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 الشعوب المسلمةتخلف 

 لعلى عزت بيجوفيتش
 

 :المحافظون ودعاة الحداثة
إن فكرة  للهضةرا لالمرر ايا للترر تهىرة إلررى لالمر ث ق اررن قيرع ى ةتري ف رر  علرى تضرر ي  

هاا أيةًا على تهىيث للعالث، موف تص  ث  لئاًا بهروعين ارن للهرا   : للاقرافىون وهم لالهمان ول 
ن باألشكال لل  ياا، ويت لع  عا  للتق يع إلى لألشركال لألجهبيرا. و عا  للق لثا. يتعلق للاقافىو

يجررة لألولررون لالمرر ث إلررى للرروةلض هقررو للااةررر، وي قررث لتاررةون لالمرر ث فررر اتا ررات امررت بل 
 أجهبر.

وةغث   ل لقات ف، فإن   ين للهوعين ان للها  بيهضاا شئ اشتةك، فك  اا يهىة إلرى 
ق يةى فيي إق " يهًا اجرة لً" برالاعهى لألوةوبرر لضر ع للعبراة . وهقرن  لالم ث ان زلويا ةي ا، قيع

هةى فر   ل للاوىف ىصوةًل فر فضرث لةرا لالمر ث واه  ري، برل إا اىرًا أكبرة فرر فضرث ةو  لالمر ث 
و وةع فرر للترراةيف وفرر للعررالث. ل ر  أ ى  رر ل لل صرروة إلرى مرروض فضرث جمرريث ل مر ث بااتزللرري إلررى 

 فكة  اا ئا تاااًا. اجة  " ين"، وتلك
ى  يب و ان ىبيل للتكةلة تأكي  للق ائق لألماميا فياا يتعلرق بأصرل لالهمران وةمرالتي، إق 
أن ا ال لالم ث فر   ع للهاقيا يعتبة ا اً  اتايزًل قيع ير عو إلرى للجارع برين لالياران وللعلرث. 

ف بوجو  عالاين: للعرالث لل بيعرر بين لألا ق وللمياميا .. بين للاثل للعليا وللاصالح. وباقعتةل
وللعررالث للةوقررر للرر لالر، يعلاهررا لالمرر ث أن لالهمرران بتكويهرري لل ةيرر   ررو للرر   وصررل بررين  رر ين 
للعالاين، وب ون   ل للتوقي  برين للعرالاين مرهج  للر ين يايرل إلرى للتالرف فقيرع يرةف  أ  هرو  

 ان أهول  للقيا  للاهتجا(، وهج  للعلث يايل إلى لاللقا .
وله  ىررًا اررن وجضررا للهىررة للتررر ترر    إلررى أن لالمرر ث اجررة   يررن مررهةى أن للاقررافىين 
يمرررتهتجون أن لالمررر ث "ق يهبةرررر لررري" أن يمرررعى لتهىررريث للعرررالث للاررراةجر، وهرررةى  عرررا  للق لثرررا 

 يمتهتجون أن لالم ث "ق يمت يع" تهىيث للعالث للااةجر، وللهتيجا للعاليا ولق  .
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لل كررة للاررتق ى فررر للعررالث للامررلث لليرروث  ررو  –إن لررث يكررن لألوقرر   –إن للهصررية للةئيمررر 
جعلرول  –ا فًا للتعاليث للولةرقا أهري ق كضهروت فرر لالمر ث  – ؤقض للها   (1ف"للُقّجاج وللاشايف"

اررن أه مررضث  ب ررا اهىاررا  ياهررت علررى ت مررية لالمرر ث ووةررعت ه مررضا ومرري ًا بررين لالهمرران 
ه مرضث  ب ررا ف ر  أصرربقول "ق روتيين" اتقجررةين فرر اعت رر لتضث. وألن ولل رةنن. وألهضررث جعلرول اررن أ

للع ي   لالم ايا فر هىرة ث ىر  تهّزلرت وترث ت مرية ا بصر ا هضائيرا فرإن أفةرل شرئ ااكرن  رو أن 
هتررةك كررل لألارروة كاررا وصررلت إليهررا وتررث تق يرر  ا اهرر  ألررف مررها اةررت أو أكثررة، وبضرر ل للاه ررق 

باعهرى ت بيرق  –ج ي ، فرأ  اقاولرا لت روية للشرةيعا ك راهون للاتقجة أصبقول أع لض أشّ لض لكل 
يولجضضرا  رؤقض  –ابا ئ لل ةنن على للاولىف للامتج   للترر ارا فتئرت تىضرة ار ل ت روة للقيرا  

ب عن فر م اا إياان أصقا    ع للاقاوقت. لعلضث ي مرةون اروى ضث بأهري قر  ل مر ث وغيرة  
ين ةري ر لألفرق .. ل ر  لاتهرق لالمر ار للقرر بعهراىضث عليي .. ولكهي ق  َاَةةرر ألهرا  اتال ر

 للاايت.
ولكرررن ىررر  يكرررون ارررن للا رررأ لقعت رررا  برررأن لالمررر ث ىررر  ىرررل كتابرررًا اةل رررًا فرررر يررر   رررؤقض 
"لل  رروتيين". ق ررًا ل رر  لز ل  لهة ىررًا عررن للاعةفررا للامررتهية ، ولكهرري فررر ه رر  للوىررت لز ل  له تاقررًا 

ل  وتيين" بت وين كثة  ان لألشياض لل اع ولا فر   ل للكترا  .. على للةيبيات. ف   ماح  ؤقض "ل
أشياض غةيبا تااارًا عرن لل كرة لالمر ار لشرتالت علرى اةلفرات اقةرا. إن كرل ارن عرةف  بيعرا 
لل  وت يعلث ِلَث كان عاجزًل عرن للصراو  أاراث إغرةلض لألمرا يةأ برل أكثرة ارن  ر ل يرةى فيضرا إثرةلض 

و ر أه ى وأكال لألفكراة لل يهيرا  –ا ع ي   للوق لهيا للتر جاض بضا لل ةنن لل كة لل يهر. و ك ل ةأيه
ُيةررقى بضررا ترر ةيجيًا بيهاررا ىضررةت فررر للاااةمررا تجرراة  بةيةررا فررر  –للتررر ىضررةت فررر للترراةيف 

للع ي  . إن  ؤقض لل ين يماون أه مضث ُشةّلئح للع ي   أو ُقةّلمضا ى  جعلول ان   ل وىي ا ا بولا 
ون واز ان ةاية وصلول إلى وةع ةةول فيي بامتبعا  للع ي   عن اجاقت ت بي ضا واةبقا ..  
 فر للقيا .

ل   تبين أن لل  وتيين أها  غية صالقين فر اكان غية اهام . ولتن وى  ب أت جايرع 
لل قئل تشية إلى أن للعالث لالم ار يصقو ان ةى تي فرإن  ر ع لل ئرا أصربقت تاثرل للتعبيرة عرن 

                                                 

فرر للبومرها ولعرل للاؤلرف يشرية إلرى فئرا ارن للهرا  صرا فت   ث فر لألغل  ةؤو  لل ةق للصروفيا للاهتشرةون –عه ع  –( للاشايف 1ف
أاثلا اهضث فر ب   جهو  شةق نميا، عه اا يعو ون ان أ لض للقج ي  بون إلى ىةل ث بثو  ج ير  وعااارا، ويلترف قرولضث بمر اض 

 ي ررا ق يالكررون إق فتررات للامررلاين  لبررًا لل ترروى لل يهيررا، ويتلررب  للقجرراج برر وة ث للج يرر  فيتصرر ون للرروعى ولل ترروى و ررث فررر للق
 للاعةفا. "للاتةجث".
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كئي  واتصل  فر   ل للعالث. ل   بة هت   ع لل ئا على عجز ا عن لتارا  أ  هرو  ارن  كل اا  و
 للا ولت لاليجابيا لت عيث للعالث للاملث فر اجابضا للا و  لل ا قا للتر تهزل بي فر كل يوث.

أاررا أولئررك ُيرر لعو بالت رر ايين أو للعصررةيين أو للامررتةةبين إلررى غيررة  لررك ااررا يمرراون برري 
هضث ياثلون فر للق ي ا موض قى   ع لألارا للامرلاا. إهضرث كثرة  كثيرة  ..  لت ه رو  أه مضث .. فإ

وتأثية. إهضث يضياهون بشكل القوى على للقكواات وعلرى للتعلريث وللقيرا  للعاارا. و رث يرةون فرر 
فئا للاقافىين تشايصًا ل م ث .. وي عون لتاةين إلى أن يهىةول ه   للهىة .. و ك ل لمت ا  

لق لثا أن يهشئول جبضا ةر  كرل ارا تاثلري لل كرة  لالمر ايا. وهمرت يع للتعرةف علرى  رؤقض  عا  ل
للر ين أىرااول لليروث ارن أه مرضث اصرلقين فرر للرب   للامرلاا ارن ار ل فارة ث بارا كران يجرر  أن 
ياجلول اهي، واجلول ااا كان يج  أن ي اةول بي..! إهضث "أبهاض نبائضث" ف ر  تعلارول فرر أوةوبرا ثرث 

 ول ان  هاك بشعوة عايق بالّ وهيا تجاع للعالث للةةبر للات  ث للةهر، وشعوة باقمرتع ض علرى عا
اجتاعرراتضث للتررر جرراضول اهضررا وىرر  أقررا  بضررا لل  ررة وللتالررف. ل رر  ُقةاررول اررن للتةبيررا لالمرر ايا 
ل للصقيقا وف ر ول كرل صرلا ةوقيرا أو أا ىيرا بشرعوبضث وارن ثرث ف ر ول اعرايية ث لألولرى وأصربقو 

يتايلون أهضث بتاةي  لألفكاة للاقليا وللت الي  وللاعت  لت وبت ر يث أفكراة غةيبرا مري ياون أاةيكرا 
على أة  ب   ث فر يوث وليلا. إهضث ب ًق ان للعال علرى  –للتر يكّهون لضا إعجابًا ابالةًا فيي  –

ضث للاا يررا، ت رروية إاكاهررات ب   ررث للااصررا   بررول يه اررون فررر شررضولت للهررا  ويةررااون ةغبررات
فأفمقول ب لك لل ةيق أااث لل ما  ولل وةى لألا ىيا، إهضث لث يمت يعول أن ي ضارول أن ىرو  للعرالث 
هاا فر  ةي تي فر للعال .. وأن ىوتي ليمت فر للاوةا  للةةبر ق تكان فر  ةي تي فر للقيا . ول 

هارا تكارن فرر ل لكر   للر   ق اثيرل لري، وفرر ولاللقا  وأوكاة للليل وتارة  للشربا  علرى للت الير ، ول 
 للاثابة  وللعلث وللشعوة بالامئوليا للتر تتايز بضا شعوبضث.

هاررا فررر أهضررث لررث  للاشرركلا إ ن ليمررت فررر أن امررتةةبيها ىرر  لمررتا اول أمررالي  أجهبيررا، ول 
يعةفول كيف يمتا اوهضا أو يةعوهضا فرر اوةرعضا للصرقيح .. وأهضرث لرث ي لقرول فرر ت روية قر  

يرز برين ارا  رو صرقيح وارا  رو غيرة صرقيح، وارن ثرث أا  رول فرر لاتيراة للاهرتج ىوى يك ر للتاي
للقةرراة  للا يرر  ولمررتعاةول لاجتاعرراتضث برر ًق اهرري عةةررًا اةةرريًا اررن أعررةل   رر ع للقةرراة  فكرران 

 ُاهتجًا ةاةًل بل ىاتً .
أفكراة  –ااا يجلبي امتةةبوها اعضرث إلرى أو راهضث  –وان بين للملع للاشكوك فر ىياتضا 

ثوةيا" ااتل ا وبرةلاج إصر  ، و"ار ل   إه را " اوصروفا لعر ج جايرع للاشرك ت. فرإ ل تأالها را "
 هاا ج ق يص ىضا ع ل فر ىصة هىة ا ولةتجالضا. –ل  شتها  –اليًا هج  
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ا  ل لك اثً  "اص  ى كاال أتراتوةك" للر   كران ىائر ًل عمركةيًا أكثرة اهري اصرلقًا ث افيرًا، 
ي لتةكيرا فررر قجاضررا للصرقيحأ ف ررر أقر  بةلاجرري لالصر قيا اهررع لررب  وللر   يهبةررر وةرع ا ااترر

لل ةبوش .. و بعًا ىضة على لل وة أن تةيية غ راض للرةضو  ق يعهرى تةييرة ارا فرر  ر ع للرةضو  
 وق تةيية عا لت أصقابضا.

اشركلا: كيرف  –علرى ار ى ىرةن ارن للرزان  –ل   ولجضت أارث كثيرة  اراةج للعرالث للةةبرر 
ةاة  للةةبيا،  ل تةفةضا كليا .. أث تاتراة اهضرا بقر ة .. أث تأار  ا كلضرا باية را تهتم  إلى للق

وشة اأ ول   تق  ت عولال م و  كثية  ان   ع لألاث أو لةت اعضا بال ةي ا للتر أجابت بضا علرى 
ص قات تاثل ار ل  أارا له مرضا،    ل للمؤلل للاصية . فضهاك إص قات تعك  قكاا أاا اا، ول 

 : لليابان وتةكيا.هماى  لك ىائث فر هاو جين وللاثل عل
فر أولاة لل ةن للتامع عشة وأولئل لل ةن للعشةين يج  للاتأال أن كر  للر ولتين ُتَ ر اان 
صوة  شبيضا ج ًل ل ول أاةى اثيلا. ف   كاهرت للر ولتان تارث ن إابةل روةيتين ىر ياتين، كرل اهضرا 

ه مرضا علرى ه ر  للامرتوى ارن للت روة .. ك  ارا لي ا اقي واكاهتي للتاةيايرا. ك  ارا وجر ت 
لى للع ض للعىريث فرر ه ر  للوىرت .. وفرى  ياتلك ااةيًا با ةًل .. و  ل يشية إلى لقاتياز للعىيث ول 

 تكا  تكون اتماويا. –عه  ه  ا اعيها –كلاا ولق   كاهت فةصتضاا فر للامت بل 
فلكررر تمررتاة فررر  –لليابرران ثررث جرراضت لالصرر قات للاشررضوة  فررر كررل اررن للرر ولتين. أاررا 

قاولرت أن توقرّ  برين ت الير  ا للااصرا وبرين  –للقيا  ب ةي تضا للااصا ولي  بأ   ةي را أارةى 
ات لبات للت  ث. بيهاا لتجي للت  ايون  عا  للق لثا فر تةكيا إلى ملوك لل ةيق للاعاك  ففتالرول 

اأ أصربقت لليروث تةكيرا ارن لل ةجرا عن ت الي  ث وله فعول فر  ةيرق للتةةير (. فارا ل كاهرت للهتيجر
 للثالثا، بيهاا لليابان تةت ع إلى لل اا بين أاث للعالث.

ويب و لقات ف بين فلمر ا لالصر   لليابراهر وفلمر ا لالصر   للتةكرر أكثرة وةروقًا فرر 
اوى ضاا للااتلف ان امألا قةوف للكتابا: قيرع ىاارت تةكيرا بإلةراض قرةوف للكتابرا للعةبيرا فرر 

تعتبة ولق   ان  –  ع للقةوف لبما تضا وألهضا تتألف ان ثااهيا وعشةون قةفًا ف       قين أن
أكال وأةىى قةوف للكتابا وأكثة ا لهتشاةًل فر للعالث. أاا لليابران ف ر  ةفةرت  عرو  امرتةةبيضا فرر 

 880تبهى قةوف للكتابا لل تيهيا وأصةت على لققت اى بهىاث كتابتضا للاع   لل   يقتوى علرى 
قةفررًا أاررةى. وةغررث  لررك فرر  يوجرر  فررر لليابرران أايررا  46"إيرر يوجةلث" فشرركً  صرريهيًا( باالةررافا إلررى 

بيهاررا هجرر  تةكيررا بعرر  أةبعررين مررها اررن لمررتا لث للقررةوف لل تيهيررا تزيرر  لألايررا فيضررا اامررين فررر 
 تة  بصةع.للاائا ان تع ل  للمكان لل ين يجضلون لل ةلض  وللكتابا. وتلك هتيجا تجعل لألعاى يم
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ولي   ر ل  رو كرل شرئ، ف ر  أصربح ولةرقًا أن لل ةريا لرث تكرن اجرة  قرةوف كتابرا  رر 
اجة  وميلا للتمجيل، ولكن لألمبا  للق ي يا وبالتالر للهتائج للتر تةتبت عليضا كاهت أكثة عا ًا 

هّكرة وأكبة ا ةًل. فجو ة كل قةاة  أو ت  ث إهماهر يكان فر لقمرتاةلةيا ولري  فرر للتاةير  وللت
للااةررر. إن  ةي ررا لألاررا فررر للكتابررا  ررر لل ةي ررا للتررر تترر كة بضررا لألاررا وتمررتاة فررر وجو  ررا 
للترراةيار. وعهررر اا ألةرررت تةكيرررا للقررةوف للعةبيرررا ف ررر ت كرررل ثررةلض للااةرررر للررر   ق ىتررري للكلارررا 
للاكتوبرررا. وبضررر ل لالجرررةلض وقررر ع وةرررعت لألارررا علرررى قافرررا للبةبةيرررا. وارررع ملمرررلا أارررةى ارررن 

للاااثلا وج ت لألجيال للتةكيا ه مرضا بر   عاارا ةوقيرا ت روث قياتضرا. وجر ت ه مرضا لالص قات 
 فر فةلغ ةوقر بع  أن ف  ت  لكةتضا للااةيا .. فان لل   لمت ا  بض ل للوةعأ

إن  عا  للق لثا فر للعالث للاملث قيه لك لث يكوهول ان للقكاراض للر ين لهبث رول ارن صرايث 
ون ب ةي ا ج ي   لألفكاة ولل يث لل  ياا على للىةوف للاتةية ، إهاا شعوبضث .. يعةفون كيف ي ب 

هاصبول   ع لل يث للع لض .. فعلول  لك بماةيا باة  ، وب صة هىة ة ي ، ومق ول بأىر لاضث كرل ارا 
 و ا    عه  للها ، ف ّاةول للقيا ، ولمتزةعول بر ًق اهضرا قيرا  اصر هعا غيرة ق ي يرا. وهتيجرا 

لتر ما ت فر تةكيا كاا ما ت فر كل اكران ىضرةت  ول ازي را أصرابضا لقةر ةل  لض ع للبةبةيا ل
للةوقر وف  ت ا اقضا للعةي ا كاا ف  ت قامرا لقتجراع للصرقيح. كرل شرئ فيضرا أصربح مر قيًا 

 زلئ ًا، وف   لالهمان فيضا لل و  وللقااما.
لاص هع لل   يا رى و ك ل أصبقت لألاا اماًا اشّو ًا يشبي ا هضا للق يثا  لت للبةيق ل

 وةلضع با هًا اةبًا.
فضل تمرت يع  ولرا ق تعرةف  ويتضرا وق تعرةف أيرن تاتر  جر وة ا أن تكرّون له مرضا صروة  

 ولةقا عن للاوىع لل   تهتار إليي، ولأل  لف للتر يج  أن تمعى لتق ي ضاأ
ر ل ضررث ىرر  يبرر و للهاررو ج للرر   ى ارري "أترراتوةك" ا جعررًا، واررع  لررك فإهرري ياثررل للررها  للةةبرر

اشررك ت للعررالث للامررلث كاررا ياثررل لل ةي ررا للتررر ي كررة بضررا للةةبيررون وللامررتةةبون الصرر    رر ع 
للاشك ت. وى  أ ى بها   ل إلى اصية ولق : للتةةي  ولقهم خ وللضةو  ان اولجضرا للاشرك ت 

ى للاررراةج للق ي يرررا، وارررن للعارررل للجرررا  ل ةت رررا  بالهرررا  أا ىيرررًا وتعليايرررًا .. وللتوجررري كليرررا إلررر
 وللم قر وللاص هع.

فاا لل   يعهيي لمت  ل  ولرا امرلاا وىعرت إ لة  قياتضرا للعاارا فرر أير    ر ل للهرو  ارن 
 للها أ واا لل   لمت ا ع للشع  ان   ل لقمت  ل وللقةيا!أ
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إن كررل  ولررا بت بلضررا  رر ع لل ةي ررا اررن للت كيررة لألجهبررر اعتارر   علررى للرر عث للميامررر 
ى  أ عهت للعبو يا ان ج ي . و ك ل وج ها أاااها هوعرًا ارن  –لشةق أو للةة  لألجهبر مولض ان ل

لقمت  ل يعتهق فلم ا أجهبيا و ةي ا أجهبيا فر للقيا . لمت  ل يمته  إلى للاماع لت لألجهبيا 
علرى وجري  –وةضو  لألاولل لألجهبيا. وللر عث لألجهبرر بصر ا عاارا. فالر   لكتمربتي  ر ع للر ول 

إهاررا  ررو لمررت  ل شرركلر .. ولكهضررا لررث تقصررل علررى قةيررا ق ي يررا، ألن كررل قةيررا فررر  –للق ي ررا 
صاياضا قةيا ةوقيرا .. وأ  لمرت  ل ق يق رق  ر ل للشرة  مرةعان ارا ياترزل إلرى اجرة  للمر ث 
للو هر وعلث ج ي ، و اا عهصةلن تافضران بالهمربا ل مرت  ل للق ي رر. وارن ثرث فرإن للجضرا  ارن 

 ي ر للشعو  للاملاا قب  أن يب أ ان ج ي .أجل لقمت  ل للق 
 :جذور العجز

: للاقرافىون و عرا  للق لثرا يارث ن للا ترا  ل ضرث لألوةرا  هذان النوعان من الناس
ن لرث يكوهررا للمرب  للوقير  لضرر ع لألوةرا  إق أن كر  للرروجضين  للةل هرا للشرعو  للامررلاا. إهضارا ول 

ة لل كررة لالمرر ار اررن هاقيررا وأال وهمميعتبررة للاىضررة للارراةجر لمررب  أعاررق ..  : للقرر  اررن ىرر ل
 وةف    ل لل كة ان هاقيا أاةى.

لي  تاةيف للشعو  للاملاا ف ر  تراةيف للتأكير  للاتصرل ل مر ث فرر للقيرا  للعاليرا، برل 
إهي به   لل ةجا ىصا جضل ول  اال وموض لمتا لث واياها لل كة لالم ار. ول لك فإن تاةيف كرل 

اهجرزلت للعب ةيرا ولقهتصراةلت وفرر ه ر  للوىرت ىائارا لألا راض لل اقشرا شع  املث  و ىائاا لل
ا اىاتهررا اررن للهرراقيتين لألا ىيررا وللميامرريا  ررى اجررة  لهعكررا  ل ضاهررا  وللضررزلئث. وكررل هجاقاتهررا ول 
ل مرر ث وللكي يررا للتررر  ب هرراع بضررا فررر للقيررا . ل رر  كرران ةررعف تررأثية لالمرر ث فررر للقيررا  للعاليررا 

  لئاًا باهق ا ضث ولهق ا  اؤمماتضث للمياميا ولقجتااعيا. للاملاين اصقوباً 
وتاةيف لالم ث كلري اهر  ب ليتري إلرى يواهرا  ر ل يؤكر   ر ل للت رابق، كرأن  ر ل للت رابق  رو 

 للاصية لل   ق اهاص اهي للشعو  للاملاا وأق  ىولهين للتاةيف لالم ار ه مي.
ار، إقرر ل اا لقىررا لز  رراة ولألاررةى و هرراك لقىترران اتايزترران فررر اجررةى للترراةيف لالمرر 
 لقىا لهق ا ، و اا يصوةلن   ع للق ي ا أص ق تصوية.

ث، وفرر أىررل ارن اائررا عراث اررن وفاتري لهتشررةت لل ررو  632مررها  -  -ل ر  تورروّفى اقار  
للةوقيا وللمياميا لةمالتي على ب عا  ائلرا ارن للكرة  لألةةريا ااتر   ارن للاقري  لأل لمرر إلرى 

   نةلل إلى اهابع للهيل.للصين وان بقية 
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ث، ووصرل 635ث وم  ت " اشق" أااث للجريش لالمر ار مرها 634ُفتقت موةيا مها 
لرى "ىة راج" مرها 641لالم ث إلى اصة وللضه  مها  لرى "مراةىه " مرها 647ث، ول  ث. 647ث، ول 

ث كاهول فر جهرو  فةهمرا، 720ث. وفر مها 717وكان للاملاون على أبول  لل م ه يهيا مها 
 ث وصل لالم ث إلى جزية  جاوع.830ث وقوللر مها 700ن  هاك اماج  فر شاهتوهج مها وكا

  ل للتومع لل ةير  للر   ق ي راةن برأ  تومرع نارة ىبلري أو بعر ع ىر  وفّرة امراقا لت روية 
للقةاة  لالم ايا فر ث ثا عوللث: فر أمباهيا وللشةق لألوم  وللضه ، و لك على ا ى ق با ان 

 وللر ألف عاث.للزان تبلغ ق
فاا لل   ياثلي للامرلاون فرر للعرالث للاعاصرةأ  ر ل للمرؤلل ياكرن وةرعي ب ةي را أارةى: 

 :إن اإلجابة على هذين السؤالين واحدةإلى أ  ا ى هقن املاونأ! 
ث لرث تكرن توجر   ولرا 1919: فر ه  را اعيهرا ارن للتراةيف للقر يع  رر مرها نحن مستبعدون

 ية لألوةا  بع    ع لله  ا تةيةًل جو ةيًا.املاا ولق   امت لا .. ولث تتة
: ف ر لل تة  ارا برين للقرةبين للعرالايتين لرث توجر   ولرا امرلاا ولقر   بلةرت نحن غير متعلمين

% ارن شرع  75% وعه  لقمت  ل ُوج  أن 50همبا لل ةلض  وللكتابا فيضا أكثة ان 
لألايررا. ول  ل % اررن للهيجررةيين يعرراهون اررن 90% اررن للجزلئررةيين و80للباكمررتان و

عن أمرباهيا للامرلاا "لألهر ل " ار ل  DRAPERىاةها   ل للوةع باا  كةع " ةلبة" 
لل رةن للقررا   عشرة للارري    تالكهرا للعجرر ، ف رر  أكر  " ةلبررة" أهري لررث يكرن يوجرر  فررر 

 أمباهيا قيه لك فة  ولق  يجضل لل ةلض  وللكتابا.
 وقةًل أاةيكيرًا،  220يبلرغ  1966مرها : ف   كران اتومر  للر ال لل رة   فرر إيرةلن نحن فقراء

 وقةًل، وفررر  90 وقةًل، وفررر باكمررتان  250 وقةًل، وفررر االيزيررا  240وفررر تةكيررا 
 وقة اتومررر   3000 وقةًل، ا اةهرررا برررر  70 وقةًل، وفرررر أه وهمررريا  85أفةاهمرررتان 

فررر للرر ال  اررل لل ررة  فررر للوقيررات للاتقرر   فررر ه رر  للمررها. وكرران إمررضاث للصررهاعا 
%، وكررران هصررري  لل رررة  ارررن 20% إلرررى 10لل ررروار للررر ول للامرررلاا يت ررراوت ارررن 

وقر   فرر للاتومر  ا اةهرا  2000للمعةلت للقةلةيا فر وجبات للة لض لليوايا يبلرغ 
 وق   ان للمعةلت فر أوةوبا للةةبيا. 3500إلى  3000بر 

لل  ررة للكررافة وللتررةف : فبرر ًق اررن للق رراى علررى اجتاررع ولقرر  اررال اررن نحممن مجتمعمماز ممز ممة
للم يي، تقولت للاجتاعات للاملاا إلى عك    ع للصوة ، اهاىةا فر  لك لتعراليث 
لل ررةنن للتررر تقررول  ون تةكيررز للثررةو  فررر يرر  فئررا ىليلررا اررن للهررا   ون ب يررا أفررةل  
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كن ال للاجتاررع  ِنَيمماِء ِمممنال َغال اَل َن ا ولَممةن َبمميال مموَن دن يًا إلررى يرر  فالالكيررا تهت ررل ترر ةيج (2فَكمم ال ال َيكن
كرران كبرراة للارر ك  1958لألىليررا للةهيررا. ىبررل لالصرر   للزةلعررر فررر للعررةلق مررها 

اليرون  وهرث أ   22اليون  وهث ان لألة  للزةلعيا للتر تبلغ جالتضا  18يالكون 
% بيهاررا كرران يوجرر  اليررون وأةبعاائررا ألررف فرر   عةلىررر ق يالكررون أةةررًا علررى 82

 لال  ق.
تر ماا ا للبع  بقرق "ليرل لالمر ث للاىلرث"، وللق ي را أن  ر ل تلك  ر قال للاملاين لل

للليل ى  ب أ بةةو  فر ىلوبها. وكرل ارا قر ع لهرا وارا يقر ع لهرا لليروث إهارا  رو صر ى وتكرةلة لارا 
َعَمَومما َعلَممى َ مموال   َحَتممى يننَ قرر ع اررن ىيررل فررر  لالهررا:   أَنال

َمممةن َنْيممران ِنعال وا َممما َذلِممَ  ِبمم ََن َلَ لَمم ال َيمم ن من ْيممرن

فنِسِو ال   .(3فِب َنال
إهها إ ل لمتامكها بإم اها لمتاماكًا ق ي يًا ق ياكن لمتبعا ها أو إي اعهرا فرر للجضالرا أو 
تجضيلها أو تازيق وق تها .. ق ياكن أن هةت  عن لالم ث، ل   جاضت كل  زلئاها لبت لًض ارن غرزو  

  اا هتالى عن لالم ث يتالى للهصة عها.أق  قتى  زياتها فر ميهاض لتؤك    ع للق ي ا عه
وتتجلررى ىررا ة  للتالررر عررن لالمرر ث أو  جررةع بوةررو  فررر اقرراوقت ىاررع لل كررة لالمرر ار 
ولمررتبعا ع اررن للقيررا  للهشرر ا للاتوثبررا، كاررا تبرر و فررر تقجرريث لالمرر ث إلررى قالررا اررن للمررلبيا 

لهرا لليروث لل رةنن و رو لل كرة  وللتم يح. وياكن ا قىا   ل بأكبة ى ة ان للوةو  فر  ةي ا تهاو 
 للاةكزيا فر لألي يولوجيا لالم ايا وللاااةما لالم ايا.

وقب   ها ان لالشاة  إلى أن كل ت  ث ق ع فر للشعو  لالم ايا وكل عصة ارن عصروة 
للر   ألاقهرا إلرى امرلكي  –لقز  اة ى  ب أ بالتأكي  على لل ةنن .. لث يكن لاتر ل  لل رتح لالمر ار 

لرى أعاراق للعب  ة  نه ًا وللر   لمرت ا  ار ل جيلرين أن يصرل إلرى شرول ئ لأل لمرر فرر للةرة  ول 
لررث يكررن  رر ل للاررّ   ررو للاثررل لألوقرر  بررل للاثررل لألعىررث لضرر ع للق ي ررا. وكررل  –للصررين فررر للشررةق 

 للتقوقت للكبةى فر تاةيف لالم ث تؤك    ع للق ي ا.
 عصة للجاو  وللت ض ةأ فاا ل كان وةع لل ةنن فر لل تة  للماب ا على 

إن لالارر ص للكتررا  لررث يتوىررف ولكهرري ف رر  اصوصرريتي لل اعلررا ل رر  لمررتب ى للهررا  فررر 
أفئر تضث ارن لل ررةنن ارا أشريع قولرري ارن تصروف وق ع  هيررا، ف ر  لل رةنن مررل اهي ك راهون واررهضج 

 قيا  ولكتم  ى لمتي "كشئ".

                                                 

 .7( لهىة لل ةنن للكةيث: موة  للقشة: لتيا ةىث 1ف
 .53( لهىة لل ةنن للكةيث: موة  لأله ال: لتيا ةىث 1ف
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ل ىيرررا، ولمتمرررلث للجرررو ة وفرررر  ةلمرررا لل رررةنن وت مررريةع لمتمرررلات للقكارررا للاااقكرررات لل
للشكل، وعىاا لل كة للاضراة  وللق رى. وتقرت للترأثية للامرتاة للشركليا لل يهيرا ىلّرت ىرةلض  لل رةنن 

جضررا  ولمررت ااا  –وكثررة لقمررتاا  إلررى ت وترري بصرروت غهررائر. أاررا اررا يقررع عليرري لل ررةنن اررن 
 لرك ىر   ل  وت شرى  كل –وتةقيا باله   وللاال، و ر أاوة شاىا بةيةا إلى لله و  للول ها 

فر ةبا  للصوت للجايرل لرت و  لل رةنن وق ىري عرن ىضرة ىلر .  ر ع للقالرا للشرا   ىر  أصربقت 
لتن ا بولا كهاو ج مائ  بين للشعو  للاملاا. ألهضا تتهام  اع أع ل  اتزلي   ان للاملاين ق 

لالةل   علررى تهىرريث يمرت يعون لقه صرراث عررن لل ررةنن ولكرهضث اررن هاقيررا أاررةى ق يالكرون لل ررو  أو 
 قياتضث وفق اهضج لل ةنن.

ولعل للت مية لله مر لض ع للابالةا للتر يالعضا للها  على للت و  للاهةَّارا لل رةنن يكارن 
فر   ع للق ي ا. فال ةنن يتلى ثث ي مة ويتلى. ثث ي ة  ويتلى اة  أاةى. و ك ل تتكةة لتيا ألرف 

لقر   .. ل ر  أهشرئ علرث كبيرة لتقرة  لل ىرا للاتها يرا فرر اة  واة  قتى ق ه ب ضا فر قياتها اة  و 
ه ق لل ةنن قتى هتجه  ىةيا كيف هااة  لل ةنن فر قياتها لليوايا. و ك ل تقول لل ةنن فعه ها( 

 إلى صوت اجة  ان للوعر ةبابّر للاعهى.
فري إن ولىع للعالث للاملث بكل تهاىةاتي، وكل اا فيي ارن فصراث برين للكلارا ولل عرل، ولهقةل

لررى  عررن للولجرر ، وشرريو  لل مررا  وللىلررث وللجرربن، وامرراج ع للااليررا ولفت رراةع إلررى للاثررل للعليررا ول 
للشرررجاعا، ولهتشررراة للشرررعاةلت لالمررر ايا للاثيرررة  وللتشررر   للاته رررع فرررر أ لض للتكررراليف لل يهيرررا، 

ر للر   كرل  ر ل لري  إق لهعكامرًا ااةجيرًا للتهراى  لألمامر –ولقعت ا  بر ون إياران ق ي رر فّعرال 
أق ها بي لل ةنن ولل   يتاثل فر للقاا  للاشتعل للكتا  ان هاقيا ولال ارال للكاارل لابا ئري فرر 

 للاااةما للعاليا ان هاقيا أاةى.
إن وةع لل ةنن   ل  و للمب  لألول ولألكبة أ ايا للتالف وللعجز لل   تعاهيضا للشرعو  

يث لل رائث أو براألقةى هىراث للتةبيرا بأومرع للاملاا. و هالك مرب  نارة  و أ ايرا عاارا و رو للتعلر
 اعاهيي.

اقةواررا اررن وجررو  أهررا  اتعلاررين تعلياررًا  –عبررة ىررةون كثيررة  اةررت  –كاهررت شررعوبها 
صقيقًا فعاًق. وب ًق ان  لك توفة لض ع للشعو  هوعان ناةلن ان للها  ك  اا غية اةغو  فيي: 

لا املاا ولق   هىاث تعليار ُاَع ٌّ إع ل ًل اهامبًا للجضال وللاتعلاون تعلياًا اا ئًا. ف  يوج  فر  و 
ىا ةًل على للتجاو  اع لل ضث لألا ىر ل م ث أو للتجاو  اع لقتياجات للها . فأصقا  للمل ا 
عه ها إاا أهضث ى  أ الول   ع للاؤمما بالةا للقماميا فرر أ  اجتارع، أو تةكو را هضبرًا لبجاهر  
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لضا لألجاه  بتبةعاتضث ويروفةون لضرا للاعلارين يتصةفون فيضا وفق اا  اتضث.  فالا لة  للتر ياوَّ
وللاررر يةين للررر ين يجلبرررون اعضرررث لألي يولوجيرررا وللاهرررا ج،  ررر ع للاررر لة  ق ُتعلَّرررث للهرررا  ليكوهرررول 
املاين وق قتى ليكوهول و هيين. إهارا يق رن للرهشض فيضرا فب ةرائل( لل اعرا وللاةرو  ولقهبضراة 

هبيا وم وتضا وثةلئضا. وفيضا ُيةّبون فر للص و  ع ليا للتبعيا ألهضث يعلاون بت  ث للاجتاعات لألج
أن   ع للص و  متقل اكاهضث فر للامت بل بهجا  با ة، قيرع يشرعة أعةراض  ر ع للصر و  برأهضث 
أجاه  فر ب   رث وميتصرةفون علرى  ر ل لألمرا ، وااَّرا لري  قلرا كاشر ا تلرك للكثرة  للكثيرة  ارن 

ية ا لألجاهر  ب ةي را اباشرة  أو غيرة اباشرة  .. وقبر  أن هتأارل فرر أمربا   ر ل للا لة  للترر ير 
للكةث للعجي ، وأن هت قص اها ج   ع للا لة  وهقلل اقتول ا تاليً  عاي ًا، وأن هتهبي إلى ع ث 
لشتاالضا على اوةوعات بعيهضا. قيهئ  ميتةح لها تاااًا أن لل ةريا للق ي يرا ليمرت  رر ارا إ ل 

ض للهابررا عهرر ها يةغبررون فررر أن يجرر ول  ةي ررًا للوصررول إلررى شررعوبضث وللتعررةف علررى كرران أعةررا
 اوقاتضا واصالقضا للق ي يا، ولكرن لل ةريا  رر أهضرث وىر  تشركلول علرى  ر ل للهقرو ق ياكرن أن 
يضت ول إلى   ل لل ةيق على لال  ق وللمب  يةجرع إلرى تلرك لل ريث وللاثرل للترر هشرأت عليضرا  ر ع 

لى ت لرك لل جرو  لله مريا للترر أىيارت بيرهضث وبرين شرعوبضث. و كر ل لرث يعر   هراك ةرةوة  للهابا، ول 
للم مل للق ي يا الاةا  شعوبها فإن للايو  للقةيةيرا للتعلريث لألجهبرر لضرا ه ر  لل رو  .. إهضرا 
ةل تضث. وبض ل للوةع للتعليث فإن لألجاه  ان أصقا  لله و  وأتباعضث ان  تشل ع ول للاتعلاين ول 

للب   للاملاا لي  عه  ث ارا ياشروهي علرى اةلكرز ث .. فبر ًق ارن أن يكرون للتعلريث اصر ةًل أبهاض 
 للتاة  وللا اواا يصبح أكبة قليف لبجاه  وأبتاعضث.

و ررر أقرر  أمرروأ  – رر ع لل جررو  للاأمرراويا بررين للهابررا وبررين للشررعو  فررر للررب   للامررلاا 
تاة. فبمرب  إقمرا  للامرلاين باصوصريا ى  تةّمات ان للجاه  ل –للا اح فر وةعها للعاث 

 رر ع للارر لة  ةفةررو ا ةفةررًا غةيزيررًا .. واررن  هررا أصرربح لله رروة اتبررا ًق. ل رر  ىااررت فررر للةررة  
لتضااررات غااةررا بالهمرربا له رروة للبيئررات للامررلاا اررن للا ةمررا وللتعلرريث .. وللق ي ررا أن لل ةرريا 

هاررا  ررر ه رروة للامرلاين اررن ل لارر لة  لألجهبيررا للتررر ت ت رر  كررل صررلا ليمرت ه رروةًل بضرر ل للاعهررى ول 
 ةوقيا باالم ث وبالشعو  للاملاا.
 :ال مباالة الجماهير المسلمة

لتجا رًا "ق  –ك اعر   عاارا  –اا جاض بي  عا  للق لثا إلى ع   ان للب   للامرلاا يعتبرة 
اعيرا  ر ل  يهيًا: ي و  ث فر  ر ل شرعاةلت اعيهرا تهرا ى ب صرل للر ين عرن للقيرا  للميامريا ولقجتا
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لقتجاع يمت عى إلى لل لكة  ىصا للصةل  لل   هش  بين للر ول لل وايرا وبرين للكهيمرا لألوةوبيرا 
فرر امرتضل للعصرة للقر يع. لكرن  لرك للر   كران يعهرى ت ر اًا وات  رًا ارع لألوةرا  للتاةيايرا فرر 

إيجرابر فرر للةة  كان بالهمبا للعالث لالم ار عاليرا غيرة  بيعيرا، تعجرز عرن إقر لع أ  تةييرة 
قيا  شعو    ل للعالث. فال وايات .. وكربح مرل ان للر ين وللكهيمرا للر   كران يعهرى كرل شرئ فرر 
تاةيف للةة  للق يع ق يعهى شيئًا على لال  ق فر تراةيف للعرالث لالمر ار، وألن  راتين لل كرةتين 

، وكاهرررت فلل وايرررا وعرررزل للررر ين عرررن للقيرررا  للعاارررا( فكةتررران غةيبتررران فرررر أصرررلضاا وتكويهضرررا
لهعكاماتضاا فر للعالث للاملث ع اًا ةوقيًا عااًا. وبامتزةلعضاا فرر أة  للامرلاين لةت رع للمرتاة 
عن لل صل لألاية فر اأما  للعالث للاملث. إهها ياكن أن هماى   ل لل صل "للع ىا للاز وجرا" أو 

لجاررا ية اررن هاقيررا للتولفررق للرر لالر بررين عهاصررة لل كررة ولل يررا   فررر للاجتاررع اررن هاقيررا وبررين ل
أاةى، قيع تاثل للهابا لل ائ   لل كة ولالةل   بيهاا تاثل جاا ية للشع  لل ل  وللر ث، وبتعاوهضارا 
اعًا بتق ق للشة  لألول أل  إهجاز عىيث وب ون   ل للتعاون أو على لألىل ب ون ةةاض للجاا ية 

علرى مرلبيا للجارا ية وةكو  را  تب ى لألعاال اص هعا ا ت ة  إلى لل رو  للةراةبا. وياكرن للتةلر 
إ ل كرران  لررك اجررة  هتيجررا للا اواررا لل بيعيررا للعاررل للشرراق أو للضررة  اررن ااررا ة للك ررا . ولكررن 
يمررتقيل للتةلرر  علررى  رر ع للمررلبيا إ ل كاهررت تاثررل ةفةررًا أل رر لف للك ررا  ه مررضا، ألن للجاررا ية 

 ياا.قيه لك متةى   ع لأل  لف اتعاةةا اع أعز ةغباتضا واشاعة ا للقا
فرر جايرع للرب   للامرلاا،  –بر ةجات ات اوترا  –  ع للقالرا لألايرة  للترر هشرض  ا لليروث 

قيررع يقرراول أ عيرراض للق لثررا ته يرر  بررةلاجضث لل ايلررا فتررةل ث يلجررأون إلررى اهاف ررا للجاررا ية أقياهررًا 
لى للتض ي  أقياهًا أاة .. ي لفعون ويقثون، ي ياون للتهىياات ثث يضجةوهضا إلى تهىيا ات أارةى ول 

.. يةيررةون لألمررااض وللشاصرريات .. ولكررن يةررةبون بةؤومررضث  لئاررًا فررر صرراة  للررةف  للعهيرر  
ولل اباق  لل فيها ان جاه  للها  للبم اض لل ين يشكلون للةالبيا للعىاى لباا. ه كة  هرا علرى 

يلرب   (4ف"مبيل للاثال "للقبي  بوةىيبرا" كهارو ج قتجراع شرائع فرر بر   للامرلاين. كران "بوةىيبرا
للا برر  لألوةوبيررا ويررتكلث لل ةهمرريا فررر بيترري، وكرران قةيصررًا علررى أن يعررزل ترروه  ق عررن للعررالث 
لالم ار ف   بل عن للعالث للعةبر أيةًا، قاصة للتعليث لل يهر وىيَّ ع. وكان ير عو اللةراض للصروث 

و  اهامرربا ىرراث "ي لررل لالهترراج"، ولكررر يجعررل اررن ه مرري ىرر  –كاررا يررزعث  –فررر ةاةرران ألن للصررياث 
بشررة  عصررية بةت ررال ع هيررا فعلررى شاشررا للتلي زيررون( فررر هضرراة ةاةرران. وبعرر  كررل  رر ل يتعجرر  

                                                 

للر    ( كان ةئيمًا لجاضوةيا توه  اه  لقمت  ل قترى  عرن فرر للمرن أصرابي للارةف فأ را  بري له ر   مرلاى ىراث بري وزيرة  لاليتري1ف
 تولى ةئاما للجاضوةيا ثث تابع اميةتي وللعجي  أن بوةىيبا كان ي لق على ه مي ل   "للاجا   لألكبة"! "للاتةجث".
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"بوةىيبا" ان ملبيا ولهع لث للتأيي  ان جاه  للجاا ية للتوهميا للامرلاا الصر قاتي "للت  ايرا"!. 
 ق ًا إن أ عياض للق لثا لو لث يكوهول بض ل للعاى لب ل عجبضث..!.

، ألن لالمرر ث لرري  اجررة  (5فللامررلاا لررن تةةررى بررأ  شررئ ياررالف لالمرر ث إن للشررعو 
هاا يتجاوز   ل كلي ليصل  إلرى  –فرر لالهمران للامرلث –اجاوعا ان لألفكاة ولل ولع  ولل ولهين، ول 

اكاان قبي وعايق اشاعةع، وكل ان يرهض  ةر   ر ل للر ين لرن يجهرى ارن عالري مروى للكةل يرا 
 وللا اواا.

ق لثررا قالررا اررن للصررةل  للرر لالر ولقةرر ةل  فررر للاجتاعررات للامررلاا ل رر  الررق  عررا  لل
بقيع أصبح كل بةهااج فإصر قر( مرولض أكران إمر ايًا أث أجهبيرًا غيرة ىابرل للت بيرق. فالجارا ية 
 –تت لع إلى اشةو  إم ار ولكهضث ق يمت يعون لل ياث بي وق  ث بر ون هابرا ت رو  ث، وللهابرا 

ى للجاا ية بةلاج أجهبيا ولكهضا ق تج  ارن  ر ع للجارا ية لمرتع ل ًل ت ة  عل –ان هاقيا أاةى 
لكر يمضاول بعةىضث و اائضث وقاامضث لته ي   ر ع للبرةلاج للامرتةةبا فتب رى أبر ل قبرةًل علرى وةق 
.. و ك ل تىل لل وتان فر تصا ث .. تلةى إق ل اا لألاةى .. وتب ى على للمراقا قالرا ارن للشرلل 

 وللعجز.
  ع للماقا فللتعيما( ياكن أن تشرض  هىاارًا قيرًا ولز  راةًل وت ر اًا .. ولكرن لرن وللقق أن 

يكون   ل للهىاث أو لقز  اة وللت ر ث أوةوبيرًا أو أاةيكيرًا .. كر  .. فرإن مرلبيا للجارا ية للامرلاا 
هاا  ر فر ق ي تضا لل ةي ا للتر ي لفع بضا لالم ث للشعبر عن ه مري ةر   ليمت ملبيا ا ل ا ول 

لضجاررات للااةجيررا ولألجهبيررا. ولكررن اررا أن يىضررة لقتاررال لجضررا  إمرر ار ق ي ررر فررإن لالمرر ث ل
للبمي  يبة ن على لمتع ل ع للجضا  وللاعاهرا  برل للاروت. وتوجر  فرر للتراةيف للقر يع أاثلرا كثيرة  
على   ل للاوىف ةأيها را فرر تةكيرا عهر اا  برت للهةرال للتقةيرة  ةر  لليوهران بعر  للضزيارا للترر 
لق ت بضا ا ل للقة  للعالايا لألولى، وةأيها ا فر للا اواا للب وليا للشع  للليبر ة  لققت ل 

                                                 

للر كتوة فرؤل  زكةيرا و رو أقر  أعار   للعلااهيرا يعجر  لق ي را وي رةة ق ي را أارةى: فضرو  1994يهراية  19( فر ا رال هشرة براأل ةلث فرر 1ف
هيين ى  أجض ول أه مضث ان للك ث ولكن أق ًل ق يمتاع إليضث كأهضث ياا بون بعةرضث بعةرا. ويعجر  ارن أن للعلاا –اصيبًا  –ي ةة 

أن للعلااهيررا ىرر  أقي ررت بكررل صرر ا مرريئا برر ون وجرري قررق، وهقررن ق هررة  عليرري ف رر  تك ررل برر لك أ. . يومررف لل ةةرراوى فررر كتابرري: 
بعهررولن ئًا فإههررا هقيررل لل رراةئ إلرى كتررا  ناررة للامتشرراة  رراةق للبشررةى "لالمر ث وللعلااهيررا وجضررًا لوجرري" فررإ ل كرران لهرا أن هةرريف شرري

"اشرركلتان وىررةلض  فيضاررا" قيررع يؤكرر  لهررا للترراةيف للاعاصررة أن للهارر  ولل صررائل للعلااهيررا ىرر  قكاررت به مررضا أجررزلض كثيررة  اررن ب  هررا 
و ررى تهكررل بالجاررا ية .. وباجررة  أن ق  وشررايعت ااتلررف لألهىاررا وللرر كتاتوةيات للعمرركةيا وللقزبيررا واهقتضررا ةةررا ا وتأييرر  ا 

لقتاال وصول لالم ايين إلى للمل ا عبة صها يق لقهتارا  وى رت  ر ع لل صرائل صرةلقا ةر  لل يا ةل يرا و ر  بعةرضث يمرتع   
ةىيررا للمررل ات لل يكتاتوةيررا ولألىليررات للبوليمرريا ق علررى لالمرر ايين فقمرر  بررل علررى لألاررا كلضررا بررل إهضررث يمررته ةون لألىليررات للع

 ولل يهيا ة  للةالبيا للاملاا .. فضل ب ى ان عج  عه  ىا   للعلااهيا!أ "للاتةجث".
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لالي رررالر، وةأيها رررا فرررر جضرررا  لل ررر لئيين ةررر  لالهجليرررز فرررر ىهرررا  للمررروي ، وفرررر قرررة  للتقةيرررة 
  قاا  للجزلئةيا، وفر تقةية له وهيميا وفر للضياها لالم ايا فر باكمتان. وقيثاا يةل  لمتشاة 

ن كاهت اؤىتا أو غية االصا. و كر ل أيهارا وجر   للجاا ية كاهت تةفع للشعاةلت لالم ايا قتى ول 
 لالم ث تات ر     للملبيا ولل اباق .

إن للاشاعة لل ويا عه  للجاا ية للاملاا تقتاج إلى فكرة  تق ز را وتوجضضرا .. ولكرن لرن 
هاا يج  أن تكون فك ة  تتجاو  ارع أعاراق للاشراعة لالمر ايا وارن تكون   ع اجة  أ  فكة ، ول 

 ثثَّ قب  أن تكون فكة  إم ايا.
ولمررها هررةى فررر لألوةررا  للةل هررا إاكاهيررا قرر وع أ  تولفررق بررين للجاررا ية للامررلاا وبررين 
للاث  ين وللا كةين وللمياميين للامتةةبين ف  أق  ان للجاهبين ل يري لقمرتع ل  لكرر يتالرى عرن 

الا للتوىع وللقيرة . ولكرن  هراك  ةي رًا ولقر ًل للارةوج ارن لألزارا و رو تكروين اوى ي اضاا  الت ق
هابررا ج يرر   ت كررة وتشررعة إمرر ايًا ..  رر ع للهابررا مررتةفع ةليررا للهىرراث لالمرر ار اررع للجاررا ية 

 للاملاا وتتا  للا ولت للعاليا لت بي ي.


