا            

ٚٲ  دددر   ظدددألح يقدددىل لدددن والدددده يدددأل بدددين اركدددب أعندددأل فًقدددىل سدددخوٍ إٍ ابدددل    ابدددن "دددى  كدددألد عمددد

الًدددىم أدددن  أدددر اهلل فردددألد أدددن إغدددرلٌ .. واٝخدددر الددد ٍ عدددع والديدددن ثدددب     فًقدددىل والدددده ٙ عألظدددب

فدددر    لدددألل شمدددأل  ين لرمدددأل  ٍ تبدددألٲ لرمدددأل ووالدددداه يسدددبغًفألد اهلل ويلددد  طأدددن إد وعدددد اهلل قدددع          

اٛولدددٌ, فمددددْ٘ٙ ٖدددن قدددع علددددًمب القدددىل  "مدددب كددددأل"ىا      علًممدددأل أسدددبم ٓأل أدددأل  دددد ا إٙ  سدددألطر     

لردددددن أسددددد٘ولًبنأل  د "عمدددددل ولبمدددددد و"بددددد ل و"ددددد لل و"بكدددددأل"ِ أدددددن  ادددددل  بنألٓندددددأل   …خألسدددددرين 

مل تبؽدددألفر كدددل الىسدددألٓل الذبىيدددُ     وظدددٚقمب و د يرى"دددىا  عؽدددألْ ظدددألؿٌ ٗ فبمعندددأل وأدددأل     

بنألٓندددأل ووطنندددأل فدددنحن ٖدددن   والفقألفًدددُ واٙابمألعًدددُ واٙلبعدددأل يُ والسًألسدددًُ ٗ ظدددنألعُ أسدددبقبل     

  يدفع بمْ٘ٙ اٛبنألْ والبنألم لٚ"كجألر يىأألٲ أأل وقًنمأل "ندم وٙم قٌ أنألػ.

و كددددد  . ًٓددددد إدددد روع علددددِ  د  راسددددُ اثنى رافًددددُ للمىالددددع الدددديت يٛمددددر أنمددددأل اٟر ددددألبًٌ   

سددددبرىد أكًددددددَ لىؼددددع اٟادددددراْام الىلألًٓدددددُ أددددن اٟر دددددألل بصدددددرل  لددددرل. و شدددددألر  . خأللدددددد     

إٍ  "نددأل مبددألن للبعددرين علددِ اٛثددر الدد ٍ يذكددن  راسددُ الٛددأل رَ أددن وامددُ "ٛددر العلددىم           اؿددألرثٌ 

اٙابمألعًددددُ البخععددددًُ الدددديت تدددددرس خعددددألٓغ اجملمىعددددألم إممصددددُ ببٮبًقمددددأل علددددِ فبمددددع       

السدددعى يُ ولدددًس اٙكبكدددألْ بأللنٛريدددُ وتٮبًقمدددأل علدددِ اجملبمعدددألم اٛوروبًدددُ إخبلكدددُ عندددأل سًألسدددًألٲ     

يدددذ   ثدددراٲ ٗ "ٛر"دددأل لٜفدددرا  بصدددرل خدددألػ وي يدددل عندددأل وأًرألفًلًدددُ ٙ       وثقألفًدددألٲ.. إد الددد  لدددد   

أقعددددى َ  ِألرسددددمأل  ود وعددددٌ ببىامنددددأل بأللسًألسددددألم وإعألؾددددألم لبصددددرًل واجملبمددددع كىقدددددَ    

ولدددًس والكدددر  كىقددددَ  ويعدددد بندددأل بدددأثر  كدددد علدددِ تعدددحً  السدددعألر اؾمدددألعٌ والصدددغمل بدددألٕىم   

 لمىم.عند الصبألل والبحه عن أدرام  ينًُ أ يكُ ل

 يدددن  …وا ددبب  . خأللدددد الر يعددألد بأللبأكًدددد علددِ  "دددن يلددد م كدد ل  اٙلبكدددألم وبقددىَ إٍ  بنألٓندددأل     

يددددد  بىد؟ وأدددددألاا يصدددددأل دود؟ وكًدددددمل يقؽدددددىد ولدددددت فدددددرا مب وأدددددع أدددددن.. و د "نأللصدددددمب ٗ          
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ا بمألأدددألتمب ولنألعددددألتمب الدينًدددُ و د "ىؼدددد  شددددب وبعدددىرَ أرفكددددُ خٮدددىرَ اؾمألعددددألم اٟر ألبًددددُ     

 وبٮرم اكًُ.

السدددًألم ّردددن اادددراْ  راسدددُ ؼلًدددل أؽدددمىد لعًندددُ أدددن البغريددددام لعمدددل أ٘شدددر        وٗ "كدددس

قددددىل "سددددبُ إسبدعصددددٌ. فكددددٌ ؼددددىْ أددددأل  شددددألر لددددن  . عبدالسددددٚم الىايددددل فددددإد  نددددأل  بعدددد         

اـعددددألٓغ الكرريددددُ العألأددددُ لدددددّ أسددددبقٮي  اعددددض. أفددددل اٟقسددددألس اؿددددأل  بأللعددددداْ قًددددألل       

بدددن ؽبلدددمل اـعدددألٓغ والسدددمألم عسدددب     الغدددرل والصدددًعُ. رَدددأل  ددد ا  دددى اؾدددألأع إصدددذ . ؼ     

ثقألفددددُ اجملبمددددع والبرددددىين الكددددر ٍ واٛلددددراد واؿأللددددُ العقلًددددُ. وتٮلددددع  . أسددددألعد ارًددددأل لددددى  د   

أ٘سسددددُ الدولددددُ اٛأنًددددُ اػمددددت شدددد ا النددددىع أددددن الدراسددددألم الدددد ٍ يقددددىم علددددِ  راسددددُ قأللددددُ          

م ؿسدددألبألم كدددل شدددألل ولدددع أندددن  ددد ا السدددلى   و تعدددألطمل أعدددن  و  عمدددن أدددن خدددٚل شدددبرأل             

البىاظددددل اٙابمددددألعٌ ٛسددددمب  دددد ا ٗ قألولددددُ اـلددددىػ لنبددددألٓ  أنمجًددددُ  لًقددددُ اٛأددددر الدددد ٍ           

 سًجعلنأل  أألم والع اوؼ .

كمدددأل  د أدددن إمدددب اٙلبكدددألم إٍ اٛسدددبألل الداخلًدددُ عندددد"أل والددديت تددددفع بأللصدددبألل إٍ البٮدددرين   

ٕددد٘اأرَ واٟر دددألل والبىلدددمل عدددن القدددىل  د العألأدددل اـدددألراٌ  دددى اٛسدددألس والبىلدددمل عدددن "ٛريدددُ ا      

لدددددينأل أصددددرلُ أددددع شددددبألبنأل و نددددأل  شددددحن  اخلددددٌ و نددددأل  لغددددُ   …وإلقددددألْ اللددددىم علددددِ اٝخددددرين

طألٓكًدددُ و ندددأل  أنددددأل   وفقدددن عألاددددُ إٍ "قدددد ٕعرفددددُ كًدددمل يعددددب  الصدددألل  صددددألٲ  أدددألم تددددأثر        

البحعددٌ يبددد  أددن    …العألأددل اـددألراٌ ٗ قأللددُ  "ددن أدد٘ثر  سألسددٌ كمددأل يريددد الددبع   د يقددىل         

 لُ  نأل ولًست  نأل .الداخل أن  نأل وإصر

و شددددألرم  . فى يددددُ  بددددى خأللددددد  إٍ  د سدددد٘ال شددددروُ الصددددبألل يصددددرل ٗ اٛوؼددددألع العأل يددددُ      

ٚٲ أدددن  شدددرألل القلدددع إصدددروع الددد ٍ ٙ بدددد  د يردددىد  دددألاس كدددل أدددن الدولدددُ واجملبمدددع       شدددر

أدددع  علدددِ اعببدددألر  د الصدددبألل واقدددد أدددن   دددب القدددىّ اٙابمألعًدددُ لٜوطدددألد إد  را م تقددددأ٤أل وإد           

تغددًر٤ا ٕدددأل لددد تعدددأل"ٌ أنددن أدددن البخلددمل وإعأللدددألم النمددى الكردددرٍ وإددأل ٍ, فرًدددمل تردددىد         را م

لسدددىَ السددد٘ال ٗ قأللدددُ خٮدددر بدددىا  يعمدددل ٗ العلدددن واـكدددألْ علدددِ ؼىيدددل شدددروُ الصدددبألل إٍ            

لنبلددددُ أىلىتددددُ ٟثددددألرَ العددددراعألم والكددددً بددددٌ كبلددددمل القددددىّ اٙابمألعًددددُ لبدددددأر الددددىطن ٗ          

وٗ ر يمدددأل  "دددن أدددن  دددر اجملددددٍ تبدددأل ل اٙتمألأدددألم إبٮندددُ  و   !بدددألؾىار؟ عٚلبدددن ب اتدددن وٗ عٚلبدددن

السدددألفرَ بدددٌ الدولدددُ واجملبمدددع  و بدددٌ البًدددألرام السًألسدددًُ بعؽدددمأل بعؽ٤دددأل قًددده كدددل فٔدددُ تنحدددٌ       

بأللٚٓمددددُ علددددِ اٛخددددرّ ٗ أسدددد٘ولًُ ؽٮددددمل الدددد  الؽددددىْ الدددد ٍ ازددددن الصددددبألل, خألظددددُ بعددددد    

ٚٲ    و عبمدددُ تعمندددأل ًْع٤دددأل بًدددد  ر"دددأل ولدددد كدددألد بأيددددينأل فلدددب   ا ألبدددن لًعدددب  قريقٲدددأل  و ولدددى ٤ا لدددألت

مسددن اٙسبؽددألَْ بددن وأددأل  لنددأل "سددٌْ اٙسددبنألرَ بددن أددع اسددبمرار عدددم القدددرَ علددِ إهددأل   رؼددًُ            

  .أصذكُ بٌ الدولُ وبٌ اجملبمع وبٌ الصبألل
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 اهلديل عبدايسمحٔ. ايٛزق١ ايس٥ٝط١: د 

   اؿرمٌ قسٌ. البعقًب اٛولا 

   الىايل عبدالسٚم. البعقًب الفأل"ٌا 

ٍ   قدداث   عد الىرلُ الرًٓسُ ش ا ارىر الدكبىر عبد الرٓن اشدلع, ولأللا ت٢عد٪  عصدر  اؿدأل 

 فدألل  ٗ لدًس  أمم٦دألٲ,  تألرى٦ًألٲ أنعٮكألٲ وٖألرسألم؛ سًألسألم أن علًمأل ترتب وأأل  4223سببمد و أن

  دد ه ق٧ددد٩َٰ وػلٴددت. الدولًددُ السًألسددُ أسددبىّ علددِ بددل علًددن فحسددب؛  واؿددرل اٟر ددألل أرألفحددُ

ُ  السىريُ اٛراؼٌ  ظبحت قًه سىريأل, ٗ ودث فًمأل اٙ"عٮألفألم  العدراعألم  شد ه  وأًددا"ألٲ  أنٮقد

 بددددور  تقدددىم الددديت  إلًصدددًألم أدددن ؼبمدددأل  ينددددرن وأدددأل  اٟللًمًدددُ, الددددول أدددن  ووكٚٓمدددأل القٮبًدددُ

 .و ره اهلل كح ل الدول, لبل  والدوكسًألم 

ٍ   قدداث  وأدع  لبدل  القألعددَ  لأل تمدأل  اليت اٟر ألبًُ كأل"ت العملًألم لقد  سدببمد  أدن  عصدر  اؿدأل 

 إبحدَ الىٙيألم بقًأل َ اٟر ألل, علِ _و ألأؽُ تقلًديُ  ر_ عألًُٕ وقرل  ولًُ ٓلُ ٙ"ٮٚم بدايُ

إٍ  العددألمل تقسددًب فددبب الدولًددُ سًألسددبمأل ٗ رًٓسددألٲ قددىراٲ اؿددرل  دد ه  ظددبحت قبددِ اٛأريرًددُ؛

 يردن  مل أدن " بدأدا  القدىل إٍ  اٙبدن  بدىط  بدأللرًٓس  و فعدت  للصدر,  واٝخدر  للخر,  قد مأل قىرين,

 ".ؼد"أل فمى أعنأل؛

ُ  شدمدم  ٦ًدألٲ  و عمددألٲ تعألطكدألٲ  بددايألتمأل  ٗ اٟر دألل  علددِ اؿدرل  و  اؿملد  علددِ فًدن  الذكًد   مت  ول

ُ  ٗ الد   وُف٦ل اٟر ألل, علِ للقؽألْ رًٓسٌ قىرين ُ  إىاامد  أدن  يببعمدأل  وأدأل  واٛأنًدُ,  العسدرري

 شدأل,  واللىاسديت  إأللٌ الدعب وسألٓل ًْع وإيقألين اٝأنُ, إٚاام وأنع اٟر ألبًُ, للمنٛمألم تدأر

ِ  اردر٦ض  العنًدمل  للبٮر٦ين الكرريُ إىاامُ اؿرل تل  ٗ وٰ  م٧لٯت٣ ٍ  اٟر دألل,  علد  فًمدأل  ٚمدر  الد 

 .اؿرل ش ه الرًٓسُ ارألور بىظكن  قد بعد

 يسدددبمر  مل البعدددألطمل  لردددن الددد   بددددايألتمأل؛ ٗ اؿدددرل  شددد ه والددددعب  البعدددألطمل  ددد ا  ور دددب

ٚٲ,  شدددد ه إعألرؼددددٌ وارللددددٌ اـددددداْ بعدددد  يددددرّ قًدددده الىلددددت؛ َددددرور يؽددددعمل وبددددد  طددددىي

 الىؼددددع  ا م لددددد اٟر ددددألل؛ و قددددر   دددددافمأل لبحقًددددع للحددددرل إعددددألقبُ إمألرسددددألم د  اؿددددرل

 البحددددددديألم بعدددددد  ااكددددددرين وا"بصددددددألر أل, اٟر ألبًددددددُ اٛعمددددددألل وتددددددرَ ؼددددددألعمل ٖددددددأل سددددددىْاٲ؛

. لدددن والدددداعمٌ اٟر دددألل تسدددبمدين الددديت اؿدددرل  ددد ه علدددِ وإذتبدددُ إعدددألقبُ, واٟشدددرأللًألم

 كبعددددرَ, بعددددىرَ البحددددديألم  دددد ه أددددن بعؽددددألٲ فسددددأاكر إبألقددددُ, إسددددألقُ ردو يددددُ و"ٛددددراٲ

 ايلٌ أأل وأنمأل
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 ااٟ"سألد ققىم وا"بمأل  اٛبريألْ وتصريد ب, لبل  1

ِ  اٛبريدألْ؛  وإصر ين القبلِ  عدا  ٗ ت ايداٲ اؿرل   ه شمدم  أٔدألم إٍ   عددا  ب  وظدلت  قبد

ُ  اٟ"سدألد  ققدىم  ا"بمألكألم وترألثرم الٚأٌ, إصر ين أن أٚيٌ وعدَ القبلِ, أن اٝٙين  عجد

 الغربًددُ, الدددول بعدد  خلكمددأل ولكددت الدديت السددريُ السددجىد  عدددا  وتؽددألعكت اٟر ددألل, علددِ اؿددرل

ُ  العدألمل   ول سجىد بع  ٗ البع يب قألٙم أعمأل وت ايدم  تغألفدل  و   ًدألل  ٚدل٦  ٗ والنألأًدُ,  إبقدأد

 وفقدألٲ  اٟر دألل  وا"بصدألر  اؿدرل   د ه  إؼدعألين  ٗ سدأل ب  ٖأل الدول؛ لبل  العدلًُ إ٘سسألم أن واؼ 

 .الدراسألم لبع 

 ال٠سٚم والعداْ اٟسٚأىفىبًأل ٚأل رَ   تعألٚب2

 واٟعٚأدددًٌ, اـدددداْ, بعدد   أدددن العدددأل رَ الربألبددألم  وأنمدددأل الٛدددىا ر,  دد ه  أفدددل ت ايددد  إد

 أددن الرددفر بددٌ  واددد شددعىراٲ اٟر ددألل؛ ؼددد للحددرل وإب عمددُ إبعددألرعُ الدددول أددن والسًألسددًٌ

ٌ   اؿدرل    ه بأد إسلمٌ ٌ  اٟسدٚم  ؼدد  قدرل  إٙ أدأل  د ُ  إكدأل ًب  وبمد ه . وإسدلم  ل٠سدٚم  إعأل يد

 الدددول وبعدد  اٟسددٚم عددد٦ عنددد خألظددُ اٟر ددألل, علددِ اؿددرل امددى  تددنج  د  ّرددن ٙ وإسددلمٌ

ُ  القألعددَ   ًألل ٚل ٗ اؿل أن ا ْاٲ ولًست إصرلُ, أن ا ْاٲ إعبدلُ اٟسٚأًُ  إبعدألرين  اًٖٛد

 .لن انس وٙ  ين ٙ اٟر ألل د  علًمألا

 اووكٚٗ ب اٛلٮألل ظراع  3

 أًلًصددًألم أددن شددب يببددع وأددأل ووكٚٓمدب,  أدد٘خراٲ اٛلٮددألل بددٌ والن اعددألم العددراعألم ٚمدىر  إد

ُ  إعدألح   ظدبحت  قًه البحديألم؛   ب أن يعد٪ إنٮقُ؛ ٗ عسرريُ ّ  الددول  لبلد   اـألظد  الردد

ِ  اؿدرل  إؼدعألين  ٗ سدأل ب  ٖدأل  اؾًىسًألسًُ؛ لسًألسألتمأل اٛسألسٌ ارر٦   ٌ د إ بدل  اٟر دألل؛  علد

ٌ  اٙسبقرار و  ٦م اٟر ألل, و قر أىاامُ َسألعٌ  ؼر٦م لد السًألسألم   ه بع   لدبع   السًألسد

ُ  والن عدألم  العدراعألم  و اجدت  الىطنًدُ,  وقدتمأل أن و ؼعكت إنٮقُ,  ول  و قسدب . فًمدأل  الٮألٓكًد

 أنٮعإٍ  اللجىْ اقبمأللًُ و ى _أ٘خراٲ اٛأريرًُ القًأل َ بن ظر٦قت_ اد٦اٲ خٮر  أر وش  علِ  "نأل

ٌ  أبألشرَ عسرريُ قرلإٍ  ي٘ ٍ لد أأل و ى البقسًب؛  إبؽدرر  يردىد  إنٮقدُ؛  ٗ الددول  بعد   بد

 .إنٮقُ وشعىبمأل  ول أنمأل اٛكد

 علددِ  وروسدًأل   أريرددألو إبعدألرعألد  القٮبددألد ويبكدع  بدل  يبعددألود؛ د  هدب  اـٮددر  د ا  ولبددار  

 أعدلحُ " وهعدٚد  إنٮقدُ,  ٗ وقلكألٓممدأل  وكٚٓممدأل  و  بًنممأل الن اعألم وػن٦ب العراعألم, تكأل ٍ

ٙٲ واٛعلِ, اٛوٍ  ٌ" إنٮقُ شعىل  فدإد  وإٙ اـألظدُ؛  اؾًىسًألسدًُ  وأعألؿممأل أٮألأعممأل أن بد

ٌ  الصعىل وسبرىد والكىؼِ, الدأألر أن إ يد سبصمد إنٮقُ  عدد   وسدً  ا   الدئدُ,  الؽدحًُ   د

 قًده  اٟر دألل؛  ا"بصدألر  ٗ س٢ًسدمب  ٙ ش  و  ا أعأل"بمب؛ وسببعألٚب والٚأٌ, وإصر ين, القبلِ,

 الديت  والبًٔدألم  الكألشلُ, الدول ٗ ينبعض اٟر ألل د  والبحىث؛ الدراسألم بع  خٚل وأن علم٦ًألٲ ثبت
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 والعددىأألل, والعددرام, سددىريأل, ودددث ٗ كمددأل الكىؼددِ, فًمددأل وتنبصددر اٙسددبقرار, فًمددأل يؽددعمل

 .و ر أل ولًبًأل, والًمن,
 

 اذتهُٞ: سطني. ايتعكٝب األٍٚ: د 

ٍ  اٟر دألل,  َعدٮل   بدأللبعريمل  عبددالرٓن, .   بدد   قًده  أن سأبد   بعدد  اٙ"بصدألر  ٗ بدد   الد 

 لددألأىا أددن قألربددُ بددن إقعددى د إ قًدده واؼددحألٲ؛ بدايألتددن ٗ وكددألد ,4223 سددببمد 33  قددداث

 البجددألرَ, براددٌ تكجددر خددٚل أددن  اخلددمألإٍ  وظددل الدد ٍ  أنمددأل, وإر ددألل  أريرددأل علددِ بألٙعبددداْ

ُ  ٗ و ي٦دتمأل  أريرأل أع العألمل  ول تعألطكت. البنبألاىد أبنِ واسبمداين  و ندأل    ر بى دأل,  أدن  أعأللبد

 .ال  ٗ كبر بصرل  عممأل أن

  أدألكن  ٗ إٍ قدألرببمب  سدعت   أريردأل  فدإد  العملًدألم؛  تلد   تبن٦دىا  أن  ب القألعدَ ْألعُ وٛد

 د  يسبٮع مل لسنىام  اأت اٛفغأل"ٌ, للصعب كبرَ أعأل"ألَ عنن "ب  ٖأل  فغأل"سبألد؛ و ٌ ُرك  ب

 اٟر دددألل ظدددراع ٗ اـألسدددراد  مدددأل والصدددعب الدولدددُ  فغأل"سدددبألد فأظدددبحت اٝد؛ قبدددِ أنمدددأل ىدددرن

 . و أريرأل القألعدَ بٌ وإعألح

ٌ  قددث  بردل  أرتبٮدألٲ   ظب  اٛقداث تل  بعد اٟر ألل وأكمىم ْ  إاراأد  أسدلمىد  ي٢نكٴد ه  واعبددا

ِ  علًدن.  ي٢ٮلع ٙ إر ألبٌ وظمل فإد شبًن؛ عمل يبب قًنمأل  أأل فق٘! ُ  العملًدألم  بعد   ٗ وقبد  اٟر ألبًد

٦ًألٲ, كبلىد بأ"مب "كٴ و أل أن وظمل يبب إسلمٌ,  ر لبع  ٌ  ٗ "كسدًُ؛  أصدألكل  لدديمب  و  عقل  قد

 اؼدٮرابألم  أن يعأل"ٌ و  عقلٌ, كبل  "ن السبب كألد أسلب, بن لألم إاراأ٦ًألٲ قدثألٲ د   بداٲ "سمع مل

 ! اابمألعًُ أصرٚم و  "كسًُ,

  ددر بصددرل بألٟسددٚم اٟر ددألل أكمددىم ربدد٘ علددِ الدددول أددن عددد  أددن سًألسددٌ إظددرار و نددأل 

ُ  د  عندن  "دب   تٮبًقٌ وبصرل أبألشر, ٌ  اٟر دألل  قألربد  فندب   اٟسدٚأًُ؛  الددول  تبعدد  مل واٟر دألبً

 قألربددُ فًمددأل مت الدديت الدددول ٗ أٚقٛبمددأل ّرددن وسًألسددًُ والبعددأل يُ, اابمألعًددُ,  ؼددرار عنددن

 .سىريأل واٝد والعرام,  فغأل"سبألد, أفل اٟر ألل,

 فىؼددعت  دد ه الكجددىَ القددىّ بعدد  اسددبغلت ل٠ر ددألل؛ فقددد واؼدد  تعريددمل واددى  عدددم وبسددبب

ُ  وواددوا  خعىظدألٲ,  إسلمٌ ؼد و "ٛمُ إاراْام  بأللبصدديد   أريردأل  فقألأدت  اٝد, والعد ر  الكرظد

  ٍ ولدىع  عندد  اجملمر ؼت إسلمٌ تؽع وأأل الت سنىام, لعدَ  أريرألإٍ  السكر ٗ إسلمٌ علِ

ُ  إقعدألًٓألم  وادى   أدن  بأللر ب اٛول؛ إبمب و ب إاراأٌ, عمل  اشجمدألم  أدن  %6; د  تكًدد   أريرًد

 .أسلمٌ  ر "كٴ  أل 4227و 2:;3 عألأٌ بٌ اٛأريرًُ اٛراؼٌ علِ ولعت اليت اٟر ألبًُ

ْ  أرف٦مل, بصرل بألٟسٚم واٟر ألل اٟر ألبًُ العملًألم رب٘ علِ تركً  و نأل   بصدرل  سدىا

 علددِ النددألس أددن عددد  لدددّ اٟسددٚم عددن أغلددىٙ أكمددىم "صددر علددِ ٖددأل سددألعد أبألشددر؛  ددر و  أبألشددر

 .أسلب ٛ"ن أنن؛ فق٘ واـىين أعن, البعألأل وعدم إسلب "ب إٍ  اٛأر ال ٍ   ٦ّ العألمل؛ أسبىّ
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ٌ  بألٟسدٚم  اٟر ألل أكمىم رب٘ علِ واؿرػ  الٮريدع   دى  بدل  البعًدد؛  اشددين   دى  لدًس  وإسدلم

 بددأد أبدد رعٌ اٟسددٚأًُ, الدددول بعدد   اخددل شددأل أعددألح علددِ اؿعددىل الدددول لددبع  يسددم٦ل الدد ٍ

ِ  خٮدر  و "دن  إر ألبًدُ,  بدولُ وظكىه د  بعد للعرام  خلىا اٟر ألل. قألربُ  دفمب  العدألٌٕ,  السدلب  علد

 العدرام.  أىار  واسبغٚل النك٘إٍ  للىظىل بل إر ألبًُ؛ قرىأُ أن الصعب ؼرير  دفمب يرن ومل

 لىّ تعألرع خٚل أن سىريأل, ٗ لألٓمُ ت ال أأل اٟر ألل قألربُ "رّ والًىم عألأألٲ,  35و لبل ال  بد 

 ثبألتمددأل علددِ وتعمددل بصددألر, قرىأددُ أددع تقددمل روسددًأل  ددٌ فمددأل قلكألٓمددأل, و  أعددألؿمأل ؿمأليددُ عألًٕددُ

ُ  اٛبريدألْ.  أدن  كدفر  تؽدرر  عندن  "دب   ٖدأل  أعألرؼدٌ بصدألر؛   ؼد بعملًألم فبقىم واسبمرار أل,  وبألؿجد

ِ  تقمل والع٦ًألٲ لرنمأل  اعض ٗ سىريأل والعرام؛ فبحألرل  أريرأل "كسمأل تقمل ِ  فبعمدل  الؽدد,  علد  علد

 اـألسدر  النمأليدُ فدإد   وٗ اٟر دألل,  إ"ممأل ؼألربدألد  داتقىٙ الدولبٌ كٚ د  والعجًب إعألرؼُ,  عب

 الصعىل.  ب اٛكد
 

 ايٛاٌٜ: عبدايطالّ. ايتعكٝب ايجاْٞ: د 

 لقدد ". اٛلٮألل ظراع"  اويُ أن" اٟر ألل قألربُ" تنألول عسبألد إفألرَ سًألسًُ بألأبًأل , القؽًُ

ُ   بأللنىايدأل  اٟر دألل  قألربُ الببست ّ  للددول  واـٮد٘ السًألسدً ُ  أند   الردد  فًمدأل    خلدت  الديت  اللحٛد

ٚٲ,". اٟر ددألل أرألفحددُ" إٍ ععددر العددألمل القألعدددَ  فرظددُ سددببمد  جمددألم ٗ بددىط إ ارَ ر م فمددف

.  لبمدأل  عددم  ثبدت  الديت  و ٌ إ اعب بأللقألعدَ, عٚلبن أن ا"ٮٚلألٲ العرام, ٗ السًألسٌ النٛألم لبغًر

 فبعمد اؿلًمل, السىرٍ النٛألم سقىٙ ٕنع اٟر ألل؛ قألربُ رايُ اٛيألم   ه بىتٌ إ ارَ ترفع و يؽألٲ,

ولًسدت   بصألر, لنٛألم قألربُ سىريُ عسرريُ تنًٛمألم علِ أبألشر بصرل عسرريُ  جمألم لصن

ُ  اٟر ألل قألربُ وَأل  د إااٲ. إر ألبًُ تنًٛمألم بىظكمأل إبحدَ اٛأب ل٧بل أن أ٢عن٦كُ  َعدألح  ألببسد

ِ  ولًسدت أقبعدرَ   الردّ, الدول ش ه ُ  علد ٌ  اٙسدبنبألن  فدإد  فقد٘ ؛  اٟر دألل  قألربد   د ه  عدن  إبدأت

ٍ  لد إرفىعُ الٚفبُ   ه د  إٚقٛألم, ٚٲ,  تد٘   إٍ تىلًدد  اٟأداطىريدُ,  السًألسدألم   د ه  وعدد  فعد

ُ  ٗ أبحققدألٲ  والعدألٲ   د ا  ر يندأل  لقدد . وتعًٛب وادى ه  اٟر ألل ُ  اؿأللد  اٙبدن  بدىط  يد  ب  مل ولدى . العرالًد

ٚٲ,  اعض كأل"ت ٕأل عرالًُ؛ال ويمد٦ الدولُ  نأل   أسدبىم,   ر إر ألبٌ طىر ٗ العألمل   خلت اليت  ظ

ّ  . َإر دألل القألعدد   عدن  وكبلمل ُألأألٲ ٚٲ  والًدىم "در ُ  رفدع   دى  اا . طخدر  "دىع  أدن  اأداطىري٦دألٲ  تددخ  ٙفبد

ٍ   اٝد قبِ "عرين ٙ. سىريأل ٗ إر ألبًُ  ر أسلحُ أعألرؼُ تنًٛمألم لسحع اٟر ألل؛ قألربُ  أدأل الد 

ٌ  البداخل   ا عن سًبأتِ ُ  بد ُ   تدى٦اٲ  العألٓددين  وأعدألح الدروس,   اٟر دألل  قألربد ُ  وعدد البىابد  السدىري

ُ د إ! العألًُٕ اٛلٮألل ٕنعُ ٙٲ  تدفر  الدروس  تددخل  طبًعد ٍ   لدن ا  دى  اا  اـعدىػ,   د ا  ٗ سد٘ا  تد٘ 

 ر,اؿددد كدددألؾًض و دددر اٟر ألبًدددُ, لٜسدددد إنأل ؽدددُ إسدددلحُ البنًٛمدددألم علدددِ الروسدددًُ اؿدددرل

 ٗ   ا شمد"أل لقد إر ألبًُ؟ أنٛمألم لبىلًد السىريُ البًُٔ تمًُٔإٍ  لىآن؛ ؼت والبنًٛمألم إنؽىيُ
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 شد ا  إصد٘وم  بدىط    و أن  العرام, قألليتد إ.  يؽألٲ سىريأل ٗ "صمده وأرشحٌ ٛد. العرالًُ اؿأللُ

ُ  اٟر دألل  قألربُ د  عن وسىريأل كدتألد إنرىل, البلد ٚٲ  أبداخلد ُ  رّٗ أدع  فعد ِ  لددول  أعًند  عٛمد

 . اٟر ألل ٚأل رَ تعألٚبإٍ  ت٘ ٍ لد

ٌ  ظدألرم  فأراؼدًمأل  العربًدُ؛  للصدعىل  إؼدألفًُ  أعأل"دألَ  سدًىلِّد    ا د   ٙ ش ُ  اـصدبُ   د  الرًٓسد

 اشدٚل  إٍ سدمىل   فغأل"سدبألد  ابدألل  أن اـصبُ   ه للعرام بىط ولد "قل   و. الًىم اٟر ألبٌ للعرض

 أسددرقألٲ  راؼددًمأل ظددألرم عربًددُ  ول  ربددع الًددىم و نددأل . السددبحُ ٰكددر٦م الغدد و اا  وبعددد اـعددًب,

ُ   نأل  طخرا وَعنِ. وسىريأل, ولًبًأل, والًمن و ٌا العرام, ل٠ر ألل, ُ  شدعىل   ربعد ٌ  عربًد  إأدأل  ت٢عدأل"

  د ه  كدل  ٗ سدرأل"ًُ  وأدد, وػمعألم  راضٶ, علِ اٟر ألل تسل٘ لدراُ ؼعكمأل؛ و  الدولُ ا"مًألر

ٙٲ  ولنأخد  . اٛربدع  الددول  ٌ  النٛدألم  ولدًرن  إعأل"دألَ,  واقدداٲ شد ه   أفدأل ٌ  ٗ البعلًمد  تسددًٮر الديت  اٛراؼد

  . وسىريأل كأأفلُ العرام ٗ  اعض علًمأل

 سدىريأل  أدن  كل ٗ اؿديفُ الىطنًُ الدولُ  "صأتن  نأل  اؿديه البعلًمٌ النٛألم د  إعلىم وأن

ُ  اؿرل دأأل بع عألمل وإبىلٴدَ عن والعرام, ٌ  اٛوٍ العألًٕد ٌ  بد ٗ  العفمدأل"ً  أدن  اؾد ْ   د ا  واؿلكدألْ 

ٌ  النٛدألم   د ا  رعدت  ثب. العألمل ُ  البعلًمد ُ  اٛ"ٛمد  وأعدروين إنٛدىر   وسدىريأل.  العدرام  أدن  كدل  ٗ البعفًد

ٌ   اٛ"ٛمدُ,  ش ه البحديفٌ ُ   ندأل " وكلمدُ "ؼدديف ُ  خألظد ِ  تقدىم  بأ"ٛمد ُ   يدديىلىاًأل  علد   لدرل  سىلًد

ُ  البجمعدألم  ٗ ا"درسدت  شدبن  البعلًمٌ النٛألم   ا وأنج ام. للكألشًُ .  اعدض  تددير أل  الديت  السدرأل"ً

 الكلسدكُ,   روس  لغدت  فقدد . السدألخر  للخًدألل   لدرل  البعلدًب  "ٛألم علِ  اعض   خلبمأل اليت والبغًرام

 سدنىام  ولع٦درم  اؿديفدُ,  العلىم واخبعرم أنأل   والعلىم اٙابمألعًُ, الكنًُ, وإىسًقِ, والذبًُ

ٚٲ, كأللٮددب٦ والعلمددٌ, العددحٌ إسددألر كلًددألم ٗ الدراسددُ ٌ  أددف ٚٲ وفعددل اؾنسدد  ٗ ظددألرأألٲ فعدد

 لٮأللبدألم  اكدىر  كبددريس  ادد٦اٲ,  خكًدمل  لدى  قبِ اؾنسٌ؛ بٌ اخبٚطألٲ تكرض طبًعبمأل ؽععألم

ٚٲ   دْ٘ٙ  لرن الٮبًعًُ؛ العلىم ٕىا  اكىر أدرسٌ إٙ يىاد يرن مل القرّ, ثأل"ىيألم بع  وٗ. أف

 وؼدى٦ل ! الددروس   د ه   ثنألْ علًمن النقألل فرض الذا  أع قبِ الٮأللبألم؛ تدريس أن أ٢نعىا إدرسٌ

ٌ  خٮدألل  عد اؾديدَ, اٛاًألل ٗ العألمل كرا ًُ  رس به٦ بألػأله البعلًمٌ النٛألم ٍ  تعلًمد  تركدر

ُ     دِ,   دى  وأددأل. أدىارل  و در  ظدري   بصدرل  ٍ  رٗيد ُ  العملًددُ أ٢سدر ُ  ٗ البعلًمًد  بىظددكن  اعدض   ولد

 وعسددررٍ  يددديىلىاٌ إ"ددن أددنم  . تقريبددألٲ إدددارس عسددررم أقألتلددُ؛  اًددألل ٟعدددا  أعسددررام

ُ  فجىام ٚمرم عًه  نأل , تعلًمن يبب أرفمل ٌ   روقًد ْ  وعقلًدُ بد ٌ   اٝبدأل   د ه  ٗ و بندألٓمب إدبعلم

ٌ  البعلًب  واد ولد. إدراس ٙٲ  الداعصد ّ   اًدأل  وادن  و د ا ". و ار إّدألد  قدرل,   ار" بىظدكن  العدألمل  تدر

ّ  تدداخل  أدن  عربًُ شعىل ٕعأل"ألَ ُ  الدرٗ ُ  اٟأداطىريد ِ  لدولد ُ  ألدمل  أدع  عٛمد  مل ولدى . اٟر دألل  قألربد

ُ  ٗ إٍ العرام اٙبن بىط ي  ب  الٮدب  يدرسدىد  و يدر الد ور   إىظدل   وٙ  كدألد  لرَدأل  فنى"دُ؛  أممد

 .للعألمل  لل ووملىد كرا ًُ  فؽل, بصرل
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 ع٢ً اإلزٖاب(:يًشسب  املؿاسب١ املداخالت سٍٛ قك١ٝ: )ايتشدٜات 

 ْٚعس١ٜ املؤاَس٠: اإلزٖاب

 تسدًٮر  بدن؛  إٍ اٙعدذاين  الصدجألعُ  تسدعكنأل  وٙ "ىاامدن,  إخكدألم  كل أعا البعً  إبرا ًب. لألل  

 الكصدل  الد   أدع  للبعأليض وإري  اٛلرل إخرن إ٘اأرَ "ٛريُ ٗ , ولدDenial اٟ"رألر قأللُ علًنأل

٘  إعألظدرَ  العدىرَ   ٌ إ٘اأرَ و"ٛريُ "كمممأل. مل اليت الٛأل رَ تل  و   اجملبمعدألم  ٗ الدبكرر  لدنم

 أددن البحقددع ّرددن ٙ الدديت و ددٌ الغًبًددألم,إٍ  الٛددىا ر أددن كددفراٲ تراددع كأل"ددت الدديت البدآًددُ,

 عن اؿديه ويبد . اؿقًقًُ اٛسبألل ٗ البكرر و  النقألط بإيقألين اٟوألْ علًن يذت٦ب ٖأل ظحبمأل؛

ُ  د  العلب أع ؛4223سببمد  أن عصر اؿأل ٍ ب كر  آمألٲ اٟر ألل  لبدل  اٟر دألل  أدن  عأل"دت  إملرد

 العألمل. ااكرَ ٗ أمم٦ألٲ تألرىأل سببمد ٗ اٟر ألبًُ العملًُ تٛل لرن بسنىام؛ ال 

 لدًس   أللًألٲ, أقألبل ال  مثنألٲ  فعنأل فقد  بنألٓنأل؛ أن  ب 4223إر ألبًٌ سببمد  أن 37د إ وقًه

ُ   بعأل ه برل الفقألٗ الب٢عدإٍ  ال  ػألو  بل فحسب؛السًألسٌ  إسبىّ علِ ٙ  اٙابمألعًد  والدينًدُ. و

 العدحألفُ  ٗ وإقألٙم اٛخبألر أن كفر ٗ أصذكألٲ أعٮلحألٲ  ؼحت الى ألبًُ د  أن ال  علِ   ل

 بألٟر ألل. السعى ٍ اجملبمع رب٘ يعين ٖأل الغربًُ؛

ٌ  كن٦دأل  سدببمد؛   قداث سبقت اليت السنىام وٗ  ٗ بدألٛأن  و"كدألخر  بألٟسدٚم,  ببمسدرنأل  "بدأل 

 بكمممددألإٙ  "بجألو  ددأل "سددبٮًع لددن قددألل اٟسددٚم؛ و دد ه يددد٦عٌ  أنددأل.. أددن يمددد٦  أددن  تددِ لرددن بٚ "ددأل؛

 اٟشرأللًُ. وظمل فر  يبجألو   نأل العلمٌ والكمب علم٦ًألٲ,

 ا سألسًٌ لسببٌ إ٘اأرَ "ٛريُ تٛمر  و اعض 4223سببمد و اٟر ألل قأللُ وٗ

ُ  اٛولا ا"عددددام  - ٍ  قريددد ُ  وإقعدددى   ندددأل  و والدددبكرر  الدددر  ٌ  األ"بًمدددأل  أدددن  اؿريددد  اٙابمدددألع

 "بمرٴن ٙ ل ا البدير؛ أن لعإٍ  يقى  أأل  أللبألٲ ؛ُاٛسبألل عري عن اؿديه ٛد ؛ والسًألسٌ

  اؾرا . ت٢عم٦ع اليت القريبُ اٛسبألل   ا ٗ اـىض أن

 سددببًُ, وعٚلددُ تددراب٘ "ددن  علددِ والٛددىا ر إددبغرام بددٌ البدد اأن لعددل  "نددألا الفددأل"ٌ السددبب -

ٍ  أأل كل أن أسبكًدَ إسرآًل د  لد  "نأل ال  علِ أفألل و لرل ِ  هدر ُ  السدألقُ  علد  العربًد

 إبسدببُ   شدأل  إ٘يدَ القىّ  وو  ٌ بأ"مأل بأللبكسر و  بأللبىاس "بسر٦ع ل ا إر ألبًُ؛ عملًألم أن

 ل ل . وإخٮٮُ

ٌ  الصدعىر  سدبع,  أع وامُ النٛدر تلد , و ؼدألين إٍ أدأل    العحألين  "عر. م.  واتكع  بدأللقىَ؛  الدى م

ٌ  ترسدبألم  أدن  اعبقدأل ه  ٗ الىقًدَ!! والد   وأصرلبن الغرل ا بمألم ق٘ ٛ"نأل ٍ  العريدع,  إألؼد  الد 

ٚٲ كددألد  أنحمددأل الدديت وإعرفًددُ واٛ بًددُ, العلمًددُ, الكألٓدددَ لغدد ارَ الغددرل؛ وأبألبعددُ ا بمددألم قدد٘ فعدد

 !!الغربًُ وبألل ام اجملبمعألم, لرألفُ العربٌ اٟسٚأٌ اجملبمع
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ّ  يىادد  فٚ اٝد  أأل ِ  العدًض  سدى ٌ   الغدرل واخذاعدألتمب,   اكبصدألفألم  علد  ٙ بىظدكنأل أسدبملر

ُ  بأسعألر إلًنأل وي٢عًدو أل ل٢ًعن٦عى أل, اـألم بألٕأل َ شب "دفع  لل, وٙ  كفر  اٛؼدعألين,  بعصدرام  خًأللًد

 أن "سبًقٜ ٙ قبِ تلى إ٘اأرَ؛ إ٘اأرَ وًرىد فمب ال  أع اٛؼعألين! ولرن َٔألم ترن ملد إ

 العمًع!! سبألتنأل

ُ   ولندأل  ٗ اٛلٮدألل  ويكعلدن  فعلدن  أدأل  د  ارًدأل  د الىرلدُ الرًٓسدُ تكدذض     أسألعد.   ويرّ  العربًد

ُ  القىّ و  وإر ألل؛ وأن ثب فألٛلٮألل تٮرين أن "عأل"ًن أأل  سبألل  قد  ى واٟسٚأًُ؛  تعدد  مل الدولًد

 إاكألٓمأل. علِ قريعىد أأل  ب بقدر النألر شًب بإطكألْ أعنًُ

 "بحددث  سدبب  كدل  اتكدألم. إد  قدل  فمد ا  الداخلًدُ,   سدبألبمأل  شدأل  لًس إصرلُ د  ال  يعين وٙ

٦ًألٲ, عنن ّ  د   ود السدنىام  عصدرام  عصنأل ٖأل  ى  اخل ُ  السدلىكًألم   د ه  لندأل   "دب   لدد  "دن   "در  إك عد

 السدمألم,  أدن  كدفر  واسدبغٚل  اسدبفمألر  ٗ سدببألٲ  تردىد  أدأل  كدفراٲ  اـألراًُ العىاأل فإد الًىم؛ ل ا

٦ًألٲ سلىكألٲ فًغدو السٮ ؛ علِ لًٮكى الرألأن والكرر وإ٘ثرام,  وكًكألٲ. أك عألٲ إر ألب

 ٗ للعدرم  اٙبدن  بدىط  يد  ب  مل فلدى "  اؾملدُا  بمد ه  تعلًقن السٚم عبد  . و ؼألين  . ارًألا خبب

 ووملىد كرا ًُ  فؽل, بصرل الٮب يدرسىد ال ور و ير إىظل  وٙ  كألد لرَأل فنى"ُ؛ أممُ

ٚٲ تعمل و خألشأل. للعألمل"  لل  الدروس  بدن  يقدىم  ٕأل يرىد د   خصأله وأأل .سًجرٍ. وأأل ّأأل ار بع  فع

 العربًدُ,  الدول أن عد  علِ ا"عرألسألم. اررولُ. اٛرض أبد  علِ تقىم سًألسُ أن سىريأل ٗ الًىم

 ال . عن َنأّ  خأللنأل وٙ

ٌ  مدر  علِ اٛلٮألل   ه بٌ الىفألم  ى يقلع وأأل ُ  إسدلم  الىريدد, وافبعدألل  إٍ  الىريدد  أدن  السدن

 اددرآب عددن الٮددرين تغدد  قددٌ ٗ بألٟر ددألل؛ أددنمب إعبدددلٌ واتمددألم لددديمب, اٛ أددألم وإصددرٚم 

 ٖددألد إ بددل. العددرام. ٗ السددنُ ولرا ددأل   ددل َدددد تكعلددن وأددأل الصددًعًُ, وإًلًصددًألم الصددًعٌ, اؿصددد

 قدرل  ادرآب  تعدد٦  بأعمدألل  تبىر٦ٙ اليت و ٌ إيراد, أع تألم وفألم وعلِ  اعمُ,  ظبحت  "مأل ي٢٘سمل لن

 بأللىكأللُ. اؿرل َنم  الغربًُ الدول أن لنألعُ ال  كل والعرام؛ سىريأل ٗ

ويبىسع  إخبدام, فروسألم تعنع كمأل ي٢عنع العألمل ٗ قألأد,  د اٟر ألل طل عبداهلل.   ويرّ

   ويددُ تصددذّ كمددأل السددٚ , ظددكقألم بددألٝٙين أددن خٚلددن أددن ويبددألار وفبرددألٲ, أرؼددألٲ تنبصددر كمدأل 

 .علًمأل القؽألْ و أعألل

 اٟعددٚم, ٗ وظددىرتن كٚأددن وطريقددُ ٙ د, بددن ٛسددألأُ اـلقًددُ العددكألم أٚأدد  يدددرس وأددن

 أدروسددألٲ كددألد لددن اٙخبًددألر د  يدددر  ال  نًددُ؛ العددىرَ ظددنألعُ ٗ للمبخععددٌ إكددألإ وٚمددىره

  ا أل"ندأل  ٗ _وسلب علًن اهلل ظلِ_ للمعٮكِ إرسىأُ العىرَ ٙسبغٚل قألولُ  نأل  قًه وأىفقألٲ؛

 طلددُ األ"ددبإٍ  العددكألم تلدد  ّف٦ددل َددن اٟلنددألع عددن البحدده وبأللبددأللٌ لددن؛ العمًددع وقبنددأل وخ٤لقددألٲ, خ١لقددألٲ

 .ؼخمُ إعٚأًُ
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 الصمرا"ٌ فألسبمل أداخلبن بأللبسألٗٙم اٝتًُا  سعد. اللىاْ    أأل

  فغأل"سبألد؟ السىفًيت اٙؼأل  يغ  مل لى لبٛمر القألعدَ كأل"ت  ل -3

 "را دأل  كمأل لبٛمر كأل"ت و ل لبلمأل؟ ٚمرم القألعدَ ترن مل لى لبٛمر  اعض كأل"ت  ل -4

 للعرام؟ اٛأريرٌ الغ و و أأل"ألٲ, وخعألٓغ لىٙ أرأل"ألٲ,

 واٟسٚم السًألسٌ؟ بأللعحىَ س٢مٌ أأل ٚمىر ٗ  ور الغربًُ الفقألفًُ للمًمنُ  ل -5

 سدبٛمر,  اٛخدرّ إدأى دُ بألٟر دألل    العندمل  وكل قركدألم  العنمل الكلسٮًين, كألد  ل -6

 والكر"سٌ؟ الديٮأل"ٌ اٙسبعمألر لىٙ

 لٚسددبعمألر إخدد ٍ البددألري  لددىٙ لبٛمددر اؾنىبًددُ  أريرددأل ٗ العنددمل قركددألم كأل"ددت  ددل -7

  الصعىل؟ لبل  اٛأريرٌ اٙاٙل ثب اٛوروبٌ,

 السًألسددٌ قبىا ددأل للحددرل علددِ اٟر ددألل, إعددألقبُ البحددديألم لؽددًُ ٗ أددأل   ددب و ؼددألينا إد

ٌ  النٛدألم  كرادألم  وكى"مأل أن البألرىٌ, وب٢عد أل واؾًىسًألسٌ,  والددولٌ؛  ود  د "بجأل دل   اٟللًمد

ُ  أبعدد َا   سدبألل  شأل إ"سأل"ًُ ٚأل رَ  "مأل والسًألسدٌ,   اٙابمدألعٌ,  ترىيندن  عسدب  بلدد  لردل   اخلًد

 والدددولٌ. واٛ ددب  د  اٟللًمددٌ ارددً٘ والفقددألٗ, وإعبقدددٍ, وأعٮًألتددن اٙلبعددأل يُ. وخألراًددُ أددن     

  ينددألأًرٌ تكألعددل ٗ  يؽددألٲ  اخلًددُ خألراًددُ, وللخألراًددُ  سددبألل   سددبألل "كسددمأل الداخلًددُ لٜسددبألل

ُ  الٛدأل رَ  تسدبخدم  وعنددأأل  أسدبمر.  ؼىلٌ  إنألككدألم  ٗ بىظدكمأل   اَ   ٚدأل رَ  و   قدداثألٲ و اٟر ألبًد

٦ًدددألٲ, ٦ًدددألٲ؛ و  إللًم٦ًدددألٲ, و  والعدددراع  اخل  إاألبدددألم أسددد٘ولًبمأل, وهدددد ٗ أدددن اؾمًدددع يبمدددر٦ل فدددألد  ول

  !ُإس٘ولً اٝخر لبحمًل وسًلُ السألبقُ البسألٗٙم

ٙٲ   نأل  والدولٌ. وٛد اٟللًمٌ الب٢عد  نأل ويممنأل ّ  أدىا ين  ٗ اخدبٚ  ُإسد٘ولً  فدإد  الددولٌ؛  القدى

 !القىّ أىا ين والعربًُ ٗ اٟسٚأًُ الدول أن وأن  ؼعمل اٛؼعملا الٮرين  آمألٲ علِ ؼمل

 اؾنددىبٌ؛ واٛأريرددٌ واٟفريقددٌ, اٝسددًىٍ, العددألمل وٗ أنٮقبنددأل, ٗ العٛمددِ القددىّ وؽددب٦٘

 قددألول, الدد ٍ الدددولٌ إعألظددر,  بألٟر ددألل تسددمًبن علددِ اظددٮل  أددأل ٚمددىر _كددبر قددد إٍ _ ي٢كس٦ددر

 اسددبغٚل؛  ّددأل قًنددن ٗ السددىفًيت واسددبغلن اٙؼددأل و البدايددُ ٗ اٙسددبعمألر ووددألول, ويدددعٌ أقألوأددُ

ُ   دى  وتديدراٲ طخدر,   طخدر,  أسدألراٲ  العنمل تًألر  خ  ثب و"صر الصًىعًُ , أعألؿن بمدين ؼقًع  أقألوأد

    ولبٌ! قٮب ال ٍ إبىقض اٛوقد القٮبو اٛأريرًُ واشًمنُ الغ و

ل٠ر دددألل, وؼم٦لدددت   الداخلًدددُ بألٛسدددبألل اعذفدددت وإسدددٚأًُ كدددفرَ  و ول عربًدددُ وإملردددُ

 بددل اٟر ددألل! واٟاألبددُ لٮعددألٲ بددٚ؛ ٚددأل رَ عددن ألالعٛمددِ أسدد٘ولًألتم القددىّ ؼم٦لددت فمددل أسدد٘ولًألتمأل,

 اٟر دألل  أدن  ٕ يدد  والدول؛ بدل  وإاٙل الصعىل اشًمنُ, أن ٕ يد  ى العحً ؛ فقد اسبغلبمأل العرس

ٌ  أسدر   أدن  اٟر ألل أرألفحُ أسر  قىلت "كسن. لقد ٍ  سًألسد  عسدرريُ  عملًدألم  أسدر   و أدين إ

 .ل٠ر ألل أىلد  كد اٟر ألل ااتمأل علِ اٛأريرًُ ولعل اؿرل اٟر ألل, أن أ يداٲ ولٴد فًٛع؛ ٖأل
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 ٗ لدأل   واٟسدرآًلًىد, واٛوروبًدىد, والدروس  ّدأل     اٛأريرًدىد,  لد   فقدد  ال  وبأللر ب أن

الععر وللصعىل اٛخرّ.  ؿؽألرَ بل شب؛ فق٘ لًس  عداْ, وإسلمٌ, واٟسٚم إٍ العرل, ؼىيل

ٙٲ, بؽعكنأل ال  علِ سألعد"أل ب فقد ولٜسمل الصديد, ْ  بعددم  ثدب  البنمىٍ, بكصلنأل ثب  و ِ  القؽدأل  علد

 بل أ٘اأرَ؛ ستو  ه لً  آمألٲ,  انداتن يكرض واٟر ألل.. فأللقىٍ للعنمل وإسببألم الداخلًُ اٛسبألل

 "كسمأل. عن تكع  القىَ  ٌ

٦ًدألٲ  اٟر ألل ّألرس والدل٦ الروسٌ إر ألبٌ, "ٛألم السىرٍ والنٛألم و ا سدبألد,   الصًصدألد  ٗ  اخل

واٛوروبًدىد   اٛرؼدًُ,  الردرَ  أسبىّ علِ  فألعًلن يكعل اشألٓ  اٛأريرٌ سىريأل. والفىر وخألرا٦ًألٲ ٗ

 اؿؽدألريىد. إد  أريردأل,   واٟر ألبًىد و دب إنقد ود   بن, ومن إكعىل اؾديد, اٙسبعمألر ّألرسىد

اٛوٍ, وتقدىم عدرول  در أصدروعُ      الدراُ أن إر ألل وإسرآًل, وبريٮأل"ًأل, وفر"سأل  ول وروسًأل,

  در  وادرآب  اعدض, أدن    "ًىيدىر    جمدألم  أدن  وؼبل وت ل شدعىل بأكملدمأل وتقدىم بمجمدألم  فٛدع     

 اٛخرَ.   ه فٛألعُ أن إطٚلألٲ تقلًل

 للغدرل  وكًدمل "قدىل   القدىّ؟  أدىا ين  تعدديل  ّردن  كًدمل  "ىااممدألا  الديت  البحدديألم    ب و قد

   دب  والبدألري    سألسدألٲ,  ظدنعن  ٗ يردن  ملد إ اٟر ألل, تغ يُ ٗ شركألْ  "بب وؼى ا والصرم برل

 لؽددأليأل"أل؛ أعٛددب ٗ واؿددع أعنددأل اسددبغٚلن, "٢حسددن ولرننددأل ٙ أعنددأل؛ الرسددأللُ. البددألري  ٟبددٚغ وسددًلُ

 الغبددألْ أنبمددِ  دد ا  لددًس !فلسددٮٌ تنألسددًنأل و ددأل مددن القؽددأليأل؛  عدددل عددن ارددألأٌ  سددىا ولرننددأل

 والقًب, وإعألح. اؿقىم, أن  ع  "كع٦ًألٲ قبِ السًألسٌ؛

 السددىفًًيت الددرًٓس خروتصددىين  د الربددألل بعدد  يدد كرا إٮددرٍ أنعددىر. وأددن األ"بددن لددألل  

ُ  قجدب  وأبإٔدألٲ أدن   أبأايدألٲ  اٛأن فلس ٗ ظر  ُ  الدعأليد ُ  بدٚ ه  ؼدد  الغربًد  ٗ مدن " لألٓلٯدألا  الصدًىعً

ُ  بدٚ ه؛  وٚلدب كدفراٲ   تٮدر٦ين  الغدرل   د ويقعد بد ل   ,"اٛطكألل "أكل ٙ أىسرى  الصدًٮنُ,  لدراد

  عأل يُ.  ر  راُ إٍ الصًٮنُ ٗ وظلبب لقد يقىلا  د فأرا 

 .ويركٌ الصًٮنُ اٛطكألل, تأكل وثقألفبنأل ٙ و عألتنأل, وأنأل جنأل, علمألٗ"أل,ا و "أل  لىل

ُ  و وؼ  إ راكألٲ,  كفر النألس عألأُ بأد أقبنعألٲ  ظبحت  إدفقكٌ؛  يسدم٦ىد  ٖدن  كدفر  أدن  رٗيد

ٌ  الكددرم تعدرين  النددألس  ادد  اجملددأللس قدديه  خددٚل فمدن  ُ  أنٛمددُ بد  النددألس؛ أددن السد ٦ن  ؽدددع إر ألبًد

 ؼديدد  علِ القدرَ فعند ب  نأل وأن اٛطًألين؛ كل أن النألس وبٌ بقًُ ل ل , اللعنألم علًمأل فب٢عب٦

 وأعلب العلىم اؾمعُ, خٮًب علِ ظكأللُ برل اٙتمألأألم تى يع  ود قعراٲ لن وتىاًن اٟ ا"ُ اؾأل"ٌ

لٮعندىا   الكعدل  ر ٦َ أدن  ولدىٙ اـدىين   والربألل, والذاث, وارألؼرَ. وإكيت, والداعًُ, اٟسٚأًُ,

 فريددأألد  فمد ا   د ا؛  أفدل  زعدت  لدى  بولن  تعج. "كسن والرسىل والسنُ النبىيُ, الرريب, القرطد ٗ

بىظددكمأل  اٟسددٚأًُ الكبىقددألم فددذَ كددل عددن بألٙعبدد ار أقددألٙتمب بعدد  ٗ إسددلمٌ وبددأليبس طددأللبىا

 .إر ألبألٲ
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ٚٲ؛ لًس _ؿ٦ًٛألٲ ولًس قدثألٲ بىظكن ٚأل رَ _ إسلمٌ بٚ  ٗ اٟر ألل إد  علِ فعل وإِأل ر َ فع

 ثددب إددأل ٍ, القمددر والعددرل ٛ"ددىاع إسددلمىد فًمددأل تعددر٦ض أببأللًددُ, لددرود ثٚثددُ خددٚل الغربددٌ الٮغًددألد

 ٗ  لعددأل أل والردد ل, والدددال بلغددت   البلىيدده, أددن لكنددىد وتعر٦ؼددت عقددىشب  والعقلددٌ, النكسددٌ,

 الفقددُ وإفقددأل  ب إسددلمٌ لددبحقر إعىٕددُ اٟعٚأًددُ الىسددألٓل اسددبخدأت قًنمددأل اٛخريددن, العقدددين

ِ  الربدألر  الربألل و ى  قد  أٌ, اٚل ٓل أأل و  ا رُّ؛ا كل وؼمًلمب و ر بأ"كسمب,   د علد

٦ًن ؛ وإسددلمٌ بددأللعرل البصددمر وععددر بعنددىادا كبألبددألٲ يربددب  أقعددى َ عملًددُ فًددن "عددًض أددأل  د لًبدد

 إعدددلحُ ٗ النمأليدددُ ٗ تعدددب٦ وسًألسدددًُ عسدددرريُ خٮدددىام والعدددرل, سدددًببعمأل إسدددلمٌ لصدددًٮنُ

  ددوْ  بعدد و أسدرتن  واظدل  عألم بصرل للغرل إبىقض و  ا اٙػأله. ر ين قسب للغرل, اٙلبعأل يُ

 اركد .  العددو  الغدرل  فقدد  قًده  السدىفًًيت؛  اٙؼدأل   ا"مدألر  بعددأأل  , الفأل"ًُ العألًُٕ اؿرل بعد "سي

 عددن اؿددديه أددن اشألٓددل الرددب و واسددٮمأل؛ هددد البسددعًنًألم  وآددل ٗ الغربًددُ الربألبددألم وأددن يبببددع

 الغددربًٌ بعدد  اؼددٮر ٖددأل اٟسددٚأٌ؛ اٛظددىلٌ والبمديددد اؿؽددألرام, وظددراع اٛخؽددر, اـٮددر

 . و ره اسبى وتى اىد فعل كمأل اٟسٚأٌ, البمديد خرافُ عن يربب  د إعبدلٌ

ُ  اٟر ألل علِ للحرل إعألقبُ البأثرام   ب أن إد ٌ  شدًٮن  عمىأدألٲ, وشدًٮنُ اٟسدٚم    إسدلم

 اٛقرددألم لددبع  و خٚلًددألم أنأللؽددُ لددًب لبددىطٌ أسددبمرَ قددألوٙم أددن الدد  وأددأل ظددألقب "كسددن,

 أبألٙتمددأل بعدددم تبسددب اديدددَ, رأددى  لبقددديب قددألوٙم أددن  يؽددألٲ وأددأل ظددألقبن  العددروُ, الصددرعًُ

 تقريبددألٲ, اٟسددٚأٌ العددألمل بلددداد كددل ٗ و دد ا ػددده. والفقألفددُ. بألؿريددُ أبىسددلُ الددديين, بددألٙلب ام

ُ  الرأى  علِ عرل أعحىبألٲ ال  وكألد ٚٲ    اٟسدٚأً و د ه  . تًمًدُ.  ابدن  والبألرىًدُ, وٗ أقددأبمأل أدف

ٚٲ إر ددألبٌ قدددث كددل علددِ تبرددٕ العملًددُ  قأل ثددُ بعددد السددعى يٌ الٰرب٦ددألل أددن اثنددألد لددألم يقددع.. فمددف

ٚٲا  واقددَ  ظىرَ ٗ إصمىرين الدعألَ أن عد  ببجمًع اٟر ألبًُ الرشًدٍ ْ  ّردن  ٙ لدألٓ ِ  القؽدأل  علد

 خلدع   ٍ أن خأللٶ إ"ن عننا ي٢قألل أأل  لل عمل ٗ ا وره,  "مب األ أألٲ ا وره, علِ بأللقؽألْ إٙ اٟر ألل

 سقًمُ. ا"بمأل يُ وي٢عد عن لىيب,

ِ  بندلًُ ومل ٙ أنن,  شد تٮرين يقألبلن الديين البٮرين إد  وامدن  ٗ "قدمل  وهدب  د  اٝد, قبد

 "كسددن عددرض عنددد واٟر ددألل يبىسددل البٮددرين ولددنعلب  د. الددديين. البٮددرين واددن ٗ "قددمل أفلمددأل بقددىَ,

  و تًمًدُ,  بدألبن  اسدبدٙلن  وأدن الد    بسدرعُ؛   يكدن  وظدحً ؛ وإٙ ا"رصدمل   وأعدر سلًب أعنِ برل

 خٮدب  إٍ أسدبع  اعبقأل   ٍ أن خألل بقلب  قدكب ولى اسبمع. والسنُ. بأللقرطد  و السلكًُ, بألٕدرسُ

 .الدأىع. ل رين "أل   طل عفمألد

 وعلًندأل  د .  لًدل.  بردل  ويدراد  "كسممأل أرير, والع ػأله خألطٔألد واٟر ألل أىلكألد إد البٮرين

٘  أدن  سدرونأل  فدإد الد    وأدن يببندأله؛   اـألطٕ إىلمل   ا عنألظر "عرين ٍ  اٛورام خلد  إلًدن  يلجدأ  الد 

 أبألَٙ.  ود بعؽمب
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 واشدين؟ الكرر ظمًى"ًُ العنع  أريرًُ وٙ َ  ل اٟر ألل

ُ  َ وٙ  اؿألرثٌ إٍ  د اٟر دألل  علٌ.  شألر   ُ  العدنع,   أريرًد فكدٌ   واشددين؛  الكردر  ظدمًى"ً

 يردىد  د  ٙبدد  ال ٍ الر زأللٌ, العألمل سًدَ  أريرأل و ظبحت السىفًيت؛ اٙؼأل  سق1989٘عألم 

 لدد  بدل  كدفراٲ  سدببأثر  فإ"مدأل  وإٙ والفقألفًدُ؛  والسًألسًُ, اٙلبعأل يُ, الر زأللًُ عجلُ لبسر عدو لن

 الصدر  قدىر  اعلدن  أدن  فإ"دن ٙبدد   السدين؛  اٟسدٚم  و دى ٙ   لددّألٲ,  تألرى٦ًدألٲ  عددو٦اٲ  للغدرل  وٛد  ُىم.

 ٗ شددبألبنأل قددرل أددن واسددبفمروه اسددبخراىه , أبألشددرَ  ددر بٮريقددُ ولرددن الغددرل؛ علددِ اؾديددد

 و ر دأل  والعرلًدألم,  وإد ا ب,  الٮىآدمل,  وقدألل  اٟسدٚأًُ,  اٛظىلًُ  راسُ لبلن وأن  فغأل"سبألد,

 الدخىل بألٟأرألد ولًس. عنمب النك٘ ولٮع  1973و قرل بعد والقبلًُ اٙابمألعًُ إنٮقُ  قىال أن

٘  الصدرم  وركً تن اٟسٚم  أُ أع قرل ٗ  لًعدب   اٟر دألل؛  إهدأل  أعدٮل    طريدع  عدن إٙ ؛  اٛوسد

وٗ  و ندأل ,   ندأل  علدًمب  ولعدت  الديت  اٟر دألل  قدىا ث  وكدل  اؿدرل,  ٟعدٚد  لصدعىبمب  إقنع إدخل

ّ  . سدببمد 11وأقدأبمأل  قداث  ٌ  سًألسدًًمب  وبعد   وأكردريمب,  قللدًمب,  أدن  كدفر  ويدر  إنعدك

 ع ٦ م العرام؛ وبعد أل  فغأل"سبألد فرأل"ت ير بىد؛ أرألد  ٍ ٗ أبألشرَ للحرل  يديمب ظنع أن  "مأل

  أريرأل, ظنع أن  "مأل العقْٚ ىبلمل ٙ اليت  اعض, وطخر أل اٟر ألل, أنٛمألم أن عد  واى  أن

ِ   أريردأل.   وإيدراد  وإسرآًل, ُ  و يدرَ  لسدألد  وعلد  إٍ  شدألرم   رايدس  كى"ددالً ا و  السدألبقُ  اـألراًد

ُ   ويدٚم  إٍ اٛوس٘ الصرم تقسًب إعأل َ ِ  الد   إٍ وسدبًلمأل  وعرلًدُ,  طألٓكًد  ولدًس  إددأرَ  الكىؼد

 الكرظددُوو كبألبددن ٗ السددألبع اٛأريرددٌ الددرًٓس لأللددن أددأل , الدد  وخٚظددُ.  عمددت كمددأل اـٚلددُ

 البعع٦دب  علٌ القؽألْ فًجب اٟسٚم؛ سىّ عدو  نأل  يعد مل الصًىعًُ؛ سقىٙ بعد"  "ن ا  السألمُ

 فدألل  ٙ"  "دن  ا    نبجنبىدوو ويقىل  ."الغربًُ اؿؽألرَ ٗ اٛأب وأ ن واٟللًمٌ, والقىأٌ, الديين,

ُ  و د الغربًدُ,  اؿؽدألرَ  عدن  ؽبلمل ٛ"مأل اٟسٚأًُ؛ اؿؽألرَ أع للبعأليض إأرأل"ًُ وٙ  الديت  إىاامد

ْ  تركدت  الصدًىعٌ؛  اؿد ل  ؼد ا"بمت ُ   أدألم  أكبىقدألٲ  الكؽدأل  الغدرل  أدع إٙ  تردىد  ٙ اديددَ  أىاامد

 والدددنٛب اؿدددع ولسدددًأل َ اٟ"سدددألد, وؿقدددىم الغربًدددُ, اؿؽدددألرَ لقدددًب إغدددألير  دددى واٟسدددٚم ولًمدددن.

 ظحً . خٚشأل أن وٕعألؿمب إسرآًل,  ولُ تىس٦ع ٕعلحُ ال  كل. أقألوأبن وهب الدّىلراطًُ؛

  دى  روسًأل تكعلن وأأل يكعلىد,  الىا وأأل فعلىه ٕأل "عرَ رألرببمب؛ ترى٦"ت اجملأل دَ إنٛمألم بع  د 

يكعلدىد.    دب  و رد ا  بمدأل,  اٟر دألل  فألعقىا اٟ"سأل"ًُ, ابٌ شأل يندّ ارآب أن   وار وتبأل ل اتكألم

 وروسدًأل,  وٗ أقددأبمأل  أريردأل,   اٟر دألل,   ول بدن  تقىم اليت ُإر ألل الدول اٟر ألل؛  "ىاع  لسِ إد

ُ  ا"دبمب  ورآمدب  وأدن  وإسرآًل, ُ  ولننٛدر  اجملدىس.   ولد ْ  إٍ اؿملد ِ  الصدعىا ُ  علد  اٛيدألم,   د ه  إملرد

ُ  إأددا   بعددم  يبندأل ود  بدل  الى دألبٌ"؛  "الكرر  زىه أأل خٚل ل٠ر ألل أن وإمىل إكر٦  بأ"مأل  إملرد

ُ  علدًمب   فسددم  يٛن٦دىد  كمدأل  ٛ"مدأل   خرّ؛  أىر علِ قٛر ال  يببع ولد بأللسٚ ,  تقٮًدع  اسدبمراري

ٌ  العربٌ وبألٙؼأل  اؿ م, إنٮقُ بعألظكُ  وظألل ٍ  اٟسدٚأ ٚ  الصدمألل.  رعدد  أندألورَ  ٗ العسدرر  فد
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 َددأل وإسددلمٌ اٟسددٚم ظددىرَ لبصددىين  وادددو أل بددل ظددرفُ؛ إسددٚأًُ اٟر ألبًددُ إنٛمددألم بددأد ِعددن

 "كىسمب. ٗ وأبجسدَ وأبجد َ, لألتلُ, وعدآًُ والبعأل يُ, إعٚأًُ, وسألٓل أن ّلرى"ن

ِ  خأللددد. وعلددع     ددٌ اٟر ألبًددُ وإنٛمددألم اٟر ددأللد إ أقىلددُا ترددرار د  الر يعددألد بأ"ددن ىصدد

ِ  ؼديددداٲ؛ و أريرًددُ  ربًددُ ظددنألعُ  ٗ البحدده أددن يعكًنددأل البعددىر أددأل  دد ا ترددريس لددد تعمددل علدد

  ربًدُ,  ظدنألعُ  اٟر ألل د  بكرؼًُ البسلًب أع وقبِ ..الكرريُ ك ل  وا ور أل عند"أل, إصرلُ

 أبجد ر  والبٮدرين  اٟر ألل... عند"أل فررٍ لبىل لن يرن أأل مل أقبىل بنأل الغرل يعنعن أأل كل فمل

 مل فلدى  إصدرلُ,  ترمدن  و نأل. اٝخرين أن يأتًنأل د  لبل والًىأًُ اٙابمألعًُ وٖألرسألتنأل ثقألفبنأل ٗ

 لبل فرر اٟر ألل ..السرعُ وبم ه الٮريقُ, بم ه اسبصرّ ٕأل قألؼنُ عند"أل؛ اابمألعًُ بًُٔ لن ترن

ٚٲ يرىد د   .وٖألرسُ عم

 قبددِ الىسددألٓل برددل السددىفًيت اٙؼددأل  قألربددت  أريرددألا اؿددألرثٌ بقىلددن علددٌ.   وبدددوره علٴددع

 أدأل  ولدًس  وثقألفبمدأل, والبعدأل  أل,    أدُ,  كدل  أعٮًدألم  قسدب  اؾمًدع  أدع  الد   تكعدل  و ٌ  سقٮبن,

ُ  لصمألعُ ركى"ألٲ و  و م٦ًألٲ شعىراٲ اكرم  وعدداوتمب  وسًألسدبمب,  وفعلدمب,  لدىشب,  بدل  إد٘اأرَ؛  أقىلد

ٌ  الديت  العربًُ, أنٮقبنأل خألظُ وعربٌ, إسٚأٌ  ى أأل لرل ّ  والدديأل"ألم  اٟسدٚم  أركد    د . اٛخدر

٤ْ كددألد سددببمد؛ 11 بعددد وبأللدد ام فعلددىه, أددأل وكددل  لبم يقنددأل أبعمددده األقددُ ور بددُ سددألفراٲ, عدددا

ٌ  و درول  ظدألروخًُ, بسدرعُ    اعدض  وخرون. وشراأبنأل   سدلحبمب  كدل  وتدر   وسدىريأل,  العدرام  اًصد

ُ  لبدل  الفقًلُ ّ  إددد  أدن  اـكًكد  وراْ دب  يردن  مل لدى  والبسدلً   البنٛدًب  وبمد ا  قعدل,  كًدمل  والقدر

 كًدمل  و رسدىا  عرفدىا  "عدب,  وراْه؟ يرى"دىا  مل إاا يددور  أأل أعرفُ اٙسبخبألرام علِ فألم و ل لىَ؟!

 بإتقددألد واقددذاين إدد روعٌ  اعددض  عمددألْ ويسددبخدأمب لًجندددو ب الدينًددُ؛ السدد ٦ن عىاطددمل يسدبغلىد 

  فعدت  الديت  العربدٌ,  الدىطن  ٗ إريؽُ الدكبألتىريُ السًألسًُ اٛقىال ال  إٍ  ؼمل اٙسبخبألرام.

 قدىل  يٮدىل  واؿدديه  سدن.  ظدغألر  بإصدبى ُ و د   إنٛمدألم  شد ه  اٙ"ؽدمألم  إٍ و ر ب الس٪ ٦ن  ْ٘ٙ

ٌ  شدريرَ,  بأسأللًب شرور"أل كل خلمل بأ"مب أ٘أن لرين إىؼىع؛   ا ٙ  كدل  أسدبغل  الؽدعمل  "قدأل

 .الصعىل وعىاطكب وامل القًأل ام, ٗ والس ااُ

ُ  لكدذام  والعمدل  اؿًدألَ  ٗ ػرببدن  والدع  العحألين,  "ن أدن  "عر. م.  وأن األ"بن  وؼ   ٗ طىيلد

علدددِ  واٙطدددٚع والسًألسدددًُ, اٛكأل ًّدددُ الٮبقدددُ أدددع إبألشدددر واٙقبردددأل  اٛأريردددٌ, اجملبمدددع

ِ   دىس  بأ"دن  إلًدن  ي٢صدألر  أدأل  فإ"ن يعدد٦  اٟعٚأًُ؛ أ٘سسألتمب ُ  ٛد تقددير؛   لدل  علد ُ  إخًلد  ٙ اٛأريرًد

ِ  ,  ٍ اٛأريردألد و والبخٮدً٘!! فمدب   اٟ را   د ا  كدل  تسبىعب ِ  وقبد ّ  علد ٌ  إسدبى  اٙسدبخبألرات

ِ .ألٲقرف٦ًد  وظددلنأل أل  شدأل د"أل أل  الديت   فٚأمدأل,  ٗ  ىلًدى   تٛمره ٖأل برفر  لل  إفدألل,  سدبًل  . وعلد

 و  بددأللىٙ َ سددىاْ اٛأددريرًٌ,  ددر  ٍ اٛاأل"ددب؛ أددن  "ألسددألو الكؽددألْ العلمددألْ ٗ وكأللددُ أعٛددب فددإد

 فألٕسدًٮر  ل٠عدٚم,  بأللنسدبُ  وك ل  كفراٲ! الىؼع ىبلمل مل سنُ وعصرين ٔس وبعد بألؾنسًُ.
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ُ   دى  لعببدن  ٗ اٛسألسٌ  إدأل ٍ؛ فمدل   إدر و   قدىل  يبمحدىر  شدٌْ  وكدل  البجألريدُ,  واٟعٚ"دألم  الدعأليد

 فررٍ إفٚس علِ ٗ قد٭ ااتمأل  لًل  ٌ اليت إكلسُ, إ٘اأرَ بنٛريُ "٘أن د  كم ا واؿألل يعقل

  .ٕكررينأل اجملبمعٌ الفقألٗ ل٠رث وأمأل"ُ شٌْ, كل لبل

بأللسددٚ   علددًمب للددر ٭ اسددبغٚشأل عددن "عجدد  أدد٘اأرَ", فمددل" بأ"مددأل  افددذاض فددر و افذؼددنأل ولددى

 واٙ"بٮدأل   إنمدألن,  إٍ  د ا  و"سبسدلب  "ركن أبِ للنألس؟ فإٍ ٰ خرات  أُ خر بأقكأل   لسنأل "كسن؟

ٚٲ  كأل"دت  لندأل؟ إاا  إرسىأُ اٛ وار لعب سىّ ِل  وٙ ويرزىد, ىٮٮىد بأ"مب ّ  أد٘اأرَ  فعد  كدد

 أنأل؟  للنًل برألين٧   ا  لًس. علًنأل وا"بعروا ب ل  سلمنأل د  َجر  خسر"أل فقد ؼد"أل, ت٢حأل 

 ٗ  خٚل٦ًدألٲ   أرير٦ًدألٲ  أصروعأل بد  اٟر ألل علِ الصمرٍ إٍ  د اؿرل فألي .   وأن األ"بن  شألر

  ال ا اٛخٚلًُ, وسبب اخببألراتن  ول ٗ إصروعًُ فقد أأل سرعألم ولرن شعألراتن؛

ٙٲ ُ  اـعدألٓغ  أع البعألأل ٗ لن البألبعٌ إخٮٮٌ خدَ و"قعألد ,"الرألوبىٍ" رعى"ُ ا و  الدينًد

 الفقألفًُ. واؿسألسًألم

 .القىَ لغٮرسُ لبً  وان عن يىم كل تبرص٦مل اليت إعلنُ  ر اٛاندام تداخلا ثأل"ًألٲ

ٌ  إصروع تكح٦عنأل ولى ٍ  اٛأريرد ٍ  والعدرام,   فغأل"سدبألد  ٗ واٛأدين  العسدرر ُ  ٰلدد٦م  الد   عجد

ِ  اؿدرل  ظدًحألم  د  لىاد"أل اٟر ألل؛ قألربُ ُ  ققًقبمدأل  ٗكأل"دت   اٟر دألل  علد  رسدب  ٟعدأل َ  قألولد

 .والدينًُ والعرلًُ, , البحأللكألمو والسًألسًُ اؾغرافًُ, اـرآ٘

ُ  الب ور د  لىاد"أل تأألنأل ولى  وكًأل"دألٲ  والددأألر,  الكىؼدِ, إٙ  تنبدت  مل  فغأل"سدبألد  ٗ اٛأريرًد

 .كألبىل ٗ أربعُ كًلىأذام عصرَ سلٮبن تبعدّ ٙ سًألس٦ًأل

ٚٲ,  عصدرين  يىاادن  "ن  وفىإ  ولُ, علِ اؿرل لأل " إد "بىط يقىلا العرام ٗ واؿألل  ثدب  فعدً

 .العرالٌ اجملبمع شخعًُ ا بًألل اراْ ؛" اعض  ولُ" الفمرَ كأل"ت

ُ  إأدأل  تنصأ والعنمل البٮرين ْألعألم وكل ,2;;3 عألم وأن   تقددير  بسدىْ  و   أريرًدُ,  برعأليد

 ٖرددن إطكألٓمددأل د  ويبىلعددىد العقألٓددد, قددرل وًددىد  "مددب اٛأددريرًٌ وأصددرلُ.  يؽددألٲ  أريرددٌ

 .أعألٲ والفعلب اٛر"ب يؽرل اىٍ ؼأللمل ترىين َجر 

ُ  اؿدرل  ٓأللدألم  خلٴكبن ال ٍ البغً  اٟرث إد ِ  اٛأريرًد ٚٲ  سدًرىد  اٟر دألل؛  علد ِ  ثقدً  علد

 .  ر ب لبل اٛأريرًٌ

  ألؼدب  كدل  عندد   يندألٲ   ظدب    ٛأريردأل و العداْ ولرن إنٮقُ؛ شعىل اسبعمرم القىّ وكل

 بنددىا  "مددب اٛأددريرًٌ وأصددرلُ .والعقألٓددد البددألري  عسألسددًألم اٛأريرددٌ اؾمددل ؛ "بًجددُ وقددب٘

 شددقىم أددن" العنددمل قركددألم" فٛمددرم بأللبىا "ددألم؛ واللعددب بألٕخأل عددُ اٟر ددألل علددِ قددربمب عقًدددَ

 .بىظلُ بدود الصمأل َ" شرين" عن تبحه الرمىين
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ّ  يدفعدن  لن اٟر ألل مثن فإد و ر ا,  ّلد   ٙ أدن  قلدب٦  وقٴدع  كى"دن  اؾأل دل؛  إبغٮدرس  سدى

 .أكخخُ سًألرَ و  "ألسمل ع ام يبد٦  و ى ,  خرّو واعدَ قًألَإٍ  اٙ"بقألل  شىمو سىّ شًٔألٲ,

 ايدٚاعؼ؟ ٜفهس نٝف

ُ ا الر يعدألد  خأللدد .   ٗ   ا اٟطدألر, لدألل   ِ   طرقمدأل   آمدألٲ  الديت  اٛسدٔل ٌ  علد  يردىد  عنددأأل  "كسد

 يقددمل تقريبددألٲ اؾمًددع د  يعلمددىد و ددب الدددواعض يكرددر كًددملا  ددٌ واٟر ددألل,  اعددض عددن اؿددديه

 ؼدعكمب  أدع  إ"ن  ولبمب, يقىلىدا أأل إ"صألْ ٗ أسبمرود  ب ٕألاا العألمل؟ ٕىاامُ خٮٮمب وأأل ؼد ب؟

ٚٲ  ب  ل تىااممب واًىشمأل؟ اليت الدول بسرألد أقألر"ُ وعسرري٦ألٲ, عد ي٦ألٲ الىاؼ    يدٍ ٗ   اَ فع

ٍ  أأل عنمب؟ ي٢قألل أأل كل أن براْ  "مب  م تصألْ, وأبِ كًكمأل ت٢حر٦كمب  ر ب  يعبقددود  هعلدمب  الد 

ُ  والبنرًدل  بؽدراوَ,  إٍ القبألل يدفعمب ال ٍ أأل  ألل ؟ و ر ب النألاًُ الكرلُ  ب  "مب  َدن  بىقصدً

 بدن  يقىأدىد  أدأل   دل  اٟسدٚم؟  أدن  الد   كل يسبمدود  ل  فعألشب؟ عىالب أن خىين  ود ؼد ب يقمل

٦ًألٲ؟ وأقبىل ظحً  يكعلى"ن أأل د  الًقٌ   ا شب  ين أن اؿقًقٌ؟ اٟسٚم  ى    ين

 الرددبرَ, الكبىقددألم لددأل وا الدد ين إسددلمٌ, أددن اٛوٍ واٛاًددألل الدددواعض بددٌ الصددبن واددن أددأل

ُ  سدًقىأىد   "مدب  الددواعض  يعبقدد   ل اٛ"دلس؟إٍ  العٌ أن اٟسٚأًُ اٟأداطىريُ و سسىا  بألٕممد

 الربرَ؟ إممُ عن  ر ب تقألعس بسبب أأل؛ أرقلُ ااتمأل ٗ

ُ  بدألل  أدن  ولدى  الع ر شب "لبمس د  لنأل وع٦  ل  خرّ, امُ وأن  عدن  "كدبض  ثدب  فمممدب",  "قألولد

 الد ين  " عددآمب",  فدر    "نأل  م ينبغٌ, كمأل الدواعض فممنأل  ل بن؟ يقىأىد أأل كل قًألل أدراتمب

 ٖرن؟ ولت بأسرع علًمب القؽألْ "ريد بل "ٛر ب؛ وامُ زألع يريدود ٙ

 وملددىد  ر ددب علًنددأل ىددرن  ٙ "ؽددمن  ددل ُألأددألٲ, الدددواعض علددِ القؽددألْ مت لددى  ددل و خددراٲ,

  خرّ؟  أرَ الدواأُ "كسمأل ٗ "عًض ثب رٗيبمب "كسمأل,

 اٟسددٚم  ددٌ  "مددأل شدد ؛ ىألؾددن ٙ إّأل"ددألٲ وي٘أنددىد يعبقدددود "سددخُ يقددد٦أىد الًددىم  اعددضد إ

  ؼٚل!! علِ  ر ب و د العحً ,

ٍ  الربر والس٘ال  يردن  مل وإاا... إسدٚم   اعدض  بدن  تقدىم  أدأل   لدًس ا عندن  لًدب  د  "ريدد  ٙ الد 

 النسألْ, ووجبىد إنررام, وّنعىد وهأل دود, ويعىأىد, ي٢علٴىد,  ب عنن؟ "قىل فمألاا إسٚأألٲ

إسدلمٌ؛  "سألْ  ر  ويسبىد ,"إصركٌ" رٗوس و ود  "مب عدا ُألأألٲ؛ "كعل كمأل ؿأل ب ويٮلقىد

 "قر   مل اٛوٍ. الععىر ٗ أىاى َ كأل"ت  أىر و ٌ يصألٗود, أأل بمن يكعلىد ًّنمب, أل  لًعبحن

 لبدل   فغأل"سدبألد إٍ  بدألـرون  ٛبنألٓندأل  "سم   مل ثب إألؼًُ؟ العقى  طًلُ العألم تعلًمنأل ٗ ال  يصبن أأل

ٍ  أدأل  الًدىم؟   اعض بمأل تقىم اليت بألٛفعألل "كسمأل للقًألم عقى ؛ ثٚثُ  "بنأللدل   مل تغدر؟  وٕدألاا  تغ٦ًدر؟  الد 

  "كسدنأل  ؼددثنأل   مل و"صىَ؟ إعجألل برل فأللسنأل قديه كأل"ت اليت  فغأل"سبألد فأل دٍ كراأألم

 ؟"والركدرَ  إلحددين " الروس  أألم البٮىٙم يسٮرود و بنألٗ"أل إرقلُ, تل  ٗ  فغأل"سبألد ٗ بألؾمأل 
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ٍ  أأل ٌ   دل  إصدرلُ؟  تغ٦ًدر؟  يدن   وكًدمل  تغ٦ًدر؟  الد   ٗ  م اٟسدٚأًُ,  الصدعىل  ٗ  م اٟسدٚم,  ٗ  د

 و اعدض,  القألعددَ,  فًمدأل    خلبندأل  اليت البألرىًُ الىرطُ   ه أن نرن كًمل ل٠سٚم؟ فمممأل طريقُ

 عددن "بحدددث ٙ بىاى "ددأل؟ تبعلددع للمسددبقبل واؼددحُ خٮددُ لدددينأل  ددل القأل أددُ؟ والنعددرام والنعددرَ,

 أبِ؟ وإٍ بأللىد؟ من  ل "عرين د  فق٘ "ريد واٙلبعأل . والبحىل, النك٘,

 ايلٌ َأل واٟر ألل البٮرين  سبألل لمل د  وبعكُ عألأُ, "سبٮًع

 .فًن البجديد وعدم الديين, اـٮألل ْى  -3

 .العربٌ العألمل ٗ السًألسٌ اٙسببدا  شًىع -4

 .أسبىلُ  ر بعىرَ الكسأل  اسبصراْ -5

 .والكقر البٮأللُ وشًىع اٙلبعأل يُ, اٛوؼألع تر ٍ -6

 . فؽل وؼعإٍ  الرا ن الىؼع تغًر أن العربٌ الصبألل عند اٛأل فقداد -7

٘  لًس _ ككًلُ  عٚه اٛسبألل إد أعألؾُ ُ  ولرنمدأل  _ واٟر دألل  البٮدرين  أدن  بألؿدد  فقد  ككًلد

 .كبىتمأل أن اجملبمعألم بنمىض

ُ  أن  ب واٟر ألبًُ؛ إبٮرفُ اؾمألعألم ؼت ينؽىود أن د  "نسِ  ٙ هب و يؽألٲ  الصدبألل,  فٔد

 وفصدل  إقبدألطمب  عدن  ويعددود  أسددو اٲ,  اٛفدع  يدرود  إ"مدب ...شدب  شدًٔألٲ  "كعدل  مل وي٘كد   ا  "نأل  أللبدألٲ 

 .الىؼع تغًر بمدين إر ألبًُ؛ ْألعألم ٗ اٙ"ؽىاْ ٗ فبمعألتمب

 اإلزٖاب يف ق٤ٛ فِٗ َطببات٘: تفهٝو

ْ  اٙ"بمدألْ,  ٗ الغلى ينصأ بسبب القىي   د اٟر ألل قمد.  وؼ    ٦ًدألٲ,  كدألد  سدىا  عرل٦ًدألٲ,   م  ين

 يلبده  لرندن أدأل   اٛ داين؛ أعلن إعألمل, واؼ  بدايبن ٗ اٟر ألل د  وبر ب. أعلح٦ًألٲ  م أنألطق٦ًألٲ,  م

 تأدأل كأل"دد  لدد ل , أفدألل  و فؽددل. تسدبغلن  و  فًدن  تدد٘ثر الديت  اٛخددرّ العىاأدل  بسددبب تعقًدداٲ؛  يد  ا   د 

 عددألم ٗ الكر"سددًُ اؾىيددُ اـٮددىٙ طددألٓرَ اخبٮددألين ٗ قدددث كمددأل الكلسددٮًنًُ, إنٛمددألم ُألرسددن

 اخبٮألين ٗ وتىر٦طمب فلسٮٌ, لبحرير الصعبًُ اؾبمُ ولأل َ إىسأل  بٌ بأللبنسًع مت ال ٍ م,98;3

ُ  اٛعمدألل    ه ؽدم د  اٛقىال أن قألل بأٍ ّرن ٙ إا م؛97;3 عألم اٛوب  و راْ  اشددين  اٟر ألبًد

 .الكلسٮًنًُ إنٛمألم ٰ "صٔت  الن أن ال ٍ

 شأل العألًُٕ اٙسبخبألرام ػد عندأأل خعىظألٲ الىلت, أع تعقًداٲ ت  ا  اٟر ألل  ينألأًرًُ وٛد

ٙٲ  اؾمألعدألم  تلد   تدرٍ قًه أن   دافمأل لبحقًع اٟر ألبًُ اؾمألعألم تىا٦ن و  عمْٚ أل, لبدس٦ فأل

 .البرمنألم وترفر تعب  ؼبألبًُ, فإد الرٗيُ تدرٍ؛ ٙ و 

 النٛريألم ببل  اٛخ  فإد ولٜسمل,. اٟر ألبًُ اٛقداث تكسر ٗ أبعألرؼُ "ٛريألم "سمع وش ا

 .الرفر الصٌْ الدول ت٢رلٴمل لد اؿقًقُ؛ ٕعرفُ ااتًُ امى   ود أن
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ُ  تدد    ندأل  أن عقى , أن  أبعألٚمُ إر ألبًُ ٕىاألم تبعرض أنٮقبنأل د   قد علِ ىكِ وٙ    مًد

 علددِ والعمدل  بدرو ه  ٗ سددأل مت الديت  العىاأدل  عددن والبحده . اٛسألسدًُ  عنألظددرهإٍ  اٟر دألل  تكرًد  

 .ا"بصألره وتقلًغ طثألره, أن اؿد٦ و  ٟامألؼن أسبىّ أن  كفر

 اٗ اٝتٌ تلخًعمأل ّرن اٟر ألل برو  ٗ سأل مت اليت اٛسألسًُ والعنألظر

 ل٠سدٚم,  عددو  بأ"دن  شدب؛  البعدٍ وألول أن ووظب إبصد َ, اؾمألعألم ل٧بل أن الدين اخبٮألين -

ٍ  اجملبمع؛ ٗ إلعألًُٓ تعنًكألم  بر  ٖأل واٛقأل يه؛ بألٝيألم يسبدل و ى قبِ ُ  ٗ تد٘  إٍ  النمأليد

 أدن  بألٕدد   اٟر ألل ت و٦  أعًنُ ْألعألم فمأل ت ال ولٜسمل,. أعألٲ إلًممأل و  البركر, و  البخىين,

 .أعذض كل أن ٓأليُ شأل تىفٴر  ينًُ   وار تقم٦غ خٚل

ُ  الدديين  وللخٮدألل  للبعلدًب  شألألُ َرااعُ إبرررَ إٮأللبألم تىااممأل اليت الربرَ إقألوأُ -  وطلًد

 .الكبىّ

ٌ  العألمل ٗ السًألسٌ الىؼع  د - ٌ  د  يسدبٮع  مل العربد  إبقدأدُ؛  الددول  أعدألين إٍ  بأللصدعىل  يرتقد

ٙٲ ت٢دعِ أبخلكُ شعىبألٲ فبقًت الفروام, واى  ر ب  .البخلمل وطأَ لبخكًمل "ألأًُ؛  و

 كددأللًمن,  ول ٗ تبمف٦ددل اٟر ددألل, ؿؽددأل"ُ أفأللًددُ بًٔددألم علددِ وبددىٍ العربددٌ العددألمل د  كمددأل -

 لبندألد,  واندىل  كسًنألْ, البنمًُ, أن اٛ "ِ إٍ اؿد٦ تكبقر أقألطعألم ٗ و  ولًبًأل, والعىأألل,

 .و  َ

 اؾمألعددألم تسددبخدأمأل الدديت العددمًى"ًُ الدولددُ وإر ددألل فلسددٮٌ, اقددبٚل   ممددأل سًألسددًُ عىاأددل -

 اؾندى   وتقبل تكج٦ر إقدس بًت فأ"عألر. إر ألبًُ  عمألل أن بن تقىم وٕأل لىاى  أل, أدراٲ اٟر ألبًُ

 تبحدد٦ث  و اعدض  الًمنًدُ,  إددد  يقعدكىد  ولردنمب  ٟسرآًل؛ إىم يقىلىدا واؿىثًىد إعريٌ,

 .السىريٌ يقألتل ولرنن إسرآًل؛ يبىع٦د اهلل وق ل إسألاد, تكجر ولرنمأل فلسٮٌ؛ عن

 . أرألد أن  كفر ٗ و أين سًألسٌ فراغ أن وأأل خلٴكن العسررٍ اٛأركٌ البدخل -

 لنمدى  إنألسب إنأل  بدوره  ًأ ؛ العرام ٗ البعهو اجملبمع أن كبرَ أرى"ألم اابفألث علِ العمل -

 .اٟر ألبًُ اؿركألم

 كددبر  ورإٍ    ٦ّ ٖددأل و ولًددُ؛ إللًمًددُ  ول أعددألح أددع اٟر ألبًددُ اؾمألعددألم أعددألح تقددألطع -

  لًدل  و وؼد  . اٟر دألل  َحألربُ البٛأل ر أع  خرّ, قسألل علِ فُٔ تقىيُ ٗ الدول تل  ٕخألبرام

 . فغأل"سبألد ٗ  ين طٍ السٌ ُألرسن أأل كأل"ت

ِ  ي٢عدنع إٍ  د  وبدألن  فإ"دن  اٟر دألل؛  ؼدد   ولٌ ؼأللمل عن اٝد اؿديه د  وَأل  أدن   كفدر  علد

 .سًسبمر اٟر ألل فإد وإٙ _  مًبن ر ب_ العسررٍ اؿل علِ يقبعر و ٙ أسبىّ,

ٌ  يعًض وَأل "عًصن, ال ٍ إرير الىالع وأأل تقد٦م قعلُ لراَْ  شدًى   أدن  و"رعدأل ب  ٚمرا"ًندأل  بد

ُ  وتىاممأل اٟسٚأٌ اٟر ألل ٚأل رَ العألًُٕ وإخألبرام الدول تسبغل د  الكبنُ,  أأل  أعدألؿمأل؛  ـدأد

 أداه. يبلغ قبِ سىْاٲ, اٛأر  ا  اؿسب؛ ٗ تأخر"أل علًنأل, وكلمأل وسب كمأل شب ي٢حسب فم ا
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 والصألم.. العرام جملأل دٍ تدعى ْعُ كل ٗ إنألبر أأل اأت اٟر ألل وسًبقِ

  إقدس.. بًت و "عألر والنعرَ, الدواعض, علِ ٙ تدعى إنألبر أأل اأت اٟر ألل وسًبقِ

 ِ  – إعددٮكِ بددن خدبب  َددأل تبدد   مل البعلددًب ٗ اٟسددٚأًُ إدىا   "عددىػ أأل اأدت  اٟر ددألل سدًبق

 إسلمٌ. بٌ والعرض وإألل, الدم, ق٢رأُ عن -ظلِ اهلل علًن وسلب

ٗ  زدر .   بًنمأل ا دب  ٘  اٛأدر  ٔدًس إٍ  د   اخبد ال  ّردن  ٙ اٟر دألل  فٛدأل رَ  ..كدل  تبسدً

 العددرام فأل دددٍد فددإ والصددألم. إااٲ العددرام جملأل دددٍ اؾمعددُ أنددد علددِ أددن يدددعى خٮًددب ٗ  سددبألبمأل

 .يكعل ظدام كألد أفلمأل ُألأألٲ. الدينًُ. إٚلٌ ثىرَ ٕىاامُ اٛخر العد قألٓ٘  ظبحىا والصألم

  ولددُ, لددن  ظددب  قبددِ و لبحمدأل؛  اٛوظددألين بألدد ع و"نعبددن أسدألْ,  ظددبأل  اٟر ددألل "مجددى  ظدبحنأل 

 قىلددن, شددٌْ كددل  بددأل م اسددبكأللت أددأل إاا ثددب قسددنألٲ, "بألتددألٲ وتنببددن ترعددأله عٛمددِ ولددىّ وأًلًصدًألم, 

 .عصىاْ خب٘ ىب٘ لألٓمألٲ وتركبن

ْ  أدأل  "قدىل . واقذاين أمألرَ برل اؿألؼنُ بًٔألتن يىفٴر أن ولد اٟر ألل, "دين  لردن  عندن؛  "صدأل

 . اٟر ألبًٌ عن "برلب د  ّرن ٙ

ُ  أكرٴردُ,  فبمعألم  شبأل  وؽصأله ؼعًكُ, قرىأألم بن ؼبمٌ ترسألٲ اٟر ألل  ظب   وورلد

 ..بغً  وإعٚم اشب٦ًكُ, وبرٕأل"ألم العٛمُ, فأل"ٌ بمأل ي٢سألوم

ُ  أنحددُ  ظدب   اٟر دألل  .."عدذين   عى"دأل   الصددعي اؿصدد  وي٢غ٦ًدر  شدعبن,  بصددألر ينحدر  بكؽدلن  ..و"عمد

 ..الدرود طألٓرام لغدر وأدراٲ السرأل"ًُ, العرام تركًبُ

ٌ  ال ٍ عره ؾُ أن ٙ د ابن قدث واسبكألم ولى ّ  فًدن؛  ر٢أد  تعددو  ٙ خٚفبدن   قدٚم  كدل  د  لدر 

 ..اٝد ودث أأل اراْ أرا قٌ خًألٙم كى"مأل

 يددرتمن ْعددُ َنددد وٙ بىًٚكددُ, ولددب طأللددب يدرسددن  يددين َددنم  لددن عٚلددُ الًددىم. ٙ إر ددألل

 ..اٟسٚأًُ الص٘ود و ارام ـٮألبألم

 "دددين بددأد أنددن, لألتنددأل ٗ لألقنددأل علًنددأل, ٰفرؼددت عبفًددُ قددرول أددن اديددد اًددل .الًددىم. إر ددألل

 .و"دقره اٟر ألل و"رألفحن, "دين أفلمأل و"دقره, اٟر ألبٌ و"رألفحن,

 إخددألبرام  خلددت إٍ اؾدد ور.. "عددب, عددى َ , وإِددأل تبسددًٮألٲ لددًس القددىي  بقىلددنا قمددد.   وعلٴددع

 ابمُ كل علِ  بنألٗ"أل تمألفت ٕأل اـعبُ اٛرؼًُ لدينأل يرن مل لى ولرن أعألؿمأل؛ لبقألطع والدول

 إر ألبًُ.

١٘أ٭ن  و ددى كًلبددن ٗ ٙ يرتسددب الدددعألْ, يسددمع عنددد"أل فأللصددألل الصددبألل؛ قدد اْ "لددبس د  ٙبددد يدد

ٌ  فرلمب للتا و أفألشب. وكمأل والنعرَ,  اعض, بل إعبدلُ؛ بألٕقألوأُ ُ  يددع اؿددث؛   بعدد  اؿرمد

 بدن  قمدد  اٛأدر  أركد   ٗ يرمدن  اؿدل  "ىاقًمدأل؛ ولعدل   ًْدع  أدن  الٛأل رَ  راسُ ٗ العدَ ولرن

 النعدد  ػددألو وا اٛخددرَ الكددذَ ٗ  "مددب كمددأل أممددُ, أعلىأددألم لألعدددَ للمنألظددحُ, فلددديمب  "ددأليمل

 والسًألسًُ. والدينًُ, النكسًُ, "ىاقًمألا ًْع أن الٛأل رَ  راسُإٍ  وإىاعٜ
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إسدٚأًىد؛   وبدألقفىد  "كسدًىد,  و خعدألًٓىد  اابمدألعًىد,  بدألقفىد  فًمدأل  يصدذ   عىثإٍ  مبألن

إٍ  بدأللركىد  عٚادن  "سدبٮًع  وأبأظدل, ولدن   أىاى  و سبألبمأل؛ فألٕرض الٛأل رَ برظد لنأل ىراىد

 اٛعداْ. فألسبغلمأل اـألأُ  ًأ"أل فنحن إ٘اأرَ. ولٜسمل, "ٛريُ

 اوبعكُ عألأُ, ّرن اٟشألرَ إٍ النقألٙ البأللًُ

 وكبدب  والبكسدر,  اؿدديه,  كبدب  ٗ والصدًعٌ لدده   السدين  إدىروث  ٗ رظدًد  ل٠ر ألل -3

 الذاث.

ُ  "ألفد َ  وبدألن  وٕدن  اٛ أندُ,  كدل  وٗ اٛ يدألد,  كل ٗ و٢اد واٟر ألل الغلى -4  بغدٚين  ققًقًد

  يداد. لًىسمل بع ا يل فعلًن روآٌ؛

 البألرو .  شعل ال ٍ اللمب  ٌ كأل"ت  فغأل"سبألد قرل -5

 ورلددُ اسددبخدأمب ثددب  ,6;و قددرل ٗ واسددبخدأمب القألعدددَ اقبؽددن ظددألح عبددداهلل علددٌ -6

 وابب ا . ؼغ٘

 اٛكددد إددبحرب وكددألد كٮٮألتمددأل, ٗ اٟر ددألبًٌ اسددبخدأت _اسددبفنألْ بددٚ_ إخددألبرام -7

  خلددت  خددرّ و ول واٟيرا"ًددُ والعرالًددُ, الذكًددُ, إخددألبرام ولرددن السددىريُ؛ إخددألبرام

 بقىَ.

 ويعددده بددن, ويبص٦ددر تعدري ,  وشددبن تلمًحددألٲ الكرددر  د ا  ي٘يددد أددن الدددين رادألل  بددٌ أدأل يدد ال  -8

 الفىرٍ. واؿرس واؿصى , اهلل, ق ل ارآب أقألبل امأل اٲ

 وأنمدأل  اٙابمدألعٌ,  وأنمدأل  السًألسدٌ,  أنمدأل  الدينًدُ,  إٍ العىاأل ت٢ؽألين قلًُ عىاأل  نأل  -9

 اٟر ألل. علِ شبألبنأل إلبألل ٗ سأل مت اٟاراأٌ؛

 ٗ ًْعدألٲ  يبقددأمأل  ورَأل...  اٙلبعأل ٍ العألأل إممُ العىاأل إٍ   ه القر"ٌ فألطمُ.   و ؼألفت

 إنألطع أن وامُ "ٛر أل. بع 

 لددًس ولرنددن اٙلبعددأل ٍ رَددأل يرددىد  قددد  دد ه العىاأددل؛ "قلددٌ, فددرّ  د العألأددل  سددألأُ.  أدأل   

 اؿألل. أبىسٮُ  سر أن للبنًٛب إنبمٌ أن والعديد أًسىراٲ, كألد ٙ د ابن  سألس٦ًألٲ؛ بألعببألر  د

 يٛدل  والكردرٍ؛  واٙابمدألعٌ,  واٙلبعدأل ٍ,  السًألسٌ, ارًأل,  د اٟقبألٙ أسألعد.   و وؼ 

 .اٙ"بقألأًدُ.  اٟشدبألعألم  بعد   شدب  وقٴدع  تنٛدًب  عدن  الصدبألل  عده  ٗ إ٘ثرَ اٛسبألل و بر    ب  قد

 أبىلعُ.  ر رَأل بنبألٓ  سبعى  أنمب؛ ِألان و  شألل كل قأللُ  راسُ لرن

 "ٛري٦دألٲ؛  ظدحًحُ  النقدألط   د ا  ٗ ٰ ثدرم  اليت العىاأل اللىاْ  . سعد الصمرا"ٌ إٍ  د كل وا ب

ُ  طخر,إٍ  فر  أن ؽبلمل و راُ تأثره عألأل, كل ولرن أعدالًُ  فبمدع إٍ  فبمدع  و  وأن  ولد

  خرّ. أرقلُ إٍ تألرىًُ وأن أرقلُ إللًب,إٍ  وأن إللًب طخر,
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  كفدر  الدينًُ اؿأللُ علِ "رك  أأل  آمألٲ اٟر ألل عن "قألشألتنأل ٗا الصمرا"ٌ لًلِ. بًنمأل لأللت  

  دى  الًدىم  "كعلن أأل كل "بعىره, ٖأل تعقًداٲ و كفر  عمع اٟر ألل د  اعبقأل ٍ, وٗ السلىكًُ. أن

  تغ يمأل! اليت الربرَ اٛ"مألر و"نسِ اؾداول, ٗ البحه

 العنددمل همعمددب و يأل"ددألتمب؛ تدددينمب  راددألم اخددبٚين علددِ أرددألد كددل ٗ اٟر ددألبًىد ويبصددألبن

 إادرام؛  أن يقذفى"ن أأل علِ بأللندم شعىر   "ِ لديمب ػد وٙ الؽمر. وا"عدام واؾنىد, السلىكٌ,

 قع. علِ  "مب يرود بل

 و ددٌ فرددره, اٟر ددألبٌ أنمددأل يسبسددقٌ الدديت بأللنعددىػ ٖبلٔددُ لدددينأل الددذاث إد كبددب ويقددأللا

 وخألطُٔ. ظحًحُ

 ٙ عقدىل  اام لددينأل  الىلدت  وٗ وتبًًندألٲ,  وتعدحًحألٲ  تنقًحدألٲ  وؼبألن أربرُ, "عىػ لدينأل "عب,

  اعدض  أدنم   ٗ "دراه  أدأل  أفدل  اديدداٲ  فردراٲ  شأل تببرر بل الربب؛   ه أن فرر أل تأخ  وٙ تقر ,

 إددىروث ٗ د  أددع بأللسددنُ, الدددواعض ربدد٘ فإ"ددن يددبب اٛربددض, كددىثر  . اكددرم الددبركرٍ. وأفلمددأل

 اهلل, ق ل و   أل, قركُ ارآب د  لد وقديفألٲ؛ لدّألٲ الىالع وببأأل الر س. أنن يصًب أأل الصًعٌ

 الًدىم؛   اعدض  أن "راه أأل برفر يكىم الصًعًُ؛ إلًصًألم أن و ر ألاؿىثٌ,  الصعي,  و  و اؿصد

 كفرَ! تعجب  سٔلُ يفر ؼديداٲ؛ وبأللسعى يُ بأللسنُ ربٮمأل لرن

ُ  إبقألْ ال  أن اشدين  ل ٍ   ىلىكىسدت  بمدأل  لبلبعدع  بأللد "ب؛  الصدعىر   آدرَ  ٗ السدعى ي  اؿدأل 

 !!سعى يىد   لبمب "كٴ  أل أن د  جملر  بن؛ شأل ٙ ا"ب إر ألل فألتىرَ تدفع وتٛل٦ سببمد, أن عصر

 ٗ  ادددا ه فعلددمأل الدديت اٟبددأل َ قددرول عددن فًددن يبحددد٦ث  كسددبل اددًمس للمدد٘ر  تعلًقددألٲ لددر م

 وخدد  يبملرٴنددأل قددٌ البألرىًددُ  قرألأنددألإٍ  "سددٌْ إ"نددأل" فًددنا يقددىل بأأريرددأل, اٛظددلًٌ السددرألد

ُ  و  اؿقًقًُ ال "ىل ػأله الؽمر  ؾلدد  قدد٦اٲ  "ؽدع  د  هدب . و اددا "أل  طبألٗ"دأل  ارتربمدأل  الديت  اـًأللًد

  أددُ إ"نددأل اٟبددأل َ. لٮددراد السددى اْ, القٮددراد بريصددُ ظددىرتنأل وتصددىين اٟأديأللًددُ, بأظددىلنأل  "كسددنأل

 بىسدب  و  و طكدألشب,  الًمدى   "سألْ بقبل أ "بٌ ولسنأل أكرطُ, وقسألسًُ و"ٛألم لىا"ٌ, اام عًٛمُ,

 العألمل". ٗ  رض  ٍ بأل بعألل و  ابأل ب, ٗ العبًد

ٌ  إبعأللًُ النٛرَ   ه ورَأل ُ  أدن  تددخ٦ل  فدر   العدألمل  ٗ  أريردأل  ادرآب  أدن  اعلدت  أدن   د  اٛأد

ٌ  البلدداد,  ٟ"قدألا  العًٛمُ ُ  ٗ و د  بعد    ظدبحت  البددخٚم؛   د ه  وبسدبب  إر دألل واقدبٚل.   اؿقًقد

 وتعديره. اٟر ألل فىؼِ ٙسبنبألم خعبُ تربُ البلداد

ٌ  اربدل  بٌ إىاامألم وٗ ٌ  د  لدد  الكلسدٮًين؛  وإقدألوم  اٟسدرآًل  لبدل  عدن  يدذ    ٙ العدمًى"

 اؿدع  ظدألقب  ػدد  بًنمدأل  فًمدأل!  َدن  إندأل ل  وقدرم  بمدب,  والبنرًدل  الصًى , و  النسألْ, و  العغألر,

  بألٕفل. القبألل عن يذفٴع وإقمىر والقؽًُ

 اٟر ألل. أسألُ ٗ أبألشرَ عٚلُ الديين؛ قبِ و  اٙلبعأل ٍ, اؾأل"ب و  للقمر, لًس إااٲ
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ُ  بألؿأللُ فق٘ "ربكٌ فٚ  كفر, الدآرَ لبىسًع عألاُ إ"نأل  سدلىكًألتن,  بدل  ل٠ر دألبٌ؛  الدينًد

 رادألل  و   عدألَ  أدن  السدجىد  ٗ أنألظدحُ  ؾنُ لدي  يرىد د  تركٌ ٙ وتكرره وبًٔبن, و خٚلن,

ُ  وكدل  أدرسدُ,  كدل  ٗ يردىد  د  هدب  بل فق٘ ؛ علب ٌ  "كسدٌ,  طبًدب  األأعد  اابمدألعٌ؛  و خعدألٓ

 وععددألبألم اددرآب ٗ أنخرطددألٲ العصددرينًألم ٗ شددألبألٲ ػددد د  ي٢عقددل وٙ إقلقددُ. الٛددأل رَ  دد ه لدراسددُ

 الصدجرَ,  عدٚن  أدن   فؽدل  وتعديلدمأل  الغعدىد  وعدٚن  والعقدل,  اٟرا َ أسلىل وكأ"ن للحدو , عألبرَ

 .لٮعمألإٙ  ي٢قى٦أمأل وٙ ظٚبُ  كفر وتعب  تبخصب عندأأل

 وأدن  إسدبكًد؟  و  دافدن. أدن   أسدألعًن  ٗ العدألمل  علِ اٟر ألل ؼلل لقدا اؿربٌ فألي َ. ولأللت  

 اٟر ألبًُ؟ العملًألم أن إبؽرر

ٙ  واؼدد  و دددفمأل إسددٚأًُ,  "مددأل ا عددت الدديت السددألبع, ٗ اٟر ألبًددُ إنٛمددألم ظددنعبمأل ؼددديألم

  ددر لددبٚ  واؼدد  بددأللعمىم الؽددرر لرددن _ بريددألْ بًددنمب د  ور ددب_ كددأل"ىا  ينمددأل والركددألر علًددن.  بددألر

  إسلمٌ. بٚ   اخل اٟسٚم قرأألم ينبمرىد  "مب اٟر ألبًىد اعبقد وٕن إسلمٌ,

 وأدن  اٟر ألبًدُ؟  العملًدألم   د ه  أدن  إبؽرر وأن الٮألولُ, فقلبت اؿديفُ اٟر ألبًُ إنٛمألم  أأل

 اشدين؟ و ين إسبكًد؟

 طبألٗ"ددأل اٛوٍ. بأللدراددُ إسددبمدين  ددى الدددٍْ إعددلٌ إسددلب  ظددب  بددل اشدددين؛ الرددألفر يعددد مل

ُ إٍ   كد, إؼألفُ واسبًعألل ترتًب إعأل َإٍ  ؼبألن اٛورام أن كفر و بنألٗ"أل. ِ  الذكًد     مًد  علد

٦ًألٲ. وعلم٦ًألٲ, وإعٚأ٦ًألٲ, و"كس٦ًألٲ, اسدي٦ألٲ,  لىيألْا و فرا  اًل بنألْ ٌ  يبسلحىد د  ٙبد وا ن  ٕدأل  تدألم  بدىع

ُ  و ينمب. وأدأل ينقعدنأل   وبىطنمب, بمب, ي٢حأل  ُ  واٙؼدأل   اللحمد ْ  ٕىاامد ُ   الدداخل   عددا  واـدألرن. اللحمد

 عألم. بىان وإسلمٌ العرل أسبىّ علِ و  واجملبمع, اٛفرا  أسبىّ علِ

 وقدع   دى  فًمدأل  اٟر دألل,   سدبألل  عده  ٗ  عمألر"دأل  "سدبغرم  إ"ندأل  اٛربدضا  كدىثر .   بًنمأل لأللدت 

 إاا  عدين  الدرًٓس.  ارر  و"ذ  إىروث, ٗ  كفر "غرم قٌ الٮريع ونٮٕ. يىم كل أربسبألتن

ٚٲ بألرو اٲ كى"ن وٙ يعد فمى ل٠ر ألل؛ أم٦دم شىآب طأللبن إىروث كألد  أدن ا والسد٘ال . لٚشبعألل لألب

   ولده؟ ال ٍ

 . السًألسُ وفريألم البألري  علِ كألين٨ إٍ اطٚع وبألن اؿجب بم ا وس٘ال

 : استُاالت ْكع دعٓا

 يعى٦ر ٕألاا اٛول؟ إسبمدين  ٌ ترىد إااٲ ٕألاا اٟر ألل, فبًل  شعل٦ أن اـلً   ول كأل"ت إاا

  تًمًُ؟ ٙبن كبب وظىار أل ؼحأليأل ب  اعض عنألظر

   دداين  اخدبٚين  أدع  اٟر دألل,  أدن  اسدبكأل َ  إبممٌ  كفر وإيراد  أريرأل د   اد لٌ وبأللنسبُ

 بكىبًددأل سددن٢بمب  "نددأل  عددرين .السددًأل َ تريددد وإيددراد بددإيراد, اـلددً  اسددببدال تريددد فأأريرددأل اؾمددبٌ.

 .   ا أن أعقىلًُ  كفر اىابألٲ  اد ٙ ولرين إيراد؛
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 السين؟ اٟسٚأٌ إىروث تصىين علِ اٟظرار ٕألاا إيراد؟ اٟر ألل يسبمدين ٙ ٕألاا

 اٛسددس كددلد إ شدد , وبدددود األ أددُ,  لىشددأل لرددن الدددس٦؛ عددن أندد ه إد إددىروث  لددىلا ٙ  "ددأل

ٌ  إدىروث  ٗ اٛظدل  طبدع  "سدخُ  شأل  اعض, علًمأل لألأت اليت والكقمًُ العقألٓديُ  إرتدد,  لبدل  االصدًع

 ٗ علًمددأل الذكًدد  كدألد  فلمددألاا.. و ر ددأل اـعدب,  و عددراض  أددىال واسدببألقُ  والسددي, والبحريدع, 

  ظلده؟ اٝخر ينك  فًمأل السين, إىروث

 دٙ يىاد  ٛ"دن  الد ؛  لدىل  أدن  بدد٦اٲ   اد ٙ لرنين ؽمًنألم؛ فر   نأل كٚأٌ يرىد د   ريد ٙ

 . أنٮقٌ بديل

 . وأنٮلقألتن ٕبأل ٓن لأللبألٲ السين إىروث اسبغٚل ومت إيرا"ًُ  أريرًُ ظنًعُ اٟر ألل

ُ    ظدألح  بن اهلل عبد. و شألر    بٚ "دأل  د   عبقدد  لؽدًُ  اٟر دألل  اؿمدى  ٗ أداخلبدن إٍ  د لؽدً

ِ  و  اٟر ألل, "ص٘ د  وٙ ش  بنألر أل. اكبىم اليت البلداد  شد أن ٦ًدألٲ  قدوثدن  قبد  فبمدع؛   ٍ ٗ ولب

 كًدمل,   نألا والس٘ال الفمألر, لٮمل وقبِ ب ره  ول أن بدْاٲ خعبُ,  رؼألٲ وادم اليت  سبألبن لن د 

ِ  وٙ  اددا  ب  ٙ يعبدد  مل والسعى يىد السعى يُ؟ العربًُ إملرُ ٗ اٟر ألل أن شٌْ "صأ وٕألاا  قبد

 وكأ"مدأل  ,وإر دألل   أعدٮل   اكر علِ برفر ال  لبل وبٚ ش  ال أن؛ أن عقى  ثٚثُ لبل طبألٗ ب

 .العربٌ القألأىس ٗ لًست أكر َ

 اؿدوث؟ والع  ؼحِ بل إعٮل ؛   ا اكر بٚ "أل ٗ يدل٦ بد  ال أن أن عقدين أن  فلمألاا

ِ   قًأل"دألٲ  وِسٌ ا"كجألر, ولىع علِ "عب  قبِ قدث أألاا الفأل"ٌا والس٘ال  بدل  طخدر؟  ا"كجدألر  علد

  أدن,  يقبدل  وابدن  ابندن,  ينحدر   ل اٟ"سدأل"ًُ,  اؾدرآب   بصدع  "صأل د ظر"أل  "نأل واا ,   ا أن اٛخٮر

وٙ  اٛظدلألْ,إٍ  ال أْٚ,إٍ  اٛلألرل, أن تٮىل والقألٓمُ بأللرظألػ, رأًألٲ عمن ابن يقبل وشخغ

 . بألهللإٙ  لىَ وٙ قىل

 اًدل  مدن  سدببألٲ,  لًسدت   "مدأل   ندأل  واىابٌ سبب؟ الدراسًُ إنأل    ل يرىد البسألٗلا  نأل وأن

 لعدىر  و  "قغ لدينأل  ل  م قأللدين. و  لبلُ "رن ومل ال , أن  شد رَأل و  بًُ  ينًُ أنأل    رسنأل

 اؾألأعًددُ,  أرببألتنددأل  د  واددىابٌا اٟعٚأًددُ؟  و  اٙابمألعًددُ,  و  الدينًددُ, والدراسددألم  البحددىث ٗ

 تغٮٌ اليت وإ٘لكألم اٛكأل ًُّ الدراسألم أن بأللرفر-اؿمد وهلل- ت خر والبجألريُ والىطنًُ,

 اؿًألَ. أنألقٌ كل

ٌ  الردبر  الكراغ "ص٘ اؿأللًُ؛ بٮريقبن اٟارام "ص٘ ٗ إ٘ثرَ اٛسبألل فإد أن وش ا ٙ  بد   وسدأل

 عألًٕددُ, َىاظددكألم ترفًمًددُ  "ديددُ تددىافر أددن والكبًددألم الصددبألل  د قرأددألد كمددأل والكبًددألم, الصددبألل

 عٙ ؼقدد  ؽععددألم ٗ بألٙلبحددألم  وإلدد اأمب الدراسددًُ,  ر بددألتمب ؼقًددع  أددن قرأددأل"مب إٍ  إؼددألفُ

 اؿأللٌ. للجًل اؿأل اقبقأل"ألٲ وبٮبًعُ _  واد واا    ا كل ر بألتمب؛
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ّ   سدبألل  و ندأل   ُ   فردألراٲ  ؼمدل  ِددألان والكبًدألم  بعد  الصدبألل   أددن ػعدل   خدر  للددىطن, أعأل يد

 أندن  ي٘أدل  "دضْ  ػأله أ٘ألُ تربًُ لغرس القىيب, إنم إٍ  واٙابمألعًُ الدينًُ اـٮب تكبقر فحًنمأل

 أبدد ؛ وإعلمُ للمعلب والبدريي العلمٌ البأ ًل أسبىّ د  "ٚقٜ عندأألٲ و يؽأل  دأن, ٙ الىطن بنألْ

 .اؾًل   اإٍ  أ٘أل ىأأل   لنقل ال  أنكعُ أن يرىد لن _بٚ ش _ فإ"ن

 أن بصٌْ عٚاممأل أن النًلإٍ  والسعٌ بألٟر ألل, ِأأل ي٢سم٦ و  اٟارام لؽأليأل وأن إمب قعر

 . أبرألأل وطين عٚن ٗ ي٢سمب أألإٍ  بأللىظىل وا"بمألْ بألٛخٮألْ, اٙعذاين أن بدْاٲ إنٮع,

 سدنىام,  أند   الصدأل ل  شدغلنأل   ظدب   اٟر دألل   سدبألل  عن العبألد إٍ  د البحه قمد.   وا ب

 اٛعألث   ه أعٛب و دين. أكر ُ قلقُ ٗ يدور  ال أأل وعنمأل؛ فًمأل كبب أن وقبِ لملمأل. ألوأأل  لن

 . عن٦أل و ريب أسبىر  اٟر ألل و د واألأعألتنأل, أدارسنأل وعن عن٦أل, البممُ إبعأل 

٦ٌ ّر قًنمأل لرن اجملألل؛   ا ٗ كبعألٲ و ؼألينا لست  أدن  اجملدألل   د ا  ٗ عه و  كبألل عل

ِ  اعبمدأل ه  ؼدمنألٲ  فدأفذض  العألأُ؛ لراْاتٌ ؼمن  اٛسدبألل "كسدمأل,   و "دن يسدبعرض   اشددين "كسدن,   علد

  ددر علددىل اٟتًددألد و  اؿلددىل, "قددألط ٗ وٙ النبددألٓ , ٗ إبددداعألٲ "ددرّ وٙ. بأللنبددألٓ  "كسددمأل  وىبددبب

 بعدد  علددِ و"ركٴدد  إرددررَ, العددكحألم  دد ه "ٮددىٍ ٙ فلددب كدد ل , اٛأددر كددألد وإاا. تقلًديددُ

ِ  يقىم  يين لكرر و"٘سس إعألؾألم,  الكردر؛   د   ع  "دأل  ولدى  والبعدأليض.  واٙقبدىاْ,  البسدألأ ,  علد

 .فًن من ال ٍ ال األاُ عنع أن نرن لد فإ"نأل
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 متٗٝد 

يقى  الىالع إعقد وإبداخل ٗ إصمد الدولٌ الرا ن ٛ مًُ اسبقراْ اػأل ألم إسبقبل وطبًعدُ  

, وٗ  دد ا الكعددل أددن الربددألل تددبب أنأللصددُ ٔسددُ قددألور رًٓسددُ والصددعىلالعٚلددُ بددٌ الدددول 

 ؼددد   بددر  أٚأدد  إسددبقبل ٗ ؼددىْ إصددمد الدددولٌ الددرا ن. فددألرىر اٛول ينددأللض إنٛمددألم        

الدولًددُ, ٗ قددٌ يعددرض ارددىر الفددأل"ٌ ْلددُ أددن   القؽددأليأل خدأددُ ٗ و ور ددأل والدولًددُ اٟللًمًددُ

و  مًدُ اؿسدب أدن  ادل أسدبقبل  فؽدل للمنٮقدُ, كمدأل          عألظدكُ اؿد م  اٛفرألر والرّٗ قىل 

.  أأل ارىر الرابع, لراطًُى والدّمٌألٟخىاد إسليعرض ارىر الفألله أىؼىعألم اام عٚلُ ب

ألم أسدددبقبل العٚلددد, ٗ قدددٌ يبندددألول اردددىر اـدددألأس  اٙ"بخألبدددألم الذكًدددُ واٟللدددًب فًندددأللض

 اـلًجًُ اٟيرا"ًُ.

 

  

 ْكًٞ أضا١َ. ايٛزق١ ايس٥ٝط١: أ 

   الدريس  يأل . البعقًب اٛولا 

   العرابٌ اؿألرثٌ فمد. البعقًب الفأل"ٌا 

ٌ  أدن   عد الىرلُ الرًٓسُ ش ا ارىر اٛسدبألا  سدألأن "قلدٌ, ولدأللا ا"ٮٚلدألٲ      ٌ  اجملبمدع  سدع  الددول

ُ  الدى ٍ,  للبكدأل ب  سدبل  إهدأل   مى  اجملدألٙم؛  كبلدمل  ٗ الصدراكُ  وؼقًدع  البعدألود,  تع يد   ٗ ور بد

ّ   ولًدُ,  أنٛمدألم  إٍ عؽدىيبمأل  قًده  أدن  إنٛمدألم  وتنقسب ".إنٛمألم" ٟلألأُ اؿألاُ "صأم  و خدر

 أدأل  إلًمدأل,  الددول  أن  ولُ  ٍ بأل"ؽمألم تسم  بٮريقُ تألًكمأل يبب اليت  ٌ الدولًُ فألٕنٛمألم إللًمًُ,

ُ  وأفألشأل إنٛمُ, أًفألم يبٮلبمأل اليت الصروٙ فًمأل تبىافر الدولُ   ه  اأت   أدأل  إبحددَ.  اٛأدب  أنٛمد

 روابدد٘ ػمعددن الدددول, أددن أعددٌ فريددع علددِ فًمددأل العؽددىيُ تقبعددر الدديت فمددٌ اٟللًمًددُ, إنٛمددألم

ُ  ووقددَ  إصدذ ,  للبدألري   تراع  و والفقألفًُ, واٙلبعأل يُ, السًألسًُ, للٛروين تراع أبعد َ,  اللغد

 الدددول كجألأعددُ العددألمل, أددن أعًنددُ اغرافًددُ أنٮقددُ ٗ والعددُ الدددول  دد ه ترددىد  د  و والدددين,
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ُ  اـلدً   لددول  البعألود وفلس العربًُ,  فمندأل   اٙخبعدألػ,  عسدب  إنٛمدألم  تنقسدب  كمدأل . العربًد

 .العألًُٕ العحُ وأنٛمُ الدولًُ, العمل كمنٛمُ أبخععُ أنٛمألم

 ُ  سددبًل فعلددِ إنٛمدُ,  وشددرل "كسدن,  بألًٕفددألم أر ددىد بقراراتمدأل  الدددول والبد ام  إنٛمددُ وطبًعد

ٌ  اٙؼدأل   إفألل, ّ  إنٛمدألم  ٗ إىادى َ  اٙلب اأدألم  أدن   كدد  الب اأدألم  لديدن  اٛوروبد  ٙ الديت  اٛخدر

ُ  إنٛمدألم  ؼمدل  فقدد   يؽألٲ, طخر و أر .اٙؼأل  ظكُ ؼمل ٚٲ  اٟللًمًد الدولًدُ   إنٛمدألم    دداين  أدف

 إسد٘ول  ت٢عدد٪  الديت  _ إفدألل  سبًل علِ _ إبحدَ فألٛأب اٟل اأًُ, ظكُ ومل ٙ لرن٦ أًفأللمأل "كسمأل؛

 تربسدب   د لقراراتمأل ّرن الدولٌ, اٛأن فلس خٚل أن الدولًٌ والسلب اٛأن قكٜ عن اٛول

ٍ  إًفدألم,  أن السألبع كأللبند اٟل اأًُ, البنى   قد إٍ فًمأل اللجىْ مت أأل إاا اٟل ام؛ ظكُ  هًد   الد 

ُ  العقىبدألم  اسبخدام ُ  والقدىَ  اٙلبعدأل ي  أفدل  اٟللًمًدُ,  إنٛمدألم  لدرارام  ؼمدل  ٙ بًنمدأل  .العسدرري

ُ  اـلدً   لددول  البعدألود  وفلس العربًُ, اؾألأعُ ٌ  اٟل اأًدُ "كسدمأل؛   القدىَ  العربًد  ٙلبد ام  خألؼدعُ  فمد

 .بمأل الدول

 بأللب اأألتمدأل,  الددول  وفألْ عدم العربًُ؛ اؾألأعُ تربنمل اليت القعىر اىا"ب   ب  قد ٛد و"ٛراٲ

 _ اهلل يرٓدن  _ عبددالع ي   بدن  عبداهلل للمل  َبأل رَ تى"س لمُ ٗ م4226 عألم إملرُ تقد٦أت فقد

ُ  الددول  لأل َ بٌ وتؽألأن ووفألم, عمد," وثًقُ و ٌ ُ  تمددين  الديت  ,"العربًد ُ  إٍ اٛوٍ بأللدراد  أعألؾد

لرنمأل  الىثًقُ؛ علِ ولٴعت الدول  د أن وبأللر ب وأقرراتمأل؛ اؾألأعُ لرارام تنكً  ٗ العربٌ القعىر

 .بمأل اٙلب ام بعدم وال  اؾألأعُ, أن العأل رَ القرارام أن عد  أع كبعألألمأل أعمأل تعألألت

 إٍ اٟظدٚ   يدعى تًألر تًألرادا يبنأل عمأل ارألوٙم و  ه اؾألأعُ, ٟظٚ  قألوٙم  نأل  واٝد

 و "ٛمبمددأل, أًفأللمددأل, تغددًر أددن بدددْاٲ إىؼددىعٌ, اٟظددٚ  إٍ يدددعى طخددر وتًددألر للجألأعددُ, اشًرلددٌ

ُ  تببندأله  البًدألر  و د ا  اؾألأعُ. لرارام تنكً  ؼمألد أع فًمأل, القرار ظنألعُ وطلًألم  أنٮلدع  أدن  إملرد

ٌ   د ينبغٌ اشًرلٌ البٮىير  د ُ  ٗ يردىد  و د إىؼدىعٌ,  البٮدىير  بعدد  يدأت ُ    دداين  خدأد  اؾألأعد

ُ  بإلغألْ إٮأللبُ لٜظىام وبأللنسبُ .إسبمدفُ اٟظٚقألم َىاب ُ   د ه  فدإد  العربًدُ؛  اؾألأعد  إنٛمد

ّ  عدن  النٛدر  وبغد   الدبلىأألسدًُ.    وام أن أممُ ؼألور   اَ لرنمدأل   للنبدألٓ ؛  وؼقًقمدأل    آمدأل  أسدبى

 والىرلُ والقلب, بأللعىم, يبقألتلىا  د للعرل خرا  "ن  ر   أأل و آمألٲ الدول. بٌ للحىار أممُ   اَ تٛل٦

  د ا  ٗ اٟشدألرَ  إمدب  فمدن  وخبألأألٲ, .خألرامأل اؿًُ بألل خرَ يبقألتلىا  د أن العربًُ اؾألأعُ لبُ ؼت

 قسددألل علددِ اٟعٚأددٌ الدددو  ٗ اؿٛددىَ شددأل يرددىد أددأل  آمددألٲ السًألسددًُ القؽددأليأل  د إٍ اـعددىػ

ٍ  الىلدت  وٗ والعدحًُ.  واٙلبعدأل يُ,  البنمىيدُ,  القؽدأليأل   اٟخكأللدألم  بعد    ندأل   لدد  أدأل   آمدألٲ  الد 

 العددحًُ اٛأددىر علددِ تنسددحب ٙ اٟخكأللددألم لرددن  دد ه واٟللًمًددُ؛ الدولًددُ إنٛمددألم ٗ السًألسددًُ

ٚٲ, العألًُٕ العحُ كمنٛمُ فمنٛمألم والبنمىيُ, والفقألفًُ  اٟ"سدأل"ًُ  ُس٦ اد٦اٲ أممُ بأ وار تقىم أف

 ققٴقن أأل علِ ينٮبع ك ل  اٛأر و  ا تسبحقمأل؛ اليت اٟعٚأًُ بأللبغٮًُ ؼِٛ لرنمأل ٙ أبألشرَ؛
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 الددددرب٘ أصددددألريع واٝد بأللبٮأللددددُ, والبنقددددل اؾمركددددٌ, اٙؼددددأل  أددددن اـلًجددددٌ البعددددألود فلددددس

 .اؿديديُ والسر  الرمربألٌٓ,

 ايدزٜظ: شٜاد. ايتعكٝب األٍٚ: د 

ٙٲا تبقِ ْ  تع يد   ٗ سىاْ إصذ , اٟ"سأل"ٌ للعمل الىسألٓل   ب إقدّ  إنٛمألمو فررَ  و  البندأل

  دد ا وينٮبددع. اؾمألعددألم  و الدددول بددٌ السددلبًُ البنأل عددألم  قددر ٗ  و اٟهددألبٌ, البعددألو"ٌ

ْ  قلدٌ,  قبِ  و إللًمٌ,  و  ولٌ, ؼأللمل  ٍ علِ البىظًمل ِ  سدىا   و أنٛمدُ,  بألسدب  ت١سدم٦

 . ْعًُ  و األأعُ,  و اؼأل ,

ُ  اشًألكل   ه إقدّ يعذٍ ال ٍ الكصل  و السلبًُ واٛ وار ُ  وكحدألل  الىقدويد  الددول  األأعد

ٚٲ ؛ العربًُ  يددر  لرنن البقألْ؛ أن  فؽل يرىد لن  بداٲ اٟلغألْ ٛد بألٟلغألْ؛ إنأل اَ يدر ٙ أف

ْ  إعأل َ  و والبغًر بألٟظٚ  إنأل اَ  ععدبُ  أدن  اٙ"بقدألل  ٗ قددث   كمدأل  اٛأدر,  لد م  إد البندأل

 .قأللًألٲ إبحدَ اٛأب  ًُٔ إٍ اٛأب

 السددى َ البددألل عددن يغ٦ًددب ٙ إنٛمألتًددُ اشًألكددل علددِ ارألفٛددُ   مًددُ علددِ اٟظددرار و دد ا

ُ  تىًٚكمدأل  بدل  اٛعؽدألْ؛    داين ؼقًع ٗ تراخًمأل لًست و ٌ فًمأل, الردّ    دداين  ـدأد

 إنٛمدألم,   د ه   اخدل  يدبب   د ّردن  اسدبخدام  سدىْ   كدد  و دى  قدد ين,  ٛعؽألْ قد َ

 .إبنك َ القىّ لدد أن خعىظألٲ

ٌ  والبمألي  البمًً  األ"ب وٗ  اٛأدن  فلدس  ٗ الكًبدى   وقدع  اكدر   وأدألٲ  يدبب  وطخدر,  عؽدى  بد

 . اٟ"سألد ؿقىم العألٌٕ ل٠عٚد وأنألفًألٲ ل ل , ظألرخألٲ ِىااألٲ

ُ  وإصألركُ اٟبقألْ خًألر فإد العىرام؛   ه كل ور ب  اـًدألر   دى  إنٛمدألم؛   د ه  ٗ بكألعلًد

 .سىاه أأل كل أن ؼرراٲ اٛلل

ّ  والسدًٮرَ  إ٘اأرَ رو  عن لًل أممألا ثأل"ًألٲ  يعدين  ٙ  د ا  فدإد  الدولًدُ؛  إنٛمدألم  ٗ إبنكد َ  للقدى

ُ  اٛ دداين  وؼقًدع  اخذالمدأل  اسبحأللُ ٍ  وإفدألل  فًمدأل,  إأأىلد  السدنىام  ٗ كدفراٲ  يدذ    الد 

ُ  القلًلُ ِ  إألؼدً ِ  البعدىيت  الد ؛  علد ٌ  اعببدألر  علد ُ  فلسدٮ ُ   ولد ُ  ٗ العؽدىيُ  كألألد  أنٛمد

 القدددرار, ٕصدددروع الصرسدددُ إبحددددَ الىٙيدددألم أعألرؼدددُ ور دددب م.2011 العدددألم ٗ الًى"سدددرى

  ددفمأل,  ؼقًدع  تسدبٮع  مل لرنمدأل  القدرار؛  ؼد للبعىيت اٛعؽألْ الدول وتألًبمأل وقصد أل

ُ  إسدأل مُ   فدع  عدن  بألٙأبنألع اٛأريرٌ القرار فرألد إهألبًألٲ؛ علًن البعىيت ومت  اٙعبًأل يد

ٌ  شدمدم  وولدد !  الًىم قبِ اؿٌ ال  أن  للًى"سرى علًمأل  إعركدُ,  تلد   تكألظدًل  بنكسد

ٚٲ للًى"سرى, البنكً ٍ اجمللس لرًٓس "ألٓبألٲ كنت قًه  .البعىيت  ٗ لبٚ ٍ وٖف

 إعدأل َ  خًدألر  علًمدأل  ينٮبدع  الديت  إنٛمدألم  أن ترىد ترأل  فإ"مأل العربًُ؛ الدول األأعُ بصأدا ثأللفألٲ

ُ  كدل   د "ددر    د هدب  لرنندأل  فق٘؛ الٮكًمل اٟظٚ  ولًس البنألْ, ُ  أنٛمد  تبدأثر  إللًمًد
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ٙ  أدن  يردىد  فقدد  ولد ا  ِىااألٲ ؛ اٛوروبٌ واٙؼأل  فًن تنصأ ال ٍ اجملبمع بفقألفُ  ٗ اٟفدرا

ِ  إظٚ , أن شأل مت أممأل العربًُ الدول األأعُ علِ كفراٲ البعىيل البكألٗل  إنٛمدألم  وسدببق

 . اـلًجٌ البعألود فلس كمفل و  مًُ, فعأللًُ  كد اٛظغر اٟللًمًُ

 عأل َٲ و ٌ لٜلأللًب, عألبرَ بل إللًمًُ؛  ر تربٚم ترىين إٍ يلبكت بد  اٝد العألمل لرن

ِ  أفدألل  و بدر  . فًدن  ت٢سدبمل   ٙ لرنمدأل  البسدًًس؛  أدن  ؽلدى  ٙ تنمىيدُ,  ػمعألم ترىد أأل  علد

 والعدددٌ, واشندددد, وروسددًأل,  الدا يدددل,ا تؽدددب٦الدديت   , BRICSو الدددديرس فمىعدددُ الدد  

 إٍ اجملىعددُ  دد ه تبحددىل لددى أقددألٙتٌ إقدددّ ٗ ُنًددت  د لددٌ سددبع ولددد  فريقًددأل. وانددىل

SBRICS)أددن اٟللًمًددُ  ددر البرددبٚم  دد ه ؽلددى أددأل وعددأل َ. إلًمددأل السددعى يُ  , بأل"ؽددمألم 

 . اٛخرّ إنٛمألم تلمل٦ اليت والصرٚ"ًُ اجملألألُ بروتىكىٙم

 ايعسابٞ اذتازثٞ: فٗد. ايتعكٝب ايجاْٞ: د 

 أمب وعؽىي٦ألٲ, أىؼىع٦ًألٲ والدولًُا اٟللًمًُ إنٛمألم واى   د علِ  سألأُ السكر أع  تكع بدايُ

 ولىاعد ٛرؼًألم اٟعدا   ال وأن للبنسًع,  رقب أسألقُ إتألقُ  ال أن ألحُ؛ ؼرورَ إ"ن بل اد٦اٲ؛

 ٙ رظألظددمأل الصددمرا القددىل إنٛمددألم  دد ه بعدد   ور علددِ ينٮبددع وّرددن  د ."إمرددن"  للبكددأل ب

ٍ  ال  العربًُ, اؾألأعُ و ى ال , علِ قٌ أفألل ال  ن وٗ يدوط, اٛلل علِ ولرنن يعًب؛  الندأل 

  د وعددل ولددد للبكددأل ب. اددد٦اٲ للًلددُ و قًأل"ددألٲ والبسددألبب, للبصددألمت العددرل فًددن يلبقددٌ الدد ٍ إسددرٌ

 اًىبمب. قؽرتن ٗ وّ لىد برٗوسمب, فًن يؽربىد أبرِ قألٓ٘ إٍ وىلىه

ٍ  _سدىٓن  علِ_ الىقًد الصٌْ النأل ٍ, فمٌ/  اؾألأعُ تبقِ  د إااٲ الؽرورٍ وأن ٌ  الد   فًدن  يلبقد

 للبرألْ. و  للصبب العرل

 اؾألأعددُ قددألل أددن بأفؽددل قألشددأل لددًس اٛخددرّ اٟللًمًددُ فألٕنٛمددألم العددألٌٕ, إسددبىّ علددِ  أددأل

 أفدل  تدأثر  قجدب  ُألأدألٲ  يعلمدىد  إا العرل؛ أن والعًُ  كفر  نأل  فمب اٛعؽألْ, "ىعًُ ٗ إٙ العربًُ؛

ُ  إعدألح  أقألبدل  ٗ إنٛمدألم    ه ٍ  الىلدت  وٗ للددول.  السدًأل ي  الكردرَ  أدع  العدرل  فًدن  ينجدرين  الد 

ٌ  العربًُ اؾألأعُ بأد إفأللًُ, ٚ  الىالعًدُ,  أ يدداٲ أدن   اٝخدرود  يٛمدر  أصدرٚتمب؛  سدبحل  الديت   د  فد

  ددٌ إااٲ  نددأل وإصددرلُ  كفددر. ولددًس البنسددًقًُ البسددًٮُ رسددأللبمأل أددن  كفددر أنٛمددألتمب وم٦لددىد

 البىلعألم. سقمل قدو  أصرلُ

ُ  إنٛمألم  نأل "سبفين ولد ُ  ٛد والفقألفًدُ؛  والعدحًُ,  اٙلبعدأل يُ, ا إمنًد   د ه  ٗ إعدألح  لعبد

 عرؼددُ  لددل العمددىم ٗ و ددٌ أسددألقُ,  ؼددًع والصددرى  الٛنددىد و ددىاأض  مىؼددألٲ,  لددل اؿددألٙم

 النىع و  ا عنن. البألقفُ و  النكىا ٗ الٮألقُ السًألسًُ اشىيألم اام إنٛمألم أن وال ٙ ل للعىاظمل

  اخلدن  وٗ والبلدىد.  والبغ٦ًدر,  اؿركدُ,   آدب   دى  بل والفبألم؛ اٙسبقرار زألتن أن لًس إنٛمألم أن

 و  العدغألر  أدن  ينجدى   د يريدد  وأن لٜلىّ,  آمألٲ والغلبُ إعألح, وتبٮألقن اٟيديىلىاًألم, تبعألرع
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  دى  ويسدبمبع  القًأل َ, عجلُ يبىٍ فًذكن الربألر؛  قد عبألَْ ؼت يدخل  د إٙ لن فلًس الؽعكألْ,

٦ًألٲ اخب اشأل, إا ّرن إبحدَ؛ اٛأب أنٛمُ ال  علِ اٛأفلُ  وؼ  إد! بأللرقلُ  "أل ٨ فر   "مأل ٗ عمل

 فرىأبألرس. البأللٌ  أأل  ظحألل قع الكًبى , واـمسُ للربألر

 و أريرأل . اٛعٛب القىَ بًد سىّ لًست الؽخب اؾمأل    ا بىظلُ فإد الٮألولُ؛ ؼت أن  أأل

 اـمسددُ بدددود اٛأددن فلددس أمددب و ددر  أريرددأل, بدددود إبحدددَ اٛأددب أنٛمددُ إااٲ أممددُ  ددر

 . الربألر

  البأثر وأسألقبن. ال  وقجب إبحدَ, اٛأب لبأثر اٛسألسًُ ارد ام  ٌ اٟشألرام و  ه

 إأددأل  العددغألر؛ رلددألل فددىم  آمددألٲ أعددلبُ إددىلر  وفلسددمأل إبحدددَ, ولراراتمددأل,  اٛأددب وأىاثًددع

 اٛأددر يبعلددع قددٌ  أددأل إخ. البمًًدد , وعدددم إددر َ, وُرددٌ اٟ"سددألد, ققددىم لٚببدد ا ا و  ل٠ؼددعألين

ُ   ادل  أن فمى ىبلمل, فألٛأر العألمل؛   ا ٗ عبه أن بن يقىأىد وأأل بأللربألر,  قًندألٲ,  الدّىلراطًد

٨ٙر ألل شرور أن العألمل ٓأليُ  ال وأن    خرّ.  قًأل"ألٲ ا

ُ  أن تأألىا فٚ  إٍ  قًأل"دألٲ  تبحدى٦ل  إ"مدأل  بدل  ٙ اٛقدىال,  كدل  ٗ الد   أدن   كفدر  اٛؼدخب  إنٛمد

ُ  للدولُ قلٴألٲ ػد  د تسبٮًع وقد أل إبحدَ فأللىٙيألم العألمل,   ا لؽأليأل بع  علِ "قمُ  الكلسدٮًنً

 لدى  - إبحدَ والىٙيألم برأبمأل. إنٛمُ و  اٛأن فلس ٗ الصأد اام مللقرارا قألاُ وٙ  را م, لى

  ود السدىريُ,  الفدىرَ  ا"ددٙع  أدن  واقدد   سدبىع  بعدد  اٛأر ؼسب  د وقد أل تسبٮًع لرأل"ت - را م

ٌ  وبدألد  إدعى اٟأعُ   ا تدع  د وبدود العٌ! و  روسًأل عنمأل ترؼأل اليت القرارام ٙ"بٛألر قألاُ  كد

ْ  للٴٮدب  أدىد    أسددبقبل يرسدب  و سدٚفن,  أًسدبىرا   ٍ ػعدل   د وبددود  ,"القلدع  عدن  البعدبر " و والبردأل

  السىريُ. الفىرَ

ٌ  إبحددَ  والىٙيدألم  اٟيرا"ٌ, النىوٍ البسلٴ  قًألل شٌْ  ٍ تكعل مل إبحدَ اٛأب  فعلدت  الديت   د

 العألمل. يريد كمأل ولًس  ٌ, تريد كمأل شٌْ, كل

 ٗ إلًصددًألم  "صددأ الدد ٍ اٟيرا"ددٌ, اٟر ددألل ػددأله شددٌْ  ٍ تكعددل  د تسددبٮع مل إبحدددَ واٛأددب

 ٚمر ددأل, خلددمل وأىاثًقمددأل ولىا"ًنمددأل, الدولًددُ, إنٛمددُ رأددت  أريرددأل وسددلٴحمأل. وأى٦شددأل, إنٮقددُ,

ٍ  العألمل عؽىيُ إٍ و  خلبمأل اٟيرا"ًُ,"  القىَ"  وشرعنُ  اعلدت  إ"مدأل  بدل  الد أن؛  أدن    دراٲ  "بد  أل  الد 

    كلن! للغرل"  إىثىم"  اؾديد اؿلًمل أنمأل

ِ  اقبجألادألٲ  اٛأدن؛  فلس عؽىيُ عن إملرُ اعب ار "ب كر أأل لنأل  لؽدأليأل  ٗ اجمللدس    اْ علد

ّ  عدن  ي٢عب٦در  فقدد كدألد   أعدن؛  اخبلمل وأن القرار ال  أع اتكع عمن النٛر وبغ ٦ وإنٮقُ. العرل  إقدد

 "كسمأل. اٛأب أنٛمُ ورآن وأن اٛأن وتأثره فلس ؿجب القراْام

ُ  أدن  يقلدل  ٙ  عدٚه  اكر"دأل  أدأل  كل إد ٍ "   د ه    مًد ُ  أدن  وٙ الردبرَ, "  الندىا   تىاادد"أل    مًد

ِ  اٛقًدألد  أعٛدب  ٗ يقبعر فدور أل إصرٚم, قل٦ ٗ علًمأل كفراٲ "عى٦ل اٛ ب  ٙ ولرن فًمأل؛  علد

 تصدرًل  ٗ  ور _ٝخدر  ولدت  أدن  _ شأل يرىد ورَأل الىاسع, أكمىأن ٗ واٙتعأللٌ اٟعٚأٌ اؾأل"ب

  الؽغ٘. فمىعألم بع 
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 ٚتفعًٝٗا:ٚايدٚي١ٝ  اإلق١ًُٝٝ املداخالت سٍٛ ايكك١ٝ: آيٝات إؾالح دٚز املٓعُات 

ُ  و  يدأس   نأل  كألد الصرارٍ إٍ  "ن إاا قألأد.  شألر   ُ  فألٛفؽدل  اٟظدٚ ,  ٗ ظدعىب  للجألأعد

ُ  و يددأل َ البددًين, البنمددىٍ الدددور تكعًددل علددِ الذكًدد    عؽددألٓمأل, بددٌ البًنًددُ الصددراكُ اٙلبعددأل ي

 اؾىا"ددب ٗ  ور ددأل تكعًددل يرددىد فقدد٘؛ فقددد  السًألسددًُ للقؽددأليأل تسددبرن و ٙ إعٚأ٦ًددألٲ, وإبرا  ددأل

ِ  أدأل  يىأدألٲ  إهألبدألٲ  يدنعرس  أد٘ثر  عألأدل  إخ؛. ..والعدحًُ  واٙلبعأل يُ, البنمىيُ, ُ  إظدٚ   علد  اؾألأعد

 .السًألسٌ و ور أل العربًُ

 إنٛمددُ ٗ  واٙابمألعًددُ اٙلبعددأل يُ,و البنمىيددُ اؾىا"ددب كدد ل  فمددن إمددب العمددل علددِ تقىيددُ

 للمنٛمددُ والبٮددىير البحددىث وأراكدد  اؾألأعددألم بددٌ واٛكددأل ٌّ البحفددٌ البعددألود الىاقدددَ؛ ف يددأل َ

 والصدراكُ  فأللبعدألود  اـلًجدٌ.  البعدألود  كمجلدس  اٟللًمًُ, إنٛمألم تقىيُ   وام يعد٦ أن الىاقدَ؛

ُ  ؽدم اليت اؾىا"ب ٗ اؿقًقًُ ُ  اٙلبعدأل يُ, و  البنمًد  والبٮدىير  البحده  كقٮدألع  ,...  واٙابمألعًد

 و ظحألل والبألقفٌ, العلمألْ, بٌ _ وترابٮن اجمللس  ول "سً  ُألس  أن ي يد إبنىعُ؛ والدراسألم

 ويكددرض والىقدددَ, البرألأددل أرقلددُإٍ  تعددل قبددِ اـلًجًددُ؛ الىقدددَ "ؽددىن ٗ وي٢سددمب _ الكرددر

 أسددبىّ علددِ سددىاْ العأللًددُ, البرلكددُ اام إرك يددُ إعألأددل كبنددألْ علم٦ًددألٲ, اٛأددب بددٌ اقذاأمددأل

ْ  كأعدألث  إبقدأُ, العلمًُ للمسبىيألم البأ ًلًُ الداأ  و  والعًأل"ُ, البصغًل, و  اٟ"صألْ,  الكؽدأل

ُ  الٮبًددُ واٛعددألث وإسدرعألم  السددلمًُ, النىويددُ واٛعدألث   ٗ إنبصددرَ إسبععددًُ لٜأددراض إبقدأد

 .إخ...  كرىرو"أل اؾديدَ واٛأراض والسرطألد, عأللًُ, "سببن ال ٍ كأللسرر إنٮقُ,

ٌ  البعألود وفلس ُ  العىاظدمل  أدن  بدأللر ب  الفمأل"ًنًدألم؛  أند   وُألسدرن  اـلًجد ُ  السًألسدً  العألتًد

ُ  يعد٦ أسدألقُ  إنٮقُ؛ بمأل أر٦م اليت ُ  رقبد ُ  اجملدألٙم  ًْدع  ٗ للبعدألود  وفرظد  ٖدأل  وتع ي  دأل؛  البنمىيد

 ِىاادألٲ  يردىد  ولدد  والدولٌ, اٟللًمٌ إسبىيٌ ٗ إ٘ثر السًألسٌ اجمللس  ور تقىيُ علِ ينعرس

 .اٛخرّ البربٚم أسبىّ علِ فًن ي٢حب ّ

 بىظددكن  رؼددًُ ي٢سددمب لددد إعٚأ٦ًددألٲ؛ وإبرا  ددأل وتع ي  ددأل, اٛخددرّ, البنمىيددُ اىا"ددب  ور وتكعًددل

 .للمنٛمُ السًألسٌ الدور تقىيُ ٗ اًدَ

 السًألسددًُ اٟرا َ علددِ تعبمددد والدولًددُ اٟللًمًددُ إنٛمددألم عقًددل إٍ  د أمددأل. وبدددور أل  شددألرم   

ُ  اوٍ الًرى"ى بقراراتمأل؛ واٙلب ام والدعب اٛعؽألْ, للدول ٘  لدًس  واقدذام,  أرأل"د  الددول  أدألم   فقد

ُ  أفدل  فمنٛمدألم  ولٜسدمل, . الصدعىل  يؽدألٲ   أدألم   وإِدأل  اٛخرّ؛ وإنٛمألم ُ  العربًدُ,  اؾألأعد  وأنٛمد

 ل٧بدل  أدن  political will السًألسدًُ  واٟرا َ الددعب  أن إٮلىل بألٕسبىّ وًٛألد ٙ اٟسٚأٌ؛ البعألود

 إنٛمألم   ه لدرَ ٗ الفقُ وعدم الدول, بٌ أأل واـٚفألم الن اعألم أنمأل كبلكُ ٛسبألل اٛعؽألْ؛

ٌ  للبحدر ؛  إنٛمألم وظدٚقًألتمأل    ه إأرأل"ًألم ؼعمل بسبب بألٕٮلىل؛ القًألم علِ  فمعٛدب  وبأللبدألل

ُ  وبًأل"دألم  خٮدب  عدن  عبدألرَ  -إنٛمدألم   د ه  أدُ٘رام  كل يرن مل إد -  قمدل  ت٢٘خد   ٙ خبألأًد

 . شٌْ أنمأل ي٢نكٴ  وٙ اؾد,
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ٌ  القرار ٗ تبحرٴب عٛمِ  ول  نأل  فمد.    وؼ  وكمأل ُ  السًألسد  إبحددَ,  اٛأدب  أفدل  ٕنٛمد

ُ   ول و ندأل   اٛخدرّ.  إنٛمدألم  علِ ينٮلٌ  يؽألٲ و  ا ُ  فألعلد ٌ  أنٛمدُ؛  كدل  ٗ ورًٓسد  ي٢قدر٦ر  أدن   د

  دد ه فددإد الدد  وأددع الدولًددُ؛ السددألقُ علددِ وأرأل"بمددأل لىتمددأل وأدددّ إنٛمددُ وسًألسددألتمأل, تلدد  تىا٦ددن

  "دن  ولدى و والقدس فلسٮٌ لؽًُ أفل علًمأل, هبمعىد لؽأليأل قىل اٝراْ لبىقًد اد٦اٲ أممُ إنٛمألم

  خرّ, ولؽأليأل  اظٮكألين  نأل  و ظب  الكلسٮًين, العمل ا"صقألم بسبب علًمأل؛ ااخبلكى   ه قبِ

 البعددألود أنٛمددُ إد والسددل. اٛطكددألل شددلل أفددل واٛأددراض, واٛأًددُ الكقددر وأرألفحددُ البنمًددُ أفددل

 ٗ إسدلمُ  اٛللًدألم  ققدىم  عدن  ٙسدًمأل فًمدأل ىدغ٦ الددفألع     الد ؛  ٗ اًددَ  خٮدىام  خٮت اٟسٚأٌ

ٚٲ, أًألِددألر  إعٚأنددأل؛  سددألأُا السددكر لددألل كمددأل ولرددن و ر ددأل؛ وتأليٚ"ددد, الىسددٮِ, وإفريقًددأل أددف

 . أبألشرَ ُس٦مب لؽأليأل  "مأل ر ب ب ل ؛ كفراٲ يمبب ٙ الصعب وبأللبأللٌ

ِ  لرارام تبين يبب ال  وبسبب أ٘سمل, شٌْ الدولًُ إنٛمألم ٗ البمفًل ؼعمل فإد و خراٲ  علد

 ّ  إفلددًٌ,  وان بقبددىل اٝد إٮأللبدألم  أفددل و ينندأل,  وأبأل ٓنددأل, أعدألؿنأل,  ؼددد تردىد  الدددولٌ إسدبى

 .و ر أل البعبر, قريُ أ٢سم٦ِ ؼت اٛ يألدإٍ  واٟسألَْ

 أع إبحدَ وإ"عألفمأل اٛأب  ًُٔ  ًُٔ أفل عدالُ عدم الصبًرٌ, فإد اؾأل ٍ. "ٛر   وامُ وأن

ُ  اعدل  وإٛلىأُ واقبًألاألتمأل؛ الؽعًكُ والصعىل الدول أصرٚم  عدألم  بعدد  عألأدألٲ  تبندأللغ  فًمدأل  الفقد

ُ  كمأل الصعىل. تل  ل٧بل أن  اٟ"سدألد, ولؽدأليأل   ققدىم  لؽدأليأل  أفدل  القؽدأليأل,  لدبع   أعألؾبمدأل   د طلًد

ٰٕعًبددُ السددجىد ولؽددأليأل الدولًددُ, اٙتكأللًددألم   ظددىام  ًمنددُ تبسددب بكددرض  اٟ"سددأل"ًُ؛ لٜخٚلًددألم ا

 أدع  والكًبدى   الدنق   قدع  خدٚل  أدن  القؽدأليأل وعددالبمأل,   تلد   أىؼدىعًُ  الردّ علِ الدول وأعألح

ِ  إبحددَ  الىٙيدألم  تىلًدع  اٛسمل. وأن اٛأفلُ الىاؼحُ علدِ الد , عددم    شديد ُ  علد ُ اـأل اٙتكأللًد  ظد

ُ  الٮكل, ققىم اتكأللًُ علِ تىلًعمأل وعدم لن. إسببُ الدول  كد أن  "مأل أع البًٌٔ؛ بأللبلىث  واتكأللًد

 والسًداو  ك ل . إر َ ؼد البمًً   شرألل علِ القؽألْ

 اٛعؽددألْ ٗ الدددول علددِ بأللقددأل"ىد اؾمعددٌ اٟلدد ام ظددكُ شددأل ترددن مل الدولًددُ إاا إنٛمددألم إد

ُ  النجألقدألم  ؼقٴدع  فلدن  البصدريُ؛  اجملبمعدألم  أن عريؽألٲ لٮألعألٲ تمب٦ اليت وإصرٚم القؽأليأل  إبىلعد

 اؿألل. بٮبًعُ واى  أل أن

ُ  الر يعألد إٍ فمىعُ أن النقألٙ ارد َ البأللًُ, فًمدأل يبعلدع بألٕنٛمدألم    خأللد. وتٮرم    الدولًد

 اواٟللًمًُ, والدور إبىلع أنمأل

 فدإد وادى    العىرَ وبم ه السًألسًُ..  ر اجملألٙم ٗ أمم٦ألٲ  وراٲ والدولًُ اٟللًمًُ إنٛمألم ت٘ ٍ -

 إدأأىل,  أدن   لدل  لنقلا و  بأل بألٲ, السًألسٌ   اٗ أل كألد يبقِ أٮلبأل  سألسًأل أممأل إنٛمألم تل 

 .إغألربٌ اٙؼأل  و  البعألود, فلس و  العربًُ, الدول كجألأعُ
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ُ  لدن  يردىد  لد والعألًُٕ اٟللًمًُ إنٛمألم   ه واى  - ُ  وًٚكد  أدن  إا الددول؛  سدًأل َ  تع يد   ٗ أممد

 ٗ بأللعؽدىيُ  ترْبدن  ّردن  أدأل  و دى   ولدٌ,  اعدذاين  شدأل  يرىد  د تر ب  ولُ كل  د إ٘كد

ٌ  عدن  الددريس   يدأل   الدكبىر  ور ه ال ٍ إفألل ولعل الدولًُ, إنٛمألم  خدر  والًى"سدرى  فلسدٮ

ُ  إنٛمدألم  فىادى   وبأللبأللٌ.  لًل ُ  الدولًد ٍ  الديت  الددول  شدرعًُ  يردر٦س  واٟللًمًد ... ؼبمدأل  تنؽدى

ٌ  اٙابًدأل   بعدد  أعمدأل  العدألمل  ولدمل  وكًدمل  الرىيدت  ؼريدر  علِ سألعد اٛأر و  ا  عدألم  العدداأ

 .وإللًمًُ  ولًُ أنٛمألم عدَإٍ  ا"بمألٓمأل عرب ؛1990

  در  اجملألٙم ٗ واى  أل فإد السًألسًُ؛ القرارام أسبىّ علِ ؼعكمأل العربًُ, ور ب اؾألأعُ إد -

 ٗ كددل النٛددر وإعددأل َ اؾألأعددُ, فمددن الؽددرورٍ ا"بصددألل وبأللبددأللٌ أكًددداٲ؛ يرددىد لددد السًألسددًُ

 . فألعلًُ  كفر لبرىد و "ٛمبمأل لىآحمأل

 شأل إؽًكُ الدولُ عن ُألأألٲ أسبقلُ العربًُ الدول األأعُ ترىد لد يرىد أن إنألسب الذا   د -

ُ  ورَدأل  أىريبأل"ًدأل؛  و  اًبىتٌ, و  كأللبحرين,  خرّ,  ولُإٍ  ت٢نقل و د , أعرو  عمدألد,  سدلٮن

ٌ  كألٙؼدأل   ُألأدألٲ,  إؽًكُ الدولُ سلٮُ أن  كفر تبحرر عًه ٍ  اٛوروبد  بروكسدل  أقدره  الد 

 .بألريس و  برلٌ ولًس بلجًرأل, ٗ

 فلددس  ول أددن فمددرَ الدددول, بددٌ بأللبنددألول اؾألأعددُ  أددٌ أنعددب يرددىد  يؽددألٲ  د إمددب أددن -

 .الببُ أكًد  ر فم ا أعر؛ علًن تمًمن  د  أأل... و ر ا إغألربٌ, اٙؼأل  أن وأرَ البعألود,

 ا"بخدألل  يردىد  و د العربًدُ,  الدول كل فًن ُف٦ل عربٌ برٕألد العربًُ بألؾألأعُ يلحع ّرن  د -

٦ًألٲ,  عؽألٓن  و  علًمأل, ويىافع اؾألأعُ, لرارام يرالب عًه اؿرىأألم, طريع عن ولًس شعب

 .الصعىل ر بُ علِ بنألْ يعدشأل و  يرفؽمأل,

 د إسددألُ ٙ تبعلددع  العربًددُ, كددر ٍ فًمددأل ىددغ٦ إظددٚ  األأعددُ الدددول    سددألأُ. بًنمددأل يعبقددد  

 ا"بمددت الدد ٍ اؾألأعددُ بنٛددألم ظددٚقًألتن.. وإِددأل تددرتب٘ بألٛسددألس   وٙ قبددِ العددألم, اٛأددٌ بصخعددًُ

 شدأل  الديت  اٛوربًدُ,  إكىؼدًُ  إٍ  لرل اديدَ و ى أنٛمُ العربٌ , واٙؼأل   ى وإٮلىل. ظٚقًبن.

ُ  اـألراًددُ, للسًألسددُ فلددس  للبنسددًع وفلددس وفلددس للدٕأل"ددألم,  اٙلبعددأل يُ, وفلددس للسًألسدد

  د  ندأل  وإمدب . كفر. و ر أل إد"ٌ, اجملبمع ؾمعًألم وفلس العلمٌ, للبنسًع وفلس القؽألٌٓ,

 العربًددُ  وإكىؼددًُ ؛ بًنمددألفقدد٘  للحرىأددألم أنبدددّ عددن عبددألرَ اؿددأللٌ بىؼددعمأل العربًددُ اؾألأعددُ

ُ  والددول . الددول.   طدراين  لرألفُ ألبقِ سبرىد ُ   الد   ٙقٛدت  عنددأأل  اٟفريقًد  الىقددَ   لغدت أنٛمد

 عدن  ي يدد  أدأل  أند   اٛأدر   د ا  ولدد طرقدت  . اٟفريقدٌ.  و "صأم اٙؼأل  وسر٦قت أىٚكًمأل, اٟفريقًُ,

 بدراسددُ ٰكلٴكددت للجنددُ اللًبًددُ سددرم أدينددُ ٗ اابمددألع عقددد أددع قبددِ ظدددّ ومل هددد سدنىام,   10و

 العربًُ. اؾألأعُ أسبقبل
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 تنًٛمألٲ  كفر اٙؼأل ام كر ٍ ٗ وامُ النٛر تل , و ؼألينا  سألأُ. "قلٌ أع    سألأُ. واتكع  

ٚٲ  اـلًجٌ لٚؼأل  _اهلل رٓن _ عبداهلل إل  أبأل رَ األْم ل ل  والب اأألٲ؛  البعدألود؛  فلدس  عدن  بددي

ُ  وإعأل ددام  اٙتكأللًدألم   د ر دب  إصدروع؛   خ٦در  اٙؼدأل   لعدألح  السًأل َ فقداد  ألاس  د  ر  الدولًد

ِ  الد   وأدن  الدولًدُ,  إىاطنُ لعألح سًأل تمأل أبأل ٖ بع  الدول أن ا"ب عت ُ  إفدألل  سدبًل  علد  اتكأللًد

 اٙتكأللًألم. أن و ر أل واؾألم , بد ت٢سم٦ِ كأل"ت اليت الدولًُ البجألرَ

 

 ٚايدٚي١ٝ: عكٜٛتٗا يف املٓعُات اإلق١ًُٝٝنٝف١ٝ اضتفاد٠ املًُه١ َٔ 

 خدأددُ ٗ والدولًددُ اٟللًمًددُ إنٛمددألم إملرددُ أددن  تسددبكًد القعددى ا كًددمل  "ألظددر. تسددألْل  

 اام إنٛمألم ٙسًمأل واٟسٚأٌ, العربٌ للعألٌٕ لألٓدَ إملرُ بىظمل واٟسٚأًُ؛ العربًُ القؽأليأل

 واٙلبعأل ٍ؟ البنمىٍ الٮألبع

 وإنٛمددألم واٟسددٚأًُ, العربًددُ اٟللًمًددُ, إنٛمددألم أددن العديددد عؽددىيُ ٗ "صددٮُ إملرددُ

ُ  الدددولٌ, والبندد  الدددولٌ, النقددد ظددندوم ٗ فألعددل عؽددى فمددٌ الدولًددُ؛  العربًددُ وظددنأل يع البنمًدد

ٌ  ثدب٦  وأن  أىاشأل؛ رٗوس ٗ كبر وأسأل ب للبنمًُ, وظندوم اٛوب  واٟسٚأًُ, ِ  اؿدرػ  ينبغد  علد

 الركددألْام أددن إ يددد وتىًٚددمل لراراتمددأل, ظددنع ٗ الكألعلددُ بألٕصددألركُ والدد  أنمددأل, اٙسددبكأل َ  يدأل َ 

 إنٛمددألم ىددغ٦ فًمددأل والبغددًر اٟظددٚ  ولًددأل َ إنٛمددألم,  دد ه ٗ إسددبىيألم كبلددمل ٗ السددعى يُ

 العربًُ. اؾألأعُ ٙسًمأل اٟللًمًُ,

ُ  اسدبكأل َ  قًه القؽًُ أن   هإٍ   "ٛرا العبألد قمد. ولألل    إنٛمدألم  كبلدمل  أدن  إملرد

 وفدى    الدت  وأدأل . إرادىَ  الكألٓددَ  ؼقًدع  عن البعد كل بعًدين أأل  لنأل  "نأل فأاد. فًمأل عؽى  ٌ اليت

 أددن للعديددد والدد  إبعددد َ, وإكألوؼددألم اٙابمألعددألم ٗ ظددىري٦ألٲ تصددألر  أعٛممددأل, لنقددلا و  بٚ "ددأل

 ا  ممأل لعل اٛسبألل,

 .إنألسب إكألوض اخبًألر وسىْ الىفى , إعدا  سىْ -3

 لدن  طأدن  فمدى  اٛولألم, أعٛب ٗ ظألأبألٲ ػده ول ا إكألوض؛ ش ا ت٢من  اليت العٚقًألم قدو يُ -4

 ".كألد ٖأل  قسن بألٟأرألد لًس" ير ا ي٢سأل قًنمأل وقبِ  قد, وألسبن ولن

ُ  طخدر؛  شدخغ  إرسدألل  يدبب  اابمدألع  وكدل  اٙسدبمراريُ,  عدم -5 ُ  عجد ُ  إتألقد  للسدكر  أبسدألويُ  فرظد

 .اشدين  ى وكأ"ن واٙ"بدال,

ٍ  الددور  أن بأللر ب -6 ٗ  اـألراًدُ؛  لدى ارَ  اردىر ُ  وفدى   أعٛدب  لرنمدأل   الٛدل,  ٗ أصدألر   إملرد

 أدن  و كفدر  بدل . اٙابمألعألم  يألم أعٛب  ألٓبألٲ يرىد أأل و أللبألٲ الرألٗ, البدريب ينل مل وٖفلمأل

ٌ   قد أن يٮلب ال  ٌ  إكألوؼد ِ  أسدألعدتن  -و٢ادد  إد - إبدألبع ُ  علد   د ا  عدن  البقريدر  كبألبد

ٍ  الدبلىأألسدًُ,  الدراسدألم  أعمدد   ور ؼدعمل  اٛ اْ خٚل أن ولد. اا  و  اٙابمألع  ي٢كدذض  الد 
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 كبلدمل  تقدى    دإٍ  أٮبدع,  وظمت" عد  كمأللُ" أن لببحىل اـألراًُ؛ و ارَ كىا ر ي٘ ل  "ن

 وأدأل . عنمدأل  بأللدفألع اٛخرّ الدول تقىم  د "بىلٴع ٙ بنأل اـألظُ إعألح أن وكفر إملرُ. وفى 

ُ  عددم  عجُ علًمأل؛ البكألوض إعأل َ نٙ ّر واتكأللًألم  ولًُ لىاعد أن تبنًن يبب  إكدألوض  فعأللًد

 .السعى ٍ

ِ  سًب٢نِ اؾديد الدولٌ النٛألم -7  وتددم  ٰ برأدت  الديت  واٙتكأللًدألم  والقىاعدد,  القدىا"ٌ,  كبلدمل  علد

ِ .  ألأص٦ًألٲ  ور"أل يرىد  د لبىل وٙ ّرن. وأسبقبٚ وقأللًألٲ, سألبقألٲ, ُ  وقبد  كدألد  والديت  النألأًد

 الدور؟ يأتًنأل فمبِ فعأللُ, و ظبحت واسبًقٛت الدرس, اسبىعبت "ألٓمألٲ؛ بعؽمأل

و عؽددألْ  وككددألَْ رٗسددألْ قؽددىر وأددن األ"بددن اتكددع اللددىاْ  . سددعد الصددمرا"ٌ أددع القددىل بؽددعمل  

ِ  وارألفل,  إنٛمألم, ٗ وإندوبٌ, وإمفلٌ السعى يٌ الىفى , ُ  وإدُ٘رام وقبد  ,  قًأل"دألٲ  العلمًد

 ا أىر إٍ عدَ ويراع   ا بر ين

ِ والبىًٚدمل   أند   وعددم أىؼدىعًبن   اٙخبًدألر,  سىْ -3 ْ  قبد ْ  ثدب  اٛقًدألد,  أدن  كدفر  ٗ  للدى را  سدى

ْ  اخبًألر ُ  اجملبمدع  واٛعؽدألْ, وإمدفلٌ؛ ولد ل  يدفين     الىفدى ,  رٗسدأل ِ   طًألفدن  برألفد ٌ  علد  إمدفل

والدريس, والقٮألد, و دأل   إعلمٌ, وبكألعلًُ, أفل بىؼى  أعألؿنأل عن ي٢عب٦رود ال ين السعى يٌ

 والدولًُ. اٟللًمًُ الدولًُ, وٗ إنٛمألم السألقُ علِ ُفًل خر ّفلنأل  ى اؾبر

ٗ  بألرسىيبُ والبرلًمل يبب البىًٚمل  د والسبب ُ  اٛقًدألد؛  أدن  كدفر  والىاسدٮُ   وإٙ فألٕملرد

 ورَأل  فؽدل  سألبقألٲ, اكرتمب أن أٔألم أفل لر ينأل أبرراٲ؛ ٮبتٰاسبق لى اليت بأللركألْام ت خر

 اٙقذام. أع أنمب

  أللبددألٲ إٍ العٚلددألم فمعٛددب اؾمددى  تبجددن بمددأل؛ ي٢رلكددىد وإراكدد  الدديت للممددألم البأ ًددل ؼددعمل -4

ٗ   إبقددم  للبأ ًدل  أنمدأل  والقؽأليأل  كفر الدولًُ ُ  للديبلىأألسدًٌ والىفدى   ُ  كًكًد  اٝخدر  كألطبد

 .اٟسٚأٌ ر اْ"أل العربٌ نلع  د  ر  "كسنأل أن وكًكًُ تقديب أعن,واؿىار 

 اؿدىار  يدبب  الديت  للقؽدأليأل  إرفدمل  وؼؽر الىفدى   السعى ٍ إكألوض تأ ًل ٗ الؽعمل  أأل عن

 وٙ قرن. فحد٦ث وإكألوؼألم بصأ"مأل,

ُ  ػبمدع  أدأل  "دأل راٲ  فدإد الىفدى    وفىم ال , ِ   للمدارسد والسدقىين, واؿددو     اٛ وار, واٙتكدألم علد

 الىفدى    لد   ولعدل أدن   خألرامدأل,  و  القألعدألم   اخدل  والعلًأل, وإمنىع وإسمى , وإراقل سىاْ الد"ًأل

لدن   بعؽدمب   د أدع و طىيلُ اسبمرم لسنىام اليت الدولًُ, البجألرَ أنٛمُ أع للمكألوؼألم إىسع الىفد

 أددن عأللًددُ  راددُ علددِ -أددأل قددد  إٍ _ كددأل"ىا إكألوؼددٌ إٍ  د والسددبب يراددع ؛ علًمددأل أٚقٛددألم

 والبخعغ. الركألَْ

ٗ  وفى "دأل  و قًأل"ألٲ كفر أن وبع  ُ  "صدألطألم  وإصدألركٌ   اٙخبًدألر,  سدىْ  علدًمب  يغلدب  خألراًد

 وسىْ كًلُ". "قصكألٲ القعُا الذفًن؛ لبرمل والبحه عن وعدم اؾديُ, وؼعمل الركألَْ,
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ِ   اقبرددألره علًددن يغلددب إبرددررَ للنصددألطألم فددإد الذشددً   وفددىم الدد ,   وقرددره ولعددره علدد

 .علًمب وتقأل م ال أن وعدم ككألْتمب, ر ب ؼعكمب, علًمأل؛ وعلىد اليت للم ايأل بعًنمب؛  شخألػ

 يبنألسدب أدع   قؽىر شب والسكراْ, وإمفلٌ؛ لًس و عؽألْ الىفى , رٗسألْ أن فرفر ولٜسمل,

ٚٲ إكذؼُ إرأل"ُ ٚٲ يرتقىد ٙ  "مب عن للمملرُ, فؽ وأن ثدب فإ"ندأل    وبلى"ن؛ و  بن كىدي٢رل ٕأل  ظ

 إٍا مبألن

الديبلىأألسدٌ,   البمفًدل  ؼردب  واللدىآ  الديت   وؼدديه الدنٛب   الىفدى ,  ٗ البمفًدل  وردب  "ٛألم -3

  واٛ اْ. الرلألبُ األ"ب ٗ خعىظألٲ

ُ  للىفى  سلى  أدو"ُ -4 ٙ  أدن  وسدلىكمب, بددْاٲ     اْ دب  ؼردب  الرزًد وأدروراٲ   البرلًدمل,  شدرو

ٚٲ للمممدددُ, بأللبحؽدددر ُ  إملردددُ, والسدددلى  خدددألرن  السدددكر عدددن فؽددد  البقدددألرير و خدددراٲ كبألبددد

 إممُ. أن العى َ واٙابمألعألم بعد

العحألين أع أأل ور  ٗ أداخلدُ  . العدبألد, و . الصدمرا"ٌ     "عر. م.وٗ السًألم ااتن, فقد اتكع  

 .   ا"عداأن و  البمفًل لؽعمل سىاْ الدولًُ؛ للمنألبر اسبخداأنأل غعىػ سىْ

  قددد فبندددل إخبعددُ, اؾمددُ  ددٌ للمملرددُ إمفددل يرددىد عًدده اٛ وار تصددرٴل أددأل و أللبددألٲ

 اركل ٗو  لرا"ن أفل الدبلىأألسًُ بأللعكُ يبمب٦ع ٙ الصخغ   ا  د إصرلُ ولرن للدور؛ أىٚكًمأل

 اٛأدألد  طريدع إٍ  يدركن  العدبألد   . اكر أأل وأفل اـدَ. وتنقعن اللجنُ و  إنٛمُ ؼمن , الدولٌ

 لدًس  اٛقًدألد    لدب  ٗ  دى  ال ٍ أراعن, أن إاد علِ قعىلن لعدم بكألعلًُ؛ يصألر  فٚ الصخعٌ,

 .  اـألراًُ و ارَ

٦ًألٲ؛ أصألركبن تكس٦ر لد أٮلىل؛  ى كمأل شألر  فإد!! إعًبُ و نأل ِ  قعدىلن  لعددم  سلب  إاد علد

٦ًألٲ؛ يرىد لن فم ا إببعُ؛ البرولراطًُ وعسب. أراعن أن أسبع ٚٲ ولبألٲ يبٮلب بل ط"  وك ل .  طىي

 النقألشددألم كددل ٗ إصددألركُ ٖفلددمأل أىافقددُ ٛخدد  اـألراًددُ و ارَ كألطبددُ أددن يبم٦ًددب لددد أراعددن

 . إبصعبُ

ّ  وإصرلُ ٗ  اٛخدر ْ  بعد    ًدألل  تبمف٦دل   بألٙابمألعدألم  ي٢عدرين  فًمدأل  اؿؽدىر  عدن  الىفدد   عؽدأل

  اٛيألم!! بقًُ وىبكٌ اٛوٍ, اٛيألم وؽر فذاه فذَ, لرل إقررَ

ُ  ؼدعمل  ٗ يدبحرٴب  أراعدن؛  ل٧بل أن للممفل اٙخبًألر وسىْ اـدَ, وا"عدام  ولدد  البمفًدل,   راد

 اؿكددٚم ٗ "ٛرآددن بددٌ النٛددر وامددألم , وتبددأل ل اٙخددبٚٙ عدددم ينددب  قًدده اٛسددى ؛إٍ  يرددىد

 إراسدددب أدددن أمدددب اددد ْ اؾأل"بًدددُ اؿكدددٚم ولردددن . كدددده بدددس قكدددٚم  ددد هو عجدددُ اؾأل"بًدددُ

 علدددِ اٟ"سدددأل"ًُ وٕسدددبن الصخعدددٌ ر يدددن لدددًعرس إٮلدددىل؛ إندددأل  السدددكراْ وت٢عٮدددٌ الدبلىأألسدددًُ,

ٚٲ عن إممُ, إىؼىعألم  أدأل إٍ  اؿصدد  وترفًدمل  ارلدٌ,  إنٛدىر   فدع  ٗ اللقدألْام    ه   مًُ فؽ

 .ي٢را 
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ُ  علدب   د أدع . إملرُ , ولًس فق٘ إ ارتن ّف٦ل  "ن يعد٦ الدولًُ اللجألد ٗ إمفلٌ بع   إملرد

ٚ  ا"بدببدن,  اليت إ ارتن  ر  خرّ امُ عن أندول قؽر فإاا   أألأن!! الٮألولُ يبعد٦ر وازمأل  ؼدر  فد

 إعٮددألْإٍ  الدد  يبعددد٦ّ ولددد إصددىرَ, قبددِ و  إسددألعدَ تقددديب عددن ّبنددع  د و  ُألأددألٲ, يبجأل لددن  د

 اٛخرّ!! اؾمُ اسبكأل َ ٗ سأل ب  ى إاا أراعن, بٮض يأأن قبِ أبعمداٲ؛ خألطُٔ أصىرَ

 للعمدل  إ٘ دل  السعى ٍ الصبألل بىاى  إأل"ع علِ ؼرورَ اٙ بمألم ظألح.  .وأن "ألقًبن,  كٴد  

 أددن ادد ْاٲ اـألراًددُ و ارَ  فعددت لددى قبددِ الدد ؛ علددِ وتصددجًعمب واٟللًمًددُ, الدولًددُ إنٛمددألم ٗ

 الكع٦دألل  اؿؽدىر   إمدب  الصخعًُ, بألقبًألاألتمب تكٌ ٙ و  أنبٛمُ,  ر أرتبألتمب كأل"ت إاا أرتبألتمب

 إىٚكٌ.  ْ٘ٙ طريع عن

 بد ل ,  "ٛدألم  واى  بدود أىٚكٌ, أرتبألم  فع ُل  ٙ اـألراًُ و ارَ "قلٌ بأد  سألأُ. وعلٴع  

ُ  العدبألد  د  قمد. إأللًُ. بًنمأل  وؼ    أن إٮلىبُ إأللًُ إىار  ا"ب اع يؽمن  بردفر   كدد  إسدأل

ِ  وقألسدببمب  أصدألركبمب,  وترتب٘ بأللبأ ًل, وأدّ فعأللًُ الىفى , وا"بٛألم إرتبألم, أن ُ  علد  "ىعًد

 ..إصألركُ

 

 

كبدب  . لًدب  دٚل فمىعددُ أدن اٝراْ قدىل اؿىثًددُ ٗ الدًمن, قلدل فًمددأل والدع  د ا البنٛددًب          

اؿركُ اؿىثًُ و ٌ ٗ قأللدُ قدرل  آمدُ أدع الدولدُ واجملبمدع, و د        وبنًبن, أكًداٲ  "ن أن  تأسًس

إعٚأمأل يدر    آمدألٲ بدأد أصدروعمب لدن ينبمدٌ إٙ بأللسدًٮرَ علدِ الريدألض, وإسدقألٙ  "ٛمدُ اـلدً ,             

وؼرير اؾ يرَ العربًدُ. وخلدغ إٍ القدىل بدأد٦ إلدأل  ب الىقًدد  دى  "مدب ع لدىا الدًمن عدن العدألمل,             

 د.وا"كبحىا علِ إيرا

و لقِ  .  ٚل بألٕس٘ولًُ ٗ تكرًد  البنٛدًب اؿدىثٌ, علدِ  بندألْ إد  ب ال يددٍ, وعلدِ كدل          

أل. وعلدِ العددألمل  د يسددألعد"أل لندبمرن أددن تكرًرمددأل بألددل   ّدين, ولددأللا " ددٌ أسد٘ولًُ العددرل  يؽ٤دد  

ٚٯ قلًألٯ ٙقبٚل ٟيرا"ٌ واؼ , و "مأل لألأت بأكد عملًُ ػريمل  اـسألٓر". أعبداٲ  د اؿىثًُ وكً

لعروبُ الًمن, وٕعألؿن, وشىيبن الىطنًُ, وتىًٚكن وشدعبن لعدألح أنٛىأدُ  انبًدُ أعأل يدُ. وأبصدراٲ       

بأد سلٮُ اؿىثٌ سبنمألر, وٙ ّرنمأل اٙسبمرار ٗ  ًمأل, لرنمأل ٙ تريدد  د تقددم    "كسنٗ الىلت 

 اؿد اٛ "ِ أن البنأل ٙم أن  ال الصعب الًمين فق٘.

ٝراْ طأللب اللىاْ  . سعد الصمرا"ٌ, بأد يعل تىظًمل  .  ٚل لىالع اؿألل ٗ وتعلًقألٲ علِ   ه ا

اؿىثٌ . بًنمأل   عبد إلالًمن لرل ّين َأل فًمب الغٚم الغر إغرور وؾأل"ن الفىريُ واٛأنًُ ويعينا 

ُنت  . عألٓصُ قجأل ٍ  د يعٌ كل أدن يقدر   د ا البحلًدل إكعدل قجدب أدأل يددور قىلندأل, ولدًس ٗ           

 الًمن فحسب.
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و"قل  . فمدد العرابدٌ اؿدألرثٌ قدديفألٲ ـدبر تددريب الٮدراد اٛأركدٌ بًدل سدبًىارم فًدن ؼلًدل             

طىيل لعألظكُ اؿ م, اعذين فًن سبًىارم بأ"ن مل يىاان  ٕدع وٙ  اكدِ و كفدر ادر َ وأغدألأرَ أدن       

يصدددبن طلقدددألم  الٮًدددألرين السدددعى يٌ, وواظدددكألٲ ؼدددربُ عألظدددكُ اؿددد م بدددد "لعبدددُ تلك يى"ًدددُ,  و شدددٌْ 

الرٚشنرىين", و د السعى يٌ تعلمىا أن قرول أنٮقبمب الٮىيلُ  د اؿرل اؾىيدُ  دٌ اٛسدألس    

 والكألظل ٗ قسب  ٍ أعركُ, و  ا أأل كألد ٗ عألظكُ اؿ م.

وقىل أىافقُ فلس اٛأن علِ أقذ   ول اـلً  بصأد الًمن عد٦  . علٌ اؿرمٌ ال  ا"بعألراٲ 

عبد  . ًٓد إ روع  "ن ا"عرألس لنبألٓ  عألظكُ اؿ م علٌ اٛرض, وفًمأل يبعلع  بلىأألسًألٲ رآعألٲ, وا

بألٕىلمل الروسٌ فقد   ر  الروس لرل "مأليُ اؿىثٌ وألًصًألم علٌ ظألح. كمأل ر ّ اٛسبألا خأللدد  

اؿددألرثٌ  د اؿدد م السددعى ٍ سددًغر إصددمد إاا ُرنددت الدبلىأألسددًُ السددعى يُ أددن اعددبْٚ أرأل"مددأل  

فقددأل ٕددأل ُلرددن أددن أددىار  طبًعًددُ واًىسًألسددًُ والبعددأل يُ, أعبددداٲ  د انكددألض  سددعألر      الٮبًعددٌ و

الدبذول وتددأثر إيدراد بدد ل   ددى  ول الغًده أددن اؿدد م السدعى ٍ, وفقددألٲ ٟشددألرَ  . خأللدد الر يعددألد.  أددأل      

 العمًد راشد بن عًؽُ فأكد علِ  د   ا القرار يدعب بقىَ شرعًُ لرار عألظكُ اؿ م.

أسدألعد ارًدأل إٍ اسدبفمألر اٙ"بعدألر الدبلىأألسدٌ للبحدأللمل وؼقًدع ا"بعدألرام علدِ           بًنمدأل  عدأل  .  

أسددبىّ الؽددربألم اؾىيددُ, و "ددن ينبغددٌ  ٙ يقددى  الدد  للراقددُ والصددعىر بأل"بمددألْ اؿددرل أددع اؿددىثٌ         

وأًلًصًألم ظألح. واعبد  . الر يعألد  د اؿرل اؾىيدُ لدن تنمدٌ اؿدىثٌ, ولرنمدأل سدبقلب  ٚدألفره,        

أل إيأل ددأل بددد"إغألأرَ". ولكددت  . علددٌ اؿرمددٌ إٍ  د البقددألرير أل ػنددب واؿددرل الديددُ  واظددكٲو "ددن علًندد

 اٟعٚأًُ عن عألظكُ اؿ م خعىظألٲ ٗ اـألرن ع  م أن أرأل"ُ إملرُ و  مًبمأل.

واسبنب   . عبداهلل السًد ولد  بأله  د٦   ب أأل ٗ عألظدكُ اؿد م,  دى  "مدأل  شدعرم إيدراد ببرلكدُ        

كل اؾبمألم, و "مأل بألتت اٝد أسبعدَ للبؽحًُ بأللًمن أن  ال إ"قدألا الىؼدع إبدداعٌ     البدخل علِ

 ٗ سىريأل.
 

 

 ر ٚعاؾف١ اذتصُّعُإ ٚارتًٝضًط١ٓ 

ٗ تسألٗل قىل أىلمل ع٢مألد أن القؽأليأل اليت ػمع  ول اـلدً , لدألل اٛسدبألا عبدداهلل طل قألأددا      

"أىلمل ع٢مألد إهألبٌ بأللنسبُ لنأل؛ فلعلمأل تريد  د ترىد الىسدً٘ بًنندأل وبدٌ إيدراد, وأدن إٚقدٜ  د       

تأسدًس  عمدأل"ٌ أند    لأنعب أسألعد اٛأٌ العألم جمللس البعدألود اـلًجدٌ للصد٘ود السًألسدًُ يردىد      

ٚٲ سنجد  د كل القرارام اليت ؽدم إسدرآًل ٗ فلدس   إٍ ااجمللس, بل إاا ا بنأل  ٛأب إبحدَ للً

 اٛأن ٙ تقدأمأل الىٙيألم إبحدَ بصرل أبألشر, بل عن طريع  سذالًأل".

و ؼددألينا "ٗ وامددُ "ٛددرٍ  د لددراَْ اـريٮددُ ؼددد  وامألتنددأل السًألسددًُ, فمىلددع ع٢مددألد اؾغددراٗ   

 رأ  هعلمأل تببنِ أىلمل  كفر اعبداٙ أن إيراد. كمأل  "ن ٗ لراَْ لعٚلُ الغرل بع٢مألد  إٮل علِ

 تىلع  "مأل سبرىد اٛر د اؾديد أدن "ألقًدُ اقبؽدألد إسبصدرلٌ واٟسدٚم إعبددل أدن وامدُ "ٛدر          
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أل  ربًُ, وك ل  أراك  الدراسألم. والدلًل  دى  د ع٢مدألد البلدد الىقًدد الد ٍ  ارتدن ألردُ بريٮأل"ًد        

 لبل سنىام".

ا  د٦ للع٢مدأل"ًٌ أىلكدألٲ   و شألر  . خأللد الر يعألد إٍ قجب الببأل ل البجألرٍ بٌ ع٢مألد وإيدراد, أد كر٤  

كبلكألٲ عن بقًُ الدول العربًُ بعدد اتكدألم كألأدب  يكًدد, فمدب مل يقدألطعىا أعدر  يدألم ابمدُ العدمى            

 والبعدٍ.

"مددأل كأل"ددت علددِ اؿًددأل  خددٚل أىلكنددأل    ولكددت  . أسددألعد ارًددأل إٍ  د اعبدددال ع٢مددألد أكمددىم إا     

وأىلمل  ول اـلً  أن قرل العرام, وقٌ  سألْ اٟيرا"ًىد إلًنأل ٗ أرُ كأل"ىا علِ اؿًأل   يؽدألٲ,  

لرن قٌ ترىد علِ اؿًأل  ٙ يعين  د ت  ب ٕن  ظب  يمدد   أنندأل وتىثدع عٚلبد  البجألريدُ أعدن,       

بددن "ألظددر قًددع إرألسددب. بًنمددأل مل يددر  . عبددداهلل  يسددبغلىد اؿًددأل  ٗ ؼ _ٌ ٍ الع٢مددأل"ً _إ"مددب بمدد ا 

, واظكأل وع٢مألد  اليت يعرفمأل, بأ"مأل لًس شأل عٚلُ بأقدد,  اديدا اؿمى  ٗ سلى  ع٢مألد شًٔألٲ  ريبألٲ

 وتعمل بدود سًأللألم إللًمًُ واؼحُ.

وقىل أنم  لألبىس, اكر  . ارًأل بدأد أدنم  لدألبىس أند  القددم  دى إخدران السدلٮنُ أدن ع لبمدأل           

يت وؼعمأل فًن والده, و د تأثر اٟ ارَ الديٮأل"ًُ واؼ  ٗ اعلمأل ُؽٌ بسًألسُ النأٍ عن إىالدمل  ال

 اٛقأل يُ.

وع ّ  . الر يعألد ال  إٍ براْألتًُ لألبىس ال ٍ يعرين طبًعُ العرل, ول ل  "أّ بنكسن كدفرا  

م  فقر أن الًمن, و د 92;3عن لؽأليأل العرل وتكرغ لبنمًُ بلده, ٙفبأل إٍ  د  ولُ ع٢مألد كأل"ت لبل 

إيراد  عمت لألبىس خدٚل ثدىرَ ٚكدألر, ٗ قدٌ رفؽدت الددول العربًدُ ا"ؽدمألم ع٢مدألد لعؽدىيبمأل بعدد            

أل ؼددب الددًمن جمللددس   أل إٍ  د الع٢مددأل"ًٌ اٝد يسددد ود الدددين ٟيددراد! أقذق٤دد   م, ألمح٤دد92;3ا"قددٚل 

 البعألود اـلًجٌ كحل أنألسب ٗ الكذَ اؿأللًُ.
 

 أز صتسإث

 ثددألر اٛسددبألا خأللددد الىابددل أىؼددىع وثددأر لددراد  وتسددألْل أسددبنرراٲا  ددل قربنددأل تعددكًُ قسددألبألم  

ٚٲا "إد اخبًدألر  د ا اٙسدبا سدقٮُ أمنًدُ ٙ ت٢غبكدر". و"بدن اللدىاْ  . سدعد           وا"بقألم  م لعى َ الصرعًُ؟ لألٓ

أل علدِ  لدًس تعلًقٲد  الصمرا"ٌ إٍ  "ن رَأل يرىد "سبُ اٙسب إٍ بلدَ ٗ أنٮقُ لدراد ازمدأل وثدألر , و   

العملًألم العسرريُ. لرن  . الر يعألد مل يىافع أعبدا  د تل  اؿرل ٓأليُ للحدو   يؽدألٲ . فعلدع  .   

 الىابل بأللقىلا "إد اسبخدام   ه إعٮلحألم يكقد"أل البعألطمل, و نأل  فرم بٌ وثألر  و وثأر ".

٫ًد ولألل  . أسكر إىسدِ ا "اسدب ثدأر لدراد, أسدىغ ٗ ثقألفبندأل, وأقبدى        أل, لرندن  در أقبدىل    ل قل

أل, واٙػأله مى اٟطألر اٟ"سأل"ٌ أفل واؿرل علِ اٟر ألل  كمأل فعلت  أريرأل ٗ قربمدأل علدِ   عأل٫ًٕ

ٙٲ عألًٕألٲ" . أىؼح٤ أل  "نأل أبكقىد علِ اشدين والكررَ, ولردن اٙخدبٚين   العرام .. يعٮٌ إعركُ لبى

  ى ٗ ظًأل ُ اٟطألر اٟعٚأٌ.
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ا دددب إٍ القدددىل بدددأد ٙ  قدددد يبحددددث الًدددىم عدددن أسدددبقبل الدددًمن َعندددِ وأدددأل    . أسدددألعد ارًدددأل 

السًنألريى ألم إبىلعدُ بعدد  قدداث طىيلدُ , و "دن يصدب رآحدُ  د إملردُ العربًدُ السدعى يُ  دٌ أدن             

سبمؽٌ ٗ اؿدرل ؼدد ظدألح واؿدىثٌ,  أدأل بقًدُ  ول البحدأللمل فقدد تدبغر أىالدمل العديدد أدنمب,             

ّ, واٛأريرًىد سًمًلىد أعنأل قٌ يدرود تكىلندأل, لردنمب اٝد يريددود  د     وًّلىد إٍ خًألرام  خر

 "دخل  يدينأل ٗ عض الدبألبر.

و أأل اٛسبألا عبداهلل الؽىوٌ, فقد عد ا فدٌْ  د ا اٙسدب إٍ إخد ود الفقدألٗ, كدىد لدراد         

أل  لندأل  أد تىًٚكن بم ا الصرل, وأعبقدد"أل  "ندأل    أأعبدّ علًمأل وسق٘ فًمأل بع  القبلِ, أبكقألٲ أع خٮ

العسرريُ أنمأل, ٙعبمأل "أل علِ  خعىظ٤أل ود إسبىّ إٮلىل ٗ البعألطٌ اٟعٚأٌ أع اٛقداث, و

اٙابمأل ام, وعدم اٟفأل َ أن الرىا ر اٟعٚأًُ إبخععُ ٗ اؾألأعألم و ر أل, أٮأللبألٲ بكب  بألل 

واؿرل النكسًُ, وأأل تكرؼن الٛروين أن اخبعألظألم اام البخعغ العأللٌ ٗ اٟعٚم العسررٍ 

 عٚلُ.

واتكع البع  أدع  . الىابدل ٗ  د تعدبر "ثدأر لدراد" مل يردن أىفقدألٲ, أدنمب  . فمدد اؿدألرثٌ, و .           

 يأل  الدريس ال ٍ لأللا كأ"نأل بم ا اـٮألل اٟعٚأٌ اش يل سنعنع اريعُ ٙسذاألع ثدألرام لدّدُ!   

ُ أندد  البدددْ,  رلددِ أددن  دد ا برددفر. إٙ  د٦  . الر يعددألد أددأل  ال يددرّ بأ"ددن أددن   ورسددأللُ البحددأللمل إعلندد

الؽرورٍ البحدث بلغُ يكمممأل إبلقٌ, خعىظألٲ إاا مل يردن عدأللٌ الفقألفدُ, وعلدِ اتعدألل أدع كدل        

 القنىام, ٙفبألٲ إٍ  د اجملبمع ال ٍ وامت لن رسأللُ الفأر يكمب إقعى  أنمأل. كمأل طأللب كل أدن  . 

  . عبداهلل الؽىوٌ بأد يسبمر اسبخدام اسب وعألظكُ اؿ م . رمٌ, وقسٌ اؿ
 

 َطتكبٌ ايُٝٔ ايكبا٥ٌ

ٙٲ لددددٌ سددددوان  . علٌ اؿرم لًب  ل  نأل  اػأله لبصرًل اًض  لًب  ٚل "عنا " . . د ٘ا

وطين اديد ٗ الًمن و ل وبألن ال  لىلت طىيل؟" فأاألل  .  ٚلا أن ّفل الصرعًُ يعمل بدبْ٘,  

واٛأددىر لًسددت واؼددحُ علددِ اٛلددل بأللنسددبُ لددٌ كمرالددب, والددرًٓس  ددأل ٍ ظددألأت وكسددىل وبددٚ      

لدِ اٛرض, وبر"دألأ  أعلدن    فعأللًُ". فعأل   . اؿرمٌ أعلقألٲا بدود وؼع لًدأل ام عسدرريُ واؼدحُ ع   

 ؾنى , وفع إطألر أ٘سسٌ سبرىد عى َ الصرعًُ ظعبُ, وإد عأل م سبرىد  صُ.اٙسبقٮألل 

 أأل  . أسألعد ارًأل فأشألر إٍ  د٦  كفر النجألقألم اؿأللًُ تعى  للقبألٓل وللمجألأًع الصعبًُ, اليت 

روع لًأل َ ينج  ٗ تىًٚمل تبحر  وفع طبًعُ "كىا أل اؾغراٗ, و د السًٮرَ علِ اٛرض تبٮلب أص

كل القىّ, وينٛممدأل, وينسدع بًنمدأل. أبدديألٲ ؽىفدن أدن عددم لددرَ الدرًٓس  دأل ٍ عبدربدن علدِ إ ارَ             

 أسبقبل الًمن إعقد.

ٚٲل علددِ ؼددرورَ أعألؾددُ لعددىر " ددأل ٍ", وبنددألْ وتدددعًب الصددرعًُ عددن طريددع    و كددد  . لًددب  دد

رمٌا "يكدذض  د يردىد  ندأل  أركد  إعٚأدٌ      بنألْام تىسع  آرَ ظنألعُ القرار. ولألل  . علٌ اؿ
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ّين أن الداخل, أممبن القًأل َ اٟعٚأًُ, وإعٮألْ تقألرير رزًُ أبسقُ أع العمل اٟعٚأٌ لعألظكُ 

 اؿ م, وبم ه الٮريقُ يبعه اٛأل للًمنًٌ ٗ الداخل, ويد  لًأل ام اديدَ أسبقبلًُ".

د ب بعد عى َ الصرعًُ, عن طريع إصدألركُ  و ؼألينا "ٙ بد أن اؿديه للًمنًٌ عن أسبقبل بل

اؿقًقًُ الكألعلُ ٗ ظنألعُ أسبقبل بلد ب, والبنمًدُ إسدبداأُ ٗ ًْدع اجملدألٙم. فدألٕىاطن العدأل ٍ       

 يممن فق٘ تلبًُ اقبًألاألتن أن عمل و ره, وواى   أل َسبقبل أصرم ٛبنألٓن".

ر  تسددألٗٙم أممددُ تبعلددع بأللقبألٓددل وٗ ؼددىْ أددأل اددرّ وهددرٍ ٗ الددًمن عددأل   . أسددألعد ارًددأل لٮدد

الًمنًُ, و "مأل كأل"ت تبدو ٗ ااكرتنأل  "مأل أكعل اؿرا  السًألسٌ والعسررٍ, و دٌ أدن وسدب    

 , لرن اٛقداث  ٚمرم اىا"ب  خرّ ترااع فًمأل تأثر القبألٓل.نوالع الًمن وأسبقبل

ألعلدُ ٗ الدًمن, بدل  دٌ     فأاألل  . لًب  ٚل بأد القبًلُ مل تعد بصرلمأل البقلًدٍ  ٌ القدىَ الك 

الٮأللُ إىٚكُ ٗ العراعألم, و د٦ الصً  القبلٌ "بًجُ طبًعُ اؿركُ اؿىثًُ و وره الد ٍ تٮدىر ٗ   

العمد اؾممىرٍ تبعدألرض أعدألؿن أدع ال قدمل اٛيدديىلىاٌ الد ٍ يسدعِ لبعمدًب القدىَ ٕركد   يدين            

 ب اؿىثٌ ٕقألوأُ اكبسألقمأل للعقدىل  لبلٌ, و ظب   أألم خًألرينا إأأل  د يقألوم البنًُ البنًٛمًُ للم 

وإرألد,  و  د ينخرٙ بألؿركُ ويكقد لىتن و  ا اٛأر يؽعمل القبًلُ وؿمبمأل الععدبًُ البقلًديدُ   

 وينب  " اع  اخلٌ سبنبمٌ لعألح البنًٛب".

اؿمى   د٦ خًدألر تد ويب   مًدُ البعدد القبلدٌ ٗ اجملبمدع اؿدديه عألأدل          بن "ألظر ور ّ  . عبداهلل

ا أن أخٙم اٛقداث ٗ ٚل البربدل القبلدٌ تند ر َخدألطر     ٗ بنألْ  ولُ قديفُ. ولأللا إد كفر٤ قألسب

ٗ تقلدًغ البعدد    _ الديت اعبد دأل اًددَ    _ُْ علِ والع الندألس واٛشدًألْ. أصدراٲ إٍ ػربدُ السدعى يُ      

 القبلٌ إٍ قدو   "ًأل أن قًه عٚلبن ببسًر اٛأىر الرلًُ والبحرب فًمأل.

. خأللددد الر يعددألد  د القبًلددُ مل يددبب القؽددألْ علًمددأل إطٚلددأل ٗ إملرددُ العربًددُ السددعى يُ    واعبددد  

 عدم تمديد أل لبنًُ اجملبمع. "كسن الىلتوٗ  لرن مت اقبىاٗ أل ؼمن "ٛألم يؽمن واى  أل و ًببمأل

ولد طألل النقألط ٗ   ا إىؼىع, وخلغ  .  ٚل إٍ  د٦ اٛ ب  نأل  ى  د عألظكُ اؿ م كأل"ت 

 عدأُ اٛلىّ اليت سبخرن الًمن إٍ تألري  كبلمل لعألح الصعب.ال

 

 اإلعالّ ٚعاؾف١ اذتصّ

 طدر إعٚأًدُ    5أسدكر إىسدِ اٟطدألر اٟعٚأدٌ لعألظدكُ اؿد م, واكدر  د  ندأل           اٛسبألاتنألول 

أمد َ  ٌا إقألر"ُ أع  ققًألم الصرعًألم السألبقُ واٟعٚم اٟخىا"ٌ , و ظىل اؿدرل الٮألٓكًدُ بدٌ    

السنُ والصًعُ واٟعٚم الٮألٓكٌ أن اؾدأل"بٌ , واٙعبدداْ علدِ سدًأل َ الدًمن ولبدل إدد"ًٌ واٟعدٚم         

ٚٲا أن يعًد لنأل اٟطألر اٟعٚأدٌ اؿقًقدٌ الد ٍ يببندِ إعدأل َ الصدرعًُ للدًمن والسدٚم         ا ٕعأل ٍ  أبسألٓ

٫ً ٫ًأل وإللًم٫ًللمنٮقُ؟ وأأل الىسًلُ اٟعٚأًُ القأل رَ علِ تبين   ا العىم  اخل  أل؟أل و ول
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لعدد علدِ   و ؼألين  . أسألعد ارًألا "واى  ِ٘ أن اٟعٚم ببمىيل قلٌ, يعمدل بقعدد  و بغدر    

 تكبًت البحأللمل  ى أن  بر  إمد ام لن إعٚأًألٲ" أبممألٲ ر ين بأللقىل"

  ا النم٘ أن اٟعٚم قٌ يسر بم ا اٙػأله يرىد لد أؽِ بألػأله تكبًت البحدأللمل عدد إعدٚم    

اٍ ألرًُ قلًُ يقدم قبىّ يصرر  ٗ األ"ب أنن ببنًُ البحأللمل وأصدروعًبن, وأدن  خٮدر أدأل     

لمل إاا اسبمر ٗ البحده عدن إسدقألطألم أصخعدنُ,  و اٙقبكدألْ بصخعدًألم  أليدُ أدأل         لد يىاان البحأل

 ؼب  ى تعكًُ قسألبألم سألبقُ أع  ول  و ْألعألم".

٤ْ أن أىؼىع اٙرػألل ٗ اٟعدا  للداأ  اؿىاريدُ   وعلِ الععًد ااتن, بدا  . أسألعد ار٦ًأل أسبأل

تنألولددت عألظددكُ اؿدد م, وشددألر  فًمددأل نبددُ أددن   ٗ القنددىام البلك يى"ًددُ, إثددر اللقددألْام إبعددد َ الدديت 

 عؽددألْ أنبدددّ  سددبألر ولددأللا إعٚأنددأل ٙ يىاكددب وٗ قجمددن وٙ "ىعًبددن وٙ ككألْتددن عألظددكُ اؿدد م    

 ود  د أدن  أل, و  لب أأل "قدأن  ٌ كلمألم "عًد ظدًأل بمأل و"ررر دأل   أل وإ"بألا٤أل وإ ارَ وتنسًقٲؽٮًٮٲ

 د إعٚأنأل يبعألأل أع اٛقداث وكأ"نأل "عدًض أنألسدبُ   وأرقلًُ. أعبداٲ  إسذاتًجًُيرىد لنأل   داين 

أل ٗ أل لى ارَ الفقألفُ واٟعٚم. ٙفب٤ثقألفًُ, و د اؿملُ اٟعٚأًُ إعألقبُ لعألظكُ اؿ م  ٚمرم سبألت٤

ن إٍ  د٦ لنألَ العربًُ بدم  لل ٓألسُ ٖأل كألد إبىلع أنمأل, وًُل للصللًُ ٗ كدفر أدن   "كسالىلت 

اللىاْ  . سعد الصمرا"ٌ فألعبد  "نأل ٙ مسن اسبخدام سٚ  اٟعٚم, علِ الر ب ٖدأل  اخبًألراتمأل.  أأل 

 "نكع علًن.

كمأل لكت  . أسألعد ارًأل إٍ أأل ُألرسن لنألَ الًىم الًمنًُ إرتبٮُ بعلٌ عبد اهلل ظدألح, ولندألَ   

أل لبمًددً  ًددألد خٮألب٤ددإسددرَ اؿىثًددُ, أددن البؽددلًل الرددفر عددد تقددألرير تلك يى"ًددُ ألكقددُ, و "ممددأل تببن  

إىاطن الًمين, واسبغٚل لقٮألم لدبع  اؾرقدِ, وإىالدع إددأرَ ٗ ظدنألعُ ر ٍ أؽدلل إعٚأًدألٲ.        

كمأل "بن  . ارًأل إٍ اشبغألل إبرا ًب عًسِ َمألُْ إملرُ العربًُ السعى يُ, و ول اـلدً  الديت   

أددن ظددألقب لنددألَ " ود تددٌ ٗ"  وظددكمأل بددد "العقلددب الؽددلب", علددِ الددر ب أددن  د سددلٮألم أعددر طلبددت     

 سألويرس,  د ترمل قٮبن عن أمألُْ عألظكُ اؿ م.

ُ ٗ القدأل رَ,  ًد وكصمل  . لًب  ٚل عدن وادى  أربدب إعٚأدٌ لعلدٌ عبدد اهلل ظدألح واؿىث       

و د لديمب عٚلألم بألٟعٚم إعرٍ اـألػ أن  العراع أع اٟخىاد ٗ الًمن. إؼدألفُ إٍ اسدبغٚشب   

 لعٚلألم السألبقُ قبِ أع الدبلىأألسًٌ ٟ ارَ أعركُ ؼد البحأللمل العربٌ.للبنًُ البحبًُ, وا

ثب  ؼألين  . ارًدأل بدأد  د ا السدلى  اٟعٚأدٌ ٗ أعدر ؼديدداٲ  دى قأللدُ اببد ا  ّألرسدمأل بعد              

اٟعٚأدًٌ ر بدُ ٗ أعدألح أعروفدُ, و د أدن إ٘سدمل  "مدأل تدبب  أدألم  عدٌ القًدأل َ إعدريُ. ولددد مت             

 أًُ أرتبٮُ بعألظكُ اؿ م وتنألول اٟعٚم إعأل ٍ شأل.تداول أىا  إعٚ

ولددد عددأل   دد ا إىؼددىع للبنددألول أددن األ"ددب طخددر بعددد  د تسددألْل  . عبدددالرٓن اشدددلع عددن البنددألول  

اٟعٚأٌ السعى ٍ لعألظكُ اؿ م و ل  ى  ر أمدين؟ وأدأل البددآل لد ل ؟ وكًدمل "ٮدىر إعٚأندأل ٗ        

؟ وكًددمل يرددىد واٟيرا"ددٌ م ٗ أىاامددُ اٙعددٚم اؿددىثٌ ٚددل الٛددروين اؿأللًددُ وتنددألول عألظددكُ اؿدد

الذكً  علِ البىاظل أع اؾمدأل ر الًمنًدُ ٗ الدًمن؟ فدأللذ   . أسدكر إىسدِ إهدأل  بًٔدُ ل٠عدٚم          

إرٌٓ خألرن  سىار و ارَ اٟعٚم, ووظمل البلك يىد السعى ٍ بأ"ن  ر لأل ر علِ البكريدع بدٌ  سدلىل    
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ٗ اث وبدٌ تقدديب اـدأدُ اٟخبألريدُ البقلًديدُ, و "دن علدِ الدداأ  اؿىاريدُ          البغٮًُ اٟخبألريُ لٜقد

 ثنألْ اٛ أألم  د تعبمد علِ  سلىل البحلًدل إسدبمر للمعلىأدألم. ور ّ  . خأللدد الر يعدألد  د اؿدل٦  دى        

ؽعددًغ امددأل  اٟعددٚم. بًنمددأل ر ّ اٛسددبألا عبددداهلل الؽددىوٌ  د برافنددأل اؿىاريددُ تعبمددد علددِ          

سدبديى اشدىاْ, و دى ٙ يعدرين أىؼدىع اؿلقدُ.       إ ام, وكفر أن ؼدًىين اؿلقدألم يعدلىد إٍ    اٙابمأل

لرددن  . عبدددالرٓن اشدددلع  وؼدد  بددأد إمددب  ددى كًكًددُ إ ارَ أعركددُ اٟعددٚم أددن  اخددل السددألقُ   

الًمنًددُ للجممددىر الددًمين. فدد كر  . إىسددِ  د الدد  يددبب أددن خددٚل الىسددألٓل الدديت يعبمدددود علًمددأل ٗ   

إعلىأألم, وأن ؼمنمألا وسألٓل إعٚأمب ارلًُ, ووسألٓل البىاظل اٙابمألعٌ.  أأل  . الر يعألد اسبقألْ 

فألعبد  د إلقألْ الٮألٓرام ٕنصىرام تىؼ   دين اؿرل  ى الىسًلُ اٛ"سب, وعألرؼن  . إىسِ بدأد  

حدأللمل,  سألٓل البىاظل تغدين عدن إنصدىرام, أؽدًكألٲ  د لًدألم  د ه اؿدرل علدِ اتكدألم بدٌ لدىام الب           و

ٚٲ اداٲ.  والصرعًُ سًجعل أن النكىا إٍ اٟعٚم  أراٲ سم

وعٮكألٲ علِ البعروألم اٟيرا"ًُ, بأد إملرُ سبىلمل عملًألم عألظدكُ اؿد م اعبدد  . أسدألعد     

  ٤ْ أدن أعأل لدُ اؿدل؛     اارًأل  "مأل ا ْ أن قرل "كسًُ, و د إملرُ قريعُ علِ  ٙ ترىد إيدراد اد 

 فإ"مأل ترىد لد قققت أرألسب شأل. ٛ"مأل قٌ ؼعل علِ ال 
 

 

 اٟخددىادخأللددد الر يعددألدا كددفرود لًسددىا أددع      . لددألل اٟخددىاد إسددلمىد ٗ أعددر   قددىل أىؼددىع 

 أددن ث١ددب وظددلىا للحرددب بعددىرَ  ّىلراطًددُ و   إخددىاد أعددر  إسددلمٌ وٙ ؼددد ب ولرددنمب يددرود  د  

 ّىلراطًدُ عرادألْ    ل ا فإدللسلٮُ,  ألوأغبعب٤ اأسببد٫ ألال , والسًسٌ يٛل عسرري٫ لبىليكذض 

 خر أن قرب أسببد.

 . عبد السٚم الىايل, فقأللا "عب ظحً ,  نأل  الرفر أدن إىالدمل إبنأللؽدُ, أفدل لًدالدٌ        أأل

  ر و ألد.ي٘يد ا"قٚل السًسٌ  و إسٚأٌ ّأل"ع اٙخبٚٙ ويصر  بإّألد أن يكر  ـسألرَ 

ٙٲ لألل فًدنا العسدرر  دب أدن قردب أعدر بعدد         ولد طر   ثدىرَ  إثدر  يندألير  47 . بدر العألأر, تسألٗ

ُ  أعنىعُو ٌ  الصدىارع  ٗ خدرن   اـدألرن  أدن  وأددارَ  وبأل بد ٌ و قسدين  وتندأل ل  أٚيد  قردب  ثدب   الصدرع

هعددل  الدد ٍ وقرددب العسددرر. أددأل نرر إصددمد "كسددوتردد أٚيددٌ 52/8 ٗ وخددرن بعددده, العسددرر

ٚٲ؟  اٛوٍ ققألٲ واٛخرّ بألط

ٚٲا اٛوٍ ثدألرم علدِ رٓدًس أرده ٗ        . العدألأر  علدِ تسدألٗل    أعدألا طل أندديل    . أن األ"بن علع لدألٓ

 .  السددلٮُ عقددى اٲ  أددأل الفأل"ًددُ فرأل"ددت ا"قددٚل علددِ "بددألٓ  العددنأل يع "اخبًددألر الصددعب". ور ٦ علددِ الدد   

ٚٲا  ل إدَ  ٌ اليت ؼد  الصرعًُ ى  الفدىرَ  ػد للفىرَ, فلى أرده أرسدٌ  ربدع سدنىام      العألأر, لألٓ

ٚٲا بدأللٮبع ٙ,  "دأل        . طل أندديل  علًن؟ ولد  األل  د أبدألر  بقدٌ ٗ السدلٮُ  ود      لدىل , علدِ الد  لدألٓ

ُ     ر"بألٓ  ققًقًُ  فر تمأل ا"بخألبألم أد و   أدأل أرسدٌ فمدى أدد"ٌ.      ,َ لعقدى  و دى ابدن إ٘سسدُ العسدرري
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الدّقراطًدُ وإرا َ الصدعىل الديت  اس علًمدأل العسدرر ظندأل ير        النقٮُ إكعلًُ شً  بدر  ٌ "بألٓ 

ٌ  ين أعر اٝد ؟!! أعر ٗ عمد العسرر أن ترااع إٍ ترااع كمأل كأل"دت تركًدأل   ل  بألبألتمب. لل

ٚٲ بدل لدأللىا       ٗ عمد  تألتىر . وعقب ٚٲا اٟخىاد ال ين ثألروا علًن مل يقىلدىا أرده طدىي  . العألأر, لألٓ

؟ إاا كأل"دددت  ألسدددين وٙ ِدددأل"ع قبدددِ بأللبىريددده ٕبدددألر , فجدددأَ ظدددألر طأل ىت٤ددد    ولدددٌ  أر"دددأل ووالدددد"أل ق 

الدّقراطًُ  ٌ إرا َ الصعىل, فن ع الصرعًُ  دٌ كد ل .  مل يقدل أرسدٌ لدى خدرن الندألس ولدأللىاا         

ٚٲ وٙ شرعألٲ بل ال ٍ يكرم  لًدل علدِ اشدىّ     إبمألثٚم"إأصٌ ٓصٌ" ؟ يقألل البكريع بٌ  ٙ يع  عق

أٚيٌ ويعب ل الرًٓس فبسمِ ثىرَ ثب يٮلع  كفر أنمب فٚ تسمِ ثىرَ؟!  "أل ٙ أع إسبحرب, يٮلع 

 دىآٌ ٗ إىلدمل أدن أنٮلدع لنألعدُ طيدلىاًدُ تنٛدر بعدٌ         أرسٌ وٙ أع السًسٌ  "أل ؼد البحرب اٛ

ٙٲ  ىآًدُا "دأتٌ بعصدرام الددٙٓل علدِ  د أدأل ادرّ ٗ أعدر  دى أفدل الفدىرام            طخر لٜ واقدَ, خ  أفأل

ُ إعددنىعُ ٗ  وروبددأل الصددرلًُ, فًقددألل  "ددت أعددألل بعقدددَ إدد٘اأرَ, ىددرن أٚيددٌ ٗ أعددر ٗ  إلى"دد

 للددأألْ,  سدكرٲأل   د ا  يعبد فٚ شخعألٲ 652؟!! يقبل ٗ عمد أرسٌ  أ٘اأرَ....أ٘اأرَا فًقألل 52/8

!! الدد ين يبرلمددىد عددن الدّقراطًددُ, اٟخددىاد للبى ددأل ؟ ابددألر طددأل ىم فًقددألل  ر ددب عمددد ٗ ويقبددل

إرشأل  علِ  رار الفىرَ اـمًنًُ اليت  ٌ ألممبمب فرريألٲ وسًألسًألٲ, وإبحرب بديع ٙ أرسدٌ. وأدن   

      شرل أأل يقع ٗ تقًًب ػربُ اٟخىاد و"قد أل وأعألرؼبمأل رب٘ ال  َعأل اَ اؿل اٟسٚأٌ.

 ,ترددىد وفقددألٲ ٕعددألؿنأل طىيلددُ اٛأددد   د  . علددٌ ظددديع اؿرمددٌ, فقددأللا أىالكنددأل هددب        أددأل

 ود أىالدمل أسدبقُ أدن  د ا وٙ اا , بدل علدِ أعٮًدألم علدِ اٛرض, وتىلعدألم          أدن  وإعألح ؼدد   

 ن ظديقنأل وأن عدو"أل.أسبقبلًُ أدروسُ بعنأليُ. عألظكُ اؿ م علمبنأل أ١

أعًندُ فمدى    ُبأيديىلىاًعلٌ اؿرمٌا أن يدعٌ  د  قرألأن السًألسًُ ٙ تبأثر   . أن األ"بن لألل

و فردألر   ُ يديىلىاًد ل لدًس لدن   ددددد بصريُ أأل ّرن يردىد فًدن إ"سدألد عألل   خأللمل العىال والٮبًعُ ال

,  أأل م يديىلىاًأل ى اؿألسب اٝلٌ, قبِ إلحدين لديمب  built in ُ يديىلىاًالىقًد بدود  أسبقُ.

بأللنسددبُ ل٠خددىاد مل هًدددوا فددن السًألسددُ ولدد ا كددألد علددًمب وإٍ اٝد الكعددل البددألم بددٌ اؿدد ل             

يمألاب الصخغ اٝخرين بأ"مب أد٘ ؾٌ, و دى أد٘ جل "كسدن. ولد ل  ٙ بدد  د        واؾمألعُ, فركِ  د

ىلىاًألم كٮبًعُ بصريُ و"نأللض لؽأليأل"أل كل أن  اويبن فم ا يلقٌ أ يداٲ أدن الندىر   ي"قبل تنىع اٛيد

ن بعًددود  يلديدن اؿقًقدُ واٝخدر    أللدرار رشدًد  أدأل اعبقدأل   د طرفٲد     إٍ شأل ويسألعد للىظدىل   ألرواٙخبب

 .كىارثإٍ  ا أأل يقى  عنمأل فم

 . وًدددِ اٛأدددر, فقدددأللا ا"سدددألم كدددفرود خلدددمل عندددألوين عألأدددُ تددددور قدددىل اؿًدددأل  واؿدددع       أدددأل

والدّقراطًُ واقذام العنأل يع, وكلمأل  فرألر إهألبًُ إٙ  د فعلمأل عن الىالع  ى إصرلُ, فدذَ  

ُ  كد, ا"بعألر قرب اٟخىاد كأل"ت كألرثُ وكل يىم كألد ّر و ب ٗ السلٮُ كألد ّفل كألرث

ا كددألد سددًكجر اٛوؼددألع ٗ كددل إنٮقددُ و ول أددن سًسددبمدين  اٟسددٚم السًألسددٌ وٗ أعددر ؼديددد٤
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 يمأل ال أْٚ علِ أسبىّ اٛفرا  لست أع أرسٌ  و السًسٌ, لرين ؼد   "ألإملرُ واـلً .  يؽأل 

ىل  عٮىا أل كمن يققرب وُرن ْألعألم اٟسٚم السًألسٌ, وال ين يقىلىد  عٮى ب فرظُ ُألأ٤

أل لسددت أددع اسددبمرار لؽددًُ اٟخددىاد كقمددًغ عفمددألد َعنددِ  "ددن أددن   اؿددىثًٌ فرظددُ ؟!! إِددأل  يؽ٤دد

اٛ"سب البعألأل أعمأل كمرقلُ وا"بمدت وٙ هدب  د تٛدل أمًمندُ علدِ تكرر"دأل وأىالكندأل خألظدُ أدع          

د أعدر,  تسألرع اٛقداث,  يؽأل لست أع البعمًب الرألأل فمفٚ ٗ الًمن اٟخىاد ىبلكىد عن إخدىا 

كألد بإأرألد اٟخىاد ٗ أعر  د يقدأىا ػربُ اًدَ و د يغًب العدمل اٛول أدن القًدأل ام إمذٓدُ     

 مأل وأس٘ولًبمأل ٗ اؿرب.ٓو د يدفعىا بأزألْ اديدَ تىا د بٌ ا"بمأل

 . عبددد اهلل اؿمددى , فقددأللا أددن  عجددب اٛأددىر  د يسددعِ أفقكددىد لبكسددر أىؼددىعٌ ٛقددداث    أددأل

 .و عجب أن ال   د يعبقد البع   "ن ّرن البكسر إىؼىعٌ اببداْيدير أل سًألسًىد. 

سدعى يٌ وعدرل وأسدلمٌ "ريدد أعدر أسدبقلُ       بىظدكنأل  اللىاْ  . سعد الصمرا"ٌ, فقدأللا مدن     أأل

لىيددُ قددرَ عأل لددُ وٙ يمددب أددن ورددب ولرددن كًددمل ورددب. كلددمب شددب  خٮددألْ كددبرَ وتعرؼددىا       

 عبقد  د العد  - أل   الأو - بعؽمب. شخعًألٲ كنت أرام خألراًُ ويبخأرود علِاويبعرؼىد ٕ٘

أل بسدبب  أل أع  د إخألطرَ كبرَ لًس علِ أعر ولرن علِ إملرُ  يؽ٤د علِ اٟخىاد كألد ٖرن٤

الكرر السًألسٌ اٟخدىا"ٌ اٖٛدٌ الد ٍ يبجدألو  الددول القٮريدُ ٖدأل لدد يددخلنأل ٗ فىؼدِ وقدرول            

 لعقى  طىيلُ.

وًِ اٛأر, ال ٍ لألل  "ن ؼد اٟسٚم السًألسدٌا بدأٍ    لٜ  ٘الٌفقأللا س  . أنعىر إٮرٍ  أأل

أنٮع علمٌ وققىلٌ ُنع أن تسمًبن بألٟسٚم السًألسدٌ أدن اسدبٚم اؿردب ٗ بًٔدُ تبدً  الكرظدُ        

 للجمًع ٙسبٚم اؿرب؟! اٛأر الفأل"ٌا أأل  ى اٟسٚم السًألسٌ؟!

ٚٲا ٙ  علب اًد٤ فأاألبن بألٕنٮع العلمدٌ فدألٕنٮع الريألؼدٌ والكً يدألٌٓ ٙ     ا أألاا تقعد  . اٛأر, لألٓ

يعمل  نأل وٙ ٗ كبلمل القؽأليأل اام اٛبعأل  اٟ"سأل"ًُ واٙابمألعًُ إِأل أىلكٌ أن اٟسٚم السًألسٌ 

أرتب٘ بكمب اٟسٚم السًألسٌ للدولُ, من "بحدث عن الدولدُ اؿديفدُ القٮريدُ واٟسدٚم السًألسدٌ      

 ًٖأل. ثأل"ًألا اٟسٚم السًألسٌ يبخ  أن اٟسٚم شعألراٲ للحرب ولًس  ٙ يقدم خٮألبألٲ وطنًأل بل خٮألبألٲ

ققًقددُ. ثأللفددألٲا اٟسددٚم السًألسددٌ  لددرل و سددمل أددن يبًددع وطنددن و رؼددن وتألرىددن أقألبددل البقددألْ. رابعددألٲا  

ا علِ كل إمألل  وعلِ ر سمأل إملرُ.  أأل علِ إسبىّ اؿقىلٌ فإد اٟسٚم السًألسٌ ّفل خٮر٤

"ٛدر لنمدىان اٟخدىاد ٗ    اسٚم السًألسٌ أفلمأل أفل أىاامُ  ٍ خٮر يبمدد  اٛأدن القدىأٌ.    أىاامُ اٟ

, وا"ٛدر لعٚلدألتمب أدع إيدراد قدٌ كدأل"ىا ٗ       يندألير  47أعر وعٚلبمب بأأريردأل ولكد  ب علدِ ثدىرَ     

 السلٮُ.

الد .   . أسألعد ارًألا  عى  للس٘ال  ل قرب اٟخىاد أعر ؟! شخعًألٲ ٙ  عبقدد   أن األ"بن لألل

ٙٲا قٌ ورب ق ل فإد  ول أأل وعل علًن  ى الى ارام السدًأل يُ, قدٌ فدأل  أرسدٌ كدألد و يدر         و
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الداخلًددُ  ددى و يددر قرىأددُ السًسددٌ وكددألد و يددر الدددفألع  ددى الدد ٍ  ظددب  رٓددًس الدولددُ وكأل"ددت        

أل  د اٙسبخبألرام وو ارَ اـألراًُ ُألرس عملمأل أسبمدَ تعلًمألتمأل أن اؾًض ولًأل تن. للعلب ال ٍ  ع

٫ًد         سدنىام   ٌأؽدًكألٲا  عمندأل ظددام مثدأل"     أل للعمدد. يعٮِ أرسدٌ فرظدبن  دى إلد  سدلمألد قدٌ كدألد ول

وبعفنأل لن برل أأل وبألن, وا"كقنأل الرفر ثب كألد  ول أن بعه لنأل بأللريألض ظىارىن, و عمنأل علدٌ  

ن عددو أدبٌ   ظألح وعألؾنأله وزرر"أل وامن و و منأل بأ"ن وألرل القألعددَ واؿدىثًٌ ثدب تدبٌ لندأل  "د      

وبعه لنأل بعىارىن, من ِفل اٙػأله السين ٗ إنٮقُ وكل تربل سين ينبغٌ  د ِد لن  يددينأل,  

"عمددل أعددن أددن  اددل أسددبقبلنأل وٙ يلدد م  د "بكددع أددع كددل أٮًددألم أصددروعن, قددٌ "قعددٌ اٙػأل ددألم  

ٛ"ندأل سنسدبعدٍ    ؛السنًُ و"عنع أنمب  عداْ سدنقمل ٗ اشدىاْ ٙ  ددفألٲ سدنبلغ وٙ قألؼدنُ سدنًُ ؼبندأل       

أل لعىاطكدن  أن يكرر َصروع الدولدُ ينٛدر لٜأدىر بنٛدرَ  عمدع وأدن يدبين اسدبقٮألبألتن وفقٲد          ,اؾمًع

طًمل اسبعداْ لنأل ٗ إملرُ لن  تر   ٗ   ٍوبغؽن لٮًمل  يأل كألد لن يرسب شًٔأل, قٌ  اد أن 

 ا.مبألامب الًىم و د٤أل  أأل و "أل ٙ  اد أنمب أأل يسىٗ"ٌ فمب أعنأل وأل قأل أ٤الىلىين أنمب أىلكٲ

وعددن الدد  لددألل  . بدددر العددألأرا ٗ أعددر يددأل  . أسددألعد و يددر الدددفألع  ددى فريددع اؾددًض وأددن عًنددن      

عًنن أرسٌ, ّرن اـٮأ ال ٍ مل وسب لن قسألل  ى  د ين ع طنٮألوٍ ويعدٌ   وإبرا ًبأرسٌ, 

اـألرطددُ  أدددر أددألٲ ٙ طمددى  لددن بصددألل كددألد رٓددًس اٙسددبخبألرام العسددرريُ,   السًسددٌ, فندد ع  رٵ

إعددريُ و دد ا أددن عدددم النؽدد  وللددُ البجربددُ وأعددر العقلًددُ اؿ بًددُ إنغلقددُ إاا قرمددت. الصددعب    

 إعرٍ والسًسٌ كلمب لأللىاا تغًر اؿرىأُ وا"بخألبألم أبررَ, فمأل رؼٌ.

 . عبددد اهلل اؿمددى , فقددأللا اٟشددرألل اٛكددد ٗ ٚددين الدد ٍ خلدد٘ اٛورام علددِ اٟخددىاد ٗ   أددأل

بدأ وام اؿد ل إد٘ جل. و د ا      اوقرمدى أعر إبألد قرممب,  "مب وظلىا للسدلٮُ بدأ وام الصدعب,    

 سدددقٮمب أدددن ادددأل"بٌ اٛول ؽلدددت عدددنمب الربدددل إعألرؼدددُ و"ألظدددببمب العدددداْ, والفدددأل"ٌ مل تدددرم         

أؽًكألٲا اؿرب عندٍ "ىعألد, ثألٓر وتدىافقٌ,   ٗ األ"بمأل العملٌ ٕراك  القىّ العألًُٕ. مبًب يديىلىا

وأن ورب اراْ ثىرتن, ترىد أعن ادل   وام قرمدن, وأراكد  لىتدن, وأ٘سسدألتن, فدإاا كبدب        

اهلل لن البمرٌ سأل  بمأل أأل شألْ اهلل أن  أن. وأن ورب بأللبىافع, ٙ خًدألر لدن أدن  د تردىد كدل      

 خىاد أعر.أل,  و ىسر ألرن, و  ا أأل قدث ٟبأللبىافع  يؽ٤أ٘سسألتن 

وٙ  عبقد  د الغرل عه عن إسٚم أعبدل  بدا ٗ ٚين  ب كأل"ىا أع الصدًعُ َدراعًبمب القىيدُ    

أسًٮرين علِ إدد الصدًعٌ وتداعًألتدن وأدع السدنُ أدن خدٚل ؼدأللمل تدألرىٌ أدع السدلكًُ البقلًديدُ,             

سببمد ولبلمأل بقلًدل عنددأأل فقددم السدلكًُ البقلًديدُ و جمدأل        33قبِ  واعلمب َفألبُ إراعًُ للسنُ.

ٚٲ اا أراعًُ وٚدن   خدراٲ فبحدأللمل    بدألٟخىاد ٗ الصألرع السين, وُر م علِ بعؽمأل, فأرا  الغرل بدي

أعمب وأرنمب, لرن اٟخىاد  "كسمب لنقغ خدتمب ولعلل يعلممأل اهلل مل يكلحىا, فخألل ٚن الغرل 

, العسرر ٗ قألٙم الكىؼِ وُرٌ الصدًعُ واؿلًدمل الغربدٌ    أنمألبألشرَ بأأىر بمب, فألسببدشب أ

 إسبمر  ٗ قألٙم  خرّ.
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اللىاْ  . سعد الصمرا"ٌا من "بددٍ طراْ"دأل كمدرالبٌ  در قأليددين وعددم اؿًدأل          أن األ"بن لألل

إعدألح الىطنًدُ     ا  رّ  د يبجن بنأل إٍ  د "نٛر إٍ اؿأللدُ إعدريُ و ر دأل أدن وامدُ "ٛدر تببندِ        

السددعى يُ وإملرددُ و أنمددأل الددىطين. و عبقددد  د البعددألطمل أددع اٟخددىاد وظددل إٍ "قٮددُ أبد"ًددُ اددداٲ     

أل ٗ إملرُ و قىل اؿأللُ إعدريُ قردٌ ٗ إألؼدٌ. أدرَ     سًألس٫ً وإفقكٌخعىظألٲ أن لأل َ الر ٍ 

د  رددب. وٙ "نسددِ  "ٛددألم ق  ٍمثددن  و لىيددُ أسددبقرَ ؼددت    بددأٍ"ريددد أعددر ظددديقُ وولددًس     خددرّ

إملرددُ تعأليصددت أددع أعددر النألظددريُ والسددأل اتًُ وإبألركًددُ والبعفددًٌ ٗ العددرام و سددىريأل والددًمن       

الكدذَ. إملردُ تعلمدت وهدب        هاؾممىريُ ولعقى  طىيلُ ووظلت إملرُ ٕرأل"بمأل اؿأللًُ خٚل 

  دالسًألسًُ الداخلًدُ واـألراًدُ و     واتمألد تٮىر  تبعلب أن الدروس إسبكأل َ ٗ العقى  إألؼًُ و  د

 القىَ النألعمُ إبألقُ بركألَْ وفألعلًُ.   وام"سبخدم 

 

 واؿرب علِ أرسٌ ٗ أعر ْالقؽأل

كًمل كألد أسدبىّ اؿريدألم ٗ عمدد أرسدٌ     "كأل"ت تغريدَ  . فمد العرابٌ اؿألرثٌ اليت "عمأل 

ج٦دددد ٗ عرشدددن  يدددن سدددبخكىد اا  يسدددألم إٍ اٟعددددام و ددد ا ّ وكًدددمل  ظدددب  ٗ عمدددد اٙ"قدددٚل؟

 دددٌ شدددرارَ اؿدددديه قدددىل "بًجدددُ اٛقردددألم القؽدددألًُٓ ٗ أعدددر,   "وادددى رب أدددن اهلل والبدددألري  ؟

ٔٲدد     ٚٲ, فدد كر اٛسددبألا وًددِ اٛأددر بددأد  نددأل    أل وإىؼددىعألم إرتبٮددُ بمددأل كقؽددًُ اٟخددىاد أددف

آمدأل أدأل تردىد  ددٌ    أل  دألٓٚ ٗ لدراَْ اٛقردألم القؽدألًُٓ الديت ظدددرم ٗ أعدر, والعألطكدُ         عألطك٫ًد 

إسًٮرَ, ولرن  خٮألْ اٟخىاد وظلكمب  ى ال ٍ  ولعمب ٗ   ا أع اٛسدمل, ولدًس أدن الددين وٙ     

أن إروَْ الصمألتُ بأللسجٌ, كمأل ٙ ّرن ػأل ل القًمدُ الرددّ الديت ّفلدمأل القؽدألْ إعدرٍ,       

 وكى"ن  عرم إ٘سسألم ٗ أعر و كفر أل لىَ وثبألتأل".

سعى ٍ "إٙ أن رقب ربٌ و ب للُ للًلُ" يربدب ٗ    ٍىابل فرببا  "أل  ؼدّ  أأل اٛسبألا خأللد ال

الصأد إعرٍ ٛ"ن تممن أعر,  و  ّقراطًُ أعر,  و لؽألْ أعر؛  ى ٗ اؿقًقدُ يرقدل خٚفألتدن    

 ارلًُ إٍ أعر قبِ يسبٮًع البحدث عريُ بعًد٤ا عن  عٌ الرلًب!

الردفر أدن البعمدًب وأعدر لًسدت شدأ"أل أعدريأل, وترسد           فًن دواخبلمل  . اٛأر أع   ا أعبداٲ  

. إؼألفُ إٍ  د  . أسألعد ارًأل اخبلمل أع اٛأر  يؽألٲ, واكر  "ن لدى  4233  ا إكمىم بعد  قداث 

 اريت  راسُ ؼلًلًُ لٜقرألم اليت ظدرم ٗ السنُ اٛخرَ ٗ أعر, ٕأل واد"أل أعنِ ٛد القؽدألْ  

و د أدأل سددنجده  دب  فدرا  اخبددألرتمب إ٘سسدُ العسدرريُ واٛأنًددُ       إعدرٍ عريدع  و شددألأ   و ثألبدت,   

لًرى"ىا   اتمأل القؽدألًُٓ, وأدأل ادرّ بددا  "دن عملًدألم ا"بقألأًدُ اسبٔعدأللًُ, فدأٍ لؽدألْ شدألأ  الد              

ال ٍ يقؽٌ عرب اٟعدام علِ أٔألم لبل عدَ  شمر ٗ السدُ اسدبغرلت "عدمل سدألعُ؟! لدر  علًدن       

 لسُ اـألظُ بأللنٮع بألؿرب  ٌ كل إاراْام القؽًُ.اٛأر بأ"ن ٙ  قد لألل بأد اؾ
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اٛسبألا بدر العألأر اعبدد  د أدأل ادرّ ٗ أعدر أدن لبدل اؾمألعدألم وإنٛمدألم الديت بألعدت "كسدمأل            

خًأل"ددُ كدددّ وققًقددُ يبعددألأِ عنمددأل الرددفر علددِ الددر ب أددن  د٦     4233ٛأريرددأل والعددمًى"ًُ لبددل  

ن اٛقردألم الديت ظددرم, كدل أدن يبدألبع       شىا د أل واؼدحُ أفدل الصدمس. و ؼدألينا بغد  النٛدر عد       

الصأد إعرٍ ويقر  تكألظدًل أدأل هدرٍ فًدن يعدرين ؼدلىع ٓدألس وقد ل اهلل وأنٛمدألم  خدرّ فًمدأل            

اددرّ ٗ إصددمد إعددرٍ, و د اٛقرددألم الدديت ظدددرم ٙ تنكعددل عددن اؿدددث وتكألظددًلن, والدد  ٗ     

 47ريع البع  عن فعلدٌ ثدىريٌ   أعرض اسبدرا   . ارًأل بأ"نأل "عين اٛقرألم فق٘. أبألبعألٲا أفل تك

وثىرَ اابمألعًُ  ر أنٛمُ, والفأل"ٌ يرو"ن أ٘اأرَ.  "أل ٙ  ألوطبًع٫ً أليى"ًىا اٛول يرو"ن عكىي٫ 52ينألير و 

 را دددب يسدددبحقى"ن  و ٙ يسدددبحقى"ن,  ددد ا قردددب لؽدددألٌٓ يقدددع علًدددن العدددىال واـٮدددأ والؽدددٚل,   

 وقرمٌ علًن بنألْ علِ فحعن.

ا ٗ الكعدل اٛول, لرنندأل وأدع  خدب الصدعىر      شدىا د إد٘اأرَ قألؼدرَ ادد٫     و كد  . اٛأر  د٦ كدل 

الفىرٍ العألم ا"دفنأل ٗ اللحُٛ إٍ  رادُ فقدداد البدىا د. لًؽدًمل  . العدألأر بأ"ندأل "بعدألأِ عدن الد ,          

٦ًن القؽدألْ       و د  خٮر شٌْ  ى الرب٘ بٌ السكأل ُ وإ٘اأرَ وبٌ الن عُ العقٚ"ًدُ وإ"رألر دأل. فقدد بد

ب  ًألبٌ و د اررمُ مل تصعر َىم إبممٌ, و  ا لببًدألد  د القؽدًُ تقدر  أدن إخٮد٘       د اؿر

أل عن القؽألْ. واعبد  . عبدالرٓن اشدلع,  "ن عنددأأل يسدًس القؽدألْ فدإد     العألم للفىرام ولًس  فألع٤

ىكأللدُ  اٛقرألم ترىد عرؼُ للخٮأ. و شألر  . بدر العألأر إٍ  د٦ الدفألع عن اٟخىاد أن أفقكًندأل بألل 

 ى ال ٍ  شغب علدِ إىلدمل و ربد  الصدبألل. بًنمدأل اكدر  . أسدألعد ارًدأل  "دأل أدن الٛدىا ر السدلبًُ             

واى  نبىٍ يملل ٟعدام طًمل سًألسٌ, ويبحه عن لغُ تسألعده ٗ ا"بقألْ إسقألطألم أعًنُ, ويغم  

ٚٲ  ٗ كل أأل ارّ أن ارآب لبل. كألأل عًنًن عن لؽألْ مل وقع  ظ

ٛسبألا وًِ اٛأر بأللراىع إٍ  رشًمل لنألَ إنألر ٗ تل  الكذَ, والنٛدر ٗ  وٗ ؼىْ   ا طأللب ا

كًمل اقبكلت غرون عنألظر ق ل اهلل اليت كأل"ت ٗ سجن النٮرود, و يؽألٲ الراىع ٛرشًمل تلد   

الكددذَ ٕعرفددُ ٕددألاا سددجن  ددْ٘ٙ, وسددبٛمر  خبددألر إلقددألْ القددب  علددِ خلًددُ إيرا"ًددُ تألبعددُ ؿدد ل اهلل.    

 . ارًألا كًمل عرفت بأ"ن مل يدبب البحقًدع ٗ كدل أدأل ادرّ أدن ادرآب لبدل؟ ٛ"دن ٗ قدألل            وتسألْل

 ثبىم   ه إعلىأُ لدي  كىالعُ, سىين تذااع لراْتنأل وؼلًٚتنأل.

 كفدر أدن "قدد قرىأبندأل      اٟخدىاد وواظل  . العألأر تىؼًحألتن بأللقىل بأ"نأل بدد "أل "بحدرن أدن "قدد     

رَ اليت ٙ يمب أعمأل البكألظًلا  د  ندأل  أصدروعألٲ ل٠خدىاد بأللبعدألود     لرفرَ الك يعُ, والعىرَ إخبع

أددع القددىّ الردددّ يؽددر بددألٛأن القددىأٌ إعددرٍ والعربددٌ, و د كددل  دد ه البكألظددًل ت٢قددر  ٗ  دد ا     

السًألم وأعن وبن. القبل واٙلببألل لن ظىر كفرَ,  نأل  الببألل ولبل يقع بٌ فُٔ و ولُ, و ندأل  لبدألل   

قدع بدٌ الكٔدألم إبعدألرعُ ٗ الصدىارع, و ندأل  القبدل العمدد الد ٍ يمجدب فًدن علدِ             شألم  الد ٍ ي ىواش

  بريألْ  و أرك  شرطُ,  و ع ل فًقبلىا, ولرل قأللُ قرممأل, و ى أكعل ٗ كبب الكقن.
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ٚٲا  عىا أعر ٛ ل أعدر, فدى اهلل مل "عدد "عدرين بدر٩       ب وتداخل  . عبداهلل اؿمى  ٗ النقألط لألٓ

 قسن أنمب  قد إٙ بعلُ, وٙ  سألْ إٙ َلُ, وٙ أعروين عند خألظدبمب, وٙ أنردر   أن فألار ب. فمأل 

عند عألأبمب.  ب اٛوس واـ رن ٗ  رؼمب, و ب الكرس علِ بعؽمب. ظنًعبمب  سًسدُ إٙ أدن رقدب    

رب . سر ب عجًب, وعٚ"ًبمب  أر  ريب. تقىل عنمب  اى  النألس فبعدم. وتقىل عنمب  ٓع العرل 

ل عنمب   ل  ين و خٚم فبعدم. وتقىل عنمب   ل فسىم فبعدم. وتقىل عنمب اوو عكُ فبعدم. وتقى

فبعدم. وتقىل عنمب   ل أًفألم فبعدم. وتقىل عنمب  دروا ببعؽمب فبعددم. وتقدىل عدنمب أدأل شدٔت      

فبعدم. لًس ٛ دل أعدر ٗ اـلًقدُ اندألس وٙ طبدألم, ولدًس شدب بدٌ الدىرّ رفدألم. رفدًقمب أدن  دى              

ه   ددألثمب, وإد  عددىه  اددألبمب, وإد سددألىه مل ّددنعمب. طٚبددىد للمددرا , ألحددىد فًددن,     قددىشب. إد راددى

 أبمنعىد عمأل يرا , أبكلبىد فًن.

وبدددٌ  . بددددر العدددألأر  د٦ القؽدددًُ مل تعدددد أعدددر والسدددعى يُ, بدددل القؽدددأليأل أرتبٮدددُ وأبصدددألبرُ,   

لدًس اٛأدر أدن     واٛقداث بًنمأل عٚلُ أبألشرَ, وإاا عٮست أعر  كمنأل! فمدن شدألْ  د يددع فلًددع.    

 فروض اٛعًألد. لًؽًمل  . ارًألا اسبقرار أعر  ى عمع للسعى يُ.

فأوؼ   . العألأر بأد٦ اؿرىأُ إعريُ تعلن اسبقٚل القؽألْ وعدم البدخل فًن, ولى سدلمنأل بدأد   

علِ  اٛقرألم أسًسُ فمٌ للىظىل إٍ اتكأللًألم, و  ا أعروين ٗ أعر. فألٟخىاد ورؼىد اٛتبألع

 اددل البكددألوض والبخكًددمل, واؿرىأددُ تعدددر اٛقرددألم واٙعبقددألٙم أددن  اددل الؽددغ٘  أددن الصددغب

بألػددأله البمدٓددُ. أصددد اٲ بددأد إمددب  ٙ يراددع اٟخددىاد قبددِ يبخلعددىا أددن لًددأل اتمب اشرأددُ اٙسددببدا يُ  

البركريُ وإعلحجًُ  اليت بألعدت أعدر والدبٚ  العربًدُ عكندُ أدن إلًدألرام. وخدبب  . عبددالرٓن          

 نأل  إىؼىع بأللقىل بأ"ن بعد   ه اٛقرألما أعر سبرىد غر إد شألْ اهلل.الع

 

 

إىؼىع  أنأللصُ عؽألْ إنبدّ  أن  . عبد اهلل ولد  بأله ٗ أىؼىع "بألٓ  اٙ"بخألبألم الذكًُ طلب

فم ّدُ   ؛ د شأل تأثراٲ كبراٲ علِ  وؼألع إنٮقُالذكٌ بعد اٙ"بخألبألم اٛخرَ. ولد ر ّ  . ولد  بأله 

أدن  ع ل العدالدُ والبنمًدُ  و    آبٚفًُ ألد اؾ ًُٓ شأل أأل بعد أل سىاْ كأل"ت اؿرىأُ القأل أُ و ر 

  و"ن.

أنعددىر إٮددرٍ, ر ٍ قددىل "بددألٓ  اٙ"بخألبددألم   . د لدد وتعقًبددألٲ علددِ أددأل تكؽددل بددن  . ولددد  بددأله كددألد  

الذكًددُ, قًدده لددأللا ٙ شدد   د الصددأد الذكددٌ  ظددب  قدد٘  "ٛددألر وأرالبددُ العددألمل, وخعىظددألٲ      

إسددرآًل و وروبددأل, ويعددى  السددبب ٗ "ٛددرٍ إٍ الن عددُ اٟسددٚأًُ لدددّ قدد ل العدالددُ و البنمًددُ.  دد ه   

ٕبمأل, و لعد بمأل تعمًب  و عىُٕ النم٘ اٛوروبٌ ٗ الن عُ اليت ترس   ىيُ ؽأللمل اشىيُ اليت يرا  عى
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اؿًألَ ال ٍ ي١ببعن تىقًد وامُ النٛر ػأله لؽأليأل وإشرألٙم سًألسًُ وفرريُ أن أفل القؽألْ علدِ  

أصرلُ إسرآًل الدآمدُ الديت تبعلدع بأ أدُ واى  دأل ٗ إنٮقدُ وأدن أفدل إ"مدألْ أدأل يسدمِ بألٛظدىلًُ             

ال ٍ هرٍ البمرٌ لن أن  إسقألٙ بغدا  و دى الدبمرٌ لٜللًدألم    اٟسٚأًُ, ثب السمأل  للمصروع 

أؽدًكألٲا فقدداد قد ل العدالدُ      والديربألتىريألم أن تسلب السدلٮُ وقردب اٛكفريدُ ٗ بدٚ  العدرل.     

القدددرَ علددِ تصددرًل اؿرىأددُ خسددألرَ للمملرددُ وللقؽددًُ السددىريُ وأرسددب ٟسددرآًل وؿرددب  

    ُ الديت كأل"دت ػدد عد اْ ٗ قرىأدُ "ألاحدُ ؼردب         العسرر ٗ أعدر, و"رسدُ للمىيدُ اٟسدٚأً

 لدم البلداد العلمأل"ًُ ٗ العألمل اٟسٚأٌ, وأع ال  فأ"أل  ٚن  د السألقُ السًألسًُ لن تنجدب  ككدأ   

أن ق ل العدالُ ٗ إدّ إنٛدىر وإاا ؼأللكدت اٛقد ال إعألرؼدُ واسدبلمت اؿردب فسدًعى  قد ل         

 عد اٙ"بخألبألم.العدالُ ٗ  لرل ا"بخألبألم,   ا إاا مل ت

ر ّ  . ولد  بألها  د ق ل العدالُ والبنمًُ  ى القىَ السًألسًُ الرًٓسدُ    . إٮرٍ وإشألرَ إٍ ؼلًل

 ٗ البلد وخروامأل أن السلٮُ يرب  إصمد اٟللًمٌ كمأل يعرض تركًأل ٛ أُ خأل"قُ.

ٛ لبًدُ الدديت   . أسددألعد ارًدأل, أددأل هدرٍ ٗ تركًددأل, بدأد٦ا قدد ل العدالدُ مل وقددع ا     ولدد وظدمل  

. والبقًدُ تى عدت بدٌ    اٛظىام أن %63أن   كفرُرنن أن تصرًل اؿرىأُ فمى لد قعل علِ 

 البعدأل   42أؽًكألٲ, بأدا اِٛىان اٙلبعأل ٍ ال ٍ "قل تركًدأل إٍ أعدألين  لدىّ     اٛق ال اٛخرّ.

 .ببلدا"مب لًنمؽىا العرل أنن يبعلب بأد ادير ِىان  ى العألمل ٗ

ٕدددأل سدددبع, قًددده لدددأللا أدددأل قددددث ٗ تركًدددأل  أغدددأليرَ فردددألد لدددن وامدددُ "ٛدددر  . بددددر العدددألأر  أدددأل

مثدددن أسدددأل مبمأل ٗ  ددد و العدددرام وإ خدددألل إنٮقدددُ ٗ  ددد ه الردددىارث,      دددى اٝد إٍ م,4225أدددن 

وقددد ل العدالدددُ لددددم الددددعب عربدددىد ظددددالُ و عدددب لٜأريردددألد وإسدددرآًل,  عمدددى ب بألٕلًدددألرام        

بًحددددىا شددددْ٘ٙ الكرظددددُ كألألددددُ, واٙلبعددددأل  الذكددددٌ فقألعددددُ      وؼددددغٮىا علددددِ اؾددددًض قبددددِ ي   

علدددِ البدددأثر اؾمعدددٌ واٟعٚأدددٌ وإدددأللٌ علدددِ       الدّقراطًدددُ وسدددًلُ للقدددأل رين   أؽدددًكألٲا ظدددألبىد.

 ٌ وظددددمل  اؾمددددىع أددددن خددددٚل أددددأل يددددبب تقدّددددن أددددن شددددعألرام أؽددددللُ. لقددددد ظدددددم  فٚطددددىد قدددد

 بأ"مأل قرب الغى ألْ. الدّىلراطًُ

طل قألأد, ٗ  ر و ألد بأ"٦دن لد  ٗ لًدأل َ  ولدُ علمأل"ًدُ بعمألأدُ  سدٚأًُ,         . عبد اهلل  وكألد ر ٍ

ٌ  اؿركًٌ ااب ابنأن خٚل  ُ ٗ  الحدى الد ين   اٟسدٚأً لدن وعلدِ الٮريقدُ اٟيرا"ًدُ  لدألم       الدعأليد

و أريرأل ٗ الىلت ال ٍ ظعد بأرلألم البجألرَ البًنًُ أع إسرآًل إٍ أسبىيألم  ٟسرآًلأنألبر الصبب 

لًألسًُ و لنع الىٙيألم إبحدَ بقدرتن علِ إعأل َ خألرطُ الصرم اٛوس٘ وسًسبمر ٗ لألقن الداخلٌ 

أددع العددألمل العربددٌ والنمددىان     ىٍاٛتددرا  اٛ لًددُ ٗ البىاظددل اللغدد    أعؽددلُوسددًٮرتن, ولرددن تٛددل   

كألؿدألل بأللنسدبُ    ألبأل ول ل  أممأل كألد قجب النجأل  الداخلٌ يٛل البأثر ؼعًكٲوطٌ أع  ورالدّقرا

 ٟسرآًل وإيراد.
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 . أسددألعد ارًددألا عندددأأل كددألد  ر و ددألد رًٓسددألٲ للددى راْ اسددبٮألع  د وقددع   لبًددُ  أددن األ"بددن لددألل

    ُ الدى راْ, لد ا    سألققُ لرن  ٓد  اوو   و لى مل يسبٮع ألْ الكراغ الد ٍ تركدن  ر و دألد ٗ رٓألسد

كددألد بعدد   دد ا الذااددع, ورَددأل  د اٛتددرا  يريدو"ددن رًٓسددألٲ  كفددر أددن كى"ددن قألكمددألٲ  و سددلٮأل"أل    

أؽدددًكألٲا اؾمًدددل ٗ اٙ"بخألبدددألم الذكًدددُ الدّىلراطًدددُ  "مدددأل ُدددن  الندددألس فرظدددُ البغدددًر    للدددبٚ .

أؽًكألٲا  ن  ى   اٗه.وارألسبُ ول ا يرىد إس٘ول قٌ ينبخب  أألم اسبحقألم ا"بخألبٌ أقبل ورلبن فً

الدّىلراطًددُ تببددألين أددع الديربألتىريددُ, و ٚددن  د الدّىلراطًددُ ٗ تركًددأل لحددت كمددأل لحددت      

البجربددُ ٗ تددى"س, وإاا كأل"ددت الدّىلراطًددُ  ددٌ سددبًل البغددًر فألجملبمعددألم الدديت ُألرسددمأل سددبٛل    

الىظددىل لبعددأليض أبعددألؿُ أددع خًألراتمددأل.  وروبددأل قددٌ ػددألو م الددديربألتىريألم إبسددلٮُ لحددت ٗ   

ٙٲ ٗ ال . وكمفألل ػريدٍ علدِ    كد و ْل وٙ ت ال أألؼًُ فًن واِٛىان اٛأريرٌ يركٌ أفأل

أل وعلدب  بندألْ  الدّىلراطًدُ    ال ا إاا  ر م  د تنج  ٗ إ ارَ بًب  ٕسبقبل  فؽل فردن  ّىلراط٫ًد  

ٙٲ, قًنمأل ٙ  خألل  سبجد أن يند عن  و ٙ عن إسألر ال ٍ وؼدعبمىه  اؿقًقًُ وطبقمأل علِ "كس   و

 ٕسبقبلرب.

ٚٲا أدع اقذاأدٌ لنٛرتد       أدأل ا دب إلًدن     . بددر العدألأر   ولدد خدأللمل    . ارًدأل, إدددي     . ارًدأل, لدألٓ

بٌ أكمىم الدّقراطًُ واٙ"بخدألل,  "دت    ألللنٛألم الدّقراطٌ كبر اداٲ, لرن يبدو  د  نأل  خلٮٲ

 أكمىم الدّقراطًُ اؿقًقًُ ؟ الس٘الا أألتقىلا  علب  بنألٌٓ الدّقراطًُ اؿقًقًُ, 

ٚٲا شدً  بددر اؿدديه عدن أكمدىم         علِ سد٘ال   . ارًأل وعن أكمىم الدّقراطًُ ر ٦  . العدألأر, لدألٓ

أل يعبدد  و  أليدُ بد اتمأل    لسدت أدن الد ين يرو"مدأل وثن٤د      ,الدّىلراطًُ يبسع ولدٍ كبألبألم سألبقُ ٗ  د ا 

عدالُ سًألسًُ واابمألعًُ وثقألفًُ فإ"مدأل  دٌ اـًدألر وإد    لرن قٌ تعب    واتمأل  ٌ السبًل لبحقًع 

اتسدع إردألد    إدأل كنت  أًل ٕكمىم الصىرّ برٗيبدن إل أدُ ٙ إعلمدُ, وسدأعى  لبكعدًل  د ا ٙ ققٲد       

 ل ل .

 . فمد العرابٌ اؿألرثٌ, فرألد تعقًبن علدِ أىؼدىع اٙ"بخألبدألم الذكًدُ, بقىلدنا  كفدر أدأل          أأل

ذكًدددُ  دددى ر بدددُ اٛتدددرا  ٗ ؼٮدددًب "العدددنب". فقدددد ظدددنعت تركًدددأل          عجدددبين ٗ اٙ"بخألبدددألم ال 

 يربألتىر أل خٚل السدنىام إألؼدًُ, فأللنجألقدألم الديت وققمدأل قد ل البنمًدُ والعدالدُ و دٌ كدفرَ           

كألد يسبأثر بمأل  ر و ألد, والى   ال ٍ اكبسببن البجربُ الذكًُ اؾديدَ ٗ اؿرب كألد يدفع 

ربدألتىر ب.  أدس لعقعدىا  انحدُ الدديربألتىر الد ٍ كدألد يىاظدل          ي إٍ  د يعدنعىا  اٛتدرا  بقدىَ  

 ِىه وللٴمىا  ٚألفره.

ٙٲ,  د وعدل اؿد ل علدِ  د ه             أأل  . فألي  الصدمرٍ, فقدألل عدن أىؼدىع اٙ"بخألبدألم الذكًدُا  و

سنُ ٛد اٛقد ال اٛخدرّ عرفدت أردألأن      35النسبُ فم ا وؼع طبًعٌ بعد   لبًُ أروُ علِ أدّ 

٤ًاٟ راْ واسبخدأ أل, اؾًل اٙ"بخألبٌ اؾديدد لديدن رّٗ ٙ تبىافدع كلدمأل أدع لغدُ اؿد ل الديت         بمأل. ثأل"
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أل,  ر و ألد  ى اؿد ل  تبرٕ كفراٲ ٗ شعألر أل علِ البعد الروقٌ والريأل َ ٗ العألمل اٟسٚأٌ. ثأللف٤

 ر و دألد   ألد ورفأللن بد وا ٗ إلل أن اسبحىااه علدِ القدرار والعدىرَ.  خدراٲا  علدن      و رواؿ ل  ى  

 "ددن سددًحىل النٛددألم إٍ رٓألسددٌ بعددد اٙ"بخألبددألم و دد ا افقددده قبددِ  لددرل قلكألٓددن ٛد الغأليددُ شخعددًُ  

لبىسددًع سددلٮألتن. وٗ كددل قددألل النسددبُ اٛكددد للحدد ل ولديددن اـدددَ وإرو"ددُ للبحددأللمل واسددبمرار       

 أصروعن.

الذكٌ اٛر و دأل"ٌ   ىاناِٛ . عبد اهلل اؿمى , ٗ اٙ"بخألبألم الذكًُا ٗ ر يٌ  أن األ"بن لألل

 was د يفبت لعقى   د تركًأل تبحسدن و  اسبٮألعا عن اٛخى"ُ , , و عين بعًد٤سًألسًُبألعببألره ػربُ 

getting well   ٤ْ   والد  َقدأليًس تنمىيدُ أبعددد َ.    was not getting worseا و  ومل تردن تد  ا  سدى

٤ْ ا , أن  ْل أدأل تعلمبدن للحردب علدِ الندألس واٛشدًألْ       و  ه القألعدَ والبحسن ٗ أقألبل اٙ  يأل  سى

دود   ه القألعدَ ٙ ّرن اؿرب الًىم علِ تركًأل  ر ا  ود تأثر ببقدر عألل أن إىؼىعًُ. إا 

اٛيديىلىاًأل علِ اؿرب خألظُ عند"أل. فقبل عقد أن ال أألد كألد كفرود ٙ يرود  سلمُ تركًأل, 

تألتىركًُ, ثب ٚمر وان تنمىٍ اديد للنألس "بًجُ لأل  اٝلدُ  بل  ٌ ٗ "ٛر  ْ٘ٙ كلكألم علمأل"ًُ  

أل. لرددن الذكًددُ ٗ البعريددمل اٟللًمددٌ بددألٕنج  الذكددٌ قًندد ا ,  عددين بدايددُ العقددد إنبمددٌ تقريب٤دد  

"ؽددىل إرددىد السددلكٌ والسًألسددٌ  ٗ إنٮقددُ قًنمددأل, وؼددعمل وؽلخددل وْٙاتددن أددع الغددرل, اعددل    

  ٟ ا لد ل  لقىتمدأل   اد والسًألسدًٌ  للمصدمد, وكأل"دت تركًدأل أمدد ٤     خدى الغرل يكرر ادديألٲ ٗ خٚفدُ ا

     ٟ خدىاد سًألسدًألٲ ٗ   ال اتًُ, لرن الغرل أؽِ ٛ"ن ٗ كل إعدأل ٙم  لدىّ. وبعدد  د قددثت "ربدُ ا

أعددر, ولسددنُ ٚددأل رَ سددنمأل اهلل ٗ الددبمرٌ و" عددن ٗ ر يددٌ لددًس اجملددألل  نددأل لبًأل"مددأل, وؿمددأللبمب    

أل, بعددد  د ٚنددت ٗ يددىم أددن  يددألم العددرل  "مددأل اؿددألكب بددأأره   ٫ًاٟ اريددُ , ا"رصددكت تركًددأل, سًألسدد 

٫ً  عدين  يؽ٤د   started getting worseإنبٛدر. و ندأل وفقد٘ , ٗ ر يدٌ, بدد م تركًدأل تسدىْ         أل أل, سًألسد

خىا"ٌ ٗ لعببمأل السًألسًُ, وا"رصمل أع ال  كل أن  ب ٗ فلرمأل,  و فقد ا"رصمل إركب اٟ

والنخب, وبد م قركألم البخلٌ عن تركًأل ت  ا  أن كل أن  ٗ  ره أن اؿرىأألم واؾمألعألم

٫ًد إٙ يسدره  د يردىد    ٟ     خىا" خدىاد.  د ه ارٮدُ الديت تبلددىرم     أل  و  د يعدرين عندن  "دن  قسدن الٛدن ٗ ا

بعددعى  اؾددًض للسددلٮُ ٗ أعددر, وأددأل ٗ قرددب الدد  ٗ كددل وطددن شددرم  وسددٮٌ, وتغددر كألفددُ    

٫ً    عنألظر اللعبُ الغربًدُ  دٌ كمدأل يبددو لدٌ أدأل ا       أل , تسدىْ. و ندأل ٙ بدد  د    عدل اؿأللدُ الذكًدُ وسًألسد

 .يذال كفرود ٗ الكؽألْ الذكٌ. واهلل  علب

 . أنعددىر إٮددرٍ, فعلددع علددِ  ولٔدد  الدد ين يبعددألأىد عددن لددأل  البجربددُ الذكًددُ ويعددأل ود        أددأل

ٚٲا أع  د ق ل العدالُ ِىان "ألا  بصمأل َ العددو والعدديع وبصدمأل     َ ظدندوم  اٟسٚم السًألسٌ, لألٓ

 سببمد؛ 33اٙ"بخألبألم إٙ  د البعألأٌ عن   ا النجأل  زُ ٕن  سرتن إىؼُ اليت ٚمرم بىؼى  بعد 

ْ  لدن  أدر ٙ تىسًع٤أل و ُٮًٮٲأل كألد العداْ   ا النص٘, اؿركٌ ل٠سٚم الكألؼ  العداْ و ٌ  لعددا
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كألٲا الس٘ال  ىا أألاا عن  ولٔ  إعأل ين ل٠سدٚأًٌ ٗ تركًدأل وٗ   أؽً .البٮرين قركألم قألربُ و

لددأل اتمب الدديت ػعلنددأل مددبمب و"رددره اٟسددٚأًٌ؟ أددألاا تبىلعددىد أددن اٛقدد ال  إ ددر تركًددأل؟ أددأل ٌ 

العلمأل"ًددُ إاا اسددبلمت اؿرددب ٗ تركًددأل وٗ  ر ددأل,  ددل سددبقذل أىالكمددأل أددن إملرددُ؟ وكًددمل   

ذااع ؿ ل العدالُ ؟ يأل إخىاد   ه اٛسدٮىا"ُ هدب  د تنبمدٌ, و لعدد     "كسر سرور إسرآًل بم ا ال

أىؼُ البنقغ أن اٟسٚأًٌ. أأل  شدأل ده علدِ  رض الىالدع هعلدين  قردب بدأد اٟسدٚأًٌ لًسدىا         

أععىأٌ ولرنمب ّلرىد أدن الصدرين واٟخدٚػ والبسدألأ  والبنٛدًب أدأل يبكىلدىد بدن علدِ القدىّ           

ب ٙ ىٮٔىد و لرن  لىل  "مب  فؽل َراقدل أدن خعدىأمب,  دب كد ل       اليت تعأل يمب, ٙ  لىل  "م

م إبٮرفددُ الدديت اسددبحلت الدددأألْ   ْاٗ كددل  مددألْ العددألمل اٟسددٚأٌ,  سددبفين أددن الدد  تلدد  النبددى      

 واترأم علِ البركر, فمٌ خألرن   ا البقًًب.

ٌ لدًس فقألعدُ   اللدىاْ  . سدعد الصدمرا"ٌا اٙلبعدأل  الذكد      وعن النجأل  اٙلبعأل ٍ الذكدٌ, لدألل  

ظألبىد بل  دى لدأل  ققًقدٌ و دى السدبب الدرًٓس ٙسدبمرار اؿد ل ٗ اؿردب والنٛدألم اٙلبعدأل ٍ            

اؿر ّر بدورام البعدأل يُ  وريدُ ولردن إدبغرام الرًٓسدُ ٗ اػدأله أبعدألعد لدد يصدمد اٙلبعدأل            

  الذكددٌ  د وٙ اٙلبعددأل اٛتددرا إبقدأددُ وٙ يعًددب  ملٚلبعددأل يألا ولرنددن ا"بمددِ الذكددٌ ركددى ٤

لديمب بٮأللُ  و  د  نأل  أمألارين  ترا   و  "مب يعملىد ٗ أمن مبقر أل كى"نأل نبلمل أدع  ر و دألد   

ٗ اؿرددب علددِ البجربددُ الذكًددُ اؿديفددُ ٗ السًألسددُ واٙلبعددأل       اٟ"عددألين و أددع ق بددن ٙ يدددر  

 والعى َ ٕنٛىأبمأل اٟللًمًُ والفقألفًُ.

ٚٲا اعل البحلًل  ى عداْ  ن . العألأر, علِ أأل تكؽل ب ور ٦. كألتلُ  ر  ل٠سٚأًٌ . إٮرٍ, لألٓ

ٚٲ إسدٚأ٫ً   د ا  أدر ٙ يقبلدن  دى ويعدر  بأ"دن علمدأل"ٌ و د النٛدألم ٗ          ألظحًحُ, فألعببألر  ر و ألد  ظ

تركًأل "ٛألم علمأل"ٌ. الرٚم عن سبب الىظدىل, وأدأل عٚلدُ الغدرل غلدع  د ه النمدألان ٗ الصدرم,         

وألول اٛ ىآًىد  د يبعألأىا عنن, ول ل  هرعىد كل أىبقُ شب َجر  الصدعىر     ا اٛأر  ى ال ٍ

يدلىاًبمب, وٛد اٟسٚأًٌ اردثٌ ٗ النمأليُ ٙ تكرم بًنمب وبٌ العلمدأل"ًٌ ٗ الرٗيدُ    بأللقرل أن 

كلدمأل  أؽًكألٲا السنىام الٮىال اليت قألرل فًمأل اٟسٚأًىد الدّقراطًُ واعلى أل ككدراٲ   السًألسًُ.

تركت و عرض عنمأل قٌ لًل شبا سىين تعلىد ٕببغألكب عن طريقمأل.. يريدود اؿرب ؟ شب ال , 

ٗ  وإسدمألأمأل لرن ٙ يدالىد علًنأل بصعألراتمب الكألر ُ.. لرب  د تقر وا فقد٘ عدن خلًدُ "البلددلبرن "     

 مأل.البعأل يألم الدول إكذؼُ, و د علٌ  كد بألبأل األد أسبصألر الرًٓس الذكٌ عؽى فً

ٚٲا ٙ  علدب أبدِ تبكدع النخدب            وعلٴع  . علٌ ظديع اؿرمدٌ, علدِ وامدألم النٛدر إبقألطعدُ, لدألٓ

لدينأل علِ أعًألر أىؼىعٌ للحرب علِ اٛأدىر قبدِ اٙلبعدأل  والد ٍ يقدًب َ٘شدرام  لًقدُ يعرفمدأل         

 إخبعىد نبلمل قىلن.  ُنِ أن إخبعٌ تنىير"أل َ٘شرام  لًقُ.



                1 

 

  
287 

د قرأليدُ أدفرَ.   ىد  م علمدأل"ً ى ب إسدٚأً   ل ايل, فقأللا  ر و ألد وق بن و . عبد السٚم الى  أأل

  "ددب اؿدد ل ػربددُ إسددٚأًُ وظددلت للقبددىل بأللعلمأل"ًددُ. و دد ا سددبب فددرام  ر و ددألد و ددل ٛربرددألد.     

اديداٲ, علمأل"ًُ إسٚأًُ ظديقُ للدين علِ النم٘ اٛأريرٌ بدل العدًغُ   إسٚأ٫ًألالراٚد أنٛىراٲ 

ليت  "صٔت علِ البجربدُ الكر"سدًُ.  ٍ علمأل"ًدُ أعأل يدُ للددين. الربًدع العربدٌ وأدأل  فدر ه          اٛتألتىركًُ ا

ؾمُ اٙ"كبأل  إكألإ ٗ اٛفع السًألسٌ العربٌ وإأرأل"ًُ ظعى  اٟسٚأًٌ للحرب ـب٘ العًغُ 

, الكرريُ ٛر و ألد. ٖأل اعلن ىرن اٟسٚأٌ ال ٍ بداخلن, فبدم تٛمر عٚأألم إًل ل٠سٚأًٌ

َددأل فددًمب اٟخددىاد شددديدٍ النقددد لبخلًددن لبددل الربًددع العربددٌ بعصددر سددنىام عددن قددل  سددلمُ الدولددُ و   

 اجملبمع.

 . عبدالسدٚم الىايدل, فقددأللا  خدٌ الع يد  الىثىلًددُ       .  يدأل  الدددريس, أدع أدأل ا ددب إلًدن     ولدد ات٦كدع  

أدع  قدد  شدعره بدأد     والدو مألتًُ لد تنكٴر اٝخرين أدن الددخىل ٗ قدىار أعد  ! قدٌ تددخل ٗ قدىار        

ٚٲ     أدن الىلدت لبأألدمأل, واؽدألا القدرار        بىاب  و "ىاف   أكبىقُ ٙسدبقبألل فررتدن, واسبؽدألفبمأل للدً

 ويغرٍ ققألٲ بأللبأأل والبحلًل.  . عبدالسٚم بعد ال  لببنًمأل  و لرفؽمأل. ًْل وعمًع طر 

بًدع العربدٌ  دٌ ال اويدُ      . أسكر إىسِ, فقألل عن ػربُ اٙ"بخألبدألم الذكًدُا إد  قدداث الر     أأل

"مدأل  خرادت أىالدمل اؿد ل إٍ اؿًد  إدأل ٍ, بعدد  د كأل"دت         إاؿراُ ؿد ل البنمًدُ والعدالدُ, إا    

سًألسددبن تعبمددد علددِ القددىَ النألعمددُ ٗ أصددروعن اٙسددذاتًجٌ الدد ٍ يببنددِ بنددألْ عٚلددألم البعددأل يُ        

  ٌ الدددول اٟسددٚأًُ والددذاث  وسًألسددًُ وثقألفًددُ أددع  ول الصددرم اٛوسدد٘ لألٓمددُ علددِ اٟرث الفقددألٗ بدد

  ر و ددألدالعفمددأل"ٌ  و أددأل يعددرين َصددروع والعفمأل"ًددُ اؾديدددَ .  دد ا اؿًدد  إددأل ٍ إبمفلددُ ٗ أىالددمل    

السًألسًُ العروُ واليت  فعبن إلًمأل اٛقدداث ٗ اـلدً  والصدألم و فريقًدأل  ثدر علدِ بعد  العٚلدألم         

العفمأل"ًددُ اؾديدددَ وكدد ل  ٗ أصددروع   الدولًددُ أددع تركًددأل َددأل يبنددألفِ أددع رٗيددُ اؿدد ل ٗ أصددروع  

فددإد الذكًدد  علددِ القىأًددُ الذكًددُ  ددى العددىم     أددن ث١ددب اٙؼددأل  اٛوروبددٌ بسددبب إىالددمل ااتمددأل. و  

 إنأل   ٛر و ألد الًىم ٗ الصأد الداخلٌ الذكٌ.

 . خأللددد اؿددألرثٌا  عبقددد  د  وقددىل اؿددديه عددن الدّقراطًددُ و"بددألٓ  اٙ"بخألبددألم الذكًددُ, لددألل 

يه عن الدّقراطًُ بصدرل "ٛدرٍ وشدرل أٮلدع ٙ يبكدع كدفراٲ أدع ؽعدًغ اؿدديه عدن           اؿد

شرلمأل إعٌ ٗ  ولُ أأل وشعب أأل, كمأل  ى ٗ قألل اؿديه عن قألشأل ٗ تركًأل بألل ام, ٗ ر يٌ 

اٟسددٚم السًألسددٌ َرا نألتددن علددِ أٛلىأًددُ    ويبنأل عمددأل د  ّقراطًددُ تركًددأل الدديت ومًمددأل اؾددًض   

ٙ العفمددأل"ًٌ  تسددمِ  ّقراطًددُ بددألٕعنِ الدد ٍ تنٮبددع علًددن إرا َ الصددعب,    واسددبدرار للددىل العددىفًُ 

        ٙ يبٮدألبع أدع قد ل البنمًدُ والعدالددُ      البجربدُ الذكًدُ شدأل عددَ  شدرألل وعددَ  طددىار وقد ل الرفدأله 

 ا"بمألْاتدن فؽٚ عن  قد ال إسدٚأىيُ  خدرّ, ٗ "ٛدرٍ  ر و دألد سدلٮىٍ و يربدألتىر أممدأل كأل"دت          

 اؿ بًُ وٗ بلد يدعٌ العلمأل"ًُ سركب أع الرألسب ويبٚعب بألؾمًع.
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 .  يددأل  الدددريسا اؾدددل قددىل النٛددألم السًألسددٌ اٛظددل  طىيددل ولددديب ٗ الفقألفددُ    أددن األ"بددن لددألل

اٟسٚأًُ ويبدو  "ن سًٮىل  كفر و كفر. الكألرم  د  ول الغرل وكفر أن  ول الصرم إبٮدىرَ لدد   

بعًىبمأل قبِ ػد اؿل الٮىبألوٍ / النمألٌٓ والكر وس اٛرؼٌ, ال ٍ لدن يدأتٌ    اخبألرم الدّقراطًُ 

 أأل من فمأل  لنأل "بمنع عن اخبًألر إبأل  ٗ ا"بٛألر وظدىل إفدأللٌ! وأدن القعدىر البعمًمدٌ  د "بحددث       

عددن الدّقراطًددُ وكأ"مددأل لأللددب واقددد أبًددبس !؟ الدّقراطًددُ ٗ  أريرددأل  ر ددأل ٗ فر"سددأل و ددر     

 و أأللً يدأل.   ا"دو"ًسدًأل وٗ اشند  ّقراطًُ كبلكُ عن  ّقراطًُ الغدرل وعدن  ّقراطًدُ     بريٮأل"ًأل,

اـٚظدددُ  د كدددل  ولدددُ تٮدددىر وتعدددد٦ل ِىاامدددأل الددددّقراطٌ إبنألسدددب أدددع أرى"ألتمدددأل الفقألفًدددُ        

 واٙابمألعًُ, قبِ يبب تٚٗ عًىل الدّقراطًُ  و بع  عًىبمأل.

ُ     ولد ات٦كدع  ٚٲا  تكدع أعد         "ٛدر   . ًٓدد إد روع, أدع وامد  يدأل , ثقألفدألم    . .  يدأل  الددريس, لدألٓ

ٙ ترؼدٌ ًْدع    اٛقدىال الدّقراطًُ, و د كأل"ت ظمًع   "ٛمبمألالدول واجملبمعألم  ٌ اليت تعًغ 

 . طًألين اجملبمع

ٚٲا  قسددنت  .  يددأل   دد ا  ددى ر ٍ    . فمددد اؿسددٌ, أددع أددأل ا ددب إلًددن  كمددأل ات٦كددع  .الدددريس, لددألٓ

أللدّىلراطًددُ   اَ ٟ ارَ اجملبمعددألم اٟ"سددأل"ًُ, فًمددأل فأبددىا د فألؿرمددُ ؼددأللُ إدد٘أن  "ددأل واددد أل,  

ير َدأل  أل الرفر أن العنألظر اٟهألبًدُ, و دٌ لألبلدُ للبحسدٌ والبٮدى     الرفر أن القعىر, وفًمأل  يؽ٤

 ينألسب الٛروين اٙابمألعًُ والدينًُ, والسًألسًُ جملبمعألتنأل.

 

 

يددرّ  . قمددد السددلمٌ  "ددن ٙ يىاددد اتكددألم خلًجددٌ أىقددد و"قٮددُ ؼددعمل خلًجًددُ واؼددحُ  قددىل         

 العد  إٍ لسمٌ رًٓسًٌا كًكًُ البعألأل أع إيراد, بل إد  ول اـلً  ّرن تقسًممأل ٗ   ا

ٙٲا  ول شددأل عٚلددألم أبددىترَ أددع إيددراد, واٟأددألرام, البحددرين والسددعى يُ  وشدد ا البددىتر  سددبألبن        و

م, وترف  طمراد قل  د ا اـدٚين   92;3وأدراتن. فإيراد ؼبل ثٚث ا ر إأألراتًُ أن   واخر عألم 

ب ال  فمنأل  عٚلألم البعأل يُ اًدَ بأللٮرم الدبلىأألسًُ كمأل ترف  اللجىْ للمحرمُ الدولًُ. ر 

بٌ إأألرَ  بٌ وإيراد. أن األ"بمأل, تعدأل"ٌ ٖلردُ البحدرين أدن تددخٚم إيرا"ًدُ أبردررَ ٗ شد٘و"مأل         

الداخلًُ أن خدٚل  عدب أدفرٍ الصدغب ٗ الدبٚ  وتمريدب إبكجدرام وتددريب اٟر دألبًٌ والبمديددام           

ُ  إبرررَ بؽب البحرين إٍ إيراد و ر ال .  أأل ف اٟيرا"ًدُ, فمندأل    -ًمأل يبعلع بأللعٚلدألم السدعى ي

عٚلُ تنألفسًُ بٌ البلدين علِ النكىا ٗ إنٮقُ ٛ"ممأل ُفٚد  كد  ولبٌ ويرّ بع  إدرالبٌ  د  

ٚٲ أن  ألتٌ الدولبٌ ؼألول  د تقىٍ "كىا دأل علدِ قسدألل اٛخدرّ. إٙ  د اؾأل"دب اٟيرا"دٌ ػدألو          ك

الدداخلٌ السدعى ٍ عدد الذكًد  علدِ العنعدر الٮدألٓكٌ وقألولدُ البغريدر          ال  إٍ البدخل ٗ الصدأد  

بددبع  الصددًعُ ٗ الددداخل السددعى ٍ للقًددألم بعملًددألم إر ألبًددُ وإثددألرَ الصددغب واسددبمداين راددألل اٛأددن     
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وك ل   رع اـٚيأل البجسسدًُ ٗ إملردُ. وّردن القدىل  د  ندأل  "ىعدألٲ أدن اؿدرل البدألر َ بدٌ           

م.  أددأل فًمددأل يبعلددع 4233ٗ عددألم # الربًددع العربددٌ$  ا"ٮددٚم أددأل يعددرين بددد طمددراد والريددألض خألظددُ أندد 

بأللعٚلُ أع اٟأألرام فمٌ عدآًُ "سبًألٲ بسبب لؽًُ اؾ ر اٟأألراتًُ الفٚث اليت ؼبلمأل إيدراد إٙ  د  

 ال  مل ّنع إأألرَ  بٌ  ود  ر أل أن بنألْ عٚلُ البعأل يُ كبرَ أع إيراد. 

ألم شدبن طبًعًدُ أدع إيدراد والرىيدت, عمدألد ولٮدر . فأللعٚلدألم بدٌ  د ه           ثأل"ًألٲا  ول ُبلد  عٚلد  

الدددول الددفٚث وإيددراد اًدددَ إٍ قددد كددبر, قبددِ وإد كأل"ددت بصددرل أبكددألوم ور ددب واددى  بعدد        

اـٚفددألم قددىل لؽددأليأل إللًمًددُ أفددل اـددٚين ٗ وامددألم النٛددر بددٌ الدوقددُ وطمددراد قددىل اٛ أددُ         

كبلكددُ ُألأددألٲ عددن بقًددُ الدددول اـلًجًددُ. فأللعٚلددألم بددٌ   السددىريُ. إد طبًعددُ عٚلددُ أسددق٘ بٮمددراد

 البلدين أبًنُ اداٲ وعمألد ٙ ترّ ٗ إيراد تمديد٤ا ققًق٤ًأل علِ إنٮقُ العربًُ. 

اٙتكألم بدٌ إيدراد والقدىّ العٛمدِ قدىل بر"دألأ  إيدراد الندىوٍ         د وفًمأل ىغ العٚلُ إسبقبلًُ يع

اخببألراٲ ققًقًألٲ ٕدّ ُألس   ول اـلً   أألم الؽغىطألم الغربًدُ  واٙ"كبأل  الغربٌ اربمل علِ إيراد 

 للبقألرل أع إيرادا

             ِأن األ"بمأل ؼدألول طمدراد بصدرل أرفدمل الذكًد  علدِ تكبًدت إنٛىأدُ اـلًجًدُ واللعدب علد

العٚلألم الفنألًُٓ وتأتٌ  يألرَ ٚريمل اٛخدرَ للرىيدت والدوقدُ ولريبدألٲ ٕسدق٘ ورَدأل  بدى ٚدي ٗ         

  ا اٟطألر واشدين اٛكد للسألسُ ٗ إيراد اعل السدعى يُ تىاادن ع لدُ سًألسدًُ قبدِ ٗ اٟطدألر       

لًجٌ كٌ ػد الريألض علِ اٙ"كبأل  علِ طمراد  ود  ٍ تنأل ٙم ققًقًُ أن اؾأل"ب اٟيرا"ٌ اـ

عن أىلكن ػأله القؽأليأل اٟللًمًُ خألظُ الدًمن والعدرام والبحدرين ولبندألد وإثدألرَ القٚلدل ٗ شدرم        

 السعى يُ. 

    أدأل أسدق٘ فمدٌ    يبدو  د الدوقُ والرىيت سببقألربألد بصرل  كد ٗ اٛيألم القأل أُ أع طمدراد

أنسجمُ كفراٲ أدع النٛدألم اٟيرا"دٌ وبأللبدأللٌ لدن يٮدر  تغدراٲ ققًقًدألٲ ٗ عٚلبمدأل أدع طمدراد ولدد             

"صمد إ يد أن اٙسبفمألرام اٟيرا"ًُ ٗ عمدألد خألظدُ ٗ فدألل الٮأللدُ والبنًدُ البحبًدُ وكد ل         

 يدَ ترب٘ البلدين.تىلًع إ يد أن عقى  إأدا  السلٮنُ بأللغأل  اٟيرا"ٌ وك ل  بنألْ سرُ قد

       بأللنسبُ ٕسبقبل العٚلألم بٌ اٟأألرام وإيراد فإد  بٌ لن تكدرٙ ٗ الببدأل ل اٙلبعدأل ٍ أدع إيدراد

خألظُ ٗ ٚل اٙ"كبدأل  البجدألرٍ الغربدٌ أدع طمدراد, إٙ  د  بدىٚي لدد تذيده ٗ ؼسدٌ العٚلدُ           

الريدألض ولدد تربكدٌ أ٘لبدألٲ بعٚلدُ      السًألسًُ أع إيراد وسبحألول إىا "ُ قكألٚألٲ علِ عٚلبمأل أع 

 أب "ُ "سبًألٲ أع طمراد.

  ,ًُ"السعى يُ لن تنددفع مدى طمدراد ٗ القريدب      فإدفًمأل يبعلع َسبقبل العٚلألم السعى يُ اٟيرا

العألال و ندأل   سدبألل أقنعدُ ادداٲ لردٚ الٮدرفٌ ٗ عددم البقدألرل ٗ ٚدل الٛدروين الرا ندُ بدل             

أل"بٌ لد تبعقد  كفر ٗ اٛيألم القأل أُ ولد يرىد ال  بصدرل  ّرننأل القىل  د العٚلُ بٌ اؾ
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أبسألرع اداٲ والبحرين سبرىد أنسجمُ ُألأألٲ أع إىلدمل السدعى ٍ . أدن  ندأل لدد تعمدل إملردُ        

سددريعألٲ علددِ تددرأًب عٚلبمددأل أددع بعدد  الدددول خألظددُ تركًددأل وت يددل قددألٙم الغمددىض أددن إىلددمل     

لددراَْ  يددألرَ اٛأددر قمددد بددن سددلمألد اٛخددرَ      البألكسددبأل"ٌ أددن عألظددكُ اؿدد م.  يؽددأل ّرددن      

ؾممىريُ أعر العربًُ ٗ   ا اٟطألر خألظُ  د البًألد اـبألأٌ إصذ  لل يألرَ  كد علِ البعألود 

 العسررٍ وبنألْ القىَ العسرريُ العربًُ إصذكُ. 

       أددن اؾمددى   وـلددع إ يددد أددن الع لددُ ٟيددراد ٗ العددألمل اٟسددٚأٌ, رَددأل ؼبددألن السددعى يُ إ يددد

الدبلىأألسًُ وك ل  أأل يعرين بأللدبلىأألسًُ الصعبًُ خألظُ أدع  ول أفدل البألكسدبألد وإ"دو"ًسدًأل     

وأأللً يأل عٚوَ علِ بنألْ عٚلألم اًدَ أع  ول طسًأل الىسٮِ اليت تعبد أل إيراد البألقُ اـلكًُ شأل 

ٗ بعد  إنٛمدألم    وٙ ينبغٌ اٙلذال أنمأل. ّرن للمملرُ ٙققدألٲ الدذا  ػمًدد عؽدىيُ إيدراد     

واشًٔألم اٟسٚأًُ خألظُ إد اسبمرم طمراد ٗ عربدتمأل السًألسًُ ٗ الداخل العربٌ واٟسدٚأٌ  

و  ا أىلمل رَأل يبأخر لعدم ؼمألد "بألٓجن وخصًُ إ يد أن اٙ"قسألأألم اٟسٚأًُ لرن ّرن 

وؼمألد تأيًد أل لبدل   للريألض اسبقراْ إىالمل بصرل ثنألٌٓ أع الدول اٟسٚأًُ الردّ وإ٘ثرَ

طرقن عٚ"ًُ ولد يرىد أن اٛفؽل طرقن أن لبل  ولدُ  در إملردُ  يؽدألٲ وأدن ثدب يدبب  عمدن         

 بقىَ. 

وٗ السًألم ااتن, فقد  شألر  . قمد السلمٌ إٍ تقريره ٗ فلُ "طراْ قىل اـلً " بعنىادا إيراد 

لبقرير القدىل بدأد الدبغرام السًألسدًُ     وق ل اهلل وإىلمل أن العراع ٗ سىريأل, وأن  بدر  أدأل ادألْ بدأل    

م,  و أأل يعرين بد "الربًع العربٌ"  ٙلُ علِ ارتبدأل   4232اليت ععكت بألٕنٮقُ العربًُ أن  "مأليُ عألم 

إىلددمل اٟيرا"ددٌ خددٚل تلدد  الكددذَ, قًدده  يدددم طمددراد بعدد   دد ه الددبغرام السًألسددًُ ورقبددت بمددأل   

سىرٍ قبِ تغر إىلمل وعملت علِ الكعل بٌ ًْع ولرن أأل  د وظلت أىاُ البغًر إٍ قلًكمأل ال

الفددىرام العربًددُ أددن األ"ددب, والفددىرَ السددىريُ, أددن األ"ددب طخددر. أددن إعلددىم  د سددىريأل تصددرل   مًددُ   

اسذاتًجًُ للنٛألم اٟيرا"ٌ, لًس بسبب لىَ النٛألم السىرٍ ولرن ٛد فقداد   ا اؿلمل الىثًع بٌ 

ورام اٛسألسًُ اليت ُبلرمأل ٗ إنٮقُ. لقد اػمت طمراد مدى  النٛألأٌ يكقد طمراد كفراٲ أن اٛ

ؼ  كل الد٦عب إٮلىل وخألظُ إأللٌ والعسررٍ للنٛألم الس٦ىرٍ ٟبقألٓن قًألٲ وأبمألسدرألٲ. وٖدأل ٙ   

ش  فًن  د إيراد ٗ قألاُ واى يُ ؿرب قلًمل شأل ٗ سىريأل ٛ"دن يصدرل بأللنسدبُ شدأل بىابدُ رًٓسدُ       

بنألد قًه ق ل اهلل اللبنأل"ٌ,  قد   ب  ارع إيدراد العسدرريُ ٗ إنٮقدُ, كمدأل     وٖراٲ قًىيألٲ مى ل

يعد أنك اٲ  ألأألٲ إٍ القألرَ اٛوروبًُ والدول العربًُ. وفقداد إيراد ش ه البىابُ إعريُ يعدين قألظدرَ   

صرل عدألم  إيراد ُألأألٲ بٌ خعىأمأل كمأل يصرل تمديداٲ ققًقًألٲ للنكىا اٟيرا"ٌ ٗ الداخل العربٌ ب

خألظُ ٗ العرام والًمن ولبنألد. ولؽمألد ؼقع   ا اشدين اٙسذاتًجٌ,  افعت طمراد برل ؼراوَ 

عددن "ٛددألم بصددألر اٛسددد وتعمددل ٗ الىلددت الددرا ن  يؽددألٲ علددِ إلنددألع الدددول الغربًددُ بعددحُ أىلكمددأل أددن   
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ويبددو  د   اٛقداث اليت تععمل َنٮقُ الصرم اٛوس٘ وتسىم ل ل  بسبل أبعدد َ ووسدألٓل أبنىعدُ,   

 كبر.   ه اـٮىَ اٟيرا"ًُ لد لحت إٍ قد٨

وعنددأأل ا"ٮلقددت شدرارَ أددأل يسددمِ بدد "الربًددع العربدٌ" و طألقددت بألٛ"ٛمددُ ٗ تدى"س وأعددر والددًمن      

ولًبًأل, بد م إيراد بأللذقًب بم ه البغرام علِ السألقُ العربًُ واعبدتمأل "أبعلقُ برراأدُ الصدعىل"   

  ه البلداد اليت "ألر أل ٙت ال ؼت الرأأل ", وتعين بد ل  بٮبًعدُ اؿدألل    و "ن "سىين يأتٌ يىم وتصبعل 

 ول اـلددً  العربددٌ , وعددأل م ًْددع ؼركددألتمب بأللرراأددُ القىأًددُ والعدالددُ اٙابمألعًددُ واؿريددُ      

م . ولددألل إرشدد اٛعلددِ علدٌ خددألأنٌٔ  د "الصددٌْ   6/8/4233وًْعمدأل ؼددت ٚدل الدددين اٟسدٚأٌ و   

"الربًع العربٌ"  برل وؼدى   دٌ لؽدًُ العد َ والرراأدُ اٟ"سدأل"ًُ, فقدد        ال ٍ ا بمب وشعىل  ول 

 . مل يقددمل الذقًددب اٟيرا"ددٌ  43/5/4233ارقددت يددد  ددْ٘ٙ اؿرٴددألم الٛددألٌٕ كراأددُ الصددعب" و   

الرددبر بمدد ه الددبغرام علددِ السددألقُ العربًددُ عنددد  دد ا اؿددد, بددل ربدد٘ الدد  َددأل  زددأله بددد "العددحىَ   

م, ;9;3ام لد اسبلممت ق٧راكمأل السًألسدٌ أدن الفدىرَ اٟيرا"ًدُ ٗ عدألم      اٟسٚأًُ" و د   ه البٮىر

و د "العددحىَ اٟسددٚأًُ  ددٌ الرلمددُ الفألببددُ وإبأظددلُ, وتريددد الصددعىل اٟسددٚأًُ العدالددُ واؿريددُ  

والدّىلراطًُ وك ل  يريدود اٙ بمألم بمىيبمب اٟ"سأل"ًُ اليت يرو"مدأل ٗ الددين اٟسدٚأٌ, ولًسدت     

اٛخرّ", وشد٦  ولٌ الكقًن علِ  د إىالع اٟلرذو"ًُ اليت تنقل اٛخبدألر اٛانبًدُ  آمدألٲ    ٗ إدارس 

أددأل تبحدددث عددن "كددىا إيددراد وسددًٮرتمأل وقؽددىر أل ٗ لؽددأليأل إنٮقددُ, لرددنمب ٙ يعذفددىد " وافعمددب    

 إغرؼُ", علِ قد أأل يراه خألأنٌٔ. رك  ولدٌ الكقًدن ٗ تعدروألتن  د ه علدِ لدًب وأكدأل ًب تد ددغ        

إصددألعر لدددّ إبلقددٌ العربددٌ أفددل "العدالددُ", "اؿريددُ", "الدّقراطًددُ" وأددأل  طلددع علًددن  يؽددألٲ "اشىيددُ   

 .اٟ"سأل"ًُ", اليت تبىافع ًْعمأل أع لًب وأكأل ًب الدين اٟسٚأٌ

وعندأأل وظلت أىاُ الفىرام العربًُ إٍ سىريأل, ؼدث إرشد اٛعلِ ٗ إيراد علدٌ خدألأنٌٔ عدن    

بًعُ اٛوؼألع ٗ سىريأل ؽبلمل عنمأل ٗ بقًُ الدول العربًُ أفل تدى"س, أعدر, لًبًدأل,    ال  و عب  د ط

والًمن, فبل  الدول, أن وامُ "ٛره, "كأل"ت ثىرتمأل ؼد  أريرأل وؼد العمًى"ًُ لرن ٗ سدىريأل  

فإد يد  أريرأل واؼحُ والًُ والعمألينُ يببعىد   ه القؽًُ, فنحن ٙ ينبغٌ  د نٮٕ وٙ ينبغٌ  د 

  ا إعًألر, و د تل  الفىرَ  ٌ ثىرَ شعبًُ  ظدًلُ لألأدت ؼدد  أريردأل والعدمًى"ًُ, و د  د ه       "نسِ 

الصعألرام ٗ سىريأل تعد ٕعلحُ  أريردأل وإسدرآًل و "مدأل ثدىرَ أصدبى ُ... ومدن سدىين مدألفٜ علدِ          

م . مل يربدمل خدألأنٌٔ بد ل  بدل اعبدد ققًقدُ       52/8/4233  ا إنٮع و  ا البًألد و د ا البندىير" و  

 أُ السىريُ "قرل بأللىكأللُ" أن لبل بع  الدول ب عألأُ  أريرأل وبع  القىام اٛخرّ أن  ادل  اٛ

  .4234/:/44تىفر أعألح النٛألم العمًى"ٌ واٟؼرار بألٕقألوأُ ٗ إنٮقُ, علِ قد  عمنو

د قىل إلمل النىوٍ اٟيرا"ٌ  رم إيرا 3+7إبدٌٓ بٌ إيراد وفمىعُ  4235وبعد اتكألم "ىفمد 

"العدسُ" اليت كأل"ت تنٛر أن خٚشأل إٍ طبًعُ اٛوؼألع ٗ سىريأل. لقد ؼىلت طمراد أن إلقألْ اللىم 
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 أريرًددُ" إٍ العدد ين علددِ "غمددُ "اٟر ددألل  -علددِ "لددىّ اٙسددبربألر العددألٌٕ" وإخٮٮددألم "العددمًى  

اـعىػ ػأله العألٌٕ" اليت تبىافع و ىااس القىّ العٛمِ, والىٙيألم إبحدَ اٛأريرًُ علِ وان 

اٛقددداث ٗ إنٮقددُ. ركدد م إيددراد كددفراٲ علددِ خٮددر اؾمألعددألم اٟر ألبًددُ الدديت تنصدد٘ ٗ سددىريأل     

والعددرام وقألولددت  د تعمددع أدد اعب  د  دد ا اٟر ددألل لددأل م وأدددعىم أددن لبددل  ول إللًمًددُ كألٕملرددُ    

ويٛمدر   .ردراراٲ العربًُ السعى يُ ولٮر وتركًأل, وإد كألد الذكً  علِ اٛوٍ  ى اٛكفر برو اٲ وت

الددبغر ٗ القددراَْ اٟيرا"ًددُ لٜ أددُ السددىريُ أددن خددٚل تعددروألم عددد  أددن إسدد٘ولٌ ٗ اؿرىأددُ     

م, بدألد كدٌ أدىد, لدألل     4236اٟيرا"ًُ. فكٌ لقألْ ْعن بألٛأٌ العألم لٜأب إبحدَ ٗ شدمر سدببمد   

   ٗ  إنٮقدُ بردل لدىَ. ولدألل     الرًٓس اٟيرا"ٌ قسن روقأل"ٌ  د إيراد تسعِ  آمدألٲ ٕرألفحدُ اٟر دألل 

 يؽألٲ إد اٟر ألل والعنمل يصرٚد خٮراٲ ققًقًألٲ علًندأل ًْعدألٲ, وينبغدٌ القًدألم عدرل ؼدروس ؼدد        

اٛأريرًُ  شألر روقأل"ٌ إٍ ؼدرورَ أرألفحدُ    "اد بٌ سٌ"  ه اؾمألعألم. وٗ لقألْ  ارتن أعن لنألَ 

عدن طريدع الصدعب واؿرىأدألم,     اؾمألعألم اٟر ألبًُ ٗ إنٮقُ وإ"ن ينبغدٌ  د تردىد أردألفحبمب    

ولددألل لٜسددمل "صددمد الًددىم ٗ أنٮقبنددأل ْألعددألم إر ألبًددُ سددلبت اشدددوْ والراقددُ أددن النددألس وشددر٦ وا     

أٚيٌ اٛشخألػ أن أنأل شب ولبلىا اٛبريألْ برل وقصًُ و مجًدُ, أ٘كدداٲ بأ"دن وعلدِ أددّ لدرود       

عًصدىد انبدألٲ إٍ اندب ٗ سدىريأل     كألد إسلمىد والًمى  وإسدًحًىد و تبدألع   يدألد وأعبقددام  خدرّ ي     

والعرام برل راقُ واطمٔندألد. وتسدعِ إيدراد أدن وراْ  د ه البعدروألم إٍ بندألْ شدراكُ اديددَ أدع           

القىّ الردّ ؼت أٛلُ اؿرل علِ اٟر ألل أن خٚل البسىيع ٕ اعب  د اٟر ألل يسبمدين إيدراد  

م بعد  د يقؽدٌ علدِ الصدًعُ ٗ    كمأل يسبمدين الغرل و "ن سىين يعل إٍ  وروبأل والغرل بصرل عأل

 .إنٮقُ

وعٮكألٲ علِ   ه البغرام إبٚققدُ ٗ إىلدمل اٟيرا"دٌ أدن اٛوؼدألع ٗ إنٮقدُ واؿأللدُ السدىريُ         

علِ وان اـعىػ, أن  ر إسببعد  د "رّ تغراٲ اديداٲ ٗ القراَْ اٟيرا"ًُ بعد تنكً  اٙتكألم بدٌ  

لنىوٍ اٟيرا"ٌ. فمفل   ا اٙتكألم وإلكألم السًألسدًُ إرتبٮدُ بدن    قىل الد"ألأ  ا 3+7إيراد وفمىعُ 

ٗ أنٮقُ الصرم اٛوس٘ سبلقٌ بٛٚشأل علدِ تعدرفألم إيدراد ػدأله  ول اؾدىار وأندألطع العدراع ٗ        

الداخل العربٌ خألظُ ٗ سدىريأل والدًمن والعدرام ولبندألد, وبأللبدأللٌ علدِ  ول إنٮقدُ اٙسدبعدا  اًدداٲ          

إمب اٟشألرَ إٍ  د إيدراد تىاادن لدرارام ظدعبُ ٗ ٚدل اسدبمرار اسدبن اين قد ل          كمأل  د أن !ل ل 

اهلل ٗ إسبنقع السىرٍ فإأأل اٟبقألْ علِ  عب اؿ ل ٗ أممبن ٗ سىريأل  و تقلًغ الدعب ٖدأل يعدين   

خسألرَ أ  واُ ٗ سىريأل ولبنألد علِ قد سىاْ. كمأل  د اسبمرار  ددر إدألل اٟيرا"دٌ علدِ إلًصدًألم      

 اـألرن أدع عددم اٙكدذاث أدن لبدل النٛدألم اٟيرا"دٌ بألٛوؼدألع إعًصدًُ البألٓسدُ الديت يعدأل"ٌ أنمدأل              ٗ

إددىاطن ٗ الددداخل سددب يد أددن الغؽددب الصددعي علددِ النٛددألم ولددد يبسددبب الدد  ٗ قددرا  شددعي ٗ      

بًألٓن أن الداخل اٟيرا"ٌ أبِ أأل ر ّ الصعب اٟيرا"ٌ  د الكرظُ سألمُ للجىْ للصألرع والبعبر عن اس

 .تعرفألم النٛألم اؿأللًُ
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د الصددعب اٟيرا"ددٌ يمددبب بأللدراددُ اٛوٍ ببحسددن أسددبىاه إعًصددٌ والددبخلغ أددن اٙ"غددٚم الدد ٍ      إ

ّ  تؽأل ٌ عًألَ ينعب و د م,;9;3يعًصن أن  ثىرَ  ٌ  إسدبى ُ  اؾدىار   ول ٗ إعًصد  إيدراد   د وغألظد

بًعًُ واٛراؼٌ ال راعًُ اـعبُ ووفرَ إًأله عٚوَ علِ الغأل  والنك٘, الٮ الفروام أن الرفر ُل 

وكل ال  يكذض  د يىفر قًألَ  فؽدل للصدبألل اٟيرا"دٌ الٮمدى  واٛخٮدر علدِ النٛدألم عنددأأل يقدىم          

الصبألل اٟيرا"ٌ بألٕقألر"ُ عًدألَ فدبمعمب لبدل الفدىرَ وبعدد أل. ٙ يردذث إدىاطن اٟيرا"دٌ بأللد"دألأ           

اقبكألٙتن بعد اٟعٚد عن البىظل لٚتكألم ينٮلع أن أنٮلقألم أعًصًُ بأللدرادُ اٛوٍ إٙ  د  النىوٍ و

النٛألم قألول اسبغٚل تل  اٙقبكألٙم لبحقًع أرألسب سًألسًُ ٗ الداخل واـدألرن أعدألٲ. يقدىل  قدد     

لددُ الصددبألل اٟيددرا"ًٌ ٕراسددل النًىيددىر  تددألّ ا "كددل أددأل  ُنددأله  ددى  د  ُرددن أددن اسددبخدام بٮأل       

العرين اٝلٌ البنرًُ اـألظُ بٌ ٗ  ٍ  ولُ  سدألفر إلًمدأل". طبعدأل يصدعر إدىاطن َددّ  د ه إعأل"دألَ         

قًه يعأل"ٌ اٛأرين عند السكر قبِ لدبٌ  و تركًدأل ويؽدٮر ؿمدل "قدى  لدد تعرؼدن للخٮدر وكدل         

ت الى مًدُ  ال  بسبب العقىبألم.   ا إفألل يقدم ظىرَ الًدُ ٕٮأللدب الصدألرع اٟيرا"دٌ اؿقًقًدُ ولًسد      

اليت يرون شدأل النٛدألم. عنددأأل يدبب رفدع العقىبدألم فلدن هدد النٛدألم عد راٲ  أدألم الصدألرع اٟيرا"دٌ وإد مل              

يبحسن إسبىّ إعًصٌ للمىاطن اٟيرا"ٌ فإد الغؽب إربىم لدد ينكجدر ٗ وادن إٚلدٌ عندد  ول      

أدن العدمى   أألأمدأل إاا     فرظُ ٖرنُ.  النٛألم اٟيرا"ٌ سًبعرض لؽغىٙ خألراًُ  يؽألٲ لن يبمرن

قدث اٙ"كبدأل  علدِ الغدرل ٛد الد  اٙ"كبدأل  سدًكب  البدألل علدِ أعدراعًن ل٠عدٚم الغربدٌ واشًٔدألم             

اؿقىلًُ ومى ال  وسًبب فؽ  أدأل قدألول النٛدألم اٟيرا"دٌ البردبب علًدن بدل وخنقدن لسدنىام طىيلدُ.            

 ٗ  أً ا"ًبمدأل العألأدُ علدِ الدنك٘     ك ل  فقد  وؼ   . قمد السلمٌ  "ن  ر ظحً   د إيراد تعبمدد 

. العألم ش ا إقذقُ إً ا"ًُ لدأت عندأأل روقأل"ٌ قرىأُ لدأبن أقذقأل   ا كألد فقد %55بنسبُ 

 كألد عندأأل إٙ, لًس  أنًألم   ه كل. للدأًل  وٙر 67 لرابُ النك٘ سعر وؼعت لد  يؽألٲ كأل"ت

 وكدألد  %7:-2:تمأل النكٮًُ بنسبُ بٌ ظأل را علِ تعبمد إيراد كأل"ت  وٙر 322 فىم النك٘ سعر

 و د ا  تقريبألٲ %38 بنسبُ العألم ش ا أً ا"ًبمأل رفعت إيراد  د ال  إٍ  ؼمل أً ا"ًبمأل, ٗ عج   نأل 

٘  اٝد الس٘ال, هعل ٌ  الددخل   دى  فمدأل   وٙر 72 عدر  ٗ الدنك ٍ  اؾديدد  القدىأ ُ  لدألم  الد    د ا  ببغٮًد

 فدألٛأر  الد   عددا  أدأل .  وٙر 82سدعر الدأًدل لًردىد فدىم      رفع الذ  اٟيرا"ٌ الدٕألد الصألسع؟ البىد

  لٌ وأغأل لُ أن اؿرىأُ للصعب. ار لٚسبمٚ 

 النسددبُ يصددرلىد ;9;3و ؼددألين  . خأللددد الر يعددألد  د الصددبألل اٟيرا"ددٌ الدد ٍ مل يعألظددر ثددىرَ      

ُ  الفدىرَ  أكر ام تعنًمب ٙ و ْ٘ٙ... السرألد أن اٛكد لردٚم...  ا أدن  شدبعىا  فقدد  كدفراٲ  اٟسدٚأً

أصدددرٚم إيدددراد اٙابمألعًدددُ ترمدددن ٗ الصدددبألل وأبٮلبدددألتمب ؿًدددألَ كرّدددُ, ولؽدددًُ اٛللًدددألم    

والعرلًألم اليت تبدو كأللقنبلُ إىلىتُ اليت ٙ يعرين أبِ تنكجدر... سدلى  إيدراد اـدألراٌ  دى  درول       

أل  ول كفرَ أن أىاامُ   ه القؽأليأل... خلع عدو خألراٌ وإشغألل الصعب بن  ى قًلُ سًألسًُ ُألرسم

 بمدين تىقًد اؾبمُ الداخلًُ.
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واتكددع  . ًٓددد إدد روع ٗ اٟشددألرَ إٍ  د إددىاطن اٟيرا"ددٌ وقدديت العرالددٌ وبددألن إٍ اـدددأألم     

والىٚألٓمل بألٕقألم اٛول وبىا ر اٙسبًألْ أن سىْ اـدأألم والرمربألْ  علِ سبًل إفدألل, بدد م تٛمدر    

 لألبدل  وتبحىل إٍ أٛأل رام, كمأل قعل بأللعألظمُ بغدا  أن ولت لريب, لًس ٟيراد أصروع وطين

للبنكً  ويلي اٙقبًألاألم اٛسألسًُ للصعب اٟيرا"ٌ, كمأل و "دن أدن العدعىبُ ٍٛ قرىأدُ أعألظدرَ      

 د تنج  بألٙسدبمرار و دٌ ػمدع أدأل بدٌ السدلٮُ الدينًدُ وإد"ًدُ إعألظدرَ, لد ل  فدإد اٙؼدٮرابألم             

"ددت تبعدد ر بددن سددً  ا  تدددرهًألٲ أددع رفددع اؿعددألر الدد ٧ٍ كأل Social Unrestالسًألسددُ  و أددأل يعددرين ل 

 اؿرىأُ اٟيرا"ًُ.

ٗ قٌ تىلع  . أصبب القحٮأل"ٌ  د العٚلألم أع إيراد سبرىد  فؽل أدن اٝد ٗ ٚدل ا"كبألقمدأل    

علِ العألمل وتنأل شأل عن طمىقمأل النىوٍ. واشرولُ أن  ول اـلً  لألٓمُ وا"كرا يُ وأدرَ إٍ قد أأل ٗ 

 ألدددمل وؼسدددٌ البحبًدددُ البنًدددن لبحسدددٌ ٙر و ألًدددألر 522ٚدددل ؼدددعمل البنسدددًع. إيدددراد عألادددن اٍ  

٘  عىآدد  وأدن  النقدد  أدن  اقبًألطألتمأل يسده ٙ ال ٍ اٛأر اٙلبعأل ,   سدعألر   د خعىظدألٲ  لسدنىام  الدنك

ٍ  اكره أأل وعسب. ب ل  سببأثر النك٘  الدمب  ألًدىد  57ٗ إيدراد يبلغدىد    اٙتكدألم  أ٘يددو  فدإد  كدر

ُ  فٔألم أن ُ  عمريد ٌ  أبٮلعد ٌ  والعمدأل  لبحسد ُ  وسدبرىد  إعًصد ُ  ابمد ٚ   اخلًد ِ  للحكدأل  أربسدبألم  علد

 هد دأل  اٙ"كبأل  إد بل العدآًُ " عبمأل أن البقلًل إيراد أعلحن أن سًرىد ال  إٍ إؼألفُ. اٙتكألم

اَْ العألالدُ  د  ول اـلددً  سددببعألأل أددع  والقددر. والنكددىا اشًمنددُ طمىقدألم  عددن البخلددٌ علددِ بأللؽدرورَ 

 ترىد اسذاتًجًُ. إسبقبل بىالعًُ وبرْألتًُ و"بمنِ  د

اؿمى  ؼلًلدن لقؽدًُ أسدبقبل العٚلدُ بدٌ إيدراد       بن "ألظر وأن  اويُ كبلكُ, اسبمل  . عبداهلل 

و ول اـلً  بقىلنا يبدو  د مثُ إشرألل بٌ إفقمل والسًألسٌ ٗ  ظل اـلقُ. و ى إشرألل أذسد   

السًألسٌ إٙ أأل هدب إعٚ"دن, ٙ    عد البألري , وٙ وده أرألد  و  أألد. فكٌ الىلت ال ٍ ٙ يعلن فًن

يسرت إفقمل إٙ عن أأل هب السدرىم عندن. و د ا ٗ قدع السًألسدٌ وإفقدمل الىاعًدألد وإعبددٙد         

 يؽددألٲ؛ ٛد السًألسددٌ اٛٓددع وإفقددمل اٛٓددع يأتًددألد بأللعجألٓددب "بًجددُ "صددى  مأل عددن  ظددل اـلقددُ.     

ووللدن ويكسدره بألسبكألؼدُ, ويٮدر  كدل       إفقمل إ"سألد أكعب بألٕعنِ الرا ن, بعد عنن بقىَ ويصرقن

خًألرام إخٙم بصكألفًُ عأللًُ اداٲ, ويرأل  يعر  لًقسب  "ن يد٘أن ادداٲ َدأل يقىلدن.  يدأل كدألد البًدألر        

الكررٍ وإدرسُ الفقألفًُ الل ين وركأل"ن.  أأل السًألسدٌ فعًندن علدِ إدخٙم  كفدر, ولد ل  يقددم        

أدن  ندأل, ّردن فمدب القددر الردبر أدن البؽدلًل الد ٍ          خًألرام إسبقبل  آمألٲ علِ اٛأدر الدرا ن. و  

تدركن إلًددن الدددوآر السًألسدًُ قددىل العددألمل, وخىفمدأل العمًددع أددن كصدمل سددًأللألتمأل الرا نددُ بصددرل     

عألم, وركى"مأل للبسذ علِ ال أأل تراه وتبخ ه أن أىالمل, واسبعألؼبمأل بدإعٚد  ٍ شدٌْ طخدر سدىّ     

 اؿقًقُ الرا نُ. 
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مُ ٗ فمب أأل يكعلدن الغدرل وتكعلدن إيدراد أدن  ادل أدخٙم اٛقدداث ٗ          د   ه إقدأُ إصرلُ أم

أنٮقبنددأل. ولدد ل  عندددأأل ولددل كددل أددن كًسددنجر وشددىلب  إىلددمل الددرا ن, فممددأل يبدددٓألد ؼلًلددممأل    

كمفقكٌ قأللًألٲ, لرن أعل السًألسُ ٙ  ال ٗ الٮحدألل, فسدرعألد أدأل ؽدبل٘ عندد مأل الىًٚكبدألد.       

 ال ٍ ولعأل فًن عند تقًًمممأل ـٮر إيراد علِ إسرآًل, بعدد  د  وأن  نأل ّرن فمب اـل٘ الربر

مت ؼجًب اـٮرين العرالٌ والسىرٍ,  ٗ "ٛر مأل. اؼٮرل العمٚلألد, عندأأل  را ا ؼلًل البمديد 

اٟيرا"ٌ والرا ن  ٟسرآًل, بأللقدر ال ّ يعداد فًن عن أدخٙم سًألسدًُ فدولدُ بدٌ الغدرل وإيدراد.       

  ٗ  ندأل ٗ وٓدألم أدع السًألسدٌ.. وٚمدر اٙرتبدأل  ٗ الرٗيدُ وٗ البعدبر عنمدأل. و دى لدًس             فلب يردن الفقدأل

ارتبأل  ؼعمل بأللبأكًد فلرٚ مأل أن القىَ أدأل تندىْ بدن الععدبُ أدن الرادألل, لردن الدنكس الفقدألٗ          

الؽًع لديممأل إعين َنأللصُ الرا ن وفممن وإعٚ"دن, "دألْ عمدل اؾددوم السًألسدٌ إردٌ لدديممأل        

بألٕخٙم, وإبسدذ وراْ البؽدلًل. و ندأل تقددأت السًألسدُ بقدىَ فقمعدت الفقألفدُ ومت البعدري  ٗ           إعين

رٗيبممددأل بددأد إيددراد مل تسددبٮع وقسددب خددٚل السددنىام إألؼددًُ أددن تمديددد إسددرآًل. طبعددألٲ العمٚلددألد  

رٗيدُ ٕدخٙم    يريداد أنأل لبىل   ه الكريُ البحلًلًُ الرا نُ, و يؽألٲ عدم البكرر ٗ أدأل وراْ الد  أدن   

اٛقداث ٗ إنٮقُ, والعقد اٛ لٌ إبجد  بٌ الغرل وإيراد. يبدو  د تربع إيدراد علدِ طدرين العدرط     

اٛأريرٌ ٗ إنٮقُ كحلًدمل اسدذاتًجٌ لدد  ظدب   أدراٲ را ندألٲ.  أدأل إدخٙم فمدٌ ٗ أدأل بعدد تربدع             

 اٟيرا"ًىد   ا.  

بقبل العٚلدُ بدٌ إيدراد و ول اـلدً  لعدًأل ُ       أأل  . عبداهلل الؽىوٌ فأفؽدت لراْتدن لىرلدُ أسد    

 تسألٗٙم قد َ وتؽمنت أأل يلٌا

ٙٲا  ل ّرن القىل  د قرل اـلً  الفأل"ًدُ و د و الرىيدت  فبحدت البدألل علدِ أعدراعًن لددخىل           و

 إيراد للدار اـلًجًُ بعد  د طرلت البألل ٗ اؿرل اٛوٍ أع العرام !؟

مٌا  د إيدراد تمددين لبكبًدت إنٛىأدُ اـلًجًدُ أدن خدٚل عٚلدألم         ثأل"ًألٲا األْ ٗ ورلُ  . قمدد السدل  

ثنألًُٓ ػعل السدعى يُ ٗ ع لدُ ٟابألر دأل علدِ إلألأدُ عٚلدألم أدع إيدراد  ود شدروٙ. كمدأل ادألْ            

فًمألا  د "عمل  ول فلس البعألود لن عٚلألم طًبُ أعمأل والنعمل اٝخر عٚلبن أبىترَ.  نأل يفألر 

مأل وإابألر أل  ٌ أن خدٚل  د ين الكدريقٌا فإأدأل  د يردىد      تسألٗلا  ل ّرن لٮع الٮريع علً

الكريع اٛول رسىل سٚم للكريع الفأل"ٌ.  و  د يسحبن الكريع الفأل"ٌ إٍ ظكن فًصرل أعن ورلدُ  

 ؼغ٘ ػد أل علِ ال .

لدد  د اؾًدل اؿدأللٌ مل يعأليصدمأل ومل هدن       ;9;3ثأللفألٲا إاا "ٛر"أل لعمر الفىرَ اٟسٚأًُ ٗ طمراد 

أأل وقع طمىقألتن وبأللبأللٌ  ل ّرن اعببألر تسلًب  أريردأل العدرام ٟيدراد وإطدٚم يدد أل      أنمأل 

ٗ سىريأل وأبألركبمأل ٗ الًمن وأن ثب تىلًدع اٙتكدألم الندىوٍ ..  دل ّردن النٛدر شد ا علدِ  "دن          

ّمد لسدًنألريى أدن شدقٌا إأدأل  د تنكدب  إيدراد علدِ العدألمل ..  و  د ينكدب  شدبألبمأل علًمدأل ووددث             

 ًر أن الداخل.البغ
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والد ٍ يصدر إٍ ر بدُ     – ود اكدر "عدن    -رابعألٲا  ل ينٮبع علِ إيراد و ول اـلدً  إفدل الصدعي    

 كل أنممأل ٗ اٝخر لرن ّنعن اؿًألْ و نأل ُنعن ع َ النكس !؟

عرام خألأسألٲا و  ا أمب.. فلس البعألود "صأ أب اأنألٲ أع لًألم الفىرَ اٟيرا"ًُ تقريبألٲ و ٌ وقربمأل أع ال

  قد  سبألل لًألأن.

 أأل  ى  وره !؟ 

 وأألاا كألد يعمل طىال تل  السنىام !؟

  مل يرن لدين إٕألم َأل وً٘ بألٕنٮقُ و راسألتمأل إسبقبلًُ!؟

 وأألاا عن  وره ٗ تىقًد الر ٍ اـلًجٌ !؟

 وأًفألم العمل فًن !؟

 و سٔلُ كفرَ ٙ يبسع إقألم ل كر أل !؟

أسدألعد ارًدأل إٍ  د إعدألير الديت ؼدد  طبًعدُ عٚلدُ إملردُ بدإيراد          وٗ اٟطألر ااتن,  شدألر  .  

 ترتب٘ بعدَ "قألٙا

سلٮُ وٙيُ الكقًن ٗ إيراد إا  ٌ سلٮُ ٙ تبمأل ِ أع أنم  إملرُ أن   يألأمأل اٛوٍ للفىرَ -3

.. ول ا فقد كألد  د ا النٛدألم ودذين ظدنألعُ العدداوَ أدع إملردُ أند  ثدىرَ اـمدًين ولعدل            

ًددع يبدد كر كًددمل كأل"ددت إيددراد ؼددىل اؿدد  إٍ بًٔددُ ثىريددُ أددن خددٚل أٛددأل رام أددأل      اؾم

يسمى"مأل بإعٚد الداَْ قًه را  ؼحًُ ال  عد  أن اؾنى  وإدىاطنٌ يؽدألين لد ل  أدأل مت     

اكبصألفن ٗ ققألٓب اٟيرا"ًٌ أن أىا  تٌ ام تٌ شديدَ اٙ"كجألر وأأل ارّ ٗ "كدع إعًعدب   

 أن أخسٌ.

ُ أع إيراد  يألم الصألَ كأل"ت اًدَ بل إد إملرُ مل تعذين بأللفىرَ اٟيرا"ًُ  د عٚلُ إملر-4

 وإِأل ٚلت ت٘يد الصرعًُ بعد خرون الصألَ.

لعل  فؽل شٌْ لألأت بن إملرُ وخٚل سنىام بنألْ "مؽبمأل  "مأل "أم بنكسمأل عن  د تبىرٙ -5

أع اٛسد ولًبًدأل   ٗ  ٍ أصرٚم تسبن ين أقدراتمأل و  ا أأل  ؼألع العرام أع ظدام وسىريأل

أع الق اٗ والدًمن أدع ظدألح .... ولد ا كأل"دت إملردُ تددعب ومل تبألشدر اؿدرل أدع العدرام            

 ؼد ظدام ر بُ ٗ كب  ْأل  النٛألم اٟيرا"ٌ. 

الس٘ال إمبا أأل أدّ لدرتنأل الًىم  د "بين عٚلُ اديدَ أع إيراد تقىم علِ عدم البعدلب ٗ  -6

أن ال  إنم  ال ٍ يقىم علِ عدم افبعدألل ظدراع  و قدرل     إىالمل عًه "سبقٌ فًمأل إسألر

ولرن برٗيُ تبرًمل أع إعٮًألم اؾديدَ وٗ ؼىْ اٙخكأللألم اليت تعرؼت شأل إيدراد عدد   

 اؿىثُ ٗ الًمن وق ل اهلل و"ٛألم بصألر ٗ سىريأل.

د ٗ وعلددع  . قمددد السددلمٌ علددِ الدد  بقىلددن  د إلدد  خأللددد رقددب بددأللبغًر الدد ٍ قدددث ٗ إيددرا     

 تعروألم لن علِ  ألأض القمُ العربًُ اليت عقدم ٗ اؾ آر. 
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 يؽألٲ  ؼألين  . سعد الصمرا"ٌ  د اؾمًع ٗ بدايُ الفىرَ اٟيرا"ًُ اسببصروا خراٲ ٛ"مأل رفعت رايُ 

الدين ومل يرن  قد ٗ الؽكُ اٛخرّ يدر  إ  بًُ البغًؽُ والعكىيُ الرألأنُ وفدىم الد  كدألد    

أ٘يددداٲ وأعذفددألٲ بإسددرآًل وكددألد يسددىم "كسددن كصددرطٌ للخلددً  واقبددل اؾدد ر الددفٚث    "ٛددألم الصددأله 

بأللبنسددًع أددع إسددبعمر اللٔددًب كمددأل خدددعنأل اـمددًين بٮددر  السددكر اٟسددرآًلٌ وإعٮددألْ السددكألرَ            

للكلسٮًنًٌ. ول ل  كألد أىلمل إل  خأللد وإملرُ وأىلمل العدرل ًْعدألٲ أرقبدألٲ بدأللبغًر  در  د      

لبه  د كصمل عن إخكٌ وخعىظألٲ عنددأأل ركدب اٟيدرا"ًٌ الغدرور وعدأل وا العدألمل كلدن        القنألع أأل 

ْ  واسبعدوا ارا"مب و"دأل و ببعددير الفدىرَ. وقدده ظددام قسدٌ   ر  اـٮدر. ولدألل          . سدعدا مل   اللدىا

ولرنن رٓن اهلل ولمل  أألم إد العكىٍ بصدجألعُ ولردن    _يقعد ظدام قسٌ_ كن  طًع اكره 

 ققألٲ بأللر ب أن  "ن أألم أىتُ الصجألع. خلن الغرور ٙ

 ُااٙسذاتًجًُ اـلًجًُ إسبقبلًُ أع إيرادا رٗيُ اسبصرافًُ لٞلًألم إٚٓم 

 يكذض بر ٍ  . ًٓد إ روع  د تعبمد اٙسذاتًجًُ اـلًجًُ إسبقبلًُ أع إيراد علِ أأل يلٌ ا 

ٙٲ ب .    أول واؽألا أأل يل م ٕعألؾبمأل.اؿ ر أن البحركألم اٟيرا"ًُ بألٕنٮقُ وكصكمأل  و

ٚٲ أددع سددىريأل لبعٛددًب إعددألح           .ل  تع يدد  العٚلددألم السًألسددًُ واٙلبعددأل يُ أددع العددرام وأسددبقب

إصذكُ ولًرن اؿؽىر السًألسٌ واٙلبعدأل ٍ أبىاادد بصدرل  آدب ٗ  ا دألد إسدٔىلٌ       

 عند   ه الدول. 

بدأللكرر البنمدىٍ واقدذام القدأل"ىد     فب  لندىام اتعدألل أدع القدىّ إعبدلدُ ٗ إيدراد الديت تد٘أن          .ن 

 الدولٌ.

تىثًع ألمل انألٌٓ ظمًع اؾرآب اليت تفبت البحقًقألم بأد إيراد ورآمأل, ُمًداٲ لبقدّمأل إٍ  .  

 قرمُ العدل الدولًُ.

و شألر  . سعد الصمرا"ٌ إٍ إأرأل"ًُ تٮبًع العٚلألم أع إيراد أن خٚل أىلمل عربدٌ خلًجدٌ ٙ   

غدر ود خدألرن السدرل اـلًجدٌ وعمدألد ولٮدر والرىيدت وأدن إمدب ترويؽدمب           يسبفين إخىا"نأل الد ين ي 

بددألقذام !  ويؽددب أعددر واٛر د وإغددرل والسددى اد ورَددأل  ول عربًددُ  خددرّ بديبلىأألسددًُ سددعى يُ         

 ينألأًرًُ ٙ تبىلمل واشدين  د تعل الرسأللُ ٟيراد واؼحُا العرل لن يقبلىا إطٚلألٲ   ا النم٘ أن 

 إنٮقددُ العربًددُ ... فددٚ أمددرل أددن اؾغرافًددأل وٙ أددن إ  بًددُ وٙ أددن إعددألح     السددلى  اٟيرا"ددٌ ٗ

إبؽددألربُ  و إببأل لددُ و ٍ  فددع طخددر لددًس ٗ ظددألح كددل اٛطددراين. ٙ "لددىم اٟيددرا"ًٌ  "مددب يعملددىد       

 ٕعألؿمب َأل ٗ ال  اسبخدام إ  ب وػسر العٚلُ أع الغرل, بل "لىم  "كسنأل من ٛ"مب والغرل

 يؽدألٲ يلعبدىد ٗ أٚعبنددأل الديت  ًأ"أل ددأل شدب أددن خدٚل تنأللؽددألتنأل ولألبلًبندأل لٚخددذام. ٗ عٚلألتندأل أددع        

إيراد اٛفؽل  ٙ "دخل الغرل ٗ العىرَ, وهب  ٙ "دخل أع إيراد ٗ تندألفس ٟرؼدألْ الغدرل إٙ ٗ    

لقىيدُ الديت ٙ لدبس وٙ    قدو  أأل  ى ؼرورٍ وأكًد. أعألؿنأل وبنألْ الداخل وتكأل مألتندأل اٙسدذاتًجًُ ا  
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ؼعمل فًمأل أدع الددول العربًدُ إرك يدُ والددول اٟللًمًدُ الكألعلدُ وأدع القدىّ الرددّ شدرلألٲ و ربدألٲ             

و يبلىأألسًبنأل إبأل رَ اليت ٙ تمد  والىؼى  واؿ م ٗ إىالمل كل ال  ككًل َىاامُ إيدراد.  د ا   

ٍ  د ا أممدأل اأبدد العدراع والبندألفس.      تكرر ر بألتٌ ولرنن ٖرن وكل العٚلألم الدولًدُ تعدى  إ  

ك ل  فإد قل لؽأليأل الًمن وسىريأل والعرام ولبنألد وو ٌ أنألطع البمألس أع إملرُ  وأأل هدرٍ ٗ  

 أأل ّرن  د ودث للعٚلألم اـلًجًُ اٟيرا"ًُ. ,أأل الدوقُ ؼد  إٍ قد٨

 بعألح اٛ"ٛمُ أع شعىبمأل. و شألر  . خأللد الىابل إٍ خًألر أمب و ى خًألر العى َ للصعىل .. و د ت

تكع  . أسألعد ارًأل أع ال  بقىلن  د أأل يقلع  ى  "نأل ٙ لد  أألأنأل أصروعألم ؽرانأل أن   ا او

النكددع ..اٙلبعددأل يىد والسًألسددًىد وإفقكددىد ٙ ي الددىد يمًمددىد قبددأل بأأريرددأل ..  ددٌ تبخلددِ عندد  أددع  

.. يبدددو  د  أريرددأل بأللنسددبُ لنددأل     بعدد  البقدددير لدد  .. لرندد  ٙ ػددد البددديل الدد ٍ يددروٍ عٮصدد        

كددألرر  بًنمددأل الدددول اٛخددرّ  ددٌ فمىعددُ أددن القٮددع اٛخددرّ ٙ تكًددد  كددل  دد ه القٮددع بدددود   

ارر  ..ول ا يبأكد يىأألٲ بعد يىم العمل َفل أأل لألل   . خأللد الىابل العى َ للصعىل .. لردن اؾأل"دب   

دّ لىَ ا"بمألْ شدعىل اـلدً  ٛوطأل"مدأل وأدأل أددّ      اٛ ب ٗ   ه العٚلُ بر ٍ  . أسألعد ارًأل  ى أأل أ

قدددرػ اؿرىأدددألم علدددِ تقىيدددُ الددد  .. وعدددأل َ اٙ"بمدددألْ يدددرتب٘ بألٕصدددألركُ السًألسدددًُ والعدالدددُ          

 اٙابمألعًُ.. واؿعىل علِ كل اؿقىم أع الىفألْ برل الىاابألم.

ىابل إبعلقُ بأد بًنمأل  وؼ   . خأللد اؿألرثٌ  "نأل ٗ وؼع ٙ ّرن أعن اسبخدام عبألرَ  . خأللد ال

 تعى   ول اـلً  إٍ شعىبمأل, وال  لعد  أن اٛسبألل يعد أن  بر  أل ا

 د إعألح الؽًقُ لرل أن الٮبقُ السًألسًُ والٮبقُ الداىا يدُ ٗ العدألمل العربدٌ تبٮلدب      -

 إبقألْ الصعىل لبعًض ٗ فذَ تألرىًُ سألبقُ ٕسبجدام القرد العصرين. 

العألمل العربٌ تررس العًض ٗ فذَ  أنًدُ سدألبقُ بقدرود علدِ الكدذَ       د إ٘سسُ الدينًُ ٗ  -

 اليت يرا   د تعًصمأل الصعىل.

اٙقبددألٙ عنددد الٮبقددُ السًألسددًُ ٗ تددىفر شددبرُ اٛأددألد الدديت ؼكددٜ أنج اتمددأل ٗ السددألبع     -

 وتقدم تغًر ألمىس. 

نددُ  د فصددل الربًددع العربددٌ ٗ ؼقًددع أٮأللددب الصددعىل بصددرل سددلمٌ وبألددل خسددألٓر ٖر     -

وغألظُ ٗ اٛروا , اعل البغًر أرتب٘ بألٕسٔىلًُ عنن وعن لألقن, وسًؽدألين إٍ كد ود   

 الكصل اؿأللٌ وال ٍ لد ٙ ينب  خراٲ. 

 د فصل إفقكٌ ٗ   ه الصعىل ٗ تقديب رّٗ سلمًُ للبٮىير اٙابمألعٌ واٙلبعأل ٍ بعًداٲ  -

س تٮلعددألم الصددعىل والٮبقددُ   عددن إٮأللددب السًألسددًُ  ددى  كفددر اٛسددبألل إدد٘ثرَ الدديت ُدد      

 السًألسًُ بألل ام.
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اؿمددى   د  ور"ددأل إااٲ, عىؼددألٲ عددن تبددألكٌ أددأل فقددد"أله, ولددد  بددن "ألظددر ٗ قددٌ  وؼدد   . عبددداهلل 

فقددد"أله بأللكعددل,  د "ددبقن ثقألفًددألٲ  راسددُ وفمددب اٛأددر الددرا ن, و د "رصددمل برددل شددكألفًُ فرريددُ       

وثقألفًُ كل إخٙم إمرنُ, وكًمل ّرننأل  د "رىد خٚشأل  فؽل.  أأل سًألسًألٲ فب ام اشدألاس  

ٚٲا البحلًلٌ,  تد   أألأنأل فمىعُ أن الب  سألٗٙم, إممُ والعمًقُ اداٲ ٗ سًأللألتمأل السًألسًُ أف

    ددل ّرددن  د ترددىد اؾدد ر الددفٚث.. ٗ رسددب العٚلددُ إعلنددُ بددٌ اٟأددألرام وإيددراد, لعقددى 

أؽت,  ٌ ااتمأل  الصعألر إعلن بٌ إيراد أدن األ"دب, وإسدرآًل و أريردأل أدن األ"دب طخدر,        

رن اٟاألبُ سًألسًألٲ عن   ا البسألٗل..  ولدًس  وإىم ٟسرآًل. إىم ٛأريرأل ؟! كًمل ّ

 ثقألفًألٲ؟

     يؽددألٲ إاا كأل"ددت الرددفر أددن إىالددمل الرا نددُ ٗ اـلددً , تعددد ٗ "ٛددر  . عبددداهلل اؿمددى 

أخٙم ٕأل  علن عنن لبل عقى  ٗ   ا اٟطألر, فرًمل ّرن فمدب تعقدد إىالدمل الرا ندُ ٗ     

ربدٌ إبكدأللب ٗ ٚدل تعدروألم  ربًدُ سًألسدًُ       اـلً  وٗ إنٮقُ, و"كس العداْ العربدٌ الع 

 تعمل السلى  الغربٌ بقألطرَ اٛأن واٙسبقرار.

       ٕعلحُ أن, يبب تع ي  اٙسبقٮألل الٮألٓكٌ والعرلٌ ٗ  ولنأل؟ وكًدمل يردىد أدن بًنندأل أدن

يسدره الدد  وي٘اجددن؟ أدن  ددْ٘ٙ الدد ين يكعلددىد الد  أددن بًننددأل؟ عنددأأل مل يرددن لدددينأل إعددٚم     

اددٌْ بددألؾ يرَ بقؽددمأل ولؽًؽددمأل و عمددت بقددىَ قبددِ قققددت   دددافمأل,  أكسددد وسًألسددًألٲ , 

واٝد مل يعددد مثددُ قألاددُ لبددديل إعٚأددٌ سًألسددٌ للج يددرَ بعددد  فىشددأل. وي٘كددد  . اؿمددى   د  

ال ين اسببدلىا القألعدَ بداعض سًألسًألٲ,  ؿرل إخٙم, لدن يسدببدلى اؾ يدرَ بقندألَ  خدرّ      

 واؼٮرل. وبقًت أنٮقبنأل قبلِ َخٙم اٛأىر.سًألسًُ, ؿرل الرا ن. لقد سق٘ الرا ن, 

واتكددع  . خأللددد اؿددألرثٌ أددع أددأل  شددألرم إلًددن بعدد  اٝراْ والدديت "عددت علددِ النمددىض أددن قأللددُ             

اٙسذخألْ؛ ٙسًمأل فًمأل يبعلع بؽرورَ إعٮألْ  خب عأللٌ اداٲ للبنمًُ اٙابمألعًُ واٙلبعأل يُ للصعىل 

د والكدر , قًده إد إىلدمل السًألسدٌ يبٮلدب   وام      إبنًُ علدِ تىادن اؾمدد اؿردىأٌ مدى اٟ"سدأل      

ققًقًدددُ للبكدددألوض و ددد ا ٙ ّردددن ٕ٘سسدددُ الدولدددُ إ"بألادددن بألٙسدددبمرار ٗ بندددألْ ااتمدددأل وتردددريس      

"راسًبمأل, و  ه اٙسبحأللُ أىاى َ ٗ "عىػ الىثألٓع اؿرىأًُ اٛخرَ واسذاتًجًُ البحدىل مدى   

ُ ٙ تنجد ه الدولدُ لبدل البحدىل جملبمدع إعرفدُ والدد        فبمدع إعرفدُ  والديت  لدرم بدأد البعدأل  إعرفدد      

اجملبمع  ى ال ٍ ينج  البعأل  إعرفُ ولًس الدولُ وٙ إ٘سسُ.  أأل بدود   ه اؿقألٓع وثىابدت العلدب   

 فألؿديه عن السًألسُ يصبن كفراٲ اؿرىاتٌ ٗ إقمِ العربٌ وروايألم عنذ و بى  يد.

ُ اسذاتًجًُ واؼحُ ٗ السًألسدُ اـألراًدُ تدد  كسدبب أمدب      ويعبقد م. سألمل إرٍ  د  ًألل رٗي

  ٦ّ إٍ ؼددعمل أىلددمل إملرددُ اؿددأللٌ أددن اٛوؼددألع اٟللًمًددُ إبددد ىرَ ٗ إصددرم العربددٌ و لددب       

أىالمل وأعألح إيراد وخ٦ًب طأألل قلكألْ إملرُ ٗ الداخل واـدألرن ومدن الًدىم ٗ أىلدع أسد٘ولًُ      
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ٖٴدأل ود   بب علًندأل أرااعدُ   اْ السًألسدُ اـألراًدُ واٙسدذاتًجًُ وتعدحًحمأل       إللًمًُ  كفر أن  ر"أل 

 ؿمأليُ اٛأن الىطين والقىأٌ وأن  ٙٓل لعىر السًألسُ اـألراًُ ٗ السنىام إألؼًُ أأل يلٌا 

 د تدددأثر إملردددُ علدددِ السًألسدددُ اٛأركًدددُ ػدددأله القؽدددأليأل الددديت ُدددس إعدددلحُ الىطنًدددُ  -3

قدو , وٙ يبنألسب أع قجب إعألح بٌ البلدين بدل إد إملردُ   السعى يُ والقىأًُ العربًُ 

ؽسددر أددن زعبمددأل وأعددألؿمأل بسددبب  دد ه العٚلددُ و كددد  لًددل  د واشددنٮن مل تأخدد  ٗ       

اعببألر أل أعألح إملرُ, قًنمأل تىاطأم لبقألسب النكىا ٗ العرام أع إيراد كمدأل مل تأخد    

 ىريُ واٛأفلُ  ر ال  كفرَ!إعلحُ السعى يُ ٗ قسألبألتمأل ٗ القؽًُ الس

ا"بمددت السًألسددُ السددعى يُ ٗ العددرام برألرثددُ  دد و العددرام للرىيددت, ثددب اقددبٚل  أركددأل        -4

ثب عج م إملردُ عدن اٙسدبكأل َ أدن      للعرام, و خراٲ تقألسب النكىا فًن بٌ إيراد و أركأل.

لمملردُ  سقىٙ قرىأُ إأللرٌ, ومل تنج  أدع قرىأدُ العبدأل ٍ الد ٍ هدأل ر بعدآًبدن ل      

 واعذض علِ أصألركبمأل ٗ البحأللمل ؼد  اعض ورقب بإيراد.

لعرم السًألسُ اـألراًُ أع الىؼع ٗ سىريُ ولبنألد, وأن "بدألٓ  الد  لًدألم ؼدأللمل طدألٓكٌ       -5

بٌ النٛألم السىرٍ وإيراد وا بًألل اؿريرٍ, وبرو  ق ل اهلل كقىَ عسرريُ ؼألربُ تألبعُ 

كمدأل فصدلت  د ه السًألسدُ, ٗ الرصدمل عدن  د       ٟيراد  ود أنألفس سين ققًقدٌ ٗ لبندألد.   

النٛددألم السددىرٍ يصددرل خٮددراٲ كددبراٲ علددِ إنٮقددُ وقلًكددألٲ خٮددراٲ ل٠يددرا"ًٌ عرددس أددأل    

 يدعٌ.

الكصل ال ريع إصذ  أع الدول العربًُ اٛخرّ ٗ إ ارَ ألمل العراع العربدٌ اٟسدرآًلٌ بدل     -6

لحُ بًنمددأل نسدر أىثىلًبنددأل وزعبندأل  أددألم   و قًأل"دألٲ اٙببعدأل  والبكددرن ٚندألٲ أنددألٲ  د الد  ٗ إعد     

 اؾممىر ٗ الداخل واـألرن ٖأل  عٮِ إيراد فرظُ إ ايدَ بكريع إمأل"عُ وإقألوأُ.

د  نأل  قىرين  سألسًٌ هب أنأللصُ أسبقبل العٚلُ بٌ إيراد و ول اـلدً  ٗ  فإواـٚظُ, 

 ؼىْ مألا

 ٙٲا أرااعُ   اْ السًألسُ اـألراًُ واٙسذا تًجًُ إببعُ ػأله إيراد ولؽأليأل إصرم العربدٌ   و

 ٗ السنىام إألؼًُ ٕعرفُ أأل كألد ّرن تٚفًن لبجنب الىؼع الرا ن أع إيراد.

   ثأل"ًألٲا اٙسذاتًجًُ إقذقُ َأل ّرن عملن لبعحً  السلبًألم اليت  وظلبنأل للىؼع الدرا ن

 .والبأسًس ٕىاامُ "ألاعُ أع إيراد ٗ السنىام القأل أُ

ٖٴأل هرٍ قىلنأل أدن  قدداث لسدنىام     و ؼألين م. سألمل إرٍ  "ن و"بًجُ ٕىالكنأل السًألسًُ السلبًُ 

طىيلُ طىرم إيراد "كىا أل و ظبحت ارألور الرًٓس أع الغرل قىل أسبقبل إصرم العربٌ أسبكًدَ 

رام والددًمن أددن تدخلددمأل اٙسددبعمألرٍ ٗ كددفر أددن  ول إنٮقددُ بدددْاٲ أددن لبنددألد أددروراٲ بسددىريُ والعدد       

ٙٲ إٍ فلسٮٌ. وإبىلع  د يدخل البقألرل اٛأريردٌ اٟيرا"دٌ إنٮقدُ ٗ ظدراع يندب        والبحرين وظى
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عندن ؼددديألم اسدًمُ للمملرددُ وٙ ّرددن أىاامدُ تلدد  البحددديألم وػألو  دأل إٙ بألسددذاتًجًُ فعأللددُ     

 تأخ  ٗ اؿسبألد أأل يلٌا

لحرىأُ اٟيرا"ًُ علِ قدو  أل قًه سألعدم إقًألْ قىرٍ العرام و فغأل"سبألد وخلع إصألكل ل -3

 ول اـلددً   ورَددأل بدددود وعددٌ  واشددنٮن ٗ ؼقًددع اسددذاتًجًُ إيددراد ٗ اشًمنددُ اٟللًمًددُ ٗ        

إنٮقددُ عددن طريددع الددبخلغ أددن ظدددام و"ٛألأددن ٗ العددرام وإسددقألٙ "ٛددألم طأللبددألد ٗ  فغأل"سددبألد   

لٌ وعلًدن هدب السدعٌ ٟقًدألْ  د ين      و  اد النٛألأألد كأل"أل عدوين لدو ين للنٛدألم اٟيرا"دٌ اؿدأل   

 ارىرين وخلع إصألكل ٟيراد علِ قدو  أل عن طريعا

قألولُ تروي  طأللبألد وتم يب سًألسألتمأل وأعألؿبمأل أع الغرل وأن ثب إعأل َ إعبدلٌ أنمب  .  

أرَ  خرّ للحرب  و إصدألركُ ٗ اؿردب ٗ  فغأل"سدبألد وؼصدًد أل ؼدد سًألسدألم إيدراد        

 الٮألٓكًُ.

وي  واقبددىاْ البنًٛمددألم السددنًُ العربًددُ والرر يددُ ٗ العددرام و عممددأل عًدده       قألولددُ تددر  .ل 

يرىد للمملرُ واـلً  قؽىر لىٍ ٗ السألقُ العرالًُ أقألبل اؿؽىر اٟيرا"دٌ والبنسدًع   

 أع اؾأل"ب الغربٌ ٟهأل  اؿلىل العأل لُ ورعأليُ إعألح الغربًُ لدّ   ه البنًٛمألم.

العربًدُ اام إىالدمل إخبلكدُ أدع اٟيدرا"ًٌ و عممدأل وإبدرا    وار دأل         رعأليُ اٛطراين الصدًعًُ   .ن 

 إعٚأًألٲ.

اسبمأللُ بألكسبألد و اربًجألد ؼد السًألسألم البىسعًُ اٟيرا"ًدُ وتىثًدع العٚلدألم أدع  دألتٌ       .  

 الدولبٌ.

إعأل َ النٛر ٗ إىلمل أن اٛ أُ السىريُ؛ قًه كألد لذاخٌ  ول اـلً  ػأله الدور اٛأريرٌ  -4

سلي ٗ بدايُ   أُ سىريأل  ور كبر ٗ وظىل اٛوؼألع إٍ أأل وظلت إلًن وبقألْ اٛسد وتعدألٚب  ال

الدور اٟيرا"ٌ ٗ سىريأل وٚمىر إنٛمألم الٮألٓكًُ إبٮرفُ والبقألرل اٛأريرٌ اٟيرا"ٌ اؿدأللٌ  

 لبأللٌاهعل أن الؽرورٍ علِ إملرُ إعأل َ النٛر ٗ أىلكمأل أن اٛ أُ السىريُ علِ النحى ا

 تقديب إ يد أن اٛسلحُ إبٮىرَ للمعألرؼُ السىريُ لرٌ تغر تىا د القىّ علِ اٛرض. .  

العمددل أددع تركًددأل واٛر د علددِ فددرض قٛددر اددىٍ علددِ طددراد اٛسددد والؽددغ٘ علددِ الدددول   .ل 

 الردّ بأللقبىل  و ارأليدَ.

البعدألرع قبدِ    اسبقٮألل البنًٛمألم السدنًُ وتمد يبمأل وقألولدُ وؼدع  ولىيدألم لعملدمأل هنبمدأل        .ن 

 سقىٙ "ٛألم اٛسد.

اسدبقٮألل و عددب البنًٛمدألم اٛخددرّ إعبدلدُ إعألرؼددُ للنٛدألم الدديت ػمدع كبلددمل الٮىآددمل       .  

 واٛ يألد وتسعِ ٟلألأُ  ولُ سىريُ أىقدَ أفل البنًٛمألم القىأًُ واللًدالًُ.

ٛدألم  اسبمأللُ الدول الردّ خألظُ روسًأل والعٌ وقألولُ كسدب قًدأل  ب أدن أسدألُ سدقىٙ "      -5

 اٛسد.
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 قىل الًمن. 4438اٟظرار علِ تنكً  لرار فلس اٛأن رلب  -6

اؿكألٚ علِ ُألس   ول فلس البعألود وعدم لبىل إيراد كقدىَ إللًمًدُ أمًمندُ وعددم الرؼدى        -7

ٕىافقُ الىٙيألم إبحدَ علِ إعٮألْ إيراد   واراٲ أب ايدَ ٗ ألكألم إصرم العربٌ كمأل ٗ سدىريأل  

عدم لبىل  ٍ ؼغىٙ  أريرًُ تمددين إٍ القبدىل َصدألركُ إيدراد ٗ قدل تلد        والعرام والًمن و

اٛ أددألم خألظددُ اٛ أددبٌ السددىريُ والًمنًددُ اللددبٌ كى"ممددأل ُددفٚد خٮددراٲ فأل قددألٲ علددِ اٛأددن            

واٙسبقرار ٗ أنٮقُ اـلدً ؛ ٛد أصدألركُ إيدراد ٗ اؿلدىل سًكرؼدمأل ككألعدل إللًمدٌ ؼدمن         

ديلدددُ جمللدددس البعدددألود وسدددًببع الددد  كدددألطر  أنًدددُ وسًألسدددًُ  أنٛىأدددُ  أنًدددُ خلًجًدددُ اديددددَ وب

ٖٴدأل      والبعأل يُ علِ  ول اـلً , قًه سً  ا  عمل إيراد اؿأللٌ ؼد وقددَ إىلدمل اـلًجدٌ, 

 سًمد٦  ُألس  أنٛىأُ  ول فلس البعألود.

  علِ أسبىّ اؾبمُ الداخلًُا اٙعبمأل  علِ النكس ٗ أىاامدُ القؽدأليأل الدفألعًدُ وعددم اٙعبمدأل      -8

الرلٌ علِ الدول الغربًُ, فمن  ر إؽمىد لًألم الىٙيألم إبحدَ بأللددفألع عندأل ؼدد  ٍ عددواد     

إيرا"ٌ  و عرالٌ بأللر ب أن اٙتكأللًدألم العسدرريُ الفنألًٓدُ ٗ ٚدل البقدألرل اٟيرا"دٌ اٛأريردٌ        

 و  ا يبٮلبا

 اؿكألٚ علِ اًض لىٍ العبأل  والعد  َأل ٗ ال  النٛر ٗ سن خدأُ العلب. .  

بقألد الٮألٓكٌ الداخلٌ وػريب  عمألل قالسن البصريعألم واؽألا اٙاراْام الٚ أُ لبخكًمل ا .ل 

 البكرلُ بٌ إىاطنٌ.

 كسب وْٙ إىاطنٌ أن إ ا ب إخبلكُ واسبخداأمب ٗ إىاامُ. .ن 

قألربُ إبٮرفٌ أدن السدنُ والصدًعُ وػدريب الذويد  للمنٛمدألم اٟر ألبًدُ السدنًُ والصدًعًُ           .  

 .الكقًن يُالوخألظُ  تبألع و

أنع إىاطنٌ الصًعُ أن إرسألل اـمس للمرااع اٟيرا"ًُ والبأكد أن ظرفمأل ٗ اجملبمعألم  .ه 

 الصًعًُ ارلًُ.

 تٮىير وتصجًع لًألم أرااع شًعًُ قلًُ وعربًُ وخلًجًُ أىالًُ  و قأليدَ. .و 

العألأدُ جمللدس البعدألود ٗ    علِ إسبىّ الدبلىأألسٌ اـلًجٌ والعربدٌا اٙسدبكأل َ أدن اٛأأل"دُ      .  

 وؼع  ولىيألم للسًألسُ اـألراًُ لدول اـلً  وتىقًد إىالمل.

خكدد  العٚلددُ الدبلىأألسددًُ أددع إيددراد وربدد٘ العٚلددُ أددع قلكددألْ إيددراد العددرل َدددّ لددربمب      .ل 

 وبعد ب الكعلٌ أن سًألسألم إيراد.

أل ٗ  ول اسددبخدام األأعددُ الدددول العربًددُ للؽددغ٘ الدبلىأألسددٌ علددِ إيددراد وخكدد  ُفًلددم          .ن 

 اؾألأعُ.

 تقىيُ  ور أعر كحلًمل عربٌ أمب بغ  النٛر عن "ٛألم اؿرب. .  
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 متٗٝد 

فدألل  يعرض   ا الكعل اـألأس أن فعىل الربألل  قد عصر قدىرا تبندألول لؽدأليأل أممدُ ٗ     

 والبٮددىير بألعببددألره أكبددأل   اٙلبعددأل  والبنمًددُ اٙلبعددأل يُ. فًعددرض ارددىر اٛول أىؼددىع البحدده  

السدعى ٍ ٗ ؼدىْ إً ا"ًدُ اؾديددَ      اٙلبعدأل   اٙلبعأل ٍ, ويعرض ارىر الفدأل"ٌ أٚأد    البقدم

ُ م, ويندأللض ارددىر الفأللده   4238 . وٗ لبع يد  الدددخل الددىطين  البدددآل اٙسددذاتًجًُ  در النكٮًدد

, ويندأللض اردىر اـدألأس سدبل     أعألؾُ الكقدر وتنًٛب ال كألَ ارىر الرابع, ينأللض   ا الكعل 

الكقددر والبٮأللددُ وٚددأل رَ . وٗ ارددىر السددأل س يبنددألول  دد ا الكعددل  أعألؾددُ  وؼددألع سددىم اٛسددمب

 ٌ , ٗ قددٌ يعددرض ارددىر السددألبع أىؼددىع اـعخعددُ, أددن قًدده البحددديألم         البسددذ الددىًٚك

ُ     وأبٮلبألم ال ُ  نجأل  ٗ الىالع الرا ن. وٗ ارىر الفدألأن, يندأللض  د ا الكعدل أعؽدل  ٗ اٟ"بألاًد

السددعى يُ.  أددأل  الٮبقددُ العألألددُ ترددىين السددعى ٍ, لًلًددن ارددىر البألسددع أنأللصددأل إعددأل َ  اٙلبعددأل 

. وينبمٌ   ا الكعدل أدن الربدألل بدألرىر     تسلًع الكر ارىر العألشر فًنأللض أىؼىع اؿكٚم و

 .أسبقبل اٙلبعأل  العألٌٕ وتأثراتن علِ إنٮقُر, ال ٍ ينأللض اؿأل ٍ عص

 

 

 ايػٗساْٞ ضعد. ايٛزق١ ايس٥ٝط١: ايًٛا٤ د 

   البىهرٍ ٓد. البعقًب اٛولا 

   اؿألرثٌ ِوً. البعقًب الفأل"ٌا 

 يبكدع  اؾمًدع  د  الددكبىر سدعد الصدمرا"ٌ, ولدأللا  عبقدد      عد الىرلُ الرًٓسُ ش ا ارىر اللىاْ 

وٙ  ظدنألعُ  ٍ  ومل تبقددم  العدنألعٌ.  البقدم خٚل أنإٙ  إعألظر عألٕنأل ٗ اٛأب أن  أُ تبقد٦م مل  "ن

 اقبًألادألم  وسدلع, وخددأألم تلدي    ٕنبجدألم,  وإخذعدٌ, والبدألقفٌ إٮدىرين    العلمدألْ,  بريدأل َ إٙ   أُ

ٍ   دى  ٖدأل  واؾمألعدألم  لٜفدرا  اديدَ  و  لدُّ ٌ  ؼدرور ٌ   دى  أدأل إٍ  للحًدألَ؛   سألسد ِ  ٗ كمدألل   علد

 علددِ يعبمددد الدد ٍ اٟ"بددألن الددىفر خددٚل أددن الفددروام إٙ الرمأللًددُ. ومل تذاكددب اٙقبًألاددألم  راددألم

  البعنًع.
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 تعلمنأل ددأل الدديت البجريديددُ الريألؼددًُ إعددأل ٙم  ول د  , اٙلبعددأل  لٮددٚل اٛلددل وأعددروين وعلددِ

ٙٲ يعبمد اٟ"بألن بأد تقىل اليت اٟ"بألن,  الُ َعأل لُ ي٢سم٦ِ و"بعلممأل أأل  اعىاأل ثٚثُ علِ إْأل

 .العمل  

 إألل. ر س 

 اٟ"بألن. تقنًألم 

ُ  النٛريدألم  ٗ الددخىل  وأن  در  ٌ  العٚلدألم  لبكسدر  إبقدأد  أنمدأل,  وبدٌ كدل   العىاأدل,   د ه  بد

 تقددم  ٍ  بدأد  القدىل  ّرن ؛ فإ"ن البقنًألمو اٛخر العألأل  ى يممنأل أأل اٟ"بألن واى تن؛ ٛد وكمًألم

 ا  ممأل أن كفرَ,  أىر ٗ ينعرس ؛ والبٮىير البحه عن اؿألل بٮبًعُ "ألت و تقين

 َ العمل. عنعر إ"بألاًُ  يأل 

 َ ىعددألٲ, اٟ"بددألنا  يددأل َ واٙسددبفمألر؛ وأددن ثددب   إددألل, والسددلع الر زأللًددُ,   ر س تددراكب  يددأل" 

 وكم٦ألٲ.واى َ, وكًكألٲ, 

 كلكُ.  لل و  تٮىراٲ  كفر أنبجألم و  اديدَ أنبجألم ٚمىر  

 َ والعدنألعٌ,   والبقددم العلمدٌ,   وأسدبىّ الرفدأله   وأبىسدٮألم الددخل,   الكر يدُ,  الفدروام   يأل

 واٙلبعأل ٍ.

 َ اٛخرّ. القٮألعألم ٗ بل "كسن؛ العنألعٌ القٮألع ٗ فق٘ لًس اٟ"بألاًُ,  يأل 

وقددىل  والبقددد٦م الددبقين, البٮددى٦ر أددن يسددبكًد أددن قددىلوواسددع و"ٛريددألم  كددبر و نددأل  ادددل  

ٰٕلٴأل  والٮبقُ العألألُ, الر زأللًٌ بٌ العٚلألم ٌ  اٙلبعأل ٍ وقىل النٛألم وا  وإركد  والددول   العدألٕ

 . ولدد  خد    البقددم  بركدب  اللحدألم  ؼدألول  الديت  الددول  الغربًدُ , واٛطدراين وأدن    إبقدأُ ُالر زأللً

١ٌ,  اؾدددل ويأخدد   دد ا  ُ     أعددأل" وعقألٓديددُ,   و بعددأل اٲ, وا"عرألسددألم, وتعددنًكألم, وتددنٛرام سًألسددً

 ووالقر"دألد إألؼدًألد   سًألسدًُ  "ٛدب  أدن  وأدأل واكبمدأل   "عرفمدأل  اليت اٙلبعأل يُ وٚمرم وتبألينت إ ا ب

 والبٮددىرام, والربألبددألم, واٟسددمألأألم الدديت ألددٌْ بألٛقددداث, اـعددىػ واددن علددِ والقددرد اٛخددر

ُ  وٗ   ه القؽًُ, ش ه  نأل وٛ راض العرض .أرأل"ن و  ا لًس ؛ ًْعألٲ "عرفمأل  أراقدل  أدن  إرقلد

ٌ  البحده    بًدألم  ٗ أىادى َ  تعدنًكألم  ٍ  ووبعًدداٲ عدن   بٚ "أل تٮىر  ؛ فدإ"ين  والبحده والبٮدىير   العلمد

  "ىاعا ثٚثُإٍ  العلمٌ البحه ٰ ظن٦مل

ُ  العلددىم سددىاْ ٗ اجملددر  العلمددٌ البحدده -3  ٗ اٛعددألث أراكدد و الٮبًعًددُ  و العلددىم اٟ"سددأل"ً

ٍ  اؿدرا   بعد   ر دب  ولرندن ؼدعًمل   و ى أىاى ؛ , العلمًُ واٛلسألم اؾألأعألم   "سدبن  الد 

 ٗ الراكدد  قر٦  عندأأل العفمألد, أدير األأعُ إل  سعى  سألبقألٲ عبداهلل للدكبىر شخع٦ًألٲ

 األأعألتنأل.



                1 

 

  
307 

ُ   البحدىث  أراك واٙسذاتًجًُ  القؽأليأل ٗ البحه -4  مدن "عدرين  و , والدراسدألم اٙسدذاتًجً

 البحىث.  أن النىع   ا أفل ٗ كبراٲ لعىراٲ لدينأل د 

ُ  الٮبًعُ والبٮىير او البحه -5 ٍ  و دى البحده  و اٙلبعدأل ي ّ  الد   بمددين  قدد َ؛  ٛ دراض  ي٢جدر

وأددأل  أصددرلُ, قددل و  كلكبددن, ؽكددً  و  أىاددى , أنددب  ؼسددٌ و  اديددد, أنددب  تٮددىير

 ُألأألٲ.  أعدوأألٲ يرن ملد إ أعدوم و  ا شبن ,  شبن

ٗ  بٚ "صألٙ قدو  أع الؽعمل  راُ وتبسألوّ ٗ لدينأل, اد٦اٲ ؼعًكُ اٛ"ىاع   ه وكل  أدر و  

ٌ  ٗ الؽدعمل  د  وٙ شد    ندأل,  يممندأل  أدأل   ى  والبٮىير البحهو اٛخر بعؽمأل. والنىع  اٝخدرين  الندىع

٦ًألٲ,  علم٦ًألٲ, يبقد٦م لوأأل ي ا كألد والعألمل   ا اٛخر.  علِ ينعرس ُ وعف   ندسدًُ,  وإ"بألا٦ًألٲ َبىالًد

 يلحقندأل  البعدأل ي٦ألٲ  تقدأألٲ  ر "ألإاا قسألبًُ. و َبىالًُ أرأل"نأل, "أل ً  عن البحر  أن "بحر  ومن ٙ

 أنا بد فٚ ,النك٘ وي٢حر٦ر"أل أن العألٌٕ, بأللركب

 سددبًُ, أًدد َ فًمددأل ِلدد  أنبجددألم تٮددىير ٗ تبحدده والبٮددىير الدديت  البحدده أراكدد   عددب" 

 اديددد فؽددألْ والبقنًددُ, إٍ للعلددىم  عبدددالع ي وأدينددُ إلدد  اؾألأعددألم سددجن أددن وإخراامددأل

  اٛعمألل. راألل أن وظًل الصبألل اـألػ, بأللقٮألع أرتب٘

 بدأد  يقدىل  ظروألٲ ولراراٲ اسذاتًج٦ًألٲ  دفألٲ "٢حد٦   د  ُ ُ  تردىد  د  هدب  إملرد  ظدنألعًُ   ولد

و د  ت٢بنددِ, وإسددبقبلًُ هددب  د العددنألعألم وإعددأل"ع اؿأللًددُ   قددد . و د كددل   أددين بددأفع

أعددنع لدددعب أً ا"ًددُ   كددل عألٓدددام أددن ادد ْ والبٮددىير, و د ي٢خع٦ددغ البحدده علددِ تعبمددد

 . العألأُ إأللًُ أن  عب أن البحه والبٮىير ووٙ بأس

  علدددِ وإخذعدددٌ, ووؼدددعمب ٗ إسدددبقلٌ ورعأليدددُ البدددألقفٌ البدددألقفٌ, أدددن  فدددىان ؽدددري  

ُ  عقدىلمب  واٙقبكألٚ شب  اىراٲ,  عٚ ألوأن  الىًٚكًُ, السٚمل  والكرريدُ إعنىيدُ,   إأل يد

  اٙابمألعًُ. ورفع أن لبمب

 وٚألٓكنأل ٗ أفًٚتمأل تكىم و اىر أ٢ج يُ عقىم أنبجُ عمأللًُ طبقُ ترىين إعأل َ علِ العمل 

 اؿأللًُ.

ٗ  يكىلمأل أأل و  اٛ داين   ه ترىد د  وهب  _و "دأل   الدىطين,  الب٩حدى٪ل  أصدروع  ادى ر  ويع   دأل 

ِ  ت٢صدج٦ع  ٙ إألؼًُ العقى  ٗ ػرببنأل د  أن بأللر ب  سدًقىأىد  فدًمن  الٛدن  ي٢حسدن  ٖدن  _البكدألٗل   علد

 .  رااعُ وتغ يألم وتقىّألٲ, وأبألبعُ, وتنكً اٲ, ؽٮًٮألٲ, علًن
 

 ايتٛظتسٟ: محد. ايتعكٝب األٍٚ: د 

 إ"بألاًددُ رفددع خددٚل أددن اٙلبعددأل ٍ, النمددى أعدددٙم  يددأل َ ٗ كددبراٲ  وراٲ والبٮددىير للبحدده إد

ُ  الدراسدألم   ثببدت  ولدد  اٟ"بألن. ٗ إسبخدم إألل ور س العألألُ, اٛيدٍ ُ  وادى   اٟقعدألًٓ ُ  عٚلد  لىيد
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 وسدنغألفىرَ,  والًألبدألد,  كىريأل, ٗ   ا و"رّ اٙلبعأل ٍ. والنمى والبٮىير, البحه, علِ اٟ"كألم بٌ

ِ   ٍ؛البعأل ِى ؼقًع ّرن قًه الدول؛ أن و ر أل  إدألل,  ور س العمدل  عنعدرا  ينمدى  مل وإد قبد

 الٮبًعًُ. إىار  بغًألل وك ل 

ٌ  العنألعٌ؛ بأللعألمل أقألر"ُ البعأل ي٦ألٲ النألأًُ الدول ؽلٴمل بٌ الدراسألم أن العديد رب٘ ولد  وبد

ِ  ويعددد٦ والبٮددىير. البحدده علددِ إ"كأللمددأل تددد"ٌ ٦ًألٲ والبٮددىير أ٘شددراٲ  البحدده اٟ"كددألم علدد  للنمددى  سألسدد

ُ  البحهد إ قًه اجملبمعألم؛ وتٮىر اٙلبعأل ٍ ٍ  "ٛدألم  تأسدًس  ٗ اٙ"ٮدٚم  "قٮد  أبرألأدل  اببردألر

 أعدرٗ,  فبمدع إٍ  الىظدىل  بمددين  واؿرىأُ؛ اـألػ, القٮألع وشركألم اؾألأعألم, فًن ت٢صألر 

  إعرفُ. علِ لألٓب البعأل  وبنألْ

 "عدًب  وكألد ,4236 عألم ٗ  وٙر تريلًىد  3.9 والبٮىير و البحه ٗ العألمل اسبفمألر بلغ ولد

 وعنددد ألًددألر  وٙر.  585و بددد الفددأل"ٌ إركدد  ٗ العددٌ واددألْم  وٙر. ألًددألر  692و إبحدددَ الىٙيددألم

 وكىريدأل  إسدرآًل  د  لد للدول؛ ارلٌ النألت  إْأللٌ أن والبٮىير البحه علِ اٟ"كألم "سبُ أقألر"ُ

ِ  يذبعألد ِ  إ"كدألم إسدرآًل  د إ قًده  القمدُ؛  علد وي٢مف٦دل   الندألت ,  أدن % 6.47 والبٮدىير ي٢مف٦دل   البحده  علد

 وٗ .النألت  أن% 2.5 أن  لل _ولٜسمل –السعى يُ  إ"كألم ي٢مف٦ل بًنمأل النألت ؛ أن% 6.37 كىريأل إ"كألم

 البعددأل إٍ  الٮبًعًددُ, إددىار  علددِ لددألٓب البعددأل  أددن ينبقددل إملرددُ البعددأل  "ددرّ د  "بمن٦ددِ اٛخددر

 واٙببرألر. إعرفُ علِ لألٓب أ٢سبدام
 

 اذتازثٞ: ٢عتٝ. ايتعكٝب ايجاْٞ: د 

 ينقعددنأل أددأل ولرددن إددىار ؛ "قددغ و  اؿألاددُ, و  الددىعٌ, "قددغ ٗ لًسددت  را ددأل كمددأل القؽددًُ

 علددِ  لددىم فرددرَ سددأطر  القعددرَ إصددألركُ  دد ه فكددٌ ولدد ل  ؛"الرًددمل" الٮريقددُ عددن البحدده

 .وُحًعمأل  راسبمأل

  "أل و نأل. أنمأل بن بأس ٙ عد  ٗ اًداٲ اسبفمر"أل  "نأل سنجد قدَ؛ علِ كل أىار "ألإٍ  "ٛر"أل إاا

ُ  العلمدٌ,  والبحده  البصدرٍ,  إدألل  الدر س  عن  ؼدث ُ  والبنًد ُ . للمعلىأدألم  البحبًد  إدألل  لدر س  بأللنسدب

ُ  فجدىَ  لبؽدًًع  اـدألراٌ؛  اٙببعدألث  بدراأ   ٗ السبًنًألم أن  الرفر اسبفمر"أل فإ"نأل البصرٍ,  إعرفد

 ّ ٌ  البعلددًب وتددىطٌ السدعى يُ,  القددىّ العألألددُ لدد  أبددىفرَ ٗ اؾددألأعٌ البعلدًب  أعددأل ر د  كمددأل. العدألل

 د   يؽددألٲ ولددد. إسددبىيألم أبنىعددُ اؾألأعددألم ُنحمددأل الدديت العلمًددُ والدددراألم إنددألطع, أددن كددفر

 العلمدٌ,  واٟ"بدألن  البددريس,   ًُٔ  عؽألْ اى َ مت برفع واؾألأعألم, إعرفُ, أعأل ر ظى َ اٙ بمألم

ٗ   بدل   ريبدألٲ؛   أدراٲ  العلمٌ البحه البعلًمًُ. ومل تعد ثقألفُ وإىا  . اؾألأعدألم  أعٛدب   ظدبحت ت٢مدألرس 

ِ   قردب  ٙ  ندأل  و "أل ُ  علد ٦ًن  واؾدى َ بقددر أدأل  ريدد  د     النىعًد إاا و. وإمألرسدألم  إدىار    د ه  تدىافر  ٰ بد

 القدددرَ ٗ  يددأل َ علددِ يدددل٦ ٖددأل ا  يددأل ؛ ٗ العددد  د  لددد الرمًددُ؛ اؾألأعددألم كراددألمإٍ  "ٛر"ددأل
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 الصدرل  مدى  تبحدى٦ل  بدد م  بدل   د ا؛  عند للجألأعألم إسبىّ تٮى٦ر يقمل ومل. ارلًُ البعلًمًُ والسعُ

 أددىار  إرقلددُ ولددد ولٴدددم  دد ه . وإددأللٌ اٙابمددألعٌ العألٓددد اام البحددىث أكمددىم اعبمددأل  ٍ  الريددأل ٍ؛

 وقألؼددنألم البقنًددُ, "قددل أرألتددب ٰ "صددٔت ولددد. ؽدددم  أليددُ تٮددىير البحددىث وإهددأل  اٛعمددألل  اديدددَ

ٌ  البعألود وأرألتب البقنًُ, والى يألد البمً , وأراك  اٛعمألل, ٌ  البحفد  إدىار    د ه  وكدل . اـدألرا

ٌ  والبحده . كمنٛىأُ لبكعًلمأل اؾسىر بًنمأل ي٢ي مل أنع لُ, أنكعلُ أىار  شرل علِ ٚمرم  العلمد

 تراكمٌ ترألألٌ إطألر ٗ يبحر  مل ولرنلن؛  قك َ براأ  وؼع مت بل ي٢نس؛ مل والنىعٌ الرمٌ

ُ  البرنىلىاًدأل  علددِ واٟ"كدألم . و آدب  أسدبمر   إبقدأددُ والبرنىلىاًدألم  إعلىأدألم  لىاعددد وفٴدر  اؿديفد

 بٮريقددُ أعمددأل البعألأددل وهددب أبددىفرَ, إددىار   دد ه وكددل. إعلىأددألم وأعألؾبمددأل لنقددل ت٢سددبخدم الدديت

 إدىار ,  تدىافر  إٚمألر  ال أن بسًٮُ؛ بٮريقُ إعلىأألم  سر  و نأل. البنمًُ اػأله ٗ للسر ترألألًُ؛

 .أنمأل لرل إنكعل الصرل ي٢سب٦بن ال ٍ واـلل

 يرتر   نأل" الرًمل"و. لدأألٲ وإؽٌ إىار  اسبغٚل يبب ؛  ٍ كًمل"الرًملإٍ " اٝد ولنبحىل

ُ  إهأل   ال وأن. اٙتعألل وؼقًع اـألراًُ, إ٘ثرام خٚل أن القدرام بنألْ علِ   د ه  لبكعدل  طريقد

 اسدددذاتًجٌ إظدددٚ  اػدددأله ٗ والبحدددر٦  الٮلدددب, لدددىّ تكعًدددلا بدددألٝتٌ إٍ  د "قدددىم مبدددألن إدددىار ؛

ا ببدأثر  تبحدر٦   د  هدب  فإ"مدأل  الٮلدب,  لقىّ وبأللنسبُ. العألًُٕ القًمُ بسلسلُ إىار  ورب٘ وتصغًلٌ,

 اٙسدبجألبُ  تردىد  الٮريقُ وبم ه. واٛأين والعسررٍ, واٙلبعأل ٍ, والفقألٗ, اٙابمألعٌ, الٮلب

ّ  شد ه  ٦ًدألٲ  اسددبفمألراٲ القدى ُ . البنمًددُ ٗ ي٢سدمب  قل ُ  ل٠ظدٚ ,  وبأللنسدب  تىاًددنإٍ  ؼبدألن  فددإد اؿرىأد

 اٛادددني اٙسدددبفمألر  5و العدددألم. القٮدددألع خعخعدددُ  4و لٚببردددألر. العألأدددُ إصدددذيألم  3ا وٗ لىتمدددأل

 لألعدددَد إ. ارلًددُ البرنىلىاًددأل لألعدددَ لبكعًددل وطلبددألٲ اقبًألاددألٲ البىا٦ددن يىاددد  دد ا  وسددىين. إبألشددر

 وتعبمدددد لألعددددَ.  النمدددى اػدددأله ٗ عنألظدددر أل تسدددريع أدددن ٙبدددد تىسدددًعمأل؛  ادددل أدددن البرنىلىاًدددأل,

ْ  وعدد   للقألعدَ, اؿأللٌ اؿجب علِ البرنىلىاًأل ٌ  اـددا ُ  النصدٮألْ,  البرنىلدىاً  البكألعدل  و راد

ٌ  واٙسبفمألر العلمًُ, اٙكبصألفألم وسرعُ إخبلكُ, البخععألم بٌ  لألعددَ  تربسدب  وسدىين . إدألل

 ولددت ٗ الدد  قعددىل  اددل أددن بعؽددألٲ؛ بعؽددمأل أددع إنكعددلُ إددىار  تكألعددل بكعددل النمددى البرنىلىاًددأل

ُ  ٗ إدىار    د ه  "ؽدع  د   سدرع. ومبدألن   اسدبجألبُ  ؼبدألن  الديت  السريعُ للبغرام تكأل يألٲ لعر؛  أنٛىأد

٦ًألٲ. أقبىلُ  أنًُ فذَ ٗ البرنىلىاًأل لألعدَ بإ"بألن تسم  عألًُٕ,  يرىلىاًُ  إىار    ه ت٢ىؼع وأبدٓ

 وبمد ه . اٙسدبقٚلًُ  واكبسدبت  تٮدىرم  كلمدأل  السلسلُ ٗ أرأل"مأل ويرتكع العألًُٕ, القًمُ سلسلُ ٗ

٦ًألٲ, إعرفُ تبٮى٦ر الٮريقُ  .واجملبمع اٙلبعأل  علِ النكع ويعى  البرنىلىاًأل, لألعدَ وتبىلد قل

 طر   د  فق٘  ر م ولرن والبىؼً ؛ البٮىير أن كفراٲ ووبألن كبعر,  عٚه إقذ  العمل

 .لدأألٲ للمؽٌ العملًُ اٛسبألل  قد
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 االقتؿادٟ( ايتكدّ َفتاح ٚايتطٜٛس: املداخالت سٍٛ قك١ٝ: )ايبشح 

 العلمٌا البحه أعىلألم

ُ  العلىم ٗ البحىث بٌ الر يعألد إٍ  د إقألر"ُ خأللد.  شألر   ُ  والعلدىم  اٟ"سدأل"ً  تردىد  لدد  البحبد

 وّرن الذكً  علِ إعىلألم البأللًُا أبصألبمُ, ترىد لد إعىلألم لرن ٚألُٕ؛

ُ  للغأليدُ,  للًدل   أدىال  أدن  للبحدىث  ي٢خع٦دغ  أأل د  -3 ٍ  ٓدد   ور  دأل  .  الديت  والنسدب  ت٘كدد  البدىهر

 . كفر  و  ٪5 قدو ٗ  العألًُٕ النسبُ د  قٌ ٗ ارلٌ؛ النألت  أن  ٪3 أن  لل فمٌ ال ,

 إبقدأددُ, البحددىث أراكدد  بدد ل  و"عددين لددن إنألسددبُ اؿألؼددنُ  ًددألل أددن عنددد"أل البحدده يعددأل"ٌ -4

 بعدد  واددى  أددع وقبددِ. تٮددىيره يددبب الدد ٍ إنددب  أددن أبألشددرَ تسددبكًد الدديت واؾمددألم وإعددأل"ع,

 يردىد  د   ود البحده,   ادل  أدن  تبحده  إراك    ه فإد و ر أل؛ األأعألتنأل ٗ البحفًُ إراك 

 .وخدأألم سلعإٍ  لبحىشأل عىثمأل أن اٟفأل َ تسبٮًع أنكٴ َ ظمألم أرتبٮألٲ عملمأل

ُ  ٍ  اٛول؛ بدألٕعىم  أرتب٘ اكر"أل كمأل البصجًع, و  ا  ًألل أن البألقه يعأل"ٌ -5  ي٢خع٦دغ  أدأل  للد

 .وأسألعديمب للبألقفٌ  أىال أن

 عفدن  إلدأل   يريدد  فأللبألقده  البرولراطًدُ؛ إٍ  ترىد أأل  لرل بعىرَ تبب  "مأل البحىث علِ يغلب -6

 و  عملدن,  ػىيدد  ال  يعين د   ود إأللًُ, الدفعألم علِ للحعىل أنن؛ أٮلىل  ى أأل وطأَ ؼت

 "صددر علددِ ؼددرػ الدديت اؾألأعددألم ٗ لبألأددُ  كفددر العددىرَ وتعددب .. علمًددُ   مًددُ او عفددن د 

 ٙ و  اٛ مًددُ, للًلددُ إنصددىرَ البحددىث كأل"ددت ولددى قبددِ اؾددألأعٌ؛ البعددنًمل لدددواعٌ البحددىث

 .اٟ"سأل"ًُ إعرفُ ؾسب ي٢ كر اديداٲ تؽًمل

 وإمدددىلٌ, إسدددبكًدين, أدددن وأذابٮدددُ أبرألألدددُ شدددبرُ يبٮلٴدددب البٮبًقدددٌ العلمدددٌ البحددده -7

ٰٕندت  ؼدىل  د  تسدبٮًع  أبسدقُ,  برأبمأل العملًُ ترىد عًه والبألقفٌ, وإعأل"ع,  والدع إٍ  نٓ  ا

 .أنمأل ل٠فأل َ والبعدير للبًع لألبلُ خدأألم و  سلعإٍ  ت٢حى٦لن د  َعنِ. وأكًد ألمىس

ٌ  البحدده يعدىم  -8 ٕٳعددن٦عُ واؾمددألم اؾألأعًدُ,  البحددىث أراكد   بددٌ الرددبرَ الكجدىَ  واددى  العلمد  ا

 .كألين٨ تنسًع واى  وعدم وإنك َ,

 ظدحً  .. ادألأع  همعمدب  ٙ أبندألثرَ  اد ر  فمدب  البدألقفٌ,  بٌ البىاظل ظعىبُ العلمٌ البحه يعىم -9

 علمًددُ ْعًددألم واددى  أددن ٙبددد إا كألفًددُ؛ لًسددت لرنمددأل أصددذكُ؛ و"دددوام أددُ٘رام  نددأل 

ٌ  البددألقفٌ؛ بددٌ  آددب تىاظددل وسددمىلُ  ّىلراطًدُ,   رايددُ  علددِ ويرى"ددىا رٗا ددب, تبرألأددل لرد

 .بعؽألٲ بعؽمب بإلأل ام

 ؼرورَ أنألسبألٲولد يرىد ... شٌْ كل ت٢كسد اليت اؿرىأًُ للبرولراطًُ البحفٌ العمل ىؽع -:

 .البرولراطًُ  اْ أن للبخلٴغ البحىث؛ وأراك  اؾألأعألم خعخعُ
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ٌ  اؾألأعألم بع  د  اؾألأعألم, ٗ البحفًُ بأللرراسٌ تبعلع اليت إعىلألم أن -; ِ  تسدبىل  اد ْ  علد

إٍ  ببىاًممددأل اؾألأعددألم وتقددىم .للرراسددٌ اٛعمددألل راددألل ي٢قددد٦أمأل الدديت إأللًددُ إبددأللغ أددن كددبر

 الرراسٌ بع  لأل  علِ تسألعد مل اليت اٛسبألل  قد و  ا... لأل"ى"ًُ وَٛلُ  خرّ, "صألطألم

 .اؾألأعًُ العلمًُ

 فًمدأل  ّردن  الديت  إرقلُإٍ  "عل مل إملرُ الىالعًُ,  "نأل ٗ النألقًُ إرٍ أن سألمل. ويرّ م

ُ   نأل  "عب, العنألعُ. ٗ خألظُ البحىث, أن اٙسبكأل َ ٌ  ٗ البحدىث  أدن  لٚسدبكأل َ  إأرأل"ًد  الندىاق

 د  تسدبٮًع  أنبجُ ققًقًُ ظنألعُ اٝد قبِ لدينأل فلًس العنألعُ  أأل النٛريُ, وٗ العلىم البٮبًقًُ,

 الىلددت وٗ.  انبًددُ إٍ امددألم تدد  ب إكًدددَ اٛعددألث وأعٛددب. وت٢ٮى٦ر ددأل اٛعددألث  دد ه أددن تسددبكًد

إٍ  ؼبدألن  ولردن  السدًألرَ؛  و  الٮدألٓرَ  تعدنع  كًدمل  لد   يربصدمل  إٍ عده   "دت ٙ ؼبدألن   اؿألؼر

 ٙبدد  اٛعدألث؛  أدن  "سدبكًد  ولرٌ! و ر ا البىربٌ و  اٙقذام قر٦  ٗ اٛ اْ أسبىّ يرفع عه

 ببددخل إٙ  وتبٮدىر  تبدىفر  د  وٙ ّردن  قأللًدألٲ,  أبدىفرَ   در  و د ه  ققًقًدُ,  ظدنألعُ  لددينأل  يرىد د 

 قأللًدألٲ,  اـألػ القٮألع بن أأل يقىم  أأل. واسذاتًجًُ أنٛمُ بٮريقُ اٝد ودث قبِ مل و  ا الدولُ,

 أن النىع و  ا ػألريُ, وكألٙم و   انبًُ, ٕنبجألم ػمًع وإِأل وطنًُ, ظنألعُ تسمًبن ّرن فٚ

 وٙ الدىطين.  البعدنًع  لسًألسدألم  كدبراٲ  عألٓقدألٲ  ت٢صدرٴل  قأللًألٲ اـألػ القٮألع بمأل يقىم اليت النصألطألم

ٚٲ ّرن ُ  سدًألرام  ظنألعُ تقىم د  أف ُ  ٚدل  ٗ ققًقًد ُ  السًألسد ٌ  الديت  قأللًدألٲ,  إببعد  اٙأبًدأل ام  تعٮد

 .اٛخرّ إنبجألم أعٛب   ا علِ وينٮبع إملرُ, ٗ اٛانبًُ الصركألم لىكْٚ

 اٛعمددألل  فلددس وفددد ؼددمن للمنددد   ددًض  "ددن كددألد ٗ  يددألرَ أندد  أدددَ      بددن خأللددد. واكددر  

 ٗ اٛعدألث  أراك   كد تؽب٦ قًه بنغلىر؛ أدينُ ؼمن ادول اٛعمألل  يألرَ أن السعى ٍ, وكألد

 بددن يعمددل للددىطن أكخددرَ و ددى سددألب , لصددركُ البددألبع اٛعددألث البقنًددُ. كمددأل مت  يددألرَ أركدد  فددألل

 يعمل أعٛممب إألاسبر, ٓلُ أن والبقًُ الدكبىراه, ٓلُ أن أنمب  4:2و بألقه,  622و تقريبألٲ

 تقددديب علددِ  إركدد   عددألث وتركٴدد .  بًددنمب سددعى ٍ ٍ   يىاددد ٙ لٜسددملو  للدددكبىراه عفددن علددِ

٤ْ وت٢عد٦ سألب , أنبجألم أن البذوكًمًرل إنبجألم علِ و راسألم  عألث   للصركألم طلبألم علِ بنأل

 للسدددًألرام, إعدددنعُ الصدددركألم  ًألكدددل أعد"ًدددُ ٛكدددد  ؼدددمنمأل أدددن وكدددألد الرددددّ, العألًٕدددُ

 ويعمل الىطن,  رض علِ إرك    ا فمألاا ّنع  د يرىد بألٕملرُ, للقٮألرام إىر َ وللصركألم

 سدبنبقل  فمدل   خدرّ,   ول ٗ شدبًن  أركد   أدن   كفدر  سدألب   لصدركُ  د  كمأل. سعى يىد بألقفىد بن

  إملرُ؟إٍ  أأل يىم ٗ إراك    ه

 الصرارٍ وامُ "ٛره ٗ النقألٙ البأللًُا قألأد. و وا   

 ٙٲ  للبعلددًب الدد  ي الععددر تعددد٦ الدديت إألؼددًُ سددنىام العصددر العددى َ إٍ إنألسددب أددن يرددىد لددد ا و

 اديدددَ األأعددألم وإ"صددألْ وتٮىير ددأل, القألٓمددُ اؾألأعددألم علددِ بسددخألْ الدولددُ  "كقبددن وأددأل العددأللٌ,
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 عددىث وأعأل ددد وكراسددٌ ًُدد , وأراكدد  و راسددألم, عددىث أراكدد  وكدد ل  وأبخععددُ,

ُ  تددعب  فملدمأل  ٗ الديت  .إخ... الٮدٚل  اٝٙين أدن  واببعدألث  واسبصألريُ, أبخععُ  البعلدًب  قركد

  .خألػ بىان العلمٌ والبحه العأللٌ

ُ  أدن  بددعب  قٌٛ العلمٌ فأللبحه والعًٌ, ولنرن  السدألبقُ,  أىا "دُ بدأللكذَ   الدنٛر  أنقٮدع  الدولد

 .الدددعب ٗ الغربًددُ الدددول بعدد  ػألو "ددأل "رددىد ولددد البٮبًقددٌ. العلمددٌ البحدده خددألػ وبصددرل

ُ  لدن  لدد  ومل الدولدُ,  أدن  الدعب   ا كل ٕألاا إصرلُ؟  ين والس٘الا ِ  "بًجد  و  الىالدع   رض علد

 اٛسىام ؟!  رفمل ٗ وطنًُ وكمنبجألم "سبصعره

 اٗ اٟشرأللًُ ترمن لد

 . الىطين البألقه ٗ  وإعأل"ع كأللصركألمو اـألػ القٮألع ثقُ عدم -3

 اـألػ. بأللقٮألع البحىث أرك  و  اؾألأعُ العٚلُ بٌ ؼعمل -4

٘  واؼدحُ  تنًٛمًُ واى  طلًألم عدم -5 ٌ  تدرب  ٗ والبٮدىير  البحده  وأراكد   بألؾألأعدُ,  البألقده  بد

  .و٢ادم وإد اـألػ القٮألع

ٌ  أدن  اـدألػ بألٙسدبكأل َ   القٮدألع  يلد م  تنٛدًب  و  "ٛدألم  وادى   عدم -6 ُ  الدىطنًٌ, ولدى   البدألقف  بنسدب

 .الىطنًُ البحه أراك  ل٧بل أن  عمألشب ت٢نكٴ  أن أعًنُ

 .اـألػ القٮألع ٗ والبٮىير البحه أرك  ٗ ؼعمل و  واى  عدم -7

ْ  ي٢حدب٦ب  ٖأل البألقفٌ؛ ككألَْ ٗ ؼعمل -8 ُ  اؾألأعدألم  أدن  إ يدد  إ"صدأل  لبدىفر  إبخععدُ؛  البٮبًقًد

 .البٮبًقٌ البحه ٗ أبمً ين بألقفٌ

 أعىلألم  خرّ للبحها ا ثأل"ًألٲ 

 فق٘!!! للذلًُ  ى البحه د  ثقألفُ  ٢رعت -3

ٌ  البحده  ٗ الريدألٙم  ألًدألرام  تردن  ملد إ أٚيٌ ؼخ٦ت _ اهلل قكٛمأل _ الدولُ -4  وأركد   العلمد

ُ  اٛعدألث,  وأراك  والرراسٌ, وإعأل د, البمً , ُ  واٛو يد  إألؼدًُ,  الكدذَ  خدٚل ....   البقنًد

    ال ؟ سًبب و  أنمأل واٙسبكأل َ الكذَ تقًًب تل  مت  ل

 تقدد٦م  الىلدت "كسدن   وٗ بأللبحه, وتقىم ُى٦ل اؾمألم بع ! قأللًألٲ؟ اؿأل ثُ اٙ  وااًُ عن أألاا  -5

 !!اؾألأعألم أن إقذقُ لٜعألث البمىيل

ُ  والبٮدىير,  البحده  "بدألن   أللبدألٲ  واٙخذاع اٙببرألر  -6 ٌ   واؿألؼدنألم  واٛو يد  اؿألؼدن,  البقنًدُ  د

ٰٕسدى٦م  إسدبفمر  إٍ واى  إؼألفُ البمىيل, تىفر واٙخذاع بعد لٚببرألر اٙ"ٮٚم و"قٮُ . شدأل  وا

 اشدينا إٍ   ا وقبِ "عل

٦ًألٲ اراعألٲ مبألن -   ٦ًدألٲ, لدد   واراعدألٲ   ,"اؾدرٍْ  إدألل  ر س" علًن ي٢ٮلع وأأل ُىيل  ظدندوم  يردىد  فن

 .والبقين الكين ال راع  ٌ البقنًُ واؿألؼنألم واٛو يُ البمىيلٌ, ال راع العنألعٌ  ى البنمًُ
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ٌ  واؾأل"دب  اٟ ارٍ بألؾأل"ب تمبب اٙببرألرام, لبنمًُ وطنًُ شًُٔ  يؽألٲ  نأل  قألاُ - ل  البنسدًق

ٰٕسى٦م, وإسبفمر, وإمىل, البألقه, بٌ  والقأل"ى"ًُ, وإأللًُ, اٟ اريُ, اٟاراْام وت٢سم٦ل وا

 للبلدد,  أكًددَ  بىظدكمأل أنبجدألم   للسدىم  والبٮىير البحه "بألن وظىل لؽمألد العقبألم؛ وت لًل

 أنٛىأددُ و ددٌ ..البعًددد إدددّ علددِ الددىطين لٚلبعددأل  إٍ اـددألرن بىظددكمأل  اعمددألٲ   وت٢عددد٦ر

 .وإسىم وإسبفمر , والكين والبمىيلٌ ال راعٌ بٌ الراب٘ ترىد اشًُٔ َعنِ؛ أبرألألُ

 يردىد  د  ٌٕدأل ينبغد   اؿلدىل  وطدر   الىالدع,  تصدخًغ  ٗ البحدىث  ارًأل   مًُ أسألعد. و كد  

 العلمٌ؛ البحه علِ إ"كأللنأل إٍ ؼعمل ت٢ؽألين اليت _بر ين  _ إشرأللًألتنأل  قد لرن الىالع؛   ا علًن

 يبحده  وٙ يمدبب  ٙ إٍ البحدىث  تكبقدر  الديت  اؾمدألم  فردل  عدىث,  أدن   أألأندأل  ي٢بدأل   أأل "سبفمر ٙ  "نأل

 البحىث   ه إلًن ا"بمت ٕأل إس٘ولىد  ْ٘ٙ يٮمٔن و  يفقىد, ٙ ولد عىث, أن ٰ ل  عمأل أس٘ولى أل

ٚٲ إأأل أممُ؛ "بألٓ  أن  بأللعمدل  واٙكبكألْ العلمٌ, البحه ٛ مًُ تقدير عدم و  شأد بألقفًمأل, أن تقلً

 أدأل  د  و"ددوام, بًدد   أدُ٘رام  فًمدأل  ت٢عقدد  الديت  الدول  كفر أن فإ"نأل الصخعًُ؛ ول ا واٝراْ إرػل

 واٛ ران. إرألتب قبًس يبقِ فًمأل ي٢قد٦م

 طلًألم تٮىير البحه العلمٌا

  د ه  أدن  واٙسدبكأل َ  البحىث, أراك   عب علِ للعمل القعىّ السلىلٌ اٛ مًُ أسكر.  كد  

 إعددددا  علدددِ و ؼددألينا  دددل مبدددألن ٗ  ددد ه إرقلددُ  د "ركٴددد    .فألٙتدددن بردددل البٮدددىير ٗ البحددىث 

 إلدد  أدينددُ و  اؾألأعددألم بددن تقددىم أددأل علددِ البحددىث ٗ "عبمددد أأل لنددأل البحددىث؟ إعدددا   م البددألقفٌ,

 البحه, ٗ ر بُ شب لًس إأأل البدريس  ًُٔ  عؽألْ ٛد ققًقٌ؛ تٮىيرإٍ  يقى  لن و  ا ؛ عبدالع ي

 أممددبمب خددداْ فًمددأل يعمددل عفًددُ أراكدد  لدددينأل يرددن ملإاا و. الىلددت  "مددب را بددىد ولددًس لددديمب  و 

 يددرتب٘ أددأل مل أنددب  ٍ  ي٢ٮددى٦ر لددن البحدده إد. ققًقًددُ لًمددُ اا اٟ"بددألن يرددىد فلددن البحدده؛ اٛسألسددًُ

ِ  الذكًد   مبدألن  فدنحن  وبألخبعألر,. أنمأل وتسبكًد البحىث   ه ترعِ ظنألعًُ بصركألم  إعددا   علد

ٌ  البعلدًب  ظدندوم " يىادد  وللعلدب,  .وفألٙتدن  البحه طريقُ ٗ تغًر إقداث علِ لأل رين بألقفٌ " العدألل

ِ  تركًد ه  _لٜسمل – ولرن اٙببرألر؛  عب وأن أمألم العندوم. بألٕلًألرام أأل لن ر س  اٙسدبفمألر  علد

ُ  إصدألريع  بعد   وي٢مدى٦ل العدندوم  . واسدبفمألر أل  اؾألأعدألم  بعد   ٗ فنأل م وبنألْ العقألر, ٗ  أدن  إقدأد

 .العندوم   ا ٗ اؾألأعُ ٕسأل مُ وفقألٲ اؾألأعألم

ٌ  البحده  د  ٗ ترمدن  إسألُ د  اؿألرثٌ ِوً. ويعبقد   ٍ  البٮبًقد ٌ  البٮدىير  َنبجدألم  إنبمد

٘   أدراٲ  لدًس  البعدأل يُ؛  عىآدد  ٟقدداث  لألبلُ ْ  أدن  يسدق  البحدىث  و د ه . عددم  أدن  ي٢سدبحدث  و  السدمأل

 ينقدل  د  اقبدألن  ال ٍ اؿجرٍ بأللرال شبًمُ و ٌ. ارًٮُ وارك ام وإ٘ثرام, الٮلب, لىّ "بًجُ

 فقددىّ اٲ. إاكددفرَ  أفلددُ وكدد ل . العجلددُ وظددنع فكرٴددر , الٮلددب لددىّو ٝخددر أرددألد أددن اؿجددألرَ

 النمددألٌٓ وإسددبخدم إسددبمل  يددأتٌ ثددب اؿلددىل, وظددنألعُ للددبكرر العقددىل ؼددر٦  الدديت  ددٌ الٮلددب
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 والعددحٌ, اٙابمددألعٌ,و الٮلددب لددىّ د  واددد"أل إٍ  دد ا "ٛر"ددألإاا و. "كعمددأل وأدددّ لًمبمددأل لددًحرب

 للكرددر  قركددُ بىظددكمأل لددىَ  ؼددغٮمأل  ؼىيددل مت ولرددن  أىاددى َ؛  والعسددررٍ.. إخ  واٛأددين,

٦ًدألٲ  اؿلىل وإهأل  والبحه, ِ  وتعدرين  ارلًدُ,  اٛأدىال  رٗوس ؽددم  اسدبمٚكًُ  لندىام إٍ  قل  علد

 "صددىْ  أددر بدددايألم ٗ عنددن أبجدألو اٲ  و  لددن أغكددىراٲ يرددىد لددد و د ا . للبقنًددُ إنبجددُ اـألراًددُ العقدىل 

 بعقددىل اـألراًددُ العقددىل تسددببدل د  بدددود إغلقددُ الدددآرَ  دد ه اسددبمرم _لٜسددمل – لرددن البنمًددُ؛

اٛأدىال   رٗوس ػدد  ومل. وإهأل  اؿلىل البحه ٗ اـألراًُ العقىل أع الدخىل اٛلل علِ و  قلًُ,

 ووكًل, أى ع, أن إؽألفُ, القًمُ سلسلن ٗ الععى  وقك ام البىطٌ بألػأله ؼريرمأل يعًد أن

 .اؿلىل ٗ وبألقه إنب , أٮى٦رإٍ 

 Triple Helixا الفٚثٌ اؿل ود  . اؿألرثٌ ِىان وعلًن؛ فقد الذ 

  ُ   4و . اٙببرألريددددُ ارلًددددُ اؿلددددىل يكع٦ددددلو اٙببرددددألرٍ إصددددذيألم لٮددددألع  3ا واؿرىأددد

 اـدددأألم تنمًددُ ٗ اـددألػ القٮددألع  ور يعدد  و اـددألػ القٮددألع أددع كصددراكُ اـعخعددُ

 . والبقنًُ إعرفُ "قل يكع٦لو إبألشر اٛاني اٙسبفمألر  5و . إقدأُ

 لبىسددًع اٙسبرصددألفًُ البحددىث 4و إمددن. ـدأددُ إبجددن اؿددديه البعلددًب  3ا واؾألأعددألم 

 واٛظددىل اٙخددذاع بددراْام خددٚل أددن العألًٕددُ القًمددُ بسلسددلُ اٙلددذاد  5و العلمددألْ. لألعددده

 .  الكرريُ

 لبدبين  عىآد ؽعًغ  4. وإقدم إنب  أسبىّ ورفع اـدأألم, ؼسٌ  3ا واٛعمألل لٮألع 

 .ارلٌ الٮلب ؽدم اليت إٍ العنألعألم البىان  5و النألشُٔ,. إصألريع

اٟشدرأللًألم الديت تعدذض تٮدىير البحده العلمدٌ أدن        الصرارٍ  "ن ّرن ػألو   قألأد. ويرّ  

 خٚل أأل يلٌا

 أدأل  وظأل"ب للجمًع. واؼحُ وَعألير ,NSF أفل اٛعألث ُى٦ل أسبقلُ امُ  نأل  يرىد  د -3

 والقٮدألع  البندى   أدن  أسدأل مُ  ُىيلدمأل  أدن  اد ْ  يردىد  اؾمدُ,  شد ا  ُىيدل  أدن  الدولُ تىفٴره

 .وتٮىير عه واراع ُىيل, اراع لدينأل يعب  عًه. اـألػ.

ُ  والسًألسدألم  البصدريعألم  وؼع -4 ٘  الركًلد  لدد  عًده  اـدألػ؛  العلمدٌ بأللقٮدألع   البحده  بدرب

 إرقلددُ ٗ اجملددألورَ إٍ الدددول "٢عددد٦ر أل ولددد اٛسددىام, ٗ أنبجددألم البحددىث  دد ه كراددألم

 .اٛوٍ

ُ    ددافمأل   قدد  يردىد  للعنألعُ و ارَ اسبحداث -5 ُ  البلدد  تردىد  د  الرًٓسد  خدٚل  أدن  ظدنألعً

 . الىطنًُ بأللعنألعُ والرلٌ بأللعنألعُ, والبٮىير العلمٌ البحه رب٘

 .الىطنًُ والبٮىير البحه أراك  أع للبعألود تصجًعًُ قىاف  اـألػ القٮألع إعٮألْ -6
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 ُ  اـٮددُ امددى اٲ, ووؼددعت  تبدد ل والبقنًددُ للعلددىم عبدددالع ي  إلدد  وػدددر اٟشددألرَ إٍ  د أديندد

ُ  للعلىم الىطنًُ ِ  تصدرين و واٙببردألر,  والبقنًد  بأللبحده  وتقدىم  ؼدخب,  أبلدغ  شدأل  ور٢ظدد  تنكًد  أل,  علد

  سسددت واددن,  كمددل علددِ أمألأمددأل ولبحقًددع ..بألؾألأعددألم البحددىث ت٢مددى٦ل الىلددت "كسددن وٗ والبمىيددل.

 اؿدألل  ؛ لردن والدع  تقنًدُ إخ  وشدركُ  ألًدىد   622و يبجدألو   بر زألل قديفألٲ اؾرٍْ للمألل ظندولألٲ

 الكردرَ  بدايُ أن الكألعلُ واٟاراْام البنًٛمألم ووؼع اؾمًع, وترألتمل اؾمى , أؽألعكُ يبٮلٴب

 سلعُ. تعب  قبِ

 اجملدددألٙم ٗ وغألظدددُ _ العلمدددٌ البحددده يردددىد د إٍ  ارًدددأل  "ندددأل مبدددألن أسدددألعد. و وؼددد   

ٌ  "سدعد  ول ا. القرارام. اؽألا  سألس _اٙلبعأل يُ ٜ  وطدين  إلدأل    ندأل   يردىد  قد  و  أىار "دأل,  وكد

٤ْ واجملبمع الىطن علِ يدر٦  ورعأليُ أ٘سسًُ رٗيُ "بًجُ يرىد قٌ   ا د  بًد وكبراٲ, أسبمراٲ عٮأل

ٙٲ واٙسبمرار والدّىأُ, الفبألم, ظكُ لن فسًرىد عفًُ,  اؾديدد,  إس٘ول رٗيُ أع البقلب أن بد

 ٰ ل . ٖأل كفراٲ ويلغٌ يريد, كمأل أ٘سسبن ظًأل ُ لًعًد يأتٌ ال ٍ

 أددأل كددل ويسددبفمر علًمددأل, وي٢نكددع عفًددُ أراكدد  يسددبنبت الدد ٍ إ٘سسددٌ إٍ العمددل إ"نددأل مبددألن

ٙٲ. اٙلبعددأل يُ. البنددِ أعددلحُ ٗ لًعددب٩ اٛكأل ًّددُ؛ أ٘سسددألتنأل تقد٦أددن  الدد ٍ العلمددٌ اشدددر أددن بددد

ُ  وأراك  أل األأعألتنأل لدراسألم يقًب ٙ والع ؼىْ ٗ "عًصن ّ  لًمدُ,  ٍ  البحفًد  الرلمدألم  بعد   سدى

 ي كر. شًٔألٲ إلًنأل تؽمل مل عألًُٕ تعنًكألم ببلىغ اٙقبكأللًُ و  اٟ"صألًُٓ

٦ًدددددألٲ أركددددد اٲ تبن٦دددددِ اـدددددألػ القٮدددددألع د  لدددددى أدددددألاا  إصدددددألركُ بقعدددددد لدددددًس وأى٦لدددددن, عف

 اسدددددبفمألر بغدددددرض وإِدددددأل الصدددددركألم؛ بعددددد  تكعدددددل شخعدددددًبمأل كمدددددأل  تسدددددىيع و  اجملبمعًدددددُ,

 إ٘سسدددألم علدددِ  ددد ه تنكدددع د  علدددِ .عأللًدددُ. ادددى َ اام  راسدددألم سدددبنب  الددديت الىطنًدددُ الركدددألْام

 اجملددألل ٗ البحددىث  دد ه أددن الغددرض يرددىد ٙ وقبددِ "بددألٓ , أددن إلًددن وتعددل تقذقددن َددأل القًددألم

 فق٘. البحىث إعدا  اٙلبعأل ٍ

 

4238

 

ُ    سدددألمل  قمدددد .   عدددرض  ُ  العدددبألد ألخع٤دددأل للمً ا"ًددد , تٮدددر٦م فًدددن ٛأددددر   4238 ٗ السدددعى ي

 وإاددددراْ العألأددددُ, للنكقددددألم ريددددألل ألًددددألر  62:و بألعبمددددأل  اؿرىأددددُ الصددددريكٌ اؿددددرأٌ خددددأل م

 وأرااعددددُ و ًرلًددددُ, وأأللًددددُ, البعددددأل يُ,[  4242 – 4238]  أددددن اعببددددألر٤ا البأللًددددُ اٟظددددٚقألم

 وأرااعدددددُ تسدددددعر أل, وإعدددددأل َ والرمربدددددألْ وإًدددددأله, النكٮًدددددُ, للمصدددددبقألم اؿردددددىأٌ الددددددعب

 النصدددددألطألم أدددددن فمىعدددددُ وطدددددر  اديددددددَ, رسدددددىم واسدددددبحداث اؿأللًدددددُ, والغراأدددددألم الرسدددددىم

 .لأل أُ سنىام 7 خٚل البنكً  ٗ البدرن أراعألَ أع للخعخعُ, اٙلبعأل يُ والقٮألعألم
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  ابأللبكعًل اٟاراْام   ا وتنكً 

ِ  بأللعمدل  وترلًكمأل إأللًُ, و ارَ ٗ العألأُ للمأللًُ وقدَ إ"صألْ -3 ُ  سدقمل  ؼديدد  علد  العدألم,  إً ا"ًد

 .السقمل بم ا اٙلب ام علِ والبأكًد , سنىام ثٚثو إدّ أبىس٘ إطألر ٗ وؼعمأل خٚل أن

 ,4238 إددأللٌ العددألم خددٚل بأللبنكًدد  والبدددْ وتنكًدد  أل, للدولددُ العألأددُ إً ا"ًددُ وإعدددا  أرااعددُ  -4

 .الدولًُ إمألرسألم  فؽل وفع للمً ا"ًُ والبخٮً٘ اٟفعأل  أعألير ببٮبًع

 و ولىيألتمددأل, و"ٮأللمددأل اؿرىأًددُ إصددألريع أرااعددُ الدد  وأددن الر زددأللٌ, اٟ"كددألم ككددألَْ رفددع -5

ُ  اؾمدألم  ٗ إصدروعألم  إ ارَ لددعب  الىطين الد"ألأ  وسًعمل ٍ و العألأد  لدرار  ببأسًسدن  ظددر  الد 

ُ  أدع  , أ٘خر٤ا الى راْ فلس ُ  واٛطدراين  اؾمدألم  كألفد ِ  إعنًد ْ  اٛأدر   د ا  ؼقًدع  علد  أدن  اببددا

 .4238 إأللٌ العألم

 اـدددأألم تقددديب ٗ للبقنًددُ اٛأفددل واٙسددبخدام بددأللبىًٚمل للدولددُ البصددغًلٌ اٟ"كددألم ككددألَْ رفددع -6

 .الرلألبُ وتكعًلمأل طلًألم وتٮىير اؿرىأًُ,

 الديت  قرممدأل,  ٗ وأدأل  والبدٙم واٛاىر, الرواتب, خألظُ اؾألريُ, إعروفألم تنألأٌ أن اؿد٦ -7

 .بألًٕ ا"ًُ إعبمدَ إعروفألم عن% 72 وت يد ريألل, ألًألر  672و بلغت

 .الدولًُ إمألرسألم  فؽل لراعٌ اؿرىأًُ؛ وإصذيألم إنألفسألم "ٛألم ؼديه أن اٙ"بمألْ -8

 .الدولُ وطلًألتمأل  ظىل إ ارَ أنم  ؼسٌ -9

ُ    دداين  تٮدىير  -:  وتراعددٌ واؿىكمدُ,  والرلألبدُ,  الصددكألفًُ, أعدألير  وفدع  إأللًددُ و  واتمدأل  السًألسد

 .والبعًد وإبىس٘, القعر, إدّ علِ والبنمىيُ اٙلبعأل يُ والبىامألم اٛ داين

ٌ  العألم أن واببداْ_ القأل أُ اـمسُ اٛعىام خٚل البذول علِ اٙعبمأل  تقلًل -;  طدر   _ 4238 إدألل

 البصدددريعًُ, العقبدددألم وتددد لًل للخعخعدددُ, اٙلبعدددأل يُ والنصدددألطألم القٮألعدددألم أدددن فمىعدددُ

  اـألػ. القٮألع  أألم والبرولراطًُ والبنًٛمًُ,

 أبألشددر, بصددرل إددىاطن ؽدددم الدديت البنمىيددُ والددداأ  إصددألريع ٗ لٚسددبفمألر اٛولىيددُ إعٮددألْ -32

 والعددرين وإًددأله والبلديددُ, واٙابمألعًددُ, اٛأنًددُ واـدددأألم والعددحُ, البعلددًب, كقٮألعددألم

 أددأل وكددل العلمددٌ, البحدده و عددب اٟلرذو"ًددُ, والبعددألأٚم والٮددرم, والرمربددألْ, العددحٌ,

 .للمىاطن الًىأًُ اؿًألَ ِ٘ ؼسٌ يركل

 وإًدددأله, البذولًدددُ, إنبجدددألم  عدددب أنٛىأدددُ وتعدددديل وتقًًمدددن, اؿردددىأٌ الددددعب أرااعدددُ -33

 القأل أُ.  عىام اـمسُ خٚل البنكً  ٗ البدرن وي٢راعِ تسعر أل, وإعأل َ والرمربألْ

 الذتًبألم واسبرمألل اديدَ, رسىم واسبحداث اؿأللًُ, والغراأألم الرسىم أسبىيألم أرااعُ -34

 الغأل يددُ إصددروبألم علددِ إؼددألفًُ رسددىم تٮبًددعإٍ  بألٟؼددألفُ القًمددُ, ؼددريبُ لبٮبًددع الٚ أددُ

 .ومى أل كأللببغ الؽألرَ والسلع
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 :ٟقسا٠٤ يف أبعاد املٝصا١ْٝ ٚاْعهاضاتٗا ع٢ً اجملتُع ايطعٛد 

 اٟ"كدألم  وبلدغ  ألًألر٤ا, 82: كأل"ت 4237 عألم ًٕ ا"ًُ اٟ"كألم العفمألد  د تقديرام خأللد. م  وؼ 

 ألًألر٤ا.. 337 ب يأل َ ألًألر٤ا, 97; الكعلٌ

ُ  اٟيدرا ام  وبلغدت  ألًدألر٤ا,  937 كأل"دت  4237 لعدألم  اٟيدرا ام  وتقديرام  ألًدألرام,  :82 الكعلًد

 ألًألرام. 329 لدره بألنكألض

 ألًألر٤ا. 589 اؿقًقٌ الرلبإٍ  ألًألر٤ا 367 البقديرٍ الرلب أن العج  ارتكع وب ل 

 فًمدأل  اٙمدراين  يبلدغ  خٮُ أن ادوّ ٙ إا ٕعألؾبمأل؛ ولكُإٍ  ؼبألن اٛرلألم ٗ اٙمرافألم و  ه

 فع٦ألل. بصرل البنمًُ إ ارَ أعمأل ويععب..  ٪42 أن  كفر

 أسبىيألما  ثٚثُ ٗ اٛ اْ ككألَْ رفعإٍ  و نأل  قألاُ

 الدعبا  ككألَْ رفع 

 بددراأ  ككددألَْ رفددع  دد ا بأللؽددرورَ  ويسددبدعٌ اؿقًقددًٌ, أسددبحقًنإٍ  الدددعب إيعددألل وتعددين

ُ  اٙابمألعٌ, الؽمألد ُ  الىلدى    سدعألر  رفدع  أقألبدل  والبٮأللدُ,  الكقدر  وأرألفحد  أدن  و ر دأل  والٮأللد

 إدعىأُ. السلع

 بسدعر أل  السدلع  ت٢بدألع   د وهدب  واٛاًدألل,  الدىطن  ٕدىار   إ ددار  إنكلدت  الددعب   د "عدذين   د وهب

٘  القح٘ ال أن ٗ ولًس  أن أن  بن "نأل ٍ  أر و  ا اؿقًقٌ؛ ٍ  إقألبدل,  وٗ..  فقد  ببىاًدن  "ندأل 

 البؽخب.  عبألْ ٕىاامُ أبألشر؛ بصرل اؿقًقًٌ إٍ إسبحقٌ الدعب

 وٙ رلًددب  ود إنكلددت اٛسددعألر رفددع ٕنددع البج٦ددألر؛ علددِ الرلألبددُ أسددبىّ رفددع بددأللبىا ٍ إمددب وأددن

 فأل  . فخٮأ أبىا "ُ سًألسُ بدود فق٘ الدعب قسًب,  أأل رفع

 اٟ"كألما ككألَْ رفع  

 و قدد ..  ي٢نكدع  ريدألل  كدل  أدن  إبألشدر  و در  إبألشدر  العألٓدد  وتعًٛب اٛولىيألم, إ ارَ قسن وتبٮلٴب

ٙٲ إعرفُ اأبٚ إٍ  والسعٌ البىطٌ,   وام تكعًل ارىر   ا ٗ اٛأىر   ب  اسبٔجألر أل. أن بد

 الدولُا  اقبًألطًألم اسبفمألر ككألَْ رفع 

 أنخكؽددُ السددندام بصددراْ اٙكبكددألْ وعدددم اٙسددبفمألر, ٗ إخددألطر  راددألم تنىيددع الؽددرورٍ أددن

ِ    ا ك ل  ويسرٍ..  والعىآد إخألطر  والبأأًندألم  البقألعدد,  أفدل  العألأدُ,  العدنأل يع  أدىار   علد

 و ر أل. اٙابمألعًُ,

 عددن تددبغر مل  "مددأل _اؿمددد وهلل _ لددد إً ا"ًددُإٍ  العددىين إٍ  "ددن بددأللنٛر عبددداللٮًمل.   و شددألر

 و ددى  أددر اؾديدددَ, إصددألريع تغ٦ًددر كععددألم الدد ٍ فقدد٘ البنمًددُ, كععددألم قًدده أددن سددألبقبمأل

ُ  تقريب٤دأل  ت٢مف٦دل  ب٢عدد  تنبدن٧  مل اليت للمصألريع السألبقُ إخععألم إد قًه طبعٌ؛ ُ  أً ا"ًد  كألألدُ؛  الدولد

 الٛروين. أع إبىافقُ إً ا"ًُ إ ارَ ككألَْ   ا علِ ويدل٦
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 اسدذاتًجًُ  عدن  الديت "بجدت   إًدأله  رسدىم  أفدل  الركدألَْ,  لرفدع  كدألد  اـدأألم بع  رسىم ورفع

  . اٙسذاتًجٌ البخعغ عربو فًمأل شألركت٢ وطنًُ

ُ  بدأللٛروين  يبعلع أأل  أأل  و د ه  ظدعبُ,  بٛدروين  ُدر٦  _اهلل قكٛمدأل  _  ولبندأل  كأل"دت  فدإاا  ؛ ارًٮد

ِ  بروقن يكدٍ أن و نأل  شأل, فداْ فنحن شأل, أعًنُ الرسىم ٚٲ  "سدبرفر  ومدن  اؿددو ,  علد  أدن  للدً

 إألل.

 َددأل أعمددأل فرلنددأل الدولددُ اقبألاددت ارًددأل علددِ وامددُ النٛددر اٛخددرَ بقىلددنا إاا  أسددألعد.   وعلٴددع

  علًنا سًجبمع إىاطن  د عنن "بحدث أأل لرن ... "سبٮًع

 . أبألشرَ  ر بٮريقُ طأللبن  م أبألشرَ كأل"ت سىاْ عأللًُ, رسىم -

 طثدألره  إدىاطن  سدًجد  و ىأدأل  اٙسدبمٚكًُ,  السدلع  كل ٗ اد٫ا كبر وبصرل أبىلٴع  ْٚ -

  الصمر.   ا أن اببداْ

  البدٙم. بع  تىلٴمل "بًجُ بعؽمب؛ رواتب ٗ انكألض -

 بًىتمب. علِ اٟ"كألم ٗ اردو  الدخل اوٍ أن الرفر أرتبألم ككأليُ عدم -

ٌ  خأللدد .   وأن امبن يعبقد ٍ  اٟ"كدألم  قجدب   د اؿدألرث  _إألؼدًُ   اـمدس  السدنىام  خدٚل  السدعى 

 فمدى يدبين   بأللبحددٍ,  تسدمًبمأل  كمأل  عجدبين  يدعى إٍ اٙطمٔنألد, _وقربًُ  فألعًُ "كقألم واى  ر ب

الديت مل   بأللقؽدأليأل  إنم  السعى ٍ إٍ اٟ"سألد إبألشر والىظىل البحبًُ, البنًُ ويغ ٍ أأل سبع, علِ

 . ت٢حل٦ بعد

 .. وتىاؼع٤أل ػر ٤ا ووبألن كبر, ؼد  البحىل وخٮُ

 أددع يبنألسددب وظددكٲأل  القٮددألعٌ والبنىيددع الدددخل أعددأل ر تنىيددعو اشدددين  دد ا وظددمل العدددل أددن إد

 اقدذام  بددافع  و يؽ٤دأل . إٍ الندألت   للىظدىل  العمدل  ٗ إعقددَ  والعملًدألم  للنألت  إعقدَ الذكًبُ ققًقُ

 . إقداثمأل إرا  الردّ البحىٙم تعقًد

 الدديت وإبٮلبددألم إدبغرام  لألٓمددُ فحددغ عندد  الددٚ م العمددع أدن  لدددر٤ا ويبٮلٴددب بنًدىٍ,  إ"دن  دددين 

 . النألت و النبألٓ  وؼقًع إٍ اشدين الىظىل أسألر ؼرب

ْ  إد ُ  علددِ أنكددب     رادد582ُو ؼلًددل إادرا  اؿددديه, البصددريعٌ والنقددد العألأددُ السًألسددُ أدرسد

ُ  تىلًدد  علِ سًسألعد إعرفُ؛ فبمعألم بًٔألم أع   يرىلىا٫ًألو إقألرد البًُٔ ببحلًل يسم  ال ٍ  رٗيد

 . القرارام وفحعمأل اى َ ظنألعُ ٝلًُ

ٚٲ " الددخل  تنىيع" وتىلًد ؿدوث البصريعًُ البنًُ ؼلًل  تدعب اٟ اريُ إدارس أن والرفر  ؼلدً

ُ  اٛطدراين,  إبعد َ اٟ اريُ إنٛىأُ فعأللًُ يبً   يرىلىا٫ًأل ُ  عدن  إنبفقد  ويبدً   البصدريعألم,  أنٛىأد

 . إسألرام وتعىيب البنألًُٓ القىاعد تنعًب ٕىاكبُ بألسبمرار؛ ؼديفمأل
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 برمًددألم options عقددى  خددٚل أددن بألٛاددل الددنك٘ بًددع أبألق٤ددأل كددألدا إرشددد أٮصددر.   ولددألل

 فددىم بر"ددت  سددعألر وظددلت قددٌ  خددرّ ٛسددبألل بمدد ا طأللبددت ولقددد...  واثنددبٌ سددنُ وٕدددَ كددبرَ,

ٌ  لبحًًدد  كدألد   دٗو  وٙر٤ا347 ٙ  ظدنأل يع  أفدل  اٛأريردألد,  إؽدألرب  رفعدىا  الد ين  و دب  , البحدى

٘   سعألر ُ  تقدىم   د ُنًندأل  كدب ..  ٗ اٛسدعألر  يبحرٴمدىد  وإؽدألربىد  . 369إٍ  77 أدن  الدنك  إملرد

 .. سنبٌ ٕدَ أرتكعُ بأسعألر بألٛال السىلًُ قعبمأل ربع وبًع بأللبحى٦ٙ,

٘   سدعألر   د ٙقٛىا ٌ  الدنك ٙ  سدرعُ  ت ايددم   وٙر٤ا؛  92و  ود انكؽدت  قد  , وتراكمدت  اشبدى

ُ  عقدى   وادى   والسدبب  سدريع  يؽ٤دأل؛   بصدرل  إخ و"ألم ّ  طالد  فدىم  بأسدعألر  والعدنأل يع  السمألسدرَ  لدد

 .... delivery النك٘ اسبٚم بٮريقُ ببسًًلمأل ولألأىا  وٙر٤ا,  2;و

٘  كل ٗ  دفٲأل كألد الدخل أعأل ر تنىيع إٍ  دالعنأل   عبدالرٓن.  .  بًنمأل  شألر ُ  خٮد  البنمًد

 العددألم  دد ا تبددد  الدديت العألشددرَ اـٮددُ ؼددمن عألأ٤ددأل .. و ددى اٝد ٥٤ أندد   ٍ السددألبقُ, البسددع اـمسددًُ

 البخٮً٘. ولًس البنكً  اؾديد .. إمب

ُ  ظدور وأأل بعد لأأل لب  بى خأللد ٗ   ا الصأدا لر "أل فى يُ .ولأللت    الردفر  العدألم  شد ا  إً ا"ًد

 وبأللبحديدد  إً ا"ًدُ,  ظددور  تىاري  كل ٗ ويٮر  أأل طر  أع إبصألبمُ, والبحلًٚم بل اٛلىال؛ أن

ُ  القدىل   بر  دأل  وأدن , النكٮٌ البأ م سنىام ٗ ِ  القدىل  وتصدديد  القدىل,  ٗ وإبأللغد  تنىيدع  ؼدرورَ  علد

ِ  اٙرتمدألد  وعددم  الدخل, أعأل ر ٌ  العألٓدد  علد ٘  بًدع  أدن  الريعد ُ  تبجدألو   الديت  خدألم,  كمدأل َ  الدنك  "سدب

 القلًدل؛  أن  لل بن ر إٙ النسبُ   ه تب ع ع  د  ود بألُٕٔ,% 2: اؿقًقُ ٗ علًن إٮلع شبن اٙعبمأل 

 إعدأل ر,  تنىيدع  لدىل  تردرار  ٗ بن البصدم وارّ هرّ ال ٍ العرأرم اٙلبعأل ٍ الرٚم سًل ر ب

ٚٲ  ر ي٤دأل   سدبعر  السدًألم   د ا  وٗ. بديلُ أعأل ر وإهأل   أدن  الد أْٚ   قدد  أريدرَ  بسدخريُ  كببدن  أبسدألٓ

ُ  طىفدألد  أدن  لصُ فًن تنألول م,:422 عألم الربألل ُ  أأل الدت   سدٔل ِ  فًدن  لدألل  م,4238 عدألم  سدألري  علد

 اإفألل سبًل

  "ممددأل  عبقددد كنددت. ريددألل ألًددىد 7822 العددألم  دد ا سددبرلكنأل وينبددع للجبًددل إلرًددُ اشًٔددُ-

ٚٲ, لندددأل ؼققدددألد البعدددأل يبألد أددددينبألد  إلًدددألرام عصدددرام علًممدددأل  "كقدددت  ولبندددأل  د خعىظ٤دددأل  خددد

 فددإد. اٛسألسددًُ البنًددُ كددل شددب ولددد٦أت للمسددبفمرين, ا ددب أددن طبددع علددِ ولددد٦أبممأل لبجمً  مددأل,

ُ  بًنمب فلًس إدد, تل  ٗ إعأل"ع  ظحألل فلًحملمأل البعأل يُ,  عبألْ  نأل  كأل"ت  والعدألا   اٛرألد

 #عنمب؟ "ًألبُ من "بحم٦لمأل ٕألاا أعألريكمب, فلًدفعىا وإسرٌ,

ٙٲ لى وامنأل أىااعن اسبمرار يرصمل الرٚم و  ا  يددر٦ أل  لدد  الديت  الددخل  "سبُ عن قد ٤ا س٘ا

 ادوا أل أن أر و  بأٍ إً ا"ًُ, أسأل"دَ ٗ للبمأل  م الدولُ تنكع علًمأل اليت اٙسبفمألر أصألريع أن  ٍ

 خدأألم فألل ٗ عألأُ أعروفألم أن  ٍ ؼم٦ل فألل ٗ قبِ و  ادوّ, أن شأل كألد إد اٙلبعأل يُ

 .العألم النكع
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ُ  ي٢صدرٴل   د ّردن  فًمدأل  لدبس   "ن وٗ سبًل البحه عدن   ر ِ  للخدرون  اديددَ  بألرلد ُ  علد  سًألسد

 اديدد  كأأدل  يلدى   َدأل  البألرلُ   ه تبجس٦د  د ققًّأل , وطأل بأللنك٘ البٚ  عٚلُ ٗ والىقض اؾمًلُ

 فًمدأل  "لمس والبنمًُ؛ قًه اٙلبعأل يُ الص٘ود فلس تىامألم ٗ وإبمف٦ل العألم, ش ا النم    ا علِ

 .واجملبمعٌ اـألػ القٮألعٌ وشراكألم اؿرىأٌ اٛ اْ ػأله "قدي٫أل قس٫أل عنمأل يربب

ٙ  عدَ  لد٦م الصأد   ا وٗ ُ  لدًس  "قدأل  عنمدأل,  السدرىم  عددم  لؽدرورَ  وإِدأل  بمدأل,  اٛخد   ٛ مًد

 او ٌ

ٙٲا  خألظ٤دأل,  قرىأ٫ًدأل  شدأ"٤أل  ػعلدن  اليت اٛقأل يُ العٚلُ تل  أن بأللنك٘ العٚلُ ٗ اـرون ؼرورَ  و

٫ًأل وشأ"٤أل  تى يع  ٍ. الرعىيُ الريعًُ العٚلُ تل  طريع عن إٙ بن برأبن جملبمع ٙ عٚلُ خأللع٤أل أألل

 .شددعبًُ  و َصددألركُ بإ"بألاًددُ ربٮمددأل  ود اخ,...وبدددٙم رواتددب شددرل علددِ$  الريعددٌ إغددنب$

٘  فريعًُ ُ  كأل"دت  وإد الدنك ُ  تعريدمل  فدإد  البعدأل يُ؛  ريعًد ٫ًأل  الريعًد ُ  عدن  تعدبر٤ا   ظدب   أًددا"  قأللد

 لدن   "ن أدركٲأل إٙ والبنمًُ اٙلبعأل يُ الص٘ود فلس  ٚن وٙ وثقألفًُ, بل واابمألعًُ؛ سًألسًُ

ُ  إً ا"ًُ, وعج  النك٘ والع أعألؾُ يسبٮًع ُ  بددود  الددخل  أعدأل ر  تنىيدع  وأقىلد  اٛبعدأل   أعألؾد

 البعدأل   لألعددَ  وبنألْ اٙلبعأل ٍ, ال األاُ عنع أن للخرون والفقألفًُ؛ واٙابمألعًُ, السًألسًُ,

 .أنبجُ وطين

٤ًألا ٘  عٚلبدن  ٗ أدن اـدرون   السًألم   ا ٗ للمىاطن ٙبد ثأل"  أدن  كر ٤دأل,  يعدر   د لبدل  طىع٤دأل  بدأللنك

 أددن ادد ْ ٗ إددىاطن  دد ا أصددألركُ ويبٮلٴددب. واٟ"بألاًددُ الذشددًد عٚلددُ إٍ اٙسددبمٚ  عٚلددُ

 ْ ٍ    ددد ا وٗ الددىطين,  الدددخل   عبددأل ُ  الصددركألم  إلدد ام  أدددن ّنددع  أددأل الدد   الرددددّ اٙسددبفمألري

 وتىا٦دن  الدولدُ,  أً ا"ًُ علِ تعى   خل, ؼريبُ  فع أن " البألاخُ "إخملًُ اٙابمألعًُ والصرآ 

ٌ  تردىد   د ّندع  ال ٍ وأأل العألم؟ النكع خدأألم علِ إٍ العرين ُ  ظدألقبُ   د  ٗ اٛكدد  اؿعد

 والرمربألْ؟ وإألْ البن ين خألظُ السلع, عن اؿرىأٌ الدعب رفع فألتىرَ  فع

 فلدًس  القأل"ىد, واى  إىاطنُ, أس٘ولًُ ٗ اجملبمعًُ للصراكُ البىان   ا  ظديألم أن طبع٤أل ثأللف٤ألا

ُ  أندن  أندألػ  ٙ أٮلب٤دأل  القدأل"ىد  أٮلدب  أدن  هعل و  ا. لأل"ىد بدود  خل ؼريبُ  نأل  ٌ  للعٚلد  بد

 .واجملبمع الدولُ

 لبردىد  إدد"ٌ؛  اجملبمدع  أ٘سسألم بنألْ عجلُ ٗ والدفع إىاطنٌ, إشرا  ؼرورَ  يؽ٤أل  نأل  رابع٤ألا

 برددل يرأددٌ الدد ٍ إىلددمل الدد  بدددل البحددديألم؛ أىاامددُ وٗ والؽددراْ, السددراْ ٗ شددريرُ

 وتٮًًددب الددبٮمٌ أىالددمل َكر  ددأل, وبدددل  اؿرىأددُ عددألتع علددِ وإسدد٘ولًألم اٟشددرأللًألم

 ؼم٦ل أنن أٮلىل ط ل, عأللل, راشد, أىاطن أع تبعألأل الدولُ  د اٛأر يبٮلب فًمأل اـىاطر,

 .والرعأليُ اؿدل ا"بٛألر ٙ والىاابألم, اؿقىم أس٘ولًُ

 شددحمأل ٗ اـددألم الددنك٘ أبًددع أددن الريعًددُ وبألٕددداخًل بددأللنك٘ عٚلبنددأل  د شددعرم و خددر٤ا, لٮألٕددأل

ٌ  السدىم  أدد  ت ب ل قسب وب شأل, ٌ  اؿددث  وأسدألر  العدألٌٕ واد ره,   النكٮد  ٙ والعسدررٍ؛  السًألسد
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ٌ  الغريب البصألب  أن قأللُ إٙ ش٤ًٔأل تصبن ُ  بد ُ  اٛأفدألل  أدن  ثٚثد  أدأل ا $يقدىل  اٛول إفدل . الصدعبًُ  ارلًد

 علددِ اؿعددىل ٗ امددد كددبر ٙ "بدد ل و ولددُ بىظددكنأل فبمع٤ددأل فددنحن ,#كرااددن  ددألد أدخأللددن  ددألد

ُ  اٛوادن  ٗ تبديد أل علًنأل فًسمل البذول, أداخًل ُ  الؽدروري ُ   و الذفًمًد ٌ  وإفدل . أع٤دأل  والبألفمد  الفدأل"

  د ا  فًمأل مى٦ل  د ّرن اليت الرًكًُ ٙ ِل  فنحن. #برطب عندٍ أأل لأللا شريب, يأل  "ك $ القألٓل

.  إبقٮعُ النكٮًُ الٮكرام بببخر يببخر طألرٖ أعدر فر  ولًس للر م, أسبدام أعدر إٍ ال  ب

ٍ   لدأللا  خدر,  " أل  فأللقألٓلا اٛخر إفل  أأل  اكبصدألين  أدن  لدرد  "عدمل  بعدد  فدنحن  أدألعىد",  أدأل عندد

 لدراُ عنأل؛  ريبُ سلعُ النك٘ وأأل ال السلعُ,   ه تىطٌ عن عألا ين " ل مل  راؼًنأل, علِ البذول

٘  وادى   يعدين  أدألاا  يعرفدىد  بأللردأل   اؾألأعدألم  وأدن  بدل  إددارس؛  أن يبخر٦اىد طٚبنأل  د   اخدل  الدنك

 .الؽًع الصىفًين اٙسبمٚكٌ إعنِ ال  بسىّ  رؼنأل

٘  فصدل  أدن  البىهرٍا أن  ال ػألو  الىؼع الرا ن؛ هدب اٙسدبكأل َ   ٓد. ولألل   ُ  خٮد  البنمًد

ٌ  أند   الددخل  أعدأل ر  تنىيدع  ؼدرورَ  ت٘كٴدد  كأل"دت  الديت  اـمسدًُ,  خٮٮمأل   داين ؼقًع ٗ   ربعد

 العمل.  و سىم  و اٟسرألد, الدخل, أعأل ر تنىيع ٗ سىاْ   دافمأل, أن  ٍ عيبحقٴ  د  ود سنُ,

ٍ  قسدألم . و شألر م ِ  تركًد ٤ا  إٍ  د  ندأل   اعدر ٍ  إبىلدع  العجد   أقددار  علد   د أدن إمردن   الد 

 لددينأل  يىادد  بًنمدأل   وٙر؛ بلًدىد  322 أدن   لدل  العجد   ٛد "ٛدر٤ا  بسدمىلُ؛  إأللًُ اٙقبًألطًألم أن ي٢غٮِ

 إعلنددُ إً ا"ًددُ و رلددألم. م4237  كبددىبر شددمر  رلددألم قسددب  وٙر, بلًددىد 722 الددد يبعددد٦ّ اقبًددألطٌ

 أبلغ٤دأل  ويعدد٦  د ا   إعدروفألم,  ٗ ٪9.35 يبلدغ  ا"رمدألط  فمندأل   بعؽدمب,  يبعدى٦ر  كمدأل  اًددَ  لًست

ُ  اٛخٮألر جملألبمُ سنىي٫أل؛ يب ايد العسررٍ وإ"كأللنأل قرل, ولت ٗ ومن خعىظ٤أل ؼخم٤أل,  اٟللًمًد

ْ   دى بسدبب    ل اٙ"رمألط,  بعأل  ٕعرفُ  كفر تكألظًلإٍ  ومبألن. بنأل اردلُ  إصدألريع  بعد   ا"بمدأل

 اليت إنك َ إصألريع أسبحقألم تبلغ وكب كمفألل؟ اٙلبعأل يُ وإدد اؿرأٌ تىسعُ أفل الؽخمُ,

 ي٢سدبخدم   د ٙ هدب  أعمدأل,  البعألأدل  ّرن ال ٍ العج  أقدار علِ الذكً   د  عبقد بعد؟ تدفع مل

ِ  الذكًدد  هددب بددل إً ا"ًددُ؛ لنبددألٓ  أقًألس٤دأل   ٗ العددرين  واددن بددألٛقرّ  و الدولددُ, سددبنكع أددألاا علد

ٍ  اٟ"كألم أأل قجب أألاا؟ علِ سبرىد اؾديدَ إً ا"ًُ   ا  و دل  اؿأللًدُ؟  الٛدروين  ٚدل  ٗ العسدرر

ُ  واٛرلدألم . عنمأل اٟاألبُ هب كفرَ  سٔلُ  نأل . وكمفألل أقدار؟؟ وبأٍ "قغ؟  و ُ   رلدألم  إعلند  عألأد

 تكألظًل. بدود اٙلبعأل  عن ظىرَ رسب ٙ ّرن

ُ  البددابر   ل ااؿمى ؛ فإد الس٘ال إمب ظألح بن اهلل عبد.   وأن وامُ "ٛر  قدألل  ٗ اٙلبعدأل ي

ِ  يبدد    ولُ, ٍٛ أأللٌ عج  واى  ُ   سدعألر  مدى رفدع   الكدىر  علد اا  العدىال   د  م اـددأألم,   و الٮأللد

ُ  اـلدل  أىاطن أعرفُ ٗ يرمن اٙسذاتًجٌ البعد ٌ   اٟ ارٍ؛ العمدل  و و"ًد ٘  ٗ بىظدكممأل السدبب  "صد

 أصألريع إ"صألْ ٗ اؿرىأُ تبىس٦ع  د والعأل ل الرًٓس اؿل٦ فإد وش ا للدولُ؟ العألأُ إً ا"ًُ ٗ عج 

 "كسدن  الىلدت  وٗ اًددَ,  أداخًل تبأتِ ال  وأن والبٮىير, إعألؾُ وتبٮلب لألٓمُ,  و قديفُ تنمىيُ

 . تلقأل٫ًٓأل وًٚكًُ فرػ تبىافر



  1

   
322 

ُ  إصرٚم ٕعألؾُ تدابر أل ككألَْ أن ينقغ  و اؿرىأُ فٚ يعًب ال  وأع  الديت  اٙلبعدأل ي

ُ   وأ٤أل اٛفؽل بًنمأل بمأل؛ ؼل   خدل  أدن  أبألشدر  ؼم٦دل  و ود و ظدل ,  أدأل  دى  "كدع   إٍ  والبٮلدع  إعألؾد

 .اؿدو   ؼًع ٗ إٙ الكر 

ُ  عجد   ووظل أألل٫ًأل, اؿرن الىؼع   ا أفل ٗ كن٦أل إااا العبألد سألمل قمد. و ؼألين    إً ا"ًد

ٌ  لٮدرَ  بعدرين  ٙ يركٌ فأللعٚن. ريألل ألًألر  589أن و  كفرإٍ   فحدغ  أدن  ٙبدد  بدل  فقد٘؛  للعًدن

  ولىيُ.  نأل  ولًست بصمىلًُ, أعألؾبمأل وقألولُ اٛأراض, وتصخًغ شألأل

 .القأل أددُ السددنُ "مأليددُ ألًددألر 422لددد النكٮًددُ  ددر اٟيددرا ام ؽٮددٌالىايددل  عبدالسددٚم.   وتىلٴددع

ُ   ر الىار ام البحدٍ.. وأصألركُ  ٌ النكٮًُ و ؼألينا اٟيرا ام ُ  ترتكدع  كأل"دت  النكٮًد  ٗ كنسدب

٘   سدعألر  تراادع  سنىام  وٗ. إٮلدع  الدرلب  بدل  اٟيدرا ام؛   د ه  "سدبُ  قجدب  لدًس  الًدىم  واؾديدد . الدنك

 أددن للدولددُ إبحعددل عسددب يددبغر ل٠يددرا ام وقجمددن ألًددألر٤ا,  92و قددىل الددرلب كددألد البسددعًنًألم

 النٛدألم  ػىيدد  وأدع  سدألرَ,  أكألادأَ  اؾديدد  والرلب ألًألر٤ا,  92و قىل ثألبب٤أل كألد الرلب لرن النك٘؛

 .الرلب   ا سرتكع الؽريي
 

 

 أ َطػس املسغد :ايس٥ٝط١ ايٛزق١ 

 ٌالبعقًب اٛولا   خأللد اؿألرث 

 البعقًب الفأل"ٌا  . م "عر العحألين 

عرض  . أٮصر إرشد ورلُ عمل قىل البدآل اٙسذاتًجًُ  ر النكٮًُ لبع ي  الدخل الىطين ٗ 

لعصددرَ إملرددُ خددٚل العصددرين عألأددألٲ القأل أددُ, و  وام ؼقًقمددأل. وتؽددمنت اٟشددألرَ إٍ  "ددن وخددٚل ا 

سنىام اٛخرَ قققت إملرُ إيرا ام سريعُ بسبب ارتكألع  سعألر النك٘, قًه تراكمت الكدىآ   

م وقسب البقألرير الرزًدُ بلدغ إْدأللٌ اٙقبًألطًدألم َدأل فًمدأل        4236م  وأنبعمل 4226أأل بٌ عألم 

ٌ        4.99ال  ب  والًألبدألد   تريلًىد ريألل. وبم ا  ظدب  اٙلبعدأل  السدعى ٍ ٗ إركد  الفأللده بعدد العد

. ولقددد ؽٮددت  ظددىل  4236كددأكد البعددأل  عددألٌٕ ٗ إْددأللٌ اٛظددىل اٙقبًألطًددُ بنمأليددُ يىلًددن     

م, علمدألٲ  4236 ؼعألين إْأللٌ اٛظىل اٙقبًألطًدُ ٕنٮقدُ الًدىرو قبدِ "مأليدُ       ;إملرُ اٙقبًألطًُ 

"مأليدُ عدألم   % أدن إْدأللٌ اٛظدىل اٙقبًألطًدُ لددول اٙؼدأل  اٛوروبدٌ ٗ        85 "مأل كأل"ت تصرل مدى  

.  يؽأل مت ؽكً  الدين العألم لبعب  إملرُ  لل  ول العألمل ٗ "سبُ الدين العألم إٍ إْأللٌ 4233

 .4236% بأللنسبُ ْٟأللٌ النألت  ارلٌ بنمأليُ 4% إٍ 9;النألت  ارلٌ, قًه انك  أن أأل يقألرل 

سًأل ٍ للمملردُ أدن     عن رفعمأل للبعنًمل الFitchم  علنت وكأللُ فًبض و4236وٗ شمر أألرس 

   أع "ٛرَ أسبقبلًُ أسبقرَ... إاا ٕألاا القلع؟AA  إٍ وAA-و
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ٙٲا اسبمرار اعبمأل  اٙلبعأل  الىطين بصرل كدبر علدِ الددخل أدن أبًعدألم الدنك٘ أسدبمر طدىال           و

 أن وار  العأل رام .  %2;اـمس وثٚثىد سنُ إألؼًُ و

النك٘ يعبد أن أىار  الٮأللُ  ر إبجد َ  و النألؼبُ, و  ا عد ااتن  أدر أقلدع ر دب ؼدخألأُ      ثأل"ًألٲا

 اقبًألطًألم إملرُ أن النك٘ اـألم. 

أن إْأللٌ  %84سنُ يصرلىد  47 يأل َ عد  السرألد بصرل كبر و"سبُ أن  ب  ود سن  ثأللفألٲا

 ألًىد. ;4السرألد 

 ٙابمألعًُ تب ايد سنىيألٲ.أعروفألم والب اأألم الداأ  ا رابعألٲا

 العرين علِ أصألريع البنًُ البحبًُ وترأللًمل تصغًلمأل وظًأل"بمأل. خألأسألٲا

 ر ب اٙ"كألم اؿرىأٌ السخٌ, إٙ  د أعدل خلع الىٚألٓمل أنخك . سأل سألٲا

اسددبمرار ت ايددد أعددروفألم اٛأددن القددىأٌ كمصددذيألم الدددفألع, و خددرّ شددأل عٚلددُ بألٛوؼددألع   سددألبعألٲا

 اؾًىسًألسًُ. 

وأددن الىاؼدد   د اٙلب اأددألم ٗ بنددد إعددروفألم سددبب ايد بصددرل كددبر خددٚل العصددرين عألأددأل         

القأل أُ, وٗ إقألبل أن الععب البرمن َسبقبل  سعألر النك٘ وأدّ اسبمرار الٮلب العألٌٕ. وبمد ا  

يعب  أٮلب تنىيع أعأل ر الدخل ٗ اٙلبعدأل  الدىطين  ددفأل اسدذاتًجًأل هدب ؼقًقدن بأسدرع ولدت         

 ن... فمأل  ٌ البدآل؟ٖر

القأل أُ, سدأكىد والعًدأل ٗ الٮدر  ولدن  تعمدع بألؿدديه قدىل         َُأل  "نأل "بحدث عن العصرين سن

اٙسبغنألْ عن  خل النك٘ بأللرألأل أسببعدين "ؽىبن  و إهأل  بدآل كألفًُ بمد ه السدرعُ. بدل سدًبب     

عدأل  وكًكًدُ الذشدًد    الذكً  علِ طر  "قدألٙ قدد َ وكبعدرَ قدىل رفدع ككدألَْ اٛ اْ ٗ اٙلب      

 وؼكً  أعأل ر الدخل اٛخرّ.

"قٮُ البدايُ لد ترىد إ"صألْ وتنصً٘ سىم ثأل"ىيُ لٮر  وتداول العدرى  والسدندام, وتصدجًع    

إصدألريع اؿرىأًدُ واـألظدُ علدِ ُىيدل اقبًألاألتمددأل ااتًدأل أدن خدٚل طروقدألم ظدرى  وسددندام           

ٌ أسدألقُ كألفًدُ للمصدألريع النألاحدُ بأللبىسدع      َد  كبلكدُ. بمد ا نكدمل  عبدألْ إىا "دُ العألأدُ و"عٮد       

  -وُىيل عملًألتمأل, وأن   ب اـٮىام اٛخرّ إٮلىل اؽألا أل أأل يلٌا

 البعألأل السريع أع طفُ الكسأل  وتقلًعمأل ورفع أسبىيألم الصكألفًُ واٟفعأل .-3

 اٙسبفمألر ٗ ر س إألل البصرٍ أن خٚل تٮىير البعلًب والبنمًُ البصريُ.-4

ألم اؿرددىأٌ وتركًدد ه ٗ اػددأله أصددألريع ؽلددع فددرػ وًٚكًددُ بأللبعددألود أددع      ترشددًد اٙ"كدد -5

 القٮألع اـألػ.

 ريألل أقألبل  وٙر. 5ريألل لرل  وٙر لبعب   5.97رفع لًمُ سعر ارتبألٙ الريألل بأللدوٙر أن -6

 إعأل َ النٛر بٮرم تقديب الدعب ٗ لٮألعألم أفل إىا  الغ آًُ اٛسألسًُ والٮأللُ.-7
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 بنألْ لألعدَ ظنألعًُ أبنىعُ ٙ ترتب٘ بقٮألع النك٘ والغأل .  -8

إعأل َ تعىيب سًألسُ ا ل اٙسبفمألر اٛاني واعلمأل ترك  علِ الصدراكألم اٙسدذاتًجًُ    -9

 خعىظ٤أل ٗ القٮألعألم اـدأًُ.

 تصجًع اٙسبفمألرام والبمىيل ٗ إ٘سسألم العغرَ وإبىسٮُ. -:

دوم سدددًأل ٍ فعدددألل, يسدددبفمر وفدددع   دددداين    ؼىيدددل ظدددندوم اٙسدددبفمألرام العألأدددُ إٍ ظدددن    -;

 اسذاتًجًُ أفل تنىيع أعأل ر الدخل واٛأن الغ آٌ.

 

 ايبدا٥ٌ غري ايٓفط١ٝ: تػدٝـ ايٛاقع اذتايٞ ٚزؾد املداطس/ايتشدٜات: 

اسبمل  . خأللدد اؿدألرثٌ تعقًبدن علدِ ورلدُ  . أٮصدر إرشدد بألٟشدألرَ إٍ بعد  إكدأل ًب الرًٓسدُ            

 البنألول والٮر  ٗ إىؼىع وتصمل ؼديداٲاإبعلقُ َسبىّ 

 "اٙسذاتًجًُ" / "البخٮً٘ اٙسذاتًجٌ".-3

 والكرم بًنمأل وبٌ

 "إ ارَ العملًألم ٗ اٙسذاتًجًُ" / "اٟ ارَ اٙسذاتًجًُ"-4

قًه إد إرىد اٛول يبعألأل أع  راسدُ الىؼدع الدرا ن الد ٍ يكدرض  و يقدذ  اـًألرام/البددآل        

اٙسذاتًجًُ بنألْ علِ إىار  إبألقُ, وإردىد الفدأل"ٌ يبعألأدل أدع وأندب  إردىد اٛول  ؼقًدع  د ه         

 الٮمىقألم /اـًألرام/ البدآل اٙسذاتًجًُ اليت "نىٍ إؽٌ فًمأل وتٮبًقمأل واعبمأل  أل.
 

 ٞايتعكٝب األٍٚ: أ خايد اذتازث 

ٍ ٙ يسبغرم إ"بألان اٛولٌ فذَ طىيلُ "سبُ و وؼ   . خأللد اؿألرثٌ  "نأل بعد  إرىد اٛول وال 

إٍ طىل الكذَ اليت يسبغرلمأل إردىد الفدأل"ٌ, إؼدألفُ إٍ اٙرتبدألٙ بدٌ إردى"ٌ لعدًأل"ُ إسدألرام         

اليت ؼقع اشدين إقعى  اببداْ. البغًر إنصى  أدن البعدأل  يعبمدد بصدرل كألأدل علدِ بًدع الدنك٘         

قددأل  وؼددخب ويٮددألل كألأددل اشًرددل إ٘سسددٌ للحرىأددُ,    إٍ البعددأل  أبنددىع اٟيددرا ام  ددى ؼددىل 

ارألسدبُ علدِ سدبًل إفددألل والرلألبدُ لًسدت بأللغددُ البعقًدد ٗ ِىااندأل اؿددأللٌ وتعبمدد علدِ أرك يددُ          

القرارام, وعمىم النمىان اؿأللٌ  ى ِىان أرك ٍ ّرن إ ارتن َرك يُ ر دب أسدألقُ إملردُ    

اقددد وقىلددن وأنددن ولددن ترتردد  بقًددُ الددنٛب واٟاددراْام   وعددد  السددرألد ٛد إددىر  اٛ ددب  ددى أددىر  و 

والقرارام والسًألسألم, و ى  سمل برفر أن إ ارَ النمىان إنصى  إبندىع, إا إخدألطر إعدألقبُ لدن     

كألطر  كفر قدَ وشدَ إاا مل ترن  "ٛمُ الرلألبدُ وارألسدبُ أعقددَ و لًقدُ, و د ا سدبب إؼدألٗ        

أللععىبُ فألـًألرام والبدآل اٙسذاتًجًُ لًسدت ٗ فدر  تدبين    هعل تبين إبأل رام مىه أربنمل ب

البىان مى البعدأل  أبندىع بدل  ندأل  بددآل  خدرّ يبحدبب اؽدألا لدرارام بصدأ"مأل ٗ اٟ ارَ وارألسدبُ            

والبقنًُ. ٖدأل ومدل النخدب الفقألفًدُ األ"دب كدبر أدن إسدٔىلًُ ٗ تنمًدُ وتعبٔدُ الدر ٍ العدألم بدأللىعٌ              
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بلدددمل إىؼدددىعألم والقؽدددأليأل ٗ ثنأليدددأل  ددد ا البحدددىل الردددبر إنصدددى  واؿبمدددٌ  والنقألشدددألم قدددىل ك

لٚسددبقرار وإنألفسددُ. عمىأددألٲ, ؼقًددع  دد ه الٮمىقددألم ٗ قأللددُ تبنًمددأل يبٮلددب  عددب اددأل  أسددبمر ٗ    

البنكً  و عب األ  ٗ ظًأل"ُ وتعحً  إسدألرام لبىلًدد بًٔدُ "ألؼدجُ واشددين إنصدى  اببدداْ , ورلألبدُ         

  Check & Balanceظألرأُ و

عدد  أدن وإخدألطر / البحدديألم  القألٓمدُ إٍ وإخدألطر / البحدديألم  الديت اكر دأل  .           يؽأل  ندأل   

 أٮصر إرشد ؼت عنىاد ٕألاا "قلع؟ األْم علِ النحى البأللٌا

 ٙٲا , السدرألد  عدد   أدن  %84 ور ارتكألع أعدٙم البٮأللُ ٗ  وسألٙ الصبألل ال ين ّفلدىد كمدأل     و

ُ  أعدددٙم و ددٌ %49 إٍ %34 بددٌ أددأل وتدذاو    السددىم وتركًبددُ, اٙلبعددأل ٍ بأللنٛددألم لًألسددأل عأللًد

ُ  وقجب, اشألٓلُ وإىار , البدآًُ ُ  العمأللد  33ٕبؽدخب اددا ٗ سدىم العمدل والديت تبجدألو        ا اٛانبًد

ٌ  العمل سىم قجب أن "سببمب سعى ٍ ألًىد 4 أقألبل وافدا ألًىد  اقبسدألل   ود %46 إٍ %:3 بد

 . العألم القٮألع وٚألٓمل

 أُ اٟسرألد و ْٚ  سعألر العقألر ولًمُ اٟهألر, اٛأر ال ٍ يسأل ب ٗ تقدألطع أصدرٚم    ثأل"ًألٲا  

تد"ٌ اٛاىر ٗ سىم العمل أع تبألعد  سعألر العقألر عن إبنألول, و ٌ   أُ أركبُ ي٢سدببعد  د يدبب   

 قلمأل بأللٮرم البقلًديُ.

 لسًٮرَ فمىعألم اقبرألريُ كدّ علِ السلع ش٢  الكرػ اٙسبفمألريُ  أألم الصبألل "ٛرا  ثأللفألٲا

اٙسدذاتًجًُ وأرى"دألم النٛدألم اٙلبعدأل ٍ كدأللبنى  وأ٘سسدألم البمىيدل, وكبدألر إسدبخدأٌ          

 , وسدددددًٮرَ العمأللدددددُ اٛانبًدددددُ علدددددِ الكددددددرػ البجألريدددددُ خدددددألرن "ٮدددددألم "ٛددددددألم        Employersو

ى يددع الفددروَ ووددد أددن   اٙسددبقدام/اٟلألأُ و"ٛددألم اٙسددبفمألر اٛاددني, ٖددأل يؽددر بكعأللًددُ طلًددألم ت    

 إ"بألاًبمأل وظٚقًبمأل, وي يد أن اٙقبقألد ٗ  وسألٙ الصبألل لص  أعدر الر م الرريب. 

 ؼددعمل القدددرام الكنًددُ وإمنًددُ والبجربددُ, وؼددحأللُ أسددبىيألم العمددع والذاكددب إعددرٗ          رابعددألٲا

بىّ إمدألرٍ  واـداتٌ ٗ كألفُ القٮألعألم بدايدُ أدن أراكد  البحده العلمدٌ وإعألأدل وقبدِ إسد        

 للًد العألألُ إبألشرَ.

 ايتعكٝب ايجاْٞ: د. ّ ْؿس ايؿشاف 

 أددأل  .م. "عددر العددحألين فقددد بددد  تعقًبددن بأللبأكًددد علددِ  د اـددرون أددن  دد ه ارنددُ لددن يرددىد     

بأللصٌْ السمل ووبب علِ اجملبمع كرل شد اؿ ام ٗ الكدذَ القأل أدُ لبجدألو    أدُ مل تعدألجل علدِ       

ر النحى إٮلىل أند  عقدى  طىيلدُ, وٙ شد   د السًألسدُ اٙلبعدأل يُ إببعدُ قأللًدألٲ تعبمدد علدِ تعددي           

 لألبلُ بأرلألم الٮىيل إدّ علِ ال  تعديل وهب العألم الدخل أن %4;النك٘ اـألم َأل يصرل "سبُ 

 ٗ ؼقًقمدأل  ّردن و  ولًُ كمرقلُ %72 إٍ إرتكعُ النسبُ   ه أن اٙعبمأل  ؽكً  أفل للبحقًع

ٙٲ النك٘ علِ إعبمدَ العنألعألم ٗ البىسع إمب أن فإد  يؽأل . القأل أُ سنىام العصر  أن تعديره بد



  1

   
326 

ُ  6-5كخألم فق٘ وٙسًمأل  د الٮلب يب ايد علدِ الدنك٘ عألًٕدألٲ َعددل      ٘  فدأًدل   سدنىيألٲ  بألٕٔد  الدنك

 ودبب  و د ا و الغدرل  أدن  أعدنعُ  كمدأل َ  لسعره اٛؼعألين بعصرام علًنأل يعى  الًىم بسعر إبألع اـألم

ٌ  أدن  العألألٌ وتأ ًل البٚ  ٗ أعأل"ع إ"صألْ كد  "سدبُ البٮأللدُ ٗ اجملبمدع     خ ٗ مبيسد  ٖدأل  إدىاطن

و يددأل َ القًمددُ إؽددألفُ للسددلع إعددنعُ "أل ًدد  عددن الكخددر بإ"بددألن أسددبمل  قلددٌ أنددألفس ٗ اٛسددىام   

العألًُٕ .  أأل عن اؿلىل لبع ي  الدخل الىطين فقد  شألر  .م. "عر العدحألين لدبع  أنمدأل وسدىين يدبب      

 إيرا  أل ٗ ارىر البأللٌ.

 "مددأل بنددت لألعدددَ ظددنألعًُ  _علددِ سددبًل إفددألل_ويددرّ  . خأللددد الر يعددألد  د الكددرم بًننددأل وبددٌ إيددراد  

و د  ولديمأل أىار  البعأل يُ  خرّ  ر النك٘.. ٗ قٌ  د البعأل "أل يعبمد علِ النك٘ بأللدراُ اٛوٍ..

 النكٮًُ. إيراد سببأثر قبمأل بألنكألض  سعألر النك٘ ولرن ببْ٘ أقألر"ُ بدول اـلً  العربٌ

وتٮددرم  . أسددألعد ارًددأل إٍ  د الؽددغىٙ اٙلبعددأل يُ العألًٕددُ تب ايددد علددِ البعددأل "أل, ويبدددو  د      

والعنأل اٙلبعأل ٍ بر ب أأل "بحدث عنن أن لىَ وأبأل"ُ إٙ  "ن يبمألوّ  أألم تل  الؽغىٙ ... ومثُ اىا"ب 

قًدُ ٗ أسدبقبل إملردُ.    لد "رّ عدم تنألوشأل  نأل ٙعببألرام  خرّ بر ب كى"مأل  دٌ إصدرلُ اؿقً  

ا  تسددألْل كددفرا عددن أدددّ لدددرَ الركددألْام الدديت تدددير العديددد أددن إ٘سسددألم وغألظددُ      يؽددألولددألل 

اٙلبعددأل يُ واٟ اريددُ ... وبدددود إظددٚ   دد ا اـلددل سددًرىد كددل قددديه عددن اٟظددٚ   ددى قددديه     

أل ٍ وٙ علدِ   أنًألم ير  ه اٙلبعدأل ٍ وإكردر ولدن يردىد لد ل   ٍ ا"عردألس علدِ الىالدع اٙلبعد         

أسبقبل  ٍ أ٘سسُ البعأل يُ .. من مبألن الركألْام اٟ اريُ اؿقًقًُ ثدب مبدألن إرا َ لىيدُ تقدبحب     

كل إًأله الراكدَ لبقمل بنأل علِ سألقل ألٌْ بألـرام وأسبقبل ًْل لنأل وٛاًأللنأل ولنحدألفٜ علدِ   

 كل أقدرام   ا الىطن العًٛب.

بدآل اٙسذاتًجًُ  در النكٮًدُ لبع يد  الددخل الدىطين ٗ      وعلع  . فمد اؿألرثٌ بقىلن  د لؽًُ ال

إملرددُ,  ددٌ لؽددًُ ٗ  أليددُ اٛ مًددُ ٕسددبقبلنأل وأسددبقبل اٛاًددألل القأل أددُ. ولددد  قدددثت البٮددىرام   

اٛخرَ قىل  سعألر النك٘ وأأل يبعرض لن اٙلبعأل  الىطين أن   ام ..  قدثت ظددأُ ققًقًدُ لردل    

ُ أأل يدفع, إد شألْ اهلل, إٍ إؽٌ اديألٲ ٗ وؼدع البصدريعألم وإلألأدُ    الكعأللًألم الرزًُ و ر الرزً

 البنِ اليت تركل ٕسبقبل اٙلبعأل  السعى ٍ الفبألم والقىَ, فألٕرألد  نأل وال أألد اٝد. 

وٗ السًألم ااتن ا بب  . أٮصر إرشد ببنألول بعد طخر لٜ أُ ويبعلع برٗيدُ ظدندوم النقدد الددولٌ     

بألٕملرُ؛ قًه  شألر إٍ أقدألل ًْدل فألرسدٌ بعندىادا " يدأل ظدندوم النقدد الددولٌ         للىؼع اٙلبعأل ٍ 

 ;3 تعدددىا أدددن الصدددًٮألد وتعلدددب خعىظدددًُ البجربدددُ" وإنصدددىر بعدددحًكُ  مدددألْ اٙلرذو"ًدددُ ببدددألري   

. وٖددأل يسددبحع اٙ بمددألم بألٕقددألل تأكًددد ًْددل فألرسددٌ بددأد الىؼددع اٙلبعددأل ٍ ٗ    4237  سددٮس 

ظىرَ بعد  الربدألل  در اٙلبعدأل يٌ وبعد  العألأدُ عندد ظددور تقريدر           إملرُ لًس بأللسىْ ال ٍ

ظندوم النقد الدولٌ, فأللىالع  د البقرير مل ي كر  د الىؼع ٗ إملرُ بأللسىْ الد ٍ ؽًلدن بعد     
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ٖن كبب. و ى علِ قع فأ أألم  كد أن   ه أرر"أل أنمأل بسدٚم ولددينأل ٗ إملردُ كدل عنألظدر      

 . القىَ

كبعر تقرير ظندوم النقد الدولٌ, وال ٍ بٌ  "نأل سنىاان عج ا ٗ ُىيدل   و ور  ًْل فألرسٌ

إً ا"ًددُ والددذ  السددندام كحددل ولددد بددٌ العًددىل وإمًدد ام إبؽددمنُ ٗ البعددأل "أل وتصددمل العًددىل   

 إبعلقُ بألٙلبعأل  السعى ٍ وفقألٲ لرٗيُ ظندوم النقد الدولٌ أأل يلٌا

 اٙعبمأل  علِ النك٘ بصرل  سألسٌ. -3

 ."كألم العألم إبأللغ فًناٙ -4

 اٙعبمأل  علِ القٮألع العألم  كفر. -5

 البٮأللُ إرتكعُ. -6

 النمى السرأل"ٌ الربر. -7

 .البىترام اٟللًمًُ اليت ٙ ّرن البنب٘ بمأل -8

وٗ إقألبددل فقددد تؽددمن تقريددر ظددندوم النقددد الدددولٌ فمىعددُ أددن إمًدد ام إبؽددمنُ بألٙلبعددأل   

 السعى ٍ وتصملا

  سألسألٲ.للُ الدين العألم  -3

 .لىَ النٛألم إعرٗ والرلألبُ إأللًُ -4

 وتؽمنت تىظًألم ظندوم النقد الدولٌ لبحسٌ وؼعًُ اٙلبعأل  السعى ٍ أأل يلٌا

 .اٙسبدا"ُ بأللسندام-3

 اسبمرار رب٘ الريألل بأللدوٙر.-4

 .تعديل  سعألر الٮأللُ-5

 رفع ككألَْ القٮألع العألم.-6

 السًٮرَ علِ ارتكألع بند إرتبألم اؿرىأًُ.-7

 اسبحداث ؼريبُ اسبمٚ  وؼريبُ اٛراؼٌ.-8

 أأل عن إٚقٛألم علِ تقرير ظندوم النقد الدولٌ قىل اٙلبعأل  السعى ٍ, وفقألٲ لبحلًدل ًْدل   

 فألرسٌ فببؽمن أأل يلٌا

 ظددألل العددندوم ٗ اٟشددأل َ َبأل"ددُ اؾمددأل  إعددرٗ فألؿقًقددُ  د أ٘سسددُ النقددد ٗ  أليددُ       -3

  العراأُ ٗ   ا اٛأر.

لعندوم للسحب أن اقبًألطألتنأل كألد هب تىؼً  أقدار أبىس٘ العألٓدد علًمدأل   عند تعرض ا-4

 . خٚل عصر سنىام وأقدار أبىس٘ ِى العنأل يع السًأل يُ للدول
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البقرير رب٘ بٌ عج  إىا "ُ و سعألر النك٘ ولرن عجبدأل كًدمل لعدندوم النقدد  ٙ يد كر      -5

وبقًدت النسدبُ    "دنج   مل  و "عمدل  مل  "ندأل  إٙ الددخل  أعدأل ر  لبنىيدع  خٮٮنأل عألأأل 67 "نأل أن  

;4.% 

 البعأل يأل؟ لنأل اديد ريألؼٌ إسبأل  39اٙ"كألم العألم  قًأل"أل يدعى"أل للبعجب فمأل فألٓدَ -6

اٛ ب أن ال ا  ل لدينأل عمىأأل أنأل  لننأللض اٙ"كألم اؿرىأٌ فنقىل أفٚ  د   ا لرار  ر -7

 ظألٓب؟

الذ  العندوم تعديل ترلكُ الٮأللُ و  ا  أر أمب قًه  "نأل هب  د "ىلدمل الددعب السدلعٌ    -8

 ومىلن لدعب الدخل  ٍ "دعب الكر  ولًس السلعُ. 

أن إمب إعأل َ ترتًب  ولىيألم اٙ"كألم أن إألل العدألم كخٮدىَ ؼدروريُ ؿدل كدل أصدألكلنأل        -9

 اٙلبعأل يُ.

لعبددالرٓن الراشدد أنصدىر ظريددَ الصدرم اٛوسد٘ بعندىادا        و شألر  . وًٌ اٛأر إٍ أقألل أمب 

اـىين أن انكألض  سعألر النك٘؛ كى"ن أبعدل أبألشدرَ بأللقؽدًُ الرا ندُ, وٖدأل تؽدمنن إقدألل " د        

اٛخبألر العحًحُ أع اٟشألعألم وإبأللغألم ترأل  تبكع علِ  "نأل علِ بألل أرقلُ أأللًُ ظعبُ, فأسعألر 

ولددد تسددبمر ٗ اٙمدددار. و دد ه لًسددت إددرَ اٛوٍ فقددد سددبع    الددنك٘  ددىم إٍ  كفددر أددن النعددمل, 

وأدأل تٚ دأل أدن     8:;3للمملرُ العربًُ السعى يُ  د أرم بعدأُ اٙثين عصر  وٙرا للدأًدل ٗ عدألم   

سنىام عجألين. ور ب  "نأل "عرين أن  لرد  د أدخىل النك٘  آل, فإ"ندأل علدِ أددّ عقدى  "در    عدىّ       

ظألرم تل  إقىلدُ فدر  شدعألر بدٚ أعندِ. فألٙعبمدأل        #. ن أداخًل النك٘أىار  بديلُ ع$السعٌ لبنمًُ 

علِ  أىال النك٘ ٚل يد  ا  أدع كدل أً ا"ًدُ اديددَ, قبدِ تىلكندأل عدن الدبكرر ٗ أعألؾدُ إ أأل"ندأل            

الددبذول ٗ  ٍ  أددن أقبددل. بىاددى  سددعر الددبذول الغددأللٌ كأل"ددت إ ارَ أددىار  الددنك٘ أممددُ سددملُ ادددا      

ًٕ ا"ًُ بألبدألد, اٟيدرا ام والنكقدألم. ٙ ؼبدألن إٍ اكدألْ وٙ امدد, فدر  تى يدع         للبرولراطًٌ. فكٌ ا

للمبىلع أن ريع أبًعألم النك٘ وأصبقألتن,   ه للمسبصكًألم, وتل  للبعلًب, و خرّ لددعب العدنألعُ,   

وشددراْ الصددعر واٛعددٚين للمىاشددٌ إسددبىر َ, و دد ه للقمدد  لٚسددبمٚ  اٝ أددٌ. وتدددفع اؿرىأددُ     

زنت, واؿديد, والبن ين, وإصروبألم الغأل يُ, والربب إدرسًُ, واٛ"ديُ الريألؼدًُ,  أعى"ألم ل٠

وأرألفددخم للدارسددٌ ٗ اؾألأعددألم! وطألٕددأل  د  نددأل  أصددذين للددنك٘ فددٚ وبددألن البرولراطًددىد إٍ    

إر ألم  "كسمب بأللبكرر, إسألُ قألسبًُ فق٘. وكحألل إدأنٌ, سًأتٌ الًىم الععب, عنددأأل ٙ  

ركًن اؾرعألم القلًلُ وهد إبعألطٌ "كسن أريؽأل. النك٘  سمل وسًلُ للحعىل علِ إألل, وإدألل  ت

السمل يكذض  "دن وسدًلُ اسدبفمألر ولدًس ل٠"كدألم. فألٟ"كدألم علدِ البعلدًب اؾًدد ينجدب شدبألبأل وفبًدألم             

ن أىار  الدولدُ  لأل رين علِ اٟ"بألن, وؼقًع أىار  للبٚ ,  أأل اـرهىد  ر إنبجٌ فًسبملرىد أ

وٙ يعًنى"مأل.  ل شأل دمت أنبجٌ كفرين ّصىد علِ  لداأمب ٗ شىارعنأل؟ يكذض  د يسبفمر إدألل  
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الىفر ٗ بنألْ ظنألعألم لألبلُ للحًألَ بعد ا"قٮألع أىار  النك٘, لرن أعٛب العنألعألم اؿأللًُ ؼعل 

  ُ , و دد ه إعددأل"ع سددًغلقمأل علددِ كمربددألْ وأددألْ وولددى  وكلددمأل أعأل"ددُ, وتدددار بعمأللددُ أسددبىر َ رخًعدد

أٚكمدددأل فدددىر ولدددمل إعى"دددألم عدددنمب. وٗ ٚدددل انكدددألض الدددبذول لدددن يبقدددِ البلدددد أربٛدددأل بألـددددم   

والسددألٓقٌ, و ددٌ "بًجددُ إهألبًددُ, ٛد أعٛددب الدددول اٛ نددِ أنددأل واٛكفددر تقدددأأل ٙ تعددرين عددأل ام         

 الرسألٍ".

أدىار  أأللًدُ إؼدألفًُ.    " د البحدٍ اؿقًقدٌ علدِ اؿرىأدُ  كدد, قًده يبىادب علًمدأل  د ػدد         

أممبمأل عسرَ, ٖأل يعين  د علًمأل  د تعٌ عقىٙ أبدعدُ, وسدبحبألن إٍ إ ارَ اًددَ لدأل رَ علدِ خلدع       

إعج ام, ؽك  النكقألم وتسبرصمل أىار  إؼألفًُ. واؿقًقدُ  د البلدد واعدد, فدأللبنى  أربند َ      

ٙ ي ال ٗ اًب الدولُ أأل يركٌ بأأىال اٛفرا  والصركألم اليت ٙ هد   لمأل فألٙم ٙسبفمألر أل. و

أن إلًألرام أدن الددوٙرام لبغدًر اـٮدُ والعدأل ام القدّدُ. فألقبًألطدألم اؿرىأدُ إأللًدُ والفدروام           

اـألظُ تدعى للبكألٗل ولًس للبصألٗم أممدأل تنأللعدت أدداخًل الدبذول لردن إممدُ كدبرَ. وأدن  ود         

فإد اـمسُ أٚيدٌ طأللدب سًعدبحىد عأللدُ      تعديل   داين البعلًب, وتىاًمن لنصألطألم أنبجُ قد َ

إِأل بٚ عألٓل. وأن  ود تغًر  سدلىل إ ارَ أ٘سسدألم الدولدُ, وخددأألتمأل وػىيدد أل, فدإد  د ا الكًدل         

الربر,  ٍ اؿرىأُ البرولراطًُ, سًبعب كفرا, وسًجىع طدىيٚ". وبدر ٍ الراشددا "لدًس سدًٔأل      

ٍ ظدددأُ قبددِ "سددبكًع علددِ اؿقًقددُ, "سددببع    بدددا  د تددنخك  أددداخًل الددبذول, ٛ"نددأل ٗ قألاددُ إ  

 العدأُ اٛكد و"عح  إسألرام, والىلت أنألسب اٝد".

اؿمى  إٍ  د الٮكرَ كأل"ت "عمُ لرن بع  إ ارتمأل كألد فًن "ٛر, بن "ألظر و شألر  . عبداهلل 

عمب. وأن إمدب  د هبمدع الندألس علدِ أعدلحُ الدىطن, ويبندأل لىا ُألأدأل عدن تبأليندألتمب أدن  ادل اابمدأل             

 فأللقأل م أن اٛيألم يسبدعٌ الىقدَ واٙابمألع ٗ أىاامُ البحديألم. 

وفًمددأل ىددغ ؼددددّ  بددىٙ  سدددعألر الددبذول وعجدد  إىا "دددُ,  شددألر  . أسدددألعد ارًددأل إٍ أقدددألل        

بعنىادا  ل من علِ وش   4237  سٮس  :4لعبدالع ي  لألسب أنصىر ظريدَ الىطن عد  اؾمعُ 

ملددن و ارَ إأللًددُ بألٟيؽددأل  قًددألل عدددم اسددبٮألعُ الدولددُ  فددع رواتددب  اٟفددٚس؟, والدد ٍ يٮأللددب ٗ ف

أىٚكًمأل بسبب العج  و بىٙ سعر البذول. وأن  بر  أأل األْ بألٕقدألل " د سدرىم اؾمدألم إسد٘ولُ,     

إد كأل"ت و ارَ إأللًُ  و  ر أل, قًألل الصألٓعألم اليت تععمل بنأل؛ سدرىم  در أددر, وإعلىأدُ اٝد     

ديدَ, وكفر أنمأل أغرض لٜسمل الصديد. تدب  الًىم ٗ العحمل الغربًُ والعربًُ تبلقِ أن امألم ع

تقألرير تبىاٍ عن اٛوؼألع إأللًُ اليت ُدر بمدأل السدعى يُ, و"كألادأ ببحلدًٚم تد  ب بندأل ّندُ ويسدرَ,          

وددألر إددرْ  ددر إبخعددغ فًمددأل, فأللصددألٓعألم وظددلت إٍ الرواتددب الدديت  ددٌ عمددأل  الٮبقددُ الىسددٮِ,  

 52أعًصددبمأل,  و د السددعى يُ لددن تسددبٮًع  فددع رواتددب أىٚكًمددأل ٗ قأللددُ  بددىٙ الددنك٘ إٍ     و سددألس 

اؿقًقدُ  د سدرىم    .لبؽألْ اٛ"ىار اؿمراْ  أألم كدفر أدن إدىاطنٌ الد ين ؼدرببمب اؿدرَ       . وٙرا
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اؾمألم إس٘ولُ, إد كأل"ت و ارَ إأللًُ  و  ر أل, قًألل   ه الصألٓعألم اليت تععمل بنأل  ى سرىم 

ٙ يدق  كل   ه البقألرير والصألٓعألم الًىم سىّ و ارتٌ إأللًُ  و الدبذول, عنددأأل ينددٍ     . ر أدر

ٗ الكؽدألًٓألم والعدحمل ويدبرلب عقدألٓع و رلدألم, ويٮمدٔن اجملبمدع         _بصرل  ورٍ و آب_أبحدثمأل 

أبىلع بسدبب   بأ"نأل غر إد شألْ اهلل,  و قبِ لى كألد مثُ  بىٙ  و ترااع ٗ اٛ اْ اٙلبعأل ٍ, و ى

اؿرل العأل لُ ٗ الًمن,  و عى َ إيراد للبعدير, وبقًُ تل  اٛسبألل. هب  د يىؼد  الد  للمجبمدع    

بٮريقُ بسًٮُ وسملُ الكمب, عًه تببخر الصألٓعألم لبحل اؿقًقُ "ألظعُ, و"قٮع الٮريع علِ كل 

البقدألرير ظدحً , و د  أألأندأل    ولنكدرض  د أدأل لًدل ٗ تلد       .أغرض يريد الىلًعدُ بدٌ إدىاطن ولًأل تدن    

 يألأأل ظدعبُ, وعمدد الٮكدرَ ا"بمدِ, وسدنأتٌ ٕرقلدُ شدد اؿد ام, فمدن قدع الدولدُ  د يدبكمب إدىاطن              

طبًعددُ إرقلددُ إقبلددُ, كددٌ يلددبحب أعمددأل ٗ برافمددأل البقصددكًُ, وكدد ل  كددٌ يبمًددأ  دد ا إددىاطن   

م والسدكريألم السدًألقًُ الديت  تدت     لٞتٌ, ويبحى٦ٙ أن اٝد, عد اٙ خألر وعدم اٟسدراين والرمأللًدأل  

 ."علِ أدخراتنأل

واكددرم  . أنددِ  بددى سددلًمألد فًمددأل يبعلددع بقؽددًُ الددنك٘  "مددأل عندددأأل كأل"ددت ٗ أنبدددّ  افددىس        

, سألت  قد ب أن شدركُ  راأردى وسدألب  الد ين وؽدرود  د ا       4226اٙلبعأل ٍ العألٌٕ ٗ عألم 

بًدُ السدعى يُ  د تكعدل ٙسدًمأل أدع البىلدع       إنبدّ اٙلبعأل ٍ كل عألما أألاا يدبعٌ علدِ إملردُ العر   

 بألنكألض  سعألر النك٘ العخرٍ, وكأل"ت اٟاألبُ اليت تلقبمأل  "ن ٙ  اعٌ للقلع قًألل   ا إىؼىع.

 أن األ"بن  كد  . سعد الصمرا"ٌ ٗ طرقن لرٗيبن علِ عدَ أنٮلقألم  سألسًُا

ل٠يدرا ام العألأدُ واردر     النك٘ يلعب ٗ إملرُ  ورا أ  واأل فمى إعدر اٛول والرًٓس   -3

رَأل الىقًد لعجلُ اٙلبعأل  وأن امُ  خدرّ  دى إعددر الىقًدد للٮأللدُ والرخًعدُ!!  لددينأل وٙ        

يبصألبن أعنأل ٗ   ا  ٍ البعدأل  طخدر ٗ العدألمل ورَدأل ٗ البدألري  علدِ اٛلدل ٗ "سدب اٙعبمأل يدُ          

dependency   

أل وٙ  لندأل "د  ا  اعبمأل يدُ وإ أأل"دأل علدِ      عمر البخٮً٘ الرزٌ لدينأل يقذل أن اـمسٌ عألأ -4

   ا إعدر النألؼب.

 خٚل   ه السنىام أرر"أل بفٚث أراقلا   -

وبدد م ٗ  واسد٘    oil shockأرقلدُ الٮكدرَ اٛوٍ الديت  زى دأل ٗ الغدرل العددأُ النكٮًدُ         -

لدُ  السبعًنألم وا"بمت ٗ  واس٘ الفمأل"ًنألم أدن القدرد إدًٚ ٍ إألؼدٌ وانكؽدت "كقدألم الدو      

ألًألر ريدألل إٍ  لدل أدن "عدمل  د ا       522أن  علِ رلب شأل ٗ تل  الكذَ اليت بلغت أأل ي يد عن 

 تقريبألٲ. 3628/3629الرلب ثب  بألًٕ ا"ًُ اٙثين عصريُ ٗ عألم 

إرقلددُ الفأل"ًددُ بددد م رَددأل لبددل  دد ا البددألري  بسددنىام عندددأأل بددد  الٮلددب العددألٌٕ علددِ الددنك٘        -

ٍ  سددكل وأعمددأل بددد  اٙلددذاض اؿرددىأٌ يب ايددد شدد ا السددبب  يددنخك   افعددأل  سددعألر الددنك٘ إ

ولدعمنأل للعدرام ٗ قربدن أدع إيدراد ثدب قدرل ؼريدر الرىيدت أدن اٙقدبٚل العرالدٌ, وت ايدد             
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الدين العألم علِ أدّ ي يد عن عقددين قبدِ وظدل إٍ أدأل يقدرل أدن الندألت  الدىطين وكدألد ٗ          

تمدألد للم٘سسدألم إأللًدُ الدولًدُ وعلددِ     أعٛمدن  يدن  اخلدٌ و د ا خكدمل إٍ قدد كدبر أدن اٙر        

 ر سمأل ظندوم النقد الدولٌ وإعألرين العألًُٕ.

إرقلُ الفأللفُ بد م أع أأل  زًنأله الٮكرَ الفأل"ًُ ٗ النعمل اٛول أن العقد إألؼٌ و دٌ فدذَ    -

 ا"بمت  و تصألرين علِ النمأليُ وُفل فرظُ  خرَ لعلنأل "سبدر  فًمأل و"نق  أأل ّرن ا"قألاه.

اشدين إسبمل  إبررر قد إلل والكصل ٗ خٮٮنأل البنمىيُ العصر  ى  تنىيع أعأل ر  كألد -5

الدخل, وبأللر ب أن النجألقألم البنمىيُ الربرَ ٗ فألٙم البنًدُ اٛسألسدًُ وأسدبىيألم إعًصدُ     

واـدأألم العألأُ و ر أل إٙ  د ف  اٙرتبألٙ أدع الدنك٘ وؼقًدع تقددم ألحدىٚ ٗ اػدأله البعدأل         

أبندىع و يندألأًرٌ مل يردن كمدأل ينبغدٌ وٙ لريبدأل أندن بدل  ا م اٙعبمأل يدُ كمدأل سدبع             قديه

اٙشددألرَ إلًددن ومل "نددىع أعددأل ر  خلنددأل بعًدددا عددن الددنك٘, لددًس  دد ا فقدد٘ بددل  "نددأل تعأليصددنأل خددٚل  

العقى  إألؼًُ أع ؼًكٌ  ر كرٌّا البٮأللُ والكقر, و مأل تى أألد أبٚ أألد كأل"ت السًألسُ 

كروعمأل إأللًُ والنقديُ والبى يعًُ والبنمىيُ  كأل"ت كلمأل بدٚ اسدبفنألْ قىاؼدن شمدأل     اٙلبعأل يُ ب

 وأس٘ولُ عن إ"بألاممأل إد األ  البعبر.

يرّ  . أٮصر إرشد  "ن وفًمأل ىغ اٛوؼألع اٙلبعأل يُ وإخألطر إرتبٮُ بمأل ...ٗ اؿقًقُ ٙ و

ر  سعألر الدنك٘, قدٌ ترتكدع اٛسدعألر "عدمت      اديد, ر َ فعلنأل مل تبغر وبقًت لسنىام أرتبٮُ َ٘ش

و"ب   و"نسِ, وقٌ تمب٘ اٛسعألر "صد اٛق أدُ وترتكدع اٛظدىام ؼد ر أدن  درم السدكًنُ .... !! ٗ        

ٌ   ددين   ندأل   إألؼدًُ  سنُ 57كل خٮُ ٔسًُ علِ أدّ ال   تنىيدع  و دى  اكدره  يبردرر  اسدذاتًج

اـٮىام إٮلىبُ لبحقًع   دداين تنىيدع    لك ػأل ل يبب النك٘  سعألر تعألٗ وَجر , الدخل أعأل ر

الددددخل . ٙ ّردددن لندددأل  و ٍٛ امدددُ  خدددرّ تصدددخًغ إصدددرلُ كألألدددُ بسدددبب الؽدددبألبًُ وتصدددألب     

العٚقًألم .. وب ل  لن "بمرن أدن تقدديب أقذقدألم فعأللدُ وّردن تٮبًقمدأل, خألظدُ ٗ ٚدل عددم          

 ًدألل البنسدًع بدٌ سدبع     واى  خٮُ وطنًُ شألألُ بأ داين واؼدحُ, واسدبمرار تصدألب  العدٚقًألم و    

 امددألم ٧امددألم تدددير البعددأل "أل الددىطين و ود تنسددًع . فبألٟؼددألفُ جمللددس اٙلبعددأل  والبنمًددُ .. نددأل   

 لدًس  اؾمدألم  تل  كل الىلت وبنكس, اؾمألم بأللٌ أع تنسع  و تصألر  وٙ أنكر َ تعمل امُ وكل

تبجددن مددى   ددداين اسددذاتًجًُ قددد َ .. السددبب  ًددألل اـٮددُ الىطنًددُ        KPIs واؼدد  اػددأله لددديمب

الصألألُ, وعدم واى  أأليسذو لقًأل َ ًْع تل  اؾمألم وربٮمأل َسألرام اٙخبعألػ مدى اٛ دداين   

 الىطنًُ. و"صر  د اؾمألم السبع  ٌا 

 و ارَ إأللًُ.  -3

 و ارَ اٙلبعأل  والبخٮً٘. -4

 أ٘سسُ النقد العربٌ السعى ٍ وسألأأل .  -5



  1

   
332 

  ًُٔ سىم إألل. -6

  ًُٔ اٙسبفمألر. -7

 و ارَ البجألرَ.  -8

  راأرى السعى يُ. -9

وأن "ألقًُ  خرّ  ؼألين  . . عبدالرٓن العنأل   "ن  قًأل"أل ٙ يرّ أأل يدعى للملع, فقد تعى "أل خٚل 

ت٘ثر علًن بصرل أبألشر إٙ فًمأل السنىام إألؼًُ علِ فىآ  أأللًُ كبرَ ومل يلمسمأل إىاطن ومل 

يبعلدع بألرتكألعدألم أمىلدُ بألٛسدعألر الديت بدد م بددألٛر  وا"بمدت برواتدب ورسدىم اسدبقدام الصدغألٙم قبددِ            

إصددألريع الرددبرَ تعفددرم  و تددأخرم, لعددل ٗ انكددألض العألٓدددام البذولًددُ فألٓدددَ  كددد للمددىاطنٌ      

والد ٍ رَدأل سًسدبمر لد أن  دى تردأللًمل       ولىطن مل وسدن البعألأدل أدع فىآؽدن. ولعدل العدبْ اٝخدر        

اجملمى  اؿربٌ ٗ الًمن فبربمل قلقألم إ٘اأرَ ... إد كألد  ندأل  واقددَ  لذكًدع إملردُ .. أدن      

 اٙتكألم اٟيرا"ٌ وانكألض سعر النك٘  واسبٔنألين إيراد بًع "كٮمأل وقرل الًمن.

إٍ أددأل كصددمل عنددن تقريددر   وعدد    .  سددألأُ "قلددٌ أددن وامددُ "ٛددر  . . عبدددالرٓن العنددأل  بإشددألرتن  

قديه بىكأللُ وبلىأبرن  أن  د  وب  سبجين أرألسب العألم إقبل أدن أعركبمدأل اؿأللًدُ ٗ سدىم     

النك٘, كمأل  وؼ  البقرير  "ن ٗ الىلت ال ٍ تبدو فًن  وب   "مأل فصلت ٗ قربمأل ٙ"ب اع قعُ شدأل  

للدأًددل, فقددد تبدددو العددىرَ      وٙرا 72ٗ السددىم ٗ ٚددل ترااددع سددعر الددنك٘ اؿددأللٌ إٍ  لددل أددن     

كبلكُ الًأل العألم إقبل, ولكت البقرير إٍ  "ن أن إبىلدع تراادع إأددا ام الددول إنبجدُ للدنك٘  در        

 لدمل برأًدل يىأًددأل, عسدب وكأللدُ الٮأللدُ الدولًدُ, ٗ الىلدت الدد ٍ         422اٛعؽدألْ ٗ  وبد  َعددل    

ىلددع البقريدددر  د تسددبكًد إملردددُ العربًدددُ   ألًدددىد برأًددل يىأًدددأل. وت  3.6سددًنمى فًدددن اٙسددبمٚ  إٍ   

السعى يُ أن   ه البٮىرام, وتقىم ببىسًع  سىالمأل علِ قسألل أنألفسًمأل ال ين تؽدرروا أدن تراادع    

 سعر النك٘.

ر ٍ فًمدأل ىدغ  "ندأل سدنخرن أدن  د ه اٛ أدُ  لدىّ و فؽدل,           د ا الد  واتكع  . علٌ اؿرمدٌ أدع   

م الىايل  د إملرُ لأل رَ ٗ السنُ بعدد القأل أدُ علدِ    ولأللا رل ؼألرَ "ألفعُ. كمأل يعبقد  . عبدالسٚ

 72 وٙر للدأًل سًرىد كألفًأل أع  62ألًألر ريألل. وبم ا فإد سعر  622تقلًغ إً ا"ًُ إٍ قدو  

ألًألر فىآ  أذاكمُ. أأل يعين ا"ن أن إمردن ؼمدل    4922ألًألر عج  ّرن ُىيلن عن طريع ال

  وٙر لسنىام طىيلُ. 62سعر 

ألًددألر ..فحجددب اٙ"كددألم  622ن  . أسددألعد ارًددأل تسددألْلا كًددمل ّرددن  د ترددىد إً ا"ًددُ   لردد

د أً ا"ًددُ إملرددُ ٗ العددألم إيب ايددد وإعددرفألم إد مت تقلًعددمأل فدد ل  يعددين ؼددعمل النمددى  و تىلكددن.   

إألؼٌ ؼخمُ ادا بنألْ علدِ وادى  أصدروعألم تنمىيدُ وكدألد  أ٘شدرا علدِ ثقبمدأل بدأد  سدعألر الدنك٘            

إٍ أسبىيألم تدعب  ٍ "كقدألم أسدبقبلًُ. إصدرلُ  "مدأل كأل"دت أبنًدُ علدِ  سدعألر تكدىم سدعر           سبعى  

 النك٘ اؿأللٌ.
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و ؼألين  . علٌ اؿرمٌا قبدِ علدِ إسدبىّ الصخعدٌ واٛسدرٍ  ظدبحنأل فبمعدأل اسدبمٚكًأل         

بد أدن   بدراُ كبرَ ومبألن  د "بعى  علِ اٙلبعأل  واٙ خألر. من "صذٍ أأل مبألن وأأل ٙ مبألن.. ٙ

كددب  ْددأل   ددىس الصددراْ الدد ٍ تأسددس لدددينأل بسددبب الددىفرَ إأل يددُ وعنددد أل سددبنخك  اٛسددعألر...       

 وانكؽددت  أريرددأل,  اخددل اٟاددأل ام ٗ سددكريألتن قبددِ انكؽددت :422اجملبمددع اٛأريرددٌ ٗ  

 .أنمأل لنبعلب لىيُ   َ مبألن عدَ, لٮألعألم أداخًل

واسبكسرم  . طلحُ فدعع عن أً ا"ًُ الدولُ للسنىام إألؼًُ أقألر"ُ ًَ ا"ًُ السنُ اؿأللًُ. وٗ 

ألًألر ريألل والعج  كألد يبىلع  د  82:قد م بد  4237  ا الصأد  وؼ   . أسألعد ارًأل  د أىا "ُ 

 3.3كأل"ددت  ألًددألر ريددألل والىالددع  د العجدد  يدد  ا  .. بًنمددأل أعددروفألم العددألم إألؼددٌ 367يردىد مددى  

 كأل"دت  4235- :422ألًألر ريألل. و ؼألين  . أٮصر إرشدد  "دن أدأل بدٌ      467تريلًىد ريألل وب يأل َ 

 إد . إً ا"ًددُ خددألرن أعددروفألم اقبسددألل  ود.. و تريلًددىد إٍ ألًددألر 22; أددن السددنىيُ العألأددُ إً ا"ًددُ

ُ  و ارَ اتبعبمدأل  الديت  وبأللٮريقُ أدروس الغر اؿرىأٌ اٙ"كألم  بدد "أل  اسدًمُ  بأؼدرار  تسدببت , إأللًد

ّ  اٝد . crowding out the economyأللدُ يٮلدع علًمدأل خدداْ اٙلبعدأل       ع تسدببىا   دب ..  تأثر دأل  "در

  اكمأل  د قجب اٙ"كألم اؿرىأٌ وبأللسرعُ اليت اتبعبمأل و ارَ إأللًُ   ّ إٍ

إٍ  سىام  خرون رٗوس  أىال القٮألع اـألػ وإسبفمرين + ا ْ أن أدخرام  فرا  اجملبمع -

 فألوره و خرّ بعًدَ وشراْ  بران بدبٌ وفنأل م ٗ  وروبأل اخ . 

رفع البرأللًمل والبؽخب   يدٍ عألألُ ارتكعت ترأللًكمأل وإزنت وقديد وطلًألم + أىا  بندألْ   -

 وتصًًد, وأىا    آًُ.

و وبدددوره يددرّ  .  سددألأُ "قلددٌ  د البعددأل  الدددول ٙ يقددألس عجددب النقددد إبددىفر  و قجددب الدددين          

 722السندام .. اخ, بل يقألس َأل ُلرن الدول أن  ظدىل, فحجدب الددين اٛأريردٌ ػدألو  أبلدغ       

 ل  كد . اٛرض وؼدت  اٛرض فدىم  أدأل  تصدمل  واٛظدىل  اٛأريردٌ,  اٙلبعدأل   ينمألر ومل  وٙر ألًألر

فإ"ن وعلِ أر العقى , شمد سعر البذول انكألؼدألم قدأل َ, بدل وقدرول اسدبن فت اٛخؽدر والًدألبس        

أن اٙقبًألطألم أفل قرل ؼرير الرىيت  .. أع ال  مل ينمدألر البعدأل  الدولدُ كمدأل ي عمدىد... رَدأل       

بمدأل عدألم    الكرم الىقًد  د اٙنكألؼألم السألبقُ مل يرن  نأل  تىيذ وواتس ال وفًسبى  اليت يد  اد 

. وعلع  . أٮصر إرشد بأد فمل البىلعألم تصر لبمألس   سعألر النك٘ وبألػأله اٙرتكألع خٚل 4237

 4238النعمل اٛخر أن 

و كددد  . عبدددالرٓن اشددددلع وامددُ النٛدددر تلدد  أدددن خددٚل إشدددألرتن ؾأل"ددب أدددن ؼلًددل ارلدددل        

ىٍ وأبمألسدد " والدولددُ لًسددت اٙلبعددأل ٍ  . راشددد الكددى اد, قًدده  وؼدد   د اٙلبعددأل  السددعى ٍ " لدد

 ٕدَ  وٙراٲ 62 بد البذول بعنأل لىا الكى اد راشد.   تعبر قد وعلِ.. ترلًىد 4.:أدينُ واقبًألطٌ النك٘ 
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ُ  و  ه أبنىع,  خل أعدر لدينأل لًس  "ن وأع. شًٔألٲ مبألن لن لأل أُ سنىام 6  يعرفمدأل  الردل  أصدرل

 .الرا نُ الٛروين   ه ٚل وٗ ألًألرام, 6ل "بداو يىأًألٲ والدلًل لىيألٲ البعأل "أل يٛل لرن

و وؼ   . خأللد اؿدألرثٌ  د  ندأل  فرلدأل بدٌ اسدبن اين الكدىآ  لسدد العجد  واٙظدٚقألم إأللًدُ           

الصددألألُ  .. النبددألٓ  ٗ اػددأل ٌ أبعألكسددٌ ُألأددأل ..النبددألٓ  قرىأددُ بددأللرفر أددن العىاأددل الدديت ٙ   

وٗ قأللدُ اٙسدبمرار    risk mitigationأدن  ثر دأل   ّرن البحرب فًمأل, بل ٗ  فؽدل اؿدألٙم اؿدد    

 ود إظدددٚقألم ا ريدددُ فأللبىلعدددألم لًسدددت أصدددجعُ ..  يؽدددأل مدددن ٙ "دددرّ قدددرا  ينبدددٕ عدددن  ددد ه         

 اٟظٚقألم.

 أأل  . عبداهلل الؽىوٌ فلخغ وامُ "ٛره قىل لؽًُ البدآل اٙسذاتًجًُ  در النكٮًدُ ٗ النقدألٙ    

 البأللًُا

ٙٲا  ر أن القٮألعألم خألظُ اؿرىأًُ لًس عمدٚ أ٘سسدألتًألٲ فألٕسد٘ول يدرّ      د العمل لدينأل ٗ كف و

 "ن أ٘لت ل ل  يعمل لًقألل عندأأل يغأل ر الررسٌ وعمل فٚد  ولدًس وعملدت الدى ارَ  و اؾمدُ     

الكٚ"ًُ  وأن  نأل فمى يعبمد كفرا علدِ رٗيبدن الصخعدًُ  كفدر أدن رّٗ اٝخدرين خألظدُ أدن         

غره...أن  "عمل لرد بد م خٮٮنأل اـمسًُ وٗ كل خٮُ خألرن القٮألع قبِ ٙ ينسب النجأل  ل

البأكًد علدِ بددآل الدبذول وطدىال "عدمل لدرد مل تدبغر "سدبُ اعبمأل "دأل علًدن كمعددر  خدل             

رًٓس إاا أأل ٌ البدآل اليت تبحدث عنمأل اـٮُ !؟ وكًمل ينٛر واؼعمأل للمبلقٌ و دى إدىاطن   

  نأل و ى يررر القىل ااتن  ود تغًر !؟

بألٟشألرَ لسىم العمأللُ والبحىيٚم إأللًُ كًمل ّرن لعألأل  د ودىل شدمريأل عصدرَ  ؼدعألين     ثأل"ًألٲا 

أرتبن  ود أسألْلُ أن  ين ل    ا !؟ وأن إسبكًد !؟ وأألاا عن   ه البحىيٚم إأللًدُ لدى بقًدت    

 اخل الىطن !؟  يؽأل فإد لرار ؼديدد سدألعألم العمدل ٗ اٛسدىام وإراكد  البجألريدُ واردٚم        

 عغرَ وال ٍ ىلع فرظأل عديدَ للصبألل السعى ٍ أن إسبكًد أن عدم إلراره !؟ال

 إعروين  د أعأل ر الٮأللُ ثٚثُاثأللفألٲا 

الٮأللددُ اشًدروكربى"ًددُ كددأللبذول والغددأل  الٮبًعددٌ والكحددب و دد ا النددىع أددن إعددأل ر لألبددل      -3

 للنكأل .

يممنأل  نأل و  ا النىع أعدر  آدب  الٮأللُ البديلُ و ٌ أبعد َ وأنمأل إألًُٓ والصمسًُ و ٌ أأل  -4

 أأل اأت السمىام واٛرض و ر "ألفد .

 الٮأللُ النىويُ. -5

 وكل   ا اٛ"ىاع "سبٮًع تىًٚكمأل لرن لنذ  النىويُ و"بسألْلا

 أألاا عن اٛوٍ وٕألاا "عدر البذول و"عى  "سبملرن بسعر   لِ !؟  -

 أألاا عن   ا النىع أن العنألعألم وٕألاا ٙ "بىسع فًن !؟ -



                1 

 

  
335 

 أأل الفأل"ًُ فلدينأل طٙين اٛأًألل أن الصىاطٕ إمملُ ولدينأل سس أصرلُ, ٕألاا ٙ "سبكًد أدن   -

   ين إعدرين  ود تكعًل ٗ طرم اٙسبكأل َ.

يبدو  "نأل أبأثرين بذاثنأل العربٌ ولنأل العدر  ود العألٌٕ  و القد  فإأأل  نِ فدألقض أدن الدبذول    رابعألٲا 

روفألم ر دب  "ندأل  أدُ وسدٮًُ إٙ ٗ  د ا اؾأل"دب. و"ٮبدع سًألسدُ          و رب٘ اٛق أُ وشد  ٗ إعد  

  .و "كع أأل ٗ اؾًب يأتً  أأل ٗ الغًب  لًس  نأل  تكرر  و ؽٮً٘ للمسبقبل

واخببب  . عبداهلل الؽىوٌ طرقن بأللبسألٗلا  ل تعبقدود  "نأل "ددفع مثدن لدرار إيقدألين الدنك٘ عدن       

الغدرل أنمدأل وكأل"دت  رس لدن لدًخٮ٘ للمسدبقبل        !؟ َعنِا  ل اسدبكأل   95الغرل ٗ قرل  كبىبر 

ويبحه عن بددآل لكقدده الفقدُ ٗ الدنك٘ العربدٌ كمعددر طأللدُ  د ا أدن "ألقًدُ ..وأدن "ألقًدُ  خدرّ              

فرض سًألسألم "دفع مثنمأل  يؽأل ف ا  الٮلب علًن لبددخل الٮكدرَ اٛوٍ لًعًدد"أل للمربدع اٛول بعدد أل      

 ين أأل تبقِ لًعى  أرَ  خرّ لبل عصر سدنىام ٗ  بعصر سنىام ثب يدخلنأل ٗ ظراعألم وقرول لًسبن

طكرَ ثأل"ًُ و أل  ى وألول إعأل تنأل للمربع اٛول أن اديد ٖألرسألٲ أعنأل سًألسدُ اٛر"دب واؾد رَ ومدن     

 ٗ إدرن "بكرن.

و شألر  . فألي  الصمرٍ إٍ ر ين إنصىر ؼمن  قد أقأللبن وادألْ بدنا  "دن مل يعدد فدديأل  د "ربدب       

خكأللألم خٮ٘ البنمًُ البسع إألؼًُ ٗ إ اقدُ  مدىم و دىااس اٙعبمدأل  الرلٴدٌ      اٝد عن لألقألم وإ

علددِ الددنك٘ وتنىيددع أعددأل ر الدددخل. ومل يعددد أممددأل  د "عددد٦  كددب كببنددأل وراى"ددأل أ٘سسددألم الدولددُ        

واٛامدد َ اؿرىأ٦ًددُ البنكً ي٦ددُ عددد العددحمل ووسددألٓل اٟعددٚم وٗ الندددوام اـألظددُ والعألأ٦ددُ ومددن   

٦ًدُ أ٘لبدُ وٙ بدد أدن اسدبفمألر عىآدد أل ٗ أصدروعألم إ"بدألن ققًقًدُ ترفدد           م ٦ر أن  د الٮكد  رَ البذول

إىا "ُ العألأُ وتمًٕ فرظأل  كفر ٕٔألم اٝٙين أن الصبألد والكبًألم القأل أٌ إٍ سىم العمل...ٙ بدأس  

ٖن يبٚوأىد. وكىد بع  إخٮٮٌ يرود  "نأل ٙ "كمب كمأل يكممىد  -إد شألْ اهلل -ولن "رىد 

ش ا سأتىان لٜسرَ السعى ي٦ُ برسأللُ ت كر للمبأل رَ ٗ ترشًد اٙسبمٚ  والنكقدألم لعبدىر إرقلدُ    

القأل أُ أن تقلٴبألم اٙلبعأل  العألٌٕ اليت  ىم بأسعألر النك٘ بصرل أبألشر. لقد خدعنأل  "كسنأل قدٌ  

وسىرَ يىسدمل ت خدر   خدعى"أل فقأللىا اظرفىا أأل ٗ اؾًب, ٗ قٌ  د ٗ كبألل اهلل طيألم للمبدبرين 

بأللعد اٙلبعأل ي٦ُ اٙ خألري٦ُ. ويركٌ للمبأأل ٗ أ٘شرام اٟ"كألم العدألم واـدألػ  د يعدرين  د  سدعألر     

قدٌ كدألد سدعر     4236تمألوم بصدرل أٮدر  أند  شدمر يى"ًدى       -أعدر الدخل الرًٓس  -النك٘ 

ا للدأًدل, ولدت    وٙر 62 وٙرام للدأًل لًنحدر بصرل كدبر إٍ قألفدُ    332خألم بر"ت لريبأل أن 

 أن  لن أسبىّ   "ِ النك٘ يسج٦ل السعر وبم ا. %85كبألبُ   ا إقألل  ٍ بنسبُ  بىٙ بلغت قىالٌ 

٦ًُ اٛ أُ  .م:422 ٗ العأل٦ًُٕ إألل

لنقددل إد إ٘سسددألم الرز٦ًددُ سددببد  ٗ وؼددع اسددذاتًجًألتمأل وخٮٮمددأل وفددع إعٮًددألم اؾديدددَ؛       

ل بعد  البحلدًٚم إد أعدد٦ل اٟ"كدألم اؿدأللٌ للٮبقدُ الىسدٮِ        ولرن أألاا عن اٛسرَ السدعى ي٦ُ؟ تقدى  
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يكىم إعدٙم العأل٦ًُٕ لًألسأل بإ"بألا٦ًُ الكر  وأسأل مبن ٗ سىم العمل. وٗ تقرير ٕعدلحُ اٟقعدألْام   

العألأُ يبب٦ًن  د أبىس٘ إ"كدألم اٛسدرَ السدعى ي٦ُ الصدمرٍ علدِ السدلع واـددأألم اٙسدبمٚك٦ًُ و در          

ٙٲ,  ٍ ب يددأل َ "سددببمأل    37589م بلددغ 4235 اٙسددبمٚك٦ًُ عددألم  . م4229 عددألم أددع أقألر"ددُ %38ريددأل

فقددد  ٚمددرم النبددألٓ   د "الٮكددرام     إملرددُ ٗ واٙ خددألر البسددلًمل لبندد  أنسددىبُ  راسددُ وعسددب

اٙلبعددأل ي٦ُ الدديت أددرم علددِ السددعى ي٦ُ ٗ الددفٚثٌ عألأددألٲ إألؼددًُ   م إٍ اخبكددألْ ٚددأل رَ اٙ خددألر,        

وتسببت ٗ سًأل َ الٮألبع اٙسبمٚكٌ". وٗ قىار  سدرٍ قدىل اٛوؼدألع اٙلبعدأل ي٦ُ و ور اٛسدرَ أدأل       

َ قىل ثقألفدُ العمدل واٙسدبمٚ  قدٌ لدألل كبعدرا        لت  ت كر عبألرام لألشأل  قد اجملر٦بٌ ٗ اؿًأل

قىار"ألا يأل ولدٍ أند   د "سدبًقٜ فجدرا وقبدِ "عدى  إٍ أنأل لندأل طخدر اللًدل ٙ "٢خدرن أدن اًىبندأل ريدألٙ             

واقددد لنقدأددن إٍ أددىاطن سددعى ٍ.. كددل البجددألرَ واـدددأألم بًددد  ددر إددىاطنٌ فرًددمل "عدد ٦  ثقألفددُ  

ن وعفددألْ اٙلبعددأل  واؼددٮرابألتن رَددأل علًنددأل علددِ إسددبىّ    العمددل و"ب٦قددٌ اٙسددبمٚ ؟ وقبددِ "نجددى أدد   

اٛسرٍ وؼع تدابر ترشًد لفقألفُ  در إًأله والرمربألْ واٙعبمأل  إب ايد علِ إٮألعب واٟ"كألم  در  

الؽرورٍ علِ فىاتر "اؾىاٙم" واٙسبعراض بأللسدكر واسبسدمألل  خد  القدروض اٙسدبمٚك٦ًُ. وأدن       

 د "كرٴر ٗ أ٘ا رَ كل أدن يقدر٦ر ترشدًد أٛدأل ر "اشًدألٙ" اٙابمدألعٌ ٗ        بألل الذشًد  يؽأل ي٢كؽ٦ل

 الىٙٓب وإنألسبألم. 

 

  اآليٝات املكرتس١ٚايبدا٥ٌ غري ايٓفط١ٝ: 

يعبقد  . خأللد اؿألرثٌ  "نأل ٗ قألاُ أألسُ,  د "نٛدر إٍ بددآل / خًدألرام اسدذاتًجًُ تغدر البًٔدُ       

وإعأل َ إ"بألامأل, وتبين  رؼًُ ولألعدَ ظلبُ لبًُٔ اديدَ األابدُ  الٮألر َ للبنىع وتلغٌ أىار  ترريسمأل 

 و اعمُ للبنىع واٟ"بألاًُ واٙببرألر واٙسبداأُ. و  ه  ٌ بع  إقذقألم ٗ   ا اٟطألرا

إظدار ق أدُ تصدريعألم تصدرل أنٛىأدُ تدىطٌ إمندُ والردىا ر والىٚدألٓمل الديت تردىد اسدرا             -3

إنٛىأُ تصمل قألكب اٙخبعدألػ وطلًدألم فعأللدُ     ٕصروعألم اـعخعُ والبنىع العنألعٌ.   ه

 للمحألسبُ والرلألبُ وإيقألع العقىبألم الرا عُ ؿكٜ الٮمىقألم الىطنًُ .

 -% 42قسب الدراسدألم اٛخدرَ فدإد عىآدد اٟ"كدألم ٗ البحده والبٮدىير تؽدًمل َعددل يبلدغ             -4

د قركدأل  يردى   د أن العلمٌ البحه ولبمرٌ, %62 َعدل اٛاىر سقمل وتنمٌ, سنىيألٲ 52%

ٗ اٙلبعددأل  السددعى ٍ والبحددىل ٙلبعددأل  أعددرٗ يلدد م إظدددار ق أددُ أددن البصددريعألم الدديت تددبين      

أنٛىأددُ البحدده العلمددٌ وتنمًددُ الرددىا ر أددن أسددبىيألم كبلكددُ ٗ كددأل ر البحدده العلمددٌ الدديت     

  ٌ  تؽمن اٙتعألل إبألشر أع اجملبمعألم ارلًُ, وؼكً  الرىا ر اٛكأل ًُّ علِ البحده العلمد

واٟشراين علًمأل وإلغألْ العىآع  أألم اٛكأل ًٌّ ٗ اٟشراين علِ إصدألريع واٛعدألث والبجدألرل    

 ٗ تٮىير بًٔألم اببرألر اؿلىل وتنمًُ إبأل رام ارلًُ. 
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تقنٌ وقىكمُ  "ٛمُ ابأليُ اٟيرا ام و "ٛمُ العرين والنكقألم, وُرٌ  يىاد إرالبُ العألأُ  -5

اخبعألظددن وؾددألد البكبددًض والؽددب٘ القؽددألًُٓ الدديت ُرددن أددن       أددن  وره الرلددألبٌ وقددألكب   

 الصكألفًُ واسبمرار طلًُ البٮىير ال اتٌ ٗ  "ٛمُ الرلألبُ وارألسبُ "ٛألأأل وتقنًُ.

تأسًس اٛ"ٛمُ الؽدريبًُ الديت ُردن الددورَ اٙلبعدأل يُ أدن البمًًد  اٟهدألبٌ للقًمدُ إؽدألفُ            -6

 عرفُ .واٟ"بألاًُ والبىًٚمل اٛأفل للممبلرألم وإ

البىسع ٗ اٙسدبفمألرام وبندألْ اؿألؼدنألم والبندِ البحبًدُ الداعمدُ ٕصدألريع الصدراكُ أدع القٮدألع            -7

اـألػ ٗ "قل البقنًُ أع رلألبُ سنىيُ تٛمر خألرطُ البىطٌ للخدام والذاكب إىلدد لٚببردألر   

 ٗ السىم وإنبجألم.

  ٌ تدددخل قرددىأٌ لؽدد  إ يددد أددن    إد النٛريددألم اٙلبعددأل يُ ٗ اٙ"عددألط اٙلبعددأل ٍ تبكددألوم بدد

إلبى"ًدُ    xاٙسبفمألر ٗ البنِ البحبًُ لٚلبعأل  وبٌ تقلًغ اٟ"كألم والبدخل اؿرىأٌ والرًن يُ 

.. البعددأل "أل مل يبلددغ البعقًد/النؽدد  الدد ٍ تبعألأددل أعددن  دد ه النٛريددألم, واٙببرددألر أبٮلددب رًٓسددٌ     

سدعى ٍ  د "بىادن للخعخعدُ  ود  د "رسدر     ٟقدداث القًمدُ .. وأدن ثدب فإ"ندأل مبدألن ٗ اٙلبعدأل  ال       

اٙعببألرام اٙسذاتًجًُ اـألظُ َراعألَ ؼعمل البنِ البحبًُ لذكًبُ السىم اٙلبعأل يُ والعمأللًُ, 

وإعرفُ الكنًدُ, ٖدأل يددعى إٍ إ"صدألْ شدركألم أسدأل مُ كددّ شدبن قرىأًدُ علدِ  درار شدركُ             

مددأل العمددأللٌ وإعددرٗ وترددىد  دد ه     سددألب  واٟبقددألْ علددِ قعددُ أسددًٮرَ للدولددُ قبددِ ينؽدد  عٮألٓ       

الصركألم أع شركألْ  ولًٌ أدن فٔدُ لًدأل ام البقنًدُ ٗ فألشدأل عدىاف  كدبرَ, إؼدألفُ إٍ إ"صدألْ          

البعألو"ًألم العمٚلُ إمىلُ أن ظرى  إصدألريع وظدنأل يع اٙلدراض وخكد  "كقدألم الدولدُ إبألشدرَ        

مألد اؾى َ لعألح البًٔألم ارلًُ, وؼ  عد  وتىًٚمل السًىلُ إبىفرَ  ٕعأل لُ البى اد ٗ السىم وؼ

 كبر أن اؿىاف  أن الكُٔ إمبأل َ للصبألل.

 وتنألول  .م. "عر العحألين بع  اؿلىل لبع ي  الدخل الىطين للمملرُ وتصمل أأل يلٌا

الرفددع الكددىرٍ للدددعب اؿرددىأٌ عددن إددىا  اٛسألسددًُ والٮأللددُ ٖددأل يسددأل ب ٗ الذشددًد إٮلددىل   -3

والددد ٍ عج "دددأل عندددن كمجبمدددع و ندددأل ّردددن اٟشدددألرَ إٍ تقريدددر  . "ألظدددر بدددن  ًددده وإركددد    

 َددأل اٙلبعددأل  يصددىه الٮأللددُ  عددب  د  ور  قًدده  4237الدبلىأألسددٌ للدراسددألم وفدد  إنأل عددألم 

ُ  عدبْ  و يدأل َ  ارلًُ للصركألم ٟ"بألاًُا الركألَْ علِ ي٘ثر ُ  إىا "د للمدىاطنٌ   فألٓددَ   ود العألأد

 خألظُ و د أعٛب إسبكًدين أن الدعب  ب اٛاأل"ب.

 رفع لًمُ سعر ارتبألٙ الريألل بأللدوٙر كمأل اكر  . أٮصر ٗ طرقن للقؽًُ. -4

ٮدألع اـدألػ قًده    تصجًع إصألريع العغرَ وإبىسٮُ تصريعًألٲ فًمرن ُىيلمأل أدن البندى  والق   -5

 "مأل تىاان الرفر أن البحديألم وإعىلألم وأن   ممأل عدم واى  البصدريعألم القأل"ى"ًدُ الىاؼدحُ    

الدديت ؼمددٌ إ٘سسددألم العددغرَ لبنددألْ لألعدددَ البعددأل يُ وطنًددُ أبًنددُ ٙ تعبمددد علددِ العددنألعألم      
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كفر أن الدول البذولًُ وإِأل ترتر  علِ اٙلبعأل  اـدأٌ والسًألقُ أفل أأل  ى أعمىل بن ٗ 

الكقرَ بألٕىار  الٮبًعًُ والغنًدُ بألٕىا دب الىطنًدُ ٖدأل يسدأل ب ٗ  تصدجًع عألأدل اٙبدداع الدىطين          

لدينأل وو" كر  نأل علِ سبًل إفألل ولًس اؿعر لأل   قدد إدىاطنٌ ٗ اسدبفمألره العدغر أند       

بلدد   _بألان إٍ روسًأل عصرين سنُ ٗ إ"بألن الرألفًألر بأعلِ إىاظكألم وتعدير  كفر أن ثله إ"

 الرألفًألر .

عرس اٛ وارا ببكعًل عمل القٮألع اـألػ اٙلبعدأل ٍ علدِ قسدألل الددور اؿردىأٌ ببقلدًغ        -6

الدددور اؿرددىأٌ وأددن  القٮددألع اـددألػ فرظددُ  سددل ٗ إ ارَ إصددألريع العمٚلددُ وتسددريع وتددرَ   

ٗ "ٛدددر ارللدددٌ  البخعددًغ البٮًٔدددُ ادددداٲ والددديت ٙ ترلدددِ إٍ قسألسددًُ إرقلدددُ إقبلدددُ كمدددأل  

 اٙلبعأل يٌ ووّرن   ا ٗ ؼىْ البغًرام الى اريُ اٛخرَ .

تع ي  إىاطندُا ببأ ًدل الردىا ر إٮلىبدُ لبنمًدُ القٮألعدألم اٙلبعدأل يُ الغدر "كٮًدُ  أدألم كدل              -7

فٔددألم وشددرآ  اجملبمددع وتغددًر النٛددرَ اجملبمعًددُ الدو"ًددُ للحددرفًٌ ووالدد  عددد بددراأ  تفقًكًددُ         

لمجبمع أب اأنُ أع براأ  تعلًمًُ ٗ إدارس ٗ كبلمل إراقل البعلًمًدُ فردل عؽدى    أرفكُ ل

 ٗ اجملبمع أمب ولًس فق٘ الٮبًب وإمندس .

 تىطٌ الىٚألٓمل لرفع أسبىّ القًمُ إؽألفُ وعدم الركىد إٍ العمأللُ اٛانبًُ الرخًعُ. -8

لبحىث العلمًُ والبٮىير و د ه اللبندُ   الذكً  ٗ اٙ"كألم اؿرىأٌ علِ لٮألع تقنًُ إعلىأألم وا -9

 .4234اٛسألسًُ لٚلبعأل  الرلمٌ والعبدلٌ 

 د يرىد البقىيب إسبمر للخٮ٘ السألبقُ  ى الصرٙ اٛسألس ٍٛ خٮد٘ اسدذاتًجًُ أسدبقبلًُ     -:

 وترىد اٙظٚقألم وفع ادول  أين قد  شأل ووقع اٛ داين إرسىأُ .

إعأل د إبىافرَ بأللبٚ . فمنأل   عألث كفرَ أنمأل عه  . البىسع ٗ العنألعألم الغر "كٮًُ أفل  -;

٘  ظنألعُ  د بمأل  ثبت قًه 4224عبداهلل العٮألس عألم  ٌ  كًدمل؟ ! أببدىرَ  تعبدد  الدنك  ظدنألعُ   د

 البغددًر أعددألأٚم اٙعببددألر ٗ اٛخدد  عنددد أسددبداأُ لعددنألعُ  سددألس كعنعددر أرك  ددأل فقدددم

تسددأل ب اابمألعًددألٲ ٗ النمددى إسددبدام وٗ البحلددل  قًدده ٙ  coefficients of variation لروابٮمددأل

ٚٲ ُردن           البدرهٌ أنمأل يعح  اجملبمدع أسدألره ٛد العدنألعألم إبنًدُ علدِ اسدبخران إعدأل د أدف

ظنألعألم  خرّ ر يكُ لد ترىد ظدغرَ وإِدأل ؼقدع ترألفدل فبمعدٌ  كدد ولألعددَ البعدأل يُ         

 أعنِ للرلمُ. كفر تنىعألٲ ٙ يمد  أل عدم اسبقرار سلعُ فريدَ برل 

 بًنمأل  شألر  . ًٓد إ روع إٍ  د البدآل اٙلبعأل يُ إبألقُ  ر النك٘ تبؽمنا      

 العنألعألم الغ آًُ, خألظُ الفروَ السمرًُ والبحر اٛٓر , و ٌ أن إعأل ر إسبداأُ. -3

 العنألعألم إعد"ًُ والكىسكألم. -4

 ظنألعُ السكن واـدأألم إرتبٮُ بألٕىا"ٕ. -5
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 ىٍ وخدأألم الصحن والذا" يت.النقل اؾ -6

  اود سذيب بذوكًمًرل. -7

السًألقُ, وتىسًع بر"ألأ  اؿ  والعمرَ, وّردن  د " يدد عدد  إعبمدرين إٍ ثٚثدٌ ألًدىد        -8

 سنىيأل بعد ا"بمألْ البىسعُ.

ويرّ  . سعد الصمرا"ٌ  د إكبأل  ٙلبعأل  قديه أبنىع يرمن ٗ خٮ٘ البعأل يُ "ىعًُ اديددَ  

اسبنمألض القٮألع اـألػ وإ"صألْ لٮألعدألم و"صدألطألم ظدنألعًُ  وخدأًدُ قديفدُ بأيدد عألألدُ        تسبمدين 

 سعى يُ وشراكألم اسبفمألريُ أع أسبفمرين خألراًٌ ويرىد أن   ب   دافمألا

اهأل  فرػ وًٚكًُ األابدُ للسدعى يٌ لبسدمب ٗ تنىيدع أعدأل ر الددخىل اـألظدُ وٗ خكد           -3

 مل قدَ الكقر.البٮأللُ وتىسًع قجب الٮبقُ الىسٮِ وؽكً

 تنىيع أعأل ر اٙيرا ام العألأُ لكذَ أأل بعد النك٘.   -4

 ويبٮلب   ا عدَ  أىر أنمألا

       ٗ ٍتعددحً  البصددى ألم ٗ سددىم العمددل و ًرددل اٛاددىر الدد ٍ ٙ يدد ال وأندد  السددنىام اٛو

خٮٮنددأل البنمىيددُ ٗ ظددألح اٛيدددٍ العألألددُ اٛانبًددُ الرخًعددُ  اددرا, و دد ا يبٮلددب بددراأ          

 ل الكجىام ٗ اٛاىر ولًب و خٚلًألم العمل و ر أل. تعحًحًُ لقك

        كمأل تبٮلب   ه اـٮ٘ النىعًُ والقٮألعًدُ اؾديددَ إ ارَ قديفدُ وأً ا"ًدألم ٗ كدل لٮدألع

بل ٗ كل أعدنع للبحده والبٮدىير قبدِ "قددم أنبجدألم تنألفسدًُ بألسدبمرار لدًس فقد٘ لبلبًدُ            

الٮلب ارلٌ وأأل عرين ٗ "ٛريدألم البنمًدُ ببددآل اٙسدبرا  و دى أدأل ثبدت فصدلن ٗ  أريردأل          

ألفسددُ ٗ اٛسددىام العألًٕددُ ععددغ سددىلًُ "أخدد  أل عددن ادددارَ تىلددد لنددأل      اؾنىبًددُ , بددل للمن 

وٚددألٓمل و خددىل عألأددُ وخألظددُ.. لنبدد كر  د اٙلبعددأل ام النألاحددُ  ددٌ الدديت تعدددر وتأخدد         

 قععمأل ٗ  سىام  الدول اٛخرّ. 

         مبألن  يؽأل إٍ "ٛألم ؼريي قديه يٮبدع تددرهًأل.. الدولدُ إعألظدرَ  ولدُ ؼدرآب وٙ يعقدل

ٕمرن  د تعب اٛأىال العألأُ ٗ أعب خألػ ٙ يعى  أنن شٌْ, أن  عقدى  ومدن   وأن  ر ا

"سدمن وأدن السدمنُ  القٮددألع اـدألػ بأللددعب الدد ٍ ٙ أفًدل وٙ يعًدد  قًأل"ددأل قبدِ  ظدىل  دد ه          

القروض, والقٮدألع اـدألػ ٗ العدألمل كلدن يددفع ؼدرآب  قبدِ و دى  در أددعىم أدن إأللًدُ             

  ُ وأنخكؽددُ ادددا وكددفر أددن النصددألطألم ٙ ؼددرآب علًمددأل!     العألأددُ فددإٍ أبددِ ؼددرآبنأل بدآًدد

 واٛ ب  د القٮألع اـألػ ٙ يصغل إٙ القلًل أن إىاطنٌ.

   ًُبد أن  د ترىد الؽرآب ا ْا أن اٙظٚ  اٙلبعأل ٍ وبٮبًعُ اؿألل ٙ بد أن الصدكألف ٙ

 "ًُ.وإسألْلُ وارألسبُ و  ه إشرأللًُ "را أل سًألسًُ  كفر أنمأل إ اريُ  و لأل"ى
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      يؽددألٲ فددإدا ترشددًد اٙ"كددألم اؿرددىأٌ وتٮددىير اٟ ارَ اؿرىأًددُ وإعددأل َ اشًرلددُ وؼريددر 

بعدد  النصددألطألم اٙلبعددأل يُ أددن لًددى  اٟ ارَ اؿرىأًددُ, ًْعمددأل أبٮلبددألم  خددرّ أممددُ       

 للنمىض اٙلبعأل ٍ واٙلبحألم بألٙلبعأل ام اؿديفُ.

معدر للٮأللُ ؟ من "سدبمل  أدأل يقدرل    ا أألاا عن بدآل النك٘ كهب البسألٗلوأن "ألقًُ  خرّ 

أن ثله إ"بألانأل أن النك٘   اخلًأل وٙ "عدره وو يأتٌ أنن  خل للًل ٛ"نأل "بًعن  اخلًدأل بسدعر رخدًغ     

و نأل يأتٌ اؾدل قىل  عب الٮأللُ .   ا أىؼىع أمب ادا ويرتب٘ بألٕىؼىع الرًٓس الد ٍ "بنألولدن بدل    

   ُ الديت يىااممدأل البعدأل "أل ٗ إسدبقبل. كد ل  يدد         ي يد القؽًُ تعقًدا ويعمدع ويردرس اٙشدرأللً

تسألٗل طخر أمب ا  ل اسبكد"أل أن ػألربنأل ٗ إراقل السدألبقُ ؟ ولعدل اٟاألبدُ ترمدن ٗ  "ندأل ٙ "د ال       

"دير  أىر"أل بنكس العقلًُ و"كدس اٙ"ردألر كدأد إصدرلُ الديت "بحددث عنمدأل  در أىادى َ.. لٮألعندأل           

ٙ بدد أدن قدىار فبمعدٌ أسدبمر قدىل  ور القٮدألع اـدألػ يقدى ه          اـألػ  ى قعأل"نأل الراب .. وعلًدن  

إبنددىرود أددن القٮددألع اـددألػ "كسددن وٗ أقدددأبمب ابددن ًْددل وابددن ال اأددل وابددن فقًددن وأفلددمب كفددر    

 وإأليسذو الربًعُ وأن  ب ٗ لألأبن أن إس٘ولٌ اؿرىأًٌ.

دا.. ٗ ٚل اؾمى  العألًٕدُ  و وؼ    . أٮصر إرشد  د إ"صألْ وتصغًل أعألٗ البررير أرلمل ا

لبنىيع أعأل ر الٮأللُ, واسبخدام تقنًألم قديفُ مت تٮىير أل لبخكً  اسبمٚ  البن ين والدي ل .. ٗ 

ٚددل كددل  دد ا, لددد يرددىد أددن اٛادددّ الدددخىل ٗ شددراكألم لبمىيددل بنددألْ إعددألٗ اـألراًددُ أددع       

ألْ أعألٗ لسد اقبًألاألم الٮلب أسبفمرين أن الدول إسبملرُ ..لبى يع إخألطر, قلًأل ّرن إ"ص

اٙ"ببددأله إٍ اسددبغٚل اٛ أدألم لدددفع اؾمددأل  اؿرددىأٌ مددى لددرارام لعددألح   وأددن إمددب لكددتارلدٌ.  

كدّ اجملمىعألم العألٓلًُ وراألل اٛعمألل  ... يسبمدفىد شراْ  ظىل قرىأًُ ظرين علًمأل ألًألرام 

بٌ القٮدألعٌ العدألم واـدألػ .. ويدبب      شراكُ أأل PPPبأرخغ اٙمثألد ..بًنمأل البىان هب  د يرىد 

 .Green fieldالذكً  علِ إصألريع اؾديدَ 

 د الرددددفرود سًسددددبغلىد الىؼددددع ٙأددددبٚ  القٮددددألع العددددألم    كدددد ل  م. سددددألمل إددددرٍ   يعبقدددددو

بأمثدددددألد غسدددددن. والٮريقدددددُ اٛفؽدددددل إصدددددألركُ بدددددٌ الدولدددددُ وإدددددىاطن ٗ شدددددركألم كدددددبرَ      

ل العدددألم ويندددألٙ بمدددأل أصدددألريع قدددد َ تؽدددمن الدولدددُ       أسدددأل مُ يٮدددر  "عدددمل ر زألشدددأل لٚكببدددأل    

لألقمدددأل عدددن طريدددع شدددراْ أنبجمدددأل بددددل إسدددبىر   و بدددأٍ طريقدددُ  خدددرّ. وّردددن  د تدددىفر  ددد ه      

الٮريقددددُ السددددًىلُ ٕصددددألريع كدددددّ أفددددل سددددرُ اؿديددددد والعددددنألعألم البذولًددددُ والرًمًألًٓددددُ         

 وإٛنًىم والرمربألْ والبحلًُ والعنألعألم الفقًلُ و ر أل.

جملددألل أددأل ال واسددعأل لبع يدد   خددل الدولددُ بددأللر ب أددن الٛددروين الدديت تبعددرض شددأل الددبٚ  "بًجددُ     د اإ

ٙسدبن اين الفدروَ علدِ أددّ العقدى  إألؼدًُ  ثندألْ ارتكدألع العألٓددام النكٮًدُ ثدب انكدألض سدعر برأًدل               

 النك٘ ٗ الىلت اؿألؼر وأن طرم تنىيع الدخلا 
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د أن إعبمرين واؿجألن والبعألأل أع إىؼىع تىسًع لدرام أرُ وإدينُ علِ اسبًعألل إ ي-3

بٮريقن البعأل يُ ت٘أن بع  الدخل للدولُ أع اؿكألٚ علِ القًمُ الروقًُ ش ه الصعألٓر أدن  

خددٚل خٮددُ ٙسددبًعألل  كددد عددد  ٖرددن أددن إسددلمٌ ٗ اؿدد  والعمددرَ عًدده تعددب         

 ُ للحجألن وإعبمرين.إملرُ  كد بلد سًألقٌ ٗ العألمل أع رفع "ىعًُ اـدأألم إقدأ

خكدد  اٙسددبرا  تدددرهًأل عددن طريددع البعددنًع ارلددٌ للسددلع وإعدددام الفقًلددُ وإبىسددٮُ          -4

واـكًكُ عن طريع شركألم كبلٮن بٌ الدولُ وإىاطنٌ وشركألم  انبًدُ إاا لد م اٛأدر    

 خألظُ ٗ إبىسٮُ والفقًلُ وتىؼع اٛولىيألم قسب قجب ولًمُ   ه السلع.

القًمُ إؽدألفُ لدأًدل الدنك٘ عدن طريدع ترريدر الدبذول وتعدنًع أردررام الدبذول           تعًٛب  -5

عًدده تسددبٮًع الدولددُ كسددب الكددرم بددٌ سددعر اـددألم ٗ السددىم والسددعر إٮلددىل للمً ا"ًددُ  

 وخك  تعدير اـألم إٍ   "ِ أسبىّ ٖرن.

 م  انبًُا   البعنًع أن  ال البعدير عن طريع شركألم كبلٮُ بٌ الدولُ وإىاطن وخدا -6

 للسلع إعبمدَ علِ الٮأللُ أفل إٛنًىم. .  

البىسددددع ٗ العددددنألعألم إعبمدددددَ علددددِ السددددلرىد والرأددددل  أفددددل  شددددبأله إىظددددٚم        .ل 

 واٟلرذو"ًألم.

 خك  اٙسبمٚ  ارلٌ للىلى  ٗ إىاظٚم والرمربألْ وؼلًُ إًأله عن طريعا  -7

 البىسع ٗ الٮأللُ الصمسًُ والٮأللُ النىويُ. .  

البىسع ٗ إىاظٚم العألأُ أفل القٮدألرام الديت تعبمدد علدِ الرمربدألْ وؼىيدل الصدحن         .ل 

إٍ القٮألرام وتأسًس "ٛألم قألفٚم علِ أسبىّ عألل أن النىعًُ وإىثىلًُ وأن ثب رفع 

 سعر الىلى  تدرهًأل علِ إركبألم اـألظُ.

ألفُ بددٌ السددىيس تنصددً٘ أًنددألٌٓ ادددَ والدددأألم وربٮممددأل بقٮددألر شددحن سددريع ٙخبعددألر إسدد   -8

 وارً٘ اشندٍ.

 تعدير الٮأللُ الرمربألًُٓ إٍ اشند وبألكسبألد و فريقًأل وأعر واٛر د و وروبأل. -9

تىًٚددمل العمأللددُ السددعى يُ للقٮددألع اـددألػ وٗ اـددألرن عددن طريددع شددركألم قرىأًددُ ٗ         -:

ٚٲ تردىد أسد٘ولُ عدن لٮدألع النقدل للقٮدألع اـدألػ واـدألرن و ر دأل أدن            القٮألع اـدأٌ أف

 النصألطألم ٗ القٮألع اـألػ.

الذكًدد  علددِ البخععددألم الكنًددُ إر ىبددُ ٗ اؾألأعددألم أفددل الٮددب واشندسددُ وتىًٚددمل       -;

 إخراألم ٗ الداخل واـألرن عن طريع شركألم قرىأًُ.

 البىسع ٗ اسبخران وتعنًع وتعدير اـألأألم وإعأل د اٛخرّ إبىفرَ ٗ إملرُ. -32
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 ٟنشٌ عادٌ: ايؿٓدٚم ايطٝاد 

 شألر  . فمد اؿألرثٌ ٗ   ا اٟطألر إٍ  "ن البقِ رادل  عمدألل سدعى ٍ كدبر ٗ بدألريس وكدألد       

اؿديه عن "أسبقبل اٛاًألل" أع البقلبألم اٙلبعأل يُ اؿأللًُ وإنبٛرَ  واكر بأ"ن يرّ قبمًُ خلع 

كبب  كفر  بدآل ظلبُ لبنمًُ أىار   خرّ  ر البذول, واكر أن اؿلىل العألالُ اٝد  "ن سبع  د

أددن أددرَ إٍ و يددر إأللًددُ عددن ؼددرورَ اٟسددراع ٗ إ"صددألْ "ظددندوم سددًأل ٍ" لٜاًددألل كمددأل قددأل ث ٗ     

النددروي  و ر ددأل ويددبب اسددبفمألر  دد ا العددندوم بٮريقددُ أمنًددُ عأللًددُ, وترددىد عىآددد العددندوم  ددٌ     

ى يدرّ  إرمل لعج  إً ا"ًُ بصرل  و بخخر, أع ترشًد اٟ"كألم اؿرىأٌ, وؼجدًب الكسدأل , و د   

 د الىؼع بغر   ه الٮريقُ سًسر ب٧ن١أل إٍ اٛسى  ٛد السحب سًسبمر أن اٙقبًدألطٌ الؽدخب قبدِ    

يعب  بعد  ربع  و ٔس  و عصر سنىام "  ر ؼخب "  بدداٲ وبأللبدأللٌ يردىد اٙ"مًدألر اؿقًقدٌ !!  دى       

ٙسدذاتًجًُ للدنك٘,   يرّ  د العندوم السًأل ٍ  ى  قد اؿلىل العألالُ ٗ الٮريع إٍ خلدع البددآل ا  

ٛد الىلت لن ّملنأل كفرا إٍ  د ت٘تٌ البدآل إقذقُ ٰ كلمأل . يقىل  . فمد "قٚ عن رادل اٛعمدألل   

 بأد و ير إأللًُ مل يعبأ بألٕقذ ! 

وعلدع  . أٮصدر إرشددد بدأد العددندوم السدًأل ٍ أٮلددب اسدذاتًجٌ, كمددأل  "ندأل لددن "دبمرن أددن        

  ٚ ل تى يدع اسدبفمألرام العدندوم السدًأل ٍ بصدرل أددروس وبعًددا عدن         تنىيع أعأل ر الدخل إٙ أدن خد

 لٮألع النك٘ والغأل . 

وتسددألْل  . خأللددد الر يعددألدا وأددأل ٌ القنددىام اٙسددبفمألريُ  و اجملددألٙم اٙسددبفمألريُ الدديت سددبىٚمل  

 فًمأل  أىال العندوم السًأل ٍ؟  سمب عألًُٕ أفٚ؟ ظنألعُ, ػألرَ ... اخ؟؟

اؿمدى  فقدد  وؼد   د العدندوم السدًأل ٍ لدن يبحقدع بمد ه الروأأل"سدًُ          بن "ألظر  أأل  . عبداهلل 

وإد ؼقع بغر أل فلن يدار بٮريقُ أمنًُ  بداٲ و أأل ؼدرورَ اؿدد أدن الكسدأل  فدأللكررَ  ظدٚ تبندألفِ        

أع إ"صألْ ظندوم سًأل ٍ. و ؼألين  . اؿمى ا إاا اسبٮألعت "سألٗ"أل  د ينبجن بدآل لىاى  اـأل أدألم  

َمنًُ عأللًُ, واسدبٮألع راأللندأل إىٚكدىد ٗ القٮدألع العدألم  د ينبجدىا بددآل لددخل         و  رد   ه البدآل 

 سر ب ويديروا   ه البدآل َمنًُ عأللًُ, فألرتقدب البددآل الىطنًدُ للددخل الديت تددار َمنًدُ عأللًدُ..         

لددًس لبددل الدد . وفسددر  . عبددداهلل ر يددن بأ"ددن يعددعب لبددىل فرددرَ ظددندوم اسددبفمألرٍ سددًأل ٍ ٗ بًٔددُ  

 يُ  وأرك يُ أٮلقُ.ورعى

و وؼ   . فمد اؿألرثٌ  د  أىال العندوم ٗ اـألرن سًدير أل  شخألػ  و امألم قذفُ .. أفل 

 البنى  اٙسبفمألريُ الردّ إعروفُ عرفًبمأل و"بألٓجمأل ارققُ علِ اٛرض.

شدرَ  بأد العنأل يع السًأل يُ   لدب اسدبفمألراتمأل أبأل   تل نٛر الوعقب  . أٮصر إرشد علِ وامُ 

وأصددألركألم بإ"صددألْ كًأل"ددألم ظددنألعًُ و راعًددُ وظددنألعُ اٛ ويددُ ٗ العددألمل ...اخ. كمددأل  د إؽددألربُ  

ٙٲ قد اٲ بقىلدنا لبدل    والبعألأل ٗ اٛسمب لًس أن اخبعألػ العنأل يع السًأل يُ. وؼرل  . أٮصر أفأل
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ى لسددبب  دد وا %:5  ظددب  4236 "مأليددُ وٗ  %5; يصددرل ٚددي  بددى ٗ الددنك٘  خددل كددألد عألأددألٲ38

العندوم السًأل ٍ البألبع ٛبىٚي. وخٚل الربع اٛول أن   ا العدألم ؽٮدت  ربدأل  العدندوم السدًأل ٍ      

ٌ  ابًردىرل و  راأردى  ظدندوم  ٗ لحندأل  لقد.  وٙر ألًألر 75النروهٌ   ٗ "دنج    د ّردن  وبأللبدألل

البندى  عألًٕدألٲ.   ل إ ارام خ ينُ تقىم بإ ارَ  ظدىل  خٚ أن البنى  ٗ لحنأل و يؽأل. السًأل ٍ العندوم

كمأل  د تأسًس ظندوم سًأل ٍ ٙ ىبلمل كفرا عن تأسًس لٮألع اـ يندُ ٗ  ٍ بند  ..أدع الىؼدع     

 ٗ اٙعببألر أأل يلٌا

 اخبًألر اٙسذاتًجًُ.  -3

 وؼع  طر الرلألبُ واٟشراين.  -4

 ؼديد إمألم وإسٔىلًألم.  -5

 وؼع طلًألم أرالبُ إخألطر.  -6

 ؾنُ ارألسبُ والبدلًع الداخلٌ.  -7

 Front office & Back officeعل اٛ وار, ف -8

وأدددن ثدددب اخبًدددألر فريدددع إ ارَ اٛظدددىل, وتى يدددع إمدددألم قسدددب اٛ دددداين وإسدددألرام الددديت قدددد تمأل  

اسذاتًجًُ العندوم واٛ دداين بعًددَ إددّ + إ ارَ البددفقألم النقديدُ لعدرَ إددّ . كمدأل  د   دب          

عددندوم السددًأل ٍ, وأددن ثددب اخبًددألر اٛ ددداين   إاددراْ ٗ  دد ا اٟطددألر  ددى ؼديددد اشدددين أددن إ"صددألْ ال   

اٙسذاتًجًُ لسًألسُ العندوم ٗ تى يع اٛظىل ... وعلِ اؾأل"ب اٝخر, هب  د يرىد  نأل  امأل  

 أسأل"د للعملًألم واٟشراين والبدلًع وإبألبعُ.

طين وأن إمب  د تبقِ سًألسُ تى يع اٛظىل واؽألا القرارام اٙسذاتًجًُ سًأل يُ وبأيدٍ فريع و

أ٘ ل ... والبنكً  سًرىد عد وسدٮألْ وظدنأل يع ؼدىٙ عألًٕدُ. فألشددين الدرًٓس أدن إ"صدألْ ظدنأل يع          

سًأل يُ  ى ؾعلمأل تدار بألسبقٚلًُ تألأُ بعًددَ عدن برولراطًدُ اؾمدأل  اؿردىأٌ, و يؽدأل ٟعٮألٓمدأل        

 إرو"ُ ٗ ترىين الصراكألم وإ"صألْ الرًأل"ألم.

 ارسدبمر اٙالقدىل بدأد العدنأل يع السدًأل يُ لدن تدنج  ٗ قدألل        اؿمى  أع بن "ألظر واتكع  . عبداهلل 

را م و ارَ إأللًُ خٚل اٛربعٌ سنُ إألؼًُ, قًه  قرمت سًٮرتمأل علِ كألفُ العدنأل يع   كمأل 

 اؿرىأًُ ... وؼرمت بسًألسُ تى يع اٛظىل.

فدر أدن    ك bbcو cnbcبًنمأل اكر  . أسكر إىسِ  د العبألد سبع و د اسبؽألفبن سرألٍ "ًدى  و 

أره خٚل   ا العألم ولبل تىالٌ اٛ أألم.. وكألد ي٘كد علِ العنأل يع السًأل يُ.. لرن مل يسبمع لدن  

  قد.

الد ٍ  شدألر إلًدن     _ أأل   .م. "عر العحألين فرّ  د أن الؽرورٍ عند تأسًس العندوم السدًأل ٍ  

ٗ  _ . فمد اؿألرثٌ  قجدب الذيلًى"دألم     د يرىد كبراٲ اداٲ قبِ يرىد لن اعببألر َعنِ  د يردىد 
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 أأل البددآل اٛخدرّ واٛكفدر والعًدُ ترمدن ٗ تنىيدع أعدأل ر الددخل وتقلدًغ اٙعبمدأل  علدِ الدنك٘             

كأسددألس شددبن وقًددد للدددخل الددىطين تدددرهًألٲ. وترددريس اؾمددد ٗ ظددنألعُ البذوكًمألويددألم علددِ    

ٙٲ أددن تعدددير الددنك٘ اـددألم فقدد٘ وظددنألعألم البعدددين والعددنألعألم ال         عددغرَ أرددررام الددبذول بددد

 وإبىسٮُ إرا فُ وإرملُ شأل بألٟؼألفُ إٍ البدآل اٛخرّ إصألر إلًمأل.

أن األ"بن يعبقد  .  سألأُ "قلٌ  "ن مت فعل ًْع العنأل يع عن و ارَ إأللًُ, وؼىلت و ارَ إأللًدُ  

إٍ و ارَ خ ا"ددُ, خعىظددألٲ بعددد  د مت أسددبقأل فعددل اٙلبعددأل  عنمددأل وؼددمن لددى ارَ البخٮددً٘, وأددن    

الىاؼ   د فلس الص٘ود اٙلبعدأل يُ والبنمًدُ  ظدب  اٝد  دى إصدرين علدِ العدنأل يع وعلدِ شد٘ود          

 اٙلبعأل  واٙسبفمألر بصرل أبألشر.

ويرّ م. قسألم عرٍ  د العنأل يع السًأل يُ أٮلب  سألسدٌ لردل  ولدن شدأل فدىآ  أأللًدُ ولردن        

 سألسًُ  وشأل اٙقذافًُ والبخعغ ٗ ترىينمأل وإ ارتمأل لًس بألٛأر السمل. ؼبألن إٍ عدَ أبٮلبألم 

اٟ ارَ والبعألأل. الصكألفًُ إٮلقُ ٗ اٟفعأل  واسبقٚلًُ كألألُ ٗ اؽألا القرار والبعرين بعًد عدن  

سددًٮرَ السًألسددًٌ,  يؽددأل وؼددع  دددين واؼدد  للسًألسددُ اٙسددبفمألريُ إببعددُ و  دافددن كمفددأللا  ددل     

  ٗ  الدددول النألأًددُ  و  ددل سددًرىد ٗ فددألل أعددٌ    سددًرىد اٙسددبفمألر ٗ اٛسددىام العألًٕددُ عألأددُ  م 

ٚٲ. ٙ ىكدِ  د        كأللبرنىلىاًأل  و العنألعُ  و العقدألرام  و اٙسدبفمألر ٗ  ول أعًندن كألٟسدٚأًُ أدف

رٗسألْ بع  العنأل يع السًأل يُ النألاحُ عرب عملمب ّبلرىد "كىا لىٍ ادا ويععب فعلمب عن 

ٍ  ل سنبعألأل أعن بصكألفًُ أٮلقُ؟؟  ل سدبرىد  السًألسُ قبِ وإد ُرنأل أن إ"صألْ ظندوم سًأل 

لراراتن أسبقلُ وأكعىل ُألأأل عن القرارام السًألسًُ؟؟ و ندأل ترمدن إصدرلُ ٗ إ"صدألْ العدنأل يع      

 السًأل يُ.

وتسألْل  . خأللد بن   ًضا  لًست أ٘سسُ النقد  ٌ أن يدير اٙسبفمألرام اؿرىأًُ أدن خدٚل   

أ٘سسددُ النقدد  الدديت تددير العددنأل يع السدًأل يُ السددعى يُ ؟    بندى  اسددبفمألريُ  أريرًدُ و ر ددأل و دٌ و   

و اددألل  . أٮصددر إرشددد بددأد  دد ا ظددحً  و ؼددألين  "مددأل أسدد٘ولُ  يؽددأل عددن السًألسددُ النقديددُ للددبٚ   

واٟشراين علِ لٮألع البندى  والبدأأٌ واخ, و ندأل هدب اكدر  د العدندوم السدًأل ٍ لدن ودل قدل           

   ٕ ىا "ددُ العألأددُ  و وددل قددل و ارَ البخٮددً٘ ٗ البخٮددً٘      سددألأأل ٗ إ ارَ  ظددىل الدولددُ إرتبٮددُ بأل

لبرىين لألعدَ ظدنألعًُ لبٚ "دأل.. فأللعدنأل يع السدًأل يُ  يدبب تأسًسدمأل وإيدداع أبلدغ أدأللٌ أعدٌ يقسدب            

كر س أألل تصغًلٌ وا ْ طخر يبب تى يعن  كألسبفمألرام. وعلع  . خأللد بن   ًضا ولرن سألأأل  دٌ  

لعندوم السًأل ٍ  لًس ك ل  ؟ وبدوره  وؼ   . أٮصر إرشد  د اٝد تقىم علِ اٛلل ا ًٓألٲ بعمل ا

ًْددع اٛظددىل إسددبفمرَ خألراًددألٲ تصددرين علًمددأل سددألأأل. وبعددكُ عألأددُ يددرّ  . أٮصددر  د العددندوم           

السًأل ٍ, واى ه أمب ولألقن سً٘ ٍ لسرعُ ؽكً  اٙعبمأل  علِ الدخل "ك٘ . وّرن النٛدر لدن   

 كمعدر  خل إؼألٗ.
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أللد اؿألرثٌ فإد  ندأل  فدرم بدٌ ظدندوم اٛاًدألل والعدندوم اؿدأللٌ, الكدرم         وأن وامُ "ٛر  . خ

طبعأل لًس اسب العندوم ولرن "ىع وعد  السًألسألم واٛ وام إأللًُ إٮبقُ وقجب  ظىل وتعألأٚم 

كدل سًألسدُ, وتبعددأل لبلد  السًألسددألم تسدمٌ اٙسدبفمألرام ظددندولألٲ. وعلًدن ي٘يددد  . خأللدد اؿددألرثٌ  د        

لٜاًددألل  بعًدددا عددن إخددألطر العأللًددُ وٗ اٙسددبفمألرام اٝأنددُ واام البىاددن      يرددىد  نددأل  وظددندوم 

إسبقبلٌ أفل الٮأللُ إبجد َ والبقنًُ إبقدأُ, وظندوم طخر يددر  خدىل سدًرىد بدأللٮبع أبىسد٘      

إخدددألطر  كفدددر أندددن أدددنخك  إخدددألطر, وظدددندوم طخدددر  شدددألر لدددن  . سدددعد عددددَ أدددرام وظدددندوم     

را ام وعىآددد ووكددٜ الفددروام أددن البعددرض للمخددألطر, ويسددبٮًع  د     النروهددٌ  وقددع إيدد    الددنك٘

 . يسبخدم "ٮألم واسع أن اٛ وام إأللًُ والبحىٙ ويقر  أسبقبل اٙسبفمألرام لبقًُ العنأل يع

و ؼددددألين  . سددددعد الصددددمرا"ٌ  "ددددن ٗ  ولددددُ ريعًددددُ أفددددل إملرددددُ يربسددددب أكمىأددددأل العددددندوم 

لعدددىر اـٮددد٘ البنمىيدددُ ٗ ؼقًدددع  ددددفمأل     السدددًأل ٍ وظدددندوم اٛاًدددألل   مًدددُ لعدددىّ ٗ ٚدددل     

إعلدددنا تنىيدددع أعدددأل ر الددددخل. لدددى  "ندددأل لحندددأل ٗ  د "عدددب  البعدددأل ا أبقددددأأل شدددألد اٛأدددر كدددفرا     

 ددددر  د اٛأددددر  كفددددر ايٚأددددألٲ  "ددددن قبددددِ الدددددول النألاحددددُ وإبقدأددددُ البعددددأل يأل لددددديمأل ظددددنأل يع       

رَ إأللًدددُ  و اـ ا"دددُ علمددددأل  د    سدددًأل يُ أسدددبقلُ عدددن السدددلٮُ البنكً يدددُ وعدددن  اراعمدددأل إدددأللٌا و ا        

 ظدددىل  ددد ه العدددنأل يع ٗ  ددد ه الددددول مل تدددأم أدددن أعددددر "ألؼدددب أفدددل الدددنك٘  بدددل أدددن فدددىآ       

أأللًدددُ تأتدددت أدددن لألقمدددأل اٙلبعدددأل ٍا العدددٌ  فؽدددل أفدددألل. الندددروي  لًسدددت ٗ قألادددُ لعدددندوم         

 سدددددًأل ٍ وٙ لعدددددندوم  اًدددددألل فًركًمدددددأل  د تدددددىرث  اًألشدددددأل اؿألؼدددددرَ وإسدددددبقبلًُ البعدددددأل ا        

أبقددددأأل "ألاحدددأل وأدددع الددد  لدددديمأل ظدددندوم  اًدددألل. مدددن لٜسدددمل الصدددديد مل "بدددع أدددىر  ٛاًدددألل          

إسددددبقبل ومل "ددددذ  شددددب لألقددددألم قبددددِ ولددددى كأل"ددددت "سددددبًُ تٮمٔننددددأل. ٙ  علددددب كددددب بقددددٌ أددددن   

 4فىآؽدددنأل إأللًدددُ وٙ كًدددمل   يدددرم  و كًدددمل تددددار ولردددنين افدددذض  "مدددأل ٙ تددد ال لريبدددأل أدددن         

 ِ اٛأر اسبدرا  أأل فألم أن خٚلاتريلًىد. ّرن للقألٓمٌ عل

ارألفٛدُ علدِ قدد   "دِ أدن  د ا الكدألٓ  إدأللٌ وؼىيلدن إٍ ظدندوم سدًأل ٍ وو  دى بٮبعدن              -3

سًرىد ظندوم  اًألل  قمٌ بقأل"ىد أعلن ّنع تغىل و ارَ إأللًُ بأللر ب أن ٚروفنأل إأللًُ 

 اؿأللًُ.

النكٮًدُ قبدِ ٗ  قلد  الٛدروين إأللًدُ      يبب تع ي   ظىل   ا العدندوم بنسدبُ أدن اٙيدرا ام     -4

 وترىد   ه النسبُ قد َ بأللقأل"ىد إصألر إلًن ال ٍ لن طبًعُ ال اأًُ.

تعدد    ظددىل العددندوم بعألٓدددام اسددبفمألر  ظددىلن "كسددمأل وإاا كددألد وٙبددد أددن اللجددىْ شدد ه        -5

 ام العألٓدام لدعب إىا "ُ العألأدُ فًحدد  اؿدد اٛعلدِ للنسدبُ الديت ّردن ؼىيلدمأل كدإيرا         

 عألأُ ٗ  ٍ سنُ أأللًُ أعًنُ أع وؼع شروٙ أصد َ ل ل .
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إاا وادم أفل   ه السًألسُ وأفدل  د ا القدأل"ىد فسدًرىد أر و  مدأل السًألسدٌ ط"ًدأل لددّ النخدب          

وإمددبمٌ بأللصددأد العددألم فؽددٚ عددن كى"ممددأل رافددد أمددب ٍٛ سًألسددألم وخٮدد٘ اديدددَ و"ىعًددُ لبنىيددع   

 لدخل وقر   ول ووقًد لعجلُ اٙلبعأل .أعأل ر الدخل بديٚ للنك٘ كمعدر رًٓس  ل

وأددن امبددن اتكددع  .م. "عددر العددحألين أددع الٮددر  القألٓددل بؽددرورَ واددى  ظددندوم سددًأل ٍ ولرددن       

بألٟؼددألفُ إٍ إسددألرعُ ٗ طريددع خلددع بقًددُ اؿلددىل اؾ ريددُ عددن لنألعددُ تألأددُ بأ مًبمددأل وؼددروراتمأل       

 الععريُ.
 

 :ايًٛا٤ د. ضعد ايػٗساْٞ ايٛزق١ ايس٥ٝط١ 

 ٍالبعقًب اٛولا   سألمل إر 

 ٌالبعقًب الفأل"ٌا  . اؾأل ٍ الصبًر 

 . سعد الصمرا"ٌ ورلُ عمل قىل تنًٛب ال كألَ  بألعببألر أل  قدد   دب روافدد أعألؾدُ     اللىاْ عرض 

 ارىريُ كمأل يلٌا الكقر ٗ اجملبمع السعى ٍ إعألظر. ولد اسبملمأل بٮر  فمىعُ أن البسألٗٙم

  ل كل أرلمل يدفع أأل هب علًن أن  كألَ؟-3

  ل هب علِ الدولُ وولٌ اٛأر   د  تل م كل أرلمل بدفع ال كألَ إسبحقُ علًن؟-4

ٚٲ أن  كألَ ٗ إملرُ يقدذل ٖدأل ّردن  د يردىد علًدن  و أدأل هدب  د        -5  ل أأل ىرن  فع

 هبِ  ٍ  ل تبب ابأليُ ال كألَ بركألَْ وفألعلًُ؟

بب تى يددع ال كددألَ بكألعلًددُ وككددألَْ؟ و ود الدددخىل ٗ ادددل قددىل أكمددىأٌ الكألعلًددُ          ددل يدد -6

والركألَْ والكرم اللغىٍ ٗ إعنِ بٌ الكألعلًُ والكعأللًدُ قًده تسدبخدم  ندأل بدألٕعنِ السدألٓد       

 ٗ   بًألم اٟ ارَ .

ٚٲ-7  ؟ ل كل أن تدفع لن ال كألَ  و يٮلبمأل أسبحع شأل فع

 شأل؟ ل تعل ال كألَ  لرل أسبحع -8

 ددل  ّرددن إعددأل َ تنٛددًب ابأليددُ ال كددألَ وتى يعمددأل َددأل يركددل اٙسددبكأل َ القعددىّ أددن  دد ه  -9

 الكريؽُ ٗ أعألؾُ الكقر؟ 

  ه تسألٗٙم أممُ و سألسًُ وكألد هب علِ اٟ ارَ إأللًُ العلًدأل ٗ إملردُ طرقمدأل كمنٮلدع     

ُ أندد  أددأل عددرين بددأللٮكرَ لذشددًد ابأليددُ وتى يددع ال كددألَ خعىظددألٲ أددع ت ايددد الفددروام العألأددُ واـألظدد 

 اٛوٍ ٗ الىلت ال ٍ ت ايدم فًن ٚأل رَ الكقر.

"عب فقر إملرُ لد يعد  نًألٲ  و علِ اٛلل أبىس٘ اؿألل لًألسألٲ لدول وفبمعألم كفرَ ٗ   ا 

ٚٲ ال ٍ ٙ ّل  سدرنألٲ وٙ يسدبٮًع  فدع     العألمل,  ر  د الكقر أسألُ "سبًُ ٗ النٛريُ والىالع . فمف
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ر و ى أٮمٔن  "ن سًبمرن أن العرين علِ أبٮلبألم اؿًدألَ  و أدن يعدأل"ٌ أعأل"دألَ ققًقًدُ أدن       اٙهأل

الؽددغىٙ إأللًددُ ٗ اٛعًددأل  وبدايددُ الدراسددُ وإنألسددبألم اٙابمألعًددُ  و أددن ٙ ّلدد  وسددًلُ أىاظددٚم  

فقدر ٗ   و ع  أن قجب اٛسرَ واٟعأللُ وإٮلقألم واٛراأل وإعدأللٌ وإممصدٌ والعدألطلٌ..إخ   دى    

 اجملبمع السعى ٍ قبِ وإد كألد  خلن بألٝٙين.

ٗ الىؼع اؿأللٌ ٛ اْ فريؽُ ال كألَ  ندأل   كدألَ تددفع أدن إرلدمل أبألشدرَ للمسدبحع  و أدن         

ينىل عنن كألؾمعًألم اـريُ أن  ر تدخل للدولُ وخألػ خألػ  و  ا ٙ ِل  عنن  ٍ أعلىأألم  و 

 أر  ر أدنٛب وٙ "علدب أدن الد ٍ يددفع  و ٙ يددفع وٙ أدأل إاا        إقعألًٓألم إطٚلألٲ والرلب اٙسى !  و ى 

 كألد إسبحع كلن يدفع وٙ أأل إاا كألد أن يٮلبمأل او تدفع لن أسبحع شأل  م ٙ.

و نددأل  ال كددألَ الدديت تدددفع أددن إرلكددٌ للدولددُ الدديت تدددفعمأل بدددور أل للمسددبحقٌ و نددأل يدددخل       

 البنًٛب العألم ٗ العىرَا 

ل وو ارَ الص٘ود اٙابمألعًُ ٖفلُ ٗ الؽمألد اٙابمألعٌ وخألػ عألم أعلحُ ال كألَ والدخ -

خألػ  و  ا لدينأل فًن إقعدألًٓألم قًده يدذاو  أدأل هبدِ أدن ال كدألَ علدِ عدروض البجدألرَ           

ألًدألر ريدألل والدولدُ تددفع لعدندوم الؽدمألد اٙابمدألعٌ أدأل يكدٌ           37إٍ  34واٛأىال أأل بدٌ  

 ألًألر ريألل. 47َدفىعألم الؽمألد اٙابمألعٌ اليت تقألرل 

تنًٛب ابأليُ إيرا ام إملرُ أن الؽرآب ووأعٛممأل أن إيدرا ام الؽدرآب علدِ شدركألم      -

البذول و ٌ َٔدألم إلًدألرام أدن الريدألٙم  وخدألػ عدألم  و د ا لدًس أىؼدىعنأل إٙ ٗ أدأل لدن            

 عٚلُ بألٕقذ  إقدم ٗ "مأليُ   ه الرٗيُ. 

-   ٛ أددىال وإسددبحقُ علددِ إ٘سسددألم إسددجلُ   وتنٛددًب ابأليددُ ال كددألَ علددِ عددروض البجددألرَ وا

 وإرخعُ اليت ؼبألن شمأل َ  "مأل  فعت ال كألَ  واٛظل فًن  "ن خألػ خألػ .

 د اد البنًٛمددألد فبمعددألد ٗ تنٛددًب أعددلحُ ال كدألَ والدددخل. و"علددب ًْعددألٲ  د لل كددألَ "ٛألأمددأل   

ٙٲ لك  اٙرتبألٙ بٌ تنًٛب إيرا ام الدولُ أن الؽدرآب وإيدرا ام    وللؽرآب "ٛألأمأل. ولد طد اٛواد  و

ال كألَ الصرعًُ وال  شدين رًٓس  ى رفع أسبىّ ككألَْ وفألعلًُ ابأليُ وتى يع ال كألَ لبسمب بدور 

  كد ٗ أعألؾُ ٚأل رَ الكقر.

 إقذ ا -

 يقىم إقذ  علِ أأل يلٌا

إعأل َ  ًرلُ أعلحُ ال كألَ والدخل َأل يد٘ ٍ للكعدل البنًٛمدٌ بدٌ الؽدرآب كمعددر        -3

ل٠يددرا ام العألأددُ وخددألػ عددألم  وبددٌ ال كددألَ كمعدددر رٓددًس  ٕعألؾددُ الكقددر ولعددندوم          

الؽمألد اٙابمألعٌ وخألػ خألػ  عًه يبقدِ البنٛدًب اـدألػ بدإيرا ام الؽدرآب أدرتب٘       

 بى ارَ إأللًُ ويسبقل تنًٛب ال كألَ عن  ٍ امأل  قرىأٌ.
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خدر  أسدبقلُ لل كدألَ ويردىد     تنصأ  ًُٔ عألأُ و نأل عألأدُ ٙ تعدين اٙرتبدألٙ بدأٍ امدأل  عدألم ط       -4

ٙٲ إ ارٍ كألأل وٙ ترتب٘ إٙ بألٕل  وٙ عٚلُ شأل بألٕأللًُ العألأُ إٙ أأل هدب   اسبقٚشأل اسبقٚ

 علِ إأللًُ العألأُ  فعن لدعب إيرا اتمأل  و أأل يسبحع علِ الدولُ شرعألٲ  و "ٛألأألٲ.

 ألطب الععر.يرىد ش ه اشًُٔ رٗيبمأل ورسأللبمأل ولًممأل أفل  ٍ تنًٛب قديه ى -5

يرىد شد ه اشًٔدُ فلدس إ ارَ أسدبقل وتنٛدًب إ ارٍ تنكًد ٍ قدديه و ًٔدُ شدرعًُ و"ٛدألم            -6

 قألسي  لًع وأرالب  اخلٌ وأرالب خألراٌ وؽؽع اشًُٔ  يؽألٲ ٛام َ الرلألبُ العألأُ.

يرددىد للمًٔددُ أقددر رٓددًس بٮبًعددُ اؿددألل وفددروع ٗ ًْددع أنددألطع إملرددُ اٟ اريددُ بددل وٗ      -7

 الردّ ويبنألسب كل تنًٛب فرعٌ أع عد  السرألد.ارألفٛألم 

تبحد  وًٚكُ اشًُٔ الرًٓسُ ٗ ابأليُ ال كألَ الصدرعًُ أدن كدل إرلكدٌ وكدل إرلكدٌ        -8

 لًألسألٲ علِ ابأليُ الؽرآب  وظرفمأل وتى يعمأل ٗ  واممأل وأعألرفمأل وٕسبحقًمأل.

لرددل أ٘سسددُ يرددىد شددأل "ٛددألم أعلىأددألتٌ قددديه و لًددع ويرددىد لرددل أددىاطن  و أقددًب و    -9

أرخعددُ  و أسددجلُ بددل لرددل شخعددًُ أعنىيددُ قسددألل لدددّ اشًٔددُ فمددنمب إرلكددىد وأددنمب    

إسبحقىد وأنمب  ر ال  ولرن تقلبألم اؿًألَ لد ػعل إرلمل الًدىم أسدبحع وإسدبحع    

 أرلمل  داٲ و ر ال  لد يرىد أرلكألٲ  و أسبحقألٲ  داٲ.

    ٕ رلكددٌ لل كددألَ إسددبحقُ علددًمب وٗ وظددىل      د أسدد٘ولًُ ولددٌ اٛأروالدولددُ  ٗ ؼددمألد  فددع ا

ال كألَ ٕسبحقًمأل وظرفمأل ٗ أعألرفمأل الصرعًُ  ٌ أس٘ولًُ ثألببُ و ظلًُ ولنب كر أقىلُ اـلًكُ 

الراشد اٛول رؼٌ اهلل عنن للمرتدين واهلل لى أنعى"ٌ عقألل بعر كأل"ىا ي٘ و"ن لرسىل اهلل ظدلِ اهلل  

 علًن وسلب ؿألرببمب علًن. 
 

 ألٍٚ: أ ضامل املسٟايتعكٝب ا 

  ؼألين م. سألمل إرٍ ٗ تعقًبن  د عملًُ البنًٛب إرػألَ علًمأل  د تراعٌ  ربعُ اىا"ب كأللبأللٌا

  أرااعدُ الىؼددع الدرا ن للمرلكددٌ وأعألؾبدن خألظددُ أدن "ألقًددُ عٚلدبمب َعددلحُ       اؾأل"دب اٛولا

ال كألَ والدخل. فكدٌ الىلدت اؿألؼدر ٙ تبدألبع  إعدلحُ أدع إرلكدٌ ٗ الىلدت اردد  وإاا  تدِ           

إرلمل بنكسن يريد  فع أأل علًن ك ببن وطلبت  علدِ ٖدأل ودد ه أدن  كدألَ  د ا أدع إ٘سسدألم         

الىطنًُ وإخبلٮُ وينٮبع علًمب إفل الصعي ووشدٌ ولدىَ عدٌ   فدٚ  دب      الكر يُ وأع الصركألم 

 رسدلىا أعقبدًمب وقألسدبًمب للبدددلًع علدِ إرلكدٌ كدل سددنن ٗ إًعدأل  اردد  وٙ  دب ظدددلىا          

إرلمل وقألسدبن القدأل"ى"ٌ قبدِ  د بعد  إ٘سسدألم العدغرَ وإبىسدٮُ تعدر أعدلحُ ال كدألَ           

بألٕٔددُ بددأللر ب أددن تسددجًل بعؽددمأل خسددألٓر تندد ل بأللىعددألْ    4.7بىالددع  والدددخل ظبأليددُ ال كددألَ أنمددأل 

ال كىٍ إٍ أأل  ود العكر وأع ال  إأأل  د يدفع شب ظألقب إ٘سسُ شٌْ أأل قسب تقددير ب  و  
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ويدبر قأللن  أع أىٚكًمب  و تبعٮدل  عمأللدن ٛد إعدلحُ لدن تعددر لدن شدمأل تمأل إٮلىبدُ ٗ أعٛدب          

ُ وٗ إنأللعألم و ر أل و د ا يددفع بألٕ٘سسدألم الكر يدُ العدغرَ      إعألأٚم أع اؾمألم اؿرىأً

إٍ اٙفددٚس ويعقددد عمددل الصددركألم و دد ه إعأل"ددألَ للجمًددع ٖددأل عٮددل اٛعمددألل ٗ إملرددُ و"كددر   

اٙسبفمألرام الىطنًُ واٛانبًُ و"ص٘ طريقألٲ طخر ؿل   ه إصألكل و ى الكسأل . ول ل  يل م قدل  

ر يددُ وشددركألم وكسددب ثقددبمب وتٮددىير ب كمعدددر  خددل   أصددألكل إرلكددٌ أددن أ٘سسددألم ف 

أسبقبلٌ عن طريع بع  اٟاراْام اليت ؽكمل أن البعقًدام  ر الؽروريُ إكروؼُ علِ لٮألع 

 اٛعمألل ٗ إملرُ واليت لًس شأل لًمُ إؼألفًُ كمأل يلٌا  

  .   ٙ ققددألٲ البعددديع علددِ أددأل يقىلددن إرلددمل إاا  تددِ طىعددألٲ بنكسددن للمعددلحُ والبدددلًع إكددألإ 

 وتٮبًع عقىبألم  راأًُ علِ إخأللكٌ.

  يأل َ عد  إىٚكٌ إخبعٌ والبدلًع علِ الصركألم الردّ بأل"بٛألم. .ل 

إلغدددألْ شدددمأل ام إعدددلحُ إٮلىبدددُ علدددِ  ظدددحألل اٛعمدددألل أألعددددا تلددد  إٮلىبدددُ لبحعدددًل       .ن 

 إسبخلعألم عند تنكً  العقى  وإقألوٙم.

سألم الكر يُ العغرَ أن أعلىأألم وتعدديقمب إٙ ٗ  اٙعبمأل  علِ أأل يدلٌ بن  ظحألل إ٘س .  

قألل إثبألم العرس أن لبل إعلحُ وعدم أٮأللبدُ  ظدحألل إ٘سسدألم الكر يدُ اـألسدرَ  و      

 أن يريدود إ ٚم سجٚتمب بسبب فصل إ٘سسُ بألل كألَ.

 كمددأل اكددر  . سددعد,  نددأل  ؼددرورَ لبقددىيب عمددل أعددلحُ ال كددألَ والدددخل ٗ      اؾأل"ددب الفددأل"ٌا

ُ وؼديفمأل وإعأل َ  ًرلبمأل بصدرل كألأدل وتدىفر العدد  الردألٗ أدن إدىٚكٌ وؼسدٌ         إملر

 خلمب وتدريبمب قبِ تسدبٮًع إعدلحُ القًدألم بىاابمدأل علدِ الىادن إٮلدىل وترسدب ثقدُ الندألس           

 وّرن اٙعبمأل  علًمأل ٗ أعألؾُ لؽًُ أممُ ٗ اجملبمع كأللكقر.

  اؾأل"ب الفأللدها    ُ الديت ؼردب عمدل إعدلحُ قأللًدأل وإعدأل َ ظدًأل بمأل ٗ         أرااعدُ اللدىآ  واٛ"ٛمد

"ٛألم لل كألَ والدخل يرىد  كفر وؼىقألٲ وقسمألٲ و لُ ووؼع لىاعد واؼحُ يسمل أعمأل قسألل 

الىعددألْ ال كددىٍ للم٘سسددألم الكر يددُ والصددركألم ٕنددع البحأليددل وتؽددًًع اـددٚين اؿألظددل قددىل    

 أقدار ال كألَ.

 أرااعُ إسبكًدين أن الؽمألد اٙابمألعٌ قأللًدألٲ وؼديدد إسدبحقٌ لل كدألَ أدن       اؾأل"ب الرابعا

لددىآب الؽددمألد وخألرامددأل بدلددُ وُحددًغ وأرااعددُ اٟعأل"ددألم والبأكددد أددن ككأليبمددأل, فبحسددب       

شدددروٙ الؽدددمألد اٙابمدددألعٌ إقدددرَ ٗ و ارَ الصدددٔىد اٙابمألعًدددُ يسدددبحع للبسدددجًل ٗ الؽدددمألد  

 اٙابمألعٌ الكٔألم البأللًُا

عألأددألٲ وأددأل فددىم, ويعددىل  سددرتن ولددًس لديددن  خددل كددألٗ   82بر السددن ا البددأللغ أددن العمددر كدد -3

 لبغٮًُ أعألريمل  سرتن.
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العألا  الدآب ا و دى الد ٍ يعجد  عدن العمدل بصدرل  آدب لٛدروين ظدحًُ, ويعدىل  سدرَ وٙ             -4

 يىاد لدين أعدر  خل يركٌ لبغٮًُ أعألريمل  سرتن.

 ل أ٘لت.العألا  إ٘لتا و ى العألا  عن العمل بصر-5

 ٛسبألل ظحًُ ويعىل  سرتن وٙ يىاد لدين أعدر  خل يركٌ لًغٮٌ أعألريمل  سرتن.-6

إدر َ الديت ٙ عألٓدل شدأل ا كألٕٮلقددُ  و  رألدُ لدًس لدديمأل  ل  و ابددن لدأل ر علدِ إعأللبمدأل ولددًس           -7

 لديمأل أعدر طخر للدخل يركٌ لبغٮًُ أعألريكمأل.

 ٞايتعكٝب ايجاْٞ: د. ادتاشٟ ايػبٝه 

وأن والع ػرببمأل ٗ فألل العمل اـرٍ إٍ   "ن أأل  . اؾأل ٍ الصبًرٌ فقد  شألرم ٗ تعقًبمأل 

"ٮبدع ابأليدُ ال كدألَ قرىأًدألٲ      -بدأللٮبع وكمدأل يعدرين اؾمًدع      - "نأل وعد  للًل أدن اجملبمعدألم   

الندألس  ومرػ علًمأل َأل يبىافع أع تعأللًب  يننأل اٟسٚأٌ ال ٍ "ٛب عملًُ البرألفل اٙابمدألعٌ بدٌ   

واعددل ال كددألَ  قددد   ددب   واتمددأل وولددًس روافددد أل  كمددأل اددألْ بأللىرلددُ, إٙ  "نددأل وكمددأل  ددى   بنددأل ٗ   

العديددد أددن لؽددأليأل البنمىيددُ الدديت تسددبدعٌ ػديددد وتٮددىير اٛ"ٛمددُ َددأل يبىاكددب أددع إسددبجدام          

٧٘ ٕىؼدىع تنٛدًب ابأليدُ ال كدألَ وتى      يعمدأل اٙ بمدألم   والبغرام اجملبمعًُ اؿديفُ قلًألٲ وعألًٕألٲ, مل "ع

إٮلىل أن قًه الدراسُ العلمًُ الصألألُ لىالع  خل ال كألَ وتى يعدن والديت أدن إكدذض  ٙ تقبعدر      

علدددِ اٙخبعدددألػ الصدددرعٌ فقددد٘, بدددل يصدددذ  فًمدددأل أعمدددب اـدددداْ اٙابمدددألعًىد واٙلبعدددأل يىد       

 فقن الىالع. والقأل"ى"ًىد و ر ب أن البخععألم الؽروريُ, وتعبقد  . اؾأل ٍ  د   ا يدخل ؼمن

د ثروام اٛ نًدألْ ٗ بٚ "دأل ٗ ت ايدد كدبر يقألبلدمأل علدِ "كدس إسدبىّ ت ايدد فقدر الكقدراْ. ولدد             إ

ٰلد٨أت  راسُ أن  عدَ سنىام أن  قد إبخععدٌ تدبٌ أدن "بألٓجمدأل  "ندأل لدى طبقندأل بصدرل ظدحً           

بد ل  العٮدألْ إدأل ٍ     تعأللًب الدين فًمأل ىغ ال كألَ, لقلت إٍ قد كبر  عدا  الكقراْ. وٙ يقعدد 

إبألشر فق٘ ولرن إصألريع البنمىيدُ للكقدراْ الديت وجدب كدفر أدن الندألس عنمدأل أردبكٌ بأللعٮدألْ           

 إأل ٍ إبألشر.

واخببمددت  . اؾددأل ٍ تعقًبمددأل بألٟشددألرَ إٍ ػربددُ شخعددًُ والعًددُ ٗ ْعًددُ النمؽددُ النسددألًُٓ         

ألٲ لبعلًمألم إعٮألْ ال كألَ الصرعًُ  تعٮدٌ  اـريُ لبل عدَ سنىام؛ قًه إد اؾمعًُ كأل"ت ووإتبألع

النسألْ أبأللغ شراْ إنأل ل لًقمن بصراْ إنأل ل ولرن ال ٍ قعل ٗ  كفر أن أدره  د الصدراْ ٙ يدبب    

ويقىم بع  اٛبنألْ إرا قىد ال ين ٗ سن الدراسدُ بأخد  اٛأدىال وتؽدًًعمأل ثدب تدأتٌ اٛم وتصدبرٌ        

اؼدٮر"أل بألؾمعًدُ ٕقألبلدُ الصدً  عبددالع ي  بدن بدأل  رٓدن اهلل         أن القلُ و ب٤ اٟهألر أدرَ  خدرّ, أدأل    

وشر  اٛأر أن قًه  "نأل ٙ "سبٮًع إعٮألْ أبلدغ الصدراْ لٜسدرَ ٗ  يدديمب خىفدألٲ أدن ؼدًألعن ومدن         

أ٘أنٌ وقألألٌ لٜأأل"ُ  أن لبدل إبددعٌ ٗ بعد  تدعدألتمب إصدروطُ, فقدألل رٓدن اهلل ا ٗ  د ه         

 ٕ بدددعٌ,  خدددو ب بدد ل  و خدددوا إبدددعٌ  وتعددرفىا بأللصددراْ  و بغددره أددن     اؿأللددُ  "ددبب وكددْٚ ا
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اقبًألاألم اٛسرَ بأ"كسرب ولرن بعلب إبدعٌ . وكبب لنأل فبىّ ب ل . وٙ ىكِ علِ اؾمًع  د 

إِددأل العدددلألم  للكقددراْ وإسددألكٌ والعددألألٌ علًمددأل } {وٗ سددبًل اهلل} قددد أعددألرين ال كددألَ  ددى 

ولردن  ٙ يسدبكأل  ٗ الغأللدب أدن      {مب وٗ الرلألل والغألرأٌ وٗ سدبًل اهلل وابدن السدبًل   وإ٘لكُ للىب

ٙٲ ّردن قعدره أدن  وادن العٮدألْ للكقدراْ بخلًدُ سدلًمُ                 ا البألل الىاسع إدرد الد ٍ يددخل فًدن أدأل

ٰٕٚٓب .    وأصألريع تنمىيُ أ٢سبداأُ أ٢خٮ٘ شأل البخٮً٘ اٙلبعأل ٍ اٙابمألعٌ ا

ال  را"دٌ  "دن وٗ إعدٚد "صدرتن و ارَ الصد٘ود اٙابمألعًدُ ٗ عدد  أدن العددحمل         واكدر  . سدعًد   

 وؼدحت  د أً ا"ًدُ الؽدمألد اٙابمدألعٌ كأل"دت قًنمدأل تدىٍ         _رٓدن اهلل _ واخر عمد إلد  عبدداهلل   

ألًدددألراٲ.. تؽدددمن اٟعدددٚد  ددد ه العبدددألرَ وادددل أعدددروفألم الؽدددمألد   49 إٍ لكددد م.. ألًدددألرام 5إلددد  

اٙابمألعٌ أن  أىال ال كألَ  ٗ إشألرَ إٍ قرأبمأل إد مل ترن أن   ل ال كألَ.. السد٘الا لدى قددث    

َٲ..  ل سببقلغ علِ إثر أل خددأألم الؽدمألد     د ترااعت  ربأل  الصركألم وبأللبأللٌ قجب إدفىع  كأل

 ٕسبكًدين؟اٙابمألعٌ اليت تقدأمأل إٍ ا

أددن األ"بددن علددع  . . عبدددالرٓن العنددأل  بددأد إعلىأددألم إبددىافرَ لديددن  د  أددىال ال كددألَ ٙ تغٮددٌ     

ترأللًمل الؽمألد والدولُ تدفع الكألرم أن إً ا"ًُ... و  ا يعين  د قجب إنعرين أدن خدٚل الصد٘ود    

 ىرلددُالفمددل أددأل تؽددمنبن  اٙابمألعًددُ ٙ يبددأثر بب بدد بألم ارعددل أددن ال كددألَ. واتكددع  . . العنددأل  أددع 

علًمأل, فًمأل عدا كى"ن ٙ يرّ   مًُ فعل ال كألَ عن الؽرآب أأل  اأت  ُالبأللً ألموك ل  البعقًب

أكعىلُ قألسبًألٲ ولد يرىد البٮىير  ادّ أع بقدألْ وًٚكبمدأل اؾبأليدُ فقد٘ و د تدذ  أسدألُ تى يدع        

اتكع كفراٲ أع أىلمل م. سدألمل  ال كألَ للمسبحقٌ كمأل  ٌ عند و ارَ الص٘ود اٙابمألعًُ. ك ل  

ٚٲ اٟلددرار          بؽدرورَ تعدديع  ظددحألل إ٘سسدألم و د تعمدل إعددلحُ علدِ تٮدىير   واتمددأل لبسدبخدم أدف

ال كىٍ علِ شألكلُ اٟلرار الؽريي  ... يعبأ أن لبل إرلمل وتلب م ببعديقن ... وشأل البأكدد أدن   

ردىد إخأللكدُ وتمدرل  كدىٍ  علدِ و د      ظحُ البًأل"ألم إقدأُ فًمدأل بعدد .. فدإد ثبدت عددم ظدحبمأل ت      

وتمرل ؼريي  ويعأللب إخأللمل وفع "ٛدألم  لًدع أعلدن وأعدروين.  يؽدألٲ ر ّ  . . عبددالرٓن ؼدرورَ        

فب  فألل أنٛب لٜفرا  لدفع  كىاتمب طىعًألٲ للمعلحُ والنٛر ٗ  كألَ إصدألريع وإبدأل"ٌ العقألريدُ    

 إ٘ارَ وك ل  اٛراؼٌ البًؽألْ.

 علِ النحى البأللٌا أعلحُ ال كألَ والدخل ٕرٍ تىؼًحألٲ فًمأل ىغ إيرا امولدم م. سألمل ا

   بصددرل البجددألرَ عددروض  ام و أددأل يسددمِ إيددرا  ال كددألَ يددبب إيددداع اٙيددرا ام إبحعددلُ أددن 

 الؽددرآب إيددرا ام تدد  ب بًنمددأل اٙابمددألعٌ ؿسددألل الؽددمألد  قدددالن أ٘سسددُ ٗ  سددبىعٌ

 للدولُ. العألأُ اـ ينُ ؿسألل

  أنمددأل ألًددألر ريددألل  46.87  4234 ددد و3656 /55 إددأللٌ عددن العددألم  إعددلحُ إيددرا امبلغددت 

البذولًدددُ وا بدددت للخ يندددُ العألأدددُ     وإ٘سسدددألم  دددر  ريدددألل أدددن الصدددركألم  ألًدددألر 34.87

 ريألل ف  بت للؽمألد اٙابمألعٌ.    ألًألر33و البجألرَ إيرا ام عروض  أأل
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 العدألم  ٗ إعلحُ إيرا ام  ٌ  ب يدأل َ  ريدألل  ألًدألر  47.3 بلغدت  م 4235و  دد 3656/3657 إدألل

علددددددِ  ال كددددددألَ قعددددددًلُ بلغددددددت قًدددددده إألؼددددددٌ العددددددألم إيددددددرا ام عددددددن %8 أقدددددددار أل

ريدألل أدن الصدركألم وإ٘سسدألم      ألًدألر  34.5 ريألل وقىالٌ ألًألر :.34 مى البجألرَ عروض

  ر البذولًُ.

 السدألبع   العألمعن  %33.7 ب يأل َ ألًألر 4.:4  4236 د و3657/3658إأللٌ  العألم ايرا ام

ُ  تعد ّ إٍ تٮبًقدألم   ِ  ألًدألر  36.4   أنمدأل SAP وسدألل   "ٛمد ألًدألر   36و البجدألرَ  عدروض  علد

 إيرا ام الؽرآب.

 . عبددداهلل الؽددىوٌا يبدددو للى لددُ اٛوٍ  د القؽددًُ إبعلقددُ بألل كددألَ و ور ددأل ٗ أعألؾددُ     لددأللو

عأل  كبلكُ أن  ينًدُ والبعدأل يُ   الكقر سملُ البنألول لرنمأل ٗ اؿقًقُ  ر ال  فمٌ أبصعبُ واام  ب

 . سعد ورلدُ  نًدُ وكبعدرَ بدد  أل ببسدألٗٙم و دٌ أددخل         واابمألعًُ وقبِ ريألؼًُ وفً يألًُٓ. لدم

ْ  اًد لبحري  العقل وإثألرَ الكرر. كمدأل طدر     سدٔلُ ولدى  ؼدألين شدأل واقدداٲ لعأل لدت        9 . سدعد   اللدىا

ل للنكٌ وإد اخبلكت أؽدألأًنن و سدبألبن.   اٛظنألين إسبحقٌ لل كألَ. وقسي  د أعٛب إاألبألتمأل تقذ

فًمأل ٙأس م. سألمل ٗ تعقًبن عٚلُ أعلحُ ال كدألَ والددخل بأللقٮدألع اـدألػ و"ىعًدُ  د ه العٚلدُ        

اليت تبجألو  ٗ بع  اٛقًألد اٛطر القأل"ى"ًُ وأنعكألٲ إ٘سسألم العغرَ.  أأل  . اؾأل ٍ فقدد  شدألرم   

صألركُ خداْ البعأل يٌ واابمألعًٌ ولأل"ى"ًٌ و ر ب ٗ إٍ "قٮبٌ  ألأبٌ تبعلع اٛوٍ بأ مًُ أ

اٙ بمألم بأللدراسدُ العلمًدُ لىالدع ال كدألَ والفأل"ًدُ بعددم إعٮألْ دأل "قدداٲ ٕسدبحقًمأل خألظدُ إاا كأل"دت            

 ّرن القىل َأل يلٌا أأل مت طرقنأبأللغ كبرَ واسببداشأل بأللعًنُ وفع فبىّ شرعًُ. وأن خٚل 

ٙٲا  ُ  و ولٌ اٛأر  د يل م إرلمل أن اٛفرا  بدفع ال كألَ لسببٌاأن الععب علِ الدول  و

 "مأل عبأل َ و ى قر ٗ ٖألرسبمأل كأللعَٚ واؿد  والعدًألم و ر دأل و د أدن سًحألسدبن علدِ        -3

 البقعر  ى اهلل وبأللبأللٌ إاا مل ىرامأل عن لنألعُ وإّألد فإ"ن ٙ ي٘ار علًمأل.

 ٛ رّ ٗ  وان ظرفمأل لًؽمن وظىشأل ٕسبحقًمأل. "مأل عبأل َ بٌ إرْ وربن والبع  يرّ  "ن ا -4

 . سعد ف  اٙرتبألٙ بدٌ ال كدألَ والددخل فًمدأل  كدد  . العندأل  علدِ  د الد  لدألٓب          اللىاْ يقذ   ثأل"ًألٲا

 أأللًألٲ وإمب  د يرىد إبعألأل أع إعلحُ علِ بًنُ أن   ا اٛأر قبِ تبع   ثقبن بمأل.

 نأل  أىٚكىد أن و ارَ الداخلًدُ هىبدىد إندألطع ٗ كدل عدألم ؾبأليدُ ال كدألَ علدِ إألشدًُ ..           ثأللفألٲا

  ه ال كدألَ  دل تعدب ٗ ظدندوم إعدلحُ  م خ ا"دُ الدولدُ وإأللًدُ  وأدألاا عنمدأل قًده مل تدبب             

 اٟشألرَ إلًمأل.

كب "سبُ الكقراْ ٗ إملرُ إٍ عد  السرألد اٛظلًٌ!؟  دل ّفلدىد الربدع !؟ و ندأل "بعألأدل       رابعألٲا

 أع اٛعدا  كأسر ولًس  فرا  وبعملًُ قسألبًُ "سبٮًع أعرفُ كب يسبحقىد!؟
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 د إددىاطن  و إ٘سسددألم ؼجددب عددن  فددع  كألتمددأل للجمعًددألم اـريددُ  و إعددلحُ وتكؽددل      خألأسددألٲا

ظُ وخألػ ـألػ  كمأل لألل  . سعد ٛ"مأل ٗ "ٛر  . عبداهلل الؽىوٌ ظرفمأل َعرفبمأل اـأل

فقدم الفقُ ٗ   ه اٛطراين فبع  اؾمعًألم فًمدأل فسدأل  أدأللٌ وإ ارٍ كدبر وٚمدر الد  ٗ       

 لددمل قأللددُ أسددجلُ ٗ   87وسددألٓل اٟعددٚم وكدد ل  الؽددمألد اٙابمددألعٌ قًدده مت اكبصددألين    

كً  عن قألابمأل وأدن  ندأل ٙ بدد أدن "ٛدألم      الؽمألد وتسبلب إعأل"ألم و ٌ أىٚكُ ولديمأل  خىل ت

 قألسي وإ ارٍ ظألرم يع   الفقُ بٌ الٮرفٌ.

"بحدث عن الكقر وظرين ال كألَ للكقدراْ و"نسدِ  د ال كدألَ تعدرين ٛظدنألين مثأل"ًدُ  وشدأل         سأل سألٲا

الكقراْ فمل ٙ الت السبعُ البأللًُ أىاى َ  م  ال بعؽمأل بسبب تغرام اجملبمع !؟ و ل تعرين 

 شب!؟

أن  ى الكقر ال ٍ يسبحع  د تدفع لن ال كألَ !؟ يرّ فؽًلُ الصً  عبدالع ي  بن بدأل   د أدن    ألبعألٲاس

كألد لن  خل يركًن للٮعألم والصرال والسرن ومل ود  ألرألٲ  و إهألراٲ  ٙ يعبد فقراٲ وٙ 

أبمب  د ؼع لن ال كألَ. ثب .. أألاا عن إبعككٌ ال ين ٙ يسدألىد الندألس إؿألفدأل وُدنعمب كدرا     

يسجلىا  "كسمب ٗ الؽمألد اٙابمألعٌ ٖدن ينٮبدع علدًمب وخدألػ ـدألػ  !؟ إاا كدألد سدًبب        

تقنٌ أعأل ر ال كألَ وتقنًنمدأل !؟ و ندأل  تسدألٗل أمدب ٛ"دن إنٮلدعا أدن  دى الكقدر ؟؟ وكًدمل           

 "عل إلًن !؟ 

لكعل يععب واتكقت  . اؾأل ٍ الصبًرٌ أع أأل لألل بن  . عبداهلل الؽىوٌ, و ؼألفت علًن  "ن بأل

علًنأل  د "ل م إرلكٌ أن اٛفرا  بدفع ال كألَ ولرن٤ ال ٍ لن يعدعب علًندأل  دى البىعًدُ واٟيؽدأل       

ٚٲ علِ ال   د إقدّ السًدام الردبرام ٗ السدن اام العٮدألْ البقلًددٍ      والببعر شب. واكرم  لً

سددبقل بدد اتمأل وتعبمددد علددِ إددأللٌ إبألشددر إسددبمر مت النألعمددأل بددبع  إصددألريع العددغرَ لٜسددر قبددِ ت

 "كسمأل وٙ تعى  للس٘ال فأللبنعت.

 يؽألٲ يرّ  . . عبدالرٓن العنأل  عدم إل ام إرلمل أن اٛفرا  بدفع ال كألَ للمعدلحُ, ولرندن   

 عأل إٍ فب  اجملدألل ٕدن ير دب طىعدألٲ  د يعٮدٌ  كألتدن للمعدلحُ ..  ندأل  أدن  كدىاتمب بدألٕٚيٌ وٙ            

ض  د تسددبقبل  كددىاتمب ٟبددراْ اٖمددب ... أددن األ"ددب طخددر فددإد ؼديددد        يفقددىد بألؾمعًددألم ... إكددذ  

أسبحقٌ ال كألَ  ٌ أس٘ولًُ و ارَ الص٘ود اٙابمألعًُ و د أسبحقٌ الؽمألد أنمب و  ا  ى القألٓب 

 وإعمىل بن اٝد.

وأن وامُ "ٛر  . خأللد الر يعألد فإد ؼديدد أدن  دى إسدبحع لل كدألَ لدًس بدألٛأر العدعب فمد ا          

ن كمًألٲ بأللدخل الصمرٍ وعد   فرا  اٛسرَ وألرًُ إسرن وأدّ واى  أعأل ر  خل ّرن لًألس

 خرّ للكر . ولد لألم بع  ال أْٚ كأللدكبىر راشدد البدأل  أدن األأعدُ اٟأدألم و . سدألأٌ الدداأغ أدن         

األأعدُ إلدد  سددعى  بىؼددع أ٘شددرام كمًددُ ّرددن اٙ بددداْ بمددأل لبحديددد أددن  ددى الكقددر.  أددأل الكقددر   

رن ك ل  أعرفبن والىظىل إلًن أن خٚل  ٓمُ اٙقًألْ والعمد وأن يبقدم بصمأل َ تكًد إبعكمل فًم
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بد ل  أددن   ددل اـددر عًدده ّرددن البحقددع أدن أعرفددُ إددبعككٌ بعددد أقددألبلبمب أددن لبددل  خعددألًٌٓ   

 اابمألعًٌ أن و ارَ الص٘ود اٙابمألعًُ.

  كألَ وأن  بر  ألا أأل  . أٮصر إرشد فأل بب ببع  البحديألم إبعلقُ ببنًٛب ال

 ثغرام اؾبأليُ.  -

 إ ارَ البدفقألم النقديُ لدخل ال كألَ.  -

اسبفمألر  أىال ال كألَ ٗ براأ  اابمألعًدُ يسدبكًد أنمدأل اوٍ الددخل ارددو  وتدأأٌ طدي,         -

 عب أىا    آًُ  سألسًُ  قًه إد  نأل  إٚيٌ أن  أىال ال كألَ و يؽألٲ  ظىل اٛولألين ٙ 

ٚٲ إ"صألْ أصألريع سدرنًُ وتأار دأل تدأار أنبمدٌ بأللبملًد ,      يبب اٙسبكأل َ أنمأل وت نمًبمأل.. أف

 أصألريع تىلًد طأللُ كمربألًُٓ, األأعألم ..اخ.

ٚٲ لبعدمًب النٛدألم        و ؼألين  . خأللد اؿألرثٌ  د تسألٗٙم ٚٲ بألعببألر دأل أددخ  . سعد تقدم اؿدل فعد

رَ فعدل ال كدألَ عدن سدىا أل     بأللصرل ال ٍ يركل الركأليُ وإٚٓمُ. واتكع  . خأللد أع أقذ  ؼدرو 

ٚٲ تألأألٲ واسبقٚشأل أأللًألٲ وإ اريألٲ وارتبألطمدأل أبألشدرَ بألٕلد . شدده اٙسدبقٚلًُ  ور كدبر ٗ ؼقًدع         فع

اشدددين أددن وراْ اؾبأليددُ واٙ"كددألم ووعددٌ القددألٓمٌ علًمددأل ظٚلددُ  دد ه الىًٚكددُ وإسددٔىلًُ واٛأأل"ددُ.         

"ٛدألم ابأليدُ قدد  ٙ يدبغر وٙ يببددل أدع تقدأل م         ال كألَ  ين بعكبمأل ركن أن  ركدألد اٟسدٚم وشدأل   

ٚٲ  ى تىلٌ اٟ ارَ إسبقلُ كألفُ  عمألل اؾبأليدُ ال كىيدُ    العمد وتٮىر ال أن, واؾدير بأللبٮبًع فع

والعرين قبِ لٜلألرل يبب تعًًنمب وتعًٌ اؿعُ/اؿجب إنألسب "سبُ إٍ اؿجب اـألؼدع للجبأليدُ   

 ود  د يؽٮروا إٍ تسىشأل أنمب. و نأل  العديد أن إعألير إرتبٮُ وتقىم اٟ ارَ بعرين إسبحقألم 

بألل كألَ و فعمأل والصرل ال ٍ تبخد ه  د ه اٟادراْام أدن تىاؼدع قسدب النعدىػ الديت ؼدرم إدن           

واٛاّ, و د تردددىد الرلألبدددُ والعقىبدددألم سدددريعُ وشدددألألُ ورا عدددُ ولىيدددُ. كددد ل  فإ"دددن وٗ  ًدددألل       

ألَ إسبحقُ فعلًألٲ ٙ ّرن اؾ م بقدرَ ال كألَ علِ البغلب علِ اٟقعألْام اليت تعٮٌ قجب ال ك

 الكقر. 

د لأل  ال كألَ ٗ البغلب علِ الكقر أرتب٘ بأيرىلىاًُ اٟسٚم و  اْ كألفدُ إرى"دألم. ولعدل    إ

أن الؽرورٍ  د تردىد العقىبدألم إٮبقدُ علدِ البمدرل ال كدىٍ كمدأل اكدر   العندأل  وم. سدألمل  د           

ألم تعددل إٍ أبددأللغ يعددعب علددِ  قددد إغددألأرَ بددأللبمرل ال كددىٍ, و د تعبمددد  ترددىد را عددُ والغراأدد

البًأل"ألم كمأل يقدأمأل إرلمل وترىد  لًألم الكحغ والرلألبُ ٟ ارَ ال كألَ والبكبًض  دٌ إسدٔىلُ   

عن البحقع أن ظدلًُ تل  البًأل"ألم. كمأل يدرّ  د  د ه إمدألم سدبغر  ور ال كدألَ اؿدأللٌ وترلدِ بدن         

ير بألٙعببددألر سددًرىد   اْ و" ا ددُ أؽددرل إفددل لبقًددُ اٛامدد َ اؿرىأًددُ ولدددوَ     وإد  خدد م إعددأل 

 قسنُ. 
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ٌ  وعقددب علددِ أددأل تقدددم أددن تعقًبددألم وأٚقٛددألم أددن خددٚل طددر  البسددألٗلٌ            . سددعد الصددمرا"

 اٟؼألفًٌ البأللًٌا

 ل  يأل َ ايرا ام ال كألَ بصرل كبر عدن أدأل  دٌ علًدن ٖرندُ و دل  د ا  ددين شدرعٌ           -3

وسًألسٌ وإ ارٍ أبكع علًن بًننأل من كعًنُ أن فبمع يىاادن ٚدأل رتٌ القعدىر    واابمألعٌ 

 اٟ ارٍ أن امُ والكقر ورَأل إب ايد  أعألٲ؟

 ل للمسبحقٌ لل كألَ قع أمؽىم  و أندبقغ ادراْ القعدىر اٟ ارٍ العدألم ٗ البأكدد أدن        -4

أدن    د كل أرلمل   ّ أأل علًن أدن  كدألَ و د كدل أسدبحع اسدبلب ققدن ولردن ٙ  كفدر        

ققن أن ال كألَ؟ ولنٚقٜ  د كلمُ إسبحقٌ األْم أن اسدبحع اؿدع و د كلمدُ وكدل      

  نأل ٙ تدل علِ الرمألل والرلًُ فنحن بصر "نصد الرمألل وٙ "علن .

إاا كأل"ت إعأل َ اشًرلدُ سدب٘ ٍ إٍ   اْ فريؽدُ ال كدألَ بصدرل  فؽدل َدأل يسدمب ٗ أعألؾدُ          

  فؽل لٛأل رَ الكقر فلب ٙ!.

 

  :َكرتسات ع١ًُٝ يتٓعِٝ ايصنا٠ 

اعبدم  . اؾأل ٍ الصبًرٌ  د البسألٗٙم اليت طرقمأل  .سعد ؼمن ورلبدن ٗ البدايدُ وٙققدألٲ ٗ    

البعقًددب قددىل لؽددًُ تنٛددًب ال كددألَ اددديرَ بألٙ بمددألم والدراسددُ والبحدده اٛكفددر تعمقددألٲ أددن خددٚل   

ععألم كبلكُ  ثب يدبب ْدع النبدألٓ     اؾألأعألم وإراك  العلمًُ, والذقت  د يبب ال  أن خٚل ؽ

 وأقألر"بمأل وأن ثب عرؼمأل وأنأللصبمأل أن خٚل إنبدّ وتقدّمأل للجمألم اام العٚلُ بأللدولُ.

وتؽددمن تعقًددب  . أسددألعد ارًددأل اٟشددألرَ إٍ عدددَ أقذقددألم اددألْم ٗ سددًألم تعلًقددن علددِ طبًعددُ  

الصددركألم بىظددكمأل ظددألقبُ قددع ٗ  العٚلددُ بددٌ الدولددُ بىظددكمأل امددُ األبًددُ وأى عددُ لل كددألَ وبددٌ   

 ؼديد واخبًألر اؾمألم  و إسبحقٌ لل كألَ ٟعٮألٓمب أنمألا

ٙٲا من قأللًألٲ ٙ ِل  تنًٛمألٲ يبً  للصركُ بأد تدفع ٕن شألْم أدن إ٘سسدألم  كألتمدأل  و بعؽدمأل       و

ٚٲ اؾألأعألم اٛأريرًدُ ٗ ْلبمدأل   تقدىم   وقٌ تقىم ب ل  تعكِ أن  فع ال كألَ  و الؽريبُ...أف

علِ أأل تبلقأله أن  أىال الؽرآب وال ين يدفعىد ش ه اؾألأعدألم ؼدرآبمب وعدلىد علدِ إعكدألْ      

ٚٲ ٕفل   ا البنًٛب عًه يبأل  ٍٛ شدخغ يكدذض    أن  فعمأل ؾمُ ؼعًل الؽريبُ ....مبألن فع

 د يدددفع ال كددألَ  د يقدددأمأل ٍٛ ْعًددُ أددن اؾمعًددألم اـريددُ وعددد تنٛددًب أددأللٌ  لًددع تعددل    

ٕعلىأألم ٕعلحُ ال كألَ و د   ا الصخغ  و تل  الصركُ لد  فعت أأل علًمدأل أدن  كدألَ فمدى     ا

  و  ٌ أعكًألد أن  فع ال كألَ والؽريبُ.

وفقألٲ لٮبًعُ اؾمى  البسىيقًُ اليت تقىم بمأل بع  اؾمعًألم ؼعل بعؽمأل علدِ أبدأللغ كدبرَ     ثأل"ًألٲا

اٛأر لد هعل أن إنألسب طدر  الدذا  يقدىم    اداٲ ٗ قٌ تٛل بعؽمأل فقرَ إٍ قد أأل ... و  ا 
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علِ ؼقًع ولدى بعد  العدالدُ ٗ اؿعدىل علدِ ُىيدل أنألسدب أدن خدٚل إتألقدُ الكرظدُ ظعدل             

"سبُ أن الددخل ال كدىٍ شد ه اؾمعًدألم علدِ مدى  كدد .. َعندِ  د تردىد  ندأل  أعلىأدألم            

مأل وأن ثدب تقدىم بندألْ علًمدأل      لًقُ لدّ امُ أعلحُ ال كألَ بصأد  خل اؾمعًألم اـريُ بأ"ىاع

ٚٲ  كفدر .. وتقلدل الد   و تىلكدن             ٚٲ ُدىي بإعأل َ تى يع أأل لدديمأل عًده ُدن  اؾمعًدألم اٛلدل  خد

 للجمعًألم اليت ؼعل علِ  عب اًد وكألين.

أأل يبعلع بأللىعألْ ال كدىٍ وأدن  دب الد ين هدب  د ت٘خد  أدنمب ال كدألَ .. مدن لددينأل  ثريدألْ ٙ             ثأللفألٲا

  فقددر بددأللنٛر لفددرواتمب .. إا لددى  فددع  ددْ٘ٙ  كددىاتمب ٕسددبحقًمأل لرأل"ددت     ّرددن تعددىر واددى 

كألفًُ ٗ سد اقبًألاألم كل فقر .. لرن إصرلُ  د ػألرَ  ْ٘ٙ أبحررَ أن  د تعدل إلًمدأل   

يد الرلًب  و  "مأل أعكألَ أن كل شٌْ أفل العقدألرام و"عدين بمدأل اٛراؼدٌ إا ّلد  كدفرود أدن        

"الددذال "  راض شألسددعُ اددداٲ ..  ددْ٘ٙ يعملددىد بكبددىّ ٙ تلدد أمب      الصخعددًألم اٙعببألريددُ وػددألر 

بألل كألَ ول ا فإد عملًُ فرض رسىم علِ   ه اٛراض " إصدبرُ " سدًبً  فرظدُ كدبرَ ادداٲ      

 ٟهأل  ر س أألل اًد ّرن  د يؽألين لعندوم ال كألَ.

والددذ   . ًٓددد إدد روع  د تكرددر أعددلحُ ال كددألَ والدددخل ببأسددًس لسددب لٚسددبفمألر, عًدده     

مأل إأللًدُ,  أداخًلد  أدن  لبعد    وال  اٙسبفمألر, لعندوم السنىٍ  خلمأل أن %4 – 3ؽعغ أأل "سًبن 

 علِ  د تسبخدم اٛربأل  ولت اٛ أألم.

 "ددن اددألٓ  شددرعألٲ اسددبفمألر  أددىال   وعلددع  . . عبدددالرٓن العنددأل  علددِ أقددذ   . ًٓددد بأ"ددن ٙ يٛددن 

ال كألَ وإِأل يل م تى يعمأل للمسبحقٌ قألل ابأليبمأل. و يد  . عبداهلل الؽىوٌ الد  أىؼدحألٲ  "مدأل لدد     

تبعرض للخسدألرَ. وبددوره  وؼد   . ًٓدد إد روع  "دن يقعدد اسدبفمألر الكدىآ  إأللًدُ للمعدلحُ و د            

 يرىد اٙسبفمألر بأللعرى  اٟسٚأًُ إؽمى"ُ.

ّ  . علددٌ اؿرمددٌ  د يعددرين ادد ْ أددن  أدىال ال كددألَ ٕسددألعدَ  بنددألْ الكقددراْ علددِ إكمددألل  ويدر 

 راسبمب, خألظُ  د بعؽمب لد يبسرل أن البعلًب بسبب الكقر وقألادُ  سدرتن لعملدن, و د ا أصدأل د      

وإد مل ترن اٟقعألْام أبىفرَ. فدراسُ أفل   ه اؿدألٙم وتدىفر كععدألم شدأل أمدب ادداٲ لردٌ        

رل أن امُ, ولؽدمألد قعدىشب علدِ أد٘ ٚم علمًدُ ت يدد أدن فدرػ قعدىشب علدِ           "قلل "سب البس

ٚٲ. ولددّ و ارَ الذبًدُ بر"ألفدألٲ رآعدألٲ ؼدت أسدمِ ترألفدل, ولدد ا"كعدل اٝد           وٚألٓمل أنألسبُ أسبقب

كم٘سسُ أسدبقلُ, يعندِ بدأللٮٚل اربدألاٌ ويقددم إسدألعدام العًنًدُ وإأل يدُ, ولدد يىسدع "ٮدألم            

 مل الٮٚل إعرؼٌ ٛخٮألر تر  الدراسُ لبل إكمألل إرقلُ الفأل"ىيُ. عمل الد"ألأ  لًص

ك ل  علع  . سعد علِ القىل بأد ال كألَ عبأل َ بٌ إرْ وربن بأللب كر بأد   ا يغكل  ظحألل 

اؿعا إسبحقٌ لل كألَ! فقن ال كدألَ يددخل ٗ فقدن إعدألأٚم و ٍ إعدأل َ  ًرلدُ هدب  د تؽدمن         

ٕرلكددٌ ًْعددألٲ إٍ إسددبحقٌ ًْعددألٲ َددأل فددًمب اٛفددرا  كمددأل  د  ٍ إعددأل َ  وظددىل  دد ا اؿددع أددن ا
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 ًرلُ سذفع أن ثقدُ إرلكدٌ اٛفدرا  وسدبمنع اسدبٚم أدن يٮلدب ال كدألَ ٛكفدر ٖدأل يرفدع عندن             

ذ  اد ْ أدن ال كدألَ إسدبحقُ لًددفعمأل إرلدمل َعرفبدن        لد إأرأل"ًُ   نأل وٗ الىلت ااتن  اؿألاُ.

ب  د تعرين اؾمُ إس٘ولُ عن   اْ فريؽُ ال كألَ قجب ترلًكن وكب  فع أنن لٜلربىد ولرن ه

ٚٲ  و ٙ ىرن ا ْ أنمدأل و ندأل  أدن     وٕن؛ ٛ"ن وكمأل "عرين لد يرىد  نأل  أن ٙ ىرن ال كألَ   ظ

يٮلب ال كألَ أن كفر أن أعألرفمب وأن اٛ نًألْ ولن كععألم أن الؽمألد اٙابمألعٌ ويأخ  أدن  

يسبحع و نأل  بألٕقألبل أن ٙ يسأل النألس اؿألفألٲ ومسبمب   نًألْ أن البعكدمل وٙ   ال كألَ  كفر ٖأل

 يسبلب رَأل إٙ الن ر الًسر أن ققن الصرعٌ  ٗ ال كألَ.

 

 
 

"سبمل طر  لؽدًُ سدىم اٛسدمب َقدألل أمدب "دىه إلًدن  . أسدألعد ارًدأل, بعندىادا  د ا  دى سدىم              

 - دد   3658اٍ القعددَ   33اٛسمب السعى ٍ؟ ٕأل د السديرٍ و"صر بعحًكُ الىطن ببدألري  اٛربعدألْ   

م . قًدده  شددألر السددديرٍ إٍ  د  سددىام العددألمل  خلددت ٗ رعددب اٟفددٚس وعددى َ  4237ا سددٮس  48

 اٛ أُ اٙلبعأل يُ بسبب تبألط٘ النمى العًين واـىين أن  د ىبٕ اٛسى , قبدِ  لقدِ  وبألأدأل كىبدألٲ    

أددن إددألْ علددِ رٗوس إسددبفمرين لًنقدد  ب أددن كددىابًس اـددىين والٚأنٮددع, وي٘كددد  د اٙلبعددأل     

, للغ السىم اٛأركدٌ "سدبًألٲ خسدألٓره وبدد م  سدىام طسدًأل       :422اٛأركٌ  لىّ ٖأل كألد عألم 

تنحرين ٗ أسألر إهألبٌ غٚين السىم العًين.. للمعلىأًُ أن اسبفمر ٗ السىم العًين أند  عدألم ٙ   

% بر ب ًْع اـسألٓر اليت "ألشأل السىم العًين قبِ اٝد, والسدبب  دى تسدألرع    62ال راعألٲ بنسبُ ي 

%,  د ا يركدٌ ٛد "قدىل إد السدىم كدألد فقألعدُ, ولردن ٙ يركدٌ         372ِى السىم العًين بنسبُ 

% أدن أنبعدمل شدمر يىلًدى قبدِ      47السىم السعى ٍ خسر  يؽأل  .ٛد "قىل إد اٙلبعأل  العًين ينمألر

  سددٮس  دد ا العددألم, والسددبب بددد  بذااددع  سددعألر الددبذول, وبددد  السددىم تدددرهًألٲ يأخدد      46م إ ددٚ

خعىأألم أنٮقًُ قبِ اٛسبىع إألؼٌ  خل "ىبُ خسألٓر أبسألرعُ  ر أنٮقًُ, وأع اـسألٓر ترفر 

السدد٘الا ٕددألاا  دد ه   .إخددألوين واٟشددألعألم وتبأكددد "ٛريددُ القٮًددع ويسبسددلب العقددل ٕصددألعر اـددىين    

ًُ السريعُ للخىين ٗ السىم السعى ٍ؟ اؾىال  ى تدألري  إسدبفمرين اؿدديه أدع السدىم, بدد        القألبل

, ثب 4228أرَ عألم  72أع ارتكألع  سعألر البذول قبِ تؽخ٦ب وػألو م أرررام اٛربأل   4225عألم 

ردن  بسدبب اٛ أدُ إأللًدُ, ثدب عدأل  ينمدى بأللبددري  ومل ي        :422ا"مألر علِ أرقلبٌ, وعأل  لًنمألر عدألم  

القًألسًُ للبذول, إٍ  د األْ عدألم   4234و 4233سريع البجألول أع  سعألر البذول بدلًل  سعألر عألم 

, وبد  السدىم ٗ اٙرتكدألع إلحدىٚ بعدد ارتكدألع  رادُ وعدٌ إبدداولٌ وانكدألض إخدألوين الديت            4235

     ٍ , وا  ا م لدىَ  "صأوا علًمأل.. بعد   ه السنىام "ؽجت بًىم اـددَ والردفر أدن الدىعٌ اٙسدبفمألر
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 ًُٔ سىم إألل, لرن ٚل شٌْ أن الصكألفًُ أكقى اٲ و ى وؼى  السًألسُ إأللًُ وكًكًُ تعألألمأل أدع  

العج .. طأللب ظندوم النقد إملرُ ببحديد   داين إً ا"ًُ لعدَ سنىام واٛولىيُ بدٌ إصدروعألم,   

بصدرل يردىد واؼدحألٲ للجمًدع      و عٮِ ِألان أن الدول أفل روسًأل لبىؼً  سًألسُ اٟ"كألم واٙ خألر

 .وٙ يذ  النألس للمبأللغُ ٗ تقدير تخكل اٟ"كألم اؿرىأٌ

فًمدأل ىدغ اٛسدٔلُ قدىل أنبدديألم       4228و شألر  . فألي  الصمرٍ إٍ أأل سبع وطرقن إبألد   أدُ  

اٛسددمب إىثددىم بمددأل وبددراأ  البحلًددل الدديت ّرددن اعبمأل  ددأل, إٍ  "ددن مل يعددد فددديأل اعبمددأل  بددراأ       

ل و ر ددأل ٗ لددرارام البددداول واٙسددبفمألر ٗ سددىم عبفددٌ ٙ تنبمددٌ عجألٓبددن, كمددأل مل يعددد أددن  البحلًدد

السددمل البىظددًُ بددداأ   و أنبددديألم بعًنمددأل إا يبدددو واؼددحأل  د تٚعددب كبددألر إؽددألربٌ برمًددألم        

و سعألر اٛسمب ككًل ببؽلًل  فؽل براأ  البحلًدل والبىظدًألم, إؼدألفُ إٍ اسدبمرار  سدأللًب إثدألرَ       

 ؼىعألم والصألٓعألم عد إنبديألم اٙلرذو"ًُ. إى

وبر ٍ  . فألي  الصمرٍ فدإد فريدع أدن إبصدألٓمٌ يدرود  د أدأل وقعدل  ووعدل ٗ سدىم اٛسدمب           

يبجألو  الداأ  والبحلًل إٍ أأل يصبن السرلُ اررمدُ ٛأدىال والعدغألر  الد ين ٙ ُردنمب ٚدروفمب       

ألراَ والربألر  والعمى   ولألم ا"مًألرام السىم اؿقًقًُ إأللًُ والنكسًُ, وٙ تسعكمب خداتمب ٗ ف

 و إكبعلُ. وبم ا فإد الداأ  واٟ"ذ"ت لًسبأل السدبب ٗ  د ه الكىؼدِ, خألظدُ إاا تأألندأل فًمدأل يدذ          

عن البسريبألم واصع إؽألربٌ أع ؼعمل بنًُ السىم, واـلل ٗ   اْ بع  الصركألم, عٚوَ علدِ  

وعدم وؼى  اػأل دألم النمدى,    علًمدأل إنألفسدُ إسدبقبلًُ إبىلعدُ ٗ كدل         مىض البًأل"ألم إأللًُ, 

لٮألعألم السىم. ولى أؽًنأل أع سًنألريى السرلُ   ا... فمل ّرن وؼدعن ٗ سدًألم إقألر"دألم و"بخًدل     

 -وؼع "أبصر  فقر" واد "كسن و ى ّد يده إٍ اًب عألبر سدبًل ثدب "صدل قكٛبدن طمعدأل ؟ رَدأل       

ُٔ؟ ؽ٦ًلىا سًنألريى أأل ارّ لدن بعدد  د ظدأل  الرادل إسدروم فدًمن قىلدن "اؿقدى"ٌ..         ٗ مثن وابُ  اف

لقددد سددرلىا قكٛدديت"...  تدددرود.. ٙ  اعددٌ.. ٛد تبخ٦ًلددىا إنٛددر... فقددد سٴددر السددألأعىد عددن  ارعمددب      

ووسددًقأل"مب  وُرنددىا أددن اٟأسددأل  بمدد ا البددألٓس واسددبعأل َ اركٛددُ وأبلددغ اـمسددمألُٓ ريددألل! الدديت     

ىيمأل.  أ٦أل أأل قدث ش ا "السألرم إألرم"  ثنألْ وبعد  ألرتن إص٘وأُ فأ"بب تعرفى"ن... اببداْ أن ت اقب ؼب

الٛألفرين بن علِ "ركل" و"لرب" اسده النحًل قبِ "قلن ؼدت وابدل الصدبألٓب وسد٘ قراسدُ أصدد َ       

دَ اؿردب  إٍ سًألرَ اٟسدعألين, وٙ  اعدٌ للبكعدًل ٗ ٚدروين البحقًدع,  و  قىالدن ٗ السدجن, وأد        

ال ٍ و"أللن  سًنأللن   ا البعًس, خألظُ إاا علمنأل  د أسألُ بقألْ ككن أبعدلُ َععدمن رَدأل تردىد     

 قل "ٛر لؽألٌٓ إد كألد لن سجل ٗ السرلُ كمأل يقبؽٌ العدل.

تأسًسددألٲ علددِ أددأل تقدددم تددرّ  ددل تنٮبددع  قرددألم السددألرم وإسددروم ٗ سددىم اٛسددمب بألعببددألر أددأل  

ىم أن واى  عملًألم سرلُ أنٛمُ رألفٛمب أن لبل " دىاأر السدىم"   يدعًن بع  أن خسروا ٗ الس

ؼت زع وبعر اٛام َ الرزًُ و در الرزًدُ؟ ولدى ظدىر"أل إسدألُ ٗ لعدُ أدىاطن ازدن "سدعى "          
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كألد لرر لبل  كفر أدن عدألم  د يصدذٍ قكٛدُ  سدمب الرذو"ًدُ أددفىعأل بنعدًحُ أدىٚكٌ البند            

ٚم عدن أبأل"دُ اٙلبعدأل  و ربدأل  الصدركألم. الًدىم بعدد  د انكؽدت         و قأل يه ارللٌ ٗ وسألٓل اٟعد 

لًمددُ قكٛددُ "سددعى " إٍ  لددل أددن الفلدده  ددل ّرددن القددىل  "ددن تعددرض إٍ "سددرلُ"؟ وأددن السددألرم؟     

ٙ يبمب  قدا ولرن إقسألسن يقىل لن  "دن لدد س٢درٵم وأدع  د ا فمدأل  ال        -إفقمل الىاعٌ  -"سعى " 

 لدددمل ريدددألل إٍ قكٛبدددن   522ل "ؼىيصدددُ العمدددر" البأللغدددُ  يلدددىم "كسدددن كدددل يدددىم بعدددد  د  فدددع كددد   

اٙلرذو"ًُ, فرل أأل يب كره  د اؾمًع  كدوا لن ط" ا   د اٙسبفمألر ٗ  سمب "العىآدد" ككًدل   

سددنُ و ددى الدد أن البقددريي للحعددىل علددِ لددرض   34ببقعددر أدددَ اأبٚكددن ٕندد ل اٛسددرَ اؿلددب أددن   

 ّ  ل ُت سرلُ قكُٛ سعى ؟ظندوم البنمًُ, إٍ سنبٌ ورَأل  لل. تر

و وؼ   . سعد الصمرا"ٌ  "ن لد يرىد أدن إكًدد البد كر بدأد القدرارام اٙسدبفمألريُ للىقددام        

اٙلبعددأل يُ وو إبعألأددل ٗ سددىم اٛسددمب  قددد  دد ه الىقدددام  ؽبلددمل بددألخبٚين  دد ه الىقدددام مددى    

 إخألطرَ فمنأل  ا

  Risk  avers  أن ٙ وب إخألطرَ -3

  Risk neutral ارأليد فقد يقدم  و وجب علِ إخألطرَ  -4

 Risk lover أن وب إخألطرَ  -5

وػدر اٟشألرَ إٍ  د سىم اٙسمب  ٌ َفألبُ سىم عأللٌ إخألطر لًألسأل بألٛسىام اٛخرّ, ول ل  

ألر؛ فأللعألٓدام واـسألٓر كبرَ  يؽأل. ك ل  فإد إعلىأدألم بددور أل تلعدب  وراٲ قىريدألٲ ٗ  د ا اٟطد      

فمنأل  إعلىأألم إبألقُ إلرذو"ًأل و  ه ؽكدٌ وراْ دأل أعلىأدألم كدفرَ. و ندأل  إعلىأدألم إعلندُ  و        

اليت هب  د تعلن أفل إً ا"ًألم وإراك  إأللًُ و"سب البمل  للصركألم و ر أل و  ه  يؽأل ؽكٌ 

ألألٌ ٗ السىم بأللٮريقُ وراْ أل أعلىأألم كفرَ, وأعٛب   ين النىعٌ أن إعلىأألم  ر أبأل  للمبع

إنألسدددبُ وٗ الىلدددت إنألسدددب. و ندددأل  أعلىأدددألم يعرفمدددأل الدددبع  عردددب أراكددد  ب الىًٚكًدددُ ٗ     

الصددركألم والبنددى  وارددألفٜ وٙ هددب  د يعلنمددأل  و يسددبكًد أنمددأل  و يسددربمأل فددإد فعددل فمددى يقددع ٗ    

إأللًددُ ٗ ًْددع  مددألْ  اردد ور وارٛددىر وتعددد كأللكددُ كددبرَ تعأللددب علًمددأل كددل لددىا"ٌ اٛسددىام    

 العألمل, و نأل  أن ٙ ّل  إٙ البخمًنألم والصألٓعألم و ْ٘ٙ   مألْ إبعألألٌ.
 

 ُٝٝ١ يف ضٛم األضِٗ:ْكاط ايكعف اهلٝه١ًٝ ٚايتٓع  

  شألر  . فألي  الصمرٍ إٍ  د سىم اٛسمب يبأثر بأللعديد أن اٛطراين   ممألا

 البنى  الىسًٮُ للبداول والبمىيل. -3

 وإؽألرل .إسبفمر  -4

 ٚروين   اْ الصركألم ٗ سىم إألل. -5

 اٛوؼألع السًألسًُ واٙلبعأل يُ وأأل يببعمأل. -6
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و نأل   يؽأل عىاأل أبعلقُ بٮبًعُ كل  ولُ أفل أسبىّ الصكألفًُ والكسأل  ولىَ إبألبعُ والرلألبدُ   

إددأللٌ وأدددّ تددأثر القددىّ اٙلبعددأل يُ وأسددبىّ تدددخل الدولددُ / وطبًعددُ النصددألٙ اٙلبعددأل ٍ والنٛددألم  

 وقريُ البعألطٌ اٟعٚأٌ و ر أل.

 فببمفل ٗ اٝتٌا  _ هأن وامُ "ٛر _ أأل   ب ؼديألم سىم اٛسمب السعى ٍ 

 د أعٛب الصركألم تبأثر سلبأل وإهألبأل َعدل إ"كألم الدولُ وإ"كألم الدولُ يبأثر بسدعر الدنك٘    -3

 كمعدر رًٓس للدخل. 

 يع. ؼعمل وعدم تكعًل اٝلًألم الرلألبًُ ٗ اؿسب السر -4

الددبحرب ٗ ألرًددُ أعٛددب الصددركألم وكدد ل  قركددُ السددىم أؽددألربًأل أددن لبددل فٔددألم         -5

 قدو َ ادا.  

 ًألل الصكألفًُ واقبرألر وتغًًب إعلىأألم إممُ أن لبل للُ تسبٮًع تىًٚمل   ه إعلىأألم  -6

 ٕعلحبمأل. 

جب وأدأل يدن   أن خٚل إؽألربألمواى  تربٚم أأللًُ وإ اريُ تسبٮًع  د تىان قركُ السىم  -7

 عن اا  أن ظراعألم اسبحىاا يبأثر بمأل اٛفرا .

عدم واى  سىم أىا ٍ يسبىعب الصركألم اـألسدرَ  و الديت علدِ وشد  اـسدألرَ واٛ درل        -8

 ؼددعألين  32إٍ  8 د ػددد شددركألم خألسددرَ وٗ فددىرَ إؽددألربألم  تبجددألو  لًمبمددأل السددىلًُ  

 لًمبمأل الدفذيُ.

 ود لًى  و ى أأل خلدع تدأثرا أؽدألعكأل لٜقدداث      السمأل  لٜفرا  بأللبداول وإبألشر  بأٍ أبلغ -9

والبقلبألم علِ السىم وك ل  اعلمب ؼحأليأل رذٗ تىاًن السىم أن إؽألربٌ أأل   ّ إٍ 

 "صىْ ٚأل رَ البىظًألم والبسريبألم. 

عدددم واددى  قألؼددن و وعًددُ اسددبفمألريُ طأنددُ تسددبىعب أدددخرام اٛفددرا  أددأل  فعمددب لسددىم        -:

 اٛسمب  ود وعٌ كألأل.

ألرم  . "أل د طأل ر إٍ  د سىم إألل ٗ إملرُ ؼعًمل ولألٓب علِ إؽألربألم وعدم الصكألفًُ و ش

عىؼددأل عددن  د أعٛددب الصددركألم إدراددُ تبًددع  يى"مددأل للمسددبفمر ولددًس  ظددىشأل وأددن ثددب فإ"نددأل مبددألن  

   وام ُىيل طىيلُ اٛال أفل العرى  اٟسٚأًُ اام اٛأد الٮىيل. 

أل وددددث الًدددىم ٗ السدددىم إدددأللٌ  دددى سدددىْ إ ارَ أدددن لبدددل الكريدددع    وبدددٌ  . أٮصدددر إرشدددد  د أددد 

اٙلبعأل ٍ, و يؽأل "بًجُ أبألشرَ للمبأللغُ ٗ اشلع اراْ البصخًغ  ر الدلًع؛ وقسب اعبقأل ه فدإد  

قألل اشلع   ه لن تسبمر وسبسبعًد اٛسمب عألفًبمأل لريبأل, خألظُ ٗ قألل اسبقرم  سىام الدنك٘  ...  

رلُ لددًس لًددألم الددبع  ٗ تى يددع اسددبفمألراتمب وإيددداعمأل ٗ اـددألرن .. اـٮددر كمددأل  شددألر إٍ  د إصدد

اٛكد  ى لًألم كبألر إسبفمرين بألٙلذاض أن السىم ارلٌ وبنى  / وظنأل يع قرىأًدُ  لبمىيدل   

 أصألريع بنًُ ؼبًُ وعقى  قرىأًُ  خرّ أن ثب القًألم ببحىيل اٛربأل  إٍ اـألرن.
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العنأل  فأوؼ   د ا"مًدألرام  و انكألؼدألم  سدىام اٛسدمب قددثت ٗ  ول عددَ        أأل  . . عبدالرٓن 

ٗ اٛيألم إألؼًُ, لرن إ ع  ٗ اٛأر  د بع  الدول وأنمأل إملرُ البعأل  أل كلن ينمدألر  و علدِ   

 وش !!! وأن  عراض ال ا العج  الربر, انكألض الدخل العألم, بدْ اٙلذاض, والسندام.

ٮددرٍ أددع وامددُ "ٛددر  .  العنددأل ؛ قًدده  شددألر إٍ  د  سددىام اٛسددمب ٗ العددألمل  واتكددع  . أنعددىر إ

كلمأل أنمألرَ ويبىاظل ا"مًألر أل, بل إد بع  اٛسدىام اٛوربًدُ تعرؼدت ٛكدد خسدألرَ ٗ يدىم واقدد        

4237/:/47 يدىم  ويقعدد  _ الًىم.. و م4233أن  
..  يرتكدع  سدىلنأل  عددا  أدأل  اـسدألٓر  تبىاظدل   يؽدأل  _

ٌ  اٙقبًألطٌ  ؼعألين تسعُ يعأل ل النقد أن إملرُ اقبًألطٌ كألد وإاا فإ"ن  خرّ "ألقًُ وأن  اٛوربد
ؼع لًس بم ا السىْ فرَدأل تنبمدٌ اؿدرل سدريعألٲ وتعدى   سدعألر الدنك٘        فأللى  _ أٮصر.   اكر كمأل _

 لٚرتكألع, ورَأل "عحى أن  كلبنأل فننىع  أعأل ر  خلنأل.

بدر ب  _ٛسىام اٛسمب عنددٍ لنألعدُ شخعدًُ    واسبرمل  . أنعىر إٮرٍ طرقن بقىلنا بأللنسبُ 

 د اؿىسدبُ واٙعبمدأل  علدِ الرمبًدىتر ٗ تنكًد  العدكقألم        _كى"ٌ لسدت أبخععدألٲ علدِ اٟطدٚم    

بؽددغٮُ  ر أددن  ٍ أرددألد  قددد اٛسددبألل الرًٓسددُ ٗ ؼىيددل الكدد ع النددألت  عددن خددد سددٌْ إٍ أأسددألَ   

لكن اٛأر  كفدر أدن ؼدغٮُ  ر..    وكألرثُ, ٛد اؾمًع يبعرين ٗ "كس اللحُٛ بصرل سٌْ وٙ ير

أفل تدافع عصدرام اٛشدخألػ علدِ إخدرن الىقًدد قًنمدأل يعدر   قدد ب قريدع فبددل النجدألَ ّدىم             

 اشألربىد أن ال قألم.

 ددد أددن تددداعًألم سددقىٙ اٙلبعددأل      3656و شددألر  . أٮصددر إرشددد إٍ ؼدد يره السددألبع ٗ عددألم     

عى ٍ والبعأل ام أنٮقُ اـلً  العربٌ, أ٘كدا اٛأريرٌ ٗ ف  "اشألويُ إأللًُ" علِ اٙلبعأل  الس

 د السددعى يُ تعددد  كفددر  ول العددألمل ا"رصددألفألٲ علددِ السددىم اٛأريرًددُ ٕددأل ُلرددن أددن اسددبفمألرام     

واقبًألطًدألم ٗ السدندام والعملددُ اٛأريرًدُ ت يددد علدِ تريلًدى"ٌ  وٙر. و د  ول اـلددً   دٌ  كفددر       

ُ إأللًدُ, قًده تذكد  أعٛدب فىآؽدمأل واسدبفمألراتمأل        ول العألمل تؽرراٲ أدن ولدىع  أريردأل ٗ اشألويد    

الدولًُ ٗ السىم اٛأريرًُ, لًس فق٘ ٙأبٚكمأل قعُ ؼخمُ أن سدندام اـ ا"دُ اٛأريرًدُ,    

بل ٛد ظأل راتمأل وعمٚتمأل أقىأُ بأللدوٙر, كمأل  د ا ألل اٛأريرًٌ إٍ تل  "اشألويُ" يعين ا دألل  

  .أل إٍ "اشألويُ"اٙسبفمألرام السعى يُ واـلًجًُ أعم

كمددأل  وؼدد   د أسددألُ أعألؾددُ العجدد  اٛأريرددٌ سددبحدث عددألاٚ  م  اددٚ, وكددل إسددبفمرين   

الدددولًٌ شددرعىا ٗ البحددىٙ أددن  دد ا "إخددألض العددعب", قًدده عملددت العددٌ  خددرا علددِ خكدد         

ٗ إألٓددُ, وطرقددت اللًددىاد كعملددُ تددداول ٗ أنددألطع   ;4قكٛبمددأل أددن السددندام اٛأريرًددُ بىالددع  

كدد ل  فددإد السددعى يُ ٗ قألاددُ إٍ البدددْ فددىرا ٗ تىًٚددمل ادد ْ كددبر أددن فىآؽددمأل   .ألرن العددٌخدد

إأللًددُ, ٗ اسددبفمألرام خددألرن "ٮددألم الدددوٙر, ٗ فددألل الٮأللددُ البديلددُ وإبجددد َ, واٛأددن الغدد آٌ,     

      ٗ  والٮب والبرنىلىاًأل إا ر بت ٗ البخكًمل أن ؼدربُ أىاعدُ ٙسدبفمألراتمأل ٗ اـدألرن لدد ؼددث 

 ٍ ولت..  نأل  فرػ كددّ ٗ العدألمل إاا اسدبٮعنأل فقد٘ إ الدُ إكمدىم اـدألطٕ َحدو يدُ الكدرػ          
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أدن   2;بعًدا عن الدوٙر. إد السعى يُ وكمسبفمر ؼخب ٗ سىم السندام اٛأريرًدُ, بدل إد مدى    

 ًرلدُ  , تعد  أألم خٮر  د تقىم واشدنٮن بإعدأل َ   " أريرًُ"اسبفمألراتمأل واقبًألطألتمأل ٗ اـألرن  ٌ 

    ُ  يؽددأل فددإد  . يى"مددأل اـألراًددُ,  و  د تعددب   كفددر تعقًدددا ٗ إظدددار وتسددًًل السددندام اؿرىأًدد

قدو يدُ الكددرػ اٙسددبفمألريُ للسددًىلُ السددعى يُ ٙ تنحعددر ٗ اٛأددىال اؿرىأًددُ, بددل قبددِ  أددىال  

   ٗ   د ا  القٮألع اـألػ اليت  ٌ اٛخرّ تذك  وإد بعىرَ  لل ٗ السىم اٛأريرًدُ, وعلًدن يدبعٌ 

اٟطألر ؼري  السىم الفأل"ىيُ للعرى  والسندام ٗ الداخل, عد وؼع اددول  أدين لبنصدً٘  د ه     

السدددىم, واٟبقدددألْ علدددِ  أدددىال إسدددبفمرين ارلدددًٌ ٗ الدددداخل ٓأليدددُ شدددأل أدددن البقلبدددألم اؿدددأل َ ٗ 

 ندأل هدب     ندأل  سدًىلُ كدبرَ ؽدرن إٍ خدألرن الدبٚ , وأدن        .اٙلبعأل ام الدولًُ ٗ الىلدت الدرا ن  

وبعىرَ عألالدُ,  د تبدد  الدى ارام اـدأًدُ ٗ الدبٚ  بألعبمدأل   سدلىل إظددار السدندام والعدرى            

للمصددألريع الؽددخمُ كألٕسبصددكًألم واؾألأعددألم, وإٮددألرام, وإٚعددب, والسددمأل  لسددًىلُ القٮددألع        

 .اـألػ بإهأل  أبنكس طخر  ر سىم اٛسمب والعقألرام

ٙٲ  سمب أبىلع .. ل ل  هب اٙببعدأل  عدن البحلًدل العدألطكٌ, كمدأل      د  بىٙ  سعألر سىم اٛفإوإْأل

هب اؽألا إاراْام فعلًُ تقى  أل اؾمألم الرزًُ وتب اأن أع تعروألم تىؼد  الىؼدع اٙلبعدأل ٍ    

 بصكألفًُ.

واكر  . خأللد اؿألرثٌ  د أأل تعدره  ًُٔ سىم إألل أن تصدريعألم تراعدِ فًمدأل أسدألقألم كدبرَ      

إعلىأدألم للمبعدألألٌ ٗ سدىم اٛسدمب عجدُ  "ندأل سدىم أكبدى  والبعدأل            أن قريُ اٟرا َ وخعىظدًُ 

 اكبسدبت  عألأدأل 342أكبى . تل  إسألقألم تبعدّ قدو  إسألقألم ٗ  سىام  سمب ي يدد عمر دأل عدن    

أل إ٘سسددألم إأللًددُ وإ٘سسددُ النألٚمددُ للسددىم خدددَ أذاكمددُ قلًددُ تكددىم اـدددَ الدولًددُ ٗ          فًمدد

ى  ٗ السددعى يُ َراقددل, فؽددٚ عددن اـدددام الدولًددُ الدديت تعددل لعددد  أددن    إ٘سسددألم إأللًددُ والبندد

القددرود بدددد م ببًدددع  سددمب شدددركألم اٙسدددبعمألر إبنىعددُ النصدددألٙ أدددن اٟ"صددألْام وقبدددِ اٙسدددبرا      

والبعدددير وكبلددمل اٛ"صددٮُ العددنألعًُ والبجألريددُ عددد البحددألر وارًٮددألم. بأللبددأللٌ  ًٔددُ سددىم إددألل     

بعدأل  أكبدى  فدإد  د ه العبدألرَ  در  لًقدُ, ٛد تعدديقمأل سدًحد  أسدألر           عندأأل تبحدث عدن سدىم وال  

وظراأُ البصريعألم والؽىاب٘ النألٚمُ ؿركُ السىم والدخىل واـرون أنن, وّرن للردفر أدن   

 البٚعب  د ودث ٗ ٚل   ه إسألقألم إذتبُ علِ العبألرَ  ر الدلًقُ.  

 دٌ علدِ سدبًل إفدأللا إاا كأل"دت أعدأل ر الفدروَ          د ظدلًُ وشكألفًُ إعٮًألم اليت يبحدث عنمدأل 

 ٌ اٟ"كألم اؿرىأٌ ولًست "ألػُ عن  ورَ البعأل يُ أبرألألُ فإد السلى  إبىلدع لدر س إدألل ٗ    

  ه اؿأللُ سًخبلمل عن سلى  ر س أألل "ألت  عن  ورَ  و عد  أن الدورام اٙلبعأل يُ إبرألألُ. ثب 

اٙلبعأل  والعنألعُ ٗ الدولُ, ويبأثر  يؽأل بمًرل إلرًألم  د   ا السلى   يؽأل سًبأثر بذكًبُ 

خألرن سىم اٛسمب لقأل َ لٮألعألم اٙلبعأل  وعألأُ  و خألظُ . من لسنأل سىم أكبى  ٛد الدولُ ُلد   
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الفروام. ولسنأل البعأل  أكبى  ٛد البعأل "أل اسبخران النك٘. وكد ل  اؿدألل عنددأأل يدبب البعألأدل أدع       

لًُ لٚلبعدأل  والسدرألد واجملبمدع والقدىّ العألألدُ أفدل ا لدىَ العمدل والبٮأللدُ          إ٘شرام القًألسًُ الدو

وألرًددُ السددرن, وترلكددُ إعًصددُ اخ. س١ددعى١ ١َ  دد ه إ٘شددرام تعددب  ؼددرورَ ٛد  نددأل  فددىارم         

اابمألعًُ والبعأل يُ مل تراعدِ ٗ تعدمًب إ٘شدر إسدبىر  أدن ظدندوم النقدد الددولٌ  و  ًٔدُ اٛأدب           

مأل. ل ا يبلقِ إسٔىل اؿرىأٌ البممُ بأللبعدأللٌ و دى يسدبحقمأل "ىعدأل أدأل ٛ"دن يبعألأدل        إبحدَ وأنٛمألت

أع تعمًب اؿلىل بم ه السٮحًُ وكأد العلىم اٟ اريدُ واٙلبعدأل  لىالدب إشًدُ  و قلدىل واخذاعدألم       

 سحريُ. 

وأددن "ألقًددُ  خددرّ  وؼدد   . أٮصددر إرشددد  د عدددم خددرون امألتنددأل الرزًددُ َددُ٘رام ظددحكًُ       

لً٘ الؽىْ علِ الىؼع اؿقًقٌ ٙلبعأل "أل الىطين.. يكب  اجملدألل علدِ أعدراعًن للبحلدًٚم  در      لبس

الدلًقُ واليت  زأل أل ؼلًٚم "البً   وٍ". واتكدع  . علدِ اؿرمدٌ أدع الد  بقىلدنا مبدألن شدكألفًُ         

أل  كفدر, لددًس أعقددىٙ  د ينمددألر سددىم اٛسددمب وٙ تقدددم  ٍ امددُ أسدد٘ولُ ببىؼددً   و شددر  ؿقًقددُ أدد 

 ودث.

 :ِٗايٛؾاٜا ايعػس ذتُا١ٜ املتعاًَني يف ضٛم األض 

الذ   . فمد اؿألرثٌ ؼألور  عؽألْ أنبدّ  سبألر قىل أأل  زأله "الىظأليأل العصر" لبحجًب  أدراض  

السىم وبأللبأللٌ ٓأليُ إسبفمرين, أع الىؼع ٗ اٙعببألر  د  نألل  أأل  ى خألرن عن إرا َ السىم أفدل  

 ًُ علِ سبًل إفألل ولًس اؿعر. البأثر بألٛسىام العألٕ

وٗ   ا اٟطألر فقد قدد   .م. "عدر العدحألين الىظدأليأل العصدر ؿمأليدُ إبعدألألٌ ٗ سدىم اٛسدمب          

 فًمأل يلٌا

 ًألل البعري  العلين للمس٘ولٌ إأأل عن امدل وعددم اخبعدألػ وأدع  "مدب ٗ أراكد  ؼدبب         -3

الٚأبددألَٙ وبألعببددألر إسددألُ برأبمددأل   اٙخبعددألػ ٗ إىاؼددًع إأللًددُ/ اٙلبعددأل / السددىم   و   

 ًمُ وت ول  سبب  سألس ٗ أىادُ الد عر واشلدع الديت  ظدألبت إسدأل مٌ ولردن  د تسدبمر         

اؿأللُ ك ل  ولكدذَ تعبدد طىيلدُ َقًدألس السدىم فمد ا ٖدأل يعد   فردرَ تىاطد٘ إسد٘ولٌ            

 بأل"بمأل يُ الٛرين لغرض أأل.

 ُٔ قد َ علِ قسألل اؾمًع.الصكألفًُ إعدوأُ ٗ السىم ٙ تكًد سىّ ف -4

"ٛألم الرًل َرًأللٌ ٙ يكًدد السدىم  و اٙلبعدأل  الدىطين إِدأل يسدأل ب ٗ تقلدًغ الٮبقدُ          -5

 الىسٮِ بىترَ  سرع .

 رول رٗوس اٛأىال إٍ  سىام  خرّ رَأل اام عىآد  لل إٙ  "مدأل  رقدب وُردن إسدبفمر      -6

ٌ أن النجألقألم ولًست ولًدَ العدفُ بأخ  القرار عن أعأل ٙم ريألؼًُ  ثببت لىتمأل عد سن

  و تألبعُ لن وام  ر أدروسُ.
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 اسبقٚل اٛام َ الرلألبًُ. -7

ٚٲ ٙ يكقمى"مدأل         -8 تًن البنى  ارلًُ ٗ البعألطٌ أع فُٔ أعًندُ وُرًدنمب أدن تسدمًٚم  دب  ظد

وإِددأل عمًددت بعددألٓر ب بسددبب اؾصددع فقدد٘ وإاا "دد ل السددىم سددألرعىا ٗ تعددكًُ قددألفٜ         

 رٛىٌٚ فق٘!!! عمْٚ ب  ر ا

  acting conflict of interestتنألل  اٛ وار ٗ إ٘سسألم إعنًُ لدراُ الىظىل إٍ  -9

 مىض وعبمُ  ور ارألفٜ السًأل يُ ٗ   ه اٛ أألم والديت لدد تردىد ولدًس اٝد  ٗ بعد        -:

 اٛقًألد أكبعلُ !!

 إقجألم  ظحألل الر ٍ السديد والنأٍ عن إبداْ الر ٍ لسبب أأل!! -;

إٮلع بقىاعد اللعبدُ أدن لبدل شدروُ كدبرَ أدن إسدأل مٌ العدغألر ٖدأل يصدرل            اؾمل -32

فريسُ سملُ ٕأل يسمِ بألشىاأر ٗ  ًدألل الرلألبدُ إمنًدُ إسد٘ولُ ٗ أبألبعدُ اؿركدألم الديت        

لد ٙ ترىد أصبى ُ ٗ قد ااتمأل ولرنمأل بألجململ وعلِ إدّ لًس بأللٮىيل ت٘تٌ  كلمأل ٗ 

 ٍ أ٘ ل فًسألرع وعألأُ إسأل مىد  بأللصراْ  كبفبًت لٛدأل رَ القٮًدع   رفع سمب أعٌ بدود 

إنٮبقُ قبِ اٝد ٗ السىم بدأللر ب أدن اٙ"برألسدألم إببأللًدُ ٗ  لدل أدن عقدد  أدين واقدد          

ٖددأل يعددين شددٌْ واقددد و ددى تأكًددد امددل إسددبفمر العددغر/ إبؽددرر اٛكددد.  نددأل ترددىد     

 إس٘ولًُ  كد علِ إس٘ولٌ!!!

 أددأل الىظددأليأل العصددر لبحجددًب كددألطر سددىم اٛسددمب وٓأليددُ إسددبفمرين بددر ٍ  . خأللددد اؿددألرثٌ         

 فببؽمن أأل يلٌا 

إ"صددألْ  ًٔددُ الرلألبددُ إأللًددُ والدديت ترددىد أممبمددأل البكبددًض والبحددرٍ والبدددلًع ٗ النصددألطألم   -3

 إريبُ ٗ سىم إألل  و خألرن النٛألم البنرٌ. 

تىسددًع الدددور الرلددألبٌ والعقىبددألم علددِ قركددُ البددداول النصددٮُ ٗ اٛسددمب الدديت ٙ ُلدد           -4

 أ٘ ٚم النصألٙ  ر العأل ٍ. 

 أبألبعُ أعأل ر السًىلُ ٗ ارألفٜ إبىسٮُ والربرَ والبأكد أن ظحُ بًأل"ألم اٟفعأل . -5

لعقىبدألم علدِ   أبألبعُ عملًألم  سًل اٛأىال اليت ؼدث خألرن النٛألم البنرٌ. وإيقألع  لسِ ا -6

 ًْع اٛطراين. 

 تقسًب سىم اٛسمب إٍ عدَ  لسألم أن قًه عد  اٛسمب والركألَْ البصغًلًُ وإَْٚ إأللًُ.  -7

سددرعُ إ"صددألْ سددىم العددرى  والسددندام و "ٛمددُ الرلألبددُ اـألظددُ بددن الدديت تدددلع وترالددب       -8

 أعأل ر السًىلُ. 

 ب. سن ق أُ  "ٛمُ للحد أن إؽألربألم عأللًُ إخألطر والبٚع -9
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ؼىيددل أ٘سسددألم الىسددألطُ وأدددراْ العددنأل يع إٍ شددركألم أسددأل مُ عألأددُ يعددعب ُلدد          -:

 قعغ أسًٮرَ فًمأل وخألؼعُ ٛعلِ أعألير اؿىكمُ اٟ اريُ وإأللًُ والرلألبُ. 

أرااعُ  "ٛمُ القروض الصخعًُ والقروض إقدأدُ لٜفدرا  لبأكًدد أسدبىّ إدَْٚ إأللًدُ        -;

  ود كألطر عأللًُ. 

تعألو"ًدددُ عمٚلدددُ أأللًدددُ وظدددنألعًُ وػألريدددُ تعدددأل ل الؽدددغ٘ ٗ السدددىم    تأسدددًس شدددركألم -32

 السعى ٍ وتم ل قدَ البنألفس الصرس وشرا ُ اٙقبرألرام.

 و ؼألين  . ًٓد إ روع ٕأل  شألر بن  . خأللد الىظًُ اؿأل يُ عصرَ وتبمفل ٗا

أدددراْ ارددألفٜ إرخعددُ علددِ  د ٙ   ِإيقددألين البسددمًٚم البنرًددُ لٜفددرا , ولعددر أل علدد  -33

 .اركُٛ لًمُ أن %47ت يد لًمُ البسمًٚم عن 

 وطر   . سعد الصمرا"ٌ الىظأليأل العصر ؿمأليُ إبعألألٌ ٗ سىم اٛسمب وتؽمنت أأل يلٌا 

 اببعأل  أن ٙ وب إخألطرَ عن الدخىل بسىم اٛسمب.  -3

ر و "ن يصمد تقلبدألم سدريعُ وأكألأدُ و د     د يدر  أن يدخل سىم اٛسمب  "ن سىم عأللٌ إخألط -4

العدوّ أن سىم إٍ سىم عد العألمل وعد القٮألعألم ققًقُ أن ققألٓع   ا السىم؛ ول ل  فدإد  

علِ إبعألأل فًن  د يعرين  "ن ٗ ؿُٛ أن ؿٛألم البقلب لد يبعرض ـسألٓر كبرَ و "دن لدد   

 ٙ يسبٮًع اـرون ٗ الىلت ال ٍ يريد. 

ظين اٛربأل  يىأًألٲ وإخران   ه اٛربأل   و ا ْاٲ أنمدأل أدن السدىم ٛد  د ا ىكدمل       لًألم إبعألألٌ -5

 أن اٟقسألس بألٛمل أن  ٍ خسألٓر ٙققُ.

العألأل النكسٌ أمب ٗ سىم اٛسمب فسرال الرب  السريع واـدىين أدن اـسدألٓر تددفع إبعألأدل       -6

ٚٲ.   ٙؽألا  و عدم اؽألا لرارام أممُ لد يندم علًمأل أسبقب

اـرون أن السىم إاا كأل"ت اـسألٓر كبرَ ؛ ٛد السىم سًعألو  الععى  أرَ  خدرّ ولدى    عدم -7

بعددد فددذَ طىيلددُ... وَعنددِ طخددر  د يعمددل إبعددألألىد ٗ سددىم اٛسددمب وفقددألٲ ٕقىلددُا  خددرن ٙققددألٲ    

 وق ار  ٙ ؽرن ٗ الىلت إنألسب عند الععى  طمعأل ٗ رب   كفر  و خسألٓر  لل.

ٛسمب  ى إس٘ول أس٘ولًُ خألظدُ عدن لراراتدن واؿدديه عدن إسد٘ولًُ العألأدُ        إبعألأل بسىم ا -8

شًٔدُ سدىم إدألل  و  ر دأل لدن يكًدده علدِ إسدبىّ الصخعدٌ كى"دن أدن يبخد  القدرار بأللدددخىل              

 للسىم والبًع والصراْ واـرون. 

 هب  ٙ ينخدع إبعألأل بسىم اٛسمب وينسألم وراْ الصألٓعألم. -9

وبكٜ إبعألأل بسىم اٛسمب بنسبُ اًدَ ٗ اٛسمب القًأل يدُ وتلد  الديت تدى ع     أن الؽرورٍ  د  -:

  ربألقأل.
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أراعألَ  ٙ يأخ  إبعألأل بسىم اٛسمب  يُ لروض  و تسمًٚم لٚسبفمألر ٗ سىم اٛسمب أأل مل  -;

يرن قبأل للمخدألطرَ ويعلدب  "دن سدًبحمل "بألٓجمدأل "كسدًأل, أدع عددم العمدل أدن خدٚل اردألفٜ             

 لبنى  واليت ّرن  د تقىم ببسًًلمأل أع ؼمًل إبعألأل "كسن اـسألٓر. إر ى"ُ ل

ٗ سلُ سىم اٛسمب, وأن إمب  -للًلُ  و كفرَ  -هب عدم اٙقبكألٚ برألأل اٛأىال   -32

 اٙقبكألٚ بألؾ ْ اٛكد ٗ اسبفمألرام و ظىل  خرّ.
 

 

 . علددٌ ظددديع اؿرمددٌا لٜسددمل  "ددن لددًس لدددينأل ؼديددد  لًددع   لددأللٗ أىؼددىع الكقددر والبٮأللددُ 

ٕسددبىّ الكقددر "سددبٮًع أددن خٚلددن ؼديددد "سددب الكقددراْ ٗ اجملبمددع بدلددُ, كمددأل  د  نددأل  أددن يلددىم   

 "الكقراْ" علِ فقر ب ويع وه لرسلمب  و عدم ر ببمب ٗ العمل  و لبىشب بأٍ عمل.

ا بسدبب الدىفرَ   علِ فقدر ب ٗ فبمعندأل ؼديدد٤    ٖن يلىم الكقراْ عألد, فقأللا  "ألخأللد الر ي  .  أأل

 اليت يبمبع بمأل البعأل "أل,  ر  "ين ٙ  لىأمب ٗ أعر, إِأل  لىم  ولبمب.

 .   . الر يعألد, عن السبب ال ٍ اعلن يلىأمب ؟! فأاألل  . علٌ ظديع اؿرمٌ, أن األ"بن سأل

 الكقر و ٌ فمىعُ لًب أبخلكُ ُنعمب أن العمل والرسب. الر يعألدا ٛ"مب أربلىد بفقألفُ

س٘الن بس٘الٶ طخر لألل فًدنا وأدألاا عدن اٛراأدل وإبقألعددين ٖدن         . علٌ ظديع اؿرمٌ و ر ين

لدًس لدديمب تقألعدد ؟ وإعدأللٌ و ر دب شدرآ  كدفرَ ؟         ينرواتب تقألعد ب   ًدَ وكبدألر السدن الد    

 5222 دعلِ العمل وقبِ  ْ٘ٙ أن يعمل أنمب بىًٚكُ قألرس  أن ب رَأل تعين يأل  . خأللد فُٔ القأل رين

 !فقراٲ؟  لًس ريألل

ٌ  أددع   . الر يعددألد  واتكددع  بقىلددنا الكٔددألم اٛوٍ اتكددع أعدد  لرددن أددن يبىاددن للعمددل           . اؿرمدد

كحألرس  أن فم ا أكرٙ ٗ امده للحعىل علِ  خل   ًد,  ندأل  البدديل لدن لرندن ٙ يريدده و دى       

. أؽًكألٲا لدينأل ٗ السعى يُ  كفر أن ألًىد و"عمل وًٚكُ ٗ ػألرَ البج ُٓ, أن السىم, "عب السىم

 ال ٍ ّس  بمأل؟

علددِ الدد  بقىلددنا ٙ ّرددن  د هًددد ًْددع الصددبألل عمددل البجددألرَ, لددًس ٗ    . اؿرمددٌ وعقددب

ٚٲا  ددل  دد ه أسدد٘ولًُ       إملرددُ فحسددب وإِددأل ٗ ًْددع  ول العددألمل, البجددألرَ لًسددت فٮريددُ. أبسددألٓ

ل ؟! قبِ ولى رؼٌ الصألل بىًٚكُ بًألع براتدب   ًدد سًؽدل طدىل عمدره ؼدت خد٘ الكقدر ولدن          الصبأل

 ! طكألل؟ وإلألل ال وان عن "أل ً  سًألرَ  و أربع أذ 80يسبٮًع شراْ شقُ 

 . الر يعدألد, ظدحً  أدأل تكؽدلت بدن  . علدٌا لردنمب هًددود البسدذ علدِ الىافدد             أن األ"بدن لدألل  

ٚٲا أن  ب؟ تقعدد الصدبألل     علٌ .  فأاألبنظألقب البجألرَ !!  يبددو  "ندأل "بحددث عدن      ؟البجدألر  مأبسألٓ

 شروبٌ كبلكبٌ.
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 . خأللد اؿألرثٌ, فرألد تعلًقن قىل  د ا إىؼدىع, بقىلدنا  دل إبسدذ فقدر يدرف  العمدل ؟           أأل

 و ل ّرن البىؼً  كًمل يسلب العمل للىافد ؟

لدألٓٚا  دى يسدلب العمدل للىافدد, أؽدًكألٲا        ثٌ . اؿدألر  علدِ تسدألٗل   خأللد الر يعدألد   . وعن ال , ر ٦

الدكألد  و ارل بألسب الصألل ووعل علِ أبلغ شدمرٍ   ًدد ٗ قدٌ  د البؽدألعُ للىافدد وكد ل        

 أعٛب اٛربأل .

عن "سبُ الصبألل الد ين يقىأدىد ببسدلًب العمدل للىافدد,        . علٌ ظديع اؿرمٌ أن األ"بن تسألْل

 ر ا, قًه يدبب اسدبخران تأشدرَ للعألأدل ويسدلب لدن العمدل,         . الر يعألدا أعٛب ارٚم تدار  فقألل

 من "سأل ب برفع أسبىّ البٮأللُ بعدَ طرم وأنمأل "البسذ".  عبقد  د٦ ر ع البسذ أس٘ولًُ الدولُ.

 دد ا تىظددًمل لٛددأل رَ البسددذ, و ددٌ   د أددأل  . خأللددد اؿددألرثٌ, فقددألل عددن أىؼددىع البسددذا اعبقددد 

مدٌ تبسدبب بصد  فدرػ العمدل وتبسدبب ببصدىين تركًبدُ سدىم          ولًُ الدولُ, ف٘أصرلُ "ٛألأًُ, وأس

العمددل واٟ"بددألن والقددًب العمأللًددُ واٛاددىر, و يؽددألٲ  دددم إقىأددألم اٙلبعددأل يُ لسددىم ػددألرَ البج ٓددُ         

وإصألريع العغرَ, ويدفع مثنن إىاطن أقألبل إبسدذ اجملدرم والىافدد إبدخأر والصدري  ٗ اؾرّدُ,       

 ُ.ي ال  ى الؽحً الصبألل ٙ

 . الر يعألد, علِ ال  بقىلنا البٮأللُ تقى  للكقر. وَأل  د البعدأل "أل قدر ور زدأللٌ وسدىلنأل      وعقٴب

ٚٲ تردألف  البسدذ     ألٌْ بأللكرػ فإ"ين بأللكعل  لىم الؽحًُ اليت تبقألعس عن  خ  الكرػ, الدولُ أدف

 وٙ تقبل بن.

ل مثن العمدل  دى الرراأدُ؟    تسألٗٙم عد٦َ لألل فًمألا وأألاا عن شرين العمل؟    . اؿألرثٌ و ؼألين

أل و"عبد العى َ لقدرود  و ل   ا والع ظحً  ؟  ل البحىل أن العمل الرريب إٍ السخرَ اررأُ  ول٫ً

ٚٲا ٙ اتكددع  د  سددحًقُ  ددى اؿددل؟ كأللكددألٲ أددع أددأل ا ددب لددن كددل أددن  . اؿرمددٌ, و . الر يعددألد, لددألٓ

 بدراُ كألفًُ. الدولُ ترألف  البسذ

د الر يعألد,  د٦ أدار قديفن قىل ثقألفدُ الكقدر والديت يرا دأل أألثلدُ للعًدألد ٗ       خألل  . أن األ"بن  وؼ 

ٚٲا لدينأل لًب اابمألعًدُ تصدجع الرسدل واـمدىل وتكصدل الندألا , وتصدجع علدِ          اجملبمع السعى ٍ لألٓ

أل. ثقألفُ تقدىل اعمدل  د ا وٙ تعمدل  د ا,      سألبقٲ عند البدو الرسب السريع واـألطمل ككررَ الغ و

 د العمدل  دى فقد٘ الىًٚكدُ سدىاْ ٗ القٮدألع        راسخُ تقىل ًس عًبألٲ ؟!  نأل  فررَ  ا عًب و  ا ل

 اؿرىأٌ  و اـألػ, الىًٚكُ لًد و خلمأل قدو  أممأل كأل"ت.

ٚٲا ظدحً   . خأللدد. اتكدع أعد  ٗ  د ه          . اؿرمٌ, أع أأل تكؽل بدن  ولد ات٦كع  . الر يعدألد, لدألٓ

وأ٘سسألم و فرا  ولدًس الصدألل الؽدعًمل الد ٍ يقدمل       النقٮُ, وتغًر الفقألفُ أس٘ولًُ اجملبمع,  ولُ

اٝد "سددًرًىرييت" ٗ قددر الصددمس ينكددع أددن راتبددن ال  ًددد علددِ والديددن إسددنٌ  و إخىتددن العددغألر,    

 أل "نسِ  ْ٘ٙ وأأل  كفر ب يأل  كبىر.وهب  لٷ
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اٟظدٚ    . خأللد اؿألرثٌ, فقأللا  عبقد  د  نأل  فرلألٲ بٌ إعألؾدألم ٗ البنمًدُ اٙابمألعًدُ و     أأل

ٗ أنٛىأُ القًب اليت ترون وتسىم ش ه الفقألفألم إنررَ و دٌ أىؼدىعألم أبداخلدُ  ثبدت العلدب  "مدأل       

تنبمٌ ٗ البنمًُ اٙلبعأل يُ و ٌ أس٘ولًُ الدولدُ, وبدٌ    قلقألم أبعد َ تبد  أن البنمًُ السًألسًُ وٙ

إسدبكًدين   و سدألطًنن لكسدأل   والع أرير أن الكقر وا"عدام الكرػ و ًألل ترألف٘ الكرػ ال ٍ يبنًن ا

أن وفدرَ الًدد العألألدُ الرخًعدُ الديت ٙ كراأدُ شدأل وٙ أٮأللدب وٙ إ"سدأل"ًُ. وٙ اعبقدد  د إعألؾدألم            

وشخعًألم "ألف َ. أؽدًكألٲا "بًجدُ لقربدٌ      أىالالعغرَ والكر يُ  تسبٮًع أىاامُ والع فسأل  ومًن 

يبغ ّ علِ والع ققًقٌ أبين علدِ أعدألح   أن سىم البسذ اتؽ  لٌ  د قجمن كبر اداٲ, وواى ه 

 عدا  كبرَ أن  طراين البسذ, ويدخل البسدذ فٔدألم أبعدد َ أدن النخدب الديت ٙ تريدد تغدًر الىالدع          

ويدبب عدد عقدى  أدن الد أن تدروي  أغأللٮدألم كددّ ٗ اجملبمدع والنبًجدُ تعدألٚب "سدب الكقدر وقعدألر               

 اٟ"سألد الن ين ال ٍ ّٙل  سىّ كراأبن.

  خل٘ لٜورام بٌ أعألح واى  األلًألم أسبقرَ ٗ البلد وبعىرَ  ر "ٛألأًدُ وتعبمدد    يؽأل  نأل

رفأل ًُ عًصمأل علدِ البسدذ والقرابدألم شدأل أدع وْٙ وتعدألطمل "ألفد ين وكبدألر أبسدذين وفألسددين وبدٌ            

 أعألح إىاطن اربألن ٟظٚقألم كبرَ ٗ سىم العمل وإظٚقألم ٗ تركًبُ السىم.

قدىل ٚدأل رَ البسدذا إدىاطن الد ٍ ّدألرس البسدذ لًجدد فبألتدألٲ           أسدألعد ارًدأل    . أن األ"بدن, لدألل  

يقبددألم بددن هددد كددفراٲ أددن كبددألر القددىم ّألرسددىد الدد , وٙ  قددد يددرا ب كٮددٌٔ بددل هدددود الفنددألْ   

الرفر قبِ أن بع  النخب ٛ"مب لحىا ٗ ٖألرسُ بع  وسألٓل تسىيع  "كسمب, ولن تسبٮًع  أُ 

ٙٴ فدنحن    إظٚ   ٍ فسأل  ينخ ر ٗ اجملبمع لبل  د تنب عن أن كبألر القىم وبأللبأللٌ إظدٚ  الدرٗوس وإ

 ِألرس سًألسُ إاا سرم الؽعًمل  لألأىا علًن اؿد.

فألسبغرل أن  د يعألأل شخغ خدم البلد لسنىام طىيلُ ٗ وًٚكُ قرىأًُ و د   . اؿرمٌ  أأل

ٌ .   لدألل  الد   وعن. ريألل 5222يرىد تقألعده    سدىار أل  وتعلدى  وتبعدألٚب  تىاامندأل  ققدألٓع   د ه ا اؿدألرث

كألٓمددأل وإبعددألطكٌ أعمددب وٙ ّرددن  د تدد  ب بألٛأنًددألم  و      قل عددد  ويدد  ا  يددىم, كددل وقعددى"مأل

البغألؼٌ عن كألأل العنألظر إ٘ثرَ ٗ   ه اؾرثىأُ الؽخمُ اليت بد م تبقنع بفىل النبل وإعألح 

 الىطنًُ.

ٚٲ لؽدًُ الكقدر اام شدجىد وؼبدألن      عن لؽًُ الكقر,  . طلحُ فدعع أن األ"بمأل, علقت ُٲا فع لألٓل

وؼديدد أكأل ًممدأل بدلدن وكمدأل  شدألر  . علدٌ اؿرمدٌ فدإد خد٘           إقدداثًألتمأل إٍ عه  عمع وربد٘  

ٙٲ, وتعريددمل الكقددر      قددد ااتددن يكددرم ٗ ؼديددد فٔددُ   ٗ الكقددر أددن   ددب اٛأددىر الدديت هددب ؼديددد أل  و

ر يعدألد. إد٦  "دىاع الكقدر والكقدراْ وٚمدىر الٮبقدألم        . ال الكقراْ, ثب ثقألفُ الكقدر وتأثر دأل كمدأل  شدألر    

ًْعمدأل ؼبدألن إٍ تأظدًل "ٛدرٍ بدايدُ وأقألربدُ إٍ  ٍ أددّ والعندأل          underclass وإسحىلن ُإممص

ُٲا اتكع أع أأل  شألر إلًدن  اٙابمألعٌ يعرس   ا ؟! ٌ  أؽًك ٌ  اؿرمد بدأد إشدرأللًُ النٛدر     واؿدألرث
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بعأل   خرّ كأللسًألسألم اٙابمألعًُ و ور أل بدل و ور السًألسدُ   للكقر وأعألؾبن ؼبألن تىسًع اٟطألر ٛ

العألأُ ٗ سن وتكعًل سًألسألم اابمألعًدن فع٦أللدُ. وكمفدألل "ٛدألم البقألعدد  و البأأًندألم  و قبدِ العمدل         

وتصدددريعألتن وسًألسدددألتن َدددأل فًمدددأل سًألسدددألم البىًٚدددمل  و البخعدددًغ وسًألسدددألم الددددعب اٙابمدددألعٌ    

ؼديد أكدأل ًمٌ يبنألسدب أدع الىالدع اٙابمدألعٌ. إد      إٍ  ؼبألنوشبرألم اٛأألد. كلمأل  أىر أبداخلُ 

 الكقر وسًألسألم أعألؾبن  و أرألفحبن ؼبألن إٍ إعأل َ "ٛر لدينأل.

ٚٲا  عبقدد  د             . ًٓد إد روع   أأل فقدد اتكدع أدع أعٛدب اٝراْ إٮروقدُ قدىل أىؼدىع الكقدر, لدألٓ

 واقددذاملفقألفددُ العمددل  اـلًجددًٌ د   ل  وكدد د أىؼددىع الكقددر "ددألت  بألٕقددألم اٛول ٙفبقددألر السددعى يٌ     

 واٙػألهالبمرل أنمأل ٗ يبكننىد  إىاطنىد, و ٌ أكأل ًب أأل  ال واٟ"بألاًُأن قًه اٙلب ام  أبٮلبألتن

د البٮأللدُ وكد ل     والرلألبدُ شدبُ أعدوأدُ, ٗ تقدديرٍ      قددو َ للقٮألع اؿرىأٌ قًده اٟ"بألاًدُ   

إدىار  الٮبًعًدُ, والددلًل     اسبغٚلالنٛألم اٟ ارٍ وسىْ الكقر  ب وامألد لعملُ واقدَ, و ٌ اخبٚل 

  د إملرُ ؼبؽن قىالٌ عصرَ أٚيٌ أن كبلمل اؾنسًألم.

خأللدد الر يعدألد, فقدأللا ظدحً   د  ندأل  عددَ "ٛريدألم تكسدر الكقدر, لردن طرقدٌ كدألد               .  أأل

ٚٲ    يبمحىر قىل "ثقألفُ العًب" فًمأل يبعلدع بأللعمدل و دى فعدل اابمدألعٌ  در عقٚ"دٌ,         تعلًمندأل فصدل فصد

فإد السًألسألم اٙابمألعًدُ مل تدنج   دٌ     ن"كس الىلت ٗاريعألٲ ٗ البٚع ثقألفُ العًب إبعلقُ بأللعمل و

اٛخرّ ٗ البخكًمل أن و دَ الكقر بل إد بعؽمأل كرس اٙترأللًُ علِ الدولُ واٛعٮًدألم, وظدر"أل   

"نٛر للدولُ َعًألر اشبألم والعٮأليأل, وٙ "نسِ  أراٲ ٗ  أليُ اٛ مًُ و ى  د الفقألفُ أنب  إ"سأل"ٌ لألبل 

 و "مأل ععًُ علِ البغًر. , واـٮأ  ى البسلًب بقدسًبمألرللبغً

ٌ ا اتكع  يؽ٤ُ . طلحُ فدعع, علِ ال  لألٓل تولد علٴق ٗ طرقد  وطدر  الد أْٚ     إد روع   . أل  خد

 خ م تبسدع ٗ تصدرًل    عديدَأل  نأل   أىر أل أىؼىع البٮأللُ والكقر لرن ٗ اعبقأل ٍ  يؽ٤خعىظ٤

و ٌ لؽأليأل ققًقُ أقلقُ وؼبدألن إٍ   للكقر ٗ اجملبمع السعى ٍ –إد األ  لٌ البعبر  –البنًُ البحبًُ 

ٙ  –اٛسددر الدديت تعىشددأل "سددألْ    – إددر َأعألؾددن  و تسددلً٘ الؽددىْ أنمددألا فقددر    ّرددن  ٚمددىر طبقددألم 

أصددألكل  خددرّ يعًصددى"مأل  عدددَ أددن  ُتعددنًكمأل فقددرَ ٛ"مددأل   "ددِ أددن الدد  ٛد الكقددر فقدد٘ أصددرل    

 ٙ ابمألعًددُ  و تر ددل بعؽددمأل كددأللبممًض واٟلعددألْ اٙابمددألعٌ ولعدددَ  سددبألل , وؼددعمل السًألسددألم ا

أل عددم تىقًدد   البٮأللُ واٟسرألد والبأأٌ العحٌ و ر دأل,  يؽ٤د   , أنمألٙسبًعألل تداعًألم أصألكل

 امى  إ٘سسألم اؿرىأًُ و ر أل ٗ   ا العد .

عألأألٲ أدن البخٮدً٘    72د  الصديد  لٜسملاللىاْ  . سعد الصمرا"ٌ, فقألل قىل   ا إىؼىعا   أأل

أرقلُ ت ايددم فًمدأل إدىار  إبألقدُ للدولدُ بصدرل  در أسدبىم ٗ البدألري  لدد            البنمىٍ الرزٌ وٗ

الكقر النسي يب ايد والبٮأللُ تسبععٌ علِ إعألؾُ. وطلًألم تى يع الددخل والفدروَ الديت أدن أنبجألتمدأل      

أدن  الكقر والبكألوم ٗ الدخىل والفروَ أسرىم عنمأل بل  ٌ طلًألم ٗ بنًُ النٛألم اٙلبعأل ٍ بىعٌ و
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 ود وعٌ و نأل  ا"ٮبألع وفررَ شأل أأل يسند أل  د الٮبقُ الىسٮِ تبخكل بسبب البؽدخب خعىظدألٲ   

ٗ إىا  الغ آًُ والسرن و مأل يسبأثراد بفلفٌ الدخل ٖأل يسبب تسألل٘ بع  اٛسر واٛفرا  ؼت 

 خ٘ الركأليُ وأكمىأنأل ـ٘ الكقر .

    ُ والقًددألس ٕعألؾددُ لؽددأليأل الكقددر وتى يددع     أؽددًكألٲا مبددألن إٍ خٮدد٘ "ىعًددُ لألبلددُ للبنكًدد  وإبألبعدد

القؽدأليأل, رَدأل     د ه الدخىل والفروَ والبٮأللُ والبؽخب. ككأل"أل ؽٮًٮألٲ بىثألٓع فىلًُ لًس شأل  ثر ٗ 

ا ٗ أل اديدددد٤ِ و سدددلىب٤ د و يدددر اٙلبعدددأل  والبخٮدددً٘ اؾديدددد ببجرببدددن ٗ و ارَ العمدددل ينحدددى أنح٤ددد   

 البخٮً٘.

ٙ     ولألل  يعدألجل إٙ بسًألسدألم وبدراأ  شدألألُ ؾمًدع العىاأدل اام        . علدٌ ظدديع اؿرمدٌا الكقدر 

العٚلُ بن, وإعألؾألم اؾ ًُٓ وإبكرلُ و ر إسبداأُ مل تنكع ٗ إألؼٌ ولن تنكع اٝد ولن تنكع ٗ 

إسبقبل. فنٛريُ العألأل الىاقد ٙ تكسدر الٛدىا ر اجملبمعًدُ فمدٌ أعقددَ وتبدداخل فًمدأل عىاأدل عددَ          

 ٙ بد  د ترىد شألألُ. اؿلىل أن ث١بو

ٌ   ولد ات٦كدع  ٚٲا اتكدع أعد       أدع أدأل ا دب إلًدن      . خأللدد اؿدألرث  "ندأل    . سدعد  اللدىاْ  . الصدمرا"ٌ, لدألٓ

ولٌ فًمدأل,  ؼسدر كمدأل تبحسدر علدِ      ٘"عأل"ٌ أن فىلًُ وتعأللٌ كفر أدن اٛامد َ اؿرىأًدُ وإسد    

ُ  غأنج  أصألريع البنمًُ إعرض للكصدل البدألم إاا مل ترفدد     ارئدُ ُدس اد ر إصدرٚم      ٮد٘ "ىعًد

والنٛر َكمىم علمٌ شأل علِ قدو  فعأللًدُ وادى َ   اْ طلًدألم تى يدع الفدروَ اؿأللًدُ واـٮد٘ النىعًدُ         

 لبجألو  إصرٚم قى اؿلىل النألفعُ.

 . عبددد اهلل الؽددىوٌ, فقددأللا فًمددأل يبعلددع بددألرٚم البجألريددُ و خدد  الرخعددُ وتسددلًب العمددل      أددأل

حمل ا ْاٲ أنن أن خٚل تقنٌ العمل وسدألعألم الددوام ثدب ترفًدمل الرلألبدُ يقؽدٌ       لٜاني.. الدولُ تب

سدألعُ ويبغددّ ويبعصدِ ولدًس      38علِ ا ْ كبر أنمأل. واٛاني يقؽٌ ٗ البقأللُ  و سدىم اـؽدألر   

لديددن  ٍ الب اأددألم اابمألعًددُ و دد ه أصددرلُ تىااددن السددعى ٍ, فلددى مت ؼديددد سددألعألم العمددل ٛلبددل     

ٚٲ        الصبألل علًمأل.  أدأل    و بسدبب اجملبمدع  عدرين     النقٮدُ الفأل"ًدُ فدأللبع  لدًس لديدن الدافعًدُ إأدأل كسد

ٚٲ ٗ سىم اـؽألر وكألد  واشذّفرظُ أأل بعد   أُ   و الرىيت وأغأل رَ الًمنًٌ  اسبغلأل شألب٫ ق

 اسدبغلىا أل بأللعمل فًن والًىم لدين عمأللُ وفروع ٗ كل اٛسىام ويصرين علًمدأل بنكسدن. كدفرود    ألب أ٤

قٚم وبقألٙم ثب سلمى أل لٜاأل"ب بعد فذَ. لرين  عى  للبأكًد علِ  د ؼديد  واشذواالكرظُ 

 سألعألم العمل ٗ ارٚم العغرَ و سىام اـؽألر و ر أل لن  ور ٗ ال .

اللىاْ  . سعد الصمرا"ٌا إاا لبلنأل  د الكر  الكقر القأل ر علِ العمل  ى سبب فقره,  أن األ"بن لألل

  ٚأل رَ الكقر تسبصرٍ ؟ إد  سبألل الكقر أبعد َ وؽبلمل أدن فدر  إٍ طخدر وأدن  سدرَ إٍ      فمل "ذ

بألٙترأللًدُ والرسدل     "كسمب خرّ و أن أنٮقُ إٍ  خرّ ولىم بع  اٛفرا  علِ تقعر ب ٗ قع 

ُ الدولُ عدن وًٚكبمدأل السًألسدًُ واٙلبعدأل يُ واٙابمألعًد      ُأس٘ولًٙ يعين  د "قبل ال  أنمب وٙ يلغٌ 



                1 

 

  
371 

عددن ٚددأل رَ الكقددر. اٛ ددب  د سددىم العمددل أصددىه وسًألسددألم اٛاددىر واؿددىاف  و ور القٮددألع اـددألػ        

 ؼبألن إٍ ولكُ األ َ أن الدولُ ٗ ٚل  عب ٙ هألرّ ش ا القٮألع للعقى  إألؼًُ. نوأس٘ولًب

خأللددد الر يعددألد, فقددأللا الدولددُ تعمددل وتعمددل لرددن إصددرلُ اابمألعًددُ وثقألفًددُ لبددل كددل      .  أددأل

ٚٲ علدِ لؽدًُ              ْشٌ , قألولت الدولدُ إهدأل  فدرػ عمدل للمدر َ فمدل لحدت؟ وأدأل ر َ فعدل اجملبمدع أدف

 البأ"ًه للمحٚم ؟! اجملبمع أربل بقًى  وإرث تألرىٌ أن القًب إنأل ؽُ للعمل والرسب.

 . خأللد اؿألرثٌا اؿرا  الفقألٗ بٌ إندألوٌٓ لعمدل إدر َ وكدفر أدن اٟظدٚقألم        أن األ"بن لألل

 ود ا"دب بأللعديدد أدن    أدن   إٮأللبٌ ببٮىير الىالع إأ وم لسىم العمدل وتركًبدُ السدىم يبحملدن     وبٌ

ؼلًدل  إٍ البمب اجملبمع إسرٌ,  عبقدد  د تدداخل عددَ أىؼدىعألم لدد يصدبت الكردرَ والىظدىل         

يعل   د يرىد لألعدَ للحل. وأممدأل لًدل عدن إدىاطن السدعى ٍ واجملبمدع السدعى ٍ أدن تمدب وتنمدً٘           

 ود كراأدُ وٙ اقبًألادألم وٙ قًدألَ    أدن   اوتعمًب فم ا مل وسن والع  د القٮألع اـألػ يٮلدب  ادر٤  

ا وٙ أٮأللب, ظحً   "نأل ّرن  د "سبعرض الرفر أدن البصدعبألم و طدراين إىؼدىع لردن فدد ٤      

 ع.  ا ٙ يعب ٗ امُ أىاامُ إصرلُ اٙابمألعًُ النألػُ أن تممًض العنألظر العأل"عُ ش ا الىال

القٮألع إعرٗ والعدنألعٌ البذوكًمًدألٌٓ     سبألا خأللد  . ًٓد إ روعا ولرن يأل وعن ال  لألل

 ببمً , قًه بًُٔ العمل إنألسبُ والراتب اجمل ٍ. لألقن "عمل السعى ٍ, و ثبت السعى ٍ 

بأللفقألفدُ بصدرل عدألم  ٚدن ٚندألٲ ولسدت        ألأمبم٫د لردى"ٌ   . أنعىر إٮرٍ, فقدأللا بأللنسدبُ لدٌ      أأل

سددبًقن  د البحددىل الدد ٍ طددر  علددِ فبمددع اؾ يددرَ بصددرل عددألم خددٚل السددبعٌ  و السددبٌ سددنُ      َ

إألؼًُ ؼىل عمًع و ؼخب لدراُ  د السلبًألم قبمًُ وٙ بد  د تقع فمى ؼدىل ٙ بدد  د ّدس القدًب     

ٚٲ عن شرل إ٘سسألم اجملبمعًدُ كألٛسدرَ و ر دأل. ولدد كدألد بألٟأردألد البقلًدل كدفر٤         ا أدن  فؽ

السلبًألم لىٙ تبين سًألسُ البنمًُ السريعُ الديت  قددثت طكدرَ ولكد َ مل يردن اجملبمدع بصدرل           ه

ولعل أن  شمر أل الٮبقًُ اليت مل يردن يعرفمدأل فبمدع     ,عألم لأل راٲ علِ ؼملمأل, فخرات   ه العلل

د اؾ يددرَ. وأنمددأل البٮأللددُ بأ"ىاعمددأل, وؼلددل القددًب وؼددعمل الؽددب٘ اٙابمددألعٌ و ر ددأل كددفر. إٙ       

الرفر ولعدل البعلدًب يدأتٌ ٗ أقددأبمأل ثدب اػدأله الندألس إٍ        و كسب الرفر "كسن اجملبمع ٗ الىلت

 اٙ"كبأل  علِ بعؽمب و ر ال  أن إربسبألم.

أؽًكألٲا الٮكرَ  سألس الداْ ومل ؼٜ أنأل بأللبحلًل الرألٗ, لبدل طكدرَ السدبعًنألم كدألد الندألس      

أل"ًرأل السًألرام والبًع ٗ إبألار و ر أل, يركدٌ  "مدب   أل, أًريعملىد بأ"كسمب ٗ كل إمن تقريب٤

 ب أن لألم عكر طبألر النك٘ ومل وكر أل عمأللُ خألراًُ و اكر  د إد ارعٌ ٗ أديندُ الٮدألٓمل علدِ     

سدملُ ووٚدألٓمل أرببًدُ وأدن ثدب بٮأللددُ       ألاٛلدل كلدمب أدن السدعى يٌ, البنمًدُ السدريعُ ولددم  ربألق٤د        

ُ يبعمل بأللرفأل ًُ وإٛمريدُ. إصدرلُ تعقددم اٝد و ظدب   ندأل       أقنعُ ثب بعد ال  ِ٘ أن إعًص

أنبكعىد أن الىؼع الرا ن يقألوأىد تعحً  الىؼدع, يد كر لدٌ  قدد اٛشدخألػ سدببألٲ  ريبدألٲ لبدأخر         

 أدينُ كأللريألض ٗ إ"صألْ شبرُ اجملألرٍ والعرين العحٌ يدور قىل اٙ"بكألع أن الىؼع اؿأللٌ.
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ُٲا أدن خدٚل خدتدٌ اٛكأل ًّدُ ٗ  راسدُ         . اؾدأل ٍ قمدد الصدبًرٌ, فقد      أأل د  ؼدألفت, لألٓلد

وخدتدٌ العملًدُ ٗ العمدل البٮدىعٌ ٗ اللجدألد اٙابمألعًدُ ٗ اؾمعًدألم         الددكبىراه الكقر ٗ أرقلُ 

اـريدُ,  د الكقدر لددن  سدبألل وعىاأددل عديددَ أبصددألبرُ وأبداخلدُ وٙ يبسددع الىلدت اٝد للخددىض ٗ       

ؿل والعدٚن ٕصدرلُ الكقدر والد ٍ ٗ "ٛدرٍ هدب  د يصدذ  ٗ        تكألظًلمأل ولرين  رك   نأل علِ ا

البخٮً٘ لدن بصدرل اددٍ وأددروس ثدٚث امدألم رًٓسدُا الدولدُ والقٮدألع اـدألػ والقٮدألع الفأللده             

وأنٛمألم اجملبمع إدد"ٌ  ٛ"ندأل مبدألن إٍ  "ٛمدُ وإٍ ُىيدل وأصدألريع ومبدألن إٍ  عدب إ"سدأل"ٌ  در           

   ٚ ن عًده يدبب الذكًد  فًدن ٗ البدايدُ وبصدرل أرفدمل علدِ رفدع          رعٌ ٕىا "ُ أسدألر البددخل والعد

د وأسبىّ الىعٌ لددّ إسدبمدفٌ, وإسدبمدفىد  ندأل لًسدىا الكقدراْ فقد٘ ولردن اٛ نًدألْ وإًسدىر          

تبنًددن أسددألعدام الؽددمألد واؾمعًددألم وإراكدد  اـددرٍ      يؽددألٲ الدد ين ٗ  قًددألدٶ كددفرَ يمدددود أددأل   

ل إفدألل قًنمدأل تسدألعد ْعًدُ أدأل شخعدألٲ ٗ اؿعدىل علدِ عمدل          بعٮألْاتمب  ر إدروسدُ فعلدِ سدبً   

َرتب ثٚثُ اٝين ريألل ثب هد أن يعٮًن ٔسُ اٝين َجر  الٮلدب  و إعدروض  و  دره, فلدن يمدبب      

 لبىعًُ  يؽألٲ لذشًد عٮألْاتمب.إٍ اقألاُ ٗ بأللعمل اؾأل , ل ا فألٛ نًألْ 

الىعٌ "أتٌ ٕرقلُ إصألريع العغرَ الديت تبعدألود فًمدأل    ثأل"ًألا بعد أرقلُ الذكً  علِ رفع أسبىّ 

 "ٛمُ الدولُ وتسمًٚتمأل أع إسبكًدين وتسأل"د فًمأل أنٛمألم اجملبمع إد"ٌ ٗ الدعب وؼمألد ققىم 

إسدبكًدين وٙبددد أددن البنسددًع والدددعب والبحكًدد  وإبألبعدُ إسددبمرَ أددن لبددل اٛطددراين الددفٚث إعنًددُ   

ٕ    بأللكقر ؼمن خٮُ طىيل مدب ٗ  د ا الععدر  ٙ و دى     ُ إدّ للدولُ يصذ  أعمدب فًمدأل إد٘ثر اؿًدىٍ ا

 اٟعٚم برل  سأللًبن وتقنًألتن اؿديفُ لؽمألد البأثر اٟهألبٌ إسبمر للخٮُ.

طدر  أكًدد خعىظدألٲ أدأل يبعلدع َصدرلن الكقدر لردن          ققًقدُ, وعن الد  لأللدت  . طلحدُ فددععا     

ؼبألن إٍ قدل والكقدر كقؽدًُ ؼبدألن إٍ ؼلًدل       ُأصرلبىظكن  نأل  الرفر أن البداخل, الكقر 

وكٚ مأل أرمل لٞخر. لؽًُ إنٛىأُ القًمًُ و ور دأل ٗ تصدرًل الكقدر لؽدًُ قسدممأل أنٛدرين       

ُ و ور دأل ٗ ٚمدىر    الدوتسدبأل"بًُ لعل  شمر ب أألكس فًد عندأأل ؼدث عن القدًب   وكدألد   الر زأللًد

ٚٲ لقددًب العمددل بعرددس الرألثىلًدد  ولددًب لل  ددد والبقصددمل  الدوتسددبأل"ت  كفددر قرظددألٲ والب اأددألٲ و أددً

ٚٲ شأل  ور لًس ٗ خلدع ثقألفدُ الكقدر لردن ٗ كسدر قدألا  تلد          دوالبقىلع علِ ال ام , إا١ القًب فع

 .ظحًحُالفقألفُ لى مت اسبغٚشأل بٮريقُ 

ُٲا مددن فبمعددألم قألفٛددن    وعلددِ اٛلددل ٗ ٚأل ر ددأل  واٟسددٚم ودده علددِ العمددل   أبدينددُأؽددًك

دا ِىان البعىين إغأللٌ ٗ ال  دد  ألرًمل  خلت القًب إعىلُ للعمل ؟  نأل  ِىااف فأللعمل عبأل ه,

وخلع طبقُ أن الكقراْ ربٮت بٌ ال  د والبقصمل  اٟسٚأٌوالبقصمل وو  ا ِىان واد عد البألري  

بقددألم يعددين الكقددر والبدددين  و نددأل وادددم أصددرلُ !! النمددىان الفددأل"ٌ ِددىان قددديه ربدد٘ بددٌ الٮ          

أل ارتددب٘ اٙابمألعًدُ وبدٌ سسدبب و"ٛدألم  العمددل ااتدن والٮبقدألم العلًدأل شدأل عمددل والدد"ًأل شدأل عمدل  أللب٤د            

بأللعمل الًدوٍ  و ر ا تؽخمت تلد  إنٛىأدُ واخب "بمدأل الد اكرَ اٙابمألعًدُ لبد٘ثر علدِ الصدبألل         

 .أل  عمبمأل القًب الفقألفًُ السألٓدَوطبع٤
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  :ايتٛظتسٟ محد. دايٛزق١ ايس٥ٝط١ 

   كر ٍ  سألأُ. البعقًب اٛولا 

   القعى  "ألظر. البعقًب الفأل"ٌا 

   العبألد سألمل قمد. البعقًب الفأللها 

 ْالصمرا"ٌ سعد.   البعقًب الرابعا اللىا 

   إرشد أٮصر. البعقًب اـألأسا 

ٍ  البخعًغ, الىرلُ الرًٓسُ ش ا ارىر, ولأللا ي٢عرين عد الدكبىر ٓد البىهرٍ   ي٢ٮلدع  الد 

ُ   و اـىظعدُ,   و اـعخعدُ,  أفل  خرّ,  زألْ علًن ُ  ا"بقدألل  بأ"دنا  البخععدً  اٟ ارَ  و إلرًد

٫ًأل  و ا ٫ًٓأل اـألػ, القٮألعإٍ  العألم القٮألع ٕ٘سسألم البصغًلًُ  .كل

٘  يعين ٙ البخعًغ إد  ُ  ا"بقدألل  فقد  بقًدألم  يدبب  لدد  وإِدأل  اـدألػ؛ إٍ  العدألم  القٮدألع  أدن  إلرًد

ُ  اٛامد َ  بعد   بدإ ارَ  اـألػ القٮألع  بعد   ببقدديب  اـدألػ  القٮدألع  لًدألم   و تصدغًلمأل,   و اؿرىأًد

 إٍ يمدددين البخعددًغ فددإد وبأللبددأللٌ. العددألم القٮددألع بمددأل يقددىم الدديت اٙلبعددأل يُ اٛ"صددٮُ  و اـدددأألم

 اؿرىأدألم  ا"بمجبمدأل  الديت  واٛسدأللًب  الٮدرم  تعدد٦ م  ولد. اٙلبعأل ٍ النصألٙ ٗ الدولُ  ور تقلًغ

 "قل  و للملرًُ, اؾ ٌٓ  و الرألأل النقل بٌ تذاو  قًه العألأُ؛ وإصألريع إ٘سسألم ؽعًغ ٗ

 أن والرفع اـألػ, القٮألع تصجًعإٍ  تمدين  خرّ  سأللًب  و اـألػ, للقٮألع العألأُ إنصخم إ ارَ

 . الىطين اٙلبعأل  ٗ أسأل مبن "سبُ

 العألمل  ول أن العديد ٗ العألم القٮألع فصل بسبب إألؼٌ؛ القرد ٗ مى البخعًغ البىان ٚمر

 القنألعدألم   ا م ولد.  ؼقًقمألإٍ  اجملبمعألم تسعِ اليت واٙابمألعًُ اٙلبعأل يُ اٛ داين ؼقًع ٗ

 وتىاًن اؿرىأًُ, اٛام َ عن العبْ لبخكًمل إ"بألاًبمأل؛ وؼسٌ العألأُ, إ٘سسألم تٮىير بأ مًُ

ُ  عدن  العبْ ؽكًملإٍ  بألٟؼألفُ.  شأل اٛسألسًُ مى الىٚألٓمل امى  أل ُ  أً ا"ًد  بسدبب  النألشدُٔ؛  الدولد

ُ  كدبرَ؛  خسدألٓر  أعٛممدأل  وقٴدع  اليت العألأُ للمصروعألم إسبمر  عممأل ْ  "بًجد  وا"بصدألر  اٟ ارَ, سدى

٤ْا  البخعدًغ,  سًألسدألم  ٗ الددول  تدرات ولد.  اؿرىأًُ اٛام َ ٗ البرولراطًُ  إظدٚ   أدن  بدد

إٍ  اٙلبعددأل , ٗ فع٦ددألل بدددور اـددألػ القٮددألع لقًددألم إٚٓمددُ؛ والبًٔددُ إنددأل  وتمًٔددُ القألٓمددُ, اٛ"ٛمددُ

ِ  قعدىرَ  كأل"ت اليت اٛ"صٮُ بع  ٗ بألٕصألركُ لن السمأل   القٮدألع   ظدب   ثدب  العدألم,  القٮدألع  علد

 ببًدددع الددددول بعددد  لألأدددت و خدددر٤ا العألأدددُ وتصدددغًلمأل, إصدددروعألم أدددن العديدددد بدددإ ارَ يقدددىم اـدددألػ

  اـألػ. القٮألعإٍ  العألأُ إصروعألم
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 الددول  أدن  الردفر  ٗ البخعدًغ  سًألسألم ٚمىرإٍ    ٦م اليت الرًٓسُ اٛسبألل عرض وّرن

 ا  البأللٌ قسب

 . النألا  اٛعمألل راألل بدور القًألم ٗ اؿرىأُ لأل  وعدم العألأُ, إنصخم   اْ ؼعمل -3

 . اؿرىأًُ وترشًد أل إعروفألم ؽكً  -4

ُ  تعدد٦ ا  اٛ اَ وؼسٌ اٟ"بألن ككألَْ رفع -5 ُ  أدن   ككدأ  اـدألػ  القٮدألع   د فرؼدً  إ ارَ ٗ الدولد

 وفددع للمصددألريع اـددألػ القٮددألع إ ارَ إد.  البخعددًغ أدددرام   ددب  قددد اٟ"بألاًددُ؛ إ٘سسددألم

 الٮأللددُ تىسددًع علددِ ويعمددل , اٟ"بددألن لعنألظددر اٛأفددل البىًٚددمل وقٴددع واـسددألرَ؛ الددرب  أعددألير

 .  ارلٌ لٚلبعأل  اٟ"بألاًُ

 للقٮألع  كد  ور إعٮألْإٍ  اؿرىأألم تسعِا  ارلٌ اٙلبعأل  ٗ اـألػ القٮألع  ور  يأل َ -6

 فدرػ  وتدىفر  ارلٌ, النألت  إْأللٌ ٗ أسأل مبن "سبُ و يأل َ اٙلبعأل ٍ, النصألٙ ٗ اـألػ

 .العمل فرػ أن إ يد تىفر بمدين لبحكً ه؛ لٚسبفمألر أبعد َ

 اٙسددبفمألر, لألعدددَ تىسددًع علددِ البخعددًغ يسددألعدا  الددىطين لٚسددبفمألر اديدددَ فددألٙم فددب  -7

 اؿديفددُ البقنًددُ وادد ل اديدددَ, عمددل فددرػ إهددأل  ثددب٩ وأددن اٛانبًددُ؛ اٛأددىال رٗوس وادد ل

 . وتىًٚكمأل ك ل 

ٙٲ  يقدد٦م  اٛأدىال   د ه  تدىفر  كألد للحرىأُا وإد أأللًُ أىار  تىفر -8 ُ  اٛادل؛  لعدرَ  قلدى  ٕعألؾد

 . البخعًغ أن اشدين إدر   ا يرىد  ٙ هب ول ل  العألأُ؛ إىا "ُ ٗ العج 

ِ  هددب اعببدألرام  عددَ   ندأل   ٌ  علد ِ  القدألٓم  لؽددمألد اؿسدبألد؛  ٗ  خد  أل  البخعدًغ  عملًددُ علد

 سًألسدددُ لدددأل  علًمدددأل يعبمدددد الددديت اٙعببدددألرام تلددد    دددب إهدددأل  وّردددن. البخعدددًغ عملًدددُ لدددأل 

 ا يلٌ كمأل البخعًغ,

 سًألسدددألم بألتبدددألع اؿرىأدددُ لدددرار يردددىد  د هدددبا  البخعدددًغ بسًألسدددألم الدولدددُ لنألعدددُ -3

 ورفددع عأللًددُ, تنمًددُ أعدددٙم لبحقًددع السًألسددألم؛  دد ه بأ مًددُ اعبقأل  ددأل أددن "ألبع٤ددأل البخعددًغ

 القنألعددُ   مًددُ وي٢ٚقددٜ.  و٢اددد إد اٙلبعددأل   ًرددل ٗ اـلددل وإظددٚ  اٟ"بألاًددُ, الركددألَْ

 البنعدت  اليت إبقدأُ, الدول ٗ السًألسألم   ه لأل إٍ  النٛر خٚل أن البخعغ بسًألسألم

 لبخدى٦ين  النألأًدُ؛  الددول  ٗ السًألسدألم   د ه  تنج  مل بًنمأل تٮبًقمأل؛ لبل السًألسألم   ه بأ مًُ

 القٮدألع  أنصخم لبع  فر يُ أرألسبإٍ  السًألسألم   ه ت٘ ٍ  د أن قرىأألتمأل أن الرفر

 . اٙابمألعًُ بأللعدالُ البؽحًُ قسألل علِ اـألػ

 سًألسددألم ترددىد  د هددبا  اٙلبعددأل ٍ اٟظددٚ  سًألسددألم أددع البخعددًغ سًألسددألم ترألأددل -4

٤ْا البخعددًغ  اٙلبعددأل ٍ, اٟظددٚ  ؼقًددعإٍ  تمدددين الدديت للدولددُ العألأددُ السًألسددألم أددن ادد 

 اٙلبعددأل  ٗ اشًرلًددُ اٙخددبٚٙم وإظددٚ  واٙابمألعًددُ, اٙلبعددأل يُ البنمًددُ أعدددٙم ورفددع
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  سدددىام تدددىافر أدددع ت اأنمدددألإٍ  إبقدأدددُ الددددول ٗ اـعدددًغ عملًدددُ لدددأل  ويرادددع . الدددىطين

 ككددألَْ  يددأل َ ثددب٦ وأددن البعددأل يُ؛ قريددُ وتددىافر لٚسددبفمألر, أٚٓددب أنددأل  وتددىافر أبرألألددُ,

 .  إصروعألم

ُ  إلنألع إىاطنٌ -5 ُ  بأ مًد ُ  لدأل   يبٮلٴدب ا  البخعدًغ  عملًد  الديت  إ ايدأل  إٚمدألر  البخعدًغ  عملًد

 . البخعًغ عملًُ وراْ أن اٙلبعأل يُ والبنمًُ اٙلبعأل ٍ, والنصألٙ إىاطنٌ, علِ تعى 

 .ؽعًعمأل يبب اليت واٛ"صٮُ إصروعألم اخبًألر ٗ الدلُ تىخٌ -6

 .  إأللًُ إىار  وقجب السىم قجب  راسُ -7

 . البخعًغ عملًُ ا"ٮٚم تىلًت ؼديد -8

ُ  وأددرد أدددروس   أددين بر"ددألأ   وؼددع  يعددد٦ للبخعددًغا   أددين بر"ددألأ   وؼددع -9  ؽعددًغ  لعملًدد

 . البخعًغ عملًُ ولأل  اٙسبفمألرٍ, إنأل  لسٚأُ ؼروري٫أل  أر٤ا العألأُ إصروعألم

 اـألظددُ البصددريعألم تٮددىير البخعددًغ واسددبمرار أل عملًددُ لددأل  يبٮلٴددبا  البصددريعألم تٮددىير -:

 . إأللًُ واٛسىام والعمل, إلرًُ, عقىم

النمددى  أعدددل ورفددع اٙسددبفمألرام, و يددأل َ اٙلبعددأل يُ, الركددألَْ رفددع ٗ البخعددًغ فىآددد وأددع

 اـألظُ إنصخم قرػ "بًجُ اٛسعألر؛ ارتكألعإٍ  ي٘ ٍ لد  "ن أن يبخى٦ين لرن بعؽمب اٙلبعأل ٍ؛

 لعددألح الدددخل تى يددع إعددأل َإٍ  بألٟؼددألفُ البٮأللددُ, و يددأل َ إددىٚكٌ  ربألقمددأل, وتسددري  تعٛددًب علددِ

 .اٛ نًألْ

٤ْا  مى البخعًغ تىاممأل السعى يُ العربًُ إملرُ  علنت ولد  الديت  السًألسدألم  أدن  بىظكن اد 

 اٛأفددل اٙسددبغٚل وؼقًددع الركددألَْ, ورفددع اٙلبعددأل ٍ, اٟظددٚ  ؼقًددع بمدددين الدولددُ؛ اؽدد تمأل

 اٙلبعأل  ٗ اـألػ القٮألع  ور  يأل َ ٗ إبمفلُ البخعًغ, سًألسألم البنمًُ خٮ٘ وتبن٦ت.  للمىار 

ُ  ِدىه,  أعددٙم  تع ي إٍ  اشأل فُ الىطين, ٍ  إندأل   وتمًٔد ْ  لدن؛  إنألسدب  اٙلبعدأل  ُ  لألعددَ  لبندأل  إ"بألاًد

ُ  اؿديفددُ البىامددألم ٚددل ٗ إنألفسددُ علددِ لددأل رَ  السأل سددُ البنمًددُ خٮبددأل  كدددم ولددد.  مددى العىٕدد

ِ  البأكًدد  خدٚل  أن بعأل يُ,اٙل للسًألسألم الرًٓسُ اٛ داين  قد البخعًغ  د علِ والسألبعُ  علد

ُ  ٗ اٙلبعأل يُ اٛ"صٮُ أن الرفر ٕ اولُ لن؛ اجملألل وفب  اـألػ, القٮألع  عب ٗ اٙسبمرار  الدولد

ْ  فلدس  لرار  كد ولد.   خدٚل  أدن  البخعدًغ,  "مد   اسدبمرار   دد :363 عدألم  ٗ , 82و رلدب  الدى را

ُ  إهأل  ُ  بًٔد ُ  البعدأل ي  يدبب  الديت  اٛ"صدٮُ  أدن  العديدد  ٗ اـدألػ  القٮدألع  وإشدرا   لٚسدبفمألر,  أٚٓمد

 . خعخعبمأل

 اـدألػ  القٮدألع   ظب  قًه ؛ البخعًغ إاراْام ٗ اؿرىأًُ اٛام َ أن العديد بد م ولد

ُ  إ٘سسددألم  وأرافددع البلديددُ,  وإرافددع  اؿرىأًددُ, إسبصددكًألم  أددن  العديددد ببصددغًل  يقددىم  العألأدد

 وُىيل بإ"صألْ يقىم اـألػ القٮألع  د كمأل. العألأُ إنصخم أن العديد ظًأل"ُإٍ  بألٟؼألفُ للمىا"ٕ,
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 ويسددأل ب.  البنددألم لبعلددًب العألأددُ والرٓألسددُ إعددألرين و ارَ أددن ببرلًددمل البعلًمًددُ, إرافددع أددن العديددد

 . إبخععُ اٛ لًُ الرلًألم بع  إ"صألٓن خٚل أن العأللٌ البعلًب تىفر ٗ اـألػ القٮألع

 شددركُ ؽعددًغ وبددد  الرمربددألْ, شددركألم و أدد  السددعى يُ, اٙتعددألٙم شددركُ إ"صددألْ ومت

 .السعى يُ اـٮىٙ

 إصددروعألم أددن العديددد ؽعددًغإٍ  الدولددُ تىا٦ددن عددن العمددد ولددٌ زددى ولددٌ إعددٚد اددألْ ولددد

٤ْا  للبخعددًغ  راأرددى السددعى يُ  شددركُ أقدددأبمأل وٗ اؿرىأًددُ, وإ٘سسددألم  أددن بىظددكمأل ادد 

 .مى البخعًغ الدولُ تىا٦ن لًدعب اٙلبعأل ٍ؛ البحىل بر"ألأ 

 .ككألْتن ورفع السعى ٍ اٙلبعأل   ًرلُ إعأل َإٍ  البىان   ا ي٘ ٍ  د "بمن٦ِ اٛخر وٗ

 

 ٍٚنسدٟ: أضا١َ. أ: ايتعكٝب األ 

ُ  البخعًغ زألم  ب  لعل ُ  اشًٔدألم  ؼىيدل  عأل٫ًٕدأل؛  إعروفد إٍ  للبخعدًغ  إرشدحُ  اؿرىأًد

 أدن   "دن   ندأل  واشدين الصركألم,   ه ٕنألفسُ البألل فب  أع اـألػ, إٍ القٮألع بًعمأل ثب شركألم,

 للمدىاطن  إ ايدأل  بع  و نألو  سعر أل وي٢خكٴ  اـدأُ,  و إنب  "ىعًُ س٢ًحس٦ن البخعًغ د  إبىلع

 ولعدل ..  إعين القٮألع ٗ لٚسبفمألرام اديدَ فرػ وأن ثب٦ فب  علًمأل؛ الٮلب ارتكألعإٍ  ي٘ ٍ ٖأل ؛ 

 .قٌ أفألل شأل أنألفسُ لصركألم الذخًغ ثب ا ٫ًٓأل, سألب  شركُ ؽعًغ

إٍ  اؾديددَ  الصركُ ؼبألن اليت العألألُ للقىّ إرقلٌ الىؼع البخعًغ, أعىلألم  كد وأن

٫ًأل أنمأل البخلغ ٚٲ إلًمأل اؿألاُ ارتكألع لبل أرقل  إنألفسُ الصركألم  و إخععُ الصركُ ٗ أسبقب

 .اـدأُ  و إنب  علِ إبىلع الٮلب ارتكألع بألعببألر اؾديدَ؛

 42 ؼديددد أددع سددنىام, عدددَ أندد  للبخعددًغ اسددذاتًجًُ السددعى يُ اؿرىأددُ ولددد  ظدددرم

  ى الىؼدع  كمأل اٙسذاتًجًُ,   ه تٮبًع ٗ لأل  لعغ  نأل  وكألد للبخعًغ. أرشحُ لٮألع٤أل

 كمفدألل  كأللكبمدأل,  مت  و اٙسذاتًجًُ,   ه تنكً  يبب مل الغأللب ٗ ولرن إد"ٌ؛ الٮراد لٮألع ٗ

ٌ  البخعدًغ  عردس  مت اؿدألٙم  بعد   ٗ بدل  سدأل ر؛  "ٛألم  اعبمددم  عنددأأل  للمسبصدكًألم,  البصدغًل

ٚٲ الدد اتٌ البصددغًل أبددد  اؿرىأددُ  ٗ ٓددد  . اكددره أددأل  دد ا ويكسددرو اـددألػ القٮددألع لبصددغًل بدددي

  . البخعًغ بسًألسألم كألأل بصرل الدولُ لنألعُإٍ  اؿألاُ قىل  عٚه ورلبن

ُ   البخعدًغ  تبن٦دت  الديت  اؿرىأألم  وآل أن الديٮأل"ًُ تألتصر قرىأُ كأل"ت  بىظدكمأل سًألسد

 اٛا اْ علِ سًٮرتن فقد أن العألم القٮألع ؽى٦ين د يبدو  ولرن كبر؛ بنجأل  تٮبًقمأل مت قرىأًُ

 العألم القٮألعٌ بٌ الصراكُو  علًن ٰ طلع للبخعًغ اديد شرل ٚمىرإٍ  أ٘خر٤ا   ٦ّ إخععُ؛

  . واـألػ
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 ووؼددع البخعددًغ,  عمددألل ٟ ارَ أبخععددُ  ًٔددُ  نددأل  ترددىد د  البخعددًغ أبٮلبددألم وأددن

 تددأخر الدد  علددِ اٛأفلددُ وأددن "كسددمأل, لبخعددًغ امددُ كددلإٍ  اٛأددر ي٢ددذ  د  ٙ الدد أين, ادولددن

 .الىطنًُ إًأله شركُ إ"صألْ بعد قبِ إملرُ؛ ٗ إًأله خدأألم ؽعًغ

 لبنىيدع  إسدبفمرين؛  اٛفرا  علِ البخعًغ إاراْام تركً    مًُ علِ البأكًد أن  نأل بد وٙ

ٚٲ اٛسددمب ػم٦ددع عدددم أددن والبأكددد إسددبفمرين, لألعدددَ  لنٛددألم تٮبًقٲددأل اربرددرين؛ لدددّ أسددبقب

 شألبممأل. وأأل إًأله أفل عألم, بصرل للمىاطنٌ خدأألم ت٘ ٍ اليت الصركألم ٗ وبألل ام إنألفسُ,
 

 ْٞايكعٛد: ْاؾس. د: ايتعكٝب ايجا 

لألقددددن   وشددددروٙ لددددن, الداعًددددُ واٛسددددبألل البخعددددًغ, ٕكمددددىم البددددىهرٍ ٓددددد. عددددرض  

 .ؽعًعمأل مت أبعد َ لنمألان واكره البخعًغ, ٗ إملرُ لبجربُ وتنألولن وأبٮلبألتمأل,

 راأرى  شركُ ؽعًغ إٍ  راسُ البىا٦ن قىل العمد ولٌ زى ولٌ قديهإٍ  بألٟشألرَ وخبب

 . السعى يُ

 ا اٝتًُ النقألٙ  ؼًمل د   و ٦ ال  أن وا"ٮٚلٲأل

 ," اٟكى"ىأًست" فلُ أع سلمألد بن قمد اٛأر العمد ولٌ زى ولٌ أقألبلُ ٗ ور  أأل "صر بعد -3

ٌ  الدراسدُ؛  لًدد  الد   د و  راأردى لٚكببدألل,   شركُ أن ا ْ طر  إأرأل"ًُ بصأد  اـدد  قٛد

ٌ  واٛطروقدألم,  البعلًقدألم  وكفرم والعألًُٕ, ارلًُ اٟعٚم وسألٓل أن واسع بأل بمألم  أنمدأل  إبدأ"

  كدد  وكى"مدأل  الدبذول,  سىم ٗ وتأثر أرأل"ُ أن  راأرى السعى يُ شركُ ُفلن ٕأل وإبعجل؛

 . العألمل ٗ "ك٘ شركُ

ُ  فدذَ  أند   بدد م   "مدأل  فًدن  اكرم تىؼًح٤أل الصركُ  ظدرم -4  طدر   تبؽدم٦ن  خًدألرام  عددَ  بدراسد

ُ  طر  خٚل أن  و أبألشرَ, الصركُ  ظىل أن قعُ  عددَ  ٗ لٚكببدألل  أصدألريعمأل  أدن  فمىعد

ٌ  وبدألٛخغ  لٮألعدألم,   إ ارَ فلدس  رٓدًس  أدن  كدل  و كٴدد .  والبذوكًمألويدألم  البرريدر  لٮدألع

ٍ  والددرًٓس  الكددألح,   راأرددى, إمندددس  ٌ  إمندددس  للصددركُ  البنكًدد  ِ  النألظددر   أدد  الدد ,  علدد

 فلددس علددِ سددب٢عرض الدراسددُ و"بددألٓ  الدراسددُ, أرقلددُ ٗ أأل الددت اـًددألرام  دد ه د  أىؼددحٌ

 . الدراسُ "بألٓ  ؼىْ ٗ إنألسب القرار لًبخ  للصركُ؛ اٛعلِ اجمللس علِ ثب٦ وأن اٟ ارَ؛

 سددبًل علددِ واٙتعددألٙم, سددألب ,و اديددد٤ا  أددر٤ا لددًس اؿرىأددُ ُلرمددأل الدديت الصددركألم طددر  -5

 طمددى  بر"ددألأ  ؼددمن اددألْ بددأراأرى, و "ددن يبعلددع  "ددن اؾديددد.  ٓددد.  إلًددن  شددألر و ىأددأل   إفددألل

 . أعأل ره وتنىيع اٙلبعأل  ٗ والركألَْ اٟ"بألاًُ أن إ يد بمدين الىطين؛ للبحىل

٘  شددركُ ارتبددألٙ -6  ُلرمددأل الدديت اٛظددىل أأل ًددُ عددن لبعؽددمب الىؼددى  , وعدددم  راأرددى بددأللنك

ُ  إدىار   ألرًُ وبٌ بًنمأل  راأرى, واـل٘ ُ  ُلرمدأل  الديت  اٛرض  اخدل  الٮبًعًد  ولًسدت  الدولد

 . بألٕىؼىع ْأل ري٫أل ا بمألأ٤أل  ؼألين الصركُ؛
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ٍ  يعدين  ٙ وقدداتمأل؛  بعد    و اٛم للصدركُ  ؽعًغ  ٍ د  علًن البأكًد هدر ٖأل -7  أدن  قدألل  بدأ

 .السًأل َ عرب للدولُ أل   ٌ اليت والغأل  النك٘ اقبًألطًألم ؽعًغ اٛقىال

ُ  أدن  ُلرمدأل  وبعد  راأرى لبل شركُ -8 ِ  ت٢ددار  اؿرىأد ُ  وبركدألَْ  ػألريدُ,   سدس  علد  ٗ عأللًد

 إنبدع  أدن  اٟ"بألن أراقل كبلمل تىلٌ اؿرىأُ أع اتكأللًألم وفع شأل وأىكل لٮألعألتمأل, كبلمل

 الؽدرآب  خدٚل  أدن  النكٮًُ اٟيرا ام أن إُٔ ٗ ٥٤ قىالٌ علِ اؿرىأُ وؼعل.  إعبإٍ 

 راأرددى   خددل ظددألٗ علددِ كدد ل  وؼعددل  اٛرض,  اخددل للمددىار  ُلٴرمددأل عرددب والريددع؛

 .للصركُ ألرًبمأل عرب السعى يُ

 أصدألريع  وٗ إملردُ وخألرامدأل,     اخدل  البرريدر  أصألريع ٗ عألًُٕ شراكألم  راأرى ٗ  خلت -9

  ددر ظدددارَو الرًمًألًٓددألم وأصددألريع ,  إأللًددُ السددىم ٗ إدراددُ بددذو رابددغ و البذوكًمألويددألم

 . اٛوٍ إرقلُ ٗ بأللبخعًغ اٛقرّ ترىد لد القٮألعألم و  ه  . إدراُ

ُ  ٗ طثدألره  لدن  "ىع٫ًأل, لرار٤ا سًرىد تبنًن يبب خًألر  ٍ -:  ٗ اٙسدبفمألرام  و يدأل َ  اٙلبعدأل يُ,  البنمًد

ِ   وسدع؛  ببكعدًل  الد   عدن  اؿدديه  ٛوا"دن  السدألبع  وأن. إأللًُ السىم وعلِ الىطين اٙلبعأل   قبد

 . شأل الٚ أُ البصريعًُ واٛ"ٛمُ تنكً  أل, وطلًألم اـًألرام تبؽ 

 

 ايؿبإ: ضامل ستُد. د: ايتعكٝب ايجايح 

ُ  بأللد ام  الىلت   ا ٗ البخعًغ فررَ إقًألْ إعأل َ ُ . ادد٫ا  أممد  بأللددور  تقدىم   ظدبحت  فأللدولد

 و ددر  ؼدًألع  أدن  وكدب  إ ارتمدأل,  ٗ اٙككدأ  لًسدت  قبم٤أل و ٌ العألأُ, اـدأألم أن لرفر اٟ"بألاٌ

 .أسألْلُ  و قألسبُ  ود اـدأألم   ه تقديب ٗ و"قغ ؼعمل أن وكب اجملألل,   ا ٗ مت لٜأىال

ٍ  اجمللدس  "صدأَ  أن  لدينأل بد م البخعًغ فررَ ِ  اٙلبعدأل  ُ  اٛعلد ٌ  برٓألسد  ولبمدأل,  العمدد  ولد

 هددب الدديت بددألٕرافع لألٓمددُ أنخكؽددُ, وق٢ددد٦ م  الددنك٘  سددعألر وكأل"ددت. اهلل رٓددن عبددداهلل, إلدد 

 ؽعًغ ٗ وبد "أل البخعًغ, لبكعًل و اريُ ؾنُ وش٢رٴلت اجمللس, ٗ عؽى٤ا وكنت. ؽعًعمأل

 .اٙتعألٙم شركُ

٘   سدعألر  ؼس٦نت د  وأأل ٤٘ا  ور يندأل إٙ  ,4227 ٗ الدنك ُ  وق٢ى٦لدت  إىؼدىع,  ٗ شدديد٤ا  تبدألط  اللجند

ٍ  اجمللس  أٌ برٓألسُ ,مالى ارا وكْٚ أسبىّ علِ أعغرَ ؾنُإٍ  الى اريُ  ومل ولبمدأل؛  اٙلبعدأل 

 .سألكن٤أل ت٢حر٦ 

 اٙلبعددأل يُ الصدد٘ود فلددس أسددبىّ علددِ كددبر قددرا  ٚددل٦ ٗ تددأتٌ ٛ"مددأل أممددُ؛ اٝد والعددى َ

 .وسريعُ شألألُ البعأل يُ إظٚقألم إطألر وٗ والبنمًُ,

ٚٲ . لبدل  اٍ عدن  اشددين  اخدبٚين  يبؽد   إقدذ   البخعًغ لألٓمُ وببعريمل  اعببدألر  ٙ ّردن  فمدف

ِ . سدًحدث  الد   د ولدى   اؿرىأًدُ,  العىآدد   يدأل َ إٍ  يمددين  القألٓمُ أأل ٗ ًْع  إفدألل,  سدبًل  فعلد
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 بقرتندأل  تعدري   ٗ السدبب  قدىل  وتسدألٗٙم  عألًٕدُ,  ؼجُ  راأرى  قدث أن ا ْ ببخعًغ اٟعٚد

ٌ  إٍ البخعددًغ اؿلددىل  اٛسددمب,  ٗ الغأللبددُ "سددببمأل  اؿرىأددُ تكقددد وتدددره٫ًأل  والدددولٌ, ارلدد

 .الدولٌ  ور أل ويؽعمل

  در  و دره   "ن هد سلمألد؛ بن قمد اٛأر ٛراأرى أن البخعًغ   ا أدرام لر  أن لرن

ُ  ت٢غلٴكمدأل  الصركُ عن اؾًدَ السمعُ و د وككألْتمأل, الصركُ   اْ أسبىّ عن راؼٌ  الديت  الؽدبألبً

 لددن والدد ٍ تعددحًحن, وؼددرورَ الصددركُ, ٗ فسددأل  واددى  قمددد اٛأددر يسددببعد ومل فًمددأل, تعددًض

 .الصركُ علِ ت٢كرض اليت البخعًغ بصكألفًُإٙ  ودث

ُ  أددن وٙبددد البخعدًغ,  علددِ كددفرَ قدألاير   أددن وتنقًبددن للبخعدًغ,  أعددروض لٮددألع ٍ  تمًٔد

 القٮألعددألم وؼريددر فًددن, قعددغ اأددبٚ  أددن العألأددُ ٟ ددراْ اددأل  ٤ا واعلددن اؿرىأًددُ, الصددىآب

 .أفألل  فؽل اٙتعألٙم شركُ وأفألل. اربمل اٙقبرألر "بجن٦ب قبِ للبخعًغ؛ اـألؼعُ

ُ  لى اسدبمرم  قبِ و ٌ, "قٮُ بقًت ُ  ُبلد   اؿرىأد  إخععدُ,  الصدركألم  ٗ كدبرَ  قعد

 .ال  و ر اٟ ارَ فلس  عؽألْ وتكرض شروطمأل ت٢ملٌ د  هب وٙ إمًمن,  ور ت٢مألرس د  فٚ هب

 ػددألرل أددن واٙسددبكأل َ اٛأددألم,إٍ  و فعمددأل أبألركبمددأل وعلًنددأل بددألـٮىَ, أبكألٓددل فأ"ددأل وخبألأ٤ددأل,

  البخعًغ. ٗ اٝخرين

 

 ايػٗساْٞ: ضعد. د ايًٛا٤ :ايتعكٝب ايسابع 

 تدخلددمأل, وقجددب الدولددُ,  ور د   ؼددًمل د   ريددد إملرددُ, ٗ البخعددًغ عددن اؿددديه لبددل

 ّ  ولألعدتددن البعدأل   كدل  وخعدألٓغ  اٙلبعدأل يُ,  والددنٛب والبصدريعألم,  اٙلبعدأل ٍ,  البقددم  وأسدبى

ُ  وطبًعدددُ والٮبًعًددُ,  البصدددريُ وأددىار ه  اٟ"بألاًددُ,  ُ   أدددىر اٙلبعددأل يُ؛  إرقلدد  السًألسدددُ ٗ قألكمدد

 ب٢عددد أل ٗ السًألسددُ  دد ه أددن ادد ْ والبخعددًغووالبنمىيددُ  والنقديددُ, إأللًددُ, بكروعمددأل اٙلبعددأل يُ

 . البنمىٍ

 عددن ي يددد أددأل أندد  إملرددُ اعبمدددتمأل بىظددكن اسددذاتًجًُ البخعددًغ فددإد إنٮلددع,  دد ا وأددن  

ِ  وفألٙتمأل؛   دافمأل بع   ٗ تعف٦رم ال أن؛ أن عقدين ُ و عنمدأل  إعلدن  قبد ٙ  ػربد  السدعى يُ  اـٮدى

ٙٲ  . السعى يُ اٙتعألٙم  بر  ألو  خرّ فألٙم ٗ ولحت , أفأل

ُ  تددخ٦ل  كدألد  وتألرى٫ًأل, ُ  ٗ العدألم  القٮدألع  وقجدب  الدولد  بسدبب  إقدأليًس؛  بردل  كدبر٤ا  إملرد

ٍ  النألؼدب,  الٮبًعٌ إىر و للنك٘ العألأُ  ى إلرًُ رًٓس ٌ  أدىر   ٍ يد٘ ٍ   مل رَدأل  الد   طخدر  طبًعد

ٍ  البألري    اه ٗ أأل أفل ٌ  اٙلبعدأل   د  علًمدأل  فدرض  بدل  للدولدُ,   تدأل   ٖدأل  ؛نإيرا اتد  وت ايدد !  اٟ"سدأل"

 او للبنمًُ  لألٓدَ ترىد

 إقأليًس. برل عًٛم٤أل تنمىي٫أل لألق٤أل وّف٦ل مت أأل و  ا قديفُ, البعأل ٍ لبنًُ ت٘سس  د -3
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 أدن  بدأللر ب و طخدر  عًٛم٤دأل  تنمىي٫دأل  لألق٤دأل  وي٢مف٦دل  مت أدأل  و د ا  خألظ٤دأل,  البعدأل ي٫أل  لٮألع٤دأل  تبين  د -4

 . اًد٤ا "عرفمأل اليت اٟشرألٙم

 ي٢مف٦ددل  يؽ٤ددأل و دد ا القددألرَ, البلددد  دد ا  راددألْ ٗ وتعم٦مددن العألأددُ اـدددأألم تقددديب ٗ تبىسددع  د -5

 . "عرفمأل اليت القعىر  وان أن بأللر بو واؼح٤أل تنمىي٫أل لألق٤أل

ُ   د ا  يؽ٤دأل   وؼقٴدع  العدألم,  الرفدأله  أسبىّ ترفع  د -6 ٌ  أدن  بدأللر ب و واؼدحُ  بدراد  الكقدر  ٚدأل رت

 . و ر مأل والبٮأللُ

 أندددن  كفدددر اسدددبمٚكٌ اػدددأله ٗ ولردددن مت؛ و ددد او  لٚلبعدددأل  اٙسدددبًعألبًُ الٮأللدددُ  يدددأل َ -7

 . إ"بألاٌ

 وإشددرألٙم اؿرددىأٌ, القٮددألع ٗ ؼددعًمل إ ارٍ وأسددبىّ تر ددل اٟلددأل ام  دد ه رافددع ولقددد

 .إعًصُ ترأللًمل وارتكألع والكسأل , والبٮأللُ, الكقر, ٚىا ر ٗ ُف٦لت

 أرأل"دن؛  لدًس  و د ا  أبصدعب,  و ى قديه يٮىل, البنمىيُ واٟخكأللألم النجألقألم عن واؿديه

 اوأأل ي ال كألد كلمأل اٟخكأللألم  سألس ولرن

ُ  أدددن اٙ"عبددألم  ٗ الدد ريع  الكصددل  ُ  أبٚ أدد  اٙعبمأل يدددُ رسددخ٦ت  الدديت  الرعىيدددُ, –الريعًددُ   الدولدد

 العألم؛ اٟ"كألم علِ اـألػ والقٮألع اٙلبعأل  , واعبمأل  النك٘ علِ العألأُ اٟيرا ام اعبمأل  اإركبُ

ُ  اؿرىأدُ,  تعين يلحع, والدولُ وأأل سبع أأل كل ٗو الدولُ علِ وبأللبأللٌ  السدلٮُ  تعدين  واؿرىأد

 . البنكً يُ

 ايلٌ أأل اسبنبألن ّرن سبع وٖأل

  إألؼًُ. العقى  خٚل وأب ايد٤ا كبر٤ا كألد الدولُ تدخل قجب -3

ٍ و اـألػ القٮألع -4 ٍ  البدألري   ٗ لدن  أفًدل  ٙ  عم٤دأل   ٢ع٦دب  الد  ٌ  اٙلبعدأل  ُ  ترتكدع  مل ؛! العدألٕ  "سدب

 وٙ الىطنًدددُ, العألألدددُ الًدددد وتىًٚدددمل الكدددرػ, تىلًدددد ٗ وٙ الدددىطين, الندددألت  ٗ أسدددأل مبن

,   وعدأل ل  وأدرد,  ككد٘,  ؼدريي  "ٛألم خٚل أنو العألأُ ل٠يرا ام بىظكن أعدر٤ا أسأل مبن

   الدولُ. لد٦أبن ال ٍ الدعب و"ىع قجب أع يبنألسب ٙ و  ا

  والفروام. الدخىل ٗ كبر٤ا تكألوت٤أل ولٴدم وإن  الدعب سًألسألم -5

  أددىٚكٌإٍ  الىطنًددُ العألألددُ الًددد أعٛددب ؼى٦لددت بددل أنبجددُ؛ عمأللًددُ طبقددُ لدددينأل تبرددى٦د مل -6

ُ   بعدأل   وش او اـألػ القٮألع ٗ و ألأصًٌ وإ اريٌ, قرىأًٌ, ُ  أعدلحً ُ  ققىلًد  وتنًٛمًد

 .  نأل شأل أرألد ٙ أد"ًُ

 و خددىل الغنًددُ, للٮبقددُ طكًلًددُ و خددىل وأدد ع , أدد٘ا٨ بصددرل اٙسددبمٚكًُ الٛددأل رَ تنددألأٌ -7

 الىطنًُ. العألألُ للًد  أبدد  وإ"بألن قدو َ
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 , يددبب السددىم والبعددأل يألم اؿددر, واٙلبعددأل  العددرض, والبعددأل يألموالعألأددُ  إأللًددُ   بًددألم وٗ

 السدبب  كأل"دت  الديت  اٛسألسدًُ  اـددأألم  تقد٦م اليت الدولُ و ٌ اؿألرسُ, الدولُ أكمىم عن اؿديه

ُ  و د ه  قرممدأل.  ٗ وأدأل  والددفألع  واٛأدن,  العددل, ا واؿرىأدألم  الدول لىاى  وإدر ٌ  الدولد   لدل   د

ٚٲ الدول ٌ  و د ه   دى اٛظدغر؛   الددول  أن النىع   ا ٗ العألم والقٮألع اٙلبعأل . ٗ وتأثر٤ا تدخ ُ   د   ولد

 بألؿريددُ عمًقٲددأل إّأل"٤ددأل ي٘أنددىد الدد ين  اؿددر٦ اٙلبعددأل  أكرددرٍ أددن وٙققًددن  وفأليلًددن زًدده ط م

 , ّدر   عدن  يعمدل,   عدن  وأكمدىم  اـكًدُ,  الًدد  أكمدىم و  اؿر وككألْتمأل السىم  وبقدرَ اٙلبعأل يُ,

ُ  وٚدألٓمل  ببٮدىر  الد أن  علًدن  تقدأل م  إكمىم و  ا ُ  خعىظ٤دأل  إعألظدرَ,  الدولد  اٙسدبقرار  ؼدمألد  وًٚكد

  اٙلبعأل ٍ.

ُ  بأللددول  سًألس٫ًأل إسمألَو واٙشذاكًُ الصًىعًُ النٛب ٗ  أأل  اٛكفدر  الددول  فبمف٦دل  ؛ الصدمىلً

ٚٲ ِ  اد٫ا, كبر العألم القٮألع وقجب اٙلبعأل , ٗ وؼرم٤أل تدخ ُ  النصدألطألم  عردس  علد  اٙلبعدأل ي

 د     ممدأل  لعدل  أبعدد َ,  ٛسبألل اٟ"سأل"ًُ أسبقبل ٗ أرألد  لن يعد ومل فصلن, ثبت و  ا اـألظُ؛

 واٙلبعددأل يُ؛ والسًألسددًُ, الدينًددُ, اؿريددألم وتسددلب تقمددع بىلًسددًُ  ولددُ يبٮلٴددب  النٛددألم  دد ا أفددل

ُ   د ه  وٗ اٝد السدألٓد  فنألٓدن. والنٛدألم   ب ور ثنأليأله ٗ ومل فمى "ٛألم وبأللبأللٌ  "ٛدألم  البألرىًدُ؛  إرقلد

 . الٮرفٌ   ين بٌ أأل ؼبل٦ اليت إبدخلُ الدولُ

  دا أٚقُٛ إمب أن اٝد

 علِ ترأللًكمأل تعرس ٙ أبد"ًُ وبأسعألر أبعد َ, خدأألم تقد٦م و ٌ اد٫ا, كبر الدولُ تدخ٦ل

 اـددأألم؛   د ه  تقدديب  عن الدولُ تبخلِ وعندأأل يقد٦أمأل. د  اـألػ للقٮألع وّرن العألأُ, اـ ينُ

  ألتٌ قألاألم ببلبًُ  واردو َ إبىسٮُ الدخىل تكٌ ٙ ولد سببؽألعمل, إىاطن علِ ترلكبمأل فإد

 الؽدمألد  فٔدألم  أدن   كدد  عريؽُ, اابمألعًُ  لكٔألم إعأل"ألم  نأل  ترن مل أأل أأ م و  ا الٮبقبٌ؛

 .بد "أل قًه أن "عى  هعلنأل ٖأل اؿأللًُ؛ اٙابمألعٌ

 عألأددُ, أأللًددُ   أددألم فًمددأل تىاامنددأل الدديت الكددذام ٗ تدد  ا  البخعددًغ  ٓددِ و  د وإٚقددٜ

ُ  الكدىرَ  وٙققدت  واكبت اليتو إملرُ  ٗ البخعًغ فألسذاتًجًُ  الغدرل  ٗ البخعدًغ  ٗ العألًٕد

ُ   يؽ٤دأل  ادألْم  ؛ وكدىل  ورهدألد,  تألتصدر, ا ارألفٜ الغربٌ الفٚثٌ ب عألأُ ٍ  اسدبجألب  انكدألض  لبحدد

 .أأل قد إٍ  وأرتبرُ وأذ  َ, بٮًُٔ, واألْم قًنن, ٗ العألم الد٩ين وت ايد,  النك٘ إيرا ام

 الكألشلُ؟  م النألاحُ إ٘سسألم "٢خع٦غ و ل ي٢خع٦غ؟ أألاا قىل اؾدل بع   نأل  كألد ولد

٤ًددأل والدولددُ  أددن إلًددألرام أٔددألم فًممددأل واسددبفمرم  سألسددًبٌ, خدددأبٌ تقددديب ٗ أنغمسددُ قألل

 انبإٍ  انب٤أل اـألػ القٮألع أن  يؽ٤أل تقد٦أألد والعحُ. و مأل البعلًبا إألؼًُ العقى  خٚل الريألٙم

 . اؿرىأًُ اٛام َ تقد٦أن أأل أع
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ؽعدًغ    سدلىل  بأٍ ؽعًعممأل وّرن النصألطٌ,   ين ٗ  سألسًُ بنًُ ُل  واؿرىأُ

  ّرددن كًددملا  ددى السدد٘ال ولرددن ,؛ والعددحُ البعلددًب خدددأألم لبقددديب شددركألم ببأسددًس رَددألو

  د ه  تبحمدل  كأل"دت  الدولُ د  "نسِ ٙو ال ؟ أن ُرٴنمب ٙ بدخىل البرأللًمل يدفعىا د  للمىاطنٌ

ٚٲ الؽعًمل  خلن د و البرأللًمل,  . إبد"ًُ إ"بألاًبن أن كلن يأتٌ ٙ  ظ

 لكٔدألم  والددخىل  البرأللًمل بٌ  العٚلُ عن "سألل د  هب اٛسألسًُ؛ اـدأألم نع٦غ د  لبل

 إىاطنٌ. أن عريؽُ

 ٙ  يدأل ام  و ٌ والرمربألْ؛ وإألْ,  سعألر الىلى , ٗ ال يأل َ تداعًألم  عًننأل  أألم "رّ  أل منو 

 . البرأللًمل ت٢غٮٌ

 ا اٝتًُ والصروٙ بألٕنٮلقألم إدروس البخعًغ أع  "أل

    أعًصبن. وٗ أسبىّ إىاطن, قًألَ ٗ كفر٤ا البخعًغ ي٘ثر  ٙ -3

ُ   و السدلعُ  تقدديب  ٗ وير دب  اـدألػ  القٮدألع  يسبٮًع  د -4  و ندأل  و ؽعًعدمأل  إ أدع  اـدأد

ِ  تعى٦  ٛ"ن ال ؛ ٗ ش  ُ  النصدألطألم   علد  إبعفدرَ  إصدألريع  طٙين ولنبد كر  إرعدُ,  الٮكًلًد

 . إرعُ الٮكًلًُ بأللكرػ إبخب اـألػ والقٮألع الكألشلُ, اؿرىأًُ اٟ ارَ بٮٚ أل اليت

  العألأُ. النكقألم ؽكً إٍ  البخعًغ ي٘ ٍ  د -5

  أسبداأُ. أعأل ر أن العألأُ اٟيرا ام  يأل َإٍ  البخعًغ ي٘ ٍ  د -6

ُ  تقدد٦م  د   -7 ِ  والذكًد  ولبددل  اٍ أدن   فؽدل  بركددألَْ اـدأد  د   علددب ٙ ٛ"دين  اـدددأألم؛ علد

 . إملرُ ٗ سلعُ ينب  العألم القٮألع

 القلُ.  يدٍ ٗ وإلرًُ الفروَ تركٴ إٍ  البخعًغ  ٙ ي٘ ٍ -8

 أنب , أعرٗ  ظنألعٌ مى البعأل  اٙلبعأل ٍ للبحىل و اعم٤أل أبىافقٲأل البخعًغ يرىد  د -9

ُ  واٙسبداأُ, والبٮىير, البحه, علِ يقىم ُ  اٛسدىام  ٗ وإنألفسد ُ  الىطنًد  َنبجدألم  والعألًٕد

 العألمل. وبألامأل

ٙٲ تدر٪ اسبفمألرامإٍ  اـعخعُ عألٓدام ت  ب  د -:   أسبداأُ.  خى

 

  راأرى؟ خعخعُ عن أألاا

 عن وٙ  ظىشأل, عن ٙ كألفًُ أعلىأألم وٙ شكألفًُ تىاد وٙ لٌ, بأللنسبُ  ألأ   راأرى عألمل

 اٛأدن  ادى ر  ٗ فمٌ  رابُ وٙ.  العمىأًُ أً ا"ًبمأل تعلن ٙ فمٌ و نأل ؛  نأل  ى أبنألثر أألإٙ  "كقألتمأل؛

ِ  بدل  واٙابمألعًدُ؛  واٙلبعدأل يُ,  السًألسًُ, أقىأألتن برل السعى ٍ الىطين  إقدىم و القدىَ  أقدىم  قبد

 . والعسررٍ اٛأين

  عددن  علددن أددأل قددىل إىؼددىعٌ الددر ٍ إبددداْ أددن ُرٴددن ٙ الدديت الرلًددُ إعلىأددألم بعدد  "عددرين

 . إٍ خعخعبمأل البىان
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 ألًألر 722إٍ  تعل لد واربملُ برأًل, ألًألر 478 قدو  ٗ  ٌ إعلنُ إ٘كدَ اٙقبًألطًألم

 الغأل . اقبًألطًألم  ر و كفر

  برأًل. ألًىد 35و 34 بٌ إعلنُ القعىّ الًىأًُ اٟ"بألاًُ طأللبمأل

 . ًْع٤أل عنأل النألٓبُ للدولُو عألأُ ألرًُ ٖلىكُ

ُ  خدَ شأل ُ  وبنًد ُ   سألسدً ّ  والنصدألطألم  والبرريدر,  والبنقًدب,  اٙسبرصدألين,  ٗ أبقدأد  اٛخدر

 . اٟ"بألن "قىلا وٙو اٙسبخران  ر

 والغأل . النك٘ سىم ٗ اد٫ا لىي٫أل و ثر٤ا عٚلألم وُل  أبمً َ, إ اريُ خدَ شأل

  أبعد َ. وخألراًُ  اخلًُ وشراكألم  ظىل شأل

 ؼدمن  تردىد  د  هدب  ٙ والغأل  النك٘ أن اٙقبًألطًألم د  ,  شخعٌ ور ٍ كمىلملو إ٘كد

 شدبًن  وؼدع إٍ  "عدى   د  إاا  ر "دأل إٙ  اللدمب  وتعج٦دل؛  وأقدألأرَ,  أغألأرَ,   ا فكٌ البخعًغ, أنٛىر

 .  اٙأبًأل  بعمى 

 وسعر السىم, ٗ الدأًل  ى سعر أعروين سعرا سعرين الٮبًعًُ للمىار  د  الب كر أن بد وٙ

 الٮأللددُ, و أددن والبدددآل, والبًًٔددُ, اؾًلًددُ العىاأددل تقددديره ٗ ويدددخل اٛرض, ؼددت للدأًددل أقٴدددر

 . الىطين واٛأن بل لبعأل ٍ؛ٙا واٛأن

 أعدر  اللحُٛ   ه فمى قبِ إملرُ, ٗ أ  وا٤أل ي٘ ٍ  ور٤ا النك٘ د   يؽ٤أل "ب كر د  وهب

 لبىلًدد  تقريب٤دأل  "ندب   أأل ثله "سبمل  ومن للٮأللُ, وقًد أعدر الىلت "كسن و ى ٗ الرًٓس, الدخل

  الٮأللُ.

ٙ   ظىشأل  أر  راأرى وتقًًب خعخعُ قسألبألم هعل   ا كل  اـٮدأ  اقبمدألٙم  بردل  قدأل

 إسبقبلًُ. السًنألريى ألم تقدير ٗ

  نددأل  كأل"ددت  وإاا إٮلىبددُ, البصددريعألم س٢ددن٦ت وإاا شددكألفُ, أىؼددىعًُ  راسددألم تددىفٴرم وإاا

ُ   خدىل  أعدأل ر  تعدب   ٙسدبفمألرام  سب٢ىا٦ن اـعخعُ عألٓدام د  ؼمأل"ألم   ولدًس وأسدبداأُ   أبنىعد

 راأرى اؾ ًُٓ..  ـعخعُ أدر  نأل  يرىد فقد ؛ العألأُ إأللًُ   أُ أىاامُ  و إً ا"ًُ, لبمىيل

 سًألس٫ًأل. وٙ البعأل ي٫أل ٙ أدرَ وٙ قبملُ تبدو لٌ فٚ الرلًُ  أأل

 

 املسغد: َطػس. أ: ايتعكٝب ارتاَظ 

ٚٲ واف٫ًأل  . ٓد تعريكٲأل لد٦م  لدبع    يؽ٤أل وظكٲأل لنأل ولد٦م اسبخداأألتمأل, وبع  للخعخعُ وشألأ

ُ  اؾ ٌٓ,  و الرألأل   البًعو  إلرًُ ا"بقألل أفل اـعخعُ,  سأللًب ٘  اٟ ارَ وخعخعد  أدن  فقد

 .. البصغًل عقى  خٚل
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 بعد   تقدديب  ٗ إصألركُ علِ اـألػ القٮألع تصجًع بغرض ٰاسبخدأت اـعخعُ د  واكر

 .. ٕىاطنًمأل اؿرىأألم تقد٦أمأل عأل َ اليت اـدأألم

 اٙسدبفمألرام  و يأل َ اؿرىأٌ, القٮألع عج  ؽكً  البخعًغ عملًألم أن اشدين بأد و تكع

ُ  بر"دألأ   تٮبًدع  خٚل وأن. إخععُ إ٘سسألم ٗ ُ   يصدج٦ع  قردب  خعخعد  العأل لدُ؛  علدِ إنألفسد

 يٮددر  أددأل وعددأل َ والبؽددألٓع. اـدددأألم "ىعًددُ ببحسددٌ يبعلددع َددأل خألظددُ إسددبمل  سًسددبكًد قًنمددأل

. و لًدع  قردب  ؽعدًغ  بر"دألأ   تٮبًدع  ٗ لحندأل  إاا والبؽدألٓع  اـددأألم   د ه   سعألر ٗ انكألض

 ؼؽددر علددِ   مًددُ م7;;3 عددألم الدددولٌ البندد  عددن ظدددر تقريددر ٗ خددداْ ي٢صددد٦  طخددر, األ"ددب وأددن

إٍ  وؼىيلددمأل العددألم القٮددألع أ٘سسددألم  ًرلددُ خٮددىام تددنج  لرددٌ البخعددًغ؛ لعملًددُ اٙلبعددأل 

 وأبٮدىر  قدديه  سدىم  "ٛدألم  وإهدأل   إنألفسُ, وتصجًع قرَ, سىم واى  و د. اـألػ القٮألع ألرًُ

 يدبب  الديت  إ٘سسألم ٗ اٛ اْ أسبىّ ورفع البخعًغ, عملًُ لدعب أممُ؛ عىاأل  أأللًُ  ورام سىمو

 .ؽعًعمأل

ٍ  اليت البخعًغ ـٮىام سًرىد  لا البأللٌ البسألٗل "ٮر  هعلنأل ٖأل ُ  تندى  اتبألعمدأل  إملرد

   فؽل؟ بصرل وتقدّمأل اـدأألم تٮىير علِ يسألعد إهألبٌ تأثر

ٌ  ادأل    اؿأللٌ وؼعن ٗ السعى ٍ اٙلبعأل  و ل  لبددفقألم  وأ٢ددر٦َ   سألسدًُ  لٮألعدألم  عدن  للبخلد

 ؟...النك٘  سعألر انكؽت قألل ٗ   مًبمأل تد  "قديُ

 يبٮلٴب أأل عأل َ اـألػ؛ القٮألع أ٘سسألم ألرًُإٍ  العألم القٮألع  ظىل ؼىيل  د اكر وهب

 ُ ُ   ظددبحت وإٙ قرمددُ؛ وإشدراين  تنٛددًب عملًد  إسددبفمر ويبجن٦بمددأل ادد٫ا,  أرلكددُ البخعددًغ عملًد

 أىق٦دد  إشراٗ امأل  واى  اد٫ا الؽرورٍ أن د   يؽ٤أل علِ البخعًغ خداْ ويركٴ . وارلٌ العألٌٕ

. اؿرىأٌ اٟشراين  ور وتكعًل اٛطراين, ًْع ؿمأليُ تنًٛمًُ وسلٮُ البخعًغ, براأ  ٟلأل 

ُ  إ٘سسألم أع اؿرىأألم تعمل بأد اـداْ ويىظٌ ُ  أند   اـدألػ  للقٮدألع  ُإملىكد  اـدأألتًد  بدايد

٘  اٛ"ٛمُ ًْع واى  أن تبأكد لرٌ البخعًغ؛ عملًُ  اٛقًدألد  بعد   وٗ. أرأل"مدأل  ٗ والؽدىاب

٤ْا ؼبرر أ٘سسُ واى  ػن٦ب الععب أن يرىد ُ   ويىؼ٦د   اـددأألم,  لٮدألع  أدن  ا    ور  د ا   مًد

 الديٮأل"ًُ البجربُ بدايُ فكٌ إفألل, سبًل وعلِ. السلبًُ النبألٓ  لبخكًمل والرلألبًُ البنًٛمًُ اؾمألم

 وأًدددا"٫ًأل, تنًٛمًددُ. لألعدددَ واددى  عدددم بسددبب البخعددًغ؛ أددن   دددافمأل علددِ اؿرىأددُ ؼعددل مل

 رفدع  ّرنمدأل  وبد ل   اؿرىأدُ؛  أدن  إسدبمر  الدعب علِ ؼعل  "مأل إخععُ الصركألم اعبقدم

 .إنألفسُ  سس تؽعمل وبم ا إقدأُ؛ اـدأألم و"ىعًُ بألؾى َ, اٙكذاث وعدم اٛسعألر,

 عملًدددُ لدددأل  علدددِ سًسدددألعد قرمدددُ؛ تنًٛمًدددُ خٮدددُ ووادددى  الٚ أدددُ, القدددىا"ٌ وؼدددع إد

 كدبر  تبىافدع بصدرل   البنًٛمًُ واـٮ٘ القىا"ٌ د  أن للبأكد  أألد؛ ظمألم ويرىد البخعًغ,

ْ  ويبكدع  البخعدًغ.  بر"ألأ  أع ٍ   د أدن  ويدرود   د ا,  أدع  اـددا ِ  اؿعدىل  الؽدرور ٘  علد ٌ  تردألف  بد
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 لرٌ الٚ أُ اؿريُ إ٘سسألم إعٮألْ وبٌ البخعًغ, عملًُ لبنًٛب وؼعمأل إرا  والقًى  اٛ"ٛمُ

 .  اـألػ القٮألع ؼمن تعمل

  ولُ ينألسب ٙ لد أعًنُ  ولُ ينألسب  د أأل للخعخعُ, بأللنسبُ اـداْ أن العديد اكر وكمأل

 أع اؿ ر, أن برفر اـعخعُ أىؼىع تبنألول د  السعى يُ العربًُ إملرُ علِ يبع٦ًن ل ا..  خرّ

ِ  وعٚوَ.. النك٘ عألٓدام علِ كبر بصرل يعبمد البعأل  أل بأد اٙعببألر بعٌ اٛخ   فدإد  الد ,  علد

 اعبدأل وا  السعى يىد فألٕىاطنىد.. اٛخرّ الدول ٗ أفًٚتمأل عن كفر٤ا كبلكُ اٙابمألعًُ اٙقبًألاألم

ُ  ٗ شب الدولُ  عب علِ ٌ  كألفد ُ  فدإد  و رد ا .. قًدألتمب  أندألق ٍ  فجدأَ؛  الددعب   د ا  إ الد ِ  سدًنٮى  علد

 .رؼأل وعدم بألأبعألض اـعخعُإٍ  النألس وسًنٛر إخألطر, أن كفر

ُ  القٮألعدألم  بع  خعخعُ فإد ال ,إٍ  وإؼألفُ  يعدين  لدن  -اـددأألم  وأنمدأل  - اؿرىأًد

ُ   ظدب    "ن  يؽ٤أل سًعين لرنن النألس؛ عألأُ أنمأل سًعأل"ٌ اٛسعألر ٗ  يأل َ فق٘  يصدألركمأل  أدن  للدولد

٫ًددأل شددريرٲأل الدد  كددألد سددىاْ  خلددمأل, أددن كددبر ادد ْ ٗ ٫ًددأل  م قل  اٙعببددألر بعددٌ اٛخدد  وأددع..  انب

 ..ال  اراْ أن كبر بصرل سببأثر الدولُ عألٓدام ؛ فإد النك٘  سىام ٗ اؿألظلُ البقلبألم

ُ  تقىم د  اٛادّ أن يرىد  "ن لد  رّ ل ا ِ  بدأللذكً   اؿرىأد  البدأار   سدلىل  اسدبخدام  علد

ِ  ؛ للمحألفُٛ  Bootو  سلىل اسبخدام  و طىيلُ, لعقى  ُ  يدد  ٗ اـددأألم  لٮدألع  علد  أعٛدب د إ.. الدولد

 اشدبملت  كدبرَ  فىآدد  ت٢حقٴدع  د  اسبٮألعت خدأألتمأل؛ ـعخعُ  BOOTو  سلىل اتبعت اليت الدول

 اعلِ

  .اٛأىال رٗوس تدفعو اٛانبًُ اٙسبفمألرام أن إ يد -

 .اٛ"ٛمُ وؼديه البرنىلىاًأل "قل -

 .إ اريُ وأمألرام وخدأألم اديدَ,  سىام تٮىير -

 

  ٍٛكك١ٝاياملداخالت س: 

 إىل ارتؿدؿ١: اإلغهاالت ٚسطاض١ٝ ايطسح: ايتٛد٘

 الدد ٍ فبمعنددأل, ٗ بأللدد ام قسددألس أىؼددىع للخعخعددُ عددرٍ إٍ  د البىا٦ددن قسددألم. م  شددألر

ُ  يكبقدد  ٍ  و ؼدألينا أدن  . العدألم  القٮدألع  خعخعددُ أفدل  أممدُ,   أدىر  طدر   ٗ الصدكألفً  قعددغ سًصدذ

اـددألػ؟  القٮددألعإٍ  العددألم القٮددألع قعددغ إطألر ددأل ا"بقددألل ٗ سددًبب الدديت اٝلًددُ العددألم؟ وأددأل القٮددألع

ُ  الصدركألم  العألم؟ وأن القٮألع  سعألر تقًًب سًبب وكًمل  القٮدألع  قعدغ  ببقًدًب  سدبقىم  الديت  إأللًد

ُ  الصدركألم  أدن  ادد٫ا  للًدل و   لًُ؟   ٌ  ل العألم؟ ُ  إأللًد  عدأل ل  لبقًدًب  القددرَ  لدديمأل  سدًرىد  ارلًد

ُ   سدرار  لعدرض  قسدألس  ادد٫ا  أىؼىع سًرىد ؟ و  ا  انبًُ سبرىد  ل , اؿعغ ٛسعألر  الدولد

 و كًد ٙلبعأل "أل؛ اٛسألسًُ البنًُ عن  اخلًُ أعلىأألم وإعٮألٓمب  انبًُ, شركألم علِ اٙلبعأل يُ
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ٜ   دل . العألًُٕ أنألفسبنأل ٗ سً٘ثر ُ  د  ولدد  فجدأَ  سنسدبًق  أدن  اُرٴندى  البجدألر  أدن  أبنكد َ  فمىعد

ولدد قددث  د ا     أنن, "عأل"ٌ أأل لنأل اديد اقبرألرٍ ػألرٍ "ٛألم وبنألْ الدولُ, قعغ علِ اؿعىل

 أبنأل ًدددُ شدددكألفًُ وبددددود. البكألظددًل كمدددأل يقدددألل  ٗ يرمدددن والصدددًٮألد وددددث؟ وأدددأل ال السددألبع  ٗ

ٚٲ؛ يرىد لن فأللبخعًغ ٍ  رو  وي٢غ ٍ لٚلبعأل , أصرلُ سًسب٦ب بل ق ٌ  اٙقبرألر الد   أندن  "عدأل"

 أدن   كفدر  يٮدر   د  ٙبد قرىأًُ أ٘سسُ  و شركن كل ٗ البخعًغ "ٛألم  د  عبقد. البعأل ي٫أل

ُ  الصدركألم  واعدل  واٙقبردألر,  السًٮرَ ٕنع إألل؛ سىم ٗ لٚكببألل لًمبن أن 72٪  ٗ إخععد

٦ًن  الكألشددلُ اٟ ارَ فددأللس وإلأللددُ  سددمممب, ؿددألألٌ النبددألٓ   فؽددل لبحقًددع أسددبمر؛ تنددألفس الدديت ع٢دد

 .ػألريُ  و البعأل يُ خدام ٍ  لديمب يرىد د  بدود أنألظبمب ٗ  عؽألٗ أل

ُ  اؿسألسدُ,  القٮألعدألم  أن النك٘ قجأل ٍا إد لٮألع عألٓصُ. ولأللت   ٌ  إندب    "دن  خألظد  اٛسألسد

 ٗ اٙسبعجألل وعدم الذوٍ إكذض فمن اؿأللًُ اٛقداث ٚل وٗ.  إملرُ البعأل  علًن يقىم ال ٍ

ٌ  "صدر  أدن  ٙبددد اديدد٤ا  بىظدكمأل أكمىأ٤دأل   اـعخعدُ؛   وشددكألفًُ بىؼدى   يدبب  و د فًدن,  الرألأددل الدىع

 .أبنأل ًُ

ُ إٍ  وبدألن  اـدألػ  القٮدألع إٍ  العدألم  القٮدألع  أن إلرًُ وا"بقألل ُ  بنًد  و فردألر  وأسدبقرَ,  ثألببد

 .ال  ٗ الىعٌ و يأل َ اجملبمع, تفقًمل و وشأل البنكً , لبل أسبقُ وخٮ٘ واؼحُ,

ُ  اٙلبعدأل يُ  َسدبىيألتن  واجملبمع ُ  يددر   لدن  إخبلكد ِ   د ا  بسدمىل ُ  الردبر,  إعند  ٚدل  ٗ خألظد

ِ  قدددث, علددِ "نددألم.. إبٚققددُ السددريعُ اٛقددداث  العقددىل بعدد  تسددبٮًع لددن  قددداث, و"عددحى علدد

ُ  بكررَ فرًمل بسمىلُ, اسبًعألبمأل ٍ  القٮدألع,   د ا  خعخعد بىظدكن   اجملبمدع   فدرا   إلًدن  ينٛدر  الد 

 . للدولُ  أألد ظمألم

 اٟعٚم, ٗ خألظُ  سألسن, أن اـعخعُ أعٮل  يكمب ٙ العمى ٍ  د بعؽمب سألأًُ. وترّ  

 بعؽددمب ويصددعر بعؽددمب, ي٢عددكٴع ولدد ا وإهألب٤ددأل؛ سددلب٤أل تداولددن يددبب َددأل الددىعٌ "صددر ٗ  ور علًددن الدد ٍ

 ٙ ُ  بألٟقبدأل ِ  علًددن القدأل م  أددأل تدأثرام   و فمدب  البندع  لددد يردىد  د  لبدل  اؾمددل, "بًجد  ور م ر لددن وعلد

 كبرَ الىطن بمأل ّر٦ اليت فألٕنعٮكألم للبلبلُ, أنع٤أل اـدَ؛   ل أن اؾأل"ب بم ا اٛخ   ُن٦ِ  وٙ ه.

 وأبسألرعُ.

 أعألير  علِ تٮبًع يراعٌ د  هب اـعخعُ ؼقًع علِ العمل د  قألأد طل عبداهلل.   ويعبقد

  كفر اـعخعُ كأل"ت  لًع؛ بصرل اـدأُ تعريمل اسبٮعنأل كلمأل تبلخ٦غ ٗ  "نأل اليت اؾى َ,

 .ولألعُ لألق٤أل

ٌ  د  اـدألػ  لقٮألعنددأل العندألد  "ٮلدع  د  لنددأل كًدمل   عدرين  ٙا ارًددأل أسدألعد . ولدألل     علددِ يسدبىل

٫ًأل _ أنبخبُ برٕأل"ًُ أ٘سسألم لدينأل يرىد د   ود العألم, القٮألع أ٘سسألم  ظٚقًألم واام _ولى ا ٓ

ٌ  فبمدع  وأ٘سسألم واسعُ,  ٗ  ور دأل  وُدألرس  ارألسدبُ,  ٗ واسدعُ  بصدكألفًُ  وًٚكبمدأل  ُدألرس  أدد"

 .. وأسألْلبمأل إ٘سسألم   ه قألسبُ
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  "مدأل  أدع  اٟفدٚس, إٍ  ا"بمدت  كدفرَ  شدركألم  ٗ الكسدأل   أٛأل ر أن الرفر "صمد الًىم من

 فددأللس د  ققددىلمب, ؼددًألع  و إرببددبٌ  سددبألل إفددٚس  ددب  و قددد .. اٙكببددألل قديفددُ شددركألم

 .. قسًب  ود الصركُ ًَ ا"ًُ العبه ُألرس كأل"ت إ ارتمأل

 البٚعددب إثددر للمسددأل مٌ قدددثت الدديت السددًُٔ اٛأفلددُ اـعخعددُ بعدد   أىؼددىع ٗ يقلددع وأددأل

ٚٲ ... الصركُ بأظىل ُ  لردن  خسدروا؛  قًده  إبرألألُ؛ ٕسأل مٌ أأل ارّ ولنٚقٜ أف  ببىاًدن  الدولد

 ....!!الصركُ أس٘ولٌ  خٮألْ الدولُ فبحملت عى٦ؼبمب, أعٌ

ٌ  الصدركُ  عدن  إعلىأدألم  وكأل"ت لٚكببألل, إعجل طر  مت :422 وٗ ُ  بأ"مدأل  تدىق ..  عمٚلد

  أددىال البممددىا د  عأللًددُ ..اخ, وأددأل   ربألقمددأل وكأل"ددت أىٚددمل,  لددمل 38و سددمب, ألًددىد 322 فمددٌ

 إيقددألين مت 4234 وٗ...  مددى أبسددألرع علددِ  ربألقمددأل ٗ اٙنكددألض بددد  بأللبددداول؛ وبددد م اٙكببددألل,

 ٛظحألبمأل. اديد ٙ 4238  وقبِ البألري  ال  وأن  إسأل مٌ,  أىال وػمًد البداول,

ُ  بأللصدكألفًُ  تبسب لىا"ٌ  نأل  الصرارٍ ؼرورَ  د ترىد قألأد.   و كد  والعدراأُ,  واؿًأل يد

 لد عج  اٝخرين قسألل علِ ٛقد قٛىَ  نأل  ترىد ٙ عًه الب٢عد "كسن؛ علِ اؾمًع يقمل و د

ِ  تغلدب  سدلبًألتمأل  ترىد ِ  واؿعدىل  اٟ ارَ, فلدس  وتدأثر  تردىين  أنمدأل  إهألبًألتمدأل,  علد  أًد ام  علد

 اٙتعددألٙم اأؽددِ فًمددأل الدد  علددِ أفددألل  وؼدد  يرددىد ولددد إنٛمددُ و ًببمددأل. اشًٔددألم ولددىَ  خددرّ,

 .و"ألس زأل أع السعى يُ واـٮىٙ وأىبأليلٌ,  ين أع السعى يُ

 الىطين البحىل وبر"ألأ  للقًأل َ اؾديد البىا٦ن لعل لرن ببْ٘؛ تبحر  اـعخعُ وبر ين, فإد

 البجربُ. تل  أن ويسبكًد السألبقُ, إرقلُ سلبًألم يبجألو 

ُ  ٗ تنج  مل إملرُ د  إرشد عد"ألد.   ويعبقد مت اٟشدألرَ   عديددَ  ٛسدبألل  اـعخعدُ؛  عملًد

 . السعى يُ اٙتعألٙم شركُ ال  وأفألل سألبقٲأل, إلًمأل

 لصددركألم إأللًددُ بأللعألٓدددام لددن عٚلددُ ٙ القٮددألع  و اـعخعددُ  دد ه ٗ النجددأل  عدددم وتقًددًب

 الصدركألم  أدن  الردفر  , و ىأدأل  فدع   ARPU "سدبُ  بسدبب  العدألمل  ٗ اٛكدد  تعدد٦  الديت  اٙتعألٙم,

 عأل٫ًٕدأل  اٛ لِ كأل"ت اٙتعألٙم رخغ سعر د  لدراُ السعى يُ؛ السىم  خىل ٗ إٍ إنألفسُ العألًُٕ

 . والفأل"ًُ اٛوٍ البجرببٌ ٗ

 إ را  عألم؛ بصرل اٙتعألٙم لقٮألع البخعًغ عملًُ ٗ تدخل إملرُ اعلت اليت واٛ داين

 ُ ٙ  أذ لدددُ و ارَ خدددٚل أدددن عأل٫ًٕدددأل, اٙتعدددألٙم فدددألل ٗ إبسدددألرعُ البقنًدددُ إ ارَ لعدددعىبُ إملردد

ُ  قدرػ إٍ  إؼألفُ. سريع بصرل أبقدأُ خدأألم تقديب اٛقىال أن قألل بأٍ ّرنمأل ِ  إملرد  علد

 القدرد  ٗ اٛأدب  وتٮىر اؿًألَ أنألقٌ ًْع ّس٦ لٮألع٤أل لرى"ن رًٓس؛ بصرل اجملألل   ا ٗ البقد٦م

 .رًٓس بصرل علًمأل ي٢عبمد والعصرود اؿأل ٍ



  1

   
388 

 عملت اليت العمٚلُ للمصألريع أؽألفُ لًمُ وبنألْ إعرفُ, "قل ٗ اٙتعألٙم شركُ تنج  مل -

 .عألًُٕ شركألم أع بنألٓمأل ٗ

 أصددرلُ كددل ٗ شددأل قلددىل لبقددديب عألًٕددُ بصددركألم تسددبعٌ اٙتعددألٙم شددركُ تدد ال أددأل -

 .تىااممأل

  ددفمأل  وكدألد   لدمل,   43 أىٚكًمدأل  عدد   كدألد  قًده  إدىٚكٌ؛  أن العديد الصركُ فعلت -

 . أىٚمل طٙين 32 الد  ود أألإٍ  العد  بم ا اٙنكألض

 .وتٮىير أل وإ ارتمأل, بإ"صألٓمأل,  ٌ تقىم وطنًُ براأ  الصركُ تدعب مل -

 بددأللكرض تددأتٌ العقددى  وأعٛددب الىطنًددُ, الصددركألم أددن كددأللرفر ريعًددُ شددركُ اٙتعددألٙم

. سددددألبقُ أرقلددددُ ٗ الددددى ارَ أددددن ورثبمددددأل الدددديت الرددددبرَ الصددددركُ ٖبلرددددألم بسددددبب  و  قًأل"٤ددددأل,

Infrastructure 

ٌ  ُاـعخعد   د ه  أدن  اشدين د  تدر  الصركُ ؾعل إرالبُ؛ عملًُ ت٢ؽب٘ مل  بدألجملبمع  الرلد

ٌ  الدرب   و يؽ٤دأل  والكدرػ,  وإهدأل  اٛعمدألل   وتٮىيره, ِ  الذكًد   مت. لٚسدبمرار  إدألل ٍ  الدرب   علد  إدأل 

 .تبخ ه لرار ٍ  ٗ $ إٍ الد تنٛر الصركُ , و ىأأل اعل فق٘

 ٗ تدددخل إملرددُ سددًجعل و ىأددأل اـعخعددُ, أددن اشدددين ؼديددد ٗ كددبر إشددرألل و نددأل 

 .بأل ُٛ ببرأللًملإٙ  أنمأل اـرون تسبٮًع ولن اد٫ا, كبرَ إشرألٙم

٫ًأل  ِىاا٤أل لًست السعى يُ اٙتعألٙم إ روع  د شركُ ًٓد.   ٗ قٌ يرّ  ػربُ لبقًًب أفألل

٫ًأل ٛ"مأل بألٕملرُ؛ ُاـعخع  ٗ البعًًنألم؛ لرىد خألظُ قرىأ٫ًأل, بىظكمأل أرفقٲأل ت٢دار أأل الت فعل

 لنجددأل  أفددألل  فؽددل  إعددرٗ القٮددألع غعخعددُ ػرببنددأل ولعددل اٛسددمب, أ٧ددن %92 ُلدد  الدولددُ

كدددبر ٗ  قدددد  إٍ لحندددأل لدددد كندددأل ٗ إملردددُ. وإاا إعدددرفًُ العدددنألعُ وتٮدددىير اـعخعدددُ,

ٌ  فإ"ندأل  إ ارتمدأل؛  اسدبقٚلًُ  عردب  إعرفًُ؛ العنألعُ خعخعُ  ٗ النجدأل   "كسدن أدن   بأللقددر  أد٘ ل

 .اٛخرّ القٮألعألم خعخعُ

٩ٍا العبألد سألمل قمد.   ولألل ِ  كدبر  ؼكٴٜ لد ُ  علد ُ  العملًدألم  خعخعد  اسبرصدألين و اٛولًد

ُ  اى رَ فم ه.  راأرى ٗ  Upstream النك٘ واسبخران ٫ًدأل,  ولىتمدأل  إملرد ُ  وسدًٮرَ   ول  اؿرىأد

 .القأل م العقد خٚل اٛلل علِ اد٫ا أممُ علًمأل

ُ  البخعدًغ  "سدب  د  ظدحً   ُ  لرنمدأل  ؛ ٪32-7و قددو َ   إقذقد  ٗ إبسددألرعُ لل يدأل َ  لألبلد

 إسددبفمرين  خددىل تسددمًل ومت اٛسددمب, سددىم تىس٦ددع أددأل وأبددِ اٙلبعددأل يُ, اٟظددٚقألم بر"ددألأ  ٚددل٦

ُ  ارلًُ فأللؽغىٙ.  كد بصرل اٛاأل"ب "  شد ه  ؽعدًغ  أدن  مدى أ يدد   كدبرَ  سدبرىد  والدولًد

 "مأليددُ بأللبددأللٌ وت٢علددن والبىسددعُ, اٟ"بددألن لددرار علددِ سددًٮرتمأل اؿرىأددُ تكقددد وتدددره٫ًأل ,"اؾددى رَ

 .اٛوب 
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 ألرًددُ تصددمل لألبؽددُ شددركُ بإ"صددألْ , Downstreamsو الٚققددُ  العملًددألم  ٗيددد ؽعددًغ 

 "سدبُ  طدر   ويدبب  و ر دأل,  موبذوكًمًألًٓأل تررير أعألٗ أن والدولًُ ارلًُ عملًألتمأل  راأرى ٗ

 .الصركُ   ه أن ٪7 الد

 ىدددم  أددر٤ا يعددد٦ اٙتعددألٙم؛ ٗ اٛكددد للنسددبُ الدولددُ إرشدددا إد ُلٴدد  عددد"ألد.   وبدددوره لددألل

 "عددًب شدأل  يردىد  الصددركُ اعدل  اٛأدر  و دد ا  فؽدل,  بصدرل  اٛ ددداين لبحقًدع  الصدركُ  أعدلحُ 

 .رعًُ اٛكفر العمٚلُ إصألريع ٗ اٛسد

 و فددع اـعخعددُ,   ددداين لبحقًدع   ددى إرالددب اٟ ارَ فلددس يردىد  د  إكددروض أددن وكدألد 

 ٛسبألل ودث مل ال ٍ البجألرٍ والبحىل والبٮىير, والبحه, للمعرفُ, أنبجُ قبِ ترىد الصركُ

 .فمىلُ

ُ  ٗ وتعقًددام  كفر, عىاأل بسبب ٝخر؛ لٮألع أن اـعخعُ ظعىبُ وؽبلمل  البحبًدُ,  البنًد

 . خرّ وؼديألم واٟأرأل"ألم, البصريُ, والقىّ

 للمىاطنٌ؟ وخدأألم أعرفُ أن القٮألع   ا أأل ينبجن  و إأل يُ اٛربأل   نأل إقًألس و ل

 ٕكمدىم  كدفرَ  أصدألكل   ندأل   د  "در  أأل هعلنأل و  ا العألمل؛ ٗ اٛعلِ فمٌ لٜربأل  وبأللنسبُ

 .إملرُ ٗ وتٮبًقألتمأل اـعخعُ

ُ  إعألرين د   عبقد ٙ ُ  إعدألرين  بدأللعرس  بدل  العألًٕدُ؛  لرينألتمدأل  أدن   فؽدل  السدعى ي  شدأل  العألًٕد

 .الربرَ واٛربأل  إعرفُ شأل ػين واؼحُ وؽععألم   داين

 ٙ تقىما ارلًُ والبنى 

 .العمٚلُ و ربألقمأل تبنألسب اابمألعًُ َصألريع -

 .وخٚفمأل MEED أفل أنمأل  كفر السعى ٍ السىم ٗ عمع عند أل عألًُٕ أعأل ر علِ تعبمد -

 .إمً َ القٮألعألم ٕعرفُ السىم؛ عىث ٗ ٙ تسبفمر -

 .اؾديدَ للمصألريع اؾرٍْ إألل ر س ٗ تسبفمر ٙ -

ُ  , و ٙ تردىد  سبؽب٘ وكًمل للخعخعُ؟ اٛ داين ؼد٦  كًمل  علب ٙ وققًقُ  ٙبدد .  لٮد

 ارلًددُ؛ البجددألرل  راسددُ وكدد ل  البٮبًقددألم,  فؽددل ٕعرفددُ العألًٕددُ؛ السددألبقُ البجددألرل  راسددُ أددن

ِ  اٟلددام  لبدل  لددينأل  القعدىر   أدألكن  ٕعرفُ  pilot  ندأل   يردىد  د  . ٙبدد .الردبرَ  اـٮدىَ   د ه  علد

 .البىان   ا تعمًب لبل لدرتنأل لبجربُ

ُ  د  اؿمدى  ٗ تعقًبدنا ٙ شد     ظدألح  بدن  اهلل عبدد .   وأن "ألقًبن لألل  عديددَ  أندألفع  للخعخعد

٘ إٍ  اسبنأل ٤ا تٮبًقمأل ارّ أأل إاا و أنًُ, واابمألعًُ, البعأل يُ,  الرفدع إٍ  تمددين  وتىامدألم  ؼدىاب

 . الىطين لٚلبعأل  وأ٘ا رَ و عم٤أل إقدأُ, اـدأألم أسبىّ أن



  1

   
390 

ُ  تمددين  اٙلبعدأل ٍا  إنٛدىر  فمدن  وسًألسدٌ,  البعأل ٍ أنٛىرينا للخعخعُ د  وأعروين  عملًد

ُ  بركدألَْ  والبصريُ الٮبًعًُ إعأل ر اسبغٚلإٍ  اـعخعُ  السدىم,  ببحريدر  والد    علدِ؛  وإ"بألاًد

 اسددبقرار لؽددمألد قدددو َ؛   وام وعددد القعددىّ, الؽددرورَ قددألٙم ٗإٙ  اؿرىأددُ تدددخ٦ل وعدددم

 اؿرىأدُ؛   ور اخبد ال إٍ يددعى   فأللبخعدًغ  السًألسدٌا  إنٛىر أن  أأل تقلبألتن. أن واؿد٦ السىم,

 لد ا  اٙابمألعًدُ؛  واـددأألم  الداخلٌ, واٛأن والقؽألْ, الدفألع, أفل  سألسًُ, فألٙم علِ لًقبعر

ُ  لًردىد  ألرًدُ؛  "قل  و  ظىل بًع عملًُ علِ إقبعر الؽًع أكمىأن يبجألو  البخعًغ فإد  َفألبد

 .اؿرىأُ لدور اديدَ وفلسكُ كبرَ, وسًألسًُ واابمألعًُ, البعأل يُ, "قلُ

ُ  اٙسدبفمألرام  ؾ ل وسًلُ والبخعًغ  بىظدكن تىام٤دأل   البخعدًغ  ًّد   وأدأل  واٛانبًدُ,  ارلًد

ُ  اٟظدددٚقألم ٗ اٟسددراع  علدددِ يسددألعد   "دددن البعددأل ي٫أل   بًٔدددُ إهددأل   ثدددب٦ وأددن  اٙلبعدددأل ؛ ٗ اشًرلًدد

 الكددرػ أددن إ يددد تببددع د  يكددذض  "ددن البخعددًغ بددراأ  أددن وإبىلددع األابًددُ.  كفددر اسددبفمألريُ

 و علددِ ككددألَْ  كفددر فددألٙم ٗ اسددبفمألر أل وقسددن إدددخرام, تددىطٌإٍ  يدد٘ ٍ ٖددأل اٙسددبفمألريُ؛

 .أر و ٤ا

ُ   و سدلعُ  ٍٛ البخعدًغ  عملًدألم  لبدىل   د البأكًدد  أن ٙبد و نأل  اؿرىأدُ,  ُبلرمدأل  خدأد

ِ  البخعدًغ  أبدد   ٛد السدىم؛  ٗ شدمرَ  واام أنبجُ ترىد د  خعخعبمأل؛ يكذض ٗ وتر ب  يبدأت

 . اـألسرَ ولًست النألاحُ إنبجألم بًع خٚل أن

٘  إ"بدألن  علِ الرلٌ اٙعبمأل  د  "ٚقٜ السعى يُ العربًُ إملرُ وٗ ٙ  اٙعبمدأل   , و د ا  الدنك

ٍ  للب بد ل  بدل  فحسدب؛  الدبذول  "ؽدىل  أدن  ؽىفٲدأل  لدًس  فبمدع؛  ٍٛ خٮىرَ ي٢صرٴل  "ن ش   السدعر

٤ًأل؛ "صمده و ىأأل إنب , ش ا ٌ  إرقلدُ,   د ه  ٗ أ٢لٴد   أٮلب إٍ اـعخعُ البىان فإد وش ا قألل  و د

٫ًأل تصمد أرقلُ ٚٲ  أؽٮر ٤ا, ِى٫ا سرأل" ُ  القٮألعدألم  إ ارَ د  عدن  فؽد ِ  اـدأًد  اـعدىػ  وادن  علد

 .للبٚ  القىأٌ الدخل وك ا ارلٌ, النألت  رفع ٗ ت٢سمب ػألريُ عقلًُإٍ  اٛخرّ  ٌ ؼبألن

ُ    ه وٗ ِ  ع أندأل  أدأل  إاا إرقلد  إكدذض  اجملدألٙم  أدن  فدإد  البخعدًغ؛  عملًدألم  ٗ البىسدع  علد

 والرفدع  البٮىير, تبٮلب فألٙم فمٌ , البلديُ اـدأألم أن وبعؽ٤أل والعحُ, البعلًب,و ؽعًعمألا

ٚٲ إ٘ألُ, اـدأألم أسبىّ أن  . ألحىٚ بصرل خدأألتمأل ٗ تبد"ِ بد م لٮألعألم  "مأل عن فؽ

ُ  أربسدبألم  وقٴع د  ٙبد أراىَ؛ اا فىآد يرىد قبِ عألأُ والبخعًغ ُ  اابمألعًد  والبعدأل ي

 ا للحعر ٙ إفألل سبًل علِ ال  وأن اٛوٍ, بأللدراُ

 . الدولُ ٕىاطين عمل فرػ تىافر -3

 أبنددألول وٗ إسددبىّ, عأللًددُ وخدددأألم سددلع وتددىافر إقدأددُ, اـدددأألم أسددبىّ أددن الرفددع -4

 . تنألفسًُ وبأسعألر اؾمًع,

 . للسىم أىسع٤أل ؼرير٤ا أأل يعين  اؿعرٍ الىكًلو سًألسُ علِ القألٓب اٙقبرألر ف  -5

 العدألم  واٟشراين وإبألبعُ اٟشرالًُ, والبلديُ واٙابمألعًُ, اٛأنًُ, للص٘ود اؿرىأُ تكر٦غ -6

 . إٮلىبٌ واٙ   ألرللنمى  ؼقًقٲأل الدولُ؛ أعألح علِ
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ُ  خعخعُ ٍ  ي٢ٛن٦  د وٙ للخعخعُ, األ  ود إرٍ  "نأل سألمل. وبعكُ عألأُ, يعبقد م  ققًقًد

 الددديت والددددول. القٮألعدددألم بعددد  ٗ ؼدددًع "ٮدددألم علدددِإٙ  اؿألؼدددر؛ الىلدددت ٗ إملردددُ ٗ سدددبنج 

 واامددت الدد  وأددع أربملددُ؛ و"ٛممددأل قددرَ, و سددىالمأل لددرود شددأل ققًقًددُ ر زأللًددُ  ول خ٢عخعددت

 .ظعىبألم

ٚٲ,  أدأل ال  لددينأل  العمدل  فسدىم  إملرُ, ٗ لنأل بأللنسبُ  أأل  وطدين  خدألػ  لٮدألع  لددينأل  ولدًس  كدب

 إٍ البعلدددًب عألادددُ أأل الدددت الىطنًدددُ والعمأللدددُ البٮدددى٦ر, طدددىر ٗ أأل الدددت البحبًدددُ والبنًدددُ ققًقدددٌ,

ِ  اـددَ  وٙ القدرَ اـألػ القٮألع لدّ ولًس والبدريب,  ٗ اـدألػ  القٮدألع  و ظدحألل . البددريب  علد

   لبمأل ٗ و أىاشب البلد, بأ"ٛمُ الفقُ عدم علًمب يغلب  و أبسذود, و مًىد إأأل أنمب الرفر بلد"أل

 !ثألدٶ؟ بلد اىا  لدين لًس أن أنمب ويندر اـألرن, ٗ أى عُ

ُ  والقٮألعدألم  الددخل,  أدن  إ يدد  اؿرىأُ خسرم خعخعبمأل إاا النألاحُ والقٮألعألم  الكألشدل

 ! قد يصذيمأل لن

 كبلددمل ٗ قرىأًددُ شددركألم الدولددُ ت٘سددس   د لألٓمددُ الكرظددُ  الددت وأددألو اٛادددر وكددألد

 الىطنًددُ فأللعمأللددُ  بأللبدددري . أنمددأل النددألا  ؽعددخغ ثددب والبدددريب, البىًٚددمل علددِ لددأل رَ اجملددألٙم,

ِ  إٍ البعى  وعألاُ العمل, ر س علِ إمين والبدريب الكين إٍ البعلًب عألان  العمدل  سدلىكًألم  علد

 .لىيُ كدّ شركألم شأل وت٘سس ت رعمأل عمل بفقألفُإٙ   ا  ؛ وٙ يبأتِ واٙ"ؽبألٙ

 يردىد  لدد  وإىاظدٚم؛  والنقل واٟ"صألْام, البج ُٓ, لٮألع ٗ البىًٚمل ٕصرلُ اؿلىل و قد

ٚٴددمل للدولددُ, ٖلىكددُ شددركألم تأسددًس ٗ  بددبع  وتقددىم وت٢دددر٦بمب, ف يددُ برواتددب السددعى يٌ تى

ُ  أن عألابن اـألػ القٮألع ت٢ و٦  الىلت "كسن وٗ اٛعمألل. ُ  العمأللد ُ   السدعى ي  ف يدُ,  بدأاىر  إدربد

 .الكصل قأللُ ٗ البديل وتىفٴر العمل, امُ  أألم وتؽمنمب أنألسبُ, عمل وٚروين

ُ  أىؼدىع  "بندألول ا اؿألرثٌ خأللد.   ولألل  النسدي  لألقمدأل  يفمدر  مل سدألبقُ  ػدألرل  بعدد  اـعخعد

ُ  إفأللٌ النمىان تىلًد أن وإخكأللألتمأل ُ  للمملرد  ولدًب  اؿردب,  "ٛدألم  أدع  َدأل يبكدع   السدعى يُ؛  العربًد

ٌ  إعرٗ وإسبىّ الصعب وتقأللًده, ٍ  والدىع ّ  اٙلبعدأل   القدرارام   د ه  لنبدألٓ   اـألؼدعُ  اٛاًدألل  لدد

 ٙققُ. ٛاًألل إبعد٦ٍ اٛثر اام اٙسذاتًجًُ

 إكمددىم و راسددُ سددعى تمأل, و  مًددُ اـعخعددُ   مًددُ أددع أىاامددُ ٗ يؽددعنأل  دد ا  د و عبقددد

 العلدددىم ٗ واٙأبددددا  اٟ اريدددُ, والعلدددىم اٙلبعدددأل  علدددب وأدددع السًألسدددٌ, اٙلبعدددأل  أدددع وتداخٚتدددن

 .العألأُ والسًألسألم اٙابمألعًُ

 لعدددَ إكمددىم س١ددعى١ ١َ بغًددألل اـعخعددُ, أددن أرؼددًُ "بددألٓ  علددِ اؿعددىل اددد٫ا العددعب وأددن

 اٙلبعدددأل  و"ٛريدددألم السًألسدددٌ, اٙلبعدددأل  بنٛريدددألم وارتبألطدددن إكمدددىم, علمأل"ًدددُ   ممدددأل  سدددبألل,

  د ه  تدبين  أدن  قدرن  أىلدمل  ٗ يؽدعنأل  ال ٍ النٛريألم؛ تل  بٌ اؿدٍ والبؽألرل إأللًُ, والسًألسألم

 . النٛريألم تل  بًٔألتمأل ٗ وتٮى٦رم "صأم اليت والعلمأل"ًُ اٛ لًُ للمنعألم اعببألر  ود النٛريألم,
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 عدن  البألقده  يؽدلل  لدد  إملردُ؛  البعأل  ٗ واٛظىل النقدٍ اٙقبًألطٌ و  ارَ إأللًُ, وإَْٚ

ُ  النٛريألم أسلمألم علًن ٙ تنٮبع ريع٫ًأل بىظكن البعأل ٤ا السعى ٍ؛ اٙلبعأل  "ىعًُ إ را   اٙلبعدأل ي

ٍ  اٙلبعدأل     أدألم  ولٴدد  ال ٍ الرًٓس السبب "ٛرٍ و ى ٗ و ر أل. واشذاكًُ ر زأللًُ أن  السدعى 

ُ   عددا   وتؽدخ٦ب  والبسدذ,  والبٮأللدُ,  العقدألر,   ْٚ أن اؿأللًُ  اؿًدألَ  ٗ والبدد ىر  اٛانبًدُ,  العمأللد

 الدديت إعددألح وتعددًٌ فددر  الىااددب أدن   رّ اـعخعددُ, إٍ تددبين تنٛددر والدولددُ والًددىم اٙابمألعًدُ. 

ٌ  بصدرل  و"بببعمدأل  اـعخعدُ,  خٚل أن إٍ ؼقًقمأل "نٛر ُ  علمد ٜ  أسدبقًمُ,  وأنمجًد ِ  ؼدألف  علد

 . والصعب الدولُ إلًمأل تبٮلع اليت إعألح أكر ام ًْع

 يكدددذض الددد ٍ العلمدددأل"ٌ, وإؽدددمىد إكمدددىم أدددن وتمددد يبمأل اـعخعدددُ س١دددعى١ ١َ ىدددغ٦ وفًمدددأل

 واٛرض, للفروام العألأُ وإلرًُ العألأُ, والسًألسألم القرارام ظنألعُ ٗ للصعب الىاسعُ إصألركُ

 اٛامدد َ عددن سددلٮبمأل واسددبقٚل الرلألبددُ "ٛددب قًددأل  سددلٮُ أددن إسددبمدَ وارألسددبُ الرلألبددُ ويكددذض

 ٗ الىقًددد يعددد٦ الؽددألأن بىالعًددُ شددأل الىظددىل أسددألر ورسددب إعددألح, ؼديددد  د  عبقددد اؿرىأًددُ؛

 ٗ إصدددألركٌ أدددن البىاؼدددع   مًدددُ إٍ اٟشدددألرَ  يؽ٤دددأل أدددن بدددد وٙ للخعخعدددُ. البخٮدددً٘ أرقلدددُ

ُ  والىطن للعلب والبصريع البخٮً٘ ِ  تنٮبدع  ٙ الديت  بألٕسدلمألم  اٛخد    ود الصدعب,  وخدأد  الىؼدع  علد

 . السعى ٍ

 او ٌ رًٓسُ, قألور ثٚثُ ٗ تبلخ٦غ إعألح فإد "ٛرٍ وٗ

ُ  ّردن  الديت  للخدأألم البسًر عبْ أن الدولُ ؽلًغ -   فؽدل   د ت٘ يمدأل ظدى َ   للخعخعد

 إىا "ددُ ؼمًددل عددن و"كقألتددن اؿرددىأٌ اؾسددب تقلددًغ ٗ وي٢سددأل ب  لددل, قرددىأٌ وعددبْ

 .إبألشر واٟشراين الرىا ر عبْ للدولُ العألأُ

 اٙببرددألر, ٗ فألعددل بصددرل للمسددأل مُ اـددألػ؛ للقٮددألع القدددرام وتنمًددُ اـدددام, تنىيددع -

 .واقبًألاألتن إىاطن أن واٙلذال

٫ًأل واابمألع٫ًأل, البعأل ي٫أل, إىاطن ا"بكألع -  يٛمدر  و"دىعٌ,  ألمىس بصرل اـعخعُ أن وأمن

 قبددِ وإمددين؛ والصخعددٌ, والبلدددٍ, البعلًمددٌ, إسددبىّ علددِ اـدددأألم واى تمددأل "ىعًددُ ٗ

 وأنع٤دأل  للفدروَ,  العدأل ل  البى يدع  ٕبأل ٖ قبسب٤أل خألظُ ألرًُ إٍ العألأُ إلرًُ ؼى٦ل يرىد

ِ  وؼعل البحىل,   ا   مًُ البٚ  ب ل  فبخسر  للًألم؛ ٗ الفروام لذكٴ   أدن  إ يدد  علد

 اٛ أدألم  أعمأل وتبكأللب للدولُ, واؿؽألريُ إد"ًُ إنج ام تلبمب اليت والعنعريألم الععبًألم

 .سبع ٖأل تعقًد٤ا  كفر بصرل

 بألؿسدددددبألد يأخددددد   د هدددددب اـعخعدددددُ؛ ولألبلًدددددُ السدددددعى يُ للبًٔدددددُ البحلًدددددل  د  عبقدددددد

. السددددألبقُ الكددددذام ٗ إنددددأل ل وُلٴدددد  واٙ خددددألر اٟثددددراْ شددددأل يبسددددن١ مل الدددديت إممصددددُ اجملمىعددددألم

 والدددديت اٛسددددمب, ألرًددددألم إٍ تقددددنٌ ؽؽددددع الدددديت العألأددددُ وإسددددأل مألم العمٚلددددُ والبعألو"ًددددألم
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  ربدددألل علدددِ اٛعبدددألْ ؽكًدددمل شدددأ"ن أدددن  سدددمممأل ألرًدددُ اؿردددىأٌ اٙلدددراض ظدددنأل يع ُدددى٦ل

 الصخعددددًُ الٮمىقددددألم وؼقًددددع الكددددرػ, ببرددددألف٘  أددددألأمب اٝفددددألم وفددددب  والعددددألٓٚم, اٛسددددر

 . و ػأل ل تعنعر  ود للمىاطن إصروعُ

 العفمألد, فإدا  خأللد. وأن وامُ "ٛر م

ُ  عىآد ؼقًع فق٘ ورآمأل أن اشدين كألدد إ قبم٤أل سبكصل اـعخعُ -3  اـلدل د إ إا..  أأللًد

  ًدألل  أدع  اـدألػ,  القٮدألع إٍ  اٛسألسدًُ  واـددأألم  إرافع بًع علِ يذتب د  ّرن ال ٍ

  ؼددعألين الدولددُ سددًرب٦د واٙلبعددأل يُ؛ اٙابمألعًددُ واٝثددألر الببعددألم ٗ والبمحددًغ الرلألبددُ

 اـعخعُ. عملًُ أن ت٢حقٴقمأل د  ّرن اليت إأل يُ إرألسب

  بدد٤ا  خعخعُ لًس تصغًل, بعقى  اـألػ القٮألعإٍ  الدولُ وخدأألتمأل أرافع إ ارَ إيرألل -4

٘  اؿرىأًدُ,  وإنألفسدألم  إصدذيألم  ٛ"ٛمُ عمىأ٤أل وىؽع..  ُ  ويسدق  لبٮدىير  اقبمدألٙم   يد

 البصغًلًُ. الركألَْ ورفع اٛ اْ

5-  ُ ُ  اـعخعد  للقٮألعدألم,  أكعدل  وبر"دألأ   واسدذاتًجًُ,  أدنم ,  وؼدع  ؼقًقمدأل  يبٮلٴدب  رٗيد

 الردفر  الد   و در  ولًمبمدأل,  وطلًبمأل, وكًكًبمأل, للخعخعُ, القألبلُ واـدأألم وإرافع,

 ؼدددغىٙ عدددن "دددألاب أرػدددل لدددرار "بدددألن تردددىد د  ّردددن ٙ بأللبدددأللٌ و دددٌ.. البكألظدددًل أدددن

 النقديُ. والبدفقألم اٙلبعأل ٍ اٙ"رمألط

ِ  وأنمدأل  الدولدُ,  بسدًأل َ  ترتب٘ ٙ اليت تل   ٌ بألـعخعُ, بألٕبأل رَ اٛادر القٮألعألم -6  علد

ُ  يؽدر  لدن ..  و ر دأل  والصركألم الكنأل م ٗ اؾمُ الدولُ ٖبلرألم إفألل سبًل ٚٲ  الدولد  أدف

 اؿدديه  لبدل  و ر دأل  والبنى  الرمربألْ, وشركُ سألب , ٗ ألرًبمأل قعغ لى خكٴؽت

 و ر أل.  راأرى, والبعلًب, خعخعُ عن

 راأرى السعى يُ, وال  ٗ سدًألم تعقًبدن    ؽغ٦ اليت إرٍ إٍ بع  البكألظًل سألمل. وتٮرم م

 علِ لؽًُ اـعخعُ, و شألر إٍ أأل يلٌا

 ايسأٖ: ايٛقع

ْ وتأأًب  اكبمألل مت ُ    شدرا  أدن  العدألمل  ٗ شدركُ   كدد  وتعدد٦  م,::;3 عدألم   راأردى السدعى ي

 لبقدددير طبقٲددأل ,4232 عددألم ٗ  وٙر تريلًددىد 9 السددىلًُ لًمبمددأل بلغددت قًدده السددىلًُ؛ القًمددُ قًدده

 4237 عددألم ٗ  راأرددى السددىلًُ لًمددُ إكسبلىريصددن فلددُ را٦حددت فًمددأل. تددألّ  فألينأل"صددألل ظددحًكُ

 .  وٙر تريلًىد 32 عىالٌ

 االبأللًُ اجملألٙم ٗ العألمل ٗ اٛوٍ إرتبُ  راأرى السعى يُ وؼبل

 . العألٌٕ اٙقبًألطًألم إْأللٌ ربعو برأًل ألًألر 482ا اـألم النك٘ اقبًألطًألم -

 الًىم. ٗ برأًل ألًىد 32.7ا مال يت اـأل ٟ"بألن الفألببُ الٮأللُ -
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 اـألم. النك٘ ظأل رام -

 الٮبًعٌ. الغأل  سىآل ظأل رام -

 الغأل . اقبًألطًألم ٗ العألمل ٗ الرابعُ إرتبُ الصركُ ؼبل -

 البررير. طأللُ قًه أن العألمل ٗ الفألأنُ إرتبُ الصركُ ؼبل -

ُ  وتعددد٦    اْ ٗ "ألاحددُ _ شدد  بددٚ  _ و ددٌ العددألمل, ٗ بددذول شددركُ  كددد  راأرددى السددعى ي

 إعمدرَ  إ٘سسدألم  أدن  الردفر  أدأل يٮدىل   طألشدأل  لرن اـألم وبًعن؛ النك٘ إ"بألن ٗ اٛسألسًُ وًٚكبمأل

ٍ  اٟ ارٍ الكسدأل    شدرألل  بعد  إٍ  إؼدألفُ  الرلكدُ,  وارتكدألع  اٟ اريُ, وارسىبًُ الذ ل, أن  الد 

 أددن الرددفر قجددب  ٮددألْ كأل"ددت أً ا"ًبمددأل ٗ الدآمددُ الددىفرَ ولرددن اٛعمددألل؛ راددألل بعدد  يبنألللددن

 والغمددىض وللسددريُ السددعى ٍ, اٙلبعددأل  ٗ للددنك٘ القعددىّ لٜ مًددُ كددألد كمددأل. اٛخددرّ العًددىل

ُ  ل٧بدل  أدن  اٙلدذال أنمدأل    و تغًر دأل  عدم ٗ رًٓس  ور بممأل "كسمأل الصركُ  قألطت الل ين  اؿرىأد

ُ _  راأرى السدعى يُ  ٗ إس٘ولٌ كبألر ووِٛ م.::;3 عألم اٛأريرألد أن شراٗ أل مت أن   خألظد

ْ  تبدىفر  ٙ  ألٓلُ وثروَ أبمً َ غدأألم _النك٘ وو ير اٟ ارَ, فلس ورًٓس الرًٓس,  فلدس  ٛعؽدأل

ُ  وأسألكن اـألػ, الٮراد أفل اؿألكمُ؟ اٛسرَ  عؽألْ لبع  قبِ وٙ الى راْ,  أبعدد َ,  خألظد

ِ  والذلًدألم؛  البىًٚدمل  ٗ النكدىا إٍ  إؼألفُ كبرَ, أأللًُ وتسمًٚم ّ  د  إدألىين  أدن   ظدب   قبد  تدر

ٙٲ   ظددبحت إسددألُ وكددأد سددألبع, ٕسدد٘ول ابددن وادتددن عنددن سددألت  راأرددى, وإاا ٗ كددبر٤ا أسدد٘و

 اـددام,  تسدر٦ل  أن تعأل"ٌ اٛخرَ السنىام ٗ  أىٚكى أل يسمًمأل كمألو الصركُ بد م ولد. وراثًُ

 يعٮدم أأل  أللب٤أل اديد رًٓس فرل اٟ اريُ", "الصللًُ بسبب أبرر٤ا؛ إس٘ولٌ أن الرفر وتقألعد

 .وخدَ أعرفُ أنن  لل الغأللب وٗ لن, أىالٌ بخخرين إبداشب ووألول العلًأل, اٟ اريُ بأللٮبقُ

ُ  أٚأد   بعدد  تبؽد   مل  "دن  وأع  ُ  خٮد ُ  اـعخعد ٌ   لصدركُ  واشًرلد  "سدبٮًع   راأردى؛ لرد

 وإعدأل َ  الصدركُ,  إٍ تٮدىير  قألادن   ندأل    ظدب   لدد   "دن  الىاؼد   لرن أدن  فًمأل؛ واؼ  ر ٍ إعٮألْ

 فمنأل  اـعخعُ, ىغ٦ فًمأل  أأل  عمألشأل. علِ اـألراًُ الرلألبُ وؼسٌ أمألأمأل, تقسًب ٗ النٛر

ُ  الدبذول,  لٮدألع  ؽعدًغ  ٗ تدعى إٍ الذيه اليت اٛسبألل أن العديد ُ  القٮدألع  وؼدع  و راسد   راسد

 ا اٛسبألل   ه وأن اؿًىٍ, القٮألع بم ا يؽر٦ د  ّرن لرار ٍ  علِ اٟلدام لبل أبأ"ًُ

  قرىأًُ امُ ؼت واى  أل وب٦ب النألؼبُ؛ للمىار  الرشًد واٙسبفمألر "ألؼب, أىر  البذول -3

ِ  علِ واؿعىل ٙسبغٚشأل, أرك يُ اسذاتًجًُ تؽع ُ   لعد ُ  أنكعد ٌ  للجًدل  ٖرند  اؿدألل

ْ  إمب فمن ول ل  القأل أُ؛ واٛاًألل ُ  ٖلىكٲدأل  الدبذول  لٮدألع  بقدأل ُ  ؼدت  للدولد  واقددَ,  أٛلد

 .  خألظُ شركألم ٗ بعفرتن العألح أن ولًس

ُ   ندأل   كأل"ت إاا -4 ِ  للحعدىل  النجدأل ؛  ولدت  تردىد  د  فألٛفؽدل  للخعخعدُ,  "ًد   فؽدل  علد

ٌ   راأردى يبلدغ   لبقديرام ووفقٲأل رخعن. ولت ولًس البذول,  ْٚ ولت ٗ ٍ  لًمُ؛  اقبًدألط
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ٌ  اٛرض ؼدت  إ٘كدد  البذول  322 الدأًدل  سدعر  يردىد  وعنددأأل  برأًدل.  ألًدألر  482 قدىال

ُ  د  "ٛري٫أل يعين   ا فإد  وٙر٤ا؛ ٍ   بدذول  لًمد  عنددأأل  بًنمدأل .  وٙر تريلًدىد  48  راأردى تسدألو

 راأردددى  لدددبذول السدددعريُ القًمدددُ فدددإد  وٙر٤ا؛ 57إٍ  322 أدددن الدأًدددل سدددعر يدددنخك 

٘   وٙر تريلًىد 3.;إٍ  سبنخك  ِ  فقد ُ  . وعلد  اٙسدبخران  اأبًدأل   يردىد ٙ   هدب  قدألل؛   يد

ِ  د  هدب  ثدروام  أن اٛرض ؼت فمأل البخعًغ, ؼمن  َقألبدل  وي٢سدبغل  الدولدُ,  ألد   يبقد

  الٛروين. قسب وتغًر أل تعديلمأل ّرن وشروٙ أأللٌ,

 كألد فإاا عملٌ,  ر  راأرى, و  ا ببخعًغ الىٚألٓمل أٚيٌ تىفر عن يبحدث بعؽمب  -5

٦ًأل و راأرى أبىلكُ أنخكؽ٤أل, الدخل ُ  عقى , أن  إبألشر البىًٚمل عن عمل ِ  وأبىلكد أدأل   علد

 اـدىين  فدإد  ثدب٦  وأدن  الدخل؛ يقلل د  إكذض أن العألألٌ  يأل َ فإد أىٚمل؛  لمل 78 يقألرل

 الصددددركألم فبددددبخلغ الىطنًددددُ, العمأللددددُ علددددِ عرسددددًُ البخعددددًغ "بًجددددُ ترددددىد د 

  دد ا "سددبُ  وسددً يد كلكددُ؛  لددل طسددًىيُ عمأللددُ وػلددب الىطنًددُ, العمأللددُ أددن إخعخعددُ

  البٮأللُ. "سبُ ارتكألع كألطر علًنأل ىكِ وٙ  سألس٤أل, أرتكعُ  ٌ اليت العمل, عن العألطلٌ

ُ  ٗ لددًس -6 ُ  ػربددُ إملردد ُ  خعخعدد ُ  أفددألل  و لددرل لدددوَ,  اؽألا ددأل  ّرددن "ألاحدد  ػربدد

ْ  الدبذول؟  ؽعدًغ  سدًنج   فمدل  أصدرلُ,  يىاادن  ال ٍ الرمربألْ, لٮألع ؽعًغ  ٗ ادأل

إٍ  العدى َ  فحدألول  يسبٮع, فلب اٛ"ًقُ اؿمألأُ أصًُ تقلًد قألول الغرال د  الصعي إىروث

٤ًدأل  ينٮبدع  و د ا  اؿمألأدُ,  وأصدًُ  أصدًبن  فأؼألع يسبٮع؛ فلب السألبقُ أصًبن ِ  قألل  لٮدألع  علد

  ًرلبددن إعددأل َ الدولددُ لددررم عندددأأل سددنُ, 34 علددِ ي يددد أددأل فمندد  إملرددُ. ٗ الرمربددألْ

ُ إٍ  خٮُ وأن ؽب٦٘ , ٗ القٮألع و  ا وؽعًعن؛ ِ  اشًرلدُ؛  إعدأل َ  ٗ خٮد  مل اٝد وقبد

ٌ  القٮدألع   د ا  يعأل"ًدن  أدأل  علِ البغٮًُ يبب ولرن شٌْ؛ وعل  تؽدخمأل  الديت  الريدألٙم  بدبٚي

 إخكؽددُ واٛسددعألر للرمربددألْ. السددعى يُ الصددركُ أً ا"ًددُ ٗ واٛخددرّ الكًنددُ بددٌ الدولددُ

ُ   بصدركُ  بأللبأكًدد  تقدألرد  ٙ الرمربألْ ولٮألع للىلى   القًمدُ,  قًده  أدن   راأردى السدعى ي

 راأرددى  ؽعددًغ ٗ سددبنج  الدولددُ د  "عبقددد سددًجعلنأل الدد ٍ فمددأل والبعقًددد, والؽددخألأُ,

 لٮددألع علددِ الذكًدد  اٛفؽددل أددن فإ"ددن ولدد ل  الرمربددألْ؟ لٮددألع ٗ إٍ ػرببمددأل بددأللنٛر

 أفددل أمددب, لٮددألع ببخعددًغ البدددْ لبددل البخعددًغ, ٗ فصددلن سددبب و راسددُ الرمربددألْ,

 اٛخٮألْ "كسمأل. ٗ الىلىع لبٚٗ البذول؛

ُ  الصدكألفًُ  أدن  اـعخعُ سبحققن أأل ىغ٦ فًمأل  أأل -7 ٍ  الكسدأل ,  وأرألفحد  يردىد  لدد  الد 

ُ  لٮألعدألم  ٗ  دى قألظدل   ٖدأل  بردفر   راأردى  لدل   ٗ أدأل   راأرى؛ فدإد  ٗ أىاى ٤ا  ٗ أممد

ٗ    يردىد  ولد بل الدولُ؛ ُ   أدأل  دى أىادى    أدن  ولد ل   الدولدُ؛  لٮألعدألم  ٗ ٕدأل   راأردى "بًجد

ٙٲ اٛخرّ الدولُ لٮألعألم وؼع تعحً  اٛفؽل  . إٍ  راأرى البىان لبل  و
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  ددٜد٠: غسنات أزاَهٛ ٚتهٜٛٔ تطٜٛس

ُ  الؽدخمُ  فذكًببمدأل  طبعدٌ,  أٮلدب  كصدركُ,  # راأرى$ تٮىير  السدلبًألم  أدن  فًمدأل  الصدألأل

ٙ  فردل  أسدبمر.  بصدرل  وتٮىير دأل   راسبمأل   مًُ وب٦ب واٟهألبًألم؛  الرًٓسدُ,  "صدألطألتمأل  أدن  "صدأل

 أدن  طرا"مدأل؛  و سدٮىل  البحرٍ, والصحن والبى يع, وإعألٗ, واؿكر, والبنقًب, اٙكبصألين, أفل

 . وخألرامأل إملرُ ٗ تعمل وطنًُ شركُ يرىد د  إمرن

 شددركألم وإ"صددألْ  راأرددى "كسددمأل,  تٮددىير ٗ يرمددن _ "ٛددرٍ وامددُ أددن _ اؿددل فددإد ولدد ل 

 اؿدرػ  أدع  ارلًدُ,  والفروَ الىٚألٓمل  يأل َإٍ  سً٘ ٍ ٖأل وتنىيعمأل؛ إخراألم عد  و يأل َ اديدَ,

 يكددىم النددألت  كددألد فددإد إدددخٚم, تقسددًب  ددى اـددألرن ل٠"بألاًددُ البسددً٘ فألٕقًددألس اٟ"بألاًددُ, علددِ

ُ  ففمددُ العدحً ؛  الىاقدد   ٗ الددبذول إ"بدألن  كلكددُ انكدألض  ٚددل٦ ٗ أؽدمىد  شددبن و د ا  أؽددألفُ, لًمد

 ؼقًقن ّرن اٟ"بألاًُ؛ علِ اؿكألٚ أع إنبجألم, ٗ البىسع و  ا اٛخرّ؟ بأللدول لًألس٤أل إملرُ

ُ  لبعٛددًب اديدددَ شددركألم ببردىين   وبًددع أررراتددن تعددنًع طريددع عدن  الددنك٘ لدأًددل إؽددألفُ القًمد

ْ  عدد  بد ل   القًدألم  وّردن  اـدألم,  ولًس النمألًُٓ إنبجألم  ٗ اؾديددَ  الصدركألم  أدن  العديدد  إ"صدأل

 علددِ إعبمدددَ العددنألعُ فددألل ٗ وكدد ل  وأصددبقألتن, الغددأل  فددألل وٗ وأصددبقألتن, الددنك٘ فددألل

٤ًأل  راأرى شركُ تقىم اليت إممُ النصألطألم بع  وؼىيل والغأل , النك٘ أصبقألم إٍ  بإيرألشأل قألل

 والنقدددل, والبنقًدددب, اؿكدددر, أفدددل اديددددَ, وطنًدددُ شدددركألمإٍ  اٛانبًدددُ والصدددركألم إقدددألولٌ

ٙٲ للسعى يٌ, الىٚألٓمل طٙين سًىفٴر ٖأل اٛخرّ؛ واـدأألم  يسدبخدأمأل  الديت  اٝسًىيُ العمأللُ أن بد

ُ و السعى يُ راأرى  تدخل د  إكذض وأن. اٛانبًُ والصركألم إقألولىد ُ  ٖفلد  أدن  اد ْ  ٗ  للدولد

 . العألم لٚكببألل إببقٌ وتٮر  الصركألم,   ه

 ت٢در   إاا  أدأل   راأرى السدعى يُ وأبألبعبمدأل.   تٮىير لبخٮً٘ علًأل ؾنُ ترىين يل م فإ"ن و خر٤ا,

 ودألول  رٓدًس  فردل  الرمربألْ؛ لٮألع أأسألَ وسببررر شٌْ, وعل فلن الصركُ؛ ٟ ارَ اٟظٚ 

 البغدًر,  ٗ ر ببدن  عدم  و عج ه ويبؽ  يربكٌ قبِ ٖرنُ؛ فذَ ٛطىل إأداطىرتًن علِ اؿكألٚ

  .إىٚكٌ واسبقرار ب أعنىيألم وقسألل اٟ"بألاًُ, قسألل علِ ال  وكل بعده؛ إٍ أن ويسلممأل
 

 ايعايٞ: ايتعًِٝ يف ايتدؿٝـ

ٌ  "كدر٦م  د  البعلدًب؛ هدب   فدألل  ٗ البخعدًغ  عدن  اؿدديه  البعًد   "دن وعندد    إبرا ًب. يرّ    بد

 . البجألريُو الرعًُ اـألظُ وإ٘سسألم الرعًُ  ر اـألظُ إ٘سسألم

 ٗ البىسع وأن العأللٌ, البعلًب خألظُ البعلًب, ٗ البخعًغ أسألُ ٗ ق رين "رىد د  وعلًنأل

ُ  السدلبًُ  لٞثألر وال  البجألريُ؛ للجألأعألم الذاخًغ أن   وفقٲدأل  تعمدل  اؾألأعدألم  تدر   قدألل  ٗ اربملد

 . للجألأعألم البنمىيُ الرسأللُ أع اٛقًألد أن كفر ٗ تبكع ٙ لد اليت البجألريُ, للمعألير
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 و سددذالًأل, وبريٮأل"ًددأل, إبحدددَ, الىٙيددألم أقدددأبمأل وٗ الر زأللًددُ, الدددول   ركبددن أددأل و دد ا

ٌ  البعلدًب  "ٛدب  ببم٦ًد   أعروفُ الدول و  ه ٌ  البعلدًب  لدأل   عىاأدل  و  دب  .فًمدأل  العدألل  مل  "مدأل  فًمدأل؛  العدألل

 .البجألريُ للصركألم اؾألأعألم تذ 

 السددنىام  دد ه طددىال لرنمددأل ٚلٴددت  الديٮأل"ًددُ؛ اؾألأعددألم لبددألري  الٮىيلددُ السددنىام أددر٦ وعلددِ

ُ  تسدم   ومل قرىأًدُ,  األأعألم ُ  اؿرىأد ُ  أد٘خر٤ا إٙ  الديٮأل"ًد ُ  ؾألأعد ُ  ػألريد  وٗ واقددَ,  رعًد

 .الًد  ظألبع البجألريُ للصركألم البألبعُ اؾألأعألم عد  يبجألو  ٙ  سذالًأل

 علددِ تذبددع الدديت  ددٌ اؾألأعددألم و دد ه  أريرددأل, ٗ واؼدد  بصددرل اـألظددُ وتنبصددر اؾألأعددألم

ُ  العلمًُ واٟ"بألاًُ الريأل َ ٗ الىاؼ  اٛثر شأل كألد اليت إبم٦ً َ, اؾألأعألم لألٓمُ  بأللىٙيدألم  والبقنًد

ِ  فًمدأل  النجأل  أقأليًس تعبمد وٙ رعًُ,  ر أ٘سسألم تببع اٛ لًُ اؾألأعألم   ه وكل إبحدَ.  علد

 لألقمددأل اؾألأعددألم وتقددًس  دد ه. اٟيددرا ام و يددأل َ البرددأللًمل, تقلًددل علددِ القألٓمددُ الددرب  أ٘شددرام

 .العلمًُ وإلأل اتمأل غرهًمأل

 األأعددألم وأنمددأل اٛانبًددُ, اؾألأعددألم أددن عددد   زددألْ اٟللًمددٌ إسددبىّ علددِ أدد٘خر٤ا وبددر م

 وأرأىلددُ, أعروفددُ األأعددألم  زددألْ ؼمددل أنمددأل وعددد  اـلددً ,  ول ٗ شددأل فروع٤ددأل فبحددت  أريرًددُ

 والقراَْ والبحلًل, البكرر أن والرفر البكألٗل, أن بأللقلًل الٛأل رَ   هإٍ  والنٛر اؿ ر وهب

 . البجألرل ش ه النقديُ

 اشًٔددألم أددن علًمددأل وأىافددع أعددد٦لُ و ددل الكددروع, شدد ه اٛكأل ًّددُ الددداأ  تقًددًب إمددب وأددن

 تل   ولألين تدير اليت للصركألم اسبفمألريُ أصألريع فر   ٌ  م اٛم؟ اؾألأعألم ٗ العلمًُ واجملأللس

 ٗ  كأل ًّىد أسٔىلىد  ب  ل الكروع؟   ه ٟ"صألْ اٙتكأللًألم ولٴع ال ٍ أن طخرا َعنِ اؾألأعألم؟

ٍ  فدر    م اؾألأعألم,   ه ٌ  اٙسدبفمألريُ؟ وٕدألاا   قألفٛمدأل  أددير  رعًدُ,   در  أصدألريع  بٚ  دأل  ٗ  د

 اسبفمألريُ؟ ػألريُ أصألريع لدينأل وفروعمأل

 ورفدع  البردأللًمل,  ؽكدً   أبد  أنا  البعلًب ببخعًغ ىبغ٦ فًمألا كر ٍ  سألأُ.   و ؼألين

 ووادتن اـألػ, البعلًب أع العألم البعلًب ٗ الٮأللب ترأللًمل َقألر"ُ سنىام أن  لمت فقد النىعًُ؛

ُ  العدألم,  البعلًب ٗ ريألل طٙين عصرَ ٘  "ٛري٫دأل  _ فألسدبنبجت ..  اـدألػ  ٗ طٙين ؤسد ُ  _ فقد  إأرأل"ًد

ُ  إدارس ترلًمل ُ  وبنألتندأل   بنألٓندأل  ببعلدًب  اـألظد  عدد   أؽدألعكُ   و النعدمل, إٍ  تدنخك   لدد  ببرلكد

ُ  وإددرس,  والربدألل,  للمدرسدُ,  أىاظكألم واى  ل ل  وي٢صذٙ..  بأللبرلكُ "كسمأل طٚبنأل  والرلألبد

 إدددارس بددٌ إنألفسددُ لبصددجًع وأرألفددخم؛ لىاعددد وؼددع الدد  يبٮلٴددب كمددأل..  العملًددُ شدد ه ارذفددُ

 وأرااعُ. تدلًعإٍ  ووبألن الصٌْ, بع  اديد فرر..  خرهًمأل "ىعًُ علِ للبعر٦ين إخععُ؛

 العددألم البعلددًب ٗ الٮأللددب ترلكددُ اؿرمددٌ علددِ  دد ا الددر ٍ اٛخددر, بددأد قسددألل علددٌ.   وعلٴددع

إدرسددُ ..  قجددب علددِ رٓددًس بصددرل ويعبمددد الصددٌْ, بعدد  أعقدددَ عملًددُ  اؿرىأًددُ إدددارسو
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ٌ  ت٢صدرٴل  فألل؛ طأللب 322 العغرَ فألٕدارس  وبعد   إملردُ,  ٗ إددارس  فمدىع  أدن  ٪52 قدىال

 ريألل.  لمل 62 أن ٛكفر تعل فًمأل الٮأللب ترلكُ العغرَ إدارس

ُ  ٗ اـدألػ  البعلدًب د إ ارًدأل أدع  د ا الٮدر , و ؼدألينا      أسدألعد .   واتكع  بىادى   يمدبب  ٙ اؾملد

 انكدألض  يعدين  و دى انكدألض   أنخكؽدُ,  البرلكُ هعل ال ٍ اٛأر أرلكُ؛ وإ اريُ علمًُ ككألْام

 اؾى َ.

٤ْا البخعًغ يرىد عندأأل البىهرٍ بأ"ن ٓد.   وعلٴع  فإد اٙلبعأل ٍ؛ اٟظٚ  عملًُ أن ا 

 اشددين  يردىد  عنددأأل  ولردن . ؽعًعمأل يبب اليت إصروعألم اخبًألر و لُ الصكألفًُ, تىفٴر يعين   ا

ُ   أدىال  تدىفر  البخعًغ أن ُ  ـ يند ٘  الدولد  كألرثًدُ .. ولدد   تردىد  لدد  البخعدًغ  "بدألٓ   ؛ فدإد  فقد

 لدد  ولردن  إنألفسدُ؛  و يدأل َ  اٟ"بألاًُ الركألَْ ٙرتكألع "بًجُٲ اٛسعألر؛ انكألضإٍ  البخعًغ ي٘ ٍ

 اٛسعألر. رفعإٍ  تعًٛمنإٍ  اـألظُ الصركألم تسعِ ال ٍ الرعًُ  افع ي٘ ٍ

 أددن السددألٓدَ ال  نًددُ ٛد  نددأل؛ البعلددًب ؽعددًغ العددح٦ألين  "ددن لددًس أددع "عددر. م.  بًنمددأل  وؼدد 

 علددِ سددلب٤أل سددًنعرس ٖددأل للجددى َ؛ ولددًس البرلكددُ ـكدد   ددٌ بأللدد ام؛ إنددأل   دد ا ٗ البخعددًغ

ِ  طٚل ؽري  ٗ تنج  مل اليت السعى َ وأؽألعكألم البعلًب, ٗ   لًُ   أُ يعأل"ٌ فبمع ّ  علد  أسدبى

 !!السألبقُ اٛاًألل أفل عأللٶ

ُ  وعمىأ٤دأل,  ٌ  سددىّ ػدين  لدن  البعلدًب  ؽعدًغ  فمسدأل ّ  تدد"   ددى  ود أدأل إٍ  العدألم  البعلدًب  أسدبى

 !! اجملبمع أنن يعأل"ٌ وال ٍ اؿأللٌ, إسبىّ

ُ  والبعلًب  وإددربٌ؛  اؾألأعدألم,  و سدألت َ  وإعلمدٌ,  بألٕدرسدٌ,  اٙ بمدألم  وهدب  أقدسدُ,  أمند

٫ًأل النٛر بإعأل َ ٌ  يعدبحىا  د  قلممدب  لًردىد  الدنضْ  وؼكً  وكععألتمب, رواتبمب رفع ٗ أل  أعلمد

ُ  تردىد  قًده  إملردُ؛   ى ٗ كمأل ال  واؿألل يبأتِ ولن وأعلمألم, ُ  ٙ ٕدن  البعلدًب  أمند !!  لدن  أمند

 أ٘ لٌ لسنأل -وبعراقُ – ٛ"نأل البعلًمًُ؛إٙ  إ٘سسألم كل خعخعُ ٗ البكرر ّرن ول ل 

 !كرل اجملبمعًُ إنكعُ قسألل علِ ارؽُ الرعًُ عن بعًد٤ا إقدسُ إمنُ   ه علِ للحكألٚ

 أن البعلًب فسًخرن العحً ؛ بأللصرل البعلًب البأل عٌ  "ن لى خ٢ع٦غ علًألْ.   وٗ إقألبل, ترّ

ُ  "عدمل  أدن   كفدر  د  لد ام وبأل ..إدارس بٌ تنألفس  نأل  وسًعب  البقلًدٍ, القأللب  البعلدًب  أً ا"ًد

 , و د ه  student teacher ratio" 1/11" عألًٕدُ   "سدبُ   فؽدل  سدجلنأل  إ"ندأل  قًده  ..الرواتدب  علِ ت٢عرين

 !البى يع وسىْ البىًٚمل ٗ ال يأل َ والسبب إبقدأُ, الدول أعٛب ػألو م "سبُ

 علددِ  شددرفت قًدده لددأللا  ددًض إٍ ػرببددن ٗ لؽددًُ خعخعددُ البعلددًب؛   بددن خأللددد.   وتٮددر٦م

ٍ  أدع  بأللبعدألود  سدنىام,  ٔدس  لبدل    العدألم  البعلًب ٗ اـألػ القٮألع أسأل مُو  قىل  راسُ  اسبصدألر

إٍ  ت٢سددند د  إمرددن اـدددأألم قعددر مت د  بعددد اًدددَ, "بددألٓ إٍ  وتىظددلنأل سددعى ٍ, وطخددر  اددني

ُ  تٮىير شركُ ُلرمأل شركألم  ربع إ"صألْ ٗ وتلخعت النبألٓ  اـألػ. القٮألع  شدركُ و  القألبؽد

 او ٌ   اٙسبفمألرام ظندوم ّلرمأل قرىأًُ
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 .إدرسٌ النقل شركُ -

 .إدرسًُ البغ يُ شركُ -

 .البعلًمًُ اـدأألم شركُ -

 .إدرسًُ إبأل"ٌ شركُ -

 علِ إٍ اٛشراين وتكريغمأل, البعلًمًُ  ر اٛعبألْ أن والبعلًب الذبًُ و ارَ ؽلٴغ كألد واشدين

 تعمدل  الصدركألم د فإ علمٌ وقسب اـدأُ.   اْ أسبىّ ٗ رفع الر بُإٍ  إؼألفُ البعلًمًُ, العملًُ

 ٗ البحدده ٰ ا٦ددل  خددرّ فددألٙم  نددأل  د  كمددأل , بأللسددألبع اؿددألل علًددن كددألد ٖددأل  فؽددل بإ"بألاًددُ

 . عديدَ ٛسبألل اـألػ إٍ القٮألع ؼىيلمأل

 ا"بصددألر وسددببمأل أقبىلددُ,  ددر 33>3 فأللنسددبُ أعلددب,ا  طأللددب "سددبُ أددن  . علًددألْ أددأل اكرتددن  أددأل 

ُ  واتسددألع العدغرَ,  السددرأل"ًُ البجمعدألم   إقألر"ددُ عنددد  بندألم  بددنٌو بدأللبعلًب  والكعددل إملرددُ, رلعد

 . طأللبُ/ طأللب 322 أن  لل الٮأللبألم/الٮٚل عد  إدارس أن ٪52 و نأل   خرّ. بدول

٘  وٗ السًألم ااتن, فقدد تؽدم٦نت   ُ  خٮد   ددين  والبألسدعُ  والفألأندُ,  والسدألبعُ,  اـألأسدُ,  البنمًد

ٌ  أن  ٪32 "سبُ أنو ٪47 "سبُإٍ  للىظىل ؛ العألم البعلًب ٗ اٛ لٌ القٮألع أصألركُ  يأل َو  إْدألل

ِ   شدرفت  د  سددبع الد   ولبحقًدع  الٮلبدُ.  عدد   ٌ  القٮدألع  لبصدجًع   راسددُ أصدروع  إ ارَ علد  علددِ اٛ لد

ُ  إعدددا  مت اشددين  الد   ولبحقًددع .3652 عدألم  ٗ والد   العددألم البعلدًب  ٗ إصدألركُ   إٮلىبددُ, الدراسد

 ا اٝتٌ تؽم٦نت واليت الدراسُ, تىظًألم علِ وافع ال ٍ الى راْ, إٍ فلس ور٢فعت

ِ  اٛ لًُ إدارس بنألْ تسمًل - ٌ  علد ُ  إسدبفمر,  ّلرمدأل  الديت  اٛراؼد  وفدع  للبعلدًب  وإخععد

 ؼىاب٘.

  اٙ"بكألع. قع٦ بأسلىل  راضٶ علِ البعلًب ٗ إسبفمر قعىل تسمًل -

  اٛ لًُ. للمدارس السنىيُ إأللًُ اٟعأل"ُ أرااعُ -

 اٛ لًُ. بألٕدارس للعمل للمعلمٌ اٙسبقدام تأشرام أن  تسمًل -

 إعلمٌ. رواتب ٗ البصريُ إىار  ظندوم أصألركُ ٗ البىس٦ع -

 الدولدُ؛  تددفعمأل  رسدىم  أقألبل اٛ لًُ إدارس ٗ   البعلًمًُ القسألٓبو  الدراسًُ إقألعد شراْ -

 العأللٌ. بأللبعلًب  سىَ

  اٛ لًُ. إدارس ُىيل تسمًل -

ُ  والصدركألم  إ٘سسدألم  ا"دأألن خٚل أن العألم, البعلًب فألل ٗ شركألم تأسًس -  البعلًمًد

  لٚكببألل. لٮرقمأل اديدَ شركألم ترىين  و القألٓمُ,

ْ  فلدس  وافع ولد ِ  الدى را ُ  إ ران إبىلدع  وأدن  ,3655 عدألم  ٗ البىظدًألم   د ه  علد  تنكًد   أبألبعد

 البخعددًغ  أعددٮل  اسددبخدام ػن٦ددب مت بأ"ددن علم٤ددأل الددىطين, البحددىل بر"ددألأ  ؼددمن البىظددًألم  دد ه

  .اـألػو اٛ لٌ القٮألع أصألركُ تصجًع أعٮل  بألسبخدام
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 ظحًحُ؛ 3>33 للمعلمٌ للٮٚل علًألْ.   اكرتمأل اليت اؿرمٌ  د النسبُ علٌ.   بًنمأل  كد

.   ال  اكر كمأل العغرَ, إدارس كفرَ سببمألد إ قًه العحً ؛ اٟطألر ٗ وؼعمأل هب ولرن

ٌ  للمددارس.  عألأ٤دأل  أ٘شدر٤ا  ت٢مف٦ل وٙ   ًض, بن خأللد ُ  النسدبُ  تعدل  لدد  العدغرَ  إددارس  فكد  إٍ ثٚثد

 الكعىل؛ ٗ الٮٚل فًمأل يبرد٦س الربرَ إدارس بع  د  لد إقألبل وٗ الىاقد, للمعلب طٚل

ُ  أدن  ٪2; فبصرٴل  أأل الرواتب. الكعل ٗ طأللب٤أل  ربعٌ أن ٛكفر بعؽمأل يعل قًه  البعلدًب  أً ا"ًد

 تقريب٤أل.

ُ  واتسدألع  العدغرَ,  إددارس  ا"بصدألر  البأل عٌ علِ  د أصرلُ علًألْ.   وعلٴقت تعدد٦   إملردُ؛  رلعد

ٙٲ تبٮلٴب اليت إصألكل أن ُ  والٮريقُ... إبداعًُ قلى ُ   در  اٝد إٮبقد  لدى كدألد   لردن  ..إطٚلٲدأل  عملًد

٫ًأل؛ يبب البىًٚمل ُ  إنألطع لبمرٴنت قل  طبًعبمدأل  تنألسدب  قلدىل  وإهدأل   اقبًألامدأل,  قعدر  أدن  البعلًمًد

ُ  السدرأل"ًُ   ..البددديٚم وإعلمدألم  ..النقدل  أفدل  اٛ لًدُ,  أصدألكلمأل  أدن  الدى ارَ  ولبخلعدت ...واؾغرافًد

 .الرفر و ر أل البنى  علِ والبىًٚمل

ُ  أسدى٦ ألم   دب   ارًأل  د  قدد  أسألعد. وأن األ"بن يرّ   ُ  إدىار   ؼدعمل  البعلدًب؛  خعخعد  إأللًد

ُ .. العدألم  القٮدألع  تعلدًب  ٗ الٮدٚل  كراألم اى َ اؿرىأًُ ولعىر أل, وؼعمل   د ين  د  وإصدرل

 ... أرؼًُ اى َ وٙ اًد٤ا إ"كأللٲأل سًمنحنأل اـألػ القٮألع بأد اؾ م ّرن ٙ إسى ٌ

٘  امدد  لاٟ"سألد, وك ٗ اسبفمألر والبعلًب سدًغدو   بأللبجدألرَ؛  اٟ"سدألد  بمد ا  اٙسدبفمألر  فًدن  ىدبل

ٚٲ   .. عب٤أل ػألري٫أل عم

ٚٲ الفأل"ىيُ إراقل ٗ لدينأل إدارس  أللبًُ كراألم ووالع ٍ  أأل د  علِ أ٘شر٤ا ت٢عٮٌ أف  دى   هدر

ُ  أ٘سسألم ٚٲ  .. بأللسدىبرأألركت   شدبن  تعلًمًد ُ  فمدف  اؾألأعدُ؛  ٗ لددينأل  يلبحقدىد  الد ين  الٮدٚل   أللبًد

ُ  السنُ يدخلىد وقٌ ,8; أن لريبُ أعدٙم علِ قعلىا لد كأل"ىا ِ  وعدلىد  البحؽدري  تقددير  علد

 .الفأل"ىٍ ٗ  رسىه ٖأل  يسر البحؽريُ ٗ يدرسى"ن أأل د  بر ب اد٤ا؛ اًد ورَأل اًد,

ٚٲ لست ِ  اـعخعُ "أخ  قٌإٙ  البعلًب؛ ٗ بألـعخعُ أبكألٓ  تٮبًدع  ويدبب  مدى أرقلدٌ,   علد

 ٗ أبقدأُ ٕراقل مى أرقلٌ علِ اٙ"بقألل يبب ثب ػرببمأل, تقىيب يبب ثب إ٘سسألم, بع  علِ ال 

 ...   ا

ُ  فدإد  شد ؛  اـألظدُ .. و ود  إددارس  ٗ تبعلدع بدأللبعلًب    نأل واٛأفلُ  ٗ إسدألرام  بعد   خعخعد

ْ  ؼىيدل  البعلًب و ارَ ل٧بل أن إٮرو  لرن..  الدولُ علِ العبْ ؽكًمل بسببن سًبحقٴع البعلًب   اد ا

 اٛقًددألْ بعدد  ٗ خألظددُ أدددارس افببددأل  ّرددن إا   لًددُ, تعلددًب أ٘سسددألمإٍ  العددألم البعلددًب أددن

 سددبٛمر و نددأل .. إدددارس  دد ه ٗ يدددرس طأللددب كددل ترلكددُ بدددفع الددى ارَ تقددىم د  علددِ اؾديدددَ,

ٌ  إممُ إٍ إىا "ُ اؿألاُ ّ  أعدألير  بد  إدنم ,  الد   ويصدمل  البعلًمًدُ,  .. واؾدى َ  اٙلبعدأل يُ  اؾددو

ٙ  إدرسًُ, والبًُٔ وإعلب, ٍ  والنصدأل ٍ   و د ا  ... الذبدى ُ  ٗ  دى البحدد ُ  العملًد واـصدًُ  د   .. البعلًمًد
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ُ  طريدع  ٗ ِؽٌ ٘  أدن  بددافع  اـعخعد ُ  ؼدغ ُ  إأل يدُ؛  اؿألاد  ٙسدًمأل  إدأللٌ,  العجد   ٚدروين  "بًجد

 النك٘.  سعألر ٗ البد ىر   ا "رّ ومن

 ...  لسمٌإٍ  ي٢قس٦ب د  هب إرشد  د البخعًغ ٗ   ا اٟطألر أٮصر.   و وؼ 

 ُٚٲو  البحبًُ البنًُ خعخع ْ  يدبب  البعلدًب  أف  َصدألركُ  تقدىم  خألظدُ,    دراض  شدركُ  إ"صدأل

 ....  بأللرألأل وػمً  أل إدارس بنألْ لبمىيل اـألػ القٮألع

  ُ  للقًددألم اـدألػ؛  القٮددألع شدركألم  أدع  أدن خدٚل البعأللددد   واٟ ارَ, البصددغًل أمدألم  خعخعد

ٌ   و الرألألو  والبصغًل اٟ ارَ َمألم  إددارس  تعدب   السدألبع  أفأللندأل  ٗ الرألأدل   ...  اؾ ٓد

 وإىاظٚم  يؽ٤أل. والسٚأُ, واٛأن, بأللعًأل"ُ, ويبعلع اؾ ٌٓ خألظُ,
 

 األْد١ٜ: خؿدؿ١

 غعخعددُ يبعلٴددع فًمددأل _الؽددىوٌ  عبددداهلل. ٗ فددألل طخددر أددن فددألٙم اـعخعددُ,  وؼدد   

ُ  أبدأللغ  فإ"مدأل سدبىفٴر   لدى ُدت   واٙعبقدأل  بأ"مدأل   اٛ"ديُ, ِ  طألٓلد ُ  علد ٌ إٍ    مًدُ اٟشدألرَ   _الدولد  "قٮدب

 اأممبٌ

 ٍٚٲ لًس  "ن ااٛو  ؟ !يؽعن و ين ريأللن وسب فألٕسبفمر بألـعخعُ؛ أبكألٓ

ُ  فدبع   أديى"دُ,  كًأل"دألم  ٗ يسدبفمر  د  ّرن ٙ  ألًدىد  3:2 بلغدت   يى"دن  د   علدن  اٛ"ديد

 لٚسددبفمألر, القألبلددُ الرددبرَ اٛ"ديددُ عددن "بحددد٦ث و نددأل اـمسددٌ؛ قدددو  ٗ وبعؽددمأل ريددألل,

 رعأليددُو  رزًددُ امددُ أددن ؼددمألد علددِ ؼعددل أددأل مل شددأل لددروض  يددُ تقددديب رفؽددت والبنددى 

 . الصبألل

 ُتدددفع ٙ _ الدولددُ ٍ  _ فمددٌ ت٢دد كر فألٓدددَ اٛ"ديددُ خعخعددُ أددن تسددبكًد لددن الدولددُ االفأل"ًدد 

 . فرواتددب.بعؽددمب يبعددىر كمددأل الريألؼددًُ لٚؼددأل ام وٙ أبددأللغ,  و أً ا"ًددألم  يددُ لٜ"ديددُ

 اٙؼدأل ام  أدع  "كسدن  والىؼدع  اٛ"ديُ, تدفعمأل واٟ اريٌ وإدربٌ, وأرألفختمب, الٚعبٌ,

 .القدم كرَ واؼأل  الريألؼًُ

 اأأل يلٌ وتدفع وإٚعب, اٛ"ديُ أقرام ولد  "صأم الدولُ

ُ  اقذاين أعى"ُ -3 ٌ  5 بقًمد ُ  أدن  "دأل ٨  لردل  أٚيد ٍ   "ديد  النعدمل, إٍ  وخ٢كٴؽدت  إمبدأل ,  الددور

 واقددد ٙعددب راتددب ت٢غٮددٌ ٙ و دد ه  شددمر, بؽددعُ تبددأخر  فعددُ كددل  فعددبٌ, علددِ وت٢عددرين

 . شمر لبؽعُ

4-  ُ  ريددألل, ألًدىد  52 تبجدألو   ٙ وريألؼددًُ واابمألعًدُ,  شدبألبًُ,  "صدألطألم  أقألبددل "دأل ٨  لردل  إعأل"د

 ."صألٙ أن بن أأل لألم قسب "أل ٨, 375 علِ ت٢ى ٦ع

ٌ  إخ,..  والرواتدب  والعقدى ,  اٛخدرّ,  إعدألريمل   أأل ْ  أدن  فمد ُ  عقدى    و الصدرين,   عؽدأل  الرعأليد

 .البلك يى"ٌ وأن ققىم النقل الدورٍ بًع أن وققىلمأل
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 .. بألٛ"ديُ يبعلع أأل   ا

 اطخر األ"ب أن

 .ريألل ألًىد322 القٮريُ اٛوٕبًُ اللجنُ أً ا"ًُ -

 .اٟأألراتًُ اٛوٕبًُ اللجنُ وك ل  -

 .ريألل ألًىد أأل يعأل ل 76 البحرينًُ اٛوٕبًُ اللجنُ أً ا"ًُ -

 ابًنمأل

ُ  أً ا"ًُ ُ  اللجند ُ  اٛوٕبًد ٌ  8 السدعى ي ُ  قدألوٙم  وبعدد  للًلدُ,  سدنىام  ولبدل  ريدألل,  أٚيد  وأٮأللبد

 .وأأل  الت فق٘ أٚيٌ عصرَإٍ  ر٢فعت ألًىد؛ 322 لد برفعمأل

٫ًددأل "كسددن وي٢مددى٦د ألًددىد, :3 أً ا"ًبددن كأل"ددت القدددم اؼددأل  -  الدددورٍ, بًددع أددن "سددببن أددن اات

 .اـلً   ورَ قدث ٗ كمأل البٮىٙم, ورعأليُ البلك يى"ٌ, والنقل واٟعٚ"ألم,

 .اٟ اريُ إعألريمل شألألُ ريألل, أٚيٌ 5 اؼأل  كل أً ا"ًُ اٛخرّ اٙؼأل ام -

 د  يعبقدود كفرين ٛد ققألٓع؛ فق٘ لرنمأل أدرام؛ وٙ الصبألل رعأليُ عن  فألع٤أل لًست   ه -

 .الصبألل رعأليُ أً ا"ًُ ؼمن يرىد أن واٛ"ديُ الريألؼُ علِ أأل ي٢عرين كل

 ٗ البدخل تسبٮًع وٙ القدم, اؼأل  وبألل ام الصبألل, رعأليُ عن أسبقلُ الريألؼًُ إد اٙؼأل ام

 .ش٘و"ن

 االدتُاع١ٝ: ايصا١ٜٚ َٔ ارتؿدؿ١

ُ  أدن  اـعخعُالر يعألد لؽًُ  خأللد. تنألول   اٙابمألعًدُ, بألٟشدألرَ إٍ النقدألٙ اردد َ      ال اويد

 البأللًُا

ٙٲ  أددن  ددره عددن كبلددمل فبمعنددأل د  عرددب البٮأللددُ أسددبىيألم ارتكددألعإٍ  تدد٘ ٍ لددد اـعخعددُ ا و

ُ  لًسدت  واٟ"بدألن  العمل فقًب اجملبمعألم؛ ُ  ٗ  ولىيد ُ  ال  نًد ّ  أىا "دُ بقدًب   الكر يد  ت٢ردر٦س   خدر

ُ    مًُ ور ب.. أنأل كل ّألرسن ال ٍ العمل و"ىع اٙترأللًُ, ُ   فدع  ٗ اـعخعد  اٟ"بدألن  عجلد

ُ  لرن أسبىيألم عنمأل؛ "عرفن ال ٍ الر زأللٌ بألٕكمىم  قددَ  أدن  سدب يد  ترتكدع  لدد  الديت  البٮأللد

 .اٙابمألعًُ البىترام

٤ًأل  ٗ النقغ لسد٭ اٛانبًُ؛ واـدام الىافدَ العمأللُإٍ  خعخعبمأل يبب اليت القٮألعألم تلجأ لد اثأل"

  عٚه. اكر"أل كمأل البٮأللُ, أسبىيألم أن سً يد ٖأل بأللرب ؛ تكرر  "مأل عرب كىا ر أل,

 قًه اٟأألرام,  ولُ ٗ  ٌ اؿألل كمأل السرأل"ًُ, الذكًبُ ٗ َصرٚم سًبسب٦ب وٖأل

 بلدد  ٗ كدبر  خٮدر  و د ا  للىافددين؛   ٪4: أقألبدل  , ٪:3 "سدببن  أدأل  اٛظلًىد السرألد ي٢صرٴل

ٍ  اٛأدر  الىافددين؛  أبٮلبألم أع البجألول تسبٮًع ٙ  "ٛمبنألد إ قًه كأللسعى يُ؛  سدًنجب  الد 

 .اٙابمألعًُ سًألسبنأل ٗ  ولًُ تدخٚم عنن
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ُ  اثأللف٤ددأل  ْ  تسدددبىاب اـعخعدد ُ  تغدددًرام إاددرا  واٙلبعدددأل يُ, السًألسددًُ,   "ٛمبندددأل أعٛددب  ٗ ا ريدد

ُ  إعدألير  أن كفر أىافقُ بمدين والبصريعًُ؛ واٙابمألعًُ,  وػن٦دب  الصدكألفًُ,  لؽدمألد  الدولًد

 وثقألفُ تصريعًُ بنًُ أن أأل  ى لألٓب ٚل ٗ تٮبًقن يععب الصرٙ و  ا. واٟ ارٍ إأللٌ الكسأل 

 . ق قبمأل يععب تقلًديُ  ِألطٲأل ترر٦س اابمألعًُ

 بًٔبندأل  فمل العألألٌ, ققىم ؿمأليُ أمنًُ و"قألبألم عمأللًُ تنًٛمألم واى  تسبىاب اـعخعُ ارابع٤أل

 البنًٛمألم   ه أنع قألل ٗ  "ن  تىلع البنًٛمألم؟   ه ٚمىر علِ تسألعد والسًألسًُ البصريعًُ

ُ   د ام إٍ  سدًقى   ال  د  "كىا أل؛ وٖألرسُ الٛمىر أن ُ  و  أدألم  كدبرَ,  اابمألعًد  البعدأل ي

 .أنٛىرَ  ر

 بعدددد إنبجدددُ والقٮألعدددألم لٚلبعدددأل  coordinator العدددألم إنس٦دددع  دددٌ الدولدددُ تردددىد د  اخألأس٤دددأل

 ٗ َددددأل وإ ارتددددن, اؿرددددب "ٛددددألم ٗ اى ريددددُ سًألسددددًُ تغددددًرام يسددددبىاب اـعخعددددُ؛

 د  عردددب الدولدددُ؛ ٗ key positions تعدددد٦ الددديت إنألظدددب وًْدددع إندددألطع, إأدددألرام الددد 

ُ  العمددددل ٗ الركددددألَْإٍ  إؼدددألفُ  إىلددددمل, سددددًد الدددرب    سددددًمم٦ض الصددددرٙ و دددد ا.. والن ا ددد

 ٗ تدددد٘ثر واسددددبقٮألبألم اابمألع٫ًددددأل سددددًىاد تصدددد٫ًٛأل ٖددددأل "ألفدددد َ؛ كأل"ددددت اابمألعًددددُ فٔددددألم

 .اٙابمألعًُ البنًُ فمل

 فددددرػ تددددىفر ُاـعخعدددد   ددددداين  ددددب   قددددد ترددددن مل إاا إدددد روع  "ددددن  ًٓددددد.   ويددددرّ

 سدددلبًُ سدددبرىد اٙابمألعًدددُ  بعأل  دددأل فدددإد إدددىاطنٌ؛ علدددِ بعدالدددُ الدددىطن ثدددروام وتى يدددع العمدددل,

 .القريب اٛأد ٗ خألظُ اجملبمع, علِ

  إرافدددددع لبخعدددددًغ السدددددلبًُ إخدددددألطر أدددددن تقلٴدددددل البددددددرهٌ البخعدددددًغ سًألسدددددُ ولعدددددل

ُ  لدددأل    وام  دددب   د اٙعببدددألر بعدددٌ  خدددد"أل  أدددأل إاا خألظدددُ سدددريع, بصدددرل اٙلبعدددأل يُ  سًألسددد

ٙٲ   ددددددٌ البخعددددددًغ؛  بألٟ"بددددددألن, اؾددددددى َ تسددددددبمدين الدددددديت إددددددأل رَ العألألددددددُ القددددددىّ تأ ًددددددل  و

 .العمل ؼىاب٘ وإنألفسُ, واقذام

ُ     سددددددألأُ. وٗ اٟطددددددألر "كسددددددن يددددددرّ     العدالددددددُ كددددددر ٍ  د أددددددن   ددددددب اٛولىيددددددألم أسددددددأل

   مًدددُ وبأللبدددأللٌ..  خ٢ع٦عدددت الددديت اٛعمدددألل تصدددغًل عندددد  و البخعدددًغ عندددد سدددىاْ اٙابمألعًدددُ,

 والبصدددغًل البخعدددًغ,   دددداين ؼقًدددع عدددن أسددد٘ولُ البخعدددًغ بأعمدددألل قدددد َ امدددُ ترلًدددمل

ُ  للجمددددألم  العددددحً   ِ ..  إخععدددد  إادددددراْام أددددن  واؼددددحُ  اسددددبكأل َ  إددددىاطن  يسددددبكًد  د  َعندددد

  و أندددب  ببدددىفر البخعدددًغ "بدددألٓ  أدددن اسدددبكأل تن ثدددب اٛسدددمب, شدددراْ ٗ َصدددألركبن البخعدددًغ

 ُ ُ  خدأددد ُ  أرتكعددد ُ  النىعًددد ِ  وٙ..  البردددأللًمل  وأنخكؽددد  البخعددددًغ أدددن  إبحقٴدددع  الددددخل  د  "نسددد

 ت٢ددددر٦ اسدددبفمألريُ عملًدددُ ٗ يددددخل د  بدددل بىظدددكن أعدددروفألم؛  اؿرىأدددُ أً ا"ًدددُ يددددخل ٙ  هدددب

ٚٲ  .أسبداأ٤أل  خ
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 ايؿبإ ستُد ضامل. ايٛزق١ ايس٥ٝط١: د 

  إرشدا عد"ألد.  البعقًب اٛولا 

  إرشد أٮصر.  البعقًب الفأل"ٌا 

 قد  اٟ"بألاًُ ؼعمل ي٢مف٦ل عد الدكبىر قمد سألمل العبألد الىرلُ الرًٓسُ ش ا ارىر, ولأللا 

 ا"عدددامإٙ  الذتًددب ٗ وٙ يسددبقمأل ققًقًددُ, البعددأل يُ تنمًددُ قدو يددُ ؼقًددع  ٗ الرًٓسددُ اٛسددبألل

ٍ  البعددأل "أل علًدن  يردىد  د  "دى   ٕدأل  الىاؼدحُ,  الرٗيدأل  ُ  السدنىام  ٗ السدعى    ثددرا لدد  واٙثندألد . القأل أد

 و أنًددُ رلمًددُ و  ددداين واؼددحُ, رٗيددُ واددى  عدددم سددأل ب فقددد. كددبر بصددرل بعؽددممأل ٗ ويدد٘ثراد

 .اؿرىأًُ لٜام َ اٛ اْ لًألس قىر تعب  ومل بألٟ"بألاًُ, ػأل ل اٙ بمألم ٗ قد َ

 تبلخغ  "مأل لىاد"أل السعى ٍ؛ البعأل "أل ٗ اٟ"بألاًُ أعؽلُ اسبمرار أسببألم تلخًغ  ر "أل ولى

 االبأللٌ ٗ

ٙٲا ٍ  البعدأل "أل  بددايألم  د   و ٌ  البعدأل    "ندأل  اٛا دألد  ٗ ترس٦د   وأدأل  السدعى   فمدى   بد ل  يبٮلٴدب  ٙ ريعد

ِ  _كدبر  قدد  إٍ _ يد ال  وأأل كألد فألعبمأل "أل. أرؼٌ أعًصُ أسبىّ لبىفر كبر؛  نأدأل "نبجد   علد

 أً ا"ًبنددأل مددد٦  لرددٌ أنددن؛ إيرا اتنددأل قجددب الددنك٘, وا"بٛددألر و ددى الددرًٓس الٮبًعددٌ إددىر  أددن

ٌ  اٟ"كدألم  أدر٦  فقدد  ولد ل    خدرّ؛   خدل  أعأل ر ببنمًُ اٙ بمألم  ود السنىيُ,  ببقلبدألم  اؿردىأ

 .النك٘  سعألر ٗ عأل٦ًٕألٲ وودث قدث َأل كبر بصرل أرتبٮُ

٦ًألٲ فًنأل البأثر مت اثأل"ًألٲ ٦ًألٲ قل  و د ٙ"مأليدُ,  أدأل إٍ  النك٘ علِ اعبمأل ه ٗ يسبمر سىين العألمل بأد و ول

ٌ  شد َ  تعر٦ؼدت  لدى  قبِ بألسبمرار؛ أعنأل سبرىد إرتكعُ  سعألره ٌ  بد ُ  فإ"مدأل  وطخدر؛  قد  أدأل  أ٘لبد

 فدذام  د  لًقًنندأل  الصددَ؛  فذام ٗ اٙلذاضإٍ  اػمنأل ول ل  سألبقبمأل؛ أن  علِ تعى  د  تلبه

 .الصدَ فذام  يىد كل تسديد أن وُرٴنأل عألٓدَ الرخألْ

إٍ  الد    فعندأل  فقد  آب؛ رخألْ ٗ برى"نأل الداخلٌ واٟقسألس النكسًُ, الٛروين   ه ٚل٦ وٗ اثأللفألٲ

ُ  اٙ بمألم عدم ُ  َسدأل ٌ  فدألرر   و يأل تمدأل,  اٟ"بألاًد ٙ  ٙ لبنمًبندأل  اٛسألسد ْ  بمدأل,  لدن  ارتبدأل  سدىا

 .ت   مل  م إ"بألاًبنأل  ا م

ُ  عددم  ٚل وٗ ارابعألٲ ُ  لًدألس   ولىيد ٌ  قًألتندأل؛  ٗ اٟ"بألاًد  واٟبدداع؛  اٙببردألر إٍ  قألابندأل  عددم  وبأللبدألل

ِ  وركٴ "أل البنمًُ, ٗ السعى ٍ الكر  تٮىير األ"ب   ملنأل فقد ُ  علد ُ  البنمًد  بندأل  وأدر٦م . اٟزنبًد

٦ٌ فًمأل لد فذام ُ  وأنصخم أبأل" ٌ  لرنمدأل  وبديعدُ؛  ًْلد  وعددم  فردرٍ,  فدراغ  أدن   اخلدمأل  تعدأل"

  أأل الىافدَ, بأللعمأللُ اٙسبعأل"ُإٍ  بنأل قدا ٖأل إنصخم؛   ه ٟ ارام الىطنًُ الركألْام تىااد

 "مأليُ ٗ لن وي٢حسب وك ا, ك ا يكعل بأد اٛاني   ا علِ اٛأر ٗ أممبن فببلخ٦غ السعى ٍ
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٦ًألٲ  اد ْاٲ  و ظدبحت  لدينأل, الىافدَ الركألْام تدر٦بت د  بعد وقبِ. إٮألين  مت تنمًبندأل؛  أدن   سألسد

 .لبىطًنمأل امد بأٍ "قب ومل ٝخر, و  لسبب عنمأل اٙسبغنألْ

  ظبحت فقد تنمًبنأل؛ ٗ أٮلقُ  ولىيُ عد٦ه بسبب عدم لدينأل؛ البعلًب كراألم لؽعمل "بًجُ اخألأسألٲ

ْ  وٰ ظًبت تؽخ٦مت قبِ للىٚألٓمل؛ ألجأ اؿرىأًُ اٛام َ ُ " بدد  يعدرين  أدأل  بددا ُ  البٮأللد  ,"إقنعد

ٙٲ اؿرىأٌ العمل تعىم و ظبحت ُ  و ظدبحت  اٛأدألم, إٍ  تدفعن د  أن بد ٚٴدمل  اؿرىأد  أدأل  تى

ُ  فؽ٦دلىا  لدد  البددريب  أعأل دد  خرهى وقبِ. السعى يُ العمأللُ إْأللٌ أن  ٪65 عن لٙ يق  الىًٚكد

 .بن القًألم علًمب الىااب الكين العمل علِ إرببًُ اؿرىأًُ

ُ  اٛامد َ  عددن وإسدألْلُ  ارألسددبُ  ألبدت  اسأل سدألٲ  ْ  الددى مٌ اٟقسدألس  ٚددل٦ ٗ اؿرىأًد  الععددر ببقدأل

ّ  إرتكدع,  القىأٌ الدخل وأن ثب٦ اسبداأُ قًًنأل؛ أأل النكٮًُ ل٠يرا ام ال  ي . أعًصدبنأل  وأسدبى

 ٗ للمملرُ إب ايدَ الدخىل أن تعىيؽن سًبب الكسأل ؛ و  اٟ ارَ سىْ بسبب فقدا"ن يبب أأل و د

ُ  ثدرواتمب  بنألْ  يأل َ كًكًُ إس٘ولٌ وبع  إبنك ين بع   ب٦ و ظب . القأل أُ الكذَ  الصخعدً

ٌ  شدديد  تندألفس  أفدألر  اشددين    ا وكألد. كأل"ت طريقُ بأٍ ُ  بد   ددر إٍ  و  ٦ّ اجملبمدع,  أدن  فٔد

 أأل  عدا  و ا م إصروعألم,  رلألم فبؽخ٦مت أسألْلُ؛ وٙ قسألل بٚ الريألٙم أن البٚيٌ أٔألم

 . إطٚلألٲ أنمأل اٙسبكأل َ تبب مل وأعدام طٙم وتقأل أت لٚلبعأل , أنمأل يل م ٙ

 سددلب   "ددِ ٗ علًمددأل ولًألسددمأل, وارألسددبُ  اٟ"بألاًددُ  ظددبحت اٛولًددألم؛ سددلب تبدددل ٚددل٦ ٗ اسددألبعألٲ

ِ . اٛولىيألم ٌ  أىؼدىعمأل  إثدألرَ  مت لدى  وقبد ٌ  بد ٦ًدألٲ  ا بمألأدألٲ  فنجدد  واٝخدر؛  اؿد  ٗ و"بدد   بمدأل,  ولب

 أرتكعدددُ ٕسدددبىيألم و مًدددُ  رلدددألم وتسدددجًل تعمدددل, ٙ ؾدددألد وتصدددرًل ت٢ٮب٦دددع, ٙ أعدددألير وؼدددع

 واى . شأل لًس ل٠"بألاًُ

 ٗ إملرُ واسبمر٦م العنألعألم, بع  تىطٌ عدمإٍ  بألسبمراره, العًض والًقٌ ر د  فعنأل اثألأنألٲ

ٍ  البدىا د " فردرَ  اخذعندأل  قًنمأل وقبِ. اقبًألاألتمأل أعٛب اسبرا   أنمدأل,  "سدبكد  مل ؛"اٙلبعدأل 

 .والكسأل  البرولراطًُ ٗ إعبأل َ   أللً "أل و خلت

ٙ  اجملبمدع,   د ا  أدن  اد ْ  فمدى  اـدألػ,  القٮدألع  بدن  ويقدىم  لدألم  أدأل  رٙ يد و  ا  الدرب   قدألف   ولدى

 ااؿرىأٌ القٮألع أن وإ"بألاًُ   اْ  فؽل كألد ٕأل الصخعٌ؛

ٙٲ ٦ًددألٲ اـددألػ القٮددألع "صددأ الددنك٘ , علددِ اٙعبمددأل  بدايددُ ٚددل٦ ٗ ا و  القٮددألع لددن ينفددره أددأل علددِ طكًل

 وبصددرل - لدد ل  تبعددألٲ إقددألوٙم لٮددألع فددأل"بعض  نددأل ؛ و   نددأل أصددروعألم أددن اؿرددىأٌ

 العدنألعُ,  أفدل  القٮألعدألم,  بعد   ٗ تىااددم  الديت  اٟ"بألاًُ القٮألعألم قسألل وعلِ -كبر

 .خجىل وبصرل إأللًُ, واـدأألم وال راعُ,

ٌ  اـألػ وا"بعألشدن,  القٮألع   اْ بٌ وثًع ارتبألٙ  نأل   ظب  اثأل"ًألٲ ٘  سدىم   ورام وبد  العألًٕدُ؛  الدنك

. النكٮًددُ اٟيددرا ام علددِ كددبر بصددرل إعبمددد اؿرددىأٌ اٟ"كددألم َسددبىيألم ٙرتبألطددن "ٛددراٲ
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ُ  ٗ اـألػ القٮألع و خل ٍ  َدأل  تدأثراٲ  الكسدأل ؛   واأد  أدن  اؿرىأًدُ,  القٮألعدألم  بعد   ٗ هدر

 . أىره تسًر  ال

 والبددددريب البعلدددًب كرادددألم لؽدددعمل اٛانبًدددُ؛ العمأللدددُ علدددِ  يؽدددألٲ اـدددألػ القٮدددألع اعبمدددد اثأللفدددألٲ

 ٗ الىٚدألٓمل  س١دعى١ ١َ  فدرض  مت قًنمأل وقبِ. العمل َبأل ٖ اٛ لب ٗ الب اأمب وعدم للسعى يٌ,

ُ  البٮأللُ"  ا"بقألل مت اـألػ؛ القٮألع ٍ  و ظدب   إلًدن, " إقنعد   ود القٮدألع   د ا  ٗ أىٚكدألٲ  السدعى 

ٍ  اٛأدر  و دى  الصدمر؛  "مأليُ ٗ راتبن  "ن يقب  طألٕأل أنمب, الرفرين  سعدم ققًقًُ وًٚكُ  الد 

 .اٟ"بألاًُ ؼعمل تراكب ٗ سأل ب

 َسددبىيألم بألٙرتقددألْ البىلددع نٙ ّردد الددبكرر؛ و دد ا اٛ اْ, و دد ا اٛأددىر,  دد ه كددل ٚددل ٗ

 .ترعرعمألإٍ    ٦م اليت اٛسبألل أعألؾُ ُت لىإٙ  السعى ٍ البعأل "أل ٗ اٟ"بألاًُ

٘  وأدأل  اٛيألم,   ه عنمأل "بحد٦ث اليت الىطين البحى٦ل أسرَ ق ر,  د ببكألٗل و  عب  أدن  لدن  ؽٮد

  ًرلُ وإعأل َ وإسألْلُ, وارألسبُ, الكسأل , علِ القؽألْ ٗ تذكٴ  اى ريُ؛ البعأل يُ إظٚقألم

 البعدأل  إٍ  اٟ"بألاًدُ؛  أبمأللد   أسألر"أل أن سب٢غ٦ًر واؼحُ؛ البعأل يُ رٗيُ ٚل٦ ٗ اؿرىأًُ اٛام َ

 .اهلل بإاد أنب 

ّ  رفدع  ٗ ت٢سدمب  د  ّردن  الديت  اٙلذاقدألم  أدن  العديدد  و نأل  ْ  اٟ"بألاًدُ,  أسدبى ِ  والقؽدأل  علد

 "ددىاَ _اهلل بددإاد_ وترددىد ٕنأللصددبمأل,  نددأل سددبٮر  الدديت اٝراْ ٕخبلددمل اجملددألل  تددر  والدديت أعؽددلبمأل,

 . أنب  البعأل إٍ  ريعٌ البعأل  أن وي٢حى٦لن العحً , إسألر علِ البعأل "أل يؽع لٮريع

 املسغد: عدْإ. ايتعكٝب األٍٚ: أ 

ُ  تٮدىير  و  اديدَ, إهأل  أعرفُ علِ لدرتمأل ٗ العألمل  ول تبنألفس ُ  ُرٴدن  لألٓمدُ؛  أعرفد  الدولد

 إٍ إهأل   إؼألفُ طألٓلُ, َبأللغ الىطين اٙلبعأل  علِ تعى  ػألريُ؛ إٍ أنبجألم كراألتمأل ؼىيل أن

 . كبلكُ وطنًُ ؼديألم علِ قل تسألعد ظنألعألم

  يرىلددىاٌ ٟهددأل  "ٛددألم وطنًددُ اسددذاتًجًُ أعؽددلُ السددعى ٍ اٙلبعددأل  ٗ اٟ"بألاًددُ وأعؽددلُ

 بًنمدأل  فًمأل تبنألفس اليت إنبجُ, العألمل  ول تنألفس كبلكُ ظنألعألم لبنألْ إخبلكُ لدراتن ي٢سخ٦ر فع٦ألل

 .أنألفسًمأل أن  فؽل اٛيرىلىاٌ "ٛألأمأل ؾعل

ٚٲ العدددألٌٕ اٟبدددداع أ٘شدددر ويعدددد٪  بمددددين اٛوٍ؛ َسدددد٭ الكجدددى  ٗ الددددول تلددد  لدددأل  علدددِ  لدددً

  واٟبدددداع لٚببردددألر إهدددأل  الكدددرػ ٗ الددددول تلددد  لدددأل  عدددن وي٢عب٦دددر إخبلكدددُ, إهدددأل  العدددنألعألم

(Global innovation index). 

 ا خٚل أن اٟ"بألاًُ لدراتمأل ببنألْ الدول وتقىم

ٙٲ ٌ  البعدألود و قلًُ بقدرام ارلًُ إصألكل قل٦ ا و ُ  والدولدُ,  اـدألػ  القٮدألع  شدركألم  بد ٗ  ٖفلد

 عددىث ٗ اؾددرٍْ بألٙسددبفمألر الدولددُ تقددىم عًدده ؛ البحفًددُ وإراكدد  واؾألأعددألم, الددى ارام,

 .كبرَ ظنألعألم النمألٌٓ كرامأل يرىد
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 تل  قىل قلًُ لدرام وبنألْ إٍ الدولُ, إأللًُ وعىآد أل أعرفبمأل و"قل عألًُٕ, شركألم شراْ اثأل"ًألٲ

 .السًأل يُ والعنأل يع الردّ العألًُٕ الصركألم بن مأأل تقى و  ا فًمأل؛ والبىسع إعرفُ

 الصددركألم لبلدد  اٙسددبفمألرٍ إنددأل  تمًٔددُ خددٚل أددن عألًٕددُ, شددركألم أددن إعرفددُ اسددبقٮألل اثأللفددألٲ

ْ  أنمأل, إعرفُ "قل ثب ارلٌ, السىم ٗ لٚسبفمألر ُ  ظدنألعألم  وبندأل  أفدألل . اجملدألل "كسدن   ٗ قلًد

ْ , Cisco كصدركُ  اٛأريرًدُ,  اٙتعدألٙم  شركألم الب أن ُرٴنت اليت العٌ ال   وبندأل

 اجملدددألٙم, بعددد  ٗ علًمدددأل وتبقدددد٦م اٝد, اٛأريرًدددُ الصدددركألم تندددألفس ظدددًنًُ شدددركألم

 .ZTEو  Hawaii كصركُ

 ظددعبُ اسددذاتًجًُ أنمددأل اعددل وإأرأل"ألتددن ارلددٌ للىالددع الىطنًددُ اٙسددذاتًجًُ أٚٓمددُ عدددم إد

ُ  كى"مدأل  أدن  لٚ"بقدألل  عديد لسنىام   دافمأل ؼقًع ٗ إملرُ و خرم البحقًع إٍ  أسدبملرُ   ولد

 .العنألعألم كبلمل ٗ أنبجُ  ولُ

ُ  ٗ البحددى٦ل امددى   تنددبٛب  د  وهددب ُ  تىاًددن خددٚل  أددن  إملردد  والقدددرام,  الٮأللددألم,  كألفدد

 اٛسدأللًب  اعبمدأل   ثدب  إملردُ,  لقددرام  َنألسببمأل تبسب إهأل  لٮألعألم ٗ للنجأل  ارلًُ؛ وإمً ام

 .لٚسبداأُ واٟاراْام واٛ"ٛمُ, البحبًُ, البنًُ وبنألْ اكر أل, اٝ"مل

 اأن ٙبد اٟ"بألاًُ القدرام ولبنألْ

ُ  اسدذاتًجًُ  واعبمدأل   اٛ"سدب,  القٮألعدألم  ؼديد ااٙسذاتًجًُ -3 ِ  لٮدألع  لردل  كبلكد  ي٢راعد

 .اٛ اْ وأرالبُ الكجىَ, لسد٦ ؛ألوأأل يل أن إأأىل اشدين ثب اؿأللٌ, وؼعنأل فًمأل

 أدن  والبٮدىير,  البحده  ٗ اٙسدبفمألر  تعبدد  مل اليت ارلًُ الصركألم ؼكٴ  د  ٙبد االبحكً  -4

 أدن  اًددَ  لنسدبُ  وؼم٦لدمأل  النجأل , قألل ف يُ عىآد "سب تؽمن قرىأًُ أصألركُ خٚل

 .الكصل قألل ٗ اـسألٓر

ِ  اٛفدرا   تددريب  هب االبدريب -5  تلد   إتقدألد  ٗ إمدألرَ  شدب  لببردى٦د  البسدًٮُ؛  العدنألعألم  علد

 .تٮىراٲ اٛكفر العنألعألم إٍ للىظىل البدرن ثب العنألعُ,

 ي٢عدع٦ب  ًٖد َ؛  أقىأدألم  شدأل  اديدَ  ول و خىل اٛول, العألمل لدول أعؽلُ يعد٦ اٟ"بألن ؼدٍ إد

 ٛكددد وسددحبمأل البعددنًع, ٗ العددٌ  خددىل الدد  أفددألل واٙسددبمراريُ, إنألفسددُ إنبجددُ الدددول علددِ

 . الصركألم لبل  اٛربأل  و يأل َ العألألُ, الًد رخغ بسبب العألًُٕ؛ إعأل"ع

 العدنألعألم  لبلد   اٛكدد  البحدٍ اٟبداع ي٢صرٴل بل الىقًد؛ البحدٍ العألألُ الًد رخغ يعد٦ وٙ

٦ًددألٲ كددألد أددأل و ددى تٮىر ددأل, وسددرعُ  شددركُ  Appleو لصددركُ اؾديدددَ البقنًددُ  بعدددم عندددأأل ال

 .بسً٘ ولت ٗ العألٌٕ اؾىاٙم سىم علِ تذبع كأل"ت اليت "ىكًأل,

 و"قل عألًُٕ, شركألم لصراْ الرألفًُ إأللًُ القدرَ إألؼًُ العصر السنىام ٗ للمملرُ وكألد

ّ   سدأللًب  اعبمدأل    ود ارلدٌ,  للسىم البعنًعًُ ولدراتمأل أعرفبمأل ُ  ؼبدألن   خدر  إٍ تٮبًقمدأل  إملرد

ٚٲ, ولبألٲ  .الكصل إٍ اقبمأللًُ بألٟؼألفُ طىي
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 ٗ ألمىسدددُ أنجددد ام لبحقًدددع كدددبراٲ ؼددددي٦ألٲ سًصدددرٴل البعدددأل ي٦ألٲ الدددرا ن الىؼدددع د  وٙشددد 

 .بألٕسبقبل ارلًُ العنألعُ

 

 املسغد: َطػس. ايتعكٝب ايجاْٞ: أ 

ُ  إٍ ؼدعمل    ٦م الديت  العىاأل بع  علِ اًد بصرل الؽىْ سلٴٮت الىرلُ الرًٓسُ  ٗ اٟ"بألاًد

ُ  ؼدعمل  قدىل  اؿدديه  اسدبمرار  د  و عبقد .الىطين. اٙلبعأل  ٍ  اٙلبعدأل   ٗ اٟ"بألاًد  وي٢در    السدعى 

ّ  علِ  ٍ أببأللًُ؛  اًألل ثٚثُ ل٧بل أن ُ  أدد ٌ  أدأل  عقدى   ثٚثد ُ  ,95;3 اٛوٍ الٮكدرَ  بد  الٮكدرَ  وبدايد

  د يعلدب  فأللردل  بدأللريعٌ,  ي٢ىظدمل  اٙلبعدأل   وكدىد  الرفأل ًدُ,  لدًس  الدرًٓس  وسببن م.4226 الفأل"ًُ

 ٗ العجدى ام  وتراكمدت  إًٚ يدُ,  الفمأل"ًنًألم أنبعمل بعد لىيُ ٙ"برألسُ تعر٦ض إملرُ البعأل 

 وبقًدت  إرقلدُ؛  تلد   أدن  "دبعلٴب  مل الد   ور ب أسبىيألتن؛   "ِإٍ  اؿرىأٌ اٟ"كألم وتقلٴغ إىا "ُ,

 أددن اديددد اًددل ويقى  ددأل ,4226 عددألم الفأل"ًددُ الٮكددرَ بدايددُ ٗ  خلنددأل ثددب٦ وأددن أبد"ًددُ؛ اٟ"بألاًددُ

ِ  القددرَ   ثببدت  الديت  اـدألػ,  القٮألع ٗ إ٘ لُ السعى يُ الركألْام ُ  علد  فدألٙم؛  عددَ  ٗ اٟ"بألاًد

ُ  تدبمرٴن  مل البصدريُ؛  القدرام وتىافر إأل يُ, اٟأرأل"ألم ور ب لرن ُ  رفدع  أدن  إملرد  ٗ اٟ"بألاًد

  والدخل ك ل . اٙلبعأل  تنىيع ٗ "نج  ومل الىطين, اٙلبعأل 

   السبب؟ أأل

 واؼددحُ,  , وَسددألرامMaster Planو شألألدددددددُ وطنًدددددددددُ خٮدددددددُ واددى  عدددم اسددبمرار د  رّ 

 رفددع علددِ لددأل ر  ددر الددىطين اٙلبعددأل  اعددل ٗ الددرًٓس السددبب  ددى وأ٢نس٦ددع؛ قرددب بصددرل وت٢نكٴدد 

إٍ    ّ شدألألُ؛  وطنًُ خٮُ واى  وعدم. اٟ"بألاًُ أسبىّ رفع وبألٛخغ عألم, بصرل اٛ اْ أسبىّ

ٌ  ارردب  البنسدًع  وا"عددام  اؿرىأٌ  يؽدألٲ,  اؾمأل  وتر ٪ل الرٗيُ, وؼى  وعدم اؾمى , تبعف٢ر  بد

 َدأل  تقدد٦م   ٍ إقرا  يبب د   ود اؾمى  و  درم ؼخمُ, أعألريمل إملرُ ترب٦دم ل ل  الى ارام؛

ّ إٍ  الدددخل.  ؼددمل وأعددأل ر اٙلبعدأل ,  وتنىيددع اٟ"بألاًددُ, ىدغ٦   اٛظددىل إ ارَ سددىْ الد , فقددد   ٦

 لٮددألع "صددىْ فددرػ ا"عدددامإٍ  اٛوقددد اٙلبعددأل ٍ والكريددع إأللًددُ و ارَ ل٧بددل أددن النقديددُ والبدددفقألم

 تسألعد عألًُٕ  ظىل لصراْ إببأللًُ الكرػ وؼًألع , اٟ"بألاًُ لٮألعو  وإبىسٮُ العغرَ الصركألم

 أسددبىّ علددِ النقديددُ البدددفقألم إ ارَ ؼددعمل وبسددبب.. وإعرفددُ البقنًددُ و"قددل اٟ"بألاًددُ, رفددع علددِ

 شدركألم  بؽعُ و ٌ العمٚلُ, القٮريُ الرًأل"ألم أن للًل عد  لدينأل فقد  ظب  الىطين؛ اٙلبعأل 

 ولد اسدبٮألعت  وأسبحقألم. أأللًُ  فعألم علِ اؿعىل  ود أدَ  طىل اٙسبمرار علِ لأل رَ أقألوٙم

 كألفددُ وعلددِ اؿرىأًددُ, إصددألريع عقددى  علددِ تسددًٮر د  طخددر و  بصددرل القٮريددُ الرًأل"ددألم تلدد 

 إبعلقددُ اٙلبعددأل يُ اٛ"صددٮُ   لددب ٗ وأقددألولىد وسددٮألْ لدددينأل  ظددب  وبدد ل  اٙلبعددأل يُ؛ اٛ"صددٮُ

  د يرّ أن و نأل . وكسأل . ركى  عأللُ ّر٪ و  أنبعصألٲ, اٙلبعأل  كألد سىاْ اؿرىأٌ, بألٟ"كألم
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 علمدألٲ  الدىطين,  اٙلبعأل  ٗ واٟبداعًُ اٟ"بألاًُ القدرام وا"عدام الكسأل , إٍ تكصٌ   ٦ّ الىؼع   ا

  ُ ُ  والقدددرام  بددأد اٟ"بألاًدد  لٮددألع  ي٢ٮلقمددأل  أبددأل رام  عددن  عبددألرَ  العددألمل  البعددأل ام  كددل  ٗ اٟبداعًدد

 البدددفقألم تددأخر  أددألم تعددمد د  تسددبٮًع ٙ اؿددألل بٮبًعددُ والدديت وإبىسددٮُ, العددغرَ الصددركألم

 .. شمر لعدَ أسبحقألتمأل واسبٚم النقديُ,

ُ  الٮمىقُ الىطنًُ اـٮ٘ عن اٟعٚد ور ب ولٜسمل, ّ  الدىطين؛  البحدىل  بد"دألأ   إرتبٮد  فدأر

 قرىأًددُ امددألم بؽددعُ بددٌ وتنددألقر تنددألفس  نددأل  وأددأل يدد ال اؿلقددُ "كسددمأل, ٗ "دددور "دد ال أددأل  "نددأل

ُ  البٮدر٦م  يدبب  ومل اٙلبعدأل يُ,  القدرارام  علِ للسًٮرَ ُ  إٍ خٮد ُ  وطنًد  أسدألرام  ؼبمدأل  تنددرن  شدألأل

٘  د  واٛخٮدر  الدىطين,  البحىل بر"ألأ    داين  النقديدُ,  البددفقألم  إ ارَ ىدغ٦  َدأل  والؽدعمل  البخدب

ُ  العدألمل,  قدديه  و ظدب   أسدبمراٲ,  يد ال  أدأل  العجى ام؛ ُىيل وكًكًُ  اٙلدذاض  خٮدىام  و د خألظد

  البأللٌا أنمأل  سٔلُ عدَ لٮر  يدفعنأل ٖأل واؼحُ؛ و ر أرتبرُ اٝد قبِ إعلنُ

ٌ  أدأل  إأللًُ الكىآ  تراكب وبعد ِ  تسدألعد  عديددَ  فدرػ  , وؼدًألع 4236و  ;422 بد  تنىيدع  علد

 كألرثددُ وػن٦ددب اٟ"بألاًددُ رفددع أددن سددنبمرٴن  ددل اٟ"بألاًددُ, رفددعإٍ  وتدد٘ ٍ والدددخل, اٙلبعددأل 

 اٙلبعأل ٍ "كسمأل؟ الكريع وبإ ارَ بألل  نًُ "كسمأل, البعأل يُ

 

 ايطعٛدٟ(: االقتؿاد يف اإلْتاد١ٝ املداخالت سٍٛ قك١ٝ: )َعك١ً 

 االقتؿاد ايطعٛدٟ: إْتاد١ٝ اطتفاض أضباب

 ٗ الر ًدب  ٗ اٙنكألض _ خرّ   سبألل أع _الرًٓس  السبباللىاْ  . سعد الصمرا"ٌ  د   وؼ 

ُ  تسمًبمأل األ  إدوالبنمًُ  خٮ٘إٍ  د  اٟ"بألاًُ؛ يعى  ِ  العدألم  إٍ الرفدأله  أنحدأل َ  كأل"دت   ؛! تنمًد  علد

والبٮأللدددُ,  الكقدددر, و  ممدددأل ققًقًدددُ إشدددرألٙم لنددأل  ٚمدددر الرفدددأله األ"دددب وقبدددِ ٗ اٟ"بدددألن, قسددألل 

 . واٟسرألد

٘  عددم  ٗ يبمف٦دل  للرفدأله  اٙمًأل  إد ٌ  الدرب   ولدًس كدل  وأعٛدب   اعدل  واٟ"بألاًدُ؛ ٖدأل   اٛادىر  بد

 بإ"بألاًبمب, لن عٚلُ ٙ وأسبىّ قًألَ  خىل علِ وعلىد والعمألل, وإىاطنٌ السعى يٌ إىٚكٌ,

ِ  بم ا طبقُ  نأل  ولد كألدو أنبجُ عمأللًُ طبقُ  ٍ علِ القؽألْا ومت  البقلًددٍ,  البعدأل "أل  ٗ إعند

 . ككألين٨ كألد البعأل و

ٙٲ أن طبقُ عألألُ أنبجُ, فقد "صأ  أدن  بدأللر ب   خىشمدأل؛   يدأل َ  أن طبقبألد طكًلبألد ُرٴنبأل وبد

 ٙ ولٮألع خألػ  عمألل وطبقُ راألل أنبجُ,  ر عمأللًُ طبقُ و مألا اٟ"بألاًُ, ٗ الربر اٙنكألض

ٚٴمل   ال رآع. بصبِ الذؼن أأل يعًد ٙ لد بل  خلن؛ أع ؼرآب تبنألسب وٙ يدفع السعى يٌ, يى

ُ  "٢ىلصددت لقدد  ُ  بنددألْ إعدأل َ  وتندأللض لؽددً  علددِ يبعده  ٖددأل و نددأل  للًدل  الىطنًدُ,  العمأللًددُ الٮبقد

 "بد أر  الد   وأدع  إنبجدُ؛   در  واٛعمألل للرفأله "بكرغ قبِ اـدم بقؽأليأل أممىأىد و أل من البكألٗل,

 !وإشرألٙتمأل اٛانبًُ العمأللُ كفرَ أن
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 قددد  يرددىد الددداأ , أبعددد َ بسًألسددُ أنددب , اػددأله ٗ اٙلبعددأل  بىظددلُ تىاًددن إعددأل َ وهددب

 .إىٚمل و  العألأل بإ"بألاًُ اٛاىر رب٘ الرًٓسُا قألور أل

ُ  أسدبىلألٲ  بدل  أعدحىبألٲ,  ال  يرىد د  ولرن هب ِ  تقدىم  ادأل َ  إظدٚقًُ  بسًألسد  كصدمل  علد

القعدددىّ, وإسدددألْلُ,  ظديدددُ, وتكعًدددل أبدددأل ٖ الصدددكألفًُ  وقألرببدددن الكسدددأل , وٖألرسدددألتن, طلًدددألم

ْ  أدع  الدولدُ,  ٗ وإمبلرألم العألأُ, ولرل أسد٘ول  إألل وارألسبُ ٗ ِ  القؽدأل ُ  علد  إقنعدُ,  البٮأللد

 العألأُ. الىًٚكُ والبس٦ًب ٗ

ِ  للبأكًدد  فمدى  أىؼىعٌ؛  ر تعمًب سبع فًمأل كألد وإاا شجىد, او إد إىؼىع  اٛفردألر  علد

  كفر. وٙ فق٘

ٚٲالبىهرٍ  ٓد. و ؼألين   ُ  ؼدعمل  ٗ _أن وامُ "ٛدره _ ي٢سمب أمم٦ألٲ عألأ ّ  إ"بألاًد ُ  القدى  العألألد

 بددٌ البىافددع عدددمإٍ  اٙرتبددألٙ ؼددعمل ويعددى  والىًٚكددُ. إىٚددمل اٙرتبددألٙ بددٌ ؼددعمل و ددى الىطنًددُ,

 ولدراتدن؛  أًىلدن  أدع  يبنألسب ال اؾألأعُ ٗ ؽعغإٍ  تىا٦ن الكر  د  أن والنألاب والىًٚكُ, إىٚمل

 لدراتدن  أدع  تبىافدع  ال ولردن  شدمأل تن؛  أع تبنألسب وًٚكُ ٗ العملإٍ  البخر٦ن بعد تىاًمن مت وبأللبأللٌ

 اٙرتبددألٙ عدددمد إ. اؾددألأعٌ وؽععددن لدراتددن أددع تبنألسددب ال وًٚكددُإٍ  و٢اددن إىٚددمل.  و  د وأًىلددن

 أنخكؽُ. بإ"بألاًُ العمل و  الىًٚكُ, أن البسرلإٍ  إأأل سً٘ ٍ

ٌ  وؼدًألعن  بألٕملرُ, اٙلبعأل يُ بأللص٘ود اٙ بمألم  ًألل د    ًض بن خأللد. ويرّ   ٌ  بد  و ارتد

 الصددد٘ود "قدددل تقدددرر وأنددد  ولٜفدددرا . للقٮألعدددألم اٟ"بألاًدددُ ٗ كدددبر تدددأثر ؛ لدددن والبخٮدددً٘ إأللًدددُ

ُ  أن اٙلبعأل يُ ٘ إٍ  إأللًد ٜ  -تقريبدألٲ  سدنىام  عصدر  أند   - البخٮدً  أدن  ُسدرألٲ   ندأل   د  ي٢ٚقد

ٌ  وعددم  بألٙلبعأل , إأللًُ و ارَ ٘  و ارَ ُرد ٌ  بألٟشدراين  البخٮدً ِ  الكعلد  اٙلبعدأل يُ؛  الصد٘ود  علد

  عديدَ. سنٌ و ارتٌ بٌ ؼألٓعألٲ فأظب 

ُ  عندد  ولردن  وأصدروعألم؛  براأ  علِ تصبمل رآعُ تنمىيُ خٮ٘ و نأل  ُ  أنأللصد  بدى ارَ  إً ا"ًد

 والدددداأ , تلددد  اـٮددد٘,  أبٮلبدددألم وفدددع الٚ أدددُ إأللًدددُ إبدددأللغ ت٢خعدددغ ٙ _الغأللدددب ٗ _ إأللًدددُ

 خدألرن  أدن  وأصدروعألم  بدراأ   أدن  بأللقٮألع الفأل"ٌ و  اٛول لإس٘و يراه أأل وفع يعبمد بل وإصروعألم؛

ِ  تعدد٦  الديت  الدولُ, أً ا"ًُ إعدا   سلىل عن "أل ً  إعبمدَ. اـٮ٘ ِ  ولدًس  البندى ,   سدألس  علد  علد

  البنمىيُ اـمسًُ. اـٮ٘ علًمأل تصبمل اليت وإصروعألم الداأ   سألس

ِ  الدبذول,  أدن  الددخل  علِ كلٌ بصرل تعبمد الدولُ أً ا"ًُ د  سبع, أألإٍ  وي٢ؽألين  أدأل  فمبد

ُ  وٗ البنمىيُ. اـٮ٘ تبؽم٦نمأل اليت وإصروعألم للداأ  إأللٌ اٙعبمأل  يبب الرألٗ؛ إألل يبىفٴر  قأللد

ِ   اٟ"بألاًُ؛ ٗ كبر بصرل ت٘ثر العىاأل و  ه الداأ . إٍ تل  ي٢نٛر ٙ الركأليُ, عدم  وأن ثدب٦ علد

 واٙابمألعًُ. اٙلبعأل يُ البنمًُ
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 وفدع  العىآدع   د ه  علِ تبغلب الىطين؛ البحى٦لإٍ  ت٘ ٍ وبراأ  تىامألم أن قأللًألٲ ي٢ٮر  أأل ولعل

 الٚ أُ؛ إأللًُ إبأللغ شأل تعبمد والبنمىيُ, اٙلبعأل يُ الص٘ود فلس ل٧بل أن تبألبع وأصروعألم براأ 

 .السعى ٍ اٙلبعأل  إ"بألاًُ أن للرفع

 أنٛمُ د  الىطنًُ؛ العألألُ القىّ إ"بألاًُ ؼعمل  سبألل القنًب٘ , فإد أن "دّ.   وأن وامُ "ٛر

 ًْددع اؿددألل بٮبًعددُ تنكًدد  أل ٗ تبصددألر  اسددذاتًجًُ خٮددُ لددديمأل الددى ارَ و  الصددركُ, و  العمددل,

ٌ  البسلسدل  قسدب  اٛ دداين  تى يع طريع عن اٟ ارام,  عندع  ٗ اٙخبندألم  يردىد  و ندأل  لد٠ ارَ؛  اشرأد

 اٛ دداين  ؼديدد  أن إدير يبمرٴن ٙ وقًنمأل إخبلكُ؛ العلًأل اٟ ارام أسبىيألم بٌ خألظُ ال األاُ,

   اْ لًددألس عنددد و  النمألًٓددُ, ارعددلُ وٗ. إ ارتددن ؼددت  ددى الدد ٍ إىٚددمل, أددن ؼقًقمددأل إٮلددىل

  واأدر  كأل"دت  إىٚدمل  بأ آمدأل  لألم اليت إمألم ٛد أنعمل؛  ر البقًًب العألم؛ يرىد "مأليُ ٗ إىٚكٌ

 .العألم بدايُ أن    آن بقًألس أربىطُ ترن مل أعألأٚم و 

ُ  ُاسدذاتًجً  أدن  ا ْ ققًقبمأل ٗ  ٌ اليت اٛ داين, إمألم وت٢مف٦ل   ه  ثدب٦  وأدن  كردل؛  إنٛمد

 الصدركُ  و  إنٛمُ ؼقٴع وبأللبأللٌ العألم؛ "مأليُ قبِ بن إنىطُ اٛ داين ٗ ؼقًع أىٚمل كل ي٢سمب

 والرسدأللُ!  الرٗيدُ!  شدعألرام  أع للمنٛمُ السنىٍ الربألل ٗ أدو"ُ "را أل اليت إعبمدَ, اسذاتًجًبمأل

 .واٛ داين

 أدأل  و  للصدركُ,  بأللىْٙ ترتب٘ أأل  أللبألٲ اؾى َ؛ واسبداأُ إ روع  د اٟ"بألاًُ, ًٓد.   واكر

ْ   "كسدمب  العدألألىد  يعدد٦  قًه ؛ Loyalty بد ي٢عرين   سدمب  شدب  ُدن   أدأل  و أللبدألٲ  الصدركُ,  شد ه  شدركأل

فددإد  تقددديرٍ, والبقددألْ. وٗ البنددألفس علددِ ولدددرتمأل الصددركُ, لددأل  َدددّ السددىلًُ لًمبمددأل تبعددألٚب

 أعددأل ر علددِ وتعددى٦ م البعددنًع, ٗ لٮددألع لٚنددراٙ كألأددل بصددرل ت٘ ددل مل اـلًجًددُ اجملبمعددألم

 مددى الصددبألل لبىاددن اديدددَ طفأللددألٲ اٙلبعددأل ٍ البحددى٦ل ُاسددذاتًجً تكددب  د  و"بمن٦ددِ السددملُ. الدددخل

 إعددألرين وتددىطٌ "ألقًددُ, أددن الددىطين لٚلبعددأل  أؽددألفُ لًمددُ تقددد٦م الدديت اٟ"بألاًددُ, اام الىٚددألٓمل

  خرّ. "ألقًُ أن القأل أُ لٜاًألل واـدام

ُ  اٛسدبألل    دب  ارًأل  د  قدد  أسألعد. و وؼ    ُ  ٗ الرًٓسد  اٟ"بألاًدُ,  ؼدعمل  اٟ"بدألن؛  قدو يد

 قدىر  و د تعدب   القأل أدُ,  السدنىام  ٗ البعدأل "أل  علًدن  يردىد   د "ريدد  ٕدأل  واؼدحُ  رٗيُ واى  وعدم

 كدفراٲ  ت٢صدج٦ع   ظدبحت  لدينأل اجملبمعًُ الفقألفُ طبًعُ اؿرىأًُ. وك ل  فإد لٜام َ اٛ اْ لًألس

ٙٲ السلبًُ ٗ والبنألفس اٛ اْ, ؼعمل علِ  اؾًدل؛  بعد اؾًل يبىارثن  ظب   أر و ى اٟهألبًُ, أن بد

ِ  ت٢صدج٦عمب  وٙ اٟ"بألاًدُ,  الركألَْ قب٦ أىٚكًمأل ٗ تنمٌ ٙ أ٘سسألتنأل  ظبحت قبِ  الد ؛ و د ا   علد

 أرقلًددُ علددِ يقددىم الدد ٍ العمددل, أددن الرددفر يبٮلٴددب  أددراٲ اجملبمددع  فددرا  تغددًر اػأل ددألم هعددل أددأل

 الدخل. َسبىّ اٟ"بألاًُ الركألَْ ورب٘ اٟظٚ ,
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ُ   أليُ ٗ أسألُ بأللٮبع الر يعألد  د  نأل  خأللد. اكر   ُ  ٗ تدر   مل اٛ مًد  الرًٓسدُ, ومل  الىرلد

ُ  وؼديدداٲ أدأل يبعلٴدع بألٕعىلدألم     بألٟ"بألاًدُ,  وثًقُ عٚلُ اام و ٌ تبنألوشأل,  د  تردأل   الديت  اٙابمألعًد

 ّرن تىؼًحن ٗ النقألٙ البأللًُا أأل و ى اؿديفُ؛ َكأل ًمن ل٠"بألن أؽأل اٲ أىلكألٲ تقمل

ٙٲ   عذض أأل لرن وأداخًلن؛ النك٘ علِ الرًٓس اعبمأل "أل بسبب ريعٌ؛ إد إ"بألانأل القىلا أع اتكع ا و

٘  بألٟ"بدألن؛  إبعلقُ اٙابمألعًُ القًب بع  لبغًر إداخًل   ه تىًٚمل عدم علًن  لندأل   فدر   فدأللنك

 علددِ عملددىا ٖددن واٙسددبرا , اؿرىأًددُ إصددألريع أددن إنددبكعٌ أددن واسددعُ اابمألعًددُ طبقددُ

ٌ  الىؼددع  ترددريس  ٌ  البغددًر  بعدد  د إ بددل  أعددألؿمب؛  بسددبب  القددألٓب  اٙابمددألع  إكًدددد اٟهددألب

ُ  العقدى   طًلُ للحرىأُ  ينىا فقد  نأل وأن َعألؿمب؛ سًؽر٦ للمىاطن  القدألٓب,  الىؼدع  إألؼدً

 بنٛدر ب  -إفدألل  سدبًل  علِ - الىافدَ العمأللُ فألسبرا .. كألد ٖأل  بدع بألٟأرألد لًس و "ن

ُ  أدن  و يسدر   فؽل والسلع البؽألٓع واسبرا  للعمل. وتمًٔبمب السعى يٌ تدريب أن  فؽل  قألولد

ِ  اٛخدر  اـًدألر  فىآد ر ب البلد؛ ٗ تعنًعمأل ّ  علد ُ  و د ه .. الٮىيدل  إدد ُ  الٮبقد  أبنكد َ  الٰٮكًلًد

ٌ  القدرار  ٗ واؼد   تدأثر  وشدأل  الدىطين,  اٙلبعدأل   َكألظدل  وُس  اد٦اٲ,  د  ظدحً  .. اؿردىأ

ِ  الكبألم بع  ترأٌ الٮبقُ   ه  وتىًٚدمل  اـريدُ,  للجمعًدألم  و عدب   كدألَ  بعدىرَ  اجملبمدع  علد

 بألل أن يٛل ال  كل لرن اٙابمألعًُ؛ إس٘ولًُ أن ظ ْ وتقىم السعى يٌ, أن ظغرَ "سبُ

ُ  تعمًدع  ثدب  وأن اٛربأل ؛ اين ٗ تسبمر لرٌ العًىد؛ ٗ الرأأل  ار٦  أنمدأل  سببنعدل  الديت  إصدرل

 .اؿرىأُ ألعب ٗ بمأل وترأٌ النمأليُ, ٗ

   وا  وراٲ ٖددن وإنددبكعٌ, السمألسددرَ أددن طبقددُ تنددألأٌ ٗ اؿرىأًددُ البرولراطًددُ تسددببت اثأل"ًددألٲ

ٍ  اٛأر اؿرىأًُ؛ اٟ ارَ ٗ وإبنك ين اٛعمألل راألل بٌ وسًٮألٲ ٌ  ٗ سدأل ب  الد   الكسدأل   تكصد

ِ  اٛعمدألل  رادألل  أعدألح  و يأل َ واٟ ارٍ, إأللٌ  وأعدلحُ . عمىأدألٲ  واجملبمدع  إدىاطن  قسدألل  علد

 .أسبكًدَ ٛ"مأل  ى؛ كمأل الىؼع بقألْ ٗ العغرَ الٮبقُ   ه

ٚٲ البعلًب فصل اثأللفألٲ  كدفراٲ  كدر٦س  البعلدًب د إ بدل .. و رعمدأل  واٟ"بألن العمل لًب ترريس ٗ اريعألٲ فص

ِ  للحعدىل  وسًلُ فر  و ظب  واٟ"بألن, للعمل إؽأل َ القًب أن ُ  علد ُ  وًٚكد ُ  قرىأًد  أرببًد

 .ال  ت٘كد البعلًب وكراألم.. طخر شٌْ  ٍ أن  كفر

ُ  ٗ إدر َ  تممًض مت ارابعألٲ ٘  كدل  ووؼدعت  اٟ"بألاًدُ,  العملًد ُ  اـٮد   ور عدن  َعد ل  تقريبدألٲ  البنمىيد

ُ  اسبرا   يأل َإٍ    ا ولد  فعنأل.. اجملبمع "عمل تصرٴل اليت إر َ  كدبر  لعدد   الىافددَ  العمأللد

ٙ  للمدر َ  لدد٦م  أدأل  وكدل . البدريب أن للًل بعد بمأل القًألم للمر َ ّرن اليت إمن أن   فدع  تعلدًب 

٘   نأل  يرىد د   ود إر َ,  أًُ قى عدا لن؛  و سدبفين . البعلدًب  يقى  دأل   يدن إٍ  واؼدحُ  خٮد

 واد ْ  العدحٌ,  القٮدألع  وبعد   البندألم,  كبعلًب سلكألٲ, قد َ لٮألعألم ٗ إر َ عمل ال  أن



                1 

 

  
413 

ٙ  أدن  ؼد٦  خرّ اابمألعًُ كىاب  بأللٮبع و نأل . اٙابمألعًُ الرعأليُ لٮألع أن  ٗ إدر َ  اندرا

ٌ  واٟ"بددألن, العمدل  ُ  تعألؾمددأل مل الديت  الرددىاب  و د ٌ  ع أددُ اؿرىأد  اـعىظددًُ" عجددُ لدىا"

 .البصريُ الٮأللألم أن كفراٲ عٮلٴت اليت ,"اٙابمألعًُ

ٌ  اٟ"بدألن  ٚل٦ ٗ اخألأسألٲ ُ " فردرَ  سدأل م  الريعد ِ  اؿعدىل  تعدين  الديت  ,"الغنًمد  ّردن  أدأل   كدد  علد

ٌ  ي٢د كر,  امد  ود اؿرىأُ أن علًن اؿعىل  السدلب  أكمدىم  ٗ ؼدألربُ  اد ور أل  فردرَ  و د

 و  الكرددرَ  دد ه  الددت , فمددأل اؿددٜ ولسددىْ. إملرددُ تىقًددد لبددل سددألٓداٲ كددألد الدد ٍ والنمددب

 يريدد  أدن  "ٛدرَ  الدولُ إٍ أىار  ينٛر إىاطن اعلت كبلكُ؛ كأل"ت بعىر وإد لألٓمُ, إمألرسُ

 يريدد  وأربند    ريدب  اسب لن بأللنسبُ والدولُ. أصروعُ  ر و  أصروعُ ظىرَ بأٍ أنمأل اٟفأل َ

ُ  تردريس  ٗ سدأل مت  اابمألعًُ لًمألٲ  فر م  "مأل النٛرَ   ه وأصرلُ.. أنن ا ْ البٮألع  "ٛريد

 .إفقكىد ال  ٗ َأل اسبفنألْ,  ود اؾمًع لدّ الغنًمُ

 اٙلبعأل ٍ اؾأل"ب علِ ركٴ م إبىالًُ البنمًُ خٮ٘ فإد ؛1970 وأن  إألؼًُ العقى  طًلُ اسأل سألٲ

ٍ  البقددم  د  فردرَ  أع اتسأللألٲ اٙابمألعٌ؛ اؾأل"ب و  ملت وإأل ٍ, إٍ  قبمدألٲ  سدًقى   اٙلبعدأل 

٘  وبسدبب  اؿدٜ,  ولسىْ. والفقألٗ اٙابمألعٌ إسبىّ علِ أأل تقد٦م ُ  خٮد  إدروسدُ؛   در  البنمًد

ٍ  اؾأل"دب  بٌ اشىَ تعم٦قت فقد ٍ  اٛأدر  اٙابمألعًدُ؛  واؾىا"دب  اٙلبعدأل   تصدى ألم  عندن  "دب   الد 

  رع خٚل , أن للنك٘ إهأل  بدآل علِ القدرَ وعدم اٟ"بألن, عملًُ بْ٘  بر  أل لعل اابمألعًُ,

 .واٟ"بألن العمل لًب

 الديت  واٙسبقٮألبألم العألمل, بأقداث يبعلٴع فًمأل ورخىَ سًألس٦ًألٲ أسبقرَ  ر أنٮقُ ٗ ولىعنأل اسألبعألٲ

ُ  - ي٢مرٴننأل مل الدولًُ؛ السًألسُ تكر  أل ُ  وبدراد ٘  أدىار   اسدبغٚل  أدن  -كألفًد  بعدىرَ  الدنك

ِ  سًألسدٌ؛  أدأ م  أدن  ندرن د إ أأل فنحن بنألَْ؛  أكروؼدألٲ  يردىد  و قًأل"دألٲ  طخدر,  أدأ م  ٗ "قدع  قبد

ُ  الكرظُ لنأل يب  مل السًألسٌ؛ إسبىّ علِ عمىأألٲ إنٮقُ اسبقرار وعدم. علًنأل ٟهدأل    الرألفًد

ُ  إسدبىيألم  علِ كألأل ؼى٦ل ُ  اٙلبعدأل ي ّ   ول فعلدت  كمدأل  واٙابمألعًد  أندأل؛   لدل  كأل"دت   خدر

 .ألبمبُ أنٮقُ  تىد ٗ فنحن

 أدأل  وكدل  النمىض, إأرأل"ًألم علِ "بىفٴر فنحن  ر"أل؛ أن  لل ولسنأل أبىفرَ, فألٕىار  وخبألأألٲ,

ُ  بعدد  ولردن  اديدَ؛ أرقلُإٍ  لٚ"بقألل الدٗول والعمل اؾمى , تؽألفر  ى إلًن عألان من  أعألؾد

 .اٙابمألعًُ إعىلألم
 

 املسأ٠ ٚاملػازن١ يف ايٓاتر ايكَٛٞ:

ٍ  الديت  إٍ إر َ ي٢نٛر ٕألااا ارًأل أسألعد.   لألل  وتقدىم  و طكألشدأل,  و سدرتمأل,  بًبمدأل,  شد٘ود  تبدى

 ٗ أنبجدُ؛   ر  "مأل علِ إلًمأل ينٛر مل واجملبمعٌ, اٛسرٍ اٙسبقرار وؼقع وتعلًممب, تربًبمب علِ

ٛٴدمل  تقدمل  اأر َ  ٌ إنبجُ د  قٌ  .يصدبع.  ٙ تدألار  ثدروَ  لبد  ا   الدداألن؛  ٟ"بدألن  أعدنع  ٗ الدداألن  لبن
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 إدر َ  عمدل  أن إبحققُ اجملبمعًُ إعألح عن "بحدث وٙ والر زأللٌ, البألار  اويُ أن "بحدث من

 .أن شأل. ٗ

ْ  الراألل تعنع اليت د   اد لرين إطٚلألٲ؛ إن ل خألرن إر َ تعمل ٙ    عى ٙ  خدٚل  أدن  والنسدأل

 عألم. مى علِ للمجبمع إ"بألاًُ  كفر إن ل ٗ عملمأل

ُ  اٙلبعأل يٌ لد ا"صدغلىا  أن اللىاْ  . سعد الصمرا"ٌ إٍ  د كفراٲ و شألر عمدل   قسدألل  برًكًد

  ٗ  ٗ ٟ رااددن أىؼددىعًُ طرلددألٲ هبمدددود ٙببرددألر  بًبمددأل, وٙ ي الددىد  إددر َ وتقًًممددأل, وإ"بألاًبمددأل 

 ت٢حعر د  أن  كفر وأمب؛ ٛسبألل أنب  عمل بًبمأل ٗ إر َ والدخل القىأٌ.. إد عمل النألت  قسألبألم

ُ  اٛسددبألل ٗ  وٗ واابألتمددأل إندد ل, خددألرن عمددل ٗ "كسددمأل فقدد٘.. وإاا  امدددم  والعىاأددل اٙلبعددأل ي

 الرال. إ"بألاًُ ؼعملإٍ  إ"بألاًبمأل تعل فقد إن لًُ؛

 لرألفددُ أن شددأل ٗ النبًددل إددرطَ  ور اؿسددبألد ٗ ي٢٘خدد  ٙ ٕددألااا العددىين عبددداللٮًمل. وتسددألْل  

ٌ  الندألت   ٗ بدأللغ   ثدر  ولن أنب , عمل  "ن علِ  سرتمأل,  عؽألْ  د  لدى  بدألفذاض  لًألسدن  وّردن . القدىأ

ُ  تددفع  د  ّرن كب أأل؛ لعمل خرات إر َ ّ  لعألألد   د ا و الىلدت "كسدن   ٗ بألٕمدألم "كسدمأل   تقدىم   خدر

 ؟ اٛسرَ  فرا  إ"بألن ٗ إبألشر  ر اٛثر اقبسألل  ود

ِ  خألرادن؛  و  بًبمدأل  ٗ إدر َ  الصمرا"ٌ  د عمدل  لًلِ. وترّ   ُ  تبقد  ٗ اؿدع  وشدأل  اخبًألريدُ,  أسدأل

ُ  تردىد  د  واٟاحدألين  الٛلدب  أن لرن وطمىقألتمأل؛ أ٘ ٚتمأل أع تبنألسب وًٚكُ  ٍ شغل ُ  خٮد  بديلد

ٌ   وشأل كفرَ, ٛسبألل الىافدين؛ أرألد ٟقٚشأل ُ  الرواتدب,  تدد" ٘  و"ىعدن,  العمدل  وبًٔد   ربدألل  وتسدل

 إعددأل"ع. وبعدد  البجألريددُ اٛسددىام ٗ العددألأٚم أددن إبرددررَ الصددرألوّ ٗ ٙقٛنددأله و دد ا العمددل؛

ٌ  أ٢صرم اد٦اٲ إر َ عمل عن واؿديه ُ  تبؽد   البٮبًدع  أدع  لردن  تدنٛراٲ؛  يردىد  عنددأأل  وأفدألل  الرٗيد

بىظدكمأل   ققىلمدأل  عدن  تبحده  بدل  الصدمر؛  طخدر  وراتدب  وًٚكُ عن فق٘ تبحه ٙ وإر َ  كفر. الىالعًُ

 . كأللرال واقدَ وًٚكُ ولًس بىًٚكبٌ, تعمل عألألُ اأر َ

 ٗ الدديت  الٮأللددألم أددن إددر َ لدددّد إ تأكًددد برددلا اؿمددى  ظددألح بددن اهلل عبددد.   و ؼددألين

 . إيأل أل اهلل و بمأل اليت القدرام أدّ للجمًع يفبت إخراامأل؛

د إ ثب "بىلعمأل, "رن مل عمل فرػ لنأل ؼقٴع اليت اٙسبفمألرام ٗ البىسع ٗ وترمن إصرلُ

 .السلًب بأللبٮبًع وٜ مل للجنسٌ؛ عألأُ العمل قىل وعىث  راسألم أن ظدر أأل

 أممٌا  أرينإٍ  اٟشألرَ  و ٦ا ًٔس زر.   ولألل

 شدد ا طبًعددٌ "بددألن فددألٕر َ للمددر َ, الددىًٚكٌ إسددبقبل ػددأله كددفراٲ "بكددألْلٙ   علًنددأل ينبغددٌ ااٛول

 بعد   تدرف   إدر َ  لدد  د  إسدببعد   ر وأن بفقألفبن, وتبأثر عأل اتن ؼرممأل اجملبمع,

 الىٚدألٓمل  بعد   يدرف   الرادل  ػعدل  اليت الفقألفُ اام ال  ٗ وأراعمأل وإمن, الىٚألٓمل

 .وإمن
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ِ  كبر, ش  أىؼع  ال لدينأل أأل العمل وطأللبألم لٮأللي والعملٌ العلمٌ البأ ًل االفأل"ٌ  أدأل  وأبد

٦ًألٲ؛ البأ ًل   ا كألد ُ  ٙ الد ين  العمدل   ربدألل  أدن  فسنعأل"ٌ أبد"  تددريب  ٗ لدديمب  أصدرل

 ."ٛر فًمأل أسألُ وبنألتن الىطن  بنألْ علِ العد لرن الىافدَ؛ و  الىافد

 البألعده "فدد  للرادل,  أسألويُ البعأل يُ لًمُ شأل سًجعل أنبجُ؛ عألألُ" يد"كد  إٍ إر َ النٛر إد

 .اٙابمألعًُ وأىروثألتمب النألس ا نًألم ب ل لُ ككًل" اٙلبعأل ٍ

  اٟ"بألاًُا طلًألم أقذقُ ل يأل َ

وأسبىيألم  البقين, البقدماٟ"بألاًُ؛   يأل َ أعأل ر  شألر اللىاْ  . سعد الصمرا"ٌ إٍ  د  قد   ب

ٙ  وإ"بألاًُ العمألل عألم, بصرل اٟ"بألاًُ رفعإٍ  والبٮىير إ٘ ٍ واى َ البحه  د ا   يببعدد   يؽدألٲ, و

 وسدىْ اٟ ارَ  ؼعملإٍ  ويعى  أعٛممأل أذابٮُ, فقؽأليأل"أل !السعى ٍ اٙلبعأل  ٗ العكر عن كفراٲ

 وأصألكلنأل, ولؽأليأل"أل. نأل,إخكأللألت أعٛب خلمل ترمن والبنمىٍ, و ٌ الصألأل َعنأل أل

 للبنمًدددُ أعٮدددل و كدددد اٟ"بألاًدددُ,  عدددداْ  قدددد  لدددد اٙقبردددألرا عدددرٍ قسدددألم. م بًنمدددأل لدددألل

 قلًددُ شددركُ لرددل اسددبفنألًُٓ ؼددرآب الدولددُ تكددرض د  الىلددت قددألد  "ددن وبألعبقددأل ٍ اٙلبعددأل يُ.

ُ  الصدركألم  علِ  راأألم وتكرض  انبًُ, سلعُ ٍٛ قبررَ قعدريُ   وكدألٙم  ُدن   الديت  اٛانبًد

ٌ  أدع  ضٙ يبعدألر  و د ا و ٌ  الدديت اٛانبًدُ,  الددول  لدىا"  أندد   سدىالمأل  ٗ اٙقبردألر  ُندع  اٛظدل  ٗ  د

ُ  سدلعُ  سدعر  ِبًنمدأل علد   فًمدأل  تبكع اليت للصركألم بأل ُٛ  راأألم بكرض والبدْ . طىيلُ عقى  . رًٓسد

 اٙقبردألر؛  ّألرس أأل ال البعأل "أل يرىد د  لأٮلىبألٲ؛ فٚ ي٢عق  أراٲ  ظب  اٙقبرألر لىا"ٌ وتكعًل

 .ال  ُنع اليت ارلًُ القىا"ٌ أن عد  واى  أن الر ب علِ

 اٟ"بألاًدُ,  رفدع  ٗ ت٢سدمب  اؿرىأًُ اٟلرذو"ًُ الصرارٍ  د اـدأألم قألأد. ٗ قٌ  وؼ   

 الىطين, وأن ال  أأل يلٌا اٙلبعأل  علِ إهألبألٲ ينعرس تأكًد برل وال ٍ اٛام َ, وككألَْ

 د  َعنددِ إسددبكًد؛ رؼددأل خددٚل اٟ"بألاًددُ أددن رفددع ٗ ت٢سددمب اٟلرذو"ًددُ اـدددأألم تٮبًددع -

ٌ  قدىر  ورؼدأله  العمدْٚ.  رؼأل لقًألس سريعُ وسًلُ اٟلرذو"ًُ والبٮبًقألم اـدأألم   سألسد

٤ْ خدأألتمأل وؼسٌ تقًًب علِ اؾمُ تعمل ٍ  أنن, الرااعُ البغ يُ علِ بنأل ِ  يدنعرس  الد   علد

 .وككألْتمألاؾمُ  إ"بألاًُ

 شدريرألٲ  إدىاطن  قًده  ظدب    اٙابمدألعٌ؛  البىاظدل  ووسدألٓل  اٟلرذو"ًُ البٮبًقألم ا"بصألر -

ٚٲ_لٜسددعألر  وأرالبددألٲ واى تمددأل, اـدددأألم تقددديب أبألبعددُ ٗ رًٓسددألٲ  عددد  "قددغ ٚددل ٗ _أددف

 .اؾمُ و  اؾمأل  ككألَْ رفع ٗ فإ"ن سأل ب وبأللبأللٌ إًدا"ًٌ؛ إرالبٌ

ِ  البىلًدع  بدل واٙ"عراين للحؽىر اٟلرذو"ًُ البعمُ ٗ اسبخدام البىسع -  سدألعد  ورم؛ علد

 الددوام  خٚل إىٚمل إ"بألاًُ لرن أرالبُ إربي؛ العمل ٗ بأللدوام إىٚكٌ ا"ؽبألٙ علِ
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ِ .  خرّ إؼألفًُ إاراْامإٍ  وؼبألن أعؽلُ, تبقِ ٌ   د العمدل  ويبقد ُ  وبدألن  إًددا"  إٍ رلألبد

 .  إ"بألاًبن لقًألس و  اَ ال ام,

 وت٢خكٴددد  اٛامددد َ,   اْ وت٢عرلدددل اجملبمدددع, سدددلبًُ ٗ تدددأثرام شدددأل الكسدددأل  ٚدددأل رَ تكصدددٌ -

 أدن  الكسأل , ٚأل رَ أن اؿد٦ ٗ ي٢سمب اٟلرذو"ًُ إٍ اؿرىأُ البحى٦ل ل ا فإد إ"بألاًبمأل؛

٘  خددٚل   وؽكدددً  الىاسددٮُ,  أددن  واؿددد٦  الصددكألفًُ,  و يدددأل َ اٟاددراْام وسددرعبمأل,   تبسددً

 .إقدأُ اـدأُ ككألَْ ورفع البرأللًمل,
 

 ايٛاٌٜ عبدايطالّ. ايٛزق١ ايس٥ٝط١: د 

   البىهرٍ ٓد. البعقًب اٛولا 

   إأل"ع ظألح.  .البعقًب الفأل"ٌا 

ُ " أكمىم عد الدكبىر عبد السٚم الىايل الىرلُ الرًٓسُ ش ا ارىر, ولأللا  ُ  الٮبقد " اٙابمألعًد

 إقعى  عن ٕسبخدأًن والبعىرام إخبلكُ  ٙٙتن والبصبًت لبعد  اٟبمألم ويراع   ا. وأصبت أبمب

 اٛكأل ًّدددُ اٙسدددبخداأألم ٗ كمدددأل اؿًدددألَ, أسدددبىّ علدددِ للدٙلدددُ إكمدددىم يسدددبخدم وعدددأل َ,. بدددن

 فددإد ,"العألألددُ الٮبقددُ" عددن الرددٚم قددٌ لرددن. ؼديددداٲ الىسددٮِ للٮبقددُ اٟشددألرَ واٟعٚأًددُ عنددد

 إكمىم يرب٘ وال ٍ ,"اٙابمألعًُ الٮبقُ" ٕكمىم إألركسٌ البعريمل ظى ر تلب م إنؽبٮُ الربألبُ

ٙٲ اٟ"بألن بىسألٓل بأللعٚلُ ٗ  ويبب إ"بألادن .  و ٌ  فبمدع  وتداولدن  ُ . ثأل"ًدألٲ  ظدنألع ُ  فأللٮبقد  وفدع  اٙابمألعًد

ُ  إطدألر  ٗ "كسدن  العمدل  يد٘ ود  اٛشدخألػ إٍ " تصدر  أألركس ُ  إىسدىعُ " واٟ"بدألن  عملًد    يدب /العربًد

  .عقل

 إرددٌ اؾددى ر  دد ه عددن يعددد أددأل, جملبمددع الٮبقددٌ و راسددألم البنددألْ وقأللًددألٲ وٗ اسبقعددألْام

ُ  ٓىٙم شأل" عألأل" أمنُ فإد العنألعًُ, وٗ اجملبمعألم". إمنُ" َحد  ُ   ٙلًد  ٗ عنمدأل  كلًدألٲ  كبلكد

ُ  تقلدغ  بدر ب  السدعى ٍ,  اجملبمع كحألل ظنألعًألٲ, لًس فبمع ُ  الٮبقد ُ  اجملبمعدألم  ٗ العألألد  الغربًد

  دد ا  بعددأل  وأددن   ددب. اـدددأألم بألػددأله  كفددر اجملبمعددألم  دد ه ٗ إمددين وؼددىل البنددألْ العىٕددُ بسددبب

 بصدرل  يىقدد ب  بًدنمب  أصدذ   بأل"بمألْ أأل طبقُ  فرا  وس د   ٍ. لن"  ىيألتٌ" بعد واى   ى إكمىم

  أدأل . وارألفٛدُ علًدن   البعدد   د ا  لعدىد  والنقألبألم أنٛمدألم  اٙؼأل ام تعد٦ الر زأللٌ, وٗ العألمل. أأل

 البنٛددًب  سددكل ٗ أىلددع علددِ  يددأل َ تسددبل م عمأللًددُ؛ إٍ طبقددُ اٟشددألرَ فددإد إألركسددًُ؛ اٛ بًددألم ٗ

 . الٮبقُ   ه رٗيُ عن يعد وعٌ وواى  إعنع, ٗ اٟ"بألن لعملًُ اٙابمألعٌ

ُ " عن "بحدث فحٌ إااٲ, ُ  طبقد  ٗ يعملدىد   شدخألػ إٍ  ؼديدداٲ  فإ"ندأل "صدر   السدعى يُ؛  ٗ" عألألد

 -4 أعدنع.  ٗ العمدل  -3 اؾدى ريبٌ,  البعريدمل  غألظًيت ألب أُ و  ه اٟشألرَ. كعمألل إعأل"ع
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ُ  عٚلُ لًست بألٕعنع إمنًُ العٚلُ ُ " ألرًد ُ  لًسدت   "مدأل  كمدأل ". الداىا يد  ملٮألعدأل  ٗ عمدل  عٚلد

ٌ "بدد  أألركس  زأله وال ٍ للخداْ, كعغ  ى واشندسُ وأأل شألبن ٖأل اٟ ارَ  العدغرَ  الدادىا يب

ُ " فدإد  إكمدىم؛   د ا  ووفدع . السدلع  والعدد  ٟ"بدألن   اٝٙم علِ أبألشر عمل  يؽألٲ إ"ن". إبىسٮُ و  الٮبقد

٘  اكبصألين أع  ٍ للسعى يُ؛ البعنًع  خىل أع بدايُ ترٴى"ت السعى يُ ٗ" العألألُ  العمدل  وبددْ  الدنك

ٌ  الندىع؛    ا أن عمأللُ عن ؼدثنأل ولى. ٟ"بألان واٝٙم العد  علِ  لدىَ  أدن  ادد٦اٲ  ظدغرَ  بنسدبُ  سدننبم

ٌ  عدن  ت يدد  ٙ أىٚكًمدأل  برل فأراأرى الىطنًُ, العمل . العمدألل  أدنمب  دب   واد ْ  أىٚدمل,   لدمل  سدبع

ٙٲ لًسىا العألم وأىٚكى القٮألع  .عمأل

 الرفددأله, ترتًبددألم ؾمددُ فقدد٘, بددل البعددنًع ؾمددُ لددًس أبٮددىرَ, وطنًددُ ظددنألعًُ أنٛمددألم ومثددُ

 إؼدألفُ  اؾبًدل,  ٗ وأعأل"ع عدَ وإعأل"ع اؿربًُ, سألب , ٗ كمأل اؾًدَ, وإداخًل والبمرٌ,

ِ  سدعى يُ  عمأللُ يىاد قًه الربر,  راأرى؛ الىطين النمىانإٍ  و سدأللًب   أبٮدىر,  ببددريب  ؼٛد

 . ارلٌ العمل سىم إٍ بنًُ "سبُ اد٦اٲ, للًلُ تٛل لرنمأل كرُّ؛ قًألَ

إٍ  أعدروين,   دى  كمدأل   د ا,  ويرادع . ادد٦اٲ  ظغر السعى يُ العألألُ الٮبقُ قجب طخر, وبرٚم

ُ  أرترد اٲ  اٛاني الكر  أن اؽ  وال ٍ الٮكرَ, أع سلرنأله ال ٍ البنمىٍ السبًل  ٗ اٟ"بدألن  لعملًد

ٍ  يىكدل  فًمدأل  إعأل"ع,  و د ا .  عمدألل  أدن  الد   شدألبن  وأدأل  اٟ اريدُ,  القٮألعدألم  ٗ العمدل  إٍ السدعى 

" "ب "لد   ٦ّ تصىه. إىاطن لدّ العمل لًب ٗ إٍ تصى٦ه   ٦ّ _لعقى  اسبخداأن بعد اتؽ  كمأل_ السبًل

ٚٲ العمل ؼمنمأل وأن الصخعًُ, البحبً ام أن إمن أن كفر  . أعنع ٗ عألأ

ُ  وتددد  ُ  أكألرلدد ُ . الصددأد   دد ا  ٗ أممدد ُ  فأللعمأللدد  كددأراأرى  العمٚلددُ,  الصددركألم  ٗ الىطنًدد

ٚٲ  ٗ العمدل  ير ب ٙ السعى ٍ لرن ويعبمد علًن؛ رآع بصرل ت٘ ٍ وسألب ؛  لدًس  لٮألعدألم  ٗ عدألأ

 وبنألْ القدرام, سرن, لبملٴ  والدعب إمنم  والؽمألد العحٌ, اؾًد, كأللراتب ي٢غرٍ, أأل لديمأل

 .  عٚه العمٚلُ الصركألم ت٢قد٦أن وخٚفن ٖأل

 إعددأل"ع, ٗ عمددل بًٔددُ إهددأل  ٗ يبمف٦ددل عسددراٲ ؼدددي٦ألٲ يىااددن العألألددُ الٮبقددُ ترددىين إعددأل َ إد

ٌ  كمدأل  وأرفٴدن,  طأدن  قًدألَ   سلىل تؽمن  إعدأل"ع  تقدد٦م  د  وٙ ي٢نبٛدر . وسدألب    راأردى  ٗ اؿدألل   د

 عمدألل " الب" بإأرألد إبمفلُ اؿقًقُ ٚل٦ ٗ كم ا, شًٔألٲ كألأل بصرل اـألػ للقٮألع إملىكُ

 . وسألب   راأرى عمألل َىاظكألم سعى ٍ عألأل ترلكُ عصر عن تقل رَأل ببرلكُ اـألرن, أن

ُ  ٗ تغدًراٲ  يسدبىاب  البحدٍ أع البعألأل إد ُ  البصدريعألم  بنًد  ؼألولدن  أدأل  و دى  العمدل,  فدرػ  ؾمد

 ؼدددي٦ألٲ تىااددن إسددألعٌ  دد ه د   ٚددن عبددُ, سىسددًىلىاًُ  اويددُ وأددن لرددين, األ دددَ؛ العمددل و ارَ

 السبعًنًألم, أنبعمل طكرَ أن  البنمىٍ النم  بسبب وػ ر أل؛ الريعًُ ال  نًُ ُرٴن بسبب عسراٲ

ٚٲ  العمل أعنِ عن سلبًُ تعىرام أن عنمأل النألػُ البكرر و سأللًب ال  نًُ, تل  وأأل ت٢ملًن  ٗ عدألأ

ُ إٍ " أد٘خراٲ,  عنن إعلن" الىطين البحىل" يقى  ولد. أعنع ُ  أدع "  بسدبمىلىاًُ  لٮًعد  الريعًدُ.  ال  نًد
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 ويسدلمىد  واعلدمب يعملدىد   اـدألرن,  أدن  والدب عمدألل   ,"بد "س " فدب   ػلًألتمأل  ب  أن اليت ال  نًُ تل 

ٚٲ القٮًعددُ وتسددبل م  دد ه . إددىاطن لركلددًمب عملددمب أددن ريددع  ادد ْاٲ ٚٲ ٗ شددأللألٲ عمدد  إنٛىأددُ وطددىي

إٍ  والبعلدًب, إؼدألفُ   اٛسدرَ ا الرًٓسبٌ اٙابمألعًُ البنصُٔ أ٘سسيت الرًٓسُ أًرأل" أألتن القًمًُ,

  .لٜفرا  إنٛىر القعرَ الرفأله ر بألم إرؼألْ قألولُ تبعد٦ّ اسذاتًجًُ, رٗيُ اام تصريعًُ بًُٔ

 ايتٛظتسٟ: محد. ايتعكٝب األٍٚ: د 

ٌ  عبدالسٚم؛  . عنمأل ؼد٦ث اليت العألألُ الٮبقُ إد ّ  أدن  اد ْ   د ُ  القدى  ًْدع  تؽدب  الديت  العألألد

. عمدل  عدن  يبحفدىد  كدأل"ىا  و  يعملىد كأل"ىا سىاْ العمل, سن ٗ  ب ال ين وإ"ألث, اكىر أن اٛفرا 

ُ  ٗ العمدل  سدىم  تركًبُ د  لد فإ"نأل السعى يُ؛ العألألُ القىّإٍ  النٛر وعند ّ  تصدمل  إملرد  القدى

ّ  إىاطنُ, العألألُ ُ  والقدى ٌ   وتصدمل . الىافددَ  العألألد ٌ  كدبرين  كد ل  لٮدألع  و مدأل  للعمأللدُ,  أدىٚك

 علددِ تعبمددد  "مددأل لددد اـددألػ؛ القٮددألع ٗ اٛاددىرإٍ  النٛددر وعنددد. اـددألػ العددألم, والقٮددألع القٮددألع

ُ  وَرتبألم أأل رَ,  ر عمأللُ لبىفر و"ٛراٲ. فق٘ العألأل إ"بألاًُ  فدإد  الددول؛  أدن  الردفر  ٗ أنخكؽد

 تقبدل  لدن  اليت إأل رَ,  ر إىاطنُ العمأللُ تىًٚمل علِ الىافدَ العمأللُ تىًٚمل يكؽ٦ل اـألػ القٮألع

 وتذكد   تكؽ٦دل  إأل رَ  ر إىاطنُ العمأللُ فإد ول ل  الىافدَ؛ العمأللُ تقبلمأل اليت إنخكؽُ بألٛاىر

ِ  وبرمًألم العمأللُ,   ه ببىًٚمل يقىم ال ٍ اؿرىأٌ, القٮألع ٗ  القٮدألع؛   د ا  وبألادن  ٖدأل   علد

 أعٛب ٗ إأل رَ العمأللُ ػد بًنمأل. اؿرىأٌ القٮألع ٗ العمأللُ   ه إ"بألاًُ انكألضإٍ  ي٘ ٍ ٖأل

ُ  اـدألػ  القٮدألع   ادىر  د  لدد  ولد ل    خدرّ؛  وٗ  ول  وشأل ٗ أرتكعُ الدول أرتبألم  إدأل رَ  للعمأللد

 اـدألػ؛  القٮدألع  ٗ العمدل  الىطنًُ العمأللُ وأن ثب٦ تكؽل اؿرىأٌ؛ القٮألع ٗ أنمأل و علِ أرتكعُ,

 إددأل رَ إىاطنددُ العمأللددُ بددأد القددىل وّرددن.  فؽددل وًٖدد ام  علددِ,  اددىر علددِ ؼعددل إ"مددأل قًدده

ُ  بًنمدأل  اـألػ؛ القٮألع ٗ تذك  ُ  العمأللد  ٗ العمدل  تكؽ٦دل  إمدألرام؛  وأبىسدٮُ  إدأل رَ,   در  الىطنًد

  "دن  ٙسدًمأل  العمأللدُ,  أدن  الندىع    ا تىًٚمل أن يبمر٦ل أأل  ال اـألػ القٮألع ٛد اؿرىأٌ؛ القٮألع

ِ  إ"بألاًبمدأل  وافدَ عمأللُ هد ُ  أدن   علد ُ  إ"بألاًد  ًْدع  فصدلت  ولد ل    لدل؛  وَرتبدألم  إىاطندُ,  العمأللد

ُ  العمأللُ "سبُ برفع اـألػ القٮألع إل امإٍ   دفت اليت اؿرىأًُ السًألسألم  ٗ تعمدل  الديت  إىاطند

ّ  وكد ل   إىاطنُ, العألألُ اٛيدٍ إ"بألاًُ تبحس٦ن د   ُن٦ِ كنت وإد القٮألع,   ا  تىًٚكمدأل  أسدبى

 . الىطين البحى٦ل بر"ألأ  تٮبًع أع اـألػ, القٮألع ٗ

 املاْع: ؾاحل. د.ايتعكٝب ايجاْٞ: أ 

 اوٍ الًأللألم البًؽألْ, ب وٍ ي٢سم٦ِ ٖأل عريؽُ وسٮِ طبقُ تصرًل علِ الدول أعٛب ؼرػ

 إألؼددًُ اٛربعددُ العقددى  وخددٚل. إبد"ًددُ الدددخىل اوٍ أددن العألألددُ الٮبقددُ أقألبددل ٗ العأللًددُ؛ الدددخىل

ٌ  عددَ إٍ  تعل عريؽُ وسٮِ طبقُ تصرًل ٗ العربًُ اـلً  و ول إملرُ لحت  ويكخدر . أٚيد
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 الٮبقبٌ بٌ والكرم. الٮبقُ   هإٍ  بأل"بمألٓمب اـلً   ول ٗ واشنى  العرل أن إمألارين  بنألْ بع 

ٌ  اٛفرا   خىل أسبىّ  ى والعألألُ الىسٮِ ُ . إلًمدأل  إندبم ِ  فأللٮبقد ٌ  الىسدٮ  ٗ اٙسدبقرار  عمدأل    د

ُ  الٮبقُ   ه أفل بىاى  الدول   ه وتكخر الدول, ِ . العريؽد  الددول  فدبع   الد ,  أدن  العردس  وعلد

 ُ   بنألٓمددأل؛ أددن القلًددل إٙ علًددن وعددل ٙ اأبًددأل  فًمدأل  فددإد العمددل والكقددرَ؛ بأللسددرألد إربٛددُ العربًد

 ينبصدل  فمدى  والغنًدُ,  الىسٮِ الٮبقُ بنألْ  سألس  ى البعلًب ش   د وٙ. أممصُ فقرَ شعىبمأل فغأللبًُ

ٌ  واشددين  أنمدأل.   علِ  خرّ طبقُإٍ  طبقُ أن بأكملمأل  سراٲ ِ  يرترد    ٙ هدب  للددول  اٛسألسد  علد

ِ  اؿدرػ  بل أبد"ًُ؛  خىل اام عمأللًُ طبقُ تصرًل ُ  علد  وسدبٛل٦  إبىسدٮُ.  الٮبقدألم  سدألعد  تقىيد

 لبنددألْ  سألسددألٲ ّرٴددن ٙ الدد  ولرددن بسددًٮُ؛  خددىل اام عألألددُ,   "ددِ طبقددألم الدددوام علددِ  نددأل 

 . أبٮىرَ جملبمعألم عألأُ سًألسألم

 ايطعٛد١ٜ(: ايطبك١ ايعا١ًَ تهٜٛٔ املداخالت سٍٛ قك١ٝ: )إعاد٠ 

 َفّٗٛ ايطبك١ ايعا١ًَ: زؤ١ٜ ْكد١ٜ:

ِ  لعدر أل  هدى   وٙ واسدعُ,  السعى يٌ العمألل الر يعألد  د طبقُ خأللد. يرّ    ٗ يعملدىد  أدن  علد

 .اؿربًُ إعأل"ع و  سألب , و   راأرى, أفألل ٗ , كمأل فق٘ أعأل"ع

 بن أعنعألٲ كأل"ت سىاْ رعًُ؛ أنٛمُ كلإٍ  تصر فإ"مأل الىاسع؛ العنألعًُ إنٛمُ تعريمل وٗ

ُ  و  طٙم, ُ  و    لًدددُ, أدرسدد إخ؛ ...  وقألسدددبًُ كبألبًدددُ بأعمددألل  أىٚكى دددأل يقددىم  ظدددغرَ, أ٘سسدد

ٙٲ يعد٦ود رعٌ؛ لٮألع و ى السعى ٍ, اـألػ القٮألع ٗ يعملىد أن أعٛب فإد وبأللبأللٌ  working عمأل

class ظمدد ب  يعملدىد  َدن  الٮبقُ   ه قعر ال ٍ إألركسٌ البعريمل عن النٛر ؛ بعرين  ٌ . البدد"

ْ  الًأللألم ب وٍ" تعنًكمب ّرن ٖن إىٚكٌ ظغألر ًْع د   ا  ويعين ِ  عمدألل   دب  ؛"ال رلدأل  بدألٕعن

 تؽم٦نبن الىرلُ الرًٓسُ. ال ٍ

 ٓأليددُ أنمددأل ي٢ددرا  الدديت وتصددريعألتمأل العمددل و ارَ لددىا"ٌ واددى  كددفراٲ؛ ر ددب تعددأل"ٌ الٮبقددُ  دد ه

 ولس ولت,  ٍ ٗ للبسري  أعرؼىد فمب اٛأر٦ين, يعأل"ىد _إفألل سبًل علِ_ البنى  وأىٚكى. العمألل

 أدن   طدىل  سألعألم يعملىد فإ"مب ال  وفىم اـألظُ, إ٘سسألم أن كبر عد  ٗ ال  إىٚكٌ علِ

  واى   ود العمل,  ربألل ل٧بل أن والبممًض اٟ أل"ُ لعنىين ويبعر٦ؼىد بل _ال   ر لًل أممأل _ إقرر

 ؼددت إنؽددىين لألعدددَ لبىسددًع ؼددرورَ وبأللبددأللٌ فمنددأل  .عددنمب تدددافع و  ؼمددًمب اؼددأل ام و  "قألبددألم

 .والبنكً يٌ إديرين بألسبفنألْ اـألػ, القٮألع ٗ العألألٌ ًْع لبصمل ؛"العمألل طبقُ"

اٙابمألعًدُ, وأنمدأل البقسدًمألم     للٮبقدألم  الصدألٓعُ  البقسًمألم وػدر اٟشألرَ إٍ  د  نأل  بع 

 االفٚثُ البأللًُ
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  البقسًب اٛولا 

3- Upper class 
4- Upper middle class 
5- lower middle class 
6- Working class 
7- Underclass 

 الفأل"ٌا البقسًب 

3- Upper middle class 
4- Lower middle class 
5- Working class 
6- Lower class 

 االفألله البقسًب 

3- Landlords and aristocratic  
4- Middle class 
5- Working class 

 , و ى  statusو إرأل"ُ و ى واسع, "ٮألم علِ تداولن يبب الٮبقُ  ر طخر أكمىم بأللٮبع و نأل 

 عٚلددُ شددأل لددًس وإرأل"ددُ .البعددأل ٍ أكمددىم  classو د  قددٌ ٗ اٛول؛ إقددألم ٗ اابمددألعٌ تقسددًب

ُ  يعدن٦مل   "ن قٌ ٗ عأللًُ؛ اابمألعًُ أرأل"ُ لن أن لد فقد بأللدخل, ِ  طبقد البعدأل ي٦ألٲ؛ قًده    وسدٮ

 وأدن ..   نًألْ لًسىا لرنمب واسع؛ و"كىا عأللًُ, أرأل"ُ شب _إفألل سبًل علِ_ لبألٓل شًى  إ"نأل "عرين

 ٗ شدألٓع   طبقألم 5و للٮبقألم اٛول والبقسًب .اٙلبعأل يُ بألٕقأليًس علًأل إ"مب طبقُ القىلا يععب ثب٦

اٛ"دددركٚس  تعريددمل ؼددبألبًُ فقدد٘ ويعًبددن .السددنىٍ الدددخل بصددرآ  ويقًسددى"ن الغربًددُ, اجملبمعددألم

ُ  ؼددمن اٙابمدألع  علمددألْ بعد   يؽددعمب فمدْ٘ٙ   ,underclassو ِ  الدديت الكٔد  أعددر  خددل,  ٙ تبدىفر علدد

 .وإصر ين العمل عن كأللعألطلٌ اٙابمألعًُ, البأأًنألم علِ وتعًض

ُ  أكمدىم  تىؼدً   وأع البأكًد علِ ؼدرورَ  ٌ  أكمدىم   "دن  سدًمأل  ٙ العألألدُ,  الٮبقد  او سىسدًىلىا

 اـددألػ؛ لرددن  دد ا القٮددألع ٗ العددألألٌ ًْددع لًصددمل إكمددىم واٙلددذا  ببىسددًع ..أألركسددًُ خلكًددُ

٦ًألٲ؛ لد يرىد  ر إقذ  ٌ  أن كبرَ شروُ لىاى  أكًد عمل  علدًمب  ينٮبدع  لدد  العدألم  القٮدألع  أدىٚك

 .العمل وسألعألم الدخل كبد"ٌ اـألػ  "كسمب, القٮألع ٗ يعملىد أن أىاظكألم

 َدلىلدددن" العألألدددُ الٮبقدددُ" أكمدددىم اسدددبخدام ٗ أنمجًدددُ أصدددرٚم  ندددأل  طخدددر, األ"دددب وٗ

 يرددىد ولددد. الٮبقددٌ كددأللىعٌ بددن أرتبٮددُ  خددرّ أكددأل ًب عددن اؿددديهإٍ  وسددًجر"أل إألركسددٌ,

 .فبمعنأل ٗ هرٍ عمأل للحديه ظًغُ  فؽل" العألألُ القىّ" أكمىم

ٌ  إعدأل"ع  بعمأللُ فق٘ للنألإاا  العىين إٍ  "ن عبداللٮًمل.   وأن األ"بن  شألر ُ   ود إندبج  سىلًد

ٍ  إسدمألم  عملدن  عدن  وينب  يعمل أن كل بأ"ن العمل, أكمىم ِ  أدر و   لدن  ظدغر ؛  و  وكدد  البعدأل   علد

ٙٲ, العألأددل  تددىفٴر أدددّ أددأل و ددى  راسددُ,إٍ  وبددألن أ٘شددرإٍ  "عددل لددد فإ"نددأل ثأل"ًددألٲ؛ اجملبمددع وعلددِ  و
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ِ  د  هدب  الديت  اٛولىيدألم  وأدأل  الد ؟  وفع اؿأللًُ العمأللُ ٘  شدأل  تسدع ُ  اٙسدذاتًجًُ  اـٮد  أدن  الىطنًد

 وعمألل ؟ ,...و عمألل, و طبألْ, وأمندسٌ, ولًأل يٌ, القىّ تى يع قًه

 بسددىم ي٢سددم٦ِ خددألػ سددىم الريددألض ٗ يىاددد سددألبقُ, كددألدفددذام  أنًددُ  ٗ النٛددر خددٚل وأددن

 إمن  "ىاع برألفُ يقىأىد بن, وكأل"ىا العمل السعى ٍ لغر ي٢سم  ٙ قًه للسعى يٌ ؛ وفق٘ العمألل

 إنبجُ. العمأللًُ

 يددرتب٘ اسددذاتًجٌ أنٛددىر أددن ادد ْاٲ ترددىد السددعى يُ العألألددُ الٮبقددُ ترددىين إعددأل َ وأنأللصددُ

ُ  بألٕبغرام ُ  إنبجدألم  أدن  قألاألتندأل  ؼدد٦    راسدألم  لددينأل  فمدل  شدأل,  السدىم  لبأسدًس  اٛسألسدً  ال راعًد

ٚٲ؟  أددن الرمًددُ تلدد  ؼبددألن وكددب إ"بألامددأل؟ ّرددن الدديت الرمًددُ وأددأل إ"بألامددأل؟ ّرددن وكًددمل أددف

 العمأللُ؟ تل  أمألرام  "ىاع وأأل عمأللُ؟

ٌ  ارألسبٌ عد٦ ّرن ٙ الىايل بأ"ن عبدالسٚم. وعلع   ُ    (working class واٟ اريد   اخدل  فٔد

ُ  علمأل اد بع  علمألْ اٙابمألع ىعمأل الىاسعُ؛ الىسٮِ الٮبقُ ُ  بٮبقد ِ  كألألد  managerialو ت٢سدم

class.  

 كبعدددًمأل بعددد  د  لدرادددُ واسدددع؛ اٙابمألعًدددُ الٮبقدددُ قدددىل النٛدددرٍ وكددد ل  فدددإد اٟ"بدددألن

  .classless societyطبقٌ" و ٙ" اٛأريرٌ اجملبمع د  لقنألعُ تىظلىا اٛأريرألد

ٚٲ. وّرن ؼبٮن الىؼى , شديد" العألألُ الٮبقُ" أكمىم إد ٘  هدب  ٙ وفع ُ " أكمدىم  خلد  الٮبقد

 أن عألألُ إٍ لىّ اٛخر يصر قًه ؛"العألألُ القىّ"و" الىسٮِ الٮبقُ" أن أكمىأٌ كل أع" العألألُ

 .الٮبقبٌ

 ااٛسبألل أن لعد   .عبدالسٚمإنم  ال ٍ تبنأله   تكع أعا اؿألرثٌ خأللد.   ولألل

 الددورَ   اخدل  قدد   بأللد ام  ٕردى٭د  السدعى يُ ؛ تبعدر٦ض   الٮبقُ العألألُ ترىين إعأل َو لؽًُ  د -

 بقًُ أع البكألعلًُ القدرَ ٙأبٚ  لبأ ًلمأل اٙابمألعٌ؛ النسً  ثنأليأل ٗ اٟ"بألن و ورَ اٙلبعأل يُ,

 . النٛريُ ٗ للمرى٦د القًألسًُ القألبلًُ علًمأل تنٮبع قبِ إرى"ألم؛

 إردىد   د ا  ٗ البعف٪در  قجدب  عدن  تعدىراٲ  ي٢قدد٦م  واسذاتًجٌ إ ارٍ "قدٍ أنٛىر أن شأل النٛر إد -

 قجددب يبٮلبمددأل الدديت إبعددد َ إىؼددىعٌ اٙخبعددألػ  وايددأل أددن ببنألولددن ويسددم  خددألػ, بصددرل

 .إصرلُ و"ىعمأل

 إبألشرَ لٞثألر تعرؼألٲ و كفر أعأل"ألَ, الٮبقألم  كفر  ٌ إقعى َ الٮبقُ و  الكُٔد فإ و خراٲ, -

ٌ  الصدأد  ٗ والبصدريعألم  القدرارام  عن النألػُ إبألشرَ, و ر ٚٲ  اٙلبعدأل ٍ,  و  العمدألل  عدن  فؽد

ّ إٍ  وظدىشأل  وأعىلدألم  ٙقبًألاألتمدأل  تكم٦دب  يىاد وٙ ظىم, شأل لًس ن "  العدًض  أدن  اٛول إسدبى

ٍ  وإمين, اؿًألتٌ, واٙسبقرار الرريب, ِ  بألؿدد  واٙلبعدأل   الدبٚ    د ه  ٕدىاطن  إنألسدب  اٛ "د

 .العًٛمُ إىار  اام
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 ايٛط١ٝٓ: امل١ٝٓٗ ايعُاي١ٝ ايطبك١ بٓا٤ َتطًبات إعاد٠

ُ  بنألْ إعأل َ و  بنألْ اللىاْ  . سعد الصمرا"ٌ  "ن إاا  ر "أل  وؼ  ُ  الٮبقد ُ  العمأللًد ُ  إمنًد  إنبجدُ؛  الىطنًد

ُ  تلد   البصدى ألم   د ه  وأن   دب  العمل, سىم ٗ البصى ألم تعحً  يسبل م اٛأر فإد  بمًردل  إبعلقد

ٍ   بدل و السعى ٍ وَ ايأل يرا أل وربٮمأل بألٟ"بألاًُ اٛاىر,  اجمل يدُ,  اٛادىر  أفدل  أممدُ,   و در السدعى 

  ٌ ٌ  وسدألعألم العمددل,  العددحٌ, والسدرن, والبدأأ  و ر دأل. ولددًس  العمددل, أدن  البسددري  ؼدد  والبدأأ

 للعمل ويبسألبع السعى يىد تسألبع ال  وأع  راأرى؛ ٗ العمل "ٛألم وإ"مألكألٲ أن ظراأُ  كفر  نأل 

 بمأل.

 السعى ٍ الصبألل ر ينأل لرَأل إ ايأل؛   ه تعٮًألد  و أفألشمألو  واًن سعى ٍ و  ٙ د ابن شركُ د  ولى

 أركدد  ٗ سددعًداٲ ويبسددلٴع العددقألٙم ق اأددن, وإٮرلددُ, والصددألكىط ٗ العددكراْ, اـددىاَ يعبمددر

 اٛادىر,  ٗ كدفرَ  والكجدىام  إصدروعألم.  أدن  و ر دأل  اؿدرأٌ,  وأصدروعألم  إدأللٌ,  عبداهلل إل 

 ابٌ واؿقىم, وإ ايأل, وبًٔألم العمل و"ٛب العمل, واٟ"بألاًُ

 و ر السعى ٍ. السعى ٍ العألأل -

 واـألػ. العألم القٮألعٌ ٗ العألألٌ -

  والنسألْ. الراألل -

  واؾسمأل"ًُ. اٟ اريُ اٛعمألل -

 .البعأل ٍ أىؼىعٌ سبب شأل لًس اليت ولكل الكجىام تعحً  أن وٙبد

ُ   ترىين وإعأل َ ٗ اؿألرثٌا  د النٛر خأللد. و ؼألين   ُ  يبٮلٴدب  السدعى يُ ؛  الٮبقدُ العألألد  أعرفد

ُ   أىلعمأل ّ   د ا إٍ  اؿدألل  بمدأل  تدد ىر  وكًدمل  اٟ"بدألن,  أدن عملًد  أدن  للم يدد  وإرشد   إبدأ م,  إسدبى

ِ  والبصدريعألم  اٟظدٚقألم  ٙعبمدأل   "ٛدراٲ  لؽدأليأل أل؛  وتندألول  إلًمدأل  الىظدىل  ظعىبُ بسبب البكأللب؛  علد

 السددعى يُ, قأللددُ أددع تنٮبددع ٙ علًددأل البعددأل يُ "ٛريددألم اٙعببددألر بعددٌ تأخدد  الدديت إسددٮحُ, اؿلددىل

 بنًددُ ٗ أمم٦ددألٲ أقىأ٦ددألٲ وكى"مددأل البنمًددُ, عملًددُ أركدد  ٗ يؽددعمأل الدد ٍ اـددألػ اٙعببددألر عددن وب٢عدد أل 

 .إعرفُ البعأل 

ُ    ه قأللُ إد ُ  بأللعدىرَ  تبحس٦دن  لدن  الٮبقد بىظدكمأل   فًمدأل  البحس٦دن  أسدبىيألم  اعبمدأل    ود إبىلعد

 اٟظددٚقألم مددىه تبىا٦ددن رًٓسددألٲ قددىراٲ واعبمأل  ددأل اٟظددٚقًُ, إبددأل رام لرددل لًألسددٌ   اْ أ٘شددر

ُ  والعمأللًدُ,  واٙلبعأل يُ, البصريعًُ, ُ  فبمعدألم  ولدد لألأدت  . والبلديد ُ  بألعبمدأل   إعرفد  أعدر  قىريد

  ,Social Entropy"ٛريددألم و علددِ بنددألْ العددًض أعددألير وتٮددىير اجملبمعددألم, رخددألْ ٗ الٮبقددُ  دد ه

أددأل  و ددى اجملبمددع, ٗ إممصددُ اجملمىعددألم لؽددأليأل أعألؾددُ أنٛددىر أددن اٙابمددألعٌ اٟظددٚ  و"ٛريددألم

  يؽددألٲ إ"مددأل النسددألًُٓ؛ قًدده  الصددروُ إلًمددأل ي٢ؽددألين السددعى يُ اؿأللددُ وٗ الٮبقددُ.  دد ه علددِ عينٮبدد

ُ  الٮبقدألم  ٚدروين  ٗ ؼسدن   ٍ ؼقًع ويععب اابمألع٦ًألٲ, أممصُ فمىعُ  شد ه  اعببدألر   ود إممصد

 بصددرل وي يددد الٮبقددألم, إٍ  دد ه والىظددىل اؿلددىل, أنألفدد  وتقددد٦م الٛددىا ر, تكس٦ددر الدديت العلددىم

 .اؿألل بٮبًعُ اٛعلِ للٮبقألم النجأل  أسبىيألم أن أؽألعمل
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 الٮبقألم أن الًىم وتعد٦ البصريعألم, عن وٚروفمأل ٛوؼألعمأل إراعألَ  ًألل بٌ الٮبقُ   ه وتقع

 واٛراأدددل, القألظدددرين, علدددِ ينٮبدددع الددد ٍ اٙابمدددألعٌ للددددعب بىظدددكمأل أسدددبحقُ إلًمدددأل ينٛدددر الددديت

 إلًمددأل وي٢سددٌْ الٮبقددُ,  دد ه أددع والبؽددألأن اٙلبدد ام لنمددىان تصددىين ااتددن ٗ قددد٦ و دد ا والعددألا ين؛

 أعددألير بددٌ اجملحكددُ إقألر"ددُ  يؽددألٲ أددن الٮبقددُ  دد ه وت٢عددأل"ٌ. اجملحددمل البعددنًمل بسددبب ولرراأبمددأل؛

 فددرومإٍ  اعببددألر و ود الددىطين, لٚسددبحقألم اعببددألر  ود اٛانبًددُ, العمأللددُ أددع واٙسددبحقألم إعًصددُ

  دد ه وأددأل تقدأددن  اٛاددني, العألأددل بلددد ٗ السددعى ٍ بأللريددألل اٛاددىر ٕبددأللغ الصددرآًُ والقددىَ العملددُ

ْ  أن الكرولألم ٍ  قًدألَ  ٗ و أدألر  اٛادني,  قًدألَ  ٗ رخدأل  اٙعببدألر  وكد ل   الٮبقدُ,   د ه  أدن  السدعى 

 .واٙلبعأل ٍ والىًٚكٌ, اٙابمألعٌ, للذلٌ

 اٛانبًُ؛ العمأللُ علِ تعبمد د  اٙلبعأل يُ للبنمًُ السمأل  عٛر اؿلىل تبد  د  ك ل  وينبغٌ

ٰٕصر٦ع, يببنأل أل اليت إقنع البسذ بصرعًُ الى مٌ إكمىم عن اللبس ٟ الُ  .إفقمل و  اٙلبعأل ٍ, و  ا

ُ  اجملبمعدألم  اعبمددتمأل  الديت  اٛسألسدًُ  اؿألاألم  يؽألٲ تمًُٔ وأن إمب ُ  وفبمعدألم  إبحىلد  إعرفد

 ترفًن, وأرافع وطبًُ, ظحًُ رعأليُ وخدأألم و"قل, ظنألعًُ, إسرأل"ألم أن الٮبقُ,   ه بنألْ  ثنألْ

 .وخدأألم

 

خلع "قل  .  يأل  الدريس ٕقألل لن بعنىاد قكٚم كًديُ ؼدث فًن عن تسلًع الكدر , وؼىلدن أدن    

اسبفنألْ إٍ عأل َ لبلت بمجبن, واشدين السألأٌ أنن, وب٦ًن  د ٚدأل رَ ا"بصدألر اٙقبكدألٙم بددود أسدىغ      

رلنأل "نبقدد أل و"بددٍ  ؽدبنأل     ى ع١ر١ض ٕرض الببأل ٌ والبنألفس ٗ الب   والبمٛمر وإ عألْ البمدد. ف

واسددبًألْ"أل لرننددأل "نخددرٙ ٗ أ اولبمددأل اسددبجألبُ لؽددغىٙ عألٓلًددُ  و وادا"ًددُ ! أٮأللبددألٲ َنأللصددُ  دد ه    

 الٛأل رَ, واٟفأل َ أن إهألبًألتمأل اٛسريُ أع اؿ ر أن سلبًألتمأل إ٘ثرَ علِ إ ان اٙابمألعٌ؟!

٦ًن  . ارًددأل  د إصددرلُ ٗ  دد ه اؿكددٚم  "مددأل  ؼددحت أل ّددألرس أددن خٚشددأل أل افبخألري٫ددسددلىكٲ فبدد

ٚٲ أن  شرألل اٟتألوام الديت تكدرض   الكر  سلىكٲ أل يريد  د يب  بن اٝخرين, كمأل  "مأل  ظبحت شر

علِ اٛسرَ والكدر  لًقدىم بمدأل فًؽدٮر إٍ اٙسدبدا"ُ لبدىفر إعدألريمل. ويعبقدد  . خأللدد الر يعدألد  د           

أللٌ  دى السدبب ٗ كفدرَ اؿكدٚم وإنألسدبألم,      تسلًع إنألسبألم واللحٛدألم السدعًدَ كدإفرا  ر زد    

 ولألل بعبألرَ  خرّا وفبض عن الر زأللًُ  .

أددن امبمددأل  وؼددحت  . اؾددأل ٍ الصددبًرٌ  "مددأل قألولددت ظمددد أبىاؼددع  د تددفين أددن تسددبٮًع أددن   

عألٓلبمأل عن ال   و ؽكدمل أندن, ولرنمدأل لىبلدت بألتمألأدألم  در أبألشدرَ بأللبخدل, وعددم فدألراَ بقًدُ            

لُ,  ر اؿأللُ النكسًُ وإ ان السًٕ لدّ الصألبألم القريبدألم أدين. ولأللدتا إىؼدىع وبدألن       فرا  العألٓ

إٍ امد أرك , وأدروس ل يأل َ الىعٌ قىلن, ثب عمل ترألألٌ علِ أسبىّ اجملبمع, لبنكً  "بدألٓ   
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ٙفبُ ال  اؾمد بألسبفمألر وسألٓل البىاظل اٙابمألعٌ اؿديفُ و ر أل أن القنىام, ولدوام اجملبمع. 

إٍ  د٦ قألكب لٮر السألبع  وظِ  فرا  اٛسرَ اؿألكب بؽرورَ الببرر ٗ ا"بمألْ قكدٚم الد وان,   

 الصعب القٮرٍ. موالبقلًل أن اؿكٚم, وأن اٟسراين فًمأل, ٛ"ن لى

وكصمل  . خأللد الر يعألد بأد "ٛألأألٲ أبعألرفألٲ علًن ٗ قألٓل يقنن إ"مألْ قكٚم ال وان عند السدألعُ  

ٚٲ, أنعأل ل٠سراين ٗ اؿكٚم, وللحد أن الب  .الفأل"ًُ عص  رَ لً

أدددن  .عألٓصدددُ قجدددأل ٍ, و . فألطمدددُ الصدددريمل, إٍ  د  ددد ه اٙقبكدددألٙم طخددد َ ٗ   و شدددألرم كدددل٬

, وطٚم, وتى يع الع وبًُ, ولبل الدىٙ َ بصدمر, ويدبب    ووٙ َالبؽخب, فمنأل  قكٚم  وان, وؽرن, 

, و "مددب مل يذكددىا شددًٔألٲ, واشدددين  ددى اٙسددبعراض      ؿكددٚم الدد وان  اٟ"كددألم علًمددأل بصددرل أددىا ٶ   

 والبعىير, ولًس البعبر عن الكر .

 أأل  . عبداهلل اؿمى  ف  ب إٍ األ"ب طخر و ر رل اٛسرَ  و ب الكبًألم والكبًألد ولسألد قألشبا 

أدن   ولألل وط قد  علِ إر؟ لألل اللٌ  أر أنن!  كأللكألٲ أأل ا ب إٍ البقًُ, وأىؼحألٲا فبمعنأل يدٔن 

وقصُ اٛ"س, ويبرٌ أن فقد الذفًن, ويلٮب وو ى يعلب انحُ اللٮب , عندأأل يرّ العألمل أن قىلدن  

يدأ"س الندألس فًدن وّرقدىد ويؽدحرىد ٗ وفبمددع  لدًس عندد"أل ظدكألتن وخعدأللن اٙابمألعًدُ الدديت           

ٚٲ لًأ        "سدن  عرفمأل وعلب اٙابمألع . فىاد الصبألل أدن اؾنسدٌ وغألظدُ الكبًدألم ٗ  د ه اؿكدٚم قد

ويبمددبعن بألؿًددألَ, وعلددِ اٝبددألْ واٛأمددألم ُىيددل  "سددمن, الدد ٍ عجدد م أ٘سسددألم اجملبمددع عددن فعلددن.  

و ؼألينا  "أل أع   ه اؿكٚم, و  عممأل ٗ بًيت لدر أأل تسم  بن اركُٛ. واريرَ ال  علِ كل أن 

ٚٲ أندن,  و ت لكٲد   ُ عًدب فًندأل   ا للمعرفدُ. وخلدغ إٍ  "٦دن لدًس مثد     أل,  و اقبردألر٤ "رد علِ فبمعنأل ام

 سىّ عج  القأل رين علِ البمألم.

ا ب إلًن  . اؿمى  "ٛراٲ لىاأل دُ أنٮلقألتدن البديريدُ, ولدأللا  د ا إدأ م        وثنِ  . الدريس علِ أأل

الفقألٗ مل يغب بعراقُ عن ا ين قٌ كبألبُ إقألل, ول ا كببتا "  ا اٙعبسألين للحكٚم, َدر 

بكلٌ ا"بمأل   ٍ فرظُ للكدر  والسدعأل َ وإشدألعُ البمجدُ, بدل      وأن  ود أدر, لًس  وأألٲ أر ٦ه ر بُ ار

رَأل كألد أر ٦ه  قًأل"ألٲ إشألعُ الؽغًنُ والغدرَ والبكدألخر والبحألسدد, خعىظدألٲ بدٌ النسدألْ, فببحدىل        

 اؿكلُ إٍ ٓلُ للرًد وتعكًُ اؿسألبألم!".

ٗ أنأل لندأل,   سًنمألًُٓض وعلع  . الر يعألد بأ"ن وفقألٲ ٕنٮع  . اؿمى  فإ"ن علًنأل ػمً  ظألٙم عر

كمددأل لددألل اللددىاْ  . سددعد الصددمرا"ٌ إد ظددألٙم العددرض ٗ إنددأل ل قألظددلُ فعددٚ ٗ بعدد  البًددىم,        

وببقنًددألم اٙتعددألل اؿديفددُ, ولرددنا إكقددى   ددى الكددر  والذفًددن اؾمددألعٌ خددألرن إندد ل. و ؼددألين  .   

ل قًه تنبصر بٌ البندألم  كفدر   عبداهلل الؽىوٌ بأد  نأل  ٖألرسألم أبقدأُ لبىفر الكر  ٗ إنأل 

 أن اٛبنألْ وؼىلت إٍ ػألرَ رآجُ.



                1 

 

  
425 

خأللد اؿألرثٌ, ف ا  ٗ تىسًع  آرَ النقدألط والد  بألؿدديه عدن الر زأللًدُ بصدرل        اٛسبألا أأل 

 وسع فر ّ  د لًب الكراغ الر زأللًُ اليت تقى  أل الداىا يُ لدينأل وؼألول "صر إٛأل ر َبأللغُ تؽًع 

ٕنألسددبألم والكددر  وتصددىط علددِ ْددألل اٛظددل واؾددى ر, و د تقلددغ وا"رمددألط قجددب  أعمددأل اددىا ر ا

الٮبقدددُ الىسدددٮِ يغددد ٍ أفدددل تلددد  إٛدددأل ر اٙظدددٮنألعًُ, الددديت تعبددده ٗ إبعدددُ اؿقًقًدددُ للبجمدددع  

واٙقبكألل. أعبداٲ  د الب   يبد  إبعدُ اٛظدًلُ ووددث البصدىيض, و "ندأل إاا تعى "دأل زدألع ورٗيدُ بد            

 ٍ ٙ يٮًقددن الرددفر أددن الصددعب فددنحن بصددرل,  و بددخخر "مدددم سددٚمل اؾدددارَ علددِ     اٙقبكددألل الدد

 الصبألل ومرين أعأل"ٌ إبعُ أن اوام إنألسبألم إٍ ب   إٛأل ر واٛ وام.

 دد ا لددأل   . عبدالسددٚم الىايددل إٍ اٙسددبغرال بعدد و فبمعنددأل ولًمددن إسددبجدَ للر زأللًددُ! ولددأللا  

"عمل فبمعنأل بأ"ن ر زأللٌ  و لًمنأل بقًب ر زأللًُ. الر زأللًُ تعندِ  مألول  د "علٌ أن  "كسنأل قٌ 

ا يقدس العمل والقًب. الر زأللًُ تعين تسًد القأل"ىد ٗ كًٚم الندألس والعقٚ"ًدُ   أل األ ٫أل أنبج٤فبمع٤

 ٗ تعرفألتمب وخًألراتمب. من بعًدود أن كل   ا. ٙ من فبمع ر زأللٌ و ٙ لًمنأل لًب ر زأللًُ.

ولكت  . أسألعد ارًأل إٍ  د٦ البلك يىد لدّ الغدرل ارتبٮدت برافدن بأللذفًدن ٛد برافدن كأل"دت       

جملبمع ظنألعٌ, وبألن الكر  فًن لبع  الذفًن بعد يىم عمل شألم, و د٦  أللبًدُ اؿؽدىر ٗ أبألريدألم    

ر إبألريدألم  الررَ ٗ إسبأل"ًأل  و اللذا أن كبدألر السدن,  أدأل الصدبألل واٛطكدألل فدٚ يبدأل  شدب قؽدى         

لغْٚ الب كرَ, واأبنألع الىالدين  و عدم لدرتمب علِ  فع الب اكر, وعلِ   ا فدإد شدبألبنأل أذعدىد    

 بأللعديد أن الىسألٓل الذفًمًُ.

ورخدألْ, فأأريردأل الدولدُ     اٟ"سدألد بًنمأل اعبد  . اؿألرثٌ  د الر زأللًُ فصلت كنٛريُ ٗ ترلًدُ  

لددددأت تريلًدددىد  وٙر لددددعب البندددى  و ددد ا كدددأللمل ٕبدددأل ٖ الر زأللًدددُ وأفدددل الددد  كدددفر ٗ تدددألري   

سرند"ألفًأل ػمع بٌ عدد  أدن اٟادراْام والسًألسدألم الديت      إ أريرأل,  يؽألٲ فإد  ول سألل  وروبأل و

 ندأل  إٍ تدبين البرألفدل     ُنع ؼرب القلدُ َعدر اٛ لبًدُ و د ا ِدىان لد  للىظدىل بألجملبمعدألم        

 الداْألتٌ الىاعٌ. بأ مًُ سلى  الكر  ٗ بنألْ وبقألْ اسبقرار اجملبمع.

لرددن  . عبددد السددٚم الىايددل رفدد   د يقددرر الكصددل أددن خددٚل "قددألط, بددل عددد سددقىٙ النمددىان       

وعجد ه, كمدأل قددث للنمددىان اٙشدذاكٌ الصدمىلٌ لبدل ربددع لدرد, وإٍ اٝد, فدإد الر زأللًدُ  ددٌ          

د ىد إألركسدً وًدَ كنمىان إ"بألاٌ  أفل. واكر بأد القعد  ى البىظًمل والبعدنًمل. فدألٕنٛر  إبس

العددداوَ للر زأللًددُ. لرددنمب يقددرود بأ"مددأل قأللددُ ارتقددألْ تددألرىٌ عمددأل لبلددمأل أددن ِددألان. والدد ٍ    وشددديد

ٙٲ. لرددنمب قبم٤دد     ٙ أل يكددرلمب عددن إنٛددرين اللًدددالًٌ  "مددب يبٮلعددىد لبجألو  ددأل مددى عددألمل  كفددر عددد

علًنددأل ٙ يعددين ببسددألطُ  "نددأل ظددر"أل ر زددأللًٌ, إِددأل يعددين  "نددأل   أليبٮلعددىد ٕددأل لبلددمأل. أىؼددحألٲ  د  خىشدد

اسبىر "أل بع  خعألٓعمأل اٙسبمٚكًُ. فبٌ  . الر يعألد  "ن ؼد العىرَ إبىقصُ اليت "را أل الًدىم  

ٚٲ, فمى فر    اَ تقنع  وبرل الٮرم  د  "ك  لًس ْ - ٍ ر زأللًُ الًىم –للر زأللًُ, و "مأل  ً



  1

   
426 

ٚٲ ك ل , و  ا سر ا"بصألر أل ققًق٫ً, و "ن يل م ػمًلن لرٌ يعب   "كٲنلدخىل اشىاْ وخروا أل وًْ

. فعأل   . الىايدل لًقدىل مدن سدىم, ولسدنأل خد٘ إ"بدألن.        اٛخرَعًأل ام البجمًل واشىس بن ٗ السنىام 

 َعنِ  د الر زأللًُ  ٌا سىم + خ٘ إ"بألن.

ُ الصريمل ترّ  د النٛألم الر زأللٌ سً ول, ومل يعدد يىادد سدبب أعقدىل ل٠شدأل َ      اٛسبألاَ فألطم

بم ا النٛألم, و د  د ا أدأل  كدتدن تعدروألم عديددَ ٛعؽدألْ ٗ اٙؼدأل  اٛوروبدٌ ٗ إددَ اٛخدرَ,           

كىس ال ٍ عقد أ٘خراٲ. عن الر زأللًُ وسقىطمأل, أدللُ علِ ال , بأد الىؼع يأل ٗ أنبدّ  خعىظ٤

د, إمد َ بألٟفٚس, يعرس بىؼى  الكصل اٙابمألعٌ الربر للر زأللًدُ ٗ  وروبدأل, وٗ   ٗ الًى"أل

 ا.يرلندا والدتغألل وإسبأل"ًأل ٙ ىبلمل الىؼع كفر٤إ

وطر   . أسألعد ارًأل وامُ "ٛدر تكًدد بدأد أكمدىم السدىم  بعدد و سدل إا  ظدب  سدىم اٛفردألر           

ا عدن  ىاسدعُ  در إنؽدبٮُ وتسدىيقمأل ٗ فبمعألتندأل بعًدد٤      وِألان اؿًألَ الغربًُ القألٓمُ علِ اؿريدُ ال 

   ٙ سددًمأل  "مددأل  ظددبحت ُددرر عددد ثقألفددُ "ألعمددُ اعلددت       رو  الددىقٌ و دددٍ الرسددأللُ, ويمددد  ثقألفبنددأل 

فبمعألتنأل ًُل إٍ كفر أنمأل. كمأل شد   . اؿألرثٌ علِ  د النٛريألم تٛل "ٛريألم, وتٮبًقمأل  دى  

  والكصل. و شألرم  . الصدريمل أدرَ  خدرّ إٍ أدُ٘ر  افدىس,      اٛ ب, و ى ال ٍ ورب علًمأل بأللنجأل

أل  علن كل أن سألركى ٍ وأركل ؼدرورَ البخلدٌ عدن  د ا النٛدألم واٙ"بقدألل       و "ن أن  سنبٌ تقريب٤

إٍ "ٛألم طخر أفل البعأل  السىم اٙابمدألعٌ, و دى البدديل الد ٍ يعًدد اٟ"سدألد إٍ أرك يدُ النٛدألم         

ين الدرب  الد ٍ تددعى إلًدن اللًدالًدُ اؾديددَ, أبًندُ  د  ندأل          كمدين للنصألٙ اٙلبعأل ٍ, بدل  دد 

العديد أن الدول اليت ترف    ا الٮر  وعلِ ر سمأل الىٙيألم إبحدَ خألظدُ و "مدأل  دٌ الديت ظدنعت      

سددب قألاألتمددأل اـألظددُ, ثددب لددررم  د تقكدد  عالنٛددألم الر زددأللٌ العددألٌٕ بعددد اؿددرل العألًٕددُ الفأل"ًددُ 

اؾديدددَ بعددد   أبمددأل ٗ السددبعًنألم لبحددل أصددألكلمأل علددِ قسددألل  ول العددألمل       أل إٍ اللًدالًددُ ٙققٲدد

 اٛخرّ, و ول العألمل الفألله بصرل خألػ كمأل ارم العأل َ.

وع ا  . عبدالسٚم الىايل ا"بعألر الر زأللًدُ إٍ لددرتمأل علدِ تٮعدًب "كسدمأل بنقدد خعدىأمأل شدأل,         

اليت كبب عنمأل أألركس لبل لرد و"عمل,  "ن لى أل  "ن ٙ أقألر"ُ بٌ ر زأللًُ الًىم والر زأللًُ أبًن٤

كألد تعديل الر زأللًُ لنكسمأل وؼسًنألتمأل ل اتمأل فم ا يعين  "مأل مل تعد ر زأللًدُ, ولرأل"دت أنبمًدُ    

 اٟخكأللددألمأندد   كفددر أددن لددرد. واسددبغربت  . الصددريمل القددىل بأل"بعددألر الر زأللًددُ, أددع كددل  دد ه      

, إ"سدددأل"ٌ, يمدددبب بأللصددد٘ود   خٚلدددٌألم ر زدددأللٌ الددديت تعلدددى قدددىل العدددألمل وتٮأللدددب "بنٛددد   واٛظدددىام

اٙابمألعًُ, وىلع فرػ عمل, ويىان اٙسبفمألرام مى القٮألعألم اٙلبعأل يُ اؿقًقًُ. وتداخل  . 

م  دٌ سدنُ اؾمعًدألم البعألو"ًدُ لبنصدً٘ "اٙلبعدأل  الفأللده",        4234خأللد الر يعألد لًصر إٍ  د سنُ 

ٚٲ  "دأل  طأللدب بنٛدألم  كفدر         ال ٍ وألرل ر ب كل شٌْ. ووافع  . الىايل أأل  شألرم لدن  . الصدريمل لدألٓ

ٙٲ. لرددن اؿدددث الرددى"ٌ الدد ٍ  ددى ا"بمددألْ اؿددرل البددألر َ يسددمِ ا"بعددألر اللًدالًددُ/       خٚلًددُ وعددد
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اٙشددذاكًُ.  دد ا الىظددمل ٙ يعددين  د الر زأللًددُ "ٛددألم عددأل ل  و بددٚ         الر زأللًددُ علددِ الصددمىلًُ/  

 .ألو إ راكٲ ألقدثت وُت وؼبألن فمم٤ أصألكل. إ"ن ق  وظمل لعملًُ تألرىًُ

وا"بمِ اؿديه  نأل إٍ  .  يأل  الدريس الد ٍ لدألل بدأد اٛفردألر الديت مت تدداوشأل قدىل الر زأللًدُ         

والر زأللًُ البديلُ إد ظ  البعبر ًْلُ, أبكقألٲ أع  . عبدالسٚم الىايل أن  د اؿدديه عدن سدقىٙ    

ولألٓع, ال   د إرام العديددَ الديت  وشدرت فًمدأل الر زأللًدُ      الر زأللًُ أأل  ى إٙ قديه  أنًألم ٙ 

علِ السقىٙ,  و  ر ا ٚن النألس, كأل"ت تسبعًد  "كألسمأل عدد لددرتمأل علدِ "قدد   واتمدأل وػديدد       

"كسمأل, و ٌ خعلُ ػعلنأل  أألم ر زأللًُ اديددَ  عقدألل كدل   أدُ أأللًدُ, وأدن  بر  دأل اٛ أدُ الديت          

بمأل أألركس و ى أأل  ال يددود كبألبدن الصدمر ور س إدألل . لردن       ولعت ٗ القرد البألسع عصر وفر 

 ير ب ٗ إ يدا  نطٚع علِ الراب٘ البأللٌ ٕفرقُ أألركس مل تبب ! و عأل لٚ

http://www.ziadaldrees.com/?p=409     ُٚٲ بأ"ن أدأل  ام  د الر زأللًدُ أسدبمرَ ٗ ارألفٛد , لألٓ

قددٌ  أددألم ر زأللًددُ اديدددَ بديلددُ عددن الر زأللًددُ  علددِ أًدد َ النقددد الدد اتٌ والبعددديل فسددنرىد كددل

ٙٲ!  القدُّ قبِ يقؽٌ اهلل  أراٲ كألد أكعى

 

 )تكسٜس سٍٛ ايًكا٤ ايجكايف ملٓتد٣ أضباز(

 

م َقددر 4237/:/32ٗ إطددألر اللقددألْام الفقألفًددُ الدوريددُ ٕنبدددّ  سددبألر, ع٢قدددم ببددألري  اٙثددنٌ      

أركدد   سددبألر "دددوَ بعنددىادا أسددبقبل اٙلبعددأل  العددألٌٕ, وتأثراتددن علددِ إنٮقددُ عؽددىر الدوفًسددىر  

قدألْ  .  البألكسبأل"ٌ  .  خأللد أألل  وإبحدث الرًٓس  وَصدألركُ نبدُ أدن  عؽدألْ إنبددّ. و  ار الل     

 اؿمى  رًٓس أنبدّ  سبألر.بن "ألظر عبداهلل 

 :تعسٜف باملتشدخ ايس٥ٝظ 

عددرض  . أٮصددر إرشددد "بدد َ أددىا َ للمبحدددث الددرًٓس  .  خأللددد أأللدد , و ددى خددبر البعددأل ٍ        

بألكسبأل"ٌ ولدين عدد  أدن إ٘لكدألم ٗ فدألل تنمًدُ اجملبمعدألم, كمدأل  أؽدٌ سدبع سدنىام بأللعدٌ            

ٗ اٛأددب إبحدددَ بنًىيددىر  وادد ْ أددن أمألأددن الرًٓسددًُ  ددى تنمًددُ          كممفددل لٜأددب إبحدددَ وأددأل ال   

اجملبمعألم, واٝد  ى ي ور إملرُ بغدرض البصدألور أدع و ارَ اـألراًدُ وو ارَ إأللًدُ وبعد  اؾمدألم        

اٛخرّ أفل أرك  إل  سدلمألد لٜعمدألل اـريدُ واٟ"سدأل"ًُ ٟبدرا   ور إملردُ ٗ اجملدألل اٟ دألثٌ         

 ٌ وقبِ إسألعدام اليت تقدأمأل إملرُ للدول اٟسٚأًُ و ر اٟسٚأًُ. والعمل اٟ"سأل"

  وفًمأل يلٌ راب٘ للسرَ ال اتًُ الرألألُ للدوفًسىر  .  خأللد أألل ا

https://jica-ri.jica.go.jp/event/assets/Bio_Malik_Erev.pdf 
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 :ّاملدخٌ ٚايطسح ايعا 

العألمل يبغر َعدٙم أبسألرعُ اداٲ و د   ا البغًر  ٗ البدايُ سل٘  .  خأللد أألل  الؽىْ علِ  د

علددِ قسددب أددأل يددرّ يصددمل إنٮقددُ اؾنىبًددُ أددن العددألمل  و بألٛظدد  أنٮقددُ طسددًأل و دد ا ٙ يعددين عدددم   

قدوث تٮىر بألٕنٮقُ الصمأللًُ أن العألمل كمنٮقُ الًدىرو  و  أريردأل لردن البٮدىر إلحدىٚ  كفدر       

مى ثلفٌ الٮبقُ الىسٮِ  4252ند, و نأل  تىلعألم بأ"ن ٗ عألم بألٕنٮقُ اؾنىبًُ ٙسًمأل العٌ واش

ٗ العألمل سبرىد ٗ إنألطع اؾنىبًُ أن طسًأل.. واٝد فإد العٌ تعد اٙلبعأل  الفأل"ٌ علدِ إسدبىّ   

 العألٌٕ.

اٛولًددُ أددن خددٚل أرااعبددن لددبع  البًأل"ددألم اـألظددُ بألٕملرددُ العربًددُ السددعى يُ   نوأددن أٚقٛألتدد

وك ل   ول اـلً   "ن ٙ يىاد تىان اسذاتًجٌ مى اؾندىل قًده إد كدل البىامدألم تعدب مدى       

الصمألل وأدن ثدب فإ"دن يدرّ  د إملردُ العربًدُ السدعى يُ ٙبدد و د تبخد  أنحدِ اسدذاتًجٌ يبمفدل ٗ             

 البٮىر السريع اؿألظل ٗ طسًأل وقألولُ اٟفأل َ أنن.اٙلبكألم مى 
 

  :أبسش ايتشدٜات االقتؿاد١ٜ أَاّ دٍٚ ارتًٝر ٚاملًُه١ 

تندألول  .  خأللدد أأللدد  ٗ  د ا ارددىر   دب البحدديألم الدديت تىاادن إملرددُ العربًدُ السددعى يُ و ول        

    ٙ عببدألر أدأل قددث ٗ العدألمل     اـلً  بعكُ عألأُ؛ قًه يرّ ٗ   ا اٟطدألر  د  د ا يبٮلدب الىؼدع ٗ ا

العربٌ وأأل يعرين بأللربًع العربٌ؛ ٙسًمأل  د الربًع العربٌ قدث ٗ الدول اليت لد تعنمل  "مأل أن بٌ 

 الدول اٛكفر تقدأألٲ علِ الععًد العربٌ كمعر وتى"س.

وأن خٚل خدتن فإ"ن ي٢راع قدوث الد  إٍ البٮدىر الندىعٌ فًمدأل ىدغ الصدبألل كدىد أعٛممدب         

ٕراقل اؾألأعًُ لردن ٗ "كدس الىلدت مل يردن  ندأل  وٚدألٓمل تقألبدل  د ا البٮدىر وبأللبدأللٌ           اابأل وا ا

 كألد  د طلت اٛأىر إٍ أأل  ٌ علًن ٙققألٲ.

 وبعكُ عألأُ يعبقد  د  نأل   ربعُ ؼديألم رًٓسُ تىاان إملرُ و ول اـلً ا

سألواَ ٗ البعلًب, وإسألواَ ويبعلع بألٕسألواَ برل  واممأل وإسألواَ اٙابمألعًُ, وإ البحدٍ اٛولا

 ٗ اؽألا القرار ...اخ .

ٙٲ ٗ      البحددٍ الفددأل"ٌا   ويبعلدع بأللبًٔددُ ؛ قًده يددرّ  د البدد ىر اؿألظددل فًمدأل ىددغ البًٔدُ يدد٘ثر  و

 الكقراْ  كفر أن  ر ب.

ويبعلددع بددأللبغًرام الدّى رافًددُ و يددأل َ "سددبُ الصددبألل؛ قًدده يددرّ  د النسددبُ       البحدددٍ الفأللددها  

أن الذكًبُ السدرأل"ًُ ٗ السدعى يُ وأنٮقدُ اـلدً  عمىأدألٲ أدن الصدبألل؛ و دى اٛأدر الد ٍ           اٛكد 

 تدل علًن كألفُ اٟقعألْام إبىافرَ ٗ   ا الصأد.

ويسدمًن إصدألركُ اؿرًمدُ  و اؿىكمدُ كمدأل تصدر إلًدن اٛأدب إبحددَ. و دى           البحدٍ الرابعا 

 ه إبؽمنُ.ؼدٍ ادير َ يد أن إنأللصُ واؿىار قىل  بعأل 
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 َٛاد١ٗ ايتشدٜات االقتؿاد١ٜ: اآليٝات َكرتس١ 

 ؼرورَ البنىيع اٙلبعأل ٍا  3

% تقريبألٲ أدن البعدأل  إملردُ يعبمدد علدِ الدبذول؛ وأدن ثدب فإ"دن يدرّ ؼدرورَ            4;يٚقٜ  د مى 

إقددداث "ددىع أددن البنددىع اٙلبعددأل ٍ وعلددِ إملرددُ  د ػددد أعددأل ر  خددرّ  ود اٙعبمددأل  كلًددألٲ علددِ    

أددع   مًددُ خلددع وٚددألٓمل للصددبألل, ظأل"ددب اؿألاددُ إٍ تنمًددُ القدددرام اٟ"بألاًددُ واسبصددمد      الددبذول,

بددداأ   عددب اجملبمعددألم ٗ الدا يددل الدديت قققددت لألقددألٲ ٗ رفددع أسددبىّ كددفر أددن الكقددراْ للٮبقددُ      

 إبىسٮُ.

 البعدٍ ل٠ر ألل والقؽألْ علِ  سبألبنا  4

؛ قًه  شألر إٍ  د تقألرير البنمًُ البصريُ تٮرم  .  خأللد أألل  إٍ لؽًُ اٟر ألل أن عدَ "ىاقٌ

 ٗ اٛأب إبحدَ رك م علِ لؽًُ اٛأن اٙ"سأل"ٌ فًمأل ىغ األ"بٌ  سألسًٌ و مألا 

 قريُ اؿألاألم  و البىلعألم. .  

 الصعىر بألٛأألد بعًداٲ عن اـىين. .ل 

 وؼد   د  و شألر إٍ  د اٛ أُ اٙلبعأل يُ تعد  قد اٛسبألل إ٘ يُ ٟفرا  اٟر ألل, كد ل  فقدد   

عدم فألعلًُ إ٘سسألم العألألُ ٗ الدولُ أن شأ"ن  قًأل"ألٲ  د يمًٕ إنأل  لدو  اٟر ألل قبدِ وإد كدألد   

بصرل  ر أبألشدر. كمدأل يعبقدد  د أدن الؽدرورٍ ؼدمألد وادى  لدىٍ أدن السدلٮألم اٛأنًدُ ٕىاامدُ             

 البمديدام اٟر ألبًُ.

   مًُ أصألركُ الصبأللا  5

وإعٮألْ ب عنأليُ فألٓقُ و عممب وتنىير ب للبعدٍ ل٠ر ألل.  صألركُ الصبأللٕ  مًُ خألظُ   نأل 

لمصألركُ اٙابمألعًُ وؼرل أفألل بأللبنجألل وكًمل  د البنجألل الغربٌ اسدبٮألع  ل  مًُ تىاد كمأل 

البمً  البعأل يألٲ أقألر"ُ بأللبنجألل الصرلٌ اعبمأل اٲ علِ إقداث "ىع أن إصألركُ اٙابمألعًُ الكعأللدُ؛  

 ٟر ألبًُ ٗ إقألبل أن األ"ب البنجألل الصرلٌ.بًنمأل قدثت كل اؿىا ث ا

 البعلًبا  6

 من إمب اٙعبمأل  علِ عألأل البعلًب ٗ أىاامُ البحديألم اٙلبعأل يُ بىظكن عألأل قىرٍ.ف

  البعقًبألم وإنأللصألما 

اسبمل  . أٮصر إرشدد البعلًقدألم ببعلًدع تىؼدًحٌ  شدألر فًدن إٍ  د اٛأدب إبحددَ تقسدب العدألمل           

البجمعألم اٙلبعأل يُ إٍ لسمٌ و مألا اؾنىل والصمألل, قًه تعد الدول النألأًُ ؼمن فًمأل ىغ 

إنٮقددُ اؾنىبًددُ  أددأل الدددول إبقدأددُ بقًددأل َ الدددول العددنألعًُ السددبع وفمىعددُ العصددرين فمددٌ ؼددمن  

 إنٮقُ الصمأللًُ.
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قددددثت اؿمدددى  علدددِ أدددأل  شدددألر إلًدددن  .  خأللدددد أأللددد  أدددن  "دددن لدددد بدددن "ألظدددر و كدددد  . عبدددداهلل 

عمددددأل كددددألد سددددألٓداٲ فًمددددأل لبددددل الدددد , وإد كددددألد اٛأددددر  4222تغددددرام كددددبرَ فًمددددأل بعددددد عددددألم 

 وبألن أ يد أن النقألط والبىؼً .

وا ددبب  . علددِ اؿرمددٌ َددأل  ثددر قددىل لؽددًُ اٟر ددألل؛ قًدده اكددر  د وؼددعنأل بألٕنٮقددُ لدددن             

بأد أدأل يكعلى"دن  دى    خعىظًُ؛ قًه إد كفر أن اٟر ألبًٌ علِ سبًل إفألل لديمب أعبقدام راسخُ 

 العحً  و ب علِ لنألعُ ب ل , و  ه أسألُ هدر اٙ"ببأله إلًمأل.

واتكقدددت أدددداخٚم و . فدددألي  الصدددمرٍ,  . عبدددداهلل بدددن كدسدددن,  .خأللدددد اؿدددألرثٌ,  . فًعدددل         

ال  را"دٌ,  .  عبدددالرٓن العنددأل ,  . قمددد السددلمٌ, و . أنعددىر إٮددرٍ  ٗ فملددمأل علددِ   مًددُ  

قددألط واديددُ أددأل مت طرقددن, وأددن  بددر  أددأل تؽددمنبن إددداخٚم البسددألٗل قددىل  ور  القؽددًُ أىؼددىع الن

 القٮألع اـألػ, وأسألُ اٙلبعأل  اٟسٚأٌ والرٗيُ اٙسذاتًجًُ إبعلقُ ب ل .

؛ قًه  شألرم فًمأل ىغ البنىيع اٙلبعأل ٍ مت طرقن  أأل  . فألي َ اؿربٌ فعلقت علِ بع  ٖأل 

 ر يمأل, وفًمأل ىدغ تدىفر وٚدألٓمل للصدبألل فإ"مدأل أبدىافرَ كد ل ,        إٍ  "مأل أسألُ قألظلُ بأللكعل ٗ

لرن إصرلُ ترمن ٗ ثقألفدُ اجملبمدع والذبًدُ والديت ػعدل بعد  الىٚدألٓمل  در أر ىبدُ وٙ يقبدل           

علًمأل الصبألل؛ وأن ثب فإد إصدرلُ لًسدت ٗ لعدىر  ور الدولدُ ٗ خلدع الىٚدألٓمل, وإِدأل إصدرلُ         

ٓمل ٙ يقبدل علًمدأل الصدبألل. وتسدألْلت قدىل ؼدرورَ  د تبخد  السدعى يُ         اٛكفر وؼىقألٲ  ٌ واى  وٚأل

أنحددِ اسددذاتًجٌ لبىاكددب البٮددىر العددألٌٕ, فمددأل  ددى البعددىر العددألم  و البىامددألم ارىريددُ ٗ  دد ا       

 الصأد؟

وعلع  .  خأللد أألل  علِ فمل إداخٚم بأد السد٘ال الد ٍ يٮدر  "كسدن ولدن هًدب علًدن سدىّ         

أددأل "ددىع اجملبمددع الدد ٍ يريدو"ددن؟ وكًددمل يددرود أسددبقبل إملرددُ العربًددُ        السددعى يٌ  "كسددمب  ددىا   

السعى يُ بعد مى عصرود  و ثٚثىد سنُ أن اٝد؟ و  ا يصرل أن وامُ "ٛره اٟطألر ال ٍ هب  د 

تفددألر قىلددن النقألشددألم بعمددع شددديد وبنٛددرام اسددذاتًجًُ قددد َ. أددع أراعددألَ  د ي٘خدد  بعددٌ اٙعببددألر  

 أعألؾبمأل برٗيُ واؼحُ. لؽًُ البٮأللُ و  مًُ

وتعلًقألٲ علِ أأل  ثألره  . علِ اؿرمٌ, تسدألْل  .  خأللدد أأللد ا ٕدألاا بألتدت ٚدأل رَ اٟر دألل ألكبدُ         

بم ا الصرل ٗ الىلدت اؿدأللٌ؛ أدأل يصدر بر يدن إٍ  ور أد٘ثر للعألأدل اٙلبعدأل ٍ كمحكد   سألسدٌ؛           

البعأل يألٲ, كمأل  د البعلدًب الد ٍ   قًه إد أعٛب أن ينبمىد للجمألعألم اٙر ألبًُ  ب بألٛسألس يعأل"ىد 

 تلقىه يبقِ لألظراٲ بٮريقُ أأل.

وفًمدأل ىدغ إدداخٚم الديت تنألولددت اٙلبعدأل  اٙسدٚأٌ؛ طدر   .  خأللددد أأللد  وامدُ "ٛدره بددأد           

إىؼىع وبألن "قألشدألم أىسدعُ.. وبإهدأل  فإ"دن يدرّ  د اٙلبعدأل  اٟسدٚأٌ بعدكُ عألأدُ يسدبند علدِ            

 وأن  بر  أأل ينٮىٍ علًن فررَ أصألركُ إخألطر.  القًب اٟسٚأًُ اٛسألسًُ, 
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تؽدمنت اٟشدألرَ إٍ  "دن  أدألم كدل الددول        يرّ  "مدأل أداخلُ  . فألي َ اؿربٌ ن علِ وبأللنسبُ لبعلًق

ولًس السعى يُ فحسب ؼديألم اٛثر إبعدٍ للسًألسدألم ٗ فدألل أعدٌ إٍ بقًدُ السًألسدألم والدنٛب       

ام تىااممأل ؼديألم كددّ أدن فٔدُ البحدىل والبغدًر ٖدأل هعدل        ٗ اجملألٙم اٛخرّ, والسعى يُ بألل 

ظنألعُ السًألسألم تىاان لرارام ظدعبُ هدب  د ت٢بخد  ٗ أىاامدُ فمىعدألم أسدبكًدَ أدن اٛوؼدألع         

القألٓمددُ, وبأللنسددبُ للبحددديألم  أددألم الصددبألل وعدددم األابًددُ بعدد  الىٚددألٓمل وفددرػ اٟ"بددألن شددب, فمدد ا  

والرشًدَ اليت ترشد السلى  وتىامن مى اٙػأله العحً  إاا ىؽع  يؽألٲ إٍ السًألسألم اؿرًمُ 

ٙٲ فب ٓدُ. ظدحً   د الدولدُ ٙ تسدبٮًع        أأل  خ "أل بألٙعببألر  د اؿلىل تأتٌ بصرل شألأل ولدًس قلدى

أددن خددٚل القٮددألع العددألم  د تددىفر وٚددألٓمل لرددل الصددبألل, بددل أممبمددأل إظدددار البصددريعألم الدديت ػعددل  

 ر وأقأليًس الصبألل وتٮلعألتمب.القٮألع اـألػ ا ابألٲ قسب أعألي

ٙٲ  شألر  . . خأللد أألل  إٍ  د البحديألم اليت تىاان أعٛب الدول علِ الععًد العألٌٕ قأللًدألٲ   وإْأل

 ددى أددأل يبعلددع برًكًددُ إقددداث "ددىع أددن البرألأددل بددٌ السًألسددألم إخبلكددُ ٗ بىتقددُ واقدددَ؛ فدددآمألٲ      

يركدد ود علددِ اؾأل"ددب البًٔددٌ وكدد ل    -علددِ سددبًل إفددألل ولددًس اؿعددر   -إخبعددٌ بأللبًٔددُ 

إخبعىد ٗ اىا"ب  خرّ لد يرك ود علِ تل  اؾىا"ب؛ بًنمدأل بدألم أٮلىبدألٲ قأللًدألٲ وؼدع سًألسدألم       

شألألُ تمدبب بردل القٮألعدألم علدِ قدد السدىاْ, فأللسًألسدألم بألتدت   اَ للبغدًر فقدد تسدألعد ٗ تغدًر             

 السلى  والقًب بل وكل أأل يرتب٘ وعأل ام اجملبمع. 

بألم, لكت اٙ"ببأله إٍ  د  ور الدولُ لًس فق٘ العمدل علدِ إهدأل  الىٚدألٓمل للصدبألل عًده       وٗ اـ

يرددىد اٙعبمددأل  الرلددٌ علددِ الدولددُ ٗ تددأأٌ الىٚددألٓمل؛ قًدده هددب  د يلعددب القٮددألع اـددألػ  وراٲ  

أممألٲ ٗ   ا اٟطألر. كمأل هب البأكًد علدِ  ور القٮدألع اـدألػ و  مًدُ أصدألركبن بأللؽدرورَ ٗ       

 البنمًُ كمسألُ  سألسًُ.عملًُ 

وّردددددددددددددن الرادددددددددددددىع لبقريدددددددددددددر اللقدددددددددددددألْ الفقدددددددددددددألٗ علدددددددددددددِ الدددددددددددددراب٘ البدددددددددددددأللٌا        

http://asbar.com/ar_lang/?page_id=6357 
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 متٗٝد 

بألعببددألر  د القؽددأليأل وإىؼددىعألم اٙابمألعًددُ أددن  بددر  القؽددأليأل وإىؼددىعألم إدد٘ثرَ ٗ اؿًددألَ     

اٟ"سأل"ًُ إعألظرَ, يىٍ   ا الكعل أن الربدألل إىؼدىعألم اٙابمألعًدُ ا بمألأدأل خألظدأل, أدن       

اٝ ال خددٚل ثٚثددُ عصددر قددىرا يعرؼددمأل  دد ا الكعددل. فكددٌ ارددىر اٛول, ينددأللض  دد ا الكعددل   

 اؾمعًدددألم "ٛددألم  ٗ , ويقدددم ارددىر الفدددأل"ٌ لددراَْ   والقددًب ووسددألٓل تع ي  دددأل ٗ اجملبمددع   العألأددُ  

البٮىعًددُ أددن قًدده   اؾديددد ٗ إملرددُ, ويبنددألول ارددىر الفأللدده اٛعمددألل   اٛ لًددُ وإ٘سسددألم

ٌ   الىالع وإعىلألم وطلًألم البٮىير. ويعرض ارىر الرابع أىؼىع   البحأليل علدِ الؽدمألد اٙابمدألع

إعأللٌ. وٗ  عقىم إبعلقُ الدولًُ ألر السن, ٗ قٌ يبنألول ارىر اـألأسا إىاثًعقىم كبقو

, يندددأللض  ددد ا الكعدددل ظدددندوم البقألعدددد اـدددألػ وا"عرألسدددألتن علدددِ الىالدددع     السدددأل ساردددىر 

. ويبنددألول ارددىر البحددرط اؾنسددٌاٙابمددألعٌ. وٗ ارددىر السددألبع ينددأللض  دد ا الكعددل أىؼددىع   

. وٗ اردىر  اـددأألم الٮبًدُ والبدأأٌ الٮدي    .  أأل اردىر البألسدع, فًندأللض    لؽًُ البدودالفألأن 

, ٗ قددٌ يبندألول ارددىر اؿدأل ٍ عصددر   إخدددرام والصدبألل العألشدر, يبنددألول  د ا الكعددل أىؼدىع    

ُ   اؿألاددُ بددٌ اٟسددرألد ٗ اجملبمددع  الراددل وإددر َ  والدددعب. وينددأللض ارددىر الفددأل"ٌ عصددر ادلًدد

إر َ ٗ إملرُ أن     الكعل بألرىر الفألله عصر ال ٍ يبنألول عملالسعى ٍ, لبنبمٌ أبألقه 

  ِىاا٤أل. البمري  والبٮلعألم, أقدأأل أمنُ قًه الىالع

 

 

 :د. عبد ايطالّ ايٛاٌٜ ايٛزق١ ايس٥ٝط١ 

 ٌالبعقًب اٛولا  . قسٌ اؿرم 

  الفأل"ٌا    لًلِ الصمرا"ٌالبعقًب 

قىل اٝ ال العألأدُ و ور إبدأل ٖ والقدًب النبًلدُ ٗ ُفلدمأل ٗ       عملعرض  . عبدالسٚم الىايل ورلُ 

الكرددر واٙػددأله والسددلى  ووسددألٓل تع ي  ددأل ٗ اجملبمددع. وكمدددخل للقؽددًُ, فقددد بددد  بٮددر  بعدد   

دام والقدًب وإعدألير واٙػدأله والسدلى .     أكأل ًب العلىم اٙابمألعًُ اام العٚلُ, و دٌ ؼديدداٲا إعبقد   
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فمن وامُ "ٛره يبداخل أكمىأٌ القًب وإعألير كفراٲ. وّرن رظد تراث كألأل أدن اٙخدبٚين ٗ   

كًكًددُ البكريددع بًنممددأل. ولرددن بصددرل عددألم, ّرددن اعببددألر  د أكمددىم "القددًب" ػريدددٍ, كقًمددُ    

ٚٲ. فًمأل  د أكمىم "إعألير" وًل إٍ طدرم  وطلًدألم لقًدألس تىافدع السدلىكًألم أدع القدًب  و        الررم أف

ٚٲ, الررم لًمُ. واٙقبكألْ بأللؽًمل  و البمرل أنن أعألير لبحقدع لًمدُ الردرم  و     اببعأل  أل عنمأل. فمف

ا"بكألْ أل. وبنألْ علِ إعألير, ّرن اؿرب علِ السلى  و ل  ى بعًد  و لريدب أدن القًمدُ اجملدر َ.     

الىلًمُ ٗ قأللنأل اٝد  و تقديب الصألٍ فقد٘ ٗ فبمدع بسدً٘     فمن وبكٌ سلىكًألٲ بأللؽًمل وكعمل

أأل يألٲ  هسد القًمُ اجملر َ فًىظمل بأللررم وأن يرىد سلىكن العرس ٙ وقع القًمُ فًىظمل 

سلىكن بأللبخل. ويبين بع   ظدحألل إدرسدُ السدلىكًُ سلسدلُ أكأل ًمًدُ تبدد  بألٕعبقددام وتنبمدٌ         

 دٌا "إعبقددام", "القدًب", "اٙػأل دألم", و"السدلى ". أعبددين  د       بأللسلى  رابٮٌ بٌ  ربعُ أكأل ًب 

كل أكمىم يىان أدأل لبلدن, فألٕعبقددام تىادن القدًب و د ه تىادن اٙػأل دألم والديت بددور أل تد٘ثر علدِ             

السددلى . فألعبقددأل  وس   د البدددخٌ ٙ يؽددر ظددحًألٲ و ددر قددرم شددرعًألٲ ويبدددو ادد ابألٲ ويعٮددٌ شددعىراٲ  

مُ إهألبًُ عنن تنعرس ٗ ظىرَ اػأله اهألبٌ قًأللن ػعلن إأأل يدخن  و يببندِ  أروألٲ هعلن ينم٦ٌ لً

سلىكًألم تبقبل البدخٌ. لرن اعبقأل  وس   د البدخٌ ؼألر ظحًألٲ  و قرم  ينًألٲ تقى ه لبنمًُ لًب 

سلبًُ قًأللن تبصرل علِ ظىرَ اػأله سلي قًألل البدخٌ وإدخنٌ ػعلن إأدأل ٙ يددخن  و ٙ وبد     

  وبمب  د يدخنىا و د يقر  اخل "كسن, ٗ قألل كألد يدخن,  "ن ّألرس سلىكأل  ر اهألبٌ. ٕن

ويٚقددٜ  د اجملبمعددألم تبكددألوم اددداٲ ٗ "ٛممددأل إعًألريددُ لددبع  القددًب الدديت تبكددع علًمددأل, فمعًددألر     

الررم ٗ فبمع لد يرىد أعًألراٲ ل٠سراين ٗ فبمع طخر. كمأل تبكألوم  يؽألٲ ٗ "ٛممأل القًمًدُ,  

    ٚ قٛددُ فقًمددُ "الكؽددألْ الصخعددٌ" أممددُ ٗ إنٛىأددُ القًمًددُ الغربًددُ وّرددن أعأليرتمددأل وبأللبددأللٌ أ

 ؼققمأل ٗ السلى  الكر ٍ, فًمأل  ٌ  ألٓبُ عن بع  إنٛىأألم القًمًُ اٛخرّ. 

وبنألْ علِ إقدأُ  عٚه, فإد مثُ تراب٘ بٌ أكأل ًب إعبقدام والقًب وإعألير واٙػدأله والسدلى .   

تمدأل  وفًمأل ىغ اٝ ال العألأُ, فإد اجملبمعألم البصريُ طىرم علدِ الددوام فمىعدُ أدن اٝ ال اعبد    

  ب  عألٓب بنألْ أل اٙابمألعٌ و سلىل ظدًأل"بن واسدبمراره. وفًمدأل ىدغ اجملبمعدألم العربًدُ اؿديفدُ,        

فإ"ددن يٚقددٜ  دد ا البنددألل  العبًددد بددٌ القددًب الرفًعددُ الدديت تببنأل ددأل اجملبمعددألم العربًددُ وبددٌ ُٛمددر     

عألأدددُ". ولعدددل  السدددلىكًألم الكر يدددُ ٗ الكؽدددألْ العدددألم كمدددأل  دددٌ أبحققدددُ ٗ الىالدددع,  و "اٝ ال ال    

السىسًىلىاٌ الصمر قلًب بركألم وٗ  راسبن الرٚسًرًُ "اجملبمع العربٌ إعألظرا عده   عمل

اسبٮٚعٌ اابمألعٌ" يسألعد علِ تقديب شر  "ٛرٍ ش ا الىالع. إا يكرم بركألم بدٌ ثٚثدُ " "ٛمدُ"    

  ٌا لًمًُ ٗ اجملبمع العربٌ أرتبٮُ بأسلىل قًألَ اؾمألعُ وخدتمأل.   ه اٛ"ٛمُ

قًه كى٦د البدو أن خٚل تكألعلمب أع بًٔبمب العحراويُ القألسدًُ ٔدس    النٛألم القًمٌ البدوٍا .  

 اػأل ألم لًمًُ رًٓسًُ  ٌا
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البؽألأن, البمألس  الداخلٌ, "عرَ القريدب, اٙفبخدألر بأللنسدب, اقدذام      الععبًُ وتبؽمنا -3

 اٛ ل, الفأر, الصرين.

 م, اٙعب ا , الراىلُ, اٟبألْ والصمألأُ.الكروسًُا الصجألعُ, البأس, البسأللُ واٟلدا -4

 الؽًألفُا الررم, إروَْ, النجدَ, ٓأليُ إسبجر, الىاأل ُ. -5

 اؿريُ الكر يُا اٛأأل"ُ, العدم, البعأللٌ علِ اٙسبخدام, واٟبألْ النكسٌ. -6

 إعًصُا البسألطُ, الكٮرَ, اـصى"ُ, ظكألْ النكس, البعكمل, اؿصمُ.  -7

 ع للريمل ست لًب  يؽألٲ  ٌاوؼ النٛألم القًمٌ الريكٌا .ل 

 اٛرضا قبُ الٮبًعُ, اـعب, اؾمألل, الفبألم, العد, اٛأل, العكىيُ. -3

 القًب العألٓلًُا اٛأىأُ واٛبى٦َ واٛخى٦َ, البرألتمل, الصرين, الفأر, العكُ واؿصمُ, النسب. -4

 والبسألطُ.لًب إعًصُا إفألبرَ والعد, اؾرَ والبعألود والبمبع بألٕعصر, إسألُٕ  -5

 القًمُ الدينًُا اّٟأل"ٌ الصخعأل"ٌ اؿسٌ, الٮقىسًُ, الرُٓ, الدكُ والن ر. -6

 القًب الٮبقًُا الىاأل ُ, الررم, البنألفس. -7

 لًب ال أنا الكعىل, البحمل والعراع أع ال أن, البحرر أن الىلت.  -8

فأللٮبقدألم الداىا يدُ   تبسب ببمحىر أل قىل الذاتدب الٮبقدٌ للمجبمدع اؿؽدرٍ.     القًب اؿؽريُا  .ن 

تمبب بقًب النجأل  والسعٌ والرب  والرسب إأل ٍ والرفأل ًُ والٮمى  واٙسدبمٚ  فًمدأل الٮبقدألم    

  الرأل قُ تمبب بقًب العٚلألم الصخعًُ والعألٓلُ واؾرَ والعد واّٙألد.

وإكددذض  د إخٮىطددُ إقذقددُ  عددٚه بىاسددٮُ قلددًب بركددألم تصددرل إطددألر "ٛددرٍ عددألم يصددر    

لسلىكًألم ٗ الكؽألْ العألم,  و اٝ ال العألأُ. بصرل   م, يصر  تنأللؽمأل وتعد  أل وتنىعمأل وس٘ ا

اجملبمع العألم, فحقًقُ  د اجملبمع اٛكد  ر أبجأل"س عأل َ ويبرىد أن خلكًألم اابمألعًدُ كبلكدُ   

 يذاب إٍ "ط ال عألأُ" كبلكُ وأبنأللؽُ, بل وقرَ. 

 علٌ الىر ٍ تنٛر كبلمل عدن أعدأل ر السدلى  ٗ الكؽدألْ العدألم.      ولعألمل اٙابمألع العرالٌ الصمر

٤ْ بربألبددن الدد آع       طددى٦ر الددىر ٍ ""ٛريبددن" عددد  عمأللددن ٗ ٔسددًنًألم وسددبًنًألم القددرد العصددرين, بددد

العددًت "وعددألٚ السددٚطٌ" وتبىهددألٲ بربألبًددن " راسددُ ٗ طبًعددُ اجملبمددع العرالددٌ" و"شخعددًُ الكددر      

ٍ النٛريُ, ٗ العملٌ اٛخرين بد"البنألش  اؿؽألرٍ". "ٛريدُ الدىر ٍ تلد     العرالٌ", واليت ازأل أل,  

تقىم علِ اعببدألر  د اٙ"سدألد العربدٌ ىؽدع لنٛدألأٌ لًمدًٌا  قدد مأل  يدين واٝخدر لبلٌ/ععدبىٍ.           

النٛألم القًمٌ الديين, وال ٍ يقىم علِ إ اأبن الىعألٚ, يرك  علدِ لدًب البسدألأ  والبٮمدر والبعكدمل      

إد النٛألم اٝخر, وال ٍ ىؽدع لدن الكدر  عردب تنصدٔبن ووالعدن إعدألط, يركد  علدِ           وال  د. فًمأل

لدًب الكخدر والععدبًُ وإرأل"دُ الكر يدُ. و د سددلى  الكدر , إبندألل  و ٍ, السدلى    دى "بدألن شدد ين           

رن النٛألأٌ القًمًٌ إبنأللؽٌ وإبعأليصٌ. فأللكر  ىؽع ٕىعُٛ اٟأألم وتدأع عًنأله شأل وأدأل  د ىد  
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أن إسجد ويصأل د ابن عب لن يٛلب طخدر قبدِ يمدب أدع ابدن عمدن ف عدُ لدن و"عدرَ. لد ا, فدإد اٝ ال            

العألأُ كمأل  ٌ والع أبحقع ّردن رظدده وأٚقٛبدن شرد ا فبمدع تبندألل  أدع أدأل يدر  ه  فدرا            

   ا اجملبمع أن ظًغ لكًُٛ أفأللًُ.

بعد  اجملبمعدألم اٙ"بقأللًدُ  دى  د  د ه      ويرّ بع  اٛ"فروبىلىاًٌ  د إشرأللًُ اٝ ال العألأُ ٗ 

اجملبمعألم مل تسبٮع بعد إىآمُ بٌ "ٛممدأل القًمًدُ البقلًديدُ والدنٛب القًمًدُ الٮألرٓدُ والنألػدُ عدن         

اؿداثددُ الغربًددُ. فمدد ه اجملبمعددألم مل تسددبقر علددِ أنٛىأددُ لًمًددُ أبجأل"سددُ وأذابٮددُ. وٗ والعنددأل          

ٚٲ. فقٮع إشألرَ إرور  و عدم إعٮألْ اٛفؽدلًُ  و  يبجسد   ا البنٛر ٗ سلى  السأل  ارلٌ, ٓقٌ أف

ؽٮٌ اٝخرين  أألم اٟشألرام لد ٙ يصعر السألٓع بألرترألبن "خٮًُٔ" ٛد إنٛىأدُ القًمًدُ السدألٓدَ,    

طمثألٲ. وّرن أٚقُٛ شدٌْ أدن    َعألير أل, مل تبمرن أن تسمًُ   ه إمألرسألم بألعببألر أل سلىكألٲ

 قددٌ يقكلددىد الصددىارع بسددًألراتمب أددن  اددل اللحددألم بعددَٚ اؾمألعددُ ٗ   دد ا ٗ سددلى  بعدد  إعددلٌ

إسجد. تررار   ا السلى , خألظُ ٗ ظلىام اؾمع, علِ أر السدنىام وأدن سدألٓقٌ كدبلكٌ ٗ     

وًل  د ا   العمر واوٍ خلكًألم اابمألعًُ أببألينُ هعل أن الصرعٌ تسجًلن بىظكن "أٚقُٛ علمًُ".

اٛظلٌ الديين وإد"ٌ لٞ ال العألأُ, فمعًدألر البددين,  ٍ ؿدألم العدَٚ      السلى  إٍ أعؽلُ تعأل م

ْألعُ, يبعأل م أع أعًألر اقذام ققىم اٝخرين, وال ٍ  ى عدم سد الٮريع  أألم السًألرام العدألبرَ.  

البغلًدب شددبن الدددآب ٕعًددألر البدددين علددِ أعددألير اقدذام ققددىم اٝخددرين لددد يصددر  أعؽددلُ سددىْ سددلى    

أن النألس ٗ الكؽألْ العألم. وببعبر طخر, سًقل ا"بمأل  إعدألير إد"ًدُ ٗ الكؽدألْ العدألم      شرآ  واسعُ

  قٌ ينج  اجملبمع أ يد أن إىآمُ واٙ"سجألم ٕنٛىأبن القًمًُ.

إا ُفل أعؽلُ ؼدعمل اقدذام ققدىم اٝخدرين أدن لبدل السدألٓقٌ ٗ والعندأل ارلدٌ  وؼد  ُٛمدر            

ؽألربمأل واخبٚين أصألربمأل, سىاْ تبنًنألٲ أنٛىر بركألم  و الىر ٍ  و بع  ـلل ٗ "النٛب القًمًُ" وت

وبأللقًددألس علددِ قأللددُ فبمعددألم شددبًمُ ثقألفًددألٲ والبعددأل يألٲ, كألجملبمعددألم     اٛ"فروبىلددىاًٌ الغددربًٌ.

اـلًجًددُ ٗ "كددس إىؼددىع,  ٍ ا"ؽددبألٙ السددألٓقٌ واقذاأمددب ؿقددىم اٝخددرين وتغددر سددلى  "كددس    

ٚٲ, ّرددن أٚقٛددُ  د "كددألا ولددىَ إ٘سسددألم الرزًددُ ٗ تٮبًددع   السددألٓقٌ بددٌ إنأل أددُ والريددألض أددف

العقىبألم وتكعًل اٛ"ٛمُ  ى العألأل اٛبر  ٗ ظنألعُ سدلىكًألم اٙشدخألػ ٗ الكؽدألْ العدألم. َعندِ      

 د إ٘سسددألم اؿديفددُ, كددألٕرور ٗ إفددألل  عددٚه, علًمددأل عددبْ رتددع الكجددىَ بددٌ إنٛىأددُ القًمًددُ         

و"ٛريبمأل اؿديفُ. تبقِ أعؽلُ "ٛريُ أممُا ٕألاا يٮبع رال إرور النٛألم ٗ إنألأُ فًعدنع  البقلًديُ 

السلى  العألم وّبنع "ٛره السعى ٍ عن فعل اام الصٌْ؟ بعًأل ُ  خرّ, ٕألاا تنج  "أ٘سسُ" إرور 

ٚٲ لقًممأل أٮبقدألٲ لقًممدأل ٗ إنألأدُ وتكصدل "ٛرتمدأل ٗ الريدألض؟        ادىال  د ا ٗ   ٗ اعل كأل ر أل قألأ

 قىر ازن "ثقألفُ إ٘سسُ", و ى قىر كبلمل ُألأألٲ. 
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"ن ولرٌ تبحسن اٝ ال العألأُ جملبمدع ا"بقدأللٌ يلد م إ٘اأدُ بدٌ أنٛىأبدن القًمًدُ        فإٗ اـبألم, و

اٛكفر فألعلًُ ٗ ظنع السلى  الًىأٌ وبٌ أعألير الفقألفُ إأل يُ اليت طر م علًن. فأللسًألرَ كمندب   

أعألير دأل اـألظدُ, كدأد يردىد عددم ؽٮدٌ اٝخدرين  أدألم اٟشدألرام أعًدألراٲ لقًمدُ عددم             أأل ٍ شدأل  

ٙ بد إااٲ أن تغًر ٗ "لًب"   ا اجملبمع لب٘كد علِ  د أعألير إنبجألم إأل يدُ اؾديددَ اد ْ     البعدٍ.

 أن لًب   ا اجملبمع.

 ُٞايتعكٝب األٍٚ: د. سطني اذته 

بألٟشددألرَ إٍ الددنٛب القًمًددُ الدديت لدددأمأل  الرًٓسددُىرلددُ الاسددبمل  . قسددٌ اؿرمددٌ تعقًبددن علددِ 

قلًب بركألم, قًه لسب اجملبمعألم إٍ بدوٍ وريكٌ وأدد"ٌ ووؼدع لردل أنمدأل لدًب ٙ تبصدألر  أدع        

لددًب اجملبمعددألم اٛخددرّ ؛ و نددأل سددلب لًمددألٲ جملبمددع فقدد٘ لًؽددعمأل كقددًب جملبمددع طخددر. فددإد  نددأل           

ٚٲ لدًس قعدراٲ علدِ فبمدع  ود طخدر.         تقألطعألم كفرَ ٗ القًب بٌ اجملبمعألم ال فٚثدُ, فدأللررم أدف

وعندأأل يقىل  د الٮبقُ الداىا يُ ٗ اجملبمع إد"ٌ تسعِ للنجأل  فإ"ن وجدب أعندِ النجدأل  ويقلعدن     

كفراٲ. النجأل  عند اجملبمع إد"ٌ لد ىبلمل ٗ بع  اىا"بن عدن اجملدبمعٌ الريكدٌ والبددوٍ لرندن      

   مأل للنجأل . بأللبأكًد ٙ يلغٌ سعٌ  فرا

وأددددن ثددددب فددددإد النٛددددألأٌ اللدددد ين وؼددددعممأل الددددىر ٍ ٗ "ٛريبددددن "البمددددألي  اؿؽددددألرٍ", الددددديين   

والقبلٌ/ععدبىٍ ّرددن إسددقألطمأل علددِ فبمعنددأل السددعى ٍ إٍ قدد أددأل. قًدده إ"نددأل "٢راددع كددفر أددن   

لًمنأل إٍ الدين. فبجدد"أل ""بحددث" عدن العددم واٛأأل"دُ وقسدن إعألألدُ وإأألطدُ اٛاّ عدن الٮريدع ...           

نكس الىلت ػدد أدن عدد  أدن  بندألْ اجملبمدع تٮبدع وسدلى   عملدٌ كدأللمل لردل الد . فًددر              اخ. وب

البع  خداعن لٞخدرين بأ"دن ايدب, و د تعديدن علدِ اٝخدرين وسدلبمب أدأل ّلردىد شدجألعُ وإسدرافن            

 كرم وفخر. 

 قبِ  د القًب الدينًُ وكفر أن القبلًُ إهألبٌ وًْل وأدعألَ للبٮبًع, إصرل  ى  د السدلى  

البٮبًقٌ ٗ بع  إىالمل ىأللمل تل  القًب خعىظألٲ عندأأل يرىد  نأل  "ىع أن البنألفسدًُ  و لنقدل   

العراع فًٮغِ اٌ ال يب واؿًىاد  علِ اٌ اٟ"سألد, فدٚ يكردر الصدخغ إٙ ٗ أعدلحبن و"أدن      

 بعده الٮىفألد". 

هألبًُ. اٙ"بقدأل   ندأل    يؽألٲ فإد "قد السلىكًألم اـألطُٔ ٙ يعين  ًألل السلىكًألم العحًحُ واٟ

خددألػ بدد ل  البنددألل  إىاددى  ٗ فبمددع أسددلب لددن تددراث كددبر وشددألأل أددن القددًب والعددأل ام العربًددُ  

ٚٲ وبد ّ ولدب ٗ السدمألْ يصدألر لدن بأللبندألد. يسدألفر                اٛظًلُ الديت لدى البد م بردفر أنمدأل ٛظدبحنأل أدف

سدٚأألٲ بدٚ أسدلمٌ" . لدًس      قد"أل إٍ بع  الدول إبحؽرَ فًب كر وير   وبرل قسرَ  "واددم إ 

ٛ"مب فبمعألم أفأللًُ بل ٛ"مب الب أىا ظ ْ أن لًب اٟسٚم وطبقى أل عملًألٲ فٛمرم علِ سلىكمب . 

و نأل إشرأللًُ ٗ ا"بقألًُٓ البع , فمى يعجب بأْل أأل لديمب ويقألر"ن بأسى  أأل لددينأل. وأدن إنألسدب    
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رين بعًىبدن أدن  دره, و فدرا  اجملبمدع      ٗ   ا السًألم تىؼً  "قٮدُ أممدُ, و دٌ  د كدل شدخغ  عد      

 علب بعًىل فبمعمب أن الغربألْ؛ ل ل  أممأل واد أن سلى  إهألبٌ ػد أن يقلدل أندن  و يعدكن َدأل     

لًس فًن و "ن " ًألٙ"  و ػمل  و ك ل, فق٘ أن بألل الد ال ام اٟعجألل بألٝخر, فمدى ٙ يدرّ إٙ   

 ٮألٓمب وسلبًألتمب . إهألبًألم وقسنألم وتٮىر اٝخر  ود  د يرك  علِ  خ

و شألر  . قسٌ اؿرمٌ إٍ إقدّ أصدأل داتن الىالعًدُ قًده لدأللا شدأل د  كفر"دأل إد مل يردن        

كلندأل أقٮدع فًدديى ٗ رأؽدألد لًدل  "دن ٗ إسددجد النبدىٍ الصدريمل وكًدمل مت ْدع طعدألم طًددب ٗ            

الكألٓع واٙ بمألم  سكرَ ورأًن. بعد أل ببؽعُ  يألم كنت  "أل شخعًألٲ ٗ إدينُ إنىرَ وٙقٛت البنًٛب

الرددبر بىابددُ اٟفٮددألر وكًددمل يكعددل القددألٓمىد علًددن والٮريقددُ إنٛمددُ ٗ ْددع بقأليددأل الٮعددألم لبددل     

اٟلألأُ وْع كل "ىع أن الٮعألم بصرل أرتب وًْل, كنت  ُنِ  "ين ظىرم أأل قعل  و  "دين  

 بقًت لًىم طخر ٛظىره. 

اـألطٔدُ  و البكسدر اـدألطٕ لقدًب قسدنُ.       والىالع  د لدينأل سلىكًألم خألطُٔ ع  تمأل بعد  القدًب  

فىظل ببعؽمب الردرم إٍ اٟسدراين والصدجألعُ إٍ البعددٍ عددّ الغدر والدد ألْ إٍ اـديعدُ. لددينأل          

ا"بقألًُٓ ٗ "صر السلىكًألم اـألظُ بنأل فسريعألٲ أأل ينبصر اـٮأ أنأل وبٌ فٔدُ كدبرَ. و قًأل"دألٲ "قدىم     

ٚٲ, ا"بصددرم  خٮددألْ       بنقددد سددلىكًألم  بنددألْ فبمعنددأل فقدد٘ ٛ"مددأل       ٙ تعجبنددأل ولددًس ٛ"مددأل خٮددأ. أددف

السعى يٌ ٗ النمسأل ومل "سمع عسنألتمب, ولألم البع  بأل"بقدأل  الدىس "سدألٓنأل ٗ اؿددآع وكدأ"مب      

ٗ أنب ه سٚم  و ٗ روؼُ خريب وكأ"من لد خرلن لأل"ى"ألٲ  و فعلن قرأألٲ وال أأل فعلنن تل  النسدىَ  

  فبمع  وربٌ ٙ يعألرض أفل   ه السلىكًألم.  "من أألرسن عأل اتمن وتقأللًد ن ٗ

د أأل "راه ٚلب للسعى يٌ  يؽألٲ  ى الد ب َأل يكعلن  ر ب, فعندأأل ىٮدٕ خلًجدٌ ودىل النقدد     إ

سدددريعألٲ إٍ فبمعندددأل وكأ"ندددأل مدددن أدددن  خٮدددأ وأفدددأللا قأل ثدددُ الرىيبًدددىد الددد ين اظدددٮأل وا البٮدددُ   

سألر اؿدديه إٍ العدرل ولدًس أدن  ٍ بلدد  دى       واعى أل ,  وعندأأل يقىم عربٌ بسلى  خألطٕ يبغر أ

عًه "لبقٌ أعن كسعى يٌ ٗ العروبُ ويرتب٘ اـٮأ بنأل و"بدد  ظلدد اواتندأل, والنبًجدُ  د تذاكدب      

السددلبًألم والسددلىكًألم اـألطٔددُ إرتبٮددُ بنددأل فددٚ يبقددِ ٗ عقلنددأل البددألطن إٙ  ددٌ. إد ترددرار اكددر  

اؿسنُ وربٮمأل بقًمنأل و يننأل هعلنأل أن قًه ٙ "صعر  السلبًألم والذكً  علًمأل وتممًض سلىكًألتنأل

"عدد    دد ه الكرددرَ و"نصددر أل, قبددِ إفقددمل لددد ينجددرين لدد ل  بسددبب طغًددألد العقددل اؾمعددٌ "فرددر   

القٮًع" فٚ يسبٮًع الدبكرر عرمدُ وخدألرن العدندوم. فردل أدأل يسدمع ويدرّ ويقدر  يعد   الرٗيدُ            

ُ أن اٟقبألٙ والًأس ويبمنِ الصخغ لدى  "دن يعدًض ٗ    السلبًُ وي٢غًب اٟهألبًألم. وينب  عن ال  قألل

بلد  ر   ا قبِ لى كألد ٗ بٚ  ككر ألًٔدُ بألٕعألظدٌ وإغريدألم وإلدمًألم والسدلبًألم الديت يرو"مدأل        

 ب  أر طبًعٌ كأللبعرٍ وال "أل والربأل والقمدألر واٟؿدأل  والغدض والقٮًعدُ وعقدىم الىالددين, و ر دأل        

 الرفر إفر. 
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الىلت تل  اجملبمعألم تنأل ٍ بألقذام  إر َ وتعٮًمأل ققىلمأل فبسألويمأل بأللرال, قًه  لد ٗ "كس

 د ققددىم إددر َ ؽبلددمل عددن الراددل فمددب يعٮددىد الراددل ققددن وإددر َ ققمددأل وبدد ل  ترددىد إسددألواَ,    

وكأ"مب يٮبقىد "النسألْ شقألٓع الراألل"  ٌ قسنُ لديمب لرنمدأل لًسدت كألألدُ فمندأل  اسدبفنألْام,      

ب أن يبعدّ ال  فر يألٲ لرن فعلن أسبنرر فبمعًألٲ بصدرل عدألم وأعأللدب لأل"ى"ًدألٲ و د ا      فًىاد أنم

أأل ير عمب .... لًس أنأل أن مل يرقب ظغر"أل ويعرين قع كبر"أل, أن الكؽألٓل اليت "ندأل ٍ بمدأل ؛ لًمدُ    

وفؽًلُ "را أل ٗ كفر أن النألس, لرن بأللر ب أن ال  لدد أدن يعألكسدمأل ظمدل وٓأللدُ بدداعٌ       

والٮقٮقُ والذفًن فًمأل   الٮكل قبِ يعل إ ا  إٍ العنمل اللكٌٛ والنكسٌ ورَأل البد"ٌ. الؽح  

وػد  قد ب يقلدل أدن ر ٍ شدً  كدبر ويسدكمن ويعدمل الصدً  بعبدألرام و لكدألٚ ٙ يرؼدِ  د يقىشدأل            

  قد ب لىالده. 

ٙ يعين  "دن لدًس    د للمىَ الفقألفًُ  ثر أل الربر علِ فبمعنأل واجملبمعألم الصبًمُ بن, لرن   اإ

ٚٲ أددن البدد ام بددأللقىا"ٌ    بألٟأرددألد تقلًعددمأل بصددرل  كددد وٗ ولددت  سددرع. أددأل "ددراه ٗ اٟأددألرام أددف

هعلنأل "بسدألْل ا أدأل الكدرم بدٌ البددوٍ اٟأدألراتٌ والبددوٍ السدعى ٍ و مدأل لدد أدرا بٛدروين أبصدألبمُ              

 ِ تٮبًددع النٛددألم واا   بصددرل كددبر وشمددأل اـلكًددُ الفقألفًددُ الدديت ترددأل  تبٮددألبع ؟  دد ا وددرػ علدد

 ورػ علِ عدم تٮبًع النٛألم!
 

 ْٞايتعكٝب ايجاْٞ: أ ي٢ًٝ ايتػٗسا 

أن األ"بمأل  وؼحت  . لًلِ الصمرا"ٌ ٗ تعقًبمدأل  د اٛ يدألد السدمألويُ لألطبدُ لدد ا بمدت َردألرم        

اٛخٚم , كمأل لألل الدني علًدن العدَٚ والسدٚم وإِدأل بعفدت ُٛدب أردألرم اٛخدٚم  , بدل ٙ ؽلدى            

ٛ يألد الىثنًدُ أدن الددعىَ إٍ أردألرم اٛخدٚم والبقًدد بدألٝ ال العألأدُ , يبؽد  الد  ٗ تدألري    دل             ا

اؾأل لًددُ لبددل اٟسددٚم , فمدد ا قددألمت الٮددألٌٓ ٙ  ال أؽددرل إفددل ٗ الرددرم إٍ يىأنددأل  دد ا , وإاا       

ألل اكددرم الصددجألعُ ا٢كددر عددنذَ , وإاا اكددر اؾددى  اكددر عبددداهلل بددن ادددعألد. بددل إد بعدد  اٛأفدد 

العربًُ سٮرم  زألْ أن بلغىا الغأليُ ٗ   ه القًب قبِ لًل و وفِ أن السمى ل  وو ظدم أن  بِ ار 

الغكألرٍ  وو قلب أن اٛقنمل بن لًس . وٗ الصعر كأل"ت ش ه القًب والسدلىكًألم النبًلدُ أسدألقُ ٗ    

 لعألٓد إد  كمأل األْ ٗ  بًألم  بٌ ُألم ٗ أد  إعبعب ا

 ألقُ قألمتٶإلدام١ عمروٶ ٗ ز

 ٗ قلب  قنمل ٗ اكألْ إيألس

واٛظل ٗ القًب السألأًُ وإبأل ٖ اؿسنُ  "مدأل لدًب أٮلقدُ ولًسدت "سدبًُ , َعندِ  د اٟ"سدألد ٙ        

يبخلددِ عنمددأل أبددِ شددألْ ويسددبعملمأل أبددِ شددألْ. واٙمددراين عددن  دد ه القددًب السددألأًُ يىلددد سددلىكًألم        

ٚٲ ا أن يسبخدم ال دين ٛ دراض ا"بمأل يدُ ,  و أدن ينٛدر ٕكمدىم      وامرافألم ٗ الكرر والسلى  , فمف



  1

   
442 

اؿريددُ بأ"ددن ٙ ورممددأل لًددى  وٙ تقددمل عنددد قدددو . إااٲ مددن "قددمل علددِ  سألسددًألم لىيددُ أددن القددًب      

وإبأل ٖ , لرن ينقعنأل تىًٚمل   ه السلىكًألم لببمألشِ أع أأل "دعى إلًن, فبرىد تٮبًقدألٲ عملًدألٲ   

ىعىيُ , بل تعب  أع أرور الىلدت اد ْ ٙ يبجد      ٗ قًألتنأل ولًست فر  خٮب وعًُٛ ,  و أقألٙم ت

 أن تعألأٚتنأل الًىأًُ .

 أددأل  . سددعد الصددمرا"ِ فقددد  شددألر ٗ تعقًبددن إٍ  "ددن لددد تبددأل ر إٍ ا نددن  "ٛريددُ اٙػأل ددألم الدديت    

اسبخدأمأل ٗ عه سألبع عن اػأل ألم الصبألل مى القؽًُ إروريُ وواد كصخغ  در أبخعدغ   

لنٛريُ أممُ اداٲ ٗ فمب الٛدىا ر السدلىكًُ العألأدُ وٗ تغدًر اٙػأل دألم.      ٗ علب اٙابمألع  د   ه ا

 تقىل   ه النٛريُ بأد لٚػأل ألم ثٚثُ أرى"ألما

 .م شأل الىرلُ الرًٓسُإرىد إعرٗ وٗ ر ين فإد   ا يصمل العقألٓد والقًب اليت  شألر -3

 إرىد الىادا"ٌ والعألطكٌ الداخلٌ ال ٍ ىب "ن اٙ"سألد عن "كسن وقًٮن وبًٔبن.  -4

 إرىد السلىكٌ ويبمفل ٗ ا"عرألس تل  إعرفُ و ثر أل النكسٌ والعألطكٌ علِ السلى . -5

إاا  خ "أل سلى  الصبألل إدرورٍ كمفدألل؛ لدد  "مدب اخب "دىا أعدألرين وأعلىأدألم تبمفدل ٗ سدلى           

م القأل"ىد وٙ وذم قع  ره ٗ القًأل َ وٙ قع إصألَ وٙ قدع الصدألرع ومل يعأللدب     ر ب ال ٍ ٙ وذ

ٚٲ عن ؼعمل  ًبُ الدولُ ٖفلُ ٗ ؼعمل  ًبُ راألل إدرور  "كسدمب الد ٍ      قد ومل يٮبع القأل"ىد فؽ

ىددأللمل  كددفر أددنمب "ٛددألم إددرور و دد ا السددلى  اٛخددر يٚقددٜ لٜسددمل الصددديد علددِ كددفر أددن          

رَأل ٙقٜ بعؽنأل سلىكمب إدرورٍ عنددأأل يغدأل رود ثرندألتمب ويركبدىد أركبدألتمب.       العسرريٌ و

  ه إعرفُ كى"ت لدّ كفر أن الصبألل أىلكألٲ  اخلًألٲ ٙ وذم رال إرور وٙ السلٮُ إروريُ ٖدأل  

 ا"عرس ٗ سلىكمب إرورٍ السلي.

الدد ٍ "ددراه بددٌ العقألٓددد والقددًب  أددرَ  خددرّ لددد ٗ  دد ه النٛريددُ و دد ا إفددألل أددأل يكسددر البنددألل    

والسلى  السلي ٗ الكؽدألْ العدألم. ويعبدد  د تٮبًدع القدأل"ىد العدألرم أمدب ادداٲ وكمفدألل فدإد تٮبًدع            

سأل ر   ر أن سلىكًألتنأل ولى ا ًٓألٲ...عندأأل كدألد رادألل إدرور ىدأللكىد علدِ ربد٘ اؿد ام ا"ؽدب٘         

  أٌ ويبدٍ رال إرور علًنأل أٚقٛبن.كفر أنأل لًس للمخأللكُ والغراأُ بل لٔٚ "بدو  ر ألب

ٰٕف٢دل العلًدأل   إ أأل  . أمدأل عقًدل فأشدألرم     ٗ قًدألَ الصدخغ وخألظدُ و دى طكدل       role modelsٍ  ور ا

وأألاا يعلمن والدين و ل  لىاشب تٮألبع  فعدألشب ٗ الذبًدُ وتع يد  القدًب وإبدأل ٖ واٛخدٚم الررّدُ.        

ٰٕف٢ل العلًأل وأألاا يعلمىد النصأ؟وبعد ال  إدرسُ وسلى  إعلب وطريقُ   أعألألبن للٮلبُ اخ. أن  ب ا

وا بب  . فدألي  الصدمرٍ بأللبنىيدن بألٙسبصدمأل  َقدىٙم علدٌ الدىر ٍ. فصخعدًُ الدىر ٍ وتنأللؽدألم           

 القًب أع إ ا ب  ٌ أنب  عرالٌ خأللغ وأن شخعًُ الىر ٍ يدر  كًمل ٚمرم   ه اٝراْ. 

 إفلِ تعًض ٗ ٚلاوبر ٍ  . فألي  فإد أنٛىأُ القًب 
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 كفرَ النمألان ولنألعبمأل بأ وار أل.  -3

 ظراأُ القأل"ىد السأل ر علِ تىا د القًب. -4

 واى  أنٛىأُ سٚم وا"سجألم اابمألعٌ واسبقرار البعأل ٍ يسبدعٌ أن الرل البنأل ب أعن.  -5

 ولى طبقنأل   ه الصروٙ ٗ فبمع سلبألٲ وإهألبألٲ لىاد"أل القًب تععد وتمًب تبعألٲ.

 إرٍ بأ"ن لًس لدين ش  ٗ  د الصخعًُ اٟ"سأل"ًُ لغأللبًُ إىاطنٌ السعى يٌ  ٌ وعلع م. سألمل

ؼت تأثر لىٍ أن القًب الدينًُ اٟسٚأًُ والعأل ام والبقأللًد العربًُ البدويُ, و د ا يبىافدع بصدرل    

بىيُ الدينًُ كألأل أع  راسُ  سبألر قىل الر ٍ العألم ٗ أصألركُ إر َ ٗ اٙ"بخألبألم. و  ب القًب الذ

ٗ البنألْ الصخعٌ ل٠"سألد وال ٍ مت ترسدًخن بصددَ ٗ إملردُ  دى تدراً  اٛأدىر إبعلقدُ بدألٝخرَ         

علِ تل  إبعلقُ بأللد"ًأل واسب و "ًأل    ب  لًل علِ ال  وإ٘أن ٙ يسبٮًع اٙخٚل عقدىم اهلل علًدن   

 ٚ َ   دب عندده أدن كأللكدُ أروريدُ  و      فمى ؼت رلألببن ع  وال ٗ السر والعلن؟ فبأللبأكًد ولت العد

ا عألن أىاطن طخر قج  سًألرتن َىلكن اـألطٕ لسًألرتن ٗ الصألرع؟ واللحألم بأللعدَٚ   دب أدن وؼدع     

ق آن ٗ الدوٙل ك ل  البىلمل عن اابمألع بغ  النٛر عن   مًدُ النقدألط والد  ألل ٛ اْ العدَٚ     

ل  تٚقع العَٚ ٗ إغرل والعصألْ وعددم    ب بأللنسبُ لن بًنمأل الغربًٌ سًند صىد ويبندرود؟ ك 

السددمأل  بىلددت كددألٗ لٜ"صددٮُ اٙلبعددأل يُ وإ ددٚم ارددٚم  ولددألم العددَٚ أددع  د أعٛددب العددألألٌ     

 قًأل"ألٲ  ر أسلمٌ والععىبألم الصديدَ الديت تىاادن عمدل إدر َ. أدن يرسد  تلد  السدلىكًألم إصدألر          

ر الدد"ًأل بدل  لدب  أدىر اٝخدرَ. وأدن "ألقًدُ  خدرّ مدن          إلًمأل ويصرع شأل  قًأل"ألٲ بأللبأكًد مل يغلب  أدى 

أنغمسىد ٗ قًأله لألٓمُ علِ تقنًألم وعلىم و "ٛمُ فنًدُ أعقددَ ظدنعبمأل اؿؽدألرَ الغربًدُ الديت تقدىم        

 فلسكبمأل علِ تغلًب  أىر الد"ًأل بصدَ علِ  أىر اٝخرَ.

د أأل "عأل"ٌ أنن يدبلخغ  هب  ٙ يسألْ فمب   ا الٮر  فمى لًس ؼد الدين  بداٲ ولرن أأل يعبقده  

ٗ ارعألم  ينًُ  آدَ ٗ بع  اٛأىر يرافقن خلل تنًٛمٌ وإ ارٍ ويل م البخكًدمل أدن ارعدألم اٛول    

 و يأل َ ارعألم اٝخر والبىلمل عن ظب اللىم علِ   ا إىاطن إسرٌ وفرل إ"ألْ َأل فًن ينؽ  ؟

"ددت  ينًددُ  و  خٚلًددُ والدديت ٙ ولددألل  . ًٓددد إدد روعا بألخبعددألر شددديد؛ القددًب إعرفًددُ سددىاْ كأل 

 ُألرس وتعب  ا ْ أن سلى  اٟ"سألد الًىأٌ, ٙ لًمُ شأل.

و شألر السكر  .  سألأُ "قلٌ إٍ أٚقُٛ أممُ و ٌ  د السدعى يُ أذاأًدُ اٛطدراين, ثريدُ بدأللبنىع      

كمأل  د قد ام السلى  ينبغدٌ  د ٙ ؽؽدع لٚابمدأل  الصخعدٌ,      _و  ه أً َ_الفقألٗ بٌ إنألطع 

بددل رَددأل ت٘طر ددأل اٛ"ٛمددُ والبصددريعألم .. فمددأل  ددى عًددب ٗ أنٮقددُ رَددأل ٙ يرددىد كدد ل  ٗ أنٮقددُ 

.. وقددع اجملبمددع .. وققددىم الدددول اٛخددرّ الدديت تعددأل"ٌ أددن         اٟ"سددألد خددرّ وهددب  د تراعددٌ ؛ قددع    

 ٖألرسألم ٙ تبكع وثقألفبمأل.
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عبدداللٮًمل العدىين علدِ  "دن لدًس  ندأل  عٚلدُ بدٌ خعىظدًبنأل وبدٌ إصدأل دام الديت              و كد  .

اكرم سىاْ كأل"ت تعبراٲ فر يألٲ  و ْعًألٲ, وٙ يعين  د ترىد  نأل  سلىكًألم  ر أقبىلُ جملبمدع  

أأل لبع   فرا ه  و سلىكًألم ٙ يقبنع بمأل البع   د ترىد اريعُ ٛد يرىد فبمعنأل سدٌْ ..فرفقدأل   

عنددأل ..إ"نددأل عألاددُ لرألفددُ لدددراتنأل العقلًددُ والعلمًددُ وال أأل"ًددُ لٮددر  رّٗ البٮددىير ولددًس ؾلددد    َجبم

ال ام بألعب ا  أأل لدّ الغر قبِ الغر لى ُعنأل ٗ الده سنجد أأل يصدىط ظدىرتن سدىاْ ٗ بٚ  دب  و     

 قبِ  ثنألْ تىااد ب ٗ البٚ  العربًُ.

ًمل, بألعببألر  "نأل "بمب اجملبمع ببمب كبلكُ ٙ تلًدع  واتكع  . خأللد اؿألرثٌ أع أأل اكره  . عبداللٮ

َجبمعنأل, و"بحألشِ  د "ىان اللىم  و العبب علِ إسدٌْ بعًندن,  و "قدد السدلى  اـدألطٕ, بدل "عمدب        

علِ فبمعنأل ال ٍ يبلقِ تممألٲ  ى أنمأل برٍْ, عمىأدألٲ,  د ه السدلىكًألم  در السدىيُ الديت يقدىم بمدأل         

ى يٌ  ٌ تعرفألم أق  َ وتددل علدِ اٙؼدٮرال الد ٍ تعأل"ًدن  د ه       بع  السألٓحٌ والسألٓحألم السع

 الصخعًألم.

بأد تصدخًغ إصدرٚم والسدلىكًألم اٙابمألعًدُ اـألطٔدُ لدًس        ال وعلع خأللد الر يعألد علِ 

أن الؽرورٍ القعد أنن الد ال ام  و تببع  وان القعىر ولرن لدد تردىد البدايدُ ٗ أعألؾدُ تلد       

ٌْ علِ أأل يرام و د لددينأل كد ا وكد ا لدن يقددم شدٌْ للمجبمدع.. مدن         إصرٚم...  د "قىل كل ش

فبمع قٌ ويعبمل وبن الرفر أن إصرٚم طبقدألٲ لٮبًعبندأل البصدريُ وأدن قدع اجملبمدع علًندأل  د ٙ        

 "غصن ولرن "بٌ أىاؼع القعىر للبحه عن عٚن شأل.

إىؼدىع علدِ  "دن طمدى  و أدل       وبدوره  شألر  . عبداللٮًمل إٍ  "ن قًنمأل "كرر اسذاتًجًألٲ "ٮر 

"سددعِ بإأرأل"ألتنددأل ًْعددألٲ ؼددت أٛلددُ واقدددَ "برددألتمل علددِ ؼديددد وؼقًددع عىاأددل لألقددن ..... دد ا  

يبٮلب  د "سبفمر كألفُ امد"أل وولبنأل ٗ الىظىل ويركٌ أن إصرلُ  "مأل أىاى َ فٚ تصدغلنأل عدن   

 البٮىير.

 د مً٘ بألٕصرلُ أن ًْع اىا"بمأل فمدا واتكع  . الر يعألد أع   ا الٮر , لرنن يرّ  "ن يل م 

  عِ لكمممدأل والبعألأدل أعمدأل بمددين تٮدىير اجملبمدع والرلدٌ بدن.. فبمعندأل بدن الردفر أدن اٙهألبًدألم              

ٚٲ أكًداٲ إٙ إاا كألد اشدين ؽدير اجملبمع.  لرن تعدا  أل لن يرىد عم

يعين  د "سبمر ٗ طرقمأل  بألٕصرلُ  أر أمب... لرن ٙ اٟقألطُو ؼألين  . عبداللٮًمل العىين  د 

وتعمًممددأل وتؽددخًممأل و"رددرر الدد  ٗ كددل قددديه لنددأل فعلددِ سددبًل إفددألل لددى اتكقنددأل علددِ  د لدددينأل       

 أصرلُ و    ل "بقِ "عًد أل كل يىم و"عمممأل  و "كرر ٗ قلمأل.

وأن اديد  وؼ   . الر يعألد  د إفقمل  أللبألٲ ٙ يقدم قلىل إا يركٌ  د يصر اٍ أىاؼدع اـلدل.   

 د  . عبداللٮًمل العدىين مل يبكدع أدع الد ؛ قًده يدرّ  د إفقكدىد  دب  كفدر لددرَ وأعرفدُ علدِ              إٙ

 والسلبًألم والبدآل. اٟهألبًألمالنقد بألٕكمىم العلمٌ وال ٍ يقىم علِ تىؼً  
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و شددألر  . خأللددد اؿددألرثٌ إٍ عددد  أددن اٛسددبألل   م بر يددن إٍ أعأل"ددألَ اٝ ال العألأددُ أددن الؽددعمل     

 د َ إٛأل راوالذ ٍ إبع

وإ"رألر وإلغألْ البدألري    اٟ"سأل"ًُالبعأللٌ الٮأل ٌ ٗ لغُ كفر أن إفقكٌ وإربٌ علِ القًب  -3

القددديب للصددعىل ٗ البقددنٌ للحًددألَ العألأددُ بدددْ أددن ٓددىرابٌ وا"بمددألْ بألٕدددو"ألم اٛخددرَ الدديت   

  "بجبمأل اؿؽألرَ البصريُ. 

 "سبُ الصرين والكؽًلُ إٮلقُ للمسلمٌ و"سبُ الكسأل  والصر إٮلع لغر إسلمٌ. -4

اٟظرار علِ اعببألر السلى  إد"ٌ  ى شأد  يين وشرعٌ عت و"كٌ عٚلُ العلىم اٟ"سدأل"ًُ   -5

 بألخبعألظمأل إقدم علِ الصريعُ. 

بمدع للبؽدأل  والبندألل     فصل الدعألَ والىعألٚ ٗ ؼرل إفل اٛعلِ والقدوَ اؿسدنُ  أدألم اجمل   -6

 الٛأل ر ٗ السلى  أن ْع الفروام واسبخدام إرأل"ُ وإنألظب ل٠ثراْ  ر إصروع. 

افبقددألر الكؽددألْ العددألم للصددىا د علددِ العمددل ـدأددُ العددألح العددألم أددن الصخعددًألم العألأددُ,      -7

 وٚمىر اٙشبغألل بألٕعألح الصخعًُ  ود أبألَٙ  و اكذاث.

 ًألل الرلألبُ وطلًألم ارألسبُ عن الكعأللًُ ٗ البعألأل أع لؽدأليأل الن ا دُ واٛأأل"دُ والىاابدألم      -8

 واؿقىم. 

   ه اٛسبألل بصرل عألم  عٮت ا"ٮبألعألٲ عألأألٲ للصبألل بأد اٝ ال العألأُ ا إد

شأد  يين وشخعٌ القًألم بن ظدلُ وتركن ٙ ىرن ٗ  سى  اؿدألٙم  د يردىد أدن اللمدب      -3

 أبألقألٲ. إد مل يرن 

 د إسددبىيألم العلًددأل أددن اٝ ال العألأددُ كحكددٜ إددألل العددألم وشددرين اـدأددُ العألأددُ تعذيمددأل       -4

ا"بمألكددألم واؼددحُ  ظددبحت أصددرلُ ٗ اؿًددألَ العألأددُ وتددر ٍ اـدأددُ العألأددُ, ٖددأل اعددل     

 اٝ ال العألأُ أن أسبىيألم  لل أنبمرُ كبحعًل قألظل, وإٮأللبُ بمأل "ىع أن اشرطقُ.  

اؿألف  للبحلٌ بألٝ ال العألأُ  و البقدير اٙابمألعٌ أقألر"ُ بعدم أبدألَٙ اجملبمدع   ا"عدام واى   -5

 ٗ قألسبُ إخأللكٌ شأل ٗ أً اد البقدير اٙابمألعٌ. 

 د أىؼددىعألم اٝ ال العألأددُ ٙ تعدددو  د ترددىد ادددلًألم "ٛريددُ, و د البصددد  فًمددأل  ددى  أددر    -6

 أبأللغ فًن و ر أنٮقٌ. 

ل خألؼددعُ لقددأل"ىد الغأليددُ تدددر الىسددًلُ و ددٌ تسددبخدم عسددب   د "ٛريددُ اٝ ال العألأددُ كردد -7

 اؿألاُ وعند الؽرورَ. 

واتكع  . سعد الصدمرا"ٌ إٍ قدد كدبر أدع أدأل طرقدن  . خأللدد  أدأل غعدىػ عبدألرَ تقدديب العلدىم             

اٙابمألعًُ علِ الصريعُ فلًس شأل  اع بر ين ولًست ؼروريُ ؼدمن  د ا البحلًدل اؾًدد والد ٍ زدِ       

 مأل وأأل يعألرض  ثىابت الدين عند"أل من إسلمٌ ٙ "أخ  بن وبأللبأللٌ ٙ تعألرض.اٛشًألْ بأزألٓ
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ٕ أن األ"بن علع  . خأللد اؿألرثٌ علِ  بأ"دن يعبقدد  د العلدىم اٙابمألعًدُ تؽدع تلد        , ٚقٛدُ   د ه ا

القىاعد أن البحه العلمٌ وبنألْ النٛريألم بأللبجريب وإٚقُٛ واسدبنبألن اٙرتبدألٙ الكلسدكٌ لبىؼدً      

بعىر الرلٌ لبل  القىاعد ٗ اٝ ال العألأُ علِ سدبًل إفدألل, ٗ قدٌ  د الصدريعُ  دٌ  أدر و"مدٌ        ال

أددن السددمألْ ولددًس بأللؽددرورَ  د يرددىد لددن أنٮددع "كممددن فكددٌ بعدد  اٛقًددألد يرددىد "سددرألٲ تعبددديألٲ.  

بدن  عمىأألٲ   ا لًس لدن  خدل  بدداٲ ٗ أرأل"دُ العلدىم الصدريعُ وشدرفمأل علدِ بقًدُ العلدىم, وإِدأل لعدد             

اٙخبعألػ والبخععًُ. وإقعى   يؽألٲ,  د اٛظل الصرعٌ لقؽًُ أأل  دى اخبعدألػ شدرعٌ,  أدأل     

البأطر فمدى اخبعدألػ علمدٌ .. الكقمدألْ يقىلدىد لندأل  د الربدأل قدرم, فًأخد  علمدألْ اٙلبعدأل  وإأللًدُ             

 وإعرفًُ   ا البىاًن الىاؼ  وينبجىد النٛريُ العلمًُ اـألؼعُ ل ل  اٛأر  و النمٌ.

وا بمت  . فألطمُ القر"ٌ بألٟشألرَ إٍ أسألُ البعمًب قًه اكدرم "عدألٲا بأ"ندأل "نبمدٌ ًْعدألٲ إٍ      

ادد ور وبًٔددُ بدويددُ أددع  د الىالددع خددٚين الدد  فألٕملرددُ بذاأددٌ  طرافمددأل وتبددألين قٛمددأل أددن إد"ًددُ       

وَ والبحؽددر تعرددس ظددىراٲ أغددأليرَ شدد ا البعمددًب, وٙ يكمددب اسددبدراكٌ  دد ا  "ددن ا"بقددألػ أددن البدددا  

ولًممأل وتقأللًد أل وإِأل  ٌ إشألرَ تع   أأل اكره السكر  . سألأُ أدن كدىد أدأل  دى أقبدىل ٗ أنٮقدُ       

رَأل ٙ وِٛ بأللقبىل ٗ أنٮقُ  خرّ, وٙ ش   د ٕسبىّ إد"ًُ والبحؽر والعردس  ور دأل إد٘ثر    

  نأل.

مأل كد ل   رك م علِ تببدع أٚأد  أدن إصدمد ٗ اٛوسدألٙ النخبىيدُ  و الديت "عدنك         ك ل  فقد

وعلددِ واددن البحديددد ٗ اجملددألل اٛكددأل ٌّ واٟعٚأددٌ  ٍ بًننددأل مددن إنٛددرين للقؽددًُ وإببددبعٌ          

 -و  ممأل اؾألأعٌ  -إىامٌ لسلىكًألم اٝخرين سىاْ  كأل"ىا طٚبألٲ ٗ كبلمل أراقل البعلًب 

وقديفمأل ..فكدٌ  د ين    و كأل"ىا أن عألأُ إبلقٌ أن أبألبعٌ لنىام اٟعٚم ووسألٓٮن إخبلكُ لدّمأل 

اجملأللٌ تبمفل اروَ البنألل  بٌ أأل ينأل ٍ بن كفر أنأل وبدٌ أدأل يبمفلدن والعدألٲ, ولٜثدر السدلي خٮدره        

البٌ  ندأل فسدقىٙ النمدىان / القددوَ ؼدألأن ل ل لدُ القدًب وخلخلدُ إعدألير ٗ تعدىر ولنألعدألم اٛتبدألع             

وإعدد  َ شدأل ٗ خددألػ قددً٘  دد ين   إقلددين وأددن ثددب يدنعرس الدد  ٗ تددر ٍ السدلىكًألم اجملسدددَ   

 اجملأللٌ وٗ عألم الىس٘ اٙابمألعٌ َخبلمل طبقألتن وفٔختن !

ٚٲ  كأل   ا م  د كفرين وكفرام  ولأللت  . فألطمُ القر"ٌا ٗ اجملألل اٛكأل ٌّ واؾألأعٌ  أف

أل أددنرب عأليصددىا بددل كألبدددوا عددد اٲ أددن اؿددرول الٮألقنددُ ٗ فددأللس اٛلسددألم واجملددأللس العلمًددُ ٖدد 

علدِ كددفر أدن القدًب النبًلددُ     -أدن  اس   -يبجدألو  كدل أنٮدع وتديددر ... وتببعدىا أصدأل د الدددوس      

وإممددُ ٗ  ردد ا فددألل كألٛأأل"ددُ العلمًددُ والعمددل البعددألو"ٌ علددِ إسددبىّ البحفددٌ وقسددن البعألأددل     

واٟخٚػ و.. و.. وكل   ا ودث علدِ أدر ّ أدن الٮدٚل وعلدِ وادن اـعدىػ طدٚل الدراسدألم          

أن البألقفٌ ٗ قٌ  "نأل  أؽًنأل أأل يقألرل سبُ عصر عألأألٲ  راسًألٲ لبل   ه إرقلُ ومن "لقنمب  العلًأل

ومصىا عقىشب َأل يعألكس   ا الذ ٍ ُألأألٲ !! ...  ؼًمل إٍ  د ا اـلدل إربد  وإصدىط للٮدٚل      
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أبأللغُ بع   سألت َ  األ"بألٲ ٙ  قسبن يقل تأثراٲ عنن بل  ى يبداخل أعن بصرل  و بخخر وال ٍ يد  ٗ

و سبألاام اؾألأعُ ٗ وبرو َ  وورزنُ  شخعًألتمب ٗ لىالدب يغلكمدأل أدأل ٙ يٮدألم أدن إفأللًدُ ال آكدُ        

والبعأللٌ إقًت .. بل فًمأل يسبدعٌ السخريُ بأللكعل أن  عب "البٮمر" أدن كدل أدأل ّردن  د ّدر بدن       

     ُ ٗ أراقدل إرا قدُ  و العدبأل بدل      كل إ"سألد أن عفرام  و قبِ  قدٚم وطمىقدألم ٙ ؽلدى أدن عبفًد

رَأل أأل ّبد ٕراقل تأللًُ  يؽألٲ !! ...   ه البسألأٌ "الغىٍ" ال ٍ يبأللغ ٗ البصبه بن بعؽنأل ىلع بًندن  

وبددٌ طٚبددن أددأل ٙ ّرددن  دأددن وٙ ر أددن أددن  سددىار وفجددىام .. وػددده بعددد الدد  يعجددب مل ٙ يقبددل  

 و  العلمٌ والسلىكٌ ال ٍ اد ٗ بلى ن وؼقًقن ؟!!.الٮٚل علِ قألؼراتن ومل ٙ هد أنمب إر 

 أددأل ٗ اجملددألل اٟعٚأددٌ دددد و ددى  ددألػ٬  يؽددأل بألٛكددأل ًٌّ دددد فرددفر ٖددن ظدددعى"أل فًددن بددددد "          

البكسلسمل " قىل إبأل ٖ واٛخٚلًألم يعددم علدًمب وظدمل إعدبلٷٌ بددد" فبندُ إندد" ؛ ٖدن "١دج٩دمبد٣ددمب          

أبمب علًمأل قبِ فقد  كفر ب  و كأل  السًٮرَ علِ أأل "تنده" شكبأله  مسألٲ  و "إنألبر" واسبداأت إلأل

ظددراخألٲ  أددألم ْددىع إبددألبعٌ سددىاْ  كددألد أنددد أسددجد  و لألعددُ ثقألفًددُ  و  خددرّ علمًددُ  و شألشددُ         

تلًك يىد تذاقب لبرىد أسبد١دص٣در١فٯن٢ علِ  كد إسألر  اتسألعألٲ و بلغمأل تأثراٲ .. أندأل ل الندألس .. كدل    

 لنألس..!.. ولغىايُ إند   ه  ركألد ثٚثُ تع   سٮىتمأل وطغًألد تأثر أل اا

أٚ  كفر أن إ٘سسألم اٟعٚأًُ ولأل َ الر ٍ بل إألل فًمأل .. وأنمب لىم٥    ٙ تعد ب عن  -3

ممىم الندألس وطٙأمدب إل٬   شرا ُ الرسب تقىّ وٙ يفنًمب عن إقألأرَ بأللقًب وإبأل ٖ و يؽألٲ ب

 !.وٙ اأُ

 ولٔ  النجىم إكبى"دىد بد واتمب إبؽدخمُ ..أدن أىسدىعًٌ "الغكلدُ" الد ٍ "دب  "طًصدأل"مب" ٗ           -4

ظحمل العلب عن الب ام إبخعدغ أدنمب بدأللٛمىر إبردرر وإصدألركألم إبصدعبُ إسدبدُّ        

عًدده اؼددٮر إٍ " البحبحددُ " و"البنىيددع" سددعًألٲ للبجديددد واٟبمددألر أبجددألو اٲ فددألل ؽععددن     

ٚٲ البعدأل يألٲ        ..فألرلل الر يألؼٌ يغدو سًألسًألٲ والداعًدُ أددربألٲ للدفدُ الععدبًُ واٛ يدب قلد

وإعألجل النكسٌ واعٛألٲ وأكبًألٲ و.. وكل أأل ىٮر وأألٙ ىٮر أن فن وعلب قبِ ّدٜ  ولٔد    

 سألعألم برافمب وينىروا  دد تٮكٚ دد  وايأل ػلًمب الرألؿُ! 

ٛولٔد  النجدىم لردٌ يعدىلىا وهىلدىا بدل ويٮىلدىا         اؾممىر.. اشب٦ًكُ..إعدكقىد وإسدبحفىد   -5

  يؽألٲ وإد كألد أقألم بعؽمب  أليُ ٗ الق اأُ ورٗيبن "مأليُ ٗ الدأألأُ!!.

د أن بًننأل أن يبأللغ ٗ اٙ"بمألر َبألبعُ عأل ٍ اٟلدأل ام وأبىاؼدع النجألقدألم وسدٮحٌ النبدألٓ  ٙ      إ

داع أدرَ  و أدرتٌ ثدب خبدأل اتقدأل ه      لصٌْ سىّ كى"مأل بدرم أن وس  أن النألس ٖدن أسدمب سدحر اٟبد    

العألبر لرنن كألد أن براعُ اٟظرار وقرفندُ اٙسدبعراض عًده ظدنمل الندألس كدل أدأل يعددر عندن          

ٚٲ أد٘ثراٲ ... بدل كدب أندأل أدن   عدِ الد صدُ َدأل ّفلدن وػ  أدن                اديداٲ خٚلألٲ وكدل أدأل يعرؼدن فدألع

 ند ض وونع علًن؟!!.النألس فق٘ لرىد   ا ال وػ  خعًمألٲ لصخغ أأل ىبلمل أعن   ا إ
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د   ه العىرَ بل العىر إؽدٮربُ سدأللت وتسدىم إٍ وخدًب العىالدب ..فدإد تمبد  الفقدُ         فإو خراٲ, 

وتذااددع إعدددالًُ بددٌ اٛسددبألا وطٚبددن, الٮبًددب وأرااعًددن, اٟعٚأددٌ وأبألبعًددن ...تلدد   ددٌ  لسددِ  

ُ وٗ كبلدددمل اجملدددألٙم الددديت عقىبدددُ و فدددد  خسدددألرَ لدددد ّندددِ بمدددأل وإنديدددىد  إكبى"دددىد بمددد ه العلددد 

 يبعدرو"مأل. 

 Enforcementوأددن األ"بددن يددرّ  . . عبدددالرٓن العنددأل   د أددن إٚٓددب اؿددديه عددن فددرض الددنٛب  

ٙٲ  وتٮبًقمدددأل ٗ الكؽدددألْ العدددألم لبغدددًر السدددلىكًألم ... ولدددًس أممدددأل إقدددداث البغدددًرام اٙ راكًدددُ  و

ديل السلى  بأللقأل"ىد ي٘ ٍ إٍ تعديل القنألعألم ... وغألظُ ٗ فبمعألم أبخلكُ وبدويُ الفقألفُ .... فبع

 ٍ  "نددأل ٙ "نبٛددر البنددألع النددألس بألٛ"ٛمددُ كددٌ "ٮبقمددأل وإِددأل "غددر سددلىكًألتمب كددٌ يقبنعددىا و دد ا      

ٚٲ. ويقددذل  دد ا اٛسددلىل أددن  سددًل إدد  ...  و اٙلنددألع       اٛسددلىل  ددى إعمددىل بددن ٗ  "ٛمددُ إددرور أددف

لًس  خًل علِ ثقألفبنأل اٟسٚأًُ الديت تقدىل .. اؼدربى ب لعصدر      بألٟكراه علِ ِ٘ سلىكٌ ... و ى

 ... ولًس النعى ب ..  ... تغًر السلى  ..اادو ب علِ العَٚ... لبغًر القنألعألم وإعبقد.

ُ    ويعبقد  . وًدٌ اٛأدر  د    تٮدر   سدٔلُ شدألٓرُ .. أفدل ا ٕدألاا       الىرلدُ الرًٓسدُ قدىل اٝ ال العألأد

تدددينت القددًب وؽلددت عددن بعددد أل الفقددألٗ لبربسددب بعددداٲ  ينًددألٲ شددعبًألٲ  .. الصددعر الصددعي والصددًٚم       

بىظكمأل قىاأل للقًب اٙابمألعًُ  ظبحت تقدم ِىااألٲ لٚؼأل  ال ٍ شمدتن القًب الفقألفًُ العألأُ أع 

قددألٗ سددًٮر علددِ إعٮددِ الددديين الدد ٍ  را   د يىامددن   الدينًددُ الصددعبًُ .."ددب  عددن  دد ا  د الصددعي الف 

ٙٲ قدد اٲا كًدمل  دٌ العٚلدُ بدٌ         ويرىد أمًمنألٲ علًن. وتأسًسألٲ علِ ال  طر   . وًٌ اٛأدر سد٘ا

 القًب اٙابمألعًُ وبٌ العألأل الديين..  ين يقع الكألظل ٗ ثقألفبنأل بٌ اررم اابمألعًأل واررم  ينًألٲ؟

ٌ تعلًقن علِ إعبقدام واٙػأل دألم و ور دأل ٗ السدلى  .. قًده يعبقدد  د      ورك   . أسكر السلىل

و شألرم  ٍ سلى  ّألرس  ى "بألن اػأل ألم أبنًُ علِ أعبقدام راسخُ. إاا السلىكًألم اليت ُألرس 

ولدألل  . أسدكرا كندت      ٌ أبنًُ علِ أعبقدام تصرلت خدٚل أددَ  أنًدُ طىيلدُ.     الىرلُ لبع  أنمأل

دَ الصخغ واػأل ألتن لًس أن السمل تغًر أل ولرن إٚقٜ الًىم ٗ كفر أن علِ البنألع بأد عقً

الٛىا ر  د إعبقدام واٙػأل ألم تبغر وتعب  سلى  ينك  وبم ه السرعُ ورَدأل كدألد  د ا السدلى      

 دل النٛدألم وتٮبًقدن ككًدل بإقدداث البغدًر؟  دل ثقألفدُ اجملبمدع           كألرثٌ وٗ قألل أن يكجر "كسن ؟ 

عدن الد ؟ ..أدن  كفدر إىالدمل إ عجدُ للردفر أندأل  دى عنددأأل تردىد ٗ ظدمل تنبٛدر               ٌ إس٘ولُ 

 ور  وػد  نأل  شخغ وألول  د يلبمل علِ   ا العمل بدأٍ طريقدُ.  دل  د ه إمألرسدُ شدأل عٚلدُ        

أفدألل طخدر و دى ٗ بعد  اٛسدىام وددث أدن بعد  النسدألْ  أدألم العدراين             بألػأله وأعبقد الصدخغ؟  

ِ العمل وتبجألو  إر َ كل العمل إاا كأل"ىا راألل عجُ اقذام إر َ.  ل اٝلٌ خألظُ ػألو ام عل

   ا السلى  أرتب٘ بألػأله  و أعبقد؟
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ُ وعلع  . عبداهلل الؽىوٌ علِ  وفمدل أدأل تؽدمنبن إدداخٚم قىشدأل قًده  شدألر         الىرلُ الرًٓسد

 إٍ أأل يلٌا

ٙٲا مأل إعًألريُ  و  ا يعين  د النٛرَ شأل  نأل يقىل  . عبدالسٚما و د اجملبمعألم تبكألوم اداٲ ٗ "ٛم  و

"سبًُ فمدل إعًألريدُ وادن طخدر للنسدبًُ !؟  م  "مدأل النسدبًُ بد اتمأل !؟ و دل  ندأل  "قدألٙ تقدألطع  م             

 تٮألبع بًنممأل !؟

إشددألرتن لنٛريددُ والبنألشدد  اؿؽددألرٍ  لعلددٌ الددىر ٍ يقددىل  د السددلى  إبنددألل  للكددر   ددى "بددألن     ثأل"ًددألٲا

ؽٌ أبعأليصٌ  يدين ولبلدٌ  د ا يددفعنأل لٮدر  تسدألٗل أمدبا ٕدألاا مل يد٘ثر          لنٛألأٌ لًمًٌ أبنألل

فًنأل الدين ويم ل سلىكًألتنأل علِ اٛلل ٗ  أىر عأل يدُ وبسدًٮُ كأللبعدرين والنٛألفدُ واقدذام      

 اٝخر .. إخ؟

ٗ تكسره لدبع  سدلىكًألم السدألٓقٌ وإدرور ينسدب الد  إٍ وثقألفدُ إ٘سسدُ  و د ا ظدحً             ثأللفألٲا

  تسألٗلا  ٙ ّرن للعقىبألم وفرض القأل"ىد   د تعدنع القدًب!؟ .. اجملبمعدألم الغربًدُ     لرن  نأل

خألظُ اٛأريرًُ  ل ولدم قؽألريُ وألب أدُ بألٛ"ٛمدُ!؟ .. القدأل"ىد العدألرم والعقىبدألم اعلدبمب       

يلب أددىد وأددن ثددب تبحددىل لددديمب  دد ه إمألرسددُ إٍ ثقألفددُ سددلىكًُ. والدددلًل  د بعؽددمب ّددألرس      

 عندأأل يعًصىد بًننأل!؟ سلىكًألم خألطُٔ

  نأل  أٚقٛبٌ غعىػ أأل طرقبن  . لًلِ الصمرا"ٌا رابعألٲا

وواٛظل ٗ القًب السألأًُ وإبأل ٖ اؿسنُ  "مأل لدًب أٮلقدُ ولًسدت "سدبًُ ,      إٚقُٛ اٛوٍا -

َعنِ  د اٟ"سألد ٙ يبخلِ عنمأل أبِ شألْ ويسبعملمأل أبِ شألْ  قًه يبكع  . عبداهلل أع القىل 

بأد وكل إ"سألد يىلد علِ الكٮرَ ..  لرن اؾ ًُٓ الفأل"ًُ أن إقىلُ يرّ  "مدأل  ظدبحت بددود    

 وٙ !

أددأل اكرتددن  . لًلددِ بددأد وبنددألْ اٟ"سددألد وواددى  البنمًددُ لددد تغددر ٗ بعدد            ُ الفأل"ًددُاإٚقٛدد -

سلىكًألم النألس  أسبصمدَ بعلٌ بدن اؾمدب وأندن ا"ٮلدع  . عبدداهلل مدى البسدألٗلا  دل البًٔدُ          

تعين بنألْ اٟ"سألد ووادى  البنمًدُ!؟ .. ولدألل ٗ  د ا اـعدىػا  فمدب أدن  د ا وأدن اٙسدبدٙل           

ثر البنمًدُ علدِ سدلى  الكدر  وثقألفبدن إهدألبٌ لردن الىالدع ٙ يقدىل بد ل  إا           بألبن اؾمب  د تدأ 

 لًس شرطألٲ  د يرىد تأثر أل إهألبًألٲ فلمأل تأثر أل السلي  يؽألٲ.

 علًنا  نأل  أٚقٛبٌتكع أع أأل اكره  . قسٌ اؿرمٌ, لرن ا خألأسألٲا

ِدألرس سدلىكألٲ خألطٔددألٲ    تأكًدداٲ ٕدأل لددألل  . قسدٌ فإ"ندأل كسدعى يٌ عندددأأل      إٚقٛدُ اٛوٍا  -

ٚٲ علددِ اعذافنددأل ببعمددد      ومددن ٗ اـددألرن  و "مددب َمألرسددبن "دددعٌ  "نددأل أددن انسددًُ  خددرّ  لددً

 ٖألرسُ اـٮأ.
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ٗ الكدرم بددٌ البددوٍ اٟأدألراتٌ والبددوٍ السددعى ٍ ٗ اؿدرػ علدِ تٮبًددع        إٚقٛدُ الفأل"ًدُا   -

  ٕ فقددمل السددعى ٍ والددبع   ولددًس  النٛددألم يقددىل  . عبددداهللا بددل الكددرم بددٌ البدددوٍ اٟأددألراتٌ وا

 البدوٍ فق٘.

 د م. سددألمل إددرٍ بددرر السددلىكًألم اـألطٔددُ لددبع  إعددلٌ كإيقددألين سددًألراتمب ووؼددع          سأل سددألٲا

 قددد يبمب و الردددب اهلل  بأ"مدددأل "بًجدددُ اسدددبعجألشب للحدددألم بأللعدددَٚ, و ندددأل يقدددىل  . عبدددداهلل   

ب عبدأل َ فقد٘ ! وإٙ   الؽىوٌ  د  دْ٘ٙ مل يسبصدعروا العدَٚ كقًمدُ وكذبًدُ فمدٌ عندد        

فأين  ْ٘ٙ أن و أصىا وعلًرب السرًنُ فمأل   ركبب فعلىا وأدأل فدألترب فدأُىا  و "دن إاا     

 كألد يعمد إٍ العَٚ فمى ٗ ظَٚ. 

و د ا والدع فرادل إدرور يقدمل بسدًألرتن علدِ         role models شألرم  . أمأل عقًل إٍ إفل العلًأل  سألبعألٲا

ؾىال عدن أبألبعدُ الكىؼدِ إروريدُ ويٮلدب أدن السدألٓع        الرظًمل  و أىلدمل أد  ون وينصدغل بدأل    

ٙٲ أن العرس و ى أأل يدنغ علًدن النٛدألم بدل ويرفدع ظدىتن خألظدُ إاا         وبألٕألي   د ين ل إلًن بد

كألد السدألٓع  انبًدألٲ وإعلدب ٙ يمدبب بىاابدألم البلمًد  ويصدجعن علدِ   اْ بعد  اٛعمدألل لددّ            

ٙٲ أدن اٙعبمدأل  علدِ "كسدن وّنحدن الد       رادُ اٛفؽدل وبعؽدمب يعًندن علدِ الغدض ٗ       خٮألٙ بدد

اٙخببألر .. وإفقمل والدبع   أفدأللٌ البدنٛر أبندألل  البٮبًدع وأدأل وددث ٗ أىالدع البىاظدل          

 خر أفألل.

يددرّ  . عبددداهلل الؽددىوٌ  "ددن لددى عددد"أل عقددى ا للددىراْ عندددأأل كددألد إبعلمددىد للددُ كنددأل  كفددر   ثألأندألٲا 

بألٗ"دأل وفبمعندأل القددوَ ..اٝد بعدد تٮدىر البعلدًب       قألفُٛ علِ القًب وٖألرسُ السدلى  وكدألد ط  

والبقنًُ و يأل َ إبعلمٌ واٙببعألث قدث العرس ٖأل يقى  لٮدر  سد٘ال أمدبا  يدن تعلًمندأل أدن       

 دد ا كلددن !؟ وأددأل  ددى  وره !؟ بألخبعددألرا  ددل إٮلددىل أددن البعلددًب  د ينددب  أىاطنددأل  م يربكددٌ   

 ببعلًمن !؟

بأ"ن كألد يبمنِ لى  "مأل خلت أن  إٮروقُ قىل اٝ ال العألأُىرلُ الوعلع  . أنعىر إٮرٍ علِ 

ِألان قلًب بركألم والىر ٍ ٛ"مأل ِألان أؽللُ ٗ ر ين, ولدد  شدألر إٍ الد   . قسدٌ اؿرمدٌ ٗ      

تعقًبددن, و . فددألي  ٗ إٕألأبددن السددريعُ علددِ إىؼددىع .. وكددألد يركددٌ  . عبدالسددٚم ٗ "ٛددره عرؼددن  

بعلًع قىل والديين وإد"ٌ  اليت اكدرم ٗ  ال لبسلسل أنٛىأُ اٝ ال ثب البىسع ٗ اٛأفلُ .. وُحىر

ٌ "ٛره  د   ا الكعدل والبقسدًب ٙ يعد  ٗ إنٛىأدُ القًمًدُ اٟسدٚأًُ, لسدبب واؼد          كاٛأفلُ .. ف

و ى  د كل  فعألل إسلب عبأل َ, فكٌ إفألل ال ٍ ا٢كر ٗ الىرلُ و دىا إيقدألين السدًألرَ علدِ اٛبدىال      

ًس فًن أسألُ تنألل  الديين وإد"ٌ .. بدل  د ا أ٢جدر٩م شدرعألٲ قًده      وسد الصىارع  للحألم بأللعَٚ .. ل

النمٌ ثألبت عن اٟي اْ, واٛأر ثألبت بإعٮألْ الٮريع ققن وبألتقألْ أسألخ٘ النألس وأٚعنمب. فأللقعىر 

اؿألظل لًس فًن تنأل ع بٌ الديين وإد"ٌ بدل فًدن تكدري٘ واؼد  ٗ اؾأل"دب الدديين, و د ا ٙ ىكدِ         
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رَ الدد ٍ سددألرع إٍ إسددجد  ود اكددذاث بعددألقب إندد ل. و نددأل يرددىد السدد٘ال     علددِ ظددألقب السددًأل 

أصروعألٲ ٕألاا وعل   ا البكري٘؟ ولدد  شدألر كدل أدن   . عبدد السدٚم و . قسدٌ وكد ل   . لًلدِ          

سريعألٲ إٍ اؾىال بأأفلُ كأل"ؽبألٙ شرطُ البحرين والب ام بأل يدُ اـلدً  و ر دأل أدن اٛأفلدُ ويعدين       

يرمددن ٗ لعددىر البنصددُٔ اٙابمألعًددُ, إؼددألفُ إٍ  ًددألل اؾدد اْ والعقددألل عنددد"أل ..    دد ا  د اؾددىال 

فمنأل  تكري٘ ٗ األ"ب الذبًُ علدِ   اْ اؿقدىم العألأدُ وعلدِ اٙ بمدألم بدألؿً  العدألم, تقدع أسد٘ولًُ          

 دد ا البكددري٘ علددِ ًْددع أ٘سسددألم اجملبمددع وعلددِ ر سددمأل إ٘سسددُ السًألسددًُ, وإ٘سسددُ الذبىيددُ       

 تمأل, ولًس لن  خل ببعألرض لًب أد"ًُ ولًب  ينًُ. برألفُ   وا

ويبكع  . إٮرٍ أع البسلسل ال ٍ اكره  . عبدالسٚم ال ٍ يبد  بأللعقألٓد ثدب القدًب وإعدألير ثدب     

اٙػأل ألم ثب السلى . وٕرأل"ُ العقًدَ ٗ اٟسٚم وارتبألطمأل بأللعمل؛ فكدٌ ر يدن ٙ وادى  لقدًب أد"ًدُ      

تسمِ لًمألٲ بل كل القًب الكألؼدلُ إسدٚأًُ.. لردن يىادد سدلى  يبىافدع        ٗ عألمل اٟسٚم ّرن  د

أع اٟسٚم  و ىبلمل أعن ويعألرؼن .. ويعين   ا  د القًب الردّ ٙ ّردن  د يعلدن إسدلب رفؽدمأل     

فٚ ّرنن  د هً  الٛلب  و ينرر العكُ, ولرنن ّرن والعًألٲ  د يرىد ٗ سلىكن أدأل  دى ٚلدب    

.. والدد  ٛد القًمددُ تبمفددل ٗ السددلى  الدد ٍ شددرعت أددن  اددل ظددًأل بن فمىعددُ    و أددأل ىددأللمل العكددُ 

ٚٲ  قرددألم  دد  البعددر و قرددألم السددكر للمددر َ           كددبرَ وأبنىعددُ أددن اٛقرددألم البكعددًلًُ, فمددف

واؿجألل وؼدريب اـلدىَ ثدب ؼدريب ال "دأل وكد ل  اؿده علدِ إبدأل رَ للد وان وكد ل  اؿده علدِ              

م تعددب ٗ إشدألعُ خ٢لددع ولًمددُ العكدُ, و دد ه البكألظددًل ّرددن   تصدجًع الدد وان و ر ددأل كلدمأل  قرددأل  

والعًألٲ  د يكرٙ ٗ بعؽمأل بع  إسلمٌ, وكلمأل قعل تكري٘ فًمأل قعل ا"بقألػ أدن  د ه القًمدُ    

.. و نأل يقع بع  إسلمٌ ٗ أأ م كبر قًنمأل يعذؼىد علِ بع    ه اٛقرألم البكعدًلًُ  تدأثراٲ   

ألسددًألٲ  ور ددأل ٗ إشددألعُ  دد ا اـلددع القددىيب.. وكدد ل  بددأللٌ القددًب ٙ      بصددًىعمأل ٗ القددًب الغربًددُ وأبن 

ّرددن  د تبمفددل ٗ السددلى  بعًددداٲ عددن اٛقرددألم البكعددًلًُ اؾ ًٓددُ الدديت لددد ترددىد واابددألم ولددد  

 ترىد أسبحبألم .. ولد ترىد قرأألم ولد ترىد أررو ألم. 

"مدأل علدِ اٟطدٚم  دٌ لًمدُ       كد لًمُ ي٘أن بمأل إسلمىد عمىأدألٲ والعدرل خعىظدألٲ وٙ يٮبقى    إد

العدل وعدم الٛلب, وال  لبعد أل السًألسٌ فأول ٚدألمل  دى السًألسدٌ إسدببد ثدب تبألبعدت إٛدألمل أدن         

اؾمًع, والسبب  ًألل ارألسبُ وإرالبُ للسًألسٌ إسببد وتعأللًن علِ  ٍ وسدًلُ للمحألسدبُ, والد     

كي  د اٙسدببدا   دى طفدُ اٝفدألم فمدى      لبجمع كل   وام السلٮُ والقمر بًده.. وأن  نأل يرّ الردىا 

ال ٍ يىلد كل الراآل أن "كألم وسرلألم وك ل وا"بمأل يدُ وٚلدب وتعددر إدبملقٌ و ًدألل إبددعٌ       

و ر ا .. وأن "ألقًُ  خدرّ فنٛدراٲ ٙرتبدألٙ القدًب والسدلى  بأللعقًددَ فدإد إد٘ثرام العقديدُ وخألظدُ           

إسدلمٌ والديت ؼددث علدِ شدرل تًدألر ادألرين        الغربًُ علدِ اجملبمدع السدعى ٍ و دره أدن فبمعدألم       

بألػأله واقد سدب٘ ٍ ااا اسدبمر الىؼدع بمد ا الصدرل إٍ  يدأل َ اٛ أدألم اٛخٚلًدُ ٗ اجملبمدع.. وإٍ          
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فىؼِ ٗ إنٛىأُ القًمًُ لدينأل, وال  ٙ"قسألم وتنألل  أعأل ر القًب وٙ"قسألم سدلىكًألم اجملبمدع   

 تبعأل ل ل .

أٚقٛألم  . أنعدىر قدىل ورلبدن قًده اكدر  د "قدد اٛورام العلمًدُ        وتنألول  . عبدالسٚم الىايل 

 أر ٖبأل  و سلىل اى رٍ لبٮىر إعرفُ. لرن للنقدد  سدس وأدن ؼدمنمأل عددم "كدٌ إعرفدُ إسدبند         

الًمددأل وُددين عدددم اٙترددألْ علًمددأل  و اسبعراؼددمأل بددل "قددد أل وبًددألد خللددمأل أعرفًددألٲ. ِددىااٌ بركددألم     

السىسًىلىاًأل العربًُ. و"قد مأل سًرىد عمدل كدبر وقدل ترقًدب إد     والىر ٍ ِىااٌ  ألٓلٌ ٗ 

 ى اترأ علِ  ٍ أن الذاث الىاسع للعلىم اٙابمألعًُ.  أأل ُين عدم اسبخداأممأل فمى أىلمل أعدأل ٍ  

 للمعرفُ العلمًُ. فألٕعرفُ تنمىا بأللنقد وإرااعُ والذاكب ولًس بأللبجأل ل وعدم اٙسبخدام.

ٚٲ "أللعألٲ وأعلقألٲ ٗ اشىاْ و ؼألين  . خأللد الر ي عألد  د  ٍ عمل ٙ يسبند علِ إطألر "ٛرٍ يٛل عم

يسمل سقىطن. واسبرمل  . عبدالسٚما وّرن "قد   ا اٙطألر و"قؽن ولرن لًس البىظًُ بعددم  

 ايرا ه.

وبدوره  وؼ   . أنعىر إٮرٍ  د  أنًبن كأل"ت ؽغ بنًُ ورلُ  . عبدالسٚم ٛ"ن يرا أل  كمل 

 .سدعد الصدمرا"ٌا بألٕنألسدبُ عرفدت  بركدألم أعرفدُ عدن بعدد ٗ         اللىاْ بدود النمىااٌ. ولألل و ْل 

األأعُ اىرن تألود قًده كندت   رس وكدألد أعدن أدرسدىد عدرل طخدرود,  أدأل بركدألم فلدب يبمر"دٌ            

كصدددخغ ومل يعجدددبين  إ"بألادددن العلمدددٌ ويركدددٌ أفدددل  دددْ٘ٙ  د يسدددلٮىا  لٚأمدددب علدددِ سدددلبًألم     

العربًُ لًبلقكمب الغرل ويلمعمب. و ؼألين  . خأللد الر يعدألدا لدد يعًدب بركدألم     اجملبمعألم اٙسٚأًُ و

 تىًٚكن للعراع الٮبقٌ ٗ ثنأليأل ؼلًلن لرن   ه أدرسُ أن إدارس.

ُ ىرلدددُ ال يؽددألٲ وٗ سددًألم البعلًدددع علددِ     , عددرض  . الر يعدددألد رٗيددُ ؼلًلًدددُ تنحددى أنحدددِ    الرًٓسدد

َعنِ  د سلى   egalitarianعمىأألٲ فبمعألم كلًُ  سىسًىلىاٌ؛ قًه يعبقد  د اجملبمعألم العربًُ

الكر  لدًس "ألبعدألٲ أدن ر بدُ شخعدًُ ٗ الغأللدب؛ فمدى اسدبجألبُ لبىلعدألم اؾمألعدُ أدن قىلدن, وأدن ثدب               

ت ول ال ام الكر يدُ ٗ اجملمدىع الرلدٌ وٙ تدد  كد ام فألعلدُ عألللدُ ٛد قريبمدأل تدبقلغ إٍ  رادُ           

و  اؾمألعًُ.. و  ه السمُ أقًددَ للد ام العربًدُ بدل وؼدد أدن       كبرَ ٗ قألولُ أنمأل للبمأل ٌ أع الر

ا"ٮٚلبمأل علِ سجًبمأل قبِ لى  را م  د تنم  سلىكألٲ عقٚ"ًألٲ ورشدًداٲ أدع اٛخد  ٗ اٙعببدألر "سدبًُ      

 أأل  ى عقٚ"ٌ ورشًد.

يت وتٮرم إٍ العقلًُ اؾمألعًُ وأأل إاا كأل"ت أأل ُألرسن عقٚ"ٌ  م  در الد .. وأدأل ٌ إعدألير الد     

ؼرب سلى  اؾمألعُ...قًه ًّل بم ا اـعىػ إٍ فررَ  د سلىكنأل اؾمعٌ قردىم بعقلًدُ   

أألؼىيُ ٙتبنألسب الببُ أع أسدبىّ البحدديه الد ٍ وظدلنأل الًدن... مدن "سدق٘ إألؼدٌ بردل ػلًألتدن           

علِ اؿألؼر ٗ قٌ  د إٮلىل أنأل  ى لٮع العلُ بدبع  ولدًس كدل إألؼدٌ والبكألعدل أدع الععدر        

اؿألؼر خلقت لدينأل ا  وااًُ سلىكًُ ا"عرسدت علدِ    -لًُ تنألسب شروطن.. إشرأللًُ إألؼٌبعق
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كفر أن أىالكنأل واػأل ألتنأل عًه ت  ا  وطأَ اؿأللُ كلمأل  أعنأل ٗ البحديه والععدر"ُ.. وّردن   

سدلبًألم   د "نٛر إٍ طريقُ عًصنأل ٗ إدد وتعألألنأل أع  ر"أل و"ٛرَ اٝخرين لنأل و"ٛرتنأل شب سنجد ال

مدن برلمدُ  خدرّ "عدٮدم أددع      تبكدىم علدِ اٙهألبًدألم أدع عددم إ"ردألر اٛخددرَ ٗ بعد  إندألقٌ..        

الععددر ٗ بعدد  شددروطن  ود  د "رددىد فددألعلٌ فًددن  و لددأل رين علددِ تٮىيعددن بعددىرَ ػعلنددأل "عددًض     

َسبىّ أقبىل.. ولًسدت إصدرلُ اٝد فقدد "سدبٮًع ػدألو  بعد  العقبدألم َدأل لددينأل أدن إأرأل"دألم            

أل يُ؛ ولرن إصرلُ ترمدن ٗ إسدبقبل فمعؽدلبنأل تبؽدخب كردرَ الدفل  ولدد "عدل إٍ أرقلدُ          أ

يععب فًمأل السًٮرَ علِ كل شٌْ لبرىد النمأليُ علِ  در أدأل "ريدد  و نٮد٘ لدن.. البدألري  لألسدٌ        

ولن شروطن وٙ ّرن البحرب َجريألتن ٗ الغأللب فإأأل  د "سأليره ومدألول تٮىيدع أدأل "سدبٮًع أندن      

 وإٙ فلننبٛر ولىع الرألرثُ. اٝد

بىؼددى   كفددر فددإد فبمعنددأل وبؽددن فٔددبٌ  مددأل  شددبن بقنبلددبٌ لددألبلبٌ لٚ"كجددألر ٗ  ٍ ولددتا       

 الكٔبدألد   ألتدألد . اجملبمدع  "عدمل  ُفدل  الديت  وإدر َ  السدرألد  أدن  %97الصبألل ال ين ّفلىد  كفر أن 

ُ  وطدأَ  بسبب إسبقبل ٗ للع لنأل سًسبب أن  مأل ُ  العىٕد ُ  بعدىرَ  أبٮلبألتممدأل  تدىفر  وظدعىب ... كألفًد

ع بأللبعلًب لرننأل   لقنأل  أألأمأل كفر أن فدرػ العمدل الصدريمل ٖدأل  ا      يبعل فًمأل للمر َ البألل فبحنأل

أن "سبُ بٮأللُ إر َ بعىرَ ألحىُٚ ٗ قٌ  "نأل مل "قدم شأل بدآل أنألسدبُ...  د ه إصدرلُ هدب  د     

يعددعب السددًٮرَ علًمددأل..  أددأل الصددبألل فددإ"مب وبكعددل      "ىاددد شددأل قلددىل عألالددُ قبددِ ٙ تبكددأللب بعددىرَ    

أبٮلبألم اؿًألَ يعٮدأىد عألٓ٘ زً  أن العقبألم اليت تعرلدل اندراطمب ٗ اجملبمدع اٛأدر الد ٍ      

سً يد أن يأسمب وإقبألطمب و  ا لن يرىد ٗ أعدلحُ فدبمعمب ٗ "مأليدُ إٮدألين.. إد  بسد٘ أفدألل       

   ٙ خبًددألر للدد وان الدد ٍ يٛددل قرىأددألٲ َنٛىأددُ أددن     ّرددن  د "سددىلن ٗ  دد ا اؾأل"ددب  ددى لؽددًُ ا

إبىاؼددعألم اٙابمألعًددُ الدديت تقلددغ خًددألرام الٮددرفٌ الصددألل والكبددألَ. الصددبألل أبكألعددل أددع اؿألؼددر  

لرنن وبنكس الىلت أربل بقًى  إألؼٌ واًل اٝبألْ ٗ بع  إنألقٌ ٖأل ولد لدين للع وقدرَ.. إ"دن   

قًأل"أل ر أمدأل... يدنقغ الصدبألل إبدأل رَ واؿريدُ الرألفًدُ       يعأل"ٌ أن  ىَ بٌ إألؼٌ واؿألؼر يععب  

اليت ٙ تىفر أل لن ثقألفُ اجملبمع اليت يبدو  "مأل ععًُ علدِ البغدًر  و  "مدأل تدبغر بدبْ٘ شدديد.. الصدألل        

ٙٲ ويرّ  ره  فؽل أنن... و نأل ترمن إصدرلُ عنددأأل مت اٟشدألرَ إٍ وادى       عند"أل يلبكت ًّنألٲ وسأل

ٚٲ الصبألل وإر َ.أعؽلبٌ لد "ىاا  مممأل أسبقب

واتكع  . سعد الصمرا"ٌ أع أأل طرقن  . خأللد و ؼألين  "ن أمبب بقؽًُ إسألواَ بٌ اٛاًدألل قًده   

الد ٍ   - egalitarianسنُ ويعبقد  د تعدبر   52سبع و د كبب عنمأل ٗ سًألم رسأللُ الدكبىراه لبل 

أل ٍ لىظددمل سددلى   و فبمددع أعددٌ ا  يعددين ببسددألطُ علددِ اٛلددل ٗ سددًأللن اٙلبعدد   _اكددره  . خأللددد 

%أن السدرألد   2:إسألواَ. وٗ ؼلًل الذكًبُ السرأل"ًُ ؼبل الكٔبألدا إر َ والصبألل أأل ي يد عن 

علددِ اٛلددل و دد ا يددذ  الصدد٘ود العألأددُ واـألظددُ اٛأددر كلددن  و الددن ٗ يددد اٛللًددُ السددرأل"ًُ أددن       
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 دب ٗ عمدر العمدل وأدن ػدألو ه ولردن        أبىسٮٌ اٛعمألر أن ال كىر والقلًل أن كبدألر السدن ٖدن   

ٙي ال أبصبفألٲ بأللسلٮُ اٛبىيُ برل أعأل"ًمأل العألأُ واـألظُ. بدل إد  ندأل  تركًد  شدديد للسدلٮُ ٗ      

يد كبألر السن أن ال كىر ال ين ػألو وا عمر العمل برفر و ب  لل الكٔألم  السرأل"ًُ لددرَ علدِ   

د اقدذام كبدألر السدن ٗ فبمعندأل وٗ عقًددتنأل أدن       البغًر وإ ارَ البغًر ٛسدبألل واؼدحُ. وٙ شد      

القًب العلًأل اليت وب  د ترس   ر  د القؽأليأل الىطنًُ  أدر ٙ وبمدل اٙ"بٛدألر  و اؿلدىل بدر  الكعدل       

ولًس بألٕبأل رَ ولدد فألتندأل الردفر ٖدأل كدألد ّردن  د ينجد  علدِ كدل اٛظدعدَ. وإسدألواَ والعددل             

رارام إعددريُ وَددأل فًمددأل إسددألواَ بددٌ اٛاًددألل  أذكدد َ ٗ  يدددٍ  وإسدد٘ولًُ العألأددُ واـألظددُ والقدد

 ْ٘ٙ أع كل اٙقذام الىااب.  نأل  تركً  شديد ٗ السلٮُ هب  د يقألبلن بٮبًعُ اؿدألل تعدألٚب   

 ٗ إس٘ولًُ. لٜسمل تركً  السلٮُ لىٍ وإسألْلُ ؼعًكُ.

اٙابمألعًددُ واٙلبعددأل يُ واٛأنًددُ. لؽددأليأل إددر َ والصددبألل تصددرل أعٛددب لؽددأليأل"أل السًألسددًُ و   إد

مبألن إٍ سًألسألم اديدَ تقىم علِ إصألركُ واسبنمألض القىّ اٙابمألعًُ الكألعلُ وتكعًل وتنصً٘ 

وأسألْلُ وقألسبُ إ٘سسألم الرزًدُ و در الرزًدُ ٗ فدألل تكىيؽدمأل ووٚألٓكمدأل الديت  واددم أدن          

علِ عدألتع  د ه الكٔدُ والنخبدُ!  أسد٘ولًُ كددّ        المأل. وٗ سًألم  القؽًُ إٮروقُ للحىار فإ"ن يقع 

ٚٲ عن أسد٘ولًبمأل ػدأله كدل القؽدأليأل ولدن تسدبٮًع القًدألم بمدأل          ٗ تكعًل إصألركُ برل  بعأل  أل فؽ

ٙٲ إؼددألفُ إٍ إخكأللمددأل ٗ السددألبع لٮبًعددُ السددلٮُ والبصددبه بمددأل وخعددألٓغ كبددألر السددن     لىقددد أل  و

ًدن إخكأللندأل ٗ تربًدُ  "كسدنأل و بنألْ"دأل علدِ السدلى         الصخعًُ. ويقع ؼدت  د ا البحلًدل َدأل لدن وأدأل عل      

 السىٍ العألم أع  "كسمب وأع اٝخر وأع قًٮن اٙابمألعٌ وأع البًُٔ ٗ الكؽألْ واٛأألكن العألأُ.

وبدوره  كدد  . عبدداهلل الؽدىوٌ علدِ  د الصدبألل وإدر َ ّفلدىد الغأللبًدُ العٛمدِ أدن فبمعندأل            

لدد  فمددب اٛبعددد عددن القددرارام الدديت تبعلددع َعددر ب        % وأددع ا2:كمددأل  شددألر  . سددعد, يصددرلىد    

والبخٮدددً٘ ٕسدددبقبلمب .. فقدددد ؼىلدددىا إٍ فدددر  تنكًددد يٌ شددد ه القدددرارام شددد ا ؼددددث كدددفر أدددن  

 اٟشرأللًألم لدينأل واٛللًُ ؽٮ٘ والغأللبًُ تنك  .

أدأل ا دب    أد أعؽليت الصبألل وإر َ  مأل إكبأل . كمأل  يددم القىل بواتكقت  . سألأًُ العمى ٍ أع 

و . عبداهلل الؽىوٌ قىل اام القؽًُ, و ؼألفت لىشألا لًت اجملبمع   . سعد الصمرا"ٌإلًن كل أن 

 يدر    ه اؿقًقُ ..لًبرب تغر ود بمأل أراراٲ.

 أأل  . أسألعد ارًأل فًبكع أع فمل أأل طرقن  . خأللد و . سعد, لرنن يدرّ فًمدأل ىدغ أسدألُ     

ُ القرار  "ن ٗ كفر أن الدول إبقدأدُ  أللدب أدن يددير القدرار      الربألر والعغألر ال ين يديرود ظنألع

فًمأل  ب أن فٔألم كبرَ ٗ السن, وطبعألٲ اٛكد سنألٲ  نأل إقعى  بن  ولٔ  ال ين يعدنعىد الكدرم ..   

ويقىل  . أسألعدا ٙقٜ كبألر إس٘ولٌ و عؽألْ فأللس الصدًى  والدٕدأل"ًٌ وأددراْ الصدركألم ٗ     

طسًأل سبجد  د  أللبًبمب أن الكٔدُ العمريدُ الردبرَ إا  دب اٛكفدر خددَ و"ؽدجألٲ..         الدول الغربًُ وٗ
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طبعألٲ ٙ يعين   ا  د كل الىٚألٓمل وإمدألم يكدذض  د تد٘ول للكٔدُ العمريدُ اٛكدد وإِدأل إعدىل علًدن          

 الركألَْ ٗ "مأليُ إٮألين ورَأل كألد شألل  و فبألَ ٗ عمر الدفٚثٌ  كفدر لددرَ علدِ إ ارَ عمدل أدن      

 ٔسًين  و سبًين.

بقىلنا لقد قرظت ٗ اؾأل"ب اٙابمألعٌ  إصألر إلًمألٚقُٛ إوبدوره علع  . سعد الصمرا"ٌ علِ 

علِ  د  قكٜ لربألر السن وو  "أل واقد أنمب !  أقألأمب وأرأل"بمب  اٙابمألعًُ  وٙ "نس  "مب طبألٗ"دأل  

ولدراتمب وٙ ّرن اٙ"بقألػ أن الد    ال ين شب اؿع الىااب شرعألٲ وعرفألٲ  وشب   مًبمب ـداتمب

رَأل  د أأل طغِ علِ أدداخليت  دى الكردر الردألأن لددٍ غعدىػ إسدألواَ بدٌ اٛاًدألل ٗ األ"بمدأل           

العألم إبعلع بألٕىار  العألأُ  نأل إس٘ولًُ والقرار وٗ   ا الصأد وأأل ّألثلن  أرك اد بصدرل كدبر   

    ُ والبًٔدُ وإمبلردألم العألأدُ و ر دأل. وسدًبقِ كبدألر        اداٲ ويقألس علًن أسدألُ ترشدًد النكقدألم العألأد

السن ٗ فبمعنأل ٗ أرأل"ُ  فؽل أن بقًُ  ول العألمل بدإاد اهلل وبٮبًعدُ اٛأدىر سدًبقِ شدب "عدًب       

 اٛسد ٗ إ ارَ الص٘ود العألأُ واـألظُ ٗ اجملبمع.

أردأل"بمب  وأن األ"بدن  ؼدألين  . عبدداهلل الؽدىوٌا ٙ نبلدمل علدِ قدع كبدألر السدن وتقددير ب و          

ورَأل كنأل الىقًدين ال ٍ وكٜ شب   ه القًمُ اابمألعًألٲ  و علِ اٛلدل  كفدر أدن وكدٜ شدب الد        

لرن ٗ الىلت "كسن ٙبد  د يرىد للصبألل  وره ٗ البخٮً٘ ورسب طفألم أسدبقبلن وظدنألعُ القدرار    

 .."ريد أ ن اـدَ بأللٮمى  و د ٙ يٮغِ  قد مأل علِ اٝخر.

 

  اآلداب ايعا١َ يف اجملتُع ايطعٛدٟ: ضتٛ آيٝات َؤثس٠ٚضا٥ٌ تعصٜص 

 شألر  . قسٌ اؿرمدٌ إٍ  د أدن الؽدرورٍ  د "غدر أدن  سدلىل  درس القدًب البقلًددٍ إٮبدع           

قأللًألٲ, و د "د  النمألان اٟهألبًُ  كفر و"صجع علًمأل لنىاادن ا"بصدألر السدلىكًألم اـألطٔدُ, ظأل"دب      

ىد أعأللبُ إخٮٕ والبصمر بن والذكً  علِ سلىكًألتن و"قد أل و"قد فألعلمأل. كل ال  هب  د ير

ٗ ٓلُ فبمعًُ أسبمرَ ولًست ٕدَ  سبىع كمدأل ٓلدُ إدرور  و  ر دأل. وٗ  د ا اٟطدألر, ّردن        

تقسددًب اجملبمعددألم عمريددألٲ إٍ ثددٚث أراقددل ا أددأل لبددل الصددبألل, شددبألل, أددأل بعددد الصددبألل. والذكًدد     

 يرىد عسب تل  إراقل, أرفمل ٕأل لبل الصبألل, أبىس٘ للصدبألل وبسدً٘ ٕدن  دب ٗ أرقلدُ أدأل      

بعددد الصددبألل.  هددب  د "كرددر ٗ كًددمل يرددىد سددلى  أددن  ددب ٗ أرقلددُ أددأل لبددل الصددبألل عندددأأل      

يردددود وكًددمل سددربىد  طكددألشب وكًددمل سددًنٛرود للسددلىكًألم اـألطٔددُ ٗ اجملبمددع وكًددمل         

قبىلددُ إيبعدألألىد أعمدأل. إؼدألفُ إٍ  درس اٟهألبًدألم وأعأللبددُ السدلىكًألم إخأللكدُ واـأل شدُ و در          

علددِ اؾمًددع ظددغر ب وكددبر ب و أر ددب. كمددأل ّرددن لنددأل النٛددر إٍ أددأل فعلبددن       وتٮبًددع العقىبددُ

أددأل فعلبدن عمددألد, أدن  اددل ؼددب٘    اٟأدألرام, و ددٌ الدولدُ إد"ًددُ اؿديفدُ أقألر"ددُ بأللسددعى يُ, و يؽدألٲ    

 سلى  إىاطن واتسأللن أع القًب اٟسٚأًُ والعربًُ والعألًُٕ.
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ٗ تع يد   د ه السدلىكًألم يبدد  أدن العدغر , وٙ       وأدن وامدُ "ٛدر  . لًلدِ الصدمرا"ٌ فدإد اٛظدل        

يربكٌ إربٌ فق٘ ببىاًن اٛواأر بل يرىد لدوَ , وأأل قىار "بًنأل علًن العَٚ والسٚم أع الٮكدل  

ال ٍ تٮًض يده ٗ ظحن اٛكدل , إٙ  رسدألٲ ٗ فدن ط ال اؾلدىس علدِ إألٓددَ  و َدأل يسدمِ عندد"أل          

ثٚث كلمألم وسب اهلل , كل بًمًن  , كل ٖأل يلًد   وٗ   الًىم بد "فن اٟتًرًت" , اخبعر أل ٗ

  ا  رس عملٌ للٮكل لراعٌ اٝ ال العألأُ ووذم أن قىلن قبِ لى كأل"ت ٗ طريقُ اٛكل.  يؽألٲ 

ٗ أسألُ اٙسبٔ اد , ٗ القرطد الرريب تنبًن علِ قكٜ خعىظًألم النألس ٗ بًىتمب وعدم  خىشأل 

ىأًُ  نأل  "مٌ عن كل أأل فًن أؽرَ لبصدر أسدلب كدألد  و  در أسدلب ,      إٙ بإاد, وٗ البعألأٚم الً

والبنبًن علِ أراعألَ ققىم النألس ٗ اؾرَ والسرن والٮريع وإنألفع إصدذكُ.  د ه السدلىكًألم    

ّرددن تع ي  ددأل بأللذبًددُ اٛسددريُ ٛ"مددأل البًٔددُ اؿألؼددنُ لرددل إ"سددألد , وتع ي  ددأل بددأللقىا"ٌ والبنمًددُ  

لل ٗ   ا لد يعدنع فىؼدِ وٙ أبدألَٙ وعددم إقسدألس بألٕسدٔىلًُ اؾمألعًدُ وتغلًدب         والنٛألم ٛد  ٍ خ

الكر يُ ٗ كل شٌْ. والىاؼ   د بنألْ اٟ"سألد وواى  البنمًُ لدد تغدر ٗ بعد  سدلىكًألم الندألس ,      

 ولعل لعُ علٌ بن اؾمب ولعًدتن الصمرَ ا

  "ت كأللرلب ٗ قكألٚ  للى  / وكأللبًس ٗ لراع اـٮىل

 لدلى ٙ عدأب   لىاٲ / أن كبألر الدٙ كفر ال "ىل "ت كأل

 وكًمل تغرم  لكألٚ   ا اٛعرابٌ اؾلمل وترلقت طبألعن لبخرن لعًدَ ا

 عًىد إمأل بٌ الرظألفُ واؾسر/ الي اشىّ أن قًه   رٍ وٙ   رٍ

 سلىم ولرن   د ْراٲ علِ ْر /  عدد لٌ الصىم القديب ومل  كن

بع ي    ه القًب وإبأل ٖ , و ٌ لًست بألٕسبحًٚم , وأأل ينقعدنأل فقد٘   إاا لدينأل وسألٓل كفرَ ل

  ى النًُ اؾأل َ للبرألتمل وتغًر أأل ّرن تغًره ٗ  "كسنأل لبل  ر"أل.

ويددرّ  . سددعد الصددمرا"ٌ ؼددرورَ  د مددألرل بصددبِ الىسددألٓل السددلىكًألم السددلبًُ ٗ اٛأددألكن         

ًب العلًأل اليت ؼذم اٟ"سألد والبًُٔ والقدأل"ىد ٗ  والكؽألْام العألأُ و د "رلِ بأللسلىكًألم و"رس  الق

الددداخل ٛ"مددأل سبحسددن سددلىكنأل اـددألراٌ بددل وظددىرتنأل النمٮًددُ لدددّ اٝخددر كمددأل ّرددن إعدددا         

 كبًبألم تىعىيُ تعٮِ للسًأل  عند خروامب أن أٮألراتنأل الدولًُ بعًغُ اعمل ٙ تعمل.

"ىد عدع إخدأللكٌ, وتكعًدل ارألسدبُ     و كد  . خأللد اؿألرثٌ علِ   مًُ البصريعألم وتٮبًدع القدأل  

 ود قألبألَ وأسألواَ اؾمًع ٗ العقىبدُ  و الفندألْ, وؼدرورَ تٮدىير إ٘سسدألم الرزًدُ واٛ لًدُ الديت         

تقددىم علددِ رعأليددُ الصددأد العددألم واٝ ال العألأددُ بأللصددرل الدد ٍ يركددل تٮددىير اؿًددألَ العألأددُ وط ابمددأل      

الدددين اٟسدٚأٌ لدد اعددل للبؽدألأن والبرألفدل أرأل"ددُ     والعٮدألْ اٟ"سدأل"ٌ إبىلددع أنمدأل, وبأللد ام  د     

كددبرَ ٗ أسددبىّ إكمددىم والبٮبًددع. أددع الدد  فقددد فقدددم  دد ه اٙعببددألرام و ر ددأل  ثر ددأل ٗ قًددألَ      

إسلمٌ و ظبحت قجُ علًنأل ولًست لنأل, خعىظألٲ  د الىعٜ  ظب   ود أعدالًُ و ود تىاؼع, بل 

ٖن ٙ وملدىد رظدًداٲ أدن الن ا دُ والبجدر  والبىاؼدع         ظب  الغرور واسبغكألل النألس وتىبً  اجملبمع

 بل يبألارود ويرسبىد الصمرَ وإرأل"ُ أن الغنألْ علِ طٙأمب وأصألعر ب. 
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 ايػبٝهٞ ادتاشٟ. ايٛزق١ ايس٥ٝط١: د 

   اؿرمٌ قسٌ. البعقًب اٛولا 

  الر يعألد خأللد. الفأل"ٌا  البعقًب 

 أددن كددفر عرؼددت الدددكبىرَ اؾددأل ٍ الصددبًرٌ الىرلددُ الرًٓسددُ شدد ا ارددىر, ولأللددتا ا"بٛددر     

ٌ  والعمل اٛ لٌ بأللعمل إمبمٌ ٍ  النٛدألم,   د ا  ظددور  سدنىام  عددَ  البٮدىع  ٗ ي٢سدأل ب  د  ي٢بىلٴدع  الد 

 تصددريعٌ إطددألر خددٚل أددن بكألعلًددُ, اجملبمددع تنمًددُ ٗ وإىاطنددألم إددىاطنٌ أصددألركُ وتٮددىير تنٛددًب

 .لبل اٍ أن  كفر وظٚقًألم َرو"ُ البحر  شب يبً  أ٢بقد٦م

 اأأل يلٌ _أن وامُ "ٛرٍ_ النٛألم   ا ٗ أأل األْ  بر  وأن

ِ   ًُٔ إ"صألْ -3 ُ و بدد  ت٢سدم٦ ُ  اشًٔد ُ  وإ٘سسدألم  للجمعًدألم  الىطنًد ُ  تبمب٦دع   اٛ لًد  اعببألريدُ,  بصخعدً

 تسددجًل قًدده أددن أبعددد َ أمددألم وشددأل الددى راْ, فلددس بددرًٓس وتددرتب٘ أسددبقلُ, أً ا"ًددُ واام

 البحدىث  و عدب  واٛ"ٛمدُ,  اللدىآ   واعبمأل  اؿرىأًُ, اٟعأل"ألم وتقديب اؾمعًألم وترخًعمأل,

 والبعقًددددام اٟادددراْام  ددد ا أدددن  اٛ اْ؛ وسدددًحد٦ وأبألبعدددُ وإدددُ٘رام وتكعًلدددمأل,  والدراسدددألم

 و "صدٮبمأل  لدافمدأل  تنكًد  أل  وتعدىم  اؾمعًدألم,  كأل دل  ت٢فقدل  كأل"دت  اليت إٮىلُ البرولراطًُ

ُ  الصد٘ود  و ارَ ٛد إٮلىل؛ بأللصرل  والددور  إ٘سسدألم  أدع  إمدألم  أدن  العديدد  لدديمأل  اٙابمألعًد

ُ  واٟشراين اٙ بمألم اـريُ اؾمعًألم إعٮألْ أعمأل يععب واليت شأل, البألبعُ اٙابمألعًُ  وإبألبعد

 . الكألعلُ

اـألظُ؛ وسًًس٦ر  اـريُ للم٘سسألم طخر وفلس اـريُ, للجمعًألم تنسًقٌ فلس تصرًل -4

 .إىار  و در اٙ  وااًُ عن بعًد٤ا اٛ اْ واى َ البرألأل   ا

  و الدداأ ؛ وسدًىفر  د ا    اـددأألم  لبنكًد   اؿرىأًدُ؛  اؾمدألم  أدع  بأللبعأللد للجمعًألم السمأل  -5

 ٌ.اٙرػألل والعمل العكىيُ عن بعًد٤ا واـدام الركألْام للجمعًألم

 إبمً َ للركألْام ال  اٟ ارَ؛ وسًبً  فلس وعؽىيُ اؾمعًُ ٗ الىًٚكُ بٌ بألؾمع السمأل  -6

 . اٟ ارَ فأللس أسبىيألم علِ البٮىعٌ الكريع أع إصألركُ بمأل العألألُ

ٌ   لددعب  ظندوم إ"صألْ -7  الب اأألتمدأل  قًده  أدن   كفدر  اطمٔنأل"دألٲ   د ا اؾمعًدألم   اؾمعًدألم؛ وسدًعٮ

 قددألل ٗ و  بدد ل , الىفددألْ لدددرتمأل عدددم قددألل ٗ خدددأألتمأل أددن وإسددبكًدين عمٚٓمددأل ػددأله إأللًددُ

 . اٛسبألل أن و ر أل اٙلبعأل يُ اٛ أألم

ٙٲ ْعًددُ, إ"صددألْ  شددخألػ  32و يسددبٮًع -8  إ"صددألْ السددألبع؛ وسددًبً   دد ا النٛددألم ٗ  42و أددن بددد

ُ  اؾمعًددألم  أددن  إ يددد ٌ  ٙ قًدده  اجملبمددع؛ وبألامددأل  الدديت  اـريدد ُ  اٛعدددا   تركدد  أددن  اؿأللًدد

 .اجملبمع اقبًألاألم اؾمعًألم



  1

   
458 

ٙٲ .إ"صدألْ اؾمعًدألم   طلدب  أسدى ألم  اسبرمألل تألري  أن يىأ٤أل  82و خٚل الذاخًغ اظدار -9  . بدد

ُ  إ"صألْ طلب علِ للمىافقُ سنىام عدَ ا"بٛألر أن ُ  و  ْعًد  ٓدألس  ٖدأل ي٢ؽدع٧مل   خريدُ؛  أ٘سسد

 .لٚسبمراريُ  افعًبمب ٗ وي٘ثر بأللٮلب, إبقدأٌ

 علًمأل. والبعلًع بمأل اٟشأل َ  ر م واليت _"ٛرٍ وامُ أن_ الٚفبُ اؾديد النٛألم أىا  كأل"ت تل 

 سٚأُ اؾديدَ؛ اٛ"ٛمُ أن و ره النٛألم وككألْتن   ا لكألعلًُ اؿقًقٌ ار د إ القىلا ويبقِ

 . إسبمر والبقىيب والبقًًب, اٛ اْ, وأبألبعُ البٮبًع و لبن,

  :ٍٚاذتهُٞ:   سطني. دايتعكٝب األ 

ٌ   ثر لن وسًرىد أمب, أنٮلع اٛ لًُ وإ٘سسألم اؾمعًألم "ٛألم  إدىاطن  قًدألَ  ٗ كدبر  إهدألب

 . كرل اجملبمع وٗ

ُ  وإ٘سسدألم  واؾمعًألم ِ  وتعمدل  اٛعمدألل,  ت٢ٮدى٦ر  د  شدأ"مأل  أدن  اٛ لًد  أدن  ققدىم  عدن  الددفألع  علد

ٛٴب ت٢مف٦لمب, ٤ْا  يعدد٪  وإ٘سسدألم  اؾمعًألم   ه بن تقىم أألد إ.  فؽل بصرل اٙابمألعٌ العمل وت٢ن  اد 

 كرددل اجملبمددع أسددألعدَ بمدددين اجملبمددع؛  فددرا  ـدأددُ تقدددّمأل يددبب الدديت اٙابمألعًددُ الرعأليددُ أددن

 .  فرا ه ؾمًع الرفأل ًُ أن اٛ "ِ اؿد وؼقًع  فؽل, أسبىّإٍ  لٚ"بقألل

 اددد٫ا, لددديب  أددر اٛ وار بددبع  ولًددألأمب إمددألم, بعدد  اجملبمددع  فددرا  أددن فٔددُ و  فمىعددُ وتددىلٌ

 اربددألاٌ اٛفددرا  َسددألعدَ اـددر وقددي الدددين راددألل أددن عددد  لًددألم خددٚل أددن بدايألتددن كأل"ددت

 كددأللبعلًب, شددب, واٛسألسددًُ اٙابمألعًددُ اـدددأألم بعدد  وتددىفر ققددىلمب, عددن والدددفألع والكقددراْ,

ُ  الددول  تنب٦مدت  الد أن  أدن  فذَ وبعد. الغ اْ وتقديب والعحُ, ُ  الددور,   د ا  ٛ مًد إٍ  اجملبمدع  وقألاد

 فقألأدت  يبب, ال ٍ الربر العمل وتنًٛب اٙابمألعًُ, الرعأليُ تىفر علِ وتسألعد بن, تقىم أ٘سسألم

ٌ  الددول   اٙابمألعًددُ, والصد٘ود  والبعلددًب, كأللعدحُ,  اـدأًددُ, الدى ارام  وٚمددرم إمدألم,  تلدد  ببدىل

ٌ  الدددول وكأل"ددت . و ر ددأل  إ٘سسددألم,  و  لٜفددرا ,  تسددم  وٙ كألألددُ,  اٛ وار بمدد ه يقددىم  أددن  دد

ُ إٍ  وظدلنأل  اؿديه الععر وٗ. إمألم بع  أن ا ْ ولى تىلٌ ٗ تصألر أد ب واؾمألعألم ُ  أرقلد  ثأللفد

 تلدد  أددن بددبع  يقىأددىا د  بددخخر و  بصددرل اجملبمددع  فددرا  بإأرددألد  ظددب  قًدده إصددألركُ؛ و ددٌ

 وإسدألعدَ  اؿرىأدألم,  عدن  العدبْ  ؽكًمل ٗ وسأل مت إد"ٌ, اجملبمع أ٘سسألم فٛمرم اٛ وار؛

  أر اٛ وار ببل  اٛ لًُ وإ٘سسألم اؾمعًألم ولًألم. أس٘ولًألتن أن ا ْ وؼم٦ل اجملبمع, خدأُ علِ

 . ورلًن تنمًبن ٗ  ور ولن فبمعن, عن أس٘ول فأللرل فبمع٫ًأل, ظحٌ

ُ  وإ٘سسدألم  اؾمعًدألم   ور تدأثر  السًألسدًُ؛  اٛقدداث  بعد   وبسدبب  سببمد, 33 وأن   ٗ اٛ لًد

ُ   اندام وىدم سلي, بصرل اسبغلى أل اٛفرا  أن عد ٤ا ٛد السعى يُ؛  وتلد  . بدألجملبمع  تؽدر٦  أعًند

 سدلًب  بصدرل  وإ٘سسدألم  اؾمعًدألم  أصدألركُ  تدأخر  ٗ وتسدبب  السدلي,   ثر دأل  شدأل  كألد اٛقداث

ُ  وأ٘سسدألتن  اجملبمدع   فدرا   خٚشدأل  أن يسبٮًع اديدَ, أرقلُإٍ  بألجملبمع اٙ"بقألل ٗ وفألعل  اٛ لًد

 . وإنألسبُ إسبحع اٙابمألعًُ الرعأليُ  "ىاع كألفُ علِ الكر  قعىل بغًُ أس٘ولًألتمب؛ ؼم٦ل
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 د  شددأ"مأل أددن الدديت الٚ أددُ, اٙقبًألاددألم كألفددُ إٍ تددىفر يسددعِ اجملبمعددألم كرددل وفبمعنددأل

ُ  اـددأألم  علِ ووعل برراأُ, الكر  يعًض ٜ . اقبًألاألتدن  لدن  تلدي  الديت  الٚ أد   ور ًْع٤دأل  و"ٚقد

  دددفٲأل لًحققددىا يبرددألتكىد  "مددب وكًددمل واٛ أددألم, وإنألسددبألم, اٛولددألم, بعدد  ٗ اجملبمددع  فددرا 

ُ  اؾمعًألم أن عد  لًألم أن رأؽألد شمر ٗ "راه أأل اٛ وار تل  وأن. أعًن٤أل ُ  والكدرم  اـريد  البٮىعًد

ُ  أبددأللغ تى يددع  و  العًددد, كسددىَ تى يددع  و  بألٕسددألاد, اٙ بمددألم و    آًددُ,  وابددألم تددىفر ٗ  "قديدد

 فددذَ وخددٚل للنددألس. العددحًُ إسددألعدَ كدد ل  ببقددديب البٮىعًددُ الكددرم أددن عددد  ولًددألم. للمحبددألاٌ

 الندألس,  وأسدألعدَ  اٛ أدُ,  لبجدألو   كدبر  بددور  والكدرم  اؾمعًدألم  تل  أن عد  لألم واٛأٮألر السًىل

ُ  الددددوآر ظأل"ددب  والىلددىين   وسًألسددددددددألم تنًٛددددددب إٍ  وبدددألن و ر ددأل  اٛ وار  دد ه  وأفدددل. اؿرىأًدد

 . سلًددددب وبصرددددل العحً , إرألد ٗ وتعب٦ أنٛمُ, اؾمى  تردددددىد د  علِ تسألعددددددده

 د  و"عددد٦ اٙابمألعًددُ, الرعأليددُ بسًألسددألم و"مددبب "بحدددث اٙابمألعًددُ اـدأددُ ؽعددغ ٗ ومددن

 الرعأليددُ بددراأ  تددنٛب الدديت السًألسددألم تلدد  أددن "ددىع ُاٛ لًدد وإ٘سسددألم للجمعًددألم اؾديددد النٛددألم

 ببأسددًس وللم٘سسددألم  فددرا , عصددرَ لعددد  والسددمأل  النٛددألم, تؽددم٦نمأل الدديت والكقددرام. اٙابمألعًددُ

 وإدىاطن,  الدىطن  تمدب٦  الديت  القؽدأليأل  أدن  كفر أعألؾُ ٗ كفر٤ا سًخدم   لًُ؛ وأ٘سسألم ْعًألم

ٌ  اـألطٔدُ,  والسدلىكًألم  السدلبًألم  أدن  عد  تغًر ٗ  ثر شأل وسًرىد  إىادى َ,  اـددأألم  وؼسد

 أصددألركُ ٗ اٙقذافًددُإٍ  اٙابمددأل ام النٛددألم أددن  وسددًنقلنأل.  شددرأللن برددل الكسددأل  أددن واؿددد٦

ْ  ٗ إددد"ٌ اجملبمددع  وأ٘سسددألم  إددىاطن  َخبلددمل  وؼسددًنمأل  وتٮىر ددأل,  اجملبمعًددُ, اـدددأألم  ِددأل

 .و ر أل واٙلبعأل يُ, والبعلًمًُ, اٙابمألعًُ,  شرألشأل
 

 ايسدٜعإ: خايد. ايتعكٝب ايجاْٞ: د 

 البعقًدددام أددن للحددد٦ "ىعًددُ لكدد َ اؾديددد يعددد٪  اٛ لًددُ وإ٘سسددألم اـريددُ اؾمعًددألم "ٛددألم إد

 أنٛمددألم وإ"صددألْ تأسددًس ٗ أممددُ وخٮددىَ اٛ لًددُ, اؾمعًددألم إ"صددألْ أددن ؼددد٦ الدديت البرولراطًددُ

 .الرعًُ و ر إد"ٌ اجملبمع

 بأللنٛددألم وأقألر"بددن , :4و والعصددرين الفمددأل"ٌ َددىا ه القددديب للنٛددألم أددرااعيت خددٚل وأددن و عبقددد

 ا  ممأل لعل اٛخر, النٛألم ٗ أ ايأل عدَ  نأل  د  اؾديد؛

 تقدديب  ٗ تنألفسدمأل  ثب٦ وأن اـريُ؛ اؾمعًألم عد   يأل َ ٗ اؾديد النٛألم ي٢سأل ب د  إبىلع أن -3

 .واٛعؽألْ للمحبألاٌ إٮلىبُ اـدأألم

 وعلددب اٙابمألعًددُ, اـدأددُ ٗ للمبخععددٌ عمددل فددألٙم فددب  ٗ اؾديددد النٛددألم س٢ًسددأل ب -4

 عملددمب كددألد لددى وقبددِ.. عمددل علددِ اؿعددىل ٗ ظددعىبُ هدددود ٖددن الددنكس, وعلددب اٙابمدألع, 

 اـددر   ددل أددن كألفًددُ أددىار  علددِ ؼعددل لددد اؾمعًددألم  دد ه بعدد  فددإد البدايددُ؛ ٗ تٮىع٫ًددأل
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ٌ  اسدبقٮألل  أدن  سدًمرٴنمأل  ٖأل الداعمُ؛ واؾمألم  إد كىرَ؛  البخععدألم  ٗ وعدألأٚم  عدألأل

 .بمأل والعألأٚم للعألألٌ ثألببُ  اىر  فع أن اؾمعًألم   ه ّرٴن اٛأر ال ٍ

 اٙابمألعًددُ إصددرٚم لددبع  البعدددٍ علددِ عددد  أل و يددأل َ اؾمعًددألم  دد ه واددى  يسددألعد لددد -5

 خٚل أن والبٮرين, ال وان, سن٦ وتأخر والٮٚم, اٛسرٍ, والعنمل والعى , كأللكقر, إ٘رلُ,

 قلددمأل ٗ ت٢سددمب و  إصددرٚم, تلدد  أددن ت٢خكٴددمل و "صددٮُ بددراأ  أددن اؾمعًددألم  دد ه تقد٦أددن أددأل

 .شأل والبعدٍ

 ٖددأل بًنمددأل؛ فًمددأل البنددألفس ق٧ددد٦َ أددن سددً يد واٛ لًددُ؛ اـريددُ اؾمعًددألم أددن كددبر عددد  واددى  -6

 خدٚل  أدن إٙ  يبسنِ لن أأل و ى و ور أل؛ واى  أل إثبألم سبحألول ْعًُ فرل  ور أل؛ أن سًع  

 .اؾممىر أن خدأألتمأل ؼت للمنؽىين تقد٦أن أأل اى َ علِ البنألفس

ٚٲ يعددب  عًدده لدددأ٤أل؛ بددن والدددفع البٮددىعٌ, العمددل تنٛددًب علددِ اؾديددد سًصددج٦ع النٛددألم -7  عمدد

ُ   ًُٔ أٛلُ ؼت أنٛمُ لألعدَ أن وينٮلع أ٘سسألت٫ًأل,  بددوره  يقدىم   "دن  وتبأكدد  ترالبدن,  رزًد

 .لن أرسىم  ى كمأل

ٛٴب  "ن اؾديد النٛألم قسنألم أن -8 ُ  أصدرٚتمأل,  أدن  للحدد٦  العألٓلًُ؛ العنأل يع ك ل  ين  وخألظد

 اؾديدد  وي٘أدل أدن النٛدألم   ... العدنأل يع   د ه  اسبمرار عدم ثب٦ وأن الىرثُ؛ و" اع الىفألَ قألٙم ٗ

 .أ٘سسألتًُ بعىرَ عملمأل وتنًٛب العنأل يع, تل  أرالبُ ثب٦ وأن إصرٚم؛ تل  ينمٌ د 

 د  وٙسددًمأل , 4و الكقددرَ ٗ  شددرم كمددأل للمددر َ, عمددل فددرػ فددب  اؾديددد النٛددألم أددن ي٘أددل -9

 اٟ"سددأل"ًُ العلددىم ٗ خألظددُ اـرهددألم, ترددد٦س بسددبب أسددبمر؛ تعددألعد ٗ النسددألًُٓ البٮأللددُ

 .واٙابمألعًُ

 الدّىلراطًدددُ أكمدددىم تعمًدددع ٗ اـريدددُ للجمعًدددألم اؾديدددد النٛدددألم ي٢سدددأل ب د  إ٘أدددل أدددن -:

 أدن  الد   شدب  سدًبب  اؾمعًدألم   د ه  ير سدىد  فمدن  وقلدٌ؛  ظدغر  أسبىّ علِ وإد واٙ"بخألبألم,

  ربددع كددل والدد  البجألريددُ, الغددرين ٗ ودددث كمددأل ُألأ٤ددأل البعددًٌ, ولددًس اٙ"بخألبددألم خددٚل

 .الكألسدَ واسبمرار أل و  الكألعلُ  ر العنألظر بقألْ أن اٙاراْ وسًحد٦   ا.. سنىام

 أددن سددً يد ٖددأل  كفددر؛ ورَددأل ْعًددُ, و جددرَ لريددُ كددل وٗ قددٌ كددل ٗ ينصددأ د  ّرددن -;

٘  عددَ  ٗ السرألد أصألركُ ٍ   أكًددَ؛  أنألشد ٌ  أدن  سدًعم٦ع  اٛأدر الد  ُ  أكمدىأ ْ  إىاطند  واٙ"بمدأل

 .السرألد عند

 فدبع   الرزدٌ؛  اؿرىأٌ القٮألع علِ العبْ أن سًخكٴمل واـريُ اٛ لًُ اؾمعًألم إد كفرَ

 اؾديددد النٛددألم وأددن ثددب٦ فددإد اؿرىأًددُ؛ القٮألعددألم بعدد  ظددلب أددن  ددٌ أمألأ٤ددأل سددببىٍ اؾمعًددألم

ُ  وأن امُ, أن اؿرىأٌ اؾمأل  علِ العبْ سًخكٴمل ّ  امد ُ  ىبعدر   خدر ُ  البرولراطًد  اؿرىأًد

 .اٙابمألعًُ الصرآ  لبع  إقدأُ اـدأألم أن كفر٤ا ت٢عرلل اليت
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ٚٲ؛ اؾديد النٛألم يرىد وقبِ  االبأللًُ بأللقؽأليأل اٙ بمألم يل م فإ"ن فألع

 ٙٲ  الدديت اؾمعًددألم ٗ واٟ ارٍ إددأللٌ الكسددأل  أددن للحددد٦ ظددألرأُ؛ ولددىآ   "ٛمددُ يسددن د  يلدد ما  و

 .اؾمعًألم   ه عمل تعىم اديدَ ٗ أبأل ألم "دخل ٙ عًه سبنصأ,

 ٤ًأل  و ٙ اـريدُ,  اؾمعًألم ٗ وؽعغ خدَ ظألقب كل أن ي٢سبكأل  د  َرألد اٛ مًُ أن اثأل"

 اؾمعًدألم   د ه  "ريدد  ٙ.. فًدن  ٙ خر سىا أل وأأل ,"اـرَ"  ٌ  "مأل بدعىّ واقدَ فُٔ علًمأل تمًمن

 خلكًدألتمب  عدن  النٛدر  بعدرين  اؾمًدع؛  ُف٦دل  بدل  واقدد٤ا؛  طًكٲدأل  و  تًألر٤ا ت٢مف٦ل و  أ٘ ؾُ, ترىد د 

 .اجملبمع وظٚ  إٍ اـر يسعىد  "مب طألٕأل و طروقألتمب,

 أدن  للحدد٦  ظألرم؛ قألسي لنٛألم ؽؽع و د اؾمعًألم, ش ه ت٢قد٦م اليت اٛأىال أرالبُ يل م اثأللف٤أل 

 تؽر٦ أصبى ُ امألمإٍ  خدأألتمأل و   أىاشأل ت  ب ٙ قبِ  خرّ امُ وأن امُ, أن إأللٌ الكسأل 

 .إىاطنٌ و  بأللىطن

 :املداخالت سٍٛ ايكك١ٝ 

 ادتدٜد ٚعالز ايطًبٝات ايكا١ُ٥: األ١ًٖٝ ٚاملؤضطات ادتُعٝات ْعاّ

 قددب علددِ فبددىلٌ -بىظددكنأل فبمع٤ددأل -  "نددأل الؽددىوٌ ٗ أداخلبددنا اؿقًقددُ عبددداهلل.   لددألل

 أدن  الندىع   د ا   أدألم  ؼعكألْ فنحن ل ل  و عراين؛ كبقأللًد و   ينًُ ٙعببألرام سىاْ بن؛ والعمل اـر

 ااسبغٚشأل فبب وأ٘سسألتن تنكً ه امألم علِ سلب٤أل ا"عرس ٖأل العمل؛

 .خألراًُ امألم لبمىيل إأأل -

 ؼديدد  ٗ ارسىبًألم و خىل اؾمعًألم, تل  بع  ٗ خألف٤ًأل يرن مل وإ ارٍ أأللٌ فسأل  و  -

 .إسبكًد "ىع

 لرنن وإشمألر أل؛ اؾمعًألم لعمل اٟ اريُ إعىلألم أن كفر٤ا عألجل لر تن كمأل اؾديد والنٛألم

 اؾمعًددألم سددلبًألم يبٚفددِ عًدده والرلألبددُ, العمددل ٝلًددُ ا ريددُ أعألؾددُ فًددن "لمددس مل تنٛري٫ددأل ٚددل٩

ٌ  "ٛدألم   ندأل   يرن وأأل مل السألبقُ. ُ  ظدألرم,  رلدألب ُ  واؼدحُ  وطلًد ِ  للمبألبعد  اؾمعًدألم؛   د ه  عمدل  علد

 علمبندأل  والبجألرل كألفًُ, وقد أل تعد مل والفقُ..  واٟ ارٍ إأللٌ للكسأل   خرّ لنىام سنؽًمل فإ"نأل

 .ال 

 والرعأليدددُ اـريدددُ اؾمعًدددألم علدددِ أقبعدددر٤ا لدددًس العندددأل   د النٛدددألم عبددددالرٓن.  .  و وؼددد 

ِ  أأل إد"ٌ.. و ى يصمل اجملبمع أ٘سسألم "ٛألم بدايألتنا ٗ إصروع أسمِ وكألد...  اٙابمألعًُ  ي٢سدم٦

ُ  و  أعٌ َىؼىع تمبب اليت اـألػ, النكع َ٘سسألم  وْعًدألم  قدد ,  ا بمدألم  اوٍ  فدرا   فمىعد

 وروابدد٘ وْعًددألم واٙؼددأل ام, النقألبددألم, يصددمل الددد.. و"ٛري٫ددأل  وْعًددألم كألـريددُ العددألم النكددع

 تٮبًقن.. اجملألٙم إاا ٰ قسن كل وٗ وتىعىيُ, وبًًُٔ, ققىلًُ,

ُ  ير سمأل عألأُ  ًُٔ إ"صألْ ويبؽم٦ن النٛألم ُ  الذخدًغ,  عدن  أسد٘ولُ  تردىد  و يدر,  أرتبد  وأرالبد

ُ  اٛ اْ  أددن النٛدألم  خدرون  بعددد ق٢د فت  إدأل َ   دد ه تردن  أدأل مل  اٛ لًددُ؛ واؾمعًدألم  إ٘سسدألم  لرألفد

  الصىرّ.
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ٌ  كدبرَ  فجدىَ  واى  ٗ ترمن إصرلُ إرشد, فإد عد"ألد.   وأن وامُ "ٛر  واٛثدر  اٟ"كدألم  بد

ّ  وفٔدألم  وإعددأٌ,  اردو , الدخل ل وٍ إخبلكُ اٟشرألٙم قل٦ ٗ اؾمعًألم ش ه إلمىس   خدر

 إخبلكُ. أصألكلمأل قل ٗ اؾمعًألم   ه علِ كفر٤ا ت٢عى٦ل

إٍ  وإيعدددألشب اؿقًقدددًٌ, إٍ اربدددألاٌ الددددعب ٟيعدددألل كبلكدددُ ؼدددديألم اؾمعًدددألم وػدددد

٘  ٗ ت٢سمب وطنًُ اسذاتًجًُ واى  عدم ٚل٦ ٗ ال اتٌ, اٙكبكألْ ُ  ؼدب ٌ  الددعب  عملًد . .والعدًين  إدألل

ُ  ٗ بأللبسدجًل  عألٓلُ تقىم إفألل, سبًل وعلِ ُ  ْعًد ّ  القعدًب,  ٗ خريد ُ  الريدألض  ٗ و خدر . .وإديند

 هعدل  ٖدأل   كفدر؛  امدألم  أدن  اٛقًدألد  بع  وٗ امألم, ثٚث أن الدعب الكر  و  العألٓلُ وتبلقِ   ه

 .كألٕبعككٌ إٍ  خرّ وٙ تعل أعًنُ, لصروُ تبرد٦س إب ولُ إبأللغ

ُ  ٗ اٛأر سدلب٤أل    ا وي٘ثر ٌ  ثقد اٛأدر   . و ظدب  . عممدأل  عدن  واٟقجدألم  اؾمعًدألم   د ه  لعمدل  البدألال

   ل يرفر قًه فق٘؛ رأؽألد لصمر الكقرَ إنألطع بع  ٗ ت٘ار البًىم بع  د بدلًل  كبجألرَ؛

 .اؾمعًألم   ه ٗ ثقبمب لعدم بأ"كسمب؛ وظدلألتمب  كىاتمب ي٢ى ٦عىد ال ين اـر

ُ  أن اٟشرألٙم   ه سبعألجل اؾديدَ اٛ"ٛمُ كأل"ت أألإاا   علب و ؼألينا ٙ ٌ  "ٛدر  وامد  البدألال

 أددن إسددبكًدين/ اربددألاٌ ؾمًددع البًأل"ددألم لىاعددد لبىقًددد اسددذاتًجًُ  نددأل  أددأل كددألد وإاا ٙ,  م

 ٗ رٓددًس بصددرل س٢ًسددمب  كفددر ْعًددألم فددب  د  فًددن, ٙ شدد  . وٖددأل.إخبلكددُ اـريددُ اؾمعًددألم

ُ  اؾمعًدألم  تقدد٦أمأل  الديت  اؿلدىل    ب أن عأل٫ًٕأل أأل يعد٪ و ى وٚألٓمل, اسبحداث ُ  و در  اـريد  الرعًد

 .للبٮأللُ

 الديت  الكدرػ  عدن  إلًدن  َمت اٟشدألر  أدأل  ادد٫ا,  إمدب  اٝخدر  الصدمرا"ٌ  د اؾأل"دب   سعد. اللىاْ   ويرّ

  ٙٙم أدددن لددد ل  ٕدددأل إمنًدددُ؛ والنقألبدددألم إدددد"ٌ اجملبمدددع أنٛمدددألم لنمدددى إمدددب النٛدددألم  ددد ا يبًحمدددأل

   آمأل. تٮىير علِ وأسألعدتمأل الدولُ, أ٘سسألم   اْ علِ والرلألبُ السًألسًُ, للمصألركُ

 العفمألد رٗيبن قىل "ٛألم اؾمعًألم اٛ لًُ ٗ "قٮبٌ قد تٌا خأللد. و وا  م

 إد"ًددُ  الدولددُ اىا"ددب كبلددمل ٗ إددد"ٌ العمددل ٖألرسددُ ٕأسسددُ البددألل فددب  النٛددألم د  اٛوٍا

ُ  وشر  اشىَ, واسر والبرألأل, البىا د لبحقًع أمب أٮلب و ى..  وأنألقًمأل ٌ  الفقد ٌ  بد  القٮدألع

ُ  وكمفألل,..  واـألػ العألم ُ  تأسدًس    مًد  اٟسدرألد,  لٮدألع    NGOٗأدد"ٌ و  فبمدع  أ٘سسد

  اؿًىيُ. القٮألعألم بقًُ ال  علِ ولس

 واؾمعًدألم؛  إ٘سسألم تأسًس ت٢قنن د  هب اشًُٔ د  الفأل"ًُا  ِ  وتعدب   وتبندألثر,  تبردألثر  ٙ قبد

ٙٲ ااتن ٗ قد٦  دفٲأل ُ  ترىد د  أن بد ِ  وكد ل  ..  وسدًل ُ  علد ِ  تعمدل  د  اشًٔد ُ  علد ُ  البىعًد  بأ مًد

 األ"دب إٍ  اجملدألٙم,  كبلمل ٗ تٮبًقألتن تىسًع علِ والعمل وفىآده, و خٚلًألتن, العألم, العمل

 أ يد٤ا "رّ قبِ والنٛألم؛ للمًُٔ البنكً يُ اللىآ  ظدور "نبٛر ولعلنأل..  واٙابمألعٌ اـرٍ العمل

 إىؼىع.   ا ٗ البىامألم طبًعُ قىل البكعًل أن
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 اؾمعًددألم قًدده أددن البصددبع أددن قأللددُإٍ  وظددل لددد البلددد د  البعًدد  إبددرا ًب.   ٗ قددٌ يعبقددد 

ٍ  الدلًل علِ "ٮلع د  علًنأل أأل اـريُ.. وكل ُ  الصد٘ود  و ارَ  ظددرتن  و د سدبع  الد   .. أدأل  اٙابمألعًد

ُ  مدن  ٍ  النقددألبٌ, العمدل   دى  علًددن "ركٴد   د  عألاد  الدديت اٟشدرألٙم  أدن  كددفر قدل٦  ٗ س٢ًسدمب  الد 

   خألظُا اجملبمع واأبعألظمأل, تىاان

  للمر َ. ْعًُ -

 . للٮٚل ْعًُ -

  للمعلمٌ. ْعًُ -

 و ر أل. -

 "قألبددُ كلمددُ اسددبخدام أددن قسألسددًُ  نددأل   الددت أددأل  "ددن تددرود  ددلا العفمددألد خأللددد. م وتسددألْل

  نددددأل لددددينأل  تىادددد  ٙ لدددد ل  السًألسدددٌ؛  العمدددل  أألرسدددت  العربًددددُ الددددول  ٗ إملردددُ؟ النقألبدددألم   ٗ

 السًألرام. "قألبُ  ٌ إملرُ ٗ الىقًدَ "قألبألم .. النقألبُ

إاا  وأدددددأل  ,unionsو إمنًدددددُ النقألبددددألم  الر يعدددددألد علددددِ البسدددددألٗل غعدددددىػ  خأللدددددد. و اددددألل   

 الرلمددددُ  دددد هإٍ  إشددددألرَ تددددر  مل فإ"ددددن ققًقددددُ, اؾديددددد بقىلددددنا النٛددددألم ؼددددمن تدددددخل كأل"ددددت

 تقدددىم الددديت ااتمدددأل الىًٚكدددُ تددد٘ ٍ و  إعندددِ "كسدددن, ؼمدددل إمنًدددُ اؾمعًدددألم كأل"دددت وإد ؼديدددد٤ا,

 . و قًأل"٤ددددأل. عمددددألشب وتنٛددددًب   آمددددب, وؼسددددٌ شددددأل, إنبسددددبٌ ققددددىم كحمأليددددُ النقألبددددألم, بمددددأل

د إ بددددل الدددد ؛ يقددددىل ٙ اؾديددددد النٛددددألم لرددددن سًألسددددٌ؛ ؼددددغ٘   اَ إمنًددددُ النقألبددددألم ت٢سددددبخدم

 اٛ دددددداين وؼقًدددددع إبخعدددددغ, بأللعمدددددل الرلدددددٌ اؾديدددددد النٛدددددألم ٗ اؾمعًدددددألم أدددددن اشددددددين

..  خدددددرّ ولندددددىام   وام لدددددن الددددد ٍ السًألسدددددٌ العمدددددل ٗ بمدددددأل الددددد ن٦  ود والىطنًدددددُ اٙابمألعًدددددُ

ٰٕصدددر٦ع د  و عبقدددد  اؾمعًدددألم,  ددد ه علدددِ تصدددرين رزًدددُ امدددُ وادددى  بددددلًل النقٮدددُ؛ شددد ه واعٶ ا

 .اٛ لًُ و  اـريُ سىاْ

 "ٛددددألم علددددِ الددددى راْ فلددددس أىافقددددُ بعدددددور عًٛمددددُ سددددعأل تنألاهللا  اؾددددألر فى يددددُ.   ولأللددددت

 إٍ عألادددُ مدددن عملدددن. ينبغدددٌ ٖدددأل الردددفر  ندددأل  يبقدددِ لردددن اٛ لًدددُ؛ وإ٘سسدددألم اؾمعًدددألم

 أسددددألر و عددددب الددددىطن بنددددألْ ٗ إصددددألركُ علددددِ لددددأل رَ أ٘ لددددُ ْعًددددألم وإٍ تٮىعًددددُ, امددددى 

 بندددألْ ٗ إصدددألركُ علدددِ اٛفدددرا  تددددريب أنمدددأل اٟهألبًدددُ, اٛأدددىر أدددن الردددفر الددد  وٗ البنمًدددُ,

 . واٙ"بمألْ بألٕىاطنُ إقسألسمب يبحقع  نأل وأن إأرأل"ًألتمب؛  آرَ ٗ يقع َأل اجملبمع

 أٚقٛدددُ ينبغدددٌ _اٛ دددب و دددى_ لردددن واؼدددحُ؛ تنًٛمًدددُ لىاعدددد إٍ عألادددُ إ٘سسدددألم و ددد ه

 أدددن فؽدددألْ شدددأل يبدددىفر قدددٌ إٙ إكدددذض؛ العدددحً  بأللصدددرل تقدددىم لدددن اٛ لًدددُ إ٘سسدددألم  د  ددد ه

 العحً . بأللصرل وتٮىر أل "صأتمأل يؽمن اؿريُ أن وسقمل واٛأألد, اؿمأليُ,
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 العمددل تصددرع اـلددً  ٗ  ولددُ تعددد٦  ول الرىيددت ػدددر اٟشددألرَ إٍ  د النقألبددألم اكددر ور  وقًدده

 ٌ   سددبىر أل, أددن 65 إدأل َ  علددِ اسدبند  الدد ٍ م,86;3 العددألم ٗ العدأل ر  العمددل لدأل"ىد  َىاددب النقدألب

 .و* سلًمُ وبىسألٓل وطنًُ  سس علِ والنقألبألم اؾمعًألم ترىين قريُ علِ "ع٦ت واليت

 ثددٚث تأسددًس ٗ إسددأل مُ ٗ بسددًٮُ ػربددُ أددن تنٮلددع الصددرارٍ فقددأللا أددداخليت قألأددد.    أددأل

ُ  ٗ -اهلل بكؽدل  -  ور دأل  بدر   ولد "ألًُٓ,  أراك و لرّ ثٚث ٗ خريُ ْعًألم  اجملبمدع,  خدأد

ُ  و امدد َ وأٚبددس, أدرسددًُ, و  وام  ر ام, أددن اٛسألسددًُ  اؿألاددألم تددىفر خددٚل أددن  كمربألًٓدد

٤ْا تددد  البجربددُ  دد ه ولعددل. إخ ..إنددأل ل بعدد  وتددرأًب كأللدددفأليألم,  واٟاددراْام البعقًدددام أددن ادد 

ُ  اؾمعًدألم  عمدل  ٗ إخكًُ النقألٙ بع  علِ الؽىْ وتسلٴ٘ السألبع, الىلت ٗ البرولراطًُ  اـريد

 اوأنمأل النٛألم,   ا ٗ

ُ  مت قبِ طىيلُ فذَ  خ "أل -3 ُ  بعدد  علًمدأل,  إىافقد  وطلدب  الٮلدب,  وتردرار  كدبرَ,  وامدى   أبألبعد

 وعددددم البىلدددمل إٍ أرقلدددُ إٮأللبدددُ أراقدددل  قدددد ٗ وظدددلنأل قبدددِ إخ؛...  واٟظدددرار اٙسدددبفنألْ

 اؾمعًدألم  تلد   افببدأل   ٗ إٮأللبٌ د  إس٘ولٌ عن  ألٓب وكأ"ن افببألقمأل, طلب ٗ اٙسبمرار

ٍ  اهلل أدن  اٛادر  اببغألْ و ى  زِ  دين أع اجملبمع, خدأُ ٗ أبٮىعٌ  كمدأل  - ويبددو  ...تعدأل

 .اٟشرأللًُ   ه سًعألجل اؾديد  د النٛألم -اؾأل ٍ   اكرم

 أدر ه  يردىد  لدد  اؾمعًدألم؛  تلد   تأسدًس  ٗ إصألركُ عن  القرّو إراك  تل    أللٌ إقجألم -4

 األ"ب٤أل فًمأل د  خألظُ إس٘ولًُ, أن اـىين و  واٙابمألعٌ, البٮىعٌ العمل ٗ إصألركُ ؾمل

٫ًدددأل,  والعمدددل البٮدددىع بفقألفدددُ البىعًدددُ   مًدددُ  رّ لددد ا... أبألشدددر بصدددرل اؾممدددىر وأىاامدددُ أألل

 .إد"ٌ اجملبمع وأ٘سسألم اـريُ اٛعمألل ٗ اجملبمعًُ وإصألركُ البٮىعٌ,

 وإبددرا  .. اـريددُ اؾمعًددألم افببددأل  إاددراْام وتسددمًل إسددألعدَ, ٗ الرزًددُ اؾمددألم ؽددألال -5

ُ  واللدىآ   اٛ"ٛمُ  افببدأل   ٗ إصدألركُ  عدن  اٛشدخألػ  إقجدألم  ٗ ي٢سدأل ب  رَدأل  ؽىيكًدُ؛  بٮريقد

 ٗ فألعدل   ور للدى ارَ  يردىد  د   رّ اٟ ارَ؛ ولد ا  فأللس ٗ بىظكمب  عؽألْ اـريُ اؾمعًألم

 .شأل اللىاسيت الدعب وتىفر النألًُٓ, القرّ ٗ اـريُ اؾمعًألم تأسًس

ُ  اؾمعًألم إ ارام فأللس رٗسألْ  أللب -6 ٌ  إصدألي   و  القؽدألَ  أدن  اـريد  يسدب٦ب  و د ا ..  إعدروف

 ٗ كدألد  لى قبِ إ ارتمأل؛ ٗ وُسرمب  خرّ إٍ أنألطع "قلمب عند اؾمعًُ عمل ٗ إشرأللًُ

ُ  اجملدأللس  تصدرًل  عندد  اٟشدرأللًُ   د ه  تٚفًندأل  ولدد  اؾمعًدُ,  أىلدع  عدن  بعًددَ  أدينُ  اٟ اريد

ُ  البىادن  شد ا  كدألد  ولد الى ارَ, أس٘ولٌ  قد أن "عًحُ و ٌ ال كر, ط"كُ للجمعًألم  ظدعىب

ٌ  إصدألي   لرىد اؾمعًألم؛ تل  إ ارام فلس ٗ تصرًل وتأخر ِ  قريعد ٍ  العمدل  علد  اـدر

ّ  وإصددألركُ  ٕقددر٦ لريددب اٟ ارَ فلددس  عؽددألْ عمددل و  سددرن أقددألر يرددىد د  فًددن؛ ولدد ا  ر

                                                           
ا البنمًُ لسًألسألم اـلً  أرك  أن ظأل ر اـلً   ول ٗ النقألبألم قىل أقألل مت اٟشألرَ إٍ ال  ؼمنو* 

https://www.gulfpolicies.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=174&Itemid=437 
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ُ  للمبألبعُ اؾمعًُ؛  فلدس  رٓدًس  خدألػ  أسدبمرَ, وبىادن   بعدكُ  اٟ ارَ فلدس  اابمدألع  ولسدمىل

 .اٟ ارَ

  خدل  خدٚل  أن ٙسبمراريبمأل اًد و  ا -اؾمعًألم مإ ارا فأللس علِ تغلب اٙسبفمألر ثقألفُ -7

  ظدحألل  أبٮلبدألم  تىفر و ى الرًٓس,  دفمأل عن ؼًد د  ي٢خصِ أأل لرن - وأسبمر أسبقر

 ....تغنًمب  سألسًُ و شًألْ  ر ام أن اؿألاُ

 عدن  ال آددَ  اٛأدىال  أدن  إبٮلبدألم  تلد   تدىفر  مت  "دن  البأكدد  بعد اٙسبفمألر يرىدا  د  راه وأأل

 .إسبمرَ اـر   ل وتدعألم كألل كألَ ثألببُ, أداخًل شأل د  خألظُ الرًٓسُ, اؾمعًُ قألاُ

 اـريدُ وطلًألتمدأل,   اؾمعًدألم   أدىال  اسبفمألر ؼىاب٘ تب٦ًن البنكً يُ وٙٓحبن اؾديد النٛألم ولعل

 الرًٓس. اؾمعًُ عمل ٗ اٙسبفمألر ي٘ثر ٙ عًه

 ٤٥و ارددد َ إسددألفُ كب٢عددد فًمددأل, النٛددر إعددأل َ هددب اـريددُ اؾمعًددألم افببددأل  شددروٙ بعدد  -8

 الرفألفددُ اٙعببددألر بعددٌ ي٘خدد  ولعلددن افببألقمددأل, إ أددع للجمعًددُ خريددُ ْعًددُ ٛلددرل  كددب

 .إعى ين أن اؿألاُ  ظحألل وكفرَ إعًصٌ, وإسبىّ السرأل"ًُ,

 إلددًمب, والىظددىل ٕعددرفبمب, أؽددألعكُ إٍ امددى  الدد ين وبددألاىد  إبعككددىد اربددألاىد  نددأل  -9

 ولىآحدن  النٛدألم  ولعدل . طمع٤دأل  الكقدر  يدد٦عىد  ٖدن  الردفر  أدن   وٍ فمب إٍ قألاًألتمب؛ وإيعألشب

ٚٲ اربألاٌ,  ْ٘ٙ قألاُ سد٭ ٗ ي٢سمب  .الىظىل طلًألم شألأ

ِ  الديت يغلدب    وارألفٛألم إدد عن البعًدَو  النألًُٓ القرّ بع د إا القىل وخٚظُ  سدرأل"مأل  علد

ُ  والكُٔ إخدرام ػألر أن ٙسبغٚشب خعبُ بًُٔ ترىد لد -الكقر  يسدألعد  د  "أأدل  -....اٟر ألبًد

 . فًمأل اابمألعًُ تنمًُ وأرك  خريُ ْعًألم افببأل  ٗ فألعل بصرل ولىآحن النٛألم   ا

 اٛ لًُا وإ٘سسألم أقألربألم إقعألًُٓ قىل اؾمعًألم

 اؿرمددٌ علددٌ. اٛ لًددُ اؾديددد, لددد٦م    وإ٘سسددألم اؾمعًددألم ٗ سددًألم أداخلبددن قددىل "ٛددألم  

اٟشألرَ  اٛأريرًُ, تؽم٦نت إبحدَ الىٙيألم ٗ الرعًُ  ر إ٘سسألم عن اٟقعألْام أن فمىعُ

ُ  رعًُ  ر أ٘سسُ و"عمل ألًىد أن  كفر اٛأريرًُ إبحدَ الىٙيألم ٗ إٍ  "ن يىاد ِ  أى ٦عد  علد

 االبأللٌ النحى

 52;.298.3ًُعألأُ خريُ ْع. 

 652.325ُلًُ أ٘سس  . 

 779.58;إد"ًدُ,  وإ٘سسدألم  البجألريدُ,  الغدرين  أفدل  الرعًدُ,   در  إنٛمدألم  أدن   خرّ  "ىاع 

 . و ر أل

 ٗ در  إ٘سسدألم  ٗ العألألٌ رواتب "سبُ م كأل"ت4232 عألم   ُ  فمدىع  أدن  ٪;.4 ت٢مف٦دل  الرعًد

 . اٛأريرًُ إبحدَ الىٙيألم ٗ العألألٌ ًْع رواتب
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 ٗ 5.7 الرلٌ ارلٌ النألت  ٗ الرعًُ  ر إ٘سسألم إسمألم م بلغ4236 عألم٪. 

 ٗ الدينًُ البجمعألم عد  م بلغ4237 عألم congregations قىالٌ  ومى أل الرنألٓس أنٛمألمو 

;26.536. 

 ٗ وبلغددت  وٙر, ترلًددىد 96.3 العألأددُ اـريددُ للم٘سسددألم اْٟددأللٌ الدددخل م بلددغ4235 عددألم 

 االبأللًُ إعأل ر أن األْ والدخل  وٙر, ترلًىد 85.3 "كقألتمأل

 43٪ اؿرىأٌ والدعب واشدايأل, البدعألم, أن . 

 94٪ اؿرىأًُ والعقى  الرسىم ال  ٗ ويدخل تقد٦أمأل, اليت واـدأألم الداأ   خل أن . 

 9٪ اٛظدىل  بلغدت  واٟهدألرام, كمدأل   اـألظدُ,  والكعأللًدألم  العؽدىيُ,  أفدل   خدرّ,  أعأل ر أن 

 . وٙر ترلًىد 5 العألأُ اـريُ للم٘سسألم الفألببُ

 االبٮىع عن إقعألْام

 5.47٪ أ٘سسُ ٗ تٮىعىا العمر أن سنُ 38 فىم اٛأريرألد أن  ٌ  وسدببمد  4232 سدببمد  بد

  . سنىام  ربع أدّ علِ  ٍو 4236

 عددألم ٗ  وٙر بلًددىد :57.:5 وظددلت والصددركألم وإ٘سسددألم اٛفددرا  أددن اـريددُ البدعددألم 

 .4235 عألم عن ٪9 ب يأل َ ,4236

 االبأللٌ النحى علِ 4236 عألم ٗ اـريُ البدعألم تى يع وكألد

 45٪ الدينًُ للمنٛمألم. 

 37٪ الذبىيُ للم٘سسألم. 

 34٪ اٟ"سأل"ًُ اـدأألم ٕنٛمألم. 

ُ  تدعدألتمب  بلغدت  اٛفدرا   د  علم٤أل  عدن  4235 ب يدأل َ  ,4236 عدألم  ٗ  وٙر بلًدىد  :73.47 اـريد

 و* . السألبع العألم

 اضرتاتٝذٞ: َٓعٛز َٔ األ١ًٖٝ ٚاملؤضطات ادتُعٝات ْعاّ

ُ  العىين ٗ   ا اٟطدألر إٍ  د اؾمعًدألم   عبداللٮًمل.  شألر   ُ  ؼدمن  أدن  اـريد  أنٛمدألم  أنٛىأد

 أدن  ولردن كغر دأل   لد ل ؛  اؿدألف   وتدىفر  لٜ اْ, الدافعًُ بىاى   ر أل عن وتبم٦ً  اجملبمع, خدأُ

 وٗ  خددرّ, أنٛىأددألم ترمددل إ"مددأل قًدده الددىطن؛ ٗ اٙسددذاتًجٌ  ور ددأل يبؽدد  د  ٙبددد إنٛمددألم

 "٢حقٴدع  د  اسدبٮعنأل  العٚلدُ؛  تلد   "دبين  د  اسدبٮعنأل  فدإاا  و رد ا   خرّ. أنٛىأألم ت٢قد٦م الىلت "كسن

ِ  ٙ يقبعدر  اؾمعًألم فًن ؽدم ال ٍ فأللدور إفألل, سبًل وعلِ عأللًُ. بركألَْ  أليألتمأل  البعدري   علد

ِ  يسألعد البنًٛب بل إعقدَ؛ وإرالبُ ُ  مواٙسبصدألرا  اـددام  تأسًسدمأل, فًقدد٦م   علد  البنٛدًب  لرًكًد

 واخبًدألر  علًمدأل,  والبددريب  الداخلًدُ,  البنًٛمًُ القًأل ٍ, واللىآ  والعمل اشًرلٌ, والبنألْ اٟ ارٍ,

                                                           
 مت الراىع ٗ   ه اٟقعألًٓألم إٍ إعدر البأللٌا و* 

 The National Center for Charitable Statistics. nccs.urban.org 



                1 

 

  
467 

ٌ  الدأ  وكًكًُ القًأل ام, ٌ  العمدل  بد ٌ  البٮدىع  أنبٛمدُ؛  أ٘سسدًُ  ظدىرَ  يعردس  بصدرل  والرزد

ُ  أن الرلألبًُ وللجمألم امُ, أن  وأسبكًد٤ا بىظكن أبدع٤ألو للمىاطن أبىا "ُ ثقُ تعرس   خدرّ؛  امد

 فًمددأل الدديت تبرألأددل  إسددبداأُ, البنمًددُ أرقلددُإٍ  ارددد   ددر النمددى أرقلددُ ببجألو  ددأل يسددم  ٖددأل

  اٛخرّ. اؿرىأًُ اؾمألم وأع بعؽمأل أع اؾمعًألم

 اٛ لًُ, وأبٮلبألم النجأل  والكعأللًُا وإ٘سسألم اؾمعًألم

 امدى ٤ا  بد لت  _اهلل رٓدن  _ عبداهلل إل  عمد وأن  "قلٌ  د اؿرىأُ  سألأُ. أن األ"بن, اكر  

 البنًٛب لرن   ا ٕسبحقًمأل؛ "صألطمأل تىاًن وؼمألد اـريُ, اؾمعًألم عمل تنًٛب سبًل ٗ قفًفُ

ِ  يعبمدد   "ن  ظدب   َعنِ اـرٍ. للعمل السى اْ بأللسىم ي٢سم٦ِ لد  واد أأل عملمأل علِ والبصديد  علد

 ٌ  بل سًُٔ؛ السى اْ السىم   ه ترىد د  بأللؽرورَ ولًس اؿرىأُ,  عٌ عن بعًد٤ا  فرا  "صألٙ

 أدخرل  لبحقًع اٛرض؛ ؼت تعمل تنًٛمألمإٍ  لببحىل تٮىر أل أن ي٢خصِ لرن إ"سأل"ٌ؛ أعٛممأل ٗ

 العمدل  وعألْ ٗ البسريب   ا أع البعألأل ّرن كًمل "كسنا يٮر  ال ٍ والس٘ال. اهلل لد٦ر ٙ  خرّ

 اـرٍ؟

البٮبًع,  لسٚأُ ىؽع "ٛألم ٍ  لأل  علِ اؿرب د  ٗ اؾأل ٍ.   السلىلٌ أع أسكر.   واتكع

ُ  سدبرىد  ولىآحن النٛألم أع أٚقُٛ  د اى َ. وتقًًمن وأرالببن, و لبن,  قًده  أدن  ظى تدن  أر ى"د

ُ  والدلدُ,  الصدمىلًُ,  ُ  ت٢عدألغ  _لٜسدمل _ اللدىآ   أدن  وكدفر . وإرو"د ِ  اٛبدىال  كدل  إ دٚم  بٮريقد  علد

 اد٫ا, أعقدَ تٮبًقمأل بعد اللىآ    ه وتعب  _العرس يفبت قبِ أبممىد؛ اؾمًع وكأد_ إبٚعب

 أددن خألظددُ -  لددذ  وعلًددن؛. اًدددَ خدأددُ يقددد٦م د  ّرددن  و عمددل أبددأل رَ لرددل أقًدددَ وكدد ل 

ِ  يعمدل  ٕدن  و فردألر  كمقذقدألم  ي٢قدد٦م  د  أأل ّردن  علِ الذكً  -إخبعٌ ُ  إعددا   علد  الٚٓحد

 .الٮمىقألم إٍ كل ترلِ ٙٓحُ إعدا  ٗ ت٢سأل ب اٛفرألر   ه فلعل النٛألم؛ ش ا إنٛمُ

 وتكعًدل  "ٛدر  إٍ إعدأل َ  وعألاُ اجملبمع, تمب رًٓسُ لؽأليأل ثٚث إرٍ, فإد  نأل  سألمل. وبر ٍ م

ُ  إملرُ ٗ ّ  واجملبمعدألم  بأللددول   سدىَ  السدعى يُ,  العربًد  د  النٛدألم  شد ا  وّردن  إبقدأدُ,  اٛخدر

 اأفل أنألسبُ, كألرا٤أل شأل يىاد و  يعألؾمأل

 .العألم النكع ْعًألم لعألح البدعألم ْع -3

ُ  "قألبدألم  تأسًس -4  قًده  أدن  العمدل,  سدىم  ٗ إٮلدىل  البدىا د  إقدداث  تسدبٮًع  أسدبقلن  أمنًد

ُ  اؾمدألم  كأل دل  عدن  اؿمدل  بعد   وت ي  اٛ اْ وأمنًبن, وقرفًُ اٛاىر, عدالُ  اؿرىأًد

 سىم أبٮلبألم وتعقًدام اـألػ القٮألع لىَ تنألأٌ  أألم السىم ؼب٘ علِ لأل رَ تعد مل اليت

 .العمل

 أنؽددبٮُ سًألسددًُ لنصددألطألم  طددر٤ا ترددىد د  ّرددن   لًددُ وأ٘سسددألم ؾمعًددألم البأسددًس -5

 ٗ ب ل  السمأل  الدولُ لررم أأل أبِ إنألسب, الىلت ٗ بكعأللًُ إصألركُ تسبٮًع وأ٘طرَ

 .إسبقبل
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ُ  عن تغب مل  عٚه القؽأليأل د  النٛألم سًألم أن الىاؼ  أن  "ن وأع   د ا  إعددا   عندد  إدنٛب  كًلد

 النكدع  سدبعر٦ين  اليت البنكً يُ والٚٓحُ البٮبًع علِ  سألسٌ بصرل يعبمد سًبحقٴع لرن أأل النٛألم؛

 تٮبًددعد إ قًدده   مًددُ؛  يؽ٤ددأل للبىلًددت د  كمددأل العددألم. النكددع بنددد ؼددت سًنؽددىٍ أددن وتقددر٦ر العددألم,

 ظمددع اـريددُ للجمعًددألم السددمأل  إعددأل َ يددبب لددد  "ددن الىاؼدد  وأددن. الىلددت بعدد  سًسددبغرم النٛددألم

ُ  اؾمعًدألم  بعد   بإلألأُ السمأل  إنألسب أن يرىد لد  "ن كمأل البدعألم, ُ  إمنًد ُ  إسدبقل  الٮٚبًد

 .القريب إسبقبل ٗ إأرأل"ًبنإٍ  أأل يصر  نأل  د   ٚن , فٚ الفألله إىؼىع  أأل والعمأللًُ.

  ّ العددألمل تعددد٦ رافددد٤ا  و وؼدد   . عبددد اهلل ظددألح اؿمددى   د أ٘سسددألم اجملبمددع إددد"ٌ علددِ أسددبى

كبر٤ا ولىي٫أل ٍٛ  ولُ , فمٌ ت٢مف٦ل خدأألم أبعد َ اٛوان, وٙ تقبعر  "صٮبمأل علِ إعأل"ألم أأللًدُ  و  

قبددِ إ ألثًددُ فحسددب؛ بددل تعددل إٍ البرألأددل اـدددأٌ أددن خددٚل العديددد أددن اٛ"صددٮُ اٙابمألعًددُ,    

 واٙلبعأل يُ, والعحًُ, واٛأنًُ.

"ٛألم اؾمعًألم وإ٘سسألم اٛ لًُ اؾديد, وأأل اقبىاه أن  "صدٮُ  وٗ   ه إرقلُ, وبعد ظدور 

وظٚقًألم أن خٚل إ"صألْ أ٘سسألم فبمع أد"ٌ قديفُ النصد٘, واام وٚدألٓمل "ىعًدُ  يؽ٤دأل؛ ي٘أدل      

 د ترىد خددأألتمأل شدألألُ لرألفدُ اٙقبًألادألم الىطنًدُ, غدٚين أدأل كدألد أبدىافر سدألبقٲأل أدن وادى              

٫ًدأل فقد٘ . والبصدريع اؿدأللٌ      أ٘سسألم فبمع أد"ٌ تمدين  "صٮبمأل ٫ًأل وعًن إٍ أسألعدَ اربألاٌ أألل

ش ه إ٘سسألم  تِ أىاكب٤أل للبغرام اٙابمألعًُ واٙلبعأل يُ اليت تعًصمأل إملرُ العربًُ السعى يُ. 

وأددن  دد ا إنٮلددع, وقبددِ "ؽددمن لددأل    اْ  دد ه إ٘سسددألم أددع ا"بصددألر تىااددد أل ٗ كألفددُ إنددألطع   

 قد  د اٛأر يبٮلٴب أأل يلٌاوارألفٛألم؛  عب

ٙبد  د يرىد  نأل  أبأل رام وطنًُ أدن إمدبمٌ ٗ الصدأد العدألم بألٕسدألرعُ ٗ تأسدًس أفدل         -3

   ه اؾمعًألم اؿديفُ؛ قبِ "ؽمن ا"بصألر أل ٗ  كفر أن أنٮقُ وقألفُٛ.

ي٢كذض  د يرىد ٗ كل قألفُٛ  كفر أن ْعًُ أبخععدُ ٗ "صدألٙ ؽبلدمل فًدن كدل       -4

 خرّ.ْعًُ عن اٛ

 -لؽمألد لأل  أفل   ه إ٘سسألم؛ ٙبد  د يرىد بٌ  عؽألْ كل فلس إ ارَ شخعألد  -5

أن إبخععٌ  كأل ٫ًّأل ٗ علدب اٙابمدألع واـدأدُ اٙابمألعًدُ؛ ٕسدأل"دَ  ٍ       -علِ اٛلل

 ْعًُ ٗ البحىث والدراسألم اليت تدعب ٗ البخٮً٘ اٙسذاتًجٌ شأل.

معًددألم اؾديدددَ واشًٔددُ الىطنًددُ للجمعًددألم وإ٘سسددألم   ي٢كددذض  د يرددىد البعددألود بددٌ اؾ  -6

اٛ لًُ؛ أعد٤ا عن إصألركُ الىطنًُ؛ لؽدمألد لدأل  رسدأللُ  د ه اؾمعًدألم, و ٙ يردىد  ور       

 دد ه اشًٔددُ إظدددار تددراخًغ وإشددراين عددن ب٢عددد, أفددل أددأل تقددىم بددن و ارَ الصدد٘ود اٙابمألعًددُ  

٤ًأل.  قألل

ـريدُ, ٙبدد  د يردىد شدأل أقدألرام خألظدُ بمدأل,        اجملأللس البنسًقًُ للجمعًألم وإ٘سسدألم ا  -7

و د ؼِٛ بأللدعب وإ٘ا رَ أن اشًُٔ الىطنًُ للجمعًألم وإ٘سسألم اٛ لًُ؛ عرب  د  د ه  

 اجملأللس سىين ترىد العىم الىاقد للمٮأللبُ بألٙقبًألاألم إسبمرَ للجمعًألم عألأُ.
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أن  كل ْعًُ خريُ  رؼ٤أل أعلىم  د اؾمعًألم اـريُ ظأل ر شأل أرسىم ألرٌ ينغ٦ علِ  -8

فؽألْ ي٢قألم علًمأل أنصخم  ٍ ْعًُ؛ و نأل  رّ  د تٮأللب اشًُٔ لردل ْعًدُ علدِ قددَ بمد ا      

اؿع؛ قبدِ يبد اأن ظددور تدرخًغ  ٍ ْعًدُ أدع اسدبٚأمأل ٕنحدُ اٛرض إخععدُ شدأل ٗ           

  آرَ  عمألشأل.

مجًددُ أ٘سسددألتًُ؛  و خددر٤ا, أددن إمددب  د ترددىد كددل ْعًددُ ت٘سددس  د تدد٘ ٍ   وار ددأل َن      -9

 لؽمألد اسبمراريبمأل أن "ألقًُ, وأن "ألقًُ  خرّ, لبحقًع النجألقألم إ٘ألُ أنمأل.

 

 ايػبٝهٞ ادتاشٟ. ايٛزق١ ايس٥ٝط١: د 

   السملٌ  ًأل. البعقًب اٛولا 

   ًٔس زر. البعقًب الفأل"ٌا 

 العمددل أكمددىم الىرلددُ الرًٓسددُ شدد ا ارددىر الدددكبىرَ اؾدأل ٍ الصددبًرٌ, ولأللددتا يعددد٦ عرؼدت  

 أفددل العددىد, عديدددَ, أرا فددألم ولددن واٟسددٚأًُ, العربًددُ الفقألفددُ ٗ إبجدد رَ إكددأل ًب أددن البٮددىعٌ

ٌ  وٙ و ر دأل.  والك عدُ,  والبؽحًُ, واٟيفألر, واـر, والد, ُ  اٛأدر  يسدبدع ُ  ٗ اكدر  اٟفألؼد  اٛ لد

 واٟشدددأل َ البٮدددىعٌ العمدددل   مًدددُ قدددىل إٮمدددرَ النبىيدددُ والس٪دددنُ الردددريب, القدددرطد ٗ ادددألْم الددديت

 ٗ للعبأل َ اٙعبرألين علِ إسلب ٛخًن إسلب عألاُ القًألم تكؽًل قدإٍ  وظلت اليت بألٕبٮىعٌ,

 شمرين. ٕدَ النبىٍ إسجد

ٌ  العمدددل شدددمد اٛخدددرَ ال أنًدددُ العقددى   وٗ  ووسدددألٓلن, أكمىأدددن, ٗ وتٮدددىرام تغدددرام البٮددىع

ُ  الددول  بمدأل  ا بمدت  وأرتر اتن ْ  وإسدلمٌ,  العدرل  ا بمدألم  يكدىم  ألحىٚدألٲ  ا بمألأدألٲ  الغربًد ِ  سدىا  علد

 اٛأدب  تبن٦ت قًه اًُٖٛ؛ إنٛمألم أسبىّ علِ و  اؿرىأألم, أسبىّ علِ و  اجملبمعألم, أسبىّ

ُ  و دى  للمبٮدىعٌ,  إبحددَ  اٛأدب  بر"دألأ   إبحددَ  ُ   أنٛمد ُ  ؼقًدع السدٚم   ٗ ت٢سدمب  ًٖد  أدن  والبنمًد

ُ  "قلُ و ى  مألْ العألمل؛ ًْع ٗ البٮىعٌ العمل خٚل ُ  "ىعًد ٌ  عمدل إٍ    ٦م  ألٓلد  اسدبكأل م  أ٘سسد

ٚٲ   البٮىعٌ بأللعمل اٟلرار ومت عديدَ.  ول أنن ُ  ٗ أمم٦دألٲ  بىظدكن عدألأ ْ  م, 4223 عدألم  البنمًد  ٗ وادأل

ٌ  تعدبر  البٮدىع   د م,4233 لعدألم  إبحددَ  اٛأب تقرير ُ  يبعلدع  فمدى  اٟ"سدأل"ًُ,  للعٚلدألم   سألسد  عألاد

  لٞخرين. بأللنسبُ أممىد بأ"مب فبمعألتمب؛ لًصعروا ٗ للمصألركُ النألس

ُ  إ٘سسدألم  تقدألرير  بمدأل  قكلدت  اليت العديدَ اٟقعألْام تدل٦ اجملبمعألم أسبىّ وعلِ  اؿرىأًد

 بألجملبمعددألم كددبراٲ تنألأ٦ًددألٲ إبٮىعددىد بمددأل يقددىم الدديت واٛ وار اٛعدددا  تنددألأٌ علددِ اؿرىأًددُ و ددر

ُ إٍ   ندأل   قًلرب ولعلٌ اؿًألَ, فألٙم كبلمل ٗ الغربًُ ُ  إقألربد ٌ .   اكر دأل  الديت  اٟقعدألًٓ  علد
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 وإ٘سسدألم  اؾمعًألم "ٛألم قىل أداخلبن, سًألم ٗ  سبألر ٕنبدّ  ;و الصمرٍ البقرير ٗ اؿرمٌ

 .329 ػ اؾديد, اٛ لًُ

٦ًألٲ تغًددب ٕددألاا  نددألا بددأللٮر  اؾدددير والسدد٘ال   فددرا  بددٌ البٮددىعٌ والعمددل البٮددىع ثقألفددُ "سددب

ِ  أقبعدرَ  تردىد   وافعمدب لدد    د إبقددم, أدع   العألمل بدول أقألر"ُ واٟسٚأًُ العربًُ اجملبمعألم  علد

ُ   وافعندأل  إٍ الد   بألٟؼدألفُ  لددينأل  ومدن  الد"ًىيدُ,  والبنمىيُ, اٟ"سأل"ًُ, النىاقٌ  واٛخرويدُ,  الدينًد

 ت٢ؽعمل اليت بأللبحديألم اٟٕألم   مًُ علًنأل ت٢حب٦ب ال  عن أنمب؟ اٟاألبُ  كفر ال  ٗ وتألري  إرث ولنأل

 إٍا واٛعألث الدراسألم أن دظن٦كبمأل العدي اليت العربًُ, ٗ فبمعألتنأل إ٘ألُ البٮىعٌ العمل لىَ

 الىلدت,  تدىفٴر  وعددم  ,ُإسد٘ولً  ؼم٦دل  أدن  اـىين قًه أن "كسن إٍ إبٮىع ت٢ع ّ أعىلألم -3

 و ر أل. اـدَ, وللُ

 واٟأرأل"ددألم السددلًب, البخٮددً٘ ؼددعمل قًدده أددن البٮىعًددُ إٍ إنٛمددألم ت٢عدد ّ أعىلددألم -4

 وأبددددألبعبمب, وتقًددددًممب, وتدددددريبمب, وتددددىاًممب, إبٮددددىعٌ, أددددن اٙسددددبكأل َ ٗ اٟ اريددددُ

  و ر أل. البٮىعًُ واـدأألم الداأ  ُىيل أصألكلإٍ  بألٟؼألفُ وؼكً  ب,

 البٮددىع, والقعددىر  بأ مًددُ الددىعٌ أسددبىّ انكددألض قًدده أددن إٍ اجملبمددع ت٢عدد ّ أعىلددألم -5

 ٌ ُ  عدن  اٟعٚأد ُ  العلًدأل  اٛامد َ  إ ارَ وؼدعمل  بدن,  والبعريدمل  البىعًد  البٮددىعٌ, بأللعمدل  إعنًد

 و ر أل. والبنسًع, البمىيل وأصألكل

 بألٟؼدألفُ  اـريدُ,  وإراكد   وإ٘سسدألم,  اؾمعًألم, خٚل أن لدينأل البٮىعٌ العمل وي٢مألرس

ُ  للكدرم  ٚمدىر  أدن  اٛخدرَ  اٝو"ُ ٗ ٙفت بصرل  أأل برإٍ  ُ  واٛ"ديد ُ  البٮىعًد  إنألسدبألم  ٗ الصدبألبً

  واٟ ألثًُ. واـريُ, اٙابمألعًُ,

 أددن  كفددر الرعددألٌٓ اؾأل"ددب علددِ بٚ "ددأل بددأللذكً   ٗ عددألم بصددرل البٮددىعٌ العمددل ويبسددب

البٮىعًدُ   اؾمألم بٌ البنسًع وبؽعمل للخدأألم, النمٮٌ والبررار اٙرػأللًُإٍ  وبألًٕل البنمىٍ,

 إبٮىعٌ وتأ ًلمب. ببدريب العنأليُ اؿرىأًُ, وبؽعمل اٛام َ وبٌ بًنمأل وفًمأل بًنمأل, ألفًم

 املطتكب١ًٝ: ايسؤ١ٜ

  ُ  ٚددل٦ ٗ السددعى يُ العربًددُ بألٕملرددُ البٮددىعٌ العمددل ٗ إ٘ألددُ فًمددأل يبعلٴددع بأللرٗيددُ إسددبقبلً

 سرأل"نا وخعألٓغ الرا نُ, ولؽأليأله اجملبمع, اقبًألاألم

ُ  الكٔدألم  ت٢صرٴل ُ  العمريد ُ  الصدألب  تبجدن  الدبٚ    د كمدأل  بٚ "دأل,  ٗ السدرألد   عددا   ٗ اٛكفريد

 والبٮدرين,  والعندمل,  اٟر دألل,  لؽدأليأل  أدن  الدبٚ   نأدأل تعأل"ًد  إٍ  بألٟؼدألفُ  اـعخعدُ,  مدى  ظعى اٲ

ٙ  ,اٙلبعأل يُ اٛ أألم وتكأللب ٘    سدعألر  و بدى  أدن  هعدل  اٛسدبألل؛  أدن   دره  وأعدن  الد   كدل  ؛ الدنك

ّ  البٮدىع  وتصدجًع  البٮدىعٌ,  بأللعمدل   كفر اٙ بمألم إلحُ اٛ مًُ  ٗ للمسدأل مُ  اجملبمدع؛   فدرا   لدد

و  كبألبدن  ٗ اؿ يب يىسمل.    شألر ولد وإصرٚم. القؽأليأل تل  تبعألم أن اٟأرألد لدر البخكًمل

ٙٲ البنمىيُ, إصألركُ أن ي٢ع ٦  البٮىع  د  إٍ البٮىع لىَ  تبدىافر  ٙ الديت  السًألسدًُ  إصدألركُ  أدن  بد
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 اؿدرول,  ٗ سدًمأل  ٙ الىطنًدُ,  الدرو    يؽدألٲ  ي٢عد ٦   كمدأل  د البٮدىع   الدّىلراطًُ.  ر اجملبمعألم ٗ

 اٛأنًُ. واؿمأليُ الىلأليُ قًه أن   مًبن  نأل وٰ ؼًمل .واٛ أألم والرىارث,

ٚٲ ا بمألأنأل "ركٴ   د  رّ اـبألم, وٗ  خدٚل  أن البٮىعًُ وتكعًلمأل, اٛعمألل تٮىير علِ أسبقب

 الكألعل اؿقًقٌ البٮىع وفألل اجملألٙم, شبِ ٗ الصبألبًُ واٟبداعألم الصبألل فألل أممٌا فأللٌ

ُ  بعًددداٲ اـددألػ, القٮددألع وأ٘سسددألم الصددركألم عددد  ُإسدد٘ولً بددراأ  بعدد  وِٮًددُ عددن شددرلً

  واٙسبداأُ. الكألعلًُ ؼعًكُ اٙابمألعًُ

ُ  وإ٘سسدألم  اؾمعًألم لنٛألم يرىد  د إ٘أل وأن ٍ  اؾديدد  اٛ لًد أنبددّ   ٗ أنأللصدبن  مت الد 

 أددأل أبددِ اهلل, بعددىد بٚ "ددأل ٗ البٮىعًددُ اٛعمددألل قددرا  تٮددىير ٗ أسددأل مُ  ؛;و البقريددر ٗ  سددبألر

 وتكعًلن. تٮبًقن ٰ قسن

 ايطًٗٞ ٖٝا. ايتعكٝب األٍٚ: أ : 

 ثب لن, إنٛب والعمل البٮىع, ثقألفُ و ًألل البٮىعٌ, العمل أعىلألم الىرلُ الرًٓسُ   ب  بر م

 إملرُ. ٗ البٮىعٌ للعمل أسبقبلًُ رٗيُ طرقت

ٌ  بد تن؛ ٕأل وإُألم اؾأل ٍ,.   أأل طرقبن أع تألم وبألتكألم ُ  بنبدألٓ    سبصدمد  فدإ"  أًدا"ًدُ عدن    راسد

 لردن "بألٓجمدأل   لدّدُ؛  كأل"دت  وإد –العدألأر   عفمألد للدكبىر السعى ٍ , الصبألل لدّ البٮىع ثقألفُو

السدعى ٍ,   لددّ الصدبألل   البٮىعٌ العمل أىا"ع إٍ   ب الدراسُ  شألرم قًه –بأللًُ  عىاأل أأل  الت

 وأنمألا

 .٪97 بنسبُ الىلت أعٛب تسبمل  اليت الدراسُإٍ  بألٟؼألفُ العألٓلًُ, اٛعبألْ كفرَ -3

 .٪97 و  دافن البٮىعٌ العمل   مًُ بإٚمألر ت٢عنِ إعٚأًُ براأ  واى  عدم -4

 .٪95 العغر أن  النضْ لدّ البٮىع أكأل ًب ترريس ِالدراسًُ عل إنأل   تركً  للُ -5

  .٪:8 والعمل الدراسُ ولت أع البٮىع ولت تعألرض -6

  .٪;7 للمبٮىع واؼ   ور ؼديد عدم -7

 .٪76 اجملألٙم البقلًديُ علِ البٮىعٌ العمل أنٛمألم تركً  -8

 .٪76 إبٮىع ر بُ قسب إنألسب العمل اخبًألر فرظُ البٮىعٌ العمل أنٛمألم ٙ تبً  -9

 فددًمب َددأل اٛعمددألر ًْددع ؛ بددل فقدد٘ الصددبألل لٙ تصددم _"ٛددرٍ ٗ _ و ددٌ العىاأددل  دد ه واخددذم

 السن, أع اقبمأللًُ اخبٚين النسب. كبألر

 اؿلىلا

اـريددُ,  بألؾمعًددألم البٮددىعٌ العمددل ولعددر"أل افذؼددنأل اؿددل, فددإاا يرددىد العىاأددل  دد ه أددن

 بصددرل إدينددُ يٛمددر   اخددل و  إملرددُ  اخددل اؾغددراٗ فبى يعمددأل شددأل؛ اـألظددُ إعددر٦   وإراكدد 

 .لٜ وار يسم  بببأل لًُ أنألسب بصرل اؾمعًألم   ه تى يعإٍ  يدعى ٖأل تربلٌ؛
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 أددن فددإد كددفراٲ  _لٜسددمل  _ ولرددن ٗ اؿجددر"؛ كددأللنقض العددغر ٗ العلددب" ا أددأل "ددر    آمددألٲ 

 لأددأل هعدد و دد ا أددن خددٚل أنددأل   البعلددًب؛  الددنضْ ٗ ألواٟ"سددأل"ًُ ٙ "غرسددم اؿؽددألريُ الفقألفددألم

 فًن. ويبأظل اؾمألعٌ البٮىعٌ بأللعمل علًنأل يبكى٦م الغرل

 عدددددن" الصدددددمر كبألبدددددن ٗ تىككًدددددل,  ٍ  لرسدددددًس الكر"سدددددٌ اٙابمدددددألع عدددددألمل  ر٩  ولدددددد

 اٛأريرددددٌ الصددددعب عمددددىم عنددددد السددددألٓدَ "إد الفقألفددددُا  بقىلددددن"  أريرددددأل ٗ الدّقراطًددددُ

 كددددل ٗ إددددىاطنٌ بددددٌ يدددددم الدددد ٍ البصددددألركٌ, اؾمددددألعٌ العمددددل أبددددأل ٖ علددددِ أ٘سسددددُ

 واقددددد  ٍ تعددددذض لددددد اابمألعًددددُ إشددددرأللًألم ولبجددددألو  شدددد٘و"مب, لبدددددبر وكددددبرَ؛ ظددددغرَ

 .ٕسألعداتمأل" و  الدولُ ٕبأل رَ ا"بٛألر و ود أنمب,

 إددددددىاطن "كسددددددًُ ٗ وإبجدددددد رَ السددددددألٓدَ اؾمألعًددددددُ الددددددرو   دددددد ه تىككًددددددل  ٍ ويعدددددد و

 إددددددىاطن  دددددد ٦م الدددددديت والبعلًمًددددددُ اٙابمألعًددددددُ البنصددددددُٔ   وارإٍ  اٛأريرددددددٌ وعقلًبددددددن 

ٚٲ كدددددألد أددددد  اٛأريردددددٌ  اـدددددرٍ, والبٮدددددىع والبؽدددددألأن, البعدددددألود, أبدددددأل ٖ علدددددِ طكددددد

 . اجملبمع ٗ اٟهألبًُ وإصألركُ

ٍ  اـرٍ العمل وٙ نذلن؛ شأ"ن, أن "٢قلل إلًن, وٙ "لبكت د  بد ٙ وال ٍ ٍ  الكدر   بدن  يقدىم  الد 

ٌ  الريدألْ, وإِدأل   خصًُ السر٦؛ ٗ علِ عملن وورػ اهلل, وان اببغألْ الكر  ٘  أعدن  ِصد  أدىا ٶ  غد

 أدع  اـدر  عمدل  ٗ الدد  علِ البعألود ٗ اٟسٚم بمأل األْ اليت نأكأل ًم وترسً  اؾمألعٌ, بأللعمل

 واؿًىاد. اٟ"سألد إسلب, أع و ر إسلب

 البٮدىعٌ,  العمدل  عدن  والدراسُ تعدىم  العمل سألعألمإٍ  د  الدراسُ  شألرم عندأأل  ٌ   ور  ندأل  يدأت

 بددن تبددأل ر د  بدد ل  و لعددد البٮددىعٌ, العمددل  عددب ٗ اؿرىأًددُ و ددر اؿرىأًددُ إ٘سسددألم

ٌ  للبددريب  اؾ يدرَ  كمفدألل َركد     سبصدمد  د  و قدب٦  إبدأل رَ,  إ ارَ وتبىٍ  لٮدر؛  ٗ اٟعٚأد

ٌ  تددريب  بر"دألأ   قًه إد لدين ِ  ي٢عدرض  تٮدىع ٌ  علد ُ  اؾ يدرَ  ٗ العدألأل ُ   ورام ٟلألأد  ٗ تدريبًد

  البدريب. وعلًن ,فق٘ وسرنن "قلن للمدرل إرك  ويركل الكقرَ, العربًُ الدول

 ٌ"والنمٮًدددُ. وتعدددر٦ض   البنألسددد  أدددن البٮىعًدددُ واٛعمدددألل اـريدددُ اؾمعًدددألم و  إراكددد  تعدددأل

ُ  ددد ه   أدددن ٙبدددد  ندددأل, وأدددن اٟبدددداع؛ وللدددُ والدددبرلٴس, إٍ اؾمدددى , البٮدددىع النمٮًدددُ ثقألفددد

 ٗ الٮىيدددددل والدددددنكس والبٮدددددىير, البخٮدددددً٘ ٗ  وراٲ إراكددددد   ددددد ه ٗ إبٮدددددىعٌ إعٮدددددألْ

        ٌ  ِدددألٙ   علدددِ ؼدددرػ النبًجدددُ. وأدددأل يدددبب ٗ اؾمعًدددألم اـريدددُ عردددس الددد  ُألأدددألٲ, فمددد

ترددددىد  سددددريعألٲ, وؼددددرػ  د إبدعددددىد "بألٓجمددددأل يددددرّ قبددددِ اـريددددُ؛ اٛعمددددألل أددددن أعًنددددُ

 فٚبدددد للعدددٌ؛ شدددأل دَ اٛعمدددألل تردددىد وقبدددِ إبددددع. ٓدددِ وأدددن ٓأل دددأل لريبدددُ أدددن اؾمعًدددُ

 إنُ! أبٚ أُ أن اـريُ اؾمعًألم تنك  د 
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 مخٝظ: مسري. ايتعكٝب ايجاْٞ: أ 

 ."إمً  الىطن انأل .. البٮىع"

 أدينددددُ  ا مددددت م,;422 عددددألم أددددن "ددددىفمد, شددددمر   أددددن47الددددد و إىافددددع اٛربعددددألْ, يددددىم ٗ

 كلكدددُ عألأدددألٲ,  49و أنددد  اٛسدددى  بأ"مدددأل و٢ظدددكت فًؽدددأل"ألم,إٍ  ؼى٦لدددت د  تلبددده مل سدددًىل اددددَ

 الٮمددددٌ,  مر ددددأل الدددديت والبًددددىم السددددًىل, ارفبمددددأل الدددديت السددددًألرام . وسدددد٘.وإكقددددى ين القبلددددِ

 الغرلددِ ٛعدددا  ؼددديه كددل أددع لبألأددُ يدد  ا  لألُددألٲ, إصددمد كددألد إًددأله. فددىم العألٓمددُ واؾفدده

 شدددعألع بدددر  اا , اٛؼدددحِ عًدددد   دددل اددددَ بمدددأل اسدددبقبل الددديت السدددى اويُ خؽدددب وٗ.. وإكقدددى ين

 أبعددددد َ؛ تٮددددىع فددددرم شددددرٴلىا الدددد ين وإبٮىعددددألم إبٮددددىعٌ أٔددددألم أعدددددره كددددألد  أددددل أددددن

 اا . اٛسى  اٛربعألْ كألرثُ ٕىاامُ

ُ  ولددددد سددددأل مت  ددددد ه    الريبدددددُ "ٛددددرام  خلدددددمل إندددددثر  البٮددددىع  أكمدددددىم ػديددددد  ٗ الرألرثدددد

 تددددألرام لددددن الٚ أددددُ البنًٛمددددألم وا"عدددددام إكمددددىم ؼددددبألبًُ وخلددددمل تددددألرَ, واجملبمعًددددُ اؿرىأًددددُ

 الصددددبألل فٔددددُ لدددددّ ٙ سددددًمأل الددددٌ؛ بصددددرل البٮددددىع أكمددددىم بددددر  الرألرثددددُ تلدددد  وأندددد  .. خددددرّ

ٌ  بعددد  أدددن  قألولدددُ ٗ والصدددألبألم, ٚٲ  لًعدددب  إكمدددىم؛   ددد ا لذسدددً   وإبحمسدددٌ إخلعددد  بددددي

 ..وإنألسبألم الرىارث ٗ يد  طألرٓألٲ ٙ  آمألٲ

 شدددب٦ن ,"ال اأدددل لًدددب" اٛسدددبألا إملردددُ ٗ" البٮدددىع عدددرال" أدددع  اريبدددن ظدددحكٌ قدددىار وٗ

ٚٲ اسدددددده لدددددد" الٮدددددألٓر"بدددددد  الدددددىطن  اٛول وانألقدددددن والبصدددددريعٌ, السًألسدددددٌ كًأل"دددددن ٗ ٖدددددف

 لردددل الٚ أدددُ الىظدددكُ  دددٌ و ددد ه الفدددأل"ٌ, انألقدددن" البٮدددىع" ي٢صدددرٴل فًمدددأل اؿرىأًدددُ, اؾمدددألم

 ".البٮىع  األ" تعبر قد علِ يىأألٲ البحلًع ٗ وتٮمع اٛرض, علِ البقألْ ألت  أُ

٦ًألٲ بىظدددكن "صدددألطألٲ  البٮدددىع تأألندددأل ولدددى ٚٲ؛ إ"سدددأل"  اسدددبفمألر ٗ   مًبدددن يربسدددب لىادددد"أله "بدددً

 ٙ  أدددن البٮدددرين أبأل ددألم إٍ  بمدددب إ٘ يدددُ الصددلل   آدددرَ أددن  بمدددب واـدددرون الكرددرٍ,  الصدددبألل "صددأل

 العمدددل بدددرو   أدددألم اٛ دددب العدددألٓع ويبقدددِ .اجملبمدددع أدددع اٟهدددألبٌ البكألعدددل فؽدددألْامإٍ  اؾمدددبٌ,

 الدددديت البٮىعًددددُ لٜعمددددألل إنٛمددددُ الرزًددددُ إٛلددددُ تددددىفر ٗ وسددددًأل تن البٮددددىعٌ, وترسددددًخن, 

 وإ٘سسدددألم اؾمعًدددألم "ٛدددألم علدددِ بألٕىافقدددُ الدددى راْ, فلدددس لدددرار خدددٚل أدددن الندددىر تدددرّ بدددد م

 الصددد٘ود و ارَ أدددن إرفىعدددُ إعألألدددُ علدددِ اطٚعدددن بعدددد بددد ل  ألردددٌ أرسدددىم وإعددددا  اٛ لًدددُ,

ّ  فلدددس لدددرار  ٗ النٛدددر وبعدددد  اٙابمألعًدددُ, 43 ببدددألري   ",99/;7" رلدددب الصدددىر
_

34
_

 دددد.  :364

 اٛ لددددٌ, العمددددل تنٛددددًب اٛ لًددددُ؛ وإ٘سسددددألم اؾمعًددددألم "ٛددددألم   ددددداين ؼددددمن أددددن د  وي٢دددد كر

 العمدددددل ثقألفدددددُ وتكعًدددددل اجملبمدددددع, إ ارَ إدددددىاطنٌ ٗ أسدددددأل مُ وتع يددددد  وٓأليبدددددن, وتٮدددددىيره,

 وأبألشددددر واؼددد   بصدددرل  اجملدددألل  يكدددب   الدددد ٍ اٛأدددر  اٙابمدددألعٌ؛  البرألفدددل  وؼقًدددع  البٮدددىعٌ, 

ٚٲ, تأسًسألٲ, بأللبٮىعا ت٢عنِ" وطنًُ  ًُٔ" ٟ"صألْ  .وٓأليُ وتكعً
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 ٍٚاملعٛقات، ٚآيٝات ايتطٜٛس(:ايتطٛع١ٝ: ايٛاقع،  املداخالت سٍٛ قك١ٝ: )األعُا 

 ايتطٛع: املفّٗٛ ٚاأل١ُٖٝ: 

فدإد   عنمدأل؛  "سدمع  و  ت٢قدر   قًنمأل بىظكن أكر َ اؿمى  إٍ  د البٮىع ظألح بن اهلل عبد.    شألر

 خددأألم  أدن  تقدّدن  نأدأل ّرد   تقدديب  ٗ اجملبمعًُ ت٢صر إٍ إسأل مُ  "مأل  ول أأل يببأل ر إٍ اٛا ألد

 البٮدىع  خددأألم  د  "عبقدد  د  نٙ ّرد  وشد ا  ألد ؛  شدبن  و  أ٢لٴ  اقبًألن ػأله وإ٘ا رَ إسأل"دَ تبٮلٴب

ُ د إ ثدب  اهلل, ٙ لدر كىارث و    أألم قدوث عند قعىرَ  "مأل و  بمأل, اٟتًألد وااب ػددر    أدراٲ  مثد

 تعريكممدأل  د فقد يعبقد بعؽدمب   اـرٍ؛ بأللعمل البٮىعٌ العمل تقألرل عرب  "ن اٟشألرَ إلًن, و ى

فكٌ قدٌ يدرتب٘ العمدل اـدرٍ َدأل ي٢قدد٦م أدن         اٙثنٌ؛ بٌ اخبٚفألٲ  نأل  د  اٛأر ققًقُ وٗ واقد,

  .العملٌ ش ين إخبعر البعريمل  ى أألل؛ فإد العمل البٮىعٌ أقذد َأل ي٢قد٦م أن ولت وامد. و  ا

  د كمددأل وأبنىعددُ, أبعددد َ   وار خددٚل أددن اؾمددى  كألفددُ بدد ل ٗ يبمف٦ددل إ"سددأل"ٌ أصددروع والبٮددىع

 فمى قد َ؛ أىاسب و   ولألم ٗ ٙ يرىد بأللبٮىع, اٟتًألد البٮىع ٙ يرتب٘ بأولألم  و أىاسب قد َ

 .الدوام وعلِ أقألبل  ود تأ يُ يكذض خدأٌ  آب اابمألعٌ "صألٙ

 طدألع  أدن   خىاد/إخدىاد "و" إٮدىع " ؼًلنأل إٍ أكدر َ " البٮىع" الر يعألد  د كلمُ خأللد. و وؼ   

 البٮددىع إد". البٮددىع" أكددر َ أددع و  خددرّ  بعددىرَ تصددبب  رَددأل الدديت ,"اٙقبسددألل" أكددر َ وإٍ". اهلل

٦ًألٲ العمددل يرددىد لرددٌ ٙ تنًٛمددن؛  ددىإلًددن  عألاددُ مددن أددأل كددل وإد  يننددأل, ٗ أبجدد ٦ر  و  عصددىآ

ٚٲ ٚٲ  فًن ترّ اليت اؾمألم, بع  ظٚقًألم أع أبداخ  وأدن  .يربرمدأل  و  يعىلمدأل  ٖدأل  عملدمأل؛  ٗ تددخ

ّ  علِ البٮىع فىآد ٦ًألٲ   رؼدأل  إبٮدىع  يىادد عندد    "دن  الكدر ٍ,  إسدبى self"كسد
-
satisfaction وهعلدن , 

ٙٲ تىتراٲ,  لل٦  ٗ إبٮدىع  يدنج   عندأأل خألظُ لٞخرين, كمأل  "ن ي٢ىاد القدوَ ..للحًألَ و كفر اسبقبأل

 اإؼألفًُ, وأنمأل أنألفع عدَ البٮىعًُ لٜعمألل د ك ل   ال كر عن و ين .أمألأن

 .واجملبمع للىطن اٙ"بمألْ تعمًع -

 .خلٴأللُ بعىرَ تىاًممأل ّرن أمدرَ طأللألم أن اٟفأل َ -

 .الكراغ ولت علِ القؽألْ -

 .الصبألل عند السلبًُ السلىكًألم أن اؿد٦ -

 أدن  رأد اٲ  يعدد٪  أقألبدل؛  بددود  اجملبمعًُ بألـدأُ والقًألم البٮىعٌ قجأل ٍا العمل عألٓصُ. ولأللت  

 لٞخدرين؛  اـددأألم  تقدديب  ؼدب٦  بكٮرتمدأل  البصدر  بع   فرا  أل؛ فٮبًعُ ووعٌ اجملبمعألم تقد٦م رأى 

 بألؾألأعددُ, البٮددىع "ددأل ٍ ٗ عؽددىييت خددٚل لدد ل . وأددن  وإىامددُ إنألسددبُ القنددىام دٙ ػدد ولرددن

ُ  وإقذقددألم اٛفردألر  أدن  الردفر   ندأل   د  ٙقٛدت  ٘  الديت ؼبدألن   وإببردرَ  اؾمًلد  إٍ إتألقددُ فقد

إٍ  تسعِ اجملبمعًُ إ٘سسألم كل ولى  د أنمأل. واٙسبكأل َ إٍ تٮىير أل تسعِ واؾألأعُ. شأل الكرظُ

 و وسع.  كد بصرل اٙسبكأل َ لبب٦ إنألسب؛ بأللصرل الٮأللألم وت٢كع٦لمأل   ه ا ل
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 والسددعٌ إددأل ٍ إٍ اٛأددألد اٛفددرا  اقبًددألن ؼددىْ ٗ بسددًٮألٲ أددأل  ال البٮددىع بفقألفددُ الددىعٌ و"صددر

 البٮىعٌ. العمل أن  كفر اؿًألَ أبٮلبألم وتأأٌ َقألبل, العمل ٗ اؾمد وب ل ْه,ورا

 أنددن  كفددر وإ"سددأل"ٌ  يددين أنٮلقددن فبمعنددأل ٗ اؿددألرثٌ أددع الددر ٍ بددأد البٮددىع   علددٌ. ويبكددع  

ُ  اؾمعًدألم   كفدر  د  "رّ ول ا اابمألعٌ؛ الددين.   بأ ددال  الب اأدألٲ  اٛكفدر  وراْ دأل اٛشدخألػ   اـريد

ّ   د ا  ٗ س٢ًٮر  وأأل ٰطر  أأل د  اـعخعُ, عن سألبقُ أداخلُ ٗ اكرم٢ دول  طرقدن  سدبع  إنبدد

ٌ  الددفألع  ل٧بدل  أدن  طرقدن  سدبع  وأرام, فدأللبٮىع  أرام ْ  إدد" ِ  الرىيدت,.   د و   ثندأل ٌ  أدر٦  وعلد  السدن

ُ   اؿ   عمألل ٗ تٮىعًُ  عمألل ٗ إصألركُ ر بُ لن أن يدعىد ُ   ورام أدع إلألأد لد ل . ولدد    تدريبًد

ُ  فًدن  شألر  البٮىع, عن عأل٦ًٕألٲ أُ٘راٲ  كفر و  سنىام عصر لبل عسر إأألرَ أنٮقُ لألأت   أدن  نبد

ٍ  رًٓس و راْ أأللً يأل ٗ قًنن, واٛرانبدًين  قمد, أنمب أمألتر والبألقفٌ, العلمألْ  بأعمدألل  بدد   الد 

ِ  العمدل؛  شد ا  امده وكر٦س شخعًُ, تٮىعًُ ٌ  العمدل   ظدب   قبد ٌ  ٗ البٮدىع ُ  اٛراندب ُ  أل زد  لبد

 شد ا  تىظدًألم  ولد ظدرم  إبحدَ. اٛأب ٗ البٮىعٌ العمل بر"ألأ  رًٓس بعد فًمأل و ظب  وقببُ,

ْ  فلدس  لدرار  ظددور  أدن  ٔدًس   . زدر   شألر وكمأل إُ٘ر. ُ  الدى را ِ  بألٕىافقد  اؾمعًدألم  "ٛدألم  علد

ُ  سدنىام؛ ور دب كدل اٛعمدألل      ;و أن  اٛ لًُ وإ٘سسألم  والصدألبألم  الصدبألل  بمدأل  بدأل ر  الديت  البٮىعًد

 "كعلن؟! وكًمل  ى؟  ين البٮىعٌ العمل عن "بحه  لنأل لرن أأل اٛقداث؛ بع  ٕىاامُ

ْ   شدرألل  أن شرل البٮىعٌ البعً  فرّ  د العمل إبرا ًب.    أأل ُ  الىفدأل ُ  بألٕسد٘ولً  اٙابمألعًد

تؽدمن   الديت  والىاؼدحُ  اردد َ  واٟادراْام  البنٛدًب  أدن  الردفر  وبألن لرنن الكر ٍ؛ إسبىّ علِ

 بأللبدين. تبلبس سًألسًُ ٕقألظد اٙسبغٚل أن إبعأل ه

ٌ  الصرارٍ  د العمدل  قألأد.   واكر ُ  و دى  أسدأل"د,  عمدل  البٮدىع ُ  ثقألفد  البعلدًب  ي٢سدمب  اابمألعًد

 .وتنسًقن تنًٛمن ٗ اؿرىأًُ وإ٘سسألم وتٮىيره, تأظًلن ٗ واؾمعًألم البٮىعًُ

ُ  اٙتعدألٙم  وثدىرَ  اٙابمدألعٌ,  البىاظدل  ولد سأل مت وسألٓل  قألسدن  ٗ إبدرا   إعلىأدألم  وتقنًد

  يننأل د  أبد  أن البٮىع فألل ٗ ينمى بد  وفر ي٦ألٲ اابمألع٦ًألٲ قراكألٲ  نأل  د  ويبدو البٮىعٌ, العمل

 تٮبًدع  ٗ الغدرل  أدن   وٍ ومدن  الصدخغ,  علًن وي٢٘ار اـرٍ والعمل البرألفل علِ وه٦ اؿنًمل

ُ  العألأُ اؾمألم تكألعل لرن اٟ"سأل"ًُ؛ إبأل ٖ   ه   د ا  يبىافدع أدع   وٙ إدأأىل,   ود أدأل ال  واـألظد

 .اؿرا 

 ا أرتر ام ثٚثُ علِ يرتر  البٮى٦ع الصمرٍ, فإد فألي . وأن وامُ "ٛر  

 . أراعًبمأل اٟ"سألد, وزى٦ "كس ٗ" اـريُ" لًب عمع -

 . إبٮىع لنألعُ ٗ واؿًألَ والىلت العٮألْ ولًمبن,  مثنو أكمىم -

 . إبٮىع علِ واجملبمعٌ  والكر ٍ اٟ"سأل"ٌ العألٓد -

ُ  واٛعمدألل  ,"للندألس   "كعمب النألس خرا "الصمرا"ٌ لًلِ. ولأللت    اام اٛعمدألل   "بدل  أدن  البٮىعًد

 أليُ.  و  أعلحُ  ٍ وراْه لًس إ"سأل"ٌ  دين أن "ألبعُ  "مأل يركٌ والفىال, اٛار أن العأللٌ إدخىل
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 اؿًدألَ  تٮدىر  وأدع  وقًدألتمب,  أعدألأٚتمب  ٗ وبقدىَ  قألؼدرَ  البٮدىع  ثقألفُ كأل"ت لدّألٲ وٗ اجملبمعألم

ُ  اٛعمدألل   ظدبحت  الندألس؛  وتبألعدد  إعًصُ, ِ٘ وتغ٦ًر  اديدد  أدن  تعدى   بدد م  ثدب  شدحًحُ,  البٮىعًد

 عددد شددبألبًُ أبددأل رام ٗ ور ينأل ددأل و ر ددأل. تبددى , وسددًىل ادددَ, كددىارث ٗ ر ينأل ددأل شددبألبًُ بددرو 

 الصددعٚد اٛسددبألاَ  أددأل"ٌ بددن تقددىم وأددأل ,"السددعى يُ خددر" أبددأل رَ  بر  ددأل أددن ولعددل اؾديددد, اٟعددٚم

 و"صدج٦عمأل,  "ددعممأل  د  هدب  إبدأل رام   د ه  عًٛمُ. وأفل اد٦اٲ تٮىعًُ امى  أن و أًٚتمأل و أٚٗ أل

ُ  الصرور.  رع قلمأل وقل٦ ابلت العحًحُ؛ الىاىه ٗ ت٢عرين ملد إ خريُ طأللُ إ"سألد كل فكٌ  ثقألفد

 بصخعدًُ  فًنصدأ  والررا ًدُ؛  واٛققدأل ,  اٛ"أل"ًدُ,  فدًمب  سبرسر اٛطكألل؛ عند العغر أن  البٮىع

 أدن "  دأللبمب  ٗ" بًدنمب  أدن  ػدد  ٙ البٮىعًدُ؛  اٛعمدألل  ٗ عدأل َ  إنخرطدىد  والصدألبألم  سىيُ. والصدبألل 

 رٓن _ السمً٘ البٮىعًُ للدكبىر عبدالرٓن اٛعمألل رآد سرَ يقر  أن  أبٮرفُ.  فرألراٲ ّل 

ُ  ٗ لديدن  بد  البٮىعٌ اؿس٦ د  هد _اهلل ُ  ٗ بدد   أبردرَ,  أرقلد ْ   أٚٓدن  أدع  إدرسد  سدًألرَ  بصدرا

ْ  بعدٚن  تٮدى٦ع  طبًبدألٲ  عملن أرقلُ ٗ ثب اؿألرلُ, الرىيت سس ٚمرَ ٗ فأل"ألٲ العمأللُ لنقل  الكقدرا

 إسبصدددكًألم, فكدددب  اٛفريقًدددُ, القدددألرَ ٗ بدددن وا"بمدددت الددد , علدددِ  ادددراٲ يأخددد  د   ود بًدددىتمب, ٗ

 فبددىّ لددن ت٢قددر  ومل _اهلل رٓددن _ وتددىٗ اٛراؼددٌ, وسددأل ب ٗ اسبعددٚ   اٝبددألر, وقكددر وإدددارس,

ُ  و  البٮددرين علددِ ؼددري  و  لبددل, و  تكجددر, إٍ  بألٟؼددألفُ البٮددىعٌ العمددل د  العنددمل. واـٚظدد

ٌ  ٗ ي٢سدأل ب  الىلت ااتدن  لرنن ٗ والذاقب؛ ل٠"سأل"ًُ اؿًألَ ععب و "ن للمجبمعألم, خ٦ًريبن  ؼعد

 اـددرال إٙ للدددول ت٢قددد٦م وٙ الدددين, بلبددألس تبلددبس الدديت الدالددُ الصددعألرام وراْ اٙلددراين أددن اؾًددل

 والقألعدَ .  اعضو ٗ كراألتمأل ور ينأل والبخلمل,

 بأللبرألفددددل تددددنعب بأللددد ام؛  واٟسددددٚأًُ الصددددرلًُ العددددحألين  د اجملبمعدددألم  "عددددر. م.  واكدددر 

ٌ  الديت  العدغرَ,  اٛسرَ أسبىّ علِ أبكألوتُ بدراألم اٙابمألعٌ ُ  أدن  اد ْ   د  والد   اٛكدد؛  العألٓلد

ٚٲ   الغدرل  ٗ ي٢قدد٦م  أدأل  بع  لد ول ل  القبلٌ؛ وإىروث الذاث أن  سألسٌ ا ْ  تٮىع٦ًدألٲ  بىظدكن عمد

ُ  ؽؽدع  ٙ ولرنمدأل ! الصدرلًُ  فبمعألتندأل  ٗ  واابدألم و عد٦ه ي٢مرن أأل ؼمن ققع للكر ؛  و  للجدولد

 لٜعمددألل البٮددىع "سددب بمددأل ت يددد وكأ"مددأل وتبدددو الغربًددُ. اجملبمعددألم ٗ اؿددألل  ددٌ كمددأل اٟ ارَ,

 بمدأل  تصًع وإِأل لدينأل؛ أفلمأل القبًلُ و  العألٓلُ أنٛىأُ علِ تعبمد ٙ _كبرَ وبدراُ _ ٛ"مأل اٟ"سأل"ًُ؛

ُ   د ا, إٍ   ؼمل!! واٛ"أل الكر  ثقألفُ ُ  الغدرل  ٗ اٛ"دأل  ثقألفد ُ  أسد٘ول ّ  أخرّ بد  و  بدراد  تٮدى٦ر  عدن أدد

   إنألقٌ!! بع  ٗ ؽلكن و  الغربٌ اجملبمع

ٌ   دى الددافع   اٛ"أل؛ ثقألفُ ٗ البٮىعٌ واجملألل  فًبعدل  لنكسدن؛  الكدر   شخعدًُ  تٮدىير  ٗ اٛسألسد

 يرلكدن  ٙ العمل فم ا إلًن, وبأللنسبُ!!  البٮىع خدأُ لبقديب الفمٌ ولبن ويعرض خريُ, امُ بألرل

 يقىم بأ"ن النكسٌ؛ الرؼأل عن بأللصعىر اٛوٍ الدراُ ٗ علًن يعى  َأل فرا ن ولت لؽألْ  ر شٌْ  ٍ

ٙٲ يأخ  و  ا!! بأللكألٓدَ كرل اجملبمع علِ يعى  بعمل  فدإد  . وكمفدألل .اجملألٙم شبِ ٗ عدَ  شرأل
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ُ  العقىبدألم  بع  يسببدلىد القؽألَ أعٛب ٌ  بأللعمدل  اـكًكد  الٮرلدألم  كبنًٛدمل  للمحردىم,  البٮدىع

 .شألبن أأل و  السريعُ

 ظأل"ددب العسددررٍ   ددًض إٍ إقدددّ ظددىر البٮددى٦ع اٛخددرّ, و ددٌ البٮددى٦ع  بددن خأللددد.   وتٮددر٦م

 الردبرَ  اٛعدا  "نسِ ٙ  قًه لألل ٗ   ا الصأدا هب وإألل؛ بأللىلت اـرٍ البٮىع عن اؿديه

ْ  لبدت  الديت  السعى ٍ الصعب أن ٌ  الغد و  بمدأل  تسدب٦ب  الديت  اـلدً ,  قدرل  إبدألد  النددا  للرىيدت,  العرالد

 قدددو "أل, ؿمأليددُ عسددرريُ تدددريبألم ٗ انرطددت فقددد ؛2;;3 عددألم بأللعددىاري  إملرددُ وتمديددد

 د   مًدُ   ي٘كدد  الكدذَ؛  تل  ٗ العسررٍ علِ البٮىع الربر اٟلبأللد إ إدد.  اخل اٛأن وقكٜ

ٍ  للبٮدىع  بر"دألأ   لددينأل  يردىد  ْ  ابدل  رادألٙم  ل٧بدل  أدن  قددث  وأدأل  اٙخبًدألرٍ.  العسدرر  ظددأل اد فًكدأل

ُ  واؾبألل ُ  للحددو   ارألايد ُ  للبٮدىع؛  كدبر  إلبدألل  أدن  الًمنًد ُ  قددو "أل  ؿمأليد إٍ  البسدلل  أدن  اؾنىبًد

 الصخعددٌ, سددٚقمب ٓلددىا ـددر أفددألل. فقددد الددًمين اؾأل"ددب أددن الددىطن  عددداْ أددن إملرددُ  اخددل

 عى"دألٲ   كفدر  لردأل"ىا  البٮدىعٌ؛  للبجنًد وتدريب تنًٛب  نأل  كألد اؿراسُ. ولى  عمألل علِ وتنألوبىا

 ؾنى "أل.

 اٛ ل, أند   أىادى   و دى  اٙابمألعٌ, للبرألفل إرتر   ى الصرارٍ  د البٮىع قألأد. واكر  

 يبندى٦ع  واسدع  بدألل  البٮدىع  الرالدٌ. كمدأل  د   واجملبمدع  البحؽدر  زألم  قد اؿألؼر ععر"أل ٗ و ظب 

ٚٲ إخ,...  والكررٍ اٙابمألعٌ العمل بٌ  كبلدمل  ينأللض قر٦ فررٍ تٮىعٌ  سبألر أند أنبدّ فمف

ٌ  العمدل  تنٛدًب  وأدن إمدب   ...وػر٦  َىؼىعًُ الىطنًُ القؽأليأل ٍ  وإدرد,  اركد   البٮدىع  يردىد  الد 

 واٛ أألم. الرىارث قدوث ٗ الرزًُ للجمألم أسأل"داٲ

  راألتدن د إ قًده  للبٮدىع؛  تنٛدًب  البأل عٌ أع وامألم النٛر إ٘يدَ ٛ مًُ وادى   علًألْ.   واتكقت

 اكمأل  كٴدم أأل يلٌ العمل, بألخبٚين ؽبلمل بن إس٘ولًُوقجب  كبلكُ,

ٚٲ.  و تعددد٦ اـدددَ و  الصددرر أقألبددل؛ فصددمأل َ  بددٚ يرددىد د  يعددين ٙ البٮددىع  د -  قبددِ أقددألب

ٚٲ تعد٦ العًنًُ و  إأل يُ إرألفأَ ٚٲ برى"ن ىل٦ و  ا ٙ ..أقألب  . بداٲ تٮىع٦ًألٲ عم

 .قبىاه و  العمل, برمًُ و  بأللىلت, اٙلب ام عدم يعين ٙ البٮىع  د -

ٛٴب الدديت الصددبألبًُ إنٛمددألم كفددرم _وهلل اؿمددد _ اٛخددرَ السددنىام ٗ - إبٮددىعٌ؛  عمددل تددن

 .وقد َ واؼحُ بدود تنًٛمألم شخعًُ اابمأل ام تٛل لرنمأل

 تددألم إ كددألل و نددأل  , اابمألعًددُ_ ينًددُ و قددد َ فددألٙم ٗ البٮددىع وعددر أددأل ال فبمعنددأل -

 لٜشدخألػ  إددارس, خعىظدألٲ   ٗ البٮدىع  أبدد   إٍ رف  ال  ولد يعى  ..البعلًب ٗ للبٮىع

 .البعلًمٌ القٮألع خألرن و  إدرسُ, خألرن أن

 أعىلألم العمل البٮىعٌا

ٌ  اؾمألعٌ العمل العمى ٍ  د أبأل ٖ سألأًُ. ترّ    واألأعألتندأل  أدارسدنأل  ٗ ت٘ظ٦دل  مل والبصدألرك

ُ  فإ"ندأل "كدر    تٮىعًدُ؛   ر و ٌ البحفًُ, اٛعمألل ٗ ٙقٛنأل كمفألل و ؼألفتا لى قديفألٲ, إٙ  ٗ "قٮد
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 عردس  إنكدر َ,  اٛعمدألل  و"٢صج٦ع أصألركىد, بألقفىد أعن لى "قٮُ و"عمل إنكر , للم٘لمل الذلًُ

ُ  قأللُ ٗ والبعٮًل فأللبرولراطًُ إبقدأُ.  يؽألٲ الدول ٗ أأل ودث ُ  ٗ الر بد  فعأللًدُ,  و  عمدل  إلألأد

ِ  واؿعىل اؾألأعألم, ٗ اديدَ ببنًٛمألم اٝد   ا وي  ا   علًمدأل  اؿعدىل  يٮدىل  لدد  أىافقدألم  علد

 اؿمألس.  ويمب٘ الكررَ فبمىم  شمر؛إٍ 

  ًددألل ٗ يصددذ  _تقريبددألٲ لؽددأليأل"أل كددل يرددن ملد إ _ أعٛددب ٗ ٙقٛنددأل لددى إصددذ  والعألأددل

 "ددر     ه.. لًبنأل البٮىع ثقألفُ و قد أل أنأل جنأل, ٗ العغر أن  شأل ي٘سس مل اليت اجملبمعًُ الفقألفُ

 إنصى . البغًر عنن وينب  الكرر, تعديل يببعن إنأل   تعديل د 

ُ  أنأل جندأل  عدن   ألٓبألٲ _لٜسمل_ البٮىعٌ؛ "راه   مًُ العمل  رويضا ر ب  دايُ. ولأللت    البعلًمًد

 القددًب  ددرس يددبب د  ّرددن خٚشددأل أددن الدديت اٛوٍ, خألظددُ إراقددل الدراسددًُ, إراقددل كبلددمل ٗ

ُ  للكدر   يبدً   العمدل  اجملبمع. و  ا  فرا  بٌ البرألفل رو  وإكأل ًب اٟسٚأًُ, وتنمًُ  للبكألعدل  فرظد

 إهألبدألٲ  تدنعرس  الديت  أدن إمدألرام,   عدد اٲ  ويرسدبن  اٟ"سأل"ًُ, َصألعره يرتقٌ بصرل اٝخرين أع

 والعملًُ. اٙابمألعًُ قًألتن علِ

ٍ  ٗ الىلت ّ  الد   فدرا اٲ,   اجملبمدعا  ٗ و ثدره  البٮدىعٌ,    مًدُ العمدل   تعدرين  الغدرل   ول فًدن  "در

ُ  أ٘سسدألتمب د إ والبعلًمًدُ؛ بدل   الذبىيُ ٗ أنأل جمأل فأ رابن وفبمعألٲ؛ وْألعألم, ُ  البعلًمًد  والذبىيد

ِ   "عىظألٲ وؼعت  أدن  سدألعألم  البٮدىعٌ؛ قًده سدج٦لت    إٍ تردريس   مًدُ العمدل    ٗ أنأل جمدأل تسدع

ّ  الددداأ   لددد د  إ٘سددمل اؾألأعًددُ. وأددن الدراسددألم أددن البخددر٦ن مأبٮلبددأل البعلًمًددُ بىظددكمأل إقددد

لددد ٗ  بًنمددأل إٍ الكخددر؛ يدددعى  أددراٲ البٮددىعٌ ٗ العمددل تددرّ " أسددًحًُ – يمى يددُ خددرّ "   يأل"ددألم

 عدن  يقىم بن أن يبعد والببأل ٌ, والبكألخر, أأل ٗ الٛمىر, ر بُ اـر؛ بعمل يقىم" فبمعألتنأل "بعؽمب

 اٟ"سأل"ٌ. العمل ش ا اؿقًقٌ إكمىم

ٌ  أغد يألم". إٍ " وبألسبمرار  آمألٲ ؼبألن فبمعنأل ٗ البٮىع اؿألرثٌ  د ثقألفُ فمد. و ؼألين    فمد

ِ  شدديد؛    ال أن تصرى ُ  القدًب  أدن  الدر ب  علد ُ  الدينًد ٍ  ت ينمدأل  الديت  واجملبمعًد  األ"بمدأل.  وتعدٮمل إ

 واٟ"سأل"ًُ. النخىَ سلب ٗ عأللًألٲ ترفعن و ٌ إخل, وقسن بأللفىال إبٮىع القًب تعد٪ وتل 

 ٗ شددديد ؼددمىرإٍ  يعددى  الدد  د  واٛرادد  القددًب,  د ه  َفددل النددألس عٚلددُ ٗ خلددل أددأل و ندأل  

  ًرلُ, إعأل َإٍ  العٚلُ وؼبألن   ه الفقًلُ. اٛ"أل"ًألم فًن تمًمن ال ٍ الىلت ٗ اؾمعًُ, العألطكُ

ُ  امددى إٍ  كمدأل ؼبددألن   العألأددُ إسبصددكًألم  قدد  تدددخل عندددأأل  وربدأل  و   أريرددأل "صددٮُ. وٗ إقًألًٓد

٘  ىبلدمل عمدأل   ًٖد   بد ٍ    شدخألػ  يىاامد   الربرَ, ِ  البعدر٦ين  لًسدمل  بد ؛  ودً   د ا   ظدحألل  علد

ُ  عدن  هًبدىد  ورادألل,  "سألْ, اٛعمألرا اٛلىاد وكل كل أن و ب ال ٍ,  ٗ ويببسدمىد  الندألس,   سدٔل

 إرؼدددِ تقدددل٦ الددديت العربدددألم ويددددفعىد عنمدددأل, يبحفدددىد الددديت اٛأدددألكنإٍ  ويأخددد و"مب وادددى مب,

أرددألد؛  كددل أدن   نددألإٍ  يددأتىد ,"أبٮىعدىد "  ددْ٘ٙ لدد ا لًدل   ددْ٘ٙ؟ أددن سدألتا  فددإاا وإدرااعٌ, 

  إٍ إسألعدَ. اربألاٌ النألس ٕسألعدَ
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إٍ  ويغأل رو"نأل اؿعأل , عنأل ولت يرقلىد الغربًىد  أٚٗ"أل كألد الغرل؛ ٗ طٚبألٲ كن٦أل وعندأأل

كد ل    ي  بىد و ب أقألبل, وبٚ تٮىعألٲ اؿعأل , أىسب ٗ وأسألعدتمب إ ارعٌ ٕصألركُ البعًد؛

ٗ  ْ ٌ  ٕسددألعدَ يبٮىعدىد  للردىارث,  تبعدر٦ض  الدديت إندألطع إٍ  العدألمل   رادأل  و ددب وإعدى ين.  إنردىب

ٍ  أع ال , تكعل وقد أل لًست ٌواىلًأل"أل اىل إسنٌ. دوي٘وو اٛطكألل, يببنىد  شد ه  الصدديد  إكبدألر

 اًددبس اـددألراٌ.. بًددل لصددرلمأل إ٘كددد اؾمددألل برددفر يكددىم للبمددأل ْددألل د   ثببددت الدديت إددر َ,

ٌ  أدن  بأكفر ك ل  تد٦ع ُ  لٜعمدألل   وٙر ألًدألر  ٔسد ُ  والبٮىعًدُ. ولددينأل   اـريد  أدن  كدبرَ  خ يند

ُ  والصدمألأُ,  والنخدىَ,  البؽدحًُ,  علِ ؼه٦ اليت القًب  اػدأله؛  كدل  ٗ اـدر  وعمدل  إلدمىين,  وإ ألثد

ٜ   الععدمألْ,  للقعألٓد أىؼىعألٲ القًب   ه ٚلٴت فقد بعد؟! أألاا ولرن  ومل إردررَ,  وـٮدب الدىع

 و خٚلًددُ. أبددِ اابمألعًددُ عقًدددَ الدد  ولبددل وسددلى , ٖألرسددألمإٍ  وكددألين٨ أ٢ددرضٶ بصددرل تبحددى٦ل

  وكًمل! الربر؟ اشدين   ا مقع

ِ  عملنددأل واٛخٚلًدُ, ثددب  القًمًددُ أنٛىأبنددأل ترتًدب  إعددأل َإٍ  اقبجنددأل رَدأل   ٗ لبرددىد  فعمددأل علد

  والبىعىيُ. الذبىيُ اٙ بمألأألم أقدأُ

ٍ   لًلددِ. و وؼددحت    إ٘سسددألم علددِ والبؽددًًع سددببمد, أددن عصددر الصددمرا"ٌ  "ددن وبعددد اؿددأل 

 ٗ كمددأل البدعددألم ْددع أددن ؽددى٦ين بعؽددمب لدددّ  ظددب  اٟر ددألل؛ خأل"ددُ ٗ بعؽددمأل ووؼددع اـريددُ,

 الب اأدألم  ووادى   الؽدمألد,  أبلدغ  شد   أن تعأل"ٌ اليت اربألاُ اٛسر ببع  اٛقىال فؽأللت السألبع,

 و د اْ,  أددارس,  وأبٮلبدألم  وأدألْ,  كمربدألْ,  وؼدرآب  وعٚن, أسرن, إهألر أن كأل لمأل, تفقل

ُ  اٛعمألل وادم وإد ّ  الدولدُ؛  أدن  و عمدألٲ  وا بمألأدألٲ,  رعأليدُ,  البٮىعًد  أدن  علًمدأل  الندألس  إلبدألل  فسدنر

 اديد.

٦ًألٲ أنحددِ تأخدد  لدددينأل البٮددىعٌ العمددل العددحألين إٍ  د أكددأل ًب  "عددر. م.و شددألر    عددن أ٘سسدد

 أدددد ٗ شددأل والبخٮددً٘ البٮىعًددُ اٛعمددألل تٮددىير ٗ العألأددُ واؾمعًددألم اشًٔددألم تنٛددًب ٗ الذكًدد 

ِ   ٙ هدب  ولردن  ٖبدأل ؛  و د ا ! اجملبمع فٔألم ؾمًع البٮىع ثقألفُ لنصر إملرُ ولرا أل؛  الد   يٮغد

 أن ي٢حد٦ وب ل  للرفر؛ البٮىع عملًُ سًعىم ال ٍ الرزٌ الٮألبع وإلبألسمأل البٮىع, عملًُ رو  علِ

 إقًددألس  ددٌ وإرو"ددُ؛ الكددر ٍ البٮددىعٌ العمددل وبسددألطُ !!اجملبمددع  فددرا  بددٌ الفقألفددُ  دد ه ا"بصددألر

 ٚروفددن قسددب وإبغ٦ًددر إبددىفر بىلبددن للبٮددىع يبقددد٦م د  للكددر  ّرددن قًدده الغددرل؛ ٗ اٛسألسددٌ

ُ إٍ  ا دب  الىلت تىفر أأل وأبِ  روًُ!! برل اٛسبىعًُ ُ  اؾمعًد ِ  بىلبدن,  للبددع  اـريد  مل أدأل  وأبد

ٌ  و  فمدى  طخدر؛  أد ان  ٗ كألد لى قبِ و  ٚروفن, تسعكن مل و إاا  الىلت, لن يبىفٴر  ت٢عًدد  و  تعبد ر   د

اٛسددرَ,  خددألرن البٮددىعٌ بأ مًددُ العمددل الددىعٌ وعدددم !!اا  و  اٛسددبىع شدد ا البٮددىع ادددول برفددُ

 إصدمد   د ا  ؼدمىر   سدبألل   قد  ى لدينأل؛ اجملألل   ا ٗ عدأن أن إر َ   مًُ  ور ٗ إبأللغُ و راُ

 .فبمعألتنأل ٗ
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 العمددل ٗ الغددرل بددٌ تكددى٦م  أقألر"ددُ "عقددد عندددأأل إمددب أددنا السددملٌ  ًددأل.   وأددن األ"بمددأل لأللددت  

  ينًددُ تعددأللًب  ًددألل و  اٛسددرٍ, البكردد  أددن يعددأل"ٌ الدد ٍ فددبمعمب إٍ طبًعددُ "نٛددر البٮددىعٌ؛  د

 البٮددىعٌ العمددل ينصدد٘ اؾددألر؛ لدد ا وأعألألددُ الددرقب, وظددلُ فرؼددألٲ, وتكرؼددن الىالدددين, بددر ت٘س٦ددس

 الىاابددألم "سددق٘ عندددأأل إقألر"ددُ ٗ قجمددألٲ ٛعمددألشب ٌأددأل يعٮدد و ددى إرددألد,  دد ا لًسددد٦ واؾمددألعٌ

 امدداٲ  عندد"أل  يردىد   "دن  ي٢كذض  يؽألٲ   ا عند"أل. وأن البٮىعًُ اٛعمألل قسبُ أن الدينًُ والكروض

ٚٲ  ُ  لٜعمدألل  كألفًدألٲ  وُدىي ُ  البٮىعًد ِ  البنمًدُ.  ٗ النىعًد ُ  والبند ُ  أدن  سدقٮت إاا  البحبًد  العمدل  أىا "د

 كفرَ! ـدأألم الدولُ رعأليُ وك ل  وتبعألتن, اٛسرٍ البكر  ثقل البٮىعٌ؛

  ايعٌُ: يف قؿٛز

 الكدروم,   د ه  تلم٦دس  إمدب  إسلب.. وأدن  و ر إسلب عندالبٮىعٌ  العمل  وافع البألقفىد ٗ فر٦م

 يقًسدن  اٝخدر  العدألمل  اٝخدر؛ ٛد  العدألمل  ٗ ويد٘ثر ٗ ظدىرتنأل   البٮدىعٌ,  العمل ٗ أنمأل رأأل ي٘ث وإلغألْ

 اؿؽددألريُ البعددألأٚم ٗ يكددر٦م مل اؿؽددألرَ, و يددن اٟ"سددأل"ًُ  يددن  يددين. و يننددأل ٙ قؽددألرٍ َنٛددىر

 الصددبألل لدددّ البٮددىعٌ العمددل ثقألفددُ ٗ د  ي٢٘سددمل أسددلب. وٖددأل و ددر أسددلب ىأددأل  دد بددٌ واٟ"سددأل"ًُ

 أسلب؟ !! فًن  "تو للعألأل يسألن س٘ال  ول ولنٚقٜ أسلب, و ر أسلب ىأأل   بٌ أأل يكر٦م السعى ٍ

ٌ  إٍ العمدل  "لبكدت  د  ظدىرتنأل؛ فٚبدد   أدن  و"٢حس٦دن  الغربٌ للعألمل  "كسنأل "قد٦م وقبِ  بصدرل  البٮدىع

 اؿؽددألريُ, ظددىرتنأل البٮددىعٌ اؾنسددًُ. فأللعمددل و  اللددىد, و  الدددين, ٗ تكريددع علددِ ي٢بنددِ ٙ أددنٛب

  يؽألٲ. السًألسٌ ثقلمأل اٝخر, وشأل للعألمل النألعمُ ولىتنأل

ٌ  يرىد بأللؽرورَ اد ولًس أندن.   تٮدىع   دى  الكدر   يب لدن  خدر  عمدل  فردل  أنٛمدألٲ  العمل البٮدىع

تعىل,  َن أنمأل فببسع اٛؼًع الدآرَ أن بن تبد  و د اـر, عمل ٗ اٟسٚأٌ إكمىم "٢ع ٦  وعندأأل

٦ًألٲ يبحى٦ل الكر ٍ العمل   ا فجألر , فألؿٌ, فألٕدينُ؛ الىلدت ااتدن    ٗ ْألعٌ. أع البأكًدد إٍ  تلقألٓ

ْ  الرسدأللُ,  وبلدىغ  والبحكً , وإبألبعُ, إٍ اٙسبمرار,  لرل فمى البنًٛب, علِ   مًُ ُ  ولؽدأل  اؿألاد

  اؿقًقُ.

 البكرد   بسدبب  و "مدأل  الغرل, ٗ البٮىع الر يعألد أع الر ٍ إبعلع بدوافع خأللد.   بًنمأل اخبلمل

 فردفر  الغربًدُ,  اٛسدرَ  عن سلبًُ ِٮًُ ظىرَ قًه يرّ  د لدينأل الدين؛  ور اٛسرٍ, واؼمحٚل

 يصددج٦ع فددبمعمب د  عدددا عنددد"أل؛  ددى كمددأل  سددرٍ تددراب٘ وعنددد ب البدددي٦ن, " عددُ لددديمأل اٛسددر أددن

 السًألسدٌ؛  بألٕندأل   كدبرَ  بعىرَ يرتب٘ عند ب والبٮى٦ع .أبررَ سن  أن  الكر  واسبقٚلًُ الكر ا"ًُ

 العمددل أرو"ددُإٍ  إؼددألفُ اؾمددألعٌ, والعمددل الكر يددُ إبددأل رام ت٢صددج٦ع عمىأددألٲ الدّىلراطًددُ فددأللنٛب

ِ  ؼعدل  ٙ اليت اؾمألم علِ إأللًُ إبأللغ بع  يىفٴر البٮى٦ع وٛد ظدواه. وإّأل"مب  كدألين٨  ُىيدل  علد

 .أدفىعُ بأ"صٮُ للقًألم

ّ  تراب٘ أن  نأل  كألد السملٌ علِ ال  بقىشألا  يأل  ًأل.   وعلقت  فلدن  اجملبمدع,  وترألفدل   سدر

ٚ   ثأللده  ٗ ػبمع  سر بٌ الذاب٘ قًه يعل إمبدَ؛ اٛسر من ترابٮنأل أفل يرىد  عدن  ادد, فؽد
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 يكبقددد أل الًبددًب,  دد ه وككأللددُ اٛرألددُ, علددِ والسددعٌ  ًألبددن, ٗ شدد٘و"ن ورعأليددُ بألؾددألر, البىاظددٌ

ِ  يصدج٦ع  وإاا كدألد فدبمعمب   البٮدىعٌ.  إٍ العمدل  هعلمب يك عىد ٖأل الغرل؛  الكدر ؛  اسدبقٚلًُ  علد

ِ  والقًدألم  الدرقب,  اؿٌ؛ فعلُ وأسبىّ اٛسرَ, أسبىّ علِ إصألركُ علِ يصج٦ع فإد فبمعنأل  علد

 مل و د ا  واابدألٲ,  "سبصدعره  بدل  البٮىعًدُ؛  اٛعمدألل  ٗ وٙ مسدبن  هٙ "عد٪ بألؾألر والبىاظٌ الؽعكألْ,

 "بكدر٦غ  ػعلندأل  الديت  فىآدده   يؽدألٲ  الغربدٌ.. وشد ا   اجملبمدع   وادده  كمأل البٮىعٌ ٗ العمل فرا ألٲ يىاد

 والعلىم. البحبًُ, والبنِ البنمًُ, ٗ تدخل خرّ  "ىعًُ تٮىعًُ ٛعمألل

 الؽىوٌ, فإدا عبداهلل. وأن وامُ "ٛر  

ّ  البنكًد   ٗ وقبِ إكأل ًب, ٗ خلٮألٲ  نأل  -3 ٌ  كدفرين  لدد ٍ  العمدل  بد ٌ  والعمدل  اـدر . .البٮدىع

ٚٲ اـددرٍ العمددل يرددىد د  شددرطألٲ ولددًس خددرٍ عمددل البٮددىعٌ فأللعمددل  فأللعمددل. تٮىع٦ًددألٲ. عمدد

 .العرس ولًس اـرٍ, للعمل تنكً يُ   اَ أعٛممأل  و اٛقًألد بع  ٗ البٮىعٌ

ّ   و اٛفدرا   أسبىّ علِ سىاْ اـرٍ, العمل لفقألفُ "كبقد -4  أعٛمدن  ٗ يدبب  وأدأل  الرزدٌ,  إسدبى

 ِٮًددُ بدددلًل أ٘سسددألم وأدددارس؛  و الصددٌْ, شدد ا  "كسددمب "دد روا  فددرا  أددن اابمددأل ام إِدأل  ددى 

 تى يددع  و الصددبألْ, كسددىَ أفددل ,"أبٮددىعٌ بددأفرا  خريددُ  عمددألل تنكًدد "  وتررار ددأل اٛعمددألل

 .و ر أل أسألعدام

 .إٍ ال  ؼبألن ٙ  عمألشأل ٛد البٮىع وتأ ًلمب؛ را ي ببدريب تقىم ٙ إ٘سسألم وقبِ -5

 بدأللًىم  عألأألٲ ثٚثٌ وأن  عألم, كل أن  يسمد  7و ٗ وبكل فأللعألمل الرزٌ, إسبىّ علِ  أأل -6

 7:;3  يسددمد 39 عنددن. وٗ "علددب د   ود شددمرين لبددل علًنددأل أددر٦  "ددن  ؛  IVDٍو للبٮددىع العددألٌٕ

  7و يدىم  ٗ اٙقبكدألل  إٍ , اؿرىأدألم 434/62 لرار دأل  ٗ إبحددَ  لٜأب العألأُ اؾمعًُ  عت

واٙلبعددأل يُ,  اٙابمألعًددُ, البنمًددُ  اددل أددن للمبٮددىعٌ؛ الدددولٌ بددأللًىم عددألم كددل أددن  يسددمد

 ر دب  "بد كره؛  وٙ  ندأل  بدن  "سمع ٙ لرننأل البٮىعًُ؛ بأ مًُ اٛعمألل الىعٌ و يأل َ واٙابمألعًُ,

 .  مًبن

ْ  بعد   بدن  مأدأل يقدى   إقدألم    ا ٗ "نسِ وٙ -7 ٌ  اٛطبدأل  اٛسدبىع  ٗ يىأدألٲ  ي٢خع٦عدىد  الد ين  السدعى ي

ّ  طًبدألٲ  ظدّ لقًت خٮىَ ٗ فأل"ألٲ  نأل  اٛ أللٌ ٕعألؾُ لريبمب؛  و أدينبمب ل يألرَ  ..اجملبمدع  لدد

 لدى  ويعدذض,  إددارس  ينبقد اٛأىر  ولًألْ بع   ظب  بل اٝد؛ اخبكت اٛعمألل و ر أل   ه وأفل

ٙٲ  "مأل اعببألر علِ تٮىعًُ؛  عمألل ٗ ابنن شألر   .بمأل يقىم أن و نأل   و"ًُ,  عمأل

 تٛؾٝات يتطٜٛس ايعٌُ ايتطٛعٞ يف املًُه١:

 ا يلٌ أأل خٚل أن البٮىعٌ, للعمل ي٘سس د  إمب الصمرا"ٌ  د أن سعد. اللىاْ   يرّ 

 فنٛددألم النألاحددُ, وإمألرسددألم الدولًددُ والبجددألرل, إعددألير,  علددِ علددِ للبٮددى٦ع "ٛددألم إظدددار -

 قدثددُ, لددىآ  بىظددكن "ٛألأددألٲ, فلبعدددر  كألفًددألٲ وإد كددألد يركددٌ, ٙ اٛ لًددُ اؾمعًددألم

 علًمدأل  تقأل م و  ولىآ  ا ًُٓ  "ٛمُ  نأل  ولد يرىدوالبٮىعٌ  العمل وشألألُ, وعألأُ تنٛب

 . ال أن



  1

   
482 

 إملرُ. أنألطع ًْع ت٢غٮٴٌ فروع شأل للبٮىع, عألأُ  ًُٔ إ"صألْ -

ٌ  وأدن  إسدبمدفُ  الكٔدألم  ترىد - ُ  اٛعمدألل  إلدأل   ٗ وإعدى٦ل علًمدأل   , اؾنسد  فٔدألم  البٮىعًد

 خٚل أن وؼقًع ال ام اجملبمع, خدأُ ٗ والر بُ اؾألقُ الٮأللُ لديمب أن الصبألل, فمب

 طأللُ. وبقًُ أن والبجربُ, واـدَ, الىلت, فألٓ  لديمب  أأل فُٔ إبقألعدين فمب أن البٮىع.

 ُإسدد٘ولً وإددىار , وإعددلحُ, وتقددع علددًمب  القدددرَ, اٛعمددألل لددديمب وشددبألل و وفٔددُ راددألل

 واٙلبعأل يُ. وأراك  ب اٙابمألعًُ أعألؿمب وإبنأل مُ أع إبنألسبُ اٙابمألعًُ

ٌ     وتعدنًمل شدأل   البٮىعًدُ,  لٜعمدألل  إهأل  خألرطُ - وإ ارٍ  وللمبٮدىعٌ, وإهدأل  "ٛدألم اتعدألل

 عند البٮىع ي٢كع٦ل َأل الدولًُ؛ إمألرسألم  فؽل أن والكألعلًُ, بألٙسبكأل َ الركأليُ فًن تبىفٴر

وتعدنًكمب, وتددريبمب بألسدبمرار     وتنٛدًب إبٮدىعٌ,   البٮدىع,  فألٙم إلًن. وؼديد اؿألاُ

 الدولُ, و عمألٲ ٛام َ ترألتكألٲ  كفر أن شأ"مأل العمل علِ اعل اجملبمع اد٦اٲ أسألُ ؼروريُ

  يؽألٲ. العأل يُ اٛولألم والرىارث؛ ولرن ٗ اٛ أألم  ولألم ٗ فق٘ لًس

 ت٢ٮلددع إ ارَ و  أربددب ببأسددًس خدأًددُ قرىأًددُ امددُ كددل الر يعددألد  د تقددىم خأللددد.   والددذ 

ُ  تلد   أدع  البىاظل أىاطن كل يسبٮًع عًه ؛"البٮىع إ ارَ و  لسب" علًمأل  القٮدألع  ٗ أبألشدرَ  اؾمد

ّ  أمدألم  شدأل  فمد ه  العألأدُ,  العٚلدألم  إ ارَ عدن   ندأل لدًس   واؿديه. لن اـدأُ تقديب ير ب ال ٍ  . خدر

 اوأنمب للمجبمع, الرفر تقد٦م د  تسبٮًع اجملبمع ٗ شرآ  عدَ و نأل 

 .اؾنسٌ أن الصبألل -

 .إبقألعدود -

 .إراقل كبلمل ٗ الٮٚل -

ُ   يؽألٲ أن وٙبد ٌ  اٛشدخألػ إٍ  للىظدىل  أدأل  واى  طريقد ٌ  ٗ العمدل  الدرا ب  د  وٙبدد .. البٮدىع

ٌ  علددِ يسدمل  عًدده أنٛم٦دألٲ؛  الدد  يردىد  ُ  أددع البىاظدل  البٮددىع ٗ الدرا ب  العمددل يريددود  الدديت اؾمد

 _أرأىلدألٲ  علم٦ًدألٲ  بىظكمأل ؽععدألٲ  – اٙابمألعًُ للخدأُ يرىد د ّرن  اـعىػ وٗ   ا... فًمأل

 و ى عنن, "غكل  ٙ يل م طخر األ"ب لرن  نأل  ..للبنكً  لألبلُ رٗيُ تٮر  عًه البألل؛   ا ٗ "عًب

 عًده  اؿ ر يل م البٮأللُ؛ و نأل أعدل  يأل َ ثب٦ وأن الىٚألٓمل؛ بع  أن ي٢قلٴغ لد البٮىعٌ العمل د 

 .اديدَ أصرلُ يىاد البٮىع ٙ

 سددىاْ اشأل فددُ إٍ تكعًددل اؾمددى  البٮىعًددُ, وتع يدد  _اؿددألرثٌ  د لددأل  اؾمددى   علددٌ. ويعبقددد  

 أنٛمدألم  الىالدع  ٗ تبجس٦دد  أدأل مل  لن يبب _و طًألفمأل  لىا"مأل برل الىطنًُ وعنألظر أل البنمًُ أقىأألم

٤ْ وقألسبُ, وأرالبُ, تصريعألٲ, الفٚثا بأللسلٮألم بدْاٲ إد"ٌ وأ٘سسألتن, اجملبمع  بألٕ٘سسدألم  وا"بمأل

  فدرا اٲ  اجملبمعا وعند البنكً يُ, السلٮألم عند ظد٤ّ الٮر    ا ٕفل يرىد اٛخرّ؛ قبِ اجملبمعًُ

  وْألعألم.
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 اٛسألسدٌ؛  البعلًب ٗ البٮىعٌ العمل أكمىم إ خأللإٍ  مبألن البىهرٍ  "نأل ٓد. ٗ قٌ يرّ  

 العمل ٗ سبأللُ إدارس ٗ الدينًُ اؾمألعألمد فإ وك ل   الصبألل. لدّ البٮىع قب  رس  ال أن

 اؾأل"دب  لدًعرس  تىسًعن وإِأل فق٘؛ الديين بألؾأل"ب البٮىعٌ العمل رب٘ هب ال ولرن البٮىعٌ؛

 اٟ"سأل"ٌ.

ٍ  كدل  يصدألر   د  مبدألن  ٙ اؿرمٌ  "ندأل  قسٌ.   ويرّ  والعمدل  البٮىعًدُ,  اٛعمدألل  ٗ سدعى 

  ولدألم  ٗ يددع٦مىا  و  فرا دألٲ,  ويسدد٦وا  أسدأل"دَ,  خدأألم لًقدأىا بعؽمب بن يقىم د  يركٌ البٮىعٌ

 د  مبدألن  ٙ فإ"ندأل  ولًدأل يٌ؛  لدأل َ  الندألس  كدل  يردىد  د  مبدألن  ٙ بىظكنأل بصراٲ  "نأل . وكمأل.اٛ أألم

 .البٮىعًُ اٛعمألل ٗ النألس كل يصألر 

 تٮددىعٌ؛ عمدل  بددأٍ البددْ  ٗ الصدروع  اؿمدى  فإ"دن ولبددل   ظددألح بدن  اهلل عبدد . وأدن وامدُ "ٛددر    

ُ  و  الغدر  ػدأله  ي٘ يدن  سدىين  وأدأل  عألأُ, البٮىع أسألُ واسبىعب فمب لد إرْ يرىد د  ي٢كذض  البًٔد

 فمب علِ مٙ يقى عمل  ٍ وٛد البٮىع. أكمىم تٮبًع مى اؿقًقًُ اٙ"ٮٚلُ ترىد  نأل وأن خألظُ؛

 ُ ٚٲ,  يرددىد فلدن  بددن؛ اٟتًددألد إدرا   النصددألٙ طبًعد ٚٲ فدألع ّ  عددن فؽدد  القًددألم أنددن. إد إ٘أدل  النجددأل  أدد

ُ  تردىد  د  يكذض البٮىعًُ بألٛعمألل  د  أدن  يدرّ بعؽدمب   كمدأل   ولدًس  كألفدُ,  اجملبمدع  يسدنمأل  س٢دن٦

 د  بسدبب  إقىلدُ؛    ه أع  خبلمل لد و نأل كألفُ؛ اجملبمع  فرا  بن يقىم د  ضٙ يكذ البٮىعٌ العمل

ْ  لٞخدرين,  الكدر   قدب٦  أدن  "ألبع _اٛظل ٗ _ البٮىعٌ العمل ٌ  والبدخلمل  البعدألود  رو  وإؼدكأل   فدرا   بد

ٌ  الدافع ٚمىر أن ٙبد النألس؛ بٌ واربُ اٛلكُ تبحقٴع وقبِ اجملبمع. ٍ  الدداخل  ؼقًدع  ٗ ي٢سدمب  الد 

ولعل أن إقذقدألم وإنألشد٘    وأبنىعُ, كفرَ البٮىع وفألٙم. بًنمب فًمأل البصر وأعألؿمب أنألفع

ٙٲ البٮددىعٌ, العمددل ػددأله قبددُ الددنضْ ت٢عٮددٌ الدديت  وطنًددُ أصددألركألم مددى الكألعلددُ القدددرَإٍ  وظددى

  أأل يلٌا أ٘ألُ,

 اٛسددألبًع إلددأل  ٗ إصددألركُ ٗ نالسدد  دد ا  ود  ددب وأددن والكبًددألم, للصددبألل, الكرظددُ إتألقددُ -3

 النٛألفُ. و سبىع إرور,  سبىع أفل الىطنًُ,

 _ والربددألل أعددألرض وطخددر, أفددل  ولددت بددٌ ت٢قددألم الدديت الىطنًددُ إعددألرض ٗ العألأددُ إصددألركُ -4

 ت٢قدألم  الديت  الكعأللًدألم  أدن  العديدإٍ إؼألفُ  إخدرام , أن البىعًُ _ البعلًب _ الىطنًُ العنألعألم

  ورٍ. بصرل

 اؿرآددع أرألفحددُ علددِ وتدددريبمب إددىاطنٌ كألفددُ ٟٵطٱددٚع إددد"ٌ؛ للدددفألع العألأددُ إديريددُ  عددىَ -5

 خددٚل أددن تقدّددن إكددذض الرًٓسددُ إٮأللددب  قددد  ددى اٛأددر و دد ا إبعددد َ, اٟ"قددألا وعملًددألم

٦ًألٲ إسمألأأل إبٮىع إىاطن ي٢سمب قبِ العملٌ؛ البدريب ٚٲ  أن  .أنن أ٘أ

ُ  ٟٵطدٚع  السدعى ٍ؛  اٛٓر اشٚل  ًُٔ  عىَ -6 ٌ  كألفد ِ  وتددريبمب  إدىاطن ُ  العملًدألم  علد  اٟسدعألفً

ُ  ٗ ي٢سدمب   "ن البدريب   ا "بألٓ  وأن للمعألبٌ,  إن لًدُ,  اٟظدألبألم  أدن  بددْاٲ  إعدألبٌ,  أعألؾد
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ِ  و  إروريدُ,  اؿدىا ث  اراْ أن سىاْ إعألبٌ, أسألعدَ أن وا"بمألْ  ٗ العرؼدًُ  اٟظدألبألم  قبد

  العمل. أىالع

ْ   البٮىعًدُ,  اٛعمدألل  تنًٛب  سألس علِ ي٢بنِ د  ٙبد عألأُ؛ البٮىع ٟلأل  -7 ُ  وّردن إ"صدأل  وكأللد

 شددأل وّرٴددن العمددل. إٍ  دد ا امددُ  لددرل فمددٌ اٙابمألعًددُ, الصدد٘ود و ارَ  اخددل للبٮددىع خألظددُ

 اٛٓددر اشددٚل و ًٔددُ إددد"ٌ, للدددفألع العألأددُ إديريددُ أددع الىكأللددُ عمددل إلددأل  اؾًددد البعددألود

 .عألأُ البٮىعٌ العمل لبنُ ٟلأل  تؽًمل  "مأل ترّ خرّ  امُ و ٍ السعى ٍ,

 أددن  كفددر ٗ وأبنددألثر امددُ, أددن  كفددر تبجألابددن البٮددىعٌ الصددرارٍ  د العمددل  قألأددد. ويددرّ  

 أنمأل اٝخر يرىد ثأل"ىي٦ألٲ, وبعؽمأل عملمأل, ٗ  سألس٦ًألٲ البٮىعٌ العمل اؾمألم يرىد وبع  أرألد,

 اإفألل سبًل علِ

 وتأظددًل البٮددىع قألور ددأل فمددن  قددد  –بعددد  ت٢قددر٦ مل الدديت _للصددبألل  الىطنًددُ ُاٙسددذاتًجً -

 .الىطين اٙ"بمألْ

 إبٮدىع,  الصدبألل  وقركمدأل  إملردُ,  أنألطع أعٛب ٗ ٰ سست اليت إنألطع شبألل فأللس -

ُ  ؼبدألن  واليت ُ  أٛلد ُ  و  "ٛألأًد ُ  تنًٛمًد ِ  اجملدأللس؛  شد ه  شدألأل ُ  أمألأمدأل  ُدألرس  قبد  البٮىعًد

 .وان  كمل علِ واـدأألتًُ

 .إٍ ؼديه وبألن ال ٍ البٮىع رو  علِ إبين السعى ٍ الرصألفُ "ٛألم -

ُ  البٮىعًُ, اؾمعًألم - ُ  كألـريد ُ  واٛعمدألل ... والبعألو"ًد  اـدألػ,  القٮدألع  ل٧بدل  أدن  البٮىعًد

 واٟخألْ, اٛقًألْ كمراك  وإراك  اـريُ, وإ٘سسألم اٛفرا , الىطنًُ  و والصركألم

 إخ....  واٛيبألم إسنٌ ورعأليُ

ٌ  كأللددفألع  اؿرىأًُ ولىآحمدأل,  اٛام َ  "ٛمُ ٗ إىا  بع  واى  - ُ  إدد"  بدأللبٮىع  خألظد

 . والبعألود

يد    مًُ  إنٮلع   ا وأن وأبنألثرَ, أبكرلُ ا ر ٗ يعمل البٮىعٌ العمل د  يبدو سبع, وٖأل

ٍ  تقريبدألٲ,  سدنىام   8و لبدل  الصىرّ فلس ٗ ٰ "مٌ ال ٍ البٮىعٌ, العمل "ٛألم إلرار ُ  يعدد٪  والد   "قلد

ٌ  العمل ٗ "ىعًُ ٛٴمدن,  البٮدىعٌ,  العمدل  تندألثر  لدًلملب  الدىطين؛  البٮدىع ٌ  وي٢نس٦دع  وي٢ن  اام اؾمدألم  بد

علددِ  والصددركألم وتصددجًعمأل كددأللبنى  الىطنًددُ, إ٘سسددألم قدده٦ اددد٦اٲ وأمددب .إلددراره عنددد العٚلددُ

ُ  ترىد ولد .اٙابمألعًُ إس٘ولًُ ؼمن يدخل كى"ن فألعل؛ بصرل البٮىعٌ العمل ٗ إسأل مُ  فٔد

 .البٮىعًُ لٜعمألل اٛ"سب اؾألأعًُ؛ إرقلُ "مأليُ قبِ الصبألل وفُٔ إبقألعدين,

 كل ٗ للمجبمعألم أألسُ قألاُ اجملبمعًُ وإصألركُ البٮى٦عا اؿربٌ فألي َ. وبدور أل لأللت   -

 يردأل   _لٜسمل – لرن ًْل؛ ال اخر البٮىعٌ أألؼًنأل عن وقديفنأل واجملألٙم.. اٙػأل ألم

 عددن لدددينأل البٮددىع اقبًألاددألم إنددألطع.. واخبلكددت  أعٛددب ٗ ُألأددألٲ ا"دددثر يرددن ملد إ يندددثر

 عألاُ إٍ أأل يلٌا "ٛل ل ل  إألؼٌ؛
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 فبمعنأل. ٗ للبٮىع اديد وتنًٛب تأسًس -

  اجملبمع. ـدأُ ؼكً  الكر  بأ مًُ  وره -

 البٮىع. ٗ إر ىبُ العىر ترسب إعٚأًُ إعٚ"ًُ ٓٚم إعدا  -

 و  أنسىبًمأل, أن البٮىعًُ ٙقبًألاألتمأل ت٢خٮٴ٘ وأ٘سسُ و ارَ كل ٗ البٮىع إ ارَ تأسًس -

ُ  خدألرن  أدن  أبٮىعٌ اسبقٮألل ٌ  اؿألادُ, واٟعدٚد   عندد  إ٘سسد   د ه  إلدأل ام  عدن  الرزد

 سنىي٦ألٲ. اٟ ارَ

 البٮىعًُ. إبأل رام ٛفؽل سنىيُ األٓ َ وؼع -

 فبمع. ثقألفُإٍ  البٮىعًُ إبأل رام   ه اؿألاُ إٍ  د تبحى٦ل -

ْ   اخدل  الصبألل إشرا  ٗ البلديُ   مًُ اجملأللس - لدديمب,   البٮدىع  وؼكًد   السدرنًُ,  اٛقًدأل

 ال . ٗ أمم٦ألٲ  وراٲ إدارس ت٘ ٍ كمأل

 ا"بكددت البٮددىعٌ؛ العمددل ٗ أددُاؿرى برولراطًددُ تدددخ٦لتإاا  "قلددٌ  "ددن  سددألأُ. ٗ قددٌ يددرّ  

 الذقدت  اؿمى  علِ   ا البىا٦دن بقىلدنا قًنمدأل    ظألح بن اهلل عبد. البلقألًُٓ. وعلع   البٮىعًُ ظكبن

ُ  تبىافر د  ُ  وكأللد ُ  ؼدت  علًمدأل,  واٟشدراين  البٮدىع  ـددأألم  خألظد  اٙابمألعًدُ؛  الصد٘ود  و ارَ أٛلد

 الى ارَ إشراين أفل عألأُ, للبٮىع إنٛب البىسع مى يسراٲ ال  طريقألٲ يرىد د إٍ  ال  أن  دفت

 ٗ الصددروع ٗ أبعددد َ و ققًددُ ظددٚقًألم ُددن  اؾمعًددألم و دد ه والبعألو"ًددُ. اـريددُ اؾمعًددألم علددِ

ُ  خدٚل  أن قدو  إشراين الى ارَ و ور إ اراتمأل. فأللس خٚل أن  عمألشأل  واٙطمٔندألد  إأللًدُ,  الرلألبد

 وأنبٛمُ. أنٛمُ تٮىعًُ  عمألل لًألم مى وأ٘ا رَ   ا  عمألٲ ويعد٪ ولألقمأل؛ اٛعمألل سر علِ

 
 

ٕ    طددر  ممددُ, و ددى أىؼددىع البحأليددل علددِ الؽددمألد      . فددألي  الصددمرٍ, أىؼددىعألٲ أددن إىؼددىعألم ا

طٙين  329اٟلرذو"دٌ كصدمل عدن وادى      اٙابمألعٌ, ولد  ور  الصمرٍ إقعدألًُٓ ب٦ًندت  د الدر٦ب٘    

 أبحأليل للحعىل علِ الؽمألد اٙابمألعٌ.

 لمل أبحأليدل علدِ  أدىال الؽدمألد      322قجب   ه اٟقعألًُٓ اليت  ا م عن   . الصمرٍ واسبمجن

سدىّ  "٦دن يرصدمل عدن خلدل       –عسب ر يدن   –اليت  ٌ أن  أىال ال كألَ, قًه مل هد ل ل  أدراٲ 

 الدينًُ, وتبلد قؽألرٍ, وخلل إ ارٍ. "كسٌ واؼٮرال ٗ إكأل ًب

مل دددد  . عبدد اهلل اؿمدى , سدبب البحأليدل علدِ  أدىال الؽدمألد اٙابمدألعٌ إٍ الؽع         عد ا  أن األ"بن

سعد الصمرا"ٌ, فقأللا  عبقد  د أن  سبألل البحأليل,  ى الكسأل  اٟ ارٍ الد ٍ   اللىاْ  . ألددداٟ ارٍ.  أ

  ى علِ قسألل إسبحقٌ بدراُ  و بأخرّ.
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 . أسددألعد ارًددأل, أعلقددألٲ علددِ  دد ا إىؼددىعا "إقدددّ إعؽددٚم لدددّ وكأللددُ الؽددمألد  ددٌ    أللولدد

كًدمل تقندع الندألس ٙ كًدمل ؽدد ب بدأد٦  أدىال الؽدمألد اٙابمدألعٌ  دٌ  أدىال  كدألَ وٙ هددى   د             

ٙٴ أسبحقًمأل, وٖأل ي يد إصرلُ لدّ  ْ٘ٙ  د٦ ال ٍ يقدم علدِ  خد  أل يسدىغ لنكسدن بأ"دن       يأخ  أل إ

أؽددًكألٲا لدددينأل  عدددا  كددبرَ ٖددن يأخدد و"مأل أددن اوٍ إسددبىّ البعلًمددٌ إبددد"ٌ  و اٛأددٌ   لددمأل.أددن  

أل ٗ اؿعىل علًمأل أممأل  وظلت شب أن رسأللُ. ولًس  نأل  أن قل وكفر أن  ْ٘ٙ ٙ يبأللىد إطٚلٲ

         ٕ سدبحقٌ  سىّ البصد  ٗ البقدديب وأرااعدُ اٛورام بدلدُ و د ا اٟادراْ طبعدألٲ سدًحرم الردفر أدن ا

 ٖن لد ٙ تربمل  ورالمب قٌ "ٮأللبمب برل إسى ألم القأل"ى"ًُ.

ٚٲا  ندأل    –أن وامدُ "ٛدره    –عن إقدّ  وان طرم البحأليل  خأللد الر يعألد  . وكصمل بعد    لدألٓ

 ْ ُ  الؽدمألد كععدألم  أدن   واامدن للحعدىل علدِ      ٮلدي الٮدٚم  ي النسدأل ثدب يرااعمدأل  وامددأل    الصدمري

ٚٲ, و نأل  أن ٙققٲ أل  و لعدعىبُ إادراْام   يسبحع الؽمألد اٙابمألعٌ وٙ وعل علًن إأأل تعككٲأل ؼألي

ر ب ال يأل َ اليت  يركٌ لسدا  "فألتىرَ اىال" البقديب. وٗ ًْع اٛقىال أبلغ الؽمألد   ًد اداٲ وٙ

 ُت ٙققٲأل.

 . اؾددأل ٍ قمددد الصددبًرٌ, علددِ أىؼددىع البحأليددل, أ٘كٴدددَ علددِ أددأل ا ددب   أددن األ"بمددأل علٴقددت

ُٲا  نأل  أصرلُ كبرَ ٗ النٛألم َأل يبعلع بإقدّ فٔألم إسألعدَ ولد يرىد   . إلًن الر يعألد, لألٓل

      ٙ تسدبل م  ورالدألٲ ثبىتًدُ لٮدٚم  و      اـلل اٛكفر أنمأل,  ٙ و دٌ فٔدُ النسدألْ إمجدىرام, و د ه الكٔدُ 

ل  يفبدت  ترأل, يركٌ  د تقدىل إدر َ  "دين أمجدىرَ أدن  وادٌ أدن فدذَ طىيلدُ وتدأتٌ بصدأل دين وبد             

ُٲ  أددن وؽددر  –لٜسددمل  –ا و نددأل   يؽددألٲ طلبمددأل وتسددبكًد  ددٌ و وامددأل أددن إسددألعدَ لٜسددمل. أؽددًك

تقألرير طبًُ  ر  لًقُ ٟثبألم عدم القدرَ علِ العمل, و يؽدألٲ  ندأل  أدن الرادألل أدن يربدب ّدألرس        

 .يربب علًمأل أمنبن البًع والصراْ ٗ اٛ نألم و ر أل ويقىل لًس لدٍ عمل ٛد بٮأللبن ٙ

 . فألطمدُ القر"دٌ,  د٦ "سدبُ البحأليدل علدِ  أدىال الؽدمألد اٙابمدألعٌ للٴدت بعدد اعبمدأل              ولد ب٦ًندت 

و ارَ الصد٘ود اٙابمألعًدُ علدِ وسدألٓل البقنًدُ اؿديفدُ ٗ الدراسدُ والبددلًع بصدأد قدألل اٛسدر الدديت            

رَ تىًٚدمل   . الر يعألد, للبخكًمل أن "سدب البحأليدل علدِ الؽدمألد اٙابمدألعٌ, بؽدرو       ترعأل أل. والذ 

٫ً اٙخبعألظًألم واٙخبعألظٌأن  عد  كألين٨ أل والبفبت اٙابمألعًٌ للبىسع ٗ  راسُ اؿألٙم أًدا"

 أن وؼعمب واسبحقأللمب للؽمألد.

ٙٲا أصرلُ كدبرَ   وكأل"ت أداخلُ ٚٲا  عبقد  د لدينأل  و   أسكر إىسِ, قىل   ا إىؼىع, لألٓ

     ٙ ٕ قبًألادألم والدددراألم وإصدألكل الديت    ٗ ولىاعدد البًأل"دألم  وأدن ثددب تعدنًكمأل عسدب ا مرددن أدن ا

أعألؾبمأل. ثأل"ًألٲا لدينأل أصرلُ مى وأسبىّ الفقُ  ٗ إ٘سسألم اـريُ, فرفر أن إىاطنٌ لديمب 

الر بُ ٗ إسأل مُ ٗ اٛعمدألل اـريدُ ولردنمب ٙ هددود أ٘سسدُ خريدُ تعمدل بددود  يديىلىاًدُ,          

 ولىيألم فرريُ مل يبدعىا أن  المأل. ثأللفألٲا "قغ الدراسألم وأن  ول ل  ىألفىد  د تىان  أىاشب مى
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بعد أل البىظًألم العلمًُ اليت تقؽٌ علِ إصرلُ أن اٛسألس, وعلِ سبًل إفألل, فإد٦ قٌ اؾدبس  

, ٛ"ددن  "ددب  ثقألفددُ الكقددر بددٌ اٛاًددألل, وسددأل ب ٗ تكصددٌ بعدد     تكرًرددنٗ أدينددُ الريددألض هددب  

 إٙ ٗ اجملبمعألم اليت يسى  أل الكقر. السلىكًألم اليت لد ٙ تنبصر

اليت هدب  د  –بع  إكأل ًب   . أنعىر إٮرٍ وبعًداٲ عن البعد اٟ ارٍ ٗ أىؼىع البحأليل عد 

أددن وامددُ "ٛددره,  ددٌا أكمددىم الكقددر وأكمددىم إسددرنُ و ر ددأل أددن      –ترددىد واؼددحُ للددر ٍ العددألم  

وبألٛرلددألم. تىؼددً  لؽددًُ عٚلددُ الؽددمألد إكددأل ًب الدديت ػًدد   خدد  ال كددألَ, والدد  بددأد ؼددد  بدلددُ  

بألل كألَ, فرفر أن النألس يٛن  "مأل  بُ أن اؿرىأُ. اؿد أن البٚعب والبحأليدل. ؼدرورَ وادى     

لألعدددَ بًأل"ددألم أبجددد َ للمحبددألاٌ وإسددبحقٌ, و دد ا أصددروع كددبر ولرنددن ؼددرورٍ للحددد أددن         

دَ امدألم ٗ القؽدًُ علدِ ر سدمأل     البٚعب وإيعألل اؿقدىم ٕدن يسدبحقمأل. البىعًدُ تبٮلدب اشدذا  عد       

 .اٟفبألْ واٟعٚم

 ٔزعا١ٜ نباز ايط

 ثر قع كبألر السن ٗ الرعأليُ الررُّ, وأعأل"ألتمب أن "قدغ إرافدع الذفًمًدُ شدب ٗ إملردُ      

٦ٌ, أصدراٲ إٍ  "مدب يصدعرود          العربًُ السعى يُ, فٮأللب  . خأللد الر يعألد ببدىفر  "ديدُ شدب ٗ كدل قد

بددُ ٗ ٚددل  ًمنددُ البقنًددُ اؿديفددُ ووسددألٓل البىاظددل اٙابمددألعٌ الدديت لددد ٙ هًدددود    بددأللبممًض والغر

اسبخداأمأل, ولىاى  أن ينرر البعبر عن الكر  والبمجُ ر ب  "مأل أن إبألقدألم إاا كأل"دت ٗ قددو     

 الصرع.

وطأللب  . علٌ اؿرمٌ ببنىيع اٛ"صٮُ, وإ خألل العرؼُ والسألأرٍ و ر دأل أدن الكندىد الصدعبًُ     

ٛلعألل, واٛ"صٮُ الريألؼًُ اليت تنألسب  عمألر ب. ولأللا لٜسمل ٗ بع  فبمعألتنأل  نأل  أن لبدل  وا

 رو  إر  ٗ اجملأللس واٛفرا , وقبِ قكٚم ال وان اـألظُ بأللراألل.

اٛسبألا أسدكر إىسدِ اكدر بدأد ؽٮدً٘ اٛقًدألْ عندد"أل ٙ يبنألسدب أدع اٛطكدألل وكبدألر السدن,             

وسدًلُ أعًندُ  و ِد٘ أعدٌ وقديقدُ ظدغرَ خلدمل إندأل ل, ٖدرام للمصدألَ,           والذفًن للربألر لًس لن 

 وثألٓق٫ًددأل فًلم٤ددأل فمىعددُ أددع  "ددب  4225فلددس للحددٌ  تركددٌ لربددألر السددن, وتدد كر بأ"ددن ٗ عددألم  

واشجددرَ إٍ إدينددُ , وطرقددت فًددن فمىعددُ أددن ارددألور أددن ؼددمنمأل طريقددُ تعددمًب إدددد,     بعنددىاد

وخلدغ إصدألركىد ٗ الكددًلب إٍ  د أدد"نأل لًسدت أدددد إ"سدأل"ًُ, وٙ تسدألعد علددِ ؼسدٌ العٚلددألم        

 اٙابمألعًُ.

وبًنت  . عألٓصدُ قجدأل ٍ  "دن لٜسدبألل السدألبقُ  ؼدحِ كبدألر السدن عرؼدُ لٜأدراض النكسدًُ,            

ألظُ اٙكبٔألل و ظبحىا فريسُ لٜ ويُ, وبعد تقألعد ب أن العمل هدود  "كسمب وكدأد اؿًدألَ   وخ

أل  الىا يبمبعىد برو  النصألٙ واؿًىيدُ, ٛد  أا"بمت. أؽًكُ بأد كبألر السن ٗ القرّ وبع  إنألطع 

ا  دىا  ديدد٤ أل االبًُٔ مل تبعرض للمد"ًُ والبقنًُ إ عجدُ. وشدر   . الر يعدألد الد  بدأد  ندأل  أعدٮلح٤       
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" جرَ اٟيألل",  و اشجرَ العرسًُ قًه يلجأ بع  إبقألعدين لذ  إدد اليت عملىا فًمأل سنىام, 

د إأل عدن النددىاقٌ اٟ"سدأل"ًُ, و ددى  فؽدل للعددحُ النكسددًُ, إا    ويعدى ود لقددرا ب الديت ولدددوا فًمدأل عف٤دد   

شًرلدددُ ايكبقدددر  - ٗ اٛظدددل -شدددروٙ أدددد"نأل أ عجدددُ. ولدددألل  . عبدددداهلل اؿمدددى ا إد فبمعندددأل  

العٚلدُ بدٌ    ٛد ؛اجملبمعًُ, و عبقد  "ن يىاان أصدرلُ أكمدىم وفبمدع  وأصدرلُ شدرل وفبمدع       

عنألظددره تكبقددر لصددرل اجملبمددع ويسددى  أل  ِددألٙ  خددرّ أددن العٚلددألم اٛسددريُ والقرابًددُ وْألعددألم  

بمعٌ  در أذابد٘   الرفألم و أْٚ العمل, وٗ   ه النمٮًُ أن العٚلُ بٌ النألس, يعب  الرًألد اجمل

بل لألٓب علِ أنٛىأُ أن الرًأل"ألم العغرَ اليت ٙ تصذ  أدع بعؽدمأل بقىاسدب أنكبحدُ, وتعلدى لًمدُ       

اـعىظًُ لرل كًألد فرعٌ, و ى كمأل يبدو أأل يدر قرػ الرًألد العغر علدِ خعىظدًبن ٗ   

ٚٲ للمجبمع كألٕنب  دألم وإٮدألعب ومى دأل. أؽدًكألٲا إنب  دأل      أل  دٌ أردألد   م عأل٫ًٕد البًٔألم إبألقُ  ظ

ىبل٘ النألس فًمأل, ويلبقىد ٗ سًألم اابمألعٌ كبر. لردن إبدأل  أنمدأل عندد"أل  شدبن بعدنأل يع تعًدد        

إ"بددألن خعىظددًُ اٛسددرَ واؾمألعددألم العددغرَ. والددذ   د اؿددل يقددىم علددِ  أددرينا اٛولا أنددع تدددخل   

ُ, والفدأل"ٌا وؼدع خٮد٘ تعلًمًدُ     إ٘سسألم الداعمُ ٕفل   ا البقلًد عج   ينًُ  و ثقألفًُ  در  لًقد  

وتربىيددُ وثقألفًددُ وإعٚأًددُ لذسددً  لددًب العددًض ٗ فبمددع كددبر و عددب السددلى  اجملبمعددٌ الرشددًد        

 أل.وأرالببن قؽألري٫

اٛسبألا عبداهلل الؽىوٌ  شألر إٍ أصروع أرك  اٛأدر سدلمألد اٙابمدألعٌ ٗ الريدألض, ولدأللا      

وواان أعألرؼُ ٗ البدايُ أن البع  علِ  "ن سً٘ ٍ ا للمبقألعدين وكبألر السن, كألد أصروعألٲ اًد٤

أركد  إيدىاْ للمسدنٌ؛ ٛد     –كمدأل يدرّ  دْ٘ٙ     –إٍ لٮًعُ الرقب وعدم بر اٛبنألْ بخبدألٓمب بألعببدألره   

أل قبِ ٕن  دب ٗ سدن الدفٚثٌ. و ؼدألينا أفدل  د ا       ا عألأ٫أل واٝد  ظب  أرك ٤أكمىأن مل يرن واؼح٤

أل فمٌ تعدأل"ٌ, ويبددو   مت تعمًمن, وْعًُ إبقألعدين مل تكعل ش٤ًٔ أل لىأل "ألاح٤إرك  سًرىد أصروع٤

بأ"مأل ولدم أًبُ! وكصمل  . فمد اؿسٌ عن ػربُ شأل د أل ٗ البحرين, و دٌ إلألأدُ فمىعدُ أدن     

اٛ"ديُ خألظُ بربألر السن, ويٮلع علًمأل اسبا و ار يألكى  "سبُ إٍ ْعًُ خريدُ يألبأل"ًدُ. وتبردىد    

اٛقجألم, أنمأل لألعُ للجلىس واللقألْام, ولألعُ لٚقبكألٙم, ولألعُ ريألؼًُ,  الدار أن لألعألم كبلكُ

إؼددألفُ إٍ ورط للحددرين. يقؽددٌ كبددألر السددن  ولددألتمب ٗ العمددل وإ"بددألن أعددنىعألم تقلًديددُ ًٖدد َ       

تصذيمأل الدار. ويىاد  اخل الدار طبًب. وتقألم أسألبقألم  اخلًُ بٌ   ل الدار وأسألبقألم خألراًُ أدع  

ا بدٌ روا  الددار, وأدن    أل كبر٤, ويبب "قل كبألر السن أن لبل الدار. أعلقألٲا وادم فرق٤الدور اٛخرّ

 إ٘كد  "مأل ػربُ ريأل يُ ٗ رعأليُ كبألر السن اديرَ ببٮىير أل وتعمًممأل ٗ اٛقًألْ.

ٍ اٝبألْ لًدو ب اٛبندألْ, ولدأللا الددعب     ر٦ب أأل اللىاْ  . سعد الصمرا"ٌ, فأكد علِ  لربدألر   اٛسدر

وبر الىالدين, وتقددير ب, واعلدمب  ولىيدُ ٗ قًدألَ اٛبندألْ  دى العألأدل اؾدى رٍ ٗ فبمعندأل,           السن,

ا  و قبدِ ؽلدمل. وعد ا  . أسدألعد ارًدأل عددم       أل  و لعدىر٤ ولن يبغر اجملبمدع جملدر   "ندأل "درّ فًدن عًىب٤د      
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ُندع  د ه   واى  وسألٓل ترفًمًُ للربدألر إٍ ثقألفدُ الربدألر وعدأل تمب اٙابمألعًدُ, ولدًس شًمندُ امدُ         

الىسألٓل. إا  د كبألر السن لدينأل ٙ يرود  د أن إقبىل,  د ّألرسدىا الردفر أدن الىسدألٓل الذفًمًدُ.      

وخأللكن  . الر يعألد بأللقىلا الربألر وبىد البمجُ ووبىد اٝيسرريب لرن  نأل  أن ينردر علدًمب   

الربدألر إاا عملدىا شدًٔألٲ  در     فًمأل لى فرقىا. واعبد اٛسبألا علٌ الدىراٗ بدأد إصدرلُ عندد"أل  دٌ  د      

 أألىين, لأللىاا "اا الصأليب ا"مبل".

والددذ   . علددٌ اؿرمددٌ أصددروعألٲ لبأسددًس أقددأل ٌ لربددألر السددن وأددن ٗ قرممددب ببعددمًب         

أببرددر و "صددٮُ أبنىعددُ, وبددأل ر عددد  أددن اٛعؽددألْ َبألركددُ الكرددرَ, والددذا  تكألظددًل إصددروع      

 وطلًألتن.
 

 ايباشعٞ عًٝا٤. ايٛزق١ ايس٥ٝط١: أ 

   اؿرمٌ علٌ. البعقًب اٛولا 

   قجأل ٍ عألٓصُ. البعقًب الفأل"ٌا 

 اٛشخألػ تعلًب" أىؼىع عرؼت اٛسبألاَ علًألْ البأل عٌ الىرلُ الرًٓسُ ش ا ارىر, ولأللتا يٛل٦

ٌ  للنقدألط   زُ أأل َ" اٟعأللُ اوٍ ٌ  بد ٌ  الذبدىي ِ  العدألمل.   ول ًْدع  ٗ وإخبعد   د أدن  الدر ب  وعلد

 واٙابمدألعٌ؛  البعلًمٌ الدأ  ٗ ققمب ت٘كٴد إبحدَ بألٛأب اٛعؽألْ الدول علًمأل ولٴعت اليت إىاثًع

ٌ  للددأ   تأيًدد أل  أدع  تعلًم٫ًأل, بع شب وتٮأللب ال , بغر تنأل ٍ  ظىام  نأل  لرن أأل الت  اٙابمدألع

 ".أؽ  علِ"

 .الدولًُ إىاثًع ش ه وتكعًل سر  إلًرب يلٌ وفًمأل

 اكبعرَ إىاثًع

 م.:6;3 عألم إبحدَ اٛأب أن اٟ"سألد ؿقىم العألٌٕ اٟعٚد •

ُ  أدن  اٟعأللُ ل وٍ الكرػ ترألف٘ ؼقًع بصأد إىق٦دَ القىاعد •  ٗ والد   الًى"سدرى,  أنٛمد

 م.5;;3 عألم

 م.4222 عألم إبحدَ اٛأب أن Inclusive Education الصألأل البعلًب أبأل رَ •

 .م4229 عألم إبحدَ اٛأب أن اٟعأللُ, اوٍ اٛشخألػ ؿقىم الدولًُ اٙتكأللًُ •

 ابأللبكعًل

 ايلٌ أأل اٟعأللُ اوٍ اٛشخألػ عقىم إبعلقُ إىاثًع   ب أن

ْ   لقِ ال ٍ م,:6;3 عألم إبحدَ اٛأب أن اٟ"سألد ؿقىم العألٌٕ اٟعٚد ِ  الؽدى  ًْدع  قدع٦  علد

 م,;7;3 عدألم  الٮكدل  ققىم إعٚد تٚه ثب كألد, سبب ٍٛ ًًُ  بدود والرراأُ إسألواَ ٗ البصر
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٫ًأل, إعىلٌ قع٦ اـألأسُ إأل َ ٗ  كٴد ال ٍ ٌ  ٗ اابمألع٫ًأل  و اسدي٫أل,  و عقل  أدأل  قسدب  البعلدًب  تلقد

 .قأللُ كل تقبؽًن

ُ   399و ولٴعدت  قًده  الٮكل؛ ؿقىم الدولًُ اٙتكأللًُ ٚمرم ;:;3 عألم وٗ ْ  ًْدع  ٗ  ولد   مدأل

 افًمأل واألْ إعىم, الٮكل ؿقىم  45و إأل َ خ٢ع٦عت ولد إًفألم.   ا علِ العألمل

ٌ  بأد اٛعؽألْ الدول تعذين • ٫ًدأل  إعدىل ٌ  اسددي٫أل؛   و عقل ُ  عًدألَ  ينعمدىا   د ينبغد  شدب  تركدل  كرّد

 .اجملبمع ٗ أصألركبمب وتسمًل  "كسمب, علِ اٙعبمأل  وتع ٦  كراأبمب,

ُ  البمب٦دع  ٗ إعدىم  الٮكدل  عع٦ اٛعؽألْ الدول تعذين • ُ  لٚقبًألادألم  و"ٛدر٤ا  خألظدُ,  برعأليد  اـألظد

 ٖن  ر مأل  و الىالدين إٍ ٖرن٤أل ال  كألد كلمأل فأل"٤أل إسألعدَ تقديب فًجب إعىم؛ للٮكل

  .  UNESCOو الٮكل يرعىد

٘  ؼقًدع  بصأد الًى"سرى أنٛمُ أن إىقدَ القىاعد إلرار ٍ  الكدرػ  تردألف ُ  لد و  عدألم  ٗ اٟعأللد

 أدع  العدألم,  البعلًمٌ النٛألم ٗ اٟعأللُ اوٍ تعلًب إ ران علِ السأل سُ إأل َ ٗ  كٴدم ال ٍ م,5;;3

 تعلًم٤دأل  يركدل  َأل إعلمٌ؛ وتدريب البعلًمًُ, إسبل أألم وتىفر البعلًمًُ, إنأل   ٕرو"ُ فألل تر 

ُ  إدارس "ٛألم فًمأل يلي ٙ اليت اؿألٙم وٗ اٟعأللُ. ل وٍ أنألسب٤أل ِ  العألأد  اقبًألادألم  أٚٓدب  مدى  علد

 إعدددا  إٍ يمدددين  د ينبغددٌ لرددن خددألػ؛ تعلددًب تددىفر ٗ ينٛددر لددد فإ"ددن إعددىلٌ؛ اٛشددخألػ ًْددع

ٌ  كمدأل  العألأدُ,  إددارس  "ٛدألم  ٗ للبعلدًب  الٮٚل  اـدألػ  البعلدًب  خددأألم  إ أدألن  إٍ تمددين   د ينبغد

  .UNESCO, 1993و لديمأل السألٓد البعلًب  "ٛمُ ٗ تدره٫ًأل

 , خٚل Salamanca Declaration سألٙأنرأل إعٚد الًى"سرى عن ظدر عندأأل م6;;3 عألم ٗ

 Access واؾدى َ  الىظدىل ا وعندددددددددددددىاد  ؼدت  اـألظدُ,  اٙقبًألادألم  اوٍ لبعلًددددددب العألٕدددددددٌ إُ٘ر

and Quality , ٍ الصددألأل الدددأ  ٕبددد  لىيددُ  فعددُ اٟعددٚد  دد ا  عٮددِ قًدده إسددبأل"ًأل؛ ٗ ع٢قددد الدد 

ْ . اٟعأللُ اوٍ لٜفرا   وقده٦  اٟعأللدُ,  اوٍ تعلدًب  ٗ اٛسدألس   دى  الصدألأل  الددأ   يردىد   د فًدن  وادأل

 ا  علِ "غ٩ ال ٍ العمل إطألر ا"بفع إُ٘ر   ا وأن الصألألُ, إدارس سًألسُ تبين علِ اؿرىأألم

 .ال  ُنع لأل رَ  سبألل  نأل  ترن مل أأل العألم, البعلًب أدارس ٗ اٛطكألل ًْع تسجًل •

 . للٮٚل إخبلكُ لٚقبًألاألم العألم البعلًب أدارس اسبجألبُ ؼرورَ •

 إبنىعدددُ البعلدددًب واسدددذاتًجًألم إنألسدددبُ إندددأل   خدددٚل أدددن للجمًدددع البعلدددًب ادددى َ ؼدددمألد •

 . UNESCO, 1994,11-12و

  كددألر ٗ Inclusive Education الصددألأل البعلددًب أبددأل رَ م4222عددألم إبحدددَ اٛأددب ولددد  طلقددت

 قألاألم ي٢لي ال ٍ اؾًد البعلًب ٗ إبعلمٌ ًْع قع٦ علِ الصألأل البعلًب ويسبند السنغألل, عألظمُ

 إبمف٦ل النمألٌٓ واشدين خألظ٤أل, تركً ٤ا وإممصُ الؽعًكُ الكٔألم علِ الذكً  أع اٛسألسًُ, البعلب

 اٙابمدددددألعٌ البمألسددددد  وتع يددددد  البمًًددددد ,  شدددددرألل ًْدددددع إ"مدددددألْ ٗ يرمدددددن الصدددددألأل بدددددأللبعلًب

  .UNESCO,2000و
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ُ  إبحددَ  اٛأدب  اعبمدم م4229 عألم وٗ ُ  اٙتكأللًد  وٖدأل  اٟعأللدُ,  اوٍ اٛشدخألػ  ؿقدىم  الدولًد

 بسدبب  العألم البعلًمٌ النٛألم أن اٟعأللُ اوٍ اٛشخألػ اسببعأل  عدم علِ الدول ؼرػ  د فًمأل األْ

 بدألٝخرين  وأسدألواتمب  واًدد,  شألأل تعلًب بًُٔ ٗ فأل"ٌ تعلًب علِ اؿعىل أن وُرًنمب, اٟعأللُ

   .  United Nationsو اجملبمع  فرا  أن

 .اٟعأللُ اوٍ لٜشخألػ البعلًمًُ اؿقىم تؽمن اليت الدولًُ إىاثًع ٛ ب سر  عوأأل سب

 من؟  ين

 الرن م؛6;;3 عألم ٰ لر٦م اليت الدأ  اتكأللًُ إملرُ طب٦قت

 " .عألم تعلًب أدارس ٗ خألظُ فعىل" أرأل"ٌ  أ  عأأل ٰطب٦  أللبًُ -3

 .إعأللبمب بسبب إدارس أن ي٢رفؽىد الرفر أأل ال -4

 بأ مًددُ القددرار أبخدد ٍ أددن الرددفر إّددألد عدددم لرددن أىاددى َ؛ الرألأددل البٮبًددع أقىأددألم -5

 .تنكً ه  ود قألل العألم البعلًب أدارس ٗ اٟعأللُ اوٍ تعلًب

ُ  أددارس   8و ٗ الصدألأل  البعلدًب  أصدروع  تنكً  ٗ الى ارَ بد م -6  بأللصدراكُ  الريدألض,  َديند

 وبد م البعلًمًُ, للخدأألم تٮىير وشركُ اٛأريرًُ, إبحدَ بأللىٙيألم  ورهن األأعُ أع

 .اؿأللٌ الدراسٌ العألم أٮلع أع للٮٚل اسبقبألشأل إدارس   ه

 اذتهُٞ: عًٞ. ايتعكٝب األٍٚ: د 

  ؼدد٦ث  ولدن ...عدألم  بصدرل  واجملبمدع  و سدر ب,  اٟعأللُ, اوٍ أن واسعُ شروُ يمب٦ إىؼىع   ا

ُ  َىؼىع بىظكٌ أمبم٤أل ٍ  سدنُ,  ;4 العمدر  أدن  البدأللغ   "دس  ٙبدين  كدأل  ولردن  فقد٘ ؛  اٟعأللد  والد 

 . أريرأل ٗ قدث طي خٮأ بسبب كأل"ت أبىسٮُ؛ عقلًُ إعأللُ أن يعأل"ٌ

ُ  أن وسأ"ٮلع ْ  أدن  الردفر  اـددَ   د ه  ٗ ويصدألركين  كحأللدُ,   "دس  ابدين  لعد  واٛأمدألم  اٝبدأل

 .عملبمأل اليت اٙسبٮٚعألم بع  ٗ شألركىا ال ين  و بمب, البقًت ال ين

ُ  ٗ قًألتدن  ٗ اٛوٍ سدنىام  اـمس  "س عألط ٌ  أديند ُ  و  خلندأله ... أريردأل  ٗ يدىا   طكدألل  روؼد

 وخ٢ع٦دغ  اٟعأللدُ,  اوٍ لٜطكدألل  الرألأدل  الدأ  ت٢ٮب٦ع الروؼُ و  ه...فق٘ سنُ عمره كألد  د أن 

ُ  تربًُ أعلمُ ٛ"س ِ  وتصدرين  قأللبدن,  تبدألبع  خألظد ٍ  الد"دألأ   وؼدع  علد   "دس  و ٢أد  ...لدن وتنكًد ه   الكدر 

 اٝخرين اٛطكألل أن اد٫ا لريب واٙابمألعٌ العقلٌ ِىه وكألد...اٝخرين اٛطكألل أع كألأل بصرل

 عددن البحدده وبددد "أل إٍ إملرددُ, عددد"أل...وبًددنمب بًنددن يكددر٦م  د يسددبٮًع ٙ إٚقددٜ إد بددل عمددره؛ ٗ

ُ  واد"أل أنألسبُ؛ أدرسُ ُ  أدرسد ُ    لًد ٍ  كععد ُ  اٙقبًألادألم  لد و ُ  رسدىأمأل  وكأل"دت و اـألظد  عأللًد

ُ  ٕعمدد   خ "أله...فًمأل البأللب يسبٮع مل ولرنن ؛ اد٫ا  لدن؛  أنألسدبألٲ  إعمدد  يردن  ومل الكرريدُ,  الذبًد

 وخرن , للبعلب لألبلىد و بو إبىس٘ العقلٌ البخلمل لكُٔ ا بمألم واى  وعدم الذبىيُ, الداأ  لؽعمل

 الديت  إددارس  ٗ الىؼدع  وكدألد  إملرُ, ٗ أنألسب تربىٍ بر"ألأ  ٗ "ىفٴع ومل البحه قألولنأل....أنن
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 أأل أنمأل عدَ, ٛسبألل أبقدأُ تربىيُ براأ  واى   ود إرأل"ٌ الدأ  علِ أقبعر٤ا الدأ  فًمأل ي٢ٮب٦ع

 الد   بعدد  واؼدٮرر"أل . الٮكدل  وبألامدأل  الديت  اـددأألم   و اٟأرأل"دألم  تدىفر   و إعلمٌ, ببأ ًل يبعلع

ُ  أركد   إٍ  "س ٟرسألل ُ  للذبًد ُ  إملردُ,  خدألرن  اـألظد ٌ  البعلدًب  و ارَ أدن  وببعفد  عصدر  أند   العدألل

 . نأل   ال وأأل تقريب٤أل سنىام

ٚٲ تبٮلٴب  أفأللن, والرفرين  "س قأللُ  بصرل واجملبمع البعلًب ٗ اٟعأللُ اوٍ لدأ  أرفكٲأل عم

ٚٲ  أألأنأل الٮريع وأأل  ال...عألم ٙٲ وبألن اٟعأللُ اوٍ أىؼىع ولرن...للغأليُ طىي ٚٲ تنألو  يكٌ عًه شألأ

 عددألم أندد  إملرددُ علًمددأل ولٴعددت الدديت اٟعأللددُ, اوٍ اٛشددخألػ ؿقددىم الدولًددُ َُبٮلبددألم اٙتكأللًدد

422:. 

٤ًددأل تقددى  فمددٌ امى  ددأل, ٗ اهلل القؽددًُ, وبددألر علًددألْ لٮددر   دد ه  لٜسددبألاَ شددرر٤ا  بر"ألفٲددأل قألل

٫ًأل  و دى  , تٮبًقدن  ٗ أددارس  8 بدد م  قًده و الصألأل للبعلًب البعلًب و ارَ تٮىير أصروع ٗ رآع٤أل وطن

 أددن% 42 قددىالٌ  نددأل   د العألًٕددُ والبقددديرام اددد٫ا, كددبرَ اؿألاددُ ٛد الرألأددل؛ الدددعب وبددألن

 البعلدًب  أددارس  أعٛدب   د يعدين  ٖدأل  طخدر؛   و لسدبب  خدألػ  تعلًب براأ  وبألاىد إدارس ٗ اٛطكألل

 .اؿقًقٌ َكمىأن الدأ  ت٢ٮب٦ع شألألُ أدارس لبرىد تمًٔبمأل أن بد ٙ العألم

 سذاشٟ: عا٥ػ١. ايتعكٝب ايجاْٞ: د 

 ٗ ققىلدن  وتأكًدد  واقذاأن, بألٟ"سألد, أب ايد٤ا ا بمألأ٤أل القرد   ا أن اٛخرَ السنىام شمدم

 واٙتكأللددألم وإىاثًددع, القددىا"ٌ, وسددبع الدد , اٟسددٚم ككددل ولددد. أبىا "ددُ كرّددُ قًددألَ يعددًض  د

ُ  اٟسدٚم  و"ٛدرَ . اٟ"سدألد  ؿقدىم  تنألولدن  ٗ الدولًُ ِ  أبنًد ٜ  علد  والعددل,  وإسدألواَ,  الرراأدُ,  قكد

 ولدد . والبصدغًل  والبأ ًل, والبعلًب, العمل, ٗ وققمب اؾمًع, بٌ والىاابألم اؿقىم بٌ وإىا "ُ

 ققددىم تركددل الدديت وإددىا  اٛ"ٛمددُ ؼديددد علددِ و سددألتر أل لىا"ًنمددأل ٗ ؼددرػ الدددول كألفددُ  د

 .اٟ"سألد

 الدولًدددُ؛ ارألفدددل ٗ إ"سدددأل"ًُ بىظدددكمأل لؽدددًُ "كسدددمأل تكدددرض  د اٟعأللدددُ واسدددبٮألعت أصدددرلُ

٤ْا فأظبحت  ؿقدىم  إ٘كدَ واٙتكأللًألم القرارام  ظدرم اليت إخبعُ إنٛمألم ا بمألأألم أن ا 

 اٗ ُفلت اليت السلبًُ طثألر أل   ب علِ القؽألْ وأ٘كٴدَ .اـألظُ اٙقبًألاألم اوٍ

 ُالركدددألَْ, أٛدددأل ر إٍ اٟشدددألرَ أدددن  كفدددر والعجددد , بأللقعدددىر شدددْ٘ٙ اٙابمألعًدددُ الىظدددم 

 .كأللعأل يٌ لدراتمب إ كألل أع واٟهألبًُ, وإسألواَ,

 ر ب أن ولدرَ لًمُ  لل و "مب بأللدو"ًُ, الصعىر  . 

 والعدألر  بألـجدل  والصعىر النكسٌ, بألٛمل وإقسألسمب ,ل اتمب تقدير ب وعدم بألٟقبألٙ الصعىر 

 .اواتمب مى
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ُ  ولدرارام,  لدىا"ٌ,   ظددرم  فقدد  الكٔدُ؛  بمد ه  كدبر٤ا  ا بمألأ٤دأل  إملرُ  ولت ولد ُ  و "ٛمد  أبعلقد

والبنٛددًب.  العمددل أددن إ يددد إٍ ؼبددألن إب ولددُ اؾمددى  تدد ال وأددأل اـألظددُ, اٙقبًألاددألم اوٍ عقددىم

ُ   د ه  ػدأله  اجملبمدع  بدن  يقىم ال ٍ الدور اٟهألبٌ اٛ"ٛمُ وي٘كد وؼع  إسدألواَ  َبدد   والعمدل , الكٔد

 اؾسب, وسٚأُ اؿًألَ, ٗ اؿع٦ اـألظُ اٙقبًألاألم ل وٍ وتؽمن اؿًألَ, ش٘ود ًْع ٗ والعدل

 .والعمل البعلًب ٗ واؿع

 بألٕسددألواَ تبعلٴددع "عددىػ عدددَ تؽددم٦ن  "ددن لددد إملرددُ, ٗ للحرددب اٛسألسددٌ النٛددألم وَٮأللعددُ

 اـألظددُ اٙقبًألاددألم اوٍ ققددىم ككأللددُ َجددألل وثًقددُ ظددلُ لددن ٖددأل و ددره, اٙابمددألعٌ والبرألفددل

ُ  "ٛألم ٰ ظدر فقد .أنٛمُ  سبىريُ ٛسس وإسنأل  أل ٌ  رعأليد ٌ  إرسدىم  َىادب  إعدىل / مو رلدب  إلرد

 أنمألا أىا , عدَ تؽم٦ن ولد,   د3643-;-45  59

 َ ويقددى٦ٍ كًأل"مددأل, القددأل"ىد ويركددل اجملبمددع,  سددألس اٛسددرَ  د  كٴدددم الدديت البألسددعُ إددأل 

 .  واظر أل

  اٟ"سألد ققىم عمأليُ الدولُ أل أ٤أل األْ ال ٍ والعصرين, السأل سُ إأل َ "غ٦ وك ل. 

 َ إدىاطن,  ػدأله  الدولُ واابألم أن علِ  د تنغ٦ اليت والعصرود السألبعُ إأل  ُ  ٗ ققىلدن  ٓأليد

ُ  "ٛدألم  وإلد ام  اٙابمدألعٌ,  الؽدمألد  وإدرض, و عدب   والصدًخىخُ,  العجد ,  قأللُ ُ  الدولد  برعأليد

 اجملددألٙم ًْددع ٗ والبأ ًددل والرعأليددُ, الىلأليددُ, خدددأألم ٗ اـألظددُ اٙقبًألاددألم اوٍ ققددىم

 واٙابمألعًُ. والذبىيُ, والبعلًمًُ, العحًُ,

 البعلددًب, ٗ اـألظددُ اٙقبًألاددألم اوٍ ققددىم  كٴدددم لددد إملرددُ ٗ البعلددًب سًألسددُ  د كمددأل

 . ر ب أفل أفلمب والرعأليُ, والبدريب,

  دد ه اقبًألاددألم ٕىاامددُ اؾمددد؛ أددن الرددفر إٍ ؼبددألن  "مددأل إبحدددَ اٛأددب أنٛمددُ   ركددت ولددد

  أفلا ب ل  اـألظُ والبصريعألم واٛ"ٛمُ, إىاثًع, فأعلنت الكٔألم وأبٮلبألتمأل,

 ٫ًأل عألأ٤أل م2:;3 عألم اعل إعٚد  .للمعأللٌ  ول

 للمعأللٌ العألٌٕ الًىم عألم كل أن  يسمد ; يىم اعببألر. 

 الكألعلدُ؛  اٟادراْام  وتدعًب بألؽألا  الًى"سًملو  للٮكىلُ إبحدَ اٛأب أنٛمُ ا بمألم  ُ  للحًلىلد

 .اٟعأللُ قدوث  ود

 عددألم إعددأللٌ ؿقددىم العددألٌٕ واٟعددٚد الٮكددل, ققددىم اتكأللًددُ أفددل إبحدددَ, اٛأددب إعٚ"ددألم 

 .م97;3

 للبأ ًل العألًُٕ إنٛمُ  ظدرتن ال ٍ إعأللٌ, رعأليُ فألل ٗ العمل أًفألم. 

 م97;3 عألم الدولًُ العمل أنٛمُ  ظدرتن ال ٍ للمعأللٌ, إمين البأ ًل  سبىر. 

 ظدرتن ال ٍ للمعأللٌ, الكرػ ترألف٘ ؼقًع بصأد إىقدَ القىاعد   ُ ُ  اؾمعًد  عدألم  العمىأًد

 .م8;;3
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 اوٍ ققددىم تقريدر  فددألل فًدن  كدبرَ  بأ مًددُ تبمب٦دع  وإددىا  النعدىػ   د ه   د فًددن, ٙ شد   وٖدأل  

 .اـألظُ اٙقبًألاألم

 ؼددرورَ علددِ   لبمددأل و كٴددد اـألظددُ, اٙقبًألاددألم اوٍ ققددىم الدراسددألم أددن العديددد تنددألول ولددد

و د  وإأللًُ, واٙابمألعًُ, والعحًُ, والسًألسًُ, إد"ًُ, ؿقىلمب إنٛمُ واٛ"ٛمُ القىا"ٌ تكعًل

 .شب تىفر أل أن ٙبد الب اأألم الدولُ علِ

 الددعب  وخددأألم  البأ ًدل,  وإعدأل َ  العحًُ, اـدأألم أن اٙسبكأل َ ٗ اؿع  ِ ُ  علد  الدولدُ,  "كقد

 وأنمألا

ُ  اٙقبًألادألم  عدن  "بجدت  سىاْ كألفُ, اؾراقًُ العملًألم -3 ُ  وأنمدأل  .ٙ  م اـألظد  القدرو ,  أعألؾد

ٍ   و إرفدمل  للعٚن و ر أل أبخععُ أراك  ٗ واٙسبصكألْ اٛطراين, وتقىيب  ويصدمل . العدأل 

 العملًددألم, ٟلددأل  ؼددرورٍ  ددى ٖددأل و ر ددأل وإعًنددألم, واٛ وام, إعدددام, ًْددع تددىفر الدد 

 . أ٘لبُ  و  آمُ كأل"ت سىاْ

 والبقًدًب   سنألد, و طبألْ واسبصألريٌ, واخبعألظًٌ, عألأٌ,  طبألْا لدّ والعٚن إعألينُ تىفر -4

 . اٛ ويُ وظرين إخديُ, والبحأللًل واٛشعُ, السمع, وؽٮً٘ النكسٌ,

 بأللعمدل,  والعدٚن  الٮبًعدٌ,  العدٚن ا ويبؽدم٦ن  واـألراٌ, الداخلٌا وإبخعغ البأ ًلٌ العٚن -5

 . والنكسٌ والسمعٌ, النٮقٌ, والعٚن

ُ  تعىيؽدًُ   امد َ  أدن  إسدألعدَ   َواٛام البقنًُ إعًنألم -6 ُ  أبحركد  وزألعدألم,   طدراين, و وثألببد

٦ٌ, أبحركُ, كراسٌو للبنقل وأعًنألم تقىًُّ, و شرألل , و ر أل اظٮنألعًُ, وعٌ  وعع

 .اؾراقًُ العملًألم ٗ إسبخدأُ اٛ وام وكألفُ القرو , أن للىلأليُ ؛ وعرأل ام وأصأليألم,

 العددحًُ واـدددأألم الددداأ  وتٮددىير والبأ ًلًددُ, والعٚاًددُ, البصخًعددًُ, اـدددأألم تددىفر  -7

 . اـألظُ اٙقبًألاألم ب وٍ النمىض  ال أن القألٓمُ؛

 وسددألٓل وتددأأٌ العددحٌ, والبفقًددمل والبىعًددُ, والبصددخًغ, إبرددر, الرصددمل بددراأ  وؼددع -8

 . اـألظُ اٙقبًألاألم فألل ٗ وإبخعغ إبرر البدخل

ُ  الردىا ر  تىفر -9 ُ  البصدري ُ  العدحً ُ  اٙقبًألادألم  فدألل  ٗ إبخععد   "ىاعمدأل,  َخبلدمل  اـألظد

 . وتأ ًلمأل وتدريبمأل,

 وتدداعًألتمأل,  اـألظُ اٙقبًألاألم إٍ ت٘ ٍ اليت اٛسبألل علِ للبعر٦ين الىطنًُ؛ الدراسألم إعدا  -:

 . الدولُ ٗ إعنًُ اؾمألم علِ وتعمًممأل أنمأل, الىلأليُ وسبل

 ًْددع ؼددمن إبرددرَ الٮكىلددُ أرقلددُ أندد  اـألظددُ اٙقبًألاددألم اوٍ ؾمًددع البعلددًب ٗ اؿددع 

 اوالبعلًمًُ, ويبؽم٦ن الذبىيُ إ٘سسألم
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٘  وإعددا   البعلدًب,  لدداأ   إنمجٌ البنألْ تٮىير  -3 ُ  اـٮد ُ  الذبىيد  والبٮدىر  الععدر  لدرو   إىاكبد

 اـألظُ. اٙقبًألاألم ل وٍ والنكسًُ النمألًُٓ السمألم أع تبْٚم واليت البقين,

 و سدأللًب,  وإادراْام,  بدراأ ,  أدن  اـألظُ اٙقبًألاألم اوٍ ببعلًب إبعلقُ اٛأىر كألفُ تنًٛب -4

 .اٙأبحأل"ألم وتأ يُ النٛألأًُ العكىين ٗ اٙلبحألم وشروٙ

 اوٍ فدددألل ٗ العألألدددُ والبعلًمًدددُ الذبىيدددُ البصدددريُ الردددىا ر وتددددريب تأ ًدددل سًألسدددألم وؼدددع -5

 .اـألظُ اٙقبًألاألم

ُ  والكنًدُ,  البقنًدُ,  وإسألعدَ اٙسبصألرام تقديب -6 ُ  إٍ والبعلًمًد ُ  إ٘سسدألم  كألفد  الديت  البعلًمًد

 والبقنًددألم, بألٕعدددام إبعلقددُ البمىيددل طلبددألم و راسددُ اـألظددُ, اٙقبًألاددألم اوٍ اسددبقبألل تددى ٦

 .البعلًمًُ إ٘سسُ بًُٔ وتأ ًل

 االعمل, ويبؽم٦ن ٗ اؿع 

ُ  السًألسدألم  رسب -3  ككدألَْ   كدد  ؼقًدع  وأبٮلبدألم  اـألظدُ,  اٙقبًألادألم  ظدألقب  لعمدل  الٚ أد

 .فذَ ٛطىل العمل اسبمراريُ ؼمألد أع ٖرنُ,

 البعدأل ٍ,  وأدر و   ادوّ اام أصألريع ٟ"صألْ إ٘ لٌ اـألظُ اٙقبًألاألم اوٍ و عب تصجًع  -4

  علًمأل. اؿعىل وسبل إبألقُ إًسرَ والقروض إن  عن إعلىأألم وتىفر

 . إسبقبلًُ وطفأللن إبألقُ, والىٚألٓمل العمل سىم عن إعلىأألم تىفر -5

 .العمل سىم واقبًألاألم البقنًُ والبٮىرام يبْٚم َأل والىٚألٓمل؛ إمن قىل الدراسألم إعدا  -6

 أدع  وتصدغًلمب,  اـألظدُ, وتأ ًلدمب,   اٙقبًألادألم  اوٍ لبدريب اـألػ وتىاًمن القٮألع تصجًع  -7

 إبألقُ. اٟأرأل"ًألم قدو  وٗ إنألسب, الدعب تقديب

 .العمل ٗ اٙسبغٚل  "ىاع كل أن اـألظُ اٙقبًألاألم اوٍ ؿمأليُ الٚ أُ اٟاراْام الذا  -8

  ُاٙقبًألادألم  ظدألقب  أصدألرك  ُ ُ  والريألؼدًُ,  الفقألفًدُ,  اؿًدألَ  ٗ اـألظد ِ  والذفًمًد  النحددى علد

 البأللٌا

 . اجملبمع إثراْ  ال أن واسبفمألر أل والكرريُ والكنًُ, اٟبداعًُ, لدراتمب تنمًُ -3

ُ  اٟلرذو"ًدُ,  النعدىػ  فًمدأل  َأل إبًسرَ, اٛشرألل ظمًع والفقألفًُ اٛ بًُ إىا  تىفر  -4  ولغد

 . و ر أل الىسألٓ٘ وإبعد َ السمعًُ وبألٛشرألل , برايلو وطريقُ اٟشألرَ,

ُ  والعدروض  اٟعٚأًُ, والىسألٓل الداأ  أن اٟفأل َ ٗ اؿع -5  اٛ"صدٮُ  وًْدع  والكنًدُ,  إسدرقً

 .بمأل اـألظُ الرسىم أن اٟعكألْ ولىاعد فًمأل, أصألركبمب وتع ي  الفقألفًُ,

 . والعألٌٕ واٟللًمٌ, الىطين, إسبىّ علِ إنٛمُ الريألؼًُ اٛ"صٮُ ٗ أصألركبمب تع ي  -6

 إعأللددُ شددمأل َ علددِ بنددألْ ٙسددبخداأمب, إخععددُ إركبددُ والرسددىم الؽددرآب ًْددع أددن ت٢عكددِ -7

 .الى ارَ أن ظأل رَ
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 ااٝتٌ علِ ىعن, فًمأل كل اجملبمعًُ, إنٛمألم تعمل و د ٙبد "ن  اواـٚظُ

ُ  اٙقبًألادألم  اوٍ  سدر  وإرشدأل   تىعًُ  -3 ُ  شدب,  ت٢قدر٦ر  الديت  واـددأألم  عقدىلمب,  اـألظد  وكًكًد

 .شرىّ واى  قأللُ ٗ إخبعُ اؾمألم إبٚغ

 إ"سددددأل"ًبمب شددددب ؼقٴددددع الدددديت اـألظددددُ اٙقبًألاددددألم اوٍ اٛشددددخألػ عقددددىم اجملبمددددع تىعًددددُ -4

 .إخبعُ واؾمألم اٟعٚم و ارَ أع البنسًع خٚل أن وكراأبمب,

ُ  الدراسًُ إنأل   ؼمن اـألظُ اٙقبًألاألم اوٍ ققىم أىؼىع إ ران -5  ٕراقدل  إسدبىيألم  برألفد

 .الكُٔ تل  ققىم علِ البعر٦ين علِ الٮٚل لبصجًع البعلًب؛

 .العألأُ اـدأألم أقألبل اؿرىأُ رسىم  فع أن اـألظُ اٙقبًألاألم اوٍ إعكألْ -6

ٌ  الديت  العألألددُ إدر َ   وام سدألعألم  خكد   -7 ٙٲ  تربد  لنددىع وفقٲدأل  اـألظدُ,  اٙقبًألادألم  اوٍ أددن  طكدأل

 .اٟعأللُ و رابمأل

 اٙقبًألاألم اوٍ ػأله البمًً   و إعألألُ, سىْ  و اٟي اْ,  و اٟ مألل, أن "ىع  ٍ وػريب قٛر -8

 .اـألظُ

 شددب ت٢خع٦ددغ و د الريألؼددألم, أددن و ر ددأل كأللسددبألقُ الريألؼددًُ, اٛ"صددٮُ ٖألرسددُ ٗ اؿددع٦ -9

 .الدولُ أن كععُ  أألكن

 . ولدراتمب اقبًألاألتمب أع تبنألسب اليت العألأُ إرافع تأأٌ -:

 . شب  راسًُ أقألعد وتأأٌ اٛأفل, الىان علِ  راسبمب وإكمألل اؾألأعٌ, البعلًب ٗ اؿع -;

 لددد اسدددٍ  و "كسددٌ إامددأل  ٍٛ تعريؽددمب وعدددم العمددل, تددىفر ٗ الكددرػ وترددألف٘ إسددألواَ -32

 .أصرٚم شب يسبب
 

 :املداخالت سٍٛ قك١ٝ 

 اإلعاق١ ع٢ً سكٛقِٗ: ذٟٚ َعٛقات سؿٍٛ األغداف

 لدد وٍ البعلددًب و ققًددُ أممددُ  د الىاؼدد  العددحألين ٗ  دد ا السددًألم إٍ  "ددن أددن    "عددر. م.ا ددب  

 اعبقأل ه ٗ و  ا أعدوأُ؛ ترن مل إد خجىلُ, ترىد  د ترأل   طًألفمب؛ برل اـألظُ اٙقبًألاألم

٤ًدألا  اٟعأللدُ.  اوٍ  فرا ه أن السلبًُ اجملبمع "ٛرَ بألٛسألس إٍ يعى   اـددأألم  تأظدًل  ؼدعمل  أدن  وثأل"

ُ   د ه  ؿقدىم  اؿفًفُ إٮأللبُ عدم أن وثأللف٤ألا الدولُ. ل٧بل أن الكُٔ ش ه إٮلىبُ ُ  الكٔد ُ  إنرىبد  للدولد

 !!اٛأىر  ولًألْ ل٧بل أن

 السمٌ إٍ اـألظُ القدرام اوٍ تعلًب قألأد, فرّ  د "قس٦ب طل عبداهلل.  أأل  

ٙ  و  الكمدب,  ٗ الععىبألم بع  الكُٔ   ه أن  بنألٗ"أل يعأل"ٌ قًه البعلب, ظعىبألم ااٛول •  اٙخدبٚ

 .شب وأعممُ خألظُ براأ  وفع اٙ"دأألنإٍ  عألاُ و ْ٘ٙ العمل ااتن, ٗ  لرا"مب وفألراَ
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ُ  ولردنمب  تكىلدن؛  و  العأل ٍ الٮأللب تىا ٍ عقلًُ بقدرام وٛىد و ب اٟعأللُ, اوو االفأل"ٌ •  عألاد

 .اـألظُ اقبًألاألتمب أع تنسجب وأدرسًُ ظكًُ بًُٔإٍ 

 و  إرافدع,  تدىفر  عدن  ُألأ٤أل عج م ؛ سألبقٲأل والبعلًب الذبًُو البعلًب و ارَ وٗ ؼىْ ال  ي٢عبقد  د

 والسبب الىطين, اٙابمألعٌ إرىد أن كبرَ "سبُ ت٢صرٴل اليت إممُ, الكُٔ ش ه إعلب و  إنم ,

 واٙابمدألعٌ.  والنكسدٌ,  العدحٌ,  اؾأل"ب وإ كألل تعلًمٌ, تربىٍ  سألس علِ أعمب البعألألإٍ  يعى 

 ٗ  بلىأددألم ٰ تًحددت قًدده للغأليددُ؛ اابمأل يددُ فملددمأل ٗ كأل"ددت شددب الدولددُ اسددبجألبُ فددإد ولٜسددمل,

 بأللبددددريس, شدددب وأدددن ثدددب٦ ي٢سدددم  كمسددألر؛  إخبلكدددُ البخععدددألم أعلمدددى علًمدددأل وعدددل اؾألأعددألم 

ٌ   دل  والعمًدعا  الىاسدع  الراتدب؛ و ندأل فدألل للنقدألط     أن  ٪57 يأل َ  علِ واؿعىل  ٗ َبخعدغ  "دأت

ٌ   م اٙقبًألاألم, ل وٍ والبدريس للبعألأل بدورام و"٢أ ٦لن إخبلكُ, العلىم ُ  ٗ َبخعدغ  "دأت  اٟعأللد

 .إخبلكُ إىا  ٗ َبأل ٖ و"أ لن والععىبألم

ٍ  تعدل   فٚ إدرسًُ, إبأل"ٌ  أأل ُ  لد و  يبجدألو   إددارس  ٗ الٮدٚل   عددا   إد بدل  إطٚلٲدأل؛  اٟعأللد

 بددد وٍ اـألظدددُ للكعدددىل الددددعب أدددن "دددىع  ٍ ؽعدددًغ أدددن إددددارس إ ارام ّرٴدددن الددد ٍ اؿدددد٦

 .ال اتًُ اؾمى  ر ب اٙقبًألاألم؛

 قدد   وظدمل  وٙ يىادد  ي٢ كر, تقد٦م وٙ تألم,  ًألل والبعلًمًُ الذبىيُ والداأ  ك ل , وإنم 

 سددبًل ٗ إبخععددٌ  ًددألل علددِ عددٚوَ إىاددى َ, للحددألٙم وتعددنًمل لٜعدددا , وشددألأل ققًقددٌ

 .البٮأللُ عٚن ؿسألل البعلًب ظى َ  ؼ٦رم اليت السعى َ,

ُ  اٟعأللدألم  بعد   الر يعدألد  د  ندأل    خأللد.   واكر ٌ  الديت  اؾ ًٓد  كدأللعرن,  بعؽدمب,  أنمدأل  يعدأل"

 اابمددألعٌ لىظددب يبعر٦ؼددىد لرددنمب.. عمىأ٤ددأل اؿركددُ يعددىم ٙ ٖددأل الدد  و ددر والعؽددب, والدددػ,

 .اأًمُ بعكألم ي٢نعبىد و قًأل"٤أل اؾ ًُٓ, اٟعأللألم تل  بسبب

 تددىفر عدددم أددن ي٢عددأل"ىد فمددْ٘ٙ , ٪15   ددألْ اجملبمددع ٗ و"سددببمب الًسددرّ  يؽ٤ددأل, الًددد وأسددبخدأى

ٌ  إقألعدد  فجمًدع  الدراسدُ,  لألعدألم  ٗ اـألظُ إقألعد ال  وأن شب, اـدأألم بع   الًدد  ٕسدبخدأ

ُ  "ترٴأليُ" تؽب اليت إقعى  إقألعد وطبع٤أل الًمنِ, ٫ًأل .. للربألبد ٌ  كندت  وشخعد ْ  الد   أدن   عدأل"   ثندأل

ٌ  للٌ  ؼٮر كنت... اؾألأعًُ الدراسُ ٌ  اسدم ِ   كبدب  لرد ُ  علد  يدده  أسدبخدم  ويبعدر٦ض ... البرأليد

 !!!!عأل ُ ال  يرّ بعؽمب  د عرب اٙابمألعٌ؛  يؽ٤أل للىظب الًسرّ

ٌ  الرألٗ اٙ بمألم الكُٔ   ه "عر ٙ _ولٜسمل _ الؽىوٌ إٍ  "نأل عبداهلل. بًنمأل  شألر    واؿقًقد

 .العلًأل البخععألم أسبىّ علِ وقبِ واٙابمألعًُ, الرزًُ إسبىيألم كل علِ

 ؟!أنمأل الكُٔ   ه أأل "عًب إً ا"ًُ, ٗ إخععألم  كد أن البعلًب كععألم 

 ؟ !أنن الكُٔ   ه أأل "عًب ألًألر,  32و لن إخعغ البعلًب لبٮىير عبداهلل إل  أصروع 

 ؟!وتى يعمأل ظرفمأل يبب وكًمل 
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 وأرألفدخم  رواتدب  أعٛممدأل  يد  ب  البٮىير ٕصألريع إخععُ إً ا"ًألم أن كفر  ٌ  ٗ للعدألأل

 .يركًن أأل ينأللن فٚ اؿقًقٌ البٮىير  أأل إ اريُ, وأعألريمل إصروع,

 ؟!وبرافمأل الكُٔ ش ه العصرَ أن ألًألر ؽعًغ مت لى أألاا 

 للمعدأللٌ,  كععُ أراك  لدينأل يىاد وٙ البعلًب, وبألل ام البنمًُ, علِ بسخألْ تعرين الدولُ

ُ  و ْ٘ٙ فألورَ, إٍ  ول بأبنألٓمب كفر وي  ب ُ  ٚدروفمب  تسدم   ٖدن  للد  لردن  وإأللًدُ؛  اٙابمألعًد

 "ألقًُ. ؟   ه!اٛعٛب السىا  و ب البقًُ, عن أألاا

إسددألاد؟!  بنددألْ ٗ فقدد٘ تذكٴدد  اـريددُ؟! ٕددألاا واٛعمددألل اجملبمددع عددن وأددن "ألقًددُ  خددرّ, أددألاا 

ٚٲ إراك    ه أفل  لًست  أؽألعكُ؟!  ؼعألفٲأل علًن ي٢٘ارود خ٦ًري٫أل عم

ْ   ور وأدأل   عنددد وأن لبمدأل    مًبمددأل, وتىؼدً   اٛعمدألل,   دد ه أفدل  علددِ اـدر  قدي  قدده٦ ٗ العلمدأل

ٙٲ اهلل,  .الكروع ٗ الكبألوّ و  بعًنمأل قد َ  عمألل علِ الذكً  أن بد

ُ  والدداأ   الكٔدألم   د ه  قدىل  اديددَ  ثقألفُإٍ  عألاُ من  ظدًأل ُ  تعًدد  وإراكد   شدأل,  إخععد

 .واجملبمع إس٘ول أسبىّ علِ ػأل مأل و"ٛرتنأل والعنأل

  فددرا  أددع تىاظددلت إعددأللٌ عددن ظددحكًُ تقددألرير والددع السددملٌا أددن  ًددأل. وٗ السددًألم ااتددن لأللددت  

٤ْا لٌ و"قلىا أنمب,  !الدأع عًى"مب ٗ وي  قب  عُ, قنألار ب بمأل تؽًع بعؽمأل أعأل"ألتمب, أن ا 

 يأل وطين؟ ٕألاا

 بلدٍ؟ يأل ابن ٕألاا

 يعددد  د ولددن أ٢ببلددِ, علددِ  "ددن إٍ إعددألم رأددأل ي٢نٛدد أعأل"ددألتمب.. فغأللب٤ددأل تذكدد  السدد٘الٌ  دد ين ٗ

 ويؽدح ,  وهد ع,  يصبرٌ,  د قع لن أفلنأل, بصر  "ن فق٘, و"سًنأل الدعألْ علًنأل وققن ووبسب,

 !ويبرٌ

اجملبمدع؛   ٗ وإصدألركُ  الذفًدن  قدع٦  ِنحدن  ٙ بدن,  ؼدمل  الديت  اٛيدألم  وتصدألبن  واٛمل, أعدألبن  فىم

ٚٲ, ترا ب العألٓلًُ فألٙابمألعألم  ! فق٘ لٜظحألْ الذفًمًُ واٛأألكن ثق

 تعلًمن, لبل إعألم بذفًن لد  "ن ا بب _اٟ"سألد ي٢قد٦ر ال ٍ العألمل_ قىلنأل أن للعألمل فق٘ وبنٛرَ

 . اٛخرَ للفٚثُ أكألتً  فمٌ وظحبن؛ وعملن,

 ! فق٘ لٜظحألْ

ٌ   قدد  وٗ  وربًُ,  ول ٗ  اكر ٩ٌ  إعدأللٌ,  لعربدألم  خألظ٤دأل  أسدألر٤ا  ر يدت  إٚ د ُ  وكراسد  خألظد

ٌ  ورافعدألم  علًمدأل,  لًجلسىا  كدل  ٖألرسدألم  أدن  إعدأللبمب  ُدنعمب  مل لعبدُ, و  كدل  ٗ خدألػ  بررسد

 الٮلقألْ.  لعألل

ِ   ندأل؛  بًنمدأل  ٌ  إعدألم  ٙلدألم   ٙ هدد  إسددألاد, بعد   ٗ العدَٚ  ٛ اْ قبد  وإد إعددأللٌ, لرراسد

 !!وأ٢راف٧قن أ١ر١افقن وتفقل تفقلن, قأل َ فمٌ و٢ادم
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 ! واقدَ ٙ أعًببألد

ُ  ابدبْٚاد,  َعألم اٙببْٚ..  اـر بلد بلدٍ ٗ ْ  "سدبقبلمأل  اٛوٍ أعدًببألد,  وإعدًب  اهلل أدن  لؽدأل

 !بصر ظنع أن والفأل"ًُ وٙ ل ع, "عد ولدر٤ا,

ُ  إعدألم,  أدع  البعألأدل  ثقألفُ بأظديألم وكل فبمع وٙ للمعأللٌ, أمًأَ ؼبًُ ٙ بنًُ  ع٢لًدأل  وٙ  ًٔد

 .أعألٓبمب أن إنبكعٌ الٮألأعٌ وتدفع أٮأللبمب, ٗ وت٢مف٦لمب بكًأ أل, يسبٛلىد بمب خألظُ

 ببأسًس إبحدَ, اٛأب  ًُٔ ٗ اتكألم علِ السعى يُ العربًُ إملرُ ولٴعت 4228  يسمد 35 ٗ

ينًبن؛ لرنمأل  أن و بألٕل   وترتب٘ العٚلُ, اام الى ارام عؽىيبمأل تصمل إعأللٌ, لص٘ود علًأل  ًُٔ

 !تكٴعل مل اٝد قبِ

 !!  سنىي٫أل أعأللٲأل  672:و

ُ   ًدألل  ٚدل  وٗ ُ   ًٔد  سدبعمألُٓ  أدن   كفدر  السدعى يُ  ٗ  د علمندأل  عدن   ٙ يغًدب  ي٢كدذض  بمدب  خألظد

 !عألم كل أعأللٲأل أىلى ٤ا  672و ب يأل َ أعألم,  لمل وثٚثٌ

 !عألم كل السررٍ و أراض اؿىا ث "بًجُ اٟعأللألم علًمأل وي٤ؽألين

ٌ  سدنىي٫أل  الٮدرم  قىا ث ت٢خلٴمل قًه ٍ  أدرض  وي٢خلٴدمل  أسدبداأُ,  بإعأللدألم  أعدألم   لكد   8و السدرر

 !لدم بذ قأللُ طٙين

ُ  ترتًدب  فمأل للمعأللٌ, وًٖ ام ققىم أن َأل تقد٦أن ي٢قألس والدول اٛأب تقد٦م كألد وإاا  إملرد

 !!!السعى يُ؟ العربًُ

اؿمى   "دن وبعًدد٤ا عدن إىاثًدع الديت ولٴعدت علًمدأل الددول اٛعؽدألْ ٗ           ظألح بن اهلل عبد.  وؼ   

  ٘ كٴددد قددع٦ اوٍ اٙقبًألاددألم اـألظددُ أددن "ألقًددُ ققمددب ٗ الدددأ  البعلًمددٌ         اٛأددب إبحدددَ, الدديت ت

واٙابمألعٌ ,  و  يُ أىاثًدع  خدرّا قلًدُ كأل"دت,  و إللًمًدُ,  و  ولًدُ؛ فدإد اٛ دب أدن  د ا واا            

النٛرَ إٍ ؿع اٛظلٌ ش ه الكُٔ أن  "مأل ظدألقبُ قدع٦ أصدروع كإ"سدألد أدن  د يندألل كألفدُ ققىلدن         

 , والبعلًب, والعحُ, واٛأن.إصروعُ أن الرعأليُ

لدينأل  د فُٔ إعدأللٌ عألأدُ, الديت ت٢عدد٦ "سدبُ كدبرَ ٗ فبمعندأل,         _أع اٛسمل الصديد _وإصأل د 

وإقعى   نأل برلمُ كبرَ  د اٟعأللُ أممأل ترن شديدَ  و بسًٮُ فإ"مدأل ت٢عب٦در عدن عجد  أدأل ودىل       

 د اـددأألم إقدأدُ للمعدأللٌ عألأدُ ٗ إملردُ       - ود   اْ وااب,  و  خ   ٍ قع بسدبب اٟعأللدُ   

دأألم قدددو َ أددن األ"ددب, وأددن األ"ددب طخددر, فإ"مددأل  ود إسددبىّ إددأأىل لبلبًددُ   العربًددُ السددعى يُ خدد

 اقبًألاألم أصروعُ ش ه الكُٔ.

والسددبب  د اٙ بمددألم عقددىم إعددألم يددأتٌ ٗ "ٮددألم ؼددًع, سددىاْ أددن النألقًددُ البعلًمًددُ لدددّ و ارَ   

 البعلًب,  و رعألًُٓ أن "ألقًُ و ارَ الص٘ود اٙابمألعًُ.
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علًع علِ   ه القؽًُ؛ مل  كن  ر ب  د يردىد تعلًقدٌ قعدىر٤ا قدىل     و ؼألينا عندأأل  ر م الب

أسألُ الدأ  البعلًمٌ فحسب ل وٍ اٙقبًألاألم اـألظُ ٗ أ٘سسألم البعلًب العأل يُ؛ إِأل ارتأيت  د 

  ؼد٦ث عن قرأألد العديد أن اوٍ اٙقبًألاألم اـألظُ ٗ  خ  ققىلمب إصروعُ شب.

ٌ؛ فددٚ شدد   د شددأل أرألسددب "كسددًُ وأعنىيددُ ت٢سددمب ٗ عددٚن اوٍ وبأللنسددبُ ٕسددألُ الدددأ  البعلًمدد

اٙقبًألاألم اـألظُ, خعىظ٤أل أن ترىد "سدبُ اٟعأللدُ لديدن ؼدًٔلُ للغأليدُ, وي٢عبقدد أدن  د ا  "دن ٙ          

فدرم بًنددن وبددٌ اٝخددرين اٛظددحألْ, فبلدد   رّ أصدروعًبن أددن  د تنددألل  دد ه الكٔددُ ققىلمددأل كألألددُ ٗ   

  شب ٗ بًُٔ خألظُ؛ ي٢سمب أعن النمى ٗ "سبُ اٟعأللُ لديمب.البعلًب العأل ٍ, و د أسألُ ع

خدددأألم  اوأددن إنألسددب  نددأل البٮددرم إٍ الكٔددألم اٛخددرّ أددن إعددأللٌ , و ددب ٗ اجملمددل مل ينددأللى    

 ؽع٦مب, و با

 إعأللُ أبٚ أُ. .3

 إعأللُ البىقد.  .4

 اٟعأللُ اؿركًُ. .5

 اٟعأللُ العقلًُ. .6

 اٟعأللُ البعريُ. .7

 اٟعأللُ السمعًُ. .8

 اٟعأللُ الكرريُ. .9

 اؼٮرابألم فرٙ اؿركُ وللُ النصألٙ . .:

 شع اؿن  والصكُ اٛر"بًُ. .;

وسبب اٟشألرَ إٍ   ه اٟعأللألم؛ إثبألم عدم تىافر أراك  رعأليُ كألفًُ, إد مل ترن أعدوأدُ,  

ٚٲ عن  د أأل  ى أبأل  شب  أللب٤دأل, يردىد أدن خدٚل ْعًدألم خريدُ تسدعِ إٍ تقدديب الرعأليدُ شدب            فؽ

 خعًُ.ظمى  ش

 أدن  4234 أدألرس  شدمر  ٗ رز٫ًأل ٰاعبمدم اٟعأللُ تعنًكألم البأل عٌ  د  قدث علًألْ.   و وؼحت

 ٗ أىاددى َ فٔددُ 35 وتبؽددم٦ن Individuals with Disabilities "Educational Act "IDEA بددلل٧

 البأللٌا  الراب٘

http://www.parentcenterhub.org/wpcontent/uploads/repo_items/gr3.pdf 

 و ر قدو َ تٛل لرنمأل الكٔألم؛ ٕعٛب ت٢قد٦م إملرُ ٗ اـدأألم أنعكٌ؛ فإد "رىد ولرٌ

 لدد  العدد    د يعدين ..تعلًمٌ  فبمع  ٍ أن %32 اٟعأللُ اوٍ للٮٚل العألًُٕ النسبُ إد قًه كألفًُ؛

 تقريب٤أل.  لمل  782و يرىد

ُ  يبجدألو   والعحُ والص٘ود, البعلًب, ٗ اـدأُ أبلقٌ إد تقىلا اٟقعألًٓألم  د قٌ ٗ   لدمل  إٔد

ٚٲ,  االبأللًُ إٍ اٛسبألل إمىل الكرم   ا ويعى  للً
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ُ  تقديب "ىعًُ -3 ٌ  الددأ   وفعدىل  إبخععدُ,  إراكد   ٗ اـدأد   اخدل  خدألػ  فعدل " إردأل"

 "ألقًُ أن بمأل البىسع , ويععب فق٘ قدو ٤ا عد ٤ا وؽدم أرلكُ, اد٫ا تعد٪ ؛"كبألرَ عأل يُ أدارس

 .وخٚفن اـألظُ الذبًُ أعلمٌ تأأٌ

 .ال كألْ "سب قسب البعنًمل علِ واٟظرار اٟعأللُ, ببعنًكألم إس٘ولٌ وعٌ عدم -4

ُ  اـدأدُ,  بىادى   والنألًُٓ الريكًُ إنألطع ٗ وبألل ام اٛسر, بع  وعٌ عدم -5  قعدىل  و  مًد

 .أدارس ٗ البسجًل  ود اٟعأل"ُ علِ للحعىل الص٘ود ٗ بأللبسجًل يربكىد علًمأل؛ فقد  بنألٓمب

 ظددعىبألم اوٍ اٛطكددألل أددن  ددب ؛"إعأللددُ اوٍ" بىظددكمب ارسددىبٌ أددن العٛمددِ الغأللبًددُ  د -6

 بصددرل إدددارس ٗ أىاددى ود و ددْ٘ٙ والسددلىكًُ, واللغىيددُ, اٙ"كعأللًددُ, واٙؼددٮرابألم الددبعلب,

 ي٢رملىد. ٙ و  الدراسُ ي٢رملىد لد و وعلىد, ٙ و  خدأُ علِ وعلىد ولد طبًعٌ,

  د ه  فبحددث  إراكد ؛  ٗ تسدجًلمأل  ٗ اٛسر ر بُ وعدم إدارس, أن اؿديُ الكٔألم رف  -7

 . أللب٤أل  اخلًُ أدارس ٗ اـدأُ لبلقٌ إملرُ خألرنإٍ   طكألشأل اٛسر تأخ  بأد الكجىَ

 اكأللبأللٌ فمٌ , اٟعأللُ واوٍ - البعلب ظعىبألمو البعنًكٌ غعىػ  أأل

 إدددىا  ٗ اٛكدددأل ٌّ اٛ اْ ٗ انكألؼ٤دددأل الٮأللدددب يٛمدددر عنددددأأل ؼددددث الدددبعلبا ظدددعىبألم -3

 و أللب٤دأل  ..إد   ٗ ععي إٍ خلل اٙنكألض   ا ويراع ,"والريألؼًألم والربألبُ, القراَْ," اٛسألسًُ

ٚٲ  كفددر و  الٮبًعددٌ إعدددل ٗ الٮكددل اكددألْ أددأل يرددىد   لرددن إصددرٚم؛  دد ه ؽبكددٌ وٙ ..للددً

 .النجأل  علِ الٮكل تسألعد لد ووسألٓل أبنىعُ تدريس اسذاتًجًألم بألسبخدام

٘  ٗ إٍ البعدنًمل  وتبؽد  بدأللراىع   الدبعلب,  ظدعىبألم  ؼدمنمأل  وأدن  اٛخرّ, اٟعأللألم -4  الدراب

  عٚه.

٦ٍوأددن األ"بددن, لددألل  . أسددألعد ارًددأل ٗ  دد ا اٟطددألرا       ً شددعىر بددأد إدرسددُ ادد ْ أددن النسدد    لددد

ٚٲإم ل وٍ اٙقبًألاألم اـألظُ أأل وبألاىد قد٦ال ٍ مل ي٢ ,اٙابمألعٌ واٛسرٍ و د مثُ ثقألفُ , لًن فع

أل سدمب ٗ تأ ًلدمب اابمألع٫ًد   ؼىل  ود ؼقًع الردفر أدن اؾىا"دب الديت لدد ت٢      ,تقىم علِ الصكقُ بمب

٫ً   أل..وعمل

لردفر أدن البفقًدمل ٗ    إٍ اسدر ؼبدألن   د اٛأب ,قد إعلمٌ إبخععٌ ب وٍ اٙعأللألم ودثين 

طريقُ البعألأدل ..ٖدأل   ٗ ب ا أأل ترىد العأل ام  ٌ اليت تبحرٴكفر٤و ,البعألأل أع ابنمأل إعألمكًكًُ 

 ... عأللُٙ تسألعد ب علِ اـرون أن  آرَ اٟ ,طكألل يىاامىد أعأل"ألَ شديدَهعل اٛ

٤ْد   ا اٛإبل  أًُ واؾمدل ٗ كًكًدُ البعألأدل أدع بعد  إعدأللٌ       ٛا قٌ ترتكع "سبُ اأر ي  ا  سى

٫ً قددّ  إد ,  إدارس ٗ أنٮقُ سألل إدينُ ٍريقد أد يألم   الدراُ اليت قدثين عنمأل لبل إٍ ,ألعقل

 عًه تؽع شأل  اخل الصب  الٮعألم والصرال البمألٓب؛قدّ إالكبًألم تؽعمأل والدتمأل ٗ شب  وكأ"مأل 

ٛ  إ  ه العىرَ ار "دُ ؼبدألن أندأل     ل علدِ كدل   "ٛمدُ الديت تؽدمن شدْ٘ٙ اؿعدى     ٍ تكعًدل لردل ا

 . ققىلمب
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 جتازب ع١ًُٝ:

وإعٚأًُ؛ قًه لأللتا ػربيت بىظكٌ  اؿربٌ إٍ ػربُ عملًُ شأل بىظكمأل أعلمُ فألي َ.  شألرم  

ُ  بدن  والبحقدت   أد ,  فعدل  أدرسيتإٍ   ؼًمل قًه قديفُ؛ ػربُ  ٌ أعلمُ ٘  طأللبد  فعدل  ٕددَ  فقد

 العد . اكبمألل لعدم العمل ٰ  لع ثب  راسٌ,

 والنسىيُ. الكنًُ قعغ ٗ "سبؽًكمأل كنأل بسًٮُ, عقلًُ إعأللُ لديمأل الٮأللبُ كأل"ت

ٌ   ر دأل,  أدن   فؽدل  ت٢صدألر   وأى ىبدُ,  ًٖ َ فقد كأل"ت الٮأللبُ, ٕسبىّ وبأللنسبُ ِ  وتؽدك  علد

 واؿدديه  ٕصدألركبمأل  وقدبمن   أًٚتمدأل,  وٓدألس  ٓألسدمأل  بسدبب  وإدر ؛  اؿمدألس  أدن  "ىع٤دأل  اؿعُ

  أعمن. ػلس  د فمىعُ كل تبنألفس لدراُ أعمأل؛

 قًها أن ورآعُ "ألاحُ كأل"ت والبجربُ

 الٮأللبُ. أسبىّ •

 العأل يٌ. اٛشخألػ أع الفأل"ىٍ إٍ أرقلُ وظلت كى"مأل الغألأرَ؛ سعأل تمأل •

 واٛ دل  وإدرسدُ,  إعلمألم,  عب عن وٙ "غكل الغر, عن ٦ًُ م كى"مأل بنكسمأل؛ ثقبمأل  يأل َ •

 شأل. وؼكً  ن

  واٟلقألْ. الصعر كبألبُ ٗ أىا بمأل اكبصألين •

 إدرسُ. واقبكألٙم واٟااعُ, إسر , ٗ الكألعلُ أصألركبمأل •

 .أصرفُ أع أىاظٚم تىفر •

 فبمف٦ل ٗ النقألٙ البأللًُا البجربُ, فصل  أأل

 شأل. خألػ أنم  لىؼع هبمدد أعلمألتن كأل"ت يدرس, أنم   نأل  يرن مل •

  الىسألٓل. و  العكىين, و  إداخل, قًه أن إعأللٌ ٙسبقبألل إطٚلٲأل إدرسُ ػم٦  مل •

 ٖددأل اٙخببددألرام؛ لبددل فجددأَ ومت النقددل  خددرّ, إٍ أدرسددُ اٙ"بقددألل علددِ الٮأللبددُ إابددألر مت •

ِ   ويدل٦ اويمأل؛ و ر ع "كس٫ًأل  ر قمأل ُ  وادى   عددم  الد  علد ُ  خٮد  اابمدأل ام  و "مدأل  للعمدل,  وطلًد

 تألرَ. وت٢خٮٕ تألرَ, ت٢عًب شخعًُ

 النسددألًُٓ, النمؽددُ كجمعًددُ إعددأللٌ, أراكدد  بعدد  فقددد  رم بعددكيت إعٚأًددُ, ػددربيت  أددأل

 وظدلت  وًْعمدأل  واـًألطدُ,  واـ فًُ, الًدويُ بألٕصغىٙم اؿرٗ إ"بألامب أن الرفر علِ و طلعت

 اؾمًع, أع إلًن "عل  د "أأل ال ٍ إٮلب ققًقُ و ٌ اٛ اْ, واى َ اٙقذافًُ أن عأللًُ  راُإٍ 

ُ  كدل  ٗ النمؽُ ػربُ إعأل َ  د  عبقد ل ل  إملرُ؛ أنألطع شبِ وٗ  اٙ بمدألم.  يسدبحع   أدر  أديند

 وقرفًُ. أبقألربُ كى"مأل إنبجُ؛ اٛسر أصألريع أع إصروع   ا  أ  وّرن

 تأسًسددمأل, أندد  إعددىلٌ اٛطكددألل ْعًددُ رآددد أددع العددحألينا عملددت "عددر. م.وأددن األ"بددن لددألل   

ٌ  الددعب  أدن  إنصدى َ  اٛ دداين  أع يبكع َأل  قٚأن ت٢حقٴع مل  "مأل  ا م و كأل   اـدألػ  و  اؿردىأ

ُ  إنصدأَ  ش ه ِ  فبمدع؛   ٍ ٗ الؽدروري  لدًب  ترسدً   سدبًل  ٗ وامدده  ولبدن  ادل٦  إيٚٓدن  أدن  الدر ب  علد

 !!البدعألم وب ل البٮىعٌ العمل
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 ِى ِى ب أع يبىافع  د وهب سًردود, قبم٤أل اٛطكألل  ْ٘ٙ ولرن اٛطكألل؛ ىغ٦ فًمأل   ا

 !!العقلًُ  م اؾسديُ سىاْ لديمب, اٟعأللُ ٕبٮلبألم اؿًألتٌ البخٮً٘ ٗ

ٙٲ  نأل و ور  ٌ   سدبًل  علِ أفأل ُ  إددارس  إىا "دُ بد ُ  وكد ل   واـألظدُ,  العألأد . .بًنمدأل  فًمدأل  اـألظد

 ل أٚٓدن  أىاكببدن  عدم ٕٚقٛبمب  بنألٌٓ؛ بمأل يدرس اليت اـألظُ إدرسُ خألطببين سنىام عدَ أن 

 اؿلدىل؛  بع  علًنأل والذقىا اٙببدآٌ, العمل الفألله ٗ وال  العلمٌ, للبحعًل بأللكعل و أًٚتن

 !!"ٛر أل ؼت يرىد قًه إعلمُ؛ عند العمل أقدأُإٍ  "قلن وأنمأل الكعل,  اخل ؼعًلن ٕرالبُ

ُ  وكأل"ت اٙبن؛ ؼعًل ٗ ر يمب علِ للحعىل كألفُ؛ إدرسٌ بٌ اابمألع ع٢قد ال  بعد  النبًجد

ِ    ٚندن  أأل علِ _ الذبىيُ ٕ٘ ٚتمب "ٛر٤او إْألعمب ُ  أدن  ابدين  أعأل"دألَ  علد  سدً٘ثر  ؛ ٖدأل  ADHD قأللد

 بدأللر ب  رعأليبدن؛  ٗ إدرسُ   لًُ لعدم إدرسُ؛ أن بنقلن و  الدراسًُ, السنُ يعًد بأد وطأللبىا علًن,

ِ  البدأثر  ٗ "ر دب  مل إ"ندأل  وقًده !!  شب   فعمأل اليت السنىيُ البأل ُٛ البرلكُ عن  بإعدأل َ  "كسدًبن  علد

 تصدخًغ  أدن  كألد أأل وؼد٦  إللًس لىس ٗ علًن الٚ أُ الكحىظألم بإاراْ لمنأل الدراسًُ؛ السنُ

ُ  الٮبًدب  وظدمل  قًده  ؛ADHD ٗ كبعٌ ل٧بل أن إدرسُ ُ    ويد ِ  لبسدألعده  كبلكد  يبنألوشدأل   د علد

 "أخدد  فلددب الٮبًعًددُ؛ و ددر الرًمًألًٓددُ اٛ ويددُ أددن بأللكألٓدددَ  عبقددد ٙ إ"ددٌ وقًدده!! أسددبمرَ بعددىرَ

 !! اٛطبألْ بنعًحُ

٩ٌ و شدألر   إدرسددُ و د بألٟعأللددُ "كسددمأل, ش٢خ٦عددت إدرسدُ "كسددمأل  ٗ ابنبددن بددأد اٛظدددلألْ  قددد علدد

 فدذَ  ٗ بريٮأل"ًدأل  ٗ أرف٦دمل  بد"دألأ   "كسمأل؛ اكنن  ؿقمدأل  لٜسبألل إدرسُ أن بنقلمأل علًن  شألرم

. يىم كل ٗ و ر ا يىم, ٕدَ وتعلًممب طأللبُ, و  طأللب لرل واقد أعلب ي٢خعغ إا,فق٘ العًمل

 فعددلن ٗ لىي٫ددأل أنألفس٤ددأل _اؿمددد وهلل _ عددأل  بلندددد, إعمددد  دد ا ٗ ظددًمل وبعددد بنعددًحبن, وعملددت

 . لرا"ن أع الدراسٌ

 اؿركددُ فددرٙ العددحألين بقىشددألا اؼددٮرال  "عددر. م.البددأل عٌ علددِ أددأل اكددره    علًددألْ.   وعلٴقددت

 ٙ قًدده ادد٫ا؛  كدبر٤ا  عدد ٤ا  ويعدد٦  أدارسدنأل,  طدٚل  أدن % 37 عدن  يقدل  ٙ فًمدأل  يد٘ثر  اٙ"ببدأله؛  وتصدبت 

 وأعددرفبمب للٮأللددب, وتقبلددمب إعلمددٌ, تكم٦ددب و  ممددأل اـدددأألم  دد ه و ول ..كألفًددُ خدددأألم تىاددد

ِ  العدأل ٍ,  الكعدل  أرأل"دن  اؿأللُ   ه ٗ الٮأللب إد إا...أعن البعألأل وطرم بألٙؼٮرال  تعدديل١  ويبلقد

 .تسبدعٌ قأللبن كأل"ت إد فر ي٫أل وتعلًم٤أل سلى ,

ِ   ندأل   اؿربٌ, فقد  ؼألفتا بأللكعدل  فألي َ. وغعىػ ػربُ    ٙ  "دن  وسدببمأل  ..إًدداد  ٗ فىؼد

 ٙ الٮأللددب ؼددد تقددمل إىاددى َ البنًٛمددألم فددإد ولٜسددمل, ...اابمددأل ام وكلددمأل واؼدد , تنٛددًب يىاددد

ْ  اخببألر ٗ  رابٌ و   راُ "قغ إد قًه...أعن  إد  د ا ...الٮأللدب وأسدبقبل   أعدر  ؼدد٦   لدد  الد كأل

  ددٌ قأللبمددأل شددمدم الدديت الكبددألَ فمدد ه ولٜسددمل,...خددبر يٮبقمددأل  د أددن و   لًقددُ اٙخببددألرام كأل"ددت

  دْ٘ٙ  ققىم أن قع  ى ببجربُ, لًس فمى الدأ ؛ ٗ لًست وإصرلُ ..أٔألم بل ..عصرام أن واقدَ



  1

   
504 

 علددِ قسددب يددبعلٴب اـألظددُ الذبًددُ ٗ وطأللبددُ طأللددب فرددل ظددحً , واقددد أبددد  يىاددد ٙ ..اٛطكددألل

ِ  طأللدب  كدل  اقبًدألن  قسدب  العدألم وي٢عدد٦ل   البعلدًب   د ير٦ًمل أدنم   وإأرأل"ًألتن.. واٛسألس لدراتن  علد

فقد٘,   إمدين  بأللبدريب علًن قرمنأل ولى إأرأل"ألتن,  علِإٍ  بأللٮأللب الىظىل  آم٤أل واشدين ...قدَ

ُ   سدس    دب  أدن  يعدد٪  البىلعدألم  سدقمل  ورفدع  إأرأل"ألتدن؟؟  أدأل  سدنعرين  كًمل خألظُ؛ َنأل   و   الذبًد

 .اـألظُ و فؽلمأل الذبًُ ٖألرسألم  قدث   ه وتعد٪ ...اـألظُ

 اـألظددُ اٙقبًألاددألم اوٍ بدددأ  اـألظددُ البصددريعألم  د "ٛددرٍ الىايددلا لكددت عبدالسددٚم.   ولددألل

  قدد  ٗ طأللب ٰلبل السعى يُ اؾألأعألم إقدّ فكٌ. ال  ٗ والعًُ لؽًُ علِ وسأترٕ. اد٤ا ؼعًكُ

  راسددبن و ثنددألْ. واقدددَ بعددٌ يددرّ الٮأللددب كددألد. اٟ"سددأل"ًُ الرلًددألم ٟقدددّ البددألبع النٛريددُ اٛلسددألم

 اٙخببددألرام ولددت بصددخغ بألسددبعأل"بن وطأللددب بصدددَ, بعددره فؽددعمل السددلًمُ؛ عًنددن شددبرًُ ٰ ظددًبت

ٌ  الٮلدب؛  إٍ سحب واؼٮر الٮأللب. رف  القسب رًٓس. اٟاألبألم علًن وي٢ملٌ اٛسٔلُ, لن لًقر   كد

 دد ه  ٗ تأألنددأل . وإاا.القددراَْ علددِ تسددألعده أردددَ عدسددُ إٍ اٙخببددألرام وؽددر و ظددب  ي٢ٮددر , ٙ

 بٮدر   لدن  يسدم   لدأل"ىد  لدين القسب رًٓس ٙ. القأل"ى"ًُ البنًُ ؼعمل فًمأل الكرس أرب٘  د لد اؿأللُ؛

 .القسب رًٓس تعس٦مل أن ؼمًن تصريعًُ بصبرُ أسنى  الٮأللب وٙ الٮأللب,

؛ قًده   مو الر يعألد إٍ ػربُ والعًُ أع  قد طٚبن بألؾألأعُ, ورأد  لدن بدألؿرين    خأللد.   وتٮرم

    ٌ  اؿركدُ,  ٗ ظدعىبألم  ويىاادن   طرافدن,  ٗ شدلل  أدن  لألل ٗ   ا الصأدا  دى طأللدب أألاسدبر يعدأل"

ُ  القلب أس  وأنمأل ْ  والبددوين  للربألبد ٍ  اٛأدر  ارألؼدرَ؛   ثندأل ٙٲ  شدكىي٫أل  تقًًمدن إٍ   فعدين  الد   أدن  بدد

  .العربًُ اؾنسًألم إقدّ أن وأب ون الفٚثٌ, عدو  اٝد عمره. الربألبُ

ْ  بدن   د اعبقدأل ٤ا  أسدب ؛  ٗ لكد   قًده  عصرَ, السأل سُ ٗ كألد عندأأل إعأللبن لعُ ولد بد م  أدأل

ٍ  اٛأر ٚمره؛ ٗ ل٢ًعألل بألٛرض يرتٮب اعلن ٖأل كألف٤ًأل؛ يرن مل إألْ لرن كألف٫ًأل؛  لدن  سدب٩ب  الد 

ٚٲ  . آم٤أل شل

 ولرنددن اٙابمألعًددُ؛ الصدد٘ود و ارَ أددن علًمددأل وعددل مل فم٦دد َ سددًألرَ إدد كىر لدددّ ويبددىفٴر

ِ  يسدألعده  سدألٓع  وأعدن  أًسدىرَ,   سدرَ  أدن  فمدى  اـدألػ,  أأللدن  أن اشذا أل إٍ  وإيعدأللن  الند ول,  علد

 .بأللرلًُ اـألػ إععد

ٌ  ٖدأل  ٗ إأل تٌ؛ الىقًد كألد اؿٜ وؿسن أأل تٌ, أعٌ وسج٦ل  لريب٤دأل   كدىد  علدِ  د  سدألعد"

٤ْا  "كع.. أنن  لرفدع  و أللب٤دأل  إدأل َ,  "ٮدألم  خدألرن  ٗ أىؼىعألم أعن للبحد٦ث ارألؼرَ ولت أن أمم٫أل ا 

٘  فمدى  إعنىيدُ؛  روقن ِ  يىاامدأل  الديت  إصدرٚم  بعد   بسدبب  البددم  وكدفر  ادد٫ا,  قدب  العدعًد  علد

ُ  وبسدبب  والعحٌ, واٛكأل ٌّ, واٛسرٍ, اٙابمألعٌ,  قسدب  فبمعندأل  ٗ إٍ إعدألم  ي٢قدد٦م  أدأل  للد

 وفىم.. إن ل أن وخروان قركبن أن ود٦ ٖأل وإرافع؛ الصىارع تعمًب ٗ ال  يٚقٜ و ى. إفأل تن

 كفرَ بسبب إٍ البقرقألم؛ اسمن ضٙ يبعر٦ قبِ وتدلً ؛ طبًعٌ عٚن السألمإٍ  وبألن فمى ال 
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اؾلسدألم     ه لن تبىفر وٙ. ألحىُٚ بدراُ  ا  اٛخرتٌ السنبٌ وخٚل و "ن  د سًمأل وٙ اؾلىس,

 . ال  بسبب ويعأل"ٌ أنبٛمُ, بعىرَ

ُ  أددع بؽدم٦ن  لمددت أعدٌ,   رسددمأل الديت  الفأللفددُ إدأل َ  وٗ إٍ  أعددٌ طخد ه  كنددت قًده  طأللبددألم؛ شدعب

  .إغلقُ الصبرُ خٚل أن ب٢عد عن الٮأللبألم تعلًبو  يىاٙسبد

 6و  واتددس طل فمىعددُ  "صددأوا وٙققٲددأل  روًددُ, برددل تقبلددىه بىؼددعن الٮأللبددألم علمددت وعندددأأل

 َنأللصدألم  ويقمدن  وأكر اتمأل, إأل َ ىغ فًمأل اًدَ بعىرَ أعن يبىاظلن وكن ,  "أل+  م+  طأللبألم

 تدأن؛ كفرَ أن خكٴمل ال ٍ اٛأر اد٫ا؛ رال٤ًأل كألد أعن الٮأللبألم تعألأل. ال   شأل د وكنت أكًدَ,

  ثنألْ أبرررَ أداخٚم ويعمل اًد, لألرٖ  "ن وٙسًمأل أعمى َ,  ر بعىرَ إأل َ علِ إلبأللن ثب وأن

 .ارألؼرَ

 ايلٌ أأل وادم ٕعأل"ألتن تلم٦سٌ أن 

  أًىلدن  وينألسب "ٛرٍ, ؽععنأل  د سًمأل وٙ علًأل,  راسألم بىظكن طأللب اد٫ا وأمًأ اكٌ وم 

 .واؼحُ بعىرَ

 ٌ"لدن  تسدب٦ب  و د ه  إعأللبن, بسبب قىلن؛ أن أعٛب يبديمأل اليت الصكقُ "ٛرَ أن  مو يعأل  ُ  أصدرل

 .بن   ٍ أأل قسب

 ٌ"تسدبٮًع  َدأل  تقدىم   وابدن   د ر دب  و "دن؛   يدأل َ  بسدبب  الررسدٌ؛  أن إ" الن ظعىبُ أن  مو يعأل 

 .بن والعنأليُ عنن للبخكًمل

 ٌ"عددم  أدن   مو يعأل  ُ ُ   د ر دب  للمعدأللٌ؛  إرافدع  تمًٔد  وتعدب  . كلدمأل  ولدًس  بعؽدمأل  تدىفٴر  اؾألأعد

 .اؾألأعُ خألرن وؼىق٤أل  كفر إصرلُ

 ٌ"سدًألراتمب  بدركن  بعؽدمب  يقىم قًه إعأللٌ؛ سًألرام أىالمل ٗ أسبمرَ أصرلُ أن  مو يعأل 

 .ال  أن تأكدم ولد أسبمرَ,   ا بعىرَ للمعأللٌ, ويبب إخععُ إىالمل ٗ

 ي٢قددد٦م إربددب ..كألفًددُ بدراددُ فألعددل  ددر لرنددن بألٕعددأللٌ؛ للعنأليددُ أربددب الرلًددُ ٗ يىاددد 

 .اٛخرّ اٟعأللألم  ظحألل أن أىا "ُ بغر ب للمركىفٌ  فؽل خدأألم

 ال  ٗ ظعىبألم أن ويعأل"ٌ طبًعٌ, عٚن السألم  إٍ مو وبألن. 

 َ أدن  "قلدن  ظدعىبُ  بسبب اٛخرَ؛ الكذَ ٗ أصرٚتن أن ؼألعكت  مو و د  يأل   ٍ  الررسدٌ الد 

 .يسبخدأن وإلًن

 كأل ٫ًّأل أبقد٦م  "ن ر ب ال ؛ سبب  عرين وٙ الدراسُ, عن  مو ا"قٮع الكعل   ا . 

 إرافددع وتمًٔددُ اابمددألعٌ, و عددب أسددبمرَ, ظددحًُ عنأليددُإٍ  وبددألن  مو د ا إلًددن اٙ"بمددألْ  و  أددأل 

 الديت  اٟ"صدألًٓألم  أن ال  و ر  أللًُ, فُٔ و "مب بألٕعأللٌ, "عبين إ"نأل القىلا يركٌ ٙ إا العألأُ؛

 .ش٤ًٔأل للمعألم تعين  د  ود يىم, كل "سمعمأل
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 اٟعأللُا اوٍ أقذقألم لؽمألد ؼمألد ققىم اٛشخألػ

 وٙ القأل"ى"ًدُ,  اٛطدر  وٙ الصرعًُ, اٛسس وٙ إىار , تنقعنأل ٙ  "ن الصمرا"ٌ سعد. يرّ اللىاْ  

 والدولددُ اجملبمددع, وأددن اـألظددُ و سددر ب, اٙقبًألاددألم اوٍ    ددأللٌ أددن والعىاطددمل اؿسددنُ النىايددأل

 ايلٌ أأل ينقعنأل أأل   ب بعألأُ, وأن

 واٛأددددددألكن, وإدرسددددددُ, إندددددد ل, ٗ الكٔددددددُ  دددددد ه لبنألسددددددب اٛسألسددددددًُ البنًددددددُ ػمًدددددد  -3

 العألأُ. وإ٘سسألم

 واجملبمع. الدولُ أن و عممأل اٟعأللُ,  "ىاع أن "ىع لرل اٛ لًُ اؾمعًألم إ"صألْ ٗ البىس٦ع -4

 علِ والقدرَ الركألَْ, أن عأللٶ أسبىّ علِ  أنٮقُ كل ٗو وعٚاًُ تعلًمًُ أ٘سسألم إ"صألْ -5

  دد ه أفددلإٍ  اٛسددر تؽددٮر ٙ قبددِ العددألم؛ البعلددًب ٗ  فمددأل يعددعب الدديت اؿددألٙم أددع البعألأددل

  ددد ه أدددن كدددفر٤ا يسبؽدددًمل الصدددقًع اٛر د وعلدددِ سدددبًل إفدددألل, فدددإد  اـدددألرن. ٗ إ٘سسدددألم

  كفر. َىار  و"كصل  لل, َىار  ينجحىد ٕألاا والس٘الا اؿألٙم,

 اتىامألم ثٚثُ الدولُ تدعب ٛد عألاُ البأل عٌا إ"نأل علًألْ.   و ؼألفت

 الرعًُ.  ر إ٘سسألم -3

 اـريُ. اؾمعًألم -4

 إسأل"دَ. اـدأألم -5

 إ٘سسألم.   ه لعمل أعألير وؼع   مًُ أع

 .كأل"ىا قًه واٛسرَ للٮكل اـدأُ وس٢ًقد٦م إدرسُ, عن العبْ سًخكٴمل   ا وكل

 للبعلددًب عمددأل َ اسددبحداث عددد اؾألأعددألم,إٍ  اـددألػ البعلددًب قألأددد إسددنأل  طل عبددداهلل.   والددذ 

 بألٟشددراين وتقددىم اٛلسددألم, ًْددع أددن البخععددألم أددن عددد  أددن ت٢صددرٴل األأعددُ, كددل ٗ اـددألػ

ْ  اٟ اريدُ,  أنٮقبمدأل  ٗ إبخععُ وإراك  للمعأل د والبأسًس  كدىا ر  واسدبقٮألل  شدراكألم  وبندأل

 .أبخععُ

 اؿمى  أأل يلٌا ظألح بن اهلل عبد. "ألقًبن الذ   وأن 

 إ"صألْ أراك  تعلًمًُ وتدريبًُ أبعد َ اٙقبًألاألم, قسب كل إعأللُ أن اٟعأللألم. -4

 ا"صألْ أراك  عٚاًُ أبخععُ لرل   ه الكٔألم البسعُ. -5

 إ"صألْ  "ديُ ريألؼًُ وترفًمًُ تبكع ولدرام كل أعألم علِ قدَ. -6

اـر عألأدُ علدِ إسدأل مُ ٗ إ"صدألْ تلد  إراكد  الفٚثدُ إسدمألأ٤أل         تصجًع القٮألع اـألػ و  ل  -7

٫ًأل.  خري٫أل ووطن
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 ٟايٛزق١ ايس٥ٝط١: ّ. سطاّ حبري 

 ٍ البعقًب اٛولا  . عألٓصُ قجأل 

 البعقًب الفأل"ٌا   فألطمُ الصريمل 

 Privet الددد "ٛددألم اسددبحداث ٗ اددديألٲ عددرٍ رٗيددُ تنٮددىٍ علددِ ؼددرورَ الددبكرر قسددألم. طددر  م

pension ٚٲ لن ولًس البقألعد لد"ألأ  أىا يألٲ عًه يرىد  واقدد  تقألعداد للصخغ  د يرىد.  ٍ بدي

 بألـددألرن اٛانبًددُ الصددركألم أددن واعبمددد ٗ  دد ا الٮددر  علددِ  د كددفراٲ  . خددألػ واٝخددر قرددىأٌ

 لعددندوم شددمريألٲ ريددألل  لددمل  فعددتإاا  ٍ  العددندوم ٗ رإسددبفم إبلددغ "كددس أددىا اَ ٕىٚكًمددأل تعددرض

 الددد ظددنأل يع. الصددمريُ الدفعددُ "كددس تددىا ٍد ٛ سددبرىد أسددبعدَ  فددإد شددركب   اـددألػ تقألعددد 

pension funds إدألل   سدىام  تىا د ٗ لىٍ تأثر وشأل إقأليًس ظمًع "ألاحُ براأ  تعبد  ُ  ٛ"دن  العألًٕد

 . إخألطر عن وبعًداٲ ع ر راٙسبفمأل ويبب قذفُ امألم لبل أن يدار أأل عأل َ

 "ٛدألم  علًدن  "ٮلدع  د  أأل "سبٮًع و  privet pension fund الد البكألظًل إبعلقُ بنٛألم و نأل  بع 

ٌ  البقألعدد   "ٛدألم  بألخبعدألر   دى  privet pension funds اـدألػ. وتبؽدمن اٟشدألرَ إٍ  د الدد     و  اٛ لد

 إبقدأددُ العددنألعًُ الدددول أعٛددب ٗ ويسددبخدم اؿرددىأٌ البقألعددد "ٛددألمإٍ  يؽددألين خددألػ تقألعدددٍ

ٌ  شدركألم  لبدل  أن يدار ا خألرٍ "ٛألم اٛظل ٗ و ى واؿرىأًٌ اٛ لًٌ للمىٚكٌ  بندى   و  تدأأ

 أدأل  شدخغ  ودألل  عنددأأل  ٛ"ن اـألػ البقألعد "ٛألم اببدع.  ولُ ٍ  ٗ أممُ البعأل يُ لألعدَ ويصرل

ُ  كدألين٨   در  وقدده  البقألعدد   خدل  الندألس  أدن  وللرفر سًبنأللغ  خلن للبقألعد  اؿًدألَ  أبٮلبدألم  لبلبًد

 كدفراٲ  د  للنٛألم اٟهألبًُ اٟؼألفألم إقدّ. البقلًدٍ البقألعد "ٛألم أن إكقى  للدخل تعىيؽألٲ ويعبد

ُ  وٗ إىٚدمل  لبل أن إدفىع للمبلغ أىا يُ بقًمُ تسأل ب اٛ لًُ إ٘سسألم أن  أبلدغ  يددفع  الىفدألَ  قأللد

 ارتكألع لًمُ ؿسألل سنىيألٲ ويعدل العج  و  الٮٚم قألٙم ٗ يُٓأل ويىفر واقدَ  فعُ للىرثُ البقألعد

  أىال د  ٍ  لدراُ اداٲ أممألٲ  ظب  اـألػ البقألعدٍ النٛألم   ا. البؽخب وأىا اَ إعًصُ ترأللًمل

ٍ   خلد   ؼديدد  ويدبب  للؽرآب ىؽع ٙ ب  اـألػ البقألعدٍ لنٛألأ  تدفع ُ  خدٚل  أدن  الصدمر  لًمد

 خدٚل  للمبقألعدد  الددخل  تدىفر  سدًبب   "دن  البأكًدد  أدع  شمريألٲ إدفىع واٛار اـدأُ لسنىام قسألبًُ

 عدأل َ  أنمدأل  وإسدبكًدود   انبًُ, تأأٌ شركألم لبل أن اـدأُ   ه تقدم السعى يُ ٗ. قًألتن سنٌ

ُ  اٛسدىام  ٗ تسدبفمر  إددخرَ  اٛأدىال  ًْع ولٜسمل السعى يٌ إىاطنٌ أن والقلًل  األ"ب  اٛانبًد

 قسددألبألم ٛد والدد  والبرنىلىاًددأل البحددىث وتٮددىير البعددأل اتمب "مؽددُ ٗ فعأللددُ أسددأل مُ وتسددأل ب

 ٗ اسددبفمألر أل ويددبب ٗ اٛظددل ا خددألر  "ٛمددُ ٛ"مددأل أسددبقرَ ؼددخمُ و آددع تصددرل اـددألػ البقألعددد

 ؼددخمُ فىآددد لددن اـددألػ البقألعددد "ٛددألم. أددنخك  خٮددر وَسددبىّ إدددّ طىيلددُ اٙسددبفمألر ظددنأل يع

ُ د إ. تد كر  سدلبًألم  ٍ  لدن  وٙ يىادد  فًدن  إسأل مٌ واٛشخألػ ارلٌ لٚلبعأل  شدأل أدن    ٙبدد  الدولد
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ُ  لداأ  السمأل  ٌ  ٖألثلدن  قلًد ِ  والبصدجًع  وإىاطندألم  للمدىاطن ُ  ٛ مًبدن  بدن  اٙلبحدألم  علد  ٗ اؿًىيد

ٌ  وؼمألد  أألد للمبقألعد كرُّ قًألَ تىفر ُ  ٗ لعألٓلبدن  أعًصد  د  أدن  والبأكدد  الىفدألَ  و  العجد   قأللد

 والبرنىلىاًأل تٮىير اٛعألث ٗ وإسأل مُ اٙلبعأل  لدعب  سىالنأل ارلًُ تسبفمر ٗ اٙ خألر  أىال

 .اٛسىام واسبقرار

 لكصدل  إثبألتدألٲ  وسدًرىد  اٛوٍ إدرَ  يردىد  لدن  فمد ا  البقألعدد  ظدنأل يع  "ؽدىل  ققًقُ ثبت إ"ن وإاا

 العٛمِ الغأللبًُ شألل .. فبمع ومن البقألعد ظنأل يع تنؽب كًمل. إسألٓلُ أن وٙبد علًن القألٓمٌ

 تسبقٮع اٙابمألعًُ البأأًنألم. البقألعد ظنأل يع ٗ شمريألٲ طألٓلُ أبأللغ يؽخىد العألألٌ السرألد أن

  د ه  تسدبقل  ٛد الىلدت  رَدأل قدألد  . العألًُٕ إقأليًس ظمًع عأللًُ "سبُ و  ه الصمرٍ الراتب أن %:3

  أدىال  لدرض  و  اسدبفمألر  يدبب  ال أدألد  أدن  عقى  أر علِ ٛ"ن قرىأًُ سًٮرَ ٍ  عن ُألأألٲ العنأل يع

 تددألم ا"عدددام و نددأل   ربددأل  و  خسددألرَ  رلددألم ٍ  عددن وٙ "علددب قرىأًددُ أعٛممددأل ٕصددروعألم البقألعددد

 .ك ل  لًس و ٌ  ولُ  أىال وكأ"مأل اٛأىال بم ه البعرين ويبب للصكألفًُ

 املسغد َطػس. تعكٝب: أ 

ٗ  أٮصدددددر.    شدددددألر  ظدنأل يع  و  private pension funds الدد  تعقًبدددددن إٍ  د أىؼدددددىع   إرشددددددد 

  راأرى فًمأل َألو العألًُٕ الصركألم كدّ وتب٦بعن اًداٲ البقألعد تعد  سلىبألٲ بداأ  اـألظُ اٙ خألر

ُ  قدذين  بصرل يدار اسبفمألر ظندوم اؿقًقُ ٗ  ى  السعى يُ  إىٚدمل  ا خدألره  ٗ ير دب  أدأل  لبنمًد

 الددخل  تنمًُ واشدين, بألٙ خألر الرا بٌ إىٚكٌ رواتب أن شمريألٲ إبأللغ اسبقٮألع ويبب دالبقألع لبل

 اٙ خألريددُ البقألعددد ظددنأل يع  أددىال رٗوس إ ارَ ٗ البحددىٙ وظددنأل يع البنددى  وتقددىم ... البقألعددد بعددد

 وتدار ؼخمُ تقألعدٍ ا خألر ظنأل يع لديمأل الصركألم و  ا GM , IBM , Apple etc أفل لصركألم

ُ  اسدبفمألرام  ٗ اٛظدىل  تى يدع  يٮلبدىد  وعدأل َ , أبخعدغ  فريدع  لبدل  أن قذين بصرل ّ  طىيلد  إدد

ُ  اٙابمألعًُ إس٘ولًُ ؼت يبدرن اٛأر   ا  ظب   يؽألٲ ..إخألطر وبألل ُ  الصدركألم  لرألفد  القًأل يد

 يدددديره Pension Fund  راأردددى لعدددندوم إرشدددد  "دددن وبأللنسدددبُ أٮصدددر.   العدددألمل. و ؼدددألين قدددىل

ُ  إ ارَ ؼدت  David Tankenاٛأريرٌ  ٌ  أدديرين  بإشدراين  واٙسدبفمألر  اـ يند  الغأللدب  وٗ, سدعى ي

 اٛأريرًددُ. وبأللبأكًددد فددإد  دد ا البىاددن أمددب لرددن  اـ ا"ددُ سددندام ٗ أسددبفمرَ العددندوم  أددىال

 إسد٘ولًُ  قىل يفقكمأل و يؽألٲ البىان   ا بأ مًُ أفل يقنعمأل ٕن ؼبألن لدينأل اـألػ القٮألع شركألم

 اٙابمألعًُ.

 Corporate Social للصدددركألم اٙابمألعًدددُ إسددد٘ولًُ وأدددن "ألقًدددُ  خدددرّ وبأللنسدددبُ ٕىؼدددىع

Responsibility الصألٓع واخبعألره CSR, يبب  عمن, فقد تبنبدن الددول   د  هب  ُ  اٛسدألس  ٗ إبقدأد

ُ  امددى   بعددد  ُ  عدددىث أراكدد   أددن  أسددبمرَ  وأٮأللبدددألم قفًفدد ِ , خألظدد  إسددد٘ولًُ اٝد  ظددبحت  قبدد
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 علِ و يؽألٲ والصركألم إعأل"ع ٗ العألألٌ علِ إهألبألٲ ينعرس بصرل تٮبع وأعألير أل اٙابمألعًُ

 وخدأألم. أنبجألم أن إخراألم أسبىّ

 :املداخالت سٍٛ ايكك١ٝ 

 ارتاؾ١: ايتأَني غسنات

ٌ  شدركألم  قسدألم عدرٍ  د  ندأل     م الر يعدألد ٗ أداخلبدن بصدأد أدأل طرقدن      خأللدد .  وؼ     تدأأ

 يقىأدىد  الد   وبعد سنىام ٧ ٕدَ شمريألٲ أبلغألٲ يدفع شب الكر  قًه ُت اٟشألرَ إلًن؛ َأل تقىم خألظُ

بأللكعددل  دد ا  عددرٍ أددأل اكددره  . خأللددد بقىلددنا قسددألم. أعًنددُ. و يددد م سددن بلى ددن عنددد Pension بدددفع

ُ  والبندى   للصدركألم  أسمى   ر لٜسمل ولرن ظحً   الصدركألم   د ه  كدل . الد   تكعدل  د  ارلًد

ُ  ٕ٘سسألم ؽؽع ُ  أأللًد  ٗ وتسدأل ب   سدىالمب  ٗ ويسدبفمرو"مأل   أىالندأل  يأخد ود  بألخبعدألر  و دب   انبًد

 ولردن  العدرين   در  البعأل يألٲ أنمأل ٙ "سبكًد اليت أدخراتنأل أفل قسألبنأل علِ اٙلبعأل يُ لىتمب بنألْ

 .فق٘ اٛانبًُ اٙلبعأل ام ٗ ترىد البٮىير  عألث وُىيل إدّ طىيل راٙسبفمأل

ُ     ًأل.   و ؼألفت ُ  السملٌ  يؽدألٲ أىؼدىع إسد٘ولً  بألٕلًدألرام   ربدأل   ؼعدد  الديت  للبندى   اٙابمألعًد

 .إسبداأُ البنمًُ لعجلُ  فع و  كمسأل مُ أنمأل عكنُ وتنىْ

 الداأ  وإنبجألم البنرًُ بألٕملرُ إبعلقُ بأللبقألعدا

 تبعلددع أنبجددألم واددى  بصددأد _ و .أٮصددرقسددألم  اتسددأللألٲ أددع أددأل اكددره م. _ارًددأل  أسددألعد.  شددألر  

ٚٲ ٕأل ٖألثلُ براأ  بنىكنأل البقألعد, إٍ  "ن تىاد ٗ  شرألل أن بأِألٙ  بند   ٗ مت البٮرم إلًن, أف

ُ , ا خألر ا بر"ألأ  و ى _البعألو"ٌ البرألفل بر"ألأ  لديمب اؾ يرَ  البرألفدل  اسدبفمألر. وبر"دألأ   , ٓأليد

 قًده  م4224 عدألم  ٗ اؾ يرَ بن  بن بد  اٟسٚأًُ الصريعُ  قرألم أع أبىافع بر"ألأ   ى البعألو"ٌ

ُ  العمْٚ أع إدأُ والعقى  إىاثًع َرااعُ تقىم  "مأل كمأل الصرعًُ اشًُٔ  األ تن  تردىد  بدأد  ألب أد

 وإسدألعدَ  العدىد  لبقدديب  إببأل ل للبعألود "ٛألم  ىا البعألو"ٌ شرعًُ. والبرألفل العقى  ٗ إعألير كل

ُ  وإسدألعدَ  البعدألود  ٗ الردريب  القدرطد  "عىػ علِ ويرتر  إأللًُ اؿمأليُ وتىفر إأللًُ  إا .إببأل لد

ِ  الد"ددألأ  يقدىم  ُ و لألعدددَ علد  قددىض تردىين  خددٚل أدن  والدد   إبؽدررَ  للقلددُ إقبددرَ  الرفددرَ إعأل"د

 البرألفدل  بر"ألأ   أأل عن   داين .الد"ألأ  ٗ إصألركىد بمأل يبدع اليت اٙشذا  أبأللغ يصمل تعألو"ٌ

 افببؽمن أأل يلٌ البعألو"ٌ

 . البعًد إدّ علِ  البىفرو اٙ خألر عملًُ ٗ إسألعدَ -

 .البقألعد عند أعًصُ إصذ  أسبىّ علِ اؿكألٚ ٗ يسألعد ويسأل ب أبلغ تىفر -

 بأللعج . إظألببن قألل ٗ للمصذ  إأللًُ اؿمأليُ تىفر -

 الىفألَ. قألل ٗ ٛسرَ إصذ  إأللًُ اؿمأليُ تىفر -

 . إبؽررَ للقلُ إسألعدَ ببىفر إقبدرَ الرفرَ تقىم خٚشأل أن   اَ تىفر -
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  راألم بأعلِ إ ارتمأل تبب اليت العنأل يع أن فمىعُ خٚل أن للمصذ  أأللًُ قكُٛ تأسًس -

 . إمين اٙقذاين

 فإ"مأل تبؽمنا البعألو"ٌ البرألفل بر"ألأ  وفًمأل ىغ أنألفع

 أري . تقألعد تىفر -

 . لٜبنألْ ٖبأل  تعلًب أسبىّ تىفر -

 . اٛبنألْ  وان ٗ إسألعدَ -

 اٛسرَ. لرل وفألَ قدوث قألل ٗ اٛسرَ ٛفرا  إأللًُ اؿمأليُ تىفر -

 .العج  قدوث قألل ٗ اٛسرَ و فرا  سبىاان إصذ  اليت إأللًُ إعألعب تكأل ّ -

  فدع  أدن  إعكدألٗه  يدبب  الد"ألأ  فذَ خٚل الدآب الرلٌ بأللعج  وفألَ إصذ   و إظألببن قألل ٗ -

 .اٛبنألْ بر"ألأ  "مأليُ قبِ الدفع يسبمر وسىين إسبقبلًُ الرسىم

ٌ  البرألفدل  ظدندوم  أدن  إبلدغ  تدىفر  طريدع  عدن  تبب كلمأل و  ه - ٍ  البعدألو"  ًْدع  أندن  يبددع  الد 

 .أنمب واقد كل تعًب اليت واٛخٮألر اٛؼرار لبحمل الد"ألأ  ٗ إصألركٌ

 اٙابمألعًُ وكألطر قبملُا للبأأًنألم العألأُ إ٘سسُ

 ٗ إبقألعدددين تىااددن لددد كددبرَ أصددرلُ  نددأل  بددأد عددرٍ إددرٍ أددع م. قسددألم  سددألمل. م اتكددع

ٚٲ اـددألػ والقٮددألع العددألم القٮددألع شددركألم  للبأأًنددألم العألأددُ إ٘سسددُ عجدد  اقبمددألل و ددى أسددبقب

ُ  ٗ الىاؼد   البد    أع البقألعد عند إسبكًدين أسبحقألم  فع عن اٙابمألعًُ  ٗ فًمدأل  إبدأللغ  الكخألأد

ُ  إ٘سسُ أرألتبمأل..  أأل ٌ  للبقألعدد  العألأد ُ  فمد ُ  لبدل  أدن  أؽدمى" ُ  والدذ  ! الدولد ُ  أعألؾد  ببدبين  إسدأل

 واقدا د  ٗ تٮبًقممأل علِ العمل يبب إسذاتًجًبٌ

ٙٲ  للبقألعددد العألأددُ وإ٘سسددُ اٙابمألعًددُ للبأأًنددألم العألأددُ للم٘سسددُ الددرا ن الىؼددع أرااعددُا  و

 .وتعحًحن

 للمددىٚكٌ ا خددألر "ٛددألم لبددبين إأللًددُ وو ارَ اـددألػ القٮددألع ٗ الرددبرَ الصددركألم قددها ثأل"ًددألٲ

 .البقألعد لنٛألم أعألؼد يرىد

ٙٲو ىغ وفًمأل , اٙابمألعًُ للبأأًنألم العألأُ إ٘سسُ لدّ كبر شكألفًُ عدم "عبقد  د  نأل    و

ُ  بدراسألم إ٘سسُ الصىرّ فلس طأللب ولد ُ  سدبىاامن  أدأل  تىؼد   اكبىاريد ظدعىبألم,   أدن  إ٘سسد

 مل   دد 3656 إ3644ٍ اجمللدس  ٗ واى ٍ  ثنألْ اٛلل علِو _علمٌ  وعسب إرٍا سألمل. و ؼألين م

ُ  البأأًندألم  أدأل ؼعدلن   وأقددار  . الد   يبب ٍ  إىٚدمل  راتدب  أدن  اٙابمألعًد  أدن  %; بىالدع  %44 السدعى 

 لسدأل"د  العمدل  ظألقب أن %3و  خٮألر كبأأٌ العمل ظألقب أن %4و إىٚمل أن %;و العمل ظألقب

 إؼألفُ قرىأًُ امألم ّفلىد السبُ إ ارتمأل فلس أن 6 فإد ال  وأع.  يؽألٲ لسأل"د إىٚمل أن %3و

ٌ . العمل و ير و ى الرًٓسإٍ  ٌ  ّفدل   قدد مأل  العمدل   ظدحألل  ّدفٚد  واثدن ٍ  طٙين 9و إراعد   سدعى 
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ُ  إ ارَ فلدس  ٗ ولدًس  العرافُ  ظحألل أن واٝخر ٚٲ  إ٘سسد ّ  للصدركألم  ٖدف  لدديمأل  الديت  الردد

ُ  الكنًُ القدرَ وعند أل اٙابمألعًُ البأأًنألم ٗ إصألركٌ أن كبر عد  ِ  واٙ اريد ُ  علد  أفدل  الرلألبد

 يعلدب  واهلل واقدد  ٖفدل إٙ  شدب  فلًس إصذكىد و ب الرًٓس إعين  أأل. والرمربألْ وسألب   راأرى

 ومل إصدددألركٌ إدددىٚكٌ لبدددل أدددن أنبخبدددألٲ لدددًس فبأللبأكًدددد  سدددألس؟ ٍ  وعلدددِ تعًًندددن مت كًدددمل

ِ  وإمددًمن . تعًًنددن  عنددد  يسبصددألروا  ُ  إ٘سسدددُ علدد   دددر العمددل  وو ارَ العمددل,  و ارَ للبأأًنددألم  العألأدد

ْ  لدديمأل   ٚن وٙ اٙلبعأل  ٗ أبخععُ ُ  بأللنسدبُ  وكد ل   اجملدألل   د ا  ٗ إنألسدبىد  اـددا  للم٘سسد

 إد"ًُ؟  اـدأُ وو ارَ للبقألعد العألأُ

ّ  العدألم  القٮدألع  شدركألم  ٗ بدن   دى "ٛدألم أعمدىل    Privet pension الد إد "ٛألم ِ  الردد  النحدى  علد

  االبأللٌ

 اـدأدددُ أدددن واقددددَ سدددنُ بعدددد إىٚدددمل أددددخرام أدددن %7 بىالدددع الصدددركُ تسدددأل با  راأردددى

 إؼدددألفًألٲ شدددًٔألٲ ٙ تددددفع الرمربدددألْ شدددركُ. خدأدددُ سدددنىام عصدددر بعدددد %322إٍ  النسدددبُ وتعدددل

 أددددخرام أدددن %72 بىالدددع الصدددركُ تسدددأل ب سدددنىام 32 إٍ 7 وأدددن سدددنىام 7 لبدددل للمددددخرام

 أدددددخرام أددددن %322 بددددد الصددددركُ تسددددأل ب سددددنىام 32 إىٚددددمل خدأددددُ ػددددألو م وإاا إىٚددددمل

إٍ  تعددل  قبددِ اـدأددُ سددنىام أددن سددنُ لرددل اٙ خددألر أددن %32بددد فبصددألر  سددألب   أددأل إىٚددمل

 .  اكدددر كمدددأل البندددى  بعددد  عندددد أدددأل قددددإٍ  إصدددألبمُ الدددداأ  بعددد   ندددأل  د  كمدددأل. 322%

 بعدددد  أددددن البحددددريب فبددددألوّ إملرددددُ ٗ النٛددددألم  دددد ا تىااددددن الدددديت الردددددّ وإصددددرلُ .ارًددددأل

 .العلمألْ

 البقألعددددد بعددددندوم يعددددرين أددددأل لددددأل  إدددد روع  د ٚددددروين  ًٓددددد. وٗ السددددًألم ااتددددن اكددددر   

 البجألريددددُ  "صددددٮبمب وّلرددددىد يعملددددىد الدددد ين للمددددىاطنٌإٙ  قأللًددددألٲ تٮبًقددددن ّرددددن ٙ اـددددألػ

 ٗ وتكعًلددددمأل الصددددمريُ اٙسددددبقٮألع "سددددب أبٮلبددددألم وتٮبًددددع تىقًددددد لعددددعىبُ والدددد  اـألظددددُ,

 وكدددد ل  البقألعددددد  "ٛمددددُ د  وَددددأل إسددددبكًدين, علددددِ  واؿرددددىأٌ اـددددألػو الددددداأ  ًْددددع

 كد"دددألأ  اـدددألػ البقألعددددٍ الد"دددألأ  تكعًدددل ّردددن فإ"دددن بسدددمىلُ, تغًر دددأل يعدددعب البأأًندددألم

 اؾدددد  للمدددىٚكٌ اخببدددألرٍ بر"دددألأ  يردددىد و د لىآحدددن, اعبمدددأل  بعدددد اٛخدددرّ لٜ"ٛمدددُ أدددىا ٍ

 للدولُ. البألبعُ للداأ  ٗ اٙ"ؽمألم الرا بٌ  ر

 بدددددألٕىٚكٌ اـدددددألػ اٙ خدددددألر ظدددددندوم اؿدددددألرثٌ ٗ أداخلبدددددن قدددددىل لؽدددددًُ خأللدددددد.   و شدددددألر

  وملنمألا لٜ مًُ اليت هب البنبًن "قٮبٌ البقألعد, إٍ  د  نأل  لعندوم كمىا ٍ

ٙٲ اٛثددددر إددددأللٌ واٙلبعددددأل ٍ علددددِ أددددَْٚ ظددددندوم البأأًنددددألم اٙابمألعًددددُ الدددد ٍ تبسددددبب      ا و

 X 3:% X ريدددألل طٙين 5 اٛ "دددِ اٛادددىر قدددد عسدددب أبلدددغ و دددى لٜاأل"دددب وًٚكدددُ ألًدددىد 36فًدددن 

 أدرسدددُ عسدددب خسدددألٓر تعدددد و دددٌ أعألشدددألم, اشدددذاكألم شدددمريألٲ و"عدددمل ألًدددألر 9=  ألًدددىد 36
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واٛسدددبألل وراْ عددددم الركدددألَْ وإدددَْٚ   العدددنأل يع أصدددرٚم "سدددد  ندددأل وأدددن. اؾ ٓدددٌ اٙلبعدددأل 

   ُ قلدددددىل البٮأللدددددُ السدددددعى يُ  , إؼدددددألفُ إٍ  د ٗ سدددددىم أفدددددل سدددددىم إملردددددُ العربًدددددُ السدددددعى ي

ٙٲ  دددٌ الددديت  َكدددأل ًب تدددىطٌ الىٚدددألٓمل   السدددرىم ولدددًس  ,لعدددنأل يع البقألعدددد تلقألًٓدددألٲ  تقددددم قلدددى

 . أكمىم السعى َ الى مًُعلِ 

ٍ  سدجل   لدمل  422و ألًدىد  عدن  ي يدد  َدأل  السعى ٍ السىم تركًبُ اثأل"ًألٲ ٍ  ػدألر ِ  ؼبدى  عدد   علد

 وعندد  شدأللُ  أممُ اٙ خألر بعنأل يع إٮأللبألم ػعل شركُ 388 فق٘ إسأل مُ الصركألم أن للًل

ُ  والصدركألم  البسدذ  أدن  الردبر  اؿجب   ا ٚل ٗ بمأل اـألظُ البصريعألم ظدور  سدبرىد  العألٓلًد

 . للبٚعب خألؼعُ

 يالقتؿاد: ايهًٞ يف ق٤ٛ املٓعٛز ايتكاعد َػه١ً

ِ   ركددد  اللدددىاْ  . سدددعد    إنٮلقدددألم علدددِو لٚلبعدددأل  الرلدددٌ إنٛدددىر الصدددمرا"ٌ أداخلبدددن علددد

 وأنمددأل _ ولًسددت ظددغرّ _ ا ًٓددُ أصددرٚم أنمددأل تىلدددم الدديت الردددّ اٙلبعددأل يُ واٟشددرأللًألم

ُ  .بعدد  أل  مدن  الديت  أ٘سسدألتن  ُىيلو البقألعد أصرلُ ُ  ٗ فأللبنمًد ّ  لكد ام  قققدت  إملرد  كدد

 وٗ  أعمدأل  إشدرألٙتنأل  "عرين ال  أع وو اٛسألسًُ اـدأألم فألٙم ٗ خعىظألٲ ققًقًُ, وأنج ام

 اٙلبعأل   ًرل ٗ structuralبنألًُٓ   ظبحت أصألكل  وادم  "مألإٙ  العألم والرفأله اٛسألسًُ البنًُ

 الكسأل و الدخلو الفروَ تى يع سىْو الكقرو البٮأللُ  يؽألٲ أنمألو العمل سىم إشرألٙموأنمأل  السعى ٍ

٘  فصل علِ أ٘شرو ًْعألٲ ت٘رلنأل أصألكل  ٌو  ر أل اٟ"بألاًُ انكألضو اشدر إأللٌو ُ  خٮد  البنمًد

 لٜخرّ. و"بًجُ سببألٲ أنمأل كل ّفلو أبداخلُ لؽأليأل  يؽألٲ و ٌ العصر,

٘  ّرن تسدمًبن  أألإٍ  البخٮً٘و اٙلبعأل  و ارَ تبجن د  اٛفؽل إد أن ٌ  البخٮدً ٙٲ  اؾ ٓد  بدد

 عدددن بعًدددداٲ البنمًدددُ أسدددألرام تعدددديل ٗ  ثدددراٲ لدددن "دددرّ ٙ الددد ٍ الرلدددٌ الكدددىلٌ البخٮدددً٘  ددد ا أدددن

ٚٲإلًمأل  إصألر اٟشرألٙم ُ  خٮُإٍ  مبألن من  عٚه, أف ُ و العمدل  لسدىم  "ىعًد ُ  خٮد ٌ  "ىعًد  لبحسد

البأأًندألم  و البقألعدد  "ٛدب  لبٮىير أفلمألو العألأل السعى ٍ إ"بألاًُ لرفع و خرّ الفروامو الدخىل تى يع

 لألبلددُو واؼددحُ   ددداين شددأل يرددىد د  هددب اـٮدد٘  دد ه وكددل  ردد او البٮددىيرو للبحدده وخٮددُ

ُ  تنكً يددُ بدراأ   شددألو القًدألس و اٟلددأل و للبٮبًدع  ُ و مَسدد٘ولًأل أر"د  أبألبعددُ ويددبب قدد َ   أنًددُ برفد

٘   د ه  د  ش  بألسبمرار. وٙ تقىّمألو إلأل  أل ُ  اـٮد ُ  النىعًد  خٮٮدألٲ  فملدمأل  ٗ سبصدرل  اؾ ًٓد

 إعأل َإٍ  اؿألاُو البقألعد أىؼىع ىغ فًمأل السألبقُ.  أأل البنمىيُ خٮٮنأل عن كبلكُ كلًُ تنمىيُ

 اديد تأأًين "ٛألم إهأل  بععىبُ القألٓلٌ أع اتكع اللىاْ  . سعد وإشرألٙتمأل ُىيلنو "ٛمن ٗ النٛر

 الٮىيل. إدّ ٗ ؼروريألٲو إبىس٘ إدّ ٗ ٖرنألٲو أٮلىبألٲ   ا كألد وإد القعر إدّ ٗ

 الدنٛب  أن أرأل"ن عن يد  تسألٗل Privet pension أكمىم تٮبًع قىل م. قسألم وغعىػ أقذ 

 االقألٓمُ َعنِ
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 د   ٍ القألٓمٌ الد"ألفٌو النٛألأٌ يىا ٍ كبلملو اديد كخًألر بديل وبر"ألأ  "ٛألم  ى  ل -

  كفر؟  و  اثنٌ بٌ همع ٙو فق٘ أنممأل واقداٲ  د ىبألرا علًن إ٘أ٩نو إ٘أ٩ن

ٌ  بر"دألأ   أدن   كفر ٗ يصذكأل د  علًن إ٘أنو للم٘أن ّرنو شمأل  اعب بر"ألأ   "ن  م -  تدأأ

 ؟!  كفر و  تقألعديٌ راتبٌ علِ وعل بأللبأللٌو تقألعدٍ

ُ  الدنٛب  أسد   يل مو قألل ٍ  علِ بأللدراسُ اديرَ إد الكررَ ُ  البجدألرل و العألًٕد  اٛفؽدل و النألاحد

ُ  قدىل   ثر َأل عٚلُ لن وَأل_لرن اٛ ب  .العألمل أسبىّ علِ  هدب   "دن  _البأأًندألم  إفدٚس  إأرأل"ًد

 البقألعددد أعدلحُ  ٗ علًدن  إد٘أن  أفدل  أدىاطن  اٙابمألعًددُ البأأًندألم  ٗ علًدن  إد٘أن  د  أدن  اٙ"ٮدٚم 

ُ د إ قًهو ٚٲ  لًسدت  الدولد ّ  أصدغ ُ  للقدى ٘  العألألد ٌ  بدل  , اـدألػ  القٮدألع  أ٘سسدألم  أفدل و فقد ُ   د   ولد

ٚٲ ترددىد د  لبددل بٛلددمأل "كلددمب" إددىاطنٌ ًْددع يسددبٛل د إ قًددهو العألألددُ القددىّ أددن ؾدد ْ أصددغ

ُ  اـألػ فدإد  القٮألع ٗ أىٚكألٲ و  فًمأل أىٚكألٲ كألد سىاْ علًمأل أبسألويألٲ ققألٲ ًْعألٲ للمىاطنٌ  الدولد

 "كسدمأل  البأأًندألم  ػدأله و البأأًندألم  ٗ علدًمب  إد٘أن  إىاطنٌ ػأله وواابمأل ألَس٘ولًبم تقىم د  هب

كًددمل  "كسددمأل ... إعددلحُ ػددألهو إعددلحُ ٗ علًددن إدد٘أن إددىاطن ػددأله وواابمددأل ألأسدد٘ولًبم بددنكس

ُ   إفٚس عدم تؽمن أأل أفل البأأًنألم إفٚس عدم الدولُ تؽمن ُ  تعمدل  إعدلحُ؟ ... الدولد  كم٘سسد

ُ  تدفعن بسىاْ... أأل سىاْ والبأأًنألم للمعلحُ  ؼألأنُو كدولُ تعمل لرنو إعلحُ أع أ٘أنُ  الدولد

ٚٲ  ددى للمعددلحُ  د الدد   يعددين ٙو ًْعددألٲ إىاطنددىد  أألأددن اؿددع ٗ يسددبىٍ الدد ٍ العددألم إددألل أددن  ظدد

 تعمددل  يعددين  د  بددل اـددألػ,  القٮددألع  أددىٚكٌ عددن  إؼددألفًُ أبددأللغ  للبأأًنددألم  تدددفع د  هددب  الدولددُ

 بأد الدولُ ٕىٚمل يسم  ال ٍ اؿأللٌ النٛألم فإد  خرّ امُ فق٘. وأن تكلسٙ   الرألفًُ الؽمأل"ألم

 ي٘ لدن  كدبر  براتدب  اـدألػ  القٮدألع  ٗ يعمدل  ثدب  إعدلحُ  أدن  تقألعدديألٲ  راتبدألٲ  ويبسدلب  أبرراٲ يبقألعد

أعألٲ. ولعل   دب   البأأًنألمو إعلحُو اجملبمعو بأللدولُ يؽر وؼع  ى البأأًنألم أن طخر تقألعدٍ لراتب

  كفدر  العألأل السعى ٍ علِ و  إىٚمل تبمفل ٗ عدم السمأل  بأد وعل تبب د  هب اليت البعديٚم

ٌ  تنقل أممأل واقد تقألعدٍ راتب أن ٌ و الىٚدألٓمل  بد ٌ  بد ِ  قدد   ندأل   يردىد  د و القٮدألع  للراتدب    "د

ُ  الراتدب  لرفدع  وسدألٓل   ندأل   ترىد د و البقألعدٍ ُ  تؽدمن و د   آمدألٲ  البؽدخب  بنسدب  أ٘سسدألم  الدولد

ا    دى  إد٘مل  اٟفدٚس .. لردن السد٘ال    أن البنى  ٓأليُ علِ لًألسألٲ اٟفٚس ؼد البأأًنألمو البقألعد

 العمل؟ بعدو العمل  ثنألْ ٛ لبنأل و  لبعؽنأل العأللًُ الرواتب تدر عألألُ كقىَ إ"بألاًبنأل  ل

ُ  البنمًُ ظندوم ؼىيل الر يعألدا أأل أعنِ خأللد.   وتسألْل ُ إٍ  العقألريد ِ  أدأل  ُىيلًدُ؟  أ٘سسد  أعند

 إاراْ سًنبمٌ و ل لرض؟ علِ اؿعىل تعجًل ٗ سًسألعد ال ؟ ..  ل أن إبىخألَ الكىآد وأأل ال 

 القرض؟  أن ا ْ عن البنأل ل

 ؼىيدل  أدن  اشددين   د يردىد  -بدل  ُندِ    - عبقدد  ا إرشدد  أٮصدر .   ور اٲ علِ   ا البسألٗل لألل

ُ  أنبجدألم  لبٮدىير   ى, أبرألألُ أأللًُ أ٘سسُإٍ  العقألرٍ البنمًُ ظندوم ُ  تسدألعد  اسدبفمألري  قركد
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 لددديمب العقددألرٍ البمىيددل َ٘سسددألم اٛأريرددألد ػربددُ تٮبًددع اشدددين يرددىد لددد... العقددألرٍ البمىيددل

   أأل .  وفر ٍ أألٍ واين أألٍ فأل"ٌ و ٌا

 تعددألرضو تبٮددل  خددرّ ؾمددألم أسددألقُ يذكددىد الىلددت وبددنكس شددجألعُ يبخدد ود  "مددب العجًددب

ٚٲ...  واًد شجألع لرار ٍ  أكعىل وتقألعسمأل بقراراتمأل ٍ  العدندوم  ؼىيل أف ُ إٍ  العقدألر ُ  أ٘سسد  أأللًد

 سدنىام  5 لبدل  ظددوره  أند   أعٮدل  لٜسمل الر ن و"ٛألم, العقألرٍ الر ن كألأل لنٛألم لبكعًل وبألن

 السبب..  البنكً  ٗ "كصل لٜسمل لرن, اٝخرود ا"بمِ  ين أن  د "نٮلع مألول ... النقد أ٘سسُ ٗ

ْ  لدرار  "بخد   أرَ كل وٗ, القٮألعألم والبرألأل بٌ البنسًع  ًألل ِ  بندأل ُ  ػدألرل  علد  "عدٮدم  عألًٕد

 القرار ُرير أن "بمرن لرٌ العألًُٕ البجربُ اىا"ب بع  وتعديل ؼريمل علِ ولد إرير بأللىالع

ٍ , كرادألم  لددينأل  يعدب   وبمد ا , وو راتندأل  لٮألعألتندأل  تندأل ب  وعدم ُالبرولراطً عد الكررَ و   ترتدد

 أ خرشُ.   بريُ وتررأىد وكرفبُ وعقألل وسألغ  رأأل"ٌ بدلُ

 بند  إٍ  العدندوم  ؼىيدل  و د ٙسدًمأل  .. الدر ن  تكعًدل  علِ أ٘شر   ا لعلا ارًأل أسألعد.   ولألل

 د  وإبىلددع اؿأللًددُ العددندوم  ًرلددُ تغددًر وأددن ث١ددب ُىيلًددُ أ٘سسددُ يعددب  عًدده العقألريددُ البنمًددُ

ِ  العدندوم  يسدألعد    ا د  ويبدو البمىيل, أسألُ ٗ  كفر أر"ُ ترىد ِ  أأللدن  ر س اسدبفمألر  علد  علد

أددن  د  ارًددأل إٍ أددأل "صددرتن اريدددَ اٙلبعددأل يُ  أسددألعد.  كددد. و شددألر   عىآددد لبحقًددع  وسددع مددى

ٚٲ. كمدأل    إلدراض  فدرػ  لدن  سًبً  ٖأل اسبفمألر أل علِ سًعمل ريألل ألًألر 3;3 لدين العندوم أسدبقب

ُ  عندن  "قلت ال ٍ لكت إعدر  أدع  شدراكألم  سدًعقد  بند  إٍ  ؼىلدن  بعدد  العدندوم إٍ  د  اٙلبعدأل ي

 وقدددام  نددأل  سددبرىدا "أؽددًكأل اؾديددد, البندد  بصددروٙ أصددألريعمب وّددىل العقددألريٌ, إٮددىرين

 الكددذَ خددٚل  علددن العددندوم د  أعلددىم ".اجملبمددع شددرآ  ؾمًددع أنألسددبُ وبأسددعألر اديدددَ, سددرنًُ

 أدد ثٚث ٗ القدُّ اٛقًألْ وؼع تقعٌ ٗ فعلًألٲ البدْ أنمأل الكألعلُ, إبأل رام أن عد  عن إألؼًُ

 واسددبفمألر أل تٮىير ددأل إعددأل َ سددبًل ٗ فًمددأل إلرًددألم لندد ع أصددروع وإطددٚم السددعى يُ, أددن رًٓسددُ

ُ إٍ  للىظدىل  خألظُ ؾنُ تصرًل مت قًه اٛفؽل, بأللصرل ُ  قدىل  أصدذكُ  رٗيد  البٮدىير,  عملًد

 اببردألر  إقبلُ الكذَ خٚل سًبب  "ن إس٘ول, إعدر و فأل  .الريألض ٗ اـٮىام تل   وٍ وكأل"ت

 .لريبدألٲ  إدىاطن  سًلمسدن  الد   و د اٟلدراض  ٗ البىسدع  وسدًبب  إدىاطنٌ,  ؽدم اديدَ ُىيلًُ براأ 

ُ  الكدذَ  ٗ بددد  العدندوم ا "وتدألبع   تىقًددد بمددين  والدد  اٟسدرألد  و ارَ أدع  فروعددن  أد   عملًددُ إألؼدً

 الدىطن  ظدألح  ٗ تعدب  الديت  اـددأألم  ٗ البٮدىير  أدن  اديدَ أرقلُ وبد  اٛعمألل, وتسريع الرّٗ,

 ".وإىاطنٌ

 زؤ١ٜ إمجاي١ٝ ٚسًٍٛ َكرتس١:

البقألعدددد ٗ "قدددألٙ قدددد َ تؽدددمنت اٟشدددألرَ      "ٛمدددُ الؽدددىوٌ رٗيبدددن قدددىل  عبدددداهلل.   وطدددر 

 إٍ أأل يلٌا
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ٙٲ ِ  فًمددأل واـددألػ العدألم  القٮددألعٌ ٗ البقألعدد  "ٛددألم  أدد  مت  "دن  إعددروينأدن    ا و  إنددألفع تبددأل ل يسدم

 .العندوم علِ تأثره ش ا كألد ورَأل

 .و مًُ ورَأل ققًقًُ  ر أعٛممأل ٗ اـألػ القٮألع  د رواتب اثأل"ًألٲ

 ا"ألقًبٌ أن إىٚمل وأسبقبل للبقألعد "نٛر د  ّرن اثأللفألٲ

 . ققألٲ علً  لنكس و د  أن إنٮلقُ "كسن علِ إىٚمل قع -3

 . رعًبن عن أس٘ول وكلرب راع كلربو أن إنٮلقُ علًن الدولُ قع -4

 كأل"ددت سددىاْ  البقألعددد بعددد أددأل ثقألفددُو علًددن "ٮلددع د  ّرددن أددأل فمددى إىٚددمل عددع يبعلددع وفًمددأل

  ربألعددن ثٚثددُ و  الراتددب لنعددمل تعددل بدددٙم لددديمب الدولددُ أددىٚكٌ أددن فرددفر .أأل يددُ و  اابمألعًددُ

ٌ  بعدد   دْ٘ٙ  يبقألعدد  وعنددأأل  العسرريٌ خألظُ رأ ٍ بإهألر و  فأل"ٌ إأأل وسرن ُ  ثٚثد  ولدد  سدن

 وبددود  النعدمل  و  الفلده إٍ  يقدل  بددخل  فجدأَ   "كسدمب  هددود   سر ب  فرا  وعد   خىشب تؽألعكت

ٗ   "كدع و  كمأللًألتن علِ ينكع ؿٛبن يعًض وكألد الًىم ش ا ىٮ٘ مل ٛ"ن سًألرَ ورَأل سرن  أدأل 

 . "كسمب ػأله إس٘ولًُ أن ا ْاٲ يبحملىد . و ْ٘ٙ  الغًب أأل ٗ يأتً  اؾًب

 أدن   كفدر  عند ّرن البىلمل البقألعد بعد أأل يسبحقن و ى الدولُ علِ إىٚمل عع أأل يبعلع  أأل

 ا"قٮُ

ٌ  بأللبسألوٍ تقسًمن البعديٚم و بر  ظدوره أن  اى رٍ تغًر علًن يٮر  مل البقألعد "ٛألم  -3  بد

٘  شب يعرين 4 كأل"ىا وإاا الراتب أن %97 فق٘ شب يعرين 5 عد  ب كألد وإاا .الىرثُ  فقد

72%. 

 الٮدٚل  عددا  يسبحع ٙ سنُ 43 ػألو    و  اٟ"ألثو  أب واألٲ و  أىٚكألٲ الىرثُ أن ٍ  إاا كألد  -4

 .سنُ 48  لعِ وعد

إاا  إبرر البقألعد لن ووع النٛألم بقىَ سنُ 82 بلى ن و  خدأُ سنُ 62 بعد إىٚمل يبقألعد  -5

 .عملن َىافقُ 42 و  سنُ 47 اـدأُ ٗ  أؽِ

الؽىوٌ  "ن وبنألْ علِ أأل تقددم ّردن اٙ"بمدألْ إٍ اٙسدبنبألاألم  و اؿقدألٓع       عبداهلل. و ؼألين  

 البأللًُا

 ٍ  سنُ 46 و  45 وعمره ي٢عٌ اٛقىال  قسن فكٌ سنُ 62 يرمل د  أىٚمل ٍٛ ّرن ٙ ا٤ وٙ

 .اٛقىال  قسن ٗ أنن% 2: وإِأل كألأل الراتب لن يعرين لن وبأللبأللٌ سنُ 58 تبجألو  لن خدأبن د 

 ورثبددن وًْددع بأيددألم السددبٌ لبلى ددن تقألعددده بعددد شددخغ تددىٗ لددى اٛعمددألر, ٕبىسدد٘ وفقددأل اثأل"ًددألٲ

 .إ٘سسُإٍ  راتبن أن قسمن وأأل مت البقألعديُ ققىلن كل ت  ب أب واألم و  أىٚكىد

 الدد إٍ   ؼددكنأل وإاا إسددبكًدَ  ددٌ للبقألعددد العألأددُ إ٘سسددُ د  لددد سددبع أددأل علددِ بنددألْ اثأللفددألٲ

 .ظندولمأل ٗ عج  أن تعأل"ٌ ٙ د  فألٕكروض اسبفمألراتمأل
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 ا ٗ يبمفل إ٘سسُ أنن تعأل"ٌ أأل إد  بر  رابعألٲا

ّ  عمدل  فرػ هدود ال ين إعلمٌ لبل أن خألظُ إبرر البقألعد -3 ٌ  القٮدألع  ٗ  خدر  البعلًمد

ٍ  راتبدن  أدن  يسدبكًد  أدن   كفدر  و ب اـألظُ ؿًألتمب يبكر ىد و  اـألػ  وكد ل   .البقألعدد

ُ  53 بعد أعلب إاا تقألعد اإفألل سبًل وعلِ .و ر ب اؾألأعألم  سألت َ و  اٛطبألْ  وكدألد  سدن

٘ و  ريدألل   لدمل  822 قدو  ٗ للم٘سسُ  فع لد يرىد فإ"ن 78 و  77 قدو  ٗ عمره  أبىسد

ِ  إقألبدل  ٗ وعدل  فًمدأل    ريدألل  3722 راتبدن  أن البقألعدٍ اؿسب  5;و  تعلدًب  أرألفدأَ  علد

  ؽدىد  ٗ علًن قسمن مت أأل كل يسبعًد  "ن ٍ  ريألل  لمل 38 قدو  ٗ شمريألٲ وراتبألٲ    لمل

ٌ  أدن  النٛدألم  بقدىَ  إبقألعدد  وعدل  كمدأل  .إىٚمل أع اؿألل وك ل  سنىام 6 و  5  إدىٚك

 و ولكدت  البعلًمًُ للىٚألٓمل تعرين وكأل"ت خدأُ "مأليُ  شمر 8 أرألفأَ علِ والعسرريٌ

 عددن تعددىي  للمىٚددمل يعددرين كمددأل البعلددًب َرألفددأَ اٙكبكددألْ ومت سددنىام ٔددس لبددل

 . شمر 8  لعِ عد اٟاأل ام

 وأبٮلبألتمدأل  تبنألسدب  ٙ  "مدأل  "عبقدد  لردن  علًمدأل  اؿرب "سبٮًع ٙ إ٘سسُ اسبفمألرام إ ارَ -4

 .إسبفمرَ وإبأللغ

 .الؽرورَ عند أنمأل السحب  يؽألٲ فبإأرأل"مأل تدعممأل الدولُ د  فرمأل بأللدولُ ارتبألطمأل -5

الؽدددىوٌ إٍ بعددد  أنمدددأل وتبؽدددمن أدددن      عبدددداهلل.  أدددأل عدددن اؿلدددىل إقذقدددُ, فقدددد  شدددألر       

 وامُ "ٛرها

 اؾألأعددألم و سددألت َ والقؽددألَ اٛطبددألْ أفددل الىٚددألٓمل لددبع  ؼديددد وبدددود البقألعددد سددن رفددع -3

 و"ؽدجألٲ  قرمُ  كفر كألد كلمأل بعألقبمأل مرالع تقدم كلمأل أمن أن و ر ب والقأل"ى"ًٌ

 .ال  أن ُنعن بعأل ُ يعب أأل مل وإفأل َ

 قرىأًددُ امددُ بددأٍ ربٮمددأل وعدددم "ٛألأمددأل ٗ النٛددر وإعددأل َ أسددمِ و  ٍ  كمًٔددُ اسددبقٚشأل -4

ٌ  اجملألل   ا ٗ إبخععٌ أن نبُ يدير أل عًه  ٗإٙ  أنمدأل  العدرين  وعددم  واٙلبعدأل ي

 .لن إخعغ اجملألل

 د. خايد ايسدٜعإايٛزق١ ايس٥ٝط١ : 

 البعقًب اٛولا  . عبد الرٓن اشدلع 

 البعقًب الفأل"ٌا  . عبد السٚم والىايل 

بألعببدألره شدرل    لدم الدكبىر خأللد الر يعألد الىرلُ الرًٓسُ شد ا اردىر, ولدأللا يعدرين البحدرط     

اٙابمألعًُ اليت يغلب علًمأل الن عُ ال كىريدُ   أن  شرألل العنمل إىان للمر َ و "ن ي  ا  ٗ البًٔألم
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واارآًدألٲ ّردن القدىل  د البحدرط  دىا "سدلى  او طبًعدُ انسدًُ          …واجملبمعألم الديت تممدض إدر َ   

ألْام  ؼمدل أؽدألأٌ انسدًُ..    هعل إر َ تصعر بعدم اٛأألد ويصمل اللكٌٛ والبد"ٌ ولغُ اسد واّد 

   اَ أممُ ٗ ٖألرسبن". اٙلرذو"ٌ ولد ٚمر ٙققألٲ أأل يسمِ اٙبب ا  قًه ترىد تقنًألم البىاظل

ْ  أدن  %64د الٛأل رَ عمىأألٲ عألًُٕ ولسنأل اسدبفنألْ فكدٌ الىٙيدألم إبحددَ     إ .. بمدن  البحدرط  مت النسدأل

 وٗ.  :422 عبددأل َ,و واٙسددبحقألم اؾدددارَ "ٛددألم ؾنددُ  عدددتمأل  راسددُ قسددب %59 طخددر أسدد  وٗ

ُ  سدًدَ  822رفع أرأل"دُ إدر َ علدِ     سلٮُ  ارتمأل إسرآًلًُ  راسُ ٌ  عألألد  تعرؼدن  %57 مدى   د تدب

 أعددريُ  راسددُ وٗ. كبددألر أسدد٘ولٌ  يدددٍ علددِ %43و العمددل ٗ إبألشددر إسدد٘ول يددد علددِ للبحددرط

٘  ٗ للبحرط تعرؼن العألأٚم النسألْ أن %:8   ألْ  د النبألٓ   وؼحت  4226 فرن؛و . العمدل  قدً

ٌ  لبحدرط  تعرؼدن  %55ين  بًنت النبألٓ   د مدى  ٙ اود إسٚمو  ر "ًُ  راسُ وٗ  لبحدرط  %46و لكٛد

ُ  الٛدأل رَ   د ي٘كدد  أدأل  %57 الًألبدألد  ٗ عمىأدألٲ  النسدبُ  وتبلغ. اؾسد أن  ا اْ ٕس  و اسدٍ . عألًٕد

ُ  ٗ سدًدَ  422  علدِ  3657ال  را"دٌ و  سعًد "ىرَ  عدتمأل  أألاسبر رسأللُو قلًُ  راسُ وٗ  أديند

ِ  يذ  د ٖن الريألض ولغدرض تعريدمل    اٛأدألكن العألأدُ فقدد تدبٌ  د البحدرط بدألٕر َ أسبصدرٍ..        علد

 البحرط اارآًألٲ فقد لسمبن البألقفُ إٍ ٔسُ  ِألٙ علِ النحى البأللٌا

 .ْلكألٚ   ل وإطرا  

 الؽحًُ رلب تلكىد اؿعىل علِقألولُ ترلًب و.  

 .َالنٛر والبحديع بصد 

 .ًُ"تعبرام انسًُ عدوا 

 .ٕس  ا اْ أن اؾسد 

 ولد بًنت "بألٓ  البألقفُ أأل يلٌا

 ;4%  فبمعنددأل ٗ بأل  يددأل  البحدرط   د للددن العًنددُ أدن  ُ  عدددَ لبددل علًددن اؿدألل  كددألد َددأل أقألر"د

 .سنىام

 9:% اؾنسٌ بإقدّ العىر إ كىرَ للبحرط تعرؼن. 

ٌ  لبحدرط  تعرؼدن  السألبقُ النسبُ أن %:: وغعىػ  "ىاع البحرط تبٌ  د  تعرؼدن  %34و لكٛد

 . وبس٘اشن عن عد  أرام البحرط خٚل سنُ فإ"من للنااسدٍ لبحرط

  69 أرام 6-3أن% 

  42 أرام :-7أن% 

   54 أرام ;كفر أن% 

ٌ  أدن  الس٘ال وعند. "كسًُ  ؼرار شن سبب لن تعرؼن أأل  د العًنُ أن %82ولد  شألر  يدبب  الديت   د

 للن %79 أقألبل للبحرط تبعرض أن فق٘  ٌ إبداُ %:5فإد إبحىثألم للن  دا  بمأل عأل َ البحرط
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 النحدى  علِ إاألببمن األْم فقد برن ؼرط أن وبس٘اشن. للبحرط تبعرض إبداُ و ر إبداُ  د

 االبأللٌ

 74% اكىر بمن ؼرط 

 7% ا"ألث بمن ؼرط 

 65% اؾنسٌ كٚ أن للبحرط تعرؼن 

 البحرط فقد األْم وفع الذتًب البأللٌا أأل  أألكن 

 اٛسىام 

 إسبصكًألم والعًأل ام 

  َوسألٓل إىاظٚم والسألٓع وإألر 

 ُاؿدآع العألأ 

 أألم إدارس واؾألأعألم  

 إعألعد 

 أألكن العمل إخبلٮُٲ  

 أألكن ٖألرسُ الريألؼُ كألٕمصِ العألم  

 وٕعرفُ اٛسبألل اليت تدفع بألٕبحرط ٕمألرسُ البحرطا

 إر َ َكر  أل خرون 

 إر َ طريقُ الرٚم و"دَ ظىم 

  أرألد أنع ل إر َ واى ٗ 

 البدن وعدم اقبصألم إلبس 

وٕعرفُ  سبألل  يأل َ وترَ البحرط فقد  فأل م إبحىثألم  د  نأل  عدَ  سبألل و دٌ علدِ الذتًدب    

 البأللٌا

 .ًألل القأل"ىد الرا ع  

 .إٚبس اليت تٛمر أكألتن اؾسد 

  العألر .إألكًألن 

 .ٌاٙخبٚٙ بٌ اؾنس 

 .ار َ الكبألَ ٗ اؿديه 

 .تأثر وسألٓل اٙعٚم 

ولد ا"بمت الدراسُ إٍ عدد  أدن البىظدًألم كدألد   ممدألا ؼدرورَ إظددار "ٛدألم ّندع البحدرط  و           

 ود أنن, وُرٌ إر َ أن تقديب الصرىّ للجمألم إخبعُ.
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 ايتعكٝب األٍٚ: د. عبد ايسمحٔ اهلديل 

الرٓن اشدلع بأد أرك  اؿىار الدىطين عمدل  راسدُ شدبًمُ بمد ه الدراسدُ لرنمدأل        عقب  . عبد

اسل قًه كأل"ت العًنُ  كد وك ل  اجملألل إرأل"ٌ  وسع شألألُ ًْع أنألطع إملرُ. ووادم 

تقألرل بٌ الدراسبٌ بصدأد   دب اٛسدبألل ولعلدٌ  طدر  ألخدغ للدراسدُ لدبعب الكألٓددَ و"بىظدل لكمدب            

 رَ إ عجُ. و ٚمرم   ه الدراسدُ اؿديفدُ الديت لدألم بمدأل أركد  اؿدىار الدىطين  د          سل ش ه الٛأل

أن إصألركٌ فًمأل يرود  د ؼعمل الىا ع الديين  ى  قد اٛسدبألل الرًٓسدُ للبحدرط اؾنسدٌ      3%;

أن إصألركٌ يرود  د عدم واى  اٛ"ٛمدُ الديت ؼدد أدن البحدرط يد٘ ٍ إٍ        %98ٗ اجملبمع, و د 

ا  يأل  اؿدألٙم ٗ اجملبمدع, و "دن لدًس  ندأل  عقىبدُ تع يريدُ أنعدىػ علًمدأل وواؼدحُ ؼدد  أقددار             

عقددألل  و ادد اْ كددل تعددرين  و سددلى  خددألطٕ لددد يلحددع الؽددرر بددألٝخرين. كمددأل مت ؼديددد أكمددىم     

ُا علِ  "ن  ٍ عمل  و سدلى   و "صدألٙ  و لدىل  و فعدل واعٶ وأقعدى       البحرط اؾنسٌ ٗ   ه الدراس

  4;;يبب بأسأللًب زألعًدُ, بعدريُ, رأ يدُ,  و اسدديُ بمددين اٟثدألرَ اؾنسدًُ. وسلدت الدراسدُ و         

شخعددألٲ أددن الدد كىر واٟ"ددألث ّفلددىد عًنددُ عصددىآًُ ٖفلددُ للعمددر واؾددنس وإىلددع اؾغددراٗ أددن           

أنٮقددُ, وكأل"ددت "سددبُ  ددألأض اـٮددأ ٗ  دد ا      35لرددُ وعددد  أل  إددىاطنٌ أددن ًْددع أنددألطع إم  

 , وبلغدددت "سدددبُ الددد كىر إصدددألركٌ ٗ الدراسدددُ   %7;  وعندددد أسدددبىّ ثقدددُ و 4.5±واٙسدددبٮٚع 

فمأل  :3 , ومت إاراْ الدراسُ للكٔألم العمريُ أن سن %74.5 , ٗ قٌ بلغت "سبُ اٟ"ألث و%69.9و

 فىم.

اشدلع  "مأل  وؼحت  د اجملبمع السدعى ٍ يدرّ  د ؼدعمل    وفًمأل ىغ "بألٓ    ه الدراسُ اكر  . 

طلًُ تٮبًع العقىبُ ت يد أن قألٙم البحرط, ٙ سًمأل عند عدم واى  "غ شرعٌ ظري  ود  قجدب  

ُٲ إٍ البدددداخٚم  و العدددل  لبدددل وظدددىل القؽدددًُ إٍ قدددً٘      وأقددددار اؾددد اْ لردددل قأللدددُ, إؼدددألف

بًع اٛ"ٛمُ   ّ إٍ البحرط اؾنسدٌ", كأل"دت   اررمُ, وقىل ر ٍ العًنُ إصألركُ بأد "عدم تٮ

  ٙ ت٘يددد أل, كمددأل  شددألرم "بددألٓ  %:.34 , ٗ قددٌ  د "سددبُ و%:.2:"سددبُ إ٘يدددين شدد ه العبددألرَ و

  أددن  فددرا  العًنددُ تددرّ  د تعمددد بعدد  الكبًددألم اٟثددألرَ وإبددداْ ال ينددُ   %7.7:الدراسددُ إٍ  د "سددبُ و

  أددن %2.8:رط اؾنسددٌ, وكدد ل  تعبقددد "سددبُ و يسددأل ب أسددأل مُ رًٓسددُ ٗ ا  يددأل  قددألٙم البحدد  

إصألركٌ وإصألركألم ٗ الدراسُ  د ؼعمل إس٘ولًُ اٙابمألعًُ ػأله  فرا  اجملبمع بعؽدمب مدى   

  أدن  %97.4بع  سأل ب أسأل مُ كبرَ ٗ ٚمىر قألٙم البحرط. و فأل م "بألٓ  الدراسُ  د "سدبُ و 

ألأددُ لددن  ور كددبر ٗ ٚمددىر قددألٙم البحددرط,     السددعى يٌ يددرود  د ؼددعمل البىعًددُ ٗ اٛأددألكن الع   

ويبجلِ ال  واؼحألٲ ٗ "درَ واى  ٙفبألم ٗ اٛأألكن العألأُ, كألٛسىام, واؿدآع, وإبن  دألم,  

و أألكن اٙقبكألٙم, تفقمل اجملبمع قىل السلىكًألم اـألطُٔ, واٛ"ٛمُ إبعلقدُ عقدىم اٝخدرين,    
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ع إخدأللكٌ, وؼمدل اجملبمدع أسد٘ولًبن ل٠بدٚغ عدن  ٍ        و السلى  العألم, والعقىبدألم البع يريدُ ٗ قد   

 سلىكًألم خألطُٔ ٙ أس٘ولُ أن لبل بع  الصبألد  و الكبًألم.

 ٌٜايتعكٝب ايجاْٞ: د. عبد ايطالّ ايٛا 

 سددعًد  . الر يعددألد بقىلددنا فًمددأل ىددغ  راسددُ "ددىرَ     نعقددب  . عبدالسددٚم الىايددل علددِ أددأل طرقدد    

ال  را"ٌ, يببٌ اخبٚين ثقألٗ ٗ تعريمل البحرط إارآًألٲ. فقد   خل فًدن الغد ل. فًمدأل ٙ يعدد الغد ل      

ؼرشألٲ ٗ بًٔألم  خرّ أأل ام  "ن مل يعل لرلمألم "ألبًُ  و أؽأليقُ وتررار الرٚم.  يؽألٲ يبؽ   د 

مىأدألٲ رَدأل يعدد ؼدعمل     إبحىثألم ينٮىين علِ اام إنٛىر ارألفٜا إر َ إبداُ سدبب للبحدرط. وع  

ػسد الدولُ اؿديفُ كمحبرر للعنمل وفألرض للقأل"ىد  دى الكدألرم بدٌ اجملبمعدألم الديت تدأأن إدر َ        

 علِ "كسمأل ٗ الكؽألْام العألأُ  يألٲ كألد أٛمر أل وبٌ تل  اليت ٙ تىفر   ا اٛأن.

تدن اىا"دب ٙبدد أدن     يرّ  د اٙخبٚين الفقألٗ طبًعبن وأكمىأدن وقد ا  بأ"نوعلع  . أسألعد ارًأل 

ٚٲ  …اٙ بمألم بمأل ٗ  ٍ  راسُ تبنألول العٚلُ بٌ الرال وإر َ َأل ٗ ال  البحرط  قًه يٚقٜ أف

ٗ الغرل  د ال "أل لًس ارُّ قٌ يذاؼدِ الٮرفدألد لردن  د ودألول شدألل  د يقبدل فبدألَ عندىَ يعدد          

قردألم شدديدَ أدن   ممدأل قدد ال "دأل و دى        ؼرشألٲ يعأللب علًن القأل"ىد ..بًنمأل ٗ بًٔبنأل إسدلمُ تذتدب    

لقِ عقىبدُ  ًأألُٓ الدَ وٙ تأخ كب بألل ا"ٌ وال ا"ًُ ر فُ ٗ  ين اهلل ٗ قٌ  د أدن يبحدرط بكبدألَ سد    

 تع يريُ ٗ كل اٛقىال سبرىد  لل أن عقىبُ ال "ِ.

 وعقب  . علٌ اؿرمٌ علِ أأل طرقن  . خأللد الر يعألد ٗ ورلبن قىل البحرط اؾنسدٌ بدألٕر َ,  

وا"ٮلع ٗ ال  أن  د  . خأللد وؼع تعريكدألٲ قدد اٲ للبحدرط و دى  "دن سدلى  او طبًعدُ انسدًُ هعدل          

 Sexualإدر َ تصدعر بعددم اٛأدألد.. ولردن بعد  البعلًقدألم خلٮدت بدٌ البحدرط اؾنسدٌ وترْبدن             

Harassment و  Sexual Abuse وBullying      ُو البنمددر, و دد ا اـلدد٘  ددر ظددحً  ٙ أددن النألقًدد 

 لمًُ وٙ القأل"ى"ًُ, فبحرير إعٮل  أمب.الع

وعلع  . عبدالرٓن اشدلع علِ ر ّ  . علِ ببعريمل البحرط اؾنسٌ علِ  "ن  ٍ عمدل  و سدلى    

 و "صألٙ  و لىل  و فعل واعٶ وأقعى  يبب بأسأللًب زألعًُ, بعريُ, رأ يُ,  و اسديُ بمدين اٟثدألرَ  

لردن أدع الىلدىين عندد اسدديُ؛ فدٚ  اعدٌ لد كر          اؾنسًُ. واعبدد  . علدٌ,  د  د ا البعريدمل اًدد     

    ُ هدب  د يردىد السدلى  او طبًعدُ انسدًُ, وقبدِ        …اشدين ٛ"ن قدد  البحدرط ٗ اٟثدألرَ اؾنسدً

يرىد  نأل  ؼديد  فؽل عن إىؼىع "قىل "البحدرط اؾنسدٌ" ولدًس فقد٘ البحدرط ٛد البحدرط       

 اؾنسٌ  ى  قد  "ىاع البحرط.

البحددرط اؾنسددٌ أكددر َ قديفددُ و ددٌ ترْددُ ٕددأل اكددره  . علددٌ     و ؼددألين  . أنعددىر إٮددرٍ  د  

 . الكقمألْ إسلمىد ي٢دخلىد كل أأل يبعلع بعنألظر   ا إىؼدىع ؼدت واؿكدألٚ    sexual harassmentو

علِ العرض  .. و  ه ارألفُٛ هب  د تعدر أن الصدخغ "كسدن وأدن   لدن .. ويصدمل  د ا إىؼدىع        
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إددراو َ الدد ٍ يرددىد بأسددلىل فًددن تلٮددمل وٙ يعددألقبن ؽىيددمل وٙ تعدددٍ وٙ تمديددد .. وأعرفددُ "ٛددرَ   

ؼىع ؼروريُ لبحديده وسن العقىبألم إنألسبُ لن.. ٛد عقىبُ البحرط اؾنسٌ تع يريُ الصرع ش ا إى

واى  عنعدر القعدد والعمدد الد ٍ  شدألر إلًدن  .        كمأل  د أن الؽرورٍ ٍ  ر أقدرَ و ر قد َ .. 

 unwelcomeاشدلع .. وٗ "كس الىلت ٙ يبكع أع العنعر ال ٍ األْ ٗ البعريمل ال ٍ  ور ه  . علدٌ و 

sexual advances ,وّرددن    بددل  ٍ ؼددرط انسددٌ ولددى كددألد أرقبددألٲ بددن أددن الٮددرفٌ  و  قددد مأل

للصمى   د يفببىه يددخل ٗ البحدرط.. و ؼدألين  . أنعدىر تعريكدألٲ للبحدرط اؾنسدٌ أؽدمى"ن أدأل يلدٌا           

و لىال  و  فعدألل  و إّدألْام ؼمدل  ٙٙم انسدًُ تعددر أدن  شدخألػ راشددين علدِ وادن اٟ دىاْ  و            

 و البمديد بقعد اسبمأللُ اٝخرين ٕمألرسُ ال "أل أعمب  و أقدأألتن .. وٗ   ا اؾأل"ب هب  د  اٟ راْ

ٙٲ ؿملدمأل علدِ  در البحدرط .. كدأد يسدٕ إد ا  أدع                ٙ تدذ   د ه اٛلدىال واٛفعدألل واّٟدألْام فدأل

  أًلبن كمأل قعل ٗ بع  إسبصكًألم..

علٌ بقىلنا لنخرن البنمر أن إىؼىع ٛ"ن يرتب٘  أن األ"بن علع  . خأللد الر يعألد علِ أأل طرقن  

 sexual أأل …بألٕدارس  و تسل٘ البٚأً  اٛلىيألْ علِ اٛؼعمل بنًُ و ى أعروين وسبع الربألبُ عنن

abuse      ٌفمى  بعد أن البحرط ويبجألو ه إٍ ٖألرسُ اؾنس بعدَ طدرم.. ٗ قدٌ  د البحدرط اؾنسد

أن اسد الؽحًُ.. وأن ثب يدرّ  . الر يعدألد  د أدأل طرقدن  .      لل أن ال  وإد كألد يصمل ٕس  ا اْ 

البنمدر و دٌ بألٟللً يدُ أسدبمدَ أدن       Bullyingعبدالرٓن اشدلع أنألسب اداٲ كبعريمل.. و ؼدألين  

علدع  . الر يعدألد علدِ  د الغد ل واٟطدراْ ٙ       كمدأل   و ثىر وتعين اٙسبقىاْ علِ اٛؼدعمل.  Bullكلمُ 

بألر  د   ا الر ٍ واًن بأللٮبع لرن جملبمعنأل خعىظًُ ػعدل  بألعب …يدخل ؼمن البحرط اؾنسٌ

 .اللكٌٛ   ا السلى  إاا ور  أن  ريب "ىعألٲ أن البحرط
 

 إسؿا٥ٝات ايتشسؽ: تٌٜٗٛ أّ تٜٗٛٔ؟ 

 أدن  %:9ا ب  . أنعدىر إٮدرٍ إٍ  د  ندأل  "قٮدُ مل يسدبٮع اسدبًعألبمأل  بدداٲ و دٌ القدىل بدأد           

جدٌ ٙ شد  وٙ ريدب    أنم عًدب  فًمدأل   د ا  تقدىل  الديت  الدراسُ د  يرّ قًه..  للبحرط يبعرؼن النسألْ

ٛ"نأل من ٖن يغصِ اٛسىام واؿدآع واٛأألكن العألأُ عمىأألٲ و"ٚقٜ أفل أدأل يٚقدٜ اٝخدرود ..    

قألٙم البحرط للًلُ وأسبنررَ أن النألس ٙ ّرن  د تعل إٍ   ه النسبُ وٙ "عكمأل وٙ ربعمدأل ..  

ُ إ كىرَ إاا كألد القعد البحرط أىاى  ٙ  قد ينرره لرن القؽًُ اليت اسبنرر أل  ٌ النسب

تعمًممأل .. فرَدأل "كردر ٗ لبىشدأل "ىعدألٲ أدأل إاا لًدل إد  د ه العًندُ لكبًدألم يغصدٌ شدألرع البحلًدُ لًلدُ              

٤ْ ..  و لكبًدألم يدذ  د علدِ  سدىام الراشدد ٗ الٛمدراد أسدألْ             اؾمعُ بعد السدألعُ اؿأل يدُ عصدر أسدأل

ٚٲ %62أللبٌ اـمددًس ٗ إسددألْ  يؽددألٲ .. رَددأل تركددِ ٗ  ددألتٌ اؿدد     العألأددُ اٛسددىام ٗ لرددن..  أددف

 مثأل"ٌ بألٕألُٓ   ا  أر أسبغرل. لرابُ تعل إسبصكًألمو
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أددن إقعددألًٓألم ت٘كددد  د  الرًٓسددُىرلددُ الوٗ تعلًقددن اكددر  . عبددداهلل الؽددىوٌ  د أددأل تؽددمنبن 

راسدُ تصدر إٍ   الىؼع لد ػألو  إقبىل وأن ثب ٙ بد أن إهأل  قل "ألاع لن. وٙقٜ  . عبدداهلل  د الد 

 د البحرط ي  ا  ٗ اٛأألكن العألأدُ وتراادع اٙخدبٚٙ إٍ إركد  السدألبع و دى أدأل يبندألل  أدع أدأل           

يروان البع  عن اٙخبٚٙ كسبب رًٓس. كمأل  شألرم الدراسُ إٍ  د إر َ تدفع "كسمأل للبحدرط  

 ه لًسدت أصدرلبمأل   ببدامأل ويعبقد  د بعؽمن بقعد والبع  اٝخر ٙ تدر   د ال  يعرؼمأل لن و د 

وإِأل أصرلُ اجملبمع والرال فألهلل سبحأل"ن وتعألٍ يقىل وولل للمد٘أنٌ يغؽدىا أدن  بعدألر ب  فبدد       

ٖن يبعرؼن للبحرط ٙ يبلغن  ولًألٓمن خىفألٲ أن الكؽًحُ وقلقُ  %5;بأللرال لبل إر َ.  يؽألٲ فإد 

أل دأل  و دب اٛكفدر أدن اٝبدألْ ٗ      سًلكٌ  و  ه أصرلُ "بًجُ فبمع اكىرٍ ٙ يفع بأللكبدألَ وٛد و خ 

 تممبمأل يدخلىد اٛسىام ورَأل يبحرشىد فًعبقدود  د البنألم كلمن ك ل .

بسددبب الددىا ع  %3;وعلددع  . عبددداهلل  يؽددألٲ علددِ  راسددُ أركدد  اؿددىار الدديت  شددألر شددأل  . اشدددلع    

و دل "ريدد   الديين؛ قًه يرّ  د أصرلبنأل تعلًع كل شٌْ علِ الدين فنحن لسنأل فبمعدألٲ أٚٓرًدألٲ   

اجملبمع كلن ألب أألٲ  ينًألٲ وقبِ  ْ٘ٙ  نأل  أن يبحرط وإد كأل"ىا للُ البحرط يرتب٘ بأأىر  خدرّ  

 ر الدين.  أأل إشألرَ  . أسكر إٍ ارترألل بع  إب واٌ للبحرط فرَأل يرمن البكسر ٗ طريقدُ  

فذَ سألبقُ كألد البع  إخ. و"قٮُ  خرّ قىل البدن فكٌ  … واامب البقلًدٍ  و عٚلبمب ال واًُ 

 يعبد النقألل وعبألَْ الربمل تداألٲ وٙ بد أن تغٮًُ الىان وعبألْ الر س ..اٝد  ل يعند   ا تداأل !؟

وعقب  . أنعىر إٮرٍ بقىلن ظدم اهلل سبحأل"ن وتعألٍ .. وك ل أن يقىل  ر   ا وو ٙ تدان 

سألد القدرَ علِ اؿرب علِ اٛأىر بصدرل  تدن اؾأل لًُ اٛوٍ .. عندأأل تنبرس الكٮرَ يكقد اٟ"

سددلًب وؽددبل٘ علًددن عًدده ٙ يسددبٮًع  د يكددرم بددٌ العددألح والكألسددد ..فكددٌ أنددألٚرَ تلك يى"ًددُ بددٌ    

فمىعُ أن الصألاين وبٌ أن يعألرض الص وا .. مل يسبٮع إعألرؼىد إلنألع وٙ   ُّ الصألاين غٮأ 

ال ر يمب وٚمر ال  أن خدٚل تعدىيت اؿألؼدرين    تعرفمب.. بل اسبٮألع الصألاود إلنألع اؿؽىر بعى

أددأل كددألد قألؼددراٲ لددًس العقددل وٙ إعددلحُ .. اؿألؼددر كددألد الصددمىَ وكددألد الدد  ن الدد ٍ يددأبِ       …

 اٙعذاين بأللؽألر والنألفع.

اابمألعٌ ٕكمىم العىرَ وأأل ّرن إبرا ه أدن  - و شألر  . خأللد الر يعألد إٍ  د  نأل  األ"ب ثقألٗ

كألْه ولد ال  واؼحألٲ ٗ اجملبمع اشندٍ علِ سبًل إفألل فٛمدىر سدألم إدر َ    اسب إر َ وأأل يل م إخ

أدأل يعدين  د   … و الكخ  عند ب عىرَ لرن إٚمألر ا ْ أن البٮن و سكل الٛمدر يعدد  أدر عدأل ٍ ادداٲ     

  نأل  قد ام ثقألفًُ إؼألفُ إٍ ارد ام الدينًُ.

اٟقعددألًٓألم قًدده إد  ندأل  ثقألفددُ العًددب  و"ى دت  . سددألأًُ العمدى ٍ إٍ  د  نددأل  أٚقٛددُ علدِ    

السددألٓدَ و نددأل  ثقألفددُ البعبددًب لدد ل  ت٘خدد   رلألأنددأل عدد ر "بًجددُ لعدددم تىثًددع ًْددع اؿددألٙم ر ددب         

 كفرتمأل.
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وعقب  . خأللد الر يعألد علِ أأل اكرتن   سألأًُ قًه  وؼ   "ن تبٌ ٗ  راسُ  اريدت ٗ تدى"س   

ّ  تقددأن  أدنمن  فق٘ %6علِ بع  إعنكألم  سريألٲ  د  ُ  بصدرى ٌ  ٗ رزًد  عدن  البأللًدألم   قجمدت  قد

 يسمِ أأل فمنأل  والعنمل بأللبحرط اـألظُ اٙقعألْام إٍ الركىد عدم يعين   ا.. بصرىّ البقدم

 .تقديرام  ى علًن اؿعىل ّرن أأل وكل.. السى اْ بألٛرلألم

ٚٲ عددن  قددد إعددأل ر  د إقعددألًٓألم قديفددُ كصددكت عددن تسددجًل    و ور   . عبدددالرٓن اشدددلع "قدد

لؽًُ ؼرط انسٌ ٗ أنألطقمأل كألفُ خٚل الكذَ إألؼًُ, اٛأر ال ٍ  عأل ألبقِ  9;49السعى يُ 

الصبألل َنٮقُ أرُ إررأُ بأللبعألود أع  ًُٔ اٛأر بألٕعروين والنمٌ عن إنرر, إٍ تنًٛب ٓلُ 

        ٕ صدرين العدألم   "  لٌ   ل ", واليت تمددين إٍ البىعًدُ غٮدىرَ البحدرط اؾنسدٌ. ووفقدألٲ ٕدأل  وؼدحن ا

ٚٲ              علِ اٟعٚم اؾديدد ٕلبقدِ الصدبألل,  "دس الغألأددٍ, فدإد ٓلدُ "  لدٌ   لد " ٙلدت ظددّ وتكدألع

كددبراٲ ٗ كبلددمل أىالددع البىاظددل اٙابمددألعٌ, إا اسددبقبل  ألشددبألم اؿملددُ علددِ أىلددع البىاظددل           

"ًُ بمًٔدُ اٛأدر   اٙابمألعٌ "تىيذ" أصألركألم عدَ أن لبل إغر ين. بدوره,  وؼ  أدير الص٘ود إًدا

بدألٕعروين والنمدٌ عدن إنرددر َحألفٛدُ اددَ, سددلًمألد علدى,  "دن سدعًد اددداٲ ٕصدألركبمب أدع شددبألل           

إلبقددِ ٗ إطددٚم  دد ه اؿملددُ, ٙ سددًمأل  "مددأل تعددب ٗ خدأددُ الددىطن وظددألح إددىاطنٌ وإقددًمٌ,     

 ؼددألين  د البحددرط  أ٘كددداٲ  د امددأل  اشًٔددُ علددِ اسددبعدا  تددألم للمصددألركُ ٗ الكعأللًددألم إقبلددُ. و       

اؾنسٌ  ب٬ اابمألعٌ يبٮلب أن ًْع  فرا  اجملبمع العمل برل الىسألٓل اليت ؽلعدنأل أنمدأل. و شدألر    

على إٍ  د  عؽدألْ اشًٔدُ يمددفىد  ثندألْ ادىٙتمب إٍ كأللٮدُ الصدبألل, وأعرفدُ  مدىأمب, وتدىاًممب           

ن "ألقًددُ  خددرّ,  كددد  بألٛسددلىل والبعألأددل الدد ٍ يبىاكددب أددع فٔددألتمب العمريددُ وطددرم تكرر ددب. أدد   

إصرين العألم علِ  ظدلألْ ألبقِ الصبألل َنٮقُ أرُ إررأُ يىسمل ال ايدٍ,  د اؿملُ تسبقبل 

ٙٲ أن إصألركٌ ٕعألؾُ إصرٚم علِ أىلعمدأل اٟلرذو"دٌ, إا سدًنألل  ظدحألل  فؽدل  ربعدُ        قلى

 عنًُ.قلىل اىآ  لًمُ, أع تٮبًع  فؽل قل لرل قىر بأللبعألود أع اؾمألم إ

وعلع  . خأللد بن   ًض بأ"ن كألد يبمين لدى  د  راسدُ البألقفدُ اٛسدبألاَ "دىره ال  را"دٌ, اشدبملت        

أقألر"ددُ بددٌ الدراسددألم الدديت اسبعرؼددبمأل الدراسددُ عددن ٚددأل رَ البحددرط ٗ تلدد  الدددول           علددِ عمددل 

ٕعألؾدُ  و راسبمأل عن أدينُ الريألض, ٕعرفُ  ين من أن تلد  الددول ؟ وأدأل ٌ اؿلدىل الديت اؽد و أل       

   ه الٛأل رَ ؟ و ل لديمب لأل"ىد ٕرألفحُ البحرط؟

ٗ قٌ وادم  . اؾأل ٍ الصبًرٌ  د إلكت للنٛر ٗ أىؼىع الدراسُ اليت اسبند الًمأل  . خأللد 

الر يعألد  د  نأل  "سب  ر للًلُ أن البحرط اؾنسٌ ٗ الدول الغربًدُ إبحدررَ  در إنغلقدُ أدع  د      

ن  د البحدرط يد  ا  عدأل َ ٗ اجملبمعدألم الديت يغلدب علًمدأل الن عدُ ال كىريدُ           . خأللد بد  طرقدن بقىلد  

واجملبمعألم اليت تممض إر َ. وال ٍ ًُل إلًن ٗ أىؼدىع ٚدأل رَ البحدرط اؾنسدٌ,  د  ريد َ إًدل       

مددى الٮددرين اٝخددر  ريدد َ طبًعًددُ  دد ببمأل و"ٛمبمددأل اٛ يددألد السددمألويُ بعٚلددُ الدد وان لرددن قدددوث      
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الٮريدع السددىٍ ٗ العٚلدُ بدٌ الراددل وإدر َ وأنمدأل البحددرط اؾنسدٌ تعدى  لعىاأددل        اٙمرافدألم عدن   

ٰٕبسمُ بألٙ  وااًُ لدّ بع  اٛسر اليت ٙ ت٢عر ا بمألأدألٲ   اابمألعًُ أبعد َ, أنمأل البنصُٔ اٙابمألعًُ ا

لدِ بندألتمن   لقًألم  بنألٓمأل ال كىر بأللبحرط بأللكبًدألم والنسدألْ اٛخريدألم بًنمدأل ٙ تقبلدن علدِ اٟطدٚم ع       

ٰٕبأللغ فًن بٌ النسألْ والراألل ٗ اجملبمع.  أدأل العألأدل    و"سألٓمن. العألأل الفأل"ٌ ويبمفل ٗ الكعل اؿأل  ا

الفأللده فًددور قدىل  ًدألل القدىا"ٌ الرا عدُ بألٟؼدألفُ إٍ عألأدل البحددٍ وإثبدألم الراىلدُ لددّ بعد               

 إرا قٌ أن خٚل القًألم بأللبحرط.

بقىلدددنا ٗ اجملبمعدددألم الصدددرلًُ عمىأدددألٲ والعربًدددُ علدددِ وادددن   الددد  وعلدددع  . خأللدددد الر يعدددألد علدددِ

اـعىػ يبب تصًٕ إر َ واخب اشأل كىعألْ انسٌ.. ولد ترىد   ه العىرَ السدلبًُ للمدر َ  دٌ أدأل     

 دى يرا دأل  رد ا.. وٗ  فؽدل اٛقدىال ؽبد ل        …تدفع الصدألل ٕعألكسدُ إدر َ وقألولدُ اٙيقدألع بمدأل      

ٌ بأللبأكًدد "ٛدرَ  در ظدحًحُ وتبندألفِ أدع "ٛدرَ اٙسدٚم للمدر َ الديت           وًٚكُ إر َ ٗ اٙلدألل و د  

البع  ٙ ي ال يقىل "قرأُ" ويببعمأل بعبألرَ " ع   اهلل". فمل لد ل   ٙلدُ سدىّ القدىل بدأد       …كرأمأل

الفقألفُ تصًٕ إر َ وػعلدمأل ٗ أرتبدُ أبد"ًدُ للغأليدُ. و ؼدألين  د ولدألٓع البحدرط اؾنسدٌ ٗ أأل"مدألتن          

فألل وإىاى َ عد الًىتًىل تىؼ   د إصرلُ عألًٕدُ كد ل .  د ا ٙ يعدين  "دن ٙ يىادد       علِ سبًل إ

  ٌ و ٍ سددًدَ ٗ تلدد  اجملبمعددألم  …لددىا"ٌ را عددُ ٗ تلدد  الدددول فمنددأل   آمددألٲ أددن يرسددرود القددىا"

تبقدم بصرىّ فسًبب البعألأل أعمأل وإ"عألفمأل قبدِ لدى كدألد رٓدًس الدولدُ كمدأل ٗ قأل ثدُ أى"ًردأل         

كألتسددألين الدد ٍ ُددت إ ا"بددن  أىشددٌ والددرًٓس كلًنبددىد, وكدد ل  الددرًٓس اٟسددرآًلٌ   لىينسددرٌ 

أدأل يبقدِ أٮلبدألٲ  سألسدًألٲ  دى ؼديدد أكمدىم البحدرط          …بأللبحرط اؾنسٌ َىٚكُ عملت ٗ أرببن

اؾنسٌ إارآًألٲ وعمدل عقىبدألم أنألسدبُ ٕرتربًدن ؼمدٌ إدر َ ٗ الكؽدألْ العدألم وٗ  أدألكن العمدل           

 اْ  ور دأل بصددرل وكدٜ كراأبمددأل وودد أددن تسدل٘ الراددل علًمدأل وأعألألبمددأل      قبدِ "سدألعد أل علددِ    

 بعىرَ  ر إ"سأل"ًُ.

ا "القددددأل"ىد ٗ ناؿمددددى  علددددِ ولددددألٓع البحددددرط ٗ أأل"مددددألتن بقىلدددد بددددن "ألظددددر وعلددددع  . عبددددداهلل 

"مدألتن تعدأل"ٌ إشدرألٙم  دٌ  لدرل للعدألمل الفأللده        ألشٌْ.. والقأل"ىد ٗ أنمدألتن شدٌْ طخدر.. أ      أريرأل

 يرأل".أنمأل ٛأر

واكرم  . أمأل عقًل  د البحرط اؾنسدٌ وعدل ٗ كدل بلدد سدىاْ ٗ الغدرل  و اشندد  و أعدر         

و ر ب أن الدول لعدَ  سبألل مت اكر أل  نأل و نأل   سبألل ؽغ فبمعنأل. إمب كًمل يبب البعألأل 

إىؼدىع  أع القؽأليأل واؿألٙم اليت يبب الببلًغ عنمأل وأ٘كد  د أأل خكٌ كألد  عٛب. علًنأل  د "نأللض 

ظديُ وشكألفًُ علِ  علِ أسدبىّ والدبعلب أدن ػدألرل الددول اٛخدرّ واٛخد  َدأل لد  ويبمألشدِ أدع            

  يننأل و"ٛألأنأل وفبمعنأل.
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 ًُاٛسبألل والعىاأل إ٘ثرَا رٗيُ ؼلًل 

ألخعددألٲ شددأل الرددفر ٖددأل  الىرلددُ الرًٓسددُاعبدددم  . فألطمددُ القر"ددٌ  د ٗ الدراسددُ الدديت تؽددمنت  

يسبحع البىلمل؛ إٙ  د  ندأل  أسدألُ ٙفبدُ تبعلدع بأل"قٮدألع العدلُ إٍ قدد كدبر بدٌ  سدبألل وعىاأدل            

 ُ ولعددل اخبعددألر العددرض وراْ سددقىٙ تلدد    "صددىْ  دد ه الٛددأل رَ والبىظددًألم الدديت ا"بمددت إلًمددأل الدراسدد

قىبددألم اـددألػ  فقددد طددر  ٗ فلددس الصددىرّ أىؼددىع إظدددار لددأل"ىد الع       …البىظددًألم  ود لعددد 

 بأللبحرط وكنت ومل   ل ٖن  يدوا إاراْ كم ا.

 وترّ  . فألطمُ الصريمل  د  سبألل البحرط اؾنسٌ تنقسب اٍا

  سبألل تبعلع بألٕبحرط "كسن وسنن, ظكألتن, تعلًمن . -

  سبألل تبعلع بألٛ ل وكأللىؼع اٛسرٍ والعٚلألم فًمأل وِ٘ الذبًُ . -

إلكت ٗ أىؼىع البحرط اؾنسٌ  د  أللبًدُ الدراسدألم تعد و     أأل  . خأللد الىابل فقد ا ب إٍ  د 

 البحرط اؾنسٌ إٍا

 ؼعمل الىا ع الديين -

 تعمد بع  الكبًألم اٟثألرَ وإبداْ ال ينُ -

 ؼعمل طلًُ تٮبًع العقىبُ -

و دددد ه اٛسددددبألل تبنددددألل  ُألأددددألٲ أددددع الىؼددددع السددددألٓد وإعددددروين عددددن فبمعنددددأل بأ"ددددن فبمددددع    

وأددأل عددرين عدددن لؽددألْ"أل ٗ لسددىَ العقىبدددألم؛ ولددألل  . خأللددد  "دددن       أبدددين وقددألفٜ وإددر َ قبصدددمُ    

ٙ يكمدددب كًدددمل تدددأتٌ السدددعى يُ ٗ إرتبدددُ الفأللفدددُ عألًٕدددألٲ ٗ "سدددبُ البحدددرط و دددٌ  علدددِ بردددفر          

أددددن الىٙيددددألم إبحدددددَ اٛأريرًددددُ وفر"سددددأل والسددددىيد و ٕأل"ًددددأل " راسددددُ رويددددذ", ر ددددب ؼرر ددددأل         

"بحدددددث عددددن الددددىا ع الددددديين ر ددددب كفألفددددُ    وؼددددعمل ورَددددأل  ًددددألل الددددىا ع الددددديين. كمددددأل  "نددددأل     

ٚٲ اجملبمددددع إنغلددددع فبمددددع  …وإبددددداْ ال ينددددُ للكبددددألَ ر ددددب العبددددألْام  اـٮددددألل الددددديين, فمددددل فعدددد

أندددألفع؟ ولدددد يردددىد أدددن إنٮدددع أدددأل  شدددألر إلًدددن خدددداْ علدددب الدددنكس  د تردددىد أصدددألعر الغٮرسدددُ    

للمدددر َ واقدددد أدددن  ددد ه   والكىلًدددُ الددديت تربدددِ علًمدددأل الددد كىر ٗ عألٕندددأل العربدددٌ والنٛدددرَ الدو"ًدددُ      

اٛسدددددبألل؛ كمدددددأل  شدددددألروا إٍ  د كلكدددددُ عددددددم اٙخدددددبٚٙ بددددددور أل ادددددألْم بنبًجدددددُ عرسدددددًُ       

بألعببألر دددددأل تغدددددرس ٗ "كدددددىس الددددد كىر الكؽدددددىل وػعدددددل تعدددددرفألتمب ٗ كدددددفر أدددددن اٛقًدددددألد     

أٮبىعدددُ بألـصدددى"ُ والغلٛدددُ ٗ البعألأدددل أدددع اؾدددنس الندددألعب و دددى أدددأل يددددفعمب إٍ اٟلددددام علدددِ          

 البحرط.

. سألأًُ العمى ٍ  "ن وعرب عملمأل ٗ اجملألل الٮي تٚقٜ تدر   بعد  اؿدألٙم الديت     واكرم  

ؼرط بمأل شخغ أن اٛلألرل  و ارألرم لرن ثقألفُ العًب عند"أل تٮغِ بصرل  ريب.. بل إد إقدّ 

اؿألٙم كألد اٛ  يعبدٍ فًمأل ويبحرط بأخبن واتؽ   د اٛم تعرين بألٛأر وعند سد٘اشأل كدألد ر  دأل    
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 د يكؽدحنأل أدع اٛخدرين ادىال تقصدعر لدن اٛبدداد. ويؽدألين لد ل  أدن إصدأل دام العملًدُ               فؽل أن

البحددرط بألٕعأللددألم و دد ه قددألٙم كددفرَ؛ فإقدددّ اٛأمددألم كأل"ددت تعددأل"ٌ ولأللددت  د قًألتمددأل ا"بمددت        

أسجى"ُ أعمأل ٙ تسبٮًع اـرون إٙ بمأل كى"مأل ؽألين علًمأل أن ًْع أن ٗ البًت. وا"بمت  . سألأًُ 

اؾرعُ الدينًُ عند"أل  صُ تعبمد كب ا ْاٲ قكٛدت أدن القدرطد ٙ كدب فممدت وكدب تددبرم.         إٍ  د

 يؽألٲ يلعب الربت واؿرأدألد  وراٲ أممدأل ٗ بدرو  السدلىكًألم إنحرفدُ. كمدأل تلعدب النٛدرَ الدو"ًدُ          

للمددر َ وكدد ل  عندددأأل يددأأن إبحددرط  د ٙ "ٛددألم وٙ عقىبددُ ٗ  يددأل َ وتددرَ البحددرط واٙمرافددألم     

خٚلًُ. أن إمب اداٲ الىلأليُ ببفقًمل العغألر وبنألْ شجألعُ إىاامُ وإعٮألٗ ب اٛأألد قبِ يبحدثىا اٛ

 أعنأل بدود خىين أن العقألل.

وأن األ"بن  وؼ   . خأللد اؿألرثٌ  د لديدن تسدألٗٙم  كفدر أدن إاألبدألم ويدى  طرقمدأل ؛ فمدع  د ه          

دا  إدخاد تقدألرل  عددا  إندأل ل, و ٙلدُ      النسب العأللًدُ أدأل عٚلدُ الدىا ع الدديين ٗ فبمدع أبددين  عد        

القًمُ الردّ للدين ٗ اجملبمع,  دل  د ا يبحده ويندأللض أسدبىّ تددين اجملبمدع ٗ السدلى  إدد"ٌ          

واٙخبٚٙ ,  و أقدار اٙعببألر للقًب الدينًُ ٗ السلى  الكر ٍ واٙابمألعٌ ال ٍ ُفدل ٗ الٛدأل رَ؟   

وأقألبلدُ ؼددده؟ و دل تىادد   مًددُ لبحده سددًرىلىاًُ      َعندِ  دل  نددأل  عٚلدُ بدٌ تعريددمل السدلى      

السلى  وفمممأل و راسبمأل اًداٲ, و ل ّردن تعدنًكن ِٮًدألٲ لذظدده إادراْام الؽدب٘ لبدل قددوث         

 اٛاّ؟

ولكت "ٛر  . أسألعد ارًأل اسبغرال البع  أن  د يرىد  قد  سبألل البحرط  ى ؼعمل الدىا ع  

 َ و دى ٗ ؿٛدُ البحدرط ٙ ىدألين اهلل  و يبقًدن,      الديين, فكٌ ر ين  د الصخغ الد ٍ يبحدرط بدألأر   

و شألر  نأل إٍ لىل إعٮكِ ٙ ي "دٌ ال ا"دٌ قدٌ ي "دٌ و دى أد٘أن َعندِ  د أدن يرتردب أفدل  د ا            

الكعل تمب٘  راُ اّٙألد عنده ؿُٛ ال "أل إٍ  راُ العكر .. فمى ٗ ؿُٛ ارترألبن ال  تنبكٌ أندن  

ىل ويسبغكر ..كمأل  د البع  يسبغرل أن واى  ؼعمل الدىا ع  ظكُ اّٙألد ثب بعد ال  لد ي٘ول ويب

أع كفرَ إىاعٜ ٗ فبمعنأل وٙ "عرين مل اٙسبغرال فمن إ٘كد  د الؽعمل أىاى  لدّ أن يقىم 

 َفل تل  اٛخٮألْ وواؼ   "ن ٙ ّرن  د يعنمل أن ال ين يسبكًدود أن تل  إىاعٜ.

الديين يعد أدن   دب العىاأدل الديت ُندع الصدخغ أدن        أد الىا ع أع الر ٍ بواتكع  . علٌ اؿرمٌ 

اٟلدام علِ  ٍ سلى  قرم أفل البحرط اؾنسٌ و ره. ويركٌ  د أن   ب طثألر العَٚ  "مدأل تنمدِ   

عن الكحصألْ وإنرر. إد  نأل  ا"كعألم بٌ العبأل ام واٛخٚم لدّ الردفرين. و د ا بسدبب تركًد      

اؾأل"دب السدلىكٌ واٛخٚلدٌ. فأظدب  تأثر مدأل علدِ قًألتندأل         الذبًُ علِ العبأل ام والعقألٓدد وإ مدألل  

ؼعًمل اداٲ.. وقبدِ ٗ تربًبندأل ٛبنألٓندأل وبنألتندأل "ركد  علدِ الصدرل و"ممدل إؽدمىد. "ممدل لدًب أفدل             

اٛأأل"ددُ والعدددم واٟخددٚػ الدديت  ددٌ  سددألس العبددأل ام وإعددألأٚم. فأظددب  بعدد  اٛبنددألْ يبٛددأل رود   

ٚٲ  أددألم طبددألٓمب و أمددألتمب اتقدد  ٤ْ ٙ"بقددأل  ب, وعندددأأل ٙ يرى"ددىا أىاددى ين يبحىلددىد لصخعددًألم  شددر أل

  خرّ. من  قًأل"ألٲ "ع   بم ه إمألرسُ اٙ  وااًُ ٗ الصخعًُ لديمب.
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ك ل  فقد  يد  . عبداهلل طل قألأد أأل يبعلع بدور الىا ع الديين وتعمًع كألفُ اهلل أدن الىلدىع ٗ   

 ٕ عددأل رَ بددٌ القددًب الدينًددُ والعددأل ام اٙابمألعًددُ  أفددل  دد ا اؾددرم ولرنددن ا ددبب بأللبأكًددد علددِ  د ا

واٛعددراين القبلًددُ لددد تقددى  ٟ"سددألد أفددأللٌ لددًس لددن واددى  وأددن ثددب تىسددًع رلعددُ العددىامل السددكلًُ ٗ       

 فبمعألتنأل.

و كددد  . . عبدددالرٓن العنددأل  علددِ ؼددرورَ البكريددع بددٌ الغدد ل والبحددرط وكدد ل  البكريددع بددٌ   

فألٛخر يدخل ٗ بألل اٟي اْ اٙسدرٍ وأندن اٙعبدداْ  و اٙسدبغٚل     البحرط خألرن إن ل و اخل إن ل 

وولًس البحرط  اؾنسٌ و ى أأل يصملن "ٛألم اؿمأليُ أن اٙي اْ وٙٓحبن البنكً يُ. وأن إمب البحه 

. والنٛددر ٗ البنصددُٔ الكىلًددُ للدد كىر والدو"ًددُ ل٠"ددألث …ٗ  سددبألل عدددم الب اأنددأل سددلىكًأل بأللدددين 

اأددل إصددجعُ علددِ اٙفددذاس وأكمددىم الدد ٓب والٮريدددَ . كمددأل ٙ ىكددِ  د العنددمل     كأقددد   ددب العى

 وٙ  "أل ارألرم ف ل  ارُّ واعبداْ ولًس ؼرشألٲ. …اٛسرٍ  يؽألٲ ٙ يعد ؼرشألٲ 

و شألر  . أسكر السلىلٌ  "ن لعدل أدن إنألسدب عندد أنأللصدُ أىؼدىع البحدرط وأقألر"دُ سدلى   د ا           

ألجملبمعألم اٛخرّ  د "ببعد عن اجملبمعألم الغربًُ اليت تصرعن العددالألم  اجملبمع وإبدين ٚأل ريألٲ  ب

و ر أل. الدافع للبحدرط ٗ كدل اٛقدىال  دى الغريد َ اؾنسدًُ, وبأللبدأللٌ الصدألل الغربدٌ الد ٍ لديدن            

ظديقُ أن  إرقلُ الفأل"ىيُ و ري تن اؾنسًُ أصبعُ أن  ر إرا   د يبحرط بأٍ فبألَ. ٗ فبمعنأل 

ويدرّ  . أسدكر  د  كفدر إبحرشدٌ  دب فٔدُ        - يبؽ  أن الدراسألم اليت مت البٮدرم شدأل  و  ا مل –

الصبألل  ر إب ون و ر ارعن  وٙ يسببعد  د يرىد عد  أن إبحرشٌ أب واٌ  يؽألٲ. كمأل  د 

اٛسبألل إ٘ يُ للبحرط واليت اكدرم ٗ الدراسدُ ركد م علدِ إٛدأل ر أفدل البددن, إرًدألن,  د         

 د إر َ لىقد أل و ر أل ومل تبٮرم لدور اٛسرَ والذبًُ و رع لًب اٙ"ؽبألٙ ٗ اٛبنألْ.ترى

وافبددددب   .  يددددأل  الددددددريس تعقًبددددن بقىلددددنا أعدددددأل فُ ٚريكددددُ ققددددألٲ  د  "بمدددددٌ اٝد فقدددد٘ أدددددن        

  فدددب  ثدددب أعدددر ٗ اؾنسدددٌ البحدددرط لٛدددأل رَ إخعدددغ  :89أصدددأل دَ الكدددًلب إعدددرٍ الددد آع و 

 البحددددرط عددددن الصددددألألُ خأللددددد.   ورلددددُ فًددددن تددددىاامين رسددددأللُ  ول فأاددددد ا"قٮددددألع بعددددد إنبدددددّ

 بدددٌ اٙتمدددألم كدددرَ تقدددألاين ٗ وامدددد"أل ولبندددأل "سدددبمل   د  خصدددِ  "دددٌ فمدددى تعلًقدددٌ  أدددأل. اؾنسدددٌ

إخبلكدددُ كمدددأل فعلندددأل عندددد أنأللصدددُ ٚدددأل رَ البٮدددر٦ين ا سدددًجعل الدددبع  الدددىا ع الدددديين         تىامألتندددأل

 ددى إصدددرلُ و دددى اؿدددل وٙ قدددل سدددىاه, طخدددرود سًؽدددعىد اللدددىم علدددِ  سدددبألل اابمألعًدددُ عبدددُ ٙ  

عٚلددددُ شددددأل بددددألٕرىد الددددديين, فٔددددُ ثأللفددددُ سددددذاع إصددددرلُ إٍ  ًددددألل القددددىا"ٌ والبصددددريعألم        

والبحدددددىث الرًٓسدددددُ ىرلدددددُ ال "دددددن وأدددددن خدددددٚل أدددددأل  شدددددألرم إلًدددددن   العدددددألرأُ والرا عدددددُ. والىالدددددع

والدراسدددألم اٛخدددرّ الددديت  شدددر إلًمدددأل ٗ ثنأليدددأل البعلًقدددألم يبؽددد  لندددأل  د البحدددرط اؾنسدددٌ ٚدددأل رَ  

عألًٕدددُ أىادددى َ ٗ كبلدددمل  "دددىاع الددددول واجملبمعدددألم ؛ ارألفٛدددُ واللًدالًدددُ .. الدينًدددُ وإد"ًدددُ ..        

يُ وإيددددراد وأعددددر و أريرددددأل وفر"سددددأل والًألبددددألد . أددددأل ّرٴننددددأل  إنؽددددبٮُ والكىؼددددىيُ وٗ السددددعى 

 أن اسبنبألٙ البأللٌا
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   لًس البدين واؿصمُ   و "قغ البدين والبدن   ى السبب الىقًد  و اؿل الىقًد, لد تردىد

الع لُ إبأللغ فًمأل بٌ اؾنسٌ فىم أأل شرعن الددين سدببألٲ ٗ  يدأل َ النسدبُ ولدد يردىد البددن        

 ال يأل َ. يؽأل سببألٲ ٗ 

         لًست ال كىريُ العربًُ  ٌ العلُ وقد أل, لدد تردىد سدببألٲ ٗ " يدأل َ النسدبُ" فقد٘, لرنمدأل

 ب اتمأل  يؽألٲ لد ترىد سببألٲ ٗ "قغ النسبُ.

و شددألرم  . عألٓصددُ قجددأل ٍ إٍ  د أىؼددىع البحددرط أددن إىاؼددًع إعألظددرَ والصددألٓرُ والدديت مت   

إددرام الصدألٓعُ ؿدىا ث      ؿدديه عدن  د ا إىؼدىع    تنألوشأل أن عدَ امألم. ولعل   دب أدأل يفدألر عندد ا    

اٙعبداْ والبحرط اؾنسدٌ  دى ؼمًدل إدر َ إسد٘ولًُ بسدبب ارتدداْ أٚبدس كألشدكُ وأدفرَ, و دى            

تدير ّفل إ أل"ُ للرال ال ٍ يدر  ه. ويعدىره وكأ"دن عدألا  عدن كدب  ْدأل  ر بألتدن. وكد ل  أددر           

ر ب أن اكر أل إبىاظل ٗ كل قديه عن البحرط إٙ و  اد إدراد علِ ال ؼعمل الىا ع الديين.

 "ممأل ينبكًألد ٗ بع  اجملبمعألم ارألفُٛ وبأللر ب أن ال  تبٌ اٙقعألًٓألم ا"بصألره بصرل كدبر  

فًمأل. و نأل ت٘كد  . عألٓصُ علِ أأل طرقن  . خأللد الىابل ٗ بدايُ الٮر  أن تسألٗٙم. كد ل   ندأل    

خرَ  زأله البع  بدأللبحرط السًألسدٌ والد ٍ ٚمدر أدع الفدىرام ٗ       "ىع أن البحرط ٚمر ٗ اٝو"ُ اٛ

عدَ  ول وإقعد أنن البعدرض للمدر َ كمحألولدُ ر عمدأل عدن الددخىل ٗ إعدذ  السًألسدٌ وكد ل           

اسبفألرَ الر ٍ العألم وإلحألم الصرين والعدرض والرراأدُ ٗ  در أىاطنمدأل. كد ل  فدإد سدًرىلىاًُ        

 ى يٛن  "ن ؼحًُ و ى اجملرم.إبحرط ؼبألن إٍ ولكُ و راسُ فم

ويرّ م. سألمل إرٍ  د البحرط ٗ اٛأألكن العألأُ أبأللغ فًن فمدأل ال اٙقبصدألم واٙلبد ام بدألٝ ال     

العألأُ  ى الٮأل ٌ ٗ إملرُ. ولرنن يبىلع  د إصرلُ الردّ اليت تىاان إر َ أأل لد تبعرض لدن  

 ٗ بعدد  القٮألعددألم اؿرىأًددُ وٗ القٮددألع  أددن ؼددرط ٗ العمددل وخألظددُ أددن أسدد٘ولٌ  علددِ أنمددأل 

اـألػ بصرل عدألم. و د ا  قدد أعىلدألم اندراٙ إدر َ ٗ اٙعمدألل. وإصدرلُ اٛخدرّ الديت تىاادن            

إر َ إبحرط بمأل اـىين أن الكؽدًحُ  أدألم اٛ دل واٛظددلألْ و أدْٚ العمدل ورَدأل فقدداد الىًٚكدُ          

ُ وبدود تصمر بألٕر َ. وأدن الؽدرورٍ سدن "ٛدألم     ول ل  أن إكذض  د تعألجل   ه القؽأليأل بسريُ تألأ

هرم ويعأللب إبحرشٌ ويبؽمن عدم اٟعٚد عن اسب إر َ إبقدأُ بصرىّ ؼرط ويعألجل اٛأدر  

 بسريُ.

وعدم  . أنِ  بى سلًمألد عن  د البحرط ٗ ت ايد لدراُ  "مأل شخعًألٲ تىاان البحرط وإؽدأليقُ  

 ض.عند ٖألرسُ ريألؼُ إصٌ ٗ الريأل

وتؽددمن تعقًددب  . أسددألعد ارًددأل علددِ أددأل  ثددر أددن "قألشددألم بصددأد البحددرط اؾنسددٌ إٚقٛددألم   

 البأللًُا
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ٚٲ "سددبرفر واددى ه ٛ"نددأل فبمددع            ٙٲا  د البحددرط  ددى سددلى  يددرتب٘ برددل بًٔددُ.. لرددن مددن فعدد  و

أسدددلب وقدددألفٜ ولددد ا "بدددأللغ ٗ تعدددىر النقدددألْ ..  أدددأل اٛرلدددألم الددديت  شدددألر شدددأل   خأللدددد تقدددىل  د    

ابدددُ "عدددمل النسدددألْ العدددألأٚم ٗ  أريردددأل تعرؼدددن للبحدددرط .. لًسدددت  ددد ه النسدددبُ كدددبرَ   لر

اددداٲ ٗ فبمددع يبددأل  فًددن للراددل وإددر َ  د ّألرسددأل أددأل يريددداد .. ٕددألاا إاا يبحدده الراددل عددن            

   ه إر َ ويبحرط بمأل بر ب اٛ"ٛمُ والقىا"ٌ العألرأُ.

ل أنممددأل  د يرددىد ٗ  ًٔددُ ٙ تبددً  لٞخددر  د ثأل"ًددألٲا ٛد الراددل ًّددل للمددر َ والعرددس فددإد علددِ كدد

يعبدددٍ علًددن ٗ الىلددت الدد ٍ ينبغددٌ  د يغدد  الراددل وإددر َ بعددر مأل.. لددل للمدد٘أنٌ يغؽددى ولددل  

للم٘أنألم يغؽؽن.. وٗ الىلت "كسن  أر اهلل ع  وال إر َ  د ٙ تبدن ..وٙ "عدرين ٕدألاا الدبع     

ٙ تددعىه "كسدن  د يٮلدع "ٛراتدن.. واؿقًقدُ  د      يعىر "كسن أٚٓرًألٲ خأللعألٲ ٙ ينج ل للمدر َ و 

  ه  ٌ قألل كل البصر إٙ ال ين لديمب خىين أدن اهلل ّدنعمب أدن الد  .. و أدروَْ وشدمألأُ .. و       

 اعبأل  علِ تل  إنألٚر قبِ  لكمأل وشبع أنمأل.

يدد  ثأللفألٲا  نأل  ظىر لعد  أن الصبألل الغربًٌ و ب ّألرسىد كل  شرألل البحرط ..ٗ قٌ  د العد

ٚٲ سىاْ  كأل"ىا طبألْ  و شبألل أن طٚبنأل إببعفٌ يمبمدىد بغد  البعدر كدفراٲ      أن السعى يٌ أف

 وتل  أن ظىر"أل اؾمًلُ وإصرلُ اليت ينبغٌ  د "صًد بمأل. …

رابعألٲا  راسُ "دىرَ ال  را"دٌ الديت  شدألر شدأل   خأللدد وؼددثت عدن بعد  النبدألٓ  أنمدأل  د "سدبُ اللدىاتٌ              

ُ  ٗ البحدرط  أكمدىم  سدببمأل  أؽللُ "بألٓ  ؼمل  ٌ %,2:تعرؼن للبحرط لرابُ  ٚٲ  الدراسد  فؽد

ٌ " البحلقُ"  د "در   د ويركٌ. فًمأل أبأللغ "بألٓ  تعٮٌ  راسُ  ٍ َنمجًُ ش   نأل   د عن   د

 ,٪٥٤ عدن  ت يدد  النبألٓ  لرأل"ت  ربًُ بًُٔ  ٍ ٗ إ٘شر   ا اسبخدم ولى البحرط أ٘شرام أن

عًنبمأل فًمدأل يبددو رَدأل مت بٮريقدُ  در أنمجًدُ عًده يسدبحًل  د تردىد  د ه            اخبًألر  د كمأل

 العًنُ ٖفلُ للمجبمع.

ٚٲ علددِ  "مدأل بًٔددُ خأللًددُ أدن       البحددرط ..فكددٌ إددىٙم خألأسدألٲا لسددت أددع أدن يعددىر  بددٌ  و البحدرين أددف

الربرَ كل أأل ّرن إ راان ؼت البحرط بألٕكمىم ال ٍ "بحدث عنن.. أع  د البًٔدُ  ندأل  ٙ   

وإاا زحدت ٗ قًٮد   د يدبب كدل شدٌْ      …تؽع قدا يكٌ عددو  اٙقبصدألم تلد م بدن السدًأل       

ا  ا م برل سمىلُ ويسر فلن وبألن كفرود للبحرط أع  د الدنكس البصدريُ تبدىم للممندىع ولد      

 النسبُ ٗ اجملبمعألم الغربًُ وفقأل ٛرلألم ورلُ   خأللد.

 وفند  . خأللد الر يعألد أٚقٛألم  . أسألعد أن خٚل النقألٙ البأللًُا

  لى كل اأر َ اأريرًُ  و  ر  أريرًُ تقدأت بصرىّ بدعىّ  د شخغ أأل ؼرط بمأل لبب

 سجن وأعأللبُ أعٛب إد مل يرن ًْع الراألل ال ين يعملىد أعمأل.
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          البحلقُ" تعد ؼرط بعرٍ فلى  د شخغ أأل "ٛدر إلًد  أدن فدىم لبحدت لكدذَ طىيلدُ وؼدديع"

 طىيل وأبكحغ  لبؽأليقت ورَأل اؼٮررم لذ  إرألد.

    عًنُ البألقفُ "ىرَ ال  را"ٌ كأل"ت عصىآًُ واخبألرتمأل أن عدَ امألم ٗ أدينُ الريدألض سلدت

لُ أألاسدبر  شدرفت علًمدأل, وأدن ثدب      عألأٚم و ر عألأٚم وطأللبألم. والبحده عبدألرَ عدن رسدأل    

 األ تمدأل ؾندُ أنأللصدُ كدألد أددن ؼدمنمأل  . ع يد َ النعدًب و ددٌ  لًقدُ ادداٲ وؼدلًعُ ٗ أسددألُ           

 العًنُ واٛسأللًب الرمًُ واٙخببألرام اٙقعألًُٓ.

   ٚٲ أن تقديب شرىّ بسبب "ؼديع" أن شخغ  و كلمُ اطدراْ  و السًدَ السعى يُ تبحرن فع

اٙعببدألرام اٙابمألعًدُ ؼدبب  قًأل"دألٲ السدرىم       …أر إٍ  بعد أن الد    ل طألٕأل مل يعل اٛ

 ع ؼرر  شد أن اٛول.ىقبِ أع واى  الؽرر خىفأل أن ول

  بصرألوّ يبقدأن عمىأألٲ  سريألٲ إعنكألم أن %6مت اٟشألرَ ٗ أداخلُ سألبقُ  د  ُ  طبقدألٲ  رزًد

 .العمت يكؽلن الرفرام  نأل   د ي٘كد أأل تى"سًُ لدراسُ

  و الصألل السعى ٍ كبقًُ الراألل يبحرط إاا واد الكرظُ فمى لًس أٚ .الرال  

        سبب إقجألم كفر أن السعى يألم عن العمل ٗ بًُٔ كبلٮدُ  دى خدىفمن أدن البحدرط ٗ ٚدل

  ًألل لأل"ىد را ع ٛربألل العمل وإىٚكٌ ود أن ؼرشمب.

شددألألُ ؾمًددع أنددألطع    د الدراسددُ الدديت عددرض شددأل   اشدددلع واـألظددُ َركدد  اؿددىار الددىطين      إ

إملرُ بعًنُ بلغت   ألْ  لمل أكر َ و"بألٓجمأل أقألربُ ادداٲ لدراسدُ "دىرَ ال  را"دٌ فلمدألاا البصدرً        

ٗ أنمجًددددُ البحدددده.. العًنددددألم ُفددددل فبمددددع واسددددع وتسددددحب بٮددددرم علمًددددُ ؿعددددىل البمفًددددل          

ل م البحده عدن   وبأللبأللٌ فدراسُ ال  را"ٌ تقدم أ٘شرام أكًدَ لىاى  إصرلُ ٖأل يسب…اجملبمعٌ

قلىل شأل.. واؿل لًس فق٘ بقأل"ىد ولرن  ندأل  امدى   خدرّ يلد م اٙلبكدألم شدأل علدِ ر سدمأل البنصدُٔ          

اٙسدريُ وأبألبعددُ اٛبنددألْ وأدع أددن ىراددىد وإٍ  يدن إؼددألفُ إٍ البخكًددمل أدن  لددىاْ العددىرَ النمٮًددُ     

أددن ولريببددن.. لدددينأل أصددرلُ للمددر َ الدديت وملددمأل الصددألل ٗ ر سددن عددن إددر َ؛ فمددٌ ٗ النمأليددُ  خبددن و 

 ؼرط و ول طريع ٗ قلمأل  ى اٙعذاين بىاى  أل.

وغعددىػ العًنددألم تبنددِ  . خأللددد وامددُ "ٛددر  .  العنددأل  فمددى يقددىل  "دد  لرددٌ تكحددغ أسددبىّ        

بصرٙ  د تسدحبمأل أدن إردألد العدحً      …السرر ٗ الدم فأ"  ٙ تسحب لذ  م ولرن عدَ "قألٙ

ُ  …وٗ الىلددت العددحً  البحدده إا لددًس أددن الؽددرورٍ  د ترددىد كددبرَ ولددذ  م     وأفددل الدد  عًندد

وكمفدألل فدإد أعمدد  دأللىل      …ولرن يربكِ بعد  ظدغر شدريٮُ  د يدبب سدحبمأل بٮريقدُ ظدحًحُ      

لبمفًددل اجملبمددع  َكددر أ 3422ٙسددبٮٚعألم الددر ٍ العددألم ٗ الىٙيددألم إبحدددَ يسددحب عًنمددأل لىاأمددأل    

 أنألسددبُ عًنددُ تعددد أكددر َ 5:6  د القددىل بعسدد ولددد.. "سددمُ ألًددىد 542اٛأريرددٌ الدد ٍ يبلددغ مددى  
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 ترفدع  إعدالًُ ول يأل َ "سمُ  لمل 322ي يد عن  السرألد  و فبمع البحه عد  كألد إاا اقعألًٓألٲ

 .أكر َ 822 اٍ

إاد يددبب سددحب عًنددُ طبقًددُ لىاددى  اٙخبٚفددألم إدد كىرَ و ددٌ عًنددُ شددألٓعُ وأعروفددُ وشددأل طددرم   

فإ"ددن يقددىم بألسددبٮٚعألم كددفرَ  ددر اٙ"بخألبددألم علمددألٲ  د  سددحب خألظددُ بمددأل.. وبأللنسددبُ ٕعمددد  ددأللىل

السلى  اٙ"بخألبٌ ظدعب تىلعدن بسدبب سدرعُ تغدًر الندألس ٛرآمدب عدن إرشد  و قًأل"دألٲ ٗ اللحٛدألم            

 اٛخرَ.

واتكع  . . عبدالرٓن العنأل  أع أأل ا ب إلًن  . الر يعألد أن  "ن ٙ عٚلُ إطٚلألٲ بدٌ قجدب العًندُ    

أعنىيدُ,   %7; رادُ ثقدُ ل    %7ؼقدع   5:6حه ٗ اجملبمعألم إكبىقُ, قًه إد وقجب فبمع الب

.. وطبعألٲ   ه اٛقجألم قد َ علدِ  %7;بنكس أسبىّ إعنىيُ  %5ؼقع مى  3422وعًنألم  أللىل 

افذاض  لعدِ  رادألم عددم البجدأل"س وكلمدأل  ا  البجدأل"س لدل اؿجدب إٮلدىل, وإعدأل ٙم إصدألر            

بألٙعببألر   ا ويؽع البألقه "سدبُ البجدأل"س اربملدُ وٗ قأللدُ عددم أعرفبدن يؽدع        لىاقدَ أنمأل تأخ  

. ولألل  . الر يعألدا قبِ ٙ "دخل ٗ تكألظًل أنأل   البحه فإد  نأل  عًندألم  %72و 72 لعِ  راُ 

ٙ ُفل إٙ "كسمأل و ٌ العًنألم  ر اٙقبمأللًُ اليت "ٮبقمأل ٗ البحه الرًكدٌ والندىعٌ  وأنمدأل عًندُ     

 لفل  و ٌ عًنُ لعديُ  و عمديُ وعًنُ اـداْ.. والرٚم ٗ ال  يٮىل.كرَ ا

وأددن وامددُ "ٛددره يعبقددد م. قسددألم عددرٍ  د ا"بصددألر البحددرط ٗ اجملبمعددألم يعبمددد علددِ أسددبىّ     

اٛخٚلًألم العألأُ وأدّ تٮبًع القىا"ٌ الديت ُدألرس ٗ كدل فبمدع. فكدٌ اجملبمعدألم الغربًدُ قبدِ         

وإد كددألد عنددد ب امددٚل و ًددألل الددىا ع الددديين قسددب طراْ الددبع  ولرددن ٙ تددرّ شددبألل يٚققددىد   

ٚٲ. ٗ الغدرل  ندأل           النسألْ  ويؽأليقى"مب أفل أأل وعدل ٗ  ولندأل العربًدُ و ول طسدًىيُ  خدرّ اشندد أدف

لىا"ٌ ظألرأن ؼد البحرط ظمًع  "ىاعن وخعىظألٲ بأأدألكن العمدل واٝد تٮدىر القدأل"ىد لًكدرم بدٌ       

أبحددرط بددأللرٚم  و الكعددل والدد ٍ يعبددد الكعددل اعبددداْ انسددٌ ولددًس ؼددرط.  ٍ شددخغ يرترددب      

يصمر بن ويٮلب أنن تسجًل "كسن ٗ  لسدألم الصدرطُ    Sex offenderسٌ يسجل إعبدٍ   اعبداْ ان

ٚٲ.  ٗ  ٍ أنٮقن يسرن بمأل قبِ لىكألد أسألفر لكذَ بسًٮُ للعمل أف

وعقب  . سعًد ال  را"ٌ بأد الغري َ اؾنسًُ أرىد قبمٌ والبحرط وسًلُ أرفىؼُ ٟشدبألعمأل..  

العدى َ إٍ   أدن إمدب  لدُ ال ولًدُ عندد ٖألرسدُ  د ا السدلى .       اٙخبٚين ٗ "ٛره يٛدل قعدىر ٗ اؿأل  

ور  ٗ كبدب الدذاث    أدع  "دن   –و ى البعدد الد ٍ مل تصدر إلًدن ورلدُ   خأللدد        –البرىين الفقألٗ لدينأل 

..  يؽألٲ إىروث اٛ بٌ..  ٙ يعد شعر الغ ل {فراو تن اليت  ى ٗ بًبمأل}َسمًألم  خرّ أفل وإراو َ  

ٙٲ ؟ بأللبأكًددد "عددب والسددبب ٛ"ددن ؼلددِ بنددىع أددن وال ولًددُ  وبأللبددأللٌ اسددبحألل إٍ لًمددُ     ؼرشددألٲ أقبددى

ْأللًددُ ينددألل ظددألقبمأل  أللددُ شددرفًُ أددع  "ددن ٗ ققًقددُ اٛأددر وؼددرط  أعلددن وظددألر . وعلددِ اؾأل"ددب      

الديين..  ٙ يعد سلى  العحألبٌ ال ٍ كدألد أدع رسدىل اهلل ظدلِ اهلل علًدن وسدلب ٗ اؿد  وؼرشدألٲ          
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ت إر َ تسأل الرسىل وال  العحألبٌ ينٛر إلًمأل والرسىل يعرين وامن عن النٛدر إلًمدأل   عندأأل كأل"

بًده  ود  د يبخ  عقن إاراْ عقألبٌ.. ٙقٜ قؽىر البحرط البعرٍ و ى ال ٍ لد يعدد  خدمل  "دىاع    

البحددرط إد اددأل  ؼددمن ؼددمن أراقددل  و أراتددب البحددرط.. وٗ تقدددير  . سددعًد فددإد البحددرط عملًددُ     

انسٌ بٌ طرفٌ  قد اٛطراين يرفؽمأل.. وأأل مل ترف  أن طرين فمٌ لًسدت ؼدرط   اتعألل بمدين 

لعلددُ القبددىل إصددذ .. وٗ  دد ه اؿددألل "نبقددل إٍ لؽددًُ  خددرّ تعأللددب علًمددأل اجملبمعددألم الدينًددُ وٙ      

تنرر أل النٛب اٛخرّ.. و ٌ لؽًُ ٙ تدخل ٗ ظدلب "قألشدنأل.. خٚظدُ اٛأدر  "ندأل "ددور ٗ إطدألر أدأل         

العملًُ اٙتعدأللًُ بمددين انسدٌ بدٌ طدرفٌ  فمبدِ أدأل         –إد األ  البعبر  –بن ل وت ويع ّرن تسمً

رفؽمأل  قد اٛطراين  ظبحت ؼرشأل.. أع البأكًد علِ رف  ال  شرألل البحرط وإٮأللبدُ بسدن   

لدىا"ٌ را عدن أدن شدأ"مأل قكدٜ كراأدُ الندألس و عراؼدمب وإيقدألع العقىبدُ بردل أدن يسدبمدين إيد اْ               

 ُ والقًمًُ والصرفًُ.أقدراتمب النكسً

وأن  اويُ  خرّ, وفًمأل ىدغ أسدببألم البحدرط؛  شدألرم  . لًلدِ الصدمرا"ٌ  "دن ٗ  شدعألر الغد ل          

اؾأل لٌ واؿديه رَأل لد أبأللغدُ ٗ وظدمل أردألأن اؾمدألل ٗ إدر َ بصدرل عدألم, ولدًس فقد٘          

ن أبعمدد للمدر َ أدن    اؿبًبُ, و  ا يكسر كفرَ القعدألٓد الغ لًدُ ٗ تراثندأل العربدٌ, "عدب  ندأل  تصدىي       

بع  الصعراْ عندأأل وعر أل ٗ والقد, والٮىل, وعًىد إمأل  فنرّ ٗ لعًدتن اسدد إدر َ ولدًس    

روقمأل وعقلمأل ٖأل يقلل أن اقذاأمأل, ولرن ٙ "نسِ  د الصعر لد يىٚدمل للخدر والصدر, فرمدأل  د     

حع  د ترددىد ٗ بعدد  "عىظددنأل الصددعريُ أددأل يددبب تىًٚكددن للبحددرط اللكٛددٌ, فمنددأل  "عددىػ تسددب      

  قألؼرَ ٗ "دواتنأل وأقألٙتنأل وؼرِ ٛبنألٓنأل.

فإ"نأل "بعألأل َفأللًُ شديدَ أع أأل  ى طبًعدُ فٮريدُ ٗ اٟ"سدألد وبدٌ أدأل ينٛمدن         ألوأن وامُ "ٛر

الدين وتم بن اٛخٚم, والبحرط لدن أسدببألم كدفرَ, وٙ ّردن  د "قدىل  د الكعدل بدٌ اؾنسدٌ         

كدد ل  ٕددأل ؾددأم بعدد  الدددول لسددن عقىبددألم شددديدَ علددِ         والربددت  ددى السددبب, ٛ"ددن لددى كددألد    

إبحرشٌ وـلت فبمعألتمب أن ارآب اٙ بعألل وأأل يببعمدأل. اٙعدذاين بألٕصدرلُ اد ْ أدن اؿدل,       

ومددن ادد ْ أددن  دد ا العددألمل إكبددى , يددبب  دد و عقددىل  دد ا اؾًددل َددىا  إعٚأًددُ ؽألطددب  رآدد ه           

ب العدألرٍ, اٟعٚ"دألم البجألريدُ الديت تعدىر إدر َ ظدًداٲ        اؿًىا"ًُ, واٛفدٚم اٟبألقًدُ, الكًدديى كلًد    

ٚٲ ٕن يؽع العٮر الكٚ"ٌ  و قبِ أ يل العرم!  إخدرام واٛ ويُ اؾنسًُ كلمأل عىاأل ت يد أن  سم

"سدب إبحرشددٌ, "عدب مددن عألادُ لقددأل"ىد را ع وعألاددُ لبع يد  القددًب اٛخٚلًدُ ٗ اٟعددٚم العربددٌ      

 وعألاُ للقرل أن قًألَ اٛبنألْ والبنألم.إنكلت و ر إنؽب٘, 

ولألل  . فألي  الصمرٍا  ل تعدلىد إاا للت لرب  د البحدرط بدألٕر َ لددينأل  دى "بدألن ثقألفدُ شدعبًُ        

لؽدًُ أٮدألر َ الد كر      ونبىيُ راسخُ. "عب الصعر الصعي ٗ أعٛب لعألٓده الغ لًدُ يصدر  ويكعدل   

د و  ددأل"ٌ ٗ  دد ا اٙػددأله. والصددعر  لٜ"فددِ ٗ كددل وسددرُ وشددألرع  و ٚددن أعٛمرددب وكددٜ لعددألٓ  
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العربٌ الكعدً  وكدل بأللقعدألٓد وإغدألأرام أند  الصدعر اؾدأل لٌ أدروراٲ بعمدر بدن  بدٌ ربًعدُ وا"بمدألْ              

بن ار لبأل"ٌ. الفقألفُ ال كىريُ العربًُ زحدت للد كر  د يبغد ل قسدًألٲ لٜ"فدِ ٗ قدٌ وظدمت الد          

ىا اٝد   ددأل"ٌ الكًددديى كلًددب إعددىرَ علددِ اٛ"فددِ وخلدددم لعددغ و شددعألر إبحددرط الدد كر. ٙقٛدد 

  لًست ألخعألٲ واؼحألٲ لفقألفُ البحرط وأٚققُ اٛ"فِ إبمنعُ قبِ تسبسلب طخر إقٮع.

 أدأل  . فألطمددُ القر"ددٌ فقدد لكددت "ٛر ددأل ٗ كددفر ٖدأل طددر  الذكًدد  علدِ ؼددرط الراددل بددألٕر َ     

ُ اعببألر الكبألَ ؼدحًُ  آمدألٲ  "مدأل    وإ كألل اؾأل"ب إعألكس  ٍ ؼرط إر َ  و الكبألَ بأللصألل وأصرل

ت٘ ٍ إٍ البجين علِ الصبألل ال كىر ٗ اٙتمألم اببداْ ثب البجريب ثدب العقىبدُ إغلٛدُ إددأرَ كمدأل      

قدث ٗ لؽًُ "كع النمؽُ اليت ٙ "دٖ أن شألركىا فًمأل لرن تقدير القألؼٌ للعقىبألم فًمأل ػألو  

 ...كل أنٮع!

ُ كبألبيت العحكًُ و"صألطٌ الفقألٗ ٗ تىيذ والكًس بدى . الدذ    ولأللت  . كىثر اٛربضا ٗ بداي

علِ كفر أن اٛظدلألْ  د اتبنِ ققىم إدر َ. وأدأل   ال قبدِ الًدىم ؼدت ا"بقدأل  الدبع  عجدُ  "دين          

أقعرَ أع إر َ. أأل  "أل أبأكدَ أنن  "نأل ٗ  أن غس اٟ"سألد ققن ٗ اجململ, وإر َ ا ْ أن  د ه  

لبُ. اٟ"سددألد ٗ  دد ا الدد أن أسددبلب كقًمددُ, عقلددن ٗ ظددراع أددع إخددبٮكٌ ُألأددأل      اٟ"سددأل"ًُ إسددب 

اظٮٚ  ققدىم إدر َ  دى إأعدألد ٗ ع شدأل  كفدر.         كرًأل"ن إمد  بأللقمع والبعكًُ والكقر و ر أل.

ولرن   ا ٙ يعين تممًض أصرٚتمأل النسىيُ لرن ٙ يعين   ا  د "لىد اؿقىم بألؾنسىيُ إى لُ. 

  انس لن وٙ تعنًمل وٙ عرم وٙ لىد. الدول اليت فرؼت ققىم اٙ"سألد مل تسبفن إر َ.اؿع ٙ

 

 آيٝات ايٛقا١ٜ: اذتًٍٛ اجملتُع١ٝ ٚايٓؿٛف ايتػسٜع١ٝ 

 شألر  . سعد الصمرا"ٌ إٍ  د لؽًُ البحرط لدأت قىشأل  راسألم األ َ وخععت شأل "دوام شأل 

و سددبألبمأل وسددبل عٚامددأل, وأددع  دد ا تبقددِ القؽددًُ  طددألبع علمددٌ و"ىلصددت إعٚأًددألٲ أددن قًدده طبًعبمددأل

بنٛره  عمع و كفر ٖأل "عكمأل بن وٙ يٛمر أنمأل إٙ ر س ابل الفل  كمأل يقألل. اـىين أن الكؽًحُ 

   ُ السدذ وارألفٛدُ علدِ زعدُ بنألتندأل و سدر"أل  أدىر تكدرض          والعًب واٙػأله العألم واـدألػ مدى فؽدًل

ىعىيُ وتربىيُ وللقنألعُ بأد سلى  اٛبنألْ ال كىر أمب ٗ   ه "كسمأل. وأع ال  فمن  اويُ اابمألعًُ وت

القؽًُ عرب اؿريُ  ر إس٘ولُ اليت يبمبعىد بمأل لًألسألٲ لبنألتنأل فإد تربًبنأل ٗ إن ل وإدرسُ وٗ 

 هب  د تنعب وترك  علِ اٝتٌا الكؽألْ اٙابمألعٌ العألم وو  ا   ب عألأل ٗ ر يٌ 

 هب  د يعلب إرا ع الصألل  د اكىريبدن ٙ تعدين راىلبدن وٙ تعٮًدن      بأللنسبُ لٜوٙ  ال كىرا

 ٍ قع ٗ ا"بمأل  القىا"ٌ إربىبُ واٙعراين والعأل ام وٙ أرألرم اٙ خٚم وٙ ُنحدن اؿدع   

ٗ ا"بمأل  ققىم اٝخرين وخعىظألٲ إر َ إٙ إاا  كملدمأل وكملدمأل بدأللقًب العلًدأل وأنمدأل ظدًأل"ُ       

وأعرفددُ لدددر أل وأن لبمددأل اٙ"سددأل"ًُ الرفًعددُ الدديت أنحمددأل اهلل ٗ الدددين   عكددألين إددر َ واقذاأمددأل
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اٙسٚأٌ وٗ الصدرآع و زأل دأل رسدىل اهلل ظدلِ اهلل علدن وسدلب وأردألرم اٙخدٚم . لٜسدمل          

الد كىر تدركبمب الصدًألطٌ عنددأأل        بنألٓنأل  الصديد وأع  د ٗ كفر أنمب اـر إٙ  د بع 

ا  والغريدب  "دن يبلدبس لبدألس إبحؽدر الدىاعٌ عنددأأل يدرّ اأدر َ           و قبِ شب  السى  يرّ إر َ

 ر أسلمُ  و عندأأل يرىد خألرن إملردُ. و د ا لدن تكسدراتن الديت لردل أندأل ر يدن فًدن.  د ا           

أددن  آددرَ العنددمل   السددلى  العددألم لددن عٚلددُ بددأللعنمل والبعنًددمل ٗ الكؽددألْ اٙابمددألعٌ واٛوسددع  

 سرٍ  كًمل "عدلن؟اٛ

بذبًُ  بنألٓنأل ال كىر أن  "عىأُ  ٚكألر ب   ألم واٟخىَ واٛخىام الربألر أعنًىدكل اٝبألْ واٛأم

وكددل إعلمددٌ وإعلمددألم وكددل  عؽددألْ  ًٔددألم البدددريس وكددل  ٓمددُ إسددألاد وكددل إعلمددٌ وكددل  

اٟعٚأددًٌ والربددألل وإكرددرين ولددأل َ الددر ٍ أعنًددىد بألؿددد أددن ػددألو ام اٙبنددألْ الدد كىر علددِ        

 أقددأبمأل ققدىم إدر َ ٗ الكؽدألْ العدألم وٗ الكؽدألْ اـدألػ  اخدل إند ل ٛ"دن إاا           اؿقىم العألأُ وٗ

كألد سلىكن  اخل  سدىار إند ل قذأدألٲ فكدٌ   لدب اٛقًدألد سدًنعرس الد  علدِ سدلىكن العدألم.            

ويرمل   ا القأل"ىد.  يؽألٲ فإد  ًُٔ اٛأر بألٕعروين والنمٌ عن إنردر تقدىم بددور  دألم ادداٲ ٗ  د ا       

د كفرَ . "عب  نأل  أٚقٛألم علِ كًكًُ   آمدب لىاابدألتمب وعلدِ سدلى  بعد  أنسدىبًمأل       والصىا 

 ولرن الىؼع ؼسن ويبحسن  خراٲ.

  ًعدم علًمن كدفر ٖدأل اكدر سدألبقألٲ أدن قًده   مًدُ الذبًدُ ولردنمن          ف أأل بأللنسبُ للبنألما

أن إس٘ولًُ يقدع  الؽحأليأل إٍ قد كبر لسلى  الصبألل إنكلت و وِأل ػأل ل ٛد  نأل  ا ْ 

علددِ الكبًددألم و د  نددأل  ؼددحأليأل أددن اٛوٙ  ظددغألر السددن . اٛ ددب للبنددألم  د "ددربًمن علددِ الفقددُ  

شخعًبمأل وققىلمأل ٙ تقل عن الرادل إطٚلدألٲ إٙ ٗ أدأل شدرعن اهلل       بأللنكس وإ را   د كمألل

يددبب  أددن اخددبٚين عؽددىٍ و  وار اابمألعًددُ أبرألألددُ و "مددأل بقدددر أددأل ؼددذم الراددل واجملبمددع     

اقذاأمدددأل و د الددددين واٛسدددىيألْ ٗ اجملبمدددع أعمدددأل ولدددًس ؼدددد أل و "مدددأل إاا تعرؼدددت ٕدددأل يمدددٌ  

كراأبمأل ٗ الكؽألْ العدألم فدإد   لدمأل واجملبمدع والدولدُ أعمدأل ولدن ؽد ل و د علًمدأل  د تردىد           

ولبَ٘  شأل  "ًألل و ٚألفر وكأللب عندأأل يبعدّ علًمأل كألٓنألٲ أن كألد ٗ الكؽدألْ العدألم و د شدأل    

ؿع كل اؿع ٗ إٮأللبُ عقمأل ٗ  د ُألرس ققىلمأل ٗ الكؽألْ العألم أدن  در أؽدأليقُ وٙ    ا

 خىين وٙ ؼغىٙ بصرٙ  د ترىد  ٌ قذأُ.

       ,بعكُ عألأُ فإد لؽًُ البحرط أفل أعٛب لؽأليأل"أل اليت شدأل  بعدأل  سدلىكًُ ٗ الكؽدألْ العدألم

 ؼبألنا

 .َتربًُ اديدَ علِ كل اٛظعد 

  قأل م.لأل"ىد واؼ  وتٮبًع 

 .أىلمل اابمألعٌ أبرألأل لرفؽمأل 
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 .ُأىلمل قأل م أن الدولُ و  واتمأل البنكً ي 

وتسألْل  . عبدالرٓن اشدلعا  ٙ يىاد  ألتمل فأل"ٌ ّرن للؽحًُ اٙتعألل بن واٙسدبكأل َ أدن   

 ٍ  عب "كسٌ واابمألعٌ ولأل"ى"ٌ ٕسألعدَ ؼحأليأل البحرط اؾنسٌ. ٗ قأللُ عددم وادى  رلدب خدألػ     

ٰٕبحرط بمن  و بمب.يرىد أن إمب   إهأل ه وإهأل  إبخععٌ للر  علِ أرألٕألم ا

وا ددب م. قسددألم عددرٍ إٍ  د  نددأل  قألاددُ أألسددُ لبٮبًددع وتكعًددل لددىا"ٌ خألظددُ ؼددد البحددرط     

اؾنسٌ وبألل ام ٗ  أدألكن العمدل. وهدب  د تردىد لدىا"ٌ البحدرط اؾنسدٌ ٗ اٛأدألكن العألأدُ          

د اٛأألكن العألأُ شدأل  "ٛمدُ شدرعًُ ولأل"ى"ًدُ كدفرَ أىادى َ       كبلكُ عن لىا"ٌ أقألر العمل وال  ٛ

تبعألأل أع  عمألل البحرط  و  ٍ عمل ىدط اؿًألْ العألم ولرن  أرنُ العمدل كبلكدُ, و دٌ  سدى      

لكذَ طىيلُ وٙ يىادد خًدألرام للؽدحًُ للبعألأدل أعمدأل       كفراٲ ٛد اٟسألَْ لد ترىد أسبذَ وأسبمرَ

"ٌ واؼددحُ ؼمددٌ اٛشددخألػ. إددر َ السددعى يُ بددد م تدددخل بقددىَ ٗ  ٗ ٚددل عدددم واددى   "ٛمددُ ولددىا 

القٮألعٌ اـألػ والعألم وٙبد أن لىا"ٌ للحمأليُ أن تسل٘  أٚٓمب ٗ أرألد العمل. ثقألفدُ البعألأدل   

أع إر َ ٗ بلد"أل ٙبد  د تعلب وتدرل, أفدألل أدأل ٌ الٮريقدُ العدحًحُ للبعألأدل أدع إدر َ عألأدُ  و ٗ         

بلد"أل؟ أأل  ى إقبىل و ر إقبىل ٗ البعألأل أعمأل؟ أألاا تسدبٮًع  د تقدىل  و ٙ تقدىل     أرألد العمل ٗ

للبعألأل. اؿل لن يرىد ٗ تٮبًع عألأل واقد كسن لىا"ٌ ؼد  boundariesٗ قؽىر أل أأل ٌ ال 

أن البحرط ولرن ٙبد أن تدريب اٛاًدألل عدن ثقألفدُ البعألأدل أدع إدر َ سدىاْ كدألد ٗ العمدل  و ٗ          

اٙأألكن العألأُ و"صر ثقألفُ اٙقذام ٗ البعألأل أع اؾنس اٝخر عألأُ وتدريب اٛاًدألل علًمدأل. هدب    

 د تدرس   ه الفقألفُ ٗ إدارس وبألل ام لٮلبُ إرقلُ الفأل"ىيُ وإبىسٮُ. اسبحداث لىا"ٌ تع يريدُ  

ٙ "ريدد اابمدأل ام   واؼحُ وقد َ للبعألأل أدع البحدرط ٗ فبمعندأل  ظدب   أدر أٮلدىل. مدن  يؽدألٲ         

ُ  52بع  القؽألَ ال ين تأخ  ب اؿمألسُ والغرَ ويعدرود عقىبدألم أغلٛدن كسدجن إبحدرط       سدن

 وتبمبددع اجملبمددع أددن أقبىلددُ اٟسددٚأًُ تصددريعألتنأل أددن أسددبمدَ واؼددحُ  طددر أددن ٙبددد وظددلبن لبلددن  و

 .البٮبًع ٗ بصكألفًُ

 ألٲ تصريعًألٲ ٗ أنألقٌ كفرَ ولدًس   ل علدِ   لدين لنألعُ  د لدينأل فراف  أأل اللىاْ  . سعد الصمرا"ٌ

ؼدرورَ لبقدنٌ كدفر ٖدأل ػملدن الصدريعُ اٙسدٚأًُ ؼدت بدألل البعدأل ير و ندأل               الد  أدن  د  ندأل    

أندأل اَ بد ل  أددن سدنٌ طىيلددُ و ندأل  امددى  ٗ اػدأله إددو"ألم القؽددألًُٓ. وإؼدألفُ لدد ل  فدإد اؿًددألَ         

مل الدولددُ إعألظددرَ تقبؽددٌ إهددأل  أنٛىأددُ تصددريعًُ اؿديفددُ وأسددبجداتمأل والبدددافع اٙ"سددأل"ٌ ووٚددألٓ

قديفددُ خعىظددألٲ ٗ اؾأل"ددب اؿقددىلٌ. ولنبدد كر  "ددن كددألد  نددأل  أددن يددرف  كددفراٲ أددن اٛ"ٛمددُ      

 ُ وارألأددألَ و ر ددأل وو رَددأل ٙ يدد ال  قبددِ    والبصددريعألم اٛخددرَ أفددل إرافعددألم واٟاددراْام اؾ آًدد

أبنأل البصريعًُ لردٌ تدبمرن إملردُ أدن  خدىل      علِ ؼديه واسبرمألل أنٛى   ظرم  ول العألمل

أنٛمددُ البجددألرَ الدولًددُ. فددٚ يركددٌ لددألض أسددبنر وٙ قددألكب عددأل ل فرٚ مددأل ٙ يقىأددألد أقددألم           
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النعىػ النٛألأًُ لبحرب سلىكممأل  ع  أن "ددرَ واى  مدأل ٗ البدألري  اٙ"سدأل"ٌ وإاا واددا أدألاا       

َٙ والبقعدر. وإاا وادد  د اد النىعدألد أدن      عن أن يصىل سلىكن شًٔألٲ أن اٙ"غدٚم والٛلدب والٚأبدأل   

القؽألَ واؿرألم فممأل وبألاألد "عىظأل تصريعًُ واؼحُ تسألعد مأل علِ   اْ وٚألٓكممدأل وتكعدل ٗ   

ٚٲ عن ؼرورَ  اؿقىم وُنع اٙ"بمألكألم وتعدٍ السلٮُ والكٔألم اٙابمألعًُ واٛفرا  علِ بعؽمأل فؽ

والىابألم. لن "بقدم ٗ ؼديه واسبرمألل أنٛىأبنأل البقعر ٗ   اْ اؿقىم     ه النعىػ ٕعألؾُ

البصريعًُ اؿديفُ و نأل  أن يدر الىالع  و يؽغ٘ ٕعألؿن الؽًقُ  و يبمرل أن الىؼى  والصكألفًُ 

وإسألْلُ. ٙ ينأل ٍ  ٍ أنأل ببقنٌ كل شٌْ فكدٌ  د ا بدٚ شد  تؽدًًع علدِ اجملبمدع والدولدُ ولردن          

أدن الؽدرورٍ علدِ      بن فقد تأخر"أل ٗ  أىر كدفرَ. رَدأل  ظدب    هب تقنٌ أأل هب  د يقنن و  ا ول

اٛلدددل إ خدددألل "عدددىػ اديددددَ ٗ "ٛدددألم العمدددل ػدددرم سدددلىكًألم أعًندددُ تنددددرن ؼدددت البحدددرط ٗ   

واٛأدددألكن  العمدددل وؼدددد  عقىبألتمدددأل واٙخبعدددألػ القؽدددألٌٓ . أدددأل البحدددرط ٗ الكؽدددألْ العدددألم   بًٔدددُ

 فمى وبألن اٍ "ٛألم واسع يصمل البحرط. العألأُ

و شددألر  . اشدددلع إٍ البقريددر الدد ٍ عرؼددبن تمددأل"ٌ النألظددر واددألْ فًددن  "ددن وبعددد ٔسددُ  شددمر أددن    

عرؼن وأنأللصبن, لر٦ر فلس الصدىرّ السدعى ٍ سدحب لدأل"ىد أرألفحدُ البحدرط, والد  بندألْ علدِ          

بددٌ اؾنسددٌ ٗ # أكمددىم اٙخددبٚٙ$رفدد  بعدد  اٛشددخألػ لددن أ٢عللددٌ بددأد إصددروع سددًع   ويمًددٕ   

كألد إصروع إعروض يقؽٌ بعقىبُ إبحرط انس٫ًأل بأللسدجن عدألم وبغراأدُ تعدل إٍ أٔدُ      اجملبمع. و

َىادب   – لمل ريألل قسب "غ الكقرَ اٛوٍ أن إصروع. ويعبد السلى  ؼر٦ش٤أل انس٫ًأل أعأللب٤دأل علًدن   

بدن  كل لىل  و عمل  و إشدألرَ  و أدن اؽد  أىلكٲدأل ٙ تددع ٚدروين اؿدألل شدرًّأل ٗ  ٙل         -  ا النٛألم

علددِ الر بددُ ٗ اٟيقددألع اؾنسددٌ بددأللٮرين اٝخددر,  و إ أل"بددن  و اسددبك ا ه  و ؼقددره بسددبب انسددن  و   

ٗ  -قسدب الكقدرَ الفأل"ًدُ أدن إدأل َ ااتمدأل       –فر  خدط قًألْ اٛاد  و خدط قًألْ العدٌ. ويسدبىٍ   

ٔألٲ أبِ لعد بن  ٙلُ القىل إعبد ؼرش٤أل انس٫ًأل  د ترىد ظروُ  و ؼمنًُ, وسىاْ كألد القىل ب ي

شددٌْ ٖددأل اكددر ٗ الكقددرَ اٛوٍ. وٗ فددألل العمددل, فسددرم إددأل َ الفأل"ًددُ البحددرط اؾنسددٌ بأ"ددن        

السلى  ال ٍ ينٮبع علًن الىظمل اٟاراأٌ. وقد م إأل َ السأل سُ ٗ  ربع فقرام العقىبدألم إذتبدُ   

ٙ تقدل عدن سدبُ  شدمر      علِ البحرط والىالعُ علِ إبحرط وظألقب العمل قًه يعأللب بألؿبس أدَ

وٙ ت يد علِ سنُ وبغراأُ أأللًُ ٙ تقل عن عصرين  لمل ريألل وٙ تبجألو  ٔسٌ  لمل ريدألل  و بإقددّ   

العقىببٌ كل أن ارترب فعلٲأل أن اٛفعألل إنعىػ علًمأل ٗ إأل َ اٛوٍ أدن  د ا النٛدألم وٗ قدألل     

أل  و ظددألقب العمددل قسددب اٛقددىال  العددى َ تؽددألعمل العقىبددُ. كمددأل يعأللددب رٓددًس إ٘سسددُ  و أدددير   

بغراأُ ٙ تقل عن ٔسٌ  لمل ريألل وٙ تبجألو  أُٔ  لمل ريدألل إاا  خدل بأللب اأألتدن اـألظدُ َرألفحدُ      

البحددرط اؾنسددٌ إنعددىػ. وكددألد لسددحب فلددس الصددىرّ لددأل"ىد أرألفحددُ البحددرط ظدددّ بددٌ    

خًبددُ  أددل أددن لددرارام    وسددألٙ إغددر ين علددِ أىلددع البىاظددل اٙابمددألعٌ تددىيذ, والدديت  لبددت علددًمب  
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اجمللس وتعمد ػأل ل القؽأليأل اؿقًقُ اليت تىاادن اجملبمدع, وبدٌ أدن يدرّ  د  د ا السدحب ا"بعدألراٲ         

وٗ ؼددىْ الدد  تسددألْل  . عبدددالرٓن اشدددلعا ٕددألاا يعبددد اظدددار "ٛددألم ٕرألفحددُ     ومثددرَ اٙقبسددألل.

اٛأر فقألل  "ن وكلمدأل ادألْ "قدألط    البحرط اؾنسٌ أع  اٲ لٚخبٚٙ؟ اأر  ر أكمىم!!!  أأل  . وًٌ 

قىل البحرط اؾنسٌ ت كرم ال  الر ٍ اـٮر الكلبُ العًٛب.. إد واى  لأل"ىد ٕرألفحُ البحرط 

 أن شأ"ن  د يصرعن اٙخبٚٙ.

وأأل لبفت  . سألأًُ العمى ٍ  د "بمدت إٍ  د عقددَ اٙخدبٚٙ واٙخدبٚٙ فىبًدأل تٛدل سدببألٲ رًٓسدًألٲ         

معًُ والبنصُٔ اـألظُ ٕىؼىع اٙخدبٚٙ وأكمىأدن  واددم شدروُ تٛدن      لرفر أن أصرٚتنأل اجملب

 د ولىين الرال ظأل"ب إر َ وقديفن أعمأل كدألٗ للىلدىع ٗ اردرم فرأل"دت النبًجدُ عقلًدألم ٛ"دألس        

يكدذض  "مدب العدكىَ وأدنمب أددن ٗ فلدس الصدىرّ ٖدن ولكدىا ؼددد "ٛدألم البحدرط وتغلًدبمب لعقدددَ            

خبٚٙ كمأل يقىلىد. الس٘ال وأألاا لى قددث اخدبٚٙ  ٙ "بحددث و"بحدألور     اٙخبٚٙ فىبًأل وشرعنُ اٙ

ٗ أنبدّ  سبألر  لًس   ا اخبٚطألٲ بألٝخر  ٙ  لمل أع ال أْٚ ٗ لألعألم إُ٘رام و طبب ٗ  درين  

العملًألم ولس علِ ال  أٔألم اٛأفلُ. الدول إبحؽرَ ؼىلت أن قًألَ الغألل قًه الغلبُ لٜلىّ إٍ 

د"ًددُ وإبحؽددرَ الدديت ؼرممددأل  "ٛمددُ ولددىا"ٌ. ٗ وطننددأل البحددرط يٮددألل إنقبددُ وارجبددُ  اؿًددألَ إ

والرألشكُ   ا ععر الغألل قًده  ندأل  الد ٓب و ندأل  اؿمدل. إٍ أبدِ  د ا  دى السد٘ال. ولأللدت  .           

سألأًُ  خصِ أن ثىرَ النسألْ.. بنألتنأل  ظدبحن  كفدر وعًدألٲ و كفدر "ؽدجألٲ وا"كبألقدألٲ ويعدرفن  د  ندأل          

إ"سأل"ًُ وكراأُ من أٮأللبٌ بؽمأل"مأل شن كمجبمع و عبقد  د بع   فرا  فلدس الصدىرّ    ققىم

عألاددُ إٍ قددىار لًبحملددىا أسدد٘ولًبمب البألرىًددُ  و  د يعدددر القددرار أددن ظددأل"ع القددرار للحكددألٚ علددِ  

 اٛأن اجملبمعٌ وٗ عمد اؿسب واؿ م اٝأألل تعأل"ع السمألْ.

إىلددمل القألٓددل بددأد "ٛألأددألٲ للحمأليددُ أددن البحددرط يصددرعن    وتعجددب  . سددعد الصددمرا"ٌ أددن الددر ٍ و  

اٙخبٚٙ علِ  "ن أىلمل ور ٍ قألكب وأبكىم علِ اٝراْ اٛخرّ و د اٛأر قسدىم لعدألح أدن لدألل     

بن و "مب   لبًُ ٗ اجملبمع  و بٌ العلمألْ. وا ب  . سعد  "ن ينٛر إٍ اٙخبٚٙ بأ"ن اخدبٚٙ أدن "دىع    

 و إ٘ ٍ لٚخبْٚ  ر الصرعٌ فألٛظل ٗ اؿًدألَ اٙ"سدأل"ًُ اٙخدبٚٙ..     واقد و ى اٙخبٚٙ إىا ٍ

أددن لددألل بددن ٗ اجمللددس وعٮددل أصددروع  دد ا القددأل"ىد ٙ ّرددن  د يرى"ددىد   لبًددُ..  يددن و د بقًددُ         

 اٛعؽألْ ارذأٌ!

ٌ  يؽألٲ  بدّ  . عبدالسٚم الىايل  ى اٝخر اسبغرابن أن أىلمل اجمللس أن لأل"ىد البحرط. ٗ قد 

تسألْل  . خأللدد بدن   دًضا  دل "قدمل أربدىٗ اٛيددٍ إ اْ رفد  إهدأل  "ٛدألم؟ البدديل ٓلدُ أنٛمدُ              

تببنأل ددأل اؾمددألم الرزًددُ إعنًددُ كددأللبعلًب والصدد٘ود اٙسددٚأًُ واٟعددٚم, ظأل"ددب أنٛمددألم اجملبمددع  

أددن  إددد"ٌ, شددريٮُ اٟعدددا  اؾًددد لىسددألٓ٘ البىعًددُ والبىاًددن ٕىاامددُ البحددرط اؾنسددٌ و"سددبكًد  

 ػألرل الدول َأل ينألسب تٮبًقن ٗ فبمعنأل.
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بًنمددأل  شددألر  . أسددألعد ارًددأل إٍ  د فلددس الصددىرّ  وؼدد   د "ٛددألم أرألفحددُ البحددرط ٙ يدد ال   

ىؽع للدراسُ وإنأللصدُ ٗ اجمللدس, ومل يدبب سدحبن  و رفؽدن وفدع أدأل يدبب تداولدن ٗ بعد  وسدألٓل            

د  قد أن أ٘سسُ  ًٔدُ كبدألر العلمدألْ لددينأل .. وكدل      اٟعٚم. وإٚقٜ  د   ا إصروع ٙ يدعمن اٝ

ال ين  عمىه خألرن اجمللس  ب كبألل يبحكٜ كدفرود علدِ طروقدألتمب .. ويبددو  د أصدروعألٲ كمد ا       

 كألد يكذض  د يسىم إعٚأًألٲ وفبمعًألٲ بٮريقُ  فؽل.

ولردن  تدِ    يؽألٲ فقد  وؼ  م. سألمل إرٍ  "دن وقسدب أعلىأألتدن فدإد النٛدألم مل يدرف  أدن اجمللدس         

طلب بؽب أىؼىع اٙبب ا  ول ل  تأخر ٛسبألل اارآًُ ولدد يندألل اٛ لبًدُ إاا قدأل  علدِ تقدديب اًدد        

أددن لبددل اٛعؽددألْ إ٘يدددين. ولددد سددبع ورفدد  أصددروع "ٛددألم قددىل أىؼددىع البحددرط طبعددألٲ ٗ الدددورَ   

تقدّدن  إألؼًُ والددورَ اـألأسدُ  ولردن  عًدد تقدّدن أدن اديدد وبصدرل  فؽدل  د ه إدرَ ولبدل             

 للبعىيت علِ إٚٓمُ األْ اجمللس طلب أن اؿرىأُ بإرفألم أىؼىع طخر بن فبأخر طرقن.

ويددرّ  .  يددأل  الدددريس  د القددىا"ٌ والبصددريعألم البأ يبًددُ العددألرأُ سددبجدٍ بددٚ شدد  ٗ تقلددًغ     

 النسبُ لرن   ا ٙ ّنع أن إلرار"أل بأد قلىل تقلًغ "سبُ البحرط اؾنسٌ ترمن ٗ ثٚثدُ  وافدع  

 تر ع إبحرط لبل اٟلدام علِ ال ا

 .الىا ع الديين بألـىين أن اهلل 

 .الىا ع اٟ"سأل"ٌ بألؿًألْ أن ال ام واجملبمع 

 .ًُالىا ع البصريعٌ بألـىين أن القىا"ٌ العقألب 

وا بددددت  . أمددددأل عقًددددل إٍ  "ددددن أددددن الىاؼدددد   د الرددددفر يددددرّ   مًددددُ وؼددددرورَ وؼددددع لددددىا"ٌ 

العمدددل.. واسدددبنأل اٲ إٍ ػرببمدددأل الصخعدددًُ لأللدددتا  "دددأل  عمدددل ٗ       ظدددألرأُ ٗ اٛأدددألكن العألأدددُ وٗ   

أردددألد كدددبل٘ وٙقٛدددت  د أدددأل تعبدددده بعددد  الكبًدددألم ؼدددرط, أدددفٚ كدددأد يقدددألل شدددأل عبأليبددد          

ًْلددُ, وٰاخددرّ تددراه عددأل ٍ.. فمبددِ يٮبددع القددأل"ىد والعقددألل.  ددل قسددب أددأل فسددرتن  و شددعرم بددن              

يعدددرض إىؼدددىع علدددِ ؾندددُ  و عدددد  أدددن   الكبدددألَ  م قسدددب أدددأل اعبقدددده الرادددل بأ"دددن لدددىل عدددأل ٍ  م  

الددد أْٚ ٙؽدددألا إىلدددمل إنألسدددب.. اتكدددع  "دددن لدددد يسدددألْ اسدددبخدام القدددأل"ىد ٗ لؽدددأليأل كًديدددُ  و          

عألادددُ إٍ لدددأل"ىد و"ٛدددألم ظدددألرم ٗ   فدددر  سدددىْ فمدددب وعددددم قسدددن البعدددرين  و القدددىل.. ولرنندددأل   

ل شدددرىّ  و قأللددددُ.  اٛأدددألكن العألأدددُ. وٗ العمدددل  يؽدددألٲ وتىؼدددع طلًددددُ أنألسدددبُ للبعألأدددل أدددع كددد         

بألٟؼدددألفُ إٍ  يدددأل َ الدددىعٌ وتفقًدددمل الصدددبألل والكبًدددألم عدددن البعدددرين واؿدددديه وإلدددبس الٚٓدددع        

خدددألرن إنددد ل سدددىاْ ٗ السدددىم  و العمدددل..  أدددأل  ًدددألل الدددىا ع الدددديين فًبددددو  أدددراٲ أسدددبغربألٲ ققدددألٲ           

          ٍ يدددرس  ومددن  كفددر بلددد يدددرس فًمددأل الدددين. ولرددن يبدددو  د طريقددُ تدريسددن وتٮبًقددن وأددأل الدد 

أنددن  ددى إصددرلُ.. كدد ل  فددإد الكعددل البددألم بددٌ اؾنسددٌ يعًددع النمددى الٮبًعددٌ للعٚلددُ الى يددُ             

 ارذأُ بًنمب وينحعر  ٍ "اخبٚٙ" بًنمب ٗ كى"ن قرام وسً٘ ٍ إٍ أأل ٙ ؼمد عقبأله.
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ولأللددت  . فألطمددُ القر"ددٌا كنددت ومل   ل أددع إلددرار لددىا"ٌ عقىبددألم ٕعألؾددُ أصددرلُ البحددرط         

اٙبب ا  ولرن أع البأكًد علِ  د يصألر  ٗ ظًأل بمأل كبعىد وكبعألم ٗ علب النكس  وك ل 

واٙابمألع و در الد  ٖدأل لدن تعدأللع بصدرل  و بدخخر ٗ فمدب  د ه الٛدأل رَ وتكسدر أل والىلدىين علدِ              

 سبألبمأل أ٘كدَ  يؽأل علِ ؼرورَ  د يرىد للعقىبألم البديلُ اام العلُ غدأُ اجملبمع أرأل"أل بًنأل 

وال   رْاٲ ٕأل يقع فًن كفر أن القؽألَ أن سىْ البقدير للعقىبُ البع يريُ اليت يقررو"مأل .. خراٲ ..  نأل 

 اد  د واى  إر َ ٗ كبلدمل القندىام الديت ُدر عد دأل إادراْام لؽدأليأل البحدرط ؼدبٮألٲ.. وؼقًقدألٲ           

الغأليددُ أددن العقىبددُ  ..وتقدددير وإلددرار عقىبددُ.. وأبألبعددُ ؼددرورَ ألحددُ لبحقًددع العدالددُ وكدد ل  لبحقًددع 

 أعألؾُ وتقىّألٲ للسلى .

وٗ اٟطألر ااتن  شألر  . فمد اؿألرثٌ إٍ  "ن كألد ٖن  ؿىا كفراٲ علِ ػريب البحرط وفرض 

عقىبألم تع يريُ را عُ لن, و  ا أعمىل بن ٗ كفر أن بلداد العدألمل, أدن  أريردأل إٍ  بدٌ القريبدُ      

أرصىفألٲ فم ا ٙ يدر  د يبحرط بمدأل سدكًن  و رلًدع. و آمدألٲ     أنأل. وكىد إر َ ًْلُ  و كألد واممأل 

سًرىد  نأل  أددر لكعدل "د م يقدىم رادل بدٚ أدروَْ. و ؼدألين  . فمدد ٗ بعد  البلدداد لًسدت إدر َ              

أؽٮرَ لبقديب شرىّ فألٛأدألكن العألأدُ واٛسدىام أرالبدُ ويدبب القدب  علدِ إبحدرط قبدِ بددود           

ٍ لدأل"ىد  و تنٛدًب يدر ع إسدبمذين والسدكمألْ وعددٌّ إسد٘ولًُ.        علب الكبألَ  قًأل"دألٲ. مدن ٗ قألادُ إ   

ٙٲ أن أنع الصبألل أن  خىل اٛسدىام, و دى الكعدل الد ٍ هعدل العدألمل كلدن يؽدح  أندأل وعلًندأل,            وبد

 فلنؽع القىا"ٌ اليت ػرم أفل   ا اٛفعألل ولن "رّ شألبألٲ واقداٲ يقىم َفل   ه اٛفعألل إصًنُ.

ؿددألرثٌ فًمددأل ىددغ إعألرؼددُ أددن بعدد  الكٔددألم النألفدد َ الدد ين يعألرؼددىد "ٛددألم    ويعبقددد  . خأللددد ا

أرألفحُ وعقىبألم البحرط اؾنسٌ,  "نأل ا"صغلنأل كفراٲ ببىؼً    مًُ واى  النٛألم وتركندأل امدُ   

إعألرؼددُ تعددألرض بصددعألرام كدددّ  ود تكنًددد وٙ "ٛددر إٍ قججمددب وبر ددأل"مب, و دد ا اعددل وظددىشب  

ٙٲ فر يألٲ اسبأثر بألؿجُ أنكر اٲ  ود أقألبلُ الد  بأللنقدد إقألبدل. ويدرّ     للم٘ثرين ٗ ظنألعُ القر ار وظى

 . خأللددد الدد  ٛد اؿجدد  لدددّ الدد  الٮددرين لًسددت قججددألٲ ّرددن البنددألْ علًمددأل, فمددٌ تدد  ب إٍ          

أعألؾألم الٛأل رَ بأللبىعًُ الدينًُ, و رس اٛخٚم, وأأل إٍ ال ,  و تر  اٛأر برأبن إٍ القؽألْ, 

ل إٍ أرقلددُ الؽددب٘ اؾنددألٌٓ الدد ٍ يبنألسددب أددع اؿأللددُ إىظددىفُ والبحددرط اؾنسددٌ     و دد ه ٙ تعدد

وإثبألم البلبس و ره, و يؽألٲ  "مأل تكذض واى  امأل  وامُ وقًدَ تبعألأل أدع إلدمل و دٌ  ًٔدُ اٛأدر      

بألٕعروين والنمٌ عن إنرر اليت  ٌ بدور أل امأل   ر ألب م بدوره قسب اٛ"ٛمُ, كمأل  د  "ٛمبن 

طُ اداٲ وّرن البٚعب بمأل ٗ ًْع اٙػأل دألم. إد تسدلً٘ الؽدىْ علدِ الٛدأل رَ  ٚمدر  يؽدألٲ        أٮأل

  مًُ تدار  ا"كٚم   ا السلى  إرؼٌ وتأثره علِ بقًُ  "صٮُ اجملبمع وعٚلألتن ببعؽن الدبع ,  

بددخل  وؼرورَ  خىلن ٗ أرقلُ البصريعألم سريعألٲ عن طريع عه اؿلىل اليت ؼًد إعألرؼٌ أن ال

  ٕنعن  يؽألٲ.
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و كدم  . سألأًُ العمى ٍ علِ ؼرورَ بندألْ الفقدُ أدع بنألتندأل أدن ظدغر ن وتع يد  بندألْ الصخعدًُ          

لرفؽن البحرط ولًصعرد بألٛأألد ويبلغن اٛ ل  ود خىين أن إلقألْ اللدىم علدًمن فكدٌ البحدرط لدًس      

ى  فم ا تراؼٌ بدٌ   نأل   ٍ أدر للمبحرط أممأل كألد أٛمر إر َ و  ا ىبلمل عن أن تسٕ السل

 الٮرفٌ ولًس بألعبداْ و"بمنِ لى يبب البصمر َن يكعلن لًرىد عدَ لغره.
 

 

 د. خايد ايسدٜعإ :ايٛزق١ ايس٥ٝط١ 

 البعقًب اٛولا  . م "عر العحألين 

 ٍالبعقًب الفأل"ٌا   سألمل إر 

واسددبملمأل بأ"ددن يلدد م ٗ البدايددُ تعريددمل أددن  ددب   لدددم  . خأللددد الر يعددألد ورلددُ عمددل قددىل البدددود,   

"البدددود" الدديت تعددد لؽددًبمب إ"سددأل"ًُ ٗ إقددألم اٛول ولأل"ى"ًددُ و خٚلًددُ وسددرأل"ًُ ٗ إقددألم الفددأل"ٌ.       

فأللبددود  دب  فدرا  " قدىا إٍ بلدد أدأل كأللسدعى يُ والرىيدت بسدبب ٚدروين سًألسدًُ  و  يرىلىاًددُ            

فًن اأبدا ام لرابًُ؛ لرنمب ٙ وملىد انسًبن وبأللبأللٌ مت و لألأىا فًن وبعؽمب رَأل ولدوا فًن وشب 

قرأأل"مب أن ققىم إىاطنُ وققىم  خرّ ر ب  د بعؽمب خدم البلد إؽًمل ورَأل عمل ٗ لٮألعدألم  

 أممُ فًن وقسألسُ كألؾًض واؿرس الىطين وٓأليُ أنصختن كصركألم النك٘.

ا ام القبلًدُ والعصدألٓريُ للقبألٓدل العربًدُ     و  ب سبب لىاى  البددود ٗ إملردُ ؼديددا  دى اٙأبدد     

اليت  سمب رسب قدو  الدولُ الىطنًُ  و القٮريُ ٗ ا"قسألأمب, إؼألفُ إٍ قراكمب إعبدأل  كقبألٓدل   

رعىيُ ػرٍ خلمل إألْ والرٜ قسدب أبٮلبدألم قًىا"دألتمب الديت يعددو"مأل ر س أدألشب اؿقًقدٌ.. وأدع         

ادددوا  "كسددمب بعددد أددرور عدددَ عقددى  فٔددُ  ألأصددًُ      تنددأللغ   مًددُ اؿًددىاد وؼديدددا اؾمددل فقددد و    

وقروأُ أن كفر أن اؿقىم. ويقٮن البدود  قًألْ أعًنُ ٗ إدد الديت يقًمدىد بمدأل كحدٌ النسدًب      

 ٗ أدينُ الريألض ال ٍ يقٮنن بع   بنألْ القبألٓل, وقٌ البلىط لرل أسبصكِ العلٌ ٗ الريألض.

 ٕألاا ٙ وملىد اؾنسًُ السعى يُ؟ 

كألد  نأل  أرو"ُ ٗ أنحمب اؾنسًُ ٗ السبعًنًألم إًٚ يُ أن القرد إألؼٌ لرن ا ْ كدبر  

أنمب مل يرن أبحمسأل للجنسًُ ٗ قًنن بسبب قراكمب إردأل"ٌ وتدنقٚتمب إسدبمرَ قسدب إفدأل َ      

  قد شًى  السبعُ أن لبًلُ عن َ. 

وأن اٛسبألل اٛخدرّ وادى  شدرى   "مدب وملدىد انسدًألم  ول  خدرّ و "مدب وملدىد وثدألٓع ٗ           

الدد  لرددنمب ىكى"مددأل طمعددأل ٗ اؿعددىل علددِ اؾنسددًُ السددعى يُ. و"صددر بمدد ا اـعددىػ  د  ولددُ     

 كصدكىا   د بعدد  شدخغ  6822الرىيت اليت تؽب عد  كبر أن فُٔ البدود لد عدلت  وؼألع مى 

  .كى"أل وكأللُو انسًبن ىكٌ بعؽمب  د إلًن ا بنأل أأل ي٘كد أأل  يُالسعى اىا اتمب عن
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 كب عد  البدود ٗ إملرُ؟ 

 92لسىْ اؿٜ ٙ يبىفر إقعألْام رزًُ وإد كأل"ت اٛأب إبحدَ لدرتمب ٗ العألمل العربٌ بنحى 

 ي٘كد  د الرلب  كد أن اا  برفر. النألشٮٌ بع  لرن "سمُ لمل 

 ين يذك  البدود؟  

  أعٛممب ٗ سألل إملرُ ٗ قكر البألطن وعرعر واؾىين والقريألم وتبى , و"صر بمد ا  يذك

اـعددىػ  د أعٛددب  ددْ٘ٙ أددن لبألٓددل عندد َ وسددر وبنددى خأللددد واٛسددألعدَ والٛكددر القبألٓددل الدديت شددأل    

اأبدا ام ٗ الرىيت والعدرام وسدىريأل.  أدأل ٗ اؾندىل فًذكد  البددود ٗ اًد اد ولدراد وإندألطع          

ألايُ للًمن.. كمأل تذك  اؾأللًُ الدأألويُ ٗ أرُ إررأُ واده إؼألفُ إٍ اؾأللًدألم اٛخدرّ   ار

 اليت سنصر شأل بعد للًل.

 أأل الىثألٓع اليت وملمأل البدود للبعريمل بمب؟ 

 وملىد بٮأللُ تصبن بٮأللُ اٟلألأُ ويبب ػديد أل كل ٔس سنىام.

 تعنًمل البدودا 

 فإد البدود ينقسمىد إٍ  ربع فٔألم  ٌاقسب بع  البعنًكألم الصألٓعُ 

  .عبًبُ أن فرعو واٛسألعدَ والٛكر خأللد وبنى وسر عن ه وتصملا النأل قُ القبألٓل .3

 . عٚه إ كىرَ النأل قُ القبألٓل قلكألْ .4

ُ  البلدىط, ا وتصمل اـلغ البدود .5 , واٛفألرلدُ, والبخدألريٌ, واٛ"دو"ًسدًٌ. و دْ٘ٙ     والدأألويد

وأن ثب أرفىا ومل يغأل روا إٍ بلددا"مب اٛظدلًُ وولدد أدنمب  كفدر أدن        عأل َ ٖن وفدوا للح 

 اًل بعؽمب ٙ يعرين إٙ السعى يُ ومل يغأل ر أل أٮلقأل بل  د بعؽمب ٙ يعرين إٙ اللغُ العربًُ.

يُ الًمنًددُا و ددب بدددو رقددل أددنمب إعددعبًٌ وأكر  ددأل   السددعى  للحدددو  ارألايددُ اؾنددىل لبألٓددل .6

 وخلًكُ والررل و مألم وبلحألرث والبع  أن لبألٓل لحٮألد و مداد.أععي  وبع  العىالع 

وومل البدود بٮأللُ تنقل وعمل ػد  كل ٔدس سدنىام كمدأل اكر"دأل ؽدىشب بعد  إمًد ام        

وأنمددأل اؿعددىل علددِ بعدد  ولددًس كددل اؿقددىم كحددع العددٚن ٗ اؿددألٙم الٮألرٓددُ ٗ إسبصددكًألم   

 أدن  كجد ْ  اـدألػ  القٮدألع  ٗ تصدغًلمب  وقع  د3656اؿرىأًُ قسب اٛأر إلرٌ العأل ر عألم 

ُ  إددارس  ٗ  بندألٓمب  وتعلًب  خألػ كىافد  نأل يعألألىدو "ٮأللألم, "ٛألم ٗ إنصأَ سعى َ  اؿرىأًد

  .فق٘ الفأل"ىيُ إرقلُ إٍو العألأُ

عدددا الدد  فددإد البدددود يددبب قرأددأل"مب أددن ققددىم كددفرَ كددأللبىًٚمل ٗ اؿرىأددُ والعددٚن عدددا     

كمدأل اكر"دأل, وقرأدأل"مب أدن البنقدل بأللٮدألٓرام والبعلدًب العدأللٌ إٙ ٗ "ٮدألم ؼدًع           اؿألٙم الٮألرُٓ 

وعدم لدرتمب علِ شراْ واأبٚ  إسدألكن واسدبخران السدجٚم البجألريدُ. ويدر    "دأله عدرض شدألأل         

 َأل يبب قرأأل"مب أننا
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علِ ت وي   بنألْ ب وبنألتمب بٮرم لأل"ى"ًُ ويلجأ بعؽمب ٕدأل يسدمِ "ألردُ العدرل"       القدرَ عدم .3

 و ى  وان ظحً  أربمل اٛركألد لرنن  ر أىثع بعىرَ رزًُ.

 .كأاأل"ب السعى يُ ارألكب تعألألمب .4

 واؼد   "ٛدألم  يىادد  ٙ إا الدى ارَ  ظدٚقًُ  إٍ الصد٘ود  و ارَ أدن  شدب  إقدأُ إسألعدام ؽؽع .5

اسبحقألم الؽمألد اٙابمألعٌ أع اسبفنألْام للًلُ تبعلع بألٕقعددين وأدن تد وان أدن     مأل ىغ فً

 سعى يٌ ولديمن  بنألْ أنمب.

 .أصروعُ بٮرم البجألرَ ٖألرسُ علِ لدرتمب عدم ثب وأن ػألريُ سجٚم أنحمب عدم .6

 .للدراسُ وبنألتمب  بنألْ ب اؾألأعألم تقبل ٙ .7

والبنقل  اخل إملرُ  و خألرامأل لعدم ٓلدمب ادىا ام سدكر  و     الٮألٓرام ركىل ّرنمب ٙ .8

وثألٓع كألفًُ.  ندأل  قأللدُ لٮبًدب بددود يقدًب ٗ قكدر البدألطن مل يسدبٮع رٗيدُ  أدن إقًمدُ ٗ            

 الرىيت أن   ربع سنىام قسب ؼقًع ظحًكُ سبع ال ٍ لألأت بن العألم إألؼٌ.

 ط فق٘.رألبألل يبعألألىد ثب وأن بنرًُ قسألبألم فب  ّرنمب ٙ .9

 ٖبلرددألتمب لبسددجًل يؽددٮرود ثددب وأددن عقددألرام  و أسددألكن شددراْ  و اأددبٚ  ّرددنمب ٙ .:

ُ  وتعقًدام أصرٚم شب ىلع ٖأل  ظدلألْ  و سعى يٌ  لألرل بأزألْ ُ  ٗ لأل"ى"ًد  الىفدألَ  قأللد

 .ارألكب ٗ لؽأليأل ب يعٮل ال ٍ اٛأر وإراث

 ٕقألبر.ا ٗ والدفن الىفألَ قأللُ ٗ أصرٚم يىاامىد .;

الددىٙ َ و يددأل َ عددد  ب بكعددل ال هددألم و ترددألثر ب  ددٌ تددىااممب أصددرلُ   ددب ترددىد ولددد .32

 وتعقد أصرٚم  بنألْ ب َرور الىلت  ود  د يرىد  نأل   فع ؿل أصرلُ البدود ا ريأل.

 ؟أألاا يكعل البدود 

ّدألرس البدددود البعددأل  الٛدل  و اٙلبعددأل   ددر الرزدٌ فكددٌ سددألل إملردُ ّألرسددىد البًددع      -

بددأللبجىل وبًددع اٛ نددألم والبسددٮألم وبًددع اؿٮددب واـؽددألر ويعملددىد سددألٓقٌ شددألقنألم وكدددا َ أددع         

 ظعىبألم ٗ إمنبٌ اٛخرتٌ بسبب عدم تىفر رخغ القًأل َ ٗ الغأللب.

 بع  إصرٚما 

يلجدددأ للدددُ أدددنمب ٛعمدددألل  دددر أصدددروعُ لبدددىفر لقمدددُ العدددًض؛ كأللسدددرلُ وػدددألرَ إخددددرام            

الددد  اٛخعدددألٌٓ اٙابمدددألعٌ عبددددالع ي  الكدددألي  ٗ البحقًدددع الددد ٍ لألأدددت   والبغدددألْ كمدددأل  شدددألر إٍ  

 بن ظحًكُ سبع.

 أأل أىلمل أنٛمألم ققىم اٟ"سألد أن لؽًُ البدود؟ 

لألأت اؾمعًُ الىطنًُ ؿقىم اٟ"سألد ظمى  أرفكُ لبسلً٘ الؽدىْ علدِ لؽدًُ البددود ورفعدت      

وؼدعمب اٟ"سدأل"ٌ... وبمد ا اـعدىػ      عدَ تقألرير عن  وؼألعمب اٟ"سأل"ًُ وؼرورَ اؽدألا لدرار يعدألجل   
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 سىين اٙشرألٙم و د اٟاراْام ٗ بْ٘  نأل   د 4237 فداير 36ظر   . أكل  القحٮأل"ٌ ببألري  

 وامددت الداخلًددُ و ارَ  د علمددأل وال هددألم إعددأل رَ "بًجددُ البدددود  عدددا   يددأل َ أددع أسددبقبٚ تدد  ا 

 .إبٮألْ  ود البدود قألٙم َعألؾُ

القحٮأل"ٌ أقذ  يقؽٌ بعدم أعألؾُ قألٙم البدود بعىرَ فر يُ كمأل  دى  ولد طر   . أكل   -

أعمىل بن بل يبب بصرل ْألعٌ عًه يقىم أصألي  القبألٓل بأللبعريمل َن ينبمىد شب وأن ثب أعألؾُ 

  وؼألعمب ٕنحمب اؾنسًُ السعى يُ.

قدل أصدرٚتمب    و شألر إٍ  د   ب العقبألم اليت تىاان البدود  ٌ تقدم بعؽمب ٗ السن  ود -

وأنعمب أن البعلًب وال وان والدفن ٗ إقألبر وقرأأل"مب أن تىثًع عقدى   واامدب ووادى   وٙ  أدن  ود     

 ورام ثبىتًُ.. وىصِ القحٮدأل"ٌ أدن اسدبغٚشب ٗ  "صدٮُ إاراأًدُ بسدبب تدراكب  د ه إصدرٚم          

 اٛأر ال ٍ وبب قسب ألمل البدود سريعأل..

تٛل أصرلُ ألحُ ٛ"مأل إ"سأل"ًُ, وٛد اسبمرار أل يسٌْ إٍ سجل د أصرلُ البدود إٗ اـبألم و

إملرُ ٗ ققىم اٟ"سألد عألًٕأل ٗ ولت  ٌ  قىن أأل ترىد فًن إٍ تقديب ظىرَ إهألبًُ ٗ البعألأل 

أع اٛللًألم وققىم اٟ"سألد وإىاطنُ وٙ سًمأل  "مأل أسبمدفُ أن عدَ  طراين, علمدأل  د عدد  البددود    

 ليت ؽل بذكًببمأل السرأل"ًُ فًمأل لى أنحبمب اؾنسًُ السعى يُ.لًس بألٕٚيٌ ا

 ايتعكٝب األٍٚ: د. ّ ْؿس ايؿشاف 

قدىل البددود, بدأد لؽدًُ البددود ٙ تد ال  ود تغدًر         الرًٓسُىرلُ العقب  .م. "عر العحألين علِ 

تدبب أعألؾبمدأل    أن  السبعًنألم أن القرد إنعرم ولن تنبمٌ أأل  ام إىؼىع ينٛر إلًن أن  اويدُ واقددَ  

علِ  سألس فر ٍ!! اؿسب ٗ قل أصدرلُ البددود ا ريدُ وأٮلدب إ"سدأل"ٌ ولرندن ٗ ٚدل الٛدروين         

اليت ُر بمأل إملرُ فإ"مأل تأخ  طألبعألٲ  أنًألٲ أممألٲ  يؽأل ٙقبدىاْ أدن لدد يغدرر بدن للمصدألريع اٟر ألبًدُ        

 ؼد اجملبمع أن أنٮلع "ب  اجملبمع لن ٗ اٛسألس!

ألظُ إاا أأل  خ "أل ٗ اٙعببدألر كدل إسدألرام الديت عرؼدمأل  . الر يعدألد ٗ       اؿل لًس بأللبسً٘ وخ

طرقن, ولرن أأل أن أصدرلُ تسبععدٌ  و بددود قدل إٙ إاا مل يردن  نأللد  "ًدُ ؿلدمأل ٗ اٛظدل!          

ولرددن كًددمل ّرددن الدد  و ددٌ لؽددًُ ُددس اجملبمددع أددن ًْددع "ىاقًددن؟؟ ٗ أقألبلددُ شخعددًُ أددع    

ن عدم ػنًس البدود أأل عدا أن وعدل علدِ أًد َ البعريدمل     أس٘ول كبر سألبع وٗ سًألم  فألعن ع

أن لبل أصألي  القبألٓل  فأل   "ن مل تردن إصدرلُ بمد ا اؿجدب وٙ ّردن سدعى َ أدن  دب ٗ عددا           

إبخلكٌ بعد   آمب للعمرَ  و لكريؽُ اؿد  قبدِ لدى أؽدت فدذَ طىيلدُ  و كى"دىا  سدر ٛكفدر أدن           

أل ٗ طدر   . الر يعدألد ككرؼدًألم ققًقًدُ سدىاْ سدلبًُ       اًل!!  ك ل  لنأخد  أعٮًدألم الىؼدع كمد    

وػألرَ الٛل وإمنىعألم والسرلألم   و إهألبًُ وإىٚمل ٗ لٮألع اـدأًُ  و اؿرفًٌ . الردل وَدأل   
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فددًمب كبدددألر إسددد٘ولٌ ٗ و ارَ الداخلًدددُ  يعدددذين بأ مًدددُ إهدددأل  اؿلدددىل اؾ ريدددُ شددد ه إصدددرلُ  

ل اؾ ريدُ؟  دل  دٌ البعدروألم إعبدأل َ بدٌ كدل فًندُ و خدرّ          اٙابمألعًُ ولرن أأل  ٌ   ه اؿلى

بأد اؿل لريبألٲ ؟؟ وُؽٌ اٛيألم والسنٌ وتبكدأللب إصدرلُ لًعدى  أسد٘ول طخدر بذ يدد "كدس الىعدى          

 وبٮريقُ ؽديريُ ٖألثلُ و ر ا.

ًعددُ أصدرلُ البدددود تد  ا  يىأددألٲ بعددد يدىم  يؽددأل بسددبب الٮريقدُ  ددر العملًددُ ٗ البعألأدل أددع طب      إد

القؽًُ. وال  َعألؾُ القؽًُ بعدىرَ فر يدُ كمدأل  دى أعمدىل بدن بدل  د يدبب بصدرل ْدألعٌ كمدأل            

الذ  إخبعىد و . القحٮأل"ٌ ! عنددأأل يسبععدٌ اؿدل ٗ لؽدًُ أدن  د ا الندىع يسدبىاب النٛدر ٗ          

كًمل؟؟ بأد ويقىم أصدألي    Blanket Solutionطرم  خرّ  كفر أرو"ُ ٟهأل  قل أرؼٌ أن خٚل 

ألٓددل بددأللبعريمل َددن ينبمددىد شددب وأددن ثددب أعألؾددُ  وؼددألعمب ٕددنحمب اؾنسددًُ السددعى يُ  وكدد ل     القب

ببحديد أبٮلبألم  "ًأل ٕن  اؾنسًُ ٕن ٙ ينٮبع علًمب البعريملا أنمأل علِ سبًل إفألل ولًس اؿعرا 

دَ  و  ٍ سعى يى إىلد, السن, إدَ ال أنًُ اليت لؽأل أل ٗ إملرُ وبصرل أبىاظل, ت كًُ العم

شخعًُ أعبدَ بألٙسبقألأُ, اسبكأل َ اجملبمع أنن ٕمندُ أدأل  و قرفًدُ أعًندُ, أدع أراعدألَ أدن يرى٦"دىا         

اؾًل الفأل"ٌ أن البدود. كمأل  "ن ٙ تىاد إقعألًٓألم  و  رلدألم ققًقًدُ ؿجدب إصدرلُ ٗ إملردُ      

اعمأل واٛرلألم إبداولُ ش ه ٛ"ن وببسألطُ "كبقر ٗ إملرُ وإنٮقُ بصرل عألم إٍ اٟقعألًٓألم بأ"ى

القؽًُ ٙ تعدو البخمٌ كأربعٌ إٍ سبعٌ  لمل وبع  البقديرام تصر إٍ  كفر أن ال  برفر! 

ولرن ٗ عبمُ الىؼع الرا ن وللر بُ اؾأل َ ٗ إهأل  اؿل اؾ رٍ  لذ   د  رفع الرلب إٍ اٛعلِ 

 علددِ "أل  ٍ كددألطر بعددد  د يبؽدد   د الددرلب واٛعلددِ برددفر وبدد ل  ترددىد ارألولددُ اديددُ ولددًس بمدد 

فبجكل اؾمُ إس٘ولُ عن تٮبًقن. فلنكذض  د الرلب  ى ٔسمألُٓ  لمل بدود! ٙ ّردن  د   "برفر

يرىد  كفر؟  أأل فىآد البسريع عل إصرلُ ا ريألٲ فمٌ كدفرَ وأنمدأل إهدأل  فدرػ عمدل للبددود       

بألسدببدال عددد  كددبر أددن العمأللددُ الىافدددَ وإقددٚل اجملنسددىد اؾددد  لصددغل الىٚددألٓمل الدو"ًددُ وبدد ل   

د ش ا اٟاراْ بعداٲ البعأل يأل ٗ تقلًغ ؼىيٚم العملُ العدعبُ إٍ اـدألرن. كد ل  فدإد  قدد      يرى

  ب أسببألم إصرلُ وتكأللممأل  دى أىسدب العمدرَ إكبدى  ٖدأل يىادب أرااعدُ أعمقدُ لسًألسدُ البدألل           

 إكبى  للعمرَ طىال العألم ٍٛ انسًُ بعًنمأل علِ قسألل  ر أل.
 

  املسٟايتعكٝب ايجاْٞ: أ ضامل 

يرّ بدايُ  د كلمُ البدود  ر أنألسبُ لىظمل قأللُ  دْ٘ٙ   إٍ  "ن ٗ تعقًبن و شألر م. سألمل إرٍ

اٟخددىَ وأددن اٛفؽددل اسددببداشأل برلمددُ  خددرّ ؼكددٜ كددراأبمب أفددل "اٛشددخألػ الدد ين ٙ وملددىد    

عدرل "دأل قىد    ورالأل ثبىتًُ" وكمأل اكر  . خأللد ّرن تقسًممب ٗ إملرُ إٍ فٔبٌ الكُٔ اٛوٍ 

أن  بنألْ لبألٓل اؾ يرَ العربًُ اام اٙأبددا ام  اخدل وخدألرن قددو  إملردُ والكٔدُ الفأل"ًدُ أدن  بندألْ          
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اؾأللًألم اٟسٚأًُ إخبلكُ وظدلىا للمملردُ للحد   و العمدرَ ومل يعدى وا لبلددا"مب اٛظدلًُ وّردن         

ندألْ لبألٓدل عربًدُ شدأل اد ور ٗ      تقسًب العدرل إٍ فمدىعبٌ فمىعدُ ٗ سدألل إملردُ و  لبًدبمب  ب      

عند َ وسدر وبدين خأللدد والٛكدر وعبًبدُ و ر دب وفمىعدُ ثأل"ًدُ           سألل ووس٘ اؾ يدرَ العربًدُ أفدل   

تنبمٌ ٗ  أللبمأل إٍ بع  لبألٓل انىل اؾ يرَ العربًُ أن البدو الرقل النأل قٌ أدن الدًمن  أدأل الكٔدُ     

ٗ إملرددُ فمددب أددن  بنددألْ اؾأللًددألم اٟسددٚأًُ الفأل"ًددُ أددن اٛشددخألػ الدد ين ٙ وملددىد  ورام ثبىتًددُ 

إخبلكُ أفل البلىط والدأألويُ واٛفألرلُ والبخألريىد واٟ"دو"ًسًىد و أللبًبمب ٗ إنٮقُ الغربًُ. وأدع  

الىلددت تدد  ا   عدددا  اٛشددخألػ الدد ين ٙ وملددىد  ورام ثبىتًددُ أددع اسددبمرار قرأددأل"مب أددن اـدددأألم     

 رُّ, والسرلألم, وبًع إخدرام والدعألرَ واٟر ألل".واؿقىم ٖأل هعلمب فريسُ للج

اؿمى  فًمأل ىغ لؽًُ البدود  د الىطن,  ٍ وطن, يكدب  ٗ "سدقن    بن "ألظر ويعبقد  . عبداهلل

 والبدو"ألم اٛربعُ ا

 بدود وطن = بدود ا"بمألْ

 بدود  ىيُ = بدود أس٘ولًُ

 بدود ققىم = بدود واابألم

 م  خٚلٌبدود عقد اابمألعٌ = بدود الب ا

   فمأل يبعلع بأللبدود وأنمألا إٚقٛألم بع   . أٮصر إرشد إٍ  شألرو

         ,ًُ3642 عدألم  5/:82مت ٗ إملرُ إظددار  واأدر ألرًدن عددَ ؿدل  د ه القؽد  ٌ   دد يقؽد

  .أكعىلن و بٮل ألرًن تىاًمألم علِ تعديٚم  اريتو اؾنسًُ إ كىرَ القبألٓل َن 

   ًُبندألْ علدِ اٛأدر السدألأٌ ٙي الدىد يعدأل"ىد و"بىلدع لريبدأل ا"كجدألر          لٜسمل أن مت أنحمب اؾنسد

الىؼع لًس أن لبل البدود  و ْلُ البٮأللألم بل أدن لبدل الد ين مت ػنًسدمب بسدبب اٙ أل"دألم       

والبعقًدام اليت ت٢مألرس عقمب والىشب   ثنألْ فعل  و إؼألفُ  قد اٛبنألْ بددفذ العألٓلدُ,  يؽدأل    

 د الرفر أنمب طبألٓمب خدأىا ٗ اؾًض واؿرس الدىطين   قرأىا أن اـدأُ العسرريُ ر ب

 واؿرس إلرٌ أن   يألم إل  سعى .

             بصدرل عدألم فددقؽًُ البددود بأللرىيدت و فددرا  و سدر أدن العدرام وسدىريأل وبألكسدبألد وإيددراد

ؽبلمل عن لؽًُ القبألٓل النأل قُ, لرن هب  د ٙ "غكل  د طىل أددَ اٟادراْام ٗ إملردُ    

ألل بع   فرا   سر القبألٓل النأل قُ إٍ الرىيت للعمل و خىل العسرريُ كبدود   ّ إٍ ا 

.. واٝد بعد  ربعٌ سنُ لد  د عصرام اٛسر اٛل واٛم وعد  أن اٛشقألْ ٗ إملردُ و قدد   

اٛشقألْ بدود ٗ الرىيت,  يؽأل  نأل  طبألْ ٗ الرىيت بدود و بنألٓمب وبندألتمب ٗ إملردُ مت   

سر  خرّ "عمل  فرا  أل  بدود ٗ السعى يُ والنعدمل اٝخدر بددود ٗ الرىيدت     ػنًسمب ... و 
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.. كًمل سًبب مل سل تل  اٛسر, وؼع ق د وك ٍ والسبب الرًٓس  ى برولراطًُ وطىل 

 .سنُ 67أدَ أعألؾُ   ا إلمل 

    مل و"قٮن  خره بأللغُ اٛ مًُ ...ر ب اتكأللنأل علِ عدم اـل٘ بٌ ألمل البددود ٗ الرىيدت وألد

القبألٓدل النأل قددُ ٗ إملردُ, إٙ  د اللجنددُ إرك يدُ الدديت  "ددً٘ بمدأل قددل  د ا إلددمل  ظددبحت      

 :وأن  ٔس سنىام تقبكٌ  ثدر اللجندُ إرك يدُ بأللرىيدت وتبخد  "كدس اٟادراْام ... ولبدل         

ِ   د بعد السعى يُ إرك يُ اللجنُ  فرا   قد أن العمد ولٌ لسمى تقرير تقديب مت  شمر   أؽد

ِ  البقريدر  الد   تؽدمن  لٜسدمل , شمرين ٕدَ بأللرىيت "بدالا أدَ ُ  أعلىأدألم  علد  وتمدب  أغلىطد

علدِ اؿأللدُ ٗ بٚ "دأل .. كًدمل عرفندأل       تنٮبدع  وٙ, الرىيدت  ٗ واٟادراْام  إلمل أن أقببسن

قبددىّ البقريددر إقدددم و دد ا الصددخغ يببددأل ِ ٗ فددأللس لبًلبددن بأ"ددن وؼددع عرالًددل واكددر     

 بعؽمأل .

وأن األ"بن لألل  . عبداهلل الؽىوٌا كنت  زع عدن والبددود  كغدرٍ ومل  كدن  تعدىر قجدب       

إصرلُ ٙ أن النألقًُ السًألسًُ  و اؾغرافًدُ لردن أدن اؾأل"دب اٟ"سدأل"ٌ البحدت. ٙ أردألد يعدألجل         

ألَ ٙ فًن ..وٙ أن ل يأوٍ إلًن ..وٙ وًٚكدُ قرىأًدُ تقبلدن ..وٙ أىؼدع يدى ع فًدن أأللدن ..قبدِ بعدد الىفد          

ّىم قرا كرّأل وٙ هد لدا يدفن فًن .. بألخبعألر .. يعًض علِ  دألأض اجملبمدع و"ريدده  د يردىد     

 عؽىا فألعٚ ٗ اجملبمع .. أعأل لُ ظعبُ. 

البدود كمأل مت اٟشألرَ أصرلُ عألًُٕ .. وإد اخبلمل إسدمِ وتعدد م اٛزدألْ والبددود واقدد       إد 

بعألأدل أعمدأل كدأأر والدع لرنندأل ٗ اـلدً  وؼديددا ٗ        ولد اسبٮألعت بع  الدول قل إصدرلُ وال 

الرىيت وإملرُ ٙ  لنأل ٙ "عذين  و بألٛقرّ "رف    ا الىالع ال ٍ يد  ا  يىأدأل بعدد يدىم  ود قدل      

يلى  ٗ اٛفع. وإاا كأل"ت إكىؼًُ العلًأل لص٘ود الٚأٌ البألبعُ لٜأب إبحددَ لددرم عدد  ب قدىل     

 لكدأل و دى الدرلب الد ٍ تصدر إلًدن        92يىقٌ بأد عد  ب ٗ أنٮقبندأل يبجدألو     أٚيٌ فم ا 32العألمل بد 

بع  البقديرام  ر إىثقُ.   ه النٛرَ شب والىؼع ال ٍ  ب علًن يد٘ ٍ إٍ العديدد أدن إصدرٚم     

 لعل أن  بر  أل ثٚثا

الصعىر بأللنب  أن اجملبمع ٖأل يىلد ر  فعل عرسٌ لد ي٘ ٍ إٍ النقمدُ علدِ اجملبمدع كمدأل      -3

  شألر  . خأللد ٗ ورلبن. 

عدددم واددى  اٛورام الفبىتًددُ يدد٘ ٍ إٍ اخددبٚٙ اٛ"سددألل وإىاريدده واٛأددٚ  و دد ا يدد٘ ٍ           -4

 ٕصألكل ثنألًُٓ  و فر يُ  و عألٓلًُ فًمأل بًنمب.

يأل َ  عدا  ب بمدين أؽألعكُ إصرلُ وظعىبُ قلمأل وتبحدىل إٍ   يأل َ البنألسل فًمأل بًنمب ل  -5

 لنبلُ أىلىتن لألبلُ لٚ"كجألر ٗ  ٍ ؿُٛ.
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واكرم  . فألي َ اؿربٌ  "مأل تنأللصت سألبقأل أع أسٔىل قىل لؽًُ البدود و بدم ر ببمأل بٮرقمأل 

آب عندد  إعٚأًأل لرنن  وؼ   د   لب البددود  در أدبعلمٌ وشدب أصدألكل كدفرَ لدد تعدل إٍ ادر         

البع  وؼممب كمىاطنٌ يؽر البلد وٙ ينكعمأل وكفر أنمب أن الًمن و فريقًأل ٙ يعذفىد بدبٚ  ب  

وٙ ير بىد بأللعى َ شأل أن شدَ الكقر فبجد ب يلقىد بأورالمب الفبىتًُ بأللبحر لبل وظىشب للصىاطٕ, 

أددن قرأدألد أدن البعلددًب   أدأل اعلدمأل تعددرين النٛدر عدن أنأللصددبمأل وطرقمدأل ر دب إخسددٌ الديت يعًصدى"مأل         

 وال وان الرزٌ و ره أن ؼرورام اؿًألَ.

 أدددأل  . لًلدددِ الصدددمرا"ٌ فبعبقدددد  د  ندددأل  فدددرم بدددٌ فمدددىل اشىيدددُ ٖدددن يردددىد بمىيدددُ و ورام       

ٗ بلددده ثددب يبخلددِ عنمددأل لًحعددل علددِ اؾنسددًُ وبددٌ لؽددًُ البدددود وبعؽددمب أددن لبألٓددل أعروفددُ              

 ر ددددأل, وكًددددمل يددددبعلب البدددددود و ددددى ٙ ومددددل    ولدددددوا وعألشددددىا علددددِ  دددد ه اٛرض وٙ يعرفددددىد    

 ورالدددأل ثبىتًدددُ وٙ يسدددبٮًع  د يددددخل إددددارس وّدددألرس قًألتدددن بصدددرل طبًعدددٌ, وكًدددمل مردددب    

 دددى كدددٚم  دددر  _الددد ٍ  شدددألرم لدددن  . فدددألي َ_ "مددب بًٔدددُ إادددرام فقددد٘! وغعدددىػ كدددٚم إسدددٔىل  

 البدود. أسٔىل ققًقُ وٙ يقنع, خل٘ لؽًُ بأخرّ  و  "ن لًس لدين تعىر عن لؽًُ

وعلع م. قسألم عرٍ بقىلنا غعىػ لؽدًُ البددود السد٘ال الد ٍ  و ٦ طرقدن  دى أدأل  دى أىلدمل          

الدولُ لرل شدخغ ومدل اؾنسدًُ السدعى يُ  دل البجندًس عبدٕ علدِ الدولدُ ٛد إدىاطن وإىاطندُ            

يرلكددىد الدولددُ أعددألريمل  م العرددس إددىاطنٌ يصددرلىد أعدددر  خددل للدولددُ؟؟  دد ا أنٛددىر أمددب    

جنددًس.  أريرددأل عنددد أل أصددرلُ كددبرَ ٗ عددد  إمددألارين الغددر شددرعًٌ و نددأل  طراْ تقددىل  د    للب

ػنًسددمب  و أددنحمب إلألأددُ "ٛألأًددُ سددًعى  بدددخل ؼددخب ـ ينددُ الدولددُ ٛ"مددب سددًدفعىد الؽددرآب        

ٍ  الددخل  أدن  %32وأبىس٘ لًمدُ الؽدرآب إبحعدلُ تعدأل ل      ٌ  أدىاطن  لردل  السدنى  أقدًب   و  أريرد

 اٛؼدرار   و الكىآدد  "عدرين   د ٙبدد  البددود  أدن  كدبرَ   عددا   ػندًس  ؼدرر   و فألٓددَ  وٕعرفُ. "ٛألأٌ

بمعألم ف ٗ الًىم "عًض من.  وؼ  بعىرَ أىلكنأل سًحد  و  ا البٚ  علِ سبعى  اليت اٙلبعأل يُ

أد"ًددُ اسددبمٚكًُ ر س أأللًددُ اٙلبعددأل   ددى العألأددل اٛ ددب ٗ اؽددألا القددرارام وٙفددألل للعىاطددمل.       

 "ن طألٕأل الصخغ إٮأللدب بدأللبجنًس إ"سدألد أدبعلب أندب  فٚبدد أدن ػنًسدن ٛ"دن ٗ اٛخدر           اعبقأل ٍ 

إ"بألاددن سددًعى  علددِ خ ينددُ الدولددُ بددألـر. ٗ الدددول اؿديفددُ إددىاطن اٛفؽددل  ددى الدد ٍ يدددر  خددل        

 ـ ينبمأل ولًس العرس.

 اٟطألر تؽمنت أأل يلٌا واكر  . أٮصر إرشد سر اٲ تألرىًألٲ قد اٲ لبع  النقألٙ إممُ ٗ   ا 

لبألٓددل لديددُ ومت إ خألشددأل علددِ  دد ا اٛسددألس كقبألٓددل عألٓدددَ وفددع  أددر إلدد  فًعددل ٗ عددألم   -

  د إٍ  أر سٚ  اؿدو . 6;35

 مت إ خألشب كمجمىعألم عد أنألف  سٚ  اؿدو .  -
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 ددد مت عمددل إقعددألْ شددب والبعددمُ اٛأنًددُ لرددل  فددرا   3624 ددد إٍ عددألم 9;35أددأل بددٌ عددألم  -

 أن لبل ؾألد و ارَ الداخلًُ.  القبألٓل

كًلدى قدىل قألفٛدُ قكدر البدألطن       82 ثنألْ عملًُ اٟقعألْ وبسدبب ؼديدد أسدألفُ البحدر       -

عددأل"ِ الددبع  ؼددًع ٗ العددًض ٖددأل   ّ إٍ اؼددٮرار بعدد  اٛسددر ٟرسددألل بعدد   فرا  ددأل        

 للرىيت والبحرين طلبألٲ للر م. 

سدنىام والد  بعدد إقعدألٓمب      7 د مت ظرين  ول بٮأللُ لبألٓل تنقدل وعمدل ٕددَ    3627ٗ عألم  -

 و خ  بعمألتمب واسبرمألل كألفُ اٟاراْام اٛأنًُ اـألظُ ب ل . 

 د مت تصرًل ؾنُ  أنًُ أصذكُ أن و ارَ الداخلًُ واٟأدألرَ وإبألقده ومت   3632وٗ عألم  -

   ُ   و خدد  البعددمألم وتٮبًددع ًْددع اٟاددراْام   ػديددد بٮأللددُ القبألٓددل وإؼددألفُ كلمددُ و"أل قدد

اٛأنًُ اـألظُ ب ل  بألٟؼألفُ إٍ اؽألا إاراْ أسبغرل و دى تىلًدع تعمدد بدأ"مب  خلدىا عدد       

 أنألف  اؾىا ام ولًس أنألف  اؿدو  علِ الر ب أن  "مب ٙ وملىد اىا ام بلداد  خرّ. 

قديب كصىفألم أن لبل أصدألي    د خٚل البجديد الفأل"ٌ لبٮأللألم القبألٓل مت ت3638وٗ عألم  -

القبألٓل وأعرفًمأل بأزألْ اؿلكألْ ال ين  خلىا أدع تلد  القبألٓدل ومت اكدر كدل قلًدمل بألزدن        

 الرألأل ومت البجديد للرل. 

َن  اؾنسًُ السعى يُ ؿألألٌ  :/825 د ظدر اٛأر السألأٌ رلب 3/34/3642وٗ تألري   -

خدرّ للمدرَ الفأللفدُ. إٙ  د اللجدألد     البٮأللألم كألفُ. ولردن اسدبمر البجديدد ـمدس سدنىام       

 خٚل   ا البجديد  ؼألفىا وقرأىا فٔألم كفرَ أن البجديد. 

 د اسبمر ػديد البٮأللألم للمرَ الرابعُ ـمس سدنىام  خدرّ غدٚين اٛأدر     3647وٗ عألم  -

  د. 3642السألأٌ 

  د مت إيقألين عمل ؾألد البجنًس قبِ إشعألر طخر. ;364وٗ عألم  -

  د مت ػديد البٮأللألم للمرَ اـألأسُ. 3653وٗ عألم  -

 ددد مت "قددل  عمددألل اللجنددُ إرك يددُ اـألظددُ بددأللبجنًس إٍ وكأللددُ اٛقددىال   3657وٗ عددألم  -

 إد"ًُ.  

 دد فقد٘ أدع وؼدع     3657 د مت ظددور  أدر ػديدد البٮأللدألم إنبمًدُ ٗ عدألم       3658وٗ عألم  -

يد ببىلًع تعمد بإقؽألر انسًألم بدٚ   خدرّ   شروٙ تعجً يُ   ممأل الٮلب أن إبقدأٌ للبجد

ر ب  د   لب قألألٌ البٮأللألم مل يبمرنىا أن اـرون إٍ خألرن إملرُ خٚل اٛربعىد سدنُ  

 إألؼًُ. 

العىآل واٛسدر ا"قسدمت إٍ عددَ شدرآ  وفٔدألم فبجدد ٗ        فإدوفًمأل ىغ وظمل الىؼع اؿأللٌ 

 اٛسرَ الىاقدَا 

 ُ قسب اٛأر السألأٌ. أن قعل علِ اؾنسًُ السعى ي -3
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 – 3652 – 3647 – 3642 – 3637– 3632أن ومل بٮأللألم لبألٓل أنبمًُ علِ فذام و -4

3657.  

ٙ وملددىد  ٍ إثبددألم لعدددم إؼددألفبمب أددع طبددألٓمب ٙ"بمددألْ بٮأللددألم اٝبددألْ. وكددل أددن ا"بمددت             -5

بٮأللألتمب وٖن ٙ وملىد  ٍ إثبألم ٙ يبمرندىد أدن العدًض الردريب فمدب ٙ وعدلىد علدِ        

العددٚن وٙ البعلددًب وٙ يسددبٮًعىد العمددل وكدد ل  ٙ يسددبٮًعىد فددب  قسددألبألم بنرًددُ, فمددب 

 اؿًألتًُ. يعأل"ىد ٗ ًْع  أىر ب 

 اٟاراْام بسبب اٛأرين يعأل"ىد أأل الىا 3658-3647لٜسمل قبِ أن مت ػنًسمب عألم   -6

 يدبب  كد ل  ..  اٛسدرَ   فدذ  أن اٛبنألْ  قد فعل  و أىلى  إؼألفُ ٗ أنٮقًُ والغر البعسكًُ

ُ  تقبلدمب  ٙ و يؽدأل  كأللٮدب  اؾألأعدألم  ٗ البخععدألم  بعد   أن قرأأل"مب  كدل .. العسدرري

نًُ وػعدل  بندألْ تلد  القبألٓدل يصدعرود      الىط اللحمُ ظمل وتصع سلي والع شأل اٟاراْام   ه

 وكأ"مب أىاطنٌ  ران ثأللفُ.

 قًه هب تقسًب ألمل البدود إٍ الكٔألم البأللًُا ,يبدو  د  نأل  خل٘و

 فمىلٌ اشىيُ.  -3

 وملىد انسًألم  ول  خرّ وؽلكىا  و مت اسبؽألفبمب كحألل الدأألويٌ. -4

ولبألٓددل أرتبٮددُ عرلًددأل وعقألٓددديأل بمدد ه الددبٚ  وخدددأت ٗ العسددرريُ وٗ عدددَ         بدددو رقددل  -5

 فألٙم  خرّ.

 وفًمأل ىغ الكٔبٌ اٛوٍ والفأل"ًُ فقد مت تعحً   وؼألعمأل  أأل الكُٔ الفأللفُ فٚ ي الىد يعأل"ىد.

بمريدب؟   . عبدالرٓن العنأل  بأللنسبُ للكُٔ الفأللفُا أبِ األْوا للمملرُ وكًمل؟  دل بألل  وتسألْل  .

 ... و ين كأل"ىا و ل مل يرن لديمب انسًألم سألبقُ؟

وبدوره  وؼ   . أٮصر إرشد  د   لبمب لبألٓل رقل وسر وعن ه  تنقلىا أأل بٌ أنٮقُ اؿمدأل  ٗ  

إملرُ و رل العرام وشرم اٛر د إٍ سدىريأل, وػدد بًدنمب  سدر ٗ تلد  اٛيدألم شدأل  بندألْ اسدبىطنىا          

ألٓدددل والقعدددًب, الددددأألم, اـكجدددٌ ...  أدددأل تدددألري  عى تدددن فرادددع إٍ   بسدددبب الىٚدددألٓمل ٗ عرعدددر, ق

السددبًنًألم إًٚ يددُ خددٚل بدددايألم قدد ل البعدده واامددت تلدد  القبألٓددل ؼددغىٙ وأؽددأليقألم ٗ سددىريأل     

والعرام بسدبب ا"بمدألٓمب واد ور ب النجديدُ .. و يؽدأل بسدبب ال يدألرام الدوريدُ بًدنمب وبدٌ اؿرىأدُ            

ع ي  وشب عأل ام سنىيُ يبسلمى"مأل أن سدكألرام إملردُ بغددا  و أصدع     السعى يُ بإشراين إل  عبدال

وعمددألد   و يؽددأل يددأتًمب راددألل إلدد  عبدددالع ي  ؾبأليددُ  كددألَ اٛ"عددألم ... لدد ا قددٌ مت اسددبمداين تلدد     

القبألٓل أن لبل ق ل البعه, لألم إلد  فًعدل بإرسدألل خٮألبدألم لسدكراْ إملردُ ٗ العدرام وسدىريأل         

سٚ  اؿدو  أنٮقُ الصمألل بإ خألشب إٍ  اخل اٛراؼٌ السدعى يُ ... وبأللكعدل    ببسمًل عى تمب ووان

 يسددمًمأل أربددع أددذ كًلددى 82x82 وعدددو  أعًنددن أنٮقددن ٗ البقددألْ أددنمب وطلددب6;35مت الدد  عددألم 
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ٌ  إٍ - السدبب    الصدمألل  كألر"بًندأل و  بعٛمب  الد   مت وبأللكعدل ...  بعدمألتمب  و خد   إقعدألٓمب  يدبب  قد

ٌ ٧ألل ٛكفدر أدن   اؿد  واسدبمر  82x82 تعدري   وأنحدىا   وا"بصدر  إعًصدًُ  قدأللبمب  تدر م  خٚشدأل , سدن

 إٍ بأللبسددلل سددنُ 36 عددن  عمددألر ب ت يددد الدد ين اٛبنددألْ  قددد ؿدده اٛسددر اؼددٮر ٖددأل والكقددر اؾددىع

 .إملرُ سألل ٗ ٛسرتن يرسلن  خل علِ واؿعىل العسرريُ لدخىل والبحرين الرىيت

عدددم خلدد٘ ألدمل بدددود الرىيددت ولؽددًُ القبألٓدل النأل قددُ ٗ إملرددُ .. لرددن لٜسددمل    وأدن إمددب 

اللجألد إرك يُ ٗ بٚ "أل تٮبع إاراْام تعبمد أل اللجألد اٛأنًُ ٗ الرىيت. وعلًن رك    . أٮصر 

علِ طر  ألمل القبألٓل النأل قدُ. وعلدِ مدى قدد  فدإد  سدبألل تكدأللب أأسدألَ القبألٓدل والنأل قدُ  بر يدن            

 ٗا ترمن

 . وٙي ال سنُ 67طىل اٟاراْام  -3

طىل أدَ ا"بدال "كس إىٚكٌ  ود إاراْ تدنقٚم ٖدأل خلدع برولراطًدُ.. ولبغٮًدُ البقعدر        -4

 مت  س أعلىأألم  ر  لًقن ٗ إلمل.

العنعريُ القبلًُ لبع  أىٚكٌ و ارَ الداخلًدُ الد ين مت اخبًدألر ب كأعؽدألْ ؾدألد ػندًس        -5

القبألٓددل ٗ بدددايألم اٛ أددُ, تسددببت ببعقًددد  دد ا إلددمل ومت  س كددفر أددن إعلىأددألم الغددر        

 بًنندأل  بقألٓمب خًألر  د "عبقد ٙ, إألؼًُ سنُ 67ظحًحُ ... وبأللنٛر للمعأل"ألَ وإمأل"ُ طىال ال 

ْ  ٗ قبمب سببن  و, إرا تمب َح  ّ  يعرفدىد  ٙ لردنمب , بًنندأل  البقدأل  ولدًس  الدبٚ    د ه  سدى

م ثبىتًددُ  ولددُ  خددرّ .. وأدد٘خراٲ وكأللددُ اٙقددىال تؽددغ٘ كمددأل فعلددت    ورا  و اددىا ام لددديمب

الرىيدددت سدددألبقأل بألػدددأله إابدددألر ب علدددِ شدددراْ ادددىا ام  ول  خدددرّ وبدددنجٚ يض والسدددى اد  

نددُ الرىيددت تددربٮمب بىسددٮألْ بًددع وشددراْ اددىا ام  ول     وفندد ويٚ وسددىريأل واٛر د اخ , ؾ 

    ولُ  خرّ.اىا شراْ يقبل ٕن كىييت  ينألر اٙين 7 خرّ وتدفع 

ُ  قًدألتمب  ّألرسىد اٝد و ب برأألوٍ  لمل 622مت تعحً   وؼألع  ولد ٌ  الًىأًد  بإلألأدألم  كمقدًم

  يدألرَ , أىثدع   وان عقد, بأللدفن وإاد وفألَ وشأل دَ أًٚ  شمأل َ شب وتعدر يبىٚكىد, إكعىل سألريُ

ٌ أددن فمددىلٌ اشىيددُ وإبسددللٌ و ظددحألل  الًمنددً اٟخددىَ  وؼددألع تعددحً  مت وكدد ل . اخ الٮبًددب

 السىابع, ومت أنحمب بٮأللُ إلألأُ  آر, بنكس اؿقىم والىاابدألم الديت مت تٮبًقمدأل علدِ الدأدألويٌ..     

 وٙ الىٚددألٓمل تقبلددمب ٙ..  اٛأددرين ويعددأل"ىد شددمر 33 أددأل القبألٓددل النأل قددُ فقددد ا"بمددت بٮأللددألتمب أندد    

أل َ وفألَ وٙ إاد بأللدفن ..وعلًن يبقِ الس٘الا إاا كأل"ت بٚ "أل ٙ شم  و أًٚ  شمأل َ ٙ, إسبىظكألم

تر ب بمب وٙ تنىٍ تعحً  وؼعمب, ٕألاا تبقًمب علِ  راؼًمأل وػعلمب يب ولىد اٛأرين ويعأل"ىد أن 

اٛشددقألْ ٗ اٛسددرَ الىاقدددَ,  ظددبحىا,  قددد ب أبجددنس    الغددي, ر ددب تىااددد ب َنددألطع قدو يددُ ..  

 يدبب  ومل ثبىتًُ  ورام  ٍ وملىد ٙ سنُ 57- سنن 35واٝخر بدود ... بل  نأل  فُٔ  عمألر ب أأل بٌ 

 .بسمىلُ اسبغٚشب ٖرن..  شب بعمألم  خ 
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إد أعأل"دألَ البدددود ٙ تىظددمل ولٜسدمل وؼددعمب بًننددأل  سدى  أددن بدددود الرىيدت ... أعألألددُ الرىيددت     

للبدددود ر ددب  "مددأل سددًُٔ إٙ  "ددن مت تددىًٚكمب لعصددرام السددنٌ ٗ العسددرريُ واٛأددن واٛأددن القددىأٌ     

 وطىال فذَ خدأبمب يسبٮًعىد ال  ألل للجألأعألم وإددارس و يدألرَ الٮبًدب وشدراْ سدًألرَ وتسدجًلمأل      

بألزن, وإظدار اىا  سكر أ٘لت.... ل ل  واد"أل  د أن بٌ  فرا  القبألٓدل النأل قدُ الد ين  قعدًنأل ب     

س وخري  برأللىريىس ظًدلُ و ندسُ إلرذو"ًألم واكىر فق٘  يقدألل  د  وأمند طًب بٌ أأل 538

  نأل  عد  أقألرل أن اٟ"ألث.

    ٌ الددول رَددأل تردىد  قددد   ددب    و شدألر  . خأللددد الر يعدألد إٍ  د لؽددًُ رسدب اؿدددو  السًألسدًُ بدد

اٛسبألل اليت خلقت أصرلُ البدود.. ور ب  د  د ا اٙادراْ ؼدرورٍ لبع يد  سدًأل َ كدل  ولدُ إٙ  د        

  ب تداعًألتن السلبًُ  "ن  سمب ٗ تصٮر القبألٓل العربًُ ٗ سدألل اؾ يدرَ أفدل سدر وعند ه والرولدُ       

سر علدِ سدبًل إفدألل تقدًب ٗ إىظدل       وقبِ بع  القبألٓل العغرَ تعرؼت ش ا البصٌٛ.. فمصًخُ

لبقدديرام.  ا بعد   قسدب  السدعى يُ  ٗ يقًمدىد  سدر  أن %52و العرام عمىم ٗ سر أن %92أع مى 

 يؽأل الرولُ ا ْ كبر أنمب ٗ  أصع وأأل قىشأل وٗ أنٮقدُ الريصدُ ؼديددا وٗ اٛر د وبعؽدمب ٗ     

. والبصدٮر يٮدألل  قًأل"دأل  بندألْ اٙسدرَ الىاقددَ       السعى يُ... يقًمىد ٗ إنألطع أدن طريدمل إٍ اؾدىين    

فبجد  قد ب ومدل اؾنسدًُ العرالًدُ و خدىه ومدل اؾنسدًُ السدعى يُ و رد ا... و ؼدألين  . خأللدد           

الر يعألدا ٙ "نسِ ك ل  لؽًُ البسلل أن اؿدو  فقد كأل"ت شبن أكبىقُ ٗ سنىام سألبقُ بسبب 

طٌ البدددو ٗ إملرددُ ٗ ادد ْ أنمددأل إٍ   ددداين   طىشددأل وظددعىبُ السددًٮرَ علًمددأل.. وتعددى  سًألسددُ تددى  

 سًألسًُ كأللر بُ ٗ تفبًت اؿدو .

و وؼدد   .  يددأل  الدددريس  "ددن ٗ كددل  و أعٛددب بلددداد العددألمل تىاددد فٔددُ أددن السددرألد تقددًب بدددود   

انسددًُ وبعددىرَ  ددر "ٛألأًددُ , يرفددر  دد ا بددأللٮبع ٗ البلددداد اؾألابددُ ويقددل  و ينعدددم ٗ البلددداد          

ؿألل ينعرس علِ الىؼع اٙابمألعٌ والىًٚكٌ واٛأدين . ٗ فر"سدأل كمفدألل يبردألثر     الٮألر َ.   ا ا

يىأأل بعد طخر إقًمىد بعىرَ  آمُ و ر "ٛألأًُ أن خٚل " و  اشألربٌ أن بلدا"مب اٛفريقًُ, واٝد 

أن  وروبأل الصرلًُ. لرن الكألرم يرمدن ٗ  د اؿرىأدُ الكر"سدًُ ػدرٍ تعدديٚم ٗ لىا"ًنمدأل أدن        

 ٝخر ٕىاامُ   ه إصرلُ  و تقلًل  عراؼمأل و ؼرار أل بسدبب تعد ر قلدمأل بأللرألأدل. إصدرلُ      قٌ

عند"أل  د  ينألأًرًُ تعدديل وترًًدمل القدىا"ٌ ٕىاامدُ أسدبجدام أصدألكل الدولدُ اؿديفدُ بٮًٔدُ .          

ٮًع فمدب    ا بصأد العمىم,  أدأل بصدأد  بندألْ القبألٓدل إعروفدُ بسدٚٙتمأل ٗ اؾ يدرَ العربًدُ فدٚ "سدب          

 البأخر ٗ أنحمب اؾنسًُ و ب أن "ب٣ت   ه اٛرض إبألركُ !؟

وافقدت   فقد وأن األ"بن  وؼ   . خأللد بن   ًض  "ن ُت أعألؾُ وؼع الدأألويٌ بعكبمب ٙأٌ

إملرددُ علددِ اسددبقبألشب ٗ عمددد إلدد  فًعددل, وقددل وؼددعمب وفددع اٙتكأللًددألم الدولًددُ الدديت ولعبمددأل    
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إملرُ بألٛأب إبحدَ, و ٌ تؽمن تقدديب كألفدُ اـددأألم الديت تقددم ٛبندألْ الدىطن, ولدد مت  فدب           

 أدارس ٛبنألٓمب بألٛقًألْ اليت يقًمىد بمأل ٗ أرُ.

 الرلب   ا فإد لمل  87أل  د عد  البدود كمأل  شألر  .أٮصر عدو  وا ب  . الر يعألد إٍ  "ن وَ

 ٗ يعملدىد  وافدد  ألًدىد  ; ل أقألر"ُ شٌْ ٙ العد    ا... السرأل"ًُ بأللذكًبُ ىل وٙ بأللربر لًس

 !!!!  ريبُ أكألرلُ... البلد

ر  ر ٍ  عىن وتسألْل  . أنعىر إٮرٍا ٕألاا تبٚعب اللجألد ٗ   ا إلمل ؟ و ل  ى تٚعب  م ف

و  ددىن ؟ خعىظددأل ػددأله الددبع  أددن البدددود ..واددألْ  دد ا البسددألٗل ر اٲ علددِ أددأل اكددره  . أٮصددر  د        

البٚعب أن لبل اللجألد   ّ إٍ  "ن وبدل اد وعلىا علِ قع اسذ ا  اؾنسًُ, مت أدنحمب البجدنس   

اٝد يعدأل"ىد  َأل َ قرأبمب أن اـدأُ العسرريُ ووؼعت الرفر أن العرالًدُ والصدروٙ و دب قبدِ     

 أنمأل.

و ؼألين  . سعد الصمرا"ٌا إاا  خرادت اللجدألد والبرولراطًدُ أدن العدىرَ ووؼدعت القؽدًُ  أدألم         

القًدأل َ ٗ  طر دأل السًألسددًُ واٛأنًدُ واؿقىلًددُ العدحًحُ فددٚ  عبقدد  د القًددأل َ سدببأخر ٗ اؽددألا       

 لرارام ارئُ تعٮٌ  ظحألل اؿقىم ققىلمأل وؼكٜ للىطن  أنن واسبقراره.

وبدوره اعبد  . أنعىر إٮرٍ  د أن   رل اٛأىر  د يعرض علِ البدود  د وعلىا علِ انسًُ 

 خرّ كجنسدًُ اد ر القمدر ُمًددا ؿعدىشب علدِ انسدًُ البلدد الد ٍ ولددوا فًدن ... قعدل  د ا ٗ              

ٙ   رٍ اٟأألرام .. و ؼألين  . أنعىر أأل "عنا ٙ  سبٮًع فمب قرأألد القبألٓل العألٓدَ أن اؾنسًُ .. و

أأل  ٌ إخألوين وراْ   ا الذ   .. رَأل كأل"ت إخألوين اٛأنًُ السًألسًُ ٗ السألبع تددور قدىل خصدًُ    

وٙٓمددب ٛقدد ال البعدده العربددٌ ٗ العددرام وسددىريأل .. وأددع  "مددأل خصددًُ ٙ أدددر شددأل ..لرددن اٝد أددأل  ددٌ   

ٍ  ولدُ اـٚفدُ .. وٙ   إخألوين فرل البعه اخبكِ؟!!!..زعدت  د تنٛدًب الدولدُ يرقدب بأل"ؽدمألأمب إ     

   رٍ عن ظحُ ال  .

وعلددع  . أٮصددر إرشددد علددِ فمددل أددأل تقدددم بقىلددنا ٗ البدددايألما  خٮددألْ  أنًددُ, تىلددع إسددٔىلٌ  

اٛأنددًٌ  د إعٮددألْ إسددٔىلًُ ٕددىٚكٌ ينبمددىد للقبألٓددل سددىاْ أددن بقددٌ أددن عندد ه وسددر  و أددن القبألٓددل   

علِ شجدألتمب وأندع تسدلل  ٍ شدخغ ٙ يسدبحع بًدنمب ...       اٛخرّ اجملألورَ شأل, لرٌ يبعرفىد علًمب و

الرألرثُ اليت مل يبىلعمأل  قد  ٌ  د العنعريُ القبلًُ اليت أألرسمأل وٙ ي ال ّألرسدمأل  عؽدألْ اللجدألد    

اٛأنًُ   م إٍ تعقًد إلمل ... وأن  ثٚثٌ سنُ و ب يبٚعبىد ببل  القبألٓل عًه يسبخدأىد سًألسُ 

 سلقٌ شًى  وأعرفٌ وبعد سنبٌ يفرو"مب ؼد بع .. إخ.فرم تسد, وهعلىد إب

ويرّ  . خأللد بن   ًض  د  بنألْ القبألٓل العربًدُ الد ين عألشدىا ٗ إنٮقدُ اؿدو يدُ بدٌ السدعى يُ        

والعرام واٛر د والرىيت  قع بألؾنسًُ أن  ر ب, ولرن البرولراطًدُ والبخدىين اٛأدين قدرأمب     

وي كر  . خأللد بن   ًض  د اٛسألعدَ ال ين عألشىا بألٕنٮقدُ أدن لبًلدُ     طًلُ السنىام إألؼًُ, ألأنم
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عبًبددُ بعددد أددن  بعؽددمب اؾنسددًُ سددحبت أددنمب ٛسددبألل  ددر أعروفددُ, لعددل اٛقددداث اؿأللًددُ والعمددد  

 أددأل  .  اؾديددد تعجددل عددل وؼددعمب, وأددن علًددن أٚقٛددألم ٙ ّنحمددأل قبددِ يؽددمن قسددن سددلىكن.     

أصدرلُ البددود بعًدداٲ عدن إخدألوين اٛأنًدُ قًده تدرّ  د ألدمل           اؾأل ٍ الصبًرٌ فبمًل إٍ تكسدر 

البدود يدخل ؼمن  ره أن إلكألم اليت يلعب البْ٘ البرولراطٌ اٟ ارٍ فًمأل  وراٲ كبراٲ إٍ األ"ب 

ٰٕرلكٌ عل أصألكل البددود    . "ن ٙ يصرل لؽًُ كبرَ  و اقبًألن ؼرورٍ لدّ رٗسألْ اللجألد  و ا

ًدأل وامدُ "ٛدره ٗ لؽدًُ البددود بقىلدنا ٙ  ادد  ندأل سدىّ ادأل"بٌ يفدألر قىشمدأل             وـغ  . أسألعد ار

 دى البعدد اٛخٚلدٌ     اؾأل"دب الفدأل"ٌا  و .بألشألاس اٛأينوإبعلع  اؾأل"ب اٛولاو مأل  بع  البسألٗٙم

وأأل يرتب٘ بن أن كدرام وارآب, فألٕعلىأألم تبحدث عن بًُٔ قألؼنُ لرل ال  ٙسًمأل أدع ؼدعمل   

 البعلًب  و اٛأًُ واؾمل .

 :َٕٚكرتسات ملعادت١ قك١ٝ ايبد 

 الذ   . أٮصر إرشد اٟاراْام البأللًُ ؿل أصرلُ البدودا

سددىاْ أددن األ"ددب اؾمددألم الرزًددُ وخألظددُ      اخبًددألر  أددألْ اديدددَ للعمددل علددِ  دد ا إلددمل,        -3

اؾىا ام واٙقىال, و يؽأل أن األ"ب القبألٓل "كسدمأل ... والد  للدبخلغ أدن الكسدأل  وأدن بمدب        

 عنعريُ أن إىٚكٌ ؼد فُٔ أعًنُ.

ٕن مت ػنًسمب البىاًن َعدألألبمب أعألألدُ السدعى يٌ ولبدىل أدن ير دب أدنمب بأللعسدرريُ,          -4

اْام فعل وإؼألفُ اٛبنألْ ٗ  فذ العألٓلُ واٝد تسبغرم عدَ  يؽأل هب إهأل  قل ٕسألُ إار

 سنىام ٖأل يؽًع الرفر أن الكرػ علًمب .

ُمًدا لبدْ إاراْام لبجنًسمب يبب إظددار بٮأللدألم أ٘لبدُ شدب لبمردنمب أدن البنقدل و يدألرَ          -5

 الٮبًب والعًض الرريب.

ٕ٘لبددُ بعددد  خدد  ًْددع  ػنددًس أددن يسددبحع أددن ٓلددُ بٮأللددُ القبألٓددل النأل قددُ / البٮأللددألم ا    -6

 اٟاراْام اٛأنًُ اـألظُ ب ل  أن بعمُ و ر أل.

إٍ  د "سدبُ كدبرَ أدن إعلىأدألم والبقدألرير الديت اابمدد ووؼدعمأل كبدألر           هب اٙ"ببأله يؽأل  -7

أدىٚكٌ اٛقددىال وؾددألد ػندًس القبألٓددل ٗ ألددمل القبألٓدل النأل قددُ  ددر  لًقدُ, و نددأل  تعمددد     

ولبديددر البددأخر  و يؽددأل لرددٌ يسددبمر الىؼددع أعلددع ويبسددنِ   بألٕبأللغددُ قددىل إخددألطر اٛأنًددُ

للكألسدددين أددن الٮددرفٌ اسددبغٚل الؽددعكألْ.. إاا كًددمل "ددبين لددرارام علددِ أعلىأددألم  ددر           

ظحًحُ ويبب تداوشأل أن  عقى  ؟ وأن ثب فمنأل  ؼرورَ ٛد يبىٍ امأل  إبألقه كجد ْ أدن   

 إنٛىأُ أممُ البأكد أن ال .

علِ النقٮُ اٛخرَ ؼديداٲ بقىلنا ٗ أىؼىع كم ا ٙ  ٚن إبألقه  ألٓبُ وعلع  . أسألعد ارًأل 

بل  يقن  "مأل أن   ب اٟ ارام اليت تبنِ علِ تقألرير أل أىالمل ولرارام تبعلدع بأللبددود. وبددوره  وؼد      
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ٍ  بعدد , شدمىر  8 . أٮصر  "ن مل يبب إ خألل امأل  إبألقه إٙ أ٘خراٲ ولبل   بسدبب  إبردررَ  الصدرألو

  .إىٚكٌ بع  فسأل 

ويرمن اؿل بر ٍ  .م. "عدر العدحألين ٗ تقسدًب البددود علدِ فٔدبٌا اٛوٍ الكٔدُ اام اٙأبددا          

القبلددٌ أددن البدددو الرقددل  و أددن شددب أعددرفٌ والدد ين بددد م أصددرلبمب عنددد ترسددًب اؿدددو  الصددمأللًُ  

     ٗ  إملردُ, والفأل"ًدُ   للمملرُ ٗ السبعًنًألم إًٚ يُ وكد ل  إب وادىد أدن سدعى يٌ وإىلدى ود 

تؽب كل أأل عدا ال . ك ل  فدإد أدن  بعدأل  اؿدل الدىعٌ غٮدىرَ الىؼدع إاا تدر  كمدأل  دى علًدن            

 والر بُ العأل لُ بأللعمل اؾأل  والبىان العحً  وتبد  بألؽألا لرار ارٍْ و ر أسبىما

 ببحديد أدَ  أنًُ أنألسبُ ٕن  اؾنسًُ.  -3

 رَ.ععر  عدا  البدود أن كل الكٔألم إ كى -4

 أن  اؾنسًُ للكُٔ اٛوٍ بعد البحقع أن وؼعمب فىرا وبدود لًد  و شرٙ. -5

أن  اؾنسًُ للكُٔ الفأل"ًُ ٕن تبىافر لدديمب إددرام إعقىلدُ علدِ ؼدىْ أدأل ّردن  د يقدأدن          -6

 ككألٓدَ أؽألفُ للمجبمع.

م أرااعُ لىا"ٌ اؾنسدًُ السدعى يُ َدأل يبنألسدب أدع الٛدرين الدىطين عًده ٙ يردىد النٛدأل           -7

ٚٲ.  إعمىل بن قك اٲ للمصرلُ أسبقب

 أأل م. سألمل إرٍ فدرّ  د أدن الؽدرورٍ اقبدىاْ البددود ٗ اجملبمدع, واٙسدبكأل َ أدنمب خألظدُ إد          

إملردددُ تسدددبقدم إٚيدددٌ أدددن العمدددألل اٛاأل"دددب سدددنىيأل وٛد إصدددرلُ تددد  ا  تعقًددددا كلمدددأل تدددأخر  

  بنألٓمب ول ل   لذ  البأللٌا ثبألم  "سأللوت  ا  أع الىلت إعأل"ألَ اٟ"سأل"ًُ ويععب إ اؿل

تعلن الدولُ تركلمأل كلكُ السكر ٕن يىافع علِ العى َ إٍ بٚ ه اٛظدلًُ أدع أسدألعدَ أأللًدُ      -3

 عن الكذَ اليت لؽأل أل ٗ إملرُ تسألعده علِ بد  قًألَ اديدَ ٗ بلده.

اؿددرس  و أددن  اؾنسددًُ السددعى يُ لرددل أددن خدددم ٗ العسددرريُ السددعى يُ واؾددًض  و          -4

 الداخلًُ  ٔس سنىام أبألشرَ  و عصر سنىام بٮريقُ  ر أبألشرَ.

 أن  اؾنسًُ لرل أن ت وات بسعى ٍ و لبت أنن. -5

 أن  ًْع أن ولد أنمب ٗ السعى يُ اؾنسًُ. -6

لرار إ"سأل"ٌ عألال َن  أن لًس لدين بٮأللُ وتعريمل  وػديد البٮأللألم إىاى َ ٕدَ ٔس  -7

 إصرلُ ٗ   ه الكذَ. سنىام علِ  د يبب قل 

تٮىير ظٚقًألم بٮأللألم البعريمل عًه ُرنمب أن ٖألرسُ قًألتمب بٮرم عأل يُ ويبلقدىد   -8

بمددأل اـدددأألم اٛسألسددًُ الدديت يبلقأل ددأل إىاطنددىد ٗ تعلددًب  بنددألٓمب والعددٚن والعمددل والبنقددل        

 ادني" أدع   الداخلٌ والبمل  وفب  قسألل بنرٌ والدفن ٗ إقألبر وإلغدألْ تقًًدد ب َسدمِ "   

 بقألٓمب بعكُ ووشخغ ٙ ّل   ورام ثبىتًُ  .
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إعأل َ أىؼىع أن يدعٌ ا"بمألٓدن ٍٛ أدن لبألٓدل إملردُ إٍ شدًى  القبألٓدل الديت يددعىد  "مدب           -9

ينبمددىد إلًمددأل ٗ إملرددُ وإ"مددألْ أعددألأٚتمب بصددرل ْددألعٌ ولددًس بصددرل فددر ٍ للبعجًددل   

 بألٕىؼىع.

   علِ إلألأُ  آمُ ٗ إملرُ.6ند ووعل كل أن لدين  بنألْ ينٮبع علًمب الب -:

يبب ػديد البٮأللألم ـمدس سدنىام  خدرّ ٕدن يببقدِ وإعٮدألْ إلألأدُ  آمدُ ٕدن وعدل علدِ             -;

 وًٚكُ  آمُ  و عمل قر يركل إعألشبن.

يددبب ػديددد بٮأللددألم أددن يببقددِ ٕدددَ ٔددس سددنىام لألبلددُ للبجديددد ويؽددألين أددن مل يسددبٮع    -32

 العمل إٍ "ٛألم الؽمألد اٙابمألعٌ.

 رااعُ إسبمرَ ٟاراْام ؼب٘ إبخلكٌ أن اؿ  والعمرَ وتٮىير أل.إ -33

ٛ ولعددل أددن الؽددرورٍ   شددخألػ الدد ين لددًس لددديمب  ورام ثبىتًددُ و لقددن بأسددرع ولددت     إ"مددألْ ألددمل ا

د فُٔ العرل أن القبألٓل النأل قُ ٖرن البت ٗ أعٛب قألٙتمب بسمىلُ م. سألمل فإ ر ٍ فكٌٖرن, 

علًددأل ير سددمأل أسدد٘ول عنددده ظددٚقًألم البددت ٗ إىؼددىع. وبأللنسددبُ     أددن  ٍ ؾنددُ أرى"ددُ أددن رتددب    

للدأألويٌ  ب فٔبٌ فٔن ظدر شدب لدرارام رزًدُ بألسبؽدألفبمب و دْ٘ٙ  أدر ب سدمل إٍ قدد أدأل.  أدأل           

فًمأل ىغ إبخلكٌ عن اؿ  والعمرَ أن اؾنسًألم اٟسٚأًُ فمدى تقعدر أدن و ارَ الداخلًدُ وأدن      

 إصرلُ القألٓمُ وُنع تررار أل.إكذض  د تسرع ٗ قل 

وعلدددع  .م. "عدددر العدددحألين علدددِ  ددد ه النقٮدددُ اٛخدددرَ بقىلدددنا شددد ا السدددبب الذقدددت ػندددًس        

كددددل الكٔددددألم وإ ددددٚم إلددددمل وبصددددرٙ  د تقكددددل كددددل اٛبددددىال إسددددببُ للمصددددرلُ ٗ اٛسددددألس      

ٚٲ        فأللؽدددريبُ وبمددد ا يردددىد العدددبْ اٛكدددد علدددِ و ارَ الداخلًدددُ لعددددم تردددرار إصدددرلُ أسدددبقب

كددددبرَ وعددددأل َ ٙ تىلددددد اؿلددددىل النألاعددددُ إٙ أددددن رقددددب الرلكددددُ البأل ٛددددُ الددددفمن و ددددٌ ػنددددًس     

 البدود كألفُ بعد قعر ب و فمب ٗ اجملبمع.

وأدددن األ"بدددن يدددرّ  . فمدددد اؿدددألرثٌ  "ندددأل بأللكعدددل  أدددألم أصدددرلُ إ"سدددأل"ًُ ووطنًدددُ و أنًدددُ ؼبدددألن     

مددددأل سددددًكأللب ؼددددديألتمأل وتمديددددداتمأل    إٍ تعددددرين سددددريع وفعددددألل, والبلردددد٘  و الببددددألط٘ ٗ أعألؾب   

ينأل ثٚثدددُ  "دددىاع أدددن فإ"دددن تىادددد لدددد هكمدددأل  د اؿدددىار قىشدددأل سدددًرىد "صدددٮألٲ وقًىيدددأل . وٗ تعدددىر 

 ا أصرلُ البدود

 أن ينبسبىد إٍ لبألٓل السعى يُ  و اؾ يرَ العربًُ.     اٛولا

بعدددد   بنددددألْ اؾأللًددددألم العربًددددُ الدددد ين وفدددددوا إٍ بٚ "ددددأل َىافقبنددددأل فألقبؽددددنأل ب,      الفددددأل"ٌا

٤ْ أنأل.   وعألشىا أعنأل  بألٲ عن اد وسأل مىا أعنأل ٗ البنألْ و ظبحىا ا 

 أبخلٴكى اؿ  والعمرَ  و ال ين  خلىا إٍ البٚ  وبقىا فًمأل بٮريقُ  ر أصروعُ.  الفأللها
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غدددٌ البعألأدددل أعدددن َدددأل يسدددبحع. وبأللنسدددبُ لدددن ٙ يدددرّ      وكدددل "دددىع أدددن  ددد ه اٛ"دددىاع الفٚثدددُ ينب    

أأل"عددأل  بدددا أددن أددن  اؾنسددًُ للنددىعٌ اٛولددٌ وبددٚ تددر  .  أددأل النددىع الفأللدده فددإد  . فمددد ًّددل إٍ            

ر ٍ  . علدددِ,  و علدددِ اٛلدددل أدددع إٚمدددألر بعددد  البصدددد  فًدددن لدددر ع أدددن يكردددر ٗ البقدددألْ بعدددد   اْ      

فمددددد إعددددأل َ النٛددددر ٗ شددددروٙ أددددن  اؾنسددددًُ  أممبددددن. ورَددددأل يرددددىد أنألسددددبألٲ كدددد ل  بددددر ٍ  .  

 بأللرألأل.

ٗ قددددٌ تعبقددددد  . عألٓصددددُ قجددددأل ٍ  د أددددأل ُددددر بددددن إنٮقددددُ أددددن ؼددددىٙم وتغددددرام سًألسددددًُ    

والبعدددأل يُ أمدددد َ  ظدددبحت اؿألادددُ ألحدددُ ٟ دددٚم ألكدددألم عديددددَ أدددن ؼدددمنمأل البددددود وتعدددحً     

لٌ الىؼددددع لبددددل  ًْددددع  وؼددددألعمب فكعددددٚ  ددددٌ لنبلددددُ أىلىتددددُ ٙبددددد  د ؼددددل ويبدددددار  إسدددد٘و       

ا"كجددألره.. شددًى  القبألٓددل وكددل أددن بًددده  د يرددىد عددىد ٙبددد أددن تددىعًبمب وتعددديل ثقألفددُ البدددود             

بدايدددُ ببغدددًر  ددد ا إعدددٮل  الغدددر أنألسدددب وا"بمدددألْ ببعدددديل ًْدددع  وؼدددألعمب ...إد اؿًدددألَ بددددود           

 شعىر بألٛأن النكسٌ واٙ"بمألْ لٜرض كألرثُ إ"سأل"ًُ .

 

 د. ضا١َٝ ايعُٛدٟ :ايٛزق١ ايس٥ٝط١ 

 ٍ البعقًب اٛولا  . عألٓصُ قجأل 

 البعقًب الفأل"ٌا   فألطمُ الصريمل 

عرؼت  . سألأًُ العمى ٍ ورلُ عمدل قدىل لؽدًُا اـددأألم الٮبًدُ والبدأأٌ الٮدي ٗ إملردُ         

إٍ  د أقدأددُ تصددريع أنٛمددُ العددحُ العألًٕددُ للعددألم     مت اٟشددألرَاٟشددرألٙم واؿلددىل. وٗ البدايددُ,  

تعددر٦ين العددحُ بعددىرَ عألأددُ علددِ  "مددأل "قأللددُ أددن اكبمددألل السددٚأُ البد"ًددُ والعقلًددُ والرفددأله     68;3

اٙابمددألعٌ ولددًس فددر   ًددألل إددرض  و العجدد ". كمددأل يع٦ددرين البصددريع اؿددع العددحٌ علددِ  "ددن            

. كمددأل  د أبددأل ٖ الصددريعُ ولددًب القددأل"ىد     "اٙسددبمبألع بددأعلِ أسددبىّ أددن العددحُ ّرددن ؼقًقددن"      

اٟسٚأٌ ت٘كد علدِ قدع البمبدع بأللعدحُ بألٟؼدألفُ إٍ  د إعأل ددام واٙعٚ"دألم العألًٕدُ لدد  ولدت           

ا بمألأأل خألظألٲ عع النألس ٗ اؿعىل علِ الرعأليُ العحًُ. وكج ْ أن النٛألم اٛسألسٌ للمملردُ  

 53 شدألرم إدأل َ    , دد 3635/:/49وتدألري    2;  /العدأل ر بدألٛأر إلردٌ رلدب      _العربًُ السعى يُ, 

أنن إٍ قدع اؿعدىل علدِ الرعأليدُ العدحًُ و علندت " د الدولدُ ترعدِ شد٘ود العدحُ وتدىفر الرعأليدُ             

العدحًُ لرددل أدىاطن". ويبؽدد   د ا اٙ بمددألم الرددبر بأللرعأليدُ العددحًُ كأولىيدُ كدددّ ٗ  يددأل َ      

%  9  ألًألر ريألل و دى أدأل يعدأل ل و   77غت قىالٌ وكععألم و ارَ العحُ أن أً ا"ًُ الدولُ, واليت بل

  د.3656أن أً ا"ًُ الدولُ لعألم 
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 :ْعاّ ايسعا١ٜ ايؿش١ٝ يف املًُه١ 

 ى "ٛألم وطين لبقديب خدأألم الرعأليُ العحًُ اجملأل"ًُ للمىاطنٌ أدن خدٚل عدد  أدن الىكدألٙم      

لٮألعددألم أعنًددُ ببقددديب  اؿرىأًددُ أددع تنددألأٌ  ور وأصددألركُ القٮددألع اـددألػ قأللًددألٲ. و نددأل  عدددَ      

 الرعأليُ العحًُ ٗ إملرُ, أفلا

 و ارَ العحُ -

 القٮألعألم اٛأنًُ وو ارَ اؿرس الىطين, و ارَ الدفألع, واٛأن الداخلٌ  -

 اؾألأعألم -

 القٮألع اـألػ  -

  أسبصددكِ, ويسددأل ب لٮددألع و ارَ العددحُ بنسددبُ   657 ددد و3655بلددغ عددد  إسبصددكًألم ٗ عددألم   

 , والقٮألعددألم اؿرىأًددُ %53بصددكًألم, والقٮددألع اـددألػ بنسددبُ و   أددن إْددأللٌ عددد  إس %83و

  .%:اٛخرّ بنسبُ قىالٌ و

 :ايتشدٜات 

البحديألم اليت تىااممدأل الرعأليدُ العدحًُ ٗ إملردُ كدبرَ و دٌ "بدألن تراكمدٌ لعقدى  وأدن ثدب            

 ظبحت عألاُ إٍ قلىل علِ لدر   ه البحديألم, ولد اسدبٮألع القٮدألع العدحٌ البغلدب علدِ بعد        

البحديألم ٖأل "ب  عنن السًٮرَ علِ أعددل ا"بصدألر اٛأدراض إعديدُ, وشدغلت إملردُ  وراٲ أبقددأألٲ        

بٌ الدول ٗ إ ران البحعًنألم, وؼبل اٝد إملرُ إركد  البألسدع عألًٕدألٲ أدن قًده "سدبُ البغٮًدُ        

ظدُ ٗ ؼدىْ   بأللبٮعًب, أن   ب   ه البحديألم واليت  ٌ ؼديألم يىااممأل العألمل العربٌ كرل وخأل

 إبغرام اٙابمألعًُ واٙلبعأل يُ والسًألسًُ الرا نُا

 ال يأل َ إٮر َ ٗ ترلكُ الرعأليُ العحًُ, وؼديألم ؼمألد اؾى َ. -

 ال يأل َ ٗ عد  السرألد. -

 ارتكألع "سبُ إىاطنٌ إسنٌ. -

 البغًر إسبمر ٗ ِ٘ اٛأراض. -

 ٍ و أراض القلب واٛورام.ا"بصألر اٛأراض إ أنُ والغر وبألًُٓ أفل السرر -

 أرك يُ القرار. -

عألأل القىّ البصريُ إ٘ لُ و  ا عألأل رٓدًس إا  د  ندأل  "ددرَ ٗ إدىار  العدحًُ البصدريُ        -

أددن  طبددألْ, وظددًأل لُ, وُددري  ر ددب أددرور أددأل ي يددد علددِ  ربعددُ عقددى  أددن إ"صددألْ الرلًددألم   

 الٮبًُ.

علِ العدٚن لؽدعمل أكمدىم الىلأليدُ,      اـلل ٗ البىا د بٌ أأل يعرين علِ الىلأليُ وأأل يعرين -

 و  ا أعحىل بألرتكألع وعٌ اجملبمع وثقألفبن العحًُ.
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 نأل  ؼدٍ طخر ّفل عبٔألٲ وؼديألٲ للمملرُ  و"ألٲ عن بقًُ الدول و ى الب ام إملرُ ببقديب  -

 خدأألم ظحًُ لعد  ؼخب أن اؿجألن وإعبمرين.

 :ًٍٛاذت 

لبحسٌ الىؼدع والد  بأللعمدل علدِ إهدأل  قدل لٮدىل        تذك  اؾمى  علِ إهأل  قلىل ثٚثُ رًٓسُ 

 فذَ اٙ"بٛألر والنقغ ٗ عد  اٛسرَ والبكألوم ٗ أسبىّ اـدأُ.

 وـغ  .    ر السبألعٌ اؿلىل ٗ كبألبن "الرعأليُ العحًُ  .. "ٛرَ أسبقبلًُ" وتصمل أأل يلٌا

 البخٮً٘ العحٌ إبين علِ اٟقعألْ اؿًىٍ.-3

 البخلغ أن إرك يُ.-4

 تأ ًل القىّ البصريُ العحًُ.-5

    ر السبألعٌ ٗ كبألبن إ كىر و ى اـبر إبخعغ,  د البخٮً٘ العدحٌ ينبغدٌ    ويرّ  .

 د تعألغ   دافن بنألْ علِ اٟقعألْ اؿًدىٍ وغألظدُ أعددٙم اٛأدراض والىفًدألم, وأفدألل علدِ الد          

اؿىاأل  و أعدل اٟظألبُ بدألٛأراض أفدل   اٙنكألض َعدل وفًألم اٛطكألل الرؼع  و وفًألم اٛأمألم 

السل والبلمألرسًأل  و السرطألد  و السررٍ  و ؼغ٘ الدم وقىا ث الٮرم, وعدم اٙعبمأل  فق٘ علِ 

إددىار  العددحًُ أفددل عددد  إسبصددكًألم, واٛسددرَ, واٛطبددألْ, وأً ا"ًددُ العددحُ, فجمًعمددأل أ٘شددرام  

 للمسبىّ العحٌ  و لألعدَ للبخٮً٘ السلًب.

سددألأًُ العمددى ٍ إٍ  "مددأل سددبع و د الذقددت ٗ تغريدددَ شددأل  د يددبب تقسددًب عددبْ و ارَ     و شددألرم  .

العددحُ علددِ عددددَ فددأللس ويردددىد اٙرتبددألٙ بددأللى ير ٗ السًألسدددألم العألأددُ ويعٮدددِ كددل فلدددس        

ظٚقًألم كألألُ وأً ا"ًألم قسب اقبًألن كل أنٮقُ. ولأللت  . سألأًُا ولرَأل وؽر"ٌ  نأل الذا  

عدد  إسدد٘ولًألم علددِ قسددب إنددألطع اٟ اريددُ الفٚثددُ عصددر ٗ إملرددُ,  دد ا         . اؾددأل ٍ ببى يددع ب 

البكرً  يقلل إرك يدُ وي يدد الذكًد  ويرفدع اؾدى َ وإنألفسدُ والندألت  سدًرىد  كفدر لددرَ ٗ           

كراألتددن العددحًُ علددِ اسددبًعألل ؼددديألم كددل أنٮقددُ وتنألوشددأل بصددرل أنكددر  ٖددأل يسددمل العملًددُ    

 ب أن أصرٚم علِ أدّ عقى .اٟظٚقًُ ٕأل سبع وتراك

 :ايتأَني ايؿشٞ يف املًُه١ 

البددأأٌ العددحٌ  ددى وسددًلُ و  اَ لبحىيددل اٟ"كددألم إددأل ٍ الدد ٍ يددأتٌ أددن ٖددىلٌ اـدأددُ العددحًُ   

والدولُ, الصركألم و ربألل العمدل ٗ القٮدألع اـدألػ, واٛفدرا   إٍ خدأدُ ظدحًُ للمرؼدِ وسدىاْ         

َ للعًدأل َ اـألراًدُ  و الٮدىارٖ,  و عمدل فحىظدألم  و      كألد ال  ٗ شدرل عملًدُ اراقًدُ,  و  يدألر    

  شعألم  و ؼأللًل إخ  .

بد  البأأٌ العحٌ ٗ إملرُ أن سنىام للًلُ لبخكًمل الؽغ٘ علدِ إسبصدكًألم اؿرىأًدُ,    

 ددد بألٕىافقددُ علددِ ""ٛددألم الؽددمألد العددحٌ    3/7/3642  ببددألري  32وظدددر اٛأددر الرددريب رلددب وم/  

 م.;;;3/:/33 د إىافع 49/6/3642  وتألري  93الى راْ إىلر رلب و البعألو"ٌ", وأىافقُ فلس
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ألًددألر ريددألل سددعى ٍ  43يبىلددع  د يعددل قجددب سددىم البددأأٌ العددحٌ ٗ السددعى يُ إٍ  كفددر أددن   

بنمأليُ العألم إًٚ ٍ اؿأللٌ, وأن الفٚثٌ ألًىد "سمُ ال ين يعًصىد ٗ إملردُ,  ندأل   كفدر أدن     

 أىاطنىد وثلفألد أقًمىد  أصذكىد ٗ الؽمألد العحٌ. أٚيٌ "سمُ  ب وثله :

وكمددأل يعددكن الرألتددب  . عبداٟلددن اشىسددألوٍ خددبر اؾددى َ العددحًُ وأمددبب بألٛ"ٛمددُ العددحًُ        

والبمىيل العدحٌ فدإد البدأأٌ يردىد   اَ إهألبًدُ إاا اسدبعمل كىسدًلُ لبحسدٌ اؾدى َ والد  عدن            

ألم و ر أل  بألٕخراألم العحًُ للحألٙم اليت طريع رب٘ تعىي  أقدأٌ اـدأألم العحًُ وأسبصكً

يعألؾى"مأل, وإاا اسدبخدم البدأأٌ كىسدًلُ ل يدأل َ الكعأللًدُ والبقلًدل أدن اشددر ويردىد البدأأٌ و  اَ           

 سلبًُ  إاا ترتب علًن  يأل َ اٟ"كألم السنىٍ علِ اـدأألم العحًُ.

ديألم أفدل عددم ككأليدُ    واان "ٛألم الؽمألد العدحٌ البعدألو"ٌ ٗ بدايدُ تٮبًقدن عددَ أعىلدألم وؼد       

البنًُ البحبًُ لدّ أقدأٌ اـددأألم العدحًُ, ظأل"دب تدد"ٌ أسدبىّ الدىعٌ البدأأًين و د ا أدأل كندأل           

"ىاامن كأطبألْ ٖألرسٌ علِ ر س العمل. إٙ  د فلس الؽمألد العحٌ البعدألو"ٌ لدألم بأللعمدل علدِ     

 ٍ بدددد  فعلًدددألٲ ٗ  البغلدددب علدددِ  ددد ه إعىلدددألم ووؼدددع خٮددد٘ العمدددل الٚ أدددُ للبددددْ بدددأللبٮبًع والددد      

 م.37/9/4228

أٚيدٌ,   :أن إقًمٌ ٗ البٚ  إقددر عدد  ب بدأكفر أدن      %82ويبلغ عد  إ٘أن علًمب تقريبألٲ 

أددن السددعى يٌ ٗ القٮددألع اـددألػ وٖددن   %67وكدد ل  عددد  إدد٘أن علددًمب أددن السددعى يٌ تقريبددألٲ   

 يعىلى"مب.

أنمألا عدم سىلًُ البأأٌ فرفر أدن اؿدألٙم   يبؽ  أن ػربُ البأأٌ عند"أل بع  اٛأىر اشألأُ 

ٙ يبب تغٮًبمأل ٖأل ٙ يكٌ بألقبًألاألم إىاطن, كمأل  د سقمل البغٮًُ قد  وبأللبأللٌ إاا بلغ إدىاطن  

  ا السقمل عأل  إٍ اسبخدام أرافع الدولدُ اؿرىأًدُ, و د ا يؽدألعمل كلكدُ اـدأدُ وّبدد  د ا         

ٚٲ اام تردأللًمل عأللًدُ,  يؽدألٲ  ندأل        كفر أأل يرىد إٍ عٚن اٛأراض إسبععً ُ, واليت  ٌ  ظد

شرىّ أقدأٌ الرعأليُ العحًُ أن تأخر شركألم البأأٌ ٗ تسىيُ إٮأللبألم البأأًنًُ, ٖدأل يد٘ثر   

علدِ   اْ إسبصددكًألم وّفددل عبٔددألٲ علًمددأل, كمددأل  "نددأل أددن ػألربنددأل ٗ العمددل بألٕسبصددكًألم "ٚقددٜ  د  

 تقدديب اـدأدُ, وتعٮدِ  فؽدلًُ لددافعٌ النقدد أدن اٛفدرا          بع  أقدأٌ الرعأليُ العحًُ ًّ ود ٗ

 علِ قألألٌ وثألٓع البأأٌ.

يرّ البع   د اؿل  ى ٗ البدأأٌ الصدألأل ؾمًدع اٛفدرا , خألظدُ ٖدن مل يصدملمب البدأأٌ أدن          

لبل أفل فٔألم أىٚكى اـدأُ إد"ًُ, وإبقألعددين وإسدبكًدين أدن الؽدمألد اٙابمدألعٌ, بًنمدأل يدرّ        

اـداْ أفل  . اشىسألوٍ  د اؿل ٗ البمىيل العحٌ, ولًس البأأٌ العحٌ, و ٌ عملًُ اام بع  

قألور ثٚثُ, تصمل اسبدرار اٟيرا ام الٚ أُ للعحُ, ػمًع إىار  أن أعأل ر أل إخبلكُ, و خراٲ 

 شراْ اـدأألم العحًُ.
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يُ, ويبؽ   د أسدبىّ العدحُ ٗ   خبألأألٲ تٛل الرعأليُ العحًُ ٗ إملرُ عألاُ إٍ أعألؾُ ا ر

اجملبمددع ٙ يعبمددد علددِ عددد  اٛطبددألْ واٛسددرَ وأً ا"ًددُ العددحُ, بقدددر أددأل يعبمددد علددِ  سددلىل إ ارَ      

الرعأليُ العحًُ, واٟفأل َ إفلِ أن إىار  العحًُ, وكًكًُ ؼديدد سدلب اٛولىيدألم, وأددّ ؼقًدع      

 لىلألًُٓ.البىا د بٌ أأل يعرين علِ الرعأليُ العٚاًُ والرعأليُ ا

 ارتدَات ايطب١ٝ ٚايتأَني ايطيب يف املًُه١: ايٛاقع ٚاإلغهاالت ايسا١ٖٓ 

ُ ىرلدُ  ال"أللصت البعقًبألم وإداخٚم قدىل أدأل تؽدمنبن     العديدد أدن اٟشدرألٙم إرتبٮدُ      الرًٓسد

 بىالع اـدأألم الٮبًُ والبأأٌ الٮي ٗ إملرُ. 
 

 ٟايتعكٝب األٍٚ: د. عا٥ػ١ سذاش 

وٗ   ا اٟطألر عقبت  . عألٓصُ قجأل ٍ بقىشألا شرلت البنمًُ العحًُ قىر كبر أن قدألور  

ا بمألم الدولُ ٗ ًْدع خٮٮمدأل البنمىيدُ ومل يردن الد  أدن عمدد لريدب فمند  تأسدًس إملردُ مل            

يرن  نأل  أرافع ظحًُ بألٕكمىم العحً  وعندأأل  خل إل  عبدالع ي  رٓن اهلل  إٍ اؿجأل   أر 

ُ  إٍ الد   بعدد  إسمِ تغًر ومت, م48;3"صألْ  آرَ العحُ ٗ أرُ إررأُ عألم بإ  العدحُ  أديريد

 _الىفًدددألم_ إرؼدددِ عدددٚن_ اٛ ويدددُ تدددرخًغا وأفدددل  "ٛمدددُ عددددَ عنمدددأل وظددددر واٟسدددعألين العألأدددُ

  .فًمأل أأل برل إرؼِ ش٘ود تصمل اليت العألأُ اٙقعألًٓألم

وأن  ال  اؿٌ قرظت إملرُ علِ اـدأألم العحًُ وتنمًبمأل أع ٚمىر عدَ أبغرام أد٘ثره  

ٌ _أفددلا و يددأل َ عددد  السددرألد   ُ  _ارتكددألع أسددبىّ الددىعٌ العددح  يددأل ه  _ يددأل َ ٚمددىر اٛأددراض الىبألًٓدد

 ترأللًمل الرعأليُ العحًُ والرفر أن إبغرام اٛخرّ  .

ألث اـدأألم العحًُ ٗ إملرُ و ثر أل علِ اٙلبعأل  ولد تنألولت العديد أن الدراسألم واٛع 

السددعى ٍ وتنألولبمددأل العديددد أددن النقألشددألم ٗ أركدد  اؿددىار وٗ   لددب إلبقًددألم العلمًددُ والكرريددُ   

خألظُ  د أً ا"ًُ العحُ تعبد أن  كد إً ا"ًألم علِ أسبىّ ًْع الى ارام ٗ إملرُ. وبدأللر ب  

 م اٙسبقرار وتىااممأل ؼديألم كبرَ.أن ال  لد  "مأل تعأل"ٌ أن عد

د القٮددألع الٮددي اـددألػ  ظددب  ػددألرَ راعددُ كى"مددأل تعبمددد علددِ كددأل ر طددي  ددر أ٘ ددل            إ

ويدددددير أل  زددددألْ ٙأعددددُ بدددددود  ٍ خلكًددددُ إ اريددددُ  و إ"سددددأل"ًُ. كمددددأل  د أددددأل "ددددراه ٗ إسبصددددكًألم    

صدددكًألم النكسدددًُ  وإراكددد  والعًدددأل ام الٮبًدددُ  دددً  أدددن فدددً  ..ٖدددأل يىادددد ٗ العًدددأل ام وإسب      

 ٖن ٙ يسبٮًعىا  د يدافعىا عن  بس٘ ققىلمب.
 

 ايتعكٝب ايجاْٞ: أ فاط١ُ ايػسٜف 

تعبقد  . فألطمُ الصريمل  د  نأل  اشرأللًُ ٗ القٮألع العحٌ تبؽ  للجمًع و ٌا ارتكألع ترلكُ 

العمأللدُ  العٚن ٗ أعٛب أسبصكًألم القٮألع اـألػ واليت لد تع ّ ٗ بع  اٛقًألد إٍ ارتكدألع سدعر   

إبخععددُ, والبٮددىر البرنىلددىاٌ السددريع ور بددُ تلدد  اؾمددألم ٗ اؿعددىل علددِ اٛامدد َ الٮبًددُ     
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اؿديفددُ ببرددأللًمل بأل ٛددُ تعددى  علددِ ارتكددألع  سددعألر العددٚن واـدأددُ إقدأددُ للمددري  والددرب  إددأل ٍ  

ادى   السريع, ولدد تسدأل ب شدركألم البدألأٌ ٗ اؿدد ولدى للدًٚ أدن تلد  البرلكدُ, ويٚقدٜ عددم و            

الردددفر أدددن إراكددد  إبخععدددُ كمدددأل ٗ الىٙيدددألم إبحددددَ وكنددددا والعدددألمل إبقددددم كبدددديل        

للمسبصددكًألم اـألظددُ. فددألٕرك  إبخعددغ تنصددٔن ٗ العددأل َ فمىعددُ أددن الركددألْام الٮبًددُ ٗ          

٤ًأل وعٚا٤ًدأل ٖدأل لدد يعد   الركدألَْ واـدأدُ إقدأدُ             ؽعغ واقد عًده يردىد إركد  تصخًعد

أددن اٛخٮددألْ الٮبًددُ, وتبقددِ "قٮددُ  خددرّ أممددُ و ددٌ  د  أللبًددُ اٛأددراض إ أنددُ  و   للمددري  ويقلددل

إسبععددًُ اؿديفددُ ٙ تىاددد شددأل  لسددألم ٗ إسبصددكًألم  و أراكدد  أبخععددُ بألسددبفنألْ اؾمعًددألم      

اـريُ اليت تقدم الدعب وإسأل"دَ للمرؼِ علِ سبًل إفألل ٙ اؿعدر وال  دألّر, إعأللدُ اٛطكدألل,     

  و ر ددأل كددفر أددن اؾمعًددألم الدديت تأسسددت وتنحعددر خدددأألم الددبع  أنمددأل علددِ ٓددٚم      البىقددد

 البىعًُ فق٘ .

د   لددب إسبصددكًألم اؿرىأًددُ  و اـألظددُ تدددار عددأل َ أددن  لبددل اٛطبددألْ, و ددب  ددر   فددإكدد ل  

علِ   اْ إسبصكِ وأسبىّ اـدأألم إقدأُ فًن وعلِ اـٮ٘  , و  ا ينعرس سلبألٲأ٘ لٌ ا اريألٲ

سبقبلًُ اليت تؽعمأل تل  اٟ ارَ كمأل تنعرس علِ اٛطبألْ العألألٌ ٗ تل  البًُٔ ٖأل هعلدمأل بًٔدُ   إ

عمل طألر َ شب. ولأللت  . سدألأًُ العمدى ٍ اٟشدرأللًُ  "مدب إأدأل  طبدألْ بدٚ خددام  و ألردألم إ اريدُ           

وخداْ ؽٮً٘  وإأأل إ اريٌ بدود خلكًُ طبًُ ..  "غكل  ور البخعغ  نأل  خرهىا إ ارَ أسبصكًألم

واسذاتًجًألم طبًُ ٕألاا ٙ يسبكأل  أنمب وٕألاا ٙ "صجع   ه البخععألم اليت من بأأس اؿألاُ شأل. 

وبدور أل عقبت  . فألطمُ الصريمل بقىشألا فعٚ ؽعغ إ ارَ إسبصكًألم يغكدل عندن ُألأدأل ٗ اخبًدألر     

 أدراْ اؾمألم العحًُ.

ىدغ تأ ًدل إدىار  البصدريُ ٗ القٮدألع العدحٌ, أدن         و شألر  . عبدالسدٚم الىايدل إٍ  "دن وفًمدأل    

مل يرددن ٗ إملرددُ إٙ كلًددُ ظددًدلُ واقدددَ. أددن الىاؼدد   د القٮددألع        4226الغريددب  "ددن وقبددِ   

 العحٌ أعقد ادا وقألوٙم إظٚقن تبعفر بألسبمرار. 

ىرَ سدىاْ  وعلع  . أسكر السلىلٌ بقىلنا ُنًت لى تٮرلت الىرلُ لنمألان أن اٛ"ٛمُ العحًُ إبٮد 

إللًمًأل  و عألًٕأل وكًمل تغلبت   ه اٛ"ٛمُ علِ إصرٚم العحًُ. و ل البأأٌ العدحٌ للمدىاطن   

 أىاى  ٗ ًْع  و أعٛب البلداد إبقدأُ؟

وتٮرلت  . لًلِ الصمرا"ٌ إٍ  د و ارَ العحُ أن الى ارام إفقلدُ بدألٛأراض اٟ اريدُ والبنًٛمًدُ     

لٮبًُ إبرررَ بصرل ٙفت ٗ السنىام اٛخرَ . عنددأأل "نٛدر لبى يدع    وتعأل"ٌ أن أبٚ أُ اٛخٮألْ ا

إسبصكًألم الربرَ لدد  د أندألطع اٛطدراين تعدأل"ٌ أدن بعد  اٟ مدألل بًنمدأل  دب  كفدر أدن يقٮدع             

اٛأًألل بأللسكر لل  ألل ٕىاعًد  سبىعًُ  و قبِ شمريُ. وأن "ألقًُ  خدرّ فدإد أبىسد٘  عمدألر   لدب      

ربعٌ إٍ اـمسٌ عألأأل, وأع ت ايد إد السدرأل"ٌ مل تعدد ؼبمدل  يدأل َ عدد       أسبصكًألتنأل أأل بٌ اٛ
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إددرااعٌ وإرااعددألم ٖددأل   ّ إٍ تردسددمب ٗ ظددألٙم اٙ"بٛددألر لنعددمل يددىم وتددأخر أىاعًددد ب         

العٚاًُ ٖأل  ثر علِ ظدحُ بعؽدمب, ولدد يبجألو  دأل أدن ّلد  إدألل للد  ألل للمسبصدكًألم اـألظدُ           

عن اؿرىأًُ برفرَ ال قألم وطىل اٙ"بٛألر. العٚن والبعلًب قع أن ققىم  واليت  ظبحت ٙ ؽبلمل

إىاطن, لرن سىْ اـدأُ وسىْ اٛأأل"ُ اعلت   ا إىاطن البسً٘ يسبجدٍ العدٚن ٗ بلدده,  د ا    

يٮلب سرير, واا  يٮلب "قٚ ٕسبصكِ أبخعغ, وتلد   ر قبمدأل   ويدُ الؽدغ٘ والسدرر والقلدب       

بب تبألعد أىاعًد أل . ٗ عمدد إلد  عبدداهلل رٓدن اهلل, كدألد اؿدديه عدن        واليت تصذٍ بعؽمأل بس

أدد طبًُ ٗ الصمألل واؾنىل, كأل"ت بصرّ رآعُ ولبمدأل لردن  يدن  دٌ ؟ إسبصدكًألم اؿرىأًدُ       

مل تعد بًُٔ األابُ للركألْام الٮبًُ بل  ظب  أعٛب اٛطبألْ شب عًأل اتمب اـألظُ, فبجد  د أىعد  

ع   ا الٮبًب  و اا  لد يرىد بعد يىم  و يىأٌ ٗ عًأل تن ! بع  إسبصدكًألم  ال ٍ يسبغرم سنُ أ

تعدأل"ٌ إ مدألل ٗ النٛألفدُ وٗ البعألأددل أدع إرؼدِ, ور يندأل بأعًننددأل الكٔدراد واؿصدرام الؽدألرَ وسددىْ          

 النٛألفُ  ين ا بت بنأل وكىرو"أل أفألل  .

و وؼ  م. قسألم عرٍ ٗ أداخلبن  "ن وأن والع "ٛرَ القٮألع اـألػ للقٮألع الٮدي كردل ٗ   

 السعى يُ فإد القٮألعألم الٮبًُ تنقسب إٍ ثٚثُ  لسألم رًٓسُا 

 ى القٮألع الٮي اؿرىأٌ ويرأ  إلًن  آمأل بألل  القسب اٛولا MOH    َو ى يعبد أبىسد٘ القددر

لبجمًدد ام الٮبًددُ إىاددى َ وعألأددُ يىاددد لديددن "قددغ أددأللٌ      أددن "ألقًددُ "ىعًددُ الرددأل ر الٮددي وا   

 أسبديب.

 ى القٮدألع الٮدي العسدررٍ و دٌ الديت تببدع إ٘سسدألم العسدرريُ و دٌ  فؽدل            القسب الفأل"ٌا 

القٮألعألم العحًُ أدن "ألقًدُ البجمًد  وتأ ًدل الردأل ر الٮدي وتدريبدن, عدأل َ لدديمب "شد " أدأللٌ            

م علدِ شدراْ  امد َ طبًدُ أبقدأدُ وتقدديب خددأألم طبًدُ         ولرن  آمأل يىاد لديمب أً ا"ًدُ ل٠"كدأل  

عأللًُ إسدبىّ وكدىا ره العدحًُ ؼبدىٍ علدِ  فؽدل  طبدألْ وفندًٌ وكبعدٌ ٗ القٮدألع الٮدي            

 السعى ٍ. 

  ى القٮألع الٮدي اـدألػ و دٌ تبردىد أدن ًْدع القٮألعدألم الٮبًدُ اٛ لًدُ أدن           القسب الفأللها 

عألأدددُ أدددن "ألقًدددُ   لًدددُ الردددىا ر الٮبًدددُ      و دددى اٛسدددى    PRIVETأسبصدددكًألم وأسبىظدددكألم  

والبجمًدد ام الٮبًددُ و ددى عألأددُ فقددر, أعٛددب  امدد تمب الٮبًددُ مت شددرآمأل أسددبخدأُ وتعددأل"ٌ أددن     

افبقألر البرنىلىاًدأل اؿديفدُ وكدىا ر ب الٮبًدُ سدًُٔ, وبأللردأل  تردىد أ٘ لدُ, ولردن  ندأل            

 أ٘سسألم ظحًُ خألظُ أرأىلُ ولرنمب  آمأل اٙسبفنألْ. 

و دى اٛ دب بسدبب أسد٘ولًألتن      MOH دلرًٓسُ ترمن ٗ القٮألع الٮي اؿرىأٌ الإد إصرلُ ا

وواابن مى إىاطنٌ السعى يٌ لبقديب خدأألم طبًدُ فأل"ًدُ أنألسدبُ و دى كجمدأل  قردىأٌ عألأدُ        

 ظب  كأللدينألظىر بسبب كده وتصدعبن ٗ كدل أديندُ ولريدُ وكفدرَ أسد٘ولًألتن وقألابدن الدآمدُ         
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مددأل ترددىد  انبًددُ ٙفبقدألر القدددرام الىطنًددُ بأعدددا  أنألسددبُ تكددٌ بألؿألاددُ  لبىًٚدمل كددىا ر طبًددُ  آ 

خعىظأل ٗ اٛلأللًب العغرَ و  ا  أدر ظدعب اددا لىادى  شد  عدألٌٕ ٗ بعد  البخععدألم الٮبًدُ          

كأطبألْ اٛععألل  و اٛورام  و البخدير كأأفلُ, ولٜسمل عدم فب  اجملألل للنسألْ للدخىل ٗ فألل 

ٗ إألؼٌ سأل ب ٗ تكأللب أصرلُ النقغ إسبمر ٗ تىفر الرىا ر الٮبًدُ  البمري  لسنًٌ طىيلُ 

يعأل"ٌ أعأل"ألَ أسبمرَ أدن قدو يدُ أً ا"ًبدن و"قعدأل"مأل والديت ٙ       MOHإٮلىبُ. ٙ ىكِ  د لٮألع ال 

 ترأل  تركٌ الًىم لبقديب اـدأألم الٮبًُ الؽروريُ لربع سرألد إملرُ ولًس بأكملمأل. 

يىاد لدينأل "سبُ ِى سدرأل"ٌ كدبرَ ٗ العصدرين سدنن إألؼدًُ وٙ ّردن اٙسدبمرار ٗ تقدديب         

خدأألم طبًُ  سألسًُ فأل"ًُ للمىاطنٌ وارألفُٛ علِ "كدس إعدألير الٮبًدُ الؽدروريُ الديت ٙبدد  د       

, تقدم ٍٛ أري  ٗ "كس الىلدت ٛ"مدأل  ظدبحت أسدألُ قسدألبألم ريألؼدًُ بدآًدُ ولدًس أسدألُ إ ارَ         

فل ل  أن إمب ادا  د تبد  الدولُ ٗ عملًُ البأأٌ الٮي للمىاطنٌ ٛ"مدأل  ظدبحت ؼدرورَ قبمًدُ.     

و ارَ العحُ لًس عند أل القدرَ علِ تقديب اـدأألم الٮبًُ ؾمًع إىاطنٌ فل ل  ٙبدد أدن الدولدُ    

مأل لبخكًمل العبْ عدن   د تل م ًْع  ام َ الدولُ وأ٘سسألتمأل والقٮألع اـألػ بأللبأأٌ الٮي ٕىٚكً

و ارَ العددحُ وإسددأل مُ ٗ  د تسددبمر ٗ تقددديب خدددأألم طبًددُ أنألسددبُ للكٔددألم السددرأل"ًُ الدديت ٙ         

يصملمأل البأأٌ اؿرىأٌ  و اـألػ و دٌ "سدبُ ٙ يسدبمألد بمدأل أدن إدىاطنٌ, إاا ؼقدع  د ا اٛأدر          

اؿرىأٌ  و اـألػ  فسًرىد لن فىآد البعأل يُ كبرَ ٗ ؼ   أىال للقٮألع العحٌ سىاْ كألد

ٛد القسدب الفأللدده أددن القٮددألع العددحٌ سًسددبكًد البعدأل يأل قًدده  د قجددب أددىٚكٌ القٮددألع اـددألػ   

٘  شدخغ  ألًىد 9إ٘أن فق٘ يقدر بأكفر أن  ِ  ريدألل,  ألًدألر  43=  سدنىيألٲ  ريدألل  5222 وَبىسد  علد

أددع  ول قدد٘. و دد ا يعبددد قجددب سددىم ؼددخب بألٕقألر"ددُ  ف اـددألػ القٮددألع أسبصددكًألم خ ينددُ ٗ اٛلددل

كفرَ بأللعألمل إاا قسبنأل  د أ٘سسألم الدولُ إل أُ ببأأٌ أىٚكًمدأل إقددر عدد  ب ل "عدمل ألًدىد      

ِ  سدنىيأل  ريدألل  5222أىٚمل علدِ اٛلدل وَبىسد٘      ريدألل  ألًدألر  7.3 لددره  أبلدغ  سدًدر  فمد ا  اٛلدل  علد

 ٗ ُ  إؼدأل يب خددأألم طبًدُ أنألسدبُ وٙ أدأل"ع أدن  د تقددم و ارَ       تقدد  أدن  وّرنمدأل  العدحُ  و ارَ ـ يند

العددحُ خدأددُ البددأأٌ الٮددي للعددٚن ٗ أسبصددكًألتمأل خعىظددأل ٗ إدددد الٮبًددُ إبقدأددُ أفددل أدينددُ 

إل  فمد الٮبًُ بأللريدألض كمفدألل. إد إصدرلُ الرًٓسدُ  دٌ  "دن لدًس  ندأل   أدىال كألفًدُ لبقدديب            

ٙبدد  د اد ْ كدبر أدن إسد٘ولًُ يلقدِ علدِ عدألتع  امد َ          خدأألم طبًدُ فأل"ًدُ ؾمًدع إدىاطنٌ, و    

ٗ  Creative خددرّ ٗ القٮددألعٌ اـددألػ واؿرددىأٌ, فددٚ اخبًددألر لددى ارَ العددحُ إٙ  د ترددىد        

 خدأألتمأل للقٮألعألم اٛخرّ. outsourceؼقًع  خىل أأللًُ إؼألفًُ  و 

وشجىد, وبأللنسبُ ٕدأل   وعلقت  . سألأًُ العمى ٍ بقىشألا كمأل تٚقٛىد لٮألع العحُ ومل  مىم

 شألر إلًن  . خأللد الر يعألد, فإد  يأل َ تعددا  السدرألد بأللكعدل تعدد لؽدًُ اى ريدُ كى"مدأل تدنعرس         

علِ اسبمٚ  أىار  العحُ وتصرل عبٔدألٲ البعدأل يأل واابمألعًدألٲ وعنددأأل عرؼدت الىثًقدُ السدرأل"ًُ        
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لددمل طبًددأل وشددرعًأل و"ددىلض بعدد   واددن تنٛددًب عددد  السددرألد وأنددع اؿمددل ولددًس البعقددًب و دد ا كب 

فألٛول أبأل  وأألرسن العحألبُ والفأل"ٌ  ى اررم, وأع   ا ثألرم ثألٓرَ إنألفحٌ و ألْىا قبِ الدولُ 

عن امل و لحمىا رٗيأل ب اـألظُ فبب تعٮًلمأل, كمأل تصرل اؿىا ث  يؽأل عبْ ظحٌ والبعأل ٍ 

 وبألن إٍ أىاامُ فعأللُ.

ٍ لرنمأل ترّ  د تعلًع اٛأر الدن علدِ إً ا"ًدُ     . سألأًُ أع أأل اكره م. قسألم عر تتكقاكمأل 

 ر أنٮقٌ قًه لأللتا  ٌ أً ا"ًُ مل "رّ كراألتمأل لٞد وإملردُ كدبرَ أذاأًدُ اٛطدراين ومل     

يددبب اٙ بمددألم بددأللقرّ واٛطددراين بددنكس القدددر فلددًس  نددأل  عدالددُ ٗ تى يددع اـدددأألم العددحًُ علددِ    

الرًٓسدُ. وبأللنسدبُ للمدىار  البصدريُ فإ"مدأل ُفدل لغد ؛         إنألطع قسب اقبًألاألتمأل بدل تركد م ٗ إددد   

فر ب إً ا"ًدألم اشألٓلدُ ٙ ال اٛطبدألْ السدعى يىد يصدرلىد "سدبُ ؼدًٔلُ وكد ا البمدري  ٖدأل يعدين            

ؼعكأل ٗ البخٮً٘ ولًس ٗ إأللًُ. و يدم  د ا الٮدر   . عألٓصدُ قجدأل ٍ بقىشدألا "عدب الدى ارَ ؼبدألن         

ب.. فأ أبمأل لًسدت أأللًدُ ولردن  ندأل   د ارَ ٗ البمىيدل وسدىْ ٗ        ؽٮً٘ واسع يصمل ًْع اؾىا"

 البى يع والبخٮً٘.

عرؼددت إىؼددىع والبحددديألم الدديت  الىرلددُ الرًٓسددُ  . سددعد الصددمرا"ٌ  د  كددد اللددىاْوأددن األ"بددن 

يىااممأل القٮألع العحٌ والقؽأليأل إبعلقُ بأللبأأٌ العحٌ و"سب البغٮًُ عرؼأل أىؼىعًأل وتألرىًدأل  

تغكددل اٙلددأل ام و"عددمل الرددأس إمبلددٕ, قًدده  شددألرم إٍ  د إملرددُ قققددت أراكدد   اًددا ومل 

أبقدأُ ٗ بع  اىا"ب البنمًُ العحًُ كمأل بًندت اٙشدرألٙم الديت يعدأل"ٌ أنمدأل  د ا القٮدألع إمدب         

 وال ٍ ٙ ع ر لنأل ٗ  د "رىد ٗ أعألين الدول إبقدأُ فًن بأللنٛر إٍ إىار  إأللًُ إبألقُ.

 د تى يددع النسددب ٛعدددا  إسبصددكًألم بددٌ أددأل يببددع و ارَ العددحُ والقٮددألع     مددب اٟشددألرَ إٍوأددن إ

اـألػ وإسبصكًألم العسرريُ ٙ تعٮٌ ظىرَ  لًقُ للمقألر"ُ ولدى  خد  أدفٚ عدد  اٛسدرَ واٙ"كدألم       

لرل سرير ـرانأل بنسب كبلكُ. اٙ"كألم العحٌ العألم لرل أىاطن  و قبِ لرل فر  أن فمدىع  

ألد و ٍ لرل فر  أن عد  إىاطنٌ وإقًمٌ  و ى اٛظ  يعبد أدن  علدِ أعددٙم اٙ"كدألم ٗ     السر

العألمل.  د ا اٙ"كدألم الردبر بردل إقدأليًس ّردن  د يددار بٮريقدُ  فؽدل لنحقدع أسدبىيألم  رلدِ             

و فؽل و سل أن اـدأألم العحًُ. ولعل  نأل  أدأل يصدبن اْٙدألع بدٌ إخبعدٌ وإمدبمٌ علدِ  د        

 تٮىير البأأٌ العحٌ  ى السبًل إٍ ال .

و شألر  . خأللد بن   ًض ٗ تعلًقن علِ ورلدُ  . سدألأًُ العمدى ٍ إٍ  "دن وبدأللراىع ٛقدد إعدأل ر        

عن اـددأألم العدحًُ بألٕملردُ أدن إعددا   . عفمدألد الربًعدُ وكًدل و ارَ العدحُ سدألبقألٲ, وادد  د            

 نتتؽدم   دد 3652/;/;3 نأل  بأللكعل اسذاتًجًُ للرعأليُ العحًُ أعبمدَ أن فلس الى راْ ببألري  

  د ه  تكعًدل  مت  دل ا السد٘ال , البنكًد   وطلًدألم  وسًألسدألم  اشددين  أنمدأل  كدل  ٗ قدد    سألسألٲ عصر اثنِ

 -كمدأل يدرّ  . خأللدد بدن   دًض       -أدأل خٮد٘ لدن     وفدع  "كد   لدى  إ٘سسٌ العمل ٛد ؟ اٙسذاتًجًُ

 فنٛألأنأل العحٌ غر, و  ا أأل "أألن.
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ور اٲ علددِ  دد ا البسددألٗل,  وؼددحت  . سددألأًُ العمددى ٍ  "مددأل لددًس لددديمأل علددب تددألم بمدد ا اٛأددر,             

ورَددددأل ٛد عملددددمأل  كددددأل ٌّ بعًدددددا عددددن و ارَ العددددحُ والصدددد٘ود اٟ اريددددُ, وبأللبددددأللٌ ٙ ُبلدددد        

أعلىأدددألم قدددد َ.. ولردددن أدددن خدددٚل العمدددل وإمألرسدددُ فإ"مدددأل ػدددد  د بعددد  أدددأل كبدددب مل يدددبب         

بعلددددع بأللرعأليددددُ العٚاًددددُ والبأ ًلًددددُ وتىفر ددددأل ٗ كألفددددُ إنددددألطع,  دددد ا   تكعًلددددن وكمفددددألل أددددأل ي 

البنددددد  ددددر أكعددددل علددددِ  رض الىالددددع, وكدددد ل  البنددددد إبعلددددع بعدالددددُ البى يددددع  ددددر أىاددددى َ؛        

فألـددددأألم أركددد َ ٗ إندددألطع الرًٓسدددُا والريدددألض, الصدددرلًُ, اددددَ, أردددُ, وإديندددُ ,  يؽدددألٲ     

د  دددد ه اٙسددددذاتًجًُ أددددن عددددألم   إٚددددألٓمل  ددددر قألظددددل,  فددددإد تددددىفر القددددىّ العألألددددُ وسددددعى َ الى   

 واددددى ا و ؼددددألفت وتٮبًقددددألٲ, فرلددددألٲ لنددددرّ بأللقلًلددددُ لًسددددت و ددددٌ  عددددىام سددددبُ َعنددددِ  ددددد3652

لقدددٌ الرعأليدددُ كخدأدددُ ققًقًدددُ  أب يلمسدددن أدددأل وادددى  عددددم ؼدددىْ ٗ لردددن ادددداٲ أمدددب اسدددذاتًجًُ

ر  د  ندددأل  "قدددألٙ لدددىَ علدددِ  رض الىالدددع فمددد ا يصدددر إٍ بدددْ٘  و خلدددل أدددأل, أدددع الىؼدددع ٗ اٙعببدددأل 

قققبمدددأل الدددى ارَ أفدددل بر"دددألأ  البحعدددٌ والبٮعًمدددألم  والقؽدددألْ علدددِ الىبألًٓدددألم وؼسدددٌ خددددأألم   

 العحُ اٟلألبًُ و ر أل.

 وٗ أداخلبن,  شألر  . أسألعد ارًأل إٍ فمىعُ أن إٚقٛألما

ٙٲ وإقًمٌ .....فدأللنمى السدرأل"ٌ   ا اـدأألم العحًُ مل تعد لأل رَ علِ الىفألْ بألقبًألاألم إىاطنٌ  و

 وتسألرعن ٙ يىاكبن إلألأُ إ٘سسألم الٮبًُ الرألفًُ وارتكألع عد  اٛسرَ.

ا اؿديه عن ؼىيل اـدأألم الٮبًُ اؿرىأًُ إٍ لٮألع خدألػ واٙعبمدأل  علدِ البدأأٌ الد ٍ      ثأل"ًألٲ

إسدبفمرين وٗ  تقدأن الدولُ للمىاطنٌ سًنب  عنن ترك  الفدروَ جملمىعدألم أدن رادألل اٛعمدألل      

"مأليُ إٮألين سبعب  اـدأألم الٮبًُ والرعأليُ العحًُ كألٕسدبىّ الد ٍ "عًصدن الًدىم .. والد       

 بسبب طبًعُ إمألرسُ اٟ اريُ اليت لن تسبٮًع قألسبُ إقعرين.

ا إد األأعألم اٛطراين وأع اٛسمل بد م أن  فدذَ ببددريس الٮدب ولردن  د ه العملًدُ البعلًمًدُ        ثأللفألٲ

د أسبصددكًألم تدريبًددُ و دد ا سددًنب  ككددألْام طبًددُ  شددبن بأللركددألْام الى مًددُ الدديت ٙ  تددبب بدددو

 تنسجب أع أعألير اشًُٔ الٮبًُ  و براأ  إسبصكًألم الربرَ.

ا "قغ اٛسرَ و"قغ الركألْام الٮبًُ ٗ أسبصكًألم إدد اٛخدرّ اعدل الؽدغ٘ يد  ا  علدِ       رابعألٲ

ظدب  أدن إبعد ر اؿعدىل علدِ فرظدُ عدٚن فًمدأل  ود         إسبصكًألم ٗ إدد الربرَ وبأللبدأللٌ   

 أرور فذام  أنًُ أببألعدَ.

ا من مبدألن الًدىم للم يدد أدن إ٘سسدألم الٮبًدُ الردبرَ فألٕىاعًدد ٗ إسبصدكًألم اٛخدرّ           خألأسألٲ

تعل لعدَ  شمر ورَأل عدألم .. فمدل يلًدع ببلدد "كٮدٌ  د ينبٛدر  بندألٗه سدنُ قبدِ تبدأل  لدن الكرظدُ             

 ٓع علِ طبًب.للدخىل لدلأل
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ا الدولُ لددأت  عمدأل كدبرا للم٘سسدألم الٮبًدُ وغألظدُ اؾديددَ.. لردن لٜسدمل فدإد  د ه            سأل سألٲ

إ٘سسألم الٮبًُ مل تقدم للمىاطن أقألبل ال  سىّ اؾصع والغْٚ إبأللغ فًدن ... ووفقدأل لبًأل"دألم    

ٕىاظددٚم ... ٗ فلدُ اٙيرى"ىأًسدت اٙلبعدأل يُ فإ"نددأل اٛلدل عألًٕدأل ٗ اٙ"كددألم علدِ العدحُ وا       

 قٌ "بعدر العألمل ٗ اٙ"كألم علِ اٛثألث واٙتعألٙم.

وتٮرم  . خأللد اؿألرثٌ لىامُ "ٛر العلىم اٟ اريدُ واؾأل"دب اٙسبصدألرٍ اٟ ارٍ لبٮدىير إنٛىأدُ      

العحًُ, وخعىظأل اٙخبعألظألم الكنًُ  ر الٮبًدُ الديت تبرألأدل أدع الٮدب والعلدىم الٮبًدُ ٟ"بدألن         

ُ العدحًُ. وبدايدُ فمدى يعبقددد  د البخٮدً٘ لقٮدألع الرعأليدُ العدحًُ يكبقدد ٙسددبًعألل         أنٛىأدُ الرعأليد  

البًُٔ اليت يبعألأل أعمأل بعكبنأل  ولُ "ألأًُ وِل  فدىآ  أأللًدُ وعدد  سدرألد أبندألأٌ, وعلدِ الدر ب        

أددن  دد ه البحددديألم فددٚ تدد ال لدددينأل فددرػ يددبب إ دددار أل, وٗ ٚددل  ًددألل  دد ه اؿسددألبألم يرددىد            

ثقألل الكرؼًألم النٛريُ والبعًدَ عن والع النألس. علِ سبًل إفدألل ا أسدألواَ طلبدُ    البخٮً٘ قمل بأ

الٮب بغر ب أن طلبُ اؾألأعُ ٗ إرألفدخم واؿدىاف  واٙأبًدأل ام و د ا ٙ يعردس اؿألادُ إألسدُ        

اليت من بعد  أل, و  ا ينٮبع علِ البمري  وإسعكٌ والعلىم الٮبًُ وإخبدام والعدًدلُ. أفدألل   

خرا ٙ ي ال البعىر ٗ كٮ٘ الرعأليُ العحًُ اؿأللٌ  ى كٮ٘ سد اؿألاُ بألؿد اٛ "دِ ولدًس   ط

ؽٮً٘ إنٛىأُ اٛكفر تقدأأل وًُ ا و  ا عد ااتن بألل للكصل "دخل فًن اببداْ.  نأل   يؽأل أمدن  

عد ل  ٗ لٮألع الرعأليُ العحًُ كأللبخععألم اشندسًُ اـألظدُ بأ"ٛمدُ بندألْ إسبصدكًألم و "ٛمدُ ال     

ٗ البنددِ البحبًددُ, وكددىا ر اٟ ارَ وارألسددبُ والسددررتألريُ الٮبًددُ وإ ارَ إسبصددكًألم واٛ"ٛمددُ         

اٟلرذو"ًُ وكأل ر البعقًب والبنًٛمل واٛأن وكأل ر العًأل"ُ, و ٌ أسدببعدَ ُألأدأل عدن اٙقبسدألل     

ٗ اسبًعألبمب  ٗ البخٮً٘ البرألألٌ, ولًست   أُ خرهٌ إعأل د العحًُ عنأل ببعًد وقرَ الى راْ

ووؼع براأ  وبدآل شدب.  د ا بصدرل عدألم,  أدأل عنددأأل "بعدرض للبدأأٌ العدحٌ ووٚدألٓمل وكدىا ر            

البأأٌ إخبلكُ فمٌ تعأل"ٌ بصرل  كفدر سدىْ أدن الرعأليدُ العدحًُ كردل, وقألشدأل لدًس بأقسدن          

    ُ اٛأدن   قألٙ أن القٮألع العحٌ ٗ القٮألع اـألػ ال ٍ تغًب عنن الرلألبُ أدن كدل إسدبىيألم لدراد

 أن العقىبُ بصرل ٙ يعدم.

 اذتًٍٛ املكرتس١ يتشطني َٓع١َٛ ارتدَات ايطب١ٝ ٚايتأَني ايطيب يف املًُه١: 

تنىعدت إقذقدألم واؿلددىل إقدأدُ بغدرض ؼسددٌ أنٛىأدُ اـددأألم الٮبًددُ والبدأأٌ الٮددي ٗ        

 شدألرم  . عألٓصدُ قجدأل ٍ إٍ    إملرُ, فبألٟؼألفُ للحلىل وإقذقألم إبؽمنُ ٗ الىرلُ الرًٓسدُ ,  

 إقذقألم واؿلىل البأللًُا

 إعأل َ النٛر ٗ   داين و سلىل إ ارَ إسبصكًألم اؿرىأًُ وبرافمأل. -3

 إعأل َ تنًٛب أعألير اى َ اـدأألم العحًُ واٙ بمألم بألٕرافع واٛام َ. -4

 تأ ًل الرأل ر الٮي وفع  علِ إسبىيألم.  -5
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 أل علِ أسبىّ إدارس وإراك .اٙ بمألم بألـدأألم العحًُ وتٮىير  -6

اٙ بمألم بألـدأألم العحًُ إسأل"دَ لبأ ًل إرؼِ النكسٌ والعقلدًٌ ٟعدأل َ تردًكمب أدع      -7

 اجملبمع وال  أن خٚل إ"صألْ إراك  إبخععُ ٗ   ا اجملألل و عممأل بأللرىا ر إنألسبُ.

يت ٙ تدد ال لألظددرَ ٗ اٙ بمددألم بألـدددأألم العددحًُ إقدأددُ لدد وٍ اٙقبًألاددألم اـألظددُ والدد    -8

 كبلمل اىا"بمأل.

 تٮىير أراك  الرعأليُ العحًُ لربألر السن والرعأليُ إن لًُ ٕن وبألامأل.  -9

اٙ بمألم بألٛام َ الٮبًُ وتىفر أل فٚت ال الرفر أن إسبصكًألم تعدأل"ٌ أدن "قدغ قدأل  ٗ      -:

 اٛام َ الؽروريُ. 

 تمًُٔ أنأل  أٚٓب لعمل شركألم البأأٌ العحٌ. -;

بنسبن للبأأٌ الٮي فنجد  "ن يصرل  قد   ب البدآل إبألقُ ٙقبىاْ البرأللًمل إبعدألعدَ   أأل 

للخدأألم الٮبًُ وُىيل   ه اـدأألم. والرفر أن خٮ٘ البنمًُ  شألرم إٍ ؼرورَ تٮبًع  سدلىل  

أنألسددب للبددأأٌ الٮددي واؿددرػ علددِ تٮددىير   دافددن لدددعب اـدددأألم الٮبًددُ وأسددأل"دتمأل وأددن  دد ه  

  داين ااٛ

 اٟسمألم ٗ تٮىير اـدأألم العحًُ وتنًٛممأل ٗ إملرُ .  -3

 ؽكًمل العبْ عن إرافع اؿرىأًُ .  -4

 قل أصرلن سىْ اسبخدام اـدأألم اجملأل"ًُ إبألقُ. -5

 تكعًل  ور الرعأليُ العحًُ اٛولًُ.    -6

 تٮىير القٮألع العحٌ اـألػ وخلع فرػ اسبفمألريُ واسعُ.  -7

 خلع فرػ وًٚكًُ. -8

 ٕسبىّ العحٌ لسرألد إملرُ.ؼسٌ ا -9

 البحديألم إسبقبلًُ لنٛألم البأأٌ الٮيا وتبؽمنا

 أدّ الب ام شركألم البأأٌ َبد  البأأٌ البعألو"ٌ. -3

 أدّ ػألول اٛفرا  وإ٘سسألم للبأأٌ الٮي. -4

 اٙلب ام َعألير ؼمألد اؾى َ ٗ تقديب خدأألم البأأٌ الٮي.  -5

 لىم البأأٌ الٮي. تىفر الركألْام واـدام ٗ ع -6

 عىاأل أسألعده ٟلأل  "ٛألم البأأٌ الٮيا وتبؽمنا

 ؼديد "ىع الصروُ السرأل"ًُ اليت سىين يٮبع علًمأل النٛألم.  -3

 واى  وثًقن أىقدَ للبأأٌ الٮي.  -4

 اٙشراين والداأ  الرلألبًُ إأللًُ والكنًُ علِ شركألم البأأٌ وأقدأٌ اـدأألم الٮبًُ.  -5
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 تىسًع اٙسبفمألر ٗ القٮألع العحٌ اـألػ.  -6

 ؼرورَ وفألْ شركألم البأأٌ بىاابألتمأل ػأله إ٘أن علًمب.  -7

  . . عبدالرٓن العنأل  إٍ فمىعُ أن اؿلىل وإقذقألم العملًُ وتصمل أأل يلٌا وتٮرم

كبر علِ الذكً  علِ  يأل َ الٮأللُ اٙسبًعألبًُ للرلًألم الٮبًُ والعلىم الٮبًُ ٗ ٚل طلب  -

الدددخىل شددأل أددن لبددل الٮددٚل والٮأللبددألم وتقددألعس أ٘سسددألم البعلددًب العددأللٌ عددن العمددل اؾددأل   

 لبحقًع ال .

لًرىد  ى "كسدن   البأكًد علِ   مًُ إلمل الٮي, أع إأرأل"ًُ اسبخدام رلب السجل إد"ٌ -

 رلب السجل الٮي  ود اؿألاُ لرلب اديد.

نمأل بٮريقُ  و بأخرّ, وعلِ سبًل إفألل فإد عدد ا  ترألأل عمل إ٘سسألم الٮبًُ والبنسًع بً -

كددبرا أددن أرااعددٌ إسبصددكِ البخععددٌ يددأتىد أددن أنددألطع بعًدددَ ٗ  يددألرام روتًنًددُ  وريددُ  

عأل يُ علِ قسألل الدولُ, وٙ ودث خٚل   ه إرااعألم الٮبًدُ سدىّ ػديدد ظدرين الددواْ      

الد ٍ يأخد ه لًعًدد ظدرفن لدن,      "كسن, وبع  إدرااعٌ يد كر  د الٮبًدب يسدألن عدن الددواْ       

و  ه ال يألرام ّرن  د تبب ٕسبصكًألم  و أراك  رعأليُ  ولًُ قرىأًُ  خرّ ٗ إنألطع لى 

 مت الرب٘ بألسبخدام إلمل الٮي والبقنًُ اؿديفُ وللًل أن البنسًع.

اٙ بمددألم بألـدددأألم الٮبًددُ ٗ أنددألطع اٛطددراين الدديت يلجددأ سددرأل"مأل لٮلددب العددٚن ٗ الدددول     -

 ألورَ وعلِ قسألبمب اـألػ.اجمل

  مًددُ أرااعددُ شددروٙ وأبٮلبددألم فددب  أراكدد  اـدددأألم العددحًُ اٛ لًددُ و عممددأل بددأللقروض   -

 واٛراؼٌ وتسمًل أن  الذاخًغ أع  يأل َ البصديد ٗ إاراْام إبألبعُ والرلألبُ.

ن رَأل يرىد أن إنألسب البدرن ٗ تٮبًع البأأٌ الٮي علِ أىٚكٌ الدولدُ ويردىد الد  أد     -

خددٚل تٮبًقددن علددِ أنسددىبٌ  قددد القٮألعددألم كددأللبعلًب أددفٚ, فألٕدرسددىد وإدرسددألم ّفلددىد  

"سبُ كدّ أن أىٚكٌ الدولدُ وسدً٘ ٍ تغٮًدبمب بأللبدأأٌ لبخكًدمل الؽدغ٘ علدِ إ٘سسدألم         

 الٮبًُ اؿرىأًُ.

  مًددُ البخعددًغ البدددرهٌ ٕراكدد  الرعأليددُ اٛولًددُ ... قًدده  د عملددمأل بٮريقددُ اقذافًددُ           -

مل أن الؽغ٘ علِ إسبصكًألم, كمأل ّرن  د تبب أدن خٚشدأل إرااعدألم الدوريدُ ٗ     سًخك

قألل اسبخدام إلمل الٮي إىقد, ويٚقٜ  د طريقُ عملمأل قرىأًُ برولراطًدُ ٙ تبنألسدب   

أع طبًعُ العمل الٮدي, كمدأل  د العدألألٌ والعدألأٚم بمدأل يعملدىد كمدىٚكٌ بدٚ ٓدألس وٙ          

ىْ كفر أن إىاطنٌ وإىاطنألم للمسبىظكألم وإراك  والعًدأل ام  رو , و  ا أن  سبألل ؾ

الٮبًددُ اـألظددُ وطلددب العددٚن َقألبددل أددأل ٍ ؿددألٙم بسددًٮُ كددألٛ"كلى" ا وارتكددألع اؿددرارَ        

  و ر أل. 
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اٙعذاين واٟشأل َ بألـدأألم الٮبًُ الديت تقددأمأل القٮألعدألم اٛأنًدُ والعسدرريُ واؾألأعدألم        -

العددحُ الرددفر, كمددأل لدددأت خدأددُ طبًددُ رالًددُ تكىلددت أددن قًدده  والدديت خككددت علددِ و ارَ 

أسبىّ اؾى َ علِ خدأألم و ارَ العحُ, والبأكًدد علدِ ؼدرورَ البحسدٌ إسدبمر ٕسدبىّ       

 اـدأُ إقدأُ ٗ   ا اٟطألر.

معىلدألم الديت ؼدد    للاؿلىل العملًُ أدن خدٚل رظدده     بع وأن األ"بن  شألر  . خأللد الر يعألد إٍ 

أدن   ٪٧أن تقديب الرعأليُ العحًُ ٗ إملرُ و سبألل ارتكألع ترلكُ   ا القٮألع ال ٍ يسدبحىا علدِ   

 أً ا"ًُ الدولُ, و ٌ علِ النحى البأللٌا

 يأل َ عد  السرألد إبعألعدَ َأل ٙ يبىا ّ أع اـدأألم العحًُ إقدأُ اٛأدر الد ٍ يد٘ثر علدِ      -3

الىظىل إلًمأل... وكحل ولألٌٓ اابمدألعٌ ّردن للدولدُ  د تصدجع     اى َ اـدأألم و قًأل"أل ظعىبُ 

وٙ "قىل اؿد أن النسل لىاى  األ"ب شرعٌ ٙ "ى   family planningفررَ "البخٮً٘ العألٓلٌ" 

اـدىض فًددن... وعلًددن أدن الؽددرورٍ  د يرددىد رفدع الددىعٌ بددأللبخٮً٘ العدألٓلٌ  دددفأل اسددذاتًجًأل     

ُ لد ل  عًده ّردن للدى ارَ البنبد٘ بعدد  السدرألد        لى ارَ العحُ السعى يُ ووؼدع خٮدُ عصدري   

وتقديب خدأألتمأل بنألْ علِ عد  السدرألد بصدرٙ  د تردىد اـددأألم أىافقدُ للمعدألير العألًٕدُ ٗ        

عد  اٛطبألْ للمرؼِ وك ل  عد  اٛسرَ والكنًٌ والكنًألم العدألألٌ ٗ القٮدألع العدحٌ.. وأدن     

ل إٍ عدد  أعدٌ أدن السدرألد سدىين يسدمل       ثب فإد السًٮرَ العلمًدُ علدِ عدد  السدرألد للىظدى     

 أممُ الدولُ ٗ الرلٌ بألـدأألم الٮبًُ والبخٮً٘ شأل اًدا.

َأل  د عد  إعألبٌ ٗ قىا ث السر كبر ادا و "مب وبلدىد  سدرَ إسبصدكًألم ٖدأل ودد أدن        -4

تقديب اـدأُ للمرؼِ اٝخرين فأد أن الؽرورٍ وؼع خٮُ وطنًُ شألألُ للبخكًمل أدن قدىا ث   

سر و عدا  إعأللٌ بسببمأل؛ عًه "قلدغ "كقدألم اؿدىا ث علدِ القٮدألع العدحٌ... مدن بد ل          ال

سنىفر  روا  الرفرين وممًمب أن اٟظألبألم إرلكدُ كمدأل  "ندأل سدنىفر أٚيدٌ الريدألٙم الديت        

 تعرين علِ أعألبٌ اؿىا ث واليت ّرن تىاًممأل للبىسع ٗ اـدأألم الٮبًُ.

أددن أرك يددُ و ارَ العددحُ فًمددأل ىددغ اٙ"كددألم علددِ إنددألطع و د    البأكًددد علددِ فرددرَ اؿددد   -5

ىعددغ لرددل أنٮقددُ أً ا"ًددُ أسددبقلُ تسددبكًد أنمددأل ظددحًأل قسددب قألابمددأل أددع أرالبددُ الددى ارَ   

لددد ل ؛ فأللٚأرك يدددُ تعدددد أٮلبدددأل  سألسدددًأل للقؽدددألْ علدددِ برولراطًدددُ الدددى ارَ ولبسدددريع تقدددديب   

 اـدأألم.

ٚٲ خدألرن العدندوم.. سأسدبغرم ٗ  قٚأدٌ         أأل  . زر ًٔس فقألل ٗ أداخلبنا مل١ ٙ "ملدب" للدً

٤ْ بأد يدبب إلغدألْ العدٚن اجملدأل"ٌ, وبندألْ علًدن سدبلغِ و ارَ العدحُ, ويقدىم أقألأمدأل            ٚٲ ..سأقلب اببدا للً

 ًٔددُ طبًددُ أبعددلُ بألٕلدد  أبألشددرَ ترددىد أممبمددأل اٛوٍ سددد الددنقغ الىاؼدد  الكألؼدد  ٗ اـدددأألم    

ٗ اٛطدراين لبدل إددد, "عدألجل بمدأل إرؼدِ و"قدٌ ظمى  دأل اجملبمعًدُ          الٮبًُ, بإهأل  أراكد  طبًدُ   



  1

   
570 

 طكأللنأل و"٘سس بمأل ثقألفُ ظحًُ تعًد إّأل"نأل القديب بأد الىلأليُ خر أن العٚن.. "لغٌ العدٚن اجملدأل"ٌ   

بعددد  د "رددىد لددد قللنددأل أصددرلُ الندددرَ, بىاددى  إراكدد  الٮبًددُ إبخععددُ ٗ الصددمألل واؾنددىل  

والىسدد٘, بمدد ه إراكدد  لددن "عددألجل إرؼددِ فحسددب, بددل سددنىٚمل طٙين العددألطلٌ    والصددرم والغددرل 

والعدددألطٚم الددد ين يدددرا ب الردددل عددددا و ارَ العدددحُ الددديت ٙ  الدددت ُدددٜ أسبصدددكًألتنأل بألٕسدددبىر ين   

وإسددبىر ام ؼددت قجدد  وا ًددُ. بعددد  دد ا "قددر البددأأٌ الٮددي, اا  السددرال الدد ٍ يٮددألر ه أىٚكددى     

اؿرىأُ, قبِ لى اؼٮرم ٙسبقٮألع كألأل رواتب أىٚكًمأل, فردل   اؿرىأُ, بأٍ ظًغُ ترا أل

شٌْ ي٢سدبجدّ, إٙ العدحُ,  عًدت أدن يسدبجديمأل.. "قدر تأأًندألٲ ٙ يبٚعدب بدن ػدألر "العدحُ". تدأأٌ             

 ي٘ ٍ  وره إمب, بدعب البعأل  اٛسرَ ٙ بقعكن كمأل  ى قألظل اٝد.

ع العحٌ بأللرألأل للقٮألع اـألػ و ظدب   وتسألْل  . عبداهلل بن كدسنا أألاا لى مت تسلًب القٮأل

 نأل  تأأٌ لرل السعى يٌ وإقًمٌ .. وتسلب كل أسبصكًألم اؿرىأُ لصركألم تصغًل ظحًُ 

ويبب تصجًع راألل اٛعمدألل بإ"صدألْ أسبصدكًألم بإعٮدألٓمب لدروض  و أدأل شدألبن وي٢كدب  البدألل ٕ يدد أدن            

األأعددُ تبحمددل ترددأللًمل البددأأٌ  شددركألم البددأأٌ وكددل أ٘سسددُ قرىأًددُ سددىاْ و ارَ  و  ًٔددُ  و

للمىٚكٌ واويمب .. القٮألع اـألػ  ى أدن سدًٮىر القٮدألع العدحٌ .. ويعدب   ور الدى ارَ  ور رلدألبٌ        

 علِ   اْ إسبصكًألم واى َ عملن.

بقىلدنا سددبع وزعدت ر   . الربًعددُ عنددأأل كددألد     السدألبع  بسددألٗلالوعلدع  . عبدداهلل طل قألأددد علدِ    

ال ٛقد اٟعٚأًٌ بأللقىل إد   ا اٛادراْ سدرفع أدن  سدعألر وتردأللًمل      و يرا للعحُ علِ اام الس٘

البجمًد ام وإددىا  العددحًُ.. ر دب  "نددأل  سببصددر"أل خدرا ببعددًٌ إمندددس الكدألح كى"مددأل رسددأللُ لبىاددن     

 الدولُ مى اـعخعُ.

وتددرّ  . لًلددِ الصددمرا"ٌ  يؽددألٲ  د اـعخعددُ لددد ترددىد قددٚ إاا كأل"ددت ؼددت إشددراين الددى ارَ     

بعبمأل, فرمأل "علب  د البع  ينٛر للٮب كبجألرَ ولًس كممنُ إ"سأل"ًُ فًجلب ٕصروعن الٮي وأبأل

أأل رخغ مثنن و ا  رعن, ولعل  كفر الصمأل ام الٮبًُ إد ورَ  دٌ ٗ أسبصدكًألتنأل اـألظدُ,  يؽدأل      

 ألل ؟ اٛسعألر إبأللغ فًمأل بدايُ أن عٚن اٛسنألد ا"بمألْ بأللعملًألم الردّ, أن  ين يدفع فقر اؿ

والذ   . خأللد الىابدل لًدألم و ارَ العدحُ بدإلرار السدجل الٮدي إىقدد؛ بألعببدألر  د  د ا سًقؽدٌ           

علِ تٚعب اٛطبألْ وتنقل إري  أن طبًب ٝخر, و  ا عد ااتن يرفدع أسدبىّ اـددأألم العدحًُ؛     

ٚٲ عن ؼرورَ اٙ بمألم بأللٮب الىلألٌٓ واؿىا ث إروريُ وؼسٌ   اْ إرور.  فؽ

قدددذ  فًمدددأل ىدددغ اؿدددىا ث إرويدددُ واؿألادددُ إٍ تع يددد  أكمدددىم     إو يددددم  . سدددألأًُ العمدددى ٍ  

الٮدددب الىلدددألٌٓ, و شدددألرم ٗ  ددد ا العدددد  إٍ  "مدددأل أددد٘خراٲ كأل"دددت ٗ  يدددألرَ إٍ القدددأل رَ بددددعىَ       

أددددن أنٛمددددُ العددددحُ العألًٕددددُ وكددددألد اٙػددددأله ٗ البحددددىل أددددن اٙكبصددددألين إبرددددر إٍ أكمددددىم      

 الىلأليُ الصألألُ.
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 أن وامُ "ٛر  . اؾأل ٍ الصبًرٌ فإد العحُ ٗ إملرُ عألاُ إٍ أأل يلٌاو

   ًُؽٮددً٘ سددلًب يبددىٙه نبددُ أددن إبخععددٌ العددحًٌ ظأل"ددب أبخععددٌ ٗ اٟ ارَ العددح

يسبندود فًدن إٍ أعلىأدألم  ّى رافًدُ  لًقدُ وشدألألُ كمدأل تكؽدلت٧  . سدألأًُ وكمدأل  شدألرم           

بعدد  إددداخٚم السددأللكُ, عددن كددل أددأل يبعلددع عجددب وتركًبددُ السددرألد وتددى يعمب وطبًعددُ       

س ٗ إنألطع إخبلكُ أ٢سبكًدين أن اٛعألث والدراسألم العحًُ اٛأراض اليت يبعرض شأل النأل

ٰٕمألثلددُ عربًدددألٲ        الدديت مت تٮبًقمددأل ٗ كلًدددألم الٮددب وإراكددد  العلمًددُ  وأ٢سددبنرين بأللبجدددألرل ا

 وإللًمًألٲ وعألًٕألٲ. 

   ُأعألؾُ أصرلُ "قغ الرىا ر الٮبًُ والعحًُ بإعٮألْ الكرظُ للجألأعألم العألًُٕ إبخععد

شددأل ٗ إملرددُ وتصددجًع الصددركألم الردددّ ٗ القٮددألع اـددألػ  والقٮددألع شددبن       بكددب  فددروع 

اؿردددىأٌ أفدددل سدددألب  واٙتعدددألٙم والبندددى  علدددِ ُىيدددل إدددن  البعلًمًدددُ لصدددبألبنأل وشدددألبألتنأل    

وؼكً  ب و ٍ القٮألع اـألػ  أن لبل الدولُ ببسمًٚم و عب لىاسيت واىآ  تنألفسًُ سنىيُ 

إفدألل ا أدن  وسدألم  و لدٚ َ وطنًدُ ٛكفدر البندى  الديت لددأت          علِ أسبىّ الدولُ, علِ سبًل 

 أنحألٲ تعلًمًُ طبًُ ٛبنألْ"أل وبنألتنأل .

          تٮبًع الداأ  الىلألًُٓ بصدرل ظدحً  وأددروس ووالعدٌ وأسدبمر وأنألسدب لٮبًعدُ ا بمألأدألم

"دب  وتىامألم إىاطنٌ  وَأل ي٢كذض  د يىفر علِ أً ا"ًُ الدولُ الرفر أن اٙ"كدألم علدِ اؾىا  

 العحًُ.

        ؽكًمل إرك يُ والعمل علِ اسبقٚلًُ إنألطع اٟ اريدُ ٗ إملردُ أدن قًده اـددأألم الديت

 ُس  ولىيألم النألس وأن   ممأل بأللٮبع اـدأألم العحًُ.

واتكقت  . سألأًُ العمى ٍ أع  . اؾأل ٍ فًمأل يبعلع ببخكًمل إرك يدُ وتى يدع إسد٘ولًألم كى"ندأل     

 اٟ ارٍ إذاكب علِ أدّ عقى .عألاُ إٍ تكرً  اٟرث 

 يؽألٲ فإد أن القؽأليأل إممُ ٗ ر ٍ  . سعد الصمرا"ٌ ؼرورَ تىقًد إلكألم الٮبًُ فمنأل  أدن لدن   

ألكألم أبعدد َ ٗ أسبصدكًألم أبعدد َ بدل  ندأل  أدن يبلقدِ اـدأدُ الٮبًدُ ويأخد   ولىيدُ قبدِ بددود              

أل  أدن يبسدىل اـدأدُ وْدىع أدن الكقدراْ       واى  رلب طي لن بسدبب النكدىا والىاسدٮُ, وبألٕقألبدل  ند     

والبسٮألْ ال ين تؽًع بمب ر  ألم إسبصدكًألم تعدأل"ٌ أدن سدىْ اٟ ارَ والبندِ اٛسألسدًُ وسدىْ تى يدع         

إىار  واٛسرَ واٛ ويُ والبجمًد ام واٟ"كدألم. رَدأل لدى مت تٮدىير وتنٛدًب وتقدنٌ البدأأٌ العدحٌ ثدب           

العدألم وتدر  يبددبر  أدره ؿعدلنأل علدِ خدأدُ ظدحًُ          عٮٌ كل أدىاطن "عدًبن أدن اٟ"كدألم العدحٌ      

يرمددن ٗ لٮددألع خددألػ أبٮددىر  _ . سددعد اللددىاْ بددر ٍ  _ فؽددل. اؿددل للبعلددًب والعددحُ وأددأل ّألثلددممأل 

ولىا"ٌ و"ٛب ؼرب العٚلألم واؿقىم وخعخعُ أدأل ُلردن الدولدُ أدن بندِ  سألسدًُ  "كدع علًمدأل         

  قًألد كفرَ خدأألم ر ئُ  ود إسبىّ إٮلىل.الذيلًى"ألم خٚل العقى  إألؼًُ, قًه تقدم ٗ 
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 و وؼ   . أنعىر إٮرٍ  د  نأل  لؽًبألد ٙبد أن اكر مأل ٗ   ا اـعىػا

 تبعلع بأللنٛألم العحٌ ٗ إملردُ كردل .. قًده يدرّ  . أنعدىر  د تببندِ        القؽًُ اٛوٍا

العحًُ اجملأل"ًدُ ولردن    "ٛألأألٲ كبلٮألٲ بٌ البأأٌ وفأل"ًُ العحُ.. َعنِ  د تبقِ الرعأليُ

يقلغ قجممأل َأل يركدٌ العدألا ين عدن الددفع والسدألكنٌ ٗ القدرّ البعًددَ عدن إراكد           

اؿؽريُ الردّ, أع البأكًد علدِ عددم البكدري٘ ٗ ادى َ  د ه الرعأليدُ .. وأدأل عددا الد           

       ٗ  ّرن البىسع ٗ البأأٌ الٮي البعألو"ٌ أدع سدن البصدريعألم الديت ؼمدٌ إد٘أن وػعلدن 

أرك  لأل"ى"ٌ  لىّ أن شركُ البأأٌ عند اؿألادُ للعدٚن.. كمدأل يدرّ  . إٮدرٍ ؼدرورَ       

تىقًددد أعددألير بنددألْ إنصددأَ العددحًُ العددغرَ  خعىظددألٲ ٗ اٛريددألين وإنددألطع النألًٓددُ عًدده    

 ترىد اى تمأل وشرلمأل واقد.

  لعريقدددُ أسدددألُ البعلدددًب العدددحٌ ..ا دددبب البعلدددًب العدددحٌ ٗ اؾألأعدددألم ا     القؽدددًُ الفأل"ًدددُا

كجألأعددددُ إلدددد  سددددعى  وإلدددد  عبدددددالع ي  بددددألؾى َ والرًددددمل ٗ كراألتمددددأل ولددددى  "مددددأل    

لعددددرم ٗ الرددددب .. لرددددن الرألرثددددُ اؿقًقًدددددُ تبمفددددل ٗ  أللبًددددُ أ٘سسددددألم البعلدددددًب        

اٛ لدددٌ ثدددب بعددد  اؾألأعدددألم النألشدددُٔ ..فقدددد ا بمدددت كدددفراٲ ادددداٲ بدددأللرب علدددِ قسدددألل         

لدددع أأسدددألَ ققًقًدددُ لأل أدددُ ٗ ككدددألَْ     اؾدددى َ والرًدددمل.. ويؽدددًمل  . أنعدددىر لىلدددنا  تى    

كراألتددددن أددددن إمألرسددددٌ الٮبًددددبٌ ظمًددددع ؽععددددألتمب .. تعددددىروا  د األأعددددُ إلدددد          

ٚٲ    طأللبدددُو طأللدددب 342 سدددعى  أدددع عرالبمدددأل وإأرأل"ألتمدددأل تقبدددل ٗ كلًدددُ طدددب اٛسدددنألد أدددف

ُ  كلًدددُ بًنمددأل    ندددأل العددد  .. و طأللبدددُو طأللددب  522 أدددن لريبددألٲ  تقبدددل أسددبأار  أبندددِ ٗ   لًدد

 أعألأددددل أددددن طأللددددب لرددددل الدراسددددًُو البعلًمًددددُ اٙقبًألاددددألم تددددىفر لؽددددرورَ ادددددا  ددددألم

 للبخددددرن طأللددددب كددددل وبألامددددأل الدددديت السددددريريُ اؿددددألٙم إٍ إؼددددألفُ وأرألتددددب   وامو

 !! إأسألَ ا"بٛروا... .. العد    ا ٕفل تىفر أل إسبحًل أن واليت

ع ٗ اٙعببدددألر  د كلًدددألم  وتدددرّ  . سدددألأًُ العمدددى ٍ  د  ددد ه اٛرلدددألم كًكدددُ خألظدددُ أدددع الىؼددد    

اٛسدددنألد ؼديدددداٲ ؽبلدددمل عدددن البصدددرٍ قًددده ّردددن تددددريب عصدددرين طأللدددب علدددِ أدددري  واقدددد     

ٛ"دددن فحدددغ إكلًنًردددٌ,  أدددأل طأللدددب طدددب اٛسدددنألد فًحبدددألن كدددل طأللدددب أقعدددد فحدددغ اٛسدددنألد    

لدددن وقدددده ٛ"مدددأل أعددددام وتدددداخٚم؛ وٛ"مدددأل أرلكدددُ تربكدددٌ اؾألأعدددألم اؿرىأًدددُ بعدددد  طلبدددُ      

عدددد  الرراسدددٌ إبألقدددُ. وعلًدددن تسدددألْلت  . سدددألأًُا كًدددمل "أأدددل ٗ  دددد  فؽدددل           سدددنألد وفقدددألٲ ل 

 واؿألل يذ ّ و ين اشًُٔ السعى يُ والى ارام عن   ه الرلًألم؟

ولددددألل  . عبددددداللٮًمل العددددىينا أددددن إنٛددددىر اٙسددددذاتًجٌ الددددذا  البٮددددىير ّرددددن  د يبحدددده  

مب و"دددىع وكدددب الرعأليدددُ العدددحًُ  علدددِ سدددبًل إفدددألل عدددد  إبقألعددددين أدددن إدددىاطنٌ و"سدددبُ  يدددأل ت    

 اليت وبألاى"مأل.
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وا دددبب  . سدددعد الصدددمرا"ٌ بأللقؽدددألْ علدددِ الكسدددأل  اٟ ارٍ ٗ تقدددديب اـدأدددُ وارسدددىبًُ, أدددع      

ؼدددرورَ  د يردددىد  ندددأل  ألدددمل طدددي واقدددد فقددد٘ لردددل أدددىاطن عًددده ٙ يدددبب تلقدددِ العدددٚن  و         

أسبصدددكِ إٍ طخدددر إٙ  ظدددرين اٛ ويدددُ َلكدددألم و رلدددألم طبًدددُ أبعدددد َ كمدددأل ٙ يدددبب البحىيدددل أدددن        

 أن خٚل "ٛألم إلًرذو"ٌ  لًع وَدرام طبًُ واؼحُ.

واتكددددع  . خأللددددد الر يعددددألد أددددع  . سددددعد فًمددددأل ىددددغ ؼددددرورَ القؽددددألْ علددددِ الكسددددأل  اٟ ارٍ      

وارسدددىبًُ ٗ تقدددديب اـدأدددُ العدددحًُ وكددد ل  أدددأل يبعلدددع بؽدددرورَ وادددى  إلدددمل الٮدددي إىقدددد    

    ٕ  عبددد  نددع العنعددر البصددرٍ أددن إفسددأل  الىؼددع. و ؼددألين  . .      أددع تٮبًددع البقنًددُ ٗ تقددديب اـدأددُ 

 الرٓن العنأل  ؼرورَ البغلب علِ أسألُ ا"بصألر "الىاسٮُ" للعٚن بألـألرن. 

 

 

 . اؾأل ٍ قمد الصبًرٌ, قىل   ا إىؼىع خدداٲ بعندىادا السدلٮألم البحرينًدُ تؽدب٘       "صرم

 العألمل بقًمُ ألًألرٍ ريألل ٗ طريقمأل إٍ السعى يُ. كد شحنُ كدرام ٗ 

ٚٲا لٜسدمل  ندأل  اسدبمداين أقعدى  بعؽدن       أن األ"بن علٴع  . أسألعد ارًأل, علِ   ا اـد, لألٓ

إخددرام.    تدىد اسبفمألر ٗ بًُٔ تسبمل    ه الرمًألم وبعؽن ر بدُ ٗ إ خدألل الصدبألل والكبًدألم ٗ     

خدألرن إملردُ قدٌ يدبب القدب  علدِ ألًدىد قبدُ كببدألاىد          أؽًكألٲا كألد بع   عمألْ إمدربٌ أدن   

يىظل رسألٓلن لًبحدّ ال ين لبؽىا علِ تل  الرمًدُ بأ"دن سدًدخل أقألبدل الد  ٔسدُ أٚيدٌ قبدُ.         

كألد النألس يسبخدأى"مأل  د اْ و واْ ؼدمن    إاا  ه الرمًألم إمىلُ ٙ ّرن تىلع اسبمٚكمأل إٙ 

 طعألأمب الًىأٌ.

 "كددرم بددٌ البعددألطٌ د  يلدد م إخدددرام ٗ أىؼددىع واٛخددىامخددىَ قددأللا اٟ . فددألي  الصددمرٍ, ف  أددأل

البعددألطٌ عأللًددُ بصددرل عددألم خألظددُ تعددألطٌ اؿصددًض,  أددأل "سددبُ إدددأنٌ فحسددب   فنسددبُ واٟ أددألد؛

أل  الت ؼت إعدٙم العألًٕدُ,  أدأل النسدبُ الرددّ أدن إؽدبىطألم ٗ إملردُ فمدٌ أدن          أأعلىأألتٌ 

ولرن ّرن تكسدر أل بر بدُ إمدربٌ وػدألر إخددرام ٗ خلدع سدىم وثقألفدُ           علِ إعدٙم العألًُٕ

ٚٲ, ومددن ٗ اـلددً  "نكددر   ود كددفر أددن  ول العددألمل         تعددألطٌ إخدددرام وأددن ثددب البعددىي  أسددبقب

أل عندد إدرا قٌ ووادى  أعدروين اًدد ٗ اًدىبمب وكدل ظدألقب ػدألرَ          سألعألم فراغ يىأ٫ً 8عىالٌ 

 ن العنعرين َن فًمب ػألر إخدرام.وألول اٙسبفمألر ٗ   ي

 . أسددكر إىسددِا  دد ا هعلنددأل "عًددد البأأددل ٗ سددألعألم     . فددألي , لددألل وتعقًبددألٲ علددِ أددأل تكؽددل بددن 

علِ الدولُ, بًنمأل  دب ولدى  اٙلبعدأل  والعمدل      عبٔأل عند إرا قٌ.  ول اـلً  تعبد   ه الكُٔ الكراغ

ا وسدألٓل اٙسدبكأل َ أدن  د ه الٮأللدألم أعدوأدُ, ولدد طرقدت         أؽًكألٲ, بأد٦ والبنمًُ ٗ الدول إبقدأُ.
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 نددأل فرددرَ تددبين ِددىان اؿددٌ الفقددألٗ وكألتددألرا  ٗ لٮددر برددل أددأل وىيددن أددن أنعددألم إبداعًددُ ٗ     

كبلمل اؾىا"ب. وٗ بًٔبنأل ٙ يىاد لدّ الصبألل خًألرام للبسلًُ والذفًن واٟبداع, فمدٌ بًٔدُ األأددَ    

مل إٍ ال   ًألل ثقألفُ اشىايألم قًه تنصأ اٛاًدألل بعدىرَ ِٮًدُ    بٌ إدرسُ وإسجد والصألرع  ؼ

  ود فروم فر يُ تعقلمأل اشىايألم وأراك  تنمًُ إمألرام

فقأللا  د أن  سبألل شًىع إخدرام الكراغ, والعمأللُ الىافدَ  ٌ اٛخرّ   . عبداهلل الؽىوٌ  أأل

وقرأأل"مأل أن بع  ققىلمأل أن  ربألل العمل اعلدمأل تلجدأ ٛسدأللًب  خدرّ للبحده عدن  خدل. "دأل ًرب         

ٌ كمجبمع. لٜسمل مل "عد "مبب َأل يصغل ولت الكراغ للصدبألل أدن    اسبمدافنألأن  ٚ  اؾنسد ثدُ  أند  ث

ا بعد قأل ثُ امًمألد وأأل رافقمأل وتبعمأل أن ؼىٙم ٗ اجملبمع. لعلرب ت كرود عقى  و"عمل وؼديد٤

كًمل كألد الىؼع لبلمأل سىم الكن ظأل"ب األأع الديرَ والسًنمأل ٗ إربع وكألد ال  ٗ عمد إلد   

ىا ددب بددأل . إراكدد  العددًكًُ كأل"ددت أراكدد  إشددعألع قؽددألرٍ وتنمًددُ أ     وابددنإبددرا ًب  وابددنفًعددل 

ىا إنبخبدألم  ف٦لد ات ريألؼًٌ أوك ل  إدارس وأأل يبخللمأل أن قكٚم وأسر  و"صألطألم ريألؼًُ خر٩

 وأ يعٌ وظحكًٌ وكبألل وأعٛب اًلنأل  ب خرهى تل  إراك  وإدارس.

 . أسألعد ارًألا إد ععألبألم إخدرام ارلًُ واٟللًمًُ تبعألأل أع إخدرام علدِ   أن األ"بن لألل

 "مأل بؽألعُ واٙشبغألل بمأل ػألرَ وأن ثب فإد  ٍ الأل   أين بؽدب٘ كمًدُ أنمدأل ّفدل خسدألرَ فأل قدُ       

ٙ  بؽألعبمبشأل وؼربُ لىيُ ؼد أل. أأل يبدو لٌ  ى  د كفرين ٖن تبب ؼب٘   يرذثدىد  ٗ إملردُ 

ٚٲكفر٤ يقدىم بإرسدألل إ يدد أدن إخددرام, وإملردُ تبعدرض ؿدرل          ا بل يمد ود بإ خألل إ يد وفع

ب ل  وكنت  خألل  د اؿرل سدبحد أنمدأل    ؼأللعُكدرام وسىريأل كأل"ت عد أعأل"ع عديدَ كأل"ت 

بٮًُ بمدد ه الرمًددألم ولعددل ؼدد إيددراد ؼددلىعلرددن اسددبمرار أل واسددبربألر أمربًمددأل يكددب  اٛفددع قددىل  

تسبخدم لغُ تدأر الصبألل والعقىل ف ل  ا ْ أن قرل  إيرادد  البحرين اٛخرَ أ٘شر أمب ٗ ال  

أؽددًكألٲا أددن اؾىا"ددب الدديت ٙ يعلممددأل الرددفرود  د قبددىل الرببددألاىد الدديت تنبصددر ٗ   طىيلددُ اٛأددد.

 د يصدكِ  إملرُ أغصىشُ قًه يبب إؼألفُ أىا  تبلمل  ععألل إ  ول ا يردأل  يردىد أدن العدعب     

 … ولٔ  ال ين يبعألطىد تل  اؿبىل قٌ يدأنىد علًمأل

ٗ إملرددُا اكددر لددٌ أسددألعد  إخدددرامفقددألل عددن أىؼددىع ا"بصددألر   . عبددد الددرٓن اشدددلع  أددأل

اٛأددٌ العددألم لٜأددب إبحدددَ إدددير البنكًدد ٍ إعددين بألٕخدددرام واؾرّددُ ا"بى"ًددى كىسددبأل ٗ  قددد          

ملرُ أسبمدفُ أن ػألر و بألطرَ وكدألرتًٚم إخددرام و "دن   ر  أدن     اللقألْام أعن  "ن يعبقد  د إ

خٚل تببعن ـٮىٙ وقركُ تمريب إخدرام ٗ العدألمل  "مدأل تسدبمدين إملردُ و "مدأل تبجدن برفدرَ        

مى أل, ويعبقد  د أن   ب اٛسدبألل لد ل  يرادع للقددرَ الصدرآًُ للمجبمدع السدعى ٍ و ؼدًمل لد ل           

لدىّ أعأل يدُ للملردُ ٟفسدأل  الصدبألل وإبعدأل  ب عدن لدًممب و يدنمب          "مأل اد ْ أدن كٮد٘ كدبر أدن       

ن تببددع العددراع لًسددمل البددأثر علددًمب أددن خددٚل  رع لددًب بديلددُ ؽدددم أعددألح اـعددىم واٛعددداْ وأ١دد  

 لعد. در  أأل يالقديب بٌ العٌ والغرل و ور إخدرام ٗ ال  
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أل, ألتندأل كدفرود و  واتمدب كدفرَ  يؽ٤د      . عبد اهلل اؿمى ا   ل قألوٙم ؽدير شدبألبنأل وفبً  ولألل

وإخدرام لًست سىّ  قد أل, و ور"دأل إدأأىل  د "عدرين اًدداٲ كًدمل ممدٌ فبمعندأل ومعدنن أدن          

قألوٙم ؽديره, كل ارألوٙما أأل يسعِ أنمأل لبخدير عقلن,  و اسده,  و ااتن,  و إ"سدأل"ًبن,  و  

ىع أن اٛاّ, يكؽ  ظألقبن, ويكؽ  اجملبمع   لًبن للكعل الرشًد ٗ اؿًألَ. إخدرام لًست سىّ "

ال ٍ ٙ يىاامن. لرن قألابنأل البنمىيُ اٛ ب  د "ىاان كدل كددرام الندألس قبدِ تلد  الديت ٙ تٮمدر        

عىالبمأل لرل النألس. ٗ تعلًمنأل كدرام, وٗ تربًبنأل كدرام, وٗ إعٚأنأل كددرام, وٗ أنألبر"دأل   

ًددُ كدددرام, وٗ أددرور شددىارعنأل كدددرام, وٗ تغددىل     كدددرام, وٗ سددًأللألتنأل الفقألفًددُ واٙابمألع  

 ػألر"أل كدرام, وٗ ثلُ أنأل كدرام,  تٮلع إٍ أصروع وطين رشًد للحرل علِ كل كدراتنأل.

 . عبد الدرٓن, و د ا     . فألي  الصمرٍا ظحً  أأل اكرتن  . اشدلع, لألل اكره وتعقًبألٲ علِ أأل

درام ٗ اعل إخدرام ثقألفُ شبألبًُ كمأل  ى اؿألل ٗ يبكع أع البحلًل القألٓل بر بُ كألرتٚم إخ

ٙٲ خلع السىم وتصرًل ثقألفُ البعألطٌ بٌ الصبألل, وٗ إرقلُ  أعٛب  ول العألمل. واـٮُ تقبؽٌ  و

الفأل"ًُ الؽغ٘ علِ الدول لبقنٌ اٙسبخدام الصخعٌ و ٌ قأللُ شبًمُ َدأل قعدل أدع ػدألرَ الببدغ,      

  ولُ تدرس السمأل  اٝد. 37م  بألٙسبخدام الصخعٌ و نأل   ولُ تس 42يىاد اٝد  كفر أن 

 . أسددألعد ارًددألا أددأل يبعلددع بسددبل العددٚن  ٚددن  د البعددد     وعددن سددبل العددٚن أددن إخدددرام, لددألل  

اّٟأل"ٌ َأل يصبمل علًن أن كب أعرٗ وعٌٛ أنألسب ٕن يىادن لدن  دى اـد٘ اٛول اٛكفدر لألعدُ       

لدد ين وفقمددب اهلل لددذ   دد ه اٝفددُ كددألد الدد  بسددبب امددى   ٗ أىاامددُ إخدددرام, و ٚددن  د  كفددر ا

 عىيُ  و تربىيُ واابمألعًُ اعلبن يقبنع بأ"مأل ؼمل لن الدأألر, والىلأليُ أن إخددرام تبٮلدب الردفر    

ا  خدرّ وٗ  أن اؾمى  واٛسأللًب والىسألٓل َدأل يدىا ٍ قجدب ا"بصدألر أل, و أدأل عٚامدأل فًحبدألن امدى ٤        

 تلمل عقلن و ا بن. ـىين أن اهلل وأرالببن وعٛب إثب أن اؾأل"بٌ مبألن لغرس لًب ا

 . ًٓددد إدد روعا  عبقددد  د تٮبًددع و"ٛددألم أرالبددُ اؿددٌ   ظددب  ؼددرورَ ؿمأليددُ     أددن األ"بددن لددألل 

د أن اٛقًألْ السرنًُ للببلًدغ عدن   ىد  و إبٮىعوإبقألعد بناٛقًألْ السرنًُ, و ى "ٛألم  أين يقىم 

قديرٍ "ٛألم ّفل خ٘  فألع عدن اٛأدن اٙابمدألعٌ وّفدل   اَ للحمأليدُ      إرواٌ وإصبى ٌ. و ى ٗ ت

 اٛولًُ والر ع, بأللبعألود أع أراك  الصرطُ.

ٚٲا        . ًٓدد إد روع   نإلًد  . عبدد اهلل الؽدىوٌ, أدع أدأل  شدألر       وات٦كع أدن "ٛدألم أرالبدُ اؿدٌ, لدألٓ

ْم الدوريألم ولألأت بدور ٙ اشدين وسىلًبن ثب األ اخبلملأل وإد فررَ اًدَ اكر"أل ل والعسُ  سألبقٲ

اٛأددن العددألم اعددل أممددألتمب ٗ الصددىارع أددديرٍ بددأس بددن إٙ  د تقددنٌ اررولددألم علددًمب ٗ عمددد  قددد 

الرًٓسُ وخرات عدن اٛقًدألْ و دى أدأل كدألد لدن  ور ٗ ارتكدألع أعددٙم بعد  اؾدرآب.  عبقدد  "دن طد             

إبٮىعٌ لبقدىم َمدألم عديددَ فًمدأل يبعلدع      اٛواد لبرىين فأللس اٛقًألْ أن إبقألعدين و ر ب أن 

 ببنمًُ اؿٌ وٓأليبن واؿديه يٮىل عن أمألأمأل.
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 . خأللددد اؿدألرثٌا اٛ وار اٛ لًدُ إقذقددُ للمرالبدُ وإبألبعددُ     وقدىل أىؼدىع أرالبددُ اٛقًدألْ, لدألل    

ٛقًدددألْ ٙابمدددألعٌ مدددى ااتبنألسدددب أدددع إمألرسدددُ اٙابمألعًدددُ اؿأللًدددُ ٗ وعًمدددأل بأللىاادددب   اٛأنًدددُ ٙ

ٗ السرنًُ والىطن السعى ٍ, اعبقد  "نأل "بأللغ بنس  البجألرل ٗ فبمعألم العألمل اٛول  ود اٛخد   

ٚٲ  ,عمع وزألكُ وادى َ الكؽدألْام اٙابمألعًدُ  ندأل      اؿسبألد عدن وعًمدأل بد واتمأل و فرا  دأل,      فؽد

 ٙ  ّنددددددع ترشددددددً  الرًديددددددُ والبصددددددكٌ ٖألرسددددددُ اابمألعًددددددُ أنبصددددددرَ ٗ فبمعألتنددددددأل وإ كألشددددددأل 

, وٗ "ٛرٍ  د البنمًُ اٙابمألعًُ إبىا "ُ واٛ وار ٗ العمل البلدٍ تٮىر Murphy’s Law ٚمىر أل,

البًٔددُ اٙابمألعًددُ للحددد أددن تغلغددل اٝفددألم الرددفرَ الدديت يعددأل"ٌ أنمددأل اجملبمددع وبددألٛخغ الصددبألل            

ىع فًمدأل إاا  أنمأل  دى ؼعدٌ الصدبألل عدن الىلد      اٛسبعد إوإخدرام تأتٌ ٗ إقدأُ لرن كع١ر١ض ف

 كألد اجملبمع والنصألٙ اٙابمألعٌ  ى اؿألؼن الرًٓس للصبألل. أأل

ُٲا إخدرام   أأل  . طلحُ فدعع, فقد اتكقت أع فمل أأل طر  ٗ لؽًُ إخدرام وتروهمأل, لألٓل

ٗ طرقن وشد"ٌ   . عبداهلل اؿمى  اليت هر إٍ أسبنقعمأل شبألبنأل اتكع أع الصبألبًُا ْ أن الفقألفُ 

ُ قىلبنا " وٗ سًأللألتنأل الفقألفًدُ  أ  كفر كددرام ".. "عدب  د ا  دى ارد  فبلد  السدًأللألم         واٙابمألعًد

ٚٲ إخدرَ قألل   ٌ أرمن الداْ قًه  فر م العديد أدن اٛأدراض لعدل      مأكعىل بن   مكأل"ت  وفألع

ألتندأل  عن والع ألمىس "عأليصدن ٗ األأع   ؼدث بر  أل أأل ازًن اظٮٚقأل " ٚأًُ القًب" لدّ الصبألل 

ٙٲيعٌ  ٗ تعألألنأل أع شبألل ٙ الًىأًُوقًألتنأل  الكرم بٌ والع  واـٮأ, وبٌ اؿدٚل واؿدرام,    إْأل

خ  والسبب تل  السًأللألم إريؽُ  و إصى ُ اليت ت٘طر أ٘سسألم البنصُٔ إوبٌ إقبىل وإرفىض.. 

 !اٙابمألعًُ. فرًمل سًسبقًب الٛل والعى   عىن كمأل يقألل

 . طلحُ فدعع, لألٓلُا  عجبين طرق  ع ي تٌ واتكع أع   أع طر  ؾأل ٍ الصبًرٌ . ا واتكقت

للسًأللألم اٙابمألعًدُ والفقألفًدُ لردن  عدًين  تىادن بأللسد٘ال لد  ومدن "نبمدٌ           النقديُٗ طروقألت  

السىسددًىلىاٌا أددألاا فعلنددأل مددن كأكددأل ًٌّ وبددألقفٌ وأكرددرين ٟظددٚ      أل لددنكس اجملددألل تقريب٤دد

أدن أىاكبدُ    السىسدًىلىاًأل  اٙابمدألعٌ إد ادأل  لدٌ البعدبر!! و يدن      اٟظدٚ  ر"دأل ٗ   ى  و اؿألل؟ وأأل

 اؿدث؟
 

 اذتُٛد ؾاحل بٔ عبداهلل. ايٛزق١ ايس٥ٝط١: د 

   الصبًرٌ اؾأل ٍ. البعقًب اٛولا 

   اٛأر وًِ. البعقًب الفأل"ٌا 

ُ  إسدرن  ظألح اؿمى  الىرلُ الرًٓسُ ش ا اردىر, ولدأللا يعدد٪    لدم الدكبىر عبد اهلل بن  الغأليد

ُ  القندىام   قدد   ظدب   بدل  إ"سألد؛ لرل اٛسألس ُ   لٚ خدألر.  الرًٓسد ُ  ٗ اٟسدرألد  وتعدد٪ لؽدً  إملرد

ُ  د  يدر  السرن وطأللب القدم. أن  والبعأل يُ اابمألعًُ لؽًُ السعى يُ العربًُ  ُدر٦  البملد   عملًد
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٤ْا ااتمددأل, قددد٭ ٗ أعؽددلُ ىٮى ددأل خٮددىَ كددل د  يعددد٪ إٮلقددُ اٛ لبًددُ بددل عديدددَ؛ غٮددىام  أددن بددد

 والبنكً  بأللبخٮً٘ أرور٤ا للسرن, اٛسألسًُ البجمً ام ببأأٌ وا"بمألْ البمىيل, أعأل ر عن البحه

 .إعمألرٍ

  دد ه ٗ خعىظ٤ددأل الدددخل, ردددو ٍ بددألٛأر اشددٌ لددًس _ كددألد  ي٫ددأل _ أسددرن علددِ اؿعددىل إاا

 العرددس يرددىد د  إكددذض أددن البنددألْ, بًنمددأل  أددن   لددِ اٛرض لًمددُ فًمددأل  ظددبحت الدديت إرقلددُ

 .ظحً 

ُ  واٟعٚم اجملأللس ٗ ت٢ٮر  اليت واٛفرألر الرّٗ أن العديد و أألم والًىم ِ   "ىاعدن؛  برألفد   ؼدح

 .لن أسرن إ"صألْ ٗ يصرع وأبِ كًمل عن  أره أن قرَ ٗ السرن عن البألقه

ٚٲ لبرىد  نأل عرؼمأل أن ٙبد قألور  نأل  د   رّ ل ا أبعد َ؛ اٟاألبألم و  واٟاألبُ  للنقألط أدخ

 ا وأنمأل قىشأل,

ُ  قددو   وٗ أنألسدب,  أسرنإٍ  للىظىل اؾًد الكرر "٢ٮب٦ع كًمل -3  للنًدل  الكدر ؛  إأرأل"ًد

 السرن؟ لٮأللب الٚٓع السرن عن ت٢عب٦ر اديدَ ثقألفُ أن

 البمىيل؟ أعأل ر أأل -4

ُ  ي٢سددم٦ِأدأل   تٮبًددع يددعب  أدن  -5 ٍ  القًمًددُ؛ بألشندسد  اٙقبًددألن تكدىم  سددرنًُ وقددَ  إٚمددألر لبكدأل 

ٚٲ  اٝ"دٌ,  ٘  أدن  النًددل عدن  فؽد ٌ  همدع   ندسددٌ ؽٮدً ٌ  اٙقبًددألن بد ُ  الكعلد  البعددمًب؛ ورو"قد

 إسبقبل؟ بًت ولًس إرقلٌ, البًت َعٮل  تًمم٤أل

  وإهألبًألتن؟ سلبًألتن وأأل إعجل, القرض أن إسبكًدَ الكُٔ أ١ن٣ -6

  أأأىل؟ اابمألعٌ طألبع اام أسألكن لبىافر خٮىَ إغلع اؿٌ  ل -7

 د  ي٢قدذ    دل  للسدرنِ,  أنألسدبُ  ٙ ترىد وبعؽمأل ِىااًُ,  ر أسألكن ٚمىر غعىػ -8

 "ىعًدُ,  سدرنًُ  ٕخٮٮدألم  ِدألان  بإظددار  اٟسدرألد  و ارَ أدع  بأللبعألود البلديألم و ارَ تقىم

 اسذشأل يُ؟ بىظكمأل كٮٮألم _اٛلل علِ_ أبعد َ أسألقألم واام

ٌ  رسدب   لدر٩  ال ٍ الى راْ فلس لرار ظدور وبعد واٝد ْ  اٛراؼد  الرسدب  يردىد  د  قدد ٤ا  الكؽدأل

ٌ  كعدغ  و دى  , سنىي٫أل% 4.7 َقدار  السدرين  وكد ا  الصخعدٌ,  لٚسدبخدام  السدرنًُ  لٜراؼد

 .البجألرٍ

ُ  الٚٓحددُ ظددور  ولبدل  "بسدألْل  و ندأل    ددل البنٛدًبا   د ا  لدراَْ  قدددو  وٗ , الرسدىم  ٝلًدألم  إنٛمد

ٌ  السعرٍ الن ول د  أن بعؽمب و  اؾمًع يعبقد ٙٲ  و  قدأل ٤ا  سدًرىد  لٜراؼد  لبألقده  أ٢درضٶ   در  "د و

 إخٮٮدددألم علدددِ ي٢ٮب٦دددع البنٛدددًب  ددد اد إ يقدددىلا أدددن  ندددأل  د  خعىظ٤دددأل السدددرنًُ, اٛرض شدددراْ

 ظد   وإد  علدِ.  فمدأل  أربدع  أدذ  طٙين عصدرَ  أدن  تبدد   الديت  للمسدألقألم  وكد ا  إٮىرَ,  ر السرنًُ

 تقبدع  إٮىرَ  ر إخٮٮألم أعٛبد إ عًه للغأليُ؛ أبدد  السعرٍ الن ول د  يعبقد الرفر فإد ال ؛
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 إددد   اخدل  اٛسدعألر  انكدألض  ٗ بأللؽرورَ ٙ ي٘ثر و  ا إدد, قدو  علِ و  العمرا"ٌ النٮألم خألرن

 .اـدأألم إربملُ لٜقًألْ

 اليت السبُ بأللنقألٙ إٍ الرب٘ أنن فقد  دفت الرسىم؛ "ٛألم ظدور بعد  خر٤ا  ثرتن أأل وغعىػ

ُ  ٗ ور م  أددن يرددىد لدد  أددأل قدىل  واجملددأللس اٟعدٚم  ٗ هددرٍ َدأل  واسددبنألرَ القؽدًُ,  أىؼددىع بدايد

 .للرسىم البنكً يُ الٚٓحُ ظدور عند _أأل قد إٍ _ ؼىاب٘

 ايػبٝهٞ: ادتاشٟ. ايتعكٝب األٍٚ: د 

ُ  الغأليدألم   قدد  يعدد٪  السدرن  و د إىؼدىع,    مًُ علِ اؿمى  ظألح بن عبداهلل. أع    تكع  إممد

 اابمألعًدددُ لؽدددًُ ت٢عدددد٦ السدددرن أصدددرلُ د  ٗ أعدددن و خبلدددمل وأردددألد,  أدددألد كدددل ٗ ل٠"سدددألد

 ُ  أددن كدألد  اابمألعًدُ,   سددبألل لعددَ  القؽدًُ   د ه  وطبألْ"ددأل  اددا "أل  يعدرين  فلددب الق٧ددم,  أند   والبعدأل ي

٘  ولدىَ  إمبددَ,  اٛسدر  ؼدمن  العًض   ممأل ُ  القرابًدُ,  والعٚلدألم  الدرواب  وعددم  السدرألد,  عدد   وللد

 .  ل كر أل ٙ فألل اليت اٛسبألل أن و ر أل إدد, ٗ الذك 

 السددرألد,  عدددا  ت ايددد أددع تنألأددت اٟسددرألد؛ أصددرٚم وبددرو  إٍ السددرن, اؿألاددُ ولؽددًُ

 والقددرّ اٛريددألين أددن واشجددرَ إدددد, ٗ إٍ الذكٴدد  بألٟؼددألفُ "ىويددُ, كٰأسددر العددًض مددى والبىا٦ددن

٘  ؼدعمل  ال  أن وع ٦  إدد,إٍ  واشجر ُ  اـٮد ُ  البًأل"دألم  أدع  تبعألأدل  مل الديت  البنمىيد  الدّى رافًد

وٗ  للمددىاطنٌ,  اٛسألسددًُ للخدددأألم أممددُ أعلىأددألمإٍ  وؼى٦شددأل البدايددُ, أندد  السددرألد ٛعدددا 

 .عألم بعد عألأ٤أل السرنًُ الىقدامإٍ  اؿألاُ تؽألعكت ل ل  أقدأبمأل اٟسرألد؛

 كأل"ت ل٠سرألد إبعأللبُ القًأل ام د  إصرلُ وتنألأًمأل   ه ٚمىر ٗ سأل مت اليت العىاأل وأن

 ؽٮدددً٘ بصدددرل ولدددًس وشدددكألفُ, و دددر تراكمًدددُ,  دددر ط"ًدددُ القؽدددًُ بأسدددأللًب اابمأل يدددُ تعدددألجل

 .و لًع شألأل اسذاتًجٌ

ُ  اؿألؼر الىلت ٗ وتسعِ الدولُ  ولرنمدأل  ولدرارام؛  إادراْام  بعددَ  اٟسدرألد  لؽدًُ  إٍ أعألؾد

 اٛراؼددٌ كددأل"ىا  ظددحألل  سددىاْ وإددىاطنٌ, اـددألػ القٮددألع ل٧بددل أددن وإسددأل"دَ الدددعبإٍ  ؼبددألن

ٌ  و  العقدألريٌ,  إٮدىرين  و  إدد وخألرامأل,  اخل الربرَ البًؽألْ ٌ  إدىاطن  إٍ السدرن  اربدألا

ٰٕعًقُ الفقألفألم بع  وتغًر القرارام, تل  أع البجألول ٗ  .ا

 عددن ؽبلددمل د  هددب اٟسددرألد قلددىل ٗ الدددخل َحدددو ٍ اـألظددُ اٟاددراْام د  "ٛددرٍ, وٗ

 . ر ب

 األَري: عت٢ٝ. ايتعكٝب ايجاْٞ: أ 

 تراكمددألم عددن "بجددت   أددُ بأللكعددل  ددى إملرددُ؛ ٗ إسددألكن ُلٴدد  لقؽددًُ اؿددأللٌ الىالددع  دد ا

 . واابمألعًُ وؽٮًٮًُ, تنمىيُ, و خٮألْ
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ُ  اٛسددرَ أدن  السددعى يُ ٗ اٛسدرَ  ولدد ؼى٦لددت    سددرإٍ  الىاقددد؛ إردألد  اام اؾمألعًددُ, إركبد

 السدددلىكًألم واتسدددعت اٙ خدددألر, ثقألفدددُ ترااعدددت..  إسدددرنإٍ  ؼبدددألن كلدددمأل وأسدددبقلُ, بسدددًٮُ

 اٛبددر , اٙسددبفمألرٍ الىعددألْ العقددألر فأظددب  اٙسددبفمألريُ؛ اٛوعًددُ تقلٴعددت وبألٕقألبددل اٙسددبمٚكًُ,

 . اٟ"بألن و ًألل الرسل ؿأللُ واٛ"سب واٛسمل,

 العقددألر واسددبمر٦ اٛفقًددُ, البىس٦ددعألم أعددن  ألبددت أدددروس,  ددر  فقددٌ بصددرل إدددد ولددد اتسددعت

 . تعقًد٤ا اٛ أُ فأل  ا م اسبفمألر؛ و سمل بىظكن  بر 

 ٙ البعددأل ٍ وؼددع ٗ و كفددر ب أسددرن٤أل, ّلرددىد ٙ السددعى يٌ "عددمل فقرابددُ اٛلددل, وعلددِ

ْ  ٗ اٟسدرألد  و يدر  إلًن  شألر وأأل لٜ أُ, الفقألٗ اؾأل"بإٍ  وبأللنٛر..  ب ل  شب يسم   سدألبع,  لقدأل

ٚٲ ي٢مف٦ل د  ّرن ٙ ال  كل فإد..  إرقلُ بًتإٍ  العمر بًت ٗ البكرر أن اٙ"بقألل و  مًُ إٙ  ق

 . الدولُ ببدخل

ٙٲ اٛؼددخب والبدددخل  علددِ أبألشددر بصددرل الدد  مت..  إلًددألرام وبؽدد ٦ اٟسددرألد, و ارَ بإ"صددألْ  و

 . الٮلب ٗ السنىيُ ال يأل َ عن  يؽ٤أل الس٘ال و ود.. ال  كًكًُ عن الس٘ال  ود الرمٌ إسبىّ

 و لددل اددر َ,  كفددر السددىم واعددل اٛ أددُ, ؼددألعمل إألؼددًُ اـمددس السددنىام طًلددُ الددى ارَ و  اْ

  سدعألر  ٗ العدعى   اسدبمرار  علِ وقألفٛت تىاد  فألعبمأل, كأ"مأل وبألتت الى ارَ, إاراْام أن ؽىفٲأل

ِ  الىالدع؛  ٗ بأللبدأثر  ا بمألأمأل أن  كفر والدراسألم بأللبنٛر الى ارَ ا بمت بل..  العقألر   ظدبحت  قبد

 ..إسرألد و ارَ ولًست السرأل"ًُ, الدراسألم و ارَ كأ"مأل

 اٛ أددُ يؽدألعمل  اؿددل؛ إادراْام  ٗ تددأخر وأدن ثددب٩ فردل  ..  سددنىٍ بصدرل  اٛ أددُ وتبعدألعد  د ه  

 ..  كفر

 ا اٙعببألر ٗ ووؼعمأل ّرن اؽألا أل اليت وإكأل ًب اـٮىام بع 

 لٜ أُ. السحرٍ اؿل وكأ"مأل البًؽألْ, اٛراؼٌ رسىم علِ البعىيل عدم  

 ٗ الدبكرر  ينبغٌ النممُ؛ السريعُ اٟلراض عملًألم علِ والبعألر أل البنى , عد  للُ ٚل ٗ 

  والبمىيل. اٟلراض أ٘سسألم تىسًع

  ٛظدحألل  تسدمًٚم  وتقدديب ..  أذ٤ا  ربعٌ عن ت يد اليت الصىارع ٗ اٛفقٌ البىسع فب  ٌ  إبدأل"

   طىل. بألرتكألعألم بنألْ أل ٟعأل َ القدُّ؛

 السرنًُ. اٛبران ٗ أذ 422إٍ  3:2 أن للصقع إسألقألم ؼديد  

 اٛراؼٌ. أن  عملًألم ٗ البىس٦ع  

 العقألريٌ. وإٮىرين للمقألولٌ  كفر تقديب تسمًٚم  

 أدن   كفر يببعمأل..  سرنًُ وقدَ أٚيٌ  5و عن ي يد أأل تبين د  تركًأل اسبٮألعت سنىام 9 ٗ

ُ  .. الىٚدألٓمل  أدن  اٝٙين ووفٴدرم  اٛال, طىيلُ وبرسىم خدأٌ, أرفع  لمل 22: اٛبدر    وُف٦لدت النقٮد

  اٛفقًُ. بأللبىسعألم السمأل  ٗ النجأل  ال  ٗ
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ٍ  قدل٭  عدن  اؿديهد فإ..  و خر٤ا ٍ  اد ر ُ  وفدىر ويرمدن  . اـًدألل  أدن  ؼدرب٤أل  بدألم  اٟسدرألد؛  ٛ أد

 سنىام. ٔسإٍ  ّبد د  ّرن  أين ادول وفع تبؽألفر وإاراْام قلىل ٗ يرمن اؿل

 :املداخالت سٍٛ ايكك١ٝ 

 ٚاقع أش١َ اإلضهإ يف املًُه١:

 إددأل َ ٗ علًددن "٢ددغ٦ ولددد ل٠"سدألد,  اٛسألسددًُ اؿقددىم أددن السدرن  إددرٍ  د قددع٦ سددألمل. م  وؼد  

 تمب كبرَ ُأس٘ولً _ش  بٚ _ للمىاطنٌ السرن وتىفر. اٙ"سألد ؿقىم العألٌٕ اٟعٚد أن  47و

ُ  والبمىيدل,  اٛرض, وادى  ا  سألسدًُ  أبٮلبألم ثٚثُ ولن وتقلقمأل, الدولُ ُ  تنكًد   وخٮد  د  وأدع . أنألسدب

 إهددأل  ٗ _لٜسددمل – فصددلت إبعأللبددُ لرددن اؿرىأددألم  الدولددُ؛ أبنددألول ٗ إبٮلبددألم  دد ه ًْددع

ُ  تكدأللب إٍ    ٦ّ ٖدأل  النألاعدُ؛  اؿلىل ِ  السدرن  أصدرل ٍ  الصدألرع  قدديه   ظدبحت  قبد ِ  السدعى   علد

ِ  يددل٦  ٖأل اٛخرَ؛ عقى  الفٚثُ أدّ ُ   "مدأل  علد ُ    أد ٌ  أدن  واسدعُ  شدروُ  بدألل  تصدغل  ققًقًد . إدىاطن

 ُ ٌ  أع ولددُ, لًسدت  اٟسددرألد وأصدرل ّ  بٛددىا ر وتبدأثر  تدد٘ثر فمد  السددرنوتدىفر   اجملبمددع, ٗ  خدر

 اٟسدرألد  أصرلُ قل٦ فإد ول ل  الىًٚكٌ؛ والبقدم واٙسبقرار اٙابمألعٌ, اٙسبقرار علِ يسألعد

ُ  تكدأللب  عن ُإس٘ولً ؼم٦ل ٗ وتصذ . اٛخرّ إصألكل أن العديد ؿل  سألس٫ًأل أٮلب٤أل ي٢عد٪  أصدرل

 .والبخٮً٘ وإأللًُ, والقرويُ, البلديُ والص٘ود اٟسرألد, و ارَ و اراما  ربع إملرُ ٗ اٟسرألد

ّ  ٙ للمىاطنٌ السرأل"ًُ والرفألفُ اد٫ا, كبرَ إملرُ أسألقُ د  وأع  الرًلدى  ٗ  32و تبعدد٦

 طريدع  عدن  طىاعًُ عنمأل لرنمأل ؽٴلت للدولُ؛ عألأ٤أل ألرٲأل وأأل الت كأل"ت واٛرض تقريب٤أل, إربع أذ

 اٛراؼدددٌ ػدددألر أدددن ظدددغرَ جملمىعدددُ بددددور ب بألعى دددأل اجملبمدددع, أدددن ظدددغرَ لكٔدددُ كدددبرَ أدددن 

٫ًأل ت٢ى ٦ع أن  طريع عن و  اٙقبرألريٌ,  كٮٮدألم  البلديألم   ملت ولد الدخل. قدو ٍ علِ عصىآ

 إخٮٮددألم لعددألح طىيلددُ؛ سددنىام اـدددأألم "ٮددألم خددألرن أعٛممددأل وتركددت الدددخل, قدددو ٍ أددن 

ولدد   اٙقبردألريٌ؛  العقدألر  لبجألر اٛمثألد بأغس بًعمألإٍ  إن   ظحألل  فع ٖأل اـألظُ؛ السرنًُ

ُ  أدن  ٪82 أأل يقدألرل إٍ  لبعل إملرُ أدد ٗ اٛرض لًمُ ارتكألعإٍ    ا   ٦ّ  بعد   ٗ إند ل  لًمد

ُ   دو يكذض ال ٍ العألٌٕ بألٕعًألر أقألر"ُ إدد, ُ  أدن %  42-37 ت٢مف٦دل  اٛرض لًمد  ولدد  . إند ل  لًمد

 ٖأل الدولُ؛ لدّ كبرَ أأللًُ فىآ  واى  ت اأن أن بأللر ب طىيلُ؛ لكذَ السرن   أُ تكأللب اسبمر٦

إٍ  تعددى  وٙ تنًٛمًددُ, إ اريددُ أصددرلُ السددعى يُ العربًددُ إملرددُ ٗ اٟسددرألد أصددرلُ د  ي٘كٴدد 

 اؿلددىل أددن ق أددُ واددى  اٛ أددُ  دد ه ويبٮلٴددب قددل٦. اٛرض أسددألقألم ٗ وٙ إأللًددُ, إددىار  ٗ "قددغ

 للعألٓلدددُ إأللًدددُ والٛدددروين الدولدددُ, أً ا"ًدددُ بدددألٛأر قسدددب إعنًدددُ اؾمدددألم ترتبمدددأل اًدددد٤ا, إدروسدددُ

 .اـًألرام بع  فًمأل ويرىد العقألر, وألرًُ اٙ"بٛألر, وفذَ إسبكًدَ,

ٌ  و"سبُ الريألض, أدينُ يقٮنىد إملرُ سرألد الىايل إٍ  د ربع عبدالسٚم. و شألر    السدعى ي

 الريددألض,و الرًٓسددُ إدددد ٗ يقٮنى"مددأل الدديت سددألكنللم السددعى يٌ ُلٴدد  , وت٢قددد٦ر "سددبُ%92 بًددنمب
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 , الدد 4232ٍ إقعددألْ عسددب البددىالٌ, علددِ%  67 ,%64 ,%:6و ا%72 أددن  لددل  والدددأألم وادددَ,

ٚٲ قعر٤ا كألد  تردى٦د  بسدبب  إألؼدًُ؛  سدنىام   7الددو  خدٚل  للٴدت  النسدب  د  وي٢بىلٴدع . للمسدألكن  شألأ

ٚٲ الريددألض فكددٌ اؾديدددَ, اٛسددر  البألقددُ, . وٗ.البعدددا  الدد  أندد   سددرَ  لددمل  352و ترى٦"ددت أددف

  .%2: تبجألو  النسبُ أبىسٮُ أدد وعدَ واً اد,

٘  اٛرض.. قًده ي٢قدد٦ر   عألأدل   دى  البكألوم ٗ الرًٓس والسبب ْ  ٗ إدذ  سدعر  أبىسد  الٮبقدألم   قًدأل

 د البنألْ . وعلًن نلغ إٍ .ريألل  922و بد بريدَ ٗ أفًلن ي٢قد٦ر  ؛ بًنمأل4722و بد الريألض ٗ الىسٮِ

 اٛرض  ٌ العقبُ الرًٓسُ للمسرن.

 أسدددألكن تدددىفر عدددن أسددد٘ولُ الدولدددُ العندددأل ا إٍ  ٍ أددددّ عبددددالرٓن.  .  وأدددن األ"بدددن تسدددألْل

ٚٲ وددددث  دددل ؟...إبقدأدددُ الددددول ٗ بدددن إعمدددىل وأدددأل للمدددىاطنٌ؟  وبدددألريس, لنددددد,  د سدددرألد أدددف

 أسألكن؟ شب تىفر اؿرىأُ د  يبىلعىد و"ًىيىر ,

 ا الصمرا"ٌ  يؽ٤أل سعد. اللىاْ   وتسألْل

 ل٠سرألد؟ عألأُ سًألسُ _اٛلل علِ_ و  وطنًُ خٮُ لدينأل  ل .3

 رٓدن _ عبددالع ي   بدن  عبدداهلل  إلد   بدن   أر ال ٍ ألًألر٤ا,  472و أبلغ ٟ"كألم خٮُ لدينأل  ل .4

 ل٠سرألد؟  _اهلل

 والبمألسد ,  الىؼدى ,  ينقعدمأل  ولردن   خدرّ؛  و  بدراُ   ا أن ش٤ًٔأل وقسب اعبقأل ه؛ فإد  نأل 

وارألفٛدألم؛ وي٢كقدد أل    إندألطع  علِ إصألريع لبى يع الىاؼحُ وإعألير والصكألفًُ, والفبألم, واٟرا َ,

 العألأُ و ٙٙتمأل. السًألسُ و  اـٮُ أعأل"ٌ كل   ا

 العألأدُ,  القؽدأليأل  أع والبجألول اٟقسألس عدم قبِ و  وؼعمل والذ  , , والغمىض, البخب٘  ل

 ك ل . يرىدٙ   "بمن٦ِ أقعى ؟ اٟسرألد لؽًُ أفل

 علًدن  "ع٦دت  ولدد  ل٠"سدألد,  اٛسألسدًُ  اؿقدىم  أن السرن اؿألرثٌ ك ل ا إد قع خأللد. ولألل  

 قكٜ يقىم فٚ السلٮألم, وتكىي  اٙابمألعٌ للعقد البدير قىر بعكبن والىطنًُ, الدولًُ القىا"ٌ

 واٟ"بددألن, البصددريُ, البجمعددألم فلسددكُ علًددن وتقددىم للمبصددر , ألرًددُ وٙ البصددر , قأللددُ ٗ اؿًددألَ

  دره  و  اندرٍ ًًُ   ود أىاطن لرل أكروض "عًب بل سلكُ؛ وٙ أنُ لًس فمى والبقألْ؛ والعًض,

 اٙسددببدا  ظددنب كسددر أددن اٟ"سددألد  لدد  َددأل البددألري  عددد   اٗه ولددد اخبلددمل  البمًًدد .  "ددىاع أددن

 . والسًألسًُ واٙلبعأل يُ, اٙابمألعًُ, السذ خلمل إخببُٔ اللعىػ  لنعُ وفؽ  والٮغًألد,

ِ   فمدب  مل  "أل وققًقُ, ِ  فمدب    عدب   "دين  ر دب  ؛"الددعب " أعند ُ " أعند  يعدين   "دن  وسدأفذض  ,"اؿألاد

ٍ  ققددن ٛ اْ إدىاطن  أصددألركُ طلدب  للدولددُ ّردن  كًدمل   ريفمددأل اؿأللًدُ,  بخلًألتمددأل عندن  عجدد م الد 

 والسدنُ   والربدألل   سدبىر"أل  بن يقؽٌ َأل السعى ٍ, اٟ"سألد عقىم للىفألْ اٛ آٌ اؿ م فجر يٛمر

 . سلٮألد أن بن اهلل  " ل أأل اسبٔفألر وٙ كمنىم,  ود
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ٌ     اٟسرألد أصرلُ د   عبقد ِ  يرترد   تبمف٦ل ٗ الكردر, و د األ"ب٤دأل أنمدأل قردىأ  قدىرين  علد

 ارًٓسٌ

 . اؿديه اؿقىم   اْ ِىان إ"بألن ٗ فرري٫أل اؿرىأٌ اؾمأل  فقر -3

ُ  أعألح علِ العقألريُ إعألح وامألم والعقألر, اٟلٮألع, ػألر ٕعألح اؾألٓر البمًً  -4  الدولد

 . وإىاطن

 وٗ السرن, أصرلُ قل ٗ أ٘ثرَ اٛ أُ  سبألل إٮرٍ, فإد أعرفُ أنعىر. "ٛر   وامُ وأن

ٚٲ. وعلًن؛ فًمرن القدىل بدأد  ندأل     إصرلُ   ه سبأخ ه ال ٍ الصرل رًٓسدُ    سدبألل  عددَ  أسبقب

 يلٌا وتبؽم٦ن أأل إصرلُ,   هإٍ  لأل م أ٘ثرَ؛  ٌ اليتو

ٍ  اٛراؼدٌ,  إلٮدألع  ؼىيدل  ٗ عدألم  بصدرل  النٛألم تسأل ل اشجريُ البسعًنًألم ٗ -3  ٗ يمددين  الد 

ُ  الصألسدعُ  لٜرض اؿألٓ ود خٚلن أن ُرٴن سرين إلٮألعإٍ  اٟ"بألن؛  عبإٍ  اٛظل  القريبد

ُ  أدد ٤ا  واقبرألر أل بمأل, اٙقبكألٚ أن إدد أن  بًعمدأل  ثدب   سدعألر أل,  ٙرتكدألع  ا"بٛدألر٤ا  ادد٫ا؛  طىيلد

 وبًعمدأل  ببخٮًٮمدأل  لألأىا ثب ال أن, أن أدَ بألقبرألر أل  يؽ٤أل بدور ب  ب لألأىا عقألر ػألر علِ

ُ  كأل"دت  قًده  اٙقبردألر؛  علُ  خلبن  يؽ٤أل البًع لرن   ا لٮع؛ شرل علِ ْ  عملًد  تدبب  الصدرا

 اٙسدبفمألر  لغدرض  شدخغ  يبملٴرمأل أبجألورَ كفرَ لٮع ٍ  "بلرألم"؛ عًأل َ اٛقًألد   لب ٗ

ُ  وبمد ه  أرتكدع.  بسدعر  يبًعمدأل  ثب طىيلُ, فذَ وبج  أل اٝال, ُ  اٝلًد ِ  ظدحى"أل  إبدراد  سدعر  علد

إٙ  هددد ٙ الكددذام أددن فددذَ ٗ للسددرن اربددألن إددىاطن كددألد و ردد ا الىاقددد؛ للمددذ انددى"ٌ

ٚٲ  ترلكُ أن ٪82 قىل اٛرض لًمُ وب ل  شرٴلت. الفمن أرتكعُ للبًع إعروؼُ القٮع أن للً

 792و أسألقبمأل بأللريألض الًألزٌ قٌ ٗ  رؼ٤أل اٛلألرل  قد اشذّ القريب وبألٛأس. إسرن

 كأل"ددت علًمددأل؛ البنددألْ لًمددُ  ؼددكت فددإاا ,  فقدد٘ اٛرضو   لكٲددأل و ربعددٌ ؤسددمألُٓ َلًددىد م 

 .وإألل اؿألل  ٚ  النبًجُ

 الداْ وبًت البْٚ  سألس و ى   مًبن؛ أن والبقلًل اٝد, علًن القك  الرفرود وألول السبب و  ا

 الرسب فرض وأنمأل..  ٖرن ولت  سرع ٗ تٮبًقن , أنمأل بصروٙإٙ  الرسىم "ٛألم أنن ىكمل ولن.. 

ُ  كأل"دت إاا  والردبرَ  العدغرَ  إسألقألم كل علِ  و اخدل  الردبرَ,  إددد   اخدل  لصدخغ  ٖلىكد

 اٛيبددألم, كأراؼددٌ وقعددر أل, اٙسددبفنألًُٓ اؿددألٙم  راسددُ ؼددرورَ أددع.. أنمددأل القريبددُ اأبدددا اتمأل

 تنبقدل  سدلعُ  اعلدمأل  عددم  ٍ  إٮدىر؛  لغر السرنًُ بألٛرض إبألارَ أنع وأنمأل..  و ر أل واؾمعًألم,

 إبدألارَ  الد   بعدد  لدن  ثدب٦  فدىر٤ا,  بنألٓمألإٍ  يبجن إصذٍ ػعل ال  بإاراْام ويرىد  يد,إٍ  يد أن

 .السرنًُ بألٛرض لًس ولرن بألٕسرن؛

 والبلدام القرّ, قسألل علِ ا ل أنٮقُإٍ  الربرَ إدد ؼى٦ل اٛ أُ ش ه اٛسبألل   ب أن -4

 خألرامدددأل؟ أدددن إلًمدددأل يكدددد وكدددب سدددنُ؟ كدددل إددددد  ددد ه ٗ يىلدددد فردددب.. واٛريدددألين العدددغرَ,

ُ  واٟقعدألْام  ُ  وظددألقب..  يبد ون  واٛعد ل .. يرددد العدغر ..   ندأل  اٛ مًددُ ٗ  أليد  عصددر الفمأل"ًد
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ٚٲ؛ عألأ٤أل ُ  والعصدرين  وظألقب الفأللفُ أف  يبحده  أب وا٤دأل  األأع٫ًدأل  خرهٲدأل  يعدب   والعصدرين  والرابعد

..  فًمدأل  أدن  لرفدرَ  تبكجدر  وتردأل   وترد, إدد تبمد٦  و ر ا.. بسًٮُ سنىام ٗ سرن عن

 اديدد  أنٛدىر  يعدحبن  ملإاا  العبده؛  أدن  ؼرب٤أل يعب  عمرا"ٌ "ٮألم عن اؿديه فإد  نأل, وأن

  يؽ٤ددأل يعددحبن ملإاا و.  قبمددٌ اأبدددا ه ٛد العمرا"ددٌ؛ للنٮددألم واجملددألورَ القريبددُ بألٛراؼددٌ يمددبب

 والريمل. والقريُ, البلدَ, ظألابًُ تمبب الصألألُ للبنمًُ اديد أنٛىر

ُ  وتغلٴدب ..  اٛوٍ الٮكدرَ  فذَ بعد ُألأ٤أل السرن ٕسألُ البخٮً٘ إ مألل -5 إٍ  اٛرض ؼىيدل  " عد

 . السرنًُ إن  إيقألين علًن ترتب ٖأل الفروَ؛ ؿكٜ أسبى ع

  أن٤ددأل أرفنددأل فقددد..  إسددألكن ُىيددل سددىمإٍ  الدددخىل ٗ البمىيلًددُ وإ٘سسددألم البنددى  تددأخر -6

ٚٲ  أد ٤ا ينبٛرود اٙ"بٛألر لىآب ٗ إسجلىد وكألد العقألرٍ, العندوم  ر يىاد يرن مل طىي

ُ  ٙ إدىاطن,  ٙفدذاس   خلدت  السدىم؛    ا بقىَ  خلت وعندأأل..  سنٌ العصر تبجألو  ُ  لبلبًد  قألاد

 ا أرين ٗ اٙفذاس ويبمف٦ل   ا.. للعمًل السرن تىفر ٗ وأسأل مُ شأل, أعقىل رب ا أصذكُ

  السنُ ٗ ٪: قىالٌ تأخ  البدايُ ٗ البنى  بع  كأل"ت..  لعرَ أدَ ٗ إعقىلُ  ر اٛربأل  .

 أدأل  لرنمدأل ..  بعدد  فًمدأل  النسدب   د ه  انكؽت..  ٪2: قىالٌ  ربألقمأل وظلت سنىام العصر وٗ

 .عأللًُ ت ال

 اسبقرم قًه.. السرنًُ الىقدَ وأصذٍ البن  بٌ العٚلُ لبحرب العقى   "ىاع  سى  اخبًألر 

 وإِدأل ..  بألٟهدألر  وٙ بدأللبًع  لًس العقد فم ا..  بأللبملً  إنبمٌ اٟهألر عقد اخبًألر علِ البنى 

ِ  البن  ويكممن بًع,  "ن علِ إصذٍ يكممن وأؽلل, أ  ون  ى ُ .. إهدألر   "دن  علد ٘  فقًمد  القسد

 السددا ؛  عن العج  قألل وٗ..  العأل ٍ اٟهألر لًمُ أن أؽألعكُ بأؼعألين  كفر و اد٫ا, عأللًُ

 عندد أل  أدن  البندى    ؼألفت ثب..  "كسن إن لإٍ  إؼألفُ إلًن, وظل أأل كل علِ البن  يسبىلٌ

ِ  اٛسألسدًُ  العًأل"ُ عبْ إلقألْ  قد, اسبصألرَ  ود ٍ و  إسدبأار  علد ُ  ٗ , إصدذ  أنمدأل  قألولد

 .والبنألْ إىا  أىاظكألم ود٦  ظألرم كى إٍ  يكبقد ال ٍ البنألْ عًىل أن "كسمأل ؿمأليُ

بعنىادا , 4237"ىفمد  43اؿربٌ ٗ   ا الصأد إٍ أقألل شأل ظريدَ اؾ يرَ,  فألي َ. و شألرم  

وسدألٓل اٟعدٚم برسدألٓل قدىل لؽدًُ       قًنمأل تؽ ٦فرر؟ واألْ فًن  "ن و   أُ  ٌ  ل اٟسرألد,   أُ

 .وتصغل  ا أل"مب ,م قًألتمبوكًمل ت٘ر٦ ,"سبصعر قسألسًُ القؽًُ إبداولُ عند إىاطنٌ ؛أعًنُ

السرن واٟسرألد أن  كد  مىم الصعب السعى ٍ, و ٌ لؽًُ شألٓرُ تبداخل فمىعُ أن و

لرددن  ؛ و وؼددع اؿلددىل اؾ ريددُ شددأل  ,الددى ارام واؾمددألم اؿرىأًددُ واـألظددُ ٗ تعددألعد تأ أمددأل  

ٌ    و ددى و ارَ اٟسددرألد.   _كمددأل "علددب  _ول الددرًٓس ٘إسدد  ,أددع شددغمل شددبرألم البىاظددل اٙابمددألع

 ؛ولٌ٘ا علدِ العدمت واجملألألدُ للمسد    مل يعدد إدىاطن لدأل ر٤    ؛والبكألعل الٚقددو   ,وقريبمأل ٗ الٮر 

لددد ؼدددث  دد ه الصددبرألم بلبلددُ و ى ددألْ      _لٜسددمل_لرددن  ؛غددين أددن اددىع  ٮعددب وٙ ي٢فأللعددمت ٙ ي٢
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اابمألعًُ أقعى َ  و  ر أقعى َ ٛ داين قد َ  و  ر ال , ولد ؼدثت عن   ه الرٗيُ للنٛريدُ  

  ٌ ُ  $و دٌ بعندىادا    ,اليت  عبقد بمأل ٗ ععدر"أل اٟلرذو"د وإنصدىرَ ٗ ظدحًكُ    ,#الغى دألْ اٙابمألعًد

وأددّ   ,أدأل ي٘كدد ويدد ن علدِ ظدحُ النٛريدُ ظدْٚ        ار يدت أد٘خر٤  واؾ يرَ ٗ ولت لريدب سدألبع,   

 ٟ القؽددًُ الدديت اشددعلت فبًلددمأل أىالددع    ,هددألبٌ ٗ لؽددًُ اٟسددرألد   أددُ فرددر  اأبدددا  أل السددلي وا

أن خٚل قؽىرٍ ٙابمألع و .لرذو"ٌ أن ظحمل وشبرألم إلرذو"ًُ ٗ اٛيألم إألؼًُالبىاظل اٟ

٘ٷ ,سددبألر أددع و يددر اٟسددرألد أنبدددّ   افرددألره  أددألم عددد  أددن النخددب  و ,و ورالددن ,برقأللددن الدد ٍ قدد

فردددألر ب قدددىل تٮدددىير طلًدددُ    لًبقألسدددب أعمدددب رٗا دددب و  ؛#وإدددفقكٌ ,واٟعٚأدددًٌ ,اٛكدددأل ًٌّ$

مل يردن الدى ير يبحده عدن اٟعدٚم وظدداه الر"دألد,         .ّٟأل"ن العمًع بأ مًدُ ر ٍ إدىاطن   ؛اٟسرألد

ُ    ؛ل لن عد وسألٓل اٟعٚمٮب٦ج   د هد أن ي٢فمى لن يع  ؛لرنن رال عملٌ يبحه عدن إعلىأدُ وإعرفد

 ؛ٙ  ريددد النصددر وٙ اٟعددٚم  ار ددأل ٗ اٙابمددألعولددد كر٦ .بمدددين الىظددىل إٍ  فؽددل اؿلددىل و لعمددأل 

 .ٗ طلب الصىرّ و ى ب ل  يقبدٍ بسنُ الني  ؛ريد البصألور وإصألركُ ولرن 

بددر  الدددول الدديت  ٙسددبكأل َ أددن خدددام إٍ اسددعٌ الددى ارَ  ,الددى ير ٗ اابمألعددنؼددمن أددأل طرقددن و

راؼددٌ البًؽددألْ ٕعددلحُ كرض علددِ اٛد الرسددىم الدديت سددب٢ واامددت أصددرلُ اٟسددرألد وعألؾبمددأل, و 

ع ى ٦ر ٍ إدىاطن عدد اسدببأل"ألم ت٢د    إٍ ولىيألتدن الىظدىل    كدد  د أدن    و .وٍإىاطن والىطن بأللدراُ اٛ

كددد  د خٮدد٘ اٟسددرألد إسددبقبلًُ ا بمددت بددإ ران بنددد أقددذ        و .بسددجًل لٮلبددألتمب علددًمب عنددد ال 

 م اـٮد٘  كمأل ركٴ .سىَ بأللرال وأسأل"دَ لن  _أىاطنُبىظكمأل  _ؿعىل إر َ علِ لرض عقألرٍ 

    ُ وإسددألقألم إنألسددبُ ٛظددحألل الدددخل اردددو      ,علددِ اٙ بمددألم ببددىفر السددرن اٍ اؾددى َ العأللًدد

 ."مب الكٔألم إسبمدفُ بأللدراُ اٛوٍ ٗ خٮ٘ الى ارَٛ ؛معوإبىس٘ ٗ اجملب

علدِ  أن قرظدن   ؛كألد الى ير يرببمأل بقلمن ,سبألر رّٗ أبنىعُ وارئُ ولد طر   عؽألْ أنبدّ 

بددل  ؛مل يردن بألٕبعدأللٌ  و إسدبعرض   و ,علدِ الد    والددر ٦ ,ٮدر  وا بمألأدن َدأل ي٢   ,ٕصدألركُ بأللنقدألط  ا

 .كألد بألؿريغ إبكألعل أع اؾمًع

 شمر, فرًدمل "ريدد  د    ُمل يلبه علِ تىلًن إنعب إٙ بؽع ,  ه خٮىام إهألبًُ لى ير اديدو

 _ع إٮلددىل, ولددًس ا"بنددأل "عددل بددألؿلىل اؾ ريددُ ٗ ولددت أبرددر, لددًس ا"بددن  د أددن سددبقن مل وقٴدد

ٙسبقرار بأللسرن ٗ ٚل رخدألْ تعًصدن   إٍ ال أعأل"ألَ اؿألاُ اتسألع  مىأنأل ٗ ؼم٦ _أىاطنٌبىظكنأل 

 ؟وكًمل لنأل بنمأليبمأل ؟البٚ ,  ين ا ور إصرلُ وبدايبمأل

 ,لًسمع شدب  ؛فب  للبن وعقلن للمىاطنٌإٍ  د "ىاان بسلبًُ أن اابمد وسعِ  ,إ٘سمل ٗ اٛأرو

ُ  ولىيُ الى ارَ لدر إسدبٮألع, و د تد٘ا  شدبرألم البىاظدل برلمدأل     ٗ ويؽع أبٮلبألتمب   ؛م السدخري

و ددى  سددألس النجددأل  ٗ كددل اٛأددىر,    ,ٟثددألرَ الكددً والصددألٓعألم أقألبددل كلمألتددن الدديت قددىم الكرددر   
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 ,فأللبخٮً٘ السلًب ٙ يسبقًب بٚ فرر "ألؼد , والعمدل  در إسدبند علدِ  فردألر واؼدحُ وقدد َ        

ٚٲ عصىا٫ًٓ  .أل بأللكصل إ٘كدأل أنبم٤ًيعب  عم

ويرزددىا  ,لًؽددعىا اٛأددىر ٗ "عددألبمأل ؛فرددر خددٚم ولٌ ولددأل َ  ظددحألل٘ققًقددُ مبددألن إٍ أسددو

 .اـٮ٘ اٙسذاتًجًُ علِ  سألس فررٍ عمًع

ال ين   ىا ب اصعمب و عمدِ   ,مبألن إٍ فرر إسٚأٌ ي رع تقىّ اهلل ٗ "كىس بع  العقألريٌ

ٌ إقسألسمب بأللغر أن إلًىلٜ  ؛بعألٓر ب طمدألعمب الديت ٙ تصدبع وٙ تنبمدٌ      ويردمل   ,خىا"مب إسدلم

 .عن الر زأللًُ البغًؽُ ابعًد٤ ,أصألركُ فبمعًُ ٗ

وظدعب علًدن اٙ خدألر  د يبعألأدل أدع       ,مبألن إٍ وعٌ إىاطن ال ٍ ترأللبت علًن أبٮلبألم اؿًألَ

د  فًسبكًد أن العًض أع اٛسدر إمبددَ ٗ بًدت واقدد إٍ  د تكدرن  أدىره, و       ؛  أُ السرن عرمُ

ينبقددل بعددد أل إٍ أددأل ولددب بددن أددن سددرن    ,بقأللًددُ أ٘لبددُأرقلددُ ا"بىظددكمأل   الصددقع ُلٴددإٍ يسددعِ 

ٚٲ ألأنألسب,  اعٌ اهلل  د يرىد الكرن ش ه اٛ أُ لريب٤ ٌ   ؛وعألا  ,ٛد اٟهألر  ر ع كىا دل إدىاطن

 .وقرأمب اٙسبقرار واؿًألَ الٮًبُ

 ايعكازٟ ٚأش١َ ايطهٔ: ايسٖٔ ْعاّ غٝاب

ُ  طخدر  عرٍ إٍ ب٢عدد  قسألم. تٮر٦م م ٍ  العقدألرٍ,  الدر ن  "ٛدألم   ًدألل  و دى  السدرن,  ٛ أد  لدى  الد 

 أدن  كدبرَ  شدروُ  فإ"دن سدًمرٴن   البمىيلًدُ؛  واؾمُ إىاطن ققىم وكٜ َأل السلًب بأللصرل ٰطب٦ع

 ريألل و"عمل ألًى"٤أل و  ألًى"٤أل تىفٴر د  ظعب أًسىرَ. بٮريقُ أسرن اأبٚ  أن وإىاطنألم إىاطنٌ

ٙٲ؛ لبصذٍ ْ  ريدألل   لدمل  522 و  422 ٍ  لًمبدن,  أدن  ٪42 تدىفٴر  د  سدمل  ولرن أن   إسدرن,  لصدرا

  د ه  لنجدأل   ولردن  الددول؛  بعد   ٗ بدن  ي٢عمدل  كمدأل  عألأ٤دأل,   52وإٍ  ُبدد  ولكدذَ  أعقىلدُ,  وبصروٙ

ُ  وأأللًدُ,  لؽألًُٓ, تصريعألم أن ٙبد البجربُ ُ  وتنًٛمًد ُ  ارتكدألع  لؽدمألد  وشدكألفُ؛  فع٦أللد  إسدرن  لًمد

ُ  واؾمألم للمىاطنٌ إنكعُ وؼقًع الٮىيل, إدّ علِ ُ  إأللًد ُ  و عبقدد . إقرؼد  د  ّردن   د الدولد

ٙٲ  عقدألرٍ,  إلراض ظندوم تعمل ٌ  أدن  كدبر  لقٮدألع  السدرن  أدن تدىفر   بدد ُ  أدىٚك ٌ  الدولد  وإدىاطن

 ٗ اٛظدل  ٛد وأنألفسدُ؛  أًسدرَ  ػألريُ وبصروٙ الدولُ, وأ٘سسألم العسرريُ بأللقٮألعألم العألألٌ

. أقبلددُ ٛاًددألل إصددروع اسددبمرار لؽددمألد أددأل ٍ؛ بددرب  وتسددبكًد أىاطنًمددأل, الدولددُ تكًددد د  إصددروع

ُ  ٗ وأٮلىب٤أل ألح٤أل  أر٤ا  ظب  لن؛ إسأل"دَ واٛ"ٛمُ العقألرٍ الر ن "ٛألم وتٮبًع  ٛ"دن  اؿأللًدُ؛  إرقلد

 السرن. أصرلُ قل٦ ٗ فعأللُ أسأل مُ س٢ًسأل ب

 د  تسدبٮًع  _إرتكعُ لًمبن أن الر ب علِ _ إن ل ولرن الٮلب؛ لىاى  اٛسعألر ت يد د  وطبًعٌ

 لًمبددن ٕندد ل الصددمريُ للدددفعألم ُالبقديريدد والقًمددُ لًمبددن. أددن ٪42 تددىفر د إٮلددىل  وكددل تصددذين,

ُ  52 وٕددَ  ريألل, ألًىد  لدًب  قسدألل  أدع  شدمري٫أل,  ريدألل  طٙين 8 و  7 قددو   ٗ ,٪42 أنمدأل  أددفىع  سدن

  ول ٗ بمددأل إعمددىل اؿأللًددُ العقددألرٍ الددر ن قسددألبألم قسددب اٟؼددألفًُ والبرلكددألم إؽددألفُ الصددراْ
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  يدأل َ  أدن  وٙ خدىين . وإىاطنألم إىاطنٌ أن كبرَ لصروُ أبأل  أبلغ و  ا كفرَ, وطسًىيُ  ربًُ

ٰٕلٴأل  ظألح ٗ تعب٦ عألأُ ٛ"مأل اٛسعألر؛  .ا

 شددمري٫أل ريددألل طٙين  8-7و  فددع تسددبٮًع الدديت الصددروُ  ددٌ كددبا اؿرمددٌ علددٌ.   وتسددألْل

ٌ  القٮدألع  ٗ إىٚكٌ وقبِ كبرَ, لًست  "مأل  عبقد كألسألٙ؟  يسدبٮًعىد  ٙ أعٛممدب  اؿردىأ

 .ال 

 فسددبرىد القددرض "كسددن؛  سددبقرض الدولددُ كأل"ددت عددرٍ علددِ الدد  بأ"ددن وإاا   قسددألم. وعلددع م

. ريددألل طٙين  7222إٍ  6722 الددد قدددو  ٗ  د ترددىد وّرددن  لددل, البجألريددُ وترلكبمددأل شددروطمأل

ُ   فعألتمأل سبرىد ألًىد؛  3/4و بد شقُ ٍ  لًمُ د    ا وأعنِ    ريدألل, 4722و الدد  قددو   ٗ الصدمري

 ريألل. َلًىد َن ل للبىسع وٙ  اعٌ

 وإاا  وال وادُ.  يعمدل الد ون   قًه اؾديد؛ اؾًل ٗ وبألل ام إىاطنٌ, أن كبرَ شروُ و نأل 

ٌٵ الصمرٍ  خلممأل أقدار كألد ْ  بألسدبٮألعبممأل  سًرىدا إا٤ ريألل؛  لمل  42 والد 37و بٌ فبمع  شدرا

 الددر ن وبدددود. الًدىم  فبمعنددأل ٗ أبدىفرَ  الصددروُ  د ه  أددن كددبر لٮدألع  و نددأل  ريدألل.  َلًددىد أند ل 

 .البقلًديُ بأللٮريقُ أن ل اأبٚ  الصروُ   ه علِ اد٫ا الععب أن العقألرٍ

 اؿلىل العملًُ إقذقُ ٛ أُ اٟسرألدا

 لددن اٛخددرّ؛ اؿرىأًددُ اٟ ارام و  اٟسددرألد و ارَإٍ  اللددىم تىاًددن د  الر يعددألد خأللددد.   يددرّ

ُ  أدن  ي٢خكٴدمل  و  ي٢حدل٦  لدن  الد   ٛد إصرلُ؛ أىاامُ ٗ فدي٤أل يرىد  ي٢كدذض  وأدأل .. السدرن  أصدرل

 أصددرلُ قددل ٗ العألًٕددُ واسبعراؼددمأل البجددألرل بعدد  أرااعددُ خددٚل أددن اؿلددىل, بعدد   ددى طرقددن

 .كألفًُ أن  كفر و ٌ إأرأل"ألم؛ أن أبأل   ى َأل إملرُ, ٗ تىطًنمأل وكًكًُ السرن,

 الدفألع و ارتأل فًمأل َأل قرىأًُ, امألم بعدَ ترتب٘ ولرنمأل  راؼٌ؛ "درَ فق٘ لًست وإصرلُ

 أنصخم ٟلألأُ و  عسرريُ, بىظكمأل أىالع ت٢عن٦مل بعؽمأل كفرَ أىالع ُبلرألد اللبٌ والداخلًُ,

ٙٲ خأللد إل  طريع اأبدا  ال   أفلُ وأن.. علًمأل عسرريُ ِ  الٮريع فم ا , ظلبى و سأل  األ"بًدن  علد

 عنمأل ؽلٴت لى فًمأل سرنًُ, ؼىاقٌ إ"صألْ ٗ أنمأل اٟفأل َ ّرن قرىأًُ ؾمألم كبرَ قًأل ام

ُ  ٗ السدرن  أصرلُ ؿل٦ كألفًُ و ٌ إ كىرَ, اؾمألم ِ    وينٮبدع  ..الريدألض  أديند  اٛأدر ااتدن علد

 كألًٕددأله, اـدأًددُ, م يؽ٤ددأل بددأللى ارا  تددرتب٘ وإصددرلُ.. الريددألض و ددرل وبنبددألد, القعددًب, طريددع

 .و ر أل والرمربألْ,

ِ  ت٢دى ٦ع  الصقع, أن كبر٤ا عد ٤ا ؼىٍ  بران بعىرَ عمألرام يبنىد بريٮأل"ًأل وٗ ُ  علد  الدد"ًأل  الٮبقد

ُ  الددخىل   ظدحألل  ُ  بدر م  لردن ... إبد"ًد  وكددر٤ا  ظدبحت  فقدد  السدرن؛  أدن  الندىع   د ا  أدع  أصدرل

ٌ  الىظدب  بسدبب  رَأل والدعألرَ؛ للمخدرام ُ  ٗ إسدألكن, وؼديدد٤ا   شد ه  اٙابمدألع ٍ  أديند  ٗ سدىا" 

 ويل . أقألطعُ
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 ال ؟ أن "سبكًد أألاا

 سددلبًُ وظددمُ ت٢رددر٦س فمددٌ أكًددد,  ددر عمددل اردددو ؛ الدددخل لدد وٍ بأ"مددأل لب٢ىظددب  قًددألْ بنددألْد إ

ُ  اـدألػ بقًدألم   وعلًن؛ فقد يرىد أنألسب٤أل  عب إقدذ  .. لسألكنًمأل ْ  اؿرىأد  ادأل  َ  عمدألرام  بصدرا

ْ  و د ا ...للمحبألاٌ إري  بأللبقسً٘ وبًعمأل كبلكُ,  أألكن ٗ  السىم أنو ٌ  اٟادرا  وأبًسدر,  عملد

 ".اردو َ الدخىل  ظحألل  قًألْ" وظمُ أن نرن قبِ  قًألْ؛ عدَ ٗ اربألاٌ ويصبت

ٙٲ  سدأطر    لدىلا  ٕدأل  و ؼألينا تأكًدد٤ا  ُ  بأللعدىرَ  يبعلدع  سد٘ا  أدن  كدبر  عدد   وملدمأل  الديت  ال  نًد

 أع للغأليُ, سلبًُ ظىر  "مأل  عبقد". العرهأل" ي٢سم٦ِ أأل و  الريألض, ٗ" اردو  الدخل" قٌ عن النألس

 إروريددُ, وإخأللكددألم إخدددرام, كأل"بصددألر عنددن ي٢قددألل أددأل و د سددرأل"ن, ؾمًددع الصددديد اقذاأددٌ

كأل"ت  وإد اٛخرّ, اٛقًألْ ٗ أىاى َ  يؽ٤أل لرنمأل أىاى َ؛ بأللكعل  ٌ اٛأن؛ وتراخٌ والسرلألم,

 .أبكألوتُ بدراألم

 عدددَ علددِ أكًددد فمدد ا ٕىٚكًمددأل, أسددألكن ببنددألْ اؿرىأًددُ اؾمددألم لًددألم كدد ل  اؿلددىل وأددن

.. إ"بألاًبددن  يددأل َ ثددب وأددن إىٚددمل؛ عنددد الرؼددأل و يددأل َ إسددألكن, علددِ الٮلددب كبخكًددمل  ظددعدَ,

 الصدددىارع ا  قدددألم أدددن ىكٴدددمل ٖدددأل عملدددمب؛  أدددألكن أدددن لريدددب قدددٌ ٗ إدددىٚكٌ ػمًدددع وكددد ل 

 .اـعىػ ٗ   ا ٖبأل َ واٟأألم سعى  إل  كجألأعيت اؾألأعألم, بأللسًألرام. ولعل ػربُ

 د  ٛ أددُ اٟسددرألد؛ ّرددن  اؿلددىل  "عددألين ولددًس اؿلددىل د  العنددأل  عبدددالرٓن.  .و ؼددألين  

 ابعؽن و  البأللٌ كل تبؽم٦ن

 .فًن أبأللغ  ر عأل ل بسعر اؿرىأُ تصذين لسألكنن, البًت لأل"ىد تٮبًع -3

 .إىاطنٌ علِ وتى يعمأل أسبحقًمأل, لغر الربرَ بألٕسألقألم اؿرىأًُ إن  كألفُ سحب -4

ُ  أدن  و كفر إىاطنٌ بع  علًمأل قعل اليت إن  سحب -5  بعدد  بنألٗ دأل  يدبب  ومل واقددَ ,  أنحد

 .سنىام ٔس أؽٌ

 .إسبحقٌ علِ وتى يعمأل واؼحُ, أىؼىعًُ تسعرَ وفع اؾأل  َ السرنًُ الصقع شراْ -6

ٙٲ واللجىْ فلل, شرل علِ سرنًُ أصألريع بنألْ ٗ "كسمأل الى ارَ  خىل عدم -7 إٍ  ال  أن بد

 .إدد ٗ السرنًُ واٛبران واٛريألين, القرّ, ٗ الصعبًُ البًىم

وإبىسٮُ؛  العغرَ وارألفٛألم إدد ٗ أىاى َ لًست اٛراؼٌ إؼألفًُ, فإد   أُ وكمٚقُٛ

 إصرلُ. كل لًست وأسألكن.. واٛراؼٌ سرن   أُ فمنأل  ال  وأع

النقألٙ اليت تنٮدىٍ بددور أل علدِ قلدىل, يدرّ       أن العفمألد ٗ أداخلبن إٍ فمىعُ و شألر م. خأللد

 وا بمألما اقذافًُ أن تسبحقن َأل أعمأل والبعألأل عند أل,   مًُ البىلمل

 والٮلدب  قدد ين,  ورلدب  قجب اا أصروع٤أل ولًس أ٢سبدام لٮألع اٟسرألد  ِ  سدًٛل٦  اٟسدرألد  علد

. الصدألل.  علًمدأل  يغلدب  الديت  السدرأل"ًُ  اجملبمع تركًبُ "ب كٴر عندأأل خألظُ وأبعألعد٤ا, أسبمر٤ا
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 إبمألل ؛ الكر ٍ البنألْ ظمى  ب٢ين ال ٍ اؿأللٌ اٟسرأل"ٌ إخ ود أعٛب د   يؽ٤أل "نسِٙ   هب

 . اؾى َ َنٛىر القعر اٙفذاؼٌ عمره ا"بمألْ بعد اٟقٚل يبٮلٴب سىين

  وبرددل أعنددِ, أددن الرلمددُ ؼملددن أددأل برددل اٟسددرألد لعددنألعُ البأسددًس الرٗيددُ تبٮلٴددب  دد ه 

ُ  وتبٮلٴب. إخبلكُ أرى"ألتمأل ّ  كدل  ٗ والندىالغ  والفغدرام,  العقبدألم,  أعألؾد  أدن  وقدىر  أسدبى

 واٟعدٚم,  والبىعًدُ,  والبٮدىير,  والبحده,  والبددريب,  البعلًب, ال  ٗ َأل العنألعُ؛   ه قألور

 .الرفر ال  و ر اٟاراْام, وتسمًل

 ًُأٮلدب  اٟسدرألد  لقؽدًُ  اؿدل  سىل  ٌ ُ إٍ  بدأللنٛر   سألسد  شدأ"ن  والٮلدب,  العدرض  تدى اد    مًد

ٍ  فمن ول ل  طخر؛ البعأل ٍ لٮألع ٍ  شأد  ت٢كدأللب  لدد  ٛ"مدأل  ا ًٓدُ؛  قلدىل  ٍ  طدر   عددم  الؽدرور

ُ  ظدندوم  بدراأ   ٗ قعدل  وأدأل . إصرلُ ٍ  البنمًد ٚٲ,  العقدألر   "مدأل  إبدداع؛  أدن  فًمدأل  أدأل  كدل  أدع  أدف

. اٛسدعألر  تؽدخب  أدن  أ يدإٍ  ال  فأ ٦ّ العرض؛ األ"ب ٗ العمل لعىر أع الٮلب, األ"ب عم٦قت

ُ  الصدقع   سعألر ارتكعت كًمل يعلب والرل ٖ  بصدرل  السدرنً ٍ  طدألر ُ  رفدع  بعدد  وفدىر  فدرض  لًمد

 عنددد العقددألرام  سددعألر ٗ قعددل أددأل ااتددن و ددى ريددألل,  722222وإٍ   522222و أددن العددندوم

 .سنُ  62و أن  كفر أن   عمأللن وبدْ العندوم إطٚم

 اام اـدأألم و  ه. اٝد قبِ الرألٗ اٙ بمألم هد مل اٟسرألد بقٮألع إبعلقُ اـدأألم قىر 

 الد   ٗ َأل أنممأل؛ كل ٗ القألطنٌ وخدأُ والٮلب, العرض األ"ي بٌ الرب٘ ٗ اد٫ا كبر  ثر

 القأل"ى"ًدُ,  واـددأألم  اشندسدٌ,  والكحدغ  والبقًدًب,  السدرن,  عدن  والبحده  الىسدألطُ,  خدأألم

 .الرفر ال  و ر

 أكددأل ًب يببنددِ و ددى السددعى ٍ, اٟسددرألد لٮددألع عددن  ألٓب٤ددأل  ال أددأل أكمددىم البعددألو"ٌ اٟسددرألد 

 كفر ٗ أٮبع إكمىم و  ا. السعى ٍ وفبمعنأل اؿنًمل  يننأل بمأل يبسب اليت والبعألؼد البرألفل

 %.2; أن  كفر فًمأل إسألكن ُلٴ  "سبُ تبلغ اليت النروي , ٗ "را أل لألقألتن و  ب الدول, أن

 عنأليُ تىلًن د  الى ارَ علِ هب قدين او سٚ  العألأُ العٚلألم  ُ ٚٴكدن,  و د واقذافًدُ,  كألفًد  تى

 ٗ إٮلىل البغًر لبحقًع  يؽ٤أل بل أنمأل؛ النألس أىالمل وؼًًد علًمأل, اشجىم لبحجًب فق٘ لًس

 .النألس وتىلعألم اجملبمع ثقألفُ

 ,عددن  ألٓب٤ددأل  ال أددأل اددد٫ا أمددب قددىر اٟسددرألد فددألل ٗ البقنًددألم وتىًٚددمل والبٮددىير, البحدده 

ُ  تٮبًقدألم  تٮدىير  بدأللٮبع  الد   وأن , اٙ بمألم ْ   "ٛمد  د  ّردن  ٙ إا إبقدأدُ واقبؽدأل"مأل؛   البندأل

 للجدى َ,  إ ددار  أن فًمأل أأل برل ال أن علًمأل عكأل اليت البقلًديُ بأللٮرم إسألكن ٗ بنألْ "سبمر

 . والىلت والبرلكُ,

 السددعى يُ, والبنمىيددُ اٙلبعددأل يُ البًٔددُ ٗ القٮألعددألم كددل عددن  ألٓبددُ إددد"ٌ اجملبمددع أ٘سسددألم 

ُ  يكبقدر  ظراع  ى "راه وأأل.  قد أل واٟسرألد ٌ  إٍ الفقد ٌ  بد ٌ  القٮدألع  ولعدل . واـدألػ  اؿردىأ

ٍ  أن ٌ  اٙتد اد  ؼقًدع  الؽدرور ٌ   د ين  بد ُ  تأسدًس  عدد  الٮدرف ٌ  فبمدع  أ٘سسد  ,NGO و  أدد"
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 وكد ل   بمأل, القًألم اٝخرين الٮرفٌ أن ٍٛ ّرن ٙ اليت اٛ وار أن برفر تقىم د  ّرنمأل

 . بًنممأل إعألح تىا د علِ إبين ارذين والبىاظل الفقُ تأظًل

 اٛراؼٌ رسىم فرض  ْ ٚٲ  لدًس  لرندن  أمدب؛  إادرا ُ  سدحري٫أل  قد ٌ  واٛثدر . اٟسدرألد  ٕصدرل  اؿقًقد

 أدأل  "قدل  وفرػ وؼعًلمأل, فرؼمأل بخلًُ إبعلقُ الدلًقُ البكألظًل أن كفر٤ا يببع الرسىم لكرض

ٌ  إسدبمل   و إٍ  طخدرين,  أ٢لٴدأل  إٍ   عبألْ أن ت٢صرٴلن ِ  د  وإٮلدىل . النمدألٓ ُ  الدى ارَ  تببن٦د  سًألسد

ُ إٍ  تعمدد  و د و ر دب,  ىرينإٮد  أدع  البعألأدل  ٗ واؾ رَ الععأل  اؿدىاف   وتقدديب  العقبدألم,  إ الد

٘  وسدألٓل  األ"بإٍ  إسألكن, وبنألْ اٛراؼٌ تٮىير ٗ  ور ب لبعمًع للمٮىرين؛  الكألعلدُ,  الؽدغ

 اٟاراْام. أن و ر أل وإعأل رَ, الرسىم, أفل

 واٙلذاقددألم والٮروقددألم.  وشددجىد شددجن اام أممددُ اٟسددرألد لؽددًُا فدددعع طلحددُ.   ولأللددت

ِّددر,  "نددأل  رّ لرددن واًمددُ؛ و ددٌ كددفرَ ٛٴددر, "ن ٛٴددر "دد ال وأددأل و"ن ٚٲ يريددد البسددً٘ وإددىاطن. . "ن  قدد

ٚٲ  ِ   سألسددًُ, ٕصددرلُ عدألا  لدددينأل...  السددرألد ِدى  ٗ ا  يددأل  لدددينأل  ..تردأل   و    لًددُو  القددىل و خصد

ُ  أن كبرَ "سبُ لدينأل... عأللًُ بٮأللُ لدينأل... ٙ أبىا "ُ اابمألعًُ طبقألم   واا٤دأل  وبدألاىد  الصدبألل  فٔد

ُ  بدل  وسًألسدألم؛  أ٘سسددألم لددينأل ...  لٚسدبقرار  وأسدرن٤أل   الريددألٙم أدن  وألًدألرام  إسددرألد اسدذاتًجً

ٌ  َنٛدألر  وتغلٴكمدأل  عددَ,  أسدمًألم  ؼدت  البنى  أعٛممأل تببن٦ِ ُىيلًُ براأ  لدينأل... شأل ر٢ظدم  شدرع

 ٗ يكرددر أددن اعلددت  خددرّ و أددىر... اردددو  اٍ الدددخل للمددىاطن الراتددب  ربددألع ثٚثددُ فًددن تقبٮددع

 .  الىالع وسنداد اؿلب, أٮرلُ ..والسنداد إٮرلُ بٌ يقع أسرن علِ اؿعىل

 إىا٦دن  الكردر  لرندن  اٍ الددخل ارددو ؛   إدىاطن  فردر  لًسدت ... فرر أصرلُ إصرلُ "عب,

ٌ  بًنمدأل  فجدىَ   ندأل   د  يبددو  الديت  واٙسدذاتًجًألم  والسًألسدألم,  إ٘سسدألم,  لبل   إعدألط  الىالدع  وبد

 .للمىاطن

٤ًدأل   عردمل  الصبألل اقبًألاألم خؽب وٗ ِ  قألل ُ  علد ُ   سدر  أدن  بًأل"ألتمدأل  ا٢معدت   راسد  شدألبُ.  سدعى ي

 إسددرن؛ ُبلدد  والقلددُ...  الدددخل وتددد"ٌ اٟهددألرام أددن وتعددأل"ٌ إسددرن,  ٙ ُبلدد اٛسددر   لددب

ٌ  لرنمب ُ ا فٔدب ٚ   ور و  ألحدع,  و  شدقُ,  ٗ تسدرن  قًده  اٛ دل؛  يددعممأل  فٔد  اٛ دل,  ّبلردن  فدً

 تعأل"ٌ. الكٔبٌ وكٚ... الدخل أن كبر ا ْ يقبٮع بنرٌ ببمىيل ُلرٴبن أن  ٌ اٛخرّ والكٔن

ِ  وعدل  د  اسدبٮألع  وأن أصرلُ, لديمأل ًْعمأل والكٔألم ِ و  اٛسدرَ   عدب  علد  سدرن  لديدن  َعند

ٚٲأل "كسن يعد٪ ؛ ورثن و  لن, أ٢ن  و  لن,  سرتنا خ٢ع٦غ أن  وققدىا  لدن  _تعدبر ب  قسدب _ ٛ"ن؛  قٛى

ٌ  و دى  أمم٫أل, أ٘شر٤ا يعرس ٖأل َكر  ب؛   ا ّ  امددار  و  تدد" ٌ  إسدبى ٌ  للجًدل  إعًصد  عدن  اؿدألل

ٍ  اٛل...اٝبألْ اًل و ى السألبع, اؾًل ٌ  اسدبٮألع  الد  ٍ  الد أن  سدًأللألم  وفدع  لعألٓلبدن  سدرن  تدأأ  الد 

 اٝد. ي٢حقٴقن   د الغأللب ٗو  ابنن يسبٮًع لن فًن؛ عألط

 البأل عٌ فأؼألفت اؿلىل البأللًُا علًألْ.  أأل  
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 الددخل  بسًٮُ وقبِ الدخل؛ إبىسٮُ اٛسر وقرػ الٮكرَ, فذَ ٗ للمدد اٛفقٌ اٙتسألع  ِ  علد

 .أسبخدأُ  ر كبرَ وأسألقألم وألحقألم, فأللس,"و ,"قىط" بن بًت علِ اؿعىل

  إصددرلُ, أددن كددفر٤ا سددًخكٴمل ااتددن عددد و دد ا ..السددرنًُ اٛقًددألْ ٗ اٛ وار ببعددد  السددمأل 

 ". الدولُ علِ يىفر" للخدأألم البمديد ٗ ويسمل ويىفٴر ,"الٮلب لقلُ" اٛراؼٌ؛ سعر وي٢خكٴ 

 وقددآع,  وأٚعب, خدأألم, بمأل تبىفٴر إغلقُ اليت السرنًُ اجملمعألم بنألْ علِ البصجًع  ُ  و "ديد

 .طأنُ وترىد ,"اؿىط"للد اؿألاُ عن اٛسر تغين

 أددع وا"رمصددت تقلٴعددت إرظددى َ لقٮددألع اٟسددرألد   ألًددألر472و الدددا إرشددد أٮصددر.   و ؼددألين

ُ  لبجمً  الرسىم اسبخدام إً ا"ًُ.. وعلًن  لذ  وعج  النك٘  بىٙ ْ  ؼبًدُ؛  بنًد ْ  لبندأل  سدرنًُ   قًدأل

 أدددذو بصدددبرُ الؽدددىاقٌ وربددد٘ والددددأألم, والريدددألض, اددددَ, خدددألرن كدددب 42و إددددد ؼدددىاقٌ ٗ

 ٗ شددأل لددنخٮ٘ إخ؛ وأسبىظددكألم... اديدددَ أدددارس إٍ بنددألْ عألاددُ  "نددأل وَددأل..  خددرّ وأىاظددٚم

 "كسمأل. الؽىاقٌ وٗ وظحًُ تعلًمًُ فمعألم

  472سددبع و د طرقددت أقذق٤ددأل لددى ير اٟسددرألد السددألبع, أكددأل ه  د ي٢سددبكأل  ظدد ْ أددن أبلددغ الددد و 

 52-42لديت تبعدد أدأل بدٌ     ألًألر ريألل إرظى َ ٕصدألريع اٟسدرألد ٗ ػمًد  ب٢ندِ ؼبًدُ للؽدىاقٌ ا      

كًلى أذ٤ا أن إدد الرًٓسدُ .. ولدد ش٢دغلت و ارَ اٟسدرألد ٗ لؽدًُ اٛراؼدٌ البًؽدألْ  اخدل إددد          

وأٚكمأل, كمأل شغلت "كسمأل بدور لًس  ور أل, وإبمفل ٗ البٮىير والبصًًد والبمىيل, وكألد أدن  

عألير الكنًدُ واٟ اريدُ, واٟشدراين    إكذض  د يرىد ؼمن أس٘ولًألتمأل ؼديد كى  البنألْ, ووؼع إ

 علِ البنكً ؛ لؽمألد اؾى َ.

ويددرّ  . ٓدد َ بًددت إددألل  د رسددىم اٛراؼددٌ لددن ت٢ٮب٦ددع بًسددر وسددمىلُ, وسددبب الدد   د اٙسددبفمألر  

العقدألرٍ يدأتٌ ٗ الدرادُ الفأل"ًددُ بعدد الدنك٘ , و ددى اسدبفمألر كدبر اؿجددب, ولعدل الٚٓحدُ البنكً يددُ          

 الكًعل ال ٍ سىين ي٢سمب ٗ أرو"ُ لرار رسىم اٛراؼٌ.لنٛألم رسىم اٛراؼٌ  ٌ 

وتسألْل  . أٮصر إرشددا  دل لددينأل إقعدألْام قدىل قجدب اٛراؼدٌ البًؽدألْ إملىكدُ للدى ارام           

والعنأل يع اؿرىأًُ, كعندوم إ٘سسُ العألأُ للبأأًنألم اٙابمألعًدُ, وظدندوم إ٘سسدُ العألأدُ     

 سىم علِ تل  اٛراؼٌ؟ٕعألشألم البقألعد, وأأل اٝلًُ لبحعًل الر

وبدوره  وؼ   . ٓ َ  د أ٘سسيت البأأًنألم والبقألعد بأللكعل لديمب ك ود كدبر أدن أسدألقألم    

اٛراؼٌ السرنًُ, وي٢عبقد  "ممأل أن اؾمألم اليت رَأل ترىد أبؽررَ ٗ قألل تٮبًدع الرسدىم علدِ    

أدن ثدب٦ يدنعرس ؼدرر الد        راؼًمأل السرنًُ؛ خصًُ أن  د ت٢عألل السًىلُ النقديُ لديمأل بأللؽرر؛ و

 علِ ققىم أعألشألم إبقألعدين.

 سعر ؽكً  ٗ يبمف٦ل تكأللممأل اٟسرألد وإيقألين ٕصرلُ اؿل٦ إٮرٍ  د بدايُ أنعىر. ويرّ  

 الردبرَ  إدن   بسدحب  البمديدد  يعدحبمأل  د  هدب  بل تركٌ؛ ٙ الرسىم فإد العد ؛   ا وٗ. اٛرض
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واؿددٌ  إسددرن تعددمًب ثقألفددُ ؼسددٌ الدد  بعددد يددأتٌ ببٮىير ددأل.. ثددب  يقىأددىا ملإاا   ظددحألبمأل أددن

ٜ  قًده  إسدألكن؛  بنألْ ٗ  يؽ٤أل اؿرىأًُ واؾمألم واٛفرا , إٮىرين, وإشرا . وتٮىير أل  ي٢ٚقد

ُ  اؾمدألم  إسدرأل"ألم  أصألريع تىلٴمل ٌ  ثدب .. اؿرىأًد ِ  العمدل  الد   بعدد  يدأت ُ  إهدأل   علد ُ  عٚلد  تعأللديد

 . والعمًل البمىيلًُ إ٘سسألمو  الٮرفٌ بٌ عأل لُ

وتعبقد  . أنِ  بى سلًمألد  د العألأل إ٘ثر ٗ قل أصرلُ اٟسرألد؛ تغًر ال  نًُ لدّ  ظدحألل  

ٟسرألد؛ للنًدل أدن فىآدده    القرار, كمأل  د أن إمب تسخر اٟعٚم اٙلبعأل ٍ ٗ النمىض بقؽًُ ا

ٚٲ عن  د  ٍ لرار يعدر ي٢كذض  د يعى  "كإراىَ  عن علِ اؾمًع, ولًس لكُٔ أعًنُ., فؽ

 البأللًُ ٛ أُ اٟسرألدا إرٍ اؿلىل سألمل. وأن األ"بن الذ  م

ِ  القأل أُ؛ لٜاًألل إنألسبُ بأللٮريقُ اٛرض تىفر  ال أن -3 ُ  تبقد ٌ  أدن  ِأدأل تبقد   ألرًد   راؼد

ْ  لٚسدبفمألر, إٙ  ٛقدد  ت٢مدن   وٙ للدولُ, الدولُ ُ  و  العدنألعُ,  و  البجدألرَ,  و  للسدرن,  سدىا . ال راعد

 .يبب مل اسبفمألر عجُ و  قع, بدود اٛيدٍ علًمأل و٢ؼعت اليت اٛراؼٌ إعأل َ علِ الدولُ وتعمل

 ٖن أن لن, بنألْ يسبٮًع ٕن للسرن, وأنحمأل إعدَ اٛراؼٌ كٮٮألم ٗ اـدأألم تىفر -4

 ٖن اٛرض بعد أل تسحب قد َ أملُ أع  راضٶ, لديمب ولًس اٟسرألد, و ارَ ا"بٛألر لألٓمُ ٗ  ب

 طخدر  لعقدألر  شدرآن  و  بنألٓدن  وثبت ٚروفن, ؼس٦نت ٖن الفمن اسبعأل َ إأرأل"ًُ أع البنألْ, يسبٮع مل

 .بعد فًمأل

 بٮرم أسألكنمب بنألْ القأل رين علِ  ر اٙابمألعٌ, الؽمألد أن للمسبكًدين السرن تىفر -5

 .اٟسرألد و ارَ وتقًًب إسبكًد ٚروين قسب إبألشر والبنألْ كألٙسبٔجألر, أبعد َ,

٫ًددأل و  كألألددُ اٛربددأل  الدولددُ تبحم٦ددل اٛاددل طىيلددُ لددروض تددىفر -6  العألٓلددُ, قألاددُ قسددب ا ٓ

 الدفع. علِ إسبكًد ي٢حكٴ  , عًه البقسً٘ علِ والقدرَ

ٌ  فد ٶ  سدرن  بددل  بدفع اؿرىأًُ اؾمألم تل م -7 ُ  ٕدىٚك  سدرن٤أل,  ّلردىد  ٙ الد ين  الدولد

 .إن  و  ل٠سرألد الدولُ براأ  أن يسبكًدوا مل وال ين

 بقألٓمدأل  أددَ  قسبو إبأليعُ عند  رض كل عن ال كألَ ابأليُ يبب اٛراؼٌ, رسىمإٍ  إؼألفُ -8

 اٟسرألد. و ارَ و  ل٠سرألد الدولُ أصروع لعألح والرسىم ال كألَ لب  ب ؛ البألٓع عند

 الردّ. إدد خألرن و فؽل  سرع وأن  تسمًٚم وتقديب والؽىاقٌ, الريمل تنمًُ  -9

 ُ  إقألربدددُ علدددِ اٛول اردددىر تعبمدددد ٗ اؿلدددىل وأدددن وامدددُ "ٛدددر  . خأللدددد اؿدددألرثٌ, فدددإد أقألربددد

 تقددنٌ فددإد الفددأل"ٌ, ارددىر وٗ والكعأللًددُ.. إٍ اٟ"بألاًددُ والنٛددر الددى ير,  ور لؽددىاب٘ اٙسددذاتًجًُ

ُ   42و ٕددَ  _اٛلدل  علِ_ أممُ خٮىَ إلرًألم ْ  سدن ُ  لبندأل ُ  البنًد ُ  إسدأل مُ  للم٘سسدألم  البحبًد  العألأد

٘  ولدًس  واٟ"بألاًدُ,  السدىم  تىامألم لؽب٘ العمٚلُ؛  إعلبدُ؛  اؿلدىل إٍ  .  أدأل النٛدر  .اٟسدرألد  فقد

 طثألر أل. وتكأللمت أصرٚتن تراكمت ال ٍ البلد لىؼع "ٛر٤ا للىلت؛ فًعد٪ تؽًًع٤أل
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ؿًألَ اٟ"سدألد,  وٗ اـبألم  وؼ   . عبداهلل بن ظألح اؿمى   د اٟسرألد أن العنألظر الرًٓسُ 

شأ"ن ٗ ال  شأد إأكل, وإصرل, والعٚن؛ وشد ا تدأتٌ أسدألُ اٙ بمدألم بصد٘و"ن وشدجى"ن أٮلب٤دأل        

ألح٤أل أن كل فر  ٗ  ٍ فبمع؛ وش ا ٙبد أن اؾ م بأد  د ا اٛأدر  خد  وسدىين يأخد  العديدد أدن        

ه إد الدد  ي٢عددد٪ ققًّددأل  النقألشددألم واٛخدد  والددر , إٍ قددٌ الىظددىل إٍ اسددبحقألم يرؼددٌ اؾمًددع؛ قًدد   

 أصروع٤أل للنألس كألفُ.

 وٗ ؼىْ أأل تقد٦م ّرن طر  إقذقألم البأللًُ ٕعألؾُ   أُ اٟسرألدا

ُ  _ د سًألسُ البمىيل العقألرٍ  -3 تٛدل سًألسدُ ؽددم     _ سىاْ أن البنى   و شركألم البمىيل اؿديفد

كروؼُ, وأن "ألقًُ ربد٘  فُٔ قدو َ, وت٢عد٦ سًألسُ أر قُ للمقذض أن "ألقًُ أقدار العمىلُ إ

سنىام فذَ إعأل َ القرض بعمىلُ سنىيُ؛ ٖأل   ٦ّ إٍ أؽألعكُ لًمُ إسرن للمقذض, وكأد 

إقددذض أسددبأار ٙ أأللدد ؛ بددل وكأ"ددن أسددبأار بقًمددُ  علددِ أددن القًمددُ اٟهألريددُ ٗ السددىم       

 العقألرٍ.

ؼدددٌ  و إسدددألكن إد رسدددىم اٛراؼدددٌ َكر  دددأل ٙ تعدددد٦ سًألسدددُ كألفًدددُ لبخكدددً   سدددعألر اٛرا  -4

ٚٲ واقدد٤ا فقدد٘ أدن  ظددل عىاأدل عديدددَ؛ و ندأل ٙبددد أدن ولكددألم لببًددألد         اؾدأل  َ, فمدد ا يعدد٪ عددألأ

 أصرلُ اٟسرألد ٗ إملرُ , واليت تبمف٦ل ٗ عىاأل عدَ, وأنمأل أأل يلٌا

           ٙأسألقألم اٛراؼدٌ السدرنًُ إعبمددَ ٗ خدرآ٘ البخٮدً٘ العمرا"دٌ,  دٌ أسدألقألم كدبرَ و

 4م422اٛراؼدٌ وأدن    موإأرأل"ألم إسبمل  أبىس٘ الدخل؛ وش ا ٙبدد  د تبدد  أسدألقأل   تبنألسب 

   بىظكمأل قد٫ا   "ِ.4م522إٍ 

   و دٌ  ِدىان    –اـرسأل"ُ إسدبقُ العدنع    –السمأل  ببنكً  إبأل"ٌ السرنًُ بنٛألم والديرألست

عى يُ, و ى سدمل البنكًد ,   أعمألرٍ أعمىل بن ٗ أعٛب  ول العألمل, وٰطب٦ع ٗ إملرُ العربًُ الس

 وترلكبن تقل٦ برفر عن البنألْ البقلًدٍ اؿأللٌ.

  ْإد طلًددألم البٮددىير العمرا"ددٌ اؿأللًددُ لألٓمددُ علددِ خدددأألم ي٢كددذض  ٙ "سددمًمأل خدددأألم  يؽ٤ددأل سددىا

الصدددىارع الداخلًدددُ , فبلددد   سألسدددًألم عندددد إ"صدددألْ كٮٮدددألم     –اشدددألتمل  –إدددألْ  –والرمربدددألْ 

 -اٛأدن   –الذفًدن   –إددارس   –سرنًُ, وٙ ت٢عد٦ خدأألم. واـدأألم  ٌا اـدأألم والعدحًُ  

 اٛسىام ؛ قبِ يؽمن السألكن ق٫ًأل  و ؼألقًُ أبرألألُ اـدأألم اٙابمألعًُ.

  نأل يقذ   د ي٢ج ٦  كل قٌ إٍ اد  ينا  ي٢كذض  د ي٢سم  ببعد  اٛ وار السرنًُ  اخل اٛقًألْ؛ و

ا ْ سرين شقع, واؾ ْ اٝخر سرين فلل؛ و نأل "ؽمن عدم إد اٛفقدٌ الد ٍ  ر دع أسدبىّ     

 اـدأألم, و قدث ؼرر٤ا لسألكين اٛقًألْ البعًدَ البعأل ي٫أل واابمألع٫ًأل.

 أللدب السدرن   واىل شًىع أصروع اشندسُ القًمًُ ٗ إبأل"ٌ, و  ا قع أصروع لبىاًن وإرشأل  ط

أدددن لددددد و ارَ اٟسدددرألد, وو ارَ الصددد٘ود البلديدددُ والقرويدددُ؛ لبقدددديب خددددأألم أدددن  ددد ا الندددىع     



                1 

 

  
593 

ٚٲ عدن اٙسدبكأل َ أدن كدل أسدألقُ أدن               اشندسٌ, ال ٍ أدن شدأ"ن تدىفر كدبر ٕدىار  البندألْ, فؽد

 أسألقألم إسرن؛ وقبِ ٙ تبررر اٛخٮألْ ٗ البعألأًب إعمألريُ الداخلًُ للىقدام السرنًُ,

 اليت ولع فًمأل أعٛب أٚ  إسألكن ٗ العقى  إألؼًُ.

   السعٌ إٍ ا"بصألر ثقألفُ ؼىاقٌ اٟسرألد, فبل  سًألسُ عمرا"ًُ ؽدم لألطين اؿٌ الىاقد أدن

 "ىا ٶ عدَ,   ممأل اٙابمألعًُ واٛأنًُ.

   ظدور كٮٮألم إسرأل"ًُ اام طألبع ِىااٌ, تصذ  فًمأل كل أن و ارتٌ اٟسرألد والصد٘ود

 ُ والقرويُ؛ بىظكمأل كٮٮألم إرشأل يُ ؽدم عملًُ البنألْ اؾًد وإًسر وتسملمأل.البلدي

       ُالذا  واىل تىافر أصروع اٟسرألد البعألو"ٌ يعد٪ خٮىَ اًددَ؛ بىظدكمأل إقددّ اؿلدىل السدريع

اٙسدبكأل َ أدن ػدألرل بعد  الددول ٗ  د ا        والنألفعدُ قبدِ علدِ إددّ البعًدد, خعىظ٤دأل إاا أدأل مت       

 الصأد.

  اٙلددذا  بددأد تصددرع اؾمددألم اؿرىأًددُ ببنددألْ أسددألكن للعددألألٌ لددديمأل, سددىاْ بددأللقرل أددن   تددبين

  عمألشب,  و ٗ  ٍ أرألد طخر؛ ف ا  يعد٪ أسلرٲأل اًد٤ا لدعب أصألريع اٟسرألد.

ٙبد  د يرىد للمًُٔ السعى يُ للمقًمٌ إعبمدين  ور كبر مى الىؼدى  والصدكألفًُ, وتقدديب     -5

 وأنٮقًُ؛ خدأُ ٕصألريع اٟسرألد عألأُ. إاراْام اام أرو"ُ

وٗ   ه إرقلُ ٙبد أن إعٮدألْ  "كسدنأل فسدحُ أدن الىلدت لقدراَْ كدل أدأل ٰكبدب عدن أصدرلُ             -6

 اٟسرألد ٗ البٚ ؛ ؿٌ ظدور الٚٓحُ البنكً يُ لرسىم اٛراؼٌ.
 

 

ٰطدر  ر ٍ الرألتبدُ اٛأريرًددُ  وٍ فدرارٍ عددن الرادل السددعى ٍ, و "مدأل تصددعر بأللصدكقُ واؿدد د       

أأل يبحملن أن تعب وإر ألم عًألتدن الًىأًدُ و "دن أٛلدىم أقألر"دُ ببقًدُ الرادألل ٗ العدألمل.          ػأل ن بسبب 

ٙٲ عن ققًقُ وظدحُ أدأل لأللبدن     ٍ ووان  . خأللد الر يعألد س٘ا ٛربدض,  ؟ فعلقدت اٛسدبألاَ كدىثر ا   فدرار

علِ سبًل البمرب "يبدو  "مأل مل ت ر الريدألض". فقدألل  . الر يعدألد إد الرادل يعدأل"ٌ ٗ الريدألض  كفدر        

, ولديدن أمدألم كدفرَ تسدبٮًع     إخأن إر َ؛ ٛد   واره أبعد َ, فمى  ون و ل وسألٓع, وأدير أدأللٌ ..  

أل "عدب  سدبألكألم, وقألرسدألم    إر َ القًألم بمأل. لذ  اٛربضا كلندأل   وار"دأل أبعدد َ يدأل سدًدٍ,  قًأل"٤د      

ٗ تكرر   لب السعى يٌ غعىػ أأل تقىم  ٙفبُللحديقُ, وأربًألم, وطبألخألم. و ٙقٜ ا  وااًُ 

بن إر َ وأأل ٙ تقىم بن. أىؼحُ بأ"ن بع   ولٔ  يٮأللب "ٛريألٲ بدبمرٌ إدر َ, وأسدألعدتمأل للرادل,     

مممأل بألٕسذالُ! و د الرال السدعى ٍ  وأن امُ  خرّ إاا ظأل ين اأر َ أسبقلُ وأبمرنُ ينبقد أل ويب

أل, فإ"ن مل يٛلمن  قد, وإِأل ٚلب "كسن, فمى ّنعمأل أدن  د تعبمدد علدِ "كسدمأل وأدن      إاا كألد أٛلىأ٤

 اٙسبقٚلًُ ثب يصبرٌ أن ؼمل إس٘ولًُ كألألُ!!
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 أأل  . اؾأل ٍ الصبًرٌ, فبكسر أأل ا بت إلًدن الرألتبدُ  ورٍ بأ"مدأل عألشدت أدع عًندُ  در ٖفلدُ         

رألفددُ  طًددألين اجملبمددع السددعى ٍ, وكددفر أددن الراددألل ىلدددود للقًلىلددُ  و الراقددُ بعددد العددى َ أددن     ل

العمل,  أأل إر َ فببد  بعد عى تمأل ٗ تأ يدُ   وار دأل اٛخدرّ ك وادُ, و م, وأىٚكدُ عٚلدألم عألأدُ        

 لٜسرَ فًمأل ىغ   لمأل و  ل ال ون واٛلألرل والعديقألم واؾراد .

  د٦ ادل إر َ والرال ٙ ينبمدٌ ٗ كدل اجملبمعدألم, ويدرّ  "دن أدن إكدذض        ولكت  . الر يعألد إٍ

ا أددن فحددغ عٚلددألم اؾندددر أددن خددٚل ثقألفددُ اجملبمددع الدديت تصددرل  دد ه العٚلددُ, أعبددداٲ  د كددفر٤  

ٙ يسدبٮًعىد الكردأل  أدن لًدد      نالراألل لدد ٙ يرى"دىد راؼدٌ عدن تلد  العٚلدُ, وٗ الىلدت "كسد        

 الفقألفُ.

ألم واٟظددرار علددِ البغددًر ٗ اجملبمددع والدديت  ثددألرم أىؼددىعمأل  . اٛربددض اكددر  .     وقددىل العدددأ

أل أسألعد ارًأل بأ"نأل "عًض أن  سنىام علِ ظدّ العدأألم اليت  فقدتنأل الرفر أدن السدلٮألم عألأ٤د   

بعد عألم, قبِ  "نأل مل "عد "سًٮر علِ لراراتنأل اليت ُس شخعًألتنأل. أؽًكألٲ بدأد إدر َ ٗ فبمعندأل    

أل  تددأل  شددأل  د ُسدد  الرّددىم بًددد أل, ومددن "دددار أددن قًدده "صددعر  و ٙ "صددعر,   أل لىاسددب٫ًعم٤ددػددد  

ٚٲ  ا أألاا بقٌ أن العدأألم؟  راىكب  عىا لنأل بع  اٛكسجٌ كٌ "بنكس!أبسألٓ

وتداخلت اٛسبألاَ كىثر اٛربض أع  . ارًدأل أدرَ  خدرّ, وطأللببدن ببأأدل قدألل إدر َ اٝد وقألشدأل         

كمدأل   –سدنُ   52ب اٙسبٚل ال ٍ كأل"ت تعًصن إر َ, وقجب البغًر علِ أدّ  أمألتمن لًدر  قج

ا ٗ تسدلًع إدر َ واسدبغٚشأل    ُدأل وا كدفر٤   –سدألقمب اهلل   –"أل ْ. ولأللتا أأل قعل  ى  د طبأل_اكرم

والبعألطٌ أعمأل كأقد اٛأدٚ  اـألظدُ, اٛأدر الد ٍ  لقدِ ٗ روع اؾًدل الٚقدع للدع إعدر ااتدن.           

أألاا لى اسبسلمت إر َ  كفر؟  ل كأل"ت سبحعل أعج َ ويكًع الرال أدن "صدىَ البسدل٘     أبسألٓلُا

كألد ٙ بد أن قرا  فألعل و اخلٌ, وكألد ٙبد للكبألَ  د تقىل ٙ, وكدألد ٙبدد    د٣تل ؟ وأ٘كدَا إا

 والقنألعُ اليت تىارثبمأل اٛأمألم أن اؾدام. الرؼألأن ظىم يعألكس تًألر 

ل بأ"نددأل كلنددأل "بحدددث عددن إددر َ بصددٌْ أددن العصددب إمدد ون بأللؽددجر,  . فمددد العرابددٌ اؿددألرثٌ لددأل

و قًأل"ددأل شددٌْ أددن الؽددجر إمدد ون بألٛطمددألع, و "ددن ينبغددٌ عدددم النٛددر إٍ ققددىم إددر َ ٗ أعدد ل عددن  

واابألتمأل, اليت ؽبلمل أن فبمع إٍ طخر وفع الفقألفُ العمًقُ للمجبمع, تل  الفقألفُ الديت تردىد ٗ   

 أل.م٤ ينألأًُ أبٮىرَ  آ

أل عن تقألاين اٛطروقألم الفقألفًُ والكرريُ واٛيديىلىاًدُ قدىل   ور ّ  . عبداهلل اؿمى   "ن عىؼ٤

ٗ اٟسدٚم ػدأله الرادل, والعردس      مألأىؼىع إر َ السعى يُ يركٌ الب كر عقىم إر َ وواابألت

 يدن أىلعندأل     يؽألٲ َنمجًُ و أأل"ُ علمًُ رفًعُ, وبعد ال  يدبب عمدل إقعدألْ بسدً٘ "عدرين أدن خٚلدن       

اٙابمددألعٌ أددن اٟسددٚم ااتددن. كمددأل  وؼدد   . الر يعددألد بأ"ددن ٙ يىاددد إسددٚم واقددد وبعددًغُ واقدددَ,  

ٚٲا إد اٟسٚم أبنىع, وتنىعن بسبب الفقألفُ "كسدمأل الديت تسدمن بسدمبمأل, و ندأل  تندىع ٗ اٟسدٚم         لألٓ

لدِ قجدألل إدر َ علدِ سدبًل      أل, فخٚفندأل ع أن أأللً يأل إٍ إغرل, والنعىػ الدينًُ لدد تكسدر ثقألف٫ًد   
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٫ً أل بأللبأكًد, ولرنن ثقألٗ ٗ إقألم اٛول. أبألبعألٲ  طروقبن قىل   ا إىؼدىعا تقسدًب   إفألل لًس  ين

ا ؿألادُ  بنألٓمدأل    "فِ   سألسن قًىا"ٌ, فإ"ألث القرو  ٙ ؽدرن بعًدد٤   العمل علِ  سألس انسٌ واكر/

وتعبدد  . عألٓصدُ قجدأل ٍ  د٦ للمدر َ "كسدمأل      ل٠رؼألع, وأن ثب ترل أممُ إقؽألر الٮعدألم لد كىر أل.   

ٗ وؼع ظىرتمأل ٗ إطألر إسبؽعكُ,  و إغلدىل علدِ  أر دأل. بًنمدأل يعبقدد  . العرابدٌ  د        اكبر٤ ا ور٤

أل قرىم بفقألفدُ اجملبمدع   أىؼىع إر َ   ا لن يبب الكعل فًن ٗ كل اجملبمعألم البصريُ, و ى  آم٤

العىين بأللقىلا "بدل ٗ   ملعبد اللٮً .  الر ٍ ام اـألراًُ. وخأللكنالداخلًُ أع بع  اٙسبجألبُ للم٘ثر

الًىم  كملت لرب  ينرب و ُمت علًرب }اعبقأل ٍ  "ن  أر مت الكعل فًن, فق٘ عد إٍ اٛظلا 

, ولكدت  . الر يعدألد إٍ  د اؾددل  دى قدىل تكسدر الدنغ الدديين         {"عميت ورؼًت لرب اٟسٚم  يندأل 

أل. وتسددألْل  .  . العرابددٌ  د كٚأددن أددن النألقًددُ الفقألفًددُ إغلقددُ  قًأل"٤دد  والبنددىع ٗ الدد . كمددأل  وؼدد 

العىينا  ل النغ ّرن تكسره أن كل  قد,  م  "ن أن إبخعغ؟ لًجًدب  . الر يعدألد بأ"دن قبدِ     

, و "دن ٙ يبحددث عدن    اٟسدٚأًُ إبخعغ فإ"ن يأتٌ أن خلكًُ أأل, وإٙ كًمل "كسر ٚمدىر إد ا ب   

 لُ.النعىػ لٮعًُ الدٙ

 . العىين واظل النقألط قىل إىؼىع, و وؼ   د إد ا ب مل ؽبلدمل علدِ "عدىػ  لببدن, وإِدأل       

كددألد اـددٚين ٗ اٙابمددأل  لٛددروين ال أددألد وإرددألد, وأددأل لددًس فًددن "ددغ,  و  د الددنغ لدددّ  قددد     

 إ ا ب  ر أعلىم,  و أىثىم ٗ قًنن.

اٟسدٚأألم  الىؼدعًُ الديت يٛدن  ظدحألبمأل      أن األ"بن لألل  . اؿمى , إ"ن لًس إقعى  بألٟسٚما و

 "مأل  ين إشٌ, ٗ قدٌ  "مدأل وؼدعًُ بألأبًدأل , و طلدب ٖدن يسدبٮًع  د يبجدألو  ادل أدأل وؼدعبن ثقألفدُ             

أل أن  ظدر اٟسٚم قبِ الًىم ٗ أىؼىع إر َ, ويأتٌ لنأل أن النقل ولًس العقدل أدأل للمدر َ    النألس  ين٤

    ُ للىؼددع. واسددبدر   . فمددد العرابددٌ اؿددألرثٌ بددأد  دد ه      وأددأل للراددل. لددن يرددىد  نددأل اابمددأل   و بىابدد

اٟسٚأألم إبعد َ سبكسر النعىػ وفع  ىّ الفقألفألم اليت تنبمٌ إلًمأل. أبكقدألٲ أدع أدأل ا دب إلًدن  .      

 الر يعألد.

وعى اٲ علِ اٍ بدْ  شألر  . ارًدأل ٗ أعدرض ر ه علدِ  .كدىثر اٛربدض إٍ  د أدأل تعًصدن إدر َ ٗ         

كمألم كفرَ وبعًددَ اٛأدد, وتراثندأل ألدٌْ بأللعدىر والقعدغ الديت تٛمدر اسدبٚل          بًٔبنأل  ى "بألن ترا

ققددىم إددر َ, بعؽددمأل يقددىل بددن رأددى  فقمًددُ, وبعؽددمأل "بددألن "ٛددألم اابمددألعٌ ترويددن لنددأل كبددب السددر.     

يأخد د الردفر أدن اؿقدىم وٙ يقمدن إٙ       -االكبًدألم ؼديدد٤  –أؽًكألٲا أدأل  عنًدن  دى  د إدر َ الًدىم      

لىاابألم, وإسبقبل ي٘اد بسلبًُ  كد, فقد قعلت إر َ علِ الرفر أن   ه اؿقىم بأللقلًل أن ا

أل, وٙ يكًدد أنمدأل إٙ   بًد  د  أللب أأل يدرون لدن  دٌ  شدرألل ققىلًدُ ٙ تؽدًمل للمدر َ ٗ اجملبمدع شد٤ًٔ         

 ال ين يبب اظٮكألٗ ب  و اخبًألر ب.
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أىؼدىعألم أبعدلُ قدىل كًدد     و سمب   لب اٛعؽألْ ٗ النقألط قىل   ا إىؼىع, وتصدعب إٍ  

النسددألْ, وريألؼددُ إددر َ, والدددفألع عددن إددر َ, و شددألر الددبع  إٍ  د اؿددىار أكًددد, ولرددن هددب  د     

 "رىد أبسألقٌ, و د "ببعد عن البصن .

 

 َػازن١ املسأ٠ يف احملافٌ ايسمس١ٝ

ٌ  . فمدد العرابدٌ    وقىل لؽدًُ أصدألركُ إدر َ ٗ ارألفدل الرزًدُ, طدر        تسدألٗٙم٨ عدد٦َ    اؿدألرث

ُ     السًدَ للنقألط قىل كلمُ   دأللٌ أنٮقدُ أردُ للملد  سدلمألد بدن         ًكألْ ْدل اللًدل ٗ قكدل أبأليعد

ٚٲا أألاا لى ٚمرم  .  ًكألْ ْل اللًل و ٌ تلقٌ كلمبمدأل  أدألم    ٗ قجألبمأل اٟسٚأٌ عبد الع ي , لألٓ

م يٛمدرد الًدىم علدِ شألشدألم البلًك يدىد      إل  سلمألد؟ أأل ارٛىر ٗ ال  ؟ أؽًكألٲا  ٯلٯس٣دن١ السدعى يأل  

أ يعألم وأصألركألم؟ أدأل الد ٍ ّندع  د تلقدٌ كلمبمدأل ٗ إدٜ ؟ و دٌ الديت  دداٲ سبذشد  للمجدأللس            

البلديددُ, وسددبنبخب  يؽددألٲ, و ددٌ  يؽددألٲ تدد  ب ٗ وفددى  رزًددُ إٍ خددألرن الددبٚ  وتبحدددث وتنددأللض         

 وتلقٌ اـٮب والرلمألم؟!! وتكألوض

ٙٲ أنو عقب   ه البسألٗٙم, ت  . فمد العرابٌ  ي٘يد فًن أأل طرقن اٛسبألا عبد اهلل الؽىوٌ سألٗ

اؿألرثٌ, لألل فًنا أأل الد ٍ ّندع  د تٛمدر  أدألم العدألمل  ْدع وٗ فلدس الصدىرّ وتبدأليع إلد . ولدد            

 شمأل تمأل خرهُ و  م القسب  أألم إل . اسبلمت

أؽدًكألٲا ٙأندألػ أدن تقدنٌ الكقدن       بدأللقىلا  د ا  دى البصدد ,     علِ ال   . عبد اهلل اؿمى  وعقٴب

وأىاامُ اجملبمع ب ل  وسٮًُ وتٮرفألٲ. من "قىل  صبنأل اٟ"صألًٓألم قبِ ظألرم أن الدين, "قىل ٗ 

ٙٲ ٙ يقد٦م وٙ ي٘خ٦ر, وِر  ٗ عر الرلمألم العألطكًُ فق٘, ولبمد ٗ تدير تٮرفنأل  كل لؽًُ لى

 بقىاعد و قرألم لًست ظحًحُ.

ُٲ وأبعجبددُ أددن   ٗ الصددبًرٌ, فقددد٦أت أصددألركبمأل  . اؾددأل ٍ قمددد  أددأل  دد ه القؽددًُ, أبسددألٓل

ُٲا إصدرلُ عندد"أل ٗ اٙ  وااًدُ ٗ أىؼدىع        اٙ  وااًُ اليت يبب البعألأل فًمأل أع إر َ السدعى يُ لألٓلد

فكدٌ الىلدت الد ٍ ت٢حدرم فًدن       ؛تىااد إر َ ٗ ارألفدل العألأدُ أدع  خًمدأل وشدريرمأل ٗ البنمًدُ الرادل       

لبُ األأعُ إل  سعى  أن قؽىر اؿكل بصرل أبألشر, تقىم طأللبألم الٮب ٗ األأعُ إلد    أمألم ط

 سعى  للعلىم العحًُ َسرَ البخرن  أألم إل  واؿؽىر ٗ إسر , عجي؟!!

بأ"٦ن ٙ يىادد  ٍ أددر ققًقدٌ  و      . الصبًرٌ اٛسبألاَ فألطمُ الصريمل, أأل ا بت إلًن ولد  يدم

 وااًُ.أ يمل قبِ ش ه اٙ  

اؿمددى ا مددن عألاددُ أألسددُ للمرااعددألم العمًقددُ لىالعنددأل الفقددألٗ     بددن "ألظددر  ثددب لددألل  . عبددد اهلل  

واٙابمألعٌ. البصد  ِ٘ قًألَ عند كفرين أنأل, والبٮرين أدن  ندأل و ندأل  "لحٛدن و"عًصدن ٗ عدد        

وٙ بدألٛ وام   لًس بأللقلًل أدن بًىتندأل و سدر"أل. وي يدد اٛأدر ٓأللدُ  "ندأل ٙ "ىاادن الد  بأللقددر إٮلدىل           
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أل أأل, يعىلنأل  ود العدع َأل "٘أر. م ر أن القدىا"ٌ الىؼدعًُ, وأدأل لددينأل     الكعأللُ. كأ"نأل نصِ ش٤ًٔ

 دى وؼددعٌ بألأبًددأل .  و علددِ  لدل تقدددير أراددى  ٙ "قبددل أنأللصددبن قبدِ علمًددألٲ. و"مددرل أددن إرألشددكُ    

أل بقًدأل َ إدر َ للسدًألرَ قدٌ     عندأأل تؽًع الدآرَ قىل شٌْ أن وؼعًبنأل فنلعقمأل بألجملبمع كمأل فعلن

ؽلددِ عنمددأل كددفر أددن الصددرعًٌ و وكلى ددأل للمجبمددع, ٗ قددٌ كأل"ددت شددرعًُ بألأبًددأل  لبددل الدد ,    

 أل كفرَ أأل يسبع أن  قرألأنأل كمأل فعلنأل بعىم إدر َ العدىرَ, فدإاا بدن لدًس كد ل .      و"نسِ  قًأل"٤

ألابدألم لدًس للددين اؿدع ا"دب      سًسدبمر سدًنألريى ػألابألتندأل أدع إدر َ, و دٌ ػ       بدأللقىلا   . فمدوعقب 

فًمأل, بل كل ال "ب ا"بنأل إا مل "در  قبدِ اٝد أدأل يريدده الصدألرع اؿردًب أندأل وأدن إدر َ,  ود  د         

 ا فًن, اللمب اسذ"أل وعلمنأل واقكٛنأل.يرىد ٕأل "ريد من  ثر٤

ُٲا أدن لدألل   اخبٚفمأل  يؽألٲ أع أأل ا ب لن  . الصبًرٌ كمأل  بدم  د٦  ألعد . أسد  يدأل   . ارًأل, لألٓل

ُٲا إد٦ أىؼدىع    قؽن اجملبمع ٗ كل اٛقىال  افٕ لرل الكٔألم والبىامألم الكرريُ إخبلكُ. أؽدًك

ٚٲ وأؽددمى"ألٲ وبددألن أددن        تىااددد إددر َ وقؽددىر أل بصددرل طبًعددٌ ٗ إصددمد العددألم ٗ اجملبمددع شددر

مدألم النٛدر   إمبمٌ وإبدأل رين  أفدألل  عؽدألْ وعؽدىام  د ا إنبددّ بد ل اؾمدد إركد  ٟيعدألل وا          

اٛخرّ لعدن٦ألع القدرار ٛد إىؼدىع يبٮلدب إرا َ سًألسدًُ و دٌ الديت بدإاد اهلل سبحسدب اٛأدر وإٙ إاا           

تركنأل أل لقرار اجملبمع فلن يبحر  إىؼىع لعصرين سنُ لأل أُ أفل لًأل َ إر َ للسًألرَ قًه يدرود 

 ال  بأ"٦ن ر ٍ ولرار فبمعٌ؟!!

 .  ًكدددددددألْ ْددددددددل   ألد ققددددددددألٲ  د أندددددددع خددددددددرون إد كددددددد   . عبددددددددد السدددددددٚم الىايددددددددلا  وعلدددددددع 

فمعندددِ الددد   د كدددل قدددألوٙم "بددد  أل أدددن الكؽدددألْ العدددألم أصدددروعُ وتلقدددت      أسدددبع بذتًدددب اللًدددل

 فعدددُ لىيدددُ. أدددأل  "دددأل أبأكدددد أندددن  "دددن يسدددبحًل تٮبًدددع الددد  ٗ فدددألٙم العمدددل إخبلٮدددُ. اا بدددىا     

 أن فرػ العمل. اأ يد٤ نأل  ٟقعألًٓألم البٮأللُ لببأكدوا  د 

ٚٲا مدن     . اؿمى  علِ قديه  . فمد العرابٌ اؿألرثٌ عقٴب أن األ"بن قىل أىؼىع البصد , لدألٓ

"قىل للعألمل بأد أ  بنأل  ر أبصد , ثب "ٛمر بم ا الىان ال ٍ ٙ يعرس سدىّ البصدد  بعًندن,  د ا     

علِ إسبىّ اـألراٌ.  أأل علِ إسبىّ الداخلٌ فكٌ أأل هرٍ تفبً٘ وتبرًت للمدر َ بردل ظددم.    

أع ٚمىر إر َ إسلمُ اربصمُ ارذأُ, لبردىد ِىاادألٲ للمدىاطن العدألح, ولسدنأل أدع إدر َ        من 

إصرلُ, إر َ العىرَ, إر َ إىقًُ بألـٮأ  و اررؼدُ علًدن.  دل تقبدل إدر َ بمد ا الددور ؟! إدر َ         

 السعى يُ اأر َ أبعلمُ وٙ أكر شأل أن  د تسمع ظىتمأل جملبمعمأل!

أللد الر يعألد, فقد  ؼألينا أقىلُ  د اٟسٚم رفع أن شأد إر َ ٙ ؼبألن إٍ   لُ للد ندُ  خ  .  أأل

علًمأل؛ فأللنعىػ ٗ   ا البألل  كفدر أدن  د ؼعدِ, النٛريدُ سدلًمُ ادداٲ وأقنعدُ وإ"سدأل"ًُ لردن          

ٗ  "ألالفقألٗ أع الديين, وأن ثب  لبُ الفقدألٗ. تصدد    –إصرلُ  ٌ ٗ البٮبًع والبعأل م اٙابمألعٌ 

 ى ٗ اجململ اابمألعٌ ا"سدحب علدِ الدديين و لدب علًدن, تصدد "أل بنًدُ فرريدُ عألادُ           لؽأليأل إر َ

 للبكرً , ا نًُ البٮرين والبصد   ٌ إصرلُ و ٌ إأ م.
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"ٛرَ اجملبمدع وؽىفدن أدن أصدألركُ إدر َ بصدرل فألعدل ٗ          . اؾأل ٍ الصبًرٌ ولد اسبمجنت

ألاا ىألين النألس أدن أصدألركُ إدر َ ٗ اؿًدألَ العألأدُ و دٌ عجألبمدأل,        اؿًألَ العألأُ, لألٓلُا ٙ  علب ٕ

 –ولدًس السدعى ٍ    –  ه إر َ اليت ُفل "عمل اجملبمع و كفر أن "ألقًُ العد . اؿجدألل اٟسدٚأٌ   

أبأظل ٗ تركًبدُ   لدب النسدألْ العربًدألم ولدى تٮلعدت ظىلدُ عربًدُ وخلًجًدُ لر يدت ارجبدألم  دن             

أع ال  مل ّنعمن ال  أدن إصدألركُ. ٗ أعدر والرىيدت  را وا البمدر  عدرم       اٛ لبًُ أن النسألْ و

خىين علِ إر َ أن إصدألركُ ٗ الصدأد العدألم.     اؿجألل علنألٲ. فراع اؿجألل اٝد  كفر أن لبل فٚ

 يؽألٲا إر َ إغربًُ أ٢صدألركُ و دٌ قألفٛدُ علدِ قجألبمدأل و لعدد        -علِ سبًل إفألل  –ٗ إغرل 

اليت تعًض ٗ إغرل وٙ  لعدد بعد  اؿدألٙم الصدألاَ أدن إغربًدألم ٗ بدألريس و بدٌ وإدر َ          إغربًُ 

السىريُ واٛر "ًُ والكلسٮًنًُ وبأللٮبع اـلًجًُ و ر دن كدفر   لبًدبمن قجبدألم وأصدألركألم ٗ      

 الصأد العألم ٗ اجملبمع.

ٚٲا خأللد الر يعألد, علِ اسبمجألد  . أن األ"بن علع إد٦ "ٛريُ شرين الرادل  دٌ     . الصبًرٌ, لألٓ

د الصدرين  دى إدبغر اٛسدألس الد ٍ مل      إفد  أدن ث١دب  السبب, ال   "نأل ربٮنأل شرين الرال بسلى  إر َ و

 . خأللد اؿألرثٌ, فقأللا "ٛرَ الدولُ للمر َ علِ  "مأل "عألر" أن قٌ إٍ طخدر ٙ يددل علدِ     "نأللصن.  أأل

العسدمل الد ٍ تىاامدن كدفر أدن فٔدألم النسدألْ ٗ          د إىاطنُ "ٙ انسًُ", بدل رَدأل يكدب  اٝفدألم  أدألم     

اجملبمع,  ل "بعىر  د قؽىر إر َ ٗ فلس ولٌ اٛأر ٗ أردُ قدرام وٗ اددَ قدٚل علدِ سدبًل       

إفألل؟  عبقد  "نأل بعًدود اداٲ عن اٙعذاين بمأل كإ"سألد إاا أدأل اسدبمرم أفدل  د ه الٛدىا ر, أدأل ٌ       

ٚٲ ؟        "ىاع إكألاخم اٛخرّ إبىلعُ ؟  ل "بى لع أنعمأل أن البدألًمل والربألبدُ بددود ازمدأل العدري  أدف

 أألاا  لىل لبنألتٌ النسىيألم ؟

 . عبددد الددرٓن اشدددلع, وامددُ "ٛددره ٗ  دد ا اؾأل"ددب, بقىلددنا  عبقددد  "نددأل الددد"أل ااتنددأل            ولدددم

 وأن خٚل اطٚعٌ عن لرل علِ بع  السًألسألم -علِ اٛلل أن وامُ "ٛرٍ-أن الٚ م   كفر

 فًددددكب  د اؿرىأدددُ تر دددب ٗ البٮدددىير والبحدددديه ولردددن كعدددأل َ أعٛدددب اؿردددألم السدددألبقٌ 

ولًس فقد٘ رٗيدُ    ٗ اؿسبألد سب اٛولىيألم أع  خ  الر ٍ العألمعسًرىد ال  بمدوْ ورويُ وتدرن 

بع  النخب اٙابمألعًُ. ل ا كلمدأل تغدرم رٗيدُ الصدألرع  و الدر ٍ العدألم إهألبدألٲ مدى البحدديه كلمدأل           

أؽددًكألٲا البنأللؽددألم علددِ أسددبىّ السًألسددألم وإ٘سسددألم     ن أممددُ اؿرىأددُ ٗ البحددديه. سددمل أدد 

 السًألسًُ, يىاد  كفر أنن علِ أسبىّ اٛفرا .

 . خأللددد اؿددألرثٌ, قًدده لددأللا  عبقددد  "٦ددن أددن الٮبًعددٌ   وكددألد لىامددُ "ٛددر  . اشدددلع تعقًددب أددن 

و عبقدد  د أممدُ الفقدألٗ ٗ اٙلبقدألْ      للسًألسٌ  د يبجنب إثألرَ بلبلُ ببجألو  الصرعٌ لعدألح الفقدألٗ,  

بأللصرعٌ وتقديب إقألربألم وإكألرلألم الديت تٛمدر الؽدرر الٚقدع بدألجملبمع ادراْ البصدد , وأسدأل مُ         

 الصرعٌ ٗ البقألرل بأللبحه العلمٌ إقذد بنٛريألم علب اٙابمألع اؿديفُ.
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وإبٚلًددُ قًنددألٲ طخددر, عددأل  اؿددديه  بعددد  دد ه النقألشددألم إٮىلددُ ووامددألم النٛددر إبقألطعددُ قًنددألٲ   

فدد اٲ قددىل أىؼددىع كلمددُ  .  ًكددألْ ْددل اللًددل, الديت  لقبمددأل ٗ قكددل أبأليعددُ   ددأللٌ أنٮقددُ أرددُ   

للمل  سلمألد بن عبد الع ي  و ٌ أبخكًُ لًذك  اؿديه  كفر قىل فررَ عدم ٚمىر إر َ  ثندألْ  

 إلقألْ كلمبمأل  أأل إٜ.

كلمدُ ٗ قكدل    ؿألرثٌا مل يردن أدن الؽدرورٍ  د يردىد للمدر َ      . فمد العرابٌ ا وعن ال  لألل

ٙٲ أن الٛمىر بأللصرل  أرُ إررأُ. ٚٲ  و يسبغنِ عنمأل كلًألٲ بد كنت  فؽل  د تلغِ الرلمُ  ظ

 .  ًكدألْ أىلعمدأل اٛكدأل ٌّ وثقألفبمدأل وسدن٦مأل ٙ يسدم  بدأد "ؽددعمأل ٗ        د الد ٍ ٚمدرم بدن  .  ًكدألْ, فد     

ا  ظدددٚ كلمدددُ إدددر َ ٗ  ددد ه اٙقبكدددألٙم بدعدددُ اابمألعًدددُ      أؽدددًكألٲ إردددألد الددد ٍ وؼدددعت فًدددن.  

واؼ , من اخذعنأل   ا البقلًد لرٌ "قىل للمدر َ بدأد ققد  قكدىٚ, وأىلعد        وافبعألل وسًألسًُ

أىاى , ولردن البٮبًدع أدع اٛسدمل  در أىفدع, إا للندأل شدأل  ثندألْ البنكًد ا تكؽدلٌ سدًدتٌ ! ولردن              

 َ و ر أىاى َ!كى"ٌ شبحألٲ, كى"ٌ  خأل"ألٲ, كى"ٌ أىاى 

 . اؿألرثٌا يبدو لٌ  د الصرل الد ٍ ٚمدرم بدن الرلمدُ لًلدُ        . أسألعد ارًأل, علِ لىل وعقٴب

 أل كأللصمس ٗ رابعُ النمألر.أل رز٫ًالبألرقُ, كألد لغُ واؼحُ, ورسأللُ أممُ, وبًأل"٤

لألٓلُا  فٮرقت وامُ "ٛر أل أ٘يدَ ٕأل ا ب لن  . العرابٌ اؿألرثٌ  . اؾأل ٍ قمد الصبًرٌ  أأل

خددألػ بأللسددعى يألم فقدد٘, لددى كددأل"ىا  انبًددألم لٛمددرد ٗ العلددن,       اٟخكددألْسددبحألد اهلل تددرّ "ٛددألم   

أسبٮر َٯا  ت كر عندأأل  تأل"أل ٗ اؾألأعُ فريع اٙعبمدأل  اٛكدأل ٌّ وأعمدب "سدألْ, فأللنسدألْ السدن       

" رًٓسبمب أعمب ومن "رّ أن خٚل النقل, فلم٤أل وظلت  ظىاتنأل ومن "علع علِ أٚقٛألتمب "ارتألعت

ُٲ أددن  يددن يددأتٌ  دد ا العددىم. مددن "را ددأل أددن خددٚل الصألشددُ    وظددألرم  عًنمددأل تدددور ٗ الغرفددُ أبسددألٓل

؟!! "يعدين  دب عدأل ٍ يقعددود أدع      where are they عبدداهلل العفمدألد ولبمدألا    . د و"سدمعمأل و دٌ تقدىل لد    

 ٍ يرملدىد   النسألْ وقنأل  كبىرام "ألؼجألم أعلقألم بٛروين النقل العىتٌ وأصألكلن ولى خرل عدأل 

 اٙابمألع ويعٮى"أل بعدين ارؽر "قراه"؟!!

يؽددكٌ  اٟخكددألْ . عبددد السددٚم الىايددلا    اسددبغرابألٲ طخددر أددن لبددل     . الصددبًرٌ  عقددب اسددبغرال 

"ن يؽدكٌ  إد لن فألعلًُ.  الصرعًُ علِ البمًً .  نأل إعؽلُ. البعد الرأ ٍ ٗ اؿدث أبغألفل عنن ر ب 

 .رّ خالصرعًُ علِ سلىكًألم و ين عمأل عن 

ٚٲا  نأل  أدن يقدىل و دى أدبحمس ادداٲ,  د أدأل يدبب عندد"أل           . عبد اهلل اؿمى  وعلٴع علِ ال , لألٓ

بصأد إر َ إِأل  ى اـًألر اٛكفر شعبًُ عند "سألْ اجملبمع, و ى اخبًألر ن, وعلًنأل لبىلدن, و د أدن   

 د خًدألر الغأللبًدُ  دى    أل أأل يريده الندألس. ولدى للدت لدن  دل "بكدع علدِ        يقىل غًألرام  خرّ ٙ يعرين  أللب٤

 .إراعًُ ٗ  شًألْ  خرّ ؟ مل يعجبن لىل   بداٲ وٚمرم ا"بقألًٓبن
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 اذتُٛد ؾاحل بٔ اهلل عبد. ايٛزق١ ايس٥ٝط١: د 

   فدعع طلحُ. البعقًب اٛولا 

 ْالبأل عٌ البعقًب الفأل"ٌا  . علًأل 

 قدع  لدم الددكبىر عبدد اهلل بدن ظدألح اؿمدى  الىرلدُ الرًٓسدُ شد ا اردىر, أ٘كددا  د العمدل           

ْ  ل٠"سألد, أصروع ُ  اٛعمدألل  وإلدأل   عبدأل َ,  يعدد٪  اٛظدل  ٗ والعمدل  م  "فدِ,   اكدر٤ا  كدألد  سدىا  عألأد

 .اؾنسٌ بٌ أصألركُ تبٮلب أبعد َ أممألم

 اجملبمددع  فددرا  بددٌ اٙابمألعًددُ للعدالددُ ققددع  ولددُ ٍ  ٗ البصددريع يرددىد د  ٙبددد  نددأل وأددن

 . والىاابألم اؿقىم ٗ بأللبسألوٍ

 د  الٮبعددٌ أددن  ظددب  البعلددًب؛ أددن ققمددأل "أللددت د  وبعددد السددعى يُ, العربًددُ إملرددُ ٗ وإددر َ

ُ   "صٮبمأل تنحعر د  ّرن وٙ فبمعمأل, بنألْ ٗ شريرٲأل ترىد  د   ود قدد َ,  أمدن  ٗ الىًٚكًد

 . العمل بًٔألم أن الرفر ٗ إصألركُ ٗ أبعد َ خًألرام شأل يرىد

ُ   ظدبحت   طرافمدأل؛  وتراأٌ بٚ "أل, تعًصن ال ٍ إؽٮر  النمى السرين و أألم ُ  اؿألاد  د  ألحد

 . وطنمأل فًمأل ؽدم عمل بًُٔ أن  كفر ٗ العمل ٗ رًٓس٤أل شريرٲأل إر َ ترىد

 بعمدل  والنمدىض  بألٕصدألركُ  يبعلع أمب األ"ب قىل النقألط ٗ للصروع تقدّمأل و  م أقدأُ وتل 

٫ًأل يرىد د  ي٢كذض  .وتٮلعألتمأل والعمأل البمري ا أمنُ و ٌ أمنُ, يرىد د  لبل إ"سأل"

ٌ  وخألؼدعُ  وًٚكُ  ظبحت د  وبعد وًٚكُ, ترىد د  لبل إ"سأل"ٌ عمل البمري  أمنُ إد  لقدىا"

ٚٲ  أعًندُ,  وؽععألم أمألرام وتبٮلٴب واـدَ, العلب أن  سألس علِ أبنًُ  ظبحت فقد العمل؛  فؽد

ٛٴب خألظُ وط ال لقىا"ٌ اقبرألأمأل عن  . عمألشأل تن

 ٍ  وؼدت  كدل  وٗ اٛعمدألر,  ًْدع  أدن  لٜفرا  البعألو"ًُ العحًُ بأللرعأليُ البمري  أمنُ وتمبب

 . عألأُ إرؼِ ورعأليُ اٛأراض, أن والىلأليُ العحُ, تع ي  البمري  أمنُ وتصمل ٚرين,

 بددأد بىظددكنأل أسددلمٌ البعريددمل شددرين ولنددأل عمددد أل, ٗ اؿديفددُ بددألٕمن لًسددت البمددري  وأمنددُ

 ت٢مددر٦ض كأل"ددت قًدده اٛسددلمًُ؛ كعددب بنددت رفًدددَ و ددٌ اٟسددٚم, عمددد ٗ ٖرؼددُ  ول لنددأل يرددىد

ُ  لرفًدَ كألد ولد اؿرول. ٗ واؾرقِ إعألبٌ ٕٴدأل  اؾرقدِ,  ٕدداواَ  خًمد  أعدألا  بدن  سدعد  ٰ ظدًب  و

 ٗ الديت  رفًددَ  خًمُ ٗ "ااعلىه ا_وسلب علًن اهلل ظلِ _قمد  الني لألل اـندم, أعركُ ٗ بسمب

ُ    ه شرين "لن الٚتٌ إسلمألم النسألْ أن العديد و نأل   عى ه". قبِ إسجد   أفدألل  الصدريكُ,  إمند

ِ _ قمدد  الدني  كدألد  ولدد  اٛسلمًُ. سنألد و م احض, بنت وٓنُ أعىا, بنت الربًع  وعلًدن  اهلل ظدل

 .والفنألْ بأللصرر النسألْ بمأل تقىم كأل"ت اليت البٮىعًُ اٛعمألل   ه يىاان _وسلب
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ِ  قعلىا/قعدلن  أدن   ب/ دن٦  إمنُ؛   ه شرين "أللىا/ "لن أن د  لنأل ت٘كد الصىا د   ه إد  علد

 عددن وبنألتنددأل  بنألٓنددأل ب٢عددد  سددبألل عددن البسددألٗلإٍ  دد ا  ويقى "ددأل اـلددع,  شددرين أددن والفنددألْ الصددرر

 .إألؼًُ العقى  ٗ خعىظ٤أل اٟ"سأل"ًُ, الصريكُ إمنُ بم ه اٙلبحألم

ٙٲ  نددأل  د  يٚقددٜ اؿددألل والددع علددِ إٮلددع د  إٙ  برلًددألم علددِ اٙلبحددألم الددنٛر أنقٮددع إلبددأل

 قددو َ  البمري  لرلًألم للمبقدأٌ القبىل عملًُ د  "ٚقٜ ارمى  البىا٦ن   ا و أألم البمري ,

ٚٲ للغأليددُ,  "كسددن الىلددت وٗ اؿرىأًددُ, اؾألأعددألم ٗ البمددري  كلًددألم  عدددا  قدو يددُ عددن فؽدد

 . لدينأل البمري  اقبًألن لسد٭ اـألراٌ؛ البعأللد ٗ ِى أب ايد ي٢ٚقٜ

ٌ  لدينأل, إمرؼٌ  عدا  قىل سريعُ لراَْ وٗ ُ  بًأل"دألم  ظددرم  4228 عدألم  فكد إٍ  تصدر  رزًد

 د  عدن  البًأل"ألم   ه وتبحدث البمريؽًُ, للعمأللُ الرلٌ العد  أن% 44 ّف٦ل السعى ٍ البمري  د 

ُ  السدرأل"ٌ,  العدد    يدأل َ  أدع  تبكدأللب  البمدري   ققل ٗ السعى يٌ العألألٌ "قغ أصرلُ  و د خألظد

 العددألم ٗ "سددمُ ألًددىد 67إٍ  يعددل السددعى يُ العربًددُ إملرددُ ٗ السددرألد لعددد  إبىلعددُ ال يددأل َ

 لٛددروين سددنىي٫أل؛ البمددري  خرهددٌ عددد  أددن% 72 تكقددد إملرددُد إ ي٢قددأللا أددأل  أددألم  دد ا م,4247

 . وأمنًُ اابمألعًُ

 32222 لردل  يىاد  "ن عرفنأل أأل إاا العربٌ, اـلً   ول لألٓمُ "مأليُ ٗ تأتٌ إملرُ د  كمأل

ٌ  الىؼدع  تعدحً   يبب وقبِ ٖرؼُ, 54.4 "سمُ ُ  اؿدألل ُ  فدإد  العربدٌ؛  اـلدً   بددول  أقألر"د  إملرد

 إٍ عد  فعلًُ عألاُ فألٕملرُ اٛوربًُ, الدول أع وَقألر"ُ ٖرؼُ.3646:2 إٍ عد  فعلًُ عألاُ

 . ٖرؼُ 3945:2

ُ   "مدأل  عرب  لًقُ؛  ر كأل"ت وإد اٟقعألًٓألم,   ه و أألم ِ  إقعدألًٓ ُ  علًمدأل  أؽد  عصدر  لرابد

 فألل ٗ العألألٌ "درَ خٮىرَ عن  ولًُ ققألٓع يعٮًنأل أ٘شر٤ا _"ٛرٍ وامُ أن _ لرنمأل تعد٦ سنىام؛

 . البمري 

 ا"بصددألر ٗ ت٢سددمب َقذقددألم ؽددرن د  ًْع٤ددأل "بمنددِ الدديت الىطنًددُ القؽددًُ  دد ه عددن أقدأددُ تلدد 

 .الىلت "كسن ٗ والصريكُ العًٛمُ إمنُ   ه ورفعُ

 فدعل: طًش١. ايتعكٝب األٍٚ: د 

ٍ  اجملبمدع  إطألر ٗ ؛ لرن تنألوشأل فق٘ النسألْ علِ قعىرَ لًست البمري  أمنُ د  أع  السدعى 

 .أممُ و ٙٙم  بعأل  اام لؽًُ ي٢صرٴل  خرّ؛ امُ أن وإر َ امُ, أن

 ُ  د  بعددد ٙسددًمأل للمجبمددع, و  مًبمددأل إ"سددأل"ًُ بىظددكمأل أمنددُ البمددري  ولددد مت البٮددرم إٍ أمندد

ُ  الصدىا د  بع  بألٟشألرَ إٍ أقننُ وًٚكُإٍ  ؼى٦لت ُ  البألرىًد  إسدٚأٌ.  أنٛدىر  أدن  لقًمبمدأل  إدعمد

 ٍ ُ  الردىا ر  "قدغ   سدبألل  قدىل  البسدألٗل  وا"بمت الىرلُ الرًٓسدُ إ ُ  السدعى ي ُ  إٍ  د ه  إنبمًد و  إمند

 بدألٕر َ,  تبعلٴع اىا"ب عند سأتىلمل لرن _ وأؽمى"٤أل قجم٤أل _ كبر تسألٗل  "ن ور ب . وإ"ألث٤أل اكىر٤ا
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ِ  الؽدىْ  ألقًُ العمل, بًُٔ _ اٛسرَ _ واجملبمع والفقألفُ,   ود البحدألم  ؼدىل  الديت  إعىلدألم  بعد   علد
 .البمري  َمنُ السعى يُ إر َ _ اسبمرار قبِ  و_

 :ٚاجملتُع ايجكاف١ أٚاًل:

 "قددلا ملد إ قألفٛددُ, "ٛددرَ تصددىبن _ والبمددد٦د البحؽ٦ددر ا عددِ وإد _ السددعى ٍ اجملبمددع أددأل يدد ال

 ينٛدر  اجملبمدع  كألد لريب, ولتإٍ و. للنسألْ خعىظ٤أل البمري , مى أمنُ كفرَ؛  قًألد ٗ األٓرَ

ٌ  اجملدألل,   د ا  ٗ تعمدل  ٕدن  والصد   الريبُ بعٌ ٍ  اجملبمدع  "ٛدر  ٗ فمد ٜ  البقلًدد ُ  ٗ تعمدل  اردألف  بًٔد

 أبًبمدأل   ود ؼىلو  لًلًُ َنألوبألم  يؽ٤أل الب اأمألإٍ  طىيلُ, إؼألفُ لسألعألم العمل وُألرس كبلٮُ,

  لسدألم  ٗ  يؽ٤دأل  بأللعمدل  ت٢لد م  لدد  بدل  النسدألْ؛   لسألم ٗ يقبعر ٙ لد عملمأل إٍ  د إؼألفُ , أن شأل ٗ

 أدن  إا٤ا. العمدل  فدألل  ٗ أؽدأليقألم   و ؼرشدألم  أن إلًن تبعر٦ض لد أأل و يؽ٤أل اٛأر. لى البؽِ  خرّ

 القبًلددُ ورَددألو  سددرتمأل وإِددأل فقدد٘؛ وقددد أل لًسددت الؽددريبُ, تدددفع د  علًمددأل اجملددألل  دد ه ٗ تعمددل

ُ  وتعب  ,  يؽ٤أل ٌ  لندىع  عرؼد ُ  تبلدىره  - Social stigmaاٙابمدألعٌ   الىظدب  أدن  أعد  السدألٓدَ,  الفقألفد

  و والسدمألم,  الصدبمألم,  أدن  "ىع٤دأل  النبًلُ إمنُ تل  علِ فبؽكٌ وأرى"ألتمأل؛ َكمىأمأل إ"بألان وتعًد

ُ   در  ػعلدمأل  الديت  الصدألٓعألم   Similar to what Erving Goffmanو اابمألع٫ًدأل  أسبسدأل ُ   و أقبىلد

mentioned in his book ‘ Stigma ... الدراسددألم أددن العديددد إلًمددأل  شددألر  بعؽددمأل  و اٛأددىر وتلدد 

 .مى أل السعى ٍ واجملبمع الصبألل واػأل ألم البمري  إٍ أمنُ تٮر٦لت اليت اٛكأل ًُّ

ًٝا:  :األضس٠ ثاْ

 والبقأللًدددد, العدددأل ام,و  والفقألفدددُ اجملبمدددع عدددن ع شدددأل ّردددن ٙ اابمألعًدددُ أ٘سسدددُ اٛسدددرَ

ُ  القًب فمنٛىأُ وبأللبأللٌ ؛ واٛعراين ُ  أسدبمده  اٛسدري ُ  القدًب  أدع  كدبر  قدد  إٍ  وأبىافقد  اٙابمألعًد

 السددألبع لٜأددىر اجملددألل؛  دد ه ٗ بنألتمددأل عمددل اٛسددر أددن الرددفر ت٢عددألرض إنٮلددع  دد ا وأددن. السددألٓدَ

ُ  وأنألوبدألم  طىيلدُ,  عمل سألعألم أن إمنُ تقبؽًن وٕأل امُ, أن اكر أل    اور ٗ سدلب٤أل  تد٘ثر  لدد  لًلًد

ٍ  أقألبدل  ٗ و أ٫دأل  بىظكمأل  واُ اٛخرّ إر َ  السدعى يألم  أدن  الردفرام  ػدد  ولد ل   أ٢جدد٨؛   در  أدأل 

ٍ  ٖدأل   أللب٤أل؛ اٛسرَ ككُ فذا  اٛسرَ؛  و إمنُ فإأأل خًألرين,  أألم ٙققٲأل  "كسمن  بدأللرفرام  يد٘ 

 .إمنُ وتر  إٍ البنحٌ

 (:امل١ٝٓٗ  املٓع١َٛ)  ايعٌُ ب١٦ٝ ثايًجا:

 الرفر يكؽل الٚتٌ السعى يألم,  ر إمرؼألم أن الىافدَ العمأللُ  ًمنُ  نأل إعىلألم  ب  أن

ٌ  بسدبب  السدعى يألم؛  عدن  عىؼ٤أل تىًٚكمن إسبصكًألم أن  الدراسدألم  بعد   ولدد  شدألرم  . اٛادىر  تدد"

 ت٢حى٦ل اٛعمألل فبجد السعى يُ؛ إمرؼُ   اْ ٗ الفقُ عدم و"ٛرَ إدعمُ,  ر البًُٔ طبًعُإٍ   يؽ٤أل

 للعمدل  السعى يألم إمرؼألم وتىا٦ن ,  اخ.. بنغٚ يصًألم  و  نديألم,  و ًألم,فلبًنو السعى يألم لغر

ِ  لدد  واليت ؼديد٤ا, السعى يألم إمرؼألم إلًمأل تبعر٦ض اليت إؽأليقألم  نأل .  أللب٤أل اٟ ارٍ إٍ  ترلد
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 و نأل ااتمأل, إ٘سسُ أىٚكٌ لبل أن و إرااعٌ, ل٧بل أن سىاْ , العمل فألل ٗ البحرطو  أىؼىع

 لؽدأليأل  أدن  تفره أألإٍ  إؼألفُ فديُ,  ر برأبمأل العملًُ هعل ٖأل وؼألبٮُ؛ واؼحُ لىآ  تىاد ٙ

 .غعىظمأل شرىّ رفع  و بمأل, البعري  أن الرفرام تبحر٦ن قسألسُ

ٙ  علِ للبعلًع لٞخرين اجملألل و تر  القدر, بم ا سأكبكٌ لرنين شجىد؛ اام والقؽًُ  النقدأل

 ااٝتٌ لبكعًل الٚ أُ والبىظًألم اٙلذاقألمإٍ   ب  إؼألفُ اٛسألسًُ, القؽًُ إلًمأل تٮر٦لت اليت

 .تعديلمأل  و إمنُ   ه قىل اـألطُٔ اٙابمألعًُ إكأل ًب تغًر -

٘  أدع  إمدب,  القٮدألع   د ا  ٗ السعى يُ للعنألظر"  اٟقٚل سًألسُ"   ًرلُ إعأل َ -  اللدىآ   ؼدب

 .للعمل إنٛمُ والقىا"ٌ

 إشدرأللًألم  تربنكمأل اليت اٛعمألل ٗ خعىظ٤أل وسًألسألتمأل, اٙابمألعًُ العدالُ لىا"ٌ تكعًل -

 اٙابمددألعٌ السددًأللٌ أددع يبنألسددب َددأل العمددل؛ تقسددًب ٗ العدالددُ وؼددرورَ اٙابمددألعٌ, النددىع

 .والفقألٗ

 ايباشعٞ: ايتعكٝب ايجاْٞ: أ. عًٝا٤ 

 .."ىا ٶ أن لٚ بمألم أفرَ عبداهلل.     رامأل اليت اٟقعألًٓألم

ٌ  إمرؼٌ "سبُ د  تىلٴعت  "ٌ ااٛوٍ النألقًُ -  ٛد وبأللد ام  بردفر؛  الد   أدن   لدل  السدعى ي

 .اٝد  كد الرلب د  يعين و  ا ..تقريب٤أل سنىام عصر أن اٟقعألًُٓ

 .اؾىار بدول أقألر"ُ للًلُ لدينأل للكر  إمرض "سبُ د  االفأل"ًُ النألقًُ -

 .كبلكُ ٛسبألل البمري  خرهٌ أن% 72 تكقد الدولُ د  االفأللفُ النألقًُ -

ٌ  كفدرَ  سدر٦  عن ظغر ببحه للقًألم الكؽىل  فعين   "ممدأل   رّ بلددين,  ٗ البمدري   ٗ إخبعد

إٍ  البمري  كلًألم /أعأل د تألري  يعى  البلدين كٚ وٗ واشند. الكلبٌ و مأل  نأل, تىااد٤ا اٛكفر

 .إًٚ ٍ عصر البألسع القرد بدايألم

ٚٲ, الكلبٌ علِ ركٴ م ِ  إمدين  البىاًن/ د البعلًب ووادم للً ٌ  بأل بمدألم  وٛد  كدبر؛  قردىأ

ُ  الدراسًُ إراقل ٗ إمن أبأل ٖ الٮٚل يبلقِ قًه ٌ  تبكقدىد  ولدد ....اٛسألسدً  د   رّ الد ,  ٗ أعد

 .للممنُ إتقأل"٤أل الصعىل  كفر أن الكلبًنًٌ

 َ/الٮأللب يبخر٦ن ل ا اٟل اأٌ؛ البعلًب سنىام ٗ ألأبأل ٓم البٚأً  يبلقِ اليت إمن أن والبمري 

 .ر بُ عن بمأل وينخرٙ للبخعغ, وأسبعد٤ا للممنُ, أبكمم٤أل

ٌ  ؼدىل  بكدذَ  ّدر٦  اـلًجًُ اجملبمعألم كبأللٌ فبمعنأل ٙٲ  يردن  مل فمدأل  كدبرَ,  اابمدألع  أقبدى

ٙٲ  ظددب  سددنىام؛ 32 لبددل  "ددرّ فأظددبحنأل البحددىل, بمدد ا ويبددأثر تددأثر أددأل ؼددمن أددن وإمددن. اٝد أقبددى

 بعد   تٛدل  لردن ....بدألـر  أبصر و  ا  ...سنىام لبل بمأل يعملن يرن مل أمن ٗ السعى يٌ الصألبألم

 .البمري  وأنمأل أبرر, ٟعدا  ؼبألن إمن
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 االبأللًُ ٗ النقألٙ للبمري  اـألطُٔ النٛرَ وتبلخ٦غ

 د  ٗ ير دب  أندأل   قدد  ٙ  و لردن القلًدل   البمدري ؛    مًُ علِ اؾمًع اتكألم أن الر ب علِ -

 .ابنبن البمري  ُبمن

ُ د إ قًده   لدل؛  أمنُ وكأ"مأل َ,/للٮبًب أسألعدَ  "مأل علِ إٍ إمرؼُ النٛر -  تنكٴد   إمرؼد

 .الٮبًب وتعلًمألتن  واأر

 وبأللد ام  فبمعندأل,  ٗ الردفرين  أدع  تبنألسب ٙ الٮىيلُ العمل وسألعألم إمرؼُ عمل طبًعُ -

 .البنألم

 اهب  "ن  رّ ل ا

 إمنًددُ, إعأل ددد  و للرلًددألم الفأل"ىيددُ خرهددٌ بعدد  لبىاًددن أنٛمددُ خٮددُ  نددأل  ترددىد  د -

 . إٮلىبُ البخععألم أن  ر أل  و البمري , وأنمأل

ٍ  إمدين  البىاًدن /للبعلدًب    دافٲأل يؽع د  البعلًمٌ "ٛألأنأل علِ - ُ  أدن  يبدد   د  هدب  الد   أرقلد

 .اٛطكألل ريألض

 .شأل إبداعًُ قلىل وإهأل  إمنُ, أن البسرل  و الع وين  سبألل ٕعرفُ  راسُ عمل -

 وتعدددحً  وًٖ اتمدددأل, إمندددُ   مًدددُ لبىؼدددً  إسدددبىيألم؛ أبعدددد َ تىعىيدددُ عمدددٚم القًدددألم -

 . اـألطُٔ إعبقدام

 :املداخالت سٍٛ ايكك١ٝ 

 ثكاف١ اجملتُع ايطعٛدٟ ٚعٌُ املسأ٠:

ُ  بدألؿقىم   ؼدر٦  ٖدأل   "ن الصمرٍ فألي . يعبقد   ٚٴكدت  ٰاسدبخدأت   "مدأل  للمدر َ  الصدرعً  ل٧بدل  أدن  وو٢

 إقألوأددُ و دد ه. "ىايأل ددأل أددن ارددألفٜ اجملبمددع يبددىا٦س وخألراًددُ,  اخلًددُ  و"سددألًُٓ اكىريددُ رأددى 

 .العربًُ الدول بع  ٗ اٛقىال إلًمأل سألرم ال ٍ الٮريع أن البخى٦ين  شرألل أن شرل اجملبمعًُ

 عدددا إددر َ, عمددل أىؼددىع ٗ إؼددألفبن ّرددن ٙ اديددد الر يعددألد  "ددن خأللددد. وأددن األ"بددن, يددرّ  

 يبعلدع  برأبدن  اؾأل"دب.. وإىؼدىع    د ا  ٗ كدبر٤ا  عألٓقٲدأل  تقدمل  الديت , culture  اجملبمع بفقألفُ الب كر

 اؽ م أممأل إر َ, عمل  أألم أنًع٤أل سد٫ا تقمل اابمألعًُ ورواسب وتقأللًد, وعأل ام, اابمألعًُ, بقًب

ُ  ..إدر َ  عمدل  فدرػ  لبع يد   خٮدىام  أدن  اؿرىأُ ٌ  اؿرىأدُ,  عندد  لًسدت  وإصدرل  ٗ ادأل َ  فمد

ُ  بًٔدألم  ٗ إدر َ  عمل ترّ اليت اؾمعًُ عقلًبنأل ٗ إصرلُ للمر َ؛ شريكُ عمل إهأل  فرػ  كبلٮد

ِ  وبألعه شر٦,  "ن ِ ... رَدأل  ولبًلبمدأل   سدرتمأل  سدًمس  و دى أدأل   وامرافمدأل؛  إدر َ  فسدأل   علد  عنددأأل  وقبد

ٚٲ؛  ٖرؼددُ وتعمددل القًددى , تلدد  أددن إددر َ تكلدت   ووظددمُ إمرؼددُ, وظددمُا أددرتٌ سب٢ىظددب فإ"مددأل أدف

 والكدر ,  البعدنًمل  ٗ أدأل رود  فدنحن  لبًلدُ,  أدن  لًسدت  كدأللقىلا إ"مدأل   ٙققٲدأل,  إؼألفبمأل سًبب  خرّ

ُ  أىبقدُ,  ترتردب   "مدأل  تصدعر  عًده  أن شدأل؛  خدألرن  العمل ٗ إر َ أأسألَ خٚلن أن "عم٦ع ال ٍ  خألظد
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 وإمرؼألم, الٮبًبألم عنىسُ عن سنىام عدَ لبل "بحدث  مل... كبلٮُ بًُٔ ٗ العمل يرىد عندأأل

 بمن؟ ال وان أن الصبألل و"كىر

 "ؽدع  عنددأأل  قسألسدًُ  إىؼدىعألم   كفدر  فمى أدن  ؼديد٤ا, البمري  ٗ إر َ بعمل يبعلع وفًمأل

 اسد أن  ا اْ ٕس ك ل  تعين ؛ ولرنمأل فق٘ اخبٚطٲأل القؽًُ ولًست اجملبمع. ثقألفُ اٙعببألر ٗ

ُ  تبجن٦بدن  و دى أدأل   ال كر, إري  ْ و تبجنبدن   و أندن  تدأ"مل  و قًأل"٤دأل  السدعى يُ,  إمرؼد  اؿقدن,  إعٮدأل

ُ  عدن  البحهإٍ  يدفعمأل ٖأل ؛ اخ...الكحىظألم وعمل ُ  وًٚكد ِ  ٗ إ اريد  الىلدت "كسدن   وٗ.... إسبصدك

 َددأل _ السددعى يألم إمرؼددألم ؼددى٦ل ثددب٦ وأددن إعددٮنعُ؛ اؿسألسددًألم  دد ه إسبصددكًألم إ ارام تددبكم٦ب

ُ  إمدألرام  كسدب  فدرػ  ودرأمن  ٖدأل  إ اريدُ؛  وٚألٓملإٍ  _اًدَ  بعىرَ إ٘ ٚم فًمن٦  الديت  الٚ أد

 . بأللٮبع ُواٛيرلندي والبنغٚ شًُ, واشنديُ, الكلبًنًُ, إمرؼُ قبم٤أل سببقنمأل

ُ    ه ٗ اٙنراٙ علِ السعى يُ ٙ تصج٦ع اابمألعًُ ثقألفُ  أألم من ِ  وإد ؼديدد٤ا,  إمند  ٙ  "سد

ٌ  لبدل   وامأل لبلمأل اليت السعى يُ إمرؼُ لعُ  "سِ   قدد  ٗ العمدل  أدن  عى تمدأل  بعدد   كفدر   و سدنب

 ..قًنن ٗ العحمل تنألولبمأل اليت القعُ إعروفُ؛ إسبصكًألم

 _الرادألل  أعصدر  _ أعنأل تبعألأل د  علِ بعؽنأل إظرار فممن وتررار٤ا أرار٤ا مألول ال ٍ والبنألل 

ٙٲ ٖرؼُ,  .سعى يُ ٙ "ريد أل "كسن الىلت ٗ لرننأل ٖرض؛ أن بد

ُ  "ريدد ... إبنأللؽدألم  أدن   ألٓدل  كدب  علِ تنٮىٍ اجملبمع إد ثقألفُ  عمدل  فدرػ  تدىفٴر  د  اؿرىأد

ٌ  بىؼدع  "قدىم  الد ؛  ٗ امى  أل اؿرىأُ تب ل وعندأأل ب ل , و"ٮأللب للمر َ,  الددوالًب,  ٗ الععد

 د  اؿرىأُ أن و"بىلٴع  فٚطى"ًُ, ٖلرُ "ريد من... بن تقىم أأل كل لبعٮًل بأللفقألفُ "لىا عًه

 , للمسددألواَو و ددٌ و ددن, و ددب, و "ددأل,  "ددت,  ددٌ اؿرىأددُ د  قددٌ ٗ كددفرَ, إشددرأللًألم ؼددل٦

 ..إر َ عمل إشرألٙم ؿل٦ سحريُ علىل تأتًنأل د  و"بىلع

ٌ  شدمري٫أل  أبلغ٤أل إألل بًت أن ت٢عٮِ ٙ وٕألاا إر َ؟ تعمل ٕألااا يقىل كٚأ٤أل أرَ ٛقد ب لر م  و د

 ينألسدب  وٙ طىلدىد ٗ ععدريممأل,   بدن   ٓدد   و الرشدًد,  شدألرود  تىاًمن ّرن كٚم   ا بًبمأل؟ ٗ

.. تغًر ددأل ّرددن اابمألعًددُ لددًب بسددبب يعملددىد ٙ  فددرا ه و"عددمل الععددر, يدددخل د  يٮمدد  فبمع٤ددأل

 ..اجملبمعألم بقًُ أفل من... "كبعلمأل   أألم  ود الععر و"ل  براْألتًٌ لنرن

ٌ  والنٛدألم  للسدلىكًألم  ت٢صرٴل أعًألر٤ا والبقأللًد البعً   د اٛعراين إبرا ًب.   و ؼألين  اٙابمدألع

 اجملبمعدألم    ه تبد   فرا  أل, وقٌ بٌ البجأل"س أن كبر بقدر تبسب اليت البسًٮُ, اجملبمعألم ٗ

ُ  تغدرام  أدن  علًدن  يذتدب  وأأل اـألراٌ, العألمل علِ بألٙ"كبأل   تدد   والبقأللًدد؛  العدأل ام  ٗ وتغدر  ثقألفًد

ُ  ترىد لىا"ٌ سن٦ ؼرورَإٍ  اؿألاُ ْ  إراعًد  تقًدًب  يردىد  ٙ عًده  وأ٘سسدألتن؛  اجملبمدع  ٛعؽدأل

٫ًددأل علًدن  اؿرددب  و اٟاددراْ اا   و السددلى   د ا   أعلنددُ لددىا"ٌ علددِ بددل والبقأللًدد؛  اٛعددراين علددِ أبن

ٌ   إعٮلحألم ٗ لٯب٣س ٙ واؼحُو وواؼحُ ٤ًدأل  إٮلدىل   د ا  د  وأٮبقُ. ويبدو لد  قًده  جملبمعندأل؛  قألل
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 فًمددأل "سددن ومل والبقأللًددد, للعددأل ام تركنأل ددأل لددد بددألٕر َ إبعلقددُ خألظددُ اٟشددرألٙم, أددن كددفرد إ

 شأل. "مأليُ ٙ قلقُ ٗ "دور سنبقِ ال  للجمًع, و ود أل أُ  "ٛمُ

ٍ   البحلًدل    بًدألم  وك ل  فدإد  ُ   د القدًب  إدأل ٍ تد  ب إ ِ  البعدأل يُ,  لدًب  شدأل   اٙابمألعًد  وأبد

 ٗ فإ"ددن أعًنددُ؛ اابمألعًددُ بقًمددُ لبمس٦ددرن ؛ علًمددأل يقدددر ٙ الدديتو اٙلبعددأل يُ بأللرلكددُ الكددر  شددعر

  إر َ.. لعمل اٙابمألعًُ القًمُ علِ  يؽ٤أل ينٮبع سًذكمأل.. و  ا الغأللب

 د  بعددد لرددن البًددت؛ ٗ بقألٓمددأل أددن شدد٤ًٔأل لًخسددر يرددن مل ٛ"ددن إددر َ؛ عمددل يددرف  اٛل كددألد

 تعمل. َن اٙلذاد علِ قرػ البًت؛ ٗ بقألٓمأل وترلكُ راتبمأل,   مًُ اٙبن   ر 

لدى   سًبغ٦ًر   ا لرن البمري ؛ فألل ٗ بأللعمل الكبألَ لرار ٗ اٙابمألعٌ إعًألر   مًُ أع "بكع

  بنددألْ  يؽ٤ددأل فسددىين وددرػ  واأبًددأل اتمن؛ البمددري , وكععددألتمن,  ٗ العددألأٚم رواتددب ارتكعددت

 و و الكددر  علددِ إأل يددُ الرلكددُ طخددر, َعنددِ. إمنددُ تلدد  ٗ بنددألتمن إؿددألم ٗ البسددألبع علددِ" القبألٓددل"

 الرفرين. "ٛر ٗ ؼملمأل ّرن البمري  أمنُ عن لٚببعأل  ؛ اٛسرَ

٤ًدأل,  مثندن  سدندفع  اسذاتًجٌ خًألر البمري  ٗ إر َ وعمل  قلدىل  ٗ الدبكرر  ٗ "بدد   ملد إ  ألل

  رو البمريؽًُ الرىا ر أغأل رَ ٗ الفأل"ًُ اـلً  قرل تسب٦بت قٌ 2;;3 عألم ٗ ػربُ ا ريُ. لنأل

  خرّ.. أرَ  اٛ أُ تل  عى َ اقبمأللًُ ٗ "كرٴر د  علًنأل أسبصكًألتنأل,  السعى يُ

 ظأل"ع علِ فإد البمري ؛ ٗ السعى يُ البنت انراٙ بأ مًُ يصعر مل السعى ٍ إىاطن كألد إد

 والذ ًب. بأللبىعًُ اٛأر تدار  ٗ ُإس٘ولً تقع القرار

أددن اجملبمعددألم النألشددُٔ الدديت ؼرممددأل     عددد٦اجملبمددع السددعى ٍ ي٢ العددحألين  د  "عددر. م.و وؼدد   

وأدأل يقبؽدًن أدن ؼدديه      ,وأن الععب تٮىيعمأل جملألراَ الد أن اؿألؼدر   ,العأل ام والبقأللًد إذسخُ

 فمدى  بدألٕر َ ٗ ٰاسلىل اؿًألَ الًىأٌ لٜسرَ السعى يُ إعألظرَ! وٗ ال  نًُ السعى يُ كل أدأل يبعلدع   

علِ السٮ  وإشرأللًألم أن شبِ اٛ"ىاع  ٗ البعألأدل أعمدأل علدِ  ٍ     وأن الٮبًعٌ  د تٮكى ,ىرٛق

 !!لًس أسبفنِ أن ال  إر َأسبىّ, وعمل 

وبأللبدأللٌ اجملبمدع كردل إٍ أدأل ٙ      إدر َ؛ ًس أن إسدببعد  د تسدبمر أعأل"دألَ    فل ,واؿألل  ر ا

أمندُ   ولًس فق٘ عملدمأل ٗ القٮدألع اـدألػ  و    بألٕر َ, عأأل يبعلو"دور ٗ قلقُ أكر ُ ٗ كل  ,"مأليُ

 !البمري 

ُ  أندن,  ي٢سدبغرل  اؿرمٌ  "ن وٖدأل  قسٌ. واكر    وعلدى ظدىتمب   اجملبمدع   فدرا   بعد   أعألرؼد

 وٙ شدد٤ًٔأل, يكعلددىد وٙ يبددىارود لرددنمب ؛ كددبل٘ أرددألد  و أبجددر ٗ السددعى يُ إددر َ تعمددل عندددأأل

 أن بأللقرل  و اؿدآع, إقدّ أن بأللقرل بسٮُ علِ ػلس إر َ "كسمأل يرود عندأأل اؿمًُ تبحر 

 !الصبألْ بر  ٗ  و اؿألرلُ الصمس ؼت" الداد"  و الصىارع  قد ٗ  و ػألرٍ, سىم
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 أدن  كدبر٤ا   د ا عدد ٤ا   ولد اعدل  بأللدين؛ اٙلب ام قألولُ لنقلا  و البدين, علًن يغلب فبمعنأل إد

 ٗ خعىظ٤أل إخبل٘, العمل قرأُ يرود ال ين ,"إصألي " بع  لكبألوّ لنقلا  و إٍ ر ٍ يسبمع النألس

ُ  اردٚم  ٗ الد   بعدد  ثدب  إسبصكًألم, ُ . البجألريد ّ  ببلد   يلب أدىا  د   دْ٘ٙ  وقألولد  ترس٦درم  الكبدألو

 القنألعدألم  تلد   لدد  عندد أل  سدبعمل,  الديت  بألٕر َ اا العٚلُ الصخغ ُس٦ َىالمل اظٮدأت عندأأل

ٌ  الديت  للمدر َ  يسدم   بأد لن تسم  َدرام بألـرون بعؽمب ويبد  تبغر  -  أللب٤دأل  - قألرأدن  أدن   د

 . كبل٘ أرألد ٗ بأللعمل

ِ  للٮدب؛   راسدبمأل   خى دأل  قدألرل  كًدمل  إقددا ن  ؼرٌ ُ إٍ   ٦ًدرم  قبد  د  وبعدد   خدرّ,  كلًد

 !اـألرن وٗ الٮب, بدراسُ شأل ز   خًمأل ابنُ كدم

ُ  فمب ٗ أصرلُ لدينألا  د إىسِ أسكر.   ويعبقد ُ  البًٔد  اٟشدرألل  و د ا .. السدعى يُ  ٗ الفقألفًد

 .. إر َ عمل ؼمنمأل أن.. البنمىيُ القؽأليأل أع البعألطٌ ٗ اٛ أألم بع  لنأل سب٦ب

ُ  عنن "ب ..  قأل ٍ ثقألٗ ِ٘ ٗ السعى ٍ اجملبمع لىلبُ قألولُ ٗ اٟشرألل   ا ويرمن   ًمند

 للبمر  ا"عرألس٤أل إمًمنُ للفقألفُ ػألو  ٍ  وعد٦.. اٛخرّ الفقألفًُ وإرى"ألم للببألينألم وإلغألْ ثقألفًُ,

ٚٲ,... اٛخٚلددٌ وقبددِ والددديين؛ الفقددألٗ  ادددَ, قألؼددرَ ٗ بددألجملبمع وعٚلبمددأل قًددألَ إددر َ ِدد٘ فمددف

ِ .. لد بأل يُ ٗ عنمأل ُألأ٤أل ؽبلمل ُ  ٗ قبد ٘  أدن   كفدر  يىادد  الىاقددَ  إديند ٗ  ِد  السدألبع  وٗ.. ثقدأل

ُ   د ه  تنألسبمن ٙ و خريألم إنألطع, بع  ٗ البًع ّبمن السًدام بع  كألد  ٙ الد ,  وأدع .. اؿرفد

 .للفقألفُ إبعد َ بألٙػأل ألم _ السألبع ٗ _ اجملبمع ّٟألد إمنُ؛   ه قىل  خٚلٌ تقألاين يىاد

 أدن  ي٢حألكممدأل  إِدأل  إمندُ؛   د ه  ودألكب  أدن  وادل٦ .. البمدري   أمنُ علِ تنٮبع لد اؿألل, و  ه

 ..ال  ٗ ُأل"ع ٙ اابمألعًُ فٔألم  نأل  د  أع..  ى إطألره خٚل

ٗ  البعد  فمبإٍ  عألاُ من.. واـٚظُ ٍ  الفقدأل  أدن  شدٌْ إٍ  مبدألن  كمدأل .. واسدبًعألبن  السدعى 

 اٙخبًألر. ٗ ال اتٌ والب٢عد الكر ا"ًُ اؿًألَ

ُ  قدىل  الرٗيُ د  ال .. اٙلبعأل ٍ إىلمل ٗ اشًمنُ.. الفقألٗ إىلمل ٗ وي٢ؽألين إٍ اشًمنُ    مًد

 وكددأد.. واٛولىيددألم اٙقبًألاددألم ترتًددبإٍ  أددر ه اٛسددرَ؛ ٗ اٛخددرّ بأللب اأألتمددأل أقألر"ددُ إددر َ عمددل

 .. واقدَ البعأل يُ طبقُ أن أرىد اجملبمع

 أرألفددأَ علددِ قبددِ  و اٛم,  خددل علددِ أدددخىشأل اددل٦ ٗ تعبمددد لددد اٛسددر بعدد  د  واؿقًقددُ

 ػددألرل أددن تددد  واؿقددألٓع.. كبلكددُ البعددأل يُ وطبقددألم فٔددألم أددن أرددى٦د واجملبمددع.. للبنددت اؾألأعددُ

 اـألظُ. ػألربنأل خٚل أن اجملبمع لىالع إ راكنأل أن ولًس النألس,

 العددحٌ بأللقٮددألع يعمددل أددن  و الٮبًبددُ,  و إمرؼددُ, عمددل  د إشددرأللًُاؿربددٌ  فددألي َ.   وتددرّ

  ا ور أل. أن إصرلُ عألؾنأل فلى ٰللغ؛ الدوام, ولت طىلإٍ  اٛوٍ بأللدراُ تنعب٦ عألم بصرل



  1

   
608 

 أنألطقمن.. مل خألرن  و أسبصكًألم,  و  سىام, أرألدا ٍ  ٗ إٍ العمل تؽٮر ب النألس وقألاُ

 لٜسرَ.  خل أعأل ر تىفر ٗ وإسأل مُ بنألتمن, لعمل النألس قألاُ تقألوم اجملبمع ثقألفُ تعد

ٙٲ  تؽدع  كٮٮدُ,  بعقدىل  ت٢ىاادن  د  فٚبدد  إدر َ,  عمدل  تىاادن  الديت  اٟشدرأللًألم   أأل  لردل  قلدى

 وعقىبدألم؛  و "ٛمدُ,  وقددو ,  السىاْ.. لىا"ٌ, علِ والنسألًُٓ الراأللًُ اٛعمألل كل أفل الععىبألم,

  العمل.. بؽب٘ ككًلُ وكلمأل

ُ  تكرؼدمأل  وؼدرورَ  أمدب  فمٮلدب  كأم العمل شرين  أأل  خدألرن  والعمدل  أنأللصدألم,  ٍ  لبدل  اٛأىأد

ُ  كدل  بمدأل  ت٢لد م  إابألريُ رزًُ قؽأل"ُ ٟ"صألْ امى ٤ا يبٮلب لرن إممُ؛ تل  ٙ ّنع إن ل  عمدل  امد

ٚٲ  إىٚكدألم,  أدن  عد  عمل أقألبل   لًُ,  و قرىأًُ ُ  أىٚكدُ,  72 أقألبدل  أدف ُ  تبٮلٴدب  وإسدأل   رفد

  العألأٚم. راتب لبىفر اشذا  رسىم  فع وّرن للحؽأل"ُ, العمل أقر ٗ ت٢كر٦غ أًأله و ورَ

 ٛد بٚ "دأل؛  ٗ تٮبًقدن  يعدعب  لردن  أسبحسدن؛  فدأأر  الدول بع  عند اـدم عن اٙسبغنألْ  أأل

ٛٴمل, يٮب , لديمب الرال  اٛ لدب,  ٗ عنمدأل  ي يدد  ورَدأل  اٛم, أدع  أبسدألوٶ  بصدرل   طكأللدن  ويرعِ وين

 كمسألقُ  خرّ, فىارمإٍ  إؼألفُ اـدم, عن اسبغنألٓمب سر٦ ُألأ٤أل.. و  ا أفلن براتبمأل ت٢سأل ب و ٌ

 ....أن لًُ أس٘ولًألم اٛبنألْ وؼم٦ل إنأل ل,

 إددر َ خراددت بىظددكمأل  أ٫ددأل, فمبددِ عملددمأل علددِ وبقألٓمددأل إمرؼددُ بددٌ رابدد٘ فددٚ يىاددد وققًقددُ,

ْ  فرلدمن  م أسدبخدأُ؛   م  اعًدُ,   أعلمدُ, م   ٖرؼُ,  كأل"ت للعمل, سىاْ  ىدران  عدألأٚم  سدىا

 اًدددَ, قلددىل وؼددع يل أنددأل و نددأل  بنددألْ ن لغر ددن ..  فأللرددل يذكددن  بًددىتمن  و  ددر عددألأٚم,  عددن

 الدد واٌ بددٌ اٛبنددألْ رعأليددُ أدن  إمددألم وتى يددع إمبدددَ, اٛسدر  وتصددجًع اٟل اأددٌ, اؿؽددأل"ُ كمقدذ  

 وتصجًعمأل. بمأل البىعًُ ويبب اؿلىل, ت٢ىؼع و ر ا بأللبنألول؛

 ثٚثُا  ؽلى أن  قد  وافع إر َ ٙ ترأل  عمل السملٌ  د  وافع  ًأل. واكرم  

 اابمألعٌ.  افع

 البعأل ٍ.  افع

  ترفًمٌ. و افع

ٚٲ, ترددىد د  إددر َ تراددى أنددن اٛولا  للدد ام. وتٮددىير بأللقًمددُ وإقسددألس واا قؽددىر عؽددى٤ا فددألع

 ِ  قًألتمددأل وإ ارَ والددبكرر, اؿددديه ٗ العألألددُ  ددر عددن العألألددُ فبخبلددمل ثقألفبمددأل أسددبىّ علددِ وقبد

 . واٙابمألعٌ النكسٌ ب٢عده لن النألس فمىاامُ و  أألتمأل,

  !!ًْلُ  واُ أن خر أىٚكُ  واُو

 بعد   ٗ اكىريبدن  ٙ "نرر ال ٍ السعى ٍ, فبمعنأل ٗ ٙسًمأل  ى اٛبر , اٙلبعأل ٍ والدافع

 ؽندع  إر َ هعل ٖأل الٮٚم؛ بعد وعبٔمأل ال وان, بعد خألظُ للرال, إر َ تبعًُ يل م ال ٍ أنألقًن,

 !ال ون يىفٴره وأعرين أسرن أقألبل ٗ ٚلب عن وتبنأل ل
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 السعى ٍ, الصألل لدّ ال واُ أىاظكألم أن  ٌ العألألُ إر َ د  ػد الًمٌ؛ عن سريعُ وبنٛرَ

ُ  ػدد  الصدمألل؛  عدن  وبنٛدرَ !  خرّ شروٙ عن أقألبلن ٗ ويبنأل ل عنن, ٙ يبنأل ل  قًأل"٤أل وشرٙ  ال واد

ُ  ر ٍ, شدأل  العألألدُ.   در  أدن  و أن٤دأل  ثقُ العألألُ  كفر  أسدبقلُ؛   "مدأل  يصدعر  والرادل  البعدأل ي٫أل,  وأسدبقل

ٍ   ؽدبمأل,  أدن  ويبىا٦س رؼأل أل, فًبحسس ُ   در  أدن   سدمل  يردىد  الد   ظدحكًُ  فنى"٤دأل  . ولعدل .العألألد

 "قلبمأل. والنرت الٮرآمل وقبِ اؿقًقُ؛   ه ظىرم كفرَ

 أددن  و النىويددُ, اٛسددر سددًدام بددٌ خألظددُ لرنددن أىاددى ,  "سددببن؛ للددت وإد الذفًمددٌ والدددافع

 .. ر سمأل أسق٘  ر أنٮقُ ٗ تسرن

 بع  ؼلل اليت  ٌ بأللبًت, إر َ بقألْ  د ترلكُ ٗ الر يعألد  . إلًن أأل ا ب أع أل"فأ وٗ النمأليُ

 !إر َ وطبًعبن عمل "ىع ٗ اٙابمألعًُ ارٛىرام

  عمل؟؟ كًمل

ـٴغ د  يبقِ  تسألٗٙم؟ ٗ العألألُ إر َ أعأل"ألَ  

ُ   ظدديألم  ٙ تكقدن  خأل أدُ,  ترعدأل ب  ظدغألر٤ا  خلكٌ أن و تر   عمل كًمل  بأللٮكدل؟  ا دب   العنأليد

 !!البًت ٗ َعًبُ و عى  للقُ

ٌ  إقددم  والبددل  والسدًألرَ.  والسألٓع, اـأل أُ, راتب ٗ ي  ب راتي وثلفأل  عمل ٕألاا  العمدل  أدن  لد

٘  والسًألرَ راتب٤أل, 3722 عن ٙ يقل والسألٓع ريألل, 3222 إٍ 722 الرال أىاظٚم بدل "كسن  لسد

 !!  ريألل 3722عن ٙ يقل

 !!؟ والىٙ َ اؿمل  ر   ا النسألْ, عملإٍ  النمألر عمل أن و "أل ارتأل  أبِ

  "مددأل الصددألرل الدد  فسددر أل ر٢  م؛  و البحًددُ و لقًددت اببسددمتد إ كددبل٘ا عمددل ٗ  عمددل كًددمل

 !!العمًل أع البعألأل وٙ ػًد العمل, ؼغىٙ ٙ تبحم٦ل أىٚكُ فمٌ ظمبنأل,  و عبسنأل اسبلٮألين, وإد

 خًدألر٤ا   و ترفٲدأل  ولدًس  كمأل  "دن ؼدرورَ   إ"سأل"ٌ, قع الصمرا"ٌ إٍ  د العمل سعد. اللىاْ   و شألر

 . اٛفرا  أن لرفر وإعًصُ للدخل اٛول إعدر ٛ"ن أعٛممأل؛ ٗ بل اؿألٙم؛ أن كفر ٗ

ِ  قًألتن؛ ٗ كبرَ   مًُ السىٍ اٟ"سألد يعٮًمأل لًمُ العمل   در  اٛادر   و العألٓدد  كدألد د وإ قبد

 ف ٶ.

 . ى البعأل ٍ أأل بقدر اابمألعٌ "صألٙ العمل

 قألاُ  ر ٗ كألدد وإ قبِ و ى لأل ر يعمل, ٙ َن يعذين ٙ اجملبمع ٛد اابمألعٌ؛ واى  العمل

 .العملإٍ 

 . البعأل ٍ اسبقٚل العمل

 مل  و للددخل,  كدألين٨   طخدر  أعددر  لن يرن ملد إ العمل, ٗ  ظلٌ قع واربألن القأل ر ل٠"سألد

 . اسبغٚل  و تقبر,  و إاٙل,  ر أن ويعًلن ي٢عًنن أن لن يرن
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 .للرال تعدم كمأل للمر َ تعدم واؿقألٓع اؿقىم   ه

 قدع  ٗ هدأل ل  أدن   د ا  بعدد   ندأل   فمدل  وتعقًداتدن,  وأبٮلبألتن, الععر, ققألٓع ش ا  ؼكنأل فألاا

 !العمل ٗ إر َ

ٌ  اابمدأل ام  , و ندأل   أبألشرَ  ر بٮريقُ كألدد وإو أنب  عمل البًت ٗ إر َ عمل  لٚلبعدأل ي

لرندن   لًمدُ؛  و كفر دأل  اٟ"سدأل"ًُ,  النصدألطألم   دب   الىطين, و ى أن النألت  ٗ وقسألبن لًمبن لقًألس

ٚٲ لًس ٚٲ  الصدريعُ  لدررم  ولد ل  و إٍ الد   إدر َ  ؼبألن عندأأل وبرراأُ بأار للعمل بدي  لدبع   أقدألب

  . وابن علِ الرال وإ"كألم إبعُ, و"كقُ اٟرؼألع, أفل أعًنُ, قألٙم ٗ اٛم عمل

ٌ  إعًدل  فددخل   خدل,  أن إٍ  كفر ؼبألن إعألظرَ واٛسرَ  أددر  و د ا  كألف٤ًدأل,  يعدد  مل اٛظدل

 .كراأبمأل وقكٜ اٙلبعأل يُ, اسبقٚلًبمألإٍ  إؼألفُ إر َ, لعمل أمب

 لدد٠اٙل, تبعددرض ولددد يعىشددأل, أددن شددأل يرددىد فرَددأل ٙ اؼددٮرار٤ا, إددر َ ولددد يرددىد عمددل  

 عدأل ل,   لريدب   و   ,  و  ون, و  و ل  كدل  فمدل  شدأل,  الندألس   لرل أن قبِ واٙسبغٚل؛ واٙأبمألد,

 لٜأأل"ُ؟ وقألفٜ وأنعمل,

 فبمدع إٍ  وؼبألن إٍ ٖألرسبمأل, ؼبألن عندأأل اؿقىم, بم ه اٙعذاين اجملبمع أن ؼبألن إر َ

   .و اخلن بلو البًت وخألرن العمل, أرألد ٗ وي٘ا ر أل ومًمأل

 اٙابمألعًددُ إسددأل مُ ٗ قددع اٙابمألعًددُ وأرأل"بمددأل بأ لددمأل  و بدد اتمأل وإقبدددرَ الغنًددُ وللمددر َ

 .وتٮىره اجملبمع تقدم ٗ بعملمأل اٟسمألم ٗ علًمأل قع وللمجبمع واٙلبعأل يُ,

  دره,  علِ عأللُ و ى لًس يعمل,ٙ   أنممأل ٍ  اخبألر فإاا والرال, للمر َ خًألر العمل اٛخر وٗ

 .وققمأل ققن فم ا واٙلبعأل ٍ؛ اٙابمألعٌ وؼعن ويقبل "كسن, أع وأبىافع

ٙٲ إددر َ, عمددل لؽددًُ ٗ اجملبمددع أددع اتمددألم  خبلددمل فددإ"ين اؿددألرثٌا بدايددُ خأللددد. ولددألل    عددن بددد

ُ  إ٘سسألم ُ  تدىفر  علًمدأل  الديت  اؿرىأًد ُ  أسدألرام  ٗ والبددفع  الرفألفد ُ  البنمًد ُ  ٗ اٙابمألعًد  ثقألفد

 البعددأل ي٫أل, اٙابمألعًددُا البنمًددُ اىا"ددب أددن الدد  وسددىّ إددر َ, عمددل أسددبىّ وعلددِ واٟ"بددألن, العمددل

٫ًأل وثقألف٫ًأل,  . وأمن

 تبؽمنن ٕأل ال ؛ علِ  ثين د  و و  بىظكن  ِىاا٤أل, أىفع اخبًألر للمر َ البمري  أمنُ د   عبقد

 . واقدد ط ٗ واٟ"بألن العمل لؽأليأل واأل"ب إر َ, لؽأليأل ؾأل"ب عرض أن إملرُ ٗ إمنُ   ه

ُ  أدن  لعدل  اؾىا"ب, أن عد  ٗ كفر٤ا يعأل"ٌ عمىأ٤أل إملرُ ٗ إر َ عمل د  ر يٌ, وٗ  اٛ مًد

 ابعؽمأل اكر َرألد

 ًُٓٙٲ  ققىل٫ًدأل  إسدبقل " الكر  اعببألر" تصريعألم  ًألل ٚل٦ ٗ إر َ علِ الىالعًُ الىظأل  تألأ٤دأل  اسدبقٚ

ٗ  وينٮبع أعنىيُ,  و أأل يُ عىآع  ود  أل/خًألرام دن  أن ّرٴنن ِ  اؾىا"دب؛  أدن  كدفر   د ا   قبد

 خعىظ٤أل اؿقىم, وتر  بألؾريرَ, واٛخ  وارسىبًُ, الىاسٮُ, أفل أن ٚىا ر ٗ الرال علِ

 .  شرألشأل َخبلمل والبعنعر الععبًألم ثقألفُ يرر٦س ٖأل العألأُ؛ الىٚألٓمل ٗ
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 أؽددددألعمل وبصددددرل_ للمجبمددددع العلًددددأل القددددًب أددددع ولىا"ًنددددن العمددددل بًٔددددألم ترًًددددمل تعف٦ددددر_ ٗ 

 . إر َ عمل بًٔألم

 ٚٲ  ي٢حألسدب  بىظكمأل بصدر٤ا  شأل اؿقىلٌ اٙسبحقألم خل٘ أن النألت  إر َ لؽأليأل ٗ البصىيض  أسدبق

 . شأل إخىلُ اٟرا َ "سبُ قىل الكقمٌ البأويل ٗ واـٚين القًألأُ, يىم

 ُالدىطين  اٙلبعدأل   مثدرام  إٍ اـدألرن  يعدد٦ر  ال ٍ العمل, سىم ٗ العأل لُ  ر إنألفس  ُ  ٗ إبمفلد

 . الىطنًُ واكبكألٓمأل البصريُ القىّ تصب٦ع لبل إهأل  الىٚألٓمل

ُ  فدإد  السألبقُ؛ للنقألٙ إ كألل  ود السعى يُ, ٗ للمر َ البمري  أمنُإٍ  ؼديد٤ا وبأللنٛر  البنمًد

ُ  تردن  مل "ألمٶ جملبمع اٙابمألعًُ ُ  البددفع,   د ارَ  ٗ كألفًد ُ  ٙسدبًعألل  العمدل؛  بًٔدألم  وأْٚأد  وترلًد

٫ًأل  وثقألف٫ًدأل,  واابمألع٫ًدأل,   ين٫ًأل, أرأل"ُ اام أمنُ ُ  وإ"سدأل"  وأدأل تد ال   كأل"دت  و يؽ٤دأل . البمدري   كممند

ْ  أن برفر  ؼعمل الركألْام وتىلًد اؿىاف , و"ٛب واؾدارَ, اٙسبحقألم أسألرام  اٛاًدألل  اقبدىا

 . بنألتمأل خًألرام علِ اٛسرَ وطمأ"ُ إبعأللبُ,

 ببصددرًل ارتبألطمددأل عرددب إدد كىرَ؛ القؽددأليأل اعببددألر  ود اؿلددىل, تعددى٦ر اددد٫ا العددعب وأددن

 وبنددألْ القددرارام ظددنألعُ ٗ كددبرَ أرأل"ددُ وؼبددل٦ القؽددأليأل, تلدد  تكر  ددأل الدديت ال  نًددُ البعددىرام

 . القنألعألم

ُ  القؽدأليأل  يعدد٦ أدن   السدعى يُ  ٗ إدر َ  اهلل, فدإد عمدل   اؾدألر  فى يُ. وأن وامُ "ٛر    إدفرَ  إممد

 اـعىػ. وان علِ اٟعٚم وسألٓل اٛظعدَ, وٗ كألفُ علِ والنقألط للجدل

ٌ  إدر َ  عمل ٗ وإهألب٤أل سلب٤أل أ٘ثرَ عىاأل عدَ و نأل   عىاأدل   4. البعدأل يُ  عىاأدل   3ا كأللبدألل

 . العمل بًُٔ  6. فر يُ عىاأل  5. اابمألعًُ

ُ  فىادى   البمدري ,  أمنُ إٍ عألاُ من .. البمري  أمنُ قىل واؿديه  نأل  األ"دب  إٍ إمرؼد

ٚٲ يعددد٪ الٮبًددب ِ  عألأددُ, بددألٕري  إسددبمرَ العنأليددُ إٍ إؼددألفُ أسددألعد٤ا, عددألأ  واددن وإريؽددألم علدد

 . اـعىػ

الؽدىوٌ إٍ  د اٟقعدألًٓألم إبؽدمنُ بأللىرلدُ الرًٓسدُ قدىل عمدل         عبدداهلل .   وأن األ"بن  شألر

ُ  ا بمألأندأل  عددم  علِ أ٘شر وأع   ا فمٌ ؛4228 إٍ عألم تعى  إر َ لدُّ, ّ  البمدري ,  َمند  وأدد

ِ  لرنمدأل  تىطًنمدأل؛  و  مًُ البنمًُ, أنٛىأُ ٗ و ور أل إلًمأل, قألابنأل ُ  علد ٌ  قدألل   يد  عدن  أ٘شدر٤ا  ت٢عٮد

 .الرزٌ إسبىّ علِ  و اجملبمع ظعًد علِ سىاْ إمنُ, إٍ   ه و"ٛرتنأل الىؼع,

 ااٛرلألم تقىل

 .وٖرؼُ  اؾنسٌ تصملو واقد سعى ٍ ٖرض  نأل   األ"ب ٖرؼٌ 7 كل بٌ

 .أري  522 لرل فق٘ واقدَ ٖرؼُ و نأل 

 .إقبىل إٍ اؿد لنعل ٖرؼُ  لمل 372 ومبألن
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 .وأمنًُ اابمألعًُ ٛسبألل إمنُ ي اولن ٙ اـرهألم أن% 72 د  كلن إٍ   ا ويؽألين

 اأصرلبٌ  أألم  نأل من

 ٍالسعى يُ العربًُ إملرُ أفل بلد ٗ أقبىل وٙ أنٮقٌ  ر  "ن عنن يقألل أأل  لل عج  ااٛو. 

 ًُ"أدأل يدبب   فنعدمل  أدأللٌ,   ددر  االفأل   ِ  لسدىم  وإعددا  ن  إمرؼدألم, وتددريبمن,   تعلدًب  إ"كأللدن علد

 .أنفىر٤ا  بألْ ي  ب العمل؛

 

 :ايسمس١ٝ ٚاملطؤٚي١ٝ اجملتُع ثكاف١

 تٮأللدب   الدت  أدأل   ظىات٤أل لرن  ؟!تعمل ٙ  م إر َ تعمل  ل َعنِاو إرقلُ   ه ػألو "أل  "نأل أع

ٌ  د  يٮأللدب  أدن  وأدنمب  الغدرض,    ا ـدأُ اٝيألم بع  وببأويل إن ل, ٗ ببقألٓمأل  بأللصدمأل َ  تربكد

 .و واألتمب بنألتمب علِ ي٢ٮب٦قى"ن ٙ الىالع ٗ بعؽمب لرن اٙببعألث؛ علًمأل وورم إبىسٮُ,

  و"ًددُ لنٛددرَ ؛ وإِددأل فقدد٘ اٙخددبٚٙ عجددُ لددًس البمددري , ٗ إددر َ عمددل يرفؽددىد والدد ين

 بنألتمب  و  واألتمب  خىل الىلت ااتن ٗ يرفؽىد الكبألَ؛ إٍ امراين الٮرم  لرل  "مأل وشعىر للممنُ,

ٚٲ  اـدألرن  أدن  اٙسدبقدام  يرىد بأد ويٮأللبىد طبًب,  و ٖرض علِ ٌ  اٟشدرأللًُ,  شد ه  قد  أبنألسد

ٙٲ والبعأل ي٫أل, اابمألع٫ًأل اٛاأل"ب أن الرب   ا تىااد أن إعأل لُ أن السلي اٝخر اؾأل"ب  د  أدن  بد

 .إمن بقًُ ٗ بن يٮأللبىد كمأل ," لًقنأل ٗ زننأل" يبقِ

 العأل ام ٙخبٚين ٚألُٕ؛ أقألر"ُ و ٌ والسألٓع, اـأل أُ واى  عدم ٗ بأللغرل يقألر"نأل ٕن و عجب

 .ال واٌ بٌ اٛ وار وتبأل ل ال ون, وتعألود اٛسرَ, وعد  إن ل, و"ىعًُ والبقأللًد,

 ال واددُ عددن يبحدده الصددألل اعلددت اؿًددألَ وأبٮلبددألم اٙلبعددأل يُ والٛددروين تغددر, لدددينأل اجملبمددع

 .فًن ت٘ ٍ  ور٤ا د  وتريد اجملبمع,   ا أن ا ْ  ٌ ترن مل  م كأل"ت  واُ وإر َ العألألُ.

 

 اإلغهاالت األخس٣ ذات ايؿ١ً بعٌُ املسأ٠: 

 عمدل  أىؼدىع  ٗ القعدًد  بًدت  و مدأل   ينًُ, تعأللًب واٙخبٚٙ اؿألرثٌ  د اؿجألل علٌ.   يعبقد

 إر َ ّنع أن  مأل اٙابمألعًُ القًب  و الرال ولًس قسألسًُ.  كفر أل البمري  وٗ كرل, إر َ

ٌ  إدر َ  بدل  البمري ؛ ٗ العمل عن ُ  الد ؛  ٗ ير دب  ٙ أدن   د  وـكر دأل  "كسدمأل,  ٗ  يدين  لدىا ع  "بًجد

ِ  وإدر َ .  قىاشدأل  أدن  كفر ٗ العألٓب اٙابمألعٌ َىروثمأل إّأل"مأل إٍ إؼألفُ وقًألٓمأل,  لسدأل"مأل  وعلد

 أبألعدب  أدن  تىاامدن  وأدأل  وبًبمدأل,  اطكألشدأل  ػدأله   أىأبمدأل  وفقددم  إند ل,  خألرن العمل أن وتعأل"ٌ عأل"ت

 ٗ وتدر    أردأليً , و  للعمدل  للخدرون  اٟعددا   سدألعألم  أدن  يل أمدأل  وأدأل  واٟ دراْ,  والبحر٦ط, العمل,

 و واأددُ "كسددٌ, وللددع  واأددُ, ٗ تعددًض ػعلددمأل ؛ اٛ"فىيددُ إٛددأل ر لددىا م أددن و ر ددأل اللددبس, اخبًددألر

 إفقكدددألم  خىاتندددأل أدددن إعأل"دددألَ  ددد ه عدددن ولر "دددأل زعندددأل.  وقنأل"مدددأل و "ىثبمدددأل, قًألتمدددأل, علًمدددأل تكسدددد
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 لى  خلىا قيت بمأل؛ اللحألم مألول أأل  آم٤أل اليت الغربًُ, البلداد ٗ قيت بل بلد"أل؛ ٗ لًس والعألأٚم,

ُ  والقدًب  اٛسدر  تكرد   النبدألٓ ؟  أأل.  ؼب احر ٙٲ  اؾمًدعا  وا"كدٚم  الكألؼدلُ,  اٙابمألعًد ٤ْ  رادأل  و"سدأل

.  عددل فلددًس البمددري ؛ علددِ يقددبلن قبددِ إمرؼددألم و اددىر ن  رواتددب رفددع يددرّ أددن.  الرايلددُمددى 

 لًمن لذ  اجملبمع تىعًُ وك ل  اٛوٍ, السنىام أن إمين البعلًب علِ الذكً  يرّ أن وك ل 

ٚٲ  عصنأل.  عل فلًس الصرعٌ؛ بألٕكمىم إرتبٮُ اٙابمألعًُ  اٛرض  أ٦دب  أدن  كغر"دأل  البعأللدد  أدع  طدىي

 ال ؟ ٗ إر َ "قحب فلمألاا كفرَ, وؽععألم  عمألل ٗ

 علددِ عأللددُ العألأددل  ددر الراددل د  كبدا ددُ بددديمٌ, إددر َ عمددل د  اٛربددض كددىثر.   و وؼددحت

ٚٲ,  بىظدكمأل إ"سدأل"٤أل   وإدر َ . واٝخدرين  اجملبمع ٍ  واؿدرن  بأللؽدعمل  اٟقسدألس  كألأدل  لدديمأل  كدألأ  الد 

ُ . إأل يُ قًألتمأل ٟ ارَ الرال علِ الرألأل اعبمأل  أل يسببن ٌ  والبٮأللد ِ  وإدر َ  للرادل  البٮأللدُ,   د  علد

 إر َ أنع إِأل. والرال إر َ فًمأل تصذ  واٙابمألعًُ والنكسًُ إأل يُ, وأسألوٗ أل وتبعألتمأل. سىاْ قد 

ْ  لكدرض  القدرطد؛  طيدألم  اسدبغٚل  بعؽمب لى قألول وقبِ. الٮبًعُ ىأللمل  ى أأل إن ل؛ ٗ وع شأل  البقدأل

 أعد وٙم  يردن٦  مل  "مدن  "عرين الٚتٌ العحألبًألم سرَ فسًنأللؽن تألم, بصرل إر َ علِ إن ل ٗ

ٙٲ ي اولن بل اجملبمع؛ عن  . الععر واقبًألاألم ال أنًُ اؿقبُ تل  قسب  عمأل

ٚٲ؛ إر َ  وام كألد أأل إاا بأللٮبع, سبخبل والعمل اٛبنألْ وتربًُ إن ل أأل بٌ وإعأل لُ  عًه طىي

 . إن ل أن سىي٫أل الىالداد ىبكٌ

 تلدد  كددل أٛددأل ر؛ إٍ أنألفسددُ اٛعمددألل بًٔددألم السددًدام وؼىيددل العمددل, وأبألعددب والبحرشددألم

ٙٲ  لدد  د  وّرن. فبمع بفقألفُ بل إر َ؛ بعمل شأل ٙ عٚلُ إصرٚم ُ  قلدى ُ  إأدأل  أسدبقل   و لأل"ى"ًد

 اابمألعًُ.

ٙٲ,  تِ ال ٍ أن والس٘الا   العمل؟ أن إنع  م النسألْ فبمع ؽلٴمل  و

 .  والداألاُ البًؽُ بٌ البدايُ عن البحه يصبن س٘ال

إٍ  لأل  ددأل وؽلكمددأل ؽلٴكمددأل, سددبب إددر َ فعدد ل. لددبع  "بًجددُ اٛأددرين كددٚ د  اعبقددأل ٍ وٗ

 ٗ أعمأل البت العمل, ٗ بألٙنراٙ بد م عندأأل و ر أل. وإٛأل ر وإرألٓد, بأللسكألسمل, اٙ"صغألل

ْ  فبمع أسألوٖ كل العمل بًُٔ ّ  إٍ فلدس  إربدب  قى٦لدت . النسدأل   دل  "عمدب؟   دل . ظدديقألتمأل  إقدد

  إر َ؟ عمل علِ كفرَ  عىام أرور بعد اٛأر اخبلمل  ل ك ل ؟ النسألْ ًْع

ُ  "قلُ "قلمأل إر َ . عمل.اٛأر اخبلمل "عب, ّ  ٗ "ىعًد ٌ  أسدبى  ولرندن  "عدب؛ ..  طىيدل  إصدىار . الدىع

 .. بأللكعل بد 

 إٍ براأ  ا"بقلت كمأل إٍ العمل, الصألرع أن ا"بقلت أعقدَ, اابمألعًُ أسألُ البحرط لؽًُ* 

٘  ولدى اخبلدمل   أبحرش٤أل يبقِ إبحرط اٙابمألعٌ. البىاظل  إِدأل  إدر َ؛  َندع  ٙ يردىد  واؿدل .  اردً

 لدده  و د ا . وأغأل لبمن وابب ا  ن, النسألْ, اسبدران عن وبعًدَ ظحًُ العمل بًُٔ يبقٌ لأل"ىد بكرض

 ..ؼر٦ط لؽًُ علًن تفبت أن علِ العقىبألم  لسِ تىلٴع اليت الردّ والصركألم البنى  ٗ واؼح٤أل
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 ُ ُ  * أعأل لد ٙٲ بدألللىم   لقددٌا والعمدل  الذبًد ِ   و ٚ  تريدد  ثددب  وٙ ٤ا, تنجدب  الديت  إددر َ علد  علددِ اؿكدأل

 ٗ البقعدر  ومتإٙ  بًنممدأل؛  اؾمدع  ٙ ّرن. الذبًُ  و العمل إأألا ببسألطُ إسألُ. وترلًألتمأل وًٚكبمأل

 .  ينألفًمأل أن تر ل  و ير ل ققًقُ و  ه. األ"ب

   سرَ؟ وترىين ال وان أن قرأأل"مأل  و العمل؟ أن إر َ َنع  ل اؿل؟

 .. أٮلقٲأل..  ٙ

 واٟلدألل  الد وان  يد٘خرد  د  العمدل  وقبدألم  بأللٮألقدألم  ٙ بدأس . اٛولىيدألم  بذتًدب  يرىد اؿل

ٚٲ؛  إنألسب الىلت ىذد ثب. العحً  الٮريع علِ  لداأمن ويؽعن طمىقمن, بع  وققن قبِ للً

  9و َعنددِ. إدددارس ٗ اٛوٙ  ينددبٛب قبددِ  لددل؛ وترلًددُ ببقًددًب ترؼددِ د  علددِ واٟلددألل, للدد وان

 .الرك٘ ولًس اؾًد إىٚمل لصروٙ وإسبىٗ اى َ, اٛلل العمل أن سنىام

 ٕدألاا  اٛعمدألل؟  و ادل٦  و فؽدل,   رلدِ,  بًبمدأل  ٗ بأللعمدل  إر َ لًألم  لًسا اؿألرثٌ علٌ. وتسألْل  

 إٍ العمدل,  فًدٔمن  رفؽن  وشن الٚتٌ اـأل أألم  لًس بألـأل أألم؟ البًىم اأبٜم قبِ ال  تذ 

 خأل أُ تٮلب  خىاتنأل أن العألأٚم وأعٛب إصرلُ؟   ه أن لبنق "أل العمل و ارَ علِ "ىلىل و ظبحنأل

ٌ  لنردىد .  القعدًد  بًدت   نأل.  واٛسرَ البًت بص٘ود لبقىم  كفر  و  تريدد  إدر َ  وظدروٌ,  واؼدح

 بأل ٛددُ  ظددبحت الدديت أٮأللبمددأل علددِ تنكقددن  خددل شددأل يرددىد د  تريددد و عبألٓددن, إندد ل أددن اـددرون

ُ   لدًس  الٮٚم؟ كفرَ تكسر أأل.  ال ون أع اـٚين وأن ثب٦ ينصأ البرأللًمل؛ ُ  "بًجد  اسدبقٚلًُ  لر بد

ٙٲ  سري٫أل فبمع٤أل فبمعنأل اهلل اعل الرال؟ عن إر َ  .وطخر٤ا  و

 ي٢قعدد بدن   بًبمدأل.. إد كدألد   ٗ إدر َ  عمدل  اٛربض علِ   ا الر ٍ اٛخر بقىشدألا  كىثر.   وعلقت

ِ  لدًس  فبدأللٮبع  الغبدألر,  و"كد   ال ادألن,  وتلمًدع  والرنس, الٮب ,  خدألرن  عملدمأل  أدن   فؽدل  وٙ  رلد

ِ  إ"سدألد  بدن  يقدىم  عمدل   عٛدب  فبدأللٮبع  اٛبنألْ؛ تربًُ إقعى  كألد وإاا. إن ل ٙ  و د ا  اٟطدٚم,  علد

 الذبًُ بٌ البىفًع ٙ ّرن للتا وكمأل. اٛبىين كأل ل علِ تقع الذبًُ أس٘ولًُ. فق٘ إر َ ىغ٦

ْ  بدأس  فٚ  قد مأل, ٗ لعرم إااإٙ  والعمل؛ ْ  بألٙكبكدأل  الٮمدى ,  أدن  واؿدد٦  العمدل,  واابدألم  بدأ ا

 . اٛولىيُ اٛوٙ  وإعٮألْ

ُ  اؿلىل  قد بل أصرلُ؛ فلًست اـأل أألم  أأل   و  وٙ  دأل,  أدع  إؼدألف٫ًأل  ولب٤دأل  إدر َ  لى دب  إممد

 .  اٙابمألعًُ  و العملًُ ؿًألتمأل

 د  ّردن  بعمدل   لدىم  ٙا لدألل . لألقدن  سدر  عن لألق٤أل النألس  كفر أن يعد٦ شخع٤أل  قد ب سأل

 د  يكؽل ٛ"ن السًألرَ؛ إٍ لًأل َ  شألر وبأللٮبع,. إلأل ٤ا فًن و ققع بن,  برع ٕأل ٛتكر٦غ  رٍ, بن يقىم

 .  الٮريع ٗ اٛعمألل بع  إلأل   و للقراَْ, لًبكر٦غ خألػ لسألٓع القًأل َ أممُ يىلٌ

ٙٲ علًنأل. طخر قىر فم ا إٮأللب  أأل  الديت  اٙسبمٚ  ثقألفُإٍ  ثب اٛسعألر,  ْٚ علِ "عر٦ن د   و

ُ و بدن  العدألمل  ققدن  مت ُ  وادى   وعددم  للكدراغ,  "عدر٦ن  ثدب  , العىٕد ِ  لًمد  وبأللبحديددد الكدر ,  قًدألَ  ٗ وأعند

 .إر َ



                1 

 

  
615 

 لسدألعألم  بقألٌٓ يبٮلٴب وعملٌ عألأ٤أل, 57 أأل يقألرل أن  عألألُ اأر َ  "ألا العمى ٍ سألأًُ.   ولأللت

ُ  و سدد٦  وتىلًدد,  "سألْ اسبصألريُ ٛ"ين والنمألر؛ اللًل ٗ البًت خألرن طىيلُ  السدذ,  أدن  إسدلمألم  قألاد

ُ   يؽ٤أل ٗ وشألبُ لصألل و م ٌ  و فخدر  الٮدب,  كلًد ٍ  تربًبممدأل  ٗ بىظدكٌ  أ٫دأل   بنجدألق  أدن   كفدر  وقدد

ُ   كدىد  د  اسبٮعت أأل إأل ٍ؛ واسبقٚلٌ عملٌ ولىٙ عألألُ, اأر َ  و كٮبًبُ بنجألقٌ فرقٌ  أعًلد

ُ  والعٮدألْ,  اٙسدبمرار  اسدبٮعت  أدأل  اجملبمع؛ ٗ فألعلُ واى ٍ ولىٙ ٛسرتٌ. ٌ  وأقألوأد ُ    أدألت  العدحً

 يعدد ل الدد ٍ اؿجددألل ٙ اؿددع, الدددين بددن اددألْ الدد ٍ اؿجددألل قجبددُ اأددر َ واهلل وإ"ددٌ والعألٓلًددُ,

 ٗ شألركن الٚتٌ اٟسٚم و"سألْ إ٘أنٌ  أمألم ولدوتٌ الٮلبُ, و  ر٦س الراألل, و خألل٘ ويقعٌ,

 اٛولىيدألم  ترتًدب  كدىثرا   . لأللدت  كمأل و ر أل. اؿسبُ, وٗ الراألل, وتدريس والبجألرَ, اؿرول,

ُ  ٗ وأصدألركبنأل  اقبًألادن,  لسدد٦  الىطن وقألاُ أمب,  بعد   ٗ "نبقدده  أدأل  و خدر٤ا  أمدب,  عألأدل  البنمًد

  أدأل  الٛمدرَ.  أدأل بعدد  إٍ  خددر ن  ٗ يرلددد  فًمن  ؼعألفن ػد واترأللًُ؛ وب  , ظرين, أن النسألْ

ٚٲ,  فًسدمرد  والٮبًبدألم  فجدر٤ا,  فًخدران  إعلمألم ٙ  لدً ِ  تبٮدبي  وٙ "سدألٗ"أل,  أدأل تعلمدت    د ا  ولدى  علد

 أفلمن. "سألْ  يدٍ

  ظب  عمدل  إأللًُ؛ اٛعبألْ ت ايد وأع اؿديه, إد"ٌ فبمعنأل عرٍ إٍ  "ن ٗ قسألم. م و شألر

ٙٲ  الىطنًدُا  الٮأللألم ٙ "سبغل٦  وٙ ّرن. ؼرورَ بل اخبًألر٤ا؛ لًس إر َ ْ  رادأل ْ  ٗ و"سدأل  الدىطن,  بندأل

ٌ  ٗ وبأللد ام  العمدل,  فدألٙم  ًْدع  ٗ  بددعن  وطنندأل  ٗ والنسألْ الىٚألٓمل, وتىطٌ  الٮدي  القٮدألع

 ّرن واليت العمل, ٗ إر َ إلًمأل تبعر٦ض د  أن إمرن اليت إؽأليقألم بٌ فرم و نأل . والبعلًمٌ

 اٙببد ا ؛  بدراثن  ٗ إر َ وولىع العمل, ٚروين ت٢قن٦ن واؼحُ و "ٛمُ لىا"ٌ واى  ٚل٦ ٗ أعمأل البعألأل

 ي٘أ٦ن فبمعنأل ٗ الًىم إر َ وعمل. العًض سبل تىفر د  وؼبألن عألٓل, شأل ولًس ٙ تعمل, ٛ"مأل "ٛر٤ا

 .فبمعمأل بنألْ ٗ وي٢سأل ب كراأبمأل, علِ اٙسبقٚلًُ, ووألفٜ شأل

ُ  إدر َ  ُأسد٘ولً ا ارًأل أسألعد.   و ؼألين ُ  تصدمل  إن لًد ْ  تربًد  عمدل  و دى  ادل٦   ورعدأليبمب؛  اٛبندأل

 .. بن تقىم

 رادى  .. ال   ال أن الرفر وب لن تربًبرب, علِ عملن عًٛمألم  أمألم "بألن  "بب السأل َ,  يمأل

 .. كم ا شأد أن "قلل ٙ 

 وبسدبب  العمدل,  ٗ ر ببمأل بسبب ال  كل طأللبمأل, فىم الرفر إر َ فًن تبحم٦ل الًىم فبمعنأل

 .. إن لٌ عملمأل أن بعؽمب ا"بقألػ

 ٗ .. ؼدددددرورَ والٮبألخدددددُ وااب٤دددددأل, اـأل أدددددُ "دددددرّ اعلندددددأل _لٜسدددددمل _ اٙسدددددبمٚكٌ والب٢عدددددد

ٚٲ إيرلنددددا  إطٚلٲدددأل خأل أدددُ لديدددن  قدددد ٙ اٟاألبدددُا فىاددددم اـأل أدددألم؟ قجدددب أدددأل  ندددأل ا سدددألت أدددف

 إنددد ل ٗ البقدددألْ ؽبدددألر فإ"مدددأل اؿؽدددأل"ُ؛ ٗ  طكألشدددأل لبؽدددع يركدددٌ راتدددب شدددأل يبًس٦دددر ٙ وأدددن ..

 .. كفرَ قألٙم و ٌ العمل, وتر  لرعأليبن
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ُ  تعدد  اؿدأللٌ .. فلدب   الععدر  ٗ تغ٦ًدر  العمدل  اؿرمٌ  د أكمدىم  علٌ.   و وؼ  البقلًديدُ   الىًٚكد

ٚٲ, 6-: أن و وام  ت ايدد  ٗ إند ل  أدن  يعملىد ال ين العمل , فأعدا  إٍ أقر٦ ال  ألل وتسبدعٌ أف

 كفر٤ا. ال  سم٦لت والبقنًُ عأل٫ًٕأل,

 إن ل اخبألرمد إ ,"لن خ٢لع ٕأل أًس٦ر فرل" إر َ لعمل بأللنسبُا الصمرا"ٌ لًلِ.   وامُ "ٛر وأن

ُ  اٛعمدألل  أن فم ا واٛسرَ؛  تردىد  د  إدر َ  يعًدب  وٙ بمدأل,  يقدىم  د  الرادل  يسدبٮًع  ٙ الديت  العًٛمد

 ٗ لحددن وأبدددعألم طمىقددألم "سددألْ فمنددأل  وبألٕقألبددل,  طكألشددأل وتددربًبمب.  ورعأليددُ أن شددأل ٗ عألألددُ

 "مؽددُ علددِ تسددألعد فددألٛوٍ البًددت, ربددُ ومبددألن العألألددُ, إددر َ مبددألن واٛسددرَ, العمددل بددٌ البىفًددع

 .قؽألرتن تعنع والفأل"ًُ الىطن,

 قددددو  لبجدددألو  بًدددد أل ويأخددد  اجملدددد, إٍ لمدددب بمدددأل يددددفع أمدددب شدددري  الرادددل د  "نسدددِ وٙ

 رادددل "ألاحدددُ اأدددر َ كدددل خلدددمل فمندددأل  ,"عًٛمدددُ اأدددر َ رادددل كدددل وراْ" ي٢قدددأللا فمفلمدددأل اٟبدددداع,

 . أبكمب واعٶ

  ددددى للمددددر َ, وكددددل   كمددددأل للراددددل كًنى"ددددُ وإثبددددألم قددددع, العمددددلا الىابددددل خأللددددد.   ولددددألل

 علددددِ لنألعألتددددن  و  ولىيألتددددن فددددرض ٛقددددد وددددع٦ ٙ يعمددددل, وٙ  و يعمددددل بٛروفددددن  عددددرين شددددخغ

 ي٢ىلٴدددد  الرادددل  السدددعى يُ  ٗ اؿدددع. عندددد"أل    ددد ا  تركدددل  الددديت  البصدددريعألم  وؼدددع  اٝخدددر. إكدددذض  

٘  شدددبن لرادددل عملًدددُ ت٢جدددرٍ وإدددر َ إدددر َ,  والٮدددألٓرام, وإٮدددألرام, اٛسدددىام, ٗ عدددألرٶ؛ وندددبل

 !!! العمل اخبٚٙ أن "بحس٦س   ا وأع

 يٮدر  د  الٮألٓر  را  فإاا  ى اجملبمع, لٮألٓر انألقألد وإر َ الدي  إٍ  د الرال "ألظر.   و شألر

 أددن فٚبددد ويبقددد٦م, يبٮددى٦ر د   را د إ اجملبمددع وكدد ل  انألقًددن, اسددبخدام أددن بددد فددٚ وي٢حلٴددع,

 إنصى . واٙ   ألر اؿقًقًُ البنمًُ لبحقًع ًْع٤أل؛ أصألركبممأل

ُ  إدر َ  عمدل  قدىل  السدألبقُ  البعلًقدألم  ًْدع  د   عبقدد ا السلىلٌ أسكر.   ولألل  اجملمدل,  ٗ أبكقد

 ٍ  ٙ يىا يمددأل ورعددأليبمب اٛبنددألْ فذبًددُ اٛولىيددألم, "٢رت٦ددب وعندددأأل. الدلًقددُ البكألظددًل ٗ ؽبلددمل ولددد

ُ  واٙسبقٚلًُ. أممُ ُ  للمدر َ  إأللًد ُ  ولدًس  شخعدًُ,  ر بد ُ  أممد ُ   ولىيد ُ   سدري ْ  اابمألعًد   سدرَ  ٟ"صدأل

 . فبمع وتٮىير

 وكدأد  إدداخٚم,  بعد   ت٢عدى٦ره  كمدأل  عدألم,  بصدرل  إر َ عمل يعألرض أن يىاد  "ن  عبقد ٙ

ُ  فًمدأل  ٙ تبدىفٴر  الديت  اٛعمدألل  بع   نأل . إر َ عمل يعألرض اجملبمع   لب   ولدألم  وٙ إنألسدبُ,  البًٔد

 أمنددُ البمددري  د  ًْع٤ددأل "قددر٪. إمدن   دد ه  قددد والبمددري  إعألرؼددُ, ػدد  الدديت  ددٌ إنألسددبُ الددوام 

 إا٤ا. اٝخدرَ  ٗ و ادره  الدد"ًأل,  ٗ  ادره  لن وأسألعدتمب؛ إرؼِ وتٮبًب فًمأل والعمل شريكُ, إ"سأل"ًُ

ٌ  ٗ ٚدين  ٗ واؾدىال  إمندُ؟   د ه  عدن  العد وين  ٗ السدبب  وأأل إصرلُ؟  ين  "سدبعرض   عى"دأل ا البدألل

 بمأل اليت الى ارَ أعٛب والعأللٌ. العألم البعلًب وأنمأل البلد,   ا ٗ السعى يُ إر َ بمأل تقىم اليت اٛعمألل
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 يبحد٦ث مل اٛعمألل   ه وًْع , والبنى  النسألًُٓ, واٛسىام العسرريُ, والقٮألعألم "سىيُ, فروع

ُ  ٗ  "مدأل   عبقد البمري ؟ أمنُ ٗ إصرلُ  ين إا٤ا. اؾمًع لدّ أقبىلُ و ٌ  قد, عنمأل  العمدل,  بًٔد

 وأفلددمأل عمددل, سددألعُ 34 العمددل فددذَ أسبصددكًألم ٗ البمددري  ٗ يعملددىد  لددألرل لددٌ. الدددوام و ولددألم

 يبد أ٦رود  الرادألل . وأسدألًُٓ  ظبألقًُ يرىد فذتٌا الدوام أسبىظكألم, ٗ ٖرؼألم و عرين راقُ,

إٍ  العمل وبًُٔ اؿرىأٌ, القٮألع ٗ   ا عألٓلًُ؟! الب اأألم ولديمأل بألٕر َ فرًمل الىؼع,   ا أن

ٌ  القٮألع  أأل أقبىلُ, أأل قد ٌ  العدح ُ  اٛ لد ُ   را دأل  ٙ  كفر دأل  ٗ العمدل  فبًٔد  هلدس  عنددأأل . أنألسدب

ُ  لكدذام   برفدرَ  أصدأل د  الد  و واقد كألو"ذ ٗ والكبألَ الصألل ٍ   رؼدأله  ٙ فأ"دأل  ويىأ٫ًدأل,  طىيلد  لىلدد

 بأللدراددُ العمددل بًٔددُ ؼس٦ددنت أبددِ وبألخبعددألر,. إسددلمٌ ٛبنددألْ  رؼددأله وٙ ٰ لددر٦ه ٙ وبأللبددأللٌ وابددنيت؛

 . القٮألعألم بقًُ أفل أفلن  قد, ال  يعألرض لن فأعبقد إنألسبُ؛ العمل  ولألم ثب اٛوٍ,

 

 َكرتس١:تٛؾٝات ٚسًٍٛ 

ُ  يددخل  د  ٙبد إر َ عمل د  الىاؼ  كر ٍ  د أن  سألأُ. يرّ   ُ  أ٘سسدًُ  أرقلد  تعدألجل  أنٛمد

ُ  تردىد  د  هدب  اجملمدى ؛    ا أن أرقلُ  ول ولعل..  أعىلألم أن يعذؼن أأل ُ  ٓلد  قذفدُ,  إعٚأًد

ِ  اجملبمدع  اطدٚع إٍ  تمدين ُ  علد ُ  الٮدرم  و فؽدل  إدر َ,  عمدل    مًد  بقدرار  البد كر أدع  ..  إلًدن  إ٘ يد

 علِ العمل أن ٙبد وال ٍ إر َ, بعمل وإبعلع سنىام, : و 9 أن العأل ر ,342 رلب الى راْ فلس

ٚٲ, و  ا تٮبًقٲأل تٮبًقن  بٚ "أل. ٗ إر َ ُرٌ لرارام  ب و  ول القرار شألأ

  قدد  البمري  لٮألع وِىان.. اد٫ا أمب إر َ عمل ُرٌ العفمألد إٍ  د أىؼىع خأللد. و شألر م

 اكددر أددأل علددِ عددٚوَ الىالددع  دد ا  سددبألل  ددب   قددد ر يددن فددإد  اجملددألل, وٗ   دد ا ٗ الكصددل ِددألان

ُ  األابًبمدأل,  وعددم  القٮألعدألم  إٍ   ه إىامُ البعلًب براأ   ًرلُ وسً كر,  بأللبخععدألم  أقألر"د

ٚٲ   أأل ي٫دأل  األابًُ واٛكفر إقألربُ, ُ  يكؽ٦دل  الٮدٚل  أدن  كدفر ..  واابمألع٫ًدأل.. فمدف  7 ٕددَ  الٮدب   راسد

ُ  وكد ل  ..  سدنىام  7 و 6 ٕددَ  البمري   راسُ علِ سنىام 8 و ُ   راسد ِ  سدنىام  7 ٕددَ  اشندسد  علد

 سنىام. ٥ ٕدَ أسأل"دَ و ندسًُ تقنًُ ؽععألم  راسُ

ُ  إعدأل َ  اؿلىل و قد ُ  ورفدع  أدد  أل,  وتقلًدل  البخععدألم,   د ه  ٗ البعلدًب  بدراأ    ًرلد  كفألفد

  وإعنىيُ  يؽ٤أل. إأل يُ وقىاف  أل أنأل جمأل, وؽعغ تركً 

ُ  وي٢ؽألين ِ  البعدرين    مًد ّ  الددول  ػدألرل  علد ٌ  اشندد ..  إلًمدأل  ٰ شدر  الديت  اٛخدر  و ؼدًمل ..  والكلدب

 إمرؼدألم  وادى   و"بد كر ..  بعًدد   أدن  أند   اجملدألل   د ا  ٗ سدبأللُ  كأل"دت  الديت   يرلنددا,   يؽأل إلًمأل

  أن. أن  السعى يُ إسبصكًألم ٗ اٛيرلنديألم

 اٛعمألل   مًُ علِ الؽىْ تسلً٘ ٗ إبرر البعلًب تدخ٦ل أن بد ٙ القنًب٘  "ن "دّ.   و كدم

 ت٢سددلٴ٘ العلمددٌ إددنم  ؼددمن ترددىد علمًددُ أددأل َ واددى   فمددن إمددب لدد ل  ؛ للمجبمددع خدأددُ فًمددأل الدديت
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ُ  إلًمدأل,  اجملبمدع  واقبًدألن  إخبلكُ, اٛعمألل علِ الؽىْ ِ  العدغر  أند   اؾًدل  وتنصدٔ  ًْدع  اقدذام  علد

 الىطن. خدأُ ٗ و ور أل اٛعمألل

 أدن  قدرَ  ٗ يد ال  أأل  "ن إعألظر فبمعنأل أفأللب  عٛب اؿمى ا إد أن "ألظر بن عبداهلل.   ولألل

 وكأللٮبمدأل  واخبٚطمدأل  وقجألبمدأل,   واسدبقٚلًبمأل,  كًنى"بمدأل ا وشد٘و"مأل  إدر َ   أدىر  أن ْلُ ٗ  أره

 عددم  لدر٦ر  قٌ الرالد إ بل!!  للسًألرَ لًأل تمأل وقبِ والعمل, وإسرن ال ون ٗ وخًألراتمأل اجملبمع,

  وإدارس, البًىم, ٗ اؾديُ اٟلألأألم علًمأل وفرض إر َ وعؽل اررم,  ر بألٕر َ اخبٚطن اىا 

ُ  أدن  لدر٦ره   دى َدأل   لًدنعب  اا  وكدل .. إدر َ  لعمدل  الدرف   أبدد   أدن  ا"كلبت اليت اٛعمألل وقألل  قريد

 . السٚم ي٢قر  أل فلن خٮًُٔ, ولى عدم,.. اىاره أن اأر َ تعد د   ود البجىل ٗ أٮلقُ

ٚٲ  للت كنت ٌ  "ٛدرَ  أدن  كدفر٤ا د إ.. لدب ُ  اأبددا   أدن  شدٌْ  فًدن   إعألظدرَ,  إٍ إدر َ  العربد  ثقألفد

 ..  الى  

ٌ  الٮبدع  فسدًغلب .. إدر َ  شدأد  ٗ.. لدبع   بعؽمب العرل َحألورَ لًس  نأل, الكعل واؿل  العربد

٘  _ اؿل .ار  الفقألٗ إىروث علِ إبرُٔ اٝراْ وسبنبعر البٮبع,  َدأل  "د٘أن  د  اخبًدألر  ٗ _فقد

 . وسلب علًن اهلل ظلِ قمد بن األْ

ٚٯ} ٣٘أ٧ن٢ىد١ ٙٯ و١ر١ب٭ ٯ فٯ ٣ًدن١م٢ب٣  ش١دج١ر١  ف٧ًم١أل ي٢ح١رِّم٢ى ٯ ٓ  ق١ب٩ِ ي٢ ٌ  ي١ج٧دد٢واٱ  ٙٯ ث٢دب٩  ب١  أ٭م٩دأل  ق١ر١ا٤دأل   ٯ"٣ٰكس٧دمٵب٣  ٓ  ف٧د

٣ًت١  {ت١س٣ل٧ًم٤أل و١ي٢س١لِّم٢ىاٱ لٯؽ١

 فمددى اـًددألر  علًنددأل, اهلل قرددب تٮبًددع أددن اٙابمددألعٌ,  و الفقددألٗ بددألؿرن "صددعر ٙ  ٗ اؿددل

 . اٛوقد

 . بن  أ١ر١"أل ال ٍ فمى اٛأر.. وإر َ الرال ٗ اهلل عرب.. تسلًم٤أل "سلب  د

ّ  أدن  إدر َ  شدأد  أنأللصُ أسبىّ "رفع د   ال , ويقبؽٌ ُ  أسدبى ُ  النخبد ّ إٍ  إفقكد    دل  أسدبى

  ٙٙتمدأل  وفمدب  وؼلًلدمأل,  إععدىأُ,  النعدىػ  لدراَْ  و"٢عًدد ..  ندأل   وأنأللصدبمأل  طرقمدأل  و"٢عًدد .. العلب

إٍ  "ٛراتندأل  أن عد ٤ا  ثقلت اليت والبقأللًد والعأل ام, والسًألسُ, الفقألفُ, تراكمألم كل عن َع ل

 . اؿنًمل إٍ الصرع _ عم٤أل _ "نسبن ٖأل واؿًألَ, الرىد

 العبدددأل ام ٗ الٴمدددأل ٗ الصدددرعًُ البرلًكدددألم د  كًدددمل لدددراَْ إعدددأل َ خدددألػ, بصدددرل علًندددأل

ُ  فدرض  و ود اٝخر, علِ  قد مأل تكؽًل  ود وللمر َ, للرال عألم غٮألل األْم وإعألأٚم؛  وظدألي

 . اٝخر علِ  قد مأل

١ٌ إٵد٩" ١ٌ و١الٱم٢س٣ددل٧م١ألم٧ الٱم٢س٣ددل٧م٧ ٣٘أ٧ن٧ ٣٘أ٧ن١ددألم٧ و١الٱم٢دد ١ٌ و١الٱم٢ ١ٌ و١الٱقٯأل"٧ب١ددألم٧ و١الٱقٯددأل"٧ب٧  و١الع٩ددأل ٧لٯألم٧ و١الع٩ددأل ٧ل٧

١ٌ و١الع٩ددألب٧ر١ام٧ و١الع٩ددألب٧رٵين١ ١ٌ و١الٱخ١ألش٧ددع١ألم٧ و١الٱخ١ألش٧ددع٧ ١ٌ و١الٱم٢ب١ع١ددد٭لٯألم٧ و١الٱم٢ب١ع١ددد٭ل٧ ٧ٓم٧ ٧ٓم١ألم٧ و١الع٩ددأل  و١الع٩ددأل

١ٌ ٧ٛ ٛٯدد ٰفددر٢وا١م٢ب٣ و١الٱح١ددألف٧ َٲ لٯم٢ددب اللٷددن٢  ٯع١ددد٩ و١الدد ٩اك٧ر١ام٧ كٯددف٧ر٤ا اللٷددن١ و١الدد ٩اك٧رٵين١ ألم٧و١الٱح١ألف٧  و١ ٯا٣ددر٤ا أ٩غ٣ك٧ددر١

٧ًٛم٤أل  "ع١
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 و"سدلب ..  لؽِ ٖأل قرا٤أل  "كسنأل ٗ لد ٙ ثب فًنأل, _وسلب علًن اهلل ظلِ_ قمد٤ا مرٴب فمل

  تسلًم٤أل؟

ٌ  الفقألٗ البصرٍ اؾدل  أأل..  نأل ينقل د  هب..  اؿىار د   عبقد ٚ .. النكعد  ٙسدًمأل .. فًدن  خدر  فد

 الىظأليُ. ول ٍ للسألٓد فًن الغلبُ د 

 أدن  إاألبدُ؛  لدن  لد مل ال ٍ الس٘الا الصبًرٌ اؾأل ٍ.   وتعلًقٲأل علِ وامُ النٛر اٛخرَ لأللت

 اليت مت اٟشألرَ إلًمأل؟ وإممُ العًٛمُ بألٕممُ للقًألم إ٘ لُ اؾمُ  و الصخغ  ٌ  و ى 

ُ  ٗ سدنىام  عددَ  لبدل  أع٤دأل  اابمعدىا  لدد  إفقكُ والنخبُ العلب   ل  و ٦ الب كر بأد   إندىرَ,  إديند

 قدث؟ فمألاا فبمعنأل, ٗ إر َ لؽأليأل   لب ٕنأللصُ الىطين؛ اؿىار أن وإشراين ببنًٛب

 والنخدب  أدأل عندد ب,   لدأللىا  إبصدد ين   در  العلدب  و  دل  بدخرآمب,  ُس٦درىا  إبصدد ين  العلدب    ل

 النٛدر  أىؼدىع  ٗ وإ٘أ٦ل الٮمى   ود ٚلٴت السنىام تل  بعد النبًجُ ولرن أأل عند أل؛ لأللت إفقكُ

 . بألجملبمع إر َ عٚلُ إٍ طبًعُ

 فبمعنددأل, ٗ القؽددأليأل تلدد  كددل ٗ ينٛددر سًألسددٌ, لددرارإٍ  اؿأللًددُ إرقلددُ ٗ عألاددُ مددن

ٙٲ ويٮلب ُ  العلدب    دل  ل٧بل أن عملًُ عألالُ قلى إٍ  الًمدًين   إبصدد   أدن  فردر ب,  أسدبىيألم  برألفد

ٌ  أدن  عدد   وأعمدب  , البصدد    راألم و لعدو  الًسألرٍ ْ  أسدبنرين  اٙابمألعًدُ,  والنخدب  إدفقك  بدخرا

 ٌ ُ  ٗ إسدلم ْ  كألفد   ًٔددُ ٗ ووؼدعمأل  اٙابمألعدألم  تلد   "بدألٓ    خد    ثددب٦ وأدن  اٟسدٚأٌ؛  العدألمل   مدأل

 اًددد؛ بصددرل أدروس٤ددأل اابمألع٫ًددأل ُمًددد٤ا بددأللٮبع شددأل البممًددد بعددد البنكًدد  أ٢ل أددُ قرىأًددُ لددرارام

 . فرا  اجملبمع أن لدر  كد أن لبىشأل لؽمألد

 فعلدًمب  إدر َ,  قجدألل  ىدغ٦  فًمدأل  العدحً   الصرعٌ اؿربإٍ  تىظلىا إاا إفألل؛ سبًل وعلِ

 إدر َ  لؽدأليأل  أدن  العديدد  سدًعألجل  ااتدن  ٗ قدد٦  و د ا  للجمًع, أ٢ل ٵأُ قرىأًُ بقرارام ال  ي٢قر٦وا د 

ٰٕعٮٴلُ  ؟ اٛقرألم ببقًُ فرًمل اجملبمع, ٗ ا

ِ  سدعد . وٗ اٟطدألر ااتدن يدرّ اللدىاْ       ٕ  د   ل كدل  الصددمرا"ٌا  د علد  شخع٤ددأل لبردىد  ابنبدن  يمًد

 الٛروين, شبِ ٗ "كسمأل ٓأليُ علِ لأل رَ و د ترىد ققىلمأل, علِ فمب ويسألعد أل اٛ لًُ, كألأل

ٙٲ وأسبقلُ ٌ  وادى ه  لدن  وفدر ٤ا  أسدلمُ,  واأدر َ  بىظدكمأل  أ٫دأل,   بىاابألتمأل ّس٦ ٙ اسبقٚ   در  اٙابمدألع

  ر ٗ ققىلمأل  و كراأبمأل أن اٙ"بقألػ أن كألد ٍٛ تسم ٙ و  الصرع,  لره أأل قدو  ٗ إنقىػ

 .وققىلن لىاأبن أن ا"بقألػ  و , ال   ر  م  وا٤أل,  م كألد,  ب٤ألوالرال  أع تنألفس أأل

ُ  وٗ أنألسبُ, أمن ٗ الصريمل العمل ٗ والرا بُ القأل رَ إر َ عع اٟلرار ال إٍ  والسبًل  بًٔد

 طأنُ. عمل

ُ  تغدًر  وتسدبمدين  إددّ,  بعًددَ  اؿلدىل   د ه  العفمدألد  د أفدل   خأللد. م ويرّ بأكملدن..   اًدل  ثقألفد

ٙٲ  يؽ٤أل وعلًن فإ"نأل مبألن  الكأل قُ اـسألٓر وتقلًل ال األاُ, عنع أن للخرون إدّ؛ ولعرَ ط"ًُ قلى

 اجملبمع. يبرب٦د أل اليت
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ُ  عنع أن اـرونا العمى ٍ سألأًُ.   و ؼألفت ُ  بقدرارام إٙ  يدبب  لدن  ال األاد  علًمدأل  يعدذض  رزًد

ٚٲ, بعؽمب  كفر٤ا. شأل يعكٴقىد ثب للً

 فددر ب اٟ"ددألث؛ لبددل الدد كىر أنددأل   ٗ النمٮًددُ العددىرَ تغددًرإٍ   يؽ٤ددأل وبددألن إددر َ إد عمددل

ُ  وؼدع  أدن  إدر َ  إٍ عمدل  النٛدرَ  ٗ البغًر وبب لرن ال أن و أ٫أل؛  واُ شأل اقذاأنأل  تٮدب ,  وقعد

ُ  فًمأل اديدَ ظىرَإٍ  تربٌ ؛ وفألطمُ تغسل, و"ىين ُ  و"دىين  أعلمدُ,  وقعد ُ  وطبًبدُ,  ٖرؼد  وفألطمد

ْ  أنأل جندأل  ٗ أؽدًُٔ  ِدألان  وؼدع  و يؽ٤دأل  وبند  .  شركُ أديرَ ٍ  أدن  لنسدأل   ول أفدل  إندأل  ,  ٗ بلدد

 عقدىل  ٗ يد رع  ٖدأل  كدفر٤ا  الد   علِ ولس البلديألم,  خلن أن و ول الصىريألم, عن و"ب َ ٖرؼُ,

 وأدأل مل  و أ٫أل, بًت بىظكمأل ربُ لًمبمأل أن ينبقغ وٙ وأقبىل, طبعٌ تٮى٦ر   ا إر َ عمل د  النألشُٔ

 وشدراكبمأل  إدر َ  ٛ وار اجملبمدع  تقبل ٗ "عأل"ٌ سنٛل العغر؛ أن  أنأل جنأل ٗ النمٮًُ العىرَ تبغر

 البنمًُ. ٗ

 والعملٌ, العلمٌ, البأ ًل و ٌ إر َ, لعمل  خرّ يرا أل أعىلُ "قٮُإٍ  ًٔس زر.   وتٮر٦م

ٙٲ  د  علِ  قد ىكِ ٙ فرمأل ..لدينأل العمل لٮأللبألم وإمين ُ   اًدأل  العمدل وطأللبألتدن   طدأللي  أدن  أببألبعد

ٌ  البأ ًدل  ٗ واؼد   ؼدعمل  أدن  يعأل"ىد لدينأل ٍ  والعملدٌ,  العلمد ُ  سدعى َ  ٗ اٛول العدألٓع  يعدد٦ه  الد   أمند

ٙٲ إاا النسألًُٓ البمري   ..للقًألس ظألؿٲأل عد "أله أفأل

 برددل البعلددًب كراددألم ؼددعمل علددِ البغلددب بألسددبٮألعبنأل يرددىد عندددأأل القؽددًُ وسددبحل٦  دد ه 

ِ   ل..  إس٘ولًُ تقع أن علِ اؿرب ّرننأل عند أل و "ىاعن,  شرأللن ُ  ثقألفبندأل  علد   م.. اٙابمألعًد

 ؟..القرار ظألقب علِ

 أمدنمب  يبقندىد  ٙ والٮدب وخرهألتدن   البمدري   خرهٌ كل الر يعألد علِ ال  بأد خأللد.   وعلٴع

 الصددمأل َ د  "بىلددع د  إعقددىل أددن لددًس.. إمددن بقًددُ الدد  علددِ ولددس سددنىام, لعدددَ إمألرسددُ بعدددإٙ 

 .إمنُ ٟتقألد تركٌ اؾألأعًُ

 البأ ًدل  بعددم  "نعدبمن  ثب٦ وأن تعلمنن؛ أأل ّألرسن ٙ  "من ؼديد٤ا السعى يألم إمرؼألم وأصرلُ

مى  وتىامن اؿقًقٌ, عملمن عن ت٢قعًمن إسبصكًألم د  كمأل مت اٟشألرَ ال  وأر . اـدَ للُ  و

 ..اٛوٍ بأللدراُ اابمألعًُ قسألسًُ و ٌ إمرؼُ عمل ؿسألسًُ اٟ ارام تكم٦ب بسبب إ اريُ؛  عمألل

 العمدل  أدن  ُرًنمدأل  ومت اًدد,  تددريب  شدأل  تدىفر  إاا بسرعُ وتبعلب اد٫ا, أأل رَ والكبألَ السعى يُ

 .طخر عمل ولًس ُألرسن د  ي٢كذض ال ٍ

 تعمل اليت إمن أن ٍ  العألمل,  مألْ ًْع ٗ" "سألًُٓ" أمنُ البمري  عقًل  د أمنُ أمأل.   وترّ

ٙٲ  ػدد  لدد  اٝسًىيُ وبع  الغربًُ الدول ٗ  "ن وأع الراألل؛ أن  كفر النسألْ فًمأل  الرادألل؛  أدن  إلبدأل

ٌ  أدن  السعى يُ وأن ثب٦ فكٌ  كفر؛ النسألْ عد  يٛل٦ لرن ْ  أدن  إلبدألل   ندأل   يردىد  د  الٮبعد  النسدأل

 ٖرؼ٤دأل؛  العمل ٗ ر ببمب علِ  قًًمب ال ين السعى يٌ الراألل أن للًل وعد  ٖرؼألم. علِ العمل
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 ولد ل   السدعى يألم؛  إمرؼدألم  لدن  تبعرض ٕأل  شبن شأل"مب أن وتقلًل اسبعغألر أن لن يبعرؼىد لد ٕأل

 .اـألرن أن وإمرؼٌ إمرؼألم علِ اعبمأل "أل سًسبمر

 إعٮألْ فق٘ لًس و "مأل إمرؼُ, عمل بأ مًُ اجملبمع تىعًُ وتأسًس٤أل علِ ال , فمن الؽرورٍ

 شدخغ  و  دب  العملًدألم,   رفُ ٗ اد٫ا أمب شخغ إمرؼُ. والؽغ٘ اؿرارَ  راُ لًألس  و ققن,

ْ  إؽدألعكألم   كفدر  د  "علدب  وكلندأل  العملًُ, بعد إري  قأللُ أبألبعُ ٗ  إلًمدأل  يبعدر٦ض  الديت  واٛخٮدأل

 . اؾراقًُ العملًُ بعد "قغ العنأليُ بسبب  ٌ إري 

ٙٲ البىعًددُ إٍ اٛسددرَ تىا٦ددن د  وهددب إمرؼددُ,  رؼددأل أدددّ ٗ تددأثر٤ا اٛكفددر ٛ"مددب والدد ون؛  و

٤ًألا. عملمأل ٗ واسبمرار أل ولنألعبمأل, ُ  اٙ بمألم ثأل"  للممرؼدألم  وأصدجعُ  قكد َ  تردىد  د  العمدل  ببًٔد

 وإعألألددُ والبقدددير, بددألٙقذام, أعنىي٫ددأل إقعددى  ولرددن أأل ي٫ددأل؛ فقدد٘ لددًس السددعى يٌ, وإمرؼددٌ

 .فًمأل العألأٚم ٛطكألل إسبصكِ ٗ قؽأل"ُ وتىفر اؿسنُ,

 خألػ؛ وان علِ البمري  وأمنُ عألم, بصرل إر َ إٍ عمل اهلل  د النٛرَ اؾألر فى يُ. وترّ  

 إٍ  راسُ الكبًألم تىان للُ ٗ إعأل"ألَ بع   نأل  أأل ي ال لرن لبل؛ عمأل  فؽل لد تٮى٦رم بصرل

ُ  ٗ العمدل  فمدأل يد ال   اجملبمع, "ٛرَ إٍ وإؼألفُ العمل. بعد أنمأل البسرل اسبمرار وٗ البمري ,  بًٔد

ِ   فمدن إمدب   وعلًدن  بعؽدمب؛  ل٧بدل  أدن  اٙرتًدأل   وعددم  البصدر   أدن  شٌْ يصىبن كبلٮُ  الذكًد  علد

 ا البأللًُ النقألٙ

ُ  ٙ ي٢سدم   عًده  والبددريب,  البعلدًب  الد   ويصدمل  إمرؼُ, ببأ ًل اٙ بمألم-3  بأللعمدل  للٮأللبد

 القددألٓب العددحًُ الرلًددُ أ٘ ددل   "ددِ  و كحددد ُددري , برددأللىريىس َ٘ ددل إٙ ٖرؼددُ

٤ًأل, ُ  ٙ تسدبٮًع  عًه إًدا"ٌ اؾأل"ب إٍ إؼألفُ قألل ُ  إمرؼد ُ  ٖألرسد  اٟتقدألد  بعدد  إٙ إمند

 اٟللً يُ. وللغُ ااتمأل للممنُ اؾًد

  للممرؼُ. اجمل ٍ الراتب علِ البأكًد-4

ِ  ظدحًُ  ادد٫اا  لدأل رَ  ٛسدبألل  إٙ إ ارٍ؛ عمل إٍ بأللبحى٦ل للممرؼُ السمأل  عدم-5  سدبًل  علد

ُ  اٙأبًدأل ام  لدبع   وفقددا"مأل  الراتدب  ٗ يقذد ب ل  انكدألض   د علِ إفألل,  العمدل  ٗ إأل يد

 . بىظكمأل ٖرؼُ

ٗ  إددر َ قددد اـًددألرام يرددىد ٗ إعألؾددُ اؾ ريددُ ٕركدد    العددحألين فددرّ  د  "عددر. م. أددأل  

٫ً  إدر َ  "دأل علًمدأل ٗ أقدألم    ا عن إ ايدام اليت تعى٦بعًد٤ ,اجملبمع أل ٗ اـٮدألل الدديين, فدٚ  قدد     ؼدمن

ي٘أن عكٜ اٟسٚم لرألفُ ققىلمأل  نألوكل ..اخ.وأربًُ  أل أ٫بىظكمأل  ٌأرك  أل اٛسألسىبلمل عن 

بىظدكمأل  يربنكمأل  مدىض اؾمدل عقىلمدأل     ,عبُ اابمألعًُ إر َوواابألتمأل!! ولرن إشرأللًُ عمل 

 !إ"سأل"ُ ٗ فبمع اكىرٍ عت
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ٌ    و  لبعددددحً  ترددددىد إعألؾددددُ اؾ ريددددُ عندددددأأل تبددددىافر إرا َ فبمعًددددُ شددددألألُ أددددن اؾنسدددد

وأسددببألتمأل ٗ  للمددر َهددب إعددأل َ النٛددر ٗ الفقألفددُ اجملبمعًددُ الدو"ًددُ      ,شددديد وبألخبعددألر الىؼددع. 

 .ال  نًُ اجملبمعًُ

وبألٛخغ أرقلُ البعلًب إبرر وقبِ اٙببددآٌ  إددأ    ,  قد اؿلىل وكمفألل  البعلًب إدأ و

   ْ  ,قبًسدُ بدٌ سدنداد اـٮدألل الدديين      ر َإد قبدِ ٙ تبقدِ   ..  وبنٌ وبنألم  علِ  يددٍ أعلمدألم  ككدأل

 ! وأٮرلُ اٛعراين القبلًُ

ُ  تغدًر  العدعب  الؽىوٌ  "ن أدن  عبداهلل. ويرّ   ٌ  أدن  تنمدل  أبىارثدُ,  فبمدع  ثقألفد  العدأل ام  أعد

  و  أددرين بأقددد الغأللبًددُ لدددّ فًددن البددأثر اٛلددل علددِ  و الدد , بإأرددألد ن "دد ثبددت لرددن والبقأللًددد؛

 اكٚ مأل

 .البؽحًُ يسبحع ف ٶ  خل  و ر م أعدر العمل   ا بأد يصعر د  َعنِ إأل ٍ, إقألبل ا اٛول

 .الىالع اٛأر  أألم هعلن رزٌ لرار االفأل"ٌ

 ااٛأر يبٮلٴب   ه قأللبنأل وٗ

ُ  تقدل  ٙ و "مدأل  لًمبمدأل,  أدن  والرفدع  البمدري ,  أمنُ عن للمجبمع وتفقًكًُ تىعىيُ ٓلُ -3    مًد

 . ثأل"ىي٫أل ولًس لن أسألعد بل الٮبًب؛ عن

 .بدالبمأل أع شب ف يُ رواتب ظرين -4

 .وإمرؼألم إمرؼٌ وٚألٓمل إقداث ٗ البىسع -5

ُ  ٗ لؽدأل أل  اليت السنىام عد  عن تقل ٙ أدَ بأللعمل البمري  أمنُ يدرس أن إل ام -6  الدراسد

ُ  ٗ ؽرادن  قبددِ إ"كأللدن علًدن   مت أددأل إعدأل َ   و والبأ ًدل,   إمنددُ, ٗ العمدل  أدن  ا"سددحألبن قأللد

 .اٛسبألل كأل"ت أممأل ال  ٗ البسأل ل وعدم

 البأللًُا كر ٍ ٗ   ا السًألم إٍ إٚقٛألم  سألأُ. ٗ قٌ  شألر  

 .اجملبمع علِ والبأللٌ ,342 القرار بعدور واابمأل   ٦م اؿرىأُ -

ٌ  اجملبمدع  د  اتؽد   الصدبألبًُ,  النصألطألم بع  ٗ إصألركُ أن خٚل -  ٍ  لديدن  لدًس  الصدبألب

 .إر َ عمل أىؼىع ٗ ؼكٜ

 ارتكألع٤ددأل بألٕملرددُ العألألددُ القددىّ ٗ إددر َ أصددألركُ ارتكددألع ت٘كٴددد العمددل و ارَ إقعددألًٓألم -

ٚٲأل  .ألحى

ُ  إ"صألْ بقِ - ُ   ًٔد ّ  ولدد بدأل ر فلدس   ..  اجملبمدع  ٗ إدر َ  بددور  تمدبب  و ارَ  و قرىأًد  الصدىر

 .الغرض ش ا الدآمُ ؾأل"ن  قد ببخعًغ

ظألح اؿمى   د  أللبًُ إبداخلٌ يبكقىد علِ  د عمدل   وٗ أداخلُ خبألأًُ  وؼ   . عبداهلل بن

إر َ قع كمأل  ى قع للرال, و  ه  ٙلُ علِ  د إسألواَ بٌ اؾنسدٌ تعدد٦  سألس٤دأل لنًدل كدل فدر        
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ققٴن؛ بغ  النٛر عن انسن. وقًه إد القؽًُ ؽبغ٦ بعمل إر َ ٖرؼُ ٗ البًٔألم العحًُ عألأُ, 

كُ قىل طبًعُ عمل أمنُ البمري , فمنأل  أن اكر  "ن أن خدٚل   اْ  فقد ٚمرم لنأل عدَ طراْ كبل

عمل   ه إمنُ؛ فإد ال  سبًل لٚخبٚٙ إخبلمل علًن أن خٚل العديد أن اٝراْ الكقمًُ. وٛ"نأل  نأل 

ٚٲ عدن  ققًبمدأل للمصدألركُ ٗ اٟ"بدألن الدىطين؛ فقدد              يؽ٤أل "سعِ إٍ تدىفر أعددر  خدل للمدر َ, فؽد

أل عدَ طراْ أنمأل إ٘يد لعمل إر َ؛ و ى الغأللب اٛعب, وأنمأل إعألرض  و إبحكٜ لدخىشأل ٚمر لنأل  يؽ٤

سىم العمدل. وٛد النقدألط علدِ وادن اـعدىػ ىدبغ٦ َمندُ البمدري , وإٚمدألر اؿألادُ إألسدُ إٍ            

 اـدأألم إ٘ألُ أن   ه إمنُ اليت بٮبًعبمأل تعد٦  سألس اٙ بمألم بعحُ اٟ"سألد.

اٟطألر ّرن اٙ"بمألْ فًمأل ىغ لؽًُ عمدل إدر َ عألأدُ, وأمندُ البمدري  خألظدُ إٍ       وٗ   ا 

 إقذقألم البأللًُا

, العأل ر أن فلس الدى راْ, إبؽدمن ُردٌ عمدل إدر َ ٗ فدألٙم       342تكعًل القرار رلب  -3

ٚٲ ٗ أعًنُ؛ قبِ تنألل إر َ ققىلمأل النٛألأًُ ٗ الدخىل إٍ سىم العمل؛ َأل هعلمأل عؽى٤ا  فألع

 فبمعمأل.

ؼكًددد  القٮدددألع اـدددألػ علدددِ إ"صدددألْ أراكددد  تددددريب "سدددألًُٓ عأللًدددُ إسدددبىّ, تبؽدددم٦ن عددددَ   -4

 ؽععألم َأل يبىاْم وأبٮلبألم سىم العمل, أع اؿه٦ علِ البٮىير والنمىض للقألٓب أنمأل.

أنألشدَ القٮألع اـألػ برألفُ فروعن وأنألشٮن بأللبعألود أع و ارَ العمدل؛ لبدىفر فدرػ العمدل      -5

ٕنألسبُ لركألَْ إر َ السعى يُ ولدراتمأل, والبأكًد علِ إمن اليت بإأرألد إر َ القًألم بمأل, ا

 خعىظ٤أل أأل يبعلع بألقبًألاألتمأل وأبٮلبألتمأل الصخعًُ .

قه٦ اؾألأعألم السعى يُ اؿرىأًُ أنمأل واٛ لًُ علِ  يأل َ  عدا  القبدىل للٮأللبدألم الرا بدألم     -6

 ٗ اٙلبحألم برلًألم البمري  .

قذ  لى ارَ العحُ الصروع ٗ إ"صدألْ أعأل دد ظدحًُ عأللًدُ إسدبىّ, تؽدب٦ ؽععدألم ظدحًُ         ي٢ -7

أبعد َ, وعلِ وان اـعىػ ٗ لٮألع البمري , وترىد أقألر   ه إعأل د ٗ كل قألفُٛ 

كددبرَ تببددع كددل أنٮقددُ؛ لسددد٦ اقبًألاددألم إراكدد  العددحًُ ٗ ارألفٛددألم وإراكدد  البألبعددُ  

 للمنألطع.

تدريبًُ وتأ ًلًُ ـرهدٌ البخععدألم العدحًُ وخرهألتمدأل ٕددَ ٙ تقدل عدن سدبُ         تىافر  ورام  -8

 شددمر ٗ اللغددُ اٟللً يددُ, وؽعددغ البمددري  علددِ واددن اـعددىػ؛ لًددبمرن٦ أددن أبألشددرَ    

أمددألأمن الىًٚكًددُ لبددل اٙلبحددألم بألٕسبصددكًألم وإراكدد  العددحًُ؛ قبددِ يرددن٦ اوام لدددرام      

 أنألفسُ للعمأللُ اٛانبًُ.
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ارَ العمددل أبألبعدُ إسبصددكًألم وإراكد  العدحًُ اٛ لًددُ الديت تىا٦ددن إبقددأٌ إلًمددأل      ي٢قدذ  لدى    -9

لىٚألٓمل ظحًُ إٍ وٚألٓمل إ اريُ, وال ٍ يعد٦ أعدن خسدألرَ للدىطن بكقدداد ككدألَْ إ٘أدل أنمدأل        

 اٙنراٙ والبىسع ٗ "سبُ  عدا  إمرؼٌ وإمرؼألم السعى يٌ .

قديف٤أل إعٮألْ اٙ بمدألم واٛولىيدُ ٕقًدألس اٙقبًدألن الدىطين ٗ       يقذ  شًُٔ تىلًد الىٚألٓمل إنصأَ -:

لٮددألع البمددري , أددن "ألقًددُ البىًٚددمل والبنسددًع أددع اؾألأعددألم؛ مددى  يددأل َ  عدددا  إقبددىلٌ ٗ  

 الدراسُ برلًألم البمري  لديمأل .

لٮدُ  إنألشدَ ٗ إهأل  لأل"ىد ٕعأللبُ البحرط برألفُ  "ىاعن؛ ل٠سدمألم ٗ اعدل بًٔدُ العمدل إخب     -;

  كفر  أأل"٤أل.

إبأل رَ بأللقًدألم عملدُ إعٚأًدُ تىعىيدُ أدروسدُ مدى البحكًد  والبصدجًع لعمدل إدر َ ٗ كألفدُ             -32

القٮألعددألم اٟ"بألاًددُ, وإٚمألر ددأل بٛمددىر ًٖدد ؛ لبحقًددع اٛ ددداين إراددىَ أددن إشددرا  إددر َ        

بمألعًددُ السددعى يُ ٗ أًددأل ين العمددل كألفددُ, و د ؼمددل  دد ه اؿملددُ ٗ طًألتمددأل إقألظددد اٙا       

والدينًُ الداعمُ ٛققًدُ إدر َ ٗ العمدل, و "مدأل ٙ تقدل شدأ"٤أل عدن الرادل ٗ  ٍ بًٔدُ عمدل, أدع            

السعٌ إٍ إبعأل  النٛرَ السلبًُ ػأله أن يعمل ٗ القٮألع العحٌ, خعىظ٤أل ٗ أمنُ البمدري   

. 
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 متٗٝد 

يعرض   ا الكعل السألبع أن فعىل الربدألل أىؼدىع اٟعدٚم بدٌ إنعدألم والبدأثر والكألعلًدُ.        

و"ٛرا لبعد   وايأل الرٗيدُ إمرندُ جملدألٙم اٟعدٚم علدِ كبلدمل إسدبىيألم البنًٛمًدُ وإعرفًدُ          

 الرسددأللُ بددٌ الكعددل يؽددب تسددعُ قددألور ينددأللض ارددىر اٛول أنمددأل اٟعددٚم    وإمنًددُ, فددإد  دد ا  

, لبدأتٌ قريدُ العدحألفُ    إعٚم السدلٮُ وسدلٮُ اٟعدٚم   واٙسبفمألر, ٗ قٌ ينأللض ارىر الفأل"ٌ 

 ُ ُ  ٗ البسدألرع  أىؼىعأل للمحىر الفألله. وٗ ارىر الرابع, ينأللض   ا الكعل أببأللًد  اٙتعدألل  بًٔد

ُ  ل٠عٚم اـكًُ قٌ يعرض ارىر اـألأس الىسألٓ٘اٟلرذو"ٌ, ٗ   واٙتعألل أن  اويُ  ًمند

ٗ وسدألٓل  العىر ال  نًدُ للمجبمدع السدعى ٍ    اٟلرذو"ًُ.  أأل ارىر السأل س, فًنأللض  اٛلعألل

السعى ٍ اـألراٌ  اٟعٚم ووسألٓ٘ البىاظل اٙابمألعٌ, ويعرض ارىر السألبع أىؼىع اٟعٚم

ٌ  واؿلىل. وٗ ارىر الفألأن, يعرض   ا الكعل اٟعٚم أن قًه اٟشرألٙم ٍ  اؿربد  السدعى 

 الًمنًُ. وينبمٌ   ا الكعل بألرىر البألسع ال ٍ يقدم ِىاادأل  لٜ أُ اٟعٚأًُ البغٮًُ ٗ و وره

 البعلًب ٗ فألٙم اٟعٚم. ٗ اٙسبفمألر اـألػ علِ القٮألع لدرَ لدعب أقذقأل

 

 ايبعٝص إبساِٖٝ. ايٛزق١ ايس٥ٝط١: د 

   إألل بًت ٓ َ. البعقًب اٛولا 

   كدسن بن عبداهلل. البعقًب الفأل"ٌا 

  "دين  إٍ بألٟشدألرَ   بدد    د عرض الدكبىر إبرا ًب البعً  الىرلدُ الرًٓسدُ شد ا اردىر, ولدأللا  و ٦     

 سأشر ٖأل بعؽ٤أل  د أع , وإرٌٓ إسمىع بصقًنو broadcast media اٟااعٌ اٟعٚم علِ سألبعر

 . أبألشر  ر بصرل ولى العحألفُ علِ ينٮبع لد إلًن

ُ   ندأل    د  عبقدد  ٛ"دين  ؛"واٙسبفمألر الرسأللُ بٌ اٟعٚم" القؽًُ عنىاد اخذم ُ  أنٮقد ٌ  رأأل يد  بد

ّ  "بجأل لدمأل,   د ي٢كذض وٙ واٙسبفمألر, الرسأللُ إٍ  ترأد   ٙ  ندأل  واٛلدىاد .  سدى    و  بدً   اٛأدر  و"در

 . الببألين إٍ تصر أأل بقدر إكألؼلُ
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ُ  إنٮقُ وت٢مف٦ل تل  ٌ  إسدألفُ  الرأأل يد ُ " بد ٌ "اٙسدبفمألر "و" الرسدألل ٌ  إسدألفُ  , و د ُ  بد ُ  اٟااعد  العألأد

public broadcasting  ُ  إٍ ؼبدددألن أنٮقدددُ و دددٌ ,commercial broadcastingالبجألريدددُ  واٟااعدد

 .اٟعٚم أن أ٢بىلٴع  ى ٕأل اٛسألسًُ إعألمل ترسب وتصريعًُ تنًٛمًُ إاراْام

ُ  ؼدت  ل٠ااعُ البنمىيُ الرسأللُ ترىد  ٙ علِ وعملت إسألفُ,   ه إبقدأُ الدول   ركت  رٓد

 .public broadcastingالعألأُ اٟااعُ أكمىم إٍ سأتٮرم ول٠يؽأل . البجألريُ إرألسب

 الديٮأل"ًددُ اٟااعددُ شددركُ" ػألريددُ بدددصركُ بريٮأل"ًددأل ٗ اٟااعددُ بددد م العصددرينًألم  وآددل ٗ

British Broadcasting Company BBC",  إٍ ق٢ى٦لدت  لعدرَ  فدذَ  وخدٚل  ُ ُ   ًٔد ُ " بألسدب  عألأد   ًٔد

ِ  ُىيلمأل ٗ تعبمد" British Broadcasting Corporation الديٮأل"ًُ اٟااعُ  أدن  اٛامد َ؛  رخدغ  علد

 الىٙيددألم فعلددت وكدد ل . إؽددمىد ٗ تددأثر أددن علًددن يذتددب وأددأل البجددألرٍ اٟعددٚد عددن إبعأل  ددأل  ادل 

 اشألبدددددددددددددد٘ وإسددبىّ البجألريددُ, ل٠ااعددددددددددددُ اٙ"بقددأل  أىاددألم تنددألأٌ بعددد _ السددبًنًألم ٗ إبحدددَ

ُ   ًُٔ ٰ س٦ست قًه _ ٕؽمى"مأل ُ  اٟااعد  ٗ تعبمدد , الديت   Public Broadcasting Corporation العألأد

 . والىلكًُ اـريُ إ٘سسألم و بألم إصأل دين, تدعألم علِ ُىيلمأل

ُ  أقألبدل  العألأُ اٟااعُ أكمىم ٗ واٛأريرًُ الديٮأل"ًُ البجربُ  ؼحت ُ  اٟااعد ُ و البجألريد  الرسدألل

ُ   57و أدن   كفدر  بدن  اقبد م  ِىاا٤أل  اٙسبفمألر أقألبل  , NHKو الًألبدألد  فًمدأل  َدأل  العدألمل,  قدىل   ولد

 . CBCو وكندا  ,(ABC و سذالًأل

 تعٮددٌ البجألريددُ  د اٟااعددُ قددٌ ٗ وبددألن, أددأل اؾممددىر إعٮددألْ علددِ العألأددُ اٟااعددُ يقددىم أكمددىم

ٌ  العدألم  الد وم  تقدى   العألأُ اٟااعُ  د َعنِ يريد؛ أأل اؾممىر ُ   بًنمدأل  بدن,  لذتقد ُ  تببدع اٟااعد  البجألريد

 ي٢قددألس أعًددألر بًنمددأل ْمىر ددأل؛ عجددب لألقمددأل تقددًس اٛخددرَ و دد ه. أسددبىاه إٍ لبندد ل العددألم الدد وم

 برافمأل. ٗ النىعٌ بأللرلٌ العألأُ اٟااعألم ٗ اٟلأل 

ُ   القندىام   خدىل  ٗ بدل  الرب ؛ مى اٟعٚأًُ اٙسبفمألرام سعٌ ٗ لًست واٟشرأللًُ  اؿرىأًد

ٚٲ لبرىد إنألفسُ عن بنكسمأل ترلِ  د اٛخرَ ٗ ي٢كذض قًه أعمأل, إنألفسُ قلبُ  . عنمأل بدي

ُ  تلد   "ؽٌْ بأد إألسُ قألابنأل إٍ الدولًُ وتصر البجألرل ُ  إنٮقد ُ  العدنألعُ  ٗ الرأأل يد  اٟعٚأًد

ُ  واٙسدبفمألر,  الرسأللُ بٌ الرألٓنُ ُ  اٟظدٚقألم  أدن  ظملد ِ  الد   و ود والبصدريعًُ,  البنًٛمًد  سدنبق

 .إفأللًُ اؾدلًألم لبل   سرّ

 ٕدألاا " بعندىادا  سدنىام  عصدر  أدن   كفر لبل كبببمأل و د سبع أقأللُ إٍ لراَْ   عىكب اـبألم وٗ

 "اٛسعألر؟ بألل العربٌ إىاطن ي٢بألع
 

 املاٍ: بٝت محص٠. ايتعكٝب األٍٚ: د 

 ٙٲ  أصدروع  قدع  فدأللرب   واٙسبفمألر, الرسأللُ بٌ تعألرض  نأل  يرىد  ٙ هب إبد , قًه أن ا و

 لدد  بل أأل ي٫أل؛ يرىد  د بأللؽرورَ لًس إر و   و الرب   د كمأل للجمأل ر, خدأُ ي٢قد٦م أن لرل
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 ثددب السددًنمأل عمددد أندد  اٟعٚأددٌ العمددل فرددرَ تأسسددت إنٮلددع  دد ا وأددن.  يؽ٤ددأل أعنىي٫ددأل يرددىد

 .اٙابمألعٌ البىاظل وسألٓل وأ٘خر٤ا والبلك يىد, الرا يى وتبعمأل العحمل,

  ٤ًددأل  إ٘سسدددألم ت٢مددألرس   د ّردددن كًددمل   دددى البصددريُ,  اجملبمعدددألم واامبددن  الددد ٍ إددأ م  إد اثأل"

 ُ ُ  ترددىد  د  ود العددألم اـٮددألل ٗ  ور ددأل اٟعٚأًد  فقدد٘ لددًس  نددأل, بألٛ ؾددُ وإقعددى . أ٘ ؾد

ٌ  البىا د علِ ارألفُٛ  خرّ, وبعبألرَ. إألل  يؽ٤أل ولرن إعبقدام؛ ُ  بد  ولدد . واٙسدبفمألر  الرسدألل

 ولد.  عمألشأل ّىل أن عأل٫ًٕأل بأ"مأل قأللًأل إعروفُ اٛ"بألْ وكألٙم "صأَ عند  كفر اٛأر   ا اتؽ 

  .  شألر وكمأل البجألريُ. إ٘سسألم ل٧بل أن اٟعٚأًُ إ٘سسألم  عمألل ُى٦ل  د علِ اؾدل ا"بمِ

ُ  تعريددمل  اخددبٚين بسددبب  العألأددُ؛  إ٘سسددألم  أكمددىم إٍ فقددد ا"بقددل   البعًدد , ُ  إ٘سسدد  اٟعٚأًدد

 اؿألل  ٌ كمأل العألأُ, إ٘سسُ أكمىم الدول بع  تبنت و نأل تقى ؛  و تسبجًب  د بٌ فبمع٫ًأل

 .البجألريُ إ٘سسألم علِ اٟبقألْ أع الديٮأل"ًُ, سٌ بٌ الي ِىان ٗ

ّ  علِ البسل٘ اقبمأللًُ تقل٦ البمىيل؛ امألم تعد  أع  "ن كلن,   ا أن وإقعى   ل٧بدل  أدن  اربدى

 إ٘سسدألم  ُبلد    د َردألد  الععىبُ أن السألبع ٗ _اٛلل علِ_ كألد ال ٍ الىلت ٗ  قد ب,

 أ٘سسألم ُلٴ  السًألسًُ اٛق ال علِ قٛىر شبن وكألد إعٚأًُ وتدير أل. أ٘سسألم البجألريُ

 اـدأددُ فددألٙم ٗ تعمددل و ددٌ اٟعٚأًددُ إ٘سسددألم إد. اٙشددذاكًُ اٛقدد ال عدددا إعٚأًددُ,

 .إىؼىعًُ أن   "ِ قد  علِ ؼألفٜ  د هب العألأُ؛

 تعريدمل  إلًدن  طل أدأل  بسبب اخبلمل اٛأر فإد الفألله, العألمل لدول بأللنسبُ اثأللف٤أل  ُ ُ  إ٘سسد  اٟعٚأًد

  و أبألشر بصرل إأأل َلرًبمأل اؿرىأألم تدخلت ل ل  والبحرب؛ البنمًُ   وام أن   اَ بأ"مأل

 .للحرىأألم عألأُ عٚلألم وسألٓل الدول   ه ٗ اٟعٚأًُ وإ٘سسألم. أبألشر  ر

 واٙسبفمألر الرسأللُ بٌ العٚلُ إد ارابع٤أل ٌ   ّ ُ  ُىيدل  أعدأل ر  تدىفر  َدد ُ  تسدألعد  أسدبقل  إ٘سسد

ٌ   و ػألرٍ تسلٴ٘  ود أىؼىعٌ, بصرل العألأُ خدأُ ٗ عملمأل علِ  د ُألرس اٟعٚأًُ  سًألسد

 . البجألريُ إ٘سسألم أن البمىيل  ى اٝد إٍ النألا  والنمىان اربىّ. علِ
 

 ندض٘: بٔ عبداهلل. ايتعكٝب ايجاْٞ: أ 

 االبأللٌ ٗ تبمف٦ل القؽأليأل؛ مى واػأل مأل قبىا أل ٗ ت٘ث٦ر عىاأل بعدَ اٟعٚم وسألٓل تبأثر

 .اٟعٚأًُ الىسًلُ أألل  -3

 ."صر أل اٟعٚأًُ  و الىسًلُ به٦ أقر -4

 .اٟعٚأًُ الىسًلُ أدير -5

 .بأللىسًلُ العألألٌ -6

 .إعلن -7
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 .اٛخرّ البمىيل امألم -8

 إعلدن,   و إمدىل   دى  تدأثر٤ا   كفر ب ولعل اٟعٚأًُ, الىسًلُ قبىّ ٗ ت٘ثر العىاأل   ه وكل

 .وتعمل تسبمر  د اٟعٚأًُ الىسًلُ تسبٮًع لن بدو"ن ال ٍ

ُ   لر  و "أل ٗ  البعًد ,   . ورلد ُ  فرٴدرم  ُ  قدىل  البسدألٗٙم  أدن  فمىعد ّ  اٟعدٚم,  ٗ اؿًأل يد  وأدد

ِ  اؿًأل يدُ,  بمد ه  اٟعدٚم  وسدألٓل  الب ام ُ  كد ل   ا دين  ٗ و تد ُ  عملًد  أدع  يبنألسدب  َدأل  اٟعدٚم    ؾد

 . النصر و  البه وأرألد الىسًلُ, وأألل  إمىل, تىا٦مألم

 واٟ را  والفقألفُ الىعٌ أسبىّ رفع ٗ برسأللبمأل اٟعٚأًُ الىسألٓل الب ام أدّ و ىا ثألله تسألٗل

ٚٲ و ل اؾممىر, لدّ  وواابألتدن  ورسدأللبن,  اٟعدٚم,  أمدألم  قدىل  بألؾألأعدألم  لٮٚبندأل  "٢در٦سدن   د أأل فع

ٚٲ اجملبمع ػأله  .وي٢مألرس أىاى  والع فع

ٌ  البعًد    . وؼدعن  ال ٍ البقسًب علِ وبنألْ ُ  اٟعدٚم  وسدألٓل  بد  والديت  الدولدُ,  ُلرمدأل  الديت  العألأد

ُ  إعدٚم  ووسدألٓل  اجملبمع, وبألان أكًد٤ا رظًن٤أل قبىّ ت٢قد٦م د  ؼألول ّ  الذفًدن  ت٢قدد٦م  ػألريد  واربدى

 . العألم اٟعٚم لدّ البحديألم أن فمىعُ  نأل  يٛمر اجملبمع؛ يريده ال ٍ

ّ  إهدأل   اؿرىأًدُ؛  اٟعدٚم  وسألٓل  أألم  نأل ؼد  و بر  ٌ  قبدى  إصدأل دين,  هد ل  وأكًدد  رظد

ُ  العدألم  اٟعٚم ٗ الداأ   "ىاع بع  تبسب إا إٮلىبُ؛ الرسأللُ وي٢ىظ٦ل  إً ا"ًدألم  ر دب  وإلدل؛  بأللرتألبد

تعددددأل ل  والدددديت  وٙر, ألًددددىد 667 بددددد ت٢قددددد٦ر الدددديت BBC الددددد أً ا"ًددددُ  نددددأل و سبحؽددددر..  الؽددددخمُ

الددددددد  ٗ قدددددددو  والبلك يددددددىد اٟااعددددددُ  ًٔددددددُ أً ا"ًددددددُ لددددددد الدددددد ٍ الىلددددددت , 3889972222ٗ

 .اربىّ وعمع اٟ"بألن اى َ اخبٚين , أع22222222;3

 أددن ؼددد٦ وتصددريعألم بقددىا"ٌإٙ  الددرب إٍ  تمدددين الدديت اٟعددٚم بىسددألٓل تددبحرٴب د  تسددبٮًع وٙ

 إسد٘ولًُ  واسبصعألر العألم, ال وم رفع ,  للمأل وؼىاب٘ شروٙ  نأل  يرىد عًه..  القنىام ا"بصألر

 . اؾممىر ػأله اٙابمألعًُ
 

 :املداخالت سٍٛ ايكك١ٝ 

 اإلعالّ ٚايدٚز املفرتض:

ٌ  الصددمرٍ إٍ  د اٟعدٚم  فدألي  .    شدألر  ِ  د  بعدد  و وره بىظددلبن فقٯدد١  وؼدى   برددل العربد  عددن ؽلد

 . اٙ"بمأل يُ النخب وسٮىَ إألل إٍ سلٮُ اٛخرين العقدين ٗ وامأل  اٙابمألعًُ, وًٚكبن

 رأد ٤ا  عبددالرقًب  شدعبألد  فٛمدر  الععر؛ لىم وإبرا  ترفًن, إعٚمإٍ  البنمىٍ ولد ؼى٦ل اٟعٚم

 إلًدىد  شدألعر  ٚدأل رَ   ظدبحت  ثدب  و شدبأل ن,   كأل ٌّ سبألر   أللً  أن النجىم وٚمر. الذ ٍ ٕرقلُ

 ؼدجً   ٗ ؼذم لرابٌإٍ  النألس فحى٦ل الكؽألٌٓ السًألسٌ اٟعٚم  أأل.  خرّ ٕرقلُ أعلم٤أل و أفأللن

  اعددض, الفمددألر وكأل"ددت العددراعألم, ولددى إٍ  للبنمًددُ طأللددُ أددن العربددٌ الصددبألل وقددى٦ل اٙقبجددألن,
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 ٗ البألرىًددُ اٛأأل"ددُ العربددٌ اٟعددٚم ومددل ومل. ارًٮددألم ٗ  وطددأل"مب أددن اشددألربٌ الغرلددِ وطٙين

 .والنمىض البنمًُ ٗ فألعلُ طأللُ الصبألل أن العربٌ اجملبمع أ٢قد٦رام ترىد د  ّرن كألد أرقلُ

ْ  أدأل  تكعدل  اٟعدٚم  كدسن  د وسألٓل بن عبداهلل.   ويعبقد  أدأل   د ا  ٛد اؾمأل ريدُ؛   ادل  أدن  تصدأل

ُ  اٟعدٚم  وسدألٓل د إ "قدىلا  و ندأل ..  والذفًدن  اٟثألرَ وب بٮبًعبن واؾممىر..  إعلن علِ تبًعن  البجألريد

ّ  تببنِ وسًلُ تأم٧ مل..  النبًجُ  ٌ و  ه والفقألٗ؛ الكررٍ اؾممىر أسبىّ" إٍ " لت"  يرفدع  قبدى

ّ  أن ٌ  أسدبى ُ  كأل"دت إٙ  اؾممدىر  وعد ُ و أ٘ ؾد ُ  يعدى   و د ا ..  أسًسد  وترىيندن,  اٟ"سدألد  إٍ طبًعد

 .اٟعٚأًُ الىسًلُ ٗ الرسأللُ ويعنع يربب أن  ى بألٛسألس ال ٍ

 بسدبب  ؽلدمل  إعٚأ٤أل ر يت إعٚأمأل.. لرن بسبب ؽلكت  ولُ  ر١ ملا البعً  بقىلن إبرا ًب. وعلع  

 اٟعٚم. ٗ اجملبمع إٍ تأثر ا"ببمىا بل اجملبمع؛ ٗ اٟعٚم تأثر أن ؽألفىا .. ٙ  ولبن

و ؼدألينا  .. اٟعٚم علِ البأثر ٗ اجملبمع علِ الببعُ إلقألْ اؾألٓ  أن الر يعألد  د خأللد. وٙ يرّ  

ٍ  اؿر٦ اٟعٚم  ى  عرفن ال ٍ اٟعٚم ٍ  وٙ العدحً ,  إٍ الٮريدع  ويقدى ه  اجملبمدع  ينبصدل  الد   هدألر

 أعبأل   ى ٛ"ن اجملبمع؛ ٗ تنىيرٍ بدور اٟعٚم يؽٮلع د  هب.. أبخلكٲأل كألدإاا  ؽلٴكن ٗ اجملبمع

ٚٲ يٛل٦ د  هب ال ٍ اؿقًقُ  .أصبع

ٍ  ارًدأل علدِ  د ا الدر ٍ اٛخدر بقىلدنا أدأل        أسدألعد .   وعلٴع ِ  الًدىم  هدر  د   دى  الىالدع,   رض علد

 ؼقٴع ول ا اؾممىر؛  ى ا بمألأمأل واػأله الدافًُ خريٮبمأل طبًعُ يقرر ال ٍ د  أبد  ت٢ٮب٦ع الىسألٓل

ٌ  تقدر٦ر  اليت القنىام  أأل ..  وسع وْأل ريُ  كد قؽىر٤ا القنىام   ه أفل ُ   د  بعًدد٤ا  برافمدأل  طبًعد

ُ  تردىد  ولدد ..  الىالدع   ى   ا ... السرل خألرن ت٢غر٦  ػد أل أأل كفر٤ا اؾممىر؛ عن ُ  إمألرسد  الىالعًد

 القندألَ  تبحدىل  ٙ  إمدب  فمدن  لد ا  أسد٘ولًبمأل؛  عن الذفًمًُ القنىام بع  فًمأل تبخلِ بٮريقُ تبب لدينأل

 اؾممىر. يريده أأل   ا د  بدعىّ تمرهٲأل لبعب 

ّ   امد َ  أدن  يبردى٦د  الًىم العربٌ عرٍ إٍ  د اٟعٚم قسألم. م و شألر   بىالٲدأل  تردىد  د  ٙ تبعدد٦

 لدىٙٓمب  بعنأليدُ؛  ي٢خبدألرود  و فدرا ه . لعىر ب وت٢غٮٌ أنج اتمب, ت٢مج٦د وقألكممأل, للحرىأُ إعٚأًُ

ُ  وتبعًبمب  ولد ل   وثقدألفبمب؛  تعلدًممب  و  فٮندبمب,  و  لد كألٓمب,  ولدًس  اؿرىأًدُ,  لٜامد َ  إٮلقد

ُ  و  إبقددم  البعلدًب  أدن  لدر علِ  "ألس٤أل أنمب "رّ د  يندر  كًدمل  دأدأل يعرفدى   الصدمىلًُ, و"دأل ر٤ا   الفقألفد

 أسمى  و ر اللغُ ولىاعد أل, كألرن يبقنىد ألقنٌ فر  إ"مب وتبعألتن. اؿدث و  اـد أع يبعألألىد

ُ . اؿددث  ايعدنعى  و  ,ايرػلدى  و  ,اي٢علٴقدى  د  شب ٌ  فدإد اٟعدٚم   وبألٕقألر"د  تنألولدن  ٗ ادد٫ا  أبقدد٦م  الغربد

ُ  اٛامد َ  أعٛب ٛد لٜأىر؛ ُ  اٟعٚأًد ِ  تعبمدد  خدألػ  لٮدألع  شدركألم  اٛظدل  ٗ الغربًد ُ  علد  إنألفسد

ٍ   عدب  ٍ  شدأل  وٙ يىادد  البجألرٍ, والرب   اـدد,  أدع  والبعألأدل  إعلىأدُ,  فنصدر  لد ل   قردىأٌ؛  أدأل 

ٚٲ إصأل د و  القألرٖ وإبقألْ ُ  أبع ُ  بألٕ٘سسد  ؼرمدن  بألٛسدألس,  تسدىيق٫ًأل  فن٫دأل  يعدد٪  الغربًدُ؛  اٟعٚأًد

ٙٲ لددألرٓمب و  ٕصددأل د ب يقددد٦أىد بأددأل لددد   و آم٤ددأل وأددنم . وعددىث,  راسددألم,  رالًددُ, فنًددُ  عمددأل
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ٚٲ وت٢بقًن العألم ْمىر ب ر ٍ ترسب  ىادد فدٚ ي   رب٤دأل,  و  شدرلٲأل  "ٛر"دأل  وسىاْ. بألسبمرار أعمب أبع

 الغدرل  ٗ أعًندُ.    دداين  وفدع  تعمل العألمل ٗ اٟعٚأًُ اٛام َ وًْع ققًقٌ. ظأل م أسبقل إعٚم

 عددن القددألرٖ و  إصددأل د ا ددن إىاددى َ ٗ النمٮًددُ العددىر تغ يددُ علددِ  آمددأل ويعمددل أىا٦ددن, إعٚأمددب

ٍ   سدبىر ب  تىاادن  الديت  البحدديألم  وإثدألرَ  الصعىل, و  اٛقداث ِ  وتركًد  ب  شدأل,  والبعدد ٘  علد  ِد

 لد ول ل . الصعىل بٌ اٛفؽل  "مأل علِ ت٢سى٦م -"ٛر ب وامُ أن - عأل َ اليت ولًممب, قًألتمب

ٌ  إصأل د د  ٙٲ  أبعدل  الغربد  بألعبقدأل ه  _ ٛ"مدأل  َعدالًبمددددددأل؛  ويد٘أن  اٟعٚأًدُ,  بأام تدن  لىي٫دأل  اتعدأل

 د  الغددربًٌ؛ و"ٛددرآمب العددرل اٟعٚأددًٌ بددٌ الددرًٓس والكددرم. ـدأبددن اٛظددل ٗ و٢ادددم _الدد  ين

  العرل. بنٛرآمب أقألر"ُ اد٫ا عأللًُ وثقألفُ ب كألْ يبمب٦عىد عألأُ الغربًٌ اٟعٚأًٌ

 ٗ كددبرَ  وٖألرسددُ قؽددىر شددأل  رًٓسددُ وسًألسددًُ فرريددُ أدددارس إٍ  ينبمددىد  آم٤ددأل ولددد ب

ُ  إ٘سسدألم   اخدل  اقذاأمب وشب بٚ  ب, ٌ  القدأل"ىد,  ووذأدىد  للدبٚ ,  إخبلكد ْ  وأددافع  عدن   شددا

ٌ  "قدألر"مب  د  ادد٫ا  ظدعب  ول ل  عألأُ؛ البٚ  ت٢قن٦ن اليت واٛ"ٛمُ بٚ  ب  سبىر  ٗ العدرل  بدألٟعٚأً

 السألان البقلًدٍ اٟعٚأٌ اـٮألل تسبخدم العربًُ وأأل  الت الدول. أٮلقٲأل بًنمب ٙ أقألر"ُ اؿقًقُ؛

ُ  اؿدألكب   در  عندن  يدافعىد ْشٌ ٍ   نأل  لًس. الغي ُ   أدأل  الرألابدُ,  وإلأل اتمدأل  واؿرىأد   "ٛمد

ٚٲ  لدًس  فمد ا  اؿقدألٓع؛  و"صدر  وتٛلمدألتمب,  الندألس  ققدىم  و  و٢ادد, د إ و سدبىر أل  البٚ   ٗ "ٮدألم   اخد

 ٛ"مب إىاطنٌ؛ و  الدولُ أ٘سسألم  اخل ققًقٌ اقذام ٍ  شب ٙ يىاد  "ن لد ال  وبسبب عملمب؛

  ٕألاا؟؟ وذأى"مب بسألطُ برل

  ندأل   ولدًس  العدىرَ,  لبلمًدع  واؿرىأدُ؛  اؿدألكب  ل٧بل أن ت٢سبخدم   وام فر  فق٘ ا ظبحى

ٌ  فإعٚأندأل . الصعىل بٌ يسىلىه أ٢منم  فرر و  رسأللُ ٍ   ٖدأل يكس٦در   عألأدُ؛  للمعددالًُ  فأللدد  العربد

ِ  للحعدىل  عأل َ؛ الغربٌ إٍ اٟعٚم العربٌ إفقمل اػأله ٌ   خٮدر  و دى  إعلىأدُ,  علد , وددث لندأل   ْشد

 .العألمل ورب القعُ يروٍ ال ٍ تقىلا  ى إ ريقًُ لبلىتى أقىلُ و نأل 

ُ  إد٘ثرام   قدد  عدن  قدديه  اٟعٚم عن إٮرٍ فإد اؿديه أنعىر. وأن وامُ "ٛر    ٗ الرًٓسد

ُ  ظدنألعُ  روافد و قد ال  نًُ, تصرًل ُ  الفقألفد ُ  واشىيد ٍ  لنقدل  الؽدخمُ  القندىام  و قدد .. الكر يد  الدر 

 وإيدراد  وتركًدأل,  والعدٌ,  و ٕأل"ًأل, وفر"سأل, وبريٮأل"ًأل, وروسًأل,  أريرأل, د  لد ل ل  والبأثر؛

ُ  بلسدأل"ن؛  رٗيبمدأل  إلًن وتنقل اٛظلًُ, بلغبن العربٌ اٟ"سألد ؽألطب - ا نًبدن  تصدرًل  ٗ أنمدأل  ر بد

ِ  أعًندُ.   أدىر  ٗ -اٛلل علِ ر ببمأل قسب ُ  وسدألٓل  عدد  إلًندأل  وظدلت  إسدرآًل  وقبد  تعدرض  إعٚأًد

ٌ  بٮريدع  "ٛر دأل  وامُ ٍ  إعدٚم  عدن  اؿدديه  فدإد   ندأل  وأدن .. خكد  ٛد لًمبدن؛  يكقدد  عدألم  وإعدٚم  ػدألر

  در   م فرري٫أل,  م سًألس٫ًأل, إىلمل   ا  كألد سىاْ..  لن وي٢رو٦ن أىلمل عن ي٢عب٦ر  ظب  كلن اٟعٚم

 . ال 
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 ٙ فإ"دن  عألأ٤دأل؛  و  ػألري٫أل كى"ن عن النٛر بغ  و وإؽمىد. اربىّ اٟعٚم؛ وسألٓل ٗ أأل   ب إد

ُ  القًب قدو  ؼمن رسأللبن ي٢حد٦  إطألر  ود ي٢ذ  د  ينبغٌ   د ا  وٗ إسدلب,  للمجبمدع  العلًدأل  اٛخٚلًد

 اٟطدألر  و د ا .. عدت  ؼدرر إٍ  اٟطألر   ا تبجألو  قًنمأل تبحى٦ل بل أعبدَ؛ لًمُ اؿريُ ت٢مف٦ل ٙ الصأد

 أفلمدأل  ٍ  العلًدأل,  وأعدألؿمأل   ىيبمدأل  قدد ام  ؼدمن  اجملبمع عن "ًألبُ الدولُ وت٢حد٦ ه ترزن د  هب

 .و ره البعلًب فلسكُ ؼد٦ 

ٌ  اٟعٚأًدددُ الىسدددًلُ  د تدددرّ الدديت  إقىلدددُ فدددإد  ندددأل؛ وأددن   "قكددد  ػعلندددأل اٟعٚأًدددُ؛ الرسدددأللُ  دد

 الىسدددًلُ ٛد مبدددألن؛ وأدددأل "ريدددد أدددأل قدددىل و  العدددألم, واٟعدددٚم البجدددألرٍ اٟعدددٚم قدددىل اؾددددل عدددن

ُ  تنقددل  ُ   ددد ه ترددىد  د  وهددب . رسددألل ُ  ؼددمن  الرسددألل  ظدددىاب٤أل "ددراه  أددأل  ت٢صددرٴل  الددديت القددًب  أنٛىأدد

 ٙ لدددد العدددألم اجملدددأللد إ لًدددلا لدددى قبدددِ إنٛىأدددُ؛ بمددد ه بأللعبددده "سدددم  د  ينبغدددٌ وٙ أعدددلحُ, و 

 ي٢سددددم٦ِ أددددألد إ. و"قددددد أل ُحًعددددمأل علددددِ القدددددرَ لديددددن د  بدددددعىّ اٟعٚأًددددُ؛ بأللرسددددأللُ يبددددأثر

 بأللرسدددأللُ يبدددأثر اجملبمدددع؛  اخدددل تددددور الددديت واؿدددىارام النقألشدددألم فمدددىع و دددى العدددألم, بألجملدددألل

 اخددددذام, ٗ اٟعٚأًددددُ الىسددددًلُ تكننددددت ولددددد. شددددأل وأعددددألرض أ٘يددددد بددددٌ وينقسددددب اٟعٚأًددددُ,

 تكؽدددًل قدددىل ينقسدددمىد الندددألس د  لدددد  ندددأل وأدددن والعألأدددُ؛ الكر يدددُ ال  نًدددُ وخدددداع وأراو دددُ,

 .رسألٓلمأل ٗ أبنأللؽُ لنىام

ّرددن  ٙ فإ"ددن ٚددين, وٗ اٟعددٚم. ٗ شددأل واددى  ٙ الرألألددُ إىؼددىعًُ فددإد  خددرّ, "ألقًددُ وأددن

 إىؼىعًُ ولرن.  اٛ أألم  ولألم خعىظ٤أل البمىين, و  البربب تكرض  قًأل"٤أل الٛروين ٛد ؼققمأل؛

 اٟعدٚم  ٗ قددث  كمأل ُألأ٤أل ىبكٌ ولد وينقغ, ي  ا  أنسىل فمنأل  وأٮلىبُ, ٖرنُ إنقىظُ

 .البحلًل ويكبعل اؿدث ىبلع ك الإٍ  ؼى٦ل قًنمأل إعرٍ,

  تألقدددت اؿديفدددُ الىسدددألٓل د  لدددد اٟااعدددٌ؛ اٟعدددٚمإٍ  اؿديفدددُ البىاظدددل وسدددألٓل  ؼدددكنألإاا و

 ي٢سمب ٖأل إقألر"ألم؛ وعقد الرسأللُ إ"بألن ٗ وإسأل مُ بل اٟعٚأًُ؛ الرسألٓل أؽمىد ؼلًل للجممىر

ٌ ..  واقدد  ب٢عدد  اام رسدألٓل   سدر  يردىد  د  عدن  وإبعدأل ه  العألم, اجملألل تىسًع ٗ  اىا"بمدأل  بعد   ٗ فمد

 . عقىلنأل بسٚأُ لعٚلبمأل النعب؛ أن "عمُ

ُ  "صر أممُ إبحؽر العألمل ٗ اٟعٚم عألتع علِ اؾألراهلل  "ن تقع وترّ  . فى يُ  والفقألفدُ,  إعرفد

 تعددب  لدد ا أنمددأل؛ ٙبددد وسددًلُ إددألل وٛد اٛسألسددًُ. رسددأللبن  ددٌ و دد ه للمجبمددع  يؽ٤ددأل,  واٟظددٚ 

ُ  كألد أأل ويىأ٤أل. تىااده ووقٴع أسرتن يدعب لرٌ اٟعٚم؛ ش ا الرًٓس إرتر  اٟعٚ"ألم  ل٠ااعد

ُ  بىظكمأل وسدًلُ  قؽىر أل كألد فقد إبحؽرَ, اجملبمعألم لدّ عًٛمُ ولًمُ أرأل"ُ  سدألبقٲأل  إعٚأًد

 - البلك يدىد  لًردىد  اٛخدرَ؛  السدنىام  ٗ ينحسدر  اٙػأله   ا وبد  والعحألفُ. البلك يىد أن لرل

ُ  العدحألفُ  اكبسدحت  الد   وبعد  ًمنُ. اٛكفر -العىرَ ثقألفُ يبؽم٦ن ال ٍ  إصدمد,  اٟلرذو"ًد

ِ  ثقألفبدن  وظدنألعُ  اجملبمدع  تصدرًل  يرتر  اٟطألر   ا وٗ اٙابمألعٌ. البىاظل وسألٓل وك ل   علد
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ِ  ولددرَ  تدأثر٤ا  اٛكفدر  عٚماٟ يرىد ورَأل واٟعٚم, البعلًب و مأل  سألسًٌ, عنعرين  ظدًأل ُ  علد

ُ  أراقدل  ٗ أندن  النمدل  يبب أقعى َ, واعًُ عملًُ البعلًبد إ إا وتىاًمن؛ اجملبمع ثقألفُ  عمدر  أدن  أعًند

ٌ   أعدأل ره  تندىع إٍ  بألٟؼدألفُ    ا الىلت, طىال وأمًمن٤أل قألؼر٤ا اٟعٚم يرىد بًنمأل اٟ"سألد؛  أدأل بد

ُ  ول٠عدٚم ..  وأسدمىعُ  وأرًُٓ, أقروَْ, ٍ   عدب  أدن  ٙبدد  لردن  عًٛمدُ؛  رسدألل  ورَدأل  ٕسدرتمأل,  أدأل 

 عألٕنددأل ٗ خألظددُ قًأل يبمددأل, وعدددم  قًأل"٤ددأل, ؼددعكمأل  سددبألل أقدأددُ ٗ يددأتٌ واقددد٤ا سددبب٤أل  دد ا يرددىد

  العربٌ.

ِ .أعنىعُ رسأللُ كلن ال  را"ٌ  د اٟعٚم سعًد. بًنمأل يرّ   ُ ا السد٘ال  . ويبقد ُ  الرسدألل  العدنألٓعً

ِ   ظدلن  ٗ "دب   قألكدألَ ..  قألولُ/س٘ال أن؟ و ى عٌ ٗ ْ  إثدر  علد ْ  النصدى ّ  واٙرتقدأل ٌ   ارود لدد  قد

 ٗ لًد  .. لٜلىّ البقألْو القىَ شرٙ عد البقألْ لغأليُ ؼقًقٲأل للبحى٦ل؛ البحىر أبد  علِ "ٛريبن  سس

 شددرٙ تددىفر عدددم ر ددب بقًدت  كًددمل.. والبلبددل واؿمألأددُ, الكراشدُ,  ٗ إبمفددل اؾمددألل سدد٘ال إقألبدل 

  أن؟ عٌ ٗا لرن.. اؾمألل بس٘ال اٟاألبُ كأل"ت القىَ؟

 ..  خرّ ٖألرسُ أقألبل ٗ أأل ٕمألرسُ إقررَ إراعًُ ال ام إهأل  مى "سر  نأل وكأ"نأل

 أن؟ عٌ ٗ لرن ؛ أعنىعُ رسأللُ كلن اٟعٚمو  فلسكُ تبصرٴل النحى   ا علِ

ُ  وإِدأل .. فحسدب  ظنألعُ وٙ فحسب رسأللُ ٙ اٟعٚم ٗ ٌ  ٗ رسدألل ُ ..  أنبجمدأل  عد ٌ  ٗ ظدنألٓعً  عد

 ترًًكدن  عسدب  كدل٥  والعنألٓعًُ, الرسأللًُ ٕدلىٙم اٛطراين تكسرام اخبلكت وإد قبِ.. أنبقد أل

 .اٟطٚلٌ كٚ ٕقألظد

 والبقددألْ, العددمى  علددِ لددأل ر٤ا يعددد مل ٌالرسددألل ارًددأل ٗ أداخلبددن  د اٟعددٚم أسددألعد.   و وؼدد 

 "كسدمأل  واددم  ٛ"مدأل  السدىم؛  أدن  وخرات تىلكت واٟااعًُ البلك يى"ًُ وارٮألم العحمل أن فرفر

ِ  لأل رَ  ر -اشألٓلُ النكقألم ؼغ٘  أألم - إأأل ْ  علد ُ  أدن  بمدأل  الىفدأل ٍ  إبألشدر,  البمىيدل  امد  لدد  الد 

 وإمدىل  إعلدن  ػلب د  تسبٮًع لن  "مأل...  و  عألم "كع واام خريُ, شخعًألم و  امألم وراْه يرىد

 .. شأل ال  نًُ العىرَ ٗ خألظُ وأأل تمأل, والىسًلُ القنألَ اػأله ٗ ي٘ثر و  ٗ اربىّ, يبدخل ٙ ال ٍ

ِ  لدأل ر٤ا  الًىم يعد مل ل ا ْ   ول, أً ا"ًدألم  تددعممأل  و  ترعأل دأل  الديت  إ٘سسدألم إٙ  العدمى   علد  مت سدىا

 .أبألشر  ر و  أبألشر بٮريع ال 

 أنمدأل  للًدل  عدد    تدً   لددينأل  إم اٟين قٮدألم ..  إفدألل   د ا  لردب   ؼرل  عى"ٌ البعً  و ؼألينا  .

 الرخعُ,   ه لًمُ يقألبل أأل ارٮألم   ه ؼقع مل الًىم وقبِ..  اد٫ا ؼخمُ َبأللغ رخعمأل وبًعت

ٚٲ  أدع ..  أددَ  أند   لبىلكت اًدَ؛ أأللًُ أَْٚ لديمب أأللرًمأل د  ولىٙ .. رعًُ  ىاأض ؼقًع عن فؽ

ُ  لنىام لًست ًْع٤أل  "مأل ٌ  وإِدأل  رسدأللًُ؛  و  خدأًد ُ  ريألؼدًُ  شدبألبًُ  لندىام   د  د  ي٢بعدى٦ر  كدألد  وفنًد

ِ  تسبحىا ٚٲ  وػدد  اٟعٚ"ًدُ,  السدىم  علد ٜ  ولد ا ..  تٮلعألتمدأل  يكدىم   خد  ارٮدألم   د ه  ٗ تغدرام  "لحد

 اشدددىاْ بدددراأ  علدددِ واٙعبمدددأل  إرلكدددُ, الدددداأ  ٗ البىسدددع وعددددم اٟ"كدددألم, ترشدددًد بألػدددأله تبجدددن

 .اشألتكًُ واٙتعألٙم
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ُ  قٮددألم لددينأل  يرددىد د   تٮلددع كندت  كددب ولد ا  ُ  وخدأًددُ رسددأللًُ إااعًد  كمددأل كددفرَ, خألظد

ُ  امدألم  وتبىٙ دأل  كدبر,  أقألبدل   ود رخعدمأل  تردىد  عًده  العدألمل؛   ول أن كفر ٗ الصأد  إعٚأًد

ّ  أأل للنألس يقد٦م ال ٍ الرسأللٌ, اٟعٚم أن الرفر للنألس وتقد٦م خريُ, وامألم أبخععُ   "مدب  يدر

ٙٲ, إلًنا وبألاىد ٙٲ؛ وشبألب٤أل, و"سألْ, راأل ٚٲ  لدينأل يرىد عًه و طكأل  لٜطكدألل,  قٮدألم  ٔدس  أدف

 ادد٫ا؛  إرتكدع   م اٟين قٮدألم  سعر ٛد   ا؛  لىل.. والرال للمر َ ؼعكمأل وؼعمل للصبألل, وؼعكمأل

ٍ  اٛأر إنألفسُ؛ علِ لأل رَ  ر ورسأللًُ خدأًُ رٗيُ ؼمل اليت اؾمألم كل اعل  ٗ الد   اعدل  الد 

٫ًددأل, إقبدددرين يددد  راددألل بًددد اجملبمددع ٗ الددر ٍ وظددنألعُ البىاًددن ػعددل الدديت اؾىا"ددب أددن وتلدد  أألل

 وأىالددمل, طراْ, ظددنألعُ علددِ يعملددىد لددد إا لددرٗيبمب؛ ر ًنددُ اجملبمددع هعددل ٖددأل مددى ب؛ و  اٛعمددألل

 ... أعألؿمب تببين و  شأل, وْٙ اام وشخعًألم

ُ  تعىّندأل  "بًجُ اٟعٚأًُ؛ القًأل َ أرك  فقد"أل  "نأل تقديرٍ, وٗ  بعدد  اٟعٚأدٌ,  العمدل  ٕرك يد

ُ  واابمألعًدُ,  سًألسًُ, برّٗ لٮر وتسنمت أعدره, من إملرُ ٗ كنأل د  ُ  وثقألفًد  لًدأل َ  أنكبحد

٤ًددأل وتعمددل ولٜطكددألل, والريألؼددًُ, السًألسددًُ, للنخددب البىاًددن  الذفًددن, لنددىام ٗ الدددخىل علددِ قألل

 .اٛفٚم به٦ لنىام أرقلُ بدٓمأل بعد خألظُ

 اىا"ب  قد  ى أبألشر؛ و ر أبألشر  عب أن علًن ؼعل وأأل سٌ, بٌ اٟم فمىعُ د  "در  إ"نأل

 ٗ "را دأل  الديت  القندىام  لردل  الدعب ال  أفل "قد٦م كنأل لى أألاا ولرن والعمى ؛ البقألْ علِ لدرتمأل

ِ  و  الرب , وؼقًع اٙسبفمألر ٗ الععىبألم بع  تعأل"ٌ اٟعٚأٌ إصمد ْ  اٛلدل  علد  َبٮلبدألم  الىفدأل

 .وبرافمأل أىا  أل علِ اٟ"كألم

ُ  وتبجن القنىام ٤ًدأل  اٟااعًد ٌ  إٍ البده  قألل ٌ  تبجدن لندىام   وكد ل   البكدألعلٌ,  الرلمد  سدبىرم  د  بد

ِ  الكًديى به الرلمٌ وخدأُ للبه البلك يى"ًُ ٌ  اٟعدٚم  ػعدل   خدرّ؛  وخددأألم  اٟ"ذ"دت,  علد  الرزد

 ... وترااع٤أل تقمقر٤ا ي  ا 

 وارٮددألم, للقنددىام تقددد٦م أنألسددبُ أأللًددُ أبددأللغ _الدولددُ أً ا"ًددُ ؼددمن _ نعددغ د  مبددألن كددب

ُ  بدداأ   ُبدأل   الديت  والىسألٓل ُ  رسدأللً ُ  وفدع  عألأدُ,  وخدأًد  القندىام   د ه  ػعدل  وشدكألفُ؛  واؼدحُ  طلًد

 أددأل و  الرسددأللٌ اٟعددٚم و د خألظددُ .. الدددعب  دد ا أددن لدددر علددِ لبحعددل اجملبمددع؛ خدأددُ ٗ تبنددألفس

ٍ  الرعٌ, اٟعٚم  أألم يعمد لن العألم؛ َكمىأن ارألفٜ بألٟعٚم "٢سم٦ًن  الغرآد ,  إثدألرَ  يعبمدد  الد 

 و  خجددل  ود والعددرٍ بأللبمبدد  ُبلددٕ أددىا  عددد و  اٟعددٚد, عددد ل٠ ددراْ واسددد أل إددر َ واسددبخدام

 فبمعنددأل لددًب أددع تبسددع مل ولددى قبددِ .. والكبًددألم الصددبألل ر بددألم إشددبألع أكمددىم علددِ أعبمددد٤ا قًددألْ,

 ارألفٜ.

 اإلعالّ: ٚضا٥ٌ يف االضتجُازٟ احملت٣ٛ

 ٗ اٙسددبفمألرٍ للمحبددىّ أنأل ؽددُ أىالددمل تبن٦ددٌ اؿمددى   "ددن ّرددن "ألظددر بددن عبددداهلل. يعبقددد  

  د ا  يبددو  لردن  الىسدألٓل؛  اسدبقٚلًُ  ٗ _كفرود يٛن كمأل_ اٙسبفمألر يقد  قًه اٟعٚم؛ وسألٓل

 . فق٘ وإفأللٌ النٛرٍ, إسبىيٌ علِ ٖرن٤أل
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ُ  إىالدمل  تلد   اؽألا يرىد ٙ لد العملًُ, النألقًُ وأن  د  القدىل,  إٍ  د ا  ويقدى  . أددر٤ا  إنأل ؽد

ِ  ببحققممدأل  القٮع ّرن ٙ  أراد وأىؼىعًبمأل الىسألٓل اسبقٚلًُ  الىسدألٓل   اأدت  وأدأل . قدألل  ٍ  علد

 اربددىّ ٛد رسددأللًُ؛ و  اسددبفمألريُ كأل"ددتد إ _يبدددو كمددأل _ ؼددر فددٚ بأللؽددرورَ؛ أنبمًددُ اٟعٚأًددُ

 الىسدددألٓل ٗ إسدددبقل اربدددىّ كم عىأًدددُ ُألأ٤دددأل أ عىأ٤دددأل,  أدددر٤ا يردددىد د  يبعدددد٦ّ ٙ الرسدددأللٌ

 أغددأليرَ بمددأل تقعددد ل٠عددٚم عألأددُ أ٘سسددألم ٟ"صددألْ السًألسددًُ اٛ"ٛمددُ تبجددن وعندددأأل. اٙسددبفمألريُ

 قٌ ٗ اربىّ, برسأللًُ إسبمدفُ ْأل ر أل ت٢ٛلل د  تريد إِأل  أللب٤أل فإ"مأل اٙسبفمألريُ؛ إ٘سسألم

 ولددًس السًألسددٌ؛ النٛددألم و  اؿدد ل بمددأل يدد٘أن الدديت تلدد   ددٌ إِددأل الرسددأللُ د  ٗ ترمددن اؿقًقددُ د 

ْ  ؼدرورَ  يددر  أدأل  و د ا . للنألس اٛ"كع بأللؽرورَ ُ  الىسدألٓل  ا"بمدأل ُ  و  لٜقد ال  العألأد  السًألسدًُ  اٛ"ٛمد

 والذبد ؛  البسدىيع  فردرَ  إعألظدرَ  ػألربمدأل  أدن  عدد   ٗ لبلت واٛ"ٛمُ, وإد اٛق ال وتل . السألٓدَ

 ؼددد  أل الدديت اؿمددراْ اـٮددىٙ بددألخذام للمسددبفمر يسددم  لددن اٟاددراْ  دد ا بددأد يقٛددُ فإ"مددأل تبقددِ

ُ  اـؽراْ الدآرَ تىسًع فرؼًُ أع العألأُ, الىسًلُ  ٙ  أدر  و دى  والبسدىيع؛  الذبد   لعدألح  والدتقأللًد

 . كًنى"بمأل ي٢غ٦ًر وٙ إ عىأُ الرسأللُ يقلع

 "كعًددُ قددد ام شددأل الىسددألٓل فبلدد . الذعًددُ اٙسددبفمألريُ الىسددألٓل ٗ ُألأ٤ددأل اٛأددر  دد ا وودددث

  "مدأل  النكعًدُ أدن   شد ه  ا"بقأل  أن يىا٦ن وأأل. إأل ٍ بألٟ راْ قبِ اخذالمأل؛ للمسبفمر ّرن ٙ واؼحُ

 يقدى   الد   تأأدل  لردن  اًدد٤ا؛  اٛوٍ الى لُ ٗ يبدو وبألاى"ن؛ أأل ولًس النألس ير بن أأل إٍ به٦ تقى 

 أدن  شدب  يقدأدن   "دن  العألم اٟعٚم يٛن ٖأل شب  فؽل  أىر٤ا النألس ير ب كفرَ قألٙم ٗ بأ"ن للقٮع

 . إ عىأُ رسأللًبن وقٌ

ٌ  الكٮدن  اؾممىر د  واـٚظُ, ّ  رسدأللًُ  ودد   أدن   دى  النصد٘ ,  الد ك ٌ . اربدى  يدبب  د  وينبغد

 .النألس علِ الىظأليُ قع اسبفمألريُ و  عألأُ أأل وسًلُ أن   ود ال 

 "غكددل  ٙ ..بددن واٙسددبفمألر اٟعددٚم عددن "بحدددث عندددأأل اددد٫ا إمددب البددأل عٌ  "ددن أددن علًددألْ.   وتعبقددد

 ْمىره, لرن لرل ا بمألأألتمب؛ تنى٦ع علِ...أًديأل السىشألل وشألبألم شبألل و ب اؾد , اٟعٚأًٌ

ٙ  تصألم سنألل أن  ربألق٤أل وققع  الدداأ   عصدرام   "دب   و   و قدر٦ر,  كبدب,  لدى  وقٴقدن  د  ّردن  أدأل 

 تلدد  لًنددألفس "كسددن يٮددى٦ر د  البقلًدددٍ بددألٟعٚم قددرٍ و...أٮلىبددُ بؽددألعُ يعددرض إا٤ا  ددى ...إقننددُ

 .البؽألعُ

 ٚددل ٗ بمددأل اٟتًددألد إكددذض ورسددأللبن الرزددٌ اؿمددى  إٍ اٟعددٚم ظددألح بددن اهلل عبددد.   وتٮددر٦م

 . قًه لألل ٗ   ا الصأدا.اـألػ اٟعٚأٌ اٙ"كجألر

 ي٘أندددىد أدددأل ي الدددىد أصدددأل دين وادددى  ٚددل  وٗ العريدددع, تألرىدددن أدددع الرزدددٌ اٟعدددٚم د   عبقددد 

بىظكن  "بجأل لنٙ   إكذض أن  "ن  رّ وإسمىع؛ وش ا أنن إرٌٓ إٍ أصأل دَ ويبىلىد َعدالًبن,

 عٮألْاتن. أسبىّ و  لدراتن قىل اخبلكنأل و  اتكقنأل أممأل إعٚأًُ رسأللُ
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ُ   ندأل   يردىد ٙ   إنألسدب  أدن  لًس إ"ن القىلاإٍ   ا  ويقى "أل ٌ   أنألفسد ُ  القندىام  أدأل بد  اٟعٚأًد

 .الرزًُ اٟعٚأًُ والقنىام البجألريُ

ُ  تردن  أممدأل  _ والبجألرٍ الرزٌ اٟعٚم بٌ أنألفسُ واى  إد ٗ  _بًنممدأل  الركدألَْ   راد  سدبحقع 

ِ  الرزدٌ؛  ل٠عدٚم  والكين اٟ ارٍ إسبىّ أن الرفع الكىآد   ه و  "ِ فىآد, النمأليُ  ٙ يردىد  قبد

 . بخخر و  بصرل البجألرٍ اٟعٚم يٮألل ؼرره فإد ال , قدث وإد إألؼٌ, أن ش٤ًٔأل

ٍ  الددعب   ل ققًق٫ًأل, أنألفس٤أل الرزٌ اٟعٚم أن لعل د  لنأل كًمل إٮرو ا الس٘ال لرن  إدأل 

 الرزٌ؟ بألٟعٚم النمىض ٗ سبب اٟ ارٍ الصأد د   م  سألس,

 إمنًُا إمألرسُ ٗ الرعٌ إلرًُ لنٛألم إمرنُ البأثرام

 ٗ الرعددٌ إلرًددُ لنٛددألم إمرنددُ البددأثرام إىسددِ إٍ  د أددأل يٮرقددن يبنددألول   أسددكر.    شددألر

 السًألسددًُ بددأللٛروين أبعلددع خددألراٌ إطددألر ٗ إلرًددُ ِدد٘ لددراَْ ّرددن.. بدايددُ.. إمنًددُ إمألرسددُ

ُ  ت٢رادددددع  قًده  اٟعدٚم؛  بىسألٓل وعٚلبمأل للدولدددددددُ العألأددددددُ ُ  النٛريدددددد ُ  السًألسدً  لىسدألٓل  اٙلبعدأل ي

 إلرًددُ "ٛددألم _  McQuialو أرىيددل عسددب _  Political Economic Media Theoryو اٟعددٚم

 ال ٍ اٙلبعأل ٍ النٛألمإٍ  الر زأللًُ؛ اجملبمعألم ٗ خعىظ٤أل اٟعٚم, بىسألٓل إبعلقُ والبنًٛمألم

 ٗ إلرًُ  ِألٙ تأثر ٗ تبحه و ٌ  Shanklemanو وشأل"رلًمألد. السًألسٌ بأللنٛألم بدوره يرتب٘

 أددن فمىعددُ اكبصددكت اللًدالًددُ؛ البًٔددُ ٗ اٟعٚأًددُ للددنٛب تببعددألد ػددرببٌ ٗ إمنًددُ إمألرسددُ

ٌ  شدبرُ  د  واددم  قًده  البعًد ؛ .   إلًمدأل   شألر كمأل ُألأ٤أل إمألرسُ,   ه طبًعُ ٗ الببألينألم د إ سد

ُ  لنٛدألم  البألبعُ اٛأريرًُ  CNNو إد ٌ  ولندألَ  الدرب , إٍ  اشدأل ين  اـدألػ  إلرًد ٌ  بد ٌ  بد   BBCو سد

  اويددبٌ أددن اجملبمددع خدأددُإٍ  تنٛددراد الرعددٌ؛  ددر العمىأًددُ إلرًددُ لنٛددألم البألبعددُ الديٮأل"ًددُ

ُ  يريدد,  أدأل  إعٮألٓدن  خدٚل  أدن  اجملبمدع  خدأُإٍ  تنٛر فألٛوٍا. كبلكبٌ ُ  وارألولد  إشدبألع  ٗ الدآمد

 الدي  لندألَ  غٚين الصبرُ, قد تمأل اليت إمنًُ إمألرسُ قدو  ػألو إٍ  ال    ٦ّ وإد قبِ ر بألتن؛

 أع لدافمأل, وؼكً ه اؾممىر اآقُ تىاًن خٚل أن اجملبمع خدأُإٍ  تنٛر اليت , BBCو سٌ بٌ

 .قد تمأل اليت إمنًُ بألٕعألير اٙلب ام

ُ  اٟعدٚم  وسألٓل ألرًُ عٚلُ ااتن السًألم ٗ  Hanitzschو ويكسر  أل"بض ُ  اـألظد  للدرب   اشأل فد

 لددرَ  ٗ السىم ثقألفُ إطألر ٗ إمنًُ تبمف٦ل قًه السىم؛ لفقألفُ أرطَ بأ"مأل العحألٗ, لدور أل ورٗيبمأل

ِ _ البلك يدىد  ْأل ر أعألألُ علِ إنٛمُ ٌ   _إفدألل  سدبًل  علد ٌ  ولًسدىا  بىظدكمب أسدبملر  ٗ أدىاطن

 "أللصدددددددددىا الدد ين البددألقفٌ أددن فمىعددُ ا"بقددده العددحألٗ للدددور البعددىر و دد ا.  ّددىلراطٌ فبمددع

ٌ  البألقده  إا يعدددددددد٦ه  اٟعٚأًُ؛ الىسًلُ علِ السىم اػأله فًمأل ي٢سمب اليت البحديددددألم  الدينمألركدددددددددد

 أدن  العحألٗ للعمل البقلًديُ إمنًُ أكمىم ٗ إ٘ثرَ العىاأل   ب أن  Pihl-Thingvadو ثنقكًد _ بًل

 إنٛمدددُ علدددِ البجدددألرٍ الؽدددغ٘ بسدددبب إمدددين اٟخدددٚل  ددد ا ويندددب . السدددىم بقدددًب اسدددببدالن خدددٚل
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 أ٘سسددألم علددِ الرلألبًددُ   وار ددب وؼديددد العددحألفًٌ, اسددبقٚلًُ تقلددًغ خددٚل أددن و عؽددألٓمأل,

ُ  القعدغ  عدن  والبحده  اٙسبقعدألًُٓ,  العدحألفًُ  اٛعمدألل  ٗ خعىظ٤دأل  اجملبمع,  البعدد  اام اـكًكد

 .اؾأل َ اٛعمألل عن عىؼ٤أل الذفًمٌ,

٤ًددألا  "ٛألأ٤ددأل اٟعٚأًددُ للىسددألٓل إ ارتمددأل ٗ الر زأللًددُ اجملبمعددألم ٗ السددىم "ٛريددُ تنددب  لددد ثأل"

. للىسدألٓل  اٙقبردألر  و  البربٚم بسبب الصمىلًُ اٛ"ٛمُ ٗ لنٛرتمأل أعٌ قدإٍ  أصألبمأل سلٮىي٫أل

اؾممىر,  يسمعن أأل كل ٗ تبحرٴب  أريرأل ٗ كدّ شركألم عصرإٍ  د  ظألح ويصر سلًمألد

 واسدببدال  اٛأريرًدُ,  للعدحألفُ  إمدين  الددور  ترااعإٍ  اٙقبرألر ولد   ّ   ا. ويقر ه ويصأل ده,

 والدولًددُ, القىأًددُ القؽددأليأل علددِ بددأللذكً  بقؽددأليأله, اٙ بمددألم وانكددألض ارلددٌ, للجممددىر اٟ"بددألن

٘ إٍ    ٦ّ كمأل ُ  ٗ البندى٦ع  أبدد   وتقلدًغ  اٟ"بدألن,  تنمدً  الندىع   د ا  ويدد  . واٛقدداث  القؽدأليأل  أعألؾد

 الصددركألم أددٚ  بددٌ إعددألح تبكددع عندددأأل السًألسددٌ اجملددألل ٗ اٙقبرددألر عددن النددألت  السددلٮىٍ

ٌ  اسدبخدم  إيٮأللًدأل  ٗ. واؿرىأألم ٌ  "كدىاه   Berlusconiو برلىسدرى"  سدًٮرتن  خدٚل  أدن  اٟعٚأد

 رٓألسددُإٍ  الىظددىلإٍ  الًىأًددُ؛ العددحمل غددٚين اٟيٮددأللٌ, البلك يددىد أددن% 67 أددن يقددرل أددأل علددِ

ٌ  وسدًٮرَ . اؿرىأُ ِ  برلىسدرى" ٌ  اٟعدٚم  علد  ظدًغُ  تغدًر إٍ    ٦ّ السًألسدٌ؛  "كدىاه  أدع  اٟيٮدألل

 بنٛددألم  Stilleو سددبًل يسددمًن أددأل اسددبخدام مت قًدده إ٘يدددَ؛ القنددىام تعددنعمأل الدديت اٟخبألريددُ القعددُ

 و  تعلًدع  يببعمأل برلىسرى"ٌ, "ٛألم أع تبكع اليت النٛر وامُ بعرض البدْ خٚل أن ,"السأل"دويبض"

 . خرّ أرَ للحرىأُ إمفلُ برلىسرى"ٌ "ٛر وامُ أع القعُ وتنبمٌ إعألرض, للعىم اثنٌ

 

 اإلعالَٞ: يًطًٛى ايدقٝل ايتػدٝـ

 عجد  ب  البدألري ,  عد وبألقفًن اٟعٚم  ارسٌ عجألٓب اؿمى   د أن "ألظر بن عبداهلل.   وؼ  
ُ  النبألٓ  أن الر ب علِ اٟعٚأٌ؛ للسلى  الدلًع البصخًغ عن _كفرَ قألٙم ٗ_  اؾًددَ  الىظدكً

 "صددألطنإٍ  اؾممددىر سددلبًُ أدرسددُ أددن ؼددى٦شب العجدد   دد ا ِددألان  بددر  وأددن. السددلى  الدد  لدراسددُ

 لدددّ السددلي البعددرض د  إنعددرم القددرد أددن اٛوٍ العقددى  ٗ السددألٓد الكمددب كددألد فقددد% . 3:2و

ّ  اػأل دألم  أدع  اؾممىر فعل ورٵ َ سلى  تٮألبع أن علًن اٙسبدٙل ّرن اؾممىر؛  الىسدألٓل؛  قبدى

 .الىسألٓل ربددددددىّ أنألوُٓ أىالمل يبخ  قٌ "صٮٲأل اؾممىر يرىد قٌ ٗ

 وٙ ويل كألت  أفل القرد, أنبعمل أنٛرٍ اابمأل ام أع قبِ ال أن؛ أن رٵ ق٤أل إكمىم   ا وٚل

 الفلدده وٗ. إصددمىرَ اـمسددُ اٛسددٔلُ و بر  ددأل اٟعٚأًددُ, العملًددُ فمددب   وام ٗ ثددىرَ  قدددثأل اللدد ين

ُ  تبصدرٴل  بددد م القدرد  أدن  اٛخدر  ُ  اٛعمددع الكمدب    وام أدن  اديدددَ أنٛىأد ُ  للرسدألل ويعددد٦ . اٟعٚأًد

ِ  ٙ رأدى   فر  اٟعٚأًُ الرسألٓل عد٦ علِ القألٓب ِىاان عد روا  أل  بر  أن  ل سبىارم  شدأل,  أعند

 . فق٘ اؾممىر ي٢صرٴلن ال ٍ اا   ى إعنِ و د
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ُ  بدد م  وقًنمأل, ِ  اؾممدىر  سدلبًُ  أدرسد ِ . "صدألطن  لعدألح  تبٚشد ٘  اؾممدىر  د  َعند   آم٤دأل؛  "صد

ٗ  لًسددت  نددأل فددأللقىَ. بمددأل ويدد٘أن ُألأ٤ددأل, ويبمف٦لددمأل اٟعٚأًددُ, الرسددأللُ إٍ قبددىّ ينقددأل  قددٌ قبددِ

 تألير, أفل بألقفىد فمممأل طىر اليت" اٙتعألل بًُٔ أبغرام" ٗ و  ,"الًىأٌ إىلمل" ٗ ولرن الرسأللُ؛

 ". اعببألره ٗ أأل ش٤ًٔأل اؾممىر يؽع" قبِ يبب ٙ اٙتعألل د  يعبقد ال ٍ

 سددلبًُ عددن تبحددد٦ث تعددد مل الدديت اٟعددٚم  راسددألم ٗ الرا نددُ البٮددىرام فمددب ّرددن  نددأل وأددن

٘  ْمدىر  أدن  تبعد  اليت وإهألبًبن "صألطن فق٘ ولرن اؾممىر؛ ُ  أدن  "صد   أللب٤دأل  و دى  اٛوٍ, الدراد

٘  وْمدىر  النأللد, اؾممىر ُ  أدن  "صد كمدأل  د   للمحبدىّ.  إبقبدل  اؾممدىر   أللب٤دأل  و دى  الفأل"ًدُ,  الدراد

 أددن  خددرّ أسددبىيألم يٮددر  اٝد؛ قبددِ إألؼددٌ القددرد تسددعًنًألم أددن اأبدددم الدديت  راسددألتن ٗ رافددى

ّ  يعد مل  نأل إمب فألٕبغر. النص٘ اؾممىر ٍ  اؾممدىر  ولردن  اٟعٚأدٌ؛  اربدى  خًألراتدن,  ودد٦   الد 

 .  فعأللن ور و 

 العمًدع  بأللصدرل  ي٢كمدب  مل لردن  أبررَ؛ عقى  ٗ اسبحًألْ علِ ٰ طلع لد إكمىم   ا كألد ولٔن

ُ  تصدخًغ  اقبألن لقد. اٝد علًن  ى أأل أفل والقألطع ُ  العملًد  للىظدىل  لدرد  "عدمل  أدن   كفدر  اٟعٚأًد

 . الًقٌ إٍ أرقلُ

ٍ  أدأل  فمدب  مدألول  عندأأل الرا ن, الىلت ٗ كفر٤ا الًقٌ ويسألعد"أل   ا ٘  ٗ هدر  اٙتعدألل  وسدألٓ

 .اٙابمألعٌ البىاظل وشبرألم اؿديفُ

 إغهاي١ٝ املٛقٛع١ٝ ٚاذتٝاد١ٜ يف اإلعالّ:

ْ  ٗ العفمدألد  "دن   خأللد. م اكر ُ  شدركُ  رٓدًس  لدن أدع   لقدأل  لندألَ   سدس  إ"دن  لدأللا  أدريدد  ٗ إعٚأًد

ْ  رٓدًس  ثألبدألترو  أدن  طلب علِ بنألْ اٛسبأل"ًُ ٙسرسبأل ٚٲ  اٙ"بخألبدألم,  ٗ لدعمدن  السدألبع  الدى را  وفعد

 بدورتٌ. فأل 

ُ  اٛقدىال  كل ٗ والع٫ًأل واٟعٚم ْ  أدأل,   انددَ  لبحقًدع  وسدًل  و  سًألسدًُ,  و  أأل يدُ, كأل"دت   سدىا

 أددن ؼددرب٤أل ترددىد د  تعدددو ٙ أسددبحًلُ قأللددُ واٛأددٌ ارأليددد الدد .. واٟعددٚم   ددر و   يديىلىاًددُ,

 اـًألل.

اٛأدر    خ وا ال ين النجىم أن فمىعُ  نأل  أًديأل السىشًألل الر يعألد إٍ  "ن وٗ خأللد.   و شألر

.. كدبر  ْمدىر  شدب  وظدألر  ظدغرَ,  أقألطع بعمل يقىأىد قًه الًىتًىل؛ علِ خألظُ أبنأل ًُ, ظديُ

 النجددىم و ددْ٘ٙ.. شدد٤ًٔأل للمبلقددٌ تقددد٦م وٙ اددد٫ا, خكًكددُ ولرنمددأل تألفمددُ؛ "قددىلا ٙ أددأل َ ي٢قددد٦م بعؽددمب

 تسدبع  الديت  اٟعٚ"دألم  خدٚل  أدن  و كفدر,   لدمل  322 أبدألبعًمب  عد  وظلإاا  ي٢حقٴقىد  ربألق٤أل كبرَ

 ي٢قد٦أى"مأل اليت إأل َ د  وأع". اركل  بى" وشخعًُ ,"اكٌ  بى" بصخعًُ ال  علِ و"دلٴل.. أقألطعمب

 اؾأل"ددبإٍ  اٙ"ببددأله يلكددت ٖددأل و دد ا ٗ ا  يددأل , أبألبعًددن لرددن عددد   اركددل؛  بددأل خألظددُ  ألبٮددُ,

 .النجىم  ْ٘ٙ تىا٦ن ٗ تأثره و راُ الرعٌ,
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ٚٲ  أدنمب  "د كر  اٙابمدألعٌ,  النقدد  بدألل  ٗ تددخل  اًددَ  أدأل َ  ي٢قدد٦أىد  لىم  نأل    بدى  ظدألح " أدف

ٌ  اٟم شركُ د  بدلًل ٖبأل ٤ا؛ اابمألع٫ًأل "قد٤ا قًه ي٢قد٦م ,"عمرَ ٌ  بد  العدألم  رأؽدألد  ٗ اسدبقٮببن  سد

 .يىأ٫ًأل بر"ألفٲأل ي٢قد٦م إا كألد إألؼٌ؛ لبل

 عأللًددُ, أمنًددُ اام bbc فأللددد ...ققًقددُ وإمنًددُ خرافددُ, الىايددل  د إىؼددىعًُ عبدالسددٚم. ويددرّ  

ُ  أ٘سسألم بىاسٮُ إدارَ اٟخبألريُ بأللقنىام ٰلىر"تد إ خألظُ ٙ  .عربًد ُ   و ؼدألينا    ٚدن  د إىؼدىعً

ٚٲ  اٟعدٚم  وسدألٓل  ٗ أىاى َ كأل"ت ْ   د ا  وإ"ردألر . أندن  أكدر  ٙ لددر  والبحًد  .  ظد  إىؼدىعًُ  وا عدأل

  إمنًُ. بقىاعد اكذاث٤أل و لل ؼً ٤ا,  كفر الكر  و  الىسًلُ وهعل اٛأىر, ي٢عقٴد

 علددِ وسددًٮرتمأل أنددأل, البحًدد ام  دد ه ُرٴددن إصددروع و ددر. أصددروع  دد ا. ؼً اتددن أنددأل لرددل

ُ  و ندأل  . بصدر  أنبجًن د  َأل اٟعٚأٌ؛ للمنب  زُ . والبح٦ً .ألكىٚألتنأل ُ  اابمألعًدألم  ٗ "ٛريد  إعرفد

ِ . ٖىؼدع  والعدألرين  ٖىؼعُ, إعرفُا تقىل ٍ  بأللىؼدع  أبدأثر  العدألمل   د ا  عدن  أدأل "عرفدن   د  َعند  الد 

ُ  ققًقُ فأللبحً  ل ا أعألرفنأل؛ "صًد ومن و"صغلن فًن "رىد  قد ل  ظدحًكُ  تٮدألل . الردل  تٮدألل  عألأد

 .إمنًُ ٗ بًنممأل الكألرم رَأل. الصمأللٌ الرىرٍ البلك يىد ولنألَ بإٔأل"ًأل, اـؽر

ُ  عدن  ًْدل  تعدبر  إىؼىعًُ عن اٟ"سأل"ًُ و"كٌ ٌ  الدي  ٗ ظدحك٫ًأل   "دأل  كندت د وإ. إعؽدل  سدٌ؛  بد

ّ   أللب٤دأل  فإ"ٌ ٌ  "ٛدألم  تدأأًب  سدأر ِ  بىظدكمأل  جىأ٤دأل   البعدأل يُ؛  لنصدألطألم  اشدذاك ُ  علد ُ  قريد  إلرًد

 ٍ  د  ظدأل لبألد,  والنٛرتدألد . للعدالُ ؼققٲأل ر يبن فلرَأل كىبأل, ٗ ظحك٫ًأل كنت لى لرن اـألظُ؛

 .أبحً تألد لرنممأل تبنأليأل أل؛ قٌ ير بألد مل ظألقبًمأل

ِ   ر دأل  أدن   لددر  اٟعدٚم  أ٘سسدألم  بع  بقىلنااؿمى  علِ ال   "ألظر بن عبداهلل.   وعلٴع  علد

ٌ  ٗ أىؼدىعًُ؛  وكأ"مدأل  الىسألٓل بع  تبدو فق٘  و نأل. إىؼىعٌ البمىؼع ِ   قد .. سدىا أل  يغلدب علد

 .وت٢كبؽ   عمألشأل شر ٗ فبقع.. الدرعمُ

 أددن تقىلددن أددأل كددل يرددىد د  هددب والبؽددلًل؛ قًدده إعدددالًُ بددٌ يسددر فددرم مثددُ اٟعددٚم وٗ

 .اؿقًقُ كل تقىل د  شرطٲأل . ولًس.ظدلٲأل اؿقًقُ

 شد٤ًٔأل  لًسدت  فمٌ اٟ"سأل"ًُ؛ اؾىا"ب ٗ إىؼىعًُ ؼديد يععب الر يعألد, فإ"ن خأللد.   وببقدير

ٚٲ  كد ل ,  ظدعب  اد٫ا, وتعريكمأل ظعب وؼديد أل.. الرًمًألًُٓ كألٕركبألم البقنٌ و  للقًألس لألب

ٌ  و ر أأل, ْألعُ بنٛر أىؼىع٫ًأل  كىد فقد ٌ  أىؼدىع ُ  بعد ّ  ْألعد  أدأل  شدخغ  يعدكين  لدد  .. خدر

 .ؼديده ويععب ألببس, إكمىم.. إىؼىعًُ  ر واؿًأل  قأليد,  "ين لًقعد بألٕىؼىعًُ؛

ُ  أىؼدىعًُ  وٙ قًدأل    ندأل   لًس اٟعٚأٌ العمل ٗا ارًأل أسألعد. ولألل    "دراه  أدأل  كدل  .. أٮلقد

ّ   ى ُ   د ه  لددرَ  أدد ُ  و  ارٮد ُ  تردىد  د علدِ   الىسدًل ُ  أدن  لريبد ُ  إمنًد  ولد ا  .. النسدبًُ  وإىؼدىعً

إٍ  اٙ"بمددألْ ٗ  ا"ًمددأل قبددِ  ألرلددُ  "مددأل بددر ب َىؼددىعًبمأل؛ اؾممددىر إلنددألع ٗ الىسددألٓل بعدد  تددنج 

 والفقألفًُ. السًألسًُ  اندتمأل
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 أ٘لبدُ,  أعدلحُ  بمدأل  "ببدألع  أ ادألَ  بؽألعُ إىؼىعًُ تعب  عندأأل  ى إ٘سمل يىأ٤ألا و ؼألينا للت

 وشعب.  أُ ولًب أبأل ٖ بمأل و"بًع

ٙ  اؿدألرثٌ إٍ أقىلدُ روٙد   فمد.   و شألر  أدن  شدٌْ   آم٤دأل   ندأل  !!   بدد٤ا  قأليدد  خٮدألل  يىادد  بدألرما 

 اـٮألل. ظأل"ع

 عددن اؿددىار  دد ا ٗ لًددل ٖددأل فددإد كددفر٤ا الصددمرا"ٌ  "ددن وبددألٕنٮع "كسددن؛  سددعد. و وؼدد  اللددىاْ  

ٌ  ٙ  بصر.. وأدن ثدب٩ فألٛظد     لألٓلًن ٛد أىؼىعٌ؛ و ر قأليد  ر وإىؼىعًُ ُاؿًأل ي  "فبدت  وٙ "نكد

 بصر. ٛ"نأل "سبًُ؛ ..إسألُ البصريُ وإىالمل النصألطألم عن بألٕٮلع العكبٌ  ألتٌ

 اٛشًألْ كل . لًست.والعدم بأللىاى  اؿمى  علِ ال  بأد اٛأر أرتب٘ "ألظر بن عبداهلل.   وعلع

ُ . النسبًُ تقبل ٚٲ  أىادى َ   در  و  أىادى َ  إىؼدىعً ٫ًأل  أىؼدىع٫ًأل  إدرْ  يردىد  د  ٙ ّردن . أدف . ."سدب

ٚٲ إعدالًُ.  خرّ إعٚأًُ لًمُ ٍ  أفل ُألأ٤أل  و  ظدأل م  إأدأل . "سب٫ًأل ظأل م أأل إعٚم د  ّرن ٙ. أف

 ظأل م.  ر

ِ   قدد  يقسدب  عنددأأل  تبًن.. اؾمأل ر هعل أأل  ٌ الرأأل يُ وإنألطع  لدألضٶ   أدألم  اؿدع  يقدىل  د  علد

ٚٲ؛ ٚ  أف ٫ًأل  اؿدع  الد   يعدين  فد ٌ   د ه  اؿدع .. ؼريدر   فغدر   و"دن  وأدأل  ارد   اؿدع  بدل . "سدب  أمدب  إعدأل"

 إٍ اٟعٚم. النٛر ٙسبقألأُ

٫ًدأل, و ؼدألين       سدعد . اللدىاْ     واتكع   قردألم  كدل  رَدأل؛ ولردن٣  ا الصدمرا"ٌ أدع الٮدر  السدألبع ا ٓ

ٍ  ولد ل   اٟعدٚم؛  عدن  "بحدد٦ث  بصدر.. مدن   ٛ"مدب  "سدبًُ؛  البصر وطراٗ ب ٰٕعدد٦,  الدنغ,  كألتدب  فدر   وا

 بأللبمىؼع. قرىأُ "سبًُ  أىر كلمأل اٟعٚأًُ؛ والىسًلُ العحًكُ, وتىا٦ن وارلل,

إددّ   يقبل واى ٤ا ٙ . بل.ر ي٤أل لًس ٚنن اٛأر ٗ اؿمى   د  وؼ   د "ألظر بن عبداهلل.   وأأل لبه

ٚٲ و  ..الىاى  ٙٲ  أأل  قد٤ا  سأل عندأأل العدم.. أف ِ   ندأل    دل  أفدلا  واى ي٫دأل  سد٘ا ّ  طل الدىاتس  علد  أنبدد

 تقبدل   أدىر  إقألبل ٗ أىاى ..  نأل   ر و  أىاى  إأأل .. نأل "سبًُ إاألبُ تعى٦ر ّرن ٙ.  سبألر ازن

 .والعدم الىاى  علُ وتنبكٌ الصٌْ, أبغرام تبعد  عندأأل و ٌ. النسبًُ

 إ"بدألن  قىل للمألاسبر عفٌ   اَ إعدا  عند... للنسبًُ فألل ٙ والعدم الىاى  أىؼىع و ؼألينا ٗ

 لٚسددببًألد اٛوٍ إسددى َ تؽددم٦نت إألؼددًُ, إًٚ يددُ الفمأل"ًنًددألم "مأليددُ البلك يددىد ٗ اٛطكددألل بددراأ 

ٙٲ ُ  إ ارَ البلك يدىد  ٗ يىادد   دل ا قًنمأل البلك يىد أس٘ولٌ أن للمبحىثٌ س٘ا  اٛطكدألل؟  بدداأ   خألظد

٘  إاألبألتمأل؛ و تىلٴع اٛسٔلُ,  رااع يىأ٤أل بقًت تقىٌّ وكإاراْ  أنمج٫ًدأل  إخؽدألعن  لبدل  إقًدألس  لؽدب

٫ًأل ٙٲ اٙسببأل"ُ تبؽم٦ن د  ّرن كًمل. الس٘ال   ا  أألم كفر٤ا . تىلكت.وإقعألٓ  و  الىادى   عدن  س٘ا

 . فح فت.النسي إدّ لقًألس فألل ٙ وبأللبأللٌ أىاى َ؛ لًست و  أىاى َ إأأل اٛطكألل فإ ارَ العدم؟!

 .إمرام ٗ عنمأل  عه ا بت ثب اؿألل, وعلمت للبلك يىد اٟ ارٍ اشًرل وطلبت الس٘ال,

 طًددب السدد٘ال وسددًٛمر%.. 92 أىؼددىع٫ًأل واٝخددر ,%62 أىؼددىع٫ًأل يرددىد د  ل٠عددٚم ّرددن ٙ

  البأللٌ؟  ينا أبألشرَ ال كر
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 ُألأ٤ددأل تبجدد  ,ٙ  ٛ"مددأل إىؼددىعًُ؛  ظددل ينبكددٌ و نددأل.. أىؼددىعٌ  ددر البددأللٌ سددًرىد وبأللبددأللٌ

ُ  يرويدن  فًمدأل  ظدأل لٲأل  اٟعدٚم  يردىد  د  ّرن وٙ. كألٕعدالًُ  وإأدأل  ظدأل م,  إأدأل  فمدى  أعًندُ؛  بنسدب

ُ  اكر فأل"ببن ٗ وك بن اؿقًقُ, وافع أأل لىلن ٗ اٟعٚم وظدم. كألال % 2; روّ ولدى . اؿقًقد

 . "سب٫ًأل ظدلٲأل ظأل لٲأل ولًس. كألال إعٚم فمى واقد؛ سًألم ٗ% 32 ٗ ك ل ثب ظأل لٲأل,

ٖ  د  ل٠عدٚم  اٟشدألرَ ّردن   سبقت كمأل إعدالًُ وٗ  ويغكدل  بعددم,  ويرويمدأل  اؿقدألٓع  هبد 

ٌ  الديت  الٚأىؼدىعًُ  لب فمى.. ااب اٗه  أأل. علًن تفريب وٙ ظأل لٲأل, يرىد و نأل ُألأ٤أل؛ أنمأل  ا اْ   د

 .خألػ بىان واٟعٚم كلمب, البصر ظكألم أن

ٌ  سدعد . اللدىاْ    وتسألْل ٌ  والد خب  العدألمل   د ا  ٗ يىادد ٙ  ا الصدمرا" ُ  ؼدمألٓر  اٟعٚأد  ؼدألول  قًد

 أدن  اد ْ   آم٤دأل  اٟعدٚم ..  ندأل    شد ا  ْمدىر  و٢ادد  ٕدأل   د ا؛  أن بع  واى  لىٙ !اؿقًقُ عن البحه

ُ  فبلد   اؿًأل يُ  أأل إىؼىعًُ, أن وبع  اؿقًقُ, ُ  "سدب٫ًأل,   خدرّ.. ينجحدىد   لعد  قدد  ٗ وارألولد

  عألوّ "قبل وٙ "نكٌ وأىؼىعمأل.. ٙ   اتمأل  ب البصر طألٕأل كبر, قدإٍ  "سبًُ "سبًُ.. اٛأىر ااتمأل

ِ  ويعبمدد  عدت  . اٛأر "سدي .بإطٚم واؿًأل يُ إىؼىعًُ  ينٮلدع   يدن  وأدن  مدن؟  "نٮلدع   يدن  أدن  اعلد

 اٝخر؟

ُ  ؼدمألٓر  اؿمدى   "دن يىادد    "ألظدر  بن عبداهلل. وأن اديد  وؼ     الؽدمر  بأللبأكًدد.. لردن   قًد

 واٟ"عألين. والعدل, واـر, إٍ اؿع, أنحأل  ٛ"ن اٝخر؛  ى أىؼىع٫ًأل لًس اؿٌ

 بعًددَ  أبأللغُ بألٙمًأل ؛ واـر اؿع ووظمل إىؼىعًُ, قألربُ د   عبقدا اؿألرثٌ خأللد.   ولألل

 اٛخددٚم وفلسددكبمأل, بنٛريددُ ككددر  ددى بألٕىؼددىعًُ الركددر.. الدد  ا عددت أممددأل الكلسددكٌ اٟطددألر عددن

 ..اٙرتبأل  ودث والنٛريُ؛ إمألرسُ بٌ نل٘ وعندأأل

ُ  إطألر ٗ إىؼىعًُ و"كٌ البأطر. مى للىلىن إٮلقُ إعأل"ٌ "نكٌ د  يع ٦ ٙ اٛظل, وٗ  النٛريد

 ..العلمٌ اٙعببألر أن اٟعٚم وأن ثب٦ إسقألٙ لؽًُ؛ و  أىؼىع٤أل ترىد د  أن اسببعأل  أل ي٢حبب٦

  ظىشأل إمنًُ تسبقٌ  ين فمن اؿمِ, قىل قىم سىّ لًست واؿًأل يُ كدألٕمنًُ أكر ام وإلرار

 و سل؟  عب إطألر٤ا إىؼىعًُ ترن ملإاا  إطألر لن يرىد د  للحًأل  وكًمل ولىاعد أل؟

 بعددأل"ع بقددٌ أبعلقٲددأل  واٟ"عددألين اٙمًددأل  إٍ  د اٙمًددأل   ىددغ٦ وا بددت  . كددىثر اٛربددض فًمددأل   

  أألأن واؼحُ إصرلُ ترىد ولد.. "ٛره وامُ قسب و  للبحً , اٛخٚلٌ اسبعدا ه وأدّ القرار,

ٌ   "مدأل  تقدديره  ٗ أأل إٍ رٗيُ اٙمًأل  ىبألر لرنن إلًن؛ إقدأُ البقألرير وؼى  ُ  إعدلحُ  تراعد  العألأد

 أىؼدىع٫ًأل  إ اري٫دأل  لدرار٤ا  كى"مدأل  أدن  خرادت  ٛ"مدأل  اٙمًدأل ؛  أصرلُ أن اؿد٦ يععب و نأل. للم٘سسُ

٫ًأل لرار٤ا ترىدإٍ  د  ظرفٲأل؛  إنٛىأُ. يقى  ال ٍ بأللكرر أبعلقٲأل اات

  ك وبددُ شددٌْ ٍ  ٗ اؿًددأل ا "اهلل رٓددن أنًددمل عبدددالرٓن يقددىلا الصددمرا"ٌ لًلددِ.   و ؼددألفت

ُ  اٛشًألْإٍ  النٛر تعلٴب وٛ"ن ويرره, وب فألٟ"سألد !كبرَ ٦ًب  فإ"دن  أعًندُ؛  بٮريقد ْ   د ه  يقد  اٛشدًأل

 ."الٮريقُ لبل  وفقٲأل
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ْ  العحكًٌ أقىٙم اؿألرثٌ بأد خأللد.   وعلٴع ُ  لىاعدد  لًسدت  واٛ بدأل ٌ  إعرفدُ,  "ٛريد  لًسدت  و د

 اٙابمألعٌ. البداول عن ىبلمل إنمجٌ والعرض .. أنمب أٮلىبُ

 إمنًدُ, ولدألل ٗ  د ا العدد ا أدع      بدألٟاراْام  وعٚلبمدأل  إىؼىعًُ إىسِ لؽًُ أسكر. وتنألول  

 ..أنببٶ إعٚم كل و د.. تألأُ ؼىعًُأى واى  عدم علِ "بكع ًْع٤أل  "نأل العلب

 اإمنًُ إاراْاتمأل ؼمن فمن.. الر ٍ عىار إبعلقُ اؿىاريُ الداأ  "سبدعٌ  نأل  عى"أل

 اربملُ. لٞراْ ٖفلٌ الؽًىين يرىد  د -3

 اٝخر. الر ٍ يببنِ د  إ يع علِ فإد واقد؛ ؼًمل تىااد قألل ٗ -4

 ٖدأل .. اٛقأل ٍ الر ٍ اام القنىام ٗ تد  وٙ إمنًُ, القنىام ٗ اٟارآًُ إمألرسُ   ه تد  ولد

 بمد ه  تأبدن  ٙ لندىام  أقألبدل  ٗ.. عنمدأل  البندأل ل  ّردن  ٙ إىؼدىعًُ  لبحقًع أمنًُ  راُ  نأل  د  يعين

 اٛ "ِ. الدراُ قىل تدور أىؼىعًبمأل هعل ٖأل اٟاراْام؛

 تسم  فمٌ.. اٛعلِ إىؼىعًُ  راُ أن يقذل إارآٌ أمين  لًل  نأل  اٙسبقعألًُٓ الداأ  وٗ

ٌ  وسدر   بدألؿج ,  أٮأللدب  ولرندن .. ويد  دأل  فرؼدًبن  يقدىل  و د ر ين, عن العحألٗ ي٢عب٦ر بأد  الددا 

ِ  تعبمدد  وإِدأل  بألٛ لدُ؛  تأبدن  ٙ إىؼىعًُ, عدُّ اسبقعألًُٓ براأ  أقألبل ٗ.. واٟثبألتألم  البعلًدع  علد

 "سبًُ. إىؼىعًُ تبدو و نأل ..إثبألتمأل ٗ فمى  ٍ   ود واٛقرألم النبألٓ  يسر  ال ٍ البقريرٍ

.. وإىؼىعًُ إعدالًُ إ را  ٕبغرام ارد   ى يرىد لد اؾممىر د  إٍ تبجن  راسألم و نأل 

ِ  واؿردب  الدنغ,  اسدبقبألل  بأد تقىل اليت بألٙسبقبألل, إبعلقُ اٛعألث تل  الدراسألم   ه وأن  علد

ُ  علِ وإِأل.. ااتن النغ عنألظر علِ كلٌ بصرل يعبمد ٙ وأىؼىعًبن؛ أعدالًبن ُ  إراعًد  الفقألفًد

 اـٮددألل عملًددُ أددن أسددبمر ادد ْ الددنغ بددأد الدراسددألم  دد ه وتدد٘أن.. الددنغ علددِ للحرددب للمصددأل د

 .العألم والسًألم اٙابمألعٌ

ُ  وت٘كدد  ُ  اٟعدٚم  وسدألٓل  "ٛريد ُ  اؾمألعدألم   د  Hostile Media Effect Theoryو إعأل يد  إببأليند

.. ْددألعبٌ بددٌ أصددذكُ لؽددًُ ٗ تبحدده الدديت اٟعٚأًددُ اٛعمددألل قددىل أببألينددُ  قرألأ٤ددأل ت٢عٮددٌ

ٚٲ واٟسرآًلًٌ الكلسٮًنًٌ فأقرألم  فًمدأل  أببألينُ ترىد لد وأعدالًبمأل؛ إأل َ أىؼىعًُ قىل أف

 القدس. ٗ العراع تبنألول إأل َ كأل"ت لى

ُ  وعدد٦ أل  للمىؼىعًُ فممن ٗ اؿمى .   أع  تكعا الىايل عبدالسٚم. و ؼألين   ِ   ريبد  اؾدنس  علد

 إىؼدىعًُ  لىلبُ أع  خبلمل طخر, ببعبر. ا"بكألٓمأل بدعىّ لًألسمأل عدم ٗ أعن لرين  خبلمل البصرٍ؛

 ٖأل البعد؛ و  اٙلذال ؾمُ أسكرا.   عنن عب٦ر ال ٍ إنٛىر أع و تكع. والعدم الىاى  ثنألًُٓ خٚل أن

ٚٲ  Continuumو إبعددل ِددىان الددذا  أددع اؿددألل  ددٌ وكمددأل. القًددألس إأرأل"ًددُ يعددين  بىظددكن بدددي

ُ  أىؼدىعًُ " طرفدأله  يرىد إبعل خ٘ عد تعى٦ر أل ّرن إىؼىعًُ فإد البقألبلًُ؛ للفنألًٓألم  ,"تألأد

 . إبعل   ا علِ بىؼعن اٛ اْ ي٢قألس ثب ,"للمىؼىعًُ ا"عدام"و
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 إددددىا  ٗ والعربًددددُ اؾ يددددرَ أددددن كددددل أددددن  فؽددددل bbcالددددد سددددبرىد كمدددد ا أنٛددددىر ووفددددع

ٚٲ؛ أعددددر ٗ اٟخددددىاد عددددن ب٢ف٦ددددت الدددديت اٟخبألريددددُ  وأقألر"ددددُ إىؼددددىع  دددد ا ٗ bbcالددددد د  ر ددددب أددددف

 إكمدددىم "كدددٌ أدددن اؿمدددى  ويسدددبنب   . ."قًؽدددٌ بدددٌ بىسددد٘ أدددأل تردددىد  شدددبن واؾ يدددرَ بأللعربًدددُ

 ولدددًس  عندددن, اٙببعدددأل   و   أدددر أدددن اٙلدددذال  أددددّ لبقدددًس  و٢اددددم أكدددأل ًب و ندددأل  . إددددّ "كدددٌ

ٚٲ الرمدددألل وأكمدددىم. عدأدددن أدددن للبحقدددع  الكمدددب لندددأل يبدددً  أكمدددىم لرندددن البصدددر؛ ٗ يبحقٴدددع ٙ أدددف

 .  ا ٗ النألس تبألينألم أدّ لًألس عد

ُ   فألي . و وؼ     بًندن  إسدألفُ  يقدًس  الن يدن  واٟعدٚم  وإفدألل,  النمدىان  تٛدل٦  الصدمرٍ  د إىؼدىعً

ُ  إىؼدىعًُ  وطألٕأل. إىؼىعًُ ببمفًل اؾ م ّرنن  قد ٙ ولرن وبًنمأل؛ ٚ  "سدبًُ؛  أسدأل  ّردن  فد

 علًن يرىد د  ينبغٌ ٕأل ِىاا٤أل وٙ أقًألس٤أل لًس العربٌ اٟعٚم اٛقىال كل وٗ. ا عألٓمأل و  لًألسمأل

 اٟعددٚم قؽددىر ٗ أنمددأل ا"عبددع فلمددأل "صددأتن, أندد  السددلٮُ ر ددٌ العربددٌ اٟعددٚم ٚددل لقددد. اٟعددٚم

 .ر بألتمأل ويداعب ؼجًجمأل, ير   اؾمأل ر سًٮرَ ؼت "كسن واد اؾديد؛

 

 د. عبد اهلل بٔ ْاؾس اذتُٛد :ايٛزق١ ايس٥ٝط١ 

  البعقًب اٛولا     عبد الرٓن العنأل 

 البعقًب الفأل"ٌا  . أسألعد ارًأل 

اؿمدى  ورلدُ عمدل قدىل سدلٮُ اٟعدٚم وإعدٚم السدلٮُ بدٌ البىافدع           بدن "ألظدر   عرض  . عبد اهلل 

واـعألم, و  وام ؼقًقمأل. واسبملمأل بألٟشألرَ إٍ  د   ه القؽًُ ٙ تنأللض قددثأل اديددا. بدل ادلًدُ     

عمًقُ ٗ البألري  ػألو  عمر أل ٔسُ لرود, قًه بد م ا وتمأل اٛوٍ أدع اخدذاع إٮبعدُ أنبعدمل     

ًٚ ٍ. فمن  ال  البألري , بد م العٚلدُ بدٌ "السدلٮُ" و"الندألس" تأخد  أخخد        القرد اـألأس عصر إ

 أبعد َ, تعقدم شًٔأل فصًٔأل أع كل تٮىر يٮألل ظنألعُ اٙتعألل بد "النألس"  و بٌ "النألس".

 ًُظل اؾدل  

تبلخغ اؾدلًُ ٗ أأل ّرن  د  زًدن "اأدبٚ  إعلىأدُ  و الدر ٍ, واأدبٚ  القددرَ علدِ النصدر         

قددب". وكددألد إًددل البقلًدددٍ لددد "السددلٮُ" مددى اقبرددألر إعلىأددألم واٝراْ الدديت تددرّ أْٚأبمددأل          والبع

للخألؼعٌ لنكىا أل, أن األ"ب, وإًل الكٮرٍ لد "النألس" لٚتعألل بدود لًى  أن األ"ب طخر, األ"بألد 

ٗ  ّددفٚد لٮبددأل اؾدلًددُ وأنددألٙ تعقددد أل علددِ أددر البددألري . ويقددىم  ظددل اؾدددل بددٌ السددلٮُ والنددألس  

أىؼىع اٟعٚم واٙتعألل علِ "ش " و"ارتًدألل" كدل طدرين أدن اٝخدر. فكدٌ الىلدت الد ٍ تسدعِ فًدن           

 السلٮُ للبحرب ٗ امد اٟعٚأًٌ واٙتعأللًٌ, يسعِ اٟعٚأًىد للبحرر أن لًى  السلٮُ.
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 َبرو  النٛريألم إعًألريُ إكسر 

ألم اٛربع الرًٓسدُ ٗ البدألري  الديت فسدرم     اٟعٚم" لدو  إكأل ًب  و النٛري –  م ادلًُ "السلٮُ 

العٚلُ بٌ السلٮُ ووسألٓل اٟعدٚم, وخعىظدأل بعدد ٚمدىر العدحألفُ ٗ  وربدأل ٗ القدرود الىسدٮِ,         

وتٮددىر اجملبمعددألم و "ٛمددُ اؿرددب, و يؽددأل وسددألٓل اٟعددٚم, تدددرهًأل. و ددٌ "ٛريددألم" السددلٮُ,           

لصددًىعًُ. ولرددل أددن  دد ه النٛريددألم اٛربددع  فألؿريددُ, فألٕسدد٘ولًُ اٙابمألعًددُ, إؼددألفُ إٍ النٛريددُ ا

تكعًل ٙ يبسع إقألم ل كره,  ر  د أسمًألتمأل تعرس ظْٚ قبىا أل وطبًعُ العٚلُ بٌ السدلٮُ  

 ووسألٓل اٟعٚم.

وأن اؾدير اكره  نأل,  د الدول النألأًُ كأل"ت, لؽدعكمأل, ٗ أعد ل عدن كدل تلد  البٮدىرام,       

العٚلددُ بددٌ السددلٮُ واٟعددٚم. و"ٛددرا لٮبًعددُ "السددلٮُ     فلددب تددد  ػددألرل "ألؼددجُ ؽعددمأل ٗ فددألل  

إٮلقُ" ٗ الدول النألأًُ إْألٙ, فقد ػسدم فًمأل   بًألم وٖألرسألم النٛريُ السلٮىيُ اليت ُبل  

خٚشأل السدلٮُ السًألسدًُ كألفدُ القدرارام إبعلقدُ بأللعمدل اٟعٚأدٌ واٙتعدأللٌ. ومل ىدل اٛأدر أدن            

ٙم أسدد٘ولًُ اابمألعًددُ,  و رَددأل, بنسددب قدددو َ ادددا, "ىعددأل أددن      أٛددأل ر قسددبت ٗ بعدد  اؿددأل  

إمألرسُ اؿرَ ل٠عٚم. وأن  نأل,  طلع البألقفىد أسمِ "النٛريُ البنمىيدُ",  و "النٛريدُ إخبلٮدُ",    

 ٗ قألولُ لبكسر أأل هرٍ ٗ الدول النألأًُ.

 ُاؿأللُ الرا ن 

ٮُ" و"اٟعدٚم" ٗ أكدذم طدرم قألسدب اددا. فقدد       اؿأللُ الرا نُ الًىم ٗ طبًعُ العٚلدُ بدٌ "السدل   

تٮددىرم وسددألٓل اٟعددٚم واٙتعددألل وتنىعددت بقدددر كددبر. وفقدددم "السددلٮُ" البقلًديددُ لدددرتمأل علددِ         

الددبحرب بددأٍ لدددر ٗ البدددفع اٟعٚأددٌ واٙتعددأللٌ, الدد ٍ ػددألو  إ٘سسددألم الدديت كأل"ددت تربلددمأل    

فرا " أدن  ٍ البد ام "سدلٮىٍ" تقلًددٍ, وعجد م      البعألري  الرزًُ, إٍ فؽألْ اٟ"ذ"ت, وا"عبألم "اٛ

الدول النألأًُ, لؽعكمأل إسبمر, عن  د تكعل شدًٔأل, وشدمد الىالدع اٟعٚأدٌ اٙتعدأللٌ فًمدأل ا"كدٚم        

"إ٘سسدألم" اٟعٚأًدُ  دٌ اٛخدرّ, فدألخبل٘ كدل شدٌْ. و د ا أدأل يكسدر اؾددل القدألٓب قأللًدأل قدىل               

يدأل, والكؽدألًٓألم النكعًدُ البجألريدُ, إؼدألفُ للكٔىيدُ       أنٛىأُ أن الكؽألًٓألم إ٘ ؾدُ سًألسدًأل  و فرر  

وإنألطقًُ واؿ بًُ و ر أل. ورَأل أن األ"ب طخر, ّرن النٛر لد ل  كأقدد أ٘شدرام لدىَ "ٛريدُ      

"إصألركُ الدّىلراطًُ" اليت سدعِ بعد  البدألقفٌ لبددوينمأل لبعدمل اؿدرا  الصدعي ٗ إصدألركُ         

 إعٚأًأل واتعأللًأل.

 ُأىلمل السلٮ 

"السدلٮُ" ٗ الددول إبقدأدُ البعدأليض بصدرل ٙ بدأس بدن أدع طكدرَ اٙتعدألل الرا نددُ,           اسدبٮألعت  

"ٛددرا لذسدد  لددًب العمددل اٟعٚأددٌ, ووؼددى  العٚلددُ بددٌ السددلٮألم ٗ اجملبمعددألم إبقدأددُ, وواددى    

وارتكألع   مًُ وتٮبًع القىا"ٌ. وبقًت "السلٮُ" ٗ الدول النألأًدُ أبحكٛدُ اددا. لرنمدأل عجد م, ٗ      

كفرَ, عن البحرب ال ٍ تريده. وأدع اٙ"كدٚم النسدي للم٘سسدألم اٟعٚأًدُ  در الرزًدُ         قألٙم
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أن  ًمنُ "السلٮُ" ٗ الدول النألأًُ, يرأل  يرىد "اٛفرا " أبحررين ادا أن  ٍ  ًمنُ. و دى اٛأدر   

ال ٍ يددر سدٮىَ أىالدع البىاظدل اٙابمدألعٌ, والقلدع الردبر لددّ إ٘سسدألم الرزًدُ أدن أسدبىّ             

 النقد ال ٍ ُألرسن تل  إىالع,  و  ى "سلٮُ اٟعٚم" بألعببألر أل  أرا والعأل.

 ُالدور اؾديد ٟعٚم السلٮ 

شمدم السنىام القلًلُ إألؼًُ تىامأل قمىأأل أن لبل إ٘سسألم الرزًُ ٗ الدول النألأًُ, وبدر   

ٚأًدُ واٙتعدأللًُ". و دى    ال  البىادن بصدرل ألحدىٚ ٗ الددول العربًدُ, ٟعددا  "اٙسدذاتًجًألم اٟع       

اعذاين ؼمين أمب بأد إ٘سسألم الرزًُ "أ٘سسألم السدلٮُ" لدد بألتدت تىاادن ؼدديألم كدبرَ أدن        

"اٟعٚم واٙتعألل" ال ٍ مل تعد ُل  اشًمنُ علًن, فراقدت تسدعِ للبعألأدل "اللدٌ" أعدن وأدع "الندألس"        

اللدٌ" لدًس علدِ إطٚلدن, إا شدمدم عدد        عد بنألْ اسذاتًجًألتمأل اٟعٚأًُ واٙتعأللًُ.  ر  د  د ا " 

أن الدول النألأًدُ قجدب وتعٮًدل العديدد أدن إىالدع واـددأألم اٟعٚأًدُ اٙتعدأللًُ ٗ بًٔدُ اٟعدٚم            

 اؾديد, إؼألفُ إٍ قألسبُ  فرا  وأ٘سسألم تعبقد "السلٮُ"  "مب ػألو وا خٮىطمأل اؿمراْ.

 ُأسبقبل العٚل 

ٙ ُددن  اٟعددٚم "سددلٮبن الرابعددُ". وكأل"ددت الدددول النألأًددُ  كأل"ددت "السددلٮُ" ٗ أددأل أؽددِ ُددن   و 

لألطبُ تصمد إنع والبجريب  يؽأل. لرن أأل أؽِ  أر, والرا ن  أر  ره. مل تعد السدلٮُ لدأل رَ علدِ    

اشًمنُ, علِ الر ب أن قألٙم "البدخل العنًمل" اليت ُألرسن  قًأل"أل, و ٌ ٗ الىلت "كسن, لدن تقبدل   

لًددن بأللنسددبُ لسددلٮُ اٟعددٚم اؾديددد. ٛد "سددلٮُ اٟعددٚم" تبنددألفِ والعددأل      بقددألْ اؿددألل علددِ أددأل  ددى ع   

وٖألرسددُ وأكمىأددأل أددع " ًمنددُ السددلٮُ". وبأللبددأللٌ, ٙ  عبقددد  د يرددىد مثددُ تىافددع  بدددا, بددٌ لٮددي   

الدبحرب ٗ "إعلىأددُ والددر ٍ"ا "السددلٮُ" و"اٟعددٚم واٙتعددألل". وسددًبقِ "إعددٚم السددلٮُ" عددألا ا عددن  

 راَ "سلٮُ اٟعٚم". وبأللبأللٌ فإد العٚلُ أرشحُ ٗ "ٛرٍ ٕ يد أن اـعألم. اأبٚ   و فأل

 طفألم مى البقألرل 

علِ الر ب أن ظعىبُ البىافع بدل واسدبحأللبن بدٌ اؾدأل"بٌ, إٙ  "دن ّردن ؼقًدع لددر اًدد أدن           

األ"دب  البقألرل, لبقلًغ قجب الكجىَ بٌ "السلٮُ وإعٚم السلٮُ" أن األ"دب, و"سدلٮُ اٟعدٚم" أدن     

 طخرا

بنألْ أصروع وطين ولىأٌ تبكع علًن كل أراك  القىّ علِ أسبىّ الىطن وإنٮقُ, وتلب م  -3

 بأللبعبر عنن والدفألع عنن.

 .اّٟألد العمًع أن لبل "السلٮُ" بأد اقبرألر إعلىأُ والر ٍ مل يعد فديألٲ -4

ع وسدألٓ٘ اٟعدٚم   اّٟألد العمًع أن لبل إ٘سسألم اٟعٚأًُ, واٛفدرا  خدٚل تكدألعٚتمب أد     -5

اؾديددد بددأد إعددلحُ الرلًددُ العلًددأل للددبٚ  وللمنٮقددُ أقدأددُ علددِ كددل الن عددألم الكٔىيددُ         

 واٛيديىلىاًُ ومى مأل.



                1 

 

  
647 

وؼدع البنًٛمدألم والقدىا"ٌ العدألرأُ إنبفقدُ أددن طبًعدُ البًٔدُ اؾديددَ ل٠عدٚم واٙتعددألل,           -6

عدن عدد  أدن تقأللًدد أل ٗ     وإراعًُ للمعألح الرلًُ, ٗ فؽألْ قر يركل تندأل ل السدلٮألم   

 اشًمنُ, وتنأل ل اٟعٚأًٌ و"صٮألْ اٙتعألل عن سقمل اؿريُ الٚقدو  ال ٍ ينصدو"ن.  

 ايتعكٝب األٍٚ: أ د عبد ايسمحٔ ايعٓاد 

إٍ  د  . عبددداهلل يبنددألول تعريددمل  سددل ل٠عددٚم يبؽددمن   بألٟشددألرَعقددب  . . عبدددالرٓن العنددأل  

وسألٓل اٟعٚم والبىاظل اؾديدَ, ولى كألد اٛأر لن ٛسببعد اؿدديه عدن وسدألٓل اٟعدٚم ووسدألٓل      

اٙتعألل والبىاظل اؿديفُ ٛد عٚلبمأل بأللسلٮُ ٙ الت لًد البصرل, و دٌ مل تددخل بصدرل لدىٍ     

ام الرزًددُ ٟعددٚم السددلٮُ, ولرنمددأل ُلدد , ٗ إقألبددل,  ؼددمن اٛ و -قبددِ اٝد علددِ اٛلددل  -

سلٮُ إعٚأًُ لىيُ وخٮرَ ويبدو  "مأل سبرىد اٛكفر تأثرا علِ السدلٮُ أدن خدٚل تأثراتمدأل علدِ      

 تىامألم الر ٍ العألم إبىلع  يأل تمأل ٗ لأل م اٛيألم.

لٮُ  عدددأل م تصدددرًل فدددإد العٚلدددُ اؿديفدددُ بدددٌ اٟعدددٚم بىسدددألٓلن البقلًديدددُ والسددده وٗ تقددددير

النٛريدألم إعًألريددُ ل٠عددٚم, فأللعٚلدُ تٮددىرم إٍ قددد اٙ"دددأألن والبرألأدل والبددخأر علددِ اؾممددىر,    

و ظب  اٟعدٚم البقلًددٍ والسدلٮُ أبردألألٌ, قبدِ و د بددّ للدبع   "ممدأل أبؽدأل اد, والسدبب ٗ           

ٛربدأل  .... والسدلٮُ ؼبدألن    ال   ى  د اٟعٚم البقلًدٍ ؼىل إٍ ػألرَ  و ظدنألعُ تبحده عدن إدألل وا    

اٟعٚم وُل  إألل, وكألد اٟعدٚم البقلًددٍ وٙ يد ال عألادُ للبسدمًٚم والذاخدًغ الديت ُنحمدأل         

السلٮألم بألٟؼألفُ إٍ الدعب إأل ٍ ال ٍ يبحه عنن ووعل علًن ٗ الغأللدب, والسدلٮُ أدن اؾأل"دب     

ألبعًدن بألٕىثىلًدُ وإعددالًُ وإىؼدىعًُ,     اٝخر ؼبألن اٟعٚم وغألظدُ الد  الد ٍ يدنج  ٗ إيمدألم أب     

 فبعمل السلٮُ علِ كسبن إٍ األ"بمأل  و ؼًًده ٗ  لل اٛقىال. 

ووالع اؿألل  "ن ٙ يىاد اٝد إعٚم أسبقل .... قًه  "ن قبِ ٗ قأللُ اٟعٚم اـألػ ؼدىل إٍ  

صددىفُ, و قًأل"ددأل  إعددٚم "كعددٌ ػددألرٍ يبقددرل للسددلٮُ وّددألرس القددألٓمىد علًددن ػددألرَ إعٚأًددُ أر        

قًدده يعملددىد ٕعددألؿمب الصخعددًُ وٕددن يدددفع  كفددر, ور ددب قددديه اٟعددٚم عددن الكسددأل  ٗ   فسددأل ا

إ٘سسألم الرزًدُ فدإد اٟعٚأدًٌ بدأللعمىم أدن  كدد أسدبملرٌ الكسدأل  وٖألرسدًن قًده يبًعدىد            

   ٚ م النأللدد لنٛدألم   ؼمألٓر ب ويبقألؼىد الرشألوّ والعمىٙم واشدايأل وإن  ... و ر أل, وشد ا فدإد اٟعد

 سًألسٌ أأل ٙ ّرن اٙ  د يرىد تألبعأل لنٛألم سًألسٌ طخر.

خٚظدددُ القدددىل إد اٙسدددبقٚل عدددن السدددلٮُ شدددٌْ أفدددأللٌ مل يعدددد لدددن وادددى  ٗ وسدددألٓل اٟعدددٚم  

البقلًديُ, فلب يعد ل٠عٚم البقلًدٍ سلٮُ " يمُ كمأل مل يعد لدّ السلٮألم إعدٚم " يدن, و د ا  دى     

 ّرن  د يلعبمأل اٟعٚم ووسألٓل اٙتعألل والبىاظل اؿديفُ.أأل يع   اٛ وار اليت 
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 ايتعكٝب ايجاْٞ: د. َطاعد احملٝا 

أن امبن عقب  . أسألعد ارًأل بأد العٚلُ بٌ السلٮُ واٟعٚم عٚلدُ شدألٓرُ .. وٙ ّردن  د    

اٟعدٚم  ؼسب لعألح طرين أن اٛطراين .. فأللسلٮُ تسعِ وراْ اٟعدٚم إأدأل ٙسدبقٮألبن  و لمعدن .. و    

  آمأل لدين السلٮُ اٛلىّ والرألأنُ ٗ لدرتن بأللبأثر علِ اؾممىر.

وأن  نأل فإد عٚلُ اٟعٚم بأللسلٮُ أن   ب العىاأل اليت  عأللدت تٮدىر العدنألعُ اٟعٚأًدُ إا إد     

طبًعُ العٚلُ اليت ؼرػ علًمأل السلٮُ أع وسألٓل اٟعٚم  دٌ  د تردىد ظدىتأل للجمدأل  اؿردىأٌ      

فمٌ عٚلُ تبعًُ وتىًٚمل واسبخدام وتروي  لقراراتمأل وتدير دأل و د ا أدأل يقلدل ثقدُ اؾممدىر       وبأللبأللٌ 

بمأل .. ول ا "صٮت أرأل"ُ الصدبرألم اٙابمألعًدُ  و اٟعدٚم اٙابمدألعٌ أد٘خرا وغألظدُ ٗ البًٔدألم        

بمأل  ٌ اليت ٙ تبمبع فًمأل الىسألٓل عريُ كألفًُ .. لقد اسبمر م وسألٓل اٟعٚم لدينأل  د ترىد وًٚك

البعبر عن وامُ "ٛر إ٘سسألم اؿرىأًُ والددفألع عدن أىالدمل إسد٘ولٌ وإبأللغدُ ٗ الفندألْ علدًمب        

علِ مى يبنألل  أع الىالع ال ٍ يعًصن النألس ٗ بًٔبمب اٙابمألعًُ اٛأر الد ٍ اعدل اؾممدىر الد ٍ     

تعد عن  مىأن بدل  ؼدحِ    يكذض  د يرىد قكًأل بىسألٓل إعٚأن الىطنًُ يرّ  "مأل ٙ تنبمٌ إلًن وٙ

 يبعألأل أعمأل علِ  "مأل وسألٓل لذوي  الر ل اؿرىأٌ.

د السددلٮُ قددٌ ػعددل وسددألٓل اٟعددٚم واٟعٚأددًٌ ٗ أسددألر الببعًددُ شددأل تكقددد إأرأل"ًددُ ظددنألعُ   إ

ظحألفًٌ أمنًٌ فمْ٘ٙ ٙ يىلدود إٙ ٗ بًٔدُ تصدجعمب علدِ اؿريدُ واٙبدداع ٙ البعدكًع والبٮبًدل,        

  اٟعٚأًددىد  ددر أمنددًٌ وإِددأل أددىٚكٌ ّألرسددىد عمددٚ روتًنًددأل ٙ ىلددى أددن كددفر أددن     و نددأل يعددب

الر ل والدال ..  أأل قٌ يبأل  ٍٛ إعٚأٌ العمل ٗ بًٔدُ إعٚأًدُ ُنحدن إندأل  الىاسدع أدن اؿريدُ        

والقلًددل أدددن السدددلٮُ اؿرىأًددُ فمدددن إبىلدددع  د يردددىد ٗ أسددبىّ اٟعٚأدددًٌ إبمًددد ين العدددرل    

ولًٌ والصىا د ٗ   ا عديدَ أن الركألْام السعى يُ ... وعلِ   ا فلدن تبٮدىر ظدنألعُ اٟعدٚم     والد

لدينأل  ود  د يبب إ"مألْ   ا اٙرتبألٙ السلي بٌ العحألفُ وقٮألم اٟااعُ والبلًك يىد وبٌ أس٘ولٌ 

لىل  . أسألعد  وعلِ قد -السلٮُ .. و  ا اٛأر أن اؾأل"بٌ أن العحكٌ وأن إس٘ول.. ش ا أفٚ 

مل اسبسغ  د يرىد العحكًىد السعى يىد ال ٍ وؽرود أُ٘را ظحكًأل لصخعًُ بألر َ  -ارًأل 

 د يقىأىا بأللبعكًع قٌ يقىل كلمألم ُفل ا ْا أن واابن ووًٚكبن ..إ"مب يبحىلىد ٕىٚكٌ فق٘ ... 

ٟعدٚم الديت ُرنمدأل    لقد عنًت العديد أن السلٮألم بألٙسبحىاا علِ كدل  لدىاد و سدأللًب ووسدألٓل ا    

أن فرض سًٮرتمأل علِ اؾممدىر وعلدِ اٛ وام اٟعٚأًدُ عدد كبلدمل وسدألٓل اٟعدٚم بدل  ظدبحت          

السلٮُ تعنع اٟعٚأٌ ولد تصذٍ أىالكن ول ا ّىم بع  اٟعٚأًٌ قبأل ٗ كفر أن شخعدًألم  

سى  قٌ تعمل السلٮُ علِ السلٮُ ويدافع بقنألعُ وبٚ لنألعُ وَنألسبُ وبغر أنألسبُ عن أىالكمب واٛ

شراْ الىسًلُ وتببألع أىالكمأل .. وأن  نأل فلدب يعدد  قدد يبىلدع  د تقدىم الىسدًلُ اٟعٚأًدُ  و العدحكٌ         

بىًٚكُ إرالبُ أفٚ ٛ اْ امأل  قرىأٌ  و   اْ أس٘ول قٌ يرىد تعًٌ رًٓس ؼرير العحًكُ  و 
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ٚلُ  ٌ بٌ أدير وأىٚمل ويسبحًل  د تبحىل القنألَ يقرره إس٘ول ٗ السلٮُ و نأل ترىد طبًعُ الع

 إٍ ٖألرسُ أمنًُ بعًدَ عن  ٍ تأثرام. 

القؽًُ وإد كأل"ت لدّأل تعل للمنع واؿجب واٙيقألين والبمديد قبِ ٖن ٙ سدلٮُ شدب علدِ     إد

الىسًلُ إٙ  "مأل سببقِ ادلًُ كل طرين وألول  د يصد أل إلًن وتبقِ سلٮُ إألل  ٌ أممدُ  يؽدأل ٗ   

 إىالددمل وأدددّ إأرأل"ًددُ اسددبقٚل اٝراْ فمددن ّلدد  إددألل ٗ كددفر ٖددن اٛقًددألد يسددبٮًع  د    تغددًر

يبحر  ٗ وسألٓلن اٟعٚأًُ  ر أنبٛر الدعب أن  ٍ سلٮُ ..مثُ إعٚأًىد وكبألل يقددأىد  "كسدمب   

    ّ  للجممىر علِ  "مب  ب أن ومل  مىم اجملبمع ولؽأليأله ويدافع عنمأل لرنن قدٌ يٮعدب بعد  اؿلدى

يبغىل النألس ويسخر عألاألتمب وينرغ علِ عقبًن اٛأر ال ٍ هعل اٟعٚأٌ الن يدن والصدريمل  دى    

 قد ال ين ينبغٌ  د تقدم شب اىآ  أسبقلُ وخألظُ ..وتغًر أىالمل اٟعٚأدًٌ تبعدأل ٕدأل تدراه السدلٮُ      

س٘ولٌ قٌ مت  ى "كسن كبغًر أىالمل البع  قٌ يبىلىد إس٘ولًألم وأن  نأل األْم أقىلُ  قد إ

 تعًًنن وتغرم أىالكن إا لألل "الٚعب  ر إبكرن".

أن األ"ب طخر مثُ أن يرّ  د اـعىأُ  و العراع بدٌ السدلٮُ ووسدألٓل اٟعدٚم  دٌ ٗ اؿقًقدُ       

و ب إا الىسألٓل ٙ تقدىم بددور كدألين ٗ "صدر اؿقًقدُ فكدٌ  أريردأل الد ين ّبلردىد  و وبردرود           

م أبعددد َ اؾنسددًألم شددأل  اندددتمأل السًألسددًُ وبًددنمب وبددٌ اؾمددأل     وسددألٓل اٟعددٚم  ددب بؽددع شددركأل  

اؿرىأٌ الرفر أن إعألح اليت أدن خٚشدأل ودد ود  انددَ وسدألٓل اٟعدٚم لد ا يدرّ  قدد رأدى            

اٟعٚم اٛأريرًٌ  د  أريرأل تبحدىل إٍ  ولدُ  يربألتىريدُ سىلًدُ تسدًٮر فًمدأل  د ه الصدركألم         

 ه الصدركألم كدى ارَ إعدٚم ٛأريردأل وللر زأللًدُ العألًٕدُ, و د       علِ اؾممىر اٛأريرٌ وتعمل  

عملمأل ٙ ىبلمل عن عمل و ارام اٟعٚم ٗ الدول الديربألتىريُ الصمىلًُ. لقد  ٚمرم قدرل ؼريدر   

الرىيددت ثددب قددرل اقددبٚل العددرام ظددْٚ  د وسددألٓل اٟعددٚم الغربًددُ واٛأريرًددُ خألظددُ مل ترددن     

لسًألسٌ و د العٚلُ بٌ السدلٮُ ٗ الغدرل ووسدألٓل اٟعدٚم كأل"دت      أسبقلُ عن القرار العسررٍ وا

لىيُ وٚأل رَ و دى  ور ىبلدمل عدن  ور دأل إبدألد قدرل فًبندألم إصدرلُ  د  د ا اِٛدىان الديت ؼب يدن             

الًىم وسألٓل إعٚم إخبألريدُ  خدرّ  ظدب   دى إمدًمن وبأللبدأللٌ فأللصدرل إفدأللٌ للعٚلدُ بدٌ السدلٮُ            

 د أىاى ا إٙ ٗ رٗوس البجريديٌ وإفأللًٌ ال ٍ تعد لديمب   ه  أنًألم فق٘.ووسألٓل اٟعٚم مل يع

وبر ٍ  . أسألعد ارًأل فإد الىالع اؾديد ٗ اٟعٚم  لعِ النخب و اد بعمد اديد  ظب  النألس 

كألد  ى اٛسى  علِ العحكًٌ  4236فًن يصذكىد ٗ إ"بألن إعرفُ وإعلىأُ واـد, وأع  د عألم 

 د العحكًٌ ٙ ي الىد وبكلىد بأللًىم العألٌٕ ؿريُ العدحألفُ, الد ٍ يىافدع الفأللده أدن أدأليى أدن        إٙ 

كل عألم, ٙسًمأل أع اسبمرار اٙعبداْام والبؽدًًع والقمدع ؼدد اٟعٚأدًٌ, فكدٌ القريدب ظددرم        

 قردألم بأللسددجن علدِ ظددحكًٌ لندألَ اؾ يددرَ اٙللً يددُ وأدن  نددأل ادألْم العديددد أدن اؾددىآ  ؼكدد        

ؿريُ اٟعٚأٌ أفدل ادألٓ َ الًى"سدرى ؿريدُ العدحألفُ ..  د   دب البحدديألم الديت هدب  د "ىااممدأل           
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بصجألعُ  ٌ البحه كمأل  شألر   عبد اهلل عن شرل اديد للعٚلُ بٌ اٟعٚم والسدلٮُ, فأللعٚلدُ   

          ُ طدألر َ   السلبًُ القألٓمُ علدِ الببعًدُ  عأللدت تٮدىر العدنألعُ اٟعٚأًدُ ٗ فبمعندأل قبدِ  ظدبحنأل بًٔد

لبًٔألم إعٚأًُ  خرّ األابُ .إ"نأل مبدألن لعٚلدُ ٙ تبخد  شدرل اـعدىأُ واـدٚين وإِدأل البرألأدل         

والبنددألْ ٗ بًٔددُ إعٚأًددُ رشددًدَ وسددديدَ يددنعب بخثألر ددأل الددىطن وإددىاطن وإسدد٘ول ... يقددىل إكرددر         

وكألد  أل"ددٍ يقدىل إد    الكر"سٌ فىلبر "أأل ر يت شًٔأل يسىم النألس إٍ اؿريُ بعنمل .. أفل الٮغًألد".

الدور الرًٓسٌ ل٠عٚم,  ى  د يكمب ويعد عدن الدر ٍ العدألم السدألٓد .. و د ىلدع فردرا  و ر يدأل أعًندأل         

 كل اٛخٮألْ !!". _وبٚ خىين_لدّ اؾمأل ر .. ثب يكؽ  

دٍ واتكقت  . فألي َ اؿربٌ أع أأل ا ب إلًن  . . عبدالرٓن العنأل  بقىشألا بأللكعل إد اٟعٚم البقلً

أقًد بألٕعلن واؿرىأألم السًألسًُ لرن اٟعٚم اؾديد ُر  علِ   ه السدلٮىيُ ور دب اردألوٙم    

لعرللُ قريبن وأعأل رتمأل إٙ  د الىؼع خألرن عدن السدًٮرَ لد ل  ٙبدد  د تبعدألح السدلٮُ السًألسدًُ        

 أع سلٮُ اٟعٚم وتبعأليض أعن كمأل فعلت الدول إبقدأُ. 

سدددألأًُ العمدددى ٍ كددد ل  إٍ  د  قددددّ إشدددرأللًألتنأل  دددٌ  ور اٟعدددٚم    وٗ اام السدددًألم  شدددألرم  .

فألٕعلىأألم هب  د تد  وإنج ام هدب  د يدبب وؼدعمأل ؼدت اجملمدر بمرد ا يبحقدع اشددين وتبؽد           

 الرٗيُ.

وأن امبن اكر  .  سألأُ "قلٌ بعد  اٛأفلدُ العملًدُ ٗ  د ا اٟطدألر, قًده لدألل أدأل "عدنا  "دن ٗ           

 بددى ارَ الرزددٌ إبحدددث ويلًددألأ  بًددت أددع اابمعددت واشددنٮن, ٗ السددكألرَ ٗ عملددٌ خددٚل 2;العددألم 

 وولدمل  ظأل فنأل الٮريع وٗ. البألل إٍ تى يعٌ علِ  ظر خروانأل وعند أرببن, ٗ اٛأريرًُ الدفألع

ينبٛر بًت, قًه  ولكن لألٓٚ لن ؛ سًد بًت   ا تقريرٍ ال ٍ سأطلع فًدن علدِ    CNN ر أراسل بلًب

لددألٓع,  راددى وإاأل تددن   خدد  بًددت البقريددر واطلددع علًددن, وشددٮب بقلمددن بعدد  فقددرام    32اشددىاْ بعددد 

البقرير, وسلمن إلًن وأؽًنأل ٗ طريقنأل. اسبىلكين اؿددث وسدألت بًدت؛ مل  كدن  تعدىر  د تقدألرير       

CNN         ؽؽع لرلألبُ و ارَ الدفألع,  األبين ؛ ًْع وسدألٓل اٟعدٚم ولدًس "سدٌ إد إد" فقد٘. للدت لدن؛

"صر تقريره طبقدأل لقدأل"ىد قريدُ العدحألفُ  ادألل؛ بإأرأل"دن الد  فعدٚ, وبإأرأل"ندأل          ولرن بإأرأل"ن 

وظحكٌ أن  ود أعدر يكقد لًمبن, وكب أدن العدحكًٌ ا بدىا     ,denying him the access يؽألٲ 

 د ه القعدُ كدألد شدأل  روس أسدبكأل َ بأللنسدبُ لدٌ, وخعىظدأل          gone with the wind  ران الريدأل   

 ."لبكألين علًمألقريُ اٟعٚم وكًكًُ اٙ

وأن وامُ "ٛر  . فألي  الصمرٍ فإ"ن وبصرل عألم ّرن القدىل إد  كفدر أدن  سدرين ٗ تىًٚدمل      

أكمىم "إعٚم السلٮُ " قديفأل  دٌ إدرسدُ اللًدالًدُ الغربًدُ ؼدمن إنألككدُ أدع اٟعدٚم إألركسدٌ          

والصددًىعٌ. وبدد ام إكددأل ًب وٚددمل اٛأريرًددىد واٛوروبددًٌ  دد ا البنمددً٘ ٗ اسددبمداين أ٘سسددألم       

ب العربًُ ؼمن أكأل ًب اؿريُ واسبقٚلًُ اٟعٚم. ٗ الغرل وأدع اّٟدألد عريدُ اٟعدٚم فدإد      اؿر
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اؿرددىأبٌ الديٮأل"ًددُ والكر"سددًُ ؼديدددا تصددرفألد وتددديراد   ددب إ٘سسددألم اٟعٚأًددُ خألظددُ ٗ       

ددراٲ أفلمأل ٙ تببعد عن أكمىم إعددٚم السلٮددددُ كفًددد CNNفأللٌ اٟااعُ والبلك يىد. كمأل  د شبرُ 

"أل ًد  عدن ظدىم  أريردأل ولندألَ اؿدرَ وإااعدُ سدىا الديت تنصدر فردر             USA Todayأفدددددل ظحًكُ 

السلٮُ اٛأريرًُ بأللبنأللؽألم كلمأل ر ب  د القأل"ىد اٛأريردٌ ودد أدن الد . وإعدٚم السدلٮُ مل       

          ٗ فدألل   ّت بل عأل  بعدىرَ اديددَ أدن خدٚل تدبين قٮدألم وشخعدًألم إعٚأًدُ وبدراأ  بعًنمدأل. و

اٟعٚم اؾديد قدث عرن وبٚ قرن فأ"مل السلٮألم ٗ كل أ٘سسألم اٟعدٚم اؾديدد ؼدت و دب     

 اٟعٚم البديل. 

طألٕددأل  د اٟعددٚم لددن لددىَ وتددأثر كددألد ؼددروريأل  د يرددىد للسددلٮُ   واتمددأل      فإ"ددنأددن امددُ  خددرّ  

اٟعٚأًُ لبحقًع البىا د الكررٍ واٙسدبقرار اٙابمدألعٌ. ٙ يىادد إعدٚم ٗ كدل العدألمل ٙ يدرتب٘        

بسددلٮُ سًألسددًُ  و البعددأل يُ  و عسددرريُ ولؽددًُ اسددبقٚلًُ اٟعددٚم خرافددُ ٙ يعدددلمأل قبددِ أددن     

. ك ل  فقد تبدلت اٛ وار أدع اٟعدٚم اؾديدد ولردن  دل الدبغر إهدألبٌ  م ٗ        يروامأل أن الغربًٌ

خألأُ السلبًُ.  ل ّرن القىل إد إعٚم وسلٮُ اؾمدأل ر   كفدر رٓدُ وعدالدُ أدن إعدٚم السدلٮُ        

البقلًديُ. و ل الدور البنىيرٍ ل٠عٚم اؾديد يسر ٗ اٙػأله العحً . وأن وامُ "ٛدر  . فدألي  فدإد    

م إدد٘ثر وولددًس إفددأللٌ   ددى اا  إددرتب٘ بأللسددلٮُ  يددأل كأل"ددت وسًألسددًُ البعددأل يُ اابمألعًددُ     اٟعددٚ

عسرريُ  ٛ"ن يسبمد أنمأل اؿمأليُ واٛ ب الدعب. وإاا لأللىا ل  عن إعٚم أسبقل فقدد قددثى  عدن    

 رابع إسبحًٚم.

 د البقدديب والبدأخر ٗ    ويرّ  . سعًد ال  را"ٌ تعلًقألٲ علِ ورلُ ا سلٮُ اٟعٚم وإعٚم السلٮُ,

العنىاد أقعى  وفع ثنألًُٓ اٟ اقُ واٟقٚل إا يبقدم أعٮل  وسلٮُ اٟعٚم  علدِ وإعدٚم السدلٮُ     

عسب قأللُ الرا ن والقألٓب الًىم الديت تنحدِ بألػدأله اٛول فًمدأل يبدأخر الفدأل"ٌ الد ٍ كدألد ٗ السدألبع          

ٙٲ ووقًدددداٲ  يؽدددأل.. والددد  بكعدددل البًٔدددُ اٙتعدددأللًُ اٙ لرذو"ًدددُ السدددألٓدَ الًدددىم.. إ"دددن ععدددر إىادددُ  و

 اؿؽألريُ الفأللفُ وفع  ولكٌ تىلر.

و شألر  . سعًد ال  را"ٌ إٍ  د  . اؿمى  لد ا"بمِ ٗ ورلبن إٍ تىظًألم تمدين إٍ خلع أصدروع  

تقألرل فًمأل بدٌ السدلٮبٌ.. و دى  أدر إهدألبٌ لرندن ٗ ققًقدُ اٛأدر طىبدألوٍ و در ٖردن البحقدع             

  إٍ  أفلددُ  . الصددمرٍ و . ارًددأل.. فحبددِ النمددألان الدّىلراطًددُ ٗ العددألمل ٙ تعدددو  عددىام      بألٙسددبنأل

اؿريددُ اٟعٚأًددُ فًمددأل عددن كى"مددأل شددعألرام "ًى"ًددُ برالددُ أعدددَ ٕددلْ الكرا ددألم القألبلددُ لٚسددبمٚ       

ينًُ إخ.. و ندأل  السريع.. "أل ً  عن  ٙلُ إقىلُ الصمرَ وٙ إعٚم بٚ  يديىلىاًأل  سًألسًُ البعأل يُ  

 س٢ًعب٧  اؿديه عن قريُ وقًأل  وأىؼىعًُ رلب بٚ خأل"ُ ؼبىين.

ٚٲ .. لؽًبن قسىأُ سدلكألٲ وٙ ؼبدألن إٍ    لرن بر ين فإد اٟعٚم البقلًدٍ ٙ وبألن إٍ عه  ظ

أ يددد أددن البصددخًغ ٛد  نددأل  اتكددألم عددألم علددِ كخبددُ اؿددألل وسددىْ إنقلددب ٗ   آددن وطنًددألٲ وأمنًددألٲ    
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لًألٲ.. ويرّ  . سعًد ال  را"ٌ علِ العرس أن  د ا ُألأدألٲ  د أعدٮل  سدلٮُ اٟعدٚم لدىٙ بًٔدُ        و خٚ

اٙتعدألل اٟلرذو"دٌ واٟعدٚم الرلمدٌ لردألد ٗ عددا  أدن مل يىلدد بعدد.. ولرندأل ٗ إطدألر أعددٮل             

 إعٚم السلٮُ فق٘.

ٌ  د تلدد  الدديت شددرلت وبددأللعى َ إٍ بًٔددُ اٙتعددألل واٟعددٚم اٟلرذو"ًددُ, يددرّ  . سددعًد ال  را"دد

رقب اـعىبُ لىٙ َ أعٮل  وسلٮُ اٟعٚم  َكأل ًمن الدالٴُ.. والس٘ال ا  ل  ٌ اٛخرّ لأل رَ علِ 

خلددع  رؼددًُ طأنددُ ؿمأليددُ اؿريددُ إقدسددُ؟.. "صدد  ٗ  دد ا.. ولنبددد  أددن لبنددُ السددًٮرَ علددِ اٟعددٚم     

لٮريدع للسدلٮُ لردٌ تسدًٮر     البقلًدٍ ظمًدع  شدرأللن وسدنجد  د "ٛدألم وإ٘سسدُ   دى أدن سدمل ا        

وتمًمن علِ أؽألأٌ وسًألسدألم إ٘سسدُ اٟعٚأًدُ.. وبأللبدأللٌ تدبحرب ٗ ادل كراألتمدأل وإ"بألامدأل..         

بٮبًعُ اؿألل من "بحدث عن إعٚم تقلًدٍ/ْأل رٍ ٙ ينم  إٙ وفع "ٛدألم أ٘سسدٌ.. و دى اٛأدر     

ؿدو  وتمألوم ؼمنمأل اشىيألم.. وكأ"نأل  ر إبحقع ٗ البًُٔ اٙتعأللًُ اٟلرذو"ًُ اليت اابت فًمأل ا

 أألم أعأل لُ اديدَ طرفمأل الفألبت اٟعٚم فًمدأل ؼدىل طرفمدأل اٝخدر أدن وْمدىر  إٍ وأسدبخدأٌ ..        

و نددأل أرمددن الددى ب ٕددن ي١ددر١و٣د عدددم لدددرَ السددلٮُ و ٍ سددلٮُ  علددِ السددًٮرَ واشًمنددُ علددِ البًٔددُ        

 اٟلرذو"ًُ.

أرن السلٮُ أن السًٮرَ علِ أ٘سسألم اٟعٚم البقلًددٍ..   فإد "ٛألم إ٘سسُ ال ٍه وٗ تقدير

أىاى  قبِ ٗ البًُٔ اٟلرذو"ًُ اليت "بى ب اسبحأللُ سًٮرَ السلٮُ علًمأل.. فكدٌ الىالدع مدن  أدألم     

 شرألل اديدَ أن اٛ"ٛمُ/اٛبنًُ إ٘سسًُ .. اليت تبً  للسلٮُ السدًٮرَ علدِ البًٔدُ اٟلرذو"ًدُ..     

ٚٲ وإ٘سس ُ اٙفذاؼًُ  و البديلُ  و اٙلرذو"ًُ  أفألشأل أنبديألم الىاتس واجملدألأًع الديديدُ   زمأل أف

وفمىعددألم الكددًس واشألشددبألم.. خدد  أفددألل فعلددٌ  كفددر  لددُ و ددى اسددبخدام  امدد َ إخددألبرام واٛأددن   

والبًألرام الكرريُ والسًألسًُ لبٮبًقألم البًُٔ اٙتعأللًُ اٙلرذو"ًُ..   ه ٗ فملمأل ترصدمل عدن   

بنًُ أ٘سسًُ أن إمرن اخذالمأل وبأللبدأللٌ اشًمندُ علدِ شدرل ولدىد وطعدب ورآحدُ أدأل يدبب تداولدن            

وؼقًددع الغأليددُ إسددبمدفُ.. بٮبًعددُ اؿددألل وقبددِ وفددع النمددىان إقددذ   عددٚه للم٘سسددُ البديلددُ  و          

 ا ٙ اٙفذاؼًُ.. سًرىد قجب اشًمنُ السلٮىيُ  خمل وطأَ و لل  لدُ أدن قًده البىاًدن.. لردن  د      

يلغٌ  د  أليُ السًٮرَ واشًمنُ لدّ لىّ البأثر وإعألح لن ُدىم بدل سدببحىل أدن شدرل إٍ طخدر       

وأن ظًغُ إٍ  خرّ.. و نأل يد  عألأل ال أن والسرعُ  ال ٍ  ى شرٙ البًُٔ اٟلرذو"ًُ  اٛ ب علِ 

 اٟطٚم.. أن سًحؽر ٗ الىلت إنألسب سًحسب لعألح أن ترىد اشًمنُ.

ت  . فألطمددُ الصددريمل  د إنٛددىر البددألرىٌ شدد ا العددراع لددد ٚمددر أندد  القدددم قًدده ٚمددر     و ؼددألف

البدىاس والريبدُ والصدعىر بدألـىين الد ٍ  بدتدن السدلٮُ ػدأله النصدر العدألم أدع ٚمدىر الربألبدُ "كسددمأل              

مل ترن ٗ اعبقأل ٍ أع وٙ َ  -الدينًُ / السًألسًُ  -فبأللعى َ إٍ البألري  لد  د خصًُ السلٮُ 

بعُ بل كأل"ت أع وٙ َ الربألبُ "كسمأل, قًه مت اعبمأل  تسمًُ أقدسُ علدِ الربألبدُ  ٍ كبألبدُ    إٮ
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.. فبددإطٚم أسددمِ واشرو لًكًددُ  علددِ الربألبددُ والدديت تعنددِ الددنقض إقدددس كددألد قألولددُ ٟؼددكألْ    

شرل أن  شرألل القداسُ وال ٍ بدوره ي٘ ٍ إٍ  ؼرّن علِ العألأُ ..  ى أأل قدث بأللكعل .. قًه 

مت ؼريب تعلب الربألبُ إٙ للرمنُ والقألٓمٌ علِ إعبد .. إاد   ا فًن فمب أبرر للقىَ اليت تبًحمدأل  

الربألبُ ٕن ّبلرمأل, و  ا أأل اعل الربألبُ علِ أر الععىر إأأل قرأدُ كمدأل قددث ٗ البدايدُ  و     

الربدب,   أرالبُ بصرل كألأل, و  ا أدأل ّردن فمدب قدألٙم إعدأل رَ واؿدرم وإندع للردفر أدن         

وقددألٙم القبددل واٟعدددام الدديت تعددرض شددأل أكرددرين وكبددألل علددِ أددر البددألري  ... تٮددىر اٛأددر بددأللٮبع   

بٛمىر إٮبعُ, و ظب   أر أرالببن  كفر ظعىبُ بأللنسبُ للسلٮُ السًألسًُ, وقددثت ثدىرَ  ألٓلدُ ٗ    

ب أر    ا اـىين اٟ"بألن والبلقٌ وتبأل ل اٛفرألر علِ أسبىّ العألمل, ويلخغ يى ألد رو ولمل  ىتلً

الدد ٍ تصددعر بددن السددلٮُ ػددأله النصددر والربددب والقددراَْ عمىأددأل بقىلددنا " إاا مل ينددب   آمددأل عددن لددراَْ   

الربددب وبعددىرَ الًددُ ثددىرَ, فإ"مددأل تعددنع سددألخٮٌ وأبمددر ين ينٛددرود بعًددىد قأللدددَ و ألؼددبُ إٍ      

 سدبىر الدبٚ  الديت    أ٘سسألم السلٮُ البصريعًُ والبنكً يُ. و ب  أللبدأل أدأل يرى"دىد  در راؼدٌ علدِ       

ينبسبىد إلًمأل " .. و ى اٛأدر الد ٍ ّردن فمدب أقىلدُ و يدر الدعأليدُ السًألسدًُ ٛ ولدمل  بلدر اى يدمل            

 ىبل  " كلمأل زعت كلمُ أفقمل ؼسست أسدسدٌ " علدِ  سألسدن .. إاا كدألد اٛأدر ٗ عمقدن  دى        

أدُ واٟعدٚم  قدد تلد      ظراع بقألْ وسًٮرَ تىاان بن السلٮُ السًألسدًُ  أدر الربألبدُ والنصدر بدٌ العأل     

الىسألٓل اشألأُ برل أأل يعنًن وي٘ ٍ إلًن أن وعدٌ وفمدب وتبعدر قدىل اؿقدألٓع الديت  آمدأل أدأل ؼدألول          

السددلٮُ إخكألٓمددأل  و السددًٮرَ علًمددأل .. بددأللٮبع مل يسددبمر  دد ا العددراع علددِ "كددس الدراددُ أددن اؿدددَ   

  فًمأل للصدعب لدىل كلمبدن, وإد مل    وإىاامُ, بل  خ  ٗ البىارٍ للًٚ أع ٚمىر "٢ٛب  ّقراطًُ يبأل

ىبكٌ "مألًٓأل إا ٙ واى  لسلٮُ  ّقراطًُ وأبسألقُ بألٕٮلع . واسبمر أن امدُ  خدرّ  د ا العدراع     

وإىاامُ بٌ السلٮُ و أر النصر ٗ تل  النٛب اليت مل تببع الدنم  الددّقراطٌ, وكدألد الد   وؼد       

ُ  والديربألتىريُ والعسدرريُ  و ندأل  عصدرام    أأل يرىد بصألعُ ولمعأل ٗ النٛب الصمىلًُ والصًىعً

القعغ قىل  شرألل أريعُ أن   ا القمع وال ٍ ٙ ي ال لألٓمدأل إٍ ولبندأل اؿدأللٌ والنٛدألم الردىرٍ      

الصمأللٌ  .. لردن وأدع البٮدىر إبسدألرع وبٛمدىر الصدبرُ العنربىتًدُ وإأرأل"ًدُ النصدر العدألم و در            

ٍ علددِ وسددألٓل اٟعددٚم البقلًديددُ والدديت ٙ الددت ٗ  اررددىم برلألبددُ أ٘سسددألتًُ والدديت تغلبددت ٗ "ٛددر 

أعٛممددأل ؼددت سددًٮرَ ورلألبددُ الدددول واٛ"ٛمددُ  د كأل"ددت بصددرل أبألشددر وعلددين  و  ددر أبألشددر,         

وتراخت لبؽُ السلٮُ إٍ قد بعًد أع ٚمىر اٟعٚم اؿديه وإد مل يرن بألٕٮلع  يؽأل, إا كفرا 

أنصدىرَ بصدرل شخعدٌ  در أ٘سسدٌ .. إٙ  د      أأل "رّ أٚققألم و قرألم بأللسجن علِ خلكًدُ  راْ  

اٛأر  خ  بأللبٮىر إٍ اٛفؽل, ولدن ّدر ولدت طىيدل قبدِ تعلدن الربألبدُ أدن خدٚل وسدألٓل اٟعدٚم            

اؿديفُ ا"بعألر أل النمألٌٓ ولى بصرل ا ٌٓ علِ السلٮُ ٗ   ا العدراع البدألرىٌ إريدر. إد ادى ر     
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  ٍ الد ٍ ّردن البعدديل علًدن .. إٙ الدنقض والربألبدُ        العراع اؿقًقٌ  ى اٙ"بقألل أن البدألري  الصدكى

 اليت تعب   أرا تألرىًأل أن اركىٚ ٗ ال اكرَ .. إٍ اركىٚ عن طريع الربألبُ.

وـغ  . عبدداهلل طل قألأدد وامدُ "ٛدره بقىلدنا يبكألعدل اجملبمدع اٝد أدع ثٚثدُ  "دىاع أدن اٟعدٚم؛             

لًأل وخألراًأل وقبِ وإد مت إلعدألٓن  و ؼجًمدن   الرزٌ و ى أمب لعرس خٮألل الدولُ وتىامألتمأل  اخ

اابمألعًأل, وإعٚم إ٘سسألم إعلنُ برل  شرأللن وتعنًكألتن, وإعٚم الٛل الد ٍ يددار بعقدىل و يدد     

خكًُ و ى  آمأل ّفل ظداأأل أع إمنىع أن لأل"ىد السلٮُ  و أسلمألم الدين واجملبمع. و نأل  عبقدد  د  

وتسمًٚم السلٮُ و ظحألل النكىا بصرل أبألشر  و  ر أبألشر وٙ اٛول والفأل"ٌ يدار بأأىال وإرا َ 

ّرن  د يرىد قأليدا وإٙ واد اٟيقألين ورَأل اٟفٚس والبعٮًل وكلمأل الذبت أن  وآر ظنألعُ 

القرار قعلت علِ اأبًأل ام اٛخبألر والبقألرير اؿعريُ وتقرل أن  إعلن وأنحت ا ْ أن كعردُ  

و النصألٙ اٟعٚأٌ السدرٍ فمدى إأدأل  د يردىد ظدىتأل ققًقًدأل وؼدمرا قدٌ         السلٮُ.  أأل إعٚم الٛل  

"ألطقددأل يصددرل ؼددغ٘ علددِ إسدد٘ول ويدددفع بألػددأله اٟظددٚ  والبنددىير  و  د يرددىد فددر  تعددكًُ          

للحسألبألم وتروي  اٛفرألر الؽأللُ والصألاَ عن سدًأللألم الدىطن ور دب الد  اسدبٮألعت السدلٮُ  يدأل َ        

بنألْ علِ أأل سبع, ّرن القٮدع بأ"دن لدًس ل٠عدٚم سدلٮُ اٙ علدِ        فألعلًُ السًٮرَ علًمأل وتىاًممأل.

 السلٮُ إنقسمُ!!!

ٗ الىطن العربٌ يىان علًنأل الًدىم سدلٮُ إعدٚم الددول الرددّ وبرفألفدُ,       نأل "فإأن امُ  خرّ و

ألمل, ٖأل ينألل أن وطنًبنأل و يننأل وتربًُ  بنألٓنأل, ويسىم لعىرَ أصى ُ عنأل يقنعنأل بمأل لبل  د ينقلمأل للع

ولٜسمل  ًببنأل قربنأل اٟعٚأًُ بًننأل وػألابألتمأل أع السلٮُ واٝخدر  ود تقىيدُ ابمدُ إعٚأًدُ  اخلًدُ      

لأل رَ علِ الىلىين ٗ وان اٝلُ اٟعٚأًُ الغربًُ  ر إنعكُ لقؽأليأل"أل و  ه تبقِ السلٮُ اٟعٚأًُ 

 اؿقًقًُ البأللًُ علِ اٛلل وٙ يؽعكمأل إٙ أعألح  وشأل أعنأل.

 كددد  . عبدددالرٓن اشدددلع علددِ  د  ور اٟعددٚم أمددب ادددا ٗ "صددر الددىعٌ والفقألفددُ اٙ"بخألبًددُ   و

ولًمأل يبدو لن أن خٚل إبألبعُ والرظد فإد العحألفُ الغربًُ  كفدر ا بمألأدألٲ و"صدألطألٲ أدن  ر دأل إٍ      

 األ"ب بع  العحمل اٙلرذو"ًُ اام اٙػأله اللًدالٌ أقألر"ُ بأللعحمل ارألفُٛ.

 . سعد الصمرا"ٌ علدِ أداخلدُ  .  سدألأُ "قلدٌ وأدأل زعدن ورطه قدىل والدع العٚلدُ بدٌ           للىاْ اوعلع 

السلٮُ واٟعٚم ٗ الىٙيألم إبحدَ اليت تسىم علِ  "مدأل للعدُ اؿريدُ واٟعدٚم اؿدر و د ا ي٘يدد أدأل         

ر  در ظدحً    "عرفن ًْعأل بأد قريُ اٟعٚم واٙ عألْ بأد السلٮألم الرزًُ الغربًُ ٙ تبدخل  دى  أد  

علِ اٙطٚم . و د ا ٙ يعدين  "دن ٙ تىادد قريدُ إعدٚم ٗ الغدرل,  دٌ أىادى َ ولرنمدأل قريدُ أبكدع             

علًمأل بٌ السلٮبٌ بألٕىا  الدسبىريُ وبأللقىا"ٌ اليت ؼرب قدو  السلٮبٌ وققىم كل أنممأل علِ 

الىاابدألم. و د ا بر يدن    اٝخر وققىم عألأُ النألس علًممأل فؽٚ عن ارتقدألْ الدىعٌ وأنٛىأدُ اؿقدىم و    

 ينسحب علِ اٟعٚم بنىعًن البقلًدٍ واؾديد ٗ الغرل. 
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فإ"ن ٙ يىاد إعٚم رزٌ ٗ الغرل كمأل  ى ٗ بقًُ  ول العدألمل وإد وادد فإ"دن لدد يبكدىم      ن وبر ي

ٗ  أريردأل, أدأل ًّد  اٟعدٚم ٗ الغدرل  دى  وٙ        ppsٗ بريٮأل"ًدأل و bbc علِ اٟعٚم اـألػ وإفألل 

اؿريُ إرتكع وقريُ النقد إبألقُ للجمًدع وإمألرسدُ أدن اؾمًدع ولدًس ل٠عدٚم  واٟعٚأدًٌ         سقمل

فق٘ واٛ ب  د اٟعٚم  ندأل   ّدألرس  ورا رلألبًدأل أممدأل علدِ اٛ اْ العدألم وعلدِ إدىٚكٌ العمدىأًٌ          

مددأل أددأل ًّدد  ٗ إ٘سسددألم العألأددُ واـألظددُ و دد اد اٛأددراد    عألأددألٲ والسًألسددًٌ وأددن وبددل أركدد اٲ

اٟعٚم الغربٌ.  أأل عندأأل يىاان الغرل العألمل فمى يسًٮر علِ اٟعٚم ويىامدن  ٍ  د قريدُ اٟعدٚم    

"ب كر أأل  زىه ٗ قدروبمب  و down the drainوالنقد والرصمل والبحلًل اؿًأل ٍ وإسبقل ت  ب 

وٙ يرسدل إٙ أدأل يقدره     ٍ إراسدل الد ٍ يعدب  اد ْا أدن الربًبدُ فمدى يدرافقمب         embedded اٛخدرَ  

الرلًب ولٜأأل"ُ فإد  نأل  ؼمألٓر قًدُ أىادى َ ٗ اٟعدٚم الغربدٌ والددلًل  بدى  ريدب وأدأل ّألثلدمأل...          

اٟعٚم خألرن إنٛىأُ الغربًُ وٗ اؾأل"ب السلي أن اٛأىر تسعِ السلٮُ الرزًُ أن خٚل وإعٚم 

ديدَ وبألسددبخدام   وام  خددرّ إٍ تىاًددن السددلٮُ   وٙ ثددب أددن خددٚل الددبحرب والقمددع والرلألبددُ الصدد 

الددر ٍ العددألم والددبحرب ٗ أددأل يعددل إلًددن أددن أعلىأددألم قبددِ ؼمددٌ "كسددمأل وؽكددٌ لعددىر أل وفصددلمأل   

وفسأل  أل وٗ  قسن اٛقدىال عنددأأل ؽدألين السدلٮُ أدن اٝثدألر العرسدًُ للقمدع وكبدت اؿريدألم  و           

ًى  دأل وتسدم  َبدنكس  دٌ فددَ      عندأأل تببنِ  السلٮُ الرزًُ أنٛىرا إظٚقًأل فقد ؽكدمل أدن ل  

 علًن ٗ ٚل ا"كٚم اؿبل بعد  د  ظب   كل أن ّل  امأل ا أراسٚ أعٛممب  ر أعروين اشىيُ.

وتعبقد  . لًلِ الصمرا"ٌ  د العٚلُ بٌ السلٮُ واٟعٚم ٗ العدألمل العربدٌ عٚلدُ ترألألًدُ, فمدأل      

ُ قريُ. فألٟعٚم فًمأل يببعد عن البعري   و تكسده السلٮُ يرلعن اٟعٚم قبِ ٗ  كفر الدول العربً

قبدِ فدر  البلمدً  ٛخٮدألْ السدلٮُ, يقدىل الرألتدب يىسدمل ا ريدس رٓدن اهلل "اؿريدُ إىاددى َ ٗ            

الىطن العربٌ كلن ٙ تركٌ لرألتب عربٌ واقدد" وبدأللنٛر ؿدألل سدقمل اؿريدألم ٗ الدبٚ  العربًدُ        

أٚققددبمب لأل"ى"ًددأل وأؽددأليقبمب بددألٕنع  قًأل"ددأل,       نددأل  تؽددًًع وأعددأل رَ لددبع  اٝراْ إعبدلددُ فبددبب     

وسًألسُ قجب بع  إقألٙم  و كفرَ القعقعُ ٛانحبمأل ٗ بع  العدحمل خدر أفدألل, لردن أدع      

 خىل اٟعٚم اؾديد بد م تبغر بعد  اٛأدىر وبدد "أل "درّ وأدً  أسدألقُ للبدنكس, و د ا ا"عردس          

سخى"بمأل فأظب  أن إمردن البٮدرم شدأل ٗ    إهألبأل علِ بع  اٝراْ اليت كألد أن ارألل أنأللصبمأل ل

 بع  إقألٙم  و اؿىارام وإد كأل"ت تٛمر علِ اسبحًألْ وبأطروقألم ق رَ خصًُ إسألٓلُ.

يسبٮًع اٟعٚم  د يرىد عٌ السلٮُ ولًس يد أل, فبنألْ اٟ"سألد يبد  أن اٟعدٚم الندألا , فمدى    

اٟعٚم إىان, تعأل"ٌ كفرا, ٛ"مأل أفل أن  قلقُ الىظل بٌ السلٮُ والصعب. الدول اليت تعبمد علِ

يربٌ تنًنأل األٓعأل, يسبٮًع تىاًمن كدل أدن يٮعمدن  كفدر, ويٛمدر الد  ٗ إعدٚم بعد  الددول بعدد           

الربًددع العربددٌ, وكًددمل تبقلددب إىالددمل واٝراْ لددديمب بصددرل ٙ ىٮددر علددِ البددألل بددل للدراددُ الدديت   

من عألاُ إٍ إعٚم األ  و"ًٛمل يعلٌ أدن شدأد   ػعل  أد ىشأل أن تنأللؽألم   ا اٟعٚم البألٓس. 
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الرلمُ العأل لُ واؿريدُ إسد٘ولُ, ويردىد عى"دأل للسدلٮُ و"دىرا تسبؽدٌْ بدن ٗ طريقمدأل ل٠ظدٚ            

 والبنمًُ والرلٌ بصعىبمأل.

أن "ألقًُ  خرّ,  وؼ  م. سألمل إرٍ فًمأل ىغ إعٚم السلٮُ وسلٮُ اٟعدٚم  "دن ٙ يدرّ علدِ     

أددن الصددروٙ اٙربعددُ الدديت افذؼددمأل  . اؿمددى  لكدد  اٙشددببأل  بددٌ السددلٮُ        رض الىالددع ؼقددع  ٍ  

 وإعٚأمأل أن امُ وسلٮُ اٟعٚم أن امُ  خرّ وعلِ اٛلل ٗ  ولنأل العربًُ واـلًجًُ . 

بأد  نأل  تداخل وثًع ٗ إعألح بٌ اٟعٚم البقلًدٍ والسلٮُ ٗ  الر ٍواتكع م. سألمل إرٍ أع 

نمأل  ولنأل العربًُ واـلًجًُ  أأل سلٮُ اٟعدٚم و"كدىاه علدِ اؾمدأل ر فدٚ ّردن  د       الدول النألأًُ وأ

ترىد  كفر وؼىقأل ٖأل  ٌ علًُ ٗ ثىرام الربًدع العربدٌ قًده اسدبٮألعت اؾ يدرَ إسدقألٙ ثٚثدُ        

 "ٛمُ عربًُ وقألولت ٗ اٝخرين لىٙ بع  البدخٚم اٟللًمًُ والدولًدُ إؽدأل َ, كمدأل اتكدع  يؽدأل      

أسألعد ارًأل علِ  "ن ثبت لنأل ٗ  قداث اٛأس القريب  د اٟعٚم اٛأريرٌ خألظدُ والغربدٌ   أع  . 

بصدرل عددألم  در أسددبقل عددن السدلٮُ بددأللر ب أددن  ّىلراطًدُ الدددول الغربًددُ و د ا يفبددت كددٚم  .       

د العنأل  عن اٙرتبألٙ الىثًع بٌ السلٮُ واٟعٚم البقلًدٍ. ول ل  فإ"ن أدن أعدلحُ السدلٮُ  د يردى    

 نأل  أسألفُ أعًنُ بٌ إس٘ول اؿرىأٌ واٟعدٚم قبدِ ٙ يكقدد الندألس الفقدُ ٗ اٟعدٚم ويربٮدىد        

 بًنن وبٌ  خٮألْ السلٮُ البنكً يُ.

 أأل  . فمد اؿألرثٌ فبنألول سلٮُ اٟعٚم وإعٚم السلٮُ أن  اويُ قد َ و ٌ البسدلًب سدلكألٲ بدأد    

ٙ فدألل للبحدده ٗ طددرم  و كًكًدُ ؼريددر إعددٚم السدلٮُ أددن كأللددب السدلٮُ اـصددنُ  و اؿريريددُ     

عددٚم فمدد ا ؼددد واددى ه أددن اٛظددل وتسددمًبن تدددل علًددن " إعددٚم السددلٮُ " يقألبددل  دد ا اٟعددٚم  آمددأل إ 

"قأليد" ولد وؼعت الرلمُ بدٌ لىسدٌ ٛد روٙد بدألرم يدرّ  د لدًس  ندأل  خٮدألل  و "دغ قأليدد          

أٮلقأل.. و  ا اٟعٚم ارأليد اتسع فؽألٗه الًىم وتعد م وسألٓلن وتكأللب ْمدىره و دى أدأل شدرل لدن "      

ٚ و د  إٙ  سلٮُ " لىيُ اداٲ كألد أن  بر  "بألٓجمأل أؽألعكُ الى ن ال ٍ يعأل"ٌ أندن إعدٚم السدلٮُ فد    

 و جن علِ الر ب أن كل أأل يقألل عنن أن فىؼِ واؼٮرال وتلبً  ! 

و ؼددألينا  اددل الًددىم بأللدد ام ّرددن  د "ددبرلب عددن "سددلٮُ اٟعددٚم" و ددٌ أرقلددُ ا"بقلددت الًمددأل       

اجملبمعألم بعد   ا اٙ"كجألر اشألٓدل ٗ   وام ظدنألعُ إعرفدُ وٗ وسدألٓل تدداوشأل ا إ"بألادأل وتعدديرا ..        

ٚٲ . السلٮُ "كسمأل  خ م ؼسب لن  لدمل قسدألل فمدى يعدل لبدل  د يعدل إعٚأمدأل, و دى         سرعُ وتكألع

يسبمل   كفر وي٘ثر  كفر ويىاع  كفر. ٙ بل إد السلٮُ "كسمأل ظألرم تبىس٦لن ٗ اتعألشأل بأللندألس,  

فبممل وسألٓلمأل اٛخرّ  و ٙ تعى٦ل علًمأل. و ر ا فإد "سلٮُ اٟعٚم "  ؼحت سًكألٲ أسلٮأل علِ رلبُ 

ُ وك ل  علِ رلبُ إعٚأمأل,  أأل السلٮُ فقد لألبلت ال  بألٙأبفألل واٙسبجألبُ, و أأل اٟعدٚم  السلٮ

البقلًدددٍ فقددد وااددن أعددره اؾديددد بأللصددروع ٗ قألولددُ اسددبٚين الٮأللددُ, عددن طريددع تٮددىير "كسددن  

مأل, والبحه عن أغ يألم اديدَ ٕنبجألتن بل مل يعد يذ   ٗ اٙترألْ علِ وسألٓل اٟعٚم اؾديد "كس
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و ى ٙ يسبٮًع  د ينرر  د أن فؽألٓل   ا اٟعٚم علًن  "ن وس٦ع كفرا أن ؼألٓقألتن, فجعلدن يقدىل   

أأل مل يرن هرٗ علِ لىلن أن لبل, بل ٙ يقذل أنن, فر  الدذال !! كمدأل  "دن سدأل ب ٗ تنًٛدمل      

رين اٟعٚأدٌ  بع  إمرام أن الر ابٌ وفأللدٍ الؽمر وعدٌّ إمنًُ. فعر"أل "قىل شدْ٘ٙ ا الٛد  

اؾديد مل يعد يسم , فإاا مل يرن لدي  شٌْ " أمدب " تريدد  د تقىلدن فننعدح  بأللعدمت.  رد ا       

 اأبدا ام " سلٮُ اٟعٚم " فقد وظلت إٍ كل   ه البخىم برل البدار.

إد "سلٮُ اٟعٚم"  ٌ "ألت  أبم  لببأل لًُ إنألفع بٌ اٟعٚم "كسن واؾممىر, فأللىسدألٓل اؾديددَ   

ت للجممىر أرأل"ألٲ رقبأل ٗ سألقُ اٟعٚم واعلبن شريرألٲ فعلًأل ٗ ظنألعُ إسبقبل بصرل  و  فسح

بخخر. واؾممىر  أد٦ سلٮُ اٟعٚم اؾديدَ بعىتن العأللٌ وبقبؽبن العدلبُ, فمدى أندب   د ا اٟعدٚم      

 ٗ ظًغبن اؾديدَ و ى أسبملرن. سدلٮُ اٟعدٚم أرٴندت اؾممدىر أدن  د يدبرلب ويندأللض ويعدر         

فأل  ا  "كىاه, واؾممىر اقبؽن   ا اٟعٚم ووؼدعن ٗ ق اأدن وٗ اًبدن وؼدت وسدأل تن فقدد ققدع        

أعجد َ " اـدل الدىٗ" ٖدأل  فدع بسدلٮُ اٟعدٚم إٍ اٛأدألم  يؽدأل. اؾممدىر اسدبمد سدلٮبن أدن سددلٮُ              

 اٟعٚم والعرس  ى عٌ العحً .

لعلىم اٟ اريُ ٗ والع اٟعدٚم العربدٌ,   وأن  اويُ كبلكُ, تٮرم  . خأللد اؿألرثٌ إٍ وامُ "ٛر ا

والكررَ العمأللًدُ للعدحكٌ اردذين, قًده  شدألر إٍ  د أمندُ العدحألفُ ٙشد  و "مدأل ؼمدل رسدأللُ            

ٗ ظدٚقًبمأل   skeptic aboutكدّ إاا أأل اسبىعببمأل  ور اٟعٚم والعحألفُ, و  ا أأل هعلدن يصد    

رر أن إلرًُ اـألظُ وألرًُ القلُ, إا  د القرار علِ أسبىّ إ٘سسُ ٗ العألمل العربٌ إاا مل تبح

اٟ ارٍ بًد الداىا ٍ ٗ  قسن اٛقىال. ٗ العألمل الغربٌ ؽبلدمل إعأل لدُ ولد ل  ؽبلدمل الصدروٙ,      

كمددأل اكددر اٛسددألت َ أسددبقأل فبددألري  العددحألفُ ترافددع أددع تٮددىر النٛريددُ اللًدالًددُ الرٚسددًرًُ      

العلمددأل"ٌ والبعلددًب اٙابمددألعٌ و ددٌ قألؼددرَ أندد  الدد  اؿددٌ        و"ٛريددألم البعلددًب اللًدالددٌ والبعلددًب    

بأسألت تمأل وأريديمأل ٗ تل  اجملبمعدألم. فدٚ قألادُ للم٘سسدألم اٟعٚأًدُ للحىكمدُ اٟ اريدُ لؽدمألد         

قًأل  دددأل النسدددي إعقدددىل ٛد البدددديمًألم الددديت تقدددى  السدددلى  اٙابمدددألعٌ ككًلدددُ ببحمًدددل إ٘سسدددُ  

إاا تٚعبت ببل  البديمًألم أن فر يُ وسلٮُ القأل"ىد والص  ٗ  اٟعٚأًُ خسألٓر فأل قُ وإفٚس قأل 

السلٮُ وأ٘سسألم اجملبمع إد"ٌ .. اخ. العحألفُ كد أمنُ  فرا  تبجلِ فًمأل القًمُ اٟ"سدأل"ًُ العلًدأل   

اليت وملمأل الكر  أن اد واابمأل  وتعب و"رراد الد ام وتؽدحًُ .. اخ, وتٛمدر بىؼدى  ٗ أىالدمل      

تكألعلددن أدع لؽدأليأل فبمعددن وتىثًقدن ٕدأل تقذفددن إ٘سسدألم السًألسدًُ والداىا يددُ       العدحكٌ اردذين و  

والدينًُ ٗ قع اٛفرا  واجملبمع أن تغىل ؼد اٟ"سألد وإممصٌ برألفدُ فٔدألتمب. وؽبدى فعأللًدُ ولدىَ      

  ه القًب العلًأل عند البحأللن بألٕ٘سسألم اٟعٚأًدُ ٗ الصدرم العربدٌ "ٛدرا لبددخل إعدألح الؽدًقُ        

للم٘سسددألم اٟعٚأًددُ علددِ خدد٘ اٟعٚأددٌ الددىطين قبددِ ٙ ي٢عددرين لددن فًمددأل بعددد  ىيددُ إاا أددأل ا"سددألم     

وراْ أل. ولد شمد العألمل العربٌ ٗ فذَ الربًع تر   الرفر أن إ٘سسدألم اٟعٚأًدُ ٗ "قدل اٛخبدألر     
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اٟ"سدألد العربدٌ,    و راسُ الىلألٓع والبعألأل أع اؿدث البألرىٌ َأل يلًع بن, واٙقبكدألْ بعدأل"ع الربًدع   

وٚلت الرفر أن أ٘سسدألم اٟعدٚم تأخد  طرفدأل ؼدد طخدر أدن  طدراين العدراع السًألسدٌ وتركدت            

لؽًُ اٟ"سألد العربٌ إنرىل وبعًدا عن الذكً  علِ الكررَ الرًٓسُ و يأل َ الدىعٌ قىشدأل وفدب     

    ٗ فبمعدألم العدألمل    اؿىارام أع العلمألْ واـداْ وتسلً٘ الؽىْ علِ الىالدع إريدر بردل  شدرأللن 

العربٌ. لد ٙ ينٮبع   ا الدر ٍ ُألأدأل علدِ شدبرُ اؾ يدرَ الديت ًُد م لبدل الربًدع بأللعمدل الفقدألٗ            

واٟعٚأٌ إٚأس ٙ بمألم اٟ"سألد العربٌ, و ى لًس إٙ  ٙلُ علِ اٟ ارَ اٙقذافًُ أن اٟعٚأًٌ 

ين أن ال أن ببنألْ القألعدَ لنببُ الربًع اليت إخؽرأٌ إخىلٌ بألؽألا القرار, ٖأل ز  شأل عد عقد

ترألألددت أددع وظددىل لىاعددد البًأل"ددألم وإعلىأددألم العألًٕددُ واٙ"ذ"ددت  إٍ يددد إسددبخدم العربددٌ الدد ٍ     

اسبكأل  فًمدأل بعدد  يؽدأل أدن شدبرألم البىاظدل اٙابمألعًدُ. ثدب  خد م أرأل"مدأل بدٌ بقًدُ الصدبرألم              

سدٌ وتردأل  تٮغدِ تلد  اؿمألسدُ اٝ"ًدُ علدِ رسدأللبمأل         اٟعٚأًُ ٗ  د ترىد طرفأل ٗ العراع السًأل

ل٠"سألد العربٌ. و  ا  ٙلُ ؼعمل إ ارٍ ا"بألبمأل أن شرل أأل لًس أن اؿرمُ القٮع بن  ود  راسُ 

لرددن رَددأل يرددىد  قددد اٛسددبألل عألٓدددا إٍ ؼددعمل   اْ ووًٚكددُ وقدددَ الدراسددألم واٛعددألث البألبعددُ   

 ل٠ ارَ اٙسذاتًجًُ للصبرُ.  

فر أن إ٘سسألم ٗ تىًٚمل الربًع لعألح اٟ"سألد العربٌ قبِ ٙ يعى  اٙسببدا  إلًدن  مل تكل  ك

أرَ  خرّ. ٙ ي ال اٟعٚأٌ الكر   و إسبقل العربٌ  ر أر ىل بن ٗ كفر أن أ٘سسألم اٟعٚم, 

ٖددأل هعلددن قألظددرا "ٛددرا لعدددم تددىفر وسددألٓل الرسددب إددأل ٍ أددن العمددل ارددذين إسددبقل عددن ر ٍ  

٘سسألم إ كىرَ, ٖأل يدفعن إٍ اٙشبغألل بألٕىؼدىعألم البعًددَ عدن اؿسألسدًُ  و تلمًدع السدلٮُ       إ

والداىا يُ ٗ بع  اٛقًألد. ويعبقد  . خأللد اؿألرثٌ  يؽأل أن وامُ "ٛر إ اريدُ  د وسدلٮُ اٟعدٚم     

       ٌ  ود البحدأللمل أدع    ٗ العألمل العربٌ ظعبُ البحقًدع علدِ يدد اٟعٚأدًٌ اٛقدرار وإسدبقلٌ ارذفد

إسبقلٌ أدن لٮألعدألم علمًدُ  خدرّ بأكأل ًًّمدأل وخداْ دأل أفدل العلدىم اٟ"سدأل"ًُ أدن علدىم اابمدألع             

قديفُ ولأل"ىد وسًألسُ والبعأل  وإ ارَ لبكرً  خرافألم و سألطر وقعأل"ُ الداىا يألم العربًُ الديت  

السددلٮُ وإ٘سسددُ  تبغدد ّ علددِ عددرم وكراأددُ اٟ"سددألد العربددٌ وققىلددن, وتبرسددب بددن علددِ أىآددد  

 السًألسًُ.  

 أأل  . اؾأل ٍ الصبًرٌ فذّ  "ن ٖأل ٙش  فًن بل وأن إكذض  د ٙ يرىد للسلٮُ س٢لٮُ علِ 

اٟعددٚم وٙ للسًألسددُ تسددًًس لددن إٙ ٗ قدددو  إعددلحُ العلًددأل للمجبمددع, وأددأل "ددراه أددن ؼددىل العمددل      

وق بًُ وفع  يدولىاًألم وأعألح أعًنُ يعد اٟعٚأٌ ٗ بع  القنىام الكؽألًُٓ إٍ سألقألم برٕأل"ًُ 

بعًدا اداٲ عن الدور اؿقًقٌ ل٠عٚم إىؼىعٌ ارأليد .  اٟعٚم ينبغٌ  د يىعٌ النألس ويىؼ  شدب  

اؿقددألٓع والعددىر اجملبمعًددُ والسًألسددًُ كمددأل  ددٌ والنددألس بدددور ب ىبددألرود القددرارام واٛشددخألػ      

 اٛظل .
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بٌ إعٚم اـد, وإعٚم الدر ٍ, كمدأل  د  نأللد  تسدألٗٙم     و ؼألين  .  سألأُ "قلٌ  د  نألل  فرم 

عن أأل ًُ واٟعٚم البقلًدٍ  وأأل  ى اٟعٚم إقألبل لن. ويقىل  .  سألأُ "قلٌا اسبىلين ألًأل إعدٮل   

الصألٓع واٟعٚم البقلًددٍ ٗ أىاامدُ اٟعدٚم اؾديدد , بأللبأكًدد اٟعدٚم اؾديدد خدألل أدن القًدى            

اٟعٚم البقلًدٍ,  ر  د اٟعٚم البقلًددٍ يٛدل أبمبعدأل بألٕمنًدُ إٮلىبدُ سدىاْ       والرلألبُ علِ عرس 

ٗ "قل اـد بعد البأكد أندن وفدع  ظدىل اٟعدٚم إعبمددَ,  و كبألبدُ الدر ٍ وفدع  خٚلًدألم إمندُ           

ده ٗ اليت تراعٌ  آمأل ال وم العألم ال ٍ ؼد ه العأل ام والبقأللًد اجملبمعًُ. و  ا اٛأر لٜسمل ٙ ل

اٟعددٚم اؾديددد الدد ٍ ػددألو  قدددو  إعدددالًُ وإمنًددُ ٗ ٚددل سددعًن الدددآب مددى اٟثددألرَ. وأددن  دد ا     

إنٮلع  فؽل تسمًبن بألٟعٚم اؿقًقٌ عن تسمًبن بألٟعٚم البقلًدٍ, وسبٛل سدٮىتن لألٓمدُ, أدن    

بمددألعٌ ٗ "صددر والددع أعدددالًبن  وٙ, وأددن والددع تٮددىر   واتددن بألسددبخدام "كددس أىالددع البىاظددل اٙا  

رسأللبن ثأل"ًأل, ولد ٙ  بأللغ بأللقىل  د وسألٓل البىاظدل اٙابمدألعٌ  ظدبحت  كفدر أعددالًُ بأل"ؽدمألم       

اٟعٚم واؿقًقٌ  إٍ ركألبمأل.  أأل عن قريُ الر ٍ فسىين تٛل "سبًُ ولًسدت أٮلقدُ ٗ ًْدع  ول    

د اد برل ػر  للبدلًل العألمل, ولد  ور م لعُ إبحدث الرزٌ لى ارَ الدفألع اٛأريرًُ والسٌ ا

علِ   ا اٛأر. فإاا أأل كأل"ت بع  اٛ"ٛمُ الصدمىلًُ ُدألرس القمدع ؼدد اٟعٚأدًٌ لغدرض خدأدُ        

 اٟعٚم لسلٮبمأل, فأيؽأل اٛ"ٛمُ إبحررَ تسعِ لنكس اشدين ولرن بأسلىل طخر.

ندددأأل يصددألر  اؿمددى  إٍ  د اٟعددٚم يعددد َفألبددُ السددلٮُ الرابعددُ؛ فع بددن "ألظددر و شددألر  . عبددداهلل 

اٟعٚم إ٘سسٌ السلٮألم الفٚث البصدريعًُ والقؽدألًُٓ والبنكً يدُ ٗ  ٍ فبمدع, بألعببدألره السدلٮُ       

الرلألبًُ, فألل أأل ٗ اٛأر  د يقىم اجملبمدع علدِ  ربعدُ  ركدألد, بددٙ أدن ثٚثدُ. و د يردىد أدن بدٌ           

اؿددديه عددن  ور قًددىٍ السددلٮألم أددأل شددأ"ن الرلألبددُ علددِ السددلٮألم الددفٚث اٛخددرّ. وقًنمددأل ّرددن  

ٙٲ أممألٲ ٗ   ا السًألم بقىلنا خ و   ا إفألل ال ٍ يدركن اًدا كدل   ل٠عٚم. وؼرل  . اؿمى  أفأل

 أن عألط ٗ أقألطعُ كب  ٗ كندا أنبعمل البسعًنألم إًٚ يُ إألؼًُا 

تبدده خدددا وتببعددن ببقريددر إخبددألرٍ عددن فسددأل  كددبر ٗ إقدددّ      RDFالفأللفددُ ععددر اٛقدددا  لنددألَ   

 شركألم خدأألم اٙتعألٙم واتمألأألم لىيُ أبألشرَ جمللس اٟ ارَ وكبألر اٟ اريٌ.

 ا اتعألٙم أببأل لُ بٌ النألس ٕبألبعُ اـد إمب.الرابعُ ععراٲ

٤ْ  RDFا رٓددًس فلددس اٟ ارَ  ىددرن ٗ عدددَ لنددىام  خددرّ يردد ل اـددد ويمددد    السأل سددُ أسددأل

 َحألكمبمأل ظبأل  يىم  د اٙثنٌ.

 تعد أصأل ديمأل ببقرير أكعل عند الفأللفُ. RDFَ أن ٚمر الغدا الفأل"ًُ عصر

ا ينصر البقريدر لبكألظدًل لؽدأليأل الكسدأل , أدع تعدىير لًلدٌ كألأدل للًلدُ البألرقدُ فًدن            الفأللفُ ععراٲ

 ربع عربألم تعىير لًلدٌا واقددَ عندد أقدر الصدركُ واثنبدألد تبببعدألد الصدألقنألم الديت تمدرل بأللىثدألٓع            

دينُ ٗ أرألد إخكألْ اٛ لُ والىثألٓع ومل تردن الصدركُ طبعدأل تعدرين شدًٔأل      لبخكًمأل والرابعُ خألرن إ

 عن البعىير.
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الفأللفُ والنعملا إ يعُ تقىل كألطبُ السلٮألم   ا  ى اؿدألل بأللبكعدًل و د ا  دى العندىاد الد ٍ       

 ْعت لرب فًن الصركُ وثألٓع إ ا"بمأل.   

 ا مت تٮىيع أرألد تمريب الىثألٓع.الرابعُ ععراٲ

 ا يعلن خد اسبقأللُ فلس اٟ ارَ وإقأللبن للمحألكمُ.عراٲالسأل سُ ع

وعلع  . أسألعد ارًأل بأد تل  لعُ خديُ أعدَ ....تعد فعٚ عن سدلٮُ اٟعدٚم قدٌ يرالدب   اْ     

إ٘سسألم والصركألم. وبدوره لألل سأ"قل لعُ  خرّ تعد عن سلٮُ  خرّ ... اام يدىم كدألد  ندأل     

نددألَ اٛوٍ لرابددُ اؿأل يددُ عصددر أسددألْ وبعددد  د بددد  إدد يع أددع ؼددًكًن   بر"ددألأ  تلك يددى"ٌ قددىارٍ ٗ الق

 ىددبب  د أنددن يٮلددب سددألعُ ثلدده بعددد إخددرن  د إدد يع واددد  لًقددُ ٤٥اؿددىار الدد ٍ سًسددبغرم أدددَ  

بم ا العد  ..إ يع اسبغرل ثدب للدع ..إد يع تىلدع  د  ندأل  كٚأدأل        األْ اتعألٙ  نأل  و د..  الد"ألأ 

لًل تسبب ٗ طلب إيقألين الد"ألأ  ..وبعد  د اخببب إ يع اؿلقُ تىان لغرفدُ الدبحرب لًربصدمل  د    

شخعًُ أأل اتعلت علِ ارٮُ وطلب  د يبب إيقألين الد"ألأ  وإ" ال   نًُ أعًنُ علدِ اشدىاْ.. ولدد مت    

 ل  فق٘ لًسبمبع   ا الصألل.ال  ... كل ا

وأن األ"بن  شألر  . فمد اؿألرثٌ إٍ  "مب ٗ إغرل العربدٌ تنبمدىا أبردرا للعٚلدُ إريبدُ إرتألبدُ       

بٌ إعٚم السلٮُ وسلٮُ اٟعٚم فأل"ٮلقىا ٙ يلىود علِ شٌْ أمًٌٔ بألرألؼن اليت تسبقبل الؽًمل 

 ٛ مددُ للىالددع ؼديدددا َددأل يركددل النمددى الٮبًعددٌ   القددأل م, و ول تلدد  ارألؼددن كأل"ددت البصددريعألم إن

إبىا د . ولد عقد و ير اٙتعألل إغربدٌ عدد ا أدن اٙابمألعدألم والديت ؼدمت كدل الكعأللًدألم إد٘ثرَ          

للمصددألركُ ٗ إعدددا  القىاعددد اٛخٚلًددُ وإمنًددُ والسًألسددًُ الدديت تؽددب٘ اٛ اْ .. فأظددحألل إمنددُ      

لسًألسددًُ َددأل يؽددمن سددٚأُ اجملبمددع إغربددٌ فبرددىد  ددٌ   "كسددمب يرببددىد الب اأددألتمب اٛخٚلًددُ وا

البصريع ال ٍ ينٛب عمل اؾمًع وَدأل يركدل اؿريدُ إسد٘ولُ للجمًدع وَدأل يددفع إٍ تنمًدُ النصدألٙ          

وتنمًددُ أنسددىبًن أددن خددٚل البرددىين والبدددريب .  أددأل أددن الدد ٍ سددرالب تٮبًددع أعددكىفُ القىاعددد        

ٌ العدحكًٌ واٟعٚأدًٌ . و د ا اجمللدس ينٛدر ٗ      والؽىاب٘ فمجلس  علِ أسدبقل سدًنبخب أدن بد    

إخأللكددألم و ددى أددن يقددرر تٮبًقمددأل. ػربددُ اديدددَ ٗ عألٕنددأل وإغألربددُ قكًددىد بمددأل. إغألربددُ مل يقددألوأىا   

إقبحب العنًمل, ومل يذبعىا لن, ومل يبممىه َأل مل يقل أألل  ٗ اـمدر, بدل رقبدىا بدن و السدىه ٗ      

 أرأل"ن لًصرع ٗ البى .

كر  . زر ًٔس والعُ قددثت أعدن شخعدًألٲ عنددأأل تىادن إٍ وكأللدُ و ارَ البعلدًب للمبدأل"ٌ         وا

إدرسًُ ٙسبرمألل ؼقًع ظحكٌ عن أبأل"ٌ الى ارَ إدرسًُ, ويقىل  . زر ًٔسا قألولت قج  

أىعد ٕقألبلُ أس٘ول أأل, وعجبألٲ كنت كمن وألول قرث البحر, أع علمدٌ إسدبع بألسدبحأللُ إلدأل      

مُ..  ندأل ّردنين وظدمل أدأل  لدىم بدن .. تىسدل اراعدألٲ أدن  ارع السدلٮُ, ٛقعدل علدِ خدد ىدغ               إم

ٚٲ ..أدن خدٚل  د ه        السلٮُ, ٛ"صره ٗ ظحًكُ تسبصرين خٮىٙ السلٮُ اؿمراْ لبدل  د ت٢رسدب  ظد
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الدآرَ اررمُ "در  العٚلُ السحريُ بٌ السلٮُ واٟعٚم, فٚ واى  ل٠عٚم بدود سلٮُ ؼمًن 

"تنكع" علًن, عرس السلٮُ اليت مل تربمل٧ بى ارام إعٚأمأل العبًددَ, فأ"صدأم لنىاتمدأل اٟعٚأًدُ     و

ارذفُ كأللعربًُ واؾ يرَ وسرألٍ "ًى  و ر أل .. لرن "القًد" ٙ بد  د ينرسر, فرأل"ت "ثىرَ" 

أىلكددن  البىاظددل اٙابمددألعٌ, وعبفددألٲ قددألول إعددٚم السددلٮُ الىلددىين  أددألم تًددألره, لًدددر  سددريعألٲ خٮددأ   

 فأظبحت أٮًبن إكؽلُ أىالع البىاظل اٙابمألعٌ غًلن ورالن وقبِ سمألأن.

وا ددبب  . عبددداهلل بددن كدسددن بأللبنىيددن إٍ  د السددلٮُ علددِ اٟعددٚم ّألرسددمأل  ظددحألل السددلٮُ ٗ 

ٗ   ا اٟطألرا لعلٌ  ندأل  تددرن أدن السدلٮُ الرلًدُ      قًه لألل قدو  إرألد ال ين يسًٮرود علًن .. 

علِ سبًل إفألل قًه  د إٮبعُ تقع  اخدل قددو  اٛرض الديت ؼرممدأل السدلٮُ فبأللبدأللٌ        للعحألفُ

تعب  السلٮُ أمًمنن علِ كل أأل يبب طبألعبن و"صره .. تٮىر إىؼىع إٍ واى  لنىام تلك يى"ًُ تبه 

  ٍ  به  رؼٌ ويقع أرك  البه  اخل قدو  السلٮُ ك ل  .. وأع البٮىر البقين " وشرراٲ للعلدب الد 

 خرانددأل أددن الٛلمددألم إٍ النددىر "  تددت الكؽددألًٓألم و زعبنددأل أددأل كنددأل "بحدددث بددن ٗ فأللسددنأل علددِ       

اسددبحًألْ ..  و أددأل كنددأل "ريددد  د "سددمعن .. الًددىم ٙ تسددبٮًع السددلٮُ أممددأل كأل"ددت  د تبجددألو  قدددو        

.. لندألَ   أرأل"مأل ٗ السًٮرَ علِ اٟعٚم  و بألٛظ  ٗ السًٮرَ علِ اربىّ إىاى  ٗ   ا اٟعٚم

اؾ يرَ ر ب كل أأل بفبن ؼد إملردُ مل تسدبٮع إملردُ إيقألفمدأل .. وكد ل  كدل إعدٚم كدأللمل         

يبدده  و يعدددر أددن اـددألرن .. وإاا أددأل  ظددب  إعددٚم السددلٮُ إعددٚم أغددرٍ وأنددألفس هدد ل إصددأل دين  

عددٚم "و دد ا ٙ يرددىد إٙ برفددع اـٮددىٙ اؿمددراْ ..  و قبددِ أسددحمأل" وإٙ فددإد اؾممددىر سددًبجن ل٠   

اٝخر ال ٍ يقع خدألرن سدًٮرَ السدلٮُ ويبدأثر بدن و ندأل ترمدن خٮدىرَ سدًٮرَ الدولدُ علدِ تصدرًل             

الددىعٌ والقددًب وإبددأل ٖ والىطنًددُ لدددّ النددألس ..  رّ بددأد النددألس تنجدد ل لٜأددألكن اٛكفددر قريددُ ..      

سددنمأل للمجددأللس اٛكفددر "قددد وقريددُ ..  دد ه الكٮددرَ اٟ"سددأل"ًُ ٙ تسددبٮًع لمعمددأل بأ"ٛمددُ ولددىا"ٌ ت       

السلٮُ, سًجد اٟ"سألد البديل قبِ ّألرس   ا اؿع ٗ زألع أأل يصألْ ولىل أأل يصألْ .. ولعل البٮىر 

العلمٌ ٗ فألل اٟعٚم واٙتعألل يسحب البسألٙ شٌْ فصٌْ أن إعٚم السلٮُ .. ولعل اٙلبألل علدِ  

 ِ ال .وسألٓل البىاظل اٙابمألعٌ ولىَ البأثر بمأل علِ القرار السًألسٌ خر أفألل عل

 ويرّ  . عبداهلل الؽىوٌ  د العٚلُ بٌ السلٮُ واٟعٚم شأل وامألدا

 اـعىأُ. -

 الببعًُ. -

وٗ ٚنن فإد اٛظل فًمأل  ى اـعىأُ و د السدلٮُ و يدأل كأل"دت  اسدبٮألعت ؼىيلدمأل إٍ تبعًدُ ٗ       

 األ"ب طخر أنمأل.

وتعددين  د اٟعددٚم يعمددل  آمددأل علددِ كصددمل  يددُ  خٮددألْ  و امرافددألم ٗ ٖألرسددُ     اـعددىأُا -

السلٮألم لدور أل  و  يُ لرارام تبخ  أل لد ٙ ترىد ٗ ظألح إبلقٌ واجملبمع  فر ا كألد  و 

 د العٚلُ بًنممدأل "صدأم أدع بددْ تردىين اـلًقدُ ٗ لعدُ خلدع سدًد"أل ط م          ه ْألعُ. وبألعبقأل 
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أىلمل إٚٓرُ وإعٚم  ثب وسىسُ الصًٮألد وتىاظل إعٚم  وإخراان واسبحٚفن ٗ اٛرض و

ٝ م و واددن أددن اؾنددُ .. كددألد بإأرأل"ددن سددبحأل"ن  د يقددىل وكددن فًرددىد  لرنددن  را  بمدد ا    

تىاًن رسأللُ لنأل بين البصر عن   مًُ اؿىار و د العٚلُ بٌ السلٮُ واٟعٚم عٚلُ   لًدُ و د  

قددت  أريرددأل القنبلددُ ال ريدُ علددِ لددأل اكٌ و روشددًمأل ٗ  اٛظدل فًمددأل اـعددىأُ. وعنددأأل  ل  

اؿددرل العألًٕددُ الفأل"ًددُ وااددن الددرًٓس اٛأريرددٌ ط"دد ا  و ددألرٍ تروأددألد  عألظددكُ أددن النقددد        

وواـعىأُ  أن اٟعٚم فقرر  د يبخ  أىلكأل سلبًأل أدن العدحألفُ وبعد  العدحكًٌ فنعدحن      

 بألؾملُ .أسبصألروه لألٓلٌ وكًمل تعأل ٍ أن يصذٍ الىرم واؿد 

و ٌ اٛخٮر وٗ تراثنأل العربٌ كألد الصألعر و ير إعٚم السلٮُ والقبًلُ  و  اَ بًد أل الببعًُا  -

وٗ لعُ اؿٮًُٔ أع وبنى  "مل النأللُ  وكًمل اعب م القبًلُ ببًدت شدعر بعدد  د كأل"دت الًلدُ      

أًُ ٗ البدأثر  لبلن. ويعبد اٙؼأل  السىفًيت  ول  ولُ تسبخدم اٟعٚم ٗ اسبخدام براأ  إعٚ

علِ اؾمأل ر وتسىيع الفىرَ البلصكًُ وأقىلُ لًنٌ وإد الرا يى أأل  ى إٙ ظحًكُ بدود ورم وٙ 

و يدر إعدٚم  بلدر ٗ اؿدرل العألًٕدُ الفأل"ًدُ واكد ل اكد ل           دىبل  أٮبعُ وٙ قدو   وأقىلدُ  

م كأل"ددت قبددِ يعدددل  النددألس  وواؿددرل ؼسددب إعٚأًددأل لبددل بدددْ إعركددُ . وٗ اام السددًأل

العحألفُ اٛوروبًُ ؽكٌ الرفر أن اٛخبألر عن إ اب  اليت ارتربمأل اٙسدبعمألر اٛوروبدٌ ٗ   

الدول إسبعمرَ بل وتدير أل ٗ بع  اٛقًألد والذويد  لٜفردألر اٙسدبعمألريُ. لردن اٛخٮدر      

أددأل ودددث ٗ الععددر اؿددديه وؼددىل اٟعددٚم إٍ ظددنألعُ تددبحرب فًددن شددركألم قدددو َ        

َعألح أع  ظحألل القرار بل وترسب  اندتن كمأل قعل ٗ  د و الرىيدت وؼريدره    أرتبٮُ 

قًه  خكت الرفر أن اؿقألٓع ومل ُألرس  ور أل اؿقًقٌ وأمنًبمدأل اٟعٚأًدُ ٗ الرصدمل    

عنمأل.  و أأل وعل ٗ ٚل اٙ"كبأل  اٟعٚأٌ وإأرأل"ًُ كل فر  أممأل كأل"ت لدراتن  د ينصٕ 

رير وينقد وّرر سًألسدألم أعًندُ ولدد تدبغر تىامألتدن بدٌ يدىم        لنألَ  و ظحًكُ ويعب  رًٓس ؼ

 ولًلُ وفع أعألؿن الصخعًُ.
 

 

عرض  . أسألعد ارًأل أعلىأُ تبعلع بذتًب إملرُ العربًُ السدعى يُ ٗ قريدُ العدحألفُ, و "مدأل     

ٚٲ ا ٗ ؼدىْ  د ا الذتًدب,     382األْم بعد السى اد والًمن والعىأألل, وٗ الذتًدب العدألٌٕ    , أبسدألٓ

أألاا لدأت  ًُٔ العحكًٌ للعحألفُ ٗ إملرُ؟ كمأل تسألْل  . خأللد اؿألرثٌا  ل قريُ العدحألفُ  

ترتب٘ بصرل وطبًعُ النٛألم اؿألكب ٗ الدولُ  م  "٦ن ٙ تىاد سدقىين للعدحألفُ بدألخبٚين اٛ"ٛمدُ     

 د واى   ًُٔ ظحكًٌ عند"أل شٌْ أمب, و األل وطبألٓع وتقأللًد الصعىل؟ ف كر  . عبداهلل اؿمى  

 . ارًأل بأد اٛأر يرتب٘ َجمىعدُ أدن إعدألير السًألسدًُ والقأل"ى"ًدُ, واٙلبعدأل يُ الديت يدبب البقًدًب          

بنألْ علًمأل, و ٌ كبلكُ وأببألينُ وترتب٘ بنٛألم اؿرب وطبًعُ الفقألفدُ, ولدألل بأ"ندأل مبدألن إٍ إرا َ     
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ٗ العدحألفُ, وٗ  "ٛمدُ النصدر, وٗ الركدألْام إمنًدُ إرتبٮدُ بىالدع        سًألسًُ, تقىم ببغًر شدألأل  

 اؾممىر واقبًألاألتمب.

وعأل   . خأللد اؿألرثٌ لًعرض إأرأل"ًُ أنأللصُ أعألير "فريدوم  ألوس" وتبألينمأل أع والعنأل, بمددين  

 ؼسٌ أعألير"أل مى إ يد أن إسألقألم ورفع  راُ البعنًمل.

ألٕددأل  د٦ رٗسددألْ ؼريددر العددحمل يع٦ًنددىد بقددرار قرددىأٌ فددإد العددحألفُ  . خأللددد الر يعددألد لددألل ا "ط

 تقديرٍ إبىاؼع".ٗ سبٛل  ر أسبقلُ, كمأل  ى اؿألل أع  ًُٔ العحكًٌ, و  ا أعًألر أمب 

كمددأل  شددألر  . أسددكر إىسددِ إٍ  د إددىاطن  ظددب  يلجددأ إٍ الرددألأرا إخكًددُ لعدددم ثقبددن  خدد      

أل بإعدأل َ النٛدر ٗ اسدبخدام الردألأرا إخكًدُ ٗ اٛأدألكن الرزًدُ        ققىلن بأللٮرم النٛألأًُ, أنأل ي٤

و"صر إقألطع أن النألقًُ اٛخٚلًُ والقأل"ى"ًُ. أؽًكألٲا  نأل  فمىعُ أن ارد ام اٛخٚلًُ إمنًدُ  

ُ ٙسبخدام العحألفًٌ للرألأرا إخكًُ, أفلا ؼقًع إعلحُ العألأُ,  و  د ترىد اؿقًقُ   أرتمند

٘,  و للحكددألٚ علددِ سددٚأُ العددحألٗ. لرننددأل الًددىم  أددألم أددبغرام اديدددَ ٗ ٚددل ظددحألفُ  علًمددأل فقدد

إىاطن, فمل بألتت العحألفُ أمندُ قبردرَ ٛشدخألػ أعًدنٌ  م  "مدأل قدع للردل ؟! ٛ"مدأل تددخل ٗ          

 إطألر قريُ البعبر واؿعىل علِ إعلىأألم ٗ ٚل الىسألٓل اؿديفُ.

ن الرألأرا إخكًُ, و ٌا شكألفًُ اٟاراْام ٗ إ٘سسألم, كمأل الذ   . إىسِ بدآل١  خرّ ع

و"صر الىاابألم واؿقدىم للمسدبكًدين أدن اـدأدُ وإدرااعٌ, وفدب  أنكد  للصدرألوّ بخلًدُ أعلندُ,           

وتقًًممأل  وريأل أن لبل امُ أسبقلُ لؽمألد ؼقًقمأل ٕممألتمأل. ويعبقد  . علٌ اؿرمٌ  د ٙ أصرلُ 

ريألٲ والبعددىير يددر ع إددىٚكٌ أددن إسددألَْ أعألألددُ إرااددع, كمددأل  د أددن ٗ الد ؛ ٛد إىؼددىع لددًس سدد 

العددعب أنعددن لبٮددىر البقنًددُ, أبكقددألٲ أددع أقذقددألم بدددآل الرددألأرا إخكًددُ  ددى و . الر يعددألد, و د      

 يرىد  نأل  تقىيب للمىٚكٌ
 

 َطًطٌ ضًٝفٞايكؿيب ٚ

 ٜٚٓكح ملٛقٛع اإلعالّ عًَُٛا

"ألظدر القعدي أبمرمدألٲ     اٛسدبألا قىل أسلسل سًلكٌ الرأؽأل"ٌ وؼديداٲ اؿلقُ اليت ٚمدر فًمدأل   

علِ بع  إصألٓ  ٗ طريقدُ   آمدب وؼدىشب إٍ اشدايدُ, لدألل  .سدعًد الدقًدُ ال  را"دٌا ٗ شدًكرَ          

َعندِ   افنصٌ عرض أمًب ٙشبغألٙم رأ يُ  لًقُ ُرر عد  عمألل سًنمألًُٓ شمرَ وروآًُ رآجُ, 

 د تبأكد بأ"   أألم أصألريع تبجألو  البمري  ار د علِ النحى ال ٍ   ب رأى "أل الكنًدُ يقدأدن بكخدر    

 عًٛب!! سًلكٌ القعي شمأل َ علِ  "نأل أسألكٌ و"فر الصكقُ ٗ   ا الصمر العألطكٌ.

ٚٲا ٙ  تألبع البلك يىد سىاْ ٗ ر ٗ أؽألد  و  أأل  . م. "عر العحألين, فعلٴع علِ أىؼىع اؿلقُ لألٓ

 ره لسبب بسدً٘ و دى ؼدعمل إدأل َ إقدأدُ واٙسدبخكألين العدري  بعقدل إصدأل د وٙ سدًمأل الدداأ             

"الرىأًديُ" ارلًُ اليت تكبقر إٍ  بس٘ اٛسس سىاْ ٗ الٮر   و أمنًُ البمفًدل.  أدألم  د ا الكدراغ     

إٍ "ددىع أددن البنكددًس  وقدو يددُ الفقألفددُ الكر يددُ ٗ فبمعنددأل يرددىد اؿددس العددألم ٗ قألاددُ أألسددُ      

      إٍ إسبىّ إٮلىل والكرأل ُ قبِ ولى مل ترتعٵ
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أن األ"بن لألل  . أسألعد ارًألا الدراأأل البلك يى"ًُ ّرن  د تقدم الرفر أدن اٛعمدألل السدألخرَ    

أدن   نلرل أأل هدرٍ ٗ اجملبمدع ويكدذض  د يصدمل  د ا كدل أ٘سسدألم اجملبمدع و فدرا ه, كمدأل  "د           

د بألٕ٘سسددألم ىسددلى  خددألطٕ َددأل فددًمب العددألأل  إمرددن  د يددبب تقددديب  عمددألل "قديددُ لرددل أٛمددر  و  

اٟسٚأًُ  و اٛ"صٮُ والداأ  اام العكُ الدينًُ قٌ ّألرسمأل شخغ بٮريقُ خألطٔدُ. إصدرلُ  د   

ع قلقدألم  أأل هرٍ  دى عملًدُ ا"بقألًٓدُ ؽدرن أدن الددراأأل اؾًددَ إٍ قألولدُ اسدبك ا  اجملبمدع لبسدىي           

د يصدمل الد  الردفر أدن       ود أدن  الد"ألأ  وتصىين ظىرَ إبددين إا يكدذض  د تدبب أعألؾدُ اـٮدأ      

السنن  و أأل هب علِ إسلب اٙلب ام بن و دى أدأل ؽلد٘ فًدن  د ه إدىا  الدراأًدُ العديدد أدن اٛعمدألل           

٤ً وأبأل ٓن لرنمأل ؽبألر طريدع   أل ػي عن  د تسخر بأللعديد أن لًب اٟسٚمالدراأًُ. يبدو لٌ  "مأل قألل

السخريُ بألٕبدينٌ, وٗ تقديرٍ لى  "مأل تعألألت أدع إبددينٌ كغر دب و"قددتمب بىظدكمب  فدرا اٲ أدن        

  اجملبمع ٕأل  ثألر ال   ٍ أصرٚم.

ٚٲا ٙ  عبقدد  د تؽدخًب العدىرَ السدلبًُ            وعلٴع  . م. "عدر العدحألين, علدِ أداخلدُ  . ارًدأل, لدألٓ

إبأللغُ ٗ ال  أن لبدل "فنأل"ًندأل" عدن سدىْ "ًدُ بدل لدد تردىد بسدبب اؾمدل البدألم عرفدُ             للمبدينٌ  و 

خأللدد الر يعدألد, فقدأللا     البمفًل واٙعبمأل  الرألأل علِ البمري  والعبه علِ قسدألل اٝخدرين!  أدأل  .   

لدددد تردددىد أصدددرلُ البمدددري  فًمدددأل يقدأدددن القعدددي وإدددأللرٌ ترمدددن ٗ "ددددرَ كبدددألل الددددراأأل     

يدددبب تقدّدددن ٗ الغأللدددب  دددى اابمدددأل ام شخعدددًُ أدددن الكندددأل"ٌ  "كسدددمب و دددب  دددر   الرىأًديدددُ فمدددأل

أبخععٌ؛ فكألي  إأللرٌ علِ سبًل إفدألل يقددم ِٮدألٲ أدن الددراأأل إرػلدُ ويردرس بعد  القدًب          

البدويددُ إرفىؼددُ لرنددن يقدددأمأل بقأللددب هعلددمأل أقبىلددُ و نددأل خٮددىرَ أددأل يقددىم بددن, و  لددب أصددأل دٍ  

مب شخعًبن وكل أأل يقىم بن واللمجدُ الديت يسدبخدم أى لدُ ٗ قلًبمدأل ولدد ٙ       إأللرٌ  طكألل تعجب

 تعل إٍ البع  بسبب أكر اتن.

ٚٲا شأل دم طخر ا ْ أن قلقُ سًلكٌ إبعلع َىؼدىع   وعلٴع  . عبد الرٓن اشدلع, علِ ال  لألٓ

"ددألأ  يسددبك  فٔددُ البىبددُ ولكددت "ٛددرٍ إبأللغددُ فًددن خألظددُ تقعددر الفددىل, شخعددًألٲ ٙ  أًددل إٍ  ٍ بر   

أن اجملبمع خألظدُ عنددأأل يغًدب اشددين اٟهدألبٌ أدن اؿلقدُ,  د ا اٙسدبك ا            اكبر٤ اكبرَ  و تًألر٤

وأن خٚل البجربُ والرظد إًدا"ٌ يدفع  قًأل"ألٲ ببع  الصبألل إٍ إ يد أدن البٮدرين لدد يعدل بمدب      

أنًُ ٗ أرألفحدُ البٮدرين.   بسبب املمب وٓألسمب إٍ تركر اؿرىأُ, و  ا ٙ ىدم اؾمى  اٛ

 ود أدن   عبقد  د الدراأأل  و بع  الداأ  اٟعٚأًُ ٖردن  د تبندألول بعد  الٛدىا ر َمنًدُ عأللًدُ       

اسبك ا   ٍ شرآ  اابمألعًُ, واٟشرألل  د اٟعٚم بصرل عدألم يمددين إٍ اٟثدألرَ بمددين اٙشدبمألر      

 اٙابمألعًُ. وأن ثب الب إ يد أن إصأل دين ولى كألد علِ قسألل بع  القًب

أددن األ"بددن لددألل  . فمددد العرابددٌ اؿددألرثٌ, قددىل أصددأل د أسلسددل سددًلكٌا "ألظددر القعددي يبمبددع       

برألري أددأل كىأًديددُ ٙ تؽددأل ِ, ولددى واددد ٗ بًٔددُ ثريددُ فنًددألٲ كمعددر لبدد ٦ كبددألر الرىأًددديٌ           
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أل أدع النعدىػ اش يلدُ, وأصدرلبن كد ل  أدع البدىرٙ فًمدأل  طلدع          إعرين. أصرلُ "ألظر  ٌ  آم٤

ن ال أْٚ اٙسبك ا  ال ٍ ٙ يرلِ إٍ أسدبىّ الرىأًدديأل!  "دأل ٙ  عدرين ٕدألاا "ٛدن  د ٖدأل يسدعد         علً

العألٓمٌ ٗ  ول يدىم أدن رأؽدألد  د يصدأل دوا  د ه " الرىكبدُ " أدن الرالعدألم ! ثدب يدأتٌ بعدد ن            

أبألشددرَ إٚمددألر إبدددينٌ بدد ل  إٛمددر إقدد  ! إد الدد ٍ كددألد يؽددحرين و "ددأل  شددأل د اؿلقددُ  ددى         

ا أىؼددىع اؿلقددُ وبأللدد ام ٗ  ول يددىم أددن رأؽددألد,     لرألري أددأل الرىأًديددُ لنألظددر مل يرددن  بددد٤    ا

أؽددًكألٲا عٚلددُ السددعى يٌ بأللددد٦٧ين أفددل عٚلددبمب بأللىالدددينا فًددن قددب وفًددن أقدددس, ٖنددىع ا"بقددأل         

ب أن  ود ال , علِ الر  أل ٖنىع ا"بقأل   ظحألل الىالدين!! ل   د تنبقد أن النألس أألالىالدين و قًأل"٤

لردن فرآعددمب   اٟهدألل  "مدب ٗ  عمدأللمب يعرفدىد  د والدديمب أفدل بقًدُ البصدر فدًمب السدلب وفدًمب           

ترتعددد عندددأأل يصددرعىد ٗ الددبكرر بمدد ه الٮريقددُ. وإاا  ر م ُجًددد الكددن فددٚ يل أدد   د تؽددعن ٗ   

سب, أؽمألر واقد أع إقدس, ٛ"ن سىين ىسر! ؼعن ٗ السًألم اٟ"سأل"ٌ العألم لرٌ ينٮلع وير

ا للجددىْ إٍ تكرًدد  العٚلددُ بددٌ اؿريددُ ٗ  فقمددأل إذاأددٌ والدددين ٗ ؼددىابٮن   فأ"ددت لسددت أؽددٮر٫

وػلًألتدن. لردل واقددد فؽدألٗه الد ٍ ينبٛمددن فدٚ تقددألرل  و تقدألرد  و تبمحد , "أل ًدد  عدن  د تكرددر         

ٚٲ ٗ أعددألؿُ أسددبببُ أسددبقرَ. ٙ تصددغل "كسدد  بمدد ه اٛأددىر فنبألٓجمددأل للًلددُ اددد٫  د الكددن! ا ! فٴدد ظدد

ٍ البددين  دى اٙرتد ام وقدل أصدألكلن إأل يدُ.  دل        إولرن ٙ ػعل  افع " تىفًع" بٮدل اؿلقدُ للجدىْ    

  ه إسألُ ؼروريُ ٗ سدًألم ُجًدد الكدن الرالدٌ و جدألْ الكدن " الدىاطٌ" كمدأل كدألد يسدمًن فدٚد            

 طبللٴٌ؟ و"سًت اسب البٮل .

فًدن لىالدع "عًصدن ولدد واددم       ألأبأللغ٤د  اب تعدىير٤  أأل  .  . عبد الرٓن العنأل , فقأللا الددراأأل تبٮلد  

أل ٙ "ريددده  د ينبقددد. اؿلقدُ كىأًديددُ أسددلًُ  بددع فًمددأل "ألظددر, و ددٌ إٔ٘دُ للددبع  ٛ"مددأل ُدس والع٤دد    

 الرىأًديأل العربًُ مل ترن يىأألٲ إٙ تمرهألٲ, وطىال عمر"أل "عرين   ا و"سبمبع بن.

كؽل بدن الد أْٚ  ندأل,  و  إثدألرَ النقدألٙ البأللًدُا       أل علِ بع  أأل تولألل  . عبد السٚم الىايلا تعقًب٤

ُ  القندىام  أن السخريُ واـٮبألْ ٓمُألٕألاا يرىد أن إصروع للدعألَ وا ُ  الكؽدألًٓ  الكدن    دل  وأمألْد

 الدر   قدع  خريدن ألأل وٙ يردىد شدْ٘ٙ ا  وعد ب ق  ٚىا ر سدأللٮُ  خٚل٫ًد   اٛوظألين بأل ع ورأًمب

ُ  "سم  كنأل إد ٖألثلُ؟ بسخريُ ُ  تمدألاب   د   و للكٔد ُ  أؽدأل اٲ   جىأ٤دأل  و"سدبنرر   لو الكٔد  عددم  عجد

ُ  يعدد  وٕألاا. بأللبمًً  و"قر عأل لٌ  ر ببسألطُ فنحن اجملبمع اسبك ا   الكدن  ٛ دل  الددعىَ    دل  أمألْد

الديين ارمى  فًمأل العرس يعد سخريُ ب ام الدين لدد يىلدع    واٙلب ام اٛخٚلٌ الٮمر علِ عٚأُ

واؿرام؟  لسدنأل بمد ا البقسدًب "قددس فٔدُ ٗ اجملبمدع يعدد أل  ود  ر دأل أسدمىأُ           اٟثبإرْ ٗ  آرَ 

اللحب عمأليدُ إشًدُ ؽعدمأل  ود  ر دأل أدن فٔدألم اجملبمدع؟  د ه "كدس زدألم البمًًد  الد ٍ خدغ بدن               

سدخر   د  راألل الدين إسًحًىد ٗ  وربأل القرود الىسٮِ. ٗ اـبألم, إد وؼعًُا  "ن أن إصروع لٌ 

ّرن اؾمع بًنمأل وبٌ اّٟدألد بقدًب     "ن أن اررم علً  السخريُ أين وؼعًُ ًًُ يُ ٙ أن  فًمأل

 العدالُ وإسألواَ.
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ُٲا إد تركًد  بعد  القندىام البجألريدُ       وعلٴقت  . لًلِ الصمرا"ٌ, قىل أىؼىع أسلسل سًلكٌ لألٓلد

فلٜسدمل ٙ ّردن  د    د عند إبلقدٌ كرا ًدُ شدديدَ شدأل,    علِ السخريُ أن كل إٛأل ر الدينًُ ولٴ

"سمٌ أدأل يعدرض  راأدأل كىأًديدُ, بدل فدر  تىًٚدمل للددراأأل واٟعدٚم ـعدىأألم فرريدُ, "ألظدر             

ا, من القعي أن سنىام طىيلُ و ى يقدم "كس الكررَ والقأللب البمرهٌ ال ٍ يبرلمل فًن كفر٤

"دبين علًمدأل طراْ "قديدُ    لألعدَ  خٚلًُ ٗ البعألأل أع إخأللمل لنأل ٗ الدر ٍ  و الكردر قبدِ     ٍإمبألن 

ا, وسدنبقِ  و" رع الىعٌ,  أأل إد  سبمر الىؼع فق٘  سخر أدين و ر  علًد  فسدبرد الكجدىَ كدفر٤     

 فق٘ ٗ  آرَ اشجىم والدفألع واٙ"قسألأألم.

 أددأل  . فددألي  الصددمرٍ, فقددأللا إصددرلُ ٗ ثقألفبنددأل  "نددأل ٙ "بحمددل اٙخددبٚين وٙ "رؼددِ بأللنقددد           

د كنددأل "صددأل د أل و"سددبمبع بمددأل. بألخبعددألر مددن ٙ إلدددراأأل السددألخرَ وو"بحسدس أددن اٛ ل السددألخر وا 

ا, و دد ا ينسدحب علددِ كددل  "عدنع الرأددى  وٙ "سدألعد الرأدد  الد ٍ ظددنع "كسددن لًسدبمر ويعددب  أد٘ثر٤     

 دب أدن  سدس     ,اجملدألٙم, أؽدًكألٲا إد لدىم اٟعدٚم الكؽدألٌٓ اٝد  دب السدعى يىد الصدبألل و ر دب         

, عبدداهلل إدديكر,  اوو  الصدريألد, فمدد السدنًدٍ, سدلًمألد       أرقلُ اديددَ للحدىار, تركدٌ الددخًل    

اٛأر, عبدالع ي  لألسب. وا"ٛروا اٟخبألريُ  نأل  شدبألل ينألؼدلىد ٗ الددراأأل كندأل ٙ      ًِاشبٚد, و

لد إٙ زألاألم عأل ل إأألم وفد٘ا  إمنددس فٛمدر اًدل سدعى ٍ ٗ طدألط و ر دأل  سدس لرىأًدديأل          

الكررَ  "نأل ٗ ثقألفبنأل "بد  بألٕعألرؼُ ثب اـٚين ثب القٮًعُ, وٗ  يننأل ؼبألن إٍ  عب ٙ إلغألْ و"ب . 

أسألقُ اـٚين كبرَ وٗ القدرطد  ور  اهلل قجد  إخدأللكٌ علدِ سدىْ   بمدأل وولأللدت الًمدى  يدد اهلل          

ٗ أسددألُ الكددن  ددى مثددرَ اٟشددرأللًُ ٗ أسددألُ اشىيددُ, مددن أددن بددٌ بددٚ  اهلل   اٟشددرأللًُأغلىلددُ . 

وإقعد الروقٌ ٛأُ تعأل"ٌ ٗ كل شٌْ, ولدى اسدبٮعنأل تٮدىير  د ا النمدىان عًده يردىد         النمىان

ا ِىااندأل  أل للمعألظرَ علِ لألعدَ الفىابت ٛأرن ػألو  كفر أدن اٟشدرألٙم, لدًس خًدألر٤    أسبىعب٤

د وعلًنأل  د "عى"ن بأِىان فًن قًألَ ولردن ٙ ينكعدل عدن    ألاٟسٚأٌ بل لدر أقدس ٗ روقن اؿرأ

 ن. ظأللب

أن األ"بن لدألل  . عبدد اهلل بدن كدسدنا  عبقدد  د أدأل "دراه ٗ اٟعدٚم أدن أٛدأل ر سدلبًُ للمجبمدع             

الًىم  ى ظىرَ ققًقًُ ٕأل هب  د "قبل بمأل و"ىااممأل و ملمأل, لًس اؿل ٗ إ"رألر أل وٙ ا"بقدأل  أدن   

ٚم وا ل اؾممدىر  يعىر لنأل  "كسنأل ٗ البلك يىد. يبد  اؿل ٗ اٙعذاين بألٕصرلُ وطرقمأل ٗ اٟع

لألم بن "ألظر القعي  ى والع أىاى  ٗ اجملبمع قبِ  ٕنأللصبمأل واؿديه عنمأل قبِ تأتٌ اؿلىل, أأل

      لى كألد ٗ ُفًلن شٌْ أن اٙسبك ا  ولرن  عبقد  د   ه  ٌ الدراأأل

ٚٲا  عبقدد  د أصدرلُ الكندىد            ٙٲ عندد"أل  د وعلٴع  . عبدد اهلل اؿمدى , علدِ  د ا إىؼدىع لدألٓ , إْدأل

 "نأل ٙ ِل  اؿىاؼن الداعمُ اليت ت٘سدس للعلدب وللممألرسدُ    د و  ممأل  عمألل الذااًديأل والرىأًديأل  

أل ًْلددُ, وأددن  نددأل "سددبمبع عددأل َ عنددد  الكنًددُ, الرىأًددديأل الىاعًددُ رآعددُ, وكىأًددديأل البمددري   يؽ٤دد 
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ٚٲ أدن خدٚل أمدرن. واٟشدرألل     ا فبمع٫ًد قؽىر أسألر  خألراًُ تقدم "قدد٤  ٗ ٚدين لدًس  ندأل,     أل ْدً

ٚٲ, بدل سدخريُ والد  لعددم     اٟشرألل  د كفر٤ ا ٖأل يٛنن النألس عند"أل كىأًديأل لًس كىأًديأل  ظ

ُرن كبألل النغ وكفر أدن عنألظدر اٟ"بدألن أدن ظدنألعُ الرىأًدديأل, فًعدر النقدد سدخريُ أدن           

عدن  د ا إسد     اٝخر, و  ا  ى أأل يفر  ؽب إسخىر أندن, وودرن النأللدد الدىاعٌ لدى ا دب للددفألع        

الدد ٍ ٚنددن النددألس كىأًددديأل. أددأل  عنًددن  د الكنددىد ا   ددرم ٗ اجملبمعددألم  ددر إ٘ ؾددُ ٛد القىاسددب    

ٗ اجملبمعددألم إ٘ ؾددُ فددٚ    أددألأل قدددو  العددىال واـٮددأ واؼددحُ  يؽ٤دد  أددن ث١ددبإصددذكُ واسددعُ, و

أراعًددُ  بىظددكمألاؿددل اٛ ددب يرمددن ٗ لددىَ البصددريعألم ووؼددىقمأل    لدد ا فددإد   ؛ّرددن تعددىر الدد  

قألكمدُ للسددلى , وٗ فقددد أل تسدل٘ فٔددُ فبمعًددُ علدِ فٔددُ  خددرّ, عندد أل يدد٘أن اجملبمددع  د الكٔددُ     

 إبسلٮُ  ٌ إراعًُ إعبدَ وؽبل٘ اٛأىر  نأل وتٛمر الكً.

 . "عر العحألين, فقأللا من كمجبمع ينقعنأل إبألبعُ للداأ  و للمسرقًألم بددود  قردألم     أأل

أل وبكردر  ىر اٛادني علدِ سدبًل إفدألل وؽدر العدرض جملدر  الذفًدن  أللب٤د         أسبقُ وعنعريُ؟ فألؾمم

      أنكب 

يقددم الًدىم علدِ السدألقُ الدراأًدُ اـلًجًدُ بىادن          . لًلِ الصمرا"ٌا أدأل  وقىل   ا إىؼىع لأللت

اـعددىػ والعربًددُ عمىأددألٲ ٙ ّرددن تسددمًُ  كفددره بددأللكن  و اٛ ل, إد كددألد الددبع  يسددبخدم          

ًدُ, فمندأل  أدن يسدبخدم الىظدأليُ اٟعٚأًدُ, "عدب  ندأل  تؽدًًع كدبر علدِ الندألس ٗ             الىظأليُ الدين

بع  اٛأىر وكأ"نأل أن بقًُ اًل العدحألبُ, و ندأل  أًد اد  در عدأل ل ٗ البعألأدل النقددٍ أدع بعد           

إسلسددٚم, لرددن  دد ا ٙ هعلنددأل "سبسددلب لبلدد  النعددىػ اش يلددُ والدددراأأل القبًحددُ, فمددٌ ُددألرس    

وذم عقل إصأل د ويد رع الدىعٌ    أل برل عمل فين رامٶؼ ر أنن  و تنبقده, أرقب٤ ال ٍ "كسن الصٌْ

ٚٲ وؽلكٲددأل وفرري٫ددأل وثقألف٫ًددٗ عقددىل اٛاًددألل,  أددأل الكددن اشددألب٘  خٚل٫ًدد أل, أل فددٚ ي يددد اجملبمددع إٙ امدد

 إصأل د الًىم ؼحًُ ظراعألم فرريُ ٙ  كفر. أصرلبنأل  "نأل "ىٚمل اؿددث للد ام ولدًس للمبدد ,    

ولددى تأألنددأل ٗ  قىالنددأل لىاددد"أل  "نددأل ٗ اٛقددىال العأل يددُ "نددأل ٍ بأللبسددألأ  والسددٚم الددداخلٌ واقددذام         

"قىلدن وأدأل ٙ    وىكع أعٛمنأل ٗ اخببدألر أدأل   اٙخبٚين ال ٍ  ى فٮرَ إ"سأل"ًُ, لرن تكؽحنأل إىالمل

      "ٮبقن

ا ث ٗ اجملبمع  ا  أل ا"بصدألر٤  .  دايُ  رويض, علِ ال  لألٓلُا إ"رألر"أل للسلبًألم اليت ؼد وعلٴقت

ًّ "أل عن  ر"أل أن اجملبمعدألم وترسد  ٗ  ا دألد كدفر أدن الندألس وإد أدأل         اأٛمر٤ مببل واعلمأل بعؽ

أل تىاامدن النسدألْ؛   ٙ تقدل عم٩د   اٛسىاميبعرض شأل الصبألل ٗ   أل"ألمإ ودث ّفل خعىظًُ فبمعنأل,

أل علدِ تركًببدن    ينمأل ا ب ي٘ثر سدلب٤ إقسألس الصألل بأ"ن عنعر  ر أر ىل فًن وأصرى  ٗ  أره 

ٚٲ أدن  خدىل اٛسدىام لًصدذٍ بنكسدن  ٍ أدن       . و وأ٤النكسًُ  اقبًألاألتدن أل  تسألْل عن سبب أنع ابين أف

بدأللكرم قدٌ    إقسألسنو كًد  اخل وٗ "ًبن  د يعبه براقُ إبسىلٌ و تسألْل عن  َكر ه ّنع ٛ"ن

هبأل  اسر البحرين وعند أل يرىد بإأرأل"ن  خىل اٛسدىام  و اؾلدىس ٗ كألفًدن أدع ابندُ عمدن او       

ادًمس اشًٔدُ ؛ الددين واقدد وتعأللًمدن واقددَ ؛        إٍ يسدألم   و  أل"ُإ  ود  د يبعرض لؽرل  و أن خأللن
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 ال يقدأدن   ألأد أللدب  وأأل "دراه علدِ الصألشدُ  دى ظدىرَ ٕدأل وددث؛ فقد٘ أدأل "بمندأله  دى اؾديدد وتغدًر ل             

٤ًأن  أبدعى"أل كمأل  ى أن  سنىام أل تؽع يد أل  ود تغًر؛ علِ األ"ب طخر الدراأأل بقأللبمأل إىاى  قألل

فبٮدىير طلًدألم    ا يبجدألو  الؽدح   كفر أن السدلبًألم وكدفر أدأل تؽدحرنأل ولردن للددراأأل  ور٤       علِ

أددأل  ددى أبددأل  أددن   العمددل الكددين ؼددرورَ ٗ ٚددل سددًل طددألغ مل "ددبمرن أددن أنألفسددبن قبددِ اٝد ر ددب        

ٗ السنىام اٛخرَ عد يىتًىل أن قؽىر شبألبٌ ُرن أن إيعألل  ٖأل شمد"أله إأرأل"ًألم وطأللألم

 كىأًديأل بعًدَ عن اٟسكألين. رسألٓل "قد أبألشر ٕأل يدور ٗ اجملبمع و ٌ

ت ال تعأل"ٌ أن الصد  ٗ اٟ"كدألم     . خأللد اؿألرثٌ, فقأللا  عبقد كمأل يٛمر, الكنىد واٛ ل ٙ  أأل

ٙ البخعًغ لبل البنًُ البحبًُ  وقبِ العحألفُ تعأل"ٌ الص  والرتألبُ اليت  خرابمأل أن كى"مأل أمنُ و

"صألٙ تعألو"ٌ لألٓب علِ إرألفدخم اش يلدُ, ر دب كدل شدٌْ كدألد بإأردألد إندبجٌ اٙسذشدأل            إٍ

و  , اٛلللِ   للعمل الكين ّرن البدْ بن لعصر سنىام عGuidelinesبىثًقُ اللجنُ الدآمُ ل٠فبألْ و

اسبقراْ القأليدٙين  أن الرىيدت ٗ ععدر النمؽدُ الكرريدُ واٛ بًدُ والكنًدُ. الكدن ؼدرورَ و ًألبمدأل          

 فرا "دأل وفبمعندأل, واسدبمرار تعدنًكن السدلي أدن        يبسبب ٗ كل العبن ال ٍ "ىاامدن ٗ سدلىكًألم  

أندأل فًدن َدأل يسدبٮًع     يقل عن تسمًب للجمد اؾمعٌ ال ٍ يب ل كل  بع  النألف ين ٗ اجملبمع  ى ٙ

 .ٗ "مؽُ البلد واجملبمع

ٙٲ واقداٲ وقًدداٲ فقد٘ا  دل     وقىل ال  تسألْل ٚٲا  ريد  د  سأل س٘ا  . سعًد الدقًُ ال  را"ٌ, لألٓ

أأل يقدأن "ألظر وكل الٮألبىر الكين لدينأل يسبحع  د يسمِ وفدن ؟!! سدنبجألو  الٮدألبىر وسدألمل  أدألم      

ٛ لًُ  عمألل تبمألس أع الدين و تكع أعن ُألأدألٲ ٗ أعٛممدأل   "ألظر بىظكن لألٓد الٮألبىر, لؽًُ "ألظر ا

  ٗ "نبٛدر    "ندأل قدٌ   أن قًه فررَ أمألُْ البصد   لرن  ل يقدم العمل علِ  "ن و ىشدُ ادألرام  

أنن عمل فين عمل   بدٌ ققًقدٌ. "ألظدر بمد ا اٛ اْ يقددم ـعدىأن إبصدد ين خدأدُ فأل"ًدُ ٟلغألٓدن           

ٌ "كسدن  اٛكد ٗ   ه اؿكلُ  ى إ"سألد   ه اٛرض ال ٍ كدألد ّن٦د   رزًألٲ وشعبًألٲ وْأللًألٲ اـألسر

 عأللُ أن فن رَأل تىلد لريبألٲ,  ٚن  د الكن سحر فعألل لبحىيل  ٍ شٌْ ٍٛ شٌْ, و فًىد  يؽألٲ.
 

 

 ايصٖساْٞ ضعٝد. ايٛزق١ ايس٥ٝط١: أ 

 الر يعألد خأللد.   البعقًب اٛولا 

  البعقًب الفأل"ٌا  . أسألعد ارًأل 

ُ  عرض اٛسبألا سعًد ال  را"ٌ الىرلُ الرًٓسُ ش ا ارىر, و دى يدرّ  د  د ه           تكدذض   الىرلد

ُ  ٗ السدرعُ  زُ قىريُ اراْ ؼمنًُ علل واى   اندب  إٍ انب٤دأل  تسدر  اٟلرذو"دٌ,  اٙتعدألل  بًٔد

 بٌ فنألٓمأل ب ور ؼمل اليت النٛريُ بعلٴُ شبًمُ قأللُ  أألم وكأ"نأل.. إىابُ وإً ام اـعألٓغ إ اْ
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ُ  تنبجمدأل   د ؼألول اليت الرًٓسُ  إقىلُو إٍ اٙػأله   ا ٗ أسبندَ.. طًألتمأل  ظدىرَ  ٗ ولدى  دد  الىرلد

ٌٵ تعى٦ر  و   .اٟلرذو"ٌ اٙتعألل بًُٔ ٗ البسألرع أببأللًُو ٗ وإبمف٦لُ د  ولً

 االىرلُ افذاؼألم

 ارًٓسٌ أسألرين ٗ يبمٛمر اٟلرذو"ٌ اٙتعألل بًُٔ ٗ السرعُ أعألأل  د

  و الدفًددددألم,  و البٮبًقددددألم,  و اٛانددددألس, وٚمددددىر وٙ َ تسددددألرع قًدددده أددددن إسددددألر اٛولا -

  نددددأل   د الىرلددددُ تكددددذض إا.. كرددددل اٟلرذو"ددددٌ اٙتعددددألل بًٔددددُ  اخددددل اٙتعددددأللًُ العددددًغ

  و ظددددًغُ, ووٙ َ بٛمددددىر تبددددد  قًدددده.. أٮددددر َ أببأللًددددُ شددددرل ٗ تبمٛمددددر تسددددألرعًُ قأللددددُ

 يأخددد  ثدددب.. وينبصدددر ينمدددى ثدددب.. إلًرذو"دددٌ اابمدددألعٌ اتعدددأللٌ ادددنس  و تٮبًدددع,  و برفًدددُ,

  و تٮبًددددع,  و برفًددددُ,  و ظددددًغُ, ووٙ َ ٚمددددىر ٚددددل ٗ.. الؽددددمىر  و والكنددددألْ البٚشددددٌ ٗ

 ؿألاددددُ تسددددبجًب اديدددددَ   اَ أٮددددىر٤ا وؽددددر.. اديددددد إلرذو"ددددٌ اابمددددألعٌ اتعددددأللٌ اددددنس

 مدددى اٝخدددر  دددى يأخددد  ثدددب.. وينبصدددر ينمدددى ثدددب.. يىفٴر دددأل السدددألبع البٮبًدددع  و اؾدددنس يردددن مل

 وؽددددر..  قدددددث برفًددددُ  و تٮبًددددع,  و اددددنس, وٙ َ ٚددددل٦ ٗ.. الؽددددمىر  و والكنددددألْ البٚشددددٌ

 الدفًدددألم  و البٮبًقدددألم,  و اٛاندددألس, ٗ لًسدددت خألظدددًُ  و أًددد َ ت٢لدددي اديددددَ   اَ أدددىفر٤ا

 .إببأللًُ تسبمر و ر ا.. السألبقُ

  و اؾدنس,   اخل البعألطٌ  و البكألعل,  و اٙسبخدام, ٗ السرعُ اعبمأل  قًه أن الفأل"ٌا إسألر -

 .قدَ علِ كل "كسمأل اٙتعأللًُ العًغُ  و الدفًُ,  و البٮبًع,
 

 :االتؿاٍ ب١٦ٝ يف ٚايتطازع ايطسع١ درٚز

 تبنددألول فلسددكًُ رٗيددُ عددن الصددمرٍ فددألي   . اؾديددد اٟعددٚم  سددبألا عب٦ددر أبألشددر شددكأل ٌ اتعددألل ٗ

ُ  خٚل أن العألأُ اٙتعأللًُ اؿأللُ ُ  عجدٚم و العجلد ُ ا بدأللقىل   ومى مدأل  السدًألرَ   و العربد   قدد  العجلد

 العجلددُ شددرل إٍ بلًغددُ إشددألرَ ٗ.. والبىاظددل اٙتعددألل وتعددألٚب تنددألأٌ إٍ   ٦م الدديت اٛ وام   ددب

ٚٲ,  وثقألفدُ,  وأبألع٤دأل,  إ"سدأل"٤أل,  دد  واٙ"بقدألل  النقدل  إأرأل"ًُ أن بن يبعلع وأأل إسبدير ٙٲ,  وتىاظد  واتعدأل

ٚٲ  لسرورَ البألرىٌ البببع اأبدا  وعلِ الًىم "صأل د أفلمأل.. وتسألرع وسرعُ, بًسر, وسمىلُ, د وتكألع

 .اٙتعألل/اٙ"بقألل أنبجألم عد اٟ"سأل"ٌ البىاظلٌ الكعل وظرورَ

ْ  لدألأىس  وٗ , السدرعُ و تعدين   عجلُو ٕكر َ إعجمًُ الدٙلُ  د العجًب ٘  واؾدد  اٟقعدأل  إدرتب

ٌ  و بى دأل  السدرعُ  أًدداد  يعد٪ ال ٍ الكً يألْ, عقل ٌ  الصدرع ٤ْا  والروقد ٤ْ  بأللؽدىْ,  بدد  بألٕىادألم  وا"بمدأل

ُ   ٍ د بأ"مأل تكًد واٙ ب ا ام؛ ُ  ٗ.... أبحدر٦   ؾسدب  الس٦٢درعُ  تغدًر  أ٢عدد٦١ل ا تعدين  دد  العجلد  أدفرَ  أكألرلد

  ..ال أنو اٙتعألل  ظل  د لبعلن إببد ؛ إٍ إنبمِ ت٢عًد

 بألؿقددل إرتبٮددُ إعددأل"ٌ ادد ور عددن لننقٴددب العربًددُ اللغددُ  ظددل إٍ "عددى  قددٌ  دد ا أددن اٛعجددب

 ٌ ُ  إنعددُ تعددد٦ الديت  , طلددٌو كلمددُ فسدنجد .. اٟلرذو"ددٌ اٙتعدألل ِ  "صددأ الدديت الرًٓسد  أددأل  رؼددمأل علد
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  اٝلو كلمددُ  د  طلددٌو تكرًرددألم أعددأل"ٌ ٗ لددد ؛ إا اٝلددٌ/اٟلرذو"ددٌ اٙتعددألل بًٔددُو بددد ي٢عددرين

ِ  تأتٌ  اٝلُوو واٟسراع. السرعُ  ى  اٛل٦وو وٕع, برما  ٍ    ل٦١و  وكلمُ.. السرال تعين .. اٛ اَ َعند

٫ًأل إسبخدأُ إعأل"ٌ ااتمأل إٍ "نبمٌ هعلنأل ٖأل ٌ  الععدر  ٗ إلرذو"  عدن  السدرال  ي٢عب٦در  قًده .. اؿدألل

 أقأليًسددن, كأل"ددت  ي٫ددأل ددد اٝلددٌ اؿألسددب ددد اؿألسددىل واٝلددٌ.. اٙفذاؼددٌ  ٍ ا الىالددع ولددًس الىالددعو

ٍ  اٟلردذود  يىاد  د ّرن ٙ بدو"ن وال ٍ.. ولدراتن وقجمن,  إعدد  السدرعُ  غألظدًُ  وؽدر  الد 

 . وبأللدم بألٙلبمألع اللغىٍ اؾ ر أعنِ ٗ عنمأل
 

 :املتتاي١ٝ أمنٛذز.. اإليهرت١ْٝٚ االدتُاعٞ ايتٛاؾٌ غبهات

 البىاظددل أىالددع عددد اٟلرذو"ددٌ اٙتعددألل بًٔددُ ٗ السددرعُ أعألأددل اسددبمداين مددى القددألٓب اٙػددأله

ُ  اٙسددبجألبُ اس٦دددا اللدد ين وا"سددبقرام تددىيذ أددىلعٌ خددٚل أددن ظددْٚ ي٢ٛمددر اٙابمددألعٌ؛  الىًٚكًدد

 .البسألرع إسبمر وفعلمأل السرعُ و ى الرًٓس, البًُٔ شرٙ علِ القألٓب لٚسبخدام

ٍ  فًصدر .. قرفٲدأل   362و قددو  أل  "عدًُ  رسدأللُ  ٗ إصدألركُ  قجب تىيذ يقر٦ر فحٌ  ؼقًدع   د ا إ

   ا أن اٛبعد.. واٙ"بصألر والبكألعل, واٟ"بألن, واٙ"كعألل, الكررَ, قًه أن.. بسرعُ الىظىل شرٙ

ِ  أعبمدد٤ا  كألأدل  اابمألعٌ اتعأللٌ انس يىلد قٌ ٘  والرأد   الرأد ,  علد  أىلدع  اعبمدده  أدأل  و دى .. فقد

 ت  ب  ٌ قًه أن السرعُ قدو  طخر إٍ ت  ب ظىرَ ٗ.. ر ًبُ بسرعُ وإبنألأٌ النألأٌ ا"سبقرام

 واٟشدألرام,  الرأدى   علِ القألٓب البصرٍ والبىاظل اٙتعألل عملًُ ٗ اٛول إببد  إٍ اٛأر ققًقُ ٗ

 . الىأ و علِ القألٓب ال أن وقدَ  أألم وكأ"نأل.. الصكأل ٌ لبل أأل أرقلُ  ٍ
 

 :ايعُٝك١ ايتأثريات.. اإليهرتْٚٞ االتؿاٍ ب١٦ٝ يف ايتطازع َتٛاي١ٝ

ٍ  مدى  علِ ٍ  البحد ير  ظدكُ  ومدل  تنبد٘ ٌ  إسدبقبلًألم  عدألمل  ي٢ٮلدع .. رعدب  أدن  ىلدى  ٙ الد   الكر"سد

 اؿأللددُ ؼددىٙم عددن قديفددن فددرّ ٗ  اؿددأل ثو بددد عنددن عب٦ددر أددأل قددىل رٗيبددن.. فريلًددى بددىلا الصددمر

 الد أن  ٗ كألأن٤دأل  يد ال  أدأل  قدأل ث  أن ق ر٤ا.. اؿديفُ اٙتعألل ببرنىلىاًأل إرتبٮُ العألأُ اٟ"سأل"ًُ

ٌ  البسألرع عن سًنب  د تعبره وفع د الىالعٌ ّ  إبندألأ ُ  لدد ٌ  اٙتعدألل  بًٔد ُ  ٗ.. اٟلرذو"د  أدأل   شدبن  قأللد

 .البألري  اأبدا  علِ اٟ"بألن خٮىٙ  فر تن أأل وكل والقٮألرام السًألرام عىا ث ترىد

ّ   و بإ"ذ"ت اٛأر تعلٴع سىاْ - اٙتعألل لصبرُ اؾديدَ البرنىلىاًألم إدا فريلًى يقىل  بدأخر

ِ  البعدرين  ّردن  ٙ لردن  اـعىظدٌ؛  اؿدأل ث  طًألتمدأل  ٗ ؼمدل  -.. ر أل  لعددم  اؿدأل ث  الد   علد

  ٍ ٗ اؿددأل ث  عددن الرصددمل إد.. ٖ لددُ  اسددأل ٤ا  و قٮمددُ سددًألرام "ددرّ ٙ وٛ"نددأل لبلددِ؛ واددى 

ٙٲ  ٌ البقنًُ إد.. البقنًُ وُدينمأل تٮىير أن ّرٴن ترنىلىاًأل  ..اؿأل ث  و

ُ  بلغدت  الؽروريُ السرعألم  د فرّ , تىلر الكٌو الصمر إسبقبلًألم عألمل  أأل  اٙرتكدألع؛  أدن   راد

 علًدن  يٮدر   إفدل   د ا  ولرن.. ا ب أن الىلتا القألٓل  القديب إفلو القديب إبد  "ب كٴر أعمأل ظر"أل
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ُ  كدل  إدا الًىم يقىل أن ؿسألل يىم؛ إٍ يىم أن البحديه ُ  عدن  لًمب٢مدأل  ت يدد  ُدر٦   لًقد  الديت  الدلًقد

 .سبقبمأل

 الصددبرُ, اسددبخدام عددن تنددب  وسددلىكًُ تربىيددُ كددألطر عددن الدراسددألم إقدددّ كصددكت ولددد 

ِ  خٮىرَ إٍ سً٘ ٍ إا.. إسبخدأٌ بٌ ا"بصألر أل ٗ بن تبمب٦ع ال ٍ والبسألرع ّ  علد ٌ  إسدبى  الصخعد

ُ  كدد ل .. وإمدين   النمأليددُ  دد ا ٗ ويعدين  كألفًددُ؛ لكدذَ  أعددٌ أىؼدىع  علددِ الذكًد   ؼددعمل أصدرل

ِ  القدرَ  و العملًُ, اؿًألَ ٗ اٟلأل  علِ القدرَ ؼعمل ٌ  اٟلدأل   علد   سدبألا  يقىلدن  قسدبمأل .. اٟبدداع

ِ  يركٴد    راسدألم  أركد   ورٓدًس  اٛأريرًُ  ألرفألر  األأعُ ٗ الٮب كلًُ ٗ  وظدحُ  "اٟعدٚم  علد

 لدأل رَ   در  هعلدمأل  كبلدمل  بصدرل  تبردى٦د  البرنىلىاًأل أع تنمى اليت اٛطكألل عقىل فإد اٛطكألل",

  أدر  و دى  تىلمل؛ بٚ طخر إٍ شٌْ أن بسرعُ اٙ"بقألل علِ أعبأل  ععي "صألٙ واام الذكً , علِ

 .اٟ"سألد عقل علِ أسًٮر إ أألد إٍ يبحى٦ل قبِ تدره٫ًأل البرنىلىاًأل ت٢غ ٦ين

   ددب إقدددّ فببمف٦ددل.. الربددألبٌ واٟ"بددألن البددألًمل بعملًددُ إبعددل الفقددألٗ إعددرٗ إسددبىّ علددِ  أددأل

ِ  الرلمًددُ  قدددثبمأل الدديت العمًقددُ البحددىٙم ُ  ترااددع ٗ واٛ بددٌ الفقددألٗ البىاظددل عملًددُ علدد  القًمدد

ُ  سد٘ال  "در    قًألشدأل  ببندأل  أ٘سدكُ؛   رادألم  إٍ أسدبىا أل  انكد   اليت اؿقًقًُ, الربألبًُ   لدمل  اشىيد

 !!كبألل  ًُٔ علِ أ يمل أس   "ن  م ققًّأل؟ كبألل الصٌْ   ا  لا أرَ

 اٛبدر   السمُ  ى ال ٍ والبسألرع, السرعُ أعألأل عد تقى  تكريعألتمأل َخبلمل اٟ"ذ"ت تٮبًقألم إد

 إعلىأدألم  تددفٴع   د ارَ   د   ا أن اٛبعد.. وأبعفر عبفٌ  و أنٛب  ر إ"سأل"ٌ فبمع إهأل  إٍ لديمأل؛

 إعلىأدألتٌ,  الببلٴدد  أدن  تىاد قأللُ  د شأ"مأل أن أنؽبٮُ؛  ر بعىرَ اٟلرذو"ٌ النصر أنعألم عد

 ٗ البأأددل عملًددُ تسددٮً  خٮددر عددن "أل ًدد .. لًمددُ بددٚ فًمددأل إعلىأددُ ترددىد الدديت اؿأللددُ تلدد  و ددٌ

 ."أللدَ بعٌ   ا ولبل وعمع, وقرمُ, ووعٌ, ببأدٶ, ولراْتمأل واٛقداث, الٛىا ر

 :املطتكب١ًٝ ٚايتدطٝط١ٝ.. ايتٓعري١ٜ ٚاملٓٗذ١ٝ املطازات، ..اإليهرتْٚٞ ايتطازع َتتاي١ٝ

ٌ  يسر الىالع  د أ٘ ا أل اٙابمألعًُ, الصبرألم  راسُ  رول ٗ إبأأل تسبىلمل ققًقُ  نأل   علد

 الصددبرألم بدراسددُ تنصددغل الدديت العلمًددُ وإنمجًددألم النٛريددألم سددرعبن أددع تبىاكددب مل سددريع مددى

 ..اٙابمألعًُ

ٌ  اٙابمدألع  علدب  ٗ إبدًُٓ فأللنقٮُ.. إنمجٌ البٮبًع بأ وام يبعلع وفًمأل ٌ  الرلمد ُ   د  الد أن  كلًد

 ؽدد ين إأرأل"ًددُ ٗ تبمف٦ددل الرلمددٌ الععددر أنبجددألم   ددب  قددد  د علمنددأل وإاا . بأللسددرعُ إددرتب٘و

  دد ا فددإد اٟلرذو"ًددُ وؼلًلددمأل؛  و الرلمًددُ البًٔددُ ٗ إسددبخدأىد ينبجمددأل الدديت والبًأل"ددألم إعلىأددألم

ُ   ندأل   تردىد  لدن   "دن  البكسدرام   قدد  ٗ يعدين  ٖأل.. اؿقًقٌ ال أن إ"بألن علِ سًنعرس  إٍ قألاد

ٍ  للىلت إسبمل  البحه ِ  اعبمدأل ٤ا  العًندألم  فبمدع  يبؽدم٦ن  الد  ُ  طدرم  علد ٚٲ,  تقلًديد ٌ  أدف ُ  فمد  بٮًٔد

 . لًقُ و ر
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ٌ  البخٮً٘ َىم القىل إأرأل"ًُ إٍ ؼديد٤ا, بأللبخٮً٘ يبعلع فًمأل اٛأر ويبعدّ  ٗ اٙسدذاتًج

ُ  إعلدىم  أن إا.. اٟلرذو"ٌ بألٙتعألل إبعلقُ العمل بًُٔ ّ   د بدا د ُ  الدرٗ  أًددا"٤أل  تبٮلدب  اٙسدذاتًجً

 اٙتعددألل بًٔددُ زددُ  ددى الدد ٍ البسددألرع, بكعددل الدد أين إدددّ ٗ يددبقلٴغ الدد ٍ اؿددٌ ٗ.. اٛاددل طىيددل

 .إنٛىر إدّ إطألر ٗ  و اٛال, لريب تربًرٌ أسبىّ إٍ اٟلرذو"ٌ؛

 ِ ٘  أدددار  د َعند  البخٮددً٘  أددأل.. اسدذاتًج٫ًأل  ؽٮًٮ٫ًددأل أددار٤ا  بددألم القعدر  البربًرددٌ البخٮدً

 ٌ  الىلبًدددُ اؾدولدددُ َدددار  عندددن ي٢عب٦ددر   د ّردددن و ؼدددًع  لددل  أسدددبىّ إٍ ترااددع  فقددد٘ البربًردد

 اٙتعدددألل زدددُ يعدددد٦ الددد ٍ البسدددألرع, أعألأدددل ٗ إبمفلدددُ الىرلدددُ أقدددىل إٍ بدددأللنٛر والددد .. القعدددرَ

 .اٟلرذو"ٌ

 ااٝتٌ النحى علِ النبألٓ  أن ْلُ  عٚه الٮر  ؼىْ علِ وتبصرٴل

  و البٮبًقددددألم,  و اٛانددددألس, قًدددده أددددن تبصددددرٴل , البسددددألرع إسددددبمر وفعلددددمأل السددددرعُو -

 .وؼمىر٤ا ٚمىر٤ا.. كرل اٟلرذو"ٌ اٙتعألل بًُٔ  اخل اٙتعأللًُ العًغ  و الدفًألم,

 اٙتعددألل بًٔددُ ؼددمن أببأللًددُ شددرل ٗ وتبمٛمددر تبخلٴددع  البسددألرع إسددبمر وفعلددمأل السددرعُو -

  .اٟلرذو"ٌ اٙتعألل بًُٔ ٗ البسألرع أببأللًُا وَقىلُ عنمأل وي٢عب٦ر اٟلرذو"ٌ

 ا"عرألسدألم  طًألتمأل بٌ ؼمل , اٟلرذو"ٌ اٙتعألل بًُٔ ٗ البسألرع إسبمر وفعلمأل السرعُو -

 اؿدأل ث و بدد  عنمدأل  ي٢عدد  ٚرف٫ًدأل  قسىسُ  و أرًُٓ  ر ظكُ تأخ  عمًقُ, أسبىيألم علِ سأللبُ

  .الرألأن

 ا"عرألسدألم  طًألتمأل بٌ ؼمل , اٟلرذو"ٌ اٙتعألل بًُٔ ٗ البسألرع إسبمر وفعلمأل السرعُو -

٫ًدأل  ووع٤ًدأل  و"قدد٤ا,  وإتقأل"٤دأل,  وتركً ٤ا, إبداع٤أل, بأللنضْا تبعلٴع عمًقُ أسبىيألم علِ سأللبُ  ؼلًل

ٚٴلٲأل رظًن٤أل  .وخ

 النٛريددألم سددرعبن أددع تبىاكددب مل.. سددريع مددى علددٌ يسددر اٟلرذو"ددٌ اٙتعددألل بًٔددُ والددع -

 .العلمًُ وإنمجًألم

ُ  ُد  ٚل٦ ٗ - ٌ  اٙتعدألل  بًٔد ُ  وؼدى٦ٙم  تبددٙم  تدد   اٟلرذو"د ُ  اٛ وام ُدس٦  اى ريد  البحفًد

 شدأ"مأل  أدن  الديت  بأللسرعُ إرتب٘ ال أن عألأل إٍ بأللنٛر وال .. العًنألم فبمع أفل إنمجًُ,

 .اجملبمع ال  تلغٌ  د

 البخٮدددً٘  أدددأل.. اسدددذاتًج٫ًأل ؽٮًٮ٫ًدددأل أددددار٤ا بدددألم القعدددر البربًردددٌ البخٮدددً٘ أددددار -

ُ  َددار  عندن  ي٢عب٦در   د ّردن  و ؼدًع   لل أسبىّ إٍ ترااع فق٘ البربًرٌ ُ  اؾدولد  الىلبًد

 اٙتعددألل زددُ يعددد الدد ٍ البسددألرع أعألأددل ٗ إبمفلددُ الىرلددُ أقددىل إٍ بددأللنٛر والدد .. القعددرَ

 .اٟلرذو"ٌ
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ُ  أعدٮلحألم  أدع  واشبقأللألتن البسألرع فعل ؾ ور اللغىيُ البكرًرألم تبٮألبع - ُ  البًٔد  اٙتعدأللً

ُ  اٟلرذو"ًُ ٌ   د ا  أدن  واٛ دب . اؿديفد ُ  البٮألبقدألم  تٛمدر  قد  ظدىرَ  ٗ.. بًنممدأل  فًمدأل  الدٙلًد

 .اـأللدَ العربًُ لغبنأل تربن ه أمًب لغىٍ ثراْ علِ تد ن

 اٟلرذو"ددٌ, اٙتعددألل بًٔددُ ٗ والبسددألرع السددرعُ لسددمُ السددأللبُ اٙ"عرألسددألم لددراَْ..  خددر٤ا -

ُ  اسدبمدفبممأل  ال ين ارىرين ٗ وؼديد٤ا  وإِدأل .. إلغألٓمدأل   و أنمدأل  بألؿدد٦  إندأل اَ  تعدين  ٙ.. الىرلد

 ّردن  أدأل  مدى  واٛفردألر  الرّٗ واسبنمألض اٛسٔلُ, إثألرَ تسبمدين "أللدَ رٗيُ لٮر  قألولُ

 .اٟطألر   ا ٗ ي٢قد٦م  د

 اٚنًُ تىظًألم ي٢مف٦ل  د ّرن وفًمأل

 وأسدددألْلُ.. اٟلرذو"دددٌ اٙتعدددألل ٚدددىا ر إطدددألر ٗ النأللددددَ البحفًدددُ إصدددألريع تكعًدددل ؼدددرورَ -

 .إنمجٌ بأللصرٙ أنؽبٮُ علمًُ قد ام وفع وإسلمألم إعٮًألم

 ..إسألر   ا ٗ البجريب وقألولُ.. بألؿقل إبعلقُ إقىٙم إ"بألن مى الدفع -

  راددألم  علددِ ؼقًددع ٗ ت٢سددمب اٟلرذو"ددٌ؛ اٙتعددألل بًٔددُ تبنددألول علمًددُ ِددألان إ"بددألن   مًددُ -

 .اٙسبخدام قًه أن اٟهألبًُ اٟفأل َ

ُ  إعدٮلحألم  لدراَْ  إعأل َ علِ العمل   مًُ - ٫ًدأل  وأسدألْلبمأل  الفألببد ُ  يبعلدع  فًمدأل   ٙل  اٙتعدألل  ببًٔد

 .اٟلرذو"ٌ

ُ  أنمجًألم إ"بألن علِ العمل - ِ  لدأل رَ  علمًد ُ  ؼدمن  النألشدُٔ وتكسدر أل   الٛدىا ر  اسدبًعألل  علد  بًٔد

 .اٟلرذو"ٌ اٙتعألل

 .وتٮبًق٫ًأل أنمج٫ًأل اٟلرذو"ٌ اٙتعألل بًُٔ بدراسألم ي٢عنِ علمٌ كبد تأسًس ٗ البكرر -

 رٗيددددُ إٙ لددددًس.. الىرلددددُ  دددد ه تؽددددمنبن أددددأل  د علددددِ ددددد وبعددددد٢ لبددددل أددددن ددددد البأكًددددد ويبقددددِ

 عجددددٚم  تكعددددل أفلمددددأل.. اشألويددددُ إٍ اٙمددددراين ورَددددأل .. القعددددىر يعذيمددددأل.. عفًددددُ واسددددبكمألأألم

 .كفر٤ا بقألٓديمأل وإركبألم السًألرام

 ايسدٜعإ: خايد. ايتعكٝب األٍٚ: د 

ٚٲأ"نأل ب البسلًب أن ٙبد بدايُ  ٔسٌ لبل تىفلر الكٌ عنمأل ؼد٦ث اليت" إسبقبل ظدأُ" "عًض فع

 وسريع أ  ل والبىاظل اٙتعألل وسألٓل ٗ وودث قدث ال ٍ فأللبقدم ..العًت اآع كبألبن ٗ عألأ٤أل

 بألٙكبصدألفألم  أقألر"ُ واٛ ب اٛكفر  ٌ ؼديد٤ا؛ البألل   ا ٗ اٙكبصألفألم إد بل الرلمُ؛ َعنِ

 والبىاظل اٙتعألل بًُٔ علِ ينعرس اٛخرّ اجملألٙم ٗ البقدم إد بل ك ل ؛ اٛأر ولًس, اٛخرّ

ّ  علِ كًمل اٛأر و  ا .وتقنًألتن ٌ  إسدبى ُ   ور عردب  واٙابمدألعٌ؛  اٟ"سدأل"  الديت  وتأثراتمدأل  البقنًد

٤ْا  اٟ"سدألد  تسدلب   كألٓنددألم" فدر   لًعدبحىا  البصدر  اخبد ال  فًدبب  وكًنى"بددن, إ"سدأل"ًبن  أدن  أمم٫دأل  اد 

ُ  الفدىرَ   ظدبحت  ولدد ". الدهبألل ثىرَ" ٚل٦ ٗ " رلمًُ  ٙ  و"مدأل  وأدن  قًألتندأل,  ٗ أمم٫دأل  عنعدر٤ا  الرلمًد
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 اٛأددر اديدد؛  بردل  لٜخد   اتبألعمددأل علًندأل  الديت  السدرعُ  ٗ إصددرلُ وترمدن . الىؼدع  تعدى٦ر  ّردن 

 .خىٗ أبعه  ى و  ا ..طٙم  و ؽ ين بأ وام أأل "رىد  شبن اعلنأل ال ٍ

   ه د    عب لرين وكألوين؛ شرى  أن "كسٌ ٗ يعبمل ٕأل ا"عرألس٤أل كٚأٌ يرىد د   و ٦ ٙ

 ر ددب  راه؛ وأددأل قددىلٌ هددرٍ َددأل بددأللٮبع سددعًد٤ا لسددت ..اؾمًددع بددألل تصددغل و "مددأل عألأددُ, إخددألوين

ِ  يدىم  كدل  و"لمسدمأل  "صأل د أل اليت الرفرَ اٟهألبًألم ّ  علد ٌ  وسدبب . الدبقين  إسدبى   د ه  د  تصدألٗأ

 لبقدأمب طبًع٫ًأل بىظكمأل "بألا٤أل اببررو أل ال ين اٝخرين تقد٦م أأل  ى بقدر تقدأنأل ولًدَ لًست البقنًُ

 ٗ اسددبخدام سددىْ أددع فددر ,  ود ٕنبجددألتمب أسددبملرٌ  ظددبحنأل "نددأل  قددٌ ٗ اٛخددرّ؛ اؿقددىل ٗ

 علمددألْ بعدد  عنمددأل ؼددد٦ث الدديت  ,Cultural lagو الفقألفًددُ اشددىَ أصددرلُ لدددينأل كٴددرس ٖددأل الغأللددب؛

ٍ  البقددم إٍ  بمدأل  يصدرود  الديت  , و"ًمردىين   واددد و اٙابمألع ٍ  والدبقين  إدأل   تقدد٦م  يعدألقبن  ٙ الد 

 يقلقدين  أدأل   دى  ؼديد٤ا"  الفقألفًُ اشىَ" .. وف ٦.النألأًُ الدول زألم أن ي٢عد٦ أأل و ى واابمألعٌ؛ فررٍ

 البقنًددُ  دد ه أىاكبددُ علددِ لدددرتنأل وعدددم والبىاظددل, اٙتعددألل تقنًددُ  رّ اسددبخدام عندددأأل  كفددر

ٌ  بألتسدألع؛   "مدأل  اشدىَ    ه وأصرلُ. والكررٍ اٙابمألعٌ الععًد علِ واسبًعألبمأل ٌ  فكد ُ  د  قد  تقنًد

 البىاظددل وسددألٓل ٗ "ددراه أددأل و ددى اؾديدددَ, البٮبًقددألم بكعددل البصددر بددٌ البقددألرل أددن ت يددد البىاظددل

 أصدرٚتنأل  و ا م بًنندأل,  فًمدأل  البندألفر   ا  بعد ؛  أدن  الذبندأل  كلمدأل  لرننأل الًُ؛ بعىرَ اٙابمألعٌ

ٚٲ  ّردن  .. دل .علًمدأل  السدًٮرَ  ٗ لددرَ   لدل   ظبحنأل اليت ٌ   –"ندأل  إ القدىلا  أدف  -بىظدكنأل أسدبملر

. عنن اٟاألبُ يى  ٕن  تركن أعلع س٘ال   ا والبىاظل؟ اٙتعألل تقنًُ بكعل لبل اٍ أن  كفر سعداْ

ٚٲ الدد  ؼقٴددع فمددل اٟ"سددأل"ًُ, إممددألم إلددأل  تسددمًل النمأليددُ ٗ البقنًددُ  دددين د  "علددب مددن  ٗ فعدد

 البٮبًقدألم  كفدرَ  إفدألل,  سدبًل  علِ "صأل د.  طرقن طخر س٘ال   ا وارألفُٛ؟ البقلًديُ فبمعألتنأل

  ظب  "ن  لدراُ اديد؛  ى َأل السىم يكألأنأل يىم وكل أبسألرعُ, بأللكعل و ٌ اٙتعأللًُ, والداأ 

 خلدمل  و كفر  كفر "لمه ظر"أل"نأل إ بل. و ؽممأل أٚققبمأل علِ لأل رين "عد مل تٮبًقألم ؽمُ لدينأل

 اسدبمٚكٲأل   كفدر  الددآب  اللدمألث   د ا  بكعل  ظبحنأل.. لنأل أكًد٤ا يرن مل ولى قبِ اديد؛ أأل  ى كل

ٌ   أر  نأل  ..أكألرلُ و ٌ إ"بألا٤أل, و لل ُ  د  و دى  إ كأللدن,  عددم  يلد م  إهدألب  عمىأ٤دأل  وإخذعدألم  البقنًد

ُ  تغرام ت٢حدث ُ  اابمألعًد  د   م إهألبًدُ,   أدىر  تغدرام  أدن  فبمعألتندأل  ٗ قددث  أدأل  فمدل  أممدُ,  بنًىيد

 .أمب ثألله س٘ال   ا الٮأل ًُ؟  ٌ السلبًألم

  ُ ٌ  البحده  وأن "ألقًُ  خرّ, ّرن البٮر٦م إٍ "قٮُ أممُ تبعلدع َنمجًد ٌ  واؾددل  اٙابمدألع  بد

ّ  اٟلرذو"ًدُ,  البحده  عًندألم  غعدىػ  البألقفٌ ُ  العًندألم  عدن  عىؼ٤دأل  علًمدأل  البعىيدل  وأدد  البقلًديد

ٌ . أبألشدرَ  اؾممدىر  أن ت٢سحب اليت ُ  العًندألم  فكد  خلكدن؛  وأدن  الرًبدىر   أدع  البعألأدل  يدبب  اٟلرذو"ًد

 إنبدّ   ا ٗ طرقنأله أأل و ى اؾدل, ويفىر. الدّى رافًُ وخعألٓعمب  أألكنمب عن النٛر بعرين

ُ  كأل"دت  إاا أدأل  قدىل  فدذَ,  لبل ُ  العًند ُ  اٟلرذو"ًد  ٗ اتكدألم  عددم   ندأل  .. ٙ  م البحده  جملبمدع  ٖفلد

 . إسألُ
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 للبقنًددُ إسددبخدأٌ "ٮددألم اتسددألع عرددب _فبمعنددأل ٗ اٛلددل علددِ_ ٖفلددُ عًنددُ  أًددل إٍ  "مددأل 

 ْمىر"دأل  د  يعدين  ٖدأل  ال كًدُ؛  اؾدىال   ام َ خألظُ أ  لُ, بعىرَ  عدا  ب و يأل َ اٟلرذو"ًُ,

 اٟلرذو"ًددُ العًنددألم "بددألٓ  علددِ البعىيددل إأرأل"ًددُ ثددب٩ وأددن كددبر؛ قددد إٍ  تىامألتددن ٗ أبجددأل"س

ُ  لردن  َىؼىع الىرلُ الرًٓسُ...؛ العلُ وثًع إىؼىع   ا يرىد ٙ ولد. اٙفذاؼٌ واجملبمع  الىرلد

ِ  ػأل"س٤دأل   كفدر  اعلبندأل  لدد  السدريع  البىاظدل  تقنًألمإٍ  د  ا"ببأل ٌ لكبت ّ  علد  ٍ  الكردرٍ؛  إسدبى

 ٍ  لنددأل يرددىد لددن ثددب٩ وأددن تدرهًددُ؛ وبعددىرَ "دددرٍ,  د  ود أبصددألبمُ كلىلددألم لنعددب  "بجددن "نددأل 

 بعد ,  أدن  "سخُ سنرىد... ػمًع خ٘ ينبجمأل اليت البؽألٓع أفل سنعب .. بىظكنأل بصر٤ا خعىظًُ

 أقلقٲدأل  اٛأدر   د ا   لدًس ... إ"سدأل"ًبنأل  "كقدد  ثدب٩  وأدن  البقنًدُ؛  بكعدل  خعألٓعدنأل  أدن  كدفر  ٗ وسدنبٮألبع 

 وكًكٲأل؟؟!

 احملٝا: َطاعد. ايتعكٝب ايجاْٞ: د 

ُ  أدن  والقلًدل  الدى ب,  أن الرفر ُنحنأل افذاؼًُ اابمألعًُ اتعأللًُ بًُٔ ٗ الًىم "عًض ..  اؿقًقد

 ... والىلدت  العدحُ,  "كبقددها  أدأل   عد   أدن  الردفر  أندأل  تسدلب  لرنمأل اٟشبألعألم؛ أن الرفر وتعٮًنأل

 فبمعألتندأل   خدألل  ولد ا  الذكًد ؛  يكقدد  اؾممدىر  اعلدت  وتٮبًقألتمدأل؛  اٙتعألل بًُٔ ٗ واٝ"ًُ والسرعُ

 الن٪خدددب, لددددّ قبدددِ... والبدددىتر القلدددع وا"بصدددألر العدددحُ ؼدددًألع أدددع النبدددألٓ ,  ٚأًدددألم علدددِ أقبلدددُ

 والعلمألْ. وإكررين,

ِ   ركٴ   . سعًد د  أع ٌ  واٙ"سدبقرام  تدىيذ  ٗ ورلبدن علد ٌ  أفدألل  اٙتعدأللٌ؛  البسدألرع  عدألمل  ٗ أممد

ِ   السدنألل  أدع  يعددًض الًدىم  الصدبألل  اًدل  لردن  ُ  سدرعُ  وٗ , وسدع  مددى شدألم علد ٌ ..  أ  لد  قددألل و د

ُ  تلك يىد قٮُ  ؼحِ لد بأ"ن يصعر البٮبًع   ا ْمىر كل اعلت  "الكًديىيدُ"  أىا  دأل  تقددم  يىأًد

 ٙ وأدن  ٙققٲدأل.  أصدأل دتمأل  أدن  فلدن يدبمرٴن   وإٙ "كسدن؛  الًىم ٗ يصأل د أل د  علًن وتكرض للجممىر,

 وٙ أىثع  ر إل اأ٤أل فرؼت اٙتعأللًُ البًُٔ ا"بمت. و  ه لد سبعر أىا فإ"مأل  ال ؛ أصأل دَ لن ي٢بأل 

ٍ  اٛأدر  تىاؼدعمأل؛  اٛقدىال  و   كفر ٗ إقدأُ إأل َ تكأل ُ بر ب إصأل دَ؛ بعملًُ أربىل  اعدل  الد 

ُ  تبددو  لد أصأل دَ ٖألرسُ ٗ الىلت أن الرفر ّؽٌ اؾممىر  ٗ الىالدع,  كبلك يدىد  ُألأ٤دأل  ٖبعد

ُ  البًٔدألم    ه تسألرع ٗ كفر٤ا ي٢فر ال ٍ والبسألٗل ..يصعر د   ود ولبن تسبغرم ال ٍ الىلت  اٙتعدأللً

ّ  أدن  ينبقدل  كمدن  ؟ مدن ... تٮبًدع  ٍ  إٍ لريب٤دأل؟  بىظلبنأل سببجن  ينإٍ   ىا ُ  قلدى ّ إٍ  ًْلد  قلدى

 طثددألره, وطبًعددُ "سددبملرن, أددأل قجددب  أددألم للحٛددألم ولددى البىلددمل  ود أسددبمر ركدد  ٗ أنمددأل  ْددل

ِ  أقبلدىد  "ندأل    ٚدن  ..والنكسدًُ  العحًُ طثألره وا"عرألسألم و ؼراره, ُ  طثدألر  تدراكب  علد  و"كسدًُ  ظدحً

ٚٲ "نددأل  "ربصددمل ولددد اٛ أددألم,  دد ه أددن اـددرون  و العددٚن ظددىر أعمددأل تبعقددد لددد شددديدَ  أنحنددأل فعدد

ُ  يددرس  بألقه ٍ  خلد ٗ يدر يرن مل  ولألت٤أل اٙتعأللًُ البًُٔ   ه أن كفر٤ا ٌ  اٙتعدألل  بًٔد  اٟعٚأد

ْ  بألقده  لألم لى ...الىلت   ا ٕفل اٙسبخدام ولت قجب وظىل يبعى٦ر د  ُ  بدإارا ُ   راسد  أدن  لعدد   قأللد
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 ولددألم  فًمددأل َددأل اٙسددبًقألٚ, ولددألم  كددل تصددمل  "مددأل اكبصددمل لرَددأل البٮبًقددألم؛  دد ه أسددبخدأٌ

 ..اٛولدألم  تلد   خدٚل  البٮبًقدألم   د ه  عد تىاظلمب ينك ٴ ٙ فرفرود... والريألؼُ والذفًن, الٮعألم,

ُ  واٛسدريُ,  العألٓلًدُ,  بألٙابمألعدألم  تسدعد  كأل"دت  الديت  فبمعألتندأل  د  أن "بخى٦ين إ"نأل كنأل  واجملبمعًد

  دد ه رو  سددبكقد طىيلددُ؛  ولألت٤ددأل أعددن وأرىثددن والىسددن وددب, َددن بعؽددنأل لقددألْ علددِ تقددىم الدديت

ُ  الدديت الكر ا"ًددُ أددن قأللددُ ٗ "عددًض  ظددبحنأل واًدد َ فددذَ وخددٚل لرننددأل اٙابمألعددألم؛   وادددم بًٔدد

 النكسدددٌ اٛأدددن عىاأدددل أدددن كدددفر٤ا "كقدددد  ظدددبحنأل لرنندددأل ظمأللًبمدددأل؛ تى مندددأل افذاؼدددًُ اتعدددأللًُ

 أدن  أدأل لددينأل    ْدل  لبنبد ع  كدفر٤ا  تبى ٴدل  الديت  إسدًٮرَ  اٛ"أل"ًُ أن قأللُإٍ  اٙابمألعٌ؛ واٙسبقرار

 اابمددألعٌ بكعددل الددنكس بإيمددألم إم واددُ النراسددًُ أددن قأللددُ بنددألْإٍ  أعمددب؛ وتعددألطمل لٞخددرين قددب

 اٛ ددب؛ و ددب وإخددىا"مب و بنددألٓمب, و واددألتمب, والددديمب, بلقددألْ وبكددىد الرددفرود يعددد مل ... أبٮددىر

  كفدر.   "كسدنأل  مدب٪   ظبحنأل "نأل  واؿقًقُ و كد, وسع  اابمألعًُ عٚلُ "بين "نأل  "بى ب و ظبحنأل

ٙٲ  البم٦ً , ّنحنأل عمن "بحه  ظبحنأل عألطكبن؛ بع  اكألين أع قىلنأل, أن قب٭ علِ قعىلنأل أن وبد

 أدع  يددورود  أنبجًمدأل  د  و خدألل  البٮبًقدألم.   د ه  بألسدبخدام  كدفر٤ا  "ى ل ول ا واٟعجألل؛ والصرر,

 ... كفر٤ا اٛ"أل

 أنعددألم  و اٙابمألعًددُ, الصددبرألم تٮبًقددألم ت٢سددم٦ِ  ظددبحت  "مددأل بددر ب_ البٮبًقددألم إد  دد ه

 والبقددير  اٟعجدألل  قدل  هعلندأل  أدأل  كدل  عدن  "بحده   ظدبحنأل  يبدو فًمأل لرننأل _اٙابمألعٌ البىاظل

 ثدب  تأتٌ ببٮبًقألم كفر٤ا مبكٌ اٙتعأللًُ البًُٔ   ه أع اعلنأل البسألرع و  ا ... و كد وسع  بعىرَ

 نسدر  مدن ..  اـسألرَ ٗ و كفر فداقُ و عمألر"أل,  ولألتنأل ٗ فبرٲأل  شد تٮبًع قلمأل لًحل٦ ترقل؛

ٍ  ٗ _ والدفمن  اٙابمألعًُ؛ قًألتنأل ٗ اٛ ب عٚلألتنأل ونسر ظحبنأل, ونسر  ولألتنأل,  غدس؛  _تقددير

 إبسألرعُ اٙتعأللًُ البًُٔ   ه  د عألل يعين ٙ كلن وال ..  اٛواد فىام بعد إٙ ال  "در  لن ورَأل

 ٙ  أدر  و دى  والصخعًُ, اجملبمعًُ وإنألفع اٟهألبًألم أن الرفر لنأل تقدم ت ال وأأل لد٦أت واؾديدَ

 عنن. البغألؼٌ  و إ"رألره ّرن

 

   :املداخالت سٍٛ ايكك١ٝ 

 َٚاذا عٔ إظتابٝات ايب١٦ٝ االتؿاي١ٝ؟

ورلُ  . سعًد ال  را"ٌ, وتعقًدب  . خأللدد الر يعدألد,     د  عألم العنأل  بصرل عبدالرٓن.  .  ٙقٜ

 _ هد ومل البسألرع,   ا أن وإخألوين السلبًُ اؾىا"ب وك ل   . أسألعد ارًأل علًمأل ركٴ م علِ

 سددرعُ ٗ وسددأل مت إسددألفألم,  لغددتالدديت  العألًٕددُ اٙتعددأللًُ البًٔددُ  دد ه ٟهألبًددألم تلمًح٤ددأل _بر يددن 

ُ و لًدى    ود واٝراْ واٛخبدألر,  وإعلىأدألم,  اٛفرألر, تبأل ل وكفألفُ  خددأألم  لندأل  ووفٴدرم  , قرىأًد

 أدع  و"بعألأدل  و"دبعلٴب,  ومجد ,  و"بًدع,  "صدذٍ,  ظدغرَ   امد َ  خدٚل  أدن  بمدأل  "قىم أبعد َ إلرذو"ًُ
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 كفر ال  و ر تألكسٌ, و  تىظًل, سًألرَ و  أٮعب, أن وابُ و"ٮلب بل اٟلرذو"ًُ؛ اؿرىأُ

 أدن  إخدألوين  وكدل  البٮبًقدألم,  وتٮدىر  اٟ"ذ"دت  سدرعُ  تٮى٦ر أع تراكمت الربرَ الكىآد ... و  ه

 ترشددًدإٍ  اٛفددرا  وسددًعمد بأللىسدًلُ,  اٙ"بمددألر فددذَ ا"بمددألْ بعدد  سددب ول تقنًددُ ٍٛ السددلبًُ البدأثرام 

 الكًدديى  ايدىع   يدألم  أنبصدرَ  أصدألبمُ  ؽىفدألم  كأل"دت ....  قددث  إٍ وسدألٓل  البحىل و  شأل, اسبخداأمب

ٌ  البده  بددْ  أدع  ؽىفألم ٚمرم ثب  فٚأن, تأار وقٚم  وبددايبمأل,  فألٟ"ذ"دت  الكؽدألٌٓ,  البلك يدى"

 البٮددىرام أددن العنددأل  أداخلبددن بقىلددنا اسددبكًدوا   عبدددالرٓن.  .واخبددبب  ...  و ردد ا...  والسددألقألم

 د  عًب٤دأل  فلدًس . .. اسبخداأمأل ٗ إسألعدَ  طكأللرب و سأللىا إبعد َ, اـدأألم وتٮبًقألم إبٚققُ

 سنىام. عصر يبجألو  مل طكل أن أسألعدَ اٛل يٮلب

 تعدى   اؾديددَ,  الدداأ    د ه  إٍ كل الًىم  "ٛر عندأأل الصمرا"ٌ فقأللت ٗ أداخلبمألا لًلِ.    أأل

 الدر شدُ,  و درين  إنبدديألم,  إٙ  ندأل   يردن  مل ولبمدأل , للسعى يُ النت  خىل إٍ بدايُ ال اكرَ بٌ

 تدىيذ, إٍ  الًدىم  ووظدلنأل  بدى ,  الكدًس  وتبعمدأل  الصخعًُ, إدو"ألم  خلت ثب, وإسًنجر والبأللبى ,

  ولألتندأل  أدن  سدرلت  "عدب,  بمدأل.  بعؽدنأل  ؾمدل  شد٤ًٔأل؛  عنمأل "عرين ٙ وبراأ  شألم, وسنألل واٙ"سبقرام,

٫ًأل؛  فًمدأل  العدألمل  يردىد  لدد  كدفر٤ا.   فأل تنأل وبألٕقألبل, الرفر  كدل  أدن  بصدر  ققًقدٌ.  ولرندن  افذاؼد

 ٰلدرل  عدن  علدًمب  تبعرين, واٙابمألعًُ والعلمًُ, الكرريُ, وإسبىيألم الفقألفألم ًْع وأن البلداد,

إ"مأل  تبىلمل, ٙ البرنىلىاًُ العىُٕ .. عجلُ. أدينبن و  لريبن قدو  إٙ يعرين ٙ اٟ"سألد كألد د  بعد

 ولددًس لددن. خ٢لددع ٕددأل أًسددر فرددل أعمددأل؛ يبعألأددل فددًمن بددل فًمددأل؛ لددًس واـلددل, أسددبمر  وراد قأللددُ ٗ

 و د ا , يغرلندأل  د   ود أدن  ينألسبنأل أأل ي٢حد٦  أن من, قسألل بر"ألأ  كل ٗ لٌ يرىد د  بأللؽرورَ

  طكأللنأل. قًألَ علِ ينٮبع اؿألل

 َستهصات اإلعالّ ادتدٜد:

 وفدددع وا"بصددر  ٚمددر  وقبددىاه    واتددن  ٗ اؾديددد  الصددمرٍ ٗ أداخلبددن  د اٟعددٚم    فددألي  .    وؼدد  

ٌ  الىسألٓل, ا"دأألنا اٛولا  سألسًٌ أرتر ين  ملدل   ندأل  اؾممدىر. وأدن  إٍ  الدبحرب  ا"بقدألل ا والفدأل"

 تصدمل  والسدرعُ . والبسدألرع  السدرعُ  لؽدًُ  كأل"دت  اٛول إرترد   ٗ سعًد.  . ظىر أل كمأل الٛأل رَ

ُ  وأدن  ا"بصدألر أل.  وسرعُ تى يعمأل, وسرعُ إعلىأُ, إ"بألن سرعُ  سدرعُ  اٛ دب,   دى  و د ا   خدرّ,  امد

٘  تٮىر ُ  واشىاتدمل  اٟ"ذ"دت  عدد  النأللدل  الىسدً ِ  ال كًد  إ"بدألن  ٗ السدرعُ  و د ه . اـعدىػ  وادن  علد

 إبألشدر  البدأثر  وكدألد  اٙسدبقبألل,   ور ٗ و دى  إسدبخدم  ارتبدأل  إٍ    ٦م وتى يعمدأل؛  اربىّ و"قلمأل,

 أعدنع  كدد   الصدبرألم   د ه   ظبحت وش ا إعلىأُ؛ اسبقبألل بعد الدور س٘ال ثب إعدالًُ, س٘ال

 زددُ  البغريددد - اٟرسددألل إعددأل َو البدددوير و ظددب . اٛامدد َ أسددبخدأٌ بددٌ اٛفرددألر تدددوير ٟعددأل َ

قًدده  , الىسددألٓ٘ تغ٦ًددر سددرعُ و ددى طخددر, تقددين عألأددلإٍ  و"ددأتٌ. الىسددألٓ٘ شدد ه النصدد٘ للمسددبخدم

 بعدد  ثددب ترااعددت, الدديت إدددو"ألم ثددب وتؽددألْلت, إنبددديألم ثددب واخبكددت, اٛخبددألر فمىعددألم ٚمددرم
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 الرًد   أفل سريع, وا"ٮكألْ سريع ٚمىر بٌ قٛىٚمأل تكألوتت اليت اٙابمألعًُ والصبرألم الىسألٓ٘

ُ  الىسدألٓل  كأل"دت  والسرعُ البسألرع عألأل وٗ .و ر أل سبًس أألٍ أفل الصبرألم وبع   ٗ البقلًديد

 الىسددألٓل  دد ه وطبعددىا اٟعٚأددٌ, العمددل و  اٟ ارَ قًدده أددن سددىاْ , السددن ٗو الربددألر بًددد السددألبع

 اؾديدد  اٟعدٚم  ٚمدر   خرّ, امُ وأن البقلًدٍ. اٟعٚم زُ الرتألبُ   ه و ظبحت الربألر, برتألبُ

٘  فمنأل ا . إا٤اٟلرذو"ٌ إصمد سأل َ الًىم و ب   واتن؛ أعٛب الصبألل وطى٦ر الصبألل, يد علِ  وسدألٓ

 ف ا  واؿًىيُ؛ السرعُ خعألٓعن  بر  الصبألل أن اديد واًل للسرعُ, ت٢ع ٦  وثقألفُ بأللسرعُ تسم 

 اؾديدد  اٟعدٚم   دل . النبًجُ واسببألم اؿرب تسألرع وأعمأل اٙببرألرام, وتسألرع اربىّ تسألرع أن

٫ًأل بىظكن تراث٤أل ّ   د ا  يعدب   د  بعدد  سدًرىد  م  الرشدد,  َدىا ين  الكدىرَ  بعدد  سًحسدب  إ"سأل"  اربدى

 .   القأل أُ لٜاًألل اؿرب ؟......وعجب تند٦ر قل لأل م ععر ٗ "بقألافن ال ٍ

 اٙتعدألل, إٍ  د البقنًدُ لدد سدألرم     تقنًدألم  تٮى٦ر أسألر إألل ٗ أداخلبن قىل بًت ٓ َ.   و شألر

ُ   اٙسبجألبُفأللٌا اٛولا  بٌ  أنًدألم  د   ؼقًدع  اٝخدرين. والفدأل"ٌا   أدع  للبىاظدل  إٍ اؿألادُ البصدري

  دد ه وطددى٦رم ووس٦ددعت الىسددألٓل اٛ ل؛ قًدده اددألْم أندد  لألٓمددُ اٝخددرين أددع للبىاظددل اٟ"سددألد قألاددُ

 ثدددب بأللعدددىم, سدددريعُ تردددىد د  إخ ... واٛأنًدددألم.....اشدددألتمل ثدددب الديدددد,  بر  دددأل اؿألادددُ, وأدددن 

 واٛأنًددألم بددأللٮبع؛ إٍ اؿألاددُ يسددبجًبىد اٙخذاعددألم فددألل ٗ العددألألٌ فددإد لدد ل  إخ؛....العددىرَ

ُ  "عدًض  البخد ين...  ظدبحنأل   ولددرَ  السدرعُ  بسبب ُ  أدن  قأللد  أعلىأدألم  والقدىل  ندأل   _إعلىأألتًدُ   البخمد

 ٗ البصددرٍ اؾمددد يدددخل الدديت  ددٌ أعددألرين, و دد هإٍ  إعلىأددألم ؼىيددل إد البحدددٍ _أعددألرين ولددًس

ّ  .. وإ"بألامأل  ْ  يدر ُ  بدن  ُدر   د أدأل  اٙتعدألل  علمدأل  تى يدع  إرا قدُ, وي٢عدأل    فدذَ  بعدد  سدبمد   ثدىرَ  البصدري

إٍ إألؼدٌ؛   العى َ يعين ٙ اٙابمألعٌ .. و  ا البىاظل وسألٓل فًمأل َأل إبعد َ, البقنًألم بٌ اٛ وار

 .الىالع تغ٦ًر  خرّ ثىرَ بأل"بٛألر علًن البعى  يبب اديد والع  ى لرن

 ايتطٛز ايتكين: َساسٌ

 أراقلا بفٚث إخبلكُ لد أر٦م بأشرألشأل البعً   د البقنًُ إبرا ًب. أن األ"بن  وؼ   

 اٟ"سدددألد لعؽدددٚم اأبددددا ٤ا البقنًدددُ كأل"دددت قًددده العدددنألعًُ, الفدددىرَ أدددع البدايدددُ كأل"دددت  3

muscles ,إىاظددٚم, فددألل ٗ خألظددُ اؿًددىاد, عؽددٚم تسددخر أرقلددُ ػددألو  د  بعددد 

  والٮألٓرام. والسًألرام, القٮألرام,إٍ  اؿًىا"ألم أن البحىل ٗ ال  وُف٦ل

 اؿألسددب خددٚل أددن اٟ"سددألد, brain لعقددل اأبدددا ٤ا البقنًددُ لبرددىد إعلىأألتًددُ الفددىرَ  تددت  4

ٜ  ٗ إ  لُ ولدراتن  أراقدل  كدل  ٗ الد   وُف٦دل  واسدذاألعمأل؛  وأعألؾبمدأل,  إعلىأدألم,  قكد

  اؿألسب. تٮىر

 وعٚلألتدن  اٟ"سدألد  لعىاطمل اأبدا  البقنًُ د  ٗ تبمف٦ل ثأللفُ أرقلُ عد٦ ّرن فًمأل اٝد لعلنأل  5

ِ و واٙتعدأللًُ  اٙابمألعًُ ّ  علد ٌ  إسدبى ٌ  _ الصخعد ٍ  _ اؾمعد  والديت  , اٟعدٚم  /اؾمدأل ر

  شرألشأل. ٗ اخبلكت وإد وٚألٓكمأل, ٗ إبصألبمُ إببأللًُ البٮبًقألم   ه ٗ "صمد أل بد "أل
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ُ  د  ن"ٚقٛد  ... أأل  اٙخذاع م  اؿألاُو أقىلُ ٗ النٛر "٢عًد د  علًنأل ٌ  ٙ البقنًد ُ  تدأت  قألادُ؛  لبلبًد

ُ  عدن  بأللبحده  "بد  ال  وبعد تأتٌ  "مأل العرس بل  ػدألو م   "مدأل  و"ربصدمل  أنمدأل,  اٙسدبكأل َ  كًكًد

ُ  واسدبكأل َ  تٮبًع أن "بىلعن كن٦أل أأل بعًدَ َسألفألم ُ  شدأل ... فمد ه   قبملد  كدد   بسدرعُ  تسدر  البقنًد

 شأل. فىآد أن "بخًلن د  ّرن ٖأل برفر

  ارتف١ٝ: ايتكٓٝات اذتدٜج١ ٚاذتسب

ُ  سددعًد. اؿربددٌ ٗ أددداخلبمأل قددىل ورلددُ      فددألي َ.   اكددرم ُ  ٗ البسددألرع ال  را"ددٌا أببأللًدد  بًٔدد

ٗ  و  أرقلددُ يعددد مل وتٮبًقألتددن اٟلرذو"ددٌ؛  د اٟ"ذ"ددت وخدأألتددن  اٙتعددألل  لؽددًُ؛ فلقددد  ظددبحنأل 

 وفرتمددأل الدديت ... السددرعُ سددلبًألتمأل ٗ و"بمددألوّ إهألبًألتمددأل, ٗ "٢حلٴددع البٮبًقددألم  دد ه أددع خكًددُ قددرل

ُ  لندأل  فرًدمل  تراو "دأل,  خدألطرَ  تردن  مل اٟلرذو"ٌ اٙتعألل خدأألم  وتسدى٦م  إلرذو"ًدُ,  عرىأد

  ولألتندأل ...  وأؽًعُ وأصألوير بأللٮألبىر اظٮكألين ٗ تر قنأل كأل"ت اليت إعألأٚم وإاراْ إلرذو"ٌ,

 واـددام  اٛفردألر  ػدأل"س  إٍ خددأألم   ظدألبع , إؼدألفُ    طدراين  بٌ كلن والعألمل  ر بؽغٮُ اٝد

ٚ  و  أبخعغ فألل ٗ إمبمٌ بٌ إٍ  بأللىظدىل  و  خداتد   و   فردألر   بإيعدألل  تبرلدمل  عألم, فد

ْ  والذقدألل  السدكر  ندىض  كندأل  وععدىر٤ا.    دىر٤ا  علًندأل  اخبعدرم  و فرألر ب ... تقنًألم اٝخرين  للقدأل

 "عدألٓحمب  لدراَْ  و  قألؼراتمب, لسمألع ولب٤أل فٚ ػد العلمألْ,  ْ٘ٙ بٌ مبألر واٝد شً , و  عألمل

ِ  الذكًد   إمدب  فمدن  تسدبٮًع... لد ل    ٙ بدن  الٚقدع  أدأل ؼدألول   بقددر  أبسدألرع  كببمب ... عدألمل  و   علد

  راسددٌ أددنم  وؼددع بنددأل اٛ مًددُ. ويكددذض بددأللغ  أددر والدد  أبأل ألتددن, ٗ الؽددًألع وعدددم أنددن, قألابنددأل

ٌ  تعمًع أع ل ل , ْ  وعد ٌ  اٝبدأل ِ  بدأللذكً   وإدرب ُ  "صدر  علد  اٙتعدألل  لندىام  أدع  اؾًدد  البعألأدل  ثقألفد

 تسبحه و فرألر بدرر إىؼىع ٰ ثرٍ فقد سلبًألتن, األ"ب أن اٟلرذو"ٌ البسألرع اٟلرذو"ًُ...  أأل

فقد  ولٜسمل و بنألٓنأل؛ وعقىلنأل, بًىتنأل, اخذم ال ٍ اللغ و  الىقض   ا أن واؿد٦ اؿمأليُ وتبٮلٴب

 ؼدد  الكردر  أدن  الردفر  فنصدر  فًمدأل؛  ويد اقب  العقًددَ إٍ  وظل اؾمًلُ, ولد وعأل اتنأل لًمنأل ٗ  ثر

  دد ه أددن ي٢سددبكأل  د  لٜسددمل... "ريددد إسددلمٌ,  بنددألْ بعدد  عنددد إٍ اٟؿددأل  ووظددل لً ع عددن الدددين؛

 وسلبًألتن. اخذالألتن ؼد٦ لىيُ ٓأليُ أع البقنًألم

  ظبحت خًألر٤ا ٙ ّرن ػألو ه؟ ل البقنًُ 

 سلبًألم أن الصمرا"ٌ ٗ أداخلبن علِ ورلُ  . سعًد ال  را"ٌ إٍ  "ن وبأللر ب سعد. تٮرم اللىاْ  

ٌ  بدل   دره؛ إٍ  ػدألو ه  ّردن  خًألر٤ا تعد لرنمأل مل البقنًألم؛   ه إٍ  د  اٟ"سدأل"ًُ  تسدبقلٴن  لٮدألر   د

 بدراددُ إٙو فًمددأل الددبحرب "سددبٮًع وٙ فًمددأل, "٢سددمب مل مددن علًمددأل... "عددب,  أددن و اٛرض اهلل يددرث

 العدألمل  شدعىل   كفدر  أدن  "ندأل   والغريدب  ْعدألْ,  ل٠"سأل"ًُ لرنمأل لدر ؛ "نج  ٙ لد و اد٫ا, قدو َ

 تقنًدألم  .. إهألبًألم.إرقلُ   ه ٗ إأل يُ الىفرَا وواؼ  أعروين والسبب شأل, واسبخداأ٤أل اسبمٚكٲأل

 الكددر  علددِ سددلبًألتمأل د   ددب  كددفرَ ... ورَددأل ت٢حعددِ, وسددلبًألتمأل وٙ ت٢عددد٦ ٙ وإعلىأددألم اٙتعددألٙم
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ِ  وينصدره  فًمدأل  أدأل  كدل  ويسدبخدم  يعدد٦م  "دن    راُإٍ  فًمأل ا"غمألسن  وأكًدد.  ظدحً   "دن   فرؼدًُ  علد

٤ًددألا  ولًمددن عٚلألتددن, قسددألل علددِ كددفرَ  قًددألد وٗ شددأل, ولبددن اددل٦ يرددر٦س اٟ"سددألد  ظددب  وثأل"

ُ  والنكسًُ العقلًُ وسٚأبن وظحبن, وأعألؿن, اٙابمألعًُ, ٚٲ  السدًألرَ  ٗ اسدبخداأمأل و  وإأل يد   أدف

 عدددن اٟبدددٚغ أدددن عمىأ٤دددأل وإدددىاطنٌ إممصدددٌ أرٴندددت  "مدددأل البقنًدددُ إهألبًدددألم  ددد ه   دددب  ... وأدددن

ُ  القؽدأليأل  ٗ طرآمدب  وعن بل العألألٌ؛ وإىٚكٌ إ٘سسألم وتقعر أل, ولعىر أصرٚتمب,  الىطنًد

 . را إاا  عألأ٤أل أرالب٤أل أىاطن كل و ظب  واٙابمألعًُ,

 تقريب٤أل, شٌْ كل يغمر ال ٍ الكًؽألد أفل اٙابمألعٌ الصمرا"ٌ  د اٟعٚم سعد. و ؼألين اللىاْ  

ْ  أددن أنممدر٤ا  وسًسدبمر   إسددبقبل إ"سدألد  سدًرىد  اٛرض ... والسد٘الا كًددمل  تبلعدن  لددن و العلدب؛  زدأل

ِ  الكًؽدألد   د ا  ٗ الغدألرم  و إدنغمس  ُ  طخدر  و عألطكدُ,  طخدر  قبد   ددل !عقدل؟  ارَ طخدر  و إ"سدأل"ًُ,  لًمد

 البقنًددألم و دد ه !إقسددألس بددٚ و  خجددل, و  خددىين بددٚ و  عألطكددُ, و  رو  بددٚ أأل ي٫ددأل إ"سددأل"٤أل سددًرىد

 ااٝتًُ اـعألٓغ شأل عجًب ببسألرع إبٮىرَ والىسألٓ٘

 اربىّ. كفألفُ -

 والنصر. البى يع سرعُ -

 وإرألد. ال أألد اخب ال -

 اٛفرا . ُرٌ -

  اـعىظًألم. اخذام -

 لٜفرا . النكسٌ البرىين خلخلُ -

 للمجبمعألم. القًمًُ إنٛىأألم خلخلُ -

 البقلًديُ. السلٮألم تمديد -

 . اـعألٓغ أن و ر أل

  يددنإٍ  "علددب ٙ لددد الدد ٍ الددبقين, القٮددألر ركددىلإٙ  خًددألر أددن وٙ عددى َ طريددع أددن  نددأل  ولددًس

 تكأل يمأل. ّرن ٙ ولرن أنمأل؛ البقلًل ّرن وسلبًألم شأل, قدو  ٙ إهألبًألم ... نأل  يىظلنأل

 اٟبداعا تىلٴد اؿألاُ

ٌ   ؼدب٦  د  اؿمى  ٗ أداخلبنا  و ٦ عبداهلل رآد.   لألل ٍ  ٛظدحألل  ظدىت ُ و بدأد  القألٓدل  الدر   اؿألاد

ُ  اٟلدأل ام    لب د  لٌ ٚمر, للبألري  إبىاؼعُ لراْتٌ فكٌ . اٟبداع تىلٴد  أدن   تدت  الردبرَ  البصدري

. اؿألاُ أن لُ  " لبمأل كفرَ ٛ راض شديدَ ر بألم أن األْم  "مأل.  و اؾمألعًُ و  الكر يُ اؿألاألم

 اليت الصركألم تقبلمأل ٙ ُىيلمأل, ٗ كبرَ فأل فألم عأل َ يعألقبمأل البألري  ٗ الربرَ واٟلأل ام

.. .قرىأدألم  ل٧بدل  أدن  أ٢ى٦لدت  الردبرَ  إصدألريع   د ه  ال٦ د  لر ينأل عد"أل فلى, القريب الرب  عن تبحه

ٚٲ البعلًب ُ  إ٘سسألم كد  أن وأ٘سسألتن. البصر إلأل ام  عٛب أن.. أف  ولعٛمدن . العدألمل  ٗ اـدأًد
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 بددا  اـدألػ  القٮدألع  شدركألم  فًدن   خلت وإاا. اؿرىأألم أس٘ولًألم  ب  أن بقٌ أس٘ولًبن وكد

ُ ,  د "ٛرٍ .. وٗ. يؽ٤أل و"كع٫ًأل "ىع٫ًأل ُ  بٚ "دأل,  ٗ علًندأل  اهلل  "عممدأل  الديت  النعمد  اٟ"كدألم  قجدب  وغألظد

 إنددب  يبدددو مل .. ولٜسددمل,.تصددغًلن والددع أددع يبىافددع ٙ بددل كراألتددن؛ أددع يبىافددع ٙ البعلددًب, علددِ

ٚٲ   "صدأ  رشدًد  تكعًدل  بددود  وإألل فألٛأن, إٮلىل بأللصرل  .. ٗ . فدرا ه  أدن  كدفر  يردذث  ٙو ادً

 "دن   يعدرين  و ى... ولًعًض ولًعمل, لًبعلب, يدفعمأل الكر لرن  اد٫ا؛ أرلمل البعلًب العألمل  ول   لب

٤ّدأل  يعدًض  د  أدن  يبمرٴن لن اؾًد؛ البعلًب  ر أن ٕ   يؽ٤دأل  .. مدن .كر ٍ  إدبعلب  "ردألف . يدبعلب  ٙ الد 

 بألٕسدد٘ولًُ اٙقسددألس د  لددٌ بدددا  نددأل وأددن  بنألٓددن؛ علددِ اجملبمددع قددع تٮبًددع ٗ ظددألرأٌ "رددىد فددٚ

 علددِ اددد٫ا كًددمل  أددر و ددى الًددىم, الصددبألل بعدد  عنددد  ألٓبددُ والدينًددُ والىطنًددُ, ال اتًددُ, اٟ"سددأل"ًُ

 ٗ  ل "أل ..لقد.البعلًب أقألعد ٗ الًىم "را ب أن بٌ أن سًرى"ىد فًن إ٘ثرود كألدإاا  أسبقبلنأل,

 "نجد   د  لبٮدىيره, فًجدب   كدبرَ  أبدأللغ  ببخعًغ للبعلًب, و ل "أل ؼخمُ أ٘سسألم بإ"صألْ البدايُ

 س٢دّ. وإألل اؾمد سً  ب و  رشًد, بكعل ال  كل تكعًل ٗ  يؽ٤أل

ال  را"ٌ علِ فمل إداخٚم و البعقًبألم السألبقُ قدىل ورلبدن بقىلدنا إ"دن بدأللعى َ       سعًد. وعلع  

ُ  إ"بألامدأل  ؼدألول   أقىلُو بىظكن.. اٟلرذو"ٌ اٙتعألل بًُٔ ٗ البسألرع لعنىاد الىرلُا أببأللًُ ..  الىرلد

 تبعلددع  اخلًددُ وسددرعُ.. وؼددمىر٤ا ٚمددىر٤ا بأللبٮبًقددألم تبعلددع خألراًددُ سددرعُ الكرددرَا فرؼددًيت وفددع

ُ  شد ا  السدأللبُ  اٙ"عرألسدألم  تببع وبأللبأللٌ.. أعن والبعألطٌ "كسن البٮبًع بألسبخدام .. البسدألرعًُ  اؿأللد

 .والبسألرع السرعُ أعألأل ولٴد أل اليت اٟلرذو"ٌ اٙتعألل بًُٔ إهألبًألم ظل البسلًب أع

 

 اذتُٛد عبداهلل زا٥د. ايٛزق١ ايس٥ٝط١: أ 

   اؿرمٌ قسٌ. البعقًب اٛولا 

   اؿرمٌ علٌ. البعقًب الفأل"ٌا 

       ِ ُ  د ه   عرض اٛسبألا رآد عبد اهلل اؿمدى  الىرلدُ الرًٓسدُ شد ا اردىر, ولدأللا تسدع إٍ  إداخلد

 اؾمددأل ر, ٗ وفعأللددُ أدد٘ثرَ واتعددأللًُ إعٚأًددُ بددأ وار تقددىم اددد٫ا أممددُ وسددألٓ٘ عددن الغٮددألْ كصددمل

 . كفرود يدركن ٙ بٮبًعبن أبخمل  وبصرل

 ل٠"سددألد, اٙابمددألعٌ للٮبددع "بًجددُ رَددأل,  و فٮريددُ عٚلددُ واٛلعددألل بأللذفًددن اٟ"سددألد عٚلددُ إد

 إنألفسدُ,  وتد  بألٕبعُ, تأتٌ ْعٌ بصرٍ سلى  فألللعبُ. أعمب والبكألعل  لرا"ن كأللٮُ علِ اجملبىل

 بدايددُ وأددع. البصددر قًددألَ ٗ اٛسألسددًُ الركددألٓ  إقدددّ بدد ل  و ددٌ. الغددر أددع واٙرتبددألٙ اٛلكددُ وت٢ىلٴددد
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 خألظدُ,  واٛطكدألل  الصبألل  وسألٙ ٗ لىي٫أل قؽىر٤ا اٛلعألل شرٴلت اؿىاسًب؛ وٚمىر البقين الععر

 .الععر   ا ٗ اٛسألسًُ اٙتعأللٌ الكعل زألم أن أممُ زُ ورزت

, إألؼددًُ إًٚ يددُ الفمأل"ًنًددألم ٗ بدددايألتمأل أندد  العربددٌ عألٕنددأل ٗ اٟلرذو"ًددُ اٛلعددألل وأددع واددى 

ٙٲ؛ شبألب٤أل بنأل وتكعلن فعلبن ٖأل  يؽ٤أل الر ب وعلِ ٌ  اٟ را  أدن  "عًبمأل تأخ  مل لرنمأل و طكأل  اؿقًقد

 . قىشمأل أن إٍ اؿًألَ و"ٛرتممأل والٮكل الصألل عقلًُ تصرًل ٗ تكعلن ٕأل

  ددر , لعبددُوبىظددكمأل  إلًمددأل "نٛددر  لنددأل أددأل, و ام تنددأل بًىتنددأل   لددب ٗ الًددىم اٛلعددألل تىاددد وقًدده

ُ  وقبىيألتمأل األ"ب, أن تكألعلًبمأل عرب  "مأل أدركٌ  اٛكفدر  تردىد  لدد  طخدر؛  األ"دب  أدن  إبقدأد

 .  خرّ اتعأللًُ و  إعٚأًُ وسًلُ ٍ  أن الكر  ٗ  ثر٤ا

 خألظددُ بىظددكمأل عىث٤ددأل  إألؼددًُ إًٚ يددُ اـمسددًنًألم ٗ اٛولددٌ شددرلمأل ٗ اٛلعددألل بددد م لقددد

ٍ  بصدرل  ت٢عدرين  مل ولرنمدأل  اٛكأل ًّدُ؛  اؾألأعدألم  ٗ اؿألسدب  علدىم  بألسدألم  ِ  واسدع  ْدأل ر  قبد

 .اـألظُ اٛلعألل ووقدام الصخعًُ اؿىاسًب ٚمىر عند إًٚ يُ الفمأل"ًنًألم

ُ  اٛلعألل لصركألم كبر بصرل الصخعًُ اؿىاسًب ا"بصألر  تأل  ولد إٍ  للىظدىل  ؼدخمُ  بىابد

 اـدددألػ البصدددغًل "ٛدددألم وٛد اؿقبدددُ, بدايدددُ ٗ اؿىاسدددًب أعألؾدددألم لؽدددعمل ولردددن إسدددبمل ؛

 قىاسددًب بنددألْ علددِ الصركدددددددددألم بعدد   لدأددددددددت إعأللدددددددد ؛ أددن كددبر٤ا قًدد ٤ا يأخدد  بددأللرمبًىتر

  لعألل وقدَ و , Video Game Console بد س٢م٦ًدددددت فقدددد٘ لٜلعدددألل كععدددددُ اؿجددددددب ظغًدددددرَ

 .الكًديى

ّ  اًدل  فردل , أسبمرَ لٜلعألل إخععُ والىقدام   ا يىأنأل وإٍ ٍ  اؾًدل  أدن  و سدرع   لدى  الد 

 . يىم بعد يىأ٤أل وتبجد  تبصرٴل اٛام َ   ه أع البكألعل وطرم, لبلن

ّ  الىسدألٓل  سدىم  ٗ تد٘ثر , الًدىم  ؼدخمُ  سدىم  اؿألسىبًُ اٟلرذو"ًُ ولٜلعألل  وؼبردر , اٛخدر

ُ  البسدعًنًألم  وأند  . اؾممدىر  أن كبرَ "سب٤أل ُ  إًٚ يد ٚ  بصدرل  تنمدى  اٛلعدألل  بدد م  إألؼدً ,  ألحدى

 . سنُ  53و لٚعب العمرٍ إبىس٘  ظب  قبِ السىم؛ قجب أن عأللًُ "سبُ للربألر أعٮًُ

  تددأل  ٖددأل ال كًددُ؛ ملإٍ ا"بصددألر اشىاتدد  يعددى  ارتكألعددن ولرددن لبعؽددنأل؛ أكألا٤ٔددأل الددرلب يبدددو ولددد

إٍ  الىظددىل إعددن٦عُ للصددركألم و تددأل  بسددمىلُ, اٟلرذو"ًددُ اٛلعددألل  دد هإٍ  الىظددىل لٜ لبًددُ

ُ  البٮبًقدألم  ػدألرَ  أدن  قددو    در  بدعب  يؽ٤أل سريع بصرل اٛفرا  ِ  ال كًد ُ  اشىاتدمل  علد  ارمىلد

 . و ر مأل ب , كألٝيبأل , والنىم اؿجب, ظغرَ اٛام َ أن ومى أل

 ٗ إسددبملرٌ   لددب  اددد بألٟ"ذ"ددت؛ الًددىم اٛلعددألل   لددب وارتبددألٙ, القرظددنُ قألربددُ د  كمددأل

 اٛلعدألل  لسدىم  كدبر  ارتكدألع إٍ    ٦ّ ٖدأل  إقرظدنُ؛   در  واٛلعدألل  اٛامد َ  شراْ علِ النألشُٔ الدول

 أدن  اٛكدد  الردب٦  ؾد ل  اللغألم؛ َخبلمل وتعلنمأل  لعألبمأل تذاب الصركألم و ظبحت اٟلرذو"ًُ,

 .اؾممىر
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 اٙلبعأل ٍ إرك  اٟلرذو"ًُ اٛلعألل سىم وبل د  الذفًمًُ اٙلبعأل يُ البًُٔ   ه  تألقت ولد

 أنألفس٤دأل  الًدىم  السدىم   د ا   ظدب   قبِ وإعلىأألم؛ واٙتعألل اٟعٚم ظنألعُ فألل ٗ العألمل ٗ اٛول

ُ  أؽدت؛  كدفرَ  لعقدى   الىسدألٓل  البعأل  عرط علِ ترب٦عت اليت ااتمأل,  ىلًى  ػألو  شرس٤أل  د  لدراد

 .بألٛفٚم اـألػ الرب  ؼعمل كألد 4235 عألم ٗ لٜلعألل السنىٍ الرب 

 اٛرلدددددألم قٮٴدددددب اٛخدددددر وإظددددددار أل, الصدددددمرَ اٛلعدددددألل إقددددددّ  السدددددًألرام سدددددألرمو ولعبدددددُ

  22:و ظدددددور أل أددددن سددددألعُ 46  ول ٗ كسددددبت قًدددده الذفًمًددددُ؛ اجملددددألٙم شددددبِ ٗ القًألسددددًُ

 Call   و الىاادددب "دددداْو اؿدددرول ولعبدددُ.  وٙر ألًدددىد  488و كأل"دددت وترلكبمدددأل,  وٙر ألًدددىد

Of Duty ّألًددددألر, السددددىم ٗ شددددأل يىأ٤ددددأل  37و  ول ٗ كسددددبت  يؽ٤ددددأل اٛلعددددألل عمأللقددددُ إقددددد 

 "ألقًددددُ أددددن البددددألري  أددددر٦ علددددِ فددددًلب  لدددد  و ددددى الصددددمر,  Avatarو وللمىا "ددددُ فددددإد فددددًلب  وٙر.

 .  وٙر إلًألرإٍ  لًعل إؼألفًٌ يىأٌ  خ  إأل ٍ الرسب

 اليت البقنًُ أع تبر٦ًمل فألٛلعألل, اؿد   ا عند سببىلمل اٟلرذو"ًُ اٛلعألل  ًمنُ د  يبدو وٙ

ِ  تددل  كلمأل الربرَ؛ البقنًُ والبٮىرام, اٙفذاؼٌ الىالع و ام َ, ال كًُ واشىاتمل, تصغلمأل  علد

 بددن تنكددر  الدد ٍ  الركددألَْ عددأللٌوالبكألعددل  راٟلرذو"ًددُ. وعنعدد اٛلعددألل شدد ه  كفددر واعددد أسددبقبل

 أددن الًددىم البصددريُ البنمًددُ لعددن٦ألع بددد ٙ اددد٫ا, أممددُ اتعددأللًُ بًٔددُ أنمددأل هعددل اٟلرذو"ًددُ؛ اٛلعددألل

 . اؾد أأخ   خ  أل

٫ًددأل, يلعبددىد كلددمب واٛطكددألل, والصددألبألم, والصددبألل والبنددألم, واٛبنددألْ  ٗ وسًسددبمرود إلرذو"

٘  وعلىد ٙ فإ"مب يلعبىد, عندأأل  ْ٘ٙ د   سر"أل, بع  تدركن ٙ لد ال ٍ لرن اللعب؛ ِ  فقد  علد

 . عًٛمبٌ وتربًُ تعلًب رقليت يعدود  ب بل اللعب؛ أقألبل والذفًن إبعُ

 وبندألتمب,  بأبندألٓمب  لٚتعدألل  اـكًُ البًُٔ   ه ٗ يبعرفىد كًمل مل يبب تعريمل  ولًألْ اٛأىر, إد

 ٓأليبدن  هب أأل ؿمأليُ يبعرفىد وكًمل اٛلعألل, خٚل أن للجًل إىامُ الرسألٓل يعرفىد وكًمل

 . خٮر اد٦ النألت  فإد البصريُ؛ النكس أرى"ألم أن

 بدد ام اٟلرذو"ًددُ, اٛلعددألل بًٔددُ ٗ تددبب الًددىم إمرنددُ النألشددٕ اؾًددل اخددذام  سددأللًب وكددل

 . واٟلنألع البأثر العأللًُ البكألعلًُ الركألَْ

 عددد إصددٌ اٟاراأددٌ ولسددلىكمأل إبٮددرين لكرر ددأل تددرو٦ن ظددألرم إبٮرفددُ, اؾمألعددألم وقبددِ

ُ  اٛلعددألل د  تدددر   اؾمألعددألم فبلدد . اددد٫ا  عأللًددُ وَمددألرَ  اٟلرذو"ًددُ, اٛلعددألل  اام اٟلرذو"ًدد

 ٛلعددألل يرواددىد. اٛخددرّ إرصددىفُ اٙتعددألل وسددألٓل كددل أددن  أؽددِ اـكًددُ, اٙتعددأللًُ الركددألَْ

ُ  قىاا "دأل  وىذلىد شبِ, بٮرم والدأألر القبل ُ  اٙابمألعًد ٌ .والفقألفًد ُ  .. د إٍ  ٚدين  ٗ ؼبدألن  لؽدً

 . والنٛر البأأل أن أ يد
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 اذتهُٞ: سطني. ايتعكٝب األٍٚ: د 

ٌ  اٟ را  أدن  "عدًبمأل  تأخد   مل إ"مدأل  لىلنا ٗ  . رآد أع  تكع  ٙ اٟ را  ؼدعمل  د  كمدأل , اؿقًقد

ٖٲأل  نأل د إ بل العرل؛ من ىعنأل ُ   د ه  تصدألركنأل   خرّ    ٛ مًبمدأل؛  وعًندأل  "ندأل   لدى , "عدب . إصدرل

 شبألبنأل. عقىل تٮىير وٗ السلًب, بأللصرل أنمأل اٙسبكأل َ علِ لعملنأل

ِ  ىٮدر  أدأل   ول فدإد  اٛلعدألل,  عن اٛيألم   ه  قد ب يبحدث ال ٍ الىلت ٗ  اٛلعدألل   دى  البدألل  علد

ُ  ٙ الديت  اٛخرّ اٛلعألل علِ و ًمنبمأل ا"بصألر أل بسبب اٟلرذو"ًُ؛ ِ  بألٟلرذو"ًدألم؛  شدأل  عٚلد  قبد

ٌ  بصدرل  أبدىفرَ   ظدبحت  اٛخدرّ؛  اٛلعألل كل يرن ملد إ كفر٤اد إ  ّردن  أدأل  أنمدأل , إلرذو"د

 الصخغ يلعبن د  ّرن أأل وأنمأل قىلن, ٖن  قد أع و  "كسن, أع اللعبُ ٗ الصخغ ويلعب شراٗه

 .العألمل  لعِ ٗ رَأل  شخألػ أع" ٙين  ود" اٟ"ذ"ت عد

 ٕدن  تعدى٦ر  الديت  وإ٘ثرام واٛظىام, واٛلىاد, البعىير, خٚل أن األابًُ اٟلرذو"ًُ ولٜلعألل

ِ  كدفر٤ا  وتعبمدد .  تكألظدًلمأل  ويعدًض  ويعًصدمأل  الددور  فًدبقمغ  ققًقًدُ,   "مدأل  ّألرسمأل  الذكًد ,  علد

 قعىل  ود اشدين وؼقًع اٙ"بعألر, و ري َ إغألأرَ ق٢ب تفر أنمأل وعد . والبكرر البديمُ وسرعُ

 يصددبع الدد  فددإد ويبقدددم؛ فًنبعددر الصددخغ وددألول وعندددأأل يلعبمددأل. الدد ٍ الصددخغ علددِ بددد"ٌ تددأثر

 .وعٛمبن بقىتن وي٢صعره  روره,

ٙٲ  وٙلدت  ا"بصدرم  اٛلعدألل  أن عد  و نأل   أدع  يبنألسدب  ٙ لدد  عندمل  أدن  فًمدأل  أدأل  ر دب  كدبر٤ا؛  إلبدأل

 قدر٦   اٛلعدألل  أدن  الندىع  و د ا  السدلىكألم.  أن كفر ٗ سلي بصرل  ث٦ر ورَأل اٛعمألر, أن كفر

  ددى فًمددأل أددأل د  أددع إ أأل"مددأل؛ قدددإٍ  يلعبى"مددأل ٖددن كددفر٤ا  وظددلت وإثألرتمددأل أنمددأل. و ا  بصددريُ  ريدد َ

 !والعنمل والبدأر, القبل,

 الندألس  أدع  البىاظدل  أمدألرام  يلعبى"مدأل  ٖن عد  فقد د  اٛلعألل أن النىع   ا ٖألرسُ عن ولد "ب 

 "دألس,  بدن  فلدس  ٗ يرىد عندأأل وؼًع بع لُ يصعر  ظب  بعؽمب, اؿقًقًُ ُاٙابمألعً اؿًألَ ٗ

 أدن  كدفر  يكعلدن  أدأل  و د ا  إلرذو"ًُ, لعبُإٍ  الىظىل خٚشأل أن يبمرٴن وسًلُ لدين د  لى وير ب

ٍ  عنددأأل  _وكبدألر٤ا  ظغألر٤ا_ النألس ِ  اللعدب؛  ٗ ويبدد   ارمدىل,   ألتكدن  وي٢خدرن  ركدن,  ٗ يند و  لدى  قبد

 د  يسددبٮع مل الدد ٍ اٙابمددألعٌ اؾددى أددن لديددن  فؽددل لرنمددأل كددفر٤ا؛ لددن قببددُ  ددر لعبددُ كأل"ددت

 .أعن يبر٦ًمل

إٍ  بألٟؼددألفُ اٛوٍ, بأللدراددُ اٛسددرَ عددد تددبب اٙابمألعًددُ البنصددُٔ عملًددُ د  علًددن إبعددألرين وأددن

 اٛلعددألل أددن اعددل والبرنىلددىاٌ الددبقين والددبغر. الدينًددُ وإ٘سسددألم اٟعددٚم, ووسددألٓل إدرسددُ,

 لدد ل  إهألب٤ددأل؛ و  سددلب٤أل, السددلى  وتعددديل اٛفرددألر, وتغددًر البنصددُٔ, وسددألٓل أددن وسددًلُ اٟلرذو"ًددُ

ُ  أدن  وت٢غ٦ًدر  كألأل, اًل شخعًُ ٗ ت٘ثر د  ّرن الرمبًىتر فألعألل  فبمدع,  ٍٛ إسدبقبل   ىيد

 وعسددب .كلددمأل العألأددُ  "سددأللن وشددرل  فددرا ه, بددٌ اٙتعددألل وطبًعددُ اٙابمددألعٌ بنألٓددن أددن وت٢غ٦ًددر
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 البغر فًحعل اٛا اْ؛ بقًُ ٗ  ثره ينعرس اجملبمع؛ أن ا ْ ٍ  ٗ تغر ٍ  فإد الىًٚكًُ, النٛريُ

 بددألخبٚين وؽبلددمل أنددن, "ألبعددُ بنًىيددُ وًٚكددُ لددن العددألم النسددع  ادد اْ أددن ادد ْ وكددل. اٙابمددألعٌ

 النسدع  أرى"دألم   قدد   ؼدحت  اٟلرذو"ًُ اٛلعألل وٛد. ترألأل بًنمأل يرىد د وودث  الىٚألٓمل,

ُ  أدع  وترألألمأل  ثر أل فإد اؿأللٌ؛ الععر ٗ اٙابمألعٌ ٤ًدأل  يٛمدر  وأدأل . والدع   أدر  اٛ"سدألم  بقًد   دى  قألل

ٚٴكن ال ٍ السلي اٛثر ُ  طثدألر٤ا   ندأل   د  العلدب  أدع  اٟلرذو"ًُ, اٛلعألل تى   دى  أدأل  أنمدأل   يؽ٤دأل,  إهألبًد

 . النألس أن الرفر وسن ٙ أأل وأنمأل أعلىم,

  لعددألل علددِ يىأ٫ًددأل سددألعُ بلًددىد ِؽددٌ فإ"نددأل ,Gane Mcgonigal ٗ 4234 لددد أقددألل وعسددب

 الدراسدألم  بعد   د  إقدألل  ويد كر . ;422 عدألم  علًدن  الىؼدع  كدألد  ٖدأل  %72 بدد   كفر, الرمبًىتر

 والعألطكًددُ, ال  نًددُ, النألقًددُ أددن إهألبًددأل يبددأثرود الرمبًددىتر  لعددألل ّألرسددىد أددنإٍ  د  تىظ٦ددلت

 اخببدألرام  ٗ  ر دب  أدن   فؽدل  عمدر ب؛  كدألد  أممدأل , اٛلعدألل   د ه  ّألرسدىد  أدن  و د, واٙابمألعًُ

 وعددود  اٛلعدألل    ه ّألرسىد ال ين اٛطكألل و د. إبعد َ وإمألرام والدلُ, والذكً , السرعُ,

ّ  د اٙ"ببدأله   يلكت وٖأل اٟبداع. اخببألرام ٗ  علِ  راألم ُ  خرادت  الدراسدألم  إقدد  د  أكأل  دأل  بنبًجد

 فًمددأل يبعلددع ببجددألو   علددِ ترددىد لدددراتمب وإخًكددُ؛ العنًكددُ اٛلعددألل ٗ ولب٤ددأل يقؽددىد الدد ين اٛطكددألل

 أددع اللعددب أددن لىلددت الىالدددين لؽددألْ د  .. كمددأل.والغؽددب اـددىين أفددل العددعبُ, العألطكًددُ إىالددمل

 .بٌ الٮرفٌ العٚلُ لىَ أن ي يد  طكألشب؛
 

 اذتهُٞ: عًٞ. ايتعكٝب ايجاْٞ: د 

  يبؽم٦ن تعقًي اٟشألرَ إٍ النقألٙ البأللًُا

٤ْا   ظبحت بل إعألظرَ؛ قًألتنأل ٗ عألرؼ٤أل ش٤ًٔأل لًست اٟلرذو"ًُ اٛلعألل  3 ٌ  أنمدأل,  رًٓس٤دأل  اد   فمد

ِ  الديت  الؽدرورام  أدن   ظدب  إٍ  د  الرمأللًدُ؛  اؿًألَ  أىر أن برى"ن بد  عندأأل كأللبلكأل   يسدع

 .أعمأل والبعألأل علًمأل للحعىل اٟ"سألد

 وإسبقبل الٮريع, أنبعمل ٗ أأل لنأل بل اٟلرذو"ًُ؛ اٛلعألل ظنألعُ ٗ ال روَإٍ  "عل مل من  4

 .إ  لُ وإكألاخم بأللبٮىرام ألٌْ

ُ  اٛلعددألل  ظددنألعُ  5 ِ  د  إأددأل  ومددن  أؽددٮر , بصددرل  وتنمددى  أ   ددرَ,  ظددنألعُ اٟلرذو"ًدد  "بقدد

ٌ  "ردن  و  والسدلع,  البقنًدألم  أدن  الرفر ٗ كحأللنأل أسبملرٌ, ٌ  أسدأل م  ظدنألعبمأل  ٗ فدألعل

 .فًمأل واٟبداع

ُ  اٛلعدألل  د  واددم  عددَ  "كسًُ  راسألم  نأل   6 ُ  اٟلرذو"ًد ُ  تدأثرام  شدأل  اؿديفد  النمدى  ٗ إهألبًد

 ٗ وبألامدددأل الددديت وإمنًدددُ اٛكأل ًّدددُ إمدددألرام أدددن فمىعدددُ اكبسدددألبن وٗ للٮكدددل, الددد  ين

 .أسبقبلن
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ُ  تدأثرام  شدأل  اٟلرذو"ًُ اٛلعألل د  تب٦ًن  يؽ٤أل  راسألم  نأل  إقألبل وٗ  7 ْ  الدنضْ,  ٗ سدلبً  سدىا

 .اسديُ م  عقلًُ, م  ظحًُ,  كأل"ت تأثرام

ُ  تدأثرام  واى   8 ُ  سدلبً  إ راكندأل  ٗ السدلبًُ  لٞثدألر  تقددير"أل  يد٘ثر  ٙ  وهدب  طبًعدٌ,  شدٌْ  وإهألبًد

 السدلبًُ,  البدأثرام  أدن  و"مدى٦د  اٟهألبًدألم  علِ "ركٴ  ٙ  هب كمأل اٟلرذو"ًُ, اٛلعألل ٕنألفع

 وتعألأدل  فمب علِ يسألعد"أل اٝخر؛ عن أنممأل لرل واسبقٚلًُ َىؼىعًُ وإنألفع إخألطر فدراسُ

 .أعمأل  فؽل

 لددن و دد ا بددألربىّ, يبعلددع اٛول األ"بددألد, لددن الددنضْ ٗ اٟلرذو"ًددُ اٛلعددألل تددأثر قددىل النقددألط  9

ٌ  واٟ"ذ"دت,  الكؽألًُٓ القنىام أفل أفلن فًن, "بحرٴب د  "سبٮًع  ٗ الدنضْ  بسدلى   يبعلدع  والفدأل"

 و  اللعددب ِدد٘ و  اللعددب ٗ الصددألل و  الٮكددل يقؽددًن الدد ٍ الىلددت أقدددار أفددل أعمددأل, البعألأددل

 و سدددر٤ا, ا ٤ا, فدددر علًدددن, "ركٴددد  د  هدددب أدددأل و ددد ا السدددلبًُ؛ اؾىا"دددب أدددع للبعألأدددل اٙسدددبعدا 

 .عألم بصرل وفبمعًُ تربىيُ وأ٘سسألم

ٍ  فبمعندأل  ٗ النضْ تعألأل  : ُ  اٛلعدألل  أدع  السدعى   البقنًدألم  أدع  تعألألدن  عدن  ىبلدمل  ٙ اٟلرذو"ًد

ٌ -وأ٘سسدألم  وكبألر٤ا, ظغألر٤ا, – فمجبمعنأل. اؿًألَ و  الىلت, إ ارَ كًكًُ و  اٛخرّ,  يعدأل"

٤ْ  اٛقدىال,  أدن  الرفر ٗ ا"عداأن بل اٙ"ؽبألٙ ؛ ؼعمل أن  و  "قدرٗوه,  و  "صدأل ده,  فًمدأل  سدىا

 .وكبألر٤ا ظغألر٤ا سلىكنأل

 الددنضْ ٗ اٟلرذو"ًددُ لٜلعددألل السددلبًُ اٝثددألرإٍ    ٦م الدديت  ددٌ  دد ه اٙ"ؽددبألٙ عدددم قأللددُ  ;

ِ  الصدألل,  و  الٮكدل  يقؽدًمأل  الديت  فألٛولدألم  واجملبمع. اٛسرَ وأن ثب٦ ٗ والصبألل؛  الراشدد  وقبد

 عٚلددُ لددن و دد ا عأل٫ًٕددأل, اٛعلددِ النسددب أددن _الصخعددًُ أٚقٛدديت وأددن_  "مددأل  قسددب  قًأل"٤ددأل,

 .النص٘  ر اؿًألَ بنم٘ إرتبٮُ اٛخرّ واٛأراض السرر, و أراض السمنُ, "سب بألرتكألع

ِ  ٛعمدألر ب؛  أنألسدبُ  لًسدت   لعدألل  أدع  العدغألر  تعألألإٍ  اٙ"ؽبألٙ عدم قأللُ   ٦م كمأل  32  لدى  قبد

ُ  اىا"دب  ٗ فبمعندأل  تنألسدب  ٙ أعألير علِ أبين و ى الدولٌ, بأللبعنًمل  خ "أل وأدن   أنمدأل؛  أممد

  .و ر أل والعنمل البٮرين,و الكررٍ و  السلىكٌ للمحبىّ اـٮرَ للبأثرام ثب٦ تعرؼمب

ِ  اٛلعدألل  العدغألر  لعدب  ػدألو م   يؽ٤أل اٙ"ؽبألٙ عدم قأللُ  33  أدع  والبىاظدل  اٟ"ذ"دت,  شدبرُ  علد

 عددم  وبأللبأللٌ ببأثراتن؛ وعًمأل وعدم كلن,   ا عن اٛسرَ وب٢عد العألمل,  مألْ ًْع أن ٙعبٌ

 .العٚاًُ و  الىلألًُٓ البدخٚم أن اٛ "ِ بألؿد لًألأمأل

  سددألس أددع "بعألأددل د  فًجددب اٟلرذو"ًددُ, لٜلعددألل السددلبًُ اٝثددألر أددن مددد٦إاا  د  إاا  ر "ددأل  34

 أددن الرددفر ٗ أنؽددب٘  ددر فبمددع "نددأل  "ٛددرٍ ٗ واٛسددألس  عراؼددمأل, أددع ولددًس إصددرلُ,

 اأسبىيألم عدَ علِ اٙ"ؽبألٙ تع ي  ٗ يرىد د  هب والبعألأل ش٘و"ن,
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  ِ ٌ  إسددبىّ علد ُ  اٛلعددألل فسدىم  ,واجملبمعددٌ إ٘سسدألت  اًددد, بصددرل أقدنن   ددر اٟلرذو"ًد

ِ   ود إبجىلٌ, البألٓعٌ أن وقبِ قل؛ ٍ  أن الٮكل يصذيمأل د  ّرن اٛلعألل وًْع    "د

 .ؼىاب٘

  ِإٍ  درس  يبىان د  هب ال ٍ البعلًب,  ور يأتٌ  يؽ٤أل, إ٘سسألتٌ إسبىّ وعل  ٙ  اٙ"ؽدبأل

 يسدددبحقن؛ الددد ٍ اٙ بمدددألم الددد  ويعٮدددٌ اجملدددر َ, إعرفدددُ إٍ تعلدددًب يبجدددن د  لبدددل وثقألفبدددن

 .ٙققٲأل اجملبمع وا"ؽبألطًُ وسلىكن, الٮأللب ؼعًل علِ إهألب٤أل سًنعرس فألٙ"ؽبألٙ

  ِأىا٦ن وطين, إٍ بر"ألأ  فنحبألن ,اٛسرٍ إسبىّ وعل  ْ  إمدألرام  ي٢عد ٦   واٛأمدألم,  إٍ اٝبدأل

 ٗ الكع٦ددألل بدددور ب لًددألأمب وعلددِ  علددِ, ا"ؽددبألطًُ ؼقًددع علددِ ويسددألعد ب لددديمب, الذبىيددُ

 . طكألشب ٗ  رسمأل

 سدبب  _وأ٘سسدألم  كبدألر٤ا  _ ٛ"ندأل  اٟلرذو"ًدُ؛  اٛلعدألل  بسدلبًألم  تأثرإاا  النضْ, "لىم ٙ  هب  35

 .إصرلُ ٗ رًٓس

 وأىاظدكألم  َنٛدىر  سدعى يُ,  ظنألعُ تأسًس ٗ الكع٦ألل بدور ب بلد"أل ٗ إسبفمرين لًألم  ُن٦ِ  36

 أدن  "سدبكًد  د  "ريد ولرننأل اد٫ا؛ كبرَ إبألقُ إنألفسُ وأسألقُ اٟلرذو"ًُ, لٜلعألل عألًُٕ

 .لًقدأىه واٙببرألر اٟبداع أن الرفر فلديمب النألا , اٙسبفمألر ال  ٗ والصبألل النضْ عقىل

   :املداخالت سٍٛ ايكك١ٝ 

  ٚاملفاِٖٝ: يًكِٝ ايجكايف ايػسعإىل  ايرتفٝ٘ َٔ اإليهرت١ْٝٚ األيعاب

 الذفًددن أكمدىم  تٮبًقألتمددأل ٗ ػدألو م  اٟلرذو"ًددُ الصدمرٍ, فددإد اٛلعدألل   فددألي . "ٛدر    وامددُ أدن 

 ويرّ  . فألي   د اٛلعألل .والسلى  البكرر وأنمأل وإكأل ًب, للقًب الفقألٗ الغرس أكمىمإٍ  والبعلًب؛

ُ  وت٘سدس  والعدديع,  العددو   دى  أدن  أكدأل ًب  ٗ تد٘ثر  اٟلرذو"ًُ ُ   العندمل  وأكمدىم  لٜ أد  بىظدكمأل لغد

 افذاؼددًُ فبمعددألم أعمددأل بددأللبىا ٍ ٰ س٦ددس لٜلعددألل اؿديفددُ .. والبٮبًقددألم.إصددرٚم ؿددل وقًدددَ

إٍ  وتنبمددٌ برئددُ, تبددد  ترددبٚم ٗ والفقألفددألم القددألرام عددد وْألعددألم فرلٲددأل ويصددرٴلىد يبحددألورود

 .الٮبًعٌ الىالعإٍ  اٙفذاؼٌ اجملبمع أن لببحىل اجملمىعُ بفقألفُ اٙلب ام

 إلرذو"ًدُ,  أنعدألم  عدد  اٛسدألس  ٗ تبصدرٴل  كًدمل   اعض لٮعألد بع  و ؼألين  . فألي ا ر يبب

 تكددذس أسددعىرَ وقددىطإٍ  والقددوَ؛  البٮددل وأكمددىم واابمألعًددُ سًألسدًُ  قكدد ام ٚددل٦ ٗ تنٮلددع ثدب 

 الصألشدددُ أبألريدددألم ٗ قلقدددُ إععدددىأُ الدددنكس لبدددل وكدددأد  يدددن, و  خلدددع أدددن وا ع  ود اٛلدددربٌ

ٌ  أدن  اثنٌ أع تقد٦أت اٛسألس   ا .. وعلِ.اٟلرذو"ًُ ّ  َجلدس   أٚٓد  اديدد  "ٛدألم  َقدذ   الصدىر

 . اؿلىل أن واقد٤ا يرىد د  و راى اٟلرذو"ًُ وأرالببمأل, اٛلعألل تعنًمل بمدين سبعُ  شمر؛ لبل

ٌ  لًلِ.   وأن األ"بمأل لأللت ُ  اٛلعدألل ا الصدمرا"  ولٜسدمل,  و م.  ل كدل  تد٘ر٦م  لٜطكدألل  اٟلرذو"ًد

ُ  وؾملندأل  إعروض, لرفرَ  عمألر ب؛ أع يبنألسب أأل لمل  فدنحن , اٛلعدألل   د ه  أدع  البعألأدل  برًكًد
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 اؾًل لسخريُ أفألر٤ا يعد٪  لعألل أن فًمأل ي٢عرض وأأل كألد واٛتألرٍ, ظخر كمبًىترإٙ  يعرين ٙ اًل

ُ   سدىالنأل  تردىد  د  و"ٮمد   شبألبنأل, وعٌ ٗ خر٤ا  بًُ... "بأأل  لعألب٤أل  "مأل يرود بل اؿأللٌ؛  أدن  خأللًد

 اٛطكألل و"كسًبمب. سلى  ٗ إ٘ثرَ اٛلعألل

ٚ  اٟلرذو"ًدُ,  اٛلعدألل  لبدألري   "٘ر٦  ًٔس إٍ  "ن إاا بد "أل زر.   و شألر  لٛمدىر  "د٘ر٦   د  بدد  فد

ُ  كأل"دت  فمنمدأل  بألل ام, وإدبلجُ العربٌ, العألمل ٗ لدينأل الررتى"ًُ اٛفٚم إٍ  تنبدن  مل الديت  البدايد

 ٍ  أفل أفلمأل الك , والبسىيع إبألشرَ أن ؽلى للمبعُ, خعًع٤أل أعممُ اٟلرذو"ًُ اٛلعألل .. اٝد

 كأل"ت خرَ ظىر بعدَ البٮل فًمأل يبمٛمر قبىكُ لعُ علِ أبنًُ ترىد أأل وعأل َ كرتى"ٌ. فًلب

بىظدددكنأل  إنبجدددألم أدددن  ر دددأل أفدددل أفلدددمأل اٛلعدددألل  ددد ه اسدددبقبلنأل العربًدددُ عىإندددأل وٗ ..شدددريرَ م 

 ّلدد  ٙ أنددب  ٍ   أدألم  وارتبددأل  وقدرَ  ورطددُ أدن  عددأل َ إسددبمل  فًدن  يقددع فًمدأل  وولعنددأل أسدبملرٌ, 

 فًن. البحرب

ُ  القدًب  ببع يد   يبدد   اللىقًدُ؛  اٛامد َ  سدٮىَ  أدع  خألظُ إبرررَ, اٟشرأللًُ ش ه واؿل  الفقألفًد

 الكدن  عدد  وٖبدع  سدلس  بأسدلىل  والبحدر  واؾبل, والعحراْ, وإدينُ, أرُ .. لًب.لدينأل اليت اشألٓلُ

ُ  أقدررام  أكدر ام  واسدببدال  القعدُ,  و دى ٙ   اٛطكدألل,  للدىل إٍ  اربدب  ُ  اؾألأددَ  اللغد  أددن اـأللًد

 إبألشددرَ عددن والبعًدددَ العأللًددُ الكنًددُ العددكُ اام إلكبددُ لعددىرَا وأددن "دددر, فًمددألإٙ  إصددىلُ القعددُ

ُ  َكدر ام  الكد ,  والبسدىيع   اٟعددٚم وسدألٓل  ٗ أعمدب  "بٮدىر  الد   بعدد  ثدب  وعقدىشب,  للدىبمب  أدن  لريبد

٤ْا إخبلكُ, ٌ  امدأل   طخدر  عندد  "نبمٌ وٙ البلك يىد, أن بد  "قدبحب  . وعنددأأل ..اٛسدىام  ٗ سًعددر  لدىق

 الديت  ٛلعألبندأل  "٘س٦دس  د  قدذين  تقدين  وَسدألعدَ  ولبمدأل  "سدبٮًع  القعغ؛   ه َفل  طكأللنأل واداد

 قألظدل   دى  كمدأل  وقدرَ  ظأل أُ إلرذو"ًُ ٛلعألل اٙلبكألم أن يصعرود  وِأل ولبمأل وِنعمب "ريد,

 اٝد. أعنأل

ٌ  ًٔس أداخلبن بأللب كر َسلسل زر. واخببب   ِ  رأؽدألد  شدمر  ٗ ع٢درض  كرتدى" ُ  علد  شألشد

"MBC "فًددن تبسددألبع الدد ٍ للحددد٦ للمسلسددل العأللًددُ اؾمأل ريددُ قًدده لددأللا لنبأأددل ؛"إعددأللًل" ازددن 

" ف عُ" اسب ؼمل إلرذو"ًُ بلعبُ  اكٴر د  ٰ ريد كمأل ..فًن إٍ اٟعٚد واٟعٚد الدعأليُ شركألم

 والنمب. السلب  ألرام ببع  بأس وٙ ,"الك عُ"و وإروَْ الصمألأُ أن إلًن "نبمٌ ٕأل تسى٦م

 ٚشتاطس األيعاب اإليهرت١ْٝٚ: ارتف١ٝ األٜدٜٛيٛد١ٝ األبعاد

ُ  اٛبعدأل  إٍ  إشدألرَ   "بٛدر  كنت, أأل البعً  ٗ أداخلبنا لسبب إبرا ًب.   لألل ُ  اٛيديىلىاًد  اـكًد

ٌ  بألٛأر سًرىد ال  د   تعى٦ر ٙ اؿقًقُ ٗ و "أل اٛلعألل,   ه أن بع  ٗ  بعد   د  و عبقدد . اشد

إٍ  اؼددٮروا ولددد إدد٘اأرَ, أنحددِ  خدد  لددد لدد ل ؛ البددنٛر ٗ اسددبعجل أددن  كددل يرددن مل إدو

ُ  اٙسدبفمألرام  بدأد  لنألعُ أنن... لدٍ البحقع و  إثبألتن ّرن ٙ َأل اٙسبصمأل  ٌ  والديت  _ الر زأللًد   د

 ؛  أىال  أع لًم  ؽل٘ ٙو واقد أبد  أن تنٮلع _ واسع "ٮألم علِ إنبصرَ اٛلعألل تل  كل خلمل
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 اٛلعدألل  تلد   تنب  اليت الصركألم فم ه  خرّ, .. وبعبألرَ. قد مأل فقدادإٍ  سب٘ ٍ اـلٮُ تل  ٛد

ٍ  اشدين تدخل د   بعد أن فمٌ ل ا البجألرٍ؛ الرب  والىقًد واٛخر اٛول  دفمأل  ٌاٛيدديىلىا  البعبدى

 اٙسبفمألرام. تل  ٗ

ٍ  أدن  لدًس  "دن   و ى البعً ,  . إبرا ًب ر ٍإٍ  اد٫ا الر يعألد  "ن ًّل خأللد. و وؼ     د  الؽدرور

ٚٲ اٛربدددأل  عدددن البحددده عدددد "ألإٙ إاا   يدددديىلىاٌ؛ ببعدددد قملدددُ اٟلرذو"ًدددُ اٛلعدددألل تردددىد  عمددد

 واببردألر  وبًعمدأل,  اديدَ أنبجألم تسىيع أنمأل واشدين ػألرٍ, تنألفس "بألن اٛلعألل و  ه.  يديىلىا٫ًأل

 ؿمأليددُ الصددركألم إلًمددأل تلجددأ الدديت الكرريددُ اؿمأليددُ بددراأ  الدد  وي٘يددد.. و ردد ا وبًعددن,  ر ددأل

 اٛلعدألل    ه أعٛب د  . ظحً .ٖرن أأللٌ رب  كد  علِ اؿعىل لؽمألد القرظنُ؛ أن أنبجألتمأل

ُ  أدن  اد ْ  أنمدأل  األ"ب ٗ وتعرس إنصأ,  أريرًُ  "درف  "ندأل  إ لدأللا  أدن  لردن  اٛأريرًدُ؛  الفقألفد

 .الر زأللٌ البعد إقعى  كألدإاا  سلىكٲأل الر زأللًُ ِألرس من. اٛأريرًٌ أن يأتٌ أأل كل

 ايلٌ فًمأل تبمف٦ل اٛلعألل   ه ٗ واـٮىرَ

ٙٲ  اٛلعألل,   ه علِ إ"كأللن يبب ال ٍ الىلت وكمًُ النألشُٔ, ل٧بل أن اٛلعألل   ه علِ اٟ أألد ا و

 .فألٓدَ  كفر  أىر ٗ اسبفمألره ّرن ولت و ى

٤ًددأل  بددن ارددًٮٌ عددن الٚعددب ع لددُ ٍ  الع لددُ, اٛلددل علددِ بعؽددمأل و  اٛلعددألل  دد ه ترددر٦س اثأل"

 للع لُ السلي اٛثر و ثببت ال ,  ثببت  راسألم و نأل  سلبًُ. ٚأل رَ و ٌ اٛسرَ, كأفرا 

 .اٟلرذو"ًُ اٛلعألل علِ إدأنٌ اٛفرا  ٗ

ّ   راسألم و نأل  اٛطكألل, عند واٙ"بقألم العنمل ػ ٦ر اٛلعألل   ه بع  اثأللف٤أل  الد ,   ثببدت   خدر

ُ  بسبب إألؼٌ العألم طٚبنأل  قد أقبل قأل ثُإٍ  فق٘ ٰ شر. ٙسبعراؼمأل  نأل إقألم لًس  لعبد

ْ  أدع  يلعبى"مدأل  إخىتدن  كدألد  إلرذو"ًدُ,  ُ  و ٚنمدأل   و"ٚيدن,  اؾدراد   بندأل ..  call of duty لعبد

 و لعددد شددألٓعُ, ٚددأل رَ تعددب  ٙ قبددِ تبرددرر؛ ٙ ولعلددمأل اًددد٤ا,  عرفمددأل قًددُ والعددُ و دد ه

 .اؾسدٍ اٛاّإٍ  يقى  ال ٍ العنمل

 إبدأل   الكدراغ  ولدت   يأل َ ٗ ي٢سأل ب سىين اسبخداأمأل؛ ٗ والبىسع البقنًُ بأد تبنبأ  راسألم و نأل 

ٚٲ, ل٠"سألد  ا"بصدألر أل  بسدبب  اٟلرذو"ًدُ؛  اٛلعألل وأنن الذفًن, ٗ قبم٤أل سًقؽًن ولت و ى أسبقب

ُ  اٛلعدألل  مدى  واؼ  البىان د  علم٤أل فر يُ, و  ْألعًُ بعىرَ سىاْ ٖألرسبمأل, وسمىلُ  الديت  الكر يد

ُ  اٛامد َ  ٗ ٖألرسدبمأل  الكر  يسبٮًع ُ  ٗ و  إربدب,  ٗ أردألدا  ٍ  وٗ كدألؾىال,  ال كًد   رفد

٫ًأل  بىظكن "صألطٲأل اللعب . وأن إمب ك ل  القىل بأد.طخر أرألد و  ٍ  القٮألر, ٗ و  النىم,  ٙ إ"سدأل"

 ثب٦ وأن والذفًن؛ اللعب ووب يلعب فأللرل الٮكىلُ؛ ٕرقلُ فق٘ و "ن ي٢صألع, كمأل أعًنُ بسن يرتب٘

 واسدعُ   أدألكن  وٙ أؽدمألر٤ا  يبٮلٴدب  ٙ لعبمأل د  سًمأل ٙ إ"سأل"٫ًأل, أٮلب٤أل اٟلرذو"ًُ اٛلعألل تأتٌ لد

ٌ  امأل  علِ اؿعىل يركٌ إا الصألٓعُ؛ كأللريألؼألم ٚٲ؛  كدد   ورَدأل  الًدد,  عجدب  اكد ٌ  للدً  لرد

 قبِ وقلًُ؛ عربًُ  لعألل تٮىير ؼرورَ و ى اٛ مًُ,  أليُ ٗ  أر . يبقِ.اٟلرذو"ٌ اللعب ِألرس

 .بألٛيديىلىاًأل قملُ اٛلعألل   ه د  يرود أن عند اٛلعألل ٗ اٛيديىلىاٌ اؾأل"ب م٦ًد
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ٌ  اٛطكددألل عندد  الر زددأللٌ البعددد ت٢جد ٦ر  لعبددُ إد  كفدر  ُ   ددر لعبددُ  د إٍ  تعددى  ولدّددُ, إلرذو"ًد

ُ  ت ال أأل و ٌ... الصمرَ monopoly إى"ىبىلٌ لعبُ و ٌ العصرين, القرد ٔسًنًألم  وأنبصدرَ   اراد

ٚٲأل,  أر٤ا .. كمأل  د  نأل .واسع "ٮألم علِ   كفر عنمل فًمأل اٟلرذو"ًُ اٛلعألل أعٛب د  و ى ألحى

 و ر ا.  ريبُ, كلىلألم أع وقرل وأصألارام, ولبل, قرول, فمعٛممأل الٚ م, أن

ُ  "كددر٦م د  البعًدد ا علًنددأل  إبددرا ًب.   وبدددوره لددألل   و ددر والنكسددًُ إقعددى َ  بددٌ البددأثرام الفقألفًدد

البأثرام  تل  أن  ٌ والبح يرام إخألوين أعٛب د   عبقد اٟلرذو"ًُ ..  "أل لٜلعألل لبل  إقعى َ

 الصدركألم  تلد   تعمدل  أ٘اأرَ  نأل  د  "عبقد هعلنأل أنمأل؛ والبمىيل فًمأل إبأللغُ لرن إقعى َ؛  ر

 وشبألبنأل.  طكأللنأل لبسبمدين علًمأل

ُ  أد٘اأرَ   ندأل   لدًس  "دن   ٗ الصدمرٍ بقىلدنا  تكدع    فدألي  .   وعلع  طريدع  عدن  اٛخدٚم  لبددأر  كى"ًد

تعألطأل ددأل  أددن تعددرفألم علددِ واؼدد  اٛلعددألل  دد ه ربددىّ الذاكمددٌ الفقددألٗ البددأثر ولرددن اٛلعددألل؛

ْ  سدكرىا  ال ين  اعض فرأٌ أن  ربعُ. شأل أسبسلم٤أل وسلىكن ُ  اٛلعدألل  كأل"دت  الددأأل  اٟلرذو"ًد

ُ  ارلًُ والدارسألم الًىأٌ, بر"ألفمب أن اٛكد اؾ ْ  اٛلعدألل  شد ه  الىاؼد   البدأثر   ثببدت  والعألًٕد

ٌ  الدنضْ  تىاًن ٗ البىا د لعدم النسبُ؛ ت يد ولدينأل  ,44-34و بٌ الصبألل علِ  اجملبمدع  أراادع  بد

 .اٟلرذو"ًُ الىار ام   ه وبٌ وأ٘سسألتن

 أددن البددأثر البعًدد  أعلقٲددأل علددِ أددأل طرقددن  . فددألي  بقىلددنا إد  راسددألم إبددرا ًب.   وأدن األ"بددن  وؼدد  

ُ  عىثنأل د  و عبقد, فًمأل إبداخلُ إبغرام لرفرَ أعقدَ؛ و ٌ الدراسألم  ظعب  ٗ أقعدرَ  العلمًد

..  اؾألأعدألم  تدىفره  مل ال ٍ والىلت البمىيل أن وتأخ  الذاكمًُ, ؼبألن  راسألم ٛ"مأل اؾأل"ب؛   ا

ُ  د  بأللؽدرورَ  يعدين  ٙ إدبغرام  والذاد اٛقداث وت اأن ُ  بًنمدأل  العٚلد ٙ  .. لد ا  سدببً  اٛلعدألل  فألرتبدأل

 ال . ٗ الرًٓس السبب و  السبب  ٌ  "مأل يعين ٙ  اعض فرأٌ أع اٟلرذو"ًُ

ُ  ٗ إبمًد ين  الٮٚل أن كفر٤ا و ؼألينا  عرين ُ  اٛلعدألل  ت٢صدرٴل  الٮدب  كلًد ٤ْا  اٟلرذو"ًد  اد 

 لرننددأل -القددرطد ؼكددًٜ أدددارس ٗ كددأل"ىا اٟر ددألبًٌ أددن بعدد  - .. وبأللقًددألس قًددألتمب ٗ أمم٫ددأل

 سببًُ. بًنممأل العٚلُ "رّ ٙ ٛ"نأل اٟر ألبٌ؛ والكرر إدارس تل  بٌ رب٘ أن كل علِ "نرر

إٍ  الٛدأل رَ  عد و  البدأثر   راسدألم  ٗ بقىلدنا يعدعب  الر يعألد أع   ا الدر ٍ اٛخدر    خأللد. واتكع  

ِ  أدأل   ندأل   يرىد و قًأل"٤أل.. بع  أع تعمل اٛسبألل بع ... أبغر و  واقد سبب ٌ  بدألٕبغر  ي٢سدم٦  اـكد

 .الرمًُ الدراسألم عًىل أن و  ا تأثره, و  لًألسن ػأل ل مت ال ٍ

ُ  البدأثر  ارًدألا إد  ظدعب أدأل تنٮدىٍ علًدن  راسدألم       أسألعد.   ولألل   رّ أدن  ولد ا  .. القًدألس  عملًد

ُ  اٛسأللًب عد البأثر  راسألم تٮبًع د  البحه, أنأل   وتدريس ػربيت والع  أسدبحًل   أدر  الرمًد

ِ  تعبمدد  اليت وغألظُ البجريبًُ, الدراسألم عدإٙ  بأللبأثر تبعلع إٍ "بألٓ  الىظىل ّرن وٙ ...  علد

 ؼألبٮُ. إقدا مأل فمىعبٌ
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 فلددًس اٛلعددألل, شدد ه اٛيديىلىاًددُ البددأثرام عددن "بحددد٦ث فأكٴددد  "ددن عندددأألالدددريس   يددأل .  أددأل  

ُ  الذعًُ الر زأللًُ الدوافع لرن شأل؛ كٮ٘  أ٘اأرَو "عين "نأل  بأللؽرورَ   د ه  لع٢دن٦١ألع  الٚ خٚلًد

٤ْا  شد ارُّ ااتن قد ٗ  ى العنمل؛ ترريس ٗ السًُٔ تأثراتمأل أع قبِ اٛلعألل  .إ٘اأرَ أن سى

ٕ  الديت  اللعبُ _أنمب اٛطكألل قبِ _ وبىد الًىم الصبأللا ارًأل أسألعد. قٌ لألل   ٗ  .. عنكٲدأل  ُبلد

؟ .. لدديمب  العنمل سلى  ُبغ م  السلى , تع     ه  ل  عرين ٙ... والبعدٍ والسرلُ, القبل, وبىد

 إىؼىع.   ا ٗ ر يألد  نأل 

ِ .   وعلٴقت   العندمل  سدلى   تعد   و  "مدأل إٍ   أًدل  بقىشدألا  الصدمرا"ٌ علدِ طدر   . أسدألعد ارًدأل      لًلد

٘  طأللب "رّ د  ي٢عقل  ل وإٙ لديمب,  القبدل   ظدب   أصدألارَ.   تكدن  ٗ ظدديقن  و  أعلمدن  يٮعدن  إبىسد

ِ  قًىا"ألم لبع يب أقألطع أن ينصر وي٢ؽألين إٍ ال  أأل, اٛأىر  بس٘ أن بعؽمب عند  أدن  بصدر  وقبد

 السن. ظغألر بع  ل٧بل

 ٙؼددٮرال أعألؾبددن  ثنددألْ فرويددد ظددأل مأل الدديت البنكددًس فأشددألرم إٍ فرؼددًُالسددملٌ   ًددأل.    أددأل

٫ًأل إؽددٮرل الصددخغإٍ  د  وتصددر ,اشسددبريأل  عددن بددأللبعبر لددن السددمأل  عنددد بألٙرتًددأل  يصددعر "كسدد

 يصدعر  ػعلدن  أعًندُ؛  أنألف  عد إربىتُ ا"كعألٙتن تكريغ علِ الكر  أسألعدَ د  أعنأله عدوا"ًبن؛ و  ا

ِ  ويبحده  يبحده  اٙ"كعأللًدُ؛ فسدًٛل   فًدن طأللبدن   ي٢كدر٦غ  لدن  أنك ٤ا هد مل وإد بأللراقُ. ٚٲ  هدد  قبد  سدبً

 وتسبقر.  "كسن تمد  قبِ طأللبن؛ ٟفراغ

 بمددب تدد  قب و  أعمددب, اؿددىار يصددبد د  َجددر  وظددغألر٤ا كبددألر٤ا السددملٌا  عددرين  ًددأل. و ؼددألفت  

ِ  اٛلعدألل؛  إٍ  د ه  يمرعدىد  بمدب؛  تؽًع و  اٛأىر, ٗ  ُدبغ  قبد ُ إٍ  .. ولننٛدر  "كىسدمب  أدأل   الريألؼد

  عدوا"٤أل؟ تىرث  ل وإبألر َ إٚكمُ اؿقًقًُ

 .. لنأل عدوا"٤أل تىرث ومل سنٌ تألبعنأل أل اٛكصن  فٚم

 وتبج ر. وإأأل تذ  تم ل, د  فإأأل البع , ٗ تنصأ  اخلًُ "ىا ع العدواد د   ٚن

ِ  تبعألؼدد  عىاأدل  لدن  فدأللعنمل  ت رعمدأل؛  د  ٙ  ٚدن  ولردن  أنمأل؛ العنمل  لعألل ت و  لد  ٗ ىدرن  قبد

 اعبداْ. ظىرَ

ُ      ًٓد.   وعلع  البسدىيع    دداين  أدن  اد ْ  اٛلعدألل   د ه  سدًنألريى  إد روع علدِ الد  بقىلدنا  كصدن

٤ْا واـًألل العنمل يقد٦م ال ٍ  .اٟثألرَ أن بىظكن ا 

ُ .   وتىلكت ٌ  لؽدًُ البكألعدل   فددعع ٗ أدداخلبمأل عندد    طلحد  ٍ  وإٍ اٛلعدألل,  تلد   أدع  اٟلرذو"د

 علدب  تندألول .  بأسدر ب  _ ؼديد٤ا _ إرا قٌ و  اٛطكألل عٚلُ علِ ا"عرألسمأل يرىد د  ّرن أدّ

 وأنمأل اٝلٌ, اٙابمألعٌ البكألعل إٍ تكسر النٛريألم أن العديد وتٮر٦م القؽًُ,   ه اٝلٌ اٙابمألع

٘  ّردن  كًدمل  علدِ البسدألٗلا   النٛريُ ترك .. social presence اٙابمألعٌ اؿؽىر "ٛرين  للىسد

ٌ  عؽىر ب وإشعألر ب بل إصألركٌ؛ بٌ أصذكٲأل أعنِ يىفٴر د  اٟلرذو"ٌ  اؿقًقدٌ؟  اٙابمدألع
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ْ  الًألفعٌ, والصبألل وإرا قٌ, اٛطكألل, بعألمل يبعلع فًمأل خألظُ ققًقُ, أ٘رلُ القؽًُ و  ه  سدىا

 وعددىامل وكألٓنددألم, شددخىػ, أددن ؼىيددن َددأل و  اٟلرذو"ًددُ, وبًٔبمددأل اٛلعددألل ببلدد  عٚلددبمب ٗ

 .اٛولًُ العٚلألم تصبعمأل د  يكذض اليت تل , لديمب اٙابمألعًُ ال ام تصبع د  اسبٮألعت

٤ّأل ُ  أرألٕدن  ٗ الصدخغ  وادده  لى الكراغ ولت ي٢سبغل كألد _ النسي بألٕعين _ ولد  سدريعُ؛   ألتكًد

 فإ"ن سدًبألبع  ولب٤أل واد  "ن لى و بسٮمأل الىؼع, اخبلمل اٝد... واـٚد اٛ ل أن إقربٌ علِ لًٮمٔن

ُ  أدأل ٙ تىادده العٚلدألم    واٟشدبألع  والسدعأل َ  اؿبدىر  تىاد أن أكؽلن إلرذو"ًُ لعبُ  بأولٔد   الٮبًعًد

 اٙابمدددألعٌ اؿؽدددىر أقألبدددل يبؽدددألْل الٮبًعدددٌ اٙابمدددألعٌ اؿؽدددىر  ظدددب  وبأللبدددأللٌ ..اٛشدددخألػ

 واشىيُ الرلمًُ الفقألفُ قىل را نُ إشرأللًألم علِ الؽىْ يلقٌ فق٘ بسً٘ ا ْ   ا.. .البرنىلىاٌ

 .و ر أل اٝلًُ

 عىامل..  اٛبنألْ قًألَ ٗ  خرّ بعنعمأل لعىامل اٛسر قًألَ ٗ ققًق٫ًأل ا"قٚب٤أل  قدثت اٛلعألل إد تل 

 ّردن  لدد  لردن  ال ؛ إيقألين ٙ ّرننأل..  اٝبألْ عن ؽبلمل بٮريقُ ويعى"مأل يكممى"مأل اواتمب, تصبع

ِ  وبًدنمب  بًنندأل  إسدألفألم  تقعدر  ٗ  يؽ٤أل.. العىامل تل  بع  ٗ اٛبنألْ َصألركُ ؽكًكن ٍ  علد  أسدبى

 ٕقىلددُ أعؽددد٤ا ورَددأل أكبىق٤ددأل, اجملددألل ويبقددِ.. اابمألعًددُ كرألٓنددألم اؿقًقددٌ اٙابمددألعٌ البكألعددل

 ".أأل لًض بروس _ اٝلُ عن َع ل اٟ"سألد ٗ "كرٴر د  َقدور"أل يعد مل" اكرا ال ٍ  قد ب

ُ .    يؽ٤دأل عقبددت   فبمعنددأل ٗ الددنضْ فدددعع علدِ أددأل طرقدن  . علددِ اؿرمدٌ بقىشددألا تعألأدل     طلحد

 الىلت, إ ارَ كًكًُ و  اٛخرّ, البقنًألم أع تعألألن عن ىبلمل ٙ اٟلرذو"ًُ؛ اٛلعألل أع السعى ٍ

ٌ  _وأ٘سسدألم  وكبدألر٤ا,  ظدغألر٤ا,  – فمجبمعندأل . اؿًألَ و   ٗ ا"عداأدن  بدل  اٙ"ؽدبألٙ ؛  ؼدعمل  أدن  يعدأل"

  تكع أممُ .. و"قٮُ.وكبألر٤ا ظغألر٤ا سلىكنأل و  "قرٗوه, و  "صأل ده, فًمأل سىاْ اٛقىال, أن الرفر

ٙٲ_ بىظددكنأل  سددر٤ا  يؽ٤ددأل "نددأل  و  يددد فًمددأل,  . اؿرمددٌ أددع  العقلًددُ تلدد   بنألٓنددأل لدددّ "ددرل٭ مل _ إْددأل

ِ  و  اكدر٤ا  كدبر٤ا,  و  ظغر٤او  اٙبن لًبمرٴن اؿىار؛ ثقألفُ و  النقديُ ٌ  شدٌْ  أنأللصدن  أدن    "فد  أعد

ٌ  ... كألد  ي٫أل والدين أع ُ  و  َكدر ه  العدىامل  ٙسبرصدألين  ينجدرين  وبأللبدألل ْ  َعًد ويصدمل  ... اٛظدددددددلأل

ٌ  الدد  ُ  إؽددألأ ُ  الكرريدد ٌ  العددألمل  و  خألظددُ,  اٛلعددألل  تلدد   أددن سًبصددربمأل  الدديت  والسددلىكً  اٝلدد

 عألأُ. بعكُ وأرى٦"ألتن

ٌ .   قديه علِ تعقًب٤أل البأل عٌ علًألْ.   ولأللت ٌ  علد ٙ  عدن  اؿرمد ٙ  ٗ ..اٙ"ؽدبأل  ,;و ,:و النقدأل

ٙ    أسبىيألم33و ,32و ٌ  بألٕسد٘ول,  تبدد   اٙ"ؽدبأل ٌ ...البًدت  ٗ وتنبمد ٌ  فكد ٌ  د  قد  ّنعدىد  إسد٘ول

٤ْا  شدددد  لعدددألل ببًدددع يسدددمحىد فمدددب...السدددىم ٗ رزدددٌ بصدددرل البدددداول أدددن :3+ اٛفدددٚم  أدددن سدددى

 أ٢نعددت لددى قبددِ اٝخددر اؾأل"ددب...األ"ددب  دد ا...تكألعلًددُ اللعبددُ لرددن...تكددألعلٌ  ددر الكددًلب ٛد...اٛفددٚم

 !!واؾىاٙم واٟ"ذ"ت, القرظنُ, فمنأل  رزٌ, بصرل
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ُ  سددعد. اللددىاْ    أددأل  اٛلعددألل تقنًددألم ٗ ارملددُ العنددمل الصددمرا"ٌ فقددد اكددر ٗ أداخلبددن  د ثقألفدد

 وتعددى٦ر ؼددألكٌ فمددٌ بألأبًددأل ,  أريرًددُ ثقألفددُ اـعددىػ وعلددِ  ربًددُ, ثقألفددُ  ددٌ اٟلًرذو"ًددُ

 ويعددىل, يدددوس, الدد ٍ إدددأر الرزددٌ اٛأريرددٌ السددلى  ؼددألكٌ بددل راأبددى؛ البٮددل اٛأريرددٌ

 العدألمل  و دأل  دى   الفقألفدُ,  وللعدألمل  د ه   لندأل  ظدد٦رم  .. ولدد  العدألمل  أدن  أردألد  كدل  ٗ ببسدألطُ  وهىل

 فقددد "كسددن؛ الغددرل ٗ الصددبألل الفقألفددُ  وظددلت  دد ه  يددن وشددأل دوا العنددمل..  أددن أٛلم٤ددأل "كقٲددأل يدددخل

 ٗ اٛخرَ واٛقداث إدارس, علِ خعىظ٤أل البصريُ, اجملألأًع علِ العصىآٌ والقبل اشجىم ترألثر

USA شأل د. خر والسىيد 

٩ٍو شدد   أددن  نددأل  لددًس  بعدد  سددلى  ٗ تدد٘ثر اٟلًرذو"ًددُ العنددمل  لعددألل د  , اٛلددل علددِ لددد

ُ د إ عًده  ل٠قسدألس؛  وأىت٤أل وتبلد٤ا العنمل, علِ واعبًأل ٤ا عنًكٲأل سلىكٲأل وتىلٴد اٛطكألل,  و القبدل  رٗيد

 واركدد ام البًٔددُ وتددىفرم و٢ادددمإاا  والقبددل اٙعبددداْ علددِ واددر َ طبًع٫ًددأل؛ بددل شدد٤ًٔأل يعددب  البدددأر

ٚٲ يردود وعندأأل ل ل , البمًُٔ عمر ٗ وشبألبنأل  طكأللنأل ي ال . وأأل.ل ل   اٟقسألس أن بع  أع للً

 شد٤ًٔأل  وددث ٙ   اهلل  ِألطن .. و  عدى  ٗ وتغر٤ا العنمل, وترَ ٗ تعألعد٤ا "رّ فقد والنقمُ؛ بأللبممًض

 ٗ ٙ اٛأدىر,   ظدعب  أدن  يعدد٦  والبأثر اٛثر تنألول لًألس د  علِ  وافع إنمجًُ ال اويُ ال ... وأن أن

ٚ  وٗ ... واـٮ٘ السًألسألم ٗ وٙ اٛسبألل, ٌ  كد ُ  مبدألن  اٙػدأل   وٙ كلدمأل,  اٛسدبألل  إٍ  راسد

 سًألسألم. ق أُإٍ  مبألن والعٚن الىلأليُ وٗ الٛأل رَ, ٗ ؼعكن أن البأكد بعدإٙ  سبب٤أل "غكل

ٍ  .   أدن  وتأيًدده  البعًد   إبرا ًب.   ر ٍ الؽىوٌ  "ن ًّل أع عبداهلل. و وؼ    . و  , فدألي  الصدمر

  ارددألفٜو فبمعنددأل اسددبمداين قبددِ و  ظددنألعبمأل, ٗ إدد٘اأرَ "ٛريددُ اسددببعأل  بصددأد خأللددد الر يعددألد

 ابٌ ػمع الؽىوٌ عبداهلل. "ٛر   ٗ فم ه اٛلعألل

 .ػألرٍ عمل -

 .إعٚم ووسًلُ -

 أددأل يممددن  لدددر إبددأل ٖ وٙ القددًب تممددن ٙ اٟعٚأددٌ و  البجددألرٍ وإنددب  أنبج٤ددأل, يقددد٦م وكٚ مددأل

 لدد  "عدب, ..  الىلدت  وإؼدألعُ  العبده  أدن  "دىع   دى  اسبمدافٲأل؛ و  أ٘اأرَ كى"مألإٍ  فأللنٛر ل ا البسىيع؛

 للجمًددع, أبألقددُ الكرظددُ د  يعددين و دد ا أعددٌ؛ فرددر..  و  أددأل رسددأللُ لبىظددًل أعًنددُ امددألم تسددبفمره

ٙٲ "سبفمر أل ٙ فلمألاا  ؟!علًمأل النىا  أن بد

 إ"بددألن أددن يددأل زسددب , وافددب  الصددمر الد"ددألأ  أفددل الرددألرتىد,  يددألم الدد  ٗ "ألاحددُ ػددألرل ولنددأل

 الدعب شأل تىفر د  بعد لحت و  ه ,"أألاد كألبً"و اـلً . لدول إصذ  الدافٌ اٟ"بألن أ٘سسُ

ُ  الربدألر   دْ٘ٙ  يدنس  ومل..  السعى ٍ الدورٍ عن إلرذو"ًُ لعبُ  يؽ٤أل واألْم والكرر.  البلدىم؛  لعبد

 .طخرين َكر ه أصألركٲأل الصخغ يلعب قًه

 ٛ ددراض الصددركألم  دد ه أفددل تسددبغلمأل وشدد ا الدد ام؛ وتع يدد  اٛكصددن  لعددألل تسددبمىين والٮكددل

 تددفع  اٛسدر  أدن  إد كدفر٤ا  ثدب  .. ل٠بدداع  قألولُ  ود "سبمل  و  إدرن ٗ للس وكعأل تنأل تسىيقًُ.
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ِ  لدًس  ـٮىرتمدأل,  إ را   ود"  إ عدألامب " و عنمب, بمأل لبصغلمب اٛلعألل إٍ   ه  طكألشأل  الكردر  علد

 .اجملبمع ٗ وا"دأألامب ظحبمب علِ  يؽ٤أل ؛ ولرن فق٘

 أددألإاا  ثقألفبددن, وتنىيددع الٮكددل لدددّ الدد كألْ تنمًددُ ٗ كددفرَ إهألبًددألم شددأل اٟلرذو"ًددُ واٛلعددألل

 .علًمأل "بكر٦ن السنأل أألإاا  العرس وعلِ أعمأل, والبعألأل اسبغٚشأل  قسنأل

ِ  تعدنًعمأل,  ٗ الب٢عدد   د ا  لدديمب  لًس اٛعمألل وراألل البجألريُ إ٘سسألم كأل"ت وإاا  اٛسدرَ  فعلد

 .اٟهألبًُ اىا"بمأل أن اٙسبكأل َ وقألولُ اٛوٙ , أبألبعُ أس٘ولًُ الذبًُ و ور

٦ٍ  عبددداهلل. واخبددبب     دد ه د   لبمددأل, أدددّ   رٍ ٙ  خددرَ ألحىٚددُ الؽددىوٌ أداخلبددن بقىلددنا لددد

 تعلًقدألم إٍ  فإ"مدأل ؼبدألن   إلحىٚدُ؛   د ه  ظدح٦ت  أدأل  وإاا البندألم,  أدن   كفدر  اٛبنألْ تسبمدين اٛلعألل

 . خرّ وأنأللصألم

 اٟلرذو"ًُا  بألٛلعألل إرتبٮُ البقنًألم لبدريس أبخعغ أعمد

ُ  اٛلعدألل   د ه  بدأد  افذؼدنأل  إد روع ٗ أداخلبدن إٍ  "دن إاا أدأل     ًٓدد .    شألر  ٕدأل  "بدألن  اٟلرذو"ًد

 أددن اؿددأللٌ اؾًددل و"صددج٦ع "ىا٦ددن د  إنألسددب أددن  لددًس, بأللبسددلًُ إددرتب٘ إعددرٗ بألٙلبعددأل  ي٢عددرين

ٌ  ؽدري   وكد ل  , اٛلعألل أن النىعًُ الربألبُ بنعىػ   ه  وأددفٌ؛ , اٛ"ًمًصدن  بعلدب  كبعد

ُ  أدن  الذفًدن  وسدألٓل  أدن  النىع   ا ببىطٌ "بد  قبِ ُ  أدن  و"ؽدمن , "ألقًد ّ  النألقًد  قبىا دأل   د اٛخدر

 اٟر ألبٌ. الكرر و  العنمل أن خأللًُ وترىد العربًُ, ثقألفبنأل سًألم أع أبىافع الكررٍ

 اٛلعدددألل بمددد ه إرتبٮدددُ البقنًدددألم لبددددريس أبخعدددغ أعمدددد  ندددأل  يردددىد بدددأد و ؼدددألينا  لدددذ  

 واٙسبفمألر. الدفًألم تقنًُ تىطٌ بٌ أأل ػمع لرى"مأل اٟلرذو"ًُ؛
 

 د. فاٜص بٔ عبد اهلل ايػٗسٟ :ايٛزق١ ايس٥ٝط١ 

 ُالبعقًب اٛولا   عبد اهلل كدس 

 ٌالبعقًب الفأل"ٌا  . علٌ اؿرم 

ٚٲ قدد اٲ قدىل أىؼدىع العدىر ال  نًدُ         عملالصمرٍ ورلُ بن عبد اهلل  لدم  . فألي  تؽدمنت ؼلدً

إببأل لُ للمجبمع السدعى ٍ عدد الصدبرألم اٙابمألعًدُ ووسدألٓ٘ اٙتعدألل الصخعدٌ. ولدد  وؼد  ٗ          

  ا السًألم  د الراظدد ربدىّ بعد  قسدألبألم الصدبرألم اٙابمألعًدُ الديت يددير أل السدعى يٌ أفدل           

ورسدألٓل   Whatsappوسألٓ٘ اٙتعدألل الصخعدٌ أفدل    "تىيذ" و"يىتًىل" و"ٛألٓر أل وك ل  ٗ قبىّ 

SMS,     ِيٚقددٜ كفألفددُ العددىر السددلبًُ إببأل لددُ عددن السددعى يٌ بىاسددٮُ السددعى يٌ  "كسددمب. وعلدد
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قسدألل ْدأل رٍ ؼدخب علدِ تدىيذ ؽععدت ٗ السدخريُ أدن النسدألْ           42سبًل إفدألل يىادد لرابدُ    

يٚقددٜ الراظددد الدد  السددًل الًددىأٌ     والراددألل السددعى يٌ وطريقددُ قًددألتمب و يمددب وعددأل اتمب. كمددأل    

اؾألرين أن الٮرآمل السألخرَ اليت تسبمدين كل أدأل ّفدل اجملبمدع السدعى ٍ عدد كبلدمل الىسدألٓ٘        

 اٟلرذو"ًُ. 

 وبصرل عألم ّرن تقسًب   ه اؿسألبألم واٙػأل ألم إٍ ثٚث فمىعألما 

 اجملمىعُ اٛوٍ ا  1

الىظدمل السدألخر لردل أدأل تؽدب إملردُ أدن        و ٌ تل  اليت تعىر وإرألد  َعنِ طخر ترفًمل 

أدددد وأىاؼددع وتأطر ددأل ٗ ظددىرَ سددى اويُ سددألخرَ وكًٔبددُ. وترسددب  دد ه اجملمىعددُ  يؽددألٲ إنألشدد٘    

واٙقبكألٙم والبجمعألم الصعبًُ والىطنًُ بصدرل سدألخر أدن خدٚل إقألر"دألم أدع البلدداد اٛخدرّ  و         

 إدد والٮبًعُ اؾغرافًُ ومى ال . إؼألفُ لقٮألم سألخرَ. وينسحب ال  علِ السخريُ أن  زألْ

 اجملمىعُ الفأل"ًُ ا  2

و  ه ؽععت ٗ السخريُ أن واٟ"سألد  السعى ٍ ٗ كل  قىالن. و د ه اجملمىعدُ تعدىر إدر َ     

والرال السعى ٍ بصرل أنكر. ووؽدر ٗ الد  نا الركدب السدى اْ و بدى سدروال وفنًلدُ واٟسدبأل"ٌ         

 ومى ال . 

 اجملمىعُ الفأللفُ ا  3

ترون لفقألفُ السخريُ العنعريُ بصقًمأل القبألٓلًدُ وإنألطقًدُ ... فبجدد عدد الىسدألٓ٘ إبعدد َ        و  ه

ِددألان السددخريُ بددٌ البدددو واؿؽددر وإنألطقًددُ وتعددنًكألتمأل وإ"بددألن وتددروي   الٮرآددمل السددألخرَ أددن      

 شدألكلُا فًدن   را"دٌ ... واقدد أٮدرٍ ... كدألد فًدن قدىطٌ .. طدرط عدر ..لعدمنجٌ ...ظدكر سددبعُ            

 ومى ال .

ٙٲ قدأل َ فًمدأل       وعلِ الر ب أن واى  أفل   ه الٛىا ر وشبًمألتمأل عربًألٲ إٙ  "مأل لددينأل تأخد  اشدرأل

 لسىَ البمًً  والبنمً٘ و"رّ و"رظد  ثر أل ٗ اؿًألَ العألأُ. 

فمىعُ أن البسألٗٙم كمكألتً  ٕنأللصُ إىؼىع علِ النحدى   ّرن طر وتأسًسألٲ علِ أأل تقدم 

 اٝتٌا 

 اـعألٓغ و يؽألٲ الدوافع النكسًُ واٙابمألعًُ الصألرقُ ش ه الٛأل رَ؟ أأل -3

أددأل أدددّ تددأثر ْأل ريددُ  دد ه الفقألفددُ ٗ بنددألْ الصخعددًُ الكر يددُ واجملبمعًددُ لٜاًددألل اؾديدددَ   -4

 وتقدير ال ام الكر يُ واؾمعًُ ؟ 

واؾمألعدُ لددّ    ل ترصمل   ه الٛىا ر عن خلل  م عن ققًقُ إنٛىأُ القًمًُ وظىرَ الد ام  -5

  فرا  اجملبمع؟
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كًمل ّرن إىا "ُ بٌ إشألعُ ثقألفُ إر  أن امُ وأن امُ  خرّ ظًأل"ُ أرى"دألم شخعدًُ   -6

اجملبمددع السددعى ٍ أددن اٙببدد ال إدد٘ ٍ إٍ تع يدد  ظددىرَ سددلبًُ راسددخُ عددن الدد ام وا بدد ا  الفقددُ  

 بألجملبمع  أألم اٝخر؟
 

 ٘ايتعكٝب األٍٚ: أ عبد اهلل ندض 

عبداهلل بن كدسن بقىلنا ٙش  بأد البٮىر البقين و  ا اٙ"كبأل  اٙتعدأللٌ اؿألظدل اٝد   عقب  . 

ز  للكر  السعى ٍ  د يرّ كل شٌْ خألرن قدو  أرأل"ن ال ٍ يعًض فًن, وبأللبأللٌ  ظبحت عملًُ 

إقألر"ُ أىاى َ ويقدىم بمدأل الردفر أدن الندألس, وبغد  النٛدر عدن اشددين أدن "صدر  د ه العدىر الديت               

بٌ والع اجملبمع السعى ٍ واجملبمعألم اٛخرّ, لد  "مأل  أللبألٲ تنبقد ٚىا ر اابمألعًُ تسبحع تقألرد 

النقد والبكرر والبقىيب, علِ سبًل إفألل ظىر الدىٙٓب الديت ؼمدل أبأللغدُ ٗ كمًدُ الٮعدألم إقددم        

ًددألٲ قددىل للؽددًمل وأقألر"بمددأل بعددىرَ لٮألولددُ طعددألم ٗ  ول  وربددأل  و  أريرددأل هعددل اؾممددىر يكرددر أل 

ظحُ أأل يقىأىد بن, بل ويعىر   ه العأل َ علِ  "مأل سلبًُ عًه يدرف   ٍ شدخغ  د يردىد قدل     

"قد النألس بعد "قد ب وتىعًبمب غٮأ   ا إىؼىع, وأن  نأل يرّ بأد   ا اٛأر إهدألبٌ اشددين ولدى    

 كألد يٛمر"أل بٮريقُ سلبًُ.

 تقنًُ اٙتعألٙم ز  لنأل بأللبعرض ٕفل د سمىلُ ا"بقألل إعلىأُ و  ا البٮىر الر ًب ٗفإك ل  

 دد ا النقددد, كأل"ددت  نددأل  عددأل ام وتقأللًددد و عددراين سددًُٔ "نبقددد أل ٗ فأللسددنأل اـألظددُ و"قددىم بمددأل     

بأللر ب أن عدم لنألعبنأل بمأل لرنن اجملبمع ال ٍ يكرض علًنأل  د ه اٛأدىر ولعدل  د ا النقدد الد ٍ "دراه        

 بًُ وإبأللغُ ٗ كفر أن اٛأىر.ٛفعأللنأل يغر شٌْ أن بع    ه السلىكًألم السل

 نأل  أبأللغُ ٗ النقد ورٗيُ كفر أن اٛأىر بٮريقُ سلبًُ لرن   ا ؼريبُ واى  سألقُ  وبأللكعل

قرَ للبعبر. كمأل يعبقد  خراٲ  د بر"ألأ  اٙببعألث الد ٍ اببعده أٔدألم اٝٙين أدن الٮدٚل والٮأللبدألم       

يعًض الٮأللب السعى ٍ ٗ  ول العألمل اٛول قًده   كألد  قد اٛسبألل ٙ"بصألر   ه الٛأل رَ . فعندأأل

تبىفر كل اـدأألم اليت تقددم علدِ  كمدل وادن ويؽدٮر ٛد يبدأللب أدع ثقألفدُ إردألد الديت ؼدذم            

النٛألم و سلىل اؿًألَ البسً٘ اؿؽألرٍ, كل   ا هعلن يعنع الرفر أدن إقألر"دألم بعدد عى تدن,     

 بسًٮُ يبمنِ  د يٮبقمأل بنقد الىالع ال ٍ يعًصن.ٛ"ن عألط ثقألفُ  خرّ  تألقت لن قًألَ ًْلُ و
 

 ُٞايتعكٝب ايجاْٞ:  د. عًٞ اذته 

يبكع  . علٌ اؿرمٌ أدع أدأل ا دب إلًدن  . فدألي  فًمدأل ىدغ تعدنًمل اؿسدألبألم واٙػأل دألم إٍ           

٤ْ علِ قبىا أل. لرنن ر ّ إأرأل"ًدُ إؼدألفُ تعدنًمل أدن  اويدُ  خدرّ و دٌ أددّ          فمىعألم ثٚث بنأل

 دد ه البعددنًكألم. والددذ  لرددل تعددنًمل وؼددعن  . فددألي  تقسددًمن ٕمألرسددُ ٙ كأللكددُ   شددرعًُ ولأل"ى"ًددُ

شدرعًُ  و لأل"ى"ًدُ. وٖألرسدُ كأللكددُ شدرعألٲ  و لأل"ى"دألٲ؛ فددأللٰٮرين الديت تببدأل ل عددن الرادل  و إدر َ لددد          
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ترىد عأل يُ ولدد يردىد فًمدأل إسدألَْ  و ػدري .. والبعلًقدألم علدِ إندألطع اٛخدرّ  يؽدألٲ لدد تردىد             

  .أسبىيألم X 2 تعنًكألم 5ولد ترىد عنعريُ ..و ر ا يعب  لدينأل "أألتريرس" وعأل يُ 

 أدأل  . سددعًد ال  را"دٌ فقددد تسدألْلا  ددل يقبعدر أدددلىل العدىرَ ال  نًددُ جملبمدع أددأل علدِ اؾأل"ددب        

السلي فق٘؟ وٗ ألم  واقد فق٘؟ و ل العىرَ ال  نًُ خألظُ بألؾأل"ب السدألخر فقد٘؟. و شدألر إٍ    

مألأًُ ٙ "قديُ.. فكٌ سًألم ورلُ  . فألي  اليت البعرم علِ تىظًمل سلبًُ اؿؽىر  د   ه  سٔلُ اسبك

السألخر للسعى يٌ إلرذو"ًألٲ وفع ارد ام الفٚثُ اليت تؽمنبمأل الىرلُ.. يد  األ"ب الكرآحًدُ الديت   

وراٲ ت٘شر إٍ تل  اؿأللُ الفألٓرَ علِ فمىعألم الربت القدريدُ بددْاٲ بألـٮدألل الدديين القبدىرٍ وأدر      

٤ْ بألٛواددألع الصخعددًُ اـألظددُ..   ببعددأللًب القبًلددُ العددألرأُ والددنٛب اٙابمألعًددُ إىسددىأُ بأللعًددب وا"بمددأل

 و  ا بر ين   ّ إٍ تنألأٌ تل  اؿأللُ السألخرَ وبرو  أل بعىرَ ٙفبُ. 

فدإد أعدٮل  والعدىرَ ال  نًددُ  وفدع  د ه البسدألٗٙم تعددد تعدبر شدألأل وٙ يقبعدر علددِ          ر يدن  وٗ 

سددألم واقددد فقدد٘.. أددن  نددأل يعبقددد  د العددىرَ السددعى يُ ال  نًددُ إلرذو"ًددألٲ تددبلخغ ٗ        أسددألر  و أ

واٙ"كعأللًُ .. ا"كعألل اللحٛدُ  وعددم وادى  كدنذول عقٚ"دٌ  دى العندىاد اٛبدر .. واٙ"كعدألل ٗ الغأللدب           

ٙٲ؛ البكألعل أع تدعألم عبع رلبُ أن القعألػ إلًى"ًدُ   اؾمدأل ر  قدرول  _سلى  عألطكٌ.. ولنبأأل أفأل

 أعٮل  الدرعمُ... اخ. _"عرَٲ لرأى  أل

بًنمأل عقب م. سألمل إرٍ بقىلنا ٗ ٚين فإد كفألفُ اسدبخدام السدعى يٌ لصدبرُ البىاظدل  قدد      

 سبألل برو    ه العىر وٙ يعين  "مأل  ر طبًعًُ وك ل  الكراغ النألت  عن البٮأللُ وعدم الرؼِ عن 

م "ربُ سدألخرَ ولدًس ٗ شدرل ًًُد  عنعدرٍ قأللدد. وٙ       الىالع. ولرن أعٛب العىر تأتٌ ٗ سًأل

يددرّ م. سددألمل ٗ اؿقًقددُ أددأل يفبددت علمًددألٲ  د العددىر السددلبًُ عددن السددعى يٌ ٗ شددبرُ البىاظددل           

ٚٲ بألجملبمعألم اٛخرّ.  اٙابمألعٌ كفًكن وتقع فىم اؿد إقبىل؟ كمقألر"ُ أف

أدأل  شدألر إلًدن  . فدألي  الصدمرٍ كدألد        ٗ قٌ  وؼ   . عبداهلل الؽدىوٌ ٗ تعقًبدن  "دن يعبقدد  د    

أىاددى اٲ ٗ اجملبمددع لرددن وسددألٓ٘ البىاظددل اٙابمددألعٌ  ٚمرتددن إٍ السددٮ  و سددممت ٗ "صددره علددِ 

"ٮألم واسع بل و"قلبن إٍ اـألرن ٖأل ؼألعمل أن قجممدأل و عٮدِ الكرظدُ للدبع  أدن خدألرن اؿددو         

لدِ وقددَ الدىطن والبنًدُ الداخلًدُ      للدخىل َعرفألم سعى يُ وت كًبمأل ٛ داين اًىسًألسدًُ للبدأثر ع  

 خألظُ ٗ   ه إرقلُ. ويرّ  . عبداهلل الؽىوٌ  "ن ّرن تعنًكمب إٍ ثٚث فٔألما

 تأخ  أل علِ سبًل النربُ  ود إ را  ٛبعأل  أل و ْ٘ٙ أعٛممب أن اؾًل اؾديد والصبألل.اٛوٍا 

َ البندألم وقألولدُ فدب  قدىار أعمدب      "ىع أن البحرط إد األ م البسمًُ خألظُ أن الصبألل ٟثدألر  الفأل"ًُا

وكسددب "أبددألبعٌ اددد " يقألبلددن ر و  أددن البنددألم ولددى أددن بددألل اٙ"بعددألر للدد ام ولددًس اؿددىار     

 والبجألول.

أأل مت اٟشألرَ إلًن ٗ إقدأُ أن فُٔ تمدين ل ع عُ الفقدُ بدٌ  فدرا  اجملبمدع وفٔألتدن وأنألطقدن        الفأللفُا

دَ لددّ اًدل الًدىم و ندأل اـٮدىرَ وكمدأل مت اٟشدألرَ        إخبلكُ, واليت ت٘ثر بل وؽلع ثقألفُ ادي

 فقد  سممت أىالع البىاظل ٗ "صر أل بل وإؼألفُ أبكألعلٌ أعمأل.
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و شألرم  . لًلِ الصمرا"ٌ إٍ   مًُ النقألط إفمر قىل أىؼىع العىرَ ال  نًُ كمصرلُ كندأل  

بب القلع ٕن يممدن ظدىرَ   "عأل"ٌ أنمأل ٗ الىالع ثب ا"بقلت ٕىالع البىاظل فأظبحت  كفر وؼىقألٲ وتس

بٚ ه و  لن.. ٗ السألبع كنأل "عجب أن اٟ"سألد إعدرٍ و دى ٗ كدل "ربدُ  و أقأللدُ  و فدًلب يٛمدر        

فًمأل إعرٍ إأأل وإبلن  و قراأٌ  و أدأن أرالغ وأىاخر  وإعريُ إأأل رلألظُ  و خأل أُ, فألرتبٮت 

ألم  ًبددىا, وقددل قلددمب ِددألان شددى ت  دد ه ٗ اٛا ددألد, وعندددأأل كد"ددأل واددد"أل  د إبدددعٌ وإبدددع

العددىرَ العألأددُ شددب. "كددس الصددٌْ وعددل أعنددأل, مل "ددرّ فبمددع وددب الددد ااتددن وإٚمددألر عًىبددن أفددل   

فبمعنأل, "ؽخب أأل وعل عند"أل قبِ لنٛن  "نأل و بأللسُ , ولعل أن يبألبع واشصبأللألم  يٚقٜ قجب 

ن ٗ اؿقًقدُ  "مدأل تدبحرب فًندأل عدأل ام      إصرلُ, من ٚأل ريألٲ "كألخر ببٮبًقنأل لبعأللًب اٟسٚم لرد 

بأللًُ تىامنأل للبعدأللٌ والعنعدريُ والبكدألخر إمقدىم, فمدن سدخمل العقدل تىًٚدمل إنألطقًدُ للسدخريُ,           

ويبب تألًمل النرت السمجُ والبعلًقألم ٗ فأللسنأل ثدب تعددير أل للعدألمل عدد بدراأ  البىاظدل, مدن        

 ٌ إٙ أرطَ للىعٌ إغًب ٙ "صأل د ٗ أعٛممأل إٙ أصرلبنأل أنأل وفًنأل, والًىتًىل وبراأ  البىاظل أأل

اؾأل"ددب إٛلددب, وشدد ا  بددر  لنددأل لىأددألٲ و مًددُ تنددب  البكأل ددُ والسددٮحًُ و ًددب النجىأًددُ اؿقًقًددُ        

والعىرَ إصرلُ للجأل"ب ال ٍ يبب تممًصن. "عب من لنأل عًىل و خٮألْ كرل العألمل قىلنأل, لرنمأل 

 "را أل, و  ا الٛلدب إبدأللغ فًدن لعدىرَ الرادل السدعى ٍ وإدر َ        لًست بم ه الؽخألأُ والسى اويُ اليت

 السعى يُ. 

و شألر  . علٌ اؿرمٌ إٍ  د ًْع شعىل العألمل تعبقد  "مأل  فؽدل أدن الصدعىل اٛخدرّ,  د ا      

شعىر طبًعٌ, إصدرلُ  دٌ  د وجدب عند   د ا الصدعىر اؿقًقدُ وأىلعد  الكعلدٌ بدٌ اٛأدب علدِ             

  ععر"أل اؿألؼر, فًبقدأىد وتبقِ ٗ أرأل" .إ٘شرام اليت تمب ٗ 

واتكددع  .  يددأل  الددددريس أددع أدددأل اكددره   اؿرمددٌ, و ؼدددألين كددل الصدددعىل لددديمأل شدددىفى"ًبمأل        

 اـألظُ, ت يد وتنقغ أن بلد ٝخرا

 ,إعريىد يعبقدود بأ"مب اٛكفر تكىلألٲ بٌ العرل ٗ كألفُ اجملألٙم العلمًُ واٛ بًدُ   عربًألٲ

   ٍ  قدد كدبر,  در العدحً   دى اعبقدأل  ب بدأد ٙ  قدد ّرنددن  د         والكنًدُ, و د ا ظدحً  إ

 يبكىم علًمب !

 ,الكر"سددًىد يددرود  "كسددمب أ٘سسددٌ ععددر النمؽددُ, َسددأل"دَ "طكًكددُ" أددن إللددذا       ربًددألٲ

و ٕأل"ًأل . وكلمدأل لألأدت ثدىرَ ٗ  ٍ  اويدُ لعدًُ أدن اٛرض لدأللىا إ"مدأل و٢لددم أدن رقدب الفدىرَ             

 الكر"سًُ !

يقألبلددن  خددب أددىا ٶ أددن السددخريُ بأللدد ام, لرنمددأل سددخريُ أصددروطُ, إا ٙ     دد ا اٟعجددألل بددأللنكس

٦ٍ كألد  د يسخر أنمب,  ب فق٘ يسخرود أن  "كسدمب. فألٕعدرٍ الد ٍ يمدألاب وطندن       يسم   ْ٘ٙ ٛ
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وشعبن لًل "مألر لى األْه سعى ٍ يسخر ٛولكن فىراٲ بقدىلبمب الصدمرَ ا " إٙ أعدر ". اؿدألل "كسدن بدألم       

ٌ اٝد بصدرل واؼد , فمدب ي٢قد عىد ٗ ام  "كسدمب و  لدًمب ووطدنمب لردن لدى          ينٮبع علدِ السدعى ي  

خرن  قد  ر سعى ٍ ولألل كلمُ سىْ عن  ٍ شٌْ سدعى ٍ لؽدجت أىالدع البىاظدل عصدد اًدىط       

الصبب والبسكًن للقألٓل ولبلده وكأ"مب اؽ وا شعألراٲ ٖألثٚ  ى ا " إٙ السعى يُ "! يبقِ  د "سبحؽدر  

  والبرس٦ب  ال ٍ يدفع أرتأل ٍ أىالدع البىاظدل للقًدألم بأفعدألل وتدبين  لدىال لدد ٙ        ٗ  ا أل"نأل  وأألٲ ف

ترىد أنسجمُ أع لنألعألتمب الداخلًُ لرن إمب  "مدأل أرعدُ .. أرعدُ أأللًدألٲ وإتبألعًدألٲ وفىلدىر  , أدأل        

 يعين عند ب إ يد أدن اٙ"بصدألر فألٕ يدد أدن إصدأل دَ فألٕ يدد أدن الٮلدب. إ"دن ِد٘ اديدد أدن فخدأل              

 الر زأللًُ !

 . خأللد اؿألرثٌ  د أن  بر  اـعدألٓغ الديت تبعدمل بمدأل الٛدأل رَ  دٌ السدخريُ اـألرادُ          يعبقدو

عددن اٛ ل والقددًب الدينًددُ واٙابمألعًددُ إبعددألرين علًمددأل والدديت تبمفددل ٗ اٛلكددألٚ إسددبخدأُ و ادد اْ       

العدىرام والبعدرض    اؾسد اررأُ أن البداول اٙابمألعٌ العألم,  يؽألٲ  نأل  لدر كبر أدن كصدمل  

شأل ظر َ   لًُ سألخرَ لبمًًع اؿرن بدعىّ الكرأل ُ كمأل ٗ الركدب السدى اْ والسدروال والكنًلدُ     

وأأل شألبن, كمأل يغلب البنمً٘ ببعمدًب وتفبًدت السدلى  الٮبًعدٌ لًبددو عًبدألٲ كمدأل ٗ وظدمل اللٮدمل          

بأللعبى يُ والببعًدُ العمًدألْ    والبعألأل الرالٌ بألـروين, ويبعدّ ال  إٍ وظمل إدافع عن لًب الىطنًُ

 و اؾي, والدفألع عن الرأى  الدينًُ بأللبخلمل والراعًُ وتقديس الصخعًألم إٍ  راُ  ظبحت فًمأل 

بع  إكر ام عًبألٲ وتممدُ أفدل  "دت ادألأٌ  و و دألبٌ  و سدلكٌ  و شدًعٌ  و ظدىٗ, و يؽدألٲ بأللىظدمل           

ظمل بأ"مأل علمنُ  و لًدالًُ وقبدِ قدداثٌ   إعألكس عند اؿديه عن اؿداثُ  و الكلسكُ  و العلىم يى

 تعبد تممُ وفرراٲ أعًبألٲ. 

ال  للبغًرام اليت  ظألبت يىأًألم اجملبمعألم السعى يُ العغرَ سدىاْ ٗ إددد  و    وّرن إراألع

القددرّ والبددىا ٍ الدديت كأل"ددت تبسددب بألشدددوْ والبسددألطُ والبددىا د واؿؽددىر القددىٍ لٞبددألْ وإددربٌ ٗ     

والعٚلدألم بدٌ اؾدراد واٛلدألرل "ٛدراٲ لبدىفر الىلدت الد ٍ ت٢مدألرس فًدن تلد  اٛ وار,            يىأًألم اٛسرَ 

وقًه مل يعألقب تل  البغرام ٗ الًىأًألم أن اٙ"صغألل الربر وا  قألم الد"دألأ  الًدىأٌ بأ"صدٮُ    

تبمحىر قىل الرسب وإنألفسُ علًن خىفألٲ أن تمديدام ؼًألع الكرػ, وقلت أرألد  "صٮُ الذبًدُ  

لألم اٛسرَ ببعؽمأل وَحًٮمأل اٙابمألعٌ واٙخبٚٙ بألٝخرين ؼت رلألبُ اٛسرَ وتنمًُ إعجب وعٚ

اللغىٍ عند النصأ بألٕكر ام إم بُ وإنؽبٮُ بأللقًمُ الدينًُ واٛخٚلًدُ, والبأسدٌ أدن الصخعدًألم     

إأددألم القريبددُ وإٚ أددُ لًىأًددألتمب  ود قددىاا  كقدددوام ظددألؿُ كألابمددألع اٛل ٗ فلددس يؽددب        

إسجد وظألقب البقأللُ واؾألر والكرأل ُ الدئُ والعدَ أدن القعدغ إبداولدُ ٗ اجمللدس وقبدِ ٗ      

فبمع اٛم بدنكس السدرَ والعدًأل ألم... شدبرألم البىظدل اٙابمألعًدُ زحدت ٕدن  مصدن واسدببعده           

  ٙ بأبندألٓمب,   اجملبمع ق راٲ أن به زىأن ٗ الىس٘ اٛسرٍ واٙابمألعٌ وأنعبمب اٛسر أدن اٙخدبٚ
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بألٟؼددألفُ اٍ طخددرين قرؼددبمب إأددأل  ًددألل الرلألبددُ ٗ شددبرألم البىاظددل أددن اٛسددرَ كمددأل ٗ بعدد    

اٛقىال  و الرلألبُ الرزًُ كألٕدرسُ والنألس ٗ  قىال  خرّ  و اٛام َ الؽدبٮًُ ٗ  قدىال ثأللفدُ,    

مددين لبسدٮً    والقدرَ علِ اٙسدببألر خلدمل  زدألْ فمىلدُ لدد يردىد وراْ دأل  امد َ كدألبرام  ول ت         

فرر الصدبألل السدعى ٍ وػريدمل وعًدن و ددم لدًب اٙعببدألر لديدن وتممدًض أنٛىأدُ القدًب الديت يقدىم              

 علًمأل فبمعن.

 أٜٔ تهُٔ َٛاطٔ ارتًٌ؟ :ايؿٛز٠ اير١ٖٝٓ 

  شألر  . أسألعد ارًأل ٗ   ا السًألم إٍ عد  أن النقألٙ اشألأُ وإرك َ كمأل يلٌا

ٚٲ ٗ إطدألر أدن السدخريُ ٗ         كفألفُ العىرَ السلبًُ عد  -3 الصدبرألم اٙابمألعًدُ والديت اعلبندأل فعد

"ٛر  "كسنأل وٗ "ٛر اٝخرين إا قًنمأل "بأللغ ٗ ظنألعُ العىرَ ال  نًُ السلبًُ للرادل السدعى ٍ   

 و إر َ السعى يُ فإ"نأل "ع   البعدد السدلي لددينأل ولددّ شدبألبنأل وفبًألتندأل و"غرسدن .. وبأللبدأللٌ "عمدل          

ٗ ظنألعُ ظىرَ سلبًُ ػأله فبمعنأل علِ مى ٙ نألل  قدداٲ يعدنعن أفلندأل ..إ"مدأل     وبركألَْ عأللًُ 

ا ْ أن ثقألفُ قلًُ بألأبًأل  .. فأللبع  يعدمل فبمعندأل ٗ طبًعبدن النقديدُ بأ"ندأل فبمدع "قدأل  ٗ        

 طبعن .. إا ٙ يعجبنأل شٌْ ورَأل كألد   ا لدّ العرل عألأُ.

قرألأندأل كدل الد  ٛد أعألير"دأل  دٌ أدأل "قبندع بدن         من "قسى علدِ اٝخدرين كدفرا ٗ  لىالندأل و      -4

الًىم و  ه إعألير قديدُ كأللسدرٌ.. ٙ سدعُ فًمدأل فردل أدأل "د٘أن بدن الًدىم هدب  د يد٘أن بدن             

اٝخرود وإاا  ر"دأل طراْ"دأل  دداٲ هدب  د يغدر اٝخدرود طراْ دب .. وَدأل  د الصدبرألم اٙابمألعًدُ           

 د ا السدلى  أىادى  لددّ اؾمًدع بدٌ أقدل          ظبحت الًىم أنعألم للمسبخدأٌ ًْعدألٲ وَدأل  د  

وأرفر فقد  ظب  أأل "راه يعد عن ال  ُألأدألٲ وكدل اؾىا"دب النكسدًُ واٙابمألعًدُ لددينأل تقدىم        

علِ   ا البصخًغ ٗ تقىيب اٝخرين فأ"ت ترّ  د   ا غًل ٛ"ن مل يعنع أأل ظنعت بًنمأل ترّ 

ٙٲ  كدفراٲ أفدل أأللدن فبعدنع       اا  أسرين ٛ"ن مل يعنع أأل ظنعت ٗ قٌ  "   دداٲ لدد    ُبلد  أدأل

أفلن ثب ٙ ترّ "كس  قًن ا   "  أسرين بل تغر أعألير  عًه ترّ النألس لألبؽدُ يدد أل ٛ"د     

 بسٮبمأل.

الصددبرألم اٙابمألعًددُ كصددكبنأل  كفددر وسددلٮت الؽددىْ علددِ أددأل كنددأل ِألرسددن ٗ خلىاتنددأل وٗ     -5

عد"أل عدن الد   م مل "عدد و د ا األ"دب       فبمعألتنأل العغرَ ..من "رّ  "نأل القدوَ واِٛىان سىاْ

يسًٮر علًنأل ٗ قىاراتنأل وتٛمره ظْٚ   ه الصبرألم .. ل ا "رّ  "نأل إقًألس لرل النألس فمدن  

ينكع أفلمأل "نكع فمى الرال العألح وأن  ا  علًنأل فمى أسرين وأن "قغ عندأل فمدى غًدل  قدد ب     

ٚد فمددْ٘ٙ طددٚل علددب يقىلددىد  د وكددألد يسددرن بًبددألٲ اديددداٲ لددن لددألل لددٌ إ"ددين  عبددب علددِ ال فدد 

بًىتمب اؾديدَ الرخألم فًمأل يرسى اؾدراد كلمأل واٛراؼدٌ و د إغألسدل وبعد  اٛثدألث البدىه      

أن  ولُ ك ا َبأللغ ك ا.. إخ. للت لن وكألد بًبن اديداٲ وٕألاا  "ت تؽع البىرسٚد وتسبخدم 
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لنألس أن لبل  "ت يدأل ع يد ٍ     ه إغألسل ال األاًُ اؾمًلُ, كألد ّرن  د تؽع كمأل وؼع ا

ٗ "ٛر أن  ب  و"  أسرين و "ت تدرّ أدن  دب   ندِ أند  أسدرفٌ و ٚند  لدى ألردت أفدل أدأل            

ألرىا لعنعت أأل تعده الًىم إسدرافألٲ ..  "دت تنبقدد فقد٘ .. إصدرلُ  "ندأل لعدل قأللندأل الًدىم  دٌ           

ققدألٲ  ود  دره وإاا   أعًألر البقىيب لٞخرين و"لبس ال  اؿع و"عبقدد  د أدأل "د٘أن بدن  دى إصدروع       

كألد   ا ٗ اؾىا"دب اٙابمألعًدُ فدإد إ٘سدمل  "ندأل "لدبس الد  اللبدألس الصدرعٌ ولدد "نٛدر ٕدن             

يعددنع كمددأل "عددنع ٗ اٙلبدد ام والبدد ل والعبددأل ام فمددى إعددًب وأددن يقعددر وإد كددألد لددد  تددِ       

 بأللىاابألم فمى أكرٙ أسرٌ كٮٕ.

بدألر ر ٍ اٝخدرين قدذم وأقددر ... فنقسدى      "لحٜ  "نأل عد   ه الصبرألم ٙ ِل  اٙ"عدألين واعب  -6

و"سبخدم اؾمل اٙلعألًُٓ ورَأل "دعى علِ فدٚد بدأد يندبقب اهلل أندن و د يريندأل فًدن يىأدألٲ  سدى اٲ         

وعجألٓب لدرتن كل ال  ٛ"ن لألل بدر ٍ كدأللمل ؿأللندأل الًدىم ..مدن  آمدألٲ "درّ  "ندأل الىسد٘ و د          

 ؿع  ى أأل "٘أن بن الًىم وأأل "عبقده.الىسٮًُ تدور أعنأل قًه "دور .. و د إعًألر ا

كفرود أنأل عد   ه الصبرألم سدلبًىد وًّلدىد للسدلبًُ ووبدىد السدلبًُ ولد ا يؽدخمىد كدل          -7

عمل سلي  و خٮأ يسر ..  ا البؽخًب ٙ يسألعد"أل ٗ فمب إصدرلُ وٙ هعلندأل  كفدر وعًدأل ٗ     

البحه عن اؿلىل إا إعًبُ  "نأل لد "رّ  "كسنأل علِ ظىال وِبل  "ألظًُ اؿقًقُ بل "رّ  "نأل 

ٚٲ       أبد ٚٴلىد قٌ "عنمل اٝخرين و"بأللغ ٗ وؼع النسدب الديت تقعدًمب وتدبمممب و د ا فعد عىد خ

يسددمب ٗ أددنحمب لًمددُ وأرأل"ددُ وْأل ريددُ مددن مل "رددن "بىلعمددأل .. إد كددل امددد "قددىم بددن ٗ  

تؽددخًب السددلبًألم وٗ أنحمددأل لددىَ  كددد  ددى الدد ٍ ّنحمددأل فرظددُ  طددىل ٗ  د تبقددِ وتبجدد ر        

ل  وبألن  د ٙ نىين النألس و"رعبمب أن عدو  و "ؽخب شأ"ن ول ا كألد والٮريع ٕىاامُ كل ا

٣ًدب٢ب٣ ف٧دٌ          أن "عمُ اهلل علِ عبأل ه  د  ىد شدب  أدر عددو ب ٗ لىلدن تعدألٍ " و١إٵا٣ ي٢رٵيٰرم٢دى ٢ب٣ إٵا٧ الٱب١قٯ

١ٌ اللٷدن٢  ٯأ٣در٤ا كٯدألد١           ١ًقٱؽ٧د ٢ًدن٧مٵب٣ ل٧ ٢ًدن٧ٰرب٣ لٯل٧ًلٲدأل و١ي٢قٯلِّٰلٰردب٣ ف٧دٌ  ٯع٣ ِ أ١كٱع٢ىلٲدأل    ٯع٣ ".  الٱددٰأأ٢ىر٢ ت٢ر٣ا١دع٢  اللٷدن٧  و١إٵلٯد

ٚٲ للرعدب عدنمب,      و آدداٲ , لقلىبمب أقىيألٲ إصركٌ للُ إسلمٌ ؽًل فرألد لصدجألعبمب, وأد ي

 فعٛب ب ل  بأسمب عند اللقألْ.

 يؽألٲ اكر  . أسألعد ارًأل  د  . فألي  لد ظنمل   ه إىالمل السلبًُ اليت ؼبكدٌ بأللسدخريُ ٗ   

عنأل عد   ه الصبرألم إٍ ثٚث  ظنألين أنمأل أدأل يدرتب٘ بألٕردألد  و اٟ"سدألد  و العنعدريُ      فبم

كصدكت   _بدر ٍ  . أسدألعد  _القبألٓلًُ  و إنألطقًُ  و الٮألٓكًُ. وٗ اؿقًقدُ فدإد  د ه الصدبرألم     

ٚٲ لدددينأل أددن العنعددريُ واقبقددألر اٝخددرين وا  رآمددب  كفددره يقددىم علددِ رو  العددألًُٓ   ك و"دألٲ  ددألٓ

ٗ ظىر عدَ إا اسبٮألعت  د ه الصدبرألم َدأل  تألقبدن أدن فدرػ "قدل كدل الد  إخد ود            تبمفل

اشألٓل أن السخريألم وَأل أنحبن للسألخرين أن إثبألم ل واتمب علِ  "مب شعب اهلل إخبألر .. و  ا 

اؿُٛ لدّ كل اٙطًألين فألرألفٛىد وإدعىد للرٗيُ اللًدالًُ وأن  ب وس٘ بٌ  ْ٘ٙ و ولٔ  
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ّبٮٌ  سدلىل السدخريُ ويٮبدع الد  وفقدألٲ لذاكمألتدن وثروتدن اللغىيدُ ..ٙ لدد إٙ أدن            كفر ب 

رقددب اهلل أددن ينعددمل كأللكًددن ويبددىرع عددن اسددبخدام اٛلكددألٚ اٛكفددر تمدد يبألٲ بددر ب  "نددأل عألاددُ     

للبعألود والبخ ر و د "لٌ أع إخىا"نأل وأن همعنأل أعمب كل  واظر اؿب ..كمأل لدألل اهلل "رٓدألْ   

  ه الرُٓ أنب عُ أن خٮألبنأل ٗ كفر أن اٛقًألد ول ا "قسى علِ اٝخر .. من مبألن بًنمب "..

 د "در   د أن نبلمل أعمب  ب لريبىد أنأل و د عىاأل  خرّ تؽخب خٮر ب وؼرر ب بل رَدأل  

 "سق٘ "عىظألٲ ؽبغ بأللركألر علًمب فنرترب خٮأ  كد.

 تألقدت للندألس  د يقدر وا ويعرفدىا أدأل يقىلدن       مل يرن للصبرألم اٙابمألعًُ أن وًٚكُ سىّ  "مدأل   -8

النددألس وأددأل يعدددود عنددن أددن طراْ وأقددىٙم كددأل"ىا ٙ يبىقددىد بمددأل إٙ ـألظددبمب .. الًددىم  تألقددت        

الصبرألم شب اٙخبكألْ والبعبر عن الد  وبأللبدأللٌ فأللبعدد اٙفذاؼدٌ ٗ عملًدُ إ"بدألن وبده إدىا          

 اعلمب ورظىد علِ ال .

"قدم عد وسألٓل اٟعٚم البقلًديُ و  ه إفأللًُ تنأل مت أع رٗيُ أدن يدرّ   لقد كنأل أفأللًٌ ٗ أأل  -9

 د عملًُ النقد ٕأل يقىلن فٚد  ى ا"بقألػ لن  و للم٘سسدُ ولد ا كأل"دت الصدبرألم أنعدُ فجدرم       

 لدينأل أألمل "بحمل واى ه. 

ه و ود شد  فدإد البحدىٙم الديت عألشدبمأل فبمعألتنددأل اعلبندأل "ىٚدمل الردفر أدن العدىر ٗ اٙػددأل          

السددلي بددر ب كددل أددأل ّرددن  د "قدأددن أددن ظددىرَ إهألبًددُ .. إا كددفراٲ أددأل "لحددٜ اللجددىْ إٍ      

البٚعددب بألٛلكددألٚ وتىًٚددمل بعدد  النعددىػ إعددألقبُ للعددىر عنددد رظددد سددلىكًألم أعًنددُ ثددب     

البعلًددع علًمددأل علددِ مددى سددألخر وإ٘سددمل تىًٚددمل الدد  ـدأددُ  أليددألم سددًُٔ  و تصددىين زعددُ           

اٛأر سىْاٲ قٌ يبعمد شخغ  د يؽع ظدىراٲ  خدرّ ويددعٌ  "مدأل      شخعًألم  و أ٘سسألم وي  ا 

 ش ه اؿأل ثُ اليت يبحدث عنمأل و نأل يرىد لد افذّ وك ل.

أع  د وًٚكُ العىر عد الصبرألم اٙابمألعًُ ٗ الغأللدب  دى ؼديدد إعدأل"ٌ الدىار َ ٗ  ٍ "دغ        -:

 د اام قبىّ سلي.لكٌٛ كٌ ٙ تكمب بٮريقُ خألطُٔ إٙ  د البع  يىٚكمأل أبعمداٲ لبرى

"بًجدددُ ل٠فدددراٙ لددددينأل ٗ اٙسدددبخداأألم السدددلبًُ  ظدددبحت اسدددبخداأألم الردددفر أدددن الصدددبألل    -;

 والكبًألم تبنألأِ بألػأل ألم لد تقى  ٟشرألٙم وكأللكألم لأل"ى"ًُ.

الصبرألم اٙابمألعًُ والع افذاؼٌ لرنن ّبل  طبًعُ أ  واُ, فمى والع اديدد يبدداخل أدع     -32

اأألتنأل للىالع اٙفذاؼٌ لد ػعل اؾًل اؾديد يعًض البًُٔ اٙفذاؼًُ الىالع اؿقًقٌ واسبخد

اؿألٕددُ ولدد ا يعددب   ألرلددألٲ ٗ خًددألل ٙ يسددبٮًع أددن خٚلددن إ را  الىالددع اٙفذاؼددٌ وخألرطبددن       

 اؾديدَ.

الصبرألم اٙابمألعًُ بم ا البنألول السلي  سممت ٗ تصٌٛ اجملبمع و عمت تكرلدن وتعدنًكألتن    -33

فمىعددُ أددن اؾمألعددألم العددغرَ إنغلقددُ علددِ "كسددمأل واٛسددى   د  ددْ٘ٙ بددر ب      بددل قىلبددن إٍ  
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"بمألٓمب لىطن واقد و ين واقد وأسبقبل واقد فقد  ظبحىا ٗ بًُٔ أبعألرعُ ؼركمأل  "سدألم  إ

سًألسددًُ وفرريددُ وأنألطقًددُ وإيديىلىاًددُ أددع قددىارام يغًددب فًمددأل اؿددىار إبعقددل القددألٓب علددِ       

م لٞخر واقذاأن وبأللبأللٌ فمٌ قىارام ٙ تقىم علدِ أعدألير أصدذكُ    اٙقذام إببأل ل واٟ"عأل

 تىظل إٍ  ٍ اتكألم  و تكمب طرين لٮرين.

العىر اشألٓلُ اليت يؽدًكمأل أسدبخدأى الصدبرألم اٙابمألعًدُ السدعى يىد  ؼدحت تقدىم بىًٚكدُ          -34

"ألفد َ أممددُ  أممدُ ٗ العملًدُ اٙتعددأللًُ ٗ  د ه الصدبرُ اٙابمألعًددُ اٙفذاؼدًُ وبأللبدأللٌ فمددٌ       

للبعريمل َجبمعنأل السعى ٍ وظىرتن إصرلُ ٙ سًمأل و "ن يبعرض الًىم  للبصىين بسدبب كفألفدُ   

ٚٲ كدل          العىرَ اليت ترب٘ بًنن وبٌ البنًٛمألم اٙر ألبًدُ و اعدض, أدن  ندأل ينبغدٌ  د "صدجع فعد

ًدد و دد ا  النمدألان اٙهألبًدُ الديت تىٚدمل العدىرَ ٗ "قدل الرددفر أدن العدىر الرآعدُ والىالدع اؾ          

يبٮلب البأكًد علِ   مًُ وقىريُ وًٚكُ القألٓب بألٙتعألل ال ٍ ينب  العىرَ, ويبفمأل ويىٚكمأل 

 تىًٚكألٲ عقٚ"ًألٲ واعًألٲ.

أن األ"بن  كدد  . أٮصدر إرشدد علدِ  د أدأل يقلدع  دى تسدرل  د ه ال  نًدُ اٍ  رولدُ إ٘سسدألم             

/ ِ٘ أعدٌ مت رزدن ٗ كًلدُ إسدٔىل      الرزًُ... ويعب  اؽألا القرارام أن عدأن بنألْ علِ ظىرَ

لل ين  ب أدن  ظدىل  فريقًدُ  و الٚتًنًدُ      stereo typeقىل فُٔ فبمعًُ أعًنُ ... كمأل ٗ الغرل أن 

 اخ. و ؼألين  . خأللد الر يعألد  د أصروع ٓأليُ الىقدَ الىطنًُ يعألجل   ه الفغرَ.

اجملبمددع السددعى ٍ عددد الصددبرألم     وتسددألْل  . أسددألعد ارًددألا  ددل  د قجددب إددأل َ السددلبًُ عددن      

اٙابمألعًُ يبجألو  النقدد إٮلدىل إٍ  د يعدب  ٚدأل رَ سدلى  أبعمددَ للبصدىين  م  د  د ا اٙسدبنبألن          

 أبأللغ فًن؟

و اددألل  . خأللددد الر يعددألد بقىلددنا  "ٛددر إٍ العددىر السددلبًُ الدديت "روامددأل عددن فبمعنددأل وأنألطقنددأل     

اٙ"بمدألْ الدىطين.. وؼدعمل الرابٮدُ اٙابمألعًدُ الديت        ولبألٓلنأل إٍ عدَ  سبألل يأتٌ علدِ ر سدمأل ؼدعمل   

تصد اٛفرا  إٍ بعؽمب البع  "كسعى يٌ" ولًس كأبنألْ أنألطع  و لبألٓل... من "عًد إ"بألن البداوَ 

الذكً  علِ السدمألم إصدذكُ    عن ألٲاليت تقىم ٗ ا ْ أنمأل علِ البمألي  واٙخبٚين بٌ اٛفرا  بدلٲ

ٗ إاابُ الكدىارم اؿدأل َ بًنندأل وتعدمر"أل      stateسمل مل تنج  فررَ "الدولُ"  و ببع .. لٜ نألاليت تربٮ

ٗ البىتقدُ الىطنًدُ. ٙ"دد ال فسًكسدألْ أبندألفرَ اٛلددىاد ٗ رلعدُ الدىطن وبأللبددأللٌ مدن عألادُ إٍ عمددل         

طىيددل وأؽددين لبعمًددع ا"عددمألر"أل وخلددع اٙ"بمددألْ إٮلددىل شدد ا الرًددألد الدد ٍ "عددًض فىلددن... النربددُ    

يُ والعددىر النمٮًددُ الدديت "ددر   و"رددرس  ددٌ فدر  تعددبر عددن تنألفر"ددأل... و ددٌ عمىأددألٲ ٚددأل رَ  العنعدر 

سلبًُ وأ٘شر يقىل لنأل  شًألْ كفرَ... ا"بمألْ"أل للدىطن يصدىبن الردفر... أندأل إددد وسدرنأل أل ومدن        

د ممل علِ كأل لنأل إرث الكدروم الفقألفًدُ واشىيدألم العدغرّ, ومل تسدبٮع إديندُ  د تٮىعندأل ر دب          

 ال   قد شروٙ إدينُ والبحؽر ال ٍ يسبىاب البؽألأن العؽىٍ...أد"نأل فر  لرّ كبرَ.
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وعلددع  . فددألي  الصددمرٍ علددِ تعلًددع  . الر يعددألد؛ قًدده ر ّ  د  دد ا أدددخل أمددب ويعددين بددن ؼددعمل      

اٙ"بمألْ للرًألد ولرن يبقِ الس٘ال ٕألاا فًندأل وأندأل  د ه النسدبُ الىاؼدحُ أدن إبٮدىعٌ لنصدر  د ه          

 ر .. من ٙ "نصر ربعمأل عن اـعىم اٛعداْ؟العى

وبدوره  وؼ   . الر يعألد  "ندأل لسدنأل بددعألٲ ٗ  د ه الٛدأل رَ فمدٌ أىادى َ ٗ أعٛدب الددول العربًدُ           

ويكعلددمأل إعددريىد أددع   ددل العددعًد والسددىريىد أددع   ددل ٓددغ و ر ددب...  ددٌ أ٘شددر لكصددل عملًددُ     

ل ين ٙ ي الىد أصدو ين إٍ  ىيألتمب العغرّ...ال ين إىاطنُ.. وال ين ير  ود   ه العىر  ب  ولٔ  ا

ٙ يبقبلددىد  ر ددب بسددمىلُ...إفألل الدد ٍ يددر  إٍ الدد  ن  ددى اجملبمددع العرالددٌ فعندددأأل سددقٮت الدولددُ    

العرالًُ عأل  اؾمًع إٍ عصألٓر ب وطىآكمب وأنألطقمب و"سىا خًمُ الىطن اليت أ لى دأل  در عدألبٌٔ    

ر  ود العىر النمٮًُ وينصرو"مأل هددود أدن يبقبلدمأل ويسدمعمأل بدل وير   دأل       بألٕسبقبل.. و ْ٘ٙ ال ين ي

. كمأل  شألر  . Melting potأفلمب ويسأل ب بنصر أل.. "قٮيت إرك يُ  ٌ فصل عملًُ العمر الىطين 

 هخأللددد الر يعددألد إٍ  د  نددأل  ا ًٓددُ ظددغرَ تبعلددع بأللعددىر النمٮًددُ الدديت "ررسددمأل عددن إددر َ و دد     

 أنٛىر عٚلألم اؾندر.ّرن تكسر أل أن 

وا ب  . أسألعد ارًأل إٍ  د اٙ رام السلي للعىر يقى  لبدأثرام تراكمًدُ تدنم٘ العدىرَ عدن      

 الٛأل رَ إنمٮُ ..فقر اٙ"بمألْ الىطين  ى  قد أل ..والبصىين للمجبمع والىطن  ى  يؽألٲ  قد أل.

ألٲ وأدنمب رسدألأى الرألريردألتر ٗ    و شألر  . الر يعألد إٍ  د   ا البنمً٘ لد يقىم بن أفقكىد  قًأل"

ظحكنأل فمب يعىرود إر َ بسلبًُ ٗ أعٛب رسىأمب ولدينأل  راسُ  كأل ًّدُ لألأدت بمدأل سدًدَ  ثببدت      

 فًمأل ال .

وٗ اام السًألم  وؼ   . يىسدمل الرىيلًدت  د ٚدأل رَ العدىر النمٮًدُ السدلبًُ ولًددَ ثقألفدُ الدد          

داع الدد اتٌ ٛ"كسددنأل..  "نددأل اٛوظددًألْ علددِ الدددين   الدد ام وا  وااًددُ الددرّٗ وؼددريب  ٍ "قددد ورٗيددُ اـدد  

وقراس إفل العلًأل اليت كصكت بعد أل عن والعنأل وأنع  ٍ "دىع أدن الرفدأله العدألم ورٗيدُ الكألسدد يفدرٍ        

بٮرم  ر أصروعُ  ود رلألبُ ور ع وال  ألل للبحرين  و  ول خلًجًُ  خرّ ٕصأل دَ فدًلب  و الد  ألل   

ر  عقدَ العمت فجألْ اشجألْ قدأل اٲ علدِ سدلبًألم عج "دأل ػألو  دأل      ررم..   ا الىالع اٙابمألعٌ ف

 فرألد البديل  د "عرس ظىرتنأل ببؽخًب شرلمأل الرألريرألتىرٍ اؿأل  السخريُ.

بدأد النقدد أمدب وؼدرورٍ قبدِ ولدى كدألد لألسدًألٲ .. لردن إ درام            الد  وعلع  . أسألعد ارًأل علِ 

راٲ ٗ رسددب ظددىرَ ا نًددُ يعددعب ويسددبحًل   الصددبرألم بأللعددىر السددلبًُ إبنألأًددُ ومددل اػأل ددألٲ أدد٘ث   

ٚٲ تغًر أل...  و  ا لًس أن أعلحُ الىطن  و اجملبمع. أسبقب

لٛددأل رَ أبىاريددُ عددن اٟ"ٛددألر تٮددر  ٗ    _كمفددألل  _وبدددوره عقددب  . يىسددمل الرىيلًددت بألٟشددألرَ   

ٚٲ     قألكب عربًُ وطسًىيُ و ٌ  وان وإلألل بنٌ وبنألم لسعى يٌ مل يعذفىا بمب فعدألرم  مدألٲ شدأل 

لسكألراتنأل, وشىا د أل أفرَ قٌ تبنألوشأل وسألٓل اٟعٚم وتؽعنأل ٗ أعألين الىقىط للجدنس وا"عددام   
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صخعددٌ, العددىر أىاددى َ وبأل"عدددام قددع النقددد ؾددأ   اٟ"سددأل"ًُ .. كمددأل  د إىؼددىع يبعدددّ اؾأل"ددب ال 

إىاطن لقلب العىرَ لرن ٕألاا ٙ "رّ األ"ب طخر أنمأل قدٌ  د و الرىيدت  و إعدٚد عألظدكُ اؿد م       

 فرألد  نأل  البكألفألٲ وتؽألأنألٲ وطنًألٲ  ر أسبىم.

ْ   أأل أدن   . سدعد الصدمرا"ٌ فدرّ  د أىؼدىع  ثدر أدأل يدبب تبأل لدن علدِ الصدبرألم اٙابمألعًدُ             اللدىا

"رألم وسخريألم علِ العىرَ النمٮًُ لنأل كسعى يٌ  فرا اٲ اكىراٲ وإ"ألثدألٲ وفبمعدألٲ و ولدُ أىؼدىع     

ينصر ويسأل ب ٗ  د ا ٙ يددر  أدأل "بحددث عندن و دب أنغمسدىد ٗ         ٖنأ٘مل واٛكفر  ٕألٲ  د كفراٲ 

اؿريدددُ  ددد ه إمألرسدددُ إٍ قدددد اٟ أدددألد. إد الربدددت اٙابمدددألعٌ والبألبى دددألم وإمنىعدددألم وسدددقىين   

إنخكؽُ وثقألفُ العًب ٗ  ر قل العًب ال ٍ يعدأل"ٌ أندن الردفر أدن الربدألر والعدغألر والد كىر        

واٟ"ألث   ا الربت ٗ ر ين  ى  قد العىاأل إممُ ٗ تكسر   ه الٛأل رَ. البنرًت وإر  أٮلىبألد 

العدألم وإ٘سسدألم العألأدُ    وا"بقأل  ال ام والرلألبُ اٙابمألعًُ أن خٚل السخريُ والنربُ علِ إىٚمل 

بددل علددِ السددلىكًألم الكر يددُ واٙابمألعًددُ وعندددأأل ٙ تبجددألو   دد ه النرددألم والسددخريُ  اٛخددٚم          

واٝ ال   ٌ أٮلىبُ وتعبد خألظًُ إهألبًُ لصبرألم البىاظل اٙابمألعٌ و ٌ تنكع  كفر ٖأل تؽر 

 و  ا ىرامأل أن أىؼىعنأل. 

  تدت وتدأتٌ أدع  د ا إدد والبسدى"ألأٌ اٙتعدأللٌ  دى         اؾأل"ب اٝخر ال ٍ يكسر كل السلبًألم الديت 

واى  شخعًبألد لرل فر  شخعًُ تكألعلًدُ يٛمر دأل الكدر  وٙ يممدن  د ىكدٌ  ٍ األ"دب أنمدأل و دٌ         

شخعًُ إهألبًُ إٍ قد كبر وٙ يبؽرر أنمأل  ى "كسن وٙ وألسبن اجملبمع علِ  ٍ األ"ب أنمأل فمٌ 

كًمأل الكر  وفًمدأل كدل أدأل يعبقدد  د اجملبمدع يرفؽدن       شخعًُ أبىافقُ أع اجملبمع وشخعًُ  خرّ ى

 ولد وألسبن علًن لى ا"رصمل.  

ُ    واعبد  . أنعىر إٮرٍ  د   ه ٚأل رَ تددل علدِ وادى      السخريُ والنربدُ العنعدريُ وإنألطقًد

خلل ٗ البخلع واٙلب ام بألٛخٚم اليت "٘أن بمأل . وأع  د   ا اـلدل يىادد ٗ كدل اجملبمعدألم إٙ  د     

وي١دأل   بألسدبمرار اى ه ٗ فبمعنأل  ر أدر  خٚلًألٲ ٛ"ن يقع ٗ خدٚين ظدري  أدع أدأل "د٘أن بدن و"در  ه        و

٨ْ ع١ ٥ْ أ٧ن٣ "٧س١أل ٣ًر٤ا أ٧ن٣م٢ب٣ و١لٯأل "٧س١أل س١دِ  ٯد٣ ي١ٰردن٩    ٯي٪م١أل الٷ ٧ين١ طٯأ١ن٢ىا لٯأل ي١س٣خ١ر٣ لٯىم٥ أ٧ن٣ لٯى٣مٶ ع١س١ِ  ٯد٣ ي١ٰرى"٢ىا خ١

٣ًر٤ا أ٧ن٣م٢ن٩ و١لٯد  ١ّدألدٵ و١أ١دن٣ لٯدب٣ ي١ب٢دب٣              خ١ ٣ٔس١ ال٧ألس٣دب٢ الٱٰكس٢دىم٢ ب١ع٣دد١ الٱإٵ أل ت١لٱم٧د ٢وا  ٯ"٣ٰكس١دٰرب٣ و١لٯدأل ت١ن١دألب١ ٢وا ب٧أللٱأٯلٱقٯدألل٧ ب٧د

ٛٷألل٧م٢ىد١ .   ا البىاًن اٛخٚلٌ العًٛب يغًب عن اؿؽىر عند بع  النألس ٗ ؿٛدألم   فٯٰأولٯ٧ٔ ٯ  ٢ب٢ ال

 يبعرفىد بىقٌ أنمأل .  أعًنُ قًه تد  لديمب ثقألفُ أغأليرَ

 والسخريُ واٙسبم اْ كمأل ّألرسن السعى يىد "ىعألدا

 السخريُ بألل ام اؾمعًُ واأمدأل .. ويعدين  د ا  د الد ٍ يسدخر بأ لدن ولىأدن يسدخر بنكسدن           اٛول ا

  يؽألٲ أن قًه ٙ يصعر .. وسبب   ه السخريُا 
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السددألخر. وأددن  دد ا البددألل  لددد يرددىد بسددبب أكددألرلبمب ٗ الددر ٍ واٙعبقددأل  والكرددر أددن لبددل    -

السددلىكًألم النصددأل  الدديت ارتبٮددت بددألـٚين اٛيددديىلىاٌ الدد ٍ اشددبد بعددد اؿددأل ٍ عصددر أددن   

سببمد قًه اسدبخدم الدبع  اشمد  واللمد  ؼدد اٛفردألر والسدمألم ثدب وظدل إٍ اٛشدخألػ           

ببمفًدل   وإ٘سسألم. وي كر  . إٮرٍ  "ن ر ّ أصمداٲ ُفًلًألٲ يقىم فًن  قدد إمدفلٌ إصدأل ر   

رال يأكل أع  وابن إنقبُ ٗ  قد إٮألعب إكبىقدُ ثدب يعدىر طريقدُ  كلدمأل بعدىرَ لبًحدُ        

اداٲ. وكألد اٙ"ٮبألع اٛخر ال ٍ يذسد  ٗ ا دن إصدأل د  د  د ا اللبدألس لمدُ البخلدمل.. ولدد         

    ُ  ترتب علِ   ا واى  بع  الصخعًألم ٗ الٮرين إقألبل اليت تببنِ  سدلىبألٲ يقدىم علدِ الغلٛد

ٰٕرَ ٗ النقد ؼد  دْ٘ٙ بألعببدألر ب فمىعدُ أدن إندألفقٌ وو  لدٜ علدًمب          والصدَ والسخريُ ا

بسدبب الر بدُ ٗ "قدد العًدىل واؿده       ترىد السخريُ لدو وكألد   ا البىان عن لنألعُ تألأُ.

علِ الرمألل عًه وألول   ا السألخر ؼري  فبمعن إٍ أأل يراه فؽدًلُ وكمدألل ببؽدخًب    

 سلىكمب قبِ يبخلعىا أنمأل. عًىبمب وؼقر

  سددخريُ بعدد  اٛفدرا  أددن بعدد  وبعدد  اؾمألعدألم أددن بعدد  .. وسدخريُ الكددر  أددن الكددر      الفدأل"ٌا

أصرلُ وا"ب بٚ ش , ولرنمأل تمدىد أدع سدخريُ القدىم أدن القدىم فمدٌ إعدًبُ ٛ"مدأل "ألػدُ عدن            

بأللقبألٓدل إٙ  د  .  تعأللٶ وترفع وترد وفًمدأل ر بدُ أدن قد٘ القددر أدن اٝخدر.. يؽدرل الدبع  إفدل           

إٮددرٍ يعبقددد  د البمفًددل بأللقبألٓددل أبددأللغ فًددن .. ٛد أصددرلُ القبألٓددل تبمفددل ٗ الكخددر و ددى تعدددا   

إنأللب ال اتًُ وإاا ادألْوا إٍ اكدر القبألٓدل اٛخدرّ  ثندىا علدًمب بدأد الصدجألعُ والردرم والنخدىَ           

ألخرَ تقدى  إٍ اٙ"بقدألػ أدن    لرل لبًلُ أنمدأل "عدًب .. لردن اٟشدرأللًُ ٗ  د ا السدلى   د إكد       

اٝخددرين أددن قًدده ٙ يصددعرود ٛد اٛفعددألل الدديت تعددد  أل القبألٓددل تددرتب٘ عددأل َ بأللصددجألعُ وإعددألر   

والقبددألل و ددٌ ٗ الىالددع ٙ ترددىد إٙ أددع القبألٓددل اٛخددرّ ٖددأل يددفر اؿكًٛددُ بسددبب  دد ا الكخددر ..  

والبأل يُ شأل بعد تألرىٌ يعدى  إٍ  لرن اؿقًقُ  د  نأل  ظىرَ ِٮًُ سلبًُ أببأل لُ بٌ اؿألؼرَ 

 يددألم  ًددألل القددأل"ىد والسددلٮُ ولرنمددأل ظددىرَ ٗ "ٛددره بددد م تبمصددب وتؽددعمل لسددببٌ تددأثر اشىيددُ   

الدينًُ اؾألأعُ وتأثر ِ٘ إعًصدُ إدد"ٌ الد ٍ لدألرل بدٌ الندألس ٗ السدرنِ والعمدل والدراسدُ          

ألٓل البىاظددل اٙابمددألعٌ خٮددر اددداٲ, و ددر الدد  .. وٚمددىر  دد ه العددىرَ السددلبًُ ٗ اٟ"ذ"ددت ووسدد 

ويصدرل تمديدداٲ ققًقًدألٲ للىقددَ الىطنًدُ .. ولدد ر ّ  قدد اؿسدألبألم إمبمدُ ببقدألرير إسبصددرلٌ           

 يرك  علِ إثألرَ أفل   ه اٛأىر.. وٗ "ٛره  "ن قسألل أغرض يبجألول أعن بع  اؾملُ.

مًددع ولددًس "ألػددألٲ عددن   د اٙسددبم اْ والسددخريُ بنىعًددن السددألبقٌ ِدد٘ سددلىكٌ سددٮحٌ  ددر ع    إ

اعبقأل ام بل  ى "ألت  عن ؼحأللُ ٗ البعألأل أع اجملألل العألم .. كفر أنأل ٙ  ال يبعألأل أع أأل  ى خألرن 

بًبدن و  لددن بنددىع أددن عدددم إبددألَٙ .. يرأددٌ النكأليدألم ٗ الصددألرع لرنددن "ًٛددمل ٗ بًبددن .. يددبرلب برددل   

و سدددى  أل ٗ وسدددألٓل البىاظدددل اقدددذام أدددع ؼدددًكن وظدددديقن و  لدددن لرندددن يرأدددٌ  ظدددعب الرلمدددألم 



                1 

 

  
707 

اٙابمألعٌ ٕن ٙ يعرفمب .. و قد اٛسبألل  ًألل ثقألفُ النٛألم العدألم وقعدىل البجدألو  ٗ الصدأد العدألم      

أن اؾمًع وخعىظألٲ أن إس٘ولٌ وأن يكذض فًن قكٜ النٛألم .. و  ا يىلد عند بعد  اٛشدخألػ   

جملدألل العدألم كرًدألد أىقدد.. قعدل      الر بُ ٗ اٙسبخكألين َن اسدبخمل بدن و دى بد ل  يبعألأدل أدع ا      

اسبخكألين ببٮبًع النٛألم وارألفُٛ علًن ور ينأل ػألو ام خٚل العقى  اٛربعدُ إألؼدًُ خلقدت أًد ام     

للبع  وقرأت البع  اٝخر.. أفل   ه البجدألو ام ٗ كدل أندألطع إملردُ وٗ كدل الددوآر تدذ         

ٙٲ للسدخريُ واٙسدبم اْ ..     ٙٲ للمرارَ كمأل تدذ  فدأل أدن "ألقًدُ  خدرّ فدإد  د ه السدلىكًألم أدن         فأل

إمرن  د ؽلع ظىرَ ِٮًُ راسخُ وؼألرَ إاا  ًبدت القدًب اؿقًقًدُ الديت "د٘أن بمدأل كقدًب اؿدع         

والعدل والد والبقىّ واؾمألعُ و"ب  الكرلُ عن الىالع .. ولرن َجر  ترسدًخمأل أدن لبدل اجملبمدع  و     

ًألتن فإد   ا يركٌ ٗ  فدن كدل السدلبًألم ٗ    قبِ أن لبل الصخغ الكر  ٗ قدو  "صألطن وظٚق

تل  اؿدو  وػأله تل  الصخعًُ .. ولد ر ينأل أن إدراْ والقأل َ أن اسبٮألع بسلىكن كسدب الرؼدأل   

العألم أن كل أدن ودً٘ بدن علدِ اخدبٚين أصدألربمب .. ور يندأل  يؽدأل اشمد  واللمد  ؼدد الدبع  اٝخدر              

ُ ثأللفُ  يؽألٲا  نأل   آمأل قألاُ للسخريُ والنربُ  ود وال  ٛ"ن اعبمد البمًً  ٗ سًألسبن. وأن "ألقً

واددى  أىلددمل اقبقددألر  و اسددبم اْ ققًقددٌ ولدد ل  يبددىرٙ بعدد  النددألس ٗ إلعددأللمأل بكددر   و َجمىعددُ  

ثقألفدُ إشدبألع  د ه اؿألادُ بإلعدأللمأل       ُو  ا "ألت  عن امل َخٙم   ا اٛسلىل وكل أأل مبألان تنمً

احددأل ولددألل احددأل فبلعددع كددل السددلبًألم ظحددأل .. وّرددن  َجمددىل .. كمددأل كددألد يقددألل لدددّألٲ فعددل 

 اخبٚم أدينُ افذاؼًُ لنلعع بمأل كل شٌْ سلي أفل ا ر الىام وام .. و ر ا.

 

 تعصٜص ايؿٛز٠ اير١ٖٝٓ االظتاب١ٝ يًُذتُع ايطعٛدٟ: ٌٖ مث١ آيٝات َكرتس١؟ 

للصخعدًُ إربىتدُ    . سدعد الصدمرا"ٌ إٍ  د شدبرألم البىاظدل اٙابمدألعٌ  تألقدت       اللدىاْ  ا ب 

إخكًُ لرفر أن اٛفرا   د تٛمر, وا ْ أن   ه الصخعًُ بد  يبجن للبنرًدت اٙابمدألعٌ وبددود    

إخكألْ  للصخعًُ وخألظُ ٖن يىظكىد بأللعًألرين وألد  اجملدأللس  و د ا البنرًدت والبعدىير السدلي       

جدألر وإعلمدٌ والٮدٚل    إعمب علِ الراألل والنسألْ والصبألل وكدل رأد  اابمدألعٌ أدن إسد٘ولٌ والب     

ٚٲ عدددن البنرًدددت علدددِ الكٔدددألم اٙابمألعًدددُ وعلدددِ إندددألطع   وإددىٚكٌ إدددد"ًٌ والعسدددرريٌ, فؽددد

وإدد ا ب, كددل  دد ا  ٚمددر إربددىم أددن العنعددريُ والٮألٓكًددُ وإنألطقًددُ والبممددًض واٟقسددألس          

 ْ لُ وارألسددبُ  ددر بأللدو"ًددُ والقعددىر البنمددىٍ واـدددأٌ الرزددٌ فأللرلألبددُ  ظددبحت أسددبحًلُ وإسددأل

أىاددى َ. ٗ كددل  دد ا الدد خب اىا"ددب أقبىلددُ وإهألبًددُ بددٚ شدد  السددلي فًمددأل  ددى البعمددًب أددن القلددُ     

واٛقددداث وإمألرسددألم الكر يددُ علددِ بقًددُ اٛفددرا  واجملبمددع والكٔددُ وإنٮقددُ و ر ددأل وأددن البعددىير        

ٙٲ ثدب لددّ    اـألطٕ للدولُ وللكر  واجملبمع السعى ٍ. وعلًن ّرن  د "سمب ٗ تع ي   ظىرتنأل لددينأل  و

اٝخر أن خٚل "صدر  ْدل أدأل فًندأل كعدرل أسدلمٌ سدعى يٌ وكدولدُ ووطدن وبدل أعٛدب ا يدرَ             
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العددرل ويبصددرين غدأددُ اؿددرأٌ الصددريكٌ وخدأددُ اٟسددٚم وإسددلمٌ والعددرل ولؽددأليأل ب  كلمددأل    

 اسبٮعنأل إٍ ال  سبًٚ؟

ٙٲا البعدٍ ش ه الٛأل رَ ٗ اجملمىعألم اليت "صذ  فًمأل إفقكىد وإكررود علًمب  ور كبر ٗ   و

وٗ فأللسددنأل وٙ هددب  د "سددرت ٗ  ٍ فلددس  و قكددل "سددمع فًددن أفددل  دد ا الغفددألْ الدد ٍ     

ورأددى  فبمعنددأل أممددأل اخبلكنددأل أعمددب   فبًألتنددأل"ددبرلب عنددن خعىظددألٲ البعددىير السددلي لصددبألبنأل و 

 و أمألتنأل و خىاتنأل و واألتنأل الكألؼٚم.

ٛمر  ْل أأل ٗ سلىكًألتنأل أن خٚل ِألان ققًقًُ و ٌ ينأل الرزٌ واـألػ هب  د  ٢إعٚأ ثأل"ًألٲا

كفرَ اداٲ وبعؽمأل أىاى  ٗ شبرألم البىاظل ويبب تداوشأل برفدرَ وبعؽدمأل يدأتٌ بصدمأل ام     

ٚٲ. كددب هددب  د يبىلددمل  دد ا    أددن  ددر السددعى يٌ فددنحن شددعب قددب للخددر والقددًب العلًددأل  ظدد

السلبًألم إعممدُ ٖدأل "بحددث عندن  ندأل بدل هدب  د يسدمب  ٗ تقدديب          اٟعٚم عن به أفل   ه 

العىرَ اؿقًقًدُ واْٛدل لندأل كدأفرا  وفبمدع و ولدُ بعًدداٲ عدن البٮبًدل والبقلًديدُ والرتألبدُ            

 وهب  ٙ هعل اٛ بًألْ  كفر شمرَ علِ قسألبنأل.

ألطألٲ وأعرفددددُ ّرددددن البدددددْ ٗ أنبدددددّ  سددددبألر أددددن خددددٚل اٛعؽددددألْ اٛكفددددر شددددمرَ و"صدددد  ثأللفددددألٲا 

ألم ؼدددددألرل وتندددددألفس  ددددد ه  ابصدددددبرألم البىاظدددددل اٙابمدددددألعٌ لىؼدددددع أعرفدددددألم و ألشدددددبأل  

ٚٲا و ألشددددبأل      الراددددل السددددعى ٍ   نالسددددلىكًألم اٙتعددددأللًُ السددددلبًُ الدددديت "بحدددددث عنمددددأل أددددف

إددددر َ السددددعى يُ الكألؼددددلُ / اٛل / اٛم / ال واددددُ / الدددد ون / اٛخددددت    نالكألؼددددل /  ألشددددبأل

 / الصألل إنب ...اخ .

حت  . لًلِ الصمرا"ٌ  د اؿل يرمدن ٗ  عدب الصدبألل إبددع وإبدرا  العدىر إصدرفُ وإ"بدألن         و وؼ

براأ  إعٚأًُ لنصر الىعٌ بٌ إسبخدأٌ وإسبخدأألم ش ه إىالع, وٙ "نسِ  "مأل فىؼِ طبًعًدُ  

ب ادألْم  قأللًألٲ, بسبب  "نأل فبمعدألم ا"بقأل يدُ تعدأل ر الدر ٍ ٗ إدرسدُ والبًدت بدل وقبدِ الصدألرع, ثد          

البقنًُ فرط أل البع  فرظُ سألمُ للكؽكؽُ  ربألٲ أن ؼغىٙ اؿًألَ, و أللبألٲ ت يد النربُ علِ لدر 

أأل يعأل"ًن الصخغ أن إقبألٙ .  رعنأل ٗ   ا اؾًل  د خكُ الدم والنربُ ػد ل الندألس قىلد , ومل    

مري  البألفن, فألٛوٍ "علممب  د  نأل  شعرَ بٌ البمجُ والكر  والٮرفُ وبٌ اٙسبٛراين إمجىن والب

ٙٲ أن قًألَ البجمب,  أأل الفأل"ًُ فٚ ت يدد أدن ّألرسدمأل إٙ أ يددا      طبًعًُ وفًمأل قًألَ للبًىم والقلىل بد

أن السقىٙ واٙأبمألد, فلن وعدل الصدخغ علدِ البقددير و دى يسدٌْ ٛ لدن وفبمعدن ويمدٌ "كسدن           

 لًؽح  النألس علًن.
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 ايؿشاف١ احمل١ًٝ ٚاملتًكٞ

أسددكر إىسددِ بأ"نددأل ظددر"أل مددألكب   فحددىل العٚلددُ بددٌ ظددحألفبنأل ارلًددُ وإلبقددٌ اكددر اٛسددبألا 

العحألفُ ٗ ؼىْ لدرتمأل علِ تقديب أدىا   عألًٓدُ, ولدًس لددرتمأل علدِ تقدديب أدأل َ ظدحألفًُ. واعبدد          

ُ, اٛسبألا عبداهلل الؽىوٌ  د أسبىّ إبلقٌ ارتقِ بًنمأل مل يرتع أسبىّ بعد  القًدأل ام العدحكً   

عألأدألٲ.   52أل  الدت تبعألأدل أدع إبلقدٌ كمدأل كأل"دت تبعألأدل أعدن لبدل          أأبأسكألٲ أن قألل العحألفُ اليت 

 واتكقت  . عألٓصُ قجأل ٍ أعن أبًنُ  د ال    ّ لع وين ْألعٌ عن لراَْ العحمل.

ٙٲ    البعددبر   . عبددداهلل اؿمددى  لددألل بددأد العددحألفُ إٮبىعددُ و و أددأل بقددٌ أنمددأل  عنددد"أل, ػًددد إْددأل

ا كًمل تعد عن الد  َمدألرَ عأللًدُ    عٌ عن عقلًُ ْمىر أل وتٮلعألتن وأًىلن, و ٌ تعرين اًد٤إىؼى

علِ الر ب أن بع   كىاتمأل كمأل فعلت ظحًكُ اؿًألَ ٗ عرض إلأل ام اٛأدر قمدد بدن سدلمألد.     

أؽًكألٲا  عبقد  د إصرلُ لًست  نأل, وإِأل اٟشرألل ٗ ٚين أبعلع َدّ أعرفبندأل للجممدىر الد ٍ    

مدفن العدددحألفُ إٮبىعدددُ, فمدددٌ مل تعدددد تسدددبمدين اؾممدددىر كمدددأل تعرفدددن  راسدددألم اٟعدددٚم      تسدددب

أل بًنمدأل وبًندن عٚلدُ "كعًدُ, فمدٌ ؽألطبدن وؽألفدن وترادىه, و د ا          "ىع٫ًد  اواٙتعألل, بل إد شدأل ْمدىر٤  

َأل تكعلن العحألفُ إٮبىعُ؛ ٛ"ن يٛن  د النألس تقر  أدأل يقدر ه  دى     -كمأل يبدو -اؾممىر سعًد 

وينبصٌ بدن. أ٘كدداٲ بدأد اؾدلًدُ عمًقدُ, والدىعٌ اٟعٚأدٌ قبدًس اشدىّ أدن اؾدأل"بٌ, واؾممدىر             

 أل عن عقلًبن ووقع تٮلعألتن.أل شبِ لًقر  ٕن يعد أىؼىع٫ًأل طخر, بل طرلٲاؿقًقٌ واد طريقٲ

البٮىير  أأل  . فمد العرابٌ اؿألرثٌ فعقب علِ   ا إىؼىع بأللقىلا "أن أنرب ينبٛر البغًر,  و 

أل عمأل هرٍ ٗ   ا العألمل, و ٌ إاا اتعدلت بدن تكعدل الد      أن لًأل ام ظحكًُ أبخصبُ وأع ولُ ُألأ٤

 عد وسألٓ٘  خرّ  ر لأل رَ علِ  د تنقل شأل  كفر أن "عمل اؿقًقُ  و رَأل ربعمأل" .

إٍ وا"بقددد  . أسددألعد ارًددأل اٟعددٚم الرزددٌ بأ"ددن ٙ ىددد عم٦ددأل اددرّ ٗ  يددألرام رٗسددألْ الدددول       

لعٚلدألم الفنألًٓدُ بدٌ البلددين والقؽدأليأل       اٍإأل اؾمل إسبملرُ اليت تصدر  إملرُ, وإِأل تأتٌ  آم٤

 ددد, و ددى يربددب  دد ه  3622أل بأ"ددن أندد   د كددألد ظددحكًألٲ ٗ عددألم  اام اٙ بمددألم إصددذ ! أسددذاع٤ 

 اؾمل, وٙ ي ال اٟعٚأٌ قبِ الًىم يكبقد إعلىأُ.

علدِ   ِ ا"بقأل   . ارًدأل ببسدألٗلٶ لدألل فًدن ا  دل تعدين  د  ًٔدُ العدحكًٌ,        وعلٴع  .  يأل  الدريس عل

امى  دأل اؿفًفدُ ٗ ؼقًدع البٮلعدألم إسدبقبلًُ اام اٙ بمدألم إصدذ  لعدنألعُ العدحكٌ           أن ر بال

 السعى ٍ ارذين, مل ؼر٦  سألكنألٲ؟!
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  ندض٘ بٔ عبداهلل. ايس٥ٝط١: أايٛزق١ 

 ٌالبعقًب اٛولا  .  سألأُ "قل 

 ٍالبعقًب الفأل"ٌا  . فألي  الصمر 

واؿلدىل,   اٟشدرألٙم  للمملرُ؛ اـألراٌ عمل قىلا اٟعٚم كدسن ورلُ بن عبداهلل. عرض  

  ظددب  سددٚقألٲ ولنىاتددن بأ واتددن اٟعددٚم قددىل كددىد ىبلددمل قددد  قًدده  شددألر ٗ أقدددأبمأل إٍ  "ددن ٙ

 ت٘ يددن الدد ٍ  د الدددور .العددكىين وقصددد الرلمددُ ْددع علددِ لددأل ر و ددى..  النىعًددُ اٛسددلحُ يؽددأل ٌ

 العدألم  الر ٍ خٚشأل أن وصد اقذافًُ إعٚأًُ اراعألٲ ينقعن وعسرريألٲ والبعأل يألٲ سًألسًألٲ إملرُ

ٌ  الؽدعمل    ا ولعل..  والعألٌٕ العربٌ ٌ  واؼدحألٲ  بددا  اٟعٚأد  بإعدأل َ  أدروراٲ  اؿد م  عألظدكُ  إعدٚد  قد

ٌ  اٟعدٚم  عدن  اؿديه وقٌ .اٛخرَ اؿ   قداثإٍ اٛأل   ينددرن  اد ْ  عدن  "بحددث  فدنحن  اـدألرا

 علدددِ البدددأثر َكدددر ه ل٠عدددٚم ّردددن ٙ".. Public Diplomacy" العألأدددُ الدبلىأألسدددًُ عمدددل ؼدددت

ِ  تعمل د  هب أبرألألُ أنٛىأُ  ٌ..  والعدوَ العديقُ الدول ٗ العألم والر ٍ اجملبمعألم  "عدل  قبد

ٌ  والرب٦دألل  النخدب  أسبىّ علِ الفقألٗ الببأل ل..  إنصى  للبأثر  اؿدىار  طريدع  عدن  والٮدٚل  وإدفقك

  أر ال يألرام وتبأل ل إد"ٌ اجملبمع وأ٘سسألم اؾألأعألم بٌ العٚلُ..  أمب  أر الدوريُ واٙابمألعألم

ّ  الددول  ٗ النخب أن لنأل إىالٌ  عب و يؽأل..  أمب ُ  وتع يد   اٛخدر ٌ  ثدب ..  أعمدب  العٚلد  الد   بعدد  يدأت

 . اٛاني اٟعٚم ٗ السعى ٍ اؿؽىر

 الرا نا الىلت ٗ أ٘ثر خألراٌ إعٚم  ود ؼىل اليت اٙشرألٙم

ٙٲ ُ  أصدروع  أدأل  دى  ..  اـألراًُ السًألسُ ؼبألبًُ ا و   "كسدنأل  "قددم  د "ريدد   وكًدمل  السًألسدٌ؟  إملرد

  للعألمل؟

ُ  عدن  يربدب  أأل ترُْ ٗ اٟعٚأًُ إرألتب عمل اخب ال اثأل"ًألٲ  الدى ارَ   يدىاد إٍ  وارسدألشأل  إملرد

 . رزًُ ببًأل"ألم إملرُ ؼد ي٢ربب أأل علِ والر 

 .إملرُإٍ  اٛاأل"ب العحكًٌ  خىل تعقًد اثأللفألٲ

 ".اـألراًُ, واٟعٚم الفقألفُ" و ارتٌ لدّ وا"قسألأن اـألراٌ اٟعٚم عمل أراعًألم تعد  ارابعألٲ

ٌ  اٟعدٚم  ٗ وإبخععُ اـألراٌ اٟعٚم فألل ٗ العألألُ اٟعٚأًُ الرىا ر للُ اخألأسألٲ  و  الددول

 .السًألسٌ اٟعٚم

 ..اٙشرألٙم أن و ر أل

ٌ  واػأله وتىااد تأثر لنأل يرىد إ"ن وقبِ ّ  إهدألب ّ  اجملبمعدألم  لدد ُ  "ىقدد  د  هدب  اٛخدر  أراعًد

ٌ  بصددرل العمدل   د ا  ْ   ددى اؿلدىل  و ول واقددذاٗ أ٘سسد  عددن بعًدداٲ " العألأددُ الدبلىأألسدًُ   ًٔددُ" إ"صدأل

 اٛأنًددُ الصدد٘ود َجلددس تددرتب٘ أسددبقلُ  ًٔددُ..  اـألراًددُ و ارَ عددن وبعًددداٲ واٟعددٚم الفقألفددُ و ارَ
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ُ   د ه  تعمدل ..  أبألشدرَٲ  والسًألسًُ ِ  اشًٔد ْ  تمددين  اتعدأللًُ  اسدذاتًجًُ  وؼدع  علد ٌ  اػدأله  إٍ بندأل  إهدألب

ّ  إملرُ عن قسنُ وظىرَ ٘  تؽدع  ثدب  وأدن  العدألمل  شدعىل  لدد ..  بأللعمدل  وتبدد   وأبدأل رام  تنكًد   خٮد

 ٙ..  اؿرىأددُ ُبرولراطًدد عددن بعًددداٲ َرو"ددُ تعمددل د  تسددبٮًع وأأللًددُ إ اريددُ اسددبقٚلًُ اام  ًٔددُ

ِ  وامدداٲ  ولبدألٲ  وبألن إملرُ مى اٟهألبٌ واٙػأله ال  نًُ العىرَ فبنألْ, النبألٓ  "سبعجل  كدل  علد

ٌ  بمدأل  والعمل علًمأل واٙتكألم اٙسذاتًجًُ   ه إد واى  .اٟعٚم خٚل أن فق٘ لًس اٛظعدَ   وٍ  د

 الدبلىأألسددًُ ـٮدد٘ "ألاحددُ ػددألرل  نددأل ..  اديددد أددن العجلددُ اخددذاع إعددأل َ مبددألن وٙ..  اـٮددىام

ٌ ..  أنمدأل  اٙسدبكأل َ  وّرن و ر أل و ٕأل"ًأل وسنغألفىرَ الًألبألد ٗ العألأُ إٍ   ندأل  بألؿدديه   ظدل  ولعلد

ُ  اٙتعدأللًُ  اٙسذاتًجًُ   ه أٚأ  رسب ٘  إبدأل رام  وأدأل  والفقألفًد ِ  ت٢بخد   د  هدب  الديت  واـٮد  قبد

 اٝخر. ٗ "٘ثر
 

 ًٞايتعكٝب األٍٚ: أ. أضا١َ ْك 

ُ   سدددألأُ. عقدددب    للمملردددُ؛ اـدددألراٌ كدسدددن قدددىلا اٟعدددٚم  بدددن عبدددداهلل.   "قلدددٌ علدددِ ورلددد

 أداخلبنا ٗ شأل تٮرم اليت النقألٙ بألٟشألرَ إٍ بع واؿلىل,  اٟشرألٙم

 وٗ العألأددُ, الدبلىأألسددًُ   وام قددد   ددى اٟعددٚم ولرددن إعددٚم, لًسددت العألأددُ الدبلىأألسددًُ  د -3

 كددل وإ اراتمددأل الددى ارَ وكددألٙم بددٌ أصددببُ ولرنمددأل لألٓمددُ العألأددُ الدبلىأألسددًُ اـألراًددُ و ارَ

ُ  اهلل رٓدن  الكًعدل  سدعى   اٛأدر  وؼدع  وفألتدن  ولبدل  اخبعألظن, عسب  ٗ شدبألتمأل  لبجمًدع  خٮد

ّ , إبعد َ أسألراتمأل بٌ البنأل ب وؼمألد  ور أل لبكعًل واقد امأل  ُ  لريبدأل  الندىر  وسدذ  اهلل َصدًٔ

 . تعألٍ

  ددٌ اـألراًددُ فددى ارَ واـألراًددُ, اٟعددٚم و ارتددٌ بددٌ اـددألراٌ اٟعددٚم ٗ ا  وااًددُ تىاددد ٙ -4

 اـألرن, أع  عمألشأل تنسع بل أقألأمأل تقىم ٙ اؿرىأُ, اام َ لرألفُ اـألراًُ العٚلألم "ألف َ

 القؽدأليأل  ٗ السًألسٌ "صألطمأل خدأُ ٗ يسر عت سًألسٌ إعٚم  ى اـألراًُ و ارَ ٗ واٟعٚم

ُ  إملرُ لعىرَ بأللنسبُ  أأل إخ,.. وإيراد والًمن سىريأل أفل والدولًُ اٟللًمًُ  ولؽدأليأل  اـألراًد

ُ  و ارَ تٛددل و ر ددأل, والبنمًددُ واؿقددىم إدر َ   ل٠عددٚم الددى ارَ وكأللددُ ٗ ٖفلددُ واٟعددٚم الفقألفد

 خألراًأل اٟعٚم و ارَ وتبحر  اٛظًلُ, أمألأمأل قد  بألعببألره اٛوٍ, بأللدراُ بن إعنًُ اـألراٌ

 . أقألأمأل السكألرام تقىم وٙ والبجألريُ, والفقألفًُ العحًُ إرألتب أفل أفلمأل السكألرَ أٛلُ ؼت

ٌ  بألٟعٚم يبعلع فًمأل -5 ُ  فدإد  الدداخلٌ,  و  اـدألرا ُ و السدألٓدَ  إقىلد ٍ   فألشدل  تدألار  اؿرىأد  تسدر

ِ   يؽألٲ  البعألأدل أدع   يسدبٮًع  أبخعدغ  أدنم   أدن  اٟعدٚم  يبٮلبدن  ٕدأل  "ٛدرا , وبألأبًدأل   اٟعدٚم  علد

  ددى ٟعٚأنددأل أعأل"ددألَ و كددد أمنًددُ, برددل للجممددىر إسددبمدفُ الرسددأللُ ويىظددل,   واتددن كألفددُ

 للبجربدددُ يكبقددددود  "مدددبإٙ  الصدددمأل َ, ّبلردددىد لدددد أدددىٚكٌ لبدددل أدددن وإ ارتدددن البرولراطًدددُ,

 . اؿرىأٌ اٟعٚم ٙ اـألػ, البجألرٍ اٟعٚم يىفر أل اليت اؿقًقًُ, اٟعٚأًُ
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 النألف َ الدولإٍ  بعًدا ال  أللإٍ  قألاُ ٗ فلسنأل الدول, ػألرل أن "سبكًد د  لنأل كألد أأل إاا -6

ٌ  بددل , و وروبددأل   أريرددأل ٗ ٌ   بددىٚي  لددأل إٍ  النٛددر  يركدد ٌ  إعددٚم  ٗ إعٚأًددألٲ,  و بدد  أنمجدد

 ادى َ  تؽدأل ًن  ٙ خدأللغ  وإدألس  ا بإٍ  اديدَ ػربُ كل قىلت عألًُٕ خدَ لبًىم أبخعغ

ٌ  شدعىر  عددم   ى اكألْ واٛكفر. ٖألثلُ كأل"ت لى قبِ العألًُٕ البجألرل  عبِ  اؾمدد  بمد ا  إبلقد

 . تلقألًٓألٲ ويعبده الرىالًس, خلمل اؾبألر اٟعٚأٌ

  دد ه أددن الصددديد تىاسددٌ بقدددر  .. واٝلًددألم واٙسددذاتًجًألم اـٮدد٘وٛ مًددُ  إ راكددٌ بقدددر -7

  ددرين ٗ لقًألأمددأل سددمىلُ اٛكفددر اـٮددىَ كى"مددأل الدراسددألم عمددل "سددبمرٖ ٛ"نددأل إعددٮلحألم,

 العمدل  سألقألمإٍ  القألعألم   ه أن اـرون ٗ ترمن اؿقًقًُ إصرلُ بًنمأل وأغلقُ, أرًكُ

..  إنكد ين  ٗ شدديد  ولعدىر  إخٮٮدٌ,  ٗ اؿمد وهلل وفرَ ولدينأل للبنكً , اؿقًقٌ اٟعٚأٌ

 ٙ وقلىشددأل, للعًددألد واؼددحُ اٟعٚأًددُ فألٕصددألكل اؾأل"ددب,  دد ا علددِ  كفددر "ركدد  د  ومبددألن

  اؾرس. يعلع أن ولرن العٌ, ؽٮٔمأل
 

 ٟايتعكٝب ايجاْٞ:  د. فاٜص ايػٗس 

ُ     فدألي  .  شدألر     اـددألراٌ كدسدن قدىلا اٟعدٚم    بدن  عبدداهلل .   الصدمرٍ ٗ تعقًبدن إٍ   مًدُ ورلد

 اأرتر ين خٚل أن واؿلىل, اٟشرألٙم ؛ للمملرُ

 تبمف٦ل  وطنًُ بغرَ إربسًُ إنمجًُ والرٗيُ وإشرألٙتمأل بأللقؽ٦ًُ اٟقألطُ ااٛول إرتر  -

 .إأرأل"ألم أن ّلرن وأأل الىطن

 د  الىرلددُ ظددألقب يددرّ الدديت اـمددس اٟشددرأللًألم تصددخًغ ٗ الذكًدد  االفددأل"ٌ إرتردد  -

 وؼديألم أرأل"بمأل أع يبىا ّ للمملرُ اٟعٚأٌ اؿؽىر أن أممألٲ لدراٲ ؼقع لد أعألؾبمأل

 .إرقلُ

ٌ  اٟعدٚم  ٗ إصرلُ  ل  الكردرَ  وبددوره  ادألل بأ"دن وغعدىػ     وادى ه؟  أددرام  ٗ  م اـدألرا

ٌ  اٟعدٚم " أٛلُ أعٮل  ؼت ا"ٮىم إمألرسألم اليت كل د  يبدو اٛسألس  ٚدٚل  ٗ تسدر " اـدألرا

ٚٲ إرثددألٲ بقددٌ إعددٮل  ولرددن البددأثر سدد٘ال عددن "أل ًدد  الًددىم البددألري   ؼددمن وإ اريددألٲ ورلًددألٲ وعبٔددألٲ ثقددً

 "صدألطمأل و بدافمأل إبغرام تسألير ٙ أرألتب ورَأل وٚألٓمل خٚل أن البرولراطًُ اٟ اريُ اشًألكل

 "سبىعب د  علًنأل فرَأل برأبن اٟعٚأٌ الىالع تعحً   ر "ألإاا  ومن. إعلىأألم ععر أبغرام وفع

  د ا  ٗ اجملبمعدألم  تردن  مل أراقل ٗ وعألط ولد ال ٍ اـألراٌ اٟعٚم ٕكمىم إعنىٍ إىم ققًقُ

 علددِ الدد  وينسددحب .الًددىم لىتمددأل َفددل قألؼددرَ اٙتعددألل ثددىرَ ترددن مل كمددأل الددىعٌ أددن إسددبىّ

ٌ " إعدٚم إٍ  الرزٌ اٟعٚم تقسًب إشرأللًُ ٌ " وإعدٚم "  اخلد  د  مدألول  كأ"ندأل  بد ل   ٛ"ندأل " خدألرا

 . الًىم اٟعٚأًُ إمألرسألم إشرأللًألم  كد ب اتن  ى وؼعألٲ "عألجل

 عدددَ البقلًديددُ وٖألرسددألتن أكمىأددن ٗ" اـددألراٌ اٟعددٚم" علٴددُ تصددخغ لددد الدديت اـٚظددُ وشدد ه

 ااعببألرام
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ٙٲ   ور لددن يعددد مل وبأللبددأللٌ والددر ٍ للخددد اٛول إعدددر يعددد مل العددألمل  ول ٗ الرزددٌ  د اٟعددٚم ا و

 ال ا وسبب .اـألرن و  الداخل ٗ سىاْ العألم الر ٍ تصرًل ٗ واؼ 

" البىاًدن " رسدألٓل  أعدن  تعدد  مل ال ٍ اؾمأل رٍ الىعٌ أسبىّ ارتكألع ثب وأن البعلًب ا"بصألر  -3

" السدلٮُ  إعدٚم " أكمدىم  اعدل  أدأل  الًدىم  فبمعدألم  أدن  كدبرَ  لٮألعألم علِ  ثر اام إعنىٍ

 .طىيل بىلت اؾديد اٟعٚم ٚمىر لبل قبِ واؼحألٲ السلبًُ ٓىلبن برل

 قسددألبألم كددل أددن إنكلددت اؾديددد  اٟلرذو"ددٌو ثددب  الكؽددألٌٓو اـددألػ اٟعددٚم ٚمددىر  -4

 السدبألر  وراْ أدن   اـألػو اٟعٚم تبينإٍ  الدول  فع ال ٍ اٛأر و ى. الرزًُ" إ٘سسألم"

 .والبأثر البىاًن ٗ  ققمأل تراه أألو علِ للحكألٚ أبألشر  ر وبصرل

 العددراع   وام ؼددمن اٛوٍ العألًٕددُ اؿددرل بعددد الدددول اببدعبددن الدد ٍ اـددألراٌ  د اٟعددٚم اثأل"ًددألٲ

 سددىلمأل الدديت والقدددوَ" النمددىان" أكددأل ًب قلددن وقلٴددت الىسددألٓل ا"كجددألر ٗ اال واٙسددبقٮألبألم

 شددديد والعددألٲ اٛخددرّ اجملبمعددألم ٗ النددألعب البددأثر وبددألم اـددألػ  الغربددٌو اٟعددٚم  وعىٕمددألو

 .والٮمى  والبعرين البكرر ٗ الىؼى 

ُ   سرَ الدول أن كفر ٗ اـألراٌ اٟعٚم ٖألرسألم ٚلت اثأللفألٲ  اٟلدأل ام  عدن  اؿدديه  ٗ إبأللغد

ُ  علِ واعبمدم الفقألفألم بدل اٛشخألػ علِ والذكً  ُ  اـٮألبًد  القدرارام  تسدىيع  ٗ اٙ"كعأللًد

 .وإىثىلًُ إىؼىعًُ  فقد أل ال ٍ الدعألٌٓ اؾأل"ب علِ أرتر َ بر اَْ السًألسًُ

 بردل   إدفرام و اركد ام  علِ وتأثره قًىيبن ٗ يرتر  إبداعٌ فعل عألم بصرل اٟعٚم د  ارابعألٲ

 د  لدد  إىٚكددىد يددديره الدد ٍ الرزددٌ اٟعددٚم قددألل وٗ. اؿددر٦َ العمددل وبًٔددُ وإى بددُ  شددرألشأل

 .و"رظده "راه أأل  مثرم اليت النبألٓ    ه كل ّلرمأل اليت إدخٚم أن تسبخلغ

 الععر سًألم وخألرن سألااُ لغُ للخألرن طخر وخٮألل للداخل إعٚأٌ خٮألل أكأل ًب  ظبحت اخألأسألٲ

ُ  اجملبمعدألم  أبددأل ٖ "دىال    كدد  لعلدمأل  بدل  ُ  تبحدددث الديت  اؿديفد  وتعلددن واقددَ " أرألشدكُ " بلغد

 .اللغُ ب ام واـألرن الداخل ٗ أىالكمأل

ٙٲ  كفر بألم الر ًب اٙتعألل ثىرَ تأثر اسأل سألٲ   ظدبحت  الصدعىل  كىد" ثىرَ" كلمُ أن قبِ أكعى

 .وسٮألْ  ود إعلىأألم وتبصألر  الصألشألم عد السألعُ أدار علِ تبٚلِ تألرىمأل ٗ أرَ ٛول

ٙٲ فإ  إكراأن ينبٛر... سريرٍ أىم قأللُ ٗ  ى البأثر فألل ٗ الرزٌ اـألراٌ اٟعٚمد وإْأل

 .البدآل ٗ والبحه بأللدفن

 اٟعددٚم  ددرض كددألد اـددألراٌ, وإاا اٟعددٚم عددن البددألرىٌ البددديل البددأثر وفًمددأل يبعلددع بددأ وام

ٌ  الصعىل ٗ اٟهألبٌ اٛثر إقداث  ى اـألراٌ ُ  ظدىرَ  تقدديب  وبأللبدألل ُ  ا نًد  وشدعىبمأل  للددول  إهألبًد

 أددأل تلخددًغ وّرددن .وإمألرسددُ اٛ وام ٗ اسددذاتًجًأل تغددراٲ تبٮلددب الععددر أعٮًددألم فددإد وثقألفألتمددأل

 اأنٮلقألم ثٚثُ علِ اٙسذاتًجٌ البغًر فألل ٗ عملن ينبغٌ
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ٙٲ -  َددأل....  إٙ  البعددأل يُ ثقألفًددُ, سًألسددًُ,و الر ئددُ إنبجددألم تسددىيع يسددبٮًع ٙ اٟعددٚم ا و

 .تعنًن

 .  ثراٲ و كفر اٟعٚم أن  ظدم  د إعلىأألم اثأل"ًألٲ -

 . بعملمب ي٘أنىد أبدعٌ تبٮلب البسىيقًُ اٟعٚأًُ إمألرسُ د  اثأللفألٲ -
 

 وّرن ؼقًع ال  بألٟشألرَ للنقألٙ البأللًُا

 إىالددمل علددِ ينسددحب و دد ا. لبسددىيقمأل وكر ددألٲ طىعددألٲ اٟعددٚم وسددًأتٌ اًدددَ بؽددألعُ  عٮددين 

ُ  ٗ الدبع   بعؽدمأل  أدع  وتبسع إنبجألم   ه تبع   فعندأأل بألٟهألبًُ تبسب اليت وإبأل رام  أنٛىأد

 الدددولإٍ  ولننٛددر. اٟعددٚم ويددأتٌ اٟهألبًددُ العددىر وتذاكددب ال  نًددُ العددىر تذسدد  أبنأل مددُ

ٌ  اؿؽدىر  ٗ الددول   ؼعمل تعد اليت اٟسرند"ألفًُ ٌ و اٟعٚأد ٌ  الد   وأدع  . الددعألٓ ِ  ٗ  د   علد

 .شأل يسىم الد"ًأل إعٚم وكل... اٟ"سألد وققىم والعدل والرفأله اؿًألَ واى َ الصكألفًُ لىآب

 اٙتعدألل  ثدىرَ  كدأل د  لددي  . الصعىل بٌ اٛول إعلىأألم "أللل  ٌ الرزًُ اٟعٚم وسألٓل تعد مل 

 .وأىالك  وسًألسألت  ثقألفب  عن بمأل تغ يمأل اليت إعلىأألم  ٌ فمأل

 شرايٌ عد أعمأل ظىرت  وسبعل والعأل لُ الدلًقُ للمعلىأألم وأىفراٲ وكن قًىيألٲ قألؼراٲ كن 

 الديت  بألٕعلىأدألم . اٟعدٚم  سًعرسمأل ثب وأن النألس بمأل وسًبأثر عٌ كلإٍ  إعلىأألم شبرألم

ٚٲ  نأل  د  ػد وقٌ. ظىرت  تعنع تؽخمأل  الد   ولبدل  يؽدخمأل  وأن إعلىأُ ىبألر أن فبض فص

 .  كفر السلبًُ إعلىأألم ٕألاا

 ٙ ظدىرت   تع يد   خٚلدن  أن وتنصد ُلرن ال ٍ اٟعٚم فألل ٗ  ثٚثألٲ وكرر ألو تقبل  ُ  ال  نًد

ٙٲ  عٮين. إبدعٌ إى ىبٌإٙ  اٟهألبًُ  .أ٘ثراٲ أبدعأل إعٚأألٲ  عٮً  خٚلُ عقى

  عٚلدألم  أربدب  و  بد ل   يدأأر  إ ارٍ لدرار  يعدنعمأل  ٙ اٟعدٚم  ٗ اٟهألبًُ ظىرت  ُ  يبًعد   عألأد

 .اٟقعألْام

 أدألم  تقدمل  د  لبل علً  ل ا. يرّ أأل  كلو سًنقل  "ن فبأكد اـألراٌ ل٠عٚم البألل فبحت إاا  

 .ظىرَ  قلٌ ٗ  ًٔب  د  تبأكد   د اٟعٚمو إرطَ

 َو العىرImage  و الصخعًُ لًستCharacter   لىطند  و اٟهألبًُ" الصخعًُ" ٗ أأل  عٛب  بر  

 . تلقألًٓألٲ اٟهألبًُ" العىرَ" اٟعٚم عن ر مأل وسبٛمر
 

 ٝ١املداخالت سٍٛ ايكك: 

 ارتًٝذٞ؟ اإلعالّ صتح ملاذا

 يدنج   ومل لٮر وٗ اٟأألرام ٗ اـلًجٌ اٟعٚم ل  ٕألاا الر يعألد ٗ أداخلبنا خأللد.   وتسألْل

 اٟعدٚم  اسدبقٚلًُ إٍ  ٗ ر يدن يعدى    اؾأل"دب؟ وبددوره  ادألل بدأد السدبب        ا ٗ  لدم  "نأل ر ب عند"أل
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ُ  لعنألظدر  بألٟؼألفُ ٙسبقٮألبن اؿرىأًُ البرولراطًُ عن واببعأل ه _"سبًأل ولى_ اـلًجٌ  أدن  قذفد

ٌ   أألأن اؿريُ وإفسأل  اٟعٚم كمأل  د اسبقٚل .اـلً  خألرن  فدإد  وقأللًدألٲ .. تقدأدن   سدبألل  بعد    د

ٌ  يببعمأل اليت الدولُ سًألسُ أع يبمأل ِ كألد وإد خألػ لٮألع  ى اـلًجٌ اٟعٚم أعٛب  فدإد  وبأللبدألل

 ويقددم  إعٚأندأل  يبقددم  لرٌ اؾ ريُ اؿلىل قد  يرىد لد إملرُ ٗ اٟعٚأٌ القٮألع خعخعُ

 اٙابمألعٌ.  قراكنأل عن ققًقًُ ظىرَ

ِ  قرراٲ السألبع ٗ كألد إد اٟعٚم ُ  علد ُ  خٮدىرَ  بسدبب  الدولد  ٗ البىسدع  ٚدل  ٗ ولردن  إعلىأد

  ددر عملًددُ  ظددبحت اؿرىأددألم لبددل أددن إعلىأددُ اقبرددألر عملًددُ فددإد والرددى"ٌ اؾديددد اٟعددٚم

ِ  اؿل  ى اـألػ للقٮألع ًْعألٲ اٟعٚم فديُ ... ا"بقألل ٙٲ   يسدبٮًع  قبد اكدر   ٕدأل  اٙ"ٮدٚم. واكمدأل

 علِ امد أل تصبًت عن عىؼألٲ الفقألفُ علِ فق٘ تقبعر واد "مألًٓألٲ اٟعٚم و ارَ طأللب  . خأللد بإلغألْ

و فسدددتن. ولددألل  . إٙ  شددٌْ ٗ البرولراطًددُ  خلددت وأدددره ٗ الدد  القددىل بأ"ددن أددأل كددبلكٌ لٮددألعٌ

 أدن  ٙبدد  الد   وأدع  أممدألٲ  يردىد  ٙ لد ظغر خد ٍ  ٗ البرولراطًُ أٚقُٛ خأللد أأل "عنا ّرن

ُ   "سِ ٙ طبعألٲ  "أل... إعبأل  أن  طىل ولبألٲ يسبغرم ٖأل فسحن  عدألم  الرىيدت  اابًدأل   عندد  اـلدً     أد

 !!!  يألم ثٚثُ إعٚأنأل ظمت د  يىم 2;;3

 جتازب ع١ًُٝ: 

 للمملرددُ إٍ ثددٚث  اـددألراٌ اٟعددٚم إىسددِ ٗ أداخلبددن قددىل  أسددكر.   ٗ اٟطددألر ااتددن  شددألر 

 اـألراٌ أن وامُ "ٛره علِ النحى البأللٌا بألٟعٚم ا بمألأنأل أدّ عن عألأألٲ ألمحألٲ ػألرل تعٮٌ

 ااٛوٍ البجربُ -

ٌ  SBS تلك يدددددددددددىد   رم م4228 ظدًمل  ٗ   د ه  .. Special Broadcasting Serviceو اٛسذالدددددد

ْ  الدافددٌ الببددأل ل تبدً   اٛسددذالًُ القندألَ   أعددألير وفددع أبعدد َ  وثقألفددألم  ول أددن البده  سددألعألم وشدرا

ٗ  وللبعألرين للجأللًألم البه خدأُ تقديب  ال أن واؼحُ ٌ   خبدألر  كأل"دت .. الفقدأل ِ   بد  إفدألل  سدبًل  علد

ُ  اٛفدٚم  أدن  العديدد إٍ  بألٟؼدألفُ .. ظدبألقأل  البألسدعُ  عند يىأًُ  خبألر "صرَ تقدم  إغدرل  أدن  الىثألٓقًد

 تىاظلت.. القنألَ   ه ٗ به  لًقُ ٍ  للسعى يٌ يرن مل.. و ر أل... وتى"س والسى اد وسىريأل وأعر

 ..الر  ٗ ٓألس ٍ   اد ومل الفقألفًُ إلحقًُ ٗ ال أْٚ أع يىأمأل

 االفأل"ًُ البجربُ -

ٌ  اٟعٚمإٍ  ا بت  عىام عدَ لبل ُ  بدى ارَ  اـدألرا ُ  واٟعدٚم  الفقألفد ُ  اٛفدٚم  قعدر  بغًد  الىثألٓقًد

 عفًددُ   ددداين  اددل أددن.. الددى ارَ أددع بأللبعددألود الددداخل ٗ تعددىير أل مت والدديت السددعى يُ عددن اٛانبًددُ

ُ  والبقدألرير  بدألٛفٚم  بًأل"ألم لألعدَ لديمأل يىاد ٙ الىكأللُ د  إ٘سكُ وإكألاأَ.. وعلمًُ  الديت  اـألراًد

ُ .. والبقألرير اٛفٚم   ه أن "س  واى  عن "أل ً ..  نأل  "بجت  تبدد   أممدبمب  د  يقىلدىد  كمدأل  واؿجد

 ..والبى يع وإرافقُ بألٙسبقبألل وتنبمٌ
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 االفأللفُ البجربُ -

  العألمل رو و أسمِ ؼت تٮىعٌ سعى ٍ سًنمألٌٓ فريع ببأسًس اٛظدلألْ أن فمىعُ أع لمت

 ٍ .. العددألمل عدد  واؿدىار  وإسدألواَ  والعدالددُ السدٚم  لدًب  ت٘سدس  سددًنمألًُٓ  فدٚم  إ"بدألن إٍ  يمددين  والد 

ُ  امدى  إٍ  وسبؽدألين .. الىطن بألسب إ"بألامأل قعلُ سبرىد النمأليُ ٗ واليت  للسدلب  و عممدأل  إملرد

ٜ  مل ولٜسدمل .. أنألشٮن ٗ وسبصألر .. العألٌٕ واؿىار ٍ  الكريدع  ود ُ  ٍ  أدن  تصدجًع  و   عدب  بدأ  امد

ُ  إصدروع  اسبمرار أن علِ الر ب.. اٝد قبِ رعًُ و ر رعًُ أ٘سسُ و  أد"ًُ و  قرىأًُ  بٮريقد

 .ال اتٌ والبمىيل اٟ"بألن

 كدسدن  "مدأل ػدألرل    بدن  عبدداهلل . إىسدِ,  وؼد      أسدكر . وفًمأل ىغ البجدألرل الديت عرؼدمأل     

  "نأل األ أألٲ ويعبقد  . عبداهلل.. للمملرُ اـألراٌ اٟعٚم ٗ العمل والع أنمأل "كمب د  "سبٮًع والعًُ

 قدس  د  بعدد  اؿد م  عألظدكُ  إعدٚد   ثنألْ العربٌ العألمل كل "رسب د  كبر وبصرل لأل رين كنأل

 ٗ وتىااددد أدد٘ثر اقددذاٗ إعٚأددٌ عمددل ينقعددنأل كددألد..  أؽددت لعقددى  واٙ"رسددألر بألش ّددُ العددرل

ُ  العدديقُ  القنىام ٌ  لعدىر"أل  و  ّ..  وإعأل يد  وّدر   يسدر  د ٛ إؽدأل   ل٠عدٚم  اجملدألل  لكدب   اٟعٚأد

  رض علددِ العسددرريُ اٙ"بعدألرام  أددن بددأللر ب العدىر  بأبصددع وتعدىيره  إملرددُ بددن تقدىم  أددأل بأل"بقدأل  

 .الىالع

 فريدع  اـدألرن  ٗ سدكألراتنأل  أن سكألرَ لرل الصبًرٌ عن تٮلعمأل إٍ  د يرىد اؾأل ٍ.   وعدم

ِ  يعمدل  ولردن  ب ل  ويربكٌ الرزٌ إعٚأنأل أأل يعدره ْى  برل ٙ ير ٦  أبخعغ إعٚأٌ  علد

ُ  واسدبًعألل  وفمدب  وتىامدألم  ا بمألأدألم  بدنكس  واٟلدأل ام  والبًأل"ألم اٛخبألر ظًأل ُ إعأل َ  خٮدألل  ولغد

 وتبًددألد بددٚ ه سًألسددُ لدددعب أبمًدد َ "ىعًددُ وأبددأل رام امددى  بدد لإٍ  بألٟؼددألفُ, بمددأل يعمددل الدديت البلددد

ُ  أىالدمل  و  ٛقدداث  فعدل  ر و  تردىد  د  بأللؽدرورَ  ولدًس , و خرّ فًنُ بٌ الأل اتمأل وتىؼً   أعًند

 . اديدَ

 ايكدز١ٜ: زَصٜاتٓا اضتجُاز باذتسَني ٚسًِ شتتؿ١ إعال١َٝ ١٦ٖٝ املطايبات بإْػا٤

ْ   أسألعد. تٮرم   ُ  ارًأل إٍ إٮأللبدألم بإ"صدأل ُ   ًٔد ُ  إعٚأًد ٌ  كبعد فمدن وامدُ "ٛدره     ..بدألؿرأ

 اٙلنألع علِ ولدرتنأل ٟعٚأنأل السلي الدور أن اٟقبألٙ "بًجُ  ى اشًُٔ   ه ٕفل بألؿألاُ فإد الصعىر

 اـدألػ  اٟعدٚم  د   بر  دأل  أدن  لعدل   سدبألبن  لدن  شد   بٚ و  ا اٟعٚأًُ الرسألٓل كبلمل عد والبأثر

ٍ  إبب ل الذفًن يعبمد  ظب  إعٚم  ى العربًُ امى  بع  بألسبفنألْ علًن "عىل ال ٍ  لندأل  يعدنع  ٙ الد 

ٌ  العربددٌ العدألمل   أدألم  ّ  واٟسدٚأ ْ  "بًدع   "نددأل سدى ٘  اٛبددً  اللحدب  ػدألرَ  و"سددىم اٟ درا  إ"نددأل .. إبىسد

 ظىتنأل ويرفع  ىيبنأل عن ويدافع لؽًبنأل ىدم إعٚمإٍ  تقى "أل سًأل يُ بقرارام اـلل "عل  د  مبألن

 الٛددروين وٛد .. أبرألألددُ إعٚأًددُ أنٛىأددُ ٗ اٟعٚأًددُ الرٗيددُ  أددألم ِبلدد  كنددأل مددن .. إددٜ بددٌ

 وٙ قبددب  ددر البقلًدددٍ اٟعٚأددٌ الددنم٘  ظددب  فقددد اٟعددٚم ػددأله اجملبمددع ا نًددُ و ددرم تغددرم
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 وسدع...   َصدأل دَ  وِٛ ال ٍ  ى أعمأل ويبكألعل اجملبمعألم  مىم يعًض ال ٍ اٟعٚم و ظب  أصأل د

 إعٚأنددأل ِدد٘ ببغددًر لددرارا لًبخدد  القددرار ظددأل"ع إرا َإٍ  مبددألن  "نددأل  ددى اٟعددٚم ٗ إد أصددرلبنأل

ُ  الىسددألٓل أىاكبددألٲ لًرددىد  وٗ الركددألْام  ٗ تغددًراٲ يسددبل م والدد   .. إمنًددُ اٙقذافًددُ اٟعٚأًدد

ٗ  اٟعٚأٌ العمل   ا وبىين أأل لرل العدور تبسع و د ... وإنبجألم اٛسأللًب  اإا قًنمدأل  .. اٙقدذا

 الركدددب أددد٘خرَ ٗ كندددأل وإاا ..فسنسدددبقٮبمب ؾممدددىرا "كقدددد كندددأل وااا ..فسدددنرب  نسدددر كندددأل

ِ  فسننألفس ُ  إراتدب  علد ُ  البًدىم  إعدٚم   آدرَ  ٗ سدنٛل  اٟرا َ  د ه  وأدن  ود  .. إبقدأد  الديت  ارمًد

 ال . لغر الٮريع تعرين وٙ وقد َ أعًنُ أأل َ تنب 

.. و سددبىلمل ال  را"ددٌ ٗ أداخلبددن قددىل لؽددًُ اٟعددٚم اـددألراٌ للمملرددُا  لددمل  سددعًد. ولددألل  

ُ  رأ يألتندأل  اسدبفمألر  قلدب و قدىل  أند  فدذَ   طرقن لد اؿألرثٌ فمد  . كألد أأل  طٚلإٍ  لنعى  .. القدريد

ُ إٍ  تعدأللىا  ثدب  .. .... الرسىل رو  وطثألر إسلمٌ ولبلُ الىقٌ أمب٘ ِ  قأل ثد و   أدألم   لسدنأل ا وتدأألىا .. أند

 الىاددا"ألم و العقدىل  ٗ "نحبمدأل  راسدخُ  ا نًُ بعىرَ شأل البعدٍ "سببع د  هب كألد  إعٚأًُ   أُ

ْ  يأل أنكر  أفألل   ا.. نصأله شر ٍ  وا ر "أألن خر ٍ  بدعب ككًلُ لبرىد ُ   ظددلأل  تبمدد   واٛأفلد

 خسدألرتنأل  وأنمأل !اؿٌ "كسن ٗ ااتن علِ واؾأل"ٌ الؽحًُ فًمأل كنأل النحى اام علِ لقعغ وتبعد 

 وإسحىلُ. إمصمُ واٟسٚأًُ العربًُ ل اتنأل عًٛمألٲ ا"بعألراٲ بىظكمأل  اؿ م عألظكُو اسبفمألر

 ٗ وأنبجًمدأل  اٛفرألر وفرَ أسألُ.. "قلٌ  . سألأُ طرقن أأل  بر  ال  را"ٌ  د أن سعًد. و ؼألين  

ٌ  الرٚم تنب   أُ منا تعنع اليت الًد اام ش٢  أقألبل ٌ  لرنندأل .. السدم  "كدب   ٙ الصدمس  تصدرم  قد

ٌ  اٟعٚم عقل "درَإٍ   نأل واٟشألرَ..   يل فعل علِإٙ   عًننأل   كدىام  أقألبدل  ٗ  يؽدألٲ  ويدده  اٟبدداع

ٌ   يؽدألٲ  .الكعدل  قًدألَ  ّنحمدأل  أدن  ػد ٙ اليت اٛفرألر كٚم أن ٍ   تٮدرم  قد ُ إٍ   . فدألي  الصدمر  بًٔد

ِ  أن إببد إٍ  ي  ب وكأ"ن اٟلرذو"ٌ اٙتعألل ٙٲ اٟ"سدألد .. إنبمد ُ  أددار  و ندأل .. و خدراٲ   و  أنٛىأد

ٍ  اٟعدٚم   قد أل اٛ وام أن ْلُ عد تبخلع اليت العىرَ وظنألعُ ال ام تقديب إٍ  الًدىم  ؼدىل  الد 

ٌ   طرقبمدأل  الديت  اٟشدألرام   ال ك ل  أن. وفق٘ النألس إعٚم  الىافددين  اسدبفمألر  قدىل   .  ًدأل السدمل

ٍ  اٙػدأله  اام ٗ تلبقٌ بألٙأبدا  و ٌ.. إقدسُ واٛأألكن إىاسب  وار فًمب َأل وإقًمٌ  يببندأله  الد 

 .وافذاؼًألٲ  رؼًألٲ اٟ"سألد وإٍ أن اٙػأله ٗ الصمرٍ  .

ٙٲ  وؼددد     بدددن إندددألٙ أندددن اـدددألراٌ عدددن قدددديفنأل إطدددألر ٗ ال  را"دددٌ  د اٟعدددٚم سدددعًد. وإْدددأل

 الرًٓسدددُ   اتدددن الفقألفدددُ تردددن مل وأدددأل.. الفقألفدددُ إعدددٚم  دددى إىالدددمل علدددِ والؽدددغ٘ البدددأثر خلدددع

 وبدددددوٍ بددددذول بٔددددرا  سددددببمد 33 لبددددل النمٮًددددُ ظددددىرتنأل فقدددد٘ولنبأأددددل .. "ريددددد أددددأل مقددددع فلددددن

  "ددددىاع بأقدددددث يسددددبعرض أددددذينا قددددديفألٲ.. النددددألس ويقبددددل يسددددر ألددددب  كددددألٓنا بعددددد أل ..وْددددل

 أ ابدددلإٍ  ووًلى"مدددأل اؿددددآع ٗ الدددب٘ يددد عىد  لدددىاما و خدددراٲ.. و أريردددأل  وروبدددأل ٗ السدددًألرام

  .ط أًُ  ر لرألٓنألم
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ْ  ال  را"ٌ أدع  . عبدداهلل بدن كدسدُ فًمدأل يبعلدع َقدذ         سعًد.  يؽألٲ اخبلمل   ُ  إ"صدأل ُ   ًٔد  خألظد

ٚ ..  تعمدل  ٙ إ ارَ إلًدىد  بلدد  مدن ا  اٛول.. اـألراٌ والد  لسدببٌ أدن وامدُ "ٛدره      بألٟعٚم  تكدب   فد

ُ  العدىرَ  ٚل ٗا والفأل"ٌ .. اشًُٔ بم ه الفأل"ٌ إلًىد خأل"ُ  ٍ  ؼقًدع  البصدر  يسدبٮًع  لدن   عدٚه  البألٓسد

  أٚٓرُ.إٍ  بأعمألشأل القًألم أمألم تىكل د  علِ لأل ر٤ا كنت.. إٙ  د أراىَ "بًجُ

ٚٲ عدن  . فمدد اؿدألرثٌ       سعًد. كدسن إٍ اتكأللن أع أأل اكره   بن عبداهلل. و شألر   ال  را"دٌ "قد

ٍ  واٙ"كدألم  العمدل  قجب بإٚمألر الصريكٌ اؿرأٌ و ٌ القدريُ رأ يبنأل قىل   مًُ اسبفمألر  تقدىم  الد 

ُ  عدن  كألد لعر وثألٓقٌ فًلب إقألم وأن اٛأفلُ اليت ّرن البٮرم إلًمأل ٗ   ا..  إملرُ بن  "ٛألفد

ٌ  اؿددرم ُ  وأ٢نددب   بألٛرلددألم  يبحدددث ..  إردد ُ  بٮريقدد  وتؽددمن الكددًلب اٟشددألرَ إٍ  د عددد     ..  اقذافًدد

ُ  ألًدىد  أدن   كفدر  يىأًدألٲ  تنًٛكمأل يبب اليت إسٮحألم وعد ! ٓألم 36222 اؿرم ٓألأألم  ومثألِألٓد

ُ  ظ ًُٓ فق٘ تبعلع كفرَ وأعلىأألم أربع أذ  لمل  رسدألٓل  عدد  كدألد  ا"بصدألره  لردن ..  اؿدرم  "ٛألفد

 لعدرض  تلد   و  القندألَ  ش ه يدفع أن  نأل  كألد لى أألاا!!  قلٌ ؾممىر تىيذ طريع عن و  الىاتسألل

 العألمل.  ٗ وبفن ترْبن قبِ و  العربٌ للعألمل الىثألٓقٌ   ا

 تعدنع  الديت  الًدد  "ألقًُ  خدرّ عدد  . عبدداهلل عدن اخبٚفدن أدع  . سدعًد ٗ إشدألرتن لصد  اام         وأن 

ُ  وسدألب    راأردى  ٗ لد   السعى ٍ الصأللا  قًه لألل "عألٲ  القٮألعدألم  أدن  وكدفر  إدألل  سدىم  و ًٔد

 أصدرلبنأل  د   عبقد..  كرُّ وقًألَ أ٢حك  و"ٛألم أ٢صجعُ عمل بًُٔ تبىفر قٌ واـألظُ اؿرىأًُ

 ُالبرولراطًدد عددن وخراددت العددحًُ البًٔددُ  وادددم أددأل أبددِ..  تنًٛمًددُ إ اريددُ أصددرلُ ملرددُإ ٗ

 أددن  كفددر وإددأللٌ اٟ ارٍ اؾأل"ددب ٗ أرو"ددُ شددأل قرىأًددُ أ٘سسددُ إملرددُ ٗ اشًٔددألم..  لحددت

ٌ  اٟ ارٍ اٙسدبقٚل   د ا  فإد وبأللبأللٌ الى ارام ِ  اؿعدىل   سدبألل   ول  دى  وإدألل  وخلدع  ككدألْام  علد

ٚٴلددُ أبدعددُ عمددل بًٔددُ  "رددىد د  مبددألن ٙ..  إمبلددٕ الرددأس إٍ "عددمل "نٛددر  عى"ددأل .. و خددراٲ.وخ

ِ  أٚٓرُ ُ  ظدىرتنأل  تعدل  قبد ٘  ِلرمدأل  الديت  اٟهألبًدألم  "ٛمدر  د  مبدألن ..  للعدألمل  اؾمًلد  وٙ..  فقد

ُ  ٚل ٗ "عًض  "نأل  عبقد ُ  أنٛىأد ُ  أبمأللرد ..  للعدألمل  تقدّدن  و  تسدىيقن  ي٢مردن  أدأل  ُلد   ٙ سدى اوي

 ثقألفًددألٲ أىروثددألٲ ِلدد ..  الصددريكٌ اؿددرأٌ خدأددُ ِلدد ..  وعًٛمددُ قرًمددُ سًألسددًُ أىالددمل ِلدد 

 أن ولرن..   قًأل"ألٲ للمعلىأألم شحألٲ  نأل  بأد إخ. لد "بكع لى للنأل... عًٛمألٲ وتألرىًألٲ وكبلكألٲ أبنىعألٲ

 .للجممىر يقدأن ثب تغلًمل بأْل وسًغلكن بألٕبأل  سًعمل يعمل د  يريد

 لٜظلا ا"عرألس العىرَ

 وٙ لٜظل ا"عرألس الصمرٍ بقىلنا العىرَ فألي  ارًأل علِ أأل تؽمنبن أداخلُ  . أسألعد. علع  

   ا يرىد د   خصأله أأل لرن .. ققًقُ   ه "كسن بألؾمألل ظألقبمأل يرىد قبِ ًْلُ العىرَ تبدو

 لبىل اٟعٚأٌ لعملن يرىد د  يبٮلع إعٚأٌ لرل قبٮألٲ الفأل"ٌ تعقًب  ٗ إلًن  شرم ال ٍ إعنِ

ُ  ظدى َ  ترىد و د ٙبد الصركألم وأنبجألم إس٘ولُ اؾمألم أنبجألم .. ْأل رٍ ِ  عأللًد  تسدىم  قبد
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ٚٲ_ أأل تن ترىد د  ّرن اٟعٚأٌ لرن اٛظل  ى   ا "كسمأل  و  السدلي  الىالدع   د ا  "قد  ٌ _أف

ُ  أدع  يبسدع  و د ا  اؾممىر ولقبىل بل ل٠بداع وواسع رقب فألل و نأل الر ٍْ و  السًٕ ُ  وًٚكد  إرالبد

 اٟعٚم. وسألٓل ُألرسمأل د  يكذض اليت

 قألاددُ  نددأل إٍ  د  للمملرددُ اـددألراٌ إددرٍ ٗ أداخلبددن قددىل لؽددًُ اٟعددٚم  سددألمل. م وتٮددرم

ٌ  إشدرا   و يؽألٲ عنمأل الدفألع اٟعٚم أن إٮلىل والقؽأليأل إبأل ٖ وتىؼً  لبحديد أألسُ  ٗ إخبعد

 كمبددأل ٖ بمددأل اٙلبدد ام ّرددن أراعًددُ إعٚأًددُ لكلسددكُ ي٘سددس ٖٴددأل إيعددألشأل إٮلددىل الرسددأللُ بنددألْ

ُ  إندألبر  بعد   تعدب   د  إعقدىل   در  فمدن  أنمدأل,  ينٮلع ُ  اٟعٚأًد ِ  ارسدىب ُ  علد  تنددر  قدل  إملرد

ُ  يعرين والرل بأللعديُ العربًُ يسمٌ السعى ٍ اؾممىر هعل ال ٍ فمأل وعربًألٲ قلًألٲ شعي  فمىعد

ّ  للجرآدد  بأللنسدبُ  وك ل  بألٕملرُ وارتبألطمأل سٌ بٌ ال إم  الصدرم  أفدل  اـدألرن  ٗ النألفد َ  الردد

ِ  ٙ عندألوين  تؽدع  و  لؽدأليأل  أأل تعدرض  فرفراٲ واؿًألَ اٙوس٘ ٖ  أدع  تبمألشد ُ  إبدأل  للدبٚ ,   اٛسألسدً

 الكرريددُ وإسددألٓل الددر ٍ قريددُ عددن إسددألُ يرفددع لرددٌ و كددد م. سددألمل علددِ كلمددُ "اٛسألسددًُ"   

ُ  والقؽأليأل الكلسٮًنًُ القؽًُ أفل إبدًُٓ بأللقؽأليأل البٚعب يعنًن أأل ٛد البسًٮُ ٌ  اؾى ريد  لٜأدب

ُ  القؽدأليأل   د ه  وأفدل  وإسلمٌ العرل عن السًُٔ العىرَ و"صر واٟسٚأًُ العربًُ ٙ  شدأل  إبدًٓد  ارتبدأل

ُ  ظدىرَ  لدين ترس  ثب وأن بمأل ّس ٕن يغكر وٙ اؾممىر بىاداد لىٍ  يقدمل  أدن  عدن  سدلبًُ  و  عدآًد

ٌ  ال إم  فدٚم  يبدألبع  وأن أبألشرَ  ر بعىرَ كألد ولى قبِ اٟعٚم   ا خلمل ٌ  بد ٚٲ   4و سد  ويبدألبع  أدف

ٌ  ال إم ٗ اٛفدٚم  لندىام  أدأل تعدرض   فغأللبدألٲ  القعدد,  سدًعرين    لٜفٚم3 بٌ و لنألَ ٗ اٛفٚم ٌ  بد  سد

ُ  العىرَ تعرض اليت اٛفٚم ُ  النمٮًد ُ  اشىلًى يد ٌ  للعدرل  السدًٔ  ٙ بًنمدأل  ؼريدمل  ٍ  أدن  ود  وإسدلم

ٌ   .  سدألأُ  اكره ال ٍ إنك ين ٗ الصديد القعىرإٍ  "أتٌ و نأل لٜفٚم  3 بٌو ٗ ال  ودث  "قلد

ٌ  بعدد  اام وطنًُ غلكًُ إنك ين ٗ الصديد القعىر ويؽألين علًن؛ ٌ  اسدذاتًج  وتكمدب  إعدألح  تراعد

 . السٮىر أأل بٌ

 ولددن خددألػ إعددٚم  دد ا قددد  يقددىلٙ   سددألمل إددرٍ طددر  وامددُ "ٛددره بقىلددنا و راددى واسددبرمل م. 

 ولددًس وأبددأل ٓمب أعددألؿمب ىدددم ولرنددن خددألػ إعددٚم لددديمب و أريرددأل الغددرل فردد ل  اؿريددُ

ٌ  إعدٚم   نأل  يعد مل الصمرٍ, فألي .   و وافع! العرس؟ ٌ   اخلد  سدًرىد  الندألا   فدألٟعٚم  وخدألرا

 علددِ والقدددرَ إرو"ددُ ولديددن إدد٘ثر  ددى اـددألػ اٟعددٚم د  كمددأل واـددألراٌ الددداخلٌ بىامًددن "ألاحددألٲ

 واامددُ يرددىد د  فًددن يكددذض والدد ٍ اـددألػ إعٚأنددأل أصددرلُ ولرددن. اٝخددر علددِ اٛكددد البددأثر

ٌ  د  ػدد  للدبٚ   أصرفُ خألراًُ ُ  اٛللًدألم  أدن   قًأل"دألٲ  يرى"دىد  علًدن  القدألٓم  ماٙرتبألطدأل  اوٍ العربًد

 أدن  و  اٛقًدألد  بع  ٗ البؽأل   راُإٍ  لقؽأليأل"أل كبلكُ أكأل ًب شب يرىد ولد اٛانبًُ بألٕعألح

  دد ا بددن وٛددِ أددأل يسددبغلىد ْو دد٘ٙ ولؽددأليأل أل الددبٚ  والددع عددن أنكعددلٌ  انبًددُ بددرٗوس أددىاطنٌ

ُ  إعدلحُ  ؽددم  ٙ بسدلبًُ  ويىامى"ن إملرُ ٗ القرار ظألقب أن لرل أن اٟعٚم   "دن  و رّ الىطنًد
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  "ن كمأل. وأعألؿمأل البٚ  خدأُ ٗ وتىاًمن اـألػ الىطين اٟعٚم تنقًُ اداٲ الؽرورٍ أن  ظب 

 الٚ أددُ. إرو"ددُ و عٮددٌ إنألسددبُ بددألـدام  عددبإاا  اؿرددىأٌ اٟعددٚم إظددٚ  وبسددمىلُ بألٟأرددألد

 أددن ّنعنددأل فمددأل الدد ٍ سددًأل يُ بقددرارامإٙ  يرددىد ٙ  . ارًددأل واكددر سددبع كمددأل إٮلددىل واٟظددٚ 

 واٙ"بصددألر الراسددخُ إعدددالًُ اٍ اٟعددٚم أددن  ر ددأل و  الكر"سددًُ القنددألَ و  سددٌ بددٌ الددي أنألفسددُ

ٍ  ل٠عدٚم  ا بًُ فرظُ إملرُ ٗ الربرَ اؾأللًألم د  اؿقًقُ الىاسع؟ وٗ ُ  فردل  السدعى   األلًد

ٌ  "صألٙ لبدير كألفًُ بأعدا  اؾأللًألم أن ُ   إعٚأد ُ  تلد   أبرألأدل بلغد ُ  يىادن  اؾأللًد  لبدل  أدن  بنعىأد

ٍ  اٟعٚم سًعٮٌ ٖأل اؾأللًألم   ه  بنألْ أن قلًألٲ ويدار السعى ٍ اـألراٌ اٟعٚم ُ  السدعى   فرظد

 .واٙ"بصألر والبىسع للبٮىر

ِ  لدألٓب  اـدألػ  إرٍ بألٟشألرَ إٍ  د اٟعٚم سألمل. كدسن علِ أداخلُ م بن عبداهلل. وعلع    علد

 تردىد  د  إكدروض  أدن  اليت الىطنًُ إس٘ولًُ قىل أعن واتكع اؾممىر يٮلبن أأل ويبه الرعًُ أبد 

ٌ  قألؼدرَ  ّ  بدده قد ُ  ٓلددُ  دى  "ريدد  أددأل..  واـسدألرَ  الدرب   لعبددُ لرنمدأل  اربدى  بٮددرم سًألسدًُ   عألًٓد

 د  هدب  اـألظُ السعى يُ القنىام   ه قبِ..  اٛق ال و  اؿرىأألمإٙ  ب ل  يقىم وٙ..  اقذافًُ

 أدن  اؾممدىر  علِ والبأثر تىظًلن تريد ال ٍ ر ي  لبقىل برافمب  فؽل ٗ خروا  أقألبل شب تدفع

 .خٚلن

 أًدا"ًألٲا ؼسب د  لبل إعٚأًألٲ ؼسب اؿرل

ِ  الؽىوٌ ٗ أداخلبدن  عبداهلل.    وؼ  ُ  علد ُ  عبدداهلل .   ورلد اـدألراٌ  د   اٟعدٚم  قدىل  كدسد

ٌ  ععدر"أل  ٗ خألظُ.. ققًقُ أًدا"ًألٲ, و  ه ؼسب د  لبل إعٚأًألٲ ؼسب اؿرل  فألؿرىأدألم  اؿدألل

ٌ  الربًدع  ٗ سدقٮت   ليت العربًُ  لبدل  إعٚأًدألٲ  4225 عدألم  ٗ سدقٮت  وبغددا   اٟعدٚم   سدقٮمأل  العربد

 العددراعألم قسددب ٗ و  مًبددن وإدد٘ثر الكألعددل اٟعددٚم  ور ي٘كددد و دد ا .اٛأريرًددُ القددىام  خددىل

 أددن وظددراع أعركددُ ٗ لرننددأل قددرل, ٗ "رددن مل ومددن, وإد .السًألسددألم ورسددب بددل واؿددرول

 ا"ألقًبٌ

 .اـألرنإٍ  اؿقًقًُ وظىرتنأل ظىتنأل "قل ااٛوٍ -

 .و رٓمأل اـألرن ٗ عنأل يقألل وأأل اٛكألايب تكنًد االفأل"ًُ -

 قبدددِ  كددد ل '' بلدددر  قرىأدددُ ٗ الدعأليدددُ و يدددر  دددىبلر ؾى يدددمل الصدددمرَ واسبصدددمد بألٕقىلدددُ

 و  إعركدددددُ إ ارَ مسدددددن مل ٛ"ندددددأل...  ظدددددىتنأل "قدددددلو اٛوٍ ٗ فصدددددلنأل فقدددددد"  الندددددألس يعددددددل 

 أدددنمب فسدددمع  دددىبل  أقىلدددُ تٮبًدددع  ادددأل وا ٛ"مدددب..  اٛكألايدددبو الفأل"ًدددُ ٗ  ر"دددأل ولددد  العدددراع

  .وظدلى ب اٝخرود

 اٟعدددٚم علدددِ  ددد ا ينٮبدددع واٝد يقىلدددىد كمدددأل إبألعدددب أمندددُ  دددٌ العدددحألفُ كأل"دددت إ"دددن وإاا

  كدددددلوالىظدددددمل القألٓدددددل  علدددددًمب ينٮبدددددع رَدددددأل اـدددددألرن ٗ اٟعٚأًدددددُ أرألتبندددددأل أدددددىٚكٌ فدددددإد
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 العٚلددددألم  لسددددألم  ور يصددددبن  ور ددددأل د  ويبدددددو راقددددُ الىٚددددألٓمل  كفددددر أددددن وبألتددددت..  وأرعددددِ

 والبعقًدددب للمسددد٘ول ورفعدددن العدددحمل ٗ يربدددب أدددأل لدددغ و دددٌ العألأدددُ إ٘سسدددألم ٗ واٟعدددٚم

ٙٲ إسددد٘ول إعدددٚم و  عٚلدددألمإٍ  وؼىلدددت علًدددن  علدددِ وعًندددأل د  فمنددد  .إ٘سسدددُ إعدددٚم أدددن بدددد

 او"عرين "سمع ومن عقى  لبل عألأُ بعىرَ اؿًألَ وعلِ اٟعٚم

ٙٲ ٌ  ل٠عدٚم  الدى ارَ  وكأللُ عن "سمع ا و ُ  وأرألتدب  اـدألرا  "قدر    يؽدألٲ  الىلدت  اام وٗ إعٚأًد

ٌ  العدىرَ   د ه  وتصدىين  اـدألرن  ٗ ظدىرتنأل  عدن  و"سمع ٌ  أردبك و  لبدل  أدن  اـدد  الد   بنكد

 !!وإعأل َ ت كر فمى إثبألتألٲ يرن ملد إ  آمألٲ والنكٌ   أس٘ول أعدر

 و"نسِ  إ٘لبُو للقًأل ام "بىان  آمألٲ فنحن" ونسر الصعىل القًأل ام "رسب"  "نأل "عرين اثأل"ًألٲ

 .راقلىد واٛفرا  تبقِ فأللرًأل"ألم  البأللًُ   و والدآمُو الصعىل

ُ  واٛسدألبًع  والًدىم  اٛأدس  بٌ إملرُ أعألرض ٚمرم الفمأل"ًنًألم بدايُ ٗ   د ه  .الفنألًٓدُ..  الفقألفًد

ٌ  إكدأل ًب  بع  تعح  كأل"ت إصألركألم ُ  وتعٮد ّ  تردن  مل وإد ثقألفبندأل  عدن  رٗيد  .إٮلدىل  بألٕسدبى

 إ راكمددب لعدددم للددبع  "  ددُإٍ  تبحددىل لرنمددأل العددألمل وكددأس اٛوٕبًددأل  ٗ أصددألركألتنأل وكدد ل 

 وكىريأل الًألبألد ٗ 4224 ٕى"ديألل تأ لنأل عندأأل و اكر .إصألركألم   ه و  مًُ أفل اٟعٚم ٕكمىم

ٙٲ كببت سخى"بمأل ٗ سببمد 33  قداث وكأل"ت  لبعحً  الكرظُ   ه اسبفمألر خٚلن أن  لذ  أقأل

 ."صره رف  كدّ يىأًُ اريدَ ؼرير رًٓس د  ولٜسمل إقذقألم ببع  أدعمألٲ إلًنأل الغرل "ٛرَ

 وأسد٘ولًألتن  اٟعدٚم  عدن  بعدد ب  ر دب  وإأرأل"ألتدن  الصدخغ  اام أدن  تنبدع  فر يُ امى   ى اٝد يبب أأل

 الرىيدت  ٗ إعٚأًألٲ ألحقأل كألد عندأأل العمرو  . قمد ال أًل يكعلن كألد أأل و  السكراْ بع  أفل

 اٟعٚأًُ إعألر  أن الرفر خسر"أل فق٘ العألم   ا ٗ .الًى"سرى ٗ اٝد الدريس  يأل .   يكعلن وأأل

 لبمريدر  اٝخدر  اسدبفمر أل  اٛقدداث   د ه . إخ.. الددواعض .. البكجرام..  اؿ م عألظكُ البعبرا ظ د إ

 سدببمد  33  قدداث  أند   و"عدمل  عقدداٲ  وٚللندأل  وأعدنعن  اٟر دألل  أنبدع   "نأل خٚشأل أن ولًفبت  اندتن

ُ   رْ و  واقدد  أكمدىم  تعحً  عن عألا ين ٌ  خٮألبندأل  د  .. أصدرلبنأل .واقددَ  تممد  ؼدعكن  ر دب  اٟعٚأد

 .شب عألاُ من ٕن للخألرن "بىان د  فعلًنأل   خأله يعرين كل لريُ   لو . من.. للداخل يبىان فمى

ُ  خدر  فمدب  وأعبمرين وقجألن عمأللُ أن اٛفرا   بر  أل "سبفمر أل, مل كدّ فرظألٲ إد لدينأل  وسدًل

 ريألؼدًُ  أصألركألم كمأل  د لدينأل . أألأمب ظىرتنأل وؼسٌ البعألأل أعمب ٗ العدم خٚل أن إعٚم

 ٙ ٛ"ندأل  "ؽًعمأل الكرػ أن العديد ك ل  لدينأل .العحً  اٙسبفمألر اسبفمألر أل "سبٮع مل وأنألسبألم

 اؿلدىل  أدن  العديدد  و خدراٲ فدإد لددينأل    .ظألفرتن اؿرب يٮلع د  بعد و  الؽألٓع الىلت ٗإٙ  شأل "بنبن

 . اؾرس؟! يعلع أنو  سألأُ  . لألل كمأل لرن اٟأرأل"ألم ولدينأل

ُ  ٗ كألد 2:;3 عألم  "ن وٗالبعً   إبرا ًب. وأن امبن  وؼ    ّ  إملرد ُ   لدى ُ  أراسدل  ٗ إااعًد

   وروبًددُو أبعددد َ بلغددألم السددعى يُ اٟااعددُ بددراأ  تبدده  طريددمل أدينددُ ٗو  وروبددألإٍ  أىامددُ العددألمل



  1

   
722 

 ععدر  ٗ اٝد مدن  الد أن  ػدألو ه  إىادن  تأثر. و ؼألين  . إبرا ًب  د اٟعدٚم  أن شأل يرن مل لرن

 ...  د ا  الددول  أدن  و ر دب  وسدنغألفىرَ  وكىريدأل  تركًدأل    ركبدن  أدأل  الفقألٗ و د ا  والبىاظل اٙتعألل

.. ولدألل  . إبدرا ًب كد ل ا      الصعبًُو العألأُ بأللدبلىأألسًُ يعرين بدا أأل ؼمن الفقألٗ البىاظل ععر

ِ  السعى ٍ إ يع شأل دم عندأأل البرألْ قبِ  ؼح  كدم  اؿديددَ ... لندىام   الكألرسدًُ  لنألتندأل  علد

ٌ  وٚكدت  ... لرنمدأل  العربًُ هًدود أىاطنٌ ػد د  عألا َ ترن مل وروسًأل وفر"سأل بريٮأل"ًأل  أد يع

 أمىوسدىد  ... مدن  إسدبمدين  اؾممدىر  أدع  إصدذكُ    مًدُ القىاسدب   يدركىد ...  ب عرل وأ يعألم

 لٜاأل"ب. إىان اٟعٚم ٗ قبِ بأللسعى َ

ُ     ًدأل .  أأل أداخلُ   ٙ تؽدمنت اٟشدألرَ    السدملٌ فبدد م ببىطٔد  أقددأألم  ٗ تغدرم  د  تريدد  إٍ  "مدأل 

 والبقدددم اٙابمددألعٌ البىاظددل ووسددألٓل   مًددُ اٟعددٚم عددن يٮددىل وكددٚم إعٚأًددُ و"ٛريددألم بديمًددُ

تبكألوم أدن قًده    لد وبنقألٙ  كأل ٌّ  ر إعٚأٌ ٖألرس بلغُ إىؼىع سببنألول إِأل البرنىلىاٌ

ُ  ظدىرَ  ـلدع  اٟعدٚم  ػنًدد  ٗ اػدأله  تعدب  اٛأدر  "مأليُ اٛ مًُ, لرنمأل ٗ ُ  ا نًد  للسدعى يُ  أؽدًٔ

  قد كمأل يلٌا  فًن ألٙ ينأل عم لدم أىطٕ شأل ػعل ولىيُ

 ُاؿدثا ظنألع 

 اؿقددألٓع ؼددىل مل وإد  ددر , ظددنعن اؿدددث تعددنع مل وإد اؿدددث ظددنألعُ  ددى الًددىم اٟعددٚم

ُ  اٝخدر  تنألولن السًألسٌ لقرار  أٚٓمُ وػعلمأل ٘  كىسدًل  يبعألأدل أدع   إعٚأندأل  لٜسدمل  !..علًد   ؼدغ

 َنددِ البدددافع ؿأل ثددُ "قلددن البعألأددل  ددى أصددأل د طخددر ولعددل فقدد٘ إخبألريددألٲ أىؼددىعألٲ بألعببددألره اؿدددث

ٌ  اؿديه طألبع وتكألظًلن  خ م  بعأل ه تنأللض قألولت عندأأل البلك يى"ًُ الداأ  قبِ كخد  اٟ"صدألٓ

 ٌ  اددل د  أددع للخددألرن أنددن  كفددر للددداخل اٟعددٚم وتىاددن. واقددد واػددأله واقدددَ ولغددُ إبألشددر والذوهد

 عربًُ. انسًألم  ر أنمب وكفراٲ سعى يُ  ر انسًألم أن إعألبٌ

 اؿدددث  بعددأل  و"قددل اٙقذافًددُ عددن اٟعٚأًددُ الىسددألٓل ٗ اٟعٚأًددُ والبغٮًددألم الددداأ  اببعدددم

ٌ  قألسدنن  وابدت  اؿد   أىسدب  عدن  اٛا دألد  ٗ علقدت  الديت  العدىر  وأس  وؼلًلن ُ  السدن  ٗ... إألؼدً

ٌ  البٮدىر  أدع  وؼىل كمًألٲ, وعد اٲ بٚ ألٲ اـد كألد السألبع  وأصدمد  ظدىرَ  إٍ للبرنىلىاًدأل  الندىع

 للدب  ٗ اؿددث   دى خدألرن   أن و ظب  اٟ"سأل"ًُ العىاطمل وػًض أعن وتبكألعل اؿدث تكألظًل تدر 

ُ  اغرافًدأل  ٗ الصدعىل  وادداد  ودر   َأل اؿدث ٚٲ  كبلكد ِ  فؽد  أدن  اد ْاٲ  تقدبغ  لدد  العدىرَ  د  علد

 سلبًُ. ظىرَ ينقل ال ٍ وإصمد اؿدث

 اٟعٚأٌا البىان  ولىيألم 

٘  شدر  و "دن  القًدأل َ علدِ   اٙلبكألين خٮألبألم فد م اٟعٚأٌ خٮألبنأل ٗ الىلألٌٓ اٟعٚم طغِ   قدً

 أدن   للدل  ٙ, اشدٚ   أن   "ِ و  لىسٌ لألل وكأ"نأل الفقُ و و ن الرعب  ثألر قبِ يقذل و وش  بنأل

  او دأل " بنكسدن  وإشدغأللن  نافذاْاتد  بددق    وٍ إؽدأل   ل٠عدٚم  البىادن  ولردن  الىلألٌٓ اـٮألل شأد
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ٌ  كأل"دت  بألليت ْ   د ٌ  ل٠عدٚم  البىادن   دى  إؽدأل   ل٠عدٚم  البىادن  أدن  اٛوٍ د  . كمدأل " الددا  اـدألرا

 بصددجبمأل والعددألٌٕ العددألم الددر ٍ ؼددر  الدديت الدولًددُ اؿقىلًددُ وإنٛمددألم وإ٘سسددألم امألتددن برألفددُ

 .إؽأل  اٟعٚم أن  كفر الىلألٌٓ اٟعٚم علِ وتقألرير أل

 الصألألا اـداع 

ُ  الدولًُ ارألفل ٗ "سعِ كنأل إاا  مل شدأل, فإ"ندأل   إيدراد  الصدألأل واأدبٚ    الددأألر   سدلحُ  ٕرألفحد

 الدددول ٗ بددن وتبمددد  إيددراد ُبلرددن الصددألأل الدد ٍ اـددداع إعددٚم أرألفحددُ ٗ ققًقًددألٲ سددعًألٲ "سددعِ

 والرعأليُ اٟ"كألم قجب خألفًألٲ لًس"  السعى ٍ اٟعٚم تقعر لن أقأللُ ٗ لٮًض "ديب يقىلإسبمدفُ. 

ٍ  ل٠عددٚم  اٟيرا"ًددُ ُ  إعددأل  ٌ . للسددعى ي  الؽددألقًُ  تسبؽددًكمأل  الدديت  الكؽددألًٓألم  عددد   إقعددألْ يركدد

 أددن  عدد  العرالًددُ, الكؽددألًٓألمإٍ  بألٟؼددألفُ اهلل, قدد ل أددن أبألشددرَ برعأليددُ لددبروم, اؾنىبًددُ

 و  سًألسددٌ عددىث ٕركدد  أددديراٲ و  رًٓسددألٲإٙ  اٟعددٚم ٗ  قددد ب يٮددل ٙ الدد ين وإعلقددٌ العددحمل

  د ا . اشًبُ وكسر والبجري  الصبًمُ علِ تقبعر وًٚكبن فًمأل إعٚأٌ, و  عسررٍ و  إسذاتًجٌ

 ." تل  و  الدولُ   ه  اخل "ألف َ أىالع و ظحألل ولؽألَ لؽبألٙ أبألشرَ رعأليألم عن عدا

 َالنألعمُا القى 

 القددىَ اسددبخدأت فددإيراد الددًمن ٗ اٟيرا"ددٌ البغلغددل رألربددُ اـصددنُ القددىَ اسددبخدأنأل كنددأل إاا

ِ  البعدرم "  اؿد م  عألظدكُ " ٗ اٟعدٚم  فدإ ارَ  السدعى يُ  وشدًٮنُ  اؿدرل  إيقألين رألولُ النألعمُ  علد

 بألٟؼألفُ _البعبر األ  إد_ سًألسٌ أبحدث يىا ين د  ويكذض إعركُ إهأل  ينقل عسررٍ أبحدث

ٌ  اٟعدٚم  ويبداولدن  بن يعر  د  وأأل يكذض للعألظكُ اٟعٚأٌ إنب  ٗ لعىرإٍ   ويعلمدن  واٟعٚأدً

 إعٚأًدددُ أأل"صدددًبألم د   اكدددر, الرزدددٌ و دددر الرزدددٌ اٟعدددٚم يبنألللدددن د  وأدددأل ٙ يكدددذض الندددألس

 عألظدكُ " ٙ ؽددم  وروايدألم  وأكدر ام   لكألٚألٲ اسبخدأت تلك يى"ًُ براأ  لؽًىين عسرريُ وؼلًٚم

 ٚمرم اليت اٟعٚم أكر ام خألظُ وا"بقألم عدوادإٍ  الًمين والصعب للًمن إ"قألا أن وؼىشأل" اؿ م

 قجر...إخ, قجر ظنعألْ سند  ,بأللفأر سنأخ  ,بعنمل سنر  ,سننبقب", ظألفر أعسرر" تكجر بعد

 .وإد"ًٌ الًمن أع ولًس ععألبُ أع وقربنأل الًمن ٗ تبكرم شراأُ اؿىثًٌ د  إعلىم وأن

ُ    اَ ك ل  فإد لدينأل ُ  القدىَ    وام أدن  إكعدىل  وسدريعُ  فألعلد ٌ  النألعمد ُ  و د  الديت  الىافددَ  العمأللد

  ددر أددن وإعبمددرين اؿجددألن علًمددأل و"ؽددًمل وافددد أٚيددٌ 32أددن  كفددر اٟقعددألًٓألم طخددر ٗ بلغددت

 ٚددل ٗ خألظددُ للسددعى يُ وإعٚأًددُ إعٚ"ًددُ و  اَ أنًعددألٲ إعٚأًددألٲ سددداٲ أددنمب نلددع كًددمل السددعى يٌ

 بسدرعُ  للحددث  "دألللىد  .. دْ٘ٙ .اٙابمدألعٌ؟  البىاظدل  وأىالدع  اٙتعألل تٮبًقألم أن اؿديفُ البقنًألم

 ..  اكدر .البلدد   د ا  ٗ شدب  إىثدىم  إعددر  سبرىد بلغبمب ؽألطبمب وعندأأل والعحمل القنىام تكىم

 أدن "  و  الكًسدبى  " عن تنقلن إأأل وقرين  زعن د  لبل اؿدث  قًأل"ألٲ لٌ تنقل أن لٌ ٗ اـأل أُ د 

ُ  اؿمدٚم  د  و اكدر  !البعًدد  بلدد أل  ٗ   لدمأل  أدن  و  بألشألتمل  ظدلألٓمأل  و ارتدأل  لأل تمدأل  الديت  اٟعٚأًد
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ُ  الرسألٓل أعٛب كأل"ت إخأللكُ العمأللُ  وؼألع لبعحً  والعمل الداخلًُ ُ  إىامد "  س  م  س" وخألظد

 !!العربًُ بألللغُ أبحدثٌ  ر إخألطبٌ د  أع! العربًُ بألللغُ

 اٟعٚأٌ ا اٟ"بألن 

ُ  والقعغ واٛقداث وإصأل د والعىر اربىّ وفرَ أع ُ    أألتندأل  ٗ اٟخبألريد  يقألبلدمأل  مل اٟعٚأًد

ٌ  اٟ"بألن أن ظىر ٌ  إصدأل د  يسدبمدين  اردذين  اٟعٚأد ُ  بلغألتدن  واٛادني  العربد ْ  إخبلكد  بدداأ   سدىا

  .ألكبُ تقألرير ظىر ٗ اٙابمألعٌ البىاظل أىالع و علِ  تلك يى"ًُ

ٌ  العدألمل  ٗ اٛ"ٛدألر  وتبجن القلىل تبىقد الدينًُ إىاسب ٗ ٌ إٍ  اٟسدٚأ ٌ  لندألت  تدنقٚد  سدعى يب

 وسددًلُ  كددد اؿدد  د  اٟعٚأًددُ. وٙ "نسددِ الرسددأللُ لنصددر فرظددُ و نددأل الصددريكٌ اؿددرأٌ ظددٚتٌ

ٙٲ يأتى  بألؿ  النألس ٗ و اد" تعألٍ اهلل لألل ؽدأنأل إعٚأًُ ِ  راأل ٌ  ؼدألأر  كدل  وعلد  كدل  أدن  يدأت

 إِأل فق٘ إعلىأُ ٙ تنقل ٟعٚأنأل أعلىأألتًُ طريع خريٮُإٍ  عألاُ إعٚم... من واٛااد" عمًع ف 

 وؼمًمأل. تكسر ألو تنصر أل

 اٛ وام ش  أع اٝد أن اـألراٌ إعٚأمأل ٗ   اْ  فؽل والفمأل"ًنًألم السبعًنًألم ٗ إد السعى يُ

 فلدب _ إعٚأًُ أىالمل السعى يُ سجلت وإد .. سبع! القرد   ا َٮلع أقألر"ُ اؿقبُ تل  اٟعٚأًُ ٗ

 ٗ  دى  إىلدمل  اٙتعألل .. الد   علب ٗ العحًحُ اٛ اَ اسبخدأت قبمألٲ لرنمأل _ اشدين بإظألبُ تىفع

 للىٙيددألم تعددديره وإيقددألين إ"بألاددن وخكدد  %92 بنسددبُ الددنك٘  سددعألر رفددع لددأل م قًنمددأل م95;3 عددألم

ٌ  الرًدألد   عدب  ٗ فعدل  كدر   إبحدَ ُ   د ه  ٗ, العدمًى" ُ  والرىيدت  السدعى يُ  ؾدأم  اٛ أد  ٕخألطبد

 اٛ أدُ,  ٗ إبسدبب  عدن   أريردأل  رزبمدأل  الديت  العدىرَ  لبعدحً   أبألشدرَ  بعىرَ اٛأريرٌ اجملبمع

 الىاشددنٮن ٗ كألألددُ ظددكحُ أددن إعددٚد ظددىرَ ٗ _اٛأريرددٌ اجملبمددع إٍ أكبىقددُ رسددأللُ فىامددت

ِ  الديت  العربًُ النخىَ اٟعٚد تنألول بىست ُ  لبدىل  تدأب  "كسدن للنٛدر   الىلدت  ٗ, الكلسدٮًين   خدىه  إ أل"د

ّ  "ألسدمل  بر  اٛأريرٌ إىلمل أعمأل تعألأل كًمل ُ  إقعدألْام  اقبدى ٘  لٮدع  طثدألر  عدن   لًقد ِ  الدنك  علد

 الفقألفًددُ إراكدد  د  وٙ "غكددل ! اؿجددب وبددنكس إىلددع "كددس ٗ أصددألبن إعددٚد ٗ اٛأددريرًٌ قًددألَ

  فؽدل  للندأل  النألعمدُ. ولدى   القىَ  ور شأل ببمىيلمأل لألأت و  أصألريعمأل تبنت اليت السعى يُ خألرن والدعىيُ

 !بٚ ش  اؿ م عألظكُ لرأل"ت  العألظكُ يسبع ال ٍ اشدوْو ُفل لعُ و  أىلمل

ُ   السدملٌ  "دن وكمدأل     ًأل. و ؼألفت    و د   مًدُ اٟعدٚم   وتنألولدن الؽدىوٌ   عبدداهلل .  ادألْ َداخلد

 يكسدد  اٟعددٚم فددإد الدددول سددقىٙ ٗ اٟعددٚم و ور أًدددا"ًألٲ ؼسددب د  لبددل إعٚأًددألٲ ؼسددب اؿددرل

٘  إددد  أدأل هعدل   و ى"  اعض" اٟسٚأًُ الدولُ تنًٛب ا"بمجن  سلىل و  ا ,إًداد  شدأل  تبألعدألٲ  تبسدألل

 كأل"دت  فقدد  "أدن لدألل  لد  الندألس فمدى   لردب" .       لدألل  وسلب علًن اهلل ظل والرسىل .اؾًىط وتسلب

 العددرام ؼددد النكسددًُ قربمددأل ٗ واعبمدددم العددرامعلددِ  اؿددرل لبأيًددد العددألم الددر ٍ ؼصددد  أريرددأل

 وأنمأل اؿقًقًُ إعلىأُ وقألظرَ اٟعٚم وسألٓل عد "صر أل تريد اليت أعلىأألتمأل لبنألْ طريع غألرطُ
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 ُإسذاتًجً ٍ  اؿ م عألظكُ ٗ السعى يُ تببع مل إقألبل وٗ .بغدا  ٗ اؾ يرَ ٕربب لعكمأل تعمد

  ود العددألمل فكألاددأم .اؿددرل و ثنددألْ اؿددرل لبددل و ولىيددألم  سددس وعلددِ وأرتبددُ واؼددحُ إعٚأًددُ

ٍ  إيدراد  وخٮدر  الدًمين  الصدعب  أعأل"ألَ فًمأل تعرض إلنألعًُ ُإسذاتًجً ٘  الد  بصدأد   بألٕنٮقدُ.  أدأل   ودً

و دٌ  د   البسدعًنًألم  ٗ شدألعت  بأ"ن ينٮبع علًمأل إقىلُ اليت عبداهلل .اتكقت  .  ًأل أع   إبألعب أمنُ

 . لن أمنُ ٙ أن أمنُو العحألفُ

ُ  إكألوؼدألم  بٌ وكبرَ أببأللًُ لؽأليأل ٗ السعى يُ ا"صغلت السبعًنًألم خٚل ُ  العربًد  اٟسدرآًلً

 كفكددت اٟيرا"ًددُ والفددىرَ عربًددُ و" اعددألم الددنك٘  سددعألر تعددألعد أددن العٛمددِ القددىٍ بددٌ والبنددألفس

 الد   العقددين. وأدع   بد ل   اٙلبعأل يُ والٮكرَ للنمؽُ بألٟؼألفُ الريألض علِ الدبلىأألسًُ اؿركألم

ٚٲ كألد الفقألٗ خٮألبنأل قبِ وفألعلٌ وأبنأل مٌ أبىا يٌ والسًألسٌ اٟعٚأٌ اـٮألل كألد  ,أصبع

 والصددرم اؿًددألَ وأ٘سسدديت ,عألًٕددُ لردد٘وس وتأ ددل كدد٘وس ريألؼددًألٲ ببحقًددع وتىااددد"أل, واٙببعددألث

ٍ  اـٮدألل  أن تقًًدد  أبحررَ أمنًُ بلغُ العربٌ اؾممىر ؽألطبألد و مأل لندد, وأقر مأل اٛوس٘  الد 

 يرن ومل  خرّ و  بٮريقُ إعٚأًُ لىأألٲ ظنعت الٛروين   ه كل العربًُ العحمل بقًُ أنن تعأل"ٌ

ٌ  الىقًددد لمنددأل  وبدددايألم اؿددرم قأل ثددُ وبعددد الفمأل"ًنًددألم أنبعددمل بلغنددأل .. قبددِ.ّددأل"ٌ  ٓددد  كدد

ٌ  إصدمد  قركدت  الديت  النجدىم   فلت ؼديداٲ العحىَ ٌ  اٟعٚأد ٌ  الدداخل ِ  أدن  فمدنمب  واـدألرا  لؽد

 خألراًألٲ الدعىٍ خٮألبنأل تغلب ولعل , ِىااألٲ الغ اأٌو تبديٚ يبدلىا مل وأنمب ينبٛر أن وأنمب مبن

ُ  شخعدًألم و اٛخريدن  أن  "ص٘ فرألد واٟعٚأٌ السًألسٌ خٮألبنأل قسألل علِ كألد و اخلًألٲ   ينًد

 أرو"بددن اٟعٚأددٌ خٮألبنددأل  دد ا فقددد وأددن    فغأل"سددبألد ٗ اٛقدد ال بددٌ العٚلددألم وتعددل  تسبؽددًمل

 تعددكمأل تلدد  خألظددُ إملرددُ ؼددد اٟعٚأًددُ للحمددٚم للبعددروألم البعدددٍ "سددبٮع ومل, خألراًددألٲ

 العحىَ ظنعبمأل اليت النجىم تل  !!  الدينًُ لىأنأل أع سنبعأل م  "نأل رَألو سببمد 33 بعد بألٟر ألل

ِ  والفمأل"ًنًدألم  السدبعًنًألم  لدىم  أعمدأل  و ألبدت  وخألراًألٲ  اخلًألٲ غٮألبنأل تكر م ٗ  اؿدرا   وقبد  الفقدأل

  ِىااددألٲ  قؽددً  أسلسددلو واؿبرددُ العمًقددُ القؽددًُ  اام وإسلسددٚم إسددألر  فغألبددت والكددين

 لقًدأل َ  ٙ لؽدًُ  فًببنِ البًألرين علِ يلعبىد وفنأل"ىد أفقكىد لدينأل و ظب   الرراسٌ ؼت أسرقًُو

 البٮددرين وقألربددُ اٟظددٚ  أىاددألم علددِ ينقلددب ثددب السددلكًُ اؾمددأل ر يرسددب قبددِ للسددًألرَ إددر َ

ٌ  البًألر أع للبجديمل!  القرطد وؼكًٜ  قدرول  وٚروفدن  بأقداثدن  "كسدن  يعًدد   البدألري  د  وأدع  . اللًدالد

ٌ  أأل  لنأل  "نإٙ  اؿرل, تقى  السعى يُ الىلت   ا بل, و"ك٘ وإيراد ِ  أنركدٔ ِ  الدداخل  علد  ٗ وقبد

 واؿدث. النجىم ظنألعُ عن اٝخر أصغىل َحألربُ خٮألل كل ,أبصبت اـٮألل الداخل

 اٟعددٚم طغًددألد السددملٌ غعددىػ  ًددأل. كدسددن قددىل أددأل تؽددمنبن أداخلددُ   بددن عبددداهلل.   واتكددع

ُ  القدىَ  ٛ وام افبقأل "دأل إٍ  بألٟؼألفُ اٟعٚأٌ خٮألبنأل ٗ الىلألٌٓ  و شدألر  . عبدداهلل  "دن وأدن     .النألعمد

ٌ  تىاادد  بىؼدى   لدد  الدولًُ اٟعٚم وسألٓل أبألبعُ خٚل ٌ  إسدرآًل  إد٘ثرَ  القندىام  أعٛدب  ٗ وإيرا"د

 يكمددب أسددبقل أفقددمل إيرا"ددٌ إفددألل سددبًل علددِ لددد..  الدد روَ  ولددألم ٗ النألاحددُ الددداأ  ٗ وؼديدداٲ 



  1

   
726 

 و  CNN ٗ اٟلنألعًددُ َداخًلددمب ويقددنعمب ولددًممب وشجددبمب بٮددريقبمب ويبحدددث اٛأريرًددُ العقلًددُ

ABC  و NBC كألطبدألٲ   عدداْ أل  ويمدألاب  لرارتمدأل  عدن  ويددافع  بلدده  بدن  تقدىم  ٕأل أدراٲ, و ر أل  ٍ  الدر 

 ويقىم أنمب وكأ"ن وطريقبمب بلمجبمب للديٮأل"ًٌ يبحدث BBC الد ٗ  ره وػد..  اٛأريرٌ العألم

ٙٲ يعنع و  ا.. العٌ ٗ قبِ ورَأل وروسًأل و ٕأل"ًأل فر"سأل ٗ وك ل ..  الدور بنكس ّ   كفر لبى  لدد

ٍ  علددِ للبدأثر  ٖنمجددُ خٮدن   ددى بدل  عصددىآًألٲ يردىد  د  ّرددن ٙ العمدل   دد ا..  اؾممدىر   العددألم الدر 

ْ  لرارتمدأل  وتأتٌ اٛق ال فًمأل ؼرب  ّىلراطًُ  ول الدول   ه د  خألظُ العألٌٕ ِ  بندأل  يد٘أن  أدأل  علد

ٙٲ عبداهلل. وؼرل   .الغأللب ٗ شعبمأل بن ِ  ػنًده ّرن لصخغ  نأل أفأل  كفدر   الكردرَ  تبؽد   قبد

ُ  تىا "ألتمدأل  يكمدب  تركًدأل  ٗ عدألط  شدخغ  الصمرٍ عبداهلل قًه لأللا لدكبىر ِ  وأٮلدع  السًألسدً  علد

ُ  اللغُ هًد, وتقأللًد ب وعأل اتمب لًممب ويعرين اٛترا  قًألَ ُ  الذكًد  اًددَ  عٚلدألم  وّلد   بٮٚلد

 أسددبقل بصددرل اٛتددرا  أددع للحددديه الصددمرٍ  . أفددل ىددرن عندددأأل..  واٟعددٚم السًألسددُ راددألل أددع

 اػأل ددألٲ "عددنع وبمدد ا الذكددٌ الصددألرع علددِ  لددىّ سددًرىد البددأثر بددأد ٙشدد  وطنددن لددرارام ويدددعب

 سددكألرَ تىلًددن لبددل سددألبقألٲ اؾددبر عددأل ل الددى ير أفددل لٜأريرددألد يبحدددث شددخغ..  للمملرددُ إهألبًددألٲ

ٌ  قمدد   . أفل شخغ..  واشنٮن ٗ إملرُ ِ  وأٮٴلدع  طمدراد  ٗ عدألط  السدلم ُ  الصد٘ود  علد  اٟيرا"ًد

ٌ  يبحدددث  ٌ  فمددد   . أفدددل شددخغ ..  ل٠يددرا"ً ُ ..  للكر"سدددًٌ يبحدددث  اؿددألرث  ٕدددفقكٌ كددفرَ  واٛأفلدد

..  العألمل  ول كل علِ ينٮبع د  هب و  ا...    دافمأل لبحقًع أعمب اشًُٔ تبعألود أسبقلٌ سعى يٌ

 . ولُ كل ٗ إ٘ثرَ القنىام ٗ سعى ٍ تىااد  نأل  يرىد د  هب

ٚٲ   ندأل   بدأد  "بكدع   "ندأل  واؼحألٲ ويبدو ٌ  اػدأله  و  اًددَ  ظدىرَ  إيعدألل   ود ودىل  أدأل  خلد  عدن  إهدألب

 شعىل عند إملرُ عن اًدَ ظىرَ ظنألعُ ٗ ر ببنأل علِ ك ل  ًْعألٲ و"بكع..  العألمل ٗ إملرُ

أدأل    "دن  ر دب ..  الًدىم  عدألمل  ٗ اددواه  وأدّ اـألراٌ اٟعٚم عمل طلًُ علِ ونبلمل..  ولًأل اتن العألمل

ُ  عدد  تدبب  البأثر ظنألعُ د  علِ أ٢عر٦اٲ  ال ٌ  اٟعدٚم  - اـٮدىام  أدن  فمىعد  -  قدد ب  اـدألرا

  .إملرُ مى إنصى  اٟهألبٌ اٙػأله   ا يىاد د  يسبٮًع ٙ وقده اٟعٚم و د

 َؤثس: خازدٞ إعالّ إلظتاد َكرتس١ ع١ًُٝ سًٍٛ

ُ   دى  اٟعدٚم  تعريكدألم  قدد   كدألد  كدسدن فإ"دن وإاا   بدن  عبدداهلل . بدر ٍ     علددِ  ثدر  إقدداث  قألولد

ِ  للبدأثر  اسدبخداأن  أن فٚبد اؾممىر ُ  شدعىل  علد ُ  ٗ نبلدمل ..  والعدألمل  إنٮقد ُ  و  اٝلًد   د ا  طريقد

ٌ  أنٛدرين "  إبخععٌ  ور يأتٌ و نأل..  العمل ُ  اتعدأللًُ  إسدذاتًجًُ  لرسدب "  وأمدن  فًمدأل  ت٢حدد   عألأد

ِ  اشددين  بدأد  اتكقنأل وإاا..  إبأل رام علِ العمل يبد  ثب اٛ داين ُ  الدبلىأألسدًُ  ؾمدأل   اٛعلد   دى  العألأد

ُ  عن ٖبأل َ وظىره إهألبٌ اػأله بنألْ ّ  إملرد ُ  فمد ه  العدألمل  شدعىل  لدد ُ  اؿلدىل  أدن  فمىعد  العملًد

 اأ٘ثر خألراٌ إعٚم ٟهأل  إقذقُ

ٙٲ ٨ُ بدددأٍ اًددددَ عٚلدددألم وبندددألْ العدددألمل ٗ إددد٘ثرَ اٟعٚأًدددُ الىسدددألٓل كألفدددُ أدددع البىاظدددل ا و  وسدددًل

 . كأل"ت
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 مى ددأل إهددألبٌ اػددأله ولددديمأل إملرددُ َصددروع تدد٘أن الدديت اٛانبًددُ النخددب أددع العٚلددُ تع يدد  اثأل"ًددألٲ

ُ  عن اًدَ ظىرَ لبنألْ بلدا"مب إعٚم وسألٓل ٗ للٛمىر و عممب ِ  اٝخدر  ٗ البدأثر  .. إملرد  علد

 ىددأ ,  أد٘ثر  ر ٍ ظنألعُ عد يأتٌ اؿقًقٌ البأثر. اللعبُ أن ظغر ا ْ  ى رزٌ, أسبىّ

 . بًنمب ويعًصىد يصبمى"مب  شخألػ عد

ٌ  السعى يٌ إفقكٌ أن فمىعُ وػنًد تأ ًل اثأللفألٲ  العدألمل  قدىل  الددول  بعد   سًألسدألم  ٗ إدبعمق

ٌ  والبىاادد  للحؽدىر  وأسأل"دتمب شب البنسًع يبب ُ  ؽدغ  الديت  إىاؼدًع  لبندألول  اٟعٚأد  إملرد

 . إبألشر إد  عن بعًداٲ وشكألفًُ أىؼىعًُ برل

ّ  ظنألعُ يبب علًن وبنألْ و ّى رافًبن إسبمدين" اؾممىر" اجملبمع ثقألفُ فمب ارابعألٲ ٌ  اربدى  اٟعٚأد

 . إىان

 وتسمًل بأللبنقل شب اؿريُ وإتألقُ للمملرُ اجملٌْ تى  إعٚأًُ وسًلُ ٍ  طلبألم تلبًُ سرعُ اخألأسألٲ

 . إس٘ولٌ لقألْ أممُ

ٌ  تد و   الديت  إصدبى ُ  إعدأل ر   أدألم  الٮريدع  لٮع ا سأل سألٲ  بكدب   والد   بألٕعلىأدألم  اٛاأل"دب  العدحكً

 . إملرُ ؼد أىؼىعٌ "قد فًمأل كألد ولى قبِ إعلىأُ وإتألقُ اجملألل

 .وان  قسن علِ بدور أل تقىم د  هب الدولُ أسبىّ علِ  خرّ امألم  نأل  ا سألبعألٲ

..  الًىم عألمل ٗ لأل  سبلقِ  "مأل "عبقد وٙ اداٲ تقلًديُ فررَ عألًُٕ بلغألم "ألطقُ لنىام فب ا  ثألأنألٲ

 ظددحمل بعمددل اٙكبكددألْ وّرددن إصددروع  دد ا أفددل وبألامددأل الدديت العأللًددُ البرلكددُإٍ  إؼدألفُ 

ْ   دى   كفدر  فدديألٲ  "دراه  أدأل ..  أسبمدين بلد كل بلغُ سعى يُ الرذو"ًُ   فؽدل  ٗ  ولدألم  شدرا

 ,ABC, BBC, CBS, FOX, NBC, USA, France 24"  إد٘ثرَ  القندىام  ٗ اؿدىارام  بدراأ  

France 2  "وأىلدمل  ر ٍ وإٚمدألر  خٚشدأل  أدن  والٛمدىر  العدألمل  كل أن الرفر و ر أل  ُ  إملرد

 اام أن إملرُ سًألسألم تدعب اليت النخب أن و  أسبقل سعى ٍ أفقمل أن السألعُ لؽأليأل أن

 .البلد

ٌ  إعٚم ظنألعُ  ى إد اشدين  لًمندأل  يعدد٦ر  إعدٚم ..  فعدل  ر َ إعدٚم  ٙ أبدأل ر  إعدٚم ..  أد٘ثر  خدألرا

 والدينًدددُ واٙلبعدددأل يُ السًألسدددًُ إملردددُ أرأل"دددُ أدددع يبنألسدددب إعدددٚم..  العدددألمل لردددل واعبددددالنأل

 ترددىد وبمدد ا رسددألٙتن ٝخددر أنبددع لبرددىد اٛرض  دد ه اهلل اخبددألر..  البألرىًددُ قبددِ بددل والعسددرريُ

 .علًن "رىد د  هب أأل عجب "رىد ٛد علًنأل أؽألعكُ إس٘ولًُ
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 احملٝا َطاعد. ايٛزق١ ايس٥ٝط١: د 

   البعً  إبرا ًب. البعقًب اٛولا 

   إىسِ أسكر. البعقًب الفأل"ٌا 

  ُ ُ  تعريكدألم  لدم  . أسألعد ارًأل الىرلُ الرًٓسُ ش ا ارىر, ولدأللا مثد  ل٠عدٚم  وأبعدد َ  أبنىعد

ُ  وإسدمىعُ,  إقدروَْ,  والدداأ   إدىا   تلد    ى اؿربٌا اٟعٚم د  ٗ تبلخ٦غ لعلمأل. اؿربٌ.  وإرًٓد

٦ًددألٲ اؾممددىر ت ويددد بغددرض وت٢قددد٦م؛ ت٢عددد٪ الدديت  اؿربددٌ, اؾمددد عددن واؿقددألٓع بألٛخبددألر وخألرا٦ًددألٲ  اخل

ُ  ثدب٩  وأن وعملًألتن؛ اؾًض, ولدراتن,   ا ككألَْ عن ا نًُ ظىرَ لعنألعُ إسلحُ؛ والقىام  أىاامد

 إعنىيُ. الرو  إؼعألين تسبمدين اليت ٓٚتن وإقبألٙ و "صٮبن, وبرافن, إعأل ٍ, اٟعٚم

 إعلىأدألم,  وتسدىيع  اـد, أن خٚل ظنألعُ اؿرل العسرريُ؛ أن أمب ا ْ اؿربٌ واٟعٚم

ِ  و فدرا ه  اؾدًض  تكى٦م ي٢د  مى علِ وإ"بألامأل, اٛقداث واخبٚم وإىالمل, واٛفرألر,  العددو,  علد

  العدو. لىام لدّ اٟقبألٙ رو  وبه٭

 إرى"ددألم وتصددر  دد ه .اٟعٚأًددُ. إعددألر  إ ارَ أرى"ددألم  بددر   قددد ي٢عددد٪ اٲإا اؿربددٌ واٟعددٚم

٘  ش ا إمنًُ النألقًُ أن "كبقد  "نألإٍ  إكمىم و  ا  أبخععدىد  لددينأل  دٙ يىاد  إا اٟعدٚم؛  أدن  الدنم

ٌ  بأللؽدعمل    اٗ دب  يبسدب  إىاى ين وكل. وإمين. العلمٌ َكمىأن اؿربٌ اٟعٚم ٗ  وإمدين؛  العلمد

 إمألرٍ. اٟعٚأٌ العمل أبٮلبألم أن لرفر يكبقدود فمب

ٙ  ؼبألادن  عمدأل  تقدل٦  ٙ أمألرامإٍ  _تقديرٍ ٗ _ اؿربٌ ووبألن اٟعٚم . اٛخدرّ.  اٟعدٚم   ِدأل

ٚٲ ِن  كنأل وإاا  وأمألرَ البجمً ام وادتمأل, اى َ قًه أن أبٮلبألتمأل أن الرفر الذفًمًُ إىا  أف

ُ  فدإد  "عدب؛  و  كٯلٯدل  بٚ وإسبمر الدٗول العمل أن وإ يد إأللٌ, اٟ"كألم وقجب الركألْام,  قألاد

ُ  العنألظر تل  أفل اؿربٌ اٟعٚم أن  ٌ  اٟ"بألاًد ٌ  ٙسدًمأل . واشدىاْ.  إٍ إدألْ  كحألابندأل  ُألأدألٲ   د  قد

ُ   واأبدا ه, تأثره, اٟعٚم ش ا يرىد د  ٗ أ٢لح٦ُ ر بُ لدينأل ترىد ُ  وظدىتن.. َمنًد  الركدألَْ  عأللًد

 .واؾى َ.

ِ  اعبد"أل ال ٍ العسررٍ و  اؿربٌ ل٠عٚم النمٮًُ اؿأللُ ولعل  و  أصدأل دتن,  و  لراْتدن,  علد

 اليت الدفألع, و ارَ تنبجمأل اليت إىا  بع  و  الىطين, اؿرس و ارَ عن يعدر وال ٍ إلًن, اٙسبمألع

ٍ  الصرل اام إىا  بع  أع الدعألٌٓ الصرلإٍ  ًُل  عندن  "بحدد٦ث  أدأل  تنألسدب  و  تبسدع  ٙ ..البعبدى

 واؾى َ. الركألَْ عأللًُ أمنًُ إعٚأًُ ظنألعُ واى    مًُ قًه أن  نأل
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ُ  بًٔبندأل  ٗ إبسألرع النمىد إ بل ُ  للصدبرألم  اٙتعدأللً   كدد,  ْمدىر  أدن  ت٢حقٴقدن  وأدأل  اٙابمألعًد

 الصددبرألم  دد ه لبىًٚددمل سددريعُ وأبددأل رام واسددعُ, لدددرام ِبلدد  د  علًنددأل يكددرض  وسددع؛ وتددأثر

 ْدددع فدددألٙم ٗ والركدددألَْ واـددددَ, القددددرَ, ُبلددد  إلرذو"ًدددُ فمىعدددألم عدددد واسدددبفمألر أل

 أدع  الد   كدل  ولًبسع تداوشأل, لًبًسر لعرَ؛ فًديى أىا  وإعدا  والبعىير, والعًأل ُ, إعلىأألم,

 قددىل عألأددُ ا نًددُ ظددىرَ ظددنألعُ ٗ الدد  كددل ول٢ًسددمب.  البقلًديددُ. اٟعددٚم لىسددألٓل اٛخددرّ اؾمددى 

 وسددٚأُ القؽددًُ, عدالددُ قًدده أددن الددًمن قدددو  علددِ البألسددل اًصددنأل بددن يقددىم الدد ٍ اؿربددٌ اؾمددد

ٌ  أدن  الردفر  و د اٛ داين.. خألظُ و لُ القعد, ْ  يلدمجىد  الًمندً إٍ  ويبٮلعدىد  للمملردُ,  بأللددعأل

 ...   اٙ"قٚبًٌ أن فًمأل يبخلٴعىد اليت السألعُ

ُ  ٖألرسدألم  أدن  ظدألح  وإخلىع اؿىثٌ ألًصًأل بن تقىم ٖأل الرفر مثُ و د ٙسًمأل  اام إعٚأًد

ُ  عنألظدر  ببدريب تقىم قذفُ إيرا"ًُ برىا ر اسبعأل"بمبإٍ  إؼألفُ قربٌ, قبىّ ُ  قىثًد علدِ   ّنًد

 .ُوفًلمً ظحكًُ أىا  إ"بألن

ٚٴكن, اٟعٚم, أع "بعألأل قٌ كفراٲ نسر إ"نأل ٌ  ظدىم   "دن  علِ و"سبفمره و"٢ى ٍ "  عدألٓ  ,"ثرثدر

ُ  ظىم العألمل أسألأعإٍ  تبمأل ّإٍ  د  "رىد أأل  قىن من ولت ٗ  و"بد ل  بمدأل,  "د٘أن  الديت  اؿقًقد

ْ  " يمل يبىلٴمل ٙ شرسُ قرل ٗ أ٢مجنأل شأل  ت٢عدد٪  وبدراأ   أدىا   عدد  والد  . فًمدأل.  اٛطمدألر  شدمدآنأل   أدأل

 أن نرن و د. عديدَ. وبلغألم إلًن, ت٢قد٦م ال ٍ اؾممىر وطبًعُ تبنألسب عًه شديد؛ بألقذاين وت٢نب 

 اديد ِ٘إٍ  اؿ م؛ عألظكُ أع وبىالعنأل بن, لمنأل َأل و"بغن٦ِ ظمى "أل, "صًد فًن "ٛل٦ ال ٍ اٟطألر

ُ  العألظدكُ    ه   داين عن فًن "بحد٦ث ُ  اؿقًقًد ُ   شدرألل  وعدد  والعًدُ,  بلغد ٌ  ت٢قدد٦م  برافًد  للًمندً

ِ  لىاتندأل  وقرػ القبأللًُ, ككألْتنأل وللعألمل ُ  علد  و  أنصدأَ  تسدبمدين  د  ّردن  ٙ و "مدأل  القعدمل,   لد

 اٟعددٚم أرًنددُ بددن تقددىم الدد ٍ اٟعٚأددٌ الؽدد ٦ علددِ ر ٦اٲ الدد  لًرددىد أددد"ًٌ؛ و  أد"ًددُ أ٘سسددُ

 , ظدألح  علٌو الًمنًُ الًىم لنألَ ُألرس قًه الًىم؛ والًمن إسرَ, لنألتٌ عد ظألح و"ٛألم اؿىثًُ

ُ  تقدألرير  عدد  البؽدلًل,  أن الرفر   اؿىثًُو إسرَ وك ل  ظدىر   أدن   ِألطدألٲ  فًمدأل  تؽد ٦  تلك يى"ًد

ٌ  خٮدألل  د  هدد  القنألتدألد   ألتدألد  تقد٦أدن  ٖأل كفر ٗ وإبأأل الًمين. للجممىر لالر   الدًمن " لندألت

ٚٲ الددًمين, إددىاطن تمًددً  وددألول" إسددرَ"و" الًددىم  إىالددع وبعدد  اؾرقددِ, لددبع  لقٮددألم أسددبغ

 إعٚأددٌ كددأل ر يدددير أل الرزًددُ اؿىثًددُ إسددرَ فقنددألَ وللعلددب أؽددلل. ر ٍ ظددنألعُ ثددب٩ وأددن إدددأرَ؛

  لسنىام. اهلل ق ل إعٚم ٗ وعمل إنألر لنألَ ٗ تدر٦ل اهلل, ق ل أن لبنأل"ٌ

 شدألٓبُ,   ٍ تصدىبمأل  ٙ كلن ًْلُ, العألمل ٗ إملرُ ظىرَ ترىد د  علِ قريعٌ كنأل وإاا

ٌ  اٙ"قٚبدًٌ,  ؼد اؿرل األ"ب ٗ وغألظُ ِ  وقريعد ُ  ظدىرَ  ظدنألعُ  علد  فدإد  إملردُ؛  عدن  ا نًد

 علددِ هددرٍ ٖددأل كددفر يرددىدإٍ  د  قبمددألٲ سددًقى  بدد ل ؛ اٙ بمددألم عدددم و  البغألؼددٌ, و  إ كددألل,

 إعٚأ٦ًألٲ. إٍ إملرُ ي٢سٌْ د  يريد أن لرل أٮًُ الًمنًُ اٛرض
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 إعٚم ى ل  إقألبل وٗ عأللًُ, وبركألَْ وقربٌ, لبأللٌ   اْ ل  يرىد د  أن  سى  مثُ ولًس

 .يبحم٦لمأل. وٙ الرألألُ إس٘ولًُ ومل ٙ

ِ  يعمدل  أدن  بًنندأل  أن  اد قٌ شخع٦ًألٲ لن طسمل وٖأل ٌ  فبمعندأل,  تصدىين  علد ُ  لدن  ت٢بدأل   قد  فرظد

 ٙ ٕدألاا   تسدألْلا  أدأل  وكدفراٲ . جملبمعن. عدو الغربًُ.. وكأ"ن الىسألٓل إقدّ ٗ أقأللُ كبألبُ و  قىار,

ُ  يبحى٦لدىد  ػأل دن؟ ٕدألاا   َسد٘ولًبمب  يسبصعرود وٙ وطنمب,  ب وشبألبنأل أفقكًنأل بع  ومل  إٍ قأللد

٦ًألٲ  م٦ألٲ اعلمأل ّرن يسرَ, لؽأليأل ٗ إٛلىأًُ أن ٌ  ٕدألاا  ؟.القألٓمدُ.  اؿرل قأللُ ؼىْ ٗ قل  وبكد

ِ  ىكِ ٙ "قد أن إملرُ عن ي٢ربب َأل كفراٲ  ْ٘ٙ   انددَ  أدن  اد ْ  الد   د  أدنمب  اؿعدًمل  علد

ٗ  لحدت  د  بعدد  لًأل تمدأل  وتصىين إملرُ إقران ت٢ريد ٖنمجُ  كأل"دت  أصدروعألم  تقدىي   إملردُ 

 ؟. أنمأل. ت٢مد٦ 

  و العقددىل, البجمًدد ام, سددىاْ _ اٟعٚأًددُ   واتنددأل كددل "سددبفمر د إٍ  مبددألن  دد ا أقألبددل وٗ

٦ًألٲ ظىتألٲ لبرىد _والركألْام إمنًُ ُ  إملردُ,  عدن  ي٢فدألر  أدأل  لردل  ّبدد  قرب  الىلدت   د ا  ٗ وغألظد

 ...     وتكنًده لدقؽن

 البحفًُ, واؾمى  الدراسألم, أن الرفر تٛمر ارلٌ؛ ٟعٚأنأل إمنًُ إمألرسُ والع قًه وأن

ٌ  إمنًٌ وطراْ ُ   ًدألل  الد ؛  تنألولدت  الديت  وإبخععد  وإرٓدٌ,  وإسدمىع,  إقدروْ,  اٟ"بدألن  ٗ إمنًد

  يلٌا إٍ أأل تعى  ال  ولعل  سبألل

 أدىا ه  ٗ إفدألرَ  إىؼدىعألم  كبلدمل  عدد  خٮألبدن  بمدأل  ي٢قدد٦م  الديت  الىاؼدحُ  إٍ الرٗيُ افبقألره -3

 و ر أل. اٟخبألريُ

ْ  ٗ ي٢سدمب   د ال  بىظمل اقذافًُ؛ ظنألعُ وظنألعبمأل الداأ  ؼعمل خدأُ -4 ُ  ظدىرَ  بندأل  ا نًد

 واـألظُ. ارلًُ القنىام عن اؾمأل ر لدّ

 عدم ثب٩ وأن إىا ؛   ه إلًن ت٢قد٦م ال ٍ للجممىر اٟعٚأًُ إىا  إ"بألن علِ القألٓمٌ فمب عدم -5

 واقبًألاألتن. زألتن أن الرفر أعرفُ

  والكنًُ. اٟ اريُ إمنًُ والركألْام إمين العمل  ًألل -6

 وظأليُ.  ود يبحر٦  د  ل٠عٚأٌ يبً  ال ٍ اؿر٦ اٟعٚأٌ للعمل إنألسب وإنأل  البًُٔ  ًألل -7

 اسددبقٮألل ٗ إنألفسددُ فرظددُ ارلًددُ اٟعددٚم لىسددألٓل يبددً  ٙ إددأللٌ اٙسددبقٚل واددى  عدددم -8

 العأللًُ. وإمنًُ اؾى َ لببحقع والبجمً ام؛ الركألْام

 اٟبداع. وا"عدام اؾديدَ اٛفرألر ٗ العقب -9

  اجملبمع. أن إٍ فٔألم  قًأل"ألٲ تبىا٦ن اعلمأل ارلًُ؛ ارٮألم بع  خٮألل ٗ القعىر -:

  إمين. العملإٍ  بعلُ ت٢مت ٙ َعألير والعمل إمنًُ إعألير  ًألل -;
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ٌ  ٗ ارذفددُ,  الركددألْام اسددبقٮألل  عدددم  -32  ارٮددألم  أددن  فمىعددُ ٗ  ددْ٘ٙ  ينبصددر قدد

  إنألفسُ.

ُ  أ٘سسدألتنأل  و د اٛ اْ, وؼدعًمل    يدل  إعٚأندأل  د  اؿد م  عألظدكُ  لنأل كصكت لقد  مل اٟعٚأًد

 وتراكممددأل يبسددع مددى علددِ بىاابألتمددأل الىفددألْ عددن واٟعددٚم الفقألفددُ و ارَ  ور وترااددع بىاابمددأل, تقددب

 اٛيدألم  ُدر٦  إا أصدألركبن؛  و  امدى ه  يٛمدر   ور اٟعدٚم  لى ير يرن مل بل .الٮىيلُ وػرببمأل العمرٍ,

   مسألٲ. لن تسمع و  تراه, د   ود

 ٗ ويصددألركىد وؽددرود كددأل"ىا الدد ين ظددحكًًنأل لدددّ ؼددعمل واددى  العألظددكُ كصددكت كمددأل

ِ  ٙ  "مدأل  يبددو  وسألٓلنأل د  كمأل العسرٍ, إبحدث أع الًىأٌ اٟهأل  ٌ  بأل بمدألم  ؼٛد  د  ٗ إسد٘ول

ٍ  إعدٚد  اٛقدداث   د ه  طخدر  ولعدل  للخدد,  أعدراٲ ترىد ُ  إصدألركُ  عدن  العسدر  إا سدىريأل؛  ٗ الديد

ٚٲ. ل٠خبألريددُ أصددألركُ و  قؽددىر  ود العربًددُ طريددع عددن الدد  كددألد  الدديت إٛددأل ر بعدد  و دد ه .أددف

ٗ   د ا  ظنع أن من و "نأل إعٚأنأل, ؼعمل وت٘كد ترصمل ٌ  الؽدعمل..   الددور  أدع   د ا  يبسدع  ٙ قد

٦ًألٲ إملرُ بن تقىم ال ٍ العًٛب  وادى   أقألبدل  ٗ لرنن يبقمقدر,  لن؛ ي٢قد٦م أأل كل وأع وخألرا٦ًألٲ.  اخل

 .اٟعٚأًدُ.  الىسدألٓل  أدن  عدد   ٗ إدألل  أدن  الرفر ويؽ ٦ الكرػ, كل يسبفمر وقىثٌ إيرا"ٌ إعٚم

 الددداأ  تلدد  تىلٴكددت ثددب اًدددَ, برافًددُ ظددنألعُ  ود اؿىاريددُ الددداأ  بعدد  العألظددكُ واكبددت لقددد

ٍ  الدًمين  إصدمد  أفل اٛيألم,   ه بعؽمأل عأل  ثب فذَ, ٌ  اٟخبألريدُ,  عدد  ي٢قدد٦م  الد  ُ  بدراأ   و د  قىاريد

   يؽألٲ.

ٚٲ إ"نأل مبألن  إعٚأندأل  أنمدأل  لًكًد إىا ؛ أن الرفر تؽ ٦ إعٚأًُ وأرًنُ إعٚأٌ إٍ أٮب  فع

 "ىظدل  و د ٙبدد  إا الردفر؛  الد   كلكندأل  ولى بلغألتمأل, الصعىل أن العديد نألطب د  علِ اـألراٌ,

 اؿدرل  و سدبألل  كألألُ, العىرَ شب و"صر  ورٗيبنأل, خٮألبنأل _الردّ الدول ٗ خألظُ _ إٍ النألس

 بسددبب سددى اْ لألُددُ ظددىرتنأل ترددىد ٙ وقبددِ ظددألح؛ وراددألل اؿددىثًٌ  يددمل اؿقًقًددُ, ولندددق  

 يدبب  قًده  اٟلرذو"ًُ؛ العحمل أن وعد  الًىم, والًمن إسرَ لنألتأل ُألرسن ال ٍ والدال الر ل

  السعى يُ. الٮألٓرام بسبب   ا د  علِ وت٢عرض سىريأل ٗ و    َ ٗ للدأألر ظىر اسبدعألْ

 األ"ددب ٗ مبددألن الرددفر.. إ"نددأل ؽسددر فإ"دد  اٟعددٚم؛ ٗ ؼددعًكألٲ اؿددرل, ٗ لىي٦ددألٲ ترددىد قددٌ

 العددىرَ تعددنع أممددُ؛ ورسددألٓل تبؽددم٦ن قبىيددألم  وأقنعددُ أدد٘ثرَ فًلمًددُ أددىا إٍ  اؿربددٌ اٟعددٚم

 أن اؿربٌ اؾمد أع يذافع أأل خألظُ والبنمىيُ, الىطنًُ, واٙلبعأل يُ, بأللقؽأليأل وتمبب العحًحُ,

 لددرام  أدن  ّبلرى"دن  وأدأل  البىاسدل,  وانى "أل إسلحُ القىام أرأل"ُ وإبرا  وإ"سأل"ًُ, إ ألثًُ  عمألل

 بدراأ   أدن  العديدد  وإٚمدألر  وقددو ه,  وأ٢قد٦راتدن,  الدىطن,  عدن  الددفألع  وٗ العددو,  أىاامُ ٗ وككألَْ

إٍ  تىا٦دددن تمديددددام  ٍ ر ع ٗ وككألْتمدددأل واسددبعدا  أل,  و "صدددٮبمأل, إسدددلحُ, وامى  دددأل, القددىام 

 والبمرٌ. والع َ, النعر, وسألٓلًنن اهلل, علِ أبىكلٌ وقجممأل, أعدر أل كألد أممأل الىطن
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 قربًُ, وإلألأدُ إعدألرض   ظنألعألم بنألْ علِ ولدرتمأل البدريبًُ, ككألْتمأل إٚمألر إٍ ال  وي٢ؽألين

ّ  اٛأين الىعٌ أسبىّ برفع واٙ بمألم ترنىلىا٦ًألٲ, إبٮىرَ اٛسلحُ أن ِألان اؿربًُ, وعرض  لدد

ِ  تصدبمل  اليت الداأ  لًس عنن  ؼدث و أأل إٍ الىطن. اٙ"بمألْ وقدَ وتأكًد إىاطنٌ, ْمىر  علد

ّ  قربًُ وٚروين كبلكُ, طبًعُ شأل فبل  للجممىر, تعبىٍ قبىّ ٌ  لًسدت   خدر  بكؽدل  "عًصدن  أدأل   د

 اهلل.

ٌ  اؿدرل,   د ه  ٗ   دداف   وشدر   رٗيب , ٓل علِ القدرَ وُبل  اؿقًقُ, ُبل  وقٌ  و د

 اؿىثًددُ إسدرَ  أفددل لقندىام  تبدً   فأ"ددت بد ل ؛  تقدىم  ٙ ثددب والًمندًٌ,  الدًمن  وأعددلحُ تبكدع    دداين 

ٙ  د  ظدألح  بنٛألم إرتبٮُ الًىم والًمن ٌ  يقدى  ظدىرَ  وظدنألعُ  الرد ل,  أدن  الردفر  وللعدألمل  للًمندً

 يؽددم٦نى"ن أددأل و ددى واٛطكددألل, النسددألْ وتقبددل إددد"ًٌ, تسددبمدين و "مددأل إملرددُ, عددن لألُددُ سددلبًُ

  والبلك يى"ًُ. العحكًُ الكدكُ عد تقألرير ب

 مقٴددددع كًددددمل  بر  ددددألا أددددن لعددددل إىؼددددىع, بمدددد ا إمددددبمٌ تصددددغل أممددددُ تسددددألٗٙم ومثددددُ

 عدددن يغًدددب _  مًبدددن بدددر ب _ السددد٘ال ثقبدددن..؟ و ددد ا وكسدددب إصدددأل د إٍ للدددب والىظدددىل النجدددأل 

 تكدددألْلىا الددد ين  قدددد كندددت لقدددد .إمألرسدددُ. قًددده أدددن اٛلدددل علدددِ ارلدددٌ إرٓدددٌ اٟعدددٚم والدددع

 ل٠عددددٚم  ًٔددددُ وإهددددأل  اٛ"بددددألْ, ووكأللددددُ أسددددبقلُ إٍ  ًٔددددُ البلك يددددىد ؼىيددددل ٗ الصددددٌْ بعدددد 

 وطبًعددددُ يبسددددع شددددًٔألٲ يددددرّ د  البكددددألٗل  دددد ا أفددددل ُددددن  مل إ٘شددددرام لرددددن وإسددددمىع؛ إرٓددددٌ

ٚٲ يبٮلٴدددب ارلدددٌ إعٚأندددأل أسدددبقبل فدددإد إنصدددى .. ولددد ا  البغدددًر  و د ٙبدددد كدددبراٲ اراق٦ًدددألٲ تددددخ

 وادددد"أل إ"دددأل بٮريقدددُا اٛأدددىر تسدددًر اسدددبمر  و أدددن لددددّ الرؼدددأل وعددددم اٛمل أدددن بردددفر يبسدددب٦ب

 ...  أُ علِ طبألْ"أل

ٚٲ  مبدألن  إ"ندأل  ُ  إٍ إرا َ فعد ُ  ققًقًد ْ  يبٮلبدن,  أدأل  بردل  للبغدًر  "عدب  تقدىلا  أد٘ثرَ,  فألعلد  بألسدبفنأل

ٰٕسلٴمألم  إٍ اٛعمألل تلبكت ٙ أمنًُ طريع إٍ خألرطُ مبألن وثأل"ًألٲا بمأل. "٘أن اليت اجملبمعًُ الفقألفًُ ا

 بع  ِبل  اليت اٟعٚأًُ العنألعُ فمٌ الٮريع خألرطُ و أأل. تبحقٴع. د  فأألنأل اٟرا َ  أأل  إألؼىيُ.

ٌ  إعٚأندأل  ٗ كدفراٲ  "٢عدى٦ل  د   دى   قدد أل  د   رّ أرترد ام  علِ اـألرطُ وتقىم   ه . طرافمأل.  إرٓد

ٌ  أن الرفر لنقل أمب سبًل فمى اـألػ, اٟ"بألن فلسكُ علِ ارلٌ  ودرػ  الديت  والرسدألٓل  إؽدألأ

 برافًُ. اى َ عد ارلٌ اٟعٚم علًمأل
 

 ايبعٝص: إبساِٖٝ. ايتعكٝب األٍٚ: د 

  سألسًٌا قىرين تنألولت الىرلُ الرًٓسُ

  بددر   قددد و ددى العسددرريُ, اؿددرل أددن أمددب ادد ْ و "ددن اؿربددٌ, اٟعددٚم   مًددُ ارددىر اٛولا

 .اٟعٚأًُ إعألر  إ ارَ أرى"ألم
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 أددن  أعمددأل برددفر  البعألأددل  يددبب الدديت إعقدددَ القؽددأليأل  أددن" اؿربددٌ اٟعددٚم " يدد ال وأددأل كددألد

ُ  عدن  إسدبقل  اٟعدٚم  أسد٘ولًألم  فًمدأل  تبقدألطع  رأأل يُ أنٮقُ ٗ فمى اؿسألسًُ,  والرلًدب  اؿرىأد

ُ  القٮألعألم ٗ ي٢عرين أأل و  العألأُ العٚلألم وأس٘ولًألم , الرابعُ السلٮُو علًمأل  والصد٘ود  العسدرري

 يراه إعٚأألٲ,  سو يراه فمأل". الدعأليُ"و" اٟعٚم" أكمىأأل فًمأل يبقألطع اليت ااتمألإنٮقُ  و ٌ العألأُ ,

 . عأليُ  ػو

 ارألربىد؛ا اؾممىر أن فٔألم ثٚث أع يبعألأل  "ن  كد, بصرل إىؼىع تعقًد ٗ ي٢سمب وٖأل

 القؽدًُ,  بعدالُ البأيًد لؽمألد والعألمل؛ الداخلًُ, اؾبمُ لبحعٌ وإىاطنىد؛ إعنىيُ, روقمب لرفع

 . كبلكُ خألظُ رسأللُ  نأل ْمىر ولرل. اـعب تصىيمألم وأىاامُ

 الدراسدألم  أدن  للردفر  قىراٲ  ظحبت اليت اؿربٌ ل٠عٚم النمألان تل  الرفر علِ ىكِ وٙ

 وأكر َ الع٦حألين"و ,"89 قرل ٗ العرل ظىم" إللًم٦ًألٲ  بر  أل أن ولعل ل٠عٚم, النقديُ والقراْام

 إدددرافقٌ للمراسدددلٌ  والفأللفدددُ الفأل"ًدددُ اـلدددً  قربدددٌ ٗو اٛأريرًدددُ القدددىام وترتًبدددألم ,"العلدددىن

embedded journalists  .ِاٟعٚم تغٮًألم العألٌٕ إسبىّ وعل  ٌ  الديت  فًبندألم,  ٗ للحدرل  اٛأريرد

 . اش ُّ ٗ السبب  "مأل اٛأريرًُ الدفألع و ارَ ترّ كأل"ت

 ٗ أبخععددىد لدددينأل يىاددد ٙ قًدده اؿربددٌ؛ اٟعددٚم ٗ إعٚأنددأل لعددىر عددن الفددأل"ٌا ارددىر

 .وإمين العلمٌ َكمىأن اؿربٌ اٟعٚم

 اٟعٚم أفل إبخععُ, اجملألٙم كل ٗ بل اؿربٌ؛ اٟعٚم علِ أقبعرَ لًست ٚأل رَ و  ه

 ا ْ و  ا اجملألٙم, أن و ر أل العحٌ, واٟعٚم العلمٌ, واٟعٚم النكٮٌ, واٟعٚم اٙلبعأل ٍ,

٦ًألٲ النؽ  أرقلُإٍ  تعل مل لدينأل اٟعٚم ظنألعُ د  ت٘كٴد اليت العألأُ اٛعراض أن  "عدى   لعلندأل و أمن

  .اٛيألم لأل م ٗ القؽًُ   هإٍ 

ٌ  ارلًٌ كفرَ قىل البندر فألل كألد أأل القعىر, ال  أٛأل ر وأن ٌ  السًألسدً  والعسدرري

ٌ  تردن  مل الديت  إسدبملرُ,  موالرلًصدًمأل  اٟ"صدألًُٓ  الرلمدألم  ٗ   رلىا ٖن  كدفر  كدألطر  تعد

 .طألٓكًُ قرل بأ"مأل اؿرل عن اؿديه قٌ خألظُ تقىل, ٖأل

ُ  تنألأدت  اٟعٚأدٌ؛  اجملدألل  ٗ تدداعًألم  أدن  شأل وأأل البقنًُ الفىرَ وأع ٍ    مًد  العدألٌٕ,  العدألم  الدر 

 اٟعدٚد  تىلًدت  يبب قًه ال ؛   ركت لد إملرُ د  ويبدو. والفقألفًُ السًألسًُ النخب لدّ خألظُ

 ؛ اٟر دألل  ؼدد  اٟسٚأٌ البحألين عن واٟعٚد اؿ م, عألظكُ بدْو إممُ القرارام أن الرفر عن

 اٛسدبىع   سدرأليب  طريدع  عنو فًديى لقألْ  نأل  كألد كمأل. الغرل أع البىلًت فألرم أع يبنألسب َأل

 إعنًددُ اٙسددذاتًجًُ الدراسددألم أراكدددددددد  أددن ٕركدد   عؽددألْ أددع العسددرٍ  ٓددد للعمًددد إألؼددٌ

 . Center for a New American Securityبألٛأن
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 املٛض٢: َطفس. ايتعكٝب ايجاْٞ: أ 

ُ   د  ر ددب ٍ  عنددىاد الىرلددُ الرًٓسدد ِ   يؽددألٲ وبددى ُ  علدد  , واٟهألبًددألم  السددلبًألم و البقًددًب لٮبًدد

ّ  د  قألولت لرنين .. والنجأل  ووالكصل ُ  تقًدًب  ٛد الد  ..  عدٚه  كبألببمدأل   تكدأل  ُ   ٍ اؿأللد   أدر .. قأللد

  لًع ورظد أبألبعُ ال  ولبل قرب, أنمجٌ وعمل للقًألس,   وامإٍ  وبألن فمى.. بأللقلع يصعر"ٌ

 ..للحأللُ

 النٛريُ إداخل بع  علِ أعبمدَ إٚقٛألم, أن ؾملُ لراَْ  ى سًأتٌ أأل فرل علًن, وبنألْ

 ..البسمًُ ظح٦تد إ اؿربًُ إمنًُ ُللممألرس

 والدعأليُا العحألفُ بٌ اؿربٌ اٟعٚم

ٌ  الكعل قألولُ د  يبدو ُ  بد ٗ  العمدل  ٖألرسد ُ  العدحأل ْ  والدعأليد ُ  واؿدرول,  اٛ أدألم   ثندأل  عملًد

 علِ الدعأليُ   وام   ب تعد٦  قد عألم بصرل اؾمأل رٍ واٙتعألل العحألفُ د  ال  وأر قُ؛ بألٓسُ

ُ و الصدمر  كبألبدن  ٙسىيل لد٦م النٛرٍ, إسبىّ وعلِ . والبٮبًقٌ النٛرٍ إسبىيٌ ُ  تقنًد  ٗ الدعأليد

ٍ  , العألًٕدددُ اؿددرل   ل٧بدددل أدددن ٰاسددبخدأت  الددديت اؾمدددأل رٍ اٙتعددألل  وسدددألٓل لقددىَ  لدددراَْ ي٢مف٦دددل الدد 

ُ  د  فردرَ  تسدى   وبدد م . العدألم  الر ٍ ٗ للبأثر اٛوٍ؛ العألًُٕ اؿرل ٗ اؿرىأألم  ُدىم  اؿقًقد

ُ  أدن  اد ْ  إٙ أدأل  دى   _الرٗيُ   ه وفع _ اؿربٌ اٟعٚم د  يعين ٖأل اؿرل؛ ٗ رظألظُ  ول أع  اٝلد

ٍ  اػأل دألم  وي٢غ٦ًر القبألل, علِ ؼر٦ض اليت العسرريُ  إقدألتلٌ,  "كدىس  ٗ الدرو   ويبده٦  العدألم,  الدر 

ُ  اؾًدىط  للدىل  ٗ واـدىين  وال عر ِ   أدأل  .إعأل يد ّ  علد ُ  أسدبى علدِ   فقدد ع٢در٦ض   البٮبًقًدُ,  إمألرسد

ُ  اٛفٚم أن سلسلُ ااتمأل اؿرل ٗ اٛأريرٌ اؾًض ِ  ؼدت  الىثألٓقًد  ٟلندألعمب  ؛ "قألتدل  ٕدألاا و أسدم

ُ  اؿدرل  ٗ العدحألين  خٮدألل  الد   فعدل  كمدأل  اؿلكدألْ, إٍ  لٚ"ؽدمألم  العدألم  والر ٍ ِ  اٛأريرًد  علد

 .العمى   ال أن العرالٌ اؾًض لدعب العرام؛

٦ًألٲ, ُ  اؿربًُ لٜ نًُ إرفمل اٟ"بألن ػربُ تعد٪ وقل ُ  القندألَ  تبف٦مدأل  كأل"دت  الديت  الىطنًد  السدعى ي

 والبكدددىم اٙ"بعدددألر عدددن والبعدددبر العدددألم, الدددر ٍ ؿصدددد النمدددألان أدددن واقددددَ الرىيدددت؛ ؼريدددر إبدددألد

 .إبجألور إى"بألن و سلىل اؿربًُ, القدرام تب٦ًن اليت بأللعىرَ ارتبألطمأل عند خعىظألٲ العسررٍ,

 فأللعددحألفُ. الدعأليددُ أكمددىم أددع تبعددألرض اؿربًددُ للعددحألفُ تٮبًقًددُ ِددألان ٚمددرم إقألبددل, وٗ

ُ  "قددم العدحألفُ   كمدأل . فًبندألم  قدرل  ٗ الددفألع  و ارَ فًمأل تنبقد تقألرير لد٦أت اٛأريرًُ  الديٮأل"ًد

 .القرم قرل ٗ اٛأألأًُ للخٮىٙ والغ اْ العٚن علِ "قغ يد ن تقرير خٚل أن اؾًض إ ارَ

ُ  أدع  يبدىاْم  ٙ لدد  اؿقًقدُ؛  عدن  البحده  أدع   إمدين  اٟعدٚم و العدحألفُ  عٚلُ وأبد   إ ارَ وًٚكد

 تسعِ وأىؼىعًُ, قأليدَ أمنًُ ظحألفُ عن اؿديه فإد ل ل  القىأٌ؛ اٛأن علِ واؿكألٚ اؿرل

ُ  عدن  إٍ لبحده  ُ  اؿقًقد ْ  أدن  شدًٔألٲ  يعدد٪  _ الندد اع  طدراين  ٛقدد  إٮلقد ُ  اشدرا ُ  وإفأللًد   أددن ٗ ال آكد

 األْا _ب عمٌ – ٛ"ممأل إٙ  عٚه, إفأللًٌ والديٮأل"ًُ اٛأريرًُ العحألفُ أفأللٌ وأأل. إكبى  الكؽألْ

إٍ  العددحألفُ " عددت لدد ل  وارلددٌ؛ الدددولٌ اـٮددألبٌ بددٌ والكعددل السددًٮرَ فًددن ّرددن  أددن ٗ
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 الدد ٍ واٟطددألر العدألم,  إىلددمل ؼدمن  وتكسددر أل وإعلىأدألم  اؿقددألٓع ْدع  علددِ تعبمدد  قديفددُ  سدأللًب 

ُ   ظدبحت   خدرّ,  كلمدألم  وٗ. اؿرل سًألسُ تببنأله ِ  تعبمدد  إمنًد ُ  "دىع  علد ٌ  اٛ لد ُ  والددا   القألٓمد

ِ  أعبمددَ  العدألم,  اٙػدأله  يقبؽًن َأل اٟلنألع أرقلُإٍ  للىظىل للدق ؛ و  للدعب اؿقًقُ؛ علِ  علد

ُ  اٟخبألريدُ,  اـدأُ تقديب ٗ اٙقذافًُ ركألٓ  ُ  والبغٮًد ُ  والبقنًدألم  واٝ"ًدُ,  إمنمجد  اام اٟ"بألاًد

 .العأللًُ اؾى َ

ٚٲ بألم واٙقذاٗ إمين اٟعٚأٌ العمل أن النىع و  ا  خعىظدألٲ  إفأللًدُ,  للعدحألفُ  أنألسدبألٲ  بدي

ُ   در  ٗ العدحألفُ  كمأل وإبألشرَ, الكج٦ُ الدعأليُ عن "أل ً . واٛ أألم اؿرول  ثنألْ  الديت  اٙقذافًد

 . اٟلنألع علِ لأل رَ تعد مل

 وبألطمٔنددألد القددىل ّرددن فإ"ددن الددًمن؛ و  أددُ السددعى ٍ اٟعددٚمإٍ  وبددأللعى َ سددبع, أددأل ٚددل وٗ

  در  العدحألفُ  و  الدعأليدُ,  إأدأل  فرٌا أن ىرن لن _إبلقٌ ا نًُ خٚل أن ولى _ إعٚأنألد إ شديدا

 .اٙقذافًُ

ُ  لبل ي٢قد٦م مل سىلٌ إعٚم العألم, إخًألل ٗ و ى ٌ  لدن  يصدكع  أدأل  الدًمن    أد  أبعدد   يردىد  لرد

 أددن لددد٦م أممددأل البددىاس بعدد  يصددىبمأل لددد اٛ أددُ  ثنددألْ إبلقددٌ ثقددُ فددإد وبأللبددأللٌ والددرّٗ؛ اٛظددىام

ٌ  الداخل, أن للحرول سلبًُ وأىالمل كبلكُ  فرألراٲ وملىد ال ين  ولٔ  خعىظألٲ ققألٓع,  وإبلقد

 أدن   أدأل    .الد    در  كألد وإد قبِو الدعألٌٓ العىم ٗ الص  قًه أن   ا.  وٍ بألل أن اـألراٌ

 ٙققألٲ. ال  عن اؿديه فسًأتٌ اٟلنألع, علِ والقدرَ اٙقذافًُ, قًه

 :ٚايتهٓٝو ايتك١ٝٓ... اذتسبٞ اإلعالّ

 اندب إٍ  انبدألٲ  اٟلندألعٌ,  اؾأل"دب  تكعًل ٗ قًىي٦ألٲ   م  وراٲ اٟعٚم تقنًألم د  فًن, ش  ٙ ٖأل

ُ  ببأثر اٛسلىبًُ  ثر يرب٘ د  إبببع يرأل  بل . البرنً و إعألؾُ  سلىبًُ أع  إراسدل  كدألد . البقنًد

 قددرل وٗ. واقدددَ إخبألريددُ بقعددُ لًعددى  إعركددُ؛ ٗ الدد أن أددن فددذَ يغًددب فًبنددألم قددرل ٗ اؿربددٌ

 علِ للحرل أبألشرَ إخبألريُ خدأُ تقديب خٚل أن العألمل ت٢  ل د  CNN اسبٮألعت الرىيت ؼرير

ٌ  إراسل اسبٮألع  فغأل"سبألد علِ اٛأريرًُ اؿرل وٗ. الًىم أدار  بأللعدىم  رسدألٓلن  يبده٦  د  اؿربد

ٍ  البلك يى"ٌ, إراسل تقنًألم تٮى٦رم 4225 العرام قرل وٗ. اـلىٍ اشألتمل خٚل أن والعىرَ  الد 

ُ  أ و٦ َ كألم  أل"دٍ إٍ كألأرا إٙ وبألن ٙ  ظب  ٘  أى"بدألن,  عقًبد ٘  د  يسدبٮًع  ظدغر  وٙلد  يلدبق

 .العألمل إٍ كل أبألشرَ ويبه اٟشألرَ

. إؽددأل  واٟعددٚم الىسددألٓل وفددرَ أقألبددل ٗ بألٕعلىأددألم الددبحرب أعددٮل  بددد  ااتمددأل اؿددرل وٗ

ِ  اؿعدىل  قع قىل الىاسع اؾدال ور ب  خدٚل  أدن  اسدبٮألعت  البحدأللمل  لردن لدىام   إعلىأدألم؛  علد

ُ  القدرَ ر ب إعأل ر؛ تنى٦ع أن ؼد٦ د  عنألظر  ربعُ وتصدمل  . ط"د ا   اؾ يدرَ  لندألَ   بددتمأل  الديت  الكألٓقد

 االعنألظر   ه
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 لٮر. ٗ اٟعٚأٌ إرك  تمًُٔ -3

 الًىأٌ. اٟعٚأٌ اٟهأل  إعدا  -4

 اأقألبل ٗ إعركُ,  رض أن البغٮًُ ر ببمب عند القىام َرافقُ العحألفًٌ إل ام -5

 فنددددم تكجدددر متو أسدددبقل بصدددرل ا دددألبمب عندددد إعركدددُ  رض ٗ سدددٚأبمب ؼدددمألد عددددم -6

ٍ  فلسدٮٌ,  ٍ  الد  ٌ  أدن  فمىعددُ ودى ٌ  بعد   ولبددل كد ل ,  العدحألفً  لنددألتٌ أدن  إراسدل

  .و بى ٚي اؾ يرَ

 إىاطندىد  بمدأل  يصألر  اليت والكًديى العىر خٚل أن إراسل بألٕىاطن ي٢سم٦ِ أأل ٚمر ال , وبعد

   ا اؾ يرَ اسبخدأتولد . إراسلٌ علِ أبىلعُ  خٮألر واى  عند خعىظألٲ اٛ أُ,  ثنألْ ارلًىد

ُ  اسبخدأت كمأل. ال كًُ لٜام َ اؾديد اؾًل بكؽل السىريُ؛ الفىرَ بدايألم ٗ البرنً   العربًد

ُ  أدأل َ  وفٴر ال ٍ ,  رّ  "ألو تٮبًع خٚل أن اؿىثًٌ علِ اؿرل ٗ "كسن اٛسلىل  اسدبٮألعت  أرًٓد

ُ  اٛراؼٌ  اخل اؿًألَ تكألظًل تنقل د  العربًُ خٚشأل أن  بعد   اسدبٮألعت  ااتمدأل  اؿدرل  وٗ .الًمنًد

ِ  أبألشر بصرل اٙعبمأل  أن "ًى  وسرألٍ اؾ يرَ لنألتٌ أفل القنىام, ُ  فمد   ترنًد   علد  اـدأد

 ؼرراٲ؛  لل إراسلىد و ْ٘ٙ. ارلًُ اٟ"بألن شركألم خٚل أن أعممأل, إبعأللدين ارلًٌ للمراسلٌ

 و  إممدُ,  الصخعدًألم  أدع  اللقدألْام  تنسدًع  و  إعلىأدألم,  "قدل  عند وإخألطر البًُٔ أعرفُ ٙعببألرام

 .الًمن  اخل أن اـداْ و  الصمى ,

ٌ  إبحدد٦ث  علددِ اٙعبمدأل   بدأد  القددىل ّردن  سدبع,  وٖدأل   ركددن العمًدد  البحدأللمل  لقددىام الرزد

ٛٴألٲ اٛوفر البرنً   ى العسرٍ,  ٓد ٌ  اٟعدٚم  ٗ ق ِ  للحدرل  اؿربد  ربٮندأل  أدأل إاا  اؿدىثًٌ,  علد

ُ  لندألَ  اعبمددم  كمدأل . السألبقُ بأللبجألرل اؿأللًُ البجربُ ِ  اٟخبألريد ٌ  علد  خأللدد  أفدل  قلدًٌ,  أراسدل

 ٌ ُ  القندىام  علًدن  اعبمددم  قدد   ترنًد   يٛمدر  ٙ الد ,  عددا  وفًمدأل . الدًمن  أدن  الربعد  لبغٮًددُ ارلًد

 . الًمين الداخل أن واـداْ الصمى  ػمً  و  القىام, أرافقٌ أفل اؿرل,

 :ايػٗٛد أّ ارتربا٤.. ايسأٟ أّ املع١ًَٛ

 قد ٗ إبلقٌ د  كمأل. بألٕعلىأألم  اخرَ فذَ  اٛ أُ  ثنألْو أرقلُ تعد٦ اٛ أألم إعٚم   بًألم ٗ

ٜ  عنددأأل  القراَْ و  إبألبعُ أن إلل يعًبن وإِأل. إعلىأألم أن لدر  وفر علِ للحعىل "١مٵب ااتن  يٚقد

٘  يبعل اٛأر و  ا. شخعًُ طراْ إلًن ي٢قد٦م أأل ا٢ل٦ د  ٌ  بدأللبخٮً ُ  اٙسدذاتًج  اٛ أدُ,  لبدل  أدأل  ٕرقلد

ِ  للىلدىين  إسبصدألرين؛  أدن  فمىعُ أع للىسًلُ البنكً يُ اٟ ارَ تعد٦ أل اليت ٘  علد ْ  البغٮًدُ,  ِد  وبندأل

 اـألظددُ القنددىام و و اـألظددُ والددداأ  الًىأًددُ, العمددل وخٮددُ إراسددلٌ, وإعدددا  اٛخبددألر, "صددرام

  .أبألشر واؾ يرَ اؿدث, أفل  قًأل"ألٲ,

ُ  للحرل اؾ يرَ تغٮًُ عن الىثألٓقٌ البحرب  رفُ فًلب وٗ  ِ  اٛأريرًد  عرؼدت  العدرام,  علد

 سدبنبمجمأل  الديت  العمدل  خٮُ تكألظًل تبؽم٦ن والبحرير اٟ ارَ فلس اابمألعألم أن فمىعُ إخراُ
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 للمراسددلٌ, اؾغددراٗ والبقسددًب العسددرريُ, الؽددربألم تىلعددألم الدد  ٗ َددأل البغٮًددُ, ٗ اؾ يددرَ

 إعركدُ,  ٛرض اٙفذاؼدًُ  والرسدىم  واؾدرافًرس,  النمدألر,  أنبعدمل  "صرَ ٗ اٟخبألرٍ والبحلًل

 .البحلًل ٗ علًمأل سًعبمدود اليت

 إ٘سسدألم  ل٧بدل  أدن  اؿدرل  لبدل  واٙسدبعدا ام  البحؽرام أدّ عن   لُ ِل  ٙ  "نأل واؿقًقُ

ُ  الدداأ   علِ ٙفت بصرل يعبمد السعى ٍ اٟعٚم د  ِلرن أأل وكل. السعى يُ اٟعٚأًُ  اؿىاريد

 عىؼدألٲ   ر يد ؟  أدأل و  دىا  الددآب  السد٘ال  فدإد  وبأللبأللٌ العحألفُ؛ ٗ اشألتمل ؼقًقألم و  البلك يىد, ٗ

ْ  طدألغٶ  قؽدىر  َعنِا . اٝد؟ ودث أألااو عنا ٌ  العدرين  وٗ. للصدمى    ًدألل  أقألبدل  ٗ للخددا  اٟعٚأد

 ّلردألد  أدن   مدأل  إراسدل  أدع  والصدأل د . الصدمى   لروايألم تىااد  ود للخداْ لًمُ ٙ فإ"ن اٙقذاٗ,

 .وؼلًلمأل فمممأل وقألولُ الروايألم, تل  ببكسر يقىم أن  ى اـبر فًمأل الروايُ, "غ٦

 اإلطاز: بٓا٤ يف تهُٔ امل١ُٗ ْؿف

 اٛأريرًددددُ؛ اٟعٚأًددددُ إألكًنددددُ اسددددبخدأبن الدددد ٍ اٟطددددألر  ددددى  اٟر ددددألل علددددِ اؿددددرلو

 ل٠يمدددألم ؛ اٛأدددين اؿددد امو إطدددألر اٟسدددرآًلٌ الرًدددألد يسدددبخدم كمدددأل. العدددرام علدددِ قربمدددأل لبديدددر

ٍ  والبمديددد  بددألـٮر  ٌ  علدددِ اؿددرل  ٗ  بدددى ٚددي  ولنددألَ . إلًددن  تبعدددرض الدد   اٟطدددألر اسددبغلت  اؿددىثً

 الًىأًددددُ البٮددددىرام ي٢نددددأللض الدددد ٍ , واٛأددددل اؿدددد مو بر"ددددألأ  خددددٚل أددددن اؿددددرل ٕسددددمِ العددددألم

٦ًدددألٲ لدددًس اؿربدددٌ اٟعدددٚم فدددإد سدددألبقألٲ, اكدددرم وكمدددأل. للحدددرل ٦ًدددألٲ؛ وٙ أفألل  إعدددٚم  دددى وإِدددأل  عألٓ

 "ٛريدددُ قًددده إد أعدددٌ؛ اػدددأله ٗ واؿقدددألٓع إعلىأدددألم اسدددبنٮألم خدددٚل أدددن اٟلندددألع علدددِ يعبمدددد

 وسدددألٓل تقدددىم خٚشدددأل أدددن الددديت الٮريقدددُ إ"مدددأل إا العملًدددُ؛ شددد ه تكسدددراٲ تقدددد٦م اٟعٚأًدددُ اٛطدددر

 وطريقددددُ أعًنددددُ, فعدددل  ر و  لبنددددألْ وترتًبمدددأل؛  واٛقددددداث, وتعددددنًكمأل, إعلىأدددألم  ببقددددديب اٟعدددٚم 

 .قد َ تكرر

 اددددل٦ كأل"ددددتإاا  أددددأل ٕعرفددددُ السددددعى ٍ؛ اٟعٚأددددٌ للخٮددددألل ؼلًددددلإٍ  مبددددألن لددددد و نددددأل

 الددد  وبددددود. العدددألم اٟطدددألر  ددد ا ؽددددم والعدددىر اللكًٛدددُ, والذاكًدددب والصدددعألرام, إعلىأدددألم,

 .لىلى و  شعألر فر  ٗ اـٮألل كألأل ىب ل ا ٦ًٓألٲ قرمألٲ "قد٦م د  "سبٮًع ٙ

 اإلعالّ: َٔ خٛف ال... حتدٜدًا اذتصّ عاؾف١ يف

 أدددن تردددى٦د وإِدددأل   ددددافمأل؛ وزدددى اؿدددرل  ددد ه عدالدددُ أدددن فقددد٘ يدددأم٧ مل اؿردددب  ددد ا

 ُ ٌ  اٙعببددددألرام, أدددن  ْلددد  _  "ددددن اٛولا السدددبب . العدددددو بدددإعٚم  أبعلقدددألد  سددددببألد أقددددأبمأل  ٗ يدددأت

 يٮرقددددن أددددأل كددددل يعددددد٦ اٛسددددألس ٗ إخبلددددمل اؾممددددىر فددددإد _إعأل يددددُ الىسددددألٓل "ٛريددددُ وعسددددب

 لدددديمأل والعألًٕدددُ, بدددل والعربًدددُ؛ اٟسدددٚأًُ الددددول  كفدددر د  وَدددأل. ؼدددد٦ه أبحًددد اٲ إعدددأل ٍ اٟعدددٚم

ُ  شدددعىر  د  الفدددأل"ٌا . بدددأللرف   ي٢قألبدددل أعدددأل ٨  إعدددٚم   ٍ يٮرقدددن ٖدددأل  الردددفر  فدددإد اؿدددرل؛  بعدالددد
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 يقدددىم ثدددىرٍ إعدددٚم الروسدددٌ اٟعدددٚم كمدددأل فمدددى. إنٮقدددُ علدددِ عبٔدددأل يصدددرل ٙ اٟيرا"دددٌ اٟعدددٚم

 قددددد إٍ  ؼددددعًكُ اؿددددىثٌ واٟعددددٚم أمنًبددددن أسددددبىّ د  كمددددأل الىاؼدددد , اٛبلدددد  الردددد ل علددددِ

 . كبر

 وسدددألٓل فدددإد وأدددن ثدددب٦ اٟللًمدددٌ؛ إسدددبىّ علدددِ شدددعبًبمأل  خددد م اؿدددرل د  اٝخدددرا واٙعببدددألر

 لعدالددددُ كددددبراٲ تأيًددددداٲ فملددددمأل ٗ ت٢صددددرٴل العربًددددُ اٟخبألريددددُ القنددددىام أددددن اقذافًددددُ  كفددددر

 اـدددىين يدددأتٌ رَدددأل الددد , ع"ًدددى .. وأددد  وسدددرألٍ واؿددددث, والعربًدددُ, اؾ يدددرَ, أنمدددأل اؿدددرل,

 أنأل ؽددددُ أىالددددمل اؽدددد تأل اللددددبٌ البددددألّ  وظددددحًكُ ,BBC لنددددألَ خعىظددددألٲ  ولًددددُ, لنددددىام أددددن

 ..للحرل

 اؿدددرل  ددد ه ٗ اٟعدددٚم لؽدددًُ ولردددن... ي٢دددرام أدددأل علدددِ لدددًس اؿربدددٌ فإعٚأندددأل.. وخبألأدددألٲ

 أر قُ. لًست ؼديداٲ
 

 ّايطعٛدٟ( اذتسبٞ املداخالت سٍٛ قك١ٝ: )اإلعال 

 ٚاقع اإلعالّ اذتسبٞ ايطعٛدٟ ٚأٚد٘ ايكؿٛز ايها١َٓ:

ُ  ًَد َ  اؿربدٌ يبم٦ًد    اؿمى   د اٟعدٚم  "ألظر بن عبداهلل.    وؼ  ُ   ود بدن  خألظد   "دىاع  كألفد

ُ  العملًدألم  أرى٦"دألم  أدن   ظدًل  أردىد   "دن   إً َ و  ه. إبخعغ اٟعٚم  وأدن ثدب٦ ىؽدع   . اؿربًد

 ا أرين  قد أن اٙ"عبألم اٟعٚم أن النىع ش ا ّرن وٙ. والعسرريُ السًألسًُ للسلٮبٌا اداٲ

 سدًأللألم  د  أدن  لببأكدد  السًألسدًُ؛  السدلٮُ  بمدأل  تقدىم  ادد٦اٲ  ظألرأُ بعديُ و  لبلًُ رلألبُ ااٛول 

 . ُألأألٲ ظكمأل ٗ اٟعٚم   ا

 أىا  تعمًب العسرريُ و  السًألسًُ السلٮبٌ إقدّ تبىٍ د  ال  ويعين.   اْ اٛ وار الفأل"ٌا 

 .  و"صر أل وبف٦مأل, اؿربٌ, وتنكً  أل, اٟعٚم

ُ  اٟعدٚم  ببٮىيدع  اؿدرل   ثنألْ السلٮبألد اكبكت كفرَ قألٙم وٗ  خدٚل  أدن    ددافممأل  ـدأد

  و إأدددا /و اؿددرل, سددألقألم ٗ إعددٚم وأ٘سسددألم إعٚأددًٌ اظددٮحألل  بر  ددأل كددفرَ,  سددأللًب

 هدده  لدن  اٛأدر   ددا إٍ  د  البنبدن  إمدب  وأدن  . وفدأل َ  كبألرَ َعلىأألم قد َ وأ٘سسألم إعٚأًٌ

ِ  وٙ النٛريُ, أسبىّ أربىبألٲ علِ البألقفىد ّ  علد  عدد   ٗ أفبدت  الىًٚكًدُ؛ لرندن   الدراسدألم  أسدبى

 . وإًدا"ًُ والبحلًلًُ, النقديُ, الدراسألم أن كبر

ُ   بر  دألا  أدن  كدفرَ,  عىاأدل  اؿربدٌ, عسدب   اٟعدٚم  ٗ وتقدل  إًد َ   ده وتد   اؿدرل  طبًعد

ِ  اٛأدىر  اريدألد  العسررٍ, ووترَ البدخل وأسبىّ ااتمأل,  خعدألٓغ    درل  اٛرض؛ ولردن أدن   علد

ُ  والعدألٲ   أألأدن  تسدألوم   "دن  اؿربٌ, اٟعٚم ِ  تسدلٮألٲ,   عبأل دأل  اٟعدٚم, أدن    يدديىلىاًألم  كألفد  وقبد

ُ .. فألعل قربٌ اؿألاُ إٍ إعٚم قٌ  "ن.. َعنِ.  قريُ  رقبمأل  اؿدرل  وتدرَ  تردىد  عنددأأل  وغألظد
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 قدألٙم  ٗ  "دن  أردن    در . العسرريُ والفرنألم السًألسًُ إرألتب ٗ ي٢دار فإ"ن.. اد٦اٲ أقلقُ ااتمأل

ٌ  اٟعدٚم  وسألٓل أع والعسرريُ يبسألقألد السًألسًُ السلٮبٌ د  للًلُ أٚقُٛ  فعدل  ٗ ػبمدد  قد

 . لىا"مأل برل اد٦اٲ واؼحُ اـٮىٙ ترىد د  شريٮُ أأل؛ إعٚأٌ

 إعلىأدددُ لنقدددل فقددد٘ اؿربدددٌ, لدددًس عدددرٍ إٍ اٛ مًدددُ الردددبرَ ل٠عدددٚم  قسدددألم. و شدددألر م

 ٗ الصددرى  وتبديددد البحددأللمل, ٗ إصددألركُ الدددول أددىاطين أعنىيددألم لرفددع ولرددن العسددرريُ؛

 للدولددُ, العسددررٍ الدد راع بقددىَ اٛعددداْ وتدد كر النكددىس, ٗ الفقددُ و رع وإلددأل اتمب, أ٢قددد٦راتمب

ِ  ولددرتمأل  ُ  علد ُ  "كسدمأل  ٓأليد ّ  ولٜسدمل, .  عددآمأل  و  ّد ُ  القندىام  أعٛدب  د  "در ِ  تعبمدد  العربًد  علد

ُ  أأل وٙ يدركىد عسرريُ,  قداث  ٍ إٍ تغٮًُ دٙ يرلى أراسلٌ  أدنمب؛  إٮلدىل  و   ور دب    مًد

 عسددرريُ خلكًددُ و  إ را , و  خدددَ,  ٍ شددب لددًس العسددرريٌ أراسددلًمب أددن الرددفر ٛد والدد 

 وواؼد   للمصدأل دين.  ينقدل  أألاا وأعرفُ إهألبًُ, ظىرَ وإؼكألْ اؿربًُ, إعألر  تغٮًُ أن ت٢مرٴنمب

ُ   ٍ  ندأل   لًس  "ن ُ  سًألسد ُ  قدد َ  إعٚأًد ُ  ٗ أببعد  "قدل  و  إعدألر  وأصدأل د أل,   ظدىر  "قدل  كًكًد

ْ  وإىاطندألم,  إىاطنٌ ا"ببأله هب لصد٭ كمأل الىؼع تعىير و  انى "أل, إلأل ام ُ  وبقدأل ُ  إعركد  قًد

 ولدد فقدد     مًدُ.  لدن  لدًس  قدث و أنسًُ,  قرل وكأ"مأل الًمن أعركُ  ظبحت والًىم.  ا أل"مب ٗ

 بعدد   للددىل ٗ يدددل٦  و  دددافمأل اؿددرل  ٗ البصددرً  وبددد   إصددأل دين, تركًدد   العربددٌ اٟعددٚم

ُ  ٗ  "ندأل  ٝخدر  ولدت  أدن  "سدمع  بدد "أل  قًه اٛشخألػ؛ ُ  ورطد  ظدحً    در  و د ا  الدًمن,  ٗ عسدرري

 اٛخرَ, أعألركمب يقألتلىد الًىم و ب خٮرَ, ورطُ ٗ ولىاتن وعكألط اؿىثًٌ د  واؿقًقُ. أٮلقألٲ

 ٗ اؿربًددىد فألٕراسددلىد ,ُإسدد٘ولً  دد ه اؿربددٌ العربددٌ ويبحم٦ددل إعٚأنددأل. تنؽددب بددد م وأددىار  ب

 تغٮًدبمب  ٛد إ٘سسألم؛   ه لدّ إىاى ين إراسلٌ و اكِ و لىّ,   ب, اٛانبًُ اٟعٚم وسألٓل

ّ  ولد ل   بلدا"مب؛ لسًألسُ  عممب وأدّ أىاطنًمب, "ٛر وامُ عن تعبراٲ تعد٪ ُ  يببعدىد   "مدب  "در  سًألسد

ُ  اٛقدداث  تغٮًُ ٗ لىيُ إعٚأًُ ِ  وقرظدمب  لبلددا"مب,  العسدرري  ظدىم  و  أصدمد   ٍ  ٙ يٛمدر  علد

ُ  لسًألسبمب أغألير ٌ  فدألٟعٚم  وبألخبعدألر, . اٟعٚأًد ُ  ٗ أراسدلًن    دب  يسدبخدم  الغربد  اؿدرول  تغٮًد

 ظددىرَ لنقددل و رايددُ؛ و للددمب خدددَ أراسددلًن  ؼددعمل بًنمددأل يسددبخدم إعٚأنددأل  العسددرريُ؛ والعملًددألم

 .إٍ إصأل دين العسرريُ العملًألم

وتلقدٌ   اٛقداث, لراَْ يعين اٛظل ٗ اؿمى  إٍ  د اٟعٚم ظألح بن اهلل عبد. وبدوره  شألر  

 خعىظألٲ _ ٙبد ال  وأع و أأل"ُ؛ ظدم برل العألأُ  أألم "صر أل ثب٦ وأن اجملبمعًُ؛ وإٮأللب القؽأليأل

 وأٮلدب؛  ولؽدًُ,  قدث, كل بٌ وأبمً  بألر  قؽىر إبخعغ ل٠عٚم يرىد د  _ال أألد   ا ٗ

 . شأل عألٓقألٲ ٙ اؿًألَ ٕسرَ  اعمألٲ اٟعٚم يرىد قبِ

ُ   وادن  فًمرن اؿديه ؼديدداٲ عدن   اؿربٌ, اٟعٚم الىرلُ الرًٓسُ قىل أىؼىع وٛد  إقألر"د

 و ارَ لددد  أدن  بدن  اٟتًدألد  الىاادب  بدل  إكدذض؛  واؿؽدىر  الددفألع  الرزٌ لدى ارَ  إبحدث قؽىر بٌ

 . فروعمأل برألفُ ٖفلُ واٟعٚم الفقألفُ
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 ٗ العددألألٌ و ور ددب قؽددىر برددفر يكددىم الدددفألع لددى ارَ الرزددٌ إبحدددث  ور د  ولددد ٰلددىقٜ

ٌ  إبحدث لدد أن إبمً  اؿؽىر و  ا. واٟعٚم الفقألفُ و ارَ فروع كألفُ  ٙ الددفألع؛  لدى ارَ  الرزد

 واٟعٚم, الفقألفُ و ارَ إعٚأًٌ وبٌ بًنن أقألر"ُ وٙ وأبقن. رفًع َسبىّ  تِ بل عأل ي٦ألٲ؛ قؽىراٲ يعد٪

ٜ  مل _الصدديد  اٛسدمل  وأدع  _لردن   الدى ارَ؛  شد ه  إبألقُ اٟأرأل"ألم كل فمع  إعٚأ٦ًدألٲ  قؽدىراٲ  "لحد

 أممُ كبل  اؿأللًُ. أرقلُ ٗ أصرفألٲ

اٝخددر..  ي٢عدد ٦  وكٚ مددأل... النكسددٌ و  اؿربددٌ اٟعددٚم ععددر ٗ اؿربددٌا إ"نددأل  فددألي َ. ولأللددت  

ُ  اٟعدٚم  رال سلمألد إل  د  وققًقُ ٌ  ٗ اجملدألل  خعىظدألٲ  اٛوٍ, بأللدراد ولدد   الدىطين,  و  اؿربد

 والٮددر  اؿددىار وشخعددًألم ػًددد وبددراأ  عأللًددُ, ظددى َ رسددألٓل وببعددمًب بددألٟعٚم, كددفراٲ ا ددبب

ُ  شخعدًألم  اسبؽدألفُ  أدع  إبٮدىرَ,  والبقنًدألم  العدىرَ  اسدبخدام  وت٢حسن عرمُ,  الىالدع  أدن  أممد

 بعد   إعدا  ٗ اٛانبًُ بأللصركألم اٙسبعأل"ُ إ٘سمل أن وأع  د قىشب. ثأأل ود للمجبمع ؼرٌ

ٌ  بإ"بدألن  تٮلعإٍ  وي٢حى٦لن اٛسمل لرن إنب  يرفع السعى يُ؛ اؿربًُ الداأ  ٍ  بٮدأللب  أ٢س٣دب١قبل  سدعى 

 اٛانبًُ. اـدام أن واٙسبكأل َ كألأل,

 إبنىعدُ؛  اٟعٚم فألٙم شبِ ٗ سألبقألٲ أنن "صرى كنأل ال ٍ الؽعًمل اٟعٚأٌ اٛسألس وأع

ٌ  أنمدأل,  والكرريُ خعىظأل السًألسًُ ٛ دافنأل, بقىَ اٟعٚم "٢سخ٦ر _اؿمد وهلل _ لرننأل بد "أل  و د

 ال . علِ شأل د  لًل اؿ م لعألظكُ اٟعٚأًُ اٛ ب, والبغٮًُ

 إىامُ الدراأًُ خعىظأل اٟعٚم, فألٙم ًْع اٟعٚأًُ النمؽُ   ه تصمل د  إلًن عأأل "بٮل

 اٟسدددٚأًُ بقًمندددأل أ٢حدددألٙ رامٶ وفردددر عدددأللٶ, ادددى َ أسدددبىّ ببقدددديب اٛطكدددألل, وبدددراأ  إٍ اٛسدددرَ

 واٙابمألعًُ.

 د  فًجدب  العسدرريُ؛  للقددرَ  أىاكبدألٲ  يرىد لرٌ الٮريرٍ  د اٟعٚم عبدالرٓن. و كد  

 ػددد و قًأل"ددألٲ بأللبحلًددل, إعلىأددُ  ًددألل علددِ وبددأللىد قللًنددأل العددحًحُ. وا٢ددل٦ إعلىأددُ لديددن يرددىد

 الغربٌ. اٟعٚم ٗ اؿرل عن   ٦م أعلىأألم

 إعنىٍ البىاًن خٚل أن إسلحُ؟ و ل للقىام إعنىٍ البىاًن  ور أألا إرشد أٮصر. وتسألْل  

 اؿربٌ؟ اٟعٚم  ٍ اٟعٚم, تغٮًُ "سبٮًع

 إ ارام الصد٘ود  وٚدألٓمل    ب قد يعد٦  إعنىٍ ارًأل  د البىاًن أسألعد. وٗ   ا اٟطألر  وؼ   

 يعدر العألأُ؛ وأن ثب٩ لد بأللعٚلألم ترتب٘  قًأل"ألٲ و ٌ إسلحُ, القىام ٗ إعنىٍ البىاًن و  إعنىيُ

٘  أدن  العديدد  وتقدًب  والبسدجًٚم,  والربًبدألم,  وإنصدىرام,  اجملدٚم,  أن العديد  والدداأ   إنألشد

 اؾًض.  فرا  لدّ إعنىيُ الرو  رفع ٗ ت٢سمب اليت

 إبألد قرل ؼرير الرىيت, ٗ بألر اٲ إعٚأ٦ًألٲ   م  وراٲ اٛوٍ الصرارٍ  د القنألَ قألأد. ويعبقد  

 أن  "ندأل  بأللر ب اؾمًع؛ أس٘ولًُ ٓأليبن و د الىطن,   ا أن ا ْ  "نأل و شعرتنأل ط" ا , اشمب شح 
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ٌ  ؼأللمل أن ا ْاٲ كنأل ٌ  تدرا ٶ  أدن  "دراه  أدأل  وعردس .  أريردأل  تقدى ه   ولد  اؿألؼدر؛  الىلدت  ٗ إعٚأد

  دل  و  البلك يى"ًُ؟ القنىام عد  ٗ إصرلُ الًمن.  ل ٗ والبحأللمل اؿرل تقى  إملرُ د  بأللر ب

ُ  اًدداٲ   وراٲ شدأل  د أع  تأثر, شأل اٙابمألعٌ البىاظل وسألٓل  اٟعدٚم   دل  البلك يى"ًدُ؟  بدأللقنىام  أقألر"د

 وتنىعمددأل,  والقؽددأليأل  اؿددرول كفددرَ   ددل عأللًددُ؟  وَمنًددُ إٮلددىل  بأللصددرل  وره يدد٘ ٧  مل اؿربددٌ

  دل  و  تبلٴدداٲ؟  عندد"أل   ظدب    ل الًمن, ٗ كألؿرل الىطنًُ, القؽأليأل عن  ألأصًُ بقؽأليأل وا"صغأللنأل

ُ  الًدىم ويمدبب   شبألل يصعر  ل و  ا بمألأألتنأل؟ وتغرم وتغر"أل كد"أل  ٗ بدأللبٮىع "كدس   ا بمألأندأل  بدراد

 !اـلل؟  ين الىلت؟ ال 

 واٟعددٚم العسددررٍ اٟعددٚم أكمددىأٌ بددٌ فرلددألٲ  نددأل  الصددمرٍ, فددإد فددألي . "ٛددر   وامددُ وأددن

ُ  إمألرسُ  ى العسررٍ فألٟعٚم. اؿربٌ ُ  للم٘سسدألم  العٚ"ًد . واؿدرل  السدلب  ولديت  ٗ العسدرري

 ٗ القبأللًددُ والددرو  اؿمددألس وبدده٦ العددألم, للددر ٍ إعبٔددُ اٟعٚأًددُ اؾمددى  فمددى اؿربددٌ, اٟعددٚم  أددأل

ٌ  اٟعدٚم  فدإد  وش ا . واؿرول اٛ أألم  ولألم ٗ اؾًىط  إعدٚم  أكمدىم  ٗ يددخل  د  ّردن  اؿربد

 وبنألْ العىرَ, تع ي  ٗ العسرريُ للم٘سسألم الٮبًعٌ النصألٙ فمى العسررٍ اٟعٚم  أأل اٛ أُ,

ُ  اؾمدأل ر  أع اٟهألبًُ العٚلألم ُ  الداخلًد ُ  ٌوتدأت  .واـألراًد  يردىد  قًنمدأل  عمىأدألٲ  اٟعدٚم  أصدرل

ٚٲ العدددألم, الدددر ٍ ؼصدددًدإٍ  إددد٘ ٍ اؿمدددألس ولدددى ه  .العسدددررٍ و  السًألسدددٌ اشددددين عدددن أنكعددد

 يد٘ثر  بدوره و  ا البحلًل؛ و  وام إعلىأألم ؼعمل أع اٙ"ٮٚم  ى اٛ أألم, ٟعٚم  خرّ وأصرلُ

ٌ  , اؿربٌواٛ أألم  إعٚم ٗ ومثُ أصرلُ ثأللفُ .سلبألٲ اؿربٌ اجملمى  ٗ  و ًدألل  اشدىاَ  ٓدألس  و د

  .ارذفٌ

ُ  تصدخًغ  ّردن  اؿأللٌ وؼعنأل وٗ ٘  لعددم  أسدبىيألم  ثٚثد ٌ  اؾمدد  تردألف  اؾمدد  أدع  اٟعٚأد

 ا واؿربٌ العسررٍ

 ٙٲ  . اٛقداث "كسمأل بسرعُ يبب ٙ إعلىأألم تىفر ا و

 وبدألن  أدن  يسدبمدين  وٙ إ٘يدد,  اؾممىر علِ يركٴ  إعلىأألم "صر اثأل"ًألٲ  ُ ُ  إعلىأد  و  للمعرفد

 . البعحً 

 السًألسددٌ والبكسددر اٟعٚأددٌ البحلًددل أصددرلُ تددأتٌ و نددأل والبحلًددل؛ البكسددر أرقلددُ اثأللفددألٲ 

 . العسررٍ للنصألٙ

 . الفٚثُ العنألظر   ه خٮىٙ تقألطع "بًجُ والنكٌ؛ والبًأل"ألم, البعىيبألم, كفرَ لد وش ا

 أقددأبمأل  وٗ إبقدأدُ,  للجممىر,  د الددول  إعلىأألم إتألقُ عدم بصأد ارًأل أسألعد.   و وؼ 

 اٛخرّ الدول وأراسلٌ العسرريٌ إعٚأمأل وسألٓل أراسلٌ علِ القًى  أن الرفر تكرض  أريرأل

 ؼر٦كدألم  علِ العألرأُ العسرريُ الرلألبُ ت٢مألرس فمٌ ... العلًأل القىأًُ َعألؿمأل اٛأر يبعلع قٌ

 ي٢نٛدر  الديت  الفأللده,  العدألمل  ٗ الددول  الغأللدب  ٗ تكرؼن أأل تكىم بٮريقُ العملًألم أسر  ٗ إراسلٌ
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ٌ  د  كمأل وإعلىأألم. لٜخبألر اؿر البدفع وترف  العحألفُ, قريُ ؼذم ٙ "مأل  علِ إلًمأل  إراسدل

ُ  القًدأل َ  بقًدى   اد٦اٲ أنؽبٮٌ اؿربًُ العملًألم أسر  ٗ إىاى ين العحكًٌ  و واأر دأل  العسدرري

ُٰ البغٮًُ ٗ قريبمب تق٦ًد اليت العألرأُ, ٍ  اٛسلىل  ٌ العسرريُ اٟعٚأًُ؛ فأللرلألب  بدن  عملدت  الد 

ْ  والفأللفُ الفأل"ًُ اـلً  قربٌ إبألد العسرريُ لًأل تمأل عد البحأللمل لىام  بمددين  العدرام؛  اقدبٚل   ثندأل

ٌ  اؾدًض٢  أدألرس  فقدد  ل,إفدأل  سبًل وإ ارتمأل. وعلِ للحرل اٟعٚأًُ البغٮًُ علِ السًٮرَ  اٛأريرد

ٙٲ ُ  أن أبعد َ  شرأل ِ  الرلألبد ُ  اٟعدٚم  وسدألٓل  علد ِ  سدًٮرتن  فدرض  خدٚين  والدولًدُ,  اٛأريرًد  علد

 . اـلً  قرل تغٮًُ ٗ شألركىا ال ٍ إراسلٌ

 بألٛ ددداين تؽددر٦  خبددألر "صددر أنعددت إا اٛأريرًددُ؛ القددىام ت٢مألرسددن للرلألبددُ طخددر شددرل ومثددُ

"  وفدر " ٗ اؾىيُ القألعدَإٍ  تعل اليت اٛككألد ظىر ًْع قٛر أفل العسرريُ, للحملُ الرًٓسُ

Dover أدن  للحدد٦  إبحددَ؛  بأللىٙيألم  ُ  القعدمل  ظدىر  وظدىل  أندع  وأفلدمأل  اٛأريرًدُ,  اـسدألٓر  تغٮًد

 اٛأريرٌ. القعمل بصألعُ العألم الر ٍ يصأل د ٙ قبِ إٍ العحألفُ؛ للعرام اؾىٍ

 البعددري إٍ  العىالددب يقددد٦ر ٙ ٖددن بعؽددألٲ يقددى  لددد إعلىأددُ وأددن "ألقًددُ  خددرّ, فددإد "قددغ    

ْ   دْ٘ٙ يرتربدىد   إعنىيدُ.. وأفدل   اؿرل ٗ تكًد بأ"مأل اعبقأل اٲ ىبلقمأل؛ و  أغلىطُ, َعلىأألم   خٮدأل

 بنصر أل. شب أعر٦   ر أعلىأألم "صر ٗ اسًمُ

ٌ  إعٚأندأل  الر يعألد  د تقعر خأللد. ويعبقد    اؿعدىل  أعدأل ر  تندى٦ع ٍ إ أدر ٦ه  يردىد  لدد  اؿدألل

 إعلىأدألم  أعدأل ر  كأل"دت  اـلدً     أُ إبلقٌ. وخٚل امد شبت ال ٍ اٛأر إعلىأألم وتعد  أل؛ علِ

ُ  بدر م  ألالقنىام؛ و ن ال  ٗ َأل للغأليُ, قدو َ ٌ  إعٚأندأل  لددرَ  عددم  أصدرل ِ  الرزد ُ  علد  إنألفسد

 "ٛر"ددأل وامددُ تعرددس ٙ القنددىام أدن  البدددآل و دد ه.. اٟعٚأًددُ البددآل  واددى  ٚددل٦ ٗ إبلقددٌ واد ل 

ٌ  ٗ كبلكدُ,  "ٛدر  وامدألم  تقدد٦م  بدل   آمألٲ؛ ٍ  اؾممدىر  د  قد ِ  أعبدأل    در  السدعى   تندى٦ع   ٍ الد ؛  علد

 أعدأل ر  تنى٦ع علِ يبعى٦  ومل رزًُ, واقدَ لنألَ علِ عمىأألٲ العربٌ ولد اعبأل  إبلقٌ .إعلىأُ أعأل ر

 ووبدألن  إعٚأدٌ,  ققدن  ؼحًُ كألد إىاطن و  ا ..أنخك  عنده النقدٍ وأن ثب٦ فألؿس إعلىأألم؛

ٌ  أعدأل ر؛  عددَ  أدن  الىاقدد  اـدد  زدألع  علِ يعبأل  لرٌ طىيلُ فذَإٍ   ر ٍ بلدىرَ  أدن  يدبمرٴن  لرد

 .القؽًُ قىل

 يرددىد ٙ لددد واؿددرل اٟعددٚم عددن اؿددديهد البعًدد ا إ إبددرا ًب. وٗ  دد ا اٟطددألر  يؽددألٲ لددألل   

ٚٲ, ُ  وأسد٘ولًبمأل  العدحألفُ  تدألري   ٗ أعلمدألٲ   ظدبحت  لؽًُإٍ  يبٮر٦م مل أأل أربم  السدلٮُ و الرلألبًد

  ورام" بددد ت٢عددرين بألتددت أددأل و ددٌ. ا"بمألٓمددأل بعددد اؿددرل عددن النصددرإٍ  تصددر  ٙ و ددٌ لؽددًُ ؛ الرابعددُ

ُ  العدحألفُ  بنصر القؽًُ   ه وتبعلع". البنبأل ىد ّ  كأل"دت  فًبندألم,  قدرل  عدن  أعلىأدألم  اٛأريرًد  تدر

ِ  سدريُ؛ "مأل   الدفألع و ارَ ُ  أدن  الدر ب  وعلد ُ  قألولد  إعلىأدألم؛  تلد   "صدر  أدن  العدحألفُ  أندع  اؿرىأد

 .  العحألفُ األ"بإٍ  ولمل لرن القؽألْ
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ٌ  الددفألع  و يدر  تبندأله  َصدروع  القؽًُ ولد بد م  89;3 أنبعدمل  ٗ أرنمدألرا  روبدرم  اٛأريرد

ِ  وقرظدألٲ . للم٘رخٌ أىثع أراع  نأل  يرىد د   ال أن الكًبنألأًُ؛ اؿرل تألري  لربألبُ ُ  علد  سدري

 اى"سدىد,  لًندد اٛأريرٌ الرًٓس أرنمألرا بإٵطٱٚع يقب مل ؛ سًألسًُ ٛ داين ورَألو إصروع   ا

 .القىأٌ اٛأن أسبصألر وٙ رس ,  ين اـألراًُ و ير وٙ

 وا"بمت الدفألع, و ير أربب أن وثًقُ طٙين  ربعُ ببحلًل ,;8;3 ينألير ٗ الدراسُ ٰ ل م ولد

 "صددر عدددم ٙققددألٲ الدددفألع و ارَ لددررم لرددن ظددكحُ؛ طٙين ثٚثددُ تؽددب٦ فلددداٲ, و ربعددٌ سددبعُ ٗ

 إٙ أنمدأل  ي٢ٮبدع  مل لد ا  قسألسدُ؛  ولؽأليأل أعلىأألم أن اقبىتن ٕأل "ٛراٲ سريُ؛ تبقًمأل د  ور م الدراسُ,

 .فق٘ "سخُ عصرَ ٔس

ُ  ولد قعلت ِ  را"دد  أ٘سسد ُ   تدأل   ٖدأل  الدراسدُ؛   د ه  أدن  "سد   ثدٚث  علد   ا"ًدل  للبألقده  الكرظد

 ت٢عد ٦   أعلىأدألم  أدن  فًمدأل  واد وبعدأأل. علًمأل يٮلع   د فًبنألم ؿرل وأعألرض سًألسٌ "ألش٘و الً برن

ُ  ي٢سدر٦ل  د  لر٦ر اؿرل؛ عن إغلىطُ وإعلىأألم اٛكألايب أن كفراٲ وترصمل "ٛره, وامُ  الدراسد

 تقددألرير بنصددر بددد م الدديت تددألّ , "ًىيددىر  ظددحًكُإٍ  الدراسددُ أددن "سددخُ و عٮددِ العددحألفُ,إٍ 

ُ  أدن  قرمدألٲ  يسبعددر  د  اٛبدً   البًدت  اسدبٮألع  تقألرير ثٚثُ وبعد و"بألٓجمأل. عنمأل ظحكًُ  اررمد

 .العلًأل اررمُإٍ  وظل بألسبٔنألين اؾريدَ وتقد٦أت. الىطين اٛأن ي٢مد٦  ٛ"ن النصر؛ بإيقألين

 علددِ كدد بت لددد اٛأريرًددُ اٟ ارَ د  البقددألرير؛ علددِ اٙطددٚع وبعددد العلًددأل, للمحرمددُ وثبددت

 لعدألح  قرممدأل   ظددرم  ل ا اؿرل؛ عن تقىلن كأل"ت أأل كل ٗ اٛأريرٌ والصعب الرىلرس

ّ  أدأل  "صر ٗ اؿع وأنحبمأل العحألفُ,  اؿدرَ  العدحألفُ " بدأللقىلا  الد   وبدررم  الدراسدُ,   د ه  أدن  تدر

 ُندع  د  اؿدرَ  العدحألفُ  أس٘ولًألم   ب وأن اؿرىأُ, ك ل كصمل علِ القدرَ  ٌ وإسبقلُ,

 ."وطنمب عن بعًدَ بلداد ٗ قبكمب لًلقىا بإرسألشب إىاطنٌ؛ خداع أن قرىأٌ لٮألع  ٍ

 يرددره كلنددألوال  را"ددٌ ٗ أداخلبددن قددىل لؽددًُ اٟعددٚم اؿربددٌا    سددعًد.   وأددن األ"بددن, لددألل 

 عدد"ألد,   ٓدد  للرألتدب  أقدألل  أدن   سبلمأل اؾملُ و  ه .. وأعر واى  أعركُ  أألم لرننأل.. اؿرل

 الٮًدمل  لنألعُ  ٌ  عٚه؛ العبألرَ أن الفأل"ٌ الصٮر سىريأل؟ وْلُإٍ  السعى يىد سًدخل ٕألاا بعنىادا

ِ  ويلمسدن  يدراه  أدأل  وفدع  السعى ٍ الداخل ٗ اؾممىر أن اٛعب ٍ  اٛعمدِ,  قبد  ببعدرتن  يبحس٦دس  الد 

ُ  البٮبًقدألم  وتكريعدألم  تدىيذ,  فًمدأل  َدأل .. وشدىارعمب  فأللسدمب  ٗ النألس "ب  ُ  اٙتعدأللً  اٟلرذو"ًد

 قددع وشددأل.. اؿددرل لددرار ظددىال عدددم تددرّ الدديت النخددب, بعدد  أددن اددد٦اٲ للًلددُ لقلددُ خٚفددألٲ.. إبعددد َ

 ..والًقٌ القنألعُ قع للبقًُ أفلمأل اٙخبٚين

ٌ  الدًمن,  ٗ قربندأل  إعٚم يسبمدفمأل اليت اؾمأل ر ققىل لبقسًب البقديب ؼروري٦ألٲ ويعد٦   ه  و د

ْ  وْمدىر .. الدًمين  إًداد وْمىر.. السعى ٍ الداخل ْمىرا ققىل ثٚثُ  فًدن  َدأل  اـدألراٌ,  الكؽدأل

 .وشعىل وإعٚم, سألسُ, أن إخبلكُ البرىين و وروبأل بكٔألم  أريرأل
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ُ  لديدن  ؼع٦دلت  _السألبع البقديب وفع _ السعى ٍ الداخل وْمىر ٌ   البعبٔد  اسدبجألبت  فٮري٦دألٲ, قد

.. العربًُ ال ام ٗ العمًقُ للقًمُ واٙ"بعألر القىَ "صىَ فًمأل وبعفت إرسىرَ, إٍ روقن اؿرل   ه

٦ًألٲ, فٮري٦ألٲ  لىلا ٌ  للكعدل  تأثر  ٍ ٛسببعد واات ٌ  اٟعٚأد ٍ  الرزد ٍ  الٮًدمل  وكدأد .. البقلًدد  السدعى 

 أقٮىعددألم  ددر سددًجد فمددألاا وإٙ.. اٟلرذو"ددٌ اٙتعددألل   وام عددد بنكسددن تعبٔبددن أممددُ  خدد  العددألم

ٌ  لدى  فًمدأل  إررورَ الٮألٓرام و سرال الدبألبألم,  رتألل ٕصأل د إعألقبُ الىطنًُ اٛ أل"ٌ  أنبٛدراٲ  بقد

 !!العدُٓ؟ الرزٌ اٟعٚم ٕألكًنُ

ٙٲ بأقسن لًس الًمين إًداد وْمىر ٍ  د  أدع .. السعى ٍ الداخل ٗ ي٢به٦ أأل والع أن قأل  ٗ الدر 

ُ  بدأللرلب  الىلدىين  خٚشدأل  أدن  ّردن   لًقدُ,  بعدىرَ  ورظدداٲ  شدىا د  يبٮلٴب إسألر   ا ِ  والنبًجد  علد

 ..اٛ اْ والع

 السدعى يُ,  للعدىرَ  إبردررَ  البصدىين  ٓدٚم  عنمدأل  تنبٕ فألؿألل.. اـألراٌ الكؽألْ ْمىر  أأل

 و يددر يقددمل ووقددده.. ل٠سددألَْ إمنمجددُ الددداأ  تلدد  أىاامددُ ٗ علًددن ي٢عددى٦ل سددألكنألٲ مددر٦  د   ود

 ُ  كددبر و نددأل  خلددل .. خددرّ للًلددُ  زددألْ أددع وإىاامددُ الىاامددُ ٗ اؾددبر عددأل ل  إكألاددأَو اـألراًد

ٌ  الكعل أنٛىأُ تعأل"ٌ أنن ٘ .. اؿدرل  إعدٚم  إطدألر  ٗ لددينأل  اٟعٚأد  مدى  اٙػدأله   لكدت  د   قدألول  فقد

ُ  الرسدألٓل  ظًأل ُ أألكًنألم أن اؾمأل رٍ البأثر لعبُ ولىا"ٌ القىَ, أىالع تبد٦ل ُ  اٟعٚأًد  الرزًد

 . يُالكر اٙتعأللًُ اٛ وامإٍ 

 السملٌ رٗيبمأل قىل لؽًُ اٟعٚم اؿربٌ ٗ النقألٙ ارد َ البأللًُا  ًأل. و وا م  

ٙٲا الرلب -    و

ٌ  اٟ"كدألم  فمىع كألد إاا ِ  العدألٕ ٌ   وٙر   تريلًدىد 7.3و بدد  ٰلدد٦ر  اٟعدٚم  وسدألٓل  علد ُ   أريرد  سدن

 لددد  أريرددٌ,  وٙر تريلًددىد  9.3و اٛسددلحُ علددِ العددألٌٕ اٟ"كددألم كددألد فقددد بألٕقألر"ددُ؛ 4234

٦ًألٲ   كم٦ًألٲ؛ كبراٲ الكألرم يرىد ٌ  د  إبىلدع  ادد٦اٲ, وأدن   أبقدألربىد   ولردنمب "سدب ٙ  الدرلم  ٗ تعدأل 

 .اٛخرَ السنٌ

   ظىرتنأل ٙ تبرلب! -

ِ  وإنبعدر  إبقدم إىلع ٗ و ٌ البحأللمل, تقى  السعى يُ د  أع ٙٲ  لردن٩  ندأل    اٝد؛ قبد  و  إ مدأل

 قربددألٲ "٢غٮددٌ وكأ"نددأل اٟخبألريددُ واسددبخداأمأل, اٟعدٚم  وسددألٓل ٗ العددىر إ"بددألن ٗ واؼددحألٲ تراخًدألٲ 

ٌ  َدأل  اؿدث أن لريبألٲ لست  "  يعين فم ا أ٘ثرَ؛ ظىرت  ترن مل إد" ول!  وبًنمأل بًننأل  ."يركد

 الفأل"ًددُ, العألًٕددُ اؿددرل أعددىرٍ  شددمر كألبددأل, روبددرم اٛأركددٌ اؿربددٌ للمعددىر إقىلددُ  دد ه

ُ  همدل   قدداٲ   ٚدن٦  وٙ .العألم الر ٍ ٗ تأثراٲ و كفر ب  اٛقدداث  فريدألم  تىثًدع  ٗ العدىرَ    مًد

 السًألم العىرَ فًن ؼرب  أن ٗ "عًض  "نأل ٙسًمأل ككُ؛إٍ  ككُ أن اؿدث وللب والىلألٓع,

ُ   يؽألٲ ولرى"مأل والسًألسٌ, واٟعٚأٌ. اٙابمألعٌ, ُ  اتعدألل  وسدًل  واقدد  بد اتمأل, فمعدرض   لألٓمد
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ُ  عقب, علِ ر سألٲ العألم الر ٍ يقلب  ولًُ؛ قألفل ٗ ي٢قألم لى العىر أن  ر ّ أدن " تقدىلا  واؿرمد

 ."زع كمن لًس

  العىرَا ظدأُ -

 اٝخر, إعركُ أًداد وتن ل العىرَ, تىًٚمل ٗ بألقذافًُ ارلًُ إعٚأنأل وسألٓل تبحر٦  مل وإد

 وعبدأل اٲ  لىَ تسبمل   ٚنمأل فًن؛ العدو إعٚم وت اقب ,"وتٮبًقألتمأل اٙابمألعٌ البىاظل لنىام" و ى

 لقنألَ الكًديى أقألطع علِ سريع وَرور .اٛرض علِ اؿقًقٌ إعركُ أًداد عسرريُ  كفر ٗ

ٌ  الكدألرم  يبؽد   اؿربدٌ للحىثدُ؛   واٟعٚم إسرَ ِ  البسدًٮُ؛  ولندألتمب  لنىاتندأل  بد ِ  قبد ّ  علد  أسدبى

٘  كبألبدن  ٗ أدىريس  اىد العىرَ. يقىل وإخران اؿرل   أل ي   تعددم  العدىرَ د إ العدىرَ"ا  "الدبق

 لٌ!! قدثت العدأُ   ه برفر!! و ٚن الرلمُ أن  كفر ال  ن

ٌ  أدن  أردررَ  "سخُ وعدو"ٌ  عذين د  وازحىا لٌ  اٟعدٚم  أقدألطع   شدأل د  د فبعدد   ,السدعى ي

ُ  واـدىين؛  واشلع ال أن, أن فذَ بألكبٔألل ٰ ظألل اؿىثٌ اؿربٌ  أدن  بعؽدألٲ   "دين كد ٦بت   لدراد

 القبلِ!! عد  ٗ خألظُ إعٚأنأل,  خبألر

  إملرُا العىرَ -

  أدن  ٗ اٛأدر  لردن  أعلىأُ؛ يٮلب و  ققًقُ, لًىث٦ع العىرَ؛ عن يبحه السألبع ٗ إصأل د كألد

 وإخًدمل  البصدع  َدأل ٗ الد    يقألوأمدأل؛  د   ود  آرتدن  ؽذم فأللعىرَ كفراٲ؛ اخبلمل العىر تدفٴع

ُ  تنًٛب فًديى ألم ال  وأفألل تسببن, ال ٍ واـىين اٛمل  بر ب أنمأل؛ ُ  الدولد  اعدض"!!  " اٟسدٚأً

  اعدض  لدىَ  "٢حلٴدل  د  بأللد كر  اؾددير  فمدن  إٍ  اعدض,  وظدلت  وأدأل  أدت٢   بعًدداٲ,  بٙ "   وقبِ

 لدألل  كمدأل  كأل"دت  "مدأل   وكًدمل  اؿدرل.   د ه  بدألقذاين  ػًدد  "مدأل   وكًدمل  اؿرل, ٗ اٟعٚأًُ

ُ  وٗ .  ٯ ٣لٯٰرم٢دب٣   فٯم٢دى١  الن٩دألس٢,   ١لٯد ٯ ا الر٩ا٢ل٢ لٯألل١ "وإاا وسلبا علًن اهلل ظلِ الرسىل  خدرّاو   روايد

ّ  ؛" اعدض " طبقبمأل اٝلًُ .   ه  ٯ ٣لٯرٯم٢ب٣  فٯم٢ى١و ّ  لببمدألو ٚٲ  و دى  أقألوأدُ,  بددود  وإددد  القدر أدأل   فعد

 القبل! أن خىفألٲ  اعض؛  خىل لبل فر٦وا  "مب  يألر ب أن اشألربٌ أقألبٚم وأن قدث.

ٚٲا العمددى ٍ سددألأًُ.  وبدددور أل لأللددت   ولمددل اؿربًددُ, أنج اتنددأل علددِ قبددِ "بقىلددع ألأددأل  لندد فعدد

ِ  وإذبعٌ؛ العدو "كسًُ نألطب كًمل ٌ  وشدعبنأل.. وعنددأأل     لندأل  وقبد  سًسدألنأل  اؿدرول   د ه  تنبمد

ُ  "ددر   مل  "ندأل  وسنربصدمل   عدآنأل, وي٢سألٓلنأل  بنألٗ"أل, ويسألنأل البألري , وظدىتألٲ   ظدىرَ  البىثًدع    مًد

 إدر َ  أنج ام أن اٛظعدَ كل علِ أنج اتنأل تنألول ٗ  ريب قًألْ عند"أل  ال السألبقُ. وأأل لٜسبألل

 سبألتن. أن يكًعإٍ  د  عألاُ واؿرول.. اٟعٚم إعألر  ٗ أنج اتنألإٍ  واجملبمع,
 

 ايطعٛدٟ: يًذٓدٟ اإلعالّ اذتسبٞ ٚايسٚح املع١ٜٛٓ

ُ     خأللددد. يددرّ    اؿددد٦  ٗ السددعى ٍ للجندددٍ إعنىيددُ الددرو  الر يعددألد  د أددن إمددب تنددألول أسددأل

ُ  قدألٙتمب   فؽدل  ٗ لًسدىا  اؾندى   بعد   د  أد٘خراٲ  اتؽ  وٖأل اؾنىبٌ,  رَدأل   سدبألل,  لعددَ  إعنىيد
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 بدن  تقدىم  أدأل  ر ب أرف٦مل؛ بصرل وتغٮًبن اؿربٌ, اؿدث أىاكبُ ٗ إعٚأنأل لعىر  قد أل كألد

 وكدأد  سدنُ,  52 عن عمر أل ي يد اٙ أل"ٌ تل  بع و القدُّ الىطنًُ اٛ"ألشًد به٦ أن لنىاتنأل بع 

 اؿددرل  ثنددألْ قسددٌ ظدددام فًمددأل لدد " اؿددرل خدأددُ ٗ الكددن" وأممددُ !! .  عقمددىا وشددعراْ"أل فنأل"ًنددأل

3:;3و اٟيرا"ًُ _العرالًُ 
_

 أعركبن ـدأُ _كبرَ وبدراُ _ العرالٌ اٟعٚم سخ٦ر قًه ؛ ;:;3

 إعنىيُ الرو  به٦ ٗ السحر أكعىل شأل كألد قًنن ٗ ٰ ايعت اليت اٛ أل"ٌ وبع .. أسبىلُ  ر بعىرَ

ُ  ال يألرام فًمأل َأل  خرّ, وسًلُ  ٍ أن تأثراٲ  شد كأل"ت"مأل إ بل العرالًٌ؛ اؾنى  ٗ  الديت  إًدا"ًد

ُ  سدر  لبكقٴدد  ٝخدر؛ د ط أن للجبمُ ظدام بمأل يقىم كألد ْ د إ .إعركد ُ  الدرو   إبقدأل ُ  إعنىيد  عندد  أرتكعد

  ندأل   د  ظدحً  .. تٮدىل  ٙ  "أأل اليت إعركُ قسب ٗ و سألسًُ بل اٛ مًُ؛  أليُ ٗ أسألُ اؾنى 

 لدد  لعدىر   وادن  و ندأل  . كألفًُ ترىد ٙ لد "را أل اليت بأللعًغُ لرن اؾأل"ب؛   ا ٗ ت٢ب ل امى اٲ

ٙٲ اٟعٚم يرىد ٌ  اٟهدأل   و يدن  اؾبمُ؟ أن اؿًُ الًىأًُ البقألرير فأين عنمأل؛ أس٘و  للندألطع  العدحك

ُ  البغٮًألم و ين كبرَ؟ بعىرَ ٚمىره تقلٴغ ال ٍ العسررٍ  أدع  اللقدألْام  و يدن  إًدا"ًدُ؟  العدحكً

ُ  اٛسدر  شمأل ام و ين الصمداْ؟  سر ٍ  واؿدألل  هدرٍ,  ٖدأل  وأدىلكمب  اردررَ,  إندألطع  ٗ الًمنًد  الد 

 اً اد ٗ إدارس و طكألل اٛسر, وربألم اٛفرا , بع  أع اللقألْام  ين اؿىثًٌ؟ بسبب إلًن وظلىا

 سقىٙ اسبمرار ٚل ٗ قًألتمب تسر وكًمل اؿدث؟ أع إنألطع تل  سرألد يبعألأل كًمل ولراد؟

ٌ  اٟعدٚم  لع٦در  وٕألاا اؾبمُ؟ ٗ ؾنى "أل من فعلنأل أألاا ٝخر؟د ط أن إق وفألم بع    د ه  ٗ ارلد

ُ  وكأد وعأل يُ, روتًنًُ اؾنىبٌ اؿد عن اٛخبألر  ظبحت ٕألاا ؼديداٲ؟ النألقًُ  أردألد  ٗ إعركد

 إاألبُ؟ لبعؽمأل و  شأل سنجد فمل إعٚأنأل, علِ أٮروقُ كفرَ عن٩أل؟  سٔلُ بعًد طخر

٘   ًأل. وأن "ألقًُ  خرّ, تٮر٦لت    ىبلدمل   دل  واؾنددٍ,  السملٌ إٍ أىؼىع عنى"بن بد "الؽدألب

ٍ  اٛأدر,   د ا  عدن  يربب أن  اد مل واطٚعٌ؛ علمٌ الدم؟". وٗ   ا اٟطألر لأللتا علِ قد٦  لدن  الد 

 عألم.. بصرل اجملبمع ثب واويمب, اؾنى  علِ اـٮر النكسٌ بعده

 يقددى  عندددأأل ولرددن العدددو, ّألرسددمأل الدديت النكسددًُ للحددرل أؽددأل اٲ فقدد٘ أىلكددألٲ  لددًس فددألٛأر

ٙ  واؿمدألس  اٛأدىر,  بعىالدب  وظمل ,ٍٙ يدر قًه أن علًنأل "كس٦ًألٲ قربألٲ إعٚأنأل ٍ  إكدر  ينقلدب  الد 

 او ؼألب٘ يسبصمد ال ا عندأأل ٗ والعىرَ وإفألل, اؿأللُ, سأاكر إقعى ,  وؼ٦  وقبِ  ؼده..

ِ  وظدىر  وببقألرير كبلكُ, بٮريقُ اٟعٚم يبنألول رتبُ,  أد٘ثرَ  وأقدألطع  لسدرتن,  وسدر    يدألم,  أدر٦  علد

 ِ  وكددأد عددألبراٲ, اـدد  يرددىد  فددرا  ؾندى   كددفرَ قدألٙم  ٗ _لٜسددمل – ولرددن خلكدن؛  أددن للًبدألأ

 شب!! َٙ  فٔد و  لن  أألٲ,  رخغ اؾندٍ

ٍ  الدىطن  وعقًددَ  بأ"كسدمب,  وثقبمب اؾنى , علِ النكسًُ  بعأل ه لن البنألول و  ه  ٗ مٙ يكدر٦  الد 

 و لدل  لدراٲ,  لل ابنمب د   "كسمب ٗ تقع عندأأل   لن ٗ النكسٌ  ثره ال  إٍ وإقألأألم.  ؼمل الرتب

ٌ  عندأأل اجملبمع علِ ال  يببع ثب٦ وأن  أٚٓن! عن اؿرل ٗ   مًُ  ويسدٮر  وشدجألعُ,  ببسدأللُ  وبكد

  عن اٛفرا ! ويبغألفل ,الؽبألٙ ألحمُ
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 والىسدىاس  و أمدألتمب القلدع   و وادألتمب,  إرابٮٌ,  طكألل للىل ٗ ي٢لقٌ عندأأل طخر, وأن األ"ب

ٌ  انى "ددأل  طكدألل  تسددأل عندددأأل واؼدحألٲ  بدددا و د ا  فقددد ب! وترلٴدب   علددِ ولعددن  أدأل   وإقددألتلٌ. إدرابٮ

 أدن  تأثر"دأل  أدّ ويقر  إعٚأ٦ًألٲ, ويسبغلمأل أىاعُ, الؽربُ د  يصعر قًنمأل  يؽألٲ أعًبُ فأٚن٦ن العدو؛

 السددمًألد, العقًددد اسبصددمأل   ددى لريددب أفددألل إىاددع! وطخددر للرثددألْ إبداولددُ الكًددديى وأقددألطع البقددألرير

 قأل ثألتددن, وطخددر  وٙ , ورسددألٓل فًددديى ظددىر أددن أىاعددُ, ؼددربُ وكأ"ددن إعٚأنددأل تنألولددن وكًددمل

ٍ  وأدأل بًنممدأل,   والرلًدب  والعري٦دمل,  اؾنددٍ,  ا"بعألراٲ!  دل  العدو اره وكًمل  لدن  لدًس  اسبصدمد  الد 

 إعٚأندأل  ولرن أٚقب؛ سج٦لىا  "مب أرألٕبن؟!!  ٚن وطخر لععن, وطخر رسألٓلن, طخر سج٦لىا  بنألْ

 العأللٌ! بأللعىم يبعألأل

 ْ  للصددمداْ, اٟعددٚم تندألول  كًكًددُ ٗ النٛددر إعدأل َ  أددن بدد  الصددمرا"ٌ بأ"ددن ٙ سدعد .   وعلدع اللددىا

 واقد. الغأللٌ والدم واقد, فأللىطن لىاْ؛  لدمإٍ  اندٍ,  قدث إسألواَ أن لدم وأعألألبمب علِ

ٌ  "كدر٦م  د  وٙ ي٢كدذض  واقد, إىاطن د   ٙ شا اؿمى  ظألح بن اهلل عبد.   و ؼألين  واقدد  بد

ٌ  و ندأل  واقد؛ خندم ٗ ىدأىد اؾمًع كألد أألإاا  خعىظألٲ وطخر, ُ  تدأت ِ  أدأل إاا  اٟعدٚم  سدلبً   ثند

 طخر.  ود فر  عن بألطرا 

 بع  إىالمل. فق٘ وتد  اٙابمألعًُ, وإرأل"ُ الرتب تسق٘ إىم ٗا الصمرا"ٌ لًلِ.   ولأللت

 وطن. لًعًض تؽحًُ الرو  لد٦م أن اهلل رقب كألألُ, كربًبُ وبٮىٙتن تؽحًألتن ٗ اؾنى 

 للجنى  إعنىيُ اؿأللُ ٗ و ثر أل اٙابمألعًُ, ارًأل إسألُ إبعلقُ بأللصبرألم أسألعد. وتنألول  

ُ  اؾنى ؛ بىظدمل  د الصدبرألم    ْ٘ٙ خلمل يقمل ال ٍ وللصعب  شدألم,  السدنألل  خدٚل  أدن  اٙابمألعًد

ُ  بدأ وار  تقدىم   ظدبحت  و ر دأل؛  والدىاتس,  واٙ"سبقرام, وتىيذ, ٍ  وسدلبًُ.  إهألبًد ٘  فألؾندد  والؽدألب

ٚٲ ....  وإدبغرام  للٛروين ؼم٦لمبإٍ  اٟشألرَ بقعد أعأل"ألتن؛ بع  وينقل  نأل , قأللبن يعى٦ر قٌ أف

 العددو  يسدبفمر أل  ولدد  الؽدعًكُ,  و  إرتبرُ النكسًُ اؿأللُإٍ  إقألطع   ه تصر و  ت٢كمب أأل كفراٲ

 ."كسمأل. اٙابمألعًُ الصبرألم عد و  إعٚأن ٗ

ُ  تعدل  الديت  رسدألٓلمب  د  اؾبمدألم,  ٗ و دب  العسرريىد إٍ  د يدر  فإ"نأل مبألن ول ا  إٍ عألأد

 أددع أنمددأل, ٗ كددفر الددبحرٴب يددبب د  الؽددرورٍ أددن فددإد وٙبددد, كددألد تبىلددمل.. وإد د  هددب النددألس

 وا"عرألسألتمأل. النكسًُ بٮبًعُ اؿأللُ العىرَ بعٚلُ تمبب أمألريُ  ورام عقد إأرأل"ًُ

ُ  الصخعدًُ  الردألأرام   سدقٮت  كًدمل  يبد كر  فأللردل  البصدبًن,  فدألرم  وأع ُ  اؿأللد  اٛخٚلًد

  اخددل ت٢رترددب كأل"ددت الدديت البصددعُ اؾددرآب لبرصددمل  ريددب؛  بددٌ سددجن ٗ اٛأريرددٌ للجددًض

 ....السجن

 لدًس  مالكًدديى أل   د ه  بعد  . انى "دأل.  بعد   قألل تنقل اليت مالكًديى أل أن اطلعنأل علِ الرفر

 ."صر أل. إعلحُ أن
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ٚٲ   ظددحألبمأل بددأد تصددعر وبعؽددمأل الٮعددألم, أددن يركددًمب أددأل ّلرددىد ٙ بددأ"مب يددىقٌ بعؽددمأل أددف

  الركألَْ.. إخ. و  اؾأل  يُ عدم أن قأللُ تنقل و خرّ أبعبُ, النكسًُ قأللبمب

 وفقدألٲ  العدبأل ,  طل أألادد  أفل أن الرأى  بع  بألسبؽألفُ الصبرألم اسبفمألر مت طخر, األ"ب أن

 الغددرين,  اخددل أددن العددىر أددن الرددفر و"قددل إنددألطع, أددن عددد  ٗ ػددى٦لقًدده  رزًددُ؛ لبىاًمددألم

ُ  أبٮلبدألم  أن ا ْ "مأل  واؾبمُ. وبر ب واـنأل م,  وادى   أدع  ي٢كدذض  كدألد  لردن  اٟعٚأًدُ؛  العملًد

 بأللدددفألع وطخددر اؾىيددُ, بأللعملًددألم ىددبغ٦  قددد أل قسددألبألم فمىعددُ إ"صددألْ يددبب د  الصددبرألم  دد ه

  و ر ا. الديُ, بأللعملًألم وطخر اؾىٍ,

 إعدددَ اٟخبألريددُ والقعددغ واٛخبددألر, إعلىأددألم, أددن الرددفر اؿسددألبألم  دد ه تقددد٦م د  وينبغددٌ

 واًصدنأل  انى "دأل  مى بأللبقدير اديرَ ا نًُ ظىرَ ظنألعُ ٗ  ثر شأل يرىد د  يبىلٴع عًه بألقذاين؛

 إٍ اؾممىر. إيعأللن انى "أل يى ٦ أأل بع  تنصر اليت اٛ اَ ترىد د  ّرن كمأل... البألسل

  در  اٟعدٚم  وسدألٓل  بدن  تقىم أأل العسررٍ؛ اٟعٚم ٗ إممُ اؾىا"ب أن ارًأل,  د و ؼألين  .

 إٍ العددو,  وإيعدألشأل  الرسدألٓل  إبدٚغ  ٗ و فؽل أمنًُ, و كفر   ب فإد   ا ي٢عد٦ الىالع وٗ الرزًُ.

ُ  شدب  ت٢بدأل   ٕدن  اؾبمألم, ٗ واؾنى  عألأُ, واؾممىر ُ   اٙطدٚع   و الد   أصدأل دَ  فرظد  علًدن. والعربًد

 تكى٦لدت  ولدد  القبدأللٌ,  انى "دأل  ظمدد  والبعريدمل  اؿد م,  عألظدكُ  أنألظرَ ٗ قسنألٲ بْٚ  بلًأل واؾ يرَ

ِ  اًصدنأل  بن مأأل يقى بًألد ٗ العربًُ ٌ  ٗ اؾندىبٌ,  اؿدد٦  علد  لدىام    اْ رظدد  ٗ اؾ يدرَ  تكى٦لدت  قد

 ٗ اتكأللممدأل  أدع  اٙ"قٚبدًٌ,  ؼدد  الًمين واؾًض إقألوأُ بن تقىم وأأل الًمنًُ, اٛرض علِ البحأللمل

 . الًمن  اخل أن اٛخبألر أن كفر "قل

ِ  وعدل  مل  و يقدب  مل لردن إعٚأندأل   إملردُ؛   اخل أن تبب البحأللمل عملًألم إ ارَ  د وأع  علد

 أىا  علِ اؿعىل يبب قٌ خألظُ أفرَ, خديُ أىا  و ٌ الًىأًُ, القعمل فًديى أىا  ؼلًل فرظُ

 بقدىَ  اٟلندألع  أدن  الردفر  ؼمدل  أدىا   إ"مدأل . القعدمل.  بعدد  ؿأللدن  و يؽألٲ لعكن, سًبب ٕأل والعًُ فًديى

 اؿددد علددِ هددرٍ أددأل فًددديى ألم وأفلددمأل البحددأللمل, طددألٓرام تسددبمدفمأل الدديت اؿربًددُ اٛ ددداين و لددُ

 اعل إعٚأنأل؛ تقعر  د ويبدو .يىأ٦ًألٲ. أنمأل كفر علِ اؿعىل ٟعٚأنأل ّرن أىا  و ٌ اؾنىبٌ,

 إنٮقددُ, ب يددألرَ اٟخبألريددُ الددداأ  أدد يعٌ بعد   يقددىم  د ٗ ير ددب العسددرريُ إ٘سسددُ ٗ إسد٘ول 

ٍ   كصدن  بر"دألأ    عدىَ  مت قًده  فًمدأل؛  هرٍ أأل و"قل ٚٲ. وًْدل   يدأل  ور  الكدران   . ولًدد  يسدألفر   د أدف

ِ  ٗ إىالدع  أدن  عدد اٲ  إد قًده  خٮدراٲ؛  يعدد٦  أرألد ٗ ال يألرَ عنألْ ويبحم٦ل  أدأل  لدد٦م  العددو. ولدد   أرأد

ٙ  اؾندى    شدعرم  إا ْلبمدأل؛  ٗ اًددَ  كأل"دت  قلقدألم؛  عددَ  ٗ سجلن  _لبعدروألتمب  وفقدألٲ  _ والؽدبأل

 اؾنددى  بعدد  وبألسددبك ا  بألٙرػددألل, تبسددب كأل"ددت البغٮًددُ  دد ه أفددل ؛ لرددن والسددعأل َ بأللسددرور

ٚٲ ,والؽبألٙ  كىرَ, فًعر٦ أرألد لًس إرألد   ا  د فر ٦ يصجع, عم٦ن الؽألب٘ يسأل كألد فمف

ُ  ا"بمألٓدن.  عن يكع  الؽغ٘ وؼت ب ل , يبى   د علِ الكران ٍ   د واؿقًقد ٘   و اؾندد   أدألم  الؽدألب

 وع لدن؛  وتدأطره,  أرأل"بدن,  إؼدعألين  ٗ ي٢سدمب  ا"بمألٓدن  عدن  واؿدديه  كدبر,  رأد   إِأل  دى  اؾممىر



                1 

 

  
749 

ٌ  عن بعًداٲ تبب كأل"ت إىا  أن و ره   ا اؾممىر. بع  وب٦ن ٙ لد لنأل ٨ أنبمًألٲ بىظكن  إسد٘ول  عد

ُ   ٍ "صدر  يبب و ٙ لرٗيبمب, وفقألٲ تبب  د اٛظل ؛ إا العسرريُ العملًألم إ ارَ ٗ  َدىافقبمب؛  إٙ لقٮد

ٚٲ اٛأريرًُ القىام تكعل كمأل ُألأألٲ, ال  ـٮىرَ  اٟعٚأًٌ. أع أف

 البىاظل لنىام تداولبمأل اليت العىرالسملٌ علِ أأل طرقن  . أسألعد بأللقىل, بأد   ًأل.   وع٦لقت

ٌ  إعدٚم  أدن  ٙبدد  واٙ"رسدألر؛ لد ا   بأللؽدعمل  تىقٌ اؾنى ؛ بع  تعىير أن أدأل   ويددير  يدبحرٴب  قربد

 عددألم للعددرام  دد وه ٗ اٛأريرًددُ القددىام  "صددأتمأل الدديت اٟ ارَ البددألل عددن يغًددب اٟعددٚم. وٙ يبداولددن

  خددرّ.. ويرافددع   ول أددن والبقًددُ  أريرددألد, أددنمب  5:2و   ظددحكٌ,722و ؼددم٦ت ؛ قًدده4225

 بمدأل, وٙ ت٢جدأل    وإسمى  إلبقٮُ والعىر الرألأرا تىاًن ٗ يبحرٴمىا  أريرألد عسرر إراسلٌ

ٌ  البحدأللمل   قردب  اٟ ارَ.. لد ا   د ه  أن أرور أل لبل البقألرير ُ  لبؽدبن  اٛأريرد ٙ  ٗ اٟعٚأًد  سدقى

 ُفألل سقىٙ ظى٦رم , وكًملCNN بفبمأل قًنمأل لسقىطن؛ العأل أُ وظدام, و وادم العىرَ بغدا 

 ؽدأمب. اليت أن ال اويُ ظدام

 اٟعٚم؟ قرل عن اؿرل إعٚم ىبلمل  ل

.   اٟعٚم؟ وأن األ"بدن  وؼد    قرل عن اؿرل إعٚم ىبلمل  لا العنأل  عبدالرٓن.  .تسألْل  

 إعددألر  قددىل إىسددعُ والبقددألرير والبحقًقددألم, بألٛخبددألر, ىددبغ٦ اؿددرل البعًدد   د إعددٚم  إبددرا ًب

 تعدل  مل الديت  السًألسًُ والعراعألم اـٚفألم قألٙم ٗ ترىد اليت  ٌ اٟعٚأًُ الدآرَ. فألؿرل

 أسلحُ. قرولإٍ 

 واٙؼددأل   أريرددأل بددٌ البددألر َ اؿددرل خددٚل كأل"ددت تلدد  الدديت اٟعٚأًددُ اؿددرول  شددمر وأددن

ُ  ٗ الد   وُف٦دل  السدىفًيت,  ُ  ,Radio Free Europe اؿدرَ   وروبدأل  إااعد  الصدرلًُ.   وروبدأل إٍ  إىامد

ٍ  ببمىيدل  كأل"بأل اٟااعبألد و ألتألد السىفًيت. اٙؼأل إٍ  إىامُ ,Radio Liberty اؿريُ وإااعُ  سدر

 أعدددر بدددٌ السدددبًنًألم ٗ اٟعٚأًدددُ اؿدددرل كأل"دددت . وإللًم٦ًدددألٲCIA اٛأريرًدددُ اٙسدددبخبألرام أدددن

 العرالٌ النٛألم يسبخدأمأل كألد اليت تل  أفل إىا٦مُ, السريُ اٟااعألم ال إٍ  وإملرُ, وي٢ؽألين

 إملرُ. ؼد

 تنبصددر وإمنًددُ؛ ارأليدددَ إًدا"ًددُ اٟعٚأًددُ البقددألرير تغًددب عندددأأل عقًددل,  "ددن أمددأل. و ؼددألفت  

 البأويٚم. وت يد أعدالًبمأل, تكقد الذوهًُ اؿربًُ البقألرير ترفر وعندأأل. والبرمنألم اٟشألعألم
 

 اذتسبٞ: باإلعالّ ٚعالقتُٗا ايُٓط١ٝ، ٚايؿٛز٠ امل١ٝٓٗ ايهفا٠٤

 اؿمى  ش ه القؽًُ أن خٚل تنألول قىرين  سألسًٌا "ألظر بن عبداهلل. عرض  

ٙٲا عٚلُ -  اؿربٌا بألٟعٚم إمنًُ الركألَْ  و

ٙٲ, أد٘ثراٲ  قبدِ يرددىد  عأللًددُ أمنًددُ ككدألَْ  إعٚأددٌ عمدل  كددل وبدألن   أمنًددُ الدد  ويصدمل  وفعددأل

ُ  الركدألَْ إٍ  إمنُ, إؼدألفُ  ٕبٮلبألم واٟ"بألاًُ الكنًُ البجمً ام وأْٚأُ البصريُ, الرىا ر  العأللًد

 .  اٟعٚأًُ الىسًلُ و  إ٘سسُ إ ارَ ٗ
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ٌ  اٟعٚم" ووبألن ُ  الركدألَْ  أدن  عدأللٶ  لددر " إٍ اؿربد  إٍ  د الد   ويعدى   خدألػ,  بصدرل  إمنًد

ٗ  وأدأل .  أسبع  ود إشعألر اؿرل أع أىاامُ  أللبألٲ ٗ هد "كسن اجملبمع   لًدل  اؿد م  عألظدكُ  قددث 

 .  دير أل علِ اؿرل, واسبًقٛىا  ألاس  ود النألس "ألم فقد  ال ؛ علِ

ُ  الركدألَْ  رفدع  ٗ للدبكرر  فدألل  وٙ ولدت  فٚ وبأللبأللٌ, ٚ   ل٠عدٚم, و رد ا   إمنًد  فجدأَ, فد

 والكع٦دألل هدب   إ٘ثر إمين اٟعٚأٌ أمنًُ؛ فأللكعل أنٛىأُ وبنألْ واخببألرام, تدريبًُ, لدورام فألل

 .  األ  اٲ يرىد د 

 علِ الًمن  عداْ أع قربنأل ٗ الرزٌ إعٚأنأل ٕسأل مُ إذ ٍ إسبىّ تكسر  نأل, ّرن وأن

 علًدن  د  أكألإ بصرل "كسن إعٚأنأل واد ولد. سىريأل ٗ لؽًبنأل أنألظرَ ٗ وقبِ الًمنًُ, اٛرض

ُ  فألٙم ٗ وفألعلُ  ألٓلُ بقدرَ يبمب٦ع د  ُ   واؿدرل  والبعريدمل؛ بدل   البىعًد اؾمدأل ر,   النكسدًُ, وتعبٔد

 . لعىر و ود تمىيل,  ود إمين وبأللقدر

 ّردن  أعبددَ؛ فإ"دن مل   ككدألَْ  لًست إعبأل  وؼعن ٗ الرزٌ ٟعٚأنأل" إمنًُ الركألَْ" وٛد

 . اؿرل  ثنألْ لن قألسب  ور لًبعى٦ر

 اددوا أل  ولردن  وإسمىع؛ إرٌٓ ٗ وغألظُ..  أبأخرَ بأللٛمىر اردو َ ػألربن بع  بدم لقد

ُ  إمنًُ فأللركألَْ وإااٲ. "ٛر. قل  آمألٲ  أدن  أدأل تردىد شدرطألٲ     آمدألٲ  اٟعدٚم  زدألم  أدن  بىظكمأل زد

 . اؿرل لًألم  ثنألْ إمين فعلن شروٙ

  اؿرلا النمٮًُ" بإعٚم العىرَ" ثأل"ًألٲا عٚلُ -

 مدى  الكعدل  ر ام تبصدرٴل  السدمعُ؛  تل  ترىد أأل وبقدر. إ"سأل"ٌ امد  ٍ  آمألٲ" السمعُ" تبقد٦م

 واٛشددًألْ النددألس النمٮًددُ" عددن  العددىر" وتبرددى٦د.  السددمعُ أعدددر إعنىيددُ و  اؿقًقًددُ الصخعددًُ

 ٗ والسدلى   واٛفرألر, إعأل"ٌ, تررار   ممأل كفرَ, عىاأل "بًجُ العىرَ تل  تدره٦ًألٲ, وتذس٦ 

  ."بن ع٢رين شٌْ؛ أن  كفر أن" . َعنِ.واقد اػأله

 اٟعددٚم ينددىْ قًدده ؛"اؿربددٌ إعٚأددن" وتددرَ ٗ اجملبمددع النمٮًددُ" عددن العددىرَ" ت٢دد٘ثر  نددأل وأددن

 وأبأل ٓددن, ولًمددن, وتألرىددن, بإ"سددأل"ن, اجملبمددع عددن النمٮًددُ العددىرَ أرى"ددألم برألفددُ  نددأل اؿربددٌ

 . بألؿًألَ عٚلبن وكألفُ  ِألٙ وتقأللًده, وعأل اتن, وثقألفبن,

 عددد اجملبمددع عددن النمٮًددُ العددىرَ تلدد  مددى اٝخددر اٟعددٚم اػأل ددألم بددٌ  نددأل, العٚلددُ وإمددب

ْ  اجملبمع أن السنىام, وأىلكن  ظدىرتمأل " تبعمدد  د إٍ  اجملبمعدألم  اؿدرول؛ ولد ل , ؼبدألن    لًدألم   ثندأل

   أألتمأل  ثنألْ اٝخر اٟعٚم وْٙ اقبألاتإاا  العىرَ"؛ قبِ ؼسٌ براأ "و بألٕرااعُ, النمٮًُ"  آمألٲ

 .  شأل قأل اٲ أؽأل اٲ لًس اٛلل علِ و  أعمأل, ػده
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ُ  علِ يبرٕ فمى.  الًىم لنأل إنألوٖ اـألراٌ اؿربٌ اٟعٚم تكسر  نأل ّرن وأن  أدن  أنٛىأد

 ظددىرتنأل أركبددألم وكددل.  قربًددُ إعٚأًددُ أددىا  ٗ اٝد إ"بألامددأل السددلبًُ, ويعًددد  النمٮًددُ العددىر

ٌ  ٗ السددلبًُ النمٮًددُ  تنألولددن أعددرض ٗ شددأل الدددولٌ اٟعددٚم تىًٚددمل عنددد اٝد يٕ٘نددأل أددأل اـددألرن؛  دد

 قًأل"ألٲ  تصىين؛ بل ٓٚم أن إنٮقُ ٗ خعىأنأل علًن يبرٕ طخر, أأل بألل الرا نُ. و ٌ أن ؿروبنأل

 . اًدَ  ر ِٮًُ ظىرَ ترس٦  "بًجُ ظأل ًُ طاا"ألٲ هد وافذاْ ك ل أن

ٚٲ اؿربٌ إعٚأنأل يرىد وقبِ  ا  وأ٘ثراٲ فألع

ُ  الركدألَْ " رفدع  أن أنألػ فٚ - ٌ  ٟعٚأندأل " إمنًد  وبألادن  أدأل  اٛ أندُ, وتسدخر   كدل  ٗ الرزد

 . أىاربُ و  تر    ود ل ل 

 . عنأل إهألبًُ ظىرَ والعألمل, وتع ي  إنٮقُ ٗ" النمٮًُ ظىرتنأل" ؼسٌ  ود لنأل خًألر ٙ -

 إ٘سسددُ بألٙابمددأل ام وٙ بألٛأددأل"ٌ, يبحققددألد كلًممددأل ٙ اٛأددرين  دد ين د  إ را   ددى واٛ ددب,

 ٗ ققًقًددُ تغددًرام الدد , وإاددراْ أبٮلبددألم لرألفددُ اؿقًقًددُ بألٕىاامددُ بددل  اؿلددىل؛  "عددألين علددِ

 . الرٗيُ   ه إ ارَ واؿًألَ, و سلىل للرىد رٗيبنأل أسبىّ علِ الداخل
 

 تٛؾٝات يتفعٌٝ ايدٚز ايٓٛعٞ يإلعالّ اذتسبٞ ايطعٛدٟ:

 أن لن تىا٦ن اليت اٙتمألأألم ػأل ل عدم إعٚأنأل علِ البعً , فإ"ن هب إبرا ًب.  أن وامُ "ٛر 

 إأددأل اٙتمألأددألم, تلدد إٍ  اٟشددألرَ هددب اٟ"سددأل"ٌ.. بددل اؾأل"ددب خلددمل تبمددرس والدديت إعددأل ٍ, اٟعددٚم

  درار  علِ إببعُ النمٮًُ عن يببعد وبأسلىل العسرريٌ, أع لقألْام خٚل أن البىؼً , و  بأللنكٌ

 ."أس٘ول أعدر ظر٦ "

ٌ  الؽدعمل  ي٢بٚفِ و  د  اٙسبكأل َ ّرن الصرارٍا كًمل قألأد.   وتسألْل ٌ  اٟعٚأد  ٗ اؿربد

ُ  قرل  خىل ٗ إملرُ اسبعدا  أن "صمده أأل ٚل ٗ _ا٢كر كمأل _ الًمن  لدد  الديت  سدىريأل,  ٗ بريد

 إملردددُ, تقدددى ه الددد ٍ وقجدددب البحدددأللمل فًمدددأل, الداخلدددُ اٛطدددراين لبعدددد٦  شراسدددُ؛  كفدددر تردددىد

 وإعٚأًُ...؟! وتىعىيُ, وتعبىيُ, وأعنىيُ, أأل يُ, اؿربًُا والىسألٓل اٝٙم ًْع فًمأل وسبسبخدم

 عألظددكُ واكبددت الدديت اٟعٚأًددُ ػرببنددأل "سبنسدد  ٙ  العمددل ارًددألا يبٮلددب  أسددألعد. ولددألل  

 بدن  أقبنعدىد  مدن  َدأل   "كسدنأل  إلندألع   ور ِدألرس  "ٛل د  "قد٦أن أأل قبىّ كل يرىد عًه اؿ م,

!!!... 

 إعدٚم  ىد ل   إقألبل وٗ عأللًُ؛ وبركألَْ وقربٌ, لبأللٌ   اْ ل  يرىد د  أن  سى  مثُ ولًس

 وإخدرن  وإ يع, إراسل, ّبل  د  ك ل  وأن الؽرورٍ .يبحملمأل. وٙ الرألألُ إس٘ولًُ ومل ٙ

ُ  قىل وعألأُ ؽععًُ أعرفُ  وٙ الدىطن,  َعدألح  تؽدر٦  ٙ يبفى"مدأل  الديت  أعلىأدألتمب  تردىد  د    مًد

 إس٘ولُ؛ اؾمألم ت٢حرن أعلىأألم فًقد٦م وهبمد إ يع يبعر٦ين لد إا العسرريُ؛ تسًٕ إٍ إ٘سسُ

ٚٲ عألاُ ت٢به. إ"نأل د  ينبغٌ ٙ و  خألطُٔ, و  كبلقُ,ٛ"مأل  "ٛراٲ ُ  فع ّ  إٍ أعرفد  الرسدألٓل  وظدىل  أدد
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 القألعددَ  ٛد علمًدُ؛   راسدألم  عد فًن وتأثر أل بمأل, لنألعبن وأدّ للجممىر, ارلٌ اٟعٚم يبف٦مأل اليت

 شًٔألٲ. تقل مل فأ"ت  قد؛ يسمع  مل إاا اتقىل

 أدن  تبٮلٴدب  الديت  إراقدل   شدد  أدن  اؿمدى   د إرقلدُ اؿأللًدُ تعدد٦     ظألح بن اهلل عبد. و وؼ   

 العمدل,  ٗ واسدبقٚلًُ  أأللٌ  عب أن ألأأل لديم خٚل وأن وسعمأل, ٗ أأل كل تقد٦م د  أبخععُ امُ

ُ   ندأل   د  عن ؼدثنأل أألإاا  ُ   ًٔد ُ  خألظد ّ  والبلك يدىد,  ل٠ااعد ٌ  ل٠عدٚم  و خدر  وأدع  وإسدمىع؛  إرٓد

فدٚ   قددو َ؛  لقدألْام  و  إخبألريدُ,  أدىا   تقدد٦م  وكى"مدأل  أنمأل. أ٘أل ىأأل   تقديب عن فمٌ عألا َ ال 

 . لٞخرين أنألفس و  أنمأل أٮلىل َأل  ى  تت "مأل  ال  يعين

 أدددن أكدددر َ البغدددًر  ؼدددحت أسدددألُ أرقلدددُ ٗ  "ندددأل أسددد٘ولًُ يعدددٌ د  ٙبدددد امدددأل   أدددألم فدددنحن

  دددد ه ٗ يعددددد٦ إٮلددددب  واؾددددأل ؛ إبخعددددغ اٟعٚأددددٌ بأللعمددددل والنمددددىض البٮلددددع و د إألؼددددٌ,

 وأسدددد٘ولٌ عألأددددُ, اٟعٚأددددٌ اجملددددألل ٗ إٍ العددددألألٌ رسددددأللُ يعددددد٦ َفألبددددُ كلددددن و دددد ا إرقلددددُ؛

 إعٚأندددأل فدددإد علًدددن؛ ىأدددأل  ددد  علدددِ اؿدددألل اسدددبمر٦ أدددألإاا   "دددن أدددن خألظدددُ؛ واٟعدددٚم الفقألفدددُ و ارَ

٦ًدددألٲ   ام أدددأل بىظدددكنأل أدددىاطنٌ,  َعٮًألتدددن "كبخدددر لدددىطن و عمدددألٲ سدددنداٲ يردددىد لدددن وخألرا٦ًدددألٲ  اخل

 ِبلددد  _السدددعى يٌ _ فدددنحن الععدددر  ددد ا وٗ. إعٮًدددألم  ددد ه "صدددر ٗ أقعدددراٲ اٟعٚأدددًٌ عٮدددألْ

ُ  ٗ تعدددد٦ الددديت  بدددل  وإرًٓدددُ؛ وإسدددمىعُ,  إقدددروَْ,  اٟعٚأًدددُ الىسدددألٓل  أدددن  العديدددد  البكدددىم  لمددد

 بأللنصددددر إٙ بٙ "مددددب _ولٜسددددمل –  دددد ا وأددددع و ددددره. العربددددٌ إصددددأل د ٗ البددددأثر واام الددددبقين,

 اٟعٚأًددددُ الىسددددألٓل  أددددألم يبمددددألوّ إعٚأنددددأل اعددددل الدددد ٍ اٛأددددر إبىاؼددددع؛ واٟخبددددألرٍ الذفًمددددٌ

 القألٓمددددُ, الصددددمألل رعددددد أنددددألورَ ولددددأل َ اؿأللًددددُ, اؿددددرل لددددأل َ ومددددن لنددددأل, كًددددمل . اٛخددددرّ

 اٛخبألر! عنن اٝخرين ينصر د  ينبٛر وإعٚأنأل

 ثقألفدددُا و ارتدددٌ  ظدددبحت "مدددأل إٍ  يعدددى  اٟعدددٚم و ارَ الر يعدددألد  د لعدددىر  خأللدددد. ويعبقدددد  

 أبدددأل  ىأدددأل  ددد ٚدددل ٗ الردددفر  لددد م ؛ فلرَدددأل فقددد٘ اٟعدددٚم ٗ "صدددألطمأل امعدددر . ولدددى.وإعدددٚم

 تصدددرين كأل"دددت الددد ٍ الفقدددألٗ النصدددألٙ ٗ أقعدددرَ "كسدددن فإ"مدددأل  الىلدددت . وٗ.إأرأل"دددألم أدددن شدددأل

 اٟعدددٚم عدددن الفقألفدددُ فعدددل . ولعدددل.الصدددبألل لرعأليدددُ العألأدددُ الرٓألسدددُ السدددألبع ٗ أندددن اددد ْ علدددِ

 . فؽل يرىد أسبقلُ؛ وبى ارَ

 ّ  كدددفراٲ يبجدددألو  إٮلدددىل.  د اـدددألراٌ. بدددألٟعٚم يبعلدددع فًمدددأل كدددر ٍ  سدددألأُ.   بًنمدددأل يدددر

 عمدددل اٛوٍ بأللدرادددُ وإٮلدددىل. العمدددل. شددد ا ٙ تعدددل  اؿرىأدددُد إ بدددل اٟعدددٚم؛ و ارَ ٗ إ ارَ

 أد"ٌ. فبمع
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 علًدددن "٢ٮلدددع د  ّردددن أدددأل تدشدددٌ تبٮلٴدددب إرقلدددُ ال  را"دددٌ  د  ددد ه سدددعًد. ٗ قدددٌ يدددرّ  

  اخدددل وفعلًدددُ ققًقًدددُ أنٛمدددألم وتددددير أل تقى  دددأل  "ٛمدددُ َفألبدددُ و دددٌ , البديلدددُ إأسسدددُ  "ٛمدددُو

 تسدددددبمىيمأل, الدددديت  إنعدددددألم عددددد  النددددألس  "سدددددً  ٗ خٚشددددأل  أددددن  لببغلغدددددل اٙفذاؼددددًُ؛  البًٔددددألم 

 بصددددروٙ  ٍ.. أعمددددأل يبمأل ًددددألد اللدددد ين واشددددىّ وبألشىيددددُ.. وأ اامددددأل وروقمددددأل, بىلبمددددأل, وتسددددبأثر

 عددددد البٮبًددددع مددددى طريقمددددأل تأخدددد  د  ّرددددن النٛريددددُ الرٗيددددُ و دددد ه ..اؾديدددددَ البددددأثر   وام

 إيعدددأللن اؿقًقدددُ إنٛمدددألم تريدددد أدددأل قبدددىّ ٟ"بدددألن والبدددداعٌ ارألكدددألَ ٗ يبمف٦دددل أقدددذ  ِدددىان

 .اٙفذاؼًُ البًٔألم  اخل البديلُ إأسسُ  "ٛمُ عد

 يبحد٦  فًمأل يلٌا السملٌ  د أأل مبألان  ًأل. و ؼألفت  

ُ  ينأددأل ي٢عددر   تىًٚددمل -3 ْ  و ددى  إصددألعر,  تمًددً  بخلًدد  بمدددين  قددأل َ؛  ظددىر  بألسددبخدام  يددبب إاددرا

 اؾرقددِ ظددىر "صددر أددن خددٚل تىسددًع   أعددٌ, واقددد اػددأله ٗ وقصددده العددألم الددر ٍ إثددألرَ

 الدددر ٍ  ددد ه فريدددألم  وقعدددألره.. وتغ٦ًدددر  اؿدددىثٌ لعدددمل أدددن الدددًمن ٗ إدددد"ًٌ والقبلدددِ

 ٗ بأل"بمألكدددألم السدددعى يُ تدددبمب أددد٘خراٲ بدددد م الددديت اؿقىلًدددُ, وإنٛمدددألم العدددألٌٕ العدددألم

 إد"ًٌ. قع

 ٗ ىدددرن ٕدددأل وؼدددىاب٘  طدددر وؼدددد٦  البقدددألرير, أنمدددأل تعددددر اؿربدددٌ ل٠عدددٚم إ ارَإهدددأل   -4

 ارللدددددىد  فًمدددددأل  د ىدددددىض ي٢كدددددذض الددددديت الددددددآرَ ؼدددددد٦  كمدددددأل اٟعدددددٚم, وسدددددألٓل

 د  ٙسدددددًمأل ارلًدددددُ,  دددددر و  ارلًدددددُ لقنىاتندددددأل خدددددروامب ٗ دالسدددددعى يى العسدددددرريىد

٦ًدددت عسدددرريُ خٮٮدددألٲ ت٢ربددد  و  ؼدددد"أل, ؼسدددب الددديت واٝراْ البعدددروألم أدددن  ندددأل   أ٢ب

 علًمددددأل يقددددًس د  يسددددبٮًع السددددعى ٍ, اًصددددنأل ٗ أعًنددددُ ِٮًددددُ للعدددددو تلمدددد  و  شددددأل,

 بىظدددكمب خدددداْ إبقألعددددود ىدددرن العسدددرريىد عنددددأأل خألظدددُ أنمدددأل, ويسدددبكًد العددددو,

 تىلعألتمب. يؽربىد و  إىلمل ووللىد

 أراقلددددن ببٮددددى٦ر اؿدددددث تىث٦ددددع اقددددذاٗ أسددددبىّ علددددِ وثألٓقًددددُ وإخبألريددددُ وتقددددألرير  فددددٚم -5

  نددددأل  يرددددن مل اٛأددددل؛ إعددددأل َإٍ  اؿدددد م عألظددددكُ أددددن اؿددددرل ا"بقددددألل اٙ"بقأللًددددُ.. وٗ

ٍ  إ"بدددألن  ٍ  إخبدددألر ِ  وبدددى ٌ  للبكريدددع  ظددددىر؛ و  أعلىأدددألم  علددد  كددددل وإلدددأل   إدددرقلبٌ,  بددد

  يىأٌ! عسررٍ إهأل   نأل  كألد ن " أع أرقلُ؛
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 للقٮددألع إبىلعددُ اؿمددى  أداخلددُ قددد َ ٗ  دد ا اٟطددألر قددىل اٛ وار  "ألظددر بددن عبددداهلل. لددد٦م  

  راسددُ أنمددأل سددألبقُ, تسددبند لدراسددألم  اؾألأعًددُ, للمرقلددُ اٟعددٚم تعلددًب ٗ اٙسددبفمألر ٗ اـددألػ

ّ  أقدأُ ,"السعى يُ العربًُ إملرُ ٗ اؾألأعٌ اٟعٚأٌ البعلًب ٗ اٙسبفمألر" ٌ  إٍ إنبدد  اٟعٚأد

 القعدَ اٍ شمر ٗ الريألض أدينُ ٗ ع٢قد ال ٍ واٙتعألل, ل٠عٚم السعى يُ للجمعًُ الفألله السنىٍ

ِ   "ن العجًبُ إكألرلألم م؛ و شألر إٍ  "ن أن4227 "ىفمد إىافع ,  د3648 العألم أن ِ  أؽد  تلد   علد

 .قأللن علِ إصمد بقألْ أع سنىام, عصر العلمًُ اؾمى 

 َدخٌ:

 ا بر  أل أن أممُ, ققألٓعإٍ  اٙ"بمألْ اجملألل   ا ٗ العلمًُ اؾمى  فمل بألسبقراْ ّرن

ٙٲ  اٛ ددداين, أسددبىّ علددِ كدددّ ؼددديألم يىااددن اٟعددٚم فددألل ٗ والعددأللٌ اؾددألأعٌ البعلددًب د  ا و

 .واٝلًألم والىٚألٓمل,

٤ًأل  السريعُ البغرام أٚققُ علِ الرزًُ طلًألتمأل وفع لأل رَ  ر عألم بصرل العربًُ اجملبمعألم د  اثأل"

 أددن سددىاْ الكع٦ددألل, اٟعٚأددٌ البعلددًب أبٮلبددألم وتددىفر واٙتعددألل, اٟعددٚم فددألل ٗ الردددّ

 وتصجًعن,اٟعٚم  لٮألع ٗ والنصر البألًمل و عب إبخععُ, وإرااع إرببألم تىفر خٚل

 .وسريعُ فألعلُ تغًرام إقداث علِ القأل رَ الرزًُ البنًٛمًُ البنِ قًه أن  م

 الكعلًُ واٙقبًألاألم اٟعٚم  لسألم كراألم بٌ البىآب أسبىّ ٗ أبج رَ أصرلُ مثُ  نأل  اثأللف٤أل

 اؿرددىأٌ اٟعٚأددٌ البعلددًب لٮددألع أنمددأل يعددأل"ٌ الدديت إصددرٚم تلدد   لقددت إا العمددل؛ لسددىم

ٰٕخ١رن طبًعُ علِ بفقلمأل  والدنقغ  عألم, بصرل تأ ًلن ؼعمل قًه أن اٛلسألم, لبل  النمألٌٓ ا

 البددد"ٌ ؼديددد٤ا,  كفددر وبصددرل. خددألػ بصددرل الددبقين والبدددريب إمددين البأ ًددل ٗ اؿددأل 

ُ  ٗ البغر بٮبًعُ اٟعٚأًُ البخععًُ إعرفُ ٗ الربر ُ  البقنًد ُ  اٟعٚأًد ِ  العألألد   رض علد

ُ  إرقلُ ٗ برو ٤ا اٟشرأللًُ   ه وت  ا . الًىم إعألط واٙتعأللٌ اٟعٚأٌ الىالع  الديت  الرا ند

 .اٟعٚأٌ إصمد اٙابمألعٌ البىاظل شبرألم فًمأل تس٦ًدم

ِ   "ن ارابع٤أل ُ  بدرو   أدن  الدر ب  علد ّ  اؿألاد لردن   العجد ؛   د ا  وتسدديد  الدنقغ,   د ا  إٍ سدد٦  الردد

 اٛول, إقدألم  ٗ لبرلكبمدأل  "ٛدر٤ا  البجربدُ؛   د ه  ىدىض  د  أن أبخىفٲأل ي ال أأل اـألػ القٮألع

 .البجربُ خىض لى مت فًمأل أنمأل إأل ٍ اٛكد العألٓد ؼمألد وعدم
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 اػمددت اـددألػ, القٮددألع عددد اٟعٚأددٌ للبعلددًب العربًددُ إنٮقددُ ٗ إىاددى َ البجددألرل د  اخألأس٤ددأل

 ولددد إدددّ؛ وطىيلددُ وأبىسددٮُ لعددرَ الدددورام أسددبىّ علددِ للبأ ًددل و كددد  وسددع بصددرل

 _ البكألعدل  علِ القأل ر النمألٌٓ اٟعٚأٌ إخرن أن ش٤ًٔأل ت٢حقٴع د  اؾمى    ه ب ل  اسبٮألعت

  ود ودىل  ولدد  اديدد,  أن البخى٦ينإٍ  يصر ال ٍ و ى اٛأر السىم؛ اقبًألاألم أع _ولى بقدر

 .اـألػ القٮألع ٗ والعأللٌ اؾألأعٌ البعلًب علِ اٟلدام

ٌ  والبعلدًب  وأبحركدُ,  سريعُ سىم الًىم اٟعٚأًُ السىم إد  و "دألَ,  وظدد٤ا  ولب٤دأل  وبدألن  اؾدألأع

 كبلددمل ٗ اٟعددٚم ٕمألرسددٌ إب ايددد اٙقبًددألن ٚددل ٗ خألظددُ اٛ مًددُ, أددن كددبر األ"ددب و ددى علددِ

٤ًأل السىم اقبًألن وفع إ٘ لٌ أن فألٙتن  الغأللبُ السمُ بألقذاين أعدَ تٮبًقًُ براأ  ولعل  ًألل. قألل

 ِ ُ  اردألوٙم  كدل  علد ِ  القألٓمدُ,  اـجىلد ُ  ؼدت  ُدت  الديت  البجدألرل  وقبد  الددول  إااعدألم  اؼدأل   أٛلد

 .البدريب براأ  لألٓمُ ٗ تعنكًمأل ّرن ٙ العربًُ؛

 أددن بعددد  اٟعددٚم  لسددألم وكراددألم اؿأللًددُ اٟعٚأًددُ السددىم بددٌ العٚلددُ تىظددًمل وّرددن

 ايلٌ فًمأل اٟطألر,   ا ٗ ُت اليت الدراسألم بع  أن إهأل  أل ّرن اليت السمألم

ْ   إعلىأألتٌ, البنألْ األ"ب ٗ  كد بصرل أ٘ لٌ اٟعٚم فألل ٗ إبخراىد يعد٦ -  أىا "دُ بأللبندأل

 .الفأللفُ إرتبُ ٗ األْ ال ٍ إمين والبأ ًل الفأل"ًُ, إرتبُ ٗ األْ ال ٍ الكررٍ

ِ  اٟعٚم  لسألم ٗ إبخر٦اىد يبىافر - ٗ  الرظدًد  علد إٍ  إؼدألفُ  اٟعدٚم,  تدألري   عدن  الدٚ م  إعدر

 إٕدألأمب  يكدىم  بصدرل  فًدن,  اٟعدٚم  وتدألري   إعألظدرَ,  و وؼألعن السعى ٍ اجملبمع ببألري  إٕألأمب

 .إعألظرَ الدولًُ بألٛوؼألع

 بألٙػأل ددألم إبخددراٌ أعرفددُ تقددل٦ كمددأل ووٚألٓكددن, اٟعددٚم ٛ مًددُ اٟعددٚم خرهددٌ فمددب يقددل٦ -

ُ  اؿدديه,  اٟعدٚم  ؼرب اليت البخععًُ  الىيدب  وتٮبًقدألم  اٙابمألعًدُ,  الصدبرألم  وأنٛىأد

 .اؾمأل ريُ اٙسبخداأألم اام إبعد َ

ٌ  إمدددين البأ ًدددل علدددِ إلحدددىٚ الدددنقغ يعددى   -  ّبلردددن أدددأل ككأليدددُ عددددمإٍ  اٟعدددٚم, ـرهدد

 اللغددُ اىا"ددب ٗ وغألظددُ اٟعٚأددٌ, العمددل لسددىم اؿأللًددُ للمبٮلبددألم أمددألرام أددن إبخراددىد

 البقنًدددألم واسدددبخدام اٟعٚأًدددُ, الدراسدددألم وإعددددا  اٟعٚأدددٌ, اٟ"بدددألن وأمدددألرام اٟللً يدددُ,

 علددِ اؾديدددَ البٮبًقددألم وتصددعًل وإ ارتددن, اٟعٚأددٌ للعمددل والبخٮددً٘ اؿديفددُ, اٟعٚأًددُ

 . اٟ"ذ"ت وإ ارتمأل

ٌ  العمل يبدو سىم - ُ  ٗ اٟعٚأد ُ  إملرد ُ  البخععدألم  أدن  إٍ العديدد  عألاد  الدلًقدُ,  اٟعٚأًد

ُ  اؾىا"ب أفل ُ  البقنًدألم  أدع  البعألأدل إٍ  إؼدألفُ ... والبعدىير  اٟخدران, ا العمدل  ٗ الكنًد  اٟعٚأًد

إٍ  وبددألن كمددأل. اٟلرذو"ًددُ والعددحمل إبعددد َ, وشددبرألتمأل ببٮبًقألتمددأل اٟ"ذ"ددتا اؿديفددُ

ِ  ويبدىافرود  لغدُ,  أدن   كفدر  هًدود إعٚأًٌ ُ  فدألٙم  ٗ العمدل  أمدألرام  علد  واٟعدٚد  الدعأليد
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ٌ  السدىم  اقبًألنإٍ  إؼألفُ اٟعٚأًُ, للمىا  إبمً  إمين واٟعدا  ِ  القدأل رين  إٍ اٟعٚأدً  علد

 .العىرَ ؼسٌ وبراأ  النىعٌ اٟعٚم َبٮلبألم القًألم

ٌ  القٮألع ولدرَ العمل, سىم قألاألم لدراسُ ِىاا٤أل  نأل "عرض ال ,  ال وأن  اـدألػ  البعلًمد

 العمددل لسددىم النىعًددُ البٮددىرام أسددبقبل قددىل إبألقددُ العلمًددُ الذاكمددألم ؼددىْ وٗ. تلبًبمددأل علددِ

 أ٘سسددألم ورعأليددُ إ"صددألْ ٗ بددن ي٢سددأل ب د  اـددألػ للقٮددألع ّرددن ٕددأل وتبع٤ددأل إملرددُ, ٗ اٟعٚأددٌ

ُ  النمددىان  دد اإٍ  النٛددر ّرددن اٟعددٚم؛ فددألل ٗ والعددأللٌ اؾددألأعٌ للبعلددًب كدددّ  بىظددكن "قٮدد

 وَددأل للمجبمددع؛ الصددألألُ البنمىيددُ العملًددُ ٗ إسددأل مُ ٗ إٍ اٙسددبفمألر اؾددأل  للبىا٦ددن أممددُ ا"ٮددٚم

 إقدذ   النمدىان   د ا  ويقدىم . عدألم  بصرل والعربٌ السعى ٍ ل٠"سألد أممُ وأعنىيُ أأل يُ عىآد وقٴع

 ايلٌ أأل وفع البنى  أن عد  علِ
 

 :ايُٓٛذز بٓا٤ َٓطًكات: أٚاًل

 اٟعددٚم, لٮددألع ٗ العمددل سددىم قألاددألم لدراسددُ إقددذ  النمددىان  دد اإٍ  النٛددر ّرددن ٙ-3

 اؾدددوّ  راسددألم ٟاددراْ بىظددكن ظددألؿٲأل  تلبًبمددأل؛ علددِ البعلًمًددُ اـألظددُ إ٘سسددألم لدددرَ وأدددّ

ٙٲ  ِىاا٤دأل  يعدد٪  النمدىان    ا ولرن إصروعألم؛   ه ٕفل البسىيقًُ  و اٙلبعأل يُ  للبعدر٦ين  وأمم٫دأل  فعدأل

ِ  اـدألػ  البعلدًب  لددرَ  أدّ واسبرصألين اؿألاألم, تل  والع علِ اٛولٌ ٌ  عًده  تلبًبمدأل؛  علد  ينبغد

 ٕفل الٚ أُ إبخععُ العلمًُ البدابر اؽألا النمىان,   ا يركلمأل اليت العألأُ البًُٔ اسبصراين عند

 .اجملألٙم   ه

ٌ  وأع أن إ"ن-4 ِ  لدرد  ربدع  أدن   كفدر  أؽد  وإدُ٘رام  والنددوام,  الدراسدألم,  أدن  العديدد  علد

ُ  إبخععُ ُ  إ٘سسدألم  لددرَ  إٍ  عدب  اشأل فد ِ  اؿرىأًد ٌ  علد ِ  اٟعدٚم,  تعلدًب   وؼدألع  ؼسد  وعلد

  رض علددِ ألمىس٤ددأل تقددأ٤أل إٍ  د  تصددر إبخععددُ والدراسدألم  العددألبرَ إٚقٛددُ د  أدن   يؽ٤ددأل الدر ب 

ُ  اؾألأعدألم  تقدىم  د  ٗ أعقى ٤ا ي ال أأل لرن اٛأل ودث؛ مل الىالع ُ  العربًد  وبصدرل  - واـلًجًد

ٌ  ٗ ألحىٚ ببحر٦  -السعى يُ اؾألأعألم خألػ  اٟعدٚم؛  فدألل  ٗ والبددريب  البعلدًب   وؼدألع  ؼسد

ُ  ٗ إلًمدأل  اٙسدبنأل   -الصدديد  اٛسدمل  أدع _ ّردن  ٙ اٛلسدألم  تلد   كراألم د  ال   الدبغرام  أىاكبد

 .الىالع  رض ٗ واٙتعأللٌ اٟعٚأٌ إسر  علِ الردّ
 

ًٝا  :ايُٓٛذز َٔ اهلدف: ثاْ

 وكددد ا واٙتعدددألل, اٟعدددٚم فدددألل ٗ إخبعدددٌ أدددن إمدددبمٌ  عدددىَإٍ  النمدددىان  ددد ا يمددددين

ٌ  ػمع أقننُ, علمًُ  راسُ إاراْإٍ  اجملبمعًُ؛ اـدأألم فألل ٗ إسبفمرين ٌ  بد ٌ  إدنمج  الرمد

 واٙتعدألل,  اٟعدٚم  فألل ٗ السعى يُ العربًُ إملرُ ٗ العمل سىم قألاألم لبسبصرين والرًكٌ؛

 .تلبًبمأل علِ اـألػ البعلًمٌ القٮألع لدرَ وأدّ
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 :دزاضتٗا ميهٔ اييت اجملتُعات: ثايًجا

ُ  الكٔألم أن فمىعُ علِ تٮبًقن   دافن لبحقًع النمىان   ا يسبمدين  وأدن  إخبلكدُ,  اجملبمعًد

 االكٔألم   ه  ب 

ُ  ٗ اٟعدٚم  وكلًدألم   لسدألم  ٗ البدريس  ًُٔ  عؽألْ أن داٛكأل ًّى اـداْ-3 ُ  إملرد  العربًد

 .قرممب ٗ وأن السعى يُ

 َددأل وإقددروَْ؛ وإرًٓددُ, إسددمىعُ,  "ىاعددنا بصددبِ اٟعٚأددٌ للعمددل إمألرسددىد إمنًددىد اـددداْ-4

 وإ٘سسدألم  الصدركألم   ظدحألل  أدن  واٙتعدألل  اٟعدٚم  فدألل  ٗ اؾديددَ  البٮىرام كل يصمل

 .اجملألل   ا ٗ العألألُ

 واؾألأعدألم,  اؿرىأًدُ,  وإعألح الى ارام, ٗ واٙتعألل اٟعٚم لٮألع ٗ إعنًىد الرزًىد-5

 .ومى ال 

ّ  وإ٘سسألم الصركألم-6 ْ  اٟعٚأدًٌ,  خددأألم  أدن  إسدبكًدَ  الردد  عدن  إفدأل تمب  كأل"دت  سدىا

 اٟعٚأًددُ, إددىا  مددى إ"بددألن  علددِ إخبلكددُ, البنكً يددُ اـدددأألم  و العلمًددُ اٙسبصددألرام طريددع

 .ومى ال  العألأُ العٚلألم وبراأ  واٟعٚ"ًُ اٟعٚأًُ اؿمٚم وتنكً  وتعمًب

  ظددحألل وكدد ا إخبلكددُ, البعلًمًددُ القٮألعددألم ٗ إسددبفمرين كبددألر يصددمل َددأل إسددبفمرود,-7

 .البعلًمٌ القٮألع ٗ اٙسبفمألرإٍ  البىان ّرنمب ال ين اٛأىال رٗوس

  و تؽددألأنًُ,  و تعأللديددُ, عٚلددألم شددأل الدديت السددعى يُ,  ددر الردددّ وإ٘سسددألم الصددركألم-8

 .السعى ٍ اجملبمع ٗ البعلًب لٮألع ٗ ال  شأل يرىد د  ّرن  و اسبفمألريُ,

 ٗ وأددن الفأل"ىيددُ إرقلددُ طددٚل الدد  ويصددمل البعلددًب, أددن النددىع بمدد ا ا بمددألأمب إبىلددع الٮددٚل-9

 ٗ اٟعددٚم  لسددألم ٗ أنمددأل اٛوٍ السددنىام  و اؾألأعًددُ إرقلددُ طددٚل يصددمل ولددد قرممددب,

 .إملرُ
 

 :ايُٓٛذز عٓاؾس: زابًعا

ِ  لدأل ر٤ا  لًردىد  النمدىان   د ا  بنألْ مت ُ  علد ُ  عدن  اٟاألبد ُ  البسدألٗٙم  أدن  فمىعد ٌ  الديت  إممد  ينبغد

ْ  البىادن  عندد  إثألرتمدأل  ُ   كأل ًّدألم   و كلًدألم  ٟ"صدأل  وتددبلخغ السدعى ٍ,  اجملبمدع  ٗ ل٠عدٚم  خألظد

 ايلٌ فًمأل النمىان   ا عنألظر

ُ  العصرين خٚل السعى ٍ العمل سىم قألاُ أدّ-3 ُ  سدن ٌ  القأل أد ٌ  اٟعدٚم  إٍ خرهد  إد٘ ل

 .اًد٤ا

ٌ  العنعدر,   د ا  أبٮلبألم وٙسبًكألْ  أدنمب  وي٢ٮلدب  بأللدراسدُ,  إسدبمدفُ  الكٔدألم إٍ  البىا٦دن  ينبغد

 .اـمألسٌ إقًألس اسبخدام  نأل وّرن العمل, سىم اقبًألن يعبقدود أدّإٍ  ٍ  ؼديد
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 أددن إملرددُ ٗ اؿأللًددُ اؿرىأًددُ اؾألأعددألم ٗ اٟعددٚم  لسددألم خرهددٌ تأ ًددل أسددبىّ-4

 .العمل سىم اقبًألاألم تلبًُ علِ لدرتمب قًه

 ْ ٌ  العنعددر,  د ا  أبٮلبدألم  وٙسدبًكأل  علددِ للبعدرين  بأللدراسدُ؛  إسددبمدفُ الكٔدألم إٍ  البىا٦دن  ينبغد

. العمدل  سدىم  ٗ يعبقددو"مأل  اليت اٙقبًألاألم طبًعُ أع اتسأللٲأل اـرهٌ؛ تأ ًل ٕسبىّ العألم تقىّمب

 .الفٚثٌ إقًألس اسبخدام اجملألل مى   ا إبحىثٌ اػأل ألم علِ للبعر٦ين أٚٓم٤أل يرىد ولد

 .اٟعٚم  لسألم أن إبخراىد يىااممأل اليت إصرٚم طبًعُ-5

 فمن إصرٚم, أن بعد  اٟلرار قألل ٗ  "نإٍ  النٛر ينبغٌ العنعر,   ا أبٮلبألم وٙسبًكألْ

ِ  البعدر٦ين  ّردن  عًده  اػأل ألتمأل؛ علِ البعر٦ين إمب ُ  تبعلدع  إصدرٚم  تلد   كأل"دت  إاا أدأل  علد  بقلد

 للمبخراٌ النٛرٍ البأ ًل بؽعمل عٚلُ اام  "مأل  م اٟعٚم, شمأل ام قألألٌ أن إبخراٌ  عدا 

  اددىر ارتكددألع ٗ إصددرلُ د   م شددب, البٮبًقددٌ البددأ ًلٌ ؼددعمل  م إملرددُ, ٗ اٟعددٚم  لسددألم ٗ

  سدألت َ  د   م إسدبقدأٌ,  أدن  اٟعٚأًٌ  اىر أقألبل ٗ بأللعمل البحأللمب بعد السعى يٌ إبخراٌ

ُ   عؽألْ تسر٦ل عن "ألػُ أصرلُ مثُ د   م اؿديفُ, إبقدأُ اـدام علِ يبىافرود ٙ اٟعٚم   ًٔد

ُ  و نأل . للٮٚل العألم إسبىّ أعن تد"٦ِ ال ٍ بأللصرل اؿرىأًُ, اٟعٚم  لسألم أن البدريس  مثد

ٙ  الىًٚكٌ الىْٙ أسبىّ ٗ تدد  واى  أدّ و ٌ فحعمأل, ّرن  خرّ أصرلُ  للصدبألل  واٙ"ؽدبأل

 .إبخرن السعى ٍ

 العصددر السددنىام خددٚل السددعى ٍ العمددل سددىم وبألامددأل الدديت اٟعٚأددٌ البأ ًددل فددألٙم-6

 .القأل أُ

 وأبٮدددىرَ أدددبغرَ سدددىم إملردددُ ٗ واٙتعدددأللًُ اٟعٚأًدددُ السدددىمإٍ  د  النٛدددر ينبغدددٌ و ندددأل

  ددب مددى  اػأل ددألتمب علددِ للبعددرين بأللدراسددُ؛ إسددبمدفُ إٍ الكٔددألم البىا٦ددن ينبغددٌ وبدد ل  بألسددبمرار؛

ا إخبلكددُ اٟعٚأددٌ البأ ًددل فددألٙم بددٌ أددن القأل أددُ إرقلددُ ٗ  ولىيألتمددأل يعبقدددود الدديت اجملددألٙم

ٌ  واٟااعدٌ,  العدحكٌ, و اٟعٚأٌ البحرير ٌ  واٟ"بدألن  ,... والبلك يدى"  واٟؼدألَْ,  البعدىير, و اٟعٚأد

ٰٕنبألن والعمل,  اٟااعدٌ,  واٟخدران  العحكٌ, واٟخران البلك يى"ٌ, واٟخران الٮبألعُ, وفنىد ,... وا

 والبمفًدددل, إسدددرقًُ, النعدددىػو وإسدددر  ,... والنٛريدددألم الكرريدددُ, اٛسدددسو اٟعدددٚم وفلسدددكُ

 ,... العألأُ العٚلألم أمألأألم وتنكً  العألأُ, العٚلألم إ ارَو العألأُ والعٚلألم ,... إسرقٌ واٟخران

 والبمفًدل  السدًنمألًُٓ,  النعىػو والسًنمأل ,... اٟعٚ"ًُ واؿمٚم اٟعٚ"ًُ, البعمًمألمو واٟعٚد

ُ  والعدروض  الىيدب,  ظكحألمو اٟلرذو"ٌ والنصر ,... السًنمألٌٓ واٟخران السًنمألٌٓ,  ,... البقدًّد

 والبحدددىث اؿرىأًدددُ, إ٘سسدددألم وإ ارَ اٛ لًدددُ, إ٘سسدددألم إ ارَو اٟعٚأًدددُ إ٘سسدددألم وإ ارَ

ُ  اؾديدد  واٟعدٚم  البقلًدٍ, اٟعٚم ال  ويصمل ,... اٟعٚأًُ والدراسألم  وبًٔألتدن  تٮبًقألتدن  برألفد

 .اٟلرذو"ًُ
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 إرقلددُ  راسددُ علددِ السددعى ٍ اجملبمددع ٗ العألأددُ الفأل"ىيددألم خرهددٌ إلبددألل ًددُإأرأل" أدددّ-7

 .خألظُ كلًألم ٗ ل٠عٚم اؾألأعًُ

ِ  اجملبمدع  ٗ الفأل"ىيدألم  خرهٌ إلبألل يرىد د  إأرأل"ًُ علِ إٍ البعرين البىا٦ن ينبغٌ و نأل  علد

ٙٲ اـألػ القٮألع ؼمن كلًألم ٗ ل٠عٚم اؾألأعًُ إرقلُ  راسُ ٤ًأل إلبأل  ال ,  ود  "ن  م اد٫ا, عألل

 .اـمألسٌ إقًألس اسبخدام  نأل وسن ولد

 خدددٚل وبألامدددأل د  إملردددُ ٗ اٟعٚأدددٌ العمدددل لسدددىم ّردددن الددديت البأ ًدددل أسدددبىيألم-8

 .القأل أُ العصر السنىام

ٌ  و ندأل  ِ  إٍ البعدرين  البىادن  ينبغد ُ  البأ ًدل  أسدبىيألم   ولىيدألم  علد ُ  ٗ إٮلىبد إٍ  البىا٦ددن مت قأللد

  إألاسبر ٗ العلًأل الدراسألم أسبىيألم بٌ إسبىيألم تل  تذاو  قًه ل٠عٚم؛ خألظُ كلًألم إ"صألْ

ّ إٍ  والدكبىراه, ْ  العأللًدُ,  الددبلىأألم  ثدب  البردأللىريىس,  أسدبى ٌ  أددتمأل  كأل"دت  سدىا ُ  و سدنب  سدن

 .الفأل"ىيُ رقلُإ بعد واقدَ سنُ و سنبٌ ٕدَ اٟعٚم ٗ ي٢عٮِ د  ّرن ال ٍ الدبلىم وقبِ واقدَ,

 .إملرُ أنألطع بٌ أن ل٠عٚم  خألػ لٮألعو   لًُ كلًُ ٟ"صألْ اٛفؽل إنٮقُ-9

 لبدددريس خألظددُ كلًددألم إ"صددألْ ّرددن الدديت وإدددد إنددألطع  فؽددل علددِ البعددرين ّرددن و نددأل

 .فًمأل اٟعٚم

 والبعلددًب البدددريب فددألل ٗ اٙسددبفمألر علددِ السددعى يٌ إسددبفمرين إلبددألل إأرأل"ًددُ أدددّ-:

 العأللٌ. اٟعٚأٌ

  نددأل وسددن ولددد الدد , علددِ السددعى يٌ إسددبفمرين إلبددألل إأرأل"ًددُ علددِ البعددرين وسددن و نددأل

 .اـمألسٌ إقًألس اسبخدام

 .السعى يُ العربًُ بألٕملرُ اـألػ القٮألع ٗ اٟعٚم تدريس ٗ اٙسبفمألر أعىلألم-;

ِ  اؿعدىل  بألٟأردألد   "دن  أدع  واى  دأل,  قدألل  ٗ إعىلألم تل   ب  علِ البعرين ّرن و نأل  علد

ٚٲ  أعىلدألم  وادى   بعدم تكًد "بألٓ  ٌ  أعىلدألم,   ندأل   كأل"دت  قدألل  وٗ.  ظد ِ  علًمدأل  البعدرين  فًنبغد  علد

ِ  الٮلدب  وؼدعمل  والقدىا"ٌ,  اٛ"ٛمُ أسبىّ ؼعملا مى ٌ  البأ ًدل  علد ْ  إددفىع,  اٟعٚأد  واٙكبكدأل

 الٚ أددُ اٟاددراْام وؼددى  وعدددم بددأخر,وال والبرولراطًددُ اؿرددىأٌ, والعددأللٌ اؾددألأعٌ بددأللبعلًب

 البعلددًب علددِ القددأل رين السددعى يٌ البدددريس  ًٔددُ  عؽددألْ و"دددرَ خألظددُ, تعلًمًددُ أ٘سسددألم ٟ"صددألْ

 والبدددريب البعلددًب ؿألاددُ البعلددًب؛ أددن النددىع  دد ا ٗ اٙسددبفمألر ترلكددُ وارتكددألع اؿددديه, اٟعٚأددٌ

ُ  أبقدأُ, تقنًُ وػمً ام ٕعألأل اٟعٚأٌ ٌ  بعد   ولنألعد ٌ  العمدل  لًدأل ي ُ  ٗ النجدأل   د  اٟعٚأد  أمند

ّ  أرتبٮٲأل لًس اٟعٚم ُ  العىآدد  وؼدعمل  اؾدألأعٌ,  البأ ًدل  َسدبى ُ  الرعًد  ٗ اٙسدبفمألر  أدن  إبىلعد

ُ  إملردُ,  ٗ اٛاني اٙسبفمألر أصروعألم ؼمن إمرنُ اٛانبًُ وإنألفسُ اجملألل,   ا  وقدو يد

 ّرن اليت إعىلألم أن ومى ال  إ٘ لٌ, أن للًل بعد  قألاألتمأل سد٦ وإأرألد اٟعٚأًُ, السىم

 .بألٕملرُ اـألػ القٮألع ٗ اٟعٚم تدريس ٗ اٙسبفمألر عملًُ تعىم د 
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  .خألػ لٮألعو   لًُ كلًُ ٟ"صألْ أ٘ لُ ترىد د  ّرن اليت اؾمألم-32

 ٗ اٙسدبفمألر  َممدألم  القًدألم  ّرنمدأل  الديت  اؾمدألم   فؽل علِ إٍ البعرين البىان ّرن و نأل

 وإعٚأًددىد, سددعى يىد, أسددبقلىد أسددبفمرودا اؾمددألم  دد ه فمددن ل٠عددٚم, خألظددُ كلًددألم إ"صددألْ

ُ  وتعأللددام  و األ"دب,  سدعى يىد  أسبقلىد وأسبفمرود قلًُ, إعٚأًُ وأ٘سسألم  أدع  شدراكُ و  ولًد

  .خألراًُ األأعألم  و كلًألم

 .بأللدراسُ إسبمدفُ الكٔألم خعألٓغ-33

 عدن  تعدد  اليت إسبقلُ إبغرام أن فمىعُ ؼديدإٍ  _إقعألًُٓ وٛ راض_ البىان ينبغٌ و نأل

 االبأللًُ والسمألم اـعألٓغ أن اٟفأل َ ّرن قًه الدراسُ وزألتن؛ فبمعألم خعألٓغ

 االعمل فألل-  

 تلك يى"ًددُ لنددألَ ٗ والعمددل اٟعددٚم, تدددريسا البأللًددُ العمددل فددألٙم بددٌ البكريددع ينبغددٌ و نددأل

 واٟعدٚم  العألأُ والعٚلألم والعحألفُ, اـألػ, القٮألع ٗ تلك يى"ًُ لنألَ ٗ والعمل قرىأًُ,

 .اـألػ القٮألع ٗ واٟعٚم العألأُ والعٚلألم اؿرىأٌ, القٮألع ٗ

 الدراسٌا البأ ًل-ل 

 البكريدع  ّردن  عًده  إسبمدفُ, للكٔألم الدراسٌ البأ ًل أسبىيألم علِ البعرين ّرن و نأل

  دب  إٍ أن إؼألفُ طخر, فألل  و اٟعٚم ٗ والبرأللىريىس وإألاسبر, الدكبىراه, ٓلُ بٌ

 .البرأللىريىس  ود

 إ٘ لا علِ اؿعىل امُ-ن 

ِ  قعدلىا  وأدن  إملردُ,   اخدل  الدراسدًُ  أد٘ ٚتمب  علِ قعلىا أن بٌ البكريع ينبغٌ و نأل  علد

 .خألرامأل إ٘ ٚم تل 

 اؾنسا-  

 .بأللدراسُ إسبمدفُ الكٔألم بٌ أن اٟ"ألثإٍ  ال كىر "سبُ علِ للبعر٦ين

 اـألػ. القٮألع ٗ اٟعٚأًُ إ٘سسألم أع البعألأل ٗ اـدام أدّ- د 

 الفٚثدٌ؛  إقًألس  نأل وسن ولد للًلُ,  و كفرَ غدام البمب٦ع أدّ علِ البعرين ّرن و نأل

 الد ين   ولٔ   و سنىام, ثٚث أن  لل خداتمب أن أقألبل ٗ خدام لديمب لًس أن يبؽ  عًه

 .اـألظُ اٟعٚأًُ إ٘سسألم أع البعألأل ٗ سنىام ثٚث خداتمب تبجألو 

 اـألػا القٮألع ٗ اـدام فألل-و 

 "ىع علِ للبعرين اـألػ؛ القٮألع أع البعألأل ٗ خدام لديمب ال ين  إٍ  ولٔ البىان ينبغٌ و نأل

ِ  البعدر٦ين  ّرن عًه اـدام وفألشأل؛ تل   أنصدأَ  لًدأل َ  ٗ اـددام  تلد   كأل"دت  إاا أدأل  علد
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  عمددألل  م  كفددر,  و خألظددُ إعٚأًددُ أنصددأَ ٗ اسبصددألرٍ عمددل  م  كفددر,  و خألظددُ إعٚأًددُ

 . كفر  و خألظُ إعٚأًُ أنصأَ ٗ تنكً يُ

 االد"ألأ  تٮبًع أن إبىلعُ النبًجُا خألأس٤أل

 إاا أأل علِ البعرين علِ كفر٤ا سًسألعد الد"ألأ    ا تٮبًعد إ القىلا ّرن شديد, بألخبعألر

ُ  البعلًمًُ العملًُ ٗ إسأل مُ علِ لدرَ السعى يُ العربًُ إملرُ ٗ اـألػ للقٮألع كألد  ٗ العأللًد

 عقدد  خدٚل  وتٮلعألتدن  العمدل  سدىم  اقبًألادألم  اػأل ألم  ب  علِ الرصمل يبب د  بعد اٟعٚم, فألل

 .ال أن أن لأل م

ُ  ظدحً   بصدرل  البددْ  ّرن قبِ اد٫ا؛ أممُ النبًجُ   ه إد ُ  ؼدديألم  ٕىاامد ّ  إعٚأًد  كدد

ُ  إ٘سسدألم  تردىد  د   ود لدرد,  ربدع  أن  كفر قىشأل يبحد٦ث العربٌ العألمل بقٌ ُ  القألٓمد  اؿرىأًد

 .أىاامبمأل علِ لأل رَ

 ػدألرل  ولدن  واعد, لٮألع ؼديد٤ا؛  كفر بصرل السعى ٍ اجملبمع وٗ الًىم, اـألػ القٮألع إد

 فدألل  ٗ لٚسدبفمألر  القٮدألع   د ا  اػأله وّف٦ل اجملبمع, يصمد أل اليت البنمىيُ العملًُ  عب ٗ أبقدأُ

٫ًددأل تىام٤ددأل اٟعددٚم   دد ا فددإد سددلًمُ؛ علمًددُ بٮريقددُ أ٘سس٤ددأل البىا٦ددن  دد ا يرددىد وقبددِ قألز٤ددأل. أرقل

ٌ  إقدذ   العلمٌ الد"ألأ  ٤ْا  ي٢عٮد ٌ  الدبكرر  ٗ ظدحً   بصدرل  للبددْ   خؽدر  ؼدى  اسدبفمألر  ٗ إنٮقد

 .للمجبمع الرلًُ القؽأليأل ـدأُ وإألل اٟ"سألد
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 متٗٝد 

يعد البعلًب اؾألأعٌ والبحه العلمٌ ععب البنمًُ والبٮدىر اٟ"سدأل"ٌ ٗ فدألٙم اؿًدألَ كألفدُ.      

بأ مًُ "ىعًُ ٗ   ا الكعل أن الربدألل. فكدٌ اردىر اٛول تدبب أنأللصدُ       اجملألٙدووِٛ   اد 

أراكدد  , ٗ قددٌ يبنددألول ارددىر الفددأل"ٌ   ألؾألأعددألم و عؽددألْ  ًٔددُ البدددريس  أىؼددىعألم أبلقددُ ب 

 .عمل إلحقًألم الفقألفًُ واٙببعألثوكأل د اٛفرألر. وينأللض ارىر الفألله  بحىثال
 

 

 لدمل عؽدى  ًٔدُ تددريس  ادني ٗ اؾألأعدألم        :3"قل  . ًٓد إ روع خددا أكدأل ه  د  كفدر أدن     

 %52عبدداهلل الؽدىوٌ  "٦مدب ّفلدىد      لمل عؽى  ًُٔ تدريس فًمأل, وبدٌ  .   85السعى يُ, أن  ظل 

 أل, و د٦ النسبُ كبرَ, و نأل  كىا ر سعى يُ أ٘ لُ أن اؾنسٌ لصغر   ه الىٚألٓمل.تقريب٤

و لقددِ الددبع  ببسددألٗٙم  أددألم النقددألط ٗ إىؼددىع فبسددألْل  . علددٌ اؿرمددٌا أددن  ٍ اؾألأعددألم 

  دى  وأدأل  %52ٍ األأعدألم ادألْ الدد    ؽرن  عؽألْ  ًُٔ البدريس اٛاأل"ب؟ وتسألْل  . خأللد اؿألرثٌ أدن   

ِ  يذكى"ن ال ٍ اٛثر ٌ  اٙقبًدألن  أدع  الكدراغ  َدلْ  القدديب  اقبًألاندأل  يبمألثدل  و دل  الدبٚ ؟  علد  ٗ اؿدألل

 ْ ٌ  البحدده إثدرا السًألسددألم العألأددُ الديت ؽدددم  د ا البحددىل و دل بإأرددألد الددى ير     وأدأل  وإعرفددُ؟ العلمد

 اؾديد رٗيبمأل وتبنًمأل؟

  ل تىطٌ وٚألٓمل  عؽألْ  ًُٔ البدريس أٮلب  سألسٌ؟ كمأل تسألْل  . أسكر إىسِا

سب  ا  "سدبُ السدعى يٌ بصدرل     إببعفٌفبىلع  . ًٓد إ روعا بأ"ن وأع ا  يأل  عد  اـرهٌ 

 كد, ور ّ  . علٌ اؿرمدٌ,  د اؾنسدًُ لًسدت أممدُ ٗ اخبًدألر اٛسدبألا اؾدألأعٌ, إمدب ًُد ه          

ا بددأ"مب ألأعددألم علددِ قسددألل اؾددى َ خٮددأ كددبر, أسبحؽددر٤ العلمددٌ والبحفددٌ, والبىاددن لسددعى َ اؾ 

مب عصددر سددنىام  و بلددى مب السددبٌ, ٓكدأل"ىا يلغددىد عقددى   سددألت َ  ددر سددعى يٌ أبمًد ين بسددبب بقددأل  

وولىد أرأل"مب  ر  سألت َ سعى يٌ قديفٌ البخرن أن األأعألم أنخكؽُ. واعذض  . اؿألرثٌ بدأد  

٫ًدد اٛسددبألا إدددرس ّرددن تددىفره بدددود  كبددىراه ٚٲا أددأل  ددى البمًدد  إٮلددىل وقل اا كددألد إأل, أبسددألٓ

للبقلًد؟ فأاألل  .اؿرمٌ بدأد اؾألأعدُ تصدمل البحده العلمدٌ       ألخألرلٲأل أصرفٲ  و ألولًس بألقف٤ ألأدرس٤

 واٟشراين إٍ األ"ب البدريس.
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 يسدبحقىد البصدجًع والبىًٚدمل ورفدع أسدبىا ب, إاا      ٌاللدىاْ  . سدعد الصدمرا"ٌ لدألل بدأد السدعى ي      

 , البعأللدد لدد يدأتٌ  قًأل"دألٲ     postgraduate studiesأل أن خٚل اٙببعألث ٕأل يعرين بددو ل  ؼروري٫كألد ا

فًمأل "بصد  أع  بنألْ الىطن, والبىسع ٗ البعلًب العأللٌ يبٮلب أدن اؾألأعدألم    بأشخألػ  ر أ٘ لٌ,

شُٔ. أؽًكألٲا لقد السعى يُ اٛلدم, واٛكد  د تٮىر أن براأ  الدراسألم العلًأل لبغ يُ اؾألأعألم النأل

ا, وكألد  نأل  أدرام  آكُ ش ا البأخر, بل أألرس بع   عؽألْ اشًُٔ العلمًُ ٗ   ه تأخرم كفر٤

أل علدِ األأعدألم  خدرّ تقددأت علدِ األأعدألتمب وخألؼدت البجربدُ ولحدت          اؾألأعألم فىلًُ  كفر  يكٲد 

 أل ٗ العلىم الدينًُ, واللغُ العربًُ والعلىم اٟ"سأل"ًُ.ا خعىظ٤ خر٤

والذ  بع  اٛعؽألْ ٗ   ا العد  اشذاٙ "صدر عده علمدٌ واقدد علدِ اٛلدل ٗ فلدُ علمًدُ         

قرمددُ, والصددكألفًُ  كفددر أددن  ًٔددُ اٙعبمددأل  اٛكددأل ٌّ, وتعريددمل اجملبمددع بىؼددع اؾألأعددألم          

السعى يُ وأسبىّ اى تمأل, وتىسًع ظٚقًألم فدأللس الرلًدألم واٛلسدألم, والبكريدع بدٌ اٛ دداين       

ألل البحددده العلمدددٌ, وفعدددلمأل عدددن البددددريس واٟرشدددأل  اٛكدددأل ٌّ, و د تردددىد    واـٮددد٘ ٗ فددد

اؾألأعألم أ٘سسألم أسبقلُ, وعدم تربًلمأل بأ"ٛمُ ؼد أن ًُ  أل, وتبىٍ  ًُٔ اٙعبمأل  أىؼدىع  

 أرالبُ اؾى َ, وامأل  طخر يرالب اٛ اْ إأللٌ, وٙ قألاُ للجألأعألم ؾمألم تدير أل أن خألرامأل.

البعلدددًب العدددأللٌ والذبًدددُ والبعلدددًب,  دددى أرقلدددُ   ارتدددٌٌ  د لدددرار  أددد  و وتىلدددع  . علدددٌ اؿرمددد

ٙسدبقٚلًُ اؾألأعدألم. كمدأل لكدت  . أسدألعد ارًددأل إٍ فردرَ سدبٮبع لريبدألٲ, و دٌ اخبًدألر أددديرٍ           

 األأعألم, ّفلىد ؾنُ تنٛر فًمأل ترفعن فأللس اؾألأعألم, ثب تقرر أأل تراه لًعبمده الى ير. ثٚث

 "نأل ٗ قٌ "عبدد اؾألأعدُ بدرادُ و ارَ, وأنمدأل يدأم الدى راْ والقًدأل ام ٗ         واسبغرل  . الؽىوٌ

 القٮألعٌ العألم واـألػ, وأع ال  ٙ ِنحمأل اٙسبقٚلًُ ٗ القرار واٟ ارَ!

ومل يبكع  . ًٓد إ روع أع أأل ا ب إلًن البع  أن فرض سعى َ لٮدألع البعلدًب ظمًدع  راألتدن,     

ٚٲا رَأل يرىد   ا أن    ب  سبألل فصل كراألم البعلًب لدينأل قًه  ظب  أمنُ أن ٙ أمندُ لدن,   لألٓ

والبعلددًب بدراألتددن  ددى سلسددلُ أددن إراقددل الذبىيددُ والبعلًمًددُ الدديت هددب  ٙ يقددىم علًمددأل الرددىا ر          

 ود أعدألير ثألببدُ, إؼدألفُ إٍ البعلدًب العدأللٌ      أدن  أل ولد ل   "دأل ؼدد سدعى تن     أل وتعلًم٫ًد إبخععُ تربىي٫

 ت بع  براأ  الدراسألم العلًأل فًن  لرل لد"ألأ  و بى ريألل  أع اقذاأٌ لرب.ال ٍ  ظبح

ٙٲ هدب خعخعدُ          وتسألْل  . خأللد الر يعألدا كًدمل تسدبقل اؾألأعدألم و دٌ لٮدألع قردىأٌ؟!  و

٤ًد  ألا لدًس كدل   اؾألأعألم, وإهأل  ريع خألػ برل األأعُ, وبعد أل تسبقل, اـعخعُ  ٌ اؿل. ثأل"

ٕدن   أعدألير , علِ اؾألأعدألم  د تؽدع   ألللبدريس قبِ لى كألد سعى ي٫ ألأنألسب٤يعب  أن ٓل  كبىراه 

يى  العمل بمأل, وتسبقٮب  ٍ ككألَْ بعرين النٛر عن انسًبمأل, وواى   ر سدعى يٌ فًمدأل ؼدرورَ    

 فرريُ لبل  د يرىد اقبٚل وًٚكُ أن لبل  ر سعى ٍ.
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فجألأعُ عجدب األأعدُ إلد      عأل   . إ روع لًىؼ  بأد أأل ؼبألان اؾألأعألم  يؽألٲ  ى البخعغ,

 العألأددُ وإً ا"ًددُ "ىعًددُ, ؽععددألم علددِ تركدد   د ّرنمددأل ٙ أبنىعددُ, كلًددُ  39وسددعى  لددديمأل 

ُ  الرلًددألم أددن كددبر عددد  علددِ أصددببُ  أددن  كفددر البدريسددًُ بأللب اأألتمددأل واٛلسددألم, وأددن ث١ددب  ألرلدد

 قألد ولد قد َ, "ىعًُ ؽععألم علِ رك م ٛ"مأل وإعأل د البذول األأعُ لحت ول ل  البحفًُ,

   كل األأعُ علٌ ؽععألم ترك  علٌ إعرفُ وإمألرَ اليت وبألامأل سىم العمل.ترك ٛد الىلت

لرددن اللددىاْ  . سددعد الصددمرا"ٌ طأللددب بددأد تىؼددع إعددألير إىؼددىعًُ الدديت تٮبددع علددِ اؾمًددع ثددب  

الدىطن, وبعد  أدن    "بصد  بعد أل!  أأل  د تردىد طراْ شخعدًُ, فركأل"دأل وؼدع عرالًدل  أدألم شدبألل        

يبصد  ٗ بع  اٛلسألم العلمًُ ٗ األأعألتنأل, لًبمب يراعىد ٕألؼًمب! ٙ هب  د يٮأللب  و قبِ يقبل 

 قد بأد يرىد البدىطٌ علدِ قسدألل الركدألَْ بدل البدىطٌ ٗ اشًٔدألم العلمًدُ بأللركدألَْ, وَعدألير           

ٌ شبألبنأل إببعفٌ ال ين "أل  وا علًأل. ولرن  ين اـٮ٘ والسًألسألم والصكألفًُ وإسألْلُ؟  ٙ يىاد ب

 أأل يسد بع  اٙقبًألن ؟ من مبألن لبٮبًع أبأل ٖ وأعألير اؿىكمُ ٗ اؾألأعألم.  372.222و

وعد  . الر يعدألد ٗ إطدألر اؿدديه عدن تدد"ٌ رواتدب اٛسدألت َ اؾدألأعًٌ, واركد ام إأللًدُ بدأد            

علًن اٛسبألا ٗ األأعألم اـلً  َأل ٗ ال  رواتب  سألت َ اؾألأعألم عند"أل أبد"ًُ أقألر"ُ َأل وعل 

لبددل فددذَ أددع بعدد  اٛسددألت َ أددن الرىيددت لبقددديب   األأعددألم سددلٮنُ عمددألد, ولددأللا  نددأل  اؼددٮررم٢ 

 أعلىأُ  ر  لًقُ عن راتي عندأأل سٔلتا كب أعألش ؟

 

 املٓاٖر ايدزاض١ٝ ٚتطٜٛسٖا

تىؼ  قد السرلُ ٗ القدرطد    . عبد السٚم الىايل, ظىرَٲ أن إقدّ إقررام الدراسًُ اسبعرض

الرريب, وكًكًُ لٮع يد السألرم وإٚقٜ ٗ العىرَ  د  نأل  ظىرَ  خرّ ظأل"بمأل لرًكًُ لٮدع  

 .  "الر٭ا٣ل",  ر  د٦ اٝيُ واؼحُ ٗ أىؼىع لٮدع يدد السدألرم والسدألرلُ, فردألد اٙسدبغرال أدن لبدل        

 . الىايدلا  دل ظدحً   د  د ا      عدن الد  لدألل    ى واى  ظىرَ "الر٭ا٣ل" وأأل عٚلبمأل بقٮع الًدد. و  الىايل

 يدرس ٗ أدارسنأل؟!

ٚٲا ٙ  عبقدد  د  د ا ٗ أنأل جندأل اؿأللًدُ          وعن   ا البسدألٗل  ادألل    .  . عبدد الدرٓن العندأل , لدألٓ

 .ا ٛ راض عفًُو كًد لًس ٗ أنأل   الفأل"ىيُ وإبىس٘, فقد رااعبمأل أ٘خر٤

ٗ العدىرَ إصدألر إلًمدأل, إٍ  "٦دنا لدد يردىد  د ا         . عألٓصُ قجأل ٍ, تىؼً  قدد السدرلُ    وع١ ١م٣

البىؼً  ال ٍ ٗ العىرَ عن قد السرلُ ٗ الربًبألم اليت تنصدر فًمدأل بعد  اٛقردألم, ويبددو أدن       

 العىرَ "كس  لىاد الربألبُ ٗ إنأل  .

ٙٲ -عسددب ر يددن  –عددن عددد٦َ أٚقٛددألم عألأددُ ٗ إنددأل  , أنمددأل       . خأللددد اؿددألرثٌ,  ؼدددث ا  و

٤ًإس٘ولً  أل فبقنٌ اٛقىال الصخعًُ أد"ًأل.ألا قع اٙخبًألر.  أأل ثأللف٤ُ ال اتًُ. وثأل"
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للجندُ إندأل      الى ارَخأللد الر يعألد, عد٦َ أقذقألم أن  بر  ألا ؼب  شخألػ أن خألرن  والذ   .

 ا علِ أن  ب ٗ الى ارَ.ٖن يىظكىد بألٙعبدال, قبِ ٙ ترىد اللجنُ لعر٤

أدن اٛ ل اؿقًقدٌ والصدعر الد ٍ كندأل "قدر ه ٗ        ٤ٔألىػ الصعريُ شًو د تؽب أنأل   اٛ ل والنع

ٙٲ أددن الصددعر الدد ٍ ومددل طددر   ى بىللدد ددألبر اٛ أددألد أددن شددعراْ إمجددر وأدرسددُ  , أددع  يددديىلىاٌبددد

الر"دددٍ, و د تؽددب  بقددألْؼددرورَ عدددم البدد كر َخسددٌ اٛ"دددلس ٗ أنددأل   البددألري  ولٮمًددألم  بددى ال  

 عألٌٕ.إنأل   أقٮىعألم أن اٛ ل ال

ا َأل َ الذبًدُ الكنًدُ فمدٌ وسدًلُ لبنمًدُ الىادداد وقدب اؿًدألَ وتقددير          كمأل هب اٙ بمألم كفر٤

اؾمألل وقب البًُٔ. فٮٚبندأل  كفدر  عدداْ البًٔدُ؛ فدبمب اٚفدُ و لٛدُ أدع كدل أدأل يرو"دن يددل علدِ              

 …وال  ىر واٛشجألراؿًىا"ألم  ااٛرض

خأللددد الر يعددألد, قددىل عدده٨ مت   . ألٲ أددأل لد٦أددنوأددن إٚقٛددألم الدديت طرقددت ٗ  دد ا العددد   يؽدد 

ٚٲا عملنددأل عدده عددن  سددبألل عدددم األابًددُ إدرسددُ      إاددراٗه عددن "عدددم األابًددُ إدرسددُ للٮددٚل", لددألٓ

فمدب  خٮدأ  لدد يردىد   ٛطكأللنأل فىاد"أل أدن  د ه اٛسدبأللا الىلدت, فددخىل الٮدٚل ٗ ولدت أبردر         

ٚٲا ٕألاا ٙ يبب ت أخر الددوام إٍ البألسدعُ ظدبألقأل ؟!. أؽدًكألٲا مدن      ي  بىد للمدرسُ "عمل "ًألم. أبسألٓ

 أ يد أن الذ ٍ.إأأل فبمع اديد  و  ٗ تعلًمنأل  أألم أكذم طرم

ٚٲا يىادد اد ْ               أأل  .  . عبد الدرٓن العندأل , لدد٦م  يؽدألٲ عدد٦َ أٚقٛدألم قدىل الذبًدُ الكنًدُ, لدألٓ

, وواددىل اٛروا م لدد وام أعبددد ٗ أقددرر البىقًددد للعددمل اٛول أبىسدد٘ عددن ؼددريب العددىر والرسددى 

 طمسمأل وعقىبُ إعىرين والربب الدراسًُ ألًُٔ بأللعىر والرسىم فعن  ٍ ْألل "بحد٦ث؟!!

فمد اؿسٌ, وامُ "ٛر أغأليرَ أكأل  ألا ٗ ر يٌ  د أعألؾُ اـلل  و تٮىير البعلًب ٙ  . د ل وكألد

يعلحن أعألؾُ ا ًٓألم  ندأل و ندأل , وؼدمن طراْ ا"بقألًٓدُ لدد "بكدع علًمدأل  و نبلدمل. و رّ النٛدر ٗ          

لىل أل  ستٮىير أنأل   البعلًب بأللنٛر لن كنٛألم, و ٌ "ٛرَ شألألُ أبنًُ علِ عمل ٖنم  ّألثل ُألأ٤

, و  ا  ى أأل يبكدع أدع إكمدىم العلمدٌ إنمجدٌ, فدألٕنم  ٙ يقعدد بدن         إسذاتًجًُإعدا  أصروع خٮُ 

كبألل إقرر الدراسٌ, ويصمل بًُٔ البعلب إدرسُ وػمً اتمأل, والنقل إدرسدٌ, وخددأألم اٟعألشدُ    

والقألٓمددُ طىيلددُ,   ....والنٛألفددُ, واخبًددألر الرددأل ر البعلًمددٌ, واٟ ارَ إدرسددًُ, وإعألأددل, وإٚعددب    

فددإد البٮددىير وبددألن  أل"ٛألأ٤ددبىظددكمأل وطخر ددأل الربددألل إدرسددٌ وإاا  خدد "أل َرااعددُ أنددأل   البعلددًب   

أرااعُ, و ٌ أرااعُ ولراْام أرفكُ, وقؽدىر  ورام وورط عمدل ؼدمن إطدألر اؾدى َ واٙعبمدأل        

بددم لدٌ إٚقٛدألم    اٛكأل ٌّ, قًده عملدت لسدنىام ٗ  راسدُ أندأل   البعلدًب العدألم واؾدألأعٌ, و        

 البأللًُا

 دد, وسًألسدُ البعلدًب  دٌ     3;35"مأل لدُّ كببت ٗ عألم إاؿألاُ لبحديه سًألسُ البعلًب, قًه 

سًألسُ شألألُ ُفل وثًقُ تصريعًُ للبعلًب تؽدب٘ َىابمدأل اػأل دألم خٮدُ البعلدًب, وإخرادألم الديت        

ن. ويصددذ  ٗ ظددًأل بمأل  "بكددع علددِ تصددرًلمأل, وارددد ام  و اـٮددىٙ العريؽددُ للبعلددًب وؼددىابٮ      
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أ٘سسألم الدولُ السًألسدًُ, واٛأنًدُ, والدينًدُ, و ر دأل. إؼدألفُ إٍ أصدألركُ ٖدفلٌ عدن اجملبمدع          

 برألفُ فٔألتن.

أل لسًألسدُ البعلدًب تعددر وثًقدُ عألأدُ بأ دداين البعلدًب العألأدُ. ووثًقدُ البعلدًب ُفدل  لًدل أىادن              تبع٤

البعلًمًددُ, واخبًددألر إقددررام الدديت سددبقرر علددِ    ن تعددمب البًٔددُ  ٓلىاؼددعٌ إددنم  البعلًمددٌ, وٗ ؼددى  

, واٛ وام, واسدذاتًجًألم البعلدًب, و سدأللًب البىاظدل واٙتعدألل, وتقنًدألم الدبعلب, وأدأل إاا         لالٮٚ

 كألد الربألل إقرر ٗ شرل ورلٌ  م إلرذو"ٌ, والبٮبًقألم اليت سبسبخدم.

إىا  إقدررَ فمندأل  وثًقدُ   دداين      ٗ ؼىْ الىثًقُ العألأُ للبعلًب, تعد وثًقُ خألظُ بأ داين كل

خ. وٗ ؼىْ   ه اٛ داين تعمب الربدب  إ...أىا  العلىم الصرعًُ, ووثًقُ   داين العلىم اٙابمألعًُ.

   ٚ وإبنًدُ علدِ "دىات  الدبعلب إسدبمدفُ,       ل,الدراسًُ, قًه يبب اخبًألر إىؼىعألم إقدررَ علدِ الٮد

 خإ…ام . إؼألفُ إٍ إعدا   لًل إعلبوطرم لًألس وتقىيب   اْ إبعلب واٙخببألر

أكأل ها ؼرورَ لًألم ؾألد  أل . خأللد الر يعألد, أؽًكألٲ ش ا الٮر  الذاق٤ ولد  يد طر   . اؿسٌ,

اؾى َ العألًٕدُ ب يدألرَ القدألٓمٌ علدِ تٮدىير إندأل   والد  بمددين اٙسدبكأل َ أدن خداتمدأل وأقذقألتمدأل.             

 ا وٙسًمأل  د أأللً يأل بلد إسٚأٌ.مٌ رآدَ اد٫وفحغ البجربُ إأللً يُ ٗ البعلًب ف

ٌ  أن األ"بمأل  ثنت  . اؿسدٌ, خألظدُ فًمدأل يبعلدع ببحدديه       علدِ طدر     . اؾأل ٍ قمد الصدبًر

سًألسددُ البعلددًب بألٟؼددألفُ إٍ   مًددُ أصددألركُ أ٘سسددألم الدولددُ إخبلكددُ أددع ٖددفلٌ لكٔددألم الصددعب    

الدولددُ  خدد اٲ بألٕسددبجدام الدديت طددر م علددِ   َخبلددمل تىامددألتمب الكرريددُ ٗ إطددألر أراعًددُ و سددبىر 

البصريُ كلمأل أن ًْع  بعدأل  تلد  إسدبجدام واتسدأللألٲ أدع أبٮلبدألم البنمًدُ واسدبكأل َ أدن البقنًدألم           

 اؿديفُ.

ٚٲا  ندأل     . عبد اهلل اؿمى  كمأل لد٦م ا ثقألفدُ  وطنًبدألد اديددتألد ادد٫    إسدذاتًجًبألد أقذقألٲ, لألٓ

غلى والبٮرين واٙمدراين الكردرٍ َركد  اؿدىار لدى  د الدى ارَ تبندت        أىاامُ ال وإسذاتًجًُاؾًل 

 أل أن إصرلُ.أل أمم٫تىظًألتممأل وبرافممأل لغٮت األ"ب٤

  مًدُ تٮدىير البعلدًب ٗ     ٗ وبعد   ا النقألط الغين بىامألم النٛدر إخبلكدُ والديت تعدب ًْعمدأل     

   ٕ ٚ  إنددأل   الدراسددًُ ٗ إدددارس السددعى يُ ا"بقددل اؿددديه إٍ ا  ل٘سسددألم اٛكأل ًّددُ ورسددألٓل طدد

 الدراسألم العلًأل, قًه "ىلصت   ه القؽًُ ؼت عنىاد اشدر إعرٗ.

 

 اهلدز املعسيف

اليت  الدكبىراه . أسكر إىسِ, ٗ إنبدّ عنىاد إقدّ  طروقألم رسألٓل  عن   ه القؽًُ وؼع

"اٙقبسألل علدِ أنردرام إٚعدب وإٚ دٌ      أنأللصبمأل ٗ إقدّ اؾألأعألم السعى يُ, وعنىا"مأل تُ

 و  ه الرسأللُ لدأمأل طأللب أن اؾنسًُ العىأأللًُ. إعألظرَ"
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عدن  د ه اٛطروقدُ, بقىلدنا  د ا  دى اشددر إعدرٗ بعًندن ؟!! أؽدًكألٲا إد٦ يىأدألٲ              . إىسِ ولد علٴع

أل إ٘سسألم اٛكأل ًُّ لدد تردىد وسدًلُ لعدنألعُ     ٌ ش ا إىؼىع.  قًأل"٤واقداٲ وظكحُٲ واقدَٲ ترك

 اؾمل.

 . عبد الرٓن اشدلع, تىؼدًحألٲ عدن فحدىّ "بدألٓ  الرسدأللُ إصدألر إلًمدأل, ألخعدألٲ الد ا           ولد لد٦م

بًنددت الدراسددُ واددى  بعدد  إنرددرام ٗ "ددىا ٍ كددرَ القدددم بألٕدينددُ إنددىرَ, والدديت أددن بًنمددألا عدددم  

للبألس الصدرعٌ, واؿلدمل بأللرد ل, والبعدرين َدأل ٙ يبكدع أدع تعدأللًب اٟسدٚم عندد الكدر             البقًد بأل

واؿدد د, وؼددًألع اٛولددألم َددأل ٙ فألٓدددَ فًددن, وتددر  العددلىام واؾمألعددُ, ولددبس إًدددالًألم والدددروع   

ال  بًُ للراألل, والرلغ والبعكًع والبعكر واشبألفألم, والبمألود بأللبعىير والببأل ٌ بدن, والسدبألل   

الصددبألٓب, وٖألرسددُ العنددمل والصددغب, وولددىع البحألسددد بددٌ إسددلمٌ, والببجًددل والبقددديس لٚعددبٌ  و

البدددألر ين, واٟسدددراين والببددد ير للمدددألل وإ دددداره, والىلدددىع ٗ البددددخٌ, وتندددألول إنصدددٮألم الؽدددألرَ    

 بألؾسد, كلمأل بنسب أبكألوتُ, فبعؽمأل أىاى  برفرَ, والبع  اٝخر لد ي اولن بع  اٛفرا .

ٚٲا  تعجدب  د يسدبحع  د ا         عبد الرٓن اشدلع  . أن األ"بن تعج٦ب أن طدر   د ه اٛطروقدُ, لدألٓ

يرببمأل طأللب وافد أن العىأألل الصقًع  امد "كسن و  ددر ولبدن ٗ لؽدًُ      كبىراهإىؼىع رسأللُ 

د ٙ تٚأس  ب الصألرع العربٌ واٟسٚأٌ, بًنمأل  نأل  العصرام أن إىاؼدًع اام اٛولىيدُ الديت كدأل    

ينبغٌ علِ اؾألأعُ تىاًمن شأل. أؽًكألٲا لى ر  الٮأللب علِ شبمألم ْألعُ الصبألل ٗ العىأألل لرألد 

 ادّ و "كع لنأل ولىطنن العىأألل اؾري  الد ٍ  ظدب   ولدُ فألشدلُ "فًلًندع سدبًت" بسدبب العدراعألم         

الرسددأللُ وأددأل الكرريددُ واؿ بًددُ والبٮألقنددألم القبلًددُ  نددأل .  عبقددد  د إىؼددىع اٛ ددب إبعلددع بمدد ه    

ٚلن علِ كراألم البعلًب العأللٌ !!!  قسب  د كراألم البعلًب بصرل عألم والعأللٌ ٛشألبممأل يلقٌ ب

 أنن بصرل خألػ ؼبألن لنقألط األ  وأسبكً .

ٚٲا   ا أددخل   و  . إىسِ أن اٛسبألا خأللد اؿألرثٌ, فقد  ثنِ علِ طر  كل   أأل  . اشدلع, لألٓ

" السدعى يُ  د تأخد  أرأل"بمدأل علدِ أسدبىّ العمدل       think tank لكردر ًْل ٕنأللصُ "كًدمل ٕخدأل د ا  

  ُ أل  ود قلدىل البعدأل ي٫   أدن  اؿرىأٌ والبأثر ٗ ظنألعُ القرار ٗ القٮألع اـألػ ٗ لؽدأليأل أٮروقد

٫ً أؽدًكألٲا  عبقدد  د اٙقبسدألل إبمفدل ٗ امدأل   ًٔدُ اٛأدر         أل.أل وإعٚأ٫ًد أل ثقألف٫ًد أل, و يؽ٤د أل وإ اري٫د وعمألل

ٙٲ بألٕعروين عن إبسدىلٌ ٗ   ّرن  د يرىد لن فىآد كبرَ إاا كأل"ت ٖألرسبن أع إ٘سسألم بد

" ٗ  لددل وظدمل أددبحكٜ وقصددىأٌ  اٛ لاٛسدىام, البألعددُ وإسدىلٌ ينٮبددع علدًمب ٗ الغأللددب "للدُ     

 و كفدر أل يألخىا"ٌ وخىاتٌ  و ندأل تردىد لسدلٮألم اٙقبسدألل  ثدر كدبر ٗ اعدل اٛسدىام  كفدر  أن٤د          

, وتنٮلع أنمأل الرفر أن إ٘ثرام اٟهألبًُ ٗ اٛثر اٛخٚلٌ ال ٍ يٮألل أس٘ولٌ إصذيألم أل خٚلٲ

و . علدٌ, ٗ    . عبددالرٓن  إعروؼألم أع  ين و خدٚم البلدد.  "دأل ات٦كدع أدع      لببْٚموإىؼُ إىزًُ 
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لُ بأد تردىد  البىان لرن إخراألم عد ااتمأل لًست إصرلُ بل اؾمأل  ال ٍ يسم  ٕخراألم   ي

 ا. ٌ إخراألم اٛكفر عد ٤

ٚٲا بأللكعدل أٚقٛدألم أممدُ علدِ           ولد٦م  . علٌ ظديع اؿرمدٌ, أداخلبدن ٗ  د ا إىؼدىع, لدألٓ

, أن اٛوٍ والىااب  د  كبىراهالرسأللُ و ٌ تدل  ٙلُ كبرَ علِ عدم اتؽأل  اشدين أن  راسألم 

إسمألم علمٌ اديد لدألٓب علدِ  سدس "ٛريدُ,      و ر أل أن الرسألٓل إٍ تقديب الدكبىراهتمدين رسألٓل 

ولًس إٍ  عب تىان فررٍ  و طخر  و اٙ"ٮٚم أن  فرألر و قرألم أسبقُ. أؽدًكألٲا لقدد  ظدبحت    

 كمقألٙم العحمل. الدكبىراهبع  رسألٓل 

 لدد  . عبدد اهلل طل قألأددا ر دب ألًدألرام وتٮدىير البعلدًب ا أدأل  ال تعلًمندأل ٗ إد٘خرَ ا          وعن ال  لألل

 .عأل٫ًٕأل  88و

 

 

"عًبألٲ واسعألٲ أن النقألشألم والٮروقدألم, و سدمب   أىؼىع أراك  البحىث وكأل د اٛفرألر  خ  

 عؽألْ إنبدّ ٗ اؿديه عن   ه إراك  ّٟأل"مب بأ مًبمأل. فقد طر   . خأللد الر يعألد إىؼىع, 

تقدىم بددور فعدألل ٗ     Think Tank  ٍ قد ّرن القىل  د أراك  عدىث  وبد ه بأللبسألٗل البأللٌا إٍ

 القرار؟ "عظنألعُ القرار عند"أل؟ وأأل ادوا أل؟ و ل ي٘أن بمأل ظأل

فربب  . فمد العرابٌ اؿألرثٌا " تكع أع  . الر يعألد, بأد   ا إىؼىع أمب اداٲ لًس ٛ"نأل "عبدد  

عألأأل , ولرن ٛ"نأل "عبقدد  د  د ه إراكد      43و  "كسنأل ٗ  سبألر أن  وآل أراك  كأل د اٛفرألر

أبعدَ عن اٟسمألم ٗ ظنألعُ القرار إأأل لعدم اّٟألد ظدوّ البحه العلمٌ,  و لعدم الفقُ ٗ أنمجًُ 

أل أن اٙقذام  "صدأم بعد      ه إراك . وعندأأل بد م فررَ أراك  ظنألعُ اٛفرألر ػد بعًع٤

قأليدَ بٮبًعبمأل وعًبمأل اٝخر  د العألألٌ فًمأل أىٚكى  اؾمألم أراك  أل اـألظُ و ٌ امألم لًست

 قرىأُ, والبأللٌ علً !"

 أأل  . ًٓد إ روع فقد  ؼدألين أراكد  لًدألس الدر ٍ ػدأله لؽدأليأل  سألسدًُ, ولدألل ا إد إملردُ          

العربًددُ السددعى يُ عرددب ؼىشددأل السددريع ػددأله الددنم٘ الععددرٍ, ؼبددألن إٍ  دد ه إراكدد  لبقددًس       

بمدع وتقددأمأل لعدألقب القدرار, و د ا يسدألعد علدِ اٙسدبقرار واٛأدن اٙابمدألعٌ.           تٮلعألم شرآ  اجمل

ولألل ا "إد أأل ينب  عن اؾألأعألم أن  عألث ٙ يعل لعألقب القدرار, إأدأل لٮألبعدن اٛكدأل ٌّ إمدل,      

تمب أعٛب شرآ    و لرى"مأل ترك  علِ لؽأليأل وأصألكل اابمألعًُ أبخععُ, ولًست فٔىيُ,  و ٙ

وسددألٓل البىاظدل اؿديفددُ سدًرىد شددأل  ور وقؽددىر بمد ا اـعددىػ, ٛ"مدأل بعًدددَ عددن     اجملبمدع, و د  

فأوؼددد  لدددن  . فمدددد العرابدددٌ اؿدددألرثٌ, بدددأد أركددد   سدددبألر للدراسدددألم والبحدددىث  اٟعدددٚم إىادددن". 
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واٟعددٚم,  ددى عؽددى فلددس  أنددألْ إنٛمددُ العربًددُ ٕراكدد  اسددبٮٚعألم الددر ٍ ٗ العددألمل العربددٌ,      

 يُ فًمأل بنألْ علِ تراثن وخدتدن, وأدع  د ا فمدى مل هدد إسدألقُ الديت ّردن  د         وعؽى اللجنُ البنكً

يبحر  فًمأل ٗ إملرُ, وللًلُ  ٌ اؾمألم اليت  ولبن أممُ ٙسبٮٚع الر ٍ. ٙفبدأل إٍ  د اسدبٮٚع   

 الر ٍ لدينأل أأل  ال يصىبن اؿ ر وبع  الريبُ!

   ٚ ث فٔدألم, فقدأللا "الكٔدُ اٛوٍ  دٌ أراكد       اللىاْ  . سعد الصمرا"ٌ لس٦ب أراكد  البحدىث إٍ ثد

البحه ٗ اؾألأعألم إرتبٮُ بألؿقىل إعرفًُ لنصر البحىث اام الٮألبع العلمٌ اٛكأل ٌّ البحت, 

إٙ  د اددى َ أعٛددب البحددىث ٙ ترلددِ إٍ إعددألير    اٛخددرَو دد ه أىاددى َ وت ايددد عددد  أل ٗ السددنىام   

و دٌ ؼدروريُ للقدرارام     think tanks اٟسدذاتًجًُ لبحدىث  الدولًدُ,  أدأل الكٔدُ الفأل"ًدُ فمدٌ أراكد  ا      

أل عنددد"أل, أددع  د إبخععددٌ ٗ ٗ  دد ا الععددر, ولٜسددمل الصددديد فمددٌ أكقددى َ ُألأ٤دد  اٟسددذاتًجًُ

ا ٗ تردىين  اؿقىل إعرفًُ إخبلكُ ٗ اؾألأعألم السعى يُ ّرن  د يرى"ىا أنبجٌ وأكًدين اد٫

 . أل  ه إراك  وتٮىير

 و البحدىث البٮبًقًدُ الديت تٮدىر      r&dالفأللفُ  ٌ تل  إراك  اليت تعنِ بأللبحده والبٮدىير  والكُٔ 

أل ؼت العكر عند"أل, أدأل عددا بعد  النجدأل      أنبجألم أنألفسُ ٗ اٛسىام الىطنًُ والعألًُٕ, و  ه  يؽ٤

البنمىٍ  ٗ سألب  و راأرى وأدينُ إل  عبدالع ي  للعلىم والبقنًُ, و  ا  ى  قد   ب  سبألل ؽلكنأل

العنألعٌ, كمأل  د   ا النىع أن البحىث  دى وًٚكدُ أممدُ للقٮدألع اـدألػ الندألٓب ٗ العسدل َخددر         

أن أراك  البحه فلن "غدأل ر أرأل"ندأل, بدل لدد      اٛخرينا بأ"ن إاا مل "ٮىر النىعٌ قرىأٌ". ق ر٤

 "ذااع بعد "ؽىل أعأل ر"أل الٮبًعًُ.

رىد لبل  إراكد  شدأد أعبدد ويبندألأِ اٙ بمدألم      أن امبمأل اعبدم  . اؾأل ٍ الصبًرٌ  "ن سً

واٛخدد  بددن أددع تنددألأٌ  ور اٟعددٚم, ووسددألٓل البىاظددل اٙابمددألعٌ الدديت ٙقٛنددأل ًْعددألٲ تأثر ددأل ٗ          

 اٟلألٙم واٟعكألْام اٛخرَ.

ور ّ اٛسددبألا خأللددد بددن عبدددالع ي  اؿددألرثٌ  د  نددأل  أسددبىيألم أددن البحددديألم الدديت تعًددع وظددىل   

ٗ عألٕنأل أن  بر  دأل إقألر"دُ بًنندأل وبدٌ العدألمل إبقددم, والديت فًمدأل إ كدألل للمسدبىّ           "كأل د الكرر" 

أل, و يؽدأل إسدبىّ إعدرٗ للبدألقفٌ وعمدع اطٚعمدب,       أل وعلم٫ًد البعىرٍ للمعرفُ وللمعلىأألم اابمألع٫ًد 

اكدد  و أدد  أسددبجدام إعرفددُ إخبلكددُ ٗ لددراْاتمب وؼلددًٚتمب إسددبقألَ أددن تىسددع اؾألأعددألم وأر    

اٛعألث ٗ ًْع فروع إعرفُ اليت مل "سمع بمأل قبدِ ٗ بعد  إىؼدىعألم وبعد  القؽدأليأل العلمًدُ.       

ا بأظأللُ وؼرورَ الدراسألم وإراك  الدراسألم, أؽًكألٲ بأد السًألسٌ ٗ العألمل العربٌ ٙ يفع كفر٤

 ُ  أببأل لُ فًمأل.ولعل فعلًُ "السًألسُ الدولًُ" أن  ار اٛ رام ُفل  لًل علِ عٚلُ وعدم ثق

لكددت  . الر يعددألد إٍ  د٦ البألقدده وبددألن ٗ  دد ه إراكدد  إٍ قريددُ الىظددىل      "كسددن وٗ إىؼددىع

أل ٟقجألأن عن العمدل  لبع  إعلىأألم, و ٙ ترىد السريُ إكبعلُ لبع  اٟقعألْام اؿرىأًُ سبب٤



                1 

 

  
773 

ألم قددد َ, إٙ  د٦ ٗ  دد ه إراكدد , واكددر  "ددن ا ددب أددرَ إٍ إ ارَ قرىأًددُ للحعددىل علددِ بًأل"دد    

بعدد الد  ببدىافر إعلىأدألم علدِ أىلدع        لًكألادأ إس٘ول عنمأل رف  البعألود أعن عجُ سريُ البًأل"ألم, 

أل إٍ  "ن يىاد تىاس أن البحه لدّ بع  البرولراطًٌ, و "مب يرو"دن أدن بدألل    البن  الدولٌ! أنبم٤ً

  س اٛ"مل ٗ  أىر يكذض اببعأل  البألقفٌ عنمأل.

ا,  ددى د العرابدٌ اؿدألرثٌ, أىؼدحألٲ  د٦ الدد ٍ ظدنع فدد الغدرل, و أريردأل ؼديدد٤        وتدداخل  . فمد  

 و"ن ٙ رٗيُ للمسبقبل, وٙ خٮىام ثألببُ مدى ؼقًدع اٛ دداين, بدل  دى اسدبفمألر       أن البحه العلمٌ و

وعىآد أأللًُ أممُ لديمب ٛ"مأل تعرين كًدمل تىٚكدن وأبدِ! أنبمدأل إٍ  د٦ أراكد  البحده اؿرىأًدُ        

ً ا"ًألتمدأل علدِ الىٚدألٓمل وإرألتدب واٙ"بددابألم, و أدأل إنبجدألم العلمًدُ فمدٌ طخدر أدأل            تعرين   لب أ

   ٌ أدن الددخل القدىأٌ, وٗ الددول      %5يلبكت لن, بًنمأل ٗ إسرآًل يعرين علِ البحدىث العلمًدُ قدىال

إبقدأُ يؽٮلع القٮألع اـدألػ ظد ْ وافدر أدن ُىيدل البحدىث العلمًدُ لسدبب بسدً٘ و دى  د ُىيدل            

لعلمًدُ أعندأله ؼىيلدمأل إٍ أنبجدألم تددر اٛربدأل , وقبدِ علدِ إسدبىّ السًألسدٌ فدإد البحده             البحىث ا

أل ٚأل رَ. وعلدع علدِ  د ا اٛسدبألا     العلمٌ عبألرَ عن أنب  يسمب ٗ ؼجًب اـسألٓر إد مل وقع  ربألق٤

 وإسددذاتًجًُا عددن أنبجددألم أراكدد  البحدده ٗ عألٕنددأل,   خأللددد اؿددألرثٌ بددأد السًألسددٌ أبقدددم كددفر٤  

البحىل جملبمع إعرفُ  ٌ  لًل إؼألٗ علِ البحديألم إصألر إلًمأل. و ثألر اٛسدبألا خأللدد الىابدل قكًٛدُ     

اٛعؽألْ بنقل الٚٓحُ إىقدَ للبحه العلمٌ ٗ اؾألأعدألم السدعى يُ؛ والديت أدن أىا  دأل  د أرألفدأَ       

   شمريألٲ.3422 لمل وأألٓبأل ريألل و الدكبىراهالبألقه الرًٓس أن ٓلُ 

َ فألطمُ الصريمل تعبقد  د أن   ب   وار أراك  اٛعألث والدراسألم ٗ العألمل  د تردىد  اٛسبألا

ٟ"بألن إعرفُ العلمًُ وتٮىير إنأل   وتكعًل إقألربدألم العلمًدُ وإعرفًدُ     اٟسذاتًجًَُفألبُ ارألؼن 

العلمدددٌ  ٗ خدأدددُ اجملبمدددع, و د تردددىد  قدددد الددددٙٓل إمم٦دددُ علدددِ تٮدددىر الدولدددُ وتقًًممدددأل للبحددده  

لد ا فدإد تكعًدل     ؛واسبصرافمأل طفدألم إسدبقبل و١فدع إنٛدىر إعدرٗ لبٮدىر اجملبمعدألم اٟ"سدأل"ًُ عمىأدألٲ         

 ور أل اؿقًقٌ ٗ  راسُ القؽأليأل وإصرٚم اليت تىاان اجملبمع والدولُ وؼلًلمأل, أن   دب اٛ وار  

 اليت هب إلرار أل وتكعًلمأل وربٮمأل أع أنٛىأُ اؽألا القرار.

   . خأللد الر يعألد بأد أعٛب اٛلسألم العلمًُ ٗ األأعألم بريٮأل"ًأل ٖىلُ أدن القٮدألع اـدألػ    و فأل

ٟاراْ البحىث, وعندأأل يكصل لسدب أدأل ٗ اؿعدىل علدِ إيدرا ام أدن الصدركألم تدبب  ًرلبدن,  و          

 فن أع لسب طخر. و كدم اٛسبألاَ فألطمُ الصريمل   ا بألٟشألرَ إٍ ػرببمأل الصخعدًُ ٗ العمدل   

شركألم اٛ ويُ العألًُٕ, اليت ُىل ًْع البحىث العلمًدُ, وتقًدد شدأل أً ا"ًدألم سدنىيُ ثألببدُ أدن         أع

 ربألقمأل, قبِ وإد كأل"دت  د ه البحدىث ٙ تعدب ٗ أعدلحُ الصدركُ أبألشدرَ ٟ"بدألن   ويدُ  و أدىا            

 طبًُ.
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كأل"ت ٗ يىم  كمأل  فأل   . فمد العرابٌ اؿألرثٌ بأد أً ا"ًُ البحه العلمٌ ٗ األأعُ إل  سعى 

أٚيٌ ريدألل فقد٘! أؽدًكألٲا ٗ اٙسبصدألرام الديت تددخل ؼدت أٛلدُ البحده العلمدٌ,            :أأل ٙ تبجألو  

ٖدددأل يعدددرين ٗ  ددد ا اجملدددألل يددد  ب ٕراكددد  وشدددركألم  انبًدددُ   %7; ندددأل   راسدددُ ت٘كدددد بدددأد 

 فق٘ يعرين للمراك  ارلًُ. %7وألًألرام , بًنمأل 

ٛسبألا خأللد الىابل بأد اؿل يرمدن ٗ لعدر  راسدُ    وعن اؿلىل إمرنُ ٗ   ا العد  اكر ا

إ٘سسُ اٛكأل ًُّ إٙ بعد قعىلن   كبىراهعلِ إ٘سسألم اٛكأل ًُّ؛ و ٙ يغأل ر قألأل   كبىراه

 الددكبىراه بعد  البحدىث لبدل أغأل رتدن؛ وٛد شدمأل َ       _علدِ اٛلدل  _علِ  رادُ  سدبألا أصدألر ؛ لًقددم     

مأل. كمدأل ر ّ  ٓنعب و ارٍ, وفر ت اؾألأعدألم أدن  عؽدأل    ظبحت ٗ ولت أؽِ وإٍ اٝد الٮريع ٕ

  . الر يعألد ؼرورَ وؼع  اندَ عفًُ للمىؼىعألم إلحُ, والذكً  علًمأل ـلع تراكب أعرٗ.

ا لبمىيددل و شددألرم  . عألٓصددُ قجددأل ٍ إٍ أصددرلُ البمىيددل  يؽددألٲ, إا لأللددتا إً ا"ًددُ قدددو َ اددد٫ 

 ألأد شألرم إٍ ػربُ األأعُ "ىرَ ٗ إراك  البحفًُ, و "مدأل  ا أعقدَ, كمأل  اٛعألث, وإاراْاتمأل اد٫

 الددت ولًددده ومل تبؽدد  رٗا ددأل بعددد, كمددأل  "ددن تىاددد فمىعددُ أددن أراكدد  البحددىث علددِ أسددبىّ          

  ال وبى. الرلًألم بألؾألأعُ العمل بمأل أأل

وتىظددل  . أسددألعد ارًددأل أددن خددٚل ػربددُ شخعددًُ إٍ  د أددن إمددب  نددأل,  ددى اٟفددأل َ أددن  دد ه     

حدىث, و د ظدأل"ع القددرار لددينأل يددرّ  د العمدل ببجرببددن وخدتدن  فؽددل أدن  د يأخدد  بنبًجدُ  راسددُ        الب

و  ا ا ْ أن أرمن اـلل. و ى أأل وافقن ٗ عد  أن اٛعؽألْ. وعلع  . فمد اؿدألرثٌ بدأد  د ه  دٌ     

  م إعألٓب.

إمىلدُ للبحدىث ٗ     . الر يعألد اعبد  د أدينُ إل  عبدالع ي  للعلدىم والبقنًدُ أدن  فؽدل اؾمدألم     

ا إملرددُ, إٙ  د أصددرلبمأل ترمددن ٗ النمددألان الدديت يقدددأى"مأل للبألقدده لبعبٔبمددأل, فمددٌ كددفرَ اددد٫   

٫ًد  ألوأٮىلُ, وتقى  البألقه ٛد يعٌ أعن قألسب٤ , يلدممل "عدمل أً ا"ًدُ البحده أدن  ادل ؼدب٘        أللأل"ى"

 الكىاتر!

مدددى الدراسدددألم  تبجدددن البحدددىثكمدددأل  شدددألرم  . اؾدددأل ٍ الصدددبًرٌ إٍ  د البىادددن اؿدددأللٌ ٗ  

واٛعألث البًنًُ, بٌ البخععألم واجملألٙم إخبلكُ, لرنمأل ؼبألن إٍ رٗيُ ؽٮًٮًدُ شدألألُ علدِ    

أسددبىّ الدولددُ, ثددب يددبب تصددعًبمأل بددٌ اؾألأعددألم وأراكدد  الدراسددألم وأراكدد  اٛعددألث, لبحقًددع        

 الكألعلًُ بصمىلًُ وعمع.

ُ ٗ اؾألأعألم إا خألل تكألٗل  . أسألعد ارًأل فًمأل, وا"بقل اؿديه إٍ فررَ الرراسٌ البحفً

إٍ شرل أن  شرألل تنمًُ إىار  اـألظُ, و"الصللًُ", أع إ"بألن عفٌ  و علمٌ  _ٗ "ٛره_وؼىلت 

أدع اسدبفنألْ يسدر لدبع       _ا, وٙ يبسع وإأأىل أنمأل  و قجدب البمىيدل الد ٍ ؼعدل علًدن      ؼعًمل اد٫

لد الر يعألد بأ"ن علدِ أعرفدُ غمدس  و سدت,  راسدألم لألٓمدُ عدن        خأل . بًنمأل اكر  ._  ه الرراسٌ
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الرراسدددٌ العلمًدددُ, تدددبٌ  د أصدددرٚتمأل كدددفرَ, و "مدددأل عألادددُ إٍ عددده أسدددبقل ر دددب بعددد        

هألبًألم. كمأل لكت  . . عبددالرٓن العندأل  بدأد  سدى  أدأل ٗ  عدألث بعد   د ه الرراسدٌ  "مدأل ٙ           اٟ

ا يقلدل فدرػ اٙسددبكأل َ   نصدر علددِ "ٮدألم قددو  اددد٫   تنصدر وتبقدِ قبًسدُ  رن  سددبألا الررسدٌ,  و ت    

أنمأل, ٙفبألٲ إٍ  "ن الذ  علِ األأعُ اٟأألم قمد بن سعى  بعكبن عؽى  ًُٔ علمًدُ ٛقدد كراسدٌ    

 البحه فًمأل,  د تنصر اٛعألث كألألُ علِ أىالع الرراسٌ "كسمأل.

 

 

 ثألر اٛسبألا خأللد بن عبد الع ي  اؿألرثٌ أىؼىع عمل إلحقًألم الفقألفًُ البألبعُ للبعلًب ٗ أبألبعُ 

إببعددفٌ, وتقعددر أل ٗ الدد . فددأراع  . علددٌ اؿرمددٌ  سددبألل الدد  إٍ  د اٛعدددا  الرددبرَ أددن      

. أىؼدحألٲ  ُرٌ للملحقًألم ٗ إبألبعُ واٟرشدأل  اٛكدأل ٌّ بصدرل كدألين٨     أليعألقبمإببعفٌ, مل 

 د أعٛددب إلحقًددألم تعددأل"ٌ أددن "قددغ إصددرفٌ واٟأرأل"ددألم. فألسددبدر  اٛسددبألا اؿددألرثٌ علددِ الدد   

بددأللقىل  د الدد  يبٮددرم لنمددىان اـدأددُ ٗ عمددل اؾمددأل  اؿرددىأٌ, و عبقددد  د  دد ا اؾأل"ددب أمددب     

 لبحسٌ كراألم الى ارَ بعد الدأ .

عمددل إلحقًددألم الفقألفًددُ ٙ يبنألسددب أددع   أددأل  . إّددألد  بددى خؽددر فددألعبدم  د إأرأل"ددألم و سددلىل 

ٗ اٛ اْ, وتددأخر تقددديب اـدددأألم   –بسددبب الدد   – عدددا  إببعددفٌ, و لددرم بىاددى  ؼددعمل كددبر    

بأد  أللبًُ إصدرفٌ اٛكدأل ًٌّ ٗ إلحقًدألم,  دب أدن  در        نللٮٚل. وأؽت تقىل ٗ الىلت "كس

 بٮًعىد القًألم ببل  الىًٚكُ؟د يسىد سعى يىالسعى يٌ. أبسألٓلُا  ٙ يىاد  كأل ًّ

و ؼألين اٛسبألا خأللد اؿألرثٌا  عبقد  د اٛولىيُ  ٌ لٚ بمدألم بألٟشدراين اٛكدأل ٌّ وتىطًندن,     

ثب الدخىل ٗ تٮىير إلحقًألم وكراألم اٙببعألث, فألٛعددا  الردبرَ للمببعدفٌ تددر اٙسدبفمألر ٗ      

 إ يد أن اٙسبقٚل وإس٘ولًألم. رفع الرتبُ البنًٛمًُ للملحقًألم كىقدام عمل وإعٮألٓمأل

ولددألل اٛسددبألا عبددد اهلل طل قألأددد إد البىسددع ٗ إبددأل"ٌ واٛفددرا  وإً ا"ًددُ مل يددراع أعددألير اؾددى َ   

اٙببعددألث  إسددذاتًجًُوالركددألَْ, و ددى أددأل يعأل"ًددن البعلددًب وبر"ددألأ  اٙببعددألث. و ر ين  . ًٓددد إدد روعا 

إمنًدُ, وٗ تقدديرٍ  د ا أدأل وبألادن قأللًدأل القٮدألع         هب  د تٮىر خألظدُ فًمدأل يبعدل بأللبخععدألم    

 اـألػ ٗ إملرُ, واألأعألتنأل   رلت سىم العمل غرهٌ ٙ ّلرىد البأ ًل إمين إنألسب.

وعددرض  . قسددٌ اؿرمددٌ لبجرببددن ٗ البعألأددل أددع إلحقًددُ الفقألفًددُ, والدديت اسددبنب  أنمددأل  د        

إببعه وٙ الىطن, و د  عب الداأ  واٛ"صدٮُ الٮٚبًدُ   ا بمألأألم إلحقًألم تعب ٗ اػأله ٙ ىدم 

إكًدَ وإبمً َ ؼعًمل, وتبب قألرببن وؼجًمن ٗ ألحقًألم بع  الددول اٛخدرّ, بسدبب اـدىين,     

 ود إهدأل  بددآل شدأل. و ؼدألينا يىادد شدبألل أبمًد ود        أدن  و ى أأل تسبب ٗ إعأللُ تنكً  تل  الدداأ   
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بب  د  عمددألشب وبددرافمب وتكرر ددب تكددىم علددِ كددل أددن ٗ   وأبدددعىد أددن اؾنسددٌ,  م٦صددىا بسدد 

إلحقًُ. وكصمل عدن  د  قدد العدألألٌ ٗ إلحقًدُ الفقألفًدُ بديٮأل"ًدأل اكدر لدن  "دن مل يردن يصدعر            

 َعأل"ألَ إببعفٌ, إٙ بعد  د اببعفت ابنبن, وعألط إعأل"ألَ أعمأل.

لد  إٍ ؼدرورَ تٮدىير إلحقًدألم     واتكع اؾمًع علِ واى  أصرلُ ؼبألن إٍ قل٦, وخلعىا أدن ا 

الفقألفًُ, أن خٚل  سلىل إصدألريع إددارَ ااتًدألٲ, وتصدرًل فدرم عمدل, وأدن  كألفدُ العدٚقًألم,          

 والبقىيب وارألسبُ إسبمرَ, وتٮبًع بر"ألأ  إصرين إقًب و ر أل أن اٛفرألر البٮىيريُ.
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ايفهس١ٜ ٚايجكاف١ٝ َـع فؿـٍٛ ٖـرا ايهتـاب ٚستـاٚزٙ ايـيت       يعً٘ َٔ ْاف١ً ايكٍٛ بعد ٖرٙ ايسس١ً 

قـــدَت مجًــــ١ َـــٔ ايــــسؤ٣ املتدؿؿــــ١ يف تٛؾـــٝف ٚحتًٝــــٌ ايٛاقــــع ايـــسأٖ ٚتأَــــٌ اجتاٖاتــــ٘     

املطتكب١ًٝ عًـ٢ اذتٝـا٠ اإلْطـا١ْٝ بػـهٌ عـاّ، ٚعًـ٢ إْطـإ ٖـرا ايـبالد ايعصٜـص٠، املًُهـ١ ايعسبٝـ١             

ٟ ٜكدَــ٘ َٓتــد٣ أضــباز يــٔ ٜهــٕٛ ْٗاٜــ١    ايطــعٛد١ٜ، بػــهٌ خــاف، إٔ ٖــرا ايهتــاب ايطــٟٓٛ ايــر    

املطــاف حبــٍٛ اهلل تعــاىل يهٓــ٘ ايبداٜــ١ ايطُٛســ١ يف َػــٛاز َتذــدد يدزاضــ١ ايٛاقــع اإلْطــاْٞ          

 ٚتعكٝدات٘ ع٢ً شتتًف اجملاالت ايجكاف١ٝ ٚاالقتؿاد١ٜ ٚاالدتُاع١ٝ.

عــٌ يكــد قــدّ ارتــربا٤ ٚايبــاسجٕٛ، أعكــا٤ املٓتــد٣، خالؾــ١ جتــازبِٗ َٚعــازفِٗ، بهــٌ ضــدا٤ دت  

شتسدات املٓتد٣ قادز٠ ع٢ً ايتأثري ٚايفاع١ًٝ يف زتاالتٗا ايجكاف١ٝ ٚاالدتُاع١ٝ ٚاالقتؿاد١ٜ 

 اييت استٛتٗا فؿٍٛ ٖرا ايهتاب ايطٟٓٛ ٚستاٚزٙ.

إٕ َسنــص أضــباز يًدزاضــات ٚايبشــٛخ ٖٚــٛ غتتــتِ ٖــرا ايهتــاب ايطــٟٓٛ ملٓتــد٣ أضــباز، ٜطــسٙ إٔ      

كٝــاد٠ ايسغــٝد٠ يف املًُهــ١، اجًــ١ مــادّ اذتــسَني  ٜتكــدّ بايػــهس ادتصٜــٌ ٚاالَتٓــإ ايععــِٝ يً

ايػسٜفني املًو ضًُإ بٔ عبدايعصٜص ٚٚيٞ عٗدٙ ؾاسب ايطُٛ املًهٞ األَري ستُد بٔ ْـاٜف  

بٔ عبـدايعصٜص ٚٚيـٞ ٚيـٞ ايعٗـد ؾـاسب ايطـُٛ املًهـٞ األَـري ستُـد بـٔ ضـًُإ بـٔ عبـدايعصٜص              

عِ ٚايتػـــذٝع ملسانـــص ايبشـــٛخ   سفعٗـــِ اهلل مجٝعـــا، عًـــ٢ َـــا ضـــدسٚٙ َـــٔ اإلَهاْـــات ٚايـــد       

ايطعٛد١ٜ، يتهٕٛ قادز٠ ع٢ً املٓافط١ يف ايبشح ٚايدزاض١ ٚؾـٓاع١ األفهـاز ايبٓـا٠٤ ٚايعُٝكـ١ َـٔ      

أدـــٌ تطـــٜٛس ايعالقـــ١ بـــني إْطـــإ ٖـــرٙ األزض ٚاذتٝـــا٠ بهـــٌ أبعادٖـــا ٚغـــؤْٚٗا، ٚيتعـــٌ املًُهـــ١   

 قٝادتٗا، ٚبرٍ أبٓا٥ٗا.  ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ، دٚي١ عؿس١ٜ غاشت١، حبٍٛ اهلل تعاىل، ثِ بٛعٞ 

نُــا ٜتكــدّ َسنــص أضــباز يهافــ١ أعكــا٤ املٓتــد٣ املُٝــصٜٔ سكــا، ٚيهــٌ َــٔ ضــاِٖ يف صتــاح       

املٓتد٣ فهس٠ ٚعُال ٚشتسدات فهس١ٜ ٚثكاف١ٝ، بايػهس ادتصٌٜ. ٚاملسنص، ٖٚٛ ٜكـدّ غـهسٙ ٖـرا،    

ٚايطــعٛدٜات،  عًــ٢ ثكــ١ نــبري٠ بــإٔ ٖــرٙ ايٓدبــ١ َــٔ املفهــسٜٔ ٚايبــاسجني ٚاملــجكفني ايطــعٛدٜني 

ــا      ــ١ ايفهـــس ٚايجكافـــ١ يف زتتُعٓـ ــا٤ِٖ ٚبـــرهلِ َـــٔ أدـــٌ تُٓٝـ أعكـــا٤ املٓتـــد٣ ضٝٛاؾـــًٕٛ عطـ

 ايطعٛدٟ ايهبري، َٚٔ أدٌ َٛاد١ٗ ايتشدٜات اييت تعرتض َطري٠ تُٓٝتٓا ايػا١ًَ يف املًُه١.
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