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 ايضسِٝ ايضمحٔ اهلل بغِ

ّٝة١  مز اذتضب 2001 عبتُرب/أًٍٜٛ 11 بتاصٜذ"  الرٕ بٔ أعا١َ"  اجملاٖز ايؾٝذ أعًٔ  اية   ايػضبٝة١  اإلَربٜاي

 َغةتدزَاّ  ، ْٚا٥ٝة١  فػري٠ مجاع١ قبٌ َٔ عذٝبّا إعالّْا ٚنإ ، األَضٜه١ٝ املّتشز٠ ايٛالٜات تكٛرٖا

٘  يف َبٗةضاّ  أعًٛبَا ٔ  إعالْة ٍ  َة ِ  ، ايطةا٥ضات  أسةزاخ  خةال ٍ  ثة  ايهّؿةاص  قًةٛب  يف ايضعة   ٖةادػ  اعةتػال

ّٝات بأسزخ َغتعّٝٓا  ال ْبًٝة١  أٖةزاف  يتشكٝةل  ، اذتةضٚب  يف دزٜةز٠  ْظضٜةات  َؤّعغةاّ  ، ٚايٛعا٥ٌ ايتكٓ

١َّ ع٢ً إمنا مجاعت٘ ع٢ً ؾٛا٥زٖا تعٛر  .. ٚسزٙ باهلل َؤ١َٓ نبري٠ أ

ّٝةات  األعةًٛب  سٝح َٔ ايغابك١ األَِ عًٝ٘ تعاصؾت َا غري ع٢ً سضب ٖٞ ٌ  ٚاإلَهاْ  ٚاألٖةزاف  ٚايٛعةا٥

ٞ  طريإ عالح بني" : )  باٍٚ نٛئ"  ٚفؿٗا نُا ، سضٌب ٖٞ ، ٚايػاٜات ٍّٚ ايعةا   إىل ٜٓتُة  ٚدةٝؿ  األ

٢ّْ ،(  ارتٌٝ ع٢ً ٚصداٍ 1 – بٞ طضاط َٔ قٓابٌ قاسؾات بني ،"  ايضابع"  ايعا  إىل ٜٓتُٞ  ايبغطا٤ ألٚي٦و ؾأ

ٌُّ ِ  ثِ ، تٛاطِْٗ بإعار٠ ؾهٝـ ، اذتضب حت ِ  تّٛعةعٗ ٙ  ناْةت  إٕ إال!  ٚاْتؾةاصٖ  يف دزٜةز٠  سضبةاّ  ٖةش

 . َكاٜٝغٗا

٘  ايعزٚ ٜٗادِ - املجاٍ عبٌٝ ع٢ً – املعضٚؾ١ اذتضٚب يف ٘  َٚةؤّثض٠  سّغاعة١  ْكةا   يف خقةُ  عٝاعةٝاّ  ؾٝة

 سضبٗةا  يف اعةااتٝذٝاّ  ٖةزؾاّ  املتشةز٠  ايٛالٜةات  جتز ؾًِ ، ايكاعز٠ مز اذتضب يف إال ، َٚعّٜٓٛا ٚاقتقارّٜا

ٟ  ٚئ خطٛص٠ ع٢ً ٚاملزٕ ايكض٣ ٚتزَري املهّجـ ايكقـ ٜٓطٟٛ ٜهٔ ٚ  ، عٓ٘ يتعًٔ  ؽة٤ٞ  إىل ٜةؤّر

ـ  أنةرب  ي٘ مجعٛا ٖزؾّا هلِ ؾٛمعٛا ،"  ايضَاٍ تغ١ٜٛ إعار٠"  ع٣ٛ ٌ  ايتةاصٜذ  يف حتةاي ٍ "  يف متّجة  اعتكةا

ـ  يبح َٚا.  اهلل سؿظ٘"  قتً٘ أٚ الرٕ بٔ أعا١َ ايؾٝذ ٞ  ايتشةاي ٔ  اهلةزف "  تةزٜٚض "  أعةار  إٔ ايعةامل  إىل امُلعًة

 ! ع١ٓ بعز ع١ٓ تػٝريٖا ٜتِ أٖزاف

١ّٜ ايزٍٚ ناْت يكز ٌ  تكضص َا را٥ُّا ، Wilhelm Grewe ٜكٍٛ نُا ، ايكٛ ّ  ؽةه ٞ  ايٓظةا  مبةا  ايةزٚي

١ّٝ  يًعزاي١ األعاع١ٝ املؿاِٖٝ تعضٜـ أعباْٝا أعارت عؾض ايغارؼ ايكضٕ ؾؿٞ ، َقاذتٗا خيزّ  ٚايؾةُٛي

١ّٝ ١ّٝ ايكاّص٠ يف األفًٝني ايغّهإ إبار٠ يترّبص ، ايعامل ِّ ، األَضٜه ّٛصت  عؾةض  ايجأَ ايكضٕ يف ث  ؾضْغةا  طة

ّ  يًشةزٚر  اذتزٜح املؿّٗٛ ٕ  َٚؿٗةٛ ّٝاّ  ايكة٣ٛ  تةٛاط ّٜة١  عةطٛتٗا  َةع  متؾة ٕ  ٚيف ، ايكاص  عؾةض  ايتاعةع  ايكةض

ًّل ؾُٝا دزٜز٠ قٛاعز بضٜطاْٝا اعتشزثت ّّٝا ٚسيو ، ٚاالعتعُاص ٚاذتٝار بايكضف١ٓ ٜتع  َقةا   َةع  متؾ

٠ّٛ بٛفؿٗا هلا ستّزر٠  َٔ أعظِ ؾٗٛ ايّٝٛ األَضٜه١ٝ املتشز٠ ايٛالٜات ساٍ أَا.  ايٛقت سيو يف امل١ُٓٝٗ ايك

ّٛتٗا حتّزٟ ع٢ً عبتُرب/أًٍٜٛ أسزاخ بعز أسز جيضؤ ؾًِ ، عابكاتٗا ّ  ستة٢  أٚ َٓاقؾتٗا أٚ ٚقضاصاتٗا ق  عةز

ٟ  املتشةز٠  يًٛالٜةات  بايٓغةب١  ايزٚيٞ ايكإْٛ ٚأخش!  َٚغاعزتٗا تأٜٝزٖا ٘  ٚايةش  ؾةا٠  يف - بٓؿغةٗا  أقاَتة

ًَت٘ ٜؿكز - ياعٝد٘ ستاد١ ناْت ٕ  ٜٚؿُٗ٘ ب٘ ٜعٌُ ايشٟ ايزٚيٞ بايكإْٛ َتظاٜز بؾهٌ ف  اآلخةضٚ

ّٜةزاّ  َعٗةا  نًّ٘ ايعا  ٚافطـ ، ٚسزٖا هلا دزٜز٠ اعتجٓا١ٝ٥ قٛاعز ٚٚمعت ،  سةضب  يف هلةا  َٚٛايٝةاّ  َؤ

١ًّ تًو ١ّٜ ٚاإلْقاف ايعزٍ ٚتبتػٞ"  املغتنعؿني سضب"  أعًٓت اي  املغ١ًُ ايج  .. ألَتٗا ٚاذتض
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 ٚايٓافةع١  املؾّضؾ١ عكٝزتِٗ عٔ رؾاعّا ٜكاتًٕٛ ايشٜٔ ايٓبال٤ األؾضار َٔ زتُٛع١ ؾٝٗا قاَت دزٜز٠ سضب

َّت٘ اإلَربٜايٞ ايزٚيٞ ايٓظاّ أصنإ بنعنع١ ، ِ  اية   األَضٜه١ٝ ٚاألسار١ٜ ايعٛمل١ عقض يف بض  إٔ ُطعة

ًّٗةةا يف ّٝةة١ ايقةةضاعات ْظعةة١ تتنةةا٤ٍ إٔ املةةضّد  َةةٔ عةةٝهٕٛ ظ  األَةةِ عًةة٢ األسارٜةة١ يتغةةٝطض ، ايزٚي

 .. بٗز٤ٚ خرياتٗا ٚتٓٗ  ٚاذتناصات

ِ  ايها١ًَ االعتذاب١ ايكطب١ٝ األسارٟ ايزٚيٞ ايٓظاّ ؾعٌ صّر٠ ؾهاْت  فةػري٠  ؾ٦ة١  مةز  املّٛسةز  يًّظًة

ّٝة١  املٓظُةات  ٚٚقؿةت  ، ٚإعاْتٗةا  أَضٜهةا  َع ايٛقٛف َٔ ايعا  رٍٚ َٔ رٚي١ تغتج٢ٓ ٚ  ، َُغ١ًُ  ايزٚي

١ّٝ االعتدباصات ٚأدٗظ٠ ١ّٝ ٚأدٗظتِٗ ايٛطٓ  أِْٗ ست٢ ، ايكاعز٠ مز ٚاإلعال١َٝ ٚاأل١َٝٓ ٚايعغهض١ٜ املاي

ّٝػ األطٖض"  اعتدزَٛا ٔ  مةز  اذتةضب  يف هلِ نأبٛام"  ايغعٛر١ٜ سهّاّ عًُا٤ ١٦ٖٝ"  ٚ"  املغ  ، اجملاٖةزٜ

ٍ  اجملاٖزٕٚ ٚنغ  ، ايغاسض ع٢ً ايغشض اْكً  سيو نٌ َٚع ِ  ، ٚايكًةٛب  ايعكةٛ  - ايٓةاؼ  أغًة   ٚعًة

ٕ  ايكاعةز٠  ْظضٜة١  فةّش١  ٚثبتةت  ، ايؾةّضٜض٠  اإلَربٜايٝة١  ألَضٜها اذتكٝك١ٝ ايقٛص٠ - َتّٝكٕٓٛ ِٖٚ  بةأ

 .. ايّؾضٚص نٌ صأؼ ٖٞ أَضٜها

ٍ  نغ : "  ٚاسز إٓ يف األعًٛبني نال اذتضب ٖشٙ يف املتشز٠ ايٛالٜات ٚاعتدزَت "  ٚ"  ٚايكًةٛب  ايعكةٛ

َّض ؾّتؿ ١ّٜ سضب إْٗا" .  ٚر ّٜات عقض يف دزٜز ْٛع َٔ تزَري  ! ايزٚيٞ ٚايكإْٛ اإلْغإ ٚسكٛم اذتض

١ّٜ اْتدابات اذتضب ٖشٙ يف أقاَٛا ١ًّ ؾأعارٖٚا ، يًعا  تظٜٚضٖا ٚثبت أؾػاْغتإ يف فٛص  رٕٚ َٔ ساتٗا يًع

ّٚصٜٔ ستاعب١ ٞ  اإلعةار٠  دٛي١ إدضا٤ قبٌ املٓاؾػ ٚاْغش  ، املظ ٟ  – بةايتظٜٚض  األٍٚ ايؿةا٥ظ  ٚبكة ٘  ايةش  أثبتتة

ٌ  َع٘ ٚتتعاٌَ"  نضاطاٟ"  بايض٥ٝػ"  املتشّنض٠"  ايعا  رٍٚ تعاف سيو َٚع - املّتشز٠ األَِ  فةؿاق١  بهة

 ! املٓهض ٖشا عٔ صام١ٝ ٚؽعٛبٗا

 ، ادتٛاص ٚرٍٚ املتكّز١َ ايعا  ٚرٍٚ املتشز٠ األَِ مبباصن١ ، ؽعٛبٗا ٚتزَري ٚحتطُٝٗا ايزٍٚ استالٍ ٜتِ

١ًّ ايزٍٚ ُٚتكَقـ - املغتنعؿني ع٢ً - ستّض١َ أعًش١ اَتالى يؾب١ٗ ٌ  بايطا٥ضات املغتك ُٝكتة  – أبٓاؤٖةا  ؾ

ُٜعز –! ْؿغٗا املكقٛؾ١ ٚايزٍٚ ايعا  رٍٚ مبباصن١ .  عظُّٝا عُاّل املظ١ًَٛ ايؾعٛب سل يف إدضاَِٗ ٚ

 ! سيو ي٘ ؾًٝػ دٓٛرٖا أسز إعتكاٍ ٜضٜز َٚٔ ، أسز ٜضّرٖا ؾال اعتكاي٘ أَضٜها تضٜز َٚٔ

٘  ايتؿاخض ميهٔ َا ٚسًؿاؤٖا أَضٜها حتّكل   - َٓ٘ ٜغري دظ٤ سنض َٚا – ايطػٝإ ٖشا نٌ َٚع .  بة

١ّٜ تطأط٧ إٔ ٖٛ ، اذتضب ٖشٙ يف إعذابّا األنجض ٚاألَض ١ّٝ اإلَرباطٛص  معؿا٤ خقّٛ أَاّ صأعٗا األَضٜه

ٍ  سا خطضّا ٜهْٛٛا إٔ هلِ ٜتّٛقع املض٤ نإ َا ِ  تةاصٜذ  يف دزٜةز٠  سةضب  إْٗةا .  بةا  ؾٝٗةا  اعةتدزَت  ، األَة

ُّع ، دزٜز٠ ٚأٖزاف دزٜز٠ أعايٝ  ّٛت٘ ٜؿكز ، ظا  عاملٞ رٚيٞ  ٚجت ّ  بعز َّٜٛا ٚتٛاطْ٘ ق  ؾ٦ة١  مةز  ، ٜةٛ

 .. بعز َٚٔ قبٌ َٔ األَض ٚهلل ، ّٜٛ بعز َّٜٛا تٓتقض فػري٠

٘  ممةا  ايعقض ٖشا يف متاعهّا أنجض أفبشت قز اذتزٜج١ ادتٝٛـ إٕ ٔ  عةبك  عةط٠ٛ  بغةب   ، عقةٛص  َة

١ّٝ املقا  َع َقاذتِٗ ٚتزاخٌ ، ايٛط١ٝٓ بايغٝاعات املتشهُّني ايػًٝظ١ األقزاّ ٚأفشاب قارتٗا  ايزٚي

ّٜني عرب ايٓؿٛس ٚأفشاب ٕ   يغب  إماؾ١ فعٛب١ أنجض ادتٝٛـ متّضر ستاٚالت أفبشت ٚيشيو.  ايُكطض  ثةا
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 ستةاٚالت  ؾؾةًت  ٚقز ، أعضع بطضم املؤاَضات انتؾاف َٔ األْظ١ُ ميهّٔ ايشٟ ايعًُٞ ايتكّزّ ٖٚٛ َِٗ

ٙ  ٚيف ، ٚغريٖةا  ٚبٓذالرـ دٛصدٝا يف نُا األسٝإ َٔ ايهجري يف املتُّضر ٕ  ، ادتزٜةز٠  اذتةضب  ٖةش  ؾةإ

ٔ  ايغةابل  يف حيقٌ نإ َا ؾًٝػ ، دزٜز ْٛع َٔ ثٛص٠ إىل حباد١ ادتٝٛـ متّضر  هلةشا  ٜقةً   متةّضر  َة

ـ  سيو يف بكا٥ِٗ ٚعزّ املتشز٠ ايٛالٜات سًؿا٤ ٖٚضٚب ، ايعقض ِ  تضادةع  َةع  ، اذتًة ّٛتٗ ٌ  يف قة ٠ّٛ  َكابة  قة

ّٝني  ٚاينةبا   ادتٓةٛر  ٚطؿةٛم  ، املتّشةز٠  ايٛالٜةات  ع٢ً متّضرّا يٛسزٙ ٜهٔ   ، اجملاٖزٜٔ  يف األَةضٜه

ّٝني ٚمذض ، األَضٜهٞ ادتٝؿ  متةّضراّ  ٜعترب ال ايعامل١ٝ ادتٝٛـ أمعـ أَاّ دٝؾِٗ اْٗظاَات َٔ ايغٝاع

ٔ  أعةزار  ناْت ٚيٛ ست٢ بٌ ، ايزٚي١ ٚع٢ً ادتٝؿ ع٢ً ٘  املٓتشةضٜ ٛ  ٚستة٢  ، بامل٦ةات  ؾٝة  أنةرب  متةّضر  ية

 ادتةٝؿ  قٝارات أغً  ِٖٚ اعتكايٛا قز أِْٗ ع٢ً أظٗضِٖٚ مما ٚغريٙ"  َانضٜغتاٍ"  نادتٓضاٍ قٝارات٘

ّّٝا متّضرّا سيو ُٜعّز ؾًٔ ، ايٛطصا٤ ٚبعض ٙ  يف اذتزٜجة١  ؾادتٝٛـ ، ناَاّل ؾعً  حبادة١  اذتزٜجة١  اذتةضب  ٖةش

 . ٚايتُّضر ايجٛص٠ َٔ ٚسزٜح َػاٜض يٓٛع

ِ  يف ٚسًؿا٥ٗةا  املّتشز٠ ايٛالٜات دٝٛـ ع٢ً ٚايجٛص٠ ايتُّضر إٕ ٌَ  قةز  ايكاعةز٠  مةز  سةضبٗ ٔ  َتُّجة ٍ  َة  خةال

١ّٝ ٚبعجات٘ األَضٜهٞ ادتٝؿ يف املتُّضرٜٔ َٔ نبري عزر تغضٜ  ٔ  األيةٛف  مل٦ةات  ايزبًَٛاع  ايٛثةا٥ل  َة

١ّٜ ّٝة١  ايغٝاعةات  عًة٢  بايػّا تأثريّا عتؤّثض سزٜج١ بطضٜك١ متّضرٚا ، ايغض  ، ايعاملٝة١  َٚهاْتٗةا  األَضٜه

 " . ٜٚهًٝٝهػ ٚثا٥ل"  بة ُٜعضف بات ؾُٝا ٚسيو

ٌّ عظ اهلل َهض يكز  عبتُرب/أًٍٜٛ أسزاخ يٝٓكٌ األَضٜهٞ اإلعالّ يًعا  ؾغّدض ، بأَضٜها عابكّا ٚد

ٔ  أقُٝةت  اي  األٖزاف أِٖ أسز ؾتشكل ، دظ٥ٝاتٗا بهٌ ّ  ٚعةّدض  ، ايعًُٝة١  أدًةٗا  َة ٞ  اإلعةال  األَضٜهة

ّٝة١  ٚايةزٚا٥ض  ادتٝؿ يف املتُّضرٜٔ ٚعدض ، أبٛغضٜ  فٛص يٝٓؾض ٔ  ايعزٜةز  يٝٓكًةٛا  األَضٜهٝة١  ايّضمس  َة

١ّٜ ايٛثا٥ل  ... ٜٚهًٝٝهػ َٛقع إىل ارتطري٠ ايغض

ّ  مةز  ثةٛص٠  حتقٌ إٔ ارتربا٤ تّٛقع يكز ّٝػ  اإلعةال ٟ  املغة ِ  ؾكةز  ايةش َّٛةات  أٖة ٘  َك ٞ  بكا٥ة ـ  ٖٚة  نؾة

ّٝػ اإلعالّ ، اذتكا٥ل ٙ  ايشٟ املغ ٘  األَضٜهٝة١  اإلراص٠ تكةٛر ّٝة١  أٖةزاؾٗا  حتكٝةل  يف ٚتغةتدزَ  اإلَربٜاي

َّة١  عةٝطض٠  عًٝ٘ غٝطض٠اي متت ٚ اذتّض اإلعالّ ٚمع تزٖٛص بعزَا ٔ  تا ٌ  َة ّٝة١  اإلراص٠ قبة  ؾكةز  ، األَضٜه

١ّٜ"  قإْٛ مبٛد  ٚثا٥ل تغًِٝ عٔ باالَتٓاع ايعزٍ ٚطاص٠ إىل تعًُٝات عابكّا آؽهضٚؾت دٕٛ أفزص  سض

ًًّةت  قةز  ْؿغةٗا  ايتٓؿٝش١ٜ ايغًطات إٔ نُا ،"  املعًَٛات ٌ  ق ٔ  فةاص   بؾةه  قةز  اية   ايٛثةا٥ل  ْةٛع  َة

 ايزٚيةة١"  ٜهةةّضؼ ايةةشٟ"  ايةةٛطي ايكةةإْٛ"  ايهةةٛصتضؼ ٚأقةةّض ، يًعًةةٔ ْؾةةضٖا يف تؿّهةةض أٚ تٓؾةةضٖا

١ّٝ  األعة١ً٦  ٚبتظاٜةز  ، بٗةا  ارتافة١  ايتشكٝكات ْؾض ٜتِ   عبتُرب/أًٍٜٛ أسزاخ ٚقا٥ع ٚست٢ ،"  ايبٛيٝغ

ًّك١ ايػاَن١ ٔ  نبري٠ استذادات ٚإثض ٚايبٓتادٕٛ ايعاملٞ ايتذاص٠ بضدٞ ع٢ً املباصن١ باألسزاخ املتع  َة

١ّٝ ايًذ١ٓ"  ايهٛصتضؼ أْؾأ ، ايكت٢ً أٖايٞ قبٌ ١ّٝ االعتزا٤ات سٍٛ ايٛطٓ "  املّتشةز٠  ايٛالٜات ع٢ً اإلصٖاب

، ّ٘ٓ ّٝٔ ايض٥ٝػ دعًت بزصد١ عًُٗا تكٝٝز ع٢ً ؽّزر ٚيه ًّذ١ٓ األٍٚ املع  ٜنةطض "  نٝغةٝٓذض  ٖٓضٟ"  ي

 ! ؾكط أعابٝع ثالث١ بعز االعتكاي١ إىل

 .. َعاْٝٗا بهٌ"  اذتكٝك١ مّز اذتضب"  ٖٞ إمنا"  اإلصٖاب مّز اذتضب"  يٝغت إْٗا
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 إٕ قايةت  عٓزَا ، ايجُاْٝٓات يف املتشز٠ األَِ يف املتشز٠ ايٛالٜات عؿري٠"  نباتضٜو نري دني"  تبايؼ  

ّٝة١  أَضٜها عٝاع١ يف األِٖ ايعٓقض ، بغاط١ بهٌ ٖٛ اإلعالّ)  ٍ  ٚنةشا  ،(  ارتاصد  ٚعُٝةز  املةؤّص   قةا

ٞ  اإلعالّ"  تزدني"  ظاٖض٠ إٕ" :  بضْهًٞ أالٕ"  نٛيَٛبٝا داَع١ ّٝة١  يٝغةت  األَضٜهة ٞ  ٚإمنةا  ظضؾ  ٖة

١ّٜ ٘  يف - ٜٚةض٣  ، بٓٝٛ ٙ  يف أقُٝةت  اية   ْزٚتة ّ  إٔ - 2003 ْٗاٜة١  دٓةٛ ٞ  اإلعةال ٔ  األَضٜهة  إٔ يف ٜةٓذ   ية

 أٚنغةةذني ٖةةٛ اإلعةةالّ نةةإ إسا" : )  تةةاميظ أصتًةةٝػ يةةٛؼ"  يف"  َاعةةاط إٜةةإ"  ٜٚكةةٍٛ.  ٜغةةتٝك 

١ّٝ  ( ! املّتشز٠ ايٛالٜات مز ايػاط اعتعٌُ َٔ مّث١ إٔ سيو َع٢ٓ ، ايزميكضاط

ًّشٔ األَضٜه١ٝ اإلراصات ختتاص ١ّٝ – اإلعالّ ٚٚعا٥ٌ ، اي ًّ ١ّٝ احمل  .. عًٝ٘ تضقك - ٚايعامل

ِ  ٚسًؿٗةا  أَضٜها ٖظا٥ِ َع ٜبك٢ إٔ احملاٍ َٔ املظصٟ ايٛمع سيو ٚيهٔ ِ  عًة٢  ايكةا٥  تّٛقةع  ٚقةز  ، ايظًة

ّٝض ارتربا٤ :  2001 يف قاٍ"  غايٝٓٛ إرٚاصر"  ايقشايف ٚاملؤّص  ؾاملٓامٌ ، اذتّض اإلعالّ إيٝ٘ ٚفٌ ايشٟ اذتاٍ تػ

ّٝض إٔ يًعا  ميهٔ)  ٚ  ْظاَةاّ  ٖٓةاى  نإ ٚيٛ ست٢ ، سيو قبٍٛ عًٝٓا ستهَّٛا يٝػ.  ٜتػ ّٜاّ  ٜبةز  ، أبةز

ّٝة١  ايقةشاؾ١  2005 عةبتُرب /أًٍٜٛ يف"  غوؾٝ صٚبضت"  ٚفـ ٚقز( .   أبزٟ أْ٘ أعتكز ال يهّٓي  اية   ايعامل

ّٜتٗا ٜٚتبا٢ٖ ايػضب ٜكٛرٖا ٕ  فةشاؾ١  ؾكةط  إْٗا:  حبض  ٚطاص٠ ٚأناسٜة   ، ايؿٓةارم  فةشاؾ١  أٚ ، ايغةذٛ

 عةب   ٖٚٞ ، ٚغريٖا يٓزٕ يف ايزؾاع ٚٚطاص٠ ايربٜطا١ْٝ ٚاذته١َٛ األبٝض ٚايبٝت ٚايبٓتادٕٛ ارتاصد١ٝ

ّ  ايقشايف أتبع ثِ.  َغتُّض٠ اذتضب بكا٤ ٘  املدنةض ٌ  إسةز٣  ٚيف: )  قةا٥الّ  حتًًٝة ٕ  املضاسة  ٖٓةاى  عةٝهٛ

٘  ، عٝشزخ ايشٟ َا أعضف ال.  ايغًط١ أفشاب َٔ تؿغريٙ ميهٔ ال ايشٟ ايٓٛع َٔ تؿّذض ّٓة  عةٝشزخ  يه

ّٓٛع َٚٔ ايتؿّذض سيو سزخ ٚقز ،(  ستُّا ٔ  ايغًط١ أفشاب َٔ تؿغريٙ ميهٔ ال ايشٟ اي ٍ  َة  تغةضٜ   خةال

١ّٝ ٚايزٚا٥ض ادتٝؿ ٌ  نٌ بؿعًِٗ َضِغُني ، ايٜٛهًٝٝهػ يٛثا٥ل األَضٜه١ٝ ايضمس ّ  ٚعةا٥  اإلعةال

١ّٝ  . بٗا أتٛا اي  اذتكا٥ل ْكٌ ع٢ً ايعامل

١ّٝ"  فاسب١"  دٛرَإ آَٞ"  تعاْٞ ئ ـّ فٛتٗا ٜبّ  إٔ نار بعزَا! " اآلٕ ايزميكضاط  ٖٚٞ قًُٗا سرب ٚجي

ّٝني ٚؾغار األَضٜهٞ اإلعالّ تغٝٝػ إلثبات تغع٢ ٕ .  اإلخباصٜة١  احملّطةات  ٚأؽةٗض  ايقشاؾ  ؾكةز  يف ؾةإ

َٜغتكٟٛ ، اذتكٝك١ ُتؿتكز ، اذتّض اإلعالّ ُٜتالع  ، ايظ١ًُ ٚ ّٔ  ، اذتكةٛم  ٚتنةٝع  ، بايعكٍٛ ٚ ٕ  ٚأظة "  بةأ

ّٛدٗاتِٗ ٚشتتًـ ايعا  يػات بهٌ ثبت بعزَا ؾضسّا ايّٝٛ تظٖٛا"  دٛرَإ  .. حتكٝكاتٗا فّش١ ت

 املةز٣ "  يف اذتزخ َٔ َٓ٘ االعتؿار٠ ميهٔ مما االعتؿار٠ األَضٜه١ٝ ايزٚا٥ض يف ادتٗات بعض عتشاٍٚ

 َةؤّخضاّ  ؾعًةٛا  ٚنُا ، سٝٓٗا يف ايؿٛا٥ز بعض حتكٝل يف"  غضٜ  أبٛ"  ؾنا٥  اعتػًٛا نُا ،"  ايكقري

 اذتةضب  يف إخؿاقاتِٗ يف ايتشكٝل عٔ ايٓظض فضف أدٌ َٔ ايهضِٜ ايكضإٓ سضم بكن١ٝ عضف َا بؿّكاع١

 عبتُرب/أًٍٜٛ ألسزاخ املقارف ايتاصٜذ يف عٓٗا ٚاحملاعب١ املغا٤ي١ تؾتّز ٚايشٟ ، َٚآالتٗا"  اإلصٖاب"  ع٢ً

ّٝة١  ايزٚا٥ض تكّٛ ؾضمبا ، سيو ٚع٢ً.  عاّ نٌ يف  - بٓاؽةضٜٗا  ٚايٛثةٛم  ايؿنةا٥   اْتؾةاص  بعةز  - األَضٜه

ّٚص٠ ايٛثا٥ل بعض بتغضٜ  ّٞ  بؾهٌ عٝاعاتٗا بعض يتُّضص ٜٚهًٝٝهػ ملٛقع املظ  رّتةك  ٚقةز  ، خؿة

ّٛاب زتًػ ص٥ٝػ ْا٥  ِ  ايٓ ٞ  اذتةظب  ٚطعةٝ ٞ  ايًٝرباية ٞ  ايةزميكضاط ٞ  ؾالرميةري "  ايضٚعة "  دريٜٓٛؾغةه

ٞ  ايعاّ ايضأٟ أَاّ ايٛثا٥ل ٖشٙ َجٌ نؾـ إٕ:  بكٛي٘ األٖزاف بعض  يتػطٝة١ "  بضٚبٛداْةزا "  زتةّضر  ايعةامل
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 سظب ؾؾٌ أٜنّا سيو ٜجبت َا إٕ...  أؾػاْغتإ يف اؽ١ًايؿ ٚعٝاعاتٗا خغا٥ضٖا ع٢ً األَضٜه١ٝ اإلراص٠

ّٝةة١ حتكٝةةل يف أٚباَةةا  يًُؾةةانٌ باإلمةةاؾ١ ، املغةةتُّض٠ ارتالؾةةات ٚتٛافةةٌ ايهةةٛصتضؼ يف األغًب

١ّٝ ١ّٝ ٚنٛصٜا ايقني َٔ نٌ َع األَضٜه ّٛٙ ، ايّؾُاي ِ  ع٢ً:  أْ٘ إىل ْٚ ٔ  ايةضغ ٔ % 00 إٔ َة  املعًَٛةات  َة

 . املػًٛط١ املعًَٛات يبعض ٚاؽٓطٔ إماؾ١ ٜغتبعز ال أْ٘ إال ، رقٝك١ ٜٚهًٝٝهػ َٛقع ْؾضٖا اي 

 

ُّ  ال ، املكاّ ٖشا ٚيف ١ّٝ اإلراص٠ عتكّٛ َا ٜٗ ِّ  بتظٜٚضٙ األَضٜه ٙ  ثة ٔ  متضٜةض ٍ  َة ُّةي  ٚال ، املٛقةع  خةال ٜٗ 

ِ  أٚ ايٛثةا٥ل  إخضاز ع٢ً عًُٛا ايشٟ املتُّضرٜٔ أعزار َٔ ايتشّكل ِ  - َٓافةبٗ ٕ  بالؽةو  ٖٚة  دةزاّ  نةجريٚ

ـ  ئ ٚايشٜٔ – سكٝكتِٗ بؾهـ األَضٜه١ٝ اإلراص٠ تغُ  ٚئ ، َّٚٓظُٕٛ ِ  ُتهؾة ٔ  إال سكٝكةتٗ  َة

٘  أخةض٣  ٜٚهًٝةٝهػ  ٚثا٥ل خالٍ ِ  شتّققة ُّةي  ٚال!  هلة ٔ  تّٛدٗةات  تٗ ّ  َة  إٔ ٚالبةز  – بايتغةضٜ   قةا

ّٛدٗاتِٗ خًؿٝاتِٗ هلِ تهٕٛ ٕ  سغاباتِٗ يبعض ٚتقؿ١ٝ ٚخقَٛاتِٗ ٚت ُٝدضدةٛ ٕ  ؾ ُٜدؿةٛ ّٝة١  ٚ  باْتكا٥

ًّل مما ايهجري أخؿٛا قز نُا ، ٜضٜزٕٚ ال َٚا ٜضٜزْٚ٘ َا ًّل َٚا بإعضا٥ٌٝ ٜتع ِ  بؿؾًِٗ ٜتع  ٖٚةظا٥ُٗ

ُّا َتّٓؿش٠ د١ٗ ٚنٌ سظب نٌ ٜبشح ٚاهلظا٥ِ ايؾّز٠ أٚقات ؾؿٞ ، - اإلصٖاب مز اذتضب يف  تغتطٝع ع

٣ّٛ إٔ ٞ  األَٔ أٚ ايعا١َ املقًش١ سغاب ع٢ً نإ يٛ ست٢ ايكقري املز٣ يف َٓاؾغٗا ع٢ً ب٘ تتك  ، ايكةَٛ

 إىل أَضٜهةا  ٚيتةشٖ   ،"  ايكقةري  املةز٣ "  يف ؾٛا٥ةز  َٔ األَضٜه١ٝ اإلراص٠ عتشّكك٘ مبا َهاثّا ٚيغت

ُّي ايشٟ إمنا ، ادتشِٝ  املّتشةز٠  ايٛالٜات ع٢ً"  ايطٌٜٛ املز٣"  ٚ"  املتّٛعط املز٣"  يف ايتُّضر ٖشا تأثري ٖٛ ٜٗ

٘  خيطةط  مبةا  َباؽةض٠  عالق١ ي٘ ايتأثض ٖشا ألٕ ، ايعا  يف ٚحتّهُٗا ْٚؿٛسٖا األَضٜه١ٝ ٕ  ية  اجملاٖةزٚ

 . ايؿضؼ َضبط ٖٛ ٖٚشا

٠ّٛ"  ٖٛ ايٛثا٥ل ٖشٙ تغضٜ  َٔ عٝتأثض َا أنجض إٕ ١ّٜ أٚ –"  ايٓاع١ُ ايك  يًٛالٜةات "  Soft Power"  - املعٓٛ

٠ّٛ"  َٔ أِٖ ٖٚٞ املتشز٠ ٔ  ايؿا٠ ٖشٙ يف خقٛفّا"  Hard Power"  - ارتؾ١ٓ أٚ -"  ايّقًب١ ايك ـ  َة  اينةع

 َٓقة   يف"  أٚباَةا  باصاى"  املزعٛ ايكِطض١ٜ عرب ٚايؾضنات املتّٓؿشٕٚ ٚمع ٚقز ، ب٘ أفٝبت اي  ٚاياّرٟ

١ّٜ ع٢ً يٝعٌُ ايض٥ٝػ ٠ّٛ تكٛ ٕ  َةا  أسٛز يف ؾِٗ ، املتشز٠ يًٛالٜات ايٓاع١ُ ايك ّ  هلةا  تهةٛ ٌ  يف ايٝةٛ  ظة

٠ّٛ معـ اعتُضاص ٠ّٛ املتُّج١ً ايقًب١ ايك ١ّٜ بايك ّٛتني  بةني  ٚايؿةضم  ، ٚغريٖةا  ٚاالقتقةار١ٜ  ايعغهض  ايكة

٠ّٛ" : )  ْاٟ دٛطٜـ"  ٜقؿٗا نُا ٘  ٜضٜزٕٚ ال َا ٜؿعًٕٛ اآلخضٜٔ دعٌ ع٢ً ايكزص٠ ٖٞ ايقًب١ ايك  ؾعًة

٠ّٛ...  ٚايٛعٝز ايتٗزٜز باعتدزاّ ٍ  عًة٢  ايكةزص٠  ٖٞ ، أخض٣ د١ٗ َٔ ، ايٓاع١ُ ٚايك  ايٓتةا٥ر  عًة٢  اذتقةٛ

ٔ  األٖةزاف  حتكٝةل  عًة٢  ايكةزص٠  ٖٚٞ.  تضٜزٙ أْت َا ٜضٜزٕٚ اآلخضٜٔ ألٕ املطًٛب١ ٍ  َة ّٝة١  خةال ...  ادتاسب

٘  ٜٛاؾكٕٛ دعًِٗ أٚ املضغٛب ايغًٛى تٓتر اي  ٚاملؤّعغات األعضاف باتباع اآلخضٜٔ إقٓاع يف ٚتتُّجٌ  عًٝة

 .) 

ِ  ايعةا   يزٍٚ ًِٗامل ايُٓٛسز تهٕٛ إٔ ع٢ً تعٌُ أَضٜها ناْت ِ  أسةز  ٖٚةشا  ، ٚؽةعٛبٗ ٕ  أٖة  أصنةا

ّٛتٗا ٔ  ُدّغزت قز األٜاّ َٔ ّٜٛ يف بايٓؿػ ايعاي١ٝ ايّجك١ ناْت يكز ، ايٓاع١ُ ق ٍ  َة  َةاريني "  عبةاص٠  خةال
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َّة١ "  أٟ“  The indispensable nation: “  بكٛهلا املتشز٠ ايٛالٜات عٔ سزٜجٗا عٓز"  أٚيرباٜت  ال اية   األ

ٍ  عةٓني  عؾض َٔ أقٌ خالٍ ٚيف" !  عٓٗا غ٢ٓ ٍ  تبةّز ّٝة١ "  األَة١  إىل اذتةا  دٗةز   عًة٢  تكتةات  اية  "  ايطؿًٝ

 ! قاطب١ ايعا  ؽعٛب ٚتهضٖٗا اآلخضٜٔ

ّٝات اطرٜار إىل األَضٜهٞ ايٓظاّ ؾنا٥  عتؤرٟ ٘  ع٢ً – األَضٜهٞ اجملتُع إَهاْ  – ارتقةٛل  ٚدة

 عتقةاب  اي  ٚايعٝٛب ، األَضٜه١ٝ ايغًط١ أفابت اي  ٚايعٝٛب ايٓٛاقك يضؤ١ٜ ايعا  رٍٚ ٚزتتُعات

ٞ  ٚعٞ تهٜٛٔ إىل ايٛقت مبضٚص ٜؤّرٟ ٖٚشا ، قضٜبّا بٗا ٟ  ، مجةاع ٔ  ٚايةش ٌ  عًة٢  ٜظٗةض  إٔ ميهة  ؽةه

ٟ  يًًُةو  ؾب٦غةاّ "  ، ايؾّضٜض٠ ايغًط١ تًو ٚإلققا٤ ، اجملتُع ٚإراص٠ يتٓظِٝ دزٜز بضْاَر ٟ  ايةش ٔ  ٜةظرص  َة

 " . ؾٛيػني"  ٜكٍٛ نُا"  ايكإْٛ اطرصا٤ عٔ ٜغهت قز ايشٟ يًؾع  ٚب٦غّا ، ايكإْٛ

ّٗزت َا حتكٝل عٔ املتشز٠ ايٛالٜات تعذض ٚسُٝٓا  تغتطٝع ال سُٝٓا أٚ ، ايعا  ٚؽعٛب ؽعبٗا أَاّ ب٘ تع

ّٗزت َا حتكٝل ّٜةات  ٚتكًٝك ارتزاع ٚطضم ايتهايٝـ يف عظ١ُٝ طٜار٠ خالٍ َٔ إال بتشكٝك٘ تع  اذتض

١ّٝ  بعةز  أٜنةاّ  ٜاادع بٌ ، ؾشغ  اذتني سيو إىل ب٘ متّتعت ايشٟ ايعاّ ايزعِ سيو عٓز٥ٍش ٜاادع ال ، املزْ

 .. األَضٜهٞ املضنظٟ يًٓظاّ أْؿغِٗ َٛاطٓٝٗا تأٜٝز بايطٌٜٛ يٝػ طَٔ

ٕ  شتارع ظا  ب٘ سًِ ايشٟ األمنٛسز ٜض٣ ٖٚٛ باإلسبا  األَضٜهٞ املٛاطٔ عٝؾعض ٕ  دبةا  ، َٚةٓشط  ؾّتةا

 .. ٚايطٌٜٛ املتّٛعط املزٜني يف عٓٝؿ١ ؾعً٘ صّر٠ ٚعتهٕٛ

ًُّٓا ايتاصٜذ ١َّ ٚايعكا٥ز ايعًٝا املجٌ ٚتالؽٞ تؾهٌٝ إٔ ُٜع ٌ  بايٓغب١ ايعا ٞ  عةضم  يهة  ٚاية   - تةاصخي

 مبٓاقؾة١  ايٓةاؼ  ٜبةزأ  إٔ َٚٓةش  ، تاصخي٘ يف ايشص٠ٚ ْكا  متّجٌ - يًشناصات ايعظُٞ اهلٝهٌ تؾّهٌ

 ٚايعكا٥ةز  ايعًٝا املجٌ تزَري ايقع  ؾُٔ!  بزأ قز ٜهٕٛ استناصٖا طَٔ ؾإٕ ، نرب٣ عكٝز٠ ٚطٚاٍ َؾِكز

١َّ ٌ  تكضٜبّا تؿكز إٔ بعز ٚؾكط ، عٓٝؿ١ ثٛصات بعز إال تػٝريٖا ميهٔ ٚال ، ايعا  ٚعةشضٖا  ُٖٝٓتٗةا  نة

ٛ  ، األَضٜهٝة١  اإلَربٜايٝة١  عًة٢  االْتقاص أدٌ َٔ سضبِٗ يف اجملاٖزٜٔ ٚعا٥ٌ َٚٔ.  ايٓؿٛؼ ع٢ً  إٔ ٖة

ّٜات يتكٜٛض دٗزِٖ ققاص٣ ٜبشيٛا ٌ  ، ٚسغ  َضنظٙ يف ال ، َػضّٜا األَضٜهٞ ايٓظاّ جتعٌ اي  املظ  بة

ٙ  مةٝاع  ألٕ ، األخةض٣  ايعا  رٍٚ ٚباقٞ ي٘ اذتًٝؿ١ ايزٍٚ ٚيف ّٜةات  ٖةش ٔ  يف َؤّنةز٠  مةُا١ْ  املظ  األَةزٜ

ّٛؽ اي  احملاعٔ األَضٜهٞ ايٓظاّ رتغضإ ٚايطٌٜٛ املتّٛعط ٘  ٚدٛرٙ بٗا ٜغ ٍ  ، ٚقٝارتة  Samuel" ٜكةٛ

Huntington  ( : "ٕٜٚعةي  ، ْعضؾٗةا  اية   املتشةز٠  ايٛالٜةات  ْٗاٜة١  ٜعةي  ايػضب١ٝ اذتناص٠ قإْٛ صؾض إ 

١ّٝ اذتناص٠ ْٗا١ٜ بايؿعٌ ٘  ُٜٓؿ٢ عذٔ إال عٓني بنع بعز املّتشز٠ ايٛالٜات تهٕٛ إٔ أص٣ ٚال(.  ايػضب  ؾٝة

 .. ٚصخا٤ عّظ يف يًعٝؿ املنطٗز٠ ايعا  بؽعٛ عتعٛر ٚسٝٓٗا!  ايؾضٜؿ١ اجملتُعات عٔ بعٝزّا اجملضَٕٛ

 

ٌّ ، أمجع ايعا  ع٢ً أثضٖا عٝهٕٛ ٜٚهًٝٝػ ٚثا٥ل أسزثتٗا اي  ايجٛص٠ ٔ  َٜهؾـ َا ؾه  عة٠٤ٛ  عة

ٞ "  ٚعةريتاح  ، ايعةا   ؽةعٛب  فا  يف ؾٗٛ ٜٚنعؿٗا أَضٜها ّ "  ٚ"  تؾَٛغةه ّ  ٚيٝةا ِ  -"  بًةٛ  - ٚغريٖة
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 2بكًِ احملًٌ ايغٝاعٞ / أعز ادتٗار                                                         اذتزٜج١ ادتٝٛـ ع٢ً اذتزٜح ايتُّضر"  ٜٚهًٝٝهػ ٚثا٥ل"

ًًّةني  ٜضٕٚ ِٖٚ صدٌ ؾٛم صداّل ٚعٝنعٕٛ ّٝني  احمل ّٝني  ايغٝاعة ّ  سكٝكة١ "  أخةرياّ "  ؾكٗةٛا  قةز  ايعةامل  ايٓظةا

 .. َّٛثك١ بطضٜك١ أَضٜها بكٝار٠ ايػضبٞ اإلَربٜايٞ

 ٚثةةا٥ل"  بةةة ُعةةضف ؾُٝةةا اذتكةةا٥ل عةةٔ ايهؾةةـ ٜقةةب  االتقةةاالت ٚثةةٛص٠ ايعًُةةٞ ايتكةةّزّ عقةةض يف

ّٛص٠ ٚثٛص٠ ، اذتزٜج١ ادتٝٛـ ع٢ً اذتزٜح يًتُّضر عٓٛاّْا"  ٜٚهًٝٝهػ ّٛص٠  األْظ١ُ ع٢ً َتط  ، املتطة

ٞ  ارتةزاع  طَٔ يف"  1804ّ عاّ صٚاٜت٘"  أٚصٌٜ دٛصز"  نت  ٚيكز.  دزٜز بأعًٛب دزٜز٠ سضب يف  ، ايعةامل

ّّٜا ؾعاّل اذتكٝك١ قٍٛ ٜقب   " .. ثٛص

ُّٔ أعأٍ ئ ٞ  أّ ايكاعةز٠  ٖٞ ٌٖ اذتضب يف ّٜٛ نٌ ٜٓتقض ع  َةّض٠  اذتكٝكة١  ألٕ ، املّتشةز٠  ايٛالٜةات  ٖة

ٌ  ايغة١ًُٝ  ايٓٛاٜةا  أفشاب عٔ أعأٍ ٚئ!  ٜكاٍ نُا ِ  ٖة ِ  أّ ايكاعةز٠  ٖة ٕ  ٖة ّٝةٛ  تةأثري  ألٕ ، األَضٜه

ّٝػ اإلعالّ  ٚاملّٓظُةات  ايعةا   ٚؽعٛب يزٍٚ تهّؾؿت إٔ بعز ٚيهٔ.  األسٖإ يف َاانُّا طاٍ َا املغ

ّٝةة١ األًٖٝةة١  متةةّضر"  خةةالٍ َةةٔ أَضٜهةةا بكٝةةار٠ ايػضبةةٞ ايٓظةةاّ ٚؾغةةار خةةزاع سكٝكةة١ ٚاذتكٛق

ٛ  عؤايٞ ؾإٕ"  ايٜٛهًٝٝهػ ـ :  ٖة ٕ  نٝة  اعةتُضاص  ساية١  يف ٚؽةعٛبٗا  ايعةا   رٍٚ خضٜطة١  عةتهٛ

١ّٜ طػٝإ ٚتري٠ ٚتقاعز ١ّٜ األَضٜه١ٝ اإلَرباطٛص ١ّٝ األسار  ؟ عبتُرب/أًٍٜٛ أسزاخ حتقٌ   يٛ ايكطب

 ،، أبتغِ..  ؾإْي..  يًذٛاب أعتُع إٔ ٚقبٌ

 2ادتٗار أعز/  نتب٘
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