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 ندوة

 * إلى المهددات" "المستقبل المريب المرتاب: من التحديات

 

 السرية الذاتية للمحاضر:  

ــتاذ ــدكتور األســــ ــي   /الــــ ــد العرابــــ فهــــ

 احلارثي:

   رإليس ميك  أسبار للدراساف والبحروا

لررررررررررس انارة ورإلرررررررررريس   ،عرررررررررالمواال

 ي.والتاوي أسربار للتردريب ةأكان ير

 ا  سفينرررررر ررر   آبراريرررررس  وربرررونسال ةتامعرررر ةالدولررر هنكتررورا

األوىل   صررص:   اليررررري ةا آميتبرررر ترررررد   يي ميرررريبتقررررد 

 م إنسانية.آناب وعلو

                                      
ينرايي   16ررر افوافرق   1437ربير  القران     السرانس مرن  أةيمت مسرات السربت    *

مؤسرس   احلرارل ،  العيابر   الدكتور ف رد األستاع ةدم ا سعانة  ،م2016

البحروا وااعرالم، عضرو  لرس     ورإليس ومال  ميك  أسبار للدراسراف و 

الع ي  برن إبرياريا   ناررا سعانة األستاع الدكتور عبرد وأ ،ا سابًقآ ىاليور

 الُعمي .
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  الميةوالدراسررررراف ااسرررر  ةاليررررييع ةالبكررررالوريوس: كليررررر 

 ة صرص: اللغر  ررر   ا القريى حالي ر  م أ ةآتامعر  ةافكيم ةمبكر

 األوىل .  اليي ةوآناب ا آبتقديي ممتاص م  ميتب ةالعيبي

 :افناصب واف ماف احلالية 

و   ررر، والمعررميكرر  أسرربار للدراسرراف والبحرروا واا   رإلرريس -

م . 1994ي عرررام آ منرررر ؤسسررريهحرررررد م أاحلررررال  و همالكررر

مرر  ورفررر   تفرر  تاررويي ا  رمةاسافيكرر  الرر  اف  وي ررد

البحرر  أرميررة التأكيررد علررى  ن خرراللمرر هسسرراتؤمفرراتة ك

 نعا القيار. جتاه  بالاأل ةالوسيل هالعلم  باعتبار

أسرررررررربار للترررررررردريب   ةلررررررررس انارة أكان يرررررررر   رإلرررررررريس -

  وت ررررررررررد .سسررررررر ا ومالك ررررررررررا ؤم و، ورررررررروالتاررررررررررويي

الررررررى تع يرررررر  القرررررردراف واف رررررراراف بترررررروفه   ةاألكان يرررررر

 سررارمة، وافمللعمرررررو ةموت ررررر ةوتابيقيررررر ةتدريبيرررررل حلرررررو

الرررى نيررري الررروع       دالتررر  ت ررر   ةاالتتماعيرر ةفرر  األنيررا

   اًلفراع  ت تمي لألفريان ليكونروا تر    سر التارررويي اف  رميرة بأ

 تم .ا 

 العاففياكر  اسرتا   ةالعيبير  ةاليربك  تلرس أمنرا  عضو   -

ا عضرو  و أيض ر رر ة  وريالقررا  رااليأ    العاا العيبر  آمقي

 ة.  اليبكفييية التنينة الل
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 عرالم  ركو ليسر ونفررر  كيسررر  الي   ةالعلميررر  لينرة عضررو ال -

 الميةااسرر  سررررعون ن مررررد برررر م اامررررا امعررة معرررر  تا 

 .باليياث

 الررردكتور م  كيسررر  افيحرررو ةاالستيررراري لينرررةعضرررو ال -

 .باليياث ةاليمام امعة  ةوالتنمي ةغاص  القصي  للققاف

 :افناصب واف ماف السابقة 

م عررررا األوىل هعون    نورتررررسررررس اليررررورى اللررررعضررررو   -

   م .1993آ

عون  سر لرس اليرورى ال    ةلعضوي ةللمية القاني هأعيد تعيين -

 م .1997م آعا ةالقاني ه  نورت

لررس  علر  الترروال  عضررو ا فرر       ةللمرية القالقر هأعيد تعيينر -

 م .2001عام آ ةالقالقر هرعون  فر  نورتساليرورى ال

 نالولرررررر فةلررررررس انارة صرررررحيرإليررررررس  ل أوكرررررأنتةرررررب  -

منرري العررام   والنيرررري ةره للصرررحافسررع ةسسررررؤآم ةعونيسررال

 م .2002م رر 1997آ

 فةنارة صرررحيإلرررس   س رررارإلي ةللمرررية القانيررر هأعيرررد انتةابررر -

 م .2002م آ  العا نالول
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الررررى تانررررب  نالررررول فةر ا لصررررحيفررمررررديي ا عامرررر ا مكل  ُعرر -

م  وحتررى 2000، وعلرر  مررن آ ةلررررس اانارا  يس رررإل هرملررع

 م .2002آ

 فةآرإلررريس  ييررري  فررر  صرررحي   ا علررى التحييررري ميرريًفُعرر   -

م  إىل تانرب عملره رإليس را  لرس     2002م آفر  العررا  نالرول

 اانارة.

م  1992م ررر  1980مرن العرام آ   ةاليمامر  ةلر رإليس  ييري    -

 ا .آفدة الي عيي عام 

م ىل العررراإ فيةالصرررح ةاليمامررر ةسسرررؤلرررس انارة معضرررو   -

 م .1992آ

م ررر  1980مرن العرام آ   سرعون   افل ةتدريس تامع ةيارعضو  -

 م .1993

ة عررام والتنميرر ةولررفلررس العيبرر  للاسسررس   ا ؤعضررو م -

 م .1987آ

 .متتاليت  األوبلف لدورت  ةعضو من م -

 :الليان وما   حكم ا 

 كرررررري العيبرررررر فال ةسسررررررؤف ةاالستيرررررراريلينررررررة عضررررررو ال -

 م .2002آ
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 ةللاباعرررر ةالرررردار العيبيرررر   فيرررريو ةسسرررؤاف ةنرررليعضرررو ال -

منرري آأبييررل   إنارة الرردارلرررس وعضرررو   والنيررري بالييررراث 

 م .2003م رر مارس  1999

المية مبيلس اليرورى  وااع ةون الققافيررؤاليررة نرررإلرريس ه -

وةرد كانرت   م  1999م آمرررية عرررا  ل نيررراإل ا أو إعنررد وعل  

 .ةون التعليميؤالي نةم  ه ةابق مد س  ال

ي الابيعرر  يررللح سرريةندلاأل ةلررس انارة اليرريك رإلرريس   -

 م .1996م آ، العاخاموالي

لرس  يمب الميرة وااع ةوالققافير  ةون التعليميؤالي ةنرإليس ه -

 م .1995م رر  1994آ اليورى

 الميررةوااع ةوالققافيرر ةون التعليميررؤاليرر ةنررناإلررب رإلرريس ه  -

 م .1994م رر  1993آلس اليورى يمب

ل أللفرررا يرررة اليعا ةعونيسررر ال ةمعيرررلرررس انارة اه عضرررو   -

 م .1993م رر  1998افعوة  آ

 لافررراألل ةليعايررر ةعونيسرررال ةمعيرررتررراإل ة اه ةنرررعضرررو ه -

 م .1994م رر  1993 آافعوة 

 ةليعايررررر ةعونيسررررال ةمعيرررر  اه الميررررةااع ةنررررليرإلرررريس ال -

 م .1993م رر 1986 آافعوة  لافاألل
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 ةمتي ااعاةؤعيل توصياف مفلت ةوالتوعيالم ااع ةنعضو ه -

  .م1992ل آاألو

 م .1992آ عون ساألمحي ال اللنارة ااإلس عضو   -

،  يرون فوالتل عاعرة العليرا لتقرويا الرلامو   اا    ةنيعضو الل  -

م  آهنة متفيعرة مرن ا لرس األعلرى     1986عالم آوصارة اا

 ل عالم .

ة رررررر العيبيرررر ةللققافرررر ةاالستيرررراري ةنرررريبه   اللخررررعضررررو  -

 م .1985اليونيسكو آ

 ةاحلملر آ  تولت التةايء وااعدان لر العليا ال ةنيعضو الل -

اللينرة بنرات  علرى األمري      وةرد أنيررات  رراب   ضد اار ةالولني

لينرة  ا   الوعمرل عضرو    ، 35990آ :السام  الكييا رةا

فييية ال  تولت ااهيا  افباهي على عدن من فعالياف التن

احلملة. لا رأس الفييق العلم  الي  أتيى الدراسة العلميرة  

ا احلملررة وفعاليات ررا، وةيرراس مرردى مررا حققترره مررن عررن تقرروي

 نتاإلو على مستوى الولن.

  افلررر ة  تامعررر ةن العلميررريررراالل لأعمرررابعرررا ا   رسرررا  -

 التدريس ب ا. ةم نه ممارستت سعون ألنا
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بتقررررويا   ةافعنيرررر  ةران األكان يرررر يرر هررررارك فرررر  بعررررا الل   -

  افلرر ةمعررفرررر  تا ةبعررررا اليسرررراإلل واألليوحرررراف العلميرررر  

 سعون.

ة، ليرررررررواأل ةالوفررررررون اليسرررررمي  نهرررررارك فرررررر  عررررردن مرررررر    -

 الميررةوااع ةواللفانيررررر ةوالققافيررررر ةياسرررريسعاليررررراف الفوال

 وتيأس بعض ا.ة، والدولي ةااةليمي

 :الوفون وافؤمتياف والندواف 

العيبر    نبرر     مالمتياف منتدى ااعؤم نهارك   عدن م -

تراإل ة  آالتحكريا     رانا فر  بعررا هر  تيري عضرو خِأكمرا 

    فرريو ناإل يفررالرر   نح ررا افنترردى سررنوي ا لل   ة  الصررحاف

يى   خرررراأل هاىل ميرررراركات ةبااضرررراف فررررةإل ة افةتلااهرررر

 .فةوتل إعالميةمتياف وندواف ؤم

ميكر  اامراراف   آالنردواف الر  ن م را     نهارك   عردن مر   -

عمرررررل آمصررررري:  ةرا ورهرررررفرررر  أبرررو  ررر  ومن ررر   ياسرررافسلل

 16إىل  15مرررن آ رتقبل التحررررروالف سررروم رنالواةررررر  الررررريا 

م ، وورهررة عمررل آتيكيررا: مسررتقبل النمرروع    2014 يونيررو

 م .2014مايو  19إىل  18آ افنعقدة  

 بافغيب. ةالققافي ةمواسا أصيل نهارك   العديد م -
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 ةياسري سال ةوالدولير  ةمتياف العيبير ؤافر  نهارك   العديد مر  -

 .ةواف افاضيسنعلرى مدى ال ةوال بوير ةوالققافير الميةوااع

 ةاليسرررررمي ةعونيسررررالوفررررون ال نهررررارك   عرررردن كرررربه مرررر -

العراا العيبر     فر  ةوالققافير الميةوااع ةياسريسال ةليررواأل

 .وخارته

 :الفيق العلمية والبحقية والققافية 

 للدو ةميالعاا ةييأعد  االس اتيي  ييق العلم  الفرأس ال -

وةرد أةريف    م 2020م ررر  2010آ  ير لرس التعرراون ا لي  

  .  أبو ةلس األعلى   ةما  نم

راص نراسررررراف الرر ةالعلميررررر قيفررال نمررررر اكمرررررا رأس عررررردن  -

سرررررية من ررررررررا آالدراسرررررررراف التأسي ة، وثقيرررررررر ةاستيرررررررراري

  . راغهووالندوة  نالول فةلصحي

 ةيسررعرردان الدراسرراف التأسيإ  ترروىل يالرررأس فييررق العمررل  -

الدراسرررررراف:  ا  وهرررررملتحاليررررر  ةالنررررردوة آمكررررر فةلصرررررحي

 ةالتحييييرررر ةواليةصرررري ةالتحييييرررر ةرررردوى االةتصرررراني اه

 .ةاانارية واايكلرر فةللصررحي ةنيررفوال

بالدراسررررررررررراف م   ةررررررررررا يييررررررررررق العلمرررررررررر  الرررررررررر   فرأس ال -

ة اليررررريك ت و ررررردي  أنا ةيكلررررررنة اعرررررا ةاالستيررررراري
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 قلرررس اليرررريم، و الوااعررر ةوالصرررحاف ةللاباعررر ةاليرريةي 

 م .1998م آبالدما

بإعررررررردان الدراسررررررراف م ةررررررا ي ييررررررق العلمرررررر  الررررررفرأس ال -

  ية آ لرررة رعونسرررال  صرررر يلآ ةلرررر  تانيررررا ةريسرررالتأسي

 ا يل  ت التأسيس . ةرياض

بإعرررررردان الدراسررررراف م ةرررررا  يييرررررق العلمررررر  الرررررفرإلررررريس ال -

  عررام  لنوفة الررصرررررحي تانيررررا ةواالستيرررراري ةريسررالتأسي

 ةاث ميحلرررررررخرررر  يةرررررران فييرررررررق العمرررررررل الررررررر م  و1997آ

فة وإلالة ررا، وأهرري  إهررياًفا مباهرري ا    تأسررررريس الصرررررحي 

 على تل  افيحلة وعلى ما  لل ا من إلاصاف.

، المااعرررم ن رررا  أعرررد  ميررريو   يييرررق العلمررر  الررر فرأس ال -

 .ةعونيسال ةالعيبي ةاالك ون    افملك

  وتأسررريس ميررريو  ةنراسررر ة  تررروىل م مررر يييرررق الررر فرأس ال -

 ررر  اهلل هرمحر ررر  ف رد    افلر نميكر  افعلومراف افتةصرص عر

ةواعرررد افعلومررراف  ت علرررى بنرررا   آ ررت التأسررريس . وأهررري  

  لرررد ا 12آ ل للميكررر  افررريكور عرررردان ااصرررردار األو إو

 آ ت الاب  . .هف د بعد وفات  افل نيي عضمت كل ما ُن

رأس عرردن ا آخرري ا مررن الفرريق العلميررة الرر  ألرر ف نراسرراف     -

االنتةابرررراف فرررر     ةيبرر : تقررويا جت ةآنراسر  ولنية م مة، مقل



 

 
 

 هـ1437 تاسعال العاممنتدى الُعمري الثقايف ــ حصاد  202

: اليررررررررباب  ةنراسرررررررر آ و ة عونيسرررررال ةالعيبيرررررررر  ةافملكرررررررر

  والتالعرررررررررراف  ،فالرررررررررك وافيرم، اامررررررررررو .. عون سررررررر ال

تمررررررررر  : اسرررررررررتةداماف االن نرررررررررت فررررررررر  ا   ةنراسرررررررررآو

الولي ضررد   نالتضام ة: تقرررويا محلرررةنراسرررآو  ررعون سال

 يةرياحلسررررعاليررررراف افال ةمررررردى تلبيررررر :ةنراسرررررآو  رابررررراار

: لحررو ةنراسررآو  كور واانرراايالررن فتالبررراف اليرررباب مررر  

فرررر    رتوى التارررريسررر: منعررر  ةنراسررررآو  رعوني سرررال نتررردي 

 ةوصارة الققافررررر ت: تقرررررويا أناةنراسرررررآو  رررررعون سال تمررر ا 

 ا.روغه  ارررا ةسساف التابعرررؤواف ةعونيسالالم وااعررر

 :افؤلفاف والبحوا 

 م .2014ة  آوأمكن هوتوآكتاب  -

 م .2013  آا الصبا ري ةكتاب "أنِت ةبيح -

فملكرة العيبيرة السرعونية ماضري ا وحاضري ا       له م  آخيين آا -

 م .2013احلضارة  آ، اانسان، رثآاأل

 م .2012وأنا  آ ..كتاب آرؤالت -

 م .2012واحليية أيض ا  آ، فعيفة ةوةكتاب آا -

د قياليررررة والعررررردل   كترررراب آأمييكررررا الرررر  تعلمنررررا ال     -

 م .2004آاليياث، 
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لرررره مرررر  آخرررريين كترررراب آاجتاررررراف الكترررراب السررررعوني   -

احلريب علرى العرياق  آالييراث،     وافابوعاف السعونية حنو 

 م .2003

عاإليرة  فصرول   ترراخ     .. حردلتنا كتراب آةرال ابرن عبرراس    -

 الققافررررررة العيبيررررررة آالييرررررراث، آاليرررررريع    آاألنبرررررر   و

 م .1995

 م .1990لعار!    السياسة آاليياث،كتاب آوةت ل -

 :كتب ومؤلفاف أهي  على إعدانرا 

 م .2002 آوني عسالت اسفيا اليمع -

 ةفررررر  اليرررررييع  وافتةصصررررر  تأسررررربار للعلمرررررا  ةموسررررروع -

ة آلاللرررررة عونيسرررررال ةالعيبيررررررر ةفررررررر  افملكررررررر الميةااسررررررر

  لداف .

  .لدان آعونياف سال ساتا أسبار للنيمع -

م  باللغرررراف: 1999ب آمسررررهة ااعررررالم السررررعون   آكتررررا -

 العيبية، االلي ية، الفينسية.

لصرررررنانيق التنميرررررة السرررررعونية  لرررررار التنمويرررررة كتررررراب آاآل -

 م  باللغت : العيبية وااللي ية.1999آ
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كترررراب آعررررياإلس الصررررحيات ةصررررة التنميررررة العميانيررررة      -

م  باللغرراف: العيبيرررة،  1999افملكررة العيبيررة السرررعونية  آ  

 االلي ية، الفينسية.

 :ثوا وأوراق عمل 

يرريف   البحرروا والدراسرراف وافقرراالف نُ  نا مرركتررب عرردن  -

  ةمر وغره  كّ ة مرر آ ّك فرة وتلية علمالف صحف و 

ا وألقرررى عررردن   ةالعمرررل العلميررر  قأورا نا مررركمررا أعررد عررردن   

 ةاماضررررياف فررررر  مناسرررباف ومنررررابي علميرررر   نا مررررركبيرررري  

 .ةونولي ةوعيبي ة لي فةوتل ةولقافي

 :مقاالف 

ة عرررام عونيسرررال ن الرررولآ  تييررردة  ةيوميررر ةكاترررب صاويررر  -

 م .2000آ

 م .1999أسبوعية   تييدة اه يية آ كاتب صاوية  -

 م .1997وية يومية   تييدة البالن آكاتب صا -

ة    لرررررة اليمامرررررة حترررررى عرررررام  كاترررررب صاويرررررة أسررررربوعي -

 م .1994آ

 م .1993ة عكا  عام آكاتب صاوية يومية   تييد -
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 :تقديم احملاضر 

 (املقدم):الدكتور/ عبدالعزيز الُعمري : 

الليلرة افباركرة، وكرا سرعدنا بضريفنا      حياكا اهلل   ريه 

دكتورف د العياب  احلرارل ، وررو عيلرا مير ور مرن      الالكييا 

إىل  فكي والبح  وااعالم. ومن باب التريكه، أهره  أعالم ال

من سهته بعد تكيار ال حيب به وبكرا   ليلرة علميرة،     هيئ 

نتاررررار  في ررررا حررررول موضررررو  ثقرررر  رررررام يرررريتبء بافسررررتقبل   

 والت ديداف.

والي  أعيفه أن ضريفنا الكرييا ممرن أبرد  ثق را وتوةع را         

منررارو علميررة معيوفررة ومدروسررة. الرردكتور ف ررد ضرريفنا ارريه      

رإليس آميك  أسبار للدراسراف والبحروا وااعرالم     الليلة، رو 

 ورإلرريس  لررس إنارة آأكان يررة أسرربار للترردريب والتاررويي ،     

ريس بتقرديي  من تامعة السوربون   با هو مل نرتة الدكتورا

ميرررري   حيرررر  حصررررل علررررى ميتبررررة اليرررري  األوىل   اآلناب  

 والعلوم اانسانية.

اليرييعة مبكرة افكيمرة تامعرة آأم     كما أنه خرييو كليرة   

القرريى ، وكمررا أهرريف رررو رإلرريس آميكرر  أسرربار للدراسرراف     

والبحوا وااعالم  ورو مالكه احلال  ومن مؤسسريه، برل ررو    

ا يريتبء بره مرن آأكان يرة     افؤسس احلقيقر  اريا افيكر  ومر    

 أسبار للتدريب والتاويي .
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وررررررو عضرررررو  لرررررس أمنرررررات اليررررربكة العيبيرررررة فياكررررر    

استاالعاف اليأ    العاا العيب ، وعضرو اللينرة العلميرة      

كيس  اليونيسكو ل عالم ا تمع   امعة اامرام، وكريا   

عضرو اللينررة االستيررارية   كيسرر  افيحرروم الرردكتور غرراص   

  للققافة  امعة اليمامة باليياث.القصي 

ف و عضو  لس اليورى السعون     توىل مناصب عديدة:

رر و  نورته القانيرة والقالقرة، وعمرل رإليس را     1993نورته األوىل 

للينرررة اليرررؤون الققافيرررة وااعالميرررة مبيلرررس اليرررورى، وررررو     

افؤسررس ارريه اللينررة   الرردوراف افتعرردنة ورإليسرر ا. كمررا أنرره    

لس إنارة صحيفة الولن وةت تأسيس ا ومن البراحق   رإليس  

وافؤسس  اليإليسري  الريين عملروا نراسراف ب را، حير  كران        

 ييأس فييق الدراساف السابق الناالةة الصحيفة.  

واحلقيقة إن أرنف أن ِأعد ن ما ب  يد   من مناصب مي ب را،  

فسأسيق الوةت افةصص له، وكلنا يعي  أنه مي على رإلاسة 

ييي  لة اليمامة و لس إنارة مؤسسرة اليمامرة الصرحفية،     

وأيض رررا عضرررو ريارررة تررردريس   تامعرررة افلررر  سرررعون، وعضرررو    

مؤسررس   ا لررس العيبرر  للافولررة، وعضررو    لررس إنارة     

اهمعيررررة السررررعونية ليعايررررة األلفررررال افعرررروة ، إضررررافًة إىل     

لر   ألربعر  منصرب ا. وإضرافًة إىل ع   مناصب عديردة رمبرا تقرارب ا   

ميررراركاته افتعررردنة   افرررؤمتياف والنررردواف، والررر  رررر     لررره
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حقيقة مياركاف متمي ة ُتنبئ عرن حييرة   الرتفكه وأصرالة     

ومن ييرررة واضرررحة   نراسرررة الواةررر  والن رررية للماضررر  وتوةررر    

 افستقبل.  

ريأ سي الفييررق العلمرر  لالسرر اتييية ااعالميررة لرردول  لررس    

ا مررن الِفررييق  العلميررة الرر     التعرراون ا لييرر ، كمررا ريأ سي عرردن   

أسسرررت كمرررا عكررريُف هييررردة الرررولن وغهررررا، إضرررافة إىل   

رإلاسته للكقه مرن الليران العلميرة الر  من را هران متةصصرة        

  تقررررويا جتيبررررة االنتةابرررراف   افملكررررة العيبيررررة السررررعونية 

 ونراساف متةصصة   اليباب ورموم ا.

احلقيقرررة لررره مرررا ي يرررد علرررى مخسرررة عيررري كتاب رررا مؤلًفرررا. و   

مياركته وتيييفه لنا ريه الليلة نفعرتي ألن أثر    ملفراف    

مررن علرر  ضرريفنا ومررا كرران يكتبرره سررابًقا؛ ألسررتفيد هةصرري ا   

، فوتدف مكنوص ا ضةم ا، ةياتة عنراوين الكترب   عليه وألّلل 

حقيقة تاول ولعل  أمي ميور ا على بعض ا من ا كتراب: آوتروه   

ولره كترب     ا الصربا  أنرت ةبيحرة رري   آ :وأمكنة  ومن ا كتاب

أيض ا تيتبء بر آاألرث واانسان واحلضارة   افملكة العيبيرة  

السعونية ماضي ا وحاضي ا  ريا عنوان أحد الكتب. إضافة إىل 

كتب تتعلق بالن ية للد قياليرة الغيبيرة واألنب، ولره كتراب     

آةررال ابررن عبرراس حرردلتنا عاإليررة ، ولررد   بعررا ررريه الكتررب      
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ة ترردفعي إىل م يررٍد مررن القررياتة في ررا وإن   والرر  لعررل ررريه الليلرر  

 كنت ةيأف   بعض ا.

البحوا واألوراق األخيى كقهة، ورو كاترب  مرس صوايرا    

  صحف: آعكرا   و  آ لرة اليمامرة  و  آتييردة الربالن       

و  آتييدة اه يرية  و  آتييردة الرولن . ولره موةر  هةصر        

ضرريفنا حقرره مررن    يِأًوفِّرر كررن اليتررو  إليرره. واحلقيقررة أنررا لررن   

التعييررف، لرريل  سررتكون سررهته الياتيررة مايوحررة   ا لررد      

اريا افنتردى حلصران رريا العرام      ررر  إن هات اهلل رر  آالتاس   القانم

 رر، كما ستكون أيض ا على موة  افنتدى. 1437

افسرررتقبل : "أمرررا موضررروعنا فكمرررا تررريون أمرررامكا عنوانررره 

وآليررريي ضررريفنا  " ررردنافافييرررب افيتررراب .. مرررن التحررردياف إىل اف 

الكييا ريا العنوان، وليس من عانتنا حقيقرة أن نتردخل فيمرا    

جترراره الضرريف ف ررو أنرى مبررا سررياي . وضرريفنا الكررييا لرره        

ن يترره ا اصررة للعرريب وللغرريب وايرريان وماللي ررا، ولرره لوابترره     

 الولنية والييعية، وله لييقته   البح    من يية الصيا .

ة عصرري ا متقلب ررا، فلضرريفنا الكررييا   ومبررا أننررا نعرريل حقيقرر  

أيض ررا ن ررية لليررعوب وحياك ررا، وكرريا ن ررية وبصررمة خاصررة  

ليح ررا علررى البرراحق  الغرريبي  فيمررا يتعلررق بن يترره ل رررراب      

 ومسبباته، ور  ممي ة ومعيوفة.
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وال أريررد أن ِأليررل وإن كنررت ةررد نو نررت بعررا مررا ِأةررد م برره،   

عكِّري أن رريا اللقرات    وأون أن ِأ لكي ِأولري أال آخري الوةرت منره.    

ُينقررل حي ررا علررى األت رر ة اليكيررة، والعنرروان افنترردى والرريابء       

موترررون، وعرررانًة افترررابع  علرررى ااررروات حسرررب مرررا يأتينرررا مرررن       

إحصاإلياف يتياوصن األربعماإلة هةص الغالب مرن ا يكرون مرن    

األخررواف   البيرروف، إضررافًة إىل بعررا اف ررتم  بافوضررو  مررن    

  ا. ريا، وأنعو ضيفنا فليتفضل.ناخل افملكة ومن خارت

 :احملاضرة 

  : آاماضي : الدكتور/ ف د العياب  احلارل 

بسا اهلل اليمحن اليحيا، احلمد هلل رب العراف ، والصرالة   

علررى أهرري  األنبيررات وافيسررل . أون أن أبرردأ   الواةرر  والسررالم 

بيرركي  اه يررل لألسررتاع الررردكتور عبرردالع ي ، علررى رررريه      

ة الر  تتري  لر  الفيصرة أن ألتقر  ب ريه الوتروه        الدعوة الكي 

الكي ررة، بعضرر ا صاملترره وبعضرر ا صررانةته وبعضرر ا عيفترره     

وبعض ا أةابله ألول مرية؛ فأنرا أعترل رريه الليلرة مرن مكاسر         

  احلياة، حي  إني سأتعي  على مرن ا أعيفره، وسأسرتمي    

 وسر الً    تواصل  م  من أعيفه وم  من صانةته وصاملته. أراًل

بكررا وهرركي ا علررى ارتمررامكا، وأرتررو أن ُيوفقنررا اهلل فيمررا    

 سنقوله ريا افسات.
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الكرررالم سررريكون كرررالم ون ، كرررالم أصررردةات، حررروار     

بيننا، لست أنا الي  سأ دا إليكا فيما ييغل مناقتنرا مرن   

 رردياف ومررن م رردناف، فكلكررا تعيفون ررا متام ررا، لكننرررا       

ةررد تسررتمعون  سررنتياكي في ررا وسررنتبانل وت رراف الن رري في ررا، 

إىل بعررا افعلومرراف الرر  تعيفون ررا سررلًفا ورمبررا تعيفررون أكقرري  

 من ا، بل إني متأكد أنكا تعيفون أكقي من ا.  

حينما تياورف م  األسرتاع الردكتور عبردالع ي    موضرو      

اماضررية، ةلررت لرره ال نسررتاي  أن  رري  بالنرراس اليرروم    ررل   

عيون برره مررن ررريه التحرردياف و   ررل ررريه الضررغولاف عمررا ييرر

حررواا مررن حياإلررق صررغهة وحياإلررق كرربهة تتنرراوب ا مررن كررل      

مكان. فلنتكلا   ريا افوضرو  الري  ررو هرغل هراغل اليروم       

أل  إنسرران يقاسررا ررريه األمررة تارج ررا ومصررهرا ومسررتقبل ا.       

فاتفقنررا أن يكررون احلرردي  عررن افسررتقبل، وأن يكررون االررار  

اهغيافيررا العيبيررة اهغرريا  ارريا احلرردي  وارريا افسررتقبل رررو  

بيرركل عررام وال كيرر  علررى مناقررة ا لرريو وافملكررة العيبيررة 

 السعونية بالدرتة األوىل.

وحينمررا هرريعت أفكرري   كيررف سررأتناول ررريا افوضررو ،    

حقيقررًة احرر ف! ألنرري ال أنر  مررن أيررن أبرردأ وال أنر  إىل أيررن       

أنت  ن!؛ فاف ردناف كرقهة والتحردياف كرقهة ترد ا ومرن كرل        
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مرن كرل اه راف. وتسراتلت: أ  مرن و علمر  ممكرن        مكان و

 باح    تناول مقل ريا افوضو ن أن ُياب قه

     ليررل وتقيرريا  SWATافررن و اليبرراع  آ  لررو اخ نررا مررقالً  

الوض  اليارن، ورو مرن و علمر  معريو ، كلكرا تعيفونره،      

؛ فحقيقرًة حاولرت   نقرا  القروة  وإعا أخينا الفقية األوىل أال ور  

نقا  ةوة   الوضر  الريارن ا أترد إال القليرل!،     أن أث  عن 

 فوتدت ا كقهة تد ا!. نقا  الضعفحاولت أن أث    

الفررريص ليسرررت بتلررر  الفررريص، أم رررا اف ررردناف والتحررردياف     

أن نسرتعيث   ررر  إن هرات اهلل ررر  فحد ا وال حري . والليلرة سرنحاول    

  ضوت ريا الكالم ما  كن أن نصرل إليره مرن نتراإلو ليسرت      

ة كرررل الدةرررة علمي رررا ألنررري أ ررردا إلررريكا حررردي  األخ نةيقررر

اخوترره، لكن ررا ممكررن أن تررؤن  إىل خلررق تصررور معرر  عمررا    

جيي  من مصراإلب ومرن كروارا  يارة، أةرل وصرف  كرن        

أن يوصررررف برررره الوضرررر    العرررراا العيبرررر  اليرررروم رررررو حالررررة       

 االضاياب والفوضى اليديدة العارمة.

نحن نتحرردا وحينمررا نتحرردا عررن االضرراياب والفوضررى، فرر 

ال ن عررن أال اسررتقيار وعررن انعرردام األمررن. وحينمررا نتحرردا عررن أ  

استقيار وعن انعدام األمن، فنحن   الواة  نتحدا عرن تعارل   

نيرأ عرن رريا االضراياب ورريه       وتعيِةل احليكة متام را. فرأوالً  

الفوضى ما يسم ى أو ما كنا نسرم يه بالردول اايرة، كمرا ررو      
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كررأ  هرر ت رررل أمررام اتتيررا      احلررال   الرريمن الرر  ان ررارف  

احلول  الي  احترل الربالن وأخري  السرلاة من را، ورأينرا كيرف        

 أن ا سقات وكأن ا ال نولة!.

نيأ عرن رريا أيض را   رور عاعراف إررابيرة بيركل مريرل         

و ررربء   نفرررس الوةرررت، ثيررر  إننرررا كنرررا   السرررابق أمرررام  

ةاعدة، اليوم أصبحنا أمرام ةواعرد وأكقري هرناعة وأكقري ةروة       

كقي تن يا من تن يا القاعردة وممرا كانرت تفعلره القاعردة!      وأ

 وسنستعيث ريا بعد ةليل.

نيررأ عررن ررريا أيض ررا فياغرراف خيتررت مباغتررة وأحيان ررا غرره      

مباغتة ُمِلايت بأصحاب أتنداف تارجية ةد ة وحديقرة وألمرا    

حديقرررة، مقرررل: إيررريان ومرررا حررردا وال يررر ال  ررردا   العرررياق!.  

ة إييانيررة بامتيرراص!، ومن ررا ُيصررد ر    وأصرربحت العررياق اليرروم واحرر   

كررل األهرركال افتنوعررة مررن اارررراب اليرريع  والسُّررن   وغررهه.   

نيأ عن ا أيض ا أنه  ولت رريه افناقرة إىل سروق رحبرة للتسرل       

 آلألسلحة، لبي  األسلحة، لتيارة األسلحة .

وحينما نتحدا عن جتارة األسلحة، فنحن نتحدا عن عراا  

 هررأن اررا إال إنعرراش االةتصرران   الرردول     مررن افليرراراف الرر  ال  

افسررتفيدة مررن صررناعة وتوريررد ررريه األسررلحة، والرر  رررر الرردول       

افصررنعة لألسررلحة رررر مررن مصررلحت ا أن  لررق مقررل ررريه البيارراف    
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لك  ينتعل االةتصان في ا، وريا ه ت لبيع  بالنسربة ارا!،   

 إال أن الضحية م  األسف اليديد ر  مناقتنا.  

انيرغل العريب عرن ةضرايارا الكرلى ب ريه        نيأ عن ريا أن

افياكل وب يا احلياإلق الداخليرة، وا يعرد رنراك حردي  عرن      

ياإليل بالفلسرررايني  القررردس وال عرررن ِفل سرررا ، وانفرررينف إسررر  

وعاعراف يومي را!، والنراس ميرغولون مبرا  ردا        تقتل ا فيانى

  الريمن ومبررا  رردا مررن افلييرياف اليرريعية واحليررد اليررع    

ا   ليبيررا ومررا  رردا   سرروريا. ونسررينا فلسررا !     ومررا  ررد 

ونسرررينا القررردس! ونسرررينا الفلسرررايني !، واسرررتبد  ب رررا ررررؤالت   

 مبباركة أمييكية ومبباركة غيبية.

ليسررروا مرررن    ألوانماآوكرررأن مرررن ُيقترررل رنررراك ليسررروا مرررن     

وحينمرررا ُيقترررل غهررررا تقررروم الررردنيا وال تقعرررد!. لقرررد      البيررري!،

إلب الداخليرة الر     يانرا. لرا إنره      انيغلنا متام را ب ريه افصرا   

نيأ تيل من االس اتييي  اليين  اولون أن ُيقنعروا أررل رريه    

افناقة بأن ا را السبب   خياب العاا! را السبب   خرياب  

ررريا الكررون! ورررا السرربب   خلررق ررريا افنرراخ الكررارل !. رررا   

الررريين مً ررردوا ايررريان أن تكرررون رررريه ااملالوريرررة الفارسرررية   

افستقبلية آاستييا  افستقبل   منت رى السر ولة  وررا الريين     

م ي دوا بفكيرا وبيرباب ا لنيروت رريه افوتراف ااررابيرة الر        

 جتتا  العاا وجتتا  بلدان ا أيض ا.
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وةلت مية   مؤمتي   أبو    أننا اةتنعنا   يوم من األيرام  

 ةالورابيررأنرره ةررد يكررون لرردينا ميرركلة ناخليررة، فقررد تكررون    

الرر  يتحرردلون عن ررا ناإلم ررا ررر  السرربب   خلررق ررريا النررو  مررن    

التاررري  والتيررردن الررري  خلرررق رررريه افوتررراف مرررن ااررررراب!،   

فانسرررقنا مررر  رررريه الفكرررية، وةلنرررا ال برررأس، نعونرررا نياتررر         

منارينررا، نرريى ةررد يكررون ب ررا هرر ت  تررا  إىل تاررويي، إىل        

 تعديل، إىل  س .

ل أو أكقري. لكرن     أو أةر 50%وفعلنا علر ،  كرن بنسربة آ   

م  األيام كان من افالح  أن ااررراب ير نان وال يرنقص!. اآلن    

حينمرررا يررريرب افرررييا يتعررراجل ررررر يعررراجل مررريث لديررره ررررر ويبررردأ   

يتعرررالى األنويرررة، ففررر  فررر ة مرررن الفررر اف حترررى لرررو ا ُييرررف    

، فإن افيث يبدأ جف على األةل وتنقص نرتة حدتره.  كاماًل

ال صال ي يررد ويسررتفحل! وتنيررأ    إال أن افيرركلة ررر  أن افرريث  

عاعاف تديدة وأتيال تديردة مرن ااررراب!، اهيرل اهديرد      

اليوم من اارراب ا يكن موتون ا   السابق، بعد مرا صرلحنا   

منارينا! تات تيل تديد ألعن من اهيل األول رر ألعرن مرن تيرل    

القاعرردة! رررر. إعن حنررن كنررا نيررتغل   افكرران ا اررأ، وكنررا   

اربرة ااررراب   افكران ا ارأ ولريس   افكران       نعمل    

الصررحي ؛ إع لررو كرران افكرران صررحيح ا لبرردف آلرراُره علررى مررا        

عملنا. أنا لست رنا بصدن ت كية أ  ه ت أو أ  أحد، أنا رنرا  
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لك  أحلل وأفكري، وأنرتا فكِّريوا معر !، لرو كران رريا ررو         

 السرربب، ولررو كانررت تلرر  اففرراريا الرر  ُنفس رري ب ررا احليرراة ررر   

ال  أنف إىل ما حنن فيه اليوم من موتاف إررراب وعملنرا علرى    

 معاهت ا، كان بانت آلاررا، ولكن هيا ا من ريا ا  دا.

إعن ةصة اارراب ةصرة أخريى، رريا الربالت الري  تفيرى         

كل مكان، وكنا حنن   رريه الربالن إحردى ضرحاياه. ةصرة      

نرراك اارررراب بوةفرراف سررييعة، إعا نترريكي كلنررا، ا يكررن ر

إرررراب باليرركل افررن ا افمررن و الرري  رأينرراه، إال بعررد أحررداا   

أفغانستان، حينما تاتف أمييكا إىل افناقرة، وتن ردف هرباب    

العررريب، ونفعرررت ا إىل احلررريب ضرررد اال ررران السررروفي  نيابرررًة     

  أفغانسررتان وانتصرريف علررى  عن ررا، وبعررد أن أن ررت حسررابات ا  

عرريات. والرري    ت، عربررت وتيكررت رررؤالت اليررباب   ال   السرروفي

يعيل مناخ احليب ونفسرية احلريب، ال يفكري بيركل لبيعر       

مقرررل مرررا نفكررري حنرررن وحنرررن نعررريل   مدنيرررة عانيرررة!؛ ال، لررره  

 لييقة أخيى   التفكه. فانقلب علر  اهيرل الري  حرارب إىل    

يت، انقلرب إىل عردو لردون    تانب األمييكران    اربرة السروف   

بررردأ جررروث لألمييكررران أنفسررر ا وألصررردةات األمييكررران، ف 

حيب رررا هرررعوات ضرررد كرررل مرررا ررررو أمييكررر  وضرررد أصررردةات         

 أمييكا، وحنن من أصدةات أمييكا.
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سرربتمل اليرر هة، وكانررت األحررداا     11فكانررت أحررداا  

الرر  مرريف ب ررا الييرراث واِ ررل وغهرررا مررن منررالق افملكررة        

وغهرا من منرالق العراا. لرا ترات االحرتالل األمييكر  ررر أنرت         

ورات كررل افصررايب ررريه رررر والغرر و    رنررا سررتالح  أن أمييكررا   

األمييكررر  للعرررياق، ونخلرررت أمييكرررا العرررياق ثيرررة أسرررلحة   

الرررردمار اليررررامل، وثيررررة صر  الد قياليررررة والررررتةلص مررررن     

الرررديكتاتور، وثيرررو كرررقهة. ولكن رررا مررر  األسرررف سرررلمت     

 العياق لقمة ساإلغة ل ملالورية الفارسية افقبلة.

وتره  مرن وتورره     ونيأ   العرياق تيرل تديرد مرن ااررراب،     

ناعررل، والوترره اآلخرري افلييررياف اليرريعية، نرروع  متقرراتل ،    

وكل  له خصومه وكل  له حساباته. إعن حنن أمام بيارة تديردة   

عالةرررة لررريل  مبرررن ررررا ررررؤالت علرررى     ُتفررري خ رررريا ااررررراب. ال   

ال عالةررة اررا بالرردين حقيقررة  فكرريةن! مررن رررا ناعررلن! ناعررل

ته أمييكرا!، واهريل ررا    ناعل را اهيل العياة  الي  حّل

فلول البعقي  اليين بقوا   العياق على بعقيت ا، والريين أرانوا  

أن ينتقموا من كل مرا حردا   رريه افناقرة. لكرن ا البرد أن       

 رراربوا  ررت رايررة، اليايررة الوحيرردة افغييررة لليررباب ررر  رايررة      

 الدين.

إعا انتقلنررررا إىل مررررا  رررردا   سرررروريا، لررررد أن افصررررا      

نيررة التقررت مرر  افصررا  اليوسررية ماربررة القررورة السررورية      ااييا
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والقضررات علي ررا. و لرررت أمييكررا مررية أخررريى عررن أصررردةاإل ا      

 اليين يقفون م  القورة ضد الاغيان.  

ل يررياني  والرريوس. وبقرر     وسررلمت افلررف السررور  كررامالً   

 متام ا!. السورية عارينأنصار القورة 

ن االسررتعيال   وةررال أصرردةات أمييكررا ألمييكررا، البررد مرر 

حرررل اِفيررركل السرررور ؛ ألن سررروريا سرررتتحول إىل بيارررة خصررربة  

ل رررررراب، وسرررري يد حيررررا اارررررراب، لسررررنا مسررررؤول  عررررن    

اارررررراب، أنررررتا افسررررؤول  عررررن اارررررراب، أسرررريعوا   حررررل   

اِفيررركل السرررور ؛ لكررر  حنررراول  يررريا رررريه افوتررراف مرررن   

 األتيال ال   ي .

مررن وال اسررتقيار، البررد أ  بياررة فوضررى، أ  بياررة، حيرر  ال أ 

أن ينيررأ في ررا مقررل ررريه احليكرراف. لررا ِأرِمل ررت سرروريا لبع ررا،     

سروريا، ولريس فقرء تردخل     ونخلت إييان ونخل الريوس مرؤخي ا   

بلوماس ، بل تدخل ميردان  عسركي !. وأنرا أريرد     سياس  أو ن

أن أتصرررور مرررا ةرررام بررره حررر ب اهلل علرررى سررربيل افقرررال   سررروريا 

 ؛ أال يوةرد رريا هرعلة مرن احلقرد      وبالياف    اصية آمضرايا 

  نفرروس اليرررباب افرررتحمس ضرررد كررل مرررا  ررردا، وبالترررال    

 يتحول رؤالت اليباب إىل وةون تار  الستمالة ااررابن

فاعا نيرب   البح  بعيرد ان!، ةلنرا ألصردةاإلنا األمييكران     

البد أن تتدخلوا وُتحي مروا مرن الاغيران ااسرياإليل    غر ة و       
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ليرباب العيبر  يسريل   عيوةره نم ولريس مرات!،       فلسا ؛ ألن ا

والبررد أن يتحررول ررريا   يرروم مررن األيررام إىل وةررون كرربه  لررق    

أتيال من افقراتل    رورا إرررابي    رورا ت راني    رورا       

كمررا تييررردون، لكرررن كرررل ررريا افنررراخ يرررؤتو رررريه افوتررراف   

 والتحدياف احلقيقية ال  تقوم اليوم.

حينمررا حرري ر   ~ةالرره افلرر  عبررداهلل   ا يسررتم  أحررد إىل مررا   

استعيلوا   حرل ميراكل رريه افناقرة، وإال     آ الغيب وةال له:

أو كمرا ةرال. اليروم نالحر       ، فإنه يصعب الرتحكا فيمرا بعرد   

أن ناعل ا تعد   العياق وحردرا! برل موترونة   سروريا، ا     

تعد   العياق وسوريا وحدرا بل موتونة   ليبيرا وا ريف مرن    

آسيف  عاصمًة اا. والتحق ب ا بوكو حيام   إفييقيرا،  مدينة 

ورنرراك خاليررا موتررونة   افغرريب العيبرر  وخاليررا موتررونة         

اه اإلي لرداعل، وناعرل تنتيري كالنرار   اايريا   كرقه       

مررن منررالق إفييقيررا و  كررقه مررن العرراا العيبرر  لبع ررا. ررريا      

أو أ  ا ارري ُم ررد ن حقيقرر ، ولررن  كررن أن تفكرري أ  نولررة    

مناقرررة   ميررريو  تنمرررو  حقيقررر  واألرث تت لررر ل مرررن  رررت  

 أةدام الناس.

اااُّ اليوم ا يعد رمًّا تنموي ا حقيقي را   كرقه مرن البلردان،     

إ ررا  ررو ل إىل رررا  آخرري أال ورررو رررا  احلرريب ورررا  االسررتعدان       

للحرريوب افقبلررة، وِأت ررل موضررو  افيرريو  التنمررو  إىل أتررل مررا.  
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خي نيى ما حدا وما  دا من إييان الر  رر    على الاي  اآل

اليوم  د  كربه فسرتقبل العراا العيبر ! ال يقرل خارورة عرن        

 اارراب.

إيرريان لرردي ا ميرريو  واضرر ، ميرريو  غرره مسررت ، ميرريو      

موتون، ميريو  رمبرا كران   البدايرة يتحردا عنره ااييانيرون        

كررل بيرر ت مررن ا يررل والرر نن. إال أن ررا اليرروم يتحرردلون عنرره ب 

صررياحة وبكررل وضررو . افيرريو  يررتلًةص   أن يكررون رنرراك     

ريمنررة علررى مناقررة ا لرريو وعلررى العرراا العيبرر ، وإعالل ارريه    

افناقررة وارريا العرراا العيبرر ؛ فيض ررا ل ملالوريررة الفارسررية.      

ررررريا هرررر ت واضرررر  ورأينرررراه   العررررياق، ورأينرررراه علررررى ألِسررررنيِة  

وسرررراإلل ااعررررالم  افسررررؤول  اايررررياني  الرررريين يتبررررارون علررررى 

ويقولررون: آحنررن لرردينا أربرر  عواصررا عيبيررة: بررهوف، ونميررق،     

وبغرردان، وصررنعات !، وررريا الكررالم إىل حررد كرربه صررحي !.       

حنن الي   حنا اييان بأن ُتنيئ ميلييريا عسركيية مسرلحة    

  عافنررا ُتعررري  باسررا آحررر ب اهلل    لبنررران والرري  ررررو نولرررة    

مررة، لكنرره   الواةرر  ُوِترردي ناخررل الدولررة، وأنيررئ بيريعررة افقاو

لتنفيي اارانة ااييانية   افناقة العيبية. ح ب اهلل نفوعه ليس 

  لبنررران فقرررء، حررر ب اهلل نفررروعه   أكقررري مرررن مكررران مرررن  

العرراا العيبرر !. حرر ب اهلل رررو الرري   ررارب اليرروم   سرروريا،    

وح ب اهلل رو الي  نًرب احلولي  ليس فقء على افقرال وإ را   
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لى القتال!. لكن أعون وأةول حنن اليين  حنرا بإنيرات   حتى ع

وةيام ريا احل ب حترى أصرب  اليروم لريس مرن اليسره الرتةلص        

منه. حنن الي   حنا بالتوغرل ااييانر ، وحينمرا أةرول آحنرن       

ليست السرعونية بالرياف فأنرا أتكلرا عرن العراا العيبر ، وةرد         

رررو اهغيافيررا   اتفقنررا علررى أن االررار اهغرريا  حلررديقنا الليلررة  

العيبيررة ككررل، ولبع ررا مسررؤولية افملكررة مسررؤولية أساسررية   

ألن افملكة نولة ةيانية   عاف ا العيبر  ونولرة  وريرة ليسرت     

نولة عاف نور  ردون. حنرن الريين  حنرا بالتوغرل ااييانر          

العرياق، ن رري ا للفررياغ الكرربه الري  أوترردناه بعرردم تواترردنا     

أن نكررون موتررونين   العررياق بكررل   العررياق. كرران اففرريوث 

القوة الالصمة، حتى ال يستيي  ريا البالت! حنن اليين  حنرا  

رر ا لييي  والسعوني  على وته ا صوص ررر بوترون فرياغ      

الرريمن، أرملنررا الرريمن!، وررريا الفررياغ الرري    الرريمن اسررتغلته     

إيرريان أفضررل اسررتغالل بالنسرربة فررا جرردم مصرراحل ا، وخلقررت       

ة افوتررونة اليرروم   الرريمن، وتعلررت مررن ررريه الكماهررة    احلالرر

افوتررررررونة   اليررررررمال: آحرررررر ب اهلل واألحررررررداا   سرررررروريا،  

وتواتدرا ر    سوريا، والريمن مرن اهنروب ؛ ارد  أساسر       

 فس الرريإليس ايرريان، افنررافس الرريإليسأصرريل ورررو  اربررة افنررا

 اييان منن افملكة العيبية السعونية.
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، وإضرعافه،  و  اربرة افنرافس الريإليس   ألساسر  رر  فااد  ا

وإفيررال خاارره، ورمبررا الترردخل   تغيافيترره!. وةررد ِةيل ررت مررن  

بعررا اايررياني  حينمررا ةررالوا: أنررتا موتررونين   الرريمن لكرر     

تكونوا على احلردون السرعونية فُتسرببون إصعات را للسرعوني ن!      

فقرال أحررد اايررياني  افسررؤول : آحنررن ررردفنا مكررة افكيمررة  

 احلدون السعونية! . وليس

افييو  ااييان  كان واضرح ا، لكري ال أعتقرد أن العريب     

كررران لررردي ا ميررريو !. نعرررا ا يكرررن لررردي ا ميررريو  مقابرررل     

افيرريو  ااييانررر . وب ررريا أصررربحت إيررريان موترررونة   سررروريا،  

موترررونة   العررررياق، موتررررونة   لبنرررران، موتررررونة   الرررريمن.  

بعة أو مثانيررة هرر ور، وال  احلرريب اليرروم   الرريمن اررا حرروال  سرر  

صالررت ةاإلمررة. صررحي  إن ررا فلررول علرر  عبررداهلل صررا ، لكررن       

احلوليرون أيض را ال ُيت راون ب را وال براألموال الر  تردفقت علري ا         

 وال باألسلحة ال  ِةد مت اا.

الي  بع  األمل حقيقة لريس فقرء   نفروس هرباب ا لريو      

افررققف   وإ ررا حتررى   هررباب العرريب رررو عاصررفة احلرر م. أحررد 

العرررريب يقررررول فررررا انرررردلعت عاصررررفة احلرررر م أصرررربحنا كلنررررا      

سررعوني !، واحررد مررن افغرريب العيبرر    مررؤمتي يقررول حينمررا       

انرررردلعت عاصررررفة احلرررر م أصرررربحنا كلنررررا   العرررراا العيبرررر     

سررعوني !، ألن ررا كررانوا يييرردون أ  هرر ت يقررف   وترره ررريه   
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التحررردياف، احلررريب ليسرررت ميغوبرررة وليسرررت مالوبرررة وال أحرررد 

يييدرا ور  م عية ومكلفة، لكن إعا بلغ السريل ال ُّبرى وإعا   

وصل األمي إىل حردون معينرة، لرن يعرد رنراك مفري  مرن احلريب،         

 وإنا هلل وإنا إليه راتعون.

عاصفة احل م حقيقة، أعتقد أن ا اليعلة ال  ستبع  يعري  

الامو  واألمل   نفروس هرباب العريب، ورر  سرتمن  كرقهين       

  من مرراف إررابيررة وغرره إررابيررة؛ ألن ررا   مررن ا مررن اال رريا  

جيررردون   رررريا هررر ت مرررن العررر ات، وأن رنررراك مرررن سينتصررري     

 لقضايا أمت ا ومستقبل ا.

الرررري  حصررررل أيض ررررا   ألنررررات ان يررررار العالةرررراف ااييانيررررة     

السعونية مؤخي ا   األصمرة القاإلمرة حالي را، بعرد ةار  العالةراف       

الصرلبة مرن إيريان؛ رريا     الديبلوماسية م  إييان وا راع افواةرف   

أيض ررا بعرر  األمررل ووترره رسررالة واضررحة، نعررا عاصررفة احلرر م       

 الأنره  كانت رسرالة عمليرة واضرحة إىل إيريان وإىل غره إيريان،       

ى ا لييري  ةرانرين علرى أن يردافعوا عرن بلردان ا       إييان، ُتري يا 

 وعن أولان ا وعن هعوب ا.

نررا أنره     العالةاف م  إيريان أيض را أوصرل ارا رسرالة مفا     ةْا

حنررن ةررانرون علررى أن ُنحي ررا مصرراحلكا، وااللتفررا  العيبرر      

وا لييرر  الرري  حصررل حررول السررعونية   ررريا افوةررف كرران     

إجيابي ا تد ا. كما نوته رسالة أخريى ايريان أيض را، ورر  أنره:      
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ُتررريى يرررا إيررريان مرررا  نررر  أن يكرررون رنررراك مصرررا  ميررر كة   

ن تتأكردوا  بيرنكا وبر  العريب، لكرن   نفرس الوةرت البرد أ       

أنررره حينمرررا تكرررون افسرررألة مسرررألة ت ديرررد مصررره أو  رررد         

مسررتقبل فلرريس رنرراك  ررال للمسرراومة وال للمياوغررة والبررد مررن  

 افوات ة.

اليررروم لكررر  ُتواتيررره رررريه افيررركالف، علرررى الغررريب وعلرررى 

أمييكا  ديد ا مسرؤولية كرلى   التردخل   حرل ميراكل      

ن األتيررال األوىل   ررريه افناقررة الرر  أنيررؤورا رررا! ابترردات  مرر   

اارررراب وانت ررات  باألتيررال األخررهة   اارررراب. وإعا ا يسررعوا    

إىل حل ريا افياكل الر  أنيرؤورا وررا القرانرون علرى علر ؛       

 فالوض  سيكون   منت ى السوت.

واليرروم أيض ررا البررد أن تقررف افملكررة العيبيررة السررعونية ونول  

التردخالف ااييانيرة.   ا ليو وتستمي   ريا افوةف احلراصم مرن   

البد أن تتوةف التدخالف ااييانيرة؛ فقبرل عردة أيرام ررر أسربو  أو       

عيية أيام رر ُضِبا ت   البحيين كمية أسلحة لرو اسرُتةِدميت ررر    

تلرر  األسررلحة رررر لرردم يف البحرريين عررن بكررية أبي ررا بالكامررل!.   

إعن مرررراعا علينررررا أن نفعررررل اآلنن البررررد أن يقررررول أحررررد لليانررررب  

  ررريه   أوانمآيررا عاعررة علررى م لكررا، ُترريى فيرره      ااييانرر :

افناقرررة اهغيافيرررة. رررريا الغيررراب ررررو الررري  جيعرررل الغايسرررة     

 ااييانية ت نان.
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، ونعري   أن ا نولرة مسرلمة  حنن نعي  أن إييان تارة ونعي  

أن ال أحرررررد يسرررررتاي  أن جترررررار تهانررررره آتهانررررر  تهانررررر    

كرران ررريا   اهغيافيررا ررر  الرر   تررار. لكررن علررى األةررل إعا     

اهرررار  نون رررا! أو مسرررتبد ا! أو يييرررد أن ُيلغررر  رررريه اليرررعوب!؛  

 فنقول له ال، والبد من الوةو    وت ه م ما كّلف القمن.

رنررراك بعرررا االسررر اتييي  يتكلمرررون عرررن تصرررور لألصمرررة  

ااييانية السعونية، ويعاون ا لاللة مستوياف مقل ا   عل  مقل 

إىل أ  مردى ستصرل رريه    ا ، لر مسرتوى الترأصيا  أ  أصمة أخيى: 

خيررار ، لررا   الن ايررة وعلررى افرردى البعيررد ال يسررتبعدون    األصمررة

، حترررى وإن ا يرررأف برررإرانة مباهرررية، أ  غلارررة علرررى     احلررريب

احلرردون ممكررن تيررعل حرريب، ولرريكن! فرراعا الن!، ُترريى إيرريان 

 رررري مررررن ورق، وبافناسرررربة فحسررررب الدراسرررراف االسرررر اتييية  

ةررروة صررراروخية، وةررروة ثييرررة  والعسررركيية فرررإن إيررريان لررردي ا  

وبالررياف   الغواصرراف، لكررن ال يتفًوةررون علررى السررعونية وال     

على نول ا ليو   القوة اهويرة مالًقرا. وتسرتاي  نول ا لريو     

أن تواترره إيرريان بكررل سرر ولة. وكررل ررريا الكررالم الرري  يقررال  

   ريه ال   صل غه صحيحة!.Propaganda وآاللوباتندا

اني ا ومن كرة عسركيي ا!، لكرن لردي ا     إييان من كة اةتص

  وصررل. حنررن  VISIONميرر ت ، افيرر ة األوىل أنرره لرردي ا رؤيررة آ   

رأينا وهاردنا كا ةضت إييان   اففاوضاف حول النروو  مر    
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بية أو الدول الغيبيةن ه ور توني ا وجتيب ا توني ا والدول األور

  برره وجتيررب ا!. ررريا الررنيف س وررريا الصررل، ال أعتقررد أننررا نتمترر    

 بنفس القوة. البد أن نتمت  به من اآلن وصاعد ا.

التأصيا مسرتوى أول، االسرتميار برنفس القروة وبرنفس الروتهة       

  افةرررالي والتحررردياف رررريا االحتمرررال األكرررل، يررريت  علرررى  

االحتمرررال األول. رنررراك ن ييرررة   افسرررتوى القالررر  تقرررول أنررره     

صررم  أحيان ررا حينمررا يتسررةن الوضرر  أكقرري مررن اللرر وم برر  خ   

سوات  كانا فينين أو نولت ، فإنره تكرون رنراك فيصرة للحرل.      

أنا هةصي ا ال أؤمن ب يا، م  نولة مقرل إيريان بنوعيرة احلكرام     

افوتونين في ا حالي ا، واليين هراردنارا وعيفنرا نوايرارا منري     

م. ال أتوةر  أبرد ا أن نصرل إىل رريا     1979لورة ا مريي   عرام   

ُين رر  أحرردنا اآلخرري!، إمررا أن ُتن رر      افسررتوى مالًقررا!. البررد أن   

إيررريان أو ُتن ررر  افناقرررة!. رررريا ا يرررار الررري  ةررريره ااييانيرررون   

 أنفس ا!.

كل ريه األوضا  مر  األسرف أعرون فرأةول خلقرت ت ديرداف       

و ررردياف كرررقهة، وهرررغلت العررريب عرررن ةضرررايارا األساسرررية   

وافصررهية، وهررغلت ا عررن التنميررة   بلرردان ا، حتررى وإن   ينررا 

يوم   ا ليو أةل تضير ا نوع را مرا. لكرن   نول أخريى     حنن ال

  مررن السرركان  ررت خررء الفقرري!، كيررف رررو    %50لررد أن آ

الوضرر    ليبيررا اليررومن! كيررف رررو الوضرر    سرروريا اليررومن!       
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كيف رو الوض    العياق اليومن! كيف رو الوضر    الريمن   

ضر   اليومن! الوض  احلقيقة   منت رى السروت. البرد إعن مرن أن ن    

ررريه ا يرراراف االسرر اتييية أمامنررا ولنتعامررل مع ررا: التررأصيا،     

واالستميار   الوض  الي  حنن فيه. أنا لسرت مؤمن را بافوضرو     

جيررب  رري ويرروم مررن األيررام  رررر إن هررات اهلل رررر القالرر ، و كررن 

نصل إىل عالةة حسن توار م  إييان، ويتغه الوض ، لبع ا أنرا  

ررريا إال إعا تغًيرري نوعيررة احلكررا   هةصرري ا ال أعتقررد أنرره سرريتا   

لل يمنرررة علرررى   افوترررون   إيررريان؛ واليرررة الفقيررره ُوِترررديف أصرررالً   

الييعة   كل العاا. إن افيتعية األساسية   األصرل كانرت   

   النيف   العياق عند العيب وليس   آِةا  .

والية الفقيه ُوِتديف لك  يلترف كرل اليريعة حرول ا مريي      

؛ فيصرب  ررو الوصر  علرى كرل هريعة العراا:        ومن بعده خلفاإله

  السرررعونية، والبحررريين، وباكسرررتان، ومالي يرررا، و  كرررل    

مكرران. وأةررول أنرره البررد مررن عامررل اسرر اتيي  م ررا السررتدرا     

واستقااب الييعة العيب والتفارا مع ا، وتقديا افوالنة على 

أ  اعتبرراراف أخرريى لكسررب رررؤالت   موات ررة إيرريان. كرريل   

ون رنراك أيض را تعامرل مر  اليريعة الريين ال يؤمنرون        البد أن يك

بواليررة الفقيرره! رنرراك هرريعة ال يؤمنررون بواليررة الفقيرره!، ويقفررون   

ضرردرا! رررؤالت رررا الرريين يسررتايعون أن ينقضرروا فكررية واليررة   

الفقيه، ور  من احليوب اف مة أو مرن افوضروعاف اف مرة ترد ا     



  

 

 منتدى د. عبد العزيز الُعمري الثقايف  227

ايرريان؛ ررريا الرر  ينبغرر  ال كيرر  علي ررا   مسررتقبل موات تنررا 

إعا أرننرررا أن ُنةّلرررص علرررى األةرررل كرررقه مرررن ميررركالتنا مررر       

 افستقبل ااييان ، وحقيقة ال أريد أن ِأليل عليكا.

كانت م م  ر  إلارة التساؤالف والتحفير  علرى م يرد مرن     

أو ِأةررد م رأي ررا. أنررا مرروالن  الررتفكه، أكقرري مررن أن ِأةررد م حلررواًل

أ   أراتكا وأتوةرف   مقلكا ويعي أستفيد منكا وبون  أن

عنررد ررريا احلررد. ررريا، وأهرركي مررية أخرريى األسررتاع الرردكتور  

عبدالع ي ، على ريه الدعوة الكي ة، وعلرى أن مكرني مرن    

ررريه افنصررة لكرر  أ رردا إلرريكا ررريه الليلررة وألتقرر  بكررا،   

، وأهرررركيه رررررو مررررية أخرررريى   وأهرررركيكا هرررركي ا ترررر يالً 

 وأهرركي حضرروركا وارتمررامكا، والسررالم علرريكا ورمحررة  

 اهلل.

 : آافقدم : الدكتور/ عبدالع ي  الُعمي 

اليكي ل  نكتور ف د، وكانت اليؤيرة واضرحة، وصان     

إيضررراح ا للكرررقهين مرررن اف رررتم  منرررا، وكرررا كنرررت أون أن   

يس سل وياي  اف يد من رؤاه حول الوض  احلال  وافسرتقبل،  

وِلقررروا أنررر   لكرررا سأنبيررره بررربعا األسرررالة الررر  تعيرررده إىل 

 ميًة أخيى. احلدي 

وصرررلتنا العديرررد مررررن للبررراف افداخلررررة، إضرررافًة إىل بعررررا     

التعليقررراف افايوحرررة. ولعلررر  أبررردأ بتعليرررق مرررن األسرررتاع محرررد     
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الصررغه آأبو مررد  فليتفضررل، وليعرريرن  ااخرروة   أن مررن لرره  

مداخلة أن يأف رنا للميكيوفون وال يأف لره افيكيوفرون ألنره    

 هية.ُينقل على الكامها على ااوات مبا

 : مداخلة: األستاع/ محد الصغه آأبو مد 

بسرررا اهلل الررريمحن الررريحيا، نيحرررب بالررردكتور ف رررد، وأنرررا 

أ رر  عنرره وأةرريأ لرره، ومررا  رردا برره عمررا أصرراب افناقررة مررن      

ميرراكل، رمبررا يكررون اِفيررعل في ررا رررو إيرريان. والكررل منررا        

يعي  ما كانت من حيوب ب  ماضينا وب  ماضري ا، وحرًدا   

قيقررررة عررررن أهرررريات م مررررة تررررد ا، ووفقرررره اهلل    الرررردكتور احل

الاييقة ال  تصل إىل القلرب وتردل علرى العلرا، ف رو ا جيحرد       

حقيقة أهيات خوًفا من أهريات، ولكنره اس سرل، وإن هرات اهلل     

رؤيترره واضررحة وررر  كلرر ا إخررالص و بررة للررولن وافرروالن      

  الوصررول إىل حررل ميرري  . واحلقيقررة أن إيرريان     تررانة ورغبررة

ت نولررررة ب رررريا الوضرررر ، وررررريا هرررر ت يبيرررري كرررره، ألن    ليسرررر

  وعلرررى مررري العصررراباف واحليكررراف ا نونرررة تنت ررر  علرررى لرررول

 التاري  فيه من األمقلة الي ت الكقه.

السرعونية مرا ُنسرم يه حنرن ةضرات العرات .       واض  لنرا     ف يا

مررا ررريا رررل أنررت صرراحب حضررارةن! أنررت عضررو كمررا ةررالوا     

األهرريات حتررى مرر  العرردو، إعن مررا      من مرراف نوليررة ُتحرري م ررريه   

رررريان! يعررري مرررا وصرررلت حترررى  ررريق السرررفارة السرررعونيةن!،       
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والسعونية تون   رؤالت بكل أنب وإخرالص ا  ريق ارا هر ت     

وال ولرراإلق وال غهرررا، ومررا صالررت تن رري اررا ن ررية نولررة وليسررت     

 كيل  عصاباف، وستستمي

أمررا السررؤال الرري  أرغررب احلقيقررة أن أليحرره علررى سررعانة        

لررردكتور ررررو أنررره خرررييو السررروربون وصرررا  احلصررر  خرررييو   ا

: السررروربون، فمعنرررى رررريا ررررر اماضررري يقرررال  افرررداخل ةررراإلالً    

الررردكتور ف رررد أنرررا أعيفررره كررران   نار التوحيرررد ررررر وصرررا      

احلصرر  هررييعة، وعرررب إىل برراريس، وجتررد أنرره ناإلم ررا يعرري        

ُيوّفقررون برر  رؤيررة اليرري  والقررانون، يعرري أخرريوا مررن ررريا ومررن  

ريا وال أل ي في ا، رغا أن الدراسة باللغة الفينسية يعي صرعب  

تدرس بلغة حترى مرا رر  بااللي يرة الر  ممكرن تأخريرا مرن         

ررريا وررريا، نرراس  رردونين. وإنرر  أونُّ مررن الرردكتور ف ررد أن       

ييكي لنا السي   التوافرق بر  مرن نرس   اليرييعة وبر  مرن       

 ن أةوله.نرس القانون   السوربونن ريا ما أرنف أ

 : آاماضي : الدكتور/ عبدالع ي  الُعمي 

إعن نأخررري م يرررد ا مرررن األسرررالة، رنررراك عررردة أسرررالة تتعلرررق      

: مررا رررو افوةررف أحررد ررريه األسررالة، يقررولبررافوةف مررن إيرريان، 

مررن افيرريو  ااييانرر    افناقررةن رنرراك    األمييكرر  احلقيقرر 

موةف إعالم  ورنراك موةرف حقيقر  مرن  رت الااولرةن وررل        

تق  افصا  األمييكية وااييانيرة علرى حسراب مصرا  نول     تل
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ا لرريون. ورررريا سررؤال مكتررروب إن هرراتا، أكقررري مررن سرررؤال     

: حنن   نول ا لريو احلقيقرة ا   سؤال يقوليتعلق بإييان من ا 

نعمرررل  رررد كمرررا عملرررت إيررريان   نيررري مررريرب ا و وسررريت ا 

 وتررديت ا   بسررء نفوعرررا ومررا تعتقررده   أمرراكن وتلفررة مررن  

العررراا، برررل إن نول ا لررريو رمبرررا لررردي ا حرررد اررريا اهانرررب    

اهمعيرراف وغهرررا الرر  عملررت علررى م امحررة النفرروع ااييانرر       

فكيي ا وعقديًّا   كرقٍه مرن األمراكن، إضرافًة إىل ترديت ا ررر       

إيريان ررر   التسررل  واألةمرار الصرناعية والتصررني  وغره علرر ن!،      

يا ا مرن ارتمامر ، أكقري    ريا سؤال أيض ا ماريو  لعلره ينرال هر    

مرررن واحرررد يسرررأل لعلررر  أعع رررا لررر  ألنررر    احلقيقرررة أعررردف  

صررياغت ا وأعايرر  إيارررا اآلن. ررريه  موعررة أسررالة أيض ررا عررن   

: رل عالةتنا م  إييان عاف بعد اس اتيي  يقول أحدراإييان، 

أم تكتيكرر  أم عقاإلررد  أم رررو خلرريء مررن علرر ن وسررؤال معرره  

أؤتلرره لوةررت آخرري ألنرره يتعلررق      السررؤال لرريس لرره عالةررة بررإييان   

مبوضو  آخي. لعلنا ن ك لر  ا رال ل تابرة علرى األسرالة الر        

 سبقت، لا ن ك ا ال للتعليق.

  آاماضي : الدكتور/ ف د العياب  احلارل. 

: سررررؤال السرررروربون وافيحرررروم اليرررري  صررررا  احلصرررر  أواًل

و موعرررة ةليلرررة مرررن السرررعوني  الررريين  يتررروا مرررن رنررراك،   

قيقررة تامعررة السرروربون تامعررة معيوفررة لبع ررا، وأرررا هرر ت     احل
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في ررا أن ررا ال تفرريث علررى الرردارس أو افررتعلا أو افنتسررب اررا أ     

توته. مبعنى أن  تستاي  أن يكون ل  استقالل  الكامل   

الررررتفكه والبحرررر  وافعاهررررة والتحليررررل. ررررريه مررررن افميرررر اف  

اسرتفانوا مرن   األساسية اا، وأعتقد بالتال  أن أكقي خيجيي ا 

رررريه اف ايرررا كررررقه ا. حترررى االستيرررياق الفينسرررر  يعترررل مررررن      

االستيررياق افعترردل إىل حررد كرربه، ورنرراك مررن افستيررية       

الفينسرري  مررن  صصرروا   علررا السررلف، وبافناسرربة كانررت     

رناك آكورساف  ُتؤًنى   احليكة ااصالحية لليري   مرد   

لرررررى كرررررل يامعررررة السررررروربون منفتحررررة ع  فبررررن عبررررردالوراب.  ا

 التوت اف: يسارية، عقاإلدية، إسالمية، كل التوت اف.

وريا ةد يكون خلق   منتس  ريه اهامعة ريا النو  من 

احلييررة   الررتفكه واحلييررة   األنات. لبع ررا  صررص اليرري      

أ نرره كرران ةانون ررا، أم ررا أنررا فتةصصرر  آناب وعلرروم    ~صررا  

ررو التوتره    إنسانية جتلف نوع ا ما عنه، وعلرى كرل حرال رريا    

 العام، وااان  اهلل.

: بالنسرربة للموةررف األمييكرر  مررن إيرريان. احلقيقررة إن     لاني ررا

الررريوس ألبتررروا أن رررا صررراحب صررراحب ا فيمرررا يتعلرررق بسررروريا،     

صحي  اا مصا    سوريا، لكن أيض ا كفاح ا وت رانرا  

  مناصرررية بيرررار األسرررد و  احلفرررا  علرررى الن رررام   سررروريا  
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أحيان را إىل أن يقرول أيرن     ة تدف  اليرةص عنه جلق حالوالدفا  

 اللعاتية السياسيةن!.

إعا ترررات العررريب وةرررالوا للررريوس: حنرررن نضرررمن لكرررا كرررل     

مصاحلكا   سوريا، فةلصونا مرن موضرو  األسرد رريا ألنره      

 رررول إىل فتنرررة. لكرررن موةرررف الررريوس ا يت حررر  !. ا ررريالن  

و  ناإلم ا يأتي  من رؤالت األمييكان!، ناإلم ا   كرل مكران   

كرررل التيرررارب!، األمييكررران مسرررتعدين يغسرررلون أيررردي ا مرررن  

ريُتِل رررا وررررا  يرررون معررره   الاييرررق، إعا وتررردوا أ  منحنرررى  

 ممكن أن  يةوا منه م  األسف اليديد!.

وايا السبب، فإن ال نن افوترون   سياسراف براراك أوبامرا     

علررى وترره ا صرروص، رررو الرري  سررارا   خلررق ررريه احلالررة       

فناقررة الرر  اسررتغلت ا إيرريان واسررتغلت ا اهماعرراف      اف ريررة   ا

ااررابيررة، واسررتفحلت في ررا األنوات واألمررياث ب رريا اليرركل،  

 إن ا حالة ال نن   السياساف األمييكية.  

وحالة أن را انتقلروا اآلن مرن ميحلرة ال نسرتاي  افيارنرة علرى        

ررر   ا لييي  والسًُّنة؛ ألن ا بدأوا ييعيون رر أو ركيا تقردييرا 

أن إييان ةرد تكرون متماسركة أكقري، وأنره  كرن االعتمران        

علي ررررا   يرررروم مررررن األيررررام فيمررررا يتعلررررق    سرررر  العالةررررة      

األمييكيررة مرر  آسرريا الوسرراى ومرر  منررالق أخرريى   العرراا        

 خصوص ا أن ا مقبولة لدى روسيا والص  وغهرما.
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ورنرا ُيريان منرا هرغل كررقه كصروص موضرو  الصر  وررريا        

العاا. فالعالةة األمييكية ااييانيرة ررر   ن ري  أنرا     اه ت من 

ررررر تيررردة ترررد ا، لكن رررا سرررياة ترررد ا مررر  العررريب ومررر  حلفاإل رررا    

بتصيي  بصياحة!. نع  من كالم كه  حينما يال  ييضينا 

ف يون وحنرن مر  أصردةاإلنا وحلفاإلنرا، رريا      وال بكلمت    التل

األرث،  ميدانيررة موتررونة علررى كررالم ررري !. حنررن نييررد أفعررااًل

نييرررد موةًفرررا حقيقي رررا واضرررح ا. حترررى   األصمرررة األخرررهة كررران  

افوةررررف األمييكرررر  حقيقررررة   منت ررررى السرررروت. لبع ررررا رررررا ال   

يسررتايعون أن يبرراركوا ل يررياني  حررية ا للسررفارة السررعونية    

ألن ررريا أيض ررا وررالف لألعرريا  الدوليررة وللقرروان  الدوليررة،      

بل من ا علر ، لريا ف رو    عن اليأ  العام األمييك  لن يق فضاًل

 رر كه  رر هيييبي ريا.

ولني ررا كرربه ا   لكنرره   افقابررل تعررل مررن  رري النمرري باررالً    

معارض ا، وتعرل منره ةتيرل رأ  ولريس ةتيرل إررراب. يرا سريد ،         

  الواليررراف افتحرررردة األمييكيررررة لررررو يقرررروم أ  هررررةص بيبرررر   

نون  اكمررة،  األعمررال الرر  ةررام ب ررا  رري النمرري ُيقتررل حرراالً      

لبرروليس يالررق عليرره النررار. ال أحررد يسررتاي  أن يواترره البرروليس  ا

األمييكرر    اليررار ، حتررى   والفرررة ميوريررة، لررو فتحرررت      

البرراب وحايررت ايرردك   تيبرر  يالررق عليرر  النررار فررور ا، فمررا      
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بال  ب يا اليتل حامل اليهراش   السريارة ويالرق علرى رترال      

 يعين!. مقاًل النار األمن

، رررل معقررول أنرره مررا عنرردكا علررا   ليررب أنررتا يررا أمييكرران 

استةبارات  يؤكد لكا أن ريا اليتل ةام بالتأليب وبالردعوة  

لالنفصررال وبا يانررة الولنيررة وبررإلالق النررار علررى رتررال األمررن   

وبتكوين خاليا إررابية وبالدعوة والتحييان! يعي ريا كلره  

ما تدرون عنهن! أنتا تريون أنره سرب  األمره نرايف برن عبردالع ي         

يررا سرريد  مررا ررر  ميرركلة ررريه، أ  ملرر  أ  حرراكا       ن! ~

نراس يسربونه، مرا رر  ةصرة،         هناس  دحونه وفي هالدنيا في

كل تاري  العاا، وأ  حاكا أو أ  أمه أو أ  هرةص يعتقرد   

أن كل الناس  بونه أو كل النراس يقولرون فيره، رريا مرا ررو       

صررراح  الصم يياتررر  نفسررره، ألن رنررراك أنررراس  رررب  وأنررراس  ب

 ، هررر ت لبيعررر ،  ررري النمررري ةرررد يكرررون مرررن ررررؤالت كررارر 

الكررارر . رررريا لررريس م رررا. لكرررن  ررري النمررري ا ُيقترررل اررريا  

السبب أو ا ُيحد  ايا السبب،  ي النمي ُحد  ألنره ةرام بأعمرال    

إتياميرررة. أمييكرررا مرررا تررريى الكرررالم رررريا   الصرررحف و        

افواةررف!، يعرري هرر ت غييررب تررد ا!. مرر  األسررف، حنررن اليرروم        

  حقيقة مما يكتب   الصحافة األمييكية و  الوسراإلل  نعان

األمييكيررة. لبع ررا رنرراك بعررا افنصررف  لكررن ا ةلررة، لكررن    

األكقيية نبيروا حترى ملفراف ال عالةرة ارا باألحرداا األخرهة،        
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كقيانة افريأة للسريارة، وحقروق اانسران، وراإلرف بردو ! كرل        

. بينمررا افلفرراف للعررت فيررأة مرر   رري النمرري!، أ  عالةررة ررريهن!   

إيرريان   اهانررب اآلخرري: ال، مررا لكررا حررق  يةررون السررفارة       

   بررس مرراعا يفعلررون  السررعونية، ررريا مررا جيرروص بررس خررالص!.     

الرريمنن!، مرراعا يفعلررون   سرروريان!، ال، مررا فيرره هرر ت، لبيعرر  

حر ب اهلل أنرتا ُتقيمونره كمن مرة     يعي. ومراعا عرن حر ب اهللن    

 ان، ليب!.إررابية، من الي  يدعا ح ب اهللن! إيي

وعمرررا إعا كانرررت عالةتنرررا مررر  إيررريان ررررل رررر  عقاإلديرررة أو   

اسرر اتيييةن ال، أنررا مررا فيرره ناعرر  أسررتمي   ررريا، عالةتنررا        

 عقاإلدية لبع ا ما فيه كالم يعي.

منررري وصرررول رترررال الررردين اايرررياني  إىل احلكرررا   عرررام    

م  ا ميي  ولت الدولة رر إييان رر من الي  ةرال ةبرل   م 1979

ألستاع يقول ما ر  نولة، صرحي  مرا رر  نولرة رر  لرورة       هوية ا

وليست نولة، إيريان ا تصرب  نولرة إلر  اآلن، رر  الصالرت لرورة        

إىل اليرروم ألن ررا الصالررت تعمررل علررى تصررديي ررريه القررورة، وررريه     

القررورة ةاإلمررة علررى أسرراس إيررديولوت  عقاإلررد   ررا. صررحي    

القرريآن  حنررن   افملكررة العيبيررة السررعونية نررؤمن بررأن نسررتورنا 

والسًُّنة، وحنن أصحاب نعوة إصالحية، لكًنا لسنا نولة نينيرة  

حنن نولة مدنية نستورنا القيآن. را ال، را نولة نينيرة خالصرة   

ولصرررة منت يرررة وعقيررردت ا نقررريا متام رررا للعقيررردة الررر  حنرررن    
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علي ا، فبالتال  ا ال  خال  عقاإلد  مرا   علر  هر . وررا     

ار للفارسرررية أو الصرررفوية أو يررريون أنررره لرررن يكرررون رنررراك انتصررر

الييعية السياسية إال بأن يضعف اهانب افنافس والري  يقرونه   

الفييررق اآلخرري مررن ررريه األمررة ورررو افملكررة العيبيررة السررعونية     

 وأرل السًُّنة.

وعررن مصررداةية أمييكررا فأنررا تكلمررت عن ررا ةبررل ةليررل مرر     

األسف!. رل السرعونية ونول ا لريو ةرانرة علرى إةنرا  أمييكرا       

والغيب بعدم الوةو  مر  إيريانن واهلل لرو كانرت ةرانرة كانرت       

سرروت ا، لكررن ال أعتقررد أن ررا ةررانرة. حنررن   حاتررة إىل عمررل      

ان رري، افوةررف السررل  مررن أمييكررا خاررأ.  نسررتايعه.كرربه ال 

البد أن يكون افوةف إجياب . كيف إجياب ن! حناول أن ُنغي ري.  

سررررره إال اللررررروب   اليررررروم اللررررروب  ااييانررررر    أمييكرررررا ال يناف  

الص يون    القوة والتأله. وريا اللوب  ااييان  اهرتغلوا عليره   

اايررياني  ألكقرري مررن لاللرر  سررنة. واررا اليرروم   الصررحف      

وساإلل ااعالم   مياك  الدراساف   مياكر  الترأله   الرر:    

ِأنرراس يسررتايعون أن ُييرركِّلوا الرروع  السياسرر     Think takeآ

 األمييك .

ح  حنن كالعانة رر حنرن أ  العريب ررر غراإلب  متام را عرن         

ريا ا ال ن اإلي ا، ُييان لنا ت د كبه وُميكَّ  لك  نستاي  

كمرره  أن يكررون لنررا وتررون   ررريا ا تمرر ، ررريا ا تمرر     
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مؤسساف، يعي أحيان ا نقول صحي  فيه تينن، لكرن حترى لرو    

 وباما.عرب أوباما، الي  سيأت   كن يكون أسوأ من أ

  : آافقدم : الدكتور/ عبدالع ي  الُعمي 

مداخلة من الدكتور معريا  يرى، فليتفضرل، معانرا تر ت      

مررن افداخلررة مكترروب، لكن رره يقررول أرغررب   التحرردا عمررا       

 كتبت، تفضل.

 ىمداخلة: الدكتور/ معيا  ي : 

السالم عليكا، احلمد هلل رب العراف ، والصرالة والسرالم    

مرد وآلرره وصرحبه أععرر . بدايرًة نيرركي    علرى الرن  األمرر     

صرراحب ررريا افلتقررى األسررتاع الرردكتور عبرردالع ي  الُعمررري ،       

ت اه اهلل خه ا على ما يقدمه اريه النةبرة مرن ا تمر    كرل      

هرر ي. وكرريل  أهرركي مررن األعمرراق األسررتاع الرردكتور ف ررد       

العيابرر  احلررارل ، ف ررو رتررل ميرر ور ورتررل إصررالح  ورتررل        

إبدات اليأ  الصيي  الواض ، وم مرا  فيره   يتمي  بالكتاباف و

 فلن نعايه حقه، ولكن مداخلة بسياة.

أراه رررر ترر اه اهلل خرره ا رررر مررن البدايررة وحتررى بعررا افررداخل      

 صررريون واترررب وأرميرررة الوةرررو  ضرررد افيررريو  ااييانررر      

السرررعوني  و  ا لررريو. بينمرررا أرى أن رررريا واترررب إسرررالم ،    

رررل حنررن فقررء افسررلم ن! رررل   واتررب كررل الرردول ااسررالمية.  

حنررن مسررت دف  مررن ِةبيررل  إيرريان ومررن ِةبيررل  افيرريو  الصررفو          
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ككررلن! ال، الرردول ااسررالمية وأرررل السُّررًنة رررا افسررت دفون.    

ليا فعلى عي  اليعوب واألما ااسالمية وافن ماف ااسالمية 

واتررب م ررا تررد ا للوةررو  ضررد ررريا افيرريو . وعلينررا كرردول        

ول العيبيررة أن حنرراول اسررتقااب رررؤالت عيع ررا،    ا لرريو أو الررد 

حترررى افسرررلم  غررره العررريب وحترررى افسرررلم  مرررن غررره الررردول    

ااسالمية علينا أن ُنحفِّر را وعلينرا أن نسرتقاب ا ليكونروا       

تانبنررا ِلييْقررويى ررريا اهانررب وييْقررويى ررريا الفييررق ويسررتاي  أن        

 يتغلب على افييو  الصفو  ااييان .

عانة الدكتور، ينبغ  ال كي  على اليريعة  وكما تفضل س

العرريب، و اولررة إةنرراع ا بافوالنررة وأن ررا رررر افوالنررة رررر أكقرري     

أرمية من افيرب العقد  الري  ُيسرم  ارا برأن  ارسروا عير        

هررعاإليه   الرردول العيبيررة برردون أ  ضررغو  وبرردون أ  هرر ت،      

لكن افوالنة أرا من كرل هر ت، ورريا مرا أحببرت، والسرالم       

 ليكا ورمحة اهلل وبيكاته.ع

  : آاماضي : الدكتور/ ف د العياب  احلارل 

أنا أتفق م  األستاع على كل حال، بالعكس الفكية ال  

ةااررا أعتقررد أن ررا مناسرربة تررد ا، والتحيكرراف الرر  نيارررا اآلن   

مرن افملكرة العيبيرة السررعونية علرى افسرتوى الدبلوماسر ، ةررد       

دول ااسررالمية موةف ررا ممررا  يكررون واضرر  من ررا أن ررا تيرري  للرر  

  دا وموةف إييان من هؤون افناقة.
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ليا فإن التحيك الدبلوماس  القاإلا اليوم بالتنسيق م  بعرا  

الرردول ااسررالمية، أمرري م ررا تررد ا لبع ررا. وااررد  مررن علرر  أن      

يكون رناك تعّقل واح ام من تانب إييان للدول امياة في را  

    رريا لبع را. وعلرى    وأن تتةلرى عرن ألماع را وإن كنرت أهر     

كررل حررال  اولررة ليبررة رررر رغررا الصررعوباف رررر أمررام اهلل لررا أمررام 

 التاري .

   : آافقدم : الدكتور/ عبدالع ي  الُعمي 

مررا أهررار إليرره الرردكتور ةبررل ةليررل، مررن أن افملكررة العيبيررة 

ااسرررالم وبرررالن احلررريم    حاضرررنة بفضرررل اهلل رررر    السرررعونية

ة رر ألرل ا وعات ا فقء، برل رر    وليست رر أةواا   كل  اضي

للمسلم  أعع . وليل  رريا وةرت الوةرو  بوضرو  وصرياحة      

مررر  مواةرررف افملكرررة   رررريا اهانرررب و  رررريه افعمعرررة الررر    

ِأتلنا على الدخول في ا، وتناس  كرقه مرن القضرايا للوةرو      

  ُصررلب ررريه افوات ررة الرر  ِفيضررت علينررا وا   رررا، فقررد    

الم وافسررلم  مررن ِةبيررل  فاررة ولنيررة  وسررية     ِفيضررت علررى ااسرر  

ينبغر  أن تكرون مواةفنرا واضرحة   رريا اهانرب ورر  ت ديررد        

للمملكررة ولألمررة ككررل كمررا أهررار ضرريفنا الكررييا واِفعلِّررق 

 ةبل ةليل.

لدً  احلقيقة لرالا  موعراف مرن األسرالة إضرافة إىل للرب       

موعرة  مداخلت ، لن أستاي  أن آخي م يد ا مرن افرداخالف:    
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مرررن األسرررالة عرررن الوضررر  العرررام، و موعرررة مرررن األسرررالة عرررن     

ناعرررل، و موعرررة مرررن األسرررالة عرررن الررريمن، و موعرررة مرررن     

 األسالة عن سوريا، أعان اهلِل الدكتور على ريه ا موعاف.

   .أبدأ مبداخلة من سعانة الفييق عبدالع ي  رنيد 

بعررد اليرركي والقنررات علررى اماضرري، يقررول: مررا ررر  احللررول  

ق حة للةيو  من الفوضى والدمار الي  حصل   كقه مرن  اف

الرررردول العيبيررررةن ولررررد   بعررررا اآلرات فيمررررا يكررررون احلررررل      

 .افستقبل. والسالم عليكا

 رل تييد مداخلة سعانة الفييق عبدالع ي ن تفضل. 

 سعانة الفييق/ عبدالع ي  رنيد : :مداخلة    

حقيقة كنت  دكتور عبدالع ي  الُعمي ، وأناريا منتدى ال

أخرريى، إال أن ف ررْت    النيررغاالف فررريا افنترردى وتررأخي مررن رو ان 

موضو  مقل ريا   الوةت احلاضي أعتقرد أنره هر ت م را ترد ا      

احلقيقة. وأيض ا أهكي سعانة الدكتور ف د العيابر  احلرارل    

ارريا اماضررية وررريا اليررعور. وإنرر  أعتقررد أنرره   ررريا الوةررت    

ن لدينا ارتمام ب مروم األمرة، ف ريه    الي  نعييه اآلن إعا ا يك

ب.   الوةررت الرري  حنررن وهلل احلمررد نعرريل  إلمصرريبة مررن افصررا 

اآلن فررر ة مرررن الررر من أال ورررر  الع رررد السرررلمان    آعاصرررفة      

 احل م  تل  ال  رفعت معنوياتنا كقه تد ا.
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وةد كان ل  الفيصة أن أ دا م  لويل العمي افل  ررر اهلل  

أنررتا رفعررتا مررن معنوياتنررا   ويررل العمرريل ف رره رررر وةلررت لرره: يررا   

ومعنوياف افسلم ، ةال لر : آمقرل مرا تكونروا يرؤمي علريكا        

عاانرا ةرانة ليرب . أنرا أةرول      أيعي ألن اليعب ليب، إعن ربنرا  

أعات ه ت؛ لقد كان ناإلم ا وأبد ا  أن عاصفة احل م ريه فعاًل

نرا  احللول   مقل ريه األمور عن لييق مرؤمتي ةمرة ويقولروا خلي   

نسررو  مررؤمتي ةمررة، ويصرره مررؤمتي القمررة وكررالم كررقه لررا ال  

نصل إىل ه ت. لكرن ك رْوُن احلريب بردأف وك رْوُن احلقيقرة أن       

القررواف اهويررة   التحررالف ةررانف ررريه احلرريب ونمرريف كررقه   

تررد ا مررن األررردا  االسرر اتييية، ف رريا هرر ت ع رريا تررد ا. وإن  

 ال ياول.هات اهلل ينت   وضيور  افوضو  ينت   بسيعة و

ال ه  من أنه البد أن نفكي   افستقبل، ما الري   كرن   

أن يصررهن حنررن   بلررد وحولنررا نررهان، و كررن هررعلة مررن تلرر    

أنره كرقه مرا     النهان رر ال ةدر اهلل رر ترأت  إلينرا. وأنرا أةرول فعرالً     

نقول موضو  فلسا  ونيتك ، لكننرا ا نسرتعد!، فألترل    

تسرررتعد وُتررردر ب النررراس  أن  رررل ميررركلة يل مررر  أن  ارررء و 

لكررر  ترررن ا. أمرررا أنررر  فقرررء تيرررتك  تيرررتك ! ف ررريا مرررا   

يكف . وأنا متصور احلقيقة أن مرا  ردا اآلن   سروريا، ررو     

هرررر ت إارررر ! اسررررتمي مخررررس سررررنواف وصان، وحنررررن نرررريى اآلن   

هةص را ررر رريا     28احلياإلق ونريى النراس الريين  وترون ترو  ررر       
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م بالوضر  أعتقرد أنره    الي  لريس لديره ارتمرا   ه ت ُييرل العقل!. 

أنا أةول أنه البد أن  ض  باييقرة مرا.   لن  س بالي ت ريا. و

لقد  عنا كقه ا عن موضو  تكوين تريل عيبر  فقاومرة أ     

هر ت ضرد الرردول العيبيرة وضررد العراا ااسررالم  كمرا تفضررل      

لكن تصور  حقيقة أن نقاش رريا تورينرا أفكرار     إخواننا رنا.

كمرا   ررر   وهلل احلمرد رر   افملكة يي نا ونيى، وخاصة وحنن 

ةررال ااخرروان ررريه ررر  القيررانة ااسررالمية مررن افملكررة العيبيررة  

السررعونية ررر  القررانرة عقيرردًة وحقيقررًة، وحنررن تنررون  نرردين     

م  افل  اِففد ى وم  حكومتنا اليهريدة رريه. ف ريا الري       فعاًل

عرل  أن يف يه إال  الف ةو  عيب  يستاي  فعاًلأةوله أنه ليس ف

نت ح  تعمل  الف وتعمرل تقويرة   أهيا ا؛ ألنه ال  كن، حتى 

للييل، ف و رن ، حتى لو أنت ما بدأف احليب،  رس النراس   

أنرر  تسررتعد، فيفكرريوا أكقرري مررن مررية، حينمررا أنررت تسررتعد      

وجت رر  كررل هرر ت وتفرراوث وتررتكلا مرر  اايررياني ، أتكلررا       

ورمبرا   ا.وِأت    من موةف ةرو ، بعرون اهلل تعراىل، افوضرو  رري     

يقال إعا اهتد ال رالم والفنرا يبردأ الفيري   العراا. حنرن نأمرل        

رريا هر ت ةردرة إايرة الر        ،تنيل يعي أن ريه األهيات كل ا 

 تصه.

 ري مرن ورق كمرا     سياة ور  فعرالً  بالنسبة اييان ر  فعاًل

يقولون. ولكن كقه مرن النراس خاصرًة اففكريين رنراك ضرد       
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احلكومة وضد الي   دا، ولكن ا ررر احلكرام   إيريان ررر     

صررعبة و اكمرراف ال  : إعررداماف وأهرريات  نيكترراتوري  فعررالً 

أحررد يعرري  عن ررا. لرريا فأنررا أةررول أنرره البررد مررن األمررل، وأةررول       

عيرد أةرا    ،يد جتد فيحةجي ت العوبعا الناس حينما اخوان  

ال   هعاإلي اهلل تعاىل وعي د عيان  س عدوك إن  رغا اآلالم

، وكمررا أنررتا عررارف  كيررف حينمررا التتررار   مررا صلررتأنررت معرر  

غ وا وفعلروا وافسرلا العيبر  يقرف ويرأت  واحرد مرن التترار يييرد          

ةتله ما معه سال  ينت ي حتى  ضي السريف ويقار  رةبتره مرن     

ل ريا فال الم ناإلم ا بعده نور، ورريا مرا   د كا و  واليل. بع

 تد ا لكا لكونكا فتحتوا  ال للحدي . لد ، وهكي ا

 الدكتور/ عبدالع ي  الُعمي :                      افقدمآ : 

، حردي  مرن خربه   ، حي  إن ريا عبدالع ي هكي ا للفييق 

علر    وكاتب مي ور، ااهوية السعونية سابًقالقواف  ةاإلدف و 

رريا تعليرق أو    .بعا افؤلفافله ا يض أالصحف املية و مستو 

 .تعليقاف

أكقرري مررن  ي ررا فالرر   ةررص بعررا الررورق  أأن أنررا اضررايرف  

: أسرتاع  مرد الف رد يسرأل عرن      موعاف.  سؤال حتى أصنف ا

ويقرررول فررراعا حنرررن معاهررري    نالفررريق بررر  التحررردياف واف ررردناف 

 ويقرول ! لفعرل ن اف الفعرل وال نصرن  ا  ا علر  رن  العيب نعيل ناإلم ر 

 ؤىروخييارة للم ردناف   وضر   البرد مرن حلرول مرن أرم را       أيض ا
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 الترروتياف امليررة سرروات   ةصالررإومررن أرررا األمررور  ، آلليررة افوات ررة

تلرر  الفارراف   ، ومررن لررا صرر ي  أيديولوتيررة مأكانررت لاإلفيررة 

  رؤيرة هراملة   تبن ر و ،ا لبنات اهب ة الداخليةبوتقة الولنية ضمان 

واالنتقررال بعررد علرر  للتنميررة    ،وفه احتياتاتررهتبرردأ بررافوالن وترر 

امليررة ةبررل االناررالق   الِلحمررة بنررات ىورررو يؤكررد علرر . اليرراملة

رررل تيغررب . نكتررور ف ررد احلررارل  فوات ررة افيرراكل ا ارتيررة

   التعليقن

 الدكتور/ ف د العياب  احلارل :   :اماضيآ 

يرت  ومتن ،احلقيقرة الف رد   ا مر  األخ  مرد  متفق متام ر ، أنا ال

   .أني ةاإلل ريا الكالم الي  ةاله

 الدكتور/ عبدالع ي  الُعمي :   :افقدمآ  

أرميرة اسرتقااب    :أسالة تقولا يض أرناك ا، ت اك اهلل خه 

برر  هرريعة العرريب   التاف رررل رنرراك فرريق   الررو  ، هرريعة العرريب 

الفيس والييعة العيبن ورل رناك أح اب سياسرية ارا نفوعررا    

تمرر  ااييانررر ن آسررف ررريا لرره عالةرررة     وةرروة تألهرررا ناخررل ا    

   .بإييان ةبل ةليل

 ف د العياب  احلارل : /الدكتور  :اماضيآ 

اآلن، ال أتكلرا  تكلا سياسرة  سرأ أنا ،   رأي  موضو  م ا

إعا أرننرررا أن نتصررري  تصررريفاف يعررري     .مررريارب وال لاإلفيرررة

لريس  رريا   ،اليريعة العريب   إىلنحن   حاترة  فر  ،موات ة إيريان 



  

 

 منتدى د. عبد العزيز الُعمري الثقايف  245

:  أوال؛ إعا أرننا أن نواتره إيريان   حنن   حاتة إلي ا ،نقاش هفي

رررر اليرريعة العرريب رررر  القرروة  هنرردف  ررريوال ةرروة رررر إيرريان رررر  نسررلب ا 

   حنن حينمرا نضرغء علري ا سروات      رر باجتاه إييان رر، جتار ااب

ررر هريعة العريب ررر     نعاي ا ال    غه افملكة أو مقاًل وأافملكة 

 ،ا بيركل أو براخي باجتراه ا صرا    نردفع   حنرن ي  ُت ،حقوة ا

ي نفسه أمام العاا وأمام الييعة   كرل مكران أنره      ُي الي 

الت ؤمرررن أترررل االنتصرررار اررر ديِترررررررو نصررره افستضرررعف  وأنررره ُو

 !.افستضعف 

نسرلب ا صرا افقابرل هر ت      أنفلعل من احلكمة السياسية 

يرة  فقء ةروة عدن  تالقوة ليس يهور ،يستند إلي ا ال من القوة 

  ناخرل البلردان   رر الييعة العيب رر   األن ةيس اتيياةوة   الكن

 ررررارب ر  عأ إىلتتحرررول  ، وبالترررال  ف ررريه القررروة ةرررد     العيبيرررة 

بالوكالة عن إييان   ناخل الردول العيبيرة، كمرا ررو حاصرل      

 را.البحيين وغهاآلن   

جتراه  انردفع ا ب أم ررؤالت إلينرا    نأخري  أنرل من افصرلحة   إعن

مرن الناحيرة السياسرية البرد مرن معاهرة رريا        أنره  أعتقرد   إييانن

  لةرررل الن ييرررة  أن  آلن ا. حيررر  إن رررريا يسررراعدك  الوضررر 

، أال الفارسية واليريعية   آن واحرد   يولوتيةقاإلمة علي ا األيدال

 ،الواليرة لغره الفقيره ااييانر     ؛ فتصرب   والية الفقيهور  ن يية 

دينيرة  ال نرا لردينا ةناعات حنرن   ،كل منرا سريتواله اهلل مبرا عنرده    و



 

 
 

 هـ1437 تاسعال العاممنتدى الُعمري الثقايف ــ حصاد  246

، موضرروعنا اآلنلرريس ررريا  ،ااإلفيررة ورررا لرردي ا ةناعررات ا   الو

كيررف ، و  موات ررة مر  خصررا عنيرد   أننرا موضرروعنا اآلن  حنرن 

ن، د بعررا القررو  وال نرردفع ا باجترراه ا صررا    حي ررنسررتاي  أن ُن

 ا.هكي و

 عبدالع ي  الُعمي : /الدكتور  :افقدمآ 

علي ررا  تييررُتأالفقيرره ن ييررة واليررة   تعليررق بسرريء،  احلقيقررة

احلقيقررة كمررا أهررار . الررياكية ن إن ا ِ ررم 1985ا عررام ثق رر

حررروصة النيرررف كانرررت مضرررانة اررريه  ررررر  ف رررد سرررعانة الررردكتور

، وكران رريا   آ األب  األول ا روإل  السريد  ا أيرام  الفكية متام ر 

وةرت صرياعه مر      اليرة الفقيره خانم را لصردام حسر      البعد عن و

  الري  ُيعرد     األب ُترو  ا روإل   وحينمرا   رر أيام ا مييرر  إييان

احلقيقة صعريا اليريعة العريب وغره العريب ةبرل ةروة حروصة ِةرا ،          

وتات ابنه لا اغتيل ب يو  معينة؛ تات بعرده مرن تسري د السراحة     

الفقيرره  علررى اليرريعة العرريب وصان   تقررارب ا مرر  ن ييررة واليررة       

؛ إع إن سياسري ا مرن أخاري الن ييراف    وال  رر  ن ييرة عقدًيرة،    

اامام الغاإلب معصوم، وما نام رناك من ينوب عنه وررو الفقيره   

الول  ف و معصوم مقله، حتى ي  ي اامام الغاإلب، ور  ن يية 

خاهة تد ا   ا رال العقرد  و   رال األتبرا  الريين برالاب        

يغمضون العيون عن كل ه ت ويستييبون لكرل أوامري ترأتي ا    
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  فقيره معصروم بعصرمة مرن نراب      ممن ي عمون أو ي نون أنره ولر  

 مكانه.

عند  عدة أسالة تتعلق باليمن أن  ا، أحدرا يقرول: ألسرنا   

ممرررن صرررن  مرررن عانانرررا   الررريمنن!، ررررر كأنررره ييررره إىل علررر   

عبداهلل صا  وجت ير ه وهر ت مرن رريا األمري، ويقرول إىل أيرن        

وصلنا   وض  اليمن حتى اآلنن وررل رنراك أمرل   إن رات رريه      

 يب اناألصمة ةي

 ف د العياب  احلارل :          /الدكتور  :اماضيآ   

كررالم صررحي ، حنررن الرريين صررنعنا علرر  عبررداهلل صررا ،     

وحنن اليين أنقرينا عبرداهلل صرا  مرؤخي ا مرن ن ايرة افروف. أنرا         

ةلت يوم من األيرام ررر علرى فكرية ررر   التليف يرون أمرام النراس،         

ا رريه ا ليييررون   أن افبررانرة ا ليييررة كانررت مررن أسرروأ مررا     

بكرررل صرررياحة!. صرررحي  أنررره كررران رنررراك رعرررب برررأن تتحرررول   

لتصب    الريمن، فكران    افيكلة ال  حصلت   سوريا مقاًل

سررلمي ا. لكررن مرر  األسررف   رنرراك اجترراه ألن  ررل افوضررو  حررالً  

اليديد، كأن رريه افبرانرة ةرد خيترت تفصريل لعلر  عبرداهلل        

  250آهلل صررا  صررا  ولرريس للرريمن!. وإال كيررف لعلرر  عبرردا

وصيررري   الررروصارة، ولررره اهررريل ولرررره       17آناإلب رررا   اللفررران و  

احليس اهم ور  وله احلصانة ضد اماكمة وضرد مصرانرة   

 أمواله رو وكل أةيباإله وامسوب  عليه.  
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  ريه احلالة من الري   كرا الريمن علر  عبرداهلل صرا        

عتموررا مرن   أم عبدربه ران  منصورن! بافواصفاف ال  أنتا  

: علرر  عبررداهلل صررا ،   الرري   كرران! رررر آاحلضررور متفرراعالً   

افةلو   رر ريه افبانرة عييبرة وأنرا هةصري ا كنرت ضردرا منري       

  Twitterآ أن خيتررررررررت، وةلررررررررت كالمرررررررر  ررررررررريا علن ررررررررا   

و  التليف يون، كنت ضردرا متام را. نعرا أعري        Facebookآو

األسررف ا ُترردير  أن النوايررا الرر  خلف ررا نوايررا تيرردة، لكنرره مرر   

اانارة الصرررحيحة. ورررريا الررري  حصرررل اآلن؛ اآلن ةررروة احلرررول   

  مررن القرروة   %10اليرروم الرر   ررارب ب ررا   الرريمن ال تسرراو  آ     

افوتونة!؛ القوة افوتونة رر  ةروة علر  عبرداهلل صرا . السرفه       

ووصيي ا ارتية اليمي ّفا استضرفناه عنردنا   ميكر  أسربار،     

عبررداهلل صررا  عمررل   الرريمن   جتررارة سررنة وعلرر   50ةررال: آ

األسررلحة، لرريس فقررء للرريمن وحررده وإ ررا يبيع ررا   إفييقيررا،       

ومع ا ليوتره رريه من را، والبلرد كلر ا ملغومرة باألسرلحة لعلر          

عبرررداهلل صرررا  وألنصرررار علررر  عبرررداهلل صرررا  ، اررريا نررريى     

الاهان يضيب كل يوم!، وضيبنا ور ن لألسرلحة وللريخهة!    

ا!، وال صال فيه أسلحة وال صال فيه صرواري ، وال  وضيبنا وضيبن

صال وال صال!، البلد  اصي ال جي ت ه ت مرن ا رار  وإن ترات    

ف و نير يسه ترد ا!. رريا افصرايب افوترونة  رت األرث يعري       

مرا كرران فيرره معلومراف اسررتةباراتية عررن وتونرران!، مررا كرران    
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 فيرره تقررديي حقيقرر  للحيررا الرري  كرران يرريبا عليرره عبررداهلل      

صررا    الرريمنن!. ررريا فيررل آخرري إعا ا نكررن نعرري ، وإعا      

كنررا نعرري  ف رريه مصرريبة أكررل، أنررا أتكلررا عررن ا لييرري     

 وافملكة.  

ليل  أنا أعتقد وم  األسف اليديد أننا ا نوفق   موضو  

الرريمن، واآلن حنررن نرردف  الررقمن. ولبع ررا بالنسرربة فوضررو  الرريمن   

مررن األيررام أنرره كرران لرردى     الصم ينت رر ، أنررا ةلررت أيض ررا   يرروم   

م 2009لقيى السرعونية    افملكة فيصة فا نخل احلول    ا

ووات نرراه، كررران رنررراك فيصرررة لررردى افملكرررة لتن يررره، تنيررر   

العملية؛ إال أن افملكة اكتفت بأن ا نفعت ا إىل ناخل احلدون 

اليمنية ورتعت. وررؤالت مقرل مريث السريلان إعا مرا تن يره وإعا       

تقرردر تكافحرره!. ةرروة   تررد ا مررا عرران    راإللررة رترر  سررهت  بقرروة  

م كانرررت راإللرررة ثيررر   2015احلرررول    اهولرررة األخرررهة    

 اتتا  اليمن كله!، كل اليمن!.

لررو أننررا ُوفِّقنررا عاك اليرروم رررر واحلررول  أعاانررا اليريعررة لنقاتلرره  

حقيقي ا رر!. ومر  رريا، فلريس افقصرون برأن نن ر  احلرولي          ةتااًل

ؤالت تر ت مرن افكرو ن الريمي موترون علرى       أن ُنقت ل ا كل ا، ر

األرث، مرا تقرردر تلغيره، لكررن تلغر  القرروة، تلغر  ةرروة احلررول      

ن رراإل  تلغرر  القيرراناف احلوليررة ن رراإل  بررأ  لييقررة كانررت، فررا     

كنا وتدنا أنفسنا أمام التحد  الي  مت فيما بعد، والري  ررو   
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اليوم احلرول  الري  جيترا  الريمن بالكامرل ويصرل عردن خرالل         

 م.أيا

حقيقًة رناك أخاات ارُتِكبيت   اليمن ينبغ  أن نع   ب را.  

ان رررري إىل افررررييا الرررري  يرررريرب للابيررررب ومررررا يعّلمرررره     مررررقاًل

باألوتررا !، فلررن يتعررافى. أنررت إعا أرنف أن تتعررافى وأن يعايرر     

الابيرب الوصرفة احلقيقيرة، البررد لر  أن ُتعلمره براألمياث الرر        

الفالنرر  وسررويت    عنرردك، تقررول لرره أنررا أخاررأف   افكرران    

افكررران الفالنررر ، ألترررل أن يكرررون افسرررتقبل أعرررل وأفضرررل   

 وأةوى.

 عبدالع ي  الُعمي : /الدكتور  :افقدمآ 

ريا سؤال لعله ييتبء باليمن وبسوريا وبغهررا مرن البلردان.     

رل مرن وت رة ن ريك ال صال ااخروان رةرا غره ميغروب فيره مرن          

ة ن يك للتةو  من ان ِةبيل  نول ا لون وما رو السبب من وت 

 له عالةة باليمن.

 ف د العياب  احلارل :     /الدكتور  :اماضيآ 

أنرررا مرررت ا برررأن  إخررروال !، مررروةف  كررران واضرررح ا منررري        

، مروةف  كران واضرح ا متام را     يرو يول 3و ويوني 30 البداية، مني

ورررررو أن مررررا حرررردا   مصرررري مررررا رررررو إال انقررررالب عسرررركي   

 لرا، وأننرا ال نسرتاي  أن     التل، وأن ما حدا   مصري ررو   

حنكا علرى ميحلرة ميسر ، وأنرا ال ِأصكِّر  ميسر  وال ِأصكِّر         
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ااخرروان، أنررا أتكلررا عررن انتقررال سياسرر  مررن حكررا عسرركي  

مسررتبد اسررتمي ألكقرري مررن مخسرر  سررنة، افصررييون ةرريروا أن   

ينتقلوا مرن رريا احلكرا العسركي  افسرتبد إىل نرو  آخري مرن         

ا ره  مرد ميسر   قرل     احلكا، فانتةب افصييون هةص ا 

حرر ب، وررريا الكررالم ةلترره   مناسرربة   أبررو  رر ، ةلررت إن      

ااخوان افسلم  كانوا يعملرون علرى األرث   مصري وال أحرد     

لبع را ررر لرا نخلروا     القرورة  ةال اا هر ت   الفر ة األخرهة ررر فر ة      

االنتةاباف وا يقل اا أحد هيا ا، لا ةبلوا منتةرب ا أن يردخل   

اف مرا ةرالوا هريا ا. لرا ّفرا فراص منتةرب ا للعروا إرررابي           االنتةاب

وسفاح  و ريم !، ليرب فراعا ا تقولروا رريا مرن ةبرلن! أ         

حينما تيه  ممقل ح ب ااخوان، فقء ةولوا لنا ال نييد ريا، 

أنتا سفاح  وإررابي ، وال نقبل أن ي ه  واحرد مرن ااخروان    

، فراعا   خرالل أسربو     افسلم ، فقء ةولروا رريا مرن البدايرة!    

أو خالل عيية أيام أو خالل ه ي أو خالل تسرعة هر ور  ولروا    

إىل سرفاح  وإررررابي ن!، وصررانروا أمروااا وةفلرروا مكرراتب ا   

 ورأيتا اايصة ال  حدلتن!.

أنا بالنسبة لر ، مروةف  كران واضرح ا، وأنرا أعتقرد أن رريا        

نرراك الكررالم مررا كرران صررحيح ا، رنرراك أخاررات، وأعتقررد أن ر

اآلن عررونة إىل مياتعررة كررقه مررن األمررور فيمررا يتعلررق بررافواةف    
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افتةية سابًقا، وأعتقد أن أوضا  مصي سياة تد ا ور  األسروأ  

 وإن بدوا على خال  عل ، بكل أمانة.  

أنا عربت إىل مصي رر وأنا خاإلف لبع را ررر واهلل سرلا ورتعرت،     

سريكون   فالوض  ما رو ميي  ما ررو مريي  أبرد ا وال أعتقرد أنره     

ميً ررا، ألنرره مررا حصررل كرران واضررح ا للنرراس كلرر ا أنرره كرران 

رناك بارل وال صال يوترد بارل. فالريين ِةتلروا والريين ُسرِينوا        

  ع د القورة افضرانة أضرعا  أضرعا  مرن تعي ضروا لرألعى         

ع رررد ميسررر    التسرررعة هررر ور! رررريه حقيقرررة، وااحصررراتاف     

ن عيرياف  موتونة، رنراك ماراف برل عيرياف اآلال    السريو     

اآلال !، لررا عررونة إىل حكررا أران أن يررتةلص منرره افصررييون!.   

علرررى فكرررية أنرررا ّفرررا أةرررول حكرررا العسررركي ال ي علرررون مررري    

العسكي، أنا أكقي عيال عم  عسكي، ال أةصد بالعسركي  

كعسررركي، أةصرررد العسررركيتارية الررر  حكمرررت   بعرررا     

 البلدان العيبية   مصي وغه مصي.  

، عسكي  تنيال،  Charles de Gaulleآ اآلن هارل نجيول

لكنه حينما حكا، ان ي الفيق!، ال حر  الفريق م را ترد ا!،     

ّفا حكا صار رإليس ا لكل الفينسي . الفرارق   مصري أو غره    

مصي أن العسكي  الري   كرا إ را  كرا باسرا مؤسسرة       

اهيل، مؤسسة اهيل ر  ال   كا ولريس ررو!؛ وإال، ال   

ي هرر  مقررل أ  مرروالن آخرري   مرران  أن يكررون فيرره عسرركي  و  
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ويني  ما فيه ميركلة. هرارل نجيرول وغرهه أمقلرة كرقهة، ا       

ينقل هارل نجيول مؤسسرة اهريل معره إىل احلكرا، تيك را      

  ل ا تؤن  نوررا افنا  ب ا.  

   الررربالن العيبيرررة مرررن الررري   كررران!، حينمرررا تررريى مرررقالً 

افؤسساف ال   لك ا اهيل   مصي، كاليريكاف الر    

لك ررا واألراضرر  الرر   لك ررا والتصرريفاف الرر  يتصرريف ا     

هرر ت م ررول!، كلكررا تعيفون ررا يعرري مررا رررو هرر ت مسررت ،       

 وكيل  ما يتمتعون به من ممي اف.

 عبدالع ي  الُعمي  /الدكتور  :افقدمآ: 

ت اك اهلل خه ا يا نكتور، عرري جيرول   أولران العريب،     

صب  حااان! أتريكي  ماعا كان حااا ةبل االنقالبافن! وماعا أ

تررونس، أترريكي ليبيررا، أترريكي مصرري ةبررل احلكررا االنقالبرر   

ُسرْبحيانيُه  أتيكي سوريا أتريكي العرياق، وريِلرًا تيرًيا. نسرأل اهلل      

أن  ف نررا وبالننررا وأال جيعلنررا ممررن ُيحك مررون مبقررل      ويتيعيررال ى 

 رؤالت االنقالبي .

، ادم معند  للب مداخلت  إعا يتناصل من ا أحرد وإال سرأة  

وعنرد  موضررو  يتعلرق بررداعل وموضررو  يتعلرق بسرروريا البررد أن    

 ي علي ما، األستاع  مد الف د آأبرو لرؤ  ، يقرول: يتضر  أن     

ناعل هيكة مسارمة لعردن مرن أت ر ة االسرتةباراف الدوليرة      

ت ررد  إىل تيررويه ااسررالم وضرريبه   موالنرره   مقتررل، ررريا     
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أحررد ااخرروة كأنرره تعليررق ولرريس سررؤال. لكررن سررؤال آخرري مررن   

يقول: عكيف أن ناعل را بقايا اهيل العياةر  السرابق، إعا   

ما رو تفسه وترون تنسرياف وتلفرة ووترون ناعرل   مروالن       

بعيدة عن العياق كما أهيف   ليبيا وغهرران!. وسرؤال يقرول:    

إعا كرران رنرراك  الفرراف نوليررة مررن الغرريب واليرريق والوسررء      

  و اان!.ضد ناعل، من الي  يدعم ا وُيسلح ا و

 الدكتور/ ف د العياب  احلارل :   :اماضيآ 

نعنا نقول كلمة، رناك بعا التصيفاف   بعرا األحيران   

مرررن ِةبيرررل  بعرررا ااعالمررري  السرررعوني  ررررر وأنرررا واحرررد مرررن ا ررررر  

وافققف  السرعوني ، أحيان را ال تكرون موفقرة كرقه ا. فحينمرا       

افتاات رررا  نرررتكلا عرررن ناعرررل اآلن نقرررول ررررر ورررريا هررر ت لررريس       

فاألحرررداا رررر  الررر  تقرررول علررر  ولسرررنا حنرررن، حنرررن فقرررء         

نستعيث أحردال ا ررر يرا عاعرة فراعا تلصرقون الفكري الداعير          

بالفكي السعون  وبالفكي الرديي افوترون   السرعونيةن!. إن    

اارراب له عوامل أخيى ولبرت أنره حترى بعرد ااصرالحاف الر        

لررا لاني ررا إن افنتسررب   ،نخلررت ال صال اارررراب يرر نان، ررريا أواًل

إىل ناعل رر وريا ه ت مقبرت ررر بعقيرون وبقايرا اهريل العياةر        

الررري  حلتررره أمييكرررا، و  ليبيرررا ررررا أنصرررار وفلرررول القررريا      

أكقرريرا كرريل . لكررن ا يبحقررون عررن رايررة  رراربون  ت ررا،   

ماعا نعي بيل ن! إن ا ال يقدرون أن  اربوا  ت راية البعر ،  
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بيرة، وال يقردروا أيض را أن  راربوا  رت رايرة       فليس ارا أيرة تاع  

القررريا ، فلررريس ارررا أ  تاعبيرررة. إعن لررريس أمرررام ا سررروى أن     

 رراربوا  ررت رايررة الرردين، ورررؤالت رررا الرريين  رراربون، حتررى    

 اليين تاتوا من أوروبا على فكرية عنردرا ميراكل ا، فمرقالً    

أنررتا  عررتا الررتفيهاف الرر  حصررلت   فينسررا وررريا الكررالم 

لته، اليتل القاإلد اا ا ه أباعون، أنا هةصري ا ُيقرًدر لر     أنا ة

أن أةابل مدر سة بلييكية نر ست الولد رريا   القانويرة، ورر     

 عيبية، وتقول عنه:

ال عالةررة لرره مبوضررو  الرردين ن رراإل ، لررا و  يرروم مررن األيررام     

 رررول إىل لرررص حيامررر ، يارررارنه البررروليس!، مرررا لررره عالةرررة       

 ا  ررا حسررنات الرر  ِةِتل ررت   ا ليررة   بالرردين!. البنررت ررريه الرر  

الرر  روعررت   فينسررا، أخورررا خرري  يقررول ا أررررا يوم ررا مررن 

 األيام تفت  كتاب نيي وال حتى القيآن الكييا!.

حينمررا تررأت  عاعتنررا رنررا ألن عنرردرا ميرركلة مرر  الرردين       

وأرل الدين رر بعضر ا لبع را ررر فيرأت  ويقرول لر : نعرا، البرد مرن          

لداعيرر  عنرردنا. أ  فكرري ناعيرر  يررا هرري ن!  اربررة الفكرري ا

حيام علي !، أنت تسارا   إلصراق الت مرة بنران!، رريا إسر ام      

   إلصررراق الت مرررة بالسرررعونية برررأن رنررراك فكررري بالفعرررل يولِّرررد  

. يرررا سررريد  حنرررن عرررارف ، ليرررب رنررراك فكررري ملتررر م   ناعرررل

وفكرري متيرردن وفكرري غلررو وتارري    كررل ا تمعرراف و       
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ل الترررررراري .   اليرررررريوعية    كررررررل األيررررررديولوتياف   كرررررر  

االهرر اكية   كررل مكرران، رنرراك ناإلم ررا واحررد ملترر م كمررا 

وواحرد متيرردن وواحررد مغرال  وواحررد متارري ،    ماررو  يسرمونه 

أركرريان. أيض ررا حنررن   ا تمرر  السررعون  عنرردنا موتررون وال     

ننكي ريا، البد أن نع   أنه موترون. لكرن لريس معنرى رريا      

ريا أو  العررياق أو  إفييقيررا أو أن الرردواعل افوتررونين   سررو 

بوكو حيام، ليس معنرى رريا أننرا مسرؤول  عرن ررؤالت كلر ا        

عيع ررا! وأنررت تررالس تقررول نعررا!، يررا أخرر  تييررد أن ترردعو إىل       

هرر ت مررن التسررام    بعررا العرراناف، هرر ت مررن التسررام          

بعا التصيفاف، تكّلا عن ا   مع ل. رل أنت تعتقرد أنر  فرا    

عررل أن ررريا سرريدف  احلكومررة وسرريدف     تقررول ناعررل ومررا نا 

النرراس إىل إن ررا ُيغي رريونن! ال، أنررت ممكررن تنرراةل حرروار ترردعو 

فيه إىل نو  مرن التبسرء إىل نرو  مرن التسر يل والتيسره نون أن       

تلصررق مبيتمعرر  تي ررة رررو لرريس مسررؤول عن ررا. رررل تعلررا أن      

اليين يي كون م  ناعرل   احلريب حسرب إحصراتاف األمرا      

  نولررة، 99  إنسرران ينتسرربون لررر آ20.000ن آافتحرردة أكقرري مرر

تألهنررا اآلن وصررل لكررل ررريه الرردولن! تررأله السررعوني  وصررلوا  

وتن دوا أنفس ا  اربونن! ما رريا  نولة   99لكل ريه الدول آ

 الكالمن!
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 عبدالع ي  الُعمي : /الدكتور  :افقدمآ 

ت اك اهلل خه ا، احلقيقة أهار الدكتور ف رد إىل أن بعرا   

مرري  امسرروب  علينررا مرر  األسررف اليررديد  رراولوا أن       ااعال

يلصررقوا ررريه الت مررة بررا تم  السررعون  وبالسررعونية ككررل،   

وُييسةوا   أعران اآلخيين ما يقوله أعداؤنا!. وليل  أسرتغيب  

وال أريررد أن ِأ رر   موعرراف إعالميررة كررل متويلرر ا مررن رنررا      

حينمرا   !   مواةع ا وعلر  الورابية ناعلتض  با ء العييا 

يصرري  أحررد القرروان العررياةي    موات ررات ا مرر  مررن يسررمون ا    

برررداعل، وأ رررن أن األمررري ولرررو    العرررياق، ثيررر  يصررري     

الررربعا علرررى أن يتحررردا عرررن ناعرررل الورابيرررة ويرررينن كلمرررة    

الورابية وتيننرا معه القناة، ورا رر القنرواف ررر ليسروا معريورين     

لي ررررا  ييرررري  يعملررررون ع مباهررررية اصرررروتي ا  بقون رررراي ا  أن رررر

  لكرن أن يكتبورررا   مرروةع ا برنفس اللفرر  ناعررل   Editingآ

 .ف يا متعمد الورابية!.

 ف د العياب  احلارل :           /الدكتور  :اماضيآ 

وحتررررى   الررررداخل، حتررررى   صررررحف الررررداخل. أنررررا أةررررول   

بصررياحة أن معيكتنررا اليرروم الرر  نعييرر ا مرر  إيرريان مررن ضررمن  

م   الصحافة وااعالم الغيبر ، رر    افلفاف ال  ُتةي  كل يو

ريه افسألة ور  أن السرعونية غره مضرمونة والسرعونية تتحرول      

إىل ةنبلة موةوتة ُتفيي العراا، رريا الكرالم ُيكترب كرل يروم       
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اآلن   الصرررررحف الغيبيرررررة!. ليرررررب إعا ترررررات مققرررررف سرررررعون  

 سوب على أ  تيرار، وبردأ ُييكِّر  علرى رريا الكرالم، ليرب        

عا أنتا تقولون ريا الكالم، ماعا نعملن!، كيف يكون ريا إ

ريه صحفكا وريه وساإللكا ريه أنتا ال  تقولرون الكرالم   

 ريا!.

 عبدالع ي  الُعمي : /الدكتور  :افقدمآ 

 نأخي تعليق من األستاع/ صا  بايل.

 األستاع/ صا  بايل :مداخلة            : 

السرررالم علررريكا ورمحرررة اهلل وبيكاتررره، اليررركي فررريث     

ة، لريل  ألرري  سرؤال  مباهررية، سرؤال  مررن ت رة سررياق     كفاير 

احلرردي  أو وصررل إىل مسررمع ، أنرره لرريس لرردينا ميرريو ، ررريا   

الرري   عترره رررر آاماضرري: نعررا  رررر رررل رنرراك رابررء برر  غيرراب     

افيرريو  وبرر  اسررتغالل أمييكررا لليررباب واسررتقماررا لارررين       

 ررابنل اال ان السوفيي ن ورل ريا أًسس 

: ةلرررتي أن إيررريان  ررري مرررن ورق، وأن القررروة     السرررؤال القررران  

العسرركيية لرردول ا لرريو اهويررة تتفرروق علررى إيرريان، إع ا فرراعا     

ساكت  على احتالل آلنب الكلى  وآلنب الصغيى  وآأبر   

 موسى ن، وهكي ا.
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 الدكتور/ ف د العياب  احلارل :     اماضيآ : 

ررررريا الرررري  صان ألمررررا  اايررررياني  فرررريكا، أنرررره كلمررررا       

ا رديررة كويسررة، مقررل اهرر ر ااماراتيررة، اكتفيررتا     أعاررتك

ببياناف   القمرة العيبيرة. أمرا فيمرا يتعلرق بافيريو ، فافقصرون        

بافيرريو  أن يكررون رنرراك آمرراعا يييررد العرريب مررن افسررتقبلن .    

ريا افقصون بافييو ، ماعا يييد العريب مرن افسرتقبلن مرا ررو      

قررت ان. ا تصرروررا للمسررتقبلن، مسررتقبل ا رررا ومسررتقبل منا 

يكرررن علررر  واضرررح ا فرررالعيب ميرررغولون، إمرررا   االختالفررراف   

الداخليررة بيررن ا رررا، أو   عنعنرراف ال معنررى اررا حتررى   ناخررل  

 نول ا ليو نفس ا على فكية!.

حنن نالح  لبع ا رر وريا صحي  رر أن  لرس التعراون كران    

ُمنيي  ا حضاري ا وسياسي ا تيد ا، والتالعراف كانرت ممكرن أن    

أفضل مما حصل، حنن حييص  على بقاإله واسرتمياره  تكون 

نييررده أن يكررون أفضررل. لكررن أنررتا تالح ررون حتررى   ناخررل    

ا لرررس رنررراك تفاصررريل حنرررن غررره مرررتفق  علي رررا، واال ررران   

ا لييرر  واحررد مررن ررريه التفاصرريل. وكرريا افوةررف مررن إيرريان    

أيض ا واحد من رريه التفاصريل، مر  أن افوةرف األخره احلقيقرة       

غرررا الن ررري. حترررى موةرررف بعرررا الررردول الررر  كانرررت     تيرررد ب

 هْيب ا ووةوف ا كان ميحب ا به. مستحية ةلياًل
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فافقصررون رررو رررل لرردى العرريب ميرريو  واضرر  للمسررتقبل    

موات رررة التحررردياف اميارررة ب رررا كالتحرررد  ااييانررر  وغررره     

ااييانرر  والتحررد  ااسررياإليل  وغهرررا مررن التحرردياف امياررة   

 أعتقد أنه فيه مييو  واض  م  األسف. ب ان. أنا عن نفس  ال

 عبدالع ي  الُعمي :           /الدكتور  :افقدمآ 

مررانام ُتيرنررا مرريًة أخرريى ايرريان وةانررا اهلِل وإيرراكا هرريرا،   

مليرون      90آراكان التميم ، يتحدا عرن   ف يا األستاع أبو

فقء مرن الفريس، وبقيرة القوميراف أيرن رر ن!        %20إييان من ا 

ن موات ة الاغيان الفارس ن! وأين رر وكأنره ييره ررر    وأين ر  م

أين من يقاومون الاغيان الفارس  خار  إييان مرن  يير  رريه    

 القوىن

 ف د العياب  احلارل :/الدكتور   :اماضيآ 

صحي  ريا يدل على أن إيريان تيرتغل مرن الرداخل عنردنا        

   الدول العيبية، واا أعر  موتونة، و اول أن  دا خلةلرة 

البنيررة االتتماعيررة والبنيررة السياسررية   ناخررل الرردول العيبيررة،    

وحنرررن مررر  األسرررف لسرررنا ةرررانرين علرررى أن نواتررره إيررريان؛ لررريس  

افالرروب أن نكررون عرردواني ، لكررن نواترره ا ارري ااييانرر      

ب ا، واسرتغالل رريه األةليراف    يوات ونا  بنفس األسلحة ال  را

 غل ا بنفس ا.افنتيية عيةية أو غه عيةية   أن ني
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  عبدالع ي  الُعمي :         /الدكتور  :افقدمآ 

 األستاع أسعد  مد رهيد، تفضل مداخلة

 األستاع/ أسعد  مد رهيد: :مداخلة 

السرررالم علررريكا ورمحرررة اهلل وبيكاتررره، هررركي ا لسرررعانة    

الردكتور الُعمرري  والرردكتور ف ررد. حررديق  سرريكون عررونة إىل  

ر العياب  عن إييان ووضع ا الورات بعا الوةت.  دا الدكتو

و يكات ررا مررن ع ررد ا مرريي، وال أنر  رررل رررو ا يقتنرر  أم  

أنه نسر  أن رنراك  يكراف مرن إيريان وأرردا  مرن أيرام هراه          

 إييان وافل  فيصل ييمح ما اهلل.

كانرررت رنررراك هررربه موات رررة ورررر  ترررس نررربا، وكانرررت     

افوات ررة األخرريى عنرردما حرراول عبرردالكييا ةاسررا برردف  مررن       

لت السررعونية ةوات ررا بقيررانة اني  احررتالل الكويررت، وأرسرراايرري

رر ييمحه اهلل رر، ريه أحرداا ُتقبرت سروت النيرة منري       اللوات البديي

صمن بعيد، فأين العيب عن ريه األلما ن!. وإعا عدنا أيض را إىل  

الورات أكقي لد أن من ةتل ولعرن القامرة ااسرالمية الكرلى     

رضرراه، رررا ا رروس، إعن  عمرري بررن ا ارراب رضرر  اهلل عنرره وأ 

فالعرردات متأصررل مررن ع ررد ا الفررة، والنفرروس سررياة والنوايررا         

 خبيقة من عل  ال مان واستميف، فإعن ليس رناك تديد.  

لاني ررا: األحررواص عيبيررة سررنية، فرراعا العرريب غفلرروا عن رران! فرراعا 

تيكوران! فاعا ا  يكوران! فاعا ا يدفعوران!، ور  في را  
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ب ول، هياي  حياة إييان في ا، وُيينق يومي را  العديد من آبار ال

العديد من ا مبيين  يكات ا البسياة ال ريردة. فرإعن رنراك    

فكرري جيررب الوةررو  عنررده وأعمرراق   الترراري  جيررب اليتررو        

 إلي ا، حتى تكون الن ية.

إييان اا ألما  عافية. مني ما يقيب مرن عيري سرنواف كنرا     

اريرة ااسرالمية، فيرات رإلريس       البحيين   ملتقى للغيفرة التي 

الغيفررة التياريررة ااسررالمية   لاتيكسررتان، وللررب معونررة أو 

ةيض ا لبنات ميك  للصانراف. إال أن الدول ااسرالمية والعيبيرة   

افوتررونة كلرر ا أوصرردف البرراب!.   مسررات اليرروم نفسرره، تررات       

األمرر  العررام عقيررل القاسررا، وةررال إن إيرريان تلعررت ببنررات علرر    

لاتيكستان!. نعلا أن رناك فارة ةليلرة مرن اليرعب      افيك   

الااتيك  يتحدا الفارسية، وإييان ب ريا أرانف أن تضر  ارا    

ةردم   آسريا الوسرراى!. ف رل سرريأت  اليروم القاإلررل فيره: كررانوا      

يستيهوا من اال ان السروفيي ، ررل سريبكون علرى اال ران      

!. فررراعا السررروفيي     رررل االحرررتالل ااييانررر  القرررانم أم مررراعان 

العاا العيب  نام عن  يكاف إييان ريه السرن  كلر ا، وا   

يسرتيق  إال عنرردما هررعي بالنررار تقر ب، وعنرردما احتلررت اهرر ر   

الررقالا وحنررن نيرريب ونسررتنكين! ف ررل ال يوتررد   خ اإلننررا        

 عملة غه ريه العملة، نييب ونستنكين!.
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، مليررررار  60آ ~كرررران احتيالياتنررررا   ع ررررد افلرررر  ف ررررد    

 ف أمييكررا لصرردام بغرر و الكويررت، واحتررل الكويررت،   فررأوع

، لررا بعررد علرر  أصرربحنا مرردان   ومت  ييرري الكويررت بررإعن اهلل 

مليار ، ف رل اآلن ِأعيرد السريناريون. اآلن     700مليار أو  600آبر

لررررردينا أكقررررري مرررررن آتييليرررررون    احتيالياتنرررررا وهلل احلمرررررد     

ال واليكي، ف ل رناك اآلن سيناريو تديد ليمرتص رريه األمرو   

 ويغيةنا   الديونن!، وهكي ا.

 عبدالع ي  الُعمي :       /الدكتور   :افقدمآ       

هكي ا، ورنتي عردة أسرالة تتعلرق برإييان، فرا حوا لر  أن       

ِأةفررل افوضررو  افتعلررق بررإييان، واففتررا  بيررد الرردكتور ف ررد إن     

محرون العتري    ومرن تلر  األسرالة إهرارة األسرتاع       هات أن يفتحره. 

ص وعدن سكان ا وما  كن أن ُيعمل مع ا؛ فنقفرل براب   لألحوا

 إييانن.

إعن عند  عدة أسالة احلقيقة ور  خامتة األسالة ةبل خترام  

ريا اللقات، كل ا تتعلق بسروريا والوضر    سروريا ومرا يريتبء      

مبصلحة روسريا   سروريا، وررل ررو تبرانل أنوار مر  أمييكران        

ام برره   سرروريان،  أم تقرروم برردور ا تتيرريأ أمييكررا علررى القيرر    

ويقررول مرراعا تتوةرر  لوضرر  سرروريا الرري  لررال، أو لعررل أمييكررا    

أرانترره أن ياررول والتصرري اف واضررحة منرري سررنت  لكررقه مررن  
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افسؤول  األمييكي  أنره رمبرا تسرتمي عيري سرنواف األوضرا        

 مضى علي ا اآلن ةيابة مخس سنوافن  سوريا من بدايت ا 

،  عريب نيروص  آوتران  مرن   وسؤال أيض ا من األستاع سرعيد ا  

يقرول: أال تريون برأن مرا ةرام بره الريوس   سروريا مرن تردمه ررو            

أف   مما سبقه وتبانل لرألنوار بر  أمييكرا وروسريان ررر كريا       

سررؤال يؤكررد علررى أن ررا أنوار مبوافقررة أمييكيررة واضررحة         

خدمة الدولة الي ونية الص يونية نولة إسرياإليل ررر وأن مرا جيري      

ا رو   الن اية يصب   مصا  إسرياإليل حترى     سوريا وغهر

لررررو كرررران ضررررد مصررررا  أمييكررررا، إضررررافًة إىل أن مصررررا     

إسرررياإليل ومصرررا  إيررريان   سررروريا تلتقررر  منررري صمرررنن ورررريه    

  موعة األسالة، يعي ال أريد أن أةيأ كل واحد.

 ف د العياب  احلارل :    /الدكتور : اماضيآ 

ين  مبقرررررل   أمييكرررررا وروسررررريا   سررررروريا، رررررريا يررررريك 

فيرربب، بررس العلررا عنررد  ، العلررا    آاألمررارةاهنرروب، يقررول: 

موضرررو  سررروريا عنرررد الررريوس، الررريوس ُسرررلِّموا افلرررف السرررور    

بيكل ن اإل ، يعملون فيه ما يياتون. لبع ا ريا وافق مصرلحة  

اسرر اتييية ايرريان لتلتقرر  مرر  روسرريا   ررريا افوضررو ، وررريا    

سبة اييان يعي موضرو  سروريا   ه ت خدم ا كقه ا تد ا، وبالن

عاا وحرده؛ ألن سروريا حينمرا ترتغه األوضرا  في را لغره صرا          

إيرريان، فأنررت ةاعررت عراع ررا م مررة تررد ا اررا   افناقررة تصررل ا      
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ث ب اهلل   لبنان الي  رو لبع ا وكيل ا احلصي  تقييب را    

العمليرررراف ااررابيررررة   كررررقه مررررن منررررالق العرررراا العيبرررر .     

  سوريا موضو  معقرد ترد ا، وال أتوةر  هةصري ا أن      فافوضو 

يكون رناك حل ةييب، بل سيكون رناك م يد من القتل مر   

األسررف وم يررد مررن التيويرر  وسرريكون رنرراك رررر خصوص ررا بعررد    

األصمرررة السرررعونية ااييانيرررة ررررر نرررو  مرررن التعنرررت، وإن كانرررت        

يا الدولتان رر افملكة وإييان رر احلقيقرة صريحتا أنره لرن يرؤلي رر      

 على افباحقاف ال  ستيي    فيينا.

لكررن الوضرر  مررا رررو سرر ل أبررد ا، آخرري تصرري اف للرريوس       

الرريين ال يييرردون أن يقرردموا وال خارروة واحرردة مررن التنرراصالف    

مرروةف ا حتررى فيمررا يتعلررق ببقررات بيررار األسررد، آخرري تصرري اف  

لبررروت  كررران يقرررول بأنررره: آسنسررري    االنتةابررراف   سررروريا    

احلررق   الرردخول   ررريه االنتةابرراف ، وعلرر      ولبيررار األسررد 

على افوةف النقيا اآلخي الي  يقرول أنره ال مكران لألسرد       

 مستقبل سوريا.

سرريكون رنرراك تعنررت كرربه مررن روسرريا، وروسرريا تييررد أن     

جتعرررل ارررا هررريا ا مرررن اايبرررة   افناقرررة و  العررراا   موات رررة 

وموضررررو  أمييكرررا. أمييكررررا ال ي م ررررا أبرررد ا موضررررو  اايبررررة   

العن يرراف ررريا مررا ي م ررا أبررد ا، مررانام لرريس اررا رنرراك مصررلحة   

 ررارية وواضررحة سررتيني ا مررن تغرره األوضررا    سرروريا، ف رريا   
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افوضو  ال ي م ا أبد ا، وال ي م ا موةف حلفاإل را سروات ان  مروا    

أو انتصرريوا. أمييكررا ي م ررا أن تكررون ررر  مسررتفيدة بالدرتررة  

 وضو . األوىل وريا ينبغ  أن ندركه بكل

وينبغررر  يررروم مرررن األيرررام أن ُنعيرررد تيتيرررب خييارررة عالةاتنرررا      

الدوليررة!، ولرريس معنررى ررريا أن نررديي   ينررا للواليرراف افتحرردة      

األمييكيررة، لكررن نيررتغل للواليرراف افتحرردة األمييكيررة مبقررل  

الرري  اهررتغلته إيرريان   الواليرراف افتحرردة األمييكيررة!.  اولررة  

صرررناعة القررريار أو  أن يكرررون لنرررا حضرررور بوترررون   مفاصرررل    

تيررركيل الررروع    ا تمررر  األمييكررر  نفسررره،   مياكررر     

األثاا   مياك  الدراساف   مياكر  الضرغء افةتلفرة      

الكوليس   غه الكوليس، يكون فيه لروب  مرؤلي مقرل    

الرري  اسررتااعت إيرريان وإسررياإليل أن  لقرره رررر تلرر  اللوبيرراف رررر،  

تتيارلرر ا لرريس مررن   ررريه ةرروة عافيررة ضرراربة كرربهة يصررعب أن   

أن  لنرا  السياسية وليس من احلكمة أن تتيارل ا، لكن ينبغ 

مع را باليركل الري  تعتقرد أنر  تسرتاي        عالةاتنا  نعيد تيتيب

 أن تتحكا على األةل   بعا مصاحل  مع ا، وهكي ا.

 عبدالع ي  الُعمي :    /الدكتور  :افقدمآ 

د ن ايررة بقرر  سررؤال خفيررف تررد ا بررإعن اهلل، سررؤال احلررال بعرر  

ررريا احلرردي ، السررؤال األخرره للرردكتور ف ررد: رررل بعررد ررريا      

 اليي من خه وما ر  نالالتهن نييد أن  ي  مستأنس .
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 الدكتور/ ف د العياب  احلارل :  :اماضيآ 

أنا رتل عاةل ال  كرن أن انقرا الن ييرة وأةرول حنرن       أواًل

  خرررره. ان رررري، ال نسررررتاي  أن نقررررول إال أن فرررري  اهلل ةييررررب  

بصياحة، ألن الوض  س ت تد ا وكريل  التحردياف واف ردناف    

كرربهة تررد ا وليسررت سرر لة، إ ررا ررر  معقرردة وفي ررا تررداخالف    

 ليررررة وتررررداخالف إةليميررررة وتررررداخالف نوليررررة، وليسررررت مررررن  

الس ولة مبكان. لكن إعا ِأِنيييف مقل ريه األصماف باحلكمرة  

ربنرا جييرب    وبالصل وبالققة   اهلل سبحانه تعاىل فرإن هرات اهلل  

، هرررركي ا للرررردكتور  عيعررررًالكررررا  الفرررري . هرررركي ا ترررر يالً 

 عبدالع ي  أنه أتا  ل  ريه الفيصة للحدي  إليكا.

 الدكتور/ عبدالع ي  الُعمي :   :افقدمآ    

هررركي ا نكترررور ف رررد، وإن كانرررت الررردةاإلق صانف لكرررن     

احلقيقررة مررا كنررا نسررتاي  أن نوةررف ررريا احلرردي  افررات  الرري  

وح ا   اليؤيرررة، رمبرررا وافرررق مرررا   نفررروس    اسرررتفدنا منررره وضررر  

أن جيعلنررا وإيرراكا مررن ُسررْبحيانيُه ويتيعيرال ى  الكرقهين. ونسررأل اهلل  

وأن يقينرا هري أنفسرنا     الصاحل  مرن أررل احلرق   الصانة  وم  

وهررري ا لرررق وأن  فررر  بالننرررا وأرلنرررا وأمتنرررا مرررن كرررل سررروت 

 ومكيوه، وحياكا اهلل.
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 ة:صور من الندو
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 ة:من التغطية الصحفية للندو مناذج
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