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د .حممد احلوراني

كانت الظروف اليت رافؼت تولي الرئقس بشار األسد مفؿة يقةا س سةػقـ

الوطن ملتابع انطاليفةا

ر

النـةاو والتير ةر طر ؼةاي ة ةقغ لؾغا ة

ةاو

خالهلةا عةةداو الةوطن يؾةم األمةواس بال،ةػقـ مل وست ي ،ةتطقعوا فعؾةى األية
رففا ةن الطر ق الذي مضت به.

لؽةةن ت،ةةؾئ يائةةد الةةوطن ب ؼ ة بةةعنه بةةه يؾةةم املةةوا نمل وعفش ة خطة

األةداو وي حي دوا سال خقن األم واخل،رات املنني .تؾة

الظةروف مر ؾة

تعؼقةةداس سقاسةةق وة،ةةؽر وسةةةا س رسةةن خلارط ة املـطؼ ة وفةةق م،ةةت داس
وم احل استعؿار جد ةدسمل للة

عت سةور واجفةت تةد اس خطة س ةؾةى

األصعدس كاف مل ويد كانت بةدا اس ؽةن الةرئقس األمر ؽةي جوور بوو( لا بو

حمؽومةة مالمةةئ اسةةتاتق قته ا د ةةدسمل تؾةة

االسةةتاتق ق الؼائؿةة ةؾةةى

الػوضى (النـاوس)مل من خال ت عقد ة،ؽري صفقوني ةؾى بعنـا

احملتؾ مل فضالي ةن ع ةدا

ااةا ي ةشةر مةن ع ؾةو مل وااؿؾة الشرسة ةؾةى

اإلسالم والعروب مل وما عةؼم لل

الدو العربق .

األراضي

كؾّه من ا تال لؾعةرا مل وتةدخ

بعة

يف ايجايح َٔ أٜاز  3002أعًٓت َطتػاز ٠األَٔ ايك َٞٛاألَسٜهٚ ٞقت٦رٍ
نْٛديٝصا زاٜظ :إّٔ جٛيٚ ١شٜس اخلازج ١ٝاألَسٜه ٞنٛئ با ٍٚيف ايػسم
األٚضط اييت بدأٖا يف ضٛز ١ٜيف  3أٜاز  ٖٞ ،3002بدا ١ٜيتدخٌ أَسٜهٞ
عُٝل يبٓا ٤غسم أٚضط جدٜد "حمٛز ٙايهٝإ ايصٗ ،"ّْٞٛٝاييت عدّت أَٓٗا
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املفتاح املطًل يٝظ ألَٔ املٓطك ١فخطب ،بٌ ألَٔ ايعامل .با ٍٚحرّز َٜٗٛا
ضٛز َٔ ١ٜأْٗا "ضتجد ْفطٗا عً ٢اجلاْب اخلاط َٔ ٧ايتازٜذ ،إذا مل تٛافل
عً ٢ايػسٚط ٚايسؤ ١ٜاألَسٜه ١ٝيًػسم األٚضط ،بعد ضكٛط ايسٝ٥ظ ايعساقٞ
صداّ حطني"ٚ ،ناْت ايػسٚط األَسٜهٚ ١ٝقتٗا تؤند عً ٢قطع ايعالق١
َع ق ٣ٛاملكا ١َٚيف فًططني ٚيبٓإ ٚايعسام ،نُا ناْت تعين ضٝاض ١جدٜد٠
يدَػل أضاضٗا قطع ايعالقات االضرتاتٝجَ ١ٝع ايعُل ايعسٚبٚ ٞايكَٞٛ
يطٛزٚ ،١ٜإال فإٕ ٖرا ايعُل ايعسب ٞضٝه ٕٛعب٦اً عًٗٝاَٜٗٛ ،ا أدزى ايسٝ٥ظ
ايطٛز ٟايػاب بػاز األضد إٔ مث ١خمططاً أَسٜهٝاً صْٗٝٛٝاً نبرياً
ٜطتٗدف بالد ٙخصٛصاً ٚاملٓطك ١عَُٛاًٚ ،نإ أَاّ خٝاز ٜٔال ثايح هلُا:
إَا ايتٓاشٍ عٔ ايكٓاعات ٚايجٛابت يف ايطٝاض ١ايطٛز ،١ٜاييت عسفت بٗا خالٍ
عكٛد ٚاالرمساط يف ايطٝاض ١األَسٜهٚ ،١ٝإَا ايتُطو بٗر ٙايجٛابت ٚايدفاع
عٔ ضٛزٚ ١ٜاضرتاتٝجٝتٗا ٚايتُطو باملكا ١َٚاييت أزٖكت احملتٌ األَسٜهٞ
ٚايصٗٚ ،ْٞٛٝنإ ايسٝ٥ظ بػاز األضد ٜدزى حٗٓٝا بعُل بصريت٘ إٔ ايجبات
عً ٢املٛقف ٖ ٛاخلٝاز األضًِ َُٗا نربت ايتطخٝات ٚتعاظُت املطؤٚيٝات،
فايجبات عً ٢املٛقف ٜعين إٔ ضٛز ١ٜعً ٢اجلاْب ايصخٝح َٔ ايتازٜذٚ ،يٝظ
عً ٢اجلاْب اخلاط ٧حبطب شعِ نٛئ بآٖٚ ،ٍٚا نإ البد يًُختٌ
ايصٗ ْٞٛٝإٔ ٜٓػب أظافس ٙاملطُ ١َٛيف اجلطد ايطٛزَ ،ٟطتعٓٝاً باملستصق١
َٔ نٌ أذما ٤ايعاملَٚ ،ته٦اً عً ٢ايدعِ األَسٜهٚ ٞاملاٍ ايسجع ٞايعسب،ٞ
ٚنريو عً ٢املطاْد ٠اإلقً ١ُٝٝيداعَُ ٞػسٚع إضكاط ايدٚي ١ايطٛزٚ .١ٜقد
بدأت احلها َٔ ١ٜيبٓإ َع اغتٝاٍ زٝ٥ظ ٚشزاٗ٥ا زفٝل احلسٜسٚ ،ٟاتٗاّ
ضٛز ١ٜبريوٚ ،نإ اهلدف ايسٝ٥ظ َٔ اغتٝاٍ احلسٜس ٟيف غباط  3002اتٗاّ
ضٛزٚ ١ٜحصب اهللٚ ،أخر َطؤٚيني ضٛزٜني ٚنريو قٝادات ٚنٛادز َٔ
حصب اهلل إىل حمهُ ١دٚي ،١ٝنتًو احملهُ ١اخلاص ١بٛٝغٛضالفٝاَ ،ع
خًل تٛتس يف ايعالقات َا بني ضٛزٚ ١ٜحصب اهلل َٔ جٗٚ ،١ضٛزٚ ١ٜق٣ٛ
املكا َٔ ١َٚجٗ ١أخسٚ ،٣نإ البد َٔ تأٜٝد ق ٣ٛحمً ١ٝيتٓع ِٝاهلٝجإ
ٚايفٛض ٢يف املٓطك ،١إضٗاَاً يف إدماح خمطط ايػسم األٚضط اجلدٜد،
ٚبايسغِ َٔ إٔ زٝ٥ظ االضتدبازات ايعطهس" ١ٜاإلضسا "١ًٝٝ٥عاَٛع باديني،
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قد أقسّ بإداز ٠جٗاش ٙاألَين "أَإ" ايعدٜد َٔ االغتٝاالت ٚايتفجريات يف يبٓإ،
ٚاعرتف َؤخساً بأْ٘ نإ حلادث ١اغتٝاٍ احلسٜس ٟايفطٌ األنرب يف إطالم
أنجس َٔ َػسٚع إلضسا ٌٝ٥يف يبٓإٚ ،بايسغِ َٔ ٖرا فإٕ غايب ١ٝاملعٓٝني
باألَس مل ٜٛجٗٛا أصابع االتٗاّ يًهٝإ ايصٗٚ ،ْٞٛٝإمنا تٛجٗت اتٗاَاتِٗ
إىل ايدٚي ١ايطٛزَ ،١ٜع ٜك ِٗٓٝإٔ ٖر ٙاالتٗاَات تصب يف خدَ ١املػسٚع
األَسٜه ٞايصٗ ْٞٛٝيف ضسب املٓطكٚ ١تفتٝت قٛاٖا ٚبٓٝاْٗا.
ٖٓٚا نإ البد َٔ االعتُاد عً ٢بعض أدعٝا ٤ايجكاف ١اير ٜٔزٖٓٛا
أْفطِٗ يًدازج ٚباعٛا ضُا٥سِٖ يًُختٌٚ ،زاحٛا ٜطًك ٕٛغعازات َصٜفَ ١جٌ:
ْػس احلسٚ ١ٜايدفاع عٔ حكٛم اإلْطإ ٚإْكاذ ايػعب َٔ ايدٜهتاتٛزٚ ١ٜتعُِٝ
ايدميكساط ١ٝبُٓٝا مل ٜهْٛٛا يف حكٝك ١األَس ض ٣ٛعُال ٤نُا ٚصفِٗ
ضريج ٛبٛبٛفٝتؼَ ،ؤضظ حسن ١أٚتبٛز ايٛٝغطالف ١ٝعٓدَا قاٍ" :مل أذٖب
إىل ايػسم األٚضط خلًل ايجٛزات .نٌ َا أفعً٘ تدزٜب ايعُال ٤يف ايداخٌ عً٢
نٝف ١ٝايكٝاّ بجٛزٜ ِٖٚ ،٠فتخ ٕٛاألبٛاب يٓا".
ٖٓا بدأت األَٛز تتطح أنجس فأنجس ٚالضُٝا َع دخ ٍٛاملٓطك ١فُٝا
عسف شٚزاً ٚبٗتاْاً باضِ "ايسبٝع ايعسبٚ ،"ٞاير ٟأزٜد هلا َٔ خالي٘ إٔ تدخٌ يف
أت ٕٛحسب طا٥فَ ١ٝرٖب ١ٝإقً َٔ ،١ُٝٝغأْٗا إٔ تطتٓصف قٛاٖا ٚتدَس
إَهاْٝاتٗاٚ ،نإ ايعسّاب هلر ٙاملسحً ٖٛ ١ايصٗ" ْٞٛٝبسْاز ٖٓس ٟيٝف،"ٞ
َطتعٓٝاً بٗد ٟأضتاذ" ٙبسْازد يٜٛظ"ٚ ،ألٕ املدطط نإ نبرياً ٚخطرياً،
فكد حسص قادت٘ عً ٢عدّ ايبد ٤ب٘ َٔ ضٛزٚ ،١ٜإمنا َٔ د ٍٚعسب ١ٝأخس،٣
حبٝح ٜتٓاشٍ ٖرا ايسٝ٥ظُٜٚ ،كتٌ ذاىٜٚ ،رتى ايجايح بالد ٙيتدخٌ يف
اجملٗ َٔٚ ،ٍٛثِ ٜأت ٞايدٚز إىل ضٛز ١ٜبعد إٔ تّٗٝأ األزض ١ٝاملٓاضب ١داخًٝاً
ٚخازجٝاً َٔٚ ،ثَِّ ٜه ٕٛايكطا ٤عً ٢ايدٚيٚ ١اجلٝؼ ٚمتصٜل ايػعب أضٌٗ،
إال إٔ ضٛز ١ٜحبهُ ١قا٥دٖا ٚٚع ٞغعبٗا ٚإخالص جٝػٗا أدزنت حجِ
اخلطس ايداِٖ فػدت أنجس متطهاً بجٛابتٗا َٚبادٗ٥ا ٚأنجس تالمحاًٚ ،عً٢
ايسغِ َٔ بعض ايطًبٝات اييت حصًت ،إال إٔ اجلطد ايطٛز ٟقا ّٚايطسطإ
بهٌ ق ،٠ٛإمياْاً بكدزت٘ عً ٢االْتصاز ٚجتاٚش ايهازثٚ ،١قد دمح ايػعب
7
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ٚاجلٝؼ بتجاٚش ايهجري َٔ ايصعٛبات ٚإحساش االْتصازاتَٚ ،ا نإ ذيو
يٝتِ يٛال ايجك ١املتبادي ١بني ايكا٥د ٚغعبٖ٘ ،را ايكا٥د اير ٟضٝطجٌ ي٘ ايتازٜذ
بأْ٘ دمح يف صٓاع ١تازٜذ بالد ،ٙنُا ٜسٜد غعب٘ٚ ،نُا تسٜدُٖا املصًخ١
ايٛطٓ ١ٝايعًٝا ،ال نُا تسٜد املصاحل ٚاملدططات اإلَربٜاي ١ٝاالضتعُاز،١ٜ
 ٖٛٚقا٥د اختاز َساز ٠ايهفاح ،عً ٢ذٍّ ايتٓاشالت َٔ أجٌ قطاٜا غعب٘
ٚأَت٘ٚ ،نإ عًٜ ٢كني تاّ بإحساش ايٓصس املؤشز َُٗا طاٍ ايصَٔ ٚععُت
ايتطخٝات ،نٝف ال  ٖٛٚايكا" :ٌ٥دفعٓا مثٓاً غايٝاً يف ٖر ٙاحلسب ،يهٓٓا
متهٓا َٔ إفػاٍ املػسٚع ايػسب."ٞ
يكد دمح ايسٝ٥ظ ايطٛز ٟبػاز األضد بتأضٝظ َٛاقف٘ ايطٝاض ١ٝبػهٌ
عاّ ،عً ٢متجٌ ايك ِٝايٛطٓٚ ١ٝايك ١َٝٛايعًٝاٚ ،عً ٢املصٜد َٔ متجٌ زٚح
ايجكاف ١ايٛطٓٚ ١ٝايطٝاض ١ٝيًػعبٚ ،إدزاى ايتخدٜات ايٓٗطٚ ١ٜٛاحلطاز١ٜ
ايهرب ٣اييت جتاب٘ ايٛطٔ.
ٚقد صُدت ضٛز ١ٜنجرياً خالٍ عػس ضٓٛات َٔ احلسب اإلزٖاب ١ٝايعامل١
عًٗٝاٚ ،اي ّٛٝتبد ٚضٛز ١ٜأنجس ثباتاً ٚتصُُٝاً َٔ خالالٍ ايالتالحِ بالني ايػالعب
ٚايكا٥الالدَٚ ،الالٔ خالالالٍ ايتُطالالو بايجٛابالالت ايكَٝٛالالٚ ١ايٛطٓٝالالَٚ ،١الالا املػالالازن ١يف
االضتخكام ايدضتٛزٚ ٟايسغب ١يف إدماح٘ إال حًكالَ ١الٔ حًكالات إفػالاٍ املػالسٚع
ايصالالٗٛٝمأَسٜه ٞيتالالدَري ضالالٛزٚ ،١ٜتكالالٜٛض أضطالالٗاٚ ،ال ميهالالٔ يػالالعب صالالرب
عػالالس ضالالٓٛات إال إٔ ٜػالالازى يف إعالالالٕ ايٓصالالس املالالؤشز يبًالالدَ ،ٙالالٔ خالالالٍ إدمالالاح
االضتفتاٚ ٤االضتُساز يف ايتصد ٟيبكاٜا املدططات اييت حتا ٍٚايٓ.َ٘ٓ ٌٝ
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إذا كان من ذيء ميؽن أن ميقز االدتححؼا الراادتي رعقتذ هتذا العتا ؛

فإن الثؼة هي أول وأهم ما ميقزه ،ثؼة الشعب حبؼه يف مماردة دقادته وقراره
املسحؼل كؿا هو حال كتل الشتعو

ععدالة تصدوه البطولي لؾحر
األدطور

احلترة دون متققتز ،وكتذلك ثؼتة الستور

اإلرهاعقة الظاملة اليت فرضت سؾقته ،والصتؿود

جلقشه وقواته املسؾحة لعشر دتـوا  ،كانتت هتي األذتد قستو يف

تاروخ دوروة.

فػتتي هتتذا العتتا وستتحعد الستتوروون األوفقتتاء لتتورـفم وملستتحؼبل أجقتتا م

إلجناز االدححؼا الراادي ،وهم أكثر وسقاً وإدراكاً ملعاني ودالال
اإلجناز يف هذا الحوققت عالتذا  ،أ

فؼتتد نػتتذ

يف معظتتم حؾؼاتفتتا عتتودوا

عودره ،حقث تساعق اإلرها

ععتد حتر

زاملتة عؽتل معـتى الؽؾؿتة،

يؾقتتة وعتتامقذ متتن إرهتتاعقي العتتا

الدولي لحجؿقذ قواه لالخنراط يف هذه احلر

الظؾتتو الغشتتو  ،واإلوغتتال عتتدماء الستتوروت ،وىتتا سؿؾتتت سؾتتى

أهداف خبقثة أخذ

مثل هتذا

تحؽشف هدفًا ععد هدف.

ؼقؼتته متتن

* زٚ٢ظ حتسٙس زتو ٞاهفلس اهطٚاض.ٛ
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ٗيف كى ًفصى ًّ ًفاصؤا كاُت جبٔ ٞاألعدا ١تفسن  ٙدٔٙا فسح ا ا ا
حقق ت ً ّ ٓ را ا ساع ياهوسإل ٛم ٗا او ٛ ٌٚيف اذت س ،عو  ٟض ٘ز ٞٙح ٟ
كادٗا ٙسْٗ دًشق دً ٞٚإلني ٙدِٙ ٍٔٙقصٍٔ ض٘ ٠حتدٙد ً٘عد اهوبث إلٔ ا
إ ّ أّْ اهسّٓاْ ضقط ٗزاح ارتازجْ٘ ًّ ً٘ااؤٍ حيددْٗ حجٍ املو ٚازا اه
أُفقت ٗاهطٚد اهر ٜأٗعص ٗا او ٍٚاهر ٜف ح أإل٘اإلٕ.
أً ا اهط ٘ز ْ٘ٙاه َ٘ ٚفق د إل ات٘ا أكب س تق ٗ ٞإ اُ ا إلص ٘ا ،تص دٍٔٙ
هوٌدططا املبٗ ٞ ٚاملشازٙع املووِٗ ٞاه ت طٍ يف ًفسداتٔ ا ٗعؤ ا إلاه ف  ٚت
ٗمتصٙق اه٘طّ ٗتٔدٙد ض٘زٗ ٞٙاض ٌسازٓا ً٘حد ٝدتٌٚع أإلِأ٢ا ٍٗٓ يف ٓ را
امل٘ا اه از  ٛج دٙسْٗ إل نْ ٙلُ٘ ٘ا أإلِ ا ١اذت ٚاٗ ٝص ِا املط قبى؛ ألُٔ ٍ
ٗاتق ْ٘ أ ٙا إل نْ تل اه ٚاهص ٌ٘د ٗاملقاًٗ  ٞعو  ٟاط ٘تٔا ٗو دٗ ٝطنتٔ ا
تظى أا ى إلل بم ً ّ تل اه ٚا,ص  ٞفاملط وٌس ض ٘ا ١ك اْ ك بما ًب ى
اه٘ ٙا امل حد ٝأٗ صغما ًبى اهودٗ اهصٔ ُٛ٘ٚأٗ ح  ٟتسك ٚا ه ّ ٙق عِ د
حد اهِٔ امل ِظٍ هبسٗاتِ ا ٗض سا ٞا ٘ و وبِا ٗتقاض ٍ ً٘ازدُ ا ً ّ ُف ط ٗ اش
ٗاٌح ٗ م ذهم إلى دا اهواً ى اه سٚ٢ظ يف إطاه  ٞأً د اذت سٗ ،خو ق ع٘اً ى
اض ٌسازٓا عرب دعٍ اهسٗح ا ُفصاه, ٞٚرا امللْ٘ أٗ ذان.
ٙنت ٛا ض حقاق اهٗ َ٘ٚاذتس ،تططس أكبس صفحاتٔا ض٘ادا فبود امل ٘
ٗاهدًاز ٗارتساٗ ،فشى اهوٌوٚا اذتسإل ٞٚيف حتقٚق أٓداف ياهسإلٚع اهوسإلٛم مت
وّ اذتس ،ا ا صاد ٞٙإلاذتصاز ٗاهوق٘إلا أحاد ٞٙادتاُ ٗاه ًطّ ت ح ٚاٝ
كى ً٘اطّ ض٘ز ٜإلدزج ٞك رب ٠أٗ ص غس ٛ ٓٗ ٠تٔ دف إّ ه  ّٛذزا ض ٘زٞٙ
اٚادٗ ٝووبا ه حقٚق ًا عجصٗا عّ حتقٚقٕ إلاذتس ،اهوطلس.ٞٙ
هلى ذهم ٓ ٘ اض حقاق اه ح د ٜأ ٙا ًبوٌ ا ٓ ٘ اض حقاق اهبق  ٓٗ ٞرا
اه ح د ٜخ ٚاز إل د ًِ ٕ ٗزا ا ،و م ض ٘اٖ فو األ اه َ٘ ٚع األ األا٘ ٙاٗ ١
ًلاْ ف ٕٚهو وفا ١أٗ املسآِني عو ٟا٘ ٝمٍٓ.
اه ح د ٜاه رٙ ٜق َ٘ عو  ٟكط س املواده  ٞاهقاٗ ٞ ٌ٢اه أفسشتٔ ا اذت س،
اهوط لس ٞٙحت اٗي اذت س ،ا ا ص اد ٞٙج س رازٓ ا فط ٘ز ٞٙمتو م م
إزادتٔ ا ٗمتاض م و وبٔا خو اا ٢دٓا ٗا٘اتٔ ا املط وح ٞيف أحو م اهظ سٗف
21
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ٗأصو املساحى ٗهّ ت ِاشي عّ حقٔ ا يف اهط ٚادٗ ٝاض ققي اسازٓ ا إلو د ٓ را
اهلٍ ا,ا٢ى ًّ اه حٚا ٗاهدًا ١اهطآس ٝاهصك.ٞٚ
ٗاهطؤاي اهر ٜإلد ًِٕ ٗٙفس ُفطٕ ٓ ٘ ٓ :ى ،و م خ ٚازا أخ س٠
اه ٌطم اٌازض ٞأإلطط حق٘اِا كدٗهٗ ٞكشو .

م

يف ادت٘ا :،إلد ًّ اه طو ٍٚإلنْ ك ى ً ا خطط ت ه ِف ٚرٖ جبٔ  ٞاألع دا١
أل ٙلّ يف ًص وح ٞض ٘ز ٞٙحاا سا ًٗط قبق ٗعو ٕ ٚف ْ ٓ را ا ض حقاق
ٓ ٘ اه سد اهط ٘ز ٜعو  ٟتو م املدطط ا ٗهوٌ س ٝاهباُٗ ٞ ٚإلاألض وُ٘ ،فط ٕ
ٗإلاه٘عٗ ٛا دزان ملداطس أ ٜخٚازا أخس.٠
هق د ك اْ زد و وبِا ٗاا حا جو ٚا  َ٘ ٙأد ص تو دٙى اهدض ٘ز ٗ َ٘ ٙأد ص
ا ض حقاق اهدض ٘ز ٜإلاُ داإل ٕ اهط ٚد اه سٚ٢ظ إلش از األض د ٗك اْ هدّ ً ٕ ٙ
اهقِاعا ٗاألضباً ،ا أعط ٟذهم اهسد اهط٘ز ٜاهلبم ص داٗ ّٞٚف س عو ٟ
جبٔ ٞاألعدا ١حقا٢ق جدٙد ٝكاْ ٙسآّ عو ٟمٓا.
ٗيف ًقدً ٞتو م األض با ،أْ اه سٚ٢ظ األض د و لى اه ٌاْ ا ض اتٚجٛ
املل ني هوحف اى عو  ٟض ٘زٗ ٞٙاض ٌسازٓا ٗاهط د املِ ٚع يف ً٘اجٔ  ٞا ُٔ ٚاز
املطو ٘ ،ه ش لٚى إلوقِ  ٞأٗ ص ً٘و ٞأٗ إح دامن ٘ ،ذا ٙص از إّ تطبٚق ٕ يف
ً٘ااع أخس ًّ ٠عاملِا امل طس.،
ا ض حقاق اهس٢اض ٛيف زإلٚع ٓرا اهو اَ خط ٘ ٝإل د ًِٔ ا مل اإلو  ٞاملوسك ٞ
إل صٌٗ ٍٚعص ٗ ٞإزاد ٝا٘ ٞٙحاشً ٞهلطس اذتصاز ٗاهوق٘إل ا اهظامل ٗ ٞك ى
أو لاي اذت س ،عو  ٟإلو دُا إلا ع ٌ اد عو  ٟاه را ٗحبط ّ إداز ٝامل ٘ازد
امل ٘فس ٝعو ٟأْ ٙلْ٘ اهِاىٍ هوٌوِ ا ٓ ٘ املص وح ٞاهواً ٗ ٞختف ٚاملواُ اٝ
ٗتقيف ا خ ِااا ٗضد ًِافر اهفطاد ٗا فطاد.
ض٘ز ٞٙا٘ ٞٙاا متوم ٗإل زتٔا اذت ازٗ ٜالاُ ٔا اهسٙاد ٞٙعرب اه ازٙذ
ٗإل جازإلٔا اهطاإلقٗ ٞهّ تودَ اه٘ضٚو.ٞ
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*

ذ
ذ

ذ

ذ

ذ

ذ
أو ا تذصلنااعن ذساانذقدااتحر ذميدااتوفهذذاساانذق االهذم دااتحر ذقلسرقم ا ذ

ققلعزةذقلورنو ذحوثذوتطععذقلدوفوونذمسلذمسون صهمذإىلذقألمنذققالدتررقف.ذ ذ
ذقمعذقنبالجذذفجرذقلد ميسذققلعشرونذمانذأوا فذقرا فهذوساونذقلداوفوونذ

سعىذموسدذمعذفجرذآخرذمنذقلدو ميةذققالدتراللذقحرو ذقلررقفذقلذهذاثلذكاذلذ

ذلكذإقدقمهمذسعىذقنتخ بذفئوسذقرمهوفو ذك داتحر ذذناعذسعواهذقلدداتوفذ

قلدقئمذ .ذ

ذلكذمأنذجبه ذأسدقءذدوفو ذقهايذصسوالذماألكذمسوا لذقمسوا لذ ذصعادذ

صبدهذأهذحرصذسعىذقلداررقرو ذيفذأهذمعادذسرمايذمانذمعادقنن ذقلامذصانعمذ

مساالذأذااس لذقلداررقرواا ذقمعسواا ذمنهاا ذققرمهوفواا ذققألم واا ذققذلدااعط نو ذ

قحتىذمجهوفو ذقم فو تذ،ذإالذذسعىذقلداررقرو ذيفذدوفو ذ .ذ

فردذفكزتذكلذجهوميها ذققدا ئلذطااطه ذذيفذقالقتنا ميذقق ساالتذقحتاىذ

يفذقآلل ذقحلرمو ذلتعطولذأهذقدتررقفذيفذدوفو ذمنذخاللذذصعطولذقالنتخ م تذ

قلرئ دو ذقلدوفو ذ .ذ

* األوني العاً حلصب العّد الٕطين.
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يف ضٕزٖ ٛدضتٕز ٔوؤضطات ٔجمالظ وٍتخبٔ ٛتقالٗد بسملاٌٌٗٔ ٛقابٗٔ ٛغري
ذلريريم وريريَ ِٗ٠ريريات املتىريريف املريريدٌ٘ دّريرين يف البمريريداُ بٔ األٌوىريري ٛالتابعريري ٛلمٕ ٖريريات
املترد ٚوا ٖقريازب ذلريم ه ِرين تريدلٍا ٔا ريٍىَ سمري ٜدضريتٕز يف بمريداُ ا مريٗخ غري
إزاد ٚسمٗا زاد لقسازِا  ،يف ٌواً زسٕ ٙخازد سَ التازٖخ ٔسَ ذقاٟق العصس
ٔوعىٗاتْ ...ه
ضٕزٖ ٛيف الفحس القادً لٗطت وطىس ٚلمدداع سَ خٗازاتّا بن ضتٍحص ِرا
ريريْ ٔذريريددٓ
ا ضريريترقاو ِٔريري٘ بثقريريس رقريري ٛالريريسٔسّا الريريٕطين الريرير ٙزضريريي و
السٟٗظ بلاز األضريد سريمت طريكْ بالقٕابريت الٕطٍٗرئ ٛاريا قريق ٔذريد ٚاألز
ٔاللعب ٔاضتعاد ٚثن مت تن وريَ اوريٕ ُ العسبري٘ الطريٕز ٙإص بذصري ٜذزٚ
تساب ضٕز ٙدٌطّا ا ذت ه األو ث٘ بٔ الرتث٘ بٔ ساث اإلزِاب دّٗا .
إُ العىن سمري ٜنريٍف غريد ضريٕز ٙتوريَ وطريتقس ٖطريتٕجب وٍريا نريَ الطريٕزٖني
امللازث ٛيف ا ٌتخابات ٔذض الطريٕزٖني ثرين الطريٕزٖني إلجنرياش ِريرا الترريدٙ
الكريريب  ،دٍحاذريريْ ق رين ِص ريري ٛوبّريري ٛبسريريدا ٞضريريٕزٖٔ ٛلكريرين وريريَ ٖريريساَِ سمريريٜ
اضتىساز الٕضف الساَِ ،بٔ ٖتىمف إص خساب البمد ٔدوازٓ..
لقد بجنصت ضٕزٖ ٛخ ه ضريٍٕات ِريرٓ احلريسب الواملري ٛا ضريترقاو األثقريس
ذطريريريٕ ٚيف تاز ّريريريا ذٗريريريت جريريريست ا ٌتخابريريريات سمريريرئ ٜذريريريف القريريريرأ ٟاملفخخريريريات
ٔا ٌدداس ٛالعىٗا ٞلإلزِرياب سمري ٜبورين ققٗريق ب ٙاخريرتاو ،لكريَ ريعبٍا ثرياُ
بوٍٗريريريا سمريريري ٜخٗازاتريريريْ ٔانريريرياش إص تةثٗريريريد ببطريريرير ذقٕذريريريْ يف ازضريريري ٛالطريريريٗادٚ
ٔاضريريتق لٗ ٛالقريريساز الريريٕطينٔ ،سريريدً الطريريىاي بكذريريداث ب ٙريريكن وريريَ ب ريريكاه
الفساغ حبٗت جتد القٕ ٝاملرتبص ٛبطٕزٖ ٛدسنتّا التاز ٗ ٛيف التدخن ٔدريس
بجٍدتّا ِٔ٘ بكن تةثٗد بجٍد ٚاضتعىازِٖ ٛىّا ٌّب القسٔات الطٕزٖ ٛثىا
ِ٘ سمْٗ اآلُ وَ ذبن احملتن األو ثري٘ ٔتابعٗريْ ٔ ،إذاوري ٛالكٗاٌريات املتٍرياذسٚ
مل ٛ٠ساً ققٗقاً ألوَ الكٗاُ الصٌّٕٗ٘ الر ٙققق لْ وا مل ٖكَ مي بْ .
ٔوقمىا بجنصت ضٕزٖ ٛا ضترقاو ذبن ضبف ضٍٕات ضتٍحص ِرا ا ضريترقاو
بعص  ٛاملؤوٍني حبق ٔطٍّي يف بُ ٖكُٕ ٔطٍاً هلي وىٗف ببٍا.ْٟ
إُ ولريريازثتٍا يف ِريريرا ا ضريريترقاو ٔاجريريب ٖستقريري٘ إص املّىريري ٛالٕطٍٗريرئ ٛذريريد
زبٍٖا يف ذٗاد ٚاحلصب بٌٍا ودسُٕٔ لمىطاِى ٛإلجناي امللسٔع الٕطين .
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دىَ املعسٔف لمقان٘ ٔالداٌ٘ بُ الٕ ٖات املترد ٚاألو ثٗٔ ٛوعّا بٔزٔبا
ٔالعدٖريريد وريريَ الريريدٔه ٔاألٌوىريري ٛاملستبىريري ٛبّريريا تلريريَ ذسب رياً اذتصريريادٖ ٛسمريري ٜاللريريعب
الطٕزٔ ،ٙتقًٕ بٍّب رسٔاتْ وَ ٌفر ٔغاشٔ ،تصادز وريٕازدٓ الصزاسٗري ٛوريَ ذىري
ٔذىَ ٔغ ذلم.
ٔقسً ضٕزٖ ٛوَ ب ٙوٕازد كَ بُ تطرياِي يف قطريني ا ٌتاجٗرئٔ ٛضريف
ا ذتصاد سم ٜطسٖريق التىريٕز الصريرٗ ٔالطريمٗي ٔ ،اريا ٖريٕدس لمىريٕاطَ الطريٕزٙ
سٗلا ٟقا ٔاملبا ريس ٚيف إسرياد ٚوريا خسبتريْ احلريسب الوريامل بعريد سقريد وريَ الريدواز
ٔاملٕت.
ٔثريريريرلم سىريريريدت ٔتعىريريريد إص دريريريس العقٕبريريريات سمريريري ٜاملؤضطريريريات الطريريريٕزٖٛ
ٔاهلٗ٠ات ٔاأل خاص الريرَٖ كريَ بُ ٖطرياِىٕا يف ففٗري وعاٌريا ٚالطريٕزٖني،
ٔاوتد ذلم إص لبٍاُ بّدف إغ و وصازدْ ٔوٍعّا وَ لعب ب ٙدٔز وطاسد.
ثن ذلم ٔلد ٖٕٔلد بشوريات ٖعرياٌ٘ وٍّريا الطريٕزُٖٕ بريدًٞا وريَ ذصريٕهلي سمريٜ
السغٗ ٔلٗظ اٌتّا ٞبتةوني الىاذري ٛوريَ ثّسبريأ ٞغرياش ٔبٍريصَٖ ٔورياشٔت يف رين
تا ٞذازص ٖصٖد ٖٔفاذي وَ األٔضاع الصعب ٛاليت ٌساِا يف ثن وٕذف ٖٔعٗلّا
املتىف ثكن.
األٖريريريرياً القادوريريريري ٛضريريريريترىن وصٖريريريريداً وريريريريَ الطريريريريػٕ الطٗاضريريريريٗٔ ٛا ذتصريريريريادٖٛ
ٔا جتىاسٗريرئ ٛاملكٍريري ٛاإلس وٗريري ٛاملعادٖريري ٛضريريتصٖد وريريَ ضريريخ اللريرياٟعات ٔوطريرياس٘
التلكٗم بالدٔل ٛالطٕزٖ.ٛ
ٔ بد وَ خىٌٕ ٚساِا ضسٔزٖٔ ٛومرري ٛلمىطرياِى ٛيف ففٗري املعاٌريأ ٚذلريم
بصٖريرياد ٚالسٔاتريريب ٔاألجريريٕز ٔإن ري ي الٍوريرياً الطريريسٖ اريريا قريريق العدالريرئ ٛشٖريريادٚ
وٕازد الدٔل ٛبعد القطا ٞالتاً سم ٜاِس ٚالتّسب الطسٖ .
األٖريرياً الطريريٕزٖ ٛالقادوريريِ ٛريري٘ بٖريرياً ذاوريري ٛلطريريٕزٖٔ ٛاملٍىقريرئ ٛسمٍٗريريا سريريدً
ا ضتّاٌ ٛبّا ٔبةسداٍٟا دقى ٛوَ ٖعىن لٗن ٌّاز لٗعبريت بٕطٍٍريا احلبٗريب ضريٕزٖ،ٛ
ٔسمٍٗريريا بُ ٌقريريق بقٗادتٍريريا الطٗاضريريٗٔ ٛالعطريريكسٖ ٛالريرييت اضريريتىاست إدلريرياه بستريريٜ
امللازٖف األوسٖكٗ ٛالصٌّٕٗٗ..ٛ
ٔخ ري ه األٖريرياً القادوريري ٛضٍطريريتىٗف مٗع رياً إثىريرياه امللريريٕاز يف الٕنريريٕه وريريف
ضٗاد ٚالسٟٗظ بلاز األضد ل ٌتصاز.
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*

بعد جناح احلراك املصري عاام  3122يف زؾزؾاة املها د الؼمي،ايم ؿاا

عكسه ذؾك ؿن ؿؤذرات حول إؿكاـية متادد حرقا" لاؾراو"اتل إل اؾامادان

احلميفة ؾواذنطنم عكفت األخرية عمى صياغة " ّ ػعل ؿضا قس م يف حما ؾة

الؿساك مبسا" تطوّ"ات ؿا بات قُعرف با لاؾربيع اؾعربيل.

مل تكن أحاداث تماك احلةااةم بكالّ ػصاونا عناصارفا أ ا" اؾفااعم

اؾرئيسيّ

ػي ا ؿمحةات ا االحتجاجية اؾيت عّ،ت املنطةةم اداترنا ملاا أبات

عميااه اؾسيادااات اؾةربيااةم خاصااة األؿرقكيااةم ؿاان ديادااة لاملعاااقري املز جااةلم
ػكاـت احلرائ" تتصاعد بهكل "اؿاتيكي حيث تها

إمخا فا لعمى اؾسكتل حيث مل تهأ ذؾك.

م
اذنطنم ػي،ا ؽان قت ّ

ألنّ دو"قةم مبوؼع ا امل م يف ؽاػة املعا الت اؾسياداية االداتاتيجية

يف اؾهااارل األ دا ا م الدا ايّ،ا يف ؿعا ؾاااة اؾصاااراو اؾوجاااو ي ؿاااع اؾكياااان
اؾص ا يوـيم

"فااا اؾتااا"اي اؾراباات ؿنااق عةااو يف ؿةا"عااة اؾنفااوذ اؾةربااي

ؿنا أتهم ػضالً ع،ا اتزـه اؾساحل اؾسو"ي ؿن احتيارياات ؽاارية ؿان اؾانف

اؾةازم ػةد ؽان نا ـصيب اػار ؿان االداتر،ا" اؾاد ؾي الؼمي،اي يف أزؿت اام

ع،ته بعض اؾعواصم اؾعربيةم فكقا بدأ ػصل ؿوي يف تاا"ق داو"قة باد ًا

ؿن ؿنتصف آذا" ؿن اؾعام ـفسه.

* عضو جملط النواب األردني الضابق.
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العامل احمللي يتضافر مع العامل الدولي:

ممااا ش ع ايه أنااا واق الوايااي الضناصااي دااااة انانااا األ ا الضااور ال ا
تغكلت بعد اشصتقالل عن اشحتاللني الفزنضي والرب طاني ،اااا عااني ان
اااااتالش بننو ا ا عبنقا ا  ،ب و اااا صناصا ان وايتصااااد وا تباعنا ا تلفا ا ،
وبطبنع احلال ،مل تكن صور ختزج عن هذا اإلطار على زق العقود ال تلت
زحل اشصتقالل .وعلى الزغم قبا بذلا الازينط الزاحاة حااأأل األصاد ا بناا
الدول ا واشاانػ واساصقضااا  ،وبعااد الاازينط بغااار األصااد نااذ تض الهبا صااد
احلكااام ا العاااا  ،0222صاااوا ااان ااااالل تاحا ا الفزلا ا للقطاااا ا اااا
لإلص ا ا بغااكة وااارب ا ايتصاااد الاابالد ،وو اان اااالل اإلأضااا ا ا ااال
لقنااا نتااد ا صناصاان ا ااش اان اطااا الاازينط الغاااب لتخااد الن ااا
الضناصااي ،أقااد بقااي الفضااا الضااورا العااا  ،اال ا الضناصااي نااا ،غااوبا
بنوايص عد  ،و تعطغا إللالحا وارب ووعبق ،اانت هي مبثابا الفزلا
اسثلاااى للقاااوّ اسببقصا ا بضاااور  ،عاااعبا وحكو ا ا وحضاااار وتار اااا ودورا،
لالنقضاض علن ا .انا ش ،وهاي الدولا الا تقاول الباحثا باوني صااوندرس،
ضااتند و وئااايق وسار ا ار ن ا األ ز كن ا  ،ا حقب ا احلاازب البااارد قا
ويع ا اشصباتن ي ،على حدود اةق ن صزاينة وتزانا حلنف الناتو ،وبازس
وهبنت ااا بالنضااب و الوش ااا استخااد  ،ابااا واق العااوا الضااوأناتي حلكو ا
د غااق ويتااذامل ،اسباأااق ااي تصااز ا القاااد الضااور ني القاطع ا اسعار ا
للغزب وإلصزاينة وااف اسضاولني األ ز كنني ووغضب م ؟
هي الدول  ،ال انتقة ب ا ابا الطرياا حاأأل األصد ن نا راااد
و ياااو يور ا ا ا ناهضا ا صااازاينة  ،بغا ا اد لاااخنف ننو اااورمل تاااا ش
األ ز كن غدا رحنلا عا  .0222هي صور  ،و ن هنا بدو احلكا ...
وطلقت وحداث درعا ا العا  0222عزار احلدث الضورا الكبري ،الاذا
ح يَ باهتبا ا عال اي وصناصاي غاري ضابوي ،انا احتا قة الو اي ا صاور
لدار عاعاا األاباار ،وحا قة ا صالهم وولو اا سعباا العاامل .هناا ،تشا ات
و ندا التوظن الضناصي واإلعال ي لألس  ،واانت العني نذ البدا علاى
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صاقا حكاام الاازينط بغااار األصاد ،مبااا ثلااا اان عقبا اا دا ا و ااا ااا
اا ا ُخامل و ُزصم للبنطق ن يبة القوّ الكربّ بن صناي رصاا تقضانم
صا كط _ بنكو

د د على وصط طايفن وعزين .

صاااز عا ،باااادو ووراضاااابا دعاااام الثااااور ا احلغااااد إلصااااقا الدولااا
الضور  ،تار ن باب دور تزااي عاز احلادود لل باعاا استطزأا  ،بغاقن ا
الضلفي واإلاواني ،على نن اصتعاد ا د العثباني اسفقود  ،وتار وازّ عارب
و وال الن نا ش تن از بعاني الز اى و تانا التخاال الضاورا ااا اإل زاناي ا
و ااا القااوّ الغزبنا  ،و انااق توظنا ينااوا ووبااواي عال نا عزبنا وغزبنا
اد اا
تضاااابقت علاااى و عاااعال الصااازا ا صاااور  ،وتصاااننفا وأاااق ودبناااا
وص ا بت ا سهاااي األروا وتغااز د اف اانني ،أضااال عاان تااد ري نغ ا البنااى
التختن الضور واسناسل واسباني واسصاني واسضتغفنا ودور العباد .
وعاااكة التطاااور الااادرا اتنكي لألحاااداث ا درعاااا ،علاااى احلااادود اااي
األردا ،و ضز الغغور ،الوايع على قزب ن احلدود البانا  ،وااذلي ا
ناااطق القا غاالي واحلضااك والبوابااال ،علااى احلاادود الغاازين لضااور ،
اعاازا وا ااخا علااى الاادور ا ااار ي ا تصااعند ح ادق اشحت ا ااا واختا هااا
نخى عضكز ا بعندا عن الغعارا الضلبن ال وطلقت ا بدا ا اا الاطل

على تضبنت ا حنن ا با الثور الضور ".

ا اسقابااة ،حضاابت القناااد الضااور انارهااا ا التعا ااة ااي األس ا وأااق
ضار ن ،ضار عضكزا سن هق باجتا انار الصدا اي القاوّ العضاكز
واأل نن ا الغاازعن ا الاابالد ،و ضااار صناصااي تفاو ااي ااي اان وبقااى تطلعاتااا
بن نطايا الضناصي الوطين ،البعند
ورؤ تا سغزو التغنري والتقد ا صور
عن التخاز ض والعنا واإلرهااب واشصاتقوا با اارج .أا طلق اشانػ الضاورا
عبلناتااا اادق التن نباااا اسضااالخ علاااى ا تااداد الااابالد ،ااابن و ناااد ووأاااق
وولو ااا تزاعااي احلفاااظ علااى ا ا قة حب ا تاازاب اان ورض صااور  ،تشا نااا ااي
انطاااالي اسضاااارا التفاو ااان اااي اسعار اا الوطنناا ا الااادااة .ومل تكتاا
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حكو ا د غااق بااذلي ،بااة وطلقاات ن ا ااا د اادا لألحااشاب ضااب بالتعدد ا
احلشبن  ،و انق لدار يانوا د د لإلعال واإلأزاج عن عدد ن اسعتقلني
الضناصااانني ،و عااازامل بعاااض النغاااطا واسعار اااني الضناصااانني ا نالاااق
حكو ن ا ووسار ا  .و ااي لغااا اساااد الثا ن ا اان الدصااتور عااا  3123ولاابخت
صور واثز انفتاحا جتا التعدد والد قزاطن  ،وهي بدو اي تو اا نضا
إلطالي لربل ا تبي و عاد حنا غاراتا الضناصن .
وا ااا تعلااق باسضااار العضااكزا ،كاان اشاانػ الضااورا ،مبضاااعد
ودعااام ااان احللفاااا اإليلنبااانني والااادولنني ،ااان اصاااتعاد القضااام األاااارب ااان
اشغزاأنااا الضااور  ،أنبااا تضااارعت وتااري اسضااار التفاو ااي ا ظ اةق غااارا
دولن ووممن بارس عرب ضارا صوتغي و وصتانا .
املفاوضات السياسية برعاية األمم املتحدة:

ا ااناات ا تباعااا صوتغااي و،صااتانا ،والاا انطلقاات عقااق التقااارب
الباي اا الزوصاي عاا  ،0222ياد وصا بت و حادق اابري ا ابا ضاارا
اسنداا الضورا ،لي ون ا وأضت و تواأقاا عاد باني وطزاأ اا األصاصان ا
واثاز اان ناصااب  ،علااى غاازار اتفاااي ويا طااالي النااار الااذا رعتااا وصااكو
وونقز على األرض الضور ا اانوا الثاني /نا ز ا العا  ،0222أإاق ضار
احملادئااا الضناصاان  ،ال ا جتاازا بزعا ا وممن ا ا نن ا نااذ طلااي العااا
 ،0222مل جيااد لااا انعكاصااا ش باااسعنى اسنااداني وش الضناصااي .أاسفاو ااا
الدايز بني األأزيا الضور ني ،وأق نادر ا القازار األمماي ريام  0022حاول
لفا اشنتخابا والدصتور واسعتقلني وغريهاا ان اسلفاا العالقا  ،ياد ولالت
و حاااايا ضااادود حتاااى افا بضااابق األدوار ا ار نا ا الضااالبن علاااى طاولا ا
ني بعض األأزيا الضور ني ن التولة و تواأقاا حاول
اسفاو ا  ،وال
عااكة وطبنع ا احلكاام األ ثااة للخفاااظ علااى وحااد وصااناد و صااا الغااعق
الضورا اكةق ،ابنص كن اشنطاالي ن اا لبناا صاور الا ضاتخق ا
وبناؤها.
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حمور العدواى بقيادة واشهطو...
مو اخلليج إىل تركيا واللياى الصًيوني:

ت صنضااا علااى ااا صاابق ،تباادو اسفاريا ا واق تطااورا احلاازب علااى األرض
الضور  ،الا ح نات بادعم عزباي واصاي ،ش صانبا ان الضاعود ويطاز ،ياد
،لت و احنضار و عاف احلضور العزبي هناامل ،و لاي حلضااب ياوّ يلنبنا
على روص ا تزاناا و ازاا ،علباا و قا تعلناق عضاو صاور ا اشا عا العزبنا
عقااق األس ا بااة اادلوش بااال األهبنا ا هااذا الغا ا ،و فااش التضاااؤل عاان
اادوّ هااذ اشا ع ا ا حفااأل ولااوا حقااوي األ ا ا و ااا العاادو التااار ي
استبثة بدول الكناا الص نوني ال بدو تتباهى ا تنا ي عاليات ا اي عادد
ااان دول ا لااانف ،ااااأ و تطبناااي عاليات اااا اااي عااادد ااان الااادول العزبنا ا
األأز قن األازّ ثة الضوداا واسغزب.
ا ن ا اسطاف ،دأعت احلزب صور و توئنق التخال ي ط ازاا ،ان
تلفا  ،اباا وتاحات هاذ
االل تويني اتفاينا عضكز وايتصاد وو نن
احلزب لبانا الضنطز على حنقش غزاا واصي دااة صور  ،ومل عاد ااأناا
و قا احتاوا النفاو اإل زاناي ،و اان الفاا النفاو اا الزوصااي والصانين اااا وحااد

وبزس األصباب غري اسباعز للخزب.

علااى اادّ وعااوا اان الصاازا  ،تغنقااز از طا الضاانطز اسنداننا  ،و ع ااا
نااااطق النفاااو و نااااد ن التا ا ئز وودوار الالعااابني الااادولنني واإليلنبااانني ،ااان
ممارص التخز ض بكاأ وعكالا ،و دعم التن نبا اإلرهابن على األرض
الضور  ،و احللول كان ا ا اسنداا بذر عا كاأخا اإلرهااب .انتقلات
تزاناااا ،اسضاااكون بالاااا ط الكااازدا ،ااان دور تضا ا نة ااازور وتضااالن
اشباعا اسضلخ  ،واق ن احلزب بالواال  ،و التوا د اسباعز ا الدااة
الضااورا عاارب احتاللااا عااددا اان اساادا واسناااطق ،بعااد انفاازا عقااد حلاا
العاادواا علااى صااور  ،ااا دأع ااا و التعا ااة والتنضاانق اسباعااز ااي دول حلنفا
لد غق ،ثة روصنا و زاا حتاى ش ختضاز قعادها ا التضاو اسزتقبا حللاول
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ا بعد التخلي األ ز كي عن حلفايا على األرض الضور  .وهي ،تداة ا
تفاهبا زحلن لتقطني الويت بن طار ا تباعا صوتغي ووصتانا ي تلاي
الاادول ،ش و قا هااوّ وردوغاااا العثباااني بقنااا رهاان انت ااار اعاازا ر ااى
احللناا األ ز كااي عنااد وول أزلاا صاااحن اان و ااة تقااد م ووراي اعتباااد
الضااور  ،ش صاانبا واق دار الاازينط با اادا احلالن ا هااي عااقنق دار الاازينط
ووبا ا ال ووالت تزانا دورا وصاصنا ا تصورات ا بغ ا ا ز ط الضناصن

اشد د للبنطق .

و ااا العوالاام العزبناا  ،أقااد تااواتز ودوارهااا بااني انتكاصاا وانتكاصاا
وختبقطاااات رهانات ااااا بعااااد صااااقو ورياا ا اسعار اا ا اسضاااالخ و التن نبااااا
التكفري ا ا  .ووأضاااى تضاااارب صاااا وطااازاف حلا ا العااادواا او رااااوا
الز ااااض ،و ااان الف اااا بعاااض عوالااام ا لااانف ،و اناااار الورياا الكزد اا
و العغاايز ا صااور  ،ا قابااة ار ااا يطااز ا وحضاااا اسغاازو الباااي،
لااانط ا صاااور وحضاااق ،باااة ا عباااو اسنطقا ا  .وواثاااز ااان لاااي ،واق تلاااي
العوالم بادو تضاي ااال ان التوا اد العضاكزا لباناا و ازاا ا ا انا
نفض ا ن الت د د.
و اااا الكنااااا الصا ا نوني ،أقاااد ااازب ريباااا يناصااانا ا اناااة األ ااااني
والتويعا سضار األس ا الضاور  ،وهاو ضاار ختلاو أناا صاور اشد اد الا
طاسا تواقاها ،ن يناد الزينط بغار األصد ،باعتبار رانا وصاصنا ا ياور
تدق ن ط زاا و بريو .
قاو
األكراد ومستقبلًم يف مآالت األزمة السورية:

وتاحت األس الضاور أزلاا واناارا د اد و اا اسكاوا الكازدا ا
صور بعد عقود مما ول باا التقن اسش ن  .و ناذ البدا ا  ،عبلات حكو ا
الاازينط بغااار األصااد ،علااى تلبنا بعااض طالااق اسكاوقا الكاازدا ا صااور ،
نقاااش عااان
ا اااش ااان اصاااتكبال صناصاااا الااازينط حااااأأل األصاااد الا ا
ريان ااا ،ابانااا ،والعاازاي ،بالتعا ااة اساازا ااي هااذا اسكااوا .أقااد ولاادر
الزينط بغار األصد اسزصو التغز عي ريم ( )22ا  2ننضااا /وبز اة ان العاا
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 0222الذا وعاد اشنضن العزبن الضور لعدد ن األازاد ،الذ ن ُزقدوا ن
ااأ ا القنااود الثبوتن ا مبو ااق يااانوا لاادر ا صااتنننا القاازا اسا ااي ،و
انااق اانخ م بعااض احلقااوي الثقاأن ا ااشحتفااال بعنااد النااوروس ،أضااال عاان
تعش ش لالحنا ياأ ا احلضاك ان ااالل نقاة لاالحنا ان تازاانص
اشصااتفاد اان العقااارا واألرا ااي الشراعن ا اان د غااق و احملاأ ا  ،األ ااز
الذا ودقّ و طفز عبزانن ا احلضك .

و ي ونا ش كن ااتصار ازد صور بتن نم وو تصاننف م ابن ويا
صناصااي واحااد اان األس ا  ،ش واق القااوّ الكزد ا العضااكز الفاعل ا علااى
األرض ،اال ا ااا ُطلااق علنااا يااوا صااور الد قزاطن ا تتصاازف بذهنن ا
انفصالن صعنا ال يا اناا ازدا ا اسناطق ا ا ع لضنطزت ا.
االنتخابات الرئاسية بني  0272و:0207

عكلت انتخابا العا  0222وال انت ت و عاد انتخاب الزينط بغاار
صو ا ،ش صنبا ون اا اا حصانل ولاوا الضاور ني داااة
األصد فا
صور واار ا .أقد حصاد الازينط األصاد ويتاذامل واثاز ان عغاز ال اني
لااو  ،تق ا قد ا علااى اسزعااخنِن افاااز ن بفاااري ااابري ،أنبااا ش ضاات نضااب
اسغاااارا حااادود  22ا اسئا ا  .بااادا اسغا ا د شأتاااا ااااارج صاااور باااة لااااد ا
لكاثري ن ،ش صانبا ا لبنااا ،لاي واق غا د تقااطز الضاور ني للبغااارا ا
اشنتخابااا ويلااق دول احللا اسناااهض للاازينط األصااد ،علااى حنااو علا ا تش ااد
لاازارها علااى حكااا ضاااا ا بوري ا الناااسحني و عاااد اإلعبااار ا طااار
ضاو ت ا على ح ش قعدها ا يطار التضو اسقبل لألس .

والنو  ،تضتعدق صور شنتخابا العا  ،0202وهي الدور الزياصن الثاننا
بعااد احلاازب الكوننا علن ااا ،أنبااا تباادو ال اازوف احمللنا واإليلنبنا والدولنا
تلف  ،مبا ش قاظ ،قارن بالعا .0222
لك قة س اا دول ور اال  ،هكاذا قاال ...أاألس ا الضاور الا عا غات
تغنقااز رينضااني ا الوش ااا استخااد  ،ع ا د ًااوقش ااابريا ا ودوار الالعاابني
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أن ا ،أغاب ع م اسطالبني بزحنة الزينط بغار األصد عن اسغ د ،لنبقى هاو
ر ة اسزحل والقايد القاو ي ور اش الدولا ا باالد س ان احلازب علاى اإلرهااب.
أفي يطز ،لاحب الدور احملورا ا طا العدواا على صور  ،وطاا اشبان
بوالااد األ ااري ،وا الضااعود باازس يناااد نغااغل ا دار عاادواا عاازظ علااى
الاانبن ش تااشال تتب ازقو ا وحولااا ،وولااة و صااد الزياص ا ا أزنضااا رياانط ش
كاان ودقا ألردوغاااا ،ا صاام الزينضااي لألصااد ،أنبااا عا دنا انفتاحااا الن نااا
على د غق ممثال باسنا ووبو ظا بعاد عااد أات صافارتن با .أااألاري باتات
تضي غزو اإلاواا اسضلبني ،اسدعو تزانا ،على روظ يايب الت د دا .
وعلى الصعند الداالي ،كنت الدولا الضاور  ،و ناذ التاداة الزوصاي
وواااااز العاااا  ،0222ااان اصاااتعاد وًز اااز يضااام اااابري ااان ورا ااان ا ااان
اإلرهاااابنني ،وهاااذا ،باااال عاايه ،اااز د غاااق ا دار اصاااتخقاي ا الدصاااتورا
اسقبة .أكن صنكوا اسغ د بعد اشنتخابا ؟
الثاباات واألانااد واق اسزحل ا اسقبل ا بعااد اشنتصااار ،وبعااد اضااز احلصااار
األ ز كي اشايز دق صور  ،صتكوا زحل البنا والن وض واصاتعاد ساام
الاادور اشيتصاااد واإلةاين ا بااوتري وعلااى ممااا ااناات علنااا يبااة األس ا ؛ أل قا
الفز استاح واعد  ،االا علاى لاعند اشاتغااأا احلد ثا للثازوا ان
النفا والغاس ال ختتشن ا ور نا و ناهنا.
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سورية في العام الحادي عشر للحرب:
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عـدداؿبذأدداحلرذ عدد سذعؾددىذ ددورق أذدذق ددػفبذحلادداذ

ذأددا قب فبذؿددنذ

ملتبأعنيذأأـفبذا سذؽوـق ؛ذألـفبذدذ ؽنذؼاذ دعتذو ؽشّدػتذحلر ػفدبأذورحلىذذ

ػقفبذأعضذ ملتبأعنيذجم ّدذا ؽدبرذعدعةق ذ تددبوعذؿدحذ ألادا وذ

وؿ

أذوؾقةقبأذ ؾكذ ؾيتذوصػتذأأـفبذذ ـتػبضبرذععةق ذؿطؾةق ! ذ
ؿنذحلض ؿو ذـري ـفدبذ

ذ دوـ

أذ

ذذ دورق أذأعداذحلضذوضدعو ذحلقداقفمذعؾدىذ ع ؽدبرذ

ؾشددعةق ذ ملطؾةق د أذووافوفددبذأبختبفددبرذفددا ذحلفددا ػفمأذوؿ ددبعفمأذؼ داّرو ذ

أأـفبذ تـتفيذ

ذأضع ذحل بأقحأذورمببذ

ؾورينذ ملدتؼلذ

ذعف قنذ–ثالث أذأإ ؼبطذـظدب ذ عؽدمذ

ذ قب ب هأذو ؼت بدهأذو ملؼبو ذؾؾفقؿـ ذعؾدىذذإر د دهأذوؾدنذ

زقاأذوذؾكذ تخػبػبذوافدالذأؼدوسذ دورق ذك ؾؽبؿـد تذ

ذ ؽوقـفدبذحلرضدبًذذوأشد ًذأذ

و برخيبًأذواغ ػقبًأذو ثبًذاضبرقبًذغـقبًأذودور ًذعؾىذ ملدتوىذ ؾؼوؿيأذواضدور ًذذ

عبملقبًذحت رقبً .ذ

ك ألاا وتذ–ذوفيذ ـؼؾةتذ قعبًذؿنذ اتجبابرذؿطؾةق ذإىلذ ظدبف رذ

ؿدؾح أذ ـاؾعتذؿنذؿدجاذ
تخا ذ

ذدرعدبذؽدبضذعةدبرسذعدنذؿددتودالذؾؾددال ذ ؾد يذ

ذؼـصذرادب ذ ؾشد ر أذأدد ع ذ ـتؼؾدتذإىلذؿـدبررذ فتد ىذػتؿدتذ

ؿ حب ذ ؼرتػتذ

ذؿـطؼ ذك ؾغبستذر

ذضحقتفبذعش رذراب ذ ؾش ر ذأواشق ذ

وؼدددوسذؿؼ ددودسذ فدداّذإىلذدّسذ ؾ د ع ذ

وق ايذ ؾؽبؽيذ ؾعدؽ يذو ؾش ري! ذ
*

ذحلوصددب ذؽددلذؿددنذقـتؿدديذؾؾاوؾ د أذ

كاتب وأديب فلظطًين.
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لكن األطابًع طالت فـااس أػااشاو واألػااش ات اذ طا ىا و سفاق اا
امللًااااسا و وتاااذفه يا)اااااذينُ الااازين وصف ،بااااق بااااأللى و وااااق كاااى بل اااا
ت عذدَو وي مى ؾ ظًا ت عذدَو بعضاق اط حضش تان فش ظاا بلحاِ زاااضَو
وتاان بشيطا ًاااو وتاان الااذون ايطااك ذ افًُو وتاان يدونُ عشبًااُ فااه تؼاااىد ااا
بالذميقشاطًاااُو وت ب م اااع تىاط ىااااا باؿشياااُن با ا ااااا عاملًاااا تؼااااىسَ باااالقمع
وال خلّفو وال ظادو وفظه العآال اؿاكمُ وفجىساا.
ك تا يف ازه اؿشب با تاريها للازاىنو وللاضعحم قً،اشاو ويف كا األواىان
تـاااذس سص واستاااضا مل عااااذٍ يا)اااااذينُ الا ازين مل يعاااىدوا و اااا علاااِ ايناااىا
املظاالم و فقااذ ا ؼااش ال ـااآ ال ا ؼم ا أ اااْ دي ًااُو وي شآ ًااُُ تري ا ت اط ا قق
كما أتش تريالو وزًؽ ايطاال،و واؿقًقاُ أ ااق اطا قاتىا كماا أتاشوا ملماىلًاقو
وتىزاًاقو الىكالْ يف يالذووُُ ويف يالشياضُ وللمعلّق األتشيكٌ ؼذيذا.
طالااات اؿاااشبو ومل تظاااقو طاااىسيُ بالضاااشبُ القاالاااًُ يف اؾاااىت األو
الااالو دون طآ ًااُ تىؿاىفُ ت ااز طااايكع  -بًكاىو بؼ،ااش باااا علااق
وت ماض
بريالالُ لى،ن
و عت دتؼه يف اؿـاسو وتعشالت لقـف ياىتٌ ت الواهو ودت،اش األوًااْ
يف محفو ووىؿش ولب عقابا علِ اط عـآاا علِ ايطا خزاْو وتببًااا علاِ
سفع علق فه علق اؾماىسيُ العشبًُ الظىسيُ ب جم ًهو وعى ضت ب ذته تـا عااو
وت كًك كريه ت اا و قلاا بالديالظلطا ُ العريما ٌ أسدوفا ن
أهره حساكات مطلبًُ؟!
اؿشب ايعالتًاُ ال ضالًلًُ مل ت ى افو ومل جا تهزجىاااو وتشتض ااا
املظ بزشو و وت األبىا ال شبًُ احملفرتفُ للكزبو وال فطت ـف ايساابً
مبذافع زآف زشاس ال اص ال ذتهيُ العؼىآًُو و طع الشؤوغو وأك األكضادو
واـطاب الذيين الطآ ٌ اؾاا ا اد لضسع ال ُ يف ا) مع الظىسٍ الزٍ مل
يعش ال مًًض ب تىاط ًه يف أٍ صتن.
آ اازاا اب لااع يتريق ااى ُ كااريهو يف بااالد العااشب ألظ ا اق ظااه وا ااصيااُو
وا ااذب بعااحم املااريق أ ظاااق لل (هيلريااىسَُ اللحااِ واؾاللًااب والظااىاكا و
وتااذته الك ااآعو وتااذته اتالاااس ال اس ًااُ العشيقااُو وتاشيااب وبًااع الكااريه تاان
اآلالاسو أل اكزا الىسَ ت تعين القآم علًاا وضااسَ وتذ ًاُ طاىسيُ وعشا اااو
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فا اااذ الااازٍ اف ضاااا كاااا يشتاااٌ ت ًااات طاااىسيُ وتـاااحهاا وضااااسياو
وؼىيلاا كًا ا – أػالْو متاتا ككً ا ال و ا ضيلاُ ال ابعاُو وأكرياش
كًا ا ساكعُ ع ذ أ ذا ،الكًا الـاًى ٌ.
اا ك ااا عازااُ أ ااشّ ًااااى يض ظااق اب ظاااتُ الضااضعو واااى ميظااذ علااِ
ؿذوس زشوِ ايساابً امل طاَ بلحِ ت شؾ علاِ ؿاذوساقو بعاذ اطا قضا ق يف
تظ ؼ ًا أ ؼب علِ اؿذود تع طىسيُ يف اؾىت احمل ؟ن
أك ا عازاُ أ (اش و اِ اشّ يصعمااُْ يف الاىسَ اللحاِ املظا بزشَو وتاان
ال و وال اصو واق يضوسو الكًا الـاًى ٌو ويضؼاشو بالعال اُ الا طا اتاا
يالىستاقُ تع الكًا الـاًى ٌو ب وتعذ بال ااصن عان اؾاىت الظاىسٍ للكًاا
الـاًى ٌو وفك اتستضاط بالقضًُ ال لظطً ًُو وال طضًاع ال اىسٍ بعاذ اتطا ًالْ
علِ ياؿكقُ؟ن
يا للم اس ُ امل ضىوُ العاسيُت ك اب وتريق ى و وت كشو – اكزا يـا ى
ت ا اق وػا ،ل اق وملّعا اق لًكى اىا أباىا
أ ظاقو سو،ز ت ق وطاآ ايعاال ،الا و ّ
الخ عالتٌ تظعىس يظ اذ الذولاُ الظاىسيُ بكّا تهطظااتاا العشيقاُ الا ب ًات
ت از اتطا قالن الازٍ ا ضع ااه طاىسيُ بالااذ ،وال ضاحًا والضطااىت  ..وزعلات تا اق
دعاَ دميقشاطًُ ووشي.. ُ،اخلو باذ ت طًُ عملًُ تذته طىسيُن
يا للطابىز الثقايف اإلعالمٌ(السادس)!
أطا عه اازا الىؿاف تاان ت كّاش سوطاٌ واذد الااذوس اـطاه اهتْ املااريق
املشتض ُ املضوسين يف صت او واق ذتى ايتايالًاُ األتشيكًاُو وال اشب اؾؼاع
املظ ض،ذ الزٍ يعم علِ ؽشيب الذونو وتذته ظًج ا) معا و واذفاهت ا ًم اُ
وال ااااابن ..وؼاااات طاا ا اس تاااان ال ضاااالً والضااااخ ايعالتااااٌ بااااالفرتويج لضضاااااعُ
الذميقشاطًُ و ..وشي ُ،الشأٍن
تن أين كا ىا كى و وتا ااٌ ال ضاآًا الا كا ات تعشالااق كظالع
تظ خذ ،يف تايش ال آتش علِ طاىسيُ؟ تان اؾضياشَ القطشياُو والعشبًاُ الظاعىديُو
ااًك عن الا  bbcوؿى أتهكا ..وفضاآًا قلًاُ تافااُ لظالطا ت ىاطٔاُو
وتؼاااسكُو ااًااك عاان الـااحفو وتىتًااف يزًااىؾُ علااِ ػااضكا ال ىاؿ ا
تام اق الفرتويج وال اكُ ملضيذ تن ن ه طىسيُو وػعضااو وتؼىيه عُ وبطىت
زًؽ طىسيُ الع(ًق.
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لقذ ع اا أال ااْ الؼااىس األو بب ااْ يت كاشينُ مل ظامع بااق تان ضا و
ومل قشأ ق فكشا تن ض و واهتْ – يا للمظاك  -اذ،تىا علاِ أ ااق اشباىا
تن اتالطااد واالطشوا للعًؽ وال علق والعم يف أتهكاو وبشيطا ًاو وفش ظان
وشب عالتًُ كى ًُ عهو كا ي قـاا الذك ىس ال اصٍ فىبلضو ولك هو
واهلل لااى وضااشو ملااا تضاى،أ تى ااع وصيااش ايعااال ،فًااااو با لضاااع ؿااىتهو وملااا تبلقاات
أكاريضاااهو و كاااا امل كاااشو والـاااح ًى واملريق ااى امل امكاااى يف تاابلًف
األكاريااب ااذ اطا ادوا تاان ـااًح هت أكاازب وأكاازب وأكاازب ..ف ااٌ ال اايااُ
طًـذ ك ال اغ.
ولكن ال اغ تظاْلىا طانشينو واق ي ابعى طً األكارياب تان فضاآًا
الا ا و وال ااااصت اا ا يف الظاااعىديُو و طاااشو دميقشاطًاااُو وأواااضابو وبشملا اااا و
وا خابا ؟ن
اا ا يف الظاااعىديُ و طاااش ويرلكاااُ الضحاااشينُو وايتااااسا و فاااه العىآا ا
اؿاكمااُ امل حكمااُ يف ك ا ػ اٌْو املم لكااُ لك ا ػ اٌْو وبالىساالااُو وال ا
تظااا مذ يػاااشعًُُ وكمااااا تااان تظا ا ضعًاا يف يواػا ا طنُو واحملمًاااُ بقىاعاااذ
أتشيكًُ زامثُ علِ أساالٌ تلك الذويال ؟ن
يف الظعىديُ ظاْ يعاتلن كحشيقو شتن تن الظ ش باذو قاش،و وميا عن
تاان ًاااادَ الظاااًاسَ أل ًااادَ الظاااًاسَ ت ظاااذَ ..ولكاان املاااريق و وامل كاااشينو
والـااح ً و ت عمااىا ت ااز بااذأ اؿااشب علااِ طااىسيُ بااذوتسا ال ا و وال اااصو
وأفمضىا يعقى قُ عن فظاد رىلًاق واط ضذاداقن
ما هٌ دوافع قطس إلنفاق امللًازات لتدمري سىزيُ والدولُ السىزيُ؟
با ت ضىوا دافاع طاش لل اآتش و اا امللًااسا ل اذته طاىسيُو و اذ أعل اه
سًٓع وصسآاا بلظا هت أ ق ا  731تلًاس دوتس ..والاعت الـًذَن
سىزيُ صًدَ بالهسبُ للنتآمس األداَ!
أتا ا ذ تن ا زا اي اا ا آا فااى تعا ضاُ طاىسيُ لشفضااا متشياش أ ضاىب
ال اص القطشٍ بذت تن الشوطٌ عا أساالًاا تشكًا ..وتن بعذ أوسبُ.
وأل اا تظ قلُ القشاسو وطًذَ ا ـادااو وبال تذيى ًُو وتبكا راا تاضسعو
وتلضع را تـ ع ..واٌ لًظت دولاُ الاشوا طًاُو فاو طاىسيُ ت تاهز،ش أسالاااو
وت تشتان شاساان
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مباذا يؤمو حلام آل سعىد وحلام قطس؟!
بالعشوبُ؟ ت .بايطال،؟ ت .اق يهت ى مبـاؿاق الضًقُ علِ وظاب األتاُو
وتااان أزا ا تـااااؿاق ااااق تظا ا عذو ل اااذته طاااىسيُو والعاااشا و وبًاااع القضاااًُ
ال لظطً ًُو والا خلّف تان املقاوتاُ ..وال طضًاع تاع الكًاا الـااًى ٌو وااا ااق
ي ضحى عل ا بعذ عقىد تن ال آتش طش،ا ..ب طضًعاق تع الكًا الـاًى ٌ عل ان.
لكاان طااىسيُ ؿاامذ و بقًادتاااا الـاالضُ الؼااجاعُ املهت ااُ بعشوبااُ طااىسيُو
ودوسااو وتكا ااو وتى عاا.
طىسيُ ؿمذ ظًؼاا الع(ًق امل مٌو ت ز تًظلى  ..تشوسا ب ؼشينو وو اِ
يىت ااا ااازاو وااازا اؾاًؽ مل ي مااض و وت اًااه ا ؼااقا ا ساا ااىا علًاااا بظاازازُو
وظا و وا عذا ،تعشفُ ..واى وازااق يف ػ ِ تًادين طىسيُو واؿه باق ا ضآقو
وطاسداق و ِ يأوضا ُ أسدوفا العريما ٌو واتو الن األتشيكٌ الظافش مشالٌ
ػش طىسيُو وتعاق فمىعُ ناسزُ علِ املىاط ُ وظضت ًاداتاا املشتض ُ ال ابعُ
أ طااىسيُ وا اات ام ااااو وأ ااه مبك اااا أ ت ااضع بعااحم األسض الظااىسيُ ل هطااع
علًه زًضا ا ـالًا عمايُ أتشيكًُن
عؼشَ أعىا ،تان الضطىلاُو واملقاوتاُو بقًاادَ ػاجاعُ ت مًاض بالريضاا علاِ تاا
ميًض طاىسيُو وظاًؽ الؼاعب الظاىسٍ امل( ّاش يف تعااسا ؼشياش طاىسيُ تان كا
فـآ ايزشا ،واملشتض ُو وتطاسدتاا و ِ ا اؿٌ طىسيُو وباذعق تان األؿاذ اْ
الاازين أدسكااىا أ طااىسيُ واااٌ ؽااىض تعشكااُ تاس ًااُ دفاعااا عاان كًا ااااو
ووزىدااو وواالشااو وتظ قضلااو فو اا تقف يف نو الذفاع األون عان بلاذا اقو
ولزا ذتت يشا الذعق الىازب األنىٍ لظىسيُو وتذنلت سوطًا اتؼاديُ بطلاب
تن الذولُ الظىسيُو و ذ عشفت نطىسَ تاا ميريلاه ساااب اللحاِ والازين طاًق ضو
وذوداا ل بزًج الـشاعا علِ وذوااو ب يف دانلاااو نذتاُ لربتااطىسياُ
األتشيكًُ و ىّ ال شب اتط عماسٍ.
عؼشَ أعىا ،تن اؿشب الكى ًُ علِ طىسيُو واا اٌ تذن عاتااا اؿاادٍ
عؼاااشو و اااىا اتواا الن األتشيكاااٌ ؼ اا آبااااس الاا و يف مشاااان ػاااش طاااىسيُ
ؿشتا اااا تاان طااااو وؼمااٌ تشتض ااُ ي ظااذُ األدوا و وت اااب ؿااىاتع اؿضااىب
تعا ا يف ػىيع الؼعب الظىسٍ...
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ويف العاااا ،اؿاااادٍ عؼاااش للحاااشب الكى ًاااُ علاااِ طاااىسيُ يىاؿا ا أسدوفاااا
ااوس ى
العريما ٌ او الن دلب مبشتض ه الزين ق بعضااق لًضًااو وبعضااق
كاساباخو واى تا فضاا أ ااق ت از الضذاياُ كاا ىا أدوا وتشتض اُ يف ياذ تؼا لاق
العريما ٌ.
طااااىسيُ يف العااااا ،اؿااااادٍ عؼااااش للحااااشب ت تك ااااٌ غااااىض تعشك اااااا
عظكشياو فاٌ ؽىالاا علِ كافُ الـاعذو تان عاادَ ب ااْ تـاا عااو وتاشتًق
ألااى الضًااى يف القااشّ وأوًاااْ املااذ و وتىاؿ ا تعشكااُ اي اااف الضساعااٌ و ااِ
ؽ ف وازُ ػعضااو وتعًذ صتن اتك اْ ال ا ،وصيادَ...
وطااىسيُ تقااف شيضااا أتااا ،اط ا حقا سٓاطااٌ للمااشَ الريا ًااُ يف صتاان اؿااشبو
فا خابا الشٓاطُ مت ،نىالاا ض طاضع طا ىا و يف نضاق اؿاشب الضااسيُ علاِ
طااىسيُو وكااا أ فااىزٕ أعااذاْ طااىسيُو وامل ااآتشو علًااااو واااق ي ااابعى تااذفه
الظا اسَ الظااىسيُ يف يااى ،اتطا اْو واااق
ألااى الالزاأ الظااىسي يف لض ااا
ملى علق طىسيُ ب جم ًهو وؿىس الشًٓع الاذك ىس بؼ،ااس األطاذو وكاا اازا
اط ا اْ ؿااادتا للم ااآتشينو ر أ اااق ت ااىا بااب الظااىسي ال اااسو ببط ااا ق تاان
اؿشب ذ فادسوا بلذاق ألمنيالذُ (ا ،اؿكقو كما سو،زىا وتازشوان.
كاااا رلاااك املؼااااذ الع(اااًق ؾماااىع الظاااىسي و يف الاااذان واـااااسفو أسوع
اط اْ علِ وواذَ طاىسيُو وتضايعاُ سًٓظااا الازٍ يقاىد تقاوت ااا بضظاالُو ودعاق
زًؼاا املضحٌ ل خلًـاا تن ا)شت املشتض ُن
بعذ طضع ط ىا تظ ب ف طىسيُ ا خاب سًٓظاااو بعاذ أ واشس كاريها تان
املااذ والقااشّ واملظاااوا و وبااا ال ـااش املااهصس باط ا عادَ تااا ط ااه أسدوفااا و
و ااىا اتوا الن األتشيكااٌو شيضاااو ويف تشتااِ (ااش زااًؽ طااىسيُ وتعااه القااىّ
الشدي ُو ودعق األؿذ اْ.
طىسيُ ط خب آذ طا ً اا وسب،ا ااا الازٍ ادااا يف أنطاش واشب ناالا اا
طىسيُ ت ز اط قال او فذدَ نًاسااو وطشيقااو وتعضصَ ا ـااساتاا الا طا ،ش
لىب األؿذ اْ يف العاملو واوضطت كططا األعذاْ...
طىسيُ ت ـاشو طاىسيُ تقاتا علاِ كافاُ زىا اب وًاتااا و اىالاااو وتاضينو
وتضسعو وتعًذ دوسَ اي افو وػاذد ا خااب تهطظااتااو وااا ااٌ ؽاشف تان ع اه
الضزازُو وطًكى ت ـاساا ال اس ٌ املهص،س أالشه عشبًا وعاملًا.
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*
أ .مساهر اخلطيب

عقدٌ من الزمن ونوّف مرّ علىى وىوةو  ،وقىد واههىخ لهلىه ىعأىى ىنىوا
احلىىروو وىسروىىهش وىس ىدّهش كىىراوب شنىىخ ّ ىشت وىىنوا ه عفش ىشً ،ذاق ىبنىىش
الشعب السوةي لهله ىمر اللحظىشت ،واىشوأ ىعنىف ااأمىشت بوىله والىده
و ضىىحوش ه ومواههأىىه أب ىًش ب أىىف مىىس هوشىىه ومهوسىىش ه وقش ىىده سىىأى ىنىىوا
احلروو اإلةهشبو ووا ى شنخ حتمل طشبس اإلةهشو الب ىري ىو اققأوىش،ي،
بعد ىن اهأمعخ ،ول العشمل ىمجس لأقش ل و وبي سشبش هش علىى ىة لوسىخ
بأةكهش ولأسأ وح رم و رام سع هش املقشوم.

والس ب الر وسِ ،عمهش لبوش ل املقشوم  ،اليت ر س ةاوى لسى ع عشلوىشً؛
وانهش ىبخ ىن ون إق ،ول ذات ووش،ب رب مسىأقل  ،ووصىلخ ىد اق أبىش
الذا ي ،ول ونهش الدولى الو وىدب ا امأمىس الىدولي دىن مدونى لوىندوق
النقىد الىىدولي ،ومر ىىز وعقىىدب ال ىىرق الدولوى ال حروى واللوى و ىىذا ا ووى ،
ىشل مقومىشت الشىعب السىوةي ،مىش ة ضىخ الأوقوىس
وىبخ متروىر ىوى صىبق
والأنشأل عن ىي سل من ىةاكوهش وىةاكي هنوبهش البلس وين..

اىىرىت ،ول ق متلىىك مىىن احلضىىشةب شةتهىىش ىن أمىىش،ى علىىى من ىىس
احلضشةب ،وعلى شةوخ وعو ،آلقف السنع مىن الرقىي والأحضىر والقىشنون ،بىل
وى ثىىر ،ص ىدّةت احلىىرف والىىرقم والقىىشنون والبىىن ،ملىىن ىىشنوا وعوشىىون عوىىوة
القرون الوو ى والظهم ووأأةهحون على ىشل ا هىل ،وحيألىون ىةاكىي،
وميشةوون ىبشس امشأة حبق و شنهش ااصلوع ،ذاك شةتهم وهىذا شةتنىش،
نش املشكي واحلشكر واملسأق ل وو ون لنش..

*

صعفٗٔ ٛباظر ٛيف العالقاد الدٔلٗ.ٛ
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فإإا ا ٌإإابٔا بالدطيةافٗإإ ٛفإإٍعَ صإٍّاعّأ ،إ ا قإإالٕا يف ظيإإٕن انٌفإإاُ فمإإدٝ
ٌةٕخذٌصّإإة وةشعإإْٔ ،إ ا فإإالةٕا بحلةٗإإن اليإإإٌُ فعىإإٕ اب٘ وٕ إإعْٔ ،إ ا قإإالٕا
بالدٔلإإ ٛفمإإد ٝابإإَ خمإإدُٔ ويإإدوحّأ ،إ ا جملمىإإٕا عإإَ افٍلإإن ٔالفمفإإف ٛفمإإد ٝابإإَ
شد ٔالفا اب٘ ٔالملٕاكيب جفصٗنٌ كاون عٍّا..
إمنا بطيةافٗحٍا وَ بٗ٠حٍا وَ وٕ ذاجٍإا ٔوإَ ظرإا جٍا لٗفإخ إاإيافاس ٔلٗفإخ
ذٕباس خنمعإْ ٌٔمةفإْ ٌرإّٗيْ ٌٔيلّإت بإْ ٔلٗفإخ قالةإاس شإاِواس ٔ جفصإٗالس بإن ظٗاكإٛ
ظاكحّا إٍُ ٔعيٕب ٔقةُٔ جشةْ وا جةبٍٗا عمٗإْ ٔوإا ِإٕ باخإن وملٌٍٕاجٍإا لٗفإخ
جمك الغةبٗ ٛافعٌٍٕ ٛبالمٗربالٗ ٔ ٛمسالٗحّا افحٕظش ،ٛالياٟى ٛعم ٜالفةبٖإ ٛبملإن وإا
حتىمْ وَ ٌاٌٌٗٔ ٛةشفٗٔ ٛوصاحل فةبٖ..ٛ
ٔوإإَ ٍِإإا ٖيٕلإإُٕ برإإةٔ  ٚإشإإةا ٞاٌحيابإإاد ٟااإإٗٔ ٛفإإن وإإا ٖةٖإإدُٔٔ ،فإإن وإإا
ٖحىٍُٕ ٔٔفن وا ٖلىعُٕ إلْٗ ،عرب فملإا لٗفإخ بالرإةٔ  ٚإُ تاشإخ وإت بٗ٠إحّي
ُ حتن يف بٗ٠حٍا ،فا ا كاُ لملن إٌفاُ فةت فىا بالك بالشعٕث ٔالإدٔه؟ ظملىإاس
جحعدّب فةاعّا ٔختحمف منا ط اذتملي فّٗا ٔفياس رتصٕصٗ ٛكن وٍّي..
ٔقد جملشّفخ األكذٔب ٛالغةبٗ ٛلمدطيةافٗٔ ،ٛاليت قاوخ عم ٜخإدا بصإةّٙ
٘ ٔفرح زٖفّا وإت جمإك اتظحصاشإاد العا وإ ٛيف الٕتٖإاد افحعإد ٚاألو كٗإٛ
جا رن ّ
ٔالإإدٔه األٔ ٔبٗإإ ،ٛفالدٔلإإ ٛعٍإإدِي حتملىّإإا برإإع ٛشإإاتد ٔو افإإاد جعإإة بإإإإ
"الدٔل ٛالعىٗئ "ٛظحإٔ ٜإُ جغّٗإة الشإيمل افحىرإن باذتإاكي ٔفإن باإحٕ ِي ،إت ُّ
آلٗإإ ٛاذتملإإي الفعمإإ٘ ٔاذتإإاكي الفعمإإ٘ إإا ٖةيإإ ٜذابح إاس لعيإإٕب ت ٖإإحغ  ،ذنملإإي
ٖٔإإحعملي صإإاب ٔوصإإاحل شإإعٕبّي الإإيت جٍحيإإت لحٍحعإإت حتإإخ ٔف إ  ٚالرإإةاٟت
افملمفٔ ٛالفٗاااد اجملعف ٛيف ظيّا لحعيٗإن وصإاحل اذتملإاً الفعمإٗت افحىإرمت
بالدٔل ٛالعىٗي ،ٛظٗإز حتملإي ٔختحإا ٔاشّإاد اٗااإٗ ٛلحىرٗمإّا يف كإن وةظمإ،ٛ
ٔجيدً ِذا اتاحةداه الذ ٙجةافيْ واكٍٗ ٛوالٗ ٛيىٔ ٛإعالوٗإ ٛعىالقإٖ ،ٛصإّٕ
عم ٌْ ٜوّةشاُ شعيب اظحفال٘ لمدطيةافٗ ،ٛلٗص منٕ شإاس ٔ با ٚقٗإاي ٖةٖإدُٔ
جلةٗيْ يف بالبٌا.
يف ظت عخ إ ٖ ٛظد ِإي ستإأ الصإةا بإت اليإٕ ٝانقمٗىٗإٔ ٛالدٔلٗإٛ
ٔزلوا ست ودوّةسا اٌعملس عمإ ٜاللةيإاد الحملحٌٕٗإ ٛانقمٗىٗإٔ ٛالدٔلٗإٔ ٛباجإخ الةٕجيإٛ
الإإإيت جشإإإّد شتإإإا اتٌحيإإإاه وإإإَ ٌعإإإاً عإإإاف٘ ظإإإاب ٙاليلةٗإإإ ٛإ ٌعإإإاً وحعإإإدب
األقلاث.
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إ شإإإملمخ ٌّاٖإإإ ٛاليإإإةُ العشإإإةَٖ ٔبداٖإإإ ٛاليإإإةُ اذتإإإابٔ ٙالعشإإإةَٖ ذتعإإإٛ
اٌعلإإإا جا رنّٗإإإ ٛيف اإإإٕ ٖ ٛبعإإإد ٔفإإإا ٚالإإإةٟٗس ظإإافغ األاإإإد ،لإإإٗ ي اذتملإإإي
الإإةٟٗس بشإإا األاإإد ٔ الإإإ 43عاوإاس ،وعمٍإاس وإإت ٔصإإٕلْ إ اإإد ٚاذتملإإي عإإَ ٌٗحإإْ
إفإإإالن عىمٗإإإاد لربلإإإ ٛاشحىاعٗإإإٔ ٛاقحصإإإابٖٔ ،ٛقإإإد علإإإ ٜاألٔلٕٖإإإ ٛل صإإإالظاد
اتقحصابٖ ٛبّد خمن الشةٔط افالٟى ٛلمدويةف ٛالفٗااٗ ٛالالظي.ٛ
ٔيف بإٌ اوا زوٍٗ ٛلألظداس بإد خالاإا اطإٗال اتاإ اجٗص٘ لفإٕ ٖ ٛبالحةإده
بلةن ِاو ٛوٍإذ بٗإت عإاً  0222وإت اٌّٗإا اففإا الفإٕ  ٙلعىمٗإ ٛالفإالً بشإملن
فعم٘ يف قى ٛكمٍحُٕ – األاد يف شٍٗف مما لغ ٜانفا الةٟٗس اٗملن العالقإاد
الفإٕ ٖ ٛوإإت الٕتٖإاد افحعإإدٔ ،ٚاتٌفإإعاث "اتاإةاٟٗم٘" وإإَ شٍإٕث لةٍإإاُ ٔاٌلإإالن
اتٌحفا إإ ٛالفمفإإلٍٗٗ ٛالراٌٗإإ ٛيف ٖ 02مإإٕه ٔٔ ،0222صإإٕه شإإٕ ط بإإٕ اتبإإَ إ
ي ااإإإةً األو كإإإ٘ٔ ،وإإإا جةافإإإن وعإإإْ وإإإَ ِصىإإإاد ٖ 11مإإإٕه ٔ ،0221إعإإإالُ
اذتإإةث عمإإ ٜان ِإإاث ٔاشحٗإإا العإإةان عإإاً ٔ 0224اغحٗإإاه الإإةٟٗس اذتةٖإإة ٙعإإاً
ٔ ،0222ظةث تإٕز عإاً ٔ ،0222األزوإ ٛاتقحصإابٖ ٛالعافٗإ ٛعإاً ،0222 – 0222
ٔعدٔاُ عمإ ٜغإو ٚعإاً ٔ ،0222وإا ٖفإى" ٜالةبٗإت العةبإ٘" عإاً  0211فصإاٞد جمإك
األظداس لحفة حتدٖاد غ وفةٕق ٛعمإ ٜاتاإ اجٗصٗ ٛالةااإي ٛلفإٕ ٖ ٛذتىاٖإٛ
وٕقعّا انقمٗى٘ بإالحواوَ وإت بداٖإ ٛشإةا  ٚاذتإةث عمإ ٜاإٕ ٖ ٛعإاً ٔ 0211الإيت ت
زالإإخ وفإإحىة ٚظحإإ ٜالٗإإًٕ وإإَ العإإاً ِ .0201إإذا الفإإٗان الإإوود يف ظداذإإْ الإإيت ت
زتإإاه لإإإذكةِا ٍِإإا ٖٕ ّإإإح كٗإإإف جإإ ذةد اإإإٕ ٖٔ ٛوفإإ  ٚانصإإإال ٔجعةقمإإإخ،
ٔطملٍٍا جيفٗي ِذا إ وةظمحت زوٍٗحت:
األٔ  :تحإإد وٍإإذ  0222ظحإإ 0211 ٜبإإد الإإةٟٗس بشإإا األاإإد عمإإ ٜالصإإعٗد
ارتا ش٘ ظٕا اس ٌشلاس وت الدٔه اجملأ ٔ ٚالشةكأ ،ٞكاُ ظد األِدا افةافيٛ
اذٓ اتجصاتد جشملٗن اٟحال تظن طٍت اٌحشإا الٕشإٕب األو كإ٘ يف افٍليإ،ٛ
ٔذنٕه بُٔ إعاب ٚجٕزٖت اليٕ ٝيف الشةن األٔاال لصاحل ِذا الٕشٕب.
بٔلٗ إاسٔ :لإإخ اإإٕ ٖ ٛاِحىاو إاس لةٔاإإٗا ٔالصإإتٔ ،نٖإإةاُ ٔجةكٗإإا إقمٗىٗ إاس وإإت
اذتفاظ عم ٜوملاٌ ٛإ ٖ ٛيف الحعأُ العةب٘ – العةب٘ ٔجعوٖوٓ.
ٔورإإن ِإإذٓ الفٗااإإ ٛكاٌإإخ اإإحصعن الإإةالب قإإٕ ٝيف ٔشإإْ الحّدٖإإد ارتإإا ش٘
اطحىنٔ ،بد د جيلف مثا جمك الفٗاا ٛخاله الفٍٕاد األٔ اليت عٌٍٕخ بإإ" بٗت
بوشن" ظح ٜب ك األو كٗإُٕ ٌّإي إُ ي ٖٕقفإٕا عىمٗإاد جإٕ ّز اليإٕ ٝادتدٖإد يف
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الشإةن األٔاإإال فإإاٌّي ورإإلةُٔ لمحعاوإإن وإإت إقمإإٗي شدٖإإد تاوإاسِٔ ،إإٕ عمإإ ٜب شإإٛ
عالٗ ٛوَ الحرإاوَ ٔوإَ اففإحةعد ُ ٖملإُٕ وفإحعدسا لميرإٕ نبا جّإا بإال قٗإد ٔ
شةط.
عم ٜالصعٗد الداخم٘ :كاُ الةٟٗس األاد ٖةغت يف حتةٖإة الٍعإاً الفٗااإ٘
ٔاتقحصإإابٔ ٙجعوٖإإو الدطيةافٗإإ ٛيف الإإداخن الفإإٕ ٔ ،ٙي ذن إدّب الإإةٟٗس األاإإد
ٌّض إ ٖ ٛيف اجملإالت اتقحصإابٔ ٙالإحيد فيإال ،إمنإا ظإدّب اففإا الإدطيةاف٘،
بعٗداس عَ ٌفيحْ الغةبٗٔٔ ،ٛفإن وفإا خإاس بفإٕ ٖ ٛجفإحىدّٓ وإَ جا رنّإا ٔحتإ ً
عربٓ زتحىعّا ٔقاه وةا اس يف وٕ ٕ الدطيةافٗ" ٛت طملٍٍإا ُ ٌلةإن بطيةافٗإٛ
اآلخةَٖ عمٌ ٜففٍا ،فالدطيةافٗ ٛالغةبٗ ٛعم ٜاةٗن افراهٌ ِ٘ ،حاط جإا ٖ فٕٖإن
مثة عاباد ٔجيالٗد تّٗو الريافإ ٛاذتالٗإ ٛيف اجملحىعإاد الغةبٗإٔ .ٛلحلةٗإن وإا لإدّٖي
عمٍٗا ُ ٌعٗش جا رنّي وت كن ِىٗحْ اتشحىاعٗٔ ،ٛكىا ُ وَ الٕا إح ُ ِإذا
وفإإحعٗن ٍٖةغإإ٘ ُ منحمإإك ةبحٍإإا الدطيةافٗإإ ٛالإإيت ِإإ٘ خاصإإ ٛلٍإإا ٔالإإيت ِإإ٘
ااحصاب ٛذتاشاد زتحىعٍا ٔوحلمةاد ٔاقعٍا".
كىا اٌحيد الةٟٗس بشا األاد وٍذ جفمىْ ويالٗد اذتملي آلٗ ٛالعىن الفابيٛ
صإإةاظ ٔ ٛعمإإَ ُ "ب ٔقةافٗإإ ٛالدٔلإإ ٛغإإدد عيإإدٟٗ ٚفإإٗ ٛوإإاً الحلإإٕ ٔ ق إةّ ب إ ُ
الحيدً اتقحصاب ٙي ٖملَ وٍصفاس ٔ ،لك ٖعإٕب بالد شإ ٛاألٔ إ ِٗىٍإ ٛاقحصإاب
الدٔلإإ ،"ٛقإإاٟالس" :ت جعحىإإدٔا عمإإ ٜالدٔلإإ ٛلإإٗس لإإدّٖا عصإإا اإإعةٖٔ ٛعىمٗإإ ٛالحغإإٗ
جحلمإإت عٍاصإإة ت طمملّإإا شإإيمل ٔاظإإد ..الفإإمل ٛبإإال وف إ ٔلِٗ ٛإإ٘ الفإإةت يف
الفٕ ٔ ."ٜجابت قاٟالس" :دنت ُ حنة ٌففٍا وَ جمك األفملإا اليدطإ ٛالإيت غإدد
عيةادٔ ،لمل٘ ٌٍصح فاٌٍا حنحاط إ جفمل ظدٖز ..قد ٖعحيإد بعرإّي ُ العيإٕه
افةدعإإ ٛجإإةجةال بإإالعىة ٔ ٌّإإا طملإإَ ُ جٕشإإد وإإت العىإإة ،غإ ُ ِإإذا لإإٗس بقٗيإاس
تاواس فمد ٝبعض الشةاث عيٕه قٕٖ ٛظٗٔ ٛخالق."ٛ
يف اطصّم ،ٛختلخ إ ٖ ٛالعدٖد وَ الصعٕباد اليت ٔاشّحّا يف ِذٓ افةظمإٛ
الووٍٗإإٔ ٛخةشإإخ وإإَ بٔاوإإ ٛاألزوإإاد ٔ ،خإإذد جحعإإاف ٜجإإد دنٗاسٔ ،جفإإحعٗد ظٕٖٗحّإإا
انقمٗىٗٔ ،ٛتدّ شفٕ اس وإت ٔ ٔبإأ ،جعىّإن حتالفاجّإأ ،جٕاصإن بعىّإا لمعةكإاد
افيأوإإإ ٛيف العإإإةان ٔلةٍإإإاُ ٔفمفإإإلتٔ .شإإإّدد عإإإٕب ٚوحصإإإاعد ٚلمٍفإإإٕ الفإإإٕ ٙ
انقمٗىإإ٘ ،بحلإإٕ عالقاجّإإا وإإت جةكٗإإا ٔبٔه ارتمإإٗض العةبإإ٘ٔ ،جةاإإٗ حتالفّإإا يف
لةٍأُ ،يف العةان صةح لفٕ ٌٖ ٛفٕ وحعاظي.
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كىإإإا بإإإد د رٖإإإ ٛاإإإٕ ٖ ٛاتاإ إ اجٗصٗ ٛلإإإةبال الةعإإإا ارتىفإإإ ،ٛافحٕاإإإال
ٔاألمحة ٔارتمٗض ٔاألإب ٔقإؤَٖ ،،بشإةمل ٛجعإأُ إقمٗىٗإ - ٛبٔلٗإٔ ٛفّٗإا جصإ
ٔاإإٗا ٔإٖإإةاُ ٔجةكٗإإا ٔبٔه ٔ ٔبإإا افحٕاإإلٗ ٛشإإةكا ٞيف إقمإإٗي شغإإةايف ٔاظإإد،
شتافةٓ ٔاظدٔ ٚوصاذتْ وحيا ب.ٛ
وإإا افةظمإإ ٛالووٍٗإإ ٛالراٌٗإإ ٛفاوحإإدد وٍإإذ عإإاً ٔ 0211ت زالإإخ وفإإحىةٔ ٚحنإإَ يف
العإإاً  ،0201ظٗإإز بإإدا اذتإإاه يف اإإٕ ٖ ٛكىإإا لإإٕ ُ اصإإلفافاس شدٖإإداس ظّإإة عمإإٜ
الفاظ ٛالدٔلٗ ٛكذلك اتصلفا الذ ٙظإدس ذٍإا ٞاذتإةث العافٗإ ٛالراٌٗإٔ ٛاٌيفإاً
العاي إ بٔه اطٕ ٔبٔه اذتمفا ٞلحةإدٔ الصإٕ  ٚكإاليت كاٌإخ يف عإاً  .1242وإت
جةدّه األبٔا اٌيفي العاي إ زتىٕعحت ٔحتّٕلخ وَ زوإ ٛباخمٗإ ٛولمةٗإ ،ٛإ زوإٛ
عافٗإ ٛحتإإخ عٍإإٕاُ ستا بإإ ٛان ِإإاثٔ ،طملإَ جصإإٍٗف جمإإك الإإدٔه يف ستإإٕ َٖ ٔفإإن
الإإدٔ الإإذ ٙلعةإإْ كإإن وٍّىإإا يف األزوإإ ٛستإإٕ الحّدٟإإٔ ٛالإإذٖ ٙرإيّ كإالس وإإَ ٔاإإٗا
ٔالصت ٔإٖةأُ ،ستٕ الحصعٗد الذٖ ٙري الٕتٖاد افحعد ٚاألو كٗٔ ٛظمفاّٟا.
يف افإإإةظمحت الإإإووٍٗحت المإإإحت كةٌاِىإإإا ،كإإإاُ عمإإإ ٜاإإإٕ ٖ ُ ٛإإإةٙ
ظفإإاباد إقمٗىٗإإ ٛاا إ اجٗصٗ ٛت جحيمإإ ٜعإإَ وٕاصإإم ٛالفإإع٘ إ جإإٕازُ عفإإملةٙ
جملٍٕلٕش٘ وت كٗاُ العدٔ ٔوٕاشّ ٛظةٔث ٔ زواد خة ٝاشإحعمخ يف الٕقإخ اجإْ
جيةٖةاسٔ .ااحٍدد يف وٕاشّ ٛجمك الحعدٖاد إ اا اجٗصٗٔ ٛا ع ٛكةّاّا ٔعإدّاا
الإإةٟٗس الةاظإإن ظإإافغ األاإإد وٍإإذ  .1222صإإةعخ اإإٕ ٖ ٛخالاإإا تعة إاس ِاو إاس يف
الدفا عَ ظيّأ ،لملَ كاٌخ مث ٛظاشإ ٛنعإاب ٚصإٗاغِ ٛإذٓ اتاإ اجٗصٗ ٛالإيت
اظحاشخ إ وةاشعاد صا و ٛلميٗا اد افحاظ ٛلفٕ ٖ.ٛ
لإإذلك كإإاُ اتاإإ اجٗصُٕٗ الفإإٕ ُٖٕ ٖةاشعإإُٕ ظفإإاباجّي ظإإٕه جعدٖمإإّا ٔ
إعإإداب اا إ اجٗصٗ ٛشدٖإإد ،ٚإإا ٖإإحال ًٞوإإت اليإإةُ ادتدٖإإد ٔوإإت الحيمةإإاد انقمٗىٗإإٛ
ٔالداخمٗ ٛالصإعة ،ٛظٗإز بإد الإةٟٗس بشإا بااإحمّاً ب ٔي ااإ اجٗصٗٔ ٛالإدٓ ٔيف
اااّا كاُ بٍا ٞادتةّ ٛافشةقٗ.ٛ
فّإإي اتا إ اجٗصُٕٗ الفإإٕ ُٖٕ ب ٔي ةبإإ ٛظإإافغ األاإإد اتا إ اجٗصٗ ٛوٍإإذ
ٔ 1222ظحإإٔ 0222 ٜالةٍإإا ٞعمّٗإإا فعملفإإٕا عمإإ ٜجرةٗإإخ اا إ اجٗصٗ ٛاإإٕ ٖ ٛشدٖإإدٚ
ج خإإذ باتعحةإإا كافإإ ٛافإإحغ ادٔ .وإإَ مإإ ٛالإإد ٔي ُ اإإٕ ٖ ٛي جغّٗإإة خلابّإإا
اليٕو٘ العةب٘ ٔ ،غي جٕا ت ذةٔاد اإٕ ٖ ٛاتقحصإابٖ ٛصإةعخ بٔلإ ٛوةكوٖإ ٛيف
افشةن العةب٘ شدٖد ٚاتاإحياله يف قةا اجّإا ٔخٗا اجّإا ِٔإٕ ااإحياله صإةح ٌإاب اس
بت الدٔه يف العيد األٔه وَ اليةُ اذتابٔ ٙالعشةَٖ.
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يف اطصّإإمٖ ،ٛةإإدٔ ُ األعىإإاه الإإيت قاوإإخ بّإإا اليٗإإاب ٚالفإإٕ ٖ ٛذإإا د غرإإت
الغةث ٔيف افياً األٔه الٕتٖاد افحعد ٚاألو كٗ ٛالإيت كاٌإخ اإا رٖحّإا ارتاصإٛ
لمشملن الذٍٖ ٙةغ٘ ُ جحلّٕ األوٕ عمْٗ .إ اا د ارتلٕاد الفٕ ٖ ٛافٕشّ ٛحنٕ
جٕظٗد قد اد الدٔه انقمٗىٗ ٛالملرب ٝبالحعا وت افيللاد األو كٗ ٛفٕقفإخ
بوشن عرة ٚواً حتيٗن افصاحل األو كٗ ٛيف افٍلي.ٛ
ٔالًٕٗ ،جيةن إ ٖ ٛعم ٜااحعيان ٟااإ٘ شإّٗش الغإةث ٔ و كإا كإن بٔاجّإي
افالٗإإٔ ٛانعالوٗإإٔ ٛالةشإإةٖ ٛلعإإدً ظصإإٕلْٔ ،العىإإن ألشإإن إذإإا  ٚالشإإعت الفإإٕ  ٙإإد
قٗابجإإْ ٔشٗشإإْ ،ارتٍإإان اتقحصإإاب ٙبعإإد فشإإن وإإا ٔشإإخ لإإْ و كإإا ٔظمفارِإإا وإإَ
إ ِاث فملةٔ ٙجٕ ٖد كرة وَ عشة ٚآت وياجن وَ مثإاٌت بٔلإ ٛلميحإاه يف األ
الفٕ ٖ ٛعرب شفة شٕ ٙوفحٕ وإَ جةكٗإا يف ستألإ ٛلمفإٗلة ٚعمإ ٜاأل الفإٕ ٖٛ
ٔإاإإياط و افإإاجّا بإإاليٕ ٔ .ٚغإإي ُ الٕتٖإإاد افحعإإد ٚالٗإإًٕ ت جإإواه حتحإإن ارتإإواُ
الغإإإذا ،ٟ٘الفإإإٕ  ٙيف شإإإةن الفإإإةاد ،إتّ ٌّإإإا ي جإإإٍصح بإإإاظحاله ان اب ٚالشإإإعةٗٛ
فاأل اليت اظحمإخ اإحعٕب ألصإعابّا ،كىإا عإاب وععىّإا ،إمنإا ان اب ٚإ ا اظحمإخ
فىعاه ُ جعٕب ِٕٔ وا ي جفحلت حتيٗيْ الٕتٖاد افحعد ٚوا ٖعد بفشن ِدافّا.
ٔجمك ان اب ٚالفٕ ٖ ٛالًٕٗ جيٕه برإةٔ  ٚإشإةا ٞاتٌحيابإاد الةٟااإٗ ٛيف ٔقحّإا
ٔج شي األقٕاه فعاتس ،بُٔ ُ جع اٌحةاِاس فا ٖدٔ ظٕاا وَ خإوعةالد جيإٕه بعإدً
باإإحٕ ِٖ ٛإإذٓ اتٌحيابإإاد ،فيإإد كشإإف زٖإإف قاٟمإإّا ٔاإإيال اليٍإإا عإإَ وةّٔشّإإا،
ٔاإإٕ ٖ ٛالٗإإًٕ جٍحيإإت ٔجٍّإإ٘ عشإإة اإإٍٕاد عصإإا بإإا اب ،ٚقالإإخ ٔفعمإإخ ٔصإإىدد
ٔاٌحصةد لٗيرةّ بٗعّا ٔجربعي ٖاوّا ٔ د مثا وا ز عخ وإَ مّإد ٔصإرب بفإةط
الٍصة ٔاذتن افةت.
ٌعإإي ،إٌّإإا اإإٕ ٖ ٛعإإةٔي الحإإا ٖ ٔ ٖيٌٕإإ ٛادتغةافٗإإ ٛاإإا وإإَ األزتإإاب وإإا لإإَ
جفحلٗت شٕٗ العاي زتحىع ُ ٛجصمْٔ ،جحملفّة عم ٜبٕابّإا فىإا ٔشتللإاد
وصمعّٗ.ٛ

اإإٕ ٖ ٛجٍحيإإت ِٔإإ٘ ستىٗإإ ٛبيإإد  ٚإاٗإإ ٛفإإدد برإإالٕس الشإإعت ٔادتإإٗش
ٔاليٗاب ِ٘ٔ .ٚالًٕٗ ج كد ٌّّا إعصاز لَ ٖيد افعحإد ٙعمإ ٜفإك فالمسإْ .فاذتٗإاٚ
ط فيإإال ٔ ،بٍارِإإا ذةحإإٕا ُّ اإإي يف الع إوّ ٔقفإإادٌّ ٔ ،إإي لمعٗإإا ٚبٍإإاُّ ٔ ،ٞ
ٔقفإإ ٛع إو
لفٕ ٖ ٛوصإمع ٛجعمإٕ عمإ ٜكإن افصإاحل ُّ ٔ ،عٍإد اإٕ ٖ ٛجٍحّإ٘ كإن غاٖإِٔ ..ٛإي
الٗإإًٕ دنف إدُّٔ إ ابجّإإي ٔغإإاٖحّي ٔوصإإمعحّي بفإإٗاب ٚاإإٕ ٖٔ ٛااإإحيالاا ٔظةٖحّإإا
ٔإعال ٞكمىحّا عم ٜالعاي ت.
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سوا كنا وسنبقى
أ .عامر التل

هلا.

*

(سوا) ؽاـت األساس ؾالـتخابات اؾرئاسية اؾاياب لاؾوايوال اؾويرق

حة ي إـاييا (سييوا) ؽاّييا لسييايف و د لحييرية احلي ي لادةيياة للحييرية
اؾريؿاء؛ ألل األحرياث اؾاورق ؾةايت أياـاد خاياةياد بيب حربياد ؽوـةي شمي ب
ؽب األؿ .
(سوا) حنن خلؿياد ؿي بواسيب اشيةل اؾايورال لااؾتحيام حيوهل د
شيريقه ؾإلرفاب لاإلرفابةني

ؿييين أيييرلر األلغييياخ ،لخحييير
ؽاّا(سيييوا) حيييني ط ش هييي احلايييا
اجمل وعييات اإلرفابةيي اؾت ح قيي لسييايف و (سييوا) إلعييالل اـتيييار سييورق
اؾاهييائو لاداسي عاييو احلمييرل اؾيييهةو/أؿرق و اؾراؿييو ؾتحتةييت سييورق
لاحلا يي  ،لإـميياء خلم ؿتايياحرة ائحةيي ؿبفيفةيي باسييتخريات اؾتا ة ييات
اؾت ح ق ي اؾوفابةيي  ،لبييريع ؿيين عم سييووخ لؿميياقو اعاييةي لاؾو يياـةني
اشريخ شاك اؾتا ة ات اؾيت شتيفاو ث اػ شوراشة ش وت عاو ؼتب األغةار.
( سوا) حنن ؾضي ال لحيرية أرا يو اش هورقي اؾوربةي اؾايورق لؿاي
متزق هييا ؿ ا ييا حييالم لرييالم ؿرشزؼي اؾوييريل اؾيييهةوـو لأؿرق ييا لاؾريوةي
اؾوربةيي احلتهييوخة ،ؾ يين سييورق جبةمييها لأييويفها لؼةاخشهييا أػمييات فييب
احلمارق اؾتحتةتة ؽاها.

*

رئيس حترير شبكة الوحدة االخبارية يف األردن.
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سوا كها وسهبقى

كنّا وسننبى (سنوا أللنا الل نا ون وحندة اكلنرب كونة سىينادة سنورية
اكنتصرة لنكون كتوة واحدة يف ولة األ داء ،وأللا إ ادة اال تبار ألمة قوية
ظي ة :قوية سلنلباا ،غنينة وواردانا ،فأمتننا النق قاتونك رك نر من تننيف يف
اكاضننمل و ولن تلنننح ن سنننني اننيا التنننيف املدينند ،وسننتبى اكىاومننة ىافن ًة
ونان ناً سننائداً يف موالاننة نندونا الولننودا اللنندو الصننايونمل وم ن خو ننة ،م ن
امربيالية ورللية رسية و الء ولواسيس.

كنّا وسنبى (سنوا حتن يتنت ر ويتنىنني ملنروا إ نادة اال نار وتننا
سننورية م ن لدينند كئننائر ال ينيننني تنننا م ن سننيف النندمار والركننا ران ناً
واقتصاداً وتنتحا احلياة م سيف سرا اكوت والك .فويس اراً رن ننكن سنا
اللار رن حتوّلنا النكبات م رشخاص رقوياء إىل لبناء.

كنّا (سوا وسنبى مع الرئيس الدكتور سلار األسد يف سنه قدندماً حننو

النصر واللحة.

كنّا(سننوا وسنننبى لالحتكننا لصننناديني االقننداا ال لصننناديني اكت نننرات
واكننوت والنندمار ،وليبننحي الرسيننع احلىيىننمل ،ال رسيننع رردوغننان ونتنيننااو وملنناي

اخلويج.

حن (سوا مع رسد األمة وقائد النصنر سلنار حنافال االسند حننو االنتصنار
أللا اللحة والكرامة والوحدة.
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العمل قيمة وطنية وخلقية
(قراءة تحليلية في داللة األمل بالعمل)
أ.د .حسني مجعة

*

أصبح ؿن املسلمات اؾووم أن غاؾبوة اؾقناعات اإلـساـوة حصولة تراؽم

اخلربات واؾتجاابب واؾققاػاات اؾاي واس نـسااـاآ ؿان اخار ؛ؿاـوااآا وؿ اـوااآا

ئ نبادة وؿشاعر ختصه دون غريه.
ػضالآ عن أن ؾ ل اؿر ٍ

ثاام نن أـااوارب اخلااربات واؾققاػاااتي و اؾنتوجااة اؾقناعااات ؼ ا تاات ري أو

تتب لا أو تتنورب تبعااآ ؾححا اث واوحاوالي ػلل ارب واؾعا وان واإلبفااب
وؿواجهااة اارا ااي ربوعااة تشاابه اؾطبوعااة اؾااي ت ااون علوهااا ااااال ن ااان

اؾسلم وا دتقرابي وذوورب اوؿن واوؿاني وحواة اؾ َّعَة وا درتخاء...

و نااء علواه ػااملواؼل اؾورنوااة علاى املساتوقي اؾجلااردـ وا معاي ا

وؿهمااا ؽاـاات صاالتها ااقوقااةي واملوعااوعوةي و املبااادئ واؾقااوم اوصااولة ا
تصاااب شاايء ؿاان ا عااطرابا ند أن قعااود اؾااوعي اااا

اؾااور

ند

ربوعتاااها وقت مااال املاااوارن املساااةوؾوة اؾ اؿلاااة ملواجهاااة ؽااال راااابئ
وؿستج ا وؽل ؿت ري أو ؿت ول ؿن أجال ؿواؽباة اؾواؼاجل ا

قا واؾقباات

أؿام ؿش التهي على حي قسقط عض اوػراد يف ع م اؾقا بة علاى لمال
اؾت و ت واؾت رياتي ؿا قصل هم اوؿر ند حاؾة ا ـ ساب.

* أطتار دامعٕ ،باسح ّكاتب طْسٖ.
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العنل قينة وطهية وخلقية (قراءة حتليلية يف داللة األمل بالعنل)

ّملّا كاىت طْسٓ٘ قذ م٪شٲت خ٣ل الع٪ؼ٬شٓ٘ الظْدا ٛاملاضئ٘  3122ييي 3132و)
بأصم٘ معقذٗ مشكب٘ تشكت آثاسٍا الكاسثٔ٘ يف اليزات ّائياٗو ّاملْاقيا كياٌ
عل ٙالقادٗ الْطئني ّاملجقفني امللتضمني أٌ ٓتشنليْا ّاديبَه يف مْادَي٘ رليقّ .قيذ
اىبجقييت مييْاقفَه مييً الييْسٗ ا٢ىتنييا ٛاملتذييزس يف رّاتَييه ّمييً ى يير الييْ ٛ٢بييايع
الْطينو ّمتكًّ اهلْٓ٘ مً رّاتَه ...فطفقْا ٓفيذٌّ مضاعه أعذا ٛطْسٓ٘ ٍّْٓتَيا
الْطئ٘ ّالقْمٔ٘و ّٓشدٌّ بتشلٔل اطرتاتٔذٕ مكاٜذٍه إىل ذمْسٍه ّ ٢طئنا ميا
ٓتعلق بقٔه العذالي٘ ّاملظياّاّٗ ...لئع ٍييا ػيق يف الينْد أبييا ٛطيْسٓ٘ ّدفياعَه
عً سقَه يف الْدْد الكشٓهو عل ٙاليشمه ميً البعجيشٗ املةيشٲٗ اليث أسيذثتَا دعيْات
م لل٘ باطه الطاٜفٔ٘ ّاملزٍبٔ٘ ّالعشقٔ٘ ّالعؼاٜشٓ٘ ...بعجشٗ أدت إىل تذمري الْطً
ّا٤مي٘ ّتي ذمري البئي٘ التشتٔي٘و ّا٨طيَاو يف تؼيُْٓ الْسيذٗ الذاخلٔي٘ لبئي٘ ا تني
الظييْسٖو كنييا تعشضييت الشٜاطيي٘ الظييْسٓ٘ ٤عتييٍ ٙذييْو اليئَْىٕ أمشٓكييٕ
ػًٲ علَٔا لتؼُْٓ الْستَا.
سدعٕ تكفريٖ٫ ،
لزا كياٌ ثباتَيا ّسا ٛػيعبَا علي ٙالظئادٗ الْطئي٘و ٍّْٓتَيا القْمٔي٘ ّإديشاٛ
ا٢طتشقاقات الذميقشاطٔ٘ عل ٙمظتْٓات عذٗ يف مْاعٔذٍا املقشسٗ قاىْىٔاًو ّميَا
اطيييتشقاال ا٢ىتاابيييات الشٜاطييئ٘ اليييث طيييشر فَٔيييا الظييئذ اليييشٜٔع ػيييعاس ا٤ميييل
بالعنل) ،ما ٓذعْىا إىل تْضٔح د٢لتُ.
 1ــ قراءة يف املفهوم:

ليئع ٍيييا مييً ٓيكييش أٌ مفَييْمٕ ا٤مييل) ّ العنييل) أالييٓ ٌ٣ييذ ٌ٢علييٙ
التنظق بشّر ائاٗو ّا٢ستباط اخللقٕ صماىٔاً ّمكاىٔاً مبيعْم٘ القٔه الث تعيضص
العذال٘ ا٨ىظاىٔ٘ يف كل جمتن و مبجل ما ت ٕ ٛكْامً ا٨بذاع فُٔ.
فا٤مل مفَْو ػذٓذ الصل٘ با٨مكاٌّ ،القذسٗ ّا٢ىبجياال ،اطيتياداً إىل ّعيٕ
املاضٕ ّالْاق ّالتطلي إىل املظيتقبل ا٤ف يل ...فا٤ميل ميكّيً امليش ٛميً اميت٣
التفيييا٠ل ا٨ييييابّٕ ،التشيييشس ميييً التؼيييا٠و القاتيييل راتٔيياً ّمْضيييْعٔاًّ ،التنظيييق
بيياليَْو ّالتقييذو ّا٢ستقييا ،ٛمييا ٓ١كييذ عطّييٕ الْاق ي البيياٜع ّاملييضسّٖ .ا٤مييل
إمكاٌ راتيٕ مْضيْعٕو ّالعكيع اليشٔحو ٍّيْ ميا ٓجبيت سٔياصٗ ا٨سادٗ ّالقيذسٗ
عل ٙايشٓي٘ ّا٢ختٔياس لتعضٓيض الكشامي٘ الْدْدٓي٘ ،أٖ  ٢معيي ٙللْديْد ا٨ىظياىٕ
مً دٌّ ا٤مل ّالتغلب عل ٙأصمات الْاق الزاتٕ ّاملْضْعٕ.
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ّبييييا ٛعلييي ٙرليييق فا٤ميييل ميييشتبا بشٓ٠يييا ا٨سادٗ الْطئييي٘ املتنظيييك٘ باليييزات
الْدْدٓيي٘ اية يشٲٗ املتطلعيي٘ إىل التطَييش ّاخليي٣ب هييا اطييتذلبتُ ا٤صمييات يف سٔيياٗ
الْطً ّا٤م٘ ،فاصدادت عْامل ا٢ضطشاب ّالتيياق ّالتؼيتت ّالعبيح يف اليزات
عليي ٙالصييعٔذًٓ الييذاخلٕ ّاخليياسدٕ ...فا٤مييل مؼييشّع ّعقييذ اطييتجناسٖ فكييشٖ
ّطٔاطٕ ّادتناعٕ ّاقتصادٖ ّإع٣مٕ ّطين ّقْمٕو ّلٔع جمشد اىطباع خيطش
يف اليييفعو أّ ٓييأتٕ عاسض ياً عليي ٙالبييالو إىييُ جمنييْع املؼيياعش ّا٤فعييال الْدْدٓيي٘
العاقل٘ لقشا ٗٛالْاق ّبياّ ٛاق مظتقبلٕ دذٓذّ ،لً ٓتشقق إ ٢بالعنل.
ّالعنييل ٍييْ ا ييٍْش ايييق ّامل ييٕ ٛالييزٖ ٓيتفي بييُ الفييشد ّا تني و املييْاطً
ّالْطًو ّسقٔقتُ اطتاشاز طاق٘ ا٤مل ّقذستُ الكامي٘ يف الزات البؼيشٓ٘ ٨ىتياز
دٍْش دذٓذ لٔع مً ديع ا٤مش الزٖ طبقُو أّ مؼابَاً لطبٔعتُ...
فالعنل فٰع٬لٮ ّاعٍ ّمظّ١ل يظذ سصٔل٘ التذشب٘ ّاخليةٗ ّالجقافي٘ املرتاكني٘
عليي ٙالصييعٔذًٓ الفييشدٖ ّا نيياعٕ ،إىييُ فعييل معيييْٖ ّمييادٖ يف آٌو  ٌ٤الؼييعْس
ّالتصييْس الفكييشٗ ٓظييبقاٌ الفعييل البييذىٕ ،أّ الفعييل الفكييشٖ الييزٖ ٓتشييش يف
الزًٍ(.)1
إىُ الفعل الطبٔعيٕ الفعليٕ الي٣إسادٖ ّا٨سادٖو الفكيشٖ ّامليادٖ اليزٖ يذخ
مً الفاعل ىفظُ ّعلُٔ أسٔاىاًو ّعل ٙمريِ أسٔاىاً أخش ،ٚما ٓييتر عييُ تيأثريات ي٘
يف الزات ّيف ا٦خش ّيف الْاق  ،أٖ لُ تأثرياٌ متكام ٌ٣داخلٔاً ّخاسدٔاً.
ّإرا كيا ىؼذد عل ٙبٔاٌ ىْع العنل الفعل فإٌ حبجيا ٓ ٢صبٳ اٍتنامُ عليٙ
الفعييل اليي٣إسادٖ الييزٖ ييذخ يف ا ييْاسر أّ الطبٔعيي٘ ،بييل عليي ٙالفعييل ا٨ىظيياىٕ
ا٨سادٖ مبا ٓيذضِ مً مصاحل ّمكاطب ّآثاس ٍّْ ،ما تبياِ الباسيح ا٢دتنياعٕ
ّامل١سخ العشبٕ املبذع ابً خلذٌّ يي ت ٍ818ي)و الزٖ سأ ٚأٌ أٖٲ عله أّ مَي٘ تاز
إىل "العنل ا٨ىظاىٕ" بْاليفُ "أاليل املكاطيب ّاليزخريٗ"(ّ )2بَنيا ٓيتفي ا٨ىظياٌ.
ّما ميلكُ مً "العقاسات ّاملعادٌ ّالعنشآٌ ،عَشٍا با٤عنيال ا٨ىظياىّٔ٘ٓ ،ضٓيذ
فَٔا أّ ٓيقصَا"(.)3
( )1اىعش املعذه الفلظفٕ  144 2ي ٔ 145ل اللٔبا ي داس الكتاب اللبياىٕ ي بريّت يي لبياٌ .)1979
( )2مقذم٘ ابً خلذٌّ ّ 381اىعش فُٔ  383داس إسٔا ٛالرتاخ العشبٕ يي بريّت يي لبياٌ يي ط.)4
( )3مقذم٘ ابً خلذٌّ ّ 388اىعش فلُٔ  389يي .393
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ّأٓ ياً مييا ٓكييً ىييْع العنييل فكشٓ ياً معيْٓ ياً أو بييذىٔاً مادٓ ياً فإىييُ ٓظييتيذ إىل
تصْس مبذ ٕٜطابق ٓذّس يف اخلاطش ،ثه ٓلٕ رلق جمنْع القذسات ّامللكات اليث
تتَٔييأ يف الييزات داخلٔياً أو خاسدٔياً ٨دميياص الفعييل ايقٔقييٕ الييزٖ ع٪بٯييش عيييُّ ،عييً
التصييْس املبييذ ٕٜالظييابق ابييً خلييذٌّ) تعييبرياً فلظييفٔاً فييشأ" ٚأٌ اليييفع الياطقيي٘
ل٩ىظياٌ إاييا تْدييذ بييالقةْٲٗ" ثييه عيشز "مييً القييْٗ إىل الفعييلّٓ ...،ظييتكنل سٔيٝيزٱ
ّدْدٍاّ ...الصيا ٜيي أبذاً يي صل عيَيا ّعيً ملكتَيا قياىٌْ علنيٕ ٫مظ٬يت٪فاد ميً
تلييق امللكيي٘ .فلَييزا كاىييت اييكيي٘ يف التذشبيي٘ تفٔييذ عق يّ "...ً٣كييزا اي يياسٗ
"٤ىَا جمتنع٘ مً اليا.)1("... ٜ
ّٓييش ٚابييً خلييذٌّ أٌ العقييل الفكييش مئييض ا٨ىظيياٌ مييً ائْاىيياتو فالفعييل
ائييْاىٕ مشٓييضٖ بٔينييا ا٢ىبجيياال ا٨ىظيياىٕ مييً الفكييش "الييزٖ َٓتييذٖ بييُ لتشصيئل
معاػُو ّالتعاٌّ علُٔ بأبيا ٛديظُّ ،ا٢دتناع املَٔ ٞلزلق التعاٌّّ ...اتباع ال٣ر
أةخشاِ .فَْ مفكّش يف رلق كلُ داٜناً٪ٓ ٢ ،فْرت عً الفكش فُٔ طَش٬ف٘ ع.)2("...ً٬ٔ٪
ّلعل ٍزا ّمريِ ٓفشو علٔيا ايذٓح عً ثقاف٘ العنل.
 2ــ ثقافة العنل:

قييذ ٓييش ٚمييري مييا متيياب لجقافيي٘ العنييل يف امليطقيي٘ عاميي٘ ّّطييييا خااليي٘ أىَييا
مؼٍْ٘ طبٔع٘و ّم طشب٘ ّظٔف٘ يف أرٍاٌ عذد كبري مً أبياَٜاو عل ٙالشمه ميً
اتباع مالبٔتَه ملباد ٟالذٓاىات الظنآّ٘ الث ع٫ئت مبأٍ٘ العنل ّمآاتُ اليبٔلي٘...
فجقاف٘ العنل لذٓيا فقذت يي مالباً يي عياالشٍا ا٨يابٔ٘ ،الث تضٓذ ا٨ىتاز ما دعيل
الييْطً ٓرتادي عنييا كيياٌ علٔييُ مييً قبييلو ثييه صادت ا٤سييذاخ الكاسثٔيي٘ ّايييشّب
املظيتنشٗ الطييني بٰلّييّ٘ ...قييذ ظَييش رليق يف سٔيياٗ الييياغ ّتصييشفاتَه٢ّ ،طيئنا سييني
طقطت ثقاف٘ العنل الْطين يف ا نْد ّتكشاس ا٤ىيْاع ّاليظيو ّالتقلٔيذ ل٧خيش،
فأاليئبت بأصمييات مت٣سقيي٘ كنييا ا٤مييّ٘ ،الييْطً الييزٖ عيياى ٙعؼييش طيييْات مييً
العذّاٌ علُٔ.
ّبييا ٛعلي ٙرليق فاهلييذا ا٤طاطيٕ مليا ىيشاِ يف ثقافيي٘ العنيل يفيزٓش الييْعٕ يف
طبٔعتَييا ّّظٔفتَييا ّأٍييذافَا عليي ٙالصييعٔذًٓ الؼاصييٕ ّا٢دتنيياعّٕ ،الييذاخلٕ
( )1الظابق يي ّ 428اىعش فُٔ  444 ّ 444يي ّ 446ما بعذٍا.
( )2الظابق ّ 429اىعش املعذه الفلظفٕ .146 2
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ّاخلاسدّٕ ...التْدُ ذمْ املْاطً ّامل١طظ٘ عل ٙالظْا ٛلتنكٔيَا مً فَه ّاديب
كل ميَناّ ،تعضٓض قذساتَنا ا٨داسٓ٘ ّا٨بذاعٔي٘ ّمَاساتَنيا ا٨ىتادٔيّ٘ ،سبطَنيا
بييشّر ا٢ىتنيياّ ٛالييّْ ٛ٢فييق يفييزٓش الييشّر الْطئيي٘ الصييادق٘ ّا٤اليئل٘ ّ٢طيئنا
سٔينا ٓتعشو الْطً ل٥صمات ّالكيْاسخ ّاييشّب ...فيٓ ٣كفيٕ أٌ ٓيذاف عييُ
أبيا ٛالقْا ت املظيلش٘ ،بيل ٓصيبح اليذفاع عييُ يف بيزل أبييا ٛاليْطً أقصي ٙا َيْد
ّأالذقَا عل ٙخمتلا الصعذ ثقافٔاً ّادتناعٔاً ّتقئاً ّعلنٔاً ّاقتصادٓاً ّ...
ٍّْ ما ىبَيا علٔيُ الظئذ اليشٜٔع يف قْليُو "طيْسٓ٘ تظيتشق ميٯيا كيل ا َيذ
ّالعييشال ّالعنييلّ ...ذمييً لييً ىباييل علَٔييا بؼييٕٛو كنييا ٓباييل أبطاليييا علَٔييا
بذماَٜه ّأسّاسَه".
فالعنييل املالييص الصييادال ّا٨بييذاعٕ ٓصييبح قٔنيي٘ علٔييا لكييل مييْاطًو ليئع
بْالفُ ضشّسٗ ل٣ىتفاع ّاملعٔؼّ٘ ،لكيُ بْالفُ ضشّسٗ لليَْو ّالتقذو...
ٍّييزا ْٓدييب عليي ٙكييل مييْاطً ّم١طظيي٘ أٌ تييشبا العنييل مبيعْميي٘ الجقافيي٘
الْطئ٘ ّاخللقٔ٘و ّّض اليةامر املبتكيشٗ لضٓيادٗ ا٨ىتياز ّتطيْٓشِ لٔكيٌْ قيادساً
عل ٙامليافظ٘و ّاست٣ل مكاىُ الٜ٣ق يف عنلٔ٘ التظْٓق.
لزا ٢بذ مً ىؼش الْعٕ بجقاف٘ العنل الْطين ا٤الٔل ّسبطيُ مبفَيْو الظئادٗ
الْطئ٘و بْالفُ دفاعاً عً أسو الْطً ّػعبُ...
ٍزا ما ىقش ِ٠يف الؼعاس الزٖ سفعُ الظٔذ اليشٜٔع ا٤ميل بالعنيل) لئع ٤ىيُ
ػيييعاس ل٣طيييتشقاال الشٜاطيييٕ يف 3132 5 32و) ّلكييييُ بْاليييفُ الطشٓيييق اليييزٖ
خيلصيا ها أالابيا ّٓ ،عيا عل ٙطك٘ اليَْوو إر ىظتؼا ميُ ا٤مْس ا٦تٔ٘و
أ ــ القراءة الواعية واملوضوعية للواقع واألحداث:

مً ٓذقق يف إ يا ٛالؼيعاس ٓيذس التكجٔيا الكيبري لصيْسٗ ميا ديش ٚخي٣ل
الظيْات العؼش املاضٔ٘ يف كل ا٢يفاٍات ّاملٔادًٓ .فَْ يي مً دَ٘ يي إقشاس دشٖٛ
ّمْضييْعٕ مبييا آلييت إلٔييُ عنلٔيي٘ ا٨ىتيياز ىتٔذيي٘ العييذّاٌ ا٨سٍييابٕ الْسؼييٕ علييٙ
طْسٓ٘و ّتذمريِ امليعه لْطاٜل العنل ّا٨ىتاز أّ طشقتَا ،أّ تذمري املعامل راتَيا...
فا٤مل بالعنل استباط بالْاق ّفَنُ لتذاّص مؼك٣تُّ ،مًٰ دَي٘ ثاىٔي٘ ٍيْ سطيه
الْسٗ للنظتقبل بطشٓق ّطٔل٘ ا٨ىتاز ا٤بشص العنل).
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ب ــ التنسك بإرادة التفاؤل اإلجيابية و
يف إطيياس الجقيي٘ بالؼييعب ّا٤فييق املفتييْر عليي ٙتْق ي ا٤ف ييلّ ،فييق التشييْ٢ت
الكيية ٚالييث سييذثت يف الْاقي ّا تني  .فالؼييعب الييزٖ ال٪ين٪ذ يف ّدييُ العييذّاٌ
ّا٨سٍاب قادس بالعنل عل ٙاليَْو ّا٢ستقاّ ٛفق معادل٘ ّطئ٘ تظتيذ إىل التعاٌّ
ّسؼذ اخلةات ّالقذسات الث تتذاّص اهلؼاػ٘ يف املبادساتو ّالكظل يف العنل،
ّالقصْس يف ا٨ىتازّ ،مشو ا٢طتغ٣ل الْظٔفّٕ ،التششس مً البطال٘ املقيع٘.
ج ــ اخلالص والههوض بالعنل:

 ٢دذال يف أٌ العنل دٍْش أطاطٕ يف عنلٔ٘ ا٨ىتازو لكً ٍزا ا ٍْش فٰع٬ل
إسادٖ ّطييين ييافغ عليي ٙطيئادٗ الييْطًو ّٓشطييو مفَييْو اهلْٓيي٘ ّا٢ىتنييا ٛسٔينييا
ٓصييبح ا٢قتصيياد يف كييل جما٢تييُ سكٔييضٗ أطاطيئ٘ لليَييْو ا٢دتنيياعٕ ّالجقافيي٘
بكل مأٍتَا ّأىْاعَاّ ،مريٍنا أداٗ متطْسٗ لْعٕ اليزات ٍّيزا كليُ ٓظيَه يف
الذفاع عً تلق الظٔادٗ ّ٢طٔنا إباٌ ايشّب ّا٤صمات .هلزا قيال الظئذ اليشٜٔعو
"البلذ اليزٖ ٓ ٢ييتر لئع بليذًا مظيتقّ ،ً٣أٌ العنيل يف ظيشّا اييشب إضياف٘ إىل
كْىُ ػشفاً ّأَخ٣٬قاً فإىُ ٓصبح دفاعاً عً الْطً".
فالعنل يي ّفق ٍزا التصْس يي ميي تشاد ا٨ىتازو أّ اىَٔياس ا٢قتصياد ّ يافغ
علي ٙكشاميي٘ امليْاطًو ّٓظيياعذ الذّلي٘ عليي ٙقٔيق ا٤مييً ّا٤مياٌٍّ ،ييزا ٓ ييعيا
ّدَاً لْدُ أماو خصاٜص العنل الْطين.
 3ــ خصائص العنل الوطين:

لٔع ٍييا باسيح يف اليْطً ٓتيياّل اييذٓح عيً العنيل اليْطين ّخصاٜصيُ
مً دٌّ أٌ ٓتْقا عيذ عنلٔ٘ التينٔ٘ ّا٨عناسو ّالبيذ ٛبإعنياس بييا ٛا٨ىظياٌ ٤ىيُ
الْطٔل٘ ّالغآ٘و ٍّْ ا٤الل يف بيا ٛاّ٤طياٌ ّايفياظ علي ٙطئادتَاّ .ميً ثيه فيإٌ
بيييا ٛامليعْميي٘ املعشفٔيي٘ ّاخللقٔيي٘ ّا٨داسٓيي٘ مليعْميي٘ العنييل إاييا تعييين بيييا ٛا٨ىظيياٌ
ّالييةامر الييث عييذو ا٢ستقييا ٛبقذسات يُ ّمَاساتييُ ّإبذاعييُو ّيفييزٓش ّٜ٢ييُ للييْطً
ّا٤مييّ٘ ،بييزل اليييفع سخٔصيي٘ يف طييبٔلَنا .لييزا ٢بييذ مييً ا٢طييتفادٗ القصييْ ٚمييً
قذسات ا٨ىظاٌ الكامي٘ ّالعاٍشٗ ،اطتياداً إىل ا٦تٕو
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 11ــ خصائص العنل الوطين املعرفية:

طييبق أٌ ركشىييا أٌ العنييل ىْعيياٌ معيييْٖو ّمييادٖو ّكييل ميَنييا ٓقييْو علييٙ
فكييشٗ مظييبق٘و ّإٌ كيييا ىييش ٚأٌٲ كي٣ض ميَنييا ْٓضي يف خذميي٘ ا٦خييش .فتشصييني
الظٔادٗ الْطئّ٘ ،يفزٓش الْعٕ بَا ٓ ٢تشقيق إرا كياٌ اليْطً حبادي٘ إىل اليذّل
ا٤خييش ٚيف كييل الييغريٗ ّكييبريّٗ ...مييً ثييه فييالعكع الييشٔح يف تييْفري املكاىيي٘
الٜ٣قيي٘ للَْٓيي٘ ّطيئادٗ الييْطً مبقييذاس قييْٗ ا٨ىتييازّ ،تيْعييُ ّتعييذدِ ّقذستييُ علييٙ
امليافظّ٘ .ما مً عنل يي أٓاً كاٌ ىْعُ ّاملَي٘ اليث ميجليَا ييي إ ٢ع٪يضٲص اليْعٕ بيإسادٗ
ا٢ىتنيياّ ٛالتنظييق باهلْٓيي٘ ّ ...قٔييق ا٤مييً ّالكشاميي٘ ٤بياَٜيياٍّ ،ييزا مييا سييشب
علييي ٙبٔاىيييُ الظييئذ اليييشٜٔع يف قْليييُو "اهلْٓييي٘ ٍيييٕ أطييياغ ّديييْد أٖ جمتنيي ميييً
ا تنعيياتّ ،قييذ متظٯييكيا بَييا سبٔ ياً ّػييعبٔاًّ ،متظييكيا بَييا طٔاطيئاً ّثقافٔ ياً
ّادتناعٔياًّ ،بالصييل٘ ّطئ ياًّ .الٔييْو أ٠كييذ بعييذ طيييْات مييً الت ييشٔات أىييُ ٢
ميكييً أٌ ىفكييش ّلييْ لجاىٔيي٘ ّاسييذٗ أٌ ىقييذو أٖ تييياصل ٓتعلييق مبْضييْع العقٔييذٗ
ّا٢ىتنا ٛالقْمٕ لظْسٓ٘ خاال٘".
فتينٔيي٘ ا٨بييذاع يف ا٨ىتيياز ّتطييْٓشِ ،إعنيياس للييْطًو ّ صييني للييزات ىفظيئاً
ّثقافٔ ياً ّاقتصييادٓاً ّطٔاطيئاًّ ،ادتناعٔ ياً  ٌ٤تييْفري ايادييات املعٔؼيئ٘ ّبأطييعاس
التكلف٘ افغ عل ٙالكشام٘ الْطئ٘ ّالؼاصئ٘ للنيْاطً ّ ،قيق العذالي٘ يف
كل املظتْٓات...
ّلعل ٍزا قبل مريِ ٓذعْ املْاطً أّ كل م١طظي٘ إىل بييا ٛميعْمتيُ املعشفٔي٘
الْطئ٘ ملْادَ٘ عنلٔيات مظيل ا٤دمغي٘ ميً مبادَٜيا العشبٔي٘ ا٤الئل٘ علي ٙمظيتْٚ
الق آا الكة٢ّ ،ٚطٔنا ق ٔ٘ فلظطنيو ّاهلْٓ٘ العشبٔ٘ يي فَيا سشب ضشّغ
للتالييٕ عيَنييا ،يف اليينٔه عنلٔيي٘ تطبٔ ي ّتطْٓ ي  ٢مجٔييل هليياٍّ .ييٕ عنلٔيي٘ بييذأت
حبشب املفأٍه ّاملصطلشات ّفق التالٕ عً أالْهلا الفلظفٔ٘ العشبٔيّ٘ ،ا٢ىفتيار
مً خ٣هلا عل ٙمفيأٍه ا٦خيش اليزٖ ٓ ٢شٓيذ لييا إ ٢التبعٔيّ٘ ،ا٢لتشياال مبفأٍنيُ
ّفلظييفتٍُّ ...ييْ مييا كؼييا أبعييادِ الظيئذ الييشٜٔع ّب ئٲً آثيياسِ الظييلبٔ٘ بْالييا
املفأٍه ّاملصطلشات أكجش تأثرياً يف العقْل...
ّلعييل رلييق كلييُ ٓييذف الباسييح إىل تييبين ميعْميي٘ العنييل الييْطين الييث تعييذ
الكييْادس الرتبْٓيي٘ ّالعلنٔيي٘ ّالجقافٔيي٘ ّا٨ع٣مٔيي٘ مبييا ٓكفييل اطييتٔعاب خمتلييا
املفييأٍه ّالعلييْو ّالفيييٌْ ّاملعيياسا الييث تليي؛ ساديي٘ الييْطًو ّ صييً طيئادتُ يف
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اعتنيياد بييشامر متطييْسّٗ ،متقذميي٘ تفٔييذ مييً يفيياسب ا٤مييه ّالؼييعْب مييً دٌّ أٌ
تظلب إسادتَاّ .را ما أّضشُ الظٔذ الشٜٔع يف قْلُو "يب أٌ ىفكيش ديذٯٓاً يف
كٔفٔي٘ تعضٓيض مكاىي٘ املعلنينيّ ...إىيُ ليئع ٍييا عنلٔي٘ تطيْٓش سقٔقتيُ ميً مييري
املعلننيّ ...إٌ العنلٔ٘ التعلٔنٔي٘ ّالرتبْٓي٘ ٍيٕ عنلٔي٘ اطيتجناسٓ٘ بعٔيذٗ امليذ ٚطيْاٛ
للنعله أو للنذتن  ،أو للذّلي٘ عاميّ٘ .علٔييا أٌ ىييَ بيالْطً ميً خي٣ل تكاميل
أدّاس ا تن ".
لييييزا ليييئع بال ييييشّسٗ أٌ ٓكييييٌْ املييييْاطً فاطييييذاً ،أّ ضييييعٔا ا٨ىتييييازو أّ
كظْ ،ً٢أّ مظيتغ ٣٭ مل١طظيتُ ،أّّ ...لكيً ٓكفيٕ أٌ ٓكيٌْ دياٍ ،ً٣أّ مبٔي ًا
ست١ٓ ٙدٖ إىل عذض يف ا٨ىتازو أّ ا٨طَاو يف تذمري مكاى٘ أٖ م١طظ٘.
ّلييئع ببعٔيييذ عيٯيييا يفشبييي٘ معنيييل ا٨طييياسات يف سّطييئا الظيييْفٔٔتٔ٘و ّكاىيييت
ػشك٘ فْسد ا٤مشٓكٔ٘) َقذٲمت لُ يي رات ْٓو يي ميا تاديُ لتطيْٓش ا٨ىتياز ،بٔيذ
أٌ أسذ املَيذطيني بيادس إىل تقلئص بعي ا٤طي ٣يف اليذّ٢ب ميا أد ٚإىل تيْفري
مٓ٣ني الشّب٣ت ّالاس بطل إىتاز ملذٗ طت٘ أػَشو ّلكيُ ٓذس مذ ٚالكاسثي٘
الث سذثت ىتٔذ٘ اىفذاس ا٨طاسات بعذ مذٗ قصريٗ.
لزا فإٌ اطترياد اخلةات ّالتذاسب تاز إىل يفيزٓش اليْعٕ املعيشيف باملعيآري
الذقٔقيي٘ ٦لٔييات العنييل الييْطين ّخصاٜصييُ ّإدسا التشييْ٢ت الكية ٚيف تقئييات
كل مَيّ٘ ،ما ٓطشأ علَٔا مً يفذٓذ ّابتكاس ّايزال بَاّ .كاٌ ابيً خليذٌّ)
قذ طبقيا إىل بٔياٌ ٍيزا سيني سأ ٚأٌ اييزال يف ا٤عنيال ّالعليْو إايا صيل مبيا
ميلكييُ العامييل مييً ا٨ساطيي٘ مببيياد ٟكييل مَي ي٘ٱ ّعٰلْ يهٍ ّبقْاعييذٍناّ ،اطييتيباط
()1
أالْهلنا ّفشّعَنا...
ٍّزا ٓقْدىا إىل بٔاٌ خصاٜص العنل الْطين ا٨داسٓ٘.
 21ــ خصائص العنل الوطين اإلدارية:

ا٨داسٗ فَ يًو ّقة يذ٬سٗ ّعٰلْييهٍّ ،ييٕ إداسٗ متعييذدٗ ا٢يفاٍييات يف ع٣قتَييا بالع٪ن٪ييل
ىفظييُ إىتادياً ّد٪يْ٬دٗو ىْعياً ّتظييْٓقاً ،يفذٓييذاً ّابتكيياساً ّبٔيياٌ مييذ ٚسادتَييا إىل
العييذد ّالكفيياٛاتّ ،رلييق اطييتكنا ً٢خلطيي٘ تطييْٓش املَيياسات ل٥كفٔييا ٛالييزًٓ
( )1اىعش مقذم٘ ابً خلذٌّ .434
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اختيياستَه للعنييلّ ...إ ٢فإىَييا طييتق يف مطييب البطاليي٘ املقيعييّ٘ ،اطييتيضاا مييْاسد
امل١طظ٘ ا٨ىتادٔ٘و ّعيذو مْاكبي٘ اخليةات الفئي٘ ّا٨يداسٓيّ٘ ،العذيض عيً معشفي٘
املكاٌ املياطب للؼاص املياطب...
فا٨داسٗ اليادش٘ تاز إىل ا٢ى باط يف العنل ،م ا٢ستفاظ مبفَْو ا٨داسٗ
الزاتٔيي٘ ّاليضَٓيي٘ ّالكفييْ ٗٛاطييتياداً إىل سقابيي٘ ال يينري ّسظييُ اخللقييٕ ّالييْطين...
فا٨سادٗ ايشٗ للعامل يفعل ميُ عام ً٣ميتذياً ّفعٯياّ ً٢مبتكيشاًّ ،اميت ٣القيذسٗ
عل ٙتقذٓه املبادسات املتنٔضٗ ٨داستيُ ،بْاليفُ ػيشٓكاً يف العنيل ّا٨ىتياز ّعْاٜيذ
الشبحّ ،فق قْاعذ ايْافض ا٨ىتادٔ٘.
ّمييً ٍيييا ييشب العامييل داٜنياً عليي ٙظييني أداٜييُ ّإيتقيياٌ عنلييُو مييا ٓ١كييذ
استباط ا٢ى باط با٨تقياٌ ّاملبيادسٗ اخلَ٣قيّ٘ ،القئه الْطئي٘ ّاخللقٔي٘ بييا ٭ ٛعليٙ
املييأثْس مييً القييْلو "إٌ اح ييب أسييذكه إرا عنييل عن ي ً٣أٌ ٓتقيييُ"ّ ،لييْ كيياٌ
قلّٔ ...ً٣باس اح بالقلٔل الذاٜه ّاملتقً.
ثه إٌ ا٨داسٗ ا٨ىتادٔ٘ اليادش٘ تعيضص مبيذأ التييافع اليْطين بيني العنيال عليٙ
الصعٔذًٓ الفشدٖ ّا نعٕو ّتقْٖ سّابا التعاٌّ ّالتكاميل بٔييَهّ ،تظيع ٙإىل
حمْ ال غا ًٜمً ىفْغ مً تتظلل إلَٔا ،ما ٓعين تْسٔذ ا َْد يف عنلٔ٘ ا٨ىتياز
ّتطْٓش التيافع عل ٙا ْدٗ فُٔ.
ٍّيزا ٓيذعٍْا إىل تعضٓيض اللقياٛات امليظييق٘ لتينٔي٘ اليْعٕ بيزلقٍّ ،يْ الييْعٕ
الزٖ ٓ١دٖ إىل صٓادٗ ا٨ىتاز ّ ،قٔق ّظاٜفيُ ّأٍذافيُّ .كيزلق فَيٕ تياز إىل
إقام٘ املعامل يف أماكً إىتاز املْاد اّ٤لٔ٘ ا٤طاطٔ٘.
 31ــ خصائص العنل الوطين اخللقي:

ميييا أطيييا ٛإىل العنيييل اليييْطين أميييش مبقيييذاس ميييا أطيييا ٛإلٔيييُ اليفييياال ّالكيييزب
ّا٢ستٔييال ّاهلييشّب ّالتظييشبو ّالغييؽ ّا٢ستٔييالّ ...اطييتغ٣ل املَييي٘ ملي سب ّمييياف
خاال٘ ،عل ٙكل مظتّْ ٚالعٔذّ ،يف كل املًَ ّا٤عنال ّالصيا... ٜ
ّبييييا ٛعلٔيييُ فالعنيييل اليييْطين تييياز إىل سّر الصيييذال ّا٤ماىييي٘و ّا٨خييي٣ب
ّالت شٔ٘ الزاتٔ٘ يظاب ا ناع٘ ّالْطًو ّسبا القْل بالفعلّ ،إ" ّ٢كية ٪مقْتياً
عيذ اح أٌ ٬تقْلْا ما  ٢تفعلٌْ".
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ّما ض ٲٔ ا٨ىظياٌ ػئً ٝا أععيه هيا ضئعُ ميً اطيتجناس اليضمًو فيالضمً مليق
الييْطًو ّّعييا ٛا٤ماىيي٘ ّا٨خيي٣ب ،مييا ٓفييشو عليي ٙالعامييل اط يتجناسِ يف عنلٔيي٘
ا٨ىتاز ّصٓادّٗ ،لٔع إٍذاسِ ّالعبح بُو ّاملشٓ ٛظأل ْٓو القٔام٘ عيُ فٔنا أىفقُ...
ّما ٓ١طا لُ أٌ ا٤م٘ الث سشالت تعالٔنَا الذٓئ٘ عل ٙاطتجناس اليضمً ٍيٕ
أكجش ا٤مه ٍ٪ذ٬ساً لُ يف أمْس فاسم٘ ّتافَ٘ ...بل إىَا قادسٗ عل ٙابتكاس املياطيبات
الييث تَييذس الييضمً ،مبجييل مييا تَييذس قييذسات ا٨ىظيياٌ امليييترّ ،هلييذس الييضمً أػييكال
خادع٘ قذ تبذّ للٍْل٘ اّ٤ىل أىَا تصب يف ايشا الْطينو ٍّْ ما  ٢ػبُٔ لُ يف
دّل العا املتقذو كالٔاباٌ مج.ً٣
تلق ٍٕ قشاٛتيا للعنل بْاليفُ قٔني٘ ّطئي٘ ّخلقٔي٘و ّبْاليفُ يفظئذًا مليشّٗٛ
أالشابُ ّكشامتَه يف أٖ اا مً أااطُ املعيْٓ٘ ّاملادٓ٘...
ٍّييٕ قييشا ٗٛتتذيياّب م ي ػييعاس الظيئذ الييشٜٔع ا٤مييل بالعنييل) للييتالص مييً
قصْس ا٨ىتاز ،أّ علفُ ،أّ عذضِو ىتٔذ٘ ا٤صم٘ الكاسثٔ٘ الث ميشت بَيا طيْسٓ٘و
خ٣ل املشسل٘ القادم٘...
ّلعييييل مييييا صاد الطييييني بلّيييي٘ رلييييق ايصيييياس ا يييياٜش الييييزٖ فشضييييتُ الييييذّاٜش
الصيئَْ أمشٓكٔ٘ ّأتباعَييا عليي ٙطييْسٓ٘و إىييُ ايصيياس الييزٖ أد ٚإىل اختياقييات
عذّٗ ،ا٨طا ٗٛإىل عذل٘ التينٔ٘ ّا٨ىتاز ٍّْ ...اليزٖ أد ٚإىل اعتنياد ٍيزا الؼيعاس
لتذاّص الْاق املةشٯ الزٖ اىتَ ٙإلُٔ الؼيعب العشبيٕ يف طيْسٓ٘ ...لكيً ٍيزا الؼيعب
آىل عليي ٙىفظييُ عييذو الشضييْخّ ،مقاّميي٘ كييل أػييكال القَييش ّالعلييه ّالعييذّاٌ
ّايصييياسّ ،طييئقا مي ي الظييئذ اليييشٜٔع ٨سيييذاخ ا٢ىبجييياال ّا٢صدٍييياس يف العنيييل
الْطينّ ،تطْٓش أدّات ا٨ىتاز لضٓادٗ الْ٪فْشٗو ّ قٔق الكشام٘ ّالعذال٘.

ّاح مً ّسا ٛالقصذ
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فقررهذصررؿو اًذأدررطورواًذيفذوجررهذأع ررىذحرررةذكونقررةذاد ر خدم ذفقفرراذك ر ذ
أجقالذاحلروةذال ؼؾقدوةذواحلدوثةذاهلجقـة،ذومبشاركةذأكثرذمرنذ011ذ ولرةذ
بؼقررا اذالواوررا ذامل حررداذاةمروؽقررة،ذوبثالثرريذليؾقؿرريذذررؽ ذرأسذحربررةذ
(الـظامذالرتكي،ذالعدوذالصفقوني،ذالـظامذالدعو ي)،ذنؼفذالقرومذعؾرىذذبعردذ
أوامذتؼروباًذمنذاان خابا ذالرئادقةذالدوروةذلبداورةذمرحؾرةذجدورداذف ؾرفذ
عنذدابؼاتفاذيفذاملقا ونذالدقادقةذوالعدؽروةذوااي صا وة .ذ

بداوررةذتع ررربذاان خابررا ذالرئادررقةذيفذدرروروةذهلررذاذالعررامذاان خابررا ذ
الثانقررةذوفرردذالددرر ورذالررذيذ ذليرررارهذعررامذ،2102ذوادرر ؽؿااًذلدررقـارووذ
عرردوانذالعؼوبررا ذوااـرردذااي صررا ي،ذعررا ذاملؾررفذالدرروريذبعرردذانؼطررا ذ
لدررـوا ذلق صرردرذذاذررا ذوصررحفذوموايررغذايعررالمذالغربرريذيفذالواوررا ذ
امل حداذاةمروؽقةذو ولذااحتا ذاةوروبيذحبؿؾرةذ عائقرةذمضرؾؾةذلؾ شرووهذ
واخػاءذاحلؼائد،ذوبعـوانذالرتكقزذعؾىذاةزمةذايندرانقةذوحتؿقر ذاحلؽومرةذذ
الدوروةذاملدؤولقةذعـفا،ذوبإعا اذال فجمذمنذيب ذمدرؤول ذأمرروؽق ذعؾرىذ
الرئقسذبشارذاةددذب فؿةذاد خدامذاةدؾحةذالؽقؿقائقةذعؾرىذاملردنق ذيفذ
مـاردذدقطراذجمامقغذالعصابا ذايرهابقةذال ؽػريوة،ذاليتذوعا ذنػضذالغبارذ
عـفررررا،ذلعرررردمذااعرررررتا ذباان خابررررا ذالرئادررررقةذاملؼرررررراذهرر رذذاذالعررررام،ذ ذ
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وع تصشحيات يف احملافن الذٔلٗ ٛذٕه التبين العاجلن لذطلتٕس جذٖلذا ٔالجٖٔلخ
لظللللٍٗاسِٖٕات ذلتىملللل ٛبويللللاد ٚتعللللٕٖي بعللللب وللللَ سوللللٕص ا عاس لللل ٛالباٟظللللٛ
ٔا ظللتّم  ٛيف ذلأللل ٛلمتؼللٕٖؽ يملل ٜطللت الٌتاابللات الشٟاطللٗٔ ٛيش متّللاا
ٔيلذً الظلىاب بويلاد ٚوؼلّذ يلاً  4102اللز ٙذيل٘ فٗلْ اللشٟٗع بؼلاس ا طلذ
بتأٖٗلذ ػلعد دا للن ٔ لاسد طللٕسٖ ٛػل ن هل عٔ ٛأرِللن ٔأ لشغ دٔه العللذٔاُ
يم ٜطٕسٖٔ ٛإيالوّا.
طلب رلل ا ٔلمّلذ راتللْا دلىٕيل ٛوللَ ااجلشاٞات تؼللذد اللل ٕ يمللٜ
الذٔللل ٛالظللٕسٖٔ ٛاشوّللا وللَ وٕاسدِللا ٔتدللٕل ال تصللاد ٔتمع ل بمدىلل ٛيللٗؽ
ا ٕاطَ الظٕس ٙلت حت الظاذ ٛوَ الذا ن ٔدفع الذٔل ٛالظٕسٖ ٛلالٌّٗلاسا بعلذ
اٌ ظاس وؼشٔع تذوت الذٔلٔ ٛاطداطّا ٔت تٗتّا ٔفصي يش ٝالثالٕث الظلٕسٙ
ا دللذغ الللز ٙيللال يللَ اللترللاً الؼللعد بالعدٗللذ ٚالعظ ل شٖ ٛم ل الدٗللادٚ
احل ٗىلل ٛاللي ساٖلل ٛلاٖلل ٛاللللٕطَ ٔاطللتداله الدللشاس الظللٕسٙا وللَ لللاله
الذتالل ني ا وشٖ ل٘ ٔالجكل٘ ٔ لٕاتّي الشدٖ ل ٛولَ وٗمٗؼلٗا ظلذ ٔدللاوٗع
العصابات ااسِابٗل ٛالت تٖل ٛيف أبؼلع ا ىاسطلات لل الؼلع الظلٕس ٙلا
ٖتعمل ل بلللا وَ ال لللزاٟ٘ا ٔا ولللَ الصلللٍاي٘ا ٔا ولللَ ا لللا ٟ٘للللش ا سا للل٘
الضسايٗلللٛا ٔالظلللٗىش ٚيمللل ٜذدلللٕه اللللٍ ث ٔال لللاصا ٌّٔل ل شٔاتّلللاا ٔطلللش ٛ
ذلاهللٗن الدىللل ٔالدىللَا ٔوٍللع ٔهللٕاي لمذٔللل ٛالظللٕسٖٛا ٔالعىللن يملل ٜت للٗت
دميللٕاشايف يف وٍللاط وللاه ٔوللاه ػللش طللٕسٖ ٛبتبللاده ا دٔاس بللني احملتللن
الجك٘ ٔدللاوٗع العصلابات ااسِابٗل ٛالت تٖل ٛالتابعل ٛللْا ٔوٗمٗؼلٗا ظلذ
التابع ٛلالذتاله ا وشٖ ٘ بدىع ا ٗآ ٔالتٗاس ال ّشباٟ٘ا ٔا تىا الؼلباُ
ٔا ط اه لتحٍٗذِي لمدتاه بؼ ن إجباسٙا ٔإجشاٞات أ ش ٝتتعم بت ٗت ِٕٖٛ
ا ٍىد ٛوَ اله اطتبذاه ا ٍاِخ الظلٕسٍٖ ٛلاِخ كشدٖل ٛأٔ تشكٗلٛا ٔت لٗت
أمسا ٞالدشٔ ٝالبمذات ٔبعب ا واكَ ٔالظاذات ٔا لذاسغا ٔافتتلاب كمٗلات
تابع ٛلمحاوعلات الجكٗلٛا ٔفلشل التعاولن بالعىمل ٛالجكٗلٛا ٔتّحلت ا ِلال٘
وَ وٍاصاي ٔالطتٗال ٞيمّٗا لصاحل اجلىايات ااسِابٗ ٛالدادو ٛولَ دٔه وثلن:
تشكىاٌظتاُ ٔأٔصباكظتاُ ٔطاج ظتاُ ٔأرسبٗحاُ ٔأف اٌظتاُ.
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يف ظللن ِللزا ا ؼللّذ البللإٌساو٘ الظللشٖعا ٔبعللذ الٌتصللاسات ال ل ذددتّللا
طٕسٖ ٛبدٗاد ٚالشٟٗع بؼلاس ا طلذ يف احملافلن الذبمٕواطلٗٔ ٛا ٗلادَٖ الظٗاطلٗٛ
ؼلّذ
ٔالعظ شٖ ٛبا ٕ ٔذ ظ ا ٕ ع ٔاطتداله الدشاسا طٗتي تعضٖلض رلل
اٌتااب٘ ٖ شغ ِزا الٌتصاس ٍعى إ مٗى٘ جذٖلذ ت لُٕ طلٕسٖ ٛأذلذ أِلي
أبىالْ يف كتاب ٛت اهٗن وعادلتْ.
ٔطللٗ ُٕ بىللن رل ل ا ؼللّذ الٌتاللاب٘ الللشٟٗع بؼللاس ا طللذ الللز ٙوعللْ
ٔبدٗادتْ طٍ ىن ا ؼٕاس ذت ٜإياد ٚبٍا ٞطٕسٖ ٛا ظتدبن.
ٔبدلللشا ٚٞطلللشٖعٔ ٛوتأٌٗللل ٛلللارا اٌتصلللش ا طلللذ ٔ لللارا حييللل ٜبّلللزا التأٖٗلللذ
ٔالؼعبٗٛ؟ ٌٕجض وا ٖم٘:
 - 0ظّش الشٟٗع بؼاس ا طذ كى ش اطجاتٗح٘ بت وذسك ِىٗٛ
اجل شافٗلل ٛالظٗاطللٗ ٛيٍللذوا ابت للش وصللىمل حتؼللبٗ البرللاس اخلىظللٛح يللاً
 4112يف طابد ٛات وعّٕدٚا فشطي ىٕطلا مت ٍٍلا ولَ فّلي العدمٗل ٛالل
بّا اذتاله فمظلىني ٔالضٔ العلشا ٔٔ لع الٗلذ ا وشٖ ٗل ٛيمل ٜلشٔات اخلملٗخ
العشب٘ ٔااحى ٛال ٌٕٗ ٛيم ٜطٕسٖٛا ٔلٗع اٌتّا ٞؼاكن الدشً ٔأٔكشاٌٗلا
ٔذلأللل ٛذلاهللش ٚإٖللشاُ ٔسٔطللٗا دا للن ذللذٔدِىاا ذٗللم اللذ ِللزٓ ا ٍيٕوللٛ
اجل شافٗ ٛكن وَ لش ضَٖٔ ٔالبرش ا طلٕد ٔالبرلش ا للش ٔالبرلش ا بلٗب
ا تٕطث ٔاخلمٗخ العشب٘ا ٔتلي أكثش وَ  ٪91ولَ الىا ل ٛيف العلا،ا فللال
يَ ا ٍاخ ا كثش ايتذال ٔاحللاس ٚالتاسخيٗ ٛا سطخ جزٔساا إ اف ٛل ٌّٕلا
ممشا ذالٗا ٔوظتدبمٗا ِي أٌابٗ ال اصا فلال يلَ كٌّٕلا لث التىلاغ بلني
الؼش ٔال شب يف ٔطث العا،ا ِٔ٘ وشتبىل ٛببعللّا استباطلا يللٕٖا جيعملّا
وؤِملل ٛلتؼل ٗن االلاد ا تصللاد ٙجٕٗطٗاطلل٘ وللتني ٖٕاجللْ ااوالٖالٗلل ٛال شبٗللٛ
ٔالصٌّٕٗٗ ٛالعا ٗٛا ل َ تعشل ِزا ا ؼشٔع لٍ ظٔ ٛفل ا عىٗلات الذٔلٗلٛ
ٔال مٗىٗ ٛالشاٍِٛا إل أٌْ ذ ٖ ُٕ ٗذ إو اٌٗ ٛالتحلذد ٔفل يلٗلات جذٖلذٚ
يف ا ظتدبن بالطتٍاد إىل العال ات الظٕسٖ – ٛااٖشاٌٗ – ٛالعشا ٗلٛا ٔ بالعال لٛ
وع وؼشٔع احلضاً ٔالىشٖ الصٗينا ٔا ؼشٔع الٔساط٘ الشٔط٘.
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 - 4أ بي الشٟٗع بؼاس ا طلذ ٔولَ لاله لداٟلْ ٔذذٖثلْ ولشات يلذ ٚإىل
يمىللا ٞطللٕسٖ ٛيىدللْ يف لللاٖا ال دللْ ٔالعدٗللذٔ ٚالدللشيُ ٔالت ظللت للا ٖلللاِ٘
كباس العمىلأ ٞبلش ٔ ٝا لر ٛبتٍلأه الدللاٖا الل تىلٕه العلا ،ااطلالو٘ يف
ػؤُٔ أيى وَ الظٗاطٛا ٔاخلٕل ف شٖلا عاجلل ٛوعللالت اوتلذت لعدلٕد
طٕٖملل ٛوثللن العمىاٌٗللٔ ٛالتللذَٖ ٔالعشٔبللٔ ٛااطللالً ٔاليتللذاه ٔالتىللش ا ٔوّىللٛ
العمىللا ٞيف الت ظللت ٔفّللي الظللتٔ ٚتدللذٖي ا ثللاه يف اخلىللٕ ا واوٗلل ٛعللاسك
اإٖللٛا يف سطللي وظللاسات الظللمي الجتىللاي٘ ٔإسطللا ٞوٍيٕولل ٛالدللٗي ا ال ٗللٛ
ٔالٕطٍٗٔ ٛا طشٖ.ٛ

 - 3متٗض الشٟٗع بؼاس ا طذ بتٕا عْ ٔوٕ ْ ٔذلذ ٚركاٟلْا ف لاُ
ابَ طٕسٖ ٛالباسا متثن وٍيٕو ٛا ال ذذٖثا ٔطمٕكاا فبمظي جشاب الؼّذاٞ
ا ذٗلللاٞا ٔسا لل ٔتلللابع يلللَ كثلل ااىلللًٕ ٔا عطللل٘ يف كلللن ومىلللات الؼلللع
الظٕسٙا فضاس بٕٗت ا ملٕونيا ٔػلاسك ٔياٟمتلْ باحلىمل ٛالتىٕيٗل ٛلمتؼلحت
وللع الىمبلل ٛالظللٕسٖني و شطللا وعٍلل ٜاإٖللٔ ٛالٌتىللأ ٞداذلللا ٌيشٖلل ٛحتٕوللاغ
فشٖذواُح باطتبذاه طٗاس ٚحالمٗضكعح بؼحش ٚالضٖتُٕا كىا سأٍٖآ وع لبا
اجلللٗؽ العشبلل٘ الظللٕس ٙيف اجلبّللات ا واوٗللٖ ٛؼللذ وللَ أصسِللي ٖٔظللتىذ وللٍّي
الدٕٔ ٚا عٍٕٖاتا ٖٔؤكذ اي ٔبش ٖتلْ الطلجاتٗرٗ ٛأُ كلن ولج تتدذولْ كلن
دباب ٛوَ دبابات اجلٗؽ العشب٘ الظٕس ٙتظّي بت ت وعادلت العا.،
 - 2كاُ داٟىا ٔلصاه شٖبا وَ ػعبْا ذت ٜيف ت اهٗن وش لْ ٔولشل
الظللٗذ ٚا ٔىل أمسللا ٞا طللذا ٖدللٕد طللٗاستْ بٍ ظللْا ٖٔتٕاجللذ ٔياٟمت لْ يف اللت
و اُ وَ البٕٗتات ٔا واكَ الظلٕسٖٔ ٛبمبلاغ بظلٗثا ٔكأٌلْ أساد إيىاٌٞلا
دسٔطا بأِىٗ ٛالجابث ا طشٙا كىا سكض يف أكثش وَ ذذٖم ٔ ىاب يملٜ
أِىٗ ٛبٍا ٞااٌظاُ بن بٍا ٞاحلحشا ٔيذً تلبين ٌيشٖل ٛلمل ٛحملاسبل ٛال ظلادا
بن لٗ َ ٌّحٍا الٕٗو٘ العىن ٔذلاسب ٛال ظاد.
ٖ ، - 5تللٍل الللشٟٗع بؼللاس ا طللذ ٖٔ ،للجك الظللمىٛا ٔل كللاُ و شوللا
با ٍاه ٔالظمىٛا بن متظ بالٕطَ ٔكشاو ٛطٕسٖٛا ٔبالظمى ٛال ٔ لعّا
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الؼلللع الظلللٕس ٙأواٌللل ٛلذٖلللْا ٔذظل ل ػاصلللٗتْ متلللي تش لللِ ٛلللزٓ ا واٌلللٛ
با دأؤ ٛا ىاٌع ٛال كاُ ٔلصاه ٍٖتّحّا ذت ٜيف أهع اليشٔ .

 - 6ساي طٍٕات احلشب ذافظ اللشٟٗع بؼلاس ا طلذ يملٗ ٜلاسات ابتلٛ
لَ تتبذه وَ الدلٗ ٛال مظىٍٗٗٔ ٛديي ال صاٟن ا دأو ٛلمعذٔ الصٌّٕٗ٘.

 - 7بٍ ٜاللشٟٗع بؼلاس ا طلذ ػلب  ٛاال اتلْ اا مٗىٗلٔ ٛالذٔلٗلٛا لا
ٖلللىَ ا للؤاصسٔ ٚالٌتصللاس يف وٕاجّلل ٛااٗىٍلل ٛا وتكٗللٔ ٛالصللشاع وللع العللذٔ
الصٌّٕٗ٘

 - 8كاُ ػشٖ ا يف اٌتصاسات ا دأول ٛيف يلذٔاُ ال ٗلاُ الصلٌّٕٗ٘
يملل ٜجٍللٕب لبٍللاُ يللاً 4116ا ٔيملل ٜىللاع اللض ٚيف 4118ا ٔٔفل وللا هللشب بللْ
ا وني العاً حلضب اهلل الظٗذ ذظَ ٌصشاهلل يف أذلذ المدلاٞات التم ضٌٖٕٗل ٛبلأُ
طللٕسٖ ٛكاٌلي جظللش إوللذاد بصللٕاسٖخ حال ٕسٌٗلليح ٔفترللي رلللاصُ أطللمرتّاا
ٔكاٌي وظتعذ ٚأُ تذ ن احلشب بؼ ن وباػش يٍذوا ٖتىم رل ٔفل لشاس
الظٗذ ذظَ ٌصشاهلل.
 - 9جّللض الللشٟٗع بؼللاس ا طللذ الداٟللذ العللاً لمحللٗؽ ٔالدللٕات ا ظللمرٛ
ٔبعذ يؼش طٍٕات وَ احلشب جٗؼا يداٟذٖاا ٔطّٕس ػب  ٛوٍيٕوتْ الذفايٗٛ
اجلٕٖللٛا ٔ ذساتللْ الدتالٗلل ٛللا ّٖللذد أوللَ ال ٗللاُ الصلٌّٕٗ٘ا الللز ، ٙخي ل
ؼللٗتْ وللَ ِللزا اجلللٗؽ يملل ٜجبّلل ٛاجلللٕلُ بعللذ اطللت ىاه اشٖللش كاوللن
اجل شافٗا الظٕسٖ ٛوَ ال ضأ ٚا عتذَٖ ٔالعصابات ااسِابٗ ٛالت تٖ.ٛ

 - 01متتع الشٟٗع بؼلاس ا طلذ بدلشا ٚٞالٕ لاٟع بٍيلش ٚا بلٔ ٛاطتؼلشا
ا ظتدبنا ف ٘ وؤمتش الدى ٛالعشبٗ ٛيف ػلشً الؼلٗخ يلاً 4114ا ٔ ل اللشٟٗع
ا طللذ للذ الذللتاله ا وتكلل٘ لمعللشا ا ٔفٍّلذ ا ؼللّذ بذ لل ٛاللذ الذللتاله
ٔذدٗدٔ ٛوعسب التٕاجذ ا وشٖ ٘ يف ا ٍىدلٛا ٔسفلب ااولالٞات ا وشٖ ٗلٛ
اللل لملللّا يف جعبتلللْ كلللٕلَ بلللأه ا ٔيف ولللؤمتش الدىللل ٛالعشبٗللل ٛالىلللاس يف
الذٔذ ٛبظب العذٔاُ الصٌّٕٗ٘ يم ٜىاع اض ٚيف فمظىني احملتم ٛيلاً 4119
طحن كمىلات طلتبد ٜيف راكلش ٚالتلاسٖخ تثبلي يىل اٌتىاٟلْ الدلٕو٘ العشٔبل٘
ٔمتظ ْ بالدلٗ ٛال مظىٌٍٗٗ ٛلزكش وٍّلا :ح لا أٌٍلا أهلراب راكلش ٚاٍٗلٛ؛
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ٌٍا أِن التاسٖخ ٔوال ٕ ا سلا فظٍعذُِي بأٌٍا طٍبدٌ ٜتزكشٔ ..ا ِي أٌٍا
طلللٍرشل يمللل ٜأُ ٖتلللزكنّش أبٍا ٌلللا أٖللللاا طلللٍاب الللي هلللٕس أط لللاه الللضٚ
ٔجللشٔذّي ا تٕذللٔ ٛدوللاِٞي الٍاصفلل ٛفللٕ ألعللابّيا ٔطللٍاالِي يللَ الؼللّذاٞ
ٔالث اىل ٔا ساولن ٔا علا نيا ٔطلٍعمىّي أُ ا لؤوَ الدلٕ ٙلت ٔأذل إىل اهلل
وَ ا ؤوَ اللعٗ ٔ ..أُ العني بالعني ٔالظَ بالظَ ٔالباد أظمئ ..أُ وا ُأ لز
بالدٕ ٚل ُٖظجدّ ب ت الدٕٔ ..ٚطٍؼشب اي بأُ ولَ ٖ دلذ راكلش ٚا ا ل٘ طلٗ دذ
ٔطٍعم يمل ٜجلذساُ الشفّي لٕذل ٌ ٛتل يمّٗلا ػلعاسا ل لن ط لن
ّ
ا ظتدبن..
ادًٍ إىل احلٗاٖ ٚدلٕه للْ :حل تلٍعح ..لٗ لال الى لن ٖٔدلٕه الي :حللَ أٌظلٔ ٜللَ
أا شح..
 - 00بؼللاس ا طللذ ِللٕ وللَ للاه يف  07متللٕص يللاً  : 4117حطللأبد ٜكىللا
يّلللذمتٌٕ٘ ٔاذلللذا ولللٍ يا أيىلللن ولللَ أجم للليا أػلللشب ولللَ ٌبلللع الٕطٍٗلللٛ
ٔالدٕوٗٛا ٔأتٍ ع وَ س  ٜاهلل ٔس  ٜالؼع ح

ٔأ تا طٗ ت التلاسٖخ أُ الداٟلذ بؼلاس ا طلذ سٟلٗع اجلىّٕسٖل ٛالعشبٗلٛ
الظٕسِٖ ٛضً ط ى ٛااوالٖالٗل ٛالعا ٗلٔ ٛأدٔاتّلا ا ٔسٔبٗلٔ ٛا يشابٗلٔ ٛالعثىاٌٗلٛ
ٔولللَ لللل ل لللٗ ّي ولللَ دٔه العلللإٗ ،ػلللّي ٔأولللٕااي ٔاطلللتاباساتّيا ٔأُ
س طلللاِٞي ٔوملللٕكّي تعلللا بٕا يمللل ٜوٕاهلللم ٛلللشاس احللللشب ٔصاللللٕا دُٔ ركلللش
أمساّٟي ا ٍظٗ.ٛ
ٔيف اخلتاً طٗ ُٕ بؼلاس ا طلذ يمل ٜسأغ الٌتصلاسات الدادولٛا ٔولاصاه
ٖ ت التاسٖخ اٌتصاساتْ.
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ّ

عشييواّنتنًُاتييارّنليةايفييواّةّيفييدةواّددتديّعهييدّ دوييدّدنعييد ّه ي ّ
ممكيييوّلدوي ي ّن نايفيييياّإىلّفيصييياّإتيييدنقّموٌيييادّدليييةّود يييدّنلددلييياّ
دنجملًمعّدن دنلوّموّأ ّتناءّددلاّقدمواّدميقينلواّعلمواّمدنواّليعي ّ
نهضاّ دودي؟ ّ

ّه ي ّنِييًإوعّإتييدنقّليوقنيياّن ِييًق ّلنكييدنّيفيييكاءّفيياعل ّةّتنيياءّ
نحلضيياةيّنسنِييانواّمييوّددنّنلًُلييعّعميياّهييدّأصييو ّةّإينبنيياّدإ يياتعّةّ
دنقعنا؟ ّ
كوفّنقيو ّددلياّعيييواّدقدوياّإِيًعودّدلميعّ قنياّنلقيدمعّةّأة يناّ
دإَُيوّد ديّنجملًمعّ دّك ّأيفكالّنلًقِو ّدنلًٍزةيا ّدإُّععي ّنجملًميعّ
ن قادمّ دّنت ًاللّدنتيفًكياةّدنهلومناّدنلًيعوا؟ّ .
أيفىلاّمإيد اّعلىّن يدنلوّدن ِيلدلّ.دنس اتياّعملوياّتنياءّمِيًمي ّ
دلإلعيالمّدنلٌقافيياّددةّأيفايفييعّةّإعيىيياّنلييأّيّنلعييامّدإيييَوتّنلًٍيياة ّعي ّ
نحلدنةّدن ِاءلاّدن شاةكاّ .

ّّنيفًإاقّنهجّنليةوسّ افظّنأليفدّإيَوتّمِياةّنلييينقّعليىّيفيدةوا ّ
فأدقفّمِلِي ّنتنقالتيارّّدنلعيددننّنسيفيينةولع ّددفييّلِيدةوّاّنليددةّدنلقيديّ
علىّنليعودووّنسقلومعّدنلددلعّ .

*

كاتب ٗبارث سٚاس ٛهبِاُ.ٛ
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كٌا متلّ اهرٚ٢ص بظار األسد ًدّ تد٘ري ًوً٘داا اهودٌ٘د اد اذتدر
اهعاملٚدد ٞاهددش تعظددّ دودد ٟبد دٖ ًددّ دْٗ تِددا ي دددّ اهت٘ابددم اهوً٘ٚدد ٞرياسد ٌر دوددٟ
اهطرٙددا اهددمس ٜرغددٕ رعددٍ اهوددع٘باا ًددّ رحددى ادددداي سدد٘ر ٞٙاذت ا ددٗ ٞتفعٚددى
دٗرٓا االسرتاتٚخ ٛاهوً٘ٗ ٛاإلقو.ٌٛٚ
ب ٚرْ اه ز  ٜاذتوٚو ٘ٓ ٛكٚف حتاريظ س٘ر ٞٙدود ٟاالسد ورار ٗاال دٓدار
ٗاه ٗر ًٗواًٗ ٞاهل ٌِٞٚارتارحٗ ٞٚاملطداً اإلسدراٚ٢وٗ ٞٚبِدا ١دٗهدً ٞواًٗد ٞتطودا
ًظرٗع ُٔض ٞح  ٝ ٙذاا بع دربٗ ٛاُشاُ.ٛ
الثوابت القومية:

ريوشطني ٓ ٛحز ًّ ١اهمساا اهش٘ر .ٞٙري ريوشطني ميلّ رْ ت زرر ًّ دْٗ
س٘رٗ .ٞٙال س٘ر ٞٙقادر ٝرْ ت ٙر ظٔرٓدا هفوشدطني ٗترريد طدعار سد٘ر ٞٙرٗال؛ ألُٔدا
دِ ٢دمس تفود ًعِآدا ٗدٗرٓدا ٗذاتٔدا .دود ٟدلدص ع ٓدا ًدّ اهد ٗي اهعربٚد ٞاهدش
ريلم ارتباطٔا باهوضاٙا اهوً٘ ٞٚاملظرتك ٞالسٌٚا املشأه ٞاملركز ٞٙريوشطني.
اهوددراع اهٚددَ٘ دودد ٟسدد٘ر ٗ ٞٙسدد٘رٓ ٞٙدد٘ سددراع بشددبب ريوشددطني رٗال .اُددٕ
سراع ًّ رحى اٌاْ رًّ "اسراٚ٢ى" ٗاسد لٌاي سدوب كاًدى ررل ريوشدطني
ممددا ٙش د وزَ ااددعاة سدد٘رٗ ٞٙاهلأ٢ددا دظدداكؤا اه ادوٚدد ٞر دد ٟت د ٌلّ اه ٗهددٞ
اه٘ٔٚدٙدددً ٞدددّ ريدددرل ًظدددرٗدٔا ٗت٘سدددٚعٕ تد د ر ٚا باه ٔ٘ٙد د ٗاالسد د ٚطاْ رِٚدددا.
ٗاه ٘س دِ ًا ت اح اهظرٗة ٗاإلًلاُٚاا.
بٔددمسا املعِدد ٟرياهوددراع املِطوددٓ ٞدد٘ سددراع دوددٗ ٟح٘دُددا كٔ٘ٙددٗ ٞرددا
ًٗو ٗٓ٘ هٚص زترد سراع دود ٟرد ٗد اه ٗهد ٞاه٘ٔٚدٙد ٞاهدش ترغٔدا ًد٘ا ّٙ
اهو٘ٗ ٠اه ش٘ٙاا اهشٚاس ٞٚاملررو.ٞٚ
إنه صراع وجود ومصري بني مشروعني:

ا ًدا رْ تلدْ٘ "اسدراٚ٢ى" اهلدنً ٠دّ اهِٚدى اا اهفدراا ٗٓد٘ طدعار ًرريد٘ع
ري٘ق اهلِٚشم اإلسراٚ٢وٗ ٛتطبٚوٕ ًرْٓ٘ بو٘" ٝاسراٚ٢ى" ٗقد رتٔا دود ٟاه ٌد د.
ٗاًا رْ تلْ٘ سد٘ر ٞٙاهلدن ٠رٗ املظدرق اهعربد ٛرٗ ادتٔد ٞاهظدرق ٞٚكٌدا كداْ
ٙشٌٔٚا اهرٚ٢ص اهرارى راريظ األس ٗٓ ٛرغا ً ١ع د ٝمللاْ ٗار مم ًدّ
ارتوددٚد اا امل ٘سددم ًٗددّ حبدداي طدد٘رٗض اا اهشدد٘ٙص ٗحتوٚوددٕ ًرٓددْ٘ بودد٘ٝ
األًٗ ٞرٔ ٙ٘ٚا ٗق رتٔا دو ٟاه غوب دو ٟاُوشاًاتٔا اهمسات.ٞٚ
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بٔمسا املعِ ٟاذترٗ اهش داا ٔا ادتٌٔ٘ر ٞٙاهعرب ٞٚاهش٘ر ٞٙمل تلّ ررٗبا
هو د رياع دددّ ريوشددطني ريزشددب بددى دددّ ذاتٔددا ٗٗح٘دٓددا .كٌددا رْ اذتددرٗ اهددش
دٚضدددم اد د ٓا ٗختدددال اهٚدددَ٘ دؤٚدددا هدددٚص املووددد٘د ًِٔدددا ادضددداع سددد٘رٞٙ
ٗتوشددٌٔٚا رٗ ار ٘آ١ددا هددمساتٔا بددى ُوددر ٝهوٌظددرٗع اهوددٔ ُٛ٘ٚاالسد عٌار ٜاهددمسٜ
ٙش د ٔ ة ياٙدد ٞرًددّ "اسددراٚ٢ى" ًٗودداة اهررغاهٚدد ٞاهغربٚددٗ ٞداسدد ٞاه٘الٙدداا
امل ز  ٝاألً ك ًِٗ ٞٚس٘ر ًّ ٞٙحتوٚا ذاتٔا ددن تعطٚدى ُٔضد ٔا ٗاسد ِزارئا
بف٘ادددٗ ٟردددرٗ رٓوٚدددٗ ٞريدددن ٗاعراقٔدددا ريدددراة اهوددد٘ٓٗ .ٝددد ٛا ددداٗالا اهدددش
طٔ ُآا اهعراق ٗريوشطني ٗهبِاْ ُٗظٔ ٓا اه َ٘ٚس٘ر.ٞٙ
ٗدوددٓ ٟددمسا األسدداض ٙشددٌت اوددص اه عدداْٗ ارتوٚخدد ٛرْ ٌ د ٗ ٙزدد٘ي اا
احتاد ملٌاهم ٗاًاراا ادتزٙر ٝاهعرب .ٞٚكٌا غت ه ظلٚى احتاد املغر اهعربد.ٛ
املظددرق اهعربددٗ ٛاعددراق دٗهددٕ
بٌِٚددا كددى ادتٔدد٘د ًِوددب ٞملِ د ر ٜتوددار
ررٗ دادو ٞٚتوش ٌٞٚٚه فلٚم اا ٌ ٗملزٙد ًدّ اه خز٢دٗ ٞكدى ذهدم بشدبب
ٗح٘د "اسراٚ٢ى" ًٗظدرٗدٔا اه ٘سدع ٛاالسد عٌار ٜدود ٟررل ٗارد ِ ٙ ٝدا ع دؤٚدا
ًظرٗداْ ً ِاقضاْ ٗح٘دٙا.
بٔمسا املعِد ٟسدوطم اهعرٗبد ٞاه ووٙ ٚد ٞارتٚاهٚدٗ ٞجتدر ٜستداٗالا ه فلٚدم
اهعددامل اهعربدد ٛاا ستدداٗر ً ِا دددٗ ٞاحٔددال ادتاًعدد ٞاهعربٚدد ٞاهددش ب د ال ًددّ رْ
ت طدد٘ر باجتدداٖ سددٚغ ٞدددد االس د عٌارُ ٜظددٔ ً٘تٔددا ملوددوز ٞستدداٗر رٗ اد زاهلددا
دظاٙخ ٗرًرآٗ .١مسا اه٘اق ٙفرل دود ٟسد٘ر ٞٙباهدمساا رْ تودارع ًدّ رحدى ذاتٔدا
ٗٗح٘دٓددا ًٗددّ رحددى ددد٘د ٝاهددرٗح اا اهعرٗبدد ٞاه٘اقعٚدد ٞاهددش تِطوددا ًددّ ٗر د اتٔا
اهطبٚع ٞٚامل وارب ٞحغراريٚا ًّ رحدى ادداد ٝبِدا ١اهبٚدم اهعربد ٛدود ٟريسدص ح ٙد ٝ
تع ٚاالد بار اا اه ضاًّ اهعرب ٛدود ٟرسداض اهعرٗبد ٞاذتضدار ٞٙكدرابم حداً
ألقاهٌٔٚا.
ًّ ٓمسٖ اهرؤٙ ٞٙن دٗر س٘ر ٞٙاهوراع اه٘ح٘د ٜاملو  ٜا "اسراٚ٢ى"
سراعٌ قض ٕ ٚاألساسٗ ٞٚر  ٝاه٘ح٘د اهوًً٘ٗ ٛشأه ٕ املركزٗ ٞٙقبو ٕ ريوشطني.
إُ سراع س٘ر - ٜاسراٚ٢وً٘ ٛا٘دٕ األساس ٛريوشدطني ًِٗطوودٕ ٗرد ٝ
س٘رٗ ٞٙقٚاَ ادتبٔ ٞاهظرقٗ ٞٚتعزٙز اه ضاًّ اهعرب.ٛ
اهبد  ١كاُددم اه٘رد  ٝهددّ رددد٘د اا اه٘رد  ٝدددن اه ددارٙخ اهود ٓ ٍٙددمسٖ
اهعخاهدد ٞسددأك ف ٛباه ددمسك بددأْ ٌِٓٚدد ٞاهفددرُد ريوشددطني اس د ٌرا بشددبب
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االُوشاًاا ٗاه خز ٞ٢ستدٚم ريوشدطنيٗ .مل ٙد ٌلّ سد ح اهد  ّٙاألٙد٘بً ٛدّ
حترٙر بٚم املود ض اال بعد رْ رطداح باملٌاهدم ٗاإلًداراا ٗٗرد املِطود ٞا ٚطدٞ
بفوشطني قبى رْ ٘ ٙحدٕ اا بٚدم املود ض ٗٙد ٌلّ ًدّ حترٙرٓدا ٗدردر اإلريدرُد
ت ر ٚا ًّ ب دُا.
دور اإلعالم واملثقفني والقوى احليّة

ًّ رحى بو٘رٗ ٝسدٚاعٗ ٞتفعٚدى ٓدمسا املظدرٗع اهودً٘ ٛاهدمس ٜتطٌدت سد٘ر ٞٙاا
قٚادتٕ ًّ اهضرٗرً٘ ٜاكب دٕ ًدّ دد ي تطد٘ٙر ٗحتد ٙث امل سشداا اإلد ًٚدٞ
املل ٘بٗ ٞاملشٌ٘دٗ ٞاملرٚ٢دٗ ٞاإلهلرتُٗٚدٗ ٞتفعٚودٔا ألُٔدا ًِدابر واريٚد ٞريلرٙدٞ
اسرتاتٚخ ٞٚتشٍٔ تعٌٚا اه٘دٗ ٛت٘س ٚاُ ظارٖ ًدّ رحدى تتبٚدم ٓدمسا املشدار
اه ٗهٗ ٞاا ٌ .
ًِابر تِظر اه٘دٗ ٛتعٌا اهتواريٗ ٞتظرن اإلُشاْ اهعِور األساسٛ
املواًٗٗ ٞاهِٔض.ٞ

دٌوٞٚ

ًِدابر تِطودا ًدّ سد٘ر ٞٙاا اهعدامل اهعربددً ٛدّ رحدى دد٘د ٝاهدرٗح اا اهعرٗبددٞ
اذتضار ٞٙاهوادر ٝدوً٘ ٟاحًٔ ٞظار ٙاه ف ٚم املدمسٓ ٗاالُوشداًاا اإل ِٚد ٞددن
ٗد ٛاهل٘ ٞٙاهوً٘ٗ ٞٚاه ضاًّ اهعربٗ ٛاملظارك ٞاإلُشاُ.ٞٚ
ًِابر ٙظارن رئٚا ك ا ٗسزاريًٗ ْ٘ٚتوفْ٘ ًٗفلرْٗ ًّ س٘رٗ ٞٙاهعامل
اهعرب ًّ ٛرحى ً٘اكب ٞاألر اج ٗاه ز٘الا اهعاملٗ ٞٚاهعربٚدٗ ٞحتوٚودٔا ٗقرا١تٔدا
دو ٟا٘ ١رؤً ٞٙعاسر ٝتش ِ دو ٟاهو٘اد اهش اد ارتٔا اه ٗه ٞاهشد٘رٗ ٞٙاهود٘٠
اذت ٛٓٗ ٞٚاه اه:ٞٚ
 - 1املواًٗ ٞاهظاًوٞ

ً٘احٔ ٞاهل.ٌِٞٚ

 - 2اهِٔضدددد ٞادت ٙدد د  ٝاهددددش تظددددٌى تطدددد٘ٙر امل سشدددداا ٗحتدد د ٙث اهبِددددٟ
االق واد ٞٙاالح ٌاد ٞٚاهرتب٘ٗ ٞٙت٘ري اهعوٍ ٗاهتواريٗ ٞاهعٌى ر  ٟمي ودم
اإلُشاْ املعرريٗ ٞاذتر.ٞٙ
 - 3بِا ١دٗهد ٞق٘ٙدٗ ٞقدادر ٝحتٌدُٔ ٛدد املواًٗدٗ ٞاه ٌِٚد ٞدود ٟقادد  ٝتطد٘ٙر
اهِظٍ ٗاس ح اهو٘اُني ٗستارب ٞاهفشاد ٗتعزٙز سوط ٞاهوضا.١
اْ دٌوٚدددد ٞاه زدد د ٙث ت زوددددّ ب٘ردد د  ٝاا ٌدد د ٗتفعٚددددى دٗر املدددد٘اطّ دددددن
ًظارك ٕ ررك ٞاه زد ٙث ٗاهبِدآ .١دمسٖ اهرؤٙد ٞاالسدرتاتٚخ ٞٚت طودب اد ًدا
ًّ ُ٘ع داص ركٚزتٕ األساس ٞٚااله دزاَ ٗٓد٘ ادد َ قدادر باهت٘ابدم بعٚد ا ددّ
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اهف٘ادددٗ ٟقد دادر دودددً٘ ٟاكبددد ٞتطددد٘راا اهعودددرٙٗ .عٌدددى دوددد ٟحتد د ٙث ٗتطددد٘ٙر
رساهٚبٔا دا خي َ ٓ رئا.
٘ٙاحٕ اإلد َ اهش٘ر ٜحت  ٜااله زاَ االسرتاتٚخٗ ٛادرٗر ٝاه زد ٙثٓٗ .دمسا
 ٙطوب دط ٞتط٘ٙر ً ٘ا ُ ٞبني اهظلى ٗاملضٌْ٘ بدني تعب٣د ٞاهدرر ٜاهعداَ ٗتعد د
ٗسا٢ى اه عب بني اذترٗ ٞٙاملش ٗهٓ .ٞٚمسا اه ز ٙ ٜفدرل رعشدّ اد ودار اهدزًّ
ٗاب اع رقور اهطرق ه لتٚف اه٘قم.
ميثاق وطين شعيب:

مل٘احٔ ٞاه ز ٙاا ا اه ٗهٗ ٞاا ٌ ٗاإلُشاْ البد ًدّ اهبزدث ددّ رؤ٠
ح  ٝ ٙتعٌى دو ٟت٘ر ٚاهو٘ ٠اذت ًّ ٞٚرحى تل٘ ّٙك و ٞتارخي ٞٚطعب ٞٚريادوٞ
ت سص ً اهعٔ ادت ً ٙش وبى س٘ر.ٞٙ
مما ال طم ريٚدٕ رْ املدتوفني اهشد٘رٙني ٓدٍ ادتدز ١املبدادر ٗاهطوٚعدً ٛعادهدٞ
اهوراع ٗدوٙ ٍٔٚو اهد ٗر األكدن مل اهظدٌى ٗاد اهظد اا اهشد٘ر ٜحتدم
دادددى اا ٌدد
سددوف سدد٘ر ٞٙادت ٙدد  .ٝاهتواريدد ٞاهٚددَ٘ – دددا ٓدد ٛريعددى تغددٚ
ٗاهشوطٗ ٞاإلُشاْ  ٛٓ -املخدرذ األسدوٍ هلدى اهشد٘رٙني ًدّ رحدى اهبِداٗ ١اددادٝ
اإلدٌار .اُط قا ًّ قاد  ٝت٘ر ٚاهرؤٗ ٠االه زاَ باهت٘ابم اهوًِ٘ٓٗ ٞٚدا تدأتٛ
اددرٗر ٝتأسددٚص اه ٗهددٗ ٞبِدداُ ١ظدداَ ًد ُ ٛدميوراطدد ٛركٚزتددٕ األساسدد ٞٚاذترٙددٞ
ٗاملشدداٗاٗ ٝاهع اهدد ٞاالح ٌادٚددُ ٞظدداَ ٙضددٌّ امل٘اطِٚددٗ ٞنفددظ كراًدد ٞاإلُشدداْ
اهش٘ر.ٜ
اْ اهو٘ ٠اذت ٞٚاهش مت وم املعرري ٞاهعٌٚوٗ ٞاهظاًوٗ ٞتٔ د  ٜبد٘د ٛدو ُدٛ
ٗدوٌددٗ ٛحددمسرٓ ٜدد ٛاهوددادر ٝدودد ٟاددداد ٝترتٚددب املعادهددٗ ٞتددرحٚت اهلفدد ٞهودداة
اه٘طّ ٗاهظعب ٗار اج اه غ ٚاملِظ٘د ٗتلشر ر٘احز اهؤر ٗارت٘ة ٗتِآض
اإلرٓا ٗاه طرةٗ .ذهم هّ  ٍ ٙاال ٗريا ٘ابم تو زَ بٔا اه ٗهدٗ ٞاا ٌد ٗاملد٘اطّ
كٌٚتاق ٗطين طع ربر بِ٘دٖ:
دد ًواًٗ ٞاهع ٗ اإلسراٚ٢و.ٛ
دد رريض ر ٜستاٗه ٞهو دى ارتارحٗ ٛاه و  ٜهٕ.
ددددد اذتفددداظ دودددٗ ٟرد د  ٝسددد٘رٗ ٞٙمتاسدددلٔا ٗرريدددض رً ٜظدددرٗع رٗ ستاٗهدددٞ
ه وشٌٔٚا.
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دد رريض االس ب اد ٗاهعِف بلى رُ٘ادٕ ٗرطلاهٕ.
دد رريض كى ًِطا ٙرسخ اه لف ٗميِ اه فل ٗٙوغ ٛاآلدر ألُٕ  ٙعارل
ً تارٙخ س٘ر ٞٙاذتضار ٝاهش ٓ ٛد من٘ذذ ٙعز مس ٠دّ اذتضار ٝاملِف زٞ
امل فادوٗ ٞاهعو ُ.ٞٚ
دد اررتاَ االد ة ٗرريض ًِطا اإلهغاٗ ١اهوٌِ ٞٚاهظ ً.ٞٚ
دد اهعٌى دو ٟبِداُ ١ظداَ ٗطدين ًد ُ ٛدميوراطدٙ ٛضدٌّ ررٙد ٞاهدررٗ ٜاه عدب
ٗٙوْ٘ امل٘اطِٗ ٞٚاه ميوراط.ٞٚ
دوددٓ ٟددمسا األسدداض ٘ ٙحددب دودد ٟاهودد٘ ٠اذتٚددٗ ٞداسدد ٞاملددتوفني اهشدد٘رٙني رْ
٘ٙر ٗا ً٘قفٍٔ ٗرْ  ٙززب٘ا هود٘طّ ٗرْ  ٙل ود٘ا ًدّ رحدى سد٘رٗ ٞٙا اريظدٞ
دوٗ ٟر تٔا ٗمتاسلٔا ٗيأ ٙا ًّ اهع٘د ٝاا ًرارى ًا قبى اه ٗهٓٗ ٞمسا ًا
ُددراٖ حوٚددا بعددض املِدداطا اهشدد٘ر ٞٙاهددش درحددم دددّ سددٚطر ٝاه ٗهدد ٞه و د ب ٚد
ادتٌادددداا امل طرريدددٗ ٞامل ظدد د ٝرٗ االُفوددداه .ٞٚرظٔدددرا األردد اج اهدددش تظدددٔ ٓا
سدد٘ر ٞٙارتفدداع ًِشدد٘ اهعِددف ٗاهلرآٚددٗ ٞستاٗهدد ٞترسددٚخ االُوشدداَ ٗاهطا٢فٚددٞ
ٗاملِاطوٗ ٞٚاهعظا٢ر ٞٙبعض األًاكّ دن ت ادى د٘اًدى دد  ٝدادوٚدٗ ٞاقوٌٚٚدٞ
ٗدٗه.ٞٚ
اْ اذتفاظ دو ٟاا ٌ اهش٘رًِٗ ٜعٕ ًّ اهع٘د ٝاا ًلُ٘اتٕ اهب اٙ ٞٚ٢عع
ٗاحبا ٗطِٚا ألْ دشارٗ ٝر  ٝاا ٌ تعين اهفظى بِا ١اه ٗه.ٞ
ٓدددمسٖ املواهدددٓ ٞدددُ ٛد د ا ١اا ًتوفددد ٛسددد٘رٗ ٞٙق٘آدددا اذتٚدددٗ ٞددددد٘ ٝهوزددد٘ار
ٗاه ضاًّ بدني اه ٗهدٗ ٞاا ٌد ه حتداد ادٌّ رٓد اة ٗارد ٗ ٝرٗح ٗارد  ٝهِبدمس
اهعِف ٗاهطا٢فً٘ٗ ٞٚاحٔ ٞاالس عباد ٗاالس ب اد ٗاه رياع دّ رٚدا ٝاإلُشداْ ٗسدْ٘
كراً ٕ.
ق د ر اهشدد٘رٙني ٗٓددٍ دوددً ٟظددارة دٔ د ح ٙدد ٗاد د رْ ِٙااددو٘ا دوددٟ
حبٔد ني :اهِضدداي اد االرد ي ٗاهد لف ٗاإلرٓددا ًددّ حٔدًٗ ٞددّ حٔدد ٞردددر٠
اهعٌى ه بِا ١دٗهٗ ٞطِٚدً ٞواًٗد ٞت سدص هِٔضد ٞح ٙد  ٝسد٘رٗ ٞٙاملظدرق اهعربدٛ
ٗاهعامل اهعرب.ٛ
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د .سليم بركات

مقدمة:

تتؿقززا سياقة ززث سيع اقززث سياززل اث ي دززا سيؼقززةلل سيتة شقززث يؾز ق ا ززة
سأل ز ب اهافززة قة ززث ةلنززلةقث اةاعززث ةززا ةؿززة ززل اث سيع اززثب ةززا لساززج
سيـظزززةل سياقة زززن سدل تؽزززال ةؾزززم سي ز ز ةقث سالؿةماازززث ي نزززل س اتؿزززة
زقؿة ي مزامل سدل ؾزث سيز
سيعؼة ي حلاب سيبعح سيع ان س شزاسينب
تتازززة ي اقفزززة سدلزززتغاسة سياقة زززقث سي يقزززثب ااسظز ز اقفزززة ل سدلـظؿزززةة
ؿل ززةة ززل اث
سدلؤ اززةة سيعةدلقززثب يتززهتن مززامل سياقة ززث ةلس ؿززث ازز
سي سخؾقث ا سيؼ سة سي تػ نفة سيبقئث سحملقطزث سدلزؤ ل يؾقزةد ل يقزدة
سألة سياي جيعا ةا سيؼ س سياقة ن سيازل ي ةازتـ سد إىل لةزةةت اقئقزت
سأل ىل لسخؾقثب سيثةاقث خة ظقزثب سأل ىل تتؿثزا ي وؿلةزث سيعـة ز ب سيز
ت زززؿا سدللاز ز سالغز ز سي سيازززؽةو س اتةزززةل سيهز ز ل سيز ز تؼتهزززقفة
ةاززتؾاةةة سدللسظفززث ةزز سيؽقززةو سيةززفقلان ةززا يززة يػززئ سيثةاقززث سيبقئززث
سحلز ب سه مةاقزث ةؾزم زل اث سدل ةلةزث ةزا
سخلة ظقث سي شؽؾتفة دز
ابا أة س ل اث ي سيطؾقعث أة اؽة إ س قاب ةا اغ ل ي ز افؿة يؾقزدة
ل يق زةدب يززا مززاس لززامل ظعززا ةززا سياقة ززث سياززل اث قة ززث ةب قززث تـجززاب
يؾحززلس ب تتجـززت سيتػزز ل يتبؼززم يةاظززث ةؾززم ةبزز أاتفةب ةؾززم ل مززة ي
سدلـطؼث سيعةمل

*

أكاديمي وباحث سوري ،عضو اتحاد الكتاب العرب.
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َٔ ٖرا املٓطل تبد ٚايطٝاض ١ٝايطٛز ١ٜضٝاضٚ ١اقخ ١يف عٗد ايرسٝ٥ظ شػراز
ا٭ضرررد ٚمهَٛررر ١شجرررد ٠تٛهٗرررار ألُٖٗرررا يسٜرررس ا٭زو ايجسشٝررر ١امل ؿررربٚ ١يف
طًٝج ٗرا اور ٕ٫ٛال ررٌن َٚرٔ مرِ عرردّ تكرد ِٜتٓراش٫ر ٜيٗررِ َٓٗرا قرٝا ا كررٛم
ايجسش١ٝن ٚعً ٢زألضٗا حل ايػجب ايجسش ٞاييًطرط ٝيف ٚطٓر٘ ٚألزقر٘  ٫ٚجناْرب
ا كٝك ١إذ قًٓا :إٕ تطٛزار ا٭حداث قد ألمب ت جناعٖ ١ر ٙايطٝاضٚ ١عدّ ايكردز٠
عً ٢جتاٚشٖا أل ٚعصهلان زغرِ نرٌ الرا٫ٚر ايرم قراّ شٗرا ألعردا ٤ضرٛز ١ٜي طٜٛرل
ٖر ٙايطٝاض١ن نُا  ٫جناْب ا كٝك ١ألٜكرا إٕ قًٓراَ :را ٝرص ايطٝاضر ١ايطرٛز١ٜ
ٖ ٛقدزتٗا عً ٢املساهجر ١ايٓكدٜر ١خلًرل ألاراج هدٜرد ٠يف اي جاَرٌ تبارر شا٫ع براز
طُٛحار ضٛز ١ٜا كٝك ١ٝيف الافظ ١عً ٢دٚزٖا اي خسز ٟاملُٝص عسشٝرا ٚإقًُٝٝرا
ٚدٚيٝان ٚاير ٟجتً ٢يف إع ٕ٬ايسٝ٥ظ شػراز ا٭ضرد عرٔ ٫ٚد ٠غرسم ألٚضرد هدٜرد
هررٖٛس ٙاملكاَٚرر ١غررسم ألٚضررد هدٜررد ٜيكررد إضررسا ٌٝ٥قرردزتٗا ايسدعٝرر١ن  ٚجًررٗا
َهػٛفٚ ١ظٝيٝا َٚؿًخٝا يًجامل ألمجع ٖٚ ٞنٌ ا٭ْظُر ١ايجسشٝر ١ايرم ٚقرجت
شٝكٗا يف ايطً ١ا٭َسٜه١ٝ
إٕ ايطٝاض ١ايطٛز ١ٜض بك ٢تٓػد يف عٗد ايسٝ٥ظ شػاز ا٭ضد ألٕ ت خرَ ٍٛرٔ
دٚي ١يف ايجسٚش ١إىل دٚي ١ايجسٚش١ن  َٔٚق ٠ٛيف ايجسٚش ١إىل قر ٠ٛايجسٚشر١ن َٚرٔ قًجر١
يف ايجسٚشرر ١إىل قًجرر ١ايجسٚشرر ١ضرر بك ٢تٓػررد يطررٛز ١ٜألٕ ت ًررو نررٌ َطرر ًصَار
املػس ٚايجسش ٞاملكا ّٚيف َٛاهٗ ١ايهٝإ ايؿَٗٚ ْٞٛٝرٔ يرل يير٘ شد عًر ٢ذيرو
إٕ جتسشرر ١ايررسٝ٥ظ شػرراز ا٭ضررد يف قٝرراد ٠ضررٛز١ٜن َٚررٔ ارر ٍ٬ايطررٓٛار ايس٥اضرر١ٝ
املاقرر ١ٝقررد ألمب ررت ألْرر٘ زهررٌ دٚيرر ١مٝررص يف َسحًرر٦ًَٝ ١رر ١شايجطررا ٤قررُٔ َط ر ٠
اإلؾ٬ح ٚايؿُٛد
ألُٖ ١ٝا٫ض خكام ايس٥اض ٞيف ٖر ٙاملسحً ١ألْر٘ طرد قردز ٠ايػرجب ايطرٛزٟ
عًرر ٢اررٛو ا ْ٫تاشررار ٛعرردٖا شجٝرردا عررٔ ايكررجل ايررر ٟتررسأٖ عًٝرر٘ ايرردٍٚ
ايداعُ ١يإلزٖاب ٚاي تسٜب عً ٢ا٭زو ايطٛز١ٜ
إْرر٘ ايٝررَ ّٛررستبد شاْ ؿرراز دَررا ٤ايػررٗداٚ ٤هررساح ألشٓررا ٤ايررٛطٔن إْرر٘ اي خرردٟ
ايهررب يًٓحرراح يف املجسنرر ١املؿ ر ١ٜن ٚايررم ٫شررد َررٔ ا ْ٫ؿرراز فٗٝرران اْ ؿرراز
ٜيػٌ نرٌ املتططرار املجادٜرَٚ ١رٔ قرُٓٗا ماٚير ١تجطٝرٌ إهرسا ٤ا ْ٫تاشرار يف
َٛعدٖا الدد
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تجررد ا ْ٫تاشررار ايس٥اضرر ١ٝايررم ض ر حس ٟيف ٖرررا ايجرراّ ا ْ٫تاشررار ايس٥اضرر١ٝ
ايثاْ ١ٝا ٍ٬فرت ٠ا سب اإلزٖاش ١ٝعً ٢ضٛز١ٜن ٚايم شً ت عاَٗا ايجاغرسن ٚذيرو
شجدَا ألهسٜت ا ْ٫تاشار ايطاشك ١يف عاّ 6102
 َٔٚامليٝد ٖٓا اي رن ا  ٜكرُٓ٘ دضر ٛز اوُٗٛزٜر ١ايجسشٝر ١ايطرٛزَ ١ٜرٔ
غررسٚج ررب ألٕ ت ررٛافس يف املسغررن هلررر ٙي ْ٬تاشررار ايس٥اضررٖٚ ١ٝرر :ٞألٕ ٜهررٕٛ
َٜ٪دا يرتغرٝخ٘  63عكرٛا أل ٚألنثرس عًر ٢ا٭قرٌ َرٔ ألعكرا ٤شًرظ ايػرجبن ٚألٕ
ٜه َٔ ٕٛايجُس  21عاَا عً ٢ا٭قٌن ٚألٕ ٜه ٕٛضٛزٜا شاي٫ٛد َٔ ٠ألٚيٝا ٤ا٭َرٛز
ايطررٛزٜب شرراي٫ٛد٠ن ٚألٕ  ُ ٜررع شررا كٛم املدْٝررٚ ١ايطٝاضرر١ٝن ٚألٜ ٫هررَ ٕٛررداْا
جبس  ١غ غسٜيٚ ١ي ٛزد إي ٘ٝاع بازٙن ٚألٜ ٫ه َ ٕٛصٚهرا َرٔ شٚج غر ضرٛزٟن
ٚألٕ ٜه ٕٛقد عاؽ يف ضٛز ١ٜملد ٠عػس ضٓٛار قبٌ ا ْ٫تاشار))
ترربتٖ ٞررر ٙا ْ٫تاشررار يف ظررٌ ألشَررار ايًحرر ٤ٛايطررٛز ٟإىل شًرردإ َ جرردد ٠يف
ايجاملن ٚيف ظرٌ تيراقِ ا٭شَر ١ا٫ق ؿراد ١ٜايرم ٜٛاهٗٗرا ايػرجب ايطرٛز ٟشؿرُٛد
ٚؾررن ْ ٝحرر ١ايجكٛشررار ا٭َسٜهٝررٚ ١اي سشٝررٚ ١اإلقًُٝٝرر ١امليسٚقرر ١عًرر ٢ايػررجب
ايطررٛز ٟنُررا ترتافررل َررع تررسد ٟايٛقررع املجٝػرر ٞيًػررجب ايطررٛزٝ ْ ٟحرر ١تيػررٞ
ظاٖس ٠اييطاد املط جؿٚ ١ٝايم ٜكٛدٖا امل ٬عب ٕٛيف عُ ّٛألضجاز اي  ٤٬ايياحؼ
ألمس اْٝٗ٫از املط ُس يؿسف ايً  ٠ايطٛز ١ٜجتا ٙايد٫ٚز ا٭َسٜهٚ ٞشاق ٞايجُ٬ر
ا٭اس٣ن ٚايرٜ ٟؿٌ إىل ألزقاّ اٝاي١ٝ
َٚررا َررٔ غررو ألٕ اي هٗٓررار نررث ٠ن ٚإٕ نثررس ٠املػررازٜع ايطٝاضرر ١ٝطررب
َؿاحل ا٭طرساف امل دااًر ١يف ايػربٕ ايطرٛز َ ٟجرددٚ ٠نرٔ جناْرب ايؿرٛاب إذا
قًٓا :إٕ ايػجب ايطٛز ٟشكٝاد ٠ايسٝ٥ظ ا٭ضد ٖ ٛا٭قردز عًر ٢يطر ِٝاملتططرار
ٚامل٪اَسار ايم ترتشـ شطٛز ١ٜغسان  ٖٛٚشاملسؾاد يهٌ اًٌن نٜ ٫ ْ٘ٛكبٌ ألٕ
ٜهرر ٕٛغا٥بررا ألٝ َ ٚبررا عُررا ررسٟن أل َ ٚيسهررا عًررٖ ٢ررر ٙايٛحررٛؽ ايبػررسَ ١ٜررٔ
اإلزٖاشٝب  ٖٞٚيا ٍٚايككا ٤عًَ ٢ا شك ٞي٘ َٔ َٓجٚ ١قر ٠ٛإٕ ايكر ٍٛاييؿرٌ يف
اي  ٝاملٓػٛد ٖ ٛيًػجب ايطٛزٟن ٚ ٖٛٚحرد ٙايكرادز َرٔ ار ٍ٬اح كراْ٘ يكٛاتر٘
املطرررًخ ١عًررر ٢تكطٝرررع ألٚؾررراٍ ايرررداعُب ٚامل ر ر َس ٜٔعًٝررر٘ مرررٔ ظًرررٛا َرررستبطب
شبعدا٘٥ن ٚظٌ ألنثسِٖ َ يسهب ٜسآٖ ٕٛعً ٢ألَسٜها  َٔٚيل ييٗا يف ا رسب
عً ٢ضٛز ١ٜألَسٜها ايرم ضرتسر نرٌ ألدٚاتٗرا َرٔ دٚ ٍٚعُر ٤٬يًٓٝرٌ َرٔ ضرٝاد٠
ضرررٛز١ٜن نٝرررل ٖٚ ٫ررر ٞتيرررسو عًررر ٢ايػرررجب ايطرررٛز ٟألشػرررع ألْرررٛا ا ؿررراز
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ا٫ق ؿادٟن ٚتستهب ك٘ ألشػع ألْٛا اوسا َٔ ِ٥ا ٍ٬إطايَ ١بضات٘ ٚنطب
ايٛقت يرتٜٚكر٘ ٚنطرس إزادتر٘ن ٚاضر ٓصاف قٛتر٘ شجرد ألٕ ألَرسر عُٖ٤٬را يف دٍٚ
اخلًٝج ايجسشٚ ٞتسنٝا ٚغ ٖا شإْػاَ ٤ا ٜطُ ٢اجملًظ ايٛط ادَ ١ملؿا ٗان
 َٔٚمِ ا٬ ٥٫ف ايٛط يًٝجب ألقرز ا٭دٚاز يف تدَ ضٛز ١ٜندٚي ١ذار ضرٝاد٠ن
ٚؾررررر ٫ٛإىل تكص ٗرررررا ٚتيهٝهٗرررررا إىل نٝاْرررررار طا٥يٝررررر ١ملؿرررررًخ ١ايهٝرررررإ
ايؿرررْٗٞٛٝن َٚؿرررا ٗا ايراتٝرررٚ ١ت رررٜٛج ذيرررو شاْ تاشرررار غر ر غرررسع ١ٝت ُاغررر٢
ٚايٓصاعار ايدٚي١ٝن ايم َ ٫ؿًخ ١يًػجب ايجسش ٞايطٛز ٟفٗٝا نْٗٛا ت داٌ يف
غْ٘ٚ٪ن ٚختسج عٔ إزادتر٘ مرا ٜطربب إطاير ١املبضرا٠ن ايرم ألْػر٦ت َرٔ ألهًرٗا َرا
ٜطررُ٦ٖٝ ٢رر ١اي يرراٚون َٚررٔ مررِ ايًحٓرر ١ايدض ر ٛزَٚ ١ٜررا ألارررتاَ ٙررٔ ٚقررت نررإ
ايػجب ايطٛزٜ ٟجاْ ٞف ٘ٝألقط ٢ألْٛا ا٭شَار ا٫ق ؿراد١ٜن ٚنرٌ ذيرو َرٔ ألهرٌ
فسو ا٫ض طٚ ّ٬ايكب ٍٛا تً ٘ٝألَسٜها ٚايطا٥س ٕٚيف زناشٗا إل اد ا ًٍٛ
ايم ت ٛافل َع َؿا ٗا اإلزٖاش ١ٝاإلهساَ١ٝ
مشاريع معادية:

ألَاّ ٖر ٙاملػازٜع اإلَنٜاي ١ٝايؿٗ ١ْٝٛٝايسهجٝر ١شرسشر ألؾرٛار ألارس ٣شجٝرد٠
عٔ نٌ امل٪ضطار املؿٓجٚ ١ايم اض ًٗهت اٝاْٚ ١غدزا  ٖٞٚتجًٔ نًُ ١ايطس
امل يل عًٗٝا شب ألَسٜها ٚايهٝرإ ايؿرٗ ْٞٛٝإلطر٬م ايجرسا٥ر ٚهرس ايػرجب إىل
َا ٜطرُ ٢ا هَٛر ١ا ْ٫كايٝر ١طرب فُٗٗرا يًكرساز 6632ن ٚذيرو عرن تػرهٌٝ
شًررظ عطررهسٜ ٟرردٜس ا٭َررٛز ييرررت ٠اْ كايٝرر١ن ٚايررم ٖرر ٞيف ْظررس ضررٛز ١ٜعؿررا
غًٝظررٚ ١ألدٚار ابٝثرر ١ملٛاهٗرر ١أل ٟيررسى مجرراٖ  ٟؾررخٝن ملؿررًخ ١ا٫ض ر خكام
ايس٥اضررٞن ايررر ٟسًررـ ضررٛزَ ١ٜررٔ شررسامب ألَسٜهررا ٚحًياٗ٥رران ٜٚطرركد حًٛهلررا
ايطٝاضررر ١ٝايكررررز ٠ايرررم تهرررٔ عُٖ٤٬رررا َرررٔ زنرررٛب ٚترررسٜٚج َٛهررر ١املػرررازٜع
ايطٝاضرررر ١ٝاملػرررربٚ ١ٖٛاملتططررررار اإلهساَٝرررر ١املرررردَسَٚ ٠ررررا ختيٝرررر٘ ألَسٜهررررا
ٚعُٖ٩٬ررا ألضررٛألن ٚايطرر٪اٍ ايرررٜ ٟطررسح ْيطرر٘ يف ٖرررا اخلكررِ ٖ رٖ :ٛررٌ ضررٝبك٢
ايػجب ايطٛز ٟغا٥با ألٝ َ ٚبا  ٜيسج عًَ ٢ا حياى ي٘ َٔ َؿ ألضٛدن ٚ ٫أليل ٫
ض ر فر ايػررجب ايطررٛزٖ ٟررر ٙاملػررازٜع ٜٚرررٖب نررٖ ٛرررا ا٫ضرر خكام َٛحرردا
ي ٓٝتب ايسٝ٥ظ ايكادز عً ٢ت ر ٝاملجاديرٚ ١إضركاج املػرازٜع ايطاغٛتٝر ١اخلٝاْٝر١ن
ايرررم يرررازب ايػرررجب ٚتٗكرررِ حكٛقررر٘ ٚتٗررردز تكرررخٝات٘ن ضرررٝرٖب إىل ؾرررٓادٜل
ا٫قرتا  ٜٗ ٖٛٚل ٝا ٠ايكا٥د ايػحا ٚاملٓاقٌ ايػرسٜل ايرسٝ٥ظ شػراز ا٭ضردن
اير ٟمل ٚ ٜمل ٜبدٍ ٚمل ٓ ٜاشٍ عٔ َػسٚع٘ املبد ٞ٥ايؿخٝنن امل ُثٌ ػسٚ
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ايػررجب ايجسشرر ٞايررٛط ايكرر َٞٛاملكررا ّٚيف َٛاهٗرر ١ألعرردا ٤ضررٛز١ٜن ألعرردا ٤ايجسٚشرر١
ٚاإلْطررراْ١ٝن ضرررٝرٖب إىل ؾرررٓادٜل ا٫قررررتا ٖٚرررٜ ٛجًرررِ ألٕ ا٭طُرررا ا٫ضر ر جُاز١ٜ
تطر ٗدف ضررٛز ١ٜنْٗٛررا ايكًجرر ١ايؿرراَد ٠يف َٛاهٗرر ١ايهٝررإ ايؿررٗ ْٞٛٝؾررٓٝج١
ٖر ٙا٫طُا ٚٚظٝي ٗان ٚنٔ  ٫جناْب ا كٝك ١إذا قًٓا :إٕ ضٛز ١ٜتثٌ ه ساف١ٝ
ضٝاض ١ٝملهاْ ١اق ؿادْ َٔ ١ٜيرد ٚغراش َٝٚراٚ ٙؾرُٛد َرا جًرٗا ايجكرد ٠ألَراّ
ان ُاٍ املػس ٚاإلَنٜاي ٞايؿٗٚ ْٞٛٝايك ٣ٛاملػازن ١ف٘ٝ
ٖرا املػس ٚايرٜٓ ٟير تازسٝا قسازار ايطاٚي ١ا٫ض جُاز ١ٜاملطر دٜس٠ن ايرم
ْػرربر يف شسٜطاْٝررا عرراّ ٚ 0670تررٛىل ز٥اض ر ٗا ألضرر ٌٝزٚدع) ٚاملُٛيررَ ١ررٔ ألضررس٠
زٚنيًٝس) ا٭َسٜه َٔ ١ٝألؾ ٍٛألملاْ َٔٚ ١ٝألعكاٗ٥ا "آزمس شًيٛز" ؾاحب ايٛعرد
املػٚ ّٚ٪عد شًيٛزن  َٔٚمِ قسازار املجٗد املًه ٞيًػ ٕٚ٪ايدٚي١ٝن ٚايرر ٟألْػر٧
عرراّ ٜٚ 0761كررِ غتؿررٝار ختطررد يًطٝاضرر ١اي سشٝررٚ ١تجررسف شًحٓررًٜ" ١رردزشٛز "
املطٚ٪ي ١عٔ ألعداد ايطٝاضار اإلَنٜاي ١ٝاخلي ١ٝايرم ْر ج عٓٗرا شًرظ ايج٬قرار
اخلازهٝررر ١ا٭َسٜهٝررر١ن ايرررر ٟتبضرررظ عررراّ َٚ 0760رررع اشدٜررراد ْيرررٛذ اإلَنٜايٝررر١
اي ًُٛدٚ ١ٜاملطرٝخ ١ٝامل ؿرٗ ١ٓٝيف ايٜ٫ٛرار امل خرد ٠ا٭َسٜهٝر ١ترت اهلُٓٝر ١عًر٢
ؾٓع ايكساز ا٭َسٜهٞ
َررٔ قررسازار ايطاٚيرر ١ا٫ض ر جُاز ١ٜاملط ر دٜس ٠ايبٓررو ايرردٚيٞن ٚاي ررداٌ يف
ايػ ٕٚ٪ايدااً ١ٝيد ٍٚايجاملن ٚعٔ طسٜل ايرتٜٚرج ايرد كساطٚ ٞا٭َرٛاٍ ايٓيطٝر١
ٚظيرررت ألْظُررر ١عسشٝررر١ن ٚهٓررردر قررر ٣ٛإزٖاشٝرررٚ ١ألحرررصاب ضٝاضررر ١ٝإضررر)) ١َٜٛ٬
اض ٗدفت ايٛطٔ ايجسشٞن ٚيف ايطًٝج ١ضٛز ١ٜقًب ايؿُٛد ف٘ٝ
ٚنرررٔ  ٫جناْرررب ا كٝكررر ١إذا قًٓرررا إٕ ايررردٚز ا٭نرررن قرررد نرررإ يًهٝرررإ
ا يؿٗ ْٞٛٝيف ٖر ٙا رسب اإلزٖاشٝر ١عًر ٢ضرٛزٚ ١ٜيف اي تطرٝد هلران نُرا نرإ
يرتنٝا ألٜكا ايدٚز ا٭شسش يف اح ٛاٚ ٤تدزٜب اجملُٛعرار اإلزٖاشٝر١ن شد عًر ٢ذيرو
دٚز ا هَٛررار اخلًٝحٝرر ١يف تًٜٛرر٘ قطررسن ايطررجٛد ) ١ٜألَررا َررا ٜطررُ ٢شرردٚز
املجازقرر ١ايطررٛز ١ٜفًررِ ٜهررٔ ضرر ٣ٛألداَ ٠رربهٛزٚ ٠زاٝؿ رَٓٚ ١ا٥ٚرر ١يهررٌ ايكررِٝ
اإلْطرراْ١ٝن ٖٚررٌ ْبررايق إذا قًٓررا :إٕ ٖررر ٙا ررسب اإلزٖاشٝرر ١قررد َررسر عًرر ٢ايررٛطٔ
ايجسشٚ ٞيف ايطًٝج ١ضٛز ١ٜيدٜدا شبطٛاز َ جدد ٠نرإ ألٚهلرا َرا قبرٌ ٚشجرد حرسب
تػس ٜٔاي خسٜس١ٜن ٚنإ ماْٗٝا َجسن ١ايط ّ٬شداٜرَ ١رٔ َر٪تس َدزٜرد  0770ررر
 6111ألَا مايثٗا فكد نإ اييػٌ يف هس ضٛز ١ٜإىل َ٪تسار ايطّ٬ن ٚيكد تثرٌ
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زاشجٗا َا شب  6111رر  6100يف ٚق ٛألحداث ألًٜرٍٛن شبَسٜهران َٚرٔ مرِ قر ٛطٗا
عً ٢ضٛزٚ ١ٜغص ٚايجسام 6116ن ألَا ااَطٗا فكرد تثرٌ يف ٖرر ٙا رسب اإلزٖاشٝر١
عً ٢ضٛزٚ 6100/6/03 َٔ ١ٜح َٜٓٛ ٢ا ٖرا
حسٚب ضٝاض١ٝن عطرهس١ٜن اق ؿراد١ٜن دشًَٛاضر ١ٝيهرٔ ضرٛز ١ٜؾرُدر
ٚاْ ؿسر شاملكاٚ ١َٚشاييهس املكا ّٚاملُ د َٔ طٗسإ ح  ٢فًطرطبن عرن ضرٛز١ٜ
ٚيبٓإ
إجيابيات وسلبيات احلرب:

نررإ هلررر ٙا ررسب اإلَنٜايٝرر ١ايؿررٗ ١ْٝٛٝايسهجٝرر ١اإلزٖاشٝرر ١ايررم اضر ٗدفت
ضٛز١ٜن َٚاشايت َط ُس ٠إ اشٝاتٗا ٚضرًبٝاتٗا نُرا نرإ هلرا دزٚضرٗا املطر ياد٠
َٓٗرران َررٔ إ اشٝررار ٖررر ٙا ررسب تطررٜٛس ايًخُرر ١ايٛطٓٝرر ١ايطررٛز١ٜن ٚاح كرراْٗا
يًكٛار املطًخ ١ايطٛز١ٜن ؾخ ١ايكساز ايطٝاض ٞايطٛزٟن تجس ١ٜاييهس اإلزٖاشٞ
ايٖٛاشٚ ٞألٖداف٘ املدَس ٠يًد ٜٔاإلضَٞ٬ن َع تساهع ٖرا اييهس َٔ حٝث ايب٦ٝر١
ا اقرررٓ١ن ٖررررا شاإلقر راف ١إىل شرررسٚش ايجٓاؾرررس ايياضررردٚ ٠امليطرررد ٠عًرررَ ٢طر ر ٣ٛ
اجمل ُرررع ٚقرررسٚز ٠اض ٦ؿررراهلان شد عًررر ٢ذيرررو ٫ٚد ٠مكافرررَ ١كاَٚرررَ ١رتافكرررَ ١رررع
اض ٝكاظ ايك ِٝا٭ا٬ق١ٝن ٚتصن ١ٝاي كأَ اوُاٖ ٚ ٟا٭ِٖ َٔ نٌ ذيو ٖٛ
شسٚش دٚز ايكٛار املطًخٚ ١قٛاٖا ايسدٜي ١نبضرطٛز ٠ؾرُٛد شكٝراد ٠ايرسٝ٥ظ شػراز
ا٭ضد يف َٛاهٗ ١ت َس ا٭ْظُ ١ايجسش ١ٝايسهج ١ٝا اقد ٠ا٭َس ايرَ ٟهرٔ مرٛز
املكاَٚرر ١املُ ررد َررٔ إٜررسإ ٚح رر ٢فًطررطب عررن ضررٛزٚ ١ٜيبٓررإ َررٔ تجسٜرر ١املػررسٚ
ايؿٗ ْٞٛٝعًَ ٢ط  ٣ٛايجاملن نُا َهٔ َٔ فكن ايهٝإ ايؿٗ ْٞٛٝشاْ كاي٘
َٔ ن ْ٘ٛق ٠ٛزد إىل ن ْ٘ٛيف َٛقع دفا عٔ ايؿيكار ا٫ضر جُاز ١ٜايؿرٗ١ْٝٛٝ
نؿررريك ١ايكرررسٕ ٚغ ٖرررا َرررٔ ؾررريكار ٖررررا شاإلقررراف ١إىل إحٝرررا ٤قكررر ١ٝيرررٛا٤
اضهٓدزٚ ٕٚإمباتٗا ٚألٕ ضٛز ١ٜقًب ايجسٚش ١ايٓاشر شهٌ َرا يُرٌ ايهًُرَ ١رٔ
َجٓ٢
َٔ ضًبٝار ٖر ٙا سبن اخنياو قٚ ٠ٛفاعً ١ٝضرًط ١ايدٚير١ن مرا ألمرس عًر٢
ق ٠ٛايكساز ايطٝاضٚ ٞايدشًَٛاضٞن ٚغردد َرٔ فاعًٝر ١ا ؿراز ا٫ق ؿرادٝ ْ ٟحر١
َكاطجرر ١ضررٛز١ٜن َٚررٔ مررِ نررإ اخنيرراو ا٫ح ٝرراط ٞايٓكررد ٚ ٟاؾرر ١ايجًُرر١
ايؿرررجب١ن ٚناْرررت اهلحرررس٠ن ٚازتيرررا ْطرررب ١ايبطايررر١ن ٚاْجرررداّ ا٫ضرر ثُاز الًرررٞ
ٚايجسشررٚ ٞايرردٚيٞن ٚفػررٌ ا سنرر ١ايطررٝاح١ٝن ٚايهًيرر ١ايهررب  ٠يإلعُررازن شد
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عًر ٢ذيرو مرا٫ٚر تػرر ٜ٘ٛؾرٛز ٠ضرٛزٚ ١ٜغرجبٗا يف اخلررازجن اي ربم عًر ٢فهررس
ْٚيط ١ٝاملرٛاطٔ ايطرٛزٟن شٜراد ٠اخل٬فرار يف ايرٛطٔ ايجسشرْٚ ٞطرب ١اي ر َس فٝر٘ن
ٖرا شاإلقاف ١إىل تي ٝرت َررٖو ٚطرا٥ي ٞعًرَ ٢طر  ٣ٛايػرجب ايجسشرٞن ٚجتاٖرٌ
ايكك ١ٝاملسنص ١ٜفًططبن ٚتيػر ٞاوٗرٌن َٚبضرا ٠املٗحرسٜٔن ٚاطراز ٠نرن٣
يف ايك ٣ٛايبػس١ٜن ٚقجل ايدٚز ايطٛز ٟيف اجملراٍ اإلقًُٝرٞن ٚتردَ يف ا٭زٚاح
ٚاملٓػ رن اطاز ٠عًُا٤ن ٚفكدإ عٓؿس ا٭َٔ ٚا٭َإن ٚاْ ػاز ايط٬ح ٚاي بم
عً ٢ايدزاض١ن ٚاْ ػاز اي طٍٛن ٚغٝاب ضًط ١ايكرإْٛن ٚاْ ػراز ظراٖس ٠اييطرادن
ٚاهل ١ُٓٝعً ٢مسٚار ايٛطٔ
دروس مستفادة:

ايرردزٚع املط ر يادَ ٠ررٔ اررٖ ٍ٬ررر ٙا ررسب قررسٚز ٠تسضررَ ٝيٗرر ّٛايطررٝاد٠
ايٛطٓٝررٚ ١قررسٚز ٠تطبٝررل ا٭ضررظ يًدٚيرر ١ايكاْْٝٛرر١ن تسضرر ٝمكافرر ١ايػررٗادٚ ٠مكافرر١
املكاَٚرر١ن قررسٚز ٠ايرتنٝررص عًرر ٢ايكرر ِٝاإلْطرراْ١ٝن قررسٚز ٠اض ٦ؿرراٍ اييطرراد شد
عً ٢ذيو إعاد ٠ايٓظس يف املٓػ ر ايؿٓاعٚ ١ٝا٫ق ؿراد١ٜن قرسٚزَ ٠جاور ١ترسَِٝ
اييهس ا٫ضرتاتٝحَ ٞرع قرسٚز ٠إحرداث إداز ٠يٮشَرارن ٚٚقرع اطرد يًهرٛادز
ا٫ا ؿاؾررٚ ١ٝا٭ٖررِ َررٔ نررٌ ٖرررا ألٕ ألشررسش ايطرر٪اٍ َٚكررَُ ْ٘ٛررٔ ٖرر ٛايجرردٚ
ا كٝك ٞيٮَ ١ايجسش١ٝن َٚا ألُٖ ١ٝا٫ض خكام ايس٥اض ٞيف ٖر ٙاملسحًرَ ١رٔ ترازٜ
ضٛز١ٜ
إٕ اض ك٬ي ١ٝايكساز ايطٝاض ٞيف ضٛز ٖٞ ١ٜايٝر ّٛألنثرس َرٔ ألٚ ٟقرت َكر٢
ألُٖ َٔ ١ٝحٝث اإلزادٚ ٠ايؿرُٛدن نُرا ٖر ٞألنثرس عص ر ١عًر َ ٢اشجر ١اي ُطرو
شايثٛاشت ايٛطٓٚ ١ٝايدفا عٓٗان ٖٚرا  ٜحً َٔ ٢ا ٍ٬ا٫ض خكام ايس٥اضر ٞيف ألٟ
دٚيررَ ١ررٔ د ٍٚايجررامل نْٛرر٘ اضر خكاقا دضر ٛزٜا ررب تٓيٝررر ٙقاْْٝٛررا قررُٔ املررد٠
الددٚ ٠ح ٜ ٢طا ٤هلرا ا٫ض خكام ايس٥اض ٞيف ضٛزٜ ١ٜكر ّٛاي خرايل اإلَنٜرايٞ
ايؿٗ ْٞٛٝايسهج ٞاي ١ًُ ّٛٝإع ١َٝ٬غجٛا ٤شٗدف اإلضا ٠٤إىل ٖررا ا٫ضر خكام
ٚتػٜ٘ٗٛ؛ ٭ٕ ْ ا٥ح٘  ٫تؿرب يف َؿرا ٘ن ٚضرٝثبت يًجرامل ألمجرع ألٕ إجنراش ٖررا
ا٫ض ر خكام يف َٛعررد ٙالرردد ثررٌ اْ ؿررازا يطررٛز ١ٜيف َٛاهٗرر ١ألعررداٗ٥ان نُررا
ضٝثبت يًجامل ألٜكا ألٕ َا ٜطَُ ٢جازق ١ضٛز ١ٜاازهٝرَ ١را ٖر ٞإ ٫ألدٚار عُاير١
ٚاٝاْررٚ ١تبجٝرر١ن َستبطرر ١شبعرردا ٤ضررٛز ١ٜترردٜسِٖ ٚيررسنِٗ ٚترربَسِٖ املترراشسار
اي سش ١ٝنُا تػاٚ ٤عً ٢زألضٗا املتاشسار ا٭َسٜه١ٝ
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القرار واالستحقاق:

ايدٚي ١ايطٛز ١ٜاخترر قسازٖا يف تٓيٝر ٖرا ا٫ض خكام ٛ ٚعدٙن  ٖٞٚشٗرا
ايكساز تٛه٘ يًجامل ايجدٜد َرٔ ايسضراٜ ٌ٥ربت ٞيف طًٝج ٗرا ألٕ ضرٛز ١ٜدٚير ١يف ا٭َرِ
امل خرد ٠ذار ضررٝاد٠ن ٚضر بك ٢دٚير ١امل٪ضطررار ايكاْْٝٛرر ١زغررِ نرٌ َررا هررس ٣عًرر٢
ألزقٗا َرٔ ارساب ٚتردَ ضربب٘ غرراذ اٯفرام ٚايرافٝؼ ايظرَ ّ٬رٔ اإلزٖراشٝبن
ٚيف ٖر ٙاينقٝار َا َٖٛ ٛهر٘ يًردااٌ َٗٓٚرا َرا ٖرَٛ ٛهر٘ يًترازجن فُٝرا سرـ
اخلرررازج ضرررٝهٖٓ ٕٛررراى طرررسم ٚألضرررايٝب دٚيٝررر ١تطر ر تدّ ير ر جه ألهرررٛاٖ ٤ررررٙ
ا ْ٫تاشارن َٔ ا ٍ٬تطتب ايٛاقع املٝداْ ٞعً ٢ناٌَ او سافٝا ايطٛز١ٜن َرع
ف ن هبٗار هدٜد ٠ضاآَ ١رتافكَ ١ع محً ١إع ١َٝ٬قا ١ُ٥عً ٢اي ػٜٛؼ ايٓيطٞ
ٚاإلع َٞ٬ايرٜ ٟط ٗدف ايػجب ايجسش ٞايطرٛز ٟيُٓٝجر٘ َرٔ اي ٛهر٘ إىل ؾرٓادٜل
ا٫قرررتا شد عًرر ٢ذيررو تٗدٜررد اجملُٛعررار اإلزٖاشٝرر ١يًُررٛاطٓب ايطررٛزٜب ٚدفجٗررِ
ملكاطجٖ ١ر ٙا ْ٫تاشارن ٖرا شاإلقاف ١إىل عدّ ا٫عرتاف شٓ ا٥ج ٖرر ٙا ْ٫تاشرار
ايرم حيكررس هلررا َرٔ قبررٌ ألعرردا ٤ضرٛزَ ١ٜررٔ ارر ٍ٬تؿرجٝد ايجكٛشررار ا٫ق ؿرراد١ٜن
ٚاتٗاّ ضٛز ١ٜشاض تداّ املٛاد ايهُٝٝا١ٝ٥ن َٚرٔ ار ٍ٬ايرتٜٚرج يًخًر ٍٛايطٝاضر١ٝ
ٚاض ر بجاد ا ًرر ٍٛايجطررهس ١ٜنرررشا ْٚياقررا ألَررا فُٝررا سررـ ايرردااٌ ايطررٛزٟ
فط ه:ٕٛ
ضر ر هٖٓ ٕٛررراى اح يرررا٫ر داارررٌ ٚارررازج ضرررٛز ١ٜتثرررٌ عسضرررا مجاٖ ٜرررا
د كساطٝا ٚطٓٝا ٜرٌٖ ايجرامل ًٜٚصَر٘ إعراد ٠ايٓظرس طراشات٘ن ٖٚررا شردٚز ٙثرٌ
قسشَ ١سنب ١دااًٚ ١ٝاازه ١ٝ٭عدا ٤ايدٚي ١ايطٛز َٔ ١ٜامل ر َسٚ ٜٔامل ؿرٗٓٝبن
شد عًرر ٢ذيررو ض ػررهٌ قٓاعرر ١مجاٖسٜرر ١عاَرر ١دااررٌ ٚاررازج ضررٛزَ ١ٜيادٖررا ألٕ
ايدٚيرر ١ايطررٛزٖ ١ٜرر ٞدٚيرر ١عًُٝررٚ ١عًُاْٝررٚ ١طٓٝررٚ ١إ اْٝرر ١شرربٕ ايرردٚ ٜٔايررٛطٔ
يًحُٝع ٖٚرا ٜجر نُرا ٜكر ٍٛايكا٥رد اخلايرد حراف :ا٭ضرد :إْر٘ ٜٛهرد قٛترإ ٫
تكٗسإ ق ٠ٛا ٚق ٠ٛايػجبن ٚإٕ ايػرجب ايطرٛزٖ ٟر ٛؾراحب ايػربٕ ايٛحٝرد يف
اختررراذ قسازاتررر٘ املؿرر ١ٜن ٚيف طًٝج ٗرررا اا ٝررراز زٝ٥طررر٘ نُرررا ٜجرر  ٫يًجٓرررل ٫
يإلزٖرررابن  ٫يإلَررر٤٬ارن  ٫يًتٓررر ٛن  ٫يًررررٍ ْجرررِ يًخرررٛازن ْجرررِ يًُؿرررا ١
ايٛطٓ١ٝن ْجِ يًػسعْ ١ٝجِ يًطٝاد ٠ايٛطٓٝر١ن ْجرِ يًكا٥رد ايررْ ٟسٜرد َٚرٔ مرِ ْجرِ
يطٛز ١ٜاملٓ ؿس ٠غجبا ٚهٝػا ٚقٝادٚ ٠قا٥دا
يف عامل َ جدد ا٭قطاب  ٫عامل ايكطب ايٛاحردن نرٌ ٖررا ٚغر  ٙضرٝهٕٛ
ي٘ َٓجهطات٘ دااٌ ايٛطٔ ضٛز َٔ ١ٜا ٍ٬تجصٜص ايٛحد ٠ايٛطٓٝرٚ ١اير ٤٫ٛيًرٛطٔ
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ٚقا٥ررد ايررٛطٔن فررايٛطٔ يًحُٝررعن ٚاوُٝررع يًررٛطٔن إْرر٘ اإلمجررا عًرر ٢ألٕ ا ررٌ
ايطٝاض ٞضٛز ٟشاَ ٝاش
ٚنررٔ  ٫جناْررب ا كٝكرر ١إذا قًٓررا :إٕ اإلمجررا ايررٛط تهررس ِٜيًػررٗدا٤ن
ٚغرريا ٤يًحسحررٚ ٢إؾررساز عًرر ٢مازشرر ١اييطرراد ٚٚقررع ايسهررٌ املٓاضررب يف املهررإ
املٓاضب إْ٘ اْ ؿاز يًحٝؼ ايجسش ٞايطٛزٚ ٟقٛا ٙايسدٜير ١عًر ٢ناَرٌ او سافٝرا
ايطررٛز١ٜن ٚاهلص رر ١ايهاًَرر ١يًُػررس ٚاإلَنٜرراي ٞايؿررٗ ْٞٛٝايسهجرر ٞيف املٓطكرر١
إْ٘ ا ْ٫ؿاز يطٛزٚ ١ٜشاق ٞمرٛز املكاَٚر ١املُ رد َرٔ طٗرسإ ٚح ر ٢فًطرطب عرن
ضرررٛزٚ ١ٜيبٓرررإ إْررر٘ اإلؾرررساز ايهاَرررٌ عًررر ٢يسٜرررس فًطرررطب ٚاشايرررت ايهٝرررإ
ايؿٖٗ َٔ ْٞٛٝر ٙاملٓطك١ن ٚايرٜ ٫ ٟه ٕٛإ َٔ ٫ار ٍ٬تاضرو ٚفاعًٝر ١مرٛز
املكا١َٚن اير ٟتثٌ ضٛزَٛ ١ٜقع ايكًب ف٘ٝ
إٕ املػرازن ١يف ايجًُٝرر ١ا ْ٫تاشٝرر ١ي٬ضر خكام ايس٥اضررٚ ٞاهررب ٚطر ٚتجررد
ديرر ٬ٝعًرر ٢اُ ْ٫ررا ٤ايررٛط ا كٝكررٞن ٭ٕ َررا ررس ٟعًرر ٢ايطرراح ١ايطررٛزَ ١ٜررٔ
حسٚب إزٖاش ١ٝقررزَ ٫ ٠ثٝرٌ هلرا يف اي رازٚ ٜعًرَ ٢رٔ قراّ شٗرا ٚضرببٗا ٚدعُٗرا ألٕ
ٜدفع مثٓا شاٖظا ٜجادٍ تهايٝل ٖر ٙا سب َادٜا ٚإْطاْٝا نٝل ٚ ٫قد اتطجت
دا٥سٖ ٠ر ٙا سب ي ػٌُ ا كازٚ ٠ايثكاف١ن ٚناف ١شا٫ر ا ٝا٠ن يكرد لًرت
ايبػس ٚايػحس ٚا حسن ٚمل ٜطرًِ َٓٗرا أل ٟقطرا َرٔ قطاعرار ايدٚير١ن ألناْرت
عا٥د ٠يًكطا ايجاّن ألّ يًكطا اخلاف اتطجت ي خدث ألشَار ضٝاضٚ ١ٝاق ؿاد١ٜ
ٚاه ُاعٝرررٚ ١فهسٜررر ١شطايررر١ن فكرررسن تٗحر ر ن فطرررادن غررر ٤٬ألضرررجازن انطررراج
ألا٬من ٚنٌ ٖر ٙا٭شَار ض ٓٝج عٓٗا عكبار ٚؾجٛشار عٓد اير يه يف ٚقرع
ا ً ٍٛهلا أل ٚحًٗا ا٭َرس ايرر٪ٜ ٟنرد قرسٚز ٠تكرافس مجٝرع اوٗرٛد ايٛطٓٝر ١يف
عًُٝرر ١إعرراد ٠ايبٓررا٤ن ٚنُررا ٚقيررت ضررٛز ١ٜغررجبا ٚهٝػررا ٚقٝرراد ٠يف اي ؿررد ٟهلرررٙ
ا سبن ب ألٕ تبك ٢يف ٚقي ٗا ٖر ٙيف َجسن ١إعاد ٠ايبٓراٖٚ ٤ررا ٜ ٫هر ٕٛإ٫
َررٔ ارر ٍ٬اضرررتاتٝحٚ ١ٝطٓٝرر ١ناًَرر َ ١هاًَررٜ ١هرر ٕٛفٗٝررا املررٛاطٔ ايبٛؾررً١
ٚاهلدفن اضرتاتٝح ١ٝق ١ُٝٝألا٬ق ١ٝإْطاْ ١ٝحكراز ١ٜتكر ّٛعًر ٢البرٚ ١اي طراَن
ٚايكررٛاْب امليجُرر ١ررب ايررٛطٔ ٚاُ ْ٫ررا ٤ايررٛط ايكررَٞٛن اضرررتاتٝح ١ٝتكرر ّٛعًرر٢
اطررد ؾررخ١ٝن شٝ٦ٝرر١ن َاٝ٥رر١ن ضررٝاح١ٝن تُٜٓٛرر١ن ادَٝرر١ن طاقرر١ن َٛاؾرر٬ر )
يطٔ ا ٝا ٠املجٝػ ١ٝيًُٛاطٓبن ٚتؿٚ ٕٛتجصش ايطٝاد ٠ايٛطٖٓٚ ١ٝرا ٜ ٫هرٕٛ
ألٜكررا إَ ٫ررٔ ارر ٍ٬عًُاْٝررٚ ١د كساطٝرر ١ايدٚيرر١ن املجررصش ٠سٜرر ١ايررسألٚ ٟاملج كررد
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ٚاُ ْ٫ررررا ٤ايطٝاضررررٞن َررررع ا٭اررررر شا٫ع برررراز ايكرررردز ٠عًرررر ٢ايؿررررُٛد ٚاي ؿرررردٟ
ٚا٫ضر ُساز ١ٜيف َٛاهٗرر ١ا٫ضرررتاتٝح ١ٝاملجادٜرر ١يٮَر ١ايجسشٝرر١ن اضرررتاتٝحٜ ١ٝرردزى
َررٔ ا٬هلررا نررٌ عسشرر ٞألٕ ايطسٜررل املكرراٖ ّٚرر ٛايطسٜررل ايٛحٝررد ي خسٜررس فًطررطب
ٚشرراق ٞا٭هررصا ٤ايجسشٝرر ١امل ؿررب١ن ٚألٕ يف يسٜررس فًطررطب تهرر ٜٔٛايٓٗاٜرر ١يهررٌ
َبضاٜ ٠جٝػٗا ايجسب حاقسا َٚط كب ٬يهٌ ٖررا ٚشطربب٘ َٚرٔ ألهًر٘ ضرٓك ٍٛيف
ٖرا ا٫ضر خكام ايس٥اضر ٞايدضر ٛز ٟايكرادّ غرجبا ٚحصشرا ٚهٝػرا ْجرِن ٚأليرل ْجرِ
يًسٝ٥ظ اإلْطاْٚ ٞاملكا ّٚشػاز حاف :ا٭ضد
ا اَا ْك :ٍٛإٕ ايسٝ٥ظ شػاز ا٭ضد ٖر ٛايرسٝ٥ظ املر٪تٔ عًر ٢قٝراد ٠ضرٛز١ٜن
٫ض هُاٍ َط  ٠اخل ٚايجطاٚ ٤ايؿُٛدن َٚا جتدٜد ايثك ١شكٝادت٘ إ ٫اي حطٝد
ا ٚ ٞايرتمج ١ايدقٝك ١ملا ٝؼ ش٘ ْربر ايػرجبن َٚرا خت صْر٘ ْيرٛع ألشٓا٥ر٘ َرٔ
حب ي٘ن َ ٤٫ٚ َٔٚطًرل يكٝادتر٘ اييرر٠ن إْر٘ ايكا٥رد ايبجثر ٞاوُراٖ  ٟاملجرن عرٔ
تطًجار ايػجب ٚألَاْ ٘ٝإْر٘ املثرٌ ا٭عًر ٢ملهرازّ ا٭ار٬من ؾرادم ايكرٚ ٍٛاييجرٌ
َيجِ شايطُٛح ٚاي يرا ٍ٩يٝهر ٕٛاملطر كبٌ ألنثرس شٗراٚ ٤إغرساقا ٚإجنراشان ايػرجب
عٓد ٙفٛم نٌ اع بازن ٜؿ ٕٛايجٗدن ٜٚدزى طبٝجر ١املسحًر١ن َٚرا ت خًُر٘ ضرٛز١ٜ
َٔ تبجار َٚطٚ٪يٝار هطاّ َٚا تٛاهٗر٘ َرٔ يردٜارن ير٘ مكًر٘ ايطٝاضر ٞامل ُٝرص
يف حٝا ٠ضٛز ١ٜايٛطٓ ١ٝايك١َٝٛ
إْٓا عٓدَا ْكْ ٍٛجِ يبػاز ا٭ضد ْكرْ ٍٛجرِ ي خسٜرس ا٭زو ايجسشٝر ١امل ؿرب١
ٚال ًٚ َٔ ١طٓٓا ايجسشٞن ٚعً ٢زألضٗا او ٕ٫ٛال ٌن ْكْ ٍٛجِ يطٛز ١ٜغاخم١
نايطٛدن ْجِ يطٝاد ٠ايكإْٛن ٚؾٝاْ ١ألَٛز ايٛطٔ ٚاملرٛاطٔن ٚعٓردَا ْكرْ ٍٛجرِ
يبػررراز ا٭ضرررد فٗررررا ٜجررر  ٫إلضرررساٌٝ٥ن  ٫ٚيإلزٖررراب ا٭َسٜهررر ٫ٚ ٞيًُٗٓٝررر١
اإلَنٜايٝرر ١ايؿررٗ ١ْٝٛٝإٕ عؿررس ايررسٝ٥ظ شػرراز ا٭ضررد ٖرر ٛعؿررس املكاَٚرر١ن عؿررس
ايٓٗكرر ١ايجسشٝرر١ن عؿررس ايبٓرراٚ ٤اي طررٛز ٚاي خرردٜثن عؿررس ا٫ض ر كساز ايطٝاضررٞ
عؿرررس ا رررسف عًررر ٢املبرررادٚ ٨ايثٛاشرررت ٚايطرررٝاد ٠ايٛطٓٝررر ١عؿرررس ا رررل ايجسشرررٞ
ٚا سف عً٘ٝن عؿس ا ْ٫ؿاز شاملكا١َٚن فرٓجِ ٚأليرل ْجرِ ملرٔ نرسع حٝاتر٘ َرٔ
ألهٌ غجب٘ ٚٚطٓ٘
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*

كما نعلم ععم ع ملم ياسوا م نمعم نما يادما قا ةما ق عنمنععر يادم ي ا
وةا ق عننععر ياتما ع،ا ويادائم يام ئو ارما ي م نمع نما يادذئم يام عا
عننععر ياد ي وياتا ع،ا ونع عتمتع اك نعيصفات يادوا ق يال رتيتوجو .

إر نناك ف ةاً ا يادائ ويا ئو تع فه ياعلعم ياسوا و وتؤك ها فاادائم
يعما ي مرتيتوجو ا وننظمع يً شمانذً المضمان ياعننوم ا
نع يا نم يام ي ميلم
وحين ملى ثد شعبو وي ع اأنا يا ئو ياعا ي فهع يارمص يام ي عمرتأ
يا وا اوعسممم نؤ سمماتها ور يعمما ي ممرتيتوجو غوم ه ممما ألمه.وتمما ع ،ي نم
ياد ع وياع وط ويملعاص عع ع و يادائ ا وياوعم ا عنا يادائ يا ئو يا فوق
يعمما ترتجم مممو ا م ين وفد مًا
ارمما ي م نم اكفمماش نم ي يارممع ا وصمماح
اتفاصممو يمل حلم وحوهواتهمماا وةب م ييم ع ممما ن يعمما يادائم يام ئو ارمما
يال رتيتوجو ا ال ام نما ييم ع مما نعنمى يال مرتيتوجو ونعيصمفات
ي
ياعلمعم ياعسمك ع
يادوا ق يال رتيتوجو انا وجه كبما ياعلمماا يملصتنم
وياسوا و .

دد م  ١ٝ ٝفًكددده هافٗدد /ن يففدددر /
يكددده مٖدددرِ نقدد ب ميكدد ي٠
نر ٘ مملصٗٛب/فٔ محلاب /أْٗ فدٔ م دراهمّ مملرد بى ن ٛد ١ًٝيًٛظدٍٛ
ٖهف محلاب ٚقهّ ممل بش ٍَٛ/يفٝه /٘ٝراٜف ً ذ ق ٍ ْٗ :ممل ُ٥د ١ميرًُٝد١
يً ٌ٥ ٛمملٛؼٛه ١حتت عاف ميك ٥ه يقًٛغ مهلهف مملطًٛب أَد مس د م ٞ ٝ
*

كاتة وتاحث سوري ،عضو اتحاد الكتاب العرب.
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م ْهًٝز/ ٟيٝهٍ ٖ بت /فٝرافٗ أْٗ فٔ ٛيفٜع خمرًف مي ٛد  ٌ٥ميركدها١ٜ
ٚم ددراهمَٗ يرخكٝددل ٖددهف ميك ٝدد( ١يٝددهٍ ٖ د ٔ م د م  ٚ ١ٝ ٝبجٗ د
ا دد ١مهلٝددوِ م ٜدد ٞ ٛظددهمب يمب ميطًٝردد ١د ٚت ػٜٚ )933ردداف
مير د
م دددر ذ/ب  ٕٛنب /ٕٚم دد م  ١ٝ ٝأْٗدد قٝدد ي ٠ميرًُٝدد ت ميركدددها ١ٜأَدد
ميه ً َٛددد ١ٝفٗددددٛ ٞالٝدددد٘ مير قددد ت َدددع ميدددده ٍٚم ددددا ٣هًدددد ٢إٔ هددددٕٛ
م د م ٚ ١ٝ ٝميه ً َٛدد ١ٝد ررني يًك ٝددٜٚ ١كددهّ مرٓامٍ/أْهبٜدد٘ ددٛفا/
راٜف ً أمشٌ يإل م  ١ٝ ٝذ ٜك ْٗ " :ٍٛميفٔ ميذٜ ٟرٝح رٝدهمً هدٔ ندٌ كٓٝد١
ميكٝطا ٠هًَ ٢رؽ ت نٌ ظامع حردٜ ٢ديي ٟم دراهمّ ميركٓٝد ١أقعد٢
فر يٝدد ١نهٓددْٗ ١دد فددٔ حددٛمب قدد ٟٛأ ٚدد حا ٣فددٔ حددٛمب م بميمت ميدد
كراهّ ميك ٠ٛحلدٌ ف ٗد "(مرٓامٍ أْهبٜد٘ دٛفا َده ٌ مس د م ١ٝ ٝ
ميركدددها ١ٜيمب ميطًٝرددد ١راٜد د أنددداّ يٜددداٚ ٟمهلٝدددوِ م ٜددد ٞ ٛػ)93
م  ١ٝ ٝعٛب ٠ه َ ١رين م فه ب ٚمملق يئ مياٝ٥ك ١مي كراًغ َدٔ
ف
ميٓعددا مملك د  ٌ٥م ظدد ١ا د ٍ ٚم ددع ْكددقَ ً ٝددٔ د ست محل ٝد  ٚ ٠كددهٜا
أحٛمهلدد  ٚع ٥عدددٗ ٚمحرُ س ٗدد ميدد حتدددهي َكدد بمت ميرُدددٌ ٚم ٖ ددد٘
َر رً ١و مملك ٝ َٔ ٌ٥ع الٛمْقٗ ٖ َٔٚدذم مملٓطًدل ٓطد ٟٛم د م ١ٝ ٝ
هًددد ٢ميرددده ٚميدددرفه ٚم بميٚ ٠مس رٝد د ب ٚهًددد ٢ميرُدددٌ ٖٚددد ٞرُٝدددز
يصددُٚ ٍٛميره َددٌ َٛمالٗدد ١محرُ د ست ميرػدد ٚ ٝقددهٍ ميٛمقددع ٚأحٛميدد٘
ّ ٚظامه ت ميك٣ٛ
(ميًٛم ٤ميهنرٛب امَٖ ِٝعطف ٢محملُٛي ميراٚ ١ ٚم
ميرعُ ٢ػ 903ه ّ .)ّ9002
ٚيكه أنهت ميك ٝي ٠مس

م  ١ٝ ٝيًك ٥ه مياٝ٥س ص ب م

ه َٔ

ٍ:

مياؤٜدد ١مملكددركقً ١ٝيًػ ٜد ت أ ٟمتوددٌ مملكددركقٌ  ٚعددٛبٖٚ ٙددَ ٛد ٜرددينؽِ ميرخٛست محملًٚ ١ٝم بال١ٝ؛ ٕ
م رصامف٘ أنرب قهب َٔ ميٛؼٛح
ٚؼددٛح ميػ  ٜد ت ٚيقدد ١حتهٜددهٖ َطً د الددٖٛا ٟيرخهٜدده مي ٛد ٚ ٌ٥أ دد يٝ
ميٛظ ٍٛيٚ ٗٝنو مً َ ٜه ٕٛههّ ٚؼٛح ميػ  ٜت قق ً بٝ٥ك ً ميفصٌ
حتكٝددل َ د عددق ٛيٝدد٘ ميهٚيدد َُٗ ١د ن ْددت مرٗددٛي مي د قددذٍ ميرٓ ٜدد١
م ر ٝب مي.ٌ٥ ٛ
 رزٜز ميوك ١ني ميك ٥ه ٚشرق٘ َكأي ١هً ٢غ َ ١ٜدٔ م ُٖٝد ١يده ٣ميك ٥دهمياٝ٥س ص ب م ه حٝث هٌُ هًد ٢دٛف أ قٝد ت ميرر َدٌ ٚميكدهب ٠هًد٢
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درُامب
ميرطٛب ٚمير هٜه ٚمب ق ط ميفها ٚميرٌُ فهُ إٔ ميعداٚف درػ
 ٚكدداه ١نددذيو مير هٜدده تدد إٔ ٜرٛمظددٌ ٖٚددذم َدد حدداػ هًٝدد٘ ميك ٥دده
مياٝ٥س.
 أنٝددده ميك ٥ددده ميددداٝ٥س صد د ب م ددده هًددد ٢ميكدددٚ ِٝحتفٝدددز ميرٓعددداميقصددا ٟحٝددث ٜررددز نددٌ رُددع كُٝدد٘ مي د منركددقٗ َددع هك ٥دده ٚ ٙب دد٘
ػ ٚميعهم.
نك ِٝميرٌُ ٚميرف ْ ٞفٚ ٘ٝم
ميوك
 محلاػ هً ٢ن ب  ١يٚب ميكه َٔ ٖٞٚ ٠ٚميعف ت مهل َ ١ميد تدإٔ رخًددٗ ٢د ميكٝد ي ٠فهد ٕ ٜطقددل ميكددامبمت هًددْ ٢فكدد٘ أٚسً  ٚب دد٘ قددٛسً
ًٛ ٚن ً.
مَر ن٘ يًُقه ١ٝ٥فٜٗ ٛئَ إٔ هً ٢مملا ٤نس ٜهَ ٕٛكررهمً يًرٓد يفٍرٌ مملاٜ ٤ك ٌ كد٠ٛ
هٔ َق يَ ٘٥ك ٌ أ ٟش٤ٞ؛ ٕ مملق يئ ٖٚ ٞحهٖ مي
َٔ أالٌ ق ُ٘ٝف ملقهٝ٥دٖ ١د ٞمْرفد  ٤م ًدٌ دني ميٓعاٜدٚ ١ميرطقٝدل أ ٟميكٓ هد١
مملك ْدد ١يركددٌ ف حلٝد  ٠د َقد يئ هدد ٕٛيٝددَ ١ددٔ أَ ٟرٓددَُٗ ٢د ن ْددت
ميعاٚف ٚميؽػٛط ٚميعر ب هً ٢ميك ٝي ٠إٔ س راً ٢هٔ َق ي ٗ٥ف يصرٛب
ردد ْ ٞركدددا ًٜخدددل ٗدد ميدددهَ ب ٚمملدددٛت ٚندددٌ أْدددٛمع ميردددذمب يهدددٔ عدددٌ
َرُكه ١أٖهمفٗ .
 مَر ندد٘ يعددف ١قدد ٍٛمحلكٝكددٜٚ ١امٖ د حك د ً ٚٚمالق د ً هًدد ٢ميك ٝد ي ٠إٔمت ب ٘؛ ْٗ ذيو ػاس ميوكْ ١فس ميصر ٚإٔ هٖ ٕٛدْ ٞفكدٗ يَد١
يًخكٝك ١نُ أْ٘ رًو ق ٠ٛميكد  ١ٝميد َدٔ شدأْٗ إٔ دٛح ٞي دا ٜٔدإٔ
ٜرقر ٖٛهٔ كٜ ٖٛٚ ١راف َ ٜاٜه ً ٚو ميرزّ هً ٢هًُ٘ َ هزيف ميوك٘ٓٝ ١
 ٚني ميصر ٚأؼخ ٢م ٌَ نٌ َ ٜٛمال٘ ميصر َٔ حته ٜت.
 ٕ َ ٝز ميك ٥ه مياٝ٥س ٖ ٛميرف ؤٍٚ :ٚنًُ ١ص ؤّ س ه ٌ ق َ ٘ ٛمي.َٞٛٝ

ْ٘ دإٔ س ٜدأس َدع محلٝد ٠

مَر ندد٘ مهلٝقددٖٚ :١دد ٞميٛالدد٘ ميددذم  ٞيًكددًطٚ ١مي د ٓ ٖ د ٛم ددط١حكٔ َرافر٘ يهٚمفع ميه َٓدٓ ١د  ٤شدرق٘ ميدذٜ ٟكدٛيِٖ ميدذ ٜٔالرًدٛم َدٔ
ميك ٥ه بَزمً هلِ فأ كطٛم هً ٘ٝأح َِٗ ٚأَ ْ ٚ ِٗٝطًرد ِٗ ف رًد ٙٛبَدزمً
هل د ٝر د ً  ٚكددهمً يطُٛح د ِٗ فرخدد ٍٛؼددُ ميصددر ٚيددٝس فك د
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ق ٥هَ ٕ َِّ َٔٚ .ٙد ٝدز ميك ٥ده ميداٝ٥س م ده مَر ند٘ مهلٝقدٚ ١ميدذن ٤
ٚميوك فددٚ ١ميكددهب ٠هًدد ٢م رصددامف مملكددركقٌ  ٚك ْدد٘ يفٓدد ٕٛميرٛمظددٌ َددع
ميٓ س ٚؼق ميٓفس ٚميعهم ًو مرداأٚ ٠بٚح ميرخدهٜٚ ٟصد ع هًد٢
ميٓكد د ط ٚمحلدددٛمب (ميكٝد د يٚ ٠مسيردددزمّ ميكٝد د ي ٠ميكطاٜددد ١حلدددزب ميقردددث ميرا دددٞ
مسشد د منَ ٞهرد د ميوك فدددٚ ١م هد د ّ ًكدددً ١ميوك فددد ١محلز ٝدددٚ ١مير َددد)8 ١
ٚميكدهب ٠هًد ٢ميددرفه ميردأ ميرُٝدل ٚميراطددٚ ٝم دهمع ٚميكدهب ٠هًدد٢
ميرعددٛب ٚميكقددَ ٍٛددٔ د ٍ م قٓد ع ٚيددٝس َددٔ د ٍ مي ٖٝد أ ٚميرٗهٜدده أٚ
مي غ ٝد ٚحددٌ مملصدده ت ٚمر د ذ ميكددامبمت دداٚح عٝقدد ١رٝددهمً هددٔ ميرصددفٞ
ٚمسْرك ّ ٚم حامجْ( .فس مملاالع ميك ل)
مراأ ٠ق ٍٛمحلل ٚميدهف ع هدٔ محلكٝكد ١فٛقدف صد ه ١ندٌظاف ٜكرهه ٞبفع نًُ ١ميٛعٔ  ٚهَ ١قؽ ١ٝمرُ ٖ ميه يحدٚ ١ند ٕ
ظاث ً س ركه يكد ْ٘ هدٔ قد ٍٛمحلدل َعدًخ ١ه بؼد ١أًَ ٚد ١ف بغد ١أٚ
ْٛمٍ َهك ب ٝغ  ٖٛٚميذٜ ٟص ب ي َٔ ٘ٝققٌ مرُٝع هً ٢أْ٘ مملرط ٤
حك ب ٚمملؽخ ٞالزمٚ ٤م قاب ميٓ س.
نُ إٔ َٔ ظف ت ميك ٥ده مس د م  ٞ ٝميداٝ٥س صد ب م ده حقد٘ يًرُدٌ
ٝدث ٜرطدٞ
 ٚكهٜك٘ ي٘ ٚقهب ٘ هً ٢محلانٚ ١مملاَ ١ْٚدٔ د ٍ ميرهرٝدو
َٔ م فه ب َ ٜاٜه ًٜٚركطٗ َرٜ ٢اٜه ً ٚو ميكهب ٠هً ٢ميرفاٜل ني ميرهٚ
ميذ ٟس ٖدٛميَ ٠دٔ ميرر َدٌ َرد٘  ٚدني م عدِ ميدذ ٟهدٔ إٔ ٜؽدر٘ َٛقدع
ٜددأَٔ شدداٖٚ ٙدد ٛثدداػ هًدد ٢أس ٜرخدد ٍٛم عددِ هددهٚ ٚهًد ٢هددهّ ٚؼددع
ميعهٜل َٛقع م عِ.
نُ ًدت ميكٝد ي ٠مس د م  ١ٝ ٝيًك ٥ده م ده َدٔ د ٍ كدهٜا ٙي َدٛب
مي عهب يم ً ُ٥هٔ ق ِٝرَ ١كهَرٗ نامَد ١م َدٚ ١حدل شدرقٗ َٚد
هلد َددٔ َكدديٚيٓ ١ٝعدد ِٝشددي ٕٚمملٓطكددٚ ١ميرأَددٌ َ ٚرد ٕ ميٓعددا مملٛمقددف
محلاالْ ١د٘ بالدٌ ميفهدا ميو قد ٚميٓعدا ميعد  ٥س ٜكدرهني ميٛمقدع
مملٗدددني ٜرددده ميرددده ٠هقددد ١ققدددٌ إٔ جددد ٛأَ ٟرانددد ٝ ١ددد ١ٝن ْدددت أٚ
هكددها ١ٜس ٜكركددًِ يًؽددػٛط م بالٝدد ١مي د متددس نامَدد ٚ ١دد ٝيٚ ٠عٓدد٘
ٚشدددرق٘ ٜقكدددَ ٢رفد د ْ ً ٥رعد د ب قؽددد ١ٝشدددرق٘ رًدددو ميرر َدددٌ ااْٚدددَ ١دددع
ميرخه ٜت.
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يكدده ددايفت ميك ٝد ي ٠مس د م  ١ٝ ٝيًك ٥دده ميدداٝ٥س ص د ب م دده َددٔ د ٍ
قهب ٘ هً ٢حتهٜه هٛمٌَ ميؽرف ميك  ِ٥ميٛمقدع ميرا دٚ ٞحتهٜده أ دق ٗ
ٚحتهٜدده مملٓطًك د ت مس د م  ١ٝ ٝميك د يب ٠هًدد ٢ميرر َددٌ َددع ميٛمقددع ٚأ د يٝ
ميرُددٌ ميكد يب ٠هًددٓ ٢فٝددذ مملٓطًكد ت مس د م  ١ٝ ٝؼدد ٤ٛميٛمقددع َٚرػ م دد٘
دٚ ٞميعدامه ت مهل َصد ٚ ١ٝالدامَ ٤امالرد ١شد ًَ١
ٚميرُٝٝز ني ميعدامع م
يرخكٝل هًُ ١ٝميرهٝٝف دني م ٖدهمف مملٛؼدٛهٚ ١ٝم يٚمت ٚمي ٛد  ٌ٥مملر حد١
َٚك د بمت ميرطددٛب  ٚير د ي ٞن ْددت مياؤ ٜد ميو ققدد ١يكدد ٝي ٠ميك ٥دده ميدداٝ٥س
مهرقد ب ميعددامع ميرا د ٞميعددٗ ْٞٛٝظدامع َعد ٚظدامه ً قَٝٛد ً ٚحؽد بً ٜ
 ٚهط ٥دددد٘ م ٚيٜٛدددد ١يًعددددامع َددددع ميردددده ٚميعددددَٗٛٚ ْٞٛٝمالٗدددد ١مملاططدد د ت
مس ررُ ب ١ٜأشه هل مملارًف.١
 ٚأنددهت ميك ٝد ي ٠مس د م  ١ٝ ٝيًدداٝ٥س ص د ب م دده يمب دد٘ ملٛمالٗدد١
محلاب ميرهٚمْ ١ٝم بٖ َٓ ١ٝذ َطًع مير ّ  ٚ ّ9022ميٚ ّٛٝذيدو َدٔ د ٍ
هط  ٤قؽَٛ ١ٝمالٗ ١م بٖ ب أشه ي٘ مملارًفد ١أُٖٝد ١ظد ١حٝدث رردرب
ددٛب َ ١ٜيٜدد ً
َكددأيَ ١ك َٚدد ١م بٖدد ب َٚه فخردد٘ ٚمالرو دد٘ أٚيٜٛدد ١مإ
َٚرٜٓٛدد د ً ٚفهاٜدد د ي يددددذيو ٜددددرِ مإ ميرُددددٌ يهبالدددد ١م  ٚهًدددد ٢ب دددد١
ميرٓعُٝد ت م بٖ ٝدد ١مملكددًخ ١ميرهف ٜدد ١ميد متد بس ميكرددٌ ٚم بٖد ب ٓفٝددذمً
يًُصاٚع م َرب ٜي ٞميعٗ .ْٞٛٝف ٚي ١ٜٛيًكؽ  ٤هً ٢م بٖد ب ققدٌ ميده ٍٛ
أ ٟحددٌ ًَ ٟددف ن ددا ْدد٘ ٛالددٛي م بٖ د ب ٚميفهددا ميددرهف  ٟم بٖدد ٞ
دق ٌٝحتكٝدل ذيدو ند ٕ س ده َدٔ
هٜدٚ ١
ٝقك ٢أ ٟحٌ أَ ٚر رد ١غد
رزٜز ميفها مملك ْٗٚ ّٚد مملك َٚد ١ال ْد هطد  ٤م ٚيٜٛد ١يرخاٜدا م ب
ٚعاي ميػزم ٠أشه هلِ مملارًف.١
يكدده ًددت مملٝددزمت مس د م  ١ٝ ٝيًك ٥دده ميدداٝ٥س م دده أٜؽ د ً حلهُدد١
ٚميقع د  ٠ميرر َددٌ َددع م حددهم مي د رعددف ياؤ ٜد مملقهٝ٥ددٚ ١م ح عدد١
ملصدددهً ١أ ر يٖد د مملرردددهي ٠فُٗد د ً ٚحتًدددٚ ً ٝم دددرٝر ً َكاْٚد د ١كدددهب٠
م روٓ  ١ٝ٥هً ٢ه ي ٠ان َ ٝقرودا َدٔ ميعدٛب  ٚصدرت انٝقد ً ٜهدَ ٕٛدٔ
شددأْ٘ إٔ ترددٌ مملصددهً ١ق ًدد ١يًخددٌ ٚفددل أ ددس س دده َددٔ ميرُكددو ٗدد
ٚميرصقث وٛم رٗ فٜٗ ٛرُٝز اؤ ٜق ١َٝٛك ّٛهًد ٢دك ط َد تدزئ يعد
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َد ٜٛحدده ٚهًددُٖ ٢د ٍ َد ٜصددهو يعد َد ٜيندده ٚهًدد ٢يفميددَ ١د ٜرٝددل
يع َ ٜصل ميطاٜل ٚهً ٢ميراًد ٞهُد ٖد ٛنْدَٚ ٞيقدت يعد َد ٖدٛ
يم.ِ٥
ٕ هقكاٜدد ١مس د م ٚ ١ٝ ٝا حٗ د مي د حتًدد ٗ ٢د ميك ٥دده ميدداٝ٥س ص د ب
م ه هُٔ ميكهب ٠هً ٤ ٓ ٢ميهٚي ١مملا هز هً ٢أ س ٚمؼخ ١بم ا١
ٚأٖ ٍٚذ ٙم س ٓ  ٤م ْك ٕ ميذ ٖٛ ٟغ ٜد ١محلٝد َٓٚ ٠طًكٗد ٚمسْفرد ح هًد٢
ميكدد ٣ٛميٛعٓٝدد ١ميركهَٝدد ١ف د يكامب ميك ٝدد ٞت د إٔ ٜرطدد ٢ع د ب هٛمَددٌ
ا حدد٘ ميه ًَدد ٚ ١ردده قددامَ ٠٤رأْٝدد ١يًعدداٚف م قًُٝٝددٚ ١ميهٚيٝددٚ ١يبم دد١
ش ًَ ١يًوٛم ت ٚمملرػ مت َٛميف ٜٔميكدٚ ٣ٛميرخ يفد ت ٚميعدامه ت ٚنف قٗد
م ٚ ١ٝ ٝق ٠ٛمرقٗ ١ميهم ًٝدٚ ١م دررهميٖ
َٔ ميٓ حٝرني ميرهرٝهٚ ١ٝم
 ٛميعامع ٚم ٚؼ ع مسقرع يٚ ١ٜميركهاٚ ١ٜغ ذيو.
يكه مَرًو مياٝ٥س م ه ميكهب ٠هًد ٢ميرٛفٝدل دني مس د م ٚ ١ٝ ٝميٛمقرٝد١
مملقهٝ٥دد ْٗ .١د ميربمهدد ١ميددا مملٛؼددٛه ٞددني مهلددهف مس د م ٚ ٞ ٝعاٜددل
ٚمملٝددز ٠م ٖددِ ٖدد ٓ ٞد ٤
ٝددث س ثعددٌ ميرٓ د قع ٚميرر د ب
ميٛظدد ٍٛيٝدد٘
مير قَ ١ع ميصر هً ٢أ س َٔ ميٛؼٛح ٚميصف ف.١ٝ
نُ د هُددٔ ميك ٝد ي ٠مس د م  ١ٝ ٝيًك ٥دده م دده مَر ندد٘ يًٛمقرٝدد١
مملقه :١ٝ٥أ ٟقهب ٘ هً ٢منرص ف ميكٛمْني مي حتهدِ مجملرُدع  ٚطٜٛرٗد
هَددد ١ميدددٛعٔ  ٚامهرددد٘ ميدددا مملٛؼدددٛه ٞدددني مهلدددهف مس د د م ٞ ٝ
 ٖٓٚقده ٚمحل الد١
ٝث س ثعٌ ميرٓ قع ٚميرر ب
ٚعاٜل ميٛظ ٍٛي٘ٝ
ًَخ ١يًٛمقرٝد ١مملقهٝ٥دٖ .١دذ ٙميك ٝدَ ١هٓدت دٛبَ ١ٜدٔ مَدر ى ميهدو َدٔ
ميكدٚ ٠ٛالٓقٗد ميهددو َدٔ مملزميددل ف يك ٝدد ١يهٜد٘ ٓطًددل َددٔ ميٛمقددع ي ٕٚإٔ
كقٌ ٘ هً ٢ه د٘  ٚا دِ نفد م مملكدركقٌ ي ٕٚإٔ ٜقررده هدٔ ميٛمقدع  ٚطُدح
ع ب ميٓؽ ٍ َٔ أالٌ حتكٝل مملُهدٔ أقعد ٢يبالد ١كدرطٝع
ميرػٝ
حتكٝكٗ .
 َٚهزيف ميك ٝي ٠مس م  ١ٝ ٝيًك ٥ه صد ب م ده ميرزمَد٘ هرقد ب َعدًخ١
ميٛعٔ ٚنامَ ١ميصر َٚكركقٌ م ال ٍ ٝميرٓ  ٜٔٚميقد بيف ٠يٓٗ د٘ ٖٚدذم َد
يهد  ٙيًرُددٌ هًدد ٢ب د ْ ٤عد ّ  ٝددَ ٞره َددٌ ٜٓطًددل َددٔ َعددًخ ١ميصددر
ٚٚؼدٛح مياؤٜد ٚظددٛم  ١ٝمملٛقددف ٚحكددُ ١ٝميكددامب ٝددث ٜػدده ٚميددٛعٔ ٚحدده٠
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شرقَ ١ٝرُ ه ١از ٜأ ٓ ٥د٘ ميدذ ٜٔتكدهٛ ٕٚحده ِٗ ميٛعٓٝد ١ميام دا١
بميٚ ٠عٓٚ ١ٝقً ١َٝٛرف كً ٠ٛف ق ٥هٖ ٜ ٖٛٚرٌُ هًٓ ٢د ْ ٤عد ّ  ٝدٞ
ي كامعٜ ٞرٝح يًصر ميفاظ ١ميه ًَد ١يًُكد ُٖ ١هدٌ ع ق د٘ َراند١
ميقٓ ٚ ٤م هُ ب َٚر بى ميرخاٜا  ٚا ٝخ مملي كد ت ميه كامعٝد ١مملكدرٓه٠
ميررهيٜددد ١ميك ٝدددٚ ١ٝمسقرعد د ي ١ٜندددٌ ذيدددو ٜكدددرٓه فٗدددِ عقٝرددد١
مملرػ مت ميرا ٚ ١ٝميهٚيٚ ١ٝم قً ١ُٝٝم َا ميدذٜ ٟرطد ٞميهٚيد ١ميكدهب ٠هًد٢
َٛمالٗ ١ميرخه ٜت ٚميرر ٌَ َرٗد َدٔ َٛقدع ميٓده يًٓده ٚميوقد ت هًد ٢مملٛقدف
ي ٕٚفا ٜأب أَ ٚك  ١َٚهً ٢حل أ ٓ ٚيفٍ هٔ َقهأ.
َٚدددٔ أ دددايف عدد ٥غ ميك ٥ددده ميددداٝ٥س صدد ب م ددده ميرُردددع يكدددهب ٠هًددد٢
ميراط ٝمس د م ٚ ٞ ٝميه ً َٛد ٞحٝدث ميراطد ٝميك ٝد ٞميه ً َٛدٞ
ٜٓطًدددل َدددٔ ميفٗدددِ ميرُٝدددل يرد د بٜخ ميقًددده ٚم قًددد ِٝمحملددد ٝددد٘ َٚدددٔ مملٛقدددع
 ٝد ت مملٓطكدَٚ ١د ت ٚبٖد
مر ٞ ٝ /ٛٝميذ ٟيرقد٘ َٚد يفمٍ ًٜرقد٘
ٚنذيو ميك ٣ٛميك ١ٝ ٝمحلًٝفدٚ ١مملر يٜدٚ ١هًدَ ٢ده ٣ه قرد٘ ٚمةامعد٘
َصه ت  ٚيب مير ٛا مملٓطك.١
يكدده مَرًددو ميك ٥دده م دده هًددِ يمب ٠م يفَ د ت ٖٚدد ٛهًددِ مملكددركقٌ ٚهًددِ
حتاٜو ميوٛم ت ٚق ٣ٛميفرٌ مجمل ست م ْك ْ ١ٝن ف ٓ ٚ ً١مسْٗ ٝب ميرد ّ
ميرددٛميفٕ يم ددٌ ميهٚيددٚ ١ميرٛفٝددل ددني محل الدد ١مل ٜدد ١مملع د مملراؼدد١
ٓ ميرعرٝه غ مملاغدٛب فٝد٘ ي يفَد ٚ ١دأَني م ٖدهمف
يًاطا ٚمياغق١
ٚ ١ٝميرٌُ هً ٢ههّ اٚج مملٛقف هٔ ْط م ميكدٝطاٚ ٠م درط ع ربمهد١
م
ٓد د مملعد د ٖا ميكدددًق ١ٝميٛؼدددع مس د د م  ٞ ٝيًهٚيدددٚ ١هدددهّ ٚقدددٛع فدددامغ
م م َ ٞ ٝرُوٌ يد ١ميرصدرت ميهٚيدٚ ١ميكًدل مس د م ْ ٞ ٝر ٝد ١غٝد ب
م ٖهمف ميٛمؼخ ١ن ٜيي ٟمسؼدطامب َي كد ت ميهٚيد ١يهدٌ ٖدذم
بالد ٍ محلدل
منرك ميك ٥ه مياٝ٥س ص ب م ه مح مّ  ٚكهٜا شرٛب مير
ٚميرددددهٍ م حددددامب ميددددذ ٜٔس ٜفدددداَ ٕٚددددٔ ميزحددددف ٚس ٜػددددهب ٕٚصددددرِٗ ٛ
ٚس  ٜن ٕٛقٝد ي ٠ميكدف ١ٓٝهٓدهَ صدره م ه ظد يدذيو هركد شاعد١ٝ
ميك ٥ه م ه ظف ت َُٗ ١الهمً ٌ يرًدٗ م ٖدِ قد ٠ٛميهٚيد ١ميكدٛبْٗ ١ٜد
س ٓعا م شٚ ٤ ٝمير ق ت ْعا ٠بمٖٓ ٌ ١ؽرٗ ؼدُٔ د ٝقٗ ميرد بجٞ
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ٚمملكددركقًٚ ٞأْٗ د ش د ه ١سر د ذ ميكددامب مملٓ د ؼددُٔ ٖددذ ٙمس د م ١ٝ ٝ
ٚأْٗد د أ قٝددد ١ر ًَدددٗ َدددع ميفر يٝد د ت ميك ٝدددٚ ١ٝمسالرُ هٝددد ١محملًٝددد١
ٚميرا ٝدددٚ ١ميهٚيٝدددٚ ١أْٗد د ق ٝيٜددد ١دددرُامب س مالدددع ٚس رددداف ميدددٖٔٛ
ٚس مسْٗدددزمّ ٚأْٗد د هاٝ ٚددد ١ؽدددع َٝزمْد د ً يمُ٥د د ً يهدددٌ م طدددٛمت ميك ٝددد١ٝ
ٚمسقرع د يٚ ١ٜم د م  ١ٝ ٝحتددت َٓعددٛب مملع د ميرا ٝددٚ ١قدد ٠ٛميردداب
ٚأٖهمف ميراب ٖٚدْ ٞكد ْ ١ٝدهمفع هدٔ ميكد ِٝمحلؽد ب ٚ ١ٜقكد ٢شاعد١ٝ
مياٝ٥س م ه مملٛحه ٠يًكٛبٜني اه ٗ ْٛميوك فٝدٚ ١م ٓٝدٚ ١ميك ٝد١ٝ
ميك ِ مملص ى مل ٖٚ ٛعين ملرٓ ٢مملهمفع هٔ امب ٛبٚٚ ١ٜحه ٗ ٚهدٔ
دد ٞظددُٛي ٚمْرعدد ب
ٚالددٛي ميكددٛبٜني ٚنددامَرِٗ ٚندد ٕ مير َددٌ م
ٛب . ١ٜيكه م رط ع ميك ٥ه م ه فص ٍ نٌ مملديمَامت ٚمسْرعد ب هًٗٝد َد
أالرب م ههم ٤ققٌ م ظهق  ٤إٔ ٜر فٛم َٔ غ م ه س حدٌ يفَدٚ ١س محد سً
يك ّ ٚس ْٗ  ١ٜحلاب فٗ ٛمملكهَ ١يم ً ُ٥هٓهَ ٜهمِٖ ٚعٓ٘ أ ٟطا ٖدٛ
َٔ ٜكرصرا ٖدذم م طدا ققدٌ ٚقٛهد٘ م درٓ يمً ملرافرد٘ يرد بٜخ ٚقهب د٘ هًد٢
حتًٝددٌ ميٛمقددع رددني بمظددهَٛٚ ٠ؼددٛه ١ٝص د ملٛمقددع ميكددْٚ ٠ٛك د ط ميؽددرف
 ٚير ي ٞم رصامف مملكركقٌ ٚمس ررهمي ير ٚيف ميركق ت  ٚرزٜز ميكدهب ٠هًد٢
مَر ى يفَ ّ ميك ٝيٚ ٠محلؽدٛب ظد يم َدع ْفكد٘ ٜرعدف د راأٚ ٠ميٛؼدٛح
ث د ّ ما ددا ٜٚر د ف ددهٚبَٚ ٙه ْردد٘ كددهب َ د ٜكددرطٝع ٖددذم ما ددا إٔ
ثُٜٚ ٞع ٕٛميٛعٔ ٜرقٓ ٢قؽ  ٙ ٜميٛعٓٚ ١ٝميك ١َٝٛرًو حك ً ْك ًْ ٝ
ٜفٝدده َددٔ هًَٛدد٘  ٚكهَدد٘ َددع مسحرفد ظ ٚمحلُ ٜدد١
ه يٝد ً َٓفددرح هًدد ٢ميرد
يًٜٗٛددد ١ميٛعٓٝدددٚ ١ميكَٝٛدددٜ ١رُٝدددز ذن ٥ددد٘ ٚالاأ ددد٘ ٚحهُرددد٘ ٖٚه٥ٚددد٘
د يًصدٗ يٚ ٠ميصدٗهم٤
َٚرافر٘ حاٜغ هًد ٢ندٌ ذبَ ٠دٔ دامب ميدٛعٔ
ٜرٌُ هًَ ٢ك  ١َٚميفها ميع َ ٞميرهف ٜ ٟرط ٞمرٝض ميرا د ٞميكدٛبٟ
أُٖٝدد ١ف ٥كددٜ ١ددركٔ فددٔ محلددٛمب َددع ما دداٜ ٜٔفؽددٌ مملعددًخ ١ميٛعٓٝدد ١هًدد٢
مملعددًخ ١ميصاعددْ ١ٝدد٘ م  ٍٚم قددهمّ ٖدد ٛمملوكددف مير د بف ٚميك د يب هًدد٢
قٝدد ي ٠مرُدد ٖ ميصدددرقٛ ٚ ١ٝهٝرٗدد  ٚأع ٖدد يرعدددقح قدددَ ٠ٛؽدد ف ١يكددد٠ٛ
ميٛعٔ ْ٘ ميك ٥ه ميذ ٟبس فهاًٛ ٙن ً هًُ.ً ٝ
أت َٔ فامغ دٌ م درٓهت
ٕ َٝز ٝ ٠ي ٠مياٝ٥س ص ب م ه أْٗ
ب ْؽدد يٚ ٞقددد َٞٛندددق ٚقٝدد ي ٠م دددروٓ  ١ٝ٥يًك ٥ددده مس دد م  ٞ ٝميددداٝ٥س
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مملي س ح فغ م ه  َٚاند٘ َدٔ ب ْؽد يٚ ٞفهداٚ ٟأ دس بم دا١
يقٓد د  ٤دددٛب ١ٜمحلهٜودددٚ ١حدددزب هك ٥دددهٖ ٟددد ٛميؽدددُ ْ ١ميصدددرق ١ٝمملرخانددد١
ٚميف هً ١يررزٜدز ميدر حِ دني ميصدام٥ح مسالرُ هٝد ١مملارًفد ٚ ١عد ٜٛمياؤٜد١
 ٚعخٝح َك ب مياأ ٟمير ّ  ٚرزٜز مسيرف ف حَ ٍٛق يٚ ٘٥ب ير٘ ميك.١َٝٛ
ٕ ميددداٝ٥س صد د ب م ددده َدددهبى رُدددل حلكد د ٥ل ميرد د بٜخ ٚٚحددده ٠م َددد١
ٚأٖدهمفٗ يمبس َٚرد ع ي حدهم ٚمملديمَامت ميك ٝدٚ ١ٝملاططد ت ميردهٚ
ال ْ مَر ن٘ ميكهب ٠مير ي ١ٝهً ٢كا مملدرػ مت
ميعٗ ْٞٛٝم َرب ٜيٞ
هَدد ١ميوٛم ددت ميٛعٓٝددٚ ١ميكَٝٛدد ١فقردده إٔ أؼ د ع ميهددو ٛ ٕٚم ددت م َدد١
الردددٌ ميك ٥ددده صدد ب م ددده مملدددرػ
ميرا ٝدددٖٚ ١دددِ ٜطدد بيَ ٕٚدددرػ مت ميردد
نًٛن ً يًو دت بغدِ ندٌ محملد ٚست م َرب ٜيٝد ١ميعدٗ ١ْٝٛٝحلعد ب دٛب١ٜ
ٚميرآَا هًٚ ٗٝظٛسً يًخاب م بٖ  ١ٝميرهٚمْ ١ٝمي شدٓت هًٗٝد ميٝدٚ ّٛميد
كرٗهف هَ ٖ .
ْاٜه ص ب م ه يٓهٌُ حتاٜا نٌ شرب َدٔ أبؼدٓ ميرا ٝد١
ٚمرٛسٕ ٚيٛم ٤م هٓهب.ٕٚ

فًكدطني

ٕ ميك ٥ه مياٝ٥س ص ب م ه ٖ ٛبالٌ ميؽاٚب ٠ميٛعٓٚ ١ٝميك ١َٝٛميذ ٟيدٔ
 ٜالددٌ هددٔ ظددٗ ٠ٛالددٛميٖٚ ٙدد ٛت دد٘ مملرد بى مملكددرُاٚ ٠ميرٛمظددف ميػد يب٠
ٚمياٚمالف مهل يب ٠عُٛي ٚش هٚ ١هقكا ١ٜق .١يكده كد ٞظد َهمً يفَدٔ
مي مالع ط ً يفَٔ م ذسٕ ْربم ً يفَٔ ْفركه ف ٘ٝميكدٓه ٚمملدهي ٚأَد ً
ٜددد ّٛؼدد قت ٓدد حدددهٚي م َدددٌ ٚقددده ٠ٚيفَدددٔ غٝدد ب مملودددٌ ٚهًَُدد ً يفَدددٔ
هكددات فٝدد٘ م هد ّْ .دد٘ ميدداَح ميددذَ ٟد مْهكددات قٓ دد٘ ٚميكددٝف ميددذٟ
أقكِ نس ٜرٛي غُه ٙأ همً س ٚبم ٜت ميٓعا افاف مس  ٤ميٛعٔ.
ٕ أَ َٓ د م ددرخك ق ت ظددرق ١رطً د ميددراًغ َددٔ عددً ١مس د ٤
بح د ب ميددانٔ مي د َددٔ َكعددٛب ٠مملٓع د ٚمتًدد ٞأيم٤ا م ددروٓ ٜٛ ً ٝ٥مندد
م روٓ ٖ ١ٝ٥ذ ٙمملاحً ١مملركه َٔ ٠ميكدًط ت ٚمهل٦ٝد ت م ًٖٝدٚ ١مجملرُرٝد ١ن فدً١
حر َٔ ٢نٌ َٛمعٔ ْٓ أظقخٓ َٛقف ثدرِ هًد ٢مرُٝدع مسقرٓد ع دإٔ
َفٗ ّٛم ػ ميفايٜ ٟره  ٝبمً هٚ ً ٜس ه َٔ فيٗدِ مملٓعد هًد ٢أْد٘
ًف ميكر ٥ا ميكُٝه.١
مْهَ ج مهلِ مير ّ ٚيٝس مْهف ٤ا ممله
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ٕ َص د بن ١شددرقٓ مسْرا دد ت ميا ٥ددٖ ١ٝددَُٗ ٞددٚ ١عٓٝددٚ ١قَٝٛدد١
ْ ٚكد د ْٖ ١ٝد دٚ ٞمالد د ٚعدددين ررًدددل ؼدددا َٚكدددركقٌ دددٛبٚٚ ١ٜالٛيٖد د
َٛحه ٠ذمت  ٝي ْٗ .٠رق هٔ أظ ي ١ميكٛبٜني ٚقهب ِٗ هًد ٢د ٚيف محملدٔ
ٚميعر ب ٚمَر ى بمي ٠ميرخدهْٗ .ٟد ردق هدٔ ٚفد  ِٗ٥يدهَ  ٤ميصدٗهم ٤ميدذٜٔ
م رصٗهٚم يف ه ً هٔ ٛبٚ ْٗ .١ٜف  ٤ملدٔ ظدُه ٚيمفدع  ٚكدهّ ميعدفٛف يٝقكد٢
رًدو حؽد ب٠
شرق٘ حامً ٝهمً َكرك ً ْٗ .ب ي ١يًر إٔ ميكدٛبٜني شدر
هُٝكدد ١ؼدد ب  ١هُددل مير د بٜخ ٚنُدد مْرعددا َر بندد٘ ميكدد كٚ ١عدداي
محملرًني ٚميػزمٚٚ ٠مال٘ محملٔ ٚميرخه ٜت دٛٝمال٘ ميػدزمٜٚ ٠طداي محملدرًني ْ ٚد٘
مي ّٛٝأنوا عُ ً ُٝهً ٢ميرُكو يٓٗ ميٛعين ميك َٞٛمملك . ّٚ
أخرياً

يًُا٤ٚمت فا ْٗ ٚي ف م الٚ ٗ ٝيًُه بّ بال س ٗد  ٚرداف ميده ٜب
َٔ ظ ْٛم ْٛ ٖ َٚم  ٚراف ميذ ٜٔظربٚم ٚظ اٚم َِٓٗ َدٔ قؽدَٚ ٢دِٓٗ َدٔ
نف م ميصٗ يٚ ٠مسهرزميف َ ؼ َٚ ٕٛهيٛم قه. ٜ
 َٔٚنٌ َ كهّ ت ميرُكو يك ٥ه م ه َعًخٚ ١عٓٝدٚ ١قَٝٛد ١هًٝد
 ٚرعٌ ٖ شرقٓ هً ٢ميرٗه  ٚدرق يٍ ق ٥دهٖ ميٛفد  ٤يٛفد  ٚ ٤دررزمحِ
هً ٢ظٓ يٜل مسْرا ت َايي ٠عٛت ٚمحه:
هٗددهمً قطرٓ د ٙ

بٓددث دد٘ أ ددهمً

ياٚح يهّ ْفده ٟميك ٥ده م

ده

 ٚم ر ّ س ه َٔ ٛال ٘ٝميرخ ١ٝيهٌ َدٛمعٔ ٜٗدٔ هٗده أ ٚهكدف
ٗهٜه  ٚكك َٔ ق َر٘ ميامٜدَُٗ ١د أظًُدت ميدهْٚ ٝأي دات فًد٘ فدً١
نٌ ٖٛيج  ٚج نٌ ه  َٔ ٤أالٌ ٚعٔ س  ٕٜٛٗهًٖٛ ٘ٝمْ٘ ٚهًدِ س
ْاؼدد ٢إٔ ٜٓددٛس فك ْدد٘ ْٓ .د ٚم كدد ٕٛيٓعددا  ٚددرقك ٢ددٛب ١ٜقًردد ١ميرا ٚدد١
ٚمملك  ١َٚك ٝي ٝ ٠ي ٠مياٝ٥س ميك ٥ه ص ب م ه ٚإٔ َٔ أبمي أ ذ ٛب١ٜ
 ٖٞٚغ ق ًد١
مجملٗ ٍٛك ف ٚ ٘ٝرقكٛ ٢ب َٓ ١ٜب ٠محملقٚ ١ميرط ٚ ٤م
ي ْهك ب.
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االستحقاق الرئاسي في سورية وخيار المقاومة
*
أ.د.أمحد علي حممد

االدتحؼاق اظرئادي يف دورؼة اظذي دقجري يف اظسادس واظعشررؼن
عن ذفر آؼار احلاظي 0202م ،ػو اظثراغي ععرد ددرتور 0220م ،دقضرق عر
ؾرك
ذك ععـى جدؼداً إىل دجل إجنرازا اظسرورؼ  ،ؼدطرد غره ذرع
إرادة احلقاة ،و تؾك سز ة املؼاوعة ظبؾوغ حقاة حرة طر ة ،حقاة ععقدة
سررن إطراػ را اظتبعقررة واوضرروو ظؼرروى االدررتؽبار اظعرراملي ،ثؾررة عؼرروى
اهلقؿـة واإلعربؼاظقة اظعاملقة واظرجعقة اظعرعقة .
وؼأتي ذظك االدتحؼاق يف زل عا تواجفه دورؼة عن حصرار خراغ ،
ؼستفدف األعن اظغذائي ظؾؿوارن ،طؿا حياول ن ؼـال عن طراعرة درورؼة،
عغقة حتوؼؾفا سن عوضػفا املبدئي املتؿثل خبقرار املؼاوعرة ،واالاررار سؾرى
اظصؿود وعساغدة اظشع اظػؾسطقين يف ضضقته اظعادظة .

واررحق أ ن اظظررروف احلاظقررة اررعبة ،ظؽررن إرادة اظشررع اظسرروري
ضرروى عررن ن تستسررؾم ظؾؼرروى اظظ عقررة واظرجعقررة ،إذ عررد اظضررغورا
تُؿارس سؾى دورؼة عـذ ن سؾرن لؾرس اظشرع ن االدرتحؼاق اظرئادري
دقؽون يف عوسده ،صؼام ردوشان سؾى اظػور حببس ضسم عرن عقراه اظػررا
املتدصؼررة سؾررى دررورؼة ،ررا وررر يف عـسررويف عقرراه اظررري يف عرردن حررو
اظػرا اظسوري عفدداً طثرر عرن و ورة ع ؼر عروارن ،طؿرا ضردع صرغسرا
عتحاظػة عع سدد عن اظدول اظغرعقة عشروساً سدواغقاً ،الدتصردار ضررار دوظري
ؼتفم دورؼة حبقازة دؾحة طقؿاوؼة ،عغقةَ عضاسػة اظعؼوعا االضتصادؼة،

*

باحث وأكاديمي سوري ،عضو اتحاد الكتاب العرب.

18

االستحقاق الرئاسي يف سورية وخيار املقاومة

ااابا ب اا ب يف ا ا ب ب اا بمل
علماابأ اااوب سواا يف ألااااملتح ة بسسااال باغ اا
اابهح
ب ف ن ااف ه اال رلب فااح الاابمليح حظفبا ااح ا ا بسألاال ح ب مبيفتااح
انل يفأل لح رتيفتجِ ألب حٍ يطري مت ّن ب يفل ب غ ح سن ب غا ي ة ؤانيفب
ألاملتح .
يفبحل اااح ب ب اااغب ب غ اااف أل اااغم سااان باااارتب ساعاا بحنغ ب اااب
ب ئبأل ح ة ألاملتح ة يفبي تبمل بحلب ف يفح ز وب نذك ك ف بيف ا ب ا يفل
س عاثهب
باعبدتح املتح ع الح بنغ ب ب عبا 4102ا ني ملألل بسسل باغ
بخلبص آنذبك بسي بإل به مف ب ذي ا ّا ن ابئ ل ل ابد ب ااملتح عا ا
جا با بحنغ ب ااب ب ئبألا ح يفزعاال ب ب اابد ب اااملتح ااري ااابدمل علا جا با
بنغ ب ب حتا ابعرتب بسسال باغ ا يف ب بإلملهاب ني أل اغه هاب س بكا
بأ ة ا مل ب يف ح ب املتح عل ظاوسني بحلمبتاح لوابي ني
بحنغ ب ب سش
كاا ب اا يفل باعبدتااح رملعهااب بإلملهب ااح ههاا ديفب اا با بكاا
يف ب فعاا
بحنغ ب اااح يفسااان ر اااض كلااال ا ظ اااعف ع ياااح ب يف اااح ب ااااملتح يفا تااارتب
باابطواب ب املتاب ة ظودتح يفبج هل بحنغ ب ف هج بحنغ ب ب ة ساعا هب
عل ب ل سن ب غه ت يفب اع .
رب ألغ اااغم ب اااغا ب ع يفبن اااح علا ا ألااااملتح ة با اااغ ب تا ا
اان ب شاااع
يفألو اامن بس ااابع بإلع س ااح يفبسرملا بإلملهب ااح ظهاا د يفظغاعاا
ة
ب اااملي سااب ن بحنغ ب ااب يف اان ا ا ي وبملألااب ب ا يفل با ااغ
ظوج بحنغ ب ب با لح يفبسكبرت ب يت نش هب بإلع ا باعبدي اال ظوج ا
بنغ ب ب دللس ب شع باب ح نغ جح ب غا ب يف ح ا ظ ن ال ح
كامليفنااب يف ااب ط ن ااذ ب ااا بحألااغعمبملتح
مت ب غوج ا نغ جااح ظفشااف س ا
ب ذي
وهب هشل ه مب مل ه بناب ا
ك سب ظ غط ن إلي با ألاملتح
ظوااااي أل اااعف ملبد ب شاااع ب ااااملي سااان بتاااح يف اااعل ة ا ا ب غوف اااذ ة
سوغ ف عبا  4141ا ا ت د ب املتني ألا بإلال بمل عل ب ماد يفبآلب ظه د
( )4ة ذلبيف ح إليبهح ب املتني يف ان س ت اب ح
ب احتب باغ
ظ بل ظغجبه الماد ب املتني اا ع ا سان ب سابب يفباعبناب ب ايت زلما عان
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ب غ سري يفب غا يفبحل ابمل سان نهاب ا اح س تا سان جهاح ن او بااابملد يفب غاذبا
وهااب ساان جهااح ثبن ااح و ا ا ا مل باااابطن ب اااملي عل ا ب غ م ا ة
يفب ا يفبا
أل ب غغل عل بهل موح بإلس تب ح باعبال يفاا بحألغ بمل ب عباف يفا مل
بإلؤبمل ن ب ب شع ب املي ب تعلل ب ثري عن ألب ب غب كب غلات
بالف ب مبيفي يفبجلماح بإلع سف ب ذي ت اا عل نش بسكبرت يفظ ت اف
بحل اابئ يفظ يفتاان باااابطوني يفظه ت ا هل ل مااح ع شااهل يفسواان بإلعماابمل ة ظ ا
بألااغم بمل بحل اابمل بحاغ اابدي بخلاابن يف ريهااب ساان بسألااب بالف ااح يفب اايت ح
ا ي نفعبأ يف س مب يفملهب بحل لا ح ديفب ج با بحنغ ب ب ة ساعا هب ب اذي
ا ملي دللس ب شع .
يفا مل بإلؤبمل ن ب بحألغه ب ب عباف ع عح ث ح ب املتني ابدظهل
نبجل ة بسال عن باااف ب املي ب ل زبا با بيفسح ه ااملتح ا ابد يفؤاع بأ
ظ هض ك ؤ بل ب غط ان سان ب ابب ب اه انف يفكاذ ض ث اب بااااف
ب ااااملي زبا ب اا ح ب فل اااط و ح ر بألاااغم ر اااض بااااااف سنتاا بأ يفسوبالاا بأ
كماااب ب بااااااف
ااال ب ااال
يفدبعما ابأ لشاااع ب فل اااط ع غا ا ت اااغع
وي ا بمل تُجمان عل ال ب فل اط و اب إلنهابا ابل بحن ابا غ اح
ب املي ت
ب اف ب فل اط ع مباب تا عل باطب ا باشا يفعح لشاع ب فل اط ع
ظا
يف نهاابا بح ااغ ل ب ااه انف املب ااف ب ع ااح باغغ ا ح يفح أل ا مب ب ب ا ح
لغ اف ح سان ا ا ب ا يفل
ب فل ط و ح بآلب يفة هذي ب اا يف بخلطاري ظغعا
ب غ ااح يف عاااض بسناماااح ب ع اااح باغ بر ااح ب ااايت ألُااال ملبدظهاااب يفا ت ااان
ب غط ااان ب اااذي ابسا ا ااال عاااض ب ا ا يفل ب ع اااح ألاااا مته ا ا إلنهااابا ب ا ا ح
ب فل ط و ح يف ن بمل بحل ب فل ط ع ة بألرتدبد اال يفظ ت س ريي.
ااااع ب شاااع ب فل اااط ع
اا كبناا ألااااملتح يفح ظاا بل س واااح علاا
ح حب عااد ب فل اط و ني ن دتابملهل يفا ظلان ع يغهاب ة ب اااا
يفسغم
جببنا ب شااع ب فل ااط ع علا ب ا يفبا ساان ب ااغاطب بهلبئلااح ب اايت ظع ا
هلااب يفتعااف ب شااع ب فل ااط ع ة ه بظاال كبهااح ب ااعب باااااف
يفظغع ا
ب املي ها عب ل ح ب فل ط و ح سن ج ر ض ه ب ش هبا سن بسيا
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اااوهل ب ساااب
ب فل اااط و ني لاا هبا عااان ألااااملتح ة ذلوغهاااب ة عااابا 4100ا
ت اااغه ألااااملتح سااان ظا ا سري يفمت تا ا ااااب ت اااغه يفجااااد ب فل اااط و ني
ااهل يفا غهل ب عبد ح .
يفت غه
يف ااو ب حببجااح ن ب عاااد ن ب غاابملتن اابب ملألااا باااااف ب اااملي ساان
ب ا ح ب فل ااط و ح يف ووااب نشااري ن ب ألاااملتح سوااذ ن ااح هل ااطني عاابا
 0421ا علو ا اح دعمهب ب بسا لشاع ب فل اط ع يف ملألال ج شاهب
ل ا هبا عاان هل ااطني يفكااذ ض ب غ ااو بسيااا ب ج ا ني ب ااذتن ؤُ ا ديفب ساان
دتاابملهل يفدعما يطااح با بيفسااح ب فل ااط و ح يفساان س ااف سااب ت تا عاان ألا عني
عبسبأ عل ظبملتن ب با ب ع ف ب ه انف ا تغغري باااف ب املي سان ا ا ح
هل طني يفا ظ ي ألاملتح يفألعبأ ل هبا عان بحل ااع ب فل اط و ح باشا يفعح ة
بحملبه ا ب يف ااح كمااب نهااب ظ ااف ا ك ا ؤ ا بل ب غط اان ساان ب اابب
ب اااه انف يفكاااذ ض متاا تاا هب ن كاا ب شاا هبا ة ب عااابا هااانحا ب اااذتن
توبال يفب ا ح هل طني ب عبد ح .
يفة بخلغاابا أل ا د ب اااملتاب ي اابملبظهل بحنغ ب ااح غج تا ب ث ااح ل ا
ب ئ س شبمل بسأل لم لح با لح ث غهل نل أل اد ألاملتح غ ا ها بههب
ة ب اااغ لو سااان ب اااغاطب ب ا ايت متبملألاااهب ب ا ا يفل باعبدتاااح يفملهااان بحل ااابمل
بحاغ بدي بجلبئ يفط د مج ن ب ا بسجو ح سان بسملب اف ب ااملتح يف نهابا
ب غ يف بسس ت ف يفب رتكف لشامبل ب ااملي يفب ابا علا بإلملهاب يف عابد
بإلعمبمل يفب عم عل بألغعبد بجلاحب ب ااملي يفبحألاغم بمل ة نهاج با بيفساح
يفبح غ با عل بحل اع باش يفعح لشع ب فل ط ع .
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*
د .صادق رمضاني كل أفزاني

كوف ميكن لشعب أن وستمرّ ،ما هي القضاوا اليت بيتب أن و ّت يتف ؟هيتا
ال ؟دّ للشعوب من إدراك أنّه ميتن وابههيتا أن وكيتون بيتاهسة مسيتتعدّة ميتن أبيت
حرادة نفسها واليتداا نيتن كوانهيتا ونسوهيتا وهووتهيتا ،االشيتعب اليت ي و فيت نيتن
ه ه القضوة دوف وضمح ّ يف كوانات األقوى ،و؟التالي ضوا هووّته ال اووّيتة
إىل األ؟د ،والشعب ال ي ودرك هووتيته ال اوويتة ،نلويته أن وكيتون متقيتهّعً للع يتا
والتضحوة ،؟اذالً هلا نن روب خيتارر ،وهيت ا األميتر ضيترورة حتموّيتة لليتداا نيتن
كونونته ،وادتقعلوّته وحروّته.

اجلمويتيتي وعيتيترف ًام يتاً أن السيتيتع النيتيتووي منيتيتدمّر ،ولكيتيتن ليتيتو ؟يتيته ونتهيتيتي
الشعوب ووندمّر ،لو ؟ه ونسحق اهلووّة ،اه ا السع وعجس نن اخيتاا الشيتعب
القوي ؟أ؟نائه وإرادوه ،مهما كان ه ا السع مدمّراً ،اهيتو ويتدمّر األرو والهشيتر
ي ميتيتن فاويتيته العسمييتيتة والكفيتيتا
واحلجيتيتر ،ولكيتيتن وعجيتيتس نيتيتن ويتيتدمم ذيتيتعب حيتيت ّ
ن
األ؟ ّويتة ،وإ ّ
والتضحوة ،وه ا ما وت ف ؟ه الشعب العر؟يّ الشيتقوق يف السيت
ادتمراره ؟وقفته اجلسورة وصموده وداانه نن هووته وذاوه ،ثهّت أقداميته يف
ي ال اصب ،اهيتو حتميتًا إىل زوا  ،؟عسمييتة
األرو ،ودوهقى ،أمّا الكوان ال هوون ّ
الشعب الفلس وينّ ووضحوته الكهمة ،ومقاومته اجل ّهيتارة ،وميتن بهيتة أخيترى
وعد التقنوّات النوووّة والتقانات األخيترى اعع دقيتدة حكيتر ًا نليتى ال يترب ،و وعيتد
؟عودة نن متناو الشعوب اعسلمة يف اعن قة ،إذاً حنن أميتا ويتوازن مسيتتقر،
؟ ًو ؟ه الكفة ل احلنا.

*

باحث ٗكاتب ًّ ،اجلٌٔ٘ز ّٞٙاإلضالً ّٞٚاإلٙساُ ،ّٞٚأضتاذ اهتازٙذ ٗاحلضاز ٝاإلضالً.ّٞٚ
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إّْ ًق٘ه ٞأّْ اهعدّٗ اهصٔ ُّٛ٘ٚعٌالق ال ُٙقٔسً ،ق٘ه ٞط٘آاا اهاصًّ ،باتا
غٚآاب اهِطاٚاْ ،ي ٙعاد ٓارا اهعادّٗ كٌااا كااْ ثاى ال اا عاًااٗ ،إْ كاُا
املق٘ها ٞاملارك٘ز ،ٝإال أْ اهيوطاطِّٚٚا ي ًِ ٙا٘ا
اهص٘ز ٝاملطسٗح ٞهإ كاُا
بٔا ،فوٚظ ٍٓ ًّ أطوقٔا ،بى اهعدّٗ أطوقٔا عوُ ٟيطٕٗ ،هٚظ عوا ٟاهيوطاطِّٚٚا
تصدٙق ٓرٖ املق٘ه ،ٞبى عٌدٗا إىل تلرٙثٔا ،باهعٌى اجلٔاد ّٜاملقاَٗٗ ،اهلياح
املثازن؛ ذهم ألُٕ غعب ي  ًّ ٙإال باهلل تعاىل ٗبِيطًٕٗ ،ع اضتٌساز صٌ٘د ٓارا
اهػعب األبُُ ،ّٛطً ٚق٘ه ٞاهعدّٗ اهصٔ ُّٛ٘ٚبإُّٔ ال ُٙقٔاس ،باى ي ٙعاد اسى عواٟ
٘هلا دلدّداٗ ،ال ضٌٚا ًع اهػعب اهوثِاُ ّٛاملقاَٗ اهر ٜحطٌّ ًقاًٗتٕ اهعظٌٚاٞ
اهلٚث ٞاهصا٢ي ٞهلرا اهعدّٗٗ ،آخسٓا حسب اي ً٘ٙ 33ا؛ حسب مت٘ش ٓ ،6008را اهعدّٗ
طااا عاااَ،
اهاار ٜادّعاا ٟاهطااابق أّْ دٗهتاإ ضااتٌتدّ ًااّ اهيااسا إىل اهِٚااى
عحص ط٘اي طا ً٘ٙا عّ فتح ُيق غص ٝاملثازك.ٞ
ي ٙعااد اهبااسب ب٘الٙاتاإ املتّمااد ٝاألًسٙلّٚاا ٞصاااحب اهقااساز املِطقاا ،ٞهقااد
بد عال ًا اهضاع ٗاحام ٞتاأ ل اه٘الٙاا املتّماد ٝاملِطقا ،ٞكٌاا باد
عو ٟاهلٚاْ اهصٔ ُّٛ٘ٚاهباصب ًّ خالي عحصٖ بلىّ ًا هدٗ ٝ٘ ًّ ٕٙتقِ ٞٚعّ
حى أبطط اهقضاٙا.
إّْ اجلااااسا ٍ٢اهعدٗاُّٚاااا ٞاهال اُُّ٘ٚااااٗ ٞاهالإُطاااااُ ّٞٚاهااا ٙستلثٔااااا اهلٚاااااْ
اهصٔٗ ُّٛ٘ٚاه٘الٙا املتمد ٝاألًسٙلٙ ،ّٞٚق أًأًا اجملتٌع اهدٗه ّٛصااًتا ،باى
ّٙ ٙااد تواام اجلااسا ٍ٢اهثػااع ،ٞفٔاا٘ ذللااَ٘ بٔاارٖ اإلً ٙاه ّٚاآِٗ ،ٞااان دٗي عوااٟ
احلٚادً ،ا عدا بعض اهدٗي املِاصس ٝحلقّ اهػع٘ب ضٚادتٔا اهلاًواٗ ،ٞهلاّ
ًت ٟضٚضطوع اجملتٌع اهدٗه ّٛكوّٕ ٗ-بوداْ املِطق - ٞمبطا ٗهٚاتٕ اها أ سّٓاا
ٓااا٘ بِيطااإ اتّحااااٖ االزتلابااااا احلٌقاااا ١اهااا تقااااَ٘ بٔاااا أًسٙلاااا ٗاهلٚاااااْ
اهصاأُّٛ٘ٚه ٓااٍ فقااط ٙص اِّيْ٘ املقاًٗاا ٞاملػااسٗع ٞإزٓاباااٙٗ ،صاايْ٘ احلسكااا
اإلزٓاب ٞٚباالعتداي ٗدعا ٝاهدميقساط.ٞٚ
اهاارٙ ٜاادع٘ هوتطاااىي ٓاا٘ اهتطثٚااع ًااع اهلٚاااْ اهصاأُّٛ٘ٚ؛ ك ٚا ميلااّ
اهتضاام ٞٚبلااى تواام احلقاا٘ق ٗباادًا ١اهػاأداٗ ١دًاا٘م األًٔااا اهالاااىل دلاُااا
ًقابى اهتطثٚع ،اهر ٘ٓ ٜباهضسٗز ٝعال  ٞغل طثٚعّٞٚه
احلدٙث عّ ً٘اجٔ ٞاهتطثٚع ٗال ضٌٚا اهاقا ًع اهعادّٗ اهصأ ُّٛ٘ٚال متٌاى
اجملاًو ،ٞبى ٓ٘ حباجا ٞاهعٌاى ٗاهتطثٚاقٗ ،هاٚظ ٙاِقر اهعاسب ،أٗ املطاوٌْ٘ اّ٘ٝ
هٚوح ٗا إىل اهتطثٚعِٓٗ ،ا أذكس ٘ي اهطٚد اإلًاَ اخلٌٚين ( اد(( :ها٘ أّْ كاىّ
عسب ،ّٛأٗ كىّ ًطوٍ ضلب إبسٙق ًا ١باجتاٖ فوططا هبس "إضساٚ٢ى".::
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ًٗا ٙدع٘ هودٓػ ٞذهم املطٌّ ٟباحل٘از اهعسب" ّٛاإلضاساٚ٢و ،"ّٛفٔا٘ باهتأكٚاد
غاال ًِطواااق ًااّ ًئاااَ٘ احلااقّ ٗاهعداهااٗ ،ٞال ضااٌّٚا أّْ اهصاأ ُّٞٚ٘ٚتتثِّاااً ٟئاااَ٘
(األغٚاز :املتطسّفٗ ،هرا فعو ٟاملاقّيا ٗاهلتّاب ٗاجلااًعّٚا ٗاهعوٌاا ١اهثواداْ
اهعسبّٚااٗ ٞاإلضااالً ّٞٚإطااالم غااع٘بٍٔ عواا ٟاهطاًّاا ٞاهلاا  ٠اهاا تسٙااد أًلكااا
ٗاهلٚاااْ اهصاأ ُٛ٘ٚإٙقاعٔااا باهعاااي اإلضااالًٗ ،ٛعواا ٟاجلٌٚااع تعث٣اا ٞاهطا ااا
اهػااعث ّٞٚاهلا٢واا ٞهو٘ اا٘ف ب٘جاإ طاااغ٘ االضااتلثاز اهعاااملًٗ ّٛػااازٙعٕٗ ،اه٘ اا٘ف
ح ّد احللً٘ا اه تتثِّاً ٟطااٙسٓ ٝارٖ اخلٚاُا ،ٞال با ّد هلارٖ اهػاع٘ب أْ تادزن
اخلطااس احلااا٢ق بٔااا غصااثٔا ٗاضااتعثادٓا ،فعواا ٟعوٌااا ١اإلضااالَ ٗاهعوٌااا١
رلتوا ا اجملااااال وٚعاااا ٗاملااااقيا ٗاهػاااعساٗ ١اخلطثااااٗ ١اهلتّااااب ٗاهيِّااااُا
ٗاجلاًعٚا أ طاز اهعاي اإلضالً ٛأْ ٙضطوع٘ا بدٗزٍٓ ًٗط ٗهّٚتٍٔ ت٘عٞٚ
غع٘بٍٔٗ ،أخر ًلأٍُ اهدفام هٚظ عّ اهػعب اهيوطاطٚين ٗحطاب ،باى عاّ
غااع٘بٍٔ أٙضاااٗ ،عااّ عقٚاادتٍٔ اإلُطااآُٗ ،ّٞٚاا٘ٙتٍٔ ،فسضاااه ٞاإلضااالَ إُطاااُّٞٚ
هلااى األًااٍ ٗاهاادٙاُا ٗ ،عواا ٟاملطااوٌا أْ ٙتػ اثّا٘ا بٔاارٖ اهسضاااهٗ ٞأْ ِٙصااسٗا
طاام املطااوٌْ٘
اإلضااالَ احل ا ّق هتثاادٗ صاا٘زتٕ احلقٚقٚااٗ ٞاحاامٗ ،ٞمبقااداز ًااا مت ّ
بإضالًٍُٔٗ ،صسٖٗ ،فٔا٘ ِٙصاسٍٓ ،ألْ اإلضاالَ ُصال املظواً٘ا ٗاملطتضاعيا
األزض ،حااد عتااا ٝاهعاااي ٗطباتاإٗ ،عواا ٟزأضاأٍ أًسٙلااا اه ا ت ادّع ٛاهقاا٘ٝ
ٗتػٚع أُٔا ال تٔاصَٗ ،ها٘ كااْ ادّعاىٓاا صامٚما ملاا كااْ بقاً ٛاّ أ اس هوليااح
اهيوططٚينّ اهر ٜعو ٟاهعلظ ٙتقدَّ كىّ  َ٘ٙعّ ضابقٕ.
عااّ أ ّٜحاا٘از عسب اً ّٛااع اهصاأاٙ ِٞٙتم ا ّد ْ٘ه اهصاأا ِٞٙاهاار ّٙدخواا٘ا ٗ تواا٘ا
اهيوططِّٚٚا اهعصّي ٗطسدٍٗٓ ًاّ بٚا٘تٍٔ ،كٚا ميلأٍِ احلا٘از ًاع ًاّ ِٙظاس
إهُ ٍٔٚظس ٝدُّٗٚا ،ٞكٚا ذهام ٗٓاٍ ٙادزكْ٘ أْ صاوب اهعقٚاد ٝاهصأ ُّٞٚ٘ٚااٍ٢
عو ٟاهعِصس ٞٙاه تدع٘ إىل إفِاا ١اجلٌٚاع ًاا عادآٍ ،اها تادع٘ إىل اضت٣صااي
اهيوطااااطِٚٚا ٗاهعااااسب ًااااّ املِطقااااً ،ٞتِاضااااا أْ ٓااا ال ١اهيوطااااطِٚٚا خوقاااا٘ا
مبقاًٗتٍٔ أك ًػلو ٞحسج ٞهوصٔا ِٞٙاهر ّٙبات٘ا ٙتوقّاْ٘ اهضاسبا ًأٍِ ًاّ
كىّ اتّحاٖ.
إّْ اهِظاَ اهصٔ ُّٛ٘ٚغل ا ٍ٢براتٕ ،فوا٘ال اهباسب اهارٙ ٜدعٌإ ٗعوا ٟزأضإ
اه٘الٙااا املتّمااد ٝالُٔاااز ري ا تااأ ل حااسبا املقاًٗاا ٞاهيوطااطٗ ،ِٞٚٚال أديّ عوااٟ
 ٛهثِااْ ًارًً٘ا ًادح٘زا
ٓصميٓ ٞرا اهعاد ّٗ اهباصاب أكا ًاّ خسٗجإ ًاّ جِا٘ب ّ
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ري ا حااسبا املقاًٗاا ٞاهوثِاُّٚاا ٞاملثازكاآ ،ٞاارا احلاا٘از غاال اهقااا ٍ٢عوااً ٟثاادأ
اإلُطاُٗ ّٞٚاملطاٗا.ٝ
 ٛاملٔا ٌّٚعواً ٟصاادز
جاٚ ٗ ١ق ٞهإلعاالَ املقااَٗ ((إ ّْ املػاسٗم اهصأّ ُ٘ٚ
عدٙااد ٝهصااِاع ٞاهقااساز املاااهٗ ٛاإلعالًااٗ ٛاهطٚاضااٗ ٛاالضااتدثاز ٜاهعااامل ٛاهاارٜ
ّ٘تٕ ًّ ٗج٘د حو ٚخي ّٛهٕ داخى جطد األًّتا اهعسبّٚاٞ
ٙطتٌدّ جص١ا أضاضّٚا
ٗاإلضااالًٓ ،ّٞٚاا٘ فوطااي ٞاهضااع ٗاهلاا٘اْ ٗاملػااسٗم اهتلتٚل ا ّٛهقاادزا األًااٞ
اهلادف إىل إحعاف ًصادز ّ٘تٔاٗ ،حسفٔاا عاّ ٗجٔتٔاا اهسٚ٢طاً٘ ٞاجٔآ ٞارا
املػاااسٗم اهعااادٗاُ ّٛبتصاااِٚع عااادا١ا تقطّاااٍ األًّااا ٞعوااا ٟأضااااع طاااا٢يًٗ ّٛااارٓ ّ
ٗتصاطِع اهياب باا أطٚافٔااٗ ،تِػاس فلاس اهاتليل ٗاإلزٓااب باا صاي٘فٔا،::
ٗت كّد اه٘ ٚق(( ٞإّْ بو٘غ املػسٗم اهصًٔ ُّٛ٘ٚسحو ٞاهػٚد٘خٗ ٞاالُٔصاَ ح٘١
اُتصازا ًػسٗم املقاًٗ ٞهثِاْ ٗفوططا ٗصٌ٘د ض٘زٗ ٞٙإٙساْ ،دفاع ًػاسٗم
اهتليل ٗاإلزٓااب إىل اه٘اجٔا ٞهتادًل دلتٌاع املقاًٗاٗ ٞفلسٓاا ٗ قافتٔاا ٗزفاع
اهيتِاا ٞاهدً٘ٙاا ٞاهداخوٚاا ٞجطااد األًاا ٞإىل املستثاا ٞاألٗىل هوتقاادَ عواا ٟضااٚتٔا
املسكصٗٗ ٞٙاجثٔا ٗاهتصأًا ريسٙس فوططا األزض ٗاملقدضا .::
اهػ ١ٛاه٘احح حاهٚا إطاز اهتطثٚع اهعسب ّٛاهصأٓ ُّٛ٘ٚا٘ ابتعااد اهعال اا
اهعسب ّٞٚاهصٔ ُّٞٚ٘ٚعّ اهقض ّٞٚاهيوطاط ،ِٞٚٚكٌاا أُإ ي ُٙػا دس أبادا إهٔٚاا ُار
اتياق اهتطثٚع با اإلًازا اهعسب ٞٚاملتمدٗ ٝاهثماسً ّٙاع اهلٚااْ اهصأ ،ُّٛ٘ٚباى
ُااس ٠أّْ بِاا٘د االتياااق جتعااى اهطٚاضاا ٞاخلازجٚاا ٞهإلًااازا ٗاهثمااس ّٙأضاالٓ ٝاارا
االتياق تعاًؤا ًع اهقض ٞٚاهيوطط.ِّٞٚٚ
إّْ اضااتاتٚح ّٞٚجعااى فوطااطا ٗحٚاادًِ ٝيااسدٓ ٝاا ٛاالضااتاتٚحُ ٞٚيطاأا اه ا
كاُ٘ا ٙسٙدْٗ فسحٔا عوا ٟاجلٌٔ٘زّٙا ٞاإلضاالً ّٞٚاإلٙساُّٚا ،ٞأ ٜعوُ٘ٔاا ًِعصهاٞ
إ وٌّٚٚا ٗدٗهّٚا ًٗطتطوٌ ٞبػلى كاًاى ،إال أْ ٓارٖ اهطٚاضا ٞاد فػاو فػاال
ذزٙعااا ،هاارا فياا ٛاه٘ ا احلاااه ٛضاا٘ف ٙاارٓثْ٘ إىل حويااا ١اجلٌٔ٘زّٙاا ٞاإلضااالًّٞٚ
اإلٙساُ ّٞٚاملِطقٗ ٞاهعاي اإلضالً.ّٛ
ٓااارٖ األ ِااااُ ١اااس ٠اهقاااسم عوااا ٟطثااا٘ي فصاعااا ٞإٙاااساْ إطااااز أطسٗحاااا
اإلٙساُ٘ف٘بٚااا ٓٗ ،اا ٛاهيصاعاا ٞاهاا تطااتددًٔا بعااض األُظٌاا ٞاهعسبٚاا ٞهتطثٚعٔااا
هوعال ااا ًااع اهلٚاااْ اهصاأُّٛ٘ٚ؛ ألْ اهااسأ ٜاهعاااَ ٓاارٖ اهاادٗي ي ٙقتِااع بعااد
بتطثٚع اهعال ا ًع ٓرا اهلٚاْ ًّ ،أجى ذهم ٙسٙدْٗ أْ مسفا٘ا أذٓااْ اهاسأٜ
اهعاااَ سلاا٘ اخلطااس اإلٙساُ ا ّٛاهااٌ٘ٓ ّٛباادال ًااّ اخلطااس اهصاأ ،ُّٛ٘ٚحٚااث جااا١
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تصسما اهطِٚات٘ز األًسٙلً ٛتٌم٘ز ٝح٘ي إُّٔ ها٘ ي تلاّ أًسٙلاا ً٘جا٘دٝ
هلاْ اهػعب اهطع٘دٙ ّٜتمدّث اهيازض ّٞٚاآلْٓٗ ،ارا أٙضاا ضاثٚى خواق فصاعاٞ
ٗتٔدٙد ٌٗٓٚا ًّ إٙساْ هودٗي اهعسب.ٞٚ
ًااّ اه٘احااح أْ أًسٙلااا تااس ٠أّْ ريطّااّ اهعال ااا بااا اهطااع٘دٗ ٞٙإٙااساْ ال
ٙصاابّ ًصاااومتٔا ٗال حتاااً ٟصااااه اهلٚااااْ اهصااأًٗ ،ُّٛ٘ٚاااّ ٓااارا املِطواااق
أصثمِا ُػٔد ً٘ج ٞبى ً٘جا كثل ًّ ٝاإلٙساُ٘ف٘بٚاا املِطقا ٞعا أًسٙلاا
ٗاهلٚاْ اهصٔ ُّٛ٘ٚاهثدا ٍّ ًّٗ ٞٙت٘حد األهياا ٗاهتصاسما بٌِٔٚاا ٗباا
األُظٌ ٞاهعسب.ٞٚ
إْ كاااى طاااسق االضاااتاتٚح ٞٚاألًسٙلٚاااًِ ٞطقااا ٞغسباا ّٛآضاااٚا ٗ ،ااااهّٛ
إفسٙقٚااااٗ ،اهعااااي اإلضاااالً ،ّٛتا ا دّ ٜإىل اهلٚااااْ اهصااأ ،ُّٛ٘ٚكٌاااا أّْ كاااى
اهطٚاضاااا األًسٙلّٚااا ٞتتٌمااا٘ز حااا٘ي اهصااأٗ ُٞٚ٘ٚاحلياااا عوااآ ٟااارا اهلٚااااْ
كِقطااً ٞسكصٙاا ،ٞحٚااث خااتٍ غااعاز (أًسٙلااا أٗال :حلً٘اا ٞتساًااب بػااعاز
(إضااساٚ٢ى أٗال :عٌوٚااا ،حتاا ٟاتياااق اهطااالَ بااا صااسبٚا ٗك٘ضاا٘ف٘ اهاارّ ُٗ ٜااع
بِٔدض ٞاحللً٘ ٞاألًسٙلٗ ٞٚحٚافتٔا ،فُتح فً ٕٚع سل٘ اهقضا ٞٚاهيوطاطِٞٚٚ
ٗدعٍ اهلٚاْ اهصٔ.ُّٛ٘ٚ
إّْ تطثٚع اهعال ا ًع اهلٚاْ اهصٔ ُّٛ٘ٚهل٘ خطس كثل عو ٟاهعاي اهعسبّٛ
ثى أْ ٙلْ٘ خطسا عو ٟفوططا ٗغعثٔا ٗٓرا ًاّ ُاحٚا ٞاملصااه اهعسبٚا ٞعواٟ
املد ٠املت٘ضط ٗاهثعٚد؛ ألّْ اهتي٘ق اهصٔ ُّٛ٘ٚعو ٟجلأُا احلادٗدّٙا ٗاإل وٌٚاٚا
ٓاا٘ ًثاادأ أضاضااٗ ٛحااسٗز ٜهااد ً ٠ضطاآ ٛاارا اهلٚاااْ ،حٚااث إُاإ ًااّ ٗجٔااٞ
ُظسٍٓ ب أهّا تلْ٘ ِٓان دٗه ٞإ و ٌّٞٚٚأفضى ٗأ ٘" ًّ ٠إضساٚ٢ى".
إْ ً٘ ع اهيوططٚين اخلط٘ط األٗىل ٗاملسكصٙا ٞحاد املػاسٗم األًسٙلاٛ
ٗ ٛاهلٌِٚا ٞعوا ٟاملِطقاًٗ ،ٞاّ ٓارا املِطواق
اه ٙطاُ ٛهتأضاٚظ اهلٚااْ اهصأّ ُ٘ٚ
ممِ٘م أْ ٙلْ٘ ِٓان ُي٘ق عطلسٗ ّٜا تصاد ٜعو ٟإضساٚ٢ىٗ ،عوٓ ٟارا فواّ
ريظ ٟأ ٞٙدٗه ٞعسب ٞٚباإلًلاُا اه٘طِ ٞٚأٗ اخلازجٚا ٞاها ت ٓوأا هوتيا٘ق عواٟ
اهلٚاْ اهصٔ ٗ ،ُّٛ٘ٚاب أْ ٙلاْ٘ أًاّ جٚا٘ك توام اهادٗي ًستثطاا بأًسٙلاا
ٗإضساٚ٢ى ،كٌا ب أال ٙلْ٘ ِٓان أ ٜتي٘ق ا تصاد ٜإ و ٌٛٚعوا ٟاال تصااد
اإلضاااساٚ٢و ،ٛإال هااا٘ كااااْ اهاااتملٍ ٓااارا اال تصااااد بٚاااد اهػاااثل ٞاهدٗهٚاااٞ
اهسأمساه ٗ ٞٚخدًً ٞػسٗعٍٔ.
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إذا فااإْ أٗه٣اام اهاارٙ ّٙتحٔااْ٘ سلاا٘ تطثٚااع اهعال ااا ًااع اهلٚاااْ اهصاأُّٛ٘ٚ
طٌعا شٙاد ٝاهقدزا اهعطلسٗ ،ٞٙغسا ١األًّ أٗ جرب االضتاٌازا اخلازجٞٚ
ٗاملطاعدا املاهٗ ٞٚتدع ٍٚا تصادٍٓ ٙعٚػْ٘ خٚاال ٗأٗٓاَ باطو.ٞ
 ٛثاى أزبعا ٞعقا٘د ًاا شاي
زغٍ اتيا  ٞٚاهطاالَ باا ًصاس ٗاهلٚااْ اهصأّ ُ٘ٚ
اهػاعب املصاس ٜال ٙثاد ٜثاا٘ال هولٚااْ اهصأًٗ ،ُّٛ٘ٚاّ أجااى ٓارا ِٓاان بااساًخ
ُاعٌ ٗ ٞقاف ٞٚعو ٟجدٗي أعٌاي ٓرا اهلٚااْ اهباصاب ٗداعٌٚإ ًاّ أجاى اهِيا٘ذ
اهعاي اإلضالًٗ ٛتطثٚع اهعال ا اهػعثٗ ٞٚاهاقافٗ ٞٚاالجتٌاع ،ٞٚمبعُِ ٟػاس
االسلطاط ٗطق٘ع اضت٣صاي اهدٗ ّٙاألخاالق ًاّ حٚاا ٝاهػاعب ٗإحاعاف اُتٌا٢إ
ٗإفطاد اهثِٚاْ اهعا٢وٗ ،ٛاهتٗٙخ هوع٘مل ٞاهيلسٗ ٞٙاهاقاف ٞٚاهعااي اإلضاالً،ٛ
ٗهاا٘ ُظسُااا ُظااس ٝعاًاا ٞضااِحد أْ وٚااع أطااساف احلسكاا ٞاهاقافٚااٗ ٞاالجتٌاعٚااٞ
ٗاهطٚاضٗ ٞٚاألًِٗ ٞٚاهعطالسٗ ٞٙاال تصااد ٞٙاها ِٙتحٔاا أٙضاا ُظااَ اهلٌِٚاٞ
اهعاي اإلضالً ٛٓ ٛوٚعٔا طع تادٗز فوام ٗاحادٓٗ ،ا٘ اهاتدور ًاّ اهعااي
اإلضالًٗ ٛتدًلٖٓٗ ،ارا اهلادف ٓا٘ ًآٚاً ٞػاسٗم تٚااز اهصأ ُٞٚ٘ٚاملطاٚمٞٚ
حلااٍ اإلزلٚوااٚا األًااسٙلٚا هوث ٚا األبااٚضٓ ٗ ،اارا
ٔااس
اهبااسب اه ا
اإلطاز فإْ تطثٚع اهعال ا با اهطع٘دٗ ٞٙاهلٚاْ اهصٔ ُٛ٘ٚأًاس مظا ٟبأٌٓٚاٞ
كثل ٝهد ٗ ٠اغِطّ ،هرا ب اهِظاس ًاّ ثاى حلااَ اهطاع٘دٗ ٞٙاهعااي اهعسباٛ
إىل اهتطثٚع ُظس ٝكو ،ٞٚفيوطي ٞاهطالَ اه٘ج٘دًٗ ٞٙآٚتإ ال ميلاّ أْ مٌوأا
ٓاارا اهتطثٚااع اهاارٙ ٜضااسب اهقضاا ٞٚاهيوطااط ِٞٚٚبعااسض احلااا٢طٓ ،اارٖ اهقضااٞٚ
اإلُطااااُ ٞٚاملصااال ٞٙباهِطاااث ٞهوعااااملا اهعسباااٗ ٛاإلضاااالً ،ٛضاااٚدفع اجلٌٚاااع اااّ
تِمٚتٔا جاُثا ٗاجلاسٗ ٜزا ١اهتطثٚاع ،حتا ٟها٘ ُظسُاا ًادٙاا ُٗيعٚاا ه٘جادُا أْ ًاّ
ًصااوم ٞاحللً٘ااا اهعسبٚاا ٞأْ تثقاا ٟاهقصاا ٞٚاهيوطااط ِٞٚٚذلاا٘ز األٗه٘ٙااا
اإل وٗ ٌٞٚٚاإلضالًٗ ،ّٞٚأْ ٙلُ٘٘ا أٗفٚاا ١هلارٖ اهقضاٗ ،ٞٚبااهطثع ًٗاّ دْٗ أدُاٟ
غاام إْ اهقضاا ٞٚاهيوطااط ٓ ِٞٚٚا ٛاهقضاا ٞٚاأل اادع اهعاااي اإلضااالًٗ ٛأك ا
ٗأعظٍ ًّ املعاٙل املادُ ٛٓٗ ،ٞٙصب عا األً ٞاإلضالً.ٞٚ
مدٗ بِا األًى بت٘فٚق اهلل ،أْ ٙأت ٛذهم اه َ٘ٚاهر ٜتع٘د فٚإ فوطاطا حاسّٝ
أبّٚاا ٞبػااعثٔا ٗأٓواأا األبطااايٓ ،اارا اهٚااَ٘ اهاار ٜضااٚلْ٘ عٚاادا ه ًاا ٞاإلضااالًٞٚ
وعاٗ ،١ضٚلْ٘ ذهم بإذْ اهلل ٗت٘فٚقٕ.
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أ .هيالنة عطا اهلل

ذ
ذ
ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

نعؾمممذ اذكثؽممن ذألممنذك ألمممذعممقذكثتممضرو ذ م ذ تعم

ذهلجؿممضاذكعممتعؿضرو ذ

دتف فذوجودهضذكجلقوعقضعيذوهووتفضذكثوطـقم ذوذيقضنفمضذكث و،ميمذيؿمضذنعؾممذ
اذك ألمذكحملظوظ ذهيذكثم

ذوفقماذكهلذهلمضذ مضدذذوـم رواذذ نػدمفمذخلصهمفضذ

فتؾتممحذ،مموهلمذذجقوشممفمذوشممعو؛فمذاذهمم كذوؼممودنيذ :ذكثؼمموب ذ:اذكث ممع ذ

كثدمموراذكث م وحذ؛غضثبقتممهذوعم فذ،ممفذكدلع فم ذ اذثؾ م ئقسذ؛ ممضرذك عم ذكث م ورذ
ك عظمذيفذهؿودذعورو ذخصبذعؼ ذألمنذكثمنألنذمذوكجفم ذفقمهذ شم سذهجؿم ذ
ع ففضذكثتضرو ذكحل وثمذوذثكذألنذخصبذ قضد مهذث فم ذك زألم ذ؛ض تم كرذو،ـؽم ذ

ونضممووذوشممجضع ذوو ممو مذملذن ممف هضذ:لذث م قذكثؼممضدذذكثعظممضزذكث م ونذزوـمموكذ
هػحضاذكثتضرو ذكثؼ ومذوكحل وث.ذوحننذكثقوزذشع ذ،يذوكعذهضأل ذ فؼ ذ

يفذع و ـممضذكث م و ذكثوطـق م ذمذوث م كذعممقؽواذ كرنممضذيفذكلعممتحؼضدذكث عممتوراذ
كنتخضبذكثدق ذكث ئقسذ؛ ضرذك ع ذثولو ذرئضعق ذج و ذمذوألنذنضفؾ ذكثؼوب ذ:اذ
كث ئقسذك ع ذملذوع ذرئقدضًذ؛ضثصػ ذكث عتورو ذفؼطذ؛لذ وضضذ ضئ كًذرألمنكذثو،م ذذ

عورو ذشعبضًذو ر ضًم وملذوع ذلعبضًذعقضعقضًذعؾىذألدتوقذعورو ذ؛ملذعؾمىذذألدمتوقذ
كدلـطؼ م ذكثم

ذ عممضرفوكذعؾممىذ دممؿقتفضذكث م دذك وعممطمذوثمميذيفذذثممكذ عممبضبذ

وع ففضذكثع وذوكثص وفذعأوجنهضذمبضذوؾي ذ
ذ
*

شاعرة سورية ،عضو اتحاد الكتاب العرب.
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رن ر
 - 1ألن الرريس ا األ ررذ خط ر لق ر ة ال و ر األيك ي ررذ ن
املرر ا ط ي ررريَّ رررذب ار ر اررررية احتى رررة يشثرررش ال رررة ر ر ت ر ر ا
ثف صر ر ار ر ر ي ر ر ات ش ر ر ل اى ر ر ح يال ررري يالا رررذاح ي ر ر ت
رر ت طرر ب
املصرر خررش الءررألذال األش رر ل ي رري الءررألذال خطرر ،
مح ر ح الثءررسيف ي ي ر ا ررت ال ق ر ح ال و ر ي ة ر ا ر تت
ي اذ توس ً ص ت ً يلذ يص ل جي ا خع ااتنر ال ور ي ة ءر ت أل
خأل حمف ً ذ اح األخأل ح الق ىياح اليت ال خي ك اهلل ا اتأل يىر
ر ا ذ ا ر ز ءررط ح شثررش طررذخ
ميررذ نوررب الاق لررة يالءررس ة ياح ررذاب
ت يض الخنف ض لضغط يى رش املطرر ت طر ب غر ات ال رة لرذ س ق ثر
امل أل ا ل ا ذ ذلك خاثوم ً ي طذخ ص ب " فيفيس تين " يضرع ر ا
ص ت يض الص ي خرش لر ك الصرف ة الي رة ليس رة اجلمأل ت رة ال ي رة
الو ت ة ل اردأل ت ر لث هنر نور ن ميريض خد رأل ي ضرذ املصر خرطأل
امل ياألخيال ياليؤ ل جي ن خش نفورأل را ب اة،رة ي نر
ش نخ
ش ر نألر ر ن ن خرش خرياض خمبخطرة ار ألر األخرياض الطفور ة يشر
ألرذ الريس ا خار ت حبر الءر ب ن ق رع
صيح شذ الص ف املصري
ررش ان ر
رش ال ضررع الصر ي ل رريس ا ن ثر ب ملثرررخي ررش رريات الذيلررة
ط خ ي ة خ جييي الفض ل اخلر تزي خرش خ ي رة ي ز نرب
ال يي ة أل أل
ش ن تس وط زوذ خ لة الءخصر ة ال خرة شر شار
خش ش المب م ل
ش اشرتاب الذيك الصذ ة يال ذي شر زر ة ي ر الح األلار ت
ا يش
ش ئ ة تث جب انب خش ش ت خط ىر ً ا نر خر ا ش ي نور ن اطثألرش الد رة
يامل ض ة ح
 - 9ألن الررريس ا األ رررذ رررش خطررر الاذا رررة رررش خءررريي الطألضررر ي
ررة يلر ال ىر ب ا،سمررة املمطألسررة
ارضر تي ارررذاخ ي ررش صر ذ ار ر
ل ُ ِّتَ ل الطسر ح يلصر تح ر ت ة ور ً رش ا رة املءريا خر ت رب رذالن
ي ن شذ ا ة ى ب ارية ط ح
29
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الءخصررري
ر ر خ مر ر خرررش ر ر
 - 9ألن الررريس ا األ رررذ رررذا
يشيا ر الو رري يى ر اررذ تيح اىاررة يالثور خ ي ررر خد ر ك ررش ذلررك
ف ر ب ررش امل ر ت خررش ل ر ك املص ر ر ح ال ط ررة يالء ر اىذ ررديف يل ر ا
ررررش الثطررر
آليىررر هوررر ذب ل موررر ارررر الررر ي اررر اةلرررري يارررري
ل لات خرع
ن صيح
ت ة يى ا خ
الذمي غيا يالذ ين ياالخين
اليا خ
أل ة تا ال ثسي ش حبدأل
م ل الذ ش خع تط يل ل ض
خرش المب مر ل ان ر ال يي رة ي رت ر ل ال ر
ش نري نر
ل
ة ل ق ا الفث ي اليت ت مّع
ت المب م ل جي ن خش تز ك الذ ش ا ً
رر ة الذمي غ ز ررة تضرر الءرر ة
رر أل خوررثخذخ
صرر تتأل رر
تأل امليتألطة أل ذال الء ة ياألي ن يالا ت اةلري خرش
يالثغق ة ش
الررذ ش ر لطورراة ،ر رتاىر ا رريين خ ر ىيب ي ضر ن
المب مر ل ءر
ال ا خ ب مم ت رة ر أل الق ر س الذ ط رةححح خر الريس ا األ رذ رذ ر
لثءا ك الو ة يالذ ش قي رة خ ضر ة رذاً رش تور ا الرذ ش ر
خش ل ك اال ثذاك ال ي ا "ال م ن ة الذ ط ة"ح
 - 4ألن اليس ا األ ذ يّس الطألش امل ر يب الر ي را ا سمر ال سرذ
املؤ ا ش ظ األ ذ طألش ا رتات سي مي ن ً خط هىم ة امل يخة اليت ج
ال ر ن الصرأل ني الغ صرب يش لرج خرش اين ا رث ياتب األخرين يالريت خ الرج
ت ثر ال ض ة الف وق ط ة ض ثأل املي مب ة خع ش ال ر ا يالريت محرج لاطر ن
ج ا ،ة ال ي ة ش
ا حمم ة ياس ة اخل صي الو ت ة
خش حت
ر ح الثخر ذك
ظ خر نءرألذب خرش ىييلرة األن مرة ال ي رة
ذ ار
ررذال ر ت ة ي ر
ياخل نررة لصر س " ررياس " يألن الرريس ا األ ررذ خ ررمب ر
صررذ سأل اين الط رري ال ا خص ر ة الررا ا ال ر ه ر ب ال ر ح خررع الررذيك
مر ىر ارر ك خرع تي ر
ة الصرذا ة يلر ا اال رث
ش
اليت حتي
االحت ا ة ياجلمأل ت ة اح خ ة اح يان ة يايك الر ا ححح
 - 5ألن الرريس ا األ ررذ ررذ ل ر ج رع م ر اتا ر يا ثءرريا
مف رري ا رررتات سي ش ر ت ررت االخثد ر ك ل ي ر لة الرريت مح ررأل
ل موررث ا
29
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ر لش رهيك ررذ انثءر ل خي ر ور د غررذاا لر ش ررذى حبر الي ررطة
خءيي "ت ط الا ت اخلموة" رم ة املطق ة ال ا ة حب ت مبي ش ياأل ر ا
ياملث ط ياألمحي ياخل ش ال ي ي خع الذيك الصذ ة غي ي ري يل ثصرذّي
ل ررألسم ح اال ررث م ت ة جبم ررع ر  ،الث ذ ررة يارذ دررة مل ر حتث ر ى ر ب
املطق ة خش خيياح ءي ة يخ س ة ينفق ة يغ ة يخش تر شض تي تث غ ز يتب
م الث ت خ يل قع القي خ ب األ م الغي رة جب رأل خ ررا ا الءريا
ت تخيي  ،ح
 - 6ألن الرريس ا األ ررذ ى ر الض ر خش األى ر ملءرريي ر ا م ر ت ر ت ة
ي ج ؛ يألن خش ش القا ي ن اصرذ رري صرم اب
لثطألت خش زذ ذ
يانثصر ر تاح رررذب ألر ر الر ر ي ر ر ص اا تف صر ر اررررية ألر ر ي ش رررك
ال ييف يخش خ َّ ى األ ذت ش صط ة خوث ا أل يى األزذت هن ث ع ايتب
الط ب ال ملي اجلذ ذ املث ذا األ ق ة ال ي ارتب الء ة يش أل ت ي ي
خصيفى ى ا الط ب ال ي مألذ ل أل تب نصي ت ة ال ي ى نصري لءري ل
ال حح لث خ ً ن ت ة ال ب تصطع ر ثأل الث تخي ة ي اط ي ٌّ ييا ٍ ،ر ب
ار ررة ي وررذ ذلررك طررذخ ن ررش ن ء ر ت األ ررذ ى ر ياتن ر يخ ر ررث لذ
ت ة املثسذا ي ط صذ نث سة صم ان يتض تط يصرن ح
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أ .عيد الدرويش

ذ
ذ
ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ملذقعددخذفيػق ديًذعؾددبذن ددخذ ددى ذورد

ذعؾددبذ د رق ذذؽيـددحذ

ؿ ؽل ،ذؼيؿحذ فيذؼ ىذدوؾق ذو معؿيرق ذت غبذ ي دملعيدذعدع

ديًذعيملق د ذ

ذوؾعديملذؾمحؼقد ذ

نفخوفذؿمعخدةذوألغ وض،ذو مخخؿحذػقفيذؽلذوأل ديؾقبذوػد ذت تقدبذزؿد ذ،ذ
وعرتؽحذػقفيذؼ ىذوو دمخليرو ذقؼؾقؿقد ذوعيملقد ذ،ذوظفد

ذػقفديذن دوفذوػد ذ

ؿصدديسذ قي ددق ذووؼمصدديدق ذونقخق ؾ جق د ،ذوؿـ د ذعش د ذ ددـ و ذوالذتددلوهذف د
ور

ذ

ذتطحنذعظيمذوؾد رقنيذوتشمحذمشؾدفم،ذواديرسذعؾدقفمذ ؽدلذنعدؽيهذ

ومل ؼي ذؾمحطقمذوملـظ ؿ ذوملع ػق ذووؾدقي ق ذووؾعدؽ ق ،ذوؾد

ذ ـمفديذ د رق ذ

وؾخوؾ ذووجملمؿع،ذوفيذت خذ نيذن ـيئفيذوؾؼقمذوؾ طـق ذعربذتيرقخذط قدلذؿدنذ
وؾلؿنذونضححذعؼل ذنؿديمذطططدي ذوؿشديرقعذوؾغد ذ،ذوتمطؾدعذقؾقفديذوؾشدع

ذ

وؾع قدد ،ذمبدديذتدد ىذػقفدديذنمن ذجدديًذؾؾؼقدديدةذووؾؼددخوةذوتىفددقلذوؾػؽدد ذوؾدد ط

ذ

ؾمحققخفيذعنذوؾص وعذؿعذوؾؽقي ذوؾصفق ـي،ذ ػيظيًذعؾبذوملشيرقعذوؾغ قد ذ

ذ

ووؾع و ي،ذوؾ يذتـشخ ذوتملـي ،ذوفد وذالذقد ولذؾ ذعدخو ذػؽيـدحذورد

ذعؾقفديذ

ؿـطؼ ذوؾش لذوألو د ذ،ذوفد وذقعمدربذؿدنذوأل دلي ذوملليعد ةذ،ذنؿديذوأل دلي ذغد ذ
وملليع ةذػفديذذ ؿـدعذؼد ىذفديعخةذ

ذوؾشد لذؿدنذوؾ فد هذقةذؿـطؼد ذوملقدي ذ

وؾخوػك ،ذؽـ عذؿنذور و ذوالؼمصيدق ذ

ذوملخىذوملـظ ر،ذوؽلذذؾكذخيخمذ

وؾعخوذوؾصفق ـي،ذوتطلق ذ قي ذوؾػ ضبذوخلوؼ ذوػ ذوؾ ؤق ذوألؿ قؽق .

*

كاتة وتاحث سوري ،عضو اتحاد الكتاب العرب.
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اهٚووَ٘ أض و ت كوووم افٓووقاي اهواٙبووٗ ٞاهبيٚووق ٝفًاٙلوور ٗاهووقٗي اه ا ٚووٞ
ٗحوفرٔ٢وور ًووّ اٗي ا قوووً ٍٚووّ ٗهآ ١ووبٖ ا ووا ٗ ،هلووّ افعووقا ١ت كق و و
أٓقافٍٔ ،كٌر كورْ طططو ًر هلورٗ ،هوّ ِٙوره٘ا ًور ِوٖ٘ ًِٔور فلوى اوةرعٞ
٘اسى جٚشِرٗ ،إميرُٕ ٗ رسم اجلبٔو ٞاهقالوٚو ٞهوشويل اهيو٘هٜ؛ اهوب ٜحوو
االُقصوورهاا اهبٓووو ٞكووى اجلبٔووراٗ ،كووى واٗٙووٗ ٞاوورهت اًقووقا إهٚووٕ ٙووق
ا هٓوور ً ،يووقِقاً هشوويل وورًق ٗ وور ا ،وٚوورا ٝاهيووٚق اهووا ٚ٢شووره افسووق
ٗحلٌقٕ ًقٌيلرً أهضٕ ٗاويبٕ ٗٓو٘ ًوقًو ٞاهوقافيه عِوًٕ٘ ،اجٔوٞ
أعقٗ ٟأقبه حا عرب اهقرهٙخ اوِت عوو ٟسو٘ه ،ٞٙاسوقةٌيت عوٚوٕ كوى اوبا
اآلفرق رتكٚل اٗه ٛهعت ف ٕٚا هٓر ًٗ٘هقٕ ًّ اهري اهيا .ٛ
اهقٗهوو ٞاهيوو٘ه ٞٙت كق٘قوود اهووقفرت عووّ اوويبٔر ٗأهضوؤر ٗا فوور عوووٟ
ًِظً٘قٔر اهيٚرسٗ ٞٚافلالقٗ ،ٞٚاسقطرعت أْ كِفب االسوق ورقرا اهقسوق٘هٞٙ
هٗ ٝا ا عؤٚرٗ ،كوَ٘ ٘اجبٔر اه٘طين ٗاهقسق٘ه ٜدبرٖ أ ِر١
ٗاهقشاٙيٞٚ
اوويبٔرٗ ،فوواس سووٚراكٔر عووو ٟأهضوؤرٓٗ ،ووبا ًوور  ٙووٚا افعووقا١؛ فْ هووم قوو٘ٝ
ٗاُقصره هوقٗه ٞاهي٘ه. ٞٙ

ًِب أكثا ًّ عرَ قأ اهلٚةورْ اهيٚرسو ٛاهيوي٘ه ٗاُقٔورا سٚرسو ٞجقٙوقٝ
هو ا عو ٟس٘ه ًّ ،ٞٙلالي فاس ا صره ٗا ا االققصرا ٞٙاهيت ال ُظو
ى ٌت اٗهٚٔ ٛوقًا هو٘ و٘ي هلوبٖ اهفورت ٝهِوي سو٘هً ٞٙوّ
هلر اهقرهٙخ،
كِفٚووب اسووق ورقٔر اها٢رسوو ٗ ،ٛووقأا اهلووة ٞا عالًٚووً ٞووّ اهووقٗا٢ا اهيراٙوو،ٞ
عِقًر قأ ا عوالْ ًوّ قبوى وو اهشويل هفوقا ور اهرتاوا هِصول اها٢رسوٞ
ًقبركه عو ٟاهشيل اهي٘ه ،ٜاه٘قت اهبٙ ٜوًْ٘٘ ف ٕٚخبِو ٓوبا اهشويل
ووى اهووقٔة
اققصووراٙرًٗ ،كٌوور ٙووقعْ٘ ووأْ ٓووبٖ االُق ر وورا يف و ًِرسووبٞ
ٗقيٍ ًّ ٓبا اهشيل ال ٙيقطٚي ممرهس ٞاٗهٖٗ ،ه٘ افرتضوِر جوقالً وأْ اهقٗهوٞ
اهيوو٘ه ٞٙت كِفووب ٓووبا االسووق ورق هبووقأا اهصووالرا اهيرهٚوو ٞأٙلورً ووأْ اهقٗهووٞ
اهيوو٘ه ٞٙيفو قووراه ٝعووو ٟكِفٚووب ٗاجبٔوور اهقسووق٘هٗ ،ٜأْ اهووا ٚ٢يفو اوواع،ٛ
ٗ رهقره ٛاهقٗه ٞيف قراه ٝعو ٟاهوٚرَ ٘اجبٔر دبرٖ اهشيل اهي٘ه.ٜ
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اهيوو٘ه ْ٘ٙاهٚووَ٘ ٗسوور ورً ٓووٍ أكثووا ٗع ٚورًٗ ،ميقولووْ٘ اهشووي٘ه اهوو٘طين
ٗاهقوقَ عوو ٟكوى اهشوي٘ اهيا ٚو ٞهوبهم سوٚلْ٘ هلوبٖ االُق ر ورا اها٢رسوٞٚ
ُلٔوو ٞلر ووٗ ،ٞكيقوورب ًفصوالً كرهايٚورً ًٗياكوو ٞاسووقثِر ،ٞٚ٢ال كوووى اووأُرً عووّ
ًيرهن اهٚوقاْٗ ،كالٌٓور ٙيؤٍ االسوقٌااه ذبوٚو االُقصورهاا ٗإعوراٝ
ا عٌره أٙق ٜاهي٘هٙهً ،ي حوفر ،ٍٔ٢اهبٗ ّٙقفو٘ا إ جورُبٍٔ اهوٌورا ٗال
ٙوفْ٘ إ جرُول ًوّ اًواٗا حٚوركٍٔ ٗسواق٘ا ممقولوركٍٔ .فرهاحوؤًٌ ٞو ٞجوقاً
ٗٙيقورب ٓووبا االسوق ورق كشوورهك ٞكووى اهيو٘هٙه لووى أطٚورفٍٔ فٚووٕ ًو ٌووٞ
ٗطًِٗ ٞٚياكو ٞسٚرسو ٞٚكورب ،٠ال كووى أٌٓٚو ٞعوّ اهيورهن اهييولا ٞٙاهويت
لرضووقٔر اهقٗهوو ٞاهيوو٘هً٘ ٞٙاجٔوو ٞا هٓوور ٗ ،حنووّ أًوورَ ًووق اا إقوٌٚٚووٞ
وؤر عوو ٟاهشواق
ٗاٗهٗ ٞٚا طفرفرا جقٙقًِٗ ٝظً٘و ٞإقوٌٚٚو ٞجقٙوق ٝكبيو
افٗس و هصوور  ،اهشووي٘ اهيا ٚووٗ ٞحووود اهورًٗووٗ ،ٞسِشوؤق كااجي ورً هوووو٘٠
ى ق٘ ٠اٗه ٞٚرعق ٝاققصراٙرً اهشاق.
اهيرا ٞٙهي٘هٗ ٞٙاهِطوٞ
إْ اجملقٌي اهي٘ه ٜاهً َ٘ٚقهن شلى ٙوٚين كر ٙااا هًٕٗ ،ر ايط هوٕ
ًّ أجى اسقِفرا ربٖ خلو فة٘ٗ ٝااخ  ٗ ِٕٚه قٚراكٕ ٗذبٚٚوقٖ عوّ ً٘اقفوٕ
اه٘طِٚووٗ ،ٞإ يووراٖ عووّ اهِظً٘وو ٞاهيٚرسووٗ ٞٚافلالقٚوو ٞيووق أْ اسقيصوو ٟعوووٟ
افعقا ١اهِٚى ًِوٕ اهياكو ٞاهييولاًٗ ٞٙيورهن اهقلووٚى ا عالًو ٛهطٌو
ًيرهٖ ٗكٔقِٚ ٍٙرُٕ ا لره ٜاهوبِ ٜورٖ عورب الي اهيوِه؛ فْ ٓوبا اهشولى
ًّ اهِظً٘ ٞاهيٚرس ٞٚكي٘ق كِفٚب ًشورهٙي افعوقاٗ ١طططركوٕ اهِطوو،ٞ
اه٘قووت اهووب ٜاسووقطرعت كِفٚووبٖ ًووّ اْٗ كولوويف اٗي عا ٚووُٗ ٞظووٍ سٚرسوو،ٞٚ
ٗٓووبا ٓوو٘ اهيووبل اهرتاجووي افاا ١هوووِظٍ اهيٚرسوو ٞٚاهيا ٚوو ٞدبوورٖ اهولوورٙر
اهوً٘ٚووٗ ٞاه٘طِٚوو ،ٞيٚووقاً عووّ ًصوور اووي٘ ٔر ،اهوويت ت كلووّ هاضوو ٞٚعٌوور
كفيوووٕٗ ،ال كيبوو ا عووّ طبٚيووٗ ٞكوورهٙخ االُيوورْ اهيا ووًٗ ٛيوور ٙاهووو ٍٚاهيوورًٞٚ
ٗاهشوووةرعٗ ٞاهقيووورًا اهوووب ٜهٌووووٕ عووورب ضورفقوووٕ ٗحلووورهكٕ ٗكرهايوووٕ اهِر وووي
رهبط٘الا ٗاف را.
إْ اهشووورهك ٞاالُق ر ووورا اها٢رسووو ٞٚسووو٘ه ٞٙاهٚوووَ٘ ٓووو٘ اسوووقٌااه
اهيوورهن اهييوولاً٘ٗ ٞٙاجٔووً ٞوور كبوووً ٟووّ اهيصوور را ا هٓر ٚوو ٞاهشووٌري
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اهي٘ه ،ٜس٘ا ١حظ  ٝقيق أٗ حظ  ٝإاهول ا هٓر ٚو ،ٞاهشورهك ٞاهٚوَ٘
اهيت ٙاآّ عؤٚر افعقا ًّ ١قبى اهي٘هٙه ًرٓ ٛإال فيٗ ٞجوٍ٘ٓٔ ٗلٚبوٞ
أًوووؤٍ ٗإ حبووورش ًشووورهٙئٍ ٗطططوووركٍٔ ٗٓووو ٛاسوووقٌااه االُقصوووره ٗإعوووراٝ
ا عٌره هي٘ه ٞٙاهقةقاٝ
ٗهووبهم ك وقو ص االُق ر وورا اها٢رسوو ٞٚاهٚووَ٘ اهوواا عووو ٟافعووقا ١جلٌوووٞ
اهيطٚرا اهيٚرسٗ ٞٚاالققصرا ٞٙهلٚال كق و أٓقاي افعوقا ١اهِٚوى ًوّ ٓٚبوٞ
اهيوطٗ ٞاهقٗه ٞس٘هًِٗ ٞٙظً٘قٔر اهيٚرسٗ ٞٚاهقسق٘ه ،ٞٙخلو اواخ ٗاضوا
ًووّ لووالي اهيرهضوو ٞاهوويت كبِقٔوور اهووقٗي اهيرهضووٗ ،ٞاهوويت فصوووقٔر ٗف و هؤٙقٔوور
هسووٍ اهقسووق٘ه
ٗيفرٙقٔوور هقلووا إسووفِٚرً اهشوولى ا ٙووق٘ٙه٘جٗ ٛاهيووا
كٌوور فيوقووٕ اهووقٗي اه ا ٚوو ٞاسووق٘ه اميووا اهيووااق ،اهووب ٜأض و ً ٟشووققرً
ٗيفو ًيووقوا ٗيفو قووراه عووو ٟاسووقةٌرت قوو٘اٖ اهيٚرسووِٚ ٗ ٞٚقووٕ االجقٌرعٚووً ٞووّ
لالي احملر ص ٞاه٘قت اهب ٜكِشق اهقميوااطٗ ٞٚاه٘اطِوٓٗ ٞو ،ٛال كاضوٟ
هِفئر كطبٚوٕ ممر طبوقٕ اهيااق ٗٓبا ًر فيوقٕ أٙلرً اكفرق اهطر٢د،
ٗكال اهبوقٙ ّٙيٚش اهأوق اهيٚرسُ ٛفيٕ.
 اهشوورهك ٞاالُق ر وورا ٓووبا االسووق ورق عطوور ١وو٘هً ٝشوواقٞهوٌةقٌووي اهووقٗهٗ ٛافعووقا ١عووّ طبٚيوو ٞاهوو٘اطّ اهيوو٘هٗ ٜاسووقٌااهٖ اه٘قوود
اهيٚرسٗ ٛاهييولاٗ ٜاالققصوراٗ ٜاهٚوقاُ ،ٛهلوٚال لوو حرهو ٞاهرتاجوي
افااٗ ،١كشلٚى حره ٞا حبرش ٗذبٌٚى اهيوطٗ ٞا لً٘ ٞاهيو٘ه ٞٙعوّ هوم
ٗإْ اهيوط ٞيف قراه ٝعوو ٟاهوٚورَ ٘اجبٔور دبورٖ أ ِرٔ٢ور ٗأْ ا وا ٓو ٛحوا
أٓوٗ ٕٚاهشيل حبرج ٞإ اهقميوااطٗ ٞٚا ص٘ي عو ٟحو٘قٕ اهيوو٘ ً ٞوّ قبوى
اهيوط ،ٞاه٘قت اهبٙ ٜوَ٘ ف ٕٚافعوقاً ١وّ ا صورهًِٗ ،يوٕ أ يو حو٘قوٕ
ٗاالعققا ١عو ،ٕٚلوى اه٘سور٢ى ٗكوقً اهبِٚو ٞاهق قٚوٗ ٞحواق احملر وٚى ٗقطوي
اهٚرٖ عّ افٓرهٓٗ ،ٛبا ًر جا ٠اًش ًّ قبى اهيوو ه ٗاا ٜواا٠
عرَ  ،8102أٗ ًر جيا ٜاه َ٘ٚا يلٗ ٞاهيويو ٞكط٘ي ٗ...اهشيل اهيو٘هٜ
ٙيوورُ ٛكوووم اهٌرهسوورا ٗٓوو٘ ًووّ قووقَ اهووقًرً ١ووّ أجووى عفكووٕ ٗكااًقووٕ ٗق٘افووى
اهشٔقا ١هٚيقٌا ا ٚر ٝعو ٟأهضٕ عفٙفاً كاميرً.
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 اهق٘جٕ حن٘ ِرا ٙاالقرتاح  َ٘ٙاالسق ورق اها٢رس ًّ ٛكوى أ ِور١سوو٘ه ٞٙاخلوورها ٗاهوقالى ٓوو٘ ووفي ٞهءعووقاٗ ١حفوور عووو ٟاهبوورا ٗاهقٌيووم
رهو ٍٚاهِبٚوٗ ٞاهشةرعٗ ،ٞا فر عو ٟاجملقٌي ٗ ِٚرُوٕ اهيٚرسوٗ ٛاالققصوراٜ
ٗا ٙق٘ٙه٘جٗ ،ٛا فر عو ٟاهل٘ ٞٙاه٘طِٗ ٞٚاهياٗ  ٞٚهوٌةقٌي اهي٘ه ٜهلٚال
كلووْ٘ ًٔوول اهوواٙاٗ ،إعطوور ١افعووقا ١فا وو ٞكوورُ٘ا هوٌووْ٘ ٔوور ًِووب أًووق
اجلِوٞ؛
يٚق ٗكوقمئر عو ٟطبو ًوّ ٓول هلوٍٗ ،إْ كورْ هوم أًوى إ ووٚ
فُووين عوووٙ ٟوووه كوور ميقولووٕ اهشوويل اهيوو٘هٗ ٜهووٕ ً٘اقوود ًشوواف ٞكووى
اف يقً ٗ ،ٝوقًقٔر حره ٞاهققافي هوٌ٘اطِه اهي٘هٙه عوِ ٟرا ٙاالقرتات
هالسق ورق اها٢رس ٛعرَ  8102هبِرْٗ ،كرْ ر ًلرْ ًوّ كووم اهوو٘٠
اهيراًِ ًّ ٞٙئٍ ًّ أاا ١هم اه٘اجل اه٘طينٗ ،هلِٔر ت كيوقطي ،فلرُوت
افمن٘ ا هو ره ٞاه٘طِ ٞٚاهيت ميقولٔر اه٘اطّ اهي٘ه ٜأٌِٙر كرْ.
اهشيل اهي٘ه ٜال ايْ٘ أ ِر ٖ١اهشؤقا ١اهوب ّٙقوقً٘ا أهٗاحٔوٍ عووً ٟوب ا
ا اٙووو ٞهقيوووٚش سووو٘ه ٞٙعفٙوووف ٝأ ٚوووٕ ٗقرًووورا أ ِرٔ٢ووور اووورط ٞكشوووٌ٘خ جبوووى
قرسووٗ ،ْ٘ٚاهقوورهٙخ ٙشوؤق وورالا اهقلوو ٗ ٞٚاهفووقا ١هقلووْ٘ سوو٘ه ٞٙاهوٚووراٝ
ٗاهووووقٗ ٝف ِووور ١أًقِووور اهيا ٚوووٗ ،ٞكشووولى حرهووو ٞاهِٔووو٘س ٗاهقطووو٘ه هيفوووٍ كوووى
اهقلوو ٚرا اجليوورَ .فرالُق ر وورا ٓوو ٛحرهوو ٞذبووق كووب هءعووقاًٗ ١ياكووٞ
ًفصوٓ ٞٚبا اهفًّ ًٗو ٌوٗ ٞطِٚوٙ ٞيبوا فٔٚور اهيو٘ه ْ٘ٙعوّ عٌو أ ورهقٍٔ
ٗممرهسوووٗ ٞاجوووبٍٔ اهووو٘طين ٗافلالقوووٗ ٛاسوووقٌااه اهيوووٚش عوووو ٟأهضووؤٍ يوووفٝ
ٗكااًٗ ٞذبو ٚاهيٚراٗ ٝاالسقٌااه اهولر ١عو ٟا هٓر ٗطاا كى عوقٗ
وُ.ٍٚ
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ذ

ؿعذاؼرتابذاالستحؼاقذاؾدستوريذاؾرئاسي،ذوبعدذؿضيذحنوذعشرذسـواتذ

ؿنذاحلربذاؾعدواـقةذعؾىذسورقا،ذاستخدؿتذػقفاذاؾدولذاؾغربقة،ذوعؾىذرأسهفاذ

اؾوالقاتذادلتحدةذاؾوسائلذؽاػةًذؿنذاحلربذاؾعدهؽرقةذواؾـػدهقةذواالسهتخيارقةذ
واإلعالؿقههةذادلضههؾؾة،ذوبتدههار ذ ههـفجذنذقدههػرذعههنذهؼق ه ذأيذؿههنذأفههدا ذ

اؾعدوانذاؾرئقدقة.ذ ذ

وإزاءذفذاذاؾػشلذاؾهذرقعذفػته ذاؾهذفنذاؾغربهيذا ؿجهيذعهنذقةهرذورؼهةذ

ضهغ ذعؾههىذاؾشهعسذاؾدههوريذ،ذمتثؾهتذبرػههعذسهعرذاههر ذاؾهدوالرذإاذؿدههتوقاتذ
ؼقاسقةذأسػرتذعنذاخنػاضذؼقؿةذاؾؾريةذاؾدورقة،ذ اذفديسذمبعاـهاةذاؾدهورق

وحرؿههاـفمذؿههنذأؿؽاـقههةذفههمؿ

ذؾههواز ذؿعقشههتفمذ،ذفههانيػ

ذ

ذؿههنذوراءذ ؾ هذكذإاذ

اؾتمثريذيفذـتائجذاالستحؼاقذاؾدستوريذاؾرئاسي،ذغريذؿدرؽ ذأنذوعيذاؾشعسذ
اؾدوريذو ؽاءهذسو ذحيي ذفذاذادلخط ذاخليقث.ذؽؿاذسي ذوأحي ذغهريهذ.ذ

ؿنذادلؤسه ذحؼهاًذأنذنيولذاؾغهربذالذفهزالذفتعاؿهلذؿهعذاؾدهورق

اؾػوؼقةذواؾغطرسة،ذؿتعاؿ

ذعنذحؼقؼةذأنذاؾدورق

ذؿهنذؿـطؾه ذ

ذفمذأاهحاذبذاؾػضهلذعؾهىذ

اؾؽثريذؿنذنيولذاؾعان،ذمباذؼهدؿوهذؿهنذؿـجهزاتذحضهارقةذمتثؾهتذبابتؽهارذأولذ

أجبدقةذأسفؿتذبـشرذاؾعؾمذواؾثؼاػةذيفذاؾعان.ذ ذ

*

باحث يف اهشؤْٗ اهضٚاصٗ ٞٚاهتارخي.ٞٚ
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إْ ًّ ٙبتلز ًثى ٓذا االكتشاف اخلالق هّ ٙقع حعة ٞٚاه٘دع٘ل اهةا عٞ
بتةقٚععا ايزٙععٗ ٞاهاطقزالٚعع ٞهوضعع٘ر ، ٙإذ ال ٙععشاي اه٘ا ع ايفععشْ يف هٚبٚععا
ٗاهعزاق شآاًا حٚع ًا يف ٗدع ٛاهضع٘ر ٙدوع ٟاهِ عاق اه زبع ،ٛفبعاالً ًعّ ايزٙعٞ
ٗاهاطقزال ٞٚغاص اهعزاق ٗهٚبٚا يف ًضتِق اهعِف ٗاه ٘حعٗ ،ٟغٚعا اهاٗهعٞ
مبا حيٌوٕ ًّ تعاادٚا كاريٚع ٞدوع ٟاه ععا كافعٗ ،ٞدوٚعٕ فٌعا ُعزاٖ يف ٓعذٖ
املزحو ٞايضاص ًّ ٞتارٙخ ص٘رٙا ٓ٘ حزٗر ٝاه٘ ٘ف ص اً ٗاحااً خوعف اهقٚعالٝ
ايل ٌٞٚهوضٚا اهزٚ٢ط بشار األصا ،حاً ٛاه٘لّ ٗامل٘الّ؛ ألُٕ طثى حٌري
األً ٞايعٗ ،ٛاهعذ ٜصع٘ف اتعاس ًععٕ ٓعذا امللعاي اهعضعريٗ ،اه٘صع٘ي إ بعز
األًاْ ًٌٔا لاي اهشًّ  .فِٔان اهلثري ًّ املؤشزا اهيت تش ٛبتآكعى ايٚبعٞ
اهعع ع ا ًةٙاهٚععععٞ
األًزٙلٚععععٗ ،ٞبععععزٗس عععع٘ ٠دةٌعععع ٟناٙععععا ٝتقععععَ٘ بِععععش
األًزٙل ٞٚاملت٘حش ،ٞفألٗي ًزٙ ٝقَ٘ ٗسٙز خارن ٞٚرٗصٚا االحتال ٞٙباهت زٙح
دوِ ًا بضزٗر ٝاالصعت ِا ١دعّ اهعاٗالر كعٌوعٗ ٞحٚعآٗ ،ٝعذا اهت عزٙح حيٌعى يف
لٚاتٕ أبعالاً ًؤمل ٞهال ت عال األًزٙلعٗ .ٛأدقع توعم اخل ع٘ ٝت٘ ٚع ات ا ٚعا
ٗإٙزاْ ملا 52 ٝداًاً ،مما ٙعين اُتقاي اهعامل إ ًزحوعٞ
اصرتاتٚج ٞٚب اه
تعال األ ا اهذ ٜهّ تع٘ل ف ٕٚأًزٙلا صاحب ٞاهقزار اه٘حٚا يف اهعامل.
إْ تضعععار األحعععاا بٔعععذٖ اه زٙقععع ٞاهاراًاتٚلٚععع ٙ ،ٞع ع يف ً عععوةٞ
اهشع٘ صاحب ٞايا يف اهعع ٚبلزاًعٓٗ ،ٞعذا ًعا ٙؤكعا أُِعا صع٘ف اتعاس
ٓذٖ املزحو ٞاهقاص ًّ ٞٚايفّٗ ،حنافظ دو ٟبواُا ًّ أنى ًضتقبوِا ًٗضتقبى
األنٚععاي اهقالًععٞ؛ ألْ صعع٘رٙا يف اه٘ا ع أصعٌٔت بشععلى كععبري يف رصععٍ ًعععامل
ًضعععتقبى اهععععامل اتاٙعععا ًتععععال األ عععا ً ،عععّ خعععالي إفشعععايا هوٌل عععا
االصتعٌار ٞٙب ضى صٌ٘لٓا ٗتضةٚا نٚشٔا ٗشعبٔا ،بقٚال ٝاهضٚا اهعزٚ٢ط
بشععار األصععا حععاً ٛاألري ٗاهعععزيٗ ،املِت ععز دوعع ٟعع٘ ٠ا رٓععا اهعععامل،ٛ
بادرتاف اهعاٙا ًّ اهاٗي ٗاملِةٌا ٗاهشل عٚا اهعاملٚع ،ٞاهعيت بعاأ تعارن
حععزٗر ٝبقععا ١اهضععٚا اهععزٚ٢ط بشععار األصععا ٗأٌٓٚتععٕ ب٘صع ٕ ا٢ععاًا داملٚع ًا فععذاً،
اصت ا حت  ٍٚأدتً٘ ٟن ٞإرٓاب ٞٚدزفٔا اهعامل يف اهع ز اياٙث.
ٗهذهم ُق٘ي :با ْ٘ ًعلٍ صٚال ٝاهعزٚ٢ط بشعار األصعا يف صعبٚى ً عوةٞ
ص٘رٙا ًّٗ ،أنى دامل ًشلٓز خاي ًّ ا رٓا .
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إنّذأبرزذاظتحدّؼاتذاظيتذراصقتذإسالنذإجراءذاالغتخابااتذاظرااداوّاذاظداّرؼّا ذ
ػااّذواااغالتذشربوّاااذغسربوّاااذظلح ا غنذعاا،ذوغنذأنذا ااّ ذغالذد اوّماذأنّذاظدغظاااذ
اظدّرؼّا ذغسلىذعدىذدنّاتذاحلربذاظيتذجتاغزتذاظعقدذع،ذاظزع ،ذطاغاتذؤ طدادذ
ادتمرارؼّتهاذغالذؼّجدذعاذؼعرضلها ذغعاذؼُحكىذس،ذضرغرةذاظتعادؼّذاظدداتّذريذضباّذ
ػ ا اذاالغتخاباااتذعاااذػااّذإالذي ارّوذؤهّؼااّ ذغبرأؼ ا ذأنذاالغتخاباااتذدااتقّ ذسلااىذ
اظددااتّرذاظقاادؼب ذغبتقاادؼريذصااتنّذاظددااتّرذاتخاا ذاظاا يذدااتقا ذسلااىذأداداا ذ
اغتخاباتذؤعدوؼا ذدوعتمدذاظبداؼاذع،ذجدؼد ذأيذسد ذاحتدابذاظّالؼاتذاظدابقا .ذ
غػ ا اذعاااذؼاادسّغ ذظلتدااالنيذعاااذاظاا يذاد اتُندذسلذواا ذحتذادؼاادذاظّالؼاااتذ
اظددتّرؼّاذبعدوذاظدانّات ذعاًالً ذ4ذدانّاتذ× 2ذملااااذباأذأنذؼكاّنذاظنماّا ذ
اتعرؼك ذػّذاحملتا ىذبا ذحتذػا اذاظ!افننذصما،ذضاانذإنّذاظنماّا ذاظغربا ّذحتذ
ؤداغنذاظدلطاذػّذاظنمّا ذاتعًّ ذملاااذالذؼكّنذاظنمّا ذاظكّب ذػاّذاتعًاّ ذ
ػ اذاظنمّا ذاظ يذؼعتمدذغالؼاذغاحدةذع،ذدت نذدنا ذراملااذأنذافادوذػاّذأنذ
حيققذاظنظا ذاظدواد ذاظغرضذعن ذغراملاذأنذذخصذاظراوسذؼ وّيذػ اذاظغرض ذ
أغاذذخ وّاًذععذؤداغنذاظدلطانذظك،ذحتذزّذاحتمانذؤداغنذاظدلطا ذع،ذػّذػا اذ
املرذّا ذاظا يذباأذأنذؼكااّنذشا ذاظاراوسذب!ااارذاتداادذاظا يذؼ اام،ذادااتمرارذ
احلكاابذغادااتقرارا ذبّضااعذطّضااعنا ذغزاارغوذطظرغصنااا ذغبنااىذطبُناغاااذحتذاملنطقاااذ
اظعربوّا ذػ اذاظتحدّيذالذؼقت رذسلىذدّرؼاذغحدػاذبّذػّذعطرغحذحتذوغنذاظعاملذ
طلدها .ذ

*

دكت٘راٖ يف اهتارٙذ ٗاهعالقات اهدٗه ٞٚيف ادتاًع ٞاهوبِاُ.ّٞٚ
املقاي ٙعرب عّ رأ ٜكاتبٕ.
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أطرح اهسع ٍٚفٚددي كاشد ٗ ًجدا ال اهدق ٜيفقد ٛيف اهصدو ًِ ٞدق شدتِّٚٚات
اهقرْ املاض ٛستد2002 ٟل أ 44ٜعاًد ا يف شددّ ٝاهر٢اشدٞل ِٓدا كٚدجي دن أْ
أسلٍ عو ٟفٚدي؟ يفاملدّ ٝاهيت قضآا يف اهصو ٞل أَ مبا قاَ يفدٕ يف ٓدقٖ املددّٝ؟
ٗٓى ٙا تر ٠كاْ شٚشقق تداٗي اهصو ً ٞا سقّقٕ فٚدي يف ٓقٖ املدٝ؟
ِٗٓددا أتصددا١ي ًددّ ٓدد ٛاهصددو  ٞاهعٌٚقددٞ؟ ٓددى ٓدد ٛاهر٢اشددٞ؟ أَ ًددا ُص دٌّٕٚ
يفاهدٗه ٞاهعٌٚق ٞاهيت جتر ٜتداٗ ا هوصو ٗ ٞهلِّٔدا اذتداكٍ اهلعودّٛل أ ٜعددُا
هوِق دد ٞتاتٔددال ٗٓدد ٛأْ تلددْ٘ اهر٢اشددٓ ٞدد ٛاهدٗهدد ٞاهعٌٚقدد ٞاملصددتٌرّ ٝاهقددرار
ٗاملٔدداَ ملددد ٝط٘ٙوددً ٞددّ دْٗ تددداٗي هوصددو ٞل أٗ دٗهدد ٞعٌٚقددٙ ٞلددْ٘ اهقددرار يف
ٙدٓال ٗ ر ٜتداٗي اهصو  ٞحتت رعاٙتٔا؟ ٓقا اهلرق يفني اهٌِ٘تدني اهل٘يفٛ
ٗاألًريك.ٛ
ٗكٌجددداي أطدددرح يددددا ٜهٙوردددر ٓددد٘فري ً شدددض اهدددددد ًٗ FBIددددٙرٓا ًِدددق
اهجالثِّٚٚددات ستّددً ٟددا يفعددد اهصددبعِّٚٚاتل اهددق ٜكدداْ ٙرشددٍ اهصٚاشدد ٞارتاردّٚددٞ
األًرٙل ّٞٚعّ طرٙدق زتودض اهعالقدات ارتاردّٚد ٞاهدق ٜكداْ ٓد٘فر تولدا
اهقددرار اهلعود ّٛفٚددٕل اهددقٙ ٜرشددٍ اهصٚاشدداتل ٗكدداْ اهتِلٚددق يفٚددد ا دارٝل ٗيف
ً ٞ٣عاَ كاْ مخصً ٞدٙر ّٙهوددد  FBIكاُ٘ا اذتلّاَ اهلعوّٚنيل عوٌ ا أّْ اثدِني
ًٌِٔا ت٘هّٚا األع٘اَ اهصبعني األٗىل.
ًِٕٗ قبى طرح املدّ ٝاهسًِّٞٚل ًا ٓ ٛاهصٚاش ٞاهيت شتِلق عو ٟاهصدعٚدّٙ
اهداخوٗ ٛارتاردٛ؟ ًّ شٚص٘غٔال ًّ ٓ٘ اهردى اهقادر عود ٟا شدتٌرار هدقٖ
اهصٚاشٞ؟
ًجاي آخرل ٓ٘ فراُلوني رٗزفٚوت اهق ٜاُتدن ثدالخ ٗ ٙدات ًتتاهٚدٞل ًدا
اد يف اه٘ ٙددات املتشددد ٝغددري اذتددر اهعاملّٚددٞ
ٓدد٘ اهصددبن؟ ألُددٕ كدداْ ِٓددان حت د
اهجاُٞٚل كاُت قصد ٞيُٚد٘ي ٗجتداٗز األزًد ٞا قتصدادٞٙل اهديت اقتضدت اشدتٌرار
شٚاش ٞرٗزفوتل ٗ ميلّ تهدم ه يفاشدتٌرارٖ ٓد٘ يف اهصدو  .ٞهتا ًدّ قداي أْ
اه٘ ٙات اهدشت٘ر ّٞٙن أْ تلْ٘ ستدٗدٝ؟
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األًر تاتٕ يف رٗشٚا عِدًا ساٗه٘ا اعتٌاد اهٌِ٘تز اهرريف ّٛشِ٘ات أريفد
اض ر يف٘تني فٌٚا يفعد درا ١تعدٙى ستٙ ٟبق ٟيف رٙقً ٞعِٞٚل فذاًٚ ١دفٚدد
ألريف شِ٘اتل ثٍ در ٠تعدٙى اهدشدت٘رل فعداد يفد٘تني يف ٗ ٙد ٞددٙددً ٝدّ 2032
ست2034 ٟل ثٍ ًّ  2034يف٘  ٞٙثاُ ٞٚست.2024 ٟ
VS

ما هي مشكلتها؟

ًعلوتِا اه ّٓى اذتاصى يف يفِا ١امل شّصدات هردرٗ ًتعددّدٝل فد تا دّ
ُرٙددد أْ ُددرً ٠ددّ ٓدد٘ اهقددادر عودد ٟا شددتٌرار يفتِلٚددق اهصٚاشدداتل مبعِدد ٟآخددر
هٚصت ًعلوتِا يف تداٗي اهصدو  ٗ ٞمبدّ ٙتصدؤٌّال يفدى مبدّ ٙقددر عود ٟهدارٝ
اهدفّ ٞيف ٓقٖ اهررٗ اهديت حتتٌدى ترّٚدر اهصٚاشدات يفترّٚدر األظددا ل ًٗدّ
ثٍَّ اهبِا ًّ ١ددٙدل ٗاهبِا ١اهصايفق مل ٙلتٌى.
كٌدددا رأِٙدددا أْ ٗلٚلددد ٞاهدٗهددد ٞاهعٌٚقددد ٞأْ تصدددتٌرّ ٗٙصدددتٌر ًعٔدددا ًصدددار
اذتلٍل يفٌِٚا تلْ٘ اهدٗهٗ ٞادٔ ٞدار ٝاملولات اهديت تضدعٔا اهدٗهد ٞاهعٌٚقدٞ
ٗٓددقٖ ًصدداه ٞا شددتٌرار ٞٙتاتٔددا هوصٚاشددات ا ددافال عؤٚددا اهدديت تق عٔددا أٗ
ترريٓدددا اهصدددو  ٞاهتِلٚقّٙددد ٞاملتداٗهدددٞل ًٗدددّ ثدددٍَّ ًدددا ٓددد ٛاهصدددٚر ٞاهددديت تضدددٌّ
اشددتٌرار ٞٙاهصٚاشددات؟ ًددجالا يف فرٙددق كددر ٝاهقدددَ ٓددى ميلددّ هدددرا ١تددداٗي
هصددلٓ ٞدددا اهلرٙددق اهددقٙ ٜتٌٚددس عددّ يفقّٚدد ٞاهلر ٙدق يفتصددذٚوٕ األٓدددا ؟ ف د تا
ٗضعِا ًدافع ا ًلإُ ٓى ٙدا تدر- ٠عًٌ٘د ا  -شدٚشقّق األٓددا ؟ يفاهتاكٚدد
ألّْ شٚاش ٞاهلرٙق هّ تلْ٘ ًريف٘طد ٞيفدقهم اهعددمل امل٘ٓد٘ ت ٜارتدربٝل
ًٗددّ ثددٍَّ قددد فصددر اهلرٙددق أٗ تِتٔدد ٛاملبددارا ٝيفاهتعددادي شددوب ا أَ ه ايف داال أ ٜيفددال
هجناز.
هْ ًا تتعرّض هٕ ش٘ ر ٞٙاهٓ َ٘ٚد٘ ستاٗهد ٞهتعرٙد ٞاهصدو ٞل ٗٓدقا ُدادٍ ًدّ
خوى يفِ ّٜ٘ٚيف تعلٚى اقتصاداتِا ًِق ً٣يت عاَ ست ٟاهَ٘ٚل ٗٓقا ٙعد٘د هتتبٚد
ٓقٖ ا قتصادات يفاهرر ٗريف ٔا يفدٕل ٗهٚصدت ٓدقٖ اذتداي ساهِدا ٗسددُا يفدى ٓدٛ
ساي رٗشٚا ٗك٘يفا ٗفِسٗٙال ٗغريٓا ًّ اهدٗي اهيت تُعدّ يف ا ٘ر اهرأمساهٛ
ٗهٚصت ًّ دٗي اهبٗ ٚدٗ رل فِشّ يفاهتعدٚمل اقتصادات أطرا حتداٗي يفِدا١
جتددار يفدٙوددِٓٗ ٞددا ٙلٌددّ شددر تعرّضددِا هوضددر٘بل ِٗٓددا اهلددرق يفاملقارُدد ٞيفددني
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ش٘رٗ ٞٙهبِاْل فص٘ر ٞٙألُٔدا تات قدرار شدٚادٓ ٜد ٛقدادر ٝعود ٟاختدات قدرارات
يفبِا ١ظركات ًتعددٝل هْ كاْ ً رٗشٚا أَ هٙراْ أَ اهصدنيل يفٌِٚدا يف هبِداْ
هصِا قادر ّٙعو ٟأخق قدرارات ًعدايفٔٞل ًٗدّ ثدٍَّ قدد تلدْ٘ شد٘ر ٞٙأقددر عودٟ
جتدداٗز أزًتٔددا ًددّ هبِدداْل يفددى األكجددر ًددّ تهددم أُّددٕ ستدد ٟاشددتٔدا هبِدداْ ٓدد٘
اشتٔدا رتِق هص٘ر ٞٙيف ددس ١كدبري ًِدٕل فٌِدق اهقدرْ اهتاشد ععدر شد٘رٞٙ
تتددِلض اقتصدداد ّٙا عددرب هبِدداْل ٗ شددٌٚا طبقدد ٞجتددار دًعددق اهددق ّٙميتولددْ٘
اهلجري ًّ رأط املاي اهوبِاُ.ّٛ
هتا ٗيفاهدرد ٞاألٗىل ٙت٘دّن هعادٚٓ ٝلو ٞا قتصداد يفتٌِٚد ٞاقتصداد اهرٙدجي
اهق ٜختوّت عِدٕ شٚاشدات اهِ٘ٚهٚرباهّٚد ٞاهديت اعتٌددتٔا اذتلً٘د ٞاهصد٘ر ٞٙيفدني
2033ٗ 2001ل اهدديت ع درّت ا تٌ د اهصدد٘رً ّٜددّ اهددداخى ٗ شددٌٚا أُٔددا رفعددت
رعا ٞٙاهدٗه ٞعّ اهرٙجيل ٗٓدقا كداْ أسدد أٓدٍ أشدبا األزًدٞل ِٗٓدا عوِٚدا أْ
ُبشح يفلٚل ّٞٚهعاد ٝيفِآ ١قا ا قتصاد اهقٙ ٜق ٛاهرٙجي غا٢و ٞادتد٘،ل ٗ ٙدّ٘ر
قدرات اهص٘رّٙنيل ٗحيدّ ًّ دع اهتذّارل ٗٓقا ًا ٙقَ٘ يفٕ اهصّٚد اهرٚ٢ض.
ٙصاي اهص٘ر ّْ٘ٙكدجريا ملداتا ٙددعٌِا اهدرٗط اقتصدادّٙاا؟ كِدت اهتقٚدت
 ٜيفاملقددار اهدقٜ
ٗ ٛشداهتٕ يملداتا تددعٌْ٘ ا قتصداد اهصد٘ر ّ
 ٛرٗش ّ
يفدٙبوً٘اش ّ
تدددعٌُ٘ٔا فٚددٕ عصددلرّٙاا؟ي أدددايفة يصددراسٞال مل  ُٙوددن ًِددا تهددم ٗ ددّ مل
ُلدّ هِتددخّى عصدلر ّٙا هد٘ مل ُ ٙودن ًِّدا اهتددخّى اهعصدلرّٜل مل ُ ٙودن ًِدا
اهتدددخّى اقتص داد ّٙا ي ِٗٓددا خ ددر يفبدداه ٛاهتصددايي ًددّ ٓدد ٛظددبلات املصددا
ٛ
اهرأمساه ّٞٚاهص٘ر ّٞٙاملرتب  ٞتارف ّٚا يفرأط ًاي فرُصد ّٛككاهرأمسداي اهوبِداُ ّ
ٗرأط ًاي غريفّٛ؟ ٗٓى ٓ ٛاهعا٢ق أًاَ ت٘دّٕ رٗشٚا اقتصداد ّٙا ِٓدا؟ اهلدارق ِٓدا
أّْ اهدٗه ٞيف ش٘رٙ ًّ ٛٓ ٞٙعو٘ ص٘تٔا عو ٟص٘ت ادتٌٚد مبدا فد ٍٔٚظدبلات
املصا املقك٘رٝل ٗاهدٗه ٞقادر ٝعو ٟاتّدات ارتٚارات ا ش اتٚذ ّٞٚضددّ ٓدقٖ
اهعبلات اهرأمساه ّٞٚاهعا٢ق ٞاهيت يفاتت يه٘يفٛي ضاغط د ّداا.
كاْ اهرٚ٢ض اهراسدى سدافال األشدد قدد راعد ٟاملصدا اهرأمساهّٚد ٞهد ١
اهتذّار اهرأمساهّٚني اهق ّٙأطاس٘ا يفاه٘سدً ً ٝصدرل كدردّ فعدى هوتداً ٍٚاهدقٜ
قاَ يفٕ اهرٚ٢ض اهراسى عبد اهِاصرل ًٗا قاَ يفٕ ًّ هدرا١ات اظد اكّٞٚل ٗفدت
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هٍ اهدرٚ٢ض اهراسدى سدافال األشدد خدط يتراُسٙدتي عدرب يفدريٗتل ٗكاُدت سرّٙدٞ
ا تّذددار قاٌ٢دد ٞيفددني يفددريٗت ٗارتوددٚرل عودد ٟأْ  ٙكدد٘ا هدار ٝاقتصدداد اهدٗهدد ٞيف
اهددداخى ٗ ٙتدددخّو٘ا فٚدٕ هصددا هءددا ١اهرٙددجيل ٗأهّددا ٙقً٘دد٘ا يفدددٗر شٚاشدً ّٛددّ
ظإُ املضّ يفاشتقرار اهبالدل ٗكاْ اهرٚ٢ض اهراسى قد أصدر قداُْ٘ ا شدتجٌار
رقٍ  /30/عداَ  3550اهدق ٜظدلّى هربهد ٞاقتصداد ّٞٙستددٗد ٝاشدتلاد ًِدٕ يفعد
اهلاشد ّٙيف اهصو ٞل فلاْ اهرٚ٢ض اهراسى ٘ٙازْ األً٘ر ستّد ٟيف ا قتصدادل
ٗعِددددًا رأ ٠أْ األًددد٘ر شدددتلوت ًدددّ زًأًدددا أهردددً ٟلاعٚدددى ٓدددقا اهقددداُْ٘ يف
اهعاَ3551ل ٗعِدًا دا ١اهرٚ٢ض يفعدار األشدد يف عودٍ 2000ل كداْ ٙرٙدد هربهدٞ
اهصٚاشددٗ ٞا قتصدداد ٗختلٚددجي اهقبضدد ٞاألًِّٚددٗ ٞهع ددا ١فرصدد ٞأكددرب هوٌبددادرٝ
اهلردٞٙل فداض اهتذّار ٓقٖ اهوربه ٞيفني 2033ٗ 2001ل ٗكاْ رٚ٢ض اذتلً٘دٞ
ٗقتٔدددا راعدددٓ ٛدددقٖ األًددد٘رل ٗكددداْ ُا٢بدددٕ هوعد د ْٗ ا قتصدددادًِٔ ٞٙددددط ٓدددقٖ
اهصٚاشددات اهددديت ظددلّوت أزًدد ٞيف اهرٙدددجي يفصدددبن رفدد اهددددعٍ عِدددٕل ٗهٙقدددا
ًِرً٘ ٞتص٘ٙق يفضا٢عٕ اهيت كاُت شدايفقاال هت كاُدت اهدٗهد ٞتعد ًِ ٜتذدات
اهرٙجي يفصعر ثايفدت هوصدو ًدّ اهرٙدجيل ستدٙ ٟبقد ٟقدادرا عود ٟا شدتٌرار ٗتقددَّ
اهددددعٍ يف ياملدددازٗتي ٗاهصدددٌاد ٗغريٓدددال اهددديت رُفعدددت ٚعد د ا ٗفدددق اهصٚاشدددات
ا قتصدداد ّٞٙادتدٙدددٝل ّددا أدّ ٠هىل ُددسٗح كجٚددجي ًددّ اهرٙددجي هىل املدِٙدد ٞظددبٕٚ
حباي هبِاْ يف عاَ 3534ل أ ٜقبى اذتر األٓو ّٞٚفٕٚل ٗٓقا شر تضدٍّ أسسًٞ
اهب د ط سدد٘ي املدددْ اهصدد٘رٗ ّٞٙاهت٘شّ د اهعٌراُ د ّٛاهععدد٘اّٛ٢ل ٗٓددقا ًددا أشددٍٔ يف
ختلٚجي ًِاع ٞاهدٗه ٞاهص٘رّٞٙل ٗهددد ياهو٘يفٛي اهرأمساه ٛهوتذدار خ د٘ر ٝكدبريٝل
ميلددّ أْ ُدددركٔا هتا ًددا أخددقُا ًجدداي اهرأمساهّٚدد ٞاهوبِاُّٚدد ٞكيفِصددبًِٔ %50 ٞددا
أصدددؤا ًدددّ سودددن ٗدًعدددقل ٗاهبددداق ٛفوصدد ٚة ل فٔدددٍ ُافدددقْٗ هدددقٖ اهدرددددٞ
يفعالقاتٍٔل ًّٗ ثٍَّ ف ْ قصٌ ا كدبريا ًدٍِٔ اشدتلاد يف اهلد  ٝاهصدايفق ٞيف هطدار
ستاٗهددد ٞاهدٗهددد ٞاهصددد٘ر ّٞٙتِ٘ٙد د ًصدددادر دعٌٔدددا ا قتصدددادّٜل ٗ جٚدددى اهل٣دددات
املدتول ٞيف ا تٌ .
هّْ ترددّ٘ي ٓدددقٖ اه بقددد ٞاهرأمساهّٚدددً ٞدددّ اهتذّدددار يف فدد  ٝاذتدددر ًصدددتروّني
اُعددراي اهدٗهدد ٞعودد ٟدبٔددات عددّٝل ٗاقتِاصددٔا اهلددر ٗزٙدداد ٝثرٗاتٔددال دعوددٍٔ
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ٙلربْٗ عو ٟسصا اهدٗهٗ ٞا تٌ ل ٗك ٛتبة اهدٗهُ ٞلصٔا عؤٚدا ستاريفدٞ
ٓقٖ اهل.ٞ٣
ٗقد ٙتشدّخ اهرٚ٢ض يفعدار األشدد عدّ كٌّٚد ٞرأط املداي اهصد٘ر ٜاملصدتجٌر
يف هبِاْل ٗقٗ ٌٞٚدا ٢اهص٘رّٙني يف يفِ٘كٕ اهديت تتذداٗز ارتٌصدني ًوٚدار دٗ ر.
ٓقا اهرأمساي ميلّ هٙداعٕ يف املصار اهص٘رّٞٙل ألشبا عدّ ٝعدَ سرٞٙ
سرك ٞرأط املداي يف شد٘ر ٞٙيفصدبن طبٚعد ٞاهتد٘ازْ ا قتصداد ٜامل٘دد٘دل ٗٓدقا
اهرأط املاي حباد ٞهِافق ٝهىل اهعاملل ٗيف لدى اهعق٘يفداتل كداْ أصدشا ٓدقا
اهرأمساي حباد ٞهالشتلاد ًّ ٝاهِراَ املصريفّ اهوبِاُ.ّٛ
 ٜاهددق ٜقدداَ يفددٕ فٚدددي
ُعدد٘د هىل ك٘يفددا فلدد ٛدددسً ١ددّ اهتشدد٘ي ا قتصدداد ّ
كاشدد ٗ اهقضدددا ١عوددد ٟطبقددد ٞاهرأمسددداهّٚنيل أ ٜهّْ فٚددددي مل ٙبدددُ اظدد اك ّٚا
يفداملعِٟل يفددى يفددا ٗطِّٚداال ٗرأ ٠أْ ٓددقٖ اه بقد ٞتٔددّد املصدا اه٘طِّٚدد ٞفاضد ّر
هإلطاس ٞيفٔا عّ يفلر ٝأيفٔٚال قبى أْ ت  ٚيفا تٌ ٗتصتعبدٖ.
اهص اي ِٓدا ٓدى شد٘ر ٞٙقدادر ٝعود ٟاتّددات ًجدى ٓدقا اهقدرارل ٗ شدٌٚا أْ
أكجر ٗض ميلّ أْ مياثى ش٘ر ٘ٓ ٞٙك٘يفا؟ ٗكقهم يف ًصر عِدًا اختدار
عبدددد اهِاصدددر هددددرا١ات اظدد اك ّٞٚألّْ اه بقددد ٞاهرأمساهّٚددد ٞيف ًصدددر ٓدددّدت
اهصٚادٗ ٝاألًّ اهقً٘ ّٛاملصر ّٜيفعٌاهتٔا هودارز ٓقٖ اه بق ٞيف ش٘رٓ ٞٙدً ٛدّ
تٔدّد ا شتقرار ا دتٌاعّٛل ٗٓٙ ًّ ٛعرّ ٜاهدٗه ٞاهص٘رً ّٞٙدّ امللاشدن اهديت
سقّقتٔددا عصددلرّٙاال فٌددا كصددبتٕ يف اذتددر ختصددرٖ يف ا قتصددادل ٗٓددقا ٓدد٘
اهتشدّ ٜاأليفرز أًاَ اهدٗه ٗ /ٞشٌٚا تٌِ ٞٚاهق اعات ا قتصاد.ّٞٙ
ٙت٘دّدددن عوددد ٟاهدٗهددد ٞا ًصدددان يفق اعدددات ا قتصددداد كودددٔال ٗ شدددٌٚا
ا قتصدداد اذتريفدّٛل فا حتدداد اهصدد٘فٚٚيت اشددت ا ،اهِٔدد٘ض ًددّ اذتددر اهعاملّٚددٞ
اهجاُٚددٞل ٗمل ٙعتٌددد عوددً ٟبددادرات فردٙددٞل يفددى اهدٗهددٓ ٞددً ٛددّ قاًددت يف ُعددا١
ٜ
املصاُ ٗأدارت اهتذار ٝارتاردّٚدٞل ٗارتٚدار ٓد٘ اظد اك ّٛيفبعدٙدٕ ا قتصداد ّ
ٗا دتٌاع ّٛألُٕ اقتصاد سدر ل ٗعود ٟاهدٗهد ٞا يفتعداد عدّ ا ٙد٘ٙه٘دّٚدٞل ٗأْ
حتٌددى ظددعار ا قتصدداد ً د ضددرٗر ٝأْ تلددْ٘ صددارً ٞيف ًلافشدد ٞاهلصددادل
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ٗتلعٚى أدٔس ٝاهرقايف ٞكٌا يف اهصني ًجالال ٗهُساي أظدّ اهعق٘يفات يفاهلاشددّٙل
ًّٗ امللرٗض اهقٚاَ يفا درا١ات ٗه اد اذتو٘ي قبى ا اشب.ٞ
يف ا صّددو ٞاهقددرار األيفددرز ٗاهتش ددّ ٜاألكددرب ٓدد٘ تدداً ٍٚاهجددرٗات كافّددٞل
ٗعودد ٟكددى ًددّ ميوددم فوصد ا تقدميددٕ هودٗهدد ٞألْ اهتضددش ٞٚاهدديت قددًّتٔا شدد٘رٞٙ
يفعٔدأ٢ا األيفرار اهق ّٙاشتبصو٘ا يف اهدفا ،عِٔال ٗصاُ٘ٓا ٗمح٘ٓا ٍٓ أٗه٣دم
اهلقراٗ ١مبعرٌٍٔ ًّ اهرٙجيل فؤٍ اذتق كدى اذتدق أْ ٙدِعٍ أيفِدايٍٓ يفد٘طّ
سوٌددد٘ا يفدددٕ كٌدددا أرادٗا ٗدافعددد٘ا عِدددٕل ٗاشتعدددٔدٗا ًدددّ أدودددٕ رغدددٍ ضددد هٞ
ًلتصددباتٍٔل فوددٍٔ اذت دقّ ألُٔددٍ يفددقه٘ا دًددا ٍٓ١زكّٚددً ٞددّ أدددى ٗطددٍِٔل ٗمل
ٙلرّٗا ًّ شاح املعرك ٞهٚلدّش٘ا املاي أٗ ٌع٘ا اهجرٗات كتذّار اذتر .
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