
 اًفصي الاول

 

 :اترخي احلرنة اًىضفِة يف اًؼامل

طاين وهظرا ًلوة  وضأ ت فىرة اًىضفِة جبِود من مؤسسِا اٌَورد)ابدن ابول(اذلي اكن ًؼمي ضابطا ابجلُش اًرًب

)هوًوهَي(مث مٌح ًلب )ًورد(وكد صارك يف اًؼدًد من املؼارك واحلروب  اًيت  رثََخشصَتَ فلد ثواًت تركِاثَ حىت وصي اىل 

لِا ويف ػام) ا .يف حٌوب أ فًرلِا ويف غفي حٌوب أ فًر حورص ابدن ابول ورخاهل يف كَب (9911ثؼد )ما فىٌج(من أ صُِر

، ففىٍر ابدن ابول الاس تؼاهة ابًض باب ًفم احلصار ووزع ػَهيم أ غٌلل ا خلدمات اًؼسىًرة اكحلراسة مافىٌج وطال حصاٍر

(ًوم .وبؼد ُذٍ املؼرنة ػاد ابدن ابول 792ػددمه ومتىن من فم احلصار بؼد) اًطِيي وهلي اًرسائي وثدٍرهبم ػىل ذكل فىرٍث

ىلكرتااىل   ( وأ صبح يف هظر ادلَع بطال وطيَا غظامي.9199ػام ) ا 

 ابدن ابول وفىرة تىوٍن اًىضافة :

خاءت فىرة تىوٍن اًىضفِة بؼدما ملس ابن اًض باب الاىلكزيي أ خذ ًتفىم ونرثت الامراض الاحامتغَة فَِ 

متارس يف اًِواء اًطَق ومن خالل ثيلالثَ يف واًبطاةل فلد جتمؼت دلى)ابدن ابول(برامج ػدًدة ًرتبَة اًض باب  اكل دمان

تربَة أ بياهئم ػىل اًضجاػة واًلوة والاغامتد ػىل اًيفس ،واكهت دلًة املس تؼمرات الاىلكزًية ثؼرف ػىل جلافات اًضؼوب وهَفِة 

اًرغبة يف اًتدًرب وخدمة الاخٍرن فلد اكن مرحا ودلًَ ػدة مواُب اكًرمس واٍمتثَي واًغياء وثيظمي احلفالت فلد ػاٌش 

ةل أ نتسب مهنا أ ص َاء نثرية ،وكد اكهت  ب اًرتبَة واترخي اًضؼوب فائدة هبرية املتيوػة ودراساثَ ًىت ًلراءاثَاًطبَؼة فرتة طًو

ػىل  اًطبَؼة واخلالء واًِواء اًطَق   اغمتدتفىرة اًىضافة رأ ى)ابدن ابول(أ ن اًربامج تىون أ نرث أ اثرة ًو يف بداًة أ هتضار 

اتحة لن ان ُذا اًيوع من احلَاة هي وا  واُا اًض باب اًفرصة ٌَصغار ًلِادة  أ ن وغيدما اكن ًليض اٌََي حول اًيار يف اًرًبة أً 

ؼَمِم اًتؼاون والاهضباط والاخالص ،فَِذا أ س تدغى ) ؼَمِم اًثلة ابًيفس ًو خممي ملدة  ل كامَ(صااب من املدًية وذكل 79ًو

(وكد جنح ُذا اخملمي جناحا ابُرا بؼدُا ورش نتااب 9192ػىل حٍزرة )براون س يت (يف ػام ) خممي ملدة أ س بوع ل كامَأ س بوع 

َِ خربثَ ومبادئَ وافاكٍر ونذكل ورش بؼض املواضَع واملسابلات يف اًصحف واجملالت وكد دُش بؼيوان )اًىضفِة(وضع ف 

رسًؼا   اهتضاراػمل ان ػددا من اًض باب كد هظمت فركا وضفِة ثأ خذ أ فاكٍر ومبادئَ اًيت وضؼِا وأ خذت احلرنة ثيترش غيدما 

يظم ٌَفائٍزن بتكل املسابلات )ابدن ابول(رئُسا ٌَحرنة اًىضفِة وأ خذ ًًرش املسابلات ا وأ صبح خماميت ًثلافِة يف اًصحف ًو

(وضاف وكائد أ خذوا ًؼرضون أ مام 99(وحلق حَمَ غيدما مجع يف كرص اًىٌرس تال يف ًيدن حوايل)9199حىت س ية)

فِة فلد كرص اًىٌرس تال أ ثٍر اًىبري يف ثلدم احلرنة اًىض  لحامتعمن فٌون وأ ًؼاب .وكد اكن  ما ثؼَمواادلِور احملتضد لك 

ذهر أ ن وضافا أ رصد ساحئا أ مٍرىِا يف طًرلَ اىل ضباب  ثطورت سَوهَات اًض باب وحتسًت مؼامَهتم ومساػدهتم ٌَياس ،ًو



مما دفع الامٍريك غيد غودثَ اىل بدلٍ اىل ثأ سُس فرع ٌَىضافة ُياك ًيدن كد رفض بلك أ دب أ ن ًأ خذ من اًساحئ أ ي ملابي 

 بؼدُا اىل اًؼامل لكَ .مث امتدت احلرنة اىل نيدا وص ًَل و 

 :احلرنة اًىضفِة

ة طوغَة غري  ًزامِةيه حرنة تربًو هتدف اىل مجع ص باب اًؼامل لكِم حَلة واحدة بؼَدة غن اكفة الاداين واًطوائف  ا 

 واًروحِة ك فراد ومواطيني . والاحامتغَةوهتدف اىل املسامهة يف تمنَة اًض باب ًتحلِق أ كىص كدراهتا اًبدهَة واًؼلََة 

 :اًىضافة

ة حِث ثغرس يف هفوس أ بياهئا اًىثري من اًصفات اذلَدة مع حب اًؼمي  ًل ولديه مؼسىر  واًبيات ترفهيَة وتربًو

اىل اغطاهئم املاكن اًرحب واملرحي ًيك ميارسون أ بداغِم فَِ خارج هطاق اًروثني اًَويم هلم وهلصد)اًبُت،  ابل ضافةادلاغي 

 املدرسة، اًضارع(.

 في:اًوػد اًىض

و اًؼِد اذلي ًلطؼَ اًفىت ػىل هفسَ أ مام ٍلوػة من الافراد أ و أ مام اجملمتع حني الاهضٌلم اىل احلرنة اًىضفِة.  ُو

تضمن بيود اًوػد اًىضفي  :د برشيف ان ابذل هجدي ، أ ػما ًًل ًو
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