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 مقدمة
 

ىػػػتا ىػػػؾ الجػػػزء الثػػػاني مػػػؽ كتػػػاب )أكراؽ متفرقػػػة(. ك حػػػؾي مقػػػاالت قرػػػيرة  ذات صػػػمة مباشػػػرة 
لاألكضػػػاع القائسػػػة كاألحػػػداث الػػػدائرة  سػػػبق نذػػػرىا فػػػي الرػػػحف السحميػػػة  كفػػػي لعػػػض السؾاقػػػع 
اإللكتركنية. في حيؽ أف الجزء األكؿ مؽ الكتاب قػد حػؾى األكراؽ كالسقػاالت الظؾ مػة ندػبيًا  التػي 

 كلػؼ أتجػاكز .فػي مجػبلت  أك فػي مؾاقػع إلكتركنيػةقدمتيا في مؤتسرات كندكات عمسية  أك نذرتيا 
اقتزػ   حػاالت محػدكدة  إال في  زئي الكتابعمى  السقاالتمعيار طؾؿ السقاؿ كقرره  في تؾز ع 

  كسػا الشدػبي أك قرػره   رغؼ طؾلػوفي ىتا الجزء مؽ الكتاب  أك ذاؾ إدرا و فييا طبيعة السؾضؾع
      . أشرت إلى ذلػ في مقدمة الجزء األكؿ مؽ ىتا الكتاب

أضيفو ىشا  إلى مقدمة الجزء األكؿ مؽ الكتاب  سؾى التشؾ و إلى أف  أف كليس لي ما يسكؽ
السقاالت  التي يزسيا ىتا الجزء )الثاني(  قد ُرتبػ  لحدػب تػؾار ش نذػرىا. كفػي الحػاالت الشػادرة  

  نذػرىا. كبػتلػ يسكػؽ تقػدير دػعمػى تػار ش الشذػر  عسػدت إلػى كضػعيا لحدػب تدم اعثرالتي لؼ 
 .التي يميوبيؽ تار خيؽ معمؾميؽ  تار ش السقاؿ الدابق كتار ش السقاؿ  الزمؽ  التي ُنذرت ؼيو 
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 لدؼ هللا الرحسؽ الرحيؼ
 1كمسة في مؤتسر       

 

 خؾة الحاضركف  سيعًا  أسعد هللا صباحكؼ لالخير.أييا اإل

كتجربتو. ىتا مػا طمػب مشػي رفػاؽ األمػس  االشتراكيحديث يبلمس ذاكرة حزب البعث العربي 
الحػػديث عشػػو. كقػػد تػػرددت كثيػػرًا كاعتػػترت  ثػػؼ اسػػتجب  لػػرغبتيؼ. كمرػػدر التػػردد  أف حػػديثًا كيػػتا 
الحػػديث  سػػيكؾف خػػارج إطػػار السشاسػػبة كال تتدػػع لػػو كمسػػة مقتزػػبة فػػي كقػػ  ال يتجػػاكز دقػػائق 

 معدكدة.

لقػػػرف الساضػػػي  مشاضػػػبًل فػػػي أكسػػػا  فتجربػػػة البعػػػث تجربػػػة غشيػػػة مستػػػدة  مشػػػت أربعيشيػػػات ا
الجساىير العربية  يعبر عؽ ىسؾميا كتظمعاتيا  ك حسػ  مذػركعًا كحػدك ًا عربيػًا تحرر ػًا. ثػؼ حاكسػًا 
في قظر ؽ عربييؽ متجاكر ؽ  ميسيؽ  بؾزنيسا الدكاني كالسادي كالسعرفي. كإذا ما تحر ػ  الدقػة  

ؽ عػربييؽ ال حاكسػًا. كىػته مدػألة تثيػر فػي فقد أقؾؿ  دكف أف أ انب الرػؾاب  محكؾمػًا فػي قظػر 
و؟ اسػسذىشي دائسًا الدػؤاؿ نفدػو: مػا طبيعػة العبلقػة بػيؽ الحػزب الحػاكؼ كالدػمظة  التػي تسػار س ل

كأي مشيسا يحكؼ اآلخػر  الحػزب أـ الدػمظة؟ كىػؾ سػؤاؿ محػؾري  يسكػؽ عمػى ضػؾئو تقيػيؼ تجربػة 
أحػزاب ثؾر ػة كثيػرة فػي العػالؼ  ناضػم  حزب البعث في الحكؼ  ب  يسكؽ عمػى ضػؾئو تقيػيؼ تجربػة 

مذػركعيا الثػؾري. ثػؼ ابتمعتيػا الدػمظة  نجػازحتى أمدك  بزمػاـ الدػمظة  بيػدؼ تدػخيرىا أداًة إل 
 كسخرتيا لسقتزيات الحكؼ  فغدت األحزاب أداًة مؽ أدكات الدمظة.

يػة تعؾد عبلقتي لحػزب البعػث إلػى سػؽ الخامدػة عذػرة. كشػ  حيشيػا مػا أزاؿ تمسيػتًا فػي نيا
السرحمة اإلعدادية لسديشػة عػدف  متفػتح الػتىؽ عمػى عػالؼ القػراءة الجسيػ . دفعتشػي البيئػة العدنيػة 
الشذظة حيشيػا  سياسػيًا كثقاؼيػًا  دفعتشػي إلػى القػراءة  فأتيػ  عمػى مػا أمكششػي الؾصػؾُؿ إليػو  مػؽ 

ؾلػة و قػدرات طفػ  يغػادر مرحمػة الظفاسػتيعال  مشيػا مػا سػسح  لاسػتؾعبكتب كمجبلت كصحف. ك 
ك زع قدميو عمى عتبة الذباب. قرأت في ما قرأت لعض كتالات قادة البعث كمفكر و. أذكر مشيػا: 
في سبي  البعث  كمعركػة السرػير الؾاحػد  لسيذػي  عفمػق  كمعػالؼ الحيػاة العربيػة الجديػدة  كلسػاذا 

                                                           
 ُألقي  في الجمدة العامة  التي سبق  عقد السؤتسر االستثشائي لسشغسة حزب البعث العربي االشتراكي _ قظر   1 

 ـ.  2014فبراير  13  في يـؾ الخسيس السؾافق )الجشاح الدؾري( اليسؽ
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زب البعػث. شػدتشي ة اآلف  لسشيف الرزاز. ككبلىسا تؾليا األمانة العامة لمؿيادة القؾمية لحػاالشتراكي
تمػ الكتالات إلييا  بتؾ ييا الؾحػدكي العركبػي كنزعتيػا التحرر ػة اإلندػانية كتأكيػدىا عمػى قزػية 

ـ  كأنػا طالػب فػي بدايػة 1961أكاخػر عػاـ فػي ة. ثػؼ انتغسػ  فػي حػزب البعػث  اال تساعيالعدالة 
ـ. ككانػ  فتػرة 1975ـ ت عبلقتي التشغيسية لػو حتػى عػاامتدالسرحمة الثانؾ ة في مديشة القاىرة. ك 

 مؽ العسر غشية لالتجارب. 
أمػا عبلقػػة مشغستػػي الحػػزب  فػػي شػػساؿ الػػيسؽ ك شؾبػػو  لػػالتشغيؼ القػػؾمي لمحػػزب  فكانػػ  قػػد 

حػػافع األسػػد مقاليػػد  المػػؾاءـ  لعػػد التغييػػر الدياسػػي فػػي سػػؾر ا كتػػؾلي 1970أكاخػػر عػػاـ  انتيػػ 
التغييػػر  الػػتي حػػدث عقػػب الجمدػػة  الدػػمظة  إذ كػػاف لشػػا فػػي السشغستػػيؽ رأي كمؾؾػػف تجػػاه ذلػػػ

قػد فػي دمذػق  بيػدؼ الختامية لمسؤتسر القؾمي العاشر االستثشائي لحزب البعث. السػؤتسر الػتي عُ 
. ككشػ  عزػؾًا فػي ذلػػ السػؤتسر مسػثبًل الدؾر ة ح  األزمة الشاشبة بيؽ أ شحة الحزب في الدمظة

اشػػات ك ػػدؿ. كمعػػي السشاضػػ  لسشغسػػة البعػػث فػػي  شػػؾب الػػيسؽ  حاضػػرًا كػػ  مػػا دار ؼيػػو مػػؽ نق
اإلنداف  يحي الذامي  مسثبًل لسشغسة البعث فػي شػساؿ الػيسؽ. كخر ػ  مػؽ ذلػػ السػؤتسر محسػبًل 
لأسػػػئمة كثيػػػرة  حػػػؾؿ عبلقػػػة الحػػػزب الثػػػؾري لالدػػػمظة  كأييسػػػا أقػػػدر عمػػػى تظؾ ػػػع اآلخػػػر كفػػػرض 

 مذركعو: الدمظة أـ الحزب؟. 

الػػيسؽ لػػالحزب القػػؾمي  كعسػػدت الدػػمظة   العبلقػػة التشغيسيػػة لسشغستػػي الحػػزب فػػي انقظعػػ
عػؽ حزػؾره.  إليػو  كلكشػي امتشعػ ُ  عي ُ الجديدة في دمذق إلى عقد مؤتسر قؾمي  ديد لمحزب  دُ 

كقد انبثق  عشو ؾيادة قؾمية  ديدة. ككاف ىشاؾ ؾيادة  قؾمية  أخرى لحزب البعث في لغػداد  كؾيػادة 
  بػيؽ سػجؽ السػزة تةمذػت كالتػي أضػح ثالثة  ىي الؿيادة التي أسقظيا حػافع األسػد فػي دمذػق  

 في دمذق  كبيؽ بيركت كالجزائر كعؾاصؼ أخرى  ثؼ لؼ تمبث أف تبلش . 

الؿيادتاف القؾميتػاف  فػي كػ  مػؽ لغػداد كدمذػق فػي صػراع مر ػر  يشبغػي ك دمظتاف كدخم  ال
التؾؾف عشده  دراسة كتسحيرًا  في غير ىتا السقاـ. ألف الؾقؾؼ عشػده يدػاعد عمػى اإل الػة عػؽ 

و. كقػد كػرس ذلػػ اسػسس لالدؤاؿ السحؾري  عػؽ طبيعػة العبلقػة بػيؽ الحػزب كالدػمظة  التػي تسػار  
يائية  بيؽ مشغستي الحزب في اليسؽ كبيؽ الحزب القؾمي. مسا حػدا لالؿيػادتيؽ الرراع القظيعة الش

 . تالع ليافي اليسؽ   خاص القؾميتيؽ في لغداد كدمذق إلى أف تدعى ك  مشيسا إلى إيجاد تشغيؼ

كىكتا عكس الرػراع عمػى الدػمظة فػي لغػداد  كسػا فػي دمذػق  ثػؼ الرػراع بػيؽ الدػمظتيؽ  
ثيػيؽ اليسشيػيؽ. فػإذا لػالحزب الؾاحػد فػي الػيسؽ يرػبح ثبلثػة أحػزاب: عكس نفدو عمى أكضاع البع

الحزب الستسث  لالسشغستيؽ األساسيتيؽ في الذساؿ كفي الجشؾب  كالحػزب التػالع لبغػداد ثػؼ الحػزب 
 اسػػتسراليسشػػي  ك  االشػػتراكينػػدماج فػػي الحػػزب كاختػػارت السشغستػػاف األساسػػيتاف اال التػالع لدمذػػق. 

يؽ  أحػدىسا ببغػداد كاآلخػر بدمذػق  قبػ  أف يتذػغيا إلػى مجػاميع صػغيرة. الحزباف اآلخػراف مػرتبظ
  لػيس االشػتراكيكقد أدت ىته الحالة الرراعية العبثيػة إلػى ضػعف مشغسػات حػزب البعػث العربػي 
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في الؾطؽ العربي كمو. أما عمى السدتؾى الذخري فقد ابتعدت عؽ ك  ىته ك في اليسؽ كحده  ب  
 الدراسة ثؼ إلى التدر س.  إلى انررفالسشغسات ك 

يا  لقدر ما سسح لو الؾقػ   لؾحػة تعرفؾنيػا  يػدًا  كال يجػب  ىته المؾحة  التي تعسدت عرض 
أف ُتحبظ كؼ أييػا البعثيػؾف _ كأك ػو خظػابي ىشػا لكػ  البعثيػيؽ لسختمػف تيػاراتيؼ كأطػرىؼ  فػي ىػته 

لسعالجة أسبابيا  كلتجاكزىػا  القاعة كخار يا _ ب  يجب أف تحفزكؼ إلى الشزاؿ كإلى العس  الجاد 
. كاسػتسدكا مػؽ تػار ش االشػتراكيكاستعادة الحمؼ العربي  التي شػدنا يؾمػًا إلػى حػزب البعػث العربػي 

حزبكؼ في اليسؽ كنزاالتو زادًا كحافزًا لشزالكؼ السدػتقبمي. فقػد كػاف لرفػاقكؼ  عدػكر يؽ كمػدنييؽ  
يػا  كسػا فػي الشزػاؿ الػؾطشي فػي الجشػؾب  دكرىؼ السذيؾد في تفجير ثؾرة سبتسبر كفي الػدفاع عش

 لسختمف أشكالو  السدنية كالعدكر ة.

كفػػي الػػؾطؽ إف كػػ  مػػا أتسشػػاه  ىػػؾ أف يرا ػػع البعثيػػؾف اليسشيػػؾف تجربػػة حػػزبيؼ فػػي الػػيسؽ 
مػؽ  االنظػبلؽفػي ضػؾعية كالتجػرد  كالرغبػة الرػادقة   مرا عػًة نقديػة  تتدػؼ لالجديػة كالسؾ العربي

. مرا عػػًة تؤسػػس لعسػػ  يتخظػػى أخظػػاء الساضػػي ُيشدػػىأف  اد  الػػتي كػػ ديػػد نحػػؾ الحمػػؼ العربػػي
كخظايػػاه ك جسػػع شػػتات الحػػزب ك عيػػد تؾحيػػده. كسػػا تؤسػػس لتفاعػػ  إيجػػابي مػػع األحػػزاب األخػػرى  

نتجػػاكز الؾاقػػع العربػػي أف   السػػؤثرة فػػي الدػػاحتيؽ اليسشيػػة كالعربيػػة. عمشػػا  لجيػػؾد الخيػػر ؽ  سيعػػاً 
ليـؾ  كالػتي تتحسػ  مدػؤكلية ترديػو الحركػة الدياسػية العربيػة كميػا  الستردي  التي تعيذو أمتشا ا

 . االشتراكيلسختمف أطيافيا  لسا فييا حزب البعث العربي 

ه كتؾحيػده مػؽ  ديػد     فميتجاكز شباُب البعػث كاقػع  حػزبيؼ الحػالي كخبلفاتػو  كليعيػدكا بشػاء 
زبيػة  أك تسثػ  لحػاكؼ. كليسػدكا أيػدييؼ كليتحرركا دائسًا مؽ الشزكع الدػمظؾي  سػؾاًء تسثػ  لؿيػادة ح

نحػػؾ مػػؽ يحسمػػؾف السذػػركع الػػؾطشي الؾحػػدكي نفدػػو  فػػي الػػيسؽ كفػػي كػػ  أر ػػاء الػػؾطؽ العربػػي. 
كليتفاعمؾا مػع ىػؤالء لجديػة كصػدؽ  عمػى طر ػق الشزػاؿ السذػترؾ كالسرػير العربػي الؾاحػد. إنيػا 

قػؾا لػأدائكؼ الشزػالي إلػى مدػتؾى ىػتا ميسات تذك  تحديًا كبيرًا لكؼ أييػا البعثيػؾف. كعمػيكؼ أف ترت
 التحدي. في  أنتؼ قادركف؟ أدعؾ هللا تعالى أف يؾفقكؼ لمسزي في ىتا الظر ق. 

 كالدبلـ عميكؼ كرحسة هللا كبركاتو
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 2القدكة الحدشة
 

ُتردـ كأن  تدسع عبارات التبـر كالدخط عمػى شػعبشا اليسشػي الظيػب  يرددىػا فػي مجالدػيؼ 
إلػى مدػتؾى  االرتقػاءلعض الدياسييؽ كالسثقفيؽ كالحكاـ  يتتمركف مؽ تخمف الذعب كعجزه عػؽ 

تفرزىػا إال  يتردد البعض مؽ ىؤالء عؽ إطبلؽ ألفاظ مؤذية يرفؾف بيا شػعبيؼ  ال عبقر اتيؼ. كال
نفدػػػيات محبظػػػة كىسػػػؼ ضػػػعيفة كعقػػػؾؿ مربكػػػة  عجػػػزت عػػػؽ إدراؾ العؾامػػػ  الحؿيؿيػػػة لئلحبػػػا  

كيػر قمػيبًل ألدركػؾا التفكالزعف كاإلربػاؾ  التػي أضػح  سػسة مػؽ سػسات حياتشػا. كلػؾ أمعػؽ ىػؤالء 
 أنيؼ أنفديؼ  كنحؽ معيؼ  نسث  لعزًا مؽ ىته العؾام .

شػػعبشا ىػػؾ مػػؽ أفزػػ  شػػعؾب الػػدنيا  طيبػػة كنقػػاًء  عػػؽ  يػػ   أف إنشػػي أزعػػؼ  عػػؽ معرفػػة ال
ادًا لمعس  كتؿببًل لمشغاـ كالقػانؾف. لقػد عرفػ  شػعؾبًا كبمػدانًا كثيػرة  كلػؼ أر استعدكتراحسًا كتزامشًا ك 

شعبًا أطيب مؽ ىتا الذعب. أنغركا إلى العام  كالتا ر كالظالب اليسشي في السيا ر. راقبؾا سمؾكو 
سػػتثشاءات الذػػاذة  فمكػػ  قاعػػدة شػػؾاذ  تؤكػػد صػػحة تتؾقفػػؾا عشػػد اال و  كالالعػػاـ كنغػػرة اآلخػػر ؽ إليػػ

يؼ. في  يسكػؽ أف يتؾلػد ذلػػ عػؽ شػعب احترامالقاعدة. إنو سمؾؾ مدتؿيؼ يفرض تقدير اآلخر ؽ ك 
يترف لالرفات  التي يمرقيا لػو مثؿػف مػأزـك أك سياسػي فاشػ  أك حػاكؼ دعػي. إنشػي أسػتظيع 

رأيتيػػا كعذػػتيا  كالتػػي تؤكػػد  ػػؾىر ىػػتا الذػػعب كمعدنػػو الشقػػي. أف أسػػؾؽ عذػػرات األمثمػػة  التػػي 
مذػعب دكف ك ػؾد نخبػػة مخمرػة نز يػة كفػػؤة: دكف لالحؿيقػػي جػؾىر الكلكػؽ ىػ  يسكػػؽ أف يتجمػى 

كمثؿػف قػادر   فػي حػب كطشػو كمؾاطشيػو كسياسػي متفػاف    ك ؾد حاكؼ يسث  القدكة الحدشة لذػعبو
                                                           

ـ. كقد لعث إليَّ الرديق  األستاذ عبد الرسد 2014مايؾ  3ىتا السقاؿ في صحيفة الذارع  بتار ش  ُنذر 2
 السقاؿ  برسالة  مسا  اء فييا:  نذرالقميدي  فؾر 

مدتؾ ات العس  كالحياة. كلكؽ األمر السفجع أف الرذائ  إف الشاس يقتدكف برمؾزىؼ كؾياداتيؼ في أي مؽ "        
أتتكر أف إحدى الفزائيات بث   لات  تسارس كتعسؼ عمى أنيا حدشات  ؼيقتدي الشاس بيا عمى ىتا األساس.

حمقات متعددة عؽ الفداد في مرر  عمى أياـ حكؼ مبارؾ السخمؾع  ككاف ضيفيا الباحث السرري فاركؽ عبد 
التي تخرريا لمعامميؽ ال تمبي ألدط  الركاتب ما قالو أف الحكؾمة السرر ة تعمؼ يقيشا أفالخالق. كمؽ ضسؽ 

كىي تفع  ذلػ عشؾة لتدفعيؼ لبلرتذاء حتى إذا ما رفع أحدىؼ صؾتو ضد الفداد قالؾا لو: كأن   احتيا اتيؼ.
ؾ(. كثير ؽ ال يعمسؾف أنو كاف أكؿ قائد أما لالشدبة لمفقيد سعد الديؽ الذاذلي  فمع   فاسد أيزًا كلكؽ )عمى أدَّ

. كبحدب شيادة 1962لظبلئع القؾات السرر ة التي  اءت إلى اليسؽ  عقب الدادس كالعذر ؽ مؽ سبتسبر 
فإف سعد الديؽ الذاذلي كاف تسامًا كسا كتب في  كالدي السرحـؾ  التي كاف حيشيا عقيدًا في الجيش اليسشي  

   في مقالػ". مشيا متكراتو  التي اقتبد   فقرات
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عمى تحؾ   ثقافتو إلى سمؾؾ كعظاء  كفؾؽ ىتا  دكف ك ؾد أطر تشغيسيػة سػميسة  تحذػد طاقػات 
اد امتػػدكىػػ  ىشػػاؾ شػػعب فػػي العػػالؼ كعمػػى  ؾ العسػػ  السشػػتل كالبشػػاء الظسػػؾح؟.الذػػعب كتؾ ييػػا نحػػ

كإخػبلص  ائػو  قػادت مدػيرتو لكفػاءةبشأمػؽ  التار ش تظؾر كارتقى كبشى حياتو الجديػدة  دكف نخبػة  
 شخػػبالفػػي  أـ  كمثمػػ  قدكتػػو  التػػي ُتحتػػتى  فكػػرًا كسػػمؾكًا؟. فػػأيؽ تكسػػؽ السذػػكمة إذًا  فػػي شػػعبشا

 .؟  أمثالشاالعا زة

إنشػػػا ندػػػتظيع القػػػؾؿ  لعػػػد الرحمػػػة الذػػػاقة السزػػػشية  التػػػي قظعيػػػا اليسشيػػػؾف فػػػي تػػػار خيؼ 
القػػؾؿ  لػػأف الػػيسؽ لػػؼ يحػػع السعاصػػر  مشػػت نيايػػة الحػػرب العالسيػػة األكلػػى كحتػػى اليػػـؾ  ندػػتظيع 

في العيد اإلمامي كال في العيد الجسيؾري. كسا لػؼ يحػع  لحكاـ  يسثمؾف القدكة الحدشة لمذعب  ال
ؿ الثقافػة  اليسؽ بشخبة مثقفة تستمػ الؾعي العالي   شبػًا إلػى  شػب مػع الدػمؾؾ الدػؾي  الػتي يحػؾ  

أردنػا أف نعػدد صػؾر القػدكة  إذا مػا كالؾعي إلى مسارسة عسمية في أكسا  الشاس. كتظؾؿ البلئحة 
أك مدػؤكؿ   قائػد فػي األمػؽ أك  غير الحدشة  التي نفجع بيا ك  يـؾ  متجدػدة فػي قائػد عدػكري 

عػػالؼ  أك  صػػحفي أك  أسػػتاذ فػػي  امعػػة أك  مػػدرس فػػي مدرسػػة أك  فػػي اإلدارة السدنيػػة لمدكلػػة
ؾف لالكفػاءة كالشزاىػة كالبدػاطة يشفي ك ؾد أفراد في كػ  ىػته السجػاالت  يترػف ديؽ...إلش. كىتا ال

كالرػدؽ  ك رػمحؾف أف يكؾنػؾا قػدكة حدػشة. كلكػشيؼ يزػيعؾف كسػط ىػتا الغثػاء  الػتي غظػى كػػ  
   ككسط ىته األكحاؿ  التي غسرت الحياة اليسشية  لزمؽ طؾ    كحال  دكف أف يتدرب ىػؾاء  شيء
 إلى الجدد اليسشي العمي . نقي  

الحدػػشة مػػؽ شػػعؾب أخػػرى  كغانػػدي كمانػػديبل كميػػاتير   كدكف أف أقتػػبس نسػػاذج لمقػػدكة 
كغيرىؼ  سأكتفي ىشا بشسؾذج يشتسي إلى شػعبشا العربػي  ك سكػؽ أف يدػتفيد مشػو قادتشػا العدػكر ؾف 

ائشػػا  كىػػؾ قائػػد العبػػؾر فػػي مرػػر  عػػاـ بشأيتػػتكره الجيػػ  الحػػالي مػػؽ  كالسػػدنيؾف  نسػػؾذج قػػد ال
رحسػػو هللا. كيػػف كػػاف يعػػيش ذلػػػ القائػػد العدػػكري  ـ  الفر ػػق أكؿ سػػعد الػػديؽ الذػػاذلي 1973

القػػدكة  ككيػػف كػػاف يتعامػػ  مػػع مرؤكسػػيو  ضػػباطًا كضػػبا  صػػف ك شػػؾدًا  كىػػؾ ذك الرتبػػة العاليػػة 
 كالكفاءة كالعمؼ. كلشقرأ معًا ىته الفقرات مؽ متكراتو: 

دار يدػػتظيع أف يكدػػب ثقػػة  شػػؾده لسجػػرد الذػػعارات البراقػػة أك عػػؽ طر ػػق إصػػ "إف القائػػد ال
التعميسات كالتؾ ييات كالشداءات  كإنسا عؽ طر ق القدكة الحدشة كالعبلقات الستبادلة التي أساسػيا 

 . 86-85التات" ص  احتراـالرراحة ك 

يقػاؿ حؿيقػة  كلكشػو يػرى  ييتؼ لسػا يدػسع فيػؾ يعمػؼ لغر زتػو أف لػيس كػ  مػا "إف الجشدي ال
ائػد مػؽ  شػؾده التقذػف بيشسػا ىػؾ يعػيش ك حس لسا يدكر حؾلػو. إنػو لسػؽ الدػتا ة أف يظمػب الق

  عيذػػة مرفيػػة  إنيػػؼ سيدػػسعؾف  كأدلػػًا سيدػػكتؾف  كلكػػشيؼ ؼيسػػا بيػػشيؼ سػػيشتقدكف ك دػػتيزئؾف" 
 .86-85ص 
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أمتار. لقد كاف فػي اسػتظاعتي أف أسػكؽ فػي ؼػيبل  سيمػة  x4  متر 2"كش  أسكؽ في ممجأ 
برتبػػة مػػبلـز أك نقيػػب فػػي كلكشػػي فزػػم  أف أعػػيش فػػي السدػػتؾى نفدػػو الػػتي يعػػيش ؼيػػو ضػػالط 

القؾات السدمحة  لؼ يحدث أف اشتكى لي أحد الزبا  أك الجشؾد مؽ الحياة الذاقة التي يعيذؾنيا 
 .86 ألنيؼ كانؾا يركف لأعيشيؼ كيف أعيش ككيف أشاركيؼ حياتيؼ" ص

كػػاف ىػػتا سػػمؾكو طػػؾاؿ عسمػػو قائػػدًا لسشظقػػة البحػػر األحسػػر العدػػكر ة. كعشػػدما أصػػبح رئيدػػًا 
اف القػػؾات السدػػمحة السرػػر ة  كمدػػؤكاًل أكؿ عػػؽ اإلعػػداد لسعركػػة العبػػؾر كؾيادتيػػا  أصػػدر ألركػػ

ك  فرد في القؾات السدمحة  دكف سؽ األربعيؽ  لالتبرع بز ا تي دـ. كلحرصو عمػى  تؾ ييًا لإلزاـ
 إعظاء السث  كالقدكة  كاف أكؿ الستبرعيؽ  حيث يقؾؿ: 

سػشة  كمػع أنػي كشػ  فػي  40ك  مؽ ىػؾ دكف اؿ "كمع أف التؾ يو كاف يفرض التبرع عمى 
 _ شػيءطبقًا لسبادئي التػي تمزمشػي لػأف أشػارؾ ر ػالي فػي كػ   _الخسديؽ مؽ عسري  فقد قررت 

ـ. كقبػ  أف تبػدأ عسمياتشػا 1973مػارس  31أف أفتتح الحسمة لأف تبرع  بز ا تيؽ مؽ دمػي يػـؾ 
  . 87-86ي عسميات" ص اطياحتز ا ة مؽ الدـ ك 20000أكتؾبر كاف لديشا  6في 

سػػعد الػػديؽ الذػػاذلي قػػد عمػػق بػػتاكرتي  كأنػػا فػػي  اسػػؼُيػػتكر  أف  ذػػيءلال ذػػيءكأذكػػر  كال
اإلنجميػػزي  الػػتي  سػػؼة  فػػي مديشػػة عػػدف )التػػي يحزنشػػي أف ُيمرػػق بيػػا اليػػـؾ االئيػػابتداالالسرحمػػة 

عية مرػر ة يذؾىيا ك ذػؾه تار خيػا العر ػق  كىػؾ كر تػر(. حيشيػا ُنذػر تحقيػق فػي صػحيفة أسػبؾ 
)لعميػا السرػػؾر أك  خػػر سػػاعة( عػؽ قائػػد كتيبػػة السغػػبلت السرػر ة )سػػعد الػػديؽ الذػػاذلي(  التػػي 

ي  نتاؾ أنو ضالط حر  عمػى شػيادات انتباىُأرسم  إلى الكؾنغؾ  لقرار مؽ األمؼ الستحدة. كلف  
 كالدياسة  إضافة إلى شياداتو األكاديسية العدكر ة. قتراداالأكاديسية مدنية  في 

فػػي القػػاىرة  مظمػػع السرػػر ة  _اليسشيػػة نػدكة العبلقػػات  شػػارك  فػػيكبعػد عقػػؾد مػػؽ الػػزمؽ   
سػػ  لشػػا ز ػػارة تدػػعيشيات ال العبػػؾر. كالحغػػ  كنحػػؽ نؿػػف أمػػاـ لؾحػػة  بشؾرامػػالقػػرف الساضػػي  كُنغ  

 دار ة كبيرة  تسث  غرفة العسميات  التي ُيزعؼ أف الرئيس أنؾر الدػادات كمعػو لعػض قػادة القػؾات 
السدمحة  كانؾا يديركف معركة العبؾر مشيا  الحغ  أف قادة عدػكر يؽ قػد ُرسػسؾا فػي المؾحػة إلػى 

اعي  كقائػػد سػػبلح الظيػػراف   حدػػشي اسػػسد  انػب الدػػادات  مػػؽ بيػػشيؼ كز ػػر الػػدفاع الفر ػػق أحسػػ
مبارؾ  كلؼ يكؽ فييؼ رئيس األركػاف العامػة  قائػد العبػؾر  الفر ػق سػعد الػديؽ الذػاذلي. فتدػاءل  
بتمقائيػة: كأيػؽ الفر ػػق الذػاذلي؟ كرد عمػػي ر ػ  مػػؽ بػيؽ الحاضػػر ؽ  لسػا يذػػبو الشكتػة السسزك ػػة 

سػأل  عػؽ  كانش عشده كقػ  يترػؾر". كقػد مع  شؾده في الجبية  ما ىؾ كاف بيقات  لالسرارة: "ما
كػاف أثشػاء العبػؾر قائػدًا لمجػيش السرػري الثػاني   وقي  لػي أنػف ذلػ الر    التي رد عمى تداؤلي 
عمػػى  يػػؾدىؼ كتزػػحياتيؼ  دة العبػػؾر  الػػتيؽ كافػػأىؼ الدػػاداتكأضػػحى ؼيسػػا لعػػد كاحػػدًا مػػؽ قػػا
سظؾري كعبؾرىؼ عمى رأس قؾاتيؼ إلى الزفة األخرى مػؽ قشػاة ككفاءتيؼ في تدمير خط لارليف األ
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الدؾ س  فدػرحيؼ مػؽ الجػيش السرػري كىسذػيؼ كعسػ  عمػى محػؾ تػار خيؼ العدػكري السذػرؼ  
كعمى رأسيؼ قائدىؼ الفر ق أكؿ سػعد الػديؽ الذػاذلي. ىشػا تتجمػى قػدكة كقػدكة: قػدكة حدػشة كقػدكة 

 سيئة. 
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 3قب  فؾات األكاف
 

الػػرأي  كلكشػػي مدػػتعد أف أمػػؾت دفاعػػًا عػػؽ حقػػػ فػػي التعبيػػر عػػؽ رأيػػػ". قػػؾؿ "أخالفػػػ فػػي 
يشدب إلى كاحد مؽ أشير فبلسفة عرر التشؾ ر في أكربػا  كىػؾ فيمدػؾؼ الحر ػة )فػؾلتير(  الػتي 
عاش في زمؽ بمغ الؾعي ؼيو لأىسيػة حر ػة الػرأي  لتفػتح عقػ  اإلندػاف كتفجػر طاقاتػو السبدعػة  

   مغمػؼ طؾ ػ   سػادتو عقميػة الكيشػؾت الكشدػي السشغمقػة الستعرػبة  التػيبمغ در ة عالية  لعد ليػ
كػ  مذػتبو  مجػرد اشػتباه  لأنػو يذػػ لسدػمساتيا  كألقػ  لك  نرب  السقاص  لك  مؽ عارض فكرىا

لأ داد السفكر ؽ كالسبدعيؽ  أحياًء  في أتؾف نيرانيا السذتعمة  ليقزؾا حرقًا   زاًء لتجرؤىؼ عمى 
 مدتقبًل عؽ ثؾاب  الكشيدة.  أف يفكركا تفكيراً 

لقد مث  الفكر التشؾ ري في أكربا معمسًا مؽ معالؼ الشزاؿ اإلنداني في سػبي  حر ػة اإلندػاف 
كتقدمػػو. كتجمػػى فػػي أبيػػى صػػؾره فػػي ثؾرتػػو الفكر ػػة عمػػى تدػػمط الكشيدػػة كانغبلقيػػا كتعرػػبيا 

أف تمػػ الثػؾرة كانػ   بؾ ييػا  كإرىابيا. كلكؽ إذا ما أمعشا الشغر قميبًل  فدشجد  كىتا أمػر طبيعػي 
اإلندػػاني التحػػرري  مرتبظػػة لسرػػالح طبقػػة  ديػػدة فػػي السجتسػػع  متظمعػػة إلػػى بشػػاء أكربػػا  ديػػدة 
تتحقق فييا مرالحيا. إنيا الظبقة البر ؾاز ة  التي قادت التحػؾالت الكبػرى فػي أكربػا كفػي العػالؼ. 

عية كالتجار ػة كالعمسيػة نحػؾ األمػاـ. فقادت حركة التؾحيػد القػؾمي األكربيػة كدفعػ  لالحركػة الرػشا
ك  ذلػ لتظؾ ر صشاعاتيا كتؾسيع أسػؾاقيا كتشذػيط تجاراتيػا كتزػخيؼ ثركاتيػا. كمػؽ أ ػ  تحقيػق 

ي  غظػى معغػؼ لقػاع العػالؼ. فاحتمػ  اسػتعسار   ىته الظبقة في نذػا  انظمقة يقتراداالمرالحيا 
مى إلقائيا شػعؾبًا مدػتيمكة كأسػؾاقًا البمداف الزعيفة كاستعبدت شعؾبيا كنيب  ثركاتيا كحرص  ع

الية  ك و تؾلَّػد عػؽ ىػته سسأمفتؾحة لترر ف مشتجات مرانعيا. كىتا ىؾ الؾ و اآلخر لمحر ة الر 
 الحر ة  كشك  نؿيزيا السؾضؾعي  في الؾق  ذاتو.

كلقؾؿ فؾلتير  التي استذيدنا لو ىشا أشباه كثيرة  في تراثشا اإلسبلمي  سبق  عرر فؾلتير 
امػػًا لالعبلقػػات اىتسطؾ مػػة  كتسيػػزت لكؾنيػػا أكثػػر سػػسؾًا  فػػي معانييػػا كفػػي غاياتيػػا  كأكثػػر  لقػػركف 

 ييػػات اإللييػػة ة كالعقميػػة كالشفدػػية  بػػدءًا لالتؾ يػػ تساعاالاإلندػػانية كشػػسؾاًل لجؾانبيػػا الركحيػػة ك 
 "كال ػادليؼ لػالتي ىػي أحدػؽ" ك ك  ربػ لالحكسة كالسؾعغة الحدشةدع إلى سبي  لمرسؾؿ الكر ؼ: "أ

دفع لالتي ىي أحدؽ فإذا التي بيشػػ كبيشػو عػداكة كأنػو كلػي حسػيؼ" ك اتدتؾي الحدشة كال الديئة 
"لد  عمييؼ لسديظر" ك "ال إكراه في الديؽ" ك "لؾ كش  فغًا غميع القمب النفزؾا مؽ حؾلػػ"  إلػى 

                                                           
 ـ.2014مايؾ  12في صحيفة الذارع  ثؼ في مؾقع البررة ن   بتار ش  ُنذر  3
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لفييؼ لسؾ بيػا: القاعدة اإلندانية  التي رددىا العمسػاء السدػمسؾف عبػر األ يػاؿ  كتعػاممؾا مػع مخػا
 رأيي صؾالًا يحتس  الخظأ ". ك   رأيػ خظًأ يحتس  الرؾاب"قد يكؾف 

تػػرى لػػؾ أنشػػا اىتػػديشا بيػػدي ديششػػا كتراثشػػا اإلسػػبلمي  الػػتي ال يحتسػػ  إال تفدػػيرًا كاحػػدًا  كىػػؾ 
 اسػػػؼالتدػػػامح تجػػػاه السخػػػالفيؽ فػػػي الػػػرأي كالتعامػػػ  معيػػػؼ لػػػالسؾدة كبالحدػػػشى كالبحػػػث عػػػؽ القؾ 

عبػػر عشيػا لعػػض حكسائشػا  لقػػؾليؼ: السذػتركة بيششػػا كبيػشيؼ  أك اسػػتميسشا السعػاني الدػػامية  التػي 
شػػا ؼيػػو"  أك سػػرنا عمػػى نيػػل الفكػػر فاختمشػػا عميػػو  ك عػػتر لعزػػشا لعزػػًا ؼيسػػا اتفقتعػػاكف فػػي مػػا ن"

اإلندػػاني الستدػػامح تجػػاه الػػرأي اآلخػػر  كسػػا عبػػر عشػػو فػػؾلتير كغيػػره مػػؽ مفكػػري عرػػر التشػػؾ ر 
 األكربي  ى  كاف يسكؽ أف يرفع األخ سبلحو في ك و أخيو  لسجرد أنو يختمف معو في الرأي؟.

عػػرؼ اليػػـؾ لغػػاىرة )اإلرىػػاب(  كعػػؽ مشالعػػو الحؿيؿيػػة  كلدػػ  ىشػػا لرػػدد الحػػديث عسػػا يُ 
ية التالعة ليا  التي ُكلدت ىػته االستبداد ة كمسارسات األنغسة ستعسار االالستسثمة لدياسات الدكؿ 

 تجػاكزت حػدكد رد الفعػ   إلػى مػاثػؼ  كػرد فعػ  ليػا  تعاعس  كتح  رعايتيا  ثؼ الغاىرة في رحسيا
. فيػػته عػػاىرة لػػأفراده كمؤسدػػاتو كحكؾماتػػو السجتسػػع كمػػو  يػػرفضيذػػبو السؾؾػػف العػػدمي  الػػتي 

ة يقترػاداالتحتاج مشا إلى كقفة خاصة  نغرًا لتذعبيا كتعدد مغاىرىا كتذػالػ أسػبابيا الدياسػية ك 
ة كالفكر ػػة كالشفدػػية  كبالتػػالي تشػػؾع الحمػػؾؿ السسكشػػة لسعالجتيػػا  كفػػي مقػػدمتيا العسػػ  يػػ تساعاالك 

ية كانعػداـ العدالػة االسػتبداد ة كاألنغسػة سػتعسار االعمى تجاكز أسبابيا كتجؽيف مشالعيا )الييسشػة 
ييسشػػي ىشػػا  فػػي ىػػته دد الحػػديث عػػؽ ىػػته الغػػاىرة  فسػػا كتفذػػي الفقػػر كالجيػػ (. لدػػ  إذًا لرػػ

  الػتي بػدأ يعبػر عػؽ نفدػو لسؾا يػات مدػمحة   تيػادفي الرأي كاال ؼختبلاالالعجالة  ىؾ مدألة 
 بيؽ السختمفيؽ.  

ات ىػؾ أمػر مدػسؾح لػو فػي ديششػا. كقػد تجمػى فػي تار خشػا  تيػاداآلراء كتعػدد اال ؼاختبلإف 
نو أمر ليس مدسؾحًا لو فحدب  ب  العربي اإلسبلمي  كسا لؼ يتج  في تار ش أي أمة مؽ األمؼ. إ

أمتػي رحسػة"  التػي ضػسشيا رسػؾؿ اليػدى معػاني عسيقػة   ؼاخػتبلىؾ أمر مظمؾب  تح  قاعدة " 
ات  يعشػي الجسػؾد  تيػاداآلراء كعدـ تعدد اال ؼاختبليدركيا العقبلء ك ديء فيسيا الجيبلء. فعدـ 

اع كالتجػػدد كالتظػػؾر كمؾاكبػػة تقػػدـ ال بػػديػػا كتعػػددىا يعشػػي افاختبلكالػػتكمس كالتخمػػف. فػػي حػػيؽ أف 
ات الستعددة لإيجابية   تيادالحياة كترشيد مديرتيا. شر ظة أف تتفاع  اآلراء السختمفة كتتبلقح اال

دكف تعرب أك تذشل  قد يحؾليا إلى صراعات  تفرز حالة مؽ الكراـية كالحقد كالشزكع إلػى إزاحػة 
أفكػػاره. كىػػتا كمػػو  أعشػػي الكراـيػػة كاإلقرػػػاء اتػػو كتحػػر ؼ ا تياداآلخػػر كإقرػػائو ككبتػػو كتجػػر ؼ 

كممحقاتيسا  ليس مؽ اإلسبلـ في شيء. ألنو يدفع إلى الؾلؾج فػي دائػرة مرفؾضػة إسػبلميًا  كىػي 
ؿ الستىبية  أي اال  إلى متىب مؽ الستاىب اإلسبلمية  إلػى طائؽيػة  نتساءدائرة العربية  التي تحؾ  
ديشيػػة  كحذػػد السشتسػػيؽ إلييػػا كإثػػارة التعرػػب لؤلتبػػاع مقيتػػو. كالظائؽيػػة تعشػػي تدػػييس السػػتاىب ال

 ه.  ضظيادكالكراـية لسخالفييؼ كشيظشة اآلخر السخالف  تسييدًا لقسعو كتبر رًا ال
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قػػد يقػػاؿ: إف الرػػراع الػػدامي  الػػتي نذػػب بػػيؽ قػػؾى سياسػػية مدػػمحة  شػػارك  فػػي الحػػؾار 
 ػػو فؾىػػات مػػدافعيا نحػػؾ اآلخػػر الػػؾطشي  ثػػؼ ىركلػػ  فػػؾر اختتامػػو  إلػػى خشادقيػػا كمتار دػػيا  لتؾ 

الػػػرأي لػػػيس إال ذر عػػة  يتػػػترع بيػػػا  ؼاختبلفػػي الػػػرأي. فػػ ؼاخػػػتبلالسخػػالف  ال يعبػػػر عػػؽ مجػػػرد 
صػػراع  راء كعقائػػد  السترػػارعؾف  ليخفػػؾا خمفيػػا مرػػالحيؼ الخاصػػة. فيػػؾ إذًا صػػراع مرػػالح ال

ؿ: أال يتدػػػع الػػػيسؽ شػػػا بتعػػػدد السرػػػالح  نتدػػػاءاعترافات فكر ػػػة. كلكششػػػا  كمػػػع تدػػػميسشا ك ا تيػػػادك 
لسرػػالحشا  سيعػػًا؟ أال يسكػػؽ أف تتعػػايش كتتجػػاكر  بػػ  كتتكامػػ  السرػػالح  التػػي تبػػدك متعارضػػة؟. 
لسعشى  خر: أال يؾ د سبي  لتحقيق مرالحشا الستعارضة  سؾى سػبي  الحػرب كالقتػ  كالتػدمير  أال 

ب كالؾطؽ  التي يسكػؽ نا مرالح الذعاعتبار يزر ىتا لسرالح الجسيع؟ ثؼ أال يسكششا أف نزع في 
في إطارىا أف تتعايش كتتفاع  كتتكام  مرالح ك  الجساعات كاألفػراد  السشتسػيؽ إلػى ىػتا الػؾطؽ  
ميسػا بػدت متعارضػة  دكف حا ػة إلػػى تػدمير أنفدػشا كبمػدنا كشػػعبشا؟ ألف نتيجػة ىػتا التػدمير ىػػي 

 فؾات األكاف. ندركيا إال لعد تدمير أنفدشا. كىي نتيجة سشدركيا حتسًا  كلكؽ قد ال
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 4تجؽيف مشالع اإلرىاب

 

اإلرىاب  لسفيؾمو الدػائد اليػـؾ لػيس صػشاعة إسػبلمية. كإذا كانػ  كمسػة )إرىػاب( قػد كردت 
 في لزػع مؾاضػع فػي القػر ف الكػر ؼ  فقػد حسمػ  معشػًى مختمفػًا عػؽ السعشػى الحػالي  حسمػ  معشػى

فالتؾ يو اإلليي مثبًل  فػي قؾلػو تعػالى: "كأعػدكا   كلؼ تحس  معشى القت  كالتدمير. كالخؾؼ الخذية
استظعتؼ مؽ قؾة كمػؽ ربػا  الخيػ   ترىبػؾف لػو عػدك هللا كعػدككؼ"  إنسػا يرمػى إلػى إحػداث  ليؼ ما

بة كالخؾؼ في نفس العدك  مسا أعددنا لو مؽ قؾة  تجعمو يرتدع عؽ الؿيػاـ لالعػدكاف ك خذػاه  الـر
ة الستؾخاة مػؽ ىػتا اإلرىػاب الػرادع ىػي أف يحػ  الدػبلـ ك ررؼ الشغر عشو ك جشح لمدمؼ. كالشتيج

. فػػالسعشى القر نػػي ىشػػا يتظػػابق إلػػى حػػد لعيػػد مػػع معشػػى )الػػردع(  الػػتي سػػتقرارك تعػػزز األمػػؽ كاال
فػػي زمانشػػا ىػػتا لعػػض القػػؾى العالسيػػة العغسػػى الستخاصػػسة  عشؾانػػًا لعبلقاتيػػا  لعزػػيا  تدػػتخدمو

 لالبعض اآلخر  كمدؾغًا لتظؾ ر كتكثيف ترساناتيا السدمحة. 

  التي (اإلرىاب)كمشا يعرؼ أف قؾى عالسية كإقميسية كمحمية بترت في الساضي بتكر عاىرة  
فتيػا فػي صػراعاتيا. كلسػا اسػتشفتت أغراضػيا تيػا ككعَّ كرعتيػا كنسَّ نعاني مشيا اليـؾ  بترت بػتكرىا 

مشيا  أختت تررخ كتؾلؾؿ كتعبر عؽ مخاكفيا مؽ تعاعؼ شػأف ىػته الغػاىرة. كسػارع  حتػى إلػى 
 عشػدىا اختفػىاؿ مرظمحاتيا الدالقة لسرظمحات  ديدة  تعبػر عػؽ الحالػة الجديػدة. كىكػتا استبد

ظمحا )اإلرىاب كاإلرىابيؾف(. كبدت ىته الغػاىرة ح  محميسا مرك مرظمحا )الجياد كالسجاىدكف(  
أشػػبو لالذخرػػية الخياليػػة  التػػي صػػشعيا فرانكشذػػتايؽ  كخر ػػ  عػػؽ سػػيظرتو كتحؾلػػ  إلػػى خظػػر 

ال تغيػب عػؽ أذىانشػا كنحػؽ ف ييدد حياة مؽ حؾليا  لسؽ فييؼ صانعيا نفدو. ىته حؿيقػة يجػب أ
أصػػدقاءه فػػي السدػػتقب   حتػػى كإف نترػػدى لئلرىػػاب. ألف أصػػدقاءه لػػاألمس يسكػػؽ أف يرػػبحؾا 

 كتغاىركا لسعاداتو.   أنكركا اليـؾ صمتيؼ لو

كال شػ أف الخظؾة األكلى لمػتخمص مػؽ ىػته الغػاىرة  تتسثػ  فػي الدػعي إلػى فيسيػا. كذلػػ 
لأف ندرس خرائص البيئة التي نذأت فييا كعركؼ نذأتيا كمدػارات تظؾرىػا  كأف نحػدد القابمػة  

أي القػؾى الدكليػة كاإلقميسيػة كالسحميػة  التػي نذػظ  فػي تجسيػع عشاصػرىا التي ُكلدت عمى يدييا  
عػػاىرة  فيسػػًا    أيكتشغيسيػػا كتسؾ ميػػا كتػػدر بيا كتدػػميحيا كتؾعيفيػػا لرػػالحيا. إف فيػػؼ الغػػاىرة

 صحيحًا  ىؾ السدخ  الدميؼ لمتعام  معيا  تعامبًل مؤثرًا  يؤدي إلى الديظرة عمييا.  

                                                           
 ـ. ثؼ في عدد مؽ السؾاقع اإللكتركنية.2014مايؾ  20في صحيفة الذارع  بتار ش  ُنذر  4
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ة يقترػاداالتجؽيف مشالعيا  أي تغيير خرػائص البيئػة الدياسػية ك أما الخظؾة الثانية  فيي 
ارىا كتعاعسيػا كانتذػارىا. فػإذا لػؼ اسػتسر ة  التي أنتجتيا كأمدتيا لأسباب الحيػاة ككفمػ  ي تساعاالك 

يػػتؼ تغييػػر خرػػائص ىػػته البيئػػة  فإنيػػا سػػتعيد إنتػػاج اإلرىػػاب لرػػؾرة مدػػتسرة  كربسػػا لأشػػكاؿ 
 مختمفة.  

يستمػػب لػػو الؾاقػػع مػػؽ صػػشؾؼ القيػػر    تجػػاه مػػارد الفعػػ دفعػػو لاألصػػ  يإف لعػػض الذػػباب 
نعػػداـ الفػػرص لتحدػػيؽ األنغسػػة الحاكسػػة كا اسػػتبدادك  ي تسػػاعاالك  يقترػػاداالكالحرمػػاف كالتسػػايز 

و لتقبػ  ثقافػة مذػؾَّىة  ئُ يي ياج العشف سبيبًل لتحقيق ذاتو  ك إلى انت رد الفع  دفعويشرك  حياتو  
صػمتو لسجتسعػو ك شغػر إليػو نغػرة عدائيػة ك قتػ  أفػراده ك ػدمر مستمكاتػو ك قمػق تدؾ  غ لو أف يقظػع 

 ه. استقرار أمشو ك 

إف ىؤالء الذباب لؼ يؾلدكا مفظؾر ؽ عمى العشف. إنيؼ شباب عاديؾف  ألق  بيػؼ إلػى دائػرة 
العشف عركؼ الحياة الرعبة كالبيئة  التي صشعتيا أنغسة مدتبدة فاسػدة  كتمقفػتيؼ ككعفػ  ردكد 

فشة مؽ البذر لالدمظة قؾى مشتفعة. أال نذعر  سيعشا لالقير كالغزب  عشدما تعبث ح لفع  لدييؼا
رزح السبلييؽ تحػ  ذؿ الفاقػة  ك دػتحؾذ الستشفػتكف عمػى كػ  الفػرص  التػي يحتا ؾنيػا  كالثركة  ك 
يحتا ؾنيا  فرص التعميؼ كالتظبيب كالعس  كنيب حقؾؽ اآلخر ؽ كقسعيػؼ كخػرؽ القػؾانيؽ  كالتي ال

كالػػتحكؼ حتػػى لأحكػػاـ القزػػاء؟ أال نذػػعر  سيعشػػا لالسيانػػة كبجػػرح الكرامػػة الؾطشيػػة  كنحػػؽ نػػرى 
 الحاكؼ العربي يدير في ركاب السرالح األ شبية ك تفانى في خدمتيا عمى حداب شعبو ككطشو؟. 

 .كالغمػؼ كالفقػر االسػتبدادفاقدة لسعاني الكرامػة الؾطشيػة كمذػبعة لزػركب الفدػاد ك ىته بيئة 
ثسػة خػبلؼ. كلكػؽ بيئة يتؾ ب عميشا  سيعشا أف نقاـك شركرىا كنعس  عمى تغييرىا. إلى ىشػا لػيس 

مشػو كإعػبلف العػداء  ندػحابكسائ ؟ ى  نقاكميػا لػالرفض الكمػي لسجتسعشػا كاال  كيف نقاكميا كبأي
العشف السشفم   التي يدتدعي لالزركرة عشفًا مزادًا ك ػدخمشا فػي حمقػة مفرغػة  مػؽ  لو كمسارسة

لتجػاكز الؾاقػع الغػالؼ  ك رػيب  إلػى  حػيؼ كال يقػدـ حمػؾاًل حؿيؿيػةالفع  كرد الفع   ؼيحيػ  الحيػاة 
األبر اء  التيؽ يذكمؾف ىدفًا يدي  الؾصؾؿ إليػو فػي أي كقػ   قبػ  األقؾ ػاء السدػيئيؽ  القػادر ؽ 

مػػى تػػؾفير كسػػائ  الحسايػػة ألنفدػػيؼ؟ أـ نقاكمػػو لالؾسػػائ  الدػػمسية  الستسثمػػة لالكمسػػة الرػػادقة ع
كالسؾؾف السبدئي كالدمؾؾ الستسيز كنذر الؾعي الؾطشي في صفؾؼ الجساىير كحذدىا كتشغيسيا  

  .لتربح أداة فعالة في عسمية التغيير؟

سػػية  تستمػػػ تشغيسػػًا متساسػػكًا إف العسػػ  الدػػمسي الشاضػػل الػػدؤكب  الػػتي تقػػؾده حركػػة سيا
كمذركعًا كطشيًا كاضحًا  ىؾ الدبي  األكثر أمانًا إلحػداث التغييػرات السظمؾبػة  حتػى كإف أخػت مػدى 
زمشيػًا أطػؾؿ. ألنػػو يػؾفر عمػػى الذػعؾب الكثيػػر مػؽ السعانػػاة كالػدمار كسػػفػ الػدماء كإزىػػاؽ األركاح 

مذركعًا إال في حالة كاحدة  كىػي تعػرض الحياة كخيبات األم . كال يربح حس  الدبلح  اباضظر ك 
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احتبلؿ أ شبػي. ففػي ىػته الحالػة ترػبح السقاكمػة السدػمحة كا بػًا كطشيػًا  الؾطؽ لعدكاف خار ي أك
كديشيًا كإندانيًا. أما في مؾا ية أكضاعشا الداخمية كتغيير خرػائص بيئتشػا السترديػة  فػإف الؾسػائ  

 الدمسية ىي األكثر أمانًا كاألعسق تأثيرًا.  

. كىػته مدػمسة  يقرىػا كػ  البذػر العشف السدمح إذًا يدتدعي عشفًا مدمحًا مزادًا  كسػا قمشػا 
دػػس  تعاليسػػو ح عميػػو الدػػبلـ  الػػتي اتماعػػدا ديػػؽ السدػػي  يعارضػػيا عػػرؼ كال قػػانؾف كال ديػػؽ كال

فعسػػ  لعزػيؼ عمػى تػدميرنا كتػػدمير  .سػمؾؾ أتباعػو كىػي تعػػاليؼ لػؼ تحكػؼ .لالتدػامح مػع السعتػدي
التي يجػب أف ُيظػرح ىشػا: ىػ  . كلكؽ الدؤاؿ    دكف أف نكؾف قد مارسشا أي عدكاف عمييؼأكطانشا

يسكػػؽ لمعشػػف السزػػاد  الػػتي يترػػدى لغػػاىرة العشػػف اإلرىػػابي  ىػػ  يسكػػؽ لػػو كحػػده أف يشيػػي ىػػته 
األمشيػػة  كمػػؽ كرائيػػا شػػعبشا  تبػػتؿ  يػػؾدًا كتقػػدـ  ة يػػز األالغػػاىرة؟ إف قؾاتشػػا السدػػمحة اليسشيػػة ك 

يترافػػق الجيػػد العدػػكري  لػػؼ ات. فيػػ  ىػػتا يكفػػي؟ لػػالظبع ال. فسػػانترػػار اال  لعػػض تزػػحيات كتحقػػق
لػػؼ تعسػػد  كاألمشػػي لعسميػػة إصػػبلح  ػػادة  تقػػؾض ركػػائز الفدػػاد السدتذػػري فػػي أ يػػزة الدكلػػة  كمػػا

فػإف اإلرىػاب سػيعؾد  لادئة بشفدػيا  الدمظة إلى إحداث تغيير ممسؾس في البيئة السشتجة لئلرىاب 
 دام  بيئتو لاؾية كأسبالو متؾفرة. ار  مااستسر لمغيؾر ل

ؾؿ: إف تغيير خرائص البيئة الحالية  السؾل  ػدة كالحاضػشة لئلرىػاب  ىػؾ الدػبي  كخبلصة الق
إلى تجؽيف مشالعو الحؿيؿية ككضع حد نيائي لػو. عشػدىا سػتتحؾؿ ىػته البيئػة إلػى بيئػة حاضػشة 

يذػػعر اإلندػػاف فييػػا لػػالقير كالغمػػؼ  لمتعػػايش كالسحبػػة كالعسػػ  السثسػػر  فػػي عػػ  حيػػاة كر سػػة  ال
شفس ىػػؾاًء مذػػبعًا لالكراـيػػة كالحقػػد. كىػػتا ىػػؾ الػػدعؼ الحؿيقػػي كاإلسػػشاد العسمػػي يتػػ كالحرمػػاف  كال

لجيؾد القؾات السدمحة كاألمؽ  كالتعبير الرػادؽ عػؽ كفائشػا لػدماء كأركاح شػيدائشا ك رحانػا  فػي 
ىاتيؽ السؤسدتيؽ كفي أكسا  الذعب. كىتا ىؾ الدبي   التي يجب أف نسزػي ؼيػو  إذا أردنػا أف 

ائيًا ليته الغاىرة كنسشع تكرارىا في حياتشا مدتؿببًل كنييب لمذباب السغرر بيؼ  الػتيؽ نزع حدًا ني
ذىبػػؾا لعيػػدًا فػػي طر ػػق العشػػف  نييػػب ليػػؼ بيئػػة  اذلػػة  تذػػجعيؼ عمػػى العػػؾدة إلػػى أىميػػؼ كقػػراىؼ 
كمػدنيؼ  كتحقػق انػدما يؼ فػػي مجػتسعيؼ الظيػب مػػؽ  ديػد  ليعيذػؾا حيػػاتيؼ الظبيعيػة فػي كشفػػو. 

كاعؾف ألىسية تجؽيف مشالع اإلرىاب ىته  كى  نحػؽ مييػأكف كقػادركف عمػى تجؽيفيػا؟  في  نحؽ
   كقبمشا  سيعًا السسدكؾف لسفاص  الدمظة كمؾاقع القرار.  عشوسؤاؿ كمشا معشيؾف لاإل الة 
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 5التؾعيف الدياسي لمعربيات الجاىمية
 

فػي سػ  حمقػات    ـ 2007عػاـ سأستي  مؾضؾعي لفقرة مقتبدة مػؽ مقػاؿ طؾ ػ  نذػرتو 
:   تح  عشؾاف )الرىاف الثالث(   يتر  مزسؾنيا لسا أكد مبلمدتو اليـؾ

"فػػي كػػ  مشظقػػة مػػؽ مشػػاطق الػػيسؽ أغمبيػػة تعػػاني كقمػػة تدػػتفيد. إف السدػػتفيديؽ مػػؽ سػػؾء 
عبلقػة  يسكؽ أف ندػسييا )عذػيرة السشتفعػيؽ مػؽ الدػمظة(  كىػي عذػيرة ال األكضاع  يشتسؾف إلى ما

ؿ الشفػػؾذ الدػػمظؾي كنيػػب سػػتغبل الشدػػب فػػي تكؾ شيػػا  بػػ  لمسرػػالح غيػػر السذػػركعة كاللمسشظقػػة أك 
الثركات العامة. أمػا أفػراد ىػته العذػيرة فيشتسػؾف إلػى معغػؼ مشػاطق الػيسؽ  إف لػؼ يكػؽ إلػى  سيعيػا. 
إنيا عذيرة نخبؾ ة صغيرة  كلكشيا متساسكة متزامشة  تعػي مرػالحيا غيػر السذػركعة  كػ  الػؾعي  

  فػي كػ  مشػاطقيؼ مػة. أمػا عامػة الذػعب فجسػيعيؼ يعػانؾف ذ في الذعب كالػؾطؽ عيػدًا كال كال تراعي
 6  بتػار ش 151مػؽ العػدد  ءً اابتػد)مؽ مقاؿ نذػر فػي حمقػات لرػحيفة الؾسػط  . كؾبائميؼ كمدنيؼ" 

   (.118 _ 84ـ  ثؼ نذر في كتاب الرىاف الثالث  ص 2007 ؾيؾني
السقتبدػة دعؾنػػا نؤكػػد حؿيقػة  ال أعشيػػا مؾضػػع كلسز ػد مػػؽ التؾضػػيح لسزػسؾف ىػػته الفقػػرة 

خيػػار  خػػبلؼ. كىػػي أف السشظقػػة كالعذػػيرة كالدػػبللة  كلشدػػسيا الجساعػػات األكليػػة  ىػػي معظيػػات ال
لؤلفراد فييا. فالفرد يشتسي  لحكؼ السؾلد  إلى  ساعػة أك أكثػر  مػؽ ىػته الجساعػات. كمػؽ الجيالػة 

نرتػػب عمػػى ىػػته السعظيػػات ترػػشيفات سياسػػية.  لػػالعقؾؿ كبسرػػائر الشػػاس أف سػػتخفاؼكالعبػػث كاال
ات الدياسية ىي خيارات  يتستع الفرد لحر ػة كاؼيػة فػي األخػت بيػا أك تركيػا. ك شػتل عػؽ نتساءفاال 

يجؾز أف يتحس  تبعات انتسائو إلى  ىته تبعات يتحسميا الفرد لالزركرة. في حيؽ ال ختياراالحر ة 
إلييػا. إنشػا ىشػا أمػاـ دائػرتيؽ مختمفتػيؽ كػ   نتسػاءاال   ساعاتو األكليػة  التػي لػؼ يكػؽ لػو خيػار فػي

ات الدياسية  يؤدي الخمط بيشيسا إلػى أخظػاء  نتساءات األكلية  كدائرة اال نتساء  دائرة اال ؼختبلاال
 ب  إلى أخظار تيدد السجتسع الؾاحد في عبلقاتو كأمشو كسبلمتو. ك تجمػى خمػط الػدائرتيؽ  أكثػر مػا

ات األكليػػة  مسػػا يحؾليػػا إلػػى عرػػبية  اىميػػة مقيتػػو  تتدػػؼ نتسػػاءال يتجمػػى  فػػي عسميػػة تدػػييس ا
لالتعرب األعسى كعدـ التسييز بيؽ العدك كالرػديق كبػيؽ الخظػأ كالرػؾاب كالحػق كالباطػ  كالخيػر 
كالذر  كسا يحؾليا إلى عاطفة  امحػة مذػبعة لكػره الجساعػات األكليػة األخػرى  يرػعب فيسيػا أك 

 تدؾ غيا.

خمػػػط الستعسػػػد  السسيػػػد لمتؾعيػػػف الدياسػػػي الكر ػػػو  عميشػػػا أف نزػػػع كلكػػػي نفيػػػؼ أسػػػباب ال
تمعػب دكرًا ميسػًا فػي  تؾ يػات مػؽ يتعسػدكف ذلػػ   ات األخبلؾيػة كالؾطشيػة  انبػًا  ألنيػا العتبار اال

                                                           
 ـ.2014مايؾ  26في صحيفة الذارع  بتار ش  ُنذر  5
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كنتجو لأنغارنا إلى زاك ة السرالح الخاصة  األكثر حزؾرًا في ىتا الدػياؽ  كندػأؿ أنفدػشا: لسػاذا 
 .األكلية  تؾعيفًا سياسيًا  كلسرمحة مؽ؟ اتنتساءُتؾعَّف اال 

ػػط اإل الػػة  ىػػتا الدػػؤاؿ  مػػؽ خػػبلؿ مثػػاؿ  عػػؽلتدػػيي  األمػػر عمػػى أنفدػػشا  سػػشحاكؿ أف نبد  
افتراضػػي: لشفتػػرض أف الدػػمظة  كىػػي فػػي البمػػداف الستخمفػػة  كسػػا نعمػػؼ  ليدػػ  فقػػط مػػدخبًل إلػػى 

عز ػػزة عمػػى الػػشفس  ُتفػػدى لػػالسيل    أي الدػػمظة الثػػركة  بػػ  ىػػي مدمجػػة لػػالثركة  مسػػا يجعميػػا
كاألركاح  لشفترض أنيا كعكة شػيية  يتكالػب عمييػا الظػامعؾف تكالػب الػتلاب  ك دػي  ليػا لعػابيؼ  
كلكػؽ قمػػة مػػشيؼ يدػػتأثركف بيػػا ك دػػتبعدكف سػػؾاىؼ. كىػػؤالء السدػػتأثركف القمػػة مجبػػركف  لظبيعػػة 

و اتػارتباطؾى مػؽ اآلخػر ؽ لعرػبيتو ك بيػشيؼ. فػإذا كػاف أحػدىؼ قؾ ػًا  أقػ الحاؿ  عمى تقدػيسيا ؼيسػا
الخار ية  فدؾؼ يشتزع لشفدو الجزء األكبػر مشيػا. ىػتا األمػر يؾلػد إحداسػًا لعػدـ اإلنرػاؼ  لػدى 

  اسػػؼالسدػػتأثر ؽ اآلخػػر ؽ  األقػػ  حغػػًا  كسػػا يؾلػػد إحداسػػًا لػػالغمؼ لػػدى السدػػتبعديؽ مػػؽ دائػػرة التق
ؿ ىػػؤالء كأكلئػػػ  سػػيعيؼ إلػػى طػػامعيؽ  قػػد تمتقػػ ي  فػػي عػػرؼ معػػيؽ  تؾ يػػاتيؼ إلػػى مزاحسػػة ك حػػؾ  

كمشازعة السدتأثر األكبر  رغؼ تبػايؽ أىػدافيؼ  بػيؽ طػامع فػي الحرػؾؿ عمػى نرػيب مػؽ الدػمظة 
كالثركة  كبػيؽ راغػب فػي ز ػادة حرػتو مشيػا. كبسػا أف الظػامعيؽ ىػؤالء يػدركؾف ضػعفيؼ  فػإف كػ  

 أبشػػاءلثبػػؾر كعغػػائؼ األمػػؾر  زاعسػػًا أف مػػشيؼ ييػػرع إلػػى اسػػتثارة  ساعتػػو األكليػػة  مشاديػػًا لالؾ ػػ  كا
مشظقتو أك عذيرتو قد عمسؾا  كعمييؼ أف يتكاتفؾا لمتغمػب عمػى السدػتأثر األكبػر  حتػى يحػ  العػدؿ 

يػشجح ىػتا األسػمؾب السخػادع فػي اسػتدراج  كاإلنراؼ ك حر  ك   عمى حقػو السدػمؾب. كغالبػًا مػا
يؽ فػي الدػمظة كالثػركة  كتبػدأ الفتشػة تػتر البدظاء مؽ الشاس كتزميميؼ  فييبؾف لسدػاندة الظػامع

قرنيا  ك شدفع البدظاء الظيبؾف  لخؾض صراع  يتؾىسؾف لأنو صراع مذركع مؽ أ   مرػالحيؼ. 
عبلقػة ليػؼ بيػا. ىكػتا تثػار  كلكشو في حؿيقتو صراع مؽ أ   مرالح ليد  مرالحيؼ كمظػامع ال

 ناقػة ليػؼ فييػا كال   صراعات الالعربيات كتديَّس  ك خؾض البدظاء  لعزيؼ ضد لعزيؼ اآلخر
  س .

إف ىتا الشيل في العس  الدياسي ىؾ أسؾأ السشاىل عمػى اإلطػبلؽ. نيػل يؤكػد أف الظػامعيؽ 
يفتقػػركف إلػػى الشزاىػػة فقػػط  بػػ  ك فتقػػركف إلػػى الكفػػاءة البلزمػػة لظػػرح بػػرامل سياسػػية كاضػػحة  ال

ؾف سػػياميؼ نحػػؾ عذػػيرة أك يدػػتقظبؾف الشػػاس حؾليػػا. كسػػا يفتقػػركف إلػػى لعػػد الشغػػر. فيػػؼ يؾ يػػ
فػػؾس ىػػؤالء السدػػتيدفيؽ غر ػػزة الػػدفاع عػػؽ الػػشفس  أك مشظقػػة لعيشيػػا  مسػػا يحػػرؾ فػػي ن مػػتىب

يكؾنػؾف عمػى كفػاؽ تػاـ معيػا.  فيرصؾا صفؾفيؼ ك مترقؾا لالسجسؾعة السييسشة عمييؼ  التي قػد ال
 بلقي كالؾالء الؾطشي.يشظؾي حتى عمى قدر مؽ التكاء الدياسي  فزبًل عؽ الؾازع األخ إنو نيل ال

كلكػػي نػػدرؾ مػػدى الترا ػػع السر ػػع فػػي الػػؾعي الػػؾطشي  كمػػدى ضػػبلؿ كانحػػراؼ ك ػػـر 
ات األكليػػػة السختمفػػػة كتحؾ ميػػػا إلػػػى عرػػػبيات  اىميػػػة  تخػػػدـ نتسػػػاءالتؾعيػػػف الدياسػػػي لبل 

السسدكيؽ لالدمظة كالثركة  أك الظامعيؽ فييا  كتزر لالسرالح العميا لمذعب كالػؾطؽ  يكفػي 
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 أبشاءات األكلية تذك  حؾا ز نفدية بيؽ نتساءندتحزر تار خشا القر ب  حيشسا لؼ تكؽ اال أف 
: كسا يراد ليا أف تكؾف الذعب الؾاحد    اليـؾ

ـ  1948ففػػي تار خشػػا القر ػػب شػػيدت سػػاحات اإلعػػداـ فػػي حجػػة كتعػػز  فػػي األعػػؾاـ  
شتسػػي إلػػى تتدػػاقط  تحػػ  ضػػربات الجبلديػػؽ  ت ـ  شػػيدت رؤكسػػاً 1961ـ  1959ـ  1955

مختمف العذائر كاألعراؽ كالستاىب كالسشاطق   سعتيػا قزػية كاحػدة  ىػي قزػية الػؾطؽ. بػ  
)رتبػػة    أي الشقيػػبالػػرئيس  كىػػؾ األعغػػؼ داللػػة مػػؽ ذلػػػ أف شػػييدًا عربيػػًا مػػؽ أرض الرافػػديؽ

ـ مزر ًا بدمو عمػى التػراب اليسشػي  فػي سػبي  1948عاـ  في سقط   ساؿ  سي   عدكر ة(
ىدؼ  مؽ لو  كشارؾ إخؾانو اليسشييؽ فػي الشزػاؿ مػؽ أ ػ  تحؿيقػو  كىػؾ إخػراج الػيسؽ مػؽ 
كيػػؾؼ التخمػػف إلػػى أنػػؾار العرػػر الحػػديث. كلػػؼ يثشػػو عػػؽ التزػػحية لحياتػػو فػػي سػػبي  الػػيسؽ 

لػتحؼ فػي أعمػى ؾياداتيػا شػباب مػؽ متىبي. كفي ثؾرة سػبتسبر ا قظري كال عذائري كال انتساء
مختمف السشاطق كالعذائر كالستاىب  كمؽ بيشيؼ  ب  مؽ أبرزىؼ  مؽ كاف يشتسي إلى الدػبللة 

الثػؾرة ك بذػركف لػاليسؽ الجديػد.  يدػعؾف إلػىالحاكسة نفديا. كامتز   دمػاؤىؼ  سيعػًا  كىػؼ 
فػي تجزئػة الذػعب  كلؼ يكؾنػؾا يترػؾركا أف يػأتي لعػدىؼ قػـؾ  ذكك مرػالح ضػيقة  يجتيػدكف 

 اليسشي الؾاحد إلى عربيات متشافرة. 

كفػػػي الجشػػػؾب لػػػؼ يختمػػػف الحػػػاؿ عسػػػا كػػػاف عميػػػو فػػػي الذػػػساؿ. ففػػػي مدػػػتعسرة عػػػدف 
كمحسياتيػػا زؼ الذػػعب  أثشػػاء معػػارؾ التحر ػػر  مؾاكػػب شػػيدائو مػػؽ مختمػػف مشػػاطق الػػيسؽ 

 أبشػػاءاؾ. كالتقػػى كأعراقيػػا كمػػتاىبيا  كلػػؼ يكػػؽ أحػػد يدػػأؿ مػػؽ أيػػؽ قػػدـ ىػػتا كمػػؽ أيػػؽ أتػػى ذ
اليسؽ  سيعيؼ في ؾيادات كأطر الحركة العسالية كالتشغيسػات الدياسػية السختمفػة  كلػؼ ُيرػشَّف 
أحػػد مػػشيؼ حدػػب مشظقتػػو كعذػػيرتو كعرقػػو كمتـبػػو  بػػ  كػػاف ليػػؼ  سػػيعيؼ ترػػشيف كاحػػد 

 كاحد )اليسؽ(.  انتساء)كطشيؾف يسشيؾف(  ك 

عيشيػات القػرف الساضػي  ي أربد تشبي   فكمؽ أغرب األمؾر أف حركة األحرار اليسشييؽ ق
إلػػى خظػػؾرة التؾعيػػف الدياسػػي لمعرػػبيات السختمفػػة عمػػى القزػػية الؾطشيػػة  كتعاميشػػا نحػػؽ 
اليـؾ  في العقد الثاني مؽ القرف الؾاحد كالعذػر ؽ  عػؽ ىػتا األمػر. فػأيؽ كشػا لػاألمس  كإلػى 

؟.  أي ىاك ة سحيقة نشحدر اليـؾ
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  6لغة السرالح

 

مسثػػ  الؾاليػػات الستحػػدة لػػدى السسمكػػة الدػػعؾدية  فػػي أربعيشيػػات القػػرف الساضػػي  ُيحكػػى أف 
سػػتياء الذػػعبي كالرسػػسي فػػي الػػببلد العربيػػة مػػؽ الػػؾز ر السفػػؾض الكؾلؾنيػػ  إيػػدي  لسػػس مػػدى اال

سياسة الحكؾمة األمر كية  السشدفعة في تبشػي السذػركع الرػييؾني فػي فمدػظيؽ  كحػاكؿ أف يشبػو 
ـ  لعد كفاة سمفو الرئيس فرانكميؽ ركزفم   1945  التي تؾلى الرئاسة عاـ الرئيس ىاري تركماف

حاكؿ أف يشبيو إلى العؾاقب الؾخيسة لتمػػ الدياسػة. فدػألو الػرئيس: ىػ  لػدى العػرب أصػؾات فػي 
ميشؾسؾتا يعظؾنيا لي في انتخالات الرئاسة أك يحجبؾنيػا عشػى؟ كرد عميػو إيػدي لػالشفي. فقػاؿ لػو 

ؾد لدييؼ أصؾات في ميشؾسؾتا". كلؾ حاكلشا أف نرػؾغ مزػسؾف مػا قالػو تركمػاف تركماف: "إف اليي
 لالميجة السرر ة  لقمشا عمى لداف الرئيس: "إذًا العرب ما يمزمؾنيش". 

طبعًا مث  ىتا القؾؿ قد ال يردمشا  ألنشا تعؾدنا عمى الردمات. كلكؽ قػد يجعػ  الػبعض مشػا 
لػتي يفتقػر إلػى الذػيامة كالشخػؾة كالسذػاعر اإلندػانية. يغزب  فيرغي ك زبد ك معؽ ذلػ الرئيس  ا

كبظبيعة الحاؿ لؽ تغير مذاعر الغزب كمفردات المغة  السعبرة عؽ الدخط كاالستيجاف  لؽ تغيػر 
كػ  الػدكؿ السشاصػرة لمرػييؾنية  كلػؽ تثشييػا عػؽ االسػتسرار فػي  مؽ مؾاؾػف مؽ مؾؾف أمر كا كال

شا العربي إلى كيانات  ديدة  أصغر مداحة كأضعف تػأثيرًا تسز قشا إلى طؾائف كأعراؽ  كتجزئة كطش
مسا ىي عميو اليـؾ  لتربح إسػرائي  قػادرة عمػى لدػط ـيسشتيػا السظمقػة عمػى الػؾطؽ العربػي كمػو  
كأداء الػػدكر السشػػؾ  بيػػا  فػػي حراسػػة السرػػالح الغربيػػة فػػي السشظقػػة  كعمػػى رأسػػيا لحيػػرات الػػشفط 

شػيامة أك إندػانية أك ديسقراطيػة أك حقػؾؽ إندػاف  بػ  ىػي العربية. فالسدػألة ىشػا ليدػ  مدػألة 
غػة فػي معغػؼ مدألة مرػالح  تعبػر عػؽ نفدػيا لػالسؾاؾف العسميػة كبالمغػة  الرػر حة نػادرًا كالسراك  

 األحياف. 

نحؽ العرب ال نحدؽ التعبير عؽ مرالحشا  ال لالسؾاؾف العسمية كال لالمغة. كلع  الدبب أنشا 
  كأقرػػد الدياسػػييؽ مشػػا كالسثقفػػيؽ شا لعػػد  معرفػػة حؿيؿيػػة. ليػػتا ترانػػاحتػػى اآلف لػػؼ نعػػرؼ مرػػالح

ربسػػا عػػؽ كػػتبشا  نتحػػدث لغػػة عاطؽيػػة فزفاضػػة  ال تعبػػر إال عػػؽ أكىامشػػا ك يمشػػا  أك  ػػؾازًا  ترانػػا
 كرغبتشا في تزمي  شعبشا. 

الذػػعب العربػػي الفمدػػظيشي  بػػدءًا  انتفاضػػاتفعشػػدما كػػاف السمػػؾؾ العػػرب يتػػدخمؾف ليجيزػػؾا 
ـ  كانؾا يتحدثؾف عؽ "صديقتشا بر ظانيا"  التي كان  فػي ذلػػ الحػيؽ تسيػد لؿيػاـ 1936 انتفاضةل

                                                           
 ـ. كفي عدد مؽ السؾاقع اإللكتركنية.2014يؾنيؾ  2في صحيفة الذارع  بتار ش  ُنذر  6
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كطػػػشيؼ  يؽ مػػػؽ بيػػػؾتيؼ كقػػػراىؼ كمػػػدنيؼ  إلػػػى خػػػارج حػػػدكديكطػػػرد الفمدػػػظيش 7الدكلػػػة اإلسػػػرائيمية
قؾف أنفدػيؼفمدظيؽ . أمػا   كىػتا ىػؾ األر ػحيكػتبؾف عميشػا   أك. ككاف أصػحاب الجبللػة إمػا يرػد  

كػاف مػا يػؤمركف لػو  بر ظانيا فمؼ تكؽ تعامميؼ كأصدقاء  ب  كأتبػاع  يػؤمركف ؼيظيعػؾف  حتػى لػؾ
مشاقزػػًا لسرػػالح شػػعبيؼ. كعشػػدما كػػاف السرحػػـؾ أنػػؾر الدػػادات يتحػػدث لرػػؾتو الجيػػؾري السسيػػز 
شػة  كبعبػارات مذػحؾنة لالعاطفػة الؽياضػة  الرػادقة أك السرػظشعة  ال فػرؽ  عشػػدما  كنغستػو السمحَّ

كيدػشجر"  كشػ  أتخيػ  كيدػشجر  يبتدػؼ سػاخرًا  مدػتخفًا بيػتا  )صديقي( يتحدث عؽ "صديئي كاف
األسمؾب العربي السبتتؿ  في التعبير عؽ عؾاطف  ال مكاف ليا في عالؼ السرالح  كال تدتظيع أف 

 تغير مؽ ىؾ ة كيدشجر الرييؾنية أك تقم  مؽ التزامو لسرالح الكياف الرييؾني في فمدظيؽ. 

لقد تبش  بر ظانيا السذركع الرييؾني عشدما كاف مػايزاؿ تػرمرًا فػي الخفػاء كفكػرة فػي أذىػاف 
نفػر مػػؽ الشخبػػة الرػػييؾنية  مػػؽ العمسػػاء كالسثقفػيؽ كر ػػاؿ السػػاؿ كاألعسػػاؿ كاإلعػػبلـ  ذكي الشفػػؾذ 
كالتأثير الفعمػي فػي سياسػات الػدكؿ الكبػرى  كعبػرت عػؽ تعاطفيػا مػع ذلػػ السذػركع كدعسيػا لػو. 

ـ  الػتي 1917كاف أبرز صؾر التعبير السعمشة كعد بمفؾر السذؤـك  في الثاني مػؽ نػؾفسبر عػاـ ك 
التزم  ؼيو بر ظانيا لإقامػة كطػؽ قػؾمي لمييػؾد فػي فمدػظيؽ العربيػة  لعػد انتيػاء الحػرب العالسيػة 

 األكلى. 

الحيا كلؼ تكؽ بر ظانيا تشظمق مؽ دكافع إندانية تجاه الريايشة  ب  كانػ  تتحػرؾ كفػق مرػ
كاستراتيجياتيا البعيدة. فقد رأت أف الديظرة عمػى الدػؾاح  السحيظػة ببحيػرات الػشفط العربيػة  كىػي 
الدػؾاح  السستػػدة مػػؽ البرػػرة  عبػػر الخمػػيل العربػي كالبحػػر العربػػي كالبحػػر األحسػػر  حتػػى الذػػاطب 

مذرؽ الؾطؽ الذرقي لمبحر األبيض الستؾسط  لؽ تتؼ ك كتب ليا البقاء  إال إذا ُفرم  مرر عؽ 
تسكشػ  لفزػ  أي لسرػر   العربي  التي شك  عبػر التػار ش امتػدادًا طبيعيػًا كعسقػًا اسػتراتيجيًا ليػا 

التحامػػو بيػػا مػػؽ الترػػدي لكػػ  اإلمبراطؾر ػػات الغاز ػػة كدحرىػػا. كأنجػػح طر قػػة لفرػػ  مرػػر عػػؽ 
لػى السشظقػة  تشتسػي إلػى العػرب كال إ امتدادىا الظبيعي ىتا  ىي زرع دكلة غر بػة فػي فمدػظيؽ  ال

 ب  تشتسي إلى الغرب  أ شاسًا كثقافة كك ؾدًا  كترتبط لسرالحو الحيؾ ة. 

                                                           
مذكؾرًا  إلى أف استخداـ اسؼ )الدكلة اإلسرائيمية( خظأ. ألنشا بتلػ ندمؼ بشدبتيا  األصدقاءلف  انتباىي أحد   7

لرييؾني(. عمييا ىؾ )الكياف اأف االسؼ التي يجب أف نظمقو يو الدبلـ. ك كىؾ يعقؾب عم  إلى نبي مؽ أنبياء هللا
 (  التييةسرائيماإلدكلة الفإف اسؼ ) كاتداقو مع ثقافتشا كنغرتشا إلى ىتا الكياف الغاصب  رغؼ ك اىة رأيو ىتاك 

لو دكف قرد  كدكف أف نعشي ك عالسيًا  يرد أحيانًا في كتالاتشا عفؾًا  أصبح اسسًا دااًل عمى ىتا الكياف كمتداكالً 
كحتى الفمدظيشيؾف أنفديؼ ال يجدكف غزاضة في استخدامو  رغؼ أف اسؼ )الكياف  السزعؾمة. تأكيد ىته الشدبة

 كىتا قد يفدر استخدامشا لبلسؼ كال يبرره. الرييؾني( ىؾ األدؽ داللة عمى طبيعة ىتا الكياف.
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ليتا تمقف  بر ظانيا السذركع الرييؾني كتبشتو كرسس  الخظط كحبك  السػؤامرات لتحؿيقػو. 
لسا في ذلػ انتزاع الحق في الؾصاية عمى فمدظيؽ  لعد الحرب العالسية األكلػى  تسييػدًا لتدػميسيا 

 صػييؾنية الات الرييؾنية السدمحة كتحؾ ميا  لعد إفراغيا مػؽ سػكانيا األصػمييؽ  إلػى دكلػةلمعر
معترؼ بيػا  رغػؼ أنػف حقػؾؽ اإلندػاف كالسبػادئ الديسقراطيػة كحػق الذػعؾب فػي تقر ػر مرػائرىا  

  التػي يدػي  تظؾ عيػا كتذػكيميا لتخػدـ السعمشػة كغير ذلػ مؽ السبػادئ كالقؾاعػد كالقػؾانيؽ الدكليػة
رػػالح االقترػػادية لمػػدكؿ السييسشػػة عمػػى العػػالؼ. بػػ  كرغػػؼ العيػػؾد التػػي ُقظعػػ  لمزعسػػاء العػػرب الس

البر ظانيؾف(  لإقامػة دكلػة عربيػة مؾحػدة فػي السذػرؽ  ىؼكالؾعؾد الدخية  التي  اد بيا )أصدقاؤ 
 عيػػؾد ككعػػؾد نثرتيػػا )الرػػديقة بر ظانيػػا( مػػؽ  عبتيػػا عمػػى رؤكس الحكػػاـ العػػرب كىػػي العربػػي. 

ك و التحديد عمى رأس حاكؼ الحجاز  الذر ف حديؽ  كالشخبة العربية السمتفػة حؾلػو كحػؾؿ  كعمى
ىػػي كفرندػػا  كىسػػا أعتػػى  ؼيػػو ليتميػػؾا بيػػا  فػػي ذات الؾقػػ  الػػتي كانػػ  تتػػرمر ابشػػو ؼيرػػ  األكؿ 

دكلتيؽ استعسار تيؽ في ذلػ الحيؽ  تترمراف كتخظظػاف لتقدػيؼ السذػرؽ العربػي إلػى دكؿ صػغيرة  
عزيا ليته  كبعزيا اآلخػر لتمػػ. كلػؼ يفػد الذػر ف حدػيؽ كعػؾد أصػدقائو اإلنجميػز  كال تخزع ل

ـ   كتدػخيره كػ  1916  كإعبلنو )الثػؾرة العربيػة الكبػرى(  فػي عػاـ  يؾده السخمرة في نررتيؼ
لمقتػػػاؿ إلػػػى  ػػػانبيؼ ضػػػد العثسػػػانييؽ  كتحػػػ  ؾيػػػادة ر ػػػ   كمكانتػػػو السعشؾ ػػػة قدراتػػػو العدػػػكر ة
كػػاف  ػػزاؤه  ػػزاء سػػشسار  فقػػد نجميػػزي  تؾمػػاس إدكارد لػػؾرنس )لػػؾرانس العػػرب(. فاالسػػتخبارات اإل 

مػؽ مشظقػة حكسػو فػي الحجػاز  ؾهكنفػ لعػد أف اسػتشفدكا أغراضػيؼ مشػو  مؽ سػمظاتو رده اإلنجميز 
  لسدػػاعدة كتؾ يػػو كتخظػػيط ضػػالط اسػػتخبارات عبػػد العز ػػز  ؿ سػػعؾدل إلػػى  ز ػػرة قبػػرص  كدفعػػؾا
إلػى دكلتػو    دفعػؾه إلػى ضػؼ الحجػاز8ؾف فيمبي )الحػاج عبػد هللا فيمبػي(إنجميزي  خر  ىؾ سش   

الراعدة. ىشا أيزػًا تحػدث  لغػة السرػالح كصػست  لغػة العؾاطػف السرػظشعة  لعػد أف أدت دكرىػا 
 .كحقق  أىدافيا

كمػػػؽ أغػػػرب الغرائػػػب أنشػػػا نحػػػؽ العػػػرب ال ندػػػتؾعب التػػػار ش  رغػػػؼ أنشػػػا أكلػػػي تػػػار ش مستػػػد 
حد في العػالسيؽ. كلكششػا فػي الؾاقػع ال نقػرأ  كإذا قرأنػا ال ندػتفيد مسػا نقػرأ كال كحزارات ال يجيميا أ

ك تحػدث سػؾانا بمغػة  فشخدػر  نتعع لو. كليػتا نؾاصػ  الحػديث بمغػة العؾاطػف كالسذػاعر كاألكىػاـ 
     ؼيكدب عمى حدابشا.السرالح

كال شػػػ أف السذػػكمة ال تكسػػؽ فػػي المغػػة  فسػػا أغشػػى لغتشػػا كمػػا أكثػػر مفرداتيػػا كاشػػتقاقاتيا  
رنا  إال إذا بمغشػا  ػد  كلكشيا تكسؽ في كعيشا كإدراكشػا لسرػالحشا الحيؾ ػة. كلػؽ نفيػق مػؽ سػباتشا  أك خ 

                                                           
8

ديؽ بؽ عمى  كاف ضالظا االستخبارات البر ظانية  لؾرنس كفيميبي يعسبلف في كق  كاحد  األكؿ مدتذارًا لح 
كفق خظة كاحدة  تكذف  لعد انتياء الحرب  حاكؼ نجد  حاكؼ الحجاز  كالثاني مدتذارًا لعبد العز ز  ؿ سعؾد 

  كتتؾ ل اثشيؽ مؽ ابشاء العالسية األكلى  بتربع عبد العز ز عمى عرش نجد كالحجاز  كنفي حديؽ إلى قبرص
 .في شرؽ األردف )عبد هللا(  حديؽ  أحدىسا ممكًا في العراؽ )ؼير (  كاآلخر ممكاً 
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شا در ػػػة التسييػػػز بػػػيؽ مرػػػالحشا كمرػػػالح اآلخػػػر ؽ  كامتمكشػػػا اإلرادة كالقػػػؾة لمػػػدفاع عػػػؽ مرػػػالح
ستربح لشا أصػؾات  تحدػب ليػا  عشد ذلػكحسايتيا مؽ نيؼ اآلخر ؽ ك ذعيؼ  التي ال حدكد لو. 

لػؽ  ذلػػ حكؾمات الدكؿ العغسى كالرغرى حدابيا  كمرالح يحترميا األقؾ اء قب  الزعفاء. كعشد
تدػػتظيع أي قػػؾة فػػي العػػالؼ أف تبقػػي عمػػى الحػػا ز السرػػظشع )الكيػػاف الرػػييؾني(  الػػتي أر ػػد لػػو 

عافشا  لالحيمؾلػة دكف التحػاـ  شػاحي األمػة  مذػرؽ الػؾطؽ العربػي كمغربػو. بػ  كسيرػبح ىػتا إض
الحا ز  في نغر الدكؿ الداعسة لمؾ ؾد الرييؾني في فمدظيؽ  عديؼ الشفع كال لزـك لو. كسػشتقؽ 
عشدىا التحدث بمغة السرالح  بداًل مؽ لغػة العؾاطػف  كسػشتعمؼ مػؽ أعػدائشا دركسػًا ندػتفيد مشيػا  

مشيؼ  كىي )ال تؾ د صداقات دائسة كال عداكات دائسة   يجب أف نتعمسيا كعمى رأسيا الحكسة التي
 ب  تؾ د مرالح دائسة(.

أما عمى السدتؾى اليسشي  فإف إدراكشا لسرالحشا في الداخ  كفيػ  لػأف يؾؾػف عجمػة الرػراع 
  كتدمر أحبلمشا فػي السدمح  التي تيرس ك  شيء في طر قيا كتقزي عمى السرالح العميا لميسؽ

  لغػػض الشغػػر عػػؽ فػػي عميػػا ؾف  تعايذػػك  يتذػػارؾ الجسيػػع فػػي بشائيػػا حديثػػة  مدنيػػة دكلػػة ك ػػؾد
ك تعاكنؾف ك تحاكركف لسفردات المغة السعركفػة  ال بمغػة الرصػاص  ك حسمػؾف  عقائدىؼ كمتاىبيؼ 

دػامات األمػ   بػداًل  الت الزراعة كالرشاعة  بداًل مؽ  الت السؾت  كترتدؼ عمى شفاه اليسشيػيؽ ابت
مؽ أف تدي  مؽ عيؾنيؼ الدمؾع كمػؽ أ دػادىؼ الػدماء. فػإذا أدركشػا مرػالحشا فػي الػداخ  كعسمشػا 
لسقتزاىا  فإنشا عشد ذلػ سشغدك قادر ؽ عمى اإلسياـ في الػدفاع عػؽ مرػالح األمػة. كسػا سػشغدك 

لغػة العؾاطػف كاألكىػاـ  قادر ؽ عمى الػتكمؼ مػع اآلخػر ؽ لالمغػة التػي يفيسؾنيػا  لغػة السرػالح  ال 
 أصحابيا.ل ك دتييشؾف التي يدخركف مشيا 
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 9مؽ أ   ماذا يقتت  اليسشيؾف؟
 

. رغػؼ أف عشػومؽ أ   ماذا يقتت  اليسشيؾف؟ سؤاؿ محؾري صعب  يحتػار السػرء فػي اإل الػة 
. كمردر الرػعؾبة عػدـ ك ػؾد  تبػايؽ البعض يغشو سؤااًل سيبًل  ك قدـ اإل الات الستشاقزة ك  يـؾ

 ػػؾىري  بػػيؽ األطػػراؼ الستقاتمػػة  تبػػرر القتػػ . كلػػتا نتػػألؼ عشػػدما يدػػقط قتيػػ  أك  ػػر ح  أيػػًا كػػاف 
الظرؼ التي يشتسي إليو. ك غدك مؽ العبث أف ندأؿ أنفدشا في أي صف قات ؟ فاألىؼ مػؽ ذلػػ أف 

  .ندأؿ: مؽ أ   ماذا قات  كفي سبي  ماذا ُقت ؟

األطػػراؼ الستقاتمػػة  لعزػػيا عػػؽ لعػػض؟ كىػػؾ سػػؤاؿ الػػتي يسيػػز  مػػؽ الظبيعػػي أف ندػػأؿ: مػػا
فػالعقبلء الحر رػؾف عمػى بمػدىؼ   يجسعيؼ؟ ك يو. كلكؽ الدؤاؿ األكثر ك اىة ىؾ: أليس ىشاؾ ما
الػػيسؽ  يبحثػػؾف عسػػا يجسػػع  ال عسػػا  أبشػػاءكشػػعبيؼ كالسػػدركؾف لمسرػػالح العامػػة  السذػػتركة بػػيؽ 
 قػػبلء  كنتعامػػ  مػػع الدػػؤاؿ األكؿ فقػػط: مػػايفػػرؽ. كمػػع ذلػػػ دعؾنػػا نتحػػرؾ خػػارج حػػدكد العقػػ  كالع

الػتي يسيػز األطػراؼ الستقاتمػة  لعزػيا عػؽ لعػض؟ فػي الؾاقػع أنشػي ال أ ػد إ الػة مقشعػة. كلعميػػؼ 
. فكميػؼ يسػارس القتػػ  لرػؾر مختمفػة كتحػػ  قتتػػاؿيدػعفؾنشا لإ الػة تقشػع الجسيػػع كتبػرر القتػ  كاال

  ككأنػو يػؤدي فر زػة شػرعية  يتقػرب بيػا يافظات محيرة. ب  إف لعزيؼ يشػدفع إلػى مسارسػة القتػ
ك ؾد مث  ىػتا  ستبعاديترؾ لشا مجااًل ال نذاىده أمامشا ال إلى هللا. كمع غرالة ىتا األمر  إال أف ما

 كير الزاؿ  التي يغف  صاحبو عػؽ حؿيقػة أف مػؽ يقتمػو ىػؾ أخػؾه. كفػي يقيشػي أف السدػمؼ الالتف
فػي  اباضظر في السفاـيؼ ك   اختبلكتذؾش في الرؤ ة ك يقت  أخاه إال في لحغة ضعف في اإليساف 

كالسرػػالح التاتيػػة. ككػػ  ىػػتا يزػػع  ةب السذػػاعر الؾطشيػػة كتزػػخؼ األنانيػػغيػػا الحالػة الشفدػػية  أك
ندػتظيع  ربظشا اإليساف بتجمياتو في الدمؾؾ كالسعاممػة  ألنشػا ال إيسانو مؾضع تداؤؿ كشػ  إذا ما

سػا يرػدر عشػو مػؽ عسػ  كسػمؾؾ  يجدػد إيسانػو. ىػته ىػي أف نسيز السؤمؽ مؽ غير السػؤمؽ إال ل
 حدكد قدرتشا البذر ة في التسييز. 

سػػئمة فػػي الػػتىؽ  كتتفػػرع عػػؽ كػػ  سػػؤاؿ مشيػػا أسػػئمة كثيػػرة: ىػػ  تبػػرر الخبلفػػات كتتػػزاحؼ األ
الثانؾ ة  كمعغسيا مرظشعة يتؼ تزخيسيا ألغراض نعرفيا  ى  تبرر القتػ  كسػفػ الػدماء كتػدمير 

كالؾطؽ؟ ماذا تر د الشخب الستزعسة لمتشغيسات الستقاتمة  لسختمف ألؾانيػا كشػعاراتيا؟ ىػ  السجتسع 
ىشػػاؾ شػػيء  خػػر يتقػػاتمؾف مػػؽ أ مػػو  سػػؾى الدػػمظة؟ كلسػػاذا يدػػؾؽ ىػػؤالء مجػػاميع اليسشيػػيؽ 
الظيبػػيؽ  ليقتتمػػؾا ؼيسػػا بيػػشيؼ  مػػؽ أ ػػ  إيرػػاؿ ىػػتا أك ذاؾ إلػػى الدػػمظة؟ ىػػ  ىػػته ىػػي معركتشػػا 

                                                           
 ـ. ثؼ في عدد مؽ السؾاقع اإللكتركنية.2014يؾنيؾ  10في صحيفة الذارع بتار ش  ُنذر  9
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تعشي ىػؤالء فػي شػيء؟ معػارؾ  أف لديشا كيسشييؽ ىسؾمشا كمعاركشا  التي يبدك أنيا ال الحؿيؿية  أـ
الؿػػيؼ كضػػعف  اخػػتبلؿك  سػػتقرارمػػع الجيػػ  كالتخمػػف كالفقػػر كاألمػػراض الدػػار ة كانعػػداـ األمػػؽ كاال

تشقظع  كتؾفير السياه التػي  مؤسدات الدكلة كغياب اإلرادة الؾطشية كتشؾ ر اليسؽ لالكيرباء التي ال
تشعدـ  إلى غير ذلػ مػؽ معػارؾ كتحػديات  نحػؽ مجبػركف  اليػـؾ  تجف  كالسؾاد الشفظية التي ال ال

معًا  متَّحديؽ ممتحسيؽ  كتفًا لكتف  إذا أردنا أف نبشي كطشًا  اليـؾ أك غدًا  عمى خؾضيا. فمشخزيا
 ائشا كأحفادنا مؽ لعدنا.  بشيعتز بشا كنعتز لو  كنرشع حياة كر سة لشا كأل

لػو عػؽ  نذغاؿكؾف صراعاتشا السفتعمة ىته كتقظيع أكصالشا لأيديشا   زءًا مسا يراد لشا اال قد ت
معاركشا الحؿيؿية  التي ذكرت لعزًا مشيا  ب  أكاد أ ـز لأنيا كتلػ. كليس ىػتا مػؽ ندػل الخيػاؿ  

التػي أصػبح  فػي متشػاكؿ اليػد  متػؾفرة. ككميػا تؤكػد أف القػؾى الخار يػة  كالؾثػائق  فالؾقائع كثيػرة
تتخػػت طرائػػق مخادعػػة  لمػػدفاع عػػؽ مرػػالحيا  كمشيػػا  بػػ  مػػؽ أنجعيػػا كأضػػسشيا: تذػػجيعشا عمػػى 
تسز ق أنفدشا  إلى عذائر كمشاطق كمتاىب كسبلالت متشاحرة متقاتمػة. ك بػدك أنشػا لػؽ نػدرؾ مػدى 

قالػو  رت في مقاؿ سػابق  إال لعػد فػؾات األكاف. كعشػدىا قػد نػردد مػاضرر ىتا عمى حياتشا  كسا أش
: "عمػى ك ػش قتمشػاه؟" . كلػؽ نعثػر 10يسشي في عرؼ خاص  مساث  لمغرؼ العاـ التي نعيذػو اليػـؾ

  شيء يدتحق أف يقت  لعزشا لعزًا مؽ أ مو. عمى إ الة عقبلنية مقشعة  ألنو ال

امميؽ فػي أ يػزة كزارة السدػتعسرات البر ظانيػة يمي فقرات مؽ متكرات أحػد العػ كسأكرد في ما
راسػة خبلؿ الحكؼ العثساني لمببلد العربية  كاف قد ُكمف لسيسػة الدػفر إلػى تركيػا ثػؼ إلػى العػراؽ  لد

رؤسائو لالتقار ر  التي ستفيد كزارة السدتعسرات البر ظانية في رسػؼ  ةاألكضاع العامة ىشاؾ كمؾافا
ما د احتػرت فػي أمػر ىػته السػتكرات عشػدتجػاه الػببلد العربيػة. كقػ ال سػيساسياساتيا تجاه الذػرؽ  ك 

كرد فييػػا يتكػػرر حتػػى اليػػـؾ  فػػي  . كلكػػؽ  ػػؾىر مػػا11  كنغػػرت إلييػػا لعػػيؽ الذػػػ  لغرابتيػػاأتيػػاقر 
ية  كحتى في البحؾث العمسية السؾ ية. مسا يػدؿ عمػى أف السرػالح االستخباراتالكثير مؽ التقار ر 

نفس الدياسات  كإف تغيرت   ؾىرىاتي تخدـ ىته السرالح  ىي في ىي السرالح  كالدياسات  ال
                                                           

ُيحكى أف ر بًل رأى قر بًا لو مذتبكًا مع شخص  خر  فيب إلى نجدة قر بو كك و طعشة نجبلء إلى ذلػ  10
الذخص  فأرداه قتيبًل في الحاؿ. كما أف سقط ذلػ الذخص مزر ًا بدمو  حتى التف  الر   إلى قر بو 

أف يظرحو قب  أف يقت . في  يدألو: عمى ك ش قتمشاه؟ أي مؽ أ   ماذا قتمشاه. كلكشو سؤاؿ متأخر  كاف يجب 
 سيكؾف ىتا حالشا؟. 

حسم  تمػ الستكرات عشؾاف )متكرات مدتر ىسفري. الجاسؾس البر ظاني في الببلد اإلسبلمية(. كلؼ ُيكتب عمييا  11
. أما مؽ قاـ بتر سة الستكرات  فقد رمز إلى اسسو لالحرفيؽ )ج. خ.(  مدبؾقيؽ لالمقب شذرمكاف كال تار ش ال

)الدكتؾر(. كىتا ما يثير الذػ في مدى صحة الستكرات. إال أف يكؾف الستر ؼ قد عسد إلى إخفاء اسسو العمسي 
تزسشو الكتاب مؽ معمؾمات عؽ عبلقة الذيش   بؽ عبد الؾىاب   االرر ح خؾفًا مؽ أف يمحقو أذى  نغرًا لس

الفقرات  التي استذيدت بيا ىشا  بدت كؾر. كأيًا كاف األمر فإف تؾىابية(  لالجاسؾس البر ظاني السمؤسس )ال
 لي متظالقة مع ما عرؼ عؽ الدياسة االستعسار ة الغربية في الؾطؽ العربي كفي مشاطق أخرى مؽ العالؼ. 
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تػػدرؾ فػػي لعػػض أشػػكاليا كمغاىرىػػا. فالػػدكؿ الكبػػرى ترسػػؼ سياسػػات لعيػػدة السػػدى  ألنيػػا ببدػػاطة 
نتػػؾه نحػػؽ فػػي القزػػايا الجانبيػػة كنتعثػػر فػػي األشػػياء الرػػغيرة   . فػػي حػػيؽؾار مرػػالحيا حػػق اإلد

اإلدراؾ. كلشقػػرأ معػػًا ىػػته كيػػر ك التفالسمقػػاة فػػي طر قشػػا. ألف مرػػالحشا الؾطشيػػة العميػػا خػػارج نظػػاؽ 
ميا:    الفقرات كنتعقَّ

 –رقػة كالجيػ  كالفقػر  كأحيانػًا السػرض التفكشا نزع الخظػط الظؾ مػة األمػد أل ػ  سػيظرة  "  
 .  12نجد صعؾبة في تغظية نؾايانا" عمى ىته الببلد ككشا ال – أيزاً 

اـ بػػزرع الحكػػاـ الفاسػػديؽ فػػي الػػببلد لحيػػث يكؾنػػؾف  لػػة بيػػد الػػؾزارة )يقرػػد كزارة ىتسػػ"اال
 .13السدتعسرات البر ظانية( يأتسركف لأمرىا"

"كشػػا قػػد عقػػدنا مػػع الر ػػ  السر ض)يقرػػد تركيػػا( عػػدة معاىػػدات كميػػا كانػػ  فػػي صػػالحشا   
ػو األخيػر فػي أقػ  مػؽ قػرف  ككػتلػ  ككان  تقديرات خبراء كزارة السدػتعسرات أف الر ػ  سػيمفع نف د 

عػدة معاىػدات  ككشػا قػد زرعشػا الجؾاسػيس كالعسػبلء فػي  –سرًا  –كشا قد عقدنا مع حكؾمة الفرس 
ممؾكيػا لالشدػاء كالحدػشاكات قػد نخػرت فػي  انذػغاؿمديؽ  ككان  الرشػؾة  كفدػاد اإلدارة  ك ىتيؽ الب

 .14 دؼ ىتيؽ البمديؽ"

"إف مث  ىتا الشزاع )يقرد الشزاع بيؽ الدشة كالذيعة عمػى مدػألة الدػمظة( مؾ ػؾد فػي كػ   
مػات )عمػي  ىػؾ السبػرر لبقػاء ىػتا الشػزاع  فقػد ديؽ كفي السديحية لرؾرة خاصة لكشي ال أعمؼ ما

فػي الساضػي الدػحيق.  أف يفكركا فػي ىػتا اليػـؾ ال –)إف كانؾا عقبلء(  -كعسر( كعمى السدمسيؽ 
الدشة كالذيعة كقم  لو: إنيؼ لؾ كانؾا يفيسػؾف  ؼاختبلذات مرة ذكرت لبعض رؤسائي في الؾزارة 

ز ػػد الذػػقة ال أف الحيػػاة لتركػػؾا الشػػزاع ككحػػدكا كمسػػتيؼ  فشيرنػػي الػػرئيس قػػائبًل: الؾا ػػب عميػػػ أف ت
 .15تحاكؿ  سع كمسة السدمسيؽ"

ىػا  إنجاز كبسشاسبة سفر ىتا السؾعف إلى العراؽ  حدد لو رئيدو السيسة  التي يتؾ ب عميػو 
قائبًل: "ىشاؾ نزاعات طبيعية بيؽ البذر مشت أف خمق هللا )ىابي  كقابي ( كستبقى ىته الشزاعات إلى 

. 4. زاعػات إقميسيػػة. كمػؽ ن3. كمػػؽ نزاعػات قبميػة. 2. فسػؽ نزاعػات لؾنيػة. 1أف يعػؾد السدػيح: 
كمػػؽ نزاعػػات ديشيػػة. كميستػػػ فػػي ىػػته الدػػفرة أف تتعػػرؼ عمػػى ىػػته  .5قؾميػػة.  كمػػؽ نزاعػػات

                                                           
 .  6ىسفري  متكرات مدتر ىسفري  ص   12
 . 78السردر نفدو  ص   13
 .7السردر نفدو  ص   14
 .25السردر نفدو  ص   15
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مشيا  كتػزكد الػؾزارة لالسعمؾمػات الدؾيقػة  نفجارالشزاعات بيؽ السدمسيؽ كتعرؼ البركاف السدتعد لبل 
 .  16حؾؿ ذلػ كإف تسكش  مؽ تفجير الشزاع كش  في قسة الخدمة لبر ظانيا العغسى"

كانػػ  ىػػته دائسػػًا سياسػػة األقؾ ػػاء تجػػاه الزػػعفاء. كال ندػػتظيع أف نمػػؾميؼ عمػػى انتيا يػػا  
نػدرؾ مرػالحشا كلػؼ نحدػؽ نمػـؾ أنفدػشا  ألنشػا لػؼ  يجػب أف ألنيؼ يخػدمؾف بيػا مرػالحيؼ. كلكششػا

الدفاع عشيا. ب  فرطشا بيػا كغفمشػا عسػا يحػاؾ لشػا مػؽ مػؤامرات  كتؾىسشػا عػداكات بيششػا  لػيس ليػا 
مؾضؾع  كمزيشا نسػزؽ أنفدػشا لأيػدنا كنغيػر لظؾالتشػا كعشتر اتشػا تجػاه لعزػشا.  كليس لياأساس 

يحفػع كيانشػا   سيعػًا كإلػى مػا ؼيػو خيرنػا في  سيأتي عميشا يـؾ نعق  كنتدبر كنفكر كنيتػدي إلػى مػا
ك رؾف نديجشا الؾطشي ك حسي مرالحشا العميا ك حقؽ دماءنا الغالية عميشا؟ ألدشا  سيعشػا يسشيػيؽ 
عربػػًا مدػػمسيؽ  نػػؤمؽ لػػا. كرسػػؾلو. ألػػؼ يعمسشػػا الرسػػؾؿ األعغػػؼ لػػأف اإلسػػبلـ فػػي  ػػؾىره أخػػبلؽ 

لعثػ  ألتسػؼ مكػػاـر  القائػػ : إنسػا كمحبػة كإخػاء كإيثػار كمعاممػة كنرػػح كتعػاكف كتكافػ . ألػيس ىػؾ
  يحػػب لشفدػػو؟ فيػػ  يحػػب أحػػدنا لشفدػػو أف ُيقت ػػ يػػؤمؽ أحػػدكؼ حتػػى يحػػب ألخيػػو مػػا األخػػبلؽ  كال

أف دـ ؿ إلػى ك خمف كراءه أيتامًا كثكالى؟ أؼيرح إسبلمو إف أحب ألخيػو ذلػػ؟ ألػؼ يؾ يشػا الرسػؾ
أىػؾف عشػد هللا مػؽ قتػ  ر ػ  مدػمؼ؟ فيػ   السدمؼ عمى السدمؼ حػراـ  كأف ىػدـ الكعبػة حجػرًا حجػراً 

نعرفػو  ىتا ىؾ اإلسبلـ التي يؤمؽ لو الستقػاتمؾف؟ أـ أف لػدى كػ  مػشيؼ إسػبلمو الخػاص  الػتي ال
كال نعرؼ مؽ أيؽ أتى لو  يأمره لأف يدفػ دـ أخيو كأف يدمر الحرث كالشد  ك قزي عمى مرالح 

 نعرفيا؟. األمة كمدتقبميا  لغايات ال

يجػؾز إال فػي ك ػو محتػ  خػار ي كفػي ك ػو  مقاؿ سابق  إف إشيار الدبلح اللقد قمشا في  
مؽ يشاصػره ك عيشػو عمػى احػتبلؿ بمػده كاسػتعباد شػعبو. فسػؽ أ ػ  مػاذا يذػير لعزػشا الدػبلح فػي 
 ك و لعزشا اآلخر  كلسرمحة مػؽ نقتتػ  كنػدمر بمػدنا كنقزػي عمػى حاضػرنا كمدػتقبمشا؟ كلسػاذا ال

دكلتشػا اليسشيػة  القؾ ػة الكفػؤة  القػادرة عمػى حسايػة الجسيػع  الزػامشو نعس   سيعشا لإخبلص لبشاء 
ألمؽ الؾطؽ كالسػؾاطؽ  السالكػة  كحػدىا دكف غيرىػا  لؾسػائ  القػؾة  كلكػ  أنػؾاع األسػمحة  الثقيمػة 
مشيػا كالستؾسػػظة كالخؽيفػػة  نيالػة عػػؽ السجتسػػع كمػػو؟ ألػيس ىػػتا ىػػؾ الدػبي  القػػؾ ؼ لحفػػع دمائشػػا 

 .نفدشا كبمدنا مؽ الشفق السغمؼ التي نتخبط ؼيو؟كأركاحشا كإخراج أ

 

 

                                                           
 .26 - 25السردر نفدو  ص   16
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 17االستشزاؼحرب 
 

ـ  لاشػر الػػرئيس الراحػ   سػاؿ عبػػد 1967عػاـ    فػي يؾنيػؾ )حز ػػراف( لعػد اليز سػة العربيػػة
(. كالسقرػػؾد بيػػا االسػػتشزاؼب )حػػرب  السعاصػػر عػػرؼ فػػي التػػار ش العدػػكري العربػػي الشاصػػر مػػا

ات يؾميػة  يػتؼ خبلليػا إعػداد الجػيش كالذػعب اشػتباككإشػغالو لاستشزاؼ العدك الرييؾني كإنياكو 
مرػػر  فػػي ذػػعبالإعػػدادًا معشؾ ػػًا كماديػػًا متيشػػًا  تسييػػدًا لتؾ يػػو ضػػربة قاصػػسة لمعػػدك  يدػػترد بيػػا 

الكرامػة ك سحػػؾ  ثػػار اليز سػة  التػػي تعسقػػ  فػي الشفػػؾس  كأصػػاب  األرض ك ك يذػو كأمتػػو العربيػػة 
 اإلنداف العربي لاليأس كاإلحبا .  

حػػرب لاليػػـؾ  يذػػعرمػػؽ ال ؾاف  لسػػؽ لػػؼ يعػػش تمػػػ األيػػاـ  ك ىػػتا إيزػػاح سػػر ع لسعشػػى العشػػ
يجػػؾز  اسػػتشزاؼ  مػػؽ نػػؾع  خػػر  يخؾضػػيا أصػػحابيا ألىػػداؼ أخػػرى كبأشػػكاؿ مختمفػػة. كمػػع أنػػو ال

ف  أصحابيا كحرب الالسقارنة   خػار ي تذر  ؼ. حرب مؾ ية ضػد عػدك بيؽ حرب كحرب  حرب شرَّ
  حػػرب تدػػتيدؼ اسػػتعادة فػػي الػػداخ  الػػؾطؽ أبشػػاءمحتػػ  لجػػزء مػػؽ الػػؾطؽ  كحػػرب مؾ يػػة ضػػد 

عمػى الدػمظة كالثػركة   االسػتحؾاذاألرض كالكرامة  كحرب تدتيدؼ تحقيق الغمبة عمى السشافدػيؽ ك 
حػػرب تظمػػق طاقػػات الذػػعب السبدعػػة كترفػػع مػػؽ قدراتػػو كمعشؾ اتػػو  كحػػرب تدػػحق الذػػعب كتؤذيػػو 
كتحبظػػػو كتػػػدمر معشؾ اتػػػو. إنيسػػػا حربػػػاف متبايشتػػػاف إلػػػى حػػػد التشػػػاقض  سػػػؾاًء مػػػؽ حيػػػث العػػػدك 

 التدابير أك الشتائل.  السدتيدؼ أك

أبػػرز عشػػاك ؽ حػػرب  اسػػتعراضخػػبلؿ كتتزػػح أك ػػو التشػػاقض الرػػارخ بػػيؽ الحػػربيؽ  مػػؽ 
اليسشية: فالعدك السدتيدؼ عشدنا ىػؾ نحػؽ  كالتػدابير السؾ يػة ضػدنا تتسثػ  فػي إقػبلؽ  االستشزاؼ

األمؽ كالدػكيشة كقظػع الكيربػاء كالظػرؽ كحػبس السذػتقات الشفظيػة كإربػاؾ أ يػزة الدكلػة كتذػتي  
الحياة عػؽ الػدكراف. أمػا الشتيجػة   يؾدىا كإضعاؼ قدرتيا عمى أداء مياميا  كبالتالي كؾف عجمة

ي فػػ انكدػػارؽ كتثبػػيط ىسسيػؼ كإحػػداث ير  فيػػي التػػدمير الشفدػي لمسػػؾاطشيالستؾخػاة مػػؽ ىػػته التػداب
بػداًل مػؽ التظمػع  مزػى إلى الشكػؾص نحػؾ الخمػف كالتػرحؼ عمػى مػا الركح السعشؾ ة  تدفع السؾاطؽ

لرذانشػا  يتػردد عمػى ألدػشة الشػاس  تعبيػرًا نذػاىده لأعيششػا كندػسعو  . كىتا مانحؾ السدتقب  الؾاعد
عؽ الذساتة أك خيبػة األمػ  بؾعػؾد الثػؾرة كأحبلميػا: فسػؽ قائػ : "رحػؼ هللا اإلمػاـ  كػاف األمػؽ فػي 
عيده مدتتبًا في ك  األنحاء  فرض ىيبة الدكلة  رغؼ تخمػف نغامػو كعػدـ تػؾفر كسػائ  القػؾة فػي 

". كمػؽ قائػػ : سػػبلـ هللا   )عمػي عبػػد هللا صػػالح( عمػى عيػػد الػرئيس الدػػابق يػده  كسػػا تتػؾفر اليػػـؾ

                                                           
 ـ. ثؼ في عدد مؽ السؾاقع اإللكتركنية.2014يؾنيؾ  16في صحيفة الذارع  بتار ش  ُنذر  17
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تعبر عؽ تؾ يػات  عمى حد تعبير الذاعر الذعبي. كىي أقؾاؿ ال  عمى األق  "كاف يعي  ش ك عتاش"
يحمسػؾف  تعبر عؽ قرفيؼ كإحداسيؼ لالتعب كاإلنياؾ. فالسؾاطشؾف ال السؾاطشيؽ الحؿيؿية  لقدر ما

  بػػ  يحمسػػؾف ببشػػاء الدكلػػة (يعػػي  ش ك عتػػاش)عيػػد حػػاكؼ كال إلػػى  لػػالعؾدة إلػػى الساضػػي اإلمػػامي 
القؾ ة  دكلة الشغاـ كالقانؾف كالعدؿ  التي عجز الحكاـ الدالقؾف  سيعيؼ عؽ بشائيػا. كنخذػى أف 

 يؾاص  الحكاـ الحاليؾف سيرة أسبلفيؼ. 

يرػػب فػي مجػػرى عػاـ  ال أسػػتظيع أف أ ػـز إلػػى أيػػؽ  أك ػػو االسػتشزاؼ التػػي نذػاىدىا كػ ك  
يتجو. فالبعض يرى أنو يتجو نحؾ إسقا  الدمظة الحالية  لرالح مذار ع ال تسػ  إلػى السدػتقب   

دكف أف يتشبػو ىػتا   شػر الحاضػريراىا أصحابيا أىؾف مؽ مذدكدة إلى الساضي   مذار ع ب  ىي
رض فجػأة أك ييػبط الساضػي  كال تشذػق عشػو األ دائسػًا فػي أحذػاء  يتخمَّػقالبعض إلى أف الحاضػر 

 كامتداده الظبيعي.الساضي  ابؽ   كأف ما نعيذو اليـؾ ىؾمؽ عالؼ الغيب

كالػػبعض اآلخػػر يػػرى أف ىػػتا ىػػؾ مجػػرد تشذػػيط لدػػيشار ؾ الفؾضػػى الخبلقػػة  تسييػػدًا لرسػػؼ 
ائؼ  كترتكػز عمػى الخارطة الدياسية الجديدة  اليادفة إلى زرع كيانات صغيرة  تح  مح  الكياف الق

التقدػػيسات القبميػػػة كالسشاطؿيػػػة كالظائؽيػػة. كىػػػي خارطػػػة تحػػػدث عشيػػا مدػػػؤكلؾف كبػػػار فػػػي دكؿ 
عغسى  كأبدعتيا عقؾؿ عمساء كخبراء مرمؾقيؽ  ككاد تظبيقيا أف يشجح في العراؽ  الػتي أر ػد لػو 

 هللا. أف يكؾف حق  التجارب األكؿ  لؾال السقاكمة السجيدة كر اليا السياميؽ  حساىؼ 

لػػؾ صػػح  فػػإف الزػػحية ىػػؾ نحػػؽ  الػػتيؽ سيتفزػػ  العػػالؼ عميشػػا  لحشانػػو  خيػػراأل كىػػتا الػػرأي
ع أكصالشا  لششعؼ لاليدكء كالدكيشة  لعد عؾاصف الفؾضى الخبلقة  كنتستع لالحر ػة  السعيؾد  ؼيقظ  

مسارسػػة س سػػار  ال تُ ف كالديسقراطيػػة كحقػػؾؽ اإلندػػاف  التػػي سػػيتكـر اآلخػػركف بيػػا عميشػػا  شػػر ظة أ
ؿ ثركاتشػػا. أمػػا إذا صػػح الػػرأي األكؿ اسػػتغبل حؿيؿيػػة  كأال تشػػتقص مػػؽ حػػر تيؼ فػػي الػػتحكؼ فيشػػا ك 

ك تحكؼ فيشا  يدجمشا ضسؽ أمبلكو  نشا سششتق  مؽ حاكؼ إلى حاكؼ  خرفالزحية ىؾ نحؽ أيزًا. أل 
 كيفسا يذاء.

فجيػر أنابيػب الػشفط كتؾحي الحؾادث اليؾمية كاإلشػاعات السبثؾثػة كقظػع الكيربػاء الستكػرر كت
كتير ب السحركقات أك إخفاؤىػا  إلػى غيػر ذلػػ مػؽ األعسػاؿ التدمير ػة الشذػظة  تػؾحي لػأف ىشػاؾ 

تفتقػػر إلػػى الحشكػػة كالػػدىاء  كإف كانػػ  تفتقػػر إلػػى الؿػػيؼ  التػػي تػػردع  مظبخػػًا  كربسػػا مظػػالش  ال
دػو  إخفػاؽ الحكؾمػة اإلنداف عؽ مسارسة التعتيب الستعسد ألىمو كناسو. كسا تبيؽ  في الؾقػ  نف

 في الشيؾض لسياميا  ككضع حد لسغاىر الفؾضى كلسعاناة السؾاطشيؽ.

ك بػػدك أف الحػػديث الػػرائل  عػػؽ إخفػػاؽ الحكؾمػػة فػػي ضػػبط األمػػؽ كإنيػػاء مغػػاىر الفؾضػػى  
كتحديؽ عركؼ الحياة  ىؾ حديث يدتيؾي البعض ك دتستع بترديػده. كالسفارقػة العجيبػة ىشػا  أف 
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  ليدػػؾا لعيػػديؽ عػػؽ الجيػػد بب ضػػعفيا كإخفاقيػػاس ضػػد الحكؾمػػة  لدػػلعػػض مػػؽ يثيػػركف الشػػا
 السبتكؿ  لتكر س ىتا الزعف كاإلخفاؽ. 

كال أر د أف أقحؼ نفدي في الػدفاع عػؽ الحكؾمػة. فميدػ  ميستػي تبر ػر الزػعف أك تدػؾ غ 
األخظػػاء. فالحكؾمػػة الحاليػػة لػػؼ تدػػتظع أف ترقػػى فػػي أدائيػػا إلػػى السدػػتؾى السظمػػؾب  لسؾا يػػة 

التي نعيذيا. كلكشي أحاكؿ أف أقػدـ تفدػيرًا لؾضػعيا  كىػؾ كضػع لػؼ يعػد مقبػؾاًل  اليؾمية التحديات
يتػردد عمػى ألدػشة  مؽ عامػة الشػاس. أمػا الػدفاع عشيػا فيػؾ ميستيػا  كعمييػا  أف تثبػ  عكػس مػا

ألف مػؽ لػاألقؾاؿ. كال يكفػي أف تعمػؽ  كسػا حػدث مػؤخرًا  لأنيػا تػتفيؼ معاناتشػا   الشاس  لاألفعػاؿ ال
 أك ب كا باتيا أف ترفع السعاناة عشا  ال أف تتفيسيا كحدب.

 دير  التي ال أر ػده أف يحسػ  فػي طياتػو أي تبر ػر  سأشػير ىشػا إلػى مػاالتفكقب  أف أسؾؽ 
ذىب إليػو مػؤرخ كبيػر  ىػؾ أرنؾلػد تػؾ شبي  فػي تفدػيره لحركػة التػار ش  التػي اعتبرىػا سمدػمة مػؽ 

ات  التػػي سػػتجاللخػػؾض فػػي تفاصػػي  نغر تػػو كأنػػؾاع التحػػديات كاالات. كدكف اسػػتجالالتحػػديات كاال
 نظػبلؽإليو  كىؾ أف التحدي يذػك  محرضػًا كمحفػزًا لمذػعؾب  لبل  انتيى تزسشتيا. أكتفي لأبرز ما

نحػػؾ التحػػؾؿ الحزػػاري  ليؾاصػػ  التػػار ش مدػػيرتو نحػػؾ التقػػدـ كالرقػػي. فيػػ  يسكػػؽ لمتحػػدي  الػػتي 
الػػدائرة عمػػى مدػػرح الحيػػاة اليسشيػػة  أف يؾل  ػػد  لحدػػب تعبيػػر  ؼاالسػػتشزانؾا يػػو  كالستسثػػ  لحػػرب 

ة نا حة( مؽ قب  الحكؾمة؟ إف التحدي الساث  اليـؾ ىؾ  مؽ مشغؾر تار خي  أمر استجالتؾ شبي )
السشػاعي   ػ قػدراتيا الخامػدة كتعز ػز  يازىػاإيجابي مظمؾب  ب  كضركري  إليقاظ الحكؾمػة كتحر ػ

 حؾؿ العاـ في حياة اليسؽ كاليسشييؽ. كدفعيا إلى ؾيادة عسمية الت

عًا  بػ  اابتػدو ابتدعلعد ىته اإلشارة الشغر ة  نأتي اآلف إلى تفدير سر ع لؾاقع الحكؾمة  ال 
   لو ألدشة السػؾاطشيؽ اليسشيػيؽ  مشػت المحغػة  التػي تذػكم  فييػا حكؾمػة الؾفػاؽانظمقىؾ تفدير 

الحكؾمػػة عمػػى مبػػدأ السشاصػػفة كالسحاصرػػة. . فقػػد تذػػكم  )يدػػسييا السؾاطشػػؾف: حكؾمػػة الشفػػاؽ(
ككاف في ىتا مقتميا. إذ أخػت الحػاكؼ الدػابق نرػف مقاعػدىا  كأخػت الحكػاـ الجػدد نرػفيا اآلخػر. 

كتركػػب عمػػى   فػػي مشػػاخ غيػػر صػػحي ايػػةمحكؾمػػة الجديػػدة أف تعسػػ  مشػػت البدكىكػػتا كػػاف مقػػدرًا ل
تيػا ك يػدىا فػي محاكلػة إلقائيسػا حرانيؽ متشافر ؽ  ك  لو ك يتو. مسا  عميػا تدػتيمػ  ػ  طاقا

يتحركػػػاف  حتػػػى كإف تجسػػػدت عجمػػػة الحيػػػاة فػػػي الػػػيسؽ كسػػػاءت أحػػػؾاؿ الشػػػاس. ألف  سػػػاكشيؽ  ال
 محالة.  ك يتييسا  سيؤدي إلى تسز قيا ال ؼاختبلتحركيسا  مع 

فػػي تذػػكيميا مبػػدأ كلسػػا كانػػ  الحكؾمػػة لاألصػػ  حكؾمػػة مشاصػػفة كمحاصرػػة  لػػؼ ُيعتسػػد   
 ال سػػيساك الػيسؽ   أبشػاءفقػد لقػػي أصػحاب الكفػاءات كالسعرفػػة كالخبػرة كالقػدرة مػػؽ  .الكفػاءة كالخبػرة
يشتسؾف إلى حزب مؽ األحزاب السذاركة في الؾفػاؽ  لقػؾا مدػتبعديؽ مشيػا. كعشػدما  أكلئػ التيؽ ال

عيػػرت عبلمػػات الفذػػ  فػػي أداء لعػػض الػػؾزراء  لػػؼ يكػػؽ سػػيبًل عمػػى صػػاحب القػػرار  كىػػؾ رئػػيس 
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الفاشميؽ  كاستقداـ الكفػاءات غيػر السشتسيػة إلػى الستحاصرػيؽ   استبعادل الفذ  لالدكلة  أف يعال
فػي ىػػته  إرباكػػًا لمرئاسػة  ىػي فػي غشػػى عشػو ألف القػؾى التػي يسثميػا الفاشػػمؾف ستغزػب  كتحػدث

 السرحمة. 

دير السعقؾؿ لتدني مدػتؾى أداء الحكؾمػة الحاليػة  أـ أف ىشػاؾ تفدػيرات التفشا مؽ اقتربى  
أخرى مزافة؟ لالتأكيػد ىشػاؾ تفدػيرات كثيػرة يسكػؽ إضػافتيا. كلكػؽ الدػبب السحػؾري  فػي اإلربػاؾ 

تذكيميا  كحرميػا مػؽ كفػاءات التي تعيذو الحكؾمة  ىؾ مبدأ السشاصفة كالسحاصرة  التي حكؼ 
ل عؽ ىتا السبدأ مؽ مكايدات كمشاكفػات كعػرقبلت مقرػؾدة  ترػب فػي مذيؾد ليا  كما نت كطشية

  التػػي اسػػتقؾت لعؾامػػ  أخػػرى  عػػدا عػػؽ السشاصػػفة كالسحاصرػػة  كالخمػػ  االسػػتشزاؼمجػػرى حػػرب 
سجمس الالسزمؽ  التي عان  كتعاني مشو سمظات الدكلة كمؤسداتيا  كعمى رأسيا مجمس الشؾاب ك 

يزاؼ إلييػا شػبكة السيػربيؽ كالسخػربيؽ كالشيػابيؽ   .كاألمؽكالقزاء كالقؾات السدمحة  ستذاري اال
كقظاع الظرؽ  التيؽ لؼ تشكدر شؾكتيؼ  كلػؼ تفمػح الحكؾمػة فػي إضػعاؼ قػدراتيؼ. بػ  تسكشػؾا ىػؼ 

نحدػد نحػؽ عميػو  تحدػد عميػو  كال مؽ إضعاؼ ىيبة الحكؾمة كشػ  حركتيػا ك عميػا فػي كضػع ال
 أيزًا.
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 18ىشاؾ غرب  كغرْب 
      

عشػػدما نتحػػدث عػػؽ الغػػرب  كنذػػير إلػػى عدكانػػو الػػدائؼ عمػػى بمػػدانشا  فإنسػػا نقرػػد )الغػػرب 
ة الكبرى كالحكؾمػات  التػي تخػدـ تمػػ السرػالح كتدػعى يقتراداالي(  الستسث  لالسرالح ستعسار اال

لػالثركات   ءالسشكدػر اإلرادة  السمػي ؼ الزػعيفالعػال ال سػيساإلى لدط ـيسشتيا عمى بمداف العالؼ  
ي كمحؾر نذاطاتو كمخظظاتو. أما الغرب اآلخر  الستسث  ستعسار االاـ الغرب اىتستي ىي مؾضع ال

لالذػػعؾب كنخبػػو السثقفػػة  التػػي لػػؼ تفقػػد أحاسيدػػيا اإلندػػانية  كغالبػػًا مػػا تذػػاركشا ىسؾمشػػا كتقػػدر 
 معاناتشا  كتؿف ضد سياسات حكؾماتيا الغالسة  أما ىتا الغرب فقمسا نشتبو إليو  أك نتحدث عشو. 

كفي ىتا الدياؽ  أكد أف أشرؾ القارئ معي فػي قػراءة فقػرة مػؽ رسػالة كصػمتشي مػؽ صػديق 
كالدػمؾؾ الؾحذػي  الػتي  االسػتبدادك  االسػتغبلؿغربي  ليتبيؽ الفػرؽ بػيؽ غػرب كغػرب  ك ػدرؾ أف 

الغربي  مكركه مػؽ قبػ  الغػرب اآلخػر  كسػا ىػؾ مكػركه مػؽ قبمشػا. مػع  ستعساراالاتدس  لو مديرة 
الغربػػي لرػػؾرة مباشػػرة  ككا يشػػاه  سػػتعساراالكىػػؾ أنشػػا نحػػؽ عانيشػػا كنعػػاني مػػؽ  فػػارؽ كاضػػح 

أخبلؾيػػًا   سػػتعسارااللالرػداـ أحيانػػًا كبػػالخشؾع أحيانػػًا أخػػرى. فػػي حػيؽ أف الغػػرب اآلخػػر يعػػاني مػػؽ 
ك ذػػػعر لأزمػػػة ضػػػسير مػػػؽ  ػػػراء انتسائػػػو معػػػو إلػػػى حزػػػارة كاحػػػدة  ك ؾا يػػػو لػػػالفكر كبػػػالسؾاؾف 

ة. إنو غػرب يفيسشػا ك تفاعػ  معشػا. كعميشػا نحػؽ أف نفيسػو كنتفاعػ  معػو  كدػبي  اإلندانية السعمش
 مؽ سب  السقاكمة لؾحذية الغرب السدتعسر ك ذعو. يقؾؿ الرديق في رسالتو: 

"األحػػؾاؿ عشػػدنا طيبػػة  كلكششػػا  مػػع األسػػف  ال نتحسػػ  نرػػيبشا مػػؽ السعانػػاة  التػػي يتحسميػػا 
لؼ كمو يعيش في أمؽ كسبلـ. كلكػؽ فػي الحؿيقػة أف الكػؾارث  يرانشا. إنشا نتررؼ كسا لؾ كاف العا

 ضػظيادتجتاح العالؼ كتحظؼ ك  مقؾمػات الحيػاة الظبيعيػة لمبذػر. إف صػؾر التيجيػر كالتذػر د كاال
تغػػػادر مخيمتػػػي. ىػػػ  يسكػػػشكؼ فػػػي الػػػيسؽ أف تعيذػػػؾا حيػػػاتكؼ اليؾميػػػة  كالقتػػػ  كالغػػػدر  تعػػػتبشي كال
 كتتحركؾا لرؾرة طبيعية؟". 

تيي ىته الفقرة القريرة لدؤاؿ ميؼ  عمى األق  لالشدبة لمرديق  التي يعػيش لعيػدًا ىكتا تش
بؾا أنفديؼ أمراًء لمحرب  في اليسؽ  كصشاعًا  عؽ حياتشا كمعاناتشا. كلع  مؽ يظسحؾف إلى أف يشر  
لؤلزمػػات  لعميػػؼ يدػػتظيعؾف أف يدػػاعدكا فػػي إعظػػاء إ الػػة معقؾلػػة لرػػديقي ىػػتا كأمثالػػو  الػػتيؽ 

 عقؾليؼ أحؾاؿ العالؼ السزظرب  لسا في ذلػ أحؾاؿ أصدقائيؼ اليسشييؽ.    تذغ  

                                                           
 ـ. ثؼ في عدد مؽ السؾاقع اإللكتركنية.2014يؾنيؾ  28في صحيفة الذارع  بتار ش  ُنذر  18
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كتتػيح لشػا فرصػة  (الغػرب الرػديق)إف الرؾرة السمتقظة مؽ ىته الرسالة  تعبػر عػؽ مؾؾػف 
السقارنة  بػيؽ ىػتا السؾؾػف كبػيؽ مؾؾػف الغػرب العػدك  الػتي عبػر عشػو الترػر ح الذػيير  لػؾز رة 
الخار يػػػة األمر كيػػػة الدػػػالقة )مػػػادليؽ أكلبرايػػػ (  كىػػػي مقارنػػػة سػػػتز دنا معرفػػػة لظبيعػػػة الغػػػرب 

ة  عشػػدما كػػاف ي ككحذػػية سػػمؾكو كتفكيػػره. فقػػد تشاقمػػ  كسػػائ  اإلعػػبلـ ترػػر حًا لمػػؾز ر سػػتعسار اال
العراؽ محاصرًا  ك سؾت أطفالو يؾميػًا  إمػا نتيجػة لمجػؾع كسػؾء التغتيػة  أك قػتبًل لقػتائف الظػائرات 

سػػمحة السحرمػػة ة  التػػي خمفيػػا اسػػتخداـ الغػػزاة لؤلاألمر كيػػة  أك لفعػػ  أمػػراض الدػػرطانات السشتذػػر 
كػػاف رأييػػا أف قتػػ  مميػػؾف  دكليػػًا. كلػػؼ ييػػز ذلػػػ الؾاقػػع السػػؤلؼ مذػػاعر األمؾمػػة  لػػدى الػػؾز رة  بػػ 

كاف ىػتا ىػؾ رقػؼ الزػحايا مػؽ ك كنرف مميؾف طف  عراقي ىؾ ثسؽ معقؾؿ إلسقا  صداـ حديؽ. 
مر كػػا أطفػاؿ العػػراؽ فػػي عيػد الػػؾز رة  كمػػؽ الظبيعػػي أف يتزػاعف لعػػد ذلػػػ  ال سػيسا مشػػت غػػزك أ

 .ـ2003عاـ    فيكحمفائيا لمعراؽ

 ة لمتزػػحية سػػتعسار االاد اإلدارة اسػػتعدإنػػو ترػػر ح نفيػػؼ مشػػو أمػػر ؽ  عمػػى األقػػ . أكليسػػا: 
لأطفاؿ العراؽ  دكف تسييز  بيؽ شيعتيؼ كسشتيؼ كمديحيييؼ كصابئتيؼ  عػربيؼ ككػردىؼ كأرمػشيؼ. 

كاح كثانييسا: أنو ما داـ األطفاؿ  التيؽ يقتمؾف  ليدؾا أطفااًل أمر كييؽ  فبل لػأس مػؽ أف تزىػق أر 
السبلييؽ مشيؼ  مؽ أ   إسقا  صػداـ حدػيؽ كالسزػي نحػؾ مذػركع تقدػيؼ العػراؽ  كسرحمػة أكلػى 

 ؾف  سػتعسار االفي عسمية رسؼ الخارطة الجديدة لمذػرؽ األكسػط الجديػد  التػي افتػتؽ بيػا الداسػة 
عػد يػة سػايكس _ بيكػؾ  لػؼ تاتفاؾيقارب قرنًا مؽ الػزمؽ  إلػى قشاعػة  لػأف  لعد أف تؾصمؾا  عبر ما

  . كتسز ق كطشو العربي كتذتي  قدراتو الذعب العربي لتفتي كاؼية 

ًا كاحػػدًا قتػػ   ىػػ  كانػػ  الػػؾز رة األمر كيػػة ستدػػتيتر بركحػػو  كسػػا تػػرى لػػؾ أف طفػػبًل أمر كيػػ
ر ترػر ح كيػتا  لتشبيػو  استيترت لأركاح مميؾف كنرف السميؾف مؽ أطفاؿ العراؽ؟ كىػ  يكفػي تػتكت
الغافميؽ في العراؽ  ليدػتيقغؾا ك ػدركؾا أف الخظػر ييػددىؼ  سيعػًا  كأف إثػارة الفرقػة بيػشيؼ كدفعيػؼ 

ي  كىػؾ ثسػؽ سػتعسار االزػيؼ فػي ك ػو لعزػيؼ اآلخػر  ىػؾ  ػزء مػؽ السخظػط إلى رفع الدبلح  لع
مقبؾؿ أيزًا لػدى أكلبرايػ  كأضػرابيا  مػؽ أ ػ  تقدػيؼ العػراؽ إلػى دك ػبلت طائؽيػو كعرؾيػة  يشػازع 

  .لعزيا لعزًا  ك قت  العراقي في عميا أخاه العراقي  ليشترر بتلػ الغرب العدك؟

بؤسػػاء العػػرب الستقػػاتميؽ  فػػي سػػبي  مرػػالح ليدػػ  أمػػا الغػػرب الرػػديق  فإنػػو يذػػفق عمػػى 
  إذا لؼ نغيػر شيئاً يدتظيعؾف أف يغيركا مؽ كاقع األمر  مرالحيؼ. كلكشو إشفاؽ الظيبيؽ  التيؽ ال

 نحؽ ما لأنفدشا أكاًل  ثؼ نغير كاقعشا البائس  لأيديشا الستساسكة ك يؾدنا الستزافرة.

كميسػػة   يؽ سػػتعسار مػػؽ اال برايػػ  كأمثاليػػالقػػد تكفػػ  لعػػض العػػراقييؽ فػػي إتسػػاـ ميسػػة أكل
كحداتيؼ العدكر ة كشبكاتيؼ األمشية. كالجرح ىشا أكثػر إيبلمػًا. فػأف ُيقتػ  اإلندػاف العراقػي كتسػزؽ 
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أكصػػاؿ العػػراؽ لأيػػد  أ شبيػػة غاز ػػة  أمػػر يسكػػؽ تبػػيتؽ أسػػبالو  ك سكػػؽ فيسػػو. أمػػا أف يػػتؼ القتػػ  
 ؾبشا.  كالتسز ق لأيدي العراقييؽ أنفديؼ  فيؾ أمر تحار أمامو عقؾلشا كتعترر لو قم

أتدػػاءؿ: مػػاذا ير ػػد العراقيػػؾف  سػػشة كشػػيعة كمدػػيحييؽ كصػػابئة  عربػػًا كأكػػرادًا كأرمشػػًا  مػػاذا 
ير ػد كػ  مكػؾف مػشيؼ؟ ألػؼ يكؾنػؾا مػؽ قبػ  أخػؾة ك يرانػًا كأندػالًا  متػداخميؽ  متعايذػيؽ؟ فػي ذلػػػ 

فػػي السدرسػػة أك فػػي  الزمػاف لػػؼ يكػػؽ الزائػر لمعػػراؽ يمحػػع فركقػػًا أك تسػايزًا أك تبايشػػًا  فػػي الذػارع أك
الجامعػػة أك فػػي مرافػػق العسػػ  السدنيػػة كالعدػػكر ة كاألمشيػػة  أك فػػي السشتػػديات كالسبلعػػب كالحػػدائق 
كالسشتزىػػات. أطفػػاليؼ يمعبػػؾف معػػًا ك عقػػدكف صػػداقات مػػع لعزػػيؼ  قػػد تستػػد طػػؾاؿ العسػػر  كتخمَّػػف 

أكلبرايػ   ليكػؾف قػتميؼ  كاألحفػاد مػؽ لعػدىؼ  قبػ  أف يرػبحؾا ىػدفًا لمقتػ  مػؽ قبػ  حكؾمػة بشاءلؤل
ثسشًا معقؾاًل  إلسقا  الشغاـ الحاكؼ كتقديؼ العراؽ  إلى طؾائف كأعراؽ. أليس في العراؽ مؽ الخير 

يكفي العراقييؽ  سيعيؼ  إذا حافغؾا عمى الخير في دكاخميؼ  كتعاممؾا كسا كػانؾا يتعػاممؾف  قبػ   ما
  .أف تحيق بيؼ لعشة األعداء كمكائدىؼ؟

لؼ يذيده غيػرؾ فػي  عراؽ  فقد شيدت مؽ السحؽ  خبلؿ عقد كاحد مؽ الزمؽ  ما لػ هللا يا
معترساه"  فميس  امرأة مؽ حرائرؾ: "كا قركف مستدة. كلؼ يعد يجديػ إف صرخ طف  مؽ أطفالػ أك

 عاصؼ. كإذا كاف ىشػاؾ غػرب كغػرب  فػإف كاقػع الحػاؿ لػديشا ال بيششا اليـؾ  نحؽ العرب  معترؼ كال
عرب كعػرب. فقػد كػدنا أف نرػبح  سيعشػا صػشفًا كاحػدًا  نحاصػر السقػاكميؽ  الػتيؽ يدؿ عمى ك ؾد 

ي سػتعسار االيسثمؾف الشبض الؾحيد الحي في ىته األمة  نحاصرىؼ إما لالفع   الػتي ُيرضػي الغػرب 
ك حي  ر الغرب الرديق  كإما لالرس   كالرس  في ثقافتشا مؽ ذىب  كسا ىؾ معػركؼ. ىكػتا نحػؽ 

سػرت ؼيػو أف تشقػت ك ػؾدؾ  أمامػ  كالحاؿ ىته  سؾى طر ػق كاحػد  يسكشػػ إذا مػاعراؽ. كليس  يا
كتشقتنا معػ  كىؾ طر ق الؾحدة  كحدة ر الػ كندائػ كأطفالػ  أمػاـ العػدك الؾاحػد  متعػدد الؾ ػؾه 

ي فػػي تحقيػػق أىدافػػو الػػبل سػػتعسار االكاأللػػؾاف  متكامػػ  الؾعػػائف كاألدكار. عشػػدىا سػػيخفق الغػػرب 
 خؽف الغرب الرديق مؽ أزمتو األخبلؾية.       إندانية  كسيت
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 19لمكمسة مفعؾليا  كلؾ لعد حيؽ
      

مسػا   لؼ أشعر يؾمًا لالعجز عؽ تحر ػ القمؼ  كسا أشعر لػو اآلف. مػاذا يسكػؽ أف ُيكتػب  أكثػر
الستحػدثيؽ ُكتب؟ كماذا يسكػؽ أف ُيقػاؿ أبمػغ مسػا قيػ ؟ مػا أكثػر األقػبلـ كمػا أكثػر الُكتَّػاب كمػا أكثػر 

كالخظباء كما أكثر السػؤتسرات كالشػدكات. كلكػؽ كػ  ىػتا لػؼ يدػتظع أف يرتقػي لالكمسػة إلػى مدػتؾى 
. كلػؼ يدػتظع أف يحػؾؿ دكف إزىػاؽ األركاح  التػي ُتزىػق  التأثير السظمؾب في األحداث الدائرة اليـؾ

 دفح مؽ أ مو.ؼ كطشي  يدتحق أف تُ دكنسا ثسؽ  كأف يؾؾف نز ف الدماء  التي ُتدفح دكنسا ىد

لقد عجزت الكمسة عؽ كضع حد ليته الحالة العبثية  التي يتلح فييا األخ أخاه  كلؼ تدتظع 
أف تغير مؽ لذاعة الؾاقع التي نعيذو أك تؾؾف التدىؾر التي نعاني مشو في حياتشا اليؾمية. فسا 

السثقفػػؾف فييػػا كثيػػرًا ؾيسػػة الشػػدكات كالسشتػػديات  التػػي يتحػػدث  ؾيسػة الكتالػػة كمػػا ؾيسػػة الكػػبلـ  كمػػا
ليؾاصػػمؾا حيػػاتيؼ   ك حمتػػؾف مذػػاك  العػػالؼ كمذػػاك  مجػػتسعيؼ. ثػػؼ يرػػحؾف لعػػد أف يػػشفض الجسػػع

العاديػػة  متكيفػػيؽ مػػع األكضػػاع نفدػػيا  التػػي اسػػتشكركىا كناقذػػؾىا ككضػػعؾا الترػػؾرات الشغر ػػة 
 لتجاكزىا.

العبػث األخػرى  التػي  لقد تحؾل  كتالاتشا ككمساتشا إلى ضرب مػؽ العبػث  يزػاؼ إلػى مغػاىر
يػػ . فػػأعمى مػػؽ صػػؾت الكمسػػة تالتفالسشػػتر لالتقدػػيؼ ك   كة مأسػػاك تيا لالقتػػ  كسػػفػ الػػدماءتبمػػغ ذر 

ُيكتػػب عػػرض الحػائط. فعػػ  تسارسػػو  ضػاربًا لكػػ  مػا  رضالسيػدكرة يترػػاعد الفعػ  السػػدمر عمػػى األ 
الدػمسية فػي  نتفاضػةاال القؾى السؤثرة في األحداث. كىي القؾى السد جة لالدػبلح  التػي لػؼ تػشجح 

كلؼ يشجح مؤتسر الحػؾار الػؾطشي فػي تظؾ عيػا. إنيػا قػؾى تستمػػ اليػـؾ الكمسػة السدػسؾعة    لجسيا
كترتفع مع زخات الرصاص كدكي القرف كالتدمير. كستزداد ىػته   التي تشظمق مؽ فؾىات السدافع
لسذػػػاك  الشػػػاس  عجػػػز الدػػػمظة عػػػؽ إيجػػػاد الحمػػػؾؿ العا مػػػة اسػػػتسرالقػػػؾى سػػػظؾة كنفػػػؾذًا  كمسػػػا 

التػي اتدػؼ بيػا   كالسذتقات الشفظية. فحالة العجػز الستفاقسة  كعمى رأسيا مذاك  األمؽ كالكيرباء
ت عمػى ىػتا الشحػؾ  الػتي نعػاني مػؽ  ثػاره فػي حياتشػا اليؾميػة  استسر أداء الدمظة حتى اآلف  إذا 

حثػػؾف عػػؽ خيػػارات فػإف الشتيجػػة ىػػي يػػأس الشػػاس مػػؽ الدػػمظة كأ يزتيػا. كفػػي حالػػة اليػػأس قػػد يب
لإحدى الجساعات السدمحة السؾ ػؾدة حاليػًا  أك التػي  االلتحاؽأخرى  أسؾأىا  كإف لؼ يكؽ ألعدىا  

 يسكؽ أف تؾ د  أمبًل في أف يتحقق عمى يدييا ما عجزت الدمظة عؽ تحؿيقو.    

                                                           
 في عدد مؽ السؾاقع اإللكتركنية. ُنذرـ. ثؼ 2014يؾليؾ  14في صحيفة الذارع  بتار ش  ُنذر  19
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كبسؾازاة القؾى السدمحة  كحسمة األقبلـ  السحػاربؾف لالكمسػة غيػر السدػسؾعة  تؿػف الغالبيػة 
الرامتة مؽ السؾاطشيؽ  التيؽ عقد السذيد السأسػاكي ألدػشتيؼ كأربػػ تفكيػرىؼ كضػاعف مػؽ حػدة 
ىسػؾميؼ المحغيػػة  ىسػػـؾ األمػػؽ كالكيربػاء كالػػشفط كتػػأميؽ لقسػػة العػيش الجافػػة كالبحػػث عػػؽ ممجػػأ 

 عرسيؼ مؽ الخؾؼ ك حسييؼ مؽ نيراف الحركب.  مؽ ي

كمػػع ىػػؤالء الرػػامتيؽ  تتعػػايش األحػػزاب الدياسػػية السرتبكػػة  السشتسيػػة )كلػػؾ نغر ػػًا( إلػػى 
ىػػؾ. كىػي أحػػزاب زادتيػػا األحػػداث الداميػػة ارتباكػػًا  كأضػػاف   تػػدري مػػا السذػركع التحػػديثي  الػػتي ال

ا الداخميػة  التػي  عمتيػا مذػمؾلة عػا زة عػؽ مز دًا مػؽ السعانػاة  إلػى معاناتيػا الخاصػة كأكضػاعي
مسارسة الفع  السؤثر في األحداث  مسا قد يفقدىا مبػرر ك ؾدىػا ك ػؤذف لإفبلسػيا كتحمميػا  إذا لػؼ 

 ترتيب أكضاعيا كتغيير مشيجيا في العس . ك  تأىي  نفديا تدارع إلى إعادة

السػؤثرة  ليدػؾا األحػزاب  لقد أصبح مػؽ الؾاضػح أف مػؽ يسمكػؾف اليػـؾ المغػة البميغػة كالكمسػة
الدياسية  السشيكة لسذاكميا الخاصة  كال حسمة األقػبلـ كرافعػي الذػعارات كمظمقػي التشغيػرات  بػ  
مظمقػػػي الرصػػػاص كالقػػػتائف. ىػػػؤالء ىػػػؼ سػػػادة الػػػيسؽ اليػػػـؾ كحكامػػػو الحؿيقيػػػؾف  السختمفػػػؾف 

ك دػػعى كػػ  مػػشيؼ إلػػى  الستقػػاتمؾف  الػػتيؽ يتشافدػػؾف عمػػى الغمبػػة  ك تقػػاتمؾف عمػػى مشػػاطق الشفػػؾذ 
الحدػػػؼ العدػػػكري  ليشفػػػرد لالييسشػػػة عمػػػى اآلخػػػر ؽ  كالدػػػيظرة عمػػػى الدػػػمظة كمغانسيػػػا  مظسػػػع 

 الظامعيؽ كحمؼ الحالسيؽ. 

كتتسثػػ  القػػؾى السترػػارعة لظرفػػي الشغػػاـ  الػػتي اصػػظمح لعزػػشا عمػػى تدػػسيتو ب )الشغػػاـ 
حكػؼ  لذخؾصػو كأسػاليبو  ي مػا يػزاؿالدابق(  كىي تدسية ليس ليػا حػع مػؽ الرػحة  فيػؾ نغػاـ 

 انقدػاـ. كىػؾ عمى نفدو إلى طرفيؽ: مؾاالة كمعارضة  لحدب التعبيػر المبشػاني انقدؼكإف كاف قد 
يحكػػؼ   مػػا يػػزاؿحػػاؿ  كلػػيس لػػو حػػع مػػؽ ىػػاتيؽ التدػػسيتيؽ. فكبلىسػػا  غيػػر مؾضػػؾعي  عمػػى أي
أس الشغػػاـ : ر رض  فػػي الؾقػػ  نفدػػو. كنقرػػد لظرفػػي الشغػػاـ الدػػابقككبلىسػػا يسػػارس دكر السعػػا

األمس  كتحالفاتو القبمية. ثؼ الظػرؼ السزػاد لػو  شػر كو لػ كاألمشية اداتو العدكر ةامتد)الدابق( ك 
ؽ يات الحػؾثيالقبمي. ك زاؼ إلى ىتيؽ الظرفيؽ مميذي _ اإلصبلحي _ الستسث  لالتحالف العدكري 

البمداف كالقارات. ىته ىي القؾى األربع الزاربة  التػي  القاعدة  عابرثؼ تشغيؼ كحمفاؤىؼ القبميؾف  
تستمػ الدبلح كالفع  السؤثر كالمغة السدػسؾعة. كمػؽ كرائيػا تؿػف القػؾى اإلقميسيػة كالدكليػة  التػي 

الػيسؽ   أبشاءائيا  ب  لبشأيا  كلكؽ ليس لجشؾدىا ك قتتال عم  مؽ اليسؽ ميدانًا لتشافديا  كساحة ال
 ًا  في سبي  أىداؼ تتجاكز أىدافيؼ  كخدمة لسرالح تتجاكز مرالحيؼ.  التيؽ يقت  لعزيؼ لعز

السر ػػع. مػػاذا تر ػػد القػػؾى الستقاتمػػة؟ ىػػ  نحػػؽ كبمػػدنا إرث  قتتػػاؿك حػػار العقػػ  أمػػاـ ىػػتا اال
تفرض عمييؼ الؿيؼ الديشية  كمعغسيؼ يتدثر لالغظاء الديشي  أال تفرض عمػييؼ  يتشازعؾف عميو؟ أال

ناقة ليؼ  شعبيؼ  التيؽ ال أبشاءصؾف دمائيؼ كدماء إخؾانيؼ في الظرؼ اآلخر كدماء األبر اء مؽ 
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 س  فػي ىػتا الرػراع الػدمؾي؟ إلػى أيػؽ ىػؼ ماضػؾف  كأي قػؾى إقميسيػة كدكليػة يخػدمؾف؟ إف  كال
تدػاكي  ؼ عز زة عميشا  فكميؼ إخػؾاف لشػا. ككػ  األىػداؼ الستؾىسػة فػي أذىػانيؼ  الدماءىؼ كأركاحي

قظرة دـ تشزؼ مؽ أي مشيؼ  لغض الشغر عؽ الخشدؽ التي يؿف ؼيػو. فمػؼ تعػد الخشػادؽ الستبايشػة 
حيشػػًا كالستداخمػػة حيشػػًا  خػػر  لػػؼ تعػػد تيسشػػا. فػػشحؽ نػػدرؾ  أف القتػػ  الػػتي يسارسػػؾنو كالػػدـ الػػتي 

ضرب مؽ العبث. كلكشو عبث مكمف  ثسشو أركاح عز زة نفقدىا كدمػاء غاليػة نشزفيػا   يدفكؾنو ىؾ
كتدمير مادي كنفدي يمحق بشػا كببمػدنا  كربسػا خارطػة  ديػدة لمػيسؽ  يرسػسؾنيا لحػرابيؼ  مػدركيؽ 

   كىي خارطة لؽ تدتفيد مشيا سؾى القؾى الخار ية. ذلػ أك غير مدركيؽ.

 ءً اابتػدىاف الثالث(  نذرناه في س  حمقات  لرػحيفة الؾسػط  لقد قمشا في مقاؿ  لعشؾاف )الر 
 طائفػة أك مشظقػة أي مػؽ كال الحكػؼ كرسػي عمػى يجمػس مؽ ييسشا ال" ـ  قمشا:2007يؾنيؾ  6مؽ 
. كتأكيػدًا لػتلػ  قمشػا مجػددًا  فػي مقػاؿ لعشػؾاف يحكػؼ" كيف ييسشا ب  أتى  يسشية أسرة أك عذيرة أك

)دكلة الشغاـ كالقانؾف كالعدؿ  الزساف الحؿيقي لبقاء الؾحدة(  نذرناه في ثبلث حمقػات  لرػحيفة 
. يحكػػؼ كيػػف ييسشػػا بػػ  يحكػػؼ  مػػؽ ييسشػػا "الـ  قمشػػا: 2009أغدػػظس  13مػػؽ  ءً اابتػػدالثػػؾري  
 أمػر فيػؾ الحػاكؼ شػخص أما امشا اىتس عميو يتركز أف يجب ما ىي كمسارساتيا الدمظة فدياسات
. "كحػده هلل كالػدكاـ  خػر ( فػبلف) يػأتي كغػداً ( فػبلف) اليػـؾ واسسف. نتخاباال   ليات تحدسو ثانؾي 

 ـ(.2012ا الرىاف الثالث  مركز عبادي لمدراسات كالشذر  صشعاء  ابش)ُأعيد نذر السقاليؽ في كت

لسعاني  زادتيػا األيػاـ  ػبلًء  كأضػح  تعبػر عسػا فػي ضػسير كاليـؾ نؤكد ىتا القؾؿ  السحسَّ  
  نقػؾؿ: إف الػيسؽ لػؼ يعػد وكنعانيػ هعانيشػا معغؼ اليسشييؽ  إف لؼ يكؽ  سيعيؼ. فشحؽ  لعػد كػ  مػا

يًا فاسػػدًا. كال حكسػػًا فئؾ ػػًا ضػػيقًا  يمغػػي اآلخػػر ؽ ك يسػػش أدكارىػػؼ ك جسػػد اسػػتبداديقبػػ  حكسػػًا فرديػػًا 
ؽ السؾاطشػػة  كغيػرىؼ مػػؽ يسمكػؾف حقػؾ مػؽ إمكانيػاتيؼ  ككػػأنيؼ ال االسػػتفادةقػدراتيؼ  ك حػؾؿ دكف 

ب أشخاصًا الاالمتياز ؾة ك غأصحاب الح كالشزاىػة  لسجػرد أنيػؼ  ةيتستعػؾف لالكفػاء ات. كال حكسًا ُيشر  
ثة  كاألصيار كاألقارب كالسقربيؽ. إنشا نر د حكسًا كطشيًا رشيدًا  مؤىبًل لبشاء الدكلة الحدي بشاءمؽ األ

أك إقرػاء  اسػتبعادنيزؾ ًا كاضح السعالؼ  يحذػد حؾلػو كػ  السػؾاطشيؽ  دكف كطشيًا يسمػ مذركعًا 
كتظبيق القانؾف عمى الجسيػع  دكف اسػتثشاء   ستقرارأك تيسيش  حكسًا قادرًا عمى إحبلؿ األمؽ كاال

اليسؽ  كتحديؽ عركؼ الحياة  كصؾف كرامػة السػؾاطؽ كحقؾقػو   أبشاءكإقامة العدؿ كالسداكاة بيؽ 
كضساف تكافؤ الفرص أماـ اليسشيػيؽ  سػيعيؼ  فػي التعمػيؼ كالعػبلج كالتؾعيػف  كفػي تدػشؼ السؾاقػع 
العميػػا فػػي أ يػػزة الدكلػػة. ىػػتا ىػػؾ الحكػػؼ الػػتي نر ػػده  كالػػتي سػػشؿف معػػو  كمػػا عػػداه لػػؽ نقبمػػو  

لية  كىػػي ك شػػة  كمشيػػا كسػػيمتشا  التػػي اخترناىػػا بػػؾعي كمدػػؤ كسػػشقاكمو لالؾسػػائ  الدػػمسية السسك
 )الكمسة(  حتى كإف لؼ ُتدسع اليـؾ  فديكؾف ليا تأثيرىا غدًا.   

إنشػا نعػرؼ تسامػػًا أف الكمسػات  التػػي ُكتبػ  أك قيمػػ  عبػر سػػشؾات طؾ مػة  كالتػػي ُتكتػب كتقػػاؿ 
ؾيسة ليا  في نغر مؽ يحتكسؾف إلى الدػبلح  لقيػر مشافدػييؼ  فػي مشػاخ مذػحؾف  اليـؾ  كميا ال
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بة نحؾ خشادؽ األخؾة األعداء  أصبح   لالتؾتر  مذبع بركائح الباركد. إف العيؾف السقاتمة  السرؾَّ
معانييػػا. فاإلصػػبع  اسػػتيعابعػػا زة عػػؽ قػػراءة الكمسػػة  قػػراءة صػػحيحة  كأصػػبح العقػػ  عػػا زًا عػػؽ 

كير كتعظ  كعيفة العق  كتسيػ  السذػاعر األخؾ ػة. كمػع التفالزناد  تدتحؾذ عمى  السؾضؾعة عمى
كا أف يحسمػؾا اختػار ائػو  كبحكػؼ يؤسػس عمػى العػدؿ  قػد بشأذلػ فإف الحػالسيؽ بػؾطؽ يتدػع لجسيػع 

يسمكػؾف  التذػشل كالتعرػب. فيػؼ ال مػؽالحقد  كالفكرة بػداًل  مؽالبشدؾية  كالحب بداًل  مؽالقمؼ بداًل 
أف يشاضمؾا لالكمسة  ك رارعؾا بيا الذر السزركع في الشفؾس كالكراـية الستغمغمة في األعسػاؽ  إال 

السدافع. كلكؽ عػدـ  ُتدسع اآلف  كسط أز ز الرصاص كدكي  ك رفعؾا أصؾاتيؼ  التي يعرفؾف أنيا ال
ا  لؽ يررفيؼ عؽ رفعيا. فمعػ  أصػؾاتيؼ ُتدػسع ذات يػـؾ ككمسػاتيؼ تعظػي مفعؾليػ سساع أصؾاتيؼ
 كلؾ لعد حيؽ.  
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 20ما الح  إذًا؟
 

ر ستعسار االأصحيح أف الغرب    ي يترمر عميشا؟ كلكؽ لساذا يترمر عميشا؟ مؽ نحؽ حتى يدخ  
اتو لمتػػرمر عميشػػا؟ ألدػػشا تػػالعيؽ طػػائعيؽ لػػو اسػػتخبار ييو كسياسػػييو كمراكػػز لحؾثػػو كأ يػػزة اقترػػاد

ر ؽ  نحؽ كحكامشا  لخدمتو. أليدػ  ثركاتشػا   ممػػ يسيشػو  فػي عػاىر األرض كفػي لاطشيػا؟ مػامدخَّ
حا تو إلى الترمر؟ كلسػاذا نغػؽ أنػو كراء تفتتشػا كتخمفشػا كصػراعاتشا كضػعفشا كعػدـ تحقيػق كحػدتشا 

  .العربية؟

سجمو الرحفي األمر كي سػيسؾر ىيػرش  عػؽ  تداؤالت كخؾاطر  ال  في ذىشي كأنا أقرأ ما
عػػاـ فػػي كأركػػاف حكسػػو  فػػي كتالػػو  الػػتي صػػدرت تر ستػػو العربيػػة  بػػؽالػػرئيس  ػػؾرج بػػؾش اال

ـ  لعشػػػؾاف )الؿيػػػادة األمر كيػػػة العسيػػػاء(. يقػػػؾؿ ىيػػػرش: "ىشػػػاؾ الكثيػػػر عػػػؽ ىػػػتا الػػػرئيس 2005
نعرفػػو. كلربسػػا لػػؽ نعرفػػو أبػػدًا. لعػػض أىػػؼ األسػػئمة لػػؼ ُتظػػرح. كيػػف فعمػػؾا ذلػػػ؟ كيػػف  كرئاسػػتو ال

ؽ الجػػدد  الػػتيؽ اقتشعػؾا لػػأف الحػػرب عمػػى العػػراؽ ىػػي الػػرد اسػتظاع ثسانيػػة أك تدػػعة مػػؽ السحػػافغي
عمى اإلرىػاب الػدكلي  كيػف اسػتظاع ىػؤالء تشفيػت قشاعػاتيؼ؟ كيػف أمكػشيؼ إعػادة تؾ يػو الحكؾمػة 
كإعادة ترتيب األكلؾ ات األمر كية الراسخة كسياساتيا  لك  تمػ الدػيؾلة؟ كيػف اسػتظاعؾا التغمػب 

يسشػػؾا عمػػى الجػػيش؟ ... إف  عمػػى البيركقراطيػػة كركعػػؾا الرػػحافة كاإلعػػبلـ كضػػممؾا الكػػؾنجرس ـك
فيسػػًا كػػامبًل لسػػا  ػػرى خػػبلؿ لزػػعة الدػػشؾات األخيػػرة ىػػته سػػؾؼ يذػػك  تحػػديًا لمرػػحفييؽ كعمسػػاء 

 الدياسة كالسؤرخيؽ".

نعؼ كيف استظاع أكلئػ الشفر أف يدتغفمؾا الذعب األمر كي كىيئاتو الحاكسػة ك زػممؾا العػالؼ 
يذػػك  تيديػػدًا مباشػػرًا عمػػى  ك ػػدمركا بمػػدًا  تفرػػمو عػػشيؼ  الؼ الكيمػػؾمترات كال ك شفػػتكا مػػؤامرتيؼ

بمػدىؼ؟ كيػف اسػػتظاعؾا أف يبتػدعؾا األكاذيػب ك رك ؾىػػا ك قشعػؾا الشػاس بيػػا ك سػرركا تحػ  سػػتارىا 
مؤامرتيؼ؟ كيف تبمَّد العالؼ كصدؽ أكاذيبيؼ  كلؼ يمتف  إلى األصؾات السذػككة بتمػػ األكاذيػب  كال 

بلييؽ األكربييؽ  الػتيؽ خر ػؾا إلػى الذػؾارع يػديشؾف تحػالف حكؾمػاتيؼ مػع بػؾش كعرػابتو؟ إلى م
كيف لػؼ يدػسع العػالؼ أصػؾات السفتذػيؽ الػدكلييؽ  الػتيؽ  ػابؾا العػراؽ طػؾاًل كعرضػًا كفتذػؾا حتػى 
غرؼ الشـؾ  السذكؾؾ في ك ؾد أسمحة دمار شام  فييا  كيػف لػؼ يدػسع أصػؾاتيؼ  كىػؼ يؤكػدكف 

ر عمػػى أي دليػػ  عمػػى ك ػػؾد تمػػػ األسػػمحة؟ ككيػػف صػػدؽ الشػػاس أف الشغػػاـ الحػػاكؼ فػػي عػدـ العثػػؾ 

                                                           
 ـ. ثؼ في عدد مؽ السؾاقع اإللكتركنية.2014يؾليؾ  4في صحيفة الذارع  بتار ش  ُنذر  20
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حػ  العراؽ حيشتاؾ تربظو عبلقػة ب )السشغسػات اإلرىابيػة(؟ كىػي تدػسية كػاف ليػا كقػع ىزلػي مزػ
 دكف مشازع.   تو  سادة اإلرىاب في العالؼكىي تشظمق مؽ أفؾاه بؾش كعراب

أف يػتؼ كذػف تفاصػػي  السػؤامرة  التػي ُحبكػ  بػػدىاء تشتيػػي  قبػ   سمدػمة مػؽ األسػئمة قػد ال
كمكر غير مدبؾقيؽ  كالتي كعف فييا حادث تدمير بر ي التجارة العالسية  في الحػادي عذػر مػؽ 

حذػد التأييػد الذػعبي العػاطفي  الػتي أرادت  اتجػاهـ  تؾعيفػًا متقشػًا كمؾ يػًا  ل2001سبتسبر عػاـ 
. كلػػئؽ بػػدأت تغيػػر لعػػض السؤشػػرات  التػػي تخػػالف إدارة بػػؾش أف تعتسػػد عميػػو فػػي غزكىػػا لمعػػراؽ

لحا ػة إلػى مز ػد مػؽ  ما يزاؿلتلػ الحادث  فإف كذف تفاصيمو كخفاياه  األمر كية الركاية الرسسية
الجيػػؾد  التػػي يبػػتليا اآلف عمسػػاء كصػػحفيؾف كميتسػػؾف  يشتسػػؾف إلػػى )الغػػرب الرػػديق(  الػػتي 

ي( سػػػتعسار االضػػػسير  إزاء  ػػػرائؼ )الغػػػرب أشػػرنا إليػػػو فػػػي مقػػػاؿ سػػػابق  كالػػػتي يعػػػاني مػػػؽ أزمػػػة 
الستػػؾحش  غػػرب بػػؾش كبميػػر كتذػػيشي كرامدػػفيمد كغيػػرىؼ مػػؽ رمػػؾز اإلرىػػاب العػػالسي. إف أكلئػػػ 
كف ك دققؾف ك تداءلؾف ك تذككؾف ك بػتلؾف قرػارى  يػؾدىؼ  العمساء كالرحفييؽ كالسيتسيؽ يتحرَّ

 األمر كية كام  لمركاية الرسسيةلكذف الغسؾض كإعيار الحؿيقة  مشظمقيؽ في  يؾدىؼ مؽ رفض 
عؽ أحداث الحادي عذر مؽ سبتسبر  مؾ ييؽ األنغار إلى الدكر الخفي في تمػ األحداث أل يػزة 

 كالدياسة  الريايشة كالسترييشيؽ  كلمتغظية اإلعبلمية الستؾاطئة. قتراداالكلر اؿ  االستخبارات

. العػرب ف يجب أف نقػـؾ لػو نحػؽىؤالء  مؽ ذكي الزسائر الحية في الغرب  يقؾمؾف لسا كا
 ة  التػي ستعسار االكلكششا أعجز مؽ أف نخؾض في ىتا األمر. ليس فقط لدبب ما لآللة اإلعبلمية 

يييسؽ عمييا ر اؿ السػاؿ الرػيايشة  مػؽ تػأثير عمػى عقؾلشػا  بػ  أيزػًا لتؾاضػع قػدراتشا كإمكانياتشػا 
ا قػػد أصػػيبؾا لعقػػدة إنكػػار ك ػػؾد العمسيػػة كالبحثيػػة. كلدػػبب  خػػر مزػػاؼ  كىػػؾ أف لعػػض مثقفيشػػ

السؤامرة. كلتا يخذى ىػتا الػبعض حتػى مػؽ مجػرد طػرح التدػاؤالت  خؾفػًا مػؽ أف تقػؾده تدػاؤالتو 
 لػالجـر السذػيؾد  ك ؾضػع فػي دائػرة زػبط متمبدػاً إلى الؾقػؾع فػي السحػتكر  ؼيعتػرؼ لػالسؤامرة  ك ُ 

 يدخر  يدًا لتحاشيو.   يرغب ؼيو  كال ال )نغر ة السؤامرة(. كىتا ما

صػػػدر مػػػؽ كتػػػب  تمقػػػي الزػػػؾء عمػػػى مرػػػالح بػػػؾش  ُكتػػػب مػػػؽ مقػػػاالت كمػػػا كإذا قرأنػػػا مػػػا
كعرابتو  فردًا فردًا  فدشجدىؼ  سيعيؼ  إما أصحاب شركات نفظية  كسا ىؾ الحاؿ لالشدبة لبؾش 

ف مشيػا نفدو  أك مداىسيؽ في شركات نفظية كبرى  أك مؾعفيؽ كمدتذار ؽ كبػارًا فييػا  يتقاضػؾ
ة كالدياسػػية لػػالمؾبي الرػػييؾني يقترػػاداالركاتػب خياليػػو. ككميػػؼ  دكف اسػػتثشاء  تػػرتبط مرػػائرىؼ 

 الدائؼ عمى مشالع الشفط العربية.  االستحؾاذفي أمر كا كبالكياف الرييؾني في فمدظيؽ كب

لػػأف تسعشػػا ؼيػػو   كالسرػػالح كاألىػػداؼ كالؾسػػائ   كفيػػ   إذا مػػا اترتباطػػىػػتا اإلطػػار العػػاـ لبل 
 رى مؽ تدمير كتسز ق لمعػراؽ  كمػا يحػدث اليػـؾ مػؽ تعسػيؼ )الفؾضػى الخبلقػة(  يدي  لشا فيؼ ما

في أكثر مػؽ قظػر عربػي  تسييػدًا لفػرض الخارطػة الجديػدة لمذػرؽ األكسػط الجديػد  التػي يػراد بيػا 
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ك غراؼيػػا  مػػؽ  سعػػاً تكمج محػػؾ معػػالؼ الػػؾطؽ العربػػي كإنيػػاء ك ػػؾد األمػػة العربيػػة الؾاحػػدة  تار خػػاً 
مؽ مشظمق األحقاد التار خية. فميس لمعؾاطف اإلندانية مكػاف فػي  ة  اليقتراداالمشظمق السرالح 

 عالؼ السرالح السادية السباشرة  التي يتحكؼ فييا عسالقة الرشاعة كالتجارة كالساؿ كاإلعبلـ.  

ة لذػػر ة كعسػػق تستمكػػو األمػػة العربيػػة  مػػؽ ثػػركات كمؾقػػع  غرافػػي ككثافػػ ال شػػػ فػػي أف مػػا
فػي نغػر  يشكره أحد  الشػ أف ىػتا كمػو يذػك  ال مذيؾد في بشاء الحزارة اإلندانيةتار خي كدكر 

مػػا تؾحػػد الػػؾطؽ العربػػي  خظػػرًا عمػػى مرػالحو الحيؾ ػػة كعمػػى أمشػػو القػؾمي  إذا ي سػػتعسار االالغػرب 
كتكاممػ  قدراتػػو كأصػػبح العػػرب يتحكسػؾف بثػػركاتيؼ ك سدػػكؾف قػػرارىؼ الدياسػي لأيػػدييؼ. كىػػتا ىػػؾ 

اـ الغرب لالؾطؽ العربي كحرصو عمى تفتيتػو كمشػع تحؾلػو إلػى اىتسالدر التي لؼ يعد خاؼيًا  كراء 
 كتمة مؾحدة قؾ ة  قادرة عمى حساية مرالحيا كالدفاع عؽ ك ؾدىا. 

 بقػى الغػرب قؾ ػًا الي يكػي  عمى الشحؾ اآلتي: لستعسار االالسدألة ىشا تبدك  في نغر الغرب ف
يسكػؽ أف نكػؾف نحػؽ كالغػرب أقؾ ػاء فػي  ف معػًا. ألف قؾتشػا تعشػي  إذ ال .اً فابد أف نبقػى نحػؽ ضػع

 ي عمييا كعميشػا. كىػتا سيفزػي إلػى إضػعاؼستعسار االامتبلؾ مرادر ثركاتشا كإنياء ـيسشة الغرب 
كالدياسػػي فػػي العػػالؼ. كىػػؾ أمػػر لػػؽ يدػػسح لػػو  حتػػى لػػؾ اقتزػػى  يقترػػاداالالغػػرب كترا ػػع دكره 

 االسػتحؾاذالغربي تار ش معركؼ فػي تػدمير الذػعؾب ك  ستعسارالحاؿ تدمير الذعب العربي كمو. كلبل
 . عمى بمدانيا  مشت بدأت حركة الكذؾؼ الجغراؼيػة  فػي أكاخػر القػرف الخػامس عذػر  كحتػى اليػـؾ
كقد تحدثشا في مقاؿ سػابق عػؽ رأي كز ػرة الخار يػة األمر كيػة الدػالقة  مػادليؽ أكلبرايػ   فػي أف 

تي ثسؽ مقبؾؿ إلسػقا  الشغػاـ الحػاكؼ فػي العػراؽ  الػ مؽ أطفاؿ العراؽ قت  مميؾف كنرف السميؾف 
ـ فػػي تػػأميؼ ثركتػػو الشفظيػػة كإدارتيػػا  إدارة مدػػتقمة. كىػػؾ رأي متدػػق مػػع تػػار ش 1972نجػػح عػػاـ 

 الغربي  كمعبر عؽ طبيعتو.  ستعساراال

كالدياسي كبشاء دكلتشا العربية  يقتراداالشا استقبللىؾ الدبي  إلى تحقيق  الح  إذًا  كما ما
ما طرحشاه عمى أنفدشا  فاع عؽ ك ؾدنا؟ سؤاؿ إذاالؾاحدة القؾ ة  القادرة عمى حساية مرالحشا كالد

نعتػاؽ كالتحػرر كالحيػاة كػؾف قػد قظعشػا نرػف الظر ػق  نحػؾ اال كتسكشا مػؽ اإل الػة عشػو  فدػؾؼ ن
يَّة مع الغرب  ال يؾلده ذلػ مػؽ  كالغمؼ  كما االستغبلؿتقـؾ عمى العدكاف ك  الكر سة  كبشاء عبلقة ند  

الستبػادؿ كالرػداقة الشز يػة كالتعػاكف السثسػر  لسػا ؼيػو  حتراـاالكراـية كنفؾر  ب  تقـؾ عمى قاعدة 
 خير الظرفيؽ  نحؽ كىؼ  كخير العالؼ كمو.     
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 21مؽ أيؽ نبدأ؟
 

شػػػكم  السقػػدمات الغػػاىرة لمعػػػدكاف   الثبلثػػة كقػػتميؼ الرػػػيايشةعسميػػة خظػػف السدػػتؾطشيؽ 
ر ضحاياه حتى اآلف لرالؼ القتمػى كالجرحػى مػؽ السػدنييؽ  الرييؾني عمى غزة. العدكاف  التي يقدَّ
ؽ  معغسيػػؼ أطفػػاؿ كندػػاء. كمػػع أف الجيػػة السدػػؤكلة عػػؽ خظػػف كقتػػ  السدػػتؾطشيؽ يالفمدػػظيشي

الثبلثة لؼ تحدد عمى ك و اليقيؽ  إف كان  فمدظيشية أك غير فمدػظيشية  إف كػاف انتقامػًا شخرػيًا 
. مػػع ذلػػػ فقػػد كفػػرت ىػػته الحادثػػة العرضػػية الرػػييؾنيمرتبظػػة لالرػػراع الفمدػػظيشي _ أك حادثػػة 

 التر عة السظمؾبة لتدمير غزة كسكانيا. 

كحتى لؾ افترضشا  ػداًل أف الحادثػة قػد ارتكبػ  مػؽ قبػ  فمدػظيشييؽ  احُتمػ  أرضػيؼ كُىػدم  
اعتقػػااًل   أك اعتقمػػؾا طفػػاليؼتػػ  شػػبابيؼ كندػػاؤىؼ كأبيػػؾتيؼ كُ ر  فػػ  مػػزارعيؼ كاقُتمعػػ  أشػػجارىؼ كقُ 

حتػى لػؾ افترضػشا ذلػػ  كلػؼ يكػؽ كراء  كىؾ اعتقػاؿ أرحػؼ مشػو السػؾت  حتبلؿ في سجؾف اال إدار اً 
ؽ حػرب عمػى الحادثة أ يزة إسرائيمية  أك غيػر إسػرائيمية  ُأككػ  إلييػا تػؾفير التر عػة السظمؾبػة لذػ

التػػي ارتكبتيػػا الحركػػة  مػػؽ ىػػتا الشػػؾع  كمسػػا ىػػؾ ألذػػع مػػؽ ىػػتا الشػػؾع  غػػزة  كمػػا أكثػػر الحػػؾادث
لحق األبر اء مؽ الييؾد كغير الييػؾد  لتػؾفير الػترائع  كالسبػررات لبمػؾغ أىػدافيا  حتػى  الرييؾنية

يسكػؽ أف  لؾ افترضشا أف لعض الفمدظيشييؽ فعػبًل ىػؼ مػؽ ارتكػب ىػتا الحػادث  فػإف حادثػًا كيػتا ال
جتػػث تُ  ة عمػػى شاشػػات التمفز ػػؾف. أسػػر لكامميػػاكري الػػتي نتػػالع مذػػاىده السػػدمر يبػػرر العسػػ  العدػػ

مؽ الفمدظيشييؽ  كعذرات القتمى مػؽ اإلسػرائيمييؽ. مثػ  ىػته العسميػة   ىالقتم دمر كمئاتكأحياء تُ 
   أكبر لكثير مؽ مجرد خظف كقت  ثبلثة مدتؾطشيؽ.اً كأماميا أىداف اً أف كراءىا أسبال ال بد

تؤكػػده ترػػر حات السدػػؤكليؽ األمػػر كييؽ  كعمػػى رأسػػيؼ كبيػػرىؼ  كمعػػو كز ػػر  حتسػػاؿىػػتا اال
اء  حقػؾؽ اإلندػاف  يػادعخار يتو  لأف مؽ حػق إسػرائي  أف تػدافع عػؽ نفدػيا. ىػؤالء دعػاة  أك 

يخظر عمى لاؿ أحػدىؼ  يتستعؾف لقدر كافر مؽ الؾقاحة كانعداـ اإلحداس اإلنداني  إلى حد أنو ال
  دظيشي أيزًا أف يدافع عػؽ نفدػو. الذػعب الػتي تحسػي الؾاليػات الستحػدةأف مؽ حق الذعب الفم
محتمػي أرضػو كتسػشحيؼ الذػرعية فػي مسارسػة القتػ  كالتػدمير  بػ  كتسػدىؼ  كمعيا حمفاؤىا  تحسي

لاألدكات البلزمة لتلػ. أي عالؼ مجشؾف ىتا العالؼ؟ كأي حزارة ىته الحزارة  التػي يسثميػا الغػرب 
خبلؾيات؟ إنيػؼ يكػتبؾف ليػ  نيػار  بؾقاحػة تدػتفز كػ  ذي عقػ  مؽ ألدط اال ي  السجردةستعسار اال

يدػػػتحؾف مػػػؽ أف  كضػػػسير. يدػػػسؾف األشػػػياء بشقائزػػػيا  دكف أف يػػػرؼ ليػػػؼ  فػػػؽ. كمػػػع ذلػػػػ ال

                                                           
 ـ.2014يؾليؾ  23في صحيفة الذارع  ثؼ في مؾقع البررة ن  كمؾاقع إلكتركنية أخرى  بتار ش  ُنذر  21
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العػالؼ. يؾىسػؾف البدػظاء مػؽ اد امتػدبدماء األبر اء عمػى  ممظخةيؾاصمؾا حياتيؼ العادية  كأيدييؼ 
لػػػأنيؼ حسػػاة الديسقراطيػػػة كحػػراس مبػػػادئ حقػػؾؽ اإلندػػػاف. ىػػته الؾقاحػػػة تفدػػر لشػػػا ردكد  البذػػر

يشاه فػي اسػساألفعاؿ  التي تعبر عؽ نفديا في كتالات كمؾاؾف الغرب اآلخر  الغرب الرديق  كسػا 
ي ككتلػو كنفاقػو ستعسار االمقاؿ سابق. الغرب التي يعيش أزمة ضسير حؿيؿية أماـ كحذية الغرب 

نيتو. الغرب الرديق  التي يجب أف نزعو دائسًا في حدالاتشا  كنحؽ نؾا و عمؼ ككحذػية كال إندا
 ي.ستعسار االك ذع الغرب 

اده العزػؾي  الستسثػ  لالكيػاف الرػييؾني امتػدي ك سػتعسار االكإذا كاف ىػتا ىػؾ مؾؾػف الغػرب 
السػؤامرة   السحت  لؤلرض الفمدػظيشية  فسػا ىػؾ مؾقفشػا نحػؽ العػرب؟ سػؤاؿ قػد يعيػدنا إلػى مؾضػؾع

التي نعيش فرؾليا  مشت القرف التاسع عذر كحتى اآلف  كأبرز معالسيا احػتبلؿ فمدػظيؽ كتذػر د 
 لعزػػشا يعتػػرؼالقة. كالتػػي شػػعبيا. السػػؤامرة  التػػي أشػػرنا إلييػػا  إشػػارات عػػابرة  فػػي مقػػاالت سػػ

مػس ؼيػو لعزشا اآلخر. كقد نعؾد إلى  الحديث عشيا في مقاؿ خػاص  نبلك ؾدىا  ك شكر بؾ ؾدىا 
ي فييا  كحػدكد مدػؤكليتشا نحػؽ. تجػاكزًا لمشغػرة األحاديػة الجانػب  ستعسار االحدكد مدؤكلية الغرب 

نعيذػو مػؽ تسػزؽ كتخمػف كفؾضػى  ىػي مػؤامرة مػؽ صػشع الغػرب  التي يرى أصػحابيا  إمػا أف مػا
أنشا . أك مدؤكلية في ذلػ ؾرنا كعجزنا  كنعفي أنفدشا مؽ أي  نعمق عمييا قرفحدب ي ستعسار اال

نحػؽ ؼيػو. ككػبل  ا  كليس لمغرب الظيب كمؤامراتػو أي يػد فػي مػاابشؽ عؽ ك  ما أصينحؽ السدؤكل
الشغػػرتيؽ الستشاقزػػتيؽ  تعؽيػػاف أصػػحابيسا مػػؽ بػػتؿ الجيػػد الػػبلـز لدراسػػة العؾامػػ  السؾضػػؾعية  

ة  ال يدتظيع حتى ُصػشَّاع السػؤامرات  التػي نتشذػق ىؾاءىػا كػ  لحغػ السؤثرة في األحداث  كالتي ال
ة  ككػتا يػ تساعاالة كالجغراؼيػة كالبشػى يقترػادااليدتظيعؾف أف يدقظؾىا مؽ حدالاتيؼ  كالعؾام  

  ختػػراؽالقابمػػة لبل التػػار ش  كالظبيعػػة البذػػر ة كيػػر كالؿػػيؼ كالدػػمؾؾ  التػػي تكؾنػػ  عبػػرالتفأنسػػا  
دراسػة مشيجيػة   درسػؾىاتغمب السرالح التاتية. ب  ة لخيانة شعبيا  لفع  تزخؼ األنانية ك أكالسيي

ثؼ نجحؾا في تؾعيفيا  لتحقيق مرالحيؼ الكبرى. أمػا نحػؽ فقػد فذػمشا فػي الحػالتيؽ  فػي دراسػتيا 
 كفي تؾعيفيا لرالحشا.  

يحػدث اليػـؾ فػي غػزة؟ شػؽ العػدك الرػييؾني حربػًا مػدمرة  ما ىي مدؤكليتشا نحؽ إذًا في ما
يؽ كقػػتميؼ. فسػػاذا صػػشعشا نحػػؽ  إزاء ؾيػػاـ ثبلثػػة مدػػتؾطشيؽ إسػػرائيمي اختظػػاؼعمػػى غػػزة  بتر عػػة 

 مدتؾطشيؽ إسرائيمييؽ لخظف غبلـ صغير مؽ لاب مشزلو   يارًا نيارًا أماـ الشاس  كحرقػو حيػًا؟ ال
يػػتكر. مػػاذا صػػشعشا إزاء ىػػدـ  شػػيء . مػػاذا صػػشعشا إزاء اغترػػاب أرض كتذػػر د شػػعب؟ الشػػيء

فمدػظيؽ؟  أبشاءؽ يقاـك ىته الجرائؼ مؽ السشازؿ كتجر ف األرض كقمع األشجار السثسرة كقت  ك  م
. ماذا نرػشع اليػـؾ إزاء التػدمير كالقتػ  اليسجػي  الػتي تحدثػو اآللػة العدػكر ة اإلسػرائيمية شيء ال

 . شيء في غزة؟ ال
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تقؾلػػو أك تعسمػػو سػػؾى ترديػػد مػػا أدمشػػ  عمػػى  الحكؾمػػات العربيػػة السبجمػػة  لػػيس لػػدييا مػػا
  مجػد  ترديده  مؽ استشكار كشجب  مممشاه كأصبحشا نخج  مؽ سساعو  كتعمؼ ىي نفديا أنػو غيػر 

. ليتيػا تكػف عشػو االسػتيجافكلؼ يعد يفيد حتى في رفع العتب عشيا  ب  أضحى مدعاة لمدػخر ة ك 
 فاؼ السس . إلى الؾقار  مؽ ىتا اإلس قربأكتكتفي لالرس . فالرس  

ع  لػػو سػػائر أعزػػائو  كسػػا ىػػؾ كنحػػؽ  كذػػعب عربػػي كاحػػد  إذا اشػػتكى مشػػو عزػػؾ تػػدا
ة   ى  لديشا ما  مفترض ػع؟ لقػد خر ػ  فػي شػؾارع السديشػة الدػكشية لحػدَّ نقؾلو سؾى األنيؽ كالتؾ ت

يز ػد عػدد أفرادىػا عػؽ عذػرة أشػخاص. مغػاىرة  يؾليؾ  مغػاىرة  ال 20عرر يـؾ األحد  السؾافق 
محدكدة العػدد  فػي حػي صػغير مػؽ أحيػاء صػشعاء  مثمػ  ضػسير الذػعب العربػي فػي الػيسؽ. لكشػو 
ضػػسير خافػػ   لػػيس لػػو دكي كال تػػأثير. كػػاف الشػػاس يقفػػؾف عمػػى األرصػػفة  مكتفػػيؽ لالسذػػاىدة 
كسساع اليتافات  التي أطمقيا الستغاىركف  استشكارًا لمعدكاف اإلسرائيمي كتأييدًا لمذعب الفمدظيشي 

غػاىرة مشغسػة اـك في غزة. مسا يدؿ عمى أنيا كان  مجرد مبادرة مؽ شباب غاضب  كليدػ  مالسق
 اكتفػػىت مؾاقفيػػا حتػػى عػػؽ بمػػؾغ مدػػتؾى نفػػاؽ األنغسػػة الحاكسػػة. لقػػد رػػرَّ مػػؽ أحػػزاب سياسػػية  ق

الشػػاس لالسذػػاىدة. كلعمػػي ال ألػػالغ إذا قمػػ  إف حسػػاس الذػػعب العربػػي كمػػو  كىػػؾ يذػػاىد السشػػدياؿ 
البراز ػ   كػاف أشػد كأكضػح  مسػا ىػؾ عميػو كىػؾ يذػاىد مغػاىرة محػدكدة العػدد كيػته  العالسي فػي

 السغاىرة  أك يذاىد صؾر التدمير كالقت   التي تسارس في غزة. 

ُيدسح  فإذا قمشا إف الحاكؼ العربي قد ُصش  ع ترشيعًا  ليؤدي دكرًا محددًا في خدمة صانعيو  ال
إزاء مؾاؾف األحػزاب  مشا ندتغرب سمبيتو كتخاذلو  فساذا نقؾؿيجع لو لأف يحيد عشو  األمر التي ال

 إزاء ىته الحالة الذعبية  البلمبالية. أىؾ اليؾاف  التي قاؿ عشو الذاعر: ك  الدياسية 

 مػػػػػػؽ ييػػػػػػؽ يدػػػػػػي  اليػػػػػػؾاف عميػػػػػػو
          

 مػػػػػػػػػػػػػا لجػػػػػػػػػػػػػرح لسيػػػػػػػػػػػػػ  إيػػػػػػػػػػػػػبلـ 
 

 الجدػيسة التػي قػدمياراء التزػحيات ىؾ اإلحبا   التي أصيب لو السؾاطؽ العربي  مػؽ  ػأـ 
 (ثػػؾراتال) مػػا أسػػسيشاىا التػػي عمقيػػا عمػػى ة مػػؽ الدػػشيؽ  كاألحػػبلـدكف تؾؾػػف  عبػػر عقػػؾد مستػػد

ق مػػؽ لػػؼ يبػػالتػػي   الذػػباب العربػػي انتفاضػػة  أي (الثػػؾرات)العربيػػة  التػػي تبخػػرت  لسػػا فييػػا  خػػر 
التػػي سػػال . فقػػد اغتيمػػ  كػػ  تمػػػ  تػػي سػػقظ   كالػػدماء الزكيػػةال ذكراىػػا سػػؾى األركاح الظػػاىرة

التي ثػارت عمييػا  تق  سؾءًا عؽ األنغسة   كلؼ تخمف سؾى أنغسة الكحديثيا  قديسيا 22(الثؾرات)
 التي نعيذيا؟ ربسا. دير  حالة البلمباالةالتفكسع  إلى تغييرىا. ى  يفدر ىتا  لعض 

                                                           
داـ السرظمح  ُيظمق عمى االنقبللات العدكر ة كاالنتفاضات كالتسردات  مرظمح )ثؾرة(. كىتا خظأ في استخ 22

تفذى عمى السدتؾ يؽ الرسسي كالذعبي  كلدى الكتاب كاإلعبلمييؽ. كقد أكضحشا معشى الثؾرة  في كتابشا 
 كفي العديد مؽ السقاالت. كفي الجزء األكؿ مؽ ىتا الكتاب  )حركة السعارضة اليسشية( 
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األحػزاب الدياسػية  كقػؾى فإذا كاف ىتا ىؾ الحاؿ  فسا العس ؟ كمػؽ أيػؽ نبػدأ؟ ىػ  تدػتظيع 
مشغسة كطميعة مفترضة لذعبشا  ى  تدتظيع أف تدعفشا لالجؾاب الذػافي كتػدلشا عمػى الظر ػق  إف 

    .كان  تغؽ أنيا معشي  ة بتلػ؟

 



41 
 

 23بيؽ القؾؿ كالفع  االنفراـ
 

بػػػيؽ القػػػؾؿ كالفعػػػ   لرػػػؾرة  ميػػػة  عمػػػى كػػػ   االنفرػػػاـتبػػػرز فػػػي حياتشػػػا العربيػػػة عػػػاىرة 
السدتؾ ات الذعبية كالرسسية. كىي عمى السدتؾ ات الرسسية أكثر كضػؾحًا كتكػرارًا  حتػى لتكػاد أف 
تكؾف الزمة مؽ لؾاـز الحكؼ  كشيادة مؤى  مة لراحبيا  لسسارسة مياـ عسمو  مسارسػة نا حػة. إف 

الفعػ  أك اإلتيػاف لفعػ  يشػاقض القػؾؿ  تػؤثر تػأثيرًا  لػالقؾؿ دكف  االكتفػاءىته  أي  االنفراـعاىرة 
سمبيًا عمى مجس  الحياة كالعبلقات اإلندانية  كتزعف در ة الثقة  الزركر ة لمتعام  الدؾي بيؽ 

 الشاس  كبيؽ الذعب كحكامو. 

كلشتبػػػيؽ حجػػػؼ ىػػػته الغػػػاىرة كخظؾرتيػػػا فػػػي حياتشػػػا العربيػػػة  يكفػػػي أف نذػػػير إلػػػى الؾعػػػؾد 
ة  التي تجؾد بيا الحكؾمػات العربيػة عمػى مؾاطشييػا  تبذػرىؼ فييػا لحيػاة أفزػ   كالتعيدات الدخي

ثؼ ال تعتبر نفديا لعد ذلػ ممزمة بتحقيق شيء مسا لذرت ككعدت لو  ب  تزداد األمؾر سؾءًا كػ  
  كالسؾاطشؾف السدتزػعفؾف ضػعفًا ًا  كالشيابؾف الذرعيؾف ثراءً استبداديـؾ  كتزداد األنغسة فدادًا ك 

ًا كإحباطًا. كسا تغدك اإلرادة الؾطشية أكثر استدبلمًا  لمقؾى الخار ية السييسشػة  كأكثػر طؾاعيػة كفقر 
لمبشػػػ الػػدكلي كبرامجػػو السثيػػرة لمجػػدؿ  التػػي يعػػيش الػػيسؽ ىػػته األيػػاـ إحػػدى تجمياتيػػا السزعجػػة  

تسػػ  الستسثمػػة برفػػع الػػدعؼ الحكػػؾمي عػػؽ السذػػتقات الشفظيػػة  كىػػؾ إ ػػراء كشػػا فػػي غشػػى عشػػو  لػػؾ 
معالجػػػة الفدػػػاد السػػػالي كاإلداري كتؾؾػػػف السدػػػؤكلؾف عػػػؽ إنفػػػاقيؼ العبثػػػي لسػػػؾارد الدكلػػػة  فػػػي 
أغراضػػيؼ الخاصػػة  كفػػي اليبػػات السجانيػػة لذخرػػيات ك يػػات طفيميػػة غيػػر مشتجػػة  كفػػي التأثيػػث 
الستكػػرر  غيػػر الزػػركري  لسكاتػػب السدػػؤكليؽ  كفػػي شػػراء الدػػيارات الفارىػػة لكػػ  كافػػد  ديػػد إلػػى 

أخػػتىا ممكػػًا ثػػؼ  الدػػمظة  مػػع اإلنفػػاؽ الكامػػ  عمػػى تذػػغيميا كصػػيانتيا  مػػؽ خز شػػة الدكلػػة مؾاقػػع 
إلى غير ذلػ مؽ  مشربو الجديد  كاستبلـ سيارة  ديدة أخرى في   عشد مغادرتو مشربو خالرًا لو

أك ػػو الرػػرؼ العبثػػي السعركفػػة لمجسيػػع. كىػػي قزػػية تحػػدثشا عشيػػا مػػرارًا  مشػػت تدػػعيشيات القػػرف 
الساضي  كلؼ يعد ىشاؾ حا ة لسز د مؽ القؾؿ. كلكؽ ىشػاؾ لالتأكيػد حا ػة إلػى الفعػ   الػتي يؤكػد 

 نعد لو.     ما إنجازنقؾؿ  كعزمشا عمى  صدقشا في ما

 ؾدة عشدنا نحؽ العرب. كىي عاىرة قديسة لديشا. كلع  اآلية الكر سة )يا إذًا فيته الغاىرة مؾ 
تفعمػؾف( تدػشد ىػتا  ال تفعمػؾف. كبػر مقتػًا عشػد هللا أف تقؾلػؾا مػا ال تقؾلػؾف مػا أييا التيؽ  مشؾا لػؼ  

ػة  لػى السػؤمشيالتأكيد. فيي عاىرة متأصمة  إلى الحد الػتي يجعػ  الخظػاب اإلليػي يتؾ ػو إ ؽ خاصَّ

                                                           
 ـ18/8/2014سعة ه في الرحافة كفي لعض السؾاقع اإللكتركنية  ابتداًء مؽ يـؾ الجنذر تؼ   23



42 
 

  عمػى الشحػؾ الؾاضػح فػي يؽفقط إلى عامَّة السدمسيؽ. يتؾ و إلػييؼ لػالمـؾ كالتقر ػع الذػديدكليس 
ار ىػته الغػاىرة اسػتسر ىته اآلية الكر سة. ك بدك أف ىتا التقر ع لؼ يعط مفعؾلػو. كالػدلي  عمػى ذلػػ 

 عبر األ ياؿ  كحتى يـؾ الشاس ىتا.

فػي حيػاة العػرب بػيؽ القػؾؿ  النفرػاـاكقد قرأت مؤخرًا كتالًا  لباحػث غربػي  تحػدث ؼيػو عػؽ 
 يظمقػػو الؾالػػداف مػػؽ تيديػػدات ألطفاليسػػا  ال كالفعػػ   مر عػػًا  ػػتكره إلػػى التربيػػة العربيػػة  كإلػػى مػػا

يؽيػػاف بيػػا. فيشذػػأ األطفػػاؿ عمػػى نيػػل  لػػائيؼ  يػػركف أف إطػػبلؽ الؾعػػد  يعشيانيػػا  كمػػؽ كعػػؾد  ال
 نقؾلو كما بيؽ ما االنفراـعبًل ىؾ أحد  تكر لالتشفيت  أمر عادي. كلع  ىتا ف التزاـكالؾعيد  دكف 
 نشفته.    نعد أك نتؾعد لو  كبيؽ ما نفعمو  بيؽ ما

كلكؽ أال نتجاكز الحؿيقة  عشدما نخص بيته الرفة الدمبية الذخرية العربية كحػدىا  كسػا 
ؽ نحدؽ الربط بػي ذىب إلى ذلػ الباحث السذار إليو؟ ى  نحؽ كحدنا  مؽ بيؽ أمؼ األرض  مؽ ال

القػػؾؿ كالفعػػ ؟ إذا كػػاف األمػػر كػػتلػ  كدكف أف ُيفيػػؼ مػػؽ كبلمػػي مػػيبًل إلػػى تبر ػػر ىػػته الغػػاىرة 
السذػػيشة  التػػي تظبػػع حياتشػػا لظالعيػػا  كالتػػي نعتػػرؼ بيػػا دائسػػًا كدكف حػػرج  ك شكػػر سػػؾانا ك ؾدىػػا 

الػػتيؽ ي كحكامػػو  سػتعسار االلػدييؼ  إذا كػػاف األمػر كػػتلػ  فسػػاذا يسكػؽ أف يقػػاؿ عػؽ ساسػػة الغػػرب 
ابتمػػؾا بيػػته الغػػاىرة  لػػبلًء أعغػػؼ كأشػػد ضػػررًا عمػػى البذػػر ة  مسػػا ابتميشػػا لػػو؟ فػػشحؽ  عمػػى األقػػ   

تمحػق األذى لغيرنػا مػؽ شػعؾب األرض. إنشػػا  نتػشظح. كسػمبياتشا تزػرنا نحػػؽ كال نعتػرؼ لعيؾبشػا كال
اة كاإلخػاء كحر ػة أكثر تؾاضعًا كأق  مكابرة. فيؼ يتحدثؾف لي  نيار  كدكف كم   عؽ العدؿ كالسداك 

الذعؾب كحقؾؽ اإلنداف  كحقؾؽ السرأة كحسايػة الظفؾلػة كالعػالؼ الحػر ...إلػش  ثػؼ يدػحقؾف ىػته 
الؿيؼ بشعاليؼ  عشدما يتعمق األمر لاآلخر ؽ. ككأنسا يقرػدكف بيػا أنفدػيؼ فحدػب. فػالحقؾؽ التػي 

ا كالػػػتحكؼ يعشػػػؾف بيػػػا سػػػؾى حقػػػؾقيؼ فػػػي اسػػػتعباد الذػػػعؾب كنيػػػب ثركاتيػػػ يتحػػػدثؾف عشيػػػا  ال
يذػاؤكف  دكف أف يحػق ألحػد أف  يعشؾف بيا سؾى حر تيؼ في أف يفعمػؾا مػا لسرائرىا  كالحر ة ال

 تيؼ... كقس عمى ذلػ. ئذييعترض عمى م

ي(  كال أقرػػد )الغػػرب الرػػديق( الػػتي سػػتعسار االكأقرػػد ىشػػا حكػػاـ كساسػػة )الغػػرب  _إنيػػؼ 
بلء البذػر لأيػدييؼ أك بؾاسػظة ككبلئيػؼ  إنيػؼ يشثػركف أشػ _تحدث  عشػو مػرارًا فػي مقػاالت سػالقة 

تتحػػػرؾ مذػػػاعرىؼ اإلندػػػانية  رغػػػؼ    كالسػػػاكشيياك يػػػدمؾف البيػػػؾت كالسػػػدف كالقػػػرى عمػػػى رؤكس 
تتحػػػرؾ لسػػػرأى القتمػػػى كالسذػػػرديؽ كركائػػػح األ دػػػاد السحترقػػػة كالجثػػػث  اتيؼ  الادعػػػاءثرثػػػراتيؼ ك 

الستعفشة  كاألطفاؿ الرضع  التيؽ ُيحذركف  أك ُتحذر لقايا أكصاليؼ السسزقة  في ثبل ات الظعاـ  
الزدحػػاـ ثبل ػػات السػػؾتى فػػي السدتذػػؽيات  كسػػا يحػػدث فػػي غػػزة السشكؾبػػة  التػػي لػػؼ يكتػػف أكلئػػػ 

لالسذػػاىدة الحياديػػػة لسػػا يجػػػري فييػػا  بػػػ  سػػارعؾا إلػػػى مػػد السعتػػػدي  الداسػػة كالحكػػاـ الغربيػػػؾف 
اإلسػػرائيمي الستػػؾحش لالدػػبلح كالػػتخائر كالسػػاؿ كالػػدعؼ اإلعبلمػػي كالتػػدخ  الدياسػػي فػػي السحافػػ  

 الدكلية  لعرقمة أي قرار  مجرد قرار لفغي  يديؽ العدكاف. 
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ي  دعػػػاة الحر ػػػة كحقػػػؾؽ ر سػػػتعساااللقػػػد سػػػسعشا عتػػػاة اإلرىػػػابييؽ الرسػػػسييؽ فػػػي الغػػػرب   
اإلنداف  كىؼ يررخؾف دكف خج   لأف مؽ حق إسرائي  أف تدافع عػؽ نفدػيا. فػأيؽ غابػ  الؿػيؼ 

يمتزمؾف لسعانييا؟ أال يدألؾف أنفديؼ اآلثسػة: فػي ك ػو مػؽ  اإلندانية  التي يدؾ  قؾنيا لمعالؼ  كال
ة يقترػاداالكد القػدرات تدافع إسرائي  عؽ نفديا؟؟!! في ك ػو شػعب فقيػر محاصػر مظحػؾف  محػد

كالدياسػػية كالعدػػكر ة  يػػشيش الغر ػػب كالقر ػػب فػػي  دػػده الػػؾاىؽ. لػػؼ ندػػسع مػػؽ حكػػاـ الغػػرب 
ي كمسة كاحدة مشرفة  تعظي الحق لمفمدظيشييؽ أيزًا في الدفاع عؽ أنفديؼ  حتى كلؾ ستعسار اال

كػ  يػـؾ  لأنػو عػالؼ  لالحجارة. ىتا ىؾ عالسيؼ الحر  الػتي يتغشػؾف لػو ليػ  نيػار  كالػتي يؤكػد لشػا
كر ػػو مسقػػؾت  كأنشػػا لػػؽ نعػػرؼ مػػتاؽ الحيػػاة اإلندػػانية الكر سػػة  إذا لػػؼ نػػتخمص مػػؽ شػػركره كمػػؽ 

شخرػػيتو. فػػإذا نجحشػػا فػػي تحقيػػق  انفرػػاـلو كنفاقػػو كازدكاج معػػاييره ك اسػػتغبل  بركتػػو كطػيانػػو ك 
عػ  كتحؾ ػ  خظالاتشػا ربػط القػؾؿ لالف اتجػاهذلػ  فإنشا نكؾف قػد خظؾنػا الخظػؾة األىػؼ فػي حياتشػا  ل

كترر حاتشا كخظظشا ككعؾدنا ككعيدنا إلى أعساؿ  تغيػر كاقعشػا الستػردي كتشقمشػا إلػى حيػاة إندػانية 
 عاش.كر سة  تدتحق أف تُ 
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 24تؾازف القؾى ليس خياراً 
 

التؾازف قانؾف عاـ  عمو هللا نغامًا لمكؾف كمو  يحكؼ كػ  مكؾناتػو  مػؽ األ دػاـ الكبيػرة إلػى 
 انتيػػ ىػػتا التػػؾازف لترػػادم  السجػػرَّات كالكؾاكػػب كفدػػدت األ دػػاـ ك  اختػػ الخبليػػا الرػػغيرة. كلػػؾ 

رػػده  عبلقػػة لػػو لعشػػؾاف السقػػاؿ. فػػالتؾازف  الػػتي أق الحيػاة  لكػػ  مغاىرىػػا. ىػػتا التػػؾازف الكػػؾني ال
كالتي ال أعتبػره خيػارًا مقبػؾاًل  ىػؾ تػؾازف الرعػب  الػتي تسثمػو القػؾى الدياسػية اليسشيػة  السد جػة 

 لالدبلح خارج سمظة الدكلة.

قػػد يػػرى الػػبعض أف تػػؾازف القػػؾى الدياسػػية السدػػمحة  يزػػسؽ قػػدرًا مػػؽ األمػػاف لمسجتسػػع 
اآلخػر ؽ  إذا لػؼ  اسػتبعادك  ئثاراالستاليسشي. ألف تغمب إحداىا سؾؼ يؤدي إلى حالة مؽ الظػياف ك 

ية  استئرػالىؾ أسؾأ مؽ ذلػ  إذا تغمب  قػؾة  ذات نزعػة  نق  استعباد اآلخر ؽ. كقد يؤدي إلى ما
عامػػة ال تذػػارؾ  ؽ ليػػا حتػػى إيسػػانيؼ  فميػػا معػػايير خاصػػة لئليسػػاف تقبػػ  مػػؽ الشػػاس السخػػالفي ال

 .  بيا السدمسيؽ

مؽ ىشا قد يذعر لعزشا لأف تؾازف القؾى الدياسػية السدػمحة ىػؾ خيػر مػؽ ـيسشػة إحػداىا. 
كلكػػؽ ىػػتا الشػػؾع مػػؽ التػػؾازف سػػيبقي الػػيسؽ عمػػى حالػػو  كػػ  قػػؾة تذػػده إلػػى  يتيػػا  ؼيعجػػز عػػؽ 
التحرؾ إلى األماـ. ليتا نقؾؿ إف تؾازف القؾى الدياسػية السدػمحة لػيس خيػارًا كلػيس خيػرًا لمػيسؽ  

 ذر عيشو. كلؾال ضعف الدكلة  لسا برز ىتا التؾازف  كلسا أصبح مقبؾاًل  لدى البعض.  ب  ىؾ ال

ىؾ الخيار األفز  لميسشييؽ كلسدتقب  اليسؽ؟ إنو  لبل  ػداؿ  خيػار بشػاء الدكلػة اليسشيػة  فسا
يفػرض عميشػا  الحديثػة القؾ ػة العادلػة  حمسشػا السؤ ػ   الػتي لػؼ نػتسكؽ مػؽ تحؿيقػو حتػى اآلف. أال

ائشا  أف نعس   سيعشا لتحقيػق ىػتا الحمػؼ  الػتي سػيسكششا  فػي بشأا لبمدنا كحرصشا عمى مدتقب  حبش
لعزػػشا عمػػى الػػبعض اآلخػػر؟ إنشػػا لػػؾ  اسػػتقؾاءك  االسػػتئثارحػػاؿ تحؿيقػػو  مػػؽ تجػػاكز أكىػػاـ الغمبػػة ك 

محة سمكشا سبي  بشاء الدكلة  لسا شعر أحد مشا لالحا ة إلى حس  الدبلح  خارج إطار القؾات السد
لقػػؾة مػػؽ القػػؾى السترػػارعة  السد جػػة لسختمػػف  االلتحػػاؽاليسشيػػة  كلسػػا شػػعر أحػػد لالحا ػػة إلػػى 

األسمحة  ليزسؽ لشفدو الحساية  التي عجزت الدكلة عؽ أف تزسشيا لػو. إف بشػاء الدكلػة اليسشيػة 
 ػػؾد األمشػػي كك  االنفػػبلتالقؾ ػػة العادلػػة ىػػؾ الدػػبي  الؾحيػػد إلنيػػاء عػػاىرة تػػؾازف الرعػػب كمغػػاىر 

السميذيات السدمحة  لك  تبلك شيا. بشاء الدكلة ىؾ خيارنا الؾحيد  الؾاعد لالحياة اآلمشػة السظسئشػة 
  ؾالو ليس بشفس الديؾلة.لكؽ  سة. كلكؽ كيف نحققو؟ سؤاؿ سي   الكر 

                                                           
 ـ. ثؼ في عدد مؽ السؾاقع اإللكتركنية.2014أغدظس  15في صحيفة الذارع  بتار ش  ُنذر  24
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مى ىتا مؽ حقشا. كلكؽ ليس مؽ حقشا أف نعس  ع  نؤ ده أك نختمف معو .ىشاؾ رئيس لمدكلة
التػػي أككمشاىػػا إليػػو. ألنشػػا بيػػتا نزػػعف فػػرص بشػػاء الدكلػػة.  فػػي أداء ميستػػوإضػػعافو كإفذػػالو 

نؾافػق عمػى إ ػراء مػؽ  فالرئيس في ىته السرحمة السزظربة ىؾ أىؼ ركيزة مؽ ركائز الدكلػة. قػد ال
شػا معػو  فػي ىػتا اتفاقإ راءاتو  ىتا أمر مفيـؾ  كالػرئيس نفدػو يجػب أف يػتفيؼ ذلػػ. كلكػؽ عػدـ 

يجب أف يقؾدنا إلى كضع العري في الدكاليب أك كضػع السظبػات فػي الظر ػق.  اإل راء أك ذاؾ  ال
يجب أف ندع الدكاليب تدكر كندفعيا نحؾ األماـ كنعيدىا إلى الجادة إذا انحرفػ  عشيػا  كنعسػ  مػع 
الرئيس عمى تدؾ ة الظر ق كإزاحة السظبات  كالدير فييا معًا  كتفًا لكتف. كفي الؾق  نفدػو نشقػد 

ك ظػرح لرػدؽ كإخػبلص البػدي    اء الحكؾمة  كلكؽ الشقد البشاء  التي يبرز قرؾر األداءأداءه كأد
 األفز  السسكؽ. 

ممكػًا لمػرئيس كال لسجمػس الػؾزراء  كال ألحػد دكف اآلخػر ؽ. إنػو ممكشػا  سيعػًا  إف اليسؽ ليس
رػؾاب  كمدتقبمو ىؾ مدتقبمشا. كعشدما يخظب السدػؤكؿ  نحػاكره كنقػؾؿ لػو أخظػأت  كنبػيؽ لػو ال

كسا نترؾره. كإذا لؼ يقشعشا لأنو عمى صػؾاب  كعػ  متسدػكًا لالخظػأ  فعميشػا أف نشتقػ  إلػى مدػتؾى 
 خر مػؽ مدػتؾ ات التعبيػر عػؽ رأيشػا كمؾقفشػا  كىػؾ مدػتؾى السعارضػة العمشيػة الدػمسية  لسختمػف 

التػػي أشػػكاليا. السعارضػػة  التػػي تعػػيؽ الحػػاكؼ عمػػى رؤ ػػة السدػػار لرػػؾرة صػػحيحة  ال السعارضػػة  
 تيدؼ إلى إرباكو كتدمير فرص بشاء الدكلة.

تحتػاج إلػى قػدرات  إف التدمير أسي  مؽ البشاء. فالتػدمير كالتخر ػب كعرقمػة السدػار أمػؾر ال
تحتاج إلى بمظجة. أما البشاء ؼيحتاج أكاًل إلى تزػافر  يؾدنػا  ككفاءات كعبقر ات خاصة  لقدر ما

ثانيًا إلى مسارسة الشقد البشاء  تجاه أنفدشا كتجػاه السؾاقػع  سيعًا  لردؽ كإخبلص لميسؽ. ك حتاج 
لرئاسػة الدكلػة  ألنيػا فػي  عتبػارالعميا في الدكلة كالسؾاقع الدنيا أيزًا. ك حتػاج ثالثػًا إلػى إعػادة اال

  أف تبػتؿ الرئاسػة نفدػيا  يػدًا عتبػارىته السرحمة أىؼ ضامؽ لدبلمة السديرة. كأقرػد لإعػادة اال
الخم  في أدائيا كفي أداء أ يزة الدكلة  كتعس  لجدية كحدؼ عمػى إصػبلحيا  كفػي لسعرفة مؾاطؽ 

اتيا كنقؾؿ اتجاىالؾق  نفدو أف نبتؿ نحؽ السؾاطشيؽ قرارى  يؾدنا  لشذد أزر الرئاسة كنرحح 
 ليا: نعؼ  عشدما تريب  كسا نقؾؿ ليا: ال  عشدما تخظب.

حشػػا  عشػػدما خر شػػا  فػػي الحػػادي مػػؽ الؾاضػػح أف أداء الرئاسػػة لػػؼ يكػػؽ فػػي مدػػتؾى طسؾ 
ـ  لشعظييػػا أصػػؾاتشا كنظػػؾي بيػػا صػػفحة الساضػػي. كلكػػؽ مػػؽ 2012كالعذػػر ؽ مػػؽ فبرايػػر عػػاـ 

تؾا ييػا  لػؼ تكػؽ فػي  مػا تػزاؿاإلنراؼ أف نقؾؿ أيزػًا: إف الرػعؾبات  التػي كا يتيػا الرئاسػة  ك 
مدػػتؾى تؾقعاتشػػا. كلعػػ  ىػػتا ىػػؾ مػػا أربػػػ السذػػيد الدياسػػي كمػػو. فقػػد كانػػ  الرئاسػػة تستمػػػ القػػؾة 

كاؼيػة  التػي السعشؾ ة  التي لؼ تدتخدميا لالذك  السظمؾب. كلكشيػا لػؼ تكػؽ تستمػػ القػؾة الساديػة ال
سعادالت كالتؾازنات  التي كانػ  مؽ تحؾ   قؾتيا السعشؾ ة إلى فع   يغير ال تسكشيا  في كق  قرير

تػراكح كثيػرًا  ك عػ   لقػؾة الساديػة الكاؼيػة  عميػاااسػة . كعدـ امػتبلؾ الرئما تزاؿقائسة في الؾاقع  ك 
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 سػتخفاؼلعض القؾى التي تكؾن  في العيد الدابق تدتخف لالرئاسة كتدػتييؽ لقػدراتيا. كىػتا اال
فذػعؾر السػؾاطؽ لزػعف الدكلػة يجعمػو فػي حالػة  أثػرت فػي حياتشػا كميػا  تػأثيرًا سػمبيًا. االستيانةك 

 قمق دائؼ كخؾؼ مؽ مدتقب  مجيؾؿ.  

مػاذا لعػد؟ كػاف يقػػاؿ لشػا  عشػدما نكتػػب كنشاشػد الػرئيس الدػابق  ليقػػؾد بشفدػو عسميػة إنيػػاء 
الفدػػاد السػػالي كاإلداري ك زػػظمع بؾا بػػو فػػي بشػػاء الدكلػػة اليسشيػػة الحديثػػة  كػػاف يقػػاؿ لشػػا حيشيػػا: 

يحػب القػراءة. ىكػتا لكػ  لدػاطة. كنحػؽ نتسشػى  إذا صػح ىػتا  تكتبػؾف  فيػؾ ال رأ مػايقػ الرئيس ال
تبقػػى ىػػته سػػسة  مػػؽ سػػسات رؤسػػائشا. فعػػدـ القػػراءة مػػؽ قبػػ  السدػػؤكؿ األكؿ فػػي  القػػؾؿ  أف ال

الدكلة  سيجع  السداعديؽ كالسدتذار ؽ كالسقػربيؽ  ىػؼ الػتيؽ يقػرأكف لػو  كػ  لظر قتػو كتفدػيره. 
ديرات ُتخرج الػشص عػؽ معانيػو  كُتبعػده عػؽ مقاصػده. ىػته حالػة يجػب أف التفك  ككؼ مؽ القراءات

تشتيػي. كعمػػى الػػرئيس  مػػاداـ رئيدػػًا  أف يشرػػ  ك دػػسع ك قػػرأ ك ػػتعمؼ يؾميػػًا مػػؽ مؾاطشيػػو. كعميشػػا 
نحؽ  كسؾاطشيؽ  أف نشر  لو كنتعمؼ مشو أيزًا. فالرؾرة لديو أشس   ك رى معغػؼ زكاياىػا  لحكػؼ 

ات كضػػغؾطات داخميػػة اعتبػػار كالرػػؾرة لػػديشا أكثػػر صػػفاًء  ألنيػػا ليدػػ  مختمظػػة لسػػؤثرات ك مؾقعػػو. 
كخار ية  حتى كإف كان  أق  شسؾاًل  لحكؼ لعػدنا عػؽ مؾاقػع القػرار كخػارج دائػرة الدػمظة. كعميشػا  
ىػػػؾ كنحػػػؽ معػػػًا  أف نجعػػػ  الػػػرؤ تيؽ متكػػػاممتيؽ  غيػػػر متشاقزػػػتيؽ  كأف ندػػػشد الرئاسػػػة  إسػػػشادًا 

ة لحدػػؽ األداء. ألف ىػػتا ىػػؾ الدػػبي  الستػػاح اآلف  إلنيػػاء عػػاىرة تػػؾازف القػػؾى السدػػمح مذػػركطاً 
كسا أف ىتا ىؾ الظر ق الؾحيػد السػتعادة ىيبػة الدكلػة. كبػدكف   كفؾضى الدبلح كالتلح لالدكاكيؽ

 استعادة ىيبة الدكلة  لؽ نخظؾ خظؾة كاحدة  نحؾ بشاء اليسؽ الجديد.
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 25ة العادلةخيارنا بشاء الدكلة القؾ 
 

في مقاؿ سابق أكدنا عمى "أنشا نر د حكسًا كطشيًا رشيدًا  مؤىبًل لبشاء الدكلة السدنية الحديثة  
أك إقرػػاء أك  اسػػتبعاديسمػػػ مذػػركعًا نيزػػؾ ًا كاضػػح السعػػالؼ  يحذػػد حؾلػػو كػػ  السػػؾاطشيؽ  دكف 

كتظبيػق القػانؾف عمػى الجسيػع  دكف اسػتثشاء   سػتقرارتيسيش  حكسػًا قػادرًا عمػى إحػبلؿ األمػؽ كاال
اليسؽ  كتحديؽ عركؼ الحياة  كصؾف كرامػة السػؾاطؽ كحقؾقػو   أبشاءكإقامة العدؿ كالسداكاة بيؽ 

كضساف تكافؤ الفرص أماـ اليسشيػيؽ  سػيعيؼ  فػي التعمػيؼ كالعػبلج كالتؾعيػف  كفػي تدػشؼ السؾاقػع 
 العميا في أ يزة الدكلة".  

رشيدًا  يكؾف ىسو األكبر بشاء الدكلة. فسػؽ أ ػ  ىػتا قامػ  الثػؾرات كُقػدم   نعؼ  نر د حكساً 
التزػػحيات  كأسػػقظ  اإلمامػػة كأسػػقظ  الرئاسػػة  التػػي لػػؼ تدػػتظع أف تتجػػاكز إرث اإلمامػػة. نر ػػد 

الذػػباب  انتفاضػػةاسػػتعادة أىػػداؼ ثػػؾرة سػػبتسبر الدػػتة  التػػي فرطشػػا بيػػا. نر ػػد اسػػتعادة أحػػبلـ 
الثػػؾرات كاالنتفاضػػات  التػػي   كأ يزػػ . نر ػػد حكسػػًا يجدػػد مزػػسؾف فػػاختظكطسؾحاتيػػا  التػػي 

. فخيارنا ليس تؾازف القؾى السترارعة  التي تفرض ك ؾدىا خارج سػمظة الدكلػة  بػ  عرفيا شعبشا
كػ  السميذػيات السدػمحة  ك ػأمؽ  زؾي تح  لؾائيا ك  القؾى  كتتبلشىخيارنا بشاء الدكلة  التي تش

ه كمدػتقبمو  كتشتفػي الحا ػة إلػى حسػ  الدػبلح  بؾ ػؾد ىػته الدكلػة  الجسيع في عميا عمى حاضػر 
األساسػػي  السشظمػػقالزػػامشة ألمػػؽ الجسيػػع  السالكػػة كحػػدىا لمقػػؾة السدػػمحة. إف بشػػاء الدكلػػة ىػػؾ 

 .  شانتظؾر كلؽ نحقق أي ىدؼ مؽ أىداف  فبدكنو لؽ نشيض كلؽ لتحقيق طسؾحاتشا

تشتيي في لاب شعؾب. كأصبح يقاؿ في العيػد  كاف يقاؿ في العيد الدابق  إف سمظة الدكلة
تتجػػاكز  ػػؾلتي عرػػر كمػػتلح. ىػػته ىػػي نغػػرة السػػؾاطؽ البدػػيط إلػػى  الحػػالي  إف سػػمظة الدكلػػة ال

ُيفيسا لحرفيتيسا  ب  لسغزاىسا. فيػ   العيديؽ  كىتا ىؾ تعبيره. كىي نغرة رمز ة كتعبير مجازي  ال
كىػػ   لػػتي عجػػزت أ يػػزة الدكلػػة عػػؽ ممئػػو؟اندػػتغرب أف تػػشيض قػػؾى كمميذػػيات لػػتسؤل الفػػراغ  

الذػعب؟ كىػ  ندػتغرب أف نجػد مػؽ ييسػس   اسػؼندتغرب أف تتحدث ىته القؾى الستشاقزة كميػا ل
كىؾ يرى ضعف ىيبة الدكلة: رحؼ هللا اإلماـ  أك يررخ لرػؾت عػاؿ  كىػؾ يذػعر لػأف األحػؾاؿ لػؼ 

ػاش تتحدؽ عسا ؟ أي بميَّػة ىػته  ُنبتمػى بيػا  كأي كان  عميو في العيد الدابق: سبلـ هللا عمػى عفَّ
إلى األماـ  كأف  نظبلؽاال امتحاف ُنستحؽ لو؟ ى  أصبح قدرنا أف ندير دائسًا إلى الخمف  بداًل مؽ 

 بترت؟.  زرع  كنجشى ما نحرد ما نزاؿ مانترحؼ عمى عيؾد رفزشاىا  رغؼ أنشا 
                                                           

مشيا الؾحدكي كالثؾري  كفي صحف أخرى  في ـ  ثؼ2014أغدظس  31في صحيفة الذارع  بتار ش  ُنذر 25
 إلكتركنية مختمفة. مؾاقع
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عػؽ اسػتفحاؿ الفدػاد  كمسا يجرح صدؾية الدمظة ك سس ىيبتيا  ما يتحدث لو الشاس  يػاراً 
كعؽ اإلنفاؽ العبثي  التي يؾ و أمؾاؿ الذعب إلى غير ك يتو  في نفػس الؾقػ   الػتي ُيرفػع ؼيػو 
الدعؼ عؽ السذتقات الشفظية. ى  نعتبر ىتا الحديث مجػرد دعايػة مغرضػة  كسػا ىػؾ دأب األنغسػة 

 عامة الشاس؟.  ما يتحدث لوالحاكسة  في كصف 

 قترػػاداالأي إ ػػراء  عشػػدما يكػػؾف ضػػركر ًا إلنقػػاذ  اتخػػاذل نجػػادؿ فػػي حػػق الدػػمظة نحػػؽ ال
  أي عشػدما يكػؾف ضػركر ًا لمسرػمحة العامػة. كلكششػا نجػادؿ فػي ىػته الحجػػة االنييػارالػؾطشي مػؽ 

الػػؾطشي. فمػػيس سػػرًا أف  قترػػاداالإذا كػػاف رفػػع الػػدعؼ ضػػركر ًا فعػػبًل  إلنقػػاذ  لالػػتات  أي فػػي مػػا
الذعب  إذا لؼ يكؽ  سيعيؼ  سؾاًء مؽ يتغاىركف في طر ػق السظػار أك  أبشاءالغالبية العغسى مؽ 

مػػػؽ يتغػػػاىركف فػػػي عرػػػر أك فػػػي شػػػارع الخسدػػػيؽ  ليدػػػؾا مقتشعػػػيؽ لزػػػركرة ىػػػتا اإل ػػػراء  كال 
أف ترر حات رسػسية تكػررت عمػى  ال سيسالاألسباب التي قدمتيا الدمظة  لتبر ر ما أقدم  عميو  

 اتخػػاذيذػػاع عػػؽ رفػػع الػػدعؼ. ككػػاف األكلػػى بيػػا  قبػػ   تب مػػامػػدى أشػػير  قبػػ  إعػػبلف القػػرار  تكػػ
القػػرار  أف تعمػػؽ نيتيػػا بؾضػػؾح كتخػػؾض حػػؾارًا مفتؾحػػًا  تذػػرح ؼيػػو مبرراتيػػا كتتفاعػػ  مػػع  راء 

يؽ كتكمفيػػؼ لخػػؾض الشقػػاش العمشػػي كعقػػد الشػػدكات ككرش يقترػػاداالالسػػؾاطشيؽ كتدػػتعيؽ لػػالخبراء 
يسكؽ  لؾ أنيػا سػمك  ىػتا الدػبي   أف يكػؾف رد الفعػ   العس   لدراسة ىتا السؾضؾع الحداس. أال

الذعبي مختمفًا كمتفيسًا كمتؿببًل ليتا القرار  لعد أف يثب  لو أنو قرار ضركري. ألف الذعب حيشيػا 
 لزركرتو.  اقتشاعسيذعر لأنو شارؾ في صياغتو  عؽ 

 خػر العػبلج  لعػد إف لداف الحاؿ يقؾؿ:  خر العبلج الكي. ككاف يسكؽ  ع  رفػع الػدعؼ ىػؾ 
الدراسػػة كالحػػػؾار  كبعػػػد أف تدػػػتشفت الدػػػمظة كػػػ  الؾسػػائ  العبل يػػػة. عشػػػدىا كانػػػ  سػػػُتعتر ككػػػاف 
السؾاطؽ سيتفيؼ ك تحس  نريبو مؽ العشاء  دكف تتمر. أمػا أف يفا ػأ لػالقرار  أثشػاء عظمػة العيػد  

حقييا كالدػػيارات كىػػؾ يػػرى العبػػث مدػػتسرًا كالفدػػاد مدػػتفحبًل كاألمػػؾاؿ العامػػة ترػػرؼ لغيػػر مدػػت
ثػػؼ تشتيػػي إلػػى )األحػػؾاش( الخاصػػة لالسدػػؤكليؽ   كسػػا ُيفتػػرض  الفارىػػة تذػػترى لمخدمػػة العامػػة 

يبػدي  أف يتتمر ك تألؼ كال ال بدكالسبلييؽ تررؼ في تأثيث السكاتب كالبدالت كاليبات... إلش  فإنو 
 تفيسًا ليتا اإل راء  ميسا ُبرر رسسيًا.

أف نؾؾف العبث السالي كنغمق الحشؽيات الدػائبة  كلػتكؽ رئاسػة لاخترار شديد نقؾؿ: عميشا 
الدكلة ىي القدكة كالشسؾذج في ىتا الظر ق  كسشؿف  سيعشا معيا  في ك و أي قػؾة تذػك  تيديػدًا 
ليا  سؾاًء تيديدًا صػر حًا فػي العمػؽ  أك تيديػدًا مبظشػًا فػي الخفػاء. ألنشػا نر ػدىا أف تجدػد الكيػاف 

ثػػ  لمذػػعب كمػػو  كالسعبػػر عػػؽ إرادتػػو العامػػة  كالسر عيػػة العميػػا لكػػ  القػػؾى العاقػػ  الجػػامع  السس
 الدياسػػية  لسختمػػف مذػػاربيا. فػػإذا ارتقػػ  إلػػى ىػػتا السدػػتؾى الػػتي نر ػػده  فدشرػػظف كراءىػػا  ال
كرعايا  ب  كذركاء في ىتا الؾطؽ  نبشيو معًا كنرسي دعائؼ دكلتشا القؾ ة العادلة  التي حمسشا بيا  
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س أمامشػا مػؽ خيػار  خػر  إال بيا  حتى نتسكؽ مػؽ تحؿيقيػا عمػى أرض الؾاقػع. فمػيكسشبقى نحمؼ 
 خيار. كسشغ  متسدكيؽ لو  ميسا تؾال  اإلخفاقات كميسا بمغ  الرعؾبات.  الىتا 
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 26التحالفات الستغي  رة  إلى أيؽ ستقؾد؟
  

 كالتػي شػارؾ فييػا الذػباب كالذػيؾخ   الذباب بثؾرةالذعبية  التي عرف   نتفاضةاال   انظمق
اإلصػػػبلح حػػػزب   فػػػي سػػػاحات السػػػدف الرئيدػػػية  تظالػػػب لإسػػػقا  الشغػػػاـ. ككانػػػ  أصػػػؾات انظمقػػػ

فػي سػاحة صػشعاء.  ال سػيساكمشافدو  الحركة الحؾثية  مؽ أكثر األصػؾات ارتفاعػًا فػي الدػاحات  
 لػو ككبلىسا كانا مرظفيؽ في خشدؽ السعارضة لمرئيس الدػابق. اإلصػبلح كػاف لؾقػ  طؾ ػ  حميفػاً 

إلػػى صػػفؾؼ السعارضػػة كتػػؾلى ؾيادتيػػا. كالحؾثيػػؾف كضػػعيؼ الػػرئيس  انتقػػ ك ػػزءًا مػػؽ نغامػػو  ثػػؼ 
ب نفدػػو فػػي مؾا يػػة التيػػار الدػػمفي فػػي صػػعده  ثػػؼ شػػؽ عمػػييؼ سػػتة حػػركب متؾاليػػة  دكف سػػب

.  مفيـؾ

تشحى الرئيس كلؼ يدقط نغامو. ب  ع  يذارؾ فػي إدارة الدػمظة  إدارة مباشػرة  عبػر ر الػو 
فػػي مجمػػس الػػؾزراء كمجمػػس الشػػؾاب كمجمػػس الذػػؾرى  كفػػي أ يػػزة الدكلػػة السدنيػػة كالعدػػكر ة 

ت اسػتسر كاألمشية. كسا يػدير  فػي الؾقػ  نفدػو  معارضػة سػاخشة ضػد الرئاسػة الجديػدة  رغػؼ أنيػا 
عمى نيجو  كضد حكؾمة الؾفاؽ  التي يستمػ نرف مقاعدىا. كبدت خارطة التحالفػات عمػى  تدير
افات متحركة  غير ثابتة: الرئيس الدابق كأ يزة الدمظة  التي يديرىا ر الػو  كحمفػاؤه اصظفشك  

اإلصػػبلح كحمفػػاؤه مػػؽ عدػػكر يؽ كمذػػيخات حػػزب مػػؽ األحػػزاب كالسذػػيخات القبميػػة  فػػي  يػػة  ك 
جيػػة السقابمػػة. كبػػدا الحؾثيػػؾف لػػبعض الؾقػػ   لعيػػديؽ عػػؽ السعدػػكر األكؿ )معدػػكر قبميػػة  فػػي ال

الرئيس الدػابق(  كغيػر مشػدمجيؽ فػي السعدػكر الثػاني )معدػكر اإلصػبلح كحمفػاؤه(  يدػعؾف إلػى 
  لكػ  معدػكر  مػؽ ىػته مػا يػزاؿتعز ز معدكرىؼ الخاص  التي يزؼ لعض القؾى القبمية. ككاف  ك 

يػدكر فػي الػداخ  اليسشػي مػؽ  شد خار ي  لو أ شدتو الخاصة  السؤثرة في مػاالسعدكرات الثبلثة  س
 أحداث.  

كلسػػػا احتػػػدم  السؾا يػػػات السدػػػمحة بػػػيؽ اإلصػػػبلح كحمفائػػػو العدػػػكر يؽ كالقبميػػػيؽ  كبػػػيؽ 
عارضػة  التػي ضػستيا الحؾثييؽ كحمفائيؼ القبمييؽ  في أكثر مؽ مشظقة  ُفتح  ثغرة في صفؾؼ الس

أتاحػػ  لمػػرئيس الدػػابق أف يشدػػل عبلقػػات خاصػػة لأعػػداء األمػػس  الحػػؾثييؽ    سػػاحات التغييػػر
 لسؾا ية شركاء األمس  اإلصبلحييؽ.

ي أف ىته الخارطة سػؾؼ اعتقادعمى ىتا الشحؾ بدأت خارطة  ديدة لمتحالفات تتذك . كفي 
ت السؾا يػػات كاتدػػع . فقػػد تتقػػارب كتمػػتحؼ كػػ  اسػػتسر ميػػداني  إذا  اسػػتقظابتتبمػػؾر  فػػي عسميػػة 

                                                           
 ـ  كفي عدد مؽ السؾاقع إلكتركنية.2014سبتسبر  6  بتار ش 902في صحيفة الذارع  عدد  ُنذر  26
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التيارات  التي كلدت في رحؼ حركة اإلخؾاف السدمسيؽ. كسا سػتمتحؼ كػ  التيػارات  التػي تشتسػي إلػى 
الز دية أك إلى التيارات الذيعية األخرى  السشاقزة لاألص   فكر ًا كتار خيػًا لمز ديػة  سػتمتحؼ تحػ  

الدعاية السزػادة ليػؼ  التػي  يات إقميسية كدكلية  فبدفع مؽ  لؾاء الحؾثييؽ  إف لؼ يكؽ بدفع مؽ
 .  27طالع التحر ض الظائفي كالعشرري  تأخت

إف التحر ض الظػائفي كالعشرػري  الػتي ندػسعو كنذػيده  مشػت سػشؾات  ىػؾ تحػر ض خظػر. 
ألنو يتعارض مع الخيارات الؾطشية ك دفع إلى خيارات طائؽيػة كعشرػر ة. فػالكثيركف مسػؽ يشتسػؾف 

ى الظائفو كالعشرر  السدػتيدفيؽ لػالتحر ض  سػيجدكف أنفدػيؼ مػدفؾعيؽ  تحػ  مذػاعر القمػق إل
لالظائفػػة  االلترػػاؽكالخػػؾؼ  المػػتيؽ تؾلػػدىسا عسميػػة التحػػر ض  سػػيجدكف أنفدػػيؼ مػػدفؾعيؽ إلػػى 

الػؾطشي العػاـ. كنحػؽ نعػرؼ  نتساءيسا لاال لاستبدمشيسا  ك  قد تحم  معغسيؼ كاف كالعشرر  رغؼ أف
أف قادة  يشتسؾف  لحكؼ السؾلد  إلى الظائفة كالعشرر  المتيؽ يحرض البعض ضدىسا اليػـؾ  كقفػؾا 

ات الدبللية  التي كان  سائدة في ع  اإلمامػة  االمتياز في الرف األكؿ ضد الشغاـ اإلمامي كضد 
الثػػؾرات ك  اتنقبللػػاال  د فػػي ؾيػػادةكدفعػػؾا رؤكسػػيؼ ثسشػػًا لسػػؾاقفيؼ الؾطشيػػة  ككػػاف ليػػؼ دكر مذػػيؾ 

أكتػػؾبر  كاحتمػػؾا مؾاقػػع متقدمػػة فػػي ؾيػػادات  14سػػبتسبر ك 26 ثػػؾرتي ال سػػيسااليسشيػػة الستعاؾبػػة  
األحزاب الؾطشية  لسختمف مذاربيا. إف التحر ض الظائفي كالعشرري  يسث  غبػاًء سياسػيًا  إذا لػؼ 

الػػؾطؽ الؾاحػػد   أبشػاءك عسػق الذػػرخ  بػػيؽ  ي تسػػاعاالنقػ  يسثػػ  عسػبًل مذػػبؾىًا. ألنػػو ييػدد الدػػمؼ 
ك شتر لحػركب أىميػة  ذات نزعػة طائؽيػة  تسيػد لتقدػيؼ الػيسؽ إلػى دكؿ طائؽيػة  تقزػي عمػى كػ  

  أحبلمشا الؾطشية.   

أف ندػمؼ لػأف لعػض  ال بػدكمع رفزشا ليػتا التحػر ض الظػائفي كالعشرػري   سمػة كتفرػيبًل  
الذػػحؽ الظػائفي ضػدىا. كأبػػرز ىػته السبلمػح اسػػتعادة السبلمػح فػي الحركػة الحؾثيػػة  تدػاعد عمػى 

ػْيدي(  المػتيؽ تجاكزتيسػا ثػؾرة سػبتسبر  كحػاكؿ الذػييد إبػراـيؼ الحسػدي محػؾ  لقبي )الدي  د( ك )س 
كفػي  (  في السخاطبات الرسسيةاؿ لقب )الدي  د( بمقب )األخاستبدأثرىسا الباقي  في قراره الذيير  ل
ادتيسا مؽ قبي  التذػبو ببمػداف كػإيراف كالعػراؽ كلبشػاف  دكف التشبػو كسائ  اإلعبلـ. كقد تكؾف استع

تحسميػا فػي تمػػ  إلػى أف التػار ش اليسشػي الخػاص قػد أضػاؼ إلػى ىػته األلقػاب معػاني كإيحػاءات ال
ْيدي (  عمػى ك ػو التحديػد  فمػؼ تعرفػو مجتسعاتيػا   لكدر الديؽ كتدكيؽ الياءالبمداف. أما لقب )س 

لفغػػًا  كلػػؼ تعرفػػو لسزػػاميشو اليسشيػػة الخاصػػة. كلعػػ  ىػػتا يذػػك  كاحػػدًا مػػؽ األسػػباب  التػػي تدػػؾغ 
الحػػػديث عػػػؽ سػػػعي الحػػػؾثييؽ إلعػػػادة الشغػػػاـ اإلمػػػامي  رغػػػؼ تأكيػػػدات الحػػػؾثييؽ أنفدػػػيؼ  لػػػأنيؼ 

ؤكدكنػو  ألف الشغػاـ اإلمػامي تجػاكزه ي مػا ترػديق نسيػ  إلػى متسدكؾف لالشغػاـ الجسيػؾري. كنحػؽ

                                                           
  الدبللي الستراعد حر ض ضدىؼ. كذلػ لخظابيؼ الظائفيىتا الت تراعدساىؼ الحؾثيؾف أنفديؼ في  27

حررىؼ في دائرة إلى االنقداـ السجتسعي ك  ال يسكؽ أف يؤدي إال إلى تعسيقالتار ش  استحزارًا  ىؼاستحزار بك 
 كىتا ما ال نر ده ألي مكؾف يسشي  سؾاًء اتفقشا أك اختمفشا معو.   كراـية اآلخر ؽ. ؼضيقة  تؾ و نحؾى
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كشػا نػرى كإف  أف يدعى إلػى اسػتعادتو. في ىتا الزمؽ يسكؽ لعاق  الزمؽ  كأصبح مؽ الساضي  كال
  رؤ تشا لو. كبيؽ  رؤ تيؼ لمشغاـ الجسيؾري  بيؽ مؤشرات  تدؿ عمى تبايؽخظابيؼ الدياسي  في

ستظراد  التي ك دتو ضركر ًا  نعؾد إلى خارطػة التحالفػات الستغيػرة. حيػث نجػد  كبعد ىتا اال
الرراع الدائر  لترػؽية الحدػاب مػع شػركاء األمػس   استثسارالرئيس الدابق  كسا أشرنا  يحاكؿ 

حػؾثييؽ  أعػداء األمػس  فػي القبمػي  كذلػػ بدعسػو لم _ العدكري  _ الستسثميؽ لالتحالف اإلصبلحي
انترركا فييا كتسكشؾا مؽ إضعاؼ خرؾميؼ  فقد يجدكف أنفديؼ في مؾا ية  ذا ماالتي إ معركتيؼ

السذػػتركة بيػػشيؼ كبيشػػو. كإذا حرػػ  ىػػتا  فػػإف  اسػػؼ ديػػدة مػػع الػػرئيس الدػػابق نفدػػو  النعػػداـ القؾ 
الرراعات ستتؾاص  كعجمة العشف ستدتسر في الػدكراف  لتدػحق فػي طر قيػا أحػبلـ اليسشيػيؽ فػي 

 العيش الكر ؼ.  كاألمؽ ك  ستقراراال

ىكتا تتذك  التحالفات كتتغير  بتغير األحداث كالؾقائع. كلكؽ أيؽ الؾطؽ فػي كػ  ىػتا  كأيػؽ 
و كػ  الستحػالفيؽ كالسترػارعيؽ؟ مػؽ يسثمػو حؿيقػة  كمػؽ يحػق لػو أف اسػسالذعب  الػتي يتحػدث ل

   .؟ىتات األفق الؾطشي العاـ  مؽ ك  و؟ كأيؽ رئاسة الدكلة  كأيؽ األحزاب ذااسسيتحدث ل

في ىته السرحمة السزظربة. فعمػى عاتقيػا تقػع ميسػة نػزع فتيػ   اسؼإف دكر الرئاسة دكر ح
األزمة كإنياء مدببات الرراع كتعز ز قؾة الدكلة  التػي ستذػك  ضػامشًا لدػبلمة الجسيػع كمر عيػة 

أف ُنْثشي عمى مؾؾػف الػرئيس كرفزػو  ال بدعميا  لك  الستخاصسيؽ كالسختمفيؽ. كفي ىتا الدياؽ  
مع طرؼ مؽ طرفي الرػراع ضػد الظػرؼ اآلخػر. فيػتا مؾؾػف ُيحسػد لػو. كنحػؽ نعػرؼ أف  االنزالؽ
ىتا السؾؾف ليس لاألمر الدي   نغػرًا لمزػغؾ   التػي تسػارس عميػو  مػؽ قبػ  مػؽ يعتبػركف  اتخاذ

نذػاطات الحػؾثييؽ  مػؽ  يػة أنفديؼ مؾاليؽ لو  مؽ  ية  كلئلحػراج الستؾاصػ   الػتي تدػببو لػو 
إلػى تأييػد طػػرؼ  االنػزالؽأخػرى. إف ثبػات الػرئيس عمػى مؾقفػو  كػرئيس لجسيػع اليسشيػيؽ  كرفزػو 

ىؼ مؾاؾف إيجابية مشو  اتخاذمؽ قب  الحؾثييؽ أنفديؼ  ل ال سيساك ضد طرؼ  أمر يجب تذجيعو  
ًا أنيػؼ نجحػؾا فػي إنجػاز يؼ تسكؽ الرئيس مػؽ إدارة األزمػة  إدارة نا حػة  لرػالح الػيسؽ كمػو. ك كفػي

ؼ  كسػا أعػػادكا كيػر فػي سياسػاتيؼ كمسارسػاتيالتفتحر ػػ السيػاه الراكػدة  كدفعػؾا الجسيػع إلػى إعػػادة 
القػػرارات  اتخػػاذفػػي  االنفػػرادالذػػراكة الؾطشيػػة  فػػي رسػػؼ مدػػتقب  الػػيسؽ  كعػػدـ  الرئاسػػة إلػػى دائػػرة

ؾا فػي ترػعيد السؾا يػة إلػى الرػداـ اندفعالسرير ة  دكف مذاركة القؾى الؾطشية الفاعمة. أما إذا 
و  كسيخدػركف ىػؼ أيزػًا  اسػسالسدمح  فديكؾف الخاسر األكبر الؾطؽ كالذعب  التي يتحػدثؾف ل

 بدأكا يكدبؾنو مؽ تقدير في الذارع اليسشي.     ك فقدكف ما

تيػا تسيػز فػي فكرىػا كبشي أما األحزاب  ذات األفق الؾطشي العاـ  التي تؿف خارج الرػراع  كال
التشغيسية  بيؽ متىب كمتىب  كبيؽ سػبللة كسػبللة أك مشظقػة كمشظقػة أك عذػيرة كعذػيرة؟ كفػي 

اليسشي  كالتشغيؼ الؾحدكي الذػعبي الشاصػري  كمعيسػا  يشتراكاالطميعتيا الحزبيؽ الكبير ؽ: الحزب 



53 
 

 البعػػث  لسجاميعػػو الستشػػاثرة  كاألحػػزاب الرػػغيرة األخػػرى  فػػإف دكرىػػا اليامذػػي لػػؼ يعػػد مقبػػؾاًل  كال
يشتغره الذعب اليسشػي مشيػا. إنشػا نشتغػر مشيػا فعػبًل مػؤثرًا   مع ما متشاسبًا مع تار خيا الؾطشي  كال

سعػػركؼ  ك دػػػشد مذػػػركع بشػػاء الدكلػػػة  لػػالحؾار مػػػع رأس الدكلػػػة  أك يعبػػر عػػػؽ أفقيػػا الػػػؾطشي ال
كغيػػر نيجػػو فػػي  شػػعبيًا  إذا لػػـز األمػػر  مػػع دعسػػو دعسػػًا قؾ ػػًا  إذا ىػػؾ حدػػؼ أمػػره لالزػػغط عميػػو

الحكؼ  كمزى لالجدية البلزمة  في طر ق بشاء الدكلة  القادرة عمى اإلمداؾ بزماـ السؾؾف كإنياء 
يجػػب أف تشزػػؾي كميػػا تحػػ  سػػمظة الدكلػػة القؾ ػػة العادلػػة   بػػيؽ أطػػراؼ  قتتػػاؿعػػاىرة الرػػراع كاال

 لتأمؽ  سيعيا  ك أمؽ الذعب معيا  مؽ شركر الرراعات  كمؽ أضرار التحالفات الستغيرة.
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 28مؽ ىؾ الذعب  التي يتحدث الجسيع عشو؟
 

التػػي لكثػرة الحػػديث عػؽ )الذػػعب(  مػػؽ قبػ  األطػػراؼ السترػارعة  كمػػؽ قبػػ  الدػمظة أيزػػًا  
نأمػػ  أالَّ ترػػبح مجػػرد طػػرؼ مػػؽ األطػػراؼ  يخيػػ  إلػػيَّ أنشػػي لػػؼ أعػػد أفيػػؼ مػػؽ ىػػؾ الذػػعب  الػػتي 
يتحدث الجسيع عشو. فعشدما تتحدث أطراؼ متشاقزة عؽ الذعب  ك برر كػ  طػرؼ مػشيؼ سياسػاتو 

ليدػػؾا  ػػزءًا مػػؽ ك  يشتسػػؾف إلػػى الذػػعب  كمسارسػػاتو  لأنيػػا لسرػػمحة الذػػعب  فػػإنشي كغيػػري  مسػػؽ
  نجد أنفدشا أمػاـ لغػز محيػر. ىػ  يتحػدث كػ  ىػؤالء يشتسؾف إلى طرؼ سياسي لعيشو ة  كالالدمظ

عؽ الذيء نفدو  كى  الذعب عشد ىتا الظرؼ  ىؾ نفػس الذػعب عشػد ذاؾ الظػرؼ؟ إذا كػاف مػؽ 
يسكؽ أف تكؾف  يتحدثؾف عشو  سيعيؼ ىؾ نفس الذعب  فبل بد أف تكؾف مرالحو ىي نفديا  كال

يسكػؽ أف يفيسػو   خر. فإذا كاف األمر كتلػ  أك عمى األقػ  ىػتا مػا شيئاً كىشاؾ  شيئاً مرالحو ىشا 
أمثالشا  فكيف يفدر لشػا السترػارعؾف أسػباب صػراعيؼ؟ قػد نفتػرض  لتدػيي  الفيػؼ  أف كػ  مػشيؼ 

يعشيػػو كػػ   يتحػػدث عػػؽ شػػعب مختمػػف؟ ككفقػػًا ليػػته الفرضػػية يسكػػؽ أف ُتحػػ  اإلشػػكالية  كنفيػػؼ مػػا
غيػػره. ىشػػا نػػدخ  مػػؽ  ؾنشػػا  عشػػدما يتحػػدثؾف  سػػيعيؼ عػػؽ الذػػعب اليسشػػي  المػػشيؼ. كلكػػشيؼ يفا ئ

 ديد في الستاىة  التي نحاكؿ الخركج مشيا. فإذا كانؾا يتحدثؾف عػؽ الذػعب نفدػو  كىػؾ الذػعب 
نر ػػدىؼ أف يختمفػػؾا ك تشػػاحركا مػػؽ أ مشػػا  ألنيػػؼ سػػيشحركنشا  اليسشػػي  فعمػػى مػػاذا يختمفػػؾف؟ نحػػؽ ال

 ندري عمى ماذا ُنحرنا.   ؽ المعيؼ  كسُشْشحر كنح

كش  أشتري د ا ة لمغػداء  ك ػاء شػخص بييئػة مجشػؾف  كقػد كثػر فػي لبلدنػا مػؽ يتخػتكف 
ىيئة السجانيؽ  حقًا أك انتحااًل  ككأنسا ىي تباشير الجشؾف العاـ  كالجرادات السشفردة  التػي تدػبق 

كسػمخو كتقظيعػو: عايػد  ي هللا أسراب الجراد. أخت الر ػ  يخاطػب الذػاب  الػتي يقػـؾ بػتلح الػد اج 
الؾاقفػػؾف معػػي إلػػى الر ػػ  السيميػػ  الثيػػاب   التفػػمػػؽ يدػػمخيؼ ... ىكػػتا مثمسػػا تدػػمش الػػد اج. 

 األشػػعث الذػػعر  بؾ يػػو  الػػتي لػػؼ تدػػتظع األتربػػة أف تخفػػي كسػػامتو  أك تز ػػ  كقػػاره  الػػتي ال
بشػػا كالخػػراب  الػػتيؽ يتشاسػػب مػػع ىيئتػػو  كتدػػاءؿ أحػػدىؼ: مػػؽ تقرػػد؟ فأ الػػو: مػػؽ ير ػػدكف الذػػر 

طغػػػؾا كبغػػػؾا فػػػي الػػػببلد ك ؾعػػػؾا العبػػػاد كخؾفػػػؾا الشػػػاس ك ...إلػػػش. تشبيػػػ  إلػػػى السفػػػردات التػػػي 
يدػػػتخدميا. إنيػػػا مفػػػردات فرػػػحى  يتخمميػػػا سػػػجع مػػػؾزكف. فقمػػػ  لػػػو أدع هللا اليدايػػػة لمجسيػػػع 

د مػشيؼ تتشاسػب مػع  شؾنػو: كأيػؽ الذػعب؟ كػ  كاحػ كالدبلمة لمذعب. فرد عمي ببديية حاضػرة  ال
بيدمخو مؽ  شب  لؾ ير د هللا ليػؼ اليدايػة لكػاف قػد ىػداىؼ. نظػق كمساتػو األخيػرة كىػؾ يبتعػد عػؽ 

 السكاف  ليؾاص  مؾاعع الدمش. 

                                                           
 ـ. ثؼ في عدد مؽ السؾاقع اإللكتركنية.2014سبتسبر  12في صحيفة الذارع  بتار ش  ُنذر  28



55 
 

العاقػ  فػي تبػيؽ مػؽ يدػتحقؾف الدػمش فػي نغػره. كلكشػو زادنػي  _ لؼ يدعفشي كبلـ السجشػؾف 
يتػأىبؾف  سػيعيؼ لتػدميره  ىػي مرػالحو  فػي نغػر الػتيؽ  حيرة في مؾضػؾع الذػعب. مػؽ ىػؾ كمػا

تحػػ  ذر عػػة الحفػػاظ عميػػو كعمػػى مرػػالحو  ك تفػػانى  سػػيعيؼ فػػي حػػب كطػػؽ  يحمػػؼ كػػ  مػػشيؼ لػػأف 
 يكؾف لو كحده  خالرًا مؽ دكف الشاس  يشفرد لحكسو ك تستع لخيراتو. 

يجد أذنػًا تدػسعو   ي شعؾر لعدـ الرغبة في الحديث أك الكتالة  ألف الحديث الابشيشت كثيرًا ما
. كنحػؽ لػؼ نتحػدث يؾمػًا كلػؼ نسػارس الكتالػة  يفيسيػاعقػبًل كاعيػًا  تجد عيشًا تبررىا كال لكتالة الكا

  أف ما يزاؿفي ىتا العيد كال في العيد الدابق. ب  كاف ىدفشا مؽ كراء ذلػ  ك  كشؾع مؽ الترؼ  ال
حجػؼ السعانػاة   اعيؼ لحػديثشا كنمفػ  أنغػارىؼ لكتالاتشػا إلػىاسػسُندسع أصؾاتشا مؽ نحاكؿ أف نقرع 

التي يتدببؾف بيا لحبيبيؼ )الذعب(  كإلى حجؼ التخر ػب  الػتي يمحقؾنػو فػي حاضػرنا كسػيؾر  ثؾنو 
لسدتقبمشا. تخر ب يتسث  لإفداد أ يزة الدكلة كإضعاؼ دكرىا في خدمػة السجتسػع  كبػالشكؾص عػؽ 

ة العادلػة  التػي لػؽ ُتبشػى ك  مزاميؽ الذعارات  التي ُترفع كالؾعؾد التي ُتقظع  ببشاء الدكلة القؾ ػ
إال لانتياج سياسات رشيدة مؽ قب  الدمظة  كبتػؾلي الكفػاءات الؾطشيػة الشز يػة  السيسَّذػة عسػدًا  
تؾلييا مؾاقع القرار  بداًل مؽ السقربيؽ كالفاشميؽ كالعابثيؽ لأمؾاؿ الذعب. كسا يتسثػ  ىػتا التخر ػب 

كإذكػػاء الحػػركب  مػػؽ قبػػ  الجساعػػات  سػػتقرارلػػإقبلؽ الدػػكيشة العامػػة كتغتيػػة الرػػراعات كعػػدـ اال
 الدياسية السدمحة  التي لؼ نعد نعرؼ عمى ك و اليقيؽ ماذا تر د.

ُيكتب  يجعػ  السػرء فػي كثيػر  يقاؿ  ك عؾف ما إف خيبة األم  في إمكانية أف يدسع ىؤالء ما
مسػؽ نؾ ػو  يجػد مػؽ يفيسػو  مؽ األحيػاف  يذػعر لعبثيػة الكػبلـ كعػدـ  ػدكى الكتالػة. فالحػديث ال

مدػػتغرقؾف فػػي حػػب )الذػػعب(  إلػػى در ػػة الغيبؾبػػة  التػػي   كسػػا يبػػدك  إلػػييؼ حػػديثشا دائسػػًا. فيػػؼ
تجعميؼ  كىؼ يتحدثؾف عشو كعؽ مرالحو  يعسمؾف في الؾق  نفدو  بػؾعي أك بػدكف كعػي  عمػى 
تػػؾفير األسػػباب كالغػػركؼ لتلحػػو  أك لدػػمخو  حدػػب تعبيػػر السجشػػؾف العػػابر. كىػػؼ بػػتلػ يػػؾفركف 

ألسباب كالغػركؼ لػتلح أنفدػيؼ أيزػًا. ككأنسػا تذػبعؾا لعقيػدة )الشرفانػا(  أي الفشػاء فػي السظمػق  ا
و فػػي الر اضػػات الركحيػػة  إلػػى حالػػة مػػؽ اسػػتغراقحيػػث يعتقػػد السػػؤمؽ بيػػا  أنػػو سيرػػ   عبػػر 

الغيبؾبػػة  تأخػػته إلػػى دائػػرة الفشػػاء فػػي السظمػػق البلمحػػدكد  فيبمػػغ بػػتلػ در ػػة الدػػعادة القرػػؾى  
 ق غاية الؾ ؾد اإلنداني.ك حق

أما نحؽ  التيؽ نؤمؽ لعقيدة   تسجػد الحيػاة كاألخػؾة كالسحبػة كالتكافػ  كالتعػاكف كالدػعي فػي 
ذلحيػػا كسػػمخيا كال  تػػدميرىا  كالسحافغػػة عمػػى الػػشفس اإلندػػانية  ال مشاكػػب األرض كتعسيرىػػا  ال

أيزػًا إلػى ىػتا الػتي يحبؾنػو  إفشائيا  فإنشا نيسس لاستحياء  لسحبي )الذعب( ىؤالء  لأنشػا نشتسػي
يامػًا. فيػ  يرػغؾف إليشػا  كىػ  ترػ  أصػؾاتشا إلػى  اعيؼ  سػسأك قتتمؾف مؽ أ مػو ك قتمؾنػو حبػًا ـك

نر ػػد أف يقتمػػؾا لعزػػيؼ مػػؽ أ مشػػا  فػػدماؤىؼ  نر ػػد حػػبيؼ القاتػ   ال نقػػؾؿ؟ إنشػػا ال كىػ  يفيسػػؾف مػػا
فميدعؾنا نحػاكؿ  كىػؼ معشػا  إخػراج بمػدنا نر د أف يقتمؾنا دفاعًا عؽ مرالحشا.  عز زة عميشا  كسا ال
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كشعبشا مؽ ىػته الستاىػة لدػبلـ  بتحكػيؼ العقػ  كبػالحؾار األخػؾي اليػادئ  كبػالحرص عمػى الػدماء 
كاألركاح كالسستمكػػات  كبالحفػػاظ عمػػى العقػػؾؿ  التػػي تعظمػػ   كىػػاـ أصػػحابيا فػػي الذػػؾارع  يمقػػؾف 

إليػػو. ألنشػػا نخذػػى مػػؽ أف يقؾدنػػا ىػػؤالء  السػػؾاعع ك عبػػركف  أبمػػغ تعبيػػر  عػػؽ الحػػاؿ الػػتي كصػػمشا
  زرافات ككحدانا  بيتا الؾاعع السجشؾف  نذيع معو مؾاعع االلتحاؽالسترارعؾف  لحبيؼ لشا  إلى 

يسكػػؽ تحاشػػيو  إال بيقغػػة عقػػبلء الػػيسؽ   الػػتلح كالدػػمش  كنحسػػ  نػػتر الظؾفػػاف القػػادـ  الػػتي ال
ا لػػػؼ يدػػػتيقع العقػػػبلء فػػػي ىػػػته المحغػػػة كعقػػػبلء األطػػػراؼ السترػػػارعة  إف كػػػاف ليػػػؼ ك ػػػؾد. فػػػإذ

 ػدكى مػؽ أف يدػتيقغؾا  لعػد  السذحؾنة لالجشؾف  ك بتلؾا الجيؾد  ليحؾلؾا دكف كقػؾع الكارثػة فػبل
 أف يغسرنا الظؾفاف كُ فشى الذعب لأيدي محبيو.     
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 29ماذا لعد؟
  

فػػي مقػػاؿ سػػابق قمشػػا: "إف ثبػػات الػػرئيس عمػػى مؾقفػػو  كػػرئيس لجسيػػع اليسشيػػيؽ  كرفزػػو 
مػػؽ قبػػ  الحػػؾثييؽ أنفدػػيؼ   ال سػػيساإلػػى تأييػػد طػػرؼ ضػػد طػػرؼ  أمػػر يجػػب تذػػجيعو   االنػػزالؽ

ىؼ مؾاؾػف إيجابيػة مشػو  تسكػؽ الػرئيس مػؽ إدارة األزمػة  إدارة نا حػة  لرػالح الػيسؽ كمػو. اتخاذل
كيػػر فػػي التفأنيػػؼ نجحػػؾا فػػي تحر ػػػ السيػػاه الراكػػدة  كدفعػػؾا الجسيػػع إلػػى إعػػادة ًا إنجػػاز ك كفػػييؼ 

سياساتيؼ كمسارساتيؼ  كسا أعادكا الرئاسة إلى دائرة  الذراكة الؾطشيػة  فػي رسػؼ مدػتقب  الػيسؽ  
ؾا انػدفعالقػرارات السرػير ة  دكف مذػاركة القػؾى الؾطشيػة الفاعمػة. أمػا إذا  اتخػاذفي  االنفرادكعدـ 
ترعيد السؾا ية إلى الرداـ السدمح  فديكؾف الخاسر األكبر الؾطؽ كالذعب  التي يتحػدثؾف في 

 في الذارع اليسشي".     احتراـبدأكا يكدبؾنو مؽ  و  كسيخدركف ىؼ أيزًا  ك فقدكف مااسسل

أف نؤكػػد صػػحة ىػػتا القػػؾؿ  فػػي  زئػػو األكؿ  كنزػػع الجػػزء األخيػػر مشػػو مؾضػػع  ال بػػدكىشػػا 
  الػتي  ػاء الحػالي ن  الحركة الحؾثية محقة في استخداـ العشف؟ كى  كاف العيدالتداؤؿ: ى  كا
الدػػاحات  لحا ػػة إلػػى عرػػاء غميغػػة ُترفػػع فػػي ك يػػو  ليتحػػؾؿ مػػؽ مجػػرد  انتفاضػػةعمػػى أكتػػاؼ 

 السشتفزػيؽيكرر سمبياتو ك ز د عمييػا  إلػى عيػد يرضػي أحػبلـ  كسا الحغشا  اد لمعيد الدابق امتد
كأكىاـ التغمب  ؼيكرركف أخظاء  نترارك حقق أىدافيؼ؟ كى  سيشداؽ الحؾثيؾف  تح  مذاعر اال 

حزب اإلصبلح كأسمؾبو في التعام  مع اآلخر ؽ؟ أسئمة مؽ ىتا الشػؾع تجػؾؿ فػي أذىػاف الكثيػر ؽ  
 مسؽ يخذؾف نيل العشف ك خافؾف عمى مدتقب  اليسؽ كحياة السؾاطشيؽ مؽ انفبلتو.       

ػػد حػػزب اإلصػػبلح  فػػي كسػػائ  إعبلمػػو السحميػػة ك لقػػد     اداتيا الخار يػػة  عمػػى ترػػؾ ر امتػػدي 
صػػػراع الحػػػػؾثييؽ  عمػػػػى أنػػػػو صػػػراع ضػػػػد الدكلػػػػة. فػػػػالحؾثيؾف متسػػػردكف عمػػػػى سػػػػمظة الدكلػػػػة  
كاإلصبلحيؾف ىشا يقاتمؾف في صف الدكلػة  أك يسثمػؾف الدكلػة. كسػاعد عمػى إيرػاؿ ىػته الرػؾرة 

كإلى العػالؼ الخػار ي  كػؾف  ػزء مػؽ الجػيش كػاف يقاتػ  الحػؾثييؽ إلػى إلى السؾاطشيؽ في الداخ   
 ػػػانبيؼ. كألف التذػػػكيبلت القتاليػػػة لمحػػػؾثييؽ قػػػد اكتسمػػػ   كأصػػػبحؾا يستمكػػػؾف قػػػدرات عدػػػكر ة 

يدتياف لو  لدى السؾاطشيؽ اليسشييؽ  فإنيؼ  ك دتشدكف إلى دعؼ مادي كسياسي خار ي  كقبؾؿ ال
يؾف إعبلميًا  ككاصمؾا زحفيؼ عمى مشاطق مختمفة  مسػا كػاف يدػسى لؼ يكترثؾا لسا يدؾقو اإلصبلح

 لذساؿ الذساؿ  كفق خظة كاضحة كأىداؼ محددة.  
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تحركػػات الحػػؾثييؽ بػػدت ككأنيػػا تدػػبب ضػػيقًا كحر ػػًا لرئاسػػة الجسيؾر ػػة. ألنيػػا شػػكم  تحػػد 
حػػراج عمشػػي ليػػا. مػػع أف أصػػؾاتًا كثيػػرة كانػػ  تيسػػس  لػػأف الرئاسػػة تترػػشع الغزػػب مػػؽ ىػػتا اإل

كتدتستع لو في قرارة نفديا. ألف اإلحراج التي يدببو اإلصبلح ليا في الخفاء ىؾ أشد إيبلمًا. بػ  
ذىب البعض إلى القػؾؿ  لػأف الرئاسػة ك ػدت فػي الحركػة الحؾثيػة مشقػتًا ليػا مػؽ ؾبزػة اإلصػبلح 

اسػة أف كمؽ ـيسشتو عمى القرار الدياسػي  فقػد حققػ  حالػة مػؽ تػؾازف القػؾى  ربسػا تدػتظيع الرئ
تتشفس فييا  لقدر أكبر مؽ الحر ة  إذا لؼ تجد نفديا كقد تخمر  مػؽ ؾبزػة اإلصػبلح كحمفائػو  

 لتقع في ؾبزة الحركة الحؾثية.  

إف حػػزب اإلصػػبلح حػػزب ميػػؼ  يحتػػ  مؾقعػػًا لػػارزًا فػػي الخارطػػة الدياسػػية اليسشيػػة  كسػػيبقى 
قػؾة مييسشػة عمػى  مػؽ األحػزاب  ال ك ؾده مظمؾبًا لتحقيق التػؾازف الدياسػي  عمػى أف يكػؾف حزبػاً 

األحزاب كعمى الدكلة. كىتا مرىؾف لسرا عة سياساتو كمسارساتو الدالقة  سؾاًء عشدما كاف شػر كًا 
لمرئيس الدابق  أك كىؾ يقؾد السعارضة ضده  أك كىؾ الذر ػ األقؾى في الحكؼ في عيػد الػرئيس 

ياسػػي  داخػػ  الدػػمظة  أك فػػي صػػفؾؼ . فػػالشيل الػػتي انتيجػػو فػػي العسػػ  الد)عبػػد ربػػو( الحػػالي
السعارضة  نيل غير مؾفػق. كلعػ  ىػتا يفدػر حالػة الرضػى  التػي نراىػا لػدى كثيػر ؽ  كحتػى لػدى 
لعض حمفائو  كىؼ يتالعؾف صراعو مع الحؾثييؽ  ك ركف تقمص مداحة نفػؾذه. ىػتا فػي حػد ذاتػو 

 ؽ  ليبقػى حزبػًا مقبػؾاًل يؾ ب عمى اإلصبلح تغيير نيجػو فػي العسػ  الدياسػي كفػي عبلقتػو لػاآلخر 
 كمؤثرًا  لسرمحتو كلسرمحة الحياة الدياسية في اليسؽ.  

أمػػا الحؾثيػػؾف فقػػد قػػاتمؾا ضػػد الػػرئيس الدػػابق دفاعػػًا عػػؽ أنفدػػيؼ. ككػػاف أداؤىػػؼ القتػػالي 
مفا ئػػًا. حيػػث كا يػػؾا قػػؾات الدػػمظة  الستفؾقػػة عمػػييؼ أعػػدادًا كعتػػادًا فػػي سػػتة حػػركب متؾاليػػة  

مػػ  الدػمظة عػػا زة عػؽ إلحػاؽ اليز سػػة بيػؼ. كقػػد قػؾي عػؾدىؼ  مػػؽ خػبلؿ تمػػػ مقاكمػة قؾ ػة   ع
الحػػركب  كاكتدػػبؾا خبػػرات كميػػارات قتاليػػة كتسكشػػؾا مػػؽ بشػػاء قػػدرتيؼ العدػػكر ة كتظػػؾ ر أدائيػػؼ 
الدياسػػي. كألف قػػؾتيؼ العدػػكر ة كأداءىػػؼ الدياسػػي  قػػد تظػػؾرا  مػػؽ خػػبلؿ السؾا يػػة مػػع الػػرئيس 

سياسػية  _دػيؼ القػدرة عمػى تؾسػيع رقعػة نفػؾذىؼ كغػدكا قػؾة عدػكر ة الدابق  فقد  ندػؾا فػي أنف
تفرض نفديا عمى الجسيع. كتسكشؾا  عبر تكتيكات ذكية  مؽ تقميص نفػؾذ مشافدػيؼ القػؾي  حػزب 
اإلصػػبلح  كألحقػػؾا لػػو كبحمفائػػو العدػػكر يؽ كالقبميػػيؽ ىػػزائؼ عدػػكر ة متبلحقػػة. كدفعػػؾا لػػو لمترا ػػع 

دة حتى مديشة صشعاء كضػؾاحييا  لعػد أف تسػددكا نحػؾ الذػرؽ  إلػى الدر ع  شؾبًا  مؽ محيط صع
 محافغة الجؾؼ  كنحؾ الغرب  إلى محافغة حجة.  

كتتالع  األحػداث فػي محػيط صػشعاء  ثػؼ فػي صػشعاء نفدػيا  تتالعػ  لذػك  متدػارع  خػبلؿ 
لالحدػؼ العدػكري  الػتي تػؾج بتؾؾيػع األطػراؼ الدياسػية الفاعمػة فػي الػيسؽ  انتيػ أياـ معػدكدة  ك 

  يفترض أف يحقق الذراكة الدياسية ك مبي السظالػب الذػعبية  التػي تبشاىػا الحؾثيػؾف  اتفاؽعمى 
 يسكؽ تجاىمو.  ك زع الحؾثييؽ في مؾضعيؼ الظبيعي  كذر ػ فاع  في عسمية صشع القرار  ال
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التؾؾيػع  فػي نغػر الكثيػر ؽ  كسػا لػؾ أنػو تػأخير مقرػؾد  إلتاحػة كقػ   اسػؼكقد بدا تأخير مر 
كافي لمحدؼ العدكري  الػتي حققػو الحؾثيػؾف لرػؾرة غيػر متؾقعػة  مػؽ حيػث الدػرعة كالدقػة فػي 

نزبا . كمؽ البلف  لمشغر أف أسمؾب تعامميؼ مع السؾاطشيؽ كمستمكاتيؼ  أثشػاء ؾى اال األداء كمدت
  كػاف أسػمؾبًا راؾيػًا. ككسػؾاطؽ يسشػي  ال أنتسػي إلػى الحػؾثييؽ كال إلػى القتاؿ كبعػد الحدػؼ العدػكري 

بػػد أف أحيػػي ىػػتا الدػػمؾؾ كأشػػجع عميػػو. فقػػد ترػػرؼ شػػبابيؼ بػػركح السدػػؤكلية   خرػػؾميؼ  ال
السرافػػق العامػػة كتجػػاكزكا ثقافػػة الفيػػد كالشيػػب  السستػػدة عبػػر التػػار ش  كقػػامؾا لحراسػػة السشذػػرت ك 

ييا كنيبيا كالعبث لسحتؾ اتيػا. تعػاكنيؼ فػي ذلػػ  أ يػزة الدكلػة  كعمػى عتداء عمكالبشؾؾ  لسشع اال
. مؽ رئػيس الجسيؾر ػة رأسيا الذرطة العدكر ة كأ يزة كزارة الداخمية  بشاًء عمى تؾ ييات رسسية

لػػو كلػػؼ يشحرفػػؾا عشػػو   حػػافغؾا عميػػو كتسدػػكؾا كىػػتا سػػمؾؾ سيحدػػب لمحػػؾثييؽ  كسيرػػبح  إذا مػػا
 إلنداف اليسشي الجديد  في الحرب كالدمؼ.  سيربح نسؾذ ًا ألخبلؽ ا

لقػػد خمػػق الحدػػؼ العدػػكري كاقعػػًا  ديػػدًا فػػي الػػيسؽ  يسثػػ  إ الػػة عمػػى سػػؤاؿ  عػػ  يتػػردد فػػي 
أذىانشا طؾاؿ األياـ السشررمة: لساذا صشعاء؟ كنغؽ اآلف أنشا عرفشا اإل الة عميو. فالحؾثيؾف  كسػا 

غييػرًا  ؾىر ػًا فػي السدػار الدياسػي  مػالؼ ُيحدػؼ يبدك  ك دكا أف السعارؾ خارج صشعاء لؽ تحدث ت
ندػتظيع أف نتحاشػاه  كىػؾ: مػاذا  األمر في صشعاء نفديا. كلكؽ ىتا يزػعشا أمػاـ سػؤاؿ  ديػد  ال

حػدث سػيغدك ضػربًا مػؽ العبػث    فإف ك  ماعشولعد؟ إنو سؤاؿ  إذا لؼ يؾفق اليسشيؾف في اإل الة 
 السؤلؼ.
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 30الترك ع لالخبر كاإلشاعة
  

ندػتظيع أف نؿػف عمػػى الحؿيقػة التار خيػػة  بػ  نحػاكؿ قػػدر  يػدنا أف نقتػػرب مشيػا  إلػػى  ال 
مدػػافة مسكشػػة. كمقػػدار ىػػته السدػػافة مرىػػؾف لػػالسشيل العمسػػي السدػػتخدـ كبشزاىػػة الباحػػث  اقػػرب

كمدػػتؾاه الفكػػري ...إلػػش. كلكػػؽ ال أحػػد ميسػػا بمػػغ شػػأنو يدػػتظيع أف يعيػػد  كحياديتػػوكمؾضػػؾعيتو 
ترػػؾ ر الحػػدث التػػار خي  كسػػا حػػدث تسامػػًا. ألف ركايػػة األحػػداث كتػػدك شيا يػػتؼ بؾاسػػظة أشػػخاص 
ف عبلقػة لالحػدث أك كػاف  يتأثركف بيا  لرؾرة مباشرة أك غير مباشرة. ككمسا كاف لمراكي أك لمسػدك  

مؾضؾعيتو  يكتبو  كمسا ضعف  يرك و أك كتالة ما رمحة  تسمي عميو ركاية مامذاركًا ؼيو أك لو م
ات  التي تجع  بمؾغ الحؿيقة التار خية متعدػرًا. حتػى أف  ػاف عتبار حياديتو. إلى غير ذلػ مؽ االك 

يخمػؾ مزػسؾنو مػؽ لعػض الرػحة  كإف كػاف فػي صػياغتو   اؾ ركسؾ يقػؾؿ عػؽ التػار ش قػؾاًل  ال
أحػػد ضػػركب الكػػتب  الػػتي يسكػػؽ أف يبػػدك  اختيػارتػػار ش حدػػب قؾلػػو: "فػػؽ مػػؽ التظػػرؼ  فال شػيء
يا إلى الحؿيقة". فإذا كاف ىتا شأف الساضي  فكيف لالحاضر  التي نعيش فػي أتؾنػو كتمدػعشا اقرب

 ات قػػد الانحيػػاز كيػػر السؾضػػؾعي اليػػادئ  كتسمػػي عميشػػا التفسػػياطو  كتزػػعف أحداثػػو قػػدرتشا عمػػى 
نقبميا في الحاالت العادية  كتستمب  شباتو لالؾسائ  الحديثػة كالظرائػق السدركسػة  الكفيمػة لإيرػاؿ 

 إلى ك  أذف كبث اإلشاعة في ك  ركؽ.  السفبرؾ الخبر 

مث  ىته الخؾاطر تدكر في ذىشي  كمسا شاىدت نذرات األخبار عمػى شاشػات التمفز ػؾف أك  
مى صفحات الرحف  أك سسع  إشاعة تتردد عمى ألدشة سسعتيا مؽ محظات اإلذاعة أك قرأتيا ع

الشاس. فكؼ مؽ خبر تشاكؿ األحداث لظر قة مثيرة  فدبب لمشاس القمق كالخؾؼ  ثؼ يشكذػف األمػر 
تبمغ مبمػغ تمػػ اإلثػارة. ككػؼ مػؽ إشػاعة أثػارت فػي الشفػؾس اليمػع  ثػؼ تبػيؽ  ك تزح أف الؾقائع ال

الؾ ػو األكثػر لذػاعة لمذػر. كقػد ذاؽ الػيسؽ مرارتيػا   أنيا مجرد إشاعة مرشَّعة. إف الحركب ىػي
يقػػ   مظػػالش اإلشػػاعات كتمفيػػق األخبػػار عسػػبًل ال راحػػ  تار خػػو. كلكػػؽ أال تسػػارس لعػػضفػػي كػػ  م

 لذاعة عؽ الحرب؟.

لؾ أف السػرء عسػد إلػى  سػع األخبػار السمفقػة كاإلشػاعات السبثؾثػة  التػي ازدىػر سػؾقيا ىػته 
لأكؿ  لتبيؽ أمؾرًا كثيرة. فػؾراء كػ  تمفيػق لخبػر كترػدير إلشػاعة ىػدؼ  األياـ  كقاـ بتحميميا  أكالً 

كالخبػرة  كؾسػائ  تحػ  محػ   كالخداع كقؾى مدتفيدة. إنيا أدكات حرب ُيدتخدـ فييا التكاء كالسكر
  العالسيػة كاإلقميسيػة االسػتخبارات. كال شػػ أف أ يػزة انظمػقالرصاص إذا تؾؾػف  كتكسػ  فعمػو إذا 

                                                           
 ـ.2014سبتسبر  30سبتسبر  كفي صحيفة الذارع في  29في االشتراكي ن  في  ُنذر  30
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ا دكائر متخررة في ترشيع األخبار كاإلشػاعات كتدػؾ قيا  كفػي إ ػراء التحمػيبلت كالسحمية  لديي
البلزمة لسا يرش  عو ك ظمقو الخرـؾ  كالرد عميو  لالتؾضيح أك لالخبر أك لاإلشػاعة السزػادة. كقػد 
أفترض أف لعض الحركات الدياسية الكبيرة لدييا أيزًا مثػ  ىػته الػدكائر  التػي تعتسػد عمييػا  فػي 

تؾصم  إليو نغر ات عمؼ الشفس  فػي  خياراتو. مدتخدمة أحدث ما الرأي العاـ كالتأثير عمى يوتؾ 
 ىتا السجاؿ.

إف تمفيػػق األخبػػار كترػػشيع اإلشػػاعات كنذػػرىا  أمػػؾر لػػؽ تختفػػي مػػؽ حياتشػػا  فيػػي تزػػعف 
إليػو  يؽ  ضحاياىا ك سيؾرىا  التي تتؾ ػو . كمع إدراكشا أنشا  نحؽ السؾاطشحيشًا كتزدىر حيشًا  خر

كتدعى لمتأثير ؼيو  تأثيرًا يتجاكز في كثير مؽ األحياف تذكي  القشاعػات  ليرػ  إلػى حػد الترك ػع  
كالحػاؿ ىػته  إال أف  كفيمة لإيقافيػا. فػبل يبقػى أمامشػانسمػ الؾسائ  ال فإنشا نؿف عا ز ؽ إزاءىا  ال

كيػػر اليػػادئ. التفندػػسح ليػػا لػػأف تركعشػػا كتذػػ  قػػدرتشا عمػػى  نػػتعمؼ كيؽيػػة التعامػػ  معيػػا. لحيػػث ال
كأفزػػ  طر قػػة لػػتلػ ىػػي أف ندػػسع الخبػػر السمفػػق كاإلشػػاعة السرػػشَّعة  كنػػدخميسا فػػؾرًا فػػي دائػػرة 

نفعػػاؿ. عميشػػا أف نفكػػر بيػػدكء كندتحزػػر  غراؼيػػة الرػػراعات الدياسػػية كيػػر بػػداًل مػػؽ دائػػرة اال التف
ابيػػة  كندػػأؿ أنفدػػشا: مػػؽ السدػػتفيد مػػؽ ىػػتا الخبػػر أك ىػػته كالسرػػالح الستزػػاربة  كالقػػؾى الستج

 ىؾ اليدؼ الستؾخى  مؽ إطبلقيسا؟.  اإلشاعة؟ كما

كلكؽ ما الدبب في كثرة األخبار السمفقة كاإلشاعات السرشعة كتزاحسيا في ىته األيػاـ؟ أعػؽ 
إلشػاعات. أف الدػبب كاضػح كمعػركؼ. فقػد تؾقفػ  السعػارؾ العدػكر ة  لتتؾاصػ  معػارؾ األخبػار كا

يسكػؽ أف  اد لمسؾا ية السدمحة  لأسمؾب  خر. إف السعارؾ العدػكر ة بػيؽ اليسشيػيؽ  الامتدككأنيا 
ترػؾره العؾاطػف  يقؾلػو العقػ   ال مػا محالة. كىتا مػا أحد طرفييا. فالك  ميزـك ال انترارتشتيي ل

يحققػػا نرػرًا ألحػػد  يسكػؽ أف السذػبؾبة. كؾياسػًا عمػػى ىػتا  فػإف تمفيػػق األخبػار كنذػػر اإلشػاعات ال
عمػػػى أحػػػد. كمػػػؽ الرػػػؾاب دائسػػػًا أف يقػػػاس الشرػػػر كاليز سػػػة لسقػػػاييس السرػػػالح العميػػػا لمػػػيسؽ 

  أيػػًا كانػػ . كالعدػػكر ة لسقػػاييس السرػػالح السحػػدكدة لؤلحػػزاب كالجساعػػات الدياسػػية كاليسشيػػيؽ  ال
كلػػؾ اعتسػػدنا مقػػاييس السرػػالح العميػػا  النتفػػ  الحا ػػة إلػػى ترك ػػع السػػؾاطشيؽ كإقبلقيػػؼ لاألخبػػار 

 الكاذلة كاإلشاعات الدؿيسة. 

يسكؽ أف  دمشا في ىتا الدياؽ  فمشق  إف الشرر الحؿيقي  التي أحرزه الحؾثيؾف  في ما كما
تي أفمحؾا فييا بدفع كػ  األطػراؼ الدياسػية إلػى ندسيو لرراع األخؾة األعداء  ىؾ تمػ المحغة  ال

طاكلػػة التؾؾيػػع عمػػى كثيقػػة الذػػراكة الؾطشيػػة  التػػي تذػػك   إذا ُنفػػتت  مخر ػػًا مػػؽ أزماتشػػا كضػػبظًا 
كاألمشػػي. كألف ىػػتا ىػػؾ الشرػػر الحؿيقػػي  فػػإف عمػػى القػػؾى  يقترػػاداالألدائشػػا الدياسػػي كاإلداري ك 

عمػػى تشفيػػتىا  كػػ   كحرصػػياتمػػػ الؾثيقػػة  سدػػكيا بتتسدػػػ لػػو  مػػؽ خػػبلؿ ت الدياسػػية  سيعيػػا أف
الحرص. كألف األخؾة الحؾثييؽ كانؾا أبرز صشاعيا  فإنشػا نشتغػر مػشيؼ أف يكؾنػؾا مثػااًل كقػدكة  فػي 

ليػا. فيػ  ستتسدػػ القػؾى الدياسػية بيػتا الشرػر  الػتي  نترػارالتسدػ بيا كتشفيت مزاميشيا كاال 
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لػو  كسػا ىػي عادتشػا  فتيػدر بػتلػ فرصػة تار خيػة أخػرى  تسثمو كثيقة الذػراكة الؾطشيػة  أـ سػتفر 
تتكرر؟ سؤاؿ أك يو لمقؾى الدياسية كميا. فإذا أخظأت ىػته القػؾى فػي  أماـ الذعب اليسشي  قد ال

  فػإف الكارثػة  التػي سػتح  لػاليسؽ  سػتكؾف أكبػر مػؽ قػدرتيا عمػى تحسػ  مدػؤكليتيا عشواإل الة 
أمػػاـ هللا كالتػػار ش. كإف أحدػػش  اإل الػػة  كسػػا نأمػػ   فػػإف ممفقػػي األخبػػار كمرػػشعي اإلشػػاعات  

الذعب الؾاحد  سؾؼ تخيب  مػاليؼ كتكدػد تجػارتيؼ ك ػربح  أبشاءاليادفة إلى إذكاء نار الفتشة بيؽ 
 رر شعبو.اليسؽ ك شت
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 31ي تساعاالالظائؽية خظر ييدد التعايش 
  

ألذػػع  مػػا تػػزاؿغشػػي عػػؽ البيػػاف  أف الحػػركب التػػي ارتػػدت طالعػػًا طائؽيػػًا أك عرؾيػػًا  كانػػ  ك 
البذػػر ة عبػػر تار خيػػا الظؾ ػػ . كتػػدكر اليػػـؾ فػػي أر ػػاء الػػؾطؽ العربػػي  الحػػركب  التػػي عرفتيػػا

صراعات كحركب  يراد ليا أف تأخت طالعًا طائؽيًا  في إطػار سػيشار ؾ )الفؾضػى الخبلقػة(  السسيػدة 
لرسؼ خارطة  ديدة  تعيد تقديؼ الدكؿ العربية الحالية  إلى دك بلت أكثػر صػغرًا  ذات طػالع طػائفي 

 ا فػػي نػػزاع دائػػؼ ؼيسػػا بيشيػػا كفػػي حا ػػة مدػػتسرة لمؾصػػاية كالرعايػػة  مػػؽ قبػػ  مػػاأك عرقػػي  يجعميػػ
   التي تقؾده عادة  أك تشؾب عشو  الؾاليات الستحدة األمر كية.  )السجتسع الدكلي(يدسى 

ىشػػا: ىػػ  يسكػػؽ أف يتظػػؾر الرػػراع الدياسػػي فػػي الػػيسؽ إلػػى حػػرب طائؽيػػة   السمػػح كالدػػؤاؿ
تخػدـ مرػالحو؟ لكػي يػتسكؽ كػ  مشػا أف  بػتلػ أىػدافًا خار يػة  اليخؾضيا األخ ضد أخيو  ليحقق 

يتظػػػابق مػػػع مفيػػػـؾ  أف نتفػػػق أكاًل عمػػػى أف مفيػػػـؾ الظائؽيػػػة ال ال بػػػدىػػػتا الدػػػؤاؿ   عػػػؽيجيػػػب 
الستىبيػػة. فالسػػتىب الػػديشي ىػػؾ نيػػل فػػي التعبػػد كالسعػػامبلت  يشظمػػق مػػؽ فيػػؼ خػػاص لمشرػػؾص 
الديشية. كالستاىب  كفق ىتا التعر ف  مؾ ؾدة لرؾرة طبيعيػة  فػي كػ  األديػاف كفػي كػ  البمػداف. 

ك الغربػة تجػاه يتعايش أتباعيا ك تعاكنؾف ك تجاكركف ك تزاك ؾف. كال يذعر السرء مشيؼ لالؾحذػة أ
 اره أك صديقة أك زك و  السشتسػيؽ إلػى مػتاىب أخػرى. كلكػؽ عشػدما ُتدػتخدـ السػتاىب اسػتخدامًا 
سياسػػيًا  كُتذػػحؽ لالتعرػػب لمسػػتىب كالكراـيػػة ألتبػػاع السػػتاىب األخػػرى  بيػػدؼ إثػػارة الرػػراعات  

يذة  إلى طائؽيػة خدمة لسرالح مذبؾىة  ىشا تتحؾؿ الستىبية الديشية الظبيعية الستدامحة الستعا
 القػائؼ  ك ؤسػس لمحػركب الظائؽيػة  التػي ال ي تسػاعاالمقيتو  كإلى تعرب أعسى  ييدد التعايش 

 تتر.  تبقي كال

كقد عرؼ اليسشيػؾف السػتاىب كلػؼ يعرفػؾا الظائؽيػة. كلعػ  ىػتا ير ػع إلػى  طبيعػة السػتىبيؽ  
سا مػتـباف كسػظياف  طبعػا الحيػاة الز دي كالذافعي  كىسا متـبا الغالبية العغسى مؽ اليسشييؽ. في

الديشية في اليسؽ لظالعيسا العقبلني السعتدؿ. كمؾؾف الز دية مؽ الستاىب الدشية  سيعيػا مؾؾػف 
مشفػتح كمتدػامح. كتذػػير السؾسػؾعات الحديثػة إلػػى الز ديػة عػادة لالعبػػارة التاليػة: "أكثػر السػػتاىب 

و إلى السػتاىب الدػشية  أنػو السػتىب الذػيعي زاد مؽ قرب يا إلى الدشة". كماقربأالذيعية عقبلنية ك 
ػػب  الؾحيػػد  الػػتي خػػرؽ العقيػػدة الدياسػػية الذػػيعية  ؼيسػػا يتعمػػق لذػػخص الحػػاكؼ  كأ ػػاز أف ُيشر  

يشتسػي إلػى الشدػب الفػاطسي  إذا رأكا فػي ذلػػ مرػمحة لؤلمػة. كبشػاًء عمػى  السدمسؾف إمامًا ليؼ ال

                                                           
 ـ.2014أكتؾبر  9ت عمى مؾقع االشتراكي ن   في ُنذر   31
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  كبجمؾىؼ كأكبػركا إمامة أبي لكر كعسر كعثساف قركاذلػ  كعمى خبلؼ الستاىب الذيعية األخرى  ا
قدرىؼ كقرنؾا الدعاء ليػؼ فػي السدػا د لالػدعاء لئلمػاـ عمػي  رضػي هللا عػشيؼ  سيعػًا. كسػا زاد مػؽ 
تقػػارب فكػػر الز ديػػة مػػع فكػػر السػػتاىب الدػػشية  إنكػػارىؼ ألىػػؼ العقائػػد الذػػيعية  فقػػد أنكػػركا عقيػػدة 

يختفػػي  لير ػػع فػػي  خػػر الزمػػاف  ؼػػيسؤل األرض عػػداًل كسػػا  الالدػػتر كالر عػػة. فاإلمػػاـ لػػدى الز ديػػة 
كتجدػػػد شػػػؾؽ   ي الػػػديانتيؽ  الييؾديػػػة كالسدػػػيحيةيساثميػػػا فػػػ ممئػػػ   ػػػؾرًا. كىػػػي عقيػػػدة ليػػػا مػػػا

السغمؾميؽ مؽ البذر إلى مخم  ص  يحقق العدؿ عمى األرض ك رفػع عػشيؼ الجػؾر كالغمػؼ ك شترػف 
لػأف اإلمػاـ معرػـؾ مػؽ الخظػأ. فاإلمػاـ  عتقاد  أي االليؼ مؽ عالسييؼ. كسا أنكركا عقيدة العرسة

لؼ عشد الز دية يخظب ك رػيب  مثمػو مثػ  كػ  البذػر. كأنكػركا مبػدأ التؿيػة  أي مسػاألة الحػاكؼ الغػا
كعػدـ الخػركج عميػو  حتػى تتييػأ الغػركؼ ك رػبح الشجػاح مزػسؾنًا.  كاتقاؤه  لالتغػاىر لػالؾالء لػو

سبدأ الخركج عمى الحاكؼ الغػالؼ  كالعسػ  عمػى إسػقاطو. فاإلمػاـ ل  الز دية ىته العقيدة لاستبدكقد 
 عشدىؼ ممـز لالخركج عمى الحاكؼ الغالؼ دكف انتغار الغركؼ السؾاتية.  

اعيمي  كىؾ الفرع الثاني مػؽ الذػيعة اإلماميػة  تظبَّػع لالظبيعػة اليسشيػة سسكحتى الستىب اال
ؿ اليسشية )الدكلة الرػميحية(. ككانػ  دكلػة حققػ  السعتدلة  كأقاـ أتباعو كاحدة مؽ أىؼ كأكبر الدك

اـ لػػالعمؼ كرصػػف الظرقػػات ككؾػػف ىتسػػكالػػديشي ككرسػػ   يػػدىا لمعسػػراف كاال ي تسػػاعاالالتعػػايش 
الدكؿ اليسشية األخرى  التي نذػأت  عؽالؾقؽيات الخير ة  التي يدتفيد مشيا الجسيع  فتسيزت بتلػ 

ات الدكلػة الرػميحية  ماثمػة حتػى إنجػاز لعػض اآلثػار  الدالػة عمػى  مػا تػزاؿفي العرر اإلسبلمي. ك 
اليـؾ  في لقايا الظرقات السرصؾفة كفػي الؾقؽيػات  السدػساة فػي لعػض السشػاطق )صػمبة الدػيدة(  

سػيدة ديدة السقرؾدة ىشا  فيي كىي أراضي أكقفتيا الديدة  لتكؾف مراعي مذاعة لمجسيع. أما ال
 أركى بش  أحسد الرميحي.  بش  أحسد  السعركفة لالسمكة

  لػػػدى الرحالػػػة نػػػدىاشىػػػتا الؾاقػػػع الػػػديشي فػػػي الػػػيسؽ كػػػاف مؾضػػػع إعجػػػاب  يبمػػػغ حػػػد اال 
ة كالدياسػية كالجغراؼيػة. يقترػاداالة ك يػ تساعاالاألكربييؽ  التيؽ قدمؾا إلى الػيسؽ كدرسػؾا أحؾالػو 

يز ػػد عمػػى مػػائتيؽ  ـ  أي قبػػ  مػػا1763كأبػػرزىؼ األلسػػاني كارسػػتؽ نيبػػؾر  الػػتي زار الػػيسؽ عػػاـ 
كخسدػػيؽ عامػػًا  ضػػسؽ البعثػػة الديشساركيػػة  السذػػيؾرة. فقػػد الحػػع أف اليسشيػػيؽ يسارسػػؾف تػػديشيؼ 
بتمقائيػػة  كدكف تزمػػ  أك ترػػشع. كأف تدػػامحيؼ الػػديشي كعػػدـ تػػزمتيؼ  عكػػس نفدػػو فػػي سػػمؾكيؼ 

نظباعػو عػؽ تدػامح تجاه الفرؽ الديشية اإلسبلمية السختمفة كتجاه األدياف األخرى. كسػج  نيبػؾر ا
عبر مقارنات عديدة. فعبلقة الذيعة لالدشة في ك  مؽ إيػراف كتركيػا  تختمػف عسػا  اليسشييؽ الديشي

يرػػمي أتبػػاع السػػتىب فػػي مدػػا د السػػتىب اآلخػػر. أمػػا  ىػػي عميػػو فػػي الػػيسؽ  فيشػػاؾ  مػػثبًل  ال
عبلقػػاتيؼ مػػتاىبيؼ أي تػػأثير عمػػى  ؼخػػتبلاليسشيػػؾف ؼيرػػمؾف معػػًا فػػي السدػػجد نفدػػو  كلػػيس ال

كتعايذػػػػيؼ. )أنغػػػػر: الرػػػػايدي  السػػػػادة التار خيػػػػة فػػػػي كتالػػػػات نيبػػػػؾر عػػػػؽ الػػػػيسؽ  دار الفكػػػػر  
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. ككػتا: الػيسؽ فػي عيػؾف الرحالػة األ انػب  208  191  74 _ 73 الرػفحاتـ  1990بيركت 
 (.93 _ 92 ـ  ص2011مركز الدراسات كالبحؾث اليسشي  صشعاء  

ت نذػػؾب حػػرب طائؽيػػة فػػي الػػيسؽ  فإنشػػا احتسػػاالؾؿ عػػدنا إلػػى الدػػؤاؿ السظػػركح  حػػ كإذا مػػا
. فػرغؼ أف الظائؽيػة  لػالسعشى الػتي أكضػحشاه غر بػة عػؽ السجتسػع عشػوسشجد صعؾبة في اإل الة 

يسكؽ أف يفعمو العام   ندتظيع أف نقدر ما اليسشي  مسا يجع  الحرب الظائؽية مدتبعدة  إال أنشا ال
الغفمػػة التػػي نعيذػػيا كالؾسػػائ  التػػي يستمكيػػا   الخػػار ي  فػػي زمػػؽ تزػػاعف ؼيػػو دكره  فػػي عػػ 

تخػدـ اليسشيػيؽ  بػ   كأصبح قادرًا عمى تحر ػ كتشذيط العؾام  الداخمية  كتؾ يييػا الؾ يػة التػي ال
تخػػدـ مرػػالح القػػؾى الخار يػػة. كفػػي كاقػػع كيػػتا  يتؾؾػػف تحاشػػي الحػػرب الظائؽيػػة  عمػػى كعػػي 

ىؼ اسػػػتقرار   كالسخظظػػػات السدػػتيدفة أمػػػشيؼ ك اليسشيػػيؽ كإدراكيػػػؼ لمسخػػاطر السحيظػػػة بيػػػؼ كببمػػدىؼ
يؼ إلػػػى األصػػػؾات السذػػػبؾىة  التػػػي تترػػػاعد مػػػؽ انتبػػػاىكتعايذػػػيؼ كتظػػػؾرىؼ. كسػػػا تتؾؾػػػف عمػػػى 

ة. فيػي يػ تساعاالبػيؽ مكؾنػاتيؼ  شة كتؤ ل السذاعر  كتبث الكراـيػةأكساطيؼ  لتشفش في نار الفت
إلػى  نتسػاءبعض  كشػعؾرىؼ لاال أصؾات سيخرسػيا الػؾعي كتظفػب سػعارىا محبػة الشػاس  لعزػيؼ لػ

شعب كاحد كديؽ كاحد كمدتقب  كاحػد  كتػؾ ييؼ  سيعػًا إلػى بشػاء دكلػتيؼ السدنيػة القؾ ػة العادلػة  
 الكافمة ألمؽ الجسيع كالداىرة عمى سبلمة كرفاه كتقدـ اليسشييؽ  دكف تسييز أك تفزي .  
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 32 دكى مؽ تحديد اليدؼ  دكف معرفة الظر ق ال
  

الؾاقع السر  الػتي نعيذػو  تتػؾارد الخػؾاطر كتتػداعى األفكػار  كنجػد أنفدػشا ندػتر ع في ع  
 ذكرى أىداؼ لؼ تتحقق  كأحبلـ تبددت عبر الدشيؽ. كنؾقؽ لعد طؾاؼ طؾ    لأف تحديد اليػدؼ ال

ر ط التفػيفيدنا  إذا لؼ نعرؼ الدبي  السؾص  إليو. فالدير في طر ق غير كاضػح السعػالؼ يقػؾد إلػى 
نكػؾف عػؽ اليػدؼ   لاليدؼ نفدو. إذ نر   لعد عشاء ك يد  إلى نقظة نجد أنفدػشا فييػا ألعػد مػا

شػا مشيػا  كلكػؽ مثقمػيؽ بيسػـؾ انظمقكربسا نكتذف أنشا مازلشػا نؿػف غيػر لعيػديؽ عػؽ الشقظػة التػي 
 ة األكلى.   نظبلقاال كإحباطات  لؼ نكؽ مثقميؽ بيا لحغة 

 االسػػتبدادس كالعذػػر ؽ مػػؽ سػػبتسبر: "التحػػرر مػػؽ كػػاف عمػػى رأس أىػػدافشا فػػي فجػػر الدػػاد
ات بػيؽ الظبقػات". فػأيؽ االمتياز كمخمفاتيسا كإقامة حكؼ  سيؾري عادؿ كإزالة الفؾارؽ ك  ستعساراالك 

كصمشا  لعد مديرة  اكز مداىا الزمشي نرف قرف؟ لقد ابتعدنا عؽ ىػتا اليػدؼ كثيػرًا ككصػمشا إلػى 
ىػؾ ممكػي  كسػا  يجب أف يكؾف الشغاـ الجسيػؾري  كال ىؾ  سيؾري  كسا حكؼ يرعب ترشيفو  فبل

ىي السمكية في العالؼ الحديث. كقد أثرنا ىته السدألة في العذر الدػشؾات الساضػية  فػي أكثػر مػؽ 
 ندكة كفي أكثر مؽ مقاؿ.

إف إثارتشا ىته السدألة  لرؾرة متكررة  نالع مؽ إحداسشا لزركرة استحزار أىداؼ الثػؾرة 
يػد  كتبػيتؽ السدػالػ  التػي سػرنا عمييػا  لسعرفػة مؾاقػع الخظػأ كأسػباب العثػرات  الدبتسبر ة مػؽ  د

كصػػمشا إليػػو  تسييػػدًا لتجاكزىػػا بػػؾعي  ديػػد  يتخظػػى ركػػاـ األكىػػاـ كضػػجيل  التػػي أكصػػمتشا إلػػى مػػا
العؾاطػف  بػ  يحكسػو العقػ .  ؼيوتتحكؼ  الذعارات  كالبدء لالعس  لسشيجية كمثابرة كىدكء  عسبًل ال

 ديد أسس نغاـ  سيؾري برلساني  كسا يجب أف يكػؾف. الدػمظة ؼيػو مرػدرىا  سيػؾر  لشزع مؽ
الذعب  كمفاتيحيا بيد الييئة البرلسانية  السشتخبة مؽ الذعب  السسثمة إلرادتو  السسارسػة لمدػمظة 

لدػمظة تشفيتيػة ترػادر كػ  سػمظات  يشتيػي لحػاكؼ فػرد كال التذر عية كالرقابية نيالة عشػو. نغػاـ ال
 لة كثركات السجتسع كحر ة الشاس. الدك 

شػعارات الثػؾرة  التػي أفرغشاىػا مػؽ  ائشػا  أف نػردد ليػ  نيػاربشأيفيد مدػتقب   يفيدنا كال إنو ال
ات متؾاضػػعة تحققػػ  إنجػػاز معانييػػا  كأف نتغشػػى لأىػػدافيا  التػػي فرطشػػا بيػػا  كأف نتحػػدث بزىػػؾ عػػؽ 

ف كاؼيًا ألف نشتق  خبللو مػؽ مدػتؾى لفع  حركة الزمؽ. غير مدركيؽ أف نرف قرف مؽ الزماف كا
                                                           

أكتؾبر   27ـ  كالؾحدكي ن  كصحيفة الذارع  في 2014أكتؾبر  26تؼ نذره في مؾقع االشتراكي ن   بتار ش  32
 السؾاقع الرحف األخرى.كعدد مؽ 
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الدكلة الفاشمة  التي نحؽ ؼيػو  إلػى مدػتؾى دكلػة صػشاعية متقدمػة. لػؾ أنشػا انتيجشػا طر قػًا غيػر 
 الظر ق كاخترنا حكامًا غير الحكاـ  كعسمشا لتحقيق أىداؼ الثؾرة لجد كصدؽ كنزاىة كإخبلص.  

عػد مرػادرة ثػؾرة سػبتسبر  مػؽ قبػ  إف حالشا اليـؾ لػيس لأفزػ  مػؽ حالشػا فػي األمػس. ؼب  
الذػعبية فػي الدػاحات  لتجػدد الحمػؼ  نتفاضػةال اتعبػر عػؽ حمسيػا   ػاءت  تسث  ركحيػا كال قؾى ال

لثؾرة سبتسبر كأىدافيا. كحددت مظمبًا عامًا  كىؾ إسقا  الشغاـ  الػتي لػؼ يعػد ؼيػو  عتباركتعيد اال
. كلكشيػػا فذػػم  فػػي إسػػقاطو  ألسػػباب تتعمػػق لسشذػػئيا سػػؼمػػؽ مبلمػػح الشغػػاـ الجسيػػؾري سػػؾى اال

كقؾاىا كبرنامجيػا  كسػا تتعمػق بتدػاىميا كسػساحيا لػأف يتػؾلى ؾيادتيػا  ػزء مػؽ الشغػاـ  السظمػؾب 
كطسؾحاتيا  كالشيايػة مشاقزػة لميػدؼ السرسػـؾ فػي  نتفاضةاال إسقاطو. فأصبح السذيد لعيدًا عؽ 

  اخػتبلالذػباب ك  33  فػي حيشػو  فػي مقػاؿ لعشػؾاف )ثػؾرةبداياتيا. كقد لفتشا الشغر إلى خظػؾرة ذلػػ
ا )الرىػػاف الثالػػث(. فالشغػػاـ نفدػػو ابشػػاألكراؽ( ُنذػػر فػػي الرػػحافة السحميػػة  كأعػػدنا نذػػره فػػي كت

  كتؾزع األدكار  فأصػبح حاكسػًا كمعارضػًا فػي  ف كاحػد. ككانػ  ىػته ىػي الشتيجػة السشظؿيػة انقدؼ
 و  لمؾصؾؿ إلى اليدؼ.لعدـ معرفة الظر ق  التي يجب الدير ؼي

كلؼ يتؾؾف األمر عشد ىتا الحػد  فقػد تؾالػ  محظػات الفذػ   كتؾالػ  فرػؾؿ السػؤامرة  التػي 
تجاىميػػا  بػػ  كإنكػػار ك ؾدىػػا  كأصػػبح  )الفؾضػػى الخبلقػػة(  كىػػي  العػػرب يؽالسثقفػػ لعػػض يتعسػػد

التسييػػد العسمػػي لمسػػؤامرة الحاليػػة  أصػػبح  كاقعػػًا معاشػػًا  تسػػزؽ مجتسعاتشػػا العربيػػة إلػػى طؾائػػف 
كأعراؽ  يحارب لعزيا لعزػًا  لتخػدـ لحربيػا كتزػحياتيا  مذػركع التجزئػة كتسيػد لرسػؼ الخارطػة 

بيكؾ(  سيئة الدػسعة  كأف تقدػؼ  _يا أف تح  مح  خارطة )سايكس الجديدة لمسشظقة  التي يراد ل
الؾطؽ العربي تقديسًا طائؽيًا عرؾيًا  يحؾلو إلى كانتؾنات صغيرة يعادي لعزيا لعزػًا ك رػارع كػ  
مشيػػا اآلخػػر. كػػ  ىػػتا نسمػػػ نحػػؽ القػػدرة عمػػى إفذػػالو كالحيمؾلػػة دكف تحؿيقػػو  إذا امتشعشػػا عػػؽ 

كات ىػتا السذػركع ك شػؾده  كنحػؽ ضػحاياه ككقػؾده. ندػخر أنفدػشا السذاركة في صشعو. فػشحؽ أد
طؾاعيػػة لخدمػػة القػػؾى الخار يػػة كتحقيػػق مرػػالحيا  التػػي تتشػػاقض كميػػًا مػػع مرػػالحشا الؾطشيػػة. 

عػػؽ  عػػا ز ىػػؾ احاضػػرنا كمدػػتقبمشا  لشحقػػق لمعػػدك مػػفشقتػػ  لعزػػشا كنػػدمر بمػػدنا كنقزػػي عمػػى 
ادنا ألف نسػػؾت شػػيداء  فػػي سػػبي  اسػػتعدي خدمتػػو  ك تحؿيقػػو  لػػؾال إخبلصػػشا لسذػػار عو كتفانيشػػا فػػ

  مرالحو  التي نغؽ  عؽ  ي  ككىؼ  أنيا مرالحشا.  

  كتيشػػا فػػي السؾصػػ  إليػػو بمػػؾغ اليػػدؼ  لعػػد أف فذػػمشا فػػي تحديػػد السدػػار أخفقشػػا فػػيىكػػتا 
كأحبلميػا سػؾى شػعارات  ثػؾرة سػبتسبرالظرقات كالسدالػ  التي أندتشا اليدؼ نفدو  كلؼ تبػق مػؽ 

                                                           
عشدما أطمقشا عمى االنتفاضة  في لعض مقاالتشا  مرظمح )ثؾرة(  كاف يحدكنا األم  أف تتحؾؿ إلى ثؾرة  33

حؿيؿية. كلكشيا ُحرف  عؽ مدارىا كاحتؾ   كأ يز . كقد ساىس  في الؾصؾؿ إلى ىته الشتيجة قؾى داخمية 
 كخار ية  كحتى لعض ؾيادات األحزاب الدياسية.
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لأيػديشا كصػادرنا أحبلميػا  كسػسحشا  الثػؾرةكالفتات خادعة  ب  كمزحكة  حيشسا نرفعيا كقد اغتمشػا 
لحكامشػا أف يبشػػؾا عمػى حدػػابيا مجػػدىؼ كثػراءىؼ  كسػػا سػسحشا ألنفدػػشا لػػأف نتحػؾؿ إلػػى أدكات بيػػد 

 تقبمو.القؾى الخار ية  تدخرىا لخدمة مرالحيا كتدمر بيا حاضر اليسؽ كمد

ككسػػػا حمسشػػػا لػػػالثؾرة طػػػؾ بًل  ثػػػؼ أضػػػعشاىا كفرطشػػػا لأىػػػدافيا  حمسشػػػا لالؾحػػػدة. ككػػػاف حمسشػػػا 
ي االسػػػتبدادالؾحػػػدكي  ذات يػػػـؾ  رالظػػػًا يػػػربط نزػػػالشا ضػػػد السدػػػتعسر فػػػي الجشػػػؾب كضػػػد الحكػػػؼ 

الستخمػػف فػػي الذػػساؿ. كتؾحػػد نزػػاؿ اليسشيػػيؽ   شػػؾبيييؼ كشػػساليييؼ  فػػي مدػػتعسرة عػػدف  حيػػث 
ركة الؾطشية الؾحدك ة اليسشية الحديثة. كخاض الذساليؾف كالجشؾبيػؾف نزػاليؼ  شبػًا إلػى كلدت الح

الذػساؿ فػي شػؾارع عػدف كأحيائيػا كىػؼ يحسمػؾف  أبشػاء شب  ضد السدتعسر كضد اإلمامة. فدػقط 
الجشػؾب كىػؼ  أبشػاءي. كسا سقط ستعسار االالدبلح ك ذاركؾف في ؾيادة الكفاح السدمح ضد الؾ ؾد 

عؽ ثؾرة سبتسبر  في  باؿ الذساؿ كشعالو ككديانو. ثؼ  اء مؽ صادركا كػ  ىػتا التػراث يدافعؾف 
الشزػػالي الرائػػع  ككعفػػؾه لسرػػالحيؼ الخاصػػة. كعميشػػا اآلف إمػػا أف نؾاصػػ  الدػػير خمفيػػؼ  لحكػػؼ 
العػػادة  أك أف نرػػحؾ كنخػػط ألنفدػػشا طر قػػًا  خػػر  كاضػػح السعػػالؼ  يؾصػػمشا إلػػى أىػػدافشا الؾاضػػحة. 

ىا  إذا كػاف مقػدرًا ليػا أف اعتبار الستعاؾبة  كنعيد لؾحدتشا اليسشية كانتفاضاتشا اؼ ثؾراتشا فشحقق أىد
الجشػػؾب أنفدػػيؼ.  أبشػػاءتبقػػى. شػػر ظة أف ُتبشػػى مػػؽ  ديػػد  لالرػػؾرة التػػي يرتزػػييا ك قتشػػع بيػػا 

يسكؽ أف ُيبشى كيػاف كحػدكي  يسثػ  مرػمحة عامػة لميسشيػيؽ  يؼ كرضاىؼ  الاقتشاعفبدكنيؼ كبدكف 
 أبشػػاءالجشػػؾب ك  أبشػػاءيسكػػؽ أف ُتبشػػى دكلػػة مدنيػػة ديسقراطيػػة عادلػػة  يرسػػي قؾاعػػدىا   سػػيعيؼ  كال

 تحقػق أىػدافيا  ليدػ  ثػؾرة  ككحػدة ال الذساؿ معًا  قادرة عمى تحقيق أىداؼ الثػؾرة. ألف ثػؾرة ال
 تحقق السرمحة العامة لمجسيع كتشيض لالؾطؽ اليسشي كمو  ليد  كحدة.

كعمى السدرح الدياسي كالعدكري تبرز اليـؾ قػؾة  ديػدة  ىػي الحركػة الحؾثيػة  التػي نعتبػر 
أف أبرز عشاصر القؾة فييا  ىؾ أنيا لؼ تكؽ  زءًا مؽ مكؾنات الشغاـ الدياسي  السظمػؾب تجػاكزه  
 كبالتالي لؼ تكػؽ شػر كة فػي خظايػاه  التػي نحرػد اليػـؾ نتائجيػا. كىػتا يسكػؽ أف يعظييػا قػدرًا مػؽ
القبػػؾؿ كمػػؽ السرػػداؾية فػػي عيػػؾف السػػؾاطشيؽ  إذا ىػػي أحدػػش  التعامػػ  كالتعػػاكف مػػع السكؾنػػات 
الدياسػػية األخػػرى  كك يػػ   يػػدىا مػػع اآلخػػر ؽ نحػػؾ ىػػدفشا السركػػزي  كىػػؾ بشػػاء الدكلػػة السدنيػػة 
الديسقراطية العادلة  كتحاش  عسمية التسػدد كالتؾسػع الحاليػة  التػي سػتبدد  يؾدىػا كتذػت  قؾاىػا 

افات مؾ يػػة  ذات طػػالع مشػػاطقي  عذػػائري  طػػائفي  يزػػر اصػػظفزػػعف قػػدراتيا  كقػػد تؾلػػد كت
لالقزػػية الؾطشيػػة كبؾحػػدة الػػيسؽ  مجتسعػػًا ك غراؼيػػا. إف مػػؽ ميػػاـ السكؾنػػات الدياسػػية مسارسػػة 
الزغط عمى الدكلة  لتزػظمع بؾا باتيػا. كلػيس مػؽ ميػاـ أي مكػؾف سياسػي مشيػا أف يشػؾب عػؽ 

الترػدي لمسذػكبلت الكبػرى  التػي يعػاني مشيػا الػؾطؽ. فيػتا أمػر يفػؾؽ قدراتػو  الدكلة مشفردًا  في 
ميسػػا بمغػػ  قؾتػػو. كقػػد يقػػؾد ذلػػػ إلػػى عؾاقػػب كخيسػػة  لدػػشا قػػادر ؽ عمػػى درئيػػا. نقػػؾؿ ىػػتا مػػؽ 

 لسػػا فييػػامشظمػػق الحػػرص عمػػى الػػؾطؽ كالحػػرص عمػػى الحركػػة الدياسػػية اليسشيػػة لرػػؾرة عامػػة  
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اة كطشية قادرة  لسذاركة القؾى األخرى الفاعمة  أف تديؼ فػي إحػداث ىا أداعتبار   لالحركة الحؾثية
التغييػػر السظمػػؾب  إذا ىػػي لػػؼ تخظػػب حدػػالاتيا  كلػػؼ تشػػدفع  شػػأف مػػؽ سػػبقؾىا  فػػي الستاىػػات 
كالسدالػ غير الؾاضػحة  التػي تشعػدـ فييػا الرؤ ػة كُتدػتشزؼ الظاقػات كُ يػدر الؾقػ  كُ ػدمر الػؾطؽ 

  ؽ تحديد اليدؼ  دكف معرفة الظر ق السؾص  إليو.   دكى م ك زيع اليدؼ. إذ ال
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 34(بدا بديشا عميو ماتقدير السؾؾف كفمدفة )
 

مؽ األلجديات األساسية  التي يتعمسيا طبلب الكميات العدكر ة.  ىي عسمية )تقدير السؾؾف(
بػػد أف يقػػـؾ كػػ  قائػػد عدػػكري  مػػؽ مدػػتؾى الجيػػؾش كالفػػرؽ إلػػى مدػػتؾى  فقبػػ  بػػدء السعركػػة ال

أف يقػـؾ لعسميػة تقػدير  ال بػدالفرائ  كالجساعات  ك  لحدب حجؼ ميامو كاتداع  بيتو القتالية  
ية مختمفػػة  تأخػػت أحيانػػًا شػػك  اسػػتظبلعلمسؾؾػػف  معتسػػدًا عمػػى معمؾمػػات دؾيقػػة  تؾفرىػػا عسميػػات 

اؼ مرػػػػادر الشيػػػػراف كنؾعياتيػػػػا  كأحيانػػػػًا أخػػػػرى شػػػػك  اإلغػػػػارات ات السحػػػػدكدة  الكتذػػػػشػػػػتباكاال
عمػى  االسػتيبلءالسدركسة  تقـؾ بيا كحدات خاصة صغيرة داخػ  مؾاقػع العػدك  لجسػع السعمؾمػات ك 

 كثائق كخرائط  تكذف مخظظات العدك كنؾاياه. 

عسميػات يتشاكلػو عػادة حجػؼ كتدػميح كمؾاقػع كميػاـ كمدػرح  ك تشاكؿ تقدير السؾؾف  في مػا
القؾة التي يقؾدىا  ككضع القػؾى الرػديقة السجػاكرة. كسػا يتشػاكؿ حجػؼ كإمكانيػات القػؾة السعاديػة  

معيا  كمؾاقع انتذػارىا كالفؾاصػ  بػيؽ كحػداتيا كنؾعيػة األسػمحة فػي كػ  مؾقػع  شتباؾالسكمف لاال
ض فػي مدػرح يػا  كطبيعػة األر اختراقكنقا  الزعف في  بيتيا  التي يسكؽ تركيز اليجـؾ عمييػا ك 

 يسكػػؽ مظمقػػًا أف يعظػػي أي قائػػد  صػػغر أك كبػػر  ال مشيػػا ...إلش. كال االسػػتفادةالعسميػػات ككيؽيػػة 
يسكؽ أف يعظي أمر البدء لالسعركة  قب  أف يجري تقدير مؾؾف دؾيقًا  مبشيًا عمى معمؾمات دؾيقة  

كاحػد مػشيؼ قػد  ري  لسرؤكسػيو ك دػتسع إلػى مبلحغػاتيؼ  ك تأكػد مػؽ أف كػ التفكقب  أف يذرحو ل
 ًا كامبًل.استيعالميستو القتالية   استؾعبالسؾؾف ك  استؾعب

فإذا كاف تقدير السؾؾف  عمى ىتا الشحؾ  يتؼ في الؾحدات العدكر ة  التي تخؾض الحركب  
كُ عتبػػر مػػؽ أكلػػى أكلؾ ػػات القائػػد العدػػكري  ميسػػا كانػػ  رتبتػػو كميسػػا صػػغرت مجسؾعتػػو القتاليػػة  

ىػا مدػتقب  شػعب إنجاز سياسية  تتردى لسياـ أكبػر  يتؾؾػف عمػى حدػؽ فكيف لسؽ يقؾد حركات 
ًا كتعميسػًا كصػحة اقترػادأمشػًا ك   كمدتقب  أ ياؿ. ككيف لسؽ يقؾد دكلة ك تحس  مدػؤكلية ك ؾدىػا

كتشسية كسبلمة أراض  ... إلش؟ أعؽ عشػًا يبمػغ حػد اليقػيؽ  أف ميسػة القائػد الدياسػي  سػؾاًء كػاف 
سعارضػػة  ىػػي أكثػػر تعقيػػدًا مػػؽ ميسػػة القائػػد العدػػكري  كتتظمػػب قػػدرات فػػي الدػػمظة أك كػػاف فػػي ال

تفؾؽ القدرات العدكر ة. كلكؽ ترى كؼ مؽ قادة األحزاب كقادة الدكلة يجري  لذك  دكري  أك عمػى 
القػػرار فػػي نظػػاؽ ميامػػو  كفػػي إطػػار صػػبلحياتو  كػػؼ مػػشيؼ يجػػري عسميػػة  اتخػػاذاألقػػ  قبػػ  مباشػػرة 

 لأصغر ضالط  يخؾض معركة عدكر ة؟تقدير دقيق لمسؾؾف  أسؾة 

                                                           
 ـ2014في مؾقعي االشتراكي ن  كالؾحدكي ن  كفي صحيفة الذارع  في األسبؾع األخير مؽ أكتؾبر  ُنذر  34
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بدا بديشا عميو". كىػتا القػؾؿ يعبػر عػؽ فمدػفة السغفمػيؽ أمثالشػا.  يقاؿ في التعبير الدارج: "ما
كىػػي فمدػػفة خػػارج العرػػر  بػػ  كخػػارج العقػػ . كمػػع ذلػػػ ال أتػػردد فػػي الػػزعؼ لأنيػػا ىػػي لالزػػبط 

نفكػر فػي حػ  مذػكمة مػؽ السذػاك   الفمدفة  التي تحكؼ تفكيرنا كسمؾكشا حتى اآلف. فشحؽ عادة ال
التػػي تؾا يشػػا إال لعػػد أف تكػػؾف قػػد اسػػتحكس  كغسرتشػػا حتػػى الرقػػاب. عشػػدىا فقػػط نتخػػبط كنرػػرخ 
كنيػتي  كنغػػؽ أنشػػا بػػتلػ نحميػا  كإف لػػؼ تشحػػ  نتجاىميػػا. ككػػأف لدػاف حالشػػا يػػردد حكسػػة الحسػػار  

 الستسثمة في ىته األبيات:

 أقػػػػػػػػػؾؿ كسػػػػػػػػػا يقػػػػػػػػػؾؿ حسػػػػػػػػػار سػػػػػػػػػؾء  
 ؾر ليػػػػػػػػػػا انفػػػػػػػػػػراجسأصػػػػػػػػػػبر كاألمػػػػػػػػػػ

 فإمػػػػػػػػػػػػػػػا أف أمػػػػػػػػػػػػػػػؾت أك السكػػػػػػػػػػػػػػػاكي 
                

 يظيػػػػػػػػػػػػػق كقػػػػػػػػػػػػػد سػػػػػػػػػػػػػامؾه حسػػػػػػػػػػػػػبًل ال 
 كسػػػػػػػػػػػػا أف األمػػػػػػػػػػػػؾر ليػػػػػػػػػػػػا مزػػػػػػػػػػػػيق
 كإمػػػػػػػػػػػػػا يشقزػػػػػػػػػػػػػي عشػػػػػػػػػػػػػي الظر ػػػػػػػػػػػػػق

 
ثقافػػاتيؼ مػػؽ مغػػادرة فمدػػفة  تسكػػشيؼ قػػدراتيؼ كال لعػػض الحكػػاـ كالقػػادة الدياسػػييؽ العػػرب ال 

 شػؤكنشا العامػة. كإف كػانؾا عمػى األغمػب الالحسار ىته. فيؼ مدترخؾف راضؾف بيا  يظبقؾنيا فػي 
 يظبقؾنيا في شؤكنيؼ الخاصة.

يسكػؽ لبمػد  تقدير السؾؾف مدألة ضركر ة  في الذأف العاـ  كسا ىي في الذأف الخاص. كال
أف يعػػالل مذػػكبلتو ك ػػدير شػػؤكنو ك ػػشيض لأحؾالػػو  إذا لػػؼ تكػػؽ ؾياداتػػو فػػي مدػػتؾى مػػؽ الػػؾعي 

يتعمػػق  يتعمػػق لالعبلقػػات الخار يػة  ككػػ  مػػا ًا سػػميسًا  فػػي كػ  مػػايسكشيػا مػػؽ تقػػدير السؾؾػف  تقػػدير 
أف نتبػيؽ قػػدراتيؼ كنعػرؼ مرػالحيؼ كنؿػػف  ال بػدلالعبلقػات الداخميػة. فاألعػػداء فػي الخػارج ُكثػػر  ك 

أف  ال بػدعمى أىػدافيؼ كمخظظػاتيؼ  حتػى نتعامػ  معيػؼ تعػامبًل محدػؾبًا. كاألصػدقاء ُكثػر أيزػًا  ك 
كنؾع  اع  السثسر معيؼالتفبياتيؼ كطرؽ مؽ إيجابياتيؼ كتحاشي سم االستفادةنتبيؽ قدراتيؼ كسب  

العبلقات  التي يسكؽ أف نؿيسيا بيششا كبيشيؼ  كالتي مؽ شأنيا أف تخػدـ مرػالحشا كمرػالحيؼ. إف 
األمؾر  ك جشبشا التعام  مع العدك عمػى أنػو   اختبلتقدير السؾؾف عمى ىتا الشحؾ  كفي  لأف يقيشا 

التعام  مع الرديق عمى أنو عدك. ألف ىتا الخمػط كعػدـ التسييػز  بػيؽ العػدك كالرػديق  صديق  ك 
 يسكؽ أف يمحق أضرارًا لسرالحشا كبأمششا القؾمي  يرعب عبل يا. 

ككسا ىؾ تقدير السؾؾف ضركري في عبلقاتشا الخار يػة مػع دكؿ العػالؼ  فيػؾ ضػركري أيزػًا 
تعامػ  القػؾى الدياسػية   ال سػيساك زشا مع لعزشا اآلخر. في عبلقاتشا الداخمية  أي في تعاممشا  لع

بيشيا  حتى  ىا  سيعيا شر كة في الؾطؽ  مجبرة عمى أف تشذب عبلقات في مااعتبار مع لعزيا  ل
بػػد أف تبحػػث عػػؽ مدػػتؾى مػػؽ مدػػتؾ ات األىػػداؼ    أىػػدافيا كتعارضػػ  مرػػالحيا  كالفػػاختمكإف 

كالتعػػارض. كذلػػػ السدػػتؾى ىػػؾ السرػػالح العميػػا لمػػؾطؽ. التػػي  ؼخػػتبلاالكالسرػػالح يشتفػػي عشػػدىا 
تتزاءؿ لجانبيا ك  السرالح الفردية كالفئؾ ة كالحزبية. فالسرالح العميا لمػؾطؽ تعشػي أف لكػ  فػرد 

لػؼ تظػغ فئػة حاكسػة كتحػؾؿ  في ىتا الؾطؽ كلك  حزب كفئة كمشظقة نريبو مؽ تمػ السرالح. مػا
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. عشػػدىا تفقػػد ىػػته الفئػػة شػػرعيتيا  ك تؾ ػػب عمػػى كػػ  القػػؾى السرػػالح العميػػا إلػػى مرػػالح خاصػػة
ه كػ  الغػركؼ اعتبػار السخمرة أف تتعاكف كتتزافر إلزاحتيا. مشظمقة مؽ تقدير لمسؾؾف  يأخت في 

 السحيظة  ك حدب لمعؿبات كالرعؾبات حدابيا  ك دتعد لمتغمب عمييا  لالقدرات الستؾفرة.

بعض اآلخػر. كقػد يػرى ؼيػو مػؽ يفيسػو أنػو مجػرد يفيسػو الػ كبلـ نغري قد يفيسو البعض كال
نحتػاج إلػػى العسػ  لػو. فالػػتكاء الفظػري كالحكسػة اليسانيػػة كؽػيبلف  لػػأف  كػبلـ نغػري فػػي اليػؾاء  ال

يؾ يانشػػا الؾ يػػة الدػػميسة  دكف حا ػػة إلػػى أف ندػػتخدـ العمػػؼ  كنذػػغ  أنفدػػشا لجسػػع السعمؾمػػات 
ت  بػ  حتػى دكف حا ػة إلػى أف يذػاكر لعزػشا كدراسة السعظيات ككضع الفرضيات كتقميب الخيارا

 لعزًا. فسا بدا بديشا عميو.   
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 35فؾائد األسفار
  

 شا اإلماـ الذافعي  رحسو هللا  لالدفر  كلخص فؾائده لقؾلو: عشدما نرح  

ب عػػػػػؽ األكطػػػػػاف فػػػػػي طمػػػػػب العمػػػػػى  تغػػػػػرَّ
 فتفػػػػػػػػػػػر ل ىػػػػػػػػػػػؼ كاكتدػػػػػػػػػػػاب معيذػػػػػػػػػػػة

         

 سػػػػػػس فؾائػػػػػػدكسػػػػػػافر ففػػػػػػي األسػػػػػػفار خ 
 ك داب كصػػػػػػػػػػػػػػػػحبة ما ػػػػػػػػػػػػػػػػدكعمػػػػػػػػػػػػػػػػؼ 

 
عرػره  يعرفػاف الفائػدة الدادسػة  التػي أضػح   فػي  ىػؾ كال عشدما نرحشا بتلػ  لؼ يكؽ  ال

عرػػرنا ىػػتا  الفائػػدة األكلػػى  لالشدػػبة لشػػا نحػػؽ اليسشيػػيؽ  كىػػي فائػػدة العػػبلج فػػي مذػػافي الػػببلد 
مذافي األردف كمرر. كقد كاف لي حػع  شػي ىػته الفائػدة الجديػدة. فػرغؼ إصػرار  ال سيساالعربية  

الظبيب  التي لجأت إليو ليبًل إلسعاؼ أحد أفراد أسرتي  رغؼ إصراره عمى مؾاصػمة الفحػؾص كعػدـ 
 أيالدػػػفر قبػػػ  شػػػير  ألف حيػػػاة السػػػر ض يسكػػػؽ أف تتعػػػرض لمخظػػػر  كتأكيػػػده لأنػػػو لػػػؽ يتحسػػػ  

سػاءت حالػة  ا مؽ العؾاقب  ككأف مدتذػؽياتشا تتحسػ  السدػؤكلية  إذا مػامدؤكلية  ماداـ قد حترن
 كتػػػراث  رغػػػؼ ذلػػػػ فقػػػد قػػػررت عػػػدـ اال 36السػػػر ض أك حتػػػى تعػػػرض لمؾفػػػاة  نتيجػػػة أخظػػػاء طبيػػػة

 ستئشاس برأي طبيب صديق  أثق لو. حتيراتو  كقبم  السغامرة  لعد االبت

األردف  التي تذعرؾ  كأن  في داخميا  ركب  الظائر السيسؾف  طائرتشا اليسشية  الستجية إلى 
لأنيػػا  ػػزء أصػػي  مػػؽ الػػيسؽ الحػػالي. كػػاف مؾعػػد اإلقػػبلع فػػي التػػتكرة غيػػر متظػػابق مػػع السؾعػػد 
السدػػج  فػػي كسبيػػؾتر السظػػار  كفقػػًا لتأكيػػد السؾعػػف السدػػؤكؿ فػػي السظػػار. الفػػارؽ سػػاعة كاحػػدة 

ممػو ـبػاًء  كلػؽ تحػدث عسػر لكا  لقػد ضػاع شػيئاً تعشػي  فقط. قمػ  فػي نفدػي سػاعة مػؽ الػزمؽ ال
 ضررًا إضاؼيًا. ساعة إضاؼية في مظار صشعاء )الدكلي(

عؽ مؾعدىا السدج  في كسبيػؾتر السظػار  قػدره نرػف سػاعة  بتأخير لديط  كأقمع  الظائرة
فقط  كبتأخير أطؾؿ عؽ مؾعدىا السدج  فػي تػتكرة الدػفر  قػدره سػاعة كنرػف فقػط. كأقمػع معشػا 

شريحة اإلماـ الذافعي  دكف أف يدسعؾا عشيا. أسراب مؽ التلاب الستظف   ضيؾؼ ثقبلء  عسمؾا ب
الراغب في اليجرة خارج الؾطؽ  التي لؼ يكتف لالركؾب مجانًا  ب  ك د متعتو في مزايقة الركػاب 

                                                           
 ـ.2014فبراير  17فبراير  كفي صحيفة الذارع  بتار ش  16في مؾقع االشتراكي ن   بتار ش  ُنذر  35
 ء.األطبا كسا حدث البؽ أخي عبد السمػ  ثؼ البشة أخي    المتيؽ كافتيسا السشية عمي أيدي  36
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اآلخر ؽ. كقد حاكل  أف أغفؾ قميبًل في الظائرة. كلكؽ دكف  دكى. فرغؼ أف ليمة الدفر كانػ  ليمػة 
ا مذدكدة كمتيقغػة  خؾفػًا مػؽ أف يفؾتشػا ابششؼ فييا سؾى لحغات متقظعة  كعم  أعرمتعبة  لؼ ن

أف السؾعػد فػي التػتكرة ىػػؾ  اعتبػػارمؾعػد الظػائرة  كغادرنػا السشػزؿ فػػي الدػاعة الدادسػة صػباحًا  ل
فرصة ال لمشـؾ كال لسجرد الراحة. كبقيػ   و لؼ يدع لي الزيؾؼ الستظفمؾف أيالتاسعة  رغؼ ذلػ كم

 عؽ ك يي.  الستظف  لرحمة أحرؾ يدي  يسشة ك درة  في محاكالت يائدة لظرد التلابطؾاؿ ا

تدػػسى بؾ بػػة الظعػػاـ. كىػػي ك بػػة ال عبلقػػة ليػػا لالؾ بػػات  التػػي تقػػدميا  ك ػػاء مؾعػػد مػػا
شركات الظيراف لزيؾفيا. كقد رؤي أف تغظي تمػ الؾ بة ك بتي اإلفظار كالغػداء معػًا  عمػى سػبي  

  قيػػ  لشػػا أنػػو فػػؾؿ كمعػػو لعػػض المحػػؼ شػػيءيبػػدك. كانػػ  الؾ بػػة مكؾنػػة مػػؽ  ترشػػيد اإلنفػػاؽ  كسػػا
 بيػارات كال كال ؼطسػاط لرػ  كال ز ػ  كال تحدػيشات مدخمػة عميػو. فػبل دكف أيلسفرـك السدػمؾؽ  ا

 اعتبػارمسا ىؾ متعارؼ عميو في طباخة المحؼ. كلع  ذلػ مػؽ قبيػ  الحػرص عمػى صػحتشا  ل شيء
مؽ السرضى  الستجييؽ لمبحث عؽ الفائدة الدادسة مؽ فؾائد األسػفار.  ىؼ أف معغؼ ركاب الظائرة

يدسى فػؾؿ كدقػة  ُكضػع قػرص عػيش صػغير  كبجانب الظبق الببلستيكي الرغير  التي يحتؾي ما
صػػمب  يتفتػػ  لسجػػرد أف يحػػاكؿ  شػػيءمػػدكر  مزػػى عمػػى صػػشعو كقػػ   كػػاف كاؼيػػًا لتحؾ مػػو إلػػى 

أفزػ  مػؽ قػرص العػيش كشػكمو  كلػؼ يكػؽ حاليػا لحجػؼ  الراكب الجائع كدره  ثؼ قظعة مػؽ الكيػػ
حالو. كمع ىػته الؾ بػة الذػيية تػؼ تقػديؼ عمبػة عرػائر  مػؽ الحجػؼ السخرػص لؤلطفػاؿ  ككاسػة 

 ماء ككؾب مؽ الذاي. 

تػػتكرت كأنػػا أفػػتح عمبػػة الظعػػاـ كأقمػػب محتؾ اتيػػا  تػػتكرت األسػػتاذ   الحيسػػي رحسػػو هللا  
 أداء أي مػػا يػػزاؿالعسػػ  السؤسدػػي  ك  حتػػى اآلف فػػي إيجػػاد كتجدػػدت أمػػامي حؿيقػػة أنشػػا فذػػمشا

مؤسدػة مػػؽ مؤسدػػاتشا مرتبظػًا لذػػخص السدػػؤكؿ األكؿ فييػا كمرىؾنػػًا لقدراتػػو التاتيػة. فػػإذا كػػاف 
كفؤًا ك ادًا كمخمرًا  تحدش  أكضاع السؤسدة. كإذا كػاف غيػر ذلػػ  تػدىؾرت أحؾاليػا. ففػي عيػد 

تحدش  أحؾاؿ الظائرة اليسشية كأصبح  قادرة عمى السشافدة في الدؾؽ العالسيػة.  السرحـؾ الحيسي
سػػؾاًء مػػؽ حيػػث ضػػبط السؾاعيػػد أك مػػؽ حيػػث الخدمػػة أك مػػؽ حيػػث ك بػػات الظعػػاـ  أك مػػؽ حيػػث 
خمؾىا مؽ التلاب السيا ر  حيث كان  عمبة مؽ مبيد الحذػرات كاؼيػة لؾقايػة السدػافر ؽ مػؽ ىػته 

 الغاىرة السؤذية. 

مى ذكر مبيد الحذرات  حاكل  أف أستفدر عػؽ الدػبب فػي عػدـ رش الظػائرة قبػ  صػعؾد كع
السدافر ؽ. فدأل  السزيفة: لساذا لؼ ترشؾا الظائرة لعمبػة مػؽ مبيػد الحذػرات  لتؤمشػؾا لمسدػافر ؽ 
راحتيؼ مؽ ىتا الػتلاب الشذػط  الػتي لػؼ ييػدأ كلػؼ يتؾؾػف عػؽ التحػرش لالسدػافر ؽ  مشػت تحركػ  

تدػتظيع  تخمؾ مػؽ التأنيػب  أضػف  قػائبًل: إذا كانػ  الذػركة ال مظار صشعاء؟ كبشبرة ال الظائرة مؽ
  السزػػيفة إلػػي  كأ ابػػ  بمغػػة تػػالتفشػػراءىا  كػػاف يسكػػؽ أف تذػػتركىا عمػػى حدػػاب السدػػافر ؽ. 

 رشذػشا الظػػائرة فدػؾؼ يسػػؾت السدػافركف. أدركػػ  أنيػا لػػؼ تفيػؼ مػػا عربيػة ركيكػة  لسػػا معشػاه: لػػؾ
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 ت أنشي أطمب مشيا رش الظائرة في تمػ المحغة  فتؾقف  عؽ ىتا الحػؾار  الػتي القردتو  كترؾر  
 دكى مشو. كبعد فترة مر لالقرب مػؽ مقعػدي مزػيف يسشػي  فأمدػك  بتراعػو كأشػرت إلػى الػتلاب 

ىػػتا  أال تدػػتظيعؾف الػػتخمص مشػػو؟ فػػرد ببػػركد كلكػػؽ  الستشقػػ  عمػػى ك ػػؾه السدػػافر ؽ  قػػائبًل: مػػا
 ضاه عؽ ىته الحالة: تقرد التلاب؟ ىتا عادي  مؾ ؾد ك  يـؾ !!!.لغرؼ  يشؼ عؽ عدـ ر 

كأماـ ىتا الجؾاب السقشع  لػتت لالرػس  طػؾاؿ الرحمػة  التػي بػدأت لخرك ػي مػؽ مشزلػي فػي 
بدخؾلي إلى الذقة السدتأ رة لعسَّاف  في حػؾالي الخامدػة مدػاًء بتؾقيػ   انتي الدادسة صباحًا ك 

األردف  الدادسة بتؾقي  صشعاء  لعد أف أمزيشا أربػع سػاعات كنرػف  بػيؽ مغػادرة السشػزؿ كبػيؽ 
ػاف  إقبلع الظائرة مؽ مظار صشعاء  كخسس ساعات كنرف تقر بًا في الظائرة  تجاكزنػا خبلليػا عسَّ

بظشػػا فػػي بيػػر  ػػاف. ك سكػػؽ لمسػػرء أف يتخيػػ  معانػػاة  ػػؾًا ـك كت  ثػػؼ عػػدنا أدرا شػػا لميبػػؾ  فػػي عسَّ
 السرضى  داخ  السظار  ثؼ داخ  الظائرة  طؾاؿ ىته السدة.

ىؾ أكثر إزعا ًا كإيػتاًء مػؽ  في صباح اليـؾ التالي تؾ ي  إلى السدتذفى. كىشاؾ ك دت ما
ًا لالسرضػى اليسشيػيؽ. كانػ  غػمكت ي رحمػة األمػس. ك ػدت السدتذػفىالتلاب اليسشػي السرافػق لشػا فػ

ىته ىي الغاىرة األكلى  التي لفت  نغري. أما الغػاىرة الثانيػة  فقػد عرفتيػا مػؽ خػبلؿ حػؾاري مػع 
لعض السرضى. فكثير مؽ السرضى يكتذفؾف في مدتذؽيات األردف أنيؼ أمزؾا فػي الػيسؽ أشػيرًا 

اطئة. كالغر ب أف معغػؼ مدتذػؽيات كربسا سشؾات يعال جؾف عبل ًا خاطئًا  بشاًء عمى تذخيرات خ
مشيػا لكمسػة )التخررػي( دكف  اسػؼاًء  سيمػة  يشتيػي كػ  اسػساليسؽ  إف لؼ تكؽ  سيعيػا  تحسػ  

معغسيػا لكمسػة  اسػؼتحديد مجػاؿ التخرػص. كىػي مؾضػة سػائدة حتػى فػي الفشػادؽ  التػي يشتيػي 
يير التػػي كضػػعتيا يعػػرؼ السػػرء السعػػا ىػػؾ تخررػػي كال ىػػؾ سػػياحي. كال )الدػػياحي(  ككبلىسػػا ال

كزارتػػػا الرػػػحة كالدػػػياحة  لسػػػشح التػػػراخيص )التخررػػػية( ك )الدػػػياحية(  ليػػػته السدتذػػػؽيات 
 كالفشادؽ. إال إذا كاف األمر مؽ قبي  تدسية األشياء بشقائزيا.

يذػعر السػرء بيػتا القػدر مػؽ األلػؼ   األمر ليس عر فػًا كسػا ُيحكػى  بػ  ىػؾ شػديد اإليػبلـ. كال
نقائرشا إال كىؾ في الخػارج. إذ أف أي نقػد ندػسعو فػي حػق طيرانشػا اليسشػي  التي شعرت لو  تجاه

يثيػر فػي أعساقشػا  أك مؤسداتشا كخدماتشا العامة  أك أي شيء يسػ  إلػى الػيسؽ لرػمة  سػرعاف مػا
إحداسًا لأف كرامتشا الؾطشية قد  رح . كالعجيب فػي األمػر أنشػا نرػبح مدػتشفر ؽ لمتبر ػر كالػدفاع 

ضع نقدنا نحؽ في الداخ  كسخظشا كعػدـ رضػانا عشيػا كعػؽ الستدػببيؽ فييػا. عؽ أخظاء  ىي مؾ 
يدتظيع أف يكؾف حياديًا كمؾضؾعيًا  عشدما يتعمق األمر لسا  يسكؽ فيسو. ككأف السرء ال مؾؾف ال

 عبلقة ليا لالكرامة كال لالؾطشية.  يغشو الكرامة الؾطشية. مع أف مث  ىته األخظاء ال

ؾاًء أتػػى مشػػا أك أتػػى مػػؽ سػػؾانا  إنسػػا يؤكػػد عجزنػػا عػػؽ بشػػاء بمػػدنا كمػػع ذلػػػ فػػإف الشقػػد  سػػ
كتؾفير الخػدمات الزػركر ة لسؾاطشيشػا. كعمػى رأسػيا الخػدمات الظبيػة  رغػؼ امػتبلء الػيسؽ لأطبػاء  
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ليدؾا أق  كفاءة مؽ نغرائيؼ فػي الخػارج  كلكػؽ عظػاءىؼ غيػر مشغػؾر. فػأيؽ يكسػؽ الخمػ ؟ سػؤاؿ 
لػػؼ تؾ ػػد الدكلػػة القؾ ػػة الستساسػػكة الشغيفػػة  السؤىمػػة لتحقيػػق  فسػػا سػػيعيدنا إلػػى دائػػرة الدياسػػة.

مذػػركع كطشػػي نيزػػؾي كاضػػح السعػػالؼ  كالقػػادرة عمػػى الػػدفع لعجمػػة التشسيػػة إلػػى األمػػاـ  تشسيػػة 
اإلندػػاف كتشسيػػة السػػؾارد كالسؤسدػػات كالخػػدمات العامػػة  فدػػؾؼ تبقػػى طاقػػات كقػػدرات اليسشيػػيؽ 

يشقريؼ التكاء كال العمؼ  ككاف لعزػيؼ مػؽ أكائػ  الظمبػة  باء الميدكرة  كلؽ تفيدنا حتى قدرات أط
 يقاؿ عشيا  إنيا بيئة محبظة كمدمرة.  السبرز ؽ في دراساتيؼ  كلكشيؼ أتؾا إلى بيئة عس   أق  ما

أمػػا طيرانشػػا  الػػتي يحػػرص عمػػى إلقػػاء أسػػعار تػػتاكره فػػي أعمػػى السدػػتؾ ات. ربسػػا مػػؽ قبيػػ  
فػي  ية. فإف مؽ األ ػدر لػو أف يحػاكؿ التذػبو لالذػركات العالسيػة الالتذبو لذركات الظيراف العالس

مدػػتؾى األسػػعار  بػػ  فػػي مدػػتؾى الخػػدمات كضػػبط الؾقػػ  كمكافحػػة الػػتلاب كتقػػديؼ ك بػػات طعػػاـ 
حؿيؿية لزيؾفو. كىي أمؾر سيمة كبديظة  لالشدبة لسؤسدة تحقق إيرادات يؾمية  ليد  قميمػة. 

ػػاف  رغػػؼ تأخرىػػا سػػاعة كاحػػدة عػػؽ مؾعػػدىا  قػػد كالػػدلي  عمػػى سػػيؾلتيا  أف رحمػػة العػػ ؾدة مػػؽ عسَّ
ذلػابتيؽ  كانتػا تأتيػاف كتغيبػاف  يقػاس  كسػا لػؼ أشػاىد سػؾى ذلالػة أك تسيػزت لظعػاـ أفزػ   لسػا ال

طؾ بًل  ثؼ تعؾداف  بيسة أضعف كىدكء أكثر مسا شاىدناه في رحمتشا مؽ صػشعاء. كىػتا يعشػي أنشػا 
 عتو  إذا أردنا ذلػ.ندتظيع أف نحدؽ أداء طيرانشا كسس

يذعر لػو اإلندػاف مػؽ ألػؼ كىػؾ يذػاىد  سػؾع السرضػى اليسشيػيؽ فػي السدتذػؽيات  كرغؼ ما
يذػبو الظعػاـ  الػتي تقدمػو  كفي الذؾارع  أك يذػارؾ الػتلاب فػي طائرتػو اليسشيػة ك تشػاكؿ طعامػًا ال

لالؾقػ  السحػدد  لتزاـشركات الظيراف السحترمة لزيؾفيا  أك يعاني مؽ طؾؿ الرحمة  لدبب عدـ اال 
لئلقبلع كالؾق  السحدد لمؾصؾؿ  فإف اليسشي يدػتظيع اليػـؾ أف يتبػاىى لاكتذػافو الفائػدة الدادسػة 
لؤلسفار )فائدة العبلج في مذافي الببلد العربية(  كىي فائدة ندتظيع أف نزػيفيا لفخػر إلػى فؾائػد 

لعمػػى  الػػتي اسػػتي  لػػو الذػػافعي عبلقػػة ليػػا لظمػػب ا اإلمػػاـ الذػػافعي الخسػػس  كإف كانػػ  فائػػدة ال
 قريدتو.  
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 37مؾت األفراد كمؾت األمؼ
 

ى أمامي. نظفأت الحياة في  دد أا : نغػرات عيشيػة شيءك   اختفىخي عبد الؾىاب  السدجَّ
غزب  مذػيتو  حركػة  كعشفو إذا ما  رضي تو كتجيسو  صؾتو السسيز برقتو إذا ماابتدامالحادة  

يديو  طر قة  مؾسو  طر قة لبدو كشػربو كتشػاكؿ طعامػو  كحتػى طر قػة إمدػاكو بمفػائف الػدخاف  
التػي لػؼ تكػؽ    كصػفاتوكػ  صػفاتو  التػي كانػ  تسيػزه اختفػ التي لؼ يدتظع أحػد أف يقمػده فييػا. 

تبدي غزػبًا  تسيزه عؽ غيره. أضحى مجرد قظعة متخذبة  تحركيا األيدي  كيفسا شاءت  دكف أف
قادرًا عمى تحر ػػ  ما يزاؿأك استياًء أك مقاكمة. لسد  رأسو   بيتو  أنفو  عيشيو كخديو. تخيمتو 

  لػو األخيػرة ز ػارتيفػي  فعػ  كاف يفع  فػي  خػر أيػاـ حياتػو  ككسػا عيشيو نحؾي  كلؾ لرس   كسا
فػإذا لػو يػدير   مدػتمق عمػى سػر ر السدتذػفى  كأنػا مسدػػ بيػده . كػافقب  أف يدمؼ ركحػو لبار ػو

 مع انظفاء الحياة في كام   دده. قب  أف تشظفئا  لمحغات عيشيو نحؾي  ك ثبتيسا عمى ك يي

عجيبة ىته الدنيا. يخاؿ ك  مشا أنو محؾر حركتيا  تػدكر لقزػيا كقزيزػيا حؾلػو. تتػشفس 
بتشفدػػو كتتحػػرؾ لحركتػػو كتتؾؾػػف بتؾقفػػو. كمػػا الكائشػػات  مػػؽ لذػػر كحيػػؾاف كنبػػات ك سػػاد كىػػؾاء 

مؽ مدتمزمات ك ؾده. فػإذا كػاف حاكسػًا  خيػ  إليػو أنػو  كبعض  كماء  كغيرىا  سؾى مكسبلت لتاتو 
نافتة. كإذا كاف محكؾمػًا سػمػ مدػالػ عجيبػة   كمذيئتو ةكخدمتو مفركض ةطاعتو كا ب إليًا غدا 

 يزػػسر  يشتيػػز الفػػرص إذا مػػا لتأكيػػد مكانتػػو فػػي الكػػؾف. فتػػراه إمػػا مشافقػػًا متزلفػػًا  يبػػدي غيػػر مػػا
الحػػ   ك ػػزاحؼ أقرانػػو  لمؾصػػؾؿ إلػػى عتبػػات الحكػػاـ كمؾاقػػع الشفػػؾذ كمخػػازف الثػػركة  مدػػتخدمًا كػػ  

    السذركعة كغير السذركعة  لبمؾغ أىدافو. كإما مقاكمًا لذركر الحياة كمداكئيا  لك  مػاالؾسائ
أكتػي مػؽ عشػػف. كإمػا مشكفئػػًا مشزك ػًا  مشعػػزاًل عػؽ اآلخػػر ؽ   أكتػي مػؽ قػػؾة كعػـز  كأحيانػػًا لكػ  مػػا

ي أف يشدل مؽ األكىاـ عالسًا خاصًا لو  يبعده عؽ زحاـ البذر  لخيرىؼ كشرىؼ  كقد يفمػح بػتلػ فػ
يحافع في داخمو عمى تؾازنو الشفدي كعمػى لؿيػة مػؽ ؾػيؼ  أك يشتيػي لػو األمػر إلػى دائػرة الجشػؾف 

  كعؾالسػو انظفػًا كتبخػر كتبلشػى  مػع كػ  أحبلمػو كأكىامػو  فا ػأ اإلندػاف السػؾت السر ح. فػإذا مػا
 كمز  الحياة بدكنو  كسا كان  قب  ك ؾده  ككسا ىي لعد ك ؾده.  ككأنو لؼ يكؽ

عشػػو مػػرارًا   تختمػػف األمػػؼ  فػػي حياتيػػا كمؾتيػػا عػػؽ حيػػاة األفػػراد كمػػؾتيؼ؟ سػػؤاؿ ُأ يػػب  ىػػ  
إ الات يقتشع بيا البعض ك شكرىا البعض اآلخر. فاألمؼ تبدك كائشات حية  مثميا مث  الكائؽ الفػرد. 
تسػر بػشفس السراحػ   التػي يسػر بيػا. ليػػا طفؾلتيػا كشػبابيا كشػيخؾختيا  ثػؼ فشاؤىػا. تعػيش األمػػة 
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السػػة أك مغمؾمػػة  قػػاىرة أك مقيػػؾرة  ناـبػػة أك مشيؾبػػة  مييسشػػة أك ميػػيسؽ عمييػػا  متقدمػػة أك ع
اع  التػػي تبدػػظيا األمػػؼ األخػػرى. كقػػد تتبػػادؿ األمػػؼ ال بػػدمتخمفػػة  مبدعػػة أك متدػػؾلة فػػي مؾائػػد ا

األدكار  فتشتق  األمة مؽ مؾقع الزعف إلى مؾقع القؾة  كمؽ مؾقع القػؾة إلػى مؾقػع الزػعف. ثػؼ 
 شتيي كسا يشتيي أفراد البذر.  ت

مػؽ  ديػد  فػإف قػدر األمػؼ مؾضػع خػبلؼ.  الػدنياُيبعثػؾا فػي ىػته  كإذا كػاف قػدر األفػراد أف ال
مػؽ  ديػد.  الػدنياتعػؾد إلػى  فالبعض يرى أف األمة تفشى ك شتيػي شػأنيا تسامػًا كاإلندػاف الفػرد  كال

ة  تتػؾارى فػي مرحمػة الزػعف  كلكػؽ كمشيؼ مؽ يرى أف األمة  كعمى ك ػو التحديػد  األمػة السبدعػ
تػػؾفرت شػػرك  عؾدتيػػا  لتؾاصػػ     إذا مػاالػػدنيا تمبػػث أف تعػؾد إلػػى مدػػرح الحيػػاة إلػى حػػيؽ. إذ مػػا

دكرىا الحزاري مؽ  ديد. كلع  ىػتا الػرأي ىػؾ الػدافع إلػى تدػسية أحػد األحػزاب العربيػة ب )حػزب 
ا. كلكػػؽ ىػػ  تسكػػؽ حػػزب البعػػث البعػػث(  أي لعػػث األمػػة كأمجادىػػا  لعػػد تخمفيػػا كتػػدىؾر أحؾاليػػ

كأمثالو  مؽ األحزاب العربية السؤمشة لفكرة انبعاث األمة مؽ  ديد  ى  تسكش  مؽ لعث الحياة فػي 
 دد األمة  التي تبدك أمػارات السػؾت ؼيػو اليػـؾ أعيػر مػؽ أمػارات الحيػاة؟ أـ أنيػا أسػيس   بػداًل 

  .ؿ لادية عميو؟تزا عؽ ذلػ  في تبلشي لعض أمارات الحياة  التي كان  ما

ال سؤاؿ قد تحتاج اإل الة عشو قدرًا كبيرًا مؽ السؾضؾعية  كقدرًا أكبر مؽ الذػجاعة األدبيػة  
مؽ قب  السشتسيؽ إلى ىته األحزاب. كىؾ سؤاؿ قد يدمسشا إلى سؤاؿ  خر: ىػ  تفمػح األحػزاب  سيسا

الدياسػػية  التػػي تبمػػغ مرحمػػة الذػػيخؾخة  ىػػ  تفمػػح فػػي اسػػتعادة شػػبابيا  كفػػي لعػػث الحيػػاة فػػي 
أ دادىا السشيكة  قب  أف تحاكؿ لعث الحياة في  دد األمة  أـ أف قانؾف الحياة سػيدفع بيػا إلػى 

يشفػػع معػػو عػػبلج كال ترػػرفو رؾيػػة أك تعاك ػػت؟ سػػؤاؿ نتسشػػى أف يكػػؾف  ؾالػػو  ة الفشػػاء  الػػتي الدائػػر 
كنذػػػاطًا  لتتجػػػدد بتجػػػددىا حياتشػػػا  إيجابيػػػًا مظْسئشػػػًا  كاعػػػدًا بتجػػػدد األحػػػزاب الحاليػػػة  فكػػػرًا كبػػػرامل  

 الدياسية كحياة األمة لكامميا.

مػػح ؾياداتيػػا كأعزػػاؤىا فػػي مػػدىا األحػػزاب تشذػػأ كتشسػػؾ كتترعػػرع كتذػػيش  ثػػؼ تسػػؾت. كقػػد تف
أف تخؾضػو الؿيػادات كاألعزػاء لعػـز  ال بػدلأسباب الحياة كبعثيا مؽ  ديد  كقد تخفق. كىتا تحد 

بتار خػػو. فػػإذا تكاسػػم  كتراخػػ  كأخفقػػ   يؾدىػػا   اً بتراثػػو كاعتػػزاز  اً كإيسػػاف برسػػالة الحػػزب كتسدػػك
ة  ربسػا تكػؾف أكثػر تساسػكًا كحيؾ ػة فدتشبعث الحياة لرؾر أخرى  عمى ىيئة مكؾنات حزبيػة  ديػد

في لسياـ الؾطشية  التي تعب كتأثيرًا  تحس  الرسالة  التي أثقم  كؾاى  األحزاب اليرمة  كتشيض لا
 . مؽ سبقؾىا حسميا

شا في نغرتشا إلى مرػائر األمػؼ  كفػي نغرتشػا إلػى مرػائر األحػزاب  كػأدكات مػؽ فاختمكميسا 
نختمػف فػي نغرتشػا إلػى مرػير اإلندػاف الفػرد فػي  كتظؾرىا  فإنشػا الشيزة األمة ل الحديثة دكاتاأل

ى أمػامي  الػتي لػؽ نػرى صػاحبو لعػد  ىته الدنيا الفانية. إنػو مرػير محتػـؾ  يسثمػو الجدػد السدػجَّ
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بتياؿ إلػى هللا أف يتغسػد ركحػو نسمػ سؾى اال مؽ  ديد  كال الدنيااآلف  كلؽ نذيد انبعاثو في ىته 
  كإنا إليو را عؾف.     بؾاسع رحستو. كإنا هلل

 

 



80 
 

 38 ة كضياع األكطافستثسار االالحرب 
  

  فػػي كػػ  مػػؽ العػػراؽ )داعػػش(  التػػي يذػػشيا التحػػالف الغربػػي عمػػى مشغسػػة السعمشػػة الحػػرب 
كسؾر ا  ليد  حربًا ىزلية في أىدافيا السعمشة كغير السعمشة  كال في حجؼ الزحايا مؽ السػؾاطشيؽ 
األبر ػػاء  كال فػػي مػػدى التػػدمير  الػػتي يمحػػق لالبشيػػة التحتيػػة لكػػبل القظػػر ؽ العػػربييؽ. كلكشيػػا تبػػدك 

كؿ الستحالفة  مقارنة لحجػؼ داعػش حربًا ىزلية في مغيرىا: تتجمى ىزليتيا في حجؼ كإمكانيات الد
كإمكانياتيػػا. كسػػا تتجمػػى فػػي إطالػػة الػػزمؽ  الػػتي ُيػػراد لمحػػرب أف تدػػتغرقو  قبػػ  أف تبمػػغ أىػػدافيا. 
ككأنسػا نحػػؽ أمػػاـ فيػ  ضػػخؼ مثػػار  يحػػدث مػؽ الرػػخب أكثػػر مسػػا يتظمبػو السؾؾػػف  كمػػؽ التػػدمير 

يتشاسػب مػع حجسػو  ات مانترار اال ال تقتزيو طبيعة الرراع. كمع ذلػ ال يحقق مؽ  العذؾائي  ما
التػدمير  الػتي يحدثػو. أال يثيػر ىػتا  مقػداريتشاسػب مػع  كصخبو  كال يمحق مؽ اليزائؼ لخرسو ما

 .تداؤالت في ذىؽ أي متالع لؾقائع ىته الحرب؟

  التي تتبػدى ةع أيديشا عمى لعض السبلمح البارز كيف يسكؽ أف نفيؼ األمر؟ سشحاكؿ أف نز
كسػػا ذكػػرت لعػػض كسػػائ  اإلعػػبلـ  فييػػا صػػؾرة السؾؾػػف: كمفػػة العسميػػات ضػػد داعػػش تبمػػغ مبػػدئيًا  

ئة مميار دكالر. إنو رقؼ ميؾؿ دكف شػ. كلكؽ حتى لػؾ افترضػشا أف كسػائ  اإلعػبلـ تبػالغ  اسخسد
 مػاك  ؽ سػيدفعؾف.ك كثرت؟ العػرب ىػؼ الػتيىشا: مؽ سيدفع ىته السميارات  قمَّ  أ فاألسئمةكعادتيا  

يسكػؽ حرػره بػػرقؼ  ال ىػؾ حجػؼ األسػمحة  التػي سػتباع لمعػرب لتشذػيط ىػته الحػرب كإدامتيػا؟ حجػؼ  
لظبيعة  االستعساري  ر ك جشي األرباح؟ الغربار. كمؽ سيرش  ع ك رد   استسر معيؽ  فيؾ قاب  لمتسدد ل

الحاؿ. أيؽ يقػع مدػرح العسميػات كمػؽ سػُيقت  كأي مػدف كقػرى كمدػاكؽ كمشذػرت سػُتدمر؟ األرض 
العربيػػػة ىػػػي مدػػػرح العسميػػػات كالقتمػػػى مؾاطشػػػؾف عػػػرب كالػػػدمار سػػػيح  فػػػي مػػػدف العػػػرب كقػػػراىؼ 

شيء. فكػ  قتيفػة تظمقيػا الظػائرات سػيدفع العػرب  ىي خدائر الغرب؟ ال كمداكشيؼ كمشذرتيؼ. ما
  كربسػػا أضػػعاؼ ثسشيػػا  كسػػيتكفمؾف بتذػػغي  مرػػانع الدػػبلح  كغيرىػػا مػػؽ السرػػانع ذات ثسشيػػا

اإلنتػاج السػرتبط لػالحرب  كسػػا سػيتكفمؾف بتسؾ ػ  الػدكائر األمشيػػة كالعدػكر ة الستخررػة فػػي إدارة 
الحركب. أما الثسار العا مة  التي سيجشييا الغرب  كقد بدأ في  شييا فعبًل  فيي تحديؽ األكضػاع 

ة كالسيػزاف التجػاري لمبمػداف السرػشعة لمدػبلح  التػي تخػؾض الحػرب فػي لبلدنػا  دكف أف يترػادقاال
تذبو الحركب  التي نعرفيا  كىي  لالشدبة لسؽ يذشؾنيا   تشفق مااًل أك تخدر ر ااًل. ىته حرب ال

   ك كدب ك  شيء.  شيئاً يكمف  مربح ال استثسار
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التػي يجشييػا طػرؼ عمػى حدػاب الظػرؼ اآلخػر  ىته حرب تتجاكز مكاسبيا مئات السميارات  
متسثمة بتذغي  السرانع كتشذيط الرادرات كتدػؾ ق  الت السػؾت. بػ  كتتجػاكز مكاسػبيا ىػتا كمػو 

تسز قػػو  مجتسعػػًا ك غراؼيػػا  كإنذػػاء  اتجػػاهإلػى الػػدفع لاألكضػػاع فػػي الػػؾطؽ العربػػي خظػؾات أخػػرى ل
  نؾاتيػا ىػته القػؾى السدػمحة  التػي تتقاتػ  دكؿ  ديدة  مبشية عمى العربيات العشرر ة كالظائؽيػة

اليػػـؾ كتتشػػاحر فػػي أكثػػر مػػؽ سػػاحة عربيػػة  تحػػ  رعايػػة  مباشػػرة أك غيػػر مباشػػرة  مػػؽ السدػػتثسر 
األكبػػر مػػؽ ىػػته الحػػركب كمػػؽ ىػػتا التسز ػػق. كاألدىػػى كاألمػػر مػػؽ ىػػتا كمػػو  أف كػػ  طػػرؼ  مػػؽ 

ؾتػػو فػػي الظػػرؼ اآلخػػر  ك عتقػػد أف األطػػراؼ العربيػػة الستقاتمػػة  يخػػاؿ نفدػػو محقػػًا  كىػػؾ يقتػػ  إخ
معركتػو عادلػة  كأف تحركػو نػالع مػؽ قشاعاتػو التاتيػة ك خػدـ مرػالحو الؾىسيػة. كحؿيقػة األمػػر أف 
الستقاتميؽ   سيعيؼ  إنسا يقتتمؾف في إطار أ شدات خار ية  أدركؾا ذلػ أك لؼ يػدركؾا  كتزػحياتيؼ 

لثسار  ليقظفيا الغرباء  لعد أف ترػبح يانعػة كميا كتزحيات إخؾتيؼ  التيؽ يقاتمؾنيؼ  إنسا تييب ا
  اىزة لمقظاؼ.

لشتخي  أف داعش  كغيرىا مؽ السميذػيات السدػمحة فػي الػؾطؽ العربػي  أدركػ  مػدى إسػياـ 
صػػشاعة الدػػبلح  فأكقفػػ  الحػػرب. كلشتخيػػ  أف  ال سػػيساحركبيػػا فػػي ازدىػػار الرػػشاعات الغربيػػة  

ؾمػات كأفػرادًا  أدرؾ حجػؼ الكمفػة الساديػة كالبذػر ة  السسػؾؿ العربػي  حك ال سيساالسسؾؿ الخار ي  
التي تتكبدىا األمة  فؾ و السميارات  التي يدعؼ بيا السذركع الغربي في السشظقة  لسختمف تبلك شو 

اًل اسػػتغبلالتشسيػػة فػػي الػػؾطؽ العربػػي  تعميسػػًا كزراعػػة كصػػشاعة كتعػػديشًا ك  اتجػػاهكأقشعتػػو  ك ييػػا ل
ؽ تشتيي أسباب ىته الفؾضى السدمرة  التي تجتػاح الػؾطؽ العربػي  مػؽ لمثركات البحر ة ...إلش. أل

شرقو إلى غربو  كمؽ شسالو إلى  شؾبو؟ ألؽ تجؽف مشالع اإلرىاب الحؿيؿية؟ كىي الفقر كالبظالة 
نا ك تظؾر تعميسشا كثقافتشا كتح  السحبػة بيششػا اقتراد  ألؽ تدتقر أحؾالشا ك زدىر االستبدادكالقير ك 

محػ  الكراـيػػة  كالدػػبلـ محػ  القتػػ  كالتػػدمير  كتتػؾازف عبلقاتشػػا بػػدكؿ اإلقمػيؼ كبػػدكؿ العػػالؼ  التػػي 
تقمقشا نذػاطاتيا كتيػددنا مظامعيػا  ألػؽ تتحقػق  بيػتا كمػو  أحبلمشػا فػي حيػاة أفزػ  لشػا كأل يالشػا 

 القادمة؟. 

لعػاـ إلػى الخػاص  مػؽ الػؾطؽ العربػي إلػى الػيسؽ  فدػشمحع أف الحػركب  شا مؽ اانتقم كإذا ما
 ة  كأف سػتثسار االالتي يخؾضيا اليسشيػؾف  لعزػيؼ ضػد لعزػيؼ اآلخػر  ليدػ  لعيػدة عػؽ الحػرب 

يػدكر فػي الدػاحة العربيػة   ىشاؾ خيؾطًا  لعزيا مخفي كبعزيا عاىر لمعياف  تربظيػا لسجسػ  مػا
لسترػػارعة فػػي السشظقػػة كفػػي العػػالؼ. كلكػػ  قػػؾة مػػؽ ىػػته القػػؾى خيؾطػػًا ُتسدػػػ بيػػا مراكػػز القػػؾى ا

مرػػالحيا  التػػي تتسدػػػ بيػػا كترػػارع مػػؽ أ ميػػا. كىػػ  يدػػتظيع أحػػد أف يمؾميػػا عمػػى تسدػػكيا 
 لسرػػالحيا كخػػؾض الحػػركب فػػي سػػبيميا؟ ىػػتا مػػؽ حقيػػا  بػػ  ىػػتا مػػؽ كا بيػػا تجػػاه أكطانيػػا. كال

اميا بيػتا الؾا ػب. فيػؾ نيػل متػؾحش  تجػاكز يسكؽ أف تداف إال عمى الشيل  التي تشتيجو في ؾي
يسكػؽ  الحدكد السقبؾلة إندانيًا  كأدى إلى إلادة كتذر د شعؾب  كتدمير بمداف لكامميا. كىتا أمر ال
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تبر ره  ميسا كان  السرالح  التي تدافع عشيا. أما نحؽ فقرتشا قرة أخرى. فسرالحشا لؼ نتبيشيػا 
يحارب لعزػشا لعزػًا  كمػؽ أ ػ  مػاذا يقتػ  األخ مشػا أخػاه   نعرؼ عمى ك و اليقيؽ  لساذا لعد  كال

ر أنفدشا كببلدنا لخدمتيا.    كأي مرالح ندخ  

ا  السشتسػي إلػى مختمػف السميذػيات الستقاتمػة  فيػ  يسكػؽ أف ابشلؾ أنشا تسعشا فػي مبلمػح شػب
د مػشيؼ يؤكػد لػأنيؼ ندػيل كاحػد. فكػ  كاحػ نجد ما يسيز أحدىؼ عؽ اآلخػر؟ لػالقظع لػؽ نجػد إال مػا

يذبو أخاه اآلخر  في تقاطيع ك يو كفي ىزاؿ  دسو  كفي مبللدػو العتيقػة السغبػرَّة  كفػي نغػرات 
 طسئشػافيدتظيع الحساس السفتع  أف يخفي فييسا معػاني البػؤس كالقمػق كعػدـ اال عيشيو  المتيؽ ال

كعدـ اليقيؽ لأف الغد سيكؾف أفز  مؽ اليـؾ  كأنو سيكؾف أق  بؤسًا كأكثر أمشًا كأىشأ عيذًا  مسا 
 نحؽ ؼيو. 

إنشا نتسزؽ في دكاخمشا  ربسػا لحكػؼ الدػؽ كالتجربػة كالقػدر الستؾاضػع مػؽ السعرفػة لسػا يػدكر 
السؾا ػو لػو فػي في السشظقة كفػي العػالؼ. نتسػزؽ فػي دكاخمشػا  كمسػا سػقط شػاب يسشػي  بيػد أخيػو  

نمتفػػ  إلػػى الخشػػدؽ الػػتي  الخشػػدؽ اآلخػػر. كال نتؾؾػػف كثيػػرًا عشػػد اليؾ ػػة الدياسػػية لمستقػػاتميؽ  كال
إلػى الػؾطؽ الؾاحػد  الػتي يتدػع  نتسػاءالحؿيقي  البػاقي ليػؼ دائسػًا  ىػؾ اال  نتساءيشتسؾف إليو. فاال 

ا كذاؾ  يحتاج إلى عقؾليؼ ليؼ  سيعًا  ك حتاج إلى سؾاعدىؼ القؾ ة كحساسيؼ السذبؾب  كقب  ىت
الستَّزنة  ُيدخركنيا في معركتشا الحؿيؿية  كىي معركة بشاء اليسؽ  بدءًا ببشاء دكلتو القؾ ة العادلػة 
الجامعة  الزامشة ألمؽ كحياة كمدػتقب  اليسشيػيؽ  سػيعيؼ  دكف اسػتثشاء. ألػيس ىػتا أفزػ  عشػد 

الؾطؽ  في حركب ليد  حركبشا  كفػي سػبي  هللا كخمقو  مؽ إسالة الدماء كإزىاؽ األركاح كتدمير 
 ة  يدتثسرىا غيرنػا  خدمػة لسرػالحو  كنشدػاؽ فييػا استثسار مرالح ليد  مرالحشا؟ إنيا حركب 

تفر ظػًا لسرػػالحشا  كنسؾليػػا لأمؾالشػػا كدمائشػػا  كنػػديسيا لجيمشػػا كضػػعف دكلتشػػا كفدػػاد إدارتشػػا كعمػػؼ 
كؾناتشػػػا الدياسػػػية السدػػػمحة  لإمكانيػػػة لعزػػػشا لػػػبعض  كسػػػا نػػػديسيا لاألكىػػػاـ السدػػػتحكسة فػػػي م

كاإلقراء. كك  ىتا لػؽ يعػؾد عميشػا مشػو إال الخػراب كالػدمار كالفرقػة كالتسػزؽ  االستحؾاذك  نتراراال 
حدػػؾمة  مشػػت اآلف  فيػػي كتعسيػػق األحقػػاد بػػيؽ اإلخػػؾة األعػػداء  كمػػاىؼ لأعػػداء. أمػػا نتيجتيػػا الس

 .ضياع الؾطؽ
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 اليسشي الحزب االشتراكي
 39رىاف نر د أف نكدبو                  

 

ضؼ الحزب االشتراكي اليسشي أىؼ فرائ  العس  الؾطشي  كمارس الحكػؼ مشفػردًا فػي الجشػؾب  
ثؼ شر كًا في الدمظة  في الدشؾات األكلى مؽ عسر الؾحدة اليسشية  ثؼ ُأقري مؽ الدمظة كُأقرػي 

. فػي كعيفتػو فيؼ  كُىس  ش مػؽ لقػي مػشيؼأعزاؤه العدكر ؾف كاألمشيؾف كبعض السدنييؽ مؽ كعائ
كتذػػتيتو  فػػتؼ كضػػع اليػػد عمػػى مقراتػػو كأمؾالػػو   الحػػزب خػػتت إ ػػراءات عديػػدة  بيػػدؼ إضػػعاؼكاتت 

كاشػػتغم  مظػػالش اإلشػػاعات كتمفيػػق األخبػػار فػػي تذػػؾ و صػػؾرتو كتمؾ ػػث سػػسعتو. كُبػػتل  الجيػػؾد 
الختراقػػو كاسػػتخداـ كسػػائ  الترغيػػب كالترىيػػب الحتػػؾاء لعػػض ؾياداتػػو. كرغػػؼ ذلػػػ فقػػد تسكػػؽ مػػؽ 

ع لالحػػػد السعقػػػؾؿ عمػػػى كيانػػػو السرحمػػػة الرػػػعبة كتخمػػػص مػػػؽ لعػػػض أزماتػػػو كحػػػاف تمػػػػ تجػػػاكز
. كلكشو لؼ يتعاؼ لذك  كام . كعم  األزمات الدالقة  التي كرثيا مؽ سشؾات االنفػراد 40التشغيسي
 التػي انتيػ   مع الشغػاـ الحػاكؼ فػي الذػساؿ سشؾات الذراكة كاقتتاؿ أ شحتو السختمفة  ثؼ لالدمظة

يا مؤثرة في أدائو  ال سيسا فػي أدائػو   السستدة حتى اليـؾ  عم  كمك ثارىا الدمبية ـ1994حرب ل
 .كفعمو الدياسي كالثقافي التشغيسي

ككسراقب مؽ خارج الكيانات الحزبية  ال أممػػ إال أف أقػر لػأف قػدرة الحػزب عمػى حفػع كيانػو  
يػ  إليػو  كالتػي كػاف أي مشيػا  رغؼ ك  السرائب  التي تؾالػ  عميػو  كالزػربات القاسػية  التػي ُك   

يدػتؾ ب التأمػ  فػي  التػار ش  ال أممػػ إال أف أقػر لػأف ىشػاؾ مػا متحػفكإحالتو إلى كاؼيًا إلنيائو  
يسثمػو لالشدػبة لمقزػية الؾطشيػة. ألف أي حػزب تتػؾالى عميػو  تار ش ىتا الحزب كفي بشيتػو كفػي مػا

يسكشػػو أف يحػافع عمػػى كيانػػو ك دػػتسر فػػي  راكي  التشػػلعػض الكػػؾارث  التػػي تؾالػػ  عمػى الحػػزب اال
 كال يسثػ   الدياسي السؤثر  متجاكزًا الكؾارث  التي حمػ  لػو  إذا لػؼ تكػؽ لػو قزػيةمسارسة الفع  

 أمبًل ألكسا  كاسعة مؽ اليسشييؽ. 

 ةالتشغيسيػػ  لػػؼ أخػػف أبػػدًا مبلحغػػاتي الشقديػػة عمػػى لعػػض  ؾانػػب القرػػؾر فػػي أداء الحػػزب
 ولعػػض ؾياداتػػ. كلكشػػي مػػع ذلػػػ لػػؼ أتؾؾػػف  سػػؾاًء بػػيؽ األصػػدقاء  أك مػػع ةكالدياسػػي ةكالثقاؼيػػ

                                                           
 ـ.2014ديدسبر  17ديدسبر. كفي صحيفة الذارع  في  15في االشتراكي ن   في  ُنذر  39 

قاد الحزب في تمػ السرحمة الرعبة أميشو العاـ  عمي صالح عباد )مقب (  رحسو هللا  التي تسيز لالبداطة   40
كالربللة كالردؽ كالشزاىة. مسا  ع  البعض يرى ؼيو أفز  مؽ تؾلى األمانة العامة  في تار ش الحزب  مشت 

 إنذائو. 
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كمشتدػػبيو  لػػؼ أتؾؾػػف عػػؽ ترديػػد عبػػارة "إنشػػي أراىػػؽ عمػػى الحػػزب االشػػتراكي  كحامػػ  لسذػػركع 
السدػػتقب ". كعشػػدما أخمػػؾ إلػػى نفدػػي  أتدػػاءؿ: ألدػػ  مخظئػػًا فػػي رىػػاني ىػػتا؟ إف كضػػع الحػػزب 

التػي   القاتمػة كحجؼ التخمػف العػاـ فػي الػببلد كنػؾع القػؾى السشاىزػة لمسذػركع الػؾطشي  كاألخظػاء
التػي نمسدػيا فػي أدائػو  تجعػ  الرىػاف عميػو  فػي  الحػزب عبػر مدػيرتو  كأك ػو القرػؾر كقع فييا

 .الؾىمة األكلى  ضربًا مؽ الؾىؼ. فسا ىي مدؾغات ىتا الرىاف؟

الحاممة لسذركع السدػتقب  قػد انرػيرت فػي    إف أىؼ فرائ  العس  الؾطشيأشرت سالقاً كسا 
يذك  رصيدًا لو. كسا أف بيؽ ؾياداتػو كقؾاعػده قامػات كبيػرة   أفُيفترض  . كىتا41الحزب االشتراكي

مذيؾد ليا في العسػ  الػؾطشي  عبػر مراحمػو السختمفػة  كانػ  دائسػًا فػي مقدمػة الرػفؾؼ  فػي كػ  
السحظات اليامة في تار ش اليسؽ السعاصر  مؽ سبتسبر كأكتػؾبر كحتػى اآلف. كىػته قامػات نجحػ  

كرغػؼ الفػرص الدػيمة الستاحػة لمكدػب  كطيرىا  رغؼ ك  السغر اتنزاىتيا في الحفاظ عمى نقائيا ك 
غيػػر السذػػركع كالتسػػرغ فػػي أكحػػاؿ الفدػػاد السستػػع. ؼبقيػػ  رمػػؾزًا كطشيػػة نغيفػػة  تسثػػ  مركػػز  ػػتب 
ؿ عمييؼ في ؾيػادة مذػركع  لمحالسيؽ لسدتقب  أفز  لميسؽ كلميسشييؽ  كقدكة أل ياؿ الذباب  السعؾَّ

  الشيؾض. 

كسػػيبقى . حتفػػاظ لكيانػػو كك ػػؾدهلعؾامػػ   التػػي سػػاعدت الحػػزب عمػػى االلعػػ  ىػػته مػػؽ أىػػؼ ا
تأىيػ    شػر ظة أف يعيػد الدياسػة اليسشيػة الرىاف عميو مبررًا  في عػ  ضػعف عػاـ تعانيػو األحػزاب

أكضاعو الداخمية  ترتيبًا يعزز تساسػكو ك دػي    حركتػو ك زػاعف تػأثيره  ك سك  شػو  نفدو  كأف يرتب
  كال غسػؾض لػبس ؼيػو   الكطشي قؾمي كاضح حذد اليسشييؽ حؾؿ مذركعمؽ التؾسع التشغيسي ك 

 القؾ ػػة كقػػالبًل لمتحقيػػق. كال بػػد أف يكػػؾف مشظمػػق ىػػتا السذػػركع بشػػاء الدكلػػة السدنيػػة الديسقراطيػػة
لسزػػاميشيا إلػػى األمػػاـ   كالػػدفع لعجمػػة التشسيػػة كالحفػػاظ عمػػى كحػػدة الػػيسؽ كاسػػتقبللو  العادلػػة 

 .كبأفقيا العربي  كالبحثية كالثقاؼية كاالقترادية كالدياسية كالرحية ...إلشالذاممة: التعميسية 

مؽ بيؽ عؾام  الؾىؽ  التي نمسدو في أداء الحػزب  تعػب لعػض ؾياداتػو  كإلقػاء العػبء إف 
كمو عمػى عػدد محػدكد مشيػا  يقابػ  ذلػػ حسػاس قؾاعػده الؾاسػعة. كمثػ  ىػتا الؾضػع يحػدث إرباكػًا 

تمرًا كإحباطػًا فػػي أكسػا  قؾاعػػده  التػي تذػػعر لػأف السدػػتؾ ات الؿياديػة لػػؼ تعػػد داخميػًا  كقػػد يؾل  ػد تػػ
قػػادرة عمػػى العسػػ  بؾتػػائر تجػػاري طسؾحاتيػػا كترتقػػي إلػػى مدػػتؾى األحػػداث الراىشػػة  لكػػ  تعقيػػداتيا 

                                                           
في كياف حزبي كاحد   الشذظة في الداحة اليسشية  ياسيةالسشغسات الد دملكش  مؽ القبلئ   التيؽ رأكا في  41

لمحياة الدياسية في اليسؽ. كلتا  اً عمى ىته السشغسات  كإفقار  ممحق بشغاـ سياسي  أيًا كان  طبيعتو  قزاءً 
ؾيادة  مؾقعي في  رغؼ كاخترت البقاء خارج إطاره التشغيسيامتشع  عؽ حزؾر السؤتسر التؾحيدي لمحزب  

. كلؼ يسشع رأيي كمؾقفي الستحفع تجاه مدألة الدمل  مؽ أف أتعاطف مع التي ُدمج  ؼيو إحدى تمػ السشغسات
 الحزب  عبر مديرتو  مع مسارسة الشقد اإليجابي تجاىو  كمسا تظمب األمر ذلػ.
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كسػػخؾنتيا. كىػػتا أمػػر يرفػػع مػػؽ مدػػتؾى التػػؾترات الداخميػػة ك حػػدث فجػػؾة  بػػيؽ ؾيػػادات الحػػزب 
 ىؾ عميو.  استسر الحاؿ عمى ما ذا ماكقؾاعده  قد تتدع إ

ع أشػكاؿ مػؽ العسػ  كالشذػا   تعػؾض اكفي الحاالت العادية تمجأ القؾاعد الستحسدة إلى ابتد
تشيػي التػؾتر الػداخمي. كفػي الحػاالت غيػر العاديػة  قػد تجتيػد  بيا عؽ قرؾر الؿيػادات  كلكشيػا ال

رػمح بػديبًل لحزبيػا  الػتي تػرى لأنػو لػؼ العشاصر األكثر حداسية في إيجاد أطر حزبية  تغؽ أنيا ت
يعػد قػادرًا عمػى تؾعيػػف قػدراتيا كإرضػاء طسؾحاتيػػا. كىػته حالػة شػػيدتيا أحػزاب عربيػة  ذات تػػراث 

إف الحػػزب  :كتػػار ش طؾ ػػ . كلكشػػو خيػػار فذػػ  حتػػى اآلف فػػي كػػ  الدػػاحة العربيػػة. ك سكػػؽ القػػؾؿ
لتشغيسيػػة ك دػػاعد عمػػى تفػػر ش أحػػزاب االشػػتراكي لػػؼ يبمػػغ ؼيػػو التػػؾتر الػػداخمي حػػدًا ييػػدد كحدتػػو ا

في أكثر مؽ بمد عربي  لالدػرعة التػي عيػرت بيػا. كىػؾ  تسث  عاىرة عابرة  شيدنا تبلشييابديمة  
يفػػرض عمػػى ؾيػػادات الحػػزب أف تدػػارع إلػػى معالجػػة أك ػػو القرػػؾر  لحيػػث يرتقػػي أداؤه إلػػى  مػػا

 مدتؾى طسؾح قؾاعده.

أك ترؾرًا كاضحًا  لمظر قة  التي يسكػؽ لمحػزب  نسمػ كصفة  اىزة  الكنحؽ  لظبيعة الحاؿ  
أف يتجاكز بيا أك و القرؾر  ك عزز الجؾانب اإليجابية ؼيو  التي ع  محتفغًا بيا حتى اليـؾ  بػ  

. كلكشػي متفائػ   لػأف 42كليد  ىػته ميستشػا أصػبًل. إنيػا ميسػة ؾياداتػو  فأىػ  مكػة أدرى لذػعابيا
ميسة  يرا ع فييا حدػالاتو ك ػرمؼ أكضػاعو الداخميػة     ىؾ محظة43مؤتسره الؾطشي  السشعقد اآلف

ليشظمق عبره نحؾ عس  أكثر فاعمية كتأثيرًا في مدار األحداث كفي بشاء الحاضر كالسدتقب . األمر 
التي سيجع  رىانشا عميو  رىانًا رالحًا. كعمػى الحػزب  ؾيػادات كقؾاعػد  أف يػدرؾ لأنشػا فػي كضػع ال 

تا الرىاف  كأف معغؼ اليسشييؽ يرنػؾف لألرػارىؼ إليػو كإلػى مػؤتسره ندتظيع أف نتحس  ؼيو خدارة ى
الػػؾطشي  كمػػا سػػيتسخض عشػػو مػػؽ نتػػائل  نأمػػ  أف تعيػػد لمحػػزب حيؾ تػػو كتبػػرر لميسشيػػيؽ أمثػػالي 

 مراىشتيؼ عميو.

 

                                                           
شاضمي بتكميف مؽ التجسع الؾطشي لسدات الحزب  فقد حاكل  ؼيسا لعد  رغؼ أف ىته ليد  ميستشا  ب  ميسة ؾيا 42

حاكل  أف أسيؼ في اقتراح لعض الحمؾؿ  مؽ خبلؿ كرقة    الحزب مؽ ظمبكب رة اليسشية )القدامى( الثؾ 
ـ. 2016مايؾ  15لعشؾاف )ىؾامش عمى السدألة التشغيسية(  قدمتيا في ندكة خاصة  نغسيا الحزب  في 

 كلكؽ ىتا االسياـ تبخر كذىب أدراج الر اح.  
 ـ. 2014عقد السؤتسر الؾطشي لمحزب االشتراكي اليسشي في شير ديدسبر   43
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 44مرتاح  مؽ العق  لو
 

"اإلندػػاف فيمدػػؾؼ لػػالظبع". عبػػارة اسػػتيممشا بيػػا دراسػػة مقػػرر الفمدػػفة فػػي نيايػػة السرحمػػة  
الثانؾ ة  عشدما لؼ تكؽ الفمدفة قد أضح  لدى البعض  في زمششا ىتا  أمرًا مخيفًا كشرًا مدػتظيرًا. 

تدػم  ؼ ك كفي ىته األيػاـ أف تشرػ  إلػى مػا يقؾلػو الشػاس فػي الذػارع  أيػًا كػاف مدػتؾاىؼ الثقػافي  ل
لرحة ىته العبارة  كلتكتذػف أف الشػاس يتفمدػفؾف بتمقائيػة. فعشػدما تخػتمط األكراؽ ك ذػعر السػرء 
لاإلربػػاؾ الػػتىشي كالتعػػب الشفدػػي  كىػػؾ يتػػالع تظػػؾر األحػػداث  فػػي اتجاىػػات غيػػر معمؾمػػة كنحػػؾ 

فيػؼ مرير يرعب التشبؤ لو  يبدأ لالتفمدف. كالتفمدف في مشذئة ىؾ البحث عػؽ إ الػات تدػي    
ما حيط لاإلنداف مؽ عؾاىر تكتدي لالغسؾض. كلشقرأ  ؾاب صػاحبي  عمػى سػؤاؿ ركتيشػي لدػيط  
ك يتو إليو: كيػف األحػؾاؿ؟ ككشػ  أقرػد لدػؤالي أحؾالػو الخاصػة. لكشػو فيػؼ الدػؤاؿ فيسػًا عامػًا. 

   استرس  ؼيو  حتى خمتو لؽ يتؾؾف. 45فكاف  ؾالو عامًا أيزاً 

يفيؼ حر ة التعبير  فيسًا يتظابق مع مػا ُيحكػى  مامػ. البعضالحاؿ كسا تراه أ"قاؿ صاحبي: 
. ىكػتا فػأنتؼ أحػرار فػي مػدحي كسػا تذػاؤكف  لقػد مشحػتكؼ الحر ػة كاممػة. :عمى لداف حػاكؼ مدػتبد

ػى عمػى  يرسؼ الحاكؼ السدتبد حدكد الحر ة التي يتكـر بيا عمى رعيتػو. صػحيح أف ىػتا القػؾؿ ُيحك 
  كلكشو في الؾاقع يظبع حياتشػا لظالعػو ك ذػك  سػمؾكشا  ك بػرز فػي ردكد أفعالشػا  تجػاه الشكتة سبي 

أي تعبير يردر مخالفًا لقشاعاتشا كمزا شا. كال عجب في ىتا  فالشاس عمى ديؽ ممؾكيؼ  كسا يقاؿ. 
قػػرب إلػػى مػػا ُركي عػػؽ الرسػػؾؿ أكفػػي قػػؾؿ  خػػر: السمػػؾؾ عمػػى ديػػؽ شػػعؾبيؼ. كىػػتا القػػؾؿ األخيػػر 

"كسػػػا تكؾنػػػؾا يػػػؾلَّى عمػػػيكؼ". فػػػإذا مػػػا حاكلػػػ  أف تسػػػارس حر تػػػػ السذػػػؾىة  كتتحػػػدث عػػػؽ  الكػػر ؼ
إيجابيات حركة سياسية  مثبًل  أك انقبلب أك ثؾرة  ثؼ أخظأت فػتكرت سػمبية مػؽ سػمبياتيا  فالؾ ػ  
ل  لػػ نفدػػ أف  لػ. فأن  في نغر مؤ دييا معاد ليػا دكف شػػ. كإذا تحػدث  عػؽ سػمبياتيا  كسػؾَّ

 فأن  في نغر السعاديؽ ليا محدؾب عمييا.  جابية كاحدة فيياتتكر إي

                                                           
ديدسبر  كفي   28ديدسبر  كفي صحيفة الذارع  بتار ش  26ىتا السقاؿ في مؾقع االشتراكي ن   بتار ش  ُنذر  44

 ـ.2014ديدسبر  29الؾحدكي ن  في 
ظ كدالالتيا كقدرتيا عمى حس  السعاني المغة تشظؾي عمى إشكالية  قمسا نتشبو ليا  كىي إشكالية األلفا 45

السقرؾدة  لذك  دقيق  مؽ ذىؽ الستكمؼ إلى ذىؽ السدتسع. كبدبب ىته اإلشكالية  ترانا أحيانًا نديب فيؼ ما 
يقرده الستكمؼ. كلتا نظمق عبارات  نمحقيا لكبلمشا  لقرد تؾضيح ما قمشاه  مثبًل : ال عفؾًا ... أنا ال أقرد 

أنا أقرد كتا ككتا. أك: ال تفيسشي غمط. كلؾ لؼ تشظؾي المغة عمى ىته اإلشكالية  لسا احتجشا  ىتا. أك: عفؾًا...
 إلى التؾضيح. كىتا يفدر فيؼ صاحبي لدؤالي  كىؾ فيؼ يخالف ما قردتو.
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كاستظرد صاحبي في  ؾالو  التي تجاكز حػدكد سػؤالي الركتيشػي:  ػر  ب  فػي أ ػؾاء التذػشل 
ف سياسي ما  فتقؾؿ لقد أحدؽ في كتا كأخظػأ  كالتذشل السزاد كغياب العق   أف تتحدث عؽ مكؾ  

ف السعػػادي  لػػو  لالظر قػػة نفدػػيا. إنػػ لػػؽ تػػأمؽ مػػؽ سػػخط الجسيػػع فػي كػػتا. ثػػؼ تحػػدث عػػؽ السكػؾ  
عميػ. فأن  حر أف تسدح طرفًا  في حزػؾر مؤ ديػو كسػا تذػاء  كأف تقدحػو فػي حزػؾر السعػاديؽ 
لػػو كسػػا تذػػاء. أمػػا أف تبػػرز اإليجابيػػات كالدػػمبيات  فػػي  ف كاحػػد  فمػػؽ تجشػػي سػػؾى سػػخط ىػػؤالء 

ليس لو مؾؾف مبدئي. كالسؾؾف السبػدئي ىشػا  كأكلئػ. كستغدك في نغرىؼ  سيعًا  شخرًا متتبتلًا 
 خظئو.  في ىؾ التعرب لظرؼ لعيشو  في صؾالو ك 

إذا أصالػ مسٌّ مؽ الردؽ كالسؾضؾعية  كعشش  أف العقػ  الدػؾي يػرى اإليجابيػات فػي كػ  
ف سياسػي  كال يغفػ  عػؽ رؤ ػة الدػمبيات  فػي الؾقػ  نفدػو  كأف العقػ   كائؽ لذري كفػي كػ  مكػؾ  

ى إال  انبػػًا كاحػػدًا  كحاكلػػ   انظبلقػػًا مػػؽ ىػػتا الغػػؽ  أف تشرػػف  متؾىسػػًا لأنشػػا قػػد األخػػرؽ ال يػػر 
أصػػبحشا بػػيؽ ليمػػة كضػػحاىا ديسقػػراطييؽ متدػػامحيؽ  نقبػػ  اآلخػػر السختمػػف معشػػا كنحتػػـر حقػػو فػػي 
التعبير عؽ رأيو  فأن  دكف شػ إما مجشؾف أك أحسػق. فكػ  مؾضػؾع ال يحتسػ  فػي نغرنػا إال لؾنػًا 

ض أك أسػػؾد  أمػػا المػػؾف اآلخػػر أك تػػداخ  األلػػؾاف  فػػأمر خػػارج عػػؽ السػػألؾؼ كمشػػاقض كاحػػدًا  أبػػي
 لظبائع األشياء  كلؼ ترؽ عقؾلشا لعد لمتعام  معو.

أال يبػػدك حػػديثشا عػػؽ الديسقراطيػػة كحر ػػة الػػرأي كالحػػؾار كقبػػؾؿ اآلخػػر  كإلػػى مػػا ىشالػػػ مػػؽ  
ضػربًا مػؽ الكػتب عمػى الػشفس كاليػزؿ السسػ ؟ التعابير الركماندية الجسيمة  أال يبدك حػديثشا عشيػا 

إذا كان  دكؿ عر قة في أنغستيا الديسقراطيػة  تسػارس الكػتب كتسػرر كػ  ضػركب العػدكاف كالعشػف 
كاإلرىػػػاب كالتحيػػػز الكر ػػػو  تحػػػ  عبػػػاءة الديسقراطيػػػة كحقػػػؾؽ اإلندػػػاف  فكيػػػف لسػػػؽ لػػػؼ يعرفػػػؾا 

صم  إليو لعض شعؾب العػالؼ  لعػد مدػار الديسقراطية في ك  تار خيؼ؟ الديسقراطية نغاـ لمحكؼ  ك 
تػػار خي طؾ ػػ   لػػؼ نبػػدأه نحػػؽ حتػػى اآلف. كمػػع ذلػػػ مػػا تػػزاؿ الديسقراطيػػة لػػدييؼ مغمفػػة بييسشػػة 
الظبقػػات السدػػيظرة عمػػى الرػػشاعة كالتجػػارة كالسػػاؿ. الحكػػاـ يػػأتؾف ك ػػتىبؾف  يػػديركف مؤسدػػات 

أكلئػػػ السدػػيظر ؽ  الستحكسػػيؽ الدكلػػة كسػػؾعفيؽ لعقػػؾد مؤقتػػة. أمػػا الدػػمظة الحؿيؿيػػة فيػػي بيػػد 
لالقرار الدياسي مػؽ كراء الدػتار  الػتيؽ يرػشعؾف الحكػاـ ك زػعؾنيؼ عمػى كراسػي الحكػؼ  ليخػدـ 
ىؤالء مرالح أكلئػ  ك ذشؾا الحركب عمى الذعؾب السدتزػعفة  نيالػة عػشيؼ  بػ  ك قؾمػؾا أحيانػًا 

كؿ العػػػالؼ  لتدػػػؾ ق بؾعيفػػػة مػػػدراء التدػػػؾ ق لذػػػركاتيؼ  يفاكضػػػؾف ك عقػػػدكف الرػػػفقات مػػػع د
 مشتجاتيا. ثؼ إذا شاءكا أطاحؾا بيؼ كاستبدلؾىؼ لحكاـ أكثر كفاءة كتفانيًا في خدمتيؼ.

أال يفرح السؾؾف السعمؽ  قب  أياـ قميمة  لرئيس أكبر دكلػة ديسقراطيػة فػي العػالؼ )أكبامػا(  
كات األمر كيػػػة كتيديػػػده لكؾر ػػػا الذػػػسالية  الستيسػػػة لػػػاختراؽ الذػػػبكة اإللكتركنيػػػة إلحػػػدى الذػػػر 

)سؾني(  كتأكيده عمى أنو يحتفع لحق الرد السشاسب  في الؾق  السشاسب  أال يفرح ىتا السؾؾف 
عؽ طبيعة العبلقػة بػيؽ رؤسػاء الػديسقراطيات الحديثػة كصػانعييؼ. فػإذا كػاف ىػتا حػاؿ مػؽ سػبقؾنا 
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لػػؼ نتعػػرؼ عمػػى  قركنػًا فػػي مدػػار الديسقراطيػػة كحر ػػة الػػرأي كقبػػؾؿ اآلخػر  فكيػػف بشػػا نحػػؽ  الػػتيؽ
الديسقراطية لعد  كما تزاؿ صدكرنا تزيق لالرأي اآلخر  كال نحتس  الحديث عػؽ حدػشات خرػؾمشا  

 كال نتدامح مع مخالفيشا؟.  

لد   محدؾدًا إذا لؼ تشزؼ إلػى أحػد الخشػادؽ اليسشيػة الستشػاحرة  كاختػرت الؾقػؾؼ فػي مؾقػع 
 تشكر إيجابياتيا كال ُتغف  سمبياتيا. كلؽ كسط  كنغرت إلى ك  األطراؼ نغرة مؾضؾعية مشرفة  ال

كػ لاالنتساء إلى األىؼ كاأللقى  كىػؾ الػؾطؽ  لكػ  مػؽ ؼيػو ككػ   يجديػ تعقمػ كمؾضؾعيتػ  كتسدت
مػػا ؼيػػو  بػػداًل مػػؽ االنتسػػاء إلػػى كاحػػد مػػؽ تمػػػ الخشػػادؽ. فأنػػ  فػػي مؾقفػػػ ىػػتا مؾضػػع نفػػؾر مػػؽ 

يػػع. كقػػد يرػػيبػ لعػػض رذاذ الخرػػؾمات الجسيػػع  أك فػػي أحدػػؽ األحػػؾاؿ مؾضػػع تجاىػػ  مػػؽ الجس
كشغايا السعارؾ  التي يثيرىا غيرؾ  فبل يبادر أحد إلى مدػاعدتػ. أنػ  لالشدػبة لكػ  الستخاصػسيؽ 
كائؽ غير مؾ ؾد. ال أحد يتعب نفدو في الدؤاؿ عشػ  كإذا م   فمؽ يحزف عميػ أحد. أن  لد  

غيالػػػ. فكيػػف يسكػػؽ أف يكتػػرث مػػؽ ندػػيل ىػػتا كال ذاؾ. لػػتا لػػؽ يذػػعر أحػػد مػػشيؼ لحزػػؾرؾ أك 
لرؾتػ إذا لح مؽ طؾؿ حديث أك كتالة أك حتى صراخ. فحري لػ أف تغير مػا فػي طبعػػ كمػا فػي 
نفدػ  ليتظابق مع ما يجري في الؾاقع  ميسا تبدت لػ شركره كتكذف  سيئاتو. كاألنجع مػؽ ىػتا 

كسػتبمغ بػتلػ الدػعادة أف تتخمى عؽ عقمػ  كتمقي بشفدػ في نير الجشؾف. كسترى أنػ لؽ تشػدـ  
 . "القرؾى. فالسرتاح في ىتا الزماف العجيب  ىؾ مؽ ال عق  لو

كاف ىتا ىػؾ  ػؾاب صػاحبي  عمػى سػؤاؿ ركتيشػي عػابر. كىػؾ  ػؾاب ال يحتػاج إلػى تعميػق   
كك ية نغر تحس  طالع التفمدػف  كتثبػ  أف اإلندػاف فيمدػؾؼ لػالظبع. يشدػاؽ إلػى التعبيػر عػؽ 

حالػػو كاصػػظخب  الحيػػاة مػػؽ حؾلػػو. كلرػػاحبي الحػػق فػػي أف يشغػػر إلػػى طبيعتػػو ىػػته  كمسػػا ضػػاؽ 
لعض مغاىر الؾاقع لعيؽ الفيمدؾؼ  كأف يعبر عؽ رأيو لحر ة  دكف أف يخذى أي عؾاقب  مػاداـ 
يتحدث مع صديق يحمػؼ مثمػو  لػأف يػأتي يػـؾ تدػؾد ؼيػو ؾػيؼ السحبػة كالتدػامح كالتكافػ  كالتعػاكف 

ؽ كافة  كُتذاد قؾاعد الدكلة السدنية العادلػة  كُ كػرَّس مبػدأ السؾاطشػة كالعس  كالبشاء  بيؽ أبشاء اليس
الستداك ة كتكافؤ الفرص  أماـ السؾاطشيؽ  سيعيؼ دكف تسييز  ك ختفي الفدػاد كُصػشَّاعو  كتشتيػي 
كػػ  دكاعػػي الحػػركب كالخرػػؾمات  ك أخػػت الػػيسؽ مكانتػػو البلئقػػو بػػيؽ دكؿ العػػالؼ  ك دػػتعيد اليسشػػي 

درت في الػداخ  كامتيشػ  فػي الخػارج  كتدػؾد حر ػة الػرأي  كترػبح ؾيسػة يحترميػا كرامتو  التي ىُ 
الجسيع  كال تجشي عمى صاحبيا سخظًا كال غزبًا  كال تؾرده مؾارد اليبلؾ. حمؼ سشغ  نتسدػ لو  

 رغؼ ك  مغاىر الجشؾف.
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 46؟متى تتكب الظسؾحات في طسؾح كاحد مذترؾ
 

الدر ػة مػؽ الرقػي  حيػث العؾاطػف كالظسؾحػات تػتكب فػي إف العرب لؼ يرمؾا لعػد إلػى تمػػ "
طسؾح كاحد مذترؾ ىؾ خبلص البمد. إف ثسة كبر اء ىائمة  دًا ىي الخط السسيػز لؤلخػبلؽ العربيػة 
. "تدفع ك  كاحد مشيؼ إلى اعتبار نفدو متفؾقًا عمى أقرانو  كتجع  ك  تحرؾ مذترؾ أمػرًا مدػتحيبلً 

د مدتذػاري كزارة الخار يػة الفرندػية لؾزارتػو  فػي شػير يؾنيػة ىته فقرة مؽ تقر ر طؾ    قدمو أح
ـ  أي قب  الحرب العالسية األكلى  لعد أف أنيى ميسة استظبلعية فػي لػبلد الذػاـ 1913مؽ عاـ 

)سؾر ا _ لبشاف _ فمدظيؽ(  التي كان  مؾضػع اىتسػاـ فرندػي خػاص  كسػاحة تشػافس اقترػادي 
 في ذلػ الحيؽ )بر ظانيا كفرندا(.  _ سياسي  بيؽ أقؾى دكلتيؽ استعسار تيؽ

 ك تكرني ىتا التؾصيف إلحدى مبلمح الذخرية العربية  لقؾؿ أبي فراس الحسداني: 
 كنحؽ أناس ال تؾسط بيششا     لشا الردر دكف العالسيؽ أك القبرُ 

كىؾ قؾؿ يشؼ عؽ حالة مؽ التظرؼ في الذخرية العربية  رغؼ انتسػاء صػاحبو  أبػي فػراس  
إلى الثقافة اإلسبلمية  التي تعغؼ االعتداؿ كتعمػي مػؽ شػأف الؾسػظية  تأسيدػًا عمػى قؾلػو تعػالى: 

. كقػد يػدؿ ىػتا عمػى أف "خيػر األمػؾر أكسػظيا"  كقؾؿ الرسؾؿ الكر ؼ: "ككتلػ  عمشاكؼ أمة كسظا"
افػػػة اإلسػػػبلمية شػػػيء كطبيعػػػة الذخرػػػية العربيػػػة شػػػيء  خػػػر. كىػػػي طبيعػػػة  إذا صػػػح ىػػػتا الثق

االستشتاج  تذك  تربة مبلئسة لمتظرؼ الديشي كالدنيؾي  التي يخرج صاحبو مؽ إطار ىته الثقافة  
 رغؼ انتدالو الذكمي إلييا.   

ي بمػدنا ىػتا  فػي كتتبدى سيئات ىتا السمسح في الذخرية العربية  تتبدى في أيامشا ىته كف
اإلصرار عمى عدـ التقارب كالتفاىؼ كعدـ تغميب السرمحة العميا لمؾطؽ. فسؽ امتمػ القؾة لػاألمس  
مشح نفدو مؽ الحقؾؽ  ما عؽ أنيا تشاسب قؾتو  حتى كإف أضرت لاآلخر ؽ. كمػؽ يستمكيػا اليػـؾ 

ؾ ػػاء األمػس كأقؾ ػػاء يػشيل الػشيل نفدػػو  كإف اختمفػ  السغػاىر كتبايشػػ  الرػؾر. كمػػا لػؼ يدركػو أق
اليـؾ أف الزمؽ دكَّار  كأف لقاء الحػاؿ مػؽ السحػاؿ. أمػا األقػ  قػؾة فػبل يػرى فػي مػؽ ىػؾ أقػؾى مشػو 
سؾى سمبياتو  ك شكر عميو كػ  إيجابيػة ؼيػو  ترػمح لسػد  دػؾر التفػاىؼ كالتراضػي كحذػد الجيػؾد 

فػي بشائػو. كالشتيجػة  السذتركة  لتجاكز مػا نحػؽ ؼيػو كفػتح  فػاؽ رحبػة لسدػتقب   يذػارؾ الجسيػع 
التػػي سػػتفرض نفدػػيا عميشػػا  سيعػػًا  إذا كاصػػمشا نيجشػػا ىػػتا فػػي التفكيػػر كالسسارسػػة  ىػػي القبػػر 

                                                           
                                             ـ. 2015فبراير  1ـ  كفي صحيفة الذارع  في 2015يشاير  30في مؾقع االشتراكي ن  كالبررة ن   في  ُنذر 46
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فحدػػب  أي )القبػػر دكف العػػالسيؽ  أك القبػػر(. كلكشػػو سػػيكؾف  فػػي حالتشػػا اليسشيػػة  قبػػرًا  ساعيػػًا 
 لمؾطؽ كمو.  

  يردمو حجؼ الذػحؽ السر ػع كنذػر إف مؽ يتالع القشؾات الفزائية  السسؾلة عربيًا أك دكلياً 
الكراـية بيؽ أبشاء اليسؽ  لافتعػاؿ أخبػار ممفقػة  أك تزػخيؼ أخبػار قػد تدػتشد إلػى أسػاس صػحيح  

إلػى در ػو تفقػده صػحتو. كذلػػ بيػدؼ تؾ يػو السذػاىد ك يػة ال  نفخو كتزػخيسولكشو أساس يتؼ 
أعساقػػو كنؿػػف عمػػى حؿيقػػة تخػػدـ الػػيسؽ كال اليسشيػػيؽ. كقػػد تخػػدـ الخػػارج  الػػتي يجػػب أف ندػػبر 

نؾايػػاه. كىػػتا الذػػحؽ الستعسػػد فػػي حػػد ذاتػػو يؾ ػػب عمػػى اليسشيػػيؽ أف يرػػحؾا ك تبيشػػؾا مرػػالحيؼ 
السذتركة  التػي تفػرض عمػييؼ أف يتجػاكزكا خبلفػاتيؼ ك بشػؾا  دػؾر التفػاىؼ ؼيسػا بيػشيؼ  ك سزػؾا 

ؽ  سػيعيؼ  لسختمػف معًا في مديرة بشاء بمػدىؼ  كىػي مدػيرة صػعبة  تتظمػب تغػافر  يػؾد اليسشيػي
 مذاربيؼ كتياراتيؼ كتكؾ شاتيؼ الدياسية.  

إنشػػي أتفػػق مػػع أحػػد أصػػدقائي  الػػتي ذىػػب  فػػي حػػديث لػػو  إلػػى أنشػػا ال يجػػب أف نذػػيظؽ 
الخارج  أتفق معو مؽ زاك ة كاحدة  كىي أف الخارج شيظاف لسا ؼيو الكفاية  لحيث لػؼ يعػد يحتػاج 

مرػػالحو ك عسػػ  عمػػى اسػػتخدامشا ضػػسؽ أ شداتػػو  إلػػى مز ػػد مػػؽ الذػػيظشة. كلكشػػو شػػيظاف يعػػرؼ
السرسؾمة  لخدمة تمػ السرالح. كال لـؾ عمى مػؽ يدػعى إلػى خدمػة مرػالحو  حتػى كإف اسػتخدـ 

. إف المػؾـ كمػو يقػع عميشػا  47كحتػى اليػـؾ أساليب غير نغيفػة  فيػته ثقافتػو  مشػت عرػر ميكػافيمي
لتػأميؽ مرػالح اآلخػر ؽ  كنزػحي لسرػالحشا نعرؼ مرالحشا كال ندرؾ لأنشا ُندتخدـ  نحؽ التيؽ ال

ب  كببمدنا  دكف أف يرمش لشا  فؽ. فالعدك األكبر لشا ىؾ نحؽ. إنشا نجتيد في البحث عؽ أسػباب  
نتػرؾ مشفػتًا لمتؾاصػ  كالتفػاىؼ  لمخػبلؼ  كإذا لػؼ نجػدىا نخترعيػا  كإذا ك ػدناىا ضػخسشاىا  حتػى ال

كىػػي كثيػػرة  إمعانػػًا فػػي تأكيػػد ثقافػػة )الرػػدر أك  كالتعػػاكف. كنعسػػد إلػػى تجاىػػ  مؾ بػػات االتفػػاؽ 
فػي طسػؾح كاحػد مذػترؾ   القبر(  كسا أبرزىا أبؾ فراس  كال نبتؿ  يدًا لتتك ب عؾاطفشا كطسؾحاتشػا

 ىؾ خبلص البمد  كسا ذىب إلى ذلػ السدتذار الفرندي.

ه  كلؽ يفمح إف الؾطؽ كالؾطشية مذركع مذترؾ يشيض لو الجسيع مجتسعيؽ  كلؽ يبشيو أحد لسفرد
أحػػد كحػػده فػػي أف يػػؤدي دكره السظمػػؾب نحػػؾه  دكف شػػراكة حؿيؿيػػة صػػادقة مػػع إخؾتػػو اآلخػػر ؽ. 
كليس أماـ اليسشييؽ مؽ خيار  خر سؾى ىتا الخيػار. كأي تػأخر فػي األخػت لػو  لػؽ يز ػد األكضػاع 
إال سػػػؾءًا كالشفػػػػؾس احتقانػػػًا كالفػػػػرص الستاحػػػة ضػػػػياعًا. فيػػػ  يرػػػػحؾ العقػػػ  كتػػػػتكب العؾاطػػػػف 
كالظسؾحػػات فػػي طسػػؾح كاحػػد مذػػترؾ  ىػػؾ خػػبلص الػػيسؽ كنيزػػتو؟ كىػػ  لسقػػدكرنا أف نتحمػػ  مسػػا 
ُدمغ  لو شخريتشا العربيػة  مػؽ إحدػاس كػ  مشػا بتفؾقػو عمػى أقرانػو؟ كىػؾ إحدػاس إذا تخمرػشا 

                                                           
  إذا ساك شاه لحكاـ كساسة زمانشا ىتا  أك ندبشاىؼ إلى فمدفتو الدياسية  ذات السقاصد كثيراً  نغمؼ ميكافيمي 47

 الؾطشية.
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مشو  فديربح التحرؾ السذترؾ أمرًا مسكشًا  ال أمرًا مدتحيبًل  كسا كقػر فػي أذىػاف لعػض الدارسػيؽ 
 العرب.     ألحؾاؿ
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 48إغراء الدمظة

  

عمػػى الدػػمظة. ك تدػػؼ الرػػراع فػػي البمػػداف الستخمفػػة  فػػي أغمػػب  سػػتحؾاذيترػػارع الشػػاس لبل
األحيػػاف  لػػالعشف. ؼيدػػتخدـ الخرػػؼ كافػػة الؾسػػائ   الساديػػة كالسعشؾ ػػة  الكفيمػػة بتػػدمير خرػػسو 

ت االعتقػاالاإلعػدامات ك  ت كالتذػؾ و اإلعبلمػي  ثػؼاالغتيػاالالسشافس  لسا في ذلػ العشف السدػمح ك 
 كالتذر د كالتجؾ ع  إذا تغمب عمى خرسو كاستحؾذ عمى الدمظة.

السرػػالح  اصػػظراعتحكسػػو قػػؾانيؽ الرػػراع الظبقػػي  الشاشػػب عػػؽ  ك بػػدك أف ىػػتا الرػػراع ال
ة ذاتيػا. أمػا يػ تساعااليػدكر داخػ  الظبقػة  ة لظبقات السجتسع السختمفة. إذ أنو غالبًا مايقتراداال

الذعب  مؽ عساؿ كفبلحيؽ كصغار السؾعفيؽ كغيرىؼ. ؼُيدػتخدمؾف كػأدكات ككقػؾد فػي ىػتا عامة 
مؽ ثساره. كلكػؽ إذا كػاف الرػراع عمػى  شيئاً يقظفؾف  الرراع  التي يقدمؾف التزحيات ؼيو  ثؼ ال

 ىي دكافعو؟ ىؾ محركو كما يأخت شك  الرراع الظبقي  فسا الدمظة في البمداف الستخمفة ال

ظة في البمداف الستخمفة  في طبيعتيا كدكرىا  عشيػا فػي البمػداف الستقدمػة. ففػي تختمف الدم
مػؽ عػاىري البمداف الستقدمػة ُيعتبػر رئػيس الدػمظة مجػرد مػدير مؤقػ  يػدير الذػأف العػاـ  بتكميػف 

فتػرة  انتياءثؼ يغادر مؾقعو  لعد  مؽ القؾى السييسشة اقتراديًا. كبتأثير خفي و انتخبالتي  الذعب
يثػػري كال يبشػػي قرػػؾرًا كال يكػػدس أرصػػدة فػػي البشػػؾؾ كال يػػؾرث  تكميفػػو  يغػػادره كسػػا  ػػاء إليػػو. ال

يحسػ  معػو سػؾى مكدػبًا معشؾ ػًا  إذا أحدػؽ أداء  ائو كأقاربو كعذيرتو. لسعشػى  خػر البشالدمظة أل
فػي سػبيميا  ؿقتتػااال ةتدتحق ىته الؾعيفػ ميستو  كخدارة معشؾ ة  إذا ىؾ فذ  في ميستو. لتا ال

مػة  يحاسػػب الشػػاس مػػؽ تذػػر ف كعػػبء كمدػػؤكلية ثقي كالرػراع السحسػػـؾ لبمؾغيػػا. إنيػػا تكميػف ال
يرفعؾف صؾره ك شربؾف لػو الثساثيػ   إذا ىػؾ أحدػؽ  فحدػؽ  إذا قرر أك أخظأ  كال  يشتدبؾنو ليا

كتتعب في  و القرائد كتدي  بتعغيسو األحباريدتحق صاحبو أف تدلل لسدح األداء أمر طبيعي  ال
 اليتاؼ لو الحشا ر.

يحتػػاج إلػػى    كمعػػركؼ  لحيػػث الؼخػػتبلاالأمػػا فػػي البمػػداف الستخمفػػة فالؾضػػع مختمػػف كػػ  
إيزػػاح. كلكػػؽ قػػد يدػػتحق كاحػػد مػػؽ مبلمػػح ىػػتا الؾضػػع  بػػ  ربسػػا أىػػؼ ممسػػح مػػؽ تؾصػػيف أك 

مبلمحو  كىؾ عبلقة الدمظة لالثركة الؾطشية  قد يدتحق إشػارة سػر عة  ألنػو قػد يقػدـ لشػا الجػؾاب 
ىػا. فعػدـ الفرػ  بػيؽ ىػتيؽ القظبػيؽ: ءشيؾة الدمظة كإغرا ديرالتفعمى سؤالشا  كقد يفدر لعض 

. الدمظة كالثركة  يذ  ك  مريبة كبرى تعاني مشيا ك  الذعؾب  التي يحكسيا ىتا الثشائي الستبلـز
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فػػي البمػػداف الستقدمػػة ُتخرػػص لسؤسدػػة الرئاسػػة  كلػػيس لمػػرئيس نفدػػو  تخرػػص ميزانيػػة 
كزارة أك مؤسدػػة حكؾميػػة أخػػرى. أمػػػا    شػػأنيا شػػػأف ميزانيػػة أيسػػشؾ ة محػػددة األبػػؾاب كالبشػػؾد
حيمػة لمؾصػؾؿ إلػى الخزانػة  يسمػػ كسػيمة كال حػدد  كىػؾ لػالظبع الالرئيس فبل ُيسشح سؾى راتبػو الس

ـ. فالسػاؿ العػاـ لسجسمػو حتػى فػي األحػبل الؾطشيػة. فيػتا أمػر يدػتحي  ترػؾره العامة أك إلى الثركة
طػػرأ  ُيرػػرؼ مشػػو فمدػػًا كاحػػدًا خػػارج السؾازنػػة العامػػة كضػػؾالظيا. كإذا مػػا ة مؤسدػػية  كالر ايػػدار إد

السالية  كاحتا   رئاسة الدكلة إلضافة مبمغ ما إلى ميزانيتيا  مؽ أ   مشفعػة طارئ  خبلؿ الدشة 
عامة محددة كمدؾغة قانؾنيًا  فإنيا تتجو لظمب كاضح كبسدؾغات صحيحة كك يية إلػى الدػمظة 
التذر عية  أي البرلساف  لمسؾافقة عمى إضافة السبمغ السظمؾب. كقد يؾافق البرلساف عمى اإلضػافة  

 يسمػ إال اإلذعاف لقرار البرلساف  دكف نقاش أك تتمر. سباب  كقد يرفض. كالرئيس اللؾ اىة األ

أمػػا فػػي البمػػداف الستخمفػػة  التػػي تعػػيش خػػارج التػػار ش. فالحػػاكؼ يحكػػؼ ك سمػػػ السػػاؿ العػػاـ 
عمػى السػاؿ  االسػتحؾاذدام  الدمظة ىي السدخ  إلى  شاء. كما ك تررؼ لو  كيفسا شاء كمتى ما

أىػؼ سػبب مػؽ  ىػؾ عبئػًا. كلعػ  ىػتا تكميفػًا كمكدػبًا ال مغرمػًا كتذػر فًا ال مغشسًا ال العاـ  فقد غدت
 في سبي  الؾصؾؿ إلييا. قتتاؿأسباب التكالب عمييا كاال

  إلى مجػرد اقتتاؿك  اصظراعكحتى تتغير قؾاعد المعبة ىته  ك تحؾؿ الدعي إلى الدمظة  مؽ 
مؽ فر  الدمظة عؽ الثركة  فربًل كامبًل كدكف تردد. ؼُيسشع  ال بدتشافس ديسقراطي سمسي ىادئ  

الحاكؼ مؽ التررؼ لالساؿ العاـ. كتؾضع الؾالية عمى الساؿ العاـ بيد الدمظة التذػر عية مجتسعػة  
كسا ىؾ الحاؿ في ك  بمداف العالؼ الستقػدـ. الػتي لػؼ يعػد يعػرؼ قتػااًل بػيؽ الستشافدػيؽ  تدػفػ ؼيػو 

 لالدمظة كالثركة في  ف معًا.  االستئثارح  في سبي  الدماء كتزىق األركا

نػػا كنثبتػػػو فػػي دسػػػتؾرنا الجديػػد؟ لحيػػػث نحػػدد  لسػػػؾاد كاضػػػحة  اعتبار فيػػ  نزػػػع ىػػتا فػػػي 
كلمدػػمظة التشفيتيػػة  لذػػك  عػػاـ  كنحغػػر عمييػػا تجػػاكز حػػدكد  بلحيات الساليػػة لرئاسػػة الدكلػػةالرػػ

السؾازنػػة العامػة لمدكلػػة  شػػأنيا فػػي ىػػتا  السيزانيػة الخاصػػة بيػػا  السقػػرة فػي مجمػػس الشػػؾاب  ضػػسؽ
يحتػػاج إلػػى تفكيػػر. فقػػد أضػػح  ىػػته  شػػأف كػػ  كزارات كمؤسدػػات الدكلػػة األخػػرى؟ الجػػؾاب ىشػػا ال

. كلكػؽ ىػ  يعقػ  مػؽ بيػدىؼ الحػ   السدألة مؽ البديييات السشغسة لمحياة الدياسية في عالؼ اليػـؾ
  .دة؟نقؾؿ  كلؾ لسرة كاح كالعقد  كى  يريخؾف الدسع إلى ما
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 49لشحرص  سيعشا عمى اليسؽ
  

 30سػبتسبر  كفػي صػحيفة الذػارع  بتػار ش  29ن   بتار ش  يشتراكاالفي مقاؿ نذرناه في 
 ـ  تح  عشؾاف )الترك ع لالخبر كاإلشاعة(  قمشا:2014سبتسبر 

"لؾ أف السرء عسد إلػى  سػع األخبػار السمفقػة كاإلشػاعات السبثؾثػة  التػي ازدىػر سػؾقيا ىػته 
األياـ  كقاـ بتحميميا  أكاًل لأكؿ  لتبيَّؽ أمؾرًا كثيرة. فػؾراء كػ  تمفيػق لخبػر كترػدير إلشػاعة ىػدؼ 

الرصػاص  كقؾى مدتفيدة. إنيا أدكات حرب ُيدتخدـ فييا التكاء كالسكر كالخبرة  كؾسائ  تح  مح 
". كسػػػا قمشػػػا فػػػي السقػػػاؿ نفدػػػو: "إف تمفيػػػق األخبػػػار كترػػػشيع انظمػػػقإذا تؾؾػػػف  كتكسػػػ  فعمػػػو إذا 

كمػع إدراكشػا  اإلشاعات كنذرىا  أمؾر لؽ تختفي مؽ حياتشا  فيي تزعف حيشًا كتزدىر حيشػًا  خػر.
رًا يتجاكز فػي كتدعى لمتأثير ؼيو  تأثي ىا  التي تتؾ و إليوؽ  ضحاياىا ك سيؾر أنشا  نحؽ السؾاطشي

نسمػػ  كثير مؽ األحيػاف تذػكي  القشاعػات  ليرػ  إلػى حػد الترك ػع  فإنشػا نؿػف عػا ز ؽ إزاءىػا  ال
 أمامشا  كالحاؿ ىته  إال أف نتعمؼ كيؽية التعام  معيػا. لحيػث ال ىالؾسائ  الكفيمة لإيقافيا. فبل يبق

 كير اليادئ". التفندسح ليا لأف تركعشا كتذ  قدرتشا عمى 

تمػػ التػي يػتقؽ  ال سػيساؿ ىشا: ى  ندتظيع فعػبًل أف نػدرأ عشػا تػأثير األخبػار السمفقػة  كالدؤا
بثيا اإلعبلـ الخار ي؟ أطرح ىتا الدؤاؿ  ألنشػي أشػعر أحيانػًا لػالعجز عػؽ مقاكمتيػا. فأ ػد نفدػي 
أكػػػاد أندػػػاؽ إلػػػى ترػػػديقيا. فمكثػػػرة تكرارىػػػا كشػػػدة إلحاحيػػػا  يذػػػعر السػػػرء لاإلعيػػػاء  إلػػػى در ػػػة 

تبثو كسائ  اإلعبلـ الخار ي ناتل عؽ قرؾر في قػراءة الؾاقػع اليسشػي  أـ  ليا. في  ما دبلـاالست
 ُيرتب لحدكثو؟.  أف لدييا  قراءتيا السدبقة  الجاىزة  التي تعبر عسا ُيفترض أف يحدث  كما

يترشع اإلعػبلـ الخػار ي الغيػرة عميشػا كالحػرص عمػى لبلدنػا  ككأنػو أكثػر غيػرة كحرصػًا مشػا  
يتحػدث لإسػفاؼ  كدكف عمى أنفدشا. إلى ماذا ير د أف يؾصمشا  بتعبئتو الستىبية كالسشاطؿيػة؟ إنػو 

يجػػد مؾضػػؾعًا أثيػػرًا إلػػى نفدػػو سػػؾى ىػػتا  مػػتىبي مشػػاطقي فػػي الػػيسؽ. ككأنػػو ال كمػػ   عػػؽ صػػراع
يحدث لديشا ىؾ صراع سياسي لح   ميسا ارتػدى مػؽ  . ك تعامى عؽ حؿيقة أف ماالؾىسياع الرر 

أقشعػػة كميسػػا لػػبس مػػؽ أثػػؾاب. لكػػؽ ىػػتا اإلعػػبلـ يرػػر عمػػى تحػػر ض مشاطقشػػا السترلفػػة كمػػتاىبشا 
ة كالدياسية  تحر زيا  لعزيا عمى لعػض  كإشػعاؿ نيػراف الفتشػة  ي تساعاالالستعايذة كمكؾناتشا 

لػ ال لحػػرب أىميػػة شػػاممة فحدػػب  بػػ  كلتسز ػػق الػػيسؽ سياسػػيًا ك غراؼيػػًا  بػػدءًا بتسز قػػو مسيػػدًا بػػت
 يًا. في  ىتا ىؾ الحرص  التي يترشعو؟  ا تساع
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الحسمػػة اإلعبلميػػة  كسػػا تػػدار فػػي الخػػارج  لػػؽ تزػػر مكؾنػػًا سياسػػيًا لعيشػػو  بػػ  ستزػػر فػػي  
ؼيسػا بيػشيؼ  اليػادؼ إلػى  السدػؤكؿ تػدفعيؼ خػارج إطػار الحػؾارنياية السظاؼ اليسشييؽ  سيعيؼ  ك 
 الػتي يحمسػؾف لػو. كال دىؼ ك حسػي شػعبيؼ ك ؤسػس لسدػتقبميؼترتيب أكضاعيؼ  ترتيبًا يرػؾف بمػ

يسكؽ أف تؤدي ىته الحسمة  بشيجيا التي تشتيجو  إال إلى تيييل العؾاطػف كبػث الكراـيػة كتسز ػق 
لػدى  انػدىاشكسا كاف مثار إعجاب ك    التي كاف تساسكو دائسًا مؾضع اعتزازنا ي تساعاالنديجشا 

 مؽ زار اليسؽ كعرؼ اليسشييؽ  كسا أشرنا في أكثر مؽ مقاؿ  كفي أكثر مؽ كتاب. 

ير ػػده اإلعػػبلـ  يرمػػي إليػػو اإلعػػبلـ الخػػار ي  فيػػ  ىػػؾ نفدػػو مػػا كإذا صػػح أف ىػػتا ىػػؾ مػػا
رأي  أك لسػؽ أك اسُتفز  أك ضػاؽ لسػؽ يخالفػو الػ  أعؽ ذلػ. فاليسشي  حتى كإف غزبالداخمي؟ ال

يسكػؽ أف  يرى ؼيو عدكًا سياسيًا لو  ال يسكؽ أف تشظؾي غزبتو كضػيقو  كحتػى تعػابيره الحػادة  ال
تشظؾي عمى مث  ىته السرامي  التػي نذػتستيا فػي تعػابير كبػرامل اإلعػبلـ الخػار ي. كلكػؽ مػع ذلػػ 

 فإف العبرة في الشتائل كليد  في الشؾايا الظيبة. 

ال أعػػؽ أف اليػػدؼ الحؿيقػػي لمحسمػػة التػػي يذػػشيا اإلعػػبلـ الخػػار ي ىػػته األيػػاـ  ىػػؾ مكػػؾف 
يقمقشػا  كػ  ىػتا القمػق  الػتي نذػعر لػو. إف مػا اسػتدعىسياسي لعيشو. فمػؾ كػاف األمػر كػتلػ  لسػا 

كراء ىػته الحسمػة مػؽ أىػداؼ  ندتذػفيا مػؽ الظر قػة التػي ُتذػؽ بيػا  لسػا تشظػؾي  ك خيفشا ىؾ ما
حػر ض مشػاطقي مػتىبي  لػؽ يػؤذي مكؾنػًا كاحػدًا أك لزػع مكؾنػات  بػ  سػيؤذي الػيسؽ عميو مػؽ ت

 كمو.  

عشػػدما يخظػػب أي مكػػؾف مػػؽ مكؾناتشػػا الدياسػػية  فػػي ىػػتا األمػػر أك ذاؾ  فػػإف عميشػػا  نحػػؽ 
اليسشييؽ قب  غيرنا  أف نبيؽ لو أك و الخظأ  كسا نراىا  كأف نسارس تجاىو الشقد السدؤكؿ البشػاء  

عبر عؽ كراـية كعداء  ب  يعبر عؽ رغبػة فػي الترػؾ ب  كحػرص عمػى التؾافػق  كإيسػاف ي التي ال
سبي  غيره  إذا أردنا لميسؽ الدبلمة كلذعبو الخير. كفي  لأف الذراكة الؾطشية ىي سبيمشا  التي ال

الؾق  نفدو  عميشا أيزًا  إذا أصاب أي مكؾف  أف نعترؼ لو لرؾالو كنذػجعو عمػى التسدػػ لسػا 
أف نزع اليسؽ  سيعو نرب أعيششا  لعيدًا عؽ تأثيرات اإلعبلـ  ال بديو. كفي كبل الحالتيؽ أصاب ؼ

الخػػػار ي. ألف الػػػيسؽ كعركفػػػو كأكضػػػاعو كاألخظػػػار السحيظػػػة لػػػو كالسظػػػامع اإلقميسيػػػة كالدكليػػػة  
الستكالبػػة عميػػو  كميػػا تفػػرض عميشػػا أف نعيػػد الشغػػر فػػي تعاممشػػا  كنحدػػب خظؾاتشػػا كردكد أفعالشػػا 

لًا دؾيقػًا  حفاعػًا عمػى بمػػدنا كحرصػًا عمػى كحػدة شػػعبشا  لسكؾناتػو السختمفػة. فميحػرص لعزػػشا حدػا
عمػػى لعػػض  كلشحػػرص  سيعشػػا عمػػى الػػيسؽ. فمػػؽ يحػػرص عمػػى الػػيسؽ أحػػد  حرصػػًا صػػادقًا  إذا لػػؼ 

 اؤه.بشأيحرص عميو 



016 
 

 50دمشا ندتظيع أف نعق  ده؟ لساذا نجع  األمر لديظًا  ما
 

ُيقاؿ عادة  عمى سبي  الشكتة  عشد الحديث عؽ تعسػد تعقيػد اإل ػراءات فػي ىتا مث   ألساني  
أ يزة الدكلة  أك فػي غيرىػا  رغػؼ لدػاطة مؾضػؾعاتيا. ك قفػز ىػتا السثػ  إلػى ذىشػي  كمسػا تالعػ  

   إذا مػاؾفسبيػػ. ؼػبعض األمػؾر يجػري تعقيػده  رغػؼ لدػاطتوأخبار حؾارات ؾياداتشا الدياسية في م
  الػػتي يسكػػؽ إطبلقػػو عمػػى الييئػػة سػػؼعمػػى اال ؼختبلااله. كػػاسػػتقرار كأمشػػو ك لسرػػمحة الػػيسؽ  ؾػػيس

 ية  تكاد تكؾف معدكمة.نتقالالتذر عية  رغؼ أف صبلحياتيا في التذر ع  خبلؿ السرحمة اال 

)السجمس الؾطشي(  كالػبعض اآلخػر يفزػ   اسؼفقد تدرب إليشا أف لعض الستحاكر ؽ يفز  
)البرلساف( ك خركف يتسدكؾف ب )مجمس الشؾاب(  كىشاؾ مؽ يرى  لمخركج مؽ ىػته السذػكمة  اسؼ

)مجمػػس الذػػؾرى(. كمػػع أف لكػػ  طػػرؼ مػػؽ أطػػراؼ الحػػؾار  لظبيعػػة الحػػاؿ   اسػػؼ اختيػػارالسعقػػدة  
ذاؾ  فػإف ىػته السذػكمة  التػي يقػاؿ  أك سػؼىػتا اال اختيػارأسبالو الخاصة  السزسرة كالسعمشة  في 

 اسػػؼ اختيػػارالتػػي ُحمػػ  بيػػا مذػػكمة  عػػؽ حميػػا  يسكػػؽ أف ُتحػػ   لالظر قػػةزكا حتػػى اآلف أنيػػؼ عجػػ
إلحدى دكر الديشسا في مديشة عدف  فػي خسدػيشيات القػرف الساضػي. فعشػدما احتػار صػاحب الػدار 

ليا  ىداه تفكيره إلى نذر إعبلف صغير في إحدى الرحف  ليتقدـ مػؽ يرغػب مػؽ  اسؼ اختيارفي 
مشاسب  عمى أف يحر  الفائز في ىته السشافدػة عمػى  ػائزة  اسؼتشافس  لاقتراح السؾاطشيؽ في ال

دار الديشسا الجديدة )سػيشسا بمؿػيس(.  اسؼؾيسة. بيته الظر قة ح  صاحب الدار مذكمتو  كأصبح 
ات)كىي الديشسا الؾاقعة في خميل    لسديشة عدف. فسا رأي الستحاكر ؽ بيته الظر قة الغر فػة؟ (ُحقَّ

   .ر بيؼ أف يمجأكا إلييا  كمسا استعر  عمييؼ األمؾر؟أال يجد

اع  يبػػدك لمسراقػػب ككأنػػو حػػؾار طرشػػاف. سػػسالحػػؾار السعقػػد  الػػتي تشذػػدت إليػػو األلرػػار كاال
كالؾقػػ  يسػػر كأحؾالشػػا تػػزداد تعقيػػدًا كخظػػؾرة. كصػػؾر الزػػحايا  فػػي العػػراؽ كسػػؾر ا كليبيػػا  تجػػرح 

إلى التلح  كالخراؼ  ك حػرص  ػزَّاركىؼ  السػتكساؿ الظقػؾس إندانيتشا كتيز أعساقشا  كىؼ يداقؾف 
الرػي . كىػي مبللػس قر بػة الذػبو  ءفراء  كسبللػس سػجشاء  ؾانتشػامؾ سػيعمى إلباسيؼ ثيالًا صػ

الرػادر لحقيػؼ مػؽ السحػاكؼ السخترػة. إنيػا  اء  السشتغػركف تشفيػت حكػؼ اإلعػداـيرتديو الدػجش لسا
 د أف أطي  الؾقؾؼ عشد ىتا السذيد  التي شاىدنا مثيبًل مبللس تسث  إحدى عبلمات السؾت. ال أر 

ره أككفي عدف لو في حزرمؾت ذكره  يجع   دؼ اإلندػاف الظبيعػي يقذػعر. كلػؼ  ت  . فسجرد تتكت
 عمى ذكره ىشا إال لغرض التشبيو  إلى السذركع القادـ  البػدي  لمسذػركع الػؾطشي التػؾافقي  كإلػى مػا
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ك شتغر اليسؽ كمػو  إذا لػؼ نػدرؾ خظػؾرة السؾؾػف كضػركرة التؾافػق يشتغر الستحاكر ؽ في مؾفسبيػ 
يسيػة العا    إليجاد الدكلة القؾ ة العادلة  الحامية لك  السؾاطشيؽ. لعيدًا عؽ تأثيرات السحػاكر اإلقم

 .محؾر كالدكلية. فبمدنا أىؼ مؽ أي

كنقائرػػكؼ. فأحبؾنػػا  أقػػؾؿ لمستحػػاكر ؽ: إنشػػا نحػػبكؼ   سػػيعكؼ. كنقػػبمكؼ كسػػا أنػػتؼ  لحدػػشاتكؼ 
لػاألقؾاؿ. كتشػازلؾا لبعزػكؼ  مػؽ أ ػ  ىػتا الػؾطؽ  الػتي  ؽ  كأحبؾا اليسؽ  لاألفعػاؿ النحؽ السؾاطشي

رػالح   كإف لػؼ تغمبػؾا مرػمحتو كسػبلمتو عمػى معيػؾنكؼ فػي حػدقاتلؽ يبقى كطشًا  إف لؼ تزعؾه 
ة  كإيرالو إلػى بػر األمػاف   سعؾا أمركؼ عمى إخرا و مؽ عشق الز ا اأحزالكؼ كفئاتكؼ كمشاطقكؼ. 

اصػي . التفتذػاؤكف مػؽ الؾقػ  لمجػدؿ حػؾؿ تفاصػي   ثؼ تجادلؾا لعد ذلػ كسػا يحمػؾ لكػؼ كخػتكا مػا
فديكؾف لديكؼ الؾق  كصفاء التىؽ  لمحؾار كالشقاش الظؾ ميؽ. أما اآلف فبل كقػ . فػالؾطؽ يؾشػػ 

 حػيؼ  لػؽ يظيػق العػيش ؼيػو  أف يتفت  كأنتؼ تتحػاكركف  ك تذػرذـ كأنػتؼ تتجػادلؾف  ك تحػؾؿ إلػى
 أحد مشكؼ. كلؽ يتدع لحؾاراتكؼ  كسا لؽ يتدع ألحبلمشا.  
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 51ى  سيبقى لشا كطؽ؟
  

كاف الدؤاؿ السمح: اليسؽ إلى أيؽ؟ ىؾ الدؤاؿ  التي  عمػ  مشػو عشؾانػًا لسقػاؿ  نذػرتو فػي  
ـ  حددت ؼيو لعض العؾامػ  الفاعمػة  التػي يسكػؽ أف ترسػؼ مدػتقب  الػيسؽ  2014مشترف أبر   

. ثػػؼ ُكم  فػػ   ضػػسؽ ي تسػػاعاالكالعامػػ  الدياسػػي كالعامػػ   يقترػػاداالكالعامػػ  الجغرافػػي كالعامػػ  
. كلكػؽ ىػ  ونفدالعشؾاف   أف أعد محاضرة  تح  اليسشية التجسع الؾطشي لسشاضمي الثؾرة نذاطات

 يدتظيع أحد في ىته المحغة التار خية العريبة أف يجيب عؽ سؤاؿ معقد  كيتا الدؤاؿ؟

ًا مؽ العؾام  السػتكؾرة. كلكػؽ انظبلقكش  أعششي قادرًا عمى اإلسياـ في كضع إ الة تقر بية  
األكراؽ  كما يبدك عميو السذيد الدياسي مػؽ تعقيػد كغسػؾض مفػزع  كػ    اختبلاألحداث ك تبلحق 

يقمقشػي اآلف ىػؾ أف تكػؾف حالػة السكؾنػات الدياسػية   ىتا يربػ العق  إلى در ػة الذػم . كأكثػر مػا
ترقػب ىي الحالة نفديا  التي يعيذيا السؾاطؽ العادي. حالة  عشؾانيا ق مَّة الحيمة كالقمق كالتػؾتر كال

الخائف  عمى مدتقب  اليسؽ كمو. كفي حالػة سػائدة  كيػته الحالػة  يرػبح الدػؤاؿ األكثػر إلحاحػًا  
 ىؾ: ى  سيبقى لشا كطؽ؟ 

ف الحالة الراىشة  فسبلمحيا كاضحة ك  تيا مفزعة. إذا لػؼ يدػترد العقػ  احتساال ال أر د أف أكص  
در ة حرارة العؾاطف السمتيبة. اليسؽ لحا ػة إلػى العقػ  فػي ىػته المحغػة  الدياسي ىدكءه كتشخفع

نذاىده مؽ دمار كإفشاء لسقؾمات الحياة البذػر ة   التار خية أكثر مؽ أي كق  مزى. كلع  في ما
في العراؽ كسؾر ا كليبيا كقبميػا  سيعػًا الرػؾماؿ  التػي ُأدخمػ  نفقػًا مغمسػًا  مشػت مظمػع تدػعيشيات 

  لػؼ تػتسكؽ مػؽ الخػركج مشػو حتػى اآلف  لعػ  فػي ذلػػ عبػرة كعغػة لمعقػبلء  كغيػر القرف الساضي
 العقبلء.

لػػؼ أشػػعر فػػي أي كقػػ  مزػػى  كسػػا أشػػعر اآلف  لػػأف دكر السكؾنػػات الدياسػػية قػػد أصػػبح 
 . فػػإذا مػػاقب  الػػيسؽ كاليسشيػػيؽضػركرة ممحػػة  يتؾؾػػف عميػػو ك ػػؾد الػػيسؽ كاليسشيػػيؽ  كال أقػػؾؿ مدػػت

ليػته الػببلد  ال عػؽ ك ػؾدك  مى حؾار العقؾؿ  فبل مجاؿ لمحديث عػؽ مدػتقب تغمب حؾار الدبلح  ع
 كمؽ فييا.

مدػؤكؿ يػزداد انفبلتػًا  ككأنػو يتدػمى  يتدارع. كالخظاب اإلعبلمي البل نفجارالعد التشازلي لبل 
يسارس نؾعًا مؽ المعب البريء. كردكد األفعاؿ تؾشػ أف تتغمب عمى الحكسة. إنيا لحغة ترتدػؼ  أك
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قؾة عاقمة  يسكؽ أف تغامر بؾطشيا كبذعبيا  لسجػرد  ر كتتحدد األقدار. كال أعؽ أف أيالسرائفييا 
ككانػ  لغتػو الرصػاص كالقػتائف كالرػؾار ش  بػداًل  انفجػرتفر غ شحشة مؽ غزب. ألف الغزب إذا 

. بػػ  سػػيكؾف ىشػػاؾ أكػػؾاـ مػػؽ األنقػػاض  مػػؽ لغػػة المدػػاف  فمػػؽ يكػػؾف ىشػػاؾ مشترػػر كال ميػػزـك
 يا )اليسؽ(.اسساف كاألشبلء  ك

ىشا عمى ك و التحديد يأتي دكر السكؾنات الدياسية  التي يجب أف تشتق  مػؽ طػؾر التراخػي 
إلػػى طػػؾر العسػػ   كالعسػػ  الدػػر ع  اليػػادؼ إلػػى كؾػػف عجمػػة الرػػداـ الستدػػارعة. كعمػػى رأس ىػػته 

اليسشػي )الذػر كاف فػي تحقيػق الؾحػدة(.  يشػتراكاالالسكؾنات حزب السػؤتسر الذػعبي العػاـ كالحػزب 
أف يػتحسبل اآلف السدػؤكلية األكلػى فػي إخػراج الػببلد مػؽ ىػتا السػأزؽ السخيػف.  ال بدفكبلىسا معًا 

كك  مشيسا لو  دؾر عبلقػة مػع الجسيػع  ك ستمػػ القػدرة عمػى التحػرؾ  لقؾاعػده العر زػة  القػادرة 
مداره الخظر. كأضيف إلى الحػزبيؽ حػزب ثالػث   عمى التأثير اإليجابي  كالدفع لقظار الحرب خارج

كىؾ حزب اإلصبلح  شر كيسا في السدؤكلية عسػا نحػؽ ؼيػو  مشػت ثسانيشيػات القػرف الساضػي عمػى 
األقػػ . فػػإذا اسػػتظاع أف يتغمػػب عمػػى السػػؤثرات الدػػمبية  فػػي عبلقتػػو لسحػػؾري  التػػؾتر: أنرػػار هللا 

ى فػػي ىػتا الغػرؼ العرػػيب  إلػى مدػػتؾى كالػرئيس ىػادي  ككضػػع نرػب عيشيػو الػػيسؽ كمػو  كارتقػ
فإنو يدتظيع أف يمعب دكرًا إيجابيًا مؤثرًا. فيؾ حػزب لػو حجسػو   ؾطشية  السشتغرة مشوالسدؤكلية ال

كتػػأثيره  المػػتاف يسكػػؽ تؾعيفيسػػا فػػي ىػػته األزمػػة  لسرػػمحة الػػيسؽ كشػػعبو. كدكر حػػزب التجسػػع 
زاب الثبلثة الستكؾرة. فيؾ يدػتظيع  لحكػؼ يق  أىسية عؽ أدكار األح الؾحدكي الذعبي الشاصري  ال

مؾاقفو السؤ دة لمرئيس ىادي  يدتظيع أف يدسع ىادي رأيًا متؾازنًا  يخػدـ الػيسؽ  كال  أعػؽ إال أف 
رأيو سػيكؾف مػؤثرًا لػدى الػرئيس ىػادي. ك تظمػب الغػرؼ مشػو أيزػًا تظبيػع عبلقتػو لػاإلخؾة أنرػار 

 سا بمغ . هللا. فالؾطؽ فؾؽ الخبلفات كالحداسيات  مي

ىته األحزاب الكبيرة فػي الػيسؽ  كمعيػا األحػزاب األصػغر حجسػًا  ميستيػا األكلػى اآلف إيقػاؼ 
العجمة الستدارعة نحؾ الرداـ  كميستيا الثانيػة إعػادة الجسيػع إلػى طاكلػة الحػؾار. فحػؾار العقػؾؿ 

 يقاس مؽ حؾار الشار كالباركد.   كاأللدؽ  كحتى التبلسؽ  ىؾ أرحؼ لسا ال

ألخ الرئيس ىادي كاإلخػؾة أنرػار هللا  فػالسظمؾب مػشيؼ ضػبط الػشفس كتحاشػي الحػرب  أما ا
  تحػػ  مذػػاعر الغزػػب أك ردكد نػػدفاعلكػػ  الظػػرؽ السسكشػػة. فػػالحرب دمػػار سػػيظاؿ الجسيػػع. كاال 

عػػؽ حيػػاة  ر ػػق يمػػتيؼ الجسيػػع. كػػ  مػػشكؼ مدػػؤكؿاألفعػػاؿ  إلػػى دائػػرة الشػػار  لػػؽ يػػؤدي إال إلػػى ح
اليسشييؽ كعؽ ك ؾد اليسؽ  التي لؽ يبقى كطشًا إذا ما تؼ إشعاؿ فتي  الحرب  سؾاًء لأيدكؼ  أك بيد 

 فاع  مجيؾؿ. تداركؾا كطشكؼ كشعبكؼ  قب  أف تخدركىسا كتخدركا أنفدكؼ.  
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 52ى  يسكؽ تؾعيف التشافس اإلقميسي كالدكلي لرالح اليسؽ؟
 

 _اد لتشػػافس إقميسػػي امتػػدصػػراعًا يسشيػػًا لحتػػًا  بػػ  ىػػؾ الرػػراع الػػتي يػػدكر فػػي الػػيسؽ  لػػيس 
دكلي؟ ىته حؿيقة كاضحة  لك  ذي عيشػيؽ  يبرػر بيسػا حقػائق األشػياء. إنػو صػراع يجػري داخػ  
الػػيسؽ  لالؾكالػػة عػػؽ القػػؾى الخار يػػة الستشافدػػة. كىػػتا ىػػؾ الدػػبب كراء تعقػػد السذػػيد الدياسػػي 

ار. فػاليسشيؾف يغيػركف عجػزًا كاضػحًا فػي معالجػة مذػاكميؼ  لعيػدًا عػؽ مر عيػاتيؼ اسػتسر اليسشي ل
الخار ية  التي لؼ تتجو لعد إلى ح  السذكمة اليسشية. كلعميا لؽ تتجو إلى ذلػػ إال لعػد أف تتؾافػق 
عمى ح  مذاكميا اإلقميسية كالدكلية. كلكؽ إلػى ذلػػ الحػيؽ سػشكؾف قػد دمرنػا بمػدنا لأيػديشا  إذا لػؼ 

 نحكؼ العق  كنغمب السرالح العميا لمؾطؽ.  

ك تجمى عجز اليسشييؽ  أك لاألصح عجز الؿيادات الدياسػية اليسشيػة  يتجمػى أيزػًا فػي عػدـ 
مػػؽ التشػػافس بػػيؽ القػػؾى اإلقميسيػػة كالدكليػػة  كتؾعيفػػو لرػػالح الػػيسؽ. كىػػؾ  االسػػتفادةالقػػدرة عمػػى 

راشػػق اإلعبلمػػي  ك بمػػغ فػػي حػػدكده العميػػا تشػػافس يتسثػػ  فػػي حػػدكده الػػدنيا لالجػػدؿ الدياسػػي كالت
ذاؾ مػػػؽ محػػػؾري  مدػػػتؾى الرػػػراع العدػػػكري  كلكػػػؽ عبػػػر قػػػؾى محميػػػة  تػػػرتبط بيػػػتا السحػػػؾر أك

ػػًا. فيػػؾ يػػؾفر مدػػاحة التفمػػؽ ىػػتا التشػػافس مؾضػػؾع يجػػب  االسػػتفادةالتشػػافس. إف  كيػػر ؼيػػو مميَّ
تتؾفر ليػؼ فػي حالػة  ىته ميزة اللميسشييؽ  يدتظيعؾف أف يتحركؾا ك شاكركا فييا  لسرمحة بمدىؼ. ك 

 انفراد قؾة كاحدة أك محؾر كاحد لالييسشة عمى السشظقة.

إف تشافس القؾى اإلقميسية كالدكليػة أمػر طبيعػي  مػاداـ ىشػاؾ مرػالح متعارضػة. فكػ  طػرؼ 
عشػػد نقػا  تسػػاس  رض كتترػادـ مػع مرػػالح الظػرؼ اآلخػريدػعى إلػى خدمػػة مرػالحو  التػي تتعػػا

التشافس بيؽ السرالح  يتؾ ب عميشا نحؽ اليسشييؽ أيزػًا أف نعػرؼ مرػالحشا معيشة. كفي ع  ىتا 
مػػؽ ك ػػؾد محػػؾر ؽ  االسػػتفادةكندػػعى إلػػى تحؿيقيػػا. كمػػؽ أنجػػع الدػػب  لتحقيػػق مرػػالحشا ىػػؾ 

تشػافس لرػالح متعارضيؽ  يدعى ك  مشيسا إلى كدبشا إلػى  انبػو. كلكششػا بػداًل مػؽ تؾعيػف ىػتا ال
مػؽ  اليسشيػيؽ ؼيسػا بيػشيؼ  ال اقتتػاؿبيتا السحؾر أك ذاؾ. كالشتيجػة ىػي لتحاـ اليسؽ  نشدفع إلى اال 

الػتي تغيػره  يقات  كػ  مػشيؼ لحدػالو. إف العجػز أ   مرالحيؼ  ب  خدمة لسرالح السحؾر  التي
مػؽ ك ػؾد ىػتيؽ السحػؾر ؽ  المػتيؽ لػؾ تػؼ  االسػتفادةالؿيادات الدياسية اليسشيػة  سػيفقدىا فرصػة 

التعام  معيسا لقدر مؽ العقبلنية  ألمكؽ تحقيق نؾع مػؽ التػؾازف  الػتي يخػدـ اليسشيػيؽ. ؼيدػتفيد 
 اليسؽ مؽ إمكانياتيسا معًا ك تحاشى التأثيرات الدمبية ألي مشيسا عمى أكضاعو الداخمية.

                                                           
مارس  كفي مؾاقع أخرى   9مارس  كفي مؾقع الؾحدكي ن   بتار ش  8 ش في مؾقع االشتراكي ن   بتار  ُنذر 52

 ـ.2015مارس  9كفي صحيفة الذارع  بتار ش 
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ائو  يبدك أشػبو لػالسؾاعع  التػي بشألجسيع نكتبو بمغة العق  كالحب لبمدنا ك  ىشا أف ما اعترؼ
ركا السدػػجد. إنيػػا لغػػة غيػػر يمقييػػا خظبػػاء السدػػا د  ك شتيػػي تأثيرىػػا لػػدى السرػػميؽ  قبػػ  أف يغػػاد

مكػػاف ؼيػػو إال لمغػػة الكراـيػػة كالتعبئػػة  كغيػػر مظمؾبػػة  فػػي ىػػتا الػػزمؽ العجيػػب  الػػتي ال مفيؾمػػة
نػتقؽ  أف ندػتسر فػي التحػدث بيػته المغػة  ألنشػا الخيػار لشػا إال  السشاطؿية كالستىبية. كرغؼ ذلػ ال

المغة األخرى  كألف بمدنا كشعبشا يدتحقاف مشا أف نتحدث بمغة العقػ  كالحػب  فػي زمػؽ يكػاد العقػ  
كضػعشا الػيسؽ كمرػالح شػعبو نرػب  ؽ دنيػا البذػر. كلػؾ أنشػا   سيعشػاؼيو يزكؿ كالحػب يختفػي مػ

شػا  كلسػا اسػتخدمشا ذكاءنػا كقػدراتشا كغرائػز العشػف  التػي أعيششا  لسا ك دنا أسػبالًا لمرػراع ؼيسػا بيش
 كطششا كبسرالحو العميا. استقبلؿر ط لالتففي دكاخمشا  إللحاؽ األذى ببعزشا ك 
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 53ى  فقد اليسشيؾف رشدىؼ؟
 

عمػػى مػػدى أشػػير كنحػػؽ نحػػاكر مكؾنػػات سياسػػية  مػػؽ خػػبلؿ المجشػػة الذػػعبية لمتقر ػػب بػػيؽ 
 كنؿػػي  ؼ لرػػراحة التجسػػع الػػؾطشي لسشاضػػمي الثػػؾرة اليسشيػػة  نشقػػدالسكؾنػػات الدياسػػية  كمػػؽ خػػبلؿ 

 كنظرح حمؾاًل كنبدي تخؾفات مؽ الدير في الظر ق الخظر  السؤدي إلى الكارثة. لأمانة

نسمػػػ قػػؾة عدػػكر ة قػػادرة عمػػى أف تؾؾػػف  كػػاف ىػػتا ىػػؾ مبمػػغ  يػػدنا كحػػدكد قػػدرتشا. إذ ال
عمػػػى الػػػيسؽ كشػػػعبو  كحفاعػػػًا عمػػػى األطػػػراؼ األطػػػراؼ اليسشيػػػة السترػػػارعة عشػػػد حػػػدىا  حفاعػػػًا 

يدتذػػعر السدػػؤكلية ك ؿػػف فػػي ك ػػو السعػػرقميؽ  ا. كال نسمػػػ حزبػػًا سياسػػيًا قؾ ػػاً السترػػارعة نفدػػي
نسمػػػ سػػؾى  لمحػػؾار بػػيؽ السكؾنػػات الدياسػػية  الػػتي طػػاؿ أكثػػر مسػػا تدػػسح لػػو األكضػػاع. نحػػؽ ال

 الكمسة كالرأي كالسؾؾف كالحب لك  اليسشييؽ.

يسكششا أف نمقييا عمى  أف نمقي لسدؤكلية ما كصمشا إليو عمى  ية لعيشيا  فإنو الكإذا أردنا 
الخػػارج كحػػده  كعمػػى مرػػالحو الستعارضػػة  التػػي ك ػػدت ليػػا فػػي الػػيسؽ سػػاحة مفتؾحػػة لترػػؽية 

يسكششػا أف نمقييػا عمػى كسػائ  اإلعػبلـ الدػيئة كاألقػبلـ  حدالاتيا لأ داد اليسشييؽ كدمائيؼ. كسا ال
 الكراـيػػة التػػي كاصػػم  صػػب الز ػػ  عمػػى الشػػار  كعسمػػ   يػػدىا عمػػى إليػػاب مذػػاعرالسشفمتػػة  

عيػػػد لميسشيػػػيؽ بيػػػا. فالسدػػػؤكلية فػػػي تػػػدىؾر أكضػػػاعشا األمشيػػػة  الظائؽيػػػة كالسشاطؿيػػػة  التػػػي ال
  نتحسَّميػا نحػؽ اليسشيػيؽ لالدر ػة األكلػى  كفػي قتتػاؿة كالدياسية ككصؾلشا إلى دائرة االيقتراداالك 

 األحزاب الكبيرة مشيا.  ال سيسااتشا الدياسية  أعشي ؾيادات األحزاب  مقدمتشا ؾياد

عمػى غيػر ىػػدى   فقػد تاىػ  ىػته الؿيػادات فػػي خزػؼ األحػداث كأضػح  التػػداعيات تتقاذفيػا
بػػداًل مػػؽ أف تػػشيض بػػدكرىا الحؿيقػػي  فتسدػػػ بزمػػاـ األحػػداث كتدػػيظر عمييػػا  كتعسػػ  عمػػى رص 

اىؼ مػػع األطػػراؼ التفػػصػػفؾؼ اليسشيػػيؽ  سػػيعيؼ  ليذػػكمؾا كالحػػًا لػػدكالب الحػػرب ك دػػرًا لمتؾاصػػ  ك 
إليػو  ك رػعب  ؽاالنػزال إلى مدتشقع الحرب األىمية  التي يْدػُي   االنزالؽالسترارعة  كحائبًل دكف 

 الخركج مشو.
                                                           

 صحيفة الذارع كمؾقع االشتراكي ن  ُكتب حيؽ كاف الرئيس عبد ربو ما يزاؿ في صشعاء. كعشدما ُنذر في 53
  التي عبد ربو الرئيس ككافه  نذر كان  األحداث قد سبق    ـ2015مارس  26تار ش  في  كالؾحدكي ن 

. كفي اليـؾ الر اض ُعساف  كمشيا إلى إلى مؽ عدف فرإلى عدف  ثؼ  مؽ صشعاء ناشدنا حكستو كحشكتو قد فر
العربي لالتدخ  العدكري في اليسؽ  دكف طمب مؽ الرئيس  كسا أكد ؼيو  بدأ التحالف العربي كغير  ُنذرالتي 

 ذلػ في مقابمة تمفز ؾنية. 
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كقبػػ  مدػػؤكليتشا  نحػػؽ السػػؾاطشيؽ  كمدػػؤكلية ؾيػػادات األحػػزاب الدياسػػية  تػػأتي مدػػؤكلية 
مؤسدة الرئاسة  الستسثمة لالرئيس عبد ربو مشرؾر ىادي  التي مشحشاه ثقتشا كراىشا عمى حكستػو 

تقػػدنا الحكسػػة كالقػػدرة كقدرتػػو كحشكتػػو. كلكششػػا  كعمػػى مػػدى سػػشؾات حكسػػو الػػثبلث  شػػعرنا لأنشػػا اف
ُيقػاؿ  فػي اإل ػراءات كالقػرارات كتجاىػ  لكػ  مػا ارتجػاؿكالحشكة  التي ح  محميا لػطء فػي الحركػة ك 

أصحابيا مؽ حرص عمى الؾطؽ كعمى الرئيس نفدو كعمى كقار كىيبػة  انظمقُيكتب مؽ  راء   كما
 يشتو كثقتو لسدتقبمو.الرئاسة  التي تدتسد مشيا مؤسدات الدكلة ىيبتيا  ك دتسد الذعب طسأن

ندري إف كاف ىشاؾ ثسة لريص أم   فػي أف تدػتيقع الحكسػة كالقػدرة كالحشكػة  فػي ىػته  كال
المحغة الخظرة  ك بػادر الػرئيس نفدػو  لحكػؼ مؾقعػو كمدػؤكلياتو كالػدعؼ اإلقميسػي كالػدكلي  الػتي 

ت مباشػػرة لػػػأىؼ الؿيػػادات السػػؤثرة فػػػي اترػػاالالسؾؾػػف  عبػػػر  احتػػؾاءيحغػػى لػػو  أف يبػػادر إلػػػى 
األحداث  كعمى رأسيا ؾيادات أنرار هللا كؾيادات السػؤتسر الذػعبي العػاـ كؾيػادات حػزب اإلصػبلح  

ت مباشػػرة لػػالبلعبيؽ اإلقميسيػػيؽ كالػػدكلييؽ  سػػيعيؼ دكف اسػػتثشاء  كدكف حداسػػيات  اترػػاالكعبػر 
كالحداسيات  كذلػ ُلػية تيدئػة األكضػاع كتجسيػد ات عتبار فالؾطؽ كمرمحتو كسبلمتو فؾؽ ك  اال

 السشذػؾدة. كسػا ال تعثر نحػؾ األمػاـ  ليرػ  إلػى غايتػوالتحركات العدكر ة كالدفع لعجمة الحؾار الس
الخظػى  ندري إف كاف ىشاؾ ثسة أم  في أف يترا ع مؽ يسمكؾف قػرار الدػمؼ كالحػرب  الػتيؽ يحثػؾف 

ائيؼ كإخػػؾتيؼ ك لػػائيؼ  كحرصػػًا عمػػى بشػػأف عميػػو  رأفػػة لعسػػا ىػػؼ مقػػدمؾ نحػػؾ الكارثػػة  أف يترا عػػؾا
كطػػشيؼ مػػؽ أف يتسػػزؽ كشػػعبيؼ مػػؽ أف يتذػػرذـ ك تذػػرد  كأف يجعمػػؾا بشػػاء الدكلػػة الزػػامشة ألمػػؽ 

 ًا مذتركًا يؾحدىؼ.  اسسكسبلمة كخير الجسيع  ىسًا يجسعيؼ كق

 ثػػث اليسشيػػيؽ  إف مػػؽ يشغػػر اليػػـؾ إلػػى الخشػػادؽ الستجابيػػة السفتؾحػػة  كقبػػؾر متميفػػة إلػػى 
ك رانػػا كنحػػؽ ُندػػاؽ نحؾىػػا لجشػػؾف  سػػيدرؾ أنشػػا  سيعشػػا  كفػػي مقػػدمتشا مػػؽ يسمكػػؾف قػػرار الدػػمؼ 
كالحػػرب  قػػد فقػػدنا رشػػدنا كأصػػبحشا مييئػػيؽ لتػػدمير أنفدػػشا لأيػػديشا كقػػادر ؽ عمػػى إلحػػاؽ الزػػرر 

 ندتحقو.     ر ط بؾطششا  التي أثبتشا حتى اآلف أنشا الالتفلذعبشا الظيب ك 
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 54الذرعية كالحمؼ الجسي 
 

 عمػػى حمقػػات  تحػػدث  فػػي الحمقػػة الخامدػػة مػػؽ مقػػاؿ ُنذػػر فػػي صػػحيفة صػػؾت الجسػػاىير 
ـ  عشؾانػػو )لحغػػة تأمػػ (  كُأعيػػد نذػػره فػػي كتػػاب )الرىػػاف الثالػػث(  1994 ؾيؾنيػػ 11مػػؽ  ءً اابتػػد

ـ  1994تحدث  عؽ مرظمح )الذرعية الدستؾر ة(  التي اسُتخدـ لإفرا  شػديد خػبلؿ حػرب عػاـ 
. كلتؾضيح ذلػ استعش  لإحػدى نغر ػات "إف لمذرعية الدستؾر ة شكبًل كمزسؾناً "كقم  ؼيسا قمتو: 

  مػثبًل  تػرى لػأف الدكلػة قػد أنذػئ  بشػاًء عمػى ي تسػاعاال: "فشغر ة العقد الدكلة  نذأتيا ككعائفيا
ي  ُأبػـر بػيؽ الحػاكؼ كالسحكػؾميؽ  تشػازؿ لسؾ بػو السحكؾمػؾف عػؽ  ػزء مػؽ حػر تيؼ  ا تساععقد 

مقاب  ؾياـ الحاكؼ برعاية مرالحيؼ كضساف األمؽ كالحساية كالعدؿ ليؼ. فإذا لؼ يقػؼ الحػاكؼ بػتلػ  
الو لحاكؼ  خر  يتقيػد لالعقػد استبدى مزسؾف العقد  كأصبح مؽ حق السحكؾميؽ يكؾف قد خرج عم

. ىشا يدتسد الحاكؼ شرعية حكسو شكميًا مؽ العقد  كلكشو في حؿيقة األمر يدتسد شرعيتو   _السبـر
مؽ ؾيامو لالؾعائف  التي نص العقػد عمػى أف يقػـؾ بيػا  كتدػقط شػرعيتو  _كىشا يأتي السزسؾف 

 عقد  إذا لؼ يقؼ بيا".    ك بظ  مفعؾؿ ال

 سػتقبلؿـ. كىته ىي الشغر ة  التي استشد إلييػا إعػبلف اال1994قمتو في صيف عاـ  ىتا ما
ـ  كثبَّ  مزسؾنيا في ديبا تو. كفي ىػته األيػاـ يتػردد 1776يؾليو  4األمر كي عؽ بر ظانيا  في 

ـ كػاف الشغػاـ 1994مرظمح )الذػرعية الدسػتؾر ة( مػؽ  ديػد  كلكػؽ فػي سػياؽ  خػر. ففػي عػاـ 
عييا الحػاكؼ مشفػردًا  رغػؼ أف رئاسػتو فػي حؿيقتيػا  عييا  أمػا اليػـؾ فيػدَّ الحاكؼ لسجسمو ىؾ التي يػدَّ

  عمييا السكؾنات الدياسػية خػارج سػياؽ الحيػاة الدياسػية اتفقار ة  اضظر ية انتقالرئاسة تؾافؿية 
 الظبيعية  كخارج نرؾص الدستؾر. 

عبلقػة ليػا  مؾضػؾع الذػرعية  التػي تؾعػف حاليػًا لخدمػة أىػداؼ الكإذا ما ابتعدنا قميبًل عػؽ 
لذرعية الحاكؼ اليسشي أك عدـ شرعيتو  كتؾقفشا عشد الحرب  التي تذشيا عمى اليسؽ دكؿ التحالف 

حتيا ػات الخاصػة  كبػبعض الػدكؿ الكبػرى عض الدكؿ العربية األخرى  ذات االالخميجي  مدشؾدة بب
الكامشػػػة كراء ىػػػته الحػػػرب أمػػػاـ أعيششػػػا  فدػػػشؿف عمػػػى األسػػػباب فػػػي العػػػالؼ  ككضػػػعشا السرػػػالح 

الحؿيؿية  التي  عم  الدكؿ السعتدية تبادر إلى شؽ حربيا ىته  لدرعة لؼ نعتدىا في ك  قزػايانا 
 العربية  لسا فييا قزية فمدظيؽ.

                                                           
 ـ.2015أبر    12في مؾقع االشتراكي ن   كفي صحيفة الذارع  بتار ش  ُنذر  54



005 
 

يحػدث   يجب  كنحؽ نذير إلى العدكاف الخار ي  أف نعفي أنفدشا مػؽ مدػؤكلية مػا كلكؽ ال
الػرئيس  كز ػر خار يػة مباشػرًا صػر حًا كمعمشػًا  مػؽ قبػ  استدعاءالخارج   استدعاءمدؤكلية  كمؽ

  بتعامػػ  السكؾنػػات الدياسػػية مػػع القزػػية الؾطشيػػة تعػػامبًل غيػػر غيػػر مباشػػر ءً   كاسػػتدعا55ىػػادي
تعػػػامبًل يفتقػػػر إلػػى الرػػػدؽ ك تدػػػؼ لعػػػدـ الثقػػػة   لعزػػػيا مػػػع لعزػػيا اآلخػػػر  مدػػؤكؿ  كتعامميػػػا

كبالسراكغة  التي تدبب  في ضياع الؾق  كتعظي  الحؾار  تعظيبًل لؼ تكؽ تحتسمو أكضػاع اليسشيػيؽ 
كاالسػػتئثار  كسػػيمة لمتعامػػ  مػػع الخرػػـؾ  األمشيػػة كالسعيذػػية  كالمجػػؾء إلػػى خيػػار العشػػف السدػػمح

 كإقراء اآلخر ؽ. لالدمظة

خػػبلؿ الحػػؾارات التػػي سػػؾاًء  عشػػف السدػػمح ككررنػػا التحػػتير مػػؽ عؾاؾبػػو لقػػد خذػػيشا نيػػل ال
حدكث عػدكاف ل مبشي عمى تحدب مدبق عبر مقاالتشا السشذؾرة. كلؼ يكؽ تحتيرنا كأشاركشا فييا  
 ُيذػؽ عػدكاف عمػى بمػدنا مػؽ قبػ  أي دكلػة أ شبيػة  فزػبًل عػؽ أف فمػؼ نكػؽ نتؾقػع  خار ي مباشر
افات صػػظفا  مػػؽ بػػيؽ اليسشيػػيؽ عػػؽ العشػػف السدػػمح سػػيشتل نػػدرؾ  يػػدًا مػػاكشػػا   بػػ   ؾارنػػا العربػػي

كتؤسػػس لعسميػػة تجزئػػة الػػيسؽ  سياسػػيًا ك غراؼيػػًا  ي تسػػاعاالمشاطؿيػػة كطائؽيػػة  تسػػزؽ الشدػػيل 
يًا كنفديًا. كىا نحؽ اليـؾ نمسس بػؾادر التجزئػة  فػي نفػؾس الشػاس كمػؾاقفيؼ  كنراىػا رأي ا تساعك 

الؾق   إذا كاصمشا نيجشا ىػتا كتعاميشػا عػؽ رؤ ػة مرػالحشا الؾطشيػة العميػا  يظؾؿ بشا العيؽ. كقد ال
الجامعة كلؼ نع حؿيقة أنشا  سيعشا إخؾة في الػؾطؽ كفػي السرػير  كأنػو لػؽ يحػرص عميشػا أحػد إذا 

يظػؾؿ بشػا الؾقػ  حتػى نػرى سػ  دك ػبلت  لؼ نحرص نحػؽ عمػى أنفدػشا كعمػى بمػدنا كشػعبشا  قػد ال
سػبق التأسػيس ليػا  تحػ  عشػؾاف  . كقػدالؾاحد  يدي  التحكؼ بيػا خار يػاً  ىز مة  تح  مح  اليسؽ

األقػػاليؼ الدػػتة  لحكؾماتيػػا كبرلساناتيػػا السدػػتقمة. كىػػؾ مؾضػػؾع تحػػدثشا عشػػو فػػي حيشػػو  برسػػالة 
مػػػارس  29مفتؾحػػػة ك يشاىػػػا لمػػػرئيس ىػػػادي كلػػػرئيس كأعزػػػاء لجشػػػة إعػػػداد الدسػػػتؾر  بتػػػار ش 

ـ  عبرنا ؼيو عػؽ تخؾفاتشػا 2014أغدظس  24ق   في تار ش ـ  ثؼ تشاكلشاه في مقاؿ مدت2014
فػػي سػػياؽ العديػػد مػػؽ مقاالتشػػا  ذلػػػ  ككاصػػمشا التشبيػػو إلػػى الشحػػؾ مػػؽ تقدػػيؼ الػػيسؽ عمػػى ىػػتا

 السشذؾرة.

إف خيػػار العشػػف السدػػمح يشظػػؾي عمػػى إخفػػاؽ سياسػػي فاضػػح  ك عبػػر عػػؽ غيػػاب السذػػركع 
كالسدافع  ب  تبشيو لغة العقػ  كالحػؾار الرػادؽ. إنػو الؾطشي الحؿيقي  التي لؽ تبشيو لغة الدلالات 

يعمؼ مداىا إال هللا  سيكؾف ضحيتيا الذعب اليسشي كمو  كسيتحس  إثسيا مػؽ  خيار يشتر بؾ بلت ال
 اسػتدعاءتدببؾا فييػا  سػؾاًء بتعظيػ  الحػؾار الدػمسي  أك لػالمجؾء إلػى مشظػق القػؾة كالغمبػة. كأمػا 

لو ضد الخرـؾ السحمييؽ  فميس حدثًا فر دًا في التار ش. فقد تكرر أكثر مؽ مػرة  ستقؾاءالخارج لبل
                                                           

أكد الرئيس ىادي الحقًا  في مقابمة تمفز ؾنية  لأنو لؼ يدتدع التدخ  الخار ي  كأنو قد فؾ ب لالغارات الجؾ ة  55
فسؽ أكعز لؾز ر   ي.عمى صشعاء  كلؼ يكؽ لو عمؼ بتلػ  كأف األمر كييؽ قد أكدكا لو لأنو لؽ يحدث تدخ  خار 

 الخار ية لأف يظمب التدخ  الخار ي؟.
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في تار ش الذعؾب. كلكػؽ األفػراد أك القػؾى  التػي اسػتدع  الخػارج مثمػ  نقاطػًا سػؾداء فػي تػار ش 
بمدانيا  لؼ يدتظع الزماف محؾىا  كلؼ تدتظع الذعؾب نديانيا. كلؼ تْكػف  السبػررات  التػي تػترع  

 تظييرىا مؽ  ـر ما أقدم  عميو. بيا  ل

لػزـك لػو. كاألىػؼ  كبسا أف مرالح الخػارج كدكافعػو معركفػة  فػإف تكػرار الحػديث عشيػا ىشػا ال
مؽ ذلػ أف ندتحزر ثقافتشا الؾحدك ة كحمسشا فػي تؾحيػد كطششػا العربػي الكبيػر  الػتي كػدنا نشدػاه  

شا لرػغائر األمػؾر انذػغالاآلخػر ك  لفع  عامميؽ: أكليسػا: عجزنػا الػتاتي كتػرمر لعزػشا عمػى لعزػشا
شا عؽ القزػايا الكبػرى السرػير ة. كثانييسػا: كػؾابيس السػؤامرات الخار يػة  التػي لػؼ تشقظػع انررافك 

. كلشتدػاءؿ: أال تسثػ  كحػدة الجز ػرة العربيػة  فػي دكلػة  مشت نياية القرف التاسع عذػر كحتػى اليػـؾ
كطششػا العربػي الكبيػر كمخر ػًا معقػؾاًل مػؽ دائػرة  ية كاحدة  مدخبًل عسميًا إلػى تؾحيػداتحادديسقراطية 

ت خظػط تسز قيػا مػؽ قبػ   الشزاعات كالرراعات الداخميػة كتزػارب مرػالح دكؿ الجز ػرة  التػي ُأُعػد 
 مؽ تسز ق اليسؽ؟  نتياءيخفؾف نؾاياىؼ تجاىيا  كسيأتي عمييا الدكر  لعد اال  أصدقاء ليا  ال

مؽ العق  الباطؽ السميء لك  األحػبلـ كالظسؾحػات   إنيا مجرد خاطرة يدتعيدىا العق  الؾاعي
التػػي دفشتيػػا الشخػػب العربيػػة كدفشيػػا الحػػاكؼ العربػػي  كسػػا دفشيػػا األغػػراب  خػػاطرة قػػد تذػػك  الػػرد 

الػػؾطؽ الؾاحػػد   أبشػػاءالػػداخمي بػػيؽ  قتتػػاؿالرػػحيح عمػػى العؾاصػػف القادمػػة مػػؽ الخػػارج  كعمػػى اال
يػ  تالتف  أمتشا  كالتي تديرىا مرالح كبرى في العالؼ. فسذػار ع استيدفكعمى ك  السؤامرات  التي 

يسكؽ مؾا يتيا  مؾا ية استراتيجية أشس  كأعسق كألعد أثرًا  إال لسذػركع تؾحيػدي  يدػعى إلػى  ال
يػة كاحػدة  قػادرة اتحادتؾحيد األقظار العربية  السيددة  سيعيا لالتسز ق  تؾحيػدىا فػي دكلػة عربيػة 

الدياسي كالدفاع عؽ مرػالحيا فػي ك ػو طؾاغيػ  العرػر  تكػؾف نؾاتيػا دكلػة  عمى امتبلؾ قرارىا
 الجز رة العربية. فستى سشذيد ميبلد حركة سياسية مؤىمة لمشيؾض بيتا الدكر التار خي؟.

ي ا تسػػاعيرحػب بؾحػدة الجز ػرة العربيػة كميػا  ككضػع عقػد  ال أعػؽ أنػو يؾ ػد يسشػي كاحػد ال
. فبيت ا تتبلشى أسباب الرراعات الداخمية كتشتفي الحا ة إلى عؾاصػف  ديد بيؽ الحاكؼ كالسحكـؾ

ا مػػؽ العؾاصػػف  التػػي لػػؽ نحتا يػػا فػػي عػػ  حكؾمػػة مدنيػػة عادلػػة كغيرىػػ كاألمػػ  الرػػحراء كالحػػـز
 دمشػا نتحػدث عػؽ الذػرعية. كال مشتخبة ديسقراطيًا كحائزة عمى رضى الذعب. إنو حمػؼ مذػركع  مػا

الرصػاص كمذػاىد  ةدلالات كلعمعأف نيرب مؽ قرف الظائرات كدكي السزادات كىدير ال في لأس
الدمار كصػؾر األطفػاؿ القتمػى كالسذػؾىيؽ كالستفحسػيؽ  كمػؽ الحرػار السزػركب عمػى الػيسؽ  بػرًا 
 كبحرًا ك ؾًا  كسا نيرب مؽ كابؾس قت  اليسشييؽ لعزيؼ لعزػًا  تحػ  شػعارات كمبػررات خرقػاء  ال

كال تشظمػي عمػػى طفػ  مرعػػؾب أك مذػػؾه أك محػركؽ  أف نيػػرب مػؽ ىػػتا كمػو إلػػى حمػػؼ  تقشػع عػػاقبلً 
تذبثشا لو  فديحدث تغييرًا فػي نفؾسػشا كفكرنػا كأكضػاعشا  كسػتتغير   سي  كيتا الحمؼ  التي إذا ما
  كسػػػا سػػػتتغير نغرتشػػػا إلػػػى أنفدػػػشا. كليعػػػترني زدراءكاال  االسػػػتيانةنغػػػرة العػػػالؼ إليشػػػا  الستدػػػسة ل

ث  عػؽ ىػتا الحمػؼ  تحػد اسؾف كراء عؾامػ  التسز ػق مػؽ قظر ػة كمشاطؿيػة كطائؽيػة  إذا مػالستستر 
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 التي قد يبدك ليؼ حمسًا ساذ ًا  ُيظػرح فػي كقػ  غيػر مشاسػب. كلكػؽ لعميػا أ ػؾاء الحػرب  التػي ال
تفجر في اإلنداف غرائزه الؾحذية فحدب  ب  كتفجر أيزًا أحبلمػو الجسيمػة  السدفؾنػة فػي أعسػاؽ 

   الشفس.
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 56الخركج مؽ السحشة
 

ًا  تغمَّػب ؼيػو البكػاء عمػى الزػحػ  طػاختبل  السمياة لالسأساة )الكؾميػديا لالترا يػديا(  ظاختم
. إف كػ    أك بيسػا معػاً كلؼ يعد يزحػ اليـؾ إال مؽ يعيذؾف خارج السحشة  لعقؾليؼ أك لأ دػادىؼ

التػػي  لالسخػػارج السسكشػػة مػػؽ ىػػته السحشػػة يسشػػي  ميسػػا قػػ  حغػػو مػػؽ العمػػؼ أك كثػػر  يفكػػر ك حمػػؼ
 ُفرض  عميشا.

نحػػػؽ  سيعشػػػا نحػػػاكؿ أف نفيػػػؼ أنفدػػػشا ككيػػػف أسػػػأنا تقػػػدير األكضػػػاع الداخميػػػة كاإلقميسيػػػة 
التػػي أصػػبح  تحتػػؾي الػػؾطؽ كمػػو  مػػؽ   ائػػرة السػػؾتلعقؾلشػػا  إلػػى د شا لغرائزنػػا الانػػدفعكالدكليػػة  ك 

نحػػاكؿ  أك لشقػػ  يحػػاكؿ معغسشػػا  أف يفيػػؼ ىػػؤالء . كسػػا السيػػرةصػػعدة إلػػى عػػدف كمػػؽ تيامػػة إلػػى 
التيؽ يقرػفؾنشا لظػائراتيؼ ليػ  نيػار  ك ػدمركف مقؾمػات حياتشػا  دكف تفر ػق بػيؽ مقاتػ  كمدػالؼ  
بيؽ مشذأة عدكر ة كمشذػأة مدنيػة  بػيؽ مقػاـك ليػؼ كبػيؽ مغتػبط لغػاراتيؼ  ىػؤالء الػتيؽ ال ىػدؼ 

إال حسايػػػة أركاحشػػػا كحقػػػؽ دمائشػػػا   كتػػػدمير يحدثؾنػػػو مػػػؽ قتػػػ  مػػػؽ كراء مػػػا   كسػػػا يقؾلػػػؾف ليػػػؼ
بمػػدنا  كاألىػػؼ مػػؽ ىػػتا  الػػدفاع عػػؽ شػػرعية الػػرئيس عبػػد ربػػو مشرػػؾر  اسػػتقبلؿكالسحافغػػة عمػػى 

ىادي  التي تعب كأ تعبشا  ككاف مؽ األفز  لو كلشا أف تراعي  سيع األطراؼ  في الداخ  كالخارج  
مديرة لؼ يدتظع تحس  أعباءىا  حيشسا كػاف  رغبتو في أف يدتر ح  بداًل مؽ الزغط عميو ليؾاص 

 في كضع أفز  مسا ىؾ ؼيو اآلف.  

قػػد يختمػػف اليسشيػػؾف فػػي تقيػػيسيؼ لمحركػػة الحؾثيػػة )أنرػػار هللا( كلحركػػة اإلخػػؾاف السدػػمسيؽ 
)حػػزب اإلصػػبلح( كلمسػػؤتسر الذػػعبي العػػاـ  كغيرىػػا مػػؽ السكؾنػػات الدياسػػية اليسشيػػة  ذات األذرع 

كصػػمشا إليػو  كقػػد يختمفػػؾف فػي تحديػػد دكر كػػ  مشيػا فػػي تعظيػػ   تشا إلػى مػػاالعدػكر ة  التػػي أكصػػم
 _تحؾ ػ  الػيسؽ إلػى سػاحة حػرب إقميسيػة التدػبب فػي إلػى الخيػار العدػكري ك  ندفاعالحؾار كفي اال 

يختمفػػؾف فػػي تقيػػيسيؼ لمػػرئيس عبػػد ربػػو كأدائػػو  خػػبلؿ سػػشؾات حكسػػو  دكليػػة لالؾكالػػة  كلكػػشيؼ ال
ػػف كرقػػة ىػػادي كشػػرعيتو  الػػثبلث. كال أعػػؽ أف لػػدى الخػػارج تقييسػػًا  خػػر. كلكػػؽ لديػػو أىػػدافًا يؾع  

 لبمؾغيا.

إف الذعب اليسشي ليس  زءًا مؽ مكؾف سياسي لعيشو  حتػى ُيػؤذ ى ك ػدمر. بػ  ىػؾ األصػ   
ىػػي إال تعبيػػرات مؤقتػػة  كعػػؾاىر عػػابرة  لػػؽ تمبػػث أف تختفػػي لخيرىػػا  ككػػ  السكؾنػػات الدياسػػية مػػا

األكثػػر شػػسؾاًل كاألطػػؾؿ لقػػاًء. كنبقػػى نحػػؽ الذػػعب اليسشػػي  أصػػ  الحيػػاة  كبذػػرىا  ك بقػػى الػػيسؽ 
ى كأشػس  كألقػى مػؽ كػ  السكؾنػات الدياسػية. كال خيػار اسػساليسشية ك ؾىر ك ؾدىا  نحػؽ أعمػى ك 
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أمامشػػا إذا أردنػػا الدػػبلمة ألنفدػػشا كلبمػػدنا إال أف نتؾ ػػو لكػػ   يػػدنا لؾؾػػف الحػػرب الداخميػػة  التػػي 
يجب أف يعسػ  لػو  كبرػؾرة  اف الخار ي  التي يدمر مقؾمات حياتشا. كىتا ماتظحششا  ككؾف العدك 

عا مػػة  كػػ  الػػؾطشييؽ اليسشيػػيؽ ككػػ  مكؾنػػاتيؼ الدياسػػية كأصػػدقائيؼ فػػي الخػػارج. كلشتحػػاكر لعػػد 
كبشػػػاء الػػػيسؽ الجديػػػد   سػػػتقرارإيقػػػاؼ الحػػػرب  لكػػػي نحػػػدد معػػػالؼ الظر ػػػق نحػػػؾ األمػػػؽ كالدػػػمؼ كاال

ؼيسػا كصػمشا  ك  طػرؼ مػؽ أطػراؼ الحػرب مدؤكليةذلػ كسا نذاء  كنحدد تحاسب لعد كلشتعاتب كن
إليػػو  سػػؾاًء مدػػؤكلية السكؾنػػات الدياسػػية فػػي الػػداخ  اليسشػػي  أك مدػػؤكلية القػػؾى الخار يػػة فػػي 
السحػيط اإلقميسػي كفػي العػالؼ. كلكػؽ لشؾؾػػف عجمػة الحػرب الداخميػة كالخار يػة أكاًل. فبػدكف ىػػتا ال 

ة  التي نعيذيا  كسيكؾف القادـ أسؾأ كأكثر شرًا مسا كاف كمسػا نحػؽ ؼيػو مخرج لشا مؽ ىته السحش
 اآلف.   

ىػػي السخػػارج السسكشػػة؟ سػػؤاؿ  كعمػػى ضػػؾء السذػػيد الدياسػػي كالعدػػكري شػػديد التعقيػػد  مػػا
سا ىؾ أكثػر مسػا أتػ  لػو ؾيػادات القدرة عمى تقديؼ إ الة شاؼيو عشو  أك اإلتياف ل ادعىصعب  ال 

التي أعمش  مبادرات مشفػردة  كػ  مشيػا عمػى حػدة. كلكػؽ رغػؼ صػعؾبة الدػؤاؿ   حزاب الدياسية األ
 :  57لشحاكؿ عمى األق  أف نفكر لرؾت مدسؾع  كسا يقؾلؾف 

 قتتػػاؿفػػرؽ  ككؾػػف اال يػػتؼ كؾػػف القرػػف الجػػؾي لعاصػػفة الحػػـز أك عاصػػفة األمػػ   ال .1
دكلة  دة  في أيتح  إشراؼ األمؼ الستح األىمي في ك  السشاطق اليسشية كالبدء لالحؾار

 محايدة  كلتكؽ ُعساف مثبًل  إذا كاف استئشاؼ الحؾار في داخ  اليسؽ متعترًا.
ُيذػػك  الستحػػاكركف الييئػػات السؤقتػػة لمدكلػػة  لسػػا فييػػا الرئاسػػة كمجمػػس الػػؾزراء  ك عػػاد  .2

 سػػتفتاءالشغػػر فػػي مؾضػػؾع األقػػاليؼ كتعػػاد صػػياغة الدسػػتؾر كتػػتؼ إ ػػراءات إنزالػػو لبل
ات عمى ضؾء الدسػتؾر الجديػد ك ػتؼ التؾافػق نتخالؾضع قانؾف  ديد لبل الذعبي العاـ ك 

رئػيس  انتخػابات البرلسانيػة ك نتخالػات  ديدة ك جري اإلعػداد لبل انتخالعمى تعييؽ لجشة 
 االسػػتئثارالػػتي يػػؾفر شػػرك   كفػػق الشغػػاـ الرئاسػػي لمدكلػػة  كفػػق الشغػػاـ البرلسػػاني  ال

ة. كقػػػد أكضػػػحشا يػػػ تساعاالة ك يقترػػػادااللالدػػػمظة كالثػػػركة كإفدػػػاد الحيػػػاة الدياسػػػية ك 
سمبيات الشغاـ الرئاسي في بمد يفتقر إلى تقاليد العس  السؤسدي  أكضحشاه في مقاالت 

 كثيرة.
إلى  انب السياـ الدالقة  كبالتؾازي معيا  يؾضع برنامل محدد كمػزمؽ لمسيػاـ اإل رائيػة  .3

 ية:نتقاليجب أف ُتشجز خبلؿ السرحمة اال األخرى  التي 
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 سيػػػع السميذػػػيات السدػػػمحة مػػػؽ كافػػػة السػػػدف كالسحافغػػػات  كتدػػػميؼ  اندػػػحاب 
  سخترة  مع تؾفير مدتمزمات نجاحيا.السياـ األمشية إلى أ يزة األمؽ ال

 دػػػميسيا لؤل يػػػزة اإلدار ػػػة المجػػػاف الثؾر ػػػة مػػػؽ مؤسدػػػات الدكلػػػة كت اندػػػحاب
 السخترة.

  يدػػتثشي مشظقػػة كال  بشػػاء القػػؾات السدػػمحة بشػػاًء كطشيػػًا  ديػػدًا  المباشػػرة إعػػادة
يػػًا  مػػع كضػػع األسػػس الزػػامشة لسيشيتػػو كحياديتػػو كعػػدـ كالئػػو ا تساعمكؾنػػًا 

يػػػة أك سياسػػػية  بػػػ  لمػػػيسؽ كػػػ  الػػػيسؽ  ليكػػػؾف ا تساعألشػػخاص أك لسكؾنػػػات 
  يسؽ كاليسشييؽ  سيعيؼ  دكف تسييز.مؤسدة كطشية كافمة ألمؽ ال

  كػػ  السميذػػيات الدياسػػية كالقبميػػة  سيػػع أسػػمحتيا الثقيمػػة كالستؾسػػظة تدػػميؼ
لمقؾات السدمحة الجديدة الزامشة ألمػؽ الجسيػع. ك سكػؽ فػي كقػ  الحػق تدػميؼ 
الجسيع  لسؽ فييؼ السؾاطشؾف العاديؾف  تدميؼ أسمحتيؼ الخؽيفة أيزًا  لعد أف 

األمشيػة كالدػمظة يأمؽ الشاس عمػى أنفدػيؼ  كتحػؾز القػؾات السدػمحة كاأل يػزة 
القزائية عمى ثقتيؼ  ك تأكدكا مؽ حياديتيا كميشيتيا كمؽ طالعيا الػؾطشي )أي 

مشظقػة لعيشيػا كال أسػرة كال  مؽ بشيتيا الؾطشية السجدػدة لمػؾطؽ اليسشػي كمػو  ال
عذيرة كال طائفة لسفردىػا( ك دػؾد األمػؽ بؾ ؾدىػا  سيػع مشػاطق الػببلد  لحيػث 

 تمف أحجامو.تشتفي دكاعي حس  الدبلح لسخ
كضع ميثاؽ شرؼ تمتـز لو  سيع السكؾنات الدياسية  يتزسؽ أىؼ السبػادئ  التػي يقػـؾ  .4

عمييػػا الشغػػاـ الدياسػػي كالحيػػاة الدياسػػية فػػي الػػيسؽ  كعمػػى رأسػػيا الذػػراكة الؾطشيػػة 
ات كرفض العشف لك  أشػكالو كالسؾاطشػة نتخالكالتبادؿ الدمسي لمدمظة عبر صشاديق اال 

اليسؽ  سيعيؼ كتأكيػد الػؾالء لمػؾطؽ كتجػر ؼ الػؾالء  أبشاءالفرص أماـ  الستداك ة كتكافؤ
لمخارج. ك  ىتا ُيبشى عمى مخر ات الحػؾار الػؾطشي  التػي كضػعيا اليسشيػؾف لأنفدػيؼ  

 خارطة لسدتقبميؼ.

تخػػرج فػػي  ؾىرىػػا عػػؽ مزػػاميؽ السبػػادرات السشفػػردة  التػػي أعمشتيػػا لعػػض  ىػػته خظػػؾات ال
السكؾنػػات الدياسػػية  كالتػػي كػػاف األ ػػدر بيػػا أف تعم ػػؽ مبػػادرة مذػػتركة  تكتدػػب قؾتيػػا مػػؽ قػػؾة 
ر كػ  ثقميػا الدياسػي ك يػدىا  السكؾنات الدياسية السذاركة في صػياغتيا كفػي إعبلنيػا  ثػؼ ُتدػخ  

كالخار ية  في سبي  إنجاح مبادرتيا  كإخرا شا مؽ السحشة التي ُفرض   الحركي كعبلقاتيا الداخمية
 عميشا.  
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 58كالشاصري  يشتراكاالعمى ىامش مبادرت ي 
  

عقػػده التجسػػع الػػؾطشي لسشاضػػمي  فػػي أكثػػر مػػؽ لقػػاء رسػػسي كعػػابر ك فػػي أكثػػر مػػؽ مشاسػػبة 
  أكػدنا عمػى الذعبي الشاصػري  كالتشغيؼ الؾحدكي مع ؾيادات الحزب االشتراكي اليسشي  الثؾرة اليسشية

 يؾدىسػا كمؾاقفيسػا تجػاه األحػداث  كالتشغػيؼ الؾحػدكي  يشػتراكاالاألىسية الؾطشية لتشدػيق الحػزب 
لسجرد التشديق في السشاسػبات  الجار ة كالسدتقبمية  ب  كطالبشاىسا لإرساء قؾاعد شراكة بيشيسا  ال

كإزاء لعض األحداث  ب  لتحقيق عس  مذػترؾ سياسػي كثقػافي كحركػي يػؾمي. كحمسشػا لػأف يرتقػي 
اع  بيشيسا  يقؾد إلى خمق حالة مػؽ تؾحيػد العسػ  بػيؽ قؾاعػدىسا فػي التفالحزباف إلى مدتؾى مؽ 

كاألحػػزاب األخػػرى  مختمػػف مشػػاطق الػػيسؽ. مػػع العسػػ  عمػػى تأسػػيس شػػراكة كطشيػػة مػػع السكؾنػػات 
لمسذركع الؾطشي الشيزؾي   ي تساعاالمتقاربة الرؤى كالتؾ يات  ليذكبل معيا الحام  الدياسي ك 

 كفي مقدمتو بشاء الدكلة اليسشية السدنية الديسقراطية القؾ ة العادلة  التي  يحمؼ بيا اليسشيؾف.

ة عشػو لإيجػاز شػديد. فيسػا كالشاصري؟ سؤاؿ يسكؽ اإل ال يشتراكاالامشا إلى اىتسلساذا يتجو 
حزبػػاف يسػػثبلف  :ف  ليسػػا تػػار ش مستػػد كنزػػاؿ كطشػػي طؾ ػػ . كىسػػا ثانيػػاً اف كبيػػر اف مػػدنياحزبػػ :أكالً 

السدػػتقب   مػػؽ الشاحيػػة السؾضػػؾعية  مػػؽ حيػػث فكرىسػػا كبشيتيسػػا التشغيسيػػة كاألكضػػاع العامػػة فػػي 
يكفػي تػؾفر الذػرك   اليسؽ  التي تؾفر ليسا البيئة السؾاتية لعس  سياسي تار خي كبير. كبػالظبع ال

الذػػػػرك   أف تتػػػػؾفر فييسػػػػا شػػػػرك  ذاتيػػػػة  تسكشيسػػػػا مػػػػؽ تؾعيػػػػف ال بػػػػد  إذ ليسػػػػا السؾضػػػػؾعية
حزبػاف كحػدك اف  لػالسعشى  :إلى حالة أرقى في أدائيسا الدياسي. كىسػا ثالثػاً  نتقاؿلبل   السؾضؾعية

إذا  ػػاز لشػػا أف نقػػؾؿ ىػػتا  مؾضػػع نقػػدنا الػػدائؼ  يػػتحسبلف  :اليسشػػي كبػػالسعشى العربػػي. كىسػػا رالعػػاً 
نانشػػا . مسػػا يػػدؿ عمػػى أنيسػػا حزبػػاف نقػػدنا  فػػبل يغزػػباف كال تأخػػتىسا العػػزة لػػاإلثؼ  ؼيكف  رانشػػا أك يخؾ  

  تكسػػ  فييػػا مشفتحػػةقػػالبلف  مؾضػػؾعيًا  ألف يمعبػػا دكرًا ر اديػػًا فػػي إيجػػاد تجربػػة ديسقراطيػػة يسشيػػة 
 السكؾنات الدياسية اليسشية لعزيا لعزًا  لترب  يؾدىا كميا في مرمحة اليسؽ كنيزتو.

كبيػر ؽ. كىشػاؾ نقػا  أخػرى ىته لعض نقا  ارتكاز لالشدبة لشا  في تقييسشا ليػتيؽ الحػزبيؽ ال
تبلمػس  ؾانػب القرػؾر  نػتكر مشيػا فػي ىػتا الدػياؽ: أف كػبًل مشيسػا يعػيش فػي كاد  يدػيراف فػػي 

لكامػ  السكتفػي بتاتػو خظيؽ متؾاز يؽ  ب  أحيانًا متباعديؽ  ككأف كبًل مشيسا لو مذركعو الػؾطشي ا
إضػػافة أك إسػػشاد يأتيػػو مػػؽ أحػػزاب أخػػرى. كعشػػدما يرػػدراف الترػػر حات كالبيانػػات  الغشػػي عػػؽ أي

كالبػػرامل الستذػػابية  يبػػدكاف ككأنيسػػا يعسػػبلف ذلػػػ عمػػى سػػبي  رفػػع العتػػب. كقػػد يعبػػر أحيانػػًا أحػػد 
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عؽ مؾاؾف قد ُيفيؼ مشيا  كلؾ خظًأ  لعػض السيػ  مػع أك   أك كبلىسا أك لعض ؾياداتيسا  الحزبيؽ
ؼ أك ذاؾ مػػؽ أطػػراؼ الرػػراع السدػػمح. كىػػتا أمػػر يجػػب تحاشػػيو. فظبيعػػة الحػػزبيؽ ضػػد ىػػتا الظػػر 

كطبيعة األكضاع كتعقيداتيا تحتؼ عمييسا أف يحتفغا بدكر كطشي متسيز كمؤثر كمؾضػع قبػؾؿ مػؽ 
القػػؾى الداخميػػة السترػػارعة كميػػا. كفػػي الؾقػػ  نفدػػو عمييسػػا أف يحتفغػػا لسؾؾػػف كطشػػي كاضػػح 

 .ليسؽ  ميسا كان  ذرائعو السعمشةجاه أي عدكاف خار ي عمى اكصر ح  ال يحتس  المبس  ت

إف مبادرتي الحزبيؽ  اليادفتيؽ إلى إخراج اليسؽ مؽ محشتو الراىشة تتذابياف فػي  ؾىرىسػا  
تػا فػي لغتيسػا كفػي لعػػض تفاصػيميسا الجزئيػة. فاليػدؼ األبػرز فػػي كػ  مشيسػا ىػؾ كؾػػف فاختمكإف 

كرفع الحرار الذام   السزركب عمى الػيسؽ  كعػؾدة اليسشيػيؽ الداخمي  قتتاؿالعدكاف الخار ي كاال
ي ْظسػئؽ بيػا اليسشيػؾف  لرػؾرة تؾافؿيػة   رتبؾا بيتيؼ الداخميك  ليؾصمؾا ما انقظع الحؾار  طاكلةإلى 

 لقػػؾة الدػػبلح محػػاكالت لبلسػػتحؾاذ عمػػى الدػػمظةتزػػع حػػدًا ألي   ك عمػػى حاضػػر الػػيسؽ كمدػػتقبمو
    .بيا كاالنفراد

فػػي التجسػػع الػػؾطشي  زميمشػػا كرد فػػي السبػػادرتيؽ  مدػػألة ىامػػة  لفػػ  كقػػد نزػػيف إلػػى مػػا 
شػػا إلػػى غيابيػػا فػػي كػػبل السبػػادرتيؽ  رغػػؼ انتباى  حػػاتؼ أبػػؾ حػػاتؼالمػػؾاء  لسشاضػػمي الثػػؾرة اليسشيػػة 

  ؼيسػػا يتعمػػق لسػػا دمرتػػو كؿ التحػػالفأىسيتيػػا  كىػػي حػػدكد السدػػؤكلية  التػػي يجػػب أف تتحسميػػا د
كقظعيا البحر ة  مؽ مداكؽ كمشذرت عامة كخاصة  كمػؽ طرقػات ك دػؾر  كمػا أزىقتػو  طائراتيا

مػػؽ أركاح كسػػببتو مػػؽ عاىػػات كتذػػؾىات  دػػدية كنفدػػية ألطفػػاؿ اليسشيػػيؽ كندػػائيؼ كشػػبابيؼ 
كشيؾخيؼ  كما نجؼ عؽ حرارىا الجؾي كالبري كالبحري لميسشييؽ  مؽ أكضاع إندانية كارثية  في 

دمرتو    سيترتب عمى ك  ىتا مدؤكلية ما؟ كأف تعيد دكؿ التحالف بشاء ماك   ؾانب حياتيؼ. في
صؾار خيا كتقدـ تعؾ زات مادية عادلة لمجرحى كألسر القتمى كالسعاقيؽ  دديًا كنفدػيًا مػؽ  ػراء 
قرفيا الجؾي كالبحري؟ أما التعؾ ض السعشؾي عسا لحق بيتا الذػعب كبؾطشػو مػؽ أذى فػبل سػبي  

ًا انتياكػتكفي لتعؾ ض اليسشييؽ عسا لحق بيؼ  مؽ  رح لكرامتيؼ ككبر ائيؼ ك  ا الإليو. فأمؾاؿ الدني
كقػد يبقػى ىػتا أ  لحق بيؼ مػؽ أذى لحرمة كطشيؼ. كلكؽ لُيترؾ ىتا لمزمؽ  فقد يشدى اليسشيؾف ما

 األذى في التاكرة الجسعية تتؾارثو األ ياؿ. 

كدكف أف نخؾض في مشاقذة ىػته الجزئيػة أك تمػػ فػي مبػادرتي الحػزبيؽ  فإنشػا فػي التجسػع 
الػػؾطشي لسشاضػػمي الثػػؾرة اليسشيػػة  نشغػػر إلػػى ىػػاتيؽ السبػػادرتيؽ عمػػى أنيسػػا فػػي  ؾىرىسػػا مبػػادرة 

نػػا أشػػبو لحػػزب اعتبار كاحػػدة. كىػػتا يتظػػابق مػػع نغرتشػػا كتعاممشػػا مػػع الحػػزبيؽ الكبيػػر ؽ  فيسػػا فػػي 
لكػػؽ بتشغيسػػيؽ مشفرػػميؽ. كمػػؽ السشتغػػر أف يتحركػػا فػػي ىػػته الغػػركؼ الرػػعبة  تحركػػًا كاحػػد  ك 

تكؾ ؽ نؾاة لتحػالف كطشػي قػؾي  اتجاهسر عًا  يتشاسب مع تدارع األحداث  فيؾحدا  يؾدىسا معًا  ل
الػداخمي  قتتػاؿكمتساسػ  يتدع لك  القؾى الخيرة في اليسؽ  ك شجز السيسة السمحة  كىي كؾػف اال

الخار ي  كعؾدة السكؾنات الدياسية اليسشية إلى طاكلة الحؾار فػي دكلػة محايػدة  كلػتكؽ  كالعدكاف
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سابق. إنيا ميسة يجػدر بيػتيؽ لداخ  اليسشي  كسا قمشا في مقاؿ ُعساف  إذا تعتر عقد الحؾار في ا
قػػد أسػػيسا فػػي كضػػع أقػػداـ  اىػػا  فدػػيكؾنإنجاز بيػػا  فػػإف اسػػتظاعا  ضػػظبلعالحػػزبيؽ الكبيػػر ؽ اال

شييؽ عمى بداية الظر ق الرحيح نحؾ بشاء اليسؽ الجديد  الشاىض مؽ كسط األنقػاض  كالػتي اليس
    ستتحقق ؼيو أحبلمشا كنتجاكز في كشفو  راحشا كأحزانشا كندتعيد لحستشا  التي كادت أف تتسزؽ. 

 مبلحغة استدراكية:
الكيربػائي. كقبػ  أف أتسكػؽ تأخر إرسػاؿ ىػتا السقػاؿ لمشذػر  لدػبب االنقظػاع الظؾ ػ  لمتيػار 
ؾ يػػة إلػػى الػػرئيس األمر كػػي مػػؽ إرسػػالو اترػػ  بػػي صػػديق  كبرػػؾت مفجػػؾع قػػرأ عمػػيَّ رسػػالة م

كقػع عمييػا فػػي الر ػاض أشػخاص يسثمػػؾف لعػض األحػزاب اليسشيػػة  كعمػى رأسػيا اإلصػػبلح   أكبامػا
أنيػػا رسػػالة كاالشػػتراكي كالشاصػػري. كمػػا كػػاد يشتيػػي مػػؽ قراءتيػػا حتػػى عمقػػ  عمييػػا دكف تػػردد  ل

مدسؾسة. فبل لغتيا كال محتؾاىا كال ىدفيا  كال الجية التي ُك ي  إلييا  يسكػؽ أف تعبػر عػؽ فكػر 
كذكػػػرت لرػػػؾرة خاصػػػة الحػػػزب االشػػػتراكي كالتشغػػػيؼ  .ياسػػػة كتػػػار ش لعػػػض األحػػػزاب السؾقعػػػةكس

ؼيسػا  الشاصري  كىسا مؾضؾعا ىتا السقاؿ. كلكؽ مؽ السفجػع حقػًا أف الرسػالة صػحيحة  كسػا تبػيؽ
لعد  كأف مسثمي الحزبيؽ كقعا عمييا مػع أحػزاب أخػرى  ربسػا لا تيػاد فػردي خػاطب مػؽ السػؾقعيؽ  
كىؾ ما أتسشاه. كشعرت لأف السقاؿ لؼ يعد ذا مؾضؾع  كترددت كثيرًا في نذره. كبعد أف دخمػ  مػع 

ة ستدراكينفدي في  دؿ ال يخمؾ مؽ التؾتر كخيبة األم   قررت نذره  مع كضع ىته السبلحغة اال
ى  كصم  األحػزاب ذات التػار ش الشزػالي الظؾ ػ  كالفكػر الثػؾري  ؟في نيايتو. ى  ُيعق  ىتا األمر

االشتراكي التقدمي  السقاـك لبلستعسار القديؼ كالحديث )كالسختمط(  ى  كصػم  إلػى ىػتا الحػد مػؽ 
  الكبيػػػر ؽ العسػػػى الدياسػػػي كعػػػدـ التسييػػػز؟ سػػػؤاؿ مظمػػػؾب مػػػؽ الحػػػزبيؽ االشػػػتراكييؽ التقػػػدمييؽ

لحجسيسػػػا كتار خيسػػػا  مظمػػػؾب مشيسػػػا اإل الػػػة عشػػػو  كتحديػػػد مؾؾػػػف كاضػػػح مػػػؽ ىػػػته الرسػػػالة 
الرادمة  التي ك ي  إلى رأس الشغاـ الرأسسالي الستؾحش  الػتي يشفػث شػركره كفتشػو كاسػتغبللو 

 شػيفي ك  زكايا العالؼ. لقد عيرت إشارات عمى ترا ع الدعؾدية نفدػيا عػؽ فكػرة عقػد الحػؾار اليس
  ألنو مؤتسر فاش  قب  أف يبدأ  ألسباب مؾضؾعية  أىسيا غياب الظرؼ 59في الر اض _ اليسشي

  كىػػؾ الحركػة الحؾثيػة  التػي ال يسكػػؽ أف يػشجح حػؾار كتؾضػع حمػػؾؿ دكف الحػرباآلخػر فػي ىػته 
ى  ك   ة السرفؾعة إلى سيد البي  األبيضمذاركتيا. كإال فسع مؽ سيتحاكر السؾقعؾف عمى العر ز

يشذػدكف فعػبًل حػؾارًا يخػرج اليسشيػػيؽ مػؽ السحشػة التػي ىػػؼ فييػا  أـ حػؾارًا لبلسػتيبلؾ كاالسػػتعراض 
كىػػ  . ؟ىػػ  يسكػػشيؼ أف يجيبػػؾا عػػؽ ىػػتا الدػػؤاؿ ؟كتعقيػػد السؾؾػػف كتػػأ يل نػػار الحػػرباإلعبلمػػي 

لحػػؾار  ػػاد كمثسػػر  مػػع شػػركاء الػػؾطؽ  يفزػػي إلػػى إنيػػاء الحػػرب  اآلف الحركػػة الحؾثيػػة مدػػتعدة
ى  يسكؽ لمحركة الحؾثيػة أف  ؟الحؿيؿية الذراكة الؾطشية   القائسة عمى قاعدةاليسشية دكلةالكبشاء 

 .تعظيشا  ؾالًا كاضحًا عؽ ىتا الدؤاؿ؟
                                                           

 تؼ عقد السؤتسر فعبًل. كاتزح أف اإلشارات التي أكح  بترا ع الدعؾدية عؽ عقده  لؼ تكؽ صحيحة.   59
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 60ى  صشاعة الحرب أسي  مؽ صشع الدبلـ؟
 

اآلف  كتالعشػػا حػػؾارات مؾفسبيػػػ ككتبشػػا عشيػػا كعػػؽ عجػػز اليسشيػػؾف عػػؽ صػػشع الدػػبلـ حتػػى 
لظئيػػا كتعثرىػػا  قبػػ  أف نذػػاىد إفذػػاليا. كانظمقػػ  الحػػرب الداخميػػة كالعػػدكاف الخػػار ي  لدػػرعة 
كسيؾلة عجيبة. فيػ  صػشاعة الحػرب أسػي  مػؽ صػشع الدػبلـ؟ سػؤاؿ محيػر حقػًا. كتػزداد الحيػرة  

يسيز  بػيؽ مقاتػ  كبػيؽ طفػ  كامػرأة كمدػؽ   ت  الة: قغعشدما نرى لأعيششا يؾميًا كمفة الحرب الباى
كتػػدمير لمبشيػػة التحتيػػة كاألحيػػاء الدػػكشية كخػػؾؼ كحرػػار شػػام  كإفقػػار كإنفػػاؽ السميػػارات كزرع 

يكمف شيئًا   الكراـية بيؽ اإلخؾة كتفتي  الشديل اال تساعي كتسز ق الؾطؽ. في حيؽ أف الدبلـ ال
خ ألخيػػو كحػػرص الجسيػػع عمػػى سػػبلمة الػػؾطؽ كابشائػػو كال يحتػػاج إال إلػػى حدػػؽ الشيػػة كتشػػازؿ األ

 كتحريؽ الشفؾس مؽ نؾازع التبعية لمخارج. 

كرغؼ أف الدؤاؿ محير  فقد  اءتشا إ الة مؤسفة عشػو مػؽ مػؤتسر الر ػاض  الػتي عششػا أنػو 
سيكؾف مؤتسر حؾار يزع اليسشيؾف ؼيو حدًا لمعػدكاف الخػار ي كلمحػرب الداخميػة ك رسػخؾف قؾاعػد 

دػػمؼ  فػػإذا لػػو مػػؤتسر )قػػرار(  كسػػا ُأعمػػؽ عمػػى لدػػاف لعػػض كبػػار السذػػاركيؽ ؼيػػو  كالقػػرار ثابتػػة لم
السقرؾد كاف  اىزًا قب  أف يمتئؼ شػس  السػؤتسر ؽ. كػاف قػرارًا لسؾاصػمة الحػرب كالحرػار كاسػتسرار 
عاصػفة الحػػـز لعسمياتيػا الجؾ ػػة كالبحر ػػة  بػ  كالتييػػؤ إلنذػاء  ػػيش  ديػػد يػشيض لسيسػػة إطالػػة 

مػؤتسر  ستشداخًا لمشسؾذج الدؾري. لقد كاف السؤتسر بشتائجو السعمشة مػؤتسر حػرب الاحرب  زمؽ ال
سبلـ. كلػيس ليػتا سػؾى معشػى كاحػد  كىػؾ أف صػشاعة الحػرب لػدى الػبعض مشػا أسػي  مػؽ صػشع 

 الدبلـ.   

ىركؿ لعزشا إلػى الخػارج لبلسػتعانة لػو عدػكر ًا عمػى خرػؾمو فػي الػداخ . ككػأف ىػؤالء ال 
التدمير التي يحدثو الخارج في الداخ  اليسشػي لػؽ يرػيب خرػؾميؼ فحدػب  بػ  يستػد  يدركؾف أف

أذاه إليشػػػا نحػػػؽ السػػػؾاطشيؽ  إلػػػى الذػػػعب اليسشػػػي  الػػػتي يتحسػػػ  محشػػػة القرػػػف الجػػػؾي كالبحػػػري 
  .  الستؾاص  كالحرار الذام   في البر كالبحر كالجؾ  أكثر مسا يتحسميا الخرـؾ

انػدفع لعزػشا إلػى الخيػار العدػكري  مدػتييشًا بػردكد الفعػػ  كفػي الظػرؼ السقابػ  لمسيػركليؽ  
الداخمية كالخار ية  فػي مشظقػة حداسػة  يػؤثر كػ  تغييػر فييػا عمػى السرػالح اإلقميسيػة كالدكليػة  

. فقػد كشػا نػدرؾ أف كفػي حؾاراتشػا السباشػرةفػي كتالاتشػا   حػترنا مشػو مدػبقاً  لرؾرة مباشرة. كىتا ما
ركافد خار ية  كلؽ يشتيي سر عًا لانترار األخ عمى أخيو  ألنشا نعرؼ الرراع الداخمي ستكؾف لو 

مكر الخارج  كما صشعو في العراؽ كسؾر ا كليبيػا  كقبميسػا فػي الحػرب العراؾيػة _ اإليرانيػة. فكمسػا 
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أكشػ طرؼ عمى أف يحدؼ الحرب لرالحو  لادر الخارج إلى حقػؽ الظػرؼ السقابػ  لأسػباب القػؾة  
تر  إلى غاياتيا. كإذا كشا لؼ ندرؾ ىته الغايات حتى اآلف  فإنشا في غفمة مػؽ إلدامة الحرب حتى 

 ندتحق عمييا أف يسزقشا اآلخركف كسا يذاؤكف.   أمرنا

كىشػػا أذكػػر  كالذػػيء لالذػػيء يػػتكر  كبلمػػًا قيػػ  أف )األسػػتاذ(  كىػػؾ المقػػب الػػتي كػػاف يظمػػق 
هللا  ك يػػو فػػي مػػؤتسر حػػرض عػػاـ  عمػػى  زعػػيؼ حركػػة األحػػرار اليسشيػػيؽ  أحسػػد   نعسػػاف رحسػػو

لكػؼ يػا  ـ إلى الستخاصسيؽ الجسيػؾر يؽ كالسمكيػيؽ  لأسػمؾبو الػتكي الدػاخر السعػركؼ: "مػا1965
 أىػػػ  الػػػيسؽ  لعزػػػكؼ مػػػتيؼ لالعسالػػػة لمدػػػعؾدييؽ  كبعزػػػكؼ مػػػتيؼ لالعسالػػػة لمسرػػػر يؽ  لسػػػاذا ال

دػػيشيات كسػػتيشيات القػػرف تتؾحػػدكف فػػي العسالػػة لمػػيسؽ". كقػػد كػػاف مرػػظمح العسالػػة سػػائدًا فػػي خس
يتحػالف  سيػع الستخاصػسيؽ  الساضي  ثؼ ُخؽ  ف كح  محمو مرظمح التبعية ثؼ التحالف. فمسػاذا ال

 .اليسشييؽ مع اليسؽ كشعبو  ليحدكا مؽ التأثيرات الدمبية القادمة مؽ الخارج؟

ح إف التحالفػػات اإلقميسيػػة كالدكليػػة أمػػر طبيعػػي فػػي عبلقػػات الػػدكؿ كفػػي حدػػالات السرػػال
الؾطشية. كلكشيا تحالفات يرسؼ حدكدىا الؾطؽ كمو  لك  أطيافو كبك  أطرافو الدياسية. أمػا عشػدما 
يتذرذـ الؾطؽ كتدخ  مكؾناتو الدياسية  ك  مشيا عمى حدة  في تحالفات مػع طػرؼ مػؽ األطػراؼ 

ؿ تحػالف الخار ية السترارعة  فإف ىته التحالفات تشق  صراعات الخارج إلى الداخ  اليسشي  كتحؾ   
 اليسشييؽ مع الخارج إلى مجرد تبعية  تكرس االنقداـ الؾطشي. 

يخدـ الػؾطؽ  بػ  يػدمره لرػالح  ىتا الشؾع مؽ التبعية  ال يعبر عؽ عبلقات ندية لالخارج كال
القؾى الخار ية. ىته بديييات نعرفيا  سيعشا. كلكششا قمسا نعس  لسا نعرؼ. ألف مرػالحشا الزػيقة  

عػػض الشخػػب الدياسػػية  تظغػػى عمػػى السرػػالح الؾطشيػػة. كلػػتا انقدػػس  نخبشػػا ال سػػيسا مرػػالح ل
الدياسية إلى تالع متياف   يتدؾؿ في الخارج ك دتعديو عمى شعبو ككطشػو  تحػ  رايػة الذػرعية 

استدػي  االنقزػاض عمػى الدػمظة كاالسػتحؾاذ عمييػا كاالنفػراد  السيترئػة  كبػيؽ مقاتػ  فػي الػداخ 
لػؽ   المعبػة اإلقميسيػة كالدكليػة الخظػرة كانخر  في دكر  ضسؽ  شعبو في تدمير فتدبب بتلػ  بيا

 إال لالخدراف. يعؾد عمى بمده

لئػػ  أك كالسريبة ىشا أنشا نفتقر حتى اآلف إلػى كتمػة الؾسػط القؾ ػة  التػي تؿػف بػيؽ ىػؤالء ك 
معبػػرة عػػؽ السؾؾػػف الػػؾطشي الستحػػرر مػػؽ أي تػػأثيرات خار يػػة  كتمػػة تسدػػػ بيػػدىا زمػػاـ السؾؾػػف  
كتدي  لمظرفيؽ السترارعيؽ في الػداخ  اليسشػي العػؾدة إلػى مدػار العسػ  الػؾطشي الدػمسي  القػائؼ 
عمى الحؾار كالتفاىؼ كالتعاكف  كدبي  كحيد إلنياء حالػة الحػرب كالػدمار كالتسز ػق  ككسػدخ   مػؽ 

ؼ تحسػ  إلى بشاء اليسؽ الجديد. كىته ميسة يجب أف تشبري ليا األحزاب الدياسػية السدنيػة  التػي لػ
الدػػبلح لعػػد  كفػػي مقػػدمتيا الحػػزب االشػػتراكي اليسشػػي كالتشغػػيؼ الؾحػػدكي الشاصػػري  كىسػػا حزبػػاف 

. مػع السيػركليؽييػركال إلػى الخػارج  يخيبا  مػاؿ اليسشيػيؽ فييسػا كأف ال يختالنا كأف ال نتسشى أف ال



016 
 

الؾطشيػة. لقػد فسؽ ييركؿ إلى الخارج يرىؽ نفدو لو ك فقد قؾاعده في الداخ   بػ  ك خدػر قزػيتو 
لسدشا لدى الحزبيؽ الكبير ؽ كعيًا لأىسية إيجػاد ىػته الكتمػة الؾطشيػة  أك لشقػ  )الجبيػة الؾطشيػة(  
كلكػؽ الػؾعي كحػػده غيػر كػػاؼ   إذا لػؼ يتػػر ؼ إلػى عسػػ  حثيػث كسػػر ع  يتشاسػب مػػع تدػارع عجمػػة 

 الكارثة  التي تدىدشا يؾميًا.  

قشاعػػة تامػػة  لػػأف ار يػػة  إال إذا كصػػمشا إلػػى كمػػؽ البػػدييي أنشػػا لػػؽ نتحػػرر مػػؽ الؾصػػاية الخ
اآلخػػر  كنحػػؽ أعػػزاء كرمػػاء  خيػػر مػػؽ أف نقػػدـ التشػػازالت لمخػػارج  كنحػػؽ  شالبعزػػتشازلشػػا  لعزػػشا 

أذالء. تشازلشا  لبعزشا سيعؾد لالخير عميشا كعمى كطششا. كتشازلشا لمخػارج سػيفرض عميشػا مز ػدًا مػؽ 
الحشا الؾطشيػػػة. ىػػػتا كػػػبلـ طبيعػػػي كبػػػدييي كصػػػحيح التبعيػػػة لػػػو كمػػػؽ التفػػػر ط لاسػػػتقبللشا كبسرػػػ

نفيسو كنتجو إلى صشع الدبلـ  لشبي مجتسعًا متساسكًا كمدتؿببًل كاعػدًا ككطشػًا  كمعركؼ. فمساذا ال
يسشػػػة الخػػػارج عمػػػى قرارنػػػا  عز ػػػزًا يتدػػػع لمجسيػػػع  كال يكػػػؾف ؼيػػػو مكػػػاف لمحػػػرب كالقتػػػ  كالػػػتلح ـك

الدػػبلـ أسػػي  كاقػػرب كأحػػب إليشػػا نحػػؽ اليسشيػػيؽ مػػؽ نثبػػ  لمعػػالؼ أف صػػشع  الدياسػػي؟ كلسػػاذا ال
 صشاعة الحرب  التي يدتفيد مشيا غيرنا مؽ مقاكلي الحركب كتجار الدبلح كسساسرة الدياسة؟.
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 61كثبات أى  اليسؽ
  

عز ز عتالًا رؾيقًا  لعد قراءتو مقالي األخير )ى  صشاعة الحرب أسي  مػؽ تمقي  مؽ صديق 
صػػشع الدػػبلـ(. كمسػػا كرد فػػي عتالػػو أنشػػي أدنػػ  العػػدكاف الخػػار ي  مػػع أف الدػػبب فػػي العػػدكاف 

يق  رقة عؽ العتاب الدابق  تمقيتو  الخار ي ىؾ العدكاف الداخمي. كفي اليـؾ نفدو تمقي  عتالًا ال
يؿػف فػي الظػرؼ السقابػ . فقػد لسػس ىػتا الرػديق أنشػي سػاك   فػي مقػالي بػيؽ مؽ صديق  خر  

يحػػدث فػػي الػػداخ . كىكػػتا ك ػػدت نفدػػي ىػػدفًا  الزػػحية كالجػػبلد  بػػيؽ العػػدكاف الخػػار ي كبػػيؽ مػػا
لعتػاب أصػػدقاء أعػػزاء  كػ  مػػشيؼ يػػرى فػي مقػػالي  كربسػػا فػي مجسػػ  مقػػاالتي  التػي لػػؼ تخػػرج عػػؽ 

حيفًا كعمسًا  أك تقريرًا في حق الظرؼ التي يسي  إليػو. كىػتا يعكػس الدياؽ العاـ لسقالي األخير  
في السجتسػع  بػ  كفػي داخػ  كػ  أسػرة مػؽ األسػر  لػؼ يدػبق لػو مثيػ  مػؽ قبػ . كقػد  انقداـحالة 

 سبب  لشا ىته الحالة ضبابية في الرؤ ة  تحؾؿ دكف تبيؽ األسباب الحؿيؿية لسا نحؽ ؼيو.

ػط بػيؽ نؿيزػيؽ  فػإنشي تػدرؾ   كألف رضى الشػاس غايػة ال كالحػق يقػع غالبػًا فػي مؾضػع كس 
لدػبب غفمتشػا كقرػؾرنا  أرى أف الخػارج   يحػدث لشػا أرى  كدكف أف نعفي أنفدشا مؽ مدػؤكلية مػا

ىؾ مؽ يحرؾ أحداث الداخ   كىؾ الدبب كلػيس الشتيجػة  كدكره ىػتا لػيس كليػد المحغػة  فتار خػو 
حيػاة اليسشيػيؽ  لسرػادرة قػرارىؼ الدياسػي كشػراء    صػؾره. كقػد تجمػى فػي إربػاؾفاختممستد  كإف 

لعػػض نخػػبيؼ السػػؤثرة داخػػ  الدػػمظة كخار يػػا كالحيمؾلػػة دكف تحقيػػق طسؾحػػاتيؼ الؾطشيػػة. لػػتا لػػؼ 
يػػتسكؽ اليسشيػػؾف مػػؽ تحقيػػق أحبلميػػؼ فػػي بشػػاء دكلػػتيؼ القؾ ػػة السدػػتقمة كفػػي الشيػػؾض ببمػػدىؼ 

. 1962دمؾىا مشػت ثػؾرة سػبتسبر يًا كعمسيػًا  رغػؼ التزػحيات التػي قػاقترادسياسيًا ك  ـ كحتػى اليػـؾ
في  تشقريؼ القدرة؟ ى  يشقريؼ الظسؾح؟ ى  يجيمؾف أىسية بشاء الدكلة كنيزة الؾطؽ؟ أال نرى 
دكرًا خار يًا كراء لقاء اليسؽ يركاح في مكانو ك  ىتا الزمؽ؟ ى  يسمػ أحد تفديرًا لسجس  األحػؾاؿ 

ه اعتبػار الكارثية التي كصمشا إلييا اليـؾ  دكف أف يزع في  الديئة التي كشا فييا لاألمس  كاألحؾاؿ
ىا اسػػتثسار الػػدكر الخػػار ي  لسػػا فػػي ذلػػػ دكر الخػػارج فػػي تحر ػػػ الحػػرب الداخميػػة الػػدائرة اآلف ك 

 .62لرالحو؟

                                                           
 ـ . 2015يؾنيؾ  16يؾنيؾ  كصحيفة الثؾري في  15في االشتراكي ن   بتار ش  ُنذر  61
 نقم  القؾى الخار ية صراعاتيا إلى الداحة اليسشية. كأختت ترفي حدالاتيا ؼيسا بيشيا لأيدي اليسشييؽ  التيؽ  62

 القؾى  ىته بمدىؼ  في سبي  تحقيق أىداؼ كدمرأركاحيؼ  كأزىق دماؤىؼ  كسال  تؾزعؾا في خشادقيا 
نخذى أف ال يدركؾىا  كخدمة لسرالحيا. ىته الحؿيقة السؤلسة سيدركيا اليسشيؾف مدتؿببًل  كلكؽ السترارعة

 لعد فؾات األكاف.   إال
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أف نذػير إلػى حؿيقتػيؽ  كررناىسػا كثيػرًا فػي مقػاالت سػالقة  كىسػا: أكاًل  أف  ال بػدكمػع ذلػػ 
الخارج كىؾ يفع  بشا ماال يخفى عمى أحد مشا  إنسػا يخػدـ بػتلػ مرػالحو ك ػدافع عشيػا. فعػؽ مػاذا 

يأتيشا مؽ الخػارج شػرًا محزػًا.  ندافع نحؽ  كفي سبي  ماذا يقت  لعزشا لعزًا؟ كثانيًا  ليس ك  ما
ىشا يتؾؾف عمى نزل اليسشييؽ كؾياداتيؼ الدياسية. فالعق  الدياسي اليسشي  كسا قمشػا فػي فاألمر 

ؿ تشافس كصراع القؾى الخار ية  اإلقميسية كالدكلية  كمحاكلة ك  مشيػا  مقاؿ سابق  يسكؽ أف يحؾ  
لػو إلػى مرػدر قػؾة  كخيػر أف تسد تأثيرىا كنفؾذىا إلى اليسؽ  يسكؽ لمعق  الدياسػي اليسشػي أف يحؾ  

لمػػيسؽ  لالتعامػػ  مػػع ىػػته القػػؾى تعػػامبًل متؾازنػػًا  يدػػتفيد مػػؽ إيجابياتيػػا ك جشػػب الػػؾطؽ شػػركرىا. 
  بػػداًل مػػؽ أف تشفػػرد بيػػؼ ىػػته االسػػتفادةفتشػػافس القػػؾى الخار يػػة يسػػشح اليسشيػػيؽ ىامذػػًا لمسشػػاكرة ك 

 القؾة أك تمػ.

حالػة خشػؾع كاستدػبلـ. كػ  لقد عاش شعبشا عقؾدًا مؽ الزمؽ  بدا فييا شػعبًا مدػترخيًا  فػي 
رًا ال مشػاص مشػو  مؾاطؽ مشذغ  في تأميؽ لقسػة عيذػو كعػيش أسػرتو  يػرى فػي الشغػاـ الحػاكؼ قػد 

أك   كفػػي الفدػػاد الدػػائد فػػي اإلدارة العامػػة لمػػببلد كفػػي أكسػػا  لعػػض الشخػػب السشتفعػػة مػػؽ الفدػػاد
ـ  2007عػاـ  الدػمسي جشػؾبيأمرًا عاديًا. ثؼ طػرأت أحػداث  مشػت بػدء الحػراؾ ال  السرتبظة لالخارج

ـ  كحتى اآلف  أحداث نفز  الػبػار عػؽ الجػؾىر الحؿيقػي 2011عاـ  الدمسية الذباب انتفاضةك 
ليتا الذعب. كتبيؽ أنو ليس شعبًا خانعًا مدتدمسًا  ب  يسكشو في حاالت معيشو أف يشتفض ك دفر 

مياتػو  فػي قؾلػو: "إفَّ ألىػ  عؽ  ؾىره  الػتي المػس الخميفػة العباسػي السكتفػي لػا. كاحػدًا مػؽ تج
 اليسؽ كثبات كؾثبات الدباع الشيسة".

فػػي كتػػاب اإلكميػػ   لػػؼ أعػػره   عشػػدما قػػرأت قػػؾؿ السكتفػػي العباسػػي فػػي أىػػ  الػػيسؽ ألكؿ مػػرة
ًا. فكتب التار ش كاألدب مميئة لسث  ىته األقؾاؿ  التي كردت فػي سػياؽ السفػاخرة بػيؽ الؿبائػ  انتباى

كاألعػػراؽ السختمفػػة. كلكشػػي تػػتكرت ىػػتا القػػؾؿ كأنػػا أتػػالع يؾميػػات الحػػرب السؤلسػػة  حػػرب اإلخػػؾة 
ق األعداء داخ  الؾطؽ  كتسشي  لؾ أف كثبات أىػ  الػيسؽ تجمػ  فػي معػارؾ البشػاء كالتعسيػر كتحقيػ

كرفػػػع السدػػػتؾى السعيذػػػي لمسػػػؾاطشيؽ كتحدػػػيؽ األداء اإلداري  يقترػػػاداالو الدياسػػػي ك اسػػػتقبلل
لسدػتؾى التعمػيؼ كالبحػث العمسػي كتظػؾ ر مؤسدػات التػدر ب كالتأىيػ  السيشػي  إلػى غيػر  االرتقاءك 

ذلػ مؽ شرك  الشيؾض العػاـ لمػيسؽ  بػداًل مػؽ تجمييػا فػي حػرب داخميػة  تسػزؽ السجتسػع كتييػب 
اآلف عمػػى أسػػس  تشفيػػتىاؼ الػػيسؽ  فػػي إطػػار الخارطػػة الجديػػدة لمػػؾطؽ العربػػي  التػػي يجػػري لتقدػػي

طائؽية كعرؾيػة كمشاطؿيػة  كالتػي سػتتحؾؿ  إذا لػؼ نتشبػو كنحدػؽ الػدفاع عػؽ مرػالحشا كك ؾدنػا  
ستتحؾؿ إلى كاقع ُيفرض عميشا  لعد إنزاج الغركؼ البلزمة لػتلػ  عبػر إشػعاؿ الحػركب األىميػة  

 اد الؾطؽ العربي كمو.امتدعمى 

اليسشي الدائر  تؾضع  _اليسشي  قتتاؿإف الذجاعة التي تبرز في مؾا ية األخ ألخيو  في اال
ر فػػي معركػػة البشػػاء  بشػػاء الػػيسؽ السػػدمَّر الفقيػػر  اليػػـؾ فػػي غيػػر مؾضػػعيا. ككػػاف يجػػب أف ُتدػػخَّ
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بيؽ اإلخػؾة. كالؾا ػب الػؾطشي السمػح اآلف يقتزػي  قتتاؿفي اال السيسَّش  الُسدتياف لو كبذعبو  ال
اليسشي  بيدؼ الؾصؾؿ إلى تؾافق كطشي  _كالتؾ و إلى الحؾار اليسشي  قتتاؿتدارؾ األمر ككؾف اال

قؾ ة كعادلة  نبشي قؾاعدىا لسا يخدـ  شراكة كطشيةعاـ  يؤسس ليسؽ  ديد  نرشعو نحؽ  كلدكلة 
خيار  خر غيػر الحػؾار السػؤدي إلػى بشػاء الدكلػة السدنيػة   مرالحشا كمدتقب  أ يالشا القادمة. كأي

الزامشة ألمؽ كسبلمة الجسيع  القادرة عمى الشيؾض لػاليسؽ داخميػًا كتحقيػق عبلقػات خار يػة مػع 
الستبػادؿ  أي خيػار غيػر  حتػراـدكؿ الجؾار كدكؿ العالؼ  قائسة عمى التعػايش كالتعػاكف كالشديػة كاال

مر لئلنداف كاألرض  لمحاضػر كالسدػتقب   كسػتكؾف عاقبتػو الخدػراف ىتا الخيار إنسا ىؾ خيار مد
 لشا  سيعًا. 

في  يسكؽ أف تتؾ و كثبات أى  اليسؽ  السذيؾد ليا عبر التار ش  ى  يسكؽ أف تتؾ و نحػؾ 
البشػػػاء كالتعسيػػػر  فػػػي معركتشػػػا الحؿيؿيػػػة  ضػػػد الجيػػػ  كالتخمػػػف كالفقػػػر كالفدػػػاد السػػػالي كاإلداري 

سعركػػة األصػػعب  التػػي يدػػي  فييػػا العػػرؽ بػػداًل مػػؽ الػػدماء ك حػػ  فييػػا سػػبلح كالدياسػػي؟ إنيػػا ال
ع اليسشػي سػتلعسػ  كتغميػب السرػالح العامػة لمسجفػي ا نجػازالتكاف  كالتزػامؽ كالسحبػة كاإليثػار كاإل 

عمػػى السرػػالح الذخرػػية كالفئؾ ػػة الزػػيقة  محػػ  األسػػمحة الشار ػػة لسختمػػف أحجاميػػا. كىػػ  نحػػؽ 
ركة الحزار ة الرعبة؟ كى  ندتظيع أف نتك  ر العالؼ بؾثبات أى  الػيسؽ  مؤىمؾف لخؾض ىته السع

في كثبػة حزػار ة شػاممة  يسزػي فييػا اليسشيػؾف  سػيعيؼ كتفػًا لكتػف ك ػدًا بيػد  كعمػى قمػب ر ػ  
 . سيتجمى  ؾىر اإلنداف اليسشي كاحد؟ ىتا ىؾ التحدي الحؿيقي. كفي مؾا يتو
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دؼ ككضؾح الذسس  63عجائب الرت
 

تشتيػػي  تربػػػ حتػػى ذىػػؽ مػػؽ يغػػؽ لػػأف الحؿيقػػة كاضػػحة لػػو كضػػؾح  أسػػئمة محي  ػػرة  تكػػاد ال
ـ 2011 انتفاضػػػةلالذػػػسس. مػػػؽ ىػػػته األسػػػئمة مػػػثبًل: ىػػػ  األحػػػداث الداخميػػػة فػػػي الػػػيسؽ  بػػػدءًا 

 اقتتػاؿتمى ذلػ مؽ تعقيػدات فػي السذػيد الدياسػي اليسشػي كتظػؾره إلػى  كإ ياضيا  كما احتؾائياك 
داخمي كعدكاف خار ي  ى  ىته األحداث تسث   زءًا مؽ الدػيشار ؾ الخػار ي السؾضػؾع لمػيسؽ  فػي 
إطػػار سػػيشار ؾ أكسػػع يذػػس  الػػؾطؽ العربػػي كمػػو  أـ ىػػي مجػػرد مجسؾعػػة مػػؽ الرػػدؼ  تتبلقػػى 

 .كتتفاع   مذكمة الحالة العامة التي نعيذيا  كالحالة التي نحؽ قادمؾف إلييا؟

العربية عمى األنغسػة الحاكسػة فػي الػؾطؽ العربػي  عبػر عػؽ نفدػو  لقد عبر سخط الجساىير
سػمسية  رفعػ  شػعار إسػقا  ىػته األنغسػة  أك لشقػ  إسػقا  لعزػيا  كنجحػ  فعػبًل   انتفاضػاتفي 

متػأخر ؽ أنيػؼ اسػُتغفمؾا  السشتفزػؾف كلكؽ فػي إسػقا  حكػاـ  كلػؼ تػشجح فػي إسػقا  أنغسػة. كأدرؾ 
كُحرفػ  عػؽ مدػاراتيا  لتشتيػي إلػى فؾضػى كعػدـ  انتفاضاتيؼ كُخدعؾا كُصؾدرت أحبلميؼ كاحُتؾ  

كاحتراب داخمي  يسيد ال إلعادة إنتاج األنغسة الحاكسػة بؾ ػؾه  ديػدة فحدػب  بػ  كلخمػق  استقرار
كاقػػع  ديػػد يتقبػػ  الخارطػػة الجديػػدة لمسشظقػػة  السبشيػػة عمػػى أسػػس ديشيػػة كطائؽيػػة كعرؾيػػة. كىػػي 

ؾف كباحثؾف كإعبلميػؾف غربيػؾف  مشػت سػشؾات طؾ مػة. فيػ  قادة سياسي تحدث عشياالخارطة التي 
 .حدث ك  ىتا لفع  الردفة؟

)الربيػع العربػي( ُأعػدت  اسػؼالعربيػة الدػمسية  التػي أطمػق عمييػا الغربيػؾف  نتفاضاتاال كقب  
إلػى  الدمسي  اليػادؼ الحراؾدراسات كمحاضرات  مؽ قب  أساتتة كباحثيؽ غربييؽ  تشاكل  فمدفة 

بلمية ككيؽيػة إسقا  الحكاـ  كالظرؽ التي يجب إتباعيا كالذعارات التي يجب رفعيا كالحسبلت اإلع
دراسػػات الػػدكتؾر  ػػيؽ شػارب  الباحػػث فػػي مؤسدػة ألبػػرت أيشذػػتايؽ فػػي   مػثبلً   مػػؽ ذلػػػ  إدارتيػا

  التػي بؾسظؽ  كأستاذ العمـؾ الدياسية في  امعة ماساتذؾستس فػي الؾاليػات الستحػدة األمر كيػة
 Fromـ  لعشػػػؾاف: مػػػؽ الدكتاتؾر ػػػة إلػػػى الديسقراطيػػػة 2002صػػػدرت لاألصػػػ  اإلنجميػػػزي عػػػاـ 

Dictatorship to Democracy ثػػؼ ُنذػػرت تر ستيػػا العربيػػة فػػي الػػدار العربيػػة لمعمػػـؾ .
دراسػػػات فػػػي الشزػػػاؿ بؾسػػػائ  ـ  لعشػػػؾاف: السقاكمػػػة البلعشؽيػػػة  2009ناشػػػركف  بيػػػركت  عػػػاـ 

 . البلعشف

                                                           
 ـ2015يؾليؾ  9في مؾقع االشتراكي ن   كفي صحيفة الثؾري  في  ُنذر  63
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الدياؽ أك لسعزؿ عشو  نذػر مؾقػع ك كيمػيكس  الؼ الؾثػائق مػؽ األرشػيف الدػري كفي ىتا 
ت كعبلقػات خؽيػة لحكػاـ اترػااللمؾاليات الستحػدة األمر كيػة. ككػاف  ػزء مػؽ تمػػ الؾثػائق يتزػسؽ 

عػػرب. تػػؼ ذلػػػ فػػي كقػػ  كانػػ  دكائػػر سياسػػية كأمشيػػة غربيػػة تتحػػرؾ إلسػػقا  لعػػض صػػشائعيا مػػؽ 
كأضػػحى  انتيػػ ات خاصػػة بيػػا. قػػد يكػػؾف مشيػػا أف صػػبلحية أكلئػػػ الحكػػاـ عتبػػار الحكػػاـ العػػرب  ال

لقاؤىؼ غير مفيد ليا  ب  أصبح ضررىؼ أكبر مػؽ نفعيػؼ. فػالرفض الذػعبي ليػؼ كانكذػاؼ أدكارىػؼ 
كارتفاع مدتؾى فدادىؼ يجعميؼ أق  قدرة ككفاءة في خدمة مؽ كضعيؼ في سدة الحكؼ. كىكػتا  ف 

ات عدػػكر ة أك تػػدخ  عدػػكري خػػار ي مباشػػر  كسػػا انقبللػػمػػؽ إحػػداث  األكاف لتغييػػرىؼ. كلكػػؽ بػػدالً 
حر  في الساضي  رؤي ىته السرة أف يؾعَّف الدخط الذػعبي فػي إسػقاطيؼ. فيتحقػق بػتلػ ىػدؼ 

. كىؾ ما سؾؼ أنجزتغييرىؼ  كتتحقق معو حالة مؽ الرضى لدى الذعب  لالتغيير )الؾىسي( التي 
 كلؾ إلى حيؽ.  يؤم  ؽ دعسًا شعبيًا ليتا التغيير  

كفػػي ىػػته األيػػاـ تعػػؾد كثػػائق ك كيمػػيكس إلػػى كا يػػة اإلعػػبلـ العػػالسي. كتتشػػاكؿ ىػػته السػػرة 
السسمكة العربية الدعؾدية. كمع أف عؾدة ك كيميكس إلى الؾا ية اإلعبلمية قػد تكػؾف مجػرد صػدفة 

لػأف دكر السسمكػة مؽ الردؼ الكثيرة  إال أنيا  كبالشغر إلػى مجسػ  األكضػاع الراىشػة  تؾلػد إيحػاًء 
. ك ربح التداؤؿ ىشا مبررًا: ى  تؾر ط الدعؾدية في حػرب اقتربفي عسمية التغيير ربسا يكؾف قد 

ضػػد  ارىػػا اليسشػػي ىػػؾ  ػػزء مػػؽ الترتيبػػات الخؽيػػة السسيػػدة لمتغييػػر الدياسػػي فييػػا  لسعشػػى تغييػػر 
  سػتظاؿ التجزئػة مغير الشغاـ الدعؾدي مع اإللقػاء عمػى  ػؾىره  أـ ىػؾ مجػرد صػدفة أيزػًا؟ كىػ

الدػعؾدية أيزػًا   األكسط الجديد  ىػ  سػتظاؿ السسمكػةالجديدة لمؾطؽ العربي  كفق خارطة الذرؽ 
   .فيتؼ إحياء مكؾناتيا القديسة )نجد كالحجاز كممحقاتيسا( مثبًل  أـ ستخزع لتقديؼ  ديد؟

كبرى  تغي  ر فػي كثيػر  التار ش يعمسشا أف الؾقائع اليؾمية الرغيرة تتجسع كتتراكؼ لتخمق أحداثاً 
مؽ األحياف مدار التار ش. في  نحؽ في كطششا العربي نعيش ىته الحالة؟ أعؽ أف ىشاؾ فرقػًا بػيؽ 
العرػػؾر الساضػػية كالعرػػر الحػػالي. فاألحػػداث الراىشػػة كاألحػػداث القادمػػة أصػػبح  ُترػػشَّع مدػػبقًا  

سفا رت. كليس ىشاؾ فػي عػالؼ بؾعي كتخظيط مبشييؽ عمى العمؼ. كلؼ تعد األمؾر ُتترؾ لمردؼ كال
اليـؾ مؽ يعتسد عمى الردفة في تشغيؼ حياتو كإدارة شؤكنو العامة إال نحؽ العرب. لتا غػاب فعمشػا 
السػػؤثر كأفدػػح السجػػاؿ لفعػػ  اآلخػػر ؽ كإرادتيػػؼ فػػي تحديػػد مدػػار حياتشػػا كرسػػؼ تفاصػػي  ك ؾدنػػا. 

رػدفة  ك كػف الخػارج عػؽ عدكانػو عميشػا الداخمي ؼيسا بيششا لفع  ال قتتاؿفمششتغر إذًا أف يتؾؾف اال
داعػػي ألف نتحػػرؾ بػػؾعي كتخظػػيط إلدارة أزماتشػػا  كتسؾ مػػو لحركبشػػا الداخميػػة لسحػػض الرػػدفة  كال

نا كأمششػا كإقامػة عبلقػات متؾازنػة مػع استقرار كتجاكز خبلفاتشا كإيقاؼ معاناتشا كبشاء دكلتشا كتحقيق 
 الخارج. فالردؼ كفيمة بيتا كمو.  

الجدؿ حػؾؿ شػرعية العػدكاف الخػار ي كشػرعية الذػرعيات السزعؾمػة  التػي ُترفػع كفي خزؼ 
راياتيا في أكثر مؽ قظر عربػي  لتسػرر تحػ  عباءاتيػا مسارسػات كأعسػاؿ كترتيبػات غيػر شػرعية  
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فػػي سػػياؽ الجػػدؿ حػػؾؿ ىػػته السدػػألة يػػردد الػػبعض أحيانػػًا عبػػارة )ىػػته حؿيقػػة كاضػػحة كضػػؾح 
الشقاش ك ؿيؼ الحجة عمى اآلخر ؽ. كبالظبع فػإف ىػته العبػارة تعشػي الذسس(  ليحدؼ بيته العبارة 

يػرى. إنيػا عبػارة مػؽ  تعشيو أف الظرؼ اآلخر في الشقاش شػديد الػبػاء كالعسػى  ال يفقػو كال في ما
عبارات كثيرة نرددىا لحكؼ العادة  دكف تفكير في معانييا كدكف تدقيق فػي مػدى صػحتيا. فسػؽ ذا 

نػرى كال  عيشيو السجردتيؽ ك جـز لأنيا كاضحة لػو كػ  الؾضػؾح؟ ألدػشا اليدتظيع أف يرى الذسس ل
نمسس مشيا إال لعض  ثارىا  كالزؾء كالحػرارة؟ كىػي  ثػار نكتفػي بيػا لمداللػة عمػى مرػدرىا  دكف 
حا ة إلى أف نحسمق في مردرىا فتعسى ألرػارنا. أفػبل تكفيشػا الكثيػر مػؽ األحػداث التػي مػر ك سػر 

مداللػة عمػى مرػادرىا الخار يػة؟ لسػاذا نػرفض ىشػا تؾ يػو األنغػار إلػى العامػ  بيا كطششا العربػي  ل
الخػػار ي فػػي محشتشػػا اليسشيػػة  رغػػؼ كضػػؾحو كرغػػؼ أف تؾ يػػو أنغارنػػا إليػػو لػػؽ يعسػػي ألرػػارنا  بػػ  

 يػدكر لػديشا فػي الػداخ  كمػا لحؿيقػة مػا سػتيعابسيز دنا كضؾحًا فػي الرؤ ػة كمز ػدًا مػؽ الفيػؼ كاال
   .لخارج؟يدكر حؾلشا في ا

نعتقػػده صػػحيحًا قػػد يحتسػػ   ىػػتا مجػػرد اسػػتظراد  ربسػػا يجعمشػػا أكثػػر تؾاضػػعًا  فشدػػمؼ لػػأف مػػا
لأنػو يستمػػ الحؿيقػة  دعػاءيدػتظيع اال الخظأ  كما نعتقده خظًأ قػد يحتسػ  الرػؾاب  كأف أيػًا مشػا ال

رب ك رسش يقؾد إلى التع دعاءمشيا. ألف ىتا اال شيئاً يستمػ  )الؾاضحة كضؾح الذسس( كسؾاه ال
ثقافة اإللغاء كاإلقراء السسقؾتة. كإذا كان  ىشػاؾ ثسػة حؿيقػة ماثمػة يسكػؽ أف نتحػدث عشيػا فيػي 
السرػالح اإلقميسيػػة كالدكليػػة  التػي تترػػارع عمػػى سػاحة كطششػػا  كتدػػخرنا ألغراضػيا كتعبػػث لأمششػػا 

عب لكاممػو. نا كحاضػرنا كمدػتقبمشا كتػدمر مقؾمػات حياتشػا كتفػرض حرػارًا شػامبًل عمػى شػاستقرار ك 
نؾاصػ   نػزاؿ مػاكالدياسػي  فإنشػا  يقترػاداالك  ي تسػاعاالكرغؼ خظؾرة ىته السرالح عمى ك ؾدنا 

  بػػداًل مػػؽ بػػيؽ رافػػض لمعػػدكاف الخػػار ي  كبػػيؽ مرحػػب لػػو  نقدػػاـؼيسػػا بيششػػا  كنؾاصػػ  اال  قتتػػاؿاال
تؾحيػد مؾقفشػػا  سيعػػًا لمػػدفاع عػؽ مرػػالحشا الؾطشيػػة كعػػؽ أمػػؽ كسػبلمة لبلدنػػا كحػػ  خبلفاتشػػا عبػػر 
الحػػؾار اليػػادئ السدػػؤكؿ. ففػػي سػػبي  مػػاذا كلسرػػمحة مػػؽ نرػػشع ىػػتا لأنفدػػشا؟ ىػػ  يدػػتظيع مػػؽ 

 بيػرمػا أبمػغ تعيستمكؾف الحؿيقة الؾاضحة ليؼ كضؾح الذسس أف يجيبؾا عؽ ىتا الدؤاؿ البدػيط؟ 
 : عؽ ىته الحالة عمي ناصر القردعي الذيش

 كانتؾ سؾا تح  ىل  اعؾج تجركنو.    مى الثاني  ع ازع العؾ كم ؽ يبا تج
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 64لؾ أف ىتا لؼ يكؽ 
  

في سػياؽ حػديث لمرسػؾؿ الكػر ؼ  كردت ىػته العبػارة "فػإفَّ لػؾ تفػتح عسػ  الذػيظاف". ك قػؾؿ 
الرسػؾؿ: " لػؾ اسػتقبم  مػؽ أمػري مػا اسػتدبرت مػا  العمساء إف استخداميا فػي الخيػر  ػائز  كقػؾؿ
فػات كإشػفاقًا  نػراه خيػرًا  تمسدػًا لمعغػة كالعبػرة فػي مػا سق  اليدي". كنحؽ ىشا سشدتخدميا في ما

تزاؿ ذكراه  عمى أنفدشا مسا نحؽ ؼيو كمسا نحؽ سائركف إليو. كلشبدأ مؽ الساضي القر ب  التي ما
 عالقة في أذىانشا:

ياسػية فػي الػؾطؽ العربػي  فػي مرحمػة الشيػؾض التحػرري  فػي خسدػيشيات لػؾ أف الحركػة الد
كستيشيات القرف الساضي  لؾ أنيا كحدت  يؾدىا لاتجاه تحقيق الؾحدة العربية كبشػاء دكلػة العػرب 
الؾاحدة السدنية الديسقراطية العادلة  ككفرت طاقاتيا لبشاء اإلنداف العربي كالحياة العربيػة الكر سػة  

ثػػرة  يؾدىػػا كاسػػتغراؽ إمكانياتيػػا كإمكانيػػات شػػعبيا ككطشيػػا فػػي افتعػػاؿ الخرػػؾمات بػػداًل مػػؽ لع
لؾ أنيا فعم  ذلػػ   كالرراعات العبثية ؼيسا بيشيا  ليشتيي األمر بيا كبشا إلى الحاؿ التي نحؽ ؼيو

 أمشو كاستقراره ككرامتو.     لسا خدرت نفديا كلسا خدر شعبشا العربي

 الؾطشيػةمرر انتيج  نيجًا ديسقراطيًا كسسح  لإنذاء األحزاب  لؾ أف التجربة الشاصر ة في
كبالتشػػافس الػػديسقراطي الحػػر ؼيسػػا بيشيػػا  لحسػػ  نفدػػيا كحافغػػ  عمػػى مشجزاتيػػا  كلذػػكم  مرػػر 
بػػتلػ مدرسػػة لمسسارسػػة الديسقراطيػػة  التػػي يتتمسػػت عمييػػا كػػ  العػػرب  كلسػػا تسكػػؽ عيػػدي الدػػادات 

الػػة التػػراب عمػػى الجؾانػػب السذػػرقة فػػي تمػػػ التجربػػة كمػػؽ كخميفتػػو مبػػارؾ  لدػػيؾلة ك دػػر  مػػؽ إى
إلغاء دكر مرر السحػؾري فػي ؾيػادة األمػة العربيػة كإزاحتيػا مػؽ مؾقػع الرػدارة فػي حركػة التحػرر 

 ففقدنا بتلػ مرر  بثقميا كدكرىا الؿيادي السؤثر  كخدرنا لفقدىا الكثير.  العالسية

لػػؾ أف ثػػؾرة الجزائػػر التحرر ػػة حافغػػ  عمػػى نقائيػػا كسػػبلمة تؾ ييػػا ككاصػػم  مدػػيرتيا لعػػد 
االسػػتقبلؿ نحػػؾ بشػػاء الجزائػػر الحػػديث كتحاشػػ  الؾقػػؾع فػػي دائػػرة الفدػػاد السػػالي كاإلداري كسػػقؾ  
القادة في مدتشقع األنانيات كشيؾة الدمظة  كبقي   بية مشاضمة في مرحمة البشاء كسا كانػ  فػي 

الكفاح التحرري مػؽ االسػتعسار االسػتيظاني الفرندػي  لذػكم  مرػدر إليػاـ لمذػعب العربػي  مرحمة
كمػػو  فػػي نزػػالو ضػػد التخمػػف كالجيػػ  كالتجزئػػة  كضػػد ـيسشػػة السرػػالح الكبػػرى فػػي العػػالؼ عمػػى 

 مقدراتو.  

                                                           
 .ـ2015أغدظس  1رع بتار ش يؾليؾ  كفي صحيفة الذا 31في مؾقع االشتراكي ن  بتار ش  ُنذر  64



024 
 

لػػػؾ أف الرئيدػػػيؽ  صػػػداـ حدػػػيؽ كحػػػافع األسػػػد  المػػػتيؽ حكسػػػا لاسػػػؼ حػػػزب البعػػػث العربػػػي 
كالعػراؽ(  لػؾ أنيسػا لػؼ يحػؾ  ال حزبيسػا الؾاحػد  ا ؽ عربييؽ ميسيؽ كمتجاكر ؽ )سػؾر االشتراكي قظر 

إلى حزبيؽ متشافر ؽ كإلى  ياز ؽ تػالعيؽ لمدػمظتيؽ السترػارعتيؽ  كلػؼ يذػغبل الدػمظتيؽ كالبمػديؽ 
في صراع عبثي بيشيسا  أىدر طاقاتيسا كحػاؿ دكف تؾحيػد سػؾر ا كالعػراؽ فػي دكلػة عربيػة كاحػدة  

ذر ة  فتدببا بػتلػ فػي أف تخدػر األمػة العربيػة كميػا فرصػة قؾ ة بثركاتيا كبامتدادىا كبكثافتيا الب
ة  ليس مؽ الدي  أف تتكرر مرة أخرى  كان  كفيمة  لؾ تس  االستفادة مشيا لرالح األمة  يتار خ

 لأف تحؾؿ دكف انحدارنا إلى السدتؾى التي انحدرنا إليو.

إلػى التشسيػة فػي الػؾطؽ لؾ أف الحكؾمات العربية الثر ة ك ي  الثػركات الفائزػة فػي بمػدانيا 
العربي  بداًل مؽ تؾ يييا إلى مرػارؼ الغػرب االسػتعساري  لترػب لالشتيجػة فػي شػبكات السرػالح 
الرييؾنية  لحقق  بتلػ أمشيػا الخػاص كاألمػؽ القػؾمي العربػي  لسفيؾمػو الذػام . كلػؾ أنيػا  أي 

ظػار عربيػة كغيػر عربيػة  الحكؾمات العربية  لؼ تبعثر أمؾاليػا فػي تسؾ ػ  الحػركب الداخميػة  فػي أق
كفي تجشيد  الؼ الذباب العربي  لمقتاؿ في بمدانيؼ كفي غير بمدانيؼ  كاسػتثسرت تمػػ األمػؾاؿ فػي 
بشاء قاعدة اقترادية إنتا ية عربيػة متيشػة  كفػي تعز ػز مؤسدػات التعمػيؼ كالبحػث العمسػي كتػؾفير 

كتؾ يػػو الذػػباب إلػػى التحرػػي   اإلمكانيػػات البلزمػػة لتظؾ رىػػا كتعغػػيؼ دكرىػػا فػػي السجتسػػع العربػػي
العمسي الستظؾر  كتؾفير فػرص العسػ  كالحيػاة الكر سػة ليػؼ  لقزػ  بػتلػ عمػى كػ  أسػباب العشػف 

 كاالقتتاؿ بيؽ اإلخؾة  عمى امتداد الؾطؽ العربي كمو  كحقق  الخير لشفديا كلذعبيا العربي.

اتدػػع حيػػز ىػػتا  كلػؾ استرسػػمشا فػػي )لػػؾ(  كنحػؽ ندتحزػػر لعػػض خيباتشػػا فػػي الساضػي  لسػػا
السقاؿ  كلسا انتبيشا إلى أنشا نحتػاج فػي الحاضػر إلػى اسػتخداـ )لػؾ( السذػبعة لػالتسشي  ربسػا أكثػر 

نكتفي بتكرار أخظاء الساضي  بػ   مؽ حا تشا إلى استخداميا كنحؽ نتتكر الساضي. فشحؽ اليـؾ ال
كنتجػو إلػى تحقيػق ىػزائؼ كنز د عمييا  كقد نشجح في بمؾغ مدتؾى مؽ الفذ  لػؼ يبمغػو أحػد قبمشػا  

أنكى مؽ اليزائؼ التي مشي  بيا أمتشػا حتػى اآلف. فمػشعط لمحاضػر إذًا لعػض بركػات )لػؾ(  ألنشػا لػؾ 
 كلشقرر حديثشا عمى اليسؽ كما  اكره:  أعظيشاه ك  بركاتيا لؾلؾلشا كثيراً 

 لػػؾ أف الػػرئيس السختػػار  رئػػيس الرػػدفة  عبػػد ربػػو مشرػػؾر ىػػادي  أدرؾ معشػػى أف تػػأتي لػػو
الغركؼ  ليكؾف رئيدًا انتقاليًا  في مرحمة دؾيقة كشػديدة الخظػؾرة  تقتزػي أف يتػؾلى عسميػة نقػ  
اليسؽ مؽ حالة اإلربػاؾ كالفؾضػى كاالقتتػاؿ  إلػى مرحمػة طبيعيػة  تتدػؼ لاالسػتقرار كاليػدكء  تػدكر 

  عمػػى فييػػا عجمػػة التشسيػػة ك دػػؾد التعػػاكف  تحػػ  ؾيادتػػو  بػػيؽ السكؾنػػات الدياسػػية كاال تساعيػػة
  كال سػيسا ليػالعزػًا مػؽ كقتػو  كأعظػى عؾد نفدو عمػى القػراءة طر ق بشاء اليسؽ الجديد. كلؾ أنو

لسا يقدمو الشاصحؾف لو مػؽ نرػح  مباشػر  كاستسع  الخائفؾف عمى مدتقب  اليسؽ ما يكتبو قراءة
مػػؽ  بػػدالً  ذلػػػ  فعػػ  شػػكؾرا. لػػؾ أنػػو يبغػػؾف عمػػى نرػػائحيؼ  ػػزاًء مشػػو كال كغيػػر مباشػػر  مسػػؽ ال

؟   ى  كشا سشر  إلى ما اإلنرات إلى مؽ حؾلو مؽ الستدمقيؽ   كصمشا إليو اليـؾ
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كلؾ أف الحركة الدياسية اليسشية  لك  مكؾناتيا  تخم  عػؽ سػمؾكيا الستدػؼ لػالتخبط كسػؾء 
التقدير  كلؼ تبتعد عؽ الذارع اليسشي كىسؾمػو الحؿيؿيػة  كلػؼ يجػشح لعزػيا إلػى العشػف السدػمح  

لخظرة ك ثاره السدمرة عمى اليسشييؽ  سيعيؼ  ماديػًا كنفدػيًا كا تساعيػًا  لكانػ  قػد لعبػ  بتداعياتو ا
دكرًا رائدًا في ترحيح مدار الؾحدة كإعادة بشائيػا عمػى أسػس متيشػة كعادلػة كتشؿيػة أ يزتيػا مػؽ 
الفدػػاد  كلدػػاىس  فػػي تمبيػػة مظالػػب الحػػراؾ الدػػمسي فػػي الجشػػؾب  كحالػػ  دكف احتػػؾاء كإ يػػاض 

في الذساؿ  كالستظاع  أف تسارس ضغظًا قؾ ًا كمؤثرًا عمى الرئيس عبد  الدمسية الذباب ةانتفاض
عػػبلج  ربػػو  لترشػػيد عسمػػو  أك إلسػػقاطو لالؾسػػائ  الديسقراطيػػة الدػػمسية  لعػػد أف تتأكػػد مػػؽ أنػػو ال

 لعجزه كال أم  في شفائو.

شي كالتشغػيؼ الؾحػدكي مدنييؽ في اليسؽ  الحزب االشتراكي اليسسياسييؽ كلؾ أف أكبر حزبيؽ 
الشاصري  كىسا حزباف متقاربا الفكر كالتؾ و  لؾ أنيسا عسبل معػًا عمػى تعز ػز الثقػة بيشيسػا ككضػع 
قؾاعد شراكة سياسية لمحاضر كالسدتقب   كبػرامل مؾحػدة لحراكيسػا اليػؾمي  كا تساعػات مشتغسػة  

تؾلى كػ  مشيػا ؾيػادة الشذػاطات تزؼ ؾيادتييسا العميا معًا  كلجاف تشديق قاعدية في السحافغات  ت
اليؾمية السذتركة في محافغتيػا. لػؾ أنيسػا عسػبل ذلػػ  لرسػخا تقاليػد العسػ  الدياسػي الػديسقراطي 
الدػػمسي  كلذػػكبل نػػؾاة صػػمبة لقػػؾة سياسػػية مدنيػػة  تسثػػ  الحامػػ  لظسؾحػػات اليسشيػػيؽ كأىػػدافيؼ 

قػػؾى الستقاتمػػة فػػي الػػداخ  السدػػتقبمية  كُ حدػػب لسؾقفيػػا ألػػف حدػػاب  كُ دػػسع صػػؾتيا لػػدى كػػ  ال
اليسشي  ال سيسا إذا كقف  عمى مدافة كاحدة مؽ ىته القؾى  لحيث تتسكؽ مؽ التعام  معيػا دكف 
ػػاء كحػػ   حداسػػيات كتدػػيؼ فػػي إعادتيػػا إلػػى العسػػ  الدياسػػي الدػػمسي كإلػػى مػػشيل الحػػؾار البشَّ

ؾطؽ. كلػؾ أنيسػا عسػبل ذلػػ  الخبلفات كالتبايشػات لػالتؾافق الػؾطشي كبالتشػازالت الستبادلػة لرػالح الػ
الستشافدػة  التػي حؾلػ  الػيسؽ إلػى ميػداف  اإلقميسية كالدكلية ألضحى صؾتيسا مدسؾعًا لدى القؾى 

 مفتؾح  لترؽية حدالاتيا بدمائشا كأ دادنا.  

كلؾ أف  ؾارنا العربي لادر  كقد ر نا نعاني مػؽ استعرػاء فػي حػ  مذػاكمشا لأنفدػشا  لػؾ أنػو 
خؾي الدمسي كتعػاكف معشػا فػي كضػع خارطػة طر ػق  ديػدة  تخر شػا مسػا نحػؽ لادر إلى التدخ  األ

ؼيو  كدع س يا لإمكانياتو كنفؾذه السالي كالدياسي عمى لعض ؾيادات الدكلة كعمى لعػض السكؾنػات 
الدياسية كاال تساعية اليسشية  كبالتفاىؼ مع القؾى اإلقميسية األخػرى  السػؤثرة فػي الػداخ  اليسشػي  

يعسػػد  فػػي سػػبي  الػػدفاع عػػؽ مرػػالحو كإضػػعاؼ مشافدػػيو اإلقميسيػػيؽ  إلػػى اسػػتخداـ  بػػداًل مػػؽ أف
القرف الجؾي كالبحري كالقزاء عمى مقؾمات الحياة اليسشية كتدمير البشية التحيػة األشػد فقػرًا فػي 
السشظقة  كفرض حرار شام  عمى اليسؽ  يتزرر مشو السػؾاطؽ العػادي فػي حياتػو اليؾميػة  أكثػر 

اليػػادئ   األخػػؾي    لػػؾ أنػػو سػػمػ سػػبي  العسػػ  الدبمؾماسػػي الدػػمسيالستقػػاتمؾف و مسػػا يتزػػرر مشػػ
نعيذػو اليػـؾ مػؽ ترك ػع كقتػ  كتػدمير كبظالػة  الستظاع أف يأخت لأيديشا إلى بر األماف  كلجشبشا ما
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في الؾق  نفدػو أف يحػافع عمػى مرػالحو اإلقميسيػة ك تحاشػى التػداعيات  ك ؾع كتذرد  كالستظاع
 السدتقبمية كالتأثيرات الدمبية لمحرب اليسشية عمى أكضاعو الداخمية.  

ـ  عػؽ 1990كتبتػو  مشػت األسػبؾع األكؿ مػؽ عسػر دكلػة الؾحػدة  عػاـ  كأخيرًا لؾ أنشي لؼ أكتب ما
 لانػدفاع عػاطفي ًا مؽ فتكو بدكلة الؾحدة  التي تحقق الفداد السالي كاإلداري كسب  مكافحتو  خؾف

نتج  عشيا كؾارث الحقة كارتكاس مػؤلؼ فػي  ال سيسا مؽ قب  الؿيادات الجشؾبية  بظر قة مرتجمة ك 
ـ  عػؽ ضػركرة إيجػاد إدارة محميػة 1993كتبتػو  مشػت عػاـ  الؾعي الؾحدكي. كلؾ أنشي لؼ أكتػب مػا
ىػؾ شػأف محمػي  عمػى رأسػيا فػي كػ  محافغػة  في ك  ما في السحافغات  تتستع لربلحيات كاممة

ك دػتظيع  مجمس تشفيػتي  يشتخبػو سػكاف السحافغػة  كمحػافع يشتخبػو السجمػس مػؽ بػيؽ أعزػائو 
كذلػػػ لمػػتخمص مػػؽ ـيسشػػة السركػػز كتدػػمظو  كلفػػتح  فػػاؽ  محاسػػبتو كإزاحتػػو  إذا تظمػػب األمػػر 

مشػاطقيؼ  فػي إدارة بمػدىؼ كفػي ترسػيش السذاركة الؾاسعة أماـ أبشػاء الػيسؽ  سػيعيؼ كفػي مختمػف 
)دكف حا ة إلى االنزالؽ نحؾ مغػامرة إيجػاد سػ  حكؾمػات كسػتة برلسانػات   قؾاعد دكلتيؼ الؾاحدة

تؤسس مدتؿببلً لحق تقر ػر السرػير كبشػاء دك ػبلت مدػتقمة مترػارعة  تحػ  محػ  الدكلػة اليسشيػة 
السراكػز العميػا فػي الدػمظة   غميشػا . لؾ أنشي لؼ أفعػ  ذلػػ  لسػا  رحػ  مذػاعر لعػض65الؾاحدة(

عمى حد تعبيػر  66  عمى التعبير عؽ انزعا يا لرؾر شتى  كلبقيُ  في )الديف سايد(التي حرص  
أحػد أصػػدقائي الظيبػػيؽ  الػػتي يؾاصػػ  نرػػحي  مػػؽ مشظمػػق اإلحدػػاس لػػأف الكمسػػة لػػؼ تعػػد تجػػدي. 

تسييػز  ك ؤمشػؾف لقػدرات بشائو دكف أمؽ يحبؾف بمدىؼ ك حبؾف ك   ك  كلكؽ ما العس   كليس أماـ
شعبيؼ اليائمة  التي أىدرىا عبػث الدػمظة كاسػتيتارىا لحاضػر الػيسؽ كمدػتقبمو  مػا العسػ  كلػيس 

ُحذػرت كمسػاتيؼ فػي الزاك ػة الدػفمى مػؽ إحػدى  لػؾمؽ سبي  سؾى سبي  الكمسة؟ حتى  ىؤالء أماـ
دميا حيثسػا نػرى فائػدة نسمػ إال سػبلح الكمسػة  ندػتخ الرفحات الداخمية لرحيفة الثؾري. فشحؽ ال

 في استخداميا  عمى أم  أف ُتديؼ  كلؾ لقدر ضئي   في إيراؿ الؾطؽ إلى بر األماف  أك إلى مػا
يدسيو صديقي )الديف سايد(  التي تجعمشا القؾى الستقاتمػة اليػـؾ نػزداد ابتعػادًا عشػو  كمسػا احتػدـ 

 القتاؿ كانعدم  الرؤ ة.
 
 

                                                           
   لعد أف أعمؽ الرئيس عبد ربو مذركع األقاليؼ  لالريغة التياألصمي ما بيؽ القؾسيؽ مزاؼ إلى السقاؿ 65

بيشا مخاطرىا  في رسالة مفتؾحة  مؾ ية إليو كإلى لجشة  كضع  خارج إطار مؤتسر الحؾار الؾطشي  كالتي
إعبلف السذركع  ثؼ تشاكلشا تمػ السخاطر في أكثر مؽ مقاؿ ت في الرحافة فؾر ُنذر صياغة الدستؾر  

   مشذؾر.
66
  Safe side  .أي الجانب اآلمؽ 
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 67ةاالستراتيجيالخيارات 

 
 دكى مؽ تحديد اليدؼ  دكف معرفة الظر ػق( ُنذػر فػي مؾقػع  في مقاؿ سابق  لعشؾاف )ال  

ـ  قمشػا ؼيسػا 2014أكتػؾبر  27أكتػؾبر  كفػي صػحيفة الذػارع  بتػار ش  26ن   بتػار ش  يشتراكاال
 قمشاه:

"عمى السدرح الدياسي كالعدكري تبرز اليػـؾ قػؾة  ديػدة  ىػي الحركػة الحؾثيػة  التػي نعتبػر 
أبرز عشاصر القؾة فييا  ىؾ أنيا لؼ تكؽ  زءًا مؽ مكؾنات الشغاـ الدياسي  السظمػؾب تجػاكزه  أف 

كبالتالي لؼ تكػؽ شػر كة فػي خظايػاه  التػي نحرػد اليػـؾ نتائجيػا. كىػتا يسكػؽ أف يعظييػا قػدرًا مػؽ 
القبػػؾؿ كمػػؽ السرػػداؾية فػػي عيػػؾف السػػؾاطشيؽ  إذا ىػػي أحدػػش  التعامػػ  كالتعػػاكف مػػع السكؾنػػات 

لدياسػػية األخػػرى  كك يػػ   يػػدىا مػػع اآلخػػر ؽ نحػػؾ ىػػدفشا السركػػزي  كىػػؾ بشػػاء الدكلػػة السدنيػػة ا
بدد  يؾدىػا كتذػت  قؾاىػا الديسقراطية العادلة  كتحاش  عسمية التسػدد كالتؾسػع الحاليػة  التػي سػتُ 

 يػػة  ذات طػػالع مشػػاطقي  عذػػائري  طػػائفي  يزػػر اافات مؾ اصػػظفكتزػػعف قػػدراتيا  كقػػد تؾلػػد 
الؾطشيػػة كبؾحػػدة الػػيسؽ  مجتسعػػًا ك غراؼيػػا. إف مػػؽ ميػػاـ السكؾنػػات الدياسػػية مسارسػػة لالقزػػية 

الزغط عمى الدكلة  لتزػظمع بؾا باتيػا. كلػيس مػؽ ميػاـ أي مكػؾف سياسػي مشيػا أف يشػؾب عػؽ 
الدكلة مشفردًا  في الترػدي لمسذػكبلت الكبػرى  التػي يعػاني مشيػا الػؾطؽ. فيػتا أمػر يفػؾؽ قدراتػو  

نقػػؾؿ ىػػتا مػػؽ و. كقػػد يقػػؾد ذلػػػ إلػػى عؾاقػػب كخيسػػة  لدػػشا قػػادر ؽ عمػػى درئيػػا. ميسػػا بمغػػ  قؾتػػ
  الحركػة الحؾثيػة لسػا فييػا  حػرص عمػى الحركػة الدياسػية اليسشيػةمشظمق الحرص عمى الػؾطؽ كال

فػػػي إحػػػداث التغييػػػر  ة القػػػؾى األخػػػرى الفاعمػػػة  أف تدػػػيؼىػػػا أداة كطشيػػػة قػػػادرة  لسذػػػاركاعتبار ل
حدالاتيا  كلؼ تشدفع  شػأف مػؽ سػبقؾىا  فػي الستاىػات كالسدػالػ في السظمؾب  إذا ىي لؼ تخظب 

 غير الؾاضحة  التي تشعدـ فييا الرؤ ة كُتدتشزؼ الظاقات كُ يدر الؾق  كُ دمر الؾطؽ". 

. فيػ  أخظػأت الحركػة الحؾثيػة حدػالاتي ىتا ما ا؟ سػؤاؿ قمشاه في أكتػؾبر مػؽ العػاـ السشرػـر
ممح  عمى الحركة الحؾثية نفديا أف تجيب عشو اآلف  ألف إ ابتيا ستحدد أي مشحى ستتجو إليو: 

اكض كحقؽ دماء اليسشييؽ  أـ مؾاصػمة الحػرب  دكف أفػق سياسػي كاضػح. كفػي التفمشحى الدمؼ ك 
يظؾؿ انتغارنا ليا  نظرح عمى أنفدشا سؤااًل  خر  كىػؾ: لسػاذا لػؼ  أف الانتغار إ ابتيا  التي نأم  

يشظمقػؾف فػي مػؾاقفيؼ مػؽ العػداء ألي مكػؾف سياسػي  بػ   ُيدسع صػؾتشا كأصػؾات غيرنػا  مسػؽ ال

                                                           
 ـ.6/8/2015في االشتراكي ن  كالؾحدكي ن  كصحيفة الذارع  في  ُنذر  67
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ائو  لسؽ فييؼ أكلئػ التيؽ يؾا يؾف لعزػيؼ لػأدكات بشأيشظمقؾف مؽ الخؾؼ عمى اليسؽ كعمى ك  
 السؾت؟    

اتشػا  كفػػي لقاءاتشػا لسسثمػيؽ لمسجمػػس الدياسػي لحركػػة أنرػار هللا  ضػػسؽ لقػد كررنػا فػػي كتال
المجشة الذعبية لمتقر ب بيؽ السكؾنات الدياسية  كضسؽ التجسع الؾطشي لسشاضمي الثػؾرة اليسشيػة  
كاف  خرىا حؾار أ راه التجسع الؾطشي لسشاضمي الثؾرة مع عزػؾ ؽ فػي السكتػب الدياسػي  بتػار ش 

عاـ  كررنا  سمة مؽ األفكار  التػي نعتقػد أنيػا أفكػار ميسػة  رغػؼ أنيػا لػؼ تػؤثر فبراير مؽ ىتا ال 8
فػػي مدػػار األحػػداث. كمػػع ذلػػػ قػػد يكػػؾف التػػتكير بيػػا اآلف محفػػزًا لمر ػػؾع إلػػى السدػػار الدياسػػي 

 عؽ خيارات الحرب ككؾارثيا. كنكتفي ىشا لإيراد أىؼ تمػ األفكار: نرراؼكاال 

شفػػرد لالدػػمظة  دكف غيػػره مػػؽ السكؾنػػات الدياسػػية يسكػػؽ لسكػػؾف سياسػػي كاحػػد أف ي ال .1
 األخرى.

إف دكر الحركة الحؾثية  كقد برزت كقؾة يرُعب تجاىميا أك إقرػاؤىا  يتسثػ  فػي الدػعي  .2
لبشاء الثقة مع السكؾنات الدياسية األخرى ككضع أسس شراكة كطشية ىدفيا بشاء الدكلة 

 السدنية الديسقراطية العادلة.
يقم  مؽ قدر صاحبو  ب  يرفعو في عيؾف اآلخػر ؽ ك كدػبو  الؾطؽ الإف التشازؿ لذركاء  .3

 يؼ.احترام
افات مشاطؿيػة كطائؽيػة تيػدد اصػظفإف التسدد العدكري  خظأ يجب تحاشيو. ألنو سػيؾلد  .4

اليسشي  التي تسيز عبر التار ش بتساسكو  رغؼ تعدد الستاىب الديشيػة.  ي تساعاالالشديل 
إشػرافو   ك االسػتراتيجيكسا سيؤدى إلى تداعيات إقميسية كدكلية خظرة. نغرًا لسؾقع الػيسؽ 

و ببحيػػرات الترػػاقتػػرتبط بيػػا مرػػالح دكؿ كبػػرى فػػي العػػالؼ  ك  مائيػػة عمػػى لحػػار كمسػػرات 
 لعالسي كمو. ا قتراداالالشفط  التي يدير عجمة 

. ك سكػؽ أف يغػػدك  .5 إف القػؾة مدػألة ندػبية كمتغيػػرة. فالزػعيف لػاألمس أصػبح قؾ ػػًا اليػـؾ
مؽ قػؾة اليػـؾ لتحقيػق  االستفادةيبقى عمى حاؿ. ك جب  ضعيفًا في الغد. فالزمؽ دكَّار  ال

حمػػؼ اليسشيػػيؽ فػػي بشػػاء دكلػػة مدنيػػة ديسقراطيػػة عادلػػة  تذػػارؾ فػػي بشائيػػا كػػ  السكؾنػػات 
 ة.  ي تساعاالالدياسية ك 

تؼ تيسيش الحركػة الحؾثيػة كإقرػاؤىا فػي الساضػي. كىػتا خظػأ مارسػتو لعػض السكؾنػات  .6
الشسػؾذج الستسيػػز  الدياسػية. كعمػى الحركػة الحؾثيػة أال تكػرر خظػأ اآلخػر ؽ  كأف تعظػي 

لحرصيا عمى العس  مع ك  شركاء الؾطؽ  حتى مع أكلئػػ  الػتيؽ عسمػؾا عمػى تيسيذػيا 
 كإقرائيا.  
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إف الحػػؾار ىػػؾ الدػػبي  الؾحيػػد إلخػػراج الػػيسؽ مسػػا ىػػؾ ؼيػػو كالتؾ ػػو لبشػػاء دكلتػػو السدنيػػة  .7
حػد مشػو فيػؾ نيػل مػدمر لمػيسؽ كلميسشيػيؽ  كلػؽ يخػرج أ قتتػاؿالديسقراطية العادلة. أما اال

  مشتررًا كسيكؾف الخاسر األكبر ىؾ الؾطؽ.

كحػػرض كعػػدف ىػػته األفكػػار كغيرىػػا طرحشاىػػا قبػػ  تسػػدد الحركػػة الحؾثيػػة إلػػى تعػػز كالزػػالع 
كغيرىا مؽ السدف كالسشاطق اليسشية  التي حس  التسدد إلييا كؾارث  لػؼ يذػيد ليػا الػيسؽ مثػيبًل فػي 

ألفكػػار  أفكػػارًا مميسػػة لخيػػار اسػػتراتيجي سياسػػي  تار خػػو الحػػديث. كمػػع ذلػػػ نأمػػ  أف تبقػػى ىػػته ا
ليبػػدأ الحػػؾار الػػؾطشي   قتتػػاؿاال ىت لتحػػ  الدياسػػة محميػػا  ك شيػػيػػز ح الحػػرب مػػؽ دائػػرة الخيػػارا

السدؤكؿ  لعد أف  رب ك   قؾتو  كثب  لو أف القؾة ندبية كمتغيرة  كسا قمشػا. كأف اسػتخداميا فػي 
 يشفع.   كال يعسر ك زر معالجة قزايا الؾطؽ يدمر كال

 يػػة مدػػؤكلة فػػي الحركػػة  ة. كلػػؼ تفرػػح أياالسػػتراتيجيلقػػد كثػػر الحػػديث عػػؽ الخيػػارات 
نزاؿ نشتغر اإلعبلف عؽ ىته الخيارات  التي نأم   الحؾثية عؽ فحؾى ىته الخيارات حتى اآلف. كما

ؾار  كنمح عمى أف تكؾف خيارات سياسية  تؤدي إلى إيقػاؼ الحػرب كإعػادة الجسيػع إلػى طاكلػة الحػ
 سيػػع السميذػػيات السدػػمحة مػػؽ كافػػة السػػدف كالسحافغػػات   اندػػحابلمتؾافػػق عمػػى ترتيبػػات تكفػػ  

المجػاف  اندحابكتدميؼ السياـ األمشية إلى أ يزة األمؽ السخترة  مع تؾفير مدتمزمات نجاحيا  ك 
 الثؾر ػػة مػػؽ مؤسدػػات الدكلػػة كتدػػميسيا لؤل يػػزة اإلدار ػػة السخترػػة  إلػػى غيػػر ذلػػػ مػػؽ ترتيبػػات

 يشػتراكاالسياسية كأمشية كعدكر ة  أكضحشاىا في مقاؿ لعشؾاف )الخػركج مػؽ السحشػة(  ُنذػر فػي 
ـ  كتبشاىػػا التجسػػع الػػؾطشي 2015أبر ػػ   30أبر ػػ  كفػػي صػػحيفة الذػػارع بتػػار ش  28نػػ  بتػػار ش 

يسكػؽ  خيارات عدػكر ة ال ـ. ألف أي2015مايؾ  15و  بتار ش في مبادرت اليسشية لسشاضمي الثؾرة
ىػػا خيػػارات عاقمػػة. فػػالحركب العبثيػػة  كحربشػػا الراىشػػة  أثبتػػ  دائسػػًا فذػػميا كألقػػ  لكؾارثيػػا اعتبار 

ار الحػػرب اسػػتسر كمرػائبيا عمػػى كؾاىػ  الذػػعؾب  التػي لػػؼ يؤخػت رأييػػا قبػ  الػػزج بيػا فػػي أتؾنيػا. ك 
يشتذػ  يعشي سؾى مز ػد مػؽ الػدمار كالقتػ  السجػاني كاندػداد األفػق أمػاـ تؾافػق سياسػي  الراىشة ال

 الؾطؽ مسا ىؾ ؼيو.  

لاخترػػار شػػديد: إف الخيػػارات االسػػتراتجية السفيػػدة لمػػيسؽ لػػؽ تكػػؾف إال خيػػارات سياسػػية. 
نحػػؾ الخيػػارات الدياسػػية. ألنيػػا ىػػي السدػػؤكلة عػػؽ  تجػػاهكالحركػػة الحؾثيػػة معشيػػة قبػػ  غيرىػػا لاال 

سػانحة  كانػ  سػتسكشيا يا إلػى ىػتا الخيػار فرصػة تار خيػة انػدفاعتغميب خيار الحرب. كقد فؾت  ل
 مؽ أف تقؾد عسمية سياسػية تؾافؿيػة  تفػتح الظر ػق أمػاـ بشػاء الدكلػة كالشيػؾض لػالؾطؽ. فيػ  مػا
يزاؿ في الؾق  متدع لمعؾدة إلى الخيار الدياسي؟ أخذى أف يبقى الجػؾاب مرىؾنػًا لسؾاؾػف القػؾى 

ثػر مسػا يتؾؾػف عميشػا نحػؽ تسدػػ لسفػاتيح المعبػة  أك أصبح  اإلقميسية كالدكلية السترارعة  التي
اليسشيػػيؽ. فػػشحؽ قػػـؾ أثبتشػػا أنشػػا نحدػػؽ قتػػ  لعزػػشا كال نحدػػؽ األداء الدياسػػي. كلػػؾ كشػػا نحدػػؽ 

  التي يجب أف يتسدػػ االستراتيجيكير الستؾازف  ألدركشا مبكر ؽ  أف الخيار التفاألداء الدياسي ك 
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ت عسميػػة لتجشػػب الحػػرب لػػو اليسشيػػؾف  سػػيعيؼ  ىػػؾ السذػػركع الػػؾطشي الؾاضػػح  الستزػػسؽ خظػػؾا
كإرساء قؾاعد ثابتة لمذراكة الؾطشية كاعتساد الحؾار الدياسػي مشيجػًا كحيػدًا لمعسػ  كسػبيبًل مأمؾنػًا 

عػداه فػبل يعشػي  الرحيح كالسقبػؾؿ كطشيػًا. أمػا مػا االستراتيجيلبشاء اليسؽ الجديد. ىتا ىؾ الخيار 
ؽ كضػػياع الػػيسؽ فػػ ي سػػؾؽ السػػزاد اإلقميسػػي كالػػدكلي. كبعبػػارة إال مز ػػدًا مػػؽ القتػػ  كالػػدمار كالتسػػزت

 الجساعي.   نتحاريعشي إال اال  أخرى: ال
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 68اعتبارسبلمة اليسؽ كشعبو فؾؽ ك  

 
فػي  التػي أطمقػ   اليسشيػة سابق إلى مبادرة التجسػع الػؾطشي لسشاضػمي الثػؾرةأشرنا في مقاؿ 

أثشػا  اليسشػي كالتشغػيؼ الؾحػدكي الذػعبي الشاصػري  يشػتراكاالُقػدم  لمحػزب  ثؼـ  2015مايؾ  15
كلؼ تخرج مبادرة التجسع في مزػسؾنيا عػؽ السذػركع السذػترؾ   .69إعدادىسا مذركعيسا السذترؾ

الػػتي  ػػاء لرػػؾرة أكثػػر شػػسؾاًل كتفرػػيبًل  ككقَّعػػ  عميػػو مػػع الحػػزبيؽ السػػتكؾر ؽ مكؾنػػات سياسػػية 
 الثػػؾرة الذػػعبية كالتجسػػع الػػؾطشي لسشاضػػمي القػػؾى  اتحػػادأخػػرى  ىػػي التجسػػع الؾحػػدكي اليسشػػي ك 

 . كنؾرد ىشا نص السبادرة:اليسشية
 

 لدؼ هللا الرحسؽ الرحيؼ "
 

مبادرة التجسع الؾطشي لسشاضمي الثؾرة اليسشية  لمخركج مؽ حالة الحرب كالعؾدة إلى 
 اليسشي كبشاء الدكلة _الحؾار اليسشي 

 

عمى ضؾء السذيد الدياسي كالعدكري شديد التعقيػد  يػرى التجسػع الػؾطشي لسشاضػمي الثػؾرة 
اليسشية أف الخظؾات التالية يسكؽ أف تديؼ في الخركج مؽ حالة الحرب الراىشة كالعؾدة إلى طاكلػة 

اليسشػػي  كذػػرطيؽ ضػػركر يؽ لتحقيػػق التؾافػػق الػػؾطشي كالذػػركع فػػي بشػػاء الدكلػػة  _الحػػؾار اليسشػػي 
 سشية السدنية الحديثة:  الي

الػػداخمي فػػي كػػ  السشػػاطق اليسشيػػة  قتتػػاؿيػػتؼ كؾػػف القرػػف الجػػؾي الخػػار ي ككؾػػف اال .1
دكلػة محايػدة  لػؼ تذػارؾ  تح  إشراؼ األمؼ الستحدة  في أي كالعؾدة إلى طاكلة الحؾار

 في الحرب الحالية  إذا كاف استئشاؼ الحؾار في داخ  اليسؽ متعترًا.
الييئػػات السؤقتػػة لمدكلػػة  لسػػا فييػػا الدػػمظة التذػػر عية كالرئاسػػة ُيذػػك  الستحػػاكركف  .2

كمجمس الؾزراء  ك عاد الشغر في مؾضؾع األقاليؼ كتعاد صياغة الدستؾر كتتؼ إ راءات 

                                                           
 ـ  ثؼ في عدد مؽ السؾاقع اإللكتركنية.2015أغدظس  18في صحيفة الذارع  بتار ش  ُنذر   68
 كأعادت نذرىا. تبش  ىته السبادرة ـ 2017  في مظمع عاـ عشد إنذائيا) ساعة نداء الدبلـ(  تبش    69
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ات عمػػى ضػػؾء الدسػػتؾر نتخالػػالذػػعبي العػػاـ ك ؾضػػع قػػانؾف  ديػػد لبل  سػػتفتاءإنزالػػو لبل
ات نتخالػػديػػدة ك جػػري اإلعػػداد لبل ات  انتخالػػالجديػػد ك ػػتؼ التؾافػػق عمػػى تعيػػيؽ لجشػػة 

كفػق الشغػاـ الرئاسػي  الػتي  رئيس لمدكلة  كفق الشغاـ البرلساني  ال انتخابالبرلسانية ك 
ة يقترػػػػادااللالدػػػػمظة كالثػػػػركة كإفدػػػػاد الحيػػػػاة الدياسػػػػية ك  االسػػػػتئثاريػػػػؾفر شػػػػرك  

 ة.  ي تساعاالك 
كمػػػزمَّؽ لمسيػػػاـ إلػػػى  انػػػب السيػػػاـ الدػػػالقة  كبػػػالتؾازي معيػػػا  يؾضػػػع برنػػػامل محػػػدد  .3

 ية:نتقالاإل رائية األخرى  التي يجب أف ُتشجز خبلؿ السرحمة اال 
 سيع السميذيات السدمحة مؽ كافػة السػدف كالسحافغػات  كتدػميؼ السيػاـ  اندحاب 

  سخترة  مع تؾفير مدتمزمات نجاحيا.األمشية إلى أ يزة األمؽ ال
 المجػػػػاف الثؾر ػػػػة مػػػػؽ مؤسدػػػػات الدكلػػػػة كتدػػػػميسيا لؤل يػػػػزة اإلدار ػػػػة  اندػػػػحاب

 . السخترة
 يدػػتثشي مشظقػػة كال  مباشػػرة إعػػادة بشػػاء القػػؾات السدػػمحة بشػػاًء كطشيػػًا  ديػػدًا  ال

يػػػًا  مػػػع كضػػػع األسػػػس الزػػػامشة لسيشيتػػػو كحياديتػػػو كعػػػدـ كالئػػػو ا تساعمكؾنػػػًا 
كػػػ  الػػػيسؽ  ليكػػػؾف  يػػػة أك سياسػػػية  بػػػ  لمػػػيسؽا تساعألشػػػخاص أك لسكؾنػػػات 

 يسؽ كاليسشييؽ  سيعيؼ  دكف تسييز.مؤسدة كطشية كافمة ألمؽ ال
  تدميؼ ك  السميذيات الدياسية كالقبمية  سيع أسمحتيا الثقيمة كالستؾسػظة لمقػؾات

السدمحة الجديدة الزامشة ألمؽ الجسيػع. ك سكػؽ فػي كقػ  الحػق تدػميؼ الجسيػع  
محتيؼ الخؽيفػػة أيزػػًا  لعػػد أف يػػأمؽ لسػػؽ فػػييؼ السؾاطشػػؾف العػػاديؾف  تدػػميؼ أسػػ

الشاس عمى أنفديؼ  كتحؾز القؾات السدمحة كاأل يزة األمشية كالدػمظة القزػائية 
عمى ثقتيؼ  ك تأكدكا مؽ حياديتيا كميشيتيا كمؽ طالعيا الػؾطشي )أي مػؽ بشيتيػا 

مشظقػػة لعيشيػػا كال أسػػرة كال عذػػيرة كال  الؾطشيػػة السجدػػدة لمػػؾطؽ اليسشػػي كمػػو  ال
ة لسفردىا( ك دؾد األمؽ بؾ ؾدىا  سيع مشاطق الػببلد  لحيػث تشتفػي دكاعػي طائف

 حس  الدبلح لسختمف أحجامو.
كضع ميثػاؽ شػرؼ تمتػـز لػو  سيػع السكؾنػات الدياسػية  يتزػسؽ أىػؼ السبػادئ  التػي   .4

يقـؾ عمييا الشغاـ الدياسي كالحياة الدياسية في اليسؽ  كعمى رأسيا الذػراكة الؾطشيػة 
ات كرفض العشف لك  أشكالو كالسؾاطشػة نتخالدمسي لمدمظة عبر صشاديق اال كالتبادؿ ال

اليسؽ  سيعيؼ كتأكيد الػؾالء لمػؾطؽ كتجػر ؼ الػؾالء  أبشاءالستداك ة كتكافؤ الفرص أماـ 
يسشيػؾف لأنفدػيؼ  لمخارج. ك  ىتا ُيبشى عمى مخر ات الحػؾار الػؾطشي  التػي كضػعيا ال

 ."خارطة لسدتقبميؼ
اـ ىتسػمبادرة التجسع. كلكثػرة السبػادرات فػي اآلكنػة األخيػرة  فقػد الشػاس االكاف ىتا ىؾ نص 

ال قػؾة  كال ُيدػسع صػؾتيا حػؾؿ ليػا ك  سيسا أنيا صدرت  سيعيػا عػؽ مكؾنػات كتجسعػات ال بيا  ال
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تكتبػو يبػدك  كسػا ذكػرت فػي مقػاؿ سػابق "أشػبو   الت القت  كالتدمير. فسا تقؾلػو كمػا لكسط ضجي
لالسؾاعع  التي يمقييا خظباء السدا د  ك شتيي تأثيرىا لػدى السرػميؽ  قبػ  أف يغػادركا السدػجد". 

كالتجسػع الؾحػدكي الشاصػري ككقَّعػ   يشػتراكاالكليتا فإف السذركع السذترؾ  الػتي كضػعو الحػزب 
 اتجػػاهيذػػك  خظػػؾة عمػػى الظر ػػق الرػػحيح  ل كنحػػؽ مػػؽ بيشيػػا  عميػػو لعػػض السكؾنػػات الدياسػػية 

يستمػػ أي  يػة الا تساعتكؾ ؽ تحالف مدني عر ض  يسكؽ سساع صؾتو  يزؼ مكؾنػات سياسػية ك 
مشيػػػا مميذػػػيات كال أذرعػػػًا عدػػػكر ة  مسػػػا يؤىمػػػو لمعػػػب دكر ميػػػؼ كمقبػػػؾؿ مػػػؽ  سيػػػع األطػػػراؼ 

التسدػػػ لالخيػػار الدػػمسي  السدػػمحة  فػػي إيقػػاؼ العسميػػات العدػػكر ة كالعػػؾدة إلػػى طاكلػػة الحػػؾار ك 
إلنياء السحشػة كالذػركع فػي بشػاء الدكلػة السدنيػة الديسقراطيػة العادلػة. كىػتا ىػؾ السغػزى مػؽ كراء 

 إنذاء ىتا التحالف. 

 اتفػاؽيسيػز ىػتا السذػركع عػؽ غيػره مػؽ السبػادرات. فيشػاؾ  كلع   لية التشفيت ىػي أبػرز مػا 
كرفػػع  الخػػارجاخميػػة كالحػػرب التػػي يذػػشيا عػػاـ فػػي كػػ  السبػػادرات عمػػى ضػػركرة كؾػػف الحػػرب الد

 سيع السميذػيات مػؽ السػدف كالسشػاطق السختمفػة كتدػميؼ  اندحابالحرار السزركب عمى اليسؽ ك 
األسمحة الثقيمة كالستؾسظة. كلكؽ الدؤاؿ  التي ما انفػ ُيظرح  ىؾ: لسؽ ُيدمَّؼ الدػبلح؟ فػبل أحػد 

ىتا الدؤاؿ  فحدد الجية التي يسكؽ أف  سيظسئؽ لتدميؼ سبلحو لخرسو. كقد أ اب السذركع عؽ
يسشيػة مذػتركة  مذػكمة مػؽ دكؿ عربيػة  _تتؾلى ىته السيسة  كىي: لجشة عدكر ة أمشية  عربية 

. كتعسػ  فييػالؼ تكؽ طرفػًا   كشخريات عدكر ة كطشية   لؼ تشخر  في الحرب عمى اليسؽ محايدة
أف يػؤكؿ  ال بػد. كبػالظبع كالجامعػة العربيػةدة كمجمػس األمػؽ تح  إشراؼ األمؼ الستح ىته المجشة

أف يػؤكؿ إلػى الجػيش اليسشػي  لعػد إعػادة  ال بػدالدبلح  التي سيشزع مػؽ كػ  األطػراؼ الستقاتمػة  
بشائػػو  لحيػػث يغػػدك  يذػػًا كطشيػػًا محترفػػًا  يسثػػ  الػػيسؽ كمػػو  ك عمػػؾ فػػؾؽ الرػػراعات الدياسػػية 

 كالسشاطؿية كالقبمية كالفئؾ ة كالظائؽية.

في أف السجاؿ سيبقى متاحًا لمسكؾنات التي تتقات  اآلف  لتأخػت مكانيػا الظبيعػي فػي كال شػ 
الحػػراؾ الدياسػػي كػػأحزاب مدنيػػة  لعػػد تخمرػػيا مػػؽ أسػػمحتيا كمػػؽ بشيتيػػا ذات الظػػالع العدػػكري  
فتتشافس ديسقراطيًا كتتعارؾ بمغة الدياسة بداًل مؽ لغة الرصاص. كسيكؾف ىتا مفيدًا لمػؾطؽ كمػو. 

يذػػتر  اختفػػاء ىػػته السكؾنػػات أك إقرػػاءىا  بػػ  يذػػتر  تحػػؾؿ بشيتيػػا  ء الدكلػػة السدنيػػة الألف بشػػا
كمشيجيػػا  مػػؽ بشيػػة مميذػػاك ة كمػػشيل قتػػالي  إلػػى بشيػػة حزبيػػة مدنيػػة كمػػشيل سياسػػي ديسقراطػػي 
سمسي. لتختفي بتلػ ك  السميذيات السدمحة  سؾاًء التالعػة لسكؾنػات سياسػية أك التالعػة لكيانػات 

تح  محميا أحزاب سياسية مدنيػة. ك رػبح السالػػ الؾحيػد لمدػبلح فػي الػيسؽ ىػؾ الدكلػة  قبمية  ك 
مسثمػػة لػػالقؾات السدػػمحة كاألمػػؽ العػػاـ. كبيػػته الرػػؾرة يغػػدك السجتسػػع لسجسؾعػػو  مسػػثبًل بيػػاتيؽ 
السؤسدتيؽ  ىؾ السالػ الحؿيقي لمدبلح. ىشا سيذعر السؾاطؽ لأف الدكلة لأ يزتيا السختمفة ىي 
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القػػؾي ألمػػؽ كسػػبلمة الجسيػػع. ؼيظسػػئؽ كػػ   عمػػى حياتػػو كمالػػو ككافػػة حقؾقػػو. كتشتفػػي الزػػامؽ 
 الحا ة إلى السمكية الخاصة لمدبلح  لسختمف أحجامو  الثقي  كالستؾسط  كحتى الخؽيف. 

ُدش  الشؾايا ك  الجسيػع إلػى الخيػارات الدػمسية  كاضػعيؽ سػبلمة  اتجوالحمؾؿ إذًا مسكشة  إذا ح 
 .   اعتباراليسؽ كشعبو فؾؽ ك  
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 70الحرب كالذتكذ
 

الحػركب األىميػة   ال سػيساالحركب لظبيعتيا العامة تسث  شتكذًا عسػا ىػؾ إندػاني كأخبلقػي  
عره التػػي يقتػػ  األخ فييػػا أخػػاه. إذ يتحػػؾؿ اإلندػػاف فييػػا إلػػى  لػػة قتػػ   يقتػػ  لالدر ػػة األكلػػى مذػػا

اإلندانية في داخمػو كُ زػعف عشاصػر الخيػر فػي تكؾ شػو البذػري  ك رػبح قتػ  اآلخػر السؾا ػو لػو 
ىدفًا كغاية. كلكؽ لمذتكذ في الحركب در ات  تتسايز لقدر التسدػ لقؾاعػد الحػرب  التػي رسػختيا 

فػي العرػر تؾافػق عميػو السجتسػع البذػري  عبر تار ش البذر األعراؼ كالتقاليد كالتعاليؼ الديشية كما
الحػػديث مػػؽ قؾاعػػد كضػػؾالط تحكػػؼ سػػمؾؾ الستحػػاربيؽ. فالقتػػ  دكف إفػػرا   يسكػػؽ تبر ػػره فػػي حالػػة 

ات. كلكشو محـر في حالة األسر  أك فػي حالػة انيػزاـ طػرؼ مػؽ أطػراؼ القتػاؿ كىركبػو أك شتباكاال
شػػجاعة يجػػؾز قتمػػو  ألف قتمػػو مػػؽ الخمػػف  ر سػػة  كال يػػشؼ عػػؽ  استدػػبلمو. فػػالسشيـز اليػػارب ال

بيدؼ أسره. أما قتػ  األسػير أك حتػى تعتيبػو  فيػؾ  يجؾز أف يبلحق إال كال ب  عمى  بشو  القات  
 شتكذ صارخ عؽ الؿيؼ األخبلؾية كالديشية كقؾاعد كأعراؼ الحركب.

عشدما ُأسر كز ر الدفاع في لحل  كىؾ يقات  عمى رأس الؾحػدات العدػكر ة السؾاليػة لمػرئيس 
ؾ  متسشيػًا خاطب الذاب السكمف لحراستو  لحدػب الحػؾار السشذػؾر حيشػتاعبد ربو مشرؾر ىادي  

عج  بؾضع رصاصػة فػي رأسػو. ربسػا كػاف الػؾز ر فػي تمػػ المحغػة يتؾقػع أف يلؾ أنو  أي الذاب  
يقع خير". ىتا الحؾار يعكس أخبلقًا  فشدـ  لا تقؾلش ىكتا يا ُيياف ثؼ ُيقت . لكؽ الذاب أ الو: "ما

ؼ الدػػشيؽ اليسشيػػيؽ  التػػي ترسػػخ  عبػػر  ال ؾػػيؼعكػػس ت أخبلقػػاً  شا نذػػاىده غيػػر مػػا أصػػبح  أخػػرى 
ف أخػبلؽ  ديػدة  الار الحرب ىؾ الدباستسر ندثار. في  كأصبح  اآلف ميددة لاال  عيػد  ب فػي تكػؾت

  .لشا بيا؟ أـ ىؾ تكؾ ؽ ثقافي كنفدي كأخبلقي خظر  مدتؾرد مؽ بيئات أخرى غير البيئة اليسشية؟

ما حدث مؤخرًا في تعز مؽ قت  األسرى كالتسثي  لجثثيؼ أمر خارج عؽ السػألؾؼ. إنػو شػيء 
مرعب كمقزز كال يس  إلى طبيعة اليسشييؽ كأخبلقيؼ لرمة  فسا لالػ لظبيعػة كأخػبلؽ تعػز كأىميػا  
عق  اليسؽ كمخزف مدنيتو الؾاعدة كمؾطؽ نخبتو السثقفة  ب  كمؾطؽ الظبقة الؾسظى  التي تسث  

كالؿػػيؼ األخبلؾيػػة كالبشػػاء كالتعسيػػر كالعمػػؼ  االعتػػداؿكػػ  السجتسعػػات البذػػر ة قاعػػدة التػػؾازف ك  فػػي
كالثقافة كالتشؾ ر. إف ما حدث يعكس حالة مؽ التردي األخبلقي  التي تغتيو الحرب  كالتي نخذػى 
 مػػؽ تأثيراتػػو السدػػتقبمية عمػػى تعػػايش مجتسعشػػا مػػؽ  ديػػد  لعػػد أف تزػػع الحػػرب أكزارىػػا كُتظػػؾى 

                                                           
 ـ. ثؼ في عدد مؽ السؾاقع اإللكتركنية األخرى.2015أغدظس  12في مؾقع االشتراكي ن   بتار ش  ُنذر  70
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 أبشػاءيسكؽ التعبير عؽ لذاعتو لالكمسات. كقد عبػر الكثيػر مػؽ  لسرسييا كشركرىا. إف ما حدث ال
 تعز كمؽ ُكتَّابيا كناشظييا كقادتيا الدياسييؽ عؽ صدمتيؼ كإدانتيؼ ليتا الدمؾؾ الذاذ.

شاىدناه  مؽ قت  األسرى كتعميػق  نعؼ إف الحرب شتكذ لظبيعتيا. كلكؽ أشدىا شتكذًا ىؾ ما
يؼ كػػالخراؼ كتقظيػػع أكصػػػاليؼ كسػػحميؼ. إنػػو تعبيػػػر صػػارخ عػػؽ ىز سػػػة أخبلؾيػػة مشػػي بيػػػا  ثػػث

 االنحظػػػا تعػػػز كحػػػدىؼ معشيػػػؾف لػػػالؾقؾؼ فػػػي ك ػػػو ىػػػتا  أبشػػػاءاليسشيػػػؾف  سػػػيعيؼ. كلػػػتا فمػػػيس 
 ا حػدث فػي تعػز يسكػؽ أف يحػدث فػي أياألخبلقي  ب  ىي ميسة ك  اليسشييؽ في ك  مشاطقيؼ. فس

سبق أف شاىدنا نتره في حزرمؾت  عشدما ُأحرؽ لائع متجػؾؿ كىػؾ حػي مشظقة يسشية أخرى. كقد 
يررخ  حتى لفع أنفاسو األخيرة. ثؼ عشدما ُأنزؿ لعض السجشديؽ الذباب مػؽ حافمػة ركػاب مدنيػة  

يحسمػؾف سػبلحًا  كتػؼ ذلحيػؼ عمػى مػرأى  كىؼ في طر قيؼ إلى قراىؼ كأسرىؼ  لسبللدػيؼ السدنيػة ال
اىدنا لعد ذلػػ عسميػة الػتلح كقتػ  األسػرى تتكػرر فػي مشػاطق أخػرى. كمدسع مؽ لؿية الركاب. كش

كلؼ يذعر معغؼ اليسشييؽ لفغاعة األمر كخظؾرتو  كلؼ يكترثؾا إال عشدما بمغ الذتكذ در ة التعميػق 
 كالدمش كالدح  في الذؾارع. 

أف يبػتلؾا  يػؾدىؼ  افاتيؼاصػظفمؽ القػؾؿ لػأف عمػى اليسشيػيؽ  سػيعيؼ  لسختمػف  ال بدكىشا 
لمسحافغة عمى الؿيؼ الدؾ ة التي سادت في مجتسعيؼ كأسبغ  عمػييؼ قػدرًا مػؽ التسيتػز  عبػر عشػو 

ى أخبلقػػًا كأكفػػى عيػػؾدًا كأكثػػر مراعػػاة اسػػسالرسػػؾؿ الكػػر ؼ فػػي حديثػػو السذػػيؾر. فيػػؼ أرؽ أفئػػدة ك 
ييػػػا كرقتيػػػا لبعزػػػيؼ كلدػػػؾاىؼ كحتػػػى ألعػػػدائيؼ. إنيػػػؼ حزػػػر يتسيػػػزكف لػػػأخبلؽ الحزػػػارة كرق

نحػػرص عميػػو إال أخبلقشػػا  الحػػرب إلػػى تػػدميرنا ماديػػًا  فمػػؽ يبػػق لشػػا مػػا انتيػػ كإندػػانيتيا. فػػإذا 
 كإندانيتشا. فإف فرطشا بيسا  خدرنا ك  شيء.

كعمى السقاكميؽ في تعز  كىؼ السعشيؾف بيتا األمر لالدر ة األكلػى  عمػييؼ أف يترػدكا ليػتا 
 انتيػػاءإدانػػتيؼ كرفزػػيؼ ليػػته األفعػػاؿ اإل راميػػة السذػػيشة  ك الذػػتكذ  بػػدءًا لػػالتعبير الؾاضػػح عػػؽ 

 فعػ  ىػؤالء  كحتػى ال لسحاسبة مرتكبييا  محاسبة عمشية. حتى يرتدع سؾاىؼ مدتؿببًل عؽ فع  ما
يتبادر إلػى األذىػاف لػأف مػا حػدث قػد يكػؾف عشؾانػًا لسذػركع قػادـ  ُيعػد فػي الخفػاء لمػيسؽ كلذػعبو 

بػػتلؾا  يػػؾدىؼ الحثيثػػة إليقػػاؼ الحػػرب كالػػدفع لالستحػػاربيؽ إلػػى الظيػػب. كعمػػى عقػػبلء الػػيسؽ أف ي
 سيػع السميذػيات الستقاتمػة مػؽ السػدف  اندػحابطاكلة الحؾار لمتؾافق عمى ك  الترتيبػات  الكفيمػة ل

كاألر اؼ كتدميؼ أسمحتيا لجية محايدة  يتؼ التؾافق عمييا  كتظبيع الحياة كتييئػة السشػاخ السبلئػؼ 
كلة الحامية لمجسيع  قب  أف تربح الحرب أكثر كحذية مسػا رأيشػاه حتػى اآلف  لمذركع في بشاء الد

 ك غدك الذر أكبر مسا يسكؽ لمعقبلء تداركو.  
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 القدرة الغائبة
 

يػػة انتقالالشػػ فػػي أف عػػدـ تستػػع الػرئيس عبػػد ربػػو لالقػػدرة الدياسػية البلزمػػة لؿيػػادة مرحمػػة 
كصمشا إليو. فعجػزه أدى إلػى أف يبقػى  أكصمتشا إلى ماشديدة التعقيد يأتي عمى رأس العؾام   التي 

طؾاؿ ثبلث سشؾات مؽ حكسو في ؾبزة حػزب اإلصػبلح. كعشػدما ضػاؽ لػو الحػاؿ لجػأ إلػى الحركػة 
الحؾثية كتعاكف معيا كعس  عمى تديي  دخؾليا إلى صشعاء. كقد قمشا عشد دخؾؿ الحركػة الحؾثيػة 

شػا: إف "تحركػات الحػؾثييؽ بػدت ككأنيػا تدػبب ضػيقًا إلى صشعاء  في مقاؿ لعشػؾاف )مػاذا لعػد؟(  قم
كحر ًا لرئاسة الجسيؾر ػة. ألنيػا شػكم  تحػد عمشػي ليػا. مػع أف أصػؾاتًا كثيػرة كانػ  تيسػس  لػأف 
الرئاسة تترشع الغزب مؽ ىػتا اإلحػراج كتدػتستع لػو فػي قػرارة نفدػيا. ألف اإلحػراج الػتي يدػببو 

ذىػػب الػػبعض إلػػى القػػؾؿ  لػػأف الرئاسػػة ك ػػدت فػػي  اإلصػػبلح ليػػا فػػي الخفػػاء ىػػؾ أشػػد إيبلمػػًا. بػػ 
الحركة الحؾثية مشقتًا ليا مؽ ؾبزة اإلصبلح كمؽ ـيسشتو عمى القرار الدياسي  فقػد حققػ  حالػة 
مؽ تؾازف القؾى  ربسا تدتظيع الرئاسة أف تتشفس فييا  لقدر أكبر مؽ الحر ة  إذا لؼ تجػد نفدػيا 

 ع في ؾبزة الحركة الحؾثية". كقد تخمر  مؽ ؾبزة اإلصبلح كحمفائو  لتق

حر  لالفع . لقد كاف األمر كاضحًا لشا كلكثير ؽ  كلؼ يكؽ كاضحًا كسا يبدك لمرئيس  كىتا ما
كىسػـؾ  اتا مػؽ مذػقة العسػ  كأعبػاء السدػؤكلينفدو. فيؾ قد ألف أف يكؾف في ؾبزة يرتاح فييػ
الػػزمؽ  عػػاطبًل عػػؽ العسػػ  يقػػارب العقػػديؽ مػػؽ  الحيػػاة. لقػػي فػػي ؾبزػػة الػػرئيس صػػالح الدافئػػة مػػا

تػار خي  مرتاحًا خالي الباؿ  حتػى فا ػأه قػدره كقػدرنا بؾضػعو عمػى رأس الدكلػة اليسشيػة  فػي عػرؼ
الذػػباب كإ ياضػػيا.  انتفاضػػة احتػػؾاءلػػو  ضػػسؽ ترتيبػػات كػػاف ىػػدفيا  أً دقيػػق كمعقػػد لػػؼ يكػػؽ مييػػ

كىكتا أصبح ىادي رئيدًا لمػيسؽ  متحػؾاًل مػؽ ؾبزػة صػالح إلػى ؾبزػة اإلصػبلح. كلسػا ضػاؽ مػؽ 
تحكؼ اإلصبلح لو  تسمس  كقفز إلى ؾبزة الحؾثييؽ. لكشو سرعاف مػا فػر مػؽ ؾبزػتيؼ إلػى ؾبزػة 

 الر اض. 

تستمػػػ الحسػػاس الحؾثيػػؾف يختمفػػؾف عػػؽ اإلصػػبلح فػػي كػػؾنيؼ مكؾنػػًا  ديػػدًا لؿيػػادات شػػالة  
ػر مػع اإلصػبلح.  كتشقريا الخبرة الدياسية. كلتا لؼ ُيعسَّر تحالف الػرئيس عبػد ربػو معيػؼ  كسػا ُعس  
كاف اإلصبلح  لحكؼ خبرتو الدياسية الظؾ مة كدىاء قادتو  قادرًا عمى الؾصؾؿ إلػى أىدافػو بيػدكء 

الدػمظة  تسر رىػا لالتػدر ل ير ده مؽ قرارات  سيؾر ة تعزز تؾا ده في مفاص   كمركنة  كتسر ر ما
كبشفس طؾ  . أما الحؾثيؾف كبدبب افتقارىؼ إلى التجربة الدياسية  فقد أرادكا أف يحققػؾا أىػدافيؼ 

ؾا ليػا حدػالًا بؾى داخميػة كخار يػة كثيػرة  لػؼ يحدػدفعة كاحدة. كألف أىدافيؼ تذك  تيديدًا لشفؾذ ق
ع الػػرئيس ىػػادي عمػػى   ليقمػػب الظاكلػػة عمػػييؼ ك ػػدفع االسػػتقالة كسػػا يبػػدك  فقػػد فؾ ئػػؾا عشػػدما ُشػػج  
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األكراؽ كتػراكؼ األخظػاء  كصػؾاًل إلػى الحػرب   اخػتبلالببلد إلػى حالػة مػؽ فػراغ الدػمظة كالفؾضػى ك 
 ىا  لسا يخدـ مرالحيا كالسرالح الدكلية السرتبظة بيا.    ستثسار األىمية  التي سارع  دكؿ الجؾار ال

رأسػػيا: مرػػالح القػػؾى اإلقميسيػػة كالدكليػػة  كفذػػ  ىكػػتا تفاعمػػ   سمػػة مػػؽ العؾامػػ   عمػػى 
الرئيس ىادي في إدارة شؤكف الدكلة  كديشاميكية الرئيس صالح كتأثيره العدكري كاألمشي كالقبمي  

الحركة الحؾثية كاعتدادىا لقؾتيا العدكر ة مع قرػؾر تجربتيػا الدياسػية  كالشزعػة الثأر ػة  اندفاعك 
بتو الدياسية  كضعف ككىؽ األحزاب الدياسية السدنيػة  أي لحزب اإلصبلح كحمفائو مع غشى تجر 

تستمػ مميذيات مدمحة  تفاعم  ىته العؾام   سيعيػا كأدت إلػى دفػع الػيسؽ كشػعبو كػامبًل  التي ال
إلى أتؾف الجحػيؼ  الػتي نتقمػب عمػى  سػره. كغػدت  أي ىػته العؾامػ   أكثػر  ػبلًء كسػؾءًا  عشػدما 

ػػ د  عمػػى عػػدـ تػػرؾ مشفػػت أمػػاـ اليسشيػػيؽ  لمخػػركج اآلمػػؽ مػػؽ ىػػتا التقػػ  لاإلصػػرار الخػػار ي الستعسَّ
 الجحيؼ.

  يراقػب مػػؽ خػارج دائػػرة الرػراع الػػداخمي ال تتػؾفر لػػو السعمؾمػات الكاؼيػػةىػته رؤ ػة شػػخص 
عمى الدمظة كمؽ خارج دائرة الرراع اإلقميسي كالدكلي عمى مؾقع الػيسؽ كمسراتػو السائيػة كثركاتػو 

تػزاؿ خاؼيػة عميشػا   اصي  ماالتفأكيد رؤ ة قاصرة. فكثير مؽ السعمؾمات ك الشفظية الؾاعدة. كىي لالت
تعرفيا لذػك  دقيػق سػؾى األطػراؼ الخار يػة  الرػانعة الحؿيؿيػة لمسذػيد الدياسػي كالعدػكري  كال

حػػاؿ رؤ ػػة تبلمػػس  ؾانػػب  دػػكة لسفػػاتيح الحػػ . كلكشيػػا عمػػى أيالػػراىؽ فػػي الػػداخ  اليسشػػي كالسس
يدػػتظيع أحػػد إنكارىػػا  ؽ. فالقػػدرة القتاليػػة كاضػػحة كمذػػيؾد لشػػا فييػػا كالالػػشقص لػػديشا نحػػؽ اليسشيػػي

عميشا. كقد تجم  في قتمشا ألنفدشا  كسا تجم  في القتاؿ الدائر اآلف عمى الحدكد الذػسالية لمػيسؽ. 
ككش  في مقاؿ سابق  لعشؾاف )كثبات أى  اليسؽ(  قد استذيدت لقػؾؿ الخميفػة العباسػي السكتفػي 

ى  اليسؽ كثبات كؾثبات الدباع الشيسة"  كتسشي  تؾ يو ىته الؾثبات نحؾ بشػاء الدكلػة لا.: "إفَّ أل
. كلكؽ تحقيق ىػته األمشيػة يتؾؾػف عمػى الداخمي قتتاؿكالشيؾض لاليسؽ  بداًل مؽ تؾ يييا نحؾ اال

 تؾفر القدرة الدياسية  التي لؼ نمسس تجمياتيا فيشا حتى اآلف.

  عمى مػدى متخمف. ىتا ما أثبتو الدياسيؾف اليسشيؾف  سيعيؼالعق  الدياسي اليسشي عق  
ا اليسشػي فػي خشػادقيؼ الستجابيػة  أثبتػؾا كىػؼ ابش. كأما القدرة القتالية فقػد أثبػ  شػبعقؾد مؽ الزمؽ

يقتمػػػؾف لعزػػػيؼ لعزػػػًا  أف اليسشيػػػيؽ مقػػػاتمؾف أشػػػداء عمػػػى لعزػػػيؼ  غيػػػر رحسػػػاء ؼيسػػػا بيػػػشيؼ  
دؾة  التي بمغ  لدى لعزيؼ حد التلح كالدمش كالدح . كقد يفشي يتستعؾف لالذجاعة كاإلقداـ كالق

 ا لعزيؼ لعزًا  قب  أف ترحؾ عقؾلشا كندأؿ أنفدشا: في سبي  ماذا كلسرمحة مؽ نقتت ؟. ابششب

إف مػا يشقرػشا إذًا ىػػؾ العقػ  الدياسػي  الػػتي يبشػي ك عسػر ك ػػؤم  ؽ السػؾاطشيؽ عمػى أركاحيػػؼ 
سئشيؼ عمى مدتقبميؼ كمدتقب  لبلدىؼ  ك حػافع فػي الؾقػ  نفدػو كأطفاليؼ كندائيؼ كأمؾاليؼ  ك ظ

قراره الدياسي. إنشا لحا ة إلى قدرة الدياسي  استقبلؿك  كسبلمة أراضيو عمى حر ة اليسؽ كسيادتو
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ال لقتػ  أبشػاء يػًا ميسػًا بيػد الدياسػي  احتياطأكثر مؽ حا تشا إلى قدرة السقات . كلتبق قدرة السقات  
. غيػػر أف السرػػيبة فػػي ك ػػو األطسػػاع الخار يػػة الػػؾطؽ كسػػيادتو اسػػتقبلؿعػػؽ  لمػػدفاعالػػيسؽ  بػػ  

  كالقػػدرة الثانيػػة )قػػدرة درة األكلػػى )قػػدرة الدياسػػي( غائبػػةالكبػػرى  التػػي ُأصػػبشا بيػػا  ىػػي أف القػػ
السقات ( حاضرة  حزؾرًا مؤلسًا كقاسيًا عمى اليسشييؽ  سيعيؼ  حاضرة دكف )كشتركؿ سياسػي( مػع 

 .   الذديد األسف
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 71عمى ضؾء الفؾضى الخبلقة اليسؽ الجديد
 

عمى مدى سشؾات كنحؽ نقرأ كندسع عؽ خارطة الذػرؽ األكسػط الجديػد  التػي تفتقػ  عشيػا 
قرائح لعػض الدياسػييؽ كالبػاحثيؽ كاألكػاديسييؽ األمػر كييؽ. ككشػا كنحػؽ نذػاىد الخػرائط السقترحػة 

نذػاىده لػيس سػؾى أشػكاؿ ُترسػؼ عمػى  نغؽ أف ماالسمؾنة  السشذؾرة في السؾاقع اإللكتركنية  كشا 
تعػػدك أف تكػػؾف مجػػرد أكىػػاـ  الػػؾرؽ  عمػػى سػػبي  التدػػمية  كإذا كػػاف مػػؽ يرسػػسيا  ػػادًا  فيػػي ال

كأف  ال سػيسايرؾرىا عق   مر ض  كأف أمتشا العربية ككطشا العربي غير قابميؽ لسز د مؽ التسز ق. 
بيكػؾ )ندػبة إلػى  _لػى  كالسعػركؼ بتقدػيؼ سػايكس التقديؼ التي ُكضع أثشاء الحرب العالسيػة األك 

 تيؽ العتيػػدتيؽ  بر ظانيػػا كفرندػػا(  قػػد ترسػػش فػػي سػػتعسار االالػػدكلتيؽ  يؽ إلػػىيػػالدبمؾماسػػييؽ السشتس
أرض الؾاقع عمى شػك  دك ػبلت قظر ػة ىز مػة  أصػبح لكػ  مشيػا كيانيػا الدياسػي الستسيػز لحػدكده 

  رغؼ لقاء المغػة السذػتركة كالثقافػة العربيػة الجامعػة كالحمػؼ ةكنغاـ حكسو كمرالح  طبقتو الحاكس
ية كاحدة  تستد مؽ الخميل اتحادالسذترؾ  لأف يتؾحد الذعب العربي كمو ذات يـؾ  في دكلة عربية 

 العربي إلى السحيط األطمدي. 

 تزاؿ تحافع عمى الحد األدنى مػؽ الػركالط لقي مؽ عؾام  ثقاؼية ما كلكؽ مؽ الؾاضح أف ما
األمػػة العربيػػة  أصػػبح  تدػػتفز كتتحػػدى عقػػؾؿ لعػػض السفكػػر ؽ كالدياسػػييؽ  أبشػػاءالسذػػتركة بػػيؽ 

ي  مػؽ إمكانيػة تؾعيػف ىػته العؾامػ  لتؾليػد كعػي سػتعسار االالغربييؽ  كتدبب قمقًا لسرالح الغػرب 
مػؽ عسػ  اسػتباقي  ال بػد ديد يؤسس لشيزة عربية  تؤثر عمى ىته السرالح فػي السشظقػة. كلػتا 

لقاء األمة مسزقة  يرارع لعزيا لعزًا  عمى مدى قرف  خر مؽ الزمؽ  ك تدابق حكاميا  يزسؽ
 كنخبيا إلى الغرب  ليقدمؾا فركض الظاعة لو ك شذدكا الحساية مشو. 

كلعػػ  ىػػتا ىػػؾ الػػدافع إلػػى تشذػػيط مراكػػز البحػػؾث كالجامعػػات كالسفكػػر ؽ كالدياسػػييؽ  كمػػؽ 
كضػع الترػاميؼ كالخػرائط  اتجػاهكتؾ يػو  يػؾدىؼ السذػتركة لة الكبػرى  يقترػاداالكرائيؼ السرالح 

الجديدة لمذرؽ األكسط الجديد  كدفع السكؾنات العرؾية كالديشيػة الستعايذػة فػي الػببلد العربيػة إلػى 
أكاًل عمػى األرض  قبػ  أف يحػيؽ الؾقػ   نقدػاـ  في حركب أىمية طاحشػة  لترتدػؼ حػدكد اال قتتاؿاال

ظائؽيػػة كالعرؾيػػة  التػػي سػػتتظابق حػػدكدىا مػػع الحػػدكد التػػي رسػػستيا إلعػػبلف كيانػػات الػػدك بلت ال
الحػػركب األىميػػة  أك لحدػػب التعبيػػر الغربػػي )الفؾضػػى الخبلقػػة(  التػػي بػػدأ تظبيقيػػا فػػي الرػػؾماؿ 

                                                           
 ـ  كفي مؾاقع إلكتركنية مختمفة.2015سبتسبر  8في صحيفة الؾسط  بتار ش  ُنذر  71
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ت اآلف إلػى الػيسؽ. كسػيأتي دكر البمػداف العربيػة األخػرى  امتػدكالدؾداف كالعػراؽ  كليبيػا كسػؾر ا ك 
 الغربييؽ.   أسيادىؼؼ في مأمؽ مؽ مكر التي يتؾىؼ حكاميا لأني

لقد كشا نحؽ اليسشيػيؽ أيزػًا نتػؾىؼ مثمسػا يتػؾىؼ ىػؤالء الحكػاـ  لػأف مػا أصػاب العػراؽ كليبيػا 
 ات أخػرى  العتبػار كسؾر ا كغيرىا  مؽ نعسة الفؾضى الخبلقة  لؽ يرمشا. كشا نتؾىؼ مثميؼ كلكؽ ال

ؼ إلييا. فقد كػاف لػديشا كىػؼ  كبيػر  لػأف مؾقػع ات  التي يركشؾف ىعتبار تق  ستا ة كسظحية عؽ اال
كمجاكرتػػػو لبحيػػػرات الػػػشفط سػػػيحسيانو مػػػؽ الحػػػرب األىميػػػة  التػػػي ىػػػي األداة  االسػػػتراتيجيالػػػيسؽ 

كالظػػائفي كالعرقػػي   السدػػتخدمة فػػي كػػ  األقظػػار العربيػػة لتدػػؾ ة السمعػػب كإحػػداث الفػػرز السشػػاطقي
ػػل الحػػركب األىميػػة الغػػركؼ الشفدػػية  تسييػػدًا لمتقدػػيؼ القػػادـ  الػػتي سػػُيفرض عمييػػا لعػػد أف ُتشز 

ة كالجغراؼية البلزمة لشجاحو  فيبدك ككأنو الدكاء الذافي كالح  الؾحيػد  الػتي يسكػؽ أف ي تساعاالك 
في الػيسؽ نفيػق مػؽ ىػتا الػؾىؼ يشقت الجسيع مؽ حقد كعدكاف الجسيع عمى الجسيع. كىا نحؽ اليـؾ 

تبثو أ يزة الحرب اإلعبلمية مؽ سػسـؾ طائؽيػة  ا يقتتمؾف ؼيسا بيشيؼ  كبعزيؼ يردد ماابشكنرى شب
كتميػػب حسػػاس اليسشيػػيؽ ليؾاصػػمؾا قتػػ  لعزػػيؼ  حتػػى  نقدػػاـكمشاطؿيػػة  تذػػؾه الػػؾعي كتعسػػق اال 

 ي في رسؼ خارطة اليسؽ الجديد.    ستعسار االيتحقق ىدؼ الغرب 

حديثيؽ مشفرميؽ لك  مؽ الرئيس عبد ربو كمدتذػاره الػرئيس حيػدر العظػاس  ندتذػف  في
لعض مبلمح اليسؽ الجديد  التي ُترسؼ حدكده عبر الفؾضى الخبلقة الػدائرة اآلف. حػديث عبػد ربػو 
دار مع مدير مكتبو  الدكتؾر أحسد عؾض بػؽ مبػارؾ  ك ػاء ؼيػو أف الذػساؿ لػؽ يبقػى شػسااًل كسػا 

ؾب  شؾبًا كسا كاف  ب  سيكؾف ىشاؾ يسؽ  ديد. أما العظاس فقد بدا في حػؾار أ رتػو كاف كال الجش
ـ  بػدا 2015أغدػظس  30معو متيعة سكاي نيؾز  الديدة ز شة الياز ي في يػـؾ األحػد السؾافػق 

ككأنو يقػدـ تؾضػيحًا متػأخرًا لسػا أشػار إليػو عبػد ربػو  قبػ  ىػتا التػار ش لحػؾالي عػاـ كنرػف العػاـ 
يػة فػي الذػساؿ  تتكػؾف اتحادقد كضح العظاس: أف اليسؽ الجديد سػؾؼ يتكػؾف مػؽ دكلػة تقر بًا. ف

يػػة فػػي الجشػػؾب  تتكػػؾف أيزػػًا مػػؽ أقػػاليؼ. كستشذػػأ بػػيؽ الػػدكلتيؽ كحػػدة اتحادمػػؽ أقػػاليؼ  كدكلػػة 
كؾنفيدرالية. ك سكؽ لعد ذلػ أف تتؾسع الؾحدة الكؾنفيدرالية لتزؼ دكؿ الخميل. كنر ػد ىشػا أف نشبػو 

ُتعتبر شكبًل مػؽ أشػكاؿ الؾحػدة إال عمػى سػبي  السجػاز. فيػي لػاألحرى عقػد  الكؾنفيدرالية ال إلى أف
 .  ستقبلؿسياسي  يشغؼ السرالح السذتركة بيؽ دكؿ كاممة اال

كلكػػؽ ىػػ  ىػػته الرػػؾرة التػػي رسػػسيا العظػػاس ىػػي صػػؾرة الػػيسؽ الجديػػد فعػػبًل  كأيػػؽ مكػػاف 
ىػته الرػؾرة؟   نخذػى أف يكػؾف ىػدؼ الحػرب األىميػة األقاليؼ الدتة  التي أعمشيػا عبػد ربػو  فػي 

األقػاليؼ كتفكيػػ الػيسؽ إلػى دك ػبلت  انفراؿالدائرة ىؾ إنزاج فكرة األقاليؼ الدتة  التي قد تشتيي ل
قبػػ  نذػػؾء الدكلػػة الحديثػػة  كنزعاتػػو القبميػػة  إلػػى مػػا ي تسػػاعاالىز مػػة. فػػشحؽ بمػػد يشتسػػي تكؾ شػػو 

يؤىػ  حتػى لعػض مثقؽيػو مػؽ  طشػي عػاـ  كمدػتؾاه الثقػافي الكالسشاطؿية لؼ تتب لعد في شػعؾر ك 
ية  التي ستشذأ في بيئة كيته البيئة  لػؽ تكػؾف تحاداال ية  كحكؾمتو تحاداال معشى الدكلة  استيعاب
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حكؾمة قؾ ة  قادرة عمى ضبط العبلقة بيؽ السركز كاألقاليؼ. فإذا ما أضفشا إلى ىته البيئة الداخميػة 
تسثمة لالسرالح الدكليػة كتؾ ػو الغػرب إلػى إعػادة رسػؼ خارطػة السشظقػة  أي العؾام  الخار ية  الس

تفتيتيا إلى دك بلت إثشية كطائؽيػة ىز مػة يسكػؽ الػتحكؼ بيػا  فػإف فكػرة األقػاليؼ الدػتة  التػي أعمػؽ 
عشيػػا عبػػد ربػػو  تبػػدك ككأنيػػا تخػػدـ فكػػرة الكؾنفيدراليػػة  التػػي كردت عمػػى لدػػاف العظػػاس. كلكشيػػا 

 يتيؽ. اتحادالية بيؽ دك بلت يسشيو عديدة  كليد  بيؽ دكلتيؽ ستكؾف كؾنفيدر 

فإذا كشا قد فيسشا ما كرد عمى لداني الرئيديؽ فيسًا صحيحًا  فإنشا أمػاـ صػيغة كؾنفيدراليػة  
تسزؽ اليسؽ إلى دك بلت صغيرة )س  دك بلت عمى األق (  تشذب ؼيسا بيشيػا  فػي أحدػؽ األحػؾاؿ  

كػػ  مشيػػا لكيانيػػا الدياسػػي كشخرػػيتيا الدكليػػة. أمػػا فػػي أسػػؾأ ظ احتفػػاعبلقػػات تشدػػيؿية  مػػع 
األحؾاؿ  فدتشذأ بيشيا صراعات عمى األرض كالثركات كالشفؾذ. كىتا ىؾ الؾضع التي سيحقق أىػؼ 
أىداؼ خارطػة الذػرؽ األكسػط الجديػد  ؼيكفػ  حزػؾرًا دائسػًا لمغػرب  لفػض نزاعػات ىػته الػدك بلت 

سػػير ح ىػػتا الؾضػػع  يرانشػػا ك ظسئػػشيؼ  ك شيػػي قمقيػػؼ مػػؽ كإدارة صػػراعاتيا. كفػػي الؾقػػ  نفدػػو 
إمكانية ؾياـ دكلة يسشية قؾ ة إلى  ؾارىؼ. كلكشو لالشدبة لشا نحػؽ اليسشيػيؽ سػيكؾف كضػعًا كارثيػًا  
لؽ نتسكؽ ؼيو مؽ بشاء دكلتشػا السدػتقمة الشاىزػة القؾ ػة لإمكانياتيػا الساديػة كالبذػر ة. كلعػ  ىػتا 

 ىؾ بي  القريد.

اد الػؾطؽ العربػي امتػدشاه مؽ ندل الخياؿ  أـ ىؾ رصد لؾاقع عذشاه كنعيذػو عمػى قم ى  ما
أصػػبح  يبػػدك ككأنػػو قػػد كمػػو؟ لئل الػػة عػػؽ ىػػتا الدػػؤاؿ يكفػػي أف نزػػع أمامشػػا تجربػػة العػػراؽ  الػػتي

عبػػر تػػدمير شػػام    تحػػ  محػػ  الدكلػػة العراؾيػػة الؾاحػػدةإلنذػػاء ثػػبلث دكؿ طائؽيػػة عرؾيػػة    ػػاىزاً 
. كسػػيتحقق ذلػػػ إذا لػػؼ يشػػتفض العراقيػػؾف كمعالسػػو التار خيػػة ي تسػػاعاالكندػػيجو لبشيتػػو التحتيػػة 

فيػ  نػدرؾ ألعػاد السػؤامرة  كنعسػ   سيعشػا عمػى إحباطيػا    سيعيؼ ك دقظؾا مذػركع التقدػيؼ ىػتا.
كنبشػػي دكلتشػػا عمػػى قاعػػدة الذػػراكة  ي تسػػاعاالكنػػدافع عػػؽ كحػػدة شػػعبشا كنحػػافع عمػػى ندػػيجو 

الؾطشية  دكف تدخ  أك ضغط يسارسػو أحػد عميشػا مػؽ الخػارج؟ ىػتا لظبيعػة الحػاؿ يتظمػب قبػ  كػ  
شيء أف نؾؾف الحرب ؼيسػا بيششػا  كنعػؾد إلػى طاكلػة الحػؾار لشترػالح كنشيػي خرػؾماتشا كنرػفي 

لستقاتمػػة مػػؽ السػػدف كمشػػاطق خبلفاتشػػا كنزػػع الترتيبػػات البلزمػػة لدػػحب  سيػػع مميذػػيات األطػػراؼ ا
السؾا يػػات  كنتفػػق عمػػى  ليػػة لتدػػميؼ أسػػمحتيا الثقيمػػة كالستؾسػػظة  كنتجػػو معػػًا نحػػؾ بشػػاء دكلتشػػا 
السدنية الديسقراطية العادلة  التي يذارؾ الجسيع في بشائيا كإدارتيػا  لترػبح القػؾة الزػامشة ألمششػا 

ة شػػعبشا كرعايػػة مرػالحو كتحقيػػق نيزػػتو. لبلدنػػا  كالكافمػػة لحر ػ اسػتقبلؿ سيعػًا  كالسدافعػػة عػػؽ 
 في  ندتظيع أف نرتقي لأنفدشا إلى مدتؾى ىته السياـ الؾطشية العغيسة؟   
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 72أكىاـ القؾة
                                                                                

)ك  بداية صعبة( مث  ألساني معػركؼ. كلكػؽ ىػتا السثػ   الػتي قػد يشظبػق عمػى كػ  نذػا   
يشظبق عمى الحركب. فبدايتيا سيمة  ب  كمغر ة أحيانػًا. كلكػؽ مػا أف تػدكر  إنداني في بدايتو  ال

عجمتيا حتى يغدك مؽ الرعب الديظرة عمى مجر اتيا أك تحديد الرؾرة التي سػتشتيي إلييػا. كأكد 
 ال سػيساته العجالة أف أتؾؾف قميبًل عشد قرار بدء الحػرب كإغراءاتػو  ثػؼ مدػاراتيا كخؾاتسيػا  في ى

ؾؽ فػي قدراتػو العدػكر ة تػز ؽ لػو نفدػو عػادة اإلقػداـ التفػالحرب بيؽ الدكؿ. فسؽ يدتذعر القػؾة ك 
يتؾقػع أف تظػؾؿ. فػأدكات الحدػؼ متػؾفرة كضػعف الخرػؼ كاضػح  كلػؼ يبػق  عمى السغامرة  التػي ال

سؾى تييئػة السدػرح الدياسػي كالػترائع البلزمػة لتبر ػر الحػرب. كمػا أف تػدكر رحاىػا حتػى تتفاعػ  
 سمة مؽ العؾام  التي لػؼ تكػؽ مرئيػة قبػ  بػدئيا. كتفعػ  ىػته العؾامػ  فعميػا فػي تغييػر السعػادالت 
 كفػػي تغييػػر مػػؾاز ؽ القػػؾى  لرػػؾرة تدر جيػػة كأحيانػػًا لظيئػػة  تشػػزع مػػؽ القػػؾي عشاصػػر قؾتػػو كتسػػد
الزعيف لإمكانيات كقدرات لؼ تكؽ في الحدباف. ب  كتحدث تغييرًا في السػزاج الذػعبي العػاـ داخػ  
الدكلة البادئة لالحرب  قد يؤدي إلى خمخمة الشغاـ الحاكؼ  كإلى إحداث تغيير سياسي غير متؾقع. 

اتيػػا يترتػػب عمػػى الحػػركب لعػػد انتيائيػػا مػػؽ  ثػػار كارثيػػة عمػػى حيػػات الذػػعؾب كعمػػى عبلق أمػػا مػػا
لعزيا ببعض  فسؾضؾع  خر يحتاج إلى دراسات مدتؽيزة  لكػ  حالػة مػؽ حػاالت الحػركب عمػى 

 حدة.  

 كلشأخت مثاليؽ مؽ التار ش الحديث كالسعاصر  يؾضحاف ما أ سمشاه في الفقرة الدالقة:

   فػػي: قفػز نػابميؾف بؾنػابرت إلػػى سػدة الحكػؼ فػي فرندػا قشرػبًل أكؿالسثػاؿ األكؿ مػؽ فرندػا
ـ. 1804عػػػاـ    فػػػيـ  ثػػػؼ إمبراطػػػؾراً 1802عػػػاـ    فػػػيـ  ثػػػؼ قشرػػػبًل مػػػدى الحيػػػاة1799عػػػاـ 

كاسػتظاع أف يعػالل السذػكبلت الداخميػة فػػي لػبلده ك شيػي مػا أعقػػب الثػؾرة الفرندػية كأحػداثيا مػػؽ 
سػػببتو حكؾمػة اإلدارة مػػؽ فدػػاد مػالي كإداري أكصػػ  فرندػػا إلػى حالػػة اإلفػػبلس. شػػعر  فؾضػى كمػػا
ة فرندػػا التػػي خر ػػ  مػػؽ تحػػ  أنقػػاض الرػػراعات الدياسػػية كالعدػػكر ة كمػػؽ أزمتيػػا نػػابميؾف لقػػؾ 

إلػى التسػػدد العدػػكري كبدػط نفػػؾذه عمػػى أكربػػا  نػػدفاعالساليػة مؾحػػدة تحػػ  ؾيادتػو  فػػأغراه ذلػػػ لاال 
كميػػا. كاسػػتظاع فػػي كقػػ  قرػػير أف يرػػبح سػػيد أكربػػا لػػبل مشػػازع. كفػػتح نرػػره الدػػر ع فػػي أكربػػا 

نحؾ ركسيا. كفي ركسيا كانػ  ىز ستػو. فقػد تحالفػ  الظبيعػة كصػسؾد الذػعب  شييتو لمتسدد شرقاً 
 ـ. 1812الركسي لمؾقؾؼ في ك و مظامعو. كعاد  يذو ميزكمًا عاـ 

                                                           
 ـ. ثؼ في عدد مؽ السؾاقع اإللكتركنية األخرى.2015سبتسبر  20في مؾقع االشتراكي ن   بتار ش  ُنذر  72
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شرع نابميؾف لعػد ىز ستػو فػي تكػؾ ؽ  ػيش  ديػد  ليؾاصػ  تؾسػعاتو. فتجسعػ  عميػو الػدكؿ 
ـ  فػػي )معركػػة األمػػؼ( 1813األكربيػػة كاسػػتظاع  أف تمحػػق لػػو ىز سػػة سػػاحقة فػػي أكتػػؾبر عػػاـ 

الذييرة  التي دارت لالقرب مؽ مديشة اليبزج األلسانية  ثػؼ تظػارده إلػى فرندػا نفدػيا. فتشػازؿ عػؽ 
العرش كتؼ نؽيو إلى  ز رة )البا( في البحر التيراني  قرب إيظاليا. لكشو عػاد مػع لعػض  شػؾده فػي 

فرندػي حؾلػو  فاسػتظاع أف يدػتعيد الذػعب ال التػفمحاكلة يائدة السػتعادة مجػده كمجػد فرندػا. ك 
. إذ تسكشػ  الجيػؾش األكربيػة مػؽ ىز ستػو ىز سػة  الحكؼ  كلكػؽ لسػدة قرػيرة  لػؼ تتجػاكز مئػة يػـؾ
نيائية في معركة )كاترلؾ(  التي دارت في القرب مؽ العاصسة البمجيكية برككد   في شػير يؾنيػؾ 

 ز ػػػرة نائيػػػة فػػػي السحػػػيط ـ. ككػػػاف مرػػػيره  لظسؾحػػػو كمظامعػػػو كقؾتػػػو  الشفػػػي إلػػػى 1815عػػػاـ 
األطمدي  تالعػة لمتػاج البر ظػاني  كىػي  ز ػرة سػان  ىيميشػا  التػي قزػى فييػا لؿيػة حياتػو  تحػ  

 ـ.  1821اإلقامة الجبر ة  في عزلة مؤلسة  تظارده كؾابيس ىزائسو  حتى ُتؾفي عاـ 

السيػة  التػي ة العيقترػاداال: صعد نجؼ أدكلف ىتمػر فػي عػ  األزمػة السثاؿ الثاني مؽ ألسانيا
لسػاني  الػتي كػاف قػد األ  قترػاداالـ كعسػ  العػالؼ كسػحق  1929بدأت في بؾرصة نيؾ ػؾرؾ عػاـ 

بػػدأ يتعػػافى ك ػػشيض مػػؽ بػػيؽ أنقػػاض الحػػرب العالسيػػة األكلػػى  لفزػػ  قػػدرة األلسػػاف عمػػى العسػػ  
ات األمر كيػػة كاألكربيػػة  التػػي عسمػ  عمػػى إعػػادة تأىيػػ  ألسانيػػا شػػر كًا سػػتثسار االكاإلنتػاج  كبفزػػ  

ة فػػي أمر كػػا نفدػػيا سػػارع  السرػػارؼ كالذػػركات يقترػػادااليًا ميسػػًا. كلسعالجػػة األزمػػة اقترػػاد
األلسػاني  الػتي  قترػاداال انيػاراتيا فييػا. فاستثسار األمر كية إلى سحب أمؾاليا مؽ ألسانيا كإيقاؼ 

عؾده لعد. ككان  نتيجة ذلػ تؾؾف األعساؿ كركؾد الدؾؽ كتػدني القػدرة الذػرائية لؼ يكؽ قد اشتد 
كانتذار البظالة لرؾرة غير مدبؾقة. في ىتا السشاخ السحبط صعد نجؼ أدكلف ىتمر  التي بدا في 

 نغر الذعب األلساني ككأنو األم  كالسخمص. 

)رئػيس كزراء( فػي مظمػع عػاـ ات ديسقراطية إلى مشرب السدتذػار ة انتخالكص  ىتمر عبر 
ـ. كفي العاـ التالي كحد مشربي رئاسة الجسيؾر ة كرئاسة الؾزراء كدمجيسا في شخرػو. 1933

  كاسػػتظاع خػػبلؿ فتػػرة ك يػػزة أف يقمػػب السفػػاـيؼ الدياسػػية  فأحػػ  الدكتاتؾر ػػة محػػ  الديسقراطيػػة
ديػدة  عمػى رأسػيا بشػاء كدفػع الذػعب إلػى مجػاالت عسػ     كالظاعة العسياء مح  الحؾار كاإلقشػاع

ية قؾ ة  أساسػيا الرػشاعات الثقيمػة  كاسػتحدث شػبكة طرقػات  تػربط مشػاطق ألسانيػا اقترادقاعدة 
السختمفػػة  كفػػتح لػػاب التجشيػػد العدػػكري لمذػػباب األلسػػاني. كسػػا أحػػدث تحػػؾاًل فػػي الػػؾعي. فغػػتَّت 

تيا الستسيػػزة. كتحركػػ  العجمػػة عتػػزاز لألسانيػػا كتار خيػػا كقػػدرايػػزة التعميسيػػة كاإلعبلميػػة ركح االاأل 
األلساف  سػيعيؼ خمػف قائػدىؼ القػؾي ىتمػر  كأصػبح  اصظفة كتؼ القزاء عمى البظالة ك يقتراداال

الذػػعب األلسػػاني كمػػو  يذػػًا عػػامبًل  لعزػػو فػػي السرػػانع كالسػػزارع كاألعسػػاؿ الحرؼيػػة كالتجار ػػة  
 لسدػػمحة كاألمػػؽ. كمػػا أفكبعزػػو فػػي أ يػػزة الدكلػػة كمؤسدػػاتيا السدنيػػة  كبعزػػو فػػي القػػؾات ا

ـ  حتػػى كػػاف ىتمػػر قػػد رفػػع 1936ىػػ َّ عػػاـ ك  انقزػػ  ثػػبلث سػػشؾات فقػػط عمػػى اسػػتبلمو الدػػمظة 
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ألسانيا مؽ الحزػيض إلػى طميعػة الػدكؿ األكربيػة  صػشاعة كزراعػة كعمسػًا كقػؾة عدػكر ة كطسؾحػًا 
لتػي اعتبرىػا ىتمػر لالتؾسع في ما أطمػق عميػو )السجػاؿ الحيػؾي(  أي البمػداف األكربيػة السجػاكرة  ا

ػػز ألسانيػػا لقػػدرات  ادعػػاءمجػػااًل لمتؾسػػع األلسػػاني السذػػركع. كاسػػتشد فػػي  شػػرعية التؾسػػع عمػػى تسيت
ة الكاؼيػة  السمبيػة لظسؾحاتيػا. كاسػتظاع يقترػاداالإندانيا ككثافة سكانيا  مع عػدـ تػؾفر السػؾارد 

 ة  كعمػػى رأسػػيا بر ظانيػػا سػػتعسار االىتمػػر أف ييػػيسؽ عمػػى الدياسػػة األكربيػػة ك ػػتؿ اإلمبراطؾر ػػات 
 كفرندا  ك جعميا تدير عمى إيقاع الدياسة األلسانية.

لػػؼ يكتػػف ىتمػػر لسػػا حققػػو أللسانيػػا مػػؽ مكانػػة كلذخرػػو مػػؽ مجػػد. فسػػا أف انرػػرم  ثػػبلث 
ـ(  حتػى أصػبح  ألسانيػا القػؾة األكلػى فػي العػالؼ. كتحػ  1939ـ إلػى 1936سشؾات أخرى )مػؽ 

سانيػػا  لادئػػًا لالشسدػػا تحقيػػق حمسػػو  فأخػػت يتؾسػػع  فػػي السجػػاؿ الحيػػؾي ألل نحػػؾ انػػدفعإغػػراء القػػؾة 
تذيكؾسػػمؾفاكيا فػػي الذػػرؽ  كمتسػػددًا نحػػؾ الغػػرب كالذػػساؿ  مظمقػػًا بػػتلػ شػػرارة الحػػرب كبؾلشػػدا ك 

 ت نيرانيا إلى العالؼ كمو.امتدالعالسية الثانية  التي 

ثقتو الراسخة لقدراتػو كتسيػزه  إحداس ىتمر لقؾة ألسانيا كضعف مؽ حؾليا  مزاؼ إلى ذلػ
بتػدمير ألسانيػا  تػدميرًا كػامبًل  كخرك يػا  انتيػ كتسيز شعبو  دفعتو إلى السغػامرة العدػكر ة  التػي 

تستمػػػ  يذػػًا كال حكؾمػػة كال مػػااًل كال تعميسػػًا كال مرػػانع كال مػػزارع كال طرقػػًا كال  مػػؽ الحػػرب كىػػي ال
مجدىا كعشفؾانيػا كقػدراتيا كأضػح   ثػة  انيارألسانيا ك  كيرباء كال مياه كال حتى طعامًا. لقد ُىزم 

يذػاؤكف.  مثخشة كديحة ُمعدمة  مرمية عشد أقداـ السشترػر ؽ  ضػعفاء األمػس  يرػشعؾف بيػا مػا
حياة قائدىا الظسؾح مشتحرًا في أحػد أقبيػة عاصػستو بػرليؽ  التػي تػؼ تقدػيسيا بػيؽ الذػرؽ  انتي ك 

رليؽ الذػيير. كأضػح  شخرػيتو شػبحًا مفزعػًا لذػعبو كالغرب إلػى قدػسيؽ  يفرػ  بيشيسػا حػائط بػ
فشزعػػؾا عشػػو كػػ   كلذػػعؾب العػػالؼ. كتػػؾلى السشترػػركف كتالػػة تار خػػو كتػػار ش حركبػػو كسػػا يذػػاؤكف.

.ك  سمبية  يسكؽ أف  إيجابية يسكؽ أف تتكر لو  كحسمؾه     تمرق بدكتاتؾر ميزـك

قػػدر كبيػػر مػػؽ الػػؾىؼ. أمػػا يتظمػػب سػػؾى شػػيء مػػؽ القػػؾة ك  البػػدء لػػالحرب إذًا أمػػر سػػي . ال
نيايتيا فتتحكؼ ؼيو مدتجدات غير محدؾبة. كما يشظبػق عمػى الػدكؿ  يشظبػق إلػى حػد كبيػر عمػى 
السكؾنات السدمحة الستقاتمة  السشتسية إلى شعب كاحد كبمػد كاحػد  كسػا ىػؾ حػادث فػي الػيسؽ كفػي 

يتعمػق األمػر بيػته  ندتظيع أف نتحدث عؽ قؾي كضعيف  عشدما أكثر مؽ قظر عربي. غير أنشا ال
ضعيف. كلؾ تفكػركا كتعقمػؾا ألدركػؾا أف  يكؾف فييؼ قؾي كال السكؾنات. فاإلخؾة عشدما يتقاتمؾف  ال

ار اسػػتسر قػػؾة أحػػدىؼ ىػػي قػػؾة لػػو كلبمػػده كألخيػػو الػػتي يقاتمػػو  كأف ضػػعفو ضػػعف ليػػؼ  سيعػػًا. كأف 
محالػػة. كسػػيكؾف الخاسػػر  ؼيسػػا بيػػشيؼ سػػيشتيي بيػػؼ  سػػيعيؼ إلػػى الزػػعف كالخدػػراف ال قتتػػاؿاال

 األكبر في حربيؼ العبثية ىؾ كطشيؼ كشعبيؼ كمدتقب  أطفاليؼ. 
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فيػ  يسكػػؽ أف ندػتفيد نحػػؽ اليسشيػػيؽ مسػا يقدمػػو التػار ش لشػػا مػػؽ دركس كعبػر  كنعجػػ  فػػي 
إيقاؼ عجمة الحرب  التي تسزقشػا كتقػدـ لمخػارج الػترائع لتػدميرنا كالتػدخ  فػي شػؤكنشا  كنتجػو إلػى 

 نتراضػػى عميػػور  سػػبيبًل كحيػػدًا لمتؾافػػق كتظبيػػع الحيػػاة  فشبشػػي الدكلػػة  لالذػػك  الػػتي طاكلػػة الحػػؾا
كعمى قاعدة الذراكة الؾطشية  كنعالل ك  القزايا العالقة  كعمى رأسيا القزػية الجشؾبيػة؟   اش سيع

لػأف الحدػؼ العدػكري  صحة ما نقؾلو مشػت بػدء الحػرب  ليؼ تبيؽي  لعد أف الشػ أف ك  الستقاتميؽ
سيرػمؾف فػي نيايػة السظػاؼ إلػى ىػته السحظػة  محظػة كؾػف الحػرب  مر مدػتحي   ال شػػ أنيػؼأ

د كتفتيػ   تجاهكاال  إلى الحؾار كالتؾافق  كلكؽ لعد مز د مؽ السعاناة كالدماء كالقت  كالتػدمير كالتذػرت
ك رفعػؾا شػعار  اآلف كمباشػرة كدكف تػأخير  إلى ىته السحظػة . فمساذا ال يرمؾف ي تساعاالنديجشا 

ليؾقفػػؾا الكارثػػة التػػي حاقػػ  بشػػا ك خر ؾنػػا مػػؽ السحشػػة التػػي اشػػتدت كطأتيػػا عميشػػا   )الدػػبلـ اآلف(
تحقق نررًا ليسشي عمى أخيو  تبشي كطشًا كال ُتدعد شعبًا كال ك ظؾكا صفحة الحرب الكر ية  التي ال

 .اليسشي؟
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 73الفؾضى الخبلقة سبلح ذك حديؽ
 

ؾىا الفؾضػى )الخبلقػة( كعػؽ إعػادة رسػؼ اسػسيتحدث مدؤكلؾف أمر كيػؾف مشػت سػشؾات عسػا 
)الذػػرؽ األكسػػط الجديػػد(. كتسثػػ  الفؾضػػى الخبلقػػة فػػي ىػػتا الدػػياؽ  اسػػؼخارطػػة السشظقػػة  تحػػ  

مرحمة تسييدية  تيدؼ إلى تييئة األكضػاع فػي الػؾطؽ العربػي لتقبػ  الخارطػة الجديػدة  أك بتعبيػر 
بيكػؾ تقدػيسًا غيػر كػاؼ  لتػؾفير الظسأنيشػة  _الجديد  لعد أف أضحى تقدػيؼ سػايكس أدؽ  التقديؼ 

 ي كلمؾ ػؾد الرػييؾني فػي فمدػظيؽ. كمػؽ شػأف التقدػيؼ الجديػد  إذا مػاسػتعسار االلسرالح الغػرب 
نجح  الفؾضى الخبلقة في إنزاج شركطو  مؽ شأنو أف يزع حدًا لظسؾحات الذعب العربػي فػي 

نيزػػة تعميسيػػة  إنجػػازة القؾ ػػة ك يقترػػاداالكمرػػادر ثركاتػػو كبشػػاء قاعدتػػو  امػػتبلؾ قػػراره الدياسػػي
كثقاؼية  ذات طالع كحدكي  كصؾاًل إلػى  تحقيػق الحمػؼ العربػي  الستسثػ  لؿيػاـ دكلػة عربيػة كاحػدة 

يخذػاه الغػرب عمػى ك ػو    متحكسػة بثركاتيػا. كىػتا مػايقتراداالقؾ ة  مدتقمة لقرارىا الدياسي ك 
الؾاسػع  االمتػدادالتحديد. فؿياـ دكلة عربية كاحدة فػي مشظقػة لالغػة األىسيػة  كيػته السشظقػة  ذات 

العػالؼ  كبسػا  قترػادكالكثافة الدكانية كالثػركات الستشؾعػة  كعمػى رأسػيا مرػادر الظاقػة السحركػة ال
العربػي كفػي تحديػد خياراتػو  تختزنو ىته السشظقػة مػؽ مػؾركث حزػاري مػؤثر فػي تكػؾ ؽ اإلندػاف 

فػي الػؾطؽ العربػي  يقترػاداالييدد نفػؾذ الغػرب الدياسػي ك  سيذك  مؽ ك ية نغر الغرب خظرًا ال
 كفي العالؼ فحدب  ب  سييدد نسط حياتو كمدتؾى رخائو.

كمػػؽ رحػػػؼ التػػؾ س كالخػػػؾؼ كلػػدت فكػػػرة الفؾضػػى )الخبلقػػػة(  الستسثمػػة لػػػالحركب األىميػػػة 
ذرد كتعسيؼ الفقر كالسجاعػة كانعػداـ الرؤ ػة الدياسػية لػدى األنغسػة الحاكسػة األمشي كالت االنفبلتك 

ات العرؾيػة االصػظفافكلدى ؾيادات األحزاب الدياسية كالشخب الثقاؼيػة  كصػؾاًل إلػى إنزػاج عسميػة 
ػػو كالشػػزكح الجسػػاعي مػػؽ مشػػاطق اال   خػػتبلكالديشيػػة كالظائؽيػػة  عبػػر التحػػر ض اإلعبلمػػي السؾ َّ

عرؾيػػة كاحػػدة. ليػػأتي التقدػػيؼ الجديػػد مظالقػػًا لمؾاقػػع  _اطق ذات ىؾ ػػة طائؽيػػة الدػػكاني إلػػى مشػػ
بتلػ يتذك  الذرؽ األكسط الجديػد  الػتي ىته الفؾضى السخظط ليا لعشاية. ك الجديد  التي خمقتو 

إلى  انب كيانات قؾ ػة غيػر عربيػة  مشيػا الكيػاف الرػييؾني  ك تبػدد   سيزؼ كيانات عربية ىز مة
ؼيػػو الحمػػؼ الؾحػػدكي العربػػي كُ يػػاؿ التػػراب عمػػى أىػػؼ مقؾمػػات األمػػة  كعمػػى رأسػػيا كحػػدة الذػػعب 
كاألرض كالثقافة كالتار ش  ككحدة المغة  التي شيدت تخر بًا كاضػحًا مشػت عقػؾد مػؽ الػزمؽ  أعظػى 

ؾدًا فػي السيػارات المغؾ ػة  لػدى السثقفػيؽ كاإلعبلميػيؽ كأسػاتتة السػدارس ثساره الدامة  ضعفًا مذي

                                                           
 ـ. 2015أكتؾبر  30في عدد مؽ السؾاقع اإللكتركنية  في تار ش  ُنذر  73
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كالجامعػػات  كرطانػػة صػػادمة لكػػ  محػػب لمغتػػو العربيػػة الجسيمػػة  شػػغؾؼ بيػػا مػػدرؾ ألىسيتيػػا فػػي 
 السحافغة عمى ىؾ ة األمة ككحدتيا.

ميػة الترػشيع إذًا مؽ ترشيعيا. كقد تكفمػ  لعس بل بدث تمقائيًا  فتحد كألف الفؾضى الخبلقة ال
ات كمؤسدات تسؾ ػ  كمراكػز لحػؾث متخررػة ككسػائ  استخبار أ يزة غربية متعددة. مشيا أ يزة 

إعبلـ كمعاىد إعداد لمعشاصر السجشَّدة أمشيًا  تزكدىؼ لالسعػارؼ كالسيػارات البلزمػة  لمؿيػاـ لػأدكارىؼ 
ـز فػي حػػاالت معيشػػة السحػددة فػػي تفجيػر الفؾضػػى كؾيادتيػا كإدامتيػػا  حتػػى تشجػز أىػػدافيا. كقػد يمػػ

التػدخ  العدػكري السباشػر  إلعظػاء إشػارة البػدء بيػته الفؾضػى  كسػا حػدث فػي العػراؽ مػثبًل. كفػي 
ؾنس كمرػػر كليبيػػا كسػػؾر ا كغيػػر مباشػػر  كسػػا حػػدث فػػي تػػ اً معغػػؼ الحػػاالت يكػػؾف التػػدخ  خؽيػػ

الغربػي  كعمػى عتسادًا عمى لعػض القػؾى الدياسػية السػؤثرة  السرتبظػة عزػؾ ًا لالسذػركع اكاليسؽ  
 العشاصر السجشَّدة  التي سبق إعدادىا.

عمػػؽ عمػػى لدػػاف كافعيػػا كأىػػدافيا  ندػػتشتجيا مسػػا أُ ىػػته صػػؾرة إ ساليػػة لمفؾضػػى الخبلقػػة كد
لعػػض كبػػار الدياسػػييؽ األمػػر كييؽ  كمسػػا تدػػرب مػػؽ معمؾمػػات متشػػاثرة  كمسػػا يفرػػح عشػػو الؾاقػػع 

ة  يػػ تساعاالافاتو اصػػظفيذػػياتو الستقاتمػػة ك الحػػالي فػػي الػػؾطؽ العربػػي  لرػػراعاتو العدػػكر ة كمم
ػػظيا الغػػرب  ي ك رعاىػػا رعايػػة لػػؼ تعػػد مخؽيػػة. كىػػي صػػؾرة سػػتعسار االالعرؾيػػة كالستىبيػػة  التػػي ُيشذ  

اصػػي  اآلف أمػػر متعػػتر. ألنػػو يتظمػػب تػػؾفر التفاصػػي . لكػػؽ الخػػؾض فػي التفتغشػػي عػػؽ  إ ساليػة ال
ية فػي االسػتخباراتقػراءة الؾثػائق الدبمؾماسػية ك  السعمؾمة الدؾيقة مؽ مرادرىا األصمية. أي يتظمػب

أرشػيفات الغػػرب نفدػو. كىػػتا الشػػؾع مػؽ الؾثػػائق سػػيبقى  كسػا ىػػؾ معػػركؼ  طػي الكتسػػاف كالدػػر ة 
ثبلثػيؽ عامػػًا عمػػى األقػػ . كقػػد تتدػػرب لعػض العشػػاك ؽ السجتػػزأة. كلكشيػػا سػػتبقى مجػػرد عشػػاك ؽ  ال 

ات كتخسيشات كاستشتا ات  مبشية عمى التحميػ  ا تيادتدعف الباحث الرصيؽ كال تدسح إال بؾضع 
   .الدؾيقة كالربط السشظقي  أكثر مسا ىي مبشية عمى السعمؾمة

كمػػع ذلػػػ يسكششػػا أف  نػػرى كنمسػػس  بػػ  كنعػػيش فرػػؾؿ ىػػته السػػؤامرة  الساثمػػة أمامشػػا عمػػى 
صػؾرة فؾضػػى تعبػػث لػػالؾطؽ العربػػي كمػػو كتدػػعى  عبػػر حػػركب أىميػػة طاحشػػة  إلػػى تفتيػػ  ندػػيجو 

افات طائؽية كعرؾية  تشتيي إلى إقامة دك بلت صػغيرة ىز مػة  اصظفالستجانس كإحداث  ي تساعالا
يدي  التحكؼ بيا كتدخيرىا لخدمة مرالح الغرب  عمى حداب مرالح شعؾبيا. كعمى ىتا الشحػؾ 

لشذػؾء دكلػة عربيػة قؾ ػة تػتحكؼ بثركاتيػا  احتسػاؿ  ك شتيػي أي بػدألُيقبر حمؼ الؾحػدة العربيػة إلػى ا
 كتستمػ قرارىا الدياسي السدتق  كتتعايش مع العالؼ  تعايش األنداد.

ػر العػراؽ بػترائع كاذلػو  يخجػػ  مشيػا اإلندػاف العػادي  كلكػؽ الدياسػييؽ ال يخجمػػؾف.  لقػد ُدم  
دمَّر ك  مػؽ الدػؾداف كليبيػا تزاؿ تُ  كقب  العراؽ ُدم  رت فمدظيؽ ثؼ الرؾماؿ. كبعد العراؽ ُدم  رت كما

كسؾر ا كاليسؽ. كسػيأتي الػدكر  كفػق سػيشار ؾ الفؾضػى الخبلقػة  التػي يػراد ليػا أف تذػس  الػؾطؽ 
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العربي كمو  سيأتي الدكر عمى لؿية بمداف شساؿ أفر ؿيا كما تبقى مؽ لبلد الذاـ )األردف كلبشاف(. 
الجز ػػرة العربيػػة  التػػي أحدػػؽ الغػػرب كسػػا سػػيأتي الػػدكر حتسػػًا عمػػى بمػػداف الػػشفط الثر ػػة فػػي شػػبو 

اسػػتخداـ حكؾماتيػػا كػػأدكات فعالػػة فػػي تدػػعير نيػػراف الفؾضػػى الخبلقػػة كتسؾ ميػػا. كعشػػدما تكتذػػف 
كتذػػاؼ ُأكػػ  الثػػؾر األبػػيض  سػػيكؾف ىػػتا اال حكؾمػػات ىػػته البمػػداف أف الثػػؾر األسػػؾد ُأكػػ  عشػػدما 

 متأخرًا كغير مجدي.

ي قػػدر  ال سػػتعسار االؾ: ىػػ  مػػا يخظػػط لػػو الغػػرب كلكػػؽ الدػػؤاؿ  الػػتي يسكػػؽ أف ُيظػػرح ىشػػا ىػػ
فكػػاؾ مشػػو  أـ أف حدػػالات الحقػػ  يسكػػؽ أف تكػػت  ب حدػػاب البيػػدر؟ الجػػؾاب لظبيعػػة الحػػاؿ يتؾؾػػف 

يعشػي ىػتا أنشػا نكػابر كنشكػر ك ػؾد  عميشا نحؽ. فشحؽ السدؤكليؽ لالدر ػة األكلػى عسػا يرػيبشا. كال
لكششػػا نػػدرؾ أف الغػػرب ُيمحػػق بشػػا األذى ك تػػرمر عميشػػا السػػؤامرة  كسػػا يفعػػ  لعػػض السثقفػػيؽ العػػرب. 

يزػخو اإلعػبلـ الغربػي  حساية لسرالحو. كىتا أمر طبيعػي. أمػا نحػؽ فشقتتػ  ؼيسػا بيششػا كنبتمػع مػا
نػػا لتسز ػػق أنفدػػشا كتبديػػد قؾانػػا كالتزػػحية ؤ ط لػػو مػػؽ سػػسـؾ طائؽيػػة كعرؾيػػة  تييكاإلعػػبلـ السػػرتب

كال ندػػأؿ أنفدػػشا لسرػػمحة مػػؽ نفعػػ  ىػػتا كمػػو؟ كلػػؾ أنشػػا لسرػػالحشا كتػػدمير حاضػػرنا كمدػػتقبمشا. 
اسػػػتظعشا أف نظػػػؾر كعيشػػػا كنػػػدرؾ مرػػػالحشا العميػػػا الجامعػػػة كنتذػػػبث بيػػػا  كنرتقػػػي إلػػػى مدػػػتؾى 
التحػػدي  فشحذػػد قؾانػػا كنػػرص صػػفؾفشا كنؾحػػد أنفدػػشا كنؤ ػػ  خبلفاتشػػا الرػػغيرة التافيػػة كنتسدػػػ 

كالسحافغػػػة عمػػػى كحػػػدة شػػػعبشا كندػػػيجو ى كأعػػػز  كىػػػؾ حسايػػػة كطششػػػا كأمتشػػػا اسػػػسبيػػػدؼ كبيػػػر 
السترلف كالدفاع عؽ مرالحشا الؾطشية كعؽ مدتقب  أ يالشا القادمة  لزسشا الشرر في  ي تساعاال

ي  كحيشئػت  سػيكت  ب سػتعسار االحبظشا مخظظات الغرب ألىته السعركة  التي تدتيدؼ ك ؾدنا كأمة  ك 
 حداب البيدر حدالات الحق  السدبقة  دكف شػ.  

 لعشػػؾاف السقػػاؿ: ىػػ  سترػػيب اترػػاالً نشظمػػق مػػؽ الدػػؤاؿ الدػػابق إلػػى سػػؤاؿ  خػػر أكثػػر كقػػد 
أضرار الفؾضى الخبلقة شعبشا العربي كحده  أـ أف شغاياىا سػتمحق األذى لرػانعييا أنفدػيؼ  أي 

 عػؽي كمجسَّعاتو الرشاعية كبشؾكو كبؾرصاتو الستحكسة لالعالؼ؟ أعؽ أف الجؾاب ستعسار االلالغرب 
ىتا الدؤاؿ أصبح كاضحًا إلى حد كبير. فقػد صػاحب  ىػتا التػدمير  الػتي حققػو الغػرب فػي الػؾطؽ 
العربػػي  ثػػار  انبيػػة مدػػ  الغػػرب نفدػػو. ك سكػػؽ رؤ ػػة لعػػض ىػػته اآلثػػار الجانبيػػة فػػي األزمػػات 

ت ة كالسالية الستتالية  التي عان  كتعاني مشيا لعض الدكؿ الغربيػة  كعمػى رأسػيا الؾاليػايقتراداال
 قترػػػاداالالستحػػدة األمر كيػػػة. فقػػد قرأنػػػا كشػػاىدنا  مشػػػت كقػػ  لػػػيس ببعيػػد  اآلثػػػار الدػػمبية عمػػػى 
 قترػػاداالاألمر كػػي  مػػؽ  ػػراء العػػدكاف عمػػى العػػراؽ  حيػػث تحػػدث اإلعػػبلـ العػػالسي عسػػا تكبػػده 

األمر كػػي مػػؽ خدػػائر فادحػػة  أثػػرت عمػػى ميزانػػو التجػػاري كأسػػؾاقو الساليػػة كمرػػارفو كمجسعاتػػو 
تدابير  تسثم  بتدخ  الدكلة السباشر فػي تؾ يػو  اتخاذعية  كأ برت الحكؾمة األمر كية عمى الرشا

ة يقترػػاداال. ؼبدػػظ  ـيسشتيػػا كرقابتيػػا عمػػى البشػػؾؾ كاألسػػؾاؽ الساليػػة كعمػػى الحركػػة قترػػاداال
العػػاـ. كىػػي إ ػػراءات طالسػػا رأى فييػػا مشغػػرك  االنييػػاراألمر كػػي مػػؽ  قترػػادااللسجسميػػا  إلنقػػاذ 
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 ية شػيظانية  الاشػتراكالية الغربية كأرباب الرشاعة كالتجارة كالساؿ  طالسا رأكا فييا إ ػراءات سسأر ال
 كير بيا. كلكشيؼ ُأ بركا عمى المجؾء إلييا مرغسيؽ.  التفيظيقؾف مجرد 

الغػػرب فحدػػب  بػػ   اقترػػادكلػػؼ تسػػس اآلثػػار الجانبيػػة لمفؾضػػى الخبلقػػة فػػي الػػؾطؽ العربػػي 
مد  كضعو األمشي  كسػا أحػدث  نزكحػًا لذػر ًا ىػائبًل مػؽ مشػاطق الفؾضػى الخبلقػة  التػي أحػدثيا 
الغرب  إلى قمب البمداف الغربية  لك  مػا يترتػب عمػى ىػتا الشػزكح مػؽ  ثػار سػمبية  تتجػاكز الحيػاة 

ح  ميػددة لغػزك ثقػافي غيػر ة كاألكضاع األمشية  إلى البشية الثقاؼية الغربيػة  التػي أصػبيقتراداال
 تػو السجتسعػاتكير كالدمؾؾ غر بػة عسػا ألفالتفمدبؾؽ  كبحزؾر قؾي لتقاليد كعادات كطرائق في 

كالرداـ الثقافي  تسيد النييار الحزارة األكربية  ي تساعاال  سيشتل عشيا حالة مؽ التؾتر يةالغرب
الحديثػػة أك تيجيشيػػا. كىػػتا يفدػػر لشػػا مػػا يحػػػدث فػػي الذػػارع األكربػػي كفػػي األكسػػا  الدياسػػػية 

ي  ا تسػاعكالثقاؼية الغربية مؽ ردكد أفعاؿ حادة  تجاه ىتا الشزكح الجساعي  كمؽ حػراؾ سياسػي ك 
تقػ   ث تغييػرات عسيقػة فػي أكربػا السعاصػرة  قػد اليشتر لحدكث فؾضى خبلقة مؽ نؾع  خر  سػُتحد

رىا إلػى كطششػا العربػي. سػتعسار االخظؾرة عسا تحدثو الفؾضى الخبلقة  التػي صػشَّعيا الغػرب  ي كصػدَّ
ػػرت حياتشػػا  سػػبلح ذك حػػديؽ  سػػيفتػ فػػي نيايػػة األمػػر  فالفؾضػػى الخبلقػػة  التػػي ُفرضػػ  عميشػػا كدمَّ

الخيالي  الػتي كػاف صػانعو فخػؾرًا لسػا صػشع. لكشػو فػي لرانعو نفدو. كلشتتكر كحش فرانكشذتايؽ 
حياتو عمى يديػو. كمػؽ عػاش  انتي نياية األمر عجز عؽ التحكؼ لو أك حتى حساية نفدو مشو  ك 

 سيرى.  
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 74السشظقة الرمادية
 

 مقدمة:
سػع اليسشػي  غيػر السدػبؾؽ فػي السجت نقدػاـار الحرب الداخمية في الػيسؽ يػزداد اال استسر مع 

شك  خشدقيؽ متجػابييؽ  يتدػعاف  نقداـإلى داخ  األسرة الؾاحدة. ك أخت اال  في حاالت كثيرةلير  
. كفي الؾسط بيشيسا مشظقة  أطمق عمييا لعض الدياسػييؽ اليسشيػيؽ مػؤخرًا  )السشظقػة  اسػؼك  يـؾ

الرماديػػػة( معبػػػرًا بيػػػته التدػػػسية عػػػؽ رفزػػػو ليػػػا  أي رفزػػػو لبقػػػاء أي يسشػػػي خػػػارج الخشػػػدقيؽ 
يؽ. ىتا الرفض يعبر عؽ مشظق أخػت يفػرض نفدػو  لػيس فقػط عمػى الظػرفيؽ الستقػاتميؽ  الستجابي

ب  أيزػًا فػي أكسػا  الدياسػييؽ كالسثقفػيؽ  نخبػة الػيسؽ كقادتيػا السفترضػيؽ  مشظػق )إذا لػؼ تكػؽ 
معػػي فأنػػ  ضػػدي(. كىػػؾ مشظػػق غر ػػب  يتعػػارض مػػع السشظػػق الدػػميؼ )إذا لػػؼ تكػػؽ معػػي  فمدػػ  

العدػػكر ة يبػػتؿ السترػػارعؾف  يػػؾدىؼ  ال  _  الرػػراعات الدياسػػية لالزػػركرة ضػػدي(. ففػػي كػػ
)السشظقػة  ؽ كدػبو  أي لدفعػو إلػى مػا ُسػسي لكدب األنرار فحدب  ب  أيزًا  لتحييد مػؽ ال يسكػ

يشزؼ إلى الظرؼ السعادي. كىتا السشظق الغر ب يبػرز عػادة عشػد اندػداد األفػق  الرمادية(  حتى ال
الدياسي كاحتداـ العشف السدمح كتراعده إلى در ة يربح الجسيع عشػدىا مظػالبيؽ لػأف يختػاركا  

اؿ  أك مػػع الظػػرؼ السقابػػ . أمػػا أف يكؾنػػؾا مػػع تػػقتيكؾنػػؾا مػػع ىػػتا الظػػرؼ مػػؽ أطػػراؼ االبػػيؽ أف 
 اتجػاهالحرب بيؽ اليسشييؽ  مع كؾف عجمة السػؾت  التػي تػدىس الجسيػع  مػع أنفديؼ  مع تجر ؼ 

الجسيع نحؾ بشاء الدكلة اليسشية  القائسة عمى شراكة كطشية حؿيؿيػة كمؾاطشػة متدػاك ة  فيػؾ أمػر 
 .غير مقبؾؿ

ال يسكؽ أف نكؾف محايديؽ في الرراع اإلقميسي _ الدكلي الػدائر عمػى األرض العربيػة كميػا  
الػػيسؽ. فحػػدكد الرػػراع كاضػػحة كالسرػػالح التػػي يػػدكر حؾليػػا الرػػراع أيزػػًا كاضػػحة   لسػػا فييػػا

كخارطة التحالفات محددة. كنحؽ كعرب مدتيدفؾف شعبًا ك غراؼيا مشػت قػرف مػؽ الزمػاف  مػؽ قبػ  
ُتقب  السشظقػة  ي. ىشا الستعسار االالسرالح الكبرى  التي تقؾدىا الؾاليات الستحدة األمر كية كالغرب 

يؽ ليػا ىػي معركػة ك ػؾد  كليدػ  فة كأعػدائيا السدػتيدف  الرمادية. ألف الرراع بيؽ األمة السدػتيد  
 مجرد خبلفات عمى لعض السرالح الثانؾ ة  التي يسكؽ التؾافق عمييا.

فإذا كاف األمر بيتا الؾضؾح  في ما يتعمق لالرراع الدائر في الؾطؽ العربي كمػو  فسػؽ أيػؽ 
أك الؾسظي أك )الرمادي(  ؼيسا يتعمق لالرراع الداخمي فػي الػيسؽ  رغػؼ أف يتؾلد السؾؾف السحايد 
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 نتفػق فػي نغرتشػا إلػى مػا الرراع في الداخ  ليس معزكاًل عؽ الرراع الدائر في الخػارج؟ كلسػاذا ال
يدكر في بمدنا  لحيث يربح مؽ غير السقبؾؿ ك ؾد مشظقة رمادية محايػدة؟ سػأحاكؿ فػي مػا يمػي 

 الدؤاليؽ  إ الة مقتزبة  لالقدر التي يدسح لو مقاؿ محدكد السداحة.ىتيؽ  عؽأف أ يب 

 معشى السشظقة الرمادية:
لدػمظة يشحػؾ مشحػى سأعؾد قميبًل إلى التار ش اإلسػبلمي السبكػر. فعشػدما أخػت التشػافس عمػى ا

عتزؿ لعض الرحالة ذلػػ الرػراع كنػأكا لأنفدػيؼ عشػو كرفزػؾا السذػاركة ؼيػو. االرراع السدمح  
بدا في نغرىؼ صراعًا ممتبدػًا  يرػعب تبػيتؽ حػدكد الحػق كالباطػ  ؼيػو. ليػتا فزػمؾا أف يبتعػدكا فقد 

عشػػو. ك ر ػػع لعػػض السػػؤرخيؽ تدػػسية الفرقػػة اإلسػػبلمية السعركفػػة )السعتزلػػة(  إلػػى ذلػػػ السؾؾػػف  
فػي التي  ثر أصحالو اعتزاؿ الفتشة. فكاف أكلئػ الشفر مػؽ صػحالة رسػؾؿ هللا ىػؼ أكائػ  السعتزلػة  

رأي ىػػتا الػػبعض مػػؽ السػػؤرخيؽ. كقػػد عبػػر السعتزلػػة ؼيسػػا لعػػد  عشػػدما أصػػبحؾا فرقػػة مػػؽ الفػػرؽ 
الػتي شػارؾ  )مرتكػب الكبيػرة(  أي عمػى السدػمؼ الكبلمية  عبركا عؽ مؾؾف متسيز في الحكؼ عمػى

فػػي الفتشػػة كقاتػػ  أخػػاه السدػػمؼ. ؼػػبعض الفػػرؽ كفرتػػو كبعزػػيا اآلخػػر لػػؼ تكفػػره. أمػػا السعتزلػػة فقػػد 
اعتبػػركه فػػي مشزلػػة بػػيؽ مشزلتػػي الكفػػر كاإليسػػاف. كأصػػبح القػػؾؿ ب )السشزلػػة بػػيؽ السشػػزلتيؽ( أحػػد 

األمػػر  _شػػزلتيؽ السشزلػػة بػيؽ الس _الؾعػػد كالؾعيػد  _العػدؿ  _أصػؾليؼ الخسدػػة السعركفػة )التؾحيػػد 
 لالسعركؼ كالشيي عؽ السشكر(. 

ال ك عبر مؾؾف السعتزلة ىتا عؽ قدر كبير مؽ السؾضؾعية كالعقبلنية. فػالحكؼ لػيس سػيبًل  
عشدما تختمط الشؾازع كتسؾَّه األىداؼ لذعارات كذرائع كمبررات  تربػػ الػتىؽ كُترػع  ب الرؤ ػة.  سيسا

ارض الدمؾؾ الفعمي مع الذػعارات السرفؾعػة كالػترائع السعمشػة. ك زداد التىؽ ارتباكًا اليـؾ عشدما يتع
يزاؼ إلى ذلػ التأثير الدمبي لآللة اإلعبلمية الجبارة  التي تدػخرىا السرػالح الكبػرى فػي العػالؼ  

 لتز يف كعيشا كالتحكؼ لعقؾلشا كتؾ يو سمؾكشا  في الؾ ية التي تخدـ تمػ السرالح.  

ع ي لشفدػػػو الحػػػق ك عتقػػػد لأنػػػو يسثػػػ  السؾؾػػػف السبػػػدئي كألف كػػػ  طػػػرؼ فػػػي أي صػػػراع  يػػػدَّ
عتػزاؿ(  فػي الفيػؼ القػديؼ  أي )الحيػاد( فػي الفيػؼ كخرسو يسث  الباط   فإف مؾؾػف )االالرحيح  

األكثر معاصرة  ىؾ مؾؾف كسظي ك  غير البريء الديب السعاصر  أك )السشظقة الرمادية( في الفيؼ
 سيعيا. ب  قد يعتبره لعزيا مؾقفًا معاديًا لػو  كفقػًا  غير مرحب لو  ربسا لدى األطراؼ السترارعة

 لمسشظق الغر ب التي أشرنا إليو )إذا لؼ تكؽ معي فأن  ضدي(.  

ستيجانًا كتعر زًا لأصحابيا  ىػي اة الرمادية(  )السشظق اسؼإذًا فالسشظقة  التي ُأطمق عمييا 
 ال سػيسامبػررات سياسػية.  تحػ  أيرضػييؼ أف يقتػ  األخ أخػاه  السشظقة التي يؿػف فييػا مػؽ ال ي

عشػػدما تخفػػي ىػػته السبػػررات مرػػالح القػػؾى الخار يػػة كتخػػدـ أىػػدافيا كتحػػؾؿ اليسشيػػيؽ إلػػى أدكات 
تقات  لالؾكالة عؽ أطراؼ دكلية كإقميسية مترارعة  تدتشفت قدراتيؼ كتسزؽ مجتسعيؼ كتدمر بمدىؼ 
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  مخظظًا ليا مدبقًا  كأف تجشبيا كػاف في حرب سيكتذفؾف الحقًا أنيا كان  حربًا مذبؾىة األىداؼ
 مسكشًا.

 البيئة السؾل  دة لمسشظقة الرمادية: 
نعيش اليـؾ في بيئة  ديدة مدتحدثة  لؼ يعرفيا اليسشيؾف مؽ قب    رى ترشيعيا لإحكػاـ   

لتؾفير الذرك  السؾضؾعية البلزمة لمؾصػؾؿ إلػى الشتػائل  التػي تػؼ رسػسيا مدػبقًا مػؽ قبػ  القػؾى 
  الداعية إلى رسؼ خارطة الذرؽ األكسط الجديػد. كتتسثػ  ىػته البيئػة فػي حالػة الخػؾؼ الخار ية

يقػيؽ كالحقػد كالكراـيػة السػؾ ييؽ نحػؾ الػداخ   لتذػرد كالتذػرذـ كذؿ الحا ػة كالبلكالرعب كالقمق كا
بيؽ اإلخؾة األعداء  عبر تعسيؼ العشف السدمح كتدمير مقؾمات الحياة كنذر السؾت في كػ  أنحػاء 

خبلؾية كتغييب مفيـؾ الؾطؽ الؾاحد ة كتدمير الؿيؼ األي تساعااليئ  لتسز ق الركالط يسؽ. بيئة ىُ ال
كمرالح اليسشيػيؽ  استقراركالذعب الؾاحد كدفؽ األحبلـ ببشاء الدكلة الؾاحدة الزامشة لحياة كأمؽ ك 

 سيعيؼ. فإذا ما نزج  الغركؼ إلنذاء كيانات سياسػية ىز مػة  تتػؾزع الجغراؼيػا اليسشيػة  كتحػ  
مح  الدكلة اليسشية الؾاحدة  يكؾف الذعب اليسشي قد بمغ مدتؾى مؽ اإلعياء كاإلنياؾ  لحيػث لػؽ 

   الػتي السػتقرار  كااليبدي مقاكمة تتكر  كسيقب  أي خارطػة ُتفػرض عميػو  مقابػ  األمػؽ السؾىػـؾ
 يسكؽ أف يتحقق عمى أيدي القؾى الخار ية.  

كىشاؾ تغتية يؾمية ليته البيئة الجديدة  ليس فقط عمى يدي اآللة اإلعبلمية السؾ يػة دكليػًا 
 رتبػػػا كإقميسيػػػًا  بػػػ  كعمػػػى أيػػػدي اليسشيػػػيؽ أنفدػػػيؼ. فػػػاليسشي يقتػػػ  أخػػػاه اليسشػػػي  دكف إدراؾ لبل 

ألىػداؼ القػؾى الخار يػة  انتبػاهالػداخمي كبػيؽ السخظظػات الخار يػة  كدكف  قتتاؿالعزؾي  بيؽ اال
  ب  الرانعة الحؿيؿيػة لػو. يرافػق ىػتا القتػ  العبثػي السجػاني  تذػؾش فػي قتتاؿالسدتثسرة ليتا اال

لػدى السكؾنػات اليسشيػة الستقاتمػة. كنحػؽ   األذىاف  حؾؿ السذركع السدتقبمي لبشػاء الدكلػة اليسشيػة
كع الدكلػػة لػػيس أمػػرًا ثانؾ ػػًا  بػػ  ىػػؾ األمػػر الجػػؾىري فػػي كػػ  مػػا يػػدكر مػػؽ صػػراع نعػػرؼ أف مذػػر 

سياسػي كعدػكري عمػى األرض اليسشيػػة. كلػئؽ كانػ  الدػمظة ىػػي اليػدؼ  الػتي يدػتبظشو ك دػػعى 
 مػاإليو السترارعؾف اليسشيؾف  فإف مذركع الدكلة  التي يسكؽ بشاؤىا عشػد الؾصػؾؿ إلػى الدػمظة  

  سيعيؼ. أك عمى األق  لؼ يتكـر أي مشيؼ لإيزاحو لشا كسؾاطشيؽ يسشييؽ.  غير كاضح لدييؼ  يزاؿ

 كغشي عػؽ البيػاف  أف القتػاؿ فػي حػد ذاتػو  سػؾاًء فػي صػف التحػالف الخػار ي أك ضػده  ال
يغشي عؽ ك ؾد مذركع لبشاء الدكلة لدى الستقاتميؽ  كال يح  محمو  كأف غيػاب السذػركع الؾاضػح 

و  ىػؾ كاحػد يكتفػي لالسرػظمحات الفزفاضػة حسالػة األك ػ سشية  الػتي الالسفر   لبشاء الدكلة الي
ير ػػد تحؿيقػػو التحػػالف  الػػتي نعيذػػو. إنشػػا نعػػرؼ عمػػى ك ػػو اليقػػيؽ مػػا مػػؽ أبػػرز أسػػباب التذػػؾش

يختمػػف عسػػا ير ػػد تحؿيقػػو فػػي الػػؾطؽ  الػػيسؽ  كالػػتي ال عمػػىاإلقميسػػي _ الػػدكلي مػػؽ خػػبلؿ حربػػو 
العربي كمو  كىؾ التجزئة القائسة عمى الظائؽية كالقؾمية  أك السشاطؿية  إذا لؼ تكػؽ ىشػاؾ قؾميػات 

تر ػده السكؾنػات اليسشيػة الستقاتمػة. كحتػى لػؾ  مختمفة. كلكػؽ ال أعػؽ أنشػا نعػرؼ بػشفس اليقػيؽ  مػا
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عميو في مؤتسر الحؾار الؾطشي  أي لسا أصبح  أعمش   سيعيا لأف مذركعيا يتسث  لسا تؼ التؾافق
ُيعػػرؼ لسخر ػػات الحػػؾار الػػؾطشي  فػػإف التذػػؾش سػػيبقى قائسػػًا  كسيتدػػاءؿ الؾاقفػػؾف فػػي السشظقػػة 

  .الرمادية: إذًا عمى ماذا تقتتمؾف؟

فػػإذا كػػاف الحػػاؿ عمػػى ىػػتا الشحػػؾ  الػػتي اكتفيشػػا ىشػػا لسبلمدػػة لعػػض مبلمحػػو فحدػػب  أفػػبل 
  لسؽ يرتبػػ ذىشػو  بػ  قػد أقػؾؿ يرػفؾ ذىشػو  فيػرى األمػؾر عمػى حؿيقتيػا يسكؽ أف نمتسس العتر

في أحد  نغساسبيؽ اليسشييؽ  سمة كتفريبًل  ك شأى بشفدو عؽ اال  قتتاؿكبك  لذاعتيا  فيرفض اال
الخشدقيؽ اليسشييؽ الستقاتميؽ ك تجو إلى )السشظقة الرماديػة(  غيػر  لػو بثرثػرات لعػض الدياسػييؽ  

متؾىسيؽ لأنيؼ سػيبشؾف مجػدىؼ عمػى أشػبلء  لأ ر أك بدكف أ ر  ي نيراف الحرب التيؽ يشفخؾف ف
 القتمى كدماء الجرحى كخرائب السدف كالقرى؟.   

 مكؾنات السشظقة الرمادية:
ال تتكؾف السشظقة الرمادية مؽ كتمة صسَّاء متجاندة. ب  تتذك  مؽ أفراد ك ساعػات متبايشػة 

ادىا لمتحػرؾ نحػؾ اسػتعدة كفي نغرتيا إلػى الرػراع كأطرافػو كفػي اتيا كمدتؾ اتيا الثقاؼيانتساءفي 
إيقافو. ب  قد تجد في داخ  ىته السشظقة الرماديػة مػؽ يتعػاطف بيػتا القػدر أك ذاؾ مػع طػرؼ مػؽ 

 أطراؼ الرراع  كلكشو يرفض الرراع السدمح في حد ذاتو ك شأى بشفدو عؽ السذاركة ؼيو.

. األكؿ يػػرفض نتيػػازي   إلػػى  انػػب الذػػخص اال ضػػسؽ ىػػته السشظقػػة نجػػد اإلندػػاف السبػػدئي
الرػػراع السدػػمح رفزػػًا مبػػدئيًا ك جر  مػػو  ك دػػعى إلػػى إيقافػػو كإلػػى تحقيػػق مرػػالحة كطشيػػة  تييػػب 

كاألمؽ كالتعايش كالتشسية لمؾطؽ كمو. كالثاني يترقب الفػرص ك سيػ  حيػث يسيػ  الرػراع   ستقرارلبل
. ليقظػف السشترػر سػيكؾف  أنػو لسػؽ يغػؽ األخيػرة مػؽ الرػراع مشتغرًا نتائجو  ممتحقًا  في المحغػة

 ثسار ذلػ الرراع بيدكء كدكف تزحيات.

 أبشػػاءبػػيؽ  قتتػاؿفالسشظقػة الرماديػػة إذًا تزػػؼ الػؾطشييؽ العقػػبلء  الػػتيؽ يشفػركف مػػؽ فكػػرة اال 
 الؾطؽ الؾاحد  ك حرصؾف عمى دماء اليسشييؽ كأركاحيؼ  ك جزعؾف مؽ ك ػبلت الحػرب كمسػا تخمفػو
مؽ  ثػار مػدمرة  قػد تكػؾف أكثػر تػدميرًا عمػى الػيسؽ  حاضػرًا كمدػتؿببًل  مػؽ كقػائع الحػرب نفدػيا  

كالبشية الشفدية كالفكر ة كمشغؾمة الؿيؼ كمقؾمات الحياة السذػتركة.  ي تساعاال ثار تسس الشديل 
ف  يػػد كسػػا تزػػؼ السشظقػػة الرماديػػة أيزػػًا مشتيػػزي الفػػرص  الػػتيؽ يدػػعؾف دائسػػًا لقظػػف الثسػػار دك

كدكف تزحيات. يزنؾف مرالحيؼ لسيػزاف دقيػق فػبل يغػامركف كال يشػدفعؾف فػي خزػؼ الرػراع. بػ  
يتركػػػؾف سػػػؾاىؼ يرػػػارع ك زػػػحي  حتػػػى يشجمػػػي السؾؾػػػف ك تبػػػيؽ حػػػع السترػػػارعيؽ مػػػؽ الشرػػػر 
كاليز سة  ؼيقفزكف برشاقة إلى معدكر مؽ يغشؾنو مشتررًا  ليدتثسركا الشرر  كقػد يػزاكدكف حتػى 

تميؽ أنفدػيؼ. ىػتا الشػؾع مػؽ الشػاس مؾ ػؾد فػي كػ  الحػركب كفػي كػ  الثػؾرات العشيفػة  عمى السقا
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الستسػػرس  لفزػػ  رشػػاقتو كمؾاـبػػو الستسيػػزة  يرػػبح  نتيػػازي التػػي عرفتيػػا الذػػعؾب. ك رػػبح اال 
 السدتفيد األكبر مؽ كؾارث الحركب كمؽ عشف الثؾرات.  

 السشظقة الرمادية  فإف السترػارعيؽ الكمع أف ىتيؽ الشسظيؽ مؽ الشاس مؾ ؾداف اليـؾ في 
يػػػركف  كسػػػا يبػػػدك إال الرػػػشف الثػػػاني )مشتيػػػزي الفػػػرص(  ك دػػػتعجمؾف  تحػػػ  تػػػأثير مذػػػاعرىؼ 

في تعسيؼ صفاتو عمى ك  مؽ يؿف في السشظقة الؾسط  أك )الرمادية( حدب  يدتعجمؾف  السمتيبة 
لرػشف األكؿ  صػشف الػؾطشييؽ التدسية الجديػدة  التػي ستزػاؼ إلػى أدبيػات الحػرب الػدائرة. أمػا ا

العقػبلء  الخػػائفيؽ عمػػى الذػػعب كالػػؾطؽ  القػػادر ؽ عمػػى اإلسػػياـ فػػي كضػػع العجػػبلت عمػػى الدػػكة 
الرحيحة  فبل يحتمؾف مكانًا في تفكير السترػارعيؽ  كال يؤبػو بيػؼ كال ُتظمػب مذػؾرتيؼ كال ُيكتػرث 

شػا  ػاء التؾصػيف الدػمبي لسؾقفيؼ السذفق عمى الجسيع مؽ  شؾف الحرب كأكىػاـ الشرػر. كمػؽ ى
لمسؾؾف الؾطشي الؾسظي لمعقبلء  الحر ريؽ عمى دمػاء اليسشيػيؽ كأركاحيػؼ  الحػالسيؽ بػؾطؽ حػر 

 مدتق   كبسجتسع قؾي متساسػ  كبدكلة مدنية لمجسيع كمؽ أ   الجسيع. 

الرراعات  ال سيساك دكر السشظقة الرمادية في الرراعات السدمحة  
 الداخمية:

دكر السشظقػػة الرماديػػة مظمػػؾب فػػي سػػياؽ الحػػرب  مشػػت بػػدايتيا حتػػػى مسػػا الشػػػ ؼيػػو أف 
نيايتيا. كلكشو في الغالب يربح أكثر  دكى عشدما ُيدتشزؼ الستقاتمؾف ك تعبؾف ك عجػز كػ  طػرؼ 

الػداخمي صػعب التحقيػق  إذا لػؼ يكػؽ  قتتػاؿفػي اال اسػؼ. كالشرػر الحاسػؼمشيؼ عؽ تحقيق نرػر ح
يؼ  لالسعايير الؾطشية كاألخبلؾية. كخاسػركف  لالسعػايير الساديػة مدتحيبًل. فاليسشيؾف ميزكمؾف كم

كالسعشؾ ة. كالخاسر األكبر ىؾ كطشيؼ. أما السدتفيد األكبر مؽ ىتا كمو  فيؾ الخػارج  الػتي يػشفش 
ة يقترػػػاداالفػػػي نػػػار الحػػػرب ك ػػػدفع لػػػاليسشييؽ إلػػػى أتؾنيػػػا  كفػػػق حدػػػالاتو الخاصػػػة كمرػػػالحو 

 كالدياسية.

السشػػؾ  لالسشظقػػة )الرماديػػة(  أك بتعبيػػر أصػػح  الػػدكر السشػػؾ  لقػػؾى الؾسػػط فسػػا ىػػؾ الػػدكر 
؟ ىػتا الػدكر لػيس لغػزًا كال يحتػاج تحديػده إلػى  يػد. فيػؾ كاضػح مشػت بػػدء نتيػازي الػؾطشي غيػر اال 

دفع لسكؾنيؽ سياسػييؽ يسشيػيؽ كبيػر ؽ  نأف شا مع  خر ؽ ًا مؽ ىتا الؾضؾح  حاكلانظبلقالرراع. ك 
اليسشػػي كالتشغػػيؼ الؾحػػدكي الذػػعبي الشاصػػري  كمعيسػػا السكؾنػػات األخػػرى  ياكشػػتر االىسػػا الحػػزب 

دفع بيسػػػا إلػػػى ترػػػدر السذػػػيد نػػػأف  شػػػااألصػػػغر حجسػػػًا  كمػػػؽ حؾليسػػػا الجسػػػاىير الؾاسػػػعة  حاكل
الدياسػػي  كالتحػػرؾ سػػمسيًا إليقػػاؼ الحػػرب أكاًل كالعػػؾدة إلػػى طاكلػػة الحػػؾار ثانيػػًا  لؾضػػع الترتيبػػات 

ر الحػػرب كبشػػاء الثقػػة كإرسػػاء قؾاعػػد الذػػراكة الؾطشيػػة كبشػػاء الدكلػػة السدنيػػة البلزمػػة إلنيػػاء مغػػاى
العادلة  الزامشة ألمؽ كسبلمة اليسؽ كاليسشييؽ  سيعيؼ. غير أف  يؾد الخير ؽ عمى ىتا الظر ق 
لاءت لالفذ  حتى اآلف. كىتا مؾضؾع  خر قد نعؾد إليو ذات يـؾ لسشاقذػة أسػباب الفذػ  كتحديػد 
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ات الخاطئة كعدـ نحياز أف نذير ىشا إلى أف تذؾش الرؤ ة كاال  ال بدلة عشو. كلكؽ الجيات السدؤك 
القدرة عمى تحديد الدكر السظمؾب في ىته السرحمة التار خية  أفقدت ىتيؽ السكؾنيؽ قػدرتيسا عمػى 

أكثػػر مػػؽ أي كقػػ  مزػػى. كىػػؾ دكر القػػؾة   الفعػػ   كأفقػػدتشا دكرىسػػا  الػػتي يحتا ػػو الػػؾطؽ اآلف
اؼ شػعبي كمػزاج عػاـ معػاد التفػالسدنية الؾسظية السؤىمػة لفػض الرػراع ككؾػف القتػاؿ  مدػشؾدة ل

 لمحرب كغير مرتيؽ لمخارج.

ىتا إذًا ىؾ الدكر  التي يسكؽ أف يزظمع لو العقبلء  مسؽ يرشفؾف اليـؾ لأنيؼ يقفػؾف فػي 
ر الػتي يجػب أف تػشيض لػو قػؾى مدعؾمػة مػؽ الغالبيػة العغسػى السشظقة )الرمادية(. ىتا ىؾ الػدك 

كالتشغػيؼ  يشػتراكاالمؽ الذعب  الستزرر األكؿ مؽ الحرب السدمرة  كعمى رأس ىته القؾى الحػزب 
لعػػػض  انػػػدفعالؾحػػػدكي الشاصػػػري  لعػػػد أف يحزمػػػا أمرىسػػػا ك ترا عػػػا عػػػؽ السشػػػاطق الحسػػػراء  التػػػي 

مػػى خشػػدقييا السمتيبػػيؽ. كعشػػدما يعػػؾداف إلػػى مشظقػػة ؾياداتيسػػا إلييػػا  كتػػؾزع لعػػض قؾاعػػدىسا ع
الؾسط  عشػدىا سػيدركاف عغػؼ الػدكر الػتي يسكػؽ أف يزػظمعا لػو كحا ػة الػؾطؽ السمحػة إلػى ىػتا 
الدكر  ب  كحا ة الستقاتميؽ أنفديؼ  التيؽ يحتا ؾف إلػى قػؾى ضػغط مدنيػة مشغسػة مؾثػؾؽ بيػا  

 ياتيؼ الظبيعية.إلى ح كتعيدىؼتداعدىؼ عمى حفع دمائيؼ كأركاحيؼ 

الخػارج لػيس  أف نعييا  سيعشا  كررناىػا مػرارًا كلػؼ يدػسعشا أحػد  كىػي: إف ال بدككمسة أخيرة 
التػي ُتزىػق  كمقؾمػات حياتشػا التػي تػدمر عمػى مػدار  كأركاحشػا  التي تدػي  أحرص مشا عمى دمائشا

الداعة. فإذا لؼ ندتيقع كندرؾ مرالحشا الؾطشية العميا كنر ع إلى  ادة الرؾاب   ادة السرػالحة 
الؾطشية  كنتعاكف في ترتيب البي  اليسشي  عمى أسس الذراكة الؾطشية كقبؾؿ اآلخر كبشػاء الدكلػة 

اليسؽ كالزامشة لسرالح اليسشييؽ  سيعيؼ  فإف السدتقب  سػيكؾف  السدنية العادلة  الكافمة لدبلمة
أسؾأ مسا نترؾر  كسيديششا التار ش كتديششا أ يالشا القادمة  لغػض الشغػر عػؽ السكػاف  الػتي كؾػف 

نحػرؾ  ك  مشا ؼيو  سؾاًء كاف في مشظقة حسراء يقت  لعزػشا لعزػًا فييػا  أك فػي مشظقػة رماديػة ال
ردؽ لؾؾػف الحػرب كإنيػاء السحشػة كالتؾ ػو  عمػى قاعػدة الذػراكة الؾطشيػة  فييا ساكشًا كال نعس  ل

 نحؾ بشاء الدكلة السدنية القؾ ة الحرة السدتقمة  دكلة ك  اليسشييؽ.                                 
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 75حؾؿ نداء )أكقفؾا الحرب(
 

لعربية كالجؾار السدمؼ ك يشا نداًء إلى أمراء الحرب الحؿيقييؽ  ممؾؾ كرؤساء كأمراء الدكؿ ا
كالػدكؿ الغربيػة كاألمػؼ الستحػدة  ناشػدناىؼ ؼيػو أف يؾقفػؾا الحػرب فػي الػيسؽ  لاعتبػارىؼ السسدػكيؽ 
لقراري الحرب كالدمؼ. إذ أف القرار قػد خػرج مػؽ أيػدي اليسشيػيؽ  مػع أكؿ طمقػة أطمقػ  فػي الحػرب 

إلػى  يػؾد بػتليا لعػض الخيػر ؽ  الدائرة. كقب  أف أتظرؽ إلى قرػة ذلػػ الشػداء  أكد ىشػا أف أنػؾه 
ـ. ككػاف التجسػع الػؾطشي لسشاضػمي 2015إليقاؼ الحرب  مشت انظمق  في األشير األكلى مؽ عاـ 

ف الشؾعي الرغير  التي يزؼ مشاضميؽ  ارتبظؾا لاليؼ الؾطشي كالقػؾمي  مشػت  الثؾرة اليسشية  السكؾ  
تا التجسػػع الرػػغير فػػي حجسػػو  عقػػد الخسدػػيشيات مػػؽ القػػرف الساضػػي )القػػرف العذػػر ؽ(  كػػاف ىػػ

الكبير في ىس  و  مبػادرًا إلػى التؾاصػ  مػع أىػؼ مكػؾنيؽ مػدنييؽ فػي الػيسؽ  كىسػا الحػزب االشػتراكي 
كالتشغػػيؼ الؾحػػدكي الشاصػػري  بيػػدؼ إيجػػاد كتمػػة مدنيػػة  تعبػػر عػػؽ رفػػض الذػػعب اليسشػػي لمحػػرب 

ؿيػػة  تكفػػ  عػػدـ اإلقرػػاء كرغبتػػو فػػي التعػػايش كفػػي بشػػاء دكلتػػو  القائسػػة عمػػى شػػراكة كطشيػػة حؿي
كالتيسػػيش  كتحػػؾؿ دكف انفػػراد مكػػؾف سياسػػي كاحػػد لالدػػمظة  كتجعػػ  مػػؽ صػػشدكؽ االنتخالػػات 
طر قًا كحيدًا  ال طر ق غيره  لمؾصؾؿ إلى سدة الحكؼ  لفترة زمشيػة  يحػددىا الدسػتؾر. كقػد فذػم  

فتػػرض أف يقؾدىػػا مدػػاعي التجسػػع كمدػػاعي غيػػره مػػؽ الخيػػر ؽ  إليجػػاد الكتمػػة السدنيػػة  التػػي يُ 
الحزبػػاف الكبيػػراف. كتبايشػػ  السؾاؾػػف الداخميػػة فػػي كػػ  مػػؽ الحػػزبيؽ  كلعػػ  فػػي ىػػتا التبػػايؽ مكسػػؽ 
الفذػػػ . فػػػالبعض انحػػػاز إلػػػى )أنرػػػار هللا(  كالػػػبعض اآلخػػػر  كىػػػؼ األغمبيػػػة  كؾػػػف فػػػي صػػػف 

 )الذرعية(. كتخمى الجسيع عؽ دكرىؼ الحؿيقي  في ىتا الغرؼ العريب.

كقد كلَّد فذمشا في تحقيق ما سعيشا إليو  كما رأيشا ؼيو طؾؽ الشجاة مؽ ىته الحػرب البذػعة  
كلَّد في نفؾسشا حالة مؽ األلؼ كمؽ اإلحبا . كمع ذلػػ كاصػمشا  يؾدنػا  عبػر االترػاالت كالبيانػات 

ؾ ة أصػبح  كالسبادرات  التي لؼ تحدث صدى إيجابيًا عشد أحد  كال سيسا عشد  بيتي القتاؿ. فاألكل
لخيػػػار الحػػػرب. ككىػػػؼ الحدػػػؼ العدػػػكري كتحقيػػػق االنترػػػار  أضػػػحى يػػػداعب العقػػػؾؿ الزػػػعيفة 
كالخيػػاالت السر زػػة. كىػػؾ كىػػؼ ال يدػػشده مشظػػق كال يؤ ػػده كاقػػع. مػػع أنشػػا فػػي التجسػػع الػػؾطشي 

                                                           
  لعد تداكؿ الشداء ـ2017مارس  3تار ش في إللكتركنية  ي عدد مؽ السؾاقع اف ىتا السقاؿ التؾضيحي ُنذر 75

عبر الؾتداب بيدؼ تؾسيع دائرة السذاركيؽ ؼيو  كصدكر ردكد فع  سمبية  مؽ قب  لعض مؽ راىشؾا عمى 
الحدؼ العدكري. كلمحا ة إلى ضؼ عدد أكبر مؽ السذاركيؽ  لؼ يدمؼ إلى مكتب األمؼ الستحدة كالجيات 

كقد أطمق عمى الشداء ؼيسا لعد اسؼ  فبراير. 20مارس  في حيؽ أنو ُكتب في 15في تار ش  خاط بة ؼيو  إالالس
)نداء الدبلـ(  كنذأت  ساعة نداء الدبلـ  ندبة إلى ىتا االسؼ. كىي  ساعة تزؼ مكؾنات حسم  عمى 
عاتقيا ميسة الدعؾة إلى الدبلـ  عبر البيانات كالشداءات كالحؾارات السباشرة  مع السكؾنات الدياسية اليسشية  

  عة فييا.الزالعة في الحرب  كغير الزال
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لسشاضمي الثػؾرة اليسشيػة  قمشػا ككررنػا القػؾؿ  شػفاىًا ككتالػة  أنػو يسكػؽ ألي طػرؼ أف يبػدأ الحػرب 
كلكشو سيعجز عؽ التحكؼ بيا كتحديد نيايتيا  كأنو لؽ يخػرج مػؽ ىػته الحػرب يسشػي مشترػرًا عمػى 

 أخيو اليسشي  كأف اليسؽ كمو  لك  ابشائو  سيكؾف ىؾ الخاسر األعغؼ. 

كاف مؾقفشا كاضحًا  قب  بدء الحرب: ال لمتسدد العدػكري ألنرػار هللا. قمشػا ليػؼ ىػتا مباشػرة  
ة معيؼ. كعشدما بدأ العدكاف الخار ي  سسيشاه لاسسو )عػدكاف خػار ي(  ميسػا عبر حؾاراتشا الستكرر 

ـ  أي 2015مػارس  28كان  مبرراتو كذرائعػو. كأكضػحشا مؾقفشػا ىػتا  فػي بيػاف أصػدرناه بتػار ش 
لعد يؾميؽ مؽ بدء العدكاف. كلؼ يسشع مؾقفشا السبدئي مؽ العدكاف الخار ي  لؼ يسشعشا مؽ أف نشقػد 

لػػتي انزلػػق إليػػو )أنرػػار هللا(  كفػػق حدػػالات خاطئػػة  كدكف تقػػدير دقيػػق لمعؾامػػ  خيػػار الحػػرب  ا
الداخميػػة كاإلقميسيػػة كالدكليػػة. كدكف فيػػؼ لحؿيقػػة أف مػػا يسكػػؽ التؾصػػ  إليػػو لػػالحؾار الدػػمسي  ال 
يسكػػؽ الحرػػؾؿ عميػػو لػػالحرب  فػػي عػػ  عػػركؼ داخميػػة كإقميسيػػة كدكليػػة ممتيبػػة كشػػديدة التعقيػػد  

 ككاضحة  تدتيدؼ الؾطؽ العربي كمو.كمخظظات مرسؾمة 

ك  ما تقدـ يبقى فػي ذمػة التػار ش كفػي ممػف السػؤرخ. يدرسػو ك ؿيسػو ك رػدر أحكامػو. أمػا 
اآلف فإف االسػتغراؽ ؼيػو كحػبس أنفدػشا فػي الػدائرة األكلػى  مػؽ ت دػبب كمػؽ اعتػدى  ال يسكػؽ أف 

كالتدمير كالتذػر د كالتجؾ ػع. يؾصمشا إلى شيء مفيد  ب  سيديؼ في تأ يل الحرب كاستسرار القت  
فػػبل بػػد إذًا مػػؽ الخػػركج مػػؽ الػػدائرة األكلػػى إلػػى الػػدائرة الساثمػػة أمامشػػا اآلف  كىػػي دائػػرة الحػػرب 
السذؤكمة  كالعس  عمى إيقافيا. ثؼ لعد ذلػ لشتحاسػب  كلشعػؾد إلػى الػدائرة األكلػى لعقػؾؿ مشفتحػة 

اء الحػرب كمؤثراتيػا عمػى الشفػؾس كعمػى ىادئة كفي عركؼ طبيعية. فشؿيؼ كنحاكؼ  لعيدًا عؽ أ ػؾ 
األديب السعػركؼ  نقيػب  ىتا السقاؿ  كبيؽ العقؾؿ. كاف ىتا ىؾ  ؾىر الحؾار  التي دار بيؽ كاتب

حػػؾار الثشػػائي مدػػعى بػػتلشاه لمؾصػػؾؿ فػػي نيايػػة الالرػػحفييؽ األسػػبق  عبػػد البػػاري طػػاىر . كأثسػػر 
يسػا يمػي لعػض  ؾانػب قرػتو لذػػك  سػتعرض ؼأالسظػاؼ إلػى إصػدار نػداء إيقػاؼ الحػرب  الػتي س

 مؾ ز  لمعبرة كالعغة  كإلزالة المبس  التي تؾلد لدى لعض السرظفيؽ في خشدقي الحرب:

رأيشا أف بدء التحرؾ ال بد أف يكؾف مؽ مركز الدراسات كالبحؾث اليسشي. كالدبب في ذلػ أف 
  التػػي رأسػػيا لدياسػػية(فػػي مركػػز الدراسػػات كلػػدت فكػػرة )المجشػػة الذػػعبية لمتقر ػػب بػػيؽ السكؾنػػات ا

كشػػا عزػػؾ ؽ فييػػا. ككػػاف السركػػز مقػػرًا  )عبػػد البػػاري كأنػػا(   ككبلنػػاالػػدكتؾر عبػػد العز ػػز السقػػالح
ال تساعاتيا لالسكؾنات الدياسية  فرادى ثؼ مجتسعػة  قبػ  الحػرب كأثشاءىػا. كتؾ ػ   يػؾد المجشػة 

تجسػػع اليسشػػي لئلصػػبلح  لاتفػػاؽ مكتػػؾب  كقعػػ  عميػػو كػػ  السكؾنػػات كعمػػى رأسػػيا أنرػػار هللا كال
كالسؤتسر الذػعبي العػاـ )كىػي القػؾى األكثػر فاعميػة فػي الحػرب الػدائرة(. كلكػؽ االتفػاؽ السؾقػع لػؼ 

 يعسر طؾ بًل. كتبلحق  األحداث كاشتعم  الحرب  التي أحرق  كما تزاؿ تحرؽ اليسؽ كاليسشييؽ.
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شي. كىشاؾ مع األسف صػدمشا تحركشا معًا  عبد الباري كأنا  إلى مركز الدراسات كالبحؾث اليس
لسؾؾف غر ب  مؽ قب  أصػدقائشا  كفػييؼ كتػاب كبػاحثؾف كمثقفػؾف كطشيػؾف. خبلصػتو: أف الكػبلـ 
عؽ إيقاؼ الحػرب لػيس كقتػو. فالقزػية السمحػة ىػي قزػية الركاتػب. كمػا عػدا قزػية الركاتػب  ال 

بيا حيػاة السػؾاطشيؽ.  يسكؽ الحديث عشو اآلف. كرغؼ أف قزية الركاتب قزية ميسة  دًا. إذ ترتبط
لكشيػػا نتيجػػة مػػؽ نتػػائل الحػػرب. كعميشػػا أف نؾ ػػو  يؾدنػػا إليقػػاؼ الحػػرب  أـ الكبػػائر كسػػبب كػػ  
الكؾارث  مع استسرارنا في الحديث عؽ الركاتب كالسظالبة لررفيا. ككصػ  األمػر بػبعض أصػدقائشا 

ًا لميز سػػة  التػػي سػػتمحق إلػى اتيامشػػا  لػػأف الحػؾثييؽ قػػد أكعػػزكا لشػػا لػالتحرؾ إليقػػاؼ الحػػرب  تجشبػ
بيؼ  كىركبًا مؽ الحدؼ العدكري  التي يؾشػ )التحالف العربي( كأنراره فػي الػداخ  اليسشػي عمػى 

  فػػي حػيؽ أنشػػا كشػا عمػػى إنجػازه. ال أدري كيػف أقشعػػؾا أنفدػيؼ بػػؾىؼ الحدػؼ العدػػكري  كتذػبثؾا لػو
    يقيؽ  لأف الحدؼ العدكري أمر مدتحي .

ز كالغرة تخشقشا  فقد خر شا مشػو لالحػد األدنػى السسكػؽ  كىػؾ مجاممػة كمع أنشا غادرنا السرك
البعض لشا كمؾافقتيؼ عمى تذكي  لجشة لرياغة بياف  يػدعؾ إلػى إيقػاؼ الحػرب كصػرؼ الركاتػب. 

  كىػػؾ عزػػؾ )عبػػد البػػاري طػػاىر    عبػػد الدػػبلـ مشرػػؾر  كتكؾنػػ  المجشػػة مػػؽ ثبلثػػة أشػػخاص
ؾاف العز ػزاف ميسػة كأنا(  كترؾ لي األ    بيؽ السكؾنات الدياسية المجشة الذعبية لمتقر بأيزًا في  خ 

كتالة البياف. كلكثرة البيانات  التي ال يقرأىا إال القمة  كال يكترث بيا أحد  فكرت في أف نداًء يؾ ػو 
مباشرة إلى صانعي الحرب الحؿيقييؽ  الػتيؽ بيػدىؼ تػأ يل الحػرب كاسػتسرارىا  كسػا بيػدىؼ التؾافػق 

شيؼ إليقافيػػػا  ىػػػؾ أكثػػػر  ػػػدكى مػػػؽ البيانػػػات السدػػػتيمكة السكػػػررة. كطرحػػػ  الفكػػػرة عمػػػى ؼيسػػػا بيػػػ
ػػؾ ؽ    كعبػػد البػػاري  فحبػػتاىا كك ػػدا أنيػػا أ ػػدى مػػؽ البيانػػات  ال سػػيسا إذا مػػا ترافقػػ  مػػع  األخ 
حراؾ شعبي يؤ ػدىا. كبعػد أف تسػ  صػياغة الشػداء  ذىبشػا ثبلثتشػا مػرة أخػرى إلػى مركػز الدراسػات. 

فؾ ئشا لأف مؽ كانؾا قد كافقؾا عمى الفكرة مؽ حيث السبػدأ  قػد غيػركا رأييػؼ. ك سكػؽ لمقػارئ  كىشاؾ
 أف يتخي  مدى ما أصبشا لو مؽ إحبا  كمؽ خيبة أم .

كصػػادؼ فػػي اليػػـؾ التػػالي انعقػػاد اال تسػػاع الػػدكري لؿيػػادة التجسػػع الػػؾطشي لسشاضػػمي الثػػؾرة 
تفاصي  ما حدث. فإذا لؿيادة التجسػع تتبشػى الشػداء اليسشية. كعرض  عمى الزمبلء مؾضؾع الشداء ك 

لاإل ساع كدكف تحفع  ك رر أعزاؤىا عمى إرسالو لمدكؿ السعشيػة كلؤلمػؼ الستحػدة  لعػد  سػع مػا 
يسكؽ  سعو مؽ تؾؾيعات. كبادركا  سيعيؼ إلى كتالة اسسائيؼ كصفاتيؼ كتؾؾيعاتيؼ عميػو. كػاف رد 

دجسًا مػع  يؾدىػا الظؾ مػة  التػي بػتلتيا  مشػت مظمػع عػاـ الفع  اإليجابي مؽ قب  ؾيادة التجسع مش
ـ كحتػػى اآلف  فػػي سػػبي  إيجػػاد حػػراؾ مػػدني ضػػاغط  يجبػػر الستقػػاتميؽ اليسشيػػيؽ كالقػػػؾى 2015

 الخار ية عمى إيقاؼ الحرب.

عدت في عير ذلػ اليـؾ مؽ ا تساع ؾيادة التجسع بركح معشؾ ة تختمػف كميػًا عػؽ تمػػ التػي 
رفع معشؾ اتيسا أيزًا. كفي عرر اليـؾ نفدػو االتراؿ لعزؾي المجشة  أل  ذىب  بيا. كسارع  إلى
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ذىػػب الزميػػ  عبػػد البػػاري إلػػى أحػػد السقايػػ   مرػػظحبًا معػػو ندػػخة مػػؽ الشػػداء. كفا ػػأني لاترػػاؿ 
تمفؾني  أخبرني ؼيػو لػأف مجسؾعػة مػؽ األصػدقاء السقيمػيؽ  تحسدػؾا لمشػداء  لعػد أف ُقػرئ عمػييؼ  

ىؼ حساسًا األخ حدؽ حسؾد الدكلة  التي طمب التحدث معي عبر اليػاتف. ككقعؾا عميو. ككاف أكثر 
كلسد  في نبػرة صػؾتو مػا يعػزز التفػاؤؿ  كحسػ  عمػى عاتقػو مشػت تمػػ المحغػة السيسػة األصػعب  

اال تساعي ك سع التؾؾيعات كتشديقيا  تسييدًا إلرساليا  التؾاص كىي ميسة نذر الشداء في مؾاقع 
كػاف حساسػو كنذػاطو خيػر عػؾف فػي تحر ػػ السيػاه ك  قاـ بيػا خيػر ؾيػاـ ف إلى الجيات السقرؾدة.

الراكدة. فذكرًا لو كشكرًا لمر اؿ كالشدػاء  فػي داخػ  الػيسؽ كخار ػو  الػتيؽ تجػاكبؾا مػع ىػتا الشػداء 
 .  76كبحس كطشي عالي  ككقعؾا عميو كمزؾا في نذره بيسة كمثابرة

ت طبيعيػػػة. فػػػي مشػػػاخ مذػػػحؾف كبػػػالظبع لػػػؼ تدػػػر األمػػػؾر دكف مشغرػػػات. لكشيػػػا مشغرػػػا
لالكراـية كسؾء الغؽ ككىؼ الحدؼ العدكري كتحقيق االنترار  كلؾ عمى أشػبلء األطفػاؿ كالذػباب 
كالذيؾخ كتدمير اليسؽ كمو. فسثمسا عرَّض بشا أشػخاص مػؽ خشػدؽ )الذػرعية(  لػأف أنرػار هللا قػد 

نقاذىؼ مؽ اليز سة  التي سيمحقيا بيؼ التحػالف الخػار ي كأنرػاره فػي دفعؾنا إلى إصدار الشداء إل 
الػػداخ  اليسشػػي  عػػرَّض بشػػا أشػػخاص مػػؽ خشػػدؽ )أنرػػار هللا(  مؤكػػديؽ أنشػػا ُدفعشػػا مػػؽ الظػػرؼ 
السعػػادي ليػػؼ  لمعسػػ  عمػػى إيقػػاؼ الحػػرب  التػػي يحقػػق فييػػا الجػػيش كالمجػػاف الذػػعبية انترػػارات 

دػاد ىػتيؽ السػؾقفيؽ كخظػ  ىػتيؽ الػرأييؽ  فسزػسؾنيسا يفرػح متبلحقػة. ال أر ػد أف أعمػق عمػى ف
 عؽ مدتؾى التفكير  التي أكصمتشا الحرب إليو. 

أكػرر مػػا قمتػػو فػػي حػػؾارات المجشػػة الذػػعبية لمتقر ػػب بػػيؽ السكؾنػػات الدياسػػية  كمػػا قمتػػو فػػي 
دمػار حؾارات التجسع الؾطشي لسشاضمي الثؾرة اليسشيػة مػع لعػض تمػػ السكؾنػات: إف الحػرب مػؾت ك 

لمػػيسؽ كمػػو كلميسشيػػيؽ  سػػيعيؼ  كتفتيػػ  لشدػػيجشا اال تسػػاعي الستساسػػػ. إنيػػا كارثػػة تػػؤدي إلػػى 
انحظا  في التفكير كفي األخبلؽ كإلى ارتػداد  مػؽ مدػتؾى االنتسػاء الػؾطشي كالقػؾمي كاإلسػبلمي  

  مػا إلى مدػتؾى االنتسػاء القػركي كالسشػاطقي كالعذػائري كالظػائفي كالدػبللي. إنيػا حػرب  ثسػة لكػ
فييا مؽ أكصػاؼ اإلثػؼ. إنيػا أـ الكبػائر. فكػ  السرػائب التػي نعػاني مشيػا  ال يسكػؽ عبل يػا دكف 
عػبلج األصػ   كىػػؾ الحػرب. كغػػدًا سػيشدـ الؾاىسػؾف  الحػػالسؾف لالشرػر  سػػيشدمؾف عمػى أكىػػاميؼ 
كأحبلميػػؼ  التػػي ال يػػدعسيا عقػػ  كال تدػػشدىا حكسػػة كال يؤ ػػدىا كاقػػع. فكمشػػا ميزكمػػؾف فػػي ىػػته 
الحرب  ككطششا  كطؽ الجسيع  سيدمر ك شتيػ اسػتقبللو كتفتػ  مكؾناتػو اال تساعيػة كنتحػؾؿ إلػى 

                                                           
كمكتب الؾسيط الدكلي الدابق  اسساعي  كلد الذيش  كعبرىسا إلى  رشعاء لمؼ الشداء إلى مكتب األمؼ الستحدة سُ  76

ـ  مؽ قب  اإلخؾة: األستاذ   عبد الدبلـ مشرؾر 2017 مارس 15في   في الحرب الزالعةالحكؾمات 
السذاركيؽ سساء اأنا. كقد أرفقشا لالشداء قائسة   ك كالدكتؾر حديؽ عبد هللا العسري كاألستاذ   سيف نا ي

 اليسشييؽ كبار األكاديسييؽمؽ   ؽ شخراً أربع مئة كسبعة كخسدي   حتى ذلػ الحيؽ   التيؽ بمغ عددىؼؼيو
مؽ مختمف مشاطق  كاألدلاء كالكتاب كالرحفييؽ كالشاشظيؽ الدياسييؽ كالحقؾقييؽ كالؾ اىات اال تساعية

 اليسؽ.
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كانتؾنػػات ىز مػػة متشػػاحرة. إنيػػا حػػرب لػػؽ يشترػػر فييػػا إال الغػػرب االسػػتعساري كمخظظاتػػو  التػػي 
تدتيدؼ اليسؽ  كسا تدػتيدؼ الػؾطؽ العربػي كمػو  لػالتسز ق كالتجزئػة إلػى دك ػبلت ضػعيفة  تمبػي 

يسشة الكياف الرييؾني عمى السشظقة.  حا ة  السدتعسر ؽ كتكف  أمؽ ـك

فميكؽ ىدؼ إيقاؼ الحرب ىدفًا  امعًا لك  اليسشييؽ  لسختمف أطيافيؼ  يقرب بيشيؼ ك ؾحدىؼ 
مؽ  ديد. إف إيقاؼ الحرب ىؾ السدخ  إلى صفاء التىؽ كسبلمة التفكير كىدكء السذػاعر كإعػادة 

اء عبلقػػات سػػؾ ة  ُعػػرؼ بيػػا اليسشيػػؾف عبػػر تػػار خيؼ  كمزقتيػػا الشدػػيل اال تسػػاعي كسػػا كػػاف كبشػػ
الحػػرب السجشؾنػػة. فمشؾقػػع  سيعشػػا عمػػى ىػػتا الشػػداء  السؾ ػػو إلػػى صػػشاع الحػػرب الحؿيقيػػيؽ فػػي 
الخارج  كقعؾا عميو أييا السدتقمؾف  أييا السشتدبؾف إلى أنرار هللا كإلى التجسع اليسشي لئلصبلح 

لػى الحػزب االشػتراكي اليسشػي كإلػى التشغػيؼ الؾحػدكي الشاصػري كإلػػى كإلػى السػؤتسر الذػعبي العػاـ كإ
التجسػػع الؾحػػدكي اليسشػػي كإلػػى حػػزب البعػػث  لسختمػػف تفرعاتػػو  كإلػػى السكؾنػػات الدياسػػية األخػػرى 

خمقػػؾا حراكػػًا شػػعبيًا كاسػػعًا معػػاد لمحػػرب  يزػػع حػػدًا ليػػا ا سيعيػػا. فكمكػػؼ معشيػػؾف لإيقػػاؼ الحػػرب. 
إيقافيا. كغدًا  في ع  الدبلـ  ستيدأ الشفؾس ك دتؿيؼ التفكير كتتغير  ك جبر الخارج كالداخ  عمى

االصػػظفافات كاال تيػػادات  كنؿػػف  سيعشػػا فػػي صػػف كاحػػد  صػػف الػػؾطؽ كدكلتػػو الجامعػػة  التػػي 
نبشييا  سيعشا  عمى قاعدة الذراكة الؾطشيػة كالسؾاطشػة الستدػاك ة  لترػبح الكافػ  القػؾي كالزػامؽ 

كرخائشا كنيزتشا. حاكلؾا أييا اليسشيؾف أف تعيدكا اكتذاؼ أنفدكؼ  لتػدركؾا  األميؽ ألمششا كسبلمتشا
عسمػؾا عمػى إيقافيػا مػؽ أ ػ  الأنكؼ إخػؾة  كاعسمػؾا عمػى إيقػاؼ الحػرب  فإنيػا م يم كػة لكػؼ  سيعػًا. 

أنفدػكؼ كندػائكؼ كابشػائكؼ كأحفػادكؼ  الػتيؽ تػدفشؾف السئػات مػشيؼ يؾميػًا. أكقفؾىػا مػؽ أ ػ  حيػػاتكؼ 
  كؼ كمدتقب  أ يالكؼ. كتعايذ
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 77إيقاؼ الحرب ىدؼ   امع  لك  اليسشييؽ
  

لقػػي الشػػداء السؾ ػػو إلػػى الػػدكؿ السسدػػكة لقػػرار إيقػػاؼ الحػػرب فػػي الػػيسؽ  لقػػي ترحيبػػًا غيػػر 
ائيؼ إلى قائسة السذاركيؽ في الشداء فحدػب  بػ  اسسمتؾقع  كحساسًا دفع لالكثير ؽ ال إلى إضافة 

كاعتبركه نداءىؼ  كىؾ نداؤىؼ فعبًل  ك شدكا أنفديؼ لشذره عمى نظاؽ كاسع  داخ  اليسؽ كخار ػو  
اء الراغبيؽ لالسذاركة ؼيو. كبعزيؼ تردى لقمسػو لسػؽ تدػرعؾا فػي ميا سػة اسسكأختكا يجسعؾف 

يؽ إمػا لػؼ يتسعشػؾا فػي معشػى الشػداء كمغػزاه  أك تجػاىمؾا الشداء  مؽ مؤ دي الظرفيؽ الستقاتميؽ  الت
في ىػته الحػرب السذػؤكمة كىػؼ  نتراركؾارث الحرب كضركرة إيقافيا. كألنشا نؤمؽ لأف الحدؼ كاال 

عي  كبيػػر  فػػإف التحػػرؾ إليقافيػػا ىػػؾ إنقػػاذ لمػػيسؽ كمػػو كلميسشيػػيؽ  سػػيعيؼ. إذ مػػؽ يسكشػػو أف يػػدَّ
كشػػػعبو قػػػد مػػػزؽ  كخيػػػرة شػػػبالو  فػػػي كػػػبل الجبيتػػػيؽ    لعػػػد أف يكػػػؾف بمػػػده قػػػد دمػػػرنترػػػاراال 

 .الستؾا يتيؽ  قد قت ؟

نداء إيقاؼ الحرب  نداء يخاطب مؽ يسؾلؾف الحرب ك دتثسركنيا ك تحكسؾف فييا ك ستمكؾف 
قػػرار إيقافيػػا. ىػػتا مػػؽ الشاحيػػة الذػػكمية. أمػػا مػػؽ ناحيػػة السزػػسؾف  فسزػػسؾف الشػػداء ييػػدؼ إلػػى 

ستقاتمؾف  تؾحيدىؼ حؾؿ قزية محؾر ػة  كىػي إيقػاؼ القتػ  كالتػدمير تؾحيد اليسشييؽ  لسؽ فييؼ ال
كالتجؾ ع  كالعؾدة إلى دائرة البحث عؽ حمؾؿ سمسية  تخر شا مؽ السحشة التي حم  بشا ككػادت أف 

 كأسمستشا أرضًا كبذرًا لئلرادة اإلقميسية كالدكلية. ي تساعاالتسزؽ نديجشا 

يختمفػػؾف عميػػو  فقػػد تحاشػػى  حػػؾؿ ىػػدؼ ال كألف الغػػرض مػػؽ الشػػداء ىػػؾ حذػػد اليسشيػػيؽ
الدخؾؿ في تفاصي  الح  الدياسي كمر عياتو. تاركػًا ىػتا األمػر إلػى طاكلػة السفاكضػات كمبػادرات 

اصػػي  سيشدػػف التفالسكؾنػػات الدياسػػية اليسشيػػة كدكؿ الجػػؾار كالسجتسػػع الػػدكلي. ألف الػػدخؾؿ فػػي 
دكراف فػػي متاىػػات الفعػػ  كرد الفعػػ   اليػػدؼ الجػػامع  كىػػؾ )إيقػػاؼ الحػػرب(  ك جعمشػػا نؾاصػػ  الػػ

لػأف  ات السزادة  كحتى الذتائؼ كالذتائؼ السعاكدة  التي سػسح الػبعض لشفدػوتيامات كاال تياماال 
   مع األسف الذديد.  إلييا يشحدر

ات ك ثيػر الذػبيات  حػػؾؿ تيامػفقػد أخػت الػبعض  مػػؽ مؤ ػدي الجبيتػيؽ الستقػاتميؽ  يكيػػ  اال 
ب  كلؼ يتؾرع عؽ ميا سة ىػتا كاإلسػاءة إلػى ذاؾ  لرػؾرة شخرػية ال الشداء كمزسؾنو كدكافعو  
رتبػػاؾ عشػػد مػػؽ شػػاركؾا فػػي الشػػداء مػػؽ كراء ذلػػػ إلػػى خمػػق حالػػة مػػؽ اال  مبػػرر ليػػا. ككأنػػو ييػػدؼ
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يؽ إلى ىدفو الشبي . كسا ييدؼ فػي الؾقػ  نفدػو  كعسمؾا عمى تؾسيع دائرة السذاركيؽ ؼيو  السشذد  
التردد عشد مؽ لؼ يذاركؾا لعد  لسشعيؼ مػؽ السذػاركة. دكف أف يظػرح إلى إيجاد حالة مؽ الخؾؼ ك 

ىتا البعض بديبًل عقبلنيًا لكيؽية الخركج مؽ السحشة  التي حم  لاليسؽ. فإيقاؼ الحػرب فػي نغػره  
كسػػا دلػػ  عمػػى ذلػػػ لعػػض الػػردكد كالتعميقػػات السشفعمػػة  القادمػػة مػػؽ مؤ ػػدي الظػػرفيؽ الستجػػابييؽ  

 ده مؽ تحقيق الشرر العدػكري الؾشػيػ. لػتا يجػب أف تدػتسر الحػرب حتػى سيحـر الظرؼ التي يؤ 
 يتؼ إلحاؽ اليز سة العدكر ة لالظرؼ اآلخر  ك رفع السيزـك الراية البيزاء. 

ىتا السشظػق  أي عػدـ إيقػاؼ الحػرب إال لعػد تحقيػق الحدػؼ العدػكري السشتغػر  إف صػح أف 
كلى مؽ الحرب. أما لعد عاميؽ مؽ دكراف عجمػة ندسيو مشظقًا  كاف يسكؽ تقبمو خبلؿ األسابيع األ 

السؾت كالتدمير كالتجؾ ع  التي دىد  ك  اليسشييؽ  مػع تذػبث كػ  طػرؼ بػؾىؼ الحدػؼ العدػكري  
  أما لعد ىػتا كمػو فػإف الؾقػؾؼ ضػد نػداء  ييػدؼ كثوحد إمكانية التي لؼ تغير بؾادر حؿيؿية تؤكد

ف  أمػػر يتجػػاكز حػػدكد العقػػ  كالحػػس اآلدمػػي إلػػى إيقػػاؼ عجمػػة السػػؾت السجشؾنػػة ىػػته عػػؽ الػػدكرا
الدميؼ. ككأف العراؽ كسؾر ا كليبيا  كمؽ قبميا الرػؾماؿ  ال تقػدـ دركسػًا كاؼيػة لميسشيػيؽ  تقػشعيؼ 

 لالجشؾح إلى الدمؼ  كالتعجي  في إيجاد مخرج مؽ الحرب  قب  أف يربح ىتا األمر مدتحيبًل.

كقد قاليا لعض السػراىشيؽ عمػى الحدػؼ  ايدات.قد يقؾؿ قائ : كمشا ضد الحرب  كال داعي لمسز 
نحػؽ   خيرًا  ىتا شػيء  سيػ  العدكري. كنحؽ نقؾؿ  كدكف أف ندتبدؿ حرؼ الشؾف لحرؼ القاؼ:

ىؾ الح  في نغػركؼ؟ ىػ  تر ػدكف  مشاقرات. لكششا نتداءؿ: ما نر د أيزاً  كال  حقًا ال نر د مزايدات
مؽ نػداء  دافعػو الرغبػة فػي  سػع اليسشيػيؽ حػؾؿ ىػدؼ مذػترؾ  ليتقػاربؾا لعػد تباعػد  ك تػرلفؾا لعػد 
تسزؽ  ك فتحؾا لالًا لمح  الدمسي  لعد أف بدت ك  األبؾاب مؾصدة  ى  تر دكف مؽ نػداء  كيػتا أف 

زػيا الظػرؼ اآلخػر؟ أـ أف الرػؾاب يزع شركطًا يرفزػيا ىػتا الظػرؼ  مػؽ أطػراؼ القتػاؿ  أك يرف
ىؾ إقشاع الجسيع لإيقاؼ عجمة السؾت أكاًل  كإيجاد مؾؾف إقميسي كدكلي إيجابي  كرأي شعبي عاـ 
ضػػاغط  يجبػػر األطػػراؼ الستقاتمػػة عمػػى التؾ ػػو  بشيػػة صػػادقة  إلػػى الحػػؾار الدػػمسي  الػػتي يؤسػػس 

 ؾف لالدػمظة كالثػركة  كال ُيقرػى فييػاالدكلػة التػي ال يشفػرد فييػا مكػ   سػيعيؼ لبشاء دكلة اليسشيػيؽ
في إمكانو مرادرة الدمظة كالثركة لقؾة الدبلح. الدكلة التي تفر  بػيؽ  لأفأحد   كال يتؾىؼ مكؾف 

سػػمظاتيا الػػثبلث )التذػػر عية كالقزػػائية كالتشفيتيػػة(  كال تبقييػػا ممحقػػة لالدػػمظة التشفيتيػػة  كسػػا 
الثػركة الؾطشيػة مغشسػًا لمحكػاـ كالستشفػتيؽ. دكلػة  تفر  بػيؽ الدػمظة كالثػركة  كال تدػسح لػأف تبقػى

ات  ىػػؾ نتخالػػيكػػؾف الدػػبلح فييػػا بيػػد السؤسدػػة العدػػكر ة الرسػػسية كحػػدىا  ك رػػبح صػػشدكؽ اال 
ػػػ   الظر ػػػق الؾحيػػػد لمؾصػػػؾؿ إلػػػى الدػػػمظة  كترػػػبح البػػػرامل الدياسػػػية لؤلحػػػزاب السختمفػػػة  كتقبت

 ئف كالجشؾح إلى العشف السدمح. السؾاطشيؽ ليا  تربح ىي الؽير   ال الرصاص كالقتا

كيػػف سػػتكؾف ردكد الفعػػ  تجػػاه نػػداء كطشػػي عػػاـ  ييػػدؼ إلػػى  سػػع اليسشيػػيؽ كميػػؼ إليقػػاؼ 
إلى الح  الدمسي  كيف ستكؾف ردكد الفعػ  تجاىػو إذا تزػسؽ عبػارات يشفػر مشيػا  تجاهالحرب كاال 
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دفع لعجمػة الحػرب نحػؾ أحد طرفي الحرب  أك كبلىسا؟ سيبدك األمر حيشيا ككأف ىدؼ الشداء ىؾ ال
مى التؾ و نحػؾ الخيػار الدػمسي  ثػؼ تزػس  شو ىجؾمػًا عفعشدما تزع نرًا ىدفو حث الجسيع األماـ. 

شو ما ُيذتؼ مشو  تدػاىؼ  ًا لظرؼ ما  فأن  في الحؿيقة الانحياز عمى ىتا كإدانًة لتاؾ  أك حتى تزس  
ال يقػػاس مػػؽ تيدئػػة البشػػادؽ فػػي تيدئػػة الشفػػؾس  بػػ  فػػي إثارتيػػا. كتيدئػػة الشفػػؾس أصػػعب لسػػا 

ْتيسػػػا  فدػػػؾؼ  كالسػػػدافع. ألف الشفػػػؾس الستَّقػػػدة ىػػػي التػػػي تسدػػػػ لالبشدؾيػػػة كالسػػػدفع. كإذا مػػػا ترك 
يخرساف ال محالة. كلعػ  مػا بػدر  لعػد نذػر الشػداء  مػؽ ردكد فعػ  سػمبية  مػؽ قبػ  لعػض مؤ ػدي 

ؼ  عمػى أف الشػداء يعبػر عػؽ الظرفيؽ الستقاتميؽ  ال مؽ قب  مؤ دي طرؼ كاحد فقط  لعمػو دليػ  كػا
عػديسي  لعػضو حتػى نػشجح فػي مدػعانا  أك يػشجح السؾؾف الرحيح. كعميشا  سيعػًا أف ندػتسر ؼيػ

 في إفذالشا.  هللا السدتعاف.  السدؤكلية

الميؼ أغث اليسشييؽ كفرج كربتيؼ كأق  عثرتيؼ كأزؿ محشتيؼ ك خ بيشيؼ كلؼ شتاتيؼ كاشسميؼ 
 لراحسيؽ. كاىدنا  سيعًا إلى سؾاء الدبي .بمظفػ كعفؾؾ كرحستػ يا أرحؼ ا
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 78؟ماذا لعد نداء إيقاؼ الحرب
                                          

  مرفقػػًا لقػػؾائؼ 79ـ ُسػػم  ؼ نػػداء إيقػػاؼ الحػػرب2017مػػارس  15فػػي يػػـؾ األربعػػاء  السؾافػػق  
مذػػػػاركًا ؼيػػػػو  مػػػػؽ كبػػػػار األكػػػػاديسييؽ كاألدلػػػػاء كالكتػػػػاب كالرػػػػحفييؽ كالشاشػػػػظيؽ  457اء اسػػػػس

ة  ُسم  ؼ إلى مكتب األمؼ الستحػدة لرػشعاء  كعبػره إلػى ي تساعاالالدياسييؽ كالحقؾقييؽ كالؾ اىات 
الجيػػات السعشيػػة لػػالحرب فػػي الػػيسؽ. كبعػػد تدػػميسو تدػػاءؿ كثيػػر مػػؽ السذػػاركيؽ ؼيػػو: كمػػاذا لعػػد؟ 

كير التفاكؿ فػػي ىػػته العجالػػة أف أسػػاىؼ فػػي اإل الػػة عػػؽ ىػػتا الدػػؤاؿ  إ الػػة ىػػي أشػػبو لػػكسػػأح
لرػػؾت مدػػسؾع  أطرحيػػا عمػػى السذػػاركيؽ فػػي الشػػداء  كعمػػى مػػؽ سػػيحـز أمػػره ك متحػػق لقائسػػة 
السذاركيؽ  لكي ال يفؾتو شرؼ العس  إليقاؼ الحرب  التي أصبح إيقافيا مظمبًا شعبيًا  امعًا  لك  

لسػػؽ فػػييؼ مػػؽ يحسمػػؾف الدػػبلح ك تؾا يػػؾف فػػي سػػاحات السػػؾت  كفػػي داخػػ  كػػ  مػػشيؼ اليسشيػػيؽ  
 رغبة قؾ ة في إيقاؼ ىته الكارثة كالعؾدة إلى أىمو كبيتو كحياتو الظبيعية.

نعؼ  ماذا لعد؟ كشا نغؽ أف ميسة لجشة تشديق الجيؾد الداعية إليقاؼ الحرب سػتشتيي عشػد 
ة  إيرػالو إلػى حكؾمػات يػ تساعاالك  كالدياسػية و الفكر ةإيراؿ صؾت الذعب اليسشي  مسثبًل بشخب

الدكؿ السعشية لحرب اليسؽ  كإلى األمانة العامػة لؤلمػؼ الستحػدة كالسشغسػات كالسؤسدػات اإلندػانية 
كالحقؾؾية التالعة ليا كمشغسات السجتسع السدني حؾؿ العالؼ. ثػؼ سػُيترؾ األمػر لعػد ذلػػ لمسبػادرات 

سجتسع اليسشي  يؾؾف الحرب ك فػرض الذعبية في مختمف السشاطق  لتتكف  لإيجاد حراؾ عاـ في ال
الدػػبلـ  ك بتػػدع  ليػػات  ديػػدة  تؾاصػػ  العسػػ  كتحذػػد الظاقػػات كتبمػػؾر فعاليػػات مػػؤثرة فػػي الػػداخ  
اليسشي كفي الخارج. كعبر ذلػ ستبرز ؾيادات شعبية شالة تقػؾد ىػتا الحػراؾ كتسزػي فػي الظر ػق 

 كبار الدؽ مؽ أمثاليؼ.  بيسة أكبر مؽ ىسؼ أعزاء لجشة التشديق كبحيؾ ة تتجاكز حيؾ ة

كلكؽ تؾ يو كثير مؽ السذاركيؽ سؤاليؼ إلى المجشة )ماذا لعد؟(  يعشػي أف ميسػة المجشػة لػؼ 
عمػى المجشػة فعمػو فػي السرحمػة  يجػبأماميا ما يجب عمييا فعمو. كإف كاف ما  ما يزاؿتكتس . كأنو 

                                                           
 ـ.2017مارس  22في عدد مؽ السؾاقع اإللكتركنية  بتار ش  ُنذر  78
داخ   اليسشييؽ في مؽ استغرؽ  سع اسساء السذاركيؽ ؼيو ـ. كقد2017فبراير  20كاف الشداء مؤرخًا في  79

كمكتب الؾسيط الدكلي  صشعاء اليسؽ كخار و  استغرؽ لعض الؾق   كلؼ ُيدمؼ إلى مكتب األمؼ الستحدة في 
مارس مؽ نفس العاـ.  15إال في   في الحرب الزالعةالدابق  اسساعي  كلد الذيش  كعبرىسا إلى الحكؾمات 

سساء أيات السيسة. كقد استسر تؾارد ذخرثؼ ُسمؼ خارج اليسؽ إلى لعض الدفارات كالسشغسات الدكلية كال
  طؾاؿ األشير التالية. ليتا تؼ فتح مؾقع خاص لالشداء  ؼيو الراغبيؽ في ضؼ أسسائيؼ إلى قائسة السذاركيؽ

لتسكيؽ مؽ يرغب في إضافة اسسو في أي كق   ليبقى ىتا الشداء كثيقة شاىدة عمى الحرب السذؤكمة  كعمى 
 رب الدياسية كاال تساعية.  يؾد دعاة الدبلـ  مؽ ك  السذا
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اء السقتشعػيؽ لػو  اسػسب ك سػع القادمة ىؾ أكثر تؾاضعًا مؽ السبادرة إلى إصدار نػداء إيقػاؼ الحػر 
الراغبيؽ في السذاركة ؼيو  كتمق  ي سياـ الرافزيؽ لمشداء  مؽ الحالسيؽ لالحدؼ العدكري  فػي كػبل 

مػػؽ السرػػر ؽ عمػػى أف يتزػػسؽ الشػػداء إدانػػة ىػػتا كتبرئػػة ذاؾ  ليرػػبح نػػداًء    أكقتتػػاؿ ػػانبي اال
كلع   جز عؽ بمؾغ ىدفو ك كتب فذمو بيده.مدتفزًا  ال نداًء ترالحيًا  امعًا. ؼيخفق في مراميو ك ع

  ىتا ىؾ مقردىؼ.

كلؽ أدخ  ىشا في مشاقذة اآلراء الرافزة لمشداء الداعي إلى إيقاؼ الحرب. فكميا  راء مردكد 
عمييػػا. كقػػد سػػبق لكتػػاب معػػركفيؽ أف ردكا عمييػػا لرػػؾرة غيػػر مباشػػرة  كحدػػشًا فعمػػؾا. ألف الجػػدؿ 

كرة ليا. ب  قد تذك  عامبًل مؽ عؾام  اإلعاقة ألي عس   اد السباشر يتحؾؿ إلى مساحكات ال ضر 
 كمخمص. 

كلكؽ ال بد أف أشير  قب  محاكلة اإل الة عؽ الدؤاؿ السظركح )مػاذا لعػد؟(  ال بػد أف أشػير 
 ترػاؿإلى أف لجشة تشديق الجيؾد الداعية إليقاؼ الحرب كالمجاف األربع الستفرعػة عشيػا: لجشػة اال 

كلجشػػة الفكػػر كالثقافػػة كلجشػػة متالعػػة السذػػاركيؽ فػػي الشػػداء كلجشػػة اإلعػػبلـ  لالسكؾنػػات الدياسػػية 
اء أعزػائيا  حتػى ال يتػؾىؼ الػبعض أف الرغبػة فػي إبػراز سػسأحرص  مشت البدء عمى عدـ إشػيار 

التات كلف  األنغار كمحاكلة القؾؿ: نحؽ ىشا  ىي الدافع إلى ىتا الجيد الؾطشي  الػتي تقػـؾ لػو  
لعػػض مشتقػػدييا. فسحشػػة الػػؾطؽ كالتجربػػة الشزػػالية الظؾ مػػة ألعزػػائيا كسػػؽ كسػػا ذىػػب إلػػى ذلػػػ 

الذيخؾخة  التي بمغؾه  ال يترؾ مجااًل ليته اليؾا س الرغيرة. إف الغاية مؽ الشػداء ىػؾ أف يقػؾؿ 
ذػردكف ك سؾتػؾف  ؾعػًا كبمػدنا ا كشػيؾخشا ُيقتمػؾف ك ابشالذعب اليسشي كمو: نحؽ ىشػا. أطفالشػا كشػب

ال نر د حربًا  ال نر د أف يبقى اليسؽ ساحة لترؽية حدالات القؾى اإلقميسيػة كالدكليػة. نر ػد   يدمر
أف ندتعيد كطششا كنبشي دكلتشا  عبر تؾافق كطشي كشراكة حؿيؿية. إف الذعب اليسشي ىؾ مؽ ير ػد 

سيسػة أف يمف  أنغار العػالؼ إلػى مأسػاتو  كلػيس مجػرد أفػراد مشػو   شػدكا أنفدػيؼ طؾاعيػة ليػته ال
 ائيؼ  ضسؽ المجاف  التي شكمؾىا  غير معركفة. سسأالؾطشية  كحرصؾا عمى إلقاء 

كلشعد إلى الدؤاؿ السظركح )ماذا لعد؟(. فسؽ كحي الػركح الؾطشيػة العاليػة  التػي عبػرت عػؽ 
نفديا في عذرات الرسائ   التي تمقتيا لجشة تشديق الجيؾد الداعية إلى إيقاؼ الحػرب  يسكػؽ أف 

ة الدػػؤاؿ عمػػى الشحػػؾ التػػالي: مػػا الػػتي يتؾ ػػب عسمػػو لعػػد تدػػميؼ الشػػداء إلػػى الجيػػات أعيػػد صػػياغ
 السعشية  كما ىي ميسة السذاركيؽ في الشداء  في السرحمة التالية؟

نقػػؾؿ أكاًل: مػػا داـ ىشػػاؾ مػػؽ يتدػػاءؿ عػػؽ الخظػػؾة التاليػػة  فػػإف ىػػتا يعشػػي أف إرادة إيقػػاؼ 
 نتقػاؿرادة الذعب اليسشي كمو. ىػتا الغيػؾر يػؤذف لاال الحرب بدأت تتجمى كتغير إلى العمؽ. كىي إ

إلى مرحمة  ديدة مؽ مراح  التعبير عؽ اإلرادة الذعبية. مرحمة ُيدس ع الذعب اليسشي فييػا صػؾتو 
لمعػػالؼ  رافزػػًا الحػػرب ككػػ  إفرازاتيػػا  مػػؽ قتػػ  كتػػدمير كحرػػار كتجؾ ػػع كتذػػر د كتفتيػػ  لمشدػػيل 



067 
 

  كسػػدخ  لبشػػاء دكلتػػو الحديثػػة السدػػتقمة العادلػػة  دكلػػػة   معمشػػًا تؾ يػػو نحػػؾ الدػػبلـي تسػػاعاال
 اليسشييؽ  سيعيؼ. 

كفػػي تقػػديري الذخرػػي  كىػػؾ تقػػدير أطرحػػو عمػػى السذػػاركيؽ فػػي الشػػداء  أف ميسػػة لجشػػة 
التشديق  في السرحمة القادمة  ستكؾف ميسة محدكدة  لؽ تتجاكز تمسس لعض معالؼ الظر ق  في 

كح. ليشيض ر اؿ كنداء اليسؽ بدكرىؼ  في حراؾ شعبي كاسػع  محاكلة لئل الة عؽ الدؤاؿ السظر 
يرسػػؼ السدػػار ك عبػػد الظر ػػق الرػػعب ك سزػػي ؼيػػو حتػػى نيايتػػو. أي حتػػى تتؾؾػػف عجمػػة السػػؾت 

 ك تحدد مدتقب  اليسؽ  التي سترشعو عقؾؿ اليسشييؽ كسؾاعدىؼ مجتسعة  إف شاء هللا.

خير  يسكؽ أف يتذك  الحػراؾ الذػعبي  ًا مؽ ركح الشداء  كما تؽيض لو مؽ معاني الانظبلقك 
 في ترؾري  عمى الشحؾ التالي:

يتحس  السذاركؾف في الشداء ميسة السبادرة  ك  في محافغتو  لتذكي  لجاف تتؾلى حذػد  .1
سػػكاف السحافغػػػات حػػػؾؿ اليػػػدؼ الجػػػامع لكػػ  اليسشيػػػيؽ )إيقػػػاؼ الحػػػرب(  كحػػػثيؼ عمػػػى 

اسػتحداثو كاإلعػبلف عشػو. ثػؼ تقػـؾ لجػاف السذاركة في الشداء  عبر السؾقػع  الػتي سػيتؼ 
السحافغات  مجتسعة  بتذكي  ىيئػة عميػا لمحػراؾ الذػعبي  تسثػ  كافػة السحافغػات  لتحػ  

 مح  لجشة التشديق الحالية ك تقؾد الحراؾ العاـ في اليسؽ.
تجتيد لجاف السحافغات فػي إيجػاد ـيكميػة مشغَّسػة  ُتدػي  العسػ  الجسػاعي ليرػبح أكثػر  .2

مدار األحداث  كتبتػدع أشػكااًل  ديػدة مػؽ الفعاليػات الدػمسية السػؤثرة. إضػافة  تأثيرًا في 
فػػػات إلػػػى الفعاليػػػات السعركفػػػة  التػػػي مؾرسػػػ  مػػػؽ قبػػػ   كالسدػػػيرات الجساىير ػػػة كالؾق

ات القرػػيرة كالظؾ مػػة عترػػامحتجا يػػة كالسير انػػات الخظابيػػة كالشػػدكات الثقاؼيػػة كاالاال
 ف حكؾمية ...إلش. السدى  في مخيسات خاصة  أك في مبا

تقػػػـؾ المجػػػاف لإرسػػػاؿ العػػػرائض كالشػػػداءات  السظال بػػػة لإيقػػػاؼ الحػػػرب  إرسػػػاليا لرػػػؾرة  .3
اإلقميسيػػيؽ كالػػدكلييؽ فػػي الحػػرب  كالزػػالعيؽمباشػػرة  إلػػى القػػؾى الستقاتمػػة فػػي الػػداخ  

كالداعسيؽ ليػا كإلػى األمػؼ الستحػدة كالسشغسػات كالسؤسدػات اإلندػانية كالحقؾؾيػة التالعػة 
 حؾؿ العالؼ. )نقالات عسالية كميشية ك سعيات ابداعية( كمشغسات السجتسع السدني ليا

تتؾاصػػ  لجػػاف السحافغػػات لذػػك  يػػؾمي مػػع الييئػػة العميػػا لمحػػراؾ الذػػعبي  لتسكيشيػػا مػػؽ  .4
 متالعة  سيع الشذاطات كالفعاليات في السحافغات كالتشديق ؼيسا بيشيا.

. فيػػدؼ إيقػػاؼ قتتػػاؿفػػي أحػػد خشػػدقي االال بػػد أف تتحاشػػى لجػػاف السحافغػػات التخشػػدؽ  .5
الحػػرب ىػػدؼ  ػػامع  كالسسارسػػة يجػػب أف تكػػؾف كسػػيمة إلعػػادة المحسػػة اليسشيػػة كتؾحيػػد 

  كالتؾ ػو لقػؾة نحػؾ مسارسػة الزػغؾ  السػؤثرة نقدػاـالسجتسع كتجاكز حالة التخشػدؽ كاال 
خظػػاء عمػػى الستقػػاتميؽ فػػي الػػداخ  كالػػداعسيؽ فػػي الخػػارج. كلشتحاسػػب ؼيسػػا لعػػد  عػػؽ األ
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كالجػػرائؼ  التػػي ارتكبػػ   كنحػػدد مرتكبييػػا  لعػػد أف نكػػؾف قػػد تخظيشػػا دائػػرة الحػػرب. ألف 
 ار الحرب كاستفحاليا.استسر التؾؾف عشد ىته الشقظة اآلف ال يعشي إال 

يستد ىتا الفع  الذعبي ليذػس  اليسشيػيؽ فػي ميػا رىؼ. ك ػتؼ التشدػيق معيػؼ عبػر الييئػة  .6
العميػا لمحػػراؾ الذػعبي. ك قؾمػػؾف لالتؾاصػ  السباشػػر مػع الحكؾمػػات كالسشغسػات كالييئػػات 
الرسػػسية كالذػػعبية فػػي البمػػداف  التػػي يعسمػػؾف أك يدرسػػؾف فييػػا  لػيػػة التػػأثير اإليجػػابي 

 الذعبية مؽ القزية اليسشية.     عمى السؾاؾف الرسسية ك 
كيػر  ساعيػًا فػي كضػع كثيقػة كطشيػة التفخبلؿ ىته الفعاليػات  التػي نراىػا مسكشػة  يجػري  .7

 امعة  يسكؽ أف تسث  كسيمة ضغط إضاؼية عمى الستحاربيؽ. ك سكؽ أف تدػتفيد الؾثيقػة 
ى أف يكػؾف مؽ ك  السبادرات السعمشة  مؽ قب  السكؾنػات الدياسػية كمػؽ قبػ  األفػراد. عمػ

ىدفيا تخظػي حالػة الرػراع السدػمح كتحؾ ميػا إلػى حالػة تشػافس سياسػي سػمسي  تذػارؾ 
أف تتخمى  عبػر الحػؾار  ال بدؼيو ك  السكؾنات  لسا فييا  سيع السكؾنات السدمحة  التي 

كتغميػػب السرػػمحة العميػػا لمػػيسؽ كمسارسػػة الزػػغؾ  الداخميػػة كالخار يػػة عمييػػا  ال بػػد أف 
ا لمدكلػػة  لترػػبح الدكلػػة ىػػي السالػػػ الؾحيػػد لمدػػبلح  كتتحػػؾؿ ىػػته تتخمػػى عػػؽ أسػػمحتي

السكؾنػػات إلػػى مكؾنػػات سياسػػية  تتشػػافس سػػمسيًا كال يمغػػي أحػػدىا اآلخػػر. فػػاليسؽ كطػػؽ 
 الجسيع ك تدع لمجسيع. ك زدىر لالتشافس اإليجابي الخي  ر مؽ قب  الجسيع.   

داء إيقاؼ الحرب  أخػت عمػى الشػداء كفي ما يتعمق لالشقظة األخيرة  أخت البعض مسؽ ىا ؼ ن
عدـ تزسيشو خارطة طر ػق كاضػحة  ترسػؼ معػالؼ السدػتقب  لعػد إيقػاؼ الحػرب. كأخذػى أف تكػؾف 

حػػؾؿ تفاصػػي  الخارطػػة  كبالتػػالي إفذػػالو   ؼخػػتبلااللجػػر الشػػداء إلػػى سػػاحة   ديػػدة ىػػته محاكلػػة
فيشػاؾ خػرائط كثيػرة  تزػسشتيا لتبر ر اليجـؾ عميو كعمػى السبػادر ؽ إلػى إطبلقػو كالسذػاركيؽ ؼيػو. 

 مبادرات أطمقتيا مكؾنات سياسية كأفراد. كمشيا عمى سبي  السثاؿ ال الحرر: 

  مػػػايؾ  15السبػػػادرة التػػػي أطمقيػػػا التجسػػػع الػػػؾطشي لسشاضػػػمي الثػػػؾرة اليسشيػػػة فػػػي
ـ. كبالسشاسبة  كلتجشب المبس  ال بد أف أشير ىشا إلى أف التجسع الؾطشي 2015

يسشيػػة  الػػتي نتحػػدث عشػػو دائسػػًا  ىػػؾ تجسػػع طػػؾعي شػػعبي  ال لسشاضػػمي الثػػؾرة ال
 .سؼعبلقة لو لالسشغسات كالييئات الرسسية السذابية لو في اال

  السبادرة  التي ُسس  ي  )مذركع مذػترؾ إليقػاؼ الحػرب كمعالجػة تبعاتيػا كاسػتعادة
اليسشػي كالتشغػيؼ الؾحػدكي الشاصػري  يشػتراكاالالعسمية الدياسية(. أطمقيا الحػزب 

كمعيسا لعض السكؾنات األخرى  كمشيا التجسع الػؾطشي لسشاضػمي الثػؾرة اليسشيػة  
 ـ.2015مايؾ  25كذلػ في 

   السبػػادرة األخيػػرة  التػػي أطمقيػػا قبػػ  أيػػاـ قميمػػة األسػػتاذ الجػػامعي كالػػؾز ر الدػػابق
 الدكتؾر صالح عمي لاصرة. 
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ي ُنذػػر لعزػػيا فػػي مختمػػف كسػػائ  اإلعػػبلـ كمؾاقػػع التؾاصػػ  كىشػػاؾ عذػػرات السبػػادرات  التػػ
عؽ محاكلة  ػره إلػى  بتعاد. ككاف يكفي الر ؾع إلييا إلعفاء الشداء مؽ ىتا السأخت  كاالي تساعاال

الخؾض في تفاصي  ُتقب  مؽ البعض كُترفض مؽ البعض اآلخػر  فتبعػد الشػداء عػؽ ىدفػو كتجػرده 
   يسكؽ أف يتفق عميو ك  اليسشييؽ.مؽ صفتو  كشداء  امع إليقاؼ الحرب

كمع ذلػ  كرغؼ تؾفر العذرات مػؽ خػرائط الظر ػق  فػإف أقرػى مػا نتؾخػاه ىػؾ أف تدترشػد  
السكؾنات الستحاكرة لسا كرد في تمػ الخرائط كتدتميؼ لعض مزاميشيا. ألنشا ندرؾ لأف لكػ  مكػؾف 

ألمسيػة  التػي ستذػك  أرضػية أ شدتو الخاصة  التي سيظرحيا لمشقاش  في إطػار خارطػة الظر ػق ا
عمػػى األطػػراؼ  الحػػؾار السعتػػرؼ بيػػا. كعبػػر الشقػػاش كاألخػػت كالػػرد  كتحػػ  تػػأثير الزػػغط الذػػعبي

اليسشػي  سػؾؼ  _أثير الخار ي  التي لؽ يكؾف غائبًا عؽ طاكلة الحؾار اليسشي تالستحاكرة  ككتا ال
 تؾضع الخارطة الشيائية السعتسدة  الؾا بة التشفيت.  

نؤكػػد لػػأف كػػ  مػػا تقػػدـ لػػيس سػػؾى ترػػؾرات شخرػػية سػػر عة  تحتسػػ  الخظػػأ  كسػػا  كأخيػػراً  
تحتس  الرؾاب  كتحتاج إلى عسمية غربمة كنقاش كترػؾ ب  مػؽ قبػ  السذػاركيؽ فػي الشػداء. فقػد 
ُتسك  ؽ ىته الترؾرات الدر عة كالترؾ بات  التي ستأتي مؽ السذاركيؽ في الشػداء  قػد ُتسك  ػؽ لجشػة 

داعية إليقاؼ الحػرب كالمجػاف األربػع الستفرعػة عشيػا مػؽ كضػع ترػؾر أكثػر دقػة تشديق الجيؾد ال
كتحديػػدًا  لذػػك  ك ليػػات كفعاليػػات الحػػراؾ الذػػعبي  الػػتي أصػػبح ك ػػؾده ضػػركر ًا كممحػػًا  إلنقػػاذ 

 اليسؽ.

فمتتجو ك  الجيؾد نحؾ إيجاد حراؾ شعبي فاع  في  سيع السحافغات كفي السيػا ر  يؾؾػف 
  التي أضرت لو الحرب  ك فرض ي تساعاالييؽ مؽ  ديد ك عيد ترميؼ نديجيؼ الحرب ك ؾحد اليسش

عمى السترارعيؽ الدخؾؿ في حؾار  اد كمدؤكؿ  يخرج الذعب اليسشي مػؽ محشتػو ك رسػؼ مبلمػح 
 ائو. كفي ذلػ فميتشافس الستشافدؾف.بشأالسرحمة القادمة ك عيد حاضر اليسؽ كمدتقبمو إلى أيدي 

 لعد إذ ىديتشا كىب لشا مؽ لدنػ رحسة إنػ أن  الؾىاب.ربشا ال تزغ قمؾبشا 
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 80الحرب كالدبلـ
 

أطمػػػق مػػػا يقػػػارب خسدػػػسائة شخرػػػية يسشيػػػة معركفػػػة  مػػػؽ األكػػػاديسييؽ كاألدلػػػاء كالكتػػػاب 
ة  أطمقػؾا نػداء يػ تساعاالكالرحفييؽ كالدبمؾماسييؽ كالشاشظيؽ الدياسييؽ كالحقؾقييؽ كالؾ اىػات 

  مرفقػة لقػؾائؼ وـ. ك ػرى تدػميؼ ندػخة مشػ2017شير فبراير  مؽ عػاـ الدبلـ  في العذر ؽ مؽ 
إلػػى مكتػػب األمػػؼ الستحػػدة فػػي صػػشعاء كمكتػػب  مػػؽ العػػاـ نفدػػو  مػػارس 15فػػي تػػار ش  ائيؼ اسػػس

في الحػرب. ككػاف  الزالعةاعي  كلد الذيش  كعبرىسا إلى الحكؾمات اسسالدابق   األمسي السبعؾث
ة مؽ القشاعات  التي تذكم  خبلؿ ما يقػارب )حتػى ذلػػ الحػيؽ( الدافع إلى إطبلؽ ذلػ الشداء  سم

 العاميؽ مؽ الحرب الكارثية  دكف أف تبدك في األفق أي مؤشرات النتيائيا. كمؽ تمػ القشاعات: 

لعػػض الػػدكؿ العربيػػة  يزع مػػؽ أيػػدي اليسشيػػيؽ  كأضػػحى لأيػػدإف قػػرار الحػػرب كالدػػبلـ انُتػػ .1
 في الحرب. كلتا ال بد مؽ مخاطبة ىته الدكؿ مباشرة. الزالعةكاإلقميسية كالعالسية 

افاتو اصػػظفك  ي تسػػاعاالًا فػػي السجتسػػع اليسشػػي  مػػس ندػػيجو انقدػػامإف الحػػرب سػػبب   .2
الدياسػػية كالعدػػكر ة ككالءاتػػو الخار يػػة. كال يسكػػؽ الخػػركج مػػؽ ىػػته الحالػػة إال لػػإحبلؿ 

لذػػػراكة القائسػػػة عمػػػى ا اليسشيػػػيؽ  سػػػيعيؼ نحػػػؾ بشػػػاء دكلػػػتيؼ السدنيػػػة  اتجػػػاهالدػػػبلـ  ك 
 الحافغة لحقؾقيؼ.   الراعية لسرالحيؼ  الؾطشية  الزامشة لحياتيؼ

إف الحرب تخاض لأ داد اليسشييؽ. كلػؽ يدػتفيد  فػي نيايػة السظػاؼ  مػؽ قتػ  اليسشيػيؽ  .3
كتجػػؾ عيؼ كتذػػر دىؼ كتػػدمير مقؾمػػات حيػػاتيؼ  إال القػػؾى الخار يػػة  اإلقميسيػػة كالدكليػػة  
التػػػي تدػػػتخدـ التبايشػػػات الداخميػػػة كتدػػػتثسر الظسؾحػػػات الدػػػمظؾ ة  لػػػبعض السكؾنػػػات 

  كإيرػالو إلػى ي تسػاعاال  لرفع مدتؾى التؾتر الدياسي ك ة كالدياسية اليسشيةي تساعاال
 حالة الرداـ السدمح كالحرب األىمية  تح  ذرائع مختمفة.  

إف ما يدكر في الداخ  اليسشي ال يسكؽ فيسػو إال فػي إطػار السخظػط العػاـ  الػتي كضػعتو  .4
يػػ   عبػػر تالتفمز ػػدًا مػػؽ التجزئػػة ك  : ة لمػػؾطؽ العربػػي لكاممػػو. ك ػػؾىرهسػػتعسار االالقػػؾى 

)الفؾضػػى الخبلقػػة(  أي الحػػركب األىميػػة  السؤديػػة إلػػى تغييػػر حػػدكد سػػايكس _ بيكػػؾ  
كتسز ػق الػدك بلت العربيػػة القائسػة إلػى كيانػػات سياسػية  أكثػر ضػػعفًا كىػزااًل كتبعيػػة  ذات 
طالع ديشي كطائفي كعرقي  تح  عشػؾاف )الذػرؽ األكسػط الجديػد(. كىػتا مخظػط لػؼ يعػد 

تحػػدثؾف عشػػو عمشػػًا. كمػػا حرػػ  ك حرػػ  فػػي الرػػؾماؿ كالعػػراؽ يخؽيػػو أصػػحالو  بػػ  ي
لعػد   يكتسػ  ترػشيعياكسؾر ا كليبيا كالدؾداف  كما يحر  اآلف في اليسؽ  إال نساذج لػؼ 

 لسا يراد لو أف يحر  في الؾطؽ العربي كمو.  
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إف تجاى  حؿيقػة تذػالػ الرػراع الػداخمي لالرػراع اإلقميسػي كالػدكلي  سػيجعمشا عػا ز ؽ  .5
ع الحرب الداخمية في الػيسؽ فػي سػياقيا الرػحيح. مسػا سػيبقيشا محرػؾر ؽ فػي عؽ كض

عمػى الذػرعية(   نقبلبدائرة كاحدة  مؽ دكائر الرراع الستعددة  كىي دائرة )الذرعية كاال 
العػاـ فػي السشظقػة. كرغػؼ أىسيػة  دػياؽالنشغر إلييا عمى أنيا دائرة مغمقة كمعزكلػة عػؽ 

ىته الدائرة  كفعميا الؾاضح في تفجير الحرب الراىشة  فإف البقػاء داخميػا  كعػدـ الخػركج 
مشيا إلى الدكائر األخرى الفاعمة  ال يسكؽ أف يديؼ في كضع ح  لمرراع الجػاري  يسشػع 

 تفتي  اليسؽ  ك حفع لمسجتسع اليسشي تعايذو كتساسكو.
كخظؾة أكلى لظي صفحتيا كإنياء أسبابيا كتجاكز  ثارىا كالعؾدة  _رب إف في إيقاؼ الح .6

مرمحة عميا لميسؽ كاليسشييؽ. ك سكؽ أف يتحقق ذلػ مػؽ خػبلؿ  _إلى العسمية الدياسية 
حراؾ شعبي سمسي كاسع  يزػغط عمػى قػؾى الحػرب  فػي الػداخ  كالخػارج  ك جبرىػا عمػى 

ة الؾطشية في الحكػؼ  كالسؾاطشػة الستدػاك ة  الجشؾح إلى الدمؼ  كعمى القبؾؿ لسبدأ الذراك
في الحقؾؽ كالؾا بػات  فػبل سػيد كال مدػؾد كال قبيمػي كال مػديشي كال  بمػي كال تيػامي كال 
شسالي كال  شؾبي. كفي ىتا الدياؽ  يسكؽ أف يكؾف نداء الدبلـ لسثالة إعبلف لبدء ىتا 

ليسشية  السشتذرة فػي أصػقاع الحراؾ في  سيع السحافغات اليسشية  كفي أكسا  الجاليات ا
 األرض. أك عمى األق  ىتا ما كاف ييدؼ إليو مظمقؾ الشداء.

إف إيقاؼ الحرب شر  ضػركري لمعػؾدة إلػى طاكلػة الحػؾار كالتؾافػق عمػى تفاصػي  مرحمػة  .7
مياـ محددة  مشيا: إنياء عاىرة السميذيات السدمحة  كإعػادة  إنجازية  يتؼ خبلليا انتقال

يًا  يبعدىا عؽ الػؾالءات الزػيقة  ك جعػ  احتراؼحة اليسشية  بشاًء كطشيًا بشاء القؾات السدم
مشيا قؾة كطشية مؤىمة  كمالكة كحيػدة لمدػبلح  كضػامشة ألمػؽ كسػبلمة الذػعب  سيعػو  
كحامية لتراب الؾطؽ اليسشي كمو. كمشيا أيزًا: التؾافق عمى الخظؾات كاإل راءات الكفيمػة 

ات  مسثمػة نتخالػلذػراكة الؾطشيػة  محكؾمػة لرػشاديق اال ببشػاء دكلػة مدنيػة  قائسػة عمػى ا
لمجسيػع كحاميػػة لمجسيػع كخاليػػة مػػؽ الفدػاد كمبػػرأة مػؽ الػػؾالء لمخػػارج. كػ  ىػػتا مذػػرك  

 تثػاث أسػبابيا(  فمػيس لػو سػؾى معشػى اإال لعػد ) ا القؾؿ لعدـ إيقافيالإيقاؼ الحرب. أم
ككػػؾارث  تحػػرؾ حتػػى ارىا  رغػػؼ مػػا نعيذػػو مػػؽ مرسػػي اسػػتسر كاحػػد  كىػػؾ اإلصػػرار عمػػى 

  كشػعبو إلػى التفتيػ   ستشتيي لػاليسؽ إلػى التقدػيؼ ىااستسرار  فرغؼ أ  ك الزسائر السيتة
  كرسػؼ خارطػة الذػرؽ األكسػط في سياؽ السخظط اليادؼ إلى تفتي  الؾطؽ العربػي كمػو

   الجديد.
أف يػتؼ إال لعػد إيقافيػا  كعبػر  إف ا تثاث أسباب الحرب أمر ضركري  كلكؽ ىتا ال يسكؽ .8

حػػؾار كطشػػي صػػادؽ ك ػػاد  يؾصػػ  إلػػى تؾافػػق كطشػػي  كإلػػى تؾافػػق مػػع السحػػيط العربػػي 
كضػػع  كاإلقميسػػي كالػػدكلي. ألف ا تثػػاث أسػػبابيا  كذػػر  مدػػبق إليقافيػػا  ىػػؾ مػػؽ قبيػػ 

الدػػي  السستشػػع. سػػي  عمػػى صػػعيد الكػػبلـ كالتشغيػػر   العربػػة أمػػاـ الحرػػاف  كمػػؽ قبيػػ 
صعيد الفع . كلؽ يتحقق إال لحدػؼ عدػكري. كالحدػؼ العدػكري  كفقػًا لمؾاقػع صعب عمى 
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السيداني  كمقتزيات التؾازنات اإلقميسية كالدكليػة  يبػدك أمػرًا لعيػد السشػاؿ. كإذا مػا تحقػق 
فعبًل  لعد أف يكتس  تدمير ما تبقى مؽ مقؾمات الحياة في اليسؽ  فإنشا ال نػدري لسرػمحة 

 ؾى داخمية كخار ية ستدتفيد مشو.       كأي قالحدؼ مؽ سيكؾف 
 االصػظفاؼالظػائفي ك  نقدػاـار الحرب سيؤدي إلى ترسيش ك  إفرازاتيا  بدءًا لاال استسر إف  .9

خبلؾيػة كالعبلقػات كتػدمير البشيػة التحتيػة كالؿػيؼ األ ي تسػاعاالالسشاطقي  كتفتي  الشديل 
بتحؾؿ السميذيات السختمفة إلى  يؾش نغاميػة  تذػك  نػؾاة لتقدػيؼ  انتياءة  ك ي تساعاال

الػػيسؽ الؾاحػػد إلػػى عػػدة دك ػػبلت ىز مػػة مترػػارعة  لعػػد أف ترسػػؼ الحػػرب خارطتيػػا عمػػى 
ة يػػػػ تساعاالاألرض كتشزػػػػل  عمػػػػى صػػػػعيد الؾاقػػػػع  شػػػػركطيا الجغراؼيػػػػة كالدياسػػػػية ك 

  الػتي لػؽ يتحقػق إال لإطالػة كالشفدية. كلع  ىتا ىؾ اليدؼ الشيائي ليته الحرب السدمرة
أمػػد الحػػرب كرفػػض دعػػؾات الدػػبلـ كتعػػاعؼ معانػػاة اليسشيػػيؽ  كمشػػع الحدػػؼ العدػػكري  
لرػػالح أي طػػرؼ  قبػػ  أف تكتسػػ   سيػػع األىػػداؼ الجزئيػػة  كصػػؾاًل إلػػى اليػػدؼ الشيػػائي 

 الستكؾر.  

مشيػا دعػاة الدػبلـ. كاآلف كرغػؼ أنشػا أكشػكشا عمػى  انظمػقكان  تمػ ىي أىؼ القشاعػات  التػي 
أرض الػػؾطؽ كسػػؾاحمو  اسػػؼدخػػؾؿ العػػاـ الرالػػع لمحػػرب  كبػػدأت القػػؾى الخار يػػة  أمػػاـ أعيششػػا  تتق

ار اسػتسر لعزػشا يرػر عمػى  يػزاؿ مػاك زره كثركاتو  حررًا كغشائؼ  غيػر مكترثػة لػاليسؽ كبذػعبو  
 ثاث أسبابيا. تالحرب  حتى يتؼ ا 

. كلكػؽ مػؽ سػيجتثيا؟ ككيػف سػيتؼ ا تثاثيػا؟ كمػا ىػي الحػرب أسػبابنعؼ  ال بد مؽ ا تثاث 
الكمفة  التي سشدتسر في دفعيا  إذا مػا كاصػمشا السراىشػة عمػى الحػرب  كؾسػيمة ال تثػاث األسػباب؟ 
كلسػاذا ال يجتثيػا اليسشيػؾف عمػى طاكلػة الحػؾار؟ كلسػاذا ال ندػتبدؿ الحػرب لحػراؾ شػعبي عػاـ  يعيػد 

ذػػعب لحستػػو كتساسػػكو ك ؾحػػد مقاصػػده ك سػػارس ضػػغظًا عمػػى قػػؾى الحػػرب فػػي الػػداخ  كالخػػارج  لم
اؿ السميذػػيات كالقرػػف كالػػدمار كالحرػػار لالحيػػاة السدنيػػة كالتؾافػػق الدياسػػي؟ اسػػتبديجبرىػػا عمػػى 

  بػيؽ إيقػاؼ ختيػاراالأسئمة كثيرة  تحتاج إلى إ الات كاضحة  حتى ندتظيع أف نفيػؼ  كأف نحدػؽ 
العؾدة إلى السدار الدمسي  لسعالجة أسباب الحرب كتجاكز  ثارىا ككضع الترتيبات البلزمة الحرب ك 

ار الحرب كالسؾت كالدمار كالتجؾ ع كالتذر د  حتى يقدر هللا لظرؼ استسر لبشاء الدكلة السدنية  كبيؽ 
 مػػؽ أطػػراؼ الحػػرب أف يحدػػسيا لرػػالحو  ك تغمػػب عمػػى الظػػرؼ اآلخػػر  أك األطػػراؼ األخػػرى. ألف

ار الحرب سيؾلد أطرافًا أخرى دكف شػ  ستغ  تتؾالد  حتى يكتس  تدمير اليسؽ كتسز قػو. كقػد استسر 
 بدأنا نذاىد بؾادر ىته الحالة.  

أنػػػاقش اآلراء  التػػػي عارضػػػ  الػػػدعؾة إلػػػى الدػػػبلـ  كمػػػا زالػػػ  مذػػػغؾلة  أف كال أر ػػػد ىشػػػا 
كعػػركؼ أخػػرى  نكػػؾف فييػػا . فمسشاقذػػتيا كقػػ   خػػر متغافمػػة عػػؽ الحػػرب ككؾارثيػػا  لسعارضػػتيا

 سيعشا لسزاج أفز   لعيديؽ عؽ الزغؾ  الشفدية كالسادية  التي نعاني مشيا  كالتي قد تؤدي إلػى 
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عز ز. كلكؽ ال لأس في أف أشير إلػى مأخػت ردده لعػض  مذاعر اإلساءة إلى صديق  أك إلى  رح
لشداء عدـ تزسيشو خارطة مؽ تعجمؾا في ميا سة نداء الدبلـ  فؾر صدكره. فقد أخت ىؤالء عمى ا

طر ق  ترسؼ معالؼ السدتقب  لعد إيقاؼ الحرب. كلع  ىجـؾ البعض مػشيؼ نػاتل عػؽ عػدـ اطبلعػو 
عمى مبػادرة التجسػع الػؾطشي لسشاضػمي الثػؾرة اليسشيػة  الػتي تبشػى نػداء الدػبلـ  مػع لجشػة تشدػيق 

مس عذػر مػؽ مػايؾ عػاـ الجيؾد الداعية إلى إيقاؼ الحرب. كىي مبادرة أطمقيا التجسع فػي الخػا
ـ  أي لعػػد أقػػ  مػػؽ شػػير ؽ عمػػى بػػدء الحػػرب  كقبػػ  مػػا يقػػارب العػػاميؽ مػػؽ إطػػبلؽ نػػداء 2015

الدبلـ. فقد تزسش  تمػ السبادرة خظؾات عسمية إليقاؼ الحرب كبشاء الدكلػة  عمػى قاعػدة الذػراكة 
ؾنػات سياسػية كمػؽ الؾطشية. ككاف ر ؾع ىؤالء  إلييا  كإلى مجس  السبادرات السعمشػة  مػؽ قبػ  مك

قب  ناشظيؽ سياسييؽ  كاف كاؼيًا  كسا ذكرنا في مقاؿ نذرناه لعػد نذػر الشػداء  كػاف كاؼيػًا إلعفػاء 
الشػػداء مػػؽ ىػػتا السأخػػت  كالتؾؾػػف عػػؽ محاكلػػة  ػػره إلػػى الخػػؾض فػػي تفاصػػي  ُتقبػػ  مػػؽ الػػبعض 

مع  إليقػػاؼ كُتػػرفض مػػؽ الػػبعض اآلخػػر  فتبعػػد الشػػداء عػػؽ ىدفػػو كتجػػر  ده مػػؽ صػػفتو  كشػػداء  ػػا
 الحرب  يسكؽ أف يتفق عميو ك  اليسشييؽ  أك معغسيؼ.

  ي تسػاعااللقد أطمق التجسع الؾطشي لسشاضمي الثؾرة مبادرتو تمػ في لعض مؾاقع التؾاص  
اليسشػػي كالتجسػػع الؾحػػدكي الشاصػػري   يشػػتراكاالكُسػػم  س  مػػع رسػػالة تغظيػػة إلػػى ؾيػػادتي الحػػزب 

ؽ مػدنييؽ غيػر مدػمحيؽ  يسكشيسػا  إذا مػا حزمػا أمرىسػا  أف يكؾنػا حػامميؽ الحزبيؽ مكؾني اعتبارل
لسذركع الدبلـ كمذركع بشاء الدكلػة السدنيػة  كقائػديؽ لحػراؾ شػعبي سػمسي كاسػع  سيذػك  حتسػًا 
عامػػ  ضػػغط فعَّػػاؿ عمػػى قػػؾى الحػػرب الداخميػػة كالخار يػػة  يجبرىػػا عمػػى الجشػػؾح إلػػى الدػػمؼ ككؾػػف 

إلػى طاكلػػة الحػؾار  لمتؾافػػق عمػى بشػاء دكلػػتيؼ كإخػراج شػػعبيؼ مػؽ ىػػته الحػرب  ليتؾ ػو اليسشيػػؾف 
يػػ  تالتفت  كىػػي مػػرالت اسػػتسر الكارثػػة  التػػي نعيذػػيا  كتجشيبػػو السػػرالت الحتسيػػة لمحػػرب  إذا مػػا 

 كالتجزئة إلى كيانات سياسية متعددة  ضعيفة كمتشاحرة كمرتبظة كميًا لالخارج.  

ت كحػػؾارات مػػع ؾيػػادتي اترػػاالمبادرتػػو تمػػػ  أ ػػرى    إثػػر إطػػبلؽالػػؾطشي كقػػد أ ػػرى التجسػػع
الحػػزبيؽ  قظعػػ  أشػػؾاطًا ال لػػأس بيػػا  بمغػػ  حػػد التؾؾيػػع عمػػى مبػػادرة مذػػتركة  إليقػػاؼ الحػػرب 

اليسشػي كالتشغػيؼ الؾحػدكي الشاصػري كمعيسػا  يشػتراكاالكاستعادة العسمية الدياسية  أعمشيا الحػزب 
مػػايؾ  25لسشاضػػمي الثػػؾرة اليسشيػػة  كذلػػػ فػػي  لعػػض السكؾنػػات األخػػرى  كمشيػػا التجسػػع الػػؾطشي

ـ. كسسي  )مذركع مذترؾ إليقاؼ الحػرب كمعالجػة تبعاتيػا كاسػتعادة العسميػة الدياسػية(. 2015
لسيسة تشفيت مزسؾف تمػ السبادرة السذتركة. كلكؽ ك  تمػػ  ضظبلعكتؼ تذكي  عدد مؽ المجاف لبل
   مع األسف الذديد  إلى ال شيء.  انتي الجيؾد لؼ تمبث أف تعثرت ك 

  ثػػؼ السبػػادرة السذػػتركة  أعمشػػ  مكؾنػػات سياسػػية كناشػػظؾف كمشػػت إطػػبلؽ مبػػادرة التجسػػع
عمػي ناصػر    فػي  األسػبق سياسيؾف مبادرات أخرى  كػاف  خرىػا السبػادرة  التػي قػدميا الػرئيس

و معيػد )فالػداي( فػي مظمع شير فبرايػر مػؽ ىػتا العػاـ  فػي السػؤتسر الذػرؽ أكسػظي  الػتي نغسػ
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   سيػع السبػادرات مػؽ ىػدؼ  ػامع  يتسثػ  بؾؾػف الحػرب كالعػؾدة إلػى طاكلػة انظمقػمؾسكؾ. كقد 
  عمػػى أسػػس الذػػراكة الؾطشيػػة كالسؾاطشػػة الستدػػاك ة الحػػؾار كالتؾ ػػو نحػػؾ بشػػاء الدكلػػة اليسشيػػة

 . كالتبادؿ الدمسي لمدمظة  عبر صشاديق االنتخالات

ؾطشي لسشاضػػمي الثػػؾرة اليسشيػػة  ىػػي مػػؽ بػػيؽ أسػػبق السبػػادرات كبسػػا أف مبػػادرة التجسػػع الػػ
فػإف نذػرىا مجػددًا   إذا لؼ تكػؽ أسػبقيا  الداعية إلى إيقاؼ الحرب كالعؾدة إلى العسمية الدياسية 

ي  إلى الحزب  كالتشغيؼ الؾحدكي الشاصػري  يسكػؽ أف يمقػي  يشتراكاالمع رسالة التغظية  التي ُك   
  كىػي الخمؽيػة  التػي تػدفعشا اآلف 81مشيا نداء الدبلـ انظمقمز دًا مؽ الزؾء عمى الخمؽية  التي 

إلى أف نؾ و ك   يؾدنا نحؾ إحبلؿ الدبلـ في اليسؽ  بداًل مؽ تبديػد الجيػد  فػي التشغيػر لمحػرب 
ادي لالدػػبلـ  أك إضػػاعة الؾقػػ  فػػي انتغػػار الحدػػؼ ارىا كمعػػاداة كػػ  مػػؽ يشػػاسػػتسر كاإلصػػرار عمػػى 

ه  لعيػػدًا عػػؽ اإلرادة اإلقميسيػػة إنجػػاز العدػػكري  الػػتي ال يسمػػػ اليسشيػػؾف قػػراره  كال يقػػدركف عمػػى 
 كالدكلية. 

كسيبلحع القارئ السؾضؾعي  أف مبادرة التجسع الؾطشي لسشاضمي الثؾرة كان  مبػادرة مركػزة  
اصػي  اإل رائيػة الدؾيقػة لظاكلػة الحػؾار. كىػتا ىػؾ التفاركػة   بؾضػع خظػؾ  عر زػة لمحػ   تاىتس

الؾضع الظبيعي. فك  طرؼ في الحؾار سيأتي كمعو مذركعو  ليحػاكر اآلخػر ؽ مػؽ خبللػو. كلكػؽ 
ال بد أف يشظمق  سيع الستحاكر ؽ مؽ خظؾ  عر زػة  كعشػاك ؽ محػددة  تسثػ  مدػمسات كمبػادئ  

عمػػى مذػػركع تػػؾافقي مفرػػ   ككضػػع خارطػػة طر ػػق دؾيقػػة كُممزمػػة  تفػػاؽاال يسكػػؽ عمػػى ضػػؾئيا 
 لمجسيع. كىتا ما ىدف  إليو السبادرة. 

عمػى مبػادرات أخػرى  لعزػيا مػؾ ز كبعزػيا مفرػ   قػد  اطمػعكسا قد يبلحػع القػارئ  الػتي 
يبلحػػع أف مجسػػ  مػػا تزػػسشتو السبػػادرات السختمفػػة  يتفػػق فػػي  ػػؾىره مػػع مبػػادرة التجسػػع الػػؾطشي 

 . اليسشية الثؾرة لسشاضمي

كال يفػػؾتشي ىشػػا أف أنػػؾه إلػػى أف تحقيػػق مزػػسؾف ىػػته السبػػادرة  كمػػا تزػػسشتو كػػ  السبػػادرات 
الستفقة معيا فػي خظؾطيػا العامػة  أضػحى ىػؾ اليػدؼ  الػتي تدػعى إليػو مكؾنػات مدنيػة عديػدة  

ية كمشيػػػا ) ساعػػػة نػػػداء الدػػػبلـ(  التػػػي انػػػتغؼ فػػػي إطارىػػػا حتػػػى اآلف  لعػػػض السكؾنػػػات الدياسػػػ
كالثقاؼية  كتتجو نحؾ إ ػراء حػؾارات مػع القػؾى الفاعمػة فػي الػداخ  اليسشػي  لتحقيػق ىػتا اليػدؼ. 
كستؾاصػػ   يؾدىػػا  مشظمقػػة مػػؽ مؾؾػػف كطشػػي كأخبلقػػي  يرػػفو الػػبعض ب )الحيػػادي( لػػالسعشى 
 الدػػمبي  ك رػػفو الػػبعض السقابػػ  ب )الرمػػادي(  ك يا سػػو ىػػؤالء كأكلئػػػ  كػػ  مػػؽ مؾقعػػو كخشدقػػو

   كنرفو نحؽ ب )السؾؾف الؾطشي السدؤكؿ(.    الخاصة توكارتباطا
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 82لؽ يشترر أحد  ماداـ الخاسر األكبر ىؾ الؾطؽ
 

أثَّػػرت الحػػرب الكارثيػػة  التػػي نعيذػػيا  عمػػى نفؾسػػشا كعقؾلشػػا كعكدػػ  نفدػػيا عمػػى سػػمؾكشا 
السشػاطقي كعبلقاتشا  كأحدث  انقدامًا فػي السجتسػع اليسشػي  ال مثيػ  لػو مػؽ قبػ   تجػاكز االنقدػاـ 

كالظائفي كالدبللي  إلى االنقدػاـ فػي داخػ  األسػرة الؾاحػدة. كقػد حػدثشا أحػد األصػدقاء مػؤخرًا  أف 
أخػػؾ ؽ مػػؽ أبشػػاء عسؾمتػػو ُقػػتبل. ككػػاف أحػػدىسا يقاتػػ  مػػع )أنرػػار هللا( كاآلخػػر كػػاف يقاتػػ  مػػع 

 )الذرعية(.

قرأ  كبسدى تػدني مدػتؾى كمؽ يترفح السؾاقع اإللكتركنية ك تالع ما ُيكتب فييا  ُيردـ لسا ي
التخاطب  التي كصمشا إليو. عبارات حادة  ال تقب  اآلخر  ترػ  أحيانػًا إلػى حػد الذػتائؼ كالتجػر ح 

ال نتردد في تقسص ثياب الؾاعغيؽ  فشتحدث طؾ بًل كنكتب كثيرًا    سيعاً  الذخري. كمع ذلػ فشحؽ
.إلػش  مجدػػديؽ بػتلػ حالػة انفرػػاـ عػؽ الديسقراطيػة كلغػػة الحػؾار كالتعػايش كالتؾافػػق كالتدػامح ..

 غير مدبؾقة  بيؽ القؾؿ كالفع . ى  كشا ىكتا دائسًا  أـ أف ىته ىي لعض إفرازات الحرب؟.

ـ  بػػيؽ الػػرئيس الدػػابق عمػػي عبػػد هللا صػػػالح 1994فػػي مقػػاؿ قػػديؼ  كتبتػػو خػػبلؿ حػػػرب 
ا  كأكػدت لػأف فػي كحمفائو  كبيؽ الحزب االشتراكي اليسشي  تحدث  ؼيو عؽ حدكد ديسقراطية ك  مشَّ 

ػػا دكتػػاتؾرًا  ُيعب  ػػر عػػؽ نفدػػو  كمسػػا تييػػأت لػػو الغػػركؼ. كىػػتا التأكيػػد يجػػد اليػػـؾ مػػؽ  داخػػ  كػػ  مشَّ
عي امتبلؾ الحؿيقة  كاآلخركف عمى ضبلؿ. كعمى ىتا االدعاء يبشي  الذؾاىد ما يؤ ده. فك  مشَّا يدَّ

مػا دمػ  مخالفػًا رأيػي. كمػع  مؾاقفو كعبلقاتو. فأنػ  عمػى حػق  مػا دمػ  معػي. كأنػ  عمػى لاطػ  
استسرار الحرب  اكتدب  ىػته الغػاىرة مز ػدًا مػؽ الحػدة  إلػى در ػة أف عبػارة فػي مقػاؿ  ال تؾافػق 
مزا شا  أك ال تداير مؾقفشا  يسكؽ أف تجمب عمى كاتبيػا الؾ ػ  كالثبػؾر كعغػائؼ األمػؾر. حتػى أنشػا 

 أصبحشا نتجشب الكتالة  إال عشد الزركرة. 

العدػكري   ىؼتسػدد( مؽ العؾاقػب الكارثيػة لرب قب  أف تبدأ. كحتَّرنا )أنرار هللالقد رفزشا الح
قبػػ  أف يغػػادركا صػػشعاء  إلػػى تيامػػة كتعػػز كعػػدف كغيرىػػا. كاإلخػػؾة  الػػتيؽ كػػانؾا معشػػا فػػي )المجشػػة 

ىػػتا  إذا لػؼ تكػؽ الػتاكرة قػػد  مؾقفشػا الذػعبية لمتقر ػب بػيؽ السكؾنػات الدياسػػية اليسشيػة(  يتػتكركف 
صػبلحيتيا. ثػؼ رفزػشا الحػرب عشػد انػدالعيا  لكتالػات كحػؾارات كبيانػات كاضػحة. كرفزػشاىا  فقدت

ؿ عبلقاتشػا  كىي تدحقشا كتدم  ر مقؾمات حياتشا كتفت    ندػيجشا اال تسػاعي كتبػثت الفرقػة بيششػا كتحػؾ  
شا الحػػرب قمشػػاه. نعػػؼ  رفزػػمػػا الظيبػػة حقػػدًا كنفػػؾرًا. كرفزػػشا اسػػتسرارىا عمشػػًا  فػػي كػػ  مػػا كتبشػػاه ك 

لسجسميػػا  لفمدػػفتيا كفعميػػا كتأثيراتيػػا كبكػػ  تجمياتيػػا كإفرازاتيػػا. لػػؼ نجز  ئيػػا  كلػػؼ نػػرفض لعػػض 
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إفرازاتيا كنقب  لالبعض اآلخر. الحرب لسجسميا  لك  مغاىرىا كبك  إفرازاتيػا مرفؾضػة عشػدنا  سمػة 
لالجسمػة كالتذػر د  كتفريبًل: إيقاؼ صرؼ السرتبات كالسعاشات مرفؾض  كالحرار كالتجؾ ع كالقتػ 

كالتغييب كتعػتيب األسػرى كقػتميؼ كالتسثيػ  لجثػثيؼ كنيػب السستمكػات الخاصػة كالعامػة كاالغتيػاالت 
الفردية كالجساعية كقرف البيؾت الدكشية كالسدتذؽيات كالسػدارس كاألسػؾاؽ كالجدػؾر كالظرقػات 

كالسػػػزارع كتجسعػػػات فػػػراح كالعػػػزاء كسػػػيارات السدػػػافر ؽ كمحظػػػات البشػػػز ؽ كالسرػػػانع كقاعػػػات األ
الشازحيؽ ...إلش  ك  ىتا مرفؾض. كالعدكاف الخار ي  التي كشا ندرؾ مشت البداية أىدافػو الحؿيؿيػة 
السزسرة  مرفؾض. كاالستيبلء عمى الدمظة لالعشف  كمػا ترتػب عمػى اسػتخداـ العشػف مػؽ انقدػاـ 

إلػى خشػدؽ مػؽ خشػادؽ اليسشييؽ كتسترسيؼ في خشػادؽ متجابيػة  مرفػؾض. كقػد رأيشػا فػي االنحيػاز 
االقتتاؿ الداخمي  في ع  التدخ  الخار ي كتبعية األطراؼ الداخمية ليته القػؾة أك تمػػ  مػؽ القػؾى 
اإلقميسية السترارعة  رأيشا فػي ذلػػ عػامبًل مدػاعدًا فػي إطالػة الحػرب كتعسيػق االنقدػاـ كالتذػرذـ  

اعتشػا  إذا لػؼ يجانبشػا الرػؾاب  ىػؾ تسييدًا لتجزئة اليسؽ إلػى دك ػبلت متعػددة كىز مػة. كىػتا فػي قش
اليػػدؼ البعيػػد لكػػ  مػػا يػػدكر عمػػى الدػػاحة اليسشيػػة  مثمسػػا ىػػؾ ىػػدؼ مؤكػػد لمحػػركب السدعؾمػػة 

 كالسسؾلة عمى الداحة العربية. 

يػػزاؿ: إنقػػاذ الػػيسؽ  بؾؾػػف الحػػرب كالتؾ ػػو نحػػؾ طاكلػػة الحػػؾار كإرسػػاء  لقػػد كػػاف خيارنػػا كمػػا
بشػػػى عمييػػػا دكلتشػػػا السدنيػػػة  الكافمػػػة كالحاميػػػة لمػػػيسؽ كمػػػو قاعػػػدة لمتعػػػايش كالذػػػراكة الؾطشيػػػة  تُ 

كلميسشيػػيؽ  سػػيعيؼ  دكف اسػػتثشاء. ىػػتا الخيػػار لػػيس خيػػار الجبشػػاء كالستػػردديؽ كأصػػحاب السشظقػػة 
  كمػؽ قبػ  الرمادية  كسا  رى تؾصيفو  مؽ قب  أصحاب الرؤكس الحامية في الخشػادؽ الستجابيػة

ىػػؾ الخيػػار الػؾطشي السدػػؤكؿ. إفَّ رفػػض الحػرب  أيػػًا كانػػ  . بػ  السشتفعػيؽ مػػؽ إطالػة ىػػته الحػػرب
أطرافيا  كالسظالبة لإيقافيا  ىؾ مؾؾف يتظمب قدرًا مؽ الذجاعة  يتجاكز شجاعة السشحػاز ؽ ليػتا 
الخشدؽ أك ذاؾ. ألف مػؽ يختػار ىػتا السؾؾػف  يزػع نفدػو فػي مرمػى الجسيػع  ك تؾقػع أف يدػيء 

تػار طر ػق الدػمؼ كالحػؾار كالذػراكة الؾطشيػة كبشػاء الدكلػة إليو الجسيع. كقد حر  ىػتا. كعشػدما نخ
. بػ  نقػؾؿ: إيقػاؼ الحػرب    كسػا يتيسشػا دعػاة الحػربالسدنية  فشحؽ ال نقؾؿ: إيقاؼ الحرب ككفػى

كخظؾة ضركر ة لمتؾ و نحؾ الحؾار كبشاء الدكلة  دكلػة اليسشيػيؽ  سػيعيؼ  التػي يحكسيػا صػشدكؽ 
ؿ فييا أحد عمى أحد  كال ُيقرى فييا أحد. فالبدي  إليقاؼ الحرب ىؾ استسرار  االنتخالات  كال يتغؾَّ

 كؾارثيا كتدمير ما  تبقى مؽ شرك  الحياة اإلندانية في اليسؽ.  

إف سػػخر ة الػػبعض مػػؽ نػػداء الدػػبلـ  ليدػػ  أمػػرًا مدػػتغربًا. ففػػي كػػ  الحػػركب  يبػػدك نػػداء 
الدبلـ صؾتًا نذازًا. فالستحاربؾف  ك  مػشيؼ يدػعى إلػى سػحق خرػسو كتحقيػق الحدػؼ فػي ميػداف 
القتاؿ. كنحؽ ندعؾ إلى الحدؼ عمى طاكلة الحؾار. ألف كمفة الحدؼ في ميداف القتاؿ كمفة عاليػة  

ؽ كعمى الذعب  كلؽ يدتفيد مشو  إذا تحقق أصبًل  سؾى لعض الحكػاـ كالسشتفعػيؽ. فػي عمى الؾط
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حػػيؽ أف الحدػػؼ عمػػى طاكلػػة الحػػؾار طر ػػق مػػأمؾف  يؤسػػس لمذػػراكة الؾطشيػػة كلمتفػػاىؼ كالتعػػايش 
 كالسحبة  ك جشي ثساره الذعب لكاممو.  

ر أىؾاليػػا  كنخذػػى  ثارىػػا عمػػى  نحػػؽ نعػػرؼ الحػػرب  ربسػػا أكثػػر مسػػؽ يشتقػػدكف مؾقفشػػا  كنقػػد  
اإلنداف اليسشي  عمى السدى القر ب كالبعيد. لتا نتسدػ بػدعؾة الدػبلـ كنخمػص ليػا  كال نتحدػس 
إف ازكر عشا لعض أصدقائشا  أك غزب عميشا مؽ يذاء مشيؼ أف يغزب. كسػشغ  نعب  ػر عػؽ رأيشػا 

 خرىػػا قرػػف بؾضػػؾح ك ػػبلء  تجػػاه مػػا ُيرتكػػب فػػي لبلدنػػا كبحػػق شػػعبشا مػػؽ مجػػازر يؾميػػة  لػػيس 
مكتب الرئاسة  في صشعاء  كالبيؾت اآلمشة في مشظقة األزرقيؽ  لالقرب مؽ صشعاء. كىتا مؾضؾع 

 أكد أف أتؾؾف عشده قميبًل.

  كمػػا سػببو مػػؽ تػػدمير كمػػؽ 83فعمػى إثػػر قرػػف مكتػب الرئاسػػة  فػػي قمػػب العاصػسة صػػشعاء
إدانػة  كاسػتشكار. كنذػرتو  فػي سقؾ  عذرات القتمى كالجرحى  أصدرت ) ساعة نداء الدبلـ( بياف  

عرػػر اليػػـؾ التػػالي لمقرػػف  فػػي عػػدد مػػؽ السؾاقػػع  كفتحػػ  البػػاب لسػػؽ ير ػػد السذػػاركة ؼيػػو أف 
ؿ كُغي  ػػر  يزػػيف اسػػسو إلػػى قائسػػة السذػػاركيؽ. كفػػي غزػػؾف سػػاعات قميمػػة  كػػاف البيػػاف قػػد ُعػػد  

ء  حتػى كانػ  السؾاقػع كاستبعدت مشو كمسات كعبارات كفقرات  كأدخم  عميو أخرى. كلؼ يأت السدا
ؿ  تتبادؿ البياف نفدو بثبلث صيغ مختمفة. ككاف كاضحًا أف ىشػاؾ أكثػر مػؽ شػخص  قػد غيَّػر كعػدَّ

ؿ  لجع  البياف متظالقًا مع مؾقفو الدياسي.  كبدَّ

. كمػؽ ةإف الؾضع الظبيعي فػي مثػ  ىػته الحالػة  ىػؾ أف يبقػى البيػاف عمػى صػؾرتو األصػمي
يف اسسو إلى قائسة السذػاركيؽ ؼيػو  أك أف ال يقتشػع لػو  ؼيستشػع عػؽ يقرأه إما أف يقتشع لو  ك ز

إضػػافة اسػػسو. إف األمػػر فعػػبًل بيػػته البدػػاطة  كلػػيس معقػػدًا لػػالسرَّة. كلكػػؽ الحالػػة  التػػي أكصػػمتشا 
الحرب إلييا   عم  ك  مشَّا يدعى إلى االنترار لؾ ية نغره كلسؾقفو  كلؾ أدى األمر إلػى التػدخ  

ادر عؽ مكؾف مؽ السكؾنات أك  ساعة مؽ الجساعات  كمعب  ر عؽ مؾؾف ىػتا في صياغة بياف ص
 السكؾف أك ىته الجساعة.

كمػػع ذلػػػ فقػػد فيسشػػا الػػدكافع كلػػؼ نعب  ػػر عػػؽ اعتراضػػشا عمػػى الرػػياغات السختمفػػة. كرضػػيشا 
ػػاني لمسػػدنييؽ. لكشػػو اسػػتجد أمػػر غيػػر  لجػػؾىر البيػػاف  كىػػؾ اسػػتشكار كإدانػػة القرػػف كالقتػػ  السجَّ

قػػػع. فقػػػد اسػػػتاء أحػػػد السذػػػاركيؽ مػػػؽ إضػػػافة قرػػػف كزارتػػػي الػػػدفاع كالداخميػػػة  فػػػي إحػػػدى متؾ 
                                                           

إدارات مدنية كمؾعفيؽ مدنييؽ  كليس ثكشة عدكر ة   ك زؼ يقع مكتب الرئاسة في قمب العاصسة صشعاء. 83
كتؼ قرفو في ساعات الغييرة  ك سيع الذؾارع مؽ حؾلو  كمحاؿ تجار ة. متبلصقة سكشية لعساراتكمحا  

اخ  مبشى مكتب الرئاسة . ال شيء مسا في دارات الخاصة كسيارات الشق  العاـمكتغة لالسذاة السدنييؽ كالدي
  في تؾقي  يبمغ االزدحاـ في صشعاء كقت  السدنييؽ داخمو كخار و وعدكر ة  تبرر قرفلو صفة  كما حؾلو
 ذركتو.  
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الرياغات  كأعمؽ اندحالو مؽ قائسة السذاركيؽ. كألنو قد ك و خظاب االندحاب إلى عبػد البػاري 
طاىر كأحسد قايد الرايدي  عزؾي  ساعة نػداء الدػبلـ  فقػد رأيػ  مػؽ كا بػي أف أكضػح األمػر  

ف البيػاف كػاف فػي األصػ  متعمقػًا لقرػف مكتػب الرئاسػة  كأف الرػيغة األصػمية قػد كأف أشير إلى أ
 رى التدخ  فييا. كبالظبع فإف تؾضيحي ىتا ال يعشي لأي حاؿ أنشا ال نػديؽ قرػف كزارتػي الػدفاع 
كالداخمية كك  عسميات القرف اليؾميػة  التػي تؾاصػم  عمػى مػدى الدػشؾات الساضػية  كطالػ  كػ  

تشػػاكؿ حادثػػة لعيشيػػا  كشسػػؾذج لسئػػات ك الؼ الحػػؾادث. إنشػػا نػػديؽ كػػ  قرػػف  شػػيء. كلكػػؽ البيػػاف
كندتشكر ك  قت  لميسشييؽ. فك  يسشػي يدػقط قتػيبًل أك  ر حػًا  ىػؾ مػؽ دمشػا كلحسشػا. لغػض الشغػر 

 .  مشت بدايتياعؽ الخشدؽ  التي يتسترس ؼيو. كعمى ىتا بشيشا مؾقفشا السبدئي مؽ الحرب لسجسميا

ح فؾ ئشا لػأف اسػؼ ) ساعػة نػداء الدػبلـ(  أي اسػؼ الجيػة  التػي أصػدرت كبعد نذر التؾضي
أحسػػد قايػػد اسػػؼ عبػػد البػػاري طػػاىر ك  ئسػػة السذػػاركيؽ  كُحػػتؼ معػػو اسػػؼالبيػػاف قػػد ُحػػتؼ مػػؽ قا

  بػ  كضػعيسا  كسػا يبػدك  أحػد األصػدقاء  اسػسيشاعزػؾ ْي الجساعػة. مػع أنشػا لػؼ نزػع   الرايدي
نحػؽ نفزػ  االكتفػاء لاالسػؼ ك  ال أىسية ليا  اء أعزاء الجساعةفأسس دكف أف يأخت رأيشا في ذلػ.

الجامع ) ساعة نداء الدبلـ(. كبحتؼ ىته االسػساء  اسػؼ  ساعػة نػداء الدػبلـ كاسػسي العزػؾ ؽ 
السػػتكؾر ؽ  تػػؼ انتػػزاع البيػػاف مػػؽ أصػػحالو  كاسػػتبعادىؼ. ك سكػػؽ لسػػؽ لديػػو قػػدرة عمػػى الزػػحػ أف 

ع ذلػػػ فقػػد أدت الجساعػػة كا بيػػا كرفعػػ  صػػؾتيا كتجػػاكب يزػػحػ. فػػاألمر فػػي غايػػة الظرافػػة. كمػػ
معيا الكثيركف. كىػتا ىػؾ السيػؼ فػي نيايػة السظػاؼ  أف ترتفػع األصػؾات السدػتشكرة ليػته األعسػاؿ 

 الؾحذية.

لقد أكردت ىته الؾاقعة  لتؾ يو االنتباه إلى السدى  التي كصمشا إليو. فقػد أصػبح كػ  مشػا ال 
ر أكقاتشػا كطاقاتشػا التىشيػة لذػيظشة اآلخػر ؽ  يظيق إال رأيو كال يدػسع إال  صػؾتو. بػ  إنشػا قػد ندػخ  

الػػتيؽ يختمفػػؾف معشػػا فػػي الػػرأي. كىػػته حالػػة عميشػػا  سيعشػػا أف نفكػػر فػػي كيؽيػػة تجاكزىػػا. فكػػؼ مػػؽ 
عبلقػاتيؼ  لعزػيؼ بػبعض. أال  كانقظع أصدقاء  في سياؽ ىته الحرب السمعؾنة  فقدكا صداقاتيؼ 

التي قد تربح أحيانًا أشد إيتاًء مؽ الرصاص  أال يجب عمييؼ أف يعسمػؾا  يجب عمى حسمة األقبلـ 
خظأ  ػصؾاب يحتس  الخظأ كرأي يدىؼ عمى التؾاص  كمد  دؾر التفاىؼ  عمى قاعدة )رأيؾ لك   ي

يحتس  الرؾاب(. أليس ىتا أ دى كأنفع لبمدنا كشعبشا  ب  كحتى أفز  لرحتشا الشفدية  في ىػته 
س مؽ األصػؾب أف نبػدي تجػاه لعزػشا شػيئًا مػؽ التدػامح كالػتفيؼ  ال سػيسا الغركؼ الرعبة؟ ألي

كنحػؽ نعتبػر أنفدػشا متعمسػيؽ  كنستمػػ قػدرًا  كلػػؾ ضػئيبًل  مػؽ الثقافػة  كال نحسػ  سػبلحًا كال نظمػػق 
رصاصًا؟ كلساذا نتعسَّد أحيانًا سؾء الفيؼ كتذؾ و السؾاؾف  ما مرمحتشا في ذلػ؟ أال يجس  بشا فػي 

الكارثي  التي نعيذػو  أف نحػاكؿ إبػداء شػيء مػؽ التدػامح كالػتفيؼ؟ فقػد نكتذػف أف  ىتا الؾضع
 التدامح كالتفيؼ مفيداف كال يكم  فاف شيئًا  كأف عكديسا يكم  ف الكثير. 
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إنشا  كأقرد  سيع اليسشييؽ دكف استثشاء  ندرؾ ما يدكر فػي كطششػا العربػي كفػي  ػؾاره كفػي 
لؼ كامتػػداد لرػػراعاتو. كأنشػػا تحؾلشػػا  سيعشػػا إلػػى أدكات فػػي ىػػته العػػالؼ. كنػػدرؾ أنشػػا  ػػزء مػػؽ العػػا

الرراعات. فمساذا ال نحك  ؼ العق  ؼيسا بيششا  كنتؾافق كنتذارؾ في صشع مدتقب  الػيسؽ  لعيػدًا عػؽ 
السرػػػالح الخار يػػػة كصػػػراعاتيا؟ مػػػؽ مشػػػا ال يػػػدرؾ أف كراء الحػػػرب كاسػػػتسرارىا مرػػػالح إقميسيػػػة 

سشييؽ فييا؟. أفبل ندتيقع كنعق  كنتفاىؼ كنتؾافق عمى الخركج مؽ ىػته كدكلية  كأف ال مرمحة لمي
ػػى أحػػد  كال  الحػػرب  كنزػػع أسدػػًا نتفػػق عمييػػا  لبشػػاء دكلػػة  ال يشفػػرد لالدػػمظة فييػػا أحػػد كال ُيقر 

 تديؽ لالؾالء ألي قؾة خار ية؟. 

ر كإيػػراف  إف مذػػاكمشا مػػع الجيػػراف  كعمػػى  ك ػػو التحديػػد  السسمكػػة الدػػعؾدية كاإلمػػارات كقظػػ
يسكػؽ حميػػا  لإقامػػة عبلقػػات معيػػا  مبشيػػة عمػى حدػػؽ الجػػؾار كاالحتػػراـ الستبػػادؿ كالتعامػػ  الشػػد  ي  
التي يراعي السرالح الؾطشية لمجسيع  ككتا بتأكيدنا  عسميًا ال نغر ًا  عمى أنشا لدػشا مػع أحػد ضػد 

أك ليرػػارع لعزػػيؼ  أحػػد  كلػػؽ نكػػؾف أداة ليػػؼ فػػي صػػراعاتيؼ  فميبحثػػؾا عػػؽ أدكات أخػػرى غيرنػػا 
لعزػػًا  صػػراعًا مباشػػرًا  لعيػػدًا عشػػا. ففيشػػا مػػا يكفيشػػا  كلػػديشا مػػؽ اليسػػـؾ كالسيػػاـ مػػا يذػػغمشا عػػشيؼ 

 كدكلة مشيارة.  تفتػ لو األمراضعقؾدًا مؽ الزماف. لديشا بمد مدمر كشعب  ائع مسزؽ 

كلكؽ لكي يفيؼ الجيراف ك عقمؾا  يجب عميشا نحؽ أكاًل أف نعق  كنفيؼ. فػاألمر كمػو  أك  متػو  
يتؾؾف عميشا نحؽ  يتؾؾف عمى قادتشا الدياسييؽ كالعدكر يؽ كقادة الرأي  مؽ حسمة األقبلـ  التي 

ك ثارىػا  ال يجب أف تؾعف إليقاؼ الحرب  تسييدًا لظي صفحتيا نيايئًا كتجاكز مدبباتيا كأحداثيا 
في تأ يجيا كصػب الز ػ  عمػى نيرانيػا. نعػؼ نحػؽ السعشيػيؽ لأمششػا كاسػتقرارنا كمرػالحشا الؾطشيػة. 
أفبل نتؾافق ك تشازؿ لعزشا لبعض  في سبي  السرػمحة الؾطشيػة  كنتجػو بشي  ػة صػادقة  إلػى تجػاكز 

كعػدـ االنفػراد  كتحؾ ػ   ما نحؽ ؼيو  أسبالًا كمؤثرات ك ثارًا  كإلى بشاء دكلتشا  عمى أسػس الذػراكة
السميذيات السدمحة السختمفة إلى مكؾنات سياسية مدنية  تشتيل العس  الدياسي الدػمسي كتحػتكؼ 
إلى صشدكؽ االنتخالػات  الػتي نذػارؾ عبػره كمشػا فػي اختيػار مػؽ يحكسشػا  لػدكرة انتخابيػة يحػددىا 

ليـؾ أك غدًا. كمػا لػؼ نقػدـ عمييػا الدستؾر  إلى غير ذلػ مؽ التدابير  التي ال بد أف نقدـ عمييا  ا
فدششدثر  سيعشا ك تسزؽ كطششا  ك تحؾؿ إلى )ف ْيْد( لمقؾى الخار ية. أفميس مؽ األفز  لشا كاألكثر 
صؾالًا  أف نتؾ و اليـؾ  بداًل مؽ الغػد  إلنجػاز ىػته التػدابير  لششقػت أنفدػشا ككطششػا؟. السدػألة ىشػا 

ي  نردؽ؟ كإلى التخمػي عػؽ أكىػاـ الشرػر  ألف الكػ  تحتاج إلى عق   في  نعق ؟  كإلى صدؽ  ف
 خاسر  ما داـ الخاسر األكبر ىؾ الؾطؽ  كسا كررنا مرارًا.
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بلـ في قفص اال   84تياـدعؾة الدَّ
  

ـ  السؾ و إلى حكػاـ الػدكؿ الزػالعة 2017 فبراير شير في  مشت أطمق دعاة الدبلـ نداءىؼ
ػبلـ  مشػت  في الحػرب كإلػى األمػؼ الستحػدة  كطػالبؾىؼ لإيقافيػا كبسدػاعدة اليسشيػيؽ لمتؾ ػو نحػؾ الدَّ

مؽ قب  لعض اإلخؾة السشتسيؽ إلى ىتا الظرؼ أك ذاؾ مػؽ  ذلػ الحيؽ كاليجـؾ عمى دعؾة الدبلـ 
كأىػػدافيا قػػد غيػػرت صػػؾرة السذػػيد العدػػكري  لػػؼ يتؾؾػػف. كرغػػؼ أف كقػػائع الحػػربأطػػراؼ الحػػرب  

كالدياسػػي  مػػؽ طػػرفيؽ مترػػارعيؽ  فػػي بدايػػة الحػػرب  إلػػى أطػػراؼ متعػػددة كمتداخمػػة  فإنشػػا نجػػد 
 يؼ  متفقيؽ في أمر كاحد  كىؾ اليجـؾ عمى دعؾة الدبلـ كدعاتيا.    فاختبلىؤالء اإلخؾة  رغؼ 

حيػث الذػػك : يظػػرح ىػػؤالء دعػػؾة ك بػدك ىػػتا اليجػػـؾ غر بػػًا فػي شػػكمو كفػػي مزػػسؾنو. فسػػؽ 
الدبلـ  ال كسا يظرحيا أصػحابيا  بػ  يظرحؾنيػا لرػؾرة مذػؾىة  ثػؼ يحػاكسؾف الرػؾرة السذػؾىة  

مؾا عمػى أنفدػيؼ تفشيػدىا. لمدعؾة التي يظرحؾنيا  ليدؾغؾا رفزيؼ   ك برركا ىجػؾميؼ عمييػا ك دػي  
 الظرؼ اآلخر.     كمؽ حيث السزسؾف: تبدك ىته الدعؾة  في نغر ك  طرؼ  دعؾة تخدـ

لقد تبايش  دكافع اليجـؾ عمى دعؾة الدبلـ  كلكؽ السؾؾف الدمبي مشيا بدا كاحػدًا. فسػا ىػي 
؟ مذكمة ىؤالء مع دعؾة الدبلـ؟ ى  حدسؾا  سيعيؼ مؾقفيؼ )مع الحرب  حتػى الشرػر أك الفشػاء(

ة كالدكليػة تجعػ  كحدػالات السرػالح اإلقميسيػالسيػداف  كى  غاب عؽ أذىانيؼ أف مؾاز ؽ القؾى في
إلػػى اليسشيػػيؽ مػػؽ الشرػػر. يبػػدك أف مػػؽ يرفزػػؾف دعػػؾة الدػػبلـ ال يقػػرأكف مػػا يكتبػػو  اقػػربالفشػػاء 

دعاتيػػػا  كال يظمعػػػؾف عمػػػى مبػػػادراتيؼ كبيانػػػاتيؼ  كال يتفيسػػػؾف مػػػؾاقفيؼ  السشظمقػػػة مػػػؽ فيػػػؼ كاع  
األركاح التػي تزىػق لخمؽياتيا  كمؽ شعؾر لالسدػؤكلية  تجػاه لظبيعة الحرب كمرالتيا  كمؽ إدراؾ 

كالػػؾطؽ الػػتي يسػػزؽ. كالػػدماء التػػي تشػػزؼ كاألسػػر التػػي تذػػرد كتجػػؾع كالبشػػى التحتيػػة التػػي تػػدمر 
ىؼ مػػا يػػدكر فػػي الػػؾطؽ العربػػي مػػؽ اعتبػػار كاألسػػؾأ مػػؽ ىػػتا أف ىػػؤالء  كسػػا يبػػدك  ال يزػػعؾف فػػي 

ؽ  كأف أحػػداث كمػػا تشفػػت مػػؽ مخظظػػات  ك تجػػاىمؾف حؿيقػػة أف مػػا يحػػدث ىشػػاؾ  يحػػدث فػػي الػػيس
السػػؤامرة كاحػػدة كالسخظػػط كاحػػد كالعػػدك كاحػػد  كأف الػػيسؽ ال يعػػيش فػػي كؾكػػب  خػػر  مشعػػزاًل عػػؽ 
األحداث الدائرة في الؾطؽ العربي كمو  كأنشا ال يسكؽ أف نفيؼ مػا يػدكر فػي الػيسؽ  فيسػًا صػحيحًا  

 إذا لؼ نفيؼ ما يدكر في األقظار العربية األخرى.  

لدعؾة الدبلـ في ميا ستيا  شػفاىًا ككتالػة  لشػا أف نتدػاءؿ:  لعض الرافزيؽ استغراؽكإزاء 
أـ أف ىػػته الػػدعؾة تسثػػ   لؤلطػػراؼ اليسشيػػة الستقاتمػػة أك الستشافدػػة ىػػ  تسثػػ  دعػػؾة الدػػبلـ تيديػػدًا 

إنقػػاذًا لجسيػػع األطػػراؼ  كلمذػػعب اليسشػػي كمػػو؟ ىػػ  ىػػي دعػػؾة غر بػػة عػػؽ اإلرادة الذػػعبية كعػػؽ 
                                                           

 ـ.2019أبر    20في عدد مؽ السؾاقع اإللكتركنية  بتار ش  ُنذر  84
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تعبر عؽ ضسير الذعب كعؽ مرالح الؾطؽ؟ كأي الػدعؾتيؽ تعبػر  السرالح الؾطشية  أـ ىي دعؾة
عؽ مرمحة السؾاطؽ اليسشي السباشرة كعؽ السرالح الؾطشية العميا  دعؾة الحرب أـ دعؾة الدبلـ؟ 

كلششظمق مؽ تدػاؤالت  تتعمػق عمػى ك ػو التحديػد لجساعػة نػداء  دعؾنا نتحدث بيدكء كبمغة العق  
 الدبلـ:

مؽ ىؼ أعزػاء  ساعػة نػداء الدػبلـ؟ ىػ  ىػؼ أشػخاص غيػر يسشيػيؽ؟ ىػ  ىػؼ مؾضػع  أكاًل:
شبية  بتبعية لجيات خار ية  أك تربظيؼ مرالح ذاتية بيػتا الظػرؼ أك ذاؾ  مػؽ أطػراؼ الرػراع 

عرفػػؾا فػػي ؟ أـ أنيػػؼ أشػػخاص   أك يتمقػػؾف دعسػػًا ماليػػًا مػػؽ أي  يػػة داخميػػة أك خار يػػةالػػداخمي
سػسعتيؼ  يدػيء إلػىعؽ ك  مػا  د كالترفعلالردؽ كالشزاىة كعفة الي يفيمحيظيؼ اال تساعي كالؾع

  يشتسػػؾف إلػػى الػػيسؽ كإلػػى الحركػػة الؾطشيػػة  كلكػػ  مػػشيؼ تػػار ش نزػػالي طؾ ػػ   كػػرامتيؼ ك يسػػسأ
يفرض عمى مؽ ييا سيؼ ك يا ؼ دعػؾتيؼ إلػى الدػبلـ  أف يتػركى قمػيبًل كأف يتؾاضػع أمػاـ كثيػر ؽ 

يعيؼ أشػػخاص مدػػش  ؾف  متقاعػػدكف  عدػػكر ؾف كمػػدنيؾف  بمغػػؾا مػػشيؼ؟. كعػػدا عػػؽ ذلػػػ  فػػإف  سػػ
يغػػر يؼ مػػا يغػػري  خػػر ؽ  مػػؽ مػػاؿ أك  ػػاه أك سػػمظاف  أك حتػػى بر ػػق  المرحمػػة الشزػػل العقمػػي  

 .  إعبلمي كأمجاد شخرية ال تدـك

ىؾ الدبلـ الػتي تػدعؾ إليػو ) ساعػة نػداء الدػبلـ(؟ ىػ  ىػؾ )سػبلـ خػاؿ مػؽ أي  ما كثانيًا:
. كحتػػى لػػؾ فرضػػشا  ػػداًل أف أصػػحاب ىػػته خرػػـؾ الدػػبلـ يػػتىب إلػػى ذلػػػ لعػػضمزػػسؾف(؟ كسػػا 

الػػدعؾة لػػؼ يظرحػػؾا ترػػؾرًا لسذػػركع الدػػبلـ  الػػتي يشػػادكف لػػو  كسػػا يحمػػؾ لسيػػا سييؼ أف يػػرددكا  
ـ  كالػتي تزػسؽ  ؼيسػا تزػسشو  2015متجاىميؽ عسدًا مذركع الدبلـ السعمؽ فػي مشترػف مػايؾ 

الحػرب كبشػاء الدكلػػة اليسشيػة  عمػى قاعػدة الذػراكة الؾطشيػة كالسؾاطشػػة ترػؾرًا كاضػحًا لمخػركج مػؽ 
ات كإعادة بشاء القؾات السدػمحة نتخالإلى صشدكؽ اال  حتكاـالستداك ة كالتبادؿ الدمسي لمدمظة كاال

اليسشية  لتربح قؾات كطشية محترفػة  تػديؽ لػالؾالء لمػؾطؽ كمػو  ال لعائمػة كال لعذػيرة كال لسشظقػة  
و كسػػبلمة أراضػػيو  اسػػتقبللشيػػيؽ  سػػيعيؼ دكف اسػػتثشاء  كتػػدافع عػػؽ سػػيادة الػػيسؽ ك كتحسػػي اليس

كتغػػدك الدكلػػة  مسثمػػة لقؾاتيػػا السدػػمحة كأ يزتيػػا األمشيػػة  ىػػي السالػػػ الؾحيػػد لمدػػبلح  حتػػى لػػؾ 
فرضػػشا أف مذػػركع الدػػبلـ ىػػتا لػػؼ يعمػػؽ  كأف  ساعػػة نػػداء الدػػبلـ ال تستمػػػ مذػػركعًا  أفػػبل تكفػػي 

ُأزىقػ  كالػدماء التػي سػال  كالسجاعػات كاألمػراض  التػي اسػتفحم   كالػدمار السر ػع  األركاح التي 
الػػتي لحػػق لػػاليسؽ  كالحرػػار الذػػام   الػػتي خشػػق اليسشيػػيؽ كميػػؼ دكف تسييػػز  أفػػبل تكفػػي ىػػته 

يؼ لػدكافعيا الؾطشيػة كاإلندػانية ك تدػامحؾا الػتفالكؾارث ليغير مؽ ييػا سؾف دعػؾة الدػبلـ لعػض 
  معيا قميبًل؟. 

أال يػػرى ىػػؤالء اإلخػػؾة أف الحػػرب بػػيؽ اليسشيػػيؽ تسثػػ  تػػدميرًا شػػامبًل لئلندػػاف اليسشػػي  كثالثػػًا:
كمقؾمات حياتو  كتسز قًا لؾطشو إلى كانتؾنات ىز مة مترارعة؟ أليس ىتا مبػررًا كاؼيػًا لمػدعؾة إلػى 

ؽ الجديػد؟. إيقاؼ الحرب كالجشؾح إلى الدبلـ كالدخؾؿ في حؾار يسشي _ يسشي  يؤسػس لبشػاء الػيس
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ألؼ يكتذف ىؤالء لعد أف الحرب في حد ذاتيا ال يسكؽ أف تفزي إلػى مذػركع كطشػي  كأف الدػبلـ 
ىؾ الذر  الزركري لخبلص اليسشييؽ كبشاء دكلتيؼ السدنية  القائسة عمػى أسػس الذػراكة الؾطشيػة 

تػػػي عذػػػشاىا ؟. ألػػػؼ يقتشعػػػؾا  لعػػػد كػػػ  الكػػػؾارث الكالتبػػػادؿ الدػػػمسي لمدػػػمظة كالسؾاطشػػػة الستدػػػاك ة
كالكػػػؾارث األعغػػػؼ  التػػػي تمػػػؾح فػػػي األفػػػق  أف اليسشيػػػيؽ أكلػػػى لحػػػ  مذػػػاكميؼ كتدػػػؾ ة خبلفػػػاتيؼ 
لأنفديؼ. ألف كطشيؼ ىػؾ الػتي يػدمر  كألنيػؼ ىػؼ أدكات الحػرب ككقؾدىػا كضػحاياىا  كال مرػمحة 

  أف تبمػغ ليؼ فييا  كألف الخارج  كسا أثبت  األحداث كالؾقائع  ال ير د أف يزػع نيايػة لمحػرب  قبػ
 أىدافيا السرسؾمة؟. 

لقد تكذف  نؾايا الخارج  اإلقميسػي كالػدكلي  كاتزػح  مخظظاتػو  التػي لػؼ تكػؽ خاؼيػة عمػى 
دعػػاة الدػػبلـ  حتػػى قبػػ  انػػدالع ىػػته الحػػرب السذػػؤكمة  كأصػػبح خرػػـؾ دعػػؾة الدػػبلـ أنفدػػيؼ 

ك تحػدث عشيػا لعبػارات   كبعزػيؼ يؿػف مشيػا مؾقفػًا كاضػحًا لعزيؼ عمى استحياء يذيركف إلييا 
اتشػا ا تياد  فػاختمصر حة. كىتا أمر متؾقع. فسأساتشا كاحدة كقزيتشا كاحدة  كإف تبايش  مؾاقفشا ك 

  فالدبلـ سيجسعشا حتسًا فػي تياـكال  دكى مؽ أف نزع قزية الدبلـ في قفص اال  .لبعض الؾق 
. كفػػي الدػػبلـ الخيػػر كالسحبػػة كالتعػػايش كالبشػػاء تكػػؾف الحػػرب قػػد مزقتشػػا نيايػػة السظػػاؼ  لعػػد أف

كالتظؾر  كفي الحرب قت  كتدمير كتذر د كتجؾ ع كمعاناة إندانية كتقديؼ لميسؽ كتفتي  لسجتسعػو 
 الؾاحد كتفر ط لديادتو الؾطشية كتشازؿ عؽ قراره الدياسي السدتق .  

دات دكليػػة كإقميسيػػة  ال يخػػدـ اليسشيػػيؽ لػػأي حػػاؿ  بػػ  يخػػدـ أ شػػ إف خيػػار الحػػرب لاألسػػاس
ه أدكات ليػا فػي ىػتا الرػراع أبشػاءحؾل  اليسؽ إلى ساحة صراع  ترفي فييا حدالاتيا كتدتخدـ 

ار الحػػرب  عمػػى أمػػ  الؾصػػؾؿ إلػػى حدػػؼ سػػتسر السكذػػؾؼ. كإذا كػػاف ىشػػاؾ مػػؽ ال يػػزاؿ يػػركج ال
  كحتػػى عدػكري  فػإف الحدػؼ العدػػكري ضػرب مػؽ الػؾىؼ. كىػػتا مػا كررنػا قؾلػو مشػػت انػدالع الحػرب

ؾؽ لالدػبلح كالسػاؿ كحػده ال يحدػؼ حربػًا. فيشػاؾ التفػك . اآلف. فحقائق السيػداف ال تػدعؼ ىػتا الػؾىؼ
حػػدة كؾ عؾامػػ  أخػػرى ماديػػة كمعشؾ ػػة تػػدخ  فػػي معػػادالت الحػػرب كتػػؤثر فػػي مدػػاراتيا كنتائجيػػا  

لقتاليػة كالػركح الؿيادة كتساسكيا ككفاءتيا كتشفيت السقاتميؽ ألكامرىػا  دكف قيػد أك شػر   كالعقيػدة ا
السعشؾ ة كنؾعية التدر ب ك غراؼية األرض كمعرفة السقات  بيا كحدؽ استخدامو لتزار دػيا  إلػى 

ه  إمػا  يػبًل أك تجػاىبًل  اعتبػار غير ذلػ مؽ العؾام  السؤثرة السعركفة  التي ال يزعيا البعض فػي 
األمػر إلػى ضػرب مػؽ   ليتحػؾؿ ار الحػرباسػتسر عشدما يراىؽ عمى الحدػؼ العدػكري ك حػرض عمػى 

لػيس  العبث السكمف الثسؽ. كال أدري إف كػاف قػد خظػر فػي لػاؿ ىػؤالء اإلخػؾة لػأف القػؾى الخار يػة
أحػد األطػراؼ اليسشيػة الستقاتمػة كبدػط  انترػارحدؼ عدػكري  يػؤدي إلػى  مؽ مرمحتيا أف يتحقق

 سمظتو عمى كام  التراب اليسشي.

طػػراؼ اليسشيػػة الستقاتمػػة  أمػػر لػػيس كاردًا فػػي ًا بيػػتا السعشػػى  يحققػػو طػػرؼ مػػؽ األانترػػار إف 
حدػػالات القػػؾى الدكليػػة كاإلقميسيػػة. كال يدتدػػيمو إال مػػؽ ال يػػدركؾف حجػػؼ السػػؤامرة عمػػى الػػؾطؽ 
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العربي  لسا ؼيو اليسؽ  أك ال يقركف بؾ ؾدىا أصبًل. فيدؼ الخارج ىؾ مز د مؽ التقديؼ  التي لػؼ 
أبمغ مثاؿ عمى ذلػ. فسا التي يحؾؿ دكف تحقيػق  ار الغرب كمشغركه. كما يدكر في سؾ يخفو قادة 

الحدؼ العدكري ىشاؾ حتػى اآلف  رغػؼ أف شػرك  الحدػؼ أصػبح  متػؾفرة؟ ألػيس الدػبب فػي ذلػػ 
ىؾ مذركع التقديؼ  التي لؾاله ما ُفجرت الحرب كُمؾل  ماليًا كُدعس  عدكر ًا كسياسيًا كإعبلميػًا  

ميسيػة عمػى أليس الدبب ىؾ صػراع القػؾى العالسيػة كاإلق لعض األطراؼ العربية السسؾلة؟ اعتراؼكب
كفػػي الػػؾطؽ العربػػي كمػػو  كتدػػالقيا فػػي نيػػب الثػػركات العربيػػة؟ ألػػيس  امشػػاطق الشفػػؾذ  فػػي سػػؾر 

الدبب ىؾ الؾ ؾد الرييؾني في فمدظيؽ  التي يعس  عمى تفتيػ  الػدكؿ العربيػة  ال سػيسا الػدكؿ 
 ة؟ أليدػػ  ىػته ىػي األسػػباب  التػي تحػػؾؿ سػتعسار االالسحيظػة لػو  بػػدعؼ غيػر محػدكد مػػؽ القػؾى 

حتى اآلف؟. كدعؾنا مؽ الترائع  التي يرك ؾنيا  كالقزػايا  ادكف تحقيق الحدؼ العدكري في سؾر 
بيػػا  التػي يظرحؾنيػا  كػالحكؼ العػائمي كدكتاتؾر ػة الشغػاـ كقسعػو لمسعارضػة. فيػته كمسػات حػق يػراد

ر الديسقراطيػة ستعسار االه األسباب  كالغرب لؼ تدمر ليت الاط . ك سيعشا يعرؼ أف سؾر  ي لؽ يرػد  
إليشا  ألف الديسقراطية في الؾطؽ العربي ليد  في مرػمحتو. إنػو يتبشػى أنغسػة عائميػة فػي الػؾطؽ 
العربػػي أكثػػر ديكتاتؾر ػػة كقدػػؾة كقسعػػًا كتخمفػػًا مػػؽ الشغػػاـ الدػػؾري  ك عمػػؽ صػػراحة لأنػػو يػػدعسيا  

فكيػػف تشظمػػي عميشػػا حججػػو كذرائعػػو؟ أليدػػ  ىػػي الػػترائع  ك حػػافع عمييػػا ك حسييػػا مػػؽ الدػػقؾ .
نفدػػيا  التػػي اسػػُتخدم  مػػؽ قبػػ  لتػػدمير العػػراؽ؟ كأي ديسقراطيػػة عاشػػيا ك عيذػػيا العػػراؽ  مشػػت 

 خسدة عذر عامًا عمى غزكه كتدميره  كحتى اآلف؟.

إف كعيفػػة الحػػركب فػػي الػػؾطؽ العربػػي ىػػي إحػػداث )الفؾضػػى الخبلقػػة(  التػػي أعمشتيػػا أعمػػى 
سرا ػػع الدياسػػية فػػي الؾاليػػات الستحػػدة األمر كيػػة مشػػت سػػشيؽ  كالتػػي تشتيػػي إلػػى فػػرز مشػػاطقي _ ال

طائفي _ عرقي  يذك  أمرًا كاقعػًا عمػى  غراؼيػة الػؾطؽ الؾاحػد  لتػأتي الحمػؾؿ الدياسػية الخار يػة 
  عشد ذلػ  لرؾرة السبلؾ السشقت  فتذرعؽ األمػر الؾاقػع كتفػرض خارطػة )الذػرؽ األكسػط الجديػد(

الػداخمي بػيؽ مكؾنػات  حتػرابة الؾطشية الؾاحدة  كحػ  لحالػة االأي الدك بلت الستعددة  البديمة لمدكل
السجتسع الؾاحد. كىؾ ح  مدبق   ػرت دراسػتو كأحكػؼ ترػسيسو كأثيػرت الحػرب كالفؾضػى الخبلقػة 
مػػؽ أ ػػ  الؾصػػؾؿ إليػػو كمػػؽ أ ػػ  فرضػػو عمػػى شػػعب  تكػػؾف الحػػرب قػػد دمرتػػو كأنيكتػػو كأحبظتػػو 

ؽ لقبػػؾؿ أي حػػ   يكفػػ  لػػو األمػػ مييػػأً كأصػػبح  ي تسػػاعاالكقؾضػػ  مقؾمػػات حياتػػو كفتػػ  ندػػيجو 
كلقسػػة العػػيش. كقبػػ  أف تشجػػز الحػػرب كعيفتيػػا ىػػته كتحقػػق أىػػدافيا السعمشػػة كغيػػر السعمشػػة  لػػؽ 
تدػػسح القػػؾى الدكليػػة لحدػػؼ عدػػكري نيػػائي فػػي السيػػداف  لرػػالح أي طػػرؼ مػػؽ أطػػراؼ الحػػرب  

 تترتب عميو نتائل سياسية  تترادـ مع مرالح ىته القؾى كتتعارض مع ما خظظ  لو مدبقًا. 

ؽ اليسشييؽ  خيار الحرب كنكتؾي بشيرانيا كنعػيش اليػـؾ كؾارثيػا؟ فمػؼ ال نجػرب ألؼ نجرب  نح
  أك خػاؿ مػؽ السزػسؾف  خيار الدبلـ  التي ميسا بدا في نغر خرؾمو ناقرًا أك قاصرًا أك سػاذ اً 

حػاؿ؟ كىػ  ثسػة سػبي   خػر أمامشػا سػؾى الػدعؾة إلػى  ب  عمػى أيفمؽ يكػؾف أسػؾأ مػؽ خيػار الحػر 
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ة كاإلعبلمية  كرفػع الحرػار كمباشػرة يقتراداالغاىرىا الدياسية كالعدكر ة ك إيقاؼ الحرب  لك  م
الحؾار الجاد الرػادؽ بػيؽ اليسشيػيؽ  السفزػي إلػى الدػبلـ كبشػاء الدكلػة اليسشيػة؟ ككيػف يسكػؽ أف 
يكػف اليسشيػؾف عػؽ قتػ  لعزػػيؼ لعزػًا  إذا لػؼ يشترػركا لػػدعؾة الدػبلـ  ك قػرركا   سػيعيؼ  كضػػع 

بيػػشيؼ  ك تخمػػؾا عػػؽ أكىػػاميؼ ك تؾقفػػؾا عػػؽ الخظػػاب الدياسػػي كالػػديشي غيػػر  نيايػػة لمحػػرب ؼيسػػا
الرشيد  السذبع لالشزعة الظائؽية كالسشاطؿية  التي مػؽ شػأنو أف يحػدث شػقؾقًا فػي بشيػة السجتسػع 

اتو ك ثيػػر فػػي الشفػػؾس الذػػكؾؾ كالسخػػاكؼ كالزػػغائؽ  ؼيظيػػ  أمػػد الحػػرب انقدػػاماليسشػػي ك عسػػق 
ـ أمػرًا صػعبًا  كالتعػايش فػي السدػتقب  مدػتحيبًل؟ ككيػف يسكػؽ أف يكػف ك جع  الؾصؾؿ إلى الدبل

اليسشيؾف عؽ قت  لعزيؼ لعزًا  إذا لؼ يددكا أبؾاب الحجػل كالػترائع أمػاـ تػدخ  القػؾى الخار يػة  
التي ال تر د لشا خيرًا  ك رتبؾا بيتيؼ الداخمي لأنفديؼ  ك ترالحؾا ك تشازؿ لعزيؼ لبعض  بػداًل مػؽ 

يؼ ك تخمػػؾا عػػػؽ سػػيادتيؼ عمػػػى أرضػػػيؼ اسػػػتقبللؾا صػػػاغر ؽ لمقػػؾى الخار يػػػة ك فرطػػؾا لأف يتشػػازل
ك رىشؾا حاضر اليسؽ كمدتقبمو ألعدائيؼ؟. أسئمة نظرحيػا  كنحػؽ عمػى يقػيؽ لػأف الجسيػع سػيتجو 
في نياية السظاؼ إلى خيار الدبلـ  كلكؽ لعد أف نػدفع أثسانػًا لاىغػة  ػدًا  تفػؾؽ مػا دفعشػاه حتػى 

لشا أف نتؾ و إلى الدبلـ  اليـؾ قب  الغد  كبإرادتشا الحرة  فشخترر الظر ق كنؾفر عمػى  اآلف. فخير
شػػعبشا السز ػػد مػػؽ السعانػػاة كنكتفػػي لسػػا دفعشػػاه مػػؽ أركاح كدمػػاء كمػػا لحػػق بشػػا كببمػػدنا مػػؽ دمػػار 

 كمجاعات كأمراض  كمؽ إذالؿ كىدر لكرامة اإلنداف اليسشي حيثسا ذىب.  
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 85كمشا متنبؾف 
 

"مػؽ كػاف مػشكؼ لػػبل ذنػب فميرميػا لحجػر". ىكػػتا قػاؿ السدػيح عميػو الدػػبلـ. فػي مؾضػع ىػػتا 
د اليػػديؽ  كػػاف يجػػب أف نؿػػف نحػػؽ كأف ترػػفد أياديشػػا  الر ػػ   الػػتي أرى صػػؾرتو اآلف  كاقفػػًا مرػػف 
 سيعًا. فكمشػا نتحسػ  مدػؤكلية مػا أقػدـ عميػو  ذلػػ البػائس اليػائس  مػؽ قتػ  بشاتػو الػثبلث  خؾفػًا 

مؽ عتاب التذرد كالتعرض لسا ال يرضاه أب لبشاتو. ىتا الر   اليسشي لؼ يتلح طفبًل ك رفػع عمييؽ 
رأسو السقظؾع بيده ك ظمب مؽ رفيق سػبلحو أف يرػؾره  ليتفػاخر لسػا فعمػو بػيؽ أمثالػو مػؽ القتمػة 
السجػػرميؽ. كلػػؼ يربػػ  عمػػى طفمتيػػو ك بذػػرىسا لأنػػو سيرسػػميسا إلػػى هللا  ك حثيسػػا عمػػى أف تبتدػػسا 

ترسسا عمى ك يييسا البر ئيؽ عبلمات الدركر كالبيجة  لسا عـز كالدىسا عمى فعمو بيسا. ثػؼ لػؼ ك 
سػشؾات( كأرسػميا إلػى مخفػر لمذػرطة  فػي أحػد  7يمبث أف كضع حزامًا ناسفًا حؾؿ  دد أكبرىسػا )

أحيػػاء السديشػػة  كفجرىػػا عػػؽ لعػػد  ليقتػػ  عػػددًا مػػؽ السػػدنييؽ الستػػردديؽ عمػػى السخفػػر. ىػػتا األب 
اليسشي يختمف عؽ كبل القاتميؽ. فكسا تحكي الركاية الستداكلػة  كػاف ميػددًا لػالظرد مػؽ سػكشو  ىػؾ 

عيػػ  أىمػو مسػا يحرػػ  عميػو مػػؽ كأسػرتو  لعجػزه عػػؽ دفػع اإليجػار لسالػػػ الدػكؽ  الػػتي ربسػا أنػو ي
مؽ ىتا البائس. كفي لحغة ضعف لذري كإيساني  أقدـ ىػتا السدػتأ ر البػائس عمػى خظػؾة  إيجار

يائدة  لحفع كرامة بشاتو  فقتميؽ. ثؼ أخت يدتعج  عدالػة القزػاء  عدالػة األرض  فػي أف تمحقػو 
 سر عًا ببشاتو  حيث عدالة الدساء. 

ُيػركى كمػا يػتؼ تشاقمػو  اصػي   كنقػؾؿ إذا صػح   ألف مػا التففإذا صح  ىته الركاية كبيػته 
فػي أ ػؾاء الحػػرب اآلثسػة ىػػته  ال يخمػؾ عػػادة مػؽ ترػرؼ الػػراكي فػي الركايػػة كتفاصػيميا  لترػػبح 

ه إلػى أحػد األطػراؼ الستحاربػة  أكثػر مسػا يُعبػر عػؽ الحؿيقػة. انحيػاز معبرة عؽ مؾقفو مػؽ الحػرب ك 
مػؽ صػؾر مرسػي الحػرب بتفاصيميا الستكؾرة  فػإف الحادثػة تذػك  صػؾرة   فإذا صح  ىته الركاية

 ائو كبأعدائو. بشأاد اليسؽ السشكؾب لامتدكإفرازاتيا. كما أكثر الرؾر  التي تدمي القمؾب  عمى 

كعشدما قمشا  في األسابيع األكلى لمحرب  يجب أكاًل إيقػاؼ الحػرب  كثانيػًا التؾ ػو إلػى طاكلػة 
بر ليػؼ  كتكفػ  بشػاء دكلػتيؼ  الحؾار  ليتؾافػق اليسشيػؾف عمػى حمػؾؿ تشقػتىؼ كتشقػت كطػشيؼ  مسػا ُيػد

التػػي ال اسػػتئثار فييػػا كال إقرػػاء  دكلػػة الذػػراكة الؾطشيػػة كالسؾاطشػػة الستدػػاك ة  الدكلػػة السدػػتقمة  
الحػرب القادرة عمى حفع حياة اليسشييؽ ككرامتيؼ كأرضيؼ  عشدما قمشػا ذلػػ  ىػب فػي ك ؾىشػا ىػؾاة 
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التػي ك  التي سيحققو ليؼ التحالف الخار ي  ف لأكىاـ الحدؼ كالشرر ؾكدعاتيا كمشغركىا كالسفتؾن
 ال تشظمي عمى العقبلء.

كاف كىػؼ الحدػؼ العدػكري قػد سػيظر عمػى العقػؾؿ  ككشػا نحػؽ نقػؾؿ: الحدػؼ العدػكري لعيػد 
و. يػركف سػيظرة اسػتيعالالسشاؿ. ىشػاؾ تػؾازف عدػكري فػي السيػداف. كىػتا مػا لػؼ يدػتظيعؾا فيسػو ك 

مالية كتدميحية ىائمة  فكيف ال يتحقػق الحدػؼ العدػكري؟   ؾ ة مظمقة لمتحالف الخار ي  كقدرات
كاف كبلمشا ككتالاتشا كمؾاقفشا تثيػر حؽيغػة األطػراؼ الستقاتمػة. ككػاف الػبعض ميتسػًا كمدػتغرقًا فػي 
معالجػػة قزػػية  زئيػػة مػػؽ قزػػايا الحػػرب كمغيػػر مػػؽ مغاىرىػػا. ككشػػا نقػػؾؿ: كػػ  مغػػاىر الحػػرب 

 يا إذا لؼ ُتؾؾف الحرب. كإفرازاتيا ميسة  كلكؽ ال يسكؽ معالجت

إلػى حػؾار الظرشػاف.  اقػربكعمى مدى أربع سشؾات كنيف كشا نخؾض حؾارات كنقاشات  ىي 
اصي   ألنيا مؤلسة إلى حد ال ُيحتس . كقد أكضح  لعزيا في مقػاالت التفكال أر د أف أخؾض في 

ع شػاىدًا مػؽ  الؼ (. كاليػـؾ يػرى الجسيػتيػاـسالقة  كاف  خرىا لعشؾاف )دعؾة الدبلـ في قفػص اال 
الذػػؾاىد  عمػػى لذػػاعة الحػػرب كمػػا تفػػرزه مػػؽ عػػتالات  كمػػا تؾلػػده مػػؽ مػػزاج غيػػر طبيعػػي  كمػػؽ 

 مرسي  يراب السرء أماميا لالتىؾؿ.

ىتا الشسؾذج  الستسث  لالر   اليسشي  السقيد اليديؽ  التي تدمي قرتو القمػؾب كتحػرؾ حتػى 
لتعاطف مع مأساتو السركعة  لسؽ في ذلػ دعػاة الزسائر السيتة  كتجبر اإلنداف  كإنداف  عمى ا

الحػػرب كمرك ؾىػػا  كالسذػػجعؾف عمػػى إحكػػاـ الحرػػار عمػػى شػػعبيؼ البػػائس كقظػػع الركاتػػب عمػػى 
السؾعفيؽ كالستقاعديؽ  لُيقتؼ لسبلييؽ اليسشييؽ إلى دائرة الفقر كالعؾز كالتذرد  ىػتا الشسػؾذج ىػؾ 

 اد اليسؽ كمو.  امتدعيا كفي تعسيسيا عمى كاحد مؽ  الؼ الشساذج  التي تفشش  الحرب في صش

ت اسػػتسر مػػؽ السدػػؤكؿ إذًا عسػػا أقػػدـ عميػػو ىػػتا الر ػػ   كمػػا أقػػدـ كسػػيقدـ عميػػو غيػػره  إذا 
الحرب؟ ألدشا  سيعشا مدؤكليؽ؟ كفي مقدمتشا السدتفيدكف مؽ الحػرب كالسشغػركف ليػا كالػداعسؾف 

كبػ  أف ندػاؽ إلػى مؾضػع ىػتا الر ػ  كنارىا  الرافزؾف لػدعؾة الدػبلـ. أال ندػتحق  سيعشػا ستسر ال
احػػد: كفػػى  شؾنػػًا  لرػؾت ك  ألػػؼ يحػؽ الؾقػػ  لشقػػؾؿأك السجػػانيؽ؟.  لػاألغبلؿ  كسػػا يكبػػ  السجرمػؾف 

ؾا الحرػػار  ترػػالحؾا أييػػا اليسشيػػؾف. فػػي الدػػبلـ خيػػركؼ  سيعػػًا  كفػػي الحػػرب ارفعػػأكقفػػؾا الحػػرب  
سسائشا كأرضشا  ك ح  التعايش كالسحبة  دماركؼ  سيعًا. انذركا دعؾة الدبلـ  لكي يرح  السؾت عؽ

بيؽ اليسشييؽ  في ك  مشاطقيؼ كبكػ  أطيػافيؼ. حػافغؾا عمػى كطػشكؼ كر سػًا مرػانًا  محسيػًا مػؽ كػ  
األطساع الخار ية. انذركا ؾيؼ السحبة كالتدامح في ك  أر ائو. انذركا ؾيؼ السداكاة  فكمكؼ أحػرار 

كسػا قػاؿ فزػ  ألحػدكؼ عمػى اآلخػر إال لػالتقؾى   في كطؽ حر  ككمكػؼ سؾاسػية كأسػشاف السذػط  ال
ز أحد عمى أحد  إال لأخبلقو كعمسو كعسمو السفيد لمشاس  كحبو الرادؽ  لك  نبيشا الكر ؼ. فبل يتسيَّ 

اليسؽ كلكػ  اليسشيػيؽ. ارحسػؾا أطفػالكؼ كندػاءكؼ  ارحسػؾا شػبالكؼ كشػيؾخكؼ  ارحسػؾا كطػشكؼ  الػتي 
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لػػى سػػاحة مدػػتباحة  ترػػفي ؼيػػو القػػؾى اإلقميسيػػة كالدكليػػة مزقتػػو الحػػرب ؼيسػػا بيػػشكؼ  كحؾلتػػو إ
السترارعة حدالاتيا  كلكؽ لأ دادكؼ كدمائكؼ. الميؼ اليسشا الرشد كالرؾاب كاحقؽ دماءنا كاحفػع 

 كطششا ككحد كمستشا كألف بيؽ قمؾبشا  إنػ نعؼ السؾلى كنعؼ اليادي كنعؼ الشرير.
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 86ى  يفيؼ السظب  عؾف؟
 

إنػػو لسذػػيد مػػتى : مذػػيد أطفػػاؿ فمدػػظيشييؽ  فػػي القػػدس السحتمػػة  كىػػؼ يعػػدكف خمػػف أحػػد 
السظبعػػيؽ العػػرب  ؼيدػػبقو أحػػدىؼ لخظػػؾة كاحػػدة  ثػػؼ يدػػتدير ك ؾا يػػو  ك يػػًا لؾ ػػو  ك ثػػب إلػػى 
األعمػػى  ليبمػػغ مدػػتؾى ك يػػو السرتبػػػ  ك برػػق ؼيػػو  مخاطبػػًا إيػػاه لغزػػب: "يػػا حقيػػر". ك تدػػابق 

لغاضػػبؾف  ليفعمػػؾا فعمػػو. أمػػا الر ػػاؿ  فقػػد اكتفػػؾا  كىػػؼ يذػػاىدكف مػػا يفعمػػو أتػػراب ذلػػػ الظفػػ  ا
أشباليؼ  اكتفؾا لسخاطبة ذلػ السظبع بميجة  مرة حادة: "إمش مؽ ىشا يا حقيػر". إنػو مذػيد  يسػؤل 
السرء يقيشػًا لػأف حمػؼ العػؾدة كتحر ػر فمدػظيؽ السغترػبة لػؼ يسػ   كأف أ يػااًل قادمػة سػتكؾف أكثػر 

كقدرة عمى السقاكمة كإزالة الغمؼ الؾاقع عمى األمة العربية  لذك  عػاـ  كعمػى الذػعب  عزمًا كحزماً 
العربي الفمدظيشي لذك  خاص  أ يااًل ىي أكثػر ترػسيسًا مػؽ األ يػاؿ التػي سػبقتيا  عمػى تجػاكز 

 السحشة كاستعادة الحق العربي كالكرامة العربية.

 كػػي لئلسػػرائيمييؽ  كأعمشيػػا عاصػػسة ليػػؼ  أطفػاؿ القػػدس السقدسػػة  التػػي كىبيػػا الػرئيس األمر 
يبرقؾف في ك و أحد السظبعيؽ العرب  كمؽ خبللو يبرقؾف في ك ؾه السظبعػيؽ  سػيعيؼ  حكامػًا 
كنخبًا سياسية كثقاؼية كإعبلميػة  ضػم  طر قيػا كتشكػرت لقزػيتيا  بػ  ك برػقؾف فػي ك ػو العػالؼ 

 ؼ.  التي تخمى عشيؼ كترمر عمييؼ كدعؼ قاتمييؼ كمغتربي أرضي

فمدظيؽ  حاممؾ الحمؼ العربي  التي تخمق في رحؼ  أبشاءىؤالء األطفاؿ ىؼ الجي  الجديد مؽ 
السأسػػاة كالسعانػػاة كالجػػؾع كالتذػػرد. الجيػػ  الػػتي تفتحػػ  عيؾنػػو عمػػى تجر ػػف األراضػػي الزراعيػػة 

شية كمرادرتيا كاقتبلع األشجار السثسرة كتيػديؼ البيػؾت الدػكشية كضػؼ مز ػد مػؽ السشػاطق الفمدػظي
كالسشاطق العربية السحيظة لفمدظيؽ كإقامة  دار الفر  العشرري كقت  اآللاء كاألميات كاألطفػاؿ  
أك اعتقاليؼ دكف تؾ يو تيؼ محددة  كإيداعيؼ في الدجؾف لدشؾات طؾ مة  دكف محاكسة  فػي مػا 

 نداف(.  اإلداري(  تح  سسع كبرر )العالؼ الحر(  السفتؾف لذعارات )حقؾؽ اإل  االعتقاؿيدسى )

إنػػو لسذػػيد مػػتى   غشػػي لالػػدالالت  لسػػؽ لديػػو القػػدرة عمػػى الفيػػؼ  كبالػػدركس السفيػػدة  لسػػؽ 
يرغػػب فػػي أف يػػتعمؼ. مذػػيد يؤكػػد لػػأف األمػػة مػػا زالػػ  تستمػػػ القػػدرة عمػػى االنترػػاؼ لشفدػػيا مػػؽ 
ى أعدائيا كاستعادة أراضييا السغترػبة. مذػيد نػراه أمػاـ أعيششػا  لعػد كػ  العقػؾد التػي انقزػ  عمػ

 ة كالحركػػة سػػتعسار االاغترػػاب فمدػػظيؽ كتذػػر د أىميػػا  كبعػػد كػػ  الجيػػؾد  التػػي بػػتلتيا القػػؾى 
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الرييؾنية كأتباعيؼ العرب  لتذؾ و الؾعي كتثبيط العزائؼ كبث اليػأس كاإلحبػا   كفػرض أمػر كاقػع 
عمػى أمػة مثخشػة لػالجراح. فػإذا بيػته األمػة  كمػػؽ خػبلؿ أطفاليػا  تثبػ  لأنيػا أمػة حيػة  لػؼ تفػػر  

أك فرطػؾا  فػإف لحمسيا كلؼ تيأس مؽ اسػتر اع حقؾقيػا. كإذا كػاف لعػض قادتيػا كنخبيػا قػد يئدػؾا 
عػؾف  مػا أطفاليا  أم  السدتقب   لؼ ييأسؾا كلؼ يفرطؾا كلؼ يتعشؾا كلؽ يدتدمسؾا. فيػ  فيػؼ السظب   

 أراد السقدسيؾف أف يقؾلؾه ليؼ؟ أشػ في ذلػ.  
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 87أطفاؿ فمدظيؽ يؾحدكنشا
 

ميقػػات  مػػا أف تػػؼ نذػػر السقػػاؿ الدػػابق  لعشػػؾاف )ىػػ  يفيػػؼ السظب  عػػؾف؟(  حتػػى كصػػمتشي تع
تتحدث بمداف كاحد. كما يمف  الشغر إلى ىته التعميقات  ليس مزاميشيا الستظالقة  ب  أصحابيا. 
ؼبعزيؼ يشتسي إلى حركة أنرػار هللا  أك يتعػاطف معيػا  كبعزػيؼ يرػظف مػع الذػرعية  كبعػض 

كاحػدة ات  فقد كان  لغػتيؼ كاحػدة كمذػاعرىؼ نتساء خر لو تحفغاتو تجاه الظرفيؽ. كرغؼ تبايؽ اال 
 كتفكيرىؼ كاحدًا. لقد تؾحدت أحاسيديؼ كعقؾليؼ أماـ مذيد أطفاؿ فمدظيؽ  كىػؼ يػديشؾف التظبيػع

اليسشيؾف مؾحدكف  مذاعرًا كعقػؾاًل  أمػاـ قزػية كبػرى  ىػي  فيا ىؼكالسظبعيؽ. إنيا لحغة فارقة  
ر ط تفػػالقزػػية فمدػػظيؽ  كخيػػارىؼ خيػػار كاحػػد  مػػع السقػػاكميؽ الفمدػػظيشييؽ كضػػد التظبيػػع كضػػد 
ىػػتا  عػػؽلحقػػؾؽ األمػػة العربيػػة كحقػػؾؽ الذػػعب الفمدػػظيشي. مػػاذا يعشػػي ىػػتا؟ مػػؽ خػػبلؿ اإل الػػة 

 الدؤاؿ  تتجمى حقائق عديدة  كادت الحرب أف تظسرىا  لع  أىسيا:

إف اليسشييؽ  سيعيؼ مؾحدكف تجاه قزايا أمػتيؼ الرئيدػية  كقزػية فمدػظيؽ كمذػركع  .1
فػػي لعػػض التقييسػػات كالسؾاؾػػف الثانؾ ػػة   الذػػرؽ األكسػػط الجديػػد. كال يختمفػػؾف سػػؾى 

 كتقيػػيسيؼ لػػدكؿ اإلقمػػيؼ الستشافدػػة  أك السترػػارعة  إيػػراف كتركيػػا كالدػػعؾدية كاإلمػػارات
. أمػػا إسػػرائي   كدكلػػة عشرػػر ة محتمػػة  فػػبل يختمػػف اثشػػاف مػػؽ اليسشيػػيؽ عمػػى كقظػػر

 تقييسيا.
ؽ مؾؾػػف داخمػػي إف مؾؾػف اليسشيػػيؽ السؾحػد مػػؽ القزػػايا العربيػة الرئيدػػية  يفرػػح عػ .2

مؾحػػد فػػي  ػػؾىره  متبػػايؽ فػػي مغػػاىره. كإذا كانػػ  عػػركؼ الحػػرب كالرػػراع الػػداخمي  
السػػرتبط لالرػػراع اإلقميسػػي كالػػدكلي  قػػد أدت إلػػى إضػػعاؼ إدراكيػػؼ لؾحػػدتيؼ كإضػػعاؼ 
شػػعؾرىؼ لسرػػيرىؼ السذػػترؾ  فػػإف ىػػته حالػػة مؤقتػػة  لػػؽ تمبػػث أف تػػزكؿ  إذا تؾقفػػ  

 الحرب كح  الدبلـ.  
ؾا إلػػى عؾامػػ  التؾحيػػد كتحػػاكركا حػػؾؿ نقػػا  الخػػبلؼ  أف تػػالتفيسشيػػيؽ إذا مػػا يسكػػؽ لم .3

يعػػززكا كحػػدتيؼ ك تجػػاكزكا كػػ  مػػا يفػػرقيؼ. ك تجيػػؾا  سػػيعيؼ إلػػى بشػػاء دكلػػتيؼ القؾ ػػة 
السدػػػتقمة  القػػػػادرة عمػػػػى حسػػػػايتيؼ كتحقيػػػػق نيزػػػتيؼ كالحفػػػػاظ عمػػػػى كحػػػػدة لبلدىػػػػؼ 

 يا.استقبللك 
يقػاكمؾف السحتػ  الغاصػب كالسظبػع الستػؾاطب  قػد إذا كاف مذيد أطفاؿ فمدظيؽ  كىػؼ  .4

كحػػد اليسشيػػيؽ  مذػػاعرًا كعقػػؾاًل  فػػإنيؼ  أي اليسشيػػيؽ  يسكػػؽ أف يتؾحػػدكا أمػػاـ مذػػاىد 
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أطفػػاليؼ  أطفػػاؿ الػػيسؽ  الػػتيؽ ُتدػػحق عغػػاميؼ تحػػ  أنقػػاض الخرسػػانات السدػػمحة  
   لػػاؤىؼ كتتشػػاثر أشػػبلؤىؼ عمػػى الرمػػاؿ كالرػػخؾر كتتػػدلى عمػػى فػػركع األشػػجار  كُ قتػػ

كأمياتيؼ  كتتحؾؿ األعراس في مدنيؼ كقراىؼ إلى مػرتؼ كاألفػراح إلػى أحػزاف. أمػاـ ىػته 
السذاىد اليؾمية  يسكؽ أف يتؾحد اليسشيؾف  ك تجيؾا  سيعيؼ نحؾ الدبلـ  حفاعًا عمى 
األركاح البر ئة كالحياة السذػتركة  كحفاعػًا عمػى الػيسؽ  السيػدد لالتقدػيؼ. ففػي الدػبلـ 

 سشييؽ كفي الحرب دمارىؼ.حياة لمي
  فػي األسػابيع األكلػى لمحػرب  أثػارت ردكد أفعػاؿ انظمقػلقد أثارت دعػؾة الدػبلـ  التػي  .5

ات  كمػؽ  سيػع األطػراؼ الستقاتمػة  بػ  حتػى مػؽ لعػض ؾيػادات تجاىػسمبية مؽ ك  اال 
األحػػػزاب السدنيػػػة كمشتدػػػبييا  الػػػتيؽ ال ناقػػػة ليػػػؼ فػػػي الحػػػرب كال  سػػػ   كالػػػتيؽ كػػػاف 

حكػػػؼ مدػػػؤكليتيؼ الؾطشيػػػة ككعػػػييؼ الدياسػػػي كتجػػػربتيؼ الشزػػػالية الظؾ مػػػة يفتػػرض  ل
كانتذػػارىؼ التشغيسػػي  كػػاف ُيفتػػرض أف يكؾنػػؾا ىػػؼ مػػؽ يحسمػػؾف لػػؾاء ىػػته الػػدعؾة. لقػػد 
تعرض  دعؾة الدبلـ إلػى أشػكاؿ مختمفػة مػؽ اإلرىػاب السعشػؾي  ال سػيسا مػؽ قبػ  مػؽ 

ا حدكثػو  مشػت بدايػة الحػرب. كلكػؽ ناسػتبعدكانؾا يراىشؾف عمى الحدػؼ العدػكري  الػتي 
السزاج اليػـؾ قػد تغيػر لذػك  ممحػؾظ. فػالجسيع يػدعؾف إلػى الدػبلـ  ك يػا سؾف الحػرب 
كالسدتفيديؽ مشيا. كمع أف ىتا التغيير يأتي اليػـؾ متػأخرًا أكثػر مػؽ أربػع سػشؾات  فػأف 

  يأتي متأخرًا خير مؽ أف ال يأتي. كعمى ىتا التغيير الستأخر يجب أف نبشي.  
رب كالدػبلـ  يعشػي إف البشاء عمى ىتا التغيير اإليجػابي  فػي السؾؾػف مػؽ مدػألتي الحػ .6

ب كالتسدػػ كحتػى مػؽ خشدقػو  عمػى إيقػاؼ الحػر  لالدر ة األكلى العس   ك  مػؽ مؾقعػو
اد لقبػػؾؿ اسػػتعدبشيػػة صػػادقة كنفػػؾس صػػاؼية كأذىػػاف مشفتحػػة ك  كالتؾ ػػو لخيػػار الدػػبلـ

الحؾار  لبشػاء الثقػة كإرسػاء قؾاعػد الذػراكة الؾطشيػة  اآلخر السختمف  التؾ و إلى دائرة 
كالتؾافق عمى خارطػة طر ػق محػددة كمزمشػة  تبػدأ بتذػكي  حكؾمػة تؾافؿيػة كفػؤة  تػدير 

ات انتخالػػيػػة محػػددة  مػػؽ حيػػث السيػػاـ كمػػؽ حيػػث الػػزمؽ  تفزػػي إلػػى انتقالمرحمػػة 
برلسانية كرئاسية. لتشفتح بتلػ أماـ اليسشييؽ أبؾاب التعايش كالتعاكف كالبشاء. كىتا ىؾ 
ما تزسشتو دعؾتشا إلى الدبلـ  كىتا ىؾ مذركعشا  التي أعمشاه في مشترف مػايؾ مػؽ 

ـ  كلػؼ يكػؽ قػد مػر شػيراف عمػى بػدء الحػرب السذػؤكمة. كلػؼ تكػؽ دعؾتشػا 2015عاـ 
  كلػػؼ تكػػؽ ضػػربًا مػػؽ العبػػث كالدػػمبية كالجػػبؽ كالحيػػاد لمدػػبلـ  خاليػػة مػػؽ السزػػسؾف 

السرفػػؾض  كسػػا ردد ميا سؾىػػا  بػػ  كانػػ   كمػػا تػػزاؿ  خيػػارًا كطشيػػًا إيجابيػػًا مبشيػػًا عمػػى 
الؾعي  ال عمى األكىاـ  كعمى العق   ال عمى العؾاطف كردكد األفعػاؿ  خيػارًا يحسػ  فػي 

 سشييؽ  سيعيؼ  دكف تسييز.   مزاميشو كفي دالالتو الخير  ك  الخير  لميسؽ كلمي

كعمى ضؾء ما تقدـ  نقؾؿ: ال يجب أف يسر مذيد أطفاؿ فمدػظيؽ  مػركرًا عػابرًا  ثػؼ ُيشدػى. 
فأطفػػاؿ فمدػػظيؽ  الػػتيؽ كحػػدكا مؾقفشػػا كمذػػاعرنا تجػػاىيؼ كتجػػاه القزػػية الفمدػػظيشية  أك بتعبيػػر 
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د أف يؾقغػػؾا فػػي دكاخمشػػا ركح أدؽ  دفعؾنػػا إلػػى أف نعبػػر عػػؽ مؾقفشػػا السؾحػػد  الستجػػتر لػػديشا  ال بػػ
السدػػؤكلية تجػػاه الػػيسؽ  كأف يؾحػػدكا مؾقفشػػا كمذػػاعرنا تجػػاه أطفالشػػا  الػػتيؽ سػػحقتيؼ كشػػردتيؼ 
الحػػرب العبثيػػة. كال بػػد أف يذػػك  ىػػتا حػػافزًا لشػػا لكػػي نترػػالح كنتحػػاكر كنتؾافػػق عمػػى بشػػاء حياتشػػا 

مؽ الخارج  كعؽ الدسـؾ  التػي ُيحقػؽ السذتركة  لعيدًا عؽ ك  التأثيرات الدمبية  التي تيب عميشا 
بيا الجدد اليسشي  لقرػد تسز قػو  مجتسعػًا ك غراؼيػا. كلشػع   يػدًا  أنشػا إذا احترمشػا أنفدػشا كعرفشػا 

مرغسػًا. كإذا كاصػمشا حربشػا العبثيػة    صػفًا كاحػدًا  فدػيحترمشا الخػارجمرالحشا كأحدشَّا الدفاع عشيػا
ا شسمشا كمزقشا بمدنا كدمرنا مقؾمات حياتشا  فمؽ يحترمشػا أحػد  اتشا كشتتشانقدامؼيسا بيششا  كعسقشا 

ائشػا سػػؾى ركػاـ كأنقػػاض كأحقػاد  تحػػؾؿ بشكلػؽ نحتػـر أنفدػػشا  كلػؽ يحترمشػػا أطفالشػا  كلػػؽ نخم  ػف أل
دكف أف يعيذؾا حياتيؼ الظبيعية  كأف يتعايذؾا ؼيسا بيشيؼ. فأي الظر قيؽ نختار  طر ق الحرب أـ 

 دتقب  نر د أف نبشيو؟.طر ق الدبلـ  كأي م
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 88صفقة القرف 
 

  رئيس الكياف الرػييؾني  أعمػؽ نتؽ يا ىؾأخيرًا أعمؽ الرئيس األمر كي دكنالد ترامب كمعو 
ـ  مذػػركعو السؾعػػؾد  لترػػؽية القزػػية 2020فػػي ىػػتا اليػػـؾ  الثػػامؽ كالعذػػر ؽ مػػؽ شػػير يشػػاير 

الفمدظيشية  السدسى )صفقة القرف(. كالتدػسية فػي حػد ذاتيػا تػشؼ عػؽ عقميػة تجار ػة  يتستػع بيػا 
سثػػ  لالشدػػبة لػػو مجػػرد رئػػيس الدكلػػة األعغػػؼ فػػي العػػالؼ. فالسذػػركع كمػػو  فػػي شػػكمو كمزػػسؾنو  ي

  نػػتؽ يػػا ىػػؾصػػفقة. صػػفقة يػػراد ليػػا أف تكػػؾف بػػيؽ طػػرفيؽ: طػػرؼ رالػػح  مػػؽ  يػػة  عمػػى رأسػػو 
السػػأزـك سياسػػيًا فػػي الػػداخ  اإلسػػرائيمي  كترامػػب  السػػأزـك سياسػػيًا فػػي الػػداخ  األمر كػػي  كمعيسػػا 

تا الكيػاف. كطػرؼ الكياف الرييؾني كبعض األنغسة العربية  التي أصبح مريرىا مرتبظًا لسرير ى
خاسػػػر  مػػػؽ الجيػػػة األخػػػرى  كىػػػؾ الذػػػعب العربػػػي كمػػػو  الػػػتي يػػػرتبط مرػػػيره لسرػػػير القزػػػية 

 الفمدظيشية.

مذركعيسا  لعػد  نتؽ يا ىؾكمسا يمف  الشغر في السؤتسر الرحفي  التي أعمؽ ؼيو ترامب ك 
ا الػػر بلف أف أكسػػبل مذػػاكراتيسا  مسػػا يمفػػ  الشغػػر فػػي ذلػػػ السػػؤتسر تمػػػ الرػػؾرة التػػي قػػدـ بيػػ

نفدػػييسا كمذػػركعيسا لمػػرأي العػػاـ فػػي الػػداخ  اإلسػػرائيمي كاألمر كػػي أكاًل  ثػػؼ لمػػرأي العػػاـ العربػػي 
كالعالسي ثانيػًا. فالرػؾرة  السعبَّػر عشيػا لالكمسػات كبالحركػات كباإليسػاءات  تؾلػد الحيػرة كااللتبػاس. 

رػفقة( كالسدػتفيد األكؿ كسػا لػؾ أنػو ىػؾ الػرئيس كصػاحب السذػركع )ال نػتؽ يػا ىػؾفقد عير فييا 
 نػتؽ يػا ىػؾمشو. كبدا ترامب إلى  انبو ككأنو ىػؾ السػرؤكس  التػالع الظػائع السشقػاد. لقػد اسػتظاع 

لأساليب بيمؾانية أف يفرض حزؾره الذخري  ليس عمى الحاضر ؽ فػي قاعػة السػؤتسر الرػحفي 
ر أكاذيبو كأكىامو  التي فحدب  ب  كعمى ترامب نفدو  التي بدا لاىتًا مسبًل  يكرر نفدو  كسا يكر 

 سئسيا الشاس  في الداخ  األمر كي كفي العالؼ. 

كاف يحاكؿ أف يخمص نفدو مؽ مأزقو الذخرػي  الػتي  نتؽ يا ىؾككسا أكح  الرؾرة لأف 
يؾا يو في الداخ  اإلسرائيمي  أكحػ  أيزػًا لأنػو قػد مػارس ابتػزازًا لترامػب  مدػتغبًل السػأزؽ  الػتي 

اخ  األمر كي  كمتكئًا في عسمية االبتزاز عمى المؾبي الرييؾني فػي الؾاليػات يسر لو األخير في الد
الستحدة األمر كية  القادر لدظؾتو كنفؾذه عمى إخراج ترامب مؽ محشتو. فسجس  ما أعمشو الر بلف 
مػؽ عشػاك ؽ )الرػفقة(  كمػػا ارتدػؼ فػي مبلمػػح ك ػو ترامػب مػؽ انؿبػػاض كك ػـؾ  مقارنػة لسبلمػػح 

لسشبدط  التي كاف يذع غبظة كسركرًا  ك  ذلػ يجع  السرء يتخيػ  الكيؽيػة التػي ا نتؽ يا ىؾك و 

                                                           
 ـ.2020يشاير  28في عدد مؽ الؾاقع اإللكتركنية  في تار ش  ُنذر  88

 



114 
 

مػػع ترامػػب  ك تخيػػ  مػػا دار بػػيؽ الػػر ميؽ  قبػػ  خرك يسػػا إلػػى السػػؤتسر  نػػتؽ يػػا ىػػؾيتعامػػ  بيػػا 
ه أعغؼ رئيس كص  إلى سدة الرئاسة اعتبار كا ب اإلشادة بترامب  ك  نتؽ يا ىؾالرحفي. كلؼ يف  
حػػدة األمر كيػػة  فػػي كػػ  تار خيػػا  كىػػي إشػػادة ال ُيدػػتبعد أنيػػا كانػػ  مػػؽ قبيػػ  فػػي الؾاليػػات الست

التعؾ ض الشفدي لترامػب  عسػا مػؾرس عميػو مػؽ ابتػزاز  كمػؽ قبيػ  التأكيػد أيزػًا عمػى أف المػؾبي 
الرييؾني يدعسػو ك ؿػف معػو فػي ك ػو العؾاصػف  التػي تيػب ىػته األيػاـ فػي ك يػو  فػي الػداخ  

 األمر كي.

تو عسمية إعبلف )الرفقة(. أما مؽ حيث مزسؾف الرفقة  اتختذك   التي ىتا مؽ حيث ال
التي قي  أنيا تتكؾف مؽ حؾالي ثسانيؽ صفحة  فقػد تحػدث الػر بلف عػؽ لعػض عشاك شيػا  كمشيػا: 
التأكيد عمػى ييؾديػة الدكلػة اإلسػرائيمية  كعمػى أف القػدس سػتبقى عاصػسة أبديػة ليػا. كأف الزػفة 

السدػػتؾطشات اإلسػػرائيمية السدػػتحدثة كغػػؾر األردف  ثػػؼ ىزػػبة الجػػؾالف  الغربيػػة  كال سػػيسا مشػػاطق
ؼ كميا إلسرائي . كأف قظاع غزة كما تبقى مػؽ مشػاطق فمدػظيشية مقظعػة األكصػاؿ   الدؾر ة  سُتز 

في الزفة الغربية  ستكؾف مشزكعة الدبلح  كستتستع لإدارة ذاتيػة  تحػ  الييسشػة اإلسػرائيمية  كال 
الدكلػػػة الفمدػػػظيشية(  إرضػػػاًء لمفمدػػػظيشييؽ. كسػػػؾؼ تػػػتؼ ترػػػؽية فرػػػائ  لػػػأس مػػػؽ أف ُتدػػػسى )

كترامػػػب لاإلرىابيػػػة(. كفػػػؾؽ ىػػػتا كمػػػو سػػػُيسشع  نػػػتؽ يػػػا ىػػػؾالسقاكمػػػة الفمدػػػظيشية )التػػػي يرػػػفيا 
فمدػػظيشيؾ الذػػتات مػػؽ أف يعػػؾدكا إلػػى كطػػشيؼ فمدػػظيؽ  كُ دػػتبدؿ حػػق العػػؾدة بتعؾ زػػات ماليػػة 

 . ال بدسمف نيائيًا كإلى ا)مشرفة( ُتدفع ليؼ  لُيغمق ىتا ال

_ ترامب  كصفقتيسا السعمشة. إنيا  نتؽ يا ىؾات السشتغرة لسذركع نجاز لع  ىته ىي أبرز اإل 
صفقة تختمػف عػؽ كػ  الرػفقات  فػي كػ  العػالؼ كعمػى مػدى التػار ش. فكػ  صػفقة تسثػ  لظبيعتيػا 

كاحػد  ىػؾ الظػرؼ الػتي تؾافقًا بيؽ طرفيؽ عمى األقػ . أمػا ىػته الرػفقة  فمػيس فييػا سػؾى طػرؼ 
)الظػػػػرؼ    كعقػػػػد العػػػػـز عمػػػػى فرضػػػػيا عمػػػػى الظػػػػرؼ اآلخػػػػرمشفػػػػرداً  صػػػػسسيا ككضػػػػع تفاصػػػػيميا

  الزػػعيف السشقدػػؼ عمػػى نفدػػو  الػػتي لػػؼ يذػػارؾ فػػي إعػػدادىا  كلػػؼ يؤخػػت رأيػػو بيػػا  الفمدػػظيشي(
 كليس لو مرمحة فييا  كلؽ تعؾد عميو إال لالخدراف. 

عؽ إعيػار كرمػو كسػخائو  تجػاه الفمدػظيشييؽ  ليؤكػد لأنػو شػخص  كلؼ يتردد الرئيس ترامب
خي  ر مؾضؾعي محايد كمشرف ليؼ  رغؼ حبو إلسػرائي . فالفمدػظيشيؾف سػيشعسؾف  لفزػ  بركاتػو  
ػب  كسػيتؼ  لحياة ىادئة سعيدة  لعد نزع سبلحيؼ السقاك ـ كتفتي  ما تبقى ليػؼ مػؽ كطػشيؼ السغتر 

كتتحدػػؽ حيػػاتيؼ السعيذػػية  كسػػؾؼ تتحقػػق فػػي مشػػاطقيؼ  القزػػاء عمػػى مذػػكمة البظالػػة لػػدييؼ
ية كبيرة  لؼ يكؾنػؾا يحمسػؾف بيػا. فيػؼ شػعب اقترادنيزة   الستباعدة   السقظعة األكصاؿالرغيرة

 طيب يدتحق السداعدة  ك دتحق عظف كإندانية ترامب كأمثالو  مؽ الؾحؾش اآلدمية. 
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سدػػػػاعدات  التػػػػي سػػػػيقدميا كلػػػػؼ يدػػػػتح الػػػػرئيس ترامػػػػب مػػػػؽ أف يعمػػػػؽ لػػػػأف أكؿ غيػػػػث ال
لمفمدػػظيشييؽ  إذا قبمػػؾا ىػػته الرػػفقة  سػػتكؾف خسدػػيؽ مميػػار دكالر أمر كػػي  لػػؽ تػػدفعيا الؾاليػػات 

  عسػبًل الستحدة األمر كية  كلؽ تدفعيا إسرائي   ب  سيدفعيا  كسا أكد ترامػب  لعػض الػدكؿ العربيػة
كثربػة الخػركؼ  كسػا ىػؾ معػركؼ  ىػي (  و بيتػ )اقظع مؽ ثربتو كادىؽ بيا لالسث  القركي عشدنا

. ىػتا ىػؾ الكػـر األمر كػي غيػر السدػبؾؽ !!!. فترامػب سػيسشح إلسػرائي   الستدلية في مؤخرتو تولي   
لكػػ  سػػخاء  األراضػػي العربيػػة  التػػي يحتا يػػا مذػػركعيا العشرػػري التؾسػػعي. كبالسقابػػ  سػػيسشح 

اىؼ السعيذػي  سػتدفعيا لعػض الػدكؿ الفمدظيشييؽ  لك  سخاء أيزًا  أمؾااًل عربية  لتحديؽ مدتؾ 
 العربية الثر ة  صاغرة  لأمر مؽ الرئيس ترامب نفدو. 

كىكتا  كبيته الترتيبات اإلندػانية الكر سػة  سػيعيش الذػعباف  اإلسػرائيمي كالفمدػظيشي  فػي 
سبلـ ككئاـ كتعايش. كال لأس مؽ أف يخزع الفمدػظيشيؾف لئلسػرائيمييؽ  سياسػيًا كعدػكر ًا كأمشيػًا 

يًا كثقاؼيػػًا. فيػػتا فػػي مرػػمحتيؼ لػػؾ كػػانؾا يعمسػػؾف. كترامػػب  لحكستػػو كبعػػد نغػػره ككرمػػو قترػػاداك 
ار معانػػػاة الفمدػػػظيشييؽ  كال يسكػػػؽ أف يبقػػػى اسػػػتسر كإندػػػانيتو غيػػػر السدػػػبؾقة  ال يسكػػػؽ أف يقبػػػ  

ضسيره مرتاحًا  كىؾ يذػاىد فقػرىؼ كبؤسػيؼ كتذػردىؼ  دكف أف يزػع حػدًا لػتلػ  كدكف أف يفػرض 
ندانيًا لسأساتيؼ. كىػته الرػفقة  فػي رأيػو  ىػي الحػ  األمثػ  لمقزػية الفمدػظيشية  كالترػؽية حبًل إ

 الشيائية ليا  كالعبلج الذافي لك  أمراض السشظقة. 

أتباعيسػػا  انظمػػقكترامػػب صػػفقتيسا  السربحػػة لكػػ   مشيسػػا  حتػػى  نػػتؽ يػػا ىػػؾكمػػا أف أعمػػؽ 
. ؼػػبعض أفػػراد الكػػؾر   س العربػػي كػػاف قػػد حزػػر الحفػػ  )الك ػػْؾر س العربػػي( ليػػؤدكا دكرىػػؼ السرسػػـؾ

الرحفي  كصفق مػع السرػفقيؽ مػؽ الرػيايشة األمػر كييؽ كأشػياعيؼ. كالػبعض اآلخػر  لحدػالات 
ر ئي  الػػتي سػػيقـؾ لػػو فػػؾ حتفػػاس دكره االمعيشػػة  ُسػػسح لػػو لعػػدـ الحزػػؾر. كقػػد ُحػػدد ليػػتا الكػػؾر  

الحاكسػػػة ككتالػػػات كأحاديػػػث مشغر ػػػو  وفػػػي كسػػػائ  إعبلمػػػو كفػػػي ترػػػر حات نخبػػػاختتػػػاـ الحفػػػ   
س العربي  مؽ حزر مشيؼ الحف  كمػؽ غػاب  لػأف كصحافييو كمحمميو الدياسييؽ. لقد ُكم  ف الكؾر  

يذيدكا بيته الرفقة العغيسة  كأف يعمشؾا فرحتيؼ بيا  كبسػا سػتحققو مػؽ سػبلـ كأمػؽ كازدىػار فػي 
 شظقة. ليعيش العرب  سيعيؼ  لفزميا  في ثبات كنبات  ك خمفؾا صبياف كبشات.الس

لعد ىتا  ى  يسكؽ أف ُيددؿ الدتار عمى ىته السدرحية اليزلية البائدة  ك ياؿ عمييا تراب 
الشدػػياف  أـ أنيػػا لالفعػػ  بػػدأت لمتػػؾ  كسػػيعاني مشيػػا الذػػعب العربػػي  كفػػي مقدمتػػو الفمدػػظيشيؾف  

ستجيب عشػو األيػاـ كاألسػابيع كاألعػؾاـ القادمػة  كسػتجيب عشػو حركػة السقاكمػة ألمد طؾ  ؟ سؤاؿ 
يا كتذػػرذميا كخرػػؾماتيا العبثيػػة  التػػي أضػػعفتيا انقدػػامالفمدػػظيشية  التػػي أصػػبح قػػدرىا  رغػػؼ 

  أصػػبح قػػدرىا أف تجدػػد  الـ كأحػػبلـ الفمدػػظيشييؽ  كأف تحسػػ   فػػي كسػػتز دىا ضػػعفًا إذا اسػػتسرت
 .  كإعبلميييا ة العربية  السشكؾبة لحكاميا كنخبيا الدياسية كبعض مثقفيياالؾق  نفدو  ىؼ األم
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 89لُشدسع العالؼ أصؾاتشا
  

ـ  أطمقػ  ) ساعػة نػداء الدػبلـ( نػداًء مؾ يػًا 2020مػايؾ  6في يـؾ أمس األربعاء  السؾافػق 
إلػى األمػػيؽ العػػاـ لؤلمػػؼ الستحػػدة  كمشغسػػة الرػػحة العالسيػػة كمشغسػػة أطبػػاء لػػبل حػػدكد كالسشغسػػات 
كالييئات اإلندانية  لسختمف مدسياتيا  ناشدتيؼ ؼيو سػرعة التحػرؾ لسدػاعدة الذػعب اليسشػي فػي 

 يػػة كبػػاء كؾركنػػا  الػػتي بػػدأ يفتػػػ لػػو  كسػػط عػػركؼ صػػعبة يسػػر بيػػا الػػيسؽ السػػدمر  الفقيػػر  مؾا
ائػو فػي ك ػو ىػتا العػدك الذػرس  ابشمػؽ كسػائ  الػدفاع عػؽ حيػاة  شػيئاً السحاصر  التي ال يستمػػ 

التي يجتاح العالؼ  ك فتػػ لذػعؾب متقدمػة  تستمػػ أنغسػة صػحية متكاممػة  كمراكػز لحػؾث عمسيػة 
كتتػؾفر لػدييا كػ  الؾسػائ  البلزمػة لمػدفاع عػؽ نفدػيا  مػؽ مػاؿ كأ يػزة كمرػانع كأدك ػة متظؾرة  

 كؾيادات سياسية رشيدة.

امػًا  فػي الػداخ  كالخػارج  لػؼ يكػؽ متؾقعػًا. فتظػؾع الكثيػركف  مػؽ اىتسكقد القى نداء الجساعة 
رالو إلى السشغسػات   كإيي تساعاالاليسشييؽ كمؽ غير اليسشييؽ  تظؾعؾا لشذره في مؾاقع التؾاص  

و إلػى مأسػاة الذػعب انتباىػالدكلية السختمفة. كلكؽ ىتا غير كاؼ  لتحر ػ الزسير العالسي  كلفػ  
اليسشػي. فسأسػاة الػيسؽ  مأسػػاة مشدػية  سػؾاًء مأسػاة الحػػرب كالحرػار كالفقػر كالتذػرد  أك مأسػػاة 

إطبلؽ نػداء كاحػد  ميسػا القػى . نعؼ إف كؾركنااؤىا  ك خرىا كباء اسساألكبئة الفتاكة  التي تعددت 
كالتشػافس  قتراداالمؽ قبؾؿ  فإنو ال يكفي لتحر ػ الزسير العالسي  السذغؾؿ عادة بيسـؾ الساؿ ك 

 عمى األسؾاؽ  بيؽ الدكؿ الكبرى في العالؼ  كالتي يتظمب تحر كو أكثر مؽ نداء كأكثر مؽ تحرؾ.

ة اليسشيػػة  فػػي كػػ  يػػ تساعاالكالثقاؼيػػة ك لػػتا فإنشػػا نييػػب لكػػ  السكؾنػػات الدياسػػية كالشقابيػػة 
السحافغات الذسالية كالجشؾبية  كفي التجسعات اليسشية فػي الخػارج  نييػب بيػا لػأف ترفػع أصػؾاتيا 

 عاليًا كأف تؾ و نداءاتيا إلى مؽ في  ذانيؼ كقر في ىتا العالؼ  لعميؼ يدسعؾف. 

كالخارج  يسكؽ أف يحدث أثرًا  ال  إف تكثيف الشداءات مؽ قب  ك  السكؾنات اليسشية  في الداخ 
يحدثو نداء كاحد مشفرد. نحؽ  سيعًا معشيؾف بيتا األمر. فحياتشا عمى السحػػ  كالتقػديرات العالسيػة 

السحتسمة في اليسؽ  تقديرات مخيفة  تحدب لالسبلييؽ  ال لالسئات كال لاآلالؼ  كؾركنالعدد ضحايا 
سكاف اليسؽ يسكؽ أف يسؾتؾا(. إنشا نؿف كحدنا في كال لسئات اآلالؼ )لعزيا يتىب إلى أف نرف 

معركػة غيػر متكافئػة  مػع ىػتا الؾبػاء الفتػاؾ  مجػرديؽ مػؽ كػ  أسػمحة السقاكمػة. كىػؾ كبػاء يؿػػف 
 .العالؼ الستقدـ أمامو عا زًا حتى اآلف. فكيف يكؾف حالشا نحؽ في اليسؽ  في كضعشا الراىؽ؟

                                                           
 ـ.2020مايؾ  7في عدد مؽ السؾاقع اإللكتركنية  في تار ش  ُنذر  89
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لعػػؾف كالسدػػاعدات العيشيػػة  مػػؽ تجييػػزات كأدك ػػة فمترتفػػع األصػػؾات كلُتكث ػػف الشػػداءات  لظمػػب ا
كفرؽ طبية متخررة  مؽ األمؼ الستحدة كمؽ السشغسات السعشية التالعة كغير التالعة ليا. كنحؽ 
في ىتا ال نتدػؾؿ  بػ  ىػؾ حقشػا اإلندػاني عمػى العػالؼ  الػتي سػاىؼ فػي تػدميرنا  لعزػو لالزػمؾع 

 . كتراث  كعدـ اال السباشر كغير السباشر في الحرب  كبعزو لالرس

ة اليسشيػة يػ تساعاالكمشا معشيؾف لأف نرفع أصؾاتشا: ك  السكؾنات الدياسية كالشقابية كالثقاؼية ك 
معشية لأف تظمق الشداءات تمؾ الشداءات  كأف تتؾاصػ  مػع كػ  الجيػات السخترػة لعسميػات اإلغاثػة 
كالسداعدة  كمع كسائ  اإلعبلـ كقادة الرأي في العالؼ. فمتتغافر الجيؾد كتتذالػ األيدي  كلشؾا ػو 

مػا دمشػا مػع أنفدػشا. معًا محشتشا لذجاعة كانزبا  كتعاكف  كسػيكؾف هللا معشػا  كلػؽ يتخمػى عشػا  
 ندأؿ هللا تعالى أف يمظف بشا كبذعبشا الظيب  إنو عمى ك  شيء قدير.  
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 90الثؾرة كالحزب الثؾري 
 

مػػا ىػػي الثػػؾرة  كمػػا ىػػؾ الحػػزب الثػػؾري؟ إف تحديػػد معشػػى الثػػؾرة كمعشػػى الحػػزب الثػػؾري  
كتسك  ششػا مػؽ التسييػز بػيؽ يسك  ششا مؽ أف نزع ألنفدػشا معػايير ُتدػي    لشػا فيػؼ ىػتيؽ السرػظمحيؽ  

ىشػػا فػػي الفقػػرتيؽ ك بػػيؽ غيػػره مػػؽ األحػػزاب التقميديػػة. الثػػؾرة كبػػيؽ مػػا عػػداىا  بػػيؽ الحػػزب الثػػؾري ك 
التػػاليتيؽ سػػأحاكؿ  محاكلػػة سػػر عة  أف أحػػدد خظؾطػػًا عر زػػة لمسعشيػػيؽ: معشػػى الثػػؾرة  كمعشػػى 

 الحزب الثؾري.  
 

  ىي الثؾرة؟  ما
 نتفاضػةًا كاحػدًا  كىػؾ )ثػؾرة(. فاال اسػس رت العادة لديشا أف ُنظمػق عمػى أحػداث متبايشػة  

كالتسػػرد كحركػػة االحتجػػاج  نزػػعيا كميػػا فػػي نفػػس السدػػتؾى كنعظييػػا الترػػشيف ذاتػػو  نقػػبلبكاال 
نفدو  رغؼ تبايشيا  في دكافعيا كأىدافيا كتأثيرىا كمداىا. كلتحاشػي ىػتا الخمػط السعتػاد  ال  سؼكاال

ر ػق بػيؽ )الثػؾرة(  لسػا التفبد مؽ ضبط السرظمحات كإعظػاء التعر ػف الػدقيق لكػ  حػدث  ليدػي  
( عػػابرة  تغيػػػر ثػػػؼ تخُفػػػ  انتفاضػػػةتشظػػؾي عميػػػو مػػػؽ تغييػػر شػػػام  فػػػي حيػػػاة السجتسػػع  كبػػػيؽ )

عدػػكري(  ال يحػػدث تغييػػرًا سػػؾى فػػي أشػػخاص الحكػػاـ  ك )تسػػرد( قػػد يكػػؾف  انقػػبلبك ) كتتبلشػػى 
مرحؾبًا لالعشف  ما يمبث أف يؾا و لعشف مقابػ  مػؽ قبػ  الدػمظة الحاكسػة  ثػؼ يشتيػي  ك )حركػة 
احتجا ية أك مظمبية(  ضد إ راءات متختة  أك لمسظالبة لحقؾؽ معيشة  تتؾؾف لسجػرد الغػاء تمػػ 

 ك لعزيا  كتمبية تمػ السظالب  أك  زء مشيا. اإل راءات  أ

فالحدث ال يرقى إلى مدتؾى الثؾرة  إال إذا كاف حدثًا مدتسرًا كتأثيره شػامبًل عمػى مختمػف 
ة. لحيث ُيحدث قظيعة مع األكضاع الدائدة  ك سث  ي تساعاالة ك يقتراداالأك و الحياة الدياسية ك 

 كاضػػحًا مػػؽ مرحمػػة تار خيػػة إلػػى مرحمػػة تار خيػػة  ديػػدة. أمػػا إذا انحرػػر انتقػػاالً مشعظفػػًا تار خيػػًا ك 
تأثيره في مجرد الحرؾؿ عمى لعض مظالػب السشتفزػيؽ أك السحتجػيؽ أك الستسػرديؽ أك فػي تغييػر 

كحيػاة  قترػادعدكري  دكف تغييػر فػي طبيعػة الحكػؼ كالدياسػة كاال انقبلبشخريات الحكاـ  عبر 
 مدتؾى الثؾرة  كما تشظؾي عميو مؽ تغيير شام .الشاس  فإنو ال يرقى إلى 

                                                           
مداخمة قدمتيا في ندكة  حؾؿ )العدالة االنتقالية كالسرالحة الؾطشية(   ىتا السقاؿ لعض الفقرات مؽ يتزسؽ 90

في عدد مؽ السؾاقع  ُنذرتثؼ  ـ.2019ديدسبر  25تار ش في يا  امعة السمكة أركى في صشعاء  أقامت
 ؽ ىتا الكتاب. كأعدت نذرىا في الجزء األكؿ م ـ.2020فبراير  6االلكتركنية  ابتداء مؽ تار ش 
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كالثػػؾرة قػػد تتدػػؼ لػػالعشف  فػػي حػػاؿ ك ػػؾد سػػمظة حاكسػػة تقػػاـك التغييػػر  مقاكمػػة عشيفػػة  
كتدػػتخدـ كسػػائ  القسػػع  التػػي تستمكيػػا  إلسػػكات أي صػػؾت يشػػادي لػػالتغيير  كضػػرب أي محاكلػػة 

ر دكف عشػف يػتكر  كسػا حػدث فػي تدعى إلى اإلصبلح. كقد تكؾف ثؾرة سمسية  تشجز عسمية التغيي
ماليز ػػا كفػػي لعػػض البمػػداف األخػػرى فػػي  شػػؾب شػػرؽ  سػػيا  ككػػتا فػػي سػػمظشة عسػػاف  التػػي قػػادت 

 عسمية التغيير فييا الظبقة الحاكسة نفديا.   

أك التسػرد  يسكػؽ أف يتظػؾر   نتفاضػةالعدكري  أك حتى اال  نقبلبكبظبيعة الحاؿ فإف اال  
ات العدػػكر ة نقبللػػرًا شػػامبًل فػػي السجتسػػع  كسػػا حػػدث فػػي لعػػض اال فيتحػػؾؿ إلػػى ثػػؾرة  تحػػدث تغييػػ

العدػػػكري فػػػي الػػػيسؽ  عػػػاـ  نقػػػبلبـ  كاال 1952العدػػػكري فػػػي مرػػػر  عػػػاـ  نقبلبالعربيػػػة  كػػػاال 
السجتسػػع فػػي  شػػامبلً يؽ تحػػؾال  لعػػد نجاحيسػػا  إلػػى ثػػؾرتيؽ  أحػػدثتا تغييػػرًا نقبلبػػـ. فكػػبل اال 1962

ـ فػػي الػػيسؽ  1955ـ ك1948ي انقبلبػػالتػػي أعقبتيسػػا. فػػي حػػيؽ أف  كأثرتػػا عمػػى  سيػػع األحػػداث
نيػاء أي إمكانيػة لتظؾرىسػا إلػى إ  أدى فذػميسا إلػى انقبلبيؽ  أك بتعبير أدؽ محاكلتي انقبلبلؿيا 

ات العدػكر ة  التػي نجحػ  فػي أقظػار عربيػة نقبللػثؾرة  لالسعشى الػتي أكضػحشاه. كحتػى لعػض اال 
ظة  فذم  في التحؾؿ إلى ثؾرة. أك لاألصح  لؼ تكػؽ الثػؾرة ىػدفيا. عمى الدم االستيبلءأخرى في 

 لتا اقترر فعميا عمى تغيير الذخريات الحاكسة  دكف إحداث أي تغيير في حياة السجتسع.  
  

 كما ىؾ الحزب الثؾري؟
يػػة معيشػػة. ككمسػػا اتدػػع  ا تساعالحػػزب كيػػاف تشغيسػػي  يسثػػ  مرػػالح طبقػػة أك طبقػػات  

صفتو التسثيمية  كعبر في فكره كرؤ تو الدياسية كمسارستو العسمية عػؽ السرػالح الؾطشيػة العميػا  
كمسا ارتق  صفتو التسثيمية  مؽ مجرد تسثيػ  طبقػة محػدكدة  إلػى تسثيػ  الػؾطؽ كمػو. ككمسػا كػرس 

 صفتو الثؾر ة. نزالو مؽ أ   تغيير الؾاقع الراىؽ  إلى كاقع أفز   كمسا اكتدب 

فالحزب الثؾري  ىؾ حزب يشاضػ  مػؽ أ ػ  تحقيػق أىػداؼ  امعػة  كتحر ػر السػؾاطؽ مػؽ 
لحياتػو السعيذػػية  االرتقػػاءكػ  مػا يسشػػع تفػتح طاقاتػػو كقدراتػو السبدعػة  كمػػؽ كػ  مػػا يعيػق عسميػة 

تشسيػة كالعقمية كالركحية. ىؾ حػزب يشاضػ  مػؽ أ ػ  إقامػة دكلػة الشغػاـ كالقػانؾف كالعػدؿ كالعمػؼ كال
كحسايػػة الػػؾطؽ كسػػبلمة أراضػػيو  اكة الؾطشيػػة كالسؾاطشػػة الستدػػاك ةة كالذػػر يػػ تساعاالكالخػػدمات 

قػراره الدياسػي. ىػؾ حػزب يشاضػ  مػؽ أ ػ  كضػع كتشفيػت  استقبلؿكالدفاع عؽ مرالحو كالتسدػ ل
بػػرامل تشسؾ ػػة مدركسػػة  مبشيػػة عمػػى العمػػؼ كعمػػى التذػػخيص الػػدقيق لمؾاقػػع كمذػػكبلتو  ك زػػع 
استراتيجيات مدتقبمية  تح  محػ  الذػعارات الفزفاضػة كتييػيل السذػاعر كتدػؾ ق األكىػاـ. كمػؽ 

الجامعػة  كسػعيو إلػى تغييػر الؾاقػع الػراىؽ  خبلؿ نزالو لتحقيق ىته األىداؼ كغيرىا مؽ األىداؼ
ى سػسلاإلنداف  التي ىؾ الغاية السثمى ألي تغيير  كىػؾ اليػدؼ األ االرتقاءفي بمده إلى األفز   ك 

 لشزاؿ أي حزب ثؾري  مؽ خبلؿ ذلػ كمو يكتدب الحزب صفتو الثؾر ة.
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اليػًا أحػزاب ثؾر ػة  ككفقًا ليتيؽ التعر فيؽ  يسكششا أف نتداءؿ: ى  لػديشا نحػؽ اليسشيػيؽ ح
مؤىمة إلحداث ثؾرة حؿيؿية  أي إلحداث تغيير شام  في حيػاة السجتسػع؟  كال أدري لسػاذا يشرػرؼ 
ذىشي  كمسا طرح  عمػى نفدػي ىػتا الدػؤاؿ  إلػى )حركػة األحػرار اليسشيػيؽ(  رغػؼ تبػايؽ الغػركؼ  

مانيا  كقمػة الستعمسػيؽ التي نعيذيا اليـؾ  كالغركؼ التي عاشتيا تمػ الحركة  كتدني الؾعي في ز 
 كانعداـ حسمة األلقاب العمسية العميا  ككثرتيؼ في زمانشا ىتا. 

لقد كضع  الحركة برامجيا لمتعام  مع كاقع ممسؾس كمعاش  كلؼ تزػعيا لسعالجػة كاقػع 
عػػدف  أك  مدػػتعسرة ـ فػػي1944افتراضػػي. فعشػػدما نقػػرأ أدبياتيػػا  مشػػت إنذػػاء )حػػزب األحػػرار( عػػاـ 

ـ  نذػعر لػأف مػا صػدر عشيػا  1956  كال سيسا برنامجيا الػتي أصػدرتو فػي عػاـ نترفح برامجيا
مؽ كتالات كبرامل  قد ُفر    لسعالجة مذكبلت في الؾاقع اليسشػي  الػتي كػاف قػادة األحػرار يعرفؾنػو 
ك فيسؾنػػو  أكثػػر مسػػا يعرفػػو لعػػض قػػادة األحػػزاب الحديثػػة. كػػاف أكلئػػػ تػػربظيؼ عبلقػػات لدػػيظة 

اإلندػػاني كىسؾمػػو  مػػع السػػؾاطؽ اليسشػػي كمػػع مػػدف الػػيسؽ كقػػراه كمختمػػف  كحسيسػػة مػػع محػػيظيؼ
ة ي تساعاالة  ك عرفؾف عؽ تار خو ك غرافيتو الظبيعية كخارطتو البذر ة كبشيتو ي تساعاالشرائحو 

كمذػػكبلتو الحؿيؿيػػة  أكثػػر مسػػا تعرفػػو األحػػزاب الدياسػػية اليسشيػػة الحديثػػة  التػػي ناضػػ  معغسيػػا 
راضػي  ال كاقعػًا حؿيؿيػًا. فػي كاقػع يسكػؽ أف يكػؾف كاقعػًا مرػر ًا أك سػؾر ًا أك ك شاض  في كاقع افت

عراؾيًا أك حتى صيشيًا أك ركسيًا أك كؾبيًا...إلش  لكشو ليس ىؾ الؾاقػع اليسشػي. أحػزاب تبػدك ككأنيػا 
تعيش في غربة عؽ اليسؽ  كليد  لعزػًا مػؽ مكؾناتػو  فػي غربػة عػؽ السجتسػع اليسشػي  كليدػ  

ث عػؽ اتحػدث ىشا عؽ األفراد  مؽ أعزاء األحزاب أك مؽ ؾياداتيا  ب  اتحدنديجو. كال  زءًا مؽ 
 الحزب  ككياف سياسي متكام   فكرًا كتشغيسًا كبرامجًا كمسارسًة عسمية. 

ترى ى  تكسؽ لعض عبلَّتشا كخيباتشػا كالكػؾارث التػي تبلحقػ  عميشػا  ىػ  تكسػؽ _ لعػض   
ا الدياسية:  فكرىػا  برامجيػا  مسارسػاتيا العسميػة  غربتيػا بشامشيا كليس  سيعيا _ في طبيعة أحز 

عؽ الؾاقع اليسشي  ك يميا لسذكبلتو الحؿيؿية كتيؾ سيا فػي فزػاءات افتراضػية؟ ربسػا. أال تػتىب 
بشػػا مؾاؾػػف األحػػزاب كمسارسػػاتيا اليؾميػػة  عمػػى مػػدى عقػػؾد مػػؽ الػػزمؽ  كطػػؾاؿ سػػشؾات الحػػرب 

؟ أال تتدػؼ مؾاقفيػا كمسارسػاتيا لاالرتبػاؾ كالعجػز كالتخمػي عتقػادالراىشة  أال تتىب بشػا إلػى ىػتا اال
بػػػدكر إعبلمػػػي  أك لالميػػػث كراء حركػػػة الجسػػػاىير  االكتفػػػاءعػػػؽ دكرىػػػا الؿيػػػادي فػػػي السجتسػػػع  ك 

العفؾ ة  كالتيرب مؽ تحس  مدؤكلية ؾيادتيا كتؾ يييا؟ أال يدفعشا ىتا إلى أف نحمػؼ بشذػؾء حركػة 
  كأف نبذر بيا. حركة ذات طبيعػة مختمفػة عػؽ طبيعػة األحػزاب التػي سياسية يسشية تقدمية  ديدة

عرفشاىا حتى اآلف. حركة نرى فػي فكرىػا كبرامجيػا كتشغيساتيػا كمسارسػاتيا  كعبلقاتيػا لسجتسعيػا  
كعبلقاتيػا داخػ  تشغيساتيػػا  كدكرىػا القائػد لحركػػة الجسػاىير  نػرى فػػي كػ  ذلػػ يسششػػا الجديػد الػػتي 

 نحمؼ لو؟.  
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ا الدياسػية  كبعزػػيا أحػػزاب عر قػػة  ليػػا ابشػػىػػتا حكسػػًا خاطئػًا كقاسػػيًا عمػػى أحز قػد يكػػؾف 
تشغيساتيا السستدة كقاعدتيا الجساىير ة كدكرىا اإليجابي السؤثر  في مراح  تار خية معيشػة. كلكشػو 
حكؼ  يتردد عمى ألدشة كثير مؽ السؾاطشيؽ  لسؽ فييؼ كثير مؽ مشتدبي األحزاب الدياسية نفدػيا  

مؽ ؾياداتيا. حكؼ  مبشي عمى ما ُيذاى د  مؽ مغاىر ترى  بشية األحزاب التشغيسية كضبابية  كبعض  
ؾياداتيػػا كرخاكتيػػا كعػػدـ تساسػػكيا كتركػػ  قاعػػدتيا الجساىير ػػة  اندػػجاـرؤ تيػػا الدياسػػية كعػػدـ 

كمغػػاىر الذػػيخؾخة  التػػي أصػػبح  كاضػػحة لمعيػػاف  مػػؽ خػػبلؿ غيػػاب فعميػػا السػػؤثر فػػي الػػداخ  
بلقاتيػػا السمتبدػػة مػػع الخػػارج  كمػػؽ خػػبلؿ نذػػاطاتيا  التػػي أضػػح  نذػػاطات مؾسػػسية  اليسشػػي كع

ًء لاىتًا  ال يشؼ عؽ حيؾ ة  كال يتشاسب مػع احتفاء ببعض السشاسبات الدشؾ ة  حتفاتقترر عمى اال
 حجؼ ىته األحزاب كتار خيا السستد  كال يبمغ مبمغ اآلماؿ السعمقة عمييا.

ا الدياسػية حكسػًا خاطئػًا كقاسػيًا. فػإف أحػدًا ال ابشػعمػى أحز  كلكؽ حتى لؾ كػاف ىػتا الحكػؼ
يسكشػػو أف يثبػػ  خظػػأ ىػػتا الحكػػؼ كمجانبتػػو لمرػػؾاب  إال األحػػزاب الدياسػػية نفدػػيا. فيػػي كحػػدىا 
السعشيػػػػة لإثبػػػػات عػػػػدـ صػػػػحتو  لػػػػالفكر الؾاضػػػػح كبػػػػالبرامل السدركسػػػػة  ذات األلعػػػػاد الدياسػػػػية 

الشزالية اليؾمية  كسط  ساىير الذػعب  كفػي مقػدمتيا  ال ة  كبالسسارسة ي تساعاالة ك يقتراداالك 
كراءىػػا. كىػػي كحػػدىا السعشيػػة لإعػػادة تأىيػػ  نفدػػيا  فكػػرًا كتشغيسػػًا كمسارسػػًة  لكػػي تحػػافع عمػػى 
تار خيا ك ساىيرىا  كلكي تثب  أنيا ما تزاؿ أداة ثؾر ة  صػالحة لبشػاء الػيسؽ الجديػد. فػإذا عجػزت 

اىؽ عمييؼ كثيرًا  في إعػادة تأىيػ  أحػزابيؼ  فػإف التبذػير لحركػة عؽ ذلػ  كعجز شبابيا  التيؽ نر 
 سياسية  ديدة  تح  مح  ىته األحزاب كتتجاكز عيؾبيا  يربح كا بًا كطشيًا ممحًا.
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 91دعؾىا فإنيا ُمْشت شة
 

ـ كتعديبلتػو  الرػادرة 1999( لدػشة 2كصمشي نص البلئحة التشفيتية لقانؾف الزكاة  رقػؼ )
ـ  كصػمشي مػؽ ثبلثػة أصػدقاء فػي 2020( لدػشة 48لقرار رئيس السجمس الدياسي األعمػى رقػؼ )

اليـؾ نفدو. كرغؼ أني أكره اإلشارة إلى األحداب كاألنداب  فكمشا مؽ  دـ ك دـ مؽ تراب  كالرسؾؿ 
ع لالحدػػب كالشدػػب: "دعؾىػػا فإنيػػا مشتشػػة". رغػػؼ ذلػػػ فقػػد لفػػ  قػػاؿ كىػػؾ يذػػير إلػػى التشظتػػ الكػػر ؼ
. كالحغػػ  فػػي رسػػائميؼ  ي أف أصػػدقائي يشتدػػبؾف ثبلثػػتيؼ إلػػى مػػؽ ُيدػػسَّؾف )الياشػػسيؾف(انتبػػاى

السرفقػػة قمقػػًا كانزعا ػػًا مسػػا كرد فػػي البلئحػػة مػػؽ تسييػػز عرقػػي  يشظػػؾي عمػػى مخػػاطر  عمػػى الدػػمؼ 
 .  كعمى مؽ يحسمؾف ىتا التدسية  بؾ و خاصكعمى تعايش اليسشييؽ ؼيسا بيشيؼ ي تساعاال

(  فػي الفرػ  48( ك )47ككاف أحد ىؤالء األصدقاء قد أشار فػي رسػالتو إلػى السػادتيؽ ) 
. كىسا السادتاف الخاصتاف  كسا كرد فييسػا: لسرػارؼ مػا 18الثامؽ مؽ البلئحة  في الرفحة رقؼ 

ف  السدػػتخر ة مػػؽ لػػاطؽ األرض أك البحػػر  أيػػًا كانػػ  حالتيػػا   امػػدة أك يجػػب فػػي الركػػاز كالسعػػاد
سػائمة  كالػتىب كالفزػة كالشحػاس كالسػاس كالعقيػق كالزمػرد كالفيػركز كالػشفط كالغػاز كالقيػر كالسػػاء 

يس كالرخاـ  كك  ما كاف لػو ؾيسػة مػؽ السعػادف األخػرى  ككػتا كالسمح كالزئبق كاألحجار كالكرَّي كالشَّ 
خرج مػػؽ البحػػر كالدػػسػ كالمؤلػػؤ كالعشبػػر كغيػػره  يزػػاؼ إلػػى ذلػػػ العدػػ  إذا ُغػػشؼ مػػؽ كػػ  مػػا اسػػت

ػم  مرػارؼ مػا يجػب فػي الركػاز كالسعػادف  فػي الفقػرة )أ( مػؽ السػادة  الذجر أك الكيؾؼ. كقد ُفر  
 (  عمى الشحؾ اآلتي:48)

 ( أ _ مرارؼ ما يجب في الركاز كالسعادف:48مادة )"
: سػػيؼ  هلل ك رػػرؼ فػػي مرػػالح السدػػمسيؽ العامػػة كػػالظرؽ  الدػػيؼ األكؿ .1

السدتذؽيات  السدارس  أ ػؾر العػامميؽ فييػا  طباعػة كتػب العمػؼ كالسشػاىل 
الدراسػػية كتحرػػيؽ ثغػػؾر السدػػمسيؽ  شػػدًا كسػػبلحًا كمؤكنػػة كغيػػر ذلػػػ مػػؽ 

 السرالح العامة التي ال يراعى فييا  شس لعيشو أك أشخاص لعيشيؼ.  
 :الرػػحيحسػػيؼ الرسػػؾؿ لػػؾلي األمػػر كلػػو كػػ  ترػػرؼ فييػػا ): الدػػيؼ الثػػاني .2

 ؼيو(.
: لػػتكي القربػػى مػػؽ بشػػي ىاشػػؼ الػػتيؽ ُحر  مػػ  عمػػييؼ الرػػدقة الدػػيؼ الثالػػث .3

كلػػى( أف كاأل   :الرػػحيح فجعػػ  هللا ليػػؼ الخسػػس عؾضػػًا عػػؽ الزكػػاة كألكلػػى )
 ررؼ( في فقرائيؼ.يُ  :الرحيحتررؼ )

                                                           
 ـ.2020يؾنيؾ  12في عدد مؽ السؾاقع اإللكتركنية  في تار ش  ُنذر  91
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 فييؼ يتامى بشي ىاشؼ. : يررؼ ليتامى السدمسيؽ لسؽالديؼ الرالع .4
: يررؼ لعسـؾ مداكيؽ السدػمسيؽ لسػؽ فػييؼ مدػاكيؽ بشػي الديؼ الخامس .5

 ىاشؼ.
الدػػبي  مػػؽ بشػػي ىاشػػؼ أك مػػؽ  ابػػؽ: يرػػرؼ فػػي مرػػرؼ الدػػيؼ الدػػادس .6

 ."غيرىؼ مؽ سائر السدمسيؽ
 

كمػػا أف قػػرأت الفقػػرة السػػتكؾرة  حتػػى شػػعرت لسػػا شػػعر لػػو أصػػدقائي مػػؽ قمػػق. فيػػته الفقػػرة 
يػػػة  غفػػػ  عشيػػػا كاضػػػعؾ البلئحػػػة. كىػػػي فقػػػرة تبػػػدك لاطمػػػة  شػػػكبًل ا تساعتشظػػػؾي عمػػػى مخػػػاطر 

كمزسؾنًا. كسأكتفي ىشا لإشارات سر عة إلى خظؾرة مػا كرد فييػا  عمػى تعػايش السجتسػع اليسشػي  
انػب الفقييػػة كالذػرعية  تاركػًا الجػدؿ حػػؾؿ ىػته الجؾانػب  لمفقيػاء كالعمسػػاء لغػض الشغػر عػؽ الجؾ 

  القادر ؽ عمى الشغر ي تساعاالاليسشييؽ السدتشير ؽ مؽ مختمف الستاىب  الحر ريؽ عمى الدمؼ 
ىؼ السرػػمحة اعتبػػار فػػي مثػػ  ىػػته السدػػائ   لعيػػدًا عػػؽ التعرػػب الزػػار لػػالسجتسع  كاضػػعيؽ فػػي 

العامػة  التػي ىػي أسػاس التذػػر ع كغايتػو  كمبتعػديؽ عػؽ الحدػػالات الدياسػية  فػي قزػية  كػػاف 
عمى العقبلء مؽ )أنرػار هللا( أف يكؾنػؾا أكؿ الرافزػيؽ ليػا. فيػي ليدػ  مػؽ القزػايا التػي تخفػى 

 مزارىا عمييؼ  كعمى السجتسع اليسشي التي يشتسؾف إليو.  

(  حػػػؾؿ تخرػػػيص  ػػػزء مػػػؽ مرػػػارؼ الركػػػاز 48السػػػادة )  فسػػػا كرد فػػػي الفقػػػرة )أ( مػػػؽ
كالسعػػادف لفئػػة معيشػػة مػػؽ فئػػات السجتسػػع اليسشػػي )الياشػػسيؾف(  لػػيس خظيػػرًا فحدػػب  بػػ  ك بػػدك 

 لاطبًل  مؽ حيث الذك  كمؽ حيث السزسؾف.  

  فسؽ حيث الذك :
سػع كػ  مػا ال بد أف يكؾف الشص القانؾني نرػًا ) امعػًا مانعػًا(  أي دؾيقػًا فػي صػياغتو  يج

ىػؾ مدػػتغرؽ فػػي السعشػى كال يتػػرؾ مجػػااًل ليػدخ  ؼيػػو مػػا لػيس مشػػو. فػػبل يػدع فػػي الرػػياغة ثغػػرة  
كبشؾ ىاشؼ ىؼ  سيػع  الشص التي أمامشا يتحدث عؽ بشي ىاشؼ.تؤدي إلى فداد الشص كبظبلنو. ك 

لقػب ب )ىاشػؼ(  كسػا يقػاؿ  ألنػو كػاف قػد عبد مشاؼ بؽ قري ....إلػش. ك  بؽ كعسر  السشتسيؽ إلى
  التي خمف اثشي عذر عبد السظمبمشيؼ   أبشاءياشؼ أربعة ل ككافييذؼ الثر د لمحجاج في مكة. 

العبػاس بػؽ عبػد السظمػب  كأبػؾ طالػب بػؽ عبػد السظمػب كالحػارث بػؽ عبػد كلدًا  كاف أكثرىؼ إنجالًا 
فيػػ  ىػػتا مػػا  ائيؼ كذر ػػاتيؼ ىػػؼ بشػػؾ ىاشػػؼ.ابشػػكىػػؤالء مػػع  السظمػػب كأبػػؾ ليػػب بػػؽ عبػػد السظمػػب.

اشػػؼ فػػي الػػيسؽ  يقرػػده كاضػػعؾ البلئحػػة؟. كإذا كػػاف ىػػتا ىػػؾ قرػػدىؼ  فيػػ  لػػدييؼ حرػػرًا لبشػػي ى
السشحدر ؽ مؽ العباس كأبي طالب كالحارث كأبػي ليػب  أي لتر ػة عسػرك )ىاشػؼ( بػؽ عبػد مشػاؼ  
التيؽ خرتيؼ البلئحة لالديؼ الثالث مؽ األسيؼ الدػتة لسرػارؼ الركػاز كالسعػادف  كأشػركتيؼ فػي 

لتدػسية  يذػك  ثبلثة أسيؼ أخرى )الرالع كالخامس كالدادس(؟ فعدـ التحديد الدقيق لسؽ تذػسميؼ ا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81_%D8%A8%D9%86_%D9%82%D8%B5%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81_%D8%A8%D9%86_%D9%82%D8%B5%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81_%D8%A8%D9%86_%D9%82%D8%B5%D9%8A
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ثغرة في الشص  تغيػر فدػاده كبظبلنػو. إذ ُيفتػرض ؼيػو  كػشص قػانؾني  أف يذػس  معشػاه كػ  بشػي 
 ىاشؼ  فبل يزيق ليدتبعد لعزيؼ  كال يتدع ليذس  غيرىؼ. 

 كمؽ حيث السزسؾف: 
إذا ما تجاكزنا فدػاد الػشص شػكبًل  فػإف مزػسؾنو يبػدك فاسػدًا أيزػًا  لسػا يترتػب عميػو مػؽ 

يؽ. كىػتا مػا يفدػر قمػق أصػدقائي  الػتيؽ أشػرت ي تسػاعاالق الزرر لالتعايش كالدػمؼ  ثار  ستمح
ة لسكؾنػات الذػعب اليسشػي األخػرى يػ تساعاالإلييؼ. فيػؼ ال يقمقػؾف عمػى أنفدػيؼ كعمػى عبلقػاتيؼ 

كتعايش اليسشييؽ ؼيسا بيشيؼ. فيتا الػشص  ي تساعاالفحدب  ب  يقمقؾف أكثر مؽ ذلػ عمى الدمؼ 
في البلئحة مؽ شأنو أف يؤلب مكؾنات السجتسع اليسشي عمى مكؾف كاحد مشو  يدعى الػبعض إلػى 

  لػيس لالدػمظة كالؾعيفػة العامػة فقػط  بػ  كبػالثركة االستئثارتسييزه عؽ لؿية السجتسع كدفعو إلى 
يػػة ا تساعالثػػركة الؾطشيػػة العامػػة فػػي يػػد فئػػة ( تزػػع 48العامػػة أيزػػًا. فػػالفقرة )أ( مػػؽ السػػادة )

 أبشػاءكاحدة  تدػتأثر لحػق الترػرؼ كالتسمػػ فػي ثبلثػة أسػيؼ مشيػا  كتذػارؾ اليتػامى كالسدػاكيؽ ك 
الدبي   مؽ عامة الذعب  في الثبلثة األسيؼ األخرى. ألؼ تكػؽ مذػكمة السجتسػع اليسشػي مػع نغػاـ 

يؽ لػو لالدػمظة كالثػركة فػي الػيسؽ؟ ألػؼ تكػؽ ىػته عمي عبد هللا صالح ىي اسػتئثاره كأسػرتو كالسػؾال
ىي مذكمة السجتسع اليسشي مع نغاـ السسمكػة الستؾكميػة اليسشيػة أيزػًا؟ فسػا الفػرؽ إذًا؟ كمػا الػتي 

  سشبؿيو لؤلسر الحاكسة  التي تسمػ األرض كمؽ عمييا  في البمداف العربية السجاكرة؟. 

ػر لحدػػب السرػالح كاألىػػؾاء. إذ أف لعػػض ة ىشػا بشرػػؾص قر نيػػة  سػػتعانكال تجػدي اال ُتفدَّ
الشرؾص القر نية قد ُطػؾ  ع  عبػر التػار ش االسػبلمي  لسرػالح الفئػات الحاكسػة فػي السجتسػع  دكف 

ة  كإعظائيػػا يػ تساعاالغيرىػا. كذلػػ بؾضػعيا  أي الشرػػؾص القر نيػة  خػارج سػػياقاتيا التار خيػة ك 
حة العامة لمسدمسيؽ. مع أف القر ف الكر ؼ  الػتي معاف  تبعدىا عؽ مقاصدىا األصمية  كىي السرم

أنزلو هللا رحسة لعباده كتكر سًا ليؼ كترشيدًا لحياتيؼ كعشاية لسرػالحيؼ كرعايػة لعبلقػاتيؼ كتكر دػًا 
لسبػػػادئ السدػػػاكاة كالعػػػدؿ ؼيسػػػا بيػػػشيؼ  ال يسكػػػؽ أف يتعػػػارض مػػػع مقتزػػػيات السرػػػمحة العامػػػة 

كىػػي السعيػػار كىػػي الغايػػة لكػػ  التعػػاليؼ كالشرػػؾص  لمسدػػمسيؽ. فالسرػػمحة العامػػة ىػػي القاعػػدة
كاألحكاـ الديشية. كإذا بػدا ىشػا أك ىشػاؾ تعارضػًا بػيؽ الػشص  كبػيؽ السرػمحة العامػة  فالخمػ  لػيس 
في السرمحة العامة  ب  في تفدير الػشص كتظؾ عػو لمسرػمحة الخاصػة. كقػد نبػو اإلمػاـ عمػي بػؽ 

تظػؾ عيؼ لمشرػؾص  ليجعمؾىػا متؾافقػة مػع أغراضػيؼ أبي طالب إلى اندياؽ الشاس كراء أىؾائيؼ ك 
كمتظالقػػػة مػػػع مػػػؾاقفيؼ  لقؾلػػػو لعبػػػد هللا بػػػؽ عبػػػاس  عشػػػدما أرسػػػمو ليجػػػادؿ الخػػػؾارج: "لسػػػاذا 
ستجادليؼ؟ فأ اب: لالقر ف. فقاؿ لو: القر ف حسَّاؿ أك و". أي أف مؽ ألفاعو ما يحتس  ك ؾىػًا فػي 

قاؿ: "القر ف ذك ك ػؾه  فػاحسمؾه عمػى أحدػؽ ك ؾىػو".  التأك  . كُ شدب إلى عبد هللا بؽ عباس أنو
كال شػ أف أحدؽ ك ؾىو ىؾ ما يكف  السرمحة العامة لمسدػمسيؽ ك حػافع عمػى تػرلفيؼ كتعايذػيؼ 

 ك بعد عشيؼ ك  ما يفرقيؼ.
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فػإذا كشػا اليػـؾ  فػي ىػػتا العرػر  سشدػت  مػؽ القػر ف الكػػر ؼ لعػض  يػات  نظؾ  عيػا كندػػتشد 
احدًا مؽ مكؾنات السجتسع اليسشي  كنجعمو يدتأثر لسا ىؾ حق عػاـ لمسجتسػع  إلييا  لشسيز مكؾنًا ك 

فإنشا بتلػ نزعو في مؾضػع ال ُيحدػد عميػو  يرػبح ؼيػو عرضػة لدػياـ الحقػد كالكراـيػة كالشفػؾر  
السجتسع اآلخر ؽ. كعدا عؽ ىػتا  أيػؽ سػشتىب لأحبلمشػا كطسؾحاتشػا كشػعاراتشا؟ كأي  أبشاءمؽ قب  

ة  التي نتغشى بيا  كالسؾاطشػة الستدػاك ة كالذػراكة الؾطشيػة ي تساعاالئ العدالة معشى سيبقى لسباد
كتكافؤ الفرص ككمكؼ كأسشاف السذط  ال فز  لعربػي عمػى أعجسػي إال لػالتقؾى؟ أي معشػى سػيبقى 
ليته السبادئ  إذا كشا سػشقبرىا لأيػديشا  فػي قػؾانيؽ كلػؾائح كمسارسػات تفػرؽ كال تجسػع  تسيػز بػيؽ 

إف مػؽ يحػاكؿ اليػـؾ  اتيؼ؟إنجػاز كفاءاتيؼ كمػؤىبلتيؼ ك  ب أعراقيؼ كطؾائفيؼ  ال لحدبالشاس لحد
اليسشي ك فرده لعيدًا عشو  عؽ طر ق تسييػزه ماديػًا أك  ي تساعاالأف يشتزع ىتا السكؾف مؽ الشديل 

 معشؾ ًا  إنسا يديء إليو ك محق الزرر لو عؽ  ي   مؽ حيث يغؽ أنو يددي إليو معركفًا.

زػػجيل أثػػارت ىػػته البلئحػػة السعمشػػة مػػؽ الغزػػب كالدػػخط العػػاـ  كمػػؽ ردكد األفعػػاؿ كاللقػػد 
مالؼ يثره أي قانؾف أك أي الئحة مػؽ قبػ . كرغػؼ أف الػشص السثيػر  اإلعبلمي كالتؾعيف الدياسي 

لمجدؿ لؼ يتجاكز فقرة في مػادة مػؽ مػؾاد البلئحػة  السكؾنػة مػؽ مئػة كخسدػة كعذػر ؽ مػادة  فػإف 
عمػػى حيػػاة اليسشيػػيؽ كعمػػى تعايذػػيؼ  يقتزػػي إلغػػاءه  كالتخمػػي عػػؽ الػػرؤى كاألفكػػار  تػػأثيره الزػػار

 الكامشة كراءه. 

إف القػػؾانيؽ كلؾائحيػػا التشفيتيػػة شػػأف يخػػص اليسشيػػيؽ كميػػؼ  كال يخػػص حزبػػًا أك مشظقػػة أك 
يؼ ية لعيشيا. كلتا ال بد أف تعبر عؽ إرادة اليسشييؽ  سيعيؼ  كتراعي مرالحا تساععذيرة أك فئة 

دكف تسييز  كتخمؾ مؽ أي نرؾص تديء إلى عبلقاتيؼ كتثيػر العرػبيات الجاىميػة فػي أكسػاطيؼ 
كتزر بتعايذيؼ كبحياتيؼ السذتركة. ازرعػؾا السحبػة أييػا اليسشيػؾف  كا عمػؾا مػؽ العػدؿ كالسدػاكاة 

 طر قًا إلييا  كدعؾا العربيات كراء عيؾركؼ  دعؾىا فإنيا مشتشة. 
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 92ىي السخرج مسا نحؽ ؼيو الدكلة السدنية
  

 
ـ. كمػا زاؿ 1999(  لدػشة 2ما زاؿ الرخب يتراعد  حؾؿ البلئحة التشفيتية لمقانؾف رقؼ )

الغزػػب الستبػػادؿ يحتػػد. فسػػؽ أصػػدركىا يتسدػػكؾف بيػػا. كمػػؽ يرفزػػؾنيا  يخػػتمط  فػػييؼ مػػؽ ير ػػد 
ك شظمق مػؽ  ي تساعاالتؾعيف السؾضؾع تؾعيفًا سياسيًا  كمؽ ىؾ قمق فعبًل عمى الدمؼ كالتعايش 

الذعب الؾاحد. كلػؼ تكػؽ البلئحػة مؾفقػة فػي إثػارة ىػتا اإلشػكاؿ  الػتي  أبشاءمبدأ عدـ التسييز بيؽ 
ؼيػو  طاختم  مشيا  كلدت ىتا الجدؿ السزر  التي انظمقكشا في غشى عشو. فالخمؽية الديشية  التي 

 ات غير السؾضؾعية.   االصظفافالديؽ لالدياسة ل

رنا  فكرة الدكلة  التي عششا أنشا قد تؾافقشا عمييا  كىي الدكلػة السدنيػة  لسػا كلؾ أنشا استحز
ات الظائؽية كالعرؾيػة كالسشاطؿيػة. فالدكلػة السدنيػة تتعامػ  عتبار ُك د ىتا اإلشكاؿ  كلتجاكزنا ك  اال

مع اليسشي كسؾاطؽ فحدب. ك  اليسشييؽ في نغرىا سؾاسية  في الحقؾؽ كالؾا بات  ال فرؽ بيشيؼ 
فػػي العسػػ    نجػػازإال لػػالتقؾى كالعسػػ  الرػػالح. كىػػتاف يتجدػػداف لالكفػػاءة كالشزاىػػة كالقػػدرة عمػػى اإل 

ات السختمفة. إف التؾافػق عمػى بشػاء الدكلػة السدنيػة  سػيغشيشا نتساءلعيدًا عؽ معايير العربيات كاال 
بايشػػػة عػػؽ الخػػؾض فػػي قزػػػية خبلؼيػػة  كقزػػية الركػػػاز كالسعػػادف  فييػػا الكثيػػػر مػػؽ األقػػؾاؿ الست

. فيػػته قزػػية أك ال يعظػػى  ي لعيشػػوا تسػػاعلسكػػؾف  ات السختمفػػة  حػػؾؿ مػػا ُيعظػػى مشيػػا تيػػادكاال
تدػػقط تمقائيػػًا فػػي عػػ  الدكلػػة السدنيػػة  كال تبقػػى مؾضػػع خرػػؾمات  تز ػػد أكضػػاعشا الحاليػػة تعقيػػدًا 

 كتأز سًا.

لقد أثارت ىته القزية مؽ الرػخب  مػا كػاف يجػب تجشبػو. فيػي مؾضػع  ػدؿ فقيػي  لدػشا 
لحا ة إليو. كمؽ أطرؼ السفارقات  التي ُتبرز مدتؾى الجدؿ كالسذاحشات  حؾؿ ىػته القزػية  أف 
السؤ ديؽ ليا يدتذيدكف برأي أحد خرؾميؼ  كىػؾ األخ عبػد السجيػد الزنػداني  أحػد ؾيػادات حػزب 

ؾاف السدمسؾف(  كالرافزيؽ ليا يدتذيدكف برأي األخ الذػييد الػدكتؾر أحسػد شػرؼ االصبلح )اإلخ
. فكػ  طػرؼ نتبػاهالديؽ. كىؾ أحد فقياء الحركة الحؾثية. كىته السفارقػة تمفػ  الشغػر كتدػترعي اال 

 ة لخرسو  إذا تظمب األمر.  ستعانيبدك مدتعدًا أف يتىب لعيدًا في  دلو  إلى حد اال

إلقػػاء لعػػض الزػػؾء عمػػى مػػدى اشػػكالية ىػػته القزػػية كصػػؾاب التخمػػي كدعؾنػػا ىشػػا نحػػاكؿ 
عشيػػا  فشدػػتظمع مػػا ال نحػػب أف نخػػؾض ؼيػػو  ندػػتظمع طرفػػًا مػػؽ تبػػايؽ  راء العمسػػاء فػػي مؾضػػؾع 

 الركاز كالسعادف  دكف أف ندعي عمسًا أك نشفي عؽ أنفدشا  يبًل في ىته السؾاضيع:   
                                                           

 ـ.2020يؾنيؾ  16في عدد مؽ السؾاقع اإللكتركنية  في تار ش  ُنذر  92
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األرض. كحكسػو أف ُيدػمَّؼ مشػو الخسػس لػؾلي ىؾ ما دفشو أى  الجاىميػة فػي لػاطؽ  فالركاز
األمػػر )الدكلػػة(  ك عظػػى لسػػؽ ك ػػده األربعػػة األخسػػاس األخػػرى. كال يذػػس  ىػػتا مػػا ُدفػػؽ فػػي عيػػد 
اإلسػػبلـ. فسػػا ُدفػػؽ فػػي عيػػد اإلسػػبلـ ُيدػػسى )لقظػػة(. كالمقظػػة تبقػػى ممكػػًا لرػػاحبيا األصػػمي  إذا 

فػػإذا عيػػر صػػاحبيا دفعيػػا إليػػو  كإذا لػػؼ يغيػػر    مػػؽ ك ػػدىا أف يشتغػػر عامػػًا كػػامبلً  ُعػػرؼ. كعمػػى
ترػػبح ممكػػًا لػػو  أي لسػػؽ ك ػػدىا. كلػػؼ يػػدر  ػػداؿ حػػؾؿ )المقظػػة(  ألف حكسيػػا يبػػدك كاضػػحُا. أمػػا 

 )الركاز( فكاف مؾضع خبلؼ. 

ؾا عمػػى أف الدكلػػة تأخػػت ُخُسػػس الركػػاز كتعظػػي لسػػؽ ك ػػده األربعػػة اتفقػػكمػػع أف العمسػػاء قػػد 
ؾا لعػد ذلػػ فػي مرػارؼ ىػتا الُخُسػس. ؼبعزػيؼ رأى لػأف حكسػو حكػؼ فػاختماألخساس األخرى  فقػد 

الغشيسػػػة  كُ رػػػرؼ فػػػي مرػػػارفيا الخسدػػػة. كبعزػػػيؼ رأى أف حكسػػػو حكػػػؼ الزكػػػاة  كُ رػػػرؼ فػػػي 
 مرارفيا الثسانية.  

 اعتبػاركىشاؾ مؽ العمساء السعاصر ؽ مؽ خمط بيؽ معشى )الركاز( كبػيؽ معشػى )السعػادف(  ل
طؽ األرض. كىتا الخمط يبػدك كاضػحًا أيزػًا فػي البلئحػة التشفيتيػة لقػانؾف أف كبلىسا مدفؾف في لا

الزكاة  التي نتحدث عشيا. فمؼ تسيز البلئحة بيؽ الركاز كبيؽ السعادف  كلػؼ تتحػدث عسػا يؤخػت مػؽ 
الركاز كحده لمدكلة  كىؾ ُخُسدو  مع لقاء أربعة أخساسو لسػؽ ك ػده. بػ  نرػ  عمػى أف مػا يؤخػت 

%  أي الُخُسس. ككزع  مرارؼ الخسػس ىػتا عمػى سػتة أسػيؼ  20ادف معًا ىؾ مؽ الركاز كالسع
كسا بيشا في مقالشا الدابق. كلؼ ُتدس  و ال زكاة كال فيئًا كال ضر بة  كال أي تدسية أخػرى  كسػا فعمػ  
في ك  مؾضؾعات الزكاة األخرى  كاألنعػاـ كعػركض التجػارة كالشقػؾد كالػزرع كالثسػار كغيرىػا. كلعػ  

ـ مشو )بشؾ ىاشؼ(.  ذلػ كاف  لقرد تحاشي تدسيتو زكاة  حتى ال ُيحر 

كمع ذلػ يبدك أنو كاف مؽ الرعب تحاشي ىتا السحػتكر لذػك  كامػ   إذ نرػ  الفقػرة )د( 
( عمػػى أف رئػػيس الييئػػة )ىيئػػة الزكػػاة( يرػػدر "لعػػد مؾافقػػة السجمػػس قػػرارًا بتشغػػيؼ 47مػػؽ السػػادة )

كػاز كالسعػادف كالسشتجػات السائيػة". كىػتا الػشص ُيفتػرض عسمية تقر ر كتحري  كاحتداب )زكػاة( الر 
ًا مػػع القاعػػدة اندػػجامأف يدػػتثشي بشػػي ىاشػػؼ مػػؽ زكػػاة الركػػاز كالسعػػادف  ك شيػػي الجػػدؿ القػػائؼ  

حرمػػاف السحتػػا يؽ مػػشيؼ مػػؽ ل كالتػػي تقزػػيالغر بػػة  التػػي ال أسػػتظيع أف أفيسيػػا أك أسػػمؼ بيػػا  
لشػا كمػؾاطشيؽ  شػأنيؼ شػأف كػ  السػؾاطشيؽ اليسشيػيؽ  فػييؼ الزكاة. ككأنيؼ ليدؾا لذػرًا مثمشػا كإخػؾة 

الدػػػبي  كفػػػييؼ الغػػػارمؾف كفػػػييؼ العػػػاممؾف عمييػػػا كفػػػييؼ  ابػػػؽالفقيػػػر كفػػػييؼ السدػػػكيؽ كفػػػييؼ 
السجاىدكف في سبي  هللا. كك  ىته الفئات تػؼ تحديػدىا فػي مرػارؼ الزكػاة السعركفػة  التػي كانػ  
ثسانية  كأصبح  ستة  لعد أف ألغى تظؾر التار ش كتغيػر األحػؾاؿ الدػيؼ السخرػص لعتػق الرقػاب 

 كالديؼ السخرص لمسؤلفة قمؾبيؼ. 
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عدة ىته  التي ُنجبر عمى األخت بيا  كنرضى لأف نحجب عؽ مػؾاطشيؽ يسشيػيؽ حقيػؼ أي قا
اؼ عمييػػا  أي عمػػى ىػػته القاعػػدة  لالرػػؾرة لتفػػفػػي الزكػػاة  فيمجػػأ كاضػػعؾ البلئحػػة إلػػى محاكلػػة اال 

( مؽ البلئحة. فسرة يتحاشؾف تدسية ما يؤخػت مػؽ 48ك 47التي نراىا في السادتيؽ الستشاقزتيؽ )
عػػادف لالزكػػاة  ليأخػػت الياشػػسيؾف نرػػيبيؼ مشيػػا  كمػػرة ال يجػػدكف مفػػرًا مػػؽ تثبيػػ  ىػػته الركػػاز كالس

 التدسية  التي ُتدقط حق الياشسييؽ فييا.  

:  فيػػي السػػؾاد الجامػػدة أك الدػػائمة  ذات الؿيسػػة  التػػي اسػػتقرت فػػي لػػاطؽ كأمػػا السعػػادف
الزكاة. فػرأى الػبعض أف كػ   العمساء في أييا يجب عمييا فاختماألرض مشت خمق هللا األرض. كقد 

السعادف السدتخر ة مؽ األرض مسا يشظبع لالشػار )ُيدػػ كشقػؾد كُ ذػكَّ  كحمػي(  ىػي معػادف يجػب 
ى عمييا  كال زكاة في السعػادف الدػائمة أك الجامػدة  التػي ال تشظبػع لالشػار. فػي حػيؽ لػؼ يػر  أف ُيزكَّ

ف  كمػا ال يشظبػع. فكػ  معػدف يخػرج مػؽ البعض اآلخر مشيؼ فرقًا بػيؽ مػا يشظبػع لالشػار مػؽ السعػاد
 األرض كلو ؾيسة  تكؾف الزكاة ؼيو كا بة.  

العمسػػاء أيزػػًا فػػي مقػػدار الزكػػاة الؾا بػػة فػػي ىػػته السعػػادف.  ؼبعزػػيؼ قػػاؿ بشرػػف  فاختمػػك 
العذر  كبعزػيؼ قػاؿ بربػع العذػر  كبعزػيؼ قػاؿ لػالخسس. كرأى لعزػيؼ أف السعػادف نؾعػاف: مػا 

مػػااًل  فمػػيس عميػػو زكػػاة. كمػػا ال يتظمػػب اسػػتخرا و  يػػدًا كمػػااًل  فزكاتػػو يتظمػػب اسػػتخرا و  يػػدًا ك 
كا بػػة. كبظبيعػػة الحػػاؿ  ال يسكششػػا أف نفيػػؼ ىػػتا الػػرأي إال فػػي حػػدكد مػػا يدػػتخر و األفػػراد ال مػػا 

 تدتخر و الدكؿ.

كفػػي رأي لعػػض العمسػػاء السعاصػػر ؽ  كمػػشيؼ )مجسػػع البحػػؾث االسػػبلمية(  برئاسػػة شػػيش  
ة الركاز فر زة غائبة لؼ تظبقيا أي دكلة إسػبلمية  كرأكا أنػو ال بػد مػؽ أخػت الزكػاة األزىر  أف زكا

%  أي الخسػػس  ُيشفػػق فػػي السرػػالح العامػػة لمسجتسػػع. كىػػؤالء يخمظػػؾف 20عمييػػا  فيؤخػػت مشيػػا 
أيزًا بيؽ الركاز كبيؽ السعادف  فيتحدثؾف عؽ الركاز  لسعشى ك  ما ىؾ مدفؾف في لػاطؽ األرض  

الثػركات الشفظيػة  التػي يػركف أف زكاتيػا لػؾ دفعػ   سػتبمغ مئػات السميػارات  كأف ىػتا لسا فػي ذلػػ 
كفي  لالقزاء عمػى الفقػر  لػيس فػي الػببلد العربيػة كحػدىا  بػ  كفػي العػالؼ االسػبلمي كمػو. كىكػتا 

 يتجاكز ىؤالء التعر ف األصمي لمركاز  كىؾ ما ُدفؽ في الجاىمية.

يعيؼ: فك  ما ُيدتخرج مػؽ األرض  سػائبًل أك  امػدًا  كىشاؾ رأي يختمف عؽ  راء ىؤالء  س
%( ممػػ لمسجتسػع لكاممػو. كقػد عمػ  أصػحاب ىػتا الػرأي مػا ذىبػؾا إليػو  لػأف 100فيؾ كمػو ) أي 

مرمحة السدمسيؽ تقتزي أف تكؾف ىػته األمػؾاؿ لسجسػؾعيؼ  ال آلحػادىؼ  درءًا لمتػزاحؼ كالتخاصػؼ 
 أي الدكلة( يشفق مؽ غبلتيا في مرالحيؼ.  كالتشازع. ك عمؾىا تح  سمظاف كلي األمر )
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كىػػػتا الػػػرأي األخيػػػر  الػػػتي يزػػػع السرػػػمحة العامػػػة لمسجتسػػػع فػػػؾؽ كػػػ  السرػػػالح الفرديػػػة 
ًا مع ركح االسبلـ كمػع ركح العرػر. ؼبػالشغر إلػى تبػايؽ اندجامكالفئؾ ة  ىؾ أسمؼ اآلراء  كأكثرىا 

لمتػزاحؼ كالتخاصػؼ كالتشػازع   فػإف تغميػب السرػمحة العامػة  ىػي  السجتيديؽ  كدرءاً  ؼاختبلاآلراء ك 
ات ا تيػػاد راء ك  ؼاخػتبلالسخػرج الدػميؼ مػؽ ىػػتا اإلشػكاؿ  كىػي السؾؾػف العقبلنػػي السدػتشير إزاء 

العمساء  في مدألة ما كاف يجب أف تثار  فػي ىػتا الغػرؼ الحػرج  الػتي يؾا ػو ؼيػو الػيسؽ عػدكانًا 
ك دػي   تسز ػق  نقداـ داخميًا يعس ق اال اقتتاالً كؾناتو كتسز ق  غرافيتو  ك خار يًا  يدعى إلى تفتي  م

اليسؽ كاليسشييؽ  كأكبئة فتاكة  تقتمشا كتعظ  أعسالشا كتجسد حركتشا. ب  ما كاف يجػب أف تثػار ىػته 
 السدألة أصبًل  ال في الؾق  الراىؽ كال في السدتقب .

دػابق  لعشػؾاف )دعؾىػا فإنيػا ُمْشت ش ػة(  كأقرػد كأعيد اإلشارة ىشا إلى ما أكردتو فػي مقػالي ال
بيػػا العرػػبية كالعرػػبية السزػػادة. فسػػع تأكيػػدي عمػػى أف التدػػسية )الياشػػسيؾف(  التػػي تػػداكليا 
العمسػػاء كالعامػػة  ىػػي تدػػسية غيػػر دؾيقػػة  إذ تعشػػي  سيػػع ذر ػػة عسػػرك بػػؽ عبػػد مشػػاؼ  السمقػػب 

ي يسشػػػي كاحػػػد عػػػؽ السكؾنػػػات ا تسػػػاع)ىاشػػػؼ(  فػػػإف إبػػػراز ىػػػته التدػػػسية  لقرػػػد تسييػػػز مكػػػؾف 
ة اليسشية األخرى  أك لقرػد التحػر ض عميػو  ىػؾ أمػر ال يقبمػو العقػبلء. كقػد أشػرت فػي ي تساعاال

مقاؿ قديؼ  نذرتو قب  بدء الحػرب  عشػدما كػاف التحػر ض عمػى ىػتا السكػؾف يترػاعد  أشػرت إلػى 
ؽ كػػانؾا يشتسػػؾف إلػػى ىػػتا أف مػػؽ بػػيؽ أبػػرز قػػادة السعارضػػة فػػي عيػػدي اإلمػػاميؽ يحػػي كأحسػػد  مػػ

السكػػػؾف  كقػػػد ضػػػحؾا لأنفدػػػيؼ كطاحػػػ  رؤكس لعزػػػيؼ كشػػػردت أسػػػرىؼ  عمػػػى يػػػدي اإلمػػػاميؽ 
 26السػػتكؾر ؽ  كىػػؼ يشاضػػمؾف فػػي سػػبي  الػػيسؽ كنيزػػتو كتقدمػػو  كأف مػػؽ بػػيؽ أبػػرز قػػادة ثػػؾرة 

 ادعػاءك  االسػتئثارك  االسػتبدادـ شباب يشتسؾف إلى ىتا السكؾف  ناضمؾا ضد الغمػؼ ك 1962سبتسبر 
اليسشػػي مرفػػؾض  ي تسػػاعاالالتسيتػػز. كأكػػدت فػػي ذلػػػ السقػػاؿ عمػػى أف التحػػر ض ضػػد ىػػتا السكػػؾف 

 كطشيًا كأخبلؾيًا. فسا لاليؼ يرشعؾف اليـؾ لأنفديؼ ما رفزشا أف يرشعو اآلخركف بيؼ؟.  

كفي ختاـ ىته العجالة  ال لػأس فػي أف أشػير إلػى الخظػأ فػي الحدػالات  الػتي دفعشػا ثسشػو 
غاليًا. فقد أخظأ البعض في حدالاتو  عشدما ربط نفدػو لذػرعية فاسػدة كبعػدكاف خػار ي  لػؼ يػأت 
غيرة كال نجدة لميسشييؽ كال حرصًا عمى الذرعية  ب   اء ألىػداؼ  كتبشػا كتحػدثشا عشيػا مشػت بدايػة 

حرب. كأعشيا أصبح  اآلف كاضحة  لعد ما يز د عمى خسس سشؾات مؽ الدمار كالجػؾع كالتذػرد  ال
كمؽ الحرار الخانق  الػتي ألحػق الزػرر لالذػعب اليسشػي كمػو. كأخظػأ الحؾثيػؾف فػي حدػالاتيؼ  

  كتسػددكا عدػكر ًا  كلػؼ كانفػردكا بيػا لالدػمظة مفتؾحػًا  فؾثبػؾا عمييػا االستئثارعشدما ك دكا طر ق 
. ككان  الشتيجة أف الجسيع 93يحدبؾا حدالًا إلمكانية أف يؤدي تسددىؼ العدكري إلى تدخ  خار ي

فؾ ب بيتا التدخ . كحتى األخ عبد ربو مشرؾر ىادي  لؼ يخػف أنػو تفا ػأ لالتػدخ . ففػي مقابمػة 
تمفز ؾنيػػة  أكػػد أنػػو عشػػدما ىػػرب لػػيبًل مػػؽ عػػدف إلػػى السيػػرة  تفا ػػأ فػػي الرػػباح  لأخبػػار الغػػارات 

                                                           
 إمكانية التدخ  الخار ي  قب  أف يحدث.تشا معيؼ  لسركز الدراسات اليسشي  نبيشا إلى افي حؾار   93
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أكػػدكا لػػو  لأنػػو لػػؽ يحػػدث تػػدخ  الجؾ ػػة  التػػي تقؾدىػػا الدػػعؾدية. كأردؼ لػػأف األمر كػػاف كػػانؾا قػػد 
 خار ي.  

لقد كاف ىػتا ضػرب مػؽ العسػى الدياسػي أصػيب لػو الجسيػع  كأسػاءكا تقػدير السؾؾػف  كلػؼ 
يدركؾا أف التدخ  الخار ي كارد في ك  كقػ   كأنػو ال يحتػاج إلػى أف يدػتأذف مػؽ أحػد  كأف الػدكؿ 

فػي العػالؼ   سيعيػا ليػا مظػامع فػي   ذات السظػامع التؾسػعية  كالػدكؿ الكبػرى الستشافدػة االقميسية
اليسؽ  كأف اليسؽ  زء مؽ الؾطؽ العربي  الػتي يػراد لػو أف يتفتػ  كأف يعػاد تقدػيسو  عبػر مرحمػة 
مػػػؽ الفؾضػػػى الخبلقػػػة  أي مػػػؽ الحػػػركب الداخميػػػة كالتػػػدخبلت الخار يػػػة  التػػػي سُتشزػػػل شػػػرك  

ة طائؽيػة عرؾيػة  متشػاحرة  يا  ساعات مشاطؿياسسالتقديؼ  كترسؼ عمى األرض خارطة  ديدة  تتق
لؽ تتعايش أبدًا. كىػتا ىػؾ السظمػؾب تسامػًا  لالشدػبة لؤلعػداء  كىػتا مػا خظظػؾا لػو مشػت عقػؾد مػؽ 
الػػزمؽ  كلػػؼ يعػػد خاؼيػػًا عمػػى أحػػد  فقػػد تحػػدث األمر كيػػؾف عشػػو كرك ػػؾا لػػو عمشػػًا  كلكششػػا قػػـؾ ال 

 يعقمؾف. 

يػرًا فػي مػا يقػدـ عميػو كمػا يرػدر عشػو. لقد  ف األكاف ليرا ع ك   حدالاتو لعشاية  ك فكػر كث
كلػػتكؽ بؾصػػمتشا  سيعػػًا ىػػي مرػػمحة الػػيسؽ كشػػعبو. كلشتجػػو لرػػدؽ كإخػػبلص إلػػى الدػػبلـ  عبػػر 

بيؽ اليسشييؽ  كرفض التدخ  الخار ي كالعؾدة إلى الحؾار  التي يسث  طػؾؽ الشجػاة  قتتاؿإيقاؼ اال
يسشيػػيؽ دكف تسييػز. ىػػتا ىػؾ الظر ػػق اآلمػػؽ لشػا  سيعػػًا  كلشػبؽ معػػًا دكلتشػا السدنيػػة  الراعيػػة لكػ  ال

كالدػػبي  الرػػحيح إلنقاذنػػا كإنقػػاذ بمػػدنا  الػػتي لػػؾ سػػمكشاه مػػؽ كقػػ  مبكػػر  لسػػا كصػػمشا إلػػى ىػػته 
ؼيسػا بيششػا فػي الػداخ    قتتػاؿالسرحمة مؽ التسزؽ كالتذػت  كإثػارة العرػبيات كاالرتيػاف لمخػارج كاال

ثػارت مػؽ الرػخب  مػا ال يسكػؽ أف يثػار فػي عػ  كلسا كشا اليـؾ نؿف بػيؽ مؤ ػد كرافػض لبلئحػة  أ
دكلػػة مدنيػػة  تقػػـؾ عمػػى قاعػػدة السؾاطشػػة الستدػػاك ة كالذػػراكة الؾطشيػػة كالتبػػادؿ الدػػمسي لمدػػمظة 

الػػيسؽ كسػػبلمة أراضػػيو كرفػػض التبعيػػة ألي قػػؾى خار يػػة  دكلػػة تحػػافع عمػػى  اسػػتقبلؿكحسايػػة 
 ة اليسشي حيثسا ذىب.السرالح العميا لمذعب اليسشي كتشيض لاليسؽ كترؾف كرام
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 94غياب السذركع العربي كحزؾر السذار ع األخرى 
 
 

إذا ما نغرنا إلى كضعشا الحالي  فدشرى قؾى إقميسية كدكلية تتشػافس كتترػارع عمػى سػاحة 
الؾطؽ العربي كمو. كستردمشا حؿيقػة أف الغائػب فػي ىػتا الرػراع ىػؾ صػاحب الذػأف  أي الذػعب 
العربي  السدتيدفة أرضو كثركاتو كاستقبللو كحاضره كمدتقبمو. فيؾ ضائع في ىته السعسعة  تائو 

  ال ييتدي إلى خشدقو الخاص لو  مفتقػر إلػى الؿيػادة الدياسػية الشاضػجة  الستجابيةشادؽ بيؽ الخ
التػػي لػػؼ تفقػػد بؾصػػمة التؾ ػػو. كسػػيبقى ىػػتا حالػػو  طالسػػا لقػػي السذػػركع العربػػي غائبػػًا  كالحركػػة 
 الدياسية العربية الحاممة لمسذركع غير فاعمة  كالشخب الثقاؼية العربية مؾزعػة الػؾالءات  كبعزػيا

  كعمػػى فػػي السشظقػػة مختػػرؽ. كفػػي ىػػته الحالػػة مػػؽ الزػػياع  ُيخذػػى أف تػػتسكؽ السذػػار ع األخػػرى 
عمػػى األرض العربيػػة الرػػييؾني  مػػؽ دفػػؽ السذػػركع العربػػي كالتسػػدد  _ رأسػػيا السذػػركع األمر كػػي

      .كالقزاء عمى أحبلمشا في الؾحدة كالشيؾض الذام 

 ـ الرؤ ػػة االسػتراتيجية  التػػي تؾ ػػو تحركشػػاكال شػػ فػػي أف مػػؽ أبػػرز أسػباب الزػػياع  انعػػدا
الدياسػي كتزػػبط إيقػػاع عسمشػا  كتسكششػػا مػػؽ التسييػز بػػيؽ األعػػداء كاألصػدقاء  كسػػا تسكششػػا مػػؽ أف 
نسيز بيؽ أعدائشا  فشحدد مؽ بيشيؼ العدك الرئيدي  كنسيػزه عػؽ األعػداء الثػانؾ يؽ  كنحذػد طاقاتشػا 

ؾع في خظيئة التحالف معو  أك ميادنتو. كنحػدد أعػداءنا كقدراتشا السقاكمة لاتجاىو  كنتحاشى الؾق
الثػانؾ يؽ  الػػتيؽ يسكػؽ أف نتؾافػػق معيػؼ مرحميػػًا عمػى قؾاسػػؼ مذػتركة  نبشػػي عمييػا تحالفػػًا كاسػػعًا  

 نؾ يو لاتجاه العدك الرئيدي  كنؤ   صراعشا معيؼ حتى يزكؿ خظر العدك الرئيدي. 

ركات الدياسية  عدـ إدراؾ الؾاقع إدراكًا سميسًا  كمؽ األخظاء الخظرة  التي قد تقع فييا الح
كاالندياؽ إلى تقييسات مبشية عمى الؾىؼ  محكؾمة لالعاطفة كردكد األفعاؿ اآلنية  ال يحكسيا العق  
كال تؾ ييا رؤ ة استراتيجية لعيدة. األمر التي قد يجعميا ترى العػدك الرئيدػي عػدكًا ثانؾ ػًا  كالعػدك 

 .الثانؾي عدكًا رئيدياً 

غيػر الشاضػل  أي كضػع العػدك الثػانؾي فػي مؾضػع العػدك الرئيدػي  كالعػدك  ستبداؿكىتا اال
الرئيدػػي فػػي مؾضػػػع العػػدك الثػػانؾي ىػػػؾ مػػؽ أفػػدح األخظػػػاء  التػػي يسكػػؽ أف تقػػػع فييػػا الحركػػػة 
الدياسية في أي بمد  كأكثرىا خظؾرة. فعدـ القدرة عمى ترشيف األعداء  كعدـ التػدرج فػي الرػراع 

ظير  فاألقػػػ  خظػػػؾرة  يػػػؤدي إلػػػى تذػػػتي  الجيػػػؾد كتبديػػػد الظاقػػػات  معيػػػؼ  بػػػدءًا لػػػاألخظر  فػػػالخ

                                                           
 ـ.2020سبتسبر  15في عدد مؽ السؾاقع اإللكتركنية  في تار ش  ُنذر  94
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كإضعاؼ السقاكمػة  كحذػد قػؾى األعػداء كتزػافرىؼ  كبالتػالي يػؤدي إلػى ىز سػة الحركػة الدياسػية 
 كإلحاؽ الزرر لسذركعيا. 

  حػتركا مػؽ الؾقػؾع فػي ىػتا الخظػأ الفػادح. كقد حتر ثؾار الرػيؽ  لؿيػادة مػاك تدػي تػؾنل
كبيؽ ماك خظؾرة ىتا االستبداؿ في دراسة  كرسيا لمتسييز بيؽ العدك الرئيدي  فػي مرحمػة تار خيػة 
معيشػػة  كبػػيؽ األعػػداء الثػػانؾ يؽ. ككا ػػو ثػػؾار الرػػيؽ امتحانػػًا عدػػيرًا  لسػػدى كعػػييؼ كإدراكيػػؼ ليػػتا 

ؾاقع الساث  أماميؼ  تعامبًل ناضجًا كمدؤكاًل. كذلػ عشدما التسييز  كمدى قدرتيؼ عمى التعام  مع ال
غػػزا اليالػػانيؾف أ ػػزاًء مػػؽ األراضػػي الرػػيشية. ككػػاف ثػػؾار الرػػيؽ يخؾضػػؾف فػػي تمػػػ األثشػػاء حربػػًا 
طاحشػػة  مػػع ألػػد أعػػدائيؼ السحميػػيؽ  الستسثمػػيؽ لحػػزب الكؾمشتػػانل  لؿيػػادة تذػػانل كػػاي شػػػ. لػػؼ 

األعداء الخار ييؽ  لبلستقؾاء بيؼ عمى أعدائيؼ السحمييؽ  مػؽ  يحاكلؾا أف يزعؾا أيدييؼ في أيدي
كرفعػؾا شػعار )فمشؾحػد  سيػع القػؾى السشاىزػة لميالػاف(   أبشاء الريؽ. ب  أكقفػؾا حػربيؼ الداخميػة 

دكف أف يشدػؾا معػركتيؼ مػع القػؾى السعاديػة لمثػؾرة فػي   95)الجبية الستحػدة( مؽ أ   ذلػ كشكمؾا
ًا  كك يؾا أسمحتيؼ كأسمحتيا لسؾا ية العدك الخار ي  حتى دحركه. كبعد الداخ   ب   سدكىا مؤقت

ذلػ عادكا ليحدسؾا معركتيؼ الداخمية. كاف ثؾار الريؽ أكؼياء ألفكارىؼ كتشغيراتيؼ  كلؼ يكؾنؾا مػؽ 
ىؾاة التشغير لمتشغير  ب  التشغير لبلسترشاد كالتظبيق. فعشدما حػاف كقػ  امتحػاف صػبلحية األفكػار 

ض الؾاقع  لؼ يترددكا كلؼ يتذؾشؾا  ب  طبقؾىا كاتختكىا مشيجًا لمعسػ  كمرشػدًا فػي التعامػ  عمى أر 
 مع الؾاقع كأحؾالو الستغيرة.  

كإذا كاف الثؾار الريشيؾف قد  سدكا حربيؼ الداخمية  ليتفرغؾا لسؾا يػة العػدك الخػار ي  بػ  
ك الخػػار ي  فػػإف تحديػػد األعػػداء كتحػػالفؾا مػػع عػػدكىؼ الػػداخمي  ليؾ ػػو الجسيػػع أسػػمحتيؼ نحػػؾ العػػد

الخػػار ييؽ كتسييػػزىؼ  لعزػػيؼ عػػؽ لعػػض  كمعرفػػة مػػؽ يذػػك  مػػشيؼ العػػدك الرئيدػػي  فػػي السرحمػػة 
الراىشة  ىؾ أمر ميؼ لمغاية. فاألعداء الخار يؾف ليدؾا في مدتؾى كاحد مؽ الخظػؾرة. كلػتا ال بػد 

ظػؾرة  كحتػى االسػتعانة لػو  إذا مؽ تحديد األخظر مػؽ بيػشيؼ  كمؾا يتػو  كمحاكلػة تحييػد األقػ  خ
أمكؽ ذلػ. فسؾا يػة العػدك الخػار ي الرئيدػي  تقتزػي حذػد كػ  القػؾى الداخميػة  كاالسػتعانة لكػ  
 قؾة خار ية  يسكؽ االستعانة بيا  كتحييد ك  قؾة يسكؽ تحييدىا  في ىته السرحمة مؽ الرراع.  

                                                           
ـ. كضس  أىؼ قؾتيؽ صيشيتيؽ متقاتميؽ  كىسا 1937تذكم  الجبية الستحدة لسقاكمة الغزك اليالاني في عاـ  95

  لؿيادة تذانل )الحزب القؾمي الريشي( الحزب الذيؾعي الريشي  لؿيادة ماكتدي تؾنل  كحزب الكؾمشتانل
ـ. كتؾ و الجسيع لسقاكمة 1927شػ. فتؾقف  بتلػ الحرب الداخمية بيؽ الحزبيؽ  التي بدأت في عاـ  كاي

الغزك اليالاني  حتى اندحب اليالانيؾف مؽ األراضي الريشية  عمى إثر ىز ستيؼ في الحرب العالسية الثانية. 
ـ  أي إلى 1950اص  حتى عاـ ـ  كتؾ 1946كاستؤنف القتاؿ بيؽ الحزب الذيؾعي كحزب الكؾمشتانل في عاـ 

   كحدؼ لرالح الحزب الذيؾعي الريشي.ـ1949ر ة الريؽ الذعبية  في عاـ ما لعد إعبلف ؾياـ  سيؾ 
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ا السرػػير ة  التػػي ليدػػ  ىػػته دركس يحدػػؽ بشػػا أف نقرأىػػا  كأف ندػػتفيد مشيػػا فػػي معركتشػػ
معركػػة قرػػيرة كعػػابرة  بػػ  ىػػي معركػػة طؾ مػػة  تسثػػ  تحػػديًا ك ؾديػػًا ألمتشػػا كلؾطششػػا العربػػي كمػػو. 
كسػػيتؾؾف عمػػى كيؽيػػة إدارتشػػا ليػػا ىز سػػة كػػ  مذػػار ع التقدػػيؼ كالتفتيػػ  كاالسػػتحؾاذ  التػػي تيػػدد 

 اندثارنا.  ك ؾدنا  أك انترارىا عميشا  لقاؤنا كأمة كاحدة ككطؽ عربي مؾحد  أك

كلشذر ىشا إلى أىؼ السذار ع الدكلية كاإلقميسية  التي تيدد الؾ ؾد العربػي  إذا لقػي الػؾطؽ 
العربػػي ضػػعيفًا مذػػتتًا  تترػػارع مكؾناتػػو الدياسػػية كاال تساعيػػة ؼيسػػا بيشيػػا  فػػي حػػركب داخميػػة 

يد كاضػح لمعػدك عبثية  تحقق أ شدات خار ية معركفة. لعمشا مؽ خبلؿ ىته اإلشارة نيتدي إلى تحد
الرئيدي كاألعداء الثانؾ يؽ  اإلقميسيػيؽ كالػدكلييؽ  فػي ىػته السرحمػة التار خيػة الرػعبة  التػي نسػر 

 بيا:

فعمػػى السدػػتؾى الػػدكلي يتذػػك  حاليػػًا محػػؾر  ديػػد  عمػػى رأسػػو الرػػيؽ كركسػػيا االتحاديػػة. 
 كي الستحالف مع الحركة كسيزاحؼ ىتا السحؾر  اقتراديًا كسياسيًا كعدكر ًا  سيزاحؼ السحؾر األمر 

الرػػػييؾنية العالسيػػػة كبعػػػض دكؿ الغػػػرب االسػػػتعساري. فػػػأي السحػػػؾر ؽ يسثػػػ  فػػػي ىػػػته السرحمػػػة 
التار خية العدك الرئيدي ألمتشا كالخظر األكبر عمػى مدػتقبمشا؟ ألسػباب عديػدة  أعشيػا كاضػحة لشػا  

ؾر يخظػط ك شفػت مذػركعًا الرييؾني كحمفػاؤه العػدك الرئيدػي. فيػتا السحػ _ يسث  السحؾر األمر كي
تدمير ًا  لػؼ يعػد يحػرص عمػى إخفائػو  بػ  يتحػد ث عشػو عمشػًا  كىػؾ تفتيػ  الػؾطؽ العربػي كتسز ػق 

 شعبو  ليشذب عمى أنقاضو )الذرؽ األكسط الجديد(. 

كعمى السدتؾى اإلقميسي  ىشػاؾ ثػبلث قػؾى )إسػرائي  كإيػراف كتركيػا(  تتشػازع الشفػؾذ  كتػزاحؼ 
ائب )مع أف الغائب ال يزاحؼ  بػ  ييػاؿ عميػو التػراب(. كتػرتبط كػ  قػؾة مػؽ ىػته السذركع العربي الغ

القؾى لسحؾر مؽ السحؾر ؽ العالسييؽ الستكؾر ؽ. فأي ىته القؾى االقميسية يسث  فػي ىػته السرحمػة 
التار خيػػة العػػدك الرئيدػػي  الػػتي يجػػب مؾا يتػػو  كأييػػا يسثػػ  العػػدك الثػػانؾي  الػػتي يسكػػؽ تأ يػػ  

و؟ سؤاؿ يجب أف نظرحو عمى أنفدشا. ألف اإل الة عشػو سػتحدد إلػى أيػؽ نتجػو  كإلػى السؾا ية مع
 أي مرير سششتيي. 

كلكي نرشف أعداءنا ترشيفًا مؾضؾعيًا  كنحدد أكلؾ ات صراعشا معيؼ  ال بد مؽ أف نعتسػد 
ة  عمى مؿياس محدد. كلع  السؿياس الدميؼ  التي يسكؽ االعتساد عميو فػي ىػته السرحمػة التار خيػ

ىؾ القزية الفمدظيشية كمذركع التفتي  األمر كي _ الرييؾني في الؾطؽ العربي )مذركع الذرؽ 
األكسط الجديد(. فسؽ يؿف في الخشدؽ األمر كي _ اإلسرائيمي أك يقترب مشػو كمػؽ مذػركعو  فيػؾ 
عدك رئيدي  كمؽ يقاكمو  فيؾ حميػف مرحمػي. كألنػو حميػف مرحمػي  فسػؽ الظبيعػي أف نزػع فػي 

نشا أنػػو قػػد يرػػبح عػػدكًا رئيدػػيًا فػػي الغػػد  نحدػػب لػػو حدػػالو  كنييػػب أنفدػػشا لسؾا يتػػو. ألف حدػػبا
مؾا ية األعداء  سيعيؼ دفعة كاحدة ال يسكؽ أف يشتيي إال إلى الخدراف. كىتا ال يعشي أف ال نزع 
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في اعتبارنا خرؾصيات الرراع في ك  قظر عربي عمى حدة. ؼبعض األقظار العربية يؾا ػو تحػديًا 
ك ؾديػًا مػػؽ لعػػض  يرانػػو )كػالعراؽ كالػػيسؽ(  يرقػػى إلػػى مدػػتؾى التحػدي العػػاـ  الػػتي يسثمػػو العػػدك 
الرئيدي  التي أشرنا إليو. كىته حالة قد تحتاج إلى معالجة مؾضعية خاصػة  تدػتيدؼ الػداء فػي 

 مكانو  كبحدب ما يذكمو مؽ خظر.

 يتيؼ  مػػػؽ األخظػػػر  إف عػػػدـ قػػػدرتشا عمػػػى تحديػػػد أعػػػدائشا كترػػػشيفيؼ كالتػػػدرج فػػػي مػػػؾا
فالخظير  فاألق  خظؾرة  سيجعمشا نؾاص  الدير في متاىات ال نيايػة ليػا. كسػيبقيشا عمػى مػا نحػؽ 
عميو  مؽ التذت  كالتذرذـ كالتؾزع عمى خشادؽ ليدػ  خشادقشػا  يجالػو فييػا لعزػشا لعزػًا  خدمػة 

 لسرالح ليد  مرالحشا  كفي سبي  قزايا ليد  قزايانا. 

اإلمبراطؾر ات كك  الدكؿ القؾ ة فػي العػالؼ  كعبػر التػار ش  سػع  إلػى التسػدد لقد سع  ك  
كالتؾسع عمى حداب الدكؿ الزعيفة كالذعؾب السفككة. كىتا مػا فعمتػو الػدكؿ السحيظػة بشػا أيزػًا  
عشدما امتمك  القؾة  كشعرت لسدى ضعفشا كتفرقشا كعجزنػا عػؽ الػدفاع عػؽ أنفدػشا. حػدث ىػتا فػي 

  التي مررنا بيا  في تار خشػا القػديؼ كالؾسػيط كالحػديث. كنحػؽ اليػـؾ نسػر لحالػة ك  فترات الزعف
ضعف  أبرز معالسيا: تفرقشا كتشاحرنا كغياب مذركعشا العربي كضعف حاممػو الدياسػي كالعدػكري 
كعجزنػػا عػػؽ تسييػػز أعػػدائشا. مسػػا أغػػرى اآلخػػر ؽ بشػػا كشػػجعيؼ عمػػى فػػرض مذػػار عيؼ عميشػػا  بػػ  

ى  نمـؾ مؽ يحاكؿ أف يفرض مذػركعو  في  نمـؾ ىؤالء  عمى ما يفعمؾنو بشا؟كتدخيرنا لخدمتيا. 
أعػدائشا؟ ىػ  نمػـؾ  مذػار ع عمى حدابشا  أـ نمـؾ أنفدشا  لتفر ظشا لسذركعشا كتجشيد أنفدشا لخدمػة

مؽ ك دكا فراغًا  فتدػالقؾا إلػى ممئػو  أـ نمػـؾ مػؽ تدػبب فػي ىػتا الفػراغ كعجػز عػؽ ممئػو  فػأخمى 
ؽ ليعبثػػؾا بيػػا  كقرػػر فػػي الػػدفاع عشيػػا  كأخفػػق فػػي إدارة معركتػػو  إدارة سياسػػية سػػاحتو لآلخػػر 

 كعدكر ة ناضجة كمؤثرة؟.
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 ثؾرة سبتسبر
 96في عيدىا الثامؽ كالخسديؽ

 
في كرقة  لعشؾاف )أىداؼ الثؾرة كطسؾحاتيا مذػركع مؤ ػ (  شػارك  بيػا فػي نػدكة 

نػؾفسبر  27الدراسػات كالبحػؾث اليسشػي  فػي تػار ش )الثؾرة اليسشيػة(  التػي أؾيسػ  لسركػز 
أىػداؼ ثػؾرة ل أعػدت التػتكيرـ  ثؼ نذرتيا في كتػابي )الػيسؽ عذػية الثػؾرة(  2013 عاـ

سبتسبر  لمؾقؾؼ عمى ما حققشا مشيا كمالؼ نحققو  عبر نرف قرف مؽ مديرتيا  ثؼ مػا 
لعػض  بداية الؾرقةكسجم  في  حققشاه كما أخفقشا في تحؿيقو مؽ مزاميؽ ثؾرة أكتؾبر.

 السبلحغات  أكرد ىشا مبلحغتيؽ مشيا  كسا كردت في تمػ الؾرقة: 
السبلحغة األكلى: إف الحديث يجب أف يتشاكؿ ما حققشاه  ال ما حققتو الثػؾرة. كىػتا ترػحيح "

البػػد مشػػو. ألف الشقػػد السظمػػؾب ىػػؾ نقػػد أفعالشػػا كتؾ يػػو أنغارنػػا إلػػى  ؾانػػب اإلخفػػاؽ كإلػػى مؾاقػػع 
في تعاممشػا مػع أىػداؼ الثػؾرة. أمػا الثػؾرة فػي حػد ذاتيػا  إذا ُعزلػ  عسػؽ قػاـ بيػا كعسػؽ القرؾر 

أمدػ بزماـ ؾيادتيا كأدار سياساتيا  فإنيا تربح حالة مجردة  كنقػدىا  فػي ىػته الحالػة  ال يعػدك 
 أف يكؾف ىركبًا مؽ تحديد السدؤكليات  كمراكغة تجع  الشقد غير ذي مؾضؾع.

نو البد مؽ لف  الشغر إلى حؿيقة  تبدك غائبة عؽ أذىاف الكثيػر ؽ  كىػي السبلحغة الثانية: إ
أف ادعاءنػػا لأنشػػا قػػد حققشػػا أىػػداؼ الثػػؾرتيؽ  أك معغسيػػا  يحػػط مػػؽ قػػدر الثػػؾرتيؽ كال يعمػػي مػػؽ 
شػػأنيسا. إذ أنشػػا بػػتلػ نقزميسػػا  كنزػػعيسا فػػي مدػػتؾى القػػدر الزػػئي   الػػتي تحقػػق لفعػػ  حركػػة 

قد حققشاه لجيدنا السشغؼ كمثابرتشػا الؾاعيػة. فػي حػيؽ أف اعترافشػا لعجزنػا الزمؽ  كالتي نتؾىؼ أنشا 
عؽ بمؾغ أىدافيسا  يعمي مؽ قدر الثؾرتيؽ  ك زػعيسا كأىػدافيسا فػي مؾضػع السثػ  األعمػى  الػتي 

مثػ  أعمػى إلػى كاقػع معػاش.  يجب أف ندعى إليو كأف نبتؿ قرارى  يؾدنػا لتحؿيقػو كتحؾ مػو مػؽ
حيشيػا قػد أثبتشػا كفاءنػا لمثػؾرتيؽ كأصػبح مػؽ حقشػا أف نتبػاىى بشجاحاتشػا  كعشدما نحقق ذلػ نكػؾف 

 .  "كإنجازاتشا  كنحتف  ك  عاـ بتكراىسا  احتفاؿ السشترر ؽ

ثؼ أكردت أىداؼ ثؾرة سبتسبر الدتة  كاستعرضتيا ىدفًا ىدفًا  مثبتًا بتلػ  لأنشا قررنا عػؽ  
ؽ تحؿيقو. كالعمػة فػي ذلػػ ال تكسػؽ فػي الثػؾرة  لؼ نتسكؽ م التيبمؾغيا. فقد مثم  حمؼ اليسشييؽ  

ب  تكسؽ فيشا كفي قرؾرنا كفي األنغسة الحاكسة الستعاؾبة  التي لؼ يسمػ أي مشيا مذركعًا كطشيًا 
 كاضحًا.

                                                           
 ـ.2020سبتسبر  29في عدد مؽ السؾاقع اإللكتركنية  في تار ش  ُنذر  96
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د أف يسثػ  مشاسػبة ككش  في كتالات سالقة  قد ذىب  إلى أف احتفاءنا كػ  عػاـ لػالثؾرة  ال بػ
ازه  كعؽ مدى اقترابشا مؽ أك ابتعادنا عؽ أىدافيا. ككان  تمػػ عسا قررنا في إنج لسحاسبة أنفدشا

 .في كتالاتي الدالقة تر سة لسا ذىب  إليو    في تمػ الشدكةالؾرقة

كنؾرد ىشا مجددًا أىداؼ الثؾرة  في عيدىا الثامؽ كالخسديؽ  لشتسعؽ فييػا  كنفكػر فػي مػدى 
 ـ:  2:73فجر الدادس كالعذر ؽ مؽ سبتسبر اقترابشا مشيا أك ابتعادنا عشيا. كىي  كسا ُأعمش  في 

التحرر مؽ االستبداد كاالستعسار كمخمفاتيسا كإقامة حكؼ  سيؾري عادؿ كإزالػة الفػؾارؽ   .1
 .كاالمتيازات بيؽ الظبقات

 .بشاء  يش كطشي قؾي   .2
 .رفع مدتؾى الذعب اقتراديًا كا تساعيًا كسياسيًا كثقاؼياً   .4

 .إنذاء مجتسع ديسقراطي تعاكني عادؿ  .5

 .العس  عمى تحقيق الؾحدة الؾطشية في نظاؽ الؾحدة العربية الذاممة  .6

تسدػػ لسبػدأ الحيػاد اإليجػابي كعػدـ احتراـ مؾاثيق األمػؼ الستحػدة كالسشغسػات الدكليػة كال  .6
 .االنحياز كالعس  عمى إقرار الدبلـ العالسي كتدعيؼ مبدأ التعايش الدمسي بيؽ األمؼ

كاليـؾ كبعد مركر سبعة أعؾاـ عمى عقد تمػ الشدكة  لؼ نعد نتحدث عؽ مدى مػا حققشػاه كمػا 
لؼ نحققو مؽ أىداؼ ثؾرة الدادس كالعذر ؽ مؽ سبتسبر. ب  أصػبحشا نخػؾض فػي مدػائ  أخػرى  
ال تعػدك أف تكػػؾف  ػػزءًا مػؽ السساحكػػات كالسشاكفػػات  كالمغػؾ الباطػػ   الػػتي أتعبشػا سػػساعو كأسػػقسشا 

 ىؾاؤه.

يرؾر الثؾرة  ككأنيػا قػد اسػتيدف  الفئػة اال تساعيػة التػي يشتسػي إلييػا.  أف فالبعض يحاكؿ
كىتا ترؾ ر ؼيو مؽ الجي  ما ؼيػو. ففػي السدػتؾ ات الؿياديػة لمثػؾرة كفػي قؾاعػدىا  تسثمػ  كحػدة 
اليسؽ كاليسشييؽ  سيعيؼ. فكاف في صفيا الؿيادي األكؿ شباب مؽ ىته الفئة. كلؼ يكؾنؾا فقػط فػي 

كؿ  ب  كاف لعزيؼ مؽ أبرز شخريات ىتا الرػف. كىػتا أمػر بػدييي. فػالثؾرة الرف الؿيادي األ 
اسػػتيدف  الذػػر حة الحاكسػػة  التػػي حبدػػ  كػػ  الػػيسؽ كاليسشيػػيؽ فػػي عزلػػة مظمقػػة عػػؽ العرػػر 

ـ  2:59الحػػديث. كلػػؼ تدػػتيدؼ فئػػة ا تساعيػػة لعيشيػػا. كىػػتا يشظبػػق أيزػػًا عمػػى محاكلػػة انقػػبلب 
 ـ.   2:66كعمى محاكلة انقبلب 

لػػؽ أتؾؾػػف ىشػػا عشػػد كصػػف الحالػػة  التػػي كانػػ  سػػائدة فػػي الػػيسؽ  قبيػػ  ثػػؾرة الدػػادس ك 
كالعذر ؽ مؽ سػبتسبر  كالتػي قامػ  الثػؾرة لتجاكزىػا. فقػد ُكتػب الكثيػر عػؽ تمػػ الحالػة  كأكثػر مػا 

زارت الػيسؽ قبيػ   كعربيػة مؾضؾعية كحيادية كدقة  ىؾ مػا كتبتػو شخرػيات كبعثػات أ شبيػة  ُكتب



117 
 

  كصؾرت ؼيو مدى التخمػف  الػتي كػاف يعيذػو الػيسؽ  قمة تمػ الز ارات كصعؾبتيا   عمى97الثؾرة
فػػي  سيػػع مشػػاحي الحيػػاة  دكف اسػػتثشاء)أنغر كتابشػػا: الػػيسؽ عذػػية الثػػؾرة(. مسػػا يجعمشػػا نػػرى فػػي 
الثؾرة مذركع خبلص مؽ ؾبزػة التخمػف  كنػزكع إلػى االنعتػاؽ ككلػؾج فػي العرػر الحػديث  الػتي 

  دكف إحداث تغيير سياسي  ُيدقط نغاـ الحكؼ القائؼ ك دتبدلو بشغاـ حكػؼ كاف مؽ الرعب كلؾ و
 حديث. كمؽ ىشا استسدت الثؾرة مذركعيتيا.

إف محاكلة ترؾ ر ثؾرة سبتسبر  ككأنيػا اسػتيدف  فئػة ا تساعيػة يسشيػة لعيشيػا  أك محاكلػة 
أك حتػػى محاكلػػة  التقميػ  مػػؽ دكر لعػض شػػباب ىػته الفئػػة فػي ؾيادتيػػا  أك محاكلػة التذػػكيػ بيػا 

رسؼ صؾرة كردية ال أسػاس ليػا مػؽ الرػحة  لؤلكضػاع التػي كػاف يعيذػيا الػيسؽ قبػ  الثػؾرة  كػ  
ىته محاكالت ال تزع في اعتبارىا الزركرات  التي أمم  عمى اليسشيػيؽ الؿيػاـ بيػا  كال تزػع فػي 

قػػة أف ىػػته اعتبارىػػا عغسػػة أىػػدافيا  السعبػػرة عػػؽ طسؾحػػات اليسشيػػيؽ  سػػيعيؼ  بػػ  كتتجاىػػ  حؿي
الثػػؾرة قػػد احتزػػش  اليسشيػػيؽ كميػػؼ. لقػػد احتزػػش  حتػػى أكلئػػػ الػػتيؽ قاكمؾىػػا كحاربؾىػػا لدػػشؾات  
احتزشتيؼ حيشسا عادكا لعد السرالحة  التي تس  في نياية ستيشيات القرف الساضػي  كاسػتؾعبتيؼ 

عاليػػة فػػي فػػي كػػ  أ يػػزة الدكلػػة  السدنيػػة كالعدػػكر ة كاألمشيػػة  كأتاحػػ  لبعزػػيؼ أف يذػػغ  مؾاقػػع 
الدكلػػة  كمشحػػ  أبشػػاءىؼ فػػرص التأىيػػ  العمسػػي العػػالي كااللتحػػاؽ لالعسػػ  األكػػاديسي  حتػػى شػػغ  
لعزػػيؼ رئاسػػة  امعػػات. كال غرالػػة فػػي ذلػػػ فيػػؼ  سػػيعيؼ يسشيػػؾف  كالثػػؾرة ثػػؾرة الػػيسؽ كمػػو  كإف 

 تبايش  السؾاؾف  في لحغة تار خية عابرة.

بتسبر  لأىػدافيا العغيسػة  التػي قرػرنا عػؽ مؽ ىشا نقؾؿ إف ثؾرة الدادس كالعذػر ؽ مػؽ سػ
بمؾغيػػا كعجزنػػا عػػؽ تحؿيقيػػا  ىػػي ثػػؾرة اليسشيػػيؽ  سػػيعيؼ  لكػػ  فئػػاتيؼ كأطيػػافيؼ. ثػػؾرة الظسػػؾح 
كاألم  كالسحبػة  ثػؾرة الدػبلـ  الػتي نشػادي لػو دائسػًا  كنحمػؼ لػأف يعػؼ الػيسؽ كمػو  كأف يؤلػف بػيؽ 

ك ػػدفعيؼ إلػػى حقػػؽ دمػػائيؼ كالسحافغػػة عمػػى  قمػػؾب اليسشيػػيؽ  ك حػػرؾ نػػؾازع الخيػػر فػػي أعسػػاقيؼ 
أركاحيؼ كالترػالح ؼيسػا بيػشيؼ كالعسػ  معػًا  يػدًا بيػد ككتفػًا لكتػف  لبشػاء دكلػتيؼ القؾ ػة السدػتقمة  

 دكلة الذراكة الؾطشية كالسؾاطشة الستداك ة كالتبادؿ الدمسي لمدمظة.

                                                           
لعد ز ارتو  لعثيا إليو عبد العز ز الثعالبي  في رسالة مؽ اإلعبلمي العراقي يؾنس لحري  إلى الدياسي التؾندي 97

ؽ(  كرد ما يمي: " أكتب إليػ كأنا تعب مشيؾؾ  العذر القرف لميسؽ في مشترف ثبلثيشيات القرف الساضي )
ؿ عدير كالسسمكة اإلدر دية االقؾى لعد رحمة شاقة استغرق  شير ؽ كنرف عمى عيؾر اإلب  في تيامة ك ب

يقؾلؾف  البائس كسا أقؾؿ. أكتب إليػ يا أستاذي كاألسى يقظع أكصالي لسا كفي اليسؽ _ الدعيد _ كسا 
شاىدتو في تمكؼ الببلد مؽ  ثار االنحظا  كمبلزمة الفظرة األكلى عمى بدء الخميقة. كال ر ب في أف سيدنا  دـ 

ز ز  الرحمة سؾؼ يقدر ليؼ إخبلصيؼ الحتفاعيؼ لرثاره كسيرىؼ عمى سشتو األكلى". أنغر: الثعالبي  عبد الع
 ـ.2013مركز الدراسات كالبحؾث اليسشي  صشعاء    243ص  اليسانية 
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ػػة  سػػميسة  مػػؽ شػػأنو أف إف استحزػػار التػػار ش  القر ػػب مشػػو كالبعيػػد  لرػػؾرة صػػحيحة  كبشي 
يخػػدـ الحاضػػر دكف شػػػ  ك ذػػيع الدػػمؼ اال تسػػاعي كالتعػػايش كالتعػػاكف كالتكػػاتف كالسحبػػة. أمػػا 
استحزػػػاره لظر قػػػة تعسػػػق االنقدػػػاـ كتبػػػث الكراـيػػػة  كتعػػػزز االصػػػظفافات الظائؽيػػػة كالدػػػبللية 

ال مػؽ غابػ  كالسشاطؿية كالعذائر ة  فيؾ استحزار خظر  ال يسكؽ أف يقـؾ لػو مشػا  ك ػركج لػو  إ
عشو أىسية كحدة السجتسع اليسشي  التي يتعرض نديجو اليـؾ لمتفتي  كأرضو لمتقديؼ  عمػى أيػدى 

 األعداء الخار ييؽ  كعمى أيديشا نحؽ اليسشييؽ  مع األسف الذديد. 
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 98الؾطشية أفعاؿ  ال أقؾاؿْ 
 

عرفتػػو فػػي مظمػػع سػػتيشيات القػػرف الساضػػي  فػػي مديشػػة القػػاىرة  التػػي كانػػ  فػػي ذلػػػ الػػزمؽ 
الجسي  عاصسة العرب. كاف يييء نفدو لمدفر في مشحة دراسية إلى الؾاليات الستحػدة األمر كيػة. 
حيشيا كاف الحرؾؿ عمى مشحة دراسية إلى كثير مؽ بمداف العالؼ سيبًل كميدؾرًا  ككاف التعميؼ في 

 الببلد العربية مجانيًا. ك 

كألف كعيػػو الدياسػػي كػػاف كعيػػًا مبكػػرًا  كقػػد انتسػػى لفتػػرة مػػؽ الػػزمؽ إلػػى إحػػدى الحركػػات 
  فقد شارؾ في إحػدى السػدف األمر كيػة لسغػاىرة )حزب البعث العربي االشتراكي( الدياسية القؾمية

إيقػػاؼ مشحتػػو الدراسػػية. احتجا يػػة عمػػى الدياسػػات االسػػتعسار ة فػػي الػػؾطؽ العربػػي. فكػػاف  ػػزاؤه 
فاضظر إلى العس  في مظعؼ مؽ السظاعؼ  كػإرث ألبشػاء مشظقتػو )مشظقػة بشػي شػيباف(  احػتفع لػو 
كحسمو معػو إلػى الؾاليػات الستحػدة األمر كيػة  فأسػعفو عشػد الحا ػة. ككاصػ  العسػ  كالدراسػة حتػى 

 أكس  دراستو الجامعية.

. ثػؼ   كعسػ  فػي األ يػزة الحكؾميػةإلػى عػدفكبعد استقبلؿ الجشؾب مباشرة  كسا أتتكر  عػاد 
غػػادر عػػدف فػػي مظمػػع سػػبعيشيات القػػرف الساضػػي  كعسػػ  فػػي مؤسدػػة الظيػػراف اليسشيػػة. لعػػد ذلػػػ 
استقاؿ مػؽ عسمػو فػي السؤسدػة  ليجػرب حغػو فػي مجػاؿ العسػ  الحػر. كلػؼ يكػؽ يسمػػ مػؽ السػاؿ 

كطشيػػًا كضػػسيرًا حيػػًا. كفػػي خػػبلؿ  شػػيئًا  ليبػػدأ لػػو مغامرتػػو  كلكشػػو كػػاف يسمػػػ عقػػبًل مدػػتشيرًا ككعيػػاً 
.  سشؾات قميمة بدأ يذق طر قو  ليحقق نجاحًا لؼ يكؽ متؾقعًا  ك ر  إلى ما كص  إليو اليـؾ

تحػػدث أحػػد رمؾزنػػا الؾطشيػػة  الرػػديق يحػػي العرشػػي  عػػؽ حمػػؼ ىػػتا الر ػػ   فػػي كمسػػة ألقاىػػا 
ىته األسظر  كىػؾ حفػ  )تؾديػع  ارتجااًل  في نياية الحف  التي أؾيؼ اليـؾ  كالتي حفزني إلى كتالة

كاسػػػػتؿباؿ الظػػػػبلب السدػػػػتفيديؽ مػػػػؽ برنػػػػامل التعمػػػػيؼ(  الػػػػتي تسؾلػػػػو )مؤسدػػػػة الخيػػػػر لمتشسيػػػػة 
اال تساعيػة(  التالعػػة لسجسؾعػػة العالسيػة. كبكمسػػات ك يػػزة مػس فييػػا الرػػديق يحػي العرشػػي  ػػتر 

حبلمػو  عشػدما بػدأ ىته السؤسدة  كمذركع صاحبيا  التي لؼ يكػؽ لػو ك ػؾد  إال فػي عقمػو كفػي أ
مغامرتو في العس  الحر. فقد استقاؿ الر   مؽ عسمو في مؤسدة الظيراف  ليجرب حغو في العس  
الحػػر. كعشػػدما سػػألو الرػػديق العرشػػي  الػػتي كػػاف قػػد تعػػرؼ عميػػو فػػي مظمػػع سػػبعيشيات القػػرف 

مػاؿ  الساضي: لسػاذا اسػتقم  مػؽ عسمػػ؟ أ الػو: أر ػد أف أمػارس العسػ  الحػر  لعمػي أحرػ  عمػى

                                                           
 ـ.2020أكتؾبر  15في عدد مؽ السؾاقع اإللكتركنية  في تار ش  ُنذر  98
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أستظيع أف أك يو نحؾ العس  الخيري. كاف ىتا ىؾ  ػتر مؤسدػة الخيػر: فكػرة فػي عقػ  صػاحبيا 
 كترسيؼ عمى تحؿيقيا  كضسير حي  مسمؾء لحب الؾطؽ كأبشائو.

تالع  كقائع الحف   التي كادت لعض السذاغ  أف تررفشي عؽ حزػؾره  ككػؼ كشػ  سػأندـ  
  يعق  أف مؤسدة  ال يركَّج ليا في كسائ  اإلعبلـ لؾ لؼ أحزره  تالع  كقائعو لذػف كذىؾؿ. ى

الرسػػسية كغيػػر الرسػػسية  قػػد تسكشػػ   عمػػى مػػدى عقػػؾد مػػؽ الػػزمؽ  مػػؽ تحقيػػق ىػػته اإلنجػػازات 
العغيسة  في مجاؿ التعميؼ كالتدر ب السجاني لمفقراء  التيؽ تدفع ليؼ السؤسدة مخررات ماليػة  

ا تػػدفع لسئػػات األسػػر الفقيػػرة معؾنػػات شػػير ة تدػػاعدىؼ عمػػى أف يعيذػػؾا ك ؾاصػػمؾا تعمػػيسيؼ  كسػػ
مشتغسػػة. إنيػػا إنجػػازات عغيسػػة  مػػؽ حيػػث نؾعيتيػػا  كمػػؽ حيػػث شػػسؾليا سػػاحة الػػؾطؽ اليسشػػي 
الؾاسػػعة  مػػؽ الجػػؾؼ كمػػأرب إلػػى شػػبؾة كحزػػرمؾت  كمػػؽ تيامػػة كتعػػز إلػػى صػػشعاء كصػػعدة. 

  لسػػا فييػػا الجامعيػػة السدػػتفيدكف مشيػػا يعػػدكف اآلف لػػاآلالؼ  مػػؽ طػػبلب كافػػة السراحػػ  الدراسػػية
كالدراسات العميا. مشح سخية تعظػى لمظػبلب الفقػراء  مػع تركيػز خػاص عمػى أبشػاء تيامػة كالجػؾؼ 
كمأرب  كغيرىا مؽ السشاطق الشائيػة السيسذػة  التػي لػؼ تعرىػا الدكلػة اىتسامػًا يػتكر. دكرات تأىيػ  

لػػة أسػػرىؼ. بشػػاء مػػدارس لمفقػػراء  تخػػرج مشيػػا اآلالؼ  كالتحقػػؾا لدػػؾؽ العسػػ   كتسكشػػؾا مػػؽ إعا
كتذغيميا  في لعض مشػاطق الػيسؽ السيسمػة  مػشح دراسػية لظػبلب يؾاصػمؾف دراسػاتيؼ فػي الػداخ  
كالخارج  إلى غير ذلػ مؽ لرسات الحمؼ  الػتي تحقػق لعزػو  كمػا زاؿ الر ػ  يحمػؼ لػالكثير  رغػؼ 

مػػع األسػػف  العثػػرات كالسرػػاعب  التػػي اعترضػػ  طر قػػو  كمػػا تػػزاؿ تعتػػرض طر قػػو حتػػى اليػػـؾ 
 الذديد.  

لقد تحقق  لعض أحبلـ ىتا الر    عبر كفاح طؾ ػ  ك يػد كدأب  كعبػر عسػ  مػشغؼ صػاـر  
لع  بترتو قد أكدعيا ؼيو انتساؤه التشغيسي السبكر إلى أحد األحزاب القؾمية. كلكؽ األحػزاب عجػزت 
عػػؽ بمػػؾرة مذػػار عيا الؾطشيػػة كالقؾميػػة  كمؾاصػػمة مذػػؾارىا  حتػػى تحقػػق أىػػدافيا  ككقفػػ  فػػي 

ر ق  كاندثر معغسيا. في حيؽ كاص  ىتا الر   مذػركعو  لعػد أف اسػتقاؿ مػؽ عسمػو مشترف الظ
الرسسي كابتعد كميًا عؽ العس  الدياسي  لسعشاه الزيق  مشت سبعيشيات القػرف الساضػي  كاسػتبدلو 

 لالعس  الؾطشي السثسر  التي أثب  مؽ خبللو أف الؾطشية أفعاؿ ال أقؾاؿ. 

ىػ  كقفػ  عمػى طػرؼ مػؽ مذػركعو؟ كىػ  لر ػاؿ األعسػاؿ في  عرف  مػؽ ىػؾ ىػتا الر ػ ؟ ك 
اليسشييؽ أف يتختكا مشو مثااًل كقدكة؟ كى  لمدمظة الحاكسة  سؾاًء فػي صػشعاء أك فػي عػدف أك فػي 
حزػػػرمؾت  أك فػػػي مػػػأرب  أك فػػػي غيرىػػػا مػػػؽ مشػػػاطق الػػػيسؽ  السيػػػدد فػػػي كحدتػػػو كفػػػي ندػػػيجو 

  العؿبات  التي قد تعترض طر قػو كتعرقػ  اال تساعي  ى  ليا أف تدشد  يؾد ىتا الر    كتز   ك
مذركعو الؾطشي الظسؾح؟ إنو مذركع يبدأ لالعمؼ  فك  مذركع نيزؾي ال بػد أف يبػدأ لػالعمؼ  كسػا 
أكد ىتا الر   في كمستو  التي اختتؼ بيا اليػـؾ حفػبًل  مثػ  لحغػة مػؽ البيجػة  انُتزعػ  مػؽ كاقػع  
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الػػؾطشي اإلندػػاني السذػػر  ؼ  تحيػػة لرػػديقي لػػيس ؼيػػو مػػؽ البيجػػة شػػيء. فتحيػػة ليػػتا الشسػػؾذج 
 عمؾاف.   
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 99الغفمة
 

لع  أسؾأ ما في الغفمة التي نعيذيا  أنشا ال نذعر لأنيا كادت أف تربح طبيعة مؽ طبائعشػا  
تؾ و تفكيرنا كتحكؼ سمؾكشا. كقد تجم  غفمتشا في رد الفع   تجاه إشيار اإلمارات عبلقتيػا القديسػة 

  ككأنشػػا ال لإسػػرائي   كفػػي الظر قػػة  التػػي عبرنػػا بيػػا عشػػو. فقػػد بػػدكنا ككأنشػػا فؾ ئشػػا بيػػتا اإلشػػيار
نعػػرؼ مػػؽ قبػػ  لػػأف حكؾمػػات الخمػػيل  كحكؾمػػات عربيػػة أخػػرى  تربظيػػا عبلقػػات خاصػػة كقديسػػة 
لإسػػرائي   بػػ  عبلقػػة ك ػػؾد  ككأنشػػا ال نعػػرؼ لػػأف مدػػيرة التظبيػػع مدػػتسرة  لػػؼ تتؾؾػػف مشػػت مػػا قبػػ  
  كامب ديفيد كحتى اليـؾ  كأف اإلشيار في حؿيقتػو لػيس سػؾى إعػبلف رسػسي لعبلقػات قائسػة فعػبلً 

عبر عشو الشائب البر ظاني الدابق   ػؾرج  ػالؾي لدػخر ة: "إف إعػبلف الػزكاج أفزػ  مػؽ العػيش 
في الخظيئة". لقد مؾرس  الخظيئة في الخفاء  ثػؼ مؾرسػ  فػي العمػؽ  لأشػكاؿ مختمفػة  كال سػيسا 

عربيػة  لعد الغزك األمر كي لمعراؽ كتدميره  كخظؾة أكلى في عسمية تدمير الجيػاز السشػاعي لؤلمػة ال
 كتديي  إحداث مز د مؽ التسز ق كالتفتي  لمؾطؽ العربي كلمذعب العربي الؾاحد.  

إف ما نقؾلو عؽ رد الفع   تجاه إشيار اإلمػارات لعبلقتيػا القديسػة لإسػرائي   ال يعشػي التقميػ  
 مؽ أىسيتو  ب  يعشي الحث عمػى أف يتؾاصػ  كأف يتخػت أشػكااًل عسميػة مػؤثرة  نتجػاكز بيػا غفمتشػا 
 كنتجاكز بيا  في الؾق  نفدو  طبيعتشا السشفعمة  الدر عة االندفاع كالدر عة التؾؾف كالشدياف. 

يبمغ رد الفع  ؼبعد ا تساع الجامعة العربية كمؾقفيا الستؾاطب  لحق  البحر ؽ لاإلمارات  كلؼ 
ة الدػعؾدية السدتؾى التي بمغو رد الفع  عمى إشيار اإلمارات. كفتح  السسمك عمى إشيار البحر ؽ

أ ؾاءىا لمظيراف اإلسرائيمي  كسغير مؽ مغاىر التظبيع القديؼ غيػر السعمػؽ  كتمحػق اليػـؾ حكؾمػة 
الدؾداف بركب السظبعيؽ  كستمحق حكؾمػات أخػرى لحكؾمػات اإلمػارات كالبحػر ؽ كالدػؾداف كمرػر 

يخؾضػيا نػتؽ يػا كاألردف  لحدب مقتزيات السعركة االنتخابية األمر كية كالسعركة الدياسية  التػي 
ىؾ  داخ  الكياف الرػييؾني فػي فمدػظيؽ السحتمػة  كبحدػب مقتزػيات تذػكي  التحػالف العربػي _ 
اإلسػػرائيمي لسؾا يػػة إيػػراف  كمؾا يػػة السحػػؾر العػػالسي السرتبظػػة لػػو )محػػؾر الرػػيؽ _ ركسػػيا(  

  فػػي كمؾا يػػة محػػؾر السقاكمػػة العربيػػة الػػرافض لمتظبيػػع  كالسشػػاىض لسذػػار ع التقدػػيؼ كالتفتيػػ
الػػؾطؽ العربػػي. كسػػيكؾف رد الفعػػ  تجػػاه أي حكؾمػػة عربيػػة  تذػػير عبلقتيػػا مػػع إسػػرائي   أضػػعف 
فأضػػعف  إلػػى أف يشعػػدـ تسامػػًا  كنتكيػػف مػػع الغػػركؼ الجديػػدة. كاإلندػػاف لظبعػػو حيػػؾاف سػػر ع 

 التكيف. كعمى ىتا الظبع يراىؽ أعداء األمة. 

                                                           
 ـ.2020أكتؾبر  28في عدد مؽ السؾاقع اإللكتركنية  في تار ش  ُنذر  99
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ة كامػػب ديفيػػد  الػػتي تسثػػ  لعػػض كلشتػػتكر فػػي ىػػتا الدػػياؽ رد الفعػػ  الرػػاخب عمػػى معاىػػد
تعبيراتػػو فػػي تجسيػػد عزػػؾ ة مرػػر فػػي الجامعػػة العربيػػة. كلشتػػتكر أيزػػًا غػػزك العػػراؽ  الػػتي أليػػب 
مذػػاعر الذػػعب العربػػي كمػػو. ثػػؼ مػػاذا لعػػد ذلػػػ؟ لقػػد ىػػدأت العؾاطػػف كتعػػايش الشػػاس مػػع الؾاقػػع 

ة الجامعة العربية الغػافرة. الجديد  كعادت الحكؾمة السرر ة  تح  الؾصاية الدعؾدية  لتقؾد مدير 
ًا لؤلطساع اإلقميسية كالدكلية  لقي قظرًا عربيًا مكذؾفًا  يتشازع الييسشػة  كبقي العراؽ  التي كاف مردَّ

 عميو  يرانو  كتتدابق الدكؿ الكبرى في العالؼ لبلستئثار لخيراتو.

شػػا كعػػدـ قػػدرتشا لقػػد راىػػؽ السظبعػػؾف العػػرب كأصػػدقاؤىؼ األمر كيػػؾف كاإلسػػرائيميؾف عمػػى غفمت
التػي لػؼ تعػد خاؼيػة عمػى  كمؽ حؾلشا. كراىشؾا عمى طبيعتشا عمى إدراؾ الؾاقع الستحرؾ تح  أقدامشا

أحد  كىي االندفاع العاطفي  فػي عاصػفة مػؽ ردكد الفعػ  اآلنيػة  ثػؼ ىػدكء العاصػفة كالتكيػف مػع 
ركػػب السظبعػػيؽ  عسػػبًل  الحػػدث  ليرػػبح أمػػرًا عاديػػًا  لعػػد فتػػرة ك يػػزة مػػؽ حدكثػػو  ثػػؼ االنخػػرا  فػػي

لعػض   لالحكسػة القائمػة )بػيؽ أىمػػ مخظػب  كال كحػدؾ مرػيب(. كسػا راىػؽ السظبعػؾف أيزػًا عمػى
الشخب الدياسػية كالثقاؼيػة السخترقػة فػي الػؾطؽ العربػي  التػي أمعشػ  فػي تزػمي  شػعبيا كفػي بػث 

حجػل الؾاـيػة. كػ  ركح االنيزاـ أماـ مخظظات أعدائو كتز يؽ االستدبلـ لؤلعداء  تحػ  مختمػف ال
ىتا يحدث في ع  حزؾر مذار ع األعداء كغياب مذركعشا العربي  الكفيػ  لحذػد الظاقػات كرص 
الرفؾؼ كتشغيؼ العس  السقاـك  السعشؾي كالسادي  الثقافي كالدياسي  السدني كالعدكري  كتؾ ييػو 

مدػتقمة عز ػزة نحؾ الدفاع عؽ مرالح األمة العربية كعؽ ك ؾدىا  كعؽ حقيا فػي أف تعػيش أمػة 
 كر سة  كغيرىا مؽ أمؼ األرض.

إف األعداء يراىشؾف عمى غفمتشا  كسا يراىشػؾف عمػى حكؾماتشػا كعمػى لعػض نخبشػا. كسػشراىؽ 
نحؽ عمػى شػعبشا العربػي  الػتي سػيتجاكز غفمػة الغػافميؽ  كسيفذػ  عسميػات التظبيػع فػي كػ  قظػر 

نة قزايا األمة  كعمػى رأسػيا قزػية عربي  تتجرأ حكؾمتو عمى االستخفاؼ لسذاعر مؾاطشييا كخيا
فمدػػظيؽ السحتمػػة  سيفذػػميا كسػػا سػػبق أف أفذػػميا فػػي مرػػر. كسػػتثب  األيػػاـ أف رىانػػات األعػػداء 

 لؽ يخيب.  العربي خاسرة  كأف رىانشا عمى شعبشا
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 لبلشتراكي كالشاصري دكر تار خي ميؼ
 100كقدرة عمى التحرؾ

 

  ك يػ  ) ساعػة نػداء الدػبلـ(  فػي األكؿ تشقظػعؾدىػا كاترػاالتيا  التػي لػؼ في سياؽ  ي
مؽ شير نؾفسبر الجاري  رسالة إلى ؾيادتي الحزب االشتراكي اليسشي كالتشغػيؼ الؾحػدكي الشاصػري  

رتيسػػا لالمقػػاءات كالحػػؾارات  التػػي تسػػ  معيسػػا  فػػي بدايػػة الحػػرب  مػػؽ قبػػ  التجسػػع الػػؾطشيي  ذكَّ
يسػا لسبػادرة الدػبلـ  كسػا ذكرت  ساعػة نػداء الدػبلـ لسشاضمي الثػؾرة اليسشيػة  السكػؾف الرئيدػي فػي

عززىػػػا الحزبػػػاف لسبػػػادرة مذػػػتركة بيشيسػػػا  أكثػػػر ك   ـ2015مػػػايؾ  15فػػػي   يػػػا التجسػػػعالتػػي أعمش
مػؽ  التجسػع الػؾطشي لسشاضػمي الثػؾرة اليسشيػة   عمييا خسدة مكؾنات سياسية  كافتفريبًل   كقع

   .101بيشيا

كأشارت الجساعػة فػي رسػالتيا إلػى أنيػا تتجػو إلػى الحػزبيؽ الكبيػر ؽ لعػد أف ُسػدت الدػب   
إلنقػػاذ الػػيسؽ عمػػى أيػػدي الجيػػات الخار يػػة  كبعػػد أف تعػػزز اليقػػيؽ لػػدى الجساعػػة  لػػأف الحػػ  لػػؽ 
يأتي  إذا لؼ يأت لو اليسشيؾف أنفديؼ. كأف ال  دكى مؽ البحث عشو لدى اآلخر ؽ. كقد تعػزز ىػتا 

يؽ لػػدى الجساعػػة  لعػػد محاكالتيػػا العديػػدة  كنػػداءاتيا الستكػػررة  كمشاشػػداتيا لسختمػػف الجيػػات اليقػػ
الخار يػة  التػي صػادرت القػػرار اليسشػي  لػأف تعسػػ  عمػى إيقػاؼ الحػػرب  كأف تأخػت لأيػدي اليسشيػػيؽ 
كتداعدىؼ عمػى الترػالح كالتؾافػق عمػى حػ  سياسػي  يحفػع أرضػيؼ كأركاحيػؼ ك رػؾف دمػاءىؼ  

مشاشدات كاتراالت لؼ ُتجد  سيعيا نفعًا  ألف الح  كاف مشت البداية  كمػا يػزاؿ  فػي أيػدي نداءات ك 
اليسشييؽ أنفديؼ  إذا أردكا حبًل  كاستعادكا قرارىؼ الدياسي  كاستفاقؾا كأدركػؾا مػدى الكػؾارث  التػي 

 سببؾىا ك دببؾنيا ألنفديؼ كلؾطشيؼ  نتيجة استسرار االقتتاؿ ؼيسا بيشيؼ. 

 ساعػػة نػػداء الدػػبلـ فػػي رسػػالتيا تمػػػ  عمػػى أف الحػػزبيؽ الػػؾطشييؽ الكبيػػر ؽ   كقػػد أكػػدت
قػادراف إذا عسػػبل معػػًا  كبتشدػيق كامػػ   قػػادراف عمػى الؿيػػاـ بيػػتا الػدكر  لرػػفتيسا حػػزبيؽ مػػدنييؽ  
يستمكػػاف قاعػػدتيؽ مستػػدتيؽ كقبػػؾاًل شػػعبيًا كاسػػعًا  كال يستمكػػاف أذرعػػًا عدػػكر ة  كلػػؼ يخؾضػػا معػػارؾ 

                                                           
 ـ.2020نؾفسبر  19في عدد مؽ السؾاقع اإللكتركنية  في تار ش  ُنذر  100
كعشد إعبلف  لجشة السشاضميؽ القدامى. مح ـ  2011التجسع الؾطشي لسشاضمي الثؾرة اليسشية في عاـ  ح  101

كقد تبش   .) ساعة نداء الدبل( السكؾناف نداء الدبلـ  أنذأ التجسع كلجشة تشديق الجيؾد مؽ أ   الدبلـ
ثؼ  ـ.2015مايؾ  15نداء الدبلـ أدبيات كمؾاؾف التجسع  كعمى رأسيا السبادرة  التي أطمقيا في  ساعة 

  كاستسرت فييا  كبعزيا انقظع عشيا. كمؽ أبرز السكؾنات  انزس  لعض السكؾنات إلى الجساعة ؼيسا لعد
   التي استسرت فييا )مشتدى الحؾار الفكري(.
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ىتا الظرؼ أك ذاؾ  مؽ األطراؼ اليسشية الستقاتمػة. كأنيسػا لرػفتيسا ىػته كبسكانتيسػا مدمحة ضد 
السعركفة  مؤىبلف لمتؾاص  مع مختمف القؾى اليسشية الستقاتمة  كالترتيب لحؾار صػادؽ كمدػؤكؿ  
يفزي إلى إنياء الحرب كالتؾافق عمى ح  سمسي شام   يرؾغ الحزباف مذػركعو  ك قدمانػو ليػته 

 سيعيا  ليكؾف أساسًا لسذركع  تتؾافق عميو  سيع األطػراؼ اليسشيػة  يشيػي محشػة الػيسؽ األطراؼ 
كاليسشيػيؽ  مذػػركع يؤسػػس لبشػاء الدكلػػة السدنيػػة السشذػؾدة  القائسػػة عمػػى أسػس الذػػراكة الؾطشيػػة 
كالسؾاطشة الستداك ة كالتبادؿ الدمسي لمدمظة  عبر صشاديق االنتخالػات. ككسػا أف الحػزبيؽ قػادراف 

ؤىبلف لمؿياـ بيتا الدكر  فيسا قػادرات كمػؤىبلف  فػي الؾقػ  نفدػو  لؿيػادة حػراؾ شػعبي مػؤثر  كم
يذك  أداة ضػغط عمػى كػ  األطػراؼ الستقاتمػة  لتتجػو نحػؾ الدػبلـ  كسػا يذػك  أيزػًا ضػسانًا دائسػًا 

ايش ليته األطراؼ  يبدد مخاكفيا ك سشحيا الثقة  لتسزي مظسئشة في مدار التؾافق كالتعاكف كالتع
 كالبشاء.

كإذا كاف الحزباف قد كا يػا عركفػًا صػعبة  لعزػيا ذاتػي  كبعزػيا مؾضػؾعي. فػإف  ساعػة 
نػػداء الدػػبلـ عمػػى ثقػػة مػػؽ أف الرػػعؾبات لػػؽ تعيقيسػػا  كلػػؽ تؾقفيسػػا عػػؽ أداء دكرىسػػا السشتغػػر  
كحػػزبيؽ تػػار خييؽ  ليسػػا رصػػيد نزػػالي كبيػػر  ال يسكػػؽ تجاىمػػو  أك التقميػػ  مػػؽ شػػأنو. كلعػػ  ىػػتا 
الرصػػيد الشزػػالي  ىػػؾ مػػا يجػػب استحزػػاره اآلف  لتجػػاكز كػػ  الرػػعؾبات  كاالنظػػبلؽ مشػػو  إلػػى 
الشيػػؾض بػػدكرىسا السػػؤثر  فػػي رسػػؼ معػػالؼ الظر ػػق  كاإلسػػياـ فػػي كضػػع نيايػػة لمحػػرب كإفرازاتيػػا 
كمرسييا  كعمى رأسيا الحرار الذام  كتؾؾف دفع السرتبات كتدىؾر الخػدمات  ال سػيسا الرػحية 

ة  كاضظراب األمؽ في كثير مؽ السشاطق كتدىؾر العسمة الؾطشية كغبلء األسػعار كانقظػاع كالتعميسي
الكيرباء كأزمات السذتقات الشفظية الستكررة  كغيرىا مؽ اإلفػرازات  التػي سػتشتيي لانتيػاء الحػرب  
ا كالعػػؾدة إلػػى مدػػار الدػػبلـ  لبشػػاء الدكلػػة اليسشيػػة  التػػي نحمػػؼ بيػػا  كلػػؽ نعجػػز عػػؽ تحؿيقيػػا  إذ

 حدش  نؾايانا كتزافرت  يؾدنا  سيعًا. 
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 102قسة العذر ؽ في الر اض
 

مجسؾعػػة العذػػر ؽ ىػػي لاألسػػاس عبػػارة عػػؽ مشتػػدى  لمتعػػاكف االقترػػادي كالسػػالي  كتزػػؼ 
أكثر الدكؿ تأثيرًا في االقتراد العالسي  كا تساعاتيا دكر ة  كرئاستيا دكر ػة أيزػًا  كقراراتيػا غيػر 

البراز ػ  ممزمة. كتزؼ حاليًا: الؾاليات الستحدة األمر كية كالريؽ كاليالػاف كركسػيا كألسانيػا كاليشػد ك 
األر شتػػيؽ كبر ظانيػػا كفرندػػا كأسػػتراليا ككشػػدا كإندكنيدػػيا كإيظاليػػا كالسكدػػيػ كالدػػعؾدية ك شػػؾب ك 

 أفر ؿيا ككؾر ا الجشؾبية كتركيا كاالتحاد األكربي.

كتحزػػر ا تساعاتيػػا مشغسػػات كىيئػػات دكليػػة مختمفػػة  عمػػى رأسػػيا البشػػػ الػػدكلي كصػػشدكؽ 
العالسيػػػة كمجمػػػس االسػػػتقرار السػػػالي كمشغسػػػة التشسيػػػة كالتعػػػاكف الشقػػػد الػػػدكلي كمشغسػػػة التجػػػارة 

 االقترادي كمشغسة العس  الدكلية  إضافة إلى األمؼ الستحدة.

كقػػد انبثقػػ  فكػػرة تكػػؾ ؽ مجسؾعػػة العذػػر ؽ مػػؽ مجسؾعػػة الدػػبع الكبػػار )الؾاليػػات الستحػػدة 
ي كان  تجتسع عمػى مدػتؾى كزراء األمر كية كبر ظانيا كفرندا كألسانيا كإيظاليا كاليالاف ككشدا(  الت

ـ  تؾسػيع إطػار 1999السالية كرؤسػاء البشػؾؾ السركز ػة فػي الػدكؿ الدػبع. كقػرر ىػؤالء فػي عػاـ 
السجسؾعة  لحيث يزؼ نغراءىؼ فػي دكؿ أخػرى  ذات تػأثير فػي اقترػاديات العػالؼ  فتذػكم  بػتلػ 

 مجسؾعة العذر ؽ.

ذر ؽ إلى مدتؾى رؤساء الدكؿ  لعػد كتؼ رفع مدتؾى السذاركة في ا تساعات مجسؾعة الع
ـ  التػي بػدأت  كسػا ىػؾ حػاؿ كػ  األزمػات االقترػادية 2008األزمة االقترادية العالسيػة فػي عػاـ 

 الكبرى في العالؼ  مؽ الؾاليات الستحدة األمر كية. 

% مػؽ إ سػػالي اإلنتػػاج العػالسي  كحرػػتيا مػػؽ 80ك سثػ  إنتػػاج مجسؾعػة العذػػر ؽ حػػؾالي 
 %  كعدد سكانيا ثمثي سكاف العالؼ. 75السية حؾالي حجؼ التجارة الع

كقػػد عقػػد ا تسػػاع قسػػة العذػػر ؽ ىػػته السػػرة فػػي الر ػػاض  كلكػػؽ عبػػر الػػدائرة االلكتركنيػػة 
 السغمقة  نغرًا لمؾضع الرحي  التي فرضو عمى العالؼ فيركس كؾركنا. 

فػػي قاعػػة  كرغػػؼ أف ىػػتا اال تسػػاع كػػاف مجػػرد ا تسػػاع افتراضػػي  لػػؼ يمتػػق السذػػاركؾف ؼيػػو
كاحدة  في مديشة كاحدة  في بمد كاحد  فػإف مجػرد اعتبػار أنػو ُيعقػد نغر ػًا فػي مديشػة الر ػاض  قػد 
أثػػار السشغسػػات اإلندػػانية كالشاشػػظيؽ فػػي مجػػاؿ حقػػؾؽ االندػػاف  فػػي كػػ  العػػالؼ. كىػػؤالء  سػػيعيؼ 
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ية كانتياكػات عارضؾا عقد اال تساع في السسمكة الدعؾدية  لدبب سجميا الخاص لػالجرائؼ اإلندػان
حقػػؾؽ اإلندػػاف  داخػػ  السسمكػػة كخار يػػا. كعمػػى رأس  رائسيػػا كانتياكاتيػػا الخار يػػة  تمػػػ التػػي 

 ترتكبيا لحق اليسؽ كاليسشييؽ.

كقد خػيؼ كبػاء كؾركنػا  الػتي ا تػاح العػالؼ  عمػى اىتسػاـ قػادة السجسؾعػة  كفػرض حزػؾره 
بشػؾد البيػاف الثسانيػة كالعذػر ؽ  التػي القؾي في البياف الختامي لمقسة  حتى أنو كاف محؾر  سيػع 

تشاكلػػػ  قزػػػايا اقترػػػادية كماليػػػة كتجار ػػػة مختمفػػػة  كحتػػػى البشػػػؾد الستعمقػػػة لػػػالتعميؼ كالدػػػياحة 
كالزػػرائب كالشقػػػ  كالدػػػفر كالفدػػػاد كغدػػػي  األمػػؾاؿ كاليجػػػرة كالشػػػزكح كالشغػػػاـ الزػػػر بي كالتشسيػػػة 

عػػؽ تػػأثير  ائحػػة كؾركنػػا عمػػى ىػػته  السدػػتدامة  كغيرىػػا مػػؽ البشػػؾد  لػػؼ تكػػد تخػػُ  مػػؽ الحػػديث
 الجؾانب  سيعيا.

كبػػالظبع لػػؼ تتعػػرض القسػػة إلػػى  ائحػػة الحػػركب الغالسػػة  السباشػػرة كغيػػر السباشػػرة  التػػي 
تذشيا دكؿ عديدة مؽ أعزاء السجسؾعة  عمػى البمػداف الزػعيفة كالفقيػرة  كالتػي يفػؾؽ ضػحاياىا 

يػتا يرػظدـ لالسرػالح االقترػادية كالساليػة   التي أرعب  العػالؼ. فسؾضػؾع ككؾركناضحايا  ائحة 
كالدياسية لعدد مؽ أعزػاء السجسؾعػة األقؾ ػاء  ك محػق الزػرر بيػته السرػالح  كال سػيسا بتجػارة 

 الدبلح  التي ال يزدىر سؾقيا إال لإشعاؿ الحركب  حيثسا يسكؽ إشعاليا.  

  لتؾ ػػو نػػداًء كقػػد رأت  ساعػػة نػػداء الدػػبلـ  أف تيتبػػ  فرصػػة ا تسػػاع قسػػة العذػػر ؽ ىػػته
إندانيًا إلى أعزائيا  تمف  انتباىيؼ إلػى السأسػاة اليسشيػة  كتشاشػدىؼ لػأف يسارسػؾا ضػغظًا عػا بًل 
عمػى الػدكؿ الزػالعة فػي حػرب الػيسؽ  حتػػى تؾؾػف عسمياتيػا العدػكر ة  كترفػع حرػارىا السظبػػق  

 قؾف عمييا.    كتتيح لميسشييؽ أف يتؾ يؾا نحؾ الدبلـ  ك بشؾا بمدىؼ  لالرؾرة التي يتؾاف

كقد تمق  الجساعة رسائ  كاتراالت كثيرة  لعػد نذػر رسػالتيا السؾ يػة إلػى قسػة العذػر ؽ. 
ككػػ  ىػػته الرسػػائ  كاالترػػاالت تؤكػػد اىتسػػاـ أصػػحابيا لالرسػػالة  كتفػػاعميؼ مػػع محتؾاىػػا. كلكػػؽ 

يػو أمػ . لعزيؼ أبدى مبلحغات  يتمخص أىسيا  في أف الرسالة عمق  أمبًل عمػى مػؽ ال ُيعمَّػق عم
كىػػته مبلحغػػة صػػحيحة  إلػػى حػػد كبيػػر. فسجسؾعػػة العذػػر ؽ ليػػا أكلؾ اتيػػا  كال يسكػػؽ أف تذػػغميا 
مأسػػاة الذػػعب اليسشػػي أك أي اعتبػػارات إندػػانية  عػػؽ عبلقاتيػػا االقترػػادية السثسػػرة  مػػع الػػدكؿ 
الزالعة في الحرب عمػى الػيسؽ  كبعزػيا أعزػاء فػي مجسؾعػة العذػر ؽ نفدػيا. كمػع ذلػػ  فػإف 

عػػة نػػداء الدػػبلـ  قػػد رأت لػػأف صػػرخة األلػػؼ يجػػب أف ترػػ  إلػػى أسػػساع ىػػتا التجسػػع العػػالسي  سا
 الكبير  كمؽ خبللو إلى شعؾب دكؿ العذر ؽ كشعؾب العالؼ األخرى.

كبإيجاز شديد  ال بد مؽ أف نررخ في سسع العالؼ  كنؾاصػ  مشاشػدتشا لعقمػو كضػسيره  فػي 
أكاًل كأخيػرًا  ال نشذػد إال الدػبلـ  كال نظالػب إال لػأف  ك  مشاسبة كفي ك  فرصة تتاح أمامشػا. فػشحؽ

تتركشا القؾى االقميسية كالدكلية )السترػارعة(  لعيػديؽ عػؽ صػراعاتيا  نحػ  مذػاكمشا كيسشيػيؽ ؼيسػا 
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بيششا  نترػالح كنتؾافػق  كنبشػي عبلقػات مؾضػؾعية بيششػا  كعبلقػات مؾضػؾعية بيششػا كبػيؽ  يرانشػا 
 كالعالؼ.   

 ساعة نداء الدبلـ محتؾاه كمعشػاه  مشػت  أكدتبلـ كندعى إليو. الدبلـ التي إنشا نحمؼ لالد
المحغة التي أطمق  فييا )نداء الدبلـ(  الدبلـ السبشي عمى تؾافػق اليسشيػيؽ كتعايذػيؼ  السؤسػس 

  عبػػػر صػػػشاديق عمػػػى قاعػػػدة الذػػػراكة الؾطشيػػػة كالسؾاطشػػػة الستدػػػاك ة كالتبػػػادؿ الدػػػمسي لمدػػػمظة
الػػتي يػػربط الجسيػػع لالسرػػالح العميػػا لمػػيسؽ ك تجػػاكز السذػػار ع الرػػغيرة  إلػػى  ـاالنتخالػػات. الدػػبل

 مذركع بشاء اليسؽ الؾاحد الحر السدتق  القؾي لأبشائو  سيعيؼ. 

إنشا نعرؼ لأف ما يدسى )الدبلـ السدتداـ(  لحدب تعبير لعض أصدقائشا  ال ك ؾد لػو فػي 
الجسيمة  ليد  إال مؽ قبيػ  االسػتغراؽ فػي الحمػؼ  ك  التار ش البذري  كأف ىته العبارة الركماندية

كاالنجػػتاب إلػػى إغػػراء المغػػة كعباراتيػػا السمتبدػػة كاالبتعػػاد عػػؽ مدػػار التػػار ش  الػػتي يتحػػرؾ عبػػر 
التػدافع  لحدػب الرؤ ػة االسػػبلمية  كعبػر التشػازع  لحدػػب رؤ ػة إمػا نؾ ػػ  كانػ   كعبػر التشػػاقض  

عؾامػػ  التػػدافع كالتشػػازع كالتشػػاقض تفزػػي  عشػػػد لحدػػب الرؤ ػػة الساركدػػية. مػػع ذلػػػ  كمػػػع أف 
تفاقسيػػا  إلػػى الحػػرب  فػػإف ضػػبظيا مػػؽ خػػبلؿ قؾاعػػد متؾافػػق عمييػػا  تحقػػق السرػػالح السذػػتركة 
كتحجػػؼ الشػػزكع إلػػى االسػػتئثار لالدػػمظة كالثػػركة العامػػة  يسكػػؽ أف يزػػسؽ سػػبلمًا طػػؾ بًل  يػػشعؼ لػػو 

بذػري إلػى االسػتئثار لالدػمظة كالثػركة  ىػؾ السجتسع  قب  أف تيب ر اح حػركب  ديػدة. فػالشزكع ال
التي حاؿ  عبر التار ش  دكف ك ؾد )سبلـ مدتداـ( عمى األرض. كىتا الشزكع يكسؽ كراء التشػاكب 
السدتسر  بيؽ الدبلـ كالحرب: سبلـ تتراكؼ في داخمو عؾام  الشزاع كالرراع فالحرب. كحرب تتػراكؼ 

ـ. كىكػتا تػدكر عجمػة التػار ش  التػي ال تتؾؾػف: سػبلـ في داخميا العؾامػ  الدافعػة إلػى خيػار الدػبل
يتدحرج نحؾ الحرب  لحدب تعبير أحػد األصػدقاء  كحػرب تتػدحرج نحػؾ الدػبلـ. كعمػى ىػتا الشحػؾ 
يسزى التار ش في مدػاره  مػؽ بدئػو كحتػى نيايتػو. كنسزػي نحػؽ معػو  متذػبثيؽ لخيػار الدػبلـ  

 .نحمؼ لو كندعى إليو  ما استظعشا إلى ذلػ سبيبلً 
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 عيد استقبلؿ مجيد
 103كك  عاـ كشعبشا الظيب لخير

 
إف ك  احتبلؿ أ شبي ميسا كػاف مرغؾبػًا ؼيػو أكاًل  سػؾؼ ُيعتبػر فػي مػا لعػد إىانػة كطشيػة. "

كمشت اليـؾ التي تدترد ؼيو األمة ثقتيا لسرائرىا  يزع الر اؿ الػتيؽ صػفقؾا عاليػًا لػدخؾؿ الفػاتح 
عمػػى الغػػركؼ كاألحػػداث. كبعػػدىا يحػػاكلؾف أف يدػػتردكا عفػػتيؼ عػػار البمػػد  ال عمػػى حقػػارتيؼ بػػ  

. )كيدشجر  ىشري  درب الدبلـ الرعب  تر سػة عمػي "الدياسية لالتغاىر لالعداء السظمق لؤل شبي
   مشذؾرات الدار العالسية لمظباعة كالشذر كالتؾز ع  بيركت(.178  ص 1مقمد   

كزراء خار ية الؾاليات الستحدة األمر كية مؽ العجيب أف كاتب ىته العبارات ىؾ أحد أشير 
في القرف العذر ؽ  التي اتدؼ تار خيا لالعدكاف عمى شػعؾب العػالؼ. كقػد كردت ىػته العبػارات فػي 
كتالػػو )عػػالؼ أعيػػد بشػػاؤه(  الػػتي حسمػػ  تر ستػػو العربيػػة عشػػؾاف )درب الدػػبلـ الرػػعب(. كىػػؾ فػػي 

ا دػتير  كتشػاكؿ ؼيػو الفتػرة التار خيػة  األص  لحث أكػاديسي  حرػ  لػو كيدػشجر عمػى شػيادة الس
التي ُطؾ   فييا انترػارات نػابميؾف بؾنػابرت  كىػي العقػد الثػاني مػؽ القػرف التاسػع عذػر  كتسكػؽ 
فييا مدتذػار الشسدػا )متػرنيش( ككز ػر خار يػة بر ظانيػا )كيدػمري( مػؽ بشػاء تحػالف أكربػي  قػائؼ 

 اـ. عمى تؾازف القؾى  حفع الدبلـ في أكربا قرالة مئة ع

كقفُ  طؾ بًل أمػاـ ىػته العبػارات  كقارنػ  بػيؽ حالشػا فػي الحػرب الكارثيػة  التػي تظحششػا مشػت 
مػارس  31سشؾات  كحاؿ فرندا في بدايات القرف التاسع عذر السيبلدي  كعمى ك و التحديد  في 

ـ  عشدما دخم  القؾات الركسية مديشة لار س  عمى رأس تحالف أكربي  كأسػقظ  1814مؽ عاـ 
 بميؾف كأعادت أسرة البربؾف السمكية إلى عرش فرندا. نا

لقد استقب  لعػض الفرندػييؽ القػؾات الركسػية لالترػفيق كاليتػاؼ. كأتخػيميؼ كػانؾا ييتفػؾف 
لئلمبراطؾر الركسي )شػكرًا الكدػشدر(. كلكػؽ السرػفقيؽ الفرندػييؽ سػرعاف مػا غيػركا مػؾقفيؼ. أمػا 

ا لعػػض مػػؽ ؾيػػادات أحزابشػػا اليسشيػػة  التػػي راىشػػا السرػػفقؾف مشػػا  ؼبعزػػيؼ لػػؼ يفػػق لعػػد  كال سػػيس
عمييا  كما يزاؿ ىتا البعض يؾاص  الترػفيق  لحسػاس شػديد  ك رػدر بيانػات تأييػد لمحػرب  التػي 

مػػؽ الػػداخ  اليسشػػي  ميسػػا كػػاف  عػػابر لمحػػدكد تذػػشيا القػػؾى الخار يػػة عمػػى بمػػده  ك ػػديؽ أي رد
ييػػدد الدػػمؼ العػػالسي  ك قتزػػي حذػػد األحػػزاب محػػدكدًا كنػػادر الحػػدكث  ك ػػرى ؼيػػو ترػػعيدًا خظيػػرًا 
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. كال يؤرؽ ىتا البعض  كىػؾ مؿػيؼ مزسؾنوكفي  شكموسيء  في اليسشية السيا رة  إلصدار بياف 
 خارج اليسؽ كبعيد عؽ محشة شعبو  سؾى العدكاف الداخمي  أما العدكاف الخار ي  فبل لأس لو. 

 كبحدب رأي اإلماـ الذافعي  رحسو هللا:
  عؽ ك  عيب كميمة كعيؽ الرضى

 كلكؽ عيؽ الدخط تبدي السداك ا             
 كبحدب مثمشا اليسشي: الن  تحبتو ما تدتكثر مأكمو. 

كلؾ أف ىػتا الػبعض مػؽ قػادة األحػزاب السيػا ر ؽ اضػظمع بػدكره الػؾطشي  فػي ىػتا الغػرؼ 
ػػ   يػػؤدي إلػػى إيقػػاؼ  الرػػعب  الػػتي يسػػر لػػو بمػػده  كقػػاد حراكػػًا شػػعبيًا سػػمسيًا كاسػػعًا  كسػػا كشػػا نؤم  

ك تجػػاكز الحػػؾثييؽ كأتبػػاع الػػرئيس السغتػػرب ككػػ  السكؾنػػات  الحػػرب كرفػػع الحرػػار كإحػػبلؿ الدػػبلـ
ؽ اليسشي ة السدمحة  التي تتقات  في السيداف  كسػا يتجػاكز السكؾنػات الدياسػية اليسشيػة  التػي تدػؾ  

بػيؽ اليسشيػػيؽ   ء  مػػؽ خػبلؿ الحػؾار الجػاد السدػؤكؿنفدػيا فػي الخػارج  يتجاكزىػا  سيعيػا  ك يػي   
لمدػمظة   لبشاء الدكلة السدنية  القائسة عمى الذراكة الؾطشية كالسؾاطشة الستداك ة كالتبادؿ الدػمسي

عبر صشاديق االنتخالات  لؾ أف ىتا الػبعض اضػظمع بػدكره الػؾطشي ىػتا  لكػاف مػؽ حقػو أف يرفػع 
  كلكػاف صػؾتو مدػسؾعًا كمػؤثرًا كمرحبػًا لػو. أمػا كىػؾ مرتػاح فػي ميػا ره  ك سػدح مػؽ ير ػد صؾتو

لػو كبعيد عؽ محشة شعبو  كمقرر في أداء كا بو نحؾ كطشو  فإف صؾتو ال معشى لو  كلؼ ترحػب 
 حتى قؾاعده الحزبية  كمعغؼ كؾادره الؿيادية  التي أدان  عمشًا بيانو  الديء الدسعة.

كك  عاـ كشعبشا الظيب لخير. كلع  عيد االستقبلؿ  في الثبلثيؽ مؽ نػؾفسبر القػادـ  يحسػ  
لشا مؽ الخيػر كالدػبلـ ك قغػة الزػسير كطيػارة الػشفس  مػا لػؼ يحسمػو فػي ىػتا العػاـ  كفػي األعػؾاـ 

 السشررمة.
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 104الدبلـ اآلف

 
ال أمي  إلى االستغراؽ فػي الكتالػات  التػي تبعػدنا عػؽ الؾاقػع أكثػر مسػا تقربشػا مشػو  كتثيػر  

مز ػدًا مػػؽ السذػػكبلت  دكف أف تزػع حمػػؾاًل ليػػا  كتخمػق حالػػة مػػؽ التذػؾش فػػي أذىػػاف الستمقػػيؽ  
دكف ىدؼ مفيد. مث  ىته الكتالات تتظابق مع ذلػ الزرب مؽ التفمدف  التي اسػتيجشو إمانؾ ػ  

يثير السذكبلت  ال بيدؼ البحث عؽ حمؾؿ ليا  ب  إلثارتيا كتعقيػدىا   كاذلاً   كاعتبره تفمدفًا كان 
 ليس إال.  

الكتالػات مػػؽ ىػػتا الشػػؾع ال تجػػديشا نفعػػًا  فػػي عػػ  حػػرب تحػػرؽ الحػػرث كالشدػػ   كتػػأتي عمػػى 
األخزر كاليالس  كترسؼ خر ظة مدتقبمية لؾطؽ مفت  كمجتسع مقدؼ. إف الكتالػات السفيػدة  ىػي 
تمػ التي تشظمق مؽ االعتػراؼ لأنشػا نعػيش كارثػة الحػرب كإفرازاتيػا  كأف مػا نحتا ػو اآلف  قبػ  أي 

خر ىؾ الدبلـ  التي يبػدأ لإيقػاؼ ىػته الكارثػة كالتؾ ػو إلػى حػؾار  يؤسػس لدكلػة الذػراكة شيء  
الؾطشية كالسؾاطشة الستداك ة كالتبادؿ الدمسي لمدمظة  عبر صػشاديق االنتخالػات. كىػتا ىػؾ  ػؾىر 
مذركع دعاة الدػبلـ  السعمػؽ مشػت بدايػة الحػرب  كالػتي يدػتسر لعزػشا فػي تجاىمػو  ليدػي  عميػو 

ة تذؾ و الدعؾة إليو  إما لعدـ إيسانو لالدبلـ  مػؽ حيػث السبػدأ  أك ألنػو ال يقبػ  إال سػبلمًا مؾاصم
لو كحده  كبالرؾرة التي فػي مخيمتػو  كىػتا ىػؾ األر ػح. كإف كػاف مثػ  ىػتا الدػبلـ االنتقػائي ىػؾ 

 السدتحي  لعيشو. 

حػرب كالتعمػق بػؾىؼ كبسؾازاة عسمية تذؾ و دعؾة الدبلـ كمعاداتيػا  تدػتسر السراىشػة عمػى ال
الحدؼ العدكري  رغؼ ك  الحقائق  التي تكذف  في السيداف  عبر سػشؾات سػ  مػؽ الكارثػة  التػي 
لػؼ تدػتظع فغائعيػا أف تغيػر مؾؾػف السػراىشيؽ  كلػؼ تسػشعيؼ مػؽ أف يؾاصػمؾا تذػؾ و دعػؾة الدػبلـ 

كفغائعيػا  كلػؾ كميا ستيا دكف كم . كالغر ب أف مؽ ييا سؾف دعؾة الدػبلـ  لػؼ ييػا سؾا الحػرب 
سيؾًا. رغؼ أف الدمار قد لحق لالسؾاطشيؽ السدالسيؽ  أكثر مسا لحق لاألطراؼ الستقاتمة  كرغػؼ أف 
األىػداؼ الحؿيؿيػة لمحػرب أضػح  مكذػػؾفة  حتػى لسػؽ لػؼ يػدركيا فػػي بدايػة الحػرب  كىػي تقدػػيؼ 

ات. كمػػع اسػػتسرار الػػيسؽ كإحكػػاـ ؾبزػػة لعػػض القػػؾى اإلقميسيػػة كالدكليػػة عميػػو  مؾقعػػًا كبذػػرًا كثػػرك 
السراىشػة عمػػى الحػػرب كعمػى الحدػػؼ العدػػكري  كاسػتسرار معػػاداة دعػػؾة الدػبلـ كتذػػؾ ييا  ال مػػانع 
عشد ىؤالء مؽ التأكيد عمى أف الدبلـ أمر مظمػؾب  كلكػؽ لػيس الدػبلـ اآلف  بػ  الدػبلـ السؤ ػ   

الدكلػة  إذا لػؼ تؾؾػف  إلى ما لعد بشاء الدكلة  التي ستشتل الدبلـ. كال نعرؼ كيف سيتؼ بشػاء ىػته
 الحرب ك ح  الدبلـ.   
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كضعشا لمعربة أماـ الحراف  ىؾ ضرب مؽ العبػث. فػالقؾؿ بتأ يػ  الدػبلـ إلػى مػا لعػد  إف 
إيجاد الدكلة  التي ستشتل الدبلـ  ال يعدك كؾنو  داًل لفغيًا  ال معشى لػو  حتػى كإف ُغمػف لعبػارات 

الحػرب كالتؾ ػو إلػى بشػاء الدكلػة  عبػر الحػؾار الجػاد مشسقة. فالدػبلـ السظمػؾب يبػدأ اآلف  لإيقػاؼ 
الرادؽ. كالدكلػة  التػي يفتػرض أف تشػتل الدػبلـ مدػتؿببًل  ال يسكػؽ أف ُتبشػى فػي عػ  الحػرب  كال 
يسكؽ أف نتقدـ خظؾة كاحدة نحؾىا  قب  أف يجشح الجسيع إلى الدبلـ ك دارعؾا إلى إيقػاؼ الحػرب  

يعشي إال انزاج شرك  تقديؼ اليسؽ. كعشدىا لػؽ تكػؾف ىشػاؾ دكف تأخير. ألف استسرار الحرب  ال 
 إمكانية لبشاء دكلة عادلة تشتل الدبلـ.  

كيف يسكؽ أف نرفض إحبلؿ الدبلـ اآلف  بدعؾى أف الدكلة ىػي التػي سػتشتجو؟ ألػيس ىػتا 
  مؽ قبي  كضع العربة أماـ الحراف  كسا قمشا. ففي كاقػع الحػاؿ لػيس لػديشا دكلػة تشػتل الدػبلـ  بػ

 ساعات متقاتمة  تبدػط كػ   ساعػة مشيػا سػيظرتيا عمػى  ػزء مػؽ الػيسؽ  كتػرى أنيػا ىػي كحػدىا 
ػدت؟  الدكلة  كاآلخركف أعداء الدكلة. فكيف ستشتل الدكلة الدبلـ  قب  أف تكؾف ىي نفديا قد ُك  
ككيف يسكؽ إيجػاد الدكلػة قبػ  أف يجػشح  سيػع اليسشيػيؽ إلػى الدػبلـ  ؼيعسمػؾا عمػى إيقػاؼ الحػرب 
كالتؾافػػػق عمػػػى بشػػػاء دكلػػػتيؼ؟ ككيػػػف يسكػػػؽ أف يتؾافػػػق اليسشيػػػؾف عمػػػى بشػػػاء دكلػػػتيؼ  دكف أف 
يتحاكركا؟ فإذا رفزشا الجشؾح إلى الدبلـ كإيقاؼ الحرب  كرفزشا فكرة الحؾار مػؽ أساسػيا  فكيػف 

 سشبشي الدكلة؟ ككيف سيتحقق الدبلـ  التي ستشتجو الدكلة  التي ليس ليا ك ؾد؟.  

محػؾار ل كالػرافض  دعؾة الدػبلـلػ السعػادي  ىتا الشيل فػي التفكيػرع أف نداير ال ندتظيإنشا 
محرار السظبػق  الػتي يتزػرر مشػو السػؾاطؽ ل كالسؤ دعمى الحرب كعمى الحدؼ العدكري  كالسراىؽ

دعػػؾة  ال ندػػتظيع أف نفيػػؼ اسػػتسرار اليجػػـؾ عمػػىاليسشػػي  أكثػػر مسػػا يتزػػرر مشػػو الستقػػاتمؾف. ك 
. كال ندػتظيع أف نفيػؼ كيػف الحدػؼ العدػكري  سػقؾ  أكىػاـرغػؼ   ف مشاسػبةالدبلـ  لسشاسبة كبػدك

نحمػػؼ لالدكلػػة العادلػػة  التػػي سػػتشتل الدػػبلـ  دكف أف نشترػػر لػػدعؾة الدػػبلـ اآلف  لسعشػػى إيقػػاؼ 
الحرب كتؾ و ك  القؾى اليسشية الفاعمة إلى طاكلػة الحػؾار  لؾضػع أسػس بشػاء الدكلػة. كػ  ىػتا ال 

عدـ قدرتشا عمى فيؼ ىتا الشيل فػي التفكيػر نػاتل عػؽ ضػعف فػي قػدراتشا ندتظيع أف نفيسو. في  
 العقمية  لفع  أ ؾاء الحرب كتأثيراتيا؟ ربسا.  

لقػد أضػح  دعػؾة الدػػبلـ دعػؾة عامػة  كبػػرزت عمػى أيػدي كثيػػر مػؽ السشغسػات كالتجسعػػات 
ؼ يعػد يجػدي الذعبية في عسـؾ الداحة اليسشية  كلؼ تعػد محرػؾرة فػي ) ساعػة نػداء الدػبلـ(  كلػ

في مؾا يتيا أف نعس  لالسث  اليالاني )إذا ك دت مدسارًا لػارزًا  دقػو لسظرقػة(  فقػد كثػرت كتتكػاثر 
السدػػامير البػػارزة  أك لاألصػػح الذػػسؾع البػػارزة  كسػػشتعب إذا شػػغمشا أنفدػػشا كبػػددنا كقتشػػا ك يػػدنا 

 . كتفكيرنا في مؾاصمة دقيا  ألنيا أضح  ضركرة كطشية كإرادة شعبية عامة
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ىػػته كمسػػات قميمػػة مقتزػػبة  ك ػػدتيا ضػػركر ة  لعػػد أف طػػاؿ اليجػػـؾ عمػػى دعػػؾة الدػػبلـ   
كتذؾ ييا  عمى مدى سشؾات الحرب الدػ  السشرػرمة. ككػأف قمقشػا مػؽ دعػؾة الدػبلـ كرغبتشػا فػي 
تذؾ ييا  لتبر ر ىجؾمشا السدتسر عمييا  كأف ىتا يشظمق مؽ ركح الرفض لك  ما يغػاير قشاعاتشػا  

دػػامح تجػػاه أي دعػػؾة تخػػالف حدػػالاتشا. كقػػد يكػػؾف ىػػتا اإلصػػرار عمػػى االسػػتسرار فػػي كعػػدـ الت
ميا سة دعؾة الدبلـ  ضربًا مؽ مسارسػة القسػع السعشػؾي لسػؽ يخالفشػا. مػع أف دعػؾة الدػبلـ  فػي 
شكميا كمزسؾنيا ال تعادي أحدًا مؽ اليسشييؽ  ألنيا إف عادت أحدًا  فقدت معشاىا  كدعؾة إلحػبلؿ 

لسحبػػة بيػػشيؼ  سيعػػًا  كتحقيػػق االسػػتقرار كاألمػػؽ كالتعػػايش فػػي كػػ  ربػػؾع الػػؾطؽ  كتػػؾفير الدػػبلـ كا
السشاخ الظبيعي لسرا عة األخظػاء كترػحيح السدػار كتحديػد السدػؤكليات عسػا حرػ   قبػ  الحػرب 
كأثشاءىػػا كحتػػى اآلف  كرفػػض اسػػتئثار طػػرؼ مػػؽ األطػػراؼ لالدػػمظة كإقرػػاء اآلخػػر ؽ عشيػػا  لسػػا 

 ديد دائؼ لمدبلـ.  يذكمو ىتا مؽ تي

لقػد قػررت  ساعػة نػداء الدػػبلـ  مشػت بػدء اليجػـؾ عمييػا كعمػػى دعؾتيػا الدػمسية  مػؽ قبػػ  
أطػػراؼ مترػػارعة  كلػػيس مػػؽ قبػػ  طػػرؼ كاحػػد لعيشػػو  قػػررت عػػدـ االنجػػرار إلػػى معػػارؾ كبلميػػة. 
ا فرسالة الدبلـ أسسى مؽ أف تستيؽ في سػجاالت لفغيػة  ال معشػى ليػا كال  ػدكى مشيػا. كلػيس مػ

أكردتػػو ىشػػا  كمػػا أكرده زمػػبلء  خػػركف مػػؽ قبػػ   فػػي مقػػاالت قميمػػة  ػػدًا  إال مػػؽ قبيػػ  التؾضػػيح  
فحدب  كليس مؽ قبي  الرد كالدجاؿ غير السجدي  التي نجح   ساعة نداء الدبلـ فػي تحاشػيو 

  رغؼ محػاكالت  رىػا إليػو. ؼيقيشيػا لػأف إرادة الدػبلـ ستشترػر عمػى عمى مدى الدشؾات السشررمة
إرادة الحرب  لؼ ييتز كلػؼ يزػعف  رغػؼ مػا تعرضػ  لػو مػؽ ىجػـؾ كتذػؾ و. كىػا قػد أضػح  اآلف 
إرادة الدبلـ  الرافزة لمحرب  إرادة عامة  تفرض عميشا  سيعًا خظالًا معبرًا عشيػا  ال خظالػًا معاديػًا 

 ليا.      

لقد كاف تفدير  ساعة نداء الدبلـ لميجسات الذرسة  التي تعرض  ليا دعؾة الدػبلـ  مػؽ 
قبػػ  أطػػراؼ متحاربػػة  كمػػؽ قبػػ  لعػػض السؤ ػػديؽ ليػػا  ىػػؾ أف كػػ  طػػرؼ كػػاف يتػػؾىؼ لأنػػو سيحدػػؼ 
الحرب لرالحو  خبلؿ كق  قرير  كأف ىته الدعؾة مػؽ شػأنيا أف تزػعف حسػاس مقاتميػو كتػؤثر 

اعتبرىا دعؾة خظرة  يجب قسعيا  قب  أف تدتفح   كمدسارًا يجػب طرقػو  قبػ   عمى معشؾ اتيؼ. لتا
أف تتكاثر السدامير. في حيؽ كانػ  دعػؾة الدػبلـ تشظمػق  مشػت بدايػة الحػرب  مػؽ يقػيؽ لاسػتحالة 
الحدؼ العدكري  كبأف استسرار الحػرب  عػدا عسػا تحدثػو مػؽ دمػار كقتػ  كتذػر د كتجؾ ػع كتفتيػ  

يؤدي إلى تجتر ك ؾد األطراؼ السدمحة  كسيظرة ك  طرؼ مشيػا عمػى  ػزء لمشديل اال تساعي  س
مؽ الؾطؽ  يدتأثر لو ك ذك  ؼيو دك متو السدتقمة  فيتجزأ اليسؽ كتتعػدد الكيانػات الدياسػية ؼيػو  
ك تحقق ؼيو ما يراد تحؿيقو فػي الػؾطؽ العربػي كمػو  ضػسؽ مخظػط الذػرؽ األكسػط الجديػد  كعبػر 

 ثمة في الحركب األىمية  السذتعمة مشت سشيؽ  في أكثر مؽ قظر عربي. الفؾضى الخبلقة  الستس
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كفػػي عػػ  ىػػتا السخظػػط  الػػتي ال  ػػدكى مػػؽ إنكػػار ك ػػؾده  ألف كاضػػعيو أصػػبحؾا يتحػػدثؾف 
عشو عمشًا  ك شفتكنو لأيدي أدكاتيؼ في السشظقة  فإف اليسشييؽ في سباؽ مع الػزمؽ  فإمػا أف يتبشػؾا 

قػػاؼ الحػػرب ؼيسػػا بيػػشيؼ ك ترػػالحؾا  ك تؾافقػػؾا عمػػى بشػػاء دكلػػتيؼ خظػػاب الدػػبلـ ك عسمػػؾا عمػػى إي
لإرادتيؼ كلسرمحتيؼ  ك قدمؾا التشازالت  لعزػيؼ لػبعض  بػداًل مػؽ تقػديؼ التشػازالت ألعػدائيؼ  كإمػا 
أف تدتسر الحرب  حتى ترتدؼ خارطة التقدػيؼ عمػى األرض  ك جػدكا أنفدػيؼ عشػدىا عػا ز ؽ عػؽ 

 لإرادة دكلية.  تجاكزىا  ألنيا ستربح محسية

فػػأي الخيػػار ؽ سػػيختار اليسشيػػؾف؟ ىػػ  سػػيختاركف كضػػع العربػػة أمػػاـ الحرػػاف  ك ؾاصػػمؾف 
قت  لعزػيؼ  ك ؾاصػ  كتػابيؼ سػجاالتيؼ غيػر السجديػة  ليثبػ  كػ  مػشيؼ أنػو أقػدر مػؽ غيػره عمػى 
التشغيػر  فتزػيع العربػة ك زػيع الحرػاف معيػػا  كىػؼ مدػتغرقؾف فػي تقػاتميؼ كفػي مجػػادالتيؼ؟ أـ 
سيدػػارعؾف إلػػى خيػػار الدػػبلـ اآلف  فيؾقفػػؾف الحػػرب ؼيسػػا بيػػشيؼ ك تؾ يػػؾف إلػػى طاكلػػة الحػػؾار  
ليتؾافقؾا عمػى بشػاء دكلػتيؼ ك حػافغؾا عمػى كحػدة مجػتسعيؼ كببلدىػؼ  ك دػتعيدكا قػرارىؼ الدياسػي  

 زع مشيؼ؟.  التي انتُ 

تو لمحػػػرب إف الذػػػعب اليسشػػػي لظبيعتػػػو ير ػػػد الدػػػبلـ ك شػػػاىض الحػػػرب. كإذا كانػػػ  مشاىزػػػ
 مشاىزة صامتة حتى اآلف  فإنيا لؽ تبقى صامتة إلى األبد.  
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 105الدبلـُ مظمب  عاـ
  
ـ(  2017فبرايػر  21في ىتا الذػير تشظػؾي أربػع سػشؾات  مشػت ُأطمػق نػداء الدػبلـ )فػي   

الػػتي ُك ػػو إلػػى األمػػؼ الستحػػدة كإلػػى الػػدكؿ الدائسػػة العزػػؾ ة فػػي مجمػػس األمػػؽ كالػػدكؿ العربيػػة 
كاالسبلمية الزالعة في الحرب عمى اليسؽ  ككقع  عميو شخرػيات يسشيػة لػارزة  مػؽ األكػاديسييؽ 

كالكتػػاب كالدياسػػييؽ كالرػػحفييؽ كالشذػػظاء الحقػػؾقييؽ كالؾ اىػػات اال تساعيػػة  قػػارب كالبػػاحثيؽ 
 عددىا الخسس مئة شخرية. 

كمشػت إطػػبلؽ الشػػداء كحتػػى اآلف  لػػؼ تتؾؾػػف ) ساعػػة نػػداء الدػػبلـ(  التػػي اتخػػتت مػػؽ ذلػػػ 
لية الشداء اسػسًا ليػا  لػؼ تتؾؾػف عػؽ مؾاصػمة مذػؾارىا الدػمسي  لقػدر كبيػر مػؽ الذػعؾر لالسدػؤك 

الؾطشية. فأ رت لقاءات كحؾارات مع معغؼ السكؾنات الدياسية اليسشيػة  التػي اسػتظاع  أف ترػ  
إلييا  كمشيا )الحزب االشتراكي اليسشي كالتشغػيؼ الؾحػدكي الشاصػري ك ساعػة أنرػار هللا(  كحاكلػ  
فتح حؾار مع حزب اإلصػبلح  مػؽ خػبلؿ شخرػيات ؾياديػة ؼيػو  كانػ  مؾ ػؾدة فػي صػشعاء  لكػؽ 
تمػ الذخريات اعتترت  ألنيا  كسا قال   غير مخؾلة لػالحؾار مػع أي مكػؾف. كحاكلػ  الجساعػة 
بتؿ  يؾد لدفع البعثييؽ إلى تؾحيد صػفؾفيؼ  عميػؼ يذػكمؾف لسجسػؾعيؼ رافػدًا مػؽ ركافػد الدػبلـ. 
كسا حاكل  التؾاص  مع السجمس االنتقالي  بؾاسظة أشخاص  ليؼ عبلقػات بػبعض ؾياداتػو. كلكػؽ 

ة الدػػػفر  حالػػػ  دكف مؾاصػػػمة السحاكلػػػة. ال سػػػيسا كأف  ساعػػػة نػػػداء الدػػػبلـ تتكػػػؾف مػػػؽ صػػػعؾب
مجسؾعة مؽ السدنييؽ كالعدكر يؽ الستقاعديؽ السدشيؽ. كمعغسيؼ يعاني مؽ مذاك  صػحية  عػدا 

تزاؿ تعس  عمى إيجاد مجمس تشديق   عؽ الرعؾبات السادية. كإلى  انب ذلػ عسم  الجساعة كما
 لسكؾنات اليسشية الداعية إلى الدبلـ  داخ  اليسؽ كخار و.يزؼ مسثميؽ عؽ ا

كخػػبلؿ الدػػشؾات األربػػع السشرػػرمة  تؾاصػػم  الجساعػػة مػػع طيػػف كاسػػع مػػؽ اليسشيػػيؽ  فػػي 
الػػداخ  كالخػػارج  الستفقػػيؽ معيػػا فػػي الرؤ ػػة  كالدػػاعيؽ مثميػػا إلػػى إيقػػاؼ الحػػرب كإحػػبلؿ الدػػبلـ 

ات كالرسػػائ  كالشػػداءات  التػػي ناشػػدت فييػػا األمػػؼ كبشػػاء الدكلػػة اليسشيػػة  كأصػػدرت عذػػرات البيانػػ
الستحدة كالدكؿ الكبرى  لأف تعس  عمى إنياء محشة الذعب اليسشػي  لإيقػاؼ الحػرب كرفػع الحرػار 
كإحبلؿ الدػبلـ  كمدػاعدة اليسشيػيؽ عمػى بشػاء دكلػتيؼ. كسػا ناشػدت القػؾى اليسشيػة الستقاتمػة  لػأف 

 ػاد كصػادؽ  يفزػي إلػى بشػاء الدكلػة  كإنيػاء عؾامػ   تؾؾف الحرب ؼيسا بيشيا كتتؾ و نحؾ حؾار
الرراع كمدبباتو  كإسقا  ذرائع كمبررات التػدخ  الخػار ي. كناشػدت األحػزاب السدنيػة لػأف تدػعى 
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ضػغط  إلى إيقاؼ الحرب بيؽ الستقػاتميؽ اليسشيػيؽ  مػؽ خػبلؿ التؾاصػ  معيػؼ  كمػؽ خػبلؿ مسارسػة
 شعبي عمييؼ.  

 1كالسشاشػدات كالشػداءات  رسػالة ك يتيػا الجساعػة  فػي تػار ش كمؽ تمػ البيانات كالرسائ  
ـ  إلػػػى ؾيػػػادتي الحػػػزبيؽ السػػػدنييؽ الكبيػػػر ؽ  الحػػػزب االشػػػتراكي اليسشػػػي كالتشغػػػيؼ 2020نػػػؾفسبر 

لػأف يدػتخدما مكانتيسػا كامتػداداتيسا التشغيسيػة كقاعػدتيسا   ناشدتيسا فييا  106الؾحدكي الشاصري 
لػى كإ لدفعيا نحؾ خيػار الدػبلـ  ع مختمف القؾى اليسشية الستقاتمةكعبلقاتيسا السفتؾحة م  الذعبية
نحؾ الحؾار الجاد الرادؽ  اليادؼ إلى تحقيق التؾافػق  إلنقػاذ الػيسؽ كالحفػاظ عمػى أركاح  التؾ و

أبشائػػػو كبشػػػاء دكلتػػػو السدػػػتقمة  لاعتبػػػار أف تؾافػػػق اليسشيػػػيؽ  سيذػػػك  عامػػػ  ضػػػغط عمػػػى القػػػؾى 
تراـ إرادة اليسشييؽ  كالتدميؼ لحقيؼ فػي الحيػاة الكر سػة  كحقيػؼ فػي أف الخار ية  إل بارىا عمى اح

يحػػافغؾا عمػػى كحػػدة كطػػشيؼ كسػػبلمة أراضػػييؼ كاسػػتقبلؿ قػػرارىؼ الدياسػػي  كالعػػيش لدػػبلـ مػػع 
 يػػرانيؼ كمػػع العػػالؼ  عمػػى قاعػػدة االحتػػراـ الستبػػادؿ كالسرػػالح السذػػتركة  ال يعتػػدكف كال ُيعتػػدى 

 عمييؼ.   

لجساعػػة فػػي حؾاراتيػػا كاترػػاالتيا كرسػػائميا كمشاشػػداتيا  مػػؽ الترػػؾر الػػتي كقػػد انظمقػػ  ا
مػايؾ  15أعمشو التجسع الػؾطشي لسشاضػمي الثػؾرة اليسشيػة  أحػد مكؾنػات  ساعػة نػداء الدػبلـ  فػي 

ـ  كحدد ؼيو اإل راءات البلزمة إلنياء الحرب  كالخظػؾات السؾصػمة إلػى بشػاء الدكلػة. كىػؾ 2015
 ساعة نداء الدبلـ مشت إنذائيا كتحرك  في إطاره  كلؼ تخرج كػ  السبػادرات  الترؾر  التي تبشتو 

السعمشة ؼيسا لعد  مؽ قب  مكؾنات سياسية كشخريات عامة  لػؼ تخػرج عػؽ مزػسؾف مػا كرد فػي 
 ذلػ الترؾر. 

كلسؾا يػػة كبػػاء كؾركنػػاف قػػادت  ساعػػة نػػداء الدػػبلـ حسمػػة كاسػػعة  شػػارك  فييػػا عذػػرات 
السدنيػػة اليسشيػػة  داخػػ  الػػيسؽ كخار ػػو  كأكصػػم  صػػؾتيا إلػػى األمػػيؽ العػػاـ السشغسػػات كالتجسعػػات 

لؤلمػػؼ الستحػػدة كمدػػػاعده لمذػػؤكف اإلندػػػانية كاألعزػػاء الػػػدائسيؽ فػػي مجمػػػس األمػػؽ كالجسعيػػػة 
العسؾميػػة لؤلمػػؼ الستحػػدة كالرػػميب األحسػػر الػػدكلي كمشغسػػة أطبػػاء لػػبل حػػدكد كمشغسػػات إندػػانية 

حسمػػة شخرػػيات عربيػػة  مػػؽ األصػػدقاء األكػػاديسييؽ كالشاشػػظيؽ أخػػرى. كقػػد سػػاعدتيا فػػي تمػػػ ال
 الدياسييؽ كالحقؾقييؽ.

كعمى مدى الدػشؾات األربػع الساضػية كاصػم  الجساعػة ا تساعاتيػا الدكر ػة  لانتغػاـ كدكف 
انقظاع  في مقر التشغيؼ الؾحدكي الشاصري كفي مقر الحزب االشػتراكي اليسشػي  فػي صػشعاء  كفػي 

. كسا كاص  أعزاؤىا دفع اشتراكاتيؼ الذير ة الستؾاضعة )خسس مئػة ر ػاؿ مشازؿ لعض أعزائيا
                                                           

 مؽ ىتا الكتاب. 378 صأنغر نص الرسالة في  106



137 
 

شػػير ًا(  الستشاسػػبة مػػع عػػركفيؼ كمػػع انقظػػاع معاشػػاتيؼ  تعبيػػرًا عػػؽ التػػزاميؼ  كلتغظيػػة تكػػاليف 
حيػػث أف الجساعػػة ال تتمقػػى أي دعػػؼ مػػؽ أي  يػػة  .اككثائقيػػ يارسػػائمك  الجساعػػة بيانػػاتترػػؾ ر 

يسمػػي أ شدتػػو ؾؼ دعسػػًا  سػػليػػا يقػػدـ  يسكػػؽ أف كال تقبػػ  أي دعػػؼ. ألف مػػؽ داخميػػة أك خار يػػة 
   .107كىتا أمر مرفؾض رفزًا مظمقاً  .سؾىة  لرؾرة صر حة أك معمييا

كمع أف الجساعػة تذػعر أحيانػًا لالتعػب كاإلحبػا   كبخيبػة األمػ  فػي مػؽ تػراىؽ عمػييؼ مػؽ 
شػعؾرىا لالسدػؤكلية الؾطشيػة  تفػرض عمييػا أف القؾى الدياسية السدنية كالقػادة الدياسػييؽ  فػإف 

تؾاص  مذؾارىا  رغؼ متاعب الذيخؾخة كأمراضيا. فتقاعس القادر ؽ  في ىػته الغػركؼ الرػعبة  
ال يترؾ ألعزائيا خيارًا  خر  إال أف يؾاصمؾا ما بدأكه  كما يعتبركنو كا بًا كطشيًا كامتػدادًا طبيعيػًا  

لغػػض الشغػػر عػػؽ مػػدى تػػأثير مػػا يقؾمػػؾف لػػو  فػػي عػػ   لتػػار ش نزػػالي طؾ ػػ   لكػػ  عزػػؾ فػػييؼ 
أكلؾ ات الستقاتميؽ اليسشييؽ في الداخ  كأكلؾ ات القؾى الخار ية  التي لػؼ تزػع الدػبلـ حتػى اآلف 

 ضسؽ أكلؾ اتيا.

إف الجيد السدني مؽ أ   إنياء الحرب كإحبلؿ الدػبلـ لػيس سػيبًل  بػ  ىػؾ معركػة متعػددة 
مدتفيدة مػؽ اسػتسرار الحػرب  كقػؾى تسثػ  الحػرب لالشدػبة ليػا أداة  األك و كالسياديؽ. فيشاؾ قؾى 

نا حة لتقديؼ اليسؽ. كىشاؾ مثقفؾف كسياسيؾف  ال مرػمحة ليػؼ فػي الحػرب  كلكػشيؼ يػركف غيػر 
ما نرى  ك فيسؾف الدبلـ فيسًا  خر  كمػؽ حقيػؼ أف يخالفؾنػا فػي الػرأي كفػي الرؤ ػة  كنحػؽ عمػى 

لؾا أقؾاليؼ إلى أفعاؿ  لتكام  فعميؼ مع فع  اآلخر ؽ  كلداعد ذلػ في انترػار  ثقة مؽ أنيؼ لؾ حؾ 
الدبلـ عمى الحػرب  كالتجػو اليسشيػؾف  بشيػة صػادقة كرغبػة  ػادة  إلػى إنقػاذ بمػدىؼ كبشػاء دكلػتيؼ 
السدػػتقمة  التػػي نحمػػؼ بيػػا  سيعشػػا: دكلػػة الذػػراكة الؾطشيػػة كالسؾاطشػػة الستدػػاك ة كالتبػػادؿ الدػػمسي 

 االنتخالات. كفي ذلػ فميتشافس الستشافدؾف.  لمدمظة  عبر صشاديق

 
 
 
       

                                                           
. ك بدك أف لعض السكؾنات التي معشا في الرؤ ة كالسؾؾف كالعس  االنزساـ إلى الجساعة مفتؾح لسكؾنات تتفق 107

اقترب  مشا أك انزس  إليشا  كان  تتخي  أنشا نتمقى دعسًا ماليًا مؽ ىشا كىشاؾ. كلسا تبيش  أنشا ال نتمقى كال 
كأف ك  مشا يدفع اشتراكًا شير ًا   ميسا كان   داخمية أك خار ية  ية نقب  أف نتمقى أي دعؼ مالي مؽ أي
ابتعدت عشا بيدكء. عسبًل لالسث  الذعبي اليسشي )ال تربط حسارؾ  شب  متؾاضعًا  يتشاسب مع عركفشا السادية 

 السدبر يدبرؾ(.
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 السبادرة الدعؾدية
 108لمفيؼ محاكلة                       

 

لعد س  سشؾات مؽ اندالع الحرب في اليسؽ  أعمؽ كز ر الخار ية الدعؾدي  ؼيرػ  بػؽ 
الحكؾمػػة ـ  أعمػػؽ مبػػادرة لاسػػؼ 2021مػػارس  22فرحػػاف  فػػي يػػـؾ االثشػػيؽ الساضػػي  السؾافػػق 

 الدعؾدية  تزسش  األفكار التالية  التي نشقميا حرؼيًا:

كؾف إطبلؽ نار شام  تح  مراؾبة األمػؼ الستحػدة  كإيػداع الزػرائب كاإليػرادات الجسركيػة " 
لدػػفؽ السذػػتقات الشفظيػػة مػػؽ ميشػػاء الحديػػدة فػػي الحدػػاب السذػػترؾ لالبشػػػ السركػػزي اليسشػػي 

الحديدة  كفتح مظار صشعاء الدكلي لعػدد مػؽ الػرحبلت لالحديدة كفق اتفاؽ ستؾكيؾلؼ لذأف 
السباشرة اإلقميسية كالدكلية  كبدء السذاكرات بيؽ األطراؼ اليسشيػة لمتؾصػ  إلػى حػ  سياسػي 

  ١١٢٢بشاًء عمى مر عيات قرار مجمس األمؽ الدكلي   لؤلزمة اليسشية برعاية األمؼ الستحدة
 ."خر ات الحؾار الؾطشي اليسشي الذام كالسبادرة الخميجية ك ليتيا التشفيتية  كم

تأتي ىػته السبػادرة فػي إطػار الػدعؼ السدػتسر لجيػؾد السبعػؾث الخػاص لؤلمػؼ الستحػدة إلػى "
الػػيسؽ الدػػيد مػػارتؽ غر فيػػث كالسبعػػؾث األمر كػػي لمػػيسؽ الدػػيد تيسػػؾثي ليشػػدركيشغ كالػػدكر 

 . "األمؼ الستحدة اإليجابي لدمظشة عساف  كدفع  يؾد التؾص  لح  سياسي لؤلزمة برعاية
  كىػي مبػادرة تسػشح الحػؾثييؽ تدعؾ السسمكة الحكؾمة اليسشيػة كالحػؾثييؽ لمقبػؾؿ لالسبػادرة" 

الفرصػػة لتحكػػيؼ العقػػ  ككؾػػف نز ػػف الػػدـ اليسشػػي كمعالجػػة األكضػػاع اإلندػػانية كاالقترػػادية 
تعمػػؾ كأف يكؾنػػؾا شػػركاء فػػي تحقيػػق الدػػبلـ  كأف  التػػي يعػػاني مشيػػا الذػػعب اليسشػػي الذػػقيق

مرالح الذعب اليسشي الكر ؼ كحقو فػي سػيادة كاسػتقبلؿ كطشػو عمػى أطسػاع الشغػاـ اإليرانػي 
فػػي الػػيسؽ كالسشظقػػة. كأف يعمشػػؾا قبػػؾليؼ لالسبػػادرة ليػػتؼ تشفيػػتىا تحػػ  إشػػراؼ كمراؾبػػة األمػػؼ 

 . "الستحدة
تؤكد السسمكػة عمػى حقيػا الكامػ  فػي الػدفاع عػؽ أراضػييا كمؾاطشييػا كالسؿيسػيؽ بيػا مػؽ " 

اليجسػػات السسشيجػػة التػػي تقػػـؾ بيػػا السيميذػػيات الحؾثيػػة السدعؾمػػة مػػؽ إيػػراف ضػػد األعيػػاف 
السدنيػػػة  كالسشذػػػرت الحيؾ ػػػة التػػػي ال تدػػػتيدؼ السقػػػدرات الؾطشيػػػة لمسسمكػػػة فحدػػػب  كإنسػػػا 

عػالسي كإمداداتػو  ككػتلػ أمػؽ الظاقػة العػالسي كالسسػرات السائيػة تدتيدؼ عرب االقترػاد ال
الدكلية  كتؤكد السسمكة أيزًا رفزيا التاـ لمتدخبلت اإليرانية في السشظقة كالػيسؽ  حيػث إنيػا 
الدػػبب الرئيدػػي فػػي إطالػػة أمػػد األزمػػة اليسشيػػة بػػدعسيا لسيميذػػيات الحػػؾثييؽ عبػػر تير ػػب 
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 ػػػدىؼ لػػػالخبراء  كخرقيػػػا لقػػػرارات مجمػػػس األمػػػؽ ذات الرػػػؾار ش كاألسػػػمحة كتظؾ رىػػػا كتزك 
 ."الرمة

 ."تؤكد السسمكة استسرار دعسيا كدكؿ التحالف لمذعب اليسشي كحكؾمتو الذرعية"

 رفزػػؾا   عمػػى لدػػاف الشػػاطق الرسػػسي لاسػػسيؼ    عبػػد الدػػبلـ كقػػد رفػػض الحؾثيػػؾف 
ك  كامػػػ   كأكػػػدكا لػػػأنيؼ فػػػؾر إعبلنيػػػا  كطػػػالبؾا برفػػػع الحرػػػار لذػػػمبػػػادرة الحكؾمػػػة الدػػػعؾدية 

 سيؾاصمؾف مذاكراتيؼ مع سمظشة عساف كالدعؾدية كأمر كا.

كتؾال  السؾاؾف العربيػة كالدكليػة السرحبػة لالسبػادرة  كأبرزىػا السؾؾػف األمر كػي كاألكربػي 
كمؾؾػػف األمػػؼ الستحػػدة كمؾاؾػػف لعػػض الػػدكؿ العربيػػة. كتؾالػػ  التعميقػػات كالتحمػػيبلت  مػػؽ الكتػػاب 

 كاإلعبلمييؽ كالعامميؽ في مراكز الدراسات كالبحؾث  بيؽ مؤ د ليا  كمتذكػ في  دكاىا. 

ف في لعض ما كرد في السبادرة ما يسث  تغييرًا كاضحًا فػي السؾؾػف الدػعؾدي  مػؽ كمع أ
مدألة الحرب كالدبلـ  لعد أف طال  الحرب كفذ  الحدؼ العدكري كطؾر الحؾثيػؾف قػدراتيؼ  فػإف 
رد فعػػػ  الحركػػػة الحؾثيػػػة الفػػػؾري عمييػػػا  يػػػدفعشا إلػػػى التفكيػػػر فػػػي خمؽيػػػات السػػػؾقفيؽ  الدػػػعؾدي 

ؿ فػػي الفقػػرات التاليػػة  كلػػؾ مػػؽ قبيػػ  التفكيػػر لرػػؾت عػػاؿ   أف نػػتمسس لعػػض كالحػػؾثي. كسػػشحاك
السعػػاني فػػي مزػػسؾف السبػػادرة  كبعػػض السؤشػػرات فػػي تؾقيتيػػا  كبعػػض الػػدالئ  عمػػى ارتباطيػػا 

 لاألكضاع اإلقميسية كالدكلية  كبالؾاقع السيداني في الداخ  اليسشي  كال سيسا في مأرب.

كلشبدأ لالسحاكلة  دكف ادعاء العمؼ لخفايا الدياسة كما يدكر في كؾاليدػيا كبالسخظظػات 
الدر ة  التي يجري تشفيتىا عمى مراح   قد تظؾؿ أك تقرر  لحدػب تظػؾرات األحػداث كاتجاىاتيػا 
كتفاعػػ  عشاصػػرىا  عمػػى السدػػتؾ ات السحميػػة كاإلقميسيػػة كالدكليػػة. فجيمشػػا بيػػته الخفايػػا  يجعمشػػا ال 
نتستع لسيزة العمؼ كالسعرفة اليقيشية  التي تسكششا مؽ فيؼ مػا يػدكر فػي الؾاقػع الػراىؽ  فيسػا دؾيقػًا  
كاالنظبلؽ مشو إلػى استذػراؼ السدػتقب . كلػتا فػإف ا تياداتشػا تبقػى قابمػة لمرػؾاب كالخظػأ. ألنيػا 

ميػػؼ مػػؽ ا تيػػادات مبشيػػة فػػي الغالػػب عمػػى مػػا تزػػخو كسػػائ  اإلعػػبلـ السختمفػػة  التػػي ىػػي  ػػزء 
مكؾنات الحرب كأداة مؽ أدكات التؾ يػو كالتػأثير الشفدػي كالعقمػي. فػشحؽ فػي ىػتا السجػاؿ كحاطػب 
في لي   ال يعرؼ عمى ك و اليقيؽ ما احتظبو  إال عشدما تذرؽ الذسس ك عؼ الزياء. ك بػدك أنشػا 

 ما نزاؿ لعيديؽ عؽ ىته المحغة.

 ما أبرز مزاميؽ السبادرة؟: 
بػػادرة  ىػػي اإلقػػرار الدػػعؾدي ضػػسشيًا لاسػػتحالة الحدػػؼ العدػػكري لعػػ  أبػػرز مزػػاميؽ الس

الخظػؾات األكلػػى نحػػؾ ىػتا الحػػ   الستسثمػػة لسػػا  كاتخػػاذ كالجشػؾح إلػػى الحػػ  الدياسػي عبػػر الحػػؾار 
كاالعتػػراؼ لػػالحؾثييؽ طرفػػًا شػػر كًا فػػي تحقيػػق الدػػبلـ ال بػػد مػػؽ نقمشػػاه حرؼيػػًا مػػؽ نػػص السبػػادرة  
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يقػػاؼ إطػػبلؽ الشػػار  إيقافػػًا شػػامبًل  كرفػػع الحرػػار رفعػػًا  زئيػػًا  لسجػػرد التحػػاكر معػػو  كاالسػػتعداد إل
  كتشبيػػو السجتسػػع الػػدكلي إلػػى أف إعػػبلف الحكؾمػػة اليسشيػػة كالحػػؾثييؽ مػػؾافقتيؼ عمػػى ىػػته السبػػادرة
عرب االقتراد العالسي كإمداداتػو  ىجسات الحؾثييؽ  ال تدتيدؼ الدعؾدية فحدب  ب  تدتيدؼ 

عػػالسي كالسسػػرات السائيػػة الدكليػػة  مػػع اإلشػػارة إلػػى الػػدكر اإليرانػػي فػػي دعػػؼ ككػػتلػ أمػػؽ الظاقػػة ال
 الحركة الحؾثية.  

كمػػؽ الؾاضػػح أف ىػػته السبػػادرة قػػد سػػاكت بػػيؽ الحػػؾثييؽ  الػػتيؽ تقػػؾد الدػػعؾدية حربػػًا 
ضدىؼ  كبيؽ الحكؾمة السعترؼ بيػا دكليػًا  التػي تعػيش فػي كشفيػا كتحػ  رعايتيػا كدعسيػا. كرغػؼ 

ت كالعبارات  التي تبدك في عاىرىػا كمسػات كعبػارات  افػة  فػإف الظػالع العػاـ لمسبػادرة لعض الكمسا
يػػشؼ عػػؽ تؾ ػػو ترػػالحي  فرضػػو الؾاقػػع السيػػداني  الػػتي لػػؼ يعػػد لاإلمكػػاف تجاىمػػو  كالحدػػالات 
اإلقميسية كالدكلية  التػي ال يسكػؽ إغفاليػا. كرغػؼ تأكيػد الدػعؾدية عمػى اسػتسرار دعسيػا لمذػرعية  

ك ػؼ بػيؽ الظػرفيؽ اليسشيػيؽ الستقػاتميؽ  فقد حاك  ل  أف تزع نفديا في ىته السبادرة  في مؾضع الح 
 كليس في مؾضع الظرؼ السشخر  في الحرب  كاألكثر فاعمية فييا. 

 ما معشى تؾقي  السبادرة؟: 
ىػػ  ىشػػاؾ عبلقػػة بػػيؽ إعػػبلف السبػػادرة فػػي ىػػتا الؾقػػ  لالػػتات  كبػػيؽ السعركػػة الػػدائرة فػػي 

إلى معالجػة الحػرب فػي الػيسؽ   الجديدة تؾقي  اإلعبلف عبلقة بتؾ و اإلدارة األمر كيةمأرب؟ كى  ل
عمػػى الحكؾمػػة الدػػعؾدية )لغػػض الشغػػر عػػؽ مػػدى  كبالزػػغؾ  السعمشػػة التػػي تسارسػػيا إدارة لايػػدف

 ديتيا(  كأبرزىا إعبلف عػدـ اسػتسرار دعػؼ التحػالف فػي حربػو عمػى الػيسؽ  كإيقػاؼ بيػع األسػمحة 
لمدعؾدية  كنذر خبلصة لتقر ر األ يزة األمشية األمر كية عؽ قت  الرحفي الدعؾدي _ األمر كػي 

الجر سة إلى كلي العيػد الدػعؾدي؟ كىػ  ىشػاؾ  )خاشقجي(  كتؾ يو أصالع االتياـ في ارتكاب تمػ
عبلقػة لتؾقيػ  إعػبلف السبػادرة بؾصػؾؿ  سيػع األطػراؼ أخيػرًا  سػؾاًء مشيػا اليسشيػة أك اإلقميسيػة أك 
الدكلية  إلػى نفػس القشاعػة  كىػي أف الحدػؼ العدػكري  لرػالح أي طػرؼ مػؽ أطػراؼ القتػاؿ لػيس 

 مسكشًا؟.

ف السبػػادرة  ىػػؾ عبلقػػة ىػػتا التؾقيػػ  لالسعركػػة كلعػػ  السػػدخ  إلػػى فيػػؼ معشػػى تؾقيػػ  إعػػبل 
الدائرة في مأرب  ألف معركة مأرب  أصبح  اآلف محؾر  سيع الدياسات كالتجاذلات كاالترػاالت  
التي تدكر حؾؿ الحرب فػي الػيسؽ  كسػا أصػبح  مرػدر قمػق لمقػؾى الدكليػة كاإلقميسيػة. فيػي كسػا 

كميػا. فقػد اتخػت الحؾثيػؾف قػرارىؼ لاالسػتيبلء  تبدك معركة مرير ة  قد تتؾؾف عمييا نتػائل الحػرب
عمػػى مػػأرب لعػػد معركػػة نيػػؼ كالجػػؾؼ  كربسػػا قبػػ  ذلػػػ لكثيػػر  لسػػا لبلسػػتيبلء عمييػػا مػػؽ أىسيػػة 
اقترادية كسياسية كعدكر ة. أما الظرؼ السقاب   أي التحالف العربي _ الغربػي  فقػد اتخػت بػدكره 

كلترػػادـ ىػػتيؽ القػػرار ؽ طالػػ  الحػػرب فػػي مػػأرب  قػػرارًا لعػػدـ الدػػساح لمحػػؾثييؽ لالدػػيظرة عمييػػا. 
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كاسػتسرت معػارؾ الكػر كالفػر  كفتػػ اليسشيػؾف لعزػيؼ بػبعض  كفتػػ طيػراف التحػالف بيػؼ  كسػا لػؼ 
 يفتػ بيؼ في أي معارؾ سالقة.

كال شػ في أف معركة مأرب ىي السعركة األىؼ في اليسؽ  عمى مدى الدػشؾات السشرػرمة 
شترر فييا سؾؼ يحقػق ميػزات عدػكر ة كسياسػية عمػى خرػسو  مؽ عسر الحرب السذؤكمة. فالس

كسيستمػ بيده كرقة قؾ ة  في أي مفاكضات سياسية قادمػة. لاعتبػار أف الحػرب دائسػًا ىػي امتػداد 
لمدياسة  ككسيمة عشيفة تزاؼ إلى كسػائميا السراكغػة. كإف كانػ  الحػرب الػدائرة فػي الػيسؽ تبػدك 

أداة سياسية  كأصػبح  غايػة فػي ذاتيػا  تزػفي عمػى السدػرح  لشا أحيانًا ككأنيا قد تجاكزت كؾنيا
العدػػكري كالدياسػػي نؾعػػًا مػػؽ العبثيػػة  التػػي يػػدفع اليسشيػػؾف فػػي مختمػػف خشػػادقيؼ كاصػػظفافاتيؼ 
ثسشيا الباىع  مؽ دمائيؼ كأركاحيؼ. كلع  الدر في ذلػ ىؾ ارتباطيا لأىداؼ إقميسية كدكلية. كلؾ 

اف اليسشيؾف  عمى األر ح  قد حدسؾىا سمسًا  لالظرؽ اليسشية مجرد حرب يسشية _ يسشية  لك كان 
  كالستسثمة لالحؾار كالتفاكض ككساطات الؾ يػاء اليسشي التقميدية السعركفة  الستجترة في مجتسعشا
 السحايديؽ  مسؽ ليدؾا أطرافًا في الحرب.

  في أي إف معركة مأرب  إذا ما حدسيا الحؾثيؾف  فدؾؼ يكؾف مؾقفيؼ التفاكضي قؾ اً 
مفاكضات سياسية قادمة. كإذا ما حدسيا الظرؼ اآلخر  أك نجح في تجسيدىا عمى األق   فدػؾؼ 
يكؾف مؾقفو ىؾ األقؾى. كىتا أمر يبدك أف الظػرفيؽ يدركانػو تسامػًا. فيػ  يسكػؽ القػؾؿ لػأف معركػة 

دػػؾؼ تجسػػد مػػأرب  ىػػي مػػؽ أىػػؼ الػػدكافع  الكامشػػة كراء السبػػادرة الدػػعؾدية  التػػي إذا مػػا ُقبمػػ   ف
الؾضع القتالي كتحؾؿ دكف تحقيق ىدؼ الحؾثييؽ في الديظرة عمى مأرب؟ كى  يسكػؽ القػؾؿ  إف 

 معركة مأرب ىي مؽ أىؼ الدكافع لرفض السبادرة الدعؾدية مؽ قب  الحؾثييؽ؟.  

 ارتبا  السبادرة لاألكضاع اإلقميسية:  
اؼ إقميسيػة  تػؤثر بيػتا القػدر مرتبظة لأطر   سيع األطراؼ اليسشية الستقاتمة ال شػ في أف

أك ذاؾ عمػػى قراراتيػػا الدياسػػية كالعدػػكر ة. كبعػػض األطػػراؼ اليسشيػػة انُتػػزع مشػػو قػػراره الدياسػػي 
كالعدكري لذك  كام . كلتا فقد أصبح  الحرب في اليسؽ  ػزءًا مػؽ الرػراع اإلقميسػي  كىػي ىكػتا 

كػؽ حػ  السذػكمة اليسشيػة  قبػ  في الؾاقع مشت بدأت. كىتا مػا يبػرر طػرح سػؤاؿ ميػؼ  كىػؾ: ىػ  يس
حدكث تفاىؼ إقميسي  كقب  حدكث صفقة سياسية  تؤدي إلى تحديؽ العبلقػات بػيؽ إيػراف كأمر كػا  
لالدر ػػة األكلػػى  يشػػتل عشيػػا لالتبعيػػة  تحدػػيؽ العبلقػػات بػػيؽ دكؿ التحػػالف السشخرطػػة فػػي الحػػرب 

ثػػؼ الػػيسؽ؟ إنػػو سػػؤاؿ معقػػد  عمػػى الػػيسؽ كبػػيؽ إيػػراف كحمفائيػػا فػػي سػػؾر ا كالعػػراؽ كلبشػػاف  كمػػؽ 
كمحاكلة اإل الة عشو  دكف تؾفر السعمؾمات الدؾيقة كاألكيدة  تشظؾي عمى قدر كبير مؽ السغػامرة  
كتزعشا في دائرة التخسيشات كالتكيشات. كمع ذلػ سؾؼ أ ػازؼ ىشػا لػالقؾؿ: إف الحػرب فػي الػيسؽ 

لمؾصؾؿ إلى أىػدافيا الخاصػة  كقػد يغػ  قد تبقى كرقة بيد األطراؼ اإلقميسية كالدكلية  تشاكر بيا  
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اليسشيػػؾف يقتتمػػؾف ؼيسػػا بيػػشيؼ  لحسػػاس كشػػجاعة مشقظعتػػي الشغيػػر  لُتدػػتكس  لاقتتػػاليؼ شػػرك  
التدؾ ة اإلقميسية. كسيكؾنؾف  عمى األر ح   زءًا مػؽ التدػؾ ة. كفػي أغمػب الغػؽ لػؽ تكػؾف ىػته 

 التدؾ ة في صالحيؼ  إذا ُقدر ليا أف تتحقق.

 السبادرة لاألكضاع الدكلية:ارتبا  
أكػػد الػػرئيس األمر كػػي الحػػالي  فػػؾر تؾليػػو مشرػػبو رسػػسيًا  فػػي يشػػاير الساضػػي  عمػػى أف 
إيقػػاؼ الحػػرب كتحقيػػق االسػػتقرار فػػي الػػيسؽ  ىػػؾ مػػؽ أىػػؼ أكلؾ اتػػو. لسػػاذا؟ سػػأ ازؼ مػػرة أخػػرى 

ات الستحػػػدة لػػػالقؾؿ )كىػػػتا قػػػؾؿ يػػػتىب إليػػػو كثيػػػر مػػػؽ السحممػػػيؽ الدياسػػػييؽ(: إف معركػػػة الؾاليػػػ
األمر كية مع القؾة العالسيػة الشاىزػة  الستسثمػة لالرػيؽ كاالتحػاد الركسػي  معركػة تػؤرؽ اإلدارات 
األمر كية الستعاؾبة. فركسيا قؾة عدػكر ة كسياسػية  يترػاعد تأثيرىػا يؾمػًا لعػد يػـؾ  ال سػيسا فػي 

ؾف كحمفػاؤىؼ عمػػى مشظقػة الذػرؽ األكسػػط  حيػث قمبػ  السعػػادالت فػي سػػؾر ا  التػي كػاف األمر كيػػ
كشػػػػ الشجػػػاح فػػػي تقدػػػيسيا  كنيجػػػ  فػػػي سياسػػػتيا نيجػػػًا برا ساتيػػػًا  فػػػي التعامػػػ  مػػػع القػػػؾى 
السترارعة في السشظقة  حتى تمػ التالعة ألمر كا أك الستحالفػة معيػا  لسػا فييػا الكيػاف الرػييؾني 

مق صعؾبات  دية كدكؿ الخميل العربي كتركيا. كىي بيتا تشافس الؾ ؾد األمر كي في السشظقة كتخ
أمػػاـ الدياسػػة األمر كيػػة فييػػا. أمػػا الرػػيؽ  فيػػي السذػػكمة األكبػػر  بيػػدكئيا كمثابرتيػػا كاعتسادىػػا 
عمػػى السشافدػػػة االقترػػادية  شػػػديدة التػػأثير فػػػي إضػػػعاؼ الييسشػػة األمر كيػػػة عمػػى العػػػالؼ. كىػػػته 

ادية كالدياسػية فػي العػالؼ  السشافدة تسث  تيديدًا حؿيؿيًا لسكانة الؾاليات الستحدة األمر كية االقتر
إلى السؾقع الثاني  في مدى زمشي قد ال  احتيا مؽ مؾقعيا األكؿ في زعامتوك سكؽ أف تؤدي إلى إز 

 يكؾف لعيدًا  إذا لؼ تحدث مدتجدات حاسسة. 

كألف أحد مياديؽ السشافدة  بيؽ الرػيؽ كركسػيا  كبػيؽ الؾاليػات الستحػدة األمر كيػة  ىػؾ 
و كامتداده ككثافتو الدكانية كسيظرتو عمػى أىػؼ البحػار كالسزػايق الستحكسػة الؾطؽ العربي  بثركات

فػػي حركػػة التجػػارة العالسيػػة  فػػإف معالجػػة السذػػكبلت الراىشػػة كالحػػركب الػػدائرة ؼيػػو  تسثػػ  ضػػركرة 
ممحػػة  لشجػػاح أمر كػػا فػػي ىػػتا التشػػافس. كىشػػا تػػأتي السذػػكمة اليسشيػػة. فالعسػػ  عمػػى حميػػا  لرػػؾرة 

فؾذ األمر كي عمى الشغاـ الحاكؼ مدتؿببًل فػي الػيسؽ كعمػى الشخػب اليسشيػة  مػؽ تزسؽ استسرار الش
خػػبلؿ إيجػػاد تدػػؾ ة لمرػػراع  يتحقػػق عمػػى أيػػدي أمر كػػا كأتباعيػػا العػػرب  عبػػر مبػػادرات  كالسبػػادرة 
الدػػعؾدية الحاليػػة  ىػػؾ أمػػر سػػيحقق ألمر كػػا أىػػدافًا عديػػدة  مشيػػا إلقػػاء الػػيسؽ تحػػ  عباءتيػػا  

سػػتراتيجي التػػي تدػػتخدميا  كىػػي الػػيسؽ  لسؾقعػػو اال بشػػزع إحػػدى األكراؽ القؾ ػػةإيػػراف  كإضػػعاؼ 
كشعبو الستسيز في  ز رة العرب بشذػاطو كصػبلبتو كقدرتػو عمػى التػأثير فػي  السيؼ كثركاتو الؾاعدة

 محيظو  إذا ما تؾفرت لو الغركؼ السؾاتية كالشغاـ الدياسي الرشيد كالسذركع الؾطشي الؾاضح.  
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لج  السذكمة اليسشية  كبعػض السذػكبلت العربيػة األخػرى  فػي العػراؽ كسػؾر ا فإذا ما عؾ 
كلبشاف  ضسؽ صفقة كبيرة مع إيراف  كُأعيد الجسيع إلى بي  الظاعة األمر كي  فإف أمر كا ستتفرغ 
عشد ذلػ لمرراع األىؼ  كىؾ صراعيا السريري مع الريؽ كركسيا  فػي مشػاطق أخػرى مػؽ العػالؼ  

الركسػػي األكربػػي  كعمػػى امتػػداد األسػػؾاؽ  الرػػيؽ الجشػػؾبي كفػػي نقػػا  التسػػاس ركال سػػيسا فػػي لحػػ
العالسية. ى  يسث  ىتا دافعًا ألمر كا لبلىتساـ اآلف لح  السذػكمة اليسشيػة؟ كىػ  االىتسػاـ األمر كػي 
يسث  كاحدًا مػؽ العؾامػ  السيسػة الكامشػة كراء إعػبلف السبػادرة الدػعؾدية الحاليػة  فػي ىػتا الؾقػ ؟ 

كبػػػالظبع لػػػؽ نتدػػػاءؿ عػػػؽ الػػػدكافع اإلندػػػانية كراء ىػػػتا االىتسػػػاـ األمر كػػػي  ألف الػػػدكافع  ربسػػػا.
اإلندانية  في سياسات الػدكؿ كفػي حدػالات السرػالح معدكمػة  كال تغيػر إال فػي كسػائ  اإلعػبلـ 

 كفي ترر حات الدياسييؽ  اليادفة إلى استػباء الذعؾب.  

شيػيؽ قػديسيؽ  ديػديؽ: متػى سػشبمغ نحػؽ اليس كأخيرًا أنيي محػاكلتي ىػته لمفيػؼ  لدػؤاليؽ
التي حاق  بؾطششا كبذعبشا  كحجػؼ السػؤامرات السحيظػة بشػا  كنبػادر  سؽ الرشد  كنرى حجؼ الكارثة

مػػؽ ذات أنفدػػشا  كدكف أي تػػأثير أك إيعػػاز أك إمػػبلء مػػؽ القػػؾى الخار يػػة  التػػي ليػػا مرػػالحيا 
شا كأركاحشا كمرالحشا كمقؾمػات حياتشػا كحاضػرنا الخاصة كأ شداتيا كأكلؾ اتيا  كليد  معشية بدمائ

كمدتقبمشا  متى سشبمغ سؽ الرشد كنتجو إلى إيقاؼ الحػرب كتغميػب خيػار الدػبلـ  كالترػالح ؼيسػا 
بيششا  كالتشازؿ لعزشا لبعض  بداًل مؽ التشازؿ ألعػدائشا  كبشػاء دكلتشػا اليسشيػة القؾ ػة  القػادرة عمػى 

فػػػرد بيػػػا أحػػػد دكف غيػػػره  دكلػػػة الذػػػراكة الؾطشيػػػة كالسؾاطشػػػة حسايػػػة األرض كالذػػػعب  التػػػي ال يش
الستدػػاك ة كالتبػػادؿ الدػػمسي لمدػػمظة  عبػػر صػػشاديق االنتخالػػات؟ كىػػ  يسكػػؽ أف نحاسػػب أنفدػػشا 
كنذػػػخص أخظاءنػػػا كخظايانػػػا  كنعتػػػرؼ بيػػػا  كنتخػػػت اإل ػػػراءات كنزػػػع الزػػػسانات الكفيمػػػة لعػػػدـ 

 نا كأل يالشا القادمة؟.  تكرارىا  لشؤسس بتلػ لسدتقب  أفز  لشا كلبمد
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 109ككحدة الحمؼ ؾفاالسؾ  كاختبلؼ الرؤى  تبايؽ
  

ـ  انزلػػق الػػيسؽ إلػػى مدػػتشقع الحػػرب  التػػي لػػؼ يدػػتظع الخػػركج مشيػػا حتػػى 2015مشػػت العػػاـ 
كلػؼ  تحسػ  الدػبلح القػؾى كالتيػارات كالذخرػيات السدنيػة اليسشيػة  التػي لػؼ رؤى  اآلف. كقد تبايشػ 

رأى أف الخرػػؼ الػػداخمي ىػػؾ الخظػػر   بػػيؽ مػػؽ رؤاىػػا  تبايشػػ  ةمباشػػر  لرػػؾرةفػػي الحػػرب  تذػػارؾ
 مسػا كفػر الػترائع لمتػدخ  الخػار ي. األكؿ  الستيبلئو عمى الدمظة لالقؾة كالغمبػة كتسػدده عدػكر ًا 

 ىػػي التػي شػػش  عػػدكانيا عمػػى الػيسؽ  بتر عػػة إعػػادة الذػػرعية  ةالخار يػػ القػػؾى أف  رأىكبػيؽ مػػؽ 
لييسشػػة عميػػو أىػػدافيا الحؿيؿيػػة مػػؽ تػػدمير لمػػيسؽ كتقدػػيسو كإضػػعافو كا   لسػػا تشظػػؾي الخظػػر األكؿ

كعمػػى أسػػاس ىػػتا التبػػايؽ فػػي مػػؽ تيديػػد ك ػػؾدي لمػػيسؽ كاليسشيػػيؽ.  عميػػو  كلسػػا تسثمػػو أطساعيػػا
انحػػاز إلػػى ىػػتا الخشػػدؽ  كالػػبعض اآلخػػر انحػػاز إلػػى البعض فػػ السؾاؾػػف العسميػػة. اختمفػػ الػػرؤى  

 .الخشدؽ السقاب 

ؾا الحرب بيؽ اليسشييؽ  مشػت لحغتيػا األكلػى  كرأكا أف اسػتسرارىا يجػتر ك ػؾد كىشاؾ مؽ رفز
السكؾنػػػات السدػػػمحة ك قػػػؾي عؾدىػػػا ك عػػػزز تساسػػػكيا ك قدػػػؼ الػػػيسؽ إلػػػى كانتؾنػػػات تحكسيػػػا ىػػػته 
السكؾنػػات  كتػػتحكؼ فييػػا القػػؾى الخار يػػة كتشفػػت مػػؽ خبلليػػا مخظظاتيػػا كمذػػار عيا  تحػػ  ذرائػػع 

قاؼ الحرب كالجشؾح إلى الدمؼ  كالتؾ و نحػؾ الحػؾار  لمتؾافػق عمػى بشػاء كمبررات شتى. كنادكا لإي
رب  كإنيػاء ذرائػع التػدخ  التػي أدت إلػى نذػؾب الحػ شييؽ  سيعيؼ  كمعالجة كػ  األسػبابدكلة اليس
لسختمػػف أشػػكالو  كقػػدمؾا رؤ ػػة كاضػػحة تزػػسش  إ ػػراءات عسميػػة  كفيمػػة بتحقيػػق ىػػته  الخػػار ي

ب مدنيػػة كبيػػرة  فػػي إحػػداث حػػراؾ شػػعبي سػػمسي كاسػػع  يزػػغط عمػػى األىػػداؼ  كراىشػػؾا عمػػى أحػػزا
الستحػػاربيؽ ك فػػرض الدػػبلـ كالذػػراكة عمػػييؼ  سيعػػًا. فؾضػػعؾا أنفدػػيؼ  لسػػؾقفيؼ ىػػتا  فػػي مرمػػى 

تتحػػدث تعبػػر عػػؽ قشاعػػاتيؼ ك  الػػتيؽ لػػؽ يرضػػؾا عػػؽ دعػػؾة الدػػبلـ  حتػػى مؤ ػػدي اسػػتسرار الحػػرب 
  . كتؤ د استسرار الحرب لاسؼ الدبلـ في خشادقيؼ كتتسترس بمغتيؼ

كفػػي سػػياؽ ىػػته الحػػرب الكارثيػػة  تعػػددت األطػػراؼ الداخميػػة الستقاتمػػة كتشؾعػػ  االصػػظفافات 
كاختمظػػػ  األكراؽ كتبايشػػػ  األىػػػداؼ  كتعػػػزز ارتبػػػا  كػػػ  األطػػػراؼ اليسشيػػػة السترػػػارعة لػػػالقؾى 

القػػؾى التػػي تػػدعؼ طرفػػًا مػػؽ  الخار يػػة  سػػؾاًء مشيػػا القػػؾى التػػي تذػػؽ الحػػرب لرػػؾرة مباشػػرة  أك
األطراؼ ماديًا كمعشؾ ًا  دكف اشتراؾ مباشر في الحػرب. كخر ػ  قزػية الحػرب كالدػبلـ مػؽ أيػديشا 
نحػػؽ اليسشيػػيؽ  إلػػى أيػػدي القػػؾى الخار يػػة  التػػي حؾلػػ  الػػيسؽ إلػػى سػػاحة مفتؾحػػة  ترػػفي فييػػا 

ر  إلى در ة اليقيؽ لأف الحػرب حدالاتيا لأ دادنا. كبدا أنشا قد غدكنا أضعف حمقات الرراع الدائ
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بػيؽ القػؾى الخار يػة  ذات العبلقػة بيػته الحػرب   إذا لػؼ يتحقػق تؾافػق إقميسػي كدكلػيلؽ تتؾؾػف  
شيا مؽ أف تفرض عميشا الحمؾؿ  التي تمبي مظامعيا كتخدـ مرالحيا.      يسك 

لقد رأى ك  طرؼ مؽ األطراؼ اليسشيػة السترػارعة  أف االسػتعانة لػالقؾى الخار يػة  سػيسكشو 
مؽ تحقيق االنترار عمى خرسو الداخمي. متؾىسًا لأف ىػته القػؾى سػؾؼ تشرػرؼ بيػدكء لعػد أف 

 تقدـ لو خدمتيا السجانية  مكتؽية لكمسات الذكر كاالمتشاف  التي سيؾ ييا إلييا.   

رة كاالسػػتفادة مسػػا يقدمػػو التػػار ش لشػػا مػػؽ دركس  سػػشتؾؾف ىشػػا قمػػيبًل عشػػد كعمػػى سػػبي  العبػػ
محاذير استعانة األطػراؼ اليسشيػة السترػارعة لقػؾى خار يػة  فػي صػراعيا الػداخمي. كىػي محػاذير 
نبػػػو إلػػػى خظؾرتيػػػا مفكػػػر سياسػػػي إيظػػػالي معػػػركؼ  اكتدػػػب سػػػسعة سػػػيئة فػػػي ثقافتشػػػا العربيػػػة 

ا لو شيئًا مسا كتب  كىؾ نيكؾلؾ ميكػافيممي  الػتي اختزلشػا فمدػفتو السعاصرة  حتى لدى مؽ لؼ يقرأك 
الدياسػػية كميػػا  لجؾانبيػػا الدػػمبية كاإليجابيػػة  لعبػػارة )الغايػػة تبػػرر الؾسػػيمة(  أي التسدػػػ لالغايػػة 
الشبيمة  حتى لػؾ تظمػب تحؿيقيػا اسػتخداـ كسػائ  غيػر نبيمػة. كمػؽ نافمػة القػؾؿ  أف ىػته العبػارة  

يكػافيممي  تسثػ  لػديشا قاعػدة لدػمؾؾ شػائع فػي حياتشػا اليؾميػة  كىػؾ سػمؾؾ أكثػر التي تؤخت عمى م
شػػيؾعًا بػػيؽ الدياسػػييؽ كالحكػػاـ  الػػتيؽ يدػػتخدمؾف فػػي الغالػػب كسػػائ  غيػػر نبيمػػة  لمؾصػػؾؿ إلػػى 

 غاياتيؼ غير الشبيمة.  

كقػػد سػػاؽ ذلػػػ الفيمدػػؾؼ الدياسػػي الفمؾرندػػي اإليظػػالي  الػػتي كانػػ  غايتػػو حسايػػة كطشػػو 
فير عؾام  القؾة لحكؾمتو كلذعبو  ساؽ في كتالو )األمير( الكثير مؽ الشرائح العسمية ألميره  كتؾ 

حػػاكؼ فمؾرندػػا  الكفيمػػة بتحقيػػق تمػػػ الغايػػة. كنحػػؽ نػػرى اليػػـؾ أف لعػػض تمػػػ الشرػػائح ال يفيػػدنا  
ميػث كالسيسا مػا يتعمػق مشػو لذخرػية كأخػبلؽ الحػاكؼ  الػتي أراده ميكػافيممي أف يكػؾف شػجاعًا كال

كمػػاكرًا كالثعمػػب. فالحػػاكؼ العربػػي عػػا ز عػػؽ اكتدػػاب صػػفات الميػػث  كلديػػو مػػؽ صػػفات الثعمػػب مػػا 
يؽيض عؽ حا تو. كلكؽ ىشاؾ لعزًا  خر مؽ الشرػائح يسكػؽ االسػتفادة مشػو. كمػؽ ىػتا الػبعض  
الػػتي يسكػػؽ االسػػتفادة مشػػو  عػػدـ االسػػتعانة لقػػؾى خار يػػة بيػػدؼ إلحػػاؽ اليز سػػة لخرػػؼ داخمػػي. 

الخار يػة  ستذػك  خظػرًا فػي حػالتي الشرػر كاليز سػة. ففػي حالػة الشرػر  ستشدػب الشرػر  فالقؾى 
إلييا  كسيبقى مؽ استعاف بيا أسيرًا ليا  تيدد استقبللو كتتلو كتبتزه كتفرض عميػو تدػديد فػاتؾرة 
الشرر. كفي حالة اليز سة  ستكؾف عبئًا ثؿيبًل عميو  تحسمو تبعػات اليز سػة كتفػرض عميػو تدػديد 

 تكبدتو في الحرب  رغؼ أنيا لؼ تحقق لو مكدبًا كال نررًا.  ما

ىته الشغرة إلى االستعانة لالقؾى الخار ية  يسكؽ اختبار مدى صػحتيا أك مػدى خظئيػا  مػؽ 
كقائع تار خشا كمؽ أحداث حاضرنا. كلشذر ىشا  مجػرد إشػارات سػر عة إلػى لعػض نتػائل االسػتعانة 

 ك خرـؾ داخمييؽ:لالقؾى الخار ية  لمتغمب عمى خرؼ أ
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فعشدما اضظيد الييؾد اليسشيؾف  إخؾتيؼ السديحييؽ اليسشييؽ في نجراف )أصػحاب األخػدكد(  
ىب مديحيؾ الحبذة لبلنترار إلخؾتيؼ فػي الػديؽ  مدػيحيي الػيسؽ. ك قػاؿ أف ذلػػ قػد تػؼ لإيعػاز 

ى اليسؽ  لسؾقعػو مؽ اإلمبراطؾر ة الركمانية  حامية السديحية حيشتاؾ  كالظامعة في مد نفؾذىا إل
السيؼ  التي كاف مظسعًا لمقؾتيؽ العالسيتيؽ العغسييؽ  الستشافدػتيؽ فػي ذلػػ الزمػاف  االمبراطؾر ػة 
الركمانيػػة كاالمبراطؾر ػػة الفارسػػية. كلسػػا حقػػق األحبػػػاش انترػػارىؼ  لالقزػػاء عمػػى  خػػر الػػػدكؿ 

ك دػمسؾا الدػمظة إلخػؾتيؼ فػي اليسشية القديسة )الدكلة الحسير ة(  لؼ يعؾدكا أدرا يؼ مؽ حيث أتػؾا 
الػػديؽ  الػػتيؽ اسػػتعانؾا بيػػؼ  بػػ  لقػػؾا ؼيػػو  كقػػؾة احػػتبلؿ  اسػػتأثرت لػػاليسؽ حكسػػًا كأرضػػًا كشػػعبًا 

 كثركات. 

كعشدما ضاؽ اليسشيؾف ذرعًا لالسحتميؽ األحباش  اسػتشجد أحػد أؾيػاليؼ  سػيف بػؽ ذي يػزف  
جدتو  كساعدت عمى تحر ر اليسؽ  كأصبح لاإلمبراطؾر ة الفارسية. فيب  اإلمبراطؾر ة الفارسية لش

بمػػدًا محػػررًا مػػؽ األحبػػاش  كلكشػػو كقػػع فػػي ؾبزػػة الفػػرس. كعشػػدما اعتشػػق اليسشيػػؾف اإلسػػبلـ  كػػاف 
ركف )لكدػر الػراء األكلػى (  لػؼ كضػؼ الثانيػة يحكؼ اليسؽ حاكؼ فارسي  ىؾ )لاذاف(. فالفرس السحر  

 أحق لو مشيؼ. يدم سؾا اليسؽ ألبشائو  ب  رأكا أنيؼ  كسشترر ؽ 

كفػي تػار ش الػػيسؽ االسػبلمي شػػؾاىد كثيػرة عمػػى العؾاقػب الزػػارة السػتشجاد طػػرؼ مػؽ أطػػراؼ 
 الرراع الداخمي لقؾة خار ية  نكتفي لاإلشارة إلى لعض  مشيا: 

ـ  عمػى أعدائػو الظػاىر يؽ 1516فالذاىد األكؿ  ىؾ استشجاد اإلماـ شرؼ الػديؽ  فػي عػاـ 
د احتمػؾا  ز ػرة كسػراف اليسشيػة  فػي إطػار التشػافس الػدكلي كاإلقميسػػي لسساليػػ مرػر  الػتيؽ كػانؾا قػ

عمى البؾالة الجشؾبية لمبحر األحسر. فقد كتب اإلماـ إلى قائد الحسمة السسمؾكيػة فػي الجز ػرة رسػالة 
مظؾلة  لالغ فييا لالثشاء عميػو  كأفػر  فػي القػدح كالتعػر ض لالدػمظاف الظػاىري. فاىتبمػ  الحسمػة 

فرصػػة  كنزلػػ  مػػؽ  ز ػػرة كسػػراف إلػػى البػػر اليسشػػي  كتسكشػػ  خػػبلؿ فتػػرة قرػػيرة  لفعػػ  السسمؾكيػػة ال
أسػػمحتيا الشار ػػة  التػػي لػػؼ يكػػؽ لميسشيػػيؽ معرفػػة بيػػا مػػؽ قبػػ   تسكشػػ  مػػؽ القزػػاء عمػػى الدكلػػة 

مػؽ صػشعاء  كإنيػاء ك ػؾد  الظاىر ة  كقت  أعغؼ حكاميا )الدمظاف عامر بؽ عبد الؾىاب( لالقرب
 ان  قائسة في اليسؽ حيشتاؾ  كبدط سيظرتيا عميو. التي ك الدك بلت

ـ( كأنيؾا حكػؼ السساليػػ ىشػاؾ. 1517كفي ىته األثشاء استؾلى العثسانيؾف عمى مرر )عاـ 
فأعمشػػ  الحسمػػة السسمؾكيػػة فػػي الػػيسؽ كالءىػػا لمدكلػػة العثسانيػػة. كاسػػتسر ك ؾدىػػا فػػي الػػيسؽ لاسػػؼ 

نيؾف فػي عػدف كتسػددكا مشيػا إلػى تيامػة  لقرػد ـ  عشدما نزؿ العثسا1538العثسانييؽ  حتى عاـ 
 لدط سيظرتيؼ السباشرة عمى اليسؽ. 
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كلؼ يشتو األمر عشػد ىػتا الحػد  فقػد اسػتشجد السظيػر بػؽ اإلمػاـ شػرؼ الػديؽ لالعثسػانييؽ فػي 
تيامػػة عمػػى كالػػده  الػػتي حرمػػو مػػؽ خبلفتػػو  لدػػبب عيػػب  دػػدي ؼيػػو  يخػػالف شػػرك  اإلمامػػة 

 ػة الدياسػية الز ديػة ال تقػر انتقػاؿ الحكػؼ مػؽ األب إلػى االبػؽ عػؽ طر ػق الز دية. عمسًا لأف الشغر 
التؾر ث  كإف كاف ىتا  مؽ الشاحية العسمية  قد تكرر في تػار ش اإلمامػة الز ديػة مػرارًا  كػاف  خرىػا 
خبلفة اإلماـ أحسد لؾالده يحي  كخبلفة اإلماـ   البدر لؾالده أحسد. كقد صػعدت الشجػدة العثسانيػة 

تيامة إلى صشعاء  كلكؽ ال لتشجد السظير  ب  لتحت  السشاطق الخاضػعة ألسػرتو  حتػى انتيػ  مؽ 
إلى محاصرتو  ىػؾ نفدػو  فػي حرػؽ ثػبل. كلػؼ ترفػع الحرػار عشػو  إال لعػد أف اعتػرؼ لػاالحتبلؿ 

 ـ(.  1635ـ  حتى 1538العثساني السباشر لميسؽ  التي استسر قرالة مئة عاـ )مؽ 

لعؾاقػب االسػتعانة لػالقؾى الخار يػة  بيػدؼ تحقيػق انترػار داخمػي عمػى  أما الذاىد الثػاني 
أيػػدييا  فيػػؾ اسػػتشجاد اإلدر دػػي  حػػاكؼ )أبػػؾ عػػر ش(  لالعثسػػانييؽ عمػػى  يرانػػو مػػؽ  ؿ عػػايض  
أمػػراء عدػػير. فأنجػػده العثسػػانيؾف  كقزػػؾا عمػػى إمػػارة  ؿ عػػايض كبدػػظؾا سػػيظرتيؼ عمييػػا كعمػػى 

كتقدمؾا حتى احتمؾا الحديػدة  كسػيظركا عمػى تيامػة الػيسؽ )فػي  إمارة اإلدر دي  في الؾق  نفدو 
ـ. كلػػؼ 1918ـ(. ليبػػدأ بػػتلػ االحػػتبلؿ العثسػػاني الثػػاني لمػػيسؽ  الػػتي امتػػد إلػػى عػػاـ 1849عػػاـ 

يخر ؾا مػؽ الػيسؽ إال لفعػ  ىػز ستيؼ فػي الحػرب العالسيػة األكلػى  كاندػحابيؼ مػؽ  سيػع السشػاطق 
ماعدا لؾاء اإلسكشدركف فػي الذػساؿ الدػؾري  الػتي مػايزاؿ تحػ   العربية  التي كان  تح  أيدييؼ 

 .  أيدييؼ حتى اليـؾ

كشاىد ثالث  يتسث  لاستشجاد اإلدر دي لعبد العز ز  ؿ سعؾد  سمظاف نجد كممػ الحجاز )كػاف 
ـ(  لحسايتػو مػؽ مظػامع اإلمػاـ 1932ىتا لؿبو حيشتاؾ  قب  أف تشذأ السسمكة الدعؾدية  في عاـ 

ـ  لػؼ يمبػث عبػد العز ػز أف حؾليػا إلػى 1926رتو  ككقَّع معو معاىدة حساية في عػاـ يحي في إما
 احتبلؿ. كفر اإلدر دي إلى عدكه إماـ اليسؽ  ليحتسي لو مؽ حاميو سمظاف نجد كممػ الحجاز.

كتظؾرت مذكمة استعانة اإلدر دي لرؿ سعؾد عمى اإلماـ  ثؼ لجؾئو إلى اإلماـ ىربًا مػؽ  ؿ  
ـ  التػي ُىػـز فييػا اإلمػاـ 1934سعؾد  تظؾرت حتى انتي  لالحرب الدػعؾدية _ اليسشيػة فػي عػاـ 

كاضظر إلى التدميؼ لالؾ ؾد الدعؾدي في السشػاطق اليسشيػة   يػزاف كعدػير كنجػراف  كفػق اتفاؾيػة 
ُخػػؾ ة )اتفاؾيػػة الظػػائف(  التػػي كانػػ  مػػدتيا عذػػر ؽ عامػػًا قابمػػة لمتجديػػد. كبؿيػػة قرػػة معاىػػدة األ

الحساية كاتفاؾية األُخؾ ة معركفة. فقد انتي  لاتفاؾية ترسيؼ الحدكد اليسشية _ الدعؾدية  كضؼ تمػ 
 .  السشاطق اليسشية نيائيًا إلى السسمكة الدعؾدية  في عيد الرئيس عمي عبد هللا صالح

إذًا فرؤ ة ميكافيممي لبلستعانة لالقؾى الخار ية  رؤ ة صائبة  تؤكػد صػؾابيا أحػداث تار خيػة 
كثيرة. فمؼ يدتعؽ اليسشيؾف  عبر تار خيؼ الظؾ ػ   لقػؾى خار يػة  لمتغمػب عمػى خرػؼ داخمػي  إال 

مػؽ قظػر كانتيى ذلػ لاحتبلؿ اليسؽ  أك أ زاء مشػو. كنذػاىد اليػـؾ تجميػات ليػته الرؤ ػة فػي أكثػر 
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عربي. كسا نذاىد تجميًا ليػا فػي الػيسؽ أيزػًا  مػؽ خػبلؿ احػتبلؿ لعػض السشػاطق كالجػزر اليسشيػة  
ككضع الترتيبات لمبقاء فييا طؾ بًل  كعيؾر لعض التمسيحػات اإلعبلميػة  لػأف مػؽ حػق مػؽ  ػاؤكا 
 لشجػػدة لعػػض أطػػراؼ الرػػراع اليسشػػي _ اليسشػػي االسػػتيبلء عمػػى مشػػاطق مػػؽ الػػيسؽ  عمػػى رأسػػيا
حزرمؾت كالسيرة كبعض الجزر اليسشية  مقاب  خدائر الحرب  التي تكبدكىا  رغؼ أنيؼ لػؼ يحققػؾا 
أي نرر. كسؾؼ نذاىد مدتؿببًل ما يؤكد صؾاب ىته الرؤ ة  مؽ خبلؿ ما ستدػفر عشػو اسػتعانة 
األنغسػػة الحاكسػػػة فػػي الخمػػػيل العربػػي لالعػػػدك الرػػػييؾني  لحسايتيػػا مػػػؽ شػػعؾبيا كمػػػؽ أعػػػدائيا 

 يسييؽ.     اإلقم

كبشاًء عمى ما تقدـ  فإف الخظر الخار ي  الػتي تسثمػو كػ  القػؾى الخار يػة الستشافدػة  التػي 
استعاف بيا اليسشيؾف السترارعؾف  يذك  تيديدًا ك ؾديًا لميسؽ كاليسشييؽ  كعمى اليسشييؽ  سػيعيؼ 

ؼيسػا بيػشيؼ كإحػبلؿ مقاكمتو. كأفز  كسيمة لسقاكمتو ىي استعادة قرارىؼ الدياسي كإيقػاؼ الحػرب 
الدػػبلـ. ألف الحػػرب تبػػرر تػػدخ  القػػؾى الخار يػػة كتسكشيػػا مػػؽ ترسػػيش أقػػداميا فػػي الػػيسؽ. كألف 
الدػػبلـ إذا مػػا تحقػػق بػػيؽ اليسشيػػيؽ  كفيػػ  لإعػػادة ترتيػػب األكراؽ الداخميػػة  كإضػػعاؼ التساسػػػ فػػي 

حدكث تقػارب كتفاعػ  بػيؽ بشية السكؾنات اليسشية الستقاتمة  كعيؾر التبايشات داخميا  مؽ ناحية  ك 
ك  مكؾف  أك لعض مشو  كبيؽ السكؾنات األخػرى  مػؽ ناحيػة أخػرى. لسعشػى أف الخارطػة الداخميػة 
لمسكؾنػػات السختمفػػة سػػتتغير  كالتحالفػػات القائسػػة أثشػػاء الحػػرب سػػتتغير أيزػػًا. مسػػا سيدػػاعد عمػػى 

لحػرب. ليعػؾد السجتسػع تداخ  الرفؾؼ كتفاعميػا كتبلشػي حػدكدىا الدػالقة  التػي ارتدػس  أثشػاء ا
 بتلػ إلى حالة مؽ التؾازف  التي يعزز السداعي اليادفة إلى بشاء دكلة الذراكة الؾطشية. 

ىته العسمية الدياسية اال تساعيػة يسكػؽ أف تحػدث داخػ  السجتسػع اليسشػي  لرػؾرة تمقائيػة  
كخبلؿ زمػؽ قػد ال يكػؾف طػؾ بًل. كال يسكػؽ أف يعيػق حػدكثيا أك يؤ مػو  إال اعتسػاد لعػض األطػراؼ 
اليسشية السترارعة عمػى خظػاب تحر زػي  قؾامػو دعػاكى طائؽيػة مشاطؿيػة شػظر ة  تقمػص فػرص 

سػػق االنقدػػاـ  كتيػػدد كحػػدة السجتسػػع اليسشػػي كتساسػػكو  كتػػؤثر سػػمبًا عمػػى تعايذػػو الدػػبلـ  كتع
مدػػػتؿببًل  كتزػػػعف قدرتػػػو عمػػػى مؾا يػػػة مظػػػامع القػػػؾى الخار يػػػة  فػػػي  بيػػػة يسشيػػػة مؾحػػػدة 

 كمتساسكة. 

إف ىتا الخظػاب الستعػدد األشػكاؿ كالتبر ػرات  يسكػؽ أف يحقػق ألصػحالو خػبلؿ الحػرب لعػض 
تيؼ الداخمية  كلكشو عمى مدتؾى السجتسع اليسشي لكاممو  يفرؽ كال يؾحد  التساسػ السؤق  في بشي

يحدث انقدامًا ا تساعيًا عسيقًا  كال يبذػر لذػراكة كطشيػة حؿيؿيػة كمؾاطشػة متدػاك ة. كمػؽ أخظػر 
نتائجو  التي بدأنا نمسديا  أنو يذحؽ الشفؾس لالكراـية كاألحقاد  التي يسكؽ أف تشفجر مدػتؿببًل. 

شرىا  إذا مػا انفجػرت  مػؽ كػانؾا سػببًا فييػا  بػ  سػيعؼ غيػرىؼ مػؽ األبر ػاء  الػتيؽ لػؼ كلؽ يريب 
 يذاركؾا في زرعيا في الشفؾس كترسيخيا في األذىاف.  
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كلػػػتا فػػػإف السرػػػمحة الؾطشيػػػة تقتزػػػي االبتعػػػاد عػػػؽ الخظػػػاب التحر زػػػي الػػػراىؽ  لسختمػػػف 
التػار ش  استحزػارًا يمحػق الزػرر  أشكالو  كال سيسا الخظػاب الظػائفي  الػتي يعسػد إلػى استحزػار

لالحاضر كالسدتقب   مؽ خبلؿ إحياء صػراعات الساضػي البعيػد  التػي أصػبح   ػزءًا مػؽ التػار ش  
كليدػػ  ىسػػًا مػػؽ ىسػػـؾ الحاضػػر  كال يػػؤدي استحزػػارىا إال إلػػى تعسيػػق االنقدػػاـ فػػي السجتسػػع 

داء الػيسؽ. إف الخظػاب السظمػؾب اليسشي  كبتر بتكر الفتشة الظائؽيػة  التػي ال يدػتفيد مشيػا إال أعػ
كطشيػػًا  ىػػؾ الخظػػاب الجػػامع  الػػتي يحػػرص عمػػى كحػػدة السجتسػػع اليسشػػي كتساسػػكو  ك حػػافع عمػػى 
نديجو اال تساعي  ك عسق ركح االنتساء إلى الك  اليسشي  ال إلػى  ػزء مػؽ أ زائػو  الخظػاب الػتي 

 يعزز مؾؾف اليسشييؽ في ك و ك  السؤامرات كاألطساع الخار ية.  

كأنيػػػي ىػػػته العجالػػػة لػػػالقؾؿ: إف كػػػ  السكؾنػػػات اليسشيػػػة السترػػػارعة  دكف اسػػػتثشاء  تحمػػػؼ 
لالدمظة  كتظسح إلى االستئثار بيا كإقرػاء اآلخػر ؽ عشيػا أك إضػعاؼ دكرىػؼ فييػا  ميسػا ادعػ  
خبلؼ ذلػ. كال فرؽ في ىتا بيؽ مكؾف ك خر  إال لسقدار القؾة التي يستمكيا. ىتا أمػر خبرنػاه فػي 

ي كال نغػػؽ أنػػو سػػيتغير فػػي السدػػتقب  القر ػػب  كسػػتغ  دكلػػة الذػػراكة الؾطشيػػة كالسؾاطشػػة الساضػػ
الستداك ة كالتبادؿ الدمسي لمدمظة  عبر صشاديق االنتخالات  سػتغ  حمسػًا قػد ال يتحقػق لالرػؾرة 
التي نر دىا  دكف تؾفر شرك  مؾضؾعية كذاتية  تتعمق لسدػتؾى التظػؾر االقترػادي كاال تسػاعي 

القؾى في السجتسع  كسا تتعمق لالتظؾر الثقافي  كبالتربية الديسقراطية في البيػ  كالسدرسػة  كتؾازف 
كداخػػ  األحػػزاب الدياسػػية. كمػػا لػػؼ تتػػؾفر الذػػرك  السؾضػػؾعية كالتاتيػػة لتحقيػػق ىػػتا الحمػػؼ  فمػػؽ 
نحغػػى  فػػي أحدػػؽ األحػػؾاؿ  إال بديسقراطيػػة شػػكمية كشػػراكة كىسيػػة  عرفشاىسػػا فػػي الدػػابق. كىػػتا 

رض عميشا كا بًا ذا ك ييؽ. أكليسا  التسدػػ لػالحمؼ كعػدـ التخمػي عشػو. كثانييسػا  العسػ  الجػاد يف
 كالدؤكب لتؾفير الذرك  السؾضؾعية كالتاتية لتحؿيقو. 

كىشػػا نتػػتكر أحزابشػػا الدياسػػية السدنيػػة  التػػي افتقػػدناىا فػػي ىػػته السحشػػة  كالتػػي راىشػػا عمييػػا  
ؾياداتيػػػا كقؾاعػػػدىا بػػػيؽ الخشػػػادؽ الستجابيػػػة  نتػػػتكرىا   فتراخػػػ  عػػػؽ الؿيػػػاـ بػػػدكرىا  كتبعثػػػرت

كنتداءؿ: ى  يسكؽ أف تكؾف ىي الحاممة ليتا الحمؼ  السبذرة لو  العاممة عمى تحؿيقو؟ قد يكؾف 
الجؾاب: نعؼ  إذا كع  دكرىا كتبلف  قرؾرىا كأعادت تأىي  نفديا  فكػرًا كتشغيسػًا كأداًء. كىػتا مػا 

 نتسشاه ليا كلميسؽ. 
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 110دـ الذييد الدشباني يعمسشا معشى الحرب كمعشى الدبلـ
 

  دالالت كثيػرة  لمعسمية اإل رامية السركعة  التي انتي  لقت  الذاب السغترب عبػد السمػػ الدػشباني
لع  مؽ أبرزىا  أف الحػرب تغػتي نػؾازع الذػر كتػؤدي إلػى انحظػا  فػي الؿػيؼ كإيغػاؿ فػي التػؾحش 
كاستيانة لالدماء كاألركاح كاسػتباحة لحقػؾؽ اآلخػر ؽ كاسػتيانة لالزػؾالط األخبلؾيػة  التػي تػشغؼ 

رب الكثيػػر مػػؽ عبلقػػات البذػػر  لعزػػيؼ بػػبعض  فػػي الحالػػة الظبيعيػػة. كإلػػى  انػػب ذلػػػ ُتفقػػد الحػػ
الشخب تؾازف العق  كصفاء الرؤ ة كالقدرة عمى استبرار عؾاقب استسرار القت  كالتػدمير كالتجؾ ػع 
كالحرػػار كاالنفػػبلت األمشػػي كالتػػرك ل لمػػدعاكى الظائؽيػػة كالسشاطؿيػػة كالعذػػائر ة  السيػػددة لمدػػمؼ 

ه الذػػركر  طالبشػػا اال تسػاعي كالسػػدمرة لسدػػتقب  الػػيسؽ. كألف الحػرب تحسػػ  فػػي مػػا تحسػ  كػػ  ىػػت
لإيقافيا مشت يؾميا األكؿ  كلؼ نراىؽ عمى الحدؼ العدكري  التي كشا ندرؾ استحالتو  كانحزنا إلػى 
خيػػػار الدػػػبلـ  كسػػػدخ  لمحػػػؾار الجػػػاد بػػػيؽ اليسشيػػػيؽ  السػػػؤدي إلػػػى بشػػػاء دكلػػػة الذػػػراكة الؾطشيػػػة 

 .كالسؾاطشة الستداك ة كالتبادؿ الدمسي لمدمظة  عبر صشاديق االنتخالات

كلع  مػؽ أبػرز عشػاك ؽ الحػرب كالحرػار السفػركض عمػى السػؾاطؽ اليسشػي  إغػبلؽ مظػار صػشعاء 
الدكلي  التي ترتب عمى إغبلقو إ بار السزظر ؽ إلى  الدفر  سؾاًء إلى خارج الػيسؽ  أك العػؾدة 
إليو  إ بارىؼ عمى أف يقظعؾا مدػافات طؾ مػة  عبػر طرقػات كعػرة كممتؾ ػة  لػؼ تكػؽ مظركقػة قبػ  

رب  تؾقفيؼ فييا عذرات الشقػا  العدػكر ة كشػبو العدػكر ة  ك تعرضػؾف لذػتى أنػؾاع السعانػاة الح
كالسزايقات كاالبتزاز  كلك  االحتساالت كالسخاطر التي قد تر  إلى حػد القتػ   كسػا حػدث لمذػييد 

 عبد السمػ الدشباني. 

كال يقبمو ضسير  ىؾ كسػا إف إ بار السؾاطؽ اليسشي عمى أف يعاني ىتا الؾضع  التي ال يقره عق  
يبػػدك  ػػزء مػػؽ السراىشػػة عمػػى أف اإلمعػػاف فػػي تعػػتيب اليسشيػػيؽ سػػيؤدي بيػػؼ إلػػى االنتفػػاض عمػػى 
الحػػؾثييؽ كسػػمظتيؼ فػػي صػػشعاء. كىػػته مراىشػػة أثبتػػ  سػػشؾات الحػػرب كالحرػػار كتؾؾػػف صػػرؼ 

  ككضػع السرتبات كالسعاشػات كترػاعد األسػعار كانييػار سػعر العسمػة اليسشيػة كانعػداـ فػرص العسػ
العراقي  أماـ كصؾؿ السذتقات الشفظية كالسؾاد الغتائية لرؾرة طبيعية  كانييار الخدمات الرحية 

                                                           
 ـ.2021سبتسبر  15ُنذر في مؾاقع التؾاص  اال تساعي  في تار ش   110
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كالتعميسية كالكيرباء كالسياه كغيرىا  أثب  ىػتا كمػو لػأف ىػته السراىشػة خاسػرة. كنحػؽ نعػرؼ لسػاذا 
 ىي خاسرة. 

يثيػركا الذػعب ضػد سػمظة الحػؾثييؽ  أف لقد كاف أكلى لالسراىشيؽ مؽ قؾى التحالف  إذا أرادكا أف 
يراىشؾا  بداًل مؽ التعتيب الستعسػد لمسػؾاطشيؽ  أف يراىشػؾا عمػى إيجػاد نسػؾذج لمحكػؼ  فػي السشػاطق 
التي يديظركف عمييا  يجتب اليسشييؽ إليػو ك قػشعيؼ لأنػو نسػؾذج أفزػ  مػؽ الشسػؾذج الدػائد فػي 

ثيػة. فػالشسؾذج الػتي أقامػو التحػالف فػي عمييػا الحركػة الحؾ  صشعاء كفي السحافغات التي تدػيظر
التي يديظر عمييا  ال يسكؽ أف يجتب السؾاطؽ اليسشي إليو  كال يسكؽ أف يدفعػو إلػى أف  السشاطق

يشتفض عمى سمظة الحؾثييؽ  ليدتبدؿ بيا نسؾذ ًا أدنى كفاءة كأق  انزباطًا كأكثر انفبلتًا  ميسػا 
ي أنػػو لػػؾال الخظػػاب الظػػائفي الدػػبللي لمحركػػة أمعػػؽ التحػػالف فػػي الحرػػار كالتزػػييق. كفػػي يقيشػػ

الحؾثية  التي يعسق االنقداـ في السجتسع ك ثير السذاعر ضدىا  لفزػميا السؾاطشػؾف عمػى  شػة 
 التحالف كنعيسو. 

أمشؾا الشاس يا ىؤالء في مدنيؼ كأر افيؼ كطرقاتيؼ  كاسرعؾا في التؾافػق عمػى فػتح مظػار صػشعاء 
لعسمة الؾطشية  مقاب  العسبلت األ شبية  كك يؾا األ يزة السرتبظة كصرؼ السرتبات كتثبي  ؾيسة ا

لكؼ إلى تقديؼ الخدمات السعتادة لمسؾاطشيؽ كإلى فرض سمظة الدكلة كاستئراؿ الفداد السدتذػري 
كسػاعدكا اليسشيػيؽ عمػى  في أكسا  لعض السدؤكليؽ  كانيؾا عاىرة تعدد مراكز القؾى كترارعيا 

الترالح ؼيسا بيشيؼ كبشاء دكلتيؼ السدنيػة  كامتشعػؾا لعػد ذلػػ عػؽ التػدخ  فػي شػؤكنيؼ الداخميػة. 
 ربؾا أف ترشعؾا ذلػ  كستركف أف اليسشييؽ سيشجتبؾف إليكؼ  كسيكؾنؾف لكؼ خير الجيػراف  فيػؼ 

مز ػػد مػػؽ تعػػػتيبيؼ  خيػػر شػػعؾب األرض. أمػػا حسػػػ  الشػػاس عمػػى االقتشػػػاع لكػػؼ  لالسراىشػػة عمػػػى
كالتزييق عمييؼ في عيذػيؼ كتعػر ض أمػشيؼ كسػبلمتيؼ ككحػدة أراضػييؼ لمخظػر  فمػؽ تكػؾف إال 

 مراىشة خاسرة  ال يتىب إلييا إال الفاشمؾف. 
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 111قدر الجغراؼيا كحق الجؾار

  
عمى مدى التار ش البذري لعب السؾقػع الجغرافػي دكرًا ميسػًا فػي مرػائر الذػعؾب. ك قػدـ لشػا 

لكػ  مػؽ لديػو  حتػاج إلػى إيزػاح. فيػؾ معػركؼ ككاضػحمؾقع اليسؽ مثااًل  ميًا ليته الحؿيقػة  ال ي
معرفػػة لدػػيظة بتػػار ش الػػيسؽ. ك كفػػي ىشػػا أف أشػػير إشػػارة عػػابرة  إلػػى أف الؾسػػاطة التجار ػػة بػػيؽ 
 الذرؽ كالغرب  التي اضػظمع بيػا اليسشيػؾف مشػت القػدـ  مػا كػاف يسكػؽ ليػا أف تشذػأ كتدػتسر  لػؾال

بػػيؽ  لعقػػدة السؾاصػػبلت البحر ػػة كالبر ػػةالسؾقػػع الجغرافػػي لمػػيسؽ  الػػتي مكػػؽ اليسشيػػيؽ مػػؽ الػػتحكؼ 
الريؽ كاليشد كدكؿ  شػؾب شػرؽ  سػيا  كبػيؽ لػبلد الذػاـ كمرػر كشػرؽ كشػساؿ أفر ؿيػا  كصػؾاًل 
إلػػى بمػػداف  شػػؾب أكربػػا  كأف ىػػتا السؾقػػع الستسيػػز كػػاف لػػو دكره الحاسػػؼ فػػي ازدىػػار الػػيسؽ كرقػػي 

ارتو  كسا كاف لو دكر في األخظار التي تعرض ليا اليسؽ  كالسظامع التي حركػ  إمبراطؾر ػات حز
 كبرى عبر التار ش  لمديظرة عميو.

ػػي الػػيسؽ  ؽ  كُنح   كفػػي التػػار ش السعاصػػر اكُتذػػف الػػشفط فػػي الجز ػػرة العربيػػة كاسػػُتخرج كُسػػؾ  
كنػة فػي لػاطؽ األرض  احتياطيػًا لمغػرب مؤقتًا عؽ ىته العسمية  لتبقى ثركاتو الشفظية كالغاز ة مخز 

االستعساري  يدتغمو في الؾقػ  الػتي تدػتدعي الحا ػة إليػو  مػع تعسػد إييػاـ اليسشيػيؽ لػأف بمػدىؼ 
 كيفسا شاءكا.   ؼ تح  رحسة  يرانيؼ  يتحكسؾف بيؼفقير كخاؿ مؽ أي ثركات طبيعية  كإلقائي

كىتا الؾضع غير الظبيعي  الػتي تعسػدت الػدكؿ االسػتعسار ة إلقػاء اليسشيػيؽ  ىته الجغراؼيا
ؼيػػو  أصػػبح يذػػك  مجسػػ  العبلقػػات التػػي نذػػأت بػػيؽ الػػيسؽ ك يرانػػو  مشػػت مػػا يقػػارب قرنػػًا مػػؽ 
الزمػاف. كلتؾضػيح طبيعػة ىػته العبلقػات  أكتفػي ىشػا لفقػرتيؽ مقتبدػتيؽ مػؽ مقػاؿ قػديؼ  لعشػؾاف 

أبر ػػ   15فػػي صػػحيفة الذػػارع عمػػى ثػػبلث حمقػػات  بػػدءًا مػػؽ تػػار ش  )الػػيسؽ إلػػى أيػػؽ؟(  نذػػرتو
 ن :   في مؾاقع إلكتركنية  مشيا مؾقع االشتراكيثؼ  ـ 2014

مؾقع اليسؽ  التي يحس  في طياتو الشعيؼ كالجحيؼ معًا. إنو مؾقع يذك  أحد السفاتيح لفيػؼ "
. كىػؾ ماليػاً  مػؽ أغشػى دكؿ العػالؼ عتبػريدكر اليـؾ مؽ أحداث مقمقة. فاليسؽ  ار لدكؿ عربية تُ  ما

كفكػره  كتدػاب  أي لػؼ يرػشعو اإلندػاف فػي ىػته الػدكؿ  لكػده ك يػده كطسؾحػوغشى لؼ يتحقق لاال 
انبثقػػ  مػؽ لػػاطؽ األرض  مشحتيػػا الظبيعػة لئلندػػاف دكف  يػػد أك  كتظػؾر مداركػػو. بػػ  ىػؾ مشحػػة

سشحػة  كعػدـ تقػدير  عشاء. كنذػأت عػؽ ذلػػ حالػة مػؽ ضػعف اإلحدػاس لالسدػؤكلية تجػاه ىػته ال
دػػتشزؼ   لالشدػػبة لؤل يػػاؿ الحاليػػة  كسػػا لالشدػػبة لؤل يػػاؿ القادمػػة  كأضػػح  تُ كأىسيتيػػا لؿيستيػػا
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شفػػق إنفاقػػًا عبثيػػًا. ىػػته الحالػػة سػػحب  نفدػػيا عمػػى نغػػرة األثر ػػاء إلػػى اسػػتشزافًا غيػػر محدػػؾب كتُ 
كتعػايش عبػث األثر ػاء مػع مؾاطشييؼ الفقراء كإلػى  يػرانيؼ السعػؾز ؽ. كىكػتا تجػاكر الغشػى كالفقػر 

الفقراء. كلكشو تعايش عػاىري فػي حؿيقتػو. فدػمؾؾ األثر ػاء  الستدػؼ لػالترفع كالغػركر غيػر  معاناة
كبالكرامػػة السيػػدكرة  لػدى السعػػؾز ؽ. إنػو كضػػع يتجمػػى  لػاأللؼالسبػرر ؽ  تقابمػػو أحاسػيس داخميػػة  

  فػي الػدكؿ الثر ػة  مػع طػػالبي يؾميػًا فػي تعامػ  لعػض أربػػاب العسػ  كالكفػبلء كحتػى أ يػزة الدكلػػة
العسػػ  القػػادميؽ مػػؽ بمػػد كػػاليسؽ  الػػتيؽ يحسمػػؾف فػػي تكػػؾ شيؼ إحداسػػًا لالكرامػػة  صػػشعتو حزػػارة 
مستدة في عسق التار ش كقدرات حاضػرة  تعبػر عػؽ نفدػيا فػي كػ  مجػاالت العسػ  الستػاح. كلكػشيؼ 

 الزيق. كتراكؼ في نفؾسيؼ مذاعر  لاأللؼحداسيؼ إيعاممؾف معاممة تز د مؽ 

مػؽ غزػبة الفقػراء. كقػد شػك  ىػتا  ضػع لخػؾؼ دائػؼ يدػيظر عمػى األثر ػاءك تزاكج ىػتا الؾ 
الخؾؼ حالة مؽ عدـ اإلحداس لالظسأنيشة كقاد إلى سياسات غير سميسة  في التعام  مع الجػار 

القػرار  مرػادرةاليسشي  ضاعف  مؽ مذاعر الزيق. كأبرز تجميات ىػته الدياسػة  الحػرص عمػى 
كالػػػتحكؼ لأكضػػػاعو االقترػػػادية كتدػػػخير نخبػػػو الدياسػػػية كؾياداتػػػو السدنيػػػة  اليسشػػػيالدياسػػػي 

كالعدػػكر ة كالقبميػػة  إل يػػاض أي محػػاكالت لتغييػػر األكضػػاع الداخميػػة فػػي الػػيسؽ  تغييػػرًا حؿيؿيػػًا 
نحؾ األفز   أي نحؾ بشاء الدكلػة اليسشيػة الحديثػة القؾ ػة  القػادرة عمػى دفػع عجمػة التشسيػة نحػؾ 

رغؼ أف دكلة كيته لؾ ك دت في الػيسؽ  لغػدت مرتكػزًا مػؽ أىػؼ مرتكػزات األمػؽ كاالسػتقرار األماـ. 
  . "كالتعاكف كالتعايش األخؾي كاالحتراـ الستبادؿ  في الجز رة العربية كميا

ككسا ىؾ كاضػح فػي الفقػرتيؽ الدػالقتيؽ  فػإف الغشػى السػادي الظػارئ لجيرانشػا  كالفقػر الػتي 
خػرى   أديػا إلػى أف يغيػر الجيػراف ضػركبًا مػؽ الدػمؾؾ غيػر البلئػق فػي يعانؾف مشو في  ؾانػب أ

تعػػػامميؼ مػػػع اليسشيػػػيؽ. كال نر ػػػد أف نخػػػؾض فػػػي التفاصػػػي  الدياسػػػية كاالقترػػػادية كالعدػػػكر ة 
كالدمؾكية السعركفة  التي ندسع مؤخرًا  عبر األخبار الستداكلة  عؽ لعض تجمياتيا  الستسثمة في 

ػى بيػؼ فػي أتػؾف الحػرب  التػي سػتشيي عاميػا اإل راءات الستختة لترحي   السغتربيؽ اليسشييؽ  لُيمق 
 الدالع لعد ستة أشير مؽ اآلف.

كغشػػي عػػؽ البيػػػاف  أف  يرانشػػا  كال سػػػيسا السسمكػػة العربيػػػة الدػػعؾدية  قػػػد صػػادركا القػػػرار 
د الدياسي اليسشي مشػت مظمػع سػبعيشيات القػرف الساضػي. ككانػ  السسمكػة  قبػ  ذلػػ كبعػد ذلػػ  قػ

ندػػج  عبلقػػات متيشػػة لؿيػػادات سياسػػية كا تساعيػػة يسشيػػة مػػؤثرة  كأ ػػرت ليػػا مخررػػات ماليػػة 
مشتغسػػة  عبػػر )المجشػػة الخاصػػة( الدػػعؾدية  السعشيػػة لرػػرؼ ىػػته السخررػػات. كلػػؾال أف ىػػته 
السدألة تمقي ضؾءًا عمى ما نر د قؾلو ىشا  لسا أشرنا إلييا. ألنشا كمسا ذكرناىا شعرنا لجرح غػائر 

 لكرامة الؾطشية. في ا
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مغزى اإلشارة إلى ىته السدألة  ىػؾ أف السسمكػة العربيػة الدػعؾدية كانػ  قبػ  كارثػة الحػرب 
الدائرة  كأثشاءىػا كحتػى اآلف  ىػي الدكلػة األكثػر قػدرة عمػى التػأثير عمػى الؿيػادات اليسشيػة  لحكػؼ 

فػػي الخشػػدؽ السجالػػو العبلقػػات الساليػػة السباشػػرة  التػػي لػػؼ ُتدػػتثؽ مشيػػا حتػػى أسػػر أصػػبح  اليػػـؾ 
ـ  ارتػبط كثيػر مػؽ القػادة اليسشيػيؽ 1962لمدعؾدية. فسشػت ثػؾرة الدػادس كالعذػر ؽ مػؽ سػبتسير 

ماليًا لالسسمكػة. كاسػتسرت السخررػات الساليػة ترػرؼ ليػؼ خػبلؿ الحػرب الجسيؾر ػة _ السمكيػة  
ؾيادات حؾثيػة  قبػ  أف كبعد انتيائيا. لسعشى أف أسرًا كثيرة  تشتسي إلييا ؾيادات مؤثرة  لسؽ فييا 

تدفعيا الدياسات الدعؾدية إلى التؾ و نحؾ إيراف  كان  عمى عبلقات كطيدة لالسسمكة الدعؾدية. 
إيجابيػػًا  كتزػػغط أخؾ ػػًا ككػػاف يسكػػؽ  لذػػيء  مػػؽ الحكسػػة كالسركنػػة  أف تتػػدخ  الدػػعؾدية  تػػدخبًل 

فػػاىؼ كالتعػػايش ؼيسػػا بيشيػػا  عمػػى األطػػراؼ اليسشيػػة كميػػا إلتسػػاـ حؾاراتيػػا كالتؾصػػ  إلػػى صػػيغة لمت
كبشاء الدكلة اليسشية  التي تذارؾ فييا ك  األطراؼ اليسشية الفاعمة. ككاف لإمكاف الدػعؾدية أيزػًا 
أف تدػػػخر  ػػػزءًا يدػػػيرًا مػػػؽ األمػػػؾاؿ الظائمػػػة  التػػػي أىػػػدرتيا فػػػي الحػػػرب  أف تدػػػخرىا لسدػػػاعدة 

تلػ أمػؽ الػيسؽ كاسػتقراره  كتبعػده اليسشييؽ في بشاء دكلتيؼ كتعز ز كحػدتيؼ كتعايذػيؼ. فتزػسؽ بػ
عؽ أي ارتباطات لقؾى إقميسية مترارعة  كتحؾؿ دكف االنزالؽ إلى الحرب الكارثيػة الػدائرة  التػي 

 ال تحس  خيرًا  ال لمدعؾدية كال لميسؽ.

لقد اندفع  السسمكة العربية الدعؾدية كحمفاؤىا إلػى الحػرب  لحجػة القزػاء عمػى )االنقػبلب 
)الذرعية(. كلكؽ الحرب عززت االنقبلب كلؼ ُتعػد الذػرعية  كاسػتشزف  الدػعؾدية الحؾثي( كإعادة 

ىػػا  مػػااًل كعتػػادًا كر ػػااًل كسػػسعًة  كدمػػرت الػػيسؽ مػػؽ أقرػػاه إلػػى أقرػػاه  كقتمػػ  كشػػردت  كحمفاء 
كأفقرت كأ اع  كحاصرت أبشاءه دكف تسييز. كلؼ يفذ  التحالف في إعػادة الذػرعية إلػى صػشعاء 

ح ليا لالعؾدة حتػى إلػى عػدف أك زنجبػار أك مػأرب أك السكػبل أك الػيزػة  أك فحدب  ب  كلؼ يدس
غيرىػػا مػػؽ السػػدف الؾاقعػػة تحػػ  سػػيظرتو  أك إلػػى  ز ػػرة مػػؽ الجػػزر اليسشيػػة التػػي ييػػيسؽ عمييػػا  
كاحتفع بيا في الر اض  كانتزع مشيا القرار الدياسي كالعدكري  لرؾرة لؼ تعد خاؼيػة عمػى أحػد. 

 عية  إذا كاف اليدؼ الحؿيقي لمتحالف ىؾ إعادتيا.كما ىكتا تعاد الذر 

كلؼ تتؾؾف تداعيات الحرب كإفرازاتيا عشد ما أحدثتو مؽ كػؾارث كمحػؽ فػي الػداخ  اليسشػي  
ب  تجاكزتو مؤخرًا إلى إ راءات تدتيدؼ السغتػربيؽ اليسشيػيؽ فػي السسمكػة العربيػة الدػعؾدية  مػؽ 

تز ػدىا اشػتعااًل. ففرػ  اليسشيػيؽ مػؽ أعسػاليؼ كعػدـ شأنيا  إذا ما ُنفتت  أف تظي  زمػؽ الحػرب ك 
تجديد إقاماتيؼ كترحيميؼ قدرًا  لؽ يذك  كارثة عمى اليسؽ كحده  تزػاؼ إلػى كػؾارث الحػرب  بػ  
سيذػػك  كارثػػة متعػػددة األك ػػو عمػػى الدػػعؾدية نفدػػيا. فعػػدا عسػػا سػػتحدثو ىػػته اإل ػػراءات مػػؽ 

ات االقترػادية كالتعميسيػة كالرػحية  فػإف مذكبلت في سؾؽ العس  الدعؾدي  في مختمف القظاعػ
تأثيرىا السباشر في مدار الحرب  سيعكس نفدو سمبًا عمػى الدػعؾدية. ففػرص العسػ  فػي الػداخ  
اليسشػػي معدكمػػة  كالبػػدائ  الستاحػػة لميسشيػػيؽ فػػي دكؿ الجػػؾار األخػػرى غيػػر متػػؾفرة  إذا لػػؼ تكػػؽ 
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لػػتيؽ سػػيتؼ تػػرحيميؼ؟ سػػؤاؿ يتؾ ػػب محغػػؾرة. فػػأيؽ سػػيتىب مئػػات اآلالؼ مػػؽ الذػػباب اليسشػػي  ا
عمى السدؤكليؽ في السسمكػة أف يظرحػؾه عمػى أنفدػيؼ  إذا لػؼ يكػؽ مػؽ لػاب مراعػاة حػق الجػؾار 
كاالعتبارات اإلندانية  فسؽ لاب مرمحتيؼ ىؼ. ألنو سؤاؿ يخرػيؼ  ك تعمػق لأكضػاعيؼ الداخميػة 

مرػػدرًا لمػػدخ  يعيمػػؾف لػػو  كبسدػػار الحػػرب كنتائجيػػا. فيػػؤالء الذػػباب السرحمػػؾف  لػػؽ يجػػدكا ليػػؼ
أسرىؼ سؾى االلتحاؽ لجبيات القتاؿ. كفي ىته الحالة  كتح  مذاعر األلؼ كالرغبة في االنتقػاـ  
لؽ يمتحقؾا لالخشادؽ السؾالية لمدعؾدية أك اإلمػارات  بػ  لالخشػادؽ السؾا يػة ليسػا. فيػ  ىػتا حقػًا 

 .ما ير ده متختك قرار الترحي ؟

سأساة اليسشية لك   ؾانبيا  عبػر الحػؾار اليسشػي _ اليسشػي  كعبػر إف التؾ و نحؾ معالجة ال
الحؾار اليسشي _ الدعؾدي _ اإلماراتي  ىؾ ما يجب التفكير ؼيػو  بػداًل مػؽ تػأ يل الحػرب  لسػدىا 
لسز د مؽ السقػاتميؽ  السبعػديؽ عػؽ كعػائفيؼ  السػرحميؽ مػؽ مشػاطق أعسػاليؼ. فقػد خبرنػا  سيعشػا 

ؽ كػػؾارث  يعػػؼ ضػػررىا الجسيػػع. إف العقػػ  كالحكسػػة كالزػػسير كحػػق الحػػرب  كمػػا تشظػػؾي عميػػو مػػ
الجػػؾار كقػػدر الجغراؼيػػا السفػػركض عميشػػا  سيعػػًا  يقتزػػي التؾؾػػف كالتفكيػػر كإعػػادة الشغػػر فػػي كػػ  
الدياسات كالقرارات كاإل ػراءات  التػي ال يتزػرر مشيػا الػيسؽ كحػده  بػ  كتتزػرر مشيػا الدػعؾدية 

غمب  سيعشا إرادة الدبلـ عمى إرادة الحرب  كنتسدػ لؿيؼ الجػؾار  كحمفاؤىا أيزًا. في  يسكؽ أف ن
بػػيؽ  يػػراف فرضػػ  الجغراؼيػػا تجػػاكرىؼ  ك فػػرض العقػػ  كالسرػػالح السذػػتركة تعايذػػيؼ كتعػػاكنيؼ 
كإقامػػة عبلقػػات إيجابيػػة بيػػشيؼ  قائسػػة عمػػى مبػػدأ التعامػػ  الشػػدي كاالحتػػراـ الستبػػادؿ  مػػاداـ نقػػ  

 أخرى خارج الجز رة العربية أمرًا مدتحيبًل؟.  غراؼياإلى  اليسشييؽ األرض كالذعب
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 112ى  أخظأ الريشيؾف كأصبشا نحؽ؟
  

ى  أخظأ الرػيشيؾف كأصػبشا نحػؽ؟ سػؤاؿ تثيػره فػي أذىانشػا الحالػة الرػيشية  التػي تثيػر  فػي 
الؾقػػ  نفدػػػو  الكثيػػر مػػػؽ السخػػاكؼ لػػػدى الغػػػرب االسػػتعساري  كال سػػػيسا لػػدى الؾاليػػػات الستحػػػدة 
األمر كية  كالكثير مؽ اإلعجاب لدى الذػعؾب الستظمعػة إلػى االنعتػاؽ مػؽ ـيسشػة كاسػتغبلؿ القػؾى 
االستعسار ة. كالسقرؾد ىشا لالزسير الجسعي )نحؽ(  الحركة الدياسية العربية  لسختمف مكؾناتيا 

سر  كأيػػديؾلؾ ياتيا  كلػػػيس األنغسػػػة العربيػػة الحاكسػػػة  التػػػي تخمَّػػػق معغسيػػا عمػػػى أيػػػدي السدػػػتع
 كُحددت كعائفيا في إطار مرالحو كلخدمة مذار عو.

فػػي حػػؾار لمؿيػػادي الذػػيؾعي المبشػػاني البػػارز  كػػر ؼ مػػركة  أداره الػػدكتؾر عبػػد اإللػػو بمقز ػػز  
ـ  يقػؾؿ كػر ؼ 2006كُنذر في كتاب )الفكػر العربػي كتحػؾالت العرػر(  الرػادر فػي بيػركت  عػاـ 

ما يمي: "ؼيسا يتعمق لالرػيشييؽ اسػسع مػا قالػو لشػا   عؽ التجربة الريشية  35مركة  في الرفحة 
. ككػاف 1987الريشيؾف لالحرؼ. فقد رئد  كفػد الحػزب الذػيؾعي المبشػاني إلػى الرػيؽ فػي عػاـ 

ذلػ أكؿ لقاء رسسي بػيؽ حزبشػا كالحػزب الرػيشي لعػد قظيعػة اسػتسرت أكثػر مػؽ ربػع قػرف. التقيشػا 
لؤلميؽ العػاـ فػي حزبشػا........ قػاؿ لشػا ىؾتذػي لػي  يؾميا بشائب األميؽ العاـ  ككش  حيشتاؾ نائباً 

)نائب األميؽ العاـ لمحزب الذيؾعي الريشيؽ(  لذػك  قػاطع: ..... لػؽ نكػرر تجربػة غؾرباتذػؾؼ. 
ديػة الػتي شػيدناه فػي  لؽ ندسح بيػتا الشػؾع مػؽ التفدػش داخػ  السجتسػع  لاسػؼ الديسقراطيػة كالتعد 

ألف أي تغيير في نسط ؾيادة الريؽ  في اتجاه ما سس ي  االتحاد الدؾؼياتي  أف يتكرر في الريؽ.
دية ديسقراطية عمى طر قة غؾرباتذؾؼ  سيؤدي إلى خراب الريؽ كإلى تفتيتيا إلػى عػدة دكؿ.  تعد 
كلػػؽ يكػػؾف فػػي إمكانشػػا  لػػؾ حرػػ  ذلػػػ  أف ندػػتعيد كحػػدة الرػػيؽ  حتػػى كلػػؾ لجأنػػا إلػػى القػػؾة. 

عامػػػًا  50طؾ ػػػ  السػػػدى  برنامجػػػًا سػػػشحتاج إلػػػى كأضػػػاؼ: ميستشػػػا اآلف ىػػػي أف نحقػػػق برنامجػػػًا 
مميؾف إندػاف صػيشي مػؽ حافػة  250لتحؿيقو. السرحمة األكلى في ىتا البرنامل تيدؼ إلى إخراج 

الفقر كالجؾع. كىته ميسة تحتاج مشا لدشؾات عس  عديدة. كعميشا أف نحؾؿ السجتسػع الرػيشي إلػى 
مميػؾف ندػسة  250سػكاف الرػيؽ مميػارًا كمجتسع متقدـ. كىتا سيحتاج إلى عقػؾد. سيرػبح عػدد 

 عامًا. كىؾ نسؾ سكاني مكمف".  20_  15خبلؿ 

ـ. كقػػد 1987دار ىػػتا الحػػديث  الػػتي اسػػتعاف ؼيػػو القائػػد الرػػيشي بمغػػة األرقػػاـ  فػػي عػػاـ 
تجاكز عدد سػكاف الرػيؽ اليػـؾ الػرقؼ االحتسػالي  الػتي ذكػره نائػب األمػيؽ العػاـ لمحػزب الذػيؾعي 

مميػػؾف  500ـ  يقػػارب السميػػار ك 2021الرػػيشي  بربػػع مميػػار ندػػسة  إذ أصػػبح فػػي ىػػتا العػػاـ  
                                                           

 .ـ2021نؾفسبر  12 ُنذر في عدد مؽ السؾاقع االلكتركنية  في تار ش 112
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اب الريشيؾف في نيجيؼ ىتا  أـ أخظأكا؟ سؤاؿ يسكؽ لك  شخص أف يجيب عشػو  ندسة. في  أص
لحدػػب ثقافتػػو كمدرسػػتو كتؾ يػػو الدياسػػي كنغرتػػو إلػػى الظر قػػة السثمػػى إلدارة الدكلػػة كالسجتسػػع  
لػػػيس أي دكلػػػة كال أي مجتسػػػع  بػػػ  الدكلػػػة كالسجتسػػػع السحػػػدديؽ لغركفيسػػػا الخاصػػػة ككاقعيسػػػا 

 راضي كالغركؼ الستخيمة. السمسؾس  ال الؾاقع االفت

ى  يدل  ىتا الحديث عمى صؾاب  أـ عمى خظأ تؾ و الؿيادة الريشية  لالشغر إلى ما حققتو 
ـ(  كبيؽ 1987التي دار فييا ىتا الحديث )في عاـ  خبلؿ الزمؽ التي يفر  بيؽ المحغةالريؽ  

شية لسدػؤكليتيا تجػاه ـ(؟ ى  يبرز ىتا الحديث إحدػاس الؿيػادة الرػي2021المحغة الراىشة )عاـ 
بمػػدىا كشػػعبيا  أـ يفرػػح عػػؽ دكتاتؾر تيػػا كنزكعيػػا إلػػى الييسشػػة كالتدػػمط؟. كىػػ  يرػػح أف نعقػػد 
مقارنة بيؽ الؿيادة الريشية ىته  كبيؽ ؾياداتشا الدياسية  لسختمػف اتجاىاتيػا كألؾانيػا؟ ىػ  يرػح 

كإدراكيػػػؼ لسذػػػكبلتو   أف نعقػػػد مقارنػػػة بػػػيؽ أداء الرػػػيشييؽ كأدائشػػػا  بػػػيؽ فيسيػػػؼ لغػػػركؼ بمػػػدىؼ
كابتػػداعيؼ الحمػػؾؿ التػػي يركنيػػا مشاسػػبة لػػؾاقعيؼ  كبػػيؽ فيسشػػا إلدارة الدكلػػة كالسجتسػػع  كترػػؾرنا 
لأنيػػا مجػػرد كصػػفة عبل يػػة  ػػاىزة )شػػرؾية أك غربيػػة أك ماضػػؾ ة(  يسكػػؽ الحرػػؾؿ عمييػػا مػػؽ 

لتبػايؽ السذػكبلت  صيدلية مجاكرة كتشاكليػا  دكف فيػؼ لظبيعػة الػداء كخاصػية الػدكاء  كدكف إدراؾ
 كالسعالجات مؽ بمد إلى  خر كمؽ مجتسع إلى  خر  كمؽ زمؽ إلى  خر؟. 

ي كإدراؾ لسػا ير ػدكف ىؼ يديركف في طر ق الشيؾض العاـ كبشاء الرػيؽ القؾ ػة الغشيػة  بػؾع
كنحػؽ نيػدر أكقاتشػا ك يؾدنػا فػي صػراعاتشا الداخميػة  كفػي التدػابق عمػى االرتيػاف  .الؾصؾؿ إليػو

سياسػػيًا كاقترػػاديًا كفكر ػػًا  كنػػتحسس النقبللػػات عدػػكر ة عمػػى امتػػداد الػػؾطؽ العربػػػي  لمخػػارج  
الشغاـ الدابق  الػتي  ندسييا ثؾرات  ثؼ نكتذف أنيا لؼ تأت لجديد  كأف لعزيا قد فاؽ في سؾئو

ك ذػػتع  الذػػارع العربػػي لانتفاضػػات الذػػباب  الػػتيؽ يشػػادكف لإسػػقا  الشغػػاـ الحػػاكؼ   .انقمػػب عميػػو
دماؤىؼ كتزىق أركاحيؼ  كىؼ يزحؾف مؽ أ   مدتقب  أفز   ثػؼ يكتذػفؾف متػأخر ؽ  أف كتدي  

الػػتي سػػيح  محػػ  الشغػػاـ الحػػاكؼ فػػي حالػػة    ال تستمػػػ ترػػؾرًا كاضػػحًا لمبػػدي ؾيػػاداتيؼ كأحػػزابيؼ
إسقاطو  كليس لدييا مذػركع نيزػؾي لمسدػتقب   كأف لعػض مػؽ ترػدركا ؾيػادتيؼ لديػو مذػار عو 

رت انتفاضات الداحات كأف لؼ تكؽ  مخمفة كراءىا حالػة مػؽ الفؾضػى كاإلحبػا  الخاصة. كلتا تبخ
 كخيبات األم . فأيشا يدير في الظر ق الرحيح  نحؽ أـ الريشيؾف؟

قبػػ  أشػػير  لسػػركر مئػػة عػػاـ عمػػى تأسػػيس الحػػزب الذػػيؾعي الرػػيشي   لقػػد احتفمػػ  الرػػيؽ
ؽ فػي بمػده  عمػى امتػداد قػرف مػـ(  الػتي قػاد الثػؾرة ثػؼ الشيزػة الحديثػة 1921)أسس فػي عػاـ 

فػػي ىػػته السشاسػػبة  عػػؽ أنيػػا طػػؾرت قػػدراتيا العدػػكر ة  لحيػػث  الزمػػاف. ككذػػف  الؿيػػادة الرػػيشية
غػػدت  إضػػافة إلػػى قؾتيػػا االقترػػادية الجبػػارة  قػػؾة عدػػكر ة رادعػػة  قػػادرة عمػػى حسايػػة مرػػالحيا 

مشرػة إلطػبلؽ صػؾار ش  119كغير خاضعة لبلبتزاز  كأنيا أنجزت  حتى لحغة االحتفاؿ  تشرػيب 
عابرة لمقارات  كأف "عيد التشستر عمى الريؽ قد كلَّى"  لحدػب تعبيػر الػرئيس الرػيشي. كال شػػ أف 
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الرػػيؽ ستدػػتسر فػػي تظػػؾ ر  لتيػػا العدػػكر ة  طالسػػا اسػػتسر التيديػػد الخػػار ي ألمشيػػا كمرػػالحيا  
 ؽ عمى حساية مرػالحيؼ كالػدفاع السستدة عمى امتداد العالؼ  في عالؼ ال يحتـر إال األقؾ اء  القادر 

 عؽ ك ؾدىؼ.

مػػػؽ الكتػػػاب السػػػتكؾر  لمسقارنػػػة بػػػيؽ تفكيػػػر الؿيػػػادات  42كلشدػػػتعؽ لسػػػا كرد فػػػي الرػػػفحة 
الرػػيشية  كبػػيؽ تفكيػػر ؾياداتشػػا الدياسػػية  لسختمػػف مذػػاربيا  التػػي عاشػػ  عمػػى التقميػػد  ال عمػػى 

 اإلبداع: 

اد الدػؾفيتي كالتجربػة االشػتراكية ؼيػو كفػي كرد في الرفحة الستكؾرة  أنو عشد انييار االتحػ 
بمداف السعدكر االشتراكي التي كانػ  مرتبظػة لػو  اىتػز إيسػاف لعػض السر عيػات اليدػار ة العربيػة 
لاالشتراكية  مؽ أمثاؿ لظفي الخؾلي كالعؽيػف األخزػر كإميػ  حبيبػي كغيػرىؼ. كبػادر لعزػيؼ إلػى 

 ؼ مػػركة فػػي حػػؾاره: "مػػشيؼ مػػؽ ذىػػب مػػؽ االعتػػتار عػػؽ ماضػػيو اليدػػاري. كعػػؽ ىػػؤالء يقػػؾؿ كػػر 
الساركدػية إلػى التيػار اإلسػبلمي. كمػشيؼ مػؽ انػػزكى كعكػف عمػى القػراءة فػي اإلسػبلـ كفػي سػػؾاه  
لحثًا عؽ الحؿيقة الجديدة. عديدكف اعتبركا أف اإلسبلـ _ كسا تقدمو الثؾرة اإليرانية _ ىؾ البدي . 

قدميػة المبشانيػة إلػى إيػراف فػي أربعػيؽ اإلمػاـ كأذكر أنشي حػيؽ ذىبػ  مػع لعػض مسثمػي األحػزاب الت
الخسيشػػي  فؾ ئػػ  بػػبعض الساركدػػييؽ الػػتيؽ انتقمػػؾا إلػػى اإلسػػبلـ _ ككػػانؾا مػػؽ طؾائػػف إسػػبلمية 
كمديحية _ يمظسؾف عمى صدكرىؼ كسا يمظؼ السػؤمؽ الذػيعي البدػيط  فػي عاشػؾراء. كىػتا يعشػي 

تو". أف ىؤالء انتقمؾا مؽ الفكر العمسي إلى الفكر الغيبي  لكام  عد 

ك عمق بمقز ػز  الػتي أدار الحػؾار  عمػى مػا قالػو كػر ؼ مػركة  تعميقػًا طػؾ بًل  مسػا  ػاء ؼيػو: "ىػؤالء 
عمى األق  اعتقدكا أنيؼ انتقمؾا مؽ الذعب إلى الذعب  لسعشػى أف الساركدػية كانػ  لالشدػبة إلػييؼ 

كأيديؾلؾ يا سياسية ثؾر ة قد يكػؾف نغر ة لمشزاؿ مؽ أ   قزية الجساىير  فاكتذفؾا أف اإلسبلـ 
أيزًا سبلحًا لمشزاؿ مؽ أ   قزية الجساىير. أمرىؼ مختمف عؽ أكلئػػ الػتيؽ أىػالؾا التػراب عمػى 
ماضييؼ الشزالي كأفتؾا لدقؾ  الؾطؽ كسػقؾ  الذػعب كسػقؾ  الجسػاىير  ككػ  تمػػ الظػؾبى التػي 

ر ارتبظ  عشدىؼ لساضييؼ الثؾري ذاؾ. ككثير مشيؼ انحازكا إلػ ى صػف األعػداء كبػاتؾا ألدػشةً  تػؤ  
خرة األيديؾلؾ يػة لخدمػة قزػية األعػداء فػي الخػارج كقزػية خرػـؾ التغييػر فػي  نفديا  كتقدـ الدت

 الداخ ".

في  أخظأ الريشيؾف كأصبشا نحؽ؟ كى  يسكؽ أف يحفزنػا ىػتا الدػؤاؿ إلػى التأمػ  فػي حػاؿ الحركػة 
مكامؽ الخم  فييا  كمؾاطؽ الخظأ كالرؾاب كالفذ   الدياسية العربية  لسختمف اتجاىاتيا  كتحديد

كالشجاح في مديرتيا  لسؾضؾعية كبدكف تحيػز أك تذػشل  كالؾقػؾؼ عمػى فكرىػا كمسارسػاتيا  كمػا 
سببتو شظحاتيا اليدار ة كاليسيشية مؽ معاناة لذعبيا كإخفاؽ في تحقيق طسؾحاتو كبمػؾغ أىدافػو؟ 

لػػو لعػػض تياراتشػػا الديشيػػة اليػػـؾ  ىػػؾ البػػدي  لمعػػالؼ كىػػ  العػػالؼ االفتراضػػي  الػػتي رك ػػ  كتػػركج 
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االفتراضػػي  الػػتي رك ػػ  لػػو لعػػض تياراتشػػا اليدػػار ة لػػاألمس؟ كىػػ  يسكػػؽ أف تقؾدنػػا مثػػ  ىػػته 
التدػػاؤالت  إلػػى دراسػػة تجربتشػػا الساضػػية ككاقعشػػا الػػراىؽ دراسػػة عمسيػػة نقديػػة  ػػادة  كبقػػدر مػػؽ 

بشي عمى نتائجيا حمؾاًل صحيحة لسذكبلتشا كمذػركعًا التؾاضع كاالستعداد لمتعمؼ مؽ  ديد  دراسة ن
ناضػػجًا لسدػػتقبمشا؟ مجػػرد تدػػاؤالت لمتفكيػػر. فبػػدكف كقفػػة نقديػػة مؾضػػؾعية مػػع الساضػػي  كتحديػػد 
مدػػؤكليتشا فػػي مػػا كصػػمشا إليػػو اليػػـؾ  مػػؽ نكبػػات ككػػؾارث كانحظػػا  عػػاـ  لػػؽ ندػػتظيع أف نتجػػاكز 

حيحًا  كسػػتبقى أثقػػاؿ الساضػػي كأكزار الحاضػػر  الحاضػػر  كأف نشظمػػق نحػػؾ السدػػتقب   انظبلقػػًا صػػ
 تذدنا دائسًا إلى الخمف.
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  العالؼ يتذك  مؽ  ديد
 113فأي مكاف لشا ؼيو؟

  
أط  القرف العذػركف ككػاف العػالؼ مػايزاؿ محكؾمػًا بشغػاـ عػالسي  تكؾنػ  مبلمحػو عبػر العديػد مػؽ 

ـ( 1815ـ( كتدػػؾ ات فيشػػا )1648) االتفاؾيػػات كالتدػػؾ ات كالسبػػادئ السعمشػػة  كاتفاؾيػػة كسػػتفاليا
ـ(. كىػػي اتفاؾيػػات كتدػػؾ ات كمبػػادئ كانػػ  غاياتيػػا إرسػػاء قؾاعػػد مشغسػػة 1823كمبػػدأ مػػؾنرك )

لعبلقات القؾى الكبػرى  لعزػيا بػبعض  كال سػيسا القػؾى الغربيػة  كتحديػد مدػاحات نفؾذىػا كضػبط 
شاعيًا كعدػكر ًا مشػت الثمػث  ليات تشافدػيا عمػى ثػركات كأسػؾاؽ العػالؼ. ككانػ  ألسانيػا الرػاعدة صػ

كال  األخير مؽ القرف التاسع عذر  تحػاكؿ أف تجػد ليػا مكانػًا بػيؽ القػؾى االسػتعسار ة الستشافدػة 
 ـ. 1871سيسا لعد أف استكسم  كحدتيا في عاـ 

كرغػػؼ االتفاؾيػػات كالتدػػؾ ات كالسبػػادئ السعمشػػة  التػػي نغسػػ  عبلقػػات الػػدكؿ لعزػػيا بػػبعض  فقػػد 
عمػى مرػادر الثػركات كاألسػؾاؽ كمشػاطق الشفػؾذ  تسخزػ  عػؽ حػرب كؾنيػة  تسخز  السشافدات 

ـ(  خرق  فييا الؾاليات الستحدة األمر كية مبػدأ 1918 –ـ 1914ُعرف  لالحرب العالسية األكلى )
مػػؾنرك  كشػػارك  لفعاليػػة فػػي الحػػرب  كخر ػػ  مشيػػا لأقػػ  الخدػػائر كأكبػػر الفؾائػػد  نغػػرًا لبعػػدىا 

أرسى السشترركف فػي الحػرب  ـ(1919تاؿ. كفي مؤتسر الرمح ببار س )الجغرافي عؽ مياديؽ الق
 قؾاعد  ديدة  ُعرف  لسعاىدة فرساي  نغس  عبلقاتيؼ لالسيزكميؽ فييا.  

كأحدث  الحرب العالسية األكلى تفاعبلت داخمية كخار يػة  فػي مختمػف البمػداف التػي شػارك  فييػا. 
فغيػػػرت أحػػػزاب ميسػػػة  ال سػػػيسا فػػػي كػػػ  مػػػؽ ركسػػػيا )الذػػػيؾعية(  كإيظاليػػػا )الفاشػػػية( كألسانيػػػا 

ي ـ( لتسيد الظر ػق أمػاـ الحػزب الشػاز 1929)الشاز ة(. ك اءت األزمة االقترادية العالسية الكبرى )
ـ ك دػتمؼ الدػمظو ك حكػؼ ؾبزػتو 1933األلساني  لؿيادة أدكلف ىتمر  ليفؾز فػي انتخالػات مظمػع 

عمييا ك فرض نغاـ حكؼ دكتاتؾري صاـر  تسكؽ خبلؿ سشؾات قميمة مػؽ تجػاكز األزمػة االقترػادية 
ؾسػػع ك ثارىػػا فػػي الػػداخ  األلسػػاني كالذػػركع فػػي بشػػاء القػػدرة العدػػكر ة  السترافقػػة مػػع نػػزكع إلػػى الت

 االستعساري  السيسا داخ  أكربا نفديا  في ما اعتبرتو ألسانيا مجاليا الحيؾي.

ـ 1939كنتل عؽ نزكع ألسانيا اليتمر ة إلى التؾسػع داخػ  أكربػا انػدالع الحػرب العالسيػة الثانيػة ) 
ـ(  التػػي أفزػػ  نتائجيػػا إلػػى إرسػػاء نغػػاـ عػػالسي  ديػػد  لعػػد سػػحق ألسانيػػا كحميفتيػػا 1945 –

كمعيسػا اليالػػاف  كالقزػاء عمػػى الشاز ػة كالفاشػية كبػػركز الػدكر العػػالسي لمؾاليػات الستحػػدة  إيظاليػا 
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األمر كية كاالتحاد الدؾفييتي  كقظبيؽ شكبل محؾري الرراع العالسي  طؾاؿ ما عرؼ لفترة )الحرب 
ي مظمػع الباردة(  التي امتدت مؽ انتياء الحرب العالسية الثانية حتػى انييػار االتحػاد الدػؾفييتي فػ

 تدعيشيات القرف العذر ؽ.

كبعػػد انييػػار االتحػػاد الدػػؾفييتي  تدػػيدت الؾاليػػات الستحػػدة األمر كيػػة العػػالؼ  سياسػػيًا كاقترػػاديًا 
كعدكر ًا كأمشيًا  دكف مشازع. كعسم  عمى تعسيؼ ثقافتيػا كرؤ تيػا لمعػالؼ عمػى كػ  شػعؾب األرض. 

دا محكؾمًا لالقظب األكحد )أمر كػا(  حتػى أف كبدا لبعض الؾق  ككأف القرف الؾاحد كالعذر ؽ قد غ
 لعض الكتاب كالدياسييؽ أطمق عميو اسؼ )القرف األمر كي(. 

كلكؽ ألف الحراؾ الدياسي كاالقترادي في العالؼ ال يسكؽ أف يتجسد عشػد نقظػة كاحػدة  أك يتؾؾػف 
الفػراغ الػتي  السي  كتسؤللسدى طؾ   عشد حد معيؽ  فإف قؾى  ديدة أختت تغير عمى السدرح الع

تحاد الدؾفييتي كتتجو إلى تذػكي  نغػاـ عػالسي  ديػد  قػائؼ عمػى تعػدد األقظػاب كتشافدػيا تركو اال 
اقترػػاديًا  كمػػؽ ثػػؼ سياسػػيًا. كعمػػى رأس ىػػته القػػؾى  سيؾر ػػة الرػػيؽ الذػػعبية كاالتحػػاد الركسػػي 
كاليشد. كسا استكس  االتحاد األكربي بشاء أساساتو  كانظمق يبشي اقترػاداتو كسياسػاتو الستكاممػة  

كبًل قؾة  ديػدة عمػى مدػرح التشػافس العػالسي. كلكشيػا قػؾة لػؼ تعبػر عػؽ طسػؾح حؿيقػي لتجػاكز مذ
 القظب األمر كي  ب  بدت قانعة لأف تبقى حميفة لو  ممحقة لو كتح  حسايتو.  

عمى ىتا الشحؾ بدأ العػالؼ يتذػك  مػؽ  ديػد  ك تجػاكز فكػرة القظػب األكحػد: فالظسؾحػات األمر كيػة 
شتيي لظبيعة الحاؿ  كقػؾى مشافدػو تؾاصػ  صػعؾدىا  لتفػرض لسجسؾعيػا عالسػًا تترا ع  دكف أف ت

متعدد األقظاب  ستحكسو قؾاعد عبلقات دكلية  ديدة  قد يؤدي تجاكزىا إلى الدخؾؿ فػي مؾا يػات 
مدػػمحة  لػػؽ تكػػؾف ىػػته السػػرة شػػبيية لػػالحربيؽ العػػالسيتيؽ  األكلػػى كالثانيػػة  مػػؽ حيػػث قػػدرتيا 

 نذؾبيا إلى انتياء الحياة عمى كؾكب األرض.التدمير ة. كقد يؤدي 

كإذا ما أردنا أف نرسؼ صؾرة تقر بية لحالة التذػك   التػي نذػيد لعػض مغاىرىػا  فػإف البدايػة البػد 
أف تكؾف مؽ الؾاليات الستحدة األمر كية  التػي مػا تػزاؿ ىػي القػؾة األعغػؼ  حتػى اآلف عمػى األقػ   

قترادي كالعدكري كالدياسي كاألمشي كاإلعبلمي مستدًا إلى رغؼ ترا ع طسؾحاتيا. فبلزاؿ نفؾذىا اال
معغؼ لقاع العالؼ. كما يزاؿ مبدأ تركماف يظبع الكثيػر مػؽ سياسػاتيا لظالعػو )أي اعتػداء  يقػـؾ لػو 
عدك  ألمر كا في أي لقعة  مؽ العالؼ  يعتبر اعتداًء عمى أمر كا(. كماتزاؿ سياسػات الكتمػة األكربيػة 

ألمر كيػػة كتالعػػة ليػػا. كتػػأتي السشافدػػة الجػػادة لمشفػػؾذ األمر كػػي مػػؽ الرػػيؽ  مرتبظػػة لالتؾ يػػات ا
الراعدة اقتراديًا كعدكر ًا. ك ذك  االتحاد الركسػي حميفػًا لمرػيؽ  تتبلقػى مرػالحو كمرػالحيا  
كتؾحدىسا سياسات الؾاليات الستحػدة  اليادفػة إلػى إعاقػة تظؾرىسػا. كتجػد اليشػد نفدػيا فػي مؾقػع 

يؽ  الغربيػة كالذػرؾية  تحكسػو الجغراؼيػا كالسرػالح السذػتركة مػع الذػرؽ  كتذػده كسط بػيؽ الكتمتػ
مرالح مذتركة كعبلقات مستدة مع الغرب. كىػؾ مؾقػع يسكػؽ أف يبعػدىا عػؽ السؾا يػة السباشػرة  



162 
 

سؾاًء مػع الذػرؽ أك مػع الغػرب  ك سكػؽ لالتػالي أف تدػتفيد مشػو فػي تظؾرىػا االقترػادي  لترػبح 
 لعالسية السيسة.  قظبًا مؽ األقظاب ا

كمؽ الؾاضح أف الدياسة األمر كية  كبالتبعية الدياسة األكربية  تحاكؿ أف تخمخ  تحالف الريؽ 
كاالتحاد الركسي  مؽ خبلؿ سياسة احتػؾاء لمػدب الركسػي  كدفعػو إلػى االلترػاؽ لأكربػا كاالبتعػاد 

مػػة لالسركنػػة التػػي عػػؽ الرػػيؽ. كذلػػػ لاتبػػاع سياسػػة مزدك ػػة  تحتػػؾي عمػػى عشاصػػر ترغيػػب  متسث
تغيرىا أكربا كاالتفاؾيات االقترادية التي تبرميا مػع ركسػيا  مػؽ  يػة  كعشاصػر ترىيػب  متسثمػة 
لالحرػػار االقترػػادي  الػػتي تفرضػػو الؾاليػػات الستحػػدة  كالتظؾ ػػق كاالسػػتفزازات العدػػكر ة  عمػػى 

 الحدكد السباشرة لركسيا  مؽ  ية أخرى.

مر كية إذا ما نجح  في إلعاد ركسيا عؽ الريؽ  فدػؾؼ تتفػرغ كمؽ نافمة القؾؿ  أف الدياسة األ
لسؾا ية التشػيؽ الرػيشي  لسختمػف الؾسػائ . كىػتا مػا تدركػو الرػيؽ  كسػا يبػدك مػؽ تؾ ييػا نحػؾ 

 تظؾ ر قدراتيا العدكر ة  مع االستسرار في تؾسيع عبلقاتيا االقترادية بدكؿ العالؼ.  

ة بػػيؽ الػػدكؿ الكبػػرى  لػػؼ يعػػد مسكشػػًا عػػؽ طر ػػق الحػػرب كألف حػػ  التشاقزػػات االقترػػادية كالدياسػػي
السباشرة بيشيا  لسا تذكمو ىته الحرب مؽ تدمير شام  متبادؿ لمدكؿ الستشافدػة كلمعػالؼ  قػد يشيػي 
الحياة عمػى كؾكػب األرض  فػإف التؾافػق كإلقػاء التشػافس فػي الحػدكد السدػيظر عمييػا  ىػؾ الخيػار 

أف تخػؾض حركبػًا عدػكر ة محػدكدة كغيػر مباشػرة  بؾاسػظة  الستاح أماـ ىته الدكؿ. كال لأس مؽ
الدكؿ الزعيفة  أي حركب لالؾكالة  تديظر ىي عمييا كتتحكؼ في مداىا كفي مدػاراتيا كنتائجيػا 
 كتدتخدميا لسسارسة الزغؾ  الستبادلة كانتزاع السكاسب االقترادية كالدياسية الستشافس عمييا.

لعػالؼ  لػأف تحقيػق تؾافػق عػالسي يحكػؼ عبلقػات الػدكؿ الكبػرى  كتؾحي األحػداث الػدائرة اليػـؾ فػي ا
لعزيا بػبعض  ك حفػع الدػبلـ كاألمػؽ كاالسػتقرار فػي العػالؼ  مػا يػزاؿ فػي مرحمػة السخػاض. كىػي 
مرحمػػة شػػائكة  مميئػػة لسختمػػف االحتسػػاالت  تتذػػك  خبلليػػا  شػػيئًا فذػػيئًا  صػػؾرة الشغػػاـ العػػالسي 

 ته السرحمة  عمى الشحؾ اآلتي:    الجديد. ك سكؽ تمخيص أبرز مبلمح ى
تجشب الحرب السباشرة  بيؽ الدكؿ العغسى الستشافدة عمى ثػركات كأسػؾاؽ العػالؼ  كإلقػاء  .1

السعارؾ مذتعمة ىشا كىشاؾ  بؾاسظة دكؿ كشعؾب  تقبػ  عمػى نفدػيا أف تدػخر حركبيػا 
ء  السحميػػة لرػػالح ىػػتا الظػػرؼ أك ذاؾ  مػػؽ أطػػراؼ التشػػافس العػػالسي  فتخدػػر كػػ  شػػي

 ك ربح الستشافدؾف الكبار ك  شيء.
األكربيػػة( فػػي احتػػؾاء ركسػػيا كإلعادىػػا  -اسػػتسرار محػػاكالت الدياسػػة الغربيػػة )األمر كيػػة  .2

 عؽ الريؽ كاالنفراد لالريؽ لعد ذلػ.
اسػػتغبلؿ الؾاليػػات الستحػػدة األمر كيػػة لعػػض الشقػػا  الحداسػػة  التػػي تتسثػػ  فػػي مذػػكبلت  .3

سا فػػي القػػارة اآلسػػيؾ ة  بػػيؽ الرػػيؽ ك ز ػػرة تػػايؾاف حدكديػػة أك تشػػافس اقترػػادي  ال سػػي
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الرػػػيشية  كبػػػيؽ الرػػػيؽ كاليشػػػد  كبػػػيؽ الرػػػيؽ كركسػػػيا  كبػػػيؽ اليشػػػد كباكدػػػتاف كبػػػيؽ 
 الكؾر تيؽ  كبيؽ دكؿ االتحاد الدؾفييتي سالقًا ....إلش.

إلقاء التؾترات العالسية مدتسرة  كال سيسا في لحر الريؽ الجشؾبي ككسػط  سػيا كمشظقػة  .4
الذرؽ األكسط  كتؾ يييا لاتجاه تحجػيؼ الرػيؽ كركسػيا  كأي قػؾى صػاعدة  قػد يذػك  

 صعؾدىا تيديدًا لمسرالح االقترادية الغربية.
 
كىشا ُيظرح سؤاؿ محؾري: مػا ىػؾ مكانشػا نحػؽ العػرب فػي ىػتا التشػافس العػالسي كفػي التذػك   

    الجديد لمعالؼ؟ 

بديييػػة  نعرفيػػا مػػؽ خػػبلؿ تسعششػػا فػػي كافػػة  لئل الػػة عػػؽ ىػػتا الدػػؤاؿ  يسكػػؽ أف نشظمػػق مػػؽ
الغػػػؾاىر الظبيعيػػػة كالبذػػػر ة. فاسػػػتسرار أي عػػػاىرة مرىػػػؾف بتػػػؾازف عشاصػػػرىا الداخميػػػة كتػػػؾازف 
عبلقاتيا لسحيظيا الخار ي. فإذا اخت  التؾازف انيارت الغاىرة كتبلش . كىػتا قػانؾف يحكػؼ الكػؾف 

الػتي إذا مػا اختػ  تػؾازف عشاصػره انتيػ  كػ   كمو  لسجراتو البلمتشاـية  كسػا يحكػؼ كؾكػب األرض 
مغاىر الحياة ؼيو. ك شظبق ىتا القانؾف حتى عمى أ داـ البذر كالحيؾاف كالشبات. فاألمراض التي 

 قد تريبيا  إنسا تشتل عؽ اختبلؿ في تؾازف العشاصر السكؾنة ليا.

خار يػػًا. كىػػتا ىػػؾ كؾياسػػًا عمػػى ذلػػػ يسكػػؽ القػػؾؿ إف الػػؾطؽ العربػػي مختػػ  التػػؾازف  داخميػػًا ك 
الدبب الكامؽ كراء ضعفو كاعتبللو كتخمفو. فعمى السدتؾى الداخمي  نرى بشية حكؾماتػو كعبلقتيػا 
لالذػػػعب كعبلقػػػة مكؾنػػػات الذػػػعب )اال تساعيػػػة كالدياسػػػية( لعزػػػيا بػػػبعض  نراىػػػا كميػػػا مختمػػػة 

رػادية كاال تساعيػة التؾازف  إلى حد كبير. ك ؾلػد ىػتا االخػتبلؿ تخمفػًا فػي كػ  مشػاحي الحيػاة االقت
كالدياسية. كعمى السدتؾى الخػار ي  تػرتبط الحكؾمػات العربيػة لقػؾى خار يػة عمػى قاعػدة مختمػة 
التؾازف أيزًا. فالقؾى الخار ية ترشع ىته الحكؾمات كتدػخرىا لخػدمتيا  كتتعسػد إلقاءىػا ضػعيفة 

 أماـ اإلرادة الخار ية  مرتيشة ليا  خاضعة لسذيئتيا. 

لتػؾازف  داخميػًا كخار يػًا  كمػا يتؾلػد عشػو مػؽ ضػعف داخمػي  كمػؽ عبلقػات كفي ع  اختبلؿ ا
خار يػػة غيػػر متكافئػػة  مبشيػػة عمػػى التبعيػػة  مفتقػػرة إلػػى الشديػػة كاالحتػػراـ الستبػػادؿ  يبػػدك مدػػتقب  
الؾطؽ العربي في إطار الرؾرة اال سالية لمعالؼ التي يتذك  اآلف  مدتؿببًل ال يبذػر لخيػر  مػا لػؼ 

الفاعمة  كتغير كاقعو  كتعيد التؾازف الػداخمي كالخػار ي  لحيػث يػتسكؽ الذػعب العربػي تتحرؾ قؾاه 
مػػؽ االنظػػبلؽ نحػػؾ األمػػاـ  كفػػرض ك ػػؾده السػػؤثر بػػيؽ شػػعؾب األرض  كاحػػتبلؿ مكانتػػو البلئقػػة 
 بتار خو العر ق ك غرافيتو السستدة ككثافتو الدكانية الستجاندة كمؾقعو الستسيز كثركاتو الستشؾعة.  
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 114حرب  متعددُة األك و تفتػ لاليسشييؽ
  

قتػػ  لالرػػؾار ش كالقػػتائف كالرصػػاص  كقتػػ  لالحرػػار كالتذػػر د كالتجؾ ػػع كانقظػػاع السرتبػػات 
كارتفػػاع األسػػعار كسػػقؾ  ؾيسػػة الر ػػاؿ اليسشػػي كانعػػداـ السذػػتقات الشفظيػػة كانقظػػاع الكيربػػاء كميػػاه 

الرػػشاعية  كقتػػ  لػػالحزف كالكسػػد كاغتيػػاؿ الذػػرب كتػػدمير السرافػػق الخدميػػة  كقتػػ  بشفايػػات الػػدكؿ 
. كتخػتص تيامػة الػيسؽ مػؽ بػيؽ السشػاطق  الحمؼ كاألم  كاندداد األفػق. ىػتا ىػؾ حػاؿ الػيسؽ اليػـؾ
اليسشيػػة األخػػرى السشكؾبػػة  تخػػتص لالرػػؾر السفزعػػة  التػػي تػػداكلتيا مؾاقػػع التؾاصػػ  اال تسػػاعي  

فييػا. كىػؾ مػا تشاكلػو بيػاف  ساعػة نػداء ألطفاؿ مذؾىيؽ  مؽ  راء دفؽ نفايات الػدكؿ الرػشاعية 
ـ  كسػػػا تشاكلتػػػو ألحػػػاث أسػػاتتة  ػػػامعييؽ كمقػػػاالت قديسػػػة 2022فبرايػػر  11الدػػبلـ  فػػػي تػػػار ش 

ك ديػػدة  لكتػػاب كصػػحفييؽ كناشػػظيؽ حقػػؾقييؽ كطرحػػو نػػؾاب فػػي البرلسػػاف اليسشػػي  فػػي تدػػعيشيات 
قػػار ر سػػمستيا إلػػى الجيػػات القػػرف الساضػػي  كتػػؼ تذػػكي  لعػػض المجػػاف لمشػػزكؿ السيػػداني  أعػػدت ت

 الرسسية  ثؼ لؼ ُيعمؼ مريرىا.

كفػػي ىػػته العجالػػة سأشػػير مجػػددًا إلػػى لعػػض ردكد الفعػػ   التػػي عبػػر عشيػػا أصػػحابيا لظػػرؽ 
مختمفة لعد تداكؿ بياف  ساعة نداء الدبلـ في الداخ  كالخارج: فسعغؼ ردكد الفع  كان  قمقة مسا 

ياف  مؽ تذػكي  لجشػة تحقيػق دكليػة  مػؽ متخررػيؽ  يحر  في تيامة  كمؤ دة لسا طالب لو الب
تحقػػق فػػي األمػػر كتكذػػف مبللدػػاتو كتعسػػ  عمػػى إنرػػاؼ اليسشيػػيؽ. كبعػػض ردكد الفعػػ  رأت أف 
عسمية نق  الشفايات الشؾك ة مؽ دكؿ صشاعية كدفشيا في بمداف العػالؼ الثالػث ليدػ  إال خرافػة مػؽ 

حة كحيػػػاة مػػػؽ يشقمؾنيػػػا كعمػػػى األرض ندػػػل الخيػػػاؿ  ألف مخػػػاطر الشقػػػ  مخػػػاطر كبيػػػرة عمػػػى صػػػ
 كالبحار  كتأسيدًا عمى ذلػ ال يسكؽ أف تؾ د نفايات نؾك ة في اليسؽ. 

كقػػد لفػػ  انتبػػاىي ىػػتا الػػرأي األخيػػر  الػػتي اسػػتبعد نقػػ  الػػدكؿ الرػػشاعية نفاياتيػػا الشؾك ػػة 
أنتسػي إلػػى  كدفشيػا فػي بمػػداف العػالؼ الثالػث  كحفزنػػي إلػى محاكلػة البحػػث عػؽ الحؿيقػة. كألنشػػي ال

دائرة الستخرريؽ في ىتا السجاؿ  فقد ك ػدت نفدػي أرا ػع مػا اسػتقر فػي ذىشػي سػالقًا عػؽ ىػتا 
السؾضػػؾع  مػػؽ أف الشفايػػات الشؾك ػػة تؾضػػع فػػي حاك ػػات  يػػتؼ ترػػشيعيا لسؾاصػػفات خاصػػة ليػػتا 
ؽ الغػػرض  ك ػػتؼ إغبلقيػػا لإحكػػاـ  لعػػد ممئيػػا لالشفايػػات  كُتتخػػت إ ػػراءات كاحتياطػػات مذػػددة  تزػػس

عػػدـ إصػػالة مػػؽ يشقمؾنيػػا لػػأي أضػػرار  كإف كانػػ  لعػػد ذلػػػ تدػػبب أضػػرارًا لئلندػػاف كلمبيئػػة فػػي 
 السشاطق التي ُتدفؽ فييا.
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كلكي أرا ع ىتا الترؾر  التي استقر في ذىشي مؽ قب   كأتحقق مؽ مدى صحتو  أك مػدى 
صػػحة الػػرأي  الػػتي يدػػتبعد نقػػ  الشفايػػات الشؾك ػػة مػػؽ البمػػداف الرػػشاعية كدفشيػػا فػػي بمػػداف العػػالؼ 
الثالػػث  اتجيػػ  إلػػى البحػػث عسػػا يسكػػؽ أف يكػػؾف قػػد ُنذػػر  مػػؽ مقػػاالت كألحػػاث ككتػػب حػػؾؿ ىػػتا 

نػػ  السفا ػأة كبيػػرة. فقػػد كقفػ  عمػػى مئػات العشػػاك ؽ  لسقػػاالت ككتػب لالمغػػة العربيػػة السؾضػؾع. ككا
كبمغات غير عربية  تؤكد حؿيقة نق  الشفايات الشؾك ة كالكيسيائية مؽ الدكؿ الرػشاعية كدفشيػا فػي 

 بمداف العالؼ الثالث  كتتحدث عؽ أخظارىا عمى اإلنداف كعمى بيئتو الظبيعية. 

ـ  في فقرة تحػ  عشػؾاف 2003مظاقة التر ة  مثبًل  تؤكد في تقر ر ليا عاـ فالؾكالة الدكلية ل
)سؾؽ الشفايات الشؾك ة( حؿيقة دفؽ الشفايات الشؾك ة فػي بمػداف العػالؼ الثالػث  مػؽ خػبلؿ إشػارتيا 
إلى أف "مؾزنبيق تعتبر مؽ الدكؿ اإلفر ؿية األىؼ في دفػؽ الشفايػات الشؾك ػة التػي تمقػي بيػا الػدكؿ 

 ة الكبيرة عمى أرضو".الرشاعي

 1.5عػؽ "اكتذػاؼ أكثػر مػؽ ـ أعمش  مشغسػة الذػرطة الدكليػة )اإلنتربػؾؿ( 2017كفي عاـ 
مميؾف طؽ مؽ الشفايات غير القانؾنية العابرة لمحدكد في  سيع أنحاء العالؼ  خػبلؿ عسميػة عالسيػة 

 سػيا كأفر ؿيػػا قامػ  بتشدػيقيا  تدػتيدؼ الذػحؽ غيػر السذػركع لمشفايػات كالػتخمص مشيػا. ككانػ  
الػػػؾ يتيؽ الرئيدػػػتيؽ لمشفايػػػات التػػػي يػػػتؼ ترػػػديرىا لرػػػؾرة غيػػػر مذػػػركعة  مػػػؽ أكركبػػػا كأميركػػػا 

 الذسالية".

(  لمػدكتؾر   رشػاد الدػبع  ُنذػر فػي الشفايات الشؾك ة قات  صام  ييدد العالؼكفي مقاؿ لعشؾاف )
"عمػى الػرغؼ  كرد مػا يمػي:ـ(  2011مػايؾ   14 63العػدد  -الييئة العامة لمبيئة  -مجمة بيئتشا )

مؽ أف التخمص مؽ الشفايات الشؾك ة لعد معالجتيػا لاألسػاليب العمسيػة الدؾيقػة  يػتؼ حدػب معػايير 
األماف األساسية الرادرة عؽ الييئة الدكلية لمظاقة التر ة  إال أف ىػته الشفايػات التػي تشتجيػا دكؿ 

كبيػػػرًا لمػػػدكؿ الشاميػػػة كالسشظقػػػة العربيػػػة عمػػػى ك ػػػو  العػػػالؼ الستقػػػدـ لذػػػك  رئيدػػػي  تذػػػك  تيديػػػداً 
الخرؾص كمشترة لخظر كشػيػ  حيػث تدػعى الػدكؿ السشتجػة لمشفايػات الشؾك ػة لمػتخمص مشيػا فػي 

 دكؿ العالؼ الثالث كفي مقدمتيا دكؿ الذرؽ األكسط". 
يف ك فدر الدكتؾر مدعد عبػد الػرحسؽ ز ػداف  األسػتاذ فػي كميػة العدالػة الجشائيػة لجامعػة نػا

العربية لمعمـؾ األمشية  في مقاؿ لو لعشػؾاف )الػدكؿ الشاميػة مكػب الشفايػات الشؾك ػة(  ُنذػر فػي عػاـ 
ـ  يفدر سبب دفؽ الشفايات في الدكؿ الشامية  كىؾ "أف التخمص مؽ الشفايػات الشؾك ػة فػي 2013

. كىػػتا الػػدكؿ الستقدمػػة  ككضػػعيا فػػي مػػدافؽ  مشػػة  يحتػػاج إلػػى مئػػات السميػػارات مػػؽ الػػدكالرات"
التفدير  التي يدؾقو الدكتؾر ز داف  يعشي أف دفػؽ الشفايػات الشؾك ػة فػي بمػداف العػالؼ الثالػث أقػ  
كمفة مالية. كسشرى ما يؤكد ىتا التفدير الحقًا. فالكمفة السالية  كسا يبدك  تدخ  في حدالات ىػته 

   .الدكؿ السردرة لمشفايات  كال تدخ  في حدالاتيا الكمفة البذر ة



166 
 

مػػا يتعمػػػق لاألضػػرار  التػػػي تمحقيػػا الشفايػػات الشؾك ػػػة كالكيسيائيػػة لالبذػػػر  تتكػػرر فػػػي  كفػػي
الكتالػػات السشذػػؾرة اإلشػػارة إلػػى لعػػض األمػػراض  التػػي تدػػببيا ىػػته الشفايػػات  كمشيػػا: الدػػرطانات 
كفقػر الػدـ كالتذػػؾىات الخمؿيػة  إضػافة إلػػى األضػرار التػػي تمحقيػا لالبيئػة الظبيعيػػة  مػؽ حيؾانػػات 

تات كتربة كمياه )كك  ىته األضرار شؾىدت في تيامة اليسؽ(. كقد أكػدت لعػض الكتالػات لػأف كنبا
حاك ات الشفايات الشؾك ة معرضة لمترك   لدبب السياه الجؾؼيػة. كىػتا التركػ  سػيؤدي إلػى اندػياب 
ة محتؾ اتيػػا فػػي التربػػة كميػػاه الذػػرب  كبالتػػالي إلػػى اإلندػػاف كالحيػػؾاف كالشبػػات  مسػػا ييػػدد لإلػػاد

 مغاىر الحياة في السشاطق التي دفش  فييا. 

ك تزػػح مػػؽ لعػػض الكتالػػات  أف البمػػداف ذات األنغسػػة الحاكسػػة الرخػػؾة  فػػي العػػالؼ الثالػػث   
التي يخترقيا الفداد كتتحكؼ فييا مراكز نفػؾذ متعػددة  تحغػى لالشرػيب األكفػر مػؽ ىػته الشفايػات. 

تي يجعمشػػا  ندػػتبعد دفػػؽ الشفايػػات فػػي أراضػػيو كلسػػا كػػاف الػػيسؽ كاحػػدًا مػػؽ ىػػته البمػػداف  فسػػا الػػ
كشػػؾاطئو  ال سػػيسا كنحػػؽ نذػػاىد القػػرائؽ الستعػػددة  مػػؽ أمػػراض كتذػػؾىات خمؿيػػة كتمػػؾث السيػػاه  
كسػػسعشا األصػػؾات التػػي ارتفعػػ  مػػؽ قبػػ   كندػػسع األصػػؾات التػػي ترتفػػع اليػػـؾ  مظالبػػة لكذػػف 

 يعية؟الحؿيقة كإيقاؼ العبث لحياة اإلنداف اليسشي كبيئتو الظب

ك كتدب ىتا التداؤؿ ك اىتو  عشدما نعرؼ لأف مؾضػؾع دفػؽ الشفايػات الشؾك ػة كالكيسيائيػة  
تقػػار ر  أكػػدتىػػؾ مؾضػػؾع مثػػار فػػي العديػػد مػػؽ البمػػداف العربيػػة. فعمػػى سػػبي  السثػػاؿ ال الحرػػر  

إعبلميػػة كمعمؾمػػات صػػادرة عػػؽ أ يػػزة رسػػسية فػػي ليبيػػا  تػػؾر   دكؿ غربيػػة فػػي الػػتخم ص مػػؽ 
كمػػؽ  .نفاياتيػػا الشؾك ػػة كالرػػشاعية كدفشيػػا فػػي الرػػحراء الميبيػػة السستػػدة كفػػي السيػػاه اإلقميسيػػة
 بؾالػة) مقاؿ لعشؾاف )ليبيا تؤكد ضركرة تجر ؼ دفؽ الشفايػات الشؾك ػة فػي الػدكؿ الشاميػة(  ُنذػر فػي

"أكػػد كفػػد مجمػػس الشػػؾاب الميبػػي  يمػػي: مػػا نشقػػ  ـ( 2021 نػػؾفسبر 8 بتػػار ش اإلخبار ػػة  إفر ؿيػػا
السذارؾ في  مدة اال تساع البرلساني لسشاسػبة مػؤتسر األمػؼ الستحػدة لذػأف تغيػر السشػاخ السشعقػد 

شؾك ػػة لسديشػػة غبلسػػكؾ ببر ظانيػػا عمػػى ضػػركرة اتخػػاذ مؾؾػػف مؾحػػد حيػػاؿ تجػػر ؼ نقػػ  الشفايػػات ال
 كدفشيا في الدكؿ الشامية".

كأحدث األخبار السشذؾرة تأتي مؽ تؾنس  لعد اتفاؽ أبـر بػيؽ الحكؾمػة التؾندػية كالحكؾمػة  
اإليظاليو  قزى لإعادة نق  الشفايػات اإليظاليػة مػؽ تػؾنس إلػى إيظاليػا. ففػي يػـؾ الجسعػة السؾافػق 

"كأخيػرا.. الشفايػات اإليظاليػة ُتغػادر  آلتي:ـ  ُنذر في السؾاقع اإللكتركنية الخبر ا2022فبراير  18
  عػؽ قزػية مػا لػات ُيعػرؼ بػػ )الشفايػات 2022 ؼيفػري  18أسدؿ الدػتار  اليػـؾ الجسعػة . تؾنس

م  عمى مدار الدشتيؽ  دال كاسعا في تؾنس  كذلػ لعد أف انظمق اليـؾ إعادة  اإليظالية(  التي شك 
إلر اعيػا إلػى  2020لتجاري لدؾسػة مشػت مػاي حاك ة لمفزبلت الساكثة في السيشاء ا 213شحؽ 

 ميشاء )ساليرنؾ( لإيظالية".
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ككؼ نتسشى أف تتؾص  لعض الحكؾمات العربية األخػرى  التػي دار الجػدؿ فييػا حػؾؿ الشفايػات 
الكيسيائيػػة كالشؾك ػػة السدفؾنػػة فػػػي أراضػػييا كشػػؾاطئيا  كالحكؾمػػػات الجزائر ػػة كالسغربيػػة كالميبيػػػة 

ة كاليسشيػػة كغيرىػػا  أف تتؾصػػ  إلػػى اتفػػاؽ مساثػػ  التفػػاؽ تػػؾنس كإيظاليػػا  كالدػػؾدانية كالرػػؾمالي
 يقزي لإعادة ىته الشفايات إلى الدكؿ السردرة ليا  لتعالجيا لالظرؽ السشاسبة.  

كأختتؼ ىػته العجالػة لفقػرات مػؽ مقػاليؽ  يؤكػد مػا كرد فييسػا لػأف نقػ  الشفايػات الشؾك ػة مػؽ 
لؼ الثالث الفقيرة ىؾ حؿيقة كاقعة  كليس خرافة مػؽ ندػل الخيػاؿ. البمداف الرشاعية إلى بمداف العا

كقػػد تزػػسؽ السقػػاالف معمؾمػػات تكػػررت فػػي عذػػرات السقػػاالت األخػػرى. كمػػع أف السقػػاؿ األكؿ يركػػز 
عمى دفؽ الشفايات الشؾك ة في بمداف أفر ؿية  فإنو يؤكد ضػسشًا حؿيقػة نقميػا مػؽ الػدكؿ الرػشاعية 

فقيرة. ككاتبة ىتا السقالة ىػي الػدكتؾرة شػاىيشاز العؿبػاكي  التػي عسمػ  كدفشيا في أراضي الدكؿ ال
. كقػػد ُنذػػر فػػي مؾقػػع مركػػز الخمػػيل العربػػي الػػديسقراطي السركػػز فػػي مجمػػة األىػػراـ العربػػي كفػػي

ـ  لعشػػؾاف 2017تذػػر ؽ الثػػاني/ نػػؾفسبر  30  فػػي يػػـؾ الخسػػيس السؾافػػق 125لؤللحػػاث  العػػدد 
 شؾك ة في إفر ؿيا( كمسا كرد ؼيو: % مؽ نفايات العالؼ ال30)دفؽ 

"عبلقػػػة إفر ؿيػػػا مػػػع إنتػػػاج الظاقػػػة الشؾك ػػػة لػػػؼ تتؾؾػػػف عشػػػد امػػػتبلؾ اليؾرانيػػػـؾ كاسػػػتخرا و 
كترديره كاستخدامو في األغراض الدمسية  لكؽ ىشاؾ عشرر  خر أكثػر خظػؾرة يؾا ػو القػارة لقػؾة 

العدػكر ة  أال كىػؾ دفػؽ الشفايػات رغؼ عدـ امتبلكيا مفاعبلت نؾك ة  سػؾاًء لؤلغػراض الدػمسية أك 
الشؾك ة  حيث كذف  دراسة )قزية دفؽ الشفايات الشؾك ة الخظرة في إفر ؿيا(  التػي أصػدرىا مركػز 

مميػؾف  420زايد لمتشديق كالستالعة التالع لجامعػة الػدكؿ العربيػة أف العػالؼ يشػتل سػشؾ ًا أكثػر مػؽ 
% كدكؿ العػالؼ الثالػث 90ية الكبػرى بشدػبة طؽ مؽ الشفايات الشؾك ػة  مؾزعػة بػيؽ الػدكؿ الرػشاع

ألف مفاع  نؾكي ككيسائي لكػ  مشيػا نفايػات  250%  حيث يشتذر في العالؼ أكثر مؽ 10بشدبة 
خظرة  كتعس  الدكؿ الرشاعية عمى دفشيا فػي مشػاطق متعػددة  مشيػا قػارة إفر ؿيػا التػي يػدفؽ فييػا 

ا بشريب كبير مؽ الشفايات الشؾك ة كالخظػرة % مؽ ىته الشفايات ....... ك ر ع استئثار إفر ؿي30
طبقًا لسا  اء في الدراسة إلى أسباب خاصة لالدكؿ الغربية السردرة ليته الشفايات  كأخرى متعمقػة 
لالدكؿ اإلفر ؿية السدتقبمة ليا  ففي حػيؽ تبحػث األكلػى عػؽ مكػاف لعيػد كرخػيص التكػاليف لػدفؽ 

العسػػبلت الرػػعبة  كمػػؽ ىشػػا نذػػظ  تجػػارة دفػػؽ الشفايػػات نفاياتيػػا  فػػإف الثانيػػة فقيػػرة كتحتػػاج إلػػى 
الشؾك ة عبر العالؼ  كفاق  في حجسيا السالي تجػارة السخػدرات  كا تػتب  عػددًا كبيػرًا مػؽ الذػركات 
اإل راميػة كالؾسػظاء  كاسػػتغم  األسػعار كالرقالػة القانؾنيػػة بػيؽ دكؿ الذػساؿ كالجشػػؾب  حيػث تبمػػغ 

دكالر  بيشسا ال يدفع  1000لشفايات في الدكؿ الستقدمة أكثر مؽ تكمفة دفؽ الظؽ الؾاحد مؽ ىته ا
% 95دكالرًا  األمػر الػتي  عػ  ندػبة  40الؾسظاء كالذػركات اإل راميػة عػؽ دفشػو فػي إفر ؿيػا إال 

مؽ ضحايا ىته الشفايات مؽ الذعؾب الشامية كالفقيرة. كلؼ يف  الدراسة )تقرػد دراسػة قزػية دفػؽ 
فػػي إفر ؿيػػا  التػػي أشػػارت إلييػػا سػػالقًا( أف تبػػرز دكر لعػػض الحكؾمػػات  الشفايػػات الشؾك ػػة الخظػػرة
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اإلفر ؿية كالسشغسات الدكلية كاإلقميسية كغير الحكؾمية فػي الترػدي ليػته الغػاىرة الخظػرة  مؤكػدة 
عمى أنو ال بد مؽ تزافر ثبلثة محاكر لسعالجة ممف الشفايػات الشؾك ػة الخظػرة فػي إفر ؿيػا  يتسثػ  

الشغاـ الدياسي اإلفر قي لمقزاء عمػى الثغػرات التػي تتدػرب مشيػا ىػته الدػسـؾ   أكليا في إصبلح
كالرشؾة  كالثاني لزركرة التكاتف اإلقميسي بػيؽ الػدكؿ اإلفر ؿيػة كمؤسدػات االتحػاد اإلفر قػي مػؽ 
أ   حساية األراضي اإلفر ؿية. بيشسا يػرتبط السحػؾر الثالػث لزػركرة إصػبلح الشغػاـ الػدكلي  كمشػع 

ة السعػػػايير  كالتعامػػػ  مػػػع بمػػػداف العػػػالؼ الثالػػػث بشغػػػرة السدػػػاكاة ....... ككذػػػف   ر ػػػدة ازدكا يػػػ
)لؾسؾار( البمجيكية أف دكال مث  اليالاف ككؾر ا الجشؾبيػة كتػايؾاف  لاإلضػافة إلػى دكؿ غربيػة مثػ : 
السانيػػػا كالشسدػػػا كفرندػػػا تبػػػدك "ميتسػػػة" بػػػدفؽ الشفايػػػات الشؾك ػػػة فػػػي إفر ؿيػػػا. ك ػػػاء فػػػي  ر ػػػدة 

المؾمؾند( الفرندية أف الدكؿ اإلفر ؿية التي تجد صعؾبة في تجاكز أزماتيا االقترادية كالدياسية )
ال تبدك "معترضة" عمى صفقات دفؽ الشفايات طالسػا أف السقابػ  السزػسؾف سػيكؾف مػدفؾعًا مدػبقًا 

  ندػبة لالدكالرات. كذكرت مجمة )لؾسؾالي( الدشغالية أف ك  مػؽ مؾزنبيػق كإفر ؿيػا الؾسػظى تذػك
% مؽ السداحة السخررة في إفر ؿيا التي ترمي فييا الدكؿ الغربية نفاياتيا الشؾك ة كىػؾ مػا 33

ـ عػؽ "سػؾؽ الشفايػات 2003أكدتو الؾكالة الدكلية لمظاقة التر ة كالتي كذف  في تقر ر ليا سػشة 
 ة التػي تمقػي بيػا الشؾك ة" مؽ أف مؾزنبيق تعتبر مؽ الدكؿ اإلفر ؿية األىؼ في دفؽ الشفايات الشؾك 

الدكؿ الرشاعية الكبيرة عمى أرضو ....... ك قػؾؿ الكاتػب كالسحمػ  الدياسػي الكػاميركني )بتػر س 
دافيد دكلسبا( صاحب كتاب )ال تدفشؾا نفايتكؼ عشدنا( إف قزية الشفايات الشؾك ػة لػؼ تكػؽ سػرا  ففػي 

يػا دفشػ  فػي األراضػي الدػشغالية الدبعيشات انفجرت قزية الشفايات الشؾك ة االسػترالية التػي قيػ  إن
ـ  نذػرت 1989مقاب  مبليػيؽ الػدكالرات  كالتػي كانػ  سػببًا فػي مػؾت الػزرع كالحيػؾاف. كفػي عػاـ 

مشغسة الرحة العالسية تقر رًا  اء ؼيو أف سببب مؾت األطفاؿ في دكؿ مث  الكػاميركف كمؾزنبيػق 
كالقزػية األخظػر فػي دفػؽ الشفايػات كإفر ؿيا الؾسظى ىػؾ دفػؽ الشفايػات الشؾك ػة فػي ىػته البمػداف. 

حدبسا ذكر لاتر س في كتالو ال تشحرر في كؾنيا ليد  أماكؽ عذؾائية اإلختيار  ب  أنيا أمػاكؽ 
 استراتيجية لحكؼ صراعات داخمية كإقميسية  إذًا فيي عسمية إلادة مسشيجة عمى حد قؾلو". 

الػدكؿ الكبػرى مػؽ مخمفاتيػا جاسػؼ كبلبػي  لعشػؾاف ) كيػف تػتخمص أما السقػاؿ الثػاني  فيػؾ ل
ـ. كمسػا كرد 2005كػانؾف األكؿ  12الرشاعية(؟. كقد ُنذر في شػبكة الشبػأ السعمؾماتيػة  بتػار ش 

 ؼيو:   

تحتؾي الشفايات الرشاعية عمى مػؾاد سػامة مثػ  األحسػاض كالكيساك ػات الغيػر قابمػة لمتحمػ  "
في الشفايػات الرػشاعية ....... مػؽ أىػؼ كالسعادف الثقيمة ك عتبر الديانيد مؽ أخظر السؾاد الدامة 

أنؾاع الشفايات التي تقـؾ الدكؿ الستقدمة بترديرىا لمعالؼ الثالث ىي الشفايػات الرػشاعية كالشفايػات 
الشؾك ػػة ....... مػػع تزايػػد الشذػػا  الرػػشاعي فػػي أكركبػػا كأمر كػػا تزايػػدت كسيػػات الشفايػػات الزػػارة 

التالي مذػكبلت الػتخمص مشيػا فػي أراضػي الػدكؿ التػي الستخمفة مؽ الرشاعات السختمفة كتزايدت ل
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تشتجيػػا كخاصػػة مػػع إصػػدار معغػػؼ الػػدكؿ الرػػشاعية السشتجػػة لمشفايػػات الرػػشاعية قػػؾانيؽ مذػػددة 
لحسايػػة البيئػػة مػػؽ أخظػػار الشفايػػات لعػػدـ الدػػساح بػػدفشيا فػػي أراضػػييا. أمػػا لخرػػؾص الشفايػػات 

اقػػة الشؾك ػػة يتؾسػػع سػػؾاء فػػي األغػػراض ففػػي مشترػػف القػػرف الساضػػي بػػدأ اسػػتخداـ الظ  الشؾك ػػة
الدمسية أك الترسانة العدػكر ة  كمػؽ أىػؼ السذػكبلت التػي صػاحب  ىػتا التؾسػع مذػكمة الػتخمص 
مؽ الشفايات الشؾك ة  كنغرا ألف الشفايات الشؾك ة ليا طبيعػة خاصػة تتسثػ  فػي عػدـ اختفػاء  ثارىػا 

افات عسيقػػة تحػػ  سػػظح األرض. الدػػمبية عمػػى البيئػػة كصػػحة اإلندػػاف حتػػى مػػع دفشيػػا فػػي مدػػ
ألػػف سػػشة ....... بشػػاًء  24مػػثبًل فتػػرة نرػػف الحيػػاة ليػػتا العشرػػر ىػػي  239فعشرػػر البمؾتؾنيػػـؾ 

عمى ذلػ يبدك مؽ الؾاضح أف سعي الدكؿ الستقدمة لدفؽ نفاياتيػا الشؾك ػة فػي أراضػي دكؿ العػالؼ 
شاعية كالشؾك ػة تذػك  مذػكمة الثالث يعػد  ر سػة لحػد ذاتػو...... إف مذػكمة ترػدير الشفايػات الرػ

سياسػية دكليػة  تسػػ  مشاقذػتيا فػي عػػدد مػؽ السػػؤتسرات كالسمتؿيػات الدكليػة التػػي أكصػ  لحغرىػػا 
كإيقافيا لاإلضافة إلى  يؾد الجسعيات األىمية كالسشغسات غير الحكؾمية السشاىزة لمتمؾث البيئػي 

 كسشغسة الدبلـ األخزر". 

أردت  رغػؼ أنػي _ رغبػة مشػي فػي عػدـ اإلطالػة _ قػد  كبعد ىتا العرض  التي طاؿ أكثر مسػا
أسقظ  مشو عذرات االستذيادات  التي تؤكد نقػ  الشفايػات الشؾك ػة مػؽ الػدكؿ الرػشاعية كدفشيػا 
فػػي البمػػداف الفقيػػرة  لعػػد ىػػتا العػػرض  كإزاء مػػا نذػػاىده مػػؽ قػػرائؽ دالػػة عمػػى ك ػػؾد عسميػػات دفػػؽ 

ة  متسثمػػة لرػػؾر األطفػػاؿ السذػػؾىيؽ كاألعػػراض نفايػػات نؾك ػػة ككيسيائيػػة فػػي لعػػض مشػػاطق تيامػػ
السرضية غير السألؾفة كالتقار ر الظبية كتغير لؾف التربة كتمؾث السياه  فزبًل عؽ اإلثػارة الستكػررة 
ليتا السؾضؾع في البرلساف اليسشػي  البػد مػؽ طػرح سػؤاليؽ محػؾر يؽ  كىسػا: مػاذا يسكػؽ أف نعسػ  

دؿ  بػػيؽ مػػؽ يؤكػػدكف ك ػػؾد ىػػته الشفايػػات فػػي األرض نحػػؽ اليسشيػػيؽ؟ كمػػؽ يسكشػػو أف يحدػػؼ الجػػ
 اليسشية كبيؽ مؽ يشكركف ك ؾدىا؟ 

ىتاف سؤاالف أضعيسا بػيؽ أيػدي الدػمظات الستعػددة القائسػة فػي الػيسؽ السػدمر  كبػيؽ أيػدي 
الجامعات اليسشية كأساتتتيا الستخرريؽ  إضافة إلى السكؾنات الدياسية كاال تساعية كالشاشظيؽ 

كالكتاب كالرحفييؽ كغيرىؼ مسؽ يشذدكف الحؿيقة  ليفكػركا فييسػا ك بحثػؾا عػؽ اإل الػة الحقؾقييؽ 
عشيسػػا  لعػػد أف أيقشػػا لػػأف العػػالؼ مذػػغؾؿ لقزػػاياه الخاصػػة عػػؽ كؾارثشػػا كمرسػػيشا الستبلحقػػة  ال 
يشر  إلى نداءاتشا  كال يمتف  إلى أك اعشػا  كال يدػسع إال أصػؾات األقؾ ػاء. كسػؾؼ نشتغػر  نحػؽ 

  أكثر مسػا نشظمػق مػؽ عمػؼ كتخرػص  سػؾؼ نشتغػر رأي العمسػاء إحداس لاأللؼ نشظمق مؽالتيؽ 
 الستخرريؽ  السيسا مؽ أساتتة الجامعات اليسشية.  
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 115الدبلـ ىؾ السرفأ اآلمؽ لك  اليسشييؽ
 

ىػػانز   السبعػػؾث الخػػاص ألميشيػػا العػػاـ إلػػى الػػيسؽرتبػػ  األمػػؼ الستحػػدة  تحػػ  رعايتيػػا كعبػػر 
 كبسؾافقػػة مػػؽ األطػػراؼ اليسشيػػة كاألطػػراؼ الخار يػػة الزػػالعة فػػي الحػػرب  رتبػػ  ليدنػػة  ركنػػدبرج 

دخم  حيز التشفيت اعتبارًا مؽ الداعة الدالعة مدػاء يػـؾ الثػاني مػؽ أبر ػ   مؤقتة  مدتيا شيراف 
الجػػاري. كقػػد تزػػسش  اليدنػػة: كؾػػف  سيػػع العسميػػات العدػػكر ة اليجؾميػػة  داخػػ  الػػيسؽ كخار ػػو  

سفيشة مؽ سفؽ السذتقات الشفظية إلى  18كتجسيد السؾاقع العدكر ة الحالية عمى األرض كدخؾؿ 
فتػرة شػيري اليدنػة  كتذػغي  رحمتػيؽ  ػؾ تيؽ تجػار تيؽ أسػبؾعيًا مػؽ مظػار  ميشاء الُحديػدة  خػبلؿ

صشعاء  رحمة كاحدة إلى عسَّاف  كرحمة أخرى إلػى القػاىرة  كدعػؾة السبعػؾث األمسػي الخػاص  فػؾر 
ػػز التشفيػػت  دعؾتػػو )األطػػراؼ( إلػػى ا تسػػاع   لبلتفػػاؽ عمػػى فػػتح ُطػػرؽ   فػػي تعػػز  دخػػؾؿ اليدنػػة حي 

  لتيدير حركة السدنييؽ مؽ ر اؿ كنداء كأطفاؿ  كتعيػيؽ )األطػراؼ( ضػبا   كغيرىا مؽ السحافغات
ليؽ لمعسػ  مػع مكتػب السبعػؾث الخػاص عمػى  سيػع  ؾانػب اليدنػة  لسػا فييػا الجؾانػب  ارتبا   مخػؾَّ
العدكر ة  لدعؼ اليدنة كالتأكد مؽ االلتزاـ بيا  حيث لؽ تكؾف ىشاؾ مراؾبة  مدتقم ة   كتقديؼ مكتب 

لخاص الدعؼ كالتشديق المتيؽ تظمبيسا )األطراؼ(  لمسداعدة في تشفيت اليدنة. كسػتكؾف السبعؾث ا
)األطػراؼ( مػع السبعػؾث الخػاص  حػؾؿ كستتذػاكر ىته اليدنة قابمة لمتسديد  لسؾافقػة )األطػراؼ(. 
 الخظؾات القادمة السؤدية إلى إنياء الحرب.  

اليدنػػة  كأكػػد عمػػى مؾضػػؾع كقػػد كػػرر السبعػػؾث الخػػاص فػػي إحاطتػػو لعػػض مػػا تزػػسشو نػػص 
تبػػادؿ األسػػرى بػػيؽ  سيػػع )األطػػراؼ(  كأشػػار إلػػى أف اليسشيػػيؽ يظػػالبؾف لاسػػتئشاؼ سػػداد الركاتػػب 

 كتؾفير الخدمات كالجسع بيؽ السؤسدات االقترادية.

كمؽ السبلحع في نص اليدنة كفي إحاطة السبعؾث األمسي تكرار لفع )األطراؼ(  دكف تحديد 
ألطػراؼ الداخميػة كالخار يػة األطراؼ اليسشيػة فقػط  أـ  سيػع ا دة  ى  ىيمؽ ىي األطراؼ السقرؾ 

الزالعة في الحرب؟ كسا أف اإلشارة إلى "فتح طرؽ في تعز كغيرىا مؽ السحافغات" ُيفيؼ مشو فتح 
 لعض الظرؽ السقظؾعة  كليس  سيعيا.

ز ػػادة عػػدد كمػػؽ السبلحػػع أيزػػًا أف األمػػؼ الستحػػدة لػػؼ تذػػر فػػي بشػػؾد اليدنػػة إلػػى إمكانيػػة 
الػػػرحبلت الجؾ ػػػة  مػػػؽ مظػػػار صػػػشعاء كإليػػػو  كمسػػػا تػػػؼ إحػػػراز تقػػػدـ فػػػي مدػػػار اليدنػػػة. فرحمتػػػاف 
أسبؾعيتاف  رغؼ رمز تيسا السذجعة  ال تمبيػاف الحػد األدنػى مػؽ حا ػة مئػات اآلالؼ مػؽ السرضػى 
ػػا ف كالجرحػػى كالظػػبلب كر ػػاؿ األعسػػاؿ إلػػى الدػػفر إلػػى عؾاصػػؼ مختمفػػة  كلػػيس إلػػى القػػاىرة كعسَّ
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فحدب. كسا لؼ تذػر األمػؼ الستحػدة إلػى ضػركرة تؾحيػد عسػ  البشػػ السركػزي  فػي كػ  مػؽ صػشعاء 
كعدف  كتؾحيد سعر العسمة  التي ألحق التبايؽ الكبير في سػعرىا أضػرارًا ماديػة لالغػة  سػؾاًء عمػى 
مدػػػػتؾى معيذػػػػة السػػػػؾاطشيؽ اليؾميػػػػة  أك عمػػػػى مدػػػػتؾى التحػػػػؾ بلت الساليػػػػة كالحركػػػػة التجار ػػػػة 

ذػػاطات االقترػػادية السختمفػػة  كلػػؼ تذػػر إلػػى اسػػتئشاؼ صػػرؼ مرتبػػات السػػؾعفيؽ كمعاشػػات كالش
الستقاعديؽ. كإذا ما استؤنف صرفيا  ى  سػُيراعى عشػد صػرفيا ىبػؾ  سػعر الر ػاؿ مقابػ  الػدكالر؟ 

%. كىػته كميػا 100كى  سُيراعى الفارؽ الكبير في سعره بيؽ  صشعاء كعدف؟ التي تجاكز ندػبة 
كممحػػة  لػػػؽ يكتسػػ  السزػػسؾف اإلندػػاني لميدنػػػة دكف معالجتيػػا. كنأمػػ  أف تػػػتؼ  قزػػايا  ؾىر ػػة

 معالجتيا خبلؿ فترة اليدنة السعمشة  إذا تؼ التقيد بيا. 

كسا نأم  أف تتؾاص  الحؾارات السخمرة كالجيؾد الرادقة  لجع  ىته اليدنػة فرصػة لمتقػارب 
  الػػيسؽ كاليسشيػػيؽ إلػػى بػػر األمػػاف. كالتفػػاىؼ كتجػػاكز نقػػا  الخػػبلؼ  كإنزػػاج خارطػػة طر ػػق  تؾصػػ

لتتحؾؿ اليدنة السؤقتة بتلػ إلى كؾف دائؼ لمحرب  فُتظؾى صفحة الحرب كأك اعيا كمرسييا  إلى 
غير ر عة. كأممشا ىتا لػيس صػعب التحقيػق  إذا لػؼ ُتدػتغ  اليدنػة مػؽ قبػ  أي طػرؼ مػؽ أطػراؼ 

دػكر ة  لمتحزػير السػتئشاؼ القتػاؿ مػؽ الحرب  إلعادة ترتيب أكراقو كتعز ز مؾاقعو كحذد قػؾاه الع
 ديػد. كأي طػػرؼ يعسػد إلػػى ذلػػ  فإنػػو طػرؼ مػػداف  كال عػتر لػػو كال مبػرر. فاليدنػػة فرصػة ثسيشػػة 
لتؾاص  السذاكرات ككضػع األسػس البلزمػة إلطػبلؽ الحػؾار السشتغػر بػيؽ  سيػع األطػراؼ اليسشيػة  

تفػاؽ عمػى اإل ػراءات كاآلليػات التػي كاإلعداد لحؾار مع األطراؼ الخار ية الزالعة فػي الحػرب  لبل 
سػػُتتخت  لزػػساف عػػدـ تجػػدد الحػػرب  كلتحسػػ  التبعػػات الساديػػة ليػػا  مػػؽ إعػػادة إعسػػار كتعؾ زػػات 

 لمسؾاطشيؽ عسا لحق بيؼ مؽ أضرار.    

كقد تزامؽ إعبلف اليدنة مؽ قبػ  األمػؼ الستحػدة مػع إعػبلف  خػر  تزػسؽ تفػؾ ض األخ عبػد 
إلػػى مجمػػس رئاسػػي  ضػػؼ ثسانيػػة  تفؾ زػػًا ال ر عػػة ؼيػػو(تو )ربػػو مشرػػؾر ىػػادي  سيػػع صػػبلحيا

أشخاص  مؽ مشػاطق يسشيػة كمذػارب سياسػية مختمفػة  ُيفتػرض أف يسػارس السيػاـ كالرػبلحيات  
التي لؼ يسارسيا الرئيس لرؾرة فعمية طؾاؿ الدشؾات الساضػية  كاتخػاذ اإل ػراءات السييئػة لتظبيػع 

األطػػراؼ اليسشيػػة الفاعمػػة  كمعالجػػة لعػػض الجؾانػػب  األكضػػاع كتؾسػػيع دائػػرة الحػػؾار  لتذػػس  كػػ 
كمػؽ الؾاضػح أف  االقترادية كالسالية كالخدمية كاألمشية الستعمقة لسعيذة الشاس كحياتيؼ اليؾمية.

قرارًا دكليًا كإقميسيًا قد اتتخت لظي صفحة الرئيس عبد ربو  كلؾ تح  عشػؾاف )تفػؾ ض الرػبلحيات(  
ذػػعبي العػػاـ فػػي الػػيسؽ  الػػتي تظمػػع طػػؾ بًل إلػػى طػػي صػػفحة األخ كىػػؾ قػػرار يشدػػجؼ مػػع السػػزاج ال

 الرئيس.

لقد أثارت صياغة نص قرار التفػؾ ض  ػداًل قانؾنيػًا كسياسػيًا  السػيسا حػؾؿ مفيػـؾ )تفػؾ ض 
الربلحيات( كحدكده. كسا أثارت الربلحيات السسشؾحة لسجمػس الرئاسػة شػكؾكًا كمخػاكؼ  مػؽ أف 
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لدػػيادة الػػيسؽ كأراضػػيو كثركاتػػو كمرػػالحو الؾطشيػػة العميػػا  إذا مػػا يذػػك  لعزػػيا مػػدخبًل لمتفػػر ط 
 أسيء استخدامو.

كمػػع أف ىػػته التدػػاؤالت مذػػركعة  كالتخػػؾؼ مػػؽ التفػػر ط لاسػػتقبلؿ الػػيسؽ كأراضػػيو كثركاتػػو 
تخػػؾؼ لػػو مػػا يبػػرره  كالذػػكؾؾ فػػي نؾايػػا التحػػالف مفيؾمػػة  كعػػدـ االطسئشػػاف إلػػى خيػػارات كسػػمؾؾ 

ة لو ما يدؾغو  فإنشا كمؽ كاقع معاناة اليسشييؽ  التي فاقػ  كػ  الحػدكد  كلػؼ أطراؼ الرراع اليسشي
تعد ُتظػاؽ أك ُتحتسػ   نتدػاءؿ  كعمػى افتػراض حدػؽ الشؾايػا: أال يسكػؽ أف يأخػت الجسيػع مػؽ بشػؾد 
اليدنة كمػؽ قػرار التفػؾ ض مػا ىػؾ مفيػد كقابػ  لمتظػؾ ر كالبشػاء عميػو  كأف يدػتبعدكا مػا يسكػؽ أف 

أك عمػػى األقػػ  لاعثػػًا عمػػى الذػػػ كالتخػػؾؼ؟ كىػػ  يسكػػؽ أف ندػػتفيد مػػؽ الستغيػػرات  يكػػؾف ضػػارًا 
اإلقميسية كالدكليػة  التػي قػد تتػيح لشػا فرصػة التقػدـ خظػؾات نحػؾ الدػبلـ السشذػؾد  كأف نبتعػد عػؽ 

 السراكغات كالتكتيكات قريرة الشَّف س عديسة الشفع فادحة الزرر؟  

بع سػشؾات  ألحػق األذى لػالسؾاطشيؽ السدػالسيؽ  فيشاؾ حرار شام  فرضػو التحػالف مشػت سػ
كىشاؾ حرار داخمي لبعض السشاطق كالسدف  ضاعف مؽ محشػة  أكثر مسا ألحقو لالقؾى الستقاتمة.

كىشػػاؾ استعرػػاء كاضػػح فػػي السيػداف العدػػكري  يجعػػ  حدػػؼ الحػػرب لرػػالح  .كمرسػػييؼالسػؾاطشيؽ 
طرؼ مؽ أطرافيػا أمػرًا مدػتحيبًل  كىػؾ مػا أكػدناه لاسػتسرار  مشػت بدايػة الحػرب كحتػى اآلف. كىشػاؾ 
معاناة حادة  لؼ تعد ُتظػاؽ  مدػ  كػ   ؾانػب الحيػاة اإلندػانية الظبيعيػة. فيػ  لاإلمكػاف أف نأخػت 

مػا يسكػؽ أخػته مػؽ إيجابيػات    اليدنػة كطػي صػفحة الػرئيس لتي تزػسشتيا  امؽ ىته السدتجدات
كنعسػػ  عمػػى تظؾ رىػػا  مػػع التشبػػو لمدػػمبيات  كالعسػػ  عمػػى اسػػتبعادىا  عبػػر الحػػؾار الجػػاد الرػػادؽ 
السثسر  الحؾار التي طالبشا لو مشت الداعات األكلى لمحرب  كالتي البد أف يذس  ك  األطػراؼ ذات 

رح األحػػداث  دكف اسػػتثشاء. إذ ال يسكػػؽ تجػػاكز أي قػػؾة فاعمػػة  دكف أف الؾ ػػؾد الفاعػػ  فػػي مدػػ
يكؾف لتلػ نتائل سمبية في السدتقب   كال يسكؽ أف ُتظؾى صفحة الحرب لرؾرة نيائية  إال لحؾار 
الجسيع مع الجسيػع  كبػالتؾافق عمػى حػ  كػ  القزػايا العالقػة كبشػاء دكلػة الشغػاـ كالقػانؾف كالعػدؿ  

 طشية كالسؾاطشة الستداك ة كالتبادؿ الدمسي لمدمظة  عبر صشاديق االنتخالات.دكلة الذراكة الؾ 

كلع  مؽ السشاسػب فػي ىػتا الدػياؽ أف ُنػتك  ر لسبػادرة الدػبلـ  التػي أعمشيػا )التجسػع الػؾطشي 
لسشاضػػمي الثػػػؾرة اليسشيػػػة(  أحػػػد مكؾنػػػات ) ساعػػػة نػػداء الدػػػبلـ( فػػػي الخػػػامس عذػػػر مػػػؽ مػػػايؾ 

ـ. فقػد تزػسش  2017اعػة نػداء الدػبلـ عشػد إنذػائيا  فػي مظمػع عػاـ ـ  كالتي تبشتيػا  س2015
ؾف القرف الجؾي الخار ي  متزامشًا مع كؾف االقتتػاؿ الػداخمي فػي ك تمػ السبادرة  ؼيسا تزسشتو: 

متؾافػق عمػى تذػكي  ك  السشاطق اليسشية  كالعؾدة إلى طاكلة الحػؾار تحػ  إشػراؼ األمػؼ الستحػدة  ل
صػػياغة الدسػػتؾر كإنزالػػو لبلسػػتفتاء الذػػعبي العػػاـ  ككضػػع قػػانؾف  ديػػد كإعػػادة  حكؾمػػة انتقاليػػة

لبلنتخالػػات عمػػى ضػػؾء الدسػػتؾر الجديػػد  كتعيػػيؽ لجشػػة انتخالػػات  ديػػدة  تتػػؾلى تشغػػيؼ انتخالػػات 
برلسانية كرئاسية  تشتيي بيا السرحمة االنتقالية. كإلى  انب ىته الخظؾات  كبالتؾازي معيا  نرػ  
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كضع برنامل محدد كمزمَّؽ لمسياـ اإل رائية األخرى  التي يجب إنجازىػا خػبلؿ  السبادرة عمى أف يتؼ
السرحمػػة االنتقاليػػة  كمشيػػا إعػػادة بشػػاء القػػؾات السدػػمحة بشػػاًء كطشيػػًا  ديػػدًا  ال يدػػتثشي مشظقػػة كال 
مكؾنًا ا تساعيًا  مع كضع األسس الزامشة لسيشيتو كحياديتػو كعػدـ كالئػو ألشػخاص أك لسكؾنػات 

ية أك سياسية أك لسشظقة مؽ السشاطق أك عذيرة مؽ العذائر  ب  لميسؽ ك  الػيسؽ  ليكػؾف ا تساع
مؤسدػػة كطشيػػة كافمػػة ألمػػؽ الػػيسؽ كاليسشيػػيؽ  سػػيعيؼ دكف تسييػػز. كأكػػدت السبػػادرة عمػػى ضػػركرة 
كضع ميثاؽ شػرؼ تمتػـز لػو  سيػع السكؾنػات الدياسػية  يتزػسؽ أىػؼ السبػادئ  التػي يقػـؾ عمييػا 

سػػي كالحيػػاة الدياسػػية فػػي الػػيسؽ  كعمػػى رأسػػيا الذػػراكة الؾطشيػػة كالتبػػادؿ الدػػمسي الشغػػاـ الديا
لمدػػمظة عبػػر صػػشاديق االنتخالػػات كرفػػض العشػػف لكػػ  أشػػكالو كتثبيػػ  مبػػدأ السؾاطشػػة الستدػػاك ة 

                               كتكافؤ الفرص أماـ أبشاء اليسؽ  سيعيؼ كتأكيد الؾالء لمؾطؽ كتجر ؼ الؾالء لمخارج.                       

لقد طفح الكي  كبمغ  السعاناة أقرى حدكدىا  كتبيؽ أخيرًا لسؽ لؼ يدتبيشؾا الرشػد فػي لحغػة 
انفجار الحرب  كعجزكا عؽ رؤ ة أىدافيا السدتترة كاستذراؼ مداراتيا كمرالتيػا  تبػيؽ ليػؼ أخيػرًا 

كأف الحؾار ىؾ الدػبي  الؾحيػد لمخػركج مػؽ ىػته السحشػة  أف الدبلـ ىؾ السرفأ اآلمؽ لك  اليسشييؽ 
التػي نعيذػيا  كأف إطالػة أمػد الحػرب أضػح  ضػربًا مػؽ السكػابرة الزػارة لػالجسيع  سػؾاًء األطػراؼ 
اليسشية الستقاتمة  أك األطراؼ الخار يػة الزػالعة فييػا. فسػع تعػاعؼ السعانػاة كاسػتسرار الحػرب دكف 

اف العدكرى  كمؤشرات انفراج سياسي ندبي  إقميسي كدكلي  أفق  كمع استعراء كاضح في السيد
كرغبػػة لػػدى القػػؾى الخار يػػة فػػي االنتيػػاء مػػؽ الحالػػة اليسشيػػة السكمفػػة الػػثسؽ  كال سػػيسا القػػؾى 
الزػػالعة مشيػػا فػػي الحػػرب  يغػػدك اإلصػػرار عمػػى اسػػتسرار الحػػرب سػػمؾكًا غيػػر مدػػؤكؿ  يجػػب أف 

تعايش كالتعاكف كالبشػاء كترسػيش أسػس الدكلػة الكافمػة يتؾؾف  ليتؾ و الجسيع نحؾ الدبلـ  نحؾ ال
أراضػيو كاسػتقبلؿ قػراره  لحياة اليسشييؽ  سيعيؼ  الحامية الستقبلؿ اليسؽ كثركاتو ككحدتػو كسػبلمة

فػي الؾقػ   القػادرةك   لخار ية عمى حاضر الػيسؽ كمدػتقبمولك  أنؾاع الؾصاية ا الرافزة الدياسي 
عمػػى  سياسػػي أك عدػػكري  داخمي  لسكػػؾف الػػسػػتقؾاء اال رمػػؽ مغػػاى مغيػػر عمػػى إنيػػاء أي نفدػػو

 .السكؾنات األخرى 
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 116إنيؼ يخدمؾف مرالحيؼ  فأي مرالح نخدميا نحؽ؟
  

و  ال سيسا إعبلـ الدكؿ الكبرى كاإلعػبلـ اآلخػر السػرتبط بيػا   إذا ما أزحشا تأثير اإلعبلـ السؾ َّ
إذا ما أزحشا تأثيره عمى كعيشا كقشاعاتشػا كترػؾراتشا لؤلحػداث القر بػة كالبعيػدة  كإذا مػا أدركشػا ز ػف 

دير الديسقراطيػة  الدعاكى  التػي تػركج ليػا ىػته الػدكؿ كأ يزتيػا السختمفػة  كحقػؾؽ اإلندػاف كترػ
إلػػى بمػػداف لعيشيػػا  دكف سػػؾاىا  لتخفػػي تحػػ  غظائيػػا الجػػتاب مرػػالحيا كمخظظاتيػػا كأىػػدافيا 
الحؿيؿية  مدتغمة تػؾؽ الذػعؾب السقسؾعػة إلػى االنعتػاؽ مػؽ قيػؾد الغمػؼ كاالسػتبداد كاالسػتغبلؿ  

األرض؟ لشتخيػ   التي يسارسو حكاميا عمييا  فكيف سشرى الرؾرة الحؿيؿية كالؾقائع الفعميػة عمػى
نيػػرًا  سػػيبًل تشدػػاب مياىػػو الرقراقػػة  راسػػسة لؾحػػة مر حػػة لمػػشفس  مميسػػة لمسبػػدعيؽ مػػؽ الذػػعراء 
كالفشػػانيؽ. فػػإذا مػػا  فػػ  ميػػاه الشيػػر تمػػػ  فسػػاذا سػػيبقى فػػي الشيػػر غيػػر  يػػف لعػػض الحيؾانػػات 

ة كاألكسػاخ. الشافقة كبقايػا خػرؽ لاليػة كأحتيػة قديسػة كعمػب فارغػة صػدئة مغظػاة لالظحالػب الجافػ
إنيػا لؾحػة مفزعػػة صػادمة  كانػػ  تختفػي تحػػ  غظػاء مػؽ السيػػاه السشدػالة. ىكػػتا سػتبدك الرػػؾرة 
الحؿيؿية لسا يدكر في عالسشا السعاصر  إذا ما ُنزع عشيا غظاؤىا الخادع  التي يسؾه لو الكبػار مػا 

كما يرسسؾنو  يزعؾنو مؽ مخظظات كما يسارسؾنو مؽ سياسات  كما يرتكبؾنو مؽ  رائؼ إندانية 
 مؽ خرائط  ديدة  لتفكيػ الكيانات الدياسية فػي البمػداف الزػعيفة  إلػى كيانػات أكثػر ضػعفًا كأكثػر

 تبعية.  ك  ارتياناً 

كلؼ تكؽ القؾى االستعسار ة كقادتيا كأ يزتيا األمشية كبعض مراكزىا البحثيػة ميؾكسػة برسػؼ 
لجديػد(  بػ  كبرسػؼ خػرائط لمعػالؼ كمػو  خر ظة  ديدة لمؾطؽ العربي كحده )خر ظة الذرؽ األكسط ا

تحقػػق مػػؽ خبلليػػا ـيسشتيػػا عمػػى الكػػرة األرضػػية. إال أف الػػؾطؽ العربػػي قػػد حغػػي مػػؽ ىػػتا اإلبػػداع 
االستعساري لالشريب األكفر  لحكؼ مؾقعو كثركاتو كك ؾد الكياف الرييؾني السزركع في فمدػظيؽ  

تعسار ة  كالػػتي يتظمػػب اسػػتسرار ك ػػؾده فػػي خدمػػة السرػػالح االسػػ دكرًا كعيؽيػػًا ميسػػاً الػػتي يػػؤدي 
 مز دًا مؽ تفتي  كإضعاؼ الدكؿ العربية السحيظة لو.

فػي التػار ش  األكبركفي اإلشارة إلى نغرة الدكلة تلمتدلي  عمى نغرة الدكؿ الكبرى إلى العالؼ  ك 
و إعػػادة تقدػػيؼ العػػالؼ كإضػػعاف نحػػؾتؾ ييػػا كإلػػى السعاصػػر  كىػػي الؾاليػػات الستحػػدة األمر كيػػة  
فػػي التر سػػة العربيػػة لكتػػاب )إرث مػػؽ الرمػػاد   116كالييسشػػة عميػػو. كلشقتػػبس ىشػػا فقػػرة مػػؽ ص 
فحػؾى ىػته الشغػرة: "اعتقػد فؾسػتر لقػؾة أنػو  تعبػر عػؽتار ش الدي.  ي. إيو(  لسؤلفو تػيؼ كايشػر  

ات عمػػى الؾاليػػات الستحػػدة الؿيػػاـ لكػػ  مػػا فػػي كسػػعيا لتغييػػر أي نغػػاـ ال يتحػػالف  يػػارًا مػػع الؾاليػػ
                                                           

 ـ2022مايؾ  8في السؾاقع اإللكتركنية  في تار ش  ُنذر  116
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الستحػػدة  أك إلغائػػو. ككافقػػو ألػػؽ مػػؽ صػػسيؼ قمبػػو. كشػػرعا  لسباركػػة مػػؽ  يزنيػػاكر  فػػي التخظػػيط 
 ػػؾف فؾسػػتر داالس  كز ػػر الخار يػػة ىػػؾ إلعػػادة رسػػؼ خر ظػػة العػػالؼ". كالسقرػػؾد ىشػػا لفؾسػػتر  

ـ(. كأمػػا ألػػؽ  فيػػؾ ألػػؽ دالػػس  شػػقيق 1961ـ _ 1953األمر كيػػة فػػي عيػػد الػػرئيس  يزنيػػاكر )
كقػد صػدرت الظبعػة  .ر يػة كمػدير ككالػة السخػابرات السركز ػة األمر كيػة )سػي.  ي. أيػو(كز ر الخا

  شركة السظبؾعات كالتؾز ع كالشذػر   عؽصفحة 836في األكلى مؽ التر سة العربية ليتا الكتاب 
 .ـ2010 بيركت 

كفي ما يتعمق لالؾطؽ العربي  فإف فكرة رسؼ خر ظػة  ديػدة لػو ليدػ  فكػرة طارئػة  بػ  ىػي  
ـ(  1918ـ _ 1914فكرة عسرىا أكثر مؽ قػرف مػؽ الزمػاف. ففػي أثشػاء الحػرب العالسيػة األكلػى )

 بيؽ دكلتي االنتداب )بر ظانيا كفرندا(  ُعرف  لاتفاؾية  تؼ رسؼ خر ظة القتداـ العراؽ كببلد الذاـ
سايكس _ بيكؾ  ندبة إلى الدبمؾماسييؽ  اإلنجميزي مارؾ سايكس كالفرندي فراندؾا  ػؾرج بيكػؾ  

. كقػد ُقدػس  لػبلد الذػاـ فػي تمػػ الخر ظػة إلػى ـ1916المتيؽ رسسا تمػ الخر ظة في مظمػع عػاـ 
  أربع دكؿ  كىي: سؾر ا كلبشاف كفمدظيؽ كاألردف.

ـ كحتػى 1920االنتداب(  التي استسر مؽ عػاـ كأثشاء االحتبلؿ الفرندي لدؾر ا )تح  اسؼ 
ـ  تؾ يػ  الحركػة الرػييؾنية 1948ـ  أي قب  ؾياـ الكيػاف الرػييؾني فػي فمدػظيؽ عػاـ 1946

عمػػى أسػػاس طػػائفي إلػػى أربػػع دك ػػبلت   إلػػى الحكؾمػػة الفرندػػية لسذػػركع لتقدػػيؼ سػػؾر ا الحاليػػة
ؼ مػؽ ىػتا التقدػيؼ  ىػؾ ضػساف عؾاصسيا: دمذق كحمب كالبلذؾية كالدؾ داء. ككاف اليد كعرقي 

عػػدـ ؾيػػاـ دكلػػة قؾ ػػة مجػػاكرة لفمدػػظيؽ  التػػي كػػاف قػػد تقػػرر تدػػميسيا لمحركػػة الرػػييؾنية  لتؿػػيؼ 
. كلكػػؽ تبلحػػؼ الذػػعب العربػػي فػػي سػػؾر ا  لكػػ  أديانػػو كطؾائفػػو كأعراقػػو  كمقاكمتػػو دكلتيػػاعمييػػا 

 سذركع في ذلػ الحيؽ. ال ىتا السدمحة لمؾ ؾد الفرندي كانتزاع استقبللو  حاؿ دكف تشفيت

كلؼ يس  مذركع التقديؼ لفذ  تقدػيؼ سػؾر ا فػي عػ  االنتػداب الفرندػي  بػ   ػرى تأ يمػو  
  لسػا فػي ذلػػ حتى تتؾفر الذرك  البلزمة لشجاحو  مػع تؾسػيع دائرتػو  ليذػس  الػؾطؽ العربػي كمػو

. كقػد غػرب االسػتعساري األقظار العربية  التي تحكسيػا أنغسػة مؾاليػة لمؾاليػات الستحػدة األمر كيػة كال
. ككانػ  ىتا السذػركع ـ  إشارة استئشاؼ العس  لتحقيق1991مثم  حرب الخميل الثانية  في عاـ 

البداية تذغي  السختبر العراقي  التي يتؼ ؼيو تحؾ ػ  األفكػار كالسخظظػات إلػى عسػ  مػشغؼ  يؾصػ  
ثػؼ تعسػيؼ تجربػة  )فيدراليػة( فػي إطػار دكلػة اتحاديػة   أكالً  إلى اليدؼ السشذؾد  كىؾ تقديؼ العػراؽ

    .  تح  االسؼ نفدو )فيدراليات(لعد نجاحيا في العراؽ  التقديؼ عمى األقظار العربية األخرى 

كإلنجاح ىتا السذركع كامبًل  ال بد أكاًل مؽ إنجاز السرحمة األكلى مشو  كىي مرحمة )الفؾضى 
السدػػؤكليؽ فػػي اإلدارة األمر كيػػة. كالتػػي الخبلقػػة(  التػػي تحػػدث عشيػػا كعػػؽ غاياتيػػا لعػػض كبػػار 

ستزسؽ نجاح السرحمة الثانية مؽ السذركع )ؾياـ عدة دك بلت ىز مة في ك  قظر عربي  في إطار 
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مػػؽ  عبػػر الحػػرب األىميػػة ك  فػػي ترػػؾرىؼ  ؽالذػػرؽ األكسػػط الجديػػد(. ألف الفؾضػػى الخبلقػػة سػػتسك   
كفػق   ؼ تحفيزىػا أثشػاء الحػرب  ليتذػك كعرؾية كطائؽيػة كعذػائر ة  يػت مشاطؿيةإحداث اصظفافات 

ىته االصظفافات  كاقع ا تساعي سياسي  غرافي  ديد عمى األرض  يتظػابق مػع خر ظػة التقدػيؼ 
السؾضؾعة سمفًا  مع لعض التعديبلت غير الجؾىر ة  التي قد تفرضيا تظؾرات األحداث. كسػيكؾف 

ميػة ككؾارثيػا الستعػددة األك ػو قػد التقديؼ الجديد مؾضع رضى مؽ الذعب  التي تكؾف الحرب األى
أكصػػم  معاناتػػو إلػػى الحػػد الػػتي يقبػػ  عشػػده لػػأي حمػػؾؿ كبػػأي تقدػػيؼ  يسكػػؽ أف يدػػتبدؿ الخػػؾؼ 

            لاألمؽ كالتذرد لاالستقرار كالفقر السدقع لالكفاؼ مؽ العيش.

 تشبػب األحػداث الػدائرة شػاىدنا فػي العػراؽ  ككسػا كمرحمة الفؾضى الخبلقة ىػته تتزػسؽ  كسػا
 تتزػسؽ تػدمير البشػى التحيػة كمشيا اليسؽ  عمى امتداد الؾطؽ العربي  اآلف في أقظار عربية أخرى 

كتفتيػػ  الشدػػيل اال تسػػاعي. لتتييػػأ بػػتلػ الذػػرك  البلزمػػة  لئلندػػاف مقؾمػػات الحيػػاة الظبيعيػػةك 
ىز مة  تحكؼ كػ  مشيػا طائفػة إلحداث تقديؼ ك  دكلة مؽ الدكؿ القظر ة الحالية  إلى عدة دك بلت 

أك  ساعػػة عرؾيػػة أك عرػػػبية قبميػػة  كال تستمػػػ أي مشيػػػا مقؾمػػات الدكلػػة  القػػػادرة عمػػى حسايػػػة 
 استقبلليا كسيادتيا كثركاتيا كالسحافغة عمى أمشيا كسبلمة أراضييا.    

سػا ك كقد بدأ تركيب الؾصػفة الجديػدة فػي السختبػر العراقػي  تحػ  شػعار )الدكلػة االتحاديػة(  
أي تقديؼ العراؽ السؾحد إلى ثبلثة أقاليؼ: إقميؼ الجشؾب الذيعي كإقميؼ الؾسط الدشي كإقميؼ  أشرنا 

الذساؿ الكردي  لك  مشيا حكؾمتو كبرلسانو السدتقميؽ  ليدي  لعد ذلػ تحؾ ميا إلى ثػبلث دك ػبلت 
لسعشيػة فذػم  _ حتػى . كلكؽ األ يزة االستعسار ة ا  استشادًا إلى مبدأ )حق تقر ر السرير(ضعيفة

اآلف عمػػى األقػػ  _ فػػي تركيػػب ىػػته الؾصػػفة. ككػػاف عشػػؾاف ىػػتا الفذػػ   ىػػؾ تعثػػر محاكلػػة حكؾمػػة 
كبرلسػػاف إقمػػيؼ الذػػساؿ إقامػػة دكلػػة مدػػتقمة فػػي السشظقػػة الذػػسالية مػػؽ العػػراؽ  عبػػر الترػػؾ   

   ـ.2017الذعبي  التي  رى في عاـ 

ال يسكػػؽ السذػػركع االسػػتعساري )مذػػركع التقدػػيؼ( لػػيس قزػػاًء مبرمػػًا  إنشػػا عمػػى يقػػيؽ لػػأف
محتؾمػػًا ال فكػػاؾ مشػػو. فػػرغؼ التخظػػيط السحكػػؼ  السػػدركس لعشايػػة  كرغػػؼ مػػا تػػؼ   قػػدراً   كالمقاكمتػػو

كإعبلـ كؾيػادات سياسػية  كشبكات تجدس تؾفيره في ك  قظر عربي مؽ شرك  لشجاحو  مؽ أمؾاؿ
كمثقفيؽ كدعؼ خػار ي مدػتسر كمتعػدد األك ػو  فػإف إفذػالو  ابكتكعدكر ة كك اىات ا تساعية ك 

مسكؽ. كذلػ ألف السخظظػيؽ أغفمػؾا  عشػد رسػؼ مخظظػاتيؼ  عشرػرًا ميسػًا كحاسػسًا فػي السعػادالت 
الراىشػة  كىػؾ إراة الذػػعب العربػي. كىػػتا اإلىسػاؿ يذػػك  ثغػرة عسيقػػة فػي مخظظػػاتيؼ  سػتؤدي إلػػى 

كالتػدمير كالسرسػي االندػانية  التػي ارتكبيػا دعػاة الديسقراطيػة  فذميا  كلؽ تخمف إال ذكر ات القت 
كحقػػؾؽ اإلندػػاف  مػػؽ عتػػاة السدػػتعسر ؽ. فمػػيس كػػ  مػػا ير ػػده الكبػػار ك شخػػدع لػػو لعػػض الرػػغار 
يسكػػػؽ أف يػػػشجح  إذا صػػػسس  الذػػػعؾب عمػػػى الػػػدفاع عػػػؽ مرػػػالحيا كحسايػػػة أكطانيػػػا كثركاتيػػػا. 
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رؼ الذػػرقي لمكػػرة األرضػػية  إلػػى كؾبػػا فػػي الظػػرؼ كاألمثمػػة عمػػى ذلػػػ كثيػػرة  مػػؽ فيتشػػاـ فػػي الظػػ
 الغربي  مركرًا لالعديد مؽ البمداف اآلسيؾ ة كاألفر ؿية كاألمر كية الجشؾبية.

كمع ذلػ  كرغؼ فذ  مذركع التقديؼ في السختبر العراقي حتػى اآلف  تؾاصػم   يػؾد القػؾى 
ض الشخػػػب العربيػػػة  مػػػؽ   فػػػي إقشػػػاع لعػػػالسخترػػػة كأتباعيػػػا السحميػػػيؽ االسػػػتعسار ة كأ يزتيػػػا

الدياسييؽ كك ياء السشاطق  كمعيؼ لعض الكتاب كالسثقفيؽ  لإقامة عدة حكؾمػات كبرلسانػات فػي 
القظر العربي الؾاحد  تح  ذر عػة إضػعاؼ الدػمظة السركز ػة السدػتبدة الفاسػدة  كاالنتقػاؿ مػؽ نػار 

ي سػتتيح ليػته الشخػب فرصػة حكؾمة السركز  إلى  شة حكؾمػات األقػاليؼ كبرلساناتيػا السدػتقمة  التػ
مسارسة الحكؼ في أقاليسيا كالتستع لسغر اتو. كلكؽ ى  ُيشتغر مػؽ ىػته الشخػب ذاتيػا  التػي مػارس 
لعزيا الفداد كاالستبداد في السركز  كمسػا أتيحػ  لػو فرصػة الؾصػؾؿ إلػى لعػض مفاصػ  الدػمظة 

 السركز ة  ى  ُيشتغر مشيا أف تستشع عؽ مسارستيسا في أقاليسيا؟. 

 كقد تحسس لعزشا لسذركع التقديؼ ىتا  بداًل مؽ التفكيػر فػي صػيغ كطشيػة  تتحاشػى إنذػاء
ؽ في الؾق  نفدو مػؽ محاصػرة كإضػعاؼ أدكات بمد كاحد مؾحدحكؾمات كبرلسانات في  عدة   كُتسك 

صػيغ كطشيػة تقػـؾ عمػى إعػادة تؾز ػع الدػمظات كالرػبلحيات اإلدار ػة    ك ليات الفداد فػي السركػز
دارة السحميػػة  السشتخبػػة شػػعبيًا لجسيػػع أعزػػائيا  لسػػؽ فػػييؼ رئيدػػيا )السحػػافع(  مشحيػػا كمػػشح اإل

سػػمظات كصػػبلحيات كاممػػة  فػػي إدارة كػػ  مػػا ىػػؾ شػػأف محمػػي  تحػػ  رقالػػة شػػعبية مشغسػػة  كمشػػع 
كتثبيػ  كػ  ذلػػ فػي الدسػتؾر.  سمظات السركز مؽ التدخ  في عسػ  كصػبلحيات الدػمظة السحميػة 

ت كالربلحيات  ستسكؽ مؽ تحجيؼ فداد كاسػتبداد السركػز  دكف الػدخؾؿ فػي فإعادة تؾز ع الدمظا
مغامرة إنذاء عدة حكؾمات كبرلسانات في البمد الؾاحد. كىي مغامرة تبدك نياياتيا كاضحة في أفػق 

 مدػتؿببلً  اليادفػة إلػى التفتيػ   مػؽ خػبلؿ تحؾ ػ  األقػاليؼ لمؾطؽ العربي كمو  الدياسات السرسؾمة
ستشادًا إلى مبدأ )حق تقر ر السرير(  التي سؾؼ ُيفعَّ  حتسًا في ك  إقمػيؼ  مادامػ  إلى دك بلت  ا

  كالسػيسا إذا كػاف (عمى رأسػو حكؾمتػو كبرلسانػو السدػتقميؽ )كسػا كػاد أف يحػدث فػي شػساؿ العػراؽ
  أك يتستع لسؾقع  غرافي ميػؼ  لالشدػبة ثركات طبيعة  مؽ نفط  كغاز كمعادف ثسيشة يستمػ اإلقميؼ
  الح القؾى الخار ية. لسر

 : إنشا لحا ة إلى صػيغة كطشيػة لمحكػؼ   كمشت تدعيشيات القرف الساضيلقد كررنا القؾؿ دائساً 
ى إلػػييؼ مػػؽ قػػؾى خار يػػة  عػػؽ طر ػػق الدػػفارات أك الخبػػراء  يبػػدعيا اليسشيػػؾف أنفدػػيؼ  كال ُتػػؾح 

خػـؾ الفيدراليػة )الدكلػة ترػ  إلػى ت الدكلييؽ السرتبظيؽ لالدياسػات كالسرػالح االسػتعسار ة  صػيغة
لسػػػا فػػػي كلؾ يػػػا مػػػؽ أخظػػػار  أي ال تؿػػػيؼ حكؾمػػػات كبرلسانػػػات مدػػػتقمة  االتحاديػػػة( كال تمجيػػػا 

لقد نذأت الدكؿ االتحادية في العالؼ مؽ تؾحيد دكؿ متفرقػة  مدتقبمية عمى كحدة األرض كالذعب.
ي الػؾطؽ العربػي  مػؽ مدتقمة أصبًل  تؾحيدىا فػي كيػاف سياسػي كاحػد. عمػى خػبلؼ مػا ُيػراد لشػا فػ
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تقديؼ الكياف الؾاحد إلى كيانات متعددة  كاستحداث عدة حكؾمات كبرلسانات ؼيو  لكي نرشع مشيا 
 دكلة اتحادية  لؽ تمبث أف تتسزؽ إلى دك بلت صغيرة  أكثر ضعفًا كىزااًل كتبعية.  

عمػى األرض كمع أف مذركع التفتي  ىتا ما يزاؿ مدتسرًا  مؽ خبلؿ الدعي إلحداث التقدػيؼ 
أكاًل  عبر الحػركب كاالضػظرالات الداخميػة )الفؾضػى الخبلقػة(  كىػؾ مػا يحػدث اليػـؾ فػي الرػؾماؿ 

(  وعػؽ شػسال وكالعراؽ كسؾر ا كليبيا كاليسؽ كالدؾداف )كقد نجح  زئيًا في الدؾداف  لفر   شؾبػ
ذػػ   لفعػػ  فإنػػو مذػػركع يسكػػؽ إسػػقاطو  رغػػؼ قدرتػػو التدمير ػػة اليائمػػة. كسػػؾؼ يكػػؾف مرػػيره الف

عؾام  عديدة  مشيا الرفض الذعبي لو  داخ  ك  قظر عربػي  كترا ػع ـيسشػة القظػب األكحػد عمػى 
 كسػعي لعػض  كىػؾ القظػب الػتي يترػدر ؾيػادة ىػتا السذػركع  كعدػكر اً  العالؼ اقتراديًا كسياسػياً 

. العػػالؼإلػى فػػرض كاقػع تعػدد األقظػاب كتػػؾازف السرػالح كالدياسػات فػي العالسيػة الرػاعدة قػؾى ال
فػػي مذػػار ع الفؾضػػى  غيػػر مشخرطػػة _ أف ىػػته القػػؾى الرػػاعدة حتػػى اآلف عمػػى األقػػ ك بػػدك _ 

 الخبلقة كإعادة رسؼ خر ظة  ديدة لمعالؼ.

 بػؾعي أك بػدكف السكؾنات الدياسية العربية  ك  الشخب لعض كمؽ نافمة القؾؿ  أنو لؾال انخرا 
السػػتظاع الذػػعب العربػػي أف يػػدفؽ ىػػتا  كعػػي  فػػي الدػػياؽ العػػاـ لسذػػركع التقدػػيؼ االسػػتعساري 

السذركع في كق  أقرر مسا يتؾقعو السدتعسركف. فالدعاكى التي ترب  لالشتيجة  في مجرى ىتا 
  التي تؾاصػ  استحزػار التػار ش كصػراعات الساضػي الظائؽية كالدبللية السذركع  كمشيا الدعاكى 

سذػػػركع االسػػػتعساري لرػػػؾرة غيػػػر البعيػػػد  استحزػػػارًا يزػػػر لحاضػػػر األمػػػة كمدػػػتقبميا  ك خػػػدـ ال
  كالسشاطؿيػةمباشرة  مؽ خبلؿ تعسيق االنقداـ اال تساعي كتشذيط االصظفافات الظائؽية كالعرؾية 

مؽ شأنيا أف تدرع في إنجاح مذركع كبث الكراـية كالشفؾر بيؽ أبشاء الذعب الؾاحد  ىي دعاكى 
ال يجػدي  لػدعاكى لسختمػف صػؾرىا عػداء مػؽ يرك ػؾف ليػته االتقديؼ االستعساري. كال يجدي ىشا 

ألف العبرة لالشتائل. كنتيجػة تػرك ل أي دعػاكى تػؤدي   لبلستعسار كألطساعو كمقاكمتيؼ لو عداءىؼ
إلػػى تعسيػػق االنقدػػاـ اال تسػػاعي كشػػرذمة الذػػعب العربػػي إلػػى طؾائػػف كسػػبلالت كأعػػراؽ  يعػػادي 

ي الشتيجػة ذاتيػا  التػي تدػعى لعزيا لعزًا  لؽ تكؾف إال إضعاؼ قدرة الذعب عمى السقاكمػة. كىػ
. إف (الذػرؽ األكسػط الجديػد)القؾى االستعسار ة إلى تحؿيقيا  كسقدمػة ضػركر ة إلنجػاح مذػركع 

الخظػػاب الدياسػػي _ الػػديشي الجػػامع  الػػتي يتجػػاكز الظائفػػة كالدػػبللة كالسشظقػػة كالعذػػيرة  ك تػػرؾ 
رادة السقاكمػة لػدى الذػعب العربػي التار ش كأحداثو لمدارسيؽ كالباحثيؽ ؼيو  ىؾ كحده السعبر عػؽ إ

    .  السدمر لسذركع التفتي  كالتقديؼ. كما عدا ذلػ لؽ يخدـ إال ىتا السذركع االستعساري 

كفػػي كتػػاب )إرث مػػؽ الرمػػاد(  السذػػار إليػػو  نفػػًا  اسػػتعرض مؤلفػػو تػػيؼ كايشػػر تػػار ش ككالػػة 
كنذػػاطاتيا كعسبلئيػػا  الػػتيؽ  االسػػتخبارات السركز ػػة األمر كيػػة )الدػػي.  ي. أيػػو ( ك ليػػات عسميػػا

 كأمػراء  شدتيؼ عمى امتداد العالؼ  كمؽ مختمف الجشديات كالسراتب الؾعيؽية )رؤسػاء دكؿ كممػؾؾ
ككتػاب كإعبلميػيؽ  كأكاديسييؽ كباحثيؽ كرؤساء كزارات ككزراء كقادة عدكر يؽ كأمشييؽ كبرلسانييؽ
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سع السدني كر ػاؿ أعسػاؿ كسساسػرة كزعساء سياسييؽ كديشييؽ كقبمييؽ كنذظاء في مشغسات السجت
إخفاقات الؾكالػة فػي مشػاطق مختمفػة مػؽ العػالؼ )فػي فيتشػاـ  مؤلفو كميربيؽ...إلش(  كسا استعرض

ككؾر ػا الذػػسالية كأمر كػػا البلتيشيػة كالرػػؾماؿ كالعػػراؽ كاالتحػػاد الدػؾفييتي ...إلػػش(  اسػػتعرض كػػ  
سيا ممفػات ككالػة االسػتخبارات السركز ػة ذلػ مؽ كاقع ممفات رسسية  ُرفع  الدر ة عشيا  كعمى رأ

 األمر كية.    

كبعػػد قػػراءة ىػػتا الكتػػاب  الغشػػي لالسعمؾمػػات السؾثقػػة  قػػد يسكػػؽ الشغػػر إلػػى طر قػػة العسػػ  
السعتسدة فػي تشفيػت الدياسػات األمر كيػة كطر قػة تعامػ  الؾاليػات الستحػدة مػع العػالؼ الخػار ي  قػد 

 السركز ػػة   كردت فػػي خظػػاب  لسػػدير ككالػػة السخػػابراتيسكػػؽ الشغػػر إلييػػا مػػؽ خػػبلؿ عبػػارات ثػػبلث
ـ  أمػاـ 2006األمر كية )بؾرتر  ؾس(  ألقاه في  امعة تيفيؽ األمر كية  في الدػادس مػؽ مػايؾ 

دفعة  ديدة مؽ ضػبا  )الدػي.  ي. أيػو( الستخػر يؽ. فقػد تزػسش  تمػػ العبػارات نرػيحة ألكلئػػ 
بيا: "ال تعترفؾا لذيء  إنكركا ك  شيء  كك يؾا الزبا  الذباب "مؾ زة كتامة"  كسا كصفيا صاح

 (.672_  671اتيامات مزادة" )ص 

كقػػػد تظػػػرؽ السؤلػػػف  فػػػي سػػػياؽ استعراضػػػو الذػػػام  لمشذػػػاطات االسػػػتخبار ة كالعدػػػكر ة  
األمر كيػػة عمػػى مدػػتؾى العػػالؼ  تظػػرؽ إلػػى  لعػػض السعمؾمػػات الستعمقػػة  كاالعبلميػػة كالدياسػػية

يكؾف مؽ السفيد س. ك كتدميره  عمى أيدي الؾاليات الستحدة األمر كية كحمفائيا لالعدكاف عمى العراؽ
السشدر ة في سياؽ السؤامرة الكبرى  الشذاطات السعمؾمات بتسعؽ  لشؿف عمى طرؼ مؽ تمػأف نقرأ 

عمى الؾطؽ العربي  التي يشكر لعزشا ك ؾدىا  رغؼ تجمياتيػا الؾاضػحة  كرغػؼ أف اإلقػرار بؾ ؾدىػا 
  كال يظيرنػا إليو مؽ سؾء كتسزؽ كتخمف كانييارات متعاؾبة شاما كصم مدؤكليةا نحؽ مؽ يعفيش ال

مؽ إثؼ حركبشا الداخميػة  التػي يقتػ  فييػا لعزػشا لعزػًا كنػدمر بيػا بمػدنا لأيػديشا  فػي سػعي حثيػث 
نحػػؾ السػػؾت كالػػدمار كالتذػػت   بػػداًل مػػؽ أف ندػػعى نحػػؾ الحيػػاة كالبشػػاء كالتؾحػػد. إف أعػػداءنا ال 

تظيعؾف أف يػػػدمركنشا  ميسػػػا بمغػػػ  قػػػدراتيؼ كُز شػػػ  مذػػػار عيؼ كُأحكسػػػ  مخظظػػػاتيؼ  مػػػا لػػػؼ يدػػػ
نداعدىؼ نحؽ عمى تدميرنا. كليتا فإف مدؤكليتشا تجاه ك  مػا حػدث ك حػدث  عمػى امتػداد الػؾطؽ 
العربػػي الكبيػػر  مدػػؤكلية  دػػيسة  تقتزػػي أف نحاسػػب أنفدػػشا قبػػ  أف نحاسػػب أعػػداءنا الػػتيؽ 

  فيؼ لسؤامراتيؼ يخدمؾف مرالحيؼ  فأي مرالح نخدميا نحؽ؟.يترمركف عميشا. 
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 117دكلة الخدمات العامةدكلة الجبايات ك  
 

األمؽ كالجباية ىسا أكلى كعائف الدكلة عشد نذؾئيا لذكميا البدائي البدػيط  الػتي عرفػو اإلندػاف 
ألكؿ مرة في تار خو. كمؽ الرعؾبة لسكاف أف نفاض  بيؽ الؾعيفتيؽ  كأييسا أكثر أىسية. فاألمؽ  

مييؽ ال سػػيسا أمػػؽ الحكػػاـ  كػػاف ضػػركر ًا السػػتسرار حكسيػػؼ كحسايػػة أشخاصػػيؼ مػػؽ األعػػداء الػػداخ
كالخار ييؽ  كالجباية كان  ضركر ة الستسرارىؼ في الحكؼ. كقػد تزػافرت الؾعيفتػاف عبػر التػار ش  

 كتداخمتا إلى در ة أنو غدا مؽ الرعب الفر  بيشيسا  أك معرفة أييسا أكثر ضركرة.   

كمع تظؾر السجتسػع البذػري بػرزت كعػائف  ديػدة لمدكلػة  احتػ  لعزػيا مكانػة الجبايػة مػؽ حيػث 
ىسيػػة  ال سػػيسا فػػي العرػػر الحػػديث  كؾعيفػػة الخػػدمات العامػػة  التػػي أصػػبح  الدكلػػة ممزمػػة األ

بتقػػديسيا لمسػػؾاطشيؽ  لحيػػث أصػػبح مفيػػـؾ الدكلػػة مرادفػػًا لسفيػػـؾ الخػػدمات العامػػة. كىػػتا التظػػؾر 
التار خي فػي كعػائف الدكلػة  يجعػ  التفكيػر فػي اسػتعادة السكانػة القديسػة لؾعيفػة الجبايػة نكؾصػًا 

نحؾ كعائف الدكلة لذكميا البدائي  الػتي عرفػو اإلندػاف فػي فجػر التػار ش البذػري  كتجػاىبًل  حاداً 
لسعشى الدكلػة الحديثػة ككعائفيػا  التػي ترػب فػي صػالح السجتسػع لكاممػو  كعمػى رأسػيا الخػدمات 

 العامة.

مػؽ كألف كعيفة الجباية ىي  إحدى أقدـ كعائف الدكلػة  فدأقرػر حػديثي ىشػا عشيػا  كعسػا يػدكر 
 دؿ حؾليا ىته األياـ. كاضعًا فػي االعتبػار التعسػيؼ الرسػسي  الػتي طالػب السػؾاطشيؽ لػالتبميغ عػؽ 
أي مسارسات تتدؼ لالفداد  تجري في إدارات كمؤسدات الدكلة. كال شػ في أف مظالبة السؾاطشيؽ 

تغػػار لػالتبميغ عػؽ أي مسارسػػات تتدػؼ لالفدػاد  ىػػؾ فػي حػد ذاتػػو أمػر طيػب. كلكػػؽ ال بػد مػؽ االن
لػػبعض الؾقػػ   حتػػى نمسػػس فعاليتػػو  قبػػ  أف نحكػػؼ عمػػى  ػػدكاه. كسػػأختار فػػي حػػديثي  انبػػًا مػػؽ 
 ؾانب الجباية  كىؾ  باية ضػر بة العقػارات. فقػد تعالػ  األصػؾات الستػتمرة مػؽ اآلليػة التػي تؤخػت 

 بيا ىته الزر بة مؽ السكمفيؽ بتدديدىا.

لجباية قػد اتخػتت شػكبًل مزعجػًا  ال يتشاسػب كمؽ الؾاضح أف سبب التتمر  ىؾ أف عسمية تحري  ا
مع طبيعة الدكلة الحديثة ككعائفيا كإ راءاتيا كأسػاليبيا  كال يراعػي عػركؼ الحػرب كشػم  الحركػة 
التجار ػة كارتفػػاع تكػاليف السعيذػػة لرػؾرة غيػػر مدػبؾقة  كالفقػػر الػتي يعرػػف لػالجسيع  فػػي عػػ  

خفاض الدخ  التجاري إلى حد يكاد يتداكى ؼيػو انعداـ مرادر الدخ   كالسرتبات كالسعاشات  أك ان
مع كمفتػو  كسػا ىػؾ الحػاؿ لالشدػبة لكثيػر ؽ مسػؽ تعتسػد حيػاتيؼ عمػى الشذػا  التجػاري  فػي سػؾؽ 
يحكسػػو الحرػػار كارتفػػاع تكػػاليف إيرػػاؿ الدػػمعة إلػػى الدػػؾؽ السحميػػة  عبػػر شػػبكات االسػػتيراد أك 
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األك و عبر الظرؽ الظؾ مة كالذاقة  عدا عػؽ التير ب  كتعرض عسمية نق  الدمع لبلبتزاز الستعدد 
انخفاض ؾيسة الر اؿ اليسشي الذرائية  كانخفاض ؾيستو مقاب  العسبلت األ شبية  إلػى مػا دكف ثمػث 

 ؾيستو قب  الحرب  في لعض السشاطق  كإلى ما دكف سدس ؾيستو في مشاطق أخرى.

اة أضػػح  ىػػي الغػػاىرة األبػػرز فػػي إف الحػػديث عػػؽ معانػػاة السػػؾاطشيؽ أصػػبح حػػديثًا مكػػررا. فالسعانػػ
حياتشا اليؾمية  كلؼ تعد لحا ة إلى مؽ يذير إلييا أك يقدـ إيزاحًا ليا. كأي حديث عشيا إنسا ىػؾ 
مؽ قبي  بث الذكؾى كاألنػيؽ. كالذػكؾى لمرػاحب  كسػا يقػاؿ  حجامػة. كالرػاحب ىشػا أضػحى كػ  

 اآلخر ؽ  ألف الك  أضحى يذكؾ لمك .

عفيؽ الحكػؾمييؽ كالستقاعػديؽ  الػتيؽ لجػأ لعزػيؼ  لدػبب تػدني راتبػو أك كتزداد الذكؾى لدى السؾ 
معاشو  أك انقظاعو  لجأ إلى استحداث مح  صغير فػي سػؾر بيتػو  إذا كػاف يستمػػ بيتػًا  فيػؤ ره  
ليؤمؽ قؾتو الزركري كقؾت أطفالو. فيؤالء  عشػدما فكػركا لالحرػؾؿ عمػى مرػدر لدػيط كشػر ف 

ي لاؿ أحد مشيؼ أف لعػض مػؾعفي الزػرائب كالؾا بػات سيقاسػسؾنيؼ الستسرار حياتيؼ  لؼ يخظر ف
دخميؼ الزىيد  إضافة إلػى مػا يتؾ ػب عمػييؼ دفعػو مػؽ مدػتحقات لمدكلػة. ككػأف مسثمػي الدكلػة لػؼ 
يدركؾا لعػد حجػؼ التظػؾر الػتي حػدث فػي كعائفيػا عبػر التػار ش  حيػث تحؾلػ  الػدكؿ الحديثػة إلػى 

ة السػػؾاطؽ كصػػحتو كتعميسػػو كلقسػػة عيذػػو  كلػػؼ تعػػد دكؿ دكؿ خػػدمات  كإلػػى ىيئػػات ضػػامشة لحيػػا
  بايات  كسا كان  في فجر التار ش.

فسا التي يحدث في الؾاقع العسمي  ككيف تؤدي أ يزة الدكلة كعيفة الجبايػة ىػته؟ سػأختار مثػااًل  
 تردد عمى مدسعي كثيرًا:

ة  كغالبػًا مػا يػأتي لظقػػؼ يػزكر ىػتا السؾعػف أك ذاؾ فػي  ؾلتػو اليؾميػة محػػبًل مػؽ السحػاؿ التجار ػ
عدكري  لتكتس  مؾ بات الييبة كاليشجسة  ك زسؽ إرىاب صاحب السح  كتخؾ فػو. ثػؼ يظمػب مػؽ 
صػاحب السحػ   كبحزػؾر السيشجسػيؽ اآلخػر ؽ )العدػكر(  تدػديد الزػر بة  أك الؾا بػات. كعشػدما 

ك بػرز لػو عقػد  يظيعو صاحب السح  ك بدي استعداده لمدفع  لحدب ما دفعو فػي الدػشة الساضػية 
اإليجػػػار  يكػػػؾف رده: ىػػػتا مػػػش معقػػػؾؿ .... مػػػؽ عػػػا يرػػػدؽ إنػػػػ مػػػؤ ر بيػػػتا السبمػػػغ. كتبػػػدأ 
السدػػاكمات  كتتخمميػػا اإليحػػاءات  لالؾ ػػ  كالثبػػؾر كعغػػائؼ األمػػؾر. كال يشدػػى السؾعػػف أف يغيػػر 
شػػكؾاه مػػؽ الدػػمظات العميػػا  التػػي تفػػرض عمػػى مكتػػب الزػػرائب  الػػتي يعسػػ  ؼيػػو مبمغػػًا )قػػاطع 

قظؾع(  يتزاعف ك  سشة  مسػا يجبػر السكتػب عمػى رفػع مقػدار الزػر بة سػشؾ ًا عمػى كػ  محػ   م
ليدتظيع أف يؾفي لمدكلػة لسػا فرضػتو عميػو. كىكػتا تػتقسص الجيػات الزػر بية مغمؾميػة أصػحاب 

 السحبلت  ك ربح الك  مغمؾمًا. كال تعرؼ مؽ ىؾ الغالؼ.

زػػرائب أك الؾا بػػات  ك قبػػ  بػػدفع السبمػػغ كعشػػدما يخزػػع السػػؾاطؽ مجبػػرًا لسػػا يفرضػػو مؾعػػف ال
السظمؾب لمدكلة  يفا ئػو السؾعػف لظمػب مبمػغ إضػافي  يتػراكح بػيؽ ثمػث كنرػف السبمػغ السظمػؾب 
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تدديده لمدكلة. كىتا السبمغ اإلضافي ىؾ  كسا يدسيو السؾعف )أتعاب(. كىي تدسية ممظفػة السػؼ 
يبًل لراحب السح  كلمدكلة. كقد يدػتسر )الرشؾة(. كىكتا تدير األمؾر  ك ربح السؾعف شر كًا أص

السؾعف في تؾضيح مغمؾميتو  فيبيؽ لمسؾاطؽ لأف ىتا السبمغ اإلضافي لػيس لػو كحػده  بػ  سػيتؼ 
 تقاسسو مع السؾعفيؽ اآلخر ؽ في مكتب الزرائب أك مكتب الؾا بات  التي يعس  ؼيو. 

ؼ  مػؽ أف الدػمظة تمػزميؼ فإذا صدؽ مؾعفػؾ الزػرائب ؼيسػا يقؾلؾنػو  كفػي مػا يبػرركف لػو سػمؾكي
لسبػػالغ محػػددة )قػػاطع مقظػػؾع(  يجبػػركف عمػػى دفعيػػا  ك ػػتؼ مزػػاعفتيا سػػشؾ ًا _ كىػػتا أمػػر شػػديد 
الغرالة ك رعب ترديقو _ فإنو يتكرنا بؾ ػو مػؽ أك ػو فدػاد الدكلػة العثسانيػة  فػي مرحمػة ترىميػا 

سػػردكد السػػالي تبػػاع لسػػؽ كضػػعفيا  قبػػ  انييارىػػا. ففػػي تمػػػ السرحمػػة كانػػ  الؾعػػائف العامػػة ذات ال
يدفع أكثر. كمؽ أىؼ تمػ الؾعائف كعيفة الؾالي. ؼيحر  صاحب الحع األكفػر  أي صػاحب الػدفع 
األكثر  عمى الؾالية التػي ير ػدىا  ك ػتؼ تعييشػو كاليػًا عمييػا مقابػ  الرشػؾة الكبيػرة التػي يقػدميا. ثػؼ 

لؾاليػػة. كلكػػي يػػتسكؽ الػػؾالي تمزمػػو الدكلػػة بػػدفع مقػػدار محػػدد مػػؽ الزػػرائب الدػػشؾ ة عػػؽ تمػػػ ا
السحغؾظ مؽ الؾفاء لالتزامو لمدكلة كتحقيػق مكاسػب ماليػة خاصػة لػو  فػي الؾقػ  نفدػو  فإنػو ال 
يتػػؾرع عػػؽ إرىػػاؽ السػػؾاطشيؽ لالزػػرائب  التػػي تفػػؾؽ قػػدرتيؼ عمػػى الػػدفع  كتػػؤدي إلػػى إفقػػػارىؼ 

 كبؤسيؼ.

الجبايػات )الزػرائب كالؾا بػات(   كبالتأكيد فإف السسارسات غير الدميسة  التػي تجػري عشػد تحرػي 
ال يقػػـؾ بيػػا كػػ  السػػؾعفيؽ. كلكػػؽ مسارسػػتيا مػػؽ قبػػ  مؾعػػف كاحػػد  أك مػػؽ قبػػ  عػػدد قميػػ  مػػؽ 
السؾعفيؽ  يديء إلى كػ  السػؾعفيؽ فػي السؤسدػة  كسػا يدػيب إلػى السؤسدػة ذاتيػا. مسػا يؾ ػب 

مؾعفييا  التيؽ لػؼ  عمى ك  مؤسدات الدكلة  التي يذكؾ السؾاطشؾف مؽ مسارساتيا  ب  كعمى ك 
يشزلقػػؾا إلػػى دائػػرة الفدػػاد  أف يكؾنػػؾا  سػػيعيؼ رؾبػػاء عمػػى مؤسدػػاتيؼ كعمػػى مسارسػػات زمبلئيػػؼ 
السديئيؽ  عمى قاعدة )الرقالة التاتية(. فقػد تكػؾف الرقالػة التاتيػة أكثػر فاعميػة ك ػدكى فػي كضػع 

مؽ أ يزة الرقالػة كالسحاسػبة حد لغاىرة الفداد السالي كاإلداري  مؽ السراسيؼ كالتؾ ييات العامة ك 
كمكافحة الفدػاد كغيرىػا  كال سػيسا إذا ك ػدت القػدكة الشز يػة الرػالحة مػؽ الشخػب الحاكسػة  التػي 
سيدفع سمؾكيا الشز و ك  مؾعفي الدكلة كأ يزتيا كالسؾاطشيؽ إلػى التذػبو بيػا كاالقتػداء لدػمؾكيا  

  كسػػا ذىػػب إلػػى ذلػػػ مؤسػػس عمػػؼ كالعكػػس لػػالعكس صػػحيح. فالتػػالع يتذػػبو لػػالستبؾع ك قتػػدي لػػو
 اال تساع  عبد الرحسؽ بؽ   بؽ خمدكف الحزرمي اليساني.   

كىشا أص  إلػى بيػ  القرػيد. فالحػديث عػؽ الدػمبيات دكف طػرح الحمػؾؿ العسميػة لسعالجتيػا  يبقػى 
حديثًا ناقرًا غير مكتسػ . كلكػي يكػؾف الحػديث عػؽ سػمبيات تحرػي  الزػرائب كالؾا بػات ك لياتيػا 

حالية مقركنًا لالحمؾؿ  يسكؽ التفكيػر فػي حػ  سػي  كبدػيط كمعػركؼ كمعسػؾؿ لػو فػي كثيػر مػؽ ال
 البمداف. كألخرو لاآلتي: 
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في تمػ البمداف يتؼ ترشيف السشاطق كالذؾارع الرئيدية كالفرعيػة فييػا  لحدػب مؾقعيػا كأىسيتيػا. 
فة  كبعيػػدًا عػػؽ ك حػػدد إيجػػار الستػػر السربػػع فػػي كػػ  مشيػػا  لرػػؾرة مدركسػػة كمؾضػػؾعية كمشرػػ

السزا يػػة كاالرتجػػاؿ كالسبالغػػة. ؼيرػػبح إيجػػار العقػػار معركفػػًا كمحػػددًا لحدػػب مدػػاحتو  كبحدػػب  
ترشيف مشظقتو كالذارع الرئيدي أك الفرعي التي يؾ د ؼيو ذلػػ العقػار. فػبل يحتػاج أي مػؤ ر أك 

(  كال تحتػاج الدكلػة مدتأ ر إلػى أف يجتيػد فػي تحديػد إيجػار العقػار )سػؾاًء كػاف سػكشيًا أك تجار ػاً 
إلى إرساؿ مؾعفييا كعداكرىا لفػرض مقػدار الجبايػات الؾا بػة عمػى السػؾاطشيؽ كتحرػيميا. كىكػتا 
يرتاح السؤ ر كالسدتأ ر  كتحر  الدكلة عمى  باياتيا كاممة غير مشقؾصة  كتحافع عمػى حقػؾؽ 

و كمػػا عميػػو  لرػػؾرة السػػؾاطؽ ككرامتػػو  كتثب  ػػ  قاعػػدة لمتعامػػ   يعػػرؼ السػػؾاطؽ مػػؽ خبلليػػا مػػا لػػ
 محددة ككاضحة كعادلة. 

كلعدـ ترؾ ثغرة تشفت مؽ خبلليا الجية السخترػة أك لعػض مؾعفييػا  ؼيسارسػؾف مسارسػات تػتكرنا 
بدكلة الجبايات السغرقة في القدـ  ُيعظى السؾاطشؾف السكمفػؾف رقػؼ حدػاب بشكػي  يػؾردكف إليػو مػا 

سػػػركا لػػػأي  يػػػاز يبتػػػزىؼ أك لسػػػؾعفيؽ يتؾ ػػػب عمػػػييؼ مػػػؽ ضػػػرائب ككا بػػػات سػػػشؾ ة  دكف أف ي
يدتخمرػػؾف مػػشيؼ مػػا يدػػسؾنو )األتعػػاب( غيػػر السبػػررة. ك حػػتفع السؾاطشػػؾف السكمفػػؾف لدػػشدات 

 التؾر د البشكية لدييؼ  إلبرازىا لجيات الرقالة كالتفتيش  عشدما ُيظالبؾف لإبرازىا. 

ؿ مػرة  فػشحؽ ندػدد شػير ًا إف عسمية التدديد بيته الظر قة  ليد  عسمية مدتحدثة  نخترعيػا ألك
فؾاتير الساء كالكيرباء كالتمفؾف كاإلنترن   إمػا عبػر البر ػد  أك عبػر الخرػؼ مػؽ الحدػاب البشكػي  
لالشدػػبة لسػػؽ لػػدييؼ حدػػالات بشكيػػة  دكف أف يػػأتي مؾعفػػؾ ىػػته الجيػػات إلػػى السدػػتفيديؽ مػػؽ 

ت لالظر قػػة نفدػػيا  لعػػد خػػدماتيا  مرػػحؾبيؽ لػػأطقؼ عدػػكر ة. فمسػػاذا ال ُتدػػدد الزػػرائب كالؾا بػػا
تحديد السبالغ السدتحقة  كفقًا إليجار الستر السربع  كبحدب الترػشيف السعتسػد لمذػارع كالسشظقػة  
الػػػتي سيزػػػع حػػػدًا نيائيػػػًا لعسميػػػات السرا مػػػة كاألخػػػت كالػػػرد؟ سػػػؤاؿ أك يػػػو لسدػػػؤكلي الزػػػرائب 

أف عسمية التدديد قد تس  في  كالؾا بات  كلمدمظات العميا  التي لإمكانيا أف تزع  لية لمتأكد مؽ
مؾعدىا  دكف إنزاؿ مؾعفيؽ كأطقؼ عدكر ة  كدكف الخؾض في مقدار الزر بة كالزكاة. ألنيسا قػد 

 حددتا مدبقًا  كفقًا إليجار الستر السربع كبحدب ترشيف السشظقة كالذارع. 
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 الحرب كالدبلـ
 118كمؾؾف السفكر ؽ كالكت اب

 

ـ  أي لعػد شػير كاحػد تقر بػًا مػؽ اشػتعاؿ الحػرب العالسيػة األكلػى  1914في شػير سػبتسبر 
كتب ىرماف ـيدو  السفكر الدؾ دري  األلساني األص   مقااًل تشاكؿ ؼيو مؾضػؾع الحػرب كالدػبلـ  
كتظػػرؽ إلػػى مؾؾػػف السفكػػر ؽ كالكتػػاب  الػػتيؽ سػػرعاف مػػا تخشػػدقؾا فػػي خشػػادؽ الحػػرب الستجابيػػة  

عقػػؾليؼ كأقبلميػػؼ اسػػتخدامًا أسػػيؼ فػػي زرع األحقػػاد كالكراـيػػة بػػيؽ الذػػعؾب  كزاد مػػؽ  كاسػػتخدمؾا
حدة التعرب  التي كص  ببعزيؼ إلى أف يغير نغرتو إلى ما أسػيس  لػو شػعؾب الػدكؿ السعاديػة 
لبمػده فػػي مدػػيرة الحزػػارة البذػػر ة  كفػػي مختمػف  ؾانػػب اإلبػػداع الفكػػري كالفشػػي كاألدبػػي  كتعالػػ  

ؽ صفؾؼ السفكر ؽ كالكتاب  مذحؾنة ال لالعداء ألعػداء الػؾطؽ  كىػتا أمػر طبيعػي  أصؾات مؽ بي
يردر عؽ السذاعر الؾطشية  ب  لالعداء لمتراث اإلنداني  لسختمف صػؾره  مػاداـ يشتسػي إلػى ىػته 
الدكلػة أك تمػػ  مػػؽ الػدكؿ السعاديػػة. كىػتا مػػا يحػدث اليػـؾ  لعػػد مػركر أكثػػر مػؽ قػػرف عمػى مقػػاؿ 

عػػػة كتذػػؾ و مػػػا أبدعػػػو السفكػػػركف كالكتػػاب كالركائيػػػؾف كالذػػػعراء كالسؾسػػػيقيؾف ـيدػػو  فػػػي مقاط
كالشحػاتؾف كالرسػػامؾف الػػركس مػػؽ تػػراث انتفعػػ  لػو اإلندػػانية كتتمسػػتت عميػػو مبليػػيؽ العقػػؾؿ فػػي 

 مختمف لقاع العالؼ  لسا فييا العقؾؿ األكربية كاألمر كية.  

قارن  بيؽ مػا سػجمو قمسػو قبػ  أكثػر مػؽ كقف  أماـ فقرات لعيشيا  مسا كتبو ىرماف ـيدو  ك 
. فؾ ػػدت أف الحػػالتيؽ  قػػرف مػػؽ الزمػػاف  عػػؽ مؾؾػػف السفكػػر ؽ كالكتػػاب  كبػػيؽ مػػا نذػػيده اليػػـؾ
متذػابيتاف إلػػى حػد لعيػػد. كىػػتا ال يعشػي التدػػميؼ لسػا نػػردده أحيانػػًا مػؽ عبػػارات ال صػحة ليػػا عشػػد 

حكػػؼ التػػار ش العػػادؿ(. فيػػي عبػػارات التػػدقيق  مثػػ  )التػػار ش يعيػػد نفدػػو( ك )محكسػػة التػػار ش( ك )
 سيمة  لكؽ حغيػا مػؽ الرػحة قميػ . فالتػار ش ال يعيػد نفدػو كال تتظػابق أحداثػو أبػدًا. قػد تتذػالو 
لعض أحداثو في إطارىا كاتجاىيا العاـ كفي ما تشظؾي عميو مؽ دكافػع كغرائػز كطسؾحػات كأكىػاـ  

رى الشيػػر  فأنػػ  ال تخػػؾض فػػي الشيػػر لكشيػػا تتبػػايؽ فػػي تفاصػػيميا. إف مدػػار التػػار ش أشػػبو لسجػػ
مرتيؽ  كسا قاؿ قديسًا الفيمدؾؼ اليؾنػاني ىيػرقميظس  ففػي السػرة الثانيػة تكػؾف ىشػاؾ ميػاه أخػرى  
غير التي خز  فييا في السػرة األكلػى. كالتػار ش ليدػ  لديػو محكسػة  كلػيس عػاداًل فػي معغػؼ مػا 

كتبؾنػػو. ؼيعسػػدكف إلػػى تذػػؾ و تػػار ش نقػػرأه فػػي صػػفحاتو كمدكناتػػو. فالسشترػػركف ىػػؼ غالبػػًا مػػؽ ي
السيزكميؽ كرمؾزىؼ كألظاليؼ كمؾاقفيؼ ك رائيؼ كمعتقداتيؼ  ك دبغؾف عمى أنفدػيؼ صػفات الخيػر 
كالحػػق  ك زػػعؾف أعػػداءىؼ فػػي محػػؾر الذػػػر كالباطػػ   كال يتؾرعػػؾف عػػؽ تزك ػػر الؾقػػائع كقمػػػب 
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ى ذلػػ  سػؾاًء فػي كتػب التػار ش الحقائق لتأكيد صحة مؾاقفيؼ كعدالة قزاياىؼ. كاألمثمػة كثيػرة عمػ
الغربية كالذرؾية  أك في كتب التار ش العربية كاإلسبلمية  أك في ما ُكتب كنذر كقيػ   فػي التػار ش 
السعاصػػر. كمػػع ذلػػػ فالتذػػالو كبيػػر بػػيؽ السػػؾقفيؽ  بػػيؽ مؾؾػػف السفكػػر ؽ كالكتػػاب الػػتيؽ انتقػػدىؼ 

ألكلػى(  بػيؽ مػؾقفيؼ مػؽ التػراث الفكػري ىرماف ـيدو في ذلػ الزماف )في بداية الحػرب العالسيػة ا
كالفشػػي كاألدبػػي الركسػػي الرائػػع  كبػػيؽ السؾؾػػف الػػراىؽ ألمثػػاليؼ. كىػػؾ تذػػالو فػػي الشػػؾازع الشفدػػية 
كالسيؾؿ الفكر ػة كالشغػر إلػى األحػداث كالسؾؾػف مشيػا  رغػؼ مػا فػي األحػداث ذاتيػا مػؽ تبػايؽ  فػي 

 أسبابيا كأطرافيا ككقائعيا كمداراتيا.

  13_  12رات مسا كتبو ـيدو عؽ ىتا الجانب  في كتالو )إذا ما اسػتسرت الحػرب  ص كلشقرأ فق
 ـ(: 2001تر سة أسامة مشزلجي  دار نيشؾى  دمذق  

امػػة ..... فبػػراءات اختػػراع ألسانيػػة ُتع مَّػػق فػػي  "مػػؤخرًا ذىمشػػا لغيػػؾر دالئػػ  حػػدكث فؾضػػى ىد 
ر تداكؿ السشتجات الثقاؼية لدكؿ معادية ركسيا  كمؾسيقى ألسانية ُيحغر سساعيا في فرندا  كُ حغ

ر كثير مػؽ الرػحف األلسانيػة أف تكػفَّ عػؽ نذػر أي تر سػة أك نقػد  أك حتػى أف  في ألسانيا. كُتقر  
تأتي عمى ذكر أعساؿ لسػؤلفيؽ إنكميػز أك فرندػييؽ أك ركس أك يالػانييؽ. كىػته ليدػ  إشػاعة  بػ  

 قرار حؿيقي ُبدئ بتظبيقو فعبًل ".

يداىسؾف في األحػداث الجميمػة لحسػ  الحػرب إلػى غػرؼ مكػاتبيؼ كتػأليف أغػاف "إف اآلخر ؽ 
تحثت عمى شؽ حرب كحذية  أك مقاالت مفرطة التظػرؼ تذػع  األحقػاد بػيؽ األمػؼ  كلعػ  ىػتا ىػؾ 
أسؾأ األمؾر قاطبة. إف الر اؿ التيؽ يجازفؾف لحياتيؼ في ك  يـؾ عمى الجبية قد يكؾنػؾف فر دػة 

ؾبػػػات خاطفػػػة مػػػؽ الغزػػػب كالحقػػػد. األمػػػر نفدػػػو يرػػػح عمػػػى الدياسػػػييؽ اإلحدػػػاس لػػػالسرارة كن
الفػػاعميؽ. كلكػػؽ ىػػ  كعيفتشػػا نحػػؽ  الكتػػاب كالفشػػانؾف كالرػػحافيؾف  أف نز ػػد الظػػيؽ بمػػة؟ ألػػيس 

 الؾضع أصبًل غارقًا لسا يكفي مؽ البذاعة ك رثى لو؟". 

ر  كحتػػى السقالػػة "إف ىػػته السغػػاىر كميػػا بػػدءًا )لاإلشػػاعة( السختمقػػة بػػدكف أي كازع ضػػسي
السمتيبة لالحساس  مؽ حغر تداكؿ فؽ )العدك( كحتى الحط مؽ قدر األمؼ كافة  تػشجؼ عػؽ الفذػ  
في التفكير  في الكد  العقمي الػتي لػو مػا يبػرره تسامػًا عشػد  شػدي عمػى خػط الشػار  لكشػو ال يميػق 

 أبدًا لكاتب مفكر أك فشاف".  

يدو. كىػي ال تحتػاج إلػى تعميػق  لقػدر مػا تحتػاج انتي  الفقرات السشقؾلة مؽ مقاؿ ىرماف ـ
إلى لحغة تأم  كتفكير عسيقيؽ  في الدكر التي يجػب أف يزػظمع لػو السثؿػف كالسفكػر فػي أكقػات 
الحركب  لسؾا ية مرسييا كشركرىا  ال في تأ يل نيرانيا  ال سػيسا الحػركب الداخميػة مشيػا  التػي 

كثيػر ؽ مػؽ الكتػاب الظيبػيؽ تػؾازنيؼ كتػدفع بيػؼ إلػى تظحؽ أبشاء الؾطؽ الؾاحد بيؽ رحاىػا  كُتفقػد 
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التخشػدؽ فػػي ىػػتا الخشػػدؽ أك ذاؾ  مػػؽ الخشػػادؽ الستجابيػة. بػػداًل مػػؽ أف يشترػػركا لمدػػبلـ كؾيسػػو  
ك قاكمؾا الحرب كشركرىا _ السيسا الحرب الداخمية  العبثية لظبيعتيػا  التػي يحركيػا الػتعظش إلػى 

لساديػة كالسعشؾ ػة _ ك ترػدركا الػدعؾة إلػى الترػالح كالتعػايش الدمظة كاالستئثار بيػا كبسغر اتيػا ا
بػػيؽ أبشػػاء الذػػعب الؾاحػػد  ك ؤسدػػؾا لأفكػػارىؼ كأقبلميػػؼ لبشػػاء الػػؾطؽ  الػػتي ال يسكػػؽ أف ُيبشػػى إال 
لدػػؾاعد أبشائػػو  سػػيعيؼ  كال يسكػػؽ أف يتظػػؾر إال بػػدفؽ مذػػاعر الحقػػد كالكراـيػػة الستبادلػػة بيػػشيؼ 

ف كالتدػامح  عمػى قاعػدة الحػق كالعػدؿ كالسدػاكاة كتكػافؤ الفػرص  فػي كإشاعة ركح السحبة كالترل
ع  دكلة ال يتسيز فييا أبشاُء مشظقة أك أسرة أك  ساعة أك طائفة أك سػبللة عػؽ سػؾاىؼ مػؽ خمػق 
هللا  كال يحتكر الدمظة كالثركة فييا قمة مػؽ الشػاس كُ حػـر مشيػا الذػعب لكاممػو. دكلػة قائسػة عمػى 

سؾاطشػػة الستدػػاك ة كالتبػػادؿ الدػػمسي لمدػػمظة عبػػر صػػشاديق االنتخالػػات. دكلػػة الذػػراكة الؾطشيػػة كال
حمسشػػا كمػػا نػػزاؿ نحمػػؼ بيػػا  كلكششػػا نعسػػ  يؾميػػًا عمػػى تػػدمير شػػرك  ك ؾدىػػا  لجيمشػػا كحساقاتشػػا 
كادعاءاتشػػا كاندػػياقشا  سيعػػًا كراء مذػػار ع خار يػػة مػػدمره  كبتحؾ ػػ  أنفدػػشا إلػػى أكراؽ بيػػد القػػؾى 

ليػػة الستشافدػػة  تدػػتخدميا فػػي مدػػاكماتيا كتدػػؾ اتيا  كبشػػزكع كػػ  مشػػا إلػػى إلغػػاء اإلقميسيػػة كالدك 
 اآلخر كاالستئثار لك  شيء  ككأنسا ُخمق  الدنيا لو كحده.   
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 لعض السداىسات 
  لجشة السشاضميؽ القدامى في

  اليسشية التجسع الؾطشي لسشاضمي الثؾرةك 
 119ك ساعة نداء الدبلـ

 
 
 
 
 

 

                                                           
119

  إلى ؾطشي)لجشة السشاضميؽ القدامى(  عشدما كاف تالعًا لمجشة العميا لمحؾار ال كاف التجسع الؾطشي يحس  اسؼ 
استحداث كياف  القدامى قرر أعزاء لجشة السشاضميؽ لذبابانتفاضة ا كبعد انظبلؽ.  انب ثساف لجاف أخرى 

(. كقد انتيى دكر ع الؾطشي لسشاضمي الثؾرة اليسشيةخاص بيؼ  مشفر  عؽ المجشة العميا  تح  اسؼ )التجس
  كع  العاـ( لحؾار الؾطشيامؤتسر كح  محميا ) كانتي  معيا المجاف الستفرعة عشيا  لعد ذلػ  لمجشة العمياا

ـ تبشى التجسع 2017كفي شير فبراير مؽ عاـ  .يؾاص  نذاطو بؾضعو السدتق  كباسسو الجديدالتجسع 
الؾطشي كلجشة تشديق الجيؾد إليقاؼ الحرب نداًء مؾ يًا إلى الدكؿ الزالعة فييا  سسي )نداء الدبلـ(  كاتخت 

لعد  كىؾ ) ساعة نداء  التجسع كالمجشة مؽ اسسو اسسًا  امعًا  ليسا كلمسكؾنات التي انزس  إلييسا ؼيسا
الدبلـ(. كقد ُنذرت بيانات كنداءات كمبادرات لجشة السشاضميؽ القدامى كالتجسع الؾطشي لسشاضمي الثؾرة 

كىشاؾ  اليسشية ك ساعة نداء الدبلـ  في لعض الرحف كفي مؾاقع إلكتركنية مختمفة. كمشيا مداىساتي ىته.
تاذ   سيف نا ي كاألستاذ عبد الباري طاىر  عزؾي المجشة مداىسات لزمبلء  خر ؽ  السيسا الزميميؽ  األس

 اإلعبلمية  سؾؼ يتؼ  سعيا مدتؿببًل كنذرىا في كتاب كاحد.
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 هللا الرحسؽ الرحيؼلدؼ 
 

  بياف صادر عؽ لجشة السشاضميؽ القدامى
 األحداث كالتظؾرات الراىشة حؾؿ مجس 

 

كقفػ  لجشػػة السشاضػػميؽ القػػدامى أمػػاـ مجسػػ  األحػداث كالتظػػؾرات  التػػي شػػيدىا الػػيسؽ  مشػػت 
تجػارب الذبابية  كبعد نقاشات معسقة لجؾانب السذػيد الدياسػي  كاستحزػار ال نتفاضةاال  انظبلؽ

  كاكتػػؾكا بشيرانيػػا  رأت المجشػػة أف األمانػػة الؾطشيػػة بيػػا أعزػػاء المجشػػةالغشيػػة لػػالعبر  التػػي مػػر 
  عميا تديؼ مؽ خبللو في ذبابال  ي  شعبشا اليسشي  كفي مقدمتو تقتزي تؾ يو ىتا البياف إلى

معالجػة قاصػرة مرػدر خظػر   أك معالجتيػا  إبراز أىؼ القزايا  التػي يذػك  اإلخفػاؽ فػي معالجتيػا
 عمى اليسؽ كمدتقبمو:

مؾا يػات عدػكر ة شػاممة  أسيس  السبادرة الخميجية في الحيمؾلة دكف كلؾج الػيسؽ فػي  .1
الؾقػػ  نفدػػو مثمػػ  طػػؾؽ نجػػاة لمشغػػاـ الحػػاكؼ  الػػتي كػػاف قػػد بػػدأ يترػػدع  كلكشيػػا فػػي

ات التزامػك ػتسمص مػؽ  كلى  أخت يتبلعػبامتص الردمة األ  . كبعد أف120كتتياكى أركانو
السبػػادرة  قبػػ  التؾؾيػػع كبعػػد التؾؾيػػع عمييػػا  كأخػػت يجػػرب أف يسمػػي شػػركطو. فمسػػا ك ػػد 

تسػادى فػي إمػبلء  كمػؽ ؾيػادات أحػزاب السعارضػة  ة مػؽ الػدكؿ الراعيػة لمسبػادرة استجال
يا  تسييػدًا لؾأدىػا. انػدفاعمؽ محتؾاىا كامتراص  نتفاضةاال شركطو  اليادفة إلى إفراغ 

تنا نذيد  سمة مؽ الترا عات كأشكااًل مؽ الفؾضى السفتعمة  السسشيجة  اليادفة إلػى كأخ
كعػػؽ طسؾحػػات شػػبالو. كبػػدأت عسميػػات كضػػع  نتفاضػػةاال لػػاليسؽ عػػؽ مشحػػى  بتعػػاداال

تػدكر لرػؾرة طبيعيػة.  ة كاألمشيػة  كػي اليقتراداالالعري في دكاليب الحياة الدياسية ك 
ييدؼ إلى بث اليأس كاإلحبا  في أكسا  الذػعب  كتييئتػو ككأنشا أماـ سيشار ؾ مرسـؾ  

الشيػائي عمييػا  مقابػ  عػؾدة األمػؽ السفقػؾد كإنيػاء  نقػبلبكتقبػ  اال  ولمتشازؿ عؽ مظالبػ
  السعاناة اليؾمية. 

مػػؽ قػػرارات التعيػػيؽ  فػػي سػػياؽ   سمػػة الجديػػد )عبػػد ربػػو(أصػػدر األخ رئػػيس الجسيؾر ػػة  .2
ليتيا السزمشػة  بػدت فػي معغسيػا ككأنيػا إ ػراء شػكمي  ال تشفيت بشؾد السبادرة الخميجية ك 

يحدث تغييرًا حؿيؿيًا فػي بشيػة السؤسدػات العدػكر ة كاألمشيػة كالسدنيػة  بػ  يبقػي الحػاؿ  
                                                           

أكد الرئيس عمي عبد هللا صالح ؼيسا لعد أنو ىؾ صاحب فكرة السبادرة الخميجية كأف عبد الكر ؼ اإلر اني مع  120
 شو.  لكر القربي قد تؾليا صياغتيا  بتكميف م  أبي 
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ىػؾ عميػو. كىػتا مؤشػر مػؽ مؤشػرات كثيػرة  تػدؿ  لتغييره  عمى ما نتفاضةاال التي قام  
يجعػ  العسميػة الدياسػية كميػا عمى نيل خػاطب تتبعػو الرئاسػة كالحكؾمػة  مػؽ شػأنو أف 

كعػػؾدة الشغػػاـ  فكػػرة التغييػػراؼ عمػػى لتفػػتبػػدك ككأنيػػا مجػػرد محاكلػػة لكدػػب الؾقػػ  كاال 
 الدابق لك  مكؾناتو كرمؾزه. 

نيػا فػي مجسميػا أارات  التػي أصػدرىا األخ الػرئيس  يسكػؽ قؾلػو عػؽ القػر  إف أق  مػا
السذػاركيؽ  الذػبابأحػبلـ    فػأكثرنتفاضػةاال تمبػي الحػد األدنػى مػؽ طسؾحػات  قرارات ال

تؾاضعًا  ضسؽ الغركؼ الدكلية كالعربية الراىشة  أف تتؾارى تمػػ الؾ ػؾه   نتفاضةال في ا
عػػػؽ مدػػػرح الدياسػػػة  أف تتػػػؾارى  التػػػي عاثػػػ  فدػػػادًا عمػػػى مػػػدى عقػػػؾد مػػػؽ الػػػزمؽ 

كتدػػتسر   قػػع أفدػػدتو  إلػػى مؾقػػع  خػػر  لتفدػػده  ال أف يػػتؼ تحر كيػػا مػػؽ مؾ قترػػاداالك 
مسدػػكة بػػبعض مؤسدػػات الدكلػػة اإليراديػػة  لتدػػخرىا فػػي تعز ػػز قػػدرة الحركػػة السزػػادة 

 .  نتفاضةلبل 
التغييػر يقتزػي تدػميؼ السؾاقػع السفرػمية فػي مؤسدػات الدكلػة  انتفاضػةإف مشظق 

إلػى الكػؾادر الؾطشيػة  اتلتفػإلى العشاصر الؾطشية الشغيفة كالقػادرة عمػى العظػاء  مػع اال 
يػػا لقزػػايا الػػؾطؽ  التزامسذػػ  فػػي العيػػد الدػػابق  لدػػبب سؤىمػػة  التػػي ىُ كالؿيػػادات ال

إلييػػا ككضػػعيا فػػي  اتلتفػػكتعففيػػا كرفزػػيا أف تشدػػاؽ فػػي تيػػار الفدػػاد السػػدمر  اال 
السؾاقػػع السشاسػػبة لتػػتسكؽ مػػؽ أداء دكرىػػا فػػي بشػػاء الػػيسؽ الجديػػد. فيػػ  يدػػتظيع األخ 

فػػي الحفػػاظ عمػػى مرػػالحيا غيػػر  الػػرئيس أف يػػتخمص مػػؽ ضػػغؾ  القػػؾى السدتذرسػػة
السذػػركعة  ك رػػغي لشػػبض الذػػارع ك دػػتميؼ طسؾحػػات الذػػباب  الحػػالؼ لسدػػتقب  خػػاؿ 

  .مؽ الفداد؟

تعػػاني حكؾمػػة الؾفػػاؽ مػػؽ تذػػؾىات خمؿيػػة  مشػػت كالدتيػػا   عمتيػػا مذػػمؾلة مكبمػػة  لػػؼ  .3
 تدتظع حتى اآلف أف ترتفع فػي أدائيػا الػؾعيفي إلػى مدػتؾى الحػد األدنػى مػؽ طسؾحػات

الزركري  ألداء مياميا بركح الفر ق الؾاحػد  كعيػرت  ندجاـشعبشا. فقد كلدت فاقدة اال 
يعبر عؽ صفة الؾفاؽ  التي أطمق  عمييا  كسادت التجاذلات كالسشاكفات بػيؽ  لسغير ال

لسا يمحقو ذلػ  في حياة السؾاطشيؽ  مؽ أضرار كمعاناة. إف الفداد  اعتبارطرفييا  دكف 
ؼ  لعػػد أف امترػػؾا الرػػدمة األكلػػى يؾف يعػػززكف مػػؾاقعمػػا يزالػػاسػػديؽ يتغػػؾؿ كالف مػػا زاؿ

السػؾاطؽ يعػاني مػؽ كػ  مدػاكئ العيػد الدػابق  مزػافًا  مػا يػزاؿكترنحؾا لبعض الؾق . ك 
ة  يقترػاداالاألمشػي الستعسػد كقظػع الظرقػات كاألكضػاع  االنفػبلتك  ستقرارإلييا زعزعة اال

لسػا يعشيػو ذلػػ مػؽ  .تحػ  خػط الفقػر إلػى مػا التي تػزداد سػؾءًا  كتػدفع مبليػيؽ اليسشيػيؽ
تزايػػد مغػػاىر اإلخػػبلؿ لالدػػكيشة العامػػة كتػػراكؼ العؾامػػ  السؤديػػة إلػػى العشػػف  لأشػػػكالو 

 السختمفة. 
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مػػؽ أف تثبػػ  الحكؾمػػة قػػدرتيا عمػػى معالجػػة السذػػكبلت الراىشػػة كتحدػػيؽ  ال بػػدكىشػػا     
كإطػبلؽ سػراح  سػتقرارمػؽ كاالحياة الشاس كإنياء الفؾضى ككبح  ساح الفداد كتثبيػ  األ

كسػػجشاء الػػرأي كغيػػرىؼ مػػؽ السدػػجؾنيؽ عمسػػًا  الدياسػػيالسعتقمػػيؽ عمػػى ذمػػة الشذػػا  
تيا  لتفدػح السجػاؿ لتذػكي  حكؾمػة  ديػدة  ترقػى اسػتقالكعدكانًا  أك تعمؽ عجزىا كتقػدـ 

في نؾعيتيا كأدائيا إلى مدتؾى طسؾحشا الؾطشي  في ىتا الغػرؼ الرػعب  الػتي تسػر لػو 
 لبلدنا.

غادرت األحزاب الدياسية  التي كان  تسث  السعارضة في العيد الدابق  غادرت مؾاقعيػا  .4
كسعارضة كأصػبح   ػزءًا مػؽ الدػمظة الكدػيحة  فأصػبح  فػي كضػعيا الجديػد  كالقػانع 

 نتفاضػػةلبل مػػؽ الغشيسػػة لاإليػػاب. فػػبل مقاكمػػة حؿيؿيػػة لمسخظظػػات كالسسارسػػات السعاديػػة 
 يػدكر كمػػا كذػػف لسػا كالسعرقمػة لحركػة التغييػر  كال مرػػارحة كاؼيػة لجسػاىير الذػعب كال

 يػػد حؿيقػػي يبػػتؿ لمسحافغػػة عمػػى  كدفػػؽ أحبلميػػا  كال نتفاضػػةاال يػػدبر فػػي الخفػػاء لػػؾأد 
كحدة الذػباب فػي الدػاحات كلسدػاعدتيؼ فػي تؾحيػد صػفؾفيؼ كإيجػاد ؾيػادة مؾحػدة ليػؼ 

ًا مػػؽ ترػػؾرنا لمسيػػاـ التار خيػػة انظبلقػػيػػر. إنشػػا نأمػػ   التغيك  نتفاضػػةاال تزػػظمع لؿيػػادة 
العغيسة  السمقاة عمػى عؾاتػق ىػته األحػزاب كتقػديرًا لػدكرىا فػي الحيػاة الدياسػية كلحجػؼ 

ؾف يقػدمؾف ك رالظػؾف  إنشػا مػا يزالػالتزحيات  التي قدميا شػبابيا  فػي كػ  الدػاحات  ك 
نأمػػ  أف تثػػؾر عمػػى نفدػػيا  كتعيػػد الشغػػر فػػي أكضػػاعيا كفػػي أطركحاتيػػا كتكتيكاتيػػا  

  نتفاضػةلاال لتربح أكثر فاعمية كأكثر قدرة عمى الترػدي لؤلخظػار كالسػؤامرات السحيظػة 
 كبالتالي أكثر قدرة عمى دفع عجمة التغيير إلى األماـ.

 نحػػؽ  لػػاءىؼ نحشػػي رؤكسػػشا إ ػػبلالً  يجعمشػػا  يات مػػامػػؽ التزػػح نتفاضػػةاال قػػدـ شػػباب  .5
أماميؼ كنتردد فػي الؾقػؾؼ مػشيؼ مؾؾػف الػؾاعغيؽ الشاصػحيؽ. كلكػؽ إكبارنػا ليػؼ كقمقشػا 

 انتفاضػػتيؼ حتػػؾاءنبلحغػػو مػػؽ  يػػؾد محميػػة كإقميسيػػة كدكليػػة  تبػػتؿ حثيثػػًا  ال إزاء مػػا
كمخػاكؼ  يػ  مػؽ    يجعمشا نعبر ليؼ عػؽ ىؾا دػشا كمخاكفشػا  كىػي ىػؾا سكإ ياضيا

  كإف لأشػػكاؿ نزػػالية مختمفػػة  ثػػؼ فجعػػؾا مػػرارًا الػػدرب نفدػػواآللػػاء  الػػتيؽ سػػاركا عمػػى 
لأحبلميؼ تدرؽ ك يػؾدىؼ تتبػدد كمذػار عيؼ الثؾر ػة تػتركىا الر ػاح  مخمفػة غرػة فػي 

 ائو. بشأالحمق كأك اعًا في الشفس ككؾارث حاق  لالؾطؽ ك 
كالتذػرذـ   نقدػاـسػاحات التغييػر مػؽ مؤشػرات لبل نذيده في  : إف مابشاءنعؼ أييا األ

. إف نتفاضػػػةىػػػي كاحػػػدة مػػػؽ عؾامػػػ  اإلخفػػػاؽ كالفذػػػ   التػػػي يػػػراىؽ عمييػػػا أعػػػداء اال 
صػػيغة تشغيسيػػة  امعػػة كؾيػػادة ك  مذػػركع كاضػػح لمتغييػػر كؼ كعجػػزكؼ عػػؽ بمػػؾرةانقدػػام

مسجتسػع الدػمسية  لأسػمؾب ديسقراطػي  تجدػيدًا ل انتفاضػتكؼسياسية شبابية كاحػدة  تقػؾد 
  سيبقي صؾتكؼ خافتػًا كفعمكػؼ الدياسػي فعػبًل غيػر مػؤثر  تربؾف إليوالديسقراطي  التي 
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يؽ  مػػؽ بػيؽ صػفؾفكؼ أك مػؽ خار يػا  لمقفػػز نتيػاز كسػيفتح الظر ػق أمػاـ الظػامحيؽ كاال 
تسثػيمكؼ  كمسارسػة دكر طي  ػع أمػاـ السدػاكمات كاإلغػراءات   ادعػاءإلى السؾاقع األمامية ك 

فػي سػاحات  سػال ف بػدمائكؼ الظػاىرة  التػي فتتىب تزحياتكؼ ـباًء  ك تكدػب الستكدػبؾ
فػػي السػػزادات غيػػر العمشيػػة  ليزػػاؼ  نتفاضػػةالعػػز كالكرامػػة  ك شتيػػي األمػػر لػػأف تبػػاع اال 

  خو السعاصر. إحبا   ديد إلى إحباطات عديدة  شيدىا اليسؽ في تار 
بيػػشكؼ حػػؾارات  نخذػػى مػػؽ كقؾعػػو  نتسشػػى عمػػيكؼ أف تفتحػػؾا فػػي مػػا يقػػع مػػا فحتػػى ال

فػي أكسػاطكؼ ركح التدػامح  كبثػؾا .تعرب أك تسترس كراء قشاعات مدبقةمؾسعة  دكف 
زلتؼ حتى اآلف في مرماه  قػد صػؾب  كؼ  كمااستيدفكتتكركا أف الرصاص التي  .كالسحبة

فػػي ا ياضػػػيا   نتفاضػػةلبل كإذا أفمحػػ  القػػؾى السزػػادة  .تسييػػزدكف كؼ  سيعػػًا  اتجػػاىل
فدتتىب تزحياتكؼ سدى  كسيعؾد الؾطؽ إلى كضع لؽ يكؾف أفزػ  مػؽ الؾضػع  الػتي 

لعض تبعات تفرقكؼ كعدـ تبلحسكؼ في إطار صيغة تشغيسية  ستكؾف  ىتهك عميو.  انتفزتؼ
ؾيػػػادة كاحػػػدة  تستمػػػػ السػػػؤىبلت األخبلؾيػػػة كالثقاؼيػػػة ك  كبرنػػػامل سياسػػػي كاحػػػد  كاحػػػدة 

 كالحرص الؾطشي. 
إف بمدنا قد أضحى ساحة  مؽ ساحات الرراع اإلقميسي كالدكلي  مسا يدتدعي مز دًا 

 اىؼ كالتدػػامح فػػي مػػاالتفػػكرص الرػػفؾؼ كتغميػػب ثقافػػة الحػػؾار ك  نتبػػاهمػػؽ اليقغػػة كاال 
ك تدػػع لكػػؼ  خػػر. فػػاليسؽ كطػػشكؼ  سيعػػاً بيػػشكؼ  عمػػى ثقافػػة الكراـيػػة كالشفػػؾر كرفػػض اآل

 كمدتقبمو أمانة في أعشاقكؼ  سيعًا.  سيعًا 

يذػبو السزحػة  التػي أدمػؽ الشغػاـ الدػابق عمػى مسارسػتيا   نذأت قزية صعدة عػؽ مػا  .6
ضػػسؽ سياسػػة الػػرقص عمػػى رؤكس الثعػػابيؽ  ثػػؼ تظػػؾرت إلػػى حػػركب متؾاليػػة  أىمكػػ  

ليػػا  كقػػد  ف األكاف لسعالجتيػػا فػػي إطػػار معشػػى    كبػػدت كحػػرب عبثيػػة الالحػػرث كالشدػػ 
كطشػػي قػػائؼ عمػػى الحػػق كالعػػدؿ كالرػػدؽ كمحاسػػبة الستدػػببيؽ فييػػا كالسدػػتفيديؽ مشيػػا 

بيػؼ كذػر ػ  عتراؼكتعؾ ض مؾاطشي صعدة عسا لحق بيؼ مؽ ضرر مادي كمعشؾي  كاال
فػي سياسي  يديؼ لفعالية في رسؼ معالؼ اليسؽ الجديد. كاألمر في ىته القزػية كػاألمر 

القزايا الؾطشية األخرى  يدتمـز سعة في األفق كرحالة فػي الرػدكر كتقبػ  لآلخػر  كإف 
  القشاعات كتبايش  األفكار  فكمشا شركاء فػي الػؾطؽ. كال تفاضػ  بػيؽ يسشػي ك خػر فاختم

عمػػػى  نفتػػػاحالرػػػادؽ لقزػػػايا الػػػؾطؽ كبالحػػػب لمجسيػػػع كاال  لتػػػزاـإال لالعسػػػ  الرػػػالح كاال 
 اآلخر ؽ.  

كلتا ألقيشاىػا حتػى نيايػة . محؾر ًا في الؾاقع اليسشي الراىؽية الجشؾبية مؾقعًا تحت  القز .7
مػػؽ قراءتػػو. فقػػد تعقػػدت ىػػته  نتيػػاءالػػتىؽ  لعػػد اال  انذػػغاؿىػػتا البيػػاف  لتبقػػى مؾضػػع 

القزية كأختت تشحؾ مشحى غير محدػؾب الشتػائل  لعػد أف تحؾلػ  الؾحػدة اليسشيػة  مشػت 
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الغالسة  إلػى كحػدة لمشيػابيؽ كالسشتفعػيؽ كالسدػتبديؽ  أدارىػا  يةاالستحؾاذـ 1994حرب 
الفاسدكف  مؽ  سيع أنحاء اليسؽ  شسالو ك شؾبو  كإف كان  اليد الظػؾلى ىػي يػد الفئػة 
الفاسدة في الذساؿ  األعرؽ تجربة كاألطػؾؿ لاعػًا  فػي ميػداف الفدػاد كاإلفدػاد  كاألكثػر 

 مااًل كأ شادًا. 
الذػساؿ  إنيػا  بشػاءالجشػؾب كال أل بشػاءالحؿيقػي إلييػا أل تسػاءنىته كحدة لؼ يتحقق اال 

عانػاه مػؽ مغػالؼ كنيػب لمحقػؾؽ  كحدة الفاسديؽ كحدب. كلتا عانى السؾاطؽ اليسشػي مػا
الجشػؾب أكثػر إحداسػًا لالغربػة فػي  أبشػاءكانعداـ السداكاة  في ك  مجاالت الحيػاة. ككػاف 

الشغػػاـ  كفقػػدكا معيػػا نيػػؼ فقػػدكا دكلػػتيؼ الذػػساؿ  نغػػرًا أل  أبشػػاءىػػته الؾحػػدة مػػؽ إخػػؾتيؼ 
العدػكر يؽ  ال سػيسا  ك ؼكألعد معغسيؼ عؽ كعائفي   كنيب الشيابؾف أراضييؼ121كالقانؾف 

كاألمشييؽ مشيؼ  كمؾرس الغمؼ عمييؼ  إلى در ػة التػبس فػي أذىػانيؼ األمػر  فمػؼ يعػؾدكا 
الذػساؿ   أبشػاءيسيزكف بيؽ الغػالؼ كالسغمػـؾ  كصػبؾا  ػاـ غزػبيؼ عمػى السغمػؾميؽ مػؽ 

 عتداءات الجددية كالقت . كىؾ غزب بمغ حد اال
ع شػك   ديػد مػؽ أشػكاؿ الشزػاؿ  ىػؾ اابتػدالجشػؾب إلػى  أبشػاءكدفع  ىػته الغػركؼ 

)الحػػراؾ الجشػػػؾبي  اسػػػؼـ  تحػػ  2007ؾا لػػو عػػػاـ انظمقػػػشػػك  الشزػػاؿ الدػػػمسي  الػػتي 
الدمسي(. فكانؾا بتلػ ىؼ الدباقيؽ  في الداحة العربية كميا  إلى انتياج أسمؾب الشزاؿ 
الذػػعبي الدػػمسي. ككػػاف العشػػف السدػػمح ىػػؾ األسػػمؾب  الػػتي  الػػو لػػو الشغػػاـ الحػػاكؼ 
الستغاىر ؽ الدمسييؽ  كسقط القتمى كالجرحى في مختمف السحافغات الجشؾبيػة. مسػا كلػد 

يأ لغيؾر الجشاح السدمح في الحراؾ  التي تجاكز الذعارات السظمبيػة إلػى عشفًا م قالبًل ـك
 .كإنياء الؾحدة اليسشية كالعؾدة إلى حالة التذظير نفراؿاال (  أي رتبا شعار )فػ اال 

كصػػراعات مدػػمحة  داخػػ  كػػ   اسػػتقراركنغػػرًا لسػػا يحسمػػو التذػػظير مػػؽ مخػػاطر كعػػدـ 
  االندما يػة  فػإف إعػادة الشغػر فػي صػيغة الؾحػدة شظر عمى حدة  كبيؽ الذظر ؽ أيزػاً 

لمػيسؽ كحدتػو ك قزػي  فػي  يحفػع   أصبح مظمبًا ممحػًا  كسخػرج122بيؽ الذظر ؽ القائسة

                                                           
 األمؽ كاف كاف لدكلة الجشؾب سمبيات كمداكئ كأخظاء مؽ نؾع  خر. كلكؽ الشغاـ كالقانؾف كانا سائديؽ  ك   121

 فييا. اً مدتتب
ـ  قد طرحشا فكرة اإلدارة السحمية كاممة الربلحيات  لسعشى نزع 1993كشا في كتالات عديدة  بدأناىا في عاـ   122

ؽ الدمظة السركز ة ككضعيا كاممة في يد الدمظة السحمية  الستسثمة الربلحيات اإلدار ة في ك  محافغة  م
. كلكؽ ىتا الظرح  تختاره الييئة مؽ بيؽ أعزائياة  عمى رأسيا محافع في ىيئة يشتخبيا سكاف السحافغ

التي لؼ تمتف  إليو الدمظة القائسة حيشتاؾ ككاف يسكؽ أف يكؾف حبًل نا عًا لسذكبلت الدمظة كالسجتسع  
في نغر البعض حبًل تجاكزتو األحداث في تظؾرىا كتعقيداتيا  كأصبح  الريغة السظركحة اليـؾ ىي أصبح 

التي  القؾى الدياسية  رغؼ الرعؾبات لعض تتحسس لياة )االتحادية(  كريغ صيغة الؾحدة الفيدرالية
ـيك  دكلة مرغرة إنذاء ك  تقديؼ شساؿ اليسؽ كتقديؼ  شؾبو ستراحب عسمية تظبيقيا. نغرًا لكؾنيا تذتر 

=     ...إلش(  لرؾرة مرظشعة  في كاقع متخمف اقتراديًا كسياسيًا  كقزاء كبرلساف ة)حكؾم في ك  قدؼ
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يجػب أف يحدػؼ فػي مػؤتسر  الؾق  نفدو  عمى ـيسشة السركػز كتدػمظو كفدػاده. كىػتا مػا
الجشػؾب  لؾضػع تفاصػي   أبشػاءالحؾار الؾطشي  الػتي يقػع عمػى عاتقػو إ ػراء الحػؾار مػع 

كتحقػػق مبػػدأ  الػػيسؽ  أبشػػاءالرػػيغة الؾحدك ػػة  التػػي تكفػػ  إعػػادة لحسػػة السغمػػؾميؽ مػػؽ 
لمؾحػػدة اليسشيػػة كلمسػػؾاطؽ  عتبػػارالسؾاطشػػة الستدػػاك ة  فػػي الحقػػؾؽ كالؾا بػػات  فتعيػػد اال

اليسشي  كتزع الزسانات البلزمة لتشفيت مخر ات الحػؾار. كإلػى أف تحدػؼ ىػته السدػألة  
 سمة مؽ اإل راءات العا مة  السسيدة لمحؾار  كالتي مؽ شأنيا أف تخمػق  اتخاذمؽ  بد ال

حالػػػة مػػػؽ القبػػػؾؿ الستبػػػادؿ  كتدػػػي  كصػػػؾؿ الحػػػؾار إلػػػى أىدافػػػو السر ػػػؾة. كمػػػؽ ىػػػته 
 اإل راءات  عمى سبي  السثاؿ ال الحرر:

   إعػػػادة السدػػػرحيؽ كالسبعػػػديؽ  الػػػتيؽ فقػػػدكا كعػػػائفيؼ كشتيجػػػة مػػػؽ نتػػػائل حػػػرب
 ـ  إعػػادتيؼ إلػػى كعػػائفيؼ كتعؾ زػػيؼ ماديػػًا كمعشؾ ػػًا عسػػا1994عػػاـ  االسػػتحؾاذ

لحق بيػؼ مػؽ أضػرار. كاألمػر نفدػو يشظبػق  مػؽ حيػث اإلعػادة كالتعػؾ ض  عمػى 
العسػػػػاؿ كالسػػػػؾعفيؽ  الػػػػتيؽ فقػػػػدكا كعػػػػائفيؼ  مػػػػؽ  ػػػػراء سياسػػػػة الخرخرػػػػة 

  كمػػا ؾبيػػة  ترػػؽية القظػػاع العػػاـ فػػي السحافغػػات الجشاسػػتيدفالسذػػبؾىة  التػػي 
 . مؾعؽيو تدر ح ترتب عمى ذلػ مؽ

   السذػػار إلػػييؼ فػػي البشػػد  كضػػع السبعػػديؽ كالسدػػرحيؽ  مػػؽ العدػػكر يؽ كاألمشيػػيؽ
تخت ضػسؽ عسميػة إعػادة تُ سػالتي    في التعييشات كالتشقبلتعتبارالدابق  لعيؽ اال

 ـيكمة الجيش كاألمؽ  السشرؾص عمييا في السبادرة الخميجية.
   كاألراضي السشيؾبة إلى أصحابيا األصمييؽ.   كالسداكؽ السستمكاتإعادة 

لذػػػأنيا  القػػػرارات السشاسػػػبة اتخػػػاذتقبػػػ  التأ يػػػ   بػػػ  يجػػػب  إف ىػػػته اإل ػػػراءات كأمثاليػػػا ال
تػػدخ  ضػػسؽ السدػػائ  الخبلؼيػػة  التػػي يسكػػؽ أف تتبػػايؽ اآلراء  فيػػي ال .كتشفيػػتىا اآلف  دكف تمكػػؤ

ؾ ب حميػػػا عقػػػد الحػػػؾارات السظؾلػػػة  أك انتغػػػار مػػػؤتسر الحػػػؾار ات حؾليػػػا  كالتػػػي يدػػػت تيػػػادكاال
يسكؽ معالجتػو  ي  الك رتكاس  التي حر  في الؾعي الؾحدىشا مؽ أف نؤكد لأف اال  ال بدالؾطشي. ك 

قػػادت إليػػو عقميػػػة  دكف إزالػػة أسػػبالو. فػػالؾعي الؾحػػدكي تبمػػػؾر لاألصػػ  فػػي الجشػػؾب  كلكػػػؽ مػػا
لسعغػػؼ الكػػؾادر الجشؾبيػػة  العدػػكر ة كاألمشيػػة  اسػػتبعادكالفيػػد كالشيػػب  مػػؽ  االسػػتحؾاذك  االسػػتبداد

دكلػة الؾحػدة مػؽ أىػؼ كالسدنية  أصاب الؾحدة في الرسيؼ كأثػر سػمبًا عمػى الػؾعي الؾحػدكي كحػـر 
خؾة في السحافغات الجشؾبية ىؼ  لحكؼ تجربتيؼ اإلدار ة الستقدمة كتربيتيؼ الدياسية  كؾادرىا. فاإل

شاء الدكلة اليسشية الحديثة. مسا يجع  مظمب إعادتيؼ إلى أعسػاليؼ كترػحيح أكضػاعيؼ لب مؤىمؾف 

                                                                                                                                                    
بشى قبمية  كتحيط لو أطساع إقميسية كدكلية  يسكؽ أف تديؼ في تسز ق الدكلة اليسشية الؾاحدة   تدؾده= 
   األقاليؼ  لالرؾرة التي ُطرح  بيا.كراء فكرة  السدتتر. كلع  ىتا ىؾ اليدؼ عدة دك بلتإلى 
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الؾعيفة كتسكيشيؼ مؽ شغ  الؾعائف العميا في الدكلة  كفي القظاعات العدكر ة كاألمشية كالسدنية  
ات العػػدؿ كإزالػػة الغمػػؼ كالتعػػؾ ض عػػؽ الزػػرر  إلػػى كؾنػػو اعتبػػار يتجػػاكز مجػػرد السظالػػب الفرديػػة ك 

مظمبًا كطشيًا ممحًا  تسميو ضركرات مدتقبمية  ك قتزػيو السذػركع الػؾطشي فػي بشػاء الدكلػة اليسشيػة 
 الحديثة .

 .لذعبو ًا كر سًا  عز زًا لذبالو مشيعاً عاش اليسؽ حرًا مزدىر 

 ـ2012يؾليؾ  22صشعاء  في 
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الرحيؼلدؼ هللا الرحسؽ   
 بياف صادر عؽ لجشة السشاضميؽ القدامى

 لسشاسبة العيد التىبي )الخسديؽ( لثؾرة سبتسبر السجيدة
 

  ساىير شعبشا اليسشي العغيؼ:   يا
ا يػرزح تحػ  عػركؼ عرػيبة  طبعػ  كػ  شػ  ككطشسبتسبر 26العيد الخسديؽ لثؾرة  شااستقبم

ك كػاد األفػق ة كاألمشيػة كاإلدار ػة كالتعميسيػة كالؿيسيػة لظالعيػا. يقترػاداال ؾانب حياتو الدياسػية ك 
 .ككػ  مػشيؼ لػو أ شداتػو كمرػالحو .بؾف الػدكليؾف كاإلقميسيػؾف ُكُثػْر فػالبلع .الدياسػي يشدػد أمامشػا

ككأنسا تحؾؿ اليسؽ إلى سػاحة صػراع دكلػي _ إقميسػي  غابػ  عشيػا مرػالح الػيسؽ كغػاب البلعػب 
البلعب الؾطشي  القادر عمى تؾ يػو األحػداث ك يػة تخػدـ الػيسؽ كتحقػق  ال سيساالسحمي السؤثر  ك 
ـ  كحتػػػػى 1963ـ  كأكتػػػػؾبر 1962الستعاؾبػػػػة  مػػػػؽ ثػػػػؾرة سػػػػبتسبر  كانتفاضػػػػاتو أىػػػػداؼ ثؾراتػػػػو

 كإ ياضيا. احتؾائيازلشا نعيش فرؾليا كنذيد محاكالت  الذبابية الذعبية  التي ما انتفاضتو

ـ لسجسػ  القزػايا  التػي تذػغ  حياتشػا  22/7/2012بتػار ش لقد تعرضشا في بيانشا الدابق  
 كعمى رأسيا:

  لمدمظة التشفيتية  أي رئاسة الدكلة كحكؾمة الؾفػاؽ  يقتراداالاألداء الدياسي كاألمشي ك
الػؾطشي  الػػتي لػػؼ يػػرؽ حتػػى اآلف إلػػى السدػتؾى السظمػػؾب. كمػػع أنشػػا نػػتفيؼ الرػػعؾبات  

يسدػػػ لسفاصػػ  ىامػػة فػػي أ يػػزة  مػػا يػػزاؿابق التػػي تؾا يانيػػا  كنػػدرؾ لػػأف الشغػػاـ الدػػ
قػػػادرًا عمػػػى اسػػػتخداميا إلعاقػػػة عسػػػ  الرئاسػػػة كالحكؾمػػػة  كإرباكيسػػػا  مػػػا يػػػزاؿالدكلػػػة  ك 

التغييػر أىػدافيا السشذػؾدة  فإنشػا نظالػب الرئاسػة كالحكؾمػة  انتفاضػةكالحيمؾلة دكف بمؾغ 
زمػػة كالدػػير لخظػػى لػػالتخمي عػػؽ عقميػػة السيادنػػة كمراعػػاة الخػػؾاطر  كانتيػػاج سياسػػة حا

ثابتػػو كحثيثػػة نحػػؾ التغييػػر الذػػام . كال يسكػػؽ أف يتحقػػق ذلػػػ إال لإعػػادة ـيكمػػة الجػػيش 
عػػؽ مؾاقػػع القػػرار  فػػي السؤسدػػات العدػػكر ة  الفدػػادكاألمػػؽ ـيكمػػة كاممػػة كإزاحػػة رمػػؾز 

كاألمشية كالسدنية  التي احتمؾىا دكف ك و حق  كفي معغؼ الحػاالت دكف أف تتػؾفر فػييؼ 
 التي تؤىميؼ لذغميا. الذرك  

 اتيا  حؾؿ عدد مؽ ا تيادتبايؽ في  ألحزاب المقاء السذترؾ  التي نمسس األداء الدياسي
القزايا  كالتحالفات الستغيرة بيؽ القؾى الدياسية السختمفػة  كأسػس بشػاء الدكلػة اليسشيػة 

ات يسكػػػؽ أف تحػػػ  عبػػػر الحػػػؾار الػػػديسقراطي كالذػػػعؾر العػػػالي ا تيػػػادالحديثػػػة  كىػػػي 
لشػا مػؽ  رغػؼ مػا ار صػيغة المقػاء السذػترؾ اسػتسر عمى  حرصشامع ك  .دؤكلية الؾطشيةالسل
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نأمػ  فإنشػا   لعػض أطرافػو تؾ يػات  كفػي ات عمى لعض أك ػو القرػؾر فػي أدائػومبلحغ
اعػػ  الخػػبلؽ  عمػػى ثقافػػة التفثقافػػة الذػػراكة كالتكامػػ  ك  ع األطػػراؼ ؼيػػويػػس  تغمػػب أف فػػي

. فالثقافة األكلى تسثػ  األسػاس الستػيؽ  لبشػاء الػيسؽ الحػديث  االستئثاررد ك التفاإلقراء ك 
 كالثقافة الثانية تزر لحاضر اليسؽ كمدتقبمو. 

  فػػي مقػػدمتيا قزػػية القزػػية الجشؾبيػػة  التػػي أضػػح  مػػدخبًل لسعالجػػة القزػػايا الؾطشيػػة  ك
 أكردنػػاه فػػي بيانشػػا . كىشػػا نظالػػب حكؾمػػة الؾفػػاؽ لاإلسػػراع فػػي تشفيػػت مػػاالؾحػػدة اليسشيػػة

 ال سػيساتزسشتو الشقا  العذركف  السقرة مؽ المجشة الفشية لمحؾار الػؾطشي  ك  الدابق كما
يتعمػػق مشيػػا لإعػػادة السستمكػػات كاألراضػػي السشيؾبػػة إلػػى أصػػحابيا األصػػمييؽ  كإعػػادة  مػػا
لمؿيػػادات العدػػكر ة كالسدنيػػة  فػػي السحافغػػات الجشؾبيػػة  التػػي ألحػػق بيػػا الغمػػؼ  عتبػػاراال

كاألذى مؽ قبػ  الشغػاـ الدػابق. ك تحقػق ذلػػ لإعػادة السدػرحيؽ إلػى كعػائفيؼ  مػع ضػؼ 
الساديػػة  يؼ الفعميػػة  كتعؾ زػػيؼ عػػؽ األضػػرارسػػشؾات إلعػػادىؼ القدػػري إلػػى سػػشؾات خػػدمت
أثشػػاء عسميػػة إعػػادة ـيكمػػة الجػػيش  عتبػػاري االكالسعشؾ ػػة  التػػي لحقػػ  بيػػؼ  ككضػػعيؼ فػػ
ىػػتا  كعمػػى ىػػتا الشحػػؾ  مقدمػػة لمحػػؾار  عتبػػاركاألمػػؽ كالسؤسدػػات السدنيػػة. ليكػػؾف رد اال

 حؾؿ القزية الجشؾبية  كتؾطئة الندما يؼ في العسمية الدياسية الجار ة.
 عمػى لغػة يسكػؽ أف يػتؼ إال بتغميػب لغػة الحػؾار  قزية صعدة  التي نؤكد عمى أف حميا ال

مدػػتقب  لػػو  لالشدػػبة ألي مكػػؾف سياسػػي فػػي الػػيسؽ. فػػالعشف  العشػػف السدػػمح  الػػتي ال
يدتدعي العشف. كالشتيجة ىي تدمير اليسؽ شعبًا كأرضًا. عميشا أف ندمؼ لأف الػيسؽ كطػؽ 

 كئػاـ  نبشيػو معػًا  كنحػ  خبلفاتشػاالجسيع  ك تدع لمجسيع  ك سكششا أف نعيش ؼيو لدبلـ ك 
كالتخمػػي عػػؽ ثقافػػة  لتعقيػػد  لػػالحؾار اليػػادئ كتغميػػب السرػػمحة العامػػةؽ اميسػػا بمغػػ  مػػ

كالتخػػػؾ ؽ كالتكفيػػػر  كغيرىػػػا مػػػؽ إفػػػرازات عػػػدـ الشزػػػل الدياسػػػي  االسػػػتحؾاذك  سػػػتبعاداال
 كقرؾر الرؤ ة الؾطشية الذاممة.

 حتػػى  نتفاضػػةيسكػػشيؼ أف يسزػؾا لاال  ال  مشػا  األمػػ  كحػػاممي لػؾاء التغييػػر   كىػػؼالذػباب
يؽ إذًا مػػؽ حػػؾار  ػػاد كمشيجػػي بػػ بل بػػدتفككيػػؼ كتذػػرذميؼ. فػػ اسػػتسربمػػؾغ أىػػدافيا  إذا 

فبػدكف ىػتا  صػياغة برنػامل سياسػي يزػبط تػؾ ييؼ.  ك مكؾناتيؼ  بيدؼ تؾحيد ؾيػادتيؼ
  كستتىب كػ  التزػحيات سػدى  كسػا ذىبػ  تزػحيات كثيػرة  قػدميا نتفاضةلؽ تشجح اال 

ـ كالرالػع عذػر مػؽ أكتػؾبر 1962مػؽ سػبتسبر عػاـ  شعبشا  مشت فجر الدادس كالعذػر ؽ
 ـ  كلؼ يبق مشيا سؾى مرارات األلؼ كخيبات األم .1963عاـ 

  كنزػػيف إلػػى ىػػته القزػػايا  قزػػية مظركحػػة لقػػؾة فػػي الدػػاحة الدياسػػية  كىػػي قزػػية
اإلعداد لسؤتسر الحؾار الؾطشي  الػتي تزػظمع لػو المجشػة الفشيػة. فػالبعض لػؼ يدػتظع أف 

ف  بػيؽ المجشػة الفشيػة  التػي ىػي لسثالػة لجشػة تحزػير ة  تقترػر ميستيػا يفرؽ حتى اآل
ر الؾطشي  التي سػيدار ؼيػو عمى عسمية اإلعداد كالتحزير لمسؤتسر الؾطشي  كبيؽ السؤتس

ة. ىػػتا المػػبس كلَّػػد عشػػد يقترػػاداالة ك يػػ تساعاالبػػيؽ  سيػػع السكؾنػػات الدياسػػية ك  الحػػؾار
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الػػبعض حالػػة مػػؽ الدػػخط عمػػى تكػػؾ ؽ المجشػػة. كىػػؾ سػػخط سيرػػبح مذػػركعًا فػػي حالػػة 
كاحدة  كىي إذا لؼ تشجح المجشػة فػي اإلعػداد لمسػؤتسر  إعػدادًا  يػدًا  كأخفقػ  فػي تحديػد 
مؾضؾعاتو  تحديدًا كاضحًا  كعجزت عؽ التؾاص  كالتذػاكر مػع  سيػع مكؾنػات السجتسػع 

اسػتثشاء  لزػساف مذػاركتيا  سيعيػا فػي مػؤتسر الحػؾار  الػتي  أك اسػتبعاددكف الفاعمة  
إذا أخفقػ  المجشػة الفشيػة فػي ىػتا  فػإف فػسيتؾؾف عمى نجاحو أك فذمو مدػتقب  الػيسؽ. 

الدػػخط عمييػػا سيرػػبح مذػػركعًا كمبػػررًا. أمػػا قبػػ  ذلػػػ فػػإف عمػػى الجسيػػع أف يدػػشدىا 
الحػع  ترػحيح السدػار كتحدػيؽ األداء  إذا مػا إيجابيػًا  بيػدؼ انتقػاداً قدىا تك دعسيا ك ش

  ا ًا في مدارىا  أك نقرًا في أدائيا.  اعؾ 

 شعبشا العغيؼ:  يا
يػا بقلش  التي قررنا في تحؿيقيا حتى اآلف  أىداؼ ثؾرة الدادس كالعذري مؽ سبتسبر لشبق

مزػػيئة  تشيػػر طر قشػػا كتؾ ػػو سػػيرنا نحػػؾ بشػػاء الػػيسؽ الجديػػد  يسػػؽ العمػػؼ  عبلمػػاتنرػػب أعيششػػا  
الػتي يسمػػ قػراره  كالغمؼ كك  مغاىر التخمػف  الػيسؽ االستبدادكالعدؿ كالرخاء  الخالي مؽ الفداد ك 

امػ  كتتع احتراـأف تشغػر إليػو لػ عمػى كػ  القػؾى اإلقميسيػة كالدكليػة  ك فػرض يقترػاداالالدياسي ك 
ػػة  كقػػؾة إقميسيػػةمعػػو  يَّ يتشاسػػب مػػع كزنػػو الحؿيقػػي فػػي السشظقػػة  كمػػع إمكانياتػػو   ذات كزف  بشد  

 كمؾقعو كماضيو  الزارب في عسق التار ش. 

  ائو  مزدىرًا لجيؾدىؼ  محسيًا لدؾاعدىؼ. بشأعاش اليسؽ حرًا  سيد نفدو  قؾ ًا ل

 ـ2012سبتسبر  26صشعاء  في 
 
 



201 
 

 لدؼ هللا الرحسؽ الرحيؼ

   لجشة السشاضميؽ القدامىمؽ  مفتؾحةرسالة 
 إلى رئيس الجسيؾر ة  األخ عبد ربو مشرؾر ىادي

 

ـ خػرج شػعبشا اليسشػي لكػ  فئاتػو 2012األخ الرئيس: في الحادي كالعذر ؽ مػؽ فبرايػر عػاـ 
ًا. ككػػاف حجػػؼ السذػػاركة فػػي ذلػػػ انتخالػػ أً سػػتفتاء  التػػي سػػسي  خظػػليرػػؾت لكػػؼ  فػػي عسميػػة اال

ات  التي عرفيا اليسؽ مؽ قب . كلػؼ ستفتاءات كاالنتخالحجسًا غير مدبؾؽ في تار ش اال  ستفتاءاال
ر ط التفػػلػػالؾطؽ كبػػالسؾاطؽ ك  سػػتخفاؼيكػؽ ليػػتا مػػؽ تفدػػير  سػػؾى أف الذػػعب قػػد سػػئؼ العبػػث كاال

لالحقؾؽ كالسرالح العامة كتذجيع الفدػاد كتؾسػيع دائرتػو  حتػى دمػر أ يػزة الدكلػة كشػ  قػدرتيا 
  كنخػر كػ  السؤسدػات العامػة  لسػا فييػا السؤسدػات القزػائية كاألكاديسيػة كالرػحية. عمى العسػ 

ليػػتا خػػرج الذػػعب  يحػػدكه األمػػ   فػػي أف التغييػػر الدياسػػي كإنيػػاء الفدػػاد  سػػؾؼ يػػؾفر الذػػرك  
كالذػراكة  اليسؽ  نحؾ بشاء الدكلة السدنيػة الحديثػة  دكلػة الشغػاـ كالقػانؾف كالعػدؿ نظبلؽالبلزمة ال 

كالتشسية الذاممة. كتأسيدًا  ستقراركالسؾاطشة الستداك ة كالخدمات العامة الكفؤة كاألمؽ كاال ةالؾطشي
عمى ذلػ األم   فؾضكؼ الذعب لإ ساع  لؼ يذت عشػو سػؾى عػدد ضػيئ  لػؼ يتجػاكز خسدػة عذػر 

 . 123ًا مرير ًا لوارتباطألف صؾت  معغسيا أصؾات السشتفعيؽ مؽ العيد الدابق كالسرتبظيؽ 

نفيسػػو اآلف  عمػػى أنػػو مجػػرد الرغبػػة فػػي إسػػقا  رئػػيس  ؾ ض حيشيػػا  كسػػا الالتفػػيػػؼ كلػػؼ نف
كالسجػػيء بػػرئيس  خػػر  يؾاصػػ  الدػػير عمػػى نفػػس الظر ػػق. لسعشػػى  خػػر  إف شػػعبشا لػػؼ يخػػرج فػػي 

ـ  ليغيػػر ك يػػًا قػػديسًا بؾ ػػو  ديػػد  رغبػػة مشػػو فػػي تغييػػر الؾ ػػؾه  كإنسػػا خػػرج ليغيػػر 2012فبرايػػر 
لؿيؼ  التي تدار بيا الحياة العامة في الػيسؽ. كلػؾ كانػ  الغايػة مجػرد تغييػر الدياسات كالسفاـيؼ كا

ك ؾه بؾ ؾه  لسا استحق  ىته الغاية أف تشزؼ مؽ أ ميا قظرة دـ  في سػاحات التغييػر  أك يدػقط 
 في سبيميا شييد. 

ي نر ػد أف نفرػ  فػ يقارب العاـ عمى تدػمسكؼ ؾيػادة الدكلػة؟ ال فساذا نرى اليـؾ لعد مركر ما
  التػػي كانػػ  سػػببًا فػػي انتفاضػػة الذػػباباصػػي . فالتفمػػؾف تجي رػػي  يظػػؾؿ  كأنػػتؼ الالتفاإل الػػة  ف

                                                           
لأف إزاحة الرئيس الدابق  ليح   تؾىؼ البعضكاف الرئيس عبد ربو نفدو  زءًا مؽ العيد الدابق. كمع ذلػ  123

ب  أضحى أسؾأ  رغؼ سقؾ  رأس الشغاـ  محمو رئيس  ديد  سيغير نيل الشغاـ لكاممو. كلكؽ الشيل لؼ يتغير 
 مسا كاف عميو. 
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إيرالكؼ إلى سدة الحكػؼ  تؾشػػ أف ُتجيػض  كالشغػاـ القػديؼ مدػتسر فػي إدارة الذػأف العػاـ  لػيس 
فحدػب  بػ  تػزاؿ كاقعػًا حيػًا نذػاىده كػ  يػـؾ  لسعشى أف سياساتو كأسمؾب إدارتو أل يػزة الدكلػة مػا

 يز ػد عمػى ثبلثػة عقػؾد  مػا مشػت مػا قػؾاه  التػي تحكسػ  لحيػاة اليسشيػيؽشخؾصو ك  أف حتى لسعشى
سػؾى  االنتفاضػةالتػي تػتحكؼ اليػـؾ لكػ  شػيء. كلػؼ تػشجح  تزاؿ ىي نفس الذخؾص كنفس القػؾى 

فمػػؼ يغػػادر السدػػرح الدياسػػي حتػػى اآلف  كفعمػػو  .كىػػؾ سػػقؾ  غيػػر كامػػ  .فػػي إسػػقا  رأس الشغػػاـ
حتػػى عمػػى  سػػًا  كقػػادرًا عمػػى مسارسػػة التػػأثيريػػزاؿ قائ مػػا االقترػػادياسػػي كالعدػػكري كاألمشػػي ك الدي

خيارات الرئاسػة الحاليػة كقراراتيػا. ككػ  التغييػرات  التػي استذػيد فػي سػبيميا شػباب الػيسؽ  لقيػ  
 تغييرات مؤ مة  كليس ىشاؾ مؽ لذائر تدؿ عمى أف التغيير الحؿيقي قػادـ  بػ  إف كػ  السؤشػرات 

حدػبشاه  مؽ سياسات عامة كمؽ تعييشات فػي الدػمػ العدػكري كاألمشػي كالسػدني  تػدؿ عمػى أف مػا
 يشبض لالحياة ك دتعيد قؾاه ك تسدد في أ يزة الدكلة كخار يا.  ما يزاؿأصبح مؽ الساضي  

يسشػ  عمػى كػ   في السذػيد الدياسػي  ىػؾ أف القػؾى  استجد كلع  ما التػي حكسػ  الػيسؽ ـك
مقدراتو  في العقػؾد الثبلثػة السشرػرمة  تتخشػدؽ اليػـؾ فػي  بيػات مختمفػة  كتتدػابق  فػي تشػافس 
محسـؾ  ك  مشيا يحػاكؿ أف يػز ح مشافدػيو كأف يدػتأثر لػأكبر حرػة مسكشػة مػؽ الدػمظة كالثػركة. 

التي يبدك أنيا حسم  مػؽ األحػبلـ    كانتفاضتوكالغائب الؾحيد في ىتا التدابق ىؾ الذعب اليسشي 
ه  إنجػاز أكثر مسا يسكؽ أف تدسح لو القػؾى اإلقميسيػة كالدكليػة  كأكبػر مسػا تدػتظيع قػؾى التحػديث 

 بمؾغو. لرئيسكأعمى مسا يسكؽ 

األخ الػػرئيس: تؾخيػػًا لئليجػػاز  نقػػؾؿ  كمػػؽ مؾقعشػػا كسعاصػػر ؽ  عجشػػتيؼ الحيػػاة كعػػركتيؼ 
إف أق  الدياسػات  :لراىؽ  نقؾؿ  مشت عيد اإلمامة كحتى عيدكؼ االتجارب  كعاشؾا عيؾدًا متؾالية

تزػع نرػب  حغػًا مػؽ التؾفيػق كأكثرىػا ضػررًا  ىػي تمػػ الدياسػات الرخػؾة  غيػر الحازمػة  التػي ال
ة  الكفيمػػة اسػػساإل ػػراءات الح اتخػػاذأعيشيػػا حدػػؼ السؾاؾػػف كالتقػػدـ بترػػسيؼ كإرادة نحػػؾ األمػػاـ ك 

يػػا السرحمػػة  كالتػػي تؤسػػس تأسيدػػًا متيشػػًا لمسدػػتقب . إف الدياسػػات التػػي تتظمب لإحػػداث التغييػػرات
كمدػػ العرػا مػؽ الؾسػط  لػؽ تقػؾد إلػى التغييػر  خظؾات السرتبكة كالػبطء فػي الحركػةالستراخية كال

السشذؾد  ب  قد تؤدي إلػى كارثػة  ندػأؿ هللا أف يجشبشػا  سيعػًا عؾاقبيػا. إف مػؽ يسدػػ العرػا مػؽ 
حشكتو كمياراتو  كميسػا كانػ  مبرراتػو كعقبلنيتػو كحكستػو  لػؽ يدػتظيع الؾسط  ميسا كاف ذكاؤه ك 

كالدػػاعيؽ إلػػى إشػػاعة  نؾف كالخػػار يؽ عػػؽ اإل سػػاع الػػؾطشيأف يزػػرب بيػػا الستسػػرديؽ عمػػى القػػا
كالسدػػتخفيؽ لالسرػػالح العامػػة  كلػػؽ يدػػتظيع أف يحػػرز ثقػػة الشػػاس لػػو  سػػتقرارالفؾضػػى كعػػدـ اال

كحده ك يػًا  عشو السؤ دكف كالحالسؾف لسدتقب  أفز   ك بقىاؼ الذعب حؾلو. ب  سيشررؼ التفك 
تيا ئذػيأماـ قؾى التخمف كالفداد  التي تغؾل  في العقػؾد الساضػية  فإمػا أف يرضػش ليػا كلس لؾ و

 ك ربح طؾع أمرىا  أك تظيح لو كتتخظاه. 
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لسمقػاة ا احة أمامكؼ  كنقدر ثق  السدؤكليةإنشا ندرؾ حداسية السرحمة كصعؾبة الخيارات الست
الػػتي كضػػعكؼ قػػدركؼ كقػػدر اليسشيػػيؽ ؼيػػو  كنعػػرؼ حجػػؼ التحػػديات  عمػػى عػػاتقكؼ  كنػػتفيؼ الؾضػػع

كاستذراس القؾى الستشفتة  الداخمية كالخار ية  في الدفاع عػؽ مرػالحيا  كإصػرار كػ  مشيػا عمػى 
الح إلػى انتيػاج سياسػة التػأني كالتػؾازف كمراعػاة مرػ ربسا أنو قػادكؼ أف يحقق أىدافو. كىؾ كضع

 يبررىػا القؾى السختمفة  كالحرص عمى عدـ إغزاب أي مشيا. كلكؽ ىته الدياسة  إذا كاف ليا مػا
ك تيح ليػته القػؾى أف سؾؼ يفقد الذعب ثقتو ؼيكؼ  ك محق الزرر لكؼ  فييا االستسرارمؤقتًا  فإف 

كقػػد سػػتجدكف نفدػػكؼ حيشػػتاؾ قػػدتؼ العػػـز عمػػى كضػػع حػػد لتغؾليػػا  ع حتػػى إذا مػػا .تتغػػؾؿ عمػػيكؼ
زلػػتؼ حتػػى اآلف تستمكؾنيػػا  كالستسثمػػة لالذػػعب كقػػؾاه الحيػػة  كفػػي  خدػػرتؼ عؾامػػ  القػػؾة  التػػي مػػا

 اؤنا في ساحات التغيير  التيؽ حدسؾا أمرىؼ كحددكا خياراتيؼ كقدمؾا قرابيشيؼ. ابشمقدمتيا 

 لمفاسػػديؽ أف يدػػتعيدكا أنفاسػػيؼ ك ؾاصػػمؾا مدػػيرتيؼ السػػدمرة  لقػػد أتاحػػ  الدياسػػات الرخػػؾة
التػي    كالسشػاكرات الدياسػيةاالنتفاضػةلعـز كإصػرار كحشكػة  أكدػبتيؼ إياىػا تجػربتيؼ فػي مؾا يػة 

التػػي خبػػركا التعامػػ  معيػا. حتػػى ليبػػدك الؾضػػع اآلف    كالسعػػادالت اإلقميسيػػة كالدكليػةانغسدػؾا فييػػا
  ىػؾ نفدػو الػتي اعتبرنػاه نغامػًا سػاقظاً    ك بػدك الشغػاـاالنتفاضػةأكثر سؾءًا مسػا كػاف عميػو قبػ  

نراه ىؾ  زء مؽ خياراتكؼ   ندري إف كاف ما التي يدير اليـؾ شؤكف الببلد  لعقميتو كبذخؾصو. كال
تعػؾدكف  أـ أنو مفركض عميكؼ. كإذا كاف مفركضًا عميكؼ  فسا الػتي يجبػركؼ عمػى تقبمػو  كلسػاذا ال

. فكؾنػؾا عشػد ثقتػو كاسػتقؾكا مرػدر القػؾة الذػعبف ؟إلى الذعب  ترارحؾنو كتدػتسدكف القػؾة مشػو
 لذعبو كحدؼ أمره لرالح خياراتو. استقؾى لو  كلؽ ي خيب مؽ 

ىػػا  أكردناىػػا فػػي اتخاذمػػؽ أف تقػػدمؾا عمػػى  ال بػػداألخ الػػرئيس: ىشػػاؾ إ ػػراءات ضػػركر ة  
بياناتشػا السشذػؾرة فػػي كسػائ  اإلعػبلـ  كىػػي تتفػق مػع الشقػػا  العذػر ؽ  التػي رفعتيػػا إلػيكؼ المجشػػة 

افغػات لمحؾار الؾطشي  كعمى رأسيا السعالجػات الدػر عة لمقزػايا الحقؾؾيػة إلخؾتشػا فػي السحالفشية 
كتعؾ زػػيؼ عسػػا لحػػق   إلػػى كعػػائفيؼ مػػؽ مػػدنييؽ كعدػػكر يؽ كأمشيػػيؽ الجشؾبيػػة  كإعػػادة السبعػػديؽ

بيؼ كبأسرىؼ مؽ أضرار كأذى  كإعادة األراضي السشيؾبػة إلػى الدكلػة  إف كانػ  ممكػًا لمدكلػة  كإلػى 
صػػػحابيا  إف كانػػػ  ممكيػػػة خاصػػػة  كغيرىػػػا مػػػؽ السظالػػػب  التػػػي أكضػػػحشاىا فػػػي بياناتشػػػا. كىػػػي أ

الدياسػي فػي  حتقػافتتظمب حؾارًا  ب  تتظمب قػرارات كإ ػراءات عا مػة  تخؽػف مػؽ اال إ راءات  ال
الجشػػؾب كتيػػدئ الخػػؾاطر كتييػػب الشفػػؾس كالعقػػؾؿ لمػػدخؾؿ فػػي مػػؤتسر الحػػؾار الػػؾطشي كالسذػػاركة 

ة إيجابيػة  تكفػ  لمػػيسؽ الخػركج مػؽ الشفػق السغمػؼ  الػػتي كضػعشا العيػد الدػابق ؼيػػو  ؼيػو  مذػارك
كتؤسس لبشاء الدكلة السدنية الحديثة. كنؤكد ىشا عمى لعض اإل راءات الزركر ة  التػي ستدػاعد 
عمى إشاعة اإلحداس لاألمؽ كالظسأنيشة كتشيي مغاىر التؾتر كالقمق  كتذعر السؾاطؽ لالثقػة فػي 

 في الدكلة كفي السدتقب   كمشيا  عمى سبي  السثاؿ ال الحرر:الرئيس ك 
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تؾحيد القػؾات السدػمحة كاألمػؽ  كإلحاقيسػا بػؾزارتي الػدفاع كالداخميػة  كإعػادة ـيكمتيسػا   .1
مػػػع كضػػػع العشاصػػػر الؾطشيػػػة الكفػػػؤة الشز يػػػة  السؤمشػػػة لػػػالتغيير كبشػػػاء الدكلػػػة السدنيػػػة 

الرئيدػػية. كالحػػرص عمػػى أف يرػػبح  الحديثػػة  كضػػعيا فػػي ؾياداتيسػػا كفػػي مفاصػػميسا
. كتظييرىسػا مسػؽ ثبػ  فدػاده عذػائر اً طائؽيػًا كال  مشاطؿيػًا كال طالعيسا طالعػًا كطشيػًا  ال

 أبشػػاءمؾقعػو الػػؾعيفي كسػخره لسشافعػػو الخاصػة. كمراعػػاة أكضػاع السبعػػديؽ مػؽ  اسػتغ ك 
السحافغػػات الجشؾبيػػة  عشػػد إعػػادة الييكمػػة  لإعػػادتيؼ إلػػى أعسػػاليؼ كمػػشحيؼ الترؾيػػات 
البلزمػػػػة  لحدػػػػب أقػػػػدمياتيؼ  كتقميػػػػدىؼ السشاصػػػػب الؿياديػػػػة  فػػػػي السؤسدػػػػتيؽ  كفقػػػػًا 

 ألقدمياتيؼ كمؤىبلتيؼ ككفاءاتيؼ.
 إنياء عدػكرة السػدف  لػإخراج  سيػع الؾحػدات العدػكر ة مػؽ السػدف إلػى الثغػؾر  أي إلػى .2

حدكد الؾطؽ  فيشاؾ مكانيا الظبيعي  حيث تحسي الؾطؽ كمو  بداًل مؽ أف تبقى ميستيػا 
 حساية الحكاـ كأعؾانيؼ.

 مشع دخؾؿ الدبلح إلى السدف كمشػع حسمػو فػي شػؾارعيا  كمبلحقػة السدػمحيؽ كمرػادرة  .3
لحقيػؼ. كخظػؾة أكلػى ممحػة كضػركر ة  تسيػد إلنيػاء  ةأسمحتيؼ كتؾؾيع العقؾبات الرادع

 اىر السدمحة في اليسؽ  لذك  تدر جي  في مدنو كأر افو.السغ
ايير تشفيػػت قػػانؾف التػػدك ر الػػؾعيفي  فػػي األ يػػزة السدنيػػة كالعدػػكر ة كاألمشيػػة  كفقػػًا لسعػػ .4

مػػع تظبيػػق قػػانؾف التقاعػػد  فػػي القػػؾات السدػػمحة كاألمػػؽ    األقدميػػة كالكفػػاءة كالشزاىػػة
أماـ الكفػاءات الؾطشيػة الذػالة  لتحتػ   ليرتاح مؽ تجاكزكا سؽ التقاعد  ك تيحؾا الفرصة

 السؾاقع الستقدمة  لحدب السعايير الستكؾرة.
كتكػػر ؼ شػػيدائيا  االنتفاضػػةإطػػبلؽ سػػراح السعتقمػػيؽ كالسغيبػػيؽ قدػػر ًا  كمعالجػػة  رحػػى  .5

 كرعاية أسرىؼ. 

األخ الرئيس: ىته لعض ىسػـؾ الػؾطؽ العامػة  كنعػدكؼ لػأف نػؾاؼيكؼ  فػي السدػتقب   برسػائ  
كمسا لـز األمر  نعبر فييا عؽ ضسير شعبشا كىسؾمو  كنتشاكؿ مختمف القزايا  التي تذػك   أخرى 

الػؾطشي كالدػؽ كالتجربػة كخيبػات األمػ   نتسػاءمردر قمػق عػاـ. ألنشػا نػؤمؽ لػأف كا بشػا  لحكػؼ اال 
الستبلحقة  يحتؼ عميشا أف نتكمؼ عشدما يربح الكبلـ ضػركر ًا  كسػا نػؤمؽ لػأف كا ػب السدػؤكؿ أف 

شر  لسا نقؾؿ  لأذف كاعية كصدر كاسع كقمب محب لميسؽ  كأف يتفيسو ك درؾ دكافعو الؾطشيػة. ي
فشحؽ مؾاطشؾف خبرنا األيػاـ كالدػشيؽ كبمغشػا خر ػف أعسارنػا كنحمػؼ  قبػ  أف نغػادر ىػته الػدنيا  أف 

 نرى كطششا  سيبًل  كسا يجب أف يكؾف.   

 ؼيو خير اليسؽ كاليسشييؽ. كفقكؼ هللا إلى ما

 ـ2012نؾفسبر  30صشعاء  في 
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 لدؼ هللا الرحسؽ الرحيؼ
 اليسشية بياف صادر عؽ التجسع الؾطشي لسشاضمي الثؾرة

 الحادي عذر مؽ فبراير الذبابية نتفاضةال لسشاسبة العيد الثاني 
 

ا ابش  يتردر مذيدىا شبالتغيير انتفاضة  انظمقـ 2011في الحادي عذر مؽ فبراير عاـ  
أف طفػػح الكيػػ  كأكسمػػ  الفئػػة الحاكسػػة مرػػادرة كػػ  مػػؽ ثػػؾرتي سػػبتسبر كأكتػػؾبر  كشػػالَّاتشا  لعػػد 

كمرادرة الدكلة كالثركة كدفؽ أحبلـ اليسشييؽ كطسؾحاتيؼ  في بشاء دكلتيؼ السدنية الحديثة. كبيػته 
ا كشالَّاتشا  الػتيؽ ابشكنتؾ و لالتحية السفعسة لالحب كاإلكبار إلى شب  السشاسبة نيشب شعبشا اليسشي

رككا بػدمائيؼ الزكيػة شػجرة الحر ػة كعظػػرت أ دػاد شػيدائيؼ تربػة الػػيسؽ الغاليػة. كسػا نشتيػز ىػػته 
(  الػػتي اليسشيػػة القػػدامى السشاسػػبة العغيسػػة  لػػشعمؽ عػػؽ مؾلػػد )التجسػػع الػػؾطشي لسشاضػػمي الثػػؾرة

و الدابق اسس)لجشة السشاضميؽ القدامى( كأصدر بيانات متيمة ل اسؼمارس نذاطو حتى اآلف تح  
ىتا. كبسا أنشا نعتبر أعياد الثؾرة لسثالة محظات لمتفكير كالتأم  كمرا عة الحدالات  فإنشا نػؾد فػي 

غسيا سبق أف تشاكلشػاه فػي ىته العجالة أف نذير  إلى أىؼ القزايا  التي تذغ  أذىانشا اليـؾ  كمع
ـ  كفػػي رسػػالتشا السؾ يػػة إلػػى 2012سػػبتسبر  26ـ ك2012 ؾيؾليػػ 22  بتػػار ش نيؽ سػػالقيؽبيػػا

 ـ:2012نؾفسبر  30األخ رئيس الجسيؾر ة  بتار ش 

مػػؤتسر الحػػؾار الػػؾطشي: لكػػي يؤسػػس مػػؤتسر الحػػؾار الػػؾطشي  السزمػػع عقػػده  لسدػػتقب   .1
مػػؽ تػػؾفير  سمػػة مػػؽ الذػػرك  البلزمػػة إلنجاحػػو   ال بػػدالػػيسؽ الجديػػد  الػػتي نحمػػؼ لػػو. 

يا فػػي السحافغػػات اإل ػػراءات الكفيمػػة لإعػػادة الحقػػؾؽ إلػػى أصػػحاب اذاتخػػكعمػػى رأسػػيا  
  كاسػػتكساؿ كاالسػػتجالة لسظالبػػو الجشػػؾبي سػػتساع إلػػى الحػػراؾ الدػػمسيالجشؾبيػػة  مػػع اال

إعادة ـيكمة القؾات السدمحة كاألمػؽ  لسػا يحقػق طالعيسػا الػؾطشي العػاـ  ك كفػ  إنيػاء 
ا لالدػػػمظة التشفيتيػػػة )كزارتػػػي الػػػدفاع مراكػػػز القػػػؾى فييسػػػا كتؾحيػػػد ؾيادتييسػػػا كربظيسػػػ

كالداخمية(  كإطبلؽ سراح السعتقميؽ الدياسييؽ كالسغيبيؽ قدر ًا  كالعشاية لأسر شيداء 
كمعالجة  رحاىا. ىػته اإل ػراءات كغيرىػا مػؽ اإل ػراءات التسييديػة لمحػؾار   نتفاضةاال 

دياسػػػػية أف تقتػػػرف بتؾاصػػػػ  مػػػػع كػػػ  القػػػػؾى ال ال بػػػػدالتػػػي تييػػػػب لشجػػػاح السػػػػؤتسر  
 إذ ال .  إلقشاعيا لالسذاركة فػي السػؤتسرالسؤثرة في الداحة  دكف استثشاء ةي تساعاالك 

سبي   خػر أمػاـ اليسشيػيؽ  لبشػاء مدػتقبميؼ اآلمػؽ السزدىػر  إال سػبي  الحػؾار العقبلنػي 
اليادئ السدؤكؿ. كفي السؤتسر يحق لك  طرؼ أف يظرح خياراتو  ميسا كانػ . كالسيػؼ 

طػار السحافغػة أي مؽ الخيػارات  كعػدـ كضػع سػؿف ألي خيػار  فػي إ استبعادعدـ  ىؾ
 .شػػػركاء متدػػػاككف فػػػي بشػػػاء مدػػػتقبميؼ فػػػاليسشيؾف  سػػػيعيؼ .عمػػػى األرض كالدػػػيادة
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كعمػػػييؼ مػػػؽ خػػػبلؿ الحػػػؾار أف يرػػػؾغؾا معػػػًا ىػػػتا السدػػػتقب   لالرػػػؾرة التػػػي تحقػػػق 
مدركسػػة   مرػالحيؼ كتحػؾز رضػاىؼ  سيعػػًا. كلػيكؽ الحػؾار حػػؾؿ رؤى كاضػحة كبػرامل

تزػػعيا القػػؾى السختمفػػة  كتػػدافع عشيػػا لالحجػػة كالبرىػػاف  كتعسػػ  كػػ  قػػؾة عمػػى إقشػػاع 
القؾى األخرى لرؾاب رؤ تيا كبرنامجيا. كىتا يتظمػب أف يحػ  التدػامح محػ  التعرػب 

نحؽ متفقػؾف  رد كاإلقراء  عمى قاعدة )التعاكف في ماالتفكعقمية الذراكة مح  عقمية 
نحؽ مختمفؾف ؼيو(. فميقدـ كػ   مذػركعو ك ظػرح رؤ تػو  حؾؿ ما  كمؾاصمة الحؾار ؼيو

ار الؾحػػدة  لرػػيغتيا الحاليػػة رؤ ػػتيؼ  كليظػػرح دعػػاة اسػػتسر كبرنامجػػو: ليظػػرح أنرػػار 
مذػػػركعيؼ   رتبػػػا أك فػػػػ اال  نفرػػػاؿاال الؾحػػػدة الفيدراليػػػة مذػػػركعيؼ  كليظػػػرح دعػػػاة 

مؽ العشف سبيبًل لبمؾغ كليحاكر الجسيع الجسيع  دكف لجؾء لمعشف  ألف أي طرؼ يتخت 
إلػػى قزػيتو  ميسػػا كانػػ  عػػدالتيا.  ءو  سيذػػؾه مذػػركعو ك زػعف حجتػػو ك دػػيأىدافػ

كنحؽ عمى ثقة مؽ أف اليسشيػيؽ سيتؾصػمؾف  لدػساحتيؼ كعقبلنيػتيؼ كشػعؾرىؼ العػالي 
عبػر العشػف إلػى صػياغة  لالسدؤكلية تجاه كطشيؼ كشعبيؼ  سيتؾصمؾف عبر الحػؾار ال

 رضية ليؼ  سيعًا.مدتقبميؼ لالرؾرة الس
عاىرة العشف: إف العشف لك  مغاىره السادية كالسعشؾ ة مداف  مداْف  ميسا كان  أسػبالو  .2

حػزب مػؽ األحػزاب أك  كميسا كان  مبرراتػو. كسػؾاًء مارسػتو  ساعػة مػؽ الجساعػات أك
كعمى  يسارس ضدهمارستو الدمظة نفديا  فشتائجو كخيسة عمى مؽ يسارسو كعمى مؽ 

يمجػػأ إلػػى العشػػف إال مػػؽ أفمػػس كفقػػد الحجػػة  كعجػػز عػػؽ مقارعػػة  الػػؾطؽ لكاممػػو. كال
الحجػػة لالحجػػة كإقشػػاع اآلخػػر ؽ  عػػؽ طر ػػق الحػػؾار اليػػادئ  لرػػؾاب مؾقفػػو كصػػحة 

ثػو مػؽ تحد اخياراتو. إف إطبلؽ شػرارة العشػف أمػر لػيس صػعبًا  كلكػؽ الدػيظرة عمػى مػ
كثر صعؾبة مؽ ذلػ الػتحكؼ فػي نيايػات العشػف حرائق  ىؾ أمر في غاية الرعؾبة. كاأل 

يسكششا إال أف نػديؽ العشػف لكػ  مغػاىره  كنػديؽ كػ  مػؽ يبذػر  كتحديد مرالتو. كليتا ال
ي  ال بػده. عميشا  سيعًا أف نعي لأف الحؾار خيػار استثسار يدفع إليو أك يعس  عمى  لو أك

لرػػػؾرة عقبلنيػػػة  عشػػػو  فإمػػػا أف يتحػػػاكر اليسشيػػػؾف اآلف ك رػػػؾغؾا معػػػًا مدػػػتقبميؼ 
مدػػؤكلة  متجشبػػيؽ دكامػػة العشػػف كالػػدمار  أك أف يتحػػاكركا مجبػػر ؽ  لعػػد مرحمػػة مػػؽ 

تبقػػى مػػؽ صػػفاء  تبقػػى مػػؽ مقؾمػػات الحيػػاة الظبيعيػػة كمػػا الرػػراع كالعشػػف كتػػدمير مػػا
لعػد أف نسػزؽ  الشفؾس ككشائل القربػى. فأييسػا أفزػ  أف نتحػاكر اآلف  أـ أف نتحػاكر

 .؟أنفدشا كندمر بمدنا
تيسيش الذباب: لقػد ُىسػش الذػباب كُىسػش دكرىػؼ. كأدى ىػتا التيسػيش إلػى تيسػيش  .3

يسيذػػػيؼ . كتكسػػػؽ كراء تنتفاضػػػةاال أف الذػػػباب ىػػػؼ ركح  اعتبػػػارنفدػػػيا  ل نتفاضػػػةاال 
 ىػؾ دكلػي  كمشيػا مػا ىػؾ إقميسػي كمشيػا مػا ىؾ داخمي كمشيػا مػا ة  مشيا ماأسباب عد

ير ع إلى الذباب أنفديؼ  كتذتتيؼ كعػدـ بػركز ؾيػادة كفػؤة  امعػة مػؽ بػيؽ صػفؾفيؼ 
حًا لمتغييػػر  رغػػؼ كضػػؾح األىػػداؼ العامػػة لثػػؾرتيؼ. كقػػد كعػػدـ امػػتبلكيؼ برنامجػػًا كاضػػ
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كىػػي أسػػباب لػػؼ تعػػد خاؼيػػة عمػػى  .ىػػته األسػػباب فػػي بياناتشػػا الدػػالقةالمدػػشا لعػػض 
لدياؽ  لقؾى التحػديث لػأف ترتقػي إلػى مدػتؾى الذباب أنفديؼ. كإنشا لشييب  في ىتا ا

كتتفاعػػ  معيػػؼ كتسػػدىؼ  نتفاضػػةالسيػػاـ التار خيػػة السشاطػػة بيػػا كأف تمػػتحؼ لذػػباب اال 
  كأف تعسػػ  معيػػؼ يػػدًا بيػػد مػػؽ أ ػػ  تحقيػػق احتػػؾاءلخبراتيػػا كتجاربيػػا  دكف ـيسشػػة أك 

ؾا بش  كاممة غير مشقؾصة. كنقؾؿ ألنتفاضةأىداؼ اال  صفؾفكؼ ككحػدكا ائشا الذباب: رصت
 حتػؾاءؾيادتكؼ كبمػؾركا مذػركعكؼ لبشػاء الػيسؽ الجديػد. فبيػتا ترػبحؾف غيػر قػابميؽ لبل

 خار ية.   ية كان   داخمية أك كالتظؾ ع كالتيسيش  مؽ قب  أي
أداء الرئاسة كالحكؾمة: أكردنا في بياناتشا الدالقة  كفي رسالتشا السفتؾحػة لػؤلخ رئػيس  .4

  عتبػارأداء ك  مؽ الرئاسة كالحكؾمة  كاضػعيؽ فػي اال الجسيؾر ة  لعض مرختنا عمى
يفػرض  لظبيعة الحػاؿ  صػعؾبة الغػركؼ  التػي تؾا يانيػا كحداسػية السرحمػة. كىػؾ مػا

ة  قبػ  قدرًا كبيرًا مؽ التعق  كمؽ الحدالات الدؾيق  عمى األخ الرئيس ال سيساعمييسا  ك 
تخػػدـ  ك لشػػا حتػػى اآلف  الخظػػؾة. كخاصػػة أف مػػؾاز ؽ القػػؾى  كسػػا تبػػد اإلقػػداـ عمػػى أي

تتدؼ لو حركة  مدار الثؾرة كالتغيير الذام . كلكؽ مع ىتا فإف لطء اإل راءات  مع ما
الؾاقع مػؽ تدػارع  تجعػ  اإل ػراءات  التػي تػأتي متػأخرة  تفقػد قػدرتيا عمػى التػأثير. إذ 
يكؾف الؾاقع قد بمغ مرحمة تتظمب إ راءات مؽ نؾع  خر. بػ  إف مػؾاز ؽ القػؾى  لدػبب 

 لرالح قؾى اإلعاقة  السعادية لمثػؾرة كالسقاكمػة لمتغييػر. كبسػا اختبلالً ىتا البطء  تزداد 
ا نراىؽ عمى دكر الػرئيس فػي ىػته السرحمػة  فإنشػا نشاشػد كػ  القػؾى الحيػة أف تعسػ  أنش

عمى إسشاده كدعسو كتعز ز مؾقفو  في ك و القؾى السقاكمة لمتغيير  مع نقد سياساتو  
بػدت إ ػراءات غيػر مؾفقػة  نقػدًا إيجابيػًا  إف أخظأ في سياساتو  كنقػد إ راءاتػو  إذا مػا

يقؾد إلػى التيئػيس كالتذػؾ ش  ؼ كالترؾ ب كبمؾغ األفز   كالمدؤكاًل  ييدؼ إلى التقؾ 
كإثػػارة الستاعػػب كخمػػط األكراؽ  أك يػػؤدي إلػػى تعز ػػز مؾؾػػف القػػؾى السعاديػػة كالسقاكمػػة 

 .  العيد الدابق رتداد إلى الخمف كإعادة إنتاجاال لمتغيير  ك عيشيا عمى 

بشػػاء الػػيسؽ الجديػػد  كفػػق إنشػػا نحمػػؼ لػػأف يػػؤدي ىػػتا السخػػاض السػػؤلؼ  الػػتي نعيذػػو  إلػػى  
ائو  سيعًا  اليسؽ الخالي مؽ فداد الدمظة كأ يزتيا  كمؽ ـيسشة فئػة أك حػزب بشالخيارات الحرة أل

أك مشظقػػة أك عذػػيرة أك طائفػػة  دكف غيرىػػا  عمػػى مقاليػػد الدػػمظة كالثػػركة  يسػػؽ العػػدؿ كالسدػػاكة 
اضػ  مػؽ أ مػو كأف نرقػى لػو إلػى كالعمؼ كالتشسيػة كالسحبػة كالحكػؼ الرشػيد. إنػو حمػؼ يدػتحق أف نش

السذترؾ األعغؼ لك  اليسشييؽ. عشدىا سشجد أنفدشا نتعام  بركح مشفتحػة كنتحػدث  اسؼمدتؾى الق
 بمغة كاحدة ك حكؼ تفكيرنا مشظق كاحد كتجسعشا إرادة كاحدة  تعززىا إرادة هللا كترعاىا عشايتو. 

  ائو  مزدىرًا لجيؾدىؼ  محسيًا لدؾاعدىؼ. بشأعاش اليسؽ حرًا  سيد نفدو  قؾ ًا ل

 ـ2013فبراير  11صشعاء  في 
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 رحيؼلدؼ هللا الرحسؽ ال

 اليسشية بياف صادر عؽ التجسع الؾطشي لسشاضمي الثؾرة
 لسشاسبة األحداث السؤلسة  في ك  مؽ عدف كحزرمؾت

 

 أييا الذعب اليسشي العغيؼ:
ـ  أدنَّا العشػف إدانػة قاطعػة كأدنَّػا مػؽ يسارسػو 2013فبراير  11في بيانشا الدابق  بتار ش   

كمؽ يركج لو كمؽ يدتفيد مشو. فالعشف  كسا قمشا: "مداف  مػداْف  ميسػا كانػ  أسػبالو كميسػا كانػ  
  مبرراتو  كسؾاًء مارستو  ساعة مػؽ الجساعػات أك حػزب مػؽ األحػزاب أك مارسػتو الدػمظة نفدػيا

كعمػى الػؾطؽ لكاممػو". كقمشػا فػي البيػاف  يسػارس ضػدهفشتائجو كخيسة عمى مؽ يسارسػو كعمػى مػؽ 
ي  عشػو  فإمػا أف يتحػاكر اليسشيػؾف اآلف ك رػؾغؾا ال بػدنفدو: "عميشػا  سيعػًا أف نعػي لػأف الحػؾار 

ر ؽ  معًا مدتقبميؼ  لرؾرة عقبلنية مدؤكلة  متجشبيؽ دكامة العشف كالدمار  أك أف يتحاكركا مجب
تبقػى مػؽ صػفاء  تبقى مؽ مقؾمات الحياة الظبيعيػة كمػا لعد مرحمة مؽ الرراع كالعشف كتدمير ما

الشفؾس ككشائل القربى. فأييسا أفز   أف نتحػاكر اآلف  أـ نتحػاكر لعػد أف نسػزؽ أنفدػشا كنػدمر 
 بمدنا؟".    

كالعذػر ؽ مػؽ  قمشػاه فػي بيانشػا الدػابق. كاليػـؾ ُنفجػع لسػا حػدث فػي الحػادي ىتا لعض ما  
يمػؾح فػي األفػق  فبراير الجاري كفي األياـ التي تمتو  في ك  مؽ عػدف كحزػرمؾت. كنخذػى أف مػا

مشػػت حػػيؽ  مػػؽ كػػؾارث كمحػػؽ  يسكػػؽ أف يرػػبح اآلف كشػػيػ الؾقػػؾع  لفعػػ  أيػػاد  يحركيػػا الجيػػ  
األعسػػى كسػػؾء التقػػدير كضػعف اإلحدػػاس لالسدػػؤكلية الؾطشيػػة  تجػػاه الػػؾطؽ  نػػدفاعكالقرػؾر كاال 

ندػتبعد أف لعػض األيػادي تخػدـ  بػؾعي أك بػدكف كعػي  أ شػدات  اتيؼ. كالانتسػاءائو  لسختمف ابشك 
نر د أف نغرؽ في  تخدـ الؾطؽ. كألنشا ال غير كطشية  لجيات إقميسية أك دكلية  كتعس  لسذار ع ال

ىػؾ عرضػي  ة  التي تظفؾ عمى الدظح  فتررؼ الشغر عسا ىػؾ  ػؾىري  إلػى مػااصي  الجانبيالتف
فػػي عػػ  نقػػص السعمؾمػػات كتعػػدد الركايػػات ككثػػرة اإلشػػاعات  التػػي مػػؽ شػػأنيا أف  ال سػػيساعػػابر  ك 

أف نركػز  ال بػدتؤ ل العؾاطف كتحجػب الرؤ ػة كتحػؾؿ دكف الؾصػؾؿ إلػى الحقػائق السجػردة  فإنشػا 
 ػػؾىري كمبػػدئي. كقػػد نحيشػػا ىػػتا السشحػػى فػػي كػػ  بياناتشػػا  مػػا ىػػؾمػػى فػػي تفكيرنػػا كفػػي مؾاقفشػػا ع

الدػػالقة. كنحػػؽ عمػػى يقػػيؽ مػػؽ أنػػو سػػيأتي يػػـؾ تتزػػح ؼيػػو الخيػػؾ  الستداخمػػة كتشكذػػف القػػؾى 
الخار يػػة كأدكاتيػػا الداخميػػة  التػػي تتعسػػد أف تخمػػط األكراؽ كتػػدفع بشػػا إلػػى ىاك ػػة الرػػراع العبثػػي  

 الذعؾب كتسزؽ األكطاف. ةسؾى السشتفعيؽ مؽ معاناد معافى  التي لؽ يخرج مشو أح
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تػي در شػا عمييػا  يػة  الحتفالك يسشا ىشا أف نؾضح مؾقفشا  مؽ حيث السبدأ  مؽ السغاىر اال
مشػػت عقػػؾد مػػؽ الػػزمؽ.  تعبػػر عػػؽ كاقػػع الحػػاؿ الػػتي نعيذػػو دالالت إيجابيػػة كال تحسػػ  أي كالتػػي ال

رئيس الدكلة مشاسػبة  انتخابنرى مبررًا معقؾاًل لجع   رئيس الدكلة. فشحؽ ال انتخابكمشيا مشاسبة 
 يسػارس أي رمػزًا  امعػًا لمدكلػة  اله اعتبار نحتف  بيا. فك  العالؼ الستحزر يشغر إلى الرئيس  إما ل

ه شخرػًا مكمفػًا  مػؽ قبػ  الشػاخبيؽ  لػإدارة الدػمظة اعتبػار سمظة فعمية )في الشغاـ البرلسػاني(  أك ل
و  أف انتخالػػ)فػػي الشغػػاـ الرئاسػػي(. كفػػي كػػبل الحػػالتيؽ ال تدػػتحق مشاسػػبة التشفيتيػػة لفتػػرة محػػددة 

في العالؼ الستحزر  الُيحتفػى بيػا  ؾطشيةتتحؾؿ إلى عيد كطشي يحتفي لو الشاس. كحتى األعياد ال
مدػيرات كال  رؤسائشا  ب  ُيكتفى لجعميا عظمة رسسية  كأي عظمػة عاديػة  فػبل انتخابكسا نحتفى ل
مظمقػػًا مػػؽ ىػػته  شػػيءصػػؾر لمزعسػػاء ترفػػع كال أعػػبلـ تشرػػب كال أمػػؾاؿ تشفػػق  كال  مير انػػات كال

 السغاىر العجيبة  التي ألزمشا أنفدشا بيا  دكف سبب معقؾؿ. 

تشتيجػػو إال الذػػعؾب الستخمفػػة كاألنغسػػة الدكتاتؾر ػػة  الستخمفػػة  إف ىػػتا التقميػػد الستخمػػف ال
ػ نػا  فانتييشػا مسػا كشػا ندػسيو  فػي عيػد اإلمامػة  بشا أنشػا تركشػا الساضػي كراء عيؾر أيزًا. كقػد حد 

أك )عيػػد الشرػػر(  الػػتي كشػػا نحتفػػي لػػو كنذػػع  السذػػاع  فػػي الجبػػاؿ كالذػػعاب   (عيػػد الجمػػؾس)
تػرى يشرػره  إف لػؼ يكػؽ  مبتيميؽ إلى هللا  لدتا ة مفرطو  أف يحفع اإلماـ ك شرره. كعمػى مػؽ يػا

بشا أنشا خمفشػا كراء عيؾرنػا  بػد هللا صػالح تشػا الدػشؾ ة لسشاسػبة تػؾلي عمػي عاال احتفعميشا !!. كحد 
يز د عمى ثمث قرف  كان  كاؼية لشق  اليسؽ إلى مرػاؼ الػدكؿ الستقدمػة  فػإذا بشػا  قب  ما الرئاسة

ة  ككػػ  يقترػػاداالنترا ػػع  ك ػػشيش الفدػػاد السػػشغؼ أ يػػزة دكلتشػػا كمؤسدػػاتشا التعميسيػػة كالرػػحية ك 
تعػػؾد  الؾطشيػػة إلػػى  يػػؾب السشتفعػػيؽ كإلػػى مرػػارؼ عبثيػػة  الأ يزتشػػا الخدميػػة  كتػػتىب ثركاتشػػا 

ت بػتكرى اليػـؾ الػتي بػدأت ؼيػو مدػيرة حتفػااللالخير عمى الؾطؽ كالسؾاطشيؽ. كمػع ذلػػ كاصػمشا اال
. كبػػداًل مػػؽ أف نظػػؾي صػػفحة الساضػػي  لكػػ  الذػػباب انتفاضػػةعمػػي عبػػد هللا صػػالح  حتػػى  ػػاءت 

ء لالرئيس الجديد؟ ككػأف حتفاكره كنذسئز مشو  فشؾاص  االكشا ندتش نحؽ اليـؾ نكرر ما ميازلو  ىا
 الجشػػؾبي الدػػمسية لػػؼ تحػػدث كالحػػراؾ الدػػمسي الذػػباب انتفاضػػةاد لؤلمػػس  ككػػأف امتػػداليػػـؾ مجػػرد 

 قبميا لؼ يحر  كشعارات التغيير لؼ ترفع كالذيداء لؼ تدقط. 

التػػػي يسكػػػؽ أف يخػػػدـ الػػػرئيس  فأعسػػػاؿ الػػػرئيس كحػػػدىا ىػػػي  إف ىػػػتا الدػػػمؾؾ الستخمػػػف ال
يخػدـ السػرؤكس  أي السػؾاطؽ. إذ مػا الػتي سشدػتفيده  كسػؾاطشيؽ   تخدمو. كسا أف ىتا الدمؾؾ ال

مؽ رفع صؾر الرئيس كم ء الداحات لاليتافيؽ كاألمشييؽ  كانفاؽ السػاؿ العػاـ  دكف مدػؾغ كدكف 
  . دكى  في بمد فقير  يعيش عمى التدؾؿ؟

تي شاىدناىا في عدف كحزرمؾت  فإف السشاسبة  التي نر د أف لفا عة  كال حتفاؿاال انتيىأما إذا 
ندسييا )مشاسبة كطشية( تتحؾؿ إلى مأتؼ كطشي يدمي القمػؾب ك ػزرع األحػزاف فػي كػ  بيػ   سػؾاًء 

اد الػػيسؽ  الػػتيؽ يحبػػؾف بمػػدىؼ امتػػدبيػػؾت الذػػيداء كالجرحػػى أك بيػػؾت السػػؾاطشيؽ الظيبػػيؽ عمػػى 
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ائيػا. فيػ  نػتعع  كنعسػ  عمػى كأد ىػته العػادة ابششػييد مػؽ دػفح قظػرة دـ أك يدػقط ك حزنيؼ أف تُ 
ات الػرئيس تتحػدث عػؽ نفدػيا  عشػدما يشجػز  كإخفاقاتػو تتحػدث عػؽ نفدػيا  إنجاز الديئة  كنترؾ 

ت كنذر الز شات كرفع الرايات كتديير السؾاكػب كىػدر حتفاالعشدما يخفق  دكف حا ة إلى إقامة اال
 غير مجدي.  عبث  ك  سخف   الساؿ العاـ؟  فتلػ كمو

لعيػد الػرئيس فػي عػدف  كلػيس فػي العاصػسة صػشعاء؟  حتفػاؿكقد يتداءؿ أي عاق   لساذا  رى اال
الدػػائد فػػي السحافغػػات الجشؾبيػػة  يؾ ػػب التدػػمح لالحكسػػة  حتقػػافألػػؼ يفكػػر السشغسػػؾف لػػأف  ػػؾ اال

يدئػػة كالرك  ػػة كالسدػػؤكلية الؾطشيػػة  عمػػى أبػػؾاب عقػػد مػػؤتسر لمحػػؾار  يتظمػػب تػػأليف القمػػؾب كت
الشفػػؾس  بػػداًل مػػؽ صػػب الز ػػ  عمػػى الشػػار كإيجػػاد حالػػة مػػؽ العشتر ػػات كالعشتر ػػات السزػػادة  التػػي 
يدفع ثسشيا السؾاطؽ اليسشي  كتتػيح لؤليػادي الخؽيػة  التػي تعسػ  عمػى عرقمػة الجيػؾد اليادفػة إلػى 

فيمػة لزػساف تييئة أ ػؾاء الحػؾار الػؾطشي كإرسػاء أسػس بشػاء الدكلػة السدنيػة الحديثػة العادلػة  الك
 .مرالح كأمؽ كمدتقب  اليسشييؽ  سيعًا  تتيح ليا أف تحقق مقاصدىا  لك  سيؾلة؟

لػؼ يحػع لسثمػو   لإ سػاع شػعبي عمػى رئاسػتو سػتفتاءفػي اال إنشا نييب لالرئيس  التي حغػي
يدسح ألحػد لػأف يقػدـ عمػى  رئيس قبمو في اليسؽ  نييب لو أف يسدػ  يدًا بزماـ السؾؾف  كأف ال

أك إ ػػراء يػػؤذي السػػؾاطشيؽ ك دػػتفز مذػػاعرىؼ  كأف يكػػؾف رئيدػػًا لمجسيػػع ك دػػرًا متيشػػًا  أي ترػػرؼ
يعبر عميو اليسؽ كمو إلى بر األماف. كأف يسث  صؾرة  ديدة مذرفة لمرئاسة في اليسؽ  في سمؾكو 

ا الساضػػي لكػػ  كنيجػػو كإ راءاتػػو كفػػي حرصػػو عمػػى دمػػاء اليسشيػػيؽ كأركاحيػػؼ كمرػػالحيؼ  ليشدػػيش
حتر ىسػس السغرضػيؽ كتزػمي  السزػمميؽ كمػزاكدة السػزاكديؽ  الػتيؽ امػتؤلت انقؾؿ لو: أك اعو. ك 

بيؼ دكائر التأثير عمى القرار الدياسػي فػي عيػد عمػي عبػد هللا صػالح كسػاىسؾا فػي إيرػاؿ الػيسؽ 
كصػػ  إليػػو. كليػػدرؾ الػػرئيس أف الػػيسؽ كاليسشيػػيؽ  سػػيعيؼ  لسختمػػف تيػػاراتيؼ كمشػػاطقيؼ  إلػػى مػػا

ع  لػأف لػو كمؾاقفيؼ  أما عي كػ  مػدَّ نة في عشقو  فميتررؼ مؽ كحي ىته األمانة. فػإذا نجػح فدػيدَّ
 نريب في نجاحو  كأما إف أخفق فمؽ يتحس  أحد معو أكزار إخفاقو. كالعاق  مؽ اتعع لغيره. 

نامػػ  أعػػيؽ السدػػتييشيؽ بػػدماء اليسشيػػيؽ كأركاحيػػؼ  الرحسػػة لمذػػيداء كالذػػفاء لمجرحػػى  كال
 ؽ إلى بشاء أمجادىؼ عمى  سا سشا كأحزانشا كبؤسشاكمرالحيؼ  الظامحي

 اليسشية التجسع الؾطشي لسشاضمي الثؾرة

 ـ2013فبراير  26صشعاء  في 
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 لدؼ هللا الرحسؽ الرحيؼ

 اليسشية بياف صادر عؽ التجسع الؾطشي لسشاضمي الثؾرة
   عمى طر ق استكساؿ ـيكمة القؾات السدمحةلسشاسبة صدكر القرارات الرئاسية

 

  ساىير شعبشا األبيَّة: يا
أخيرًا صدرت القرارات الرئاسية  التي انتغرناىا طػؾ بًل  كالتػي ُتعتبػر السػدخ  الرػحيح لتؾحيػد 

التغييػر  انتفاضػةالقؾات السدمحة كإعادة ـيكمتيػا. كإنشػا إذ نعبػر عػؽ ترحيبشػا بيػا  كإحداسػشا لػأف 
شا  كفػي طميعتػو شػبالو السشاضػمؾف  لػؼ ستبدأ اآلف تعظي ثسارىا  كأف التزحيات  التي قدميا شعب

 يمي: يفؾتشا أف نؤكد عمى ما تتىب ىدرًا  فإنو ال

ائشػا الذػػباب  ابش انتفاضػةسػيتحقق مػػؽ خيػر ليػتا الػػؾطؽ  ىػؾ ثسػرة مػؽ ثسػػار  إف كػ  مػا .1
التيؽ فتحؾا أماـ شعبيؼ  بتزحياتيؼ كصسؾدىؼ   فاقًا كاسعة لتظؾر الػيسؽ كبشػاء دكلتػو 

  كنترحؼ عمى شػيدائيؼ  شػيداء ؾ و التحية كالعرفاف ليتا الذبابلتا نالسدنية الحديثة. 
 الؾطؽ  كندعؾ هللا لالذفاء لجرحاىؼ.

قراراتػػػو األخيػػػرة  نييػػػب لػػػو أف يتبعيػػػا ل نرحػػػبنييػػػب لػػػاألخ رئػػػيس الجسيؾر ػػػة  كنحػػػؽ  .2
 لإ راءات سر عة  تكف  تشفيتىا  تشفيتًا دؾيقًا ككامبًل. كسا نييب لو أف يدػارع إلػى إعػادة

مراعػاة مػع ؼ كتعؾ زيؼ عسا لحق بيؼ مؽ ضػرر  السدرحيؽ مؽ العدكر يؽ إلى كعائفي
ىؼ مػػؽ الخدمػة العدػػكر ة  اسػتبعادحقيػؼ فػي الترؾيػػات كمدػتحقاتيؼ الساليػة  طػػؾاؿ فتػرة 

ليتػػاح ليػػؼ شػػرؼ اإلسػػياـ فػػي إعػػادة بشػػاء  يذػػيؼ الػػؾطشي الجديػػد  كلػػيكؽ ألػػًا كرئيدػػًا 
ف إعػػادة السدػػرحيؽ إلػػى كعػػائفيؼ سػػؾؼ يشظػػؾي عمػػى لميسشيػػيؽ  سػػيعيؼ  دكف تسييػػز. إ

نغػػؽ األخ الػػرئيس يجيميػػا أك يغفػػ   يػػة ككطشيػػة كإندػػانية  الا تساعمعػػاني سياسػػية ك 
 عشيا.

يخدـ الذػعب   أف يربح الجيش  يذًا كطشيًا  نأم   لعد صدكر القرارات األخيرة كتشفيتىا .3
 سػتقرارفي ىته الغػركؼ  فػرض األمػؽ كاال  ك حسي السرالح العميا لميسؽ  كفي مقدمتيا

كبث الظسأنيشة في نفؾس السؾاطشيؽ كاستعادة ثقتيؼ لقػؾاتيؼ السدػمحة  كحسايػة الثػركات 
الؾطشيػػػة كالسرافػػػق الخدميػػػة  مػػػؽ الشيػػػب كالعبػػػث كالتخر ػػػب  كإيقػػػاؼ عسميػػػة الستػػػا رة 

 لالدبلح  كاستر اع األسمحة كالسعدات السيربة مؽ الؾحدات العدكر ة.
د تسؾضع  معغؼ الؾحدات العدػكر ة فػي السػدف  أك عمػى تخؾميػا  كىػتا أمػر يتشاسػب لق .4

مػػع ميسػػة الجػػيش سػػالقًا  كىػػي الػػدفاع عػػؽ الفئػػة الحاكسػػة. أمػػا كالحػػاؿ قػػد تغيػػر  فػػإف 
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الؾضػػػع الظبيعػػػي  الستفػػػق مػػػع السيسػػػة الؾطشيػػػة لمجػػػيش  ىػػػؾ أف تتسركػػػز كحداتػػػو فػػػي 
لؾطؽ كتحافع عمى سبلمة أراضػيو. كلػتا فػإف السشاطق الحدكدية  لتدافع ىشاؾ عؽ تراب ا

 يقب  التأ ي . إخبلء السدف  سيعيا مؽ الؾحدات العدكر ة  يعتبر مظمبًا شعبيًا ممحًا  ال
ال لكي تشجح عسمية التغيير في القؾات السدمحة كاألمؽ  كسا فػي األ يػزة السدنيػة أيزػًا   .5

مػؽ تؾكػ  إلػييؼ الؾعػائف  اختيػارمػؽ اعتسػاد معػايير الؾطشيػة كالشزاىػة كالكفػاءة  فػي  بد
رتكالات )القتػ  عسؽ تمؾث  أيادييؼ لالفداد كباال  بتعادالؿيادية مشيا  كاال ال سيساالعامة  

  ليشػالؾا قاعػات السحػاكؼ كالشيب كالتخر ب(  التيؽ يجػب أف يكػؾف مكػانيؼ الظبيعػي  ىػؾ
ه اقترادفييا كحدتو ك   عمى مدى عقؾد مؽ الزمؽ  دمركا ارتكبؾه    راء مايدتحقؾنو ما

أف نحتر مسؽ يحدشؾف الرقص عمى الحباؿ   ال بد. كىشا كإدارتو العامة كتعميسو كصحتو
  ك دػػبقؾف غيػػرىؼ فػػي االنتفاضػػة  فيركبػػؾف مؾ ػػة الػػتيؽ يغيػػركف اليػػـؾ بؾ ػػؾه  ديػػدة

التشغيػػر لبشػػاء الػػيسؽ الجديػػد كدكلتػػو السدنيػػة السشذػػؾدة  لعػػدما خاضػػؾا فػػي مدػػتشقعات 
    .. إنيؼ حراف طركادة  فاحتركىؼبتؾا مشيا حتى الثسالةلفداد كعا

يجب أف تدتؾحي القرارات الرئاسية الستختة السدتقب  كمقتزػياتو  ال الساضػي كأمراضػو.  .6
كير في إمكانية إيجاد حكؾمة )تكشػؾقرا (  تترػف لالكفػاءة كالشزاىػة كالحياديػة التفك جب 

عيػد سػابق أك تيػار  لسرمحة حػزب أك لالسرمحة العميا لمؾطؽ  ال لتزاـكالسؾضؾعية كاال 
الحاليػػة كالسحاصرػػة فػػي  اسػػؼسياسػػي أك مرػػالح خار يػػة  حكؾمػػة تتجػػاكز عسميػػة التق

اد إلػػى الساضػػي أك السراكحػػة فػػي نذػػدعػػاد يحتسػػ  اال  الؾعػػائف العامػػة  ألف الػػؾطؽ مػػا
السشػػػابر كتػػػتقسص ثيػػػاب  السكػػػاف  أك مذػػػاىدة الؾ ػػػؾه الفاسػػػدة  تغيػػػر أقشعتيػػػا كتعتمػػػي

 الؾطؽ.  أبشاءكتقت  أحبلـ الذرفاء مؽ  االنتفاضةالؾاعغيؽ كتعكر طيارة 
يقارب نرف الدػكاف  اـ لالسدتؾى السعيذي لمسؾاطشيؽ كبالرحة العامة. فيشاؾ ماىتساال .7

  ةالسقشعػػة كترػػاعد األسػػعار السشفمتػػ يعػػيش تحػػ  خػػط الفقػػر. تفتػػػ لػػو البظالػػة كالبظالػػة
تؿف عشد حد  رغؼ تثبي  سعر الدكالر. كسا تفتػ لػو األمػراض  لعػد أف أصػبح   التي ال

الدػؾؽ   اقترادمدتذؽيات الدكلة  في ع  فمدفة خرخرة القظاع العاـ كالتؾ و نحؾ 
أصبح  أشبو لالسدتذؽيات الخاصة. في حيؽ أنيا لؼ تشذأ إال لتقديؼ الخدمات الرحية 

 أميؽ الرحي.السجانية لمسؾاطشيؽ  في غياب نغاـ الت
اـ لسؤسدػات التعمػيؼ قبػ  الجػامعي  لسختمػف مدػتؾ اتيا  مشيجػًا كأسػتاذًا كنغامػًا  ىتساال .8

كمعالجة أكضاع الجامعات اليسشية كتظييرىا مػؽ العبػث كالفؾضػى كالفدػاد كإلعادىػا عػؽ 
السؤثرات الدياسية كضغؾ  الجساعات األكلية كمختمف أشكاؿ التدخبلت السعيقة لعسميا  

 السدتؾ ات الؿيادية فييا لؤلساتتة األكثر كفاءة كخبرة كعمسًا كطيرًا.كإيكاؿ 
مشػػابر السدػػا د  عمػى نبػت العشػػف لكػ  أشػػكالو  سػػؾاًء العشػف السعشػػؾي  الػتي يسػػارس مػػؽ .9

صػػػفحات الرػػػحف كالجرائػػػد كالفزػػػائيات كالبيانػػػات  أك العشػػػف السدػػػمح  الستسثػػػ  فػػػي ك 
لشػدر خبلفاتشػا لأسػمؾب سػمسي حزػاري  لالسؾا يات العدكر ة  بػيؽ ىػتا الظػرؼ كذاؾ. ك 
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فشدع األفكار تتفاع  كالحجل تتجادؿ  لػالتي ىػي أحدػؽ  كالسذػار ع الدياسػية تتشػافس  
كلشتخػػت الحػػؾار اليػػادئ العقبلنػػي مشيجػػًا  كمرػػمحة الػػيسؽ العميػػا ىػػدفًا كغايػػة. كلير ػػع 

قػػو الجسيػػع إلػػى  ػػادة الرػػؾاب. فػػاليسؽ لػػيس ممكػػًا ألحػػد دكف  خػػر  يفػػرض عميػػو مشظ
 كأسمؾبو كنيجو لالقؾة. 

يا الرئيدية )البمظجة(. ككان  لػو فػي تمػػ لقد مارس الشغاـ الدابق الحكؼ  مسارسة سست .10
التي لؼ  الذباب انتفاضةالعدكر ة كاألمشية كالقبمية. كبفز  ك  الدياسيةأدكاتو  السسارسة

دكرًا  ديػػدًا فػػي  الذػػعبي العػػاـ( السػػؤتسر)   األداة الدياسػػيةتكسػػ  مذػػؾارىا لعػػد  ُمشحػػ
أف يشتيزكا ىػته الفرصػة التػي أتيحػ   عقبلء السؤتسر كىتا يؾ ب عمىالحياة الدياسية. 

ليؼ  ك عسمؾا عمى تغيير بشية السؤتسر كنيجو. كلؽ يتؼ ذلػػ إال لػالتخمص مػؽ الؿيػادات  
عمػػى الحركػػة  نفتػػاحالتػػي شػػارك  فػػي الفدػػاد العػػاـ  كإعػػادة ـيكمػػة بشيتػػو التشغيسيػػة كاال 

ياسػػية اليسشيػػة  لسختمػػف مذػػاربيا  ككضػػع مرػػالح الػػيسؽ العميػػا فػػؾؽ كػػ  السرػػالح الد
أداة لخدمػة  الذػعب) مبػدأالفردية كالذممية  كالػتخمص مػؽ عقػدة الػزعيؼ األكحػد  كتغييػر 

(. إف الذػػعب )الحػػزب أداة لخدمػػة   كىػػؾاآلف الؾحيػػد السقبػػؾؿ لالسبػػدأالحػػزب كالػػزعيؼ(  
الؾحيد السسكؽ لمسػؤتسر  إذا أراد أف يحػتفع لشفدػو بػدكر إعادة نغر شاممة  ىي الظر ق 

أف تذػػس  إعػػادة الشغػػر ىػػته مسثميػػو فػػي الحػػؾار  ال بػػدمدػػتقبمي فػػي الحيػػاة الدياسػػية. ك 
   الؾطشي كفي الدمظتيؽ التشفيتية كالتذر عية. 

  ائو  مزدىرًا لجيؾدىؼ  محسيًا لدؾاعدىؼ. بشأعاش اليسؽ حرًا  سيد نفدو  قؾ ًا ل

 اليسشية الؾطشي لسشاضمي الثؾرة التجسع

 ـ2013أبر    11صشعاء  
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 لدؼ هللا الرحسؽ الرحيؼ

 اليسشية بياف صادر عؽ التجسع الؾطشي لسشاضمي الثؾرة
  حؾؿ رفع  الدعؼ عؽ السذتقات الشفظية كاألزمة الراىشة

  
شا عمى رؤ ة المقاء السذترؾ لسعالجة  ثار كتداعيات تحر ر السذتقات الشفظية  كعمػى اطمع  

اليسشػي  كمبػادرة التشغػيؼ الؾحػدكي الذػعبي الشاصػري  كمبػادرة  يشتراكاالالشداء الرادر مؽ الحزب 
القؾى الذعبية. ككميا تتزسؽ معالجات كترؾرات تسمييا الحا ة لمخػركج مػؽ  تحادالشقا  التدع ال 

  التػػي اتدػػس  بيػػا السرحمػػة الدياسػػية رتجػػاؿ حػػيؼ األزمػػة الراىشػػة كمػػؽ حالػػة التخػػبط كالتعثػػر كاال 
كرد فييػػا  فإنشػػا نعبػػر عػػؽ دعسشػػا ليػػا كنؤكػػد عمػػى  نػػرى حا ػػة إلػػى تكػػرار مػػا لكامميػػا. كنحػػؽ إذ ال

تكسػؽ فػي  سقترحات كالترؾرات  التي تزسشتيا  كنرى أف أسباب األزمة الراىشػة الضركرة األخت لال
القرار السفا ب برفع الدعؼ عؽ السذتقات الشفظية  ب  ىػي نتيجػة لسجسػ  الدياسػات كالسسارسػات  

 ية لظالعيا  كأبرزىا:نتقالالتي طبع  السرحمة اال 

  أطػػراؼ التؾافػػق . فالذػػركاءيػػةنتقالغيػػاب الذػػراكة الحؿيؿيػػة  فػػي ؾيػػادة السرحمػػة اال  .1
الػػتيؽ ارتزػػؾا العسػػ  معػػًا  كفػػق السبػػادرة الخميجيػػة ك ليتيػػا السزمشػػة  ترا ػػع  الػػؾطشي 

بيػػشيؼ  لعػػد اختتػػاـ  ؼيسػػا الحػػؾار الجػػاد انقظػػعدكرىػػؼ  لعػػد تػػؾؾيعيؼ عمػػى السبػػادرة  ك 
ت انفػػردلتشفيػػت مخر ػػات الحػػؾار  ك  ؾار الػػؾطشي  كلػػؼ تؾضػػع  ليػػة فاعمػػةمػػؤتسر الحػػ

في إدارة شؤكف اليسؽ  لعيدة عؽ شركائيا. في حيؽ كان  السرمحة الؾطشية  الدمظة
فػػي   سيػػع أطػػراؼ التؾافػػق الػػؾطشي زػػياف أف يدػػتسريػػة يقنتقالرحمػػة اال كمرػػاعب الس

كافػػة القػػرارات ذات الظبيعػػة  اتخػػاذتشفيػػت السخر ػػات  كأف يذػػاركؾا مذػػاركة فعميػػة فػػي 
تشفػػرد  السػػؤثرة عمػػى الحيػػاة العامػػة كعمػػى حاضػػر الػػيسؽ كمدػػتقبمو  كال ةاالسػػتراتيجي

 ىا كمفا أة الشاس بيا.  اتخاذالدمظة كحدىا ل
الػػػبطء الذػػػديد فػػػي اسػػػتكساؿ ـيكمػػػة القػػػؾات السدػػػمحة كاألمػػػؽ  لترػػػبح أداة كطشيػػػة  .2

لدػمظة كاحػدة  كىػي سػمظة الدكلػة  كتخزػع  لمػؾطؽ متساسكة  تديؽ  لػالؾالء الكامػ 
 لمسجتسع لكاممو.السسثمة 

عجمػة الفدػاد كترػؾف ة  مؽ شػأنيا أف تؾؾػف اسسإ راءات ح اتخاذعدـ الجدية في  .3
 كتسشع ىدره كالعبث لو. الساؿ العاـ
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إ ػػراءات تقمػػ  مػػؽ سػػمبيات عسميػػة السشاصػػفة كالسحاصرػػة   اتخػػاذعػػدـ القػػدرة عمػػى  .4
ر قػدرة عمػى التي أسد  لمعيد الحالي  فكبمتو ك عمتػو مرىؾنػًا لمقػؾى الدياسػية األكثػ

 مسارسة الزغط عميو. 

  كإعػادة الشغػر انقظػاعار الحؾار الجاد  بيؽ أطراؼ التؾافق الؾطشي  كتؾاصمو دكف استسر إف 
 اتخػاذفي مجس  الدياسات  كتحقيق شراكة فعمية مع شركاء الػؾطؽ  فػي إدارة الذػأف العػاـ  كفػي 

ـيكمة القؾات السدمحة كاألمػؽ  كإيقػاؼ عجمػة الفدػاد السػالي كاإلداري   إنجازالقرارات السرير ة  ك 
كاعتساد مبدأي الكفاءة كالشزاىػة  فػي التعييشػات لمسؾاقػع الؿياديػة فػي الدكلػة  لعيػدًا عػؽ السشاصػفة 
كالسحاصرة كالسجاممة كالسحدؾبية  ىي مؽ السداخ  األساسية لح  األزمة الدياسية فػي الػيسؽ  

 بعض ككأنيا مجرد أزمة عابرة فجرىا رفع الػدعؼ عػؽ السذػتقات نفظيػة. كىػتا ألعػد مػاالتي يراىا ال
اـ  كسػا ىتسػيكؾف عؽ الرحة. في  ىته السداخ  مسكشة  لالشدبة لمدمظة  أـ أنيا غيػر  ػديرة لاال

  السؾ يػػػة لػػػؤلخ رئػػػيس التػػػي تزػػػسشتيا بياناتشػػػا كرسػػػائمشا كػػػاف حػػػاؿ كػػػ  ترػػػؾراتشا كمقترحاتشػػػا 
 الجسيؾر ة؟. 

راث لسػا تظرحػو القػؾى الدياسػية كالسشغسػات السختمفػة تػكإف السؾؾف لػؼ يعػد يحتسػ  عػدـ اال 
فالؾضع خظير  كلؽ نخرج مشو إال بتكاتف  .ت الؾطشية  مؽ مقترحات كترؾراتكالكتاب كالذخريا

 يؾد ك  الخير ؽ في ىتا البمد  كاإلنرات لرؾت العق  كالحكسة  كاعتساد الحؾار أساسًا لحػ  كػ  
إلػى العشػف السرفػؾض  فػي مؾا يػة لػؽ  حتكػاـفاتشا  لعيدًا عؽ التسترس كالتخشدؽ كالسكػابرة كاالخبل

 تعؾد عمى الؾطؽ إال لالؾباؿ كالخدراف.

ائو بشأحسى هللا اليسؽ كشعبو مؽ ك  أذى كحقق  مالشا في دكلة قؾ ة عادلة ككطؽ عز ز ل
  سيعيؼ.

 اليسشية التجسع الؾطشي لسشاضمي الثؾرة

 ـ2014سبتسبر  3في صشعاء  
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 لدؼ هللا الرحسؽ الرحيؼ

 مقترح مقدـ مؽ التجسع الؾطشي لسشاضمي الثؾرة اليسشية
 في مؾفسبيػ لدياسية في الحؾار الؾطشي الدائرإلى اإلخؾة مسثمي السكؾنات ا

 

الحؾار الجاري  بيؽ السكؾنػات الدياسػية اليسشيػة  برعايػة مسثػ   إزاء التعقيدات التي يؾا ييا
األمػػيؽ العػػاـ لؤلمػػؼ الستحػػدة  األخ  سػػاؿ بػػؽ عسػػر  كلمخػػركج مػػؽ السػػأزؽ الػػراىؽ  السشػػتر بتفجػػر 

 األكضاع كانزالؽ اليسؽ إلى ىاك ة الحرب األىمية  يرى التجسع الؾطشي لسشاضمي الثؾرة اليسشية:

  )أمشػاء األحػزاب الدياسػية( مع مدتذػار و  السعيشػيؽ سػالقاً  أف يتؾلى رئيس الجسيؾر ة .1
كالسسثمػػػػيؽ لمسكؾنػػػػات الدياسػػػػية السختمفػػػػة  إدارة شػػػػؤكف الدكلػػػػة  حتػػػػى نيايػػػػة الفتػػػػرة 

 ية.نتقالاال 
ات رسػسية. كإذا ا تساعػأف ُتتخت القرارات الرئاسية لالتؾافق بيؽ الرئيس كمدتذار و  في  .2

تدػػاكت األصػػػؾات يػػر ح الجانػػػب الػػتي صػػػؾت معػػػو لػػؼ يػػػتؼ التؾافػػق  ؼبالترػػػؾ  . كإذا 
 الرئيس.

يػػة بتؾافػػق مسثمػػي السكؾنػػات الدياسػػية الستحػػاكرة. كسػػا يػػتؼ نتقاليػػتؼ تحديػػد مػػدة الفتػػرة اال  .3
 ية كتزميشيا.  نتقالتحديد مياـ الفترة اال 

 ؾا عميو لالشدبة لمدمظة التذر عية.اتفقكاف الستحاكركف قد  تشفيت ما .4
 ية  كعمى  ك و الخرؾص:نتقالمياـ الفترة اال  إنجازل يقـؾ الرئيس كمدتذاركه .5

  تذػػػػكي  حكؾمػػػػة كفػػػػاءات كطشيػػػػة  تتػػػػؾلى إدارة أ يػػػػزة الدكلػػػػة  خػػػػبلؿ الفتػػػػرة
 ية.نتقالاال 

  .كسػػحب إعػػادة بشػػاء القػػؾات السدػػمحة كاأل يػػزة األمشيػػة  عمػػى  أسػػس كطشيػػة
السميذػيات السدػمحة  سيع كتدميؼ المجاف الذعبية مؽ كافة السحافغات اليسشية 

 إلى السؤسدة العدكر ة.  الثقيمة كالستؾسظة أسمحتيا)الحزبية كالقبمية( 
  تذػػػكي  الييئػػػة الؾطشيػػػة لمرقالػػػة عمػػػى تشفيػػػت مخر ػػػات الحػػػؾار الػػػؾطشي  إعػػػادة

 كتسكيشيا مؽ أداء مياميا.
  ات.نتخالإعادة تذكي  المجشة العميا لبل 
 مرقالػة عمػى تشفيػت مخر ػات الحػؾار إحالة مذركع الدستؾر إلى الييئة الؾطشيػة ل

 الذعبي. ستفتاءالؾطشي لسرا عتو كتقديسو لمدمظة التذر عية  ثؼ إنزالو لبل
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ات نتخالػػيػػتؼ مباشػػرة كضػػع قػػانؾف اال الذػػعبي عمػػى مذػػركع الدسػػتؾر   سػػتفتاءلعػػد اال  .6
ات نتخالػات اإلعػداد إل ػراء اال نتخالػات. كتباشػر لجشػة اال نتخالػكإصداره. كُ حػدد مؾعػد اال 

 الرئاسية كالبرلسانية في مؾعدىا السحدد. 
تحتػػـر كػػ  السكؾنػػات الدياسػػية  لسختمػػف أطيافيػػا  إرادة الذػػعب كتمتػػـز لسبػػدأ التبػػادؿ   .7

ه الظر ق الؾحيد لمؾصػؾؿ إلػى الدػمظة  اعتبار . لنتخابالدمسي لمدمظة  عبر صشاديق اال 
 اليسؽ كأمشو كسبلمتو كتشسيتو. ستقراركالزامؽ ال

 اليسشية شي لسشاضمي الثؾرةالتجسع الؾط

 ـ2015مارس  21صشعاء  في 
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 لدؼ هللا الرحسؽ الرحيؼ

 بياف صادر عؽ التجسع الؾطشي لسشاضمي الثؾرة اليسشية
 حؾؿ العدكاف الخار ي عمى اليسؽ

 

 124ىػػاديمشرػػؾر يتعػػرض كطششػػا كشػػعبشا لعػػدكاف خػػار ي  متػػترعًا بػػدعؾة الػػرئيس عبػػد ربػػو 
لمتدخ . كقد كؾف التجسع الؾطشي لسشاضمي الثؾرة اليسشيػة أمػاـ ىػتا العػدكاف كمبرراتػو كتداعياتػو  

 إلى السؾؾف التالي: انتيىك 

يعػػزي التجسػػع الذػػعب كالػػؾطؽ كاألسػػر السرػػالة  يعػػز يؼ لالذػػيداء األبػػرار  مػػؽ أطفػػاؿ  .1
 لذفاء العا  .كنداء كر اؿ  التيؽ سقظؾا تح  القرف العدكاني  ك دعؾ هللا لمجرحى ا

يديؽ التجسع ىتا العدكاف  لك  مبرراتو كدكافعو السكذؾفة كالسخؽية. ك ؤكد أف كا ب كػ   .2
القػػػؾى اليسشيػػػة الؾقػػػؾؼ فػػػي ك يػػػو  ميسػػػا كانػػػ  خبلفاتيػػػا كعػػػداكاتيا الستبادلػػػة  التػػػي 

 .125تتزاءؿ أماـ ىتا العدكاف كمراميو كتداعياتو
كر ة الشاشػبة بػيؽ اليسشيػيؽ كالعػؾدة إلػى يدعؾ التجسع إلى الؾؾػف الفػؾري لمعسميػات العدػ .3

طاكلػػة الحػػؾار بشي  ػػة صػػادقة كعػػـز كترػػسيؼ عمػػى إيرػػاؿ الحػػؾار إلػػى نتائجػػو التؾافؿيػػة  
دػػػة لبشػػػاء الدكلػػػة اليسشيػػػة السدنيػػػة الديسقراطيػػػة  الكفيمػػػة لإلظػػػاؿ ذرائػػػع العػػػدكاف  كالسؤس  

 العادلة.
                                                           

دع التدخ  الخار ي  كأنو  كسا قاؿ تدنو لؼ ياتزح ؼيسا لعد  مؽ خبلؿ مقابمة تمفز ؾنية لمرئيس عبد ربو  أ 124
كمع ذلػ حدث التدخ   فسؽ استدعاه  كمؽ  فؾ ب لو  كأف األمر كييؽ أكدكا لو لأنو لؽ يحدث تدخ  خار ي.

 كاف كراءه؟. 
لعزًا مؽ أراضييؼ. فقد أكقفؾا حربيؼ الداخمية  فحيشسا غزت اليالا ـ 1937ىتا ما فعمو الريشيؾف في عاـ  125

تح  شعار  ـ  ككحدكا قؾاىؼ الستقاتمة  في ما أسسؾىا )الجبية الستحدة( 1927الظاحشة  التي بدأت في عاـ 
كبعد اندحاب  كك يؾا اسمحتيؼ  سيعيا لاتجاه الغزك الخار ي. )فمشؾحد  سيع القؾى السشاىزة لميالاف(

  عاكد الريشيؾف ـ(1945) الحرب العالسية الثانية نياية عمى إثر ىز ستيا في الاف مؽ األراضي الريشية الي
ـ  لرالح ماكتدي تؾنل كحزبو  التي كاف قد أعمؽ ؾياـ 1950 في عاـ دؼصراعيؼ الداخمي  حتى حُ 

لترشيف األعداء  ـ. ىكتا فظؽ الريشيؾف إلى األىسية الؾطشية1949 سيؾر ة الريؽ الذعبية  في عاـ 
)العدك الرئيدي كاألعداء الثانؾ يؽ  أك التشاقض الرئيدي كالتشاقزات الثانؾ ة  كسا أسسؾىا(  كك يؾا الرراع 
أكاًل نحؾ الغزك الخار ي )التشاقض الرئيدي(  كأ مؾا الرراع مع األعداء الداخمييؽ )التشاقض الثانؾي(  حتى تؼ 

إلى حدؼ الرراع مع األعداء في الداخ   أي إلى التشاقض الثانؾي   دحر العدك الرئيدي. كبعد ذلػ اتجيؾا
 التي أصبح تشاقزًا رئيديًا  لعد زكاؿ التشاقض الرئيدي الدابق.  
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ؾا كترػػارعؾا. فػػالؾطؽ فػػاختميسػػا ائػػو. كاليسشيػػؾف إخػػؾة مبشأالػػيسؽ الجديػػد لػػؽ يبشيػػو غيػػر  .4
كاحػػػد كالسدػػػتقب  كاحػػػد كاأللػػػؼ كاحػػػد  كالػػػؾطؽ الػػػتي ُتػػػدمر قدراتػػػو العدػػػكر ة كاألمشيػػػة 

  ىؾ كطؽ اليسشييؽ  سيعيؼ. كما كػاف لمخػارج أف ي تساعاالة كُ عبث بشديجو يقتراداالك 
كاألنانيػات  يتجرأ عمى التدخ  في الذأف الداخمي اليسشي  ك ذؽ عدكانو  لؾال السساحاكػات

الػبعض مشيػا إلػى مشظػق القػؾة  احتكاـكالظسؾحات الخاصة لمسكؾنات الدياسية اليسشية  ك 
   كاالستيبلء عمى الدمظة لقؾة الدبلح. كالغمبة

سػيترتب عميػو مػؽ كػؾارث  نحسميػا السعتػديؽ أكاًل   إنشا نحس  مدػؤكلية ىػتا العػدكاف كمػا .5
طػػ  لعزػػيا كراكغ   ة الستحػػاكرة  التػػي مػػاكسػػا نحسميػػا ثانيػػًا السكؾنػػات الدياسػػية اليسشيػػ

كاستؾلى عمى الدػمظة لقػؾة  لعزيا اآلخر سبي  العشف  لتحقيق أىدافو الدياسية  اتختك 
الفرصػة لمؾصػؾؿ إلػى تؾافػق كطشػي   فػؾتك  متػدخ  الخػار ي فؾفر بتلػ ذر عػة ل الدبلح 

عبػر  ات  النتخالػيؤسس لبشاء الدكلة ك زسؽ التبػادؿ الدػمسي لمدػمظة عبػر صػشاديق اال 
  فؾىات السدافع. 

كإلى شعبشا الظيب الرابر  نقػؾؿ لػو: صػبرًا  سػيبًل كصػسؾدًا أ سػ   كفعػبًل مثػابرًا لمزػغط  .6
يأعمى السكؾنات الدياسية ا ح الدياسػي لمعػدكاف ت السدر ليسشية الخائبة  التي ختلتػ  ـك

  لػػو السبػػررات  التػػي كػػاف يشتغرىػػا. إف الزػػغط عمػػى ىػػته السكؾنػػات تالخػػار ي  ككفػػر 
لؾؾػف العسػ  العدػكري كالعػؾدة إلػى طاكلػة   مشيػا ذرع العدػكر ةذات األ السكؾنات السيسا

 سػػتفتاءالحػػؾار كالتؾافػػق الدػػر ع عمػػى الترتيبػػات البلزمػػة إلدارة الدكلػػة كإنػػزاؿ الدسػػتؾر لبل
ة كالبرلسانيػػة  كالقبػػؾؿ بشتائجيػػا  ىػػي أكثػػر السيػػاـ ات الرئاسػػينتخالػػالذػػعبي كالتييئػػة لبل 

إلحاحػػػًا فػػػي ىػػػتا الغػػػرؼ الخظػػػر  التػػػي يجػػػب أف تزػػػظمع بيػػػا  سػػػاىير الذػػػعب كقػػػؾاه 
 السشغسة  إليراؿ اليسؽ إلى بر األماف.

عمػػػى اليسشيػػػيؽ أف يػػػديركا أزمػػػاتيؼ كخبلفػػػاتيؼ لأنفدػػػيؼ ك بشػػػؾا حيػػػاتيؼ لالرػػػؾرة  التػػػي  .7
ؽ الجسيع ك تدع لمجسيػع. كال يحػق ألي طػرؼ خػار ي ميسػا يتؾافقؾف عمييا. فاليسؽ كط

كػػاف  أف يحػػدد خيػػارات اليسشيػػيؽ ك قػػرر مرػػائرىؼ ك ػػتحكؼ لقػػراراتيؼ. كمػػؽ ير ػػد أف يػػرىؽ 
 نفدو لمخارج  فعميو أف يبحث لشفدو عؽ مأكى لدى الخارج  التي يشتسي إليو.

نانيات كاأل  ترراعاكمؽ شركر الخبلفات كال حسى هللا اليسؽ كشعبو مؽ شركر العدكاف
 كصمشا إليو. إلى ما أكصمتشا  التي كالظسؾحات غير السذركعة الزيقة

 التجسع الؾطشي لسشاضمي الثؾرة اليسشية

 ـ2015مارس  28صشعاء  في 
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 لدؼ هللا الرحسؽ الرحيؼ
 اليسشية مبادرة التجسع الؾطشي لسشاضمي الثؾرة

 

 السحتـر                                 اليسشي    يشتراكاالخ األميؽ العاـ لمحزب األ

 السحتـر                      الشاصري     األخ األميؽ العاـ لمتشغيؼ الؾحدكي الذعبي
 تحية طيبة  كبعد:

إسيامًا في السشاقذات الدائرة  حؾؿ الدب  السسكشة لمخركج مؽ السحشػة الراىشػة  كفػي سػياؽ 
مبادرتشػا   افي السجػاليؽ الثقػافي كالدياسػي  نزػع بػيؽ أيػديكستحقيق الذراكة الفاعمة مع حزبيكسا 

 حزبيكسػػػا ج فػػػي تقػػػديرنا عػػػؽ مزػػػاميؽ مبػػػادرتييخػػػر  ال أعمشػػػاه مػػػؤخرًا   اً أكليػػػ اً ترػػػؾر  الستزػػػسشة
أحػػػزاب  ف  مػػػع أيايػػػا الحزبػػػالسعمشتػػػيؽ  المتػػػيؽ نتسشػػػى أف تػػػدمجا فػػػي مبػػػادرة كاحػػػدة  يؾقػػػع عمي

تكتدػبو  ال كمكؾنات  تتفق تؾ ياتيا مع تؾ ياتكؼ. فبيتا تكتدػب السبػادرة السؾحػدة مػؽ القػؾة  مػا
 السبادرات السشفردة. كنحؽ أحد السكؾنات السدتعدة لمتؾؾيع عمييا  كالعس  معكؼ إلنجاحيا.

 مع تسشياتشا الظيبة  لكسا كلحزبيكسا الؾطشييؽ الكبير ؽ  كالدبلمة لميسؽ كشعبو.

 اليسشية لتجسع الؾطشي لسشاضمي الثؾرةا

 ـ2015مايؾ  16صشعاء 

 

 لدؼ هللا الرحسؽ الرحيؼ

 ترؾر أكلي لمخركج مؽ حالة الحرب
 بشاء الدكلة اتجاهاليسشي  ل _كالعؾدة إلى الحؾار اليسشي 

 
عمى ضؾء السذيد الدياسي كالعدكري شديد التعقيػد  يػرى التجسػع الػؾطشي لسشاضػمي الثػؾرة 
اليسشية أف الخظؾات التالية يسكؽ أف تديؼ في الخركج مؽ حالة الحرب الراىشة كالعؾدة إلى طاكلػة 
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اليسشػػي  كذػػرطيؽ ضػػركر يؽ لتحقيػػق التؾافػػق الػػؾطشي كالذػػركع فػػي بشػػاء الدكلػػة  _الحػػؾار اليسشػػي 
 دنية الديسقراطية الحديثة:  الس

لػػداخمي فػػي كػػ  السشػػاطق اليسشيػػة ا قتتػػاؿيػػتؼ كؾػػف القرػػف الجػػؾي الخػػار ي ككؾػػف اال .1
دكلػة محايػدة  لػؼ تذػارؾ  تح  إشػراؼ األمػؼ الستحػدة  فػي أي كالعؾدة إلى طاكلة الحؾار

 في الحرب الحالية  إذا كاف استئشاؼ الحؾار في داخ  اليسؽ متعترًا.
كف الييئػػػات السؤقتػػػة لمدكلػػػة  لسػػػا فييػػػا الدػػػمظة التذػػػر عية كالرئاسػػػة ُيذػػػك  الستحػػػاكر  .2

كمجمس الؾزراء  ك عاد الشغر في مؾضؾع األقاليؼ كتعػاد صػياغة الدسػتؾر كتػتؼ إ ػراءات 
ات عمػػى ضػػؾء الدسػػتؾر نتخالػػالذػػعبي العػػاـ ك ؾضػػع قػػانؾف  ديػػد لبل  سػػتفتاءإنزالػػو لبل

ات نتخالػػػات  ديػػػدة ك جػػػري اإلعػػػداد لبل انتخالػػػالجديػػػد ك ػػػتؼ التؾافػػػق عمػػػى تعيػػػيؽ لجشػػػة 
كفػق الشغػاـ الرئاسػي  الػتي  رئػيس لمدكلػة  كفػق الشغػاـ البرلسػاني  ال انتخابالبرلسانية ك 

ة يقترػػػػػادااللالدػػػػػمظة كالثػػػػػركة كإفدػػػػػاد الحيػػػػػاة الدياسػػػػػية ك  االسػػػػػتئثاريػػػػػؾفر شػػػػػرك  
  ة.  ي تساعاالك 

محدد كمػزمؽ لمسيػاـ اإل رائيػة إلى  انب السياـ الدالقة  كبالتؾازي معيا  يؾضع برنامل  .3
 ية:نتقالاألخرى  التي يجب أف ُتشجز خبلؿ السرحمة اال 

 سيػػػع السميذػػػيات السدػػػمحة مػػػؽ كافػػػة السػػػدف كالسحافغػػػات  كتدػػػميؼ  اندػػػحاب 
   .السياـ األمشية إلى أ يزة األمؽ السخترة  مع تؾفير مدتمزمات نجاحيا

 سيا لؤل يػػػزة اإلدار ػػػة المجػػػاف الثؾر ػػػة مػػػؽ مؤسدػػػات الدكلػػػة كتدػػػمي اندػػػحاب
  السخترة.

 يدػػتثشي مشظقػػة كال  مباشػػرة إعػػادة بشػػاء القػػؾات السدػػمحة بشػػاًء كطشيػػًا  ديػػدًا  ال
يػػًا  مػػع كضػػع األسػػس الزػػامشة لسيشيتػػو كحياديتػػو كعػػدـ كالئػػو ا تساعمكؾنػػًا 

  ب  لميسؽ ك  اليسؽ  ليكؾف معيشة ية أك سياسيةا تساعألشخاص أك لسكؾنات 
 يسؽ كاليسشييؽ  سيعيؼ  دكف تسييز.مة ألمؽ المؤسدة كطشية كاف

  تدػػميؼ كػػ  السميذػػيات الدياسػػية كالقبميػػة  سيػػع أسػػمحتيا الثقيمػػة كالستؾسػػظة
لمقػػؾات السدػػمحة الجديػػدة الزػػامشة ألمػػؽ الجسيػػع. ك سكػػؽ فػػي السدػػتقب  تدػػميؼ 
الجسيع  لسؽ فييؼ السؾاطشؾف العاديؾف  تدميؼ أسمحتيؼ الخؽيفة أيزًا  لعد أف 

الشاس عمػى أنفدػيؼ  كتحػؾز القػؾات السدػمحة كاأل يػزة األمشيػة كالدػمظة  يأمؽ
القزائية عمى ثقتيؼ  ك تأكدكا مؽ حياديتيا كميشيتيا كمؽ طالعيا الػؾطشي )أي 

مشظقػة لعيشيػا كال أسػرة كال  مؽ بشيتيا الؾطشية السجدػدة لمػؾطؽ اليسشػي كمػو  ال
سيػع مشػاطق الػببلد  لحيػث عذيرة كال طائفة لسفردىػا( ك دػؾد األمػؽ بؾ ؾدىػا  

 تشتفي دكاعي حس  الدبلح لسختمف أحجامو.
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كضع ميثاؽ شرؼ تمتـز لو  سيع السكؾنات الدياسية  يتزسؽ أىؼ السبادئ  التي يقػـؾ   .4
عمييػػا الشغػػاـ الدياسػػي كالحيػػػاة الدياسػػية فػػي الػػيسؽ  كعمػػػى رأسػػيا الذػػراكة الؾطشيػػػة 

ت كرفػض العشػف لكػ  أشػكالو كالسؾاطشػة انتخالػكالتبادؿ الدمسي لمدمظة عبر صشاديق اال 
الػيسؽ  سػيعيؼ كتأكيػد الػؾالء لمػؾطؽ كتجػر ؼ الػؾالء  أبشػاءالستداك ة كتكافؤ الفرص أمػاـ 

لمخارج. كػ  ىػتا ُيبشػى عمػى مخر ػات الحػؾار الػؾطشي  التػي كضػعيا اليسشيػؾف لأنفدػيؼ  
 خارطة لسدتقبميؼ.

 اليسشية التجسع الؾطشي لسشاضمي الثؾرة

 ـ2015مايؾ  15صشعاء  
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126نػػػػػػػػداء
 

 
إلى ممؾؾ كرؤساء كأمراء الببلد العربية كالجؾار السدمؼ  كإلى رؤساء الؾاليات 

 الستحدة كالدكؿ األكركبية كركسيا االتحادية كاألميؽ العاـ لؤلمؼ الستحدة.
 

نحيػيكؼ مػػؽ كسػط الػػدخاف كالبػاركد كأشػػبلء السػؾتى كأنػػيؽ الجرحػى كالجػػؾعى كأنقػاض السػػدف 
كالقرى اليسشية  كنؾ و إليكؼ ىتا الشداء  لعمو يبمغ أسػساعكؼ ك حػرؾ ضػسائركؼ ك مفػ  أنغػاركؼ إلػى 
مأساة بمد كمحشة شعب  تدحق أبشاءه  لػة القتػ  كالػدمار  عمػى مػدار الدػاعة  كال يدػسع صػراخو 

 أحد أك يمتف  إلى مأساتو لذر.

الخار يػػة لػػؼ يعػػد لأيػػدي اليسشيػػيؽ لقػػد أصػػبحشا عمػػى يقػػيؽ مػػؽ أف قػػرار إنيػػاء الحػػرب الداخميػػة ك 
الستقػػاتميؽ  بػػ  لأيػػدي لعػػض القػػؾى اإلقميسيػػة الستشافدػػة كالقػػؾى الدكليػػة السدػػاندة ليػػا. كاألطػػراؼ 

كربسػػا تػػدرؾ أكثػػر مػػؽ السسػػؾليؽ كمػػؽ   اليسشيػػة فػػي مدػػتؾ ات معيشػػة أضػػح  مدػػتفيدة مػػؽ الحػػرب
عدػكري  الػتي ال مرػمحة ليػا ؼيػو أطراؼ الرراع اإلقميسي صعؾبة  إف لؼ يكؽ استحالة  الحدػؼ ال

إلػػى الستقػػاتميؽ فػػي  إلػػيكؼ أكثػػر  ػػدكى مػػؽ تؾ ييػػو كال تر ػػده. كليػػتا ك ػػدنا أف تؾ يػػو الشػػداءات
الداخ . فسا لؼ تقتشعؾا أنتؼ لأف الحرب الظاحشة في اليسؽ يسكػؽ ليػا أف تتؾؾػف  فمػؽ يعػؾد الدػبلـ 

عمػػى أكضػػاع السشظقػػة  السػػيسا كسػػيغ  الػػيسؽ يحتػػرؽ  كسػػتؤثر حرائقػػو حتسػػًا عمػػى مرػػالحكؼ ك 
 أكضاع الدكؿ السجاكرة.

أنتؼ تركف كترصػدكف كػ  مػا يجػري: الحيػاة تؾقفػ  كأ يػزة الدكلػة أصػبح  عػا زة عػؽ أداء 
كعائفيا كالسرافق الخدمية دمرت كالقتمى يدفشؾف يؾميػًا لالسئػات كالجرحػى ال تدػعيؼ السدتذػؽيات  

يسكؽ نقميؼ إلػى الخػارج  لدػبب الحرػار الخػانق بػرًا التي تفتقر إلى كسائ  العبلج الزركر ة  كال 
كبحرًا ك ؾًا كتؾؾػف السظػارات عػؽ العسػ . ك ز ػد مػؽ كطػأة الحرػار الخػار ي حرػار داخمػي لسػدف  
 كمشاطق  يعيق حركة السؾاطشيؽ كتؾاصميؼ ك عرق  كصؾؿ السداعدات اإلندانية إلى مدتحقييا. 

عػػػؽ دفػػػع ركاتػػػب السػػػؾعفيؽ كمعاشػػػات كفػػػي األشػػػير األخيػػػرة تؾقفػػػ  الجيػػػات السدػػػؤكلة 
. كسػا سػبب شػمبًل لمحركػة التجار ػة   الستقاعديؽ  مسا سبب مجاعػات  تتدػع دائرتيػا يؾمػًا لعػد يػـؾ

                                                           
 أنغر في السمحق قائسة أسساء السذاركيؽ في ىتا الشداء.  126
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لزعف القدرة الذرائية عشد لعض الدكاف  كانعػداميا عشػد الػبعض اآلخػر. كىػته الحالػة السأسػاك ة 
 ة ذلػ. شسم  اليسؽ كمو  شسالو ك شؾبو. كك   يحس    غيره مدؤكلي

لقػػد حػػترت السشغسػػػات اإلندػػانية مػػػرارًا مػػؽ ىػػػته الكارثػػة التػػػي حمػػ  لػػػاليسؽ  قػػتبًل كتػػػدميرًا 
كمجاعات كأكبئة  تدبب  فييا الحرب. كلكؽ ال أحد مشكؼ أبػدى اكتراثػًا بتمػػ التحػتيرات. ككػأنكؼ قػد 

الرػػس  كتػػرؾ تػػؾافقتؼ  سػػيعكؼ عمػػى قتػػ  اليسشيػػيؽ كتػػدمير بمػػدىؼ  أك عمػػى األقػػ  تػػؾافقتؼ عمػػى 
اليسشيػػيؽ يقتػػ  لعزػػيؼ لعزػػًا ك ػػأتييؼ السػػؾت مػػؽ الجػػؾ كالبػػر كالبحػػر  لتحقيػػق أىػػداؼ خار يػػة  

 ُرسس  مدبقًا.

كألف قرار إيقاؼ الحرب لؼ يعد قرارًا داخميًا  يسكؽ أف يتخته اليسشيؾف  ب  أصبح قراركؼ أنػتؼ  
ؾ ػػو إلػيكؼ  لاعتبػػاركؼ سػػادة الحػػرب كألف إيقػاؼ ىػػته السأسػػاة لػؼ يعػػد لأيػػدييؼ بػػ  لأيػديكؼ  فإنشػػا نت

الحؿيقييؽ  القادر ؽ عمى إيقافيا  لع  نداءنا ىتا يمقى استجالة مػشكؼ فتذػفقؾف عمػى ىػتا الذػعب 
السشكػػؾب كتػػأمركف بؾؾػػف الحػػرب كالعػػؾدة إلػػى طاكلػػة الحػػؾار ككضػػع حمػػؾؿ سػػمسية تحقػػؽ الػػدماء 

   نية السركعة.كتحفع األركاح كتؾؾف الدمار كتخر شا مؽ ىته السأساة اإلندا
 كاف هللا في عؾف اليسشييؽ في محشتيؼ ككقاىؼ شر ما تخؽيو ليؼ األياـ.

 ـ0202فبراير  02صشعاء في 
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 127خبر عا  
 

  السؾ و إلى 128ـ  تدميؼ نداء إيقاؼ الحرب3128مارس  26تؼ صباح اليـؾ األربعاء  السؾافق 
ممؾؾ كرؤساء كأمراء الببلد العربية كالجؾار السدمؼ كرؤساء الؾاليات الستحدة األمر كية كالدكؿ 
األكربية كاألميؽ العاـ لؤلمؼ الستحدة  تؼ تدميسو إلى مفؾضية األمؼ الستحدة لرشعاء  مع قائسة 

ء كالكتاب كالرحفييؽ   مؽ كبار األكاديسييؽ كاألدلا129مذاركاً  568تحتؾي عمى أسساء كصفات 
محة كضبا  األمؽ كمؽ الؾ اىات كالشاشظيؽ الحقؾقييؽ كالدياسييؽ كضبا  القؾات السد

 تساعية. كسيرس  الشداء عبر السفؾضية إلى األميؽ العاـ لؤلمؼ الستحدة كالسبعؾث األمسي إلى اال
 مباشرة. اليسؽ  كعبرىسا إلى الدكؿ السذاركة في حرب اليسؽ  مذاركة مباشرة أك غير 

كمعيا التجسع الؾطشي لسشاضمي الثؾرة  الجيؾد إليقاؼ الحرب  تشديقكبيته السشاسبة تدعؾ لجشة 
إيجاد رأي شعبي عاـ يعزز دعؾة الدبلـ كالتعايش  ك تحؾؿ إلى حراؾ  العس  مؽ أ   اليسشية  إلى

راؿ صؾت ية كإيمشغؼ  قادر عمى التأثير في مجر ات األحداث  ىدفو: الحفاظ عمى الثؾاب  الؾطش
لداعي إلى الدبلـ الرؾت الرافض لمحرب كالتدمير كالحرار كالتجؾ ع  ا  الذعب اليسشي إلى العالؼ

ستقرار  كح  كافة الخبلفات عبر الحؾار الؾطشي الرادؽ  عمى طر ق بشاء الدكلة كإلى األمؽ كاال
التبادؿ ك  كالسؾاطشة الستداك ةاليسشية الحديثة  دكلة  سيع اليسشييؽ  القائسة عمى الذراكة الؾطشية 

 كالعدؿ كاإلخاء.  الدمسي لمدمظة

لحق عاش اليسؽ عز زًا قؾ ًا لجسيع أبشائو   مشًا كمدتقرًا كمزدىرًا  رغؼ ما ُأثخؽ لو مؽ  راح كما 
 لذعبو مؽ قت  كتدمير كتذر د.

 
 التجسع الؾطشي لسشاضمي الثؾرة اليسشية       تشديق الجيؾد إليقاؼ الحرب      لجشة

 ـ3128مارس  26صشعاء  في يـؾ األربعاء  السؾافق 
                                                           

شعاء. كقد تمى ذلػ نذر إلى مفؾضية األمؼ الستحدة لر في عدد مؽ السؾاقع  في نفس يـؾ تدميؼ الشداء ُنذر 127
عدد مؽ  السقاالت  مؽ قب  لعض السذاركيؽ  كرس  لدعؼ الشداء كالدعي إليجاد رأي عاـ مظالب لإيقاؼ 

 الحرب.
 مارس  نغرًا الستسرار 15ـ. كلؼ يدمؼ إلى مفؾضية األمؼ الستحدة إال في 2017فبراير  20كتب الشداء في  128

. كبعد تدميؼ الشداء مرفقًا لقائسة األسساء  عم  أسساء الراغبيؽ في وسساء الراغبيؽ في السذاركة ؼيكركد أ
إلى ألعد مؽ مشترف شير  لاإلمكاف تأخير التدميؼ لؼ يكؽالسذاركة تتؾارد إلى لجشة  تشديق الجيؾد. كلكؽ 

ستاذ . كقد قاـ بتدميؼ الشداء كقائسة اسساء السذاركيؽ ؼيو ك  مؽ األستاذ   عبد الدبلـ مشرؾر كاألمارس
   سيف نا ي الحدشي كاألستاذ الدكتؾر حديؽ عبد هللا العسري  كاألستاذ الدكتؾر أحسد قايد الرايدي.

 ارتفع عدد السذاركيؽ في الشداء لعد تدميسو. 129    
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 130بياف صادر عؽ  ساعة نداء الدبلـ

 السرتكبة في اليسؽ الحرب  رائؼشة دكلية محايدة لمتحقيق في ك  تذكي  لجحؾؿ 
 

تتؾالى السجازر السفجعة  التي تدتيدؼ السدنييؽ  كفي مقدمتيؼ األطفػاؿ كالشدػاء. كفػي كػ  
مػػرة ُتقرػػف فييػػا السدػػاكؽ اآلمشػػة كاألسػػؾاؽ كاألعػػراس كالسػػرتؼ  تعمػػؾ األصػػؾات السدػػتشكرة  فػػي 

  في مػا الجؾي  القرف استيدؼًا لؼ يكؽ. ففي األمس القر ب ئشيالداخ  كالخارج  ثؼ تيدأ  ككأف 
سؾؽ الدػسػ فػي مديشػة الحديػدة  كبعػده مباشػرة مدتذػفى  استيدؼمؽ مشاطق كأماكؽ   يدؼاست

 ـ 2018  السؾافػق التاسػع مػؽ أغدػظس الثؾرة  في السديشة نفدػيا. كفػي يػـؾ الخسػيس الساضػي
حافمػػة فػػي ضػػحياف لسحافغػػة صػػعدة  كانػػ  تحسػػ  فػػي داخميػػا أطفػػااًل. ككانػػ  حرػػيمة  اسػػتيدؼ

كخسدػيؽ قتػيبًل  كعذػرات  اثشػيؽركعػة: بمغػ  فػي عسميػة صػعدة كحػدىا العسميات الثبلث حرػيمة م
الجرحى   ميؼ مػؽ األطفػاؿ. كقػد تحػرؾ الزػسير اإلندػاني خػارج الػيسؽ كداخمػو كتعالػ  األصػؾات 

 السدتشكرة ليته العسميات العبثية  التي تدتيدؼ السدنييؽ دكف تسييز. 

التحػالف  لػأف الحافمػة  التػي قرػفيا الظيػراف فػي  اسػؼكعمى إثر ترر ح الستحدث الرسػسي ل
صعدة كان  ىدفًا مذركعًا  كأنو تؼ قرفيا لعد رصد دقيق  عبػر األمػيؽ العػاـ لؤلمػؼ الستحػدة عػؽ 
استيائو  لرؾرة غير مدبؾقة  كشدد عمػى ضػركرة تذػكي  لجشػة تحقيػق )محايػدة كشػفافة(. كتمػى 

ادث. كتحػ  تػأثير الػرأي العػاـ العػالسي الغاضػب ذلػ إعبلف التحالف تذكي  لجشة لمتحقيق فػي الحػ
عقد مجمس األمؽ  مدة طارئة  كافق فييا عمى مذػركع قػرار تقػدم  لػو بر ظانيػا  قزػى بتذػكي  
لجشػػة تحقيػػق )شػػفافة كذات مرػػداؾية(. كاعتبػػر السجمػػس أف المجشػػة  التػػي شػػكميا التحػػالف كاؼيػػة 

اؼ عمى ما صػرح لػو األمػيؽ العػاـ لتفى اال لمؿياـ بتحقيق شفاؼ كذي مرداؾية. كبيته المعبة   ر 
ؿ السجمػس المجشػة السحايػدة بمجشػة )ذات مرػداؾية(. اسػتبدلؤلمؼ الستحدة )تذكي  لجشة محايدة(  ك 

كالسرداؾية ىشا صفة فزفاضة  ال يسكؽ أف تفزي إلى شيء. إذ أف تػرؾ مؾضػؾع التحقيػق ألحػد 

                                                           
العذر ؽ مؽ فبراير  عاـ ) ساعة نداء الدبلـ( إطار  ديد  أنذيء لعد إعبلف نداء الدبلـ  التي ك يو  في  130

مئات مؽ األكاديسييؽ كالكتاب كالرحفييؽ كالشاشظيؽ الدياسييؽ كالحقؾقييؽ كالؾ اىات اال تساعية   ـ2017
إلى حكؾمات دكؿ الجؾار العربي كاإلسبلمي كالؾاليات الستحدة األمر كية كاالتحاد الركسي كالحكؾمات األكربية 

نحؾ الحؾار  لؾضع قؾاعد الدبلـ في كاألميؽ العاـ لؤلمؼ الستحدة  إليقاؼ الحرب كرفع الحرار كالتؾ و 
اليسؽ. كقد ضؼ ىتا اإلطار الجديد عددًا مؽ السكؾنات  مشيا التجسع الؾطشي لسشاضمي الثؾرة اليسشية 

 .(القدامى)
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عػدـ الرغبػة فػي إ ػراء تحقيػق  ػدي طرفي الحرب  ليحقق في عسميات  ىؾ طرؼ فييا  يدؿ عمػى 
 كمؾضؾعي.  

اتيا  يقـؾ لو طرؼ مؽ انتياككبسا أنشا ندرؾ أف أي تحقيق في أي  ر سة مؽ  رائؼ الحرب ك 
أطراؼ الحرب  سيكؾف تحؿيقًا غير محايد  فقػد طالبشػا مػرارًا بتذػكي  لجشػة دكليػة محايػدة لمتحقيػق 

طراؼ الستقاتمة  الداخمية كالخار ية  مشت بداية الحرب ات  التي ارتكبتيا األنتياكفي ك  الجرائؼ كاال 
كحتى اآلف. كالحياد في ىتا السؾضؾع شر  ال يسكؽ إسقاطو أك تجاكزه. كبالتػالي ال بػد أف تتذػك  
 لجشة التحقيق مؽ أطراؼ محايدة  غير ضالعة في الحرب  سؾاًء ضمؾعًا مباشرًا أك غير مباشر. 

تا الظمب  التي رفعتو مكؾنات كشخريات يسشية  لرؾرة لي االستجالةكمؽ الؾاضح أف عدـ 
متكررة  كسا رفعتو مشغسات عالسية  ميتسة لحقؾؽ اإلنداف كبستالعػة  ػرائؼ الحػرب السرتكبػة  فػي 

يعبػػر عػػؽ إقػػرار ضػػسشي مػػؽ قبػػ  مػػؽ  االسػػتجالةالػػيسؽ كفػػي غيػػر الػػيسؽ  مػػؽ الؾاضػػح أف عػػدـ 
ؾف فػي ارتكابيػا أك ئؾف في ىته الجرائؼ  أك متؾاطضالعيعرقمؾف تذكي  لجشة دكلية محايدة  لأنيؼ 

 داعسؾف لسرتكبييا.

إنشا نجدد ىشػا السظالبػة بتذػكي  لجشػة دكليػة محايػدة لمتحقيػق فػي كػ  الجػرائؼ  التػي ارُتكبػ  
خػػبلؿ ىػػته الحػػرب الكارثيػػة  ككذػػف مرتكبييػػا  مػػؽ األطػػراؼ الستحاربػػة  أيػػًا كانػػ  ىػػته األطػػراؼ  

 اإل راءات القانؾنية لحقيا.  تخاذداخ  اليسؽ كخار و  تسييدًا ال كذفيا أماـ الرأي العاـ 

كسا نكرر  كنحؽ ندرؾ استحالة الحدؼ العدكري  نكرر نداءنا لإيقػاؼ الحػرب كرفػع الحرػار 
كالتؾ و نحؾ طاكلة الحؾار  لمتؾافق عمى ح  سمسي  يفزي إلى بشاء الدكلة اليسشية  الكافمة ألمػؽ 
كسبلمة اليسؽ كاليسشييؽ  سيعيؼ  كالسبشيػة عمػى شػراكة كطشيػة حؿيؿيػة. لسػا فػي ذلػػ إعػادة بشػاء 
القػػؾات السدػػمحة اليسشيػػة  عمػػى أسػػس كطشيػػة  لعيػػدة عػػؽ أي كالءات عذػػائر ة أك مشاطؿيػػة أك 

 سيػع السميذػيات مػؽ  سيػع  ندحابمتىبية أك حزبية. عمى أف يتؼ كضع خظة كاضحة كممزمة ال 
السدف كاألر اؼ  التي تتسركز فييا  لتح  محميا أ يزة الدكلة كمؾعفييا  كتتزسؽ الخظػة  فػي مػا 
تتزػسشو  تدػميؼ  سيػع السميذػػيات  دكف اسػتثشاء  أسػمحتيا الثقيمػػة كالستؾسػظة  لمقػؾات السدػػمحة 

ا إلػى العسػ  الدياسػي الدػمسي اليسشية  كفػق  ليػة يػتؼ التؾافػق عمييػا. كتتحػؾؿ السميذػيات  سيعيػ
الػػديسقراطي  لتذػػارؾ فػػي بشػػاء الػػيسؽ الجديػػد  يسػػؽ الدػػبلـ كاألمػػؽ كالتعػػايش كالتعػػاكف كالذػػراكة 

 الؾطشية.

  ساعة نداء الدبلـ

 ـ2018أغدظس  12صشعاء  في 
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 131برنامل الدياسي كالثقافي لجساعة نداء الدبلـال

 

 تؾطئة تار خية:
في مجرى التار ش  قديسو ككسيظو كحديثو  عاش  البذر ة حركبًا كصراعات  متؾاصػمة  بػيؽ 
اإلمبراطؾر ات كالدكؿ الكبرى  عمى تقاسؼ مشاطق الشفؾذ كالديظرة عمػى البمػداف الزػعيفة كإخزػاع 

 شعؾبيا كنيب ثركاتيا كالتحكؼ لسرائرىا.

كؿ أف نزػػػع برنامجػػػًا سياسػػػيًا ىػػػته الخبلصػػػة التار خيػػػة السكثفػػػة تؾ ػػػب عميشػػػا  كنحػػػؽ نحػػػا
ػو فعمشػا الدياسػي كالثقػافي ك حػدد خياراتشػا كمؾاقفشػا  تؾ ػب  د عسمشا في الحاضر ك ؾ    كثقاؼيًا  يرش  
عميشا أف ندتحزر التار ش كندتميسو كندتفيد مؽ دركسػو كنػتمسس  ػتكر الحاضػر فػي ثشايػاه  ال 

افدػػة عمػػى الدػػمظة كالثػػركة كالشفػػؾذ. سػػيسا فػػي ثشايػػا صػػراعات القػػؾى الخار يػػة كالداخميػػة  الستش
فاستحزار التار ش يسكششا مؽ فيؼ الحاضر ك ؾفر لشا رؤ ػة سياسػية شػاممة  تذػك  مشظمقػًا لؾضػع 
برنػػػامل مدػػػتؾعب لمؾاقػػػع  مػػػدرؾ لجػػػتكره كتفاعبلتػػػو كاتجاىاتػػػو. كبػػػدكف ىػػػتا ال يسكششػػػا أف نفيػػػؼ 

لػػى تغييػػره. فالحاضػػر ىػػؾ امتػػداد الحاضػػر كال أف نزػػع برنامجػػًا يػػؤدي إلػػى التػػأثير ؼيػػو ك يػػدؼ إ
لمساضي غير مشفر  عشو  ب  لقد تذك  في رحسو. كلتا ال بد مؽ أف نعؾد إلى الساضي  لشػتمسس 
في أحداثو كمداراتو مجس  العؾام  التار خية التي شػكم  الحاضػر عمػى ىػتا الشحػؾ  الػتي نعيذػو 

.  كنذيده اليـؾ

ع في اعتبارنا تأثير الجغراؼيػا  فيػي السدػرح  كإلى  انب التار ش  كبالتبلـز معو  البد أف نز
التي دارت عميو كقػائع التػار ش كأحداثػو. كال يسكششػا أف نفيػؼ كقػائع التػار ش كأحداثػو  إذا لػؼ نزػع 

                                                           
ـ  كنؾقش كأقر في الذير نفدو. 2018قدمشا مذركع ىتا البرنامل لجساعة نداء الدبلـ  في شير أغدظس  131

لشرؾص الؾاردة ؼيو مؽ مقاالت  سبق أف نذرناىا  كمؽ أكراؽ سبق أف قدمشاىا اقتبدشا لعض األفكار كاكقد 
في ندكات مختمفة  عمى مدى العقؾد الثبلثة السشررمة. ك تزح  عشد إعادة قراءتيا اآلف  أنيا  سيعيا متدقة 

 كفق بؾصمة محددة  دكف أي انحراؼ أك عبر الدشؾات السشررمة كمشدجسة ك كس  لعزيا لعزًا  كتتجو
      .تخبط
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الجغراؼيػا نرػػب أعيششػػا. ك شظبػػق ىػتا عمػػى تػػار ش كطششػػا العربػػي  كسػا يشظبػػق عمػػى تػػار ش البذػػر ة 
 كميا. 

لؼ القديؼ  أكدبو أىسية  ما تزاؿ قائسة حتى اآلف  كما تػزاؿ فسؾقع الؾطؽ العربي في قمب العا
اليـؾ محركػًا ألطسػاع الػدكؿ الكبػرى  كسػا كانػ  لػاألمس. لقػد أضػحى الػؾطؽ العربػي  لحكػؼ مؾقعػو 
الجغرافي في قمب العالؼ  عقدة السؾاصبلت كالتؾاصػ   بػيؽ الذػرؽ كالغػرب  كمسػرًا إ بار ػًا لتجارتػو 

ر أحداثو. كتبادؿ مرالحو. كانظبلقاً   مؽ ىته السدمسة  يسكششا أف نفيؼ تار خشا كنفد  

فقد استدعى السؾقع الجغرافي الستسيز لمؾطؽ العربي في الساضي تشافدػًا محسؾمػًا بػيؽ الػدكؿ 
الكبرى  ال سيسا بيؽ اإلمبراطؾر تيؽ  الفارسية كالركمانية  بيدؼ الديظرة عميو  كبالتػالي الدػيظرة 

. كاتخػػت ذلػػػ التشػػافس شػػك  حػػركب مباشػػرة  أحيانػػا  كحػػركب لالؾكالػػة  يؼالقػػد عمػػى اقترػػاد العػػالؼ
 أحيانًا أخرى. 

كمػػؽ الؾقػػػائع  ذات السغػػزى التػػػار خي  أف اليسشيػػػيؽ قػػد تحػػػاربؾا ؼيسػػػا بيػػشيؼ  لالؾكالػػػة عػػػؽ 
فػي العػراؽ  إخػؾتيؼ الغداسػشة فػي الذػاـ   اإلمبراطؾر تيؽ  الفارسية كالركمانية. فحارب المخسيػؾف 

 األكلؾف أتباعًا كككبلء لمفرس  كاآلخركف أتباعًا كككبلء لمركماف.  

كألف اليسؽ قد تستع  لحكؼ مؾقعو الجغرافي  لأىسية خاصة في التجػارة العالسيػة  فقػد حػاكؿ  
ؼ فذػػم . فقػػد أخفقػػ  قبػػ  السػػيبلد. لكػػؽ محػػاكلتي 42الركمػػاف احتبللػػو  احػػتبلاًل مباشػػرًا  فػػي عػػاـ 

حسمتيؼ  التي انظمق  مؽ مرر  أخفق  في تحقيق ىدفيا  كىمػ  شؾدىا  قبػ  أف يبمغػؾا عاصػسة 
فػي القػرف الدػادس مػيبلدي مػؽ مػد  كرغؼ إخفاقيؼ فػي احػتبلؿ الػيسؽ  فقػد تسكشػؾااليسؽ )مأرب(. 

 ـ. 343نفؾذىؼ إليو  عبر حمفائيؼ األحباش  التيؽ نجحؾا في احتبللو في عاـ 

أما الفػرس فقػد اسػتظاعؾا أف يسػدكا نفػؾذىؼ إليػو  مػؽ خػبلؿ دعسيػؼ ألحػد األؾيػاؿ اليسشيػيؽ  
كىػػؾ سػػيف بػػؽ ذي يػػزف  الػػتي كػػاف يقػػاـك االحػػتبلؿ الحبذػػي. كقػػد انتيػػ  تمػػػ السقاكمػػة لظػػرد 

االحػتبلؿ  االحتبلؿ الفارسي مح  األحباش مؽ اليسؽ  لسداعدة اإلمبراطؾر ة الفارسية  كلكؽ ليح 
لقػؾة خار يػة  يشتيػي    ال بد مؽ أ نزػعيا فػي حدػبانشا دائسػًا. فاالسػتعانةكفي ىتا عبرة .الحبذي

  عمييا.التي استعيؽ  مح  القؾة  التي استعيؽ بيا القؾة عادة لأف تح 

كخػػبلؿ التػػار ش اإلسػػبلمي  تشازعػػ  مراكػػز الخبلفػػة اإلسػػبلمية الدػػيظرة كالشفػػؾذ عمػػى الػػؾطؽ 
  فاأليؾبيػػػة  )دمذػػػق األمؾ ػػػة _ لغػػػداد العباسػػػية _  القػػػاىرة الفاطسيػػػة   لسػػػا ؼيػػػو الػػػيسؽالعربػػػي

 فالسسمؾكية _ ثؼ اسظشبؾؿ العثسانية(.
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كفػػي مظمػػع العرػػر الحػػديث  كعمػػى إثػػر الكذػػؾفات الجغراؼيػػة  التػػي قػػاـ بيػػا السغػػامركف  
كمػا تمػى ذلػػ مػؽ تسػدد أكربػي اسػتعساري  أخػت   كربيػةاأل دكؿ الػ لعض بتسؾ   مؽ قب  األكربيؾف 

األكربيؾف  كعمػى رأسػيؼ البرتغػاليؾف كالبر ظػانيؾف كالفرندػيؾف كاإليظػاليؾف  أخػتكا يتشافدػؾف فػي 
انظبلقػًا  ؤلطسػاع األكربيػةلدط نفؾذىؼ عمى الؾطؽ العربي. كانبػرت الدكلػة العثسانيػة إلػى الترػدي ل

الػؾطؽ العربػي   عػادر ًا  لاعتبارىا دكلة السدمسيؽ. كبتلػ مؽ اليسؽ  كسؾقع متقدـ  كاف يتبعيا نغ
إلػى  عػادكفي مقدمتو الػيسؽ  عشػد البؾالػة الجشؾبيػة لمبحػر األحسػر  كمرػر عشػد بؾابتػو الذػسالية  

 دائرة الرراعات الدكلية مؽ  ديد.  

كعشدما اكُتذف  الثركة الشفظية في الؾطؽ العربي  أضيف إلػى السؾقػع الجغرافػي عامػ   خػر  
طبع لظالعو تار خشا السعاصر. فقد أضح  ىته الثركة مظسع الغرب الرأسسالي االستعساري كمؾضع 
. كأصػػػبح الػػػشفط العربػػػي طاقػػػة تذػػػغيمية أساسػػػية لرػػػشاعات الغػػػرب كاترػػػاالتو  تشافدػػػو السحسػػػـؾ

  كلسجسػ  حياتػو  بتفاصػيميا اليؾميػة الدؾيقػة. إف السؾقػع الجغرافػي لمػؾطؽ العربػي  ثػؼ كحركبو. ب
ثركاتو السدتكذفة  فػي العرػر الحػديث  يفدػراف لشػا معػاداة الغػرب االسػتعساري لظسؾحػات الذػعب 

 العربي  كاصظداـ ك    السذار ع الؾحدك ة كالشيزؾ ة العربية لجدار السرالح الغربية. 

غػػرب االسػػتعساري اسػػتسرار اسػػتغبللو لسرػػادر الظاقػػة العربيػػة  كضػػع لشفدػػو كلكػػي يزػػسؽ ال
 سياسات كحاؾ مؤامرات  تكف  لو الديظرة الكاممة عمى الؾطؽ العربي  كاف مؽ أبرز تجمياتيا:

  زرع الكيػػاف الرػػييؾني فػػي فمدػػظيؽ  رأس  دػػر لمسرػػالح االسػػتعسار ة فػػي قمػػب الػػؾطؽ
 األمة  مذرؽ الؾطؽ العربي كمغربو.العربي كفاصبًل  غراؼيًا بيؽ  شاحي 

  ترشيع أنغسة عربية كحكاـ عرب مؾاليؽ لو  ارتبط ك ؾدىؼ كمرػالحيؼ بؾ ػؾده كبتػؾفيره
 الحساية ليؼ.

  الحيمؾلػػة دكف ؾيػػاـ أي تعػػاكف أك تشدػػيق  ػػاد بػػيؽ الػػدكؿ العربيػػة  مػػؽ شػػأنو أف يحػػدث
 تغييرًا إيجابيًا في الؾاقع العربي الستخمف.

 ت الؾحدك ػػة العربيػػة فػػي ميػػدىا. فالؾحػػدة العربيػػة تذػػك  خظػػرًا عمػػى ضػػرب كػػ  السحػػاكال
 السرالح االستعسار ة  ال يسكؽ الدساح لحدكثو.

  العسػػ  السسػػشيل لتقػػؾ ض مقؾمػػات األمػػة العربيػػة  مػػؽ خػػبلؿ إضػػعاؼ السشػػاىل التعميسيػػة
كتػػدمير المغػػة كتزك ػػر التػػار ش كتذػػؾ و الػػؾعي  كصػػؾاًل إلػػى مز ػػد مػػؽ التسز ػػق لمػػؾطؽ 

عربػػي  سياسػػيًا ك غراؼيػػًا  عبػػر )الفؾضػػى الخبلقػػة( ك )الذػػرؽ األكسػػط الجديػػد(. كقػػد ال
استخدـ الغرب االسػتعساري  كعمػى رأسػو الؾاليػات الستحػدة األمر كيػة  اسػتخدـ  مػؽ أ ػ  
تحقيق ىته الغايػات  أدكاتػو االسػتخباراتية كمراكػزه البحثيػة كعسػبلءه فػي الػداخ  العربػي  

 ؽ ككتاب كإعبلمييؽ مؾاليؽ لو.مؽ حكاـ كزعساء سياسيي
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 فتعاؿ الحركب الداخمية في كػ  قظػر عربػي  تحؿيقػًا لفكػرة )الفؾضػى الخبلقػة(  كتسؾ ميػا ا
إلػى  ؼلالساؿ العربي  التي تكفَّ  بتجشيد الذباب الستظرؼ  العربي كغير العربي  كترػديرى

  السشاطق السدتيدفة مؽ قب  األ يزة االستعسار ة السعشية بيتا األمر.

   تحر ػػػػ اإلمبراطؾر ػػػة اإلعبلميػػػة  التػػػي تستمكيػػػا الحركػػػة الرػػػييؾنية العالسيػػػة  ككسػػػائ
اإلعبلـ العربية السرتبظة لالغرب االستعساري  لمؿياـ لعسمية غد  لؤلدمغػة غيػر مدػبؾقة  
ىدفيا تيئيس الذباب العربي مؽ إمكانية نجػاح أي مذػركع نيزػؾي فػي الػؾطؽ العربػي  

 في ك  مؽ مرر كالعراؽ.  نيزؾ تيؽ  كانتا قد بدأتا تجربتيؽأىؼ  ال سيسا لعد إفذاؿ

  العس  عمى تحؾ   الؾحدة العربيػة فػي ك ػداف الذػباب العربػي إلػى مجػرد كىػؼ  أك حمػؼ ال
يسكؽ تحؿيقو. كقد نجػح االسػتعسار الغربػي فػي مدػعاه ىػتا إلػى حػد كبيػر. فمػؼ يعػد ليػتا 

جيػػ  العربػػي  الػػتي عػػاش مرحمػػة التحػػرر الحمػػؼ ك ػػؾد إال فػػي أذىػػاف )الحػػالسيؽ( مػػؽ ال
الؾطشي كحمؼ لالؾحدة العربية كعس  مؽ أ   تحؿيقيا. لكشو أخفق في ذلػػ  لفعػ  عؾامػ  
ذاتيػػة كمؾضػػؾعية  لػػؼ يكػػؽ االسػػتعسار لعيػػدًا عػػؽ تحفيزىػػا كتفعيميػػا كتؾ يييػػا. كقػػد كػػاد 

لعربػي  الػتي  ي  الحالسيؽ ىػتا أف يشقػرض  كلػؼ يعػد يسػارس تػأثيرًا يػتكر عمػى الذػباب ا
أصػػبح  غالبيتػػو تعػػيش فػػي غيبؾبػػة  مػػأخؾذة لقػػؾة الغػػرب االسػػتعساري  مرتبكػػة أمامػػو 

 مدم سة بتفؾقو  خاضعة لييسشتو الدياسية كاالقترادية كالثقاؼية  عا زة عؽ مجابيتو.

 

كقد أدى التشافس االستعساري كصػراع السرػالح  عمػى الدػاحة العالسيػة  إلػى اشػتعاؿ حػربيؽ 
لػػؼ يفرػ  بيشيسػػا سػػؾى عقػديؽ مػػؽ الػػزمؽ  أحرقتػا بشيرانيسػػا مشػػاطق كاسػعو مػػؽ العػػالؼ عػالسيتيؽ  

كأفشتا عذرات السبلييؽ مؽ البذر. ككػاف الػؾطؽ العربػي مدػرحًا مػؽ مدػارح الحػربيؽ  المتػيؽ خػرج 
مشيسػػا خاسػػرًا. فقػػد كػػاف مػػؽ نتػػائل الحػػرب العالسيػػة األكلػػى تجزئػػة الػػؾطؽ العربػػي  كفقػػًا التفاؾيػػة 

بيكػؾ. كمػؽ نتػػائل الحػرب العالسيػة الثانيػة  اسػػتحداث الكيػاف الرػييؾني فػي فمدػػظيؽ  سػايكس _ 
 كعزؿ مذرؽ الؾطؽ العربي عؽ مغربو.

كترتب عمى الحرب العالسية الثانية  نغاـ عالسي  ديد  اسػتسر حتػى مظمػع تدػعيشيات القػرف 
االتحػاد الدػؾفييتي  المتػيؽ العذر ؽ. كتسث  بؾ ؾد القؾتيؽ العغسييؽ  الؾاليات الستحدة األمر كيػة ك 

. كقػد اتدػس  عبلقتيسػا بمػداف العػالؼ الثالػث في الؾطؽ العربي كفػي كاف لك  مشيسا حمفاؤه كأتباعو
لالتشافس كالرػراع السحسػـؾ  كلكػؽ عمػى شػك  مػا عػرؼ ب )الحػرب البػاردة(. كىػي حػرب سياسػية 

مثػيبًل مػؽ قبػ . كنتجػ  عػؽ  كاقترادية كأيديؾلؾ ية  ترافق  مع سباؽ تدمح لػؼ يذػيد لػو التػار ش
ىػػتا الرػػراع أحيانػػًا حػػركب فعميػػة. كلكشيػػا كانػػ  حركبػػًا لالؾكالػػة  أي بػػدفع أتبػػاع كػػ  مشيسػػا إلػػى 
ىؼ لالدػبلح كالسػاؿ كبالػدعؼ اإلعبلمػي  ككػتا لالػدعؼ الدياسػي   االقتتاؿ  نيالة عشو  كاالكتفاء لسػد  

 في السحاف  الدكلية.



230 
 

كتػػؾازف القػػؾة  ك ػػدت الظسؾحػػات العربيػػة ىامذػػًا ليػػا كفػػي عػػ  ك ػػؾد الػػدكلتيؽ العغسيػػيؽ  
تتحػػرؾ ؼيػػو  بػػدعؼ مػػؽ االتحػػاد الدػػؾفييتي. كعشػػدما انيػػار االتحػػاد الدػػؾفييتي كتدػػيَّدت الؾاليػػات 
الستحػدة العػػالؼ  كبػػدت لػػبعض الؾقػػ  ككأنيػػا تػتحكؼ كحػػدىا لسرػػائر دكلػػو كشػػعؾبو  فقػػدت الحركػػة 

اقػع  ديػد  تبلشػى ؼيػو اليػامش السحػدكد  الػتي كانػ  العربية التحرر ة حميفًا ليا  كصػح  عمػى ك 
 تتحرؾ ؼيو.

فقػػد تغؾلػػ  الؾاليػػات الستحػػدة األمر كيػػة  كمػػؽ كرائيػػا الحركػػة الرػػيؾنية العالسيػػة  كمعيػػا 
حمفاؤىا الغربيؾف  كأحكسػ  سػيظرتيا عمػى الػؾطؽ العربػي كاسػتخدم  أدكاتيػا العربيػة  مػؽ أنغسػة 

تاب كإعبلمييؽ  استخدمتيؼ في تػدمير التظمعػات التحرر ػة حاكسة كتشغيسات متظرفة كسياسييؽ كك
الؾحدك ة لمذعب العربي. فترا ع الؾعي الؾحدكي العربي كخفتػ  أصػؾات الثػؾر يؽ العػرب  مفدػحة 
الدػػاحة لؤلنغسػػة السرتبظػػة لػػالغرب االسػػتعساري كالشخػػب السخترقػػة أمشيػػًا كثقاؼيػػًا  لتبػػث سػػسؾميا 

ربي كتذػؾ و كعيػو كإرىػاب السفكػر ؽ كالسشاضػميؽ الؾحػدك يؽ  كتسارس دكرىا في إحبا  الذباب الع
 كإ بار الكثير ؽ مشيؼ عمى الرس .

كفػػي عػػ  الؾاقػػع العػػالسي الجديػػد  الػػتي كػػاف لػػو تػػأثير مباشػػر عمػػى الؾاقػػع العربػػي  ضػػعف  
الحركة الدياسػية ذات التؾ ػو الؾحػدكي العركبػي كتذػرذم  كاسػتحال  إلػى عشػاك ؽ مبعثػرة  أشػبو 

 في متحف التار ش.دخ   قد الجسيعبدا أف السشدثرة. ك لاآلثار 

ىػػتا الؾاقػػع الستػػردي  أصػػبح بيئػػة مشاسػػبة إلطػػبلؽ فكػػرة )الذػػرؽ األكسػػط الجديػػد( كالتخظػػيط 
لتشفيتىا كالدعي لتحؿيقيا  دكف أف تؾا و مقاكمة عربيػة مػؤثرة. ككانػ  السرحمػة التشفيتيػة األكلػى 

ي نذػيدىا كنعيذػيا اليػـؾ  عمػى امتػداد الػؾطؽ العربػي: ليته الفكػرة  ىػي )الفؾضػى الخبلقػة(  التػ
حػػركب أىميػػة  مدعؾمػػة لالسػػاؿ العربػػي كمدػػشؾدة لالسرتزقػػة كالستظػػؾعيؽ  السجمػػؾبيؽ مػػؽ أنحػػاء 
العالؼ  كقؾى سياسية _ عدكر ة  يرتبط ك  مشيا  تسؾ بًل كتدر بًا كتجييذًا كتؾ ييًا  بؾكي  إقميسي 

كىركلػػ  لعػػض األنغسػػة العربيػػة  لإيعػػاز كتؾ يػػو مػػؽ الغػػرب يشػػؾب عػػؽ مراكػػز الشفػػؾذ العالسيػػة. 
االستعساري  إلػى تظبيػع العبلقػات العربيػة لالكيػاف الرػييؾني الغاصػب فػي فمدػظيؽ كالؾقػؾؼ ضػد 
حركات السقاكمة العربيػة  داخػ  فمدػظيؽ كخار يػا  بػ  كاإلعػبلف صػراحة  كبػبل تػردد  عػؽ التؾ ػو 

 عاد سياسية كاقترادية كعدكر ة كأمشية. إلى بشاء شراكة مع ىتا الكياف  ذات أل

ككان  إشارة البدء فػي تشفيػت مخظػط الذػرؽ األكسػط الجديػد مػؽ العػراؽ  الػتي رأت الؾاليػات 
الستحدة األمر كية  فػي اتجػاه نغامػو الدياسػي إلػى بشػاء عشاصػر القػؾة الساديػة كالسعشؾ ػة كعيػؾر 

مي  رأت فػػػي ذلػػػػ خظػػػرًا عمػػػى مؤشػػػرات كاضػػػحة عمػػػى نجػػػاح مذػػػركعو التشسػػػؾي ذي البعػػػد القػػػؾ 
مرػػالحيا كمرػػالح حمفائيػػا  كعمػػى  أتباعيػػا فػػي السشظقػػة  يدػػتؾ ب شػػؽ حػػرب مباشػػرة عميػػو. 
 ك اءت مغامرة احتبلؿ الكؾ    لتؾفر الفرصة التىبية  التي سػارع األمر كيػؾف كحمفػاؤىؼ كأتبػاعيؼ



231 
 

ـ. كتؼ تدمير بشيتو التحتيػة  1771  في مظمع عاـ   فذشؾا حربيؼ األكلى عمى العراؽإلى اغتشاميا
 الرشاعية كالزراعية كالخدمية  كتدمير قؾاتو السدمحة.   

كمع ذلػ لؼ يدقط الشغاـ الحاكؼ في العراؽ  ب  كنجح في السحافغة عمى التساسػػ الػداخمي  
بلقة فػي أر ػاء رغؼ الحرار كالتجؾ ع  المتيؽ امتدا ثبلثة عذر عامًا. مسا أعاؽ نذر الفؾضى الخ

العراؽ  كدفع الؾاليات الستحدة كحمفاءىا كأتباعيا إلى شؽ حرب  ديػدة  ىػدفيا ىػته السػرة ا تثػاث 
الشغاـ الحاكؼ برمتو  كمعو الحزب الحاكؼ كمؤسدات الدكلة  كتدمير البشيػة التحتيػة كاممػة كسػحق 

قة  أي لمتفكػ الداخمي ك  مقؾمات الشيؾض كاحتساالتو  كتييئة األرضية الزركر ة لمفؾضى الخبل
كالحػػرب الديشيػػة الظائؽيػػة العرؾيػػة  التػػي سػػتخمق خارطػػة إثشيػػة _ ديشيػػة _ طائؽيػػة  ُتدػػي    تقدػػيؼ 

 العراؽ  تقديسًا مظالقًا ليا.  

كاف العراؽ ىؾ السختبر  الػتي إذا مػا نجحػ  ؼيػو تجربػة الفؾضػى الخبلقػة كالتقدػيؼ الجديػد  
التجربػة عمػى األقظػار العربيػة األخػرى. ىػته فدػؾؼ تعسػؼ التي سيتجاكز تقديؼ سػايكس _ بيكػؾ  

لػػة  كلػػؽ ُتدػػتثشى مػػؽ ذلػػػ حتػػى الػػدكؿ التالعػػة لمغػػرب االسػػتعساري  كمشيػػا الػػدكؿ الشفظيػػة  السسؾ  
لمفؾضى الخبلقة. فدتذسميا عسمية التقديؼ  كلؽ يذفع ليا إخبلصػيا لمغػرب االسػتعساري كتفانييػا 

يشػػو مػػؽ ثػػركات األمػػة العربيػػة كقبؾليػػا لػػالتظبيع مػػع الكيػػاف فػػي خدمتػػو كتبعيتيػػا السظمقػػة لػػو كتسك
الرييؾني في فمدظيؽ  كتؾ ييا نحؾ إقامة شراكة كاممة معو  لؽ يذفع ليا كػ  ىػتا لػدى القػؾى 
االستعسار ة  كلػؽ يعرػسيا مػؽ التقدػيؼ كالتفتيػ  كتظبيػق خارطػة الذػرؽ األكسػط الجديػد عمييػا. 

ب عسػدًا  كىتا ما تفرح عشو لعض الكتالات الغر  بيػة كالتدػر بات السختمفػة  التػي تتدػرب  أك ُتدػرَّ
 مؽ مراكز البحؾث كأ يزة االستخبارات  السعشية لالؾطؽ العربي.

في ىتا الؾاقع الستردي  تبمؾر في الؾطؽ العربػي كمػا حؾلػو محػؾراف سياسػياف _ عدػكر اف. 
 كالكيػاف الرػييؾنيالسحؾر األكؿ  عمى رأسو الؾاليات الستحدة األمر كية. ك زؼ حمفاءىا الغػربييؽ 

 كاألتبػػاع العػػرب. كالسحػػؾر اآلخػػر  عمػػى رأسػػو االتحػػاد الركسػػي. ك زػػؼ إيػػراف كالحكػػؾمتيؽ العراؾيػػة
في الػيسؽ. كقػد أر ػد ليػتا االنقدػاـ أف يأخػت طالعػًا  ب هللا في لبشاف كالحركة الحؾثيةكالدؾر ة كحز 

متىبيًا  لتكتدب الفؾضى الخبلقة ألعادىا الظائؽية. مع أف الؾاليات الستحدة األمر كية ليد  دكلػة 
يئػػػة مؾاتيػػػة قػػػد ك ػػػدت ىػػػته اإلرادة االسػػػتعسار ة بك  سػػػشية كاالتحػػػاد الركسػػػي لػػػيس دكلػػػة شػػػيعية.

  التػي أخػت شػأنيا دة الرؤ ةالسذار ع الظائؽية ضيقة األفق  محدك    لدببلتؾعيف التشؾع الظائفي
   يتعاعؼ في العقؾد األخيرة.

كإذا مػػػا تجاكزنػػػا القػػػؾتيؽ العػػػالسيتيؽ الرئيدػػػيتيؽ فػػػي ىػػػتا الرػػػراع الدياسػػػي _ العدػػػكري 
كتحػدثشا عػؽ القػؾتيؽ اإلقميسيتػيؽ  إيػراف كحمفائيػا )الؾاليات الستحدة األمر كية كاالتحػاد الركسػي(  

العرب  مؽ ناحية  كالدعؾدية كاإلمارات العربية  كحمفائيسا العرب أيزًا  مؽ ناحيػة أخػرى  فدػشجد 
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أنفدشا أمػاـ محػؾر ؽ إقميسيػيؽ متحػالف كػ  مشيسػا أك تػالع إلحػدى القػؾتيؽ العػالسيتيؽ الرئيدػيتيؽ 
  أكثػر مركنػة (برا ساتيػة) نفعيػة االتحػاد الركسػي يسػارس سياسػةالستكؾرتيؽ. مع االنتباه إلى أف 

مػؽ الؾاليػات الستحػػدة األمر كيػة  ؼيحػػرص عمػى إلقػاء الجدػػؾر مسػدكدة كالسرػػالح الساديػة قائسػػة  
 بيشو كبيؽ األنغسة العربية السؾالية لمغرب  كبيشو كبيؽ الكياف الرييؾني في فمدظيؽ.

إلى اإلطار اليسشي الداخمي  فدشجده يسث  امتػدادًا سياسػيًا  كإذا ما انتقمشا مؽ اإلطار اإلقميسي
 كعدكر ًا لمسحؾر ؽ اإلقميسييؽ الستكؾر ؽ:

راقػػي الدػػؾري  كحػػزب هللا فالحركػػة الحؾثيػػة )أنرػػار هللا(  تسثػػ  امتػػدادًا لمسحػػؾر اإليرانػػي الع 
. ك بػػػدك مذػػػركعيا الدياسػػػي  فػػػي مبلمحػػػو األكليػػػة  مذػػػركعًا يحػػػتك حػػػتك الجسيؾر ػػػة المبشػػػاني

اإلسبلمية اإليرانية  مؽ حيث شك  الدكلة  كمػؽ حيػث الخظػاب الدياسػي _ الػديشي  السشظمػق مػؽ 
فكرة )الؾالية(  أي حرر حق الحكؼ في اإلماـ عمي بؽ أبي طالب  كفي ذر تو مػؽ زك تػو فاطسػة  

ى. كتتستع الحركة الحؾثيػة حتػى اآلف ببشيػة متساسػكة كؾيػادة كاحػدة  يدػمؼ بيػا دكف زك اتو األخر 
 ك خزع ليا  سيع السشتسيؽ إلى الحركة.  

أما الرئيس عبد ربو كمعو مجسؾعات عديدة  ؼيسثمؾف امتدادًا لمسحؾر الدعؾدي _ اإلماراتي. 
قػػة فػػي مذػػار عيا كىػػته السجسؾعػػات تبػػدك غيػػر متشاغسػػة كغيػػر متساسػػكة فػػي بشيتيػػا كغيػػر متف

الدياسية كتتبع ؾيادات متعددة كمتشافدػة  كلكػ  مشيػا ارتباطاتػو الخار يػة السباشػرة. كقػد أسػيس  
 صراعاتيا كارتباطاتيا الخار ية في إضعاؼ )الذرعية( كتيسيذيا  إلى حد كبير.  

إلػى ك بدك مذركع األقاليؼ الدتة  التي أعمشو الرئيس عبد ربو  كالتي يتزػسؽ تقدػيؼ الػيسؽ 
ستة أقاليؼ  أربعة مشيا في الذساؿ كاثشاف في الجشؾب  عمى رأس ك  إقميؼ سمظة تشفيتية )حكؾمػة 
إقمػػيؼ  لسجمػػس كزرائيػػا ككزاراتيػػا السختمفػػة( كسػػمظة تذػػر عية )برلسػػاف( كسػػمظة قزػػائية  يبػػدك 
ة مذركعًا غير لعيد عػؽ مذػركع )الذػرؽ األكسػط الجديػد(  الػتي ييػدؼ إلػى تجزئػة الػدكؿ العربيػ

القائسػػة إلػػى دك ػػبلت أصػػغر حجسػػًا كأضػػعف تػػأثيرًا  عبػػر خظػػؾات متدر ػػو  تبػػدأ لأقػػاليؼ ضػػسؽ كػػ  
دكلة  مع تحؾ   اسؼ الدكلة إلى دكلة اتحادية )فيدرالية(  كتشتيي لحػق تقر ػر السرػير لكػ  إقمػيؼ  

ؿ األقاليؼ إلى دك بلت مدتقمة.   لتتحؾَّ

صػػسؼ خريرػػًا لمػػؾطؽ العربػػي  كال عيػػد  كمػػؽ السمفػػ  لمشغػػر أف ىػػتا الشسػػؾذج التقدػػيسي قػػد
لدكؿ العالؼ لو. فالؾحدة االتحادية تشذأ مػؽ اتحػاد كيانػات سياسػية مدػتقمة  قائسػة فعػبًل  اتحادىػا 
في إطار كياف سياسي  ديد  أكبر كأكسع  تتخمى ؼيػو عػؽ شخرػيتيا الدكليػة كعػؽ اختراصػاتيا 

تػؾفير الحسايػة ليػا كالػدفاع عشيػا كضػساف كصبلحياتيا الديادية لحكؾمة اتحادية أقؾى كأقدر عمػى 
مرالحيا كمرالح مؾاطشييا. أما الشسؾذج العربػي  السرػشَّع خار يػًا  فػبل يؾحػد  بػ  يسػزؽ  كلػيس 
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في حؿيقتو سػؾى طعػؼ  سػرعاف مػا بمعشػاه كتحسدػشا لػو. إذ يعسػد إلػى تقدػيؼ دكؿ قائسػة  ضػعيفة 
ظائؽيػة كالعرؾيػة كالجيؾ ػة  تحػ  مدػسى دكؿ كىز مة أصبًل  تقديسيا تقديسًا مرظشعًا  ممغؾمػًا لال

 يغػػدكاتحاديػػة )فيدراليػػة(  ال تمبػػث أف تتسػػزؽ إلػػى دك ػػبلت أصػػغر كأضػػعف مػػؽ الػػدكؿ القائسػػة  
  أكثػػر تظؾ عيػػا كالػػتحكؼ فييػػا كإخزػػاعيا لػػئلرادة االسػػتعسار ة كلمكيػػاف الرػػييؾني فػػي فمدػػظيؽ

 .سيؾلة

ؽ  ثؼ في كسظو ك شؾبو. كلكشػو تعثػر حتػى ككاف مقررًا ليتا السخظط أف يشفت في شساؿ العرا
اآلف. كسا أر د لو أف يشفت في سػؾر ة  التػي يبػدك أنػو قػد تعثػر فييػا أيزػًا. كقػد سػبق أف نفػت فػي 
الدؾداف  لذػك   زئػي. كمػؽ الظبيعػي أف مػؽ صػسسؾا ىػتا السخظػط قػد كضػعؾا فػي حدػالاتيؼ أف 

مػة مػؽ ؾيػاـ دكلتيػا االتحاديػة  أف تتػؾلى تتؾلى حكؾمات األقػاليؼ كبرلساناتيػا  لعػد فتػرة ليدػ  طؾ 
كمػؽ ىشػا يػأتي اإلصػرار عمػى اسػتحداث  السرػير  كتشذػب دك بلتيػا الخاصػة. السظالبة لحق تقر ر
   دتيدؼ.في ك  قظر عربي م متعددة  حكؾمات كبرلسانات

ؽ كالتذػرذـ  فػي زمػؽ  عمى ىتا الشحؾ إذًا ُيػراد لمػؾطؽ العربػي أف يدػير نحػؾ مز ػد مػؽ التسػزت
دير العالؼ ؼيو نحؾ التؾحد. فتتجو الدكؿ عمى امتػداد العػالؼ  كبعزػيا دكؿ كبػرى  إلػى االنزػؾاء ي

في كيانات سياسية أكسع  كتحالفات عدكر ة أقؾى كتكتبلت اقترادية أضخؼ  تتجاكز حدكد األمؼ 
ظػار  كالقارات  فتؤمؽ مرالح الدكؿ السشزؾ ة فييا كتتكف  لحسايتيا كالدفاع عشيا في ك و أي أخ

كنتجػػو نحػػػؽ نحػػػؾ تفتيػػػ  دكلشػػػا القظر ػػػة   قترػػػادية أك عدػػػكر ة  قػػػد تتعػػػرض ليػػػا.سياسػػية أك ا
 الزعيفة أصبًل.

نغرًا إلدراؾ لعض الشخب الدياسية كالثقاؼية اليسشيػة ليػتا السخظػط الرػييؾني _ األمر كػي  ك 
كدأب ممحػؾعيؽ  ال التي لؼ يعد سرًا  بػ  مذػركعًا معمشػًا  ك جػري العسػ  مػؽ أ ػ  تحؿيقػو لإصػرار 

سيسا في العراؽ كسؾر ة كليبيػا كالدػؾداف  كحتػى فػي مرػر )مذػركع الكيػاف الؿبظػي(  نغػرًا ليػتا 
اإلدراؾ عبَّر لعض مؽ الشخب الدياسية كالفكر ة اليسشية  عؽ قمقو إزاء مذركع األقػاليؼ الدػتة فػي 

رة السحمية السشتخبػة  كاممػة اليسؽ  كأبدى تحفغو عميو فؾر إعبلنو  كعبر عؽ ميمو إلى خيار اإلدا
الربلحيات في ك  ما ىؾ شأف محمي  ضسؽ التقديؼ اإلداري القػائؼ حاليػًا )السحافغػات(. لاعتبػاره 
الخيار األسمؼ لميسؽ كاألكثر أمشًا كاألق  مخاطرة  في ىته الغركؼ  كفي عػ  السخظظػات كاألحػداث 

شيػؾف مػؽ محاصػرة فدػاد السركػز كالحػد الجار ة في الؾطؽ العربي. كىػؾ خيػار يحقػق مػا ير ػده اليس
  مػػؽ 11مػػؽ تدخمػػو الدػػمبي فػػي تذػػكي  كعسػػ  اإلدارة السحميػػة )لسز ػػد مػػؽ اإليزػػاح  أنغػػر: البشػػد 

 اإلطار العاـ لمبرنامل الدياسي  في ىتا السذركع(.

زػمية ثانيػة  فػي ك أتي خيار الدكلة االتحادية مؽ إقميسيؽ  إقميؼ الذساؿ كإقميؼ الجشؾب  كأف 
  فػي حػاؿ التسدػػ لرػيغة الدكلػة االتحاديػة كفكػرة األقػاليؼ  قػد خيػار اإلقميسػيؽ ىػؤالء. إذ أفنغر 
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يذك  حبًل لمسذكمة الجشؾبية  التي كان  في األص  ىي السحفز إلى طرح صيغة الدكلة االتحاديػة. 
قػ  فالدكلة االتحادية السكؾنة مػؽ إقميسػي الذػساؿ كالجشػؾب  ىػي أكثػر مشظؿيػة فػي ىػتا الدػياؽ كأ

ضػػررًا  مػػؽ خيػػار األقػػاليؼ الدػػتة. إذ سػػيكؾف مػػؽ الدػػي  إنذػػاء اإلقميسػػيؽ عمػػى قاعػػدتي الػػدكلتيؽ 
ـ. عمػػى أف يظبػػق عمػػى السشػػاطق 1771اليسشيتػػيؽ  المتػػيؽ كػػاف ليسػػا ك ؾدىسػػا الفعمػػي  حتػػى عػػاـ 

ف اإلدار ة ضسؽ اإلقميسيؽ مبػدأ اإلدارة السحميػة )السشتخبػة(  كاممػة الرػبلحيات فػي كػ  مػا ىػؾ شػأ
محمػػي  سػػؾاًء ُسػػس  ي  السشػػاطق اإلدار ػػة محافغػػات أك كاليػػات أك أقػػاليؼ أك أي اسػػؼ  خػػر. فميدػػ  
السذػكمة فػي التدػػسية  بػ  فػػي السزػسؾف. كمػػؽ شػأف األخػت لأحػػد ىػتيؽ الخيػػار ؽ  تجشيػب الػػيسؽ 
الدخؾؿ في مغامرة  ال تأخت في اعتبارىا السخظػط الرػييؾني _ األمر كػي  الخػاص بتفتيػ  الػؾطؽ 

عربػػي  كال تحدػػب حدػػالًا لتؾ يػػات دكؿ الجػػؾار  التػػي ال تر ػػد أف تػػرى فػػي  ؾارىػػا دكلػػة يسشيػػة ال
مؾحدة كقؾ ة. كسا ال تحدب حدالًا لمؾاقع اال تساعي كاالقترػادي كالدياسػي فػي الػداخ  اليسشػي  

 القاب  لمتبعثر  في حاؿ غياب أك ضعف الدمظة السركز ة.  

 السحشة اليسشية: 
متػػى بػػدأت محشتشػػا فػػي الػػيسؽ؟ مػػؽ الرػػعب  بػػ  مػػؽ السدػػتحي  بتػػر األحػػداث التار خيػػة عػػؽ 
سياقيا كعؽ امتداد عؾامميا كتذالػ أسبابيا  عبر الزماف. كلتا ال يسكششا فيؼ ما نعيذو اليـؾ مػؽ 
صػػراع دمػػؾي بػػيؽ اإلخػػؾة  إذا لػػؼ نر ػػع قمػػيبًل إلػػى الػػؾراء  لشسدػػػ لػػالخيؾ  األكلػػى كنتتبعيػػا  فػػي 

غات عيؾرىا  كفي فترات تؾار يا خمف إيقاع الحياة اليؾمية  التي قد تبػدك ىادئػة سػاكشة  كىػي لح
تتفاعػػ  فػػي داخميػػا كترػػظخب كترسػػؼ مدػػارات كمشحشيػػات كتتجػػو نحػػؾ مػػرالت  ال يتشبػػأ بيػػا سػػؾى 
القػػادر ؽ عمػػى الرؤ ػػة البعيػػدة. كسػػا ال يسكششػػا أف نفيػػؼ مػػا يػػدكر مػػؽ أحػػداث مركعػػة فػػي الػػداخ  

  إذا لؼ نربظيا لسا يدكر في السشظقة كالعالؼ. فالرراع في اليسؽ ليس مشفربًل عػؽ الرػراع اليسشي
 الدائر في العالؼ لذك  عاـ  كفي الؾطؽ العربي كما  اكره  لذك  خاص. 

ػط األمػر  كنجػري عسميػػة قدػر لمتػار ش كتقظيػع كبتػر لسدػاراتو السترػػمة  كإذا مػا أردنػا أف نبد  
كف أف نعػػؾد إلػػى الجػػتكر البعيػػدة لسػػا نعيذػػو اليػػـؾ  أي إلػػى الرػػراعات  الستساسػػكة لظبيعتيػػا  كد

التي شيدىا الػيسؽ فػي تار خػو القػديؼ  بػيؽ ؾبائمػو كدكلػو ككياناتػو الدياسػية السختمفػة  كدكف أف 
نعؾد أيزًا إلى الرراعات  التي شػيدىا فػي تار خػو اإلسػبلمي  ال سػيسا مشػت نذػأت ؼيػو الػدك بلت 

ة عؽ الخبلفػة العباسػية  بػدءًا لالدكلػة الز ديػة فػي اليزػبة  كالدكلػة الز اديػة السترارعة  السدتقم
في تيامة  كغيرىسا مؽ الدكؿ  التي نذأت في مشاطق اليسؽ السختمفة  كالتػي ترػارع  كتحالفػ   
عيرت كاندثرت  دكف أف نعؾد إلى الجتكر البعيدة ىته  قد نجيز ألنفدػشا أف نتتبػع الرػراع ابتػداًء 

ـ  كمػا 1741ـ  ثػؼ ثػؾرة الرالػع عذػر مػؽ أكتػؾبر 1744الدادس كالعذر ؽ مػؽ سػبتسبر مؽ ثؾرة 
صاحبيسا كما تبلىسػا مػؽ أحػداث. كىػؾ صػراع مذػبع لكػ  مػا يسكػؽ كمػا ال يسكػؽ أف يخظػر عمػى 
الباؿ  مؽ تراكسات يرعب تحديد بػداياتيا  كلكػؽ يسكػؽ رؤ ػة تجمياتيػا اآلف كاضػحة  فػي الخشػادؽ 
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فات الستبايشػػة كالذػػعارات السرفؾعػػة كاألىػػداؼ السعمشػػة كالسدػػتترة. كال نحتػػاج الستجابيػػة كاالصػػظفا
لفيسيػػا إال إلػػى شػػيء مػػؽ التػػركي كدقػػة السبلحغػػة كصػػؾاب التحميػػ  كالبعػػد عػػؽ اليػػؾى كالتحيػػز 
كالتعرػػب  كالتحػػرر مػػؽ تػػأثير كسػػائ  اإلعػػبلـ السزػػممة. فالسدػػرح الجغرافػػي كالتكػػؾ ؽ اال تسػػاعي 

كالتػػأثير الخػػار ي كتتػػالع األحػػداث التار خيػػة  كغيرىػػا مػػؽ العؾامػػ  الفاعمػػة  كالغػػركؼ االقترػػادية 
 ندتظيع أف نرى مبلمحيا في نديل الحالة الراىشة  لك  تعقيداتيا.

عشدما قام  ثؾرة سبتسبر كطؾت صفحة الشغاـ اإلمامي السغرؽ فػي تخمفػو  تحؾلػ  الدػاحة 
  أطراؼ الرراع في خشدقيؽ متقابميؽ  كسػا اليسشية فجأة إلى ساحة صراع إقميسي _ دكلي. كتجسع

. خشػػدؽ مستػػد مػػؽ الؾاليػػات الستحػػدة األمر كيػػة كحمفائيػػا األكربيػػيؽ كأتباعيػػا فػػي  ىػػؾ الحػػاؿ اليػػـؾ
الذػرؽ األكسػط  لسػا فػييؼ الكيػػاف الرػييؾني فػي فمدػظيؽ  كخشػػدؽ مستػد مػؽ االتحػاد الدػػؾفييتي 

لو خشػدقا اليػـؾ مػػع خشػدقي األمػس  فػػي كحمفائػو فػي أكربػػا ك سػيا كفػي الذػػرؽ األكسػط. ىػ  يتذػػا
 تؾصيفيسا العاـ؟ ربسا.

ـ  1744كلكؽ ميسا بدا مؽ تذالو  في اإلطار العػاـ  بػيؽ خشػدقي الرػراع فػي سػبتسبر عػاـ 
كبػيؽ خشػدقي الرػػراع الحػالي  ال يجػػب أف نغفػ  عػػؽ لعػض االخػتبلؼ فػػي مكؾنػات كػػ  خشػدؽ مػػؽ 

كػػإيراف مػػثبًل  غيػػرت خشػػدقيا  كلػػؼ يعػػد مذػػركعيا الخشػػدقيؽ الستجػػابييؽ. ؼػػبعض القػػؾى اإلقميسيػػة  
اإلقميسي  زءًا مػؽ السذػركع األمر كػي  بػ  أصػبح  ليػا طسؾحاتيػا اإلقميسيػة الخاصػة  الستعارضػة 

كالسذػركع  الرػييؾنيمع السذركع األمر كي كمػع مذػار ع إقميسيػة نذػظة أخػرى  أبرزىػا السذػركع 
بػي الغائػب  كتيػدؼ إلػى تغييبػو كميػًا  كبذػك  التركي. ك سيعيا تتشافس عمى حدػاب السذػركع العر 

نيػػائي  كتدػػعى إلػػى التسػػدد فػػي األرض العربيػػة السفتؾحػػة  كالسدػػتباحة مػػؽ كػػ  القػػؾى الدكليػػة 
كاإلقميسية الستشافدة. كبعض القػؾى العربيػة  كسرػر  أضػحى مؾقفػو ممتبدػًا. كلػؼ يعػد مػؽ الدػي  

الخشػدقيؽ  لعػد أف كانػ  مكؾنػًا أساسػيًا تبيؽ إلى أي خشدؽ يشتسػي. فقػد أخػتت مرػر تتػأر ح بػيؽ 
مؽ مكؾنات الخشدؽ السعادي لبلستعسار الغربي كمذار عو في السشظقة  ب  كان  تتردر ؾيادة ىػتا 
الخشدؽ التحرري. أما القؾى السحمية  في الداخ  اليسشي  فقد انتق  لعزيا مؽ خشدقػو القػديؼ  إلػى 

ة داخػ  الػػيسؽ مغيػرًا مربكػًا. إذ تػداخم  الخشػػادؽ الخشػدؽ السقابػ . مسػا أعظػػى االصػظفافات الحاليػ
 كاختمظ  األكراؽ  كأصبح مؽ الرعب عمى البعض تبيؽ نقا  التساس كحدكد التداخ  كاالفتراؽ.

كػػاف اليسشيػػؾف  لعػػد ثػػؾرة الدػػادس كالعذػػر ؽ مػػؽ سػػبتسبر  يتقػػاتمؾف ؼيسػػا بيػػشيؼ  لعزػػيؼ 
لالشغػاـ اإلمػامي القػديؼ. ككػاف الخػارج  يشترر لمشغػاـ الجسيػؾري الجديػد  كبعزػيؼ اآلخػر يتسدػػ 

اإلقميسػػي كالػػدكلي  يدػػتثسر الحػػرب فػػي الػػيسؽ  لترػػؽية حدػػالاتو عمػػى الدػػاحة اليسشيػػة. كانترػػر 
الشغاـ الجسيؾري  بدعؼ مػؽ ثػؾرة يؾليػؾ العربيػة السرػر ة  انترػر شػكبًل  كلكػؽ محتػؾاه لػؼ يحقػق 

ة  التػي رضػي بيػا كػ  مػؽ الجسيػؾر يؽ الشرر الحاسؼ. كلعػ  ىػته السفارقػة تفدػر لشػا تمػػ الرػفق
كالسمكيػػيؽ  لعػػد سػػشؾات داميػػة مػػؽ الحػػرب كالػػدمار كالقتػػ  كالتذػػر د. فالخػػائفؾف فػػي داخػػ  الػػيسؽ 
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كخار و مؽ الشغاـ الجسيؾري  لسعانيو التحرر ة كالتقدميػة  قبمػؾا لػو  لعػد أف اطسػأنؾا إلػى أنػو قػد 
الشغػػاـ الجسيػػؾري فرحػػؾا لسػػا اعتبػػركه انترػػارًا  ُطػػؾ  ع كُرك  ض كلػػؼ يعػػد نغامػػًا ُيخذػػى مشػػو. كأنرػػار

لشغاميؼ الجسيؾري. كلؼ يتشبيؾا إلى أنػو قػد أفػرغ مػؽ أىػؼ مزػاميشو الدياسػية كاال تساعيػة  كلػؼ 
يبػػق مشػػو سػػؾى عشؾانػػو العػػر ض. كبيػػته الشتيجػػة العجيبػػة  رضػػي الجسيػػع كتعػػايش السترػػارعؾف 

 اليسشيؾف مؽ  ديد.

ت اليسشيػػؾف يبشػػؾف حيػػاتيؼ الجديػػدة  متَّحػػديؽ فػػي الغػػاىر فػػي إطػػار ىػػتا الشغػػاـ اليجػػيؽ أخػػ
كقمؾبيؼ شتى. كاألذكياء مشيؼ )حسراف العيؾف( فيسؾا الؾضع عمى حؿيقتػو  فسزػؾا يبشػؾف حيػاتيؼ 
الخاصػػػة ك شسػػػؾف ثػػػركاتيؼ كنفػػػؾذىؼ  لالؾسػػػائ  السذػػػركعة أحيانػػػًا  كغيػػػر السذػػػركعة فػػػي معغػػػؼ 

زخس  السرالح الذخرية كاألسر ة كالفئؾ ة  كنذأت األحياف. كتزاءل  مرالح الؾطؽ العميا كت
شبكات مؽ ماؼيا الفداد  غير لعيدة عؽ دكائر الدمظة الجسيؾر ة نفديا  يذارؾ فييا الجسيػؾري 
كالسمكػػي كمػػا بيشيسػػا. فسرػػالح الساؼيػػا تتعػػالى عمػػى األنغسػػة الدياسػػية كعمػػى الذػػعؾب كاألكطػػاف 

قبػػ  أنػاس تحػرركا مػؽ عػبء كقيػؾد ىػته السفػػردات  كالقؾميػات كاألديػاف كالسػتاىب. فيػي تػدار مػؽ
  سيعيا. 

كفػػي خزػػؼ ىػػته الحالػػة  التػػي انتيػػ  إلييػػا اإلمامػػة كالثػػؾرة كالجسيؾر ػػة  كسػػا انتيػػ  إلييػػا 
ؽ لعسمػة كاحػدة. فالدػمظة الؾحدة اليسشية  ؼيسا لعػد  تعػززت عبلقػة الدػمظة لػالثركة كأضػحتا ك يػي

إلػػى االسػػتحؾاذ عمػػى الثػػركة. كالثػػركة أداة فعالػػة فػػي تعز ػػز الدػػمظة كاحتكارىػػا كالسحافغػػة طر ػػق 
عمييا. كاستفح  الفداد السالي كاإلداري كالدياسي كغابػ  مرػالح الذػعب كقؾ ػ  عبلقػات الػداخ  
الفاسػػد لسراكػػز القػػؾى اإلقميسيػػة كالدكليػػة )الفاسػػدة(. كأصػػبح الذػػعب  الحاضػػر الغائػػب  مجػػرد لفػػع 

غ مػػؽ السعشػػى  يػػردده الجسيػػع فػػي خظالػػاتيؼ ككتالػػاتيؼ كأحػػاديثيؼ  دكف أف يكػػؾف لػػو ك ػػؾد فػػار 
 حؿيقي أك تأثير ممسؾس  سؾاًء في ك دانيؼ  أك في الؾاقع السؾضؾعي. 

ـ  فقػػد انظمقػػ  فػػي  شػػؾب الػػيسؽ  لؿيػػادة الجبيػػة 1741أمػػا ثػػؾرة الرالػػع عذػػر مػػؽ أكتػػؾبر 
كام  مؽ ثؾرة سبتسبر فػي الذػساؿ كثػؾرة يؾليػؾ السرػر ة. القؾمية لتحر ر الجشؾب اليسشي  كبدعؼ 

فاالغتيػػاالت الستبادلػػة  ثػػؼ االقتتػػاؿ الػػداخمي بػػيؽ   كمػػرت ثػػؾرة أكتػػؾبر لسحشػػة التشػػافس كالرػػراع
مكؾناتيػػػػا الرئيدػػػػية )الجبيػػػػة القؾميػػػػة _  بيػػػػة التحر ػػػػر _ التشغػػػػيؼ الذػػػػعبي(. كعشػػػػدما تحقػػػػق 

  عمػػى مشافدػييا  مسػػا مكشيػا مػػؽ االسػتئثار لالدػػمظة. االسػتقبلؿ  كانػ  الجبيػػة القؾميػة قػػد تغمبػ
ككاف لبر ظانيا دكر في ذلػ. فرغؼ أف لعض ؾيادات  بية التحر ر كاف يسكؽ أف يكػؾف أقػدر عمػى 

  نغرًا لقربو مؽ حزب العساؿ البر ظاني  فقد عسم  بر ظانيا  عمى اسػتبعاد كػ  االتفاىؼ مع بر ظاني
ػ الحيؽ أكثر ارتباطًا لسرر  كالتشغيؼ الذعبي  التي كػاف ُيعػد مؽ  بية التحر ر  التي بدت في ذل

ذراعػػًا عدػػكر ًا لجبيػػة التحر ػػر  اسػػتبعادىسا مػػؽ أي مفاكضػػات حػػؾؿ مدػػتقب  الجشػػؾب. كاعترفػػ  
 لالجبية القؾمية  التي فترت عبلقتيا لسرر في ذلػ الحيؽ  مسثبًل كحيدًا لمذعب في الجشؾب. 
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دفػػع بر ظانيػػا بػػبعض كبػػار ضػػبا  الجػػيش  الػػتي  القؾميػػةلالجبيػػة  كقػػد سػػبق ذلػػػ االعتػػراؼ
اسػػتحدثتو فػػي الجشػػؾب  كىػػؾ الجػػيش االتحػػادي )ندػػبة إلػػى اتحػػاد الجشػػؾب العربػػي(  دفعػػتيؼ إلػػى 
التعػػاكف مػػع الجبيػػة القؾميػػة  بيػػدؼ اختراقيػػا  تسييػػدًا لبلسػػتحؾاذ عمػػى الدػػمظة لعػػد االسػػتقبلؿ  

لجبيػة القؾميػة. كلكػؽ ىػدؼ بر ظانيػا لػؼ يتحقػق. إذ كإسقا  السذركع الؾطشي  التي كانػ  تسثمػو ا
تسكش  الجبيػة القؾميػة مػؽ بشػاء قاعػدة مػؽ السشاصػر ؽ فػي الجػيش  مػؽ صػغار الزػبا  كضػبا  
الرف كالجشؾد  عززتيؼ لعد االستقبلؿ لأعداد مؽ فدائيييا. كتسكش  بػتلػ مػؽ إضػعاؼ نفػؾذ كبػار 

ة عمػػى الجػػيش  كتحؾ مػػو إلػػى أداة بيػػد الدػػمظة الزػػبا  السػػؾاليؽ لبر ظانيػػا  ثػػؼ إلعػػادىؼ كالدػػيظر 
 الؾطشية  أي سمظة الجبية القؾمية.

كعسػػدت الجبيػػة القؾميػػة لعػػد االسػػتقبلؿ إلػػى إنيػػاء الؾ ػػؾد الدياسػػي كالعدػػكري لمسشغسػػات 
السشافدػػة  التػػي كانػػ  تخػػؾض الكفػػاح السدػػمح ضػػد االسػػتعسار البر ظػػاني. كسػػا أنيػػ  سػػمظة كػػ  

عدف الذػرؾية كالغربيػة  ككحػدت الدػمظشات كاإلمػارات كالسذػيخات فػي األسر الحاكسة في محسيات 
كاحػػدة متساسػػكة  يحكسيػػا حػػزب كاحػػد )الجبيػػة القؾميػػة(. كبػػتلػ خمػػ   مركز ػػة الجشػػؾب  فػػي دكلػػة

 الداحة مؽ األسر الحاكسة كالكيانات الستعددة كالقؾى الدياسية السشافدة.

التجارب الثؾر ة االشػتراكية فػي العػالؼ  كعمػى  مدتميسةكنيج  الجبية القؾمية نيجًا ثؾر ًا  
دكف اسػتيعاب حؿيقػي لػو  كدكف فيػؼ لئلطػار  رأسيا التجربة الدؾفييتية. كتبشػ  الفكػر الساركدػي 

قػدرة عمػى تكييفػو  لػيبلئؼ البيئػة اليسشيػة كمدػتؾى التظػؾر  التار خي التي نذػأ كتظػؾر ؼيػو  كدكف 
كبيرة  تجاكزت حدكد التعبير عؽ الؾاقػع كاحتيا اتػو   االقترادي كاال تساعي فييا. كرفع  شعارات

  كأقػػدم  عمػػى لعػػض السسارسػػات كسػػا تجػػاكزت قػػدرة الشغػػاـ الثػػؾري فػػي الجشػػؾب عمػػى تحؿيقيػػا
كاإل ػػراءات  غيػػر السدركسػػة  كتػػأميؼ مدػػاكؽ السػػؾاطشيؽ كمتػػا رىؼ  كتؾسػػيع دائػػرة االعتقػػاالت  

غيػػرىؼ مسػػؽ كػػانؾا مؾضػػع شػػػ فػػي كالئيػػؼ لتذػػس  مشاضػػمي  بيػػة التحر ػػر كالتشغػػيؼ الذػػعبي  ك 
لمدػػمظة كالتشغػػيؼ الدياسػػي الحػػاكؼ  كتجػػر ؼ العسػػ  الحزبػػي كاحتكػػار كسػػائ  اإلعػػبلـ كمشػػع إصػػدار 

كبػػػتلػ اختفػػػ  السغػػػاىر المبراليػػػة السحػػػدكدة  التػػػي كانػػػ  سػػػائدة قبػػػ  الرػػػحف غيػػػر الرسػػػسية. 
لدياسػػػي كالشقػػػابي كالثقػػػافي االسػػػتقبلؿ  كتعػػػدد األحػػػزاب كتشػػػؾع الرػػػحف كحر ػػػة الػػػرأي كالشذػػػا  ا

 السدتق . 

تبػػايؽ كاضػػح بػػيؽ لعػػض السسارسػػات العسميػػة  كقػػد أدى ىػػتا  إلػػى  انػػب عؾامػػ  أخػػرى  إلػػى 
الذعارات السرفؾعة. كمع ذلػ فقد حقق  الجبية القؾمية إنجازات ميسة  كعمػى رأسػيا تؾحيػد  كبيؽ

  كإتاحػػة الدراسػػية سراحػػ الكػػ   فػػيالجشػػؾب كبشػػاء دكلػػة قؾ ػػة كمتساسػػكة كتعسػػيؼ التعمػػيؼ السجػػاني  
الفػػرص أمػػاـ السػػؾاطشيؽ  سػػيعيؼ  دكف تسييػػز  فػػي التعمػػيؼ كالتؾعيػػف كالتظبيػػب  كإيرػػاؿ اإلدارة 

  كتبلشي عػاىرة الفدػاد السػالي فػي أ يػزة الدكلػة  الحديثة كالظرقات كالسدارس إلى ك  السحافغات
 كاستتباب األمؽ  في ك  مشاطق الجشؾب.
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خاليػػة مػػؽ كػػ  القػػؾى السشافدػػة لمجبيػػة القؾميػػة  بػػدأت السشافدػػات كلسػػا أصػػبح  الدػػاحة 
كالرراعات تشتق  إلى داخ  الجبية القؾمية نفديا. فذيد الجشؾب صراعات متؾاصمة بيؽ األ شحة 
الستشافدة في الجبية  نػتل عشيػا مؾ ػات مػؽ الترػؽيات  التػي اسػتيدف  األ شحػة السيزكمػة فػي 

ـ(  كترػؽية سػالؼ ربيػع عمػي 1747الذػعبي )فػي يؾنيػؾ عػاـ  قحظػافالرراع  كاف أبرزىا ترؽية 
ككاف قحظاف الذعبي  إضافة إلى رئاستو  .يسا كاف رئيدًا لمدكلةمش ـ(. كك 1756)في يؾنيؾ عاـ 

 الجبيػػة كؾيػػاداتكصػػفي  معيسػػا ؾيػػادات  (.لحػػزب الحػػاكؼ)ا لمجبيػػة القؾميػػةلمدكلػػة  أميشػػًا عامػػًا 
 الدكلة  السرتبظة لك  مشيسا.  

ـ تػػؼ اإلعػػبلف عػػؽ إنذػػاء حػػزب  ديػػد  كىػػؾ )الحػػزب االشػػتراكي 1756ي أكتػػؾبر مػػؽ عػػاـ كفػػ
اليسشي(  التي ضؼ في إطاره  إلى  انب الجبية القؾمية  فريمي العس  الؾطشي في الجشؾب  كىسا 
اتحاد الذعب الديسقراطي كمشغسة حزب البعث العربػي االشػتراكي  التػي كانػ  قػد اتخػتت ليػا اسػسًا 

لظميعػة الذػعبية(  لعػد أف أنيػػ  عبلقتيػا لػالحزب القػؾمي  كسػػا ضػؼ معغػؼ فرػائ  العسػػ   ديػدًا )ا
 الؾطشي في شساؿ اليسؽ. 

ككرث الحػػزب الجديػػد تػػراث الجبيػػة القؾميػػة كػػامبًل  لسػػا فػػي ذلػػػ الرػػراعات الداخميػػة  التػػي 
لثالػث كان  سببًا فػي مؾ ػات  ديػدة مػؽ الترػؽيات  داخػ  الحػزب. كبمغػ  الرػراعات أك يػا فػي ا

  معغسيػػؼ مػػؽ مػػؽ القتمػػى ـ  لسجػػازر مركعػػة  ذىػػب ضػػحيتيا  الؼ1764عذػر مػػؽ يشػػاير  عػػاـ 
كؾادر الحزب الؿيادية كمؽ ؾيادات الدكلة  السدنيػة كالعدػكر ة كاألمشيػة. كقػد استحزػر الستقػاتمؾف 

  كندي الجسيع تؾ ييؼ الفكري كخياراتيؼ التقدمية  التػي تتجػاكز انتساءاتيؼ العذائر ة كالسشاطؿية
. كقد أضعف ذلػ الرراع الدامي كبًل مؽ الحزب كالدكلة في الجشػؾب  كترتػب عميػو تمػ االنتساءات

إلعاد السشتسػيؽ مػؽ الجشػاح السيػزـك  إلعػادىؼ مػؽ الؾعيفػة العامػة  ال سػيسا مػؽ القػؾات السدػمحة 
يػًا مػؽ ؾياداتػو إلػى شػساؿ الػيسؽ  كعمػى رأسػيؼ رئػيس الدكلػة  األمػيؽ كاألمؽ  كىػركب مػؽ لقػي ح

 العاـ لمحزب  عمي ناصر  . 

كفػي أكاخػػر ثسانيشيػات القػػرف الساضػي كمظمػػع تدػػعيشياتو حػدث  متغيػػرات دكليػة  أثػػرت تػػأثيرًا 
تحػاد كبيرًا عمى مجس  األكضاع في الجشؾب  تسثم  في انييار السعدكر االشتراكي  كعمى رأسػو اال 

الدػػؾفييتي. كبانييػػاره فقػػد الحػػزب كالدكلػػة فػػي الجشػػؾب سػػشدىسا الخػػار ي. كأضػػحى مػػؽ الرػػعب 
 استسرارىسا عمى الشيل الشغري كالعسمي  التي سارا عميو مشت االستقبلؿ.

كىشا بدأت تغير لعض السرا عات الجزئية الدر عة  التي تشاكل   ؾانب مؽ تجربة الحكؼ في 
ا عات متأخرة. فالغركؼ السؾضؾعية في داخػ  الػيسؽ كخار ػو  كانػ  قػد الجشؾب. كلكشيا كان  مر 

تجاكزتيا. كلؼ يدػعف الؾقػ  تمػػ السرا عػات  لتكتدػب مز ػدًا مػؽ العسػق كتتفاعػ  كتشزػل كتػؤتي 
ثسارىا. إذ سرعاف ما ُطرح  قزية الؾحدة اليسشية  التي عم  تراكح عمػى مػدى عقػديؽ مػؽ الػزمؽ 
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ت كالمقاءات  اليادفة لاألسػاس إلػى تجُشػب الحػرب بػيؽ الذػظر ؽ  أكثػر تقر بًا  في دكائر السفاكضا
مسا كان  تيػدؼ إلػى اإلقػداـ عمػى تحقيػق الؾحػدة فعميػًا. فالقظبػاف الرئيدػياف فػي العػالؼ  الؾاليػات 
الستحدة األمر كية كاالتحاد الدؾفييتي  كانا قد تقاسسا الشفػؾذ فػي الػيسؽ )الجشػؾب كػاف مػؽ نرػيب 

يتي  كالذساؿ مؽ نريب الؾاليػات الستحػدة األمر كيػة(  كمػا كػاف يسكػؽ لميسشيػيؽ أف االتحاد الدؾفي
 يحققؾا كحدة بمدىؼ  دكف تؾافق بيؽ ىتيؽ القظبيؽ. ككاف تؾافقيسا في أمر كيتا مدألة مدتبعدة. 

كعشػػػدما انيػػػار السعدػػػكر االشػػػتراكي كفقػػػد الجشػػػؾب سػػػشده الخػػػار ي  أضػػػحى لقػػػاء نغامػػػو 
فؾفػػًا لالسخػػاطر. ال سػػيسا أف الرػػراعات الستؾاصػػمة بػػيؽ أ شحتػػو كانػػ  قػػد االشػػتراكي الحػػاكؼ مح

أنيكتو  ككاف في الؾق  نفدو محاطًا بدكؿ  مرتبظة لالدياسػات األمر كيػة فػي السشظقػة  كمتأـبػة 
لبلنقزاض عميو. كفي تمػ المحغة التار خية  بدت الؾحػدة مخر ػًا مػؽ ذلػػ الؾضػع. كىػؾ مخػرج  

الجشؾب كفي الذساؿ  يتظمع إليو ك ؤمؽ لحتسيتو  كلؼ تكؽ تبعػده عشػو إال كاف الذعب اليسشي  في 
 الحدالات الدكلية  كتقاسؼ مشاطق الشفؾذ في العالؼ بيؽ الدكلتيؽ العغسييؽ.

كلؼ تسانع الؾاليات الستحدة األمر كية في تؾحيد شظري اليسؽ  لعد أف أضػح  ىػي السييسشػة 
نغسػة االشػتراكية فػي العػالؼ  كمشيػا الشغػاـ االشػتراكي فػي عمى السشظقة كالعالؼ. كسا أف ترؽية األ 

 شؾب الػيسؽ  أصػبح أمػرًا مظمؾبػًا. لػيس فقػط كتؾ ػو أيػديؾلؾ ي كنغػاـ سياسػي  بػ  أيزػًا كحػزب 
كمؤسدات. كنغرت الؾاليات الستحدة األمر كية إلى تؾحيد اليسؽ كخظؾة نحؾ إنيػاء دكلػة الجشػؾب  

 كبك  مزاميشيا الفكر ة كالدياسية كاال تساعية كاالقترادية. لحزبيا الحاكؼ كمؤسداتيا القائسة 

كدخمػػ   أي الؾاليػػات الستحػػدة األمر كيػػة  فػػي  ػػدؿ مػػع األنغسػػة الحاكسػػة السؾاليػػة ليػػا فػػي 
السشظقػػة  كال سػػيسا مػػع الشغػػاـ الدػػعؾدي  الػػتي كؾػػف مشػػت المحغػػة األكلػػى مؾقفػػًا معاديػػًا لمؾحػػدة  

إلييػا  رغػؼ طسأنػة األمػر كييؽ لػو  كتأكيػدىؼ لػأف األمػؾر تحػ   كشعر لالقمق مشيا كعدـ االطسئشاف
ـ حمػؼ اليسشيػيؽ  1771الديظرة  كليس ىشاؾ ما يدعؾ إلى القمق. كعمى ىتا الشحؾ تحقق في عػاـ 
 بتؾحيد كطشيؼ اليسشي كدمل دكلتي الذساؿ كالجشؾب في دكلة يسشية كاحدة. 

سؽ الجديد  التي تشفػتح ؼيػو فػرص الشيػؾض كلكؽ بداًل مؽ أف تربح الؾحدة مشظمقًا لبشاء الي
الحزاري كتتفتح في رحالو قدرات اإلنداف اليسشي كطاقاتو السبدعة  في ع  دكلة الشغػاـ كالقػانؾف 
كالعػػدؿ كالتقػػدـ العمسػػي كالتظػػؾر االقترػػادي كالدػػمؼ اال تسػػاعي  بػػداًل مػػؽ ذلػػػ  تحؾلػػ  الؾحػػدة  

الدػمظة كالثػركة  كإلػى غيػر ذلػػ مػؽ الدياسػات لدبب سػؾء اإلدارة كسياسػة اإلقرػاء كاالسػتئثار ل
كالسسارسات الخاطئة  تحؾل  إلى بؤرة فداد كمردر معاناة لمسؾاطؽ اليسشي  قتم  حمسو كأضػعف  

 في نفؾس السؾاطشيؽ  ال سيسا الجشؾبييؽ مشيؼ  أضعف  إيسانيؼ لالؾحدة اليسشية  إلى حد كبير. 



240 
 

صالح كحمفائػو مػؽ الذػسالييؽ كالجشػؾبييؽ  ـ  بيؽ الرئيس عمي عبد هللا 1772ك اءت حرب 
كبيؽ الحزب االشتراكي اليسشي  التي انترر فييا الرئيس كحمفاؤه   اءت لتقري الرف األكؿ مؽ 
الؿيادات الجشؾبية مػؽ مؾاقػع القػرار كالتػأثير  كتقزػي عمػى الجػيش كاأل يػزة األمشيػة كالسؤسدػات 

زب  الػتي كػاف شػر كًا فػي تحقيػق الؾحػدة  كمػؽ السدنية  التي كان  تتبع دكلة الجشؾب. كدخ  الحػ
قب  حزبًا حاكسًا فػي الجشػؾب دكف مشػافس  دخػ  فػي مرحمػة مػؽ الػؾىؽ  لعػد أف ُ ػرد مػؽ عشاصػر 
القػػؾة  التػػي كانػػ  بيػػده  كترا عػػ  قدرتػػو عمػػى التػػأثير فػػي مدػػار األحػػداث  كبػػتؿ الشغػػاـ الحػػاكؼ 

 كإضعافو كتد يشو  ب  كأحيانًا الختراقو.    يؾدًا  مدشؾدة بؾسائ  الترغيب كالترىيب  لسحاصرتو

ـ  أي فػي 1772كبعد سبعة عذر عامًا مؽ ؾياـ الؾحدة اليسشية كثبلثة عذر عامًا مؽ حرب 
ـ  عبر الجشؾبيػؾف  عػؽ معانػاتيؼ  فػي حػراؾ مظمبػي سػمسي  سػبق انتفاضػات الذػباب 4115عاـ 

لػؾطؽ العربػي كمػو. كقػد كك ػو الحػراؾ العربي لأربع سشؾات تقر بًا  كمث  أكؿ انتفاضة سػمسية فػي ا
الدمسي الجشؾبي كمظالبو العادلة لالعشف مؽ قبػ  الدػمظة  كبالتجاىػ  مػؽ قبػ  األحػزاب الدياسػية 
كمعغؼ الشخب الثقاؼية اليسشيػة. مسػا كلػد ردكد أفعػاؿ  دفعػ  لػالجشؾبييؽ إلػى رفػع سػؿف مظػالبيؼ  

لػػى مظمػػب فػػػ االرتبػػا  بدكلػػة الؾحػػدة مػػؽ السظالػػب الحقؾؾيػػة كترػػحيح مدػػار الؾحػػدة اليسشيػػة  إ
كاسػػتعادة دكلػػة الجشػػؾب. بػػ  كذىػػب الػػبعض مػػشيؼ  تحػػ  مذػػاعر الغمػػؼ كالغػػبؽ  كبفعػػ  التؾعيػػف 
الدياسي الخاطب لسعاناتيؼ  ذىب البعض مشيؼ لعيدًا فػي ردكد أفعالػو  إلػى حػد تجػاكز ؼيػو مجػرد 

لتػي ىػي كاقػع مؾضػؾعي  ا تسػاعي السظالبة لاستعادة دكلػة الجشػؾب  إلػى إنكػار ىؾ تػو اليسشيػة  ا
  غرافي تار خي  ال يسكؽ ألحد أف يقبميا أك يرفزيا  كفقًا لعؾاطفو الستغيرة.  

ـ انػػتفض الذػػعب العربػػي  فػػي أكثػػر مػػؽ قظػػر عربػػي  ليعبػػر عػػؽ ك ػػؾده 4111كفػػي عػػاـ 
أك  السيس   ك ظالب لحقؾقو الدياسية كاالقترػادية السيػدكرة. فكانػ  انتفاضػات الذػباب الدػمسية 

ثػػػؾرات الدػػػاحات أك الربيػػػع العربػػػي  أك مػػػا شػػػئ  مػػػؽ التدػػػسيات. كانػػػ  انتفاضػػػات عغيسػػػة فػػػي 
مغيرىا  ىذة في  ؾىرىا. سرعاف ما تبلش  مؽ مدرح الحياة الدياسػية العربيػة  لرػؾرة سػتغ  
تحرؾ الكثير مؽ التدػاؤالت  حػؾؿ مقػدماتيا كأحػداثيا كنياياتيػا  كالقػؾى التػي أعػدت ليػا كأدارتيػا 

ح  في احتؾائيا كحرفيا عؽ مدارىا  ثؼ إ ياضيا. لقد بدت تمػ االنتفاضات  كفقػًا لشتائجيػا  كنج
كسا لؾ أنيا كان  عسميػات اسػتباؾية  ىػدفيا إ يػاض أي تغييػر ثػؾري حؿيقػي. فقػد ُكعفػ  لتػدك ر 
كإعػػادة تؾز ػػع نفػػؾذ كمرػػالح القػػؾى  التػػي كانػػ  لاألصػػ  مييسشػػة عمػػى الدػػمظة كالثػػركة قبػػ  تمػػػ 

تفاضػػات  كاسػػتسرت ـيسشتيػػا لعػػد ذلػػػ. كىػػي القػػؾى ذاتيػػا  التػػي عػػؽ الذػػباب العربػػي  كمػػشيؼ االن
شػباب الػػيسؽ  أنيػؼ خر ػػؾا لبلنعتػاؽ مػػؽ سػظؾتيا كالتحػػرر مػؽ ؾبزػػتيا  فكانػ  ىػػي األكثػر ذكػػاًء 

 كاألعغؼ دىاًء  كاألقدر عمى استثسار دماء الذباب كأركاحيؼ  لبمؾغ أىدافيا. 

ات الذػباب العربػي كتؾعيفيػا  سياسػيًا كاقترػاديًا كا تساعيػًا  لرػالح ىكتا تؼ احتؾاء انتفاضػ
القػػؾى السييسشػػة  كاسػػتثسارىا فػػي عسميػػة تػػدك ر كإعػػادة تؾز ػػع الدػػمظة كالثػػركة بػػيؽ ىػػته القػػؾى  
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كإ ياض أي تغيير ثؾري محتس   داخ  الؾطؽ العربي  قد يعيػق الفؾضػى )الخبلقػة(  السؤديػة إلػى 
التػػي مػػا فتػػب حكػػاـ الغػػرب االسػػتعساري كسياسػػيؾه يتؾعػػدكنشا بيػػا  مشػػت الذػػرؽ األكسػػط الجديػػد  ك 

 افتتحؾا في العراؽ )أككاز ؾف( القت  كالتدمير كالتذر د كالتقديؼ كنيب الثركة الؾطشية.

كفي الداخ  اليسشي  أدت انتفاضة الذباب إلى إسقا  رأس الشغاـ الحاكؼ )الرئيس عمػي عبػد 
هللا صالح(  مػع إلقػاء الشغػاـ  شػكبًل كمزػسؾنًا. كقػاد الػرئيس التػؾافقي  عبػد ربػو مشرػؾر ىػادي  

ـ  دكف ميػاـ محػددة  4114ـ كحتػى فبرايػر 1772التي كاف نائبًا لرئيس الجسيؾر ػة  مػؽ أكتػؾبر 
ف أف يسارس أي عس  سياسي أك إداري  قاد مرحمة انتقالية  لؼ يدتظع خبلليا أف يشق  اليسؽ كدك

إلػػػى كاقػػػع  ديػػػد  يسثػػػ  طسؾحػػػات اليسشيػػػيؽ ك تجػػػاكز الؾاقػػػع  الػػػتي كػػػانؾا يعيذػػػؾنو  نػػػتاؾ. كقػػػد 
اسػػػتظاع  التشغيسػػػات الستظرفػػػة فػػػي عيػػػده أف ترػػػعد مػػػؽ نذػػػاطاتيا  حتػػػى أكصػػػم  العسميػػػات 

شػػػؾارع صػػػشعاء العاصػػػسة  كارتكبػػػ  مجػػػازر فػػػي الدػػػاحات كاألسػػػؾاؽ كالسدػػػا د  االنتحار ػػػة إلػػػى 
كاقتحسػػ  مجسؾعاتيػػا السدػػمحة مبػػاني حكؾميػػة كمدتذػػؽيات كقامػػ  لقتػػ  األبر ػػاء مػػؽ الر ػػاؿ 

 كالشداء كاألطفاؿ  لرؾرة عذؾائية كبدكف تسييز. 

الدياسػية اليسشيػة  كخبلؿ السرحمة االنتقالية ُعقد مػؤتسر لمحػؾار الػؾطشي   سػع كػ  السكؾنػات
تقر بػًا  كىػػؾ حػػدث لػػؼ يدػػبق لػػو مثيػػ  مػؽ قبػػ   كاعتبػػره اليسشيػػؾف سػػفيشة الشجػػاة. ككػػاف يسكػػؽ أف 
يؾص  اليسؽ كاليسشييؽ إلى بر األماف. كلكؽ مخر اتو  التي بتؿ السذاركؾف ؼيػو  يػؾدىؼ لمتؾافػق 

ض مػؽ السػؤتسر ؽ تفػؾ عمييا كصاغؾىا لعشاية  سرعاف ما أ يز . فقد انفرد الرئيس عبد ربػو  ب
الداخميػػػػة  كالزػػػػغؾ  تظبيقيػػػػا  لحدػػػب قدراتػػػػو كا تياداتػػػػو  كبحدػػػب التػػػػأثيراتأنفدػػػيؼ  انفػػػػرد ب

كالخار يػػػة  التػػػي كانػػػ  تسػػػارس عميػػػو. ككػػػاف تخمػػػي السػػػؤتس ر ؽ أك تػػػراخييؼ فػػػي متالعػػػة تشفيػػػت 
 السخر ات  بداية الؾىؽ. فقد سي  ذلػ عسمية االلتفاؼ عمييا كالعبث بيا. 

ـ  بتؾاطػػؤ مػػؽ قبػػ  4112ك ػػاء دخػػؾؿ الحركػػة الحؾثيػػة )أنرػػار هللا( صػػشعاء  فػػي سػػبتسبر 
الرئيس ىادي  كبدعؼ مؽ الرئيس الدابق  عمي عبػد هللا صػالح   ػاء دخؾليػا صػشعاء كاسػتيبلئيا 
عمػػى الدػػمظة  ثػػؼ تسػػددىا عدػػكر ًا إلػػى السحافغػػات الذػػرؾية كالغربيػػة كالؾسػػظى كالجشؾبيػػة  ليجسػػد 

ؾار الػػؾطشي إلػػى أ ػػ  غيػػر مدػػسى ك حػػؾؿ الػػيسؽ إلػػى سػػاحة حػػرب إقميسيػػة كدكليػػة  مخر ػػات الحػػ
ترػػفي فييػػا القػػؾى اإلقميسيػػة كالدكليػػة حدػػالاتيا  عمػػى حدػػاب أركاح كدمػػاء كمدػػتقب  اليسشيػػيؽ. 
كلعػػ  لعػػض الدػػفارات األ شبيػػة فػػي صػػشعاء لػػؼ تكػػؽ لعيػػدة عػػؽ كػػ  مػػا حػػدث. فػػدفع اليسشيػػيؽ إلػػى 

ؾ أحػػد شػػرك  الفؾضػػى الخبلقػػة  السؤديػػة إلػػى تفتيػػ  الػػيسؽ  كتحؾ مػػو إلػػى االقتتػاؿ ؼيسػػا بيػػشيؼ  ىػػ
 كانتؾنات كدك بلت ىز مة  ُرسس  حدكدىا مدبقًا.  

؟ ىػ  تمػػ األحػداث  ى  ك  مػا ذكرنػاه يذػك  السقػدمات السشظؿيػة لمشتػائل التػي نذػيدىا اليػـؾ
سػػزؽ ندػػيجشا اال تسػػاعي كالتراكسػػات تسثػػ  الخمؽيػػة التار خيػػة لمحػػرب السجشؾنػػة  التػػي تدػػحقشا كت
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 كتز د مؽ ارتيانشا لقؾى الييسشة اإلقميسية كالدكلية؟ ى  لميسشييؽ مرػمحة حؿيقػة فػي ىػته الحػرب؟
أسػئمة كيػته  ؟كاالسػتقرار كالبشػاء كالشيػؾض الذػام  التعػايش إلػى اآلمػؽ أليس الدػبلـ ىػؾ الدػبي 

رح الدػؤاؿ  لرػؾرة صػحيحة  البد مؽ طرحيا. كإذا لؼ نظرحيا اليـؾ  فستػى سػشظرحيا؟ يقػاؿ إف طػ
يذك  نرػف اإل الػة. كىػتا قػؾؿ يرػح فػي الحالػة اليسشيػة  كسػا يرػح فػي الحالػة العربيػة  لذػك  
عاـ. كعمى ضؾء ك  ما تقدـ  يسكؽ ترؾر البرنامل الدياسي كالثقافي لجساعة نػداء الدػبلـ عمػى 

 الشحؾ اآلتي:

 

 البػرنامػل الديػاسػي
 

 مشظمقا البرنامل الدياسي:
فػي أي قظػر عربػي  ال بػد أف نشظمػق مػؽ  ميؼ  ألي مكؾف سياسي أك ثقػافيبرنامل س لؾضع

مشظمقػػيؽ أساسػػييؽ: السشظمػػق األكؿ  فيػػؼ الؾاقػػع العربػػي الػػراىؽ. كالسشظمػػق الثػػاني  ضػػركرة ك ػػؾد 
 مذركع نيزؾي عربي شام   نتجاكز لو ىتا الؾاقع.

 السشظمق األكؿ: فيؼ الؾاقع العربي الراىؽ:
العربي لحقائقو الراىشة  ىؾ الػتي يظػرح السذػكبلت ك سمػي السعالجػات كالحمػؾؿ  التػي فالؾاقع 

 يتزسشيا البرنامل. كبشغرة سر عة إلى الؾاقع العربي  سشبلحع أف مؽ أبرز سساتو:

 التجزئة: فالؾطؽ العربي الؾاحد تتقاسػسو دكؿ مختمفػة األحجػاـ  يتجػاكز عػددىا العذػر ؽ .1
شػػعبو  ك عيػػق زػػظيد ك ترػػارع معغسيػػا ك  تشػػافسرة  يمسمكػػة ك سيؾر ػػة كسػػمظشة كإمػػا

 حرص عمى تكر س عؾام  التخمف ككاقع التجزئة.حركة التقدـ كالشيؾض ك 
البشيػػة اال تساعيػػة الدػػائدة: يغمػػب عمػػى البشيػػة اال تساعيػػة الدػػائدة فػػي الػػؾطؽ العربػػي  .4

كالؿيسيػة  لسػا فػي الظالع العذائري  الػتي يعكػس نفدػو عمػى حياتشػا الدياسػية كالفكر ػة 
ذلػ بشية الدمظة الحاكسة كبشية األحزاب الدياسية  التي تجدد في عبلقاتيا ؼيسػا بيشيػا  
كسا في عبلقاتيا الداخمية  أي داخ  ك  حزب مشيا عمى حدة  تجدد إلػى حػد كبيػر حالػة 

 عذائر ة  أكثر مسا تسث  حالة مدنية متظؾرة.
ف الحزػػارة الغربيػػة إلػػى ربظشػػا ربظػػًا محكسػػًا التبعيػػة االقترػػادية لمغػػرب: فقػػد أدى طػيػػا .1

ر  لالدػػؾؽ الرأسػػسالية كقؾانيشيػػا  كحػػدد لشػػا الغػػرب دكرًا ال نحيػػد عشػػو  كىػػؾ إمػػا كس ْرػػد 
لمخامات  نسد مرانعو لسؾادنا األكلية. أك كدؾؽ لسشتجات مرانعو. أك كبلىسا معػًا. كال 

 ُيدسح لشا أف نتجاكز ىتا الدكر.
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فمتكر س التبعية االقترادية  تؼ ربط أنغستشػا الحاكسػة كحكامشػا  التبعية الدياسية لمغرب: .2
بربا  الؾالء كالظاعة لدكؿ الغرب  مقاب  حسايتيؼ مؽ شعؾبيؼ. كقػد فػرَّ  الحكػاـ  مقابػ  

 ىته الحساية  لالؾطؽ كبسرالح الذعب كثركاتو.
لخػداع مشغؾمػة الؿػيؼ الدػائدة: كىػي مشغؾمػة  طالعيػا الغالػب الخػؾؼ كالشفػاؽ كالكػتب كا .3

كالسي  إلى الكدب غير السذركع. كقػد كلػد الكبػ  كالقيػر كاالضػظياد نزكعػًا متزايػدًا إلػى 
التعرػػػػب كالكراـيػػػػة كالعشػػػػف  كاإلىسػػػػاؿ كالبلمبػػػػاالة كضػػػػعف اإلحدػػػػاس لػػػػالحق العػػػػاـ 
كالسرػػمحة العامػػة. فتذػػؾى  الذخرػػية العربيػػة كبػػرز االنفرػػاـ الستزايػػد بػػيؽ السبػػادئ 

ستحقاؽ  بيؽ الثركة كالعس   بيؽ ما يحرػ  عميػو اإلندػاف مػؽ كالدمؾؾ  بيؽ الجيد كاال
ماؿ  كبيؽ ما يبتلو مؽ عس  مقاب  ىتا الساؿ  كتأ ج  العؾاطف الدظحية عمى حدػاب 

 كالفداد كالعذؾائية في الحياة العسمية.  العق   كغاب السشيل كساد التذؾش في الفكر

ػػًا كنؾعػػًا  فػػي السجػػاليؽ السػػادي كالفكػػري    كتؾلػػد عػػؽ ىػػتا الؾاقػػع نقػػص فػػي اإلنتا يػػة  كس 
فاتدػػػع  اليػػػؾة بػػػيؽ العػػػالؼ الحػػػديث كبيششػػػا  كتكرسػػػ  التبعيػػػة الساديػػػة كالفكر ػػػة لمغػػػرب كازدادت 

ىامذو كنقتات مؽ فتاتو. رغؼ أنػو  فيشخريتشا ضسؾرًا  كغدكنا عالة عمى العالؼ الستقدـ  نعيش 
 ثركاتشا ك بشي حياتو السرفية كتقدمو الستؾاص  عمى حدابشا نحؽ. يشيب

السشظمػػق الثػػاني: ضػػركرة ك ػػؾد مذػػركع نيزػػؾي عربػػي شػػام   نتجػػاكز لػػو الؾاقػػع 
 العربي الراىؽ:

فسعالجػػة مذػػكبلت الػػؾطؽ العربػػي ككػػ   كحػػ  السعزػػبلت التػػي تعػػاني مشيػػا األقظػػار العربيػػة  
ػس عمػى دمػل مختمشفردة  ال يسكؽ أف يتحققا إال في إ مػف طار مذركع نيزؾي عربي شام   يؤسَّ

الزراعيػػة كالحيؾانيػػة ...إلػػش  دمجيػػا لػػالثركة البذػػر ة  عمػػى امتػػداد الثػػركات  الشفظيػػة كالسعدنيػػة ك 
الؾطؽ العربي كمو. ك سكششا ىشا أف نكتفي مرحميػًا بتبشػي )السذػركع الشيزػؾي العربػي(  الػتي أعػده 

الدياسية  القؾمية كاإلسبلمية كاليدار ة  تحػ  إشػراؼ مركػز  عمساء عرب  مؽ مختمف االتجاىات
لػػأف تتخػػته الحركػػة الدياسػػية الؾحدك ػػة  نػػرى مػػؽ السشاسػػبدراسػػات الؾحػػدة العربيػػة. كىػػؾ مذػػركع 

 العربية مشظمقًا ليا  كأف تعس  عمى تظؾ ره كصياغة برامجيا الدياسية عمى ضؾئو. 

كلكؽ تبشيشا ليتا السذركع ال يعفيشا مؽ محاكلة اإل الة عؽ سػؤاؿ محػؾري  كىػؾ: ىػ  تتػؾفر 
لديشا الحؾام   أك الركائز البلزمػة  إلنجػاز مذػركع نيزػؾي كحػدكي عربػي؟. فإنجػاز مذػركع كيػتا 
يتظمب تؾفر  سمة مؽ الحؾام . كالحامػ  اال تسػاعي )طبقػة رائػدة(. كالحامػ  االقترػادي )مدػتؾى 

ـ مؽ اإلنتاج كالؾفرة(. كالحام  الدياسي )نغاـ سياسي رشػيد  يستمػػ مذػركعًا كطشيػًا كاضػحًا متقد
كمحػػددًا(. كالحامػػ  العمسػػي )نغػػاـ تعميسػػي متظػػؾر كعمسػػاء كبحػػث عمسػػي نذػػط(. كىػػته الحؾامػػ  
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 سيعيا اعتسدت في أكربا اعتسادًا كبيػرًا عمػى الحامػ  األكؿ  أي عمػى الظبقػة اال تساعيػة الرائػدة. 
 في  لديشا طبقة رائدة  تدتظيع أف تشيض بيتا الدكر العغيؼ؟ 

ى  العساؿ  في كضعيؼ الراىؽ  قادركف عمػى أف يشيزػؾا بيػتا الػدكر؟ كىػ  تييػئيؼ ثقػافتيؼ 
 كقدراتيؼ العمسية كإمكاناتيؼ االقترادية كأدكاتيؼ التشغيسية لمؿياـ بتلػ؟.

كى  الفبلحؾف  كىؼ يذػكمؾف الغالبيػة العغسػى مػؽ سػكاف الػؾطؽ العربػي  لػأميتيؼ الستفذػية 
 كمدتؾاىؼ الثقافي الستدني كقدراتيؼ السحدكدة  ى  ىؼ السييأكف ليتا الدكر؟.

كى  البر ؾاز ة السحمية  التي تتكؾف أساسًا مؽ التجار  مييػأة لبلضػظبلع بيػتا الػدكر؟ إنيػا 
لمرأسػساؿ األ شبػي كألربػاب الرػشاعات األ شبيػة  كال تظسػح  طر ػق تبعيتيػا ئة تحقق مكاسبيا عػؽف

إلى أف تمعب دكرًا أكبر مؽ تدؾ ق مشتجاتيؼ. فبل ترى في مؾاطشييا سؾى مدػتيمكيؽ  كال تػرى فػي 
ؽ ؼيػػو مشتجػػات الػػدكؿ الرػػشاعية  مػػؽ إبػػر الخياطػػة كالسػػؾاد الغتائيػػة  كطشيػػا سػػؾى سػػؾؽ  تدػػؾ  

دكات السشزليػػة كالسكتبيػػة لأنؾاعيػػا  إلػػى  الت الظباعػػة كالترػػؾ ر كاألكراؽ كالسبللػػس كاألثػػاث كاأل
كالحاسؾب ككسائ  السؾاصبلت كاالتراالت كالسكيفات كمؾلدات الظاقة  إلى غير ذلػ مسػا يحتا ػو 
اإلنداف في حياتو كإلى ما تحتا و الدكلة  في أدائيا اليؾمي. ى  ىته الظبقة ىي الظبقػة السييػأة 

تسػػع العربػػي نحػػؾ السدػػتقب   كىػػ  يسكػػؽ أف تكػػؾف ىػػي الحامػػ  اال تسػػاعي لسذػػركع لؿيػػادة السج
 نيزؾي عربي شام ؟.

الػتي اضػظمع   تدتظيع أف تشيض بدكر مذالو لمػدكرأي طبقة ا تساعية مؽ ىته الظبقات 
لو البر ؾاز ة األكربية في بمدانيا  في العرر الحديث؟ ُترش ع كتعس ػر كتذػر ع كتػدير الدكلػة كتؾ ػو 

ياساتيا  كتذجع االكتذافات كاالختراعات كتسؾؿ مؤسدات التعميؼ كالبحث العمسي كتػدفع لحركػة س
التشػػؾ ر إلػػى األمػػاـ. لقػػد اضػػظمع  البر ؾاز ػػة األكربيػػة بيػػتا الػػدكر لتخػػدـ مرػػالحيا االقترػػادية 

  طانيا كتشيض لذػعؾبيا كتبشػي حزػارتيا. فيػكلكشيا مؽ خبلؿ ذلػ كان  تفيد أك لالدر ة األكلى. 
لديشا طبقة ا تساعية  يسكػؽ أف تػشيض بيػته السيسػة التار خيػة؟ إنػو سػؤاؿ لدػيط. كلكػؽ اإل الػة 
عشو ليدػ  لدػيظة  بػ  فػي غايػة التعقيػد  فػي زمػؽ ارتبظػ  ؼيػو كػ  الظبقػات فػي كطششػا العربػي  

 لعجمة اإلنتاج الرأسسالي الغربي  كمقتزياتيا الدياسية.   

ي إلى الحام  االقترػادي  كىسػا حػامبلف متبلزمػاف  فدػشجد كإذا ما تجاكزنا الحام  اال تساع
ما يؤكد ما أشرنا إليو  مؽ ارتبا  طبقاتشا اال تساعية لعجمة اإلنتاج الرأسػسالي الغربػي. فاقترػادنا 
ىػػؾ فػػي مجسمػػو اقترػػاد اسػػتيبلكي  زاىػػد تسػػاـ الزىػػد فػػي التسػػرد عمػػى تبعيتػػو لمرأسػػساؿ الغربػػي 

 كاالستقبلؿ عشو. 
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الدياسػػػي  فتبعيػػػة األنغسػػػة الدياسػػػية الحاكسػػػة فػػػي الػػػؾطؽ العربػػػي لمغػػػػرب أمػػػا الحامػػػ  
االسػػتعساري  كدكرىػػػا الػػػؾعيفي السرسػػػـؾ  فػػػي كػػبح عجمػػػة التشسيػػػة كالشيػػػؾض  كتكػػػر س التجزئػػػة 

 كالتخمف  يجع  السراىشة عمييا  مراىشة خاسرة.

بلؽ إلػى رحػاب كأما الحام  العمسي  فزعفو كاضح لمعياف  رغؼ تؾفر الرغبػة العاطؽيػة لبلنظػ
التقػػدـ العمسػػي كاإلبػػداع السعرفػػي  غيػػر أف الحؾامػػ  الدػػالقة  اال تسػػاعي كاالقترػػادي كالدياسػػي  

 تزغط ضغظًا شديدًا عمى ىتا الحام   كتحكؼ عميو لالزعف كالتخمف.

 اإلطار العاـ لمبرنامل الدياسي:
كإمكانيػات  ماديػة كبذػر ة  كمػؽ رغؼ ك  ما تقدـ  فإف ما تتستع لو األمة العربية مػؽ قػدرات 

مخزكف حزاري  سيسكشيا دكف شػ مؽ تحقيق مذركعيا الشيزؾي  إذا تؾفرت الشخبػة الدياسػية 
كالثقاؼيػػة القائػػدة  غيػػر السخترقػػة مػػؽ قبػػ  أ يػػزة االسػػتخبارات األ شبيػػة كالسحميػػة  كغيػػر السرتبظػػة 

لػػو. كاسػػتشادًا إلػػى ىػػتا األمػػ  كإلػػى  لسرػػالح االسػػتعسار الغربػػي كاألنغسػػة العربيػػة الحاكسػػة  التالعػػة
 مجس  ما تقدـ  فإف اإلطار العاـ لمبرنامل الدياسي لجساعة نداء الدبلـ يتسث  لاآلتي:

بشاء دكلة مدنية حديثة. كنقرد لالدكلة السدنية الحديثة  عمى ك و التحديد: دكلػة غيػر    .1
طشيؽ  غيػر الخاضػعة لقػؾى طائؽية كال عائمية كال عذائر ة كال مشاطؿية  دكلة ك  السػؾا

خار ية  كغير السخترقػة لػأ يزة كبسشغسػات مسؾلػة مػؽ مرػادر مذػبؾىة  دكلػة الشغػاـ 
كالقانؾف كالعدؿ كالخدمات كاإلدارة الشز ية  السبرأة مؽ الفداد. كمؽ أبرز مبلمح الدكلػة 

 السدنية الحديثة  السبلمح التالية:
أي كالتعبيػػػر كاحتػػػراـ الػػػرأي اآلخػػػر الديسؾقراطيػػػة لسزػػػاميشيا السعركفػػػة  كحر ػػػة الػػػر  .أ 

كالتعدديػػة الدياسػػية كتػػداكؿ الدػػمظة سػػمسيًا  عبػػر صػػشاديق االنتخالػػات  كاعتبػػار 
 الدمظة كعيفة عامة يتؾالىا أفراد مشتخبؾف  كلسدة زمشية محددة ...إلش.

السؾاطشػػة الستدػػاك ة بػػيؽ أبشػػاء السجتسػػع  سػػيعيؼ  لغػػض الشغػػر عػػؽ انتسػػاءاتيؼ   .ب 
 ؿية كالقبمية كالديشية كالستىبية كالحزبية. األسر ة كالسشاط

 اطؽ  كعمػػى رأسػػيا صػػؾف حياتػػو كمالػػوضػػساف الحقػػؾؽ الظبيعيػػة كالسدنيػػة لمسػػؾ   .ج 

كعرضو كعقيدتو ككرامتو  كحقو في التعميؼ كالعس  كالسذاركة في الحياة الدياسية  
امًا كمحكؾميؽ.  ك ع  القانؾف حكسًا  يخزع لو الجسيع ك تداككف أمامو  حكَّ

الفر  بيؽ الدمظات فربًل فعميًا  ككضع القيؾد كالزسانات السانعػة لتغػؾؿ الدػمظة  .د 
التشفيتيػػة عمػػى الدػػمظتيؽ التذػػر عية كالقزػػائية كتيسػػيش دكرىسػػا كإلحاقيسػػا بيػػا. 
ككػػػتا كضػػػع ضػػػؾالط كشػػػرك  محػػػددة  لذػػػغ  كعػػػائف الدػػػمظات الػػػثبلث  كالسؤىػػػ  

لتػي بػدكنيا ال يسكػؽ الحػديث عػؽ العمسي كالكفاءة كالشزاىة  كغيرىا مػؽ الزػؾالط  ا
 بشاء الدكلة السدنية الحديثة. 
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الفر  بيؽ الدمظة كالثركة. كنقرد بتلػ  تجر د الحاكؼ مػؽ حػق الترػرؼ لػالثركة   .ق 
الؾطشية. فالثركة الؾطشية ممػ لمسجتسع لكاممو  كالحاكؼ مؾعف  يتقاضى أ ػرًا عمػى 

نافمػػػة القػػػؾؿ  أف عػػػدـ عسمػػو  كال يسمػػػػ حر ػػػة الترػػػرؼ إال لسالػػػو الخػػاص. كمػػػؽ 
الفرػػ  بػػيؽ الدػػمظة كالثػػركة فػػي الػػيسؽ  كفػػي الػػؾطؽ العربػػي لذػػك  عػػاـ  ىػػؾ أست 
الفدػػاد ك ػػتر التػػردي فػػي األكضػػاع الدياسػػية كاالقترػػادية كاال تساعيػػة كالعمسيػػة 
كالخدمية كاألمشية  كفي مشغؾمة الؿيؼ األخبلؾية  كىؾ الدافع إلى ارتساء الحاكؼ في 

 حثًا عؽ الحساية مؽ غزبة شعبو  كمؽ احتساؿ ثؾرتو عميو.  أحزاف الخارج  ل

إلعػػاد القػػؾات السدػػمحة عػػؽ أي نذػػا  سياسػػي كأي تػػدخبلت فػػي شػػؤكف األ يػػزة  .ك 
السدنية كاألمشية  كحرر ميستيا في حساية الػؾطؽ مػؽ أي اعتػداء  خػار ي. كإلعػاد 

عتيبػو  إلػى األ يزة األمشية عؽ السؾاطؽ  كصرفيا عػؽ مراقبتػو كرصػده كاعتقالػو كت
 حساية أمؽ الؾطؽ مؽ أعدائو الخار ييؽ.

مشػػع تػػدخبلت الجساعػػات األكليػػة )األسػػرة  العذػػيرة  السشظقػػة( فػػي عسػػ  الدكلػػة أك  .ز 
 مسارسة الزغؾ  عمييا. كبدكف ذلػ ال يسكؽ بشاء دكلة مدنية حديثة. 

التشفيتيػػة األخػت لالشغػػاـ البرلسػاني. كىػػؾ الشغػاـ الػػتي تكػؾف الحكؾمػػة ؼيػو ىػػي الدػمظة    .4
الؾحيػػدة. كتكػػؾف مدػػؤكلة أمػػاـ البرلسػػاف  ال أمػػاـ رئػػيس الدكلػػة. كال تسمػػػ الحػػق فػػي 
التدخ  في أعساؿ الدمظتيؽ  التذر عية كالقزػائية. كال يسػارس رئػيس الدكلػة فػي ىػتا 
الشغاـ أي سمظة تشفيتية. ب  يكؾف لسثالة الرمز الؾطشي الجامع لسكؾنات الدكلة كميػا  

تيػػػا الدياسػػػية كتكؾ شاتيػػػا اال تساعيػػػة كاالقترػػػادية  كالسجدػػػد معشؾ ػػػًا لأحزابيػػػا كتيارا
لدػػمظاتيا الػػثبلث  دكف أف يسمػػػ حػػق التػػدخ  فػػي عسػػ  أي مػػؽ ىػػته الدػػمظات. مسػػا 
يبؿيو دائسًا لعيػدًا عشيػا كعػؽ أخظائيػا  غيػر مدػؤكؿ عػؽ إخفاقاتيػا كمر عػًا لمجسيػع  

. كىػػػتا الشغػػػاـ ىػػػؾ الشغػػػاـ يعمػػػؾ فػػػؾؽ الخرػػػؾمات كالشزاعػػػات كالرػػػراعات الدياسػػػية
السعسػػؾؿ لػػو فػػي دكؿ عر قػػة  كبر ظانيػػا كألسانيػػا كاليشػػد  كدكؿ ديسقراطيػػة أخػػرى فػػي 
العػالؼ  كىػؾ الشغػاـ األصػمح لشػا فػي الػػيسؽ  بػ  كاألصػمح فػي الػؾطؽ العربػي كمػو. ؼبػػو 
نتحاشى عيؾب الشغاـ الرئاسي  الستجمية في األنغسة الرئاسية الحاكسة  كال سػيسا فػي 

اف العػػالؼ الثالػػث  التػػي يتغػػؾؿ فييػػا الػػرئيس ك تحػػؾؿ إلػػى دكتػػاتؾر فػػؾؽ السدػػاءلة بمػػد
كالسحاسػػبة  يػػتحكؼ لدػػمظات الدكلػػة الػػثبلث  التشفيتيػػة كالتذػػر عية كالقزػػائية  ك بتمػػع 
الثركة الؾطشيػة كالسمكيػة العامػة  دكف رقيػب أك حدػيب. كإذا مػات أك أطػيح لػو  خمَّفػو 

أسػؾأ مػػؽ نيجػو  كقػد يسحػػؾ حتػى لعػض اإلنجػػازات  رئػيس  خػر  قػد يػػشيل نيجػو  أك 
 التي يسكؽ أف يكؾف الرئيس الدابق قد حققيا. كاألمثمة كثيرة عمى ذلػ.

تحقيػػق كحػػػدة السجتسػػػع  لسختمػػػف عشاصػػػره  كحذػػد طاقاتػػػو  إلحػػػراز القػػػؾة كتحقيػػػق    .1
الشيؾض العاـ  كلمقزاء عمى ركح التعرب الدياسي كالػديشي كالسػتىبي كالعذػائري 
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طقي. ألف التعرػػب ىػػؾ عػػدك الحؿيقػػة  كعػػدك الػػركح الؾطشيػػة  كعػػائق أمػػاـ كالسشػػا
 تشسية اإلحداس لاالنتساء إلى اليسؽ كإلى الؾطؽ العربي الكبير.

إعظػػاء اىتسػػاـ حؿيقػػي لمعمػػؼ كالعمسػػاء كالسبػػدعيؽ  كتذػػجيع البحػػث العمسػػي كرصػػد    .2
. فػػبل نقػػرر كال االعتسػادات البلزمػػة لػػو  ك عمػػو أساسػػًا لدياسػػات الدكلػػة كمسارسػػاتيا

نخظػػط كال نشفػػت كال نؿػػي ؼ  إال اسػػتشادًا إلػػى نذػػا  لحثػػي  ػػاد  مػػدعـؾ لاإلمكانيػػات 
 السادية كالسعشؾ ة البلزمة.

االىتساـ لاإلنداف  تشذئة كتربية كتعميسًا كتأـيبًل  كتأميؽ الحياة الكر سة لو  مؽ خػبلؿ    .3
دكؽ كالعس  كالتظبيب كالسرتب تؾفير الذرك  الزركر ة الستقراره كإنتا و كإبداعو  كال

السجزي كالسعاش التقاعدي  التي يؤمؽ لو مدتؾى مػؽ العػيش الكػر ؼ فػي شػيخؾختو. 
فاإلنداف ىؾ الثركة الحؿيؿية. إذ ال  دكى مؽ اسػتيراد  خػر مػا تؾصػ  إليػو العمػؼ مػؽ 
مخترعػػات  إذا لػػؼ يرتفػػع إندػػانشا إلػػى مدػػتؾاىا  ك ستمػػػ القػػدرة عمػػى اسػػتيعابيا تسييػػدًا 

 لترشيعيا كاإلبداع فييا. 

التسدػ لسمكية السجتسع  مسثبًل لالدكلة  لمسؤسدات الخدميػة الرئيدػية  ذات العبلقػة    .4
السباشػػرة لحيػػاة السػػؾاطشيؽ  كسؤسدػػات الرػػحة كالتعمػػيؼ كالكيربػػاء كالسيػػاه كمػػا فػػي 
حكسيا. ككتا التسدػ لسمكيػة السجتسػع لؾسػائ  اإلنتػاج الكبػرى  ذات العبلقػة لػاألمؽ 

لقؾمي  كرشاعة الشفط كاستخراج السعادف لأنؾاعيا ...إلش. مػع تذػجيع رأس السػاؿ ا
الخػػػاص كإتاحػػػة السجػػػاؿ أمامػػػو لبلسػػػتثسار  فػػػي مجػػػاؿ الخػػػدمات كاإلنتػػػاج  ضػػػسؽ 
 الزؾالط كالسعايير  التي تزعيا الدكلة  مدتميسة بتلػ السرمحة العامة لمسجتسع. 

التخظػػيط العػػاـ لمتشسيػػة الذػػاممة  كفػػي  التدػػميؼ بػػدكر الدكلػػة  كسسثػػ  لمسجتسػػع  فػػي   .5
تؾ يو االقتراد كالتجارة  كال سيسا تجارة االستيراد كالتردير  لسا يزسؽ بشاء قاعدة 

 اقترادية  صشاعية _  زراعية _ تجار ة  قؾ ة.

تظبيػػػق مبػػػدأ العدالػػػة اال تساعيػػػة. لسػػػا يعشيػػػو ىػػػتا السبػػػدأ مػػػؽ تػػػؾفير الزػػػسانات    .6
ؽ كالسداكاة في الحقؾؽ كالؾا بات  كتكافؤ الفػرص أمػاـ اال تساعية لجسيع السؾاطشي

أبشاء الذعب  سيعيؼ  لغض الشغر عؽ انتساءاتيؼ اال تساعية كالدياسية كمؾاقعيؼ 
االقترػػادية  كاعتبػػار  سيػػع السػػؾاطشيؽ شػػركاء فػػي الثػػركات الؾطشيػػة كفػػي السمكيػػة 

ز كأسػاس لمتسػايز فػي العامة  كاعتساد الشزاىػة كالكفػاءة العمسيػة كالقػدرة عمػى اإلنجػا
 السراكز الؾعيؽية  كاعتبار الشاس  سيعًا سؾاسية أماـ القانؾف ...إلش. 

احتػػػراـ ؾيسػػػة العسػػػ  كاعتبارىػػػا مرػػػدر الؿػػػيؼ. فمػػػيس أسػػػؾأ كال أضػػػر  بتقػػػدـ الػػػببلد    .7
كتظؾرىػػا كتحزػػرىا  مػػؽ إحدػػاس العػػامميؽ السبػػدعيؽ  لػػأف أعسػػاليؼ كإبػػداعاتيؼ ال 
تحغى لالتقدير السادي كالسعشؾي  التي تدتحقو. كأف غيرىؼ مؽ الكدػالى كالعػاطميؽ 

ركف ك كافػػأكف  ك دػػتأثركف لال سكانػػة اال تساعيػػة كالؾعيؽيػػة كالسكاسػػب ىػػؼ مػػؽ يقػػدَّ
السادية  لسجرد انتسائيؼ األسري أك العذائري أك الدياسي. إف ىتا االحدػاس يػؤدي 
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قػػد إلػػى اإلحبػػا  كالتكاسػػ  كاإلىسػػاؿ ك قتػػ  الظسػػؾح ك قزػػي عمػػى مكػػامؽ اإلبػػداع  ك 
   كبمده. يزعف لدى السرء شعؾره لاالنتساء إلى مجتسعو

أنو العػػػاـ  مػػػؽ خػػػبلؿ إدارة محميػػػة مشتخبػػػة  يسكػػػؽ أف إشػػػراؾ الذػػػعب فػػػي إدارة شػػػ .11
ندسييا إدارة محميػة أك حكػؼ محمػي أك إدارة ال مركز ػة  إذ يتبلشػى الفػرؽ بػيؽ ىػته 
التدػػسيات  إذا اتفقشػػا عمػػى مزػػسؾف كاحػػد. فػػاألمر الجػػؾىري ىشػػا ىػػؾ أف تقػػاـ إدارة 

نتخػاب محمية كاممة الربلحيات  في ك  ما ىؾ شػأف محمػي  تذػك  عمػى أسػاس اال 
الحػػػر السباشػػػر لسجمػػػس محمػػػي  يختػػػار مػػػؽ بػػػيؽ أعزػػػائو محافغػػػًا  يتػػػؾلى رئاسػػػة 
السجمػػس. ك سكػػػؽ لمسجمػػس أف يدػػػحب الثقػػة مػػػؽ السحػػافع فػػػي أي كقػػ   ك ختػػػار 
محافغػػػًا غيػػػره  إذا رأى ذلػػػػ ضػػػركر ًا. ك رػػػدر قػػػرار  سيػػػؾري لاعتسػػػاد السجمػػػس 

ة السركز ػػػػة  فػػػػي السشتخػػػب كالسحػػػػافع السختػػػار  دكف أي تػػػػدخ   مػػػؽ قبػػػػ  الدػػػمظ
االنتخالػػات أك فػػي نتائجيػػا أك فػػي اختيػػار السحػػافغيؽ . أمػػا الذػػأف اليسشػػي العػػاـ  
كالقؾات السدمحة كاألمػؽ العػاـ كالثػركات الؾطشيػة كالتخظػيط االقترػادي العػاـ كرسػؼ 
الدياسػػة التعميسيػػة كالثقاؼيػػة كمراؾبػػة تشفيػػتىا  كغيرىػػا مسػػا يتعمػػق لػػالؾطؽ اليسشػػي 

عمى مشظقة دكف أخرى  فيدار مؽ قب  الدمظة السركز ػة  السشتخبػة كك   كال يقترر 
ديسقراطيػػػًا  السجدػػػدة لؾحػػػدة الػػػؾطؽ كالسسثمػػػة لسرػػػالحو العميػػػا. كتتػػػؾلى الدػػػمظة 
السركز ة التشديق بيؽ السجالس السحمية في السحافغات كتسؾ   خظط التشسيػة فييػا  

لمسجػالس السحميػة. ك حغػر كمراؾبة تشفيتىا  كمشع أي تدخبلت أك اختراقات خار يػة 
عمػػى السجػػالس السحميػػة إقامػػة أي عبلقػػات بػػدكؿ أك  يػػات خار يػػة  ميسػػا كانػػ . 
ك جب أف يتزسؽ الدستؾر ك  ىته السدائ   في نرػؾص كاضػحة كدؾيقػة  ال تقبػ  
المػػبس أك التأك ػػ . كعمػػى ىػػتا الشحػػؾ  نرسػػش أسػػس كحػػدة يسشيػػة  ترػػ  إلػػى تخػػـؾ 

محاذيرىا كنتحاشى إنذاء كيانات  لحكؾمات كبرلسانػات الفيدرالية كال تمجيا. فشتجشب 
...إلش  داخ  الكياف اليسشي الؾاحد  يشتيي بيا األمر إلى االنفراؿ  لاسػتخداـ مبػدأ 
حػػق تقر ػػر السرػػير  كبإيعػػاز كدعػػؼ مػػؽ القػػؾى الخار يػػة  التػػي خظظػػ  ليػػتا األمػػر 

 مدبقًا  عمى مدتؾى الؾطؽ العربي كمو. 

حقيػػق الؾحػػدة العربيػػة  كزػػركرة ك ؾديػػة  ككيػػاف سياسػػي العسػػ  الجػػاد فػػي سػػبي  ت .11
كاقترػػادي  يدػػتسد مبرراتػػو السعشؾ ػػة مػػؽ التػػار ش السذػػترؾ كالمغػػة الؾاحػػدة كالتػػراث 

 الؾاحد  ك دتسد مبرراتو السادية مؽ السرالح الحيؾ ة الراىشة لؤلمة العربية.

لعػػو. كأف لكػػ  التدػػميؼ لػػأف الفكػػر اإلندػػاني ممػػػ لمبذػػر ة كميػػا  ميسػػا اختمفػػ  مشا .14
شػعؾب األرض الحػػق فػػي أف تدػػتفيد مسػػا تػػراه مفيػػدًا ؼيػػو  كأف تػػرفض مػػا تػػراه غيػػر 
مبلئؼ ليا  دكف حساس أعسى أك تعرػب ضػيق. كالتدػميؼ لػأف الحزػارة ممػػ لمعػالؼ 
كمو  أسيس  في بشائيا أمؼ عديدة  كمشيا أمتشا العربية. لسا يفرضو ىػتا مػؽ تعامػ  
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ؿ  مػػؽ عقػػد الػػشقص كاإلحدػػاس لالدكنيػػة  كمبػػرأ مػػؽ نػػدي مػػع الحزػػارة الحديثػػة  خػػا
 الذعؾر لالعداء تجاىيا.

التدػػميؼ لػػأف أي إسػػياـ إيجػػابي لشػػا  فػػي حيػػاة العرػػر  ال يسكػػؽ أف يتحقػػق إال مػػؽ  .11
خػػبلؿ إطارنػػا نحػػؽ  كمػػؽ خػػبلؿ كعيشػػا لخرؾصػػياتشا  كاسػػتيعابشا لسػػا أسػػيس  لػػو 

التظػػؾر البذػػري  كاستحزػػارنا حزػػاراتشا القديسػػة كحزػػارتشا اإلسػػبلمية  فػػي مدػػار 
لعشاصػر القػػؾة كركح اإلبػداع فييػػا  استحزػارًا يجعميػػا مرػادر إليػػاـ كعؾامػ  تحفيػػز 
لشا  ال استحزارًا يحؾليا إلى أكثاف  امدة  نحشط أنفدشا داخميػا  فشبتعػد عػؽ مدػار 

 التار ش كنعيش عمى ىامذو.

 

 الخظؾات العسمية العا مة:

لمبرنامل الدياسي  البد فػي عػ  السحشػة  التػي يسػر بيػا الػيسؽ   انظبلقًا مؽ ىتا اإلطار العاـ
مػػؽ الذػػركع فػػي إ ػػراء حػػؾارات مػػع السكؾنػػات الدياسػػية اليسشيػػة  لجشاحييػػا الدياسػػي كالعدػػكري  
تيػػدؼ إلػػى إيقػػاؼ الحػػرب كحقػػؽ الػػدماء كالتؾ ػػو نحػػؾ الحػػ  الدػػمسي  عبػػر طاكلػػة الحػػؾار  كبشػػاء 

الؾطشيػة كالسؾاطشػة الستدػاك ة كالتبػادؿ الدػمسي لمدػمظة  عبػر الدكلة اليسشيػة عمػى قاعػدة الذػراكة 
صشاديق االنتخالػات. كذلػػ انظبلقػًا مػؽ الترػؾر  الػتي تزػسشتو مبػادرة التجسػع الػؾطشي لسشاضػمي 
الثػػؾرة اليسشيػػة )أحػػد مكؾنػػات  ساعػػة نػػداء الدػػبلـ(  السعمشػػة فػػي الخػػامس عذػػر مػػؽ مػػايؾ عػػاـ 

 لخظؾات التالية:ـ. كفي ىتا الدياؽ يسكؽ اتخاذ ا4113
التؾاصػػ  مػػع  سيػػع السكؾنػػات الدياسػػية اليسشيػػة  دكف اسػػتثشاء  كمحاكلػػة إيجػػاد لغػػة   .1

مذتركة ؼيسا بيشيا. تيدؼ إلى إيقاؼ الحرب  كسدخ  لمسرالحة الؾطشية  كالذركع فػي 
حػػؾار كطشػػي  ػػاد  يػػؤدي إلػػى إخػػراج الػػيسؽ مػػؽ الكارثػػة التػػي حمػػ  لػػو  كالتؾافػػق عمػػى 

ات العسميػػة  الكفيمػػة ببشػػاء الثقػػة كطػػي صػػفحة الحػػرب كالرػػراعات الخظػػؾات كاإل ػػراء
 العبثية كالتؾ و نحؾ بشاء الدكلة اليسشية  التي ال يشفرد بيا أحد كال ُيقرى مشيا أحد.  

مؾاصمة الحؾار مع األحزاب السدنية  التػي ال تسمػػ أذرعػًا عدػكر ة  كعمػى رأسػيا الحػزب   .4
االشػػتراكي اليسشػػي كالتشغػػيؼ الؾحػػدكي الذػػعبي الشاصػػري  كحثيػػا  سيعيػػا عمػػى التشدػػيق 
كالعسػػ  السذػػترؾ السػػؤثر  القػػادر عمػػى اإلسػػياـ الفاعػػ  فػػي كضػػع الحمػػؾؿ الدػػمسية  

 الراىشة كإنجاح مداعي بشاء الدكلة.  الكفيمة لإخراج اليسؽ مؽ محشتو 

الحؾار مع السكؾنات الدياسية _ العدكر ة  السذاركة فػي الحػرب  كعمػى رأسػيا الحركػة   .1
الحؾثية )أنرار هللا( كالتجسع اليسشي لئلصبلح  كالعس  عمى دفعيػا نحػؾ اتخػاذ خظػؾات 

دػمسي عمػى خيػار إيجابية تديؼ في بشػاء الثقػة كنبػت ثقافػة الكراـيػة  كتغميػب الخيػار ال
الػػتي سػػيشزع ذرائػػع التػػدخ  الخػػار ي فػػي شػػؤكنشا الداخميػػة  ك قػػي  الحػػرب. كىػػؾ الخيػػار

اليسؽ مؽ مخظظات التقديؼ كسيظرة لعض القػؾى اإلقميسيػة كالدكليػة عمػى أ ػزاء مشػو  
 لسا في ذلػ  زره كشؾاطئو كبحاره كثركاتو.
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الحؾار مع الحكؾمة السعترؼ بيا دكليًا  كمع الحكؾمة القائسة في صشعاء  بيػدؼ تحييػد   .2
السؾاطشيؽ كقزاياىؼ السعيذية  كعدـ الزج بيػؼ فػي دائػرة الرػراعات كالسشاكفػات  التػي 
أدت إلى إيقاؼ السرتبات كالتقرير فػي تػأميؽ الخػدمات  كعمػى رأسػيا الكيربػاء كالسيػاه 

رػػػحة  كالعسػػػ  عمػػػى تدػػػيي  انتقػػػاؿ السػػػؾاطشيؽ بػػػيؽ السشػػػاطق كالشغافػػػة كالتعمػػػيؼ كال
السختمفػػػة  فػػػػي الذػػػساؿ كالجشػػػػؾب  دكف عؾائػػػق أك إذالؿ  كالسحافغػػػػة عمػػػى حيػػػػاتيؼ 
كأمػػؾاليؼ كصػػؾف كػػرامتيؼ  كإيجػػػاد السعالجػػات الكفيمػػة لالسحافغػػػة عمػػى ؾيسػػة العسمػػػة 

 ياة السؾاطشيؽ. الؾطشية )الر اؿ(  لسا لتدني ؾيستيا مؽ  ثار مدمرة عمى معيذة كح

إعظػػاء اىتسػػاـ خػػاص لمحػػؾار مػػع مكؾنػػات الحػػراؾ الجشػػؾبي  دكف اسػػتثشاء  فػػي سػػبي    .3
إيجػػاد مخػػارج كحمػػؾؿ مرضػػية لمسدػػألة الجشؾبيػػة  لالرػػيغة التػػي يػػتؼ التؾافػػق عمييػػا 
ك رتزييا أبشػاء الجشػؾب  لػإرادتيؼ الحػرة  كدكف ضػغؾ  أك تػأثيرات تسػار س عمػييؼ مػؽ 

  كإلعػػاد قزػػيتيؼ عػػؽ التؾعيػػف الدياسػػي  مػػؽ قبػػ   الظػػامحيؽ الػػداخ  أك مػػؽ الخػػارج
الػػػداخمييؽ كالظػػػامعيؽ الخػػػار ييؽ. مػػػع التأكيػػػد عمػػػى خظػػػأ التعبئػػػة غيػػػر السبػػػررة ضػػػد 
السػػػؾاطشيؽ الذػػػسالييؽ السدػػػالسيؽ  الػػػتيؽ لػػػؼ تبػػػدر مػػػشيؼ أي إسػػػاءات تجػػػاه إخػػػؾتيؼ 

التعامػ  األخػؾي الراقػي الجشؾبييؽ  كقد برىشؾا عمى حبيؼ إلخؾتيؼ الجشؾبييؽ  مؽ خبلؿ 
معيؼ في ك  مدف الذساؿ  التي يتؾا دكف فييا. فاليسؽ كاف دائسًا ساحة كاحػدة رحبػة  
حاضػػشة لكػػ  اليسشيػػيؽ  دكف تسييػػز. فػػرغؼ مػػا شػػيده عبػػر تار خػػو  مػػؽ تعػػدد الكيانػػات 
الدياسية اليسشية كصراعاتيا  كرغؼ التعقيػدات الداخميػة كاأل شػدات الخار يػة  فػإف ىػتا 

لػػؼ يػػؤثر  فػػي أي مرحمػػة مػػؽ مراحػػ  التػػار ش  عمػػى عبلقػػات السػػؾاطشيؽ  لعزػػيؼ  كمػػو
اآلخػػر. كػػاف ىػػتا حػػاؿ التعػػايش اال تسػػاع فػػي الساضػػي  ك جػػب أف يبقػػى ىػػتا  ببعزػػيؼ

 حالو في الحاضر كالسدتقب .

التؾاص  مع األحزاب كالسكؾنػات كالشخػب الدياسػية كالثقاؼيػة كاإلعبلميػة العربيػة  كحثيػا   .4
ؾ  عربيػػًا كدكليػػًا  لكػػ  قػػدراتيا كإمكانياتيػػا كتأثيراتيػػا  إليقػػاؼ الحػػرب فػػي عمػػى التحػػر 

اليسؽ  ككضع حػد إللػادة إخػؾتيؼ اليسشيػيؽ السحاصػر ؽ بػرًا كبحػرًا ك ػؾًا  الػتيؽ يعػانؾف 
مؽ السجاعات كاألمراض كالتذرد  كُتػدمَّر مػدنيؼ كقػراىؼ كطػرقيؼ كمؤسدػاتيؼ الخدميػة 

 جسعاتيؼ كُتقؾض مقؾمات حياتيؼ. كاإلنتا ية كُتقرف أسؾاقيؼ كت

التؾاص  مػع األحػزاب كالسكؾنػات الدياسػية اليسشيػة  ذات األفػق الؾحػدكي العربػي  كفػتح   .5
حؾار معيا  ييدؼ إلى إيجػاد صػيغة لمعسػ  السذػترؾ  فػي إطػار  بيػة كحدك ػة  تشذػط 
فػػي الػػداخ  اليسشػػػي كتتفاعػػ  كتشدػػق مػػػع الحركػػات الدياسػػية الؾحدك ػػػة فػػي الدػػػاحة 

بية  في ك  ما يعػزز كحػدة الذػعب العربػي ك حفػع ىؾ تػو ك عجػ  فػي تحقيػق حمسػو العر 
الؾحدكي  الستسث  في إقامة دكلة عربية كاحدة  عمى كام  األرض العربيػة مػؽ السحػيط 

 إلى الخميل.
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التؾاص  مع حركات السقاكمة العربية الفمدظيشية  كحثيا عمى تؾحيد صفؾفيا كتؾ ييػا    .6
ئ  السسكشة. كالتسدػ لعركبة فمدظيؽ كرفػض سياسػات التظبيػع كدعسيا لسختمف الؾسا

مػػع الكيػػاف الرػػييؾني الغاصػػب  التػػي تشتيجيػػا لعػػض األنغسػػة العربيػػة  سػػرًا أك عمشػػًا  
كالؾقؾؼ في ك و ك  مؽ يحاكؿ أف يسد  دؾر التعاكف كالتحالف مع ىػتا الكيػاف  مػؽ 

 الحكاـ العرب. 

الساديػػة كالفكر ػػػة  التػػي تذػػػشيا الحركػػػة  الشزػػاؿ فػػػي  بيػػة الػػػؾعي  لسؾا يػػة اليجسػػػة  .7
الرػػييؾنية كالقػػؾى االسػػتعسار ة عمػػى الػػؾطؽ العربػػي  لرػػؾرة مسشيجػػة  بيػػدؼ تسز قػػو 
كتدمير مقؾمات األمة العربية كتقؾ ض عؾام  نيؾضيا  كتذؾ و كعي الذباب العربػي  
ي كإلعاده عؽ قزاياه السرير ة كتيئيدػو مػؽ تحقيػق الظسؾحػات السذػركعة لؤلمػة. كفػ

ىتا الدياؽ  يتؼ تفعي  البرنامل الثقافي لجساعة نداء الدبلـ  كتذػجيع الكتالػات  التػي 
تشظمػػق مػػؽ ىػػتا البرنػػامل  كتشغػػيؼ السحاضػػرات كالشػػدكات كالسػػؤتسرات فػػي داخػػ  الػػيسؽ 
كخار و. لاعتبار أف الشزاؿ في  بية الؾعي ىؾ الدبي  األمث  لرػد اليجسػة الثقاؼيػة 

تذػشيا أ يػزة الغػرب االسػتعساري كالحركػة الرػييؾنية العالسيػة. الذرسة كالسؤثرة  التي 
كسا أنػو الخيػار األسػمؼ لمؾقػؾؼ فػي ك ػو كػ  الشزعػات كالػدعاكى الستخمفػة  فػي الػداخ  

 العربي  مؽ قظر ة كمشاطؿية كعذائر ة كطائؽية كسبللية ...إلش  كتفشيد دعاكاىا.

 

 البػرنامػل الثقػافػي
 

ييػػدؼ البرنػػامل الثقػػافي لجساعػػة نػػداء الدػػبلـ  إلػػى مؾا يػػة اليجسػػة الثقاؼيػػة االسػػتعسار ة 
السدركسػػة  التػػي تدػػعى إلػػى تييئػػة األرضػػية الفكر ػػة كالشفدػػية  لفػػرض السذػػركع االسػػتعساري _ 
الرػػػييؾني عمػػػى الػػػؾطؽ العربػػػي. كمػػػؽ أبػػػرز مغػػػاىر ىػػػته اليجسػػػة  التذػػػكيػ لالثؾابػػػ  الؾطشيػػػة 

و الؾعي  كإضعاؼ الحركات الدياسػية العربيػة كتػد يشيا كشػرذمتيا  كرفػض ثقافػة كالقؾمية كتذؾ 
السقاكمػػة كالتذػػكيػ لجػػدكى أي مذػػركع نيزػػؾي عربػػي  كربػػط لعػػض الشخػػب الثقاؼيػػة لالسذػػركع 
االسػػتعساري _ الرػػييؾني  لحيػػث يرػػبح السثؿػػف العربػػي أداة لتػػرك ل ىػػتا السذػػركع  كعػػامبًل مػػؽ 

 مير اليؾ ة الؾاحدة كالفكر الؾحدكي العربي. عؾام  اليدـ كالتفتي  كتد

كلكي تشجح عسمية السؾا ية الثقاؼية لمسذػركع االسػتعساري _ الرػييؾني  ال بػد مػؽ التركيػز 
عمى مؾضؾعات  تذك  أسدًا لمثقافة العربية  ذات األفػق الؾحػدكي الشيزػؾي الذػام   كسػا تذػك  
قاعدة متيشػة لرػد اليجسػة الثقاؼيػة االسػتعسار ة كتعر تيػا كتحرػيؽ الذػباب العربػي مػؽ غؾايتيػا. 

أف يعشي ىتا االبتعاد عؽ التيارات الثقاؼية ذات البعد اإلندػاني التقػدمي فػي العػالؼ. فسؾا يػة دكف 
اليجسة الثقاؼية االستعسار ة _ الرييؾنية  ال يسكؽ أف تػشجح عػؽ طر ػق العزلػة كالعػداء لمثقافػات 
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كباالسػتفادة  الدائدة في السجتسعات الغربية كالذرؾية  ب  تتعزز لالتفاع  الخبلؽ مع ك  الثقافػات 
مؽ ك  ما أنجزه العق  البذري كحققتو الحزػارات اإلندػانية عبػر التػار ش  لسػا فػي ذلػػ مػا حققتػو 
الحزػارة الغربيػػة السعاصػػرة نفدػػيا  فػي شػػتى ميػػاديؽ العمػػؼ كالثقافػػة  التفاعػ  مػػع كػػ  ذلػػػ تفػػاعبًل 

 ية كالعظاء الستبادؿ. إيجابيًا  ال يتدؼ لالتبعية كاإلحداس لالدكنية  ب  يرقى إلى مدتؾى الشد

ه الػػؾعي التػػي يتؾ ػػب عميشػػا أف نجابييػػا  ىػػي الثقافػػة االسػػتعسار ة  التػػي تذػػؾ  إف الثقافػػة
كتدػػػؾغ   لمييسشػػػة االسػػػتعسار ة كتػػػدعؼ األنغسػػػة االسػػػتبدادية الفاسػػػدة   كتشترػػػر لمغمػػػؼ كاالسػػػتغبلؿ

ا كتبث مذاعر اإلحبػا  السرتبظة لالسرالح األ شبية  كتزعف اإليساف بؾحدة األمة كتييب لتسز قي
 كاليأس مؽ إمكانية تحقيق أي نيؾض عربي.

كلتحقيق أىداؼ ىتا البرنامل الثقافي تذك  لجشة ثقاؼية تزع برنامجًا  يتزسؽ فػي السرحمػة 
 لسػا فييػاؽ مػؽ اإللسػاـ لسجسػ  مػا أنتجتػو الثقافػات السعاصػرة  سك  األكلى مشو مؾضؾعات محددة  تُ 

الثقافة العربية  كنقدىا  نقدًا يؤسس لسرحمة أخرى  يسكؽ أف تكؾف مرحمة تتدؼ لػالتظؾ ر كاإلبػداع 
ابيػة  أك ذات الظػالع كالبشاء عمى أفز  ما أنتجتو ىته الثقافات  كالتخمص مؽ  ؾانبيػا غيػر اإليج

  غير العمسي.

 سؾضؾعات التالية: ال البدء بدراسة ترح في ىتا الدياؽكنق
 العربية: مقؾماتيا  ضركراتيا  كيؽية تحؿيقيا  شكميا الدياسي.الؾحدة   .1

 الفكر القؾمي العربي: نذأتو كتظؾره كالتحديات  التي كا يتو كتؾا يو.  .4

مدارسو الشغر ة كتظبيقاتو العسمية في بمداف مختارة )االتحػاد ك  مشالعو الفكر االشتراكي:   .1
  شؾب اليسؽ(.الدؾفييتي _ الريؽ _ يؾغدبلؼيا _ كؾبا _ مرر _ 

 .السدارس الفكر ة الحديثة كأبرز مسثمييا  كمدى تأثيرىا عمى السثقفيؽ العرب .2

 في فمدظيؽ. الكياف الرييؾنيالحركة الرييؾنية: نذأتيا  أىدافيا  تظؾرىا حتى ؾياـ   .3

 .   حتى اآلف  كاألىداؼ السدتقبمية لمكياف الرييؾنيالرراع العربي _ اإلسرائيمي  .4

الثػػػػػركات الشفظيػػػػػة العربيػػػػػة كتأثيرىػػػػػا عمػػػػػى الحيػػػػػاة العربيػػػػػة  الدياسػػػػػية االقترػػػػػادية   .5
كاال تساعيػػة. كعبلقتيػػا لالشذػػا  االسػػتعساري كبػػالؾ ؾد اإلسػػرائيمي  كباألنغسػػة العربيػػة 

 .كبالسذار ع االستعسار ةالحاكسة  

سػػػتعسار السثؿػػػف العربػػػي  كعبلقتػػػو لالحزػػػارة العربيػػػة كالحزػػػارة الغربيػػػة الراىشػػػة كباال  .6
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 العربي كالحركب لالؾكالة.الحركب االستعسار ة في الؾطؽ   .11



253 
 

 البشية اال تساعية كاالقترادية كالدياسية في الؾطؽ العربي. .14

 الجغراؼيا االقترادية كالدياسية لمؾطؽ العربي. .11

 السذار ع الؾحدك ة العربية السعمشة  كأسباب إخفاقيا. .12

نذؾء األنغسة الحاكسة في الؾطؽ العربي كبشيتيا اال تساعية كعبلقػة كػ  مشيػا لذػعبيا  .13
 كبالقؾى الخار ية.

السذػار ع القؾميػة كاليدػػار ة كاإلسػبلمية فػػي الػؾطؽ العربػي: خمؽياتيػػا الفكر ػة كأسػػباب  .14
 تعثرىا كإخفاقيا.  

 الدياسية في الؾطؽ العربي  في العرر الؾسيط كالحديث كالسعاصر. تار ش الحركات .15

بػػػبعض  حركػػػات السقاكمػػػة العربيػػػة: فكرىػػػا  بشيتيػػػا  مسارسػػػاتيا  عبلقاتيػػػا  لعزػػػيا  .16
 كعبلقاتيا العربية كاأل شبية.

عاىرة اإلرىاب: تؾصيفيا  نذأتيا  فكرىا  القؾى السدتفيدة مشيا  خظرىا عمى السذركع  .17
 الشيزؾي العربي.

الرراع السحمي _ اإلقميسي _ الدكلي الراىؽ في الؾطؽ العربي: أىدافػو  أطرافػو  كيؽيػة  .41
 التعام  معو.

 سساتو  مشاطقو  كسائمو  تأثيره عمى الؾطؽ العربي.الرراع الدكلي في العالؼ: أطرافو   .41

كالدياسػية كالعدػػكر ة لمكيػػاف الرػييؾني فػػي فمدػػظيؽ  كاال تساعيػػة البشيػة االقترػػادية .44
 السحتمة.

تار ش الثؾرات الكبػرى فػي العػالؼ  مػع ربظيػا لػالفكر السسيػد ليػا كبػالغركؼ االقترػادية  .41
 تأثيرىا في مدار التار ش البلحق.كاال تساعية كالدياسية  التي كلدتيا  ثؼ 

 حؾار الحزارات عبر التار ش كفي العرر الراىؽ  كعبلقتشا لالحزارة األكربية الحديثة. .42

43. .  الفكر االقترادي الحديث  مؽ  دـ سسث كحتى اليـؾ

 التعميؼ الحديث في الؾطؽ العربية: تار خو  فمدفتو  مزاميشو  إمكانية الشيؾض لو. .44

 دات السعشية بتلػ )األسرة _ السدرسة _ اإلعبلـ(.الظف  كتربيتو كالسؤس .45

 مدألة الدمظة  نذأتيا كأشكاليا كالقؾى اال تساعية  التي ترتكز عمييا.  .46

أشكاؿ الحكؼ  االستبداي _ الديسقراطي _ السمكي _ الجسيؾري _ الرئاسػي _ البرلسػاني  .47
ليا الحديثة في ...إلش: مفاـيسيا  تظؾرىا عبر التار ش  مع إعظاء اىتساـ خاص ألشكا

 العالؼ  كفي الؾطؽ ا لعربي.  

 الذر عة كالعرؼ كالقانؾف في التار ش اإلسبلمي.   .11

 الخبلفة اإلسبلمية  مفيؾميا  نذأتيا  تار خيا حتى سقؾ  اإلمبراطؾر ة العثسانية. .11

الحركة الدياسية اإلسبلمية في الؾطؽ العربػي  فػي التػار ش السعاصػر   ػتكرىا  رؤاىػا   .14
 مدتقبميا.عبلقاتيا  



254 
 

تػػار ش الحركػػة الدياسػػية اليسشيػػة كارتباطيػػا )تػػأثرًا كتػػأثيرًا( لالحركػػة الدياسػػية العربيػػة  .11
 كالعالسية.

 كاقع األحزاب الدياسية اليسشية  فكرىا  بشيتيا  عبلقاتيا  برامجيا. .12

  غراؼية اليسؽ  الظبيعية االقترادية كاال تساعية كالدياسية.  .13

ؽ اليسشيػػػيؽ )إبػػػؽ األميػػػر  الجػػػبلؿ  الػػػؾز ر  الذػػػؾكاني األعسػػػاؿ الفكر ػػػة ألىػػػؼ السفكػػػر  .14
 ...إلش(. 

 السشغسات اإلقميسية كالدكلية  أىدافيا  سياساتيا  عبلقاتيا  تأثيراتيا.  .15

البشػػػ الػػدكلي كصػػشدكؽ الشقػػد الػػدكلي: بشيتيسػػا  سياسػػاتيسا  تأثيرىسػػا فػػي بمػػداف العػػالؼ   .16
 الثالث.

أنؾاعيػػا  أىػػدافيا  مرػػادر تسؾ ميػػا  تأثيرىػػا فػػي مشغسػػات السجتسػػع السػػدني: فمدػػفتيا   .17
 الؾاقع.
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 ...إلش.

 
السقترحػػة  يسكػػؽ أف تزػػاؼ إلييػػا عشػػاك ؽ أخػػرى  ك سكػػؽ أف تشػػدرج تحػػ  كػػ   ىػػته العشػػاك ؽ

ا عشػػاك ؽ فرعيػػة كثيػػرة  ككػػ  عشػػؾاف فرعػػي يسكػػؽ أف يرػػمح مؾضػػؾعًا لشػػدكة مدػػتقمة. عشػػؾاف مشيػػ
كبعض العشاك ؽ متقاربة ك سكؽ دمجيا تح  عشؾاف كاحد. كسا يسكؽ إضػافة مؾضػؾعات أخػرى إلػى 
ىػته السؾضػػؾعات  ثػػؼ تأطيرىػػا  سيعيػػا فػي محػػاكر رئيدػػية. كىػػتا مػػا سػيتؼ الشغػػر ؼيػػو عشػػد تشفيػػد 

 البرنامل الثقافي.
 

 ـ2018أغدظس 
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 لدؼ هللا الرحسؽ الرحيؼ

 ك ية نغر  ساعة نداء الدبلـ
 لمخركج مؽ نفق الحرب الكارثية  التي دمرت الؾطؽ كمزق  الذعب

 132مقدمة لمستحاكر ؽ في استكيؾلؼ

 

مػػايؾ  15ليحػػ  الدػػبلـ فػػي  سيػػع ربػػؾع الػػؾطؽ  نكػػرر ىشػػا مزػػسؾف مبادرتشػػا السعمشػػة فػػي 
 :ـ2015

الحرػار كالتؾ ػو إلػى طاكلػة الحػؾار  لؾضػع خارطػة طر ػق  تتزػسؽ إيقاؼ الحرب كرفع  .1
 خظؾات محددة كمزمشة  تيدؼ إلى بشاء الثقة كتظبيع الحياة كإعادة بشاء الدكلة.

يػػػة  تزػػػؼ أشخاصػػػًا ذكي كفػػػاءة كنزاىػػػة  مػػػؽ كافػػػة انتقالالتؾافػػػق عمػػػى تذػػػكي  حكؾمػػػة  .2
ز فييػا أسػس بشػاء الدكلػة عمػى ية تشجػانتقالاألطراؼ اليسشية الفاعمة  تتؾلى مياـ مرحمة 
 القرار الدياسي اليسشي. استقبلؿقاعدة الذراكة الؾطشية كالسؾاطشة الستداك ة ك 

كضع ميثاؽ شرؼ تمتـز لو  سيع السكؾنات الدياسية  يتزسؽ أىؼ السبػادئ  التػي يقػـؾ  .3
عمييػػا الشغػػاـ الدياسػػي كالحيػػػاة الدياسػػية فػػي الػػيسؽ  كعمػػػى رأسػػيا الذػػراكة الؾطشيػػػة 

ات كرفػػض العشػػف لكػػ  أشػػكالو كتثبيػػ  نتخالػػبػػادؿ الدػػمسي لمدػػمظة عبػػر صػػشاديق اال كالت
الػيسؽ  سػيعيؼ كتأكيػد الػؾالء لمػؾطؽ  أبشػاءمبدأ السؾاطشة الستداك ة كتكػافؤ الفػرص أمػاـ 

كتجػػػر ؼ الػػػؾالء لمخػػػارج. كػػػ  ىػػػتا ُيبشػػػى عمػػػى مخر ػػػات الحػػػؾار الػػػؾطشي  التػػػي كضػػػعيا 
 اليسشيؾف لأنفديؼ  خارطة لسدتقبميؼ. 

 مياـ محددة كمزمشة  عمى رأسيا:  إنجازية  نتقالتتؾلى الحكؾمة اال  .4
 ة كتفعي  أ يزة الدكلة.يقتراداالت ختبلالمعالجة اال 
 سيػػػع السميذػػػيات السدػػػمحة مػػػؽ كافػػػة السػػػدف كالسحافغػػػات  كتدػػػميؼ  اندػػػحاب 

السياـ األمشية إلى أ يزة األمؽ السخترة  مػع تػؾفير مدػتمزمات نجاحيػا. لػيعؼ 
 األمؽ كالدكيشة  سيع السحافغات. 

                                                           
ـ  مػػع إضػػافات طؽيفػػة  2015مػػايؾ  15ك يػػة الشغػػر ىػػته  كسػػا ىػػؾ كاضػػح  ىػػي ذاتيػػا السبػػادرة السعمشػػة فػػي  132

اقتزتيا السشاسبة الجديدة )مذاكرات استكيؾلؼ(. كىتا يؤكد صحة السبادرة كصبلحيتيا أساسػًا لمخػركج مػؽ الحػرب 
 كإحبلؿ الدبلـ كبشاء الدكلة اليسشية السشذؾدة.



256 
 

 الذػعبي العػاـ ككضػع قػانؾف  سػتفتاءمشاقذة مذركع الدستؾر الجديد كإنزالػو لبل
ات انتخالػات عمػى ضػؾء الدسػتؾر السدػتفتى عميػو كتذػكي  لجشػة نتخال ديد لبل 

 ات برلسانية كرئاسية.  انتخال ديدة  تباشر إ راء 
  مباشػػرة إعػػادة بشػػاء القػػؾات السدػػمحة بشػػاًء كطشيػػًا  ديػػدًا  ال يدػػتثشي مشظقػػة كال

يػػًا  مػػع كضػػع األسػػس الزػػامشة لسيشيتػػو كحياديتػػو كعػػدـ كالئػػو ا تساعمكؾنػػًا 
يػػػة أك سياسػػػية  بػػػ  لمػػػيسؽ كػػػ  الػػػيسؽ  ليكػػػؾف ا تساعؾنػػػات ألشػػخاص أك لسك

 مؤسدة كطشية كافمة ألمؽ اليسؽ كاليسشييؽ  سيعيؼ  دكف تسييز.  
  سػػػحب األسػػػمحة الثقيمػػػة كالستؾسػػػػظة مػػػؽ  سيػػػع السميذػػػػيات  لسػػػا فػػػي ذلػػػػػ

السميذيات القبمية. كتدميسيا لمدكلة  مسثمػة لػالقؾات السدػمحة اليسشيػة. ليتحػؾؿ 
إلػى اإلرادة  حتكػاـلعسػ  الدياسػي الدػمسي  كالتشػافس البرامجػي كاالالجسيع إلى ا

 ات.نتخالالذعبية  عبر صشاديق اال 
ات البرلسانيػػػة كالرئاسػػػػية كتذػػػكي  حكؾمػػػة  ديػػػػدة  بشػػػاًء عمػػػى نتػػػػائل نتخالػػػلػػػإ راء اال  .5

 ية. نتقالات البرلسانية  تشتيي الفترة اال نتخالاال 
  سيػػع األطػػراؼ اليسشيػػة ى ضػػركرة حزػػؾركسقدمػػة إلنجػػاح الخظػػؾات السػػتكؾرة  نؤكػػد عمػػ .6

السذػػاكرات القادمػػة فػػي الدػػؾ د كالعسػػ  لإيجابيػػة  عمػػى إنجاحيػػا. كسػػا نؤكػػد عمػػى أىسيػػة 
تييئػػة السشػػاخ الدياسػػي ليػػا  مػػؽ خػػبلؿ  سمػػة مػػؽ اإل ػػراءات اإليجابيػػة  كػػإطبلؽ  سيػػع 

مػى معتقمي الػرأي  مػؽ سياسػييؽ كصػحفييؽ كمفكػر ؽ  كضػساف حر ػة التعبيػر  كالعسػ  ع
كضػػع نيايػػة لسعانػػاة الشػػاس  فػػي معيذػػتيؼ كمرتبػػاتيؼ كتػػشقبلتيؼ  ككضػػع حػػد لمتبلعػػب 
لأسػػعار السػػؾاد الغتائيػػة كمػػادتي البتػػركؿ كالػػديزؿ  كالؾقػػؾؼ لحػػـز فػػي ك ػػو السزػػاربة 

 لالعسبلت األ شبية كالتبلعب لدعر العسمة الؾطشية.

 ـ2018ديدسبر  2صشعاء  
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 لدؼ هللا الرحسؽ الرحيؼ
 صادر عؽ  ساعة نداء الدبلـبياف 

 حؾؿ )صفقة القرف(
 

يا  ساىير أمتشا العربية كاإلسبلمية  أييا الظيبؾف السحبؾف لمخيػر كالحػق كالعػدؿ  فػي العػالؼ 
  كالرئيس األمر كي  ركنالد ترامب  إعبلنيسا نتؽ يا ىؾكمو. لؼ نتفا أ لإعبلف الرئيس اإلسرائيمي  

مػػرارًا كتكػػرارًا  عػػؽ نيتػػو فػػي إعبلنيػػا. كسػػا لػػؼ نتفا ػػأ أيزػػًا )صػػفقة القػػرف(  فقػػد صػػرح ترامػػب  
لسحتؾاىػػا  فقػػد تحػػدث الرئيدػػاف  األمر كػػي كالرػػييؾني كثيػػرًا عػػؽ القزػػايا  التػػي تذػػغ  ذىشييسػػا  
كالتي كشا نتؾقع أف تكؾف ىي مؾضؾع الرفقة. ك اءت الرفقة  في أبػرز محتؾ اتيػا  لتثب  ػ  ىػته 

دس عاصػسة مؾحػدة أبديػة ك عػ  القػ  د عمى عبر ة الدكلة الرييؾنيةأكيالقزايا. كعمى رأسيا: الت
كإقػػرار ضػػؼ السدػػتؾطشات اإلسػػرائيمية فػػي الزػػفة الغربيػػة  كمعيػػا غػػؾر األردف  إلػػى الكيػػاف   ليػػا

الرػػػييؾني. كإنيػػػاء حػػػق العػػػؾدة  أي عػػػؾدة الفمدػػػظيشييؽ فػػػي الذػػػتات إلػػػى كطػػػشيؼ فمدػػػظيؽ. 
لمفمدظيشييؽ  عمى ما تبقى مؽ مداحات محدكدة في الزػفة كبالسقاب   الدساح بؾ ؾد إدارة ذاتية 

الغربية  متشاثرة  غراؼيًا  محاصرة لالسدتؾطشات الرييؾنية  الدساح بؾ ؾدىا تح  مدسى )الدكلة 
يا. فػبل أرض مترػمة كال شػعبًا اسػسالفمدظيشية(. كىي دكلة ليس ليا مؽ مؾاصػفات الدكلػة سػؾى 

فػي  لكيػاف الرػييؾني  يػتحكؼ اسػتقبلؿعة الدبلح كاإلرادة كاالمؾحدًا كال سمظة حؿيؿية. دكلة مشزك 
 ة كالعدكر ة كاألمشية. ك  ىتا كغيره  مسايقتراداالك  شأف مؽ شؤكف حياتيا  كال سيسا الذؤكف 

فيؾ يشدرج فػي إطػار السذػركع الرػييؾني التؾسػعي  السدػشؾد   تزسشتو صفقة القرف  لؼ يكؽ سراً 
لأسػػاطير تار خيػػة مختمقػػة  ُحبكػػ  كُرك ػػ  لتبػػرر مذػػركع اغترػػاب فمدػػظيؽ  كمػػا ىػػؾ ألعػػد مػػؽ 

 فمدظيؽ.

  الحكػاـ العػرب لعض نا لسؾؾفىا. كلكششا تفا أتفا أ لإعبلف ىته الرفقة كال لسحتؾانعؼ لؼ ن
  التػػي نكػػؽ نتؾقػػع أف يتعػػركا بيػػته الرػػؾرةكمػػؾاقفيؼ  فإنشػػا لػػؼ  يؼاتارتباطػػنعػػرؼ  كإف كشػػا  الػػتيؽ

زػاح أمػره. تفك خذى ا خيانة خؽيةتالعشاىا عبر كسائ  اإلعبلـ. لقد كاف الحاكؼ العربي  يسارس ال
. فيؾ محسي كمدػشؾد ك فاخر بيا  كال يخذى غزبة شعبو يجاىر لخياناتو  ب  أصبحكلكشو اليـؾ 

العربػػي أنيكتػػو الحػػركب كالسعانػػاة كالتسػػزؽ. كالحركػػة الدياسػػية  مػػؽ قبػػ  أعػػداء األمػػة. كالذػػعب
العربية  أضػح  تعػاني مػؽ الزػعف فػي إيسانيػا لقزػيتيا  كمػؽ التذػؾش فػي رؤ تيػا الدياسػية  
كمؽ االرتباؾ في مسارساتيا العسمية  ضعفًا كتذؾشًا كارتباكًا  يبمػغ تخػـؾ اإلفػبلس. بػ  إف لعزػيا 

   و  أكثر مسا يثير الذفقة.اتارتباطؿ  حؾؿ عبلقاتو ك قد أصبح يثير الذكؾؾ كالتداؤ
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ًا مؽ ىتا الؾاقع السر ػر  كاقػع الحكػاـ كالذػعب كالحركػة الدياسػية  نشاشػد أكاًل الذػعب انظبلقك 
  نشاشػده الرػييؾنية كخيانػات الحكػاـ العػرب ة _ سػتعسار االالعربي في فمدظيؽ  ضحية السؤامرات 

ائو كحركاتو السقاك مة. كأف يشبت بشأبؾحدة   في ك و األعاصير العاتية األسظؾري  صسؾده لأف يدشد
 ت  فدتدػي  لمعػدكاسػتسر ك  مغاىر الخبلفات كالخرؾمات العبثية كالسعارؾ الجانبية  التي إذا ما 

بمػػؾغ مراميػػو كتحقػػق لػػو أىدافػػو  كتػػؤدي إلػػى دفػػؽ القزػػية الفمدػػظيشية  إف عػػا بًل أك  الرػػييؾني
  بًل. إف كحػدة الرػف كاليػدؼ أضػح  مظمبػًا ال غشػى عشػو  كمدػألة ك ؾديػة  ستزػيع فمدػظيؽ 

 كميا  إذا لؼ تتحقق.

و اد الؾطؽ العربي  كفي طميعتػامتدكفي الؾق  نفدو  نتؾ و إلى الذعب العربي الؾاحد  عمى 
اعيػػة  نتؾ ػػو إليػػو  لشقػػؾؿ: إف معركتػػػ  فػػي كػػ  بدإلالسشغسػػات الدياسػػية كالعساليػػة كالسيشيػػة كا

األقظػػار العربيػػػة  معركػػػة مرػػير ة كاحػػػدة  تتظمػػػب كضػػؾحًا فػػػي الرؤ ػػػة  كحذػػدًا لمقػػػدرات  كرصػػػًا 
لمرػػفؾؼ  كتشغيسػػًا لمعسػػ   ككحػػدة فػػي السؾؾػػف  كإبػػداعًا فػػي أسػػاليب السؾا يػػة  كتحديػػدًا دؾيقػػًا 

 لؤلصدقاء كاألعداء  في الداخ  كالخارج. 

 ًا خظيػراً اختراقػإف السعركة مع أعداء األمة معركة طؾ مة. فالعدك قد حقق في العقؾد الساضية 
فػػي الجدػػؼ العربػػي  سػػؾاًء عمػػى مدػػتؾى الحكؾمػػات العربيػػة كبعػػض السؤسدػػات الرسػػسية  أك فػػي 

 عمى مدتؾى الحكؾمػات العربيػة ختراؽصفؾؼ الشخب الدياسية كالثقاؼية كاإلعبلمية. كقد كص  اال
إلػػى حػػد ترػػشيع الحكػػاـ كتػػأىيميؼ لخدمػػة السدػػتعسر ؽ كالحركػػة الرػػييؾنية  عمػػى حدػػاب مرػػالح 

 بية كقزاياىا العادلة. األمة العر 

اد ستعدلقد التحؼ لعض الحكاـ العرب عزؾ ًا لالسذركع الرييؾني _ األمر كي  إلى در ة اال
لتسز ػق لمػؾطؽ العربػي. كلػؼ لتأ يل الحركب العربية داخ  ك  قظر عربي  بيدؼ إحداث مز د مػؽ ا

الجشدػػيات  كمػػؽ  فػػي تسؾ ػػ  ىػػته الحػػركب مػػؽ السػػاؿ العربػػي  ك مػػب السرتزقػػة مػػؽ مختمػػف يتػػردد
مختمػػف لقػػاع األرض  ليدػػاعدكا فػػي قتػػ  الر ػػاؿ كالشدػػاء كاألطفػػاؿ العػػرب  ك ػػدمركا السػػدف كالقػػرى 

قبػ   بيػته كك  مغاىر الحياة كالعسراف. فػي عسػ  خيػاني  لػؼ يذػيد لػو تار خشػا العربػي مثػيبًل مػؽ 
   الجرأة كبيتا الذسؾؿ. 

لمفمدػػػظيشييؽ كحػػػدىؼ  كعمػػػى الحركػػػة إف إعػػػبلف صػػػفقة القػػػرف يسثػػػ  تحػػػديًا لؤلمػػػة  كلػػػيس 
الدياسية العربية لكامميا أف ترتفع إلى مدػتؾى ىػتا التحػدي  كتشبػري ال إلسػقا  الرػفقة فحدػب  

كػػ  فمدػػظيؽ  كتحر ػػر القػػرار الدياسػػي العربػػي   الػػركح إلػػى مذػػركع التحر ػػر  تحر ػػر بػػ  كإلعػػادة
لمتحػدي  ردًا عسميػاً قػق  عمػى أف يذػك  كإعادة الركح إلى مذركع الؾحدة العربية  القادر  إذا ما تح

 عمى ك  التحديات  التي تؾا و األمة العربية.ك  ي الرييؾني ستعسار اال
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كفي ىتا الدياؽ نحيي األحػزاب الدياسػية اليسشيػة  التػي أعمشػ  مؾقفيػا الؾاضػح مػؽ صػفقة 
إعػبلف مؾقفيػا القرف  كنييب لاألحزاب  التي لؼ تعمػؽ مؾقفيػا لعػد  نييػب بيػا إلػى أف تدػارع فػي 

فػػي مير ػػاف إعػػبلف الرػػفقة   كشػػارك  حزػػرت التػػي بؾضػػؾح  كأف تػػديؽ عمشػػًا األنغسػػة العربيػػة 
  حتى ال ُترشف ىته األحزاب في غير مؾضعيا  كال تداف تار خيػًا  التي تركج لياكاألنغسة العربية 

 ر ط بثؾاب  األمة. التفكال تمرق لؿياداتيا كصسة الرس  كالسيادنة ك 

اد الؾطؽ العربػي الكبيػر  امتدعمى  ة السشغسة ي تساعاالكسا نييب لالحركة الدياسية كالقؾى 
ة السظبعػة مػػع الكيػاف الرػػييؾني  كالدػػاعية إلػى شػػد أنغسػػ أف تعمػػؽ إدانتيػا لؤلنغسػػة العربيػػةإلػى 

التظبيع. فالتظبيع مع الكياف الرييؾني الغاصب  ال يق  خظؾرة عؽ صػفقة عربية أخرى إلى دائرة 
اد الػػؾطؽ امتػػدالقػػرف  بػػ  قػػد يفؾقيػػا خظػػؾرة. ألف صػػفقة القػػرف قػػد كلَّػػدت رفزػػًا عامػػًا ليػػا  عمػػى 

اد العالؼ. فػي حػيؽ أف عسميػة التظبيػع مػع الكيػاف الرػييؾني ك ػر أنغسػة أخػرى امتدالعربي كعمى 
 د رفزًا عامػاً الدقؾ   دكف أف تؾل   حة سمية تشخر في  دد األمة  كتؾسع مدا ديدة إلى دائرتو  ع

ػػػو لسقاكمػػػة فاعمػػػة. كلػػػتا فػػػإف مقاكمػػػةكاضػػػحاً   التظبيػػػع كإدانػػػة سساسػػػرة التظبيػػػع   كدكف أف تجال 
كالؾقؾؼ في ك ؾىيؼ كإحبا  مداعييؼ  يعتبر عسػبًل كطشيػًا كقؾميػًا كإندػانيًا  يتؾ ػب عمػى الحركػة 

اعيػة بدالالسشغسػات العساليػة كالسيشيػة كا كنعشػي بيػابية كمشغسات السجتسػع السػدني  الدياسية العر 
 ترحيح السدار العربي السعؾج.للو   ضظبلعات الظبلبية  يتؾ ب عمييا االتحاداال ك 

السجػد كالعػػزة لذػػعبشا العربػػي فػي كػػ  أقظػػاره  كعاشػػ  فمدػػظيؽ حػرة مدػػتقمة  مػػؽ الشيػػر إلػػى 
 .ف الذرؼ كالعزة  كفخر ىته األمةعشؾا السشاض لبحر  كعاش شعبيا العربي ا

 

  ساعة نداء الدبلـ

 ـ2020صشعاء  في األكؿ مؽ فبراير 
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 لدؼ هللا الرحسؽ الرحيؼ
بلـ  بياف صادر عؽ  ساعة نداء الدَّ

 حؾؿ إعبلف التحالف كحركة أنرار هللا السؾافقة عمى إنياء الحرب في اليسؽ

 
الدػػعؾدية   ةكعػتالاتيا  أعمػػؽ التحػالف  لؿيػػادة السسمكػلعػد خسدػػة أعػؾاـ مػػؽ كػؾارث الحػػرب 

ـ  2020  الخسيس  التاسع مػؽ أبر ػ  مؽ مشترف لي ءً اابتدكؾف العسميات العدكر ة في اليسؽ  
كأعمش  حركة أنرار هللا مقترحًا لمح  الذام   كلسدة اسبؾعيؽ قابمة لمتسديد  تسييدًا لؾؾف الحرب.

اكض حؾليا  بيدؼ الؾصؾؿ إلػى صػيغة تؾافؿيػة  تشيػي التفإلنياء الحرب  يتزسؽ ترتيبات يسكؽ 
و كسػػبلمة أراضػػييؼ  كتزػػع اسػػتقبللكارثػػة الحػػرب كترفػػع الحرػػار كتحفػػع لميسشيػػيؽ كحػػدة بمػػدىؼ ك 

ؾ ض السػػؾاطشيؽ اليسشيػػيؽ عسػا لحػػق بيػػؼ مػػؽ برنامجػًا محػػددًا إلعػػادة إعسػار مػػا دمرتػػو الحػػرب كتعػ
 أضرار كتفعي  أ يزة الدكلة....إلش.

كسػػدخ  إلػى كؾػػف الحػرب لرػػؾرة  كنحػؽ فػي ) ساعػػة نػداء الدػػبلـ( إذ نرحػب بيػػته الخظػؾة 
طػؾ بًل  نييػب لػالظرفيؽ  التحػالف كأنرػار هللا   شاممة كنيائية  كىؾ ما دعؾنا إليو كثيػرًا كانتغرنػاه

اليسشية األخرى الفاعمة  في الداحة الدياسية كالعدكر ة  نييب بيؼ  سيعػًا إلػى  كمعيسا السكؾنات
ية  تديرىا حكؾمة تؾافػق انتقالالبدء لسفاكضات  ادة كصادقة  لؾضع صيغة كاضحة كمحددة لفترة 

كطشػػي  تشفػػت ميػػاـ محػػددة  يعػػاد فييػػا بشػػاء كتفعيػػ  مؤسدػػات الدكلػػة  ك ػػتؼ فييػػا تجػػاكز الجػػركح 
ة  السشاؼيػػة لؾحػػدة الذػػعب كاألرض. عمػػى أف تشتيػػي يػػ تساعاالات الدياسػػية ك االصػػظفافالشفدػػية ك 

ات برلسانية كرئاسػية  كتذػكي  حكؾمػة مػؽ الكفػاءات الؾطشيػة  القػادرة انتخالية لنتقالىته الفترة اال 
 عمى الشيؾض لاليسؽ كإخرا و نيائيًا مؽ أكضاع الحرب االستثشائية  التي فرض  عميو.

إلى الدبلـ  كنادى لإيقاؼ الحػرب السذػؤكمة  مشػت سػاعاتيا األكلػى  مػؽ حقشػا ككسكؾف دعا 
أف نتفاءؿ بيته السدتجدات  التي تأتي اليـؾ متأخرة عؽ دعؾتشا كنداءنا  لأكثر مؽ خسدة أعؾاـ  
حفم  لك  ما يتخيمو اإلنداف  كما ال يتخيمو  مؽ قت  كتدمير كتجؾ ع كتذػر د كحرػار  مػؽ حقشػا 

نحػؽ نقػرأ كندػسع مقترحػات مػؽ ىشػا كىشػاؾ  تتظػابق فػي كثيػر مػؽ تفاصػيميا مػع مػا أف نتفاءؿ  ك 
طالبشػػا لػػو  مشػػت بػػدء الحػػرب كحتػػى اآلف. كمػػؽ حقشػػا أف نتفػػاءؿ أيزػػًا  كنحػػؽ نذػػيد عػػاىرتيؽ  
تفرضػػاف نفدػػييسا عمػػى السذػػيد الدياسػػي كالعدػػكري كاإلعبلمػػي  كىسػػا عػػاىرة تذػػك  مكؾنػػات فػػي 

ا دعؾتشػػػا إلػػػى الدػػػبلـ  كعػػػاىرة إدراؾ أطػػػراؼ الحػػػرب  لػػػأف الحػػػ  مختمػػػف مشػػػاطق الػػػيسؽ  تذػػػاركش
و كسػبلمة اسػتقبللالدياسي ىؾ الخيار الرػحيح  لمؾصػؾؿ إلػى سػبلـ مؤسػس عمػى كحػدة الػيسؽ ك 

أراضيو  كمبشي عمى الذراكة الؾطشية كالسؾاطشة الستداك ة كالتبادؿ الدمسي لمدمظة  عبر صػشاديق 
مشػت أكثػر مػؽ خسػس سػشؾات. كلػؾ كانػ  الحدػالات الدياسػية ات. كىتا ىؾ  ؾىر دعؾتشػا نتخالاال 
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  مبكػػرًا ليػته الػػدعؾة  لػؾفرت عمػػى اسػتجاب   كاألطػػراؼ الستقاتمػة قػػد فػاختمكاألكىػاـ العدػكر ة قػػد 
 اليسؽ كاليسشييؽ ك  الكؾارث  التي عذشاىا. 

كمػا خمفتػو كرغؼ تفاؤلشا ىتا  فإنو ال يسكؽ أف ندتييؽ لحجؼ الكارثة  التي أحػدثتيا الحػرب  
مؽ  ثار  متسثمة ليس فقط في مئات اآلالؼ مؽ القتمى كالجرحى كالسعؾقيؽ  كفي الػدمار الذػام   

مػؽ  ثػار فػي  شية  ب  كمتسثمة أيزػًا لسػا خمفتػوالتي لحق لالبشية التحتية كفي مقؾمات الحياة اليس
حا ػة إلػى معالجػات ة. كىػته اآلثػار  سيعيػا ليػ تساعاالالشفؾس كالسذاعر كالعقؾؿ كفػي العبلقػات 

لالسرػالح  لتػزاـحكيسة  كإلى قدر كبيػر مػؽ حدػؽ الشؾايػا كمدػتؾى عػاؿ  مػؽ الذػعؾر الػؾطشي  كاال 
 اد لمتشازؿ كالترالح  لسا ؼيو خير اليسشييؽ حاضرًا كمدتؿببًل.  ستعدالعميا لميسؽ  كاال

يقػػاؼ الحػػرب كالتؾ ػػو نحػػؾ إرسػػاء إل كؾػػف العسميػػات العدػػكر ة  تسييػػداً  إنشػػا إذ نرحػػب لقػػرار
افاتيؼ  اصػظفدعائؼ الدبلـ  عبػر الحػؾار الجػاد كالرػادؽ  نػدعؾ كػ  اليسشيػيؽ  لسختمػف أطيػافيؼ ك 

ات الزػػيقة  ك عػػ  الػػيسؽ كمػػو إطارنػػا كمرػػمحتو ىػػدفشا كنيؾضػػو نتسػػاءإلػػى نبػػت الفرقػػة كتجػػاكز اال 
 كتظؾره كرفعتو حمسشا  التي ندعى  سيعشا إلى تحؿيقو.  

 هللا اليسؽ كأعز شعبو كأنعؼ عميو لاألمؽ كالدبلـ كالسحبة كاإلخاء كالتظؾر.حفع 
 

 ـ2020أبر    9صشعاء  في 
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 نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداء
 133صادر عؽ  ساعة نداء الدبلـ

 
 السحتـر                     الديد األميؽ العاـ لؤلمؼ الستحدة          

 السحتـر              الديد مدير مشغسة الرحة العالسية              
 السحتـر    غسة أطباء لبل حدكد                        الديد رئيس مش

 الدادة رؤساء كمدراء السشغسات كالييئات اإلندانية 
 السحترمؾف                                        تيا  لسختمف مدسيا 

مػؽ الػيسؽ  مػؽ قمػب الكػػؾارث  التػي يػرزح تحتيػا الذػعب اليسشػػي  نتؾ ػو إلػيكؼ بيػتا الشػػداء  
 مميؽ أف يجػد لػديكؼ  ذانػًا صػاغية كإحداسػًا لالسدػؤكلية اإلندػانية  تجػاه شػعب  دمرتػو كشػردتو 
كأفقرتو الحرب  عمى مدى أكثر مؽ خسس سشؾات  كأتػ  عمػى  سيػع مؤسدػاتو كمشذػرتو اإلدار ػة 

ة  كأحال  مدتذؽياتو كمرافقو الرػحية األخػرى إلػى مجػرد ـياكػ   إمػا مػدمرة يقتراداالك  كالخدمية
كميًا أك  زئيًا  أك خالية مؽ التجييزات الظبية  البلزمػة فػي الغػركؼ العاديػة  فزػبًل عػؽ الغػركؼ 

 االستثشائية  التي يسر بيا اليسؽ.

ككامبًل لحجؼ الكارثة  التػي عاشػيا الػيسؽ إنو ليرعب عميشا أييا الدادة أف نقدـ كصفًا دؾيقًا 
خػػبلؿ سػػشؾات الحػػرب الخسػػس الساضػػية  كالتػػي ازدادت اآلف أضػػعافًا مزػػاعفة عسػػا كانػػ  عميػػو  
لدبب انتذار كباء كؾركنا. كلعمكؼ تتالعؾف  عبر كسػائمكؼ الستاحػة  لعػض مػا يجػري فػي محافغػة 

مشيػا إلػى مشػاطق الػيسؽ األخػرى. عػدف عدف  التي أضح  بؤرة لمؾباء  ب  كألكبئة متعددة  تشتذر 
اآلف تجسع  فييا كؾارث مختمفة: سيؾؿ  ارفة  أىمك  مؽ أىمك  مؽ البذر ك رفػ  مدػاكؽ لكػ  
محتؾ اتيػػا كمحػػاؿ تجار ػػة  تاركػػة مالكييػػا معػػدميؽ تسامػػًا  مذػػرديؽ فػػي الذػػؾارع  كدمػػرت خػػدمات 

السياه الشغيفة لسياه السجػاري.   اختبلالكيرباء كالسياه  كأدت إلى تفجير مؾاسير الررؼ الرحي ك 
ركنػػا  ليزػاؼ إلػػى أكبئػػة أخػرى  كانػػ  كمػا تػػزاؿ تحرػػد أركاح ؾ ثػؼ ىجػػؼ عمػى سػػكاف عػػدف كبػاء ك

 الشاس.

                                                           
خؾطب  ىته الجيات لرؾرة  ساعية  ثؼ خؾطب  ك   ية عمى حدة  كسا خؾطب ككي  األميؽ العاـ لؤلمؼ  133

الستحدة لمذؤكف اإلندانية  كرئيس كأعزاء الجسعية العامة  كالدكؿ الدائسة العزؾ ة في مجمس األمؽ 
 الدكلي  عبر سفرائيا في اليسؽ.  
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القاتػ .  كؾركنػاأييا الدادة: لػؼ تتػرؾ لشػا الحػرب مؤسدػات صػحية قػادرة عمػى مؾا يػة كبػاء 
التػػي يسكػػؽ بيػػا  ألدػػط التجييػػزاتقػػتائف  تفتقػػر إلػػى التػػي لػػؼ تػػدمرىا الرػػؾار ش كال فسدتذػػؽياتشا

لعزػيا إلػى أغػبلؽ أبؾالػو أمػاـ  اضػظرمؾا ية الؾباء. كلتا فقد عجزت عؽ اسػتؿباؿ السرػابيؽ. ك 
السرضى. كالكؾادر الظبية  غادر كثير مشيا مؾاقع عسمو  لعدـ تؾفر كسػائ  الؾقايػة الزػركر ة لػو  

ع ىتا الؾباء. كالشتيجة أف عذرات السؾتى مؽ ناحية  كلعدـ تؾفر األ يزة كالسؾاد البلزمة لمتعام  م
يتداقظؾف يؾميًا في السديشة. معغسيؼ يسؾتؾف في بيؾتيؼ  لعدـ إمكانية استؿباليؼ كمعالجتيؼ في 

التػي تعػاني مشيػا عػدف   لة كقػ  فقػط  إلػى أف ترػبح الكارثػةالسدتذؽيات. كالسدألة أضح  مدأ
 كارثة عامة في ك  أر اء اليسؽ. 

شاشد ضسائركؼ كإندانيتكؼ  لأف تتحركػؾا سػر عًا  قبػ  فػؾات األكاف  إلنقػاذ ىػتا إنشا نشاشدكؼ كن
 الذػػعب السشكػػؾب  الػػتي تخمػػى عشػػو العػػالؼ. كأف تبػػادركا إلػػى إرسػػاؿ التجييػػزات كالسػػؾاد البلزمػػة 

  التػػي يسكشيػػا مدػػاعدة األطبػػاء السحميػػيؽ فػػي الستخررػػة كالفػػرؽ الظبيػػة كالسدتذػػؽيات الستشقمػػة
كارثػػة  التػػي يعجػػز الػػيسؽ السػػدمر عػػؽ مؾا يتيػػا  دكف مدػػاعدة مػػشكؼ. إف لعػػض مؾا يػػة ىػػته ال

التقديرات الدكلية تذير إلى أف ىتا الؾباء الفتاؾ قد يؤدي إلى كفػاة السبليػيؽ مػؽ اليسشيػيؽ  إذا لػؼ 
تثق  ضػسائركؼ كتزػع سػيتمق اليسؽ مدػاعدات عا مػة. إف ىػته التقػديرات  تػدؽ نػاقؾس الخظػر  ك 

 تداؤؿ  إذا لؼ تبادركا سر عًا إلى مداعدة ىتا الذعب السغمؾب عمى أمره.   إندانيتكؼ مؾضع
 

  ساعة نداء الدبلـ

 ـ2020مايؾ  6صشعاء 
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 لدؼ هللا الرحسؽ الرحيؼ

 بياف صادر عؽ  ساعة نداء الدبلـ
 لسشاسبة تفعي  الحراؾ الدمسي في تعز

 
ك ترػػػاعد  قترػػػادك شيػػػار االتتؾاصػػػ  الحػػػرب ك دػػػتسر القتػػػ  كالتػػػدمير كالحرػػػار كالتجؾ ػػػع  

كالتذػرذـ  نقدػاـالتزخؼ السالي كتدتفح  األمراض كاألكبئة كتتزاعف معانػاة الشػاس  ك تعسػق اال 
ك زداد الخارج طسعًا كشرىًا في لدػط نفػؾذه عمػى لبلدنػا كفػرض كصػايتو عمػى شػعبشا  كنػزداد نحػؽ 

السذػار ع الرػغيرة كتتكػاثر  ك زػيع  كتتؾالػداليسشييؽ تكالبًا عمػى الدػمظة كتبعيػًة كإذعانػًا لمخػارج  
 الؾطؽ. 

. كبػػداًل مػػؽ أف كشػػا  نحػػؽ دعػػاة الدػػبلـ   لعػػ  ىػػته ىػػي الرػػؾرة اإل ساليػػة لؾاقػػع الػػيسؽ اليػػـؾ
السشػػاديؽ لإيقػػاؼ الحػػرب مشػػت بػػدايتيا  بػػداًل مػػؽ أف كشػػا نتحػػدث عػػؽ طػػرفيؽ مترػػارعيؽ  أصػػبحشا 

سا فػي الظػرؼ السػؾالي لمتحػالف  الػتي نتحدث اآلف عؽ أطراؼ مترػارعة  تتكػاثر كػ  يػـؾ  كال سػي
 تقؾده السسمكة الدعؾدية.  

ىشػػا نؿػػف لشتدػػاءؿ: أمػػا  ف األكاف لميسشيػػيؽ أف يػػدركؾا حجػػؼ السخػػاطر السحيظػػة بيػػؼ  كأف 
اتيػػا كألعادىػػا؟ لقػػد قاتػػ  اليسشيػػؾف لعزػػيؼ لعزػػًا  كقاتػػ  لعزػػيؼ اتجاىيعرفػػؾا مرػػادرىا  ك تبيشػػؾا 

العدكاف الخار ي  كتجم  قدراتيؼ  سيعًا في السعػارؾ السيدانيػة  كىػي قػدرات لػؼ يشكرىػا عمػييؼ أحػد 
عبر التار ش. كسا تجم  قدراتيؼ في كسائ  اإلعبلـ  حيث أبمى لعزيؼ لبلًء غيػر حدػؽ فػي مشػابر 

  التي أختت دكرىا في ىػته الحػرب السذػؤكمة  تشفػث األحقػاد اال تساعي اإلعبلـ ككسائ  التؾاص 
ار الحػرب  كتػزكر الحقػائق كتفبػرؾ األخبػار كتيؾليػا كتز ػف استسر   كتحرض عمى نقداـكتعسق اال 

 اال تسػاعيالؾعي كتدتعدي اليسشييؽ لعزيؼ عمى لعػض. بػ  إف لعػض كسػائ  اإلعػبلـ كالتؾاصػ  
افات غيػػر عقبلنيػػة كغيػػر مؾضػػؾعية  تحيػػي اصػػظفزػػارًا يحػػدث تتعسػػد استحزػػار التػػار ش  استح

صراعات اندثرت كغاب  في أعساؽ التار ش لأسبابيا كشخؾصيا كأحداثيا  كال يؤدي نبذيا إال إلػى 
كبالحيػػاة السذػػتركة لميسشيػػيؽ  كإلػػى التػػأثير الدػػمبي عمػػى كػػ  دعػػؾة  اال تسػػاعياإلضػػرار لالتعػػايش 

 بداًل مؽ اإلمعاف في التدمير.  ى البشاءدمؼ  كالتؾ و إللمتعق  كالسرالحة كالجشؾح إلى ال

لعد ىتا كمو  أما تعبشا  سيعشا؟ أمػا  ف األكاف ليشغػر كػ  مشػا إلػى أخيػو  عمػى أنػو شػر ػ لػو 
في الؾطؽ  ال يسكؽ تجاكزه كتيسيذو كإلغاؤه  شػر ػ لػو فػي السحشػة كشػر ػ لػو فػي السرػير  كأف 

ليا مذار عيا الخاصة  كليا مرالحيا  التػي يسكػؽ لبعزػيا  القؾى الخار ية  كميا كدكف استثشاء 
أف يتؾافق مع مرالحشا  كبعزيا اآلخر يتشاقض مع مرالحشا كمع مذركعشا الؾطشي  مسػا يفػرض 
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عميشا أف نتعاكف في إطار السرالح السذتركة  كنقاـك السذار ع كالسرالح  التي تمحق الزػرر بشػا 
 كتيدد ك ؾدنا الحر السدتق ؟. 

 ف األكاف ألف ندتؾعب ك  ىتا  كنتؾؾف عػؽ السكػابرة  كنفيػؼ أف الػيسؽ يتدػع لمجسيػع  أما 
كأف عميشا  سيعشا كا بات تجاه بمدنا كشعبشا  عمى رأسيا العس  عمى إيقاؼ الحػرب كإحػبلؿ الدػبلـ 

فػرغ كالتؾ و إلى بشاء دكلتشا السدنية الحرة السدػتقمة  عبػر الحػؾار كالتؾافػق كالذػراكة الحؿيؿيػة. لشت
 لعد ذلػ لبشاء اليسؽ الجديد  التي حمسشا لو طؾ بًل  كعجزنا عؽ تحؿيقو؟.

إف  ساعة نداء الدبلـ  كىي تشغر إلى مجس  المؾحػة الساثمػة أماميػا  لػؾطؽ دمرتػو الحػرب  
كشعب مشيػ  تكرر دعؾتيا إلػى إيقػاؼ الحػرب كرفػع الحرػار كنػزع ذرائػع التػدخ  الخػار ي  كإلػى 

يؼ عمى بشاء دكلتيؼ السدنيػة الحػرة السدػتقمة. كىػتا لػؽ يتحقػق  إذا لػؼ يػؤمؽ تؾافق اليسشييؽ  سيع
ك  يسشي لأف ىتا كطشو  كأنو معشي لحسايتو كبدبلمة شعبو  كأف تشازلو ألخيػو  كتشػازؿ أخيػو لػو  
في سبي  تحقيق السرالحة الؾطشية الذاممة  ال يشقص مؽ كرامتو كال يقم  مؽ مكانتو  ب  يكدػبو 

   ال يشالو أبدًا في قتالو ألخيو  أك في تشازلو لمقؾى الخار ية.شرفًا كعزاً 

ة في محافغة تعز  عؽ تفعي  الحػراؾ اال تساعيلقد أعمش  مؤخرًا لعض السكؾنات الدياسية ك 
الدػػمسي  بػػدءًا مػػؽ يػػـؾ الخسػػيس القػػادـ  لسؾا يػػة التذػػت  كالتسػػزؽ كاالحتػػراب  كاسػػتعادة القػػرار 

ؾنا إليو مشت بػدء الحػرب. فػالحراؾ الدػمسي ىػؾ الدػبي  األمثػ  لمتػأثير اليسشي السدتق . كىتا ما دع
الػؾطؽ الؾاحػد  كىػؾ  أبشػاء  بػيؽ قتتػاؿفي مجر ػات األحػداث الداخميػة  لعيػدًا عػؽ خيػار الحػرب كاال

الدبي  األسمؼ إل بار الستقاتميؽ كالستشافديؽ اليسشييؽ  إ بارىؼ عمى األخت لخيػار الدػبلـ  كالتؾ ػو 
  كالتؾافػػق عمػػى بشػػاء الدكلػػة  كإ بػػار القػػؾى الخار يػػة عمػػى رفػػع يػػدىا ككصػػايتيا عػػؽ إلػػى الحػػؾار

اليسؽ كاليسشييؽ. فاليسشيؾف  ديركف لأف يرػشعؾا مدػتقبميؼ لأنفدػيؼ  إذا مػا ُتركػؾا كشػأنيؼ. إنيػؼ 
قػػادركف عمػػى أف يتحػػاكركا ك ترػػالحؾا ك ؾحػػدكا  يػػؾدىؼ لتجػػاكز حالػػة الحػػرب  إلػػى حالػػة البشػػاء 

 الذام .كالشيؾض 

نشاشػػد كػػ  الؿيػػادات   يػػؾد الفػػاعميؽ ؼيػػو  كنحيػػيالحػػراؾ الدػػمسي فػػي تعػػز  نبػػارؾ إذ  إنشػػا
 قتتػاؿالدياسية كالعدكر ة اليسشية  كك  السقاتميؽ اليسشييؽ الستؾا ييؽ في الجبيات  لأف يؾقفؾا اال

ىػػؾ طر ػػق  قتتػػاؿؼيسػػا بيػػشيؼ  ك دػػتخدمؾا لغػػة الحػػؾار. فػػالحؾار ىػػؾ طر ػػق الخػػبلص كالبشػػاء  كاال
 الدمار كضياع الؾطؽ. 

 
ـ2020يؾليؾ  15صشعاء  
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 لدؼ هللا الرحسؽ الرحيؼ

 بياف صادر عؽ  ساعة نداء الدبلـ
 حؾؿ إشيار اإلمارات عبلقتيا لالكياف الرييؾني

 

ػؽ إخػراج مرػر مػؽ دائػرة الرػراع  تتؾالى الكػؾارث عمػى أمتشػا العربيػة  كارثػة تػزحؼ أخػرى. فس 
الؾ ػؾدي مػع الكيػاف الرػػييؾني فػي فمدػظيؽ السحتمػػة  إلػى تييئػة شػػرك  التبعيػة إلسػرائي   بػػدءًا 
لغػػزك العػػراؽ كتػػدميره  كمػػركرًا بتػػدمير سػػؾر ا كليبيػػا كالػػيسؽ كتجزئػػة الدػػؾداف  كقبػػ  ذلػػػ تػػدمير 

رؾماؿ  كالبؿية سيأتي الدكر عمييا عػا بًل أك   ػبًل  عبػر إشػعاؿ الحػركب األىميػة الداخميػة فػي ال
كػػ  قظػػر مػػؽ أقظػػار الػػؾطؽ العربػػي  كىػػي حػػركب مرسػػؾمة مدػػبقًا  كمدعؾمػػة أمر كيػػًا كصػػييؾنيًا  
كمسؾلة عربيًا  كأىدافيا الشيائية معركفة كمعمشػة  كىػؾ تحقيػق مذػركع )الذػرؽ األكسػط الجديػد(  
أي مذركع تفتي  الؾطؽ العربي  لقرد إضػعافو كإنيػاء كػ  طسؾحػات الذػعب العربػي  فػي تحقيػق 

 كحدة أرضو كإندانو.   

ي كالكياف الرييؾني  كبعػض أتباعيسػا العػرب  عػؽ ارتيػاحيؼ ليػته االستعسار لقد عبر الغرب 
شػؾا اسػتشكارىؼ  اندػاؽ الخظؾة اإلماراتية  كاعتبركىا حدثًا تار خيًا عغيسًا. كاندػاؽ لعػض الػتيؽ اعم

ر عؽ استشكاره ليته الخظؾة. كىتا أمػر مظمػؾب  كىػؾ أضػعف مع السؾ ة  كإف لذك  معاكس. فعبَّ 
. كلكؽ بدا أمر لعض ىػؤالء  ى اإليساف  لسؽ ال يقؾ  عمى الدفاع عؽ ك ؾده  لسسارسة الفع  السقاـك

السدتشكر ؽ غر بًا  كىؼ يؤكدكف لػأنيؼ فؾ ئػؾا بيػته الخظػؾة. ككػأنيؼ ال يدػسعؾف كال يبرػركف كال 
ي  االسػتعسار مسا حدث ك حدث حؾليؼ. فاإلمارات كغيرىا مؽ األنغسة السؾالية لمغػرب  شيئاً يدركؾف 

ع  عبلقاتيا مع إسرائي  مشت عقؾد مػؽ الػزمؽ. ككانػ  لعػض مغػاىر التظبيػع كاضػحة كان  قد طبَّ 
كمتعػػددة األشػػكاؿ )تشدػػيق أمشػػي كز ػػارات سػػر ة متبادلػػة كمػػؤتسرات عمشيػػة مذػػتركة كإعػػبلـ رسػػسي 
يدتزيف محمميؽ كمعمقيؽ إسرائيمييؽ ....إلش(. فسا الجديد في مػا أقػدم  عميػو اإلمػارات؟ الجديػد 

 اإلشيار الرسسي فقط  لعبلقات قائسة فعبًل.  في الؾاقع ىؾ

تؾقي  اإلشػيار  فػي ىػته األيػاـ لالػتات؟ لقػد حاكلػ  اإلمػارات أف  اختياركلكؽ ما الدبب في 
تسػػؾه الدػػبب  الػػتي ال يسكػػؽ تسؾ يػػو  لادعائيػػا لػػأف ىػػتا اإلشػػيار  ػػاء إلقشػػاع إسػػرائي  لعػػدـ ضػػؼ 

السدػػؤكليؽ اإلسػػرائيمييؽ إلػػى إسػػقا  ىػػتا  الزػػفة الغربيػػة إلػػى كيانيػػا الغاصػػب. كقػػد سػػارع لعػػض
يزاؿ مظركحًا عمى الظاكلػة. فسػا الدػبب الحؿيقػي إذًا؟    بتأكيدىؼ عمى أف مؾضؾع الزؼ الدعاءاال

ات األمر كيػة  التػي تبػدأ مقػدماتيا اآلف  مػع نتخالػأال يسكؽ البحػث عػؽ ىػتا الدػبب فػي معركػة اال 
الزػغط الػتي فػي ك  قب  أربػع سػشؾات  انتخب  مشت تدني شعبية الرئيس ترامب إلى أدنى مدتؾ اتيا
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  فػػي الػػداخ  اإلسػػرائيمي  كالػػتيؼ السؾ يػػة قزػػائيًا إليػػو  كالكفيمػػة إذا ثبتػػ  يتعػػرض لػػو نػػتؽ يػػا ىػػؾ
؟ أال يسكػؽ أف صحتيا  لأف تشيي مدتقبمو الدياسي كتقزػي عمػى كػ  طسػؾح سياسػي متبػق  لديػو

إلػى أف يؾ يػا حكػاـ اإلمػارات نحػؾ السدػارعة  تؽ يػا ىػؾيكؾف ىتا ىؾ الدبب التي دفػع ترامػب كنػ
   إلى إشيار عبلقتيؼ مع إسرائي   القائسة فعبًل كالؾاضحة  ميًا  كلكؽ دكف إشيار؟.

ء حتفػالقد ُىيئ  كسائ  اإلعبلـ كمشابر الدياسييؽ في الغرب كأتباعيؼ في الؾطؽ العربػي  لبل
  لسجػػرد ذر الرمػػاد عمػػى العيػػؾف. فػػاألمر معػػركؼ نػػتؽ يػػا ىػػؾبيػػتا الحػػدث التػػار خي  كسػػا كصػػفو 

كمفزؾح  رغؼ ىته السدرحية السكذػؾفة  كال يحتػاج إلػى ذكػاء خػارؽ  إلدراؾ أف مػا أقػدم  عميػو 
اإلمػػارات الستحػػدة لػػيس سػػؾى إشػػيار لعبلقػػات قائسػػة بيشيػػا كبػػيؽ الكيػػاف الرػػييؾني. كألف الجدػػد 

  الدياسػي العربػي يعػيش مذؾشػًا مرتيشػًا فاقػدًا العربي يعيش في أشد حاالتو كىشػًا كضػعفًا  كالعقػ
لبؾصػمة التؾ ػو الرػحيح  كالرػف الفمدػػظيشي مشقدػؼ عمػى نفدػو  فػػإف الؾقػ  مشاسػب لسثػ  ىػػتا 
اإلشيار. فالجدد  في تقػدير مخر ػي ىػته السدػرحية  لػؽ يشػتفض  كالعقػ  لػؽ يعػي أك يػدرؾ ىػته 

اتيؼ غيػر السؾضػؾعية كغيػر السبػررة مانقدػاالحمقة مؽ حمقػات التػرمر  كالفمدػظيشيؾف سيؾاصػمؾف 
 كالسزرة لالقزية الفمدظيشية.

لقد أضحى الخظر ييدد األمػة العربيػة فػي ك ؾدىػا كمػو  ال فمدػظيؽ كحػدىا. فػالؾطؽ العربػي 
يتقمص  أماـ تسدد مذار ع إقميسية مجاكرة  معادية لظبيعتيا لمسذركع العربي الؾحدكي الشيزػؾي. 

ـؾ مز ػدًا مػؽ أراضػي فمدػظيؽ. كالذػعب العربػي برمتػو ُيفتَّػ   أديانػًا كالكياف الرييؾني يبتمع كػ  يػ
الغربػػي   االسػػتعساركطؾائػػف كأعراقػػًا  عمػػى أيػػدي الحركػػة الرػػييؾنية العالسيػػة كداعسييػػا مػػؽ دكؿ 

 كأدكاتيؼ العربية. 

في  يدتيقع الشائسؾف؟ كىػ  تكفػي الكػؾارث الستتاليػة كالرػدمات الستبلحقػة  ليشػتفض الجدػد 
كمو  ك درؾ العق  العربػي حجػؼ السػؤامرة كألعادىػا كأطرافيػا؟ كىػ  يتؾحػد الذػعب الفمدػظيشي  العربي

لكػ  مكؾناتػػو  فػػي ك ػػو العػػدك السحتػػ  كداعسيػػو؟ كىػػ  تتجػػاكز الحركػػة الدياسػػية العربيػػة قرػػؾرىا 
كتخاذليا كضعفيا كاستكانتيا كتذؾش رؤ تيا  كتعمؽ بمغة كاضػحة خيػار السقاكمػة  الػتي ال خيػار 

ه يسكؽ أف يعيد فمدظيؽ إلى أىميا  ك عيػد لمعػرب كػرامتيؼ ك حفػع أرضػيؼ ك زػسؽ مرػالحيؼ؟ غير 
كيػر  كالظاقػات التفىته أسئمة تذػك  تحػد  لمعقػ  كالزػسير  كتدػتشيض القػؾى العاقمػة القػادرة عمػى 

 الكامشة القادرة عمى الفع . في  نحؽ قادركف عمى اإل الة عشيا؟.

  ساعة نداء الدبلـ

 ـ2020أغدظس  14صشعاء  
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 لدؼ هللا الرحسؽ الرحيؼ

 رسالة مؽ  ساعة نداء الدبلـ
 إلى الحزبيؽ الكبير ؽ  االشتراكي كالشاصري 

 
األخ األمػػيؽ العػػاـ لمحػػزب االشػػتراكي اليسشػػي  األخ األمػػيؽ العػػاـ لمتشغػػيؼ الؾحػػدكي الذػػعبي 

 حياكؼ هللا أطيب تحية.الشاصري  اإلخؾة أعزاء السكتبيؽ الدياسييؽ لمحزبيؽ الؾطشييؽ الكبير ؽ  

لعد مركر ما يقػارب سػ  سػشؾات مػؽ الحػرب السػدمرة  التػي أتػ  عمػى األخزػر كاليػالس فػي 
كطششا  كدمرت كقتم  كشردت كحاصرت ك ؾَّع   ككادت أف تفت  الؾطؽ كتسزؽ الذعب  نخاطبكؼ 

مػػايؾ  16مػػرة أخػػرى كنػػتكركؼ بتؾاصػػمشا معكػػؼ فػػي بدايػػة الحػػرب  كبرسػػالتشا السؾ يػػة إلػػيكؼ  فػػي 
ـ  التػػي أرفقشاىػػا لسبادرتشػػا اليادفػػة إلػػى إيقػػاؼ الحػػرب كالعػػؾدة إلػػى الحػػؾار  كالتؾافػػق عمػػى 2015

بشاء دكلتشا اليسشية  القائسة عمى الذراكة الؾطشيػة كالسؾاطشػة الستدػاك ة كالتبػادؿ الدػمسي لمدػمظة  
عمػى كحدتػو كاسػتقبللو عبر صشاديق االنتخالات  الدكلة القادرة عمى الدفاع عؽ الػيسؽ كالسحافغػة 

 كسبلمة أراضيو كتحقيق نيزتو كتقدمو.

كاليـؾ نتؾ و إليكؼ مجددًا لعد أف ُسدت الدب   إلنقاذ اليسؽ عمى أيدي القؾى الخار ية  كبعد 
أف أصبحشا عمى يقيؽ مؽ أف الح  لؽ يأتي  إذا لػؼ يػأت لػو اليسشيػؾف أنفدػيؼ. كأف ال  ػدكى مػؽ 

 البحث عشو لدى اآلخر ؽ. 

تكػػؾف لػػديشا ىػػتا اليقػػيؽ لعػػد محاكالتشػػا العديػػدة  مشػػت انظػػبلؽ الحػػرب كحتػػى اآلف  كبعػػد لقػػد 
نداءاتشا الستكررة  كمشاشػداتشا لسختمػف الجيػات الخار يػة  التػي صػادرت القػرار اليسشػي  لػأف تعسػ  
عمى إيقاؼ الحرب  كأف تأخت لأيدي اليسشييؽ كتداعدىؼ عمى الترالح كالتؾافق عمى ح  سياسػي  

أرضيؼ كأركاحيؼ ك رؾف دماءىؼ  نداءات كمشاشدات كاترػاالت لػؼ تجػد  سيعيػا نفعػًا  ألف  يحفع
الح  كاف مشت البداية  كمػا يػزاؿ  فػي أيػدي اليسشيػيؽ أنفدػيؼ  إذا أردكا حػبًل  كإذا اسػتفاقؾا كأدركػؾا 

خير مػػدى الكػػؾارث  التػػي سػػببؾىا ك دػػببؾنيا ألنفدػػيؼ كلػػؾطشيؼ  نتيجػػة اقتتػػاليؼ ؼيسػػا بيػػشيؼ كتدػػ
 أنفديؼ أدكات لسذار ع خار ية  ستمحق الزرر بيؼ كبؾطشيؼ.  

أييا اإلخػؾة إنكػؼ قػادركف  إذا صػدقتؼ الشيػة كعقػدتؼ العػـز  قػادركف عمػى أف تفتحػؾا ثغػرة فػي 
الجػػدار الشفدػػي  الػػتي يدػػد الظر ػػق ك حػػؾؿ دكف تؾاصػػ  اليسشيػػيؽ كتفػػاىسيؼ كتػػؾافقيؼ عمػػى إنقػػاذ 

مؤىمػػؾف لمؿيػػاـ بيػػته السيسػػة  لرػػفتكؼ حػػزبيؽ كبيػػر ؽ  يستمكػػاف كطػػشيؼ كإنقػػاذ أنفدػػيؼ. كإنكػػؼ  
قاعدتيؽ مستدتيؽ كقبؾاًل شعبيًا كاسعًا  كال يستمكاف أذرعًا عدكر ة  كلؼ يخؾضا معارؾ مدػمحة ضػد 
ىتا الظرؼ أك ذاؾ  مؽ األطراؼ اليسشية الستقاتمة. إنكؼ لرفتكؼ ىته كبسكانتكؼ السعركفة  قػادركف 
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مختمف القؾى اليسشية الستقاتمة  كالترتيب لحؾار مدؤكؿ  يفزي إلػى إنيػاء  كمؤىمؾف لمتؾاص  مع
الحرب كالتؾافق عمى ح  سمسي شام   ترؾغؾف مذركعو أنتؼ  كتقدمؾنو ليته األطراؼ  سيعيػا  

 ليكؾف أساسًا لحؾار كطشي صادؽ كمدؤكؿ  يشيي محشة اليسؽ كاليسشييؽ.

ـ بيتا الدكر الؾطشي  التي سيدجمو لكػؼ التػار ش. إنكؼ أييا اإلخؾة في مؾقع يسكشكؼ مؽ الؿيا
فبل تتقاعدؾا  كال تحػؾؿ بيػشكؼ كبػيؽ االضػظبلع بيػتا الػدكر ارتباطػات أك عبلقػات أك ا تيػادات أك 

 حداسيات أك تحفغات  ال تجدي الؾطؽ كال تفيد الحاضر كال السدتقب .

ة الدػبلـ  الػتي يتػؾؽ  سيػع تسشياتشا لكؼ لالتؾفيق في أداء كا بكؼ الؾطشي ىتا كتحقيق رسػال
 اليسشييؽ إليو. 

 
  ساعة نداء الدبلـ

 ـ2020نؾفسبر  1صشعاء  في 
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 لدؼ هللا الرحسؽ الرحيؼ

 بياف صادر عؽ  ساعة نداء الدبلـ
 حؾؿ ترعيد الحرب

   
ممؾؾ كرؤساء كأمراء الببلد العربيػة  ـ  السؾ و إلى2017مشت إطبلؽ نداء الدبلـ في فبراير 

كالجؾار السدمؼ  كإلى رؤساء الؾاليات الستحػدة كالػدكؿ األكركبيػة كركسػيا االتحاديػة كاألمػيؽ العػاـ 
  تؾالػ  مشاشػدات  ساعػة نػداء الدػبلـ لكػ  الجيػات السعشيػة لحػرب الػيسؽ  التػي لػؼ لؤلمؼ الستحدة

اتػو كإحكػاـ الحرػار عمػى شػعبو كسػقؾ  مئػات تؤرقيا عتالات الذعب اليسشػي كتػدمير مقؾمػات حي
 اآلالؼ مؽ أبشائو  قتمى ك رحى  كتذر د السبلييؽ كتعسيؼ الفقر كالجؾع في ك  أر اء اليسؽ. 

كرغؼ مػركر سػبع سػشؾات عمػى ىػته الحػرب الؾحذػية  التػي دمػرت كػ  شػيء كأكصػم  اليػتؼ 
كالثكػػ  كالجػػؾع كالرعػػب إلػػى كػػ  بيػػ  يسشػػي  لػػؼ يتحػػرؾ )العػػالؼ الحػػر( كال )السجتسػػع الػػدكلي(  كلػػؼ 
تذعر الدكؿ الكبرى  التي ليد  لعيدة عؽ ىته الحرب  لؼ تذعر لػأي مدػؤكلية تجػاه ىػتا الذػعب 

أعيػػرت رغبػػة فػػي اسػػتثسار الحػػرب اقترػػاديًا  ليفشػػى الذػػعب اليسشػػي أمػػاـ أنغارىػػا  السشكػػؾب. بػػ  
مكتؽية لالتعبير  بيؽ الحيؽ كاآلخر  عؽ قمقيػا  أك مقدمػة نرػائحيا لانتيػاج سػبي  الحػؾار كالحػ  
الدياسي  لسا تدسيو )األزمة اليسشية(. كىي في حؿيقة األمػر تػدير المعبػة كميػا  كتحػؾؿ اليسشيػيؽ 

إلػػى مقػػاتميؽ لالؾكالػػة  يقتػػ  لعزػػيؼ لعزػػًا  فػػي سػػبي  أىػػداؼ تبػػدك يسشيػػة فػػي عاىرىػػا   البدػػظاء
كتدػػتبظؽ فػػي  ؾىرىػػا أىػػدافًا لمقػػؾى اإلقميسيػػة كالدكليػػة السترػػارعة  ال مرػػمحة لميسشيػػيؽ  سػػيعيؼ 

 فييا.  

كنغػػػرًا السػػػتسرار سػػػقؾ  اآلالؼ مػػػؽ الزػػػحايا السػػػدنييؽ  فػػػي بيػػػؾتيؼ كأحيػػػائيؼ الدػػػكشية  
ؼ كمقػػػار أعسػػػاليؼ كأسػػػؾاقيؼ كسػػػجؾنيؼ كصػػػاالت عػػػزائيؼ كأعراسػػػيؼ كفػػػي السؤسدػػػات كمدارسػػػي

اال تساعية كالظرقات كحػافبلت الركػاب  طالبػ   ساعػة نػداء الدػبلـ  فػي نػداء  مؾ ػو إلػى مشغسػة 
  بتذػػكي  لجشػػة دكليػػة محايػػدة  لمتحقيػػق فػػي  ػػرائؼ ـ3129أغدػػظس  23األمػػؼ الستحػػدة  بتػػار ش 
األطراؼ الداخميػة كالخار يػة السذػاركة فييػا. كلػؼ يمػق ىػتا الظمػب قبػؾاًل كلػؼ الحرب  التي ارتكبتيا 

تألو لو السشغسة  كال الػدكؿ السػؤثرة فػي قراراتيػا  كاكتفػ  بمجشػة تحقيػق  شػكميا طػرؼ مػؽ أطػراؼ 
الحرب. كىؾ ما لؼ يحدث فػي كػ  تػار ش الحػركب فػي العػالؼ. إذ كيػف ُيعيػد إلػى طػرؼ مػؽ أطػراؼ 

ة لمتحقيػق فػي  رائسػو كفػي  ػرائؼ الظػرؼ السؾا ػو لػو  ككيػف سُيزػسؽ الحيػاد الحرب بتذكي  لجش
 في لجشة كيته؟. كلتا فإف عدـ تؾص  تمػ المجشة إلى أي نتائل  كاف تحري  حاص .
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كبداًل مؽ االستجالة إلى األصؾات السظالبة بتذػكي  لجشػة دكليػة محايػدة  لمتحقيػق فػي  ػرائؼ 
ؼ الستحدة إلى تذػكي  لجشػة خبػراء  عسمػ  عمػى تقرػي لعػض الحرب السرتكبة  عسدت مشغسة األم

الحقائق  كرفع  تقار ر  لؼ تمق ارتياحػًا مػؽ قبػ  لعػض الػدكؿ السذػاركة فػي الحػرب  القػادرة عمػى 
مسارسة الزغؾ  السػؤثرة عمػى السشغسػة. فكانػ  الشتيجػة ىػي إنيػاء ميسػة لجشػة الخبػراء. لتدػتسر 

 أك حديب. الجرائؼ كتتعاعؼ السعاناة  دكف رقيب 

كبدػػبب السؾؾػػف الػػبل مبػػالي لمسجتسػػع الػػدكلي تجػػاه السحشػػة اليسشيػػة  فػػإف  ػػرائؼ الحػػرب لػػؼ 
تتؾؾف مشت بدء الحرب كحتى اآلف. ب  أصبحشا نذيد  كنحؽ عمى مذارؼ العػاـ الثػامؽ مػؽ عسػر 
  الحػػرب السذػػؤكمة  ترػػعيدًا غيػػر مدػػبؾؽ  كاسػػتيدافًا يؾميػػًا لمسػػدنييؽ  لعيػػدًا عػػؽ  بيػػات القتػػاؿ

كفي مشاطق كمدف كمشذرت ليد  ليا أي صفة عدكر ة. كىؾ أمر مؽ شأنو أف يظي  أمد الحػرب 
ك زػػاعف مػػؽ حجػػؼ الكارثػػة ك غمػػق األبػػؾاب أمػػاـ أي حمػػؾؿ سػػمسية مسكشػػة  تحقػػؽ الػػدماء كتحفػػع 
 األركاح كتؾؾف الدمار  كتؤسس لدمؼ داخمي دائؼ في اليسؽ كلعبلقات  ؾار طبيعية مع  يرانو. 

نػػداء الدػػبلـ  كىػػي ال تسمػػػ قػػدرات ماليػػة  تدػػتظيع بيػػا أف تػػؤثر عمػػى القػػرارات  إف  ساعػػة
األمسية  كال قدرات عدكر ة  تجبر بيا األطراؼ اليسشية الستقاتمة عمػى إيقػاؼ الحػرب كالجشػؾح إلػى 
الدػػبلـ  ترفػػع صػػؾتيا مجػػددًا  مشاشػػدة شػػعؾب العػػالؼ كالزػػسير اإلندػػاني  مسػػثبًل لػػاألقبلـ الحػػرة 

الدياسية كاال تساعية  السمتزمة لالقزايا اإلندانية كبحق اإلندػاف فػي ىػتا العرػر فػي كالحركات 
أف يتستع لاألمؽ كاالستقرار كالحياة الكر سة في كطشو  لأف يسارسػؾا ضػغؾطيؼ عمػى األمػؼ الستحػدة 
كمجمس األمؽ كالسشغسػات الدكليػة السعشيػة كحكؾمػات الػدكؿ الكبػرى  لئلنرػات إلػى ك ػع اليسشيػيؽ 

لتفات إلى محشتيؼ  كالعس  لجدية إليقاؼ الحرب كرفع الحرػار  كتذػكي  لجشػة دكليػة محايػدة  كاال 
 لمتحقيق في ك  الجرائؼ التي ارُتكب  كُترتكب فييا  كمحاسبة مرتكبييا عمشًا.

إف مسارسة الزغؾ  مؽ قب  الرأي العاـ العالسي  عمى القؾى االقميسيػة كالدكليػة كعمػى األمػؼ 
تيػػا السعشيػػة  لبلضػػظبلع بؾا باتيػػا اإلندػػانية كالقانؾنيػػة  لكفيػػ  لإ بػػار الستقػػاتميؽ الستحػػدة كمشغسا

اليسشيػػيؽ عمػػى الجشػػؾح إلػػى الدػػبلـ  كإ بػػار الػػدكؿ الزػػالعة فػػي الحػػرب عمػػى كضػػع نيايػػة ليػػته 
السأساة  كعمى إعادة الشغر في دكرىا  لتتحؾؿ مؽ تأ يل الحرب  إلى السداعدة في دفع األطػراؼ 

يعيا نحؾ الحؾار الجاد الرادؽ  لمتؾافق عمى خارطػة طر ػق ممزمػة  كبزػسانات دكليػة  اليسشية  س
تفزػػي إلػػػى بشػػػاء دكلػػػة الذػػػراكة الؾطشيػػػة كالسؾاطشػػة الستدػػػاك ة كالتبػػػادؿ الدػػػمسي لمدػػػمظة  عبػػػر 
صشاديق االنتخالات  كسػا تفزػي إلػى إعػادة بشػاء القػؾات السدػمحة  التػي كثػرت مكؾناتيػا كتعػددت 

دة بشائيػا بشػاًء كطشيػًا حؿيؿيػًا  لعيػدًا عػؽ الػؾالءات الزػيقة  لترػبح الحػامي لػؤلرض أسساؤىا  إعا
اليسشيػػة كالزػػامؽ ألمػػؽ اليسشيػػيؽ  سػػيعيؼ كالسالػػػ الؾحيػػد لمدػػبلح فػػي الػػيسؽ. كفػػي ىػػتا مرػػمحة 

 لميسؽ كلجيرانو كلمدمؼ كاالستقرار في السشظقة كفي العالؼ.      
 ـ2022يشاير  23صشعاء  في 
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مدتذار كزاري  كباحث أكاديسي في مركز الدراسات      مظير  أ.  68
 كالبحؾث

 إخرائي أمراض القمب كناشط حقؾقي د. عمي نا ي الؾعي    69
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 الرفة                 االسؼ                 الرقؼ 

 أكاديسي كناشط سياسي د. اسامو حسؾد الذبامي   70

 سفير سابق عزؾ السجمس االستذاري  لؾاء عمي عبد هللا الدبلؿ    71

  ناشط سياسي عبد العز ز عمى الزارقة أ.  72

 لاحث كناشط مجتسع مدني ؼير  سعيد فارع  . أ  73

 اديبة ركائية كاستاذه اكاديسية كناشظة سياسية د. نادية الكؾكباني   74

 مدؤكؿ حكؾمي  كناشط سياسي   حسؾد الساطري   . أ  75

 مدؤكؿ حكؾمي  كاتب كناشط سياسي   أحسد راشد الذايف   . أ  76

 كاتب  كناشط حقؾقي عمي   مغمس . أ  77

 كاتبو  كناشظة سياسية إبتداـ أبؾ دنيا . أ  78

 الخار ية كخبير استراتيجي سفير في كزارة أ.   حديؽ العسري    79

 أستاذ العمـؾ الدياسية  رئيس  امعة إب سالقاً  الذعيبي د. عبد العز ز   أ.   80

  امعة صشعاء  كمية اآلداب  قدؼ المغة العربية فياستاذ مداعد  غازي  أ. د. أحسد صالح احسد   81
الدراسات كبير لاحثيؽ كأستاذ مذارؾ في مركز  د. عبد الدايؼ يحي الحداد  82

 كالبحؾث
 أكاديسي  كناشط سياسي د. سيف عمي عثساف.  83

 ناشط سياسي عارؼ مجؾر . أ  84

 أديب كركائي  كناشط سياسي عبد هللا عباس اإلر اني . أ  85

سبتسبر  26قائد عدكري سابق كمؽ ضبا  ثؾرة  الفؿيوالمؾاء   عبد الخالق احسد   86  ـ1962
عبدالباري   عبد هللا  أ.  87

 سياسيناشط  العرشي

 محامي ناشط حقؾقي عبد السجيد ياسيؽ أ.  88



277 
 

 الرفة                 االسؼ                 الرقؼ 

 محامي كناشط حقؾقي   الشعسي أ.  89

 أكاديسي كناشط سياسي د. خالد عبد هللا الثؾر   90

 مدؤكؿ حكؾمي كاتب كناشط سياسي العسيد أحسد عبد هللا حدؽ مثشى  91

 مدؤكؿ حكؾمي متقاعد كناشط ر اضي المؾاء عمي عبد الكر ؼ الرباحي  92

 ناشط سياسي ياسيؽ شؾك د.   93

  أكاديسي كناشط سياسي أ . د. عبد الكر ؼ الخظيب  94

 ر   اعس  كناشط سياسي عبد هللا شرؼ الستؾك  . أ  95

 ناشط سياسي د.   عمي الحاج  96

 كاتب كناشط سياسي عبد السمػ ضيف هللا . أ  97

 لاحث في شؤف الفكر الديشي كالدياسي أحسد صالح الفؿيو . أ  98

 ناشط سياسي أ. عمى عبد الرشيد  99

 ناشط سياسي أ.   عثساف األغبري   100

 ر   اعساؿ الذيش عمي السظري   101

 ر   اعساؿ د. عبده شديؾه  102

  أكاديسي كناشط سياسي د. أميؽ الجبر  103

 طبيب كناشط سياسي د. إسساعي  الؿباطي  104

 سفير كناشط سياسي إسساعي  الشعساف . أ  105

 محامي كناشط حقؾقي أ . محسؾد الذرماني   106

 ناشط سياسي   عبد الجمي  العبدي . أ  107
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 الرفة                 االسؼ                 الرقؼ 

  ناشط سياسي عبد الرحسؽ القؾسي أ.  108

 ناشط سياسي أكـر اسساعي  عبد السغشي   . أ  109

 ميشدس كناشط سياسي ـ. فؤاد الرميؼ  110

 مؾعف حكؾمي كناشط سياسي ـ. أحسد حسؾد الدكلة  111

 أستاذ أكاديسي د. ـ. عبد هللا ز د عيدى  112

 ناشط سياسي ـ. أحسد العبيدي  113

 ناشط سياسي عبد الؾاسع   العمفي  . أ  114

 ناشط سياسي كليد حسؾد الجشيد  . أ  115

 ناشط سياسي عبد الؾىاب حسؾد الحكيسي أ.  116

 كاتب كناشط سياسي أ. حديؽ الؾادعي   117

  الثؾرةمدؤكؿ حكؾمي كعزؾ  سعية أبشاء مشاضمي  أ. عسد عبد الفتاح اسساعي   118
  امعيأكاديسي استاذ  د. فؤاد حسؾد الذبامي  119

  كاتب كناشط سياسي حمسي  عفر أماف أ.  120

  محامي كمدتذار قانؾني عمي ناصر الخؾداني. . أ  121

  ناشط سياسي عبد السمػ الذبيبي. . أ  122

 مررفي كشاعر كناشط سياسي   عمي الدادة  . أ  123

  كاتب كناشط سياسي شايف الحديشي  . أ  124

  ناشط سياسي عبد هللا سالؼ الريعري   . أ  125

 تربؾي كناشط سياسي الحكيسي.عبد العز ز حسؾد  . أ  126
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 الرفة                 االسؼ                 الرقؼ 

 ناشط سياسي أحسد شسداف السقرمي . أ  127

  كاتب كناشط سياسي عبد الرحيؼ محدؽ  . أ  128

  ناشط سياسي سعيد عقبلف  . أ  129

  ناشط سياسي عمي ىادي سالؼ . أ  130

 قاصة كركائية كناشظة حقؾؾيو حشاف الؾادعي  . أ  131

 عسيد السحاسبييؽ القانؾنييؽ اليسشييؽ   زىدي مجشي  . أ  132

 كدبمؾماسي كسفير كناشط سياسي عبد الؾاحد فارع  . أ  133

  صحفي كليد ألبلف أ.  134

 مدتذار قانؾني كناشط حقؾقي خمي  عبد الرب الرر سي  . أ  135

  مؾعف حكؾمي ككاتب حسد قشبرأ  . أ  136

  محامي كناشط حقؾقي عادؿ احسد عايض  . أ  137

  ناشط سياسي ؼير  احسد عبد هللا  أ.  138

 كصحفي كناشط سياسياعبلمي  نا ي عبد هللا الحرازي   . أ  139

  قاضي مدتق  عبد هللا   عمي زاىر  . أ  140

  طبيب اسشاف د. يحيي الخؾالني  141

  طبيب اسشاف د. عمي الذرعبي  142

 كاتب كناشط سياسي أحسد   مكرد  . أ  143

 محامي كناشط حقؾقي   عمي السداني. أ.   144

 مررفي كناشط سياسي عبد الدبلـ الربلحي.  . أ  145
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 الرفة                 االسؼ                 الرقؼ 

 ناشط سياسي كر   اعساؿ أحسد عمي الدقاؼ.  . أ  146

 مدتذار كز ر الداخمية العسيد يحي   زاىر    147

 ناشط سياسي عبد الفتاح عبد الؾلي. . أ  148

 ناشط سياسي حسزة   األشؾؿ  أ.  149

 ر   اعساؿ فؤاد أنعؼ  . أ  150

 كاتب كصحفي كناشط سياسي أحسد الذرعبي.  . أ  151

 أستاذ  امعي د. عبد السمػ شسداف السقرمي  152

 أكاديسي كناشط سياسي زايدد. سمظاف    153

 ناشط حقؾقي طارؽ عمي التلحاني  أ.  154

 ناشط سياسي خالد سبلـ أ.  155

 ناشط سيدي نديؼ عبدالرسد قاسؼ سبلـ .أ  156

 صحفي كاديب عمي ربيع أ.  157

أخرائي ترميؼ مباني أثر ة  عزؾ فر ق ترميؼ  أ. عبد الحسيد عمى الزكري   158
 الجامع الكبير لرشعاء

 ميشدس زراعي كناشط سياسي ـ. عبد الرحسؽ حسؾد الزارعي  159

 مدير تجاري كناشط سياسي أ. عادؿ يؾسف الحسادي   160

 مرؾر كمخرج تمفز ؾني السقرمي ـ. يؾسف احسد عبد هللا   161

 ناشط سياسي   غسزاف  . أ  162

 كاتب كشاعر فارس العميي  . أ  163

 صحفي كناشط سياسي تؾفيق حدؽ أغا  أ.  164
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 الرفة                 االسؼ                 الرقؼ 

 ناشط سياسي      عز زي أ.  بشياميؽ   165

 ميشدس زراعي كناشط سياسي ـ. عمي ىائ  القدسي  166

 مؾعف حكؾمي كناشط سياسي نا ي صبلح   . أ  167

 صحفي كناشط سياسي أكـر حديؽ  بارة  . أ  168

       محافع شبؾه االسبق الذيش عؾض صالح لاعبيد  169

 استذاري تشسية رئيس رالظة االعبلـ التشسؾي  ميشدس فؤاد السشرؾري   170

 ناشط سياسي   طو الرمؾي   . أ  171

 ناشظة سياسية أركى التاىبي  . أ  172

 ناشط متقاعد كمعاؽ مراد أحسد الغابري    . أ  173

 ناشط سياسي أنؾر سعيد فارع السفمحي  . أ  174

 ناشط سياسي طارؽ عبده سبلـ  . أ  175

 ناشط سياسي كىيب عبد هللا الذرعبي  . أ  176

 مؾعف حكؾمي كناشط ا تساعي ميشدس احسد   طالب  177

 ناشط سياسي الرحيؼ الجشيد فؤاد عبد  . أ  178

 ناشط سياسي ياسيؽ القدسي  . أ  179

  ناشط سياسي يحي احسد العز ري   . أ  180

 ناشط سياسي أيسؽ عبد الرحسؽ االر اني . أ  181

 كاتب كصحفي مدير اعبلـ الشذر التربؾي  معركؼ دربؽ  أ.  182

 ناشط اعبلمي ياسر العتبي أ.  183
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 الرفة                 االسؼ                 الرقؼ 

 ناشط سياسي د. اسامو عمى العيشي  184

 كناشظة سياسية صحؽية ر يا احسد  . أ  185

 ناشط حقؾقي     حدؽ  . أ  186

 ناشط شبابي طبلؿ حبيش  . أ  187

 مؾعف حكؾمي عبد الؾىاب احسد انعؼ  . أ  188

 ناشط سياسي عبده سعيد الذامي . أ  189

 ناشط سياسي عبد الحسيد الزكقري  . أ  190

 ناشط ا تساعي كإعبلمي مدتق  أحسد ثاب   . أ  191

 سفير في ديؾاف كزارة الخار ية   عمي شيباف  . أ  192

 ناشط سياسي  ياد الذر فأ.   193

 فشاف تذكيمي الفشاف عبد الرحسؽ الغابري.  194

 مررفي متقاعد عبد الؾىاب مدعؾد  . أ  195

 ناشط اعبلمي يحي قاسؼ سركر  . أ  196

عبد الؾىاب عبد العز ز  . أ  197
 سيشار د  كمخرج سيشسائي  باري 

  أكاديسي كناشط سياسي عبد الباسط الحكيسي  . أ  198

 ر   أعساؿ مظير أحسد الكحبلني  . أ  199

 لاحث كناشط مشغسات مجتسع مدني   العزاني  . أ  200

 ر   أعساؿ إبراـيؼ الحسمي  . أ  201

 طالبة  امعية ككاتبة كناشظة مبلؾ   الجشيد  . أ  202



283 
 

 الرفة                 االسؼ                 الرقؼ 

 ناشط سياسي عبد الحكيؼ أحسد العفيري   . أ  203

 سفير في ديؾاف كزارة الخار ية كناشط سياسي   عمي الجايفي   . أ  204

 مدؤكؿ حكؾمي خالد   يحي الذؾكاني  . أ  205

  أكاديسي كناشط سياسي د. حسيد العسري   . أ  206

 ناشط كباحث مجتسع مدني عبد الدبلـ الحكيسي  . أ  207

 أستاذ  امعي كناشط سياسي د.  نا ي الميي  208

 كاتب كناشط سياسي ميشدس   الرغيري   209

 كناشظة حقؾؾيةعزؾ مجمس إدارة نقالة السحاميؽ اليسشييؽ  السحامية نبيمة السفتي  210
  مدتذارة قانؾنية لسجمس الشؾاب إيساف شايف إ.  211

  ناشط سياسي عبد هللا عبد هللا بيدر . أ  212

 شخرية ا تساعية  شؾبية د.  عفر شؾطح  213

 مشغسة مدرسة الدبلـأميؽ عاـ السجمس األعمى لؤلمؾمة كالظفؾلة  رئيس  لسياء يحيى االر اني  . أ  214
 ناشظة سياسية  د. نبيمة الحكيسي  215

  ككز ر سابقأكاديسي  د.  ناصر العؾلقي  . أ  216

  محامي كمدتذار قانؾني أحسد عمي الؾادعي  . أ  217

  مدير عاـ في مجمس الذؾرى    حسؾد الساطري   . أ  218

  ناشط سياسي أ. عبد هللا حدؽ الحداد  219

 أستاذ أكاديسي د. تؾفيق الخظيب . أ  220

  صحفي مرظفي القحفو  . أ  221
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 الرفة                 االسؼ                 الرقؼ 

  مدير عاـ مجمس الذؾرى  أحسد   الراعي  . أ  222

  مؾعف حكؾمي كناشط سياسي   الثبلياأسامة   غالب   . أ  223

  تربؾي  الحشانيلداـ   احسد نعساف   . أ  224

  صحفي كمؾعف بؾزارة االعبلـ طارش   قحظاف أ.   225

  صحفي كباحث ا تساعي   عبد السا د العر قي  . أ  226

  دكتؾر صيدالني ر اض عبد الجمي  الذسيري    . أ  227

  سياسي طالب دراسات عميا كناشط أحسد تؾفيق السقدمي . أ  228

 مؾعف حكؾمي عبد الدايؼ الشبياني . أ  229

  شخرية ا تساعية مظير سعيد ىائ  الخظيب . أ  230

 مؾعف حكؾمي سيف   حسؾد الدكلة  . أ  231

باني.  . أ  232  صحفي مختار الـؾ

 ناشط سياسي عبد اإللو مشرؾر  . أ  233

  مدؤكؿ حكؾمي عبد الكر ؼ سمظاف طاىر . أ  234

 مؾعف حكؾمي   عمي مقب  لـز . أ  235

 ناشط سياسي غالب   عبد الؾدكد  . أ  236

 محامي كناشط حقؾقي عبد الدبلـ نعساف الزمر . أ  237

 مؾعف حكؾمي فتحي عبد الدايؼ     . أ  238

 صحفي كناشط سياسي يحي   قحظاف   . أ  239

 محامي  ساؿ   الجعبي  . أ  240
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 الرفة                 االسؼ                 الرقؼ 

 ناشط سياسي عبد الدبلـ العمؾاني  . أ  241

 ناشط فيد العسيري    . أ  242

 صحفي كمحم  سياسي ر اض عمي األحسدي  . أ  243

 ناشط حقؾقي عبد الدسيع   شر ح.  . أ  244

 ناشط سياسي عبد الرقيب الذيباني  . أ  245

 محاسب قانؾني  ساؿ عبده اسساعي  ؾباطي . أ  246

 لحساية السدتيمػناشط حقؾقي االميؽ العاـ السداعد لمجسعية اليسشية  عبد هللا عبده مجؾد السشاخي . أ  247
 رئيس الجسعية اليسشية لحساية السدتيمػ فز  مقبؾؿ مشرؾر  . أ  248

 ناشط سياسي عبد الكر ؼ   الزبيري   . أ  249

 دكتؾر اسشاف ناشط مدني   عبد الؾارث السشيفي  . أ  250

 ناشط مدني السيشدس كائ  العر قي  . أ  251

 أكاديسي ناشط سياسي د.  نبي  العبيدي  252

 ناشط سياسي أحسد صالح عمي األغبري   . أ  253

 ناشط ككاتب   يحي الجعدبي  . أ  254

 كاتب كناشط عبدالباري ؾباطي.  . أ  255

 كاتب كباحث عمي عمي قاضي  . أ  256

 أكاديسي كناشط سياسي د.  محسؾد السقظري    257

 كاتب كناشط سياسي حسيد األر اني.  . أ  258

 ناشط سياسي الكابتؽ ؼير  عبد الجمي   259
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 الرفة                 االسؼ                 الرقؼ 

  طبيب كناشط د. عبد هللا ىادي سالؼ  260

 كاتب كصحفي كناشط سياسي أحسد سعيد الحكيسي  . أ  261

 ناشط حقؾقي نبي  احسد الحكيسي  . أ  262

  كاتب كناشط سياسي صادؽ حديؽ  . أ  263

 مؾعف حكؾمي   يحيى    . أ  264

  أكاديسي كناشط سياسي د. ـ. مديؽ   حسؾد مغمس  265

 ناشط سياسي أحسد يؾسف مغمس  . أ  266

 سبتسبرمؤسس الحزب الدبتسبري أحد اعزاء ؾيادة ثؾرة  المؾاء أحسد قرحش  267
 ناشط شبابي سميؼ أحسد الذاطبي  أ.  268

 مؾعف حكؾمي كناشط حقؾقي نا ي صبلح   . أ  269

 مؾعف في رئاسة الجسيؾر ة كناشط سياسي ناصر الذيساني  أ.  270

 ناشط سياسي السيشدس عبد الرزاؽ الركحاني   271

 طبيب أسشاف         د. يحي عبد هللا الخؾالني  272

 استاذ  امعي د.  يحي شاكر  273

 تربؾي كمدؤكؿ حكؾمي د. عبد الكر ؼ الركضي  274

 ضالط أمؽ المؾاء يحي الييرسي  275

 أستذاري لدى مذار ع البشػ الدكلي في اليسؽ ـ.   اسساعي  السفتي  276

 كاتب كناشط سياسي ضيف عمؾي مذيؾر  277

 أكاديسي كناشط سياسي د. سيبلف العبيدي  278
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 الرفة                 االسؼ                 الرقؼ 

 أكاديسي كناشط سياسي د. أحسد نعساف الذامي                  279

 صشعاءأستاذ الجراحة لكمية الظب  امعة  د. عمي الجسرة  280

 مؾعف في مكتب رئاسة الجسيؾر ة أ. يحي حشش  281

 كاتب كناشط سياسي أ . حديؽ الؾادعي  282

  طبيب أسشاف الخؾالنيإبراـيؼ يحي عبد هللا  . أ  283

 عزؾ المجشة الدائسة في السؤتسر الذعبي العاـ   يحي ششيف  . أ  284

 كاتب كناشط سياسي   حسؾد الحكيسي   . أ  285

  سابق كناشط سياسيكز ر إعبلـ  أ .    رىـؾ   286

 مدؤكؿ حكؾمي كناشط سياسي يحي ياسيؽ  . أ  287

 رئيس مشتدى الشعساف الثقافي لمذباب لظفي فؤاد نعساف    . أ  288

 ضالط متقاعد كناشط سياسي المؾاء حدؽ غالب السشرؾر  289

 ناشط سياسي   أحسد البشاء   . أ  290

 ناشط سياسي كائ  الحكيسي   . أ  291

 السجمس االستذاري كز ر سابق كعزؾ  د.   الكباب   292

 طبيب أسشاف د. خمي  درىؼ    293

 تربؾي كناشط سياسي د. نذؾاف درىؼ الحكيسي   294

 صحفي   صالح مذخر  . أ  295

 ناشط سياسي طارؽ احسد كام   د.  296

  ر   أعساؿ أحسد نا ي الؾعي   . أ  297
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 الرفة                 االسؼ                 الرقؼ 

  مدؤكؿ اتحاد األدلاء كالكتاب فرع الحديدة عمي مغربي األىدؿ  . أ  298

 أميؽ عاـ مشتدى الدىشي لمثقافة كالفشؾف  عبد العز ز أحسد عجبلف  . أ  299

 كاتب كناقد كناشط سياسي سالؼ عمي مييؼ   . أ  300

  عزؾ اتحاد األدلاء كالكتاب اليسشييؽ   عبد الرحسؽ الدشدي   . أ  301

  صحفي حسيد بؽ حيدر عبده األىدؿ . أ  302

كالكتاب اليسشييؽ أديب كرئيس فرع اتحاد االدلاء  حسد   ششيشي لقش   . أ  303
  فرع الحديدة

  محامي كناشط حقؾقي  دـ يحي أحسد التكركري  . أ  304

 رئيس مشتدى الدخشة الثقافي درك ش درك ش حظرـك   . أ  305

  شاعر كاديب أ.    عبيد   306

  شاعر كاديب أ .    الدشدي  307

 شاعر كمؤرخ يسشي أ. عمي مغربي األىدؿ  308

 ر   أعساؿ الذيش حسؾد مشرؾر يحي  309

 اديب كناشط سياسي ىاشؼ نزاؿ أميؽ أ.  310

 سفير سابق شرؼ الديؽ صالح الرايديأ.   311

 ر   أعساؿ مغترب في أمر كا   عمي الرايدي   . أ  312

 متقاعد  عبد العميؼ الفؿيو   . أ  313

 كاتب كناشط سياسي حديؽ الرعيشي  . أ  314

 ككي  كزارة سابق كناشط سياسي د. عبد الؾىاب يحي الحداد  315

 ناشط سياسي هللا السشتررماطر صالح عبد  أ.  316
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 الرفة                 االسؼ                 الرقؼ 

  مدير ناحية كناشط سياسي قاسؼ أحسد العسري   . أ  317

  ناشط سياسي لجاش التبعي   . أ  318

 ناشط سياسي فايز عبد هللا محي الديؽ  أ.  319

 إعبلمي ككاتب كناشط سياسي عبد الحميؼ سيف . أ  320

 ناشط سياسي ز ؽ العابديؽ الزبيبي  . أ  321

 ناشط سياسي مظير سعيد ىائ   أ.  322

  مديرعاـ في كزارة األشغاؿ ـ.  خالد لاشساخ  323

 ناشط حقؾقي ؼ الفؿيويعبد الرح  . أ  324

 اليسشييؽأكاديسي كعزؾ  سعية السحاسبييؽ القانؾنييؽ  الرايدي قايد أحسد ىسدافد.   325
 مؾعف حكؾمي أستاذ نبي  حديؽ سميؼ  . أ  326

 ميشدس السرعبي أ. مرعب طبلؿ عبد هللا   327

 لاحث   أحسد الذرفي  . أ  328

  قانؾني   امعة عدف كناشط حقؾقي أر ل الخزر  . أ  329

 أكاديسي ذمار د. يحيى الؾر ث   330

  امعة عسرافأستاذ التار ش االسبلمي  عسيد شؤكف الظبلب   د.   عبد هللا السعمسي   331
 مدير البشػ اليسشي لئلنذاء كالتعسير إب سالقاً  أ.   قايد الرايدي   332

 سالقاً ناشط سياسي كرئيس السركز الؾطشي لمسعمؾمات   أ. عبد الكر ؼ   شسداف   333
أستاذ المغة العربية  كرئيس نقالة ىيئة التدر س  أ. د. فز  مكؾع  334

 لجامعة عدف
 الدراسات كالبحؾث  امعة عسرافأستاذ التار ش الحديث كالسعاصر  رئيس مركز  أ. د. إسكشدر   الشيدي  335
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 الرفة                 االسؼ                 الرقؼ 

 أكاديسي مغترب الستحجيأ. د. ياسيؽ شاىر سبلـ   336

 شاعر كسفير  أ. عبد هللا عباس الستؾك    337

 مؾعف حكؾمي مررفي أ. ىاشؼ  سي  ىاشؼ   338

 أكاديسي  السعيد الؾطشي لمعمؾـ االدار ة  أ. شكري سعيد مغـر    339

 السعيد الؾطشي لمعمـؾ االدار ة أ. عبد الحكيؼ سؽياف  أكاديسي  340

 ر   أعساؿ مغترب عبد الجمي  أحسد الرايدي . أ  341

 العدالة كالبشاءتربؾي  عزؾ المجشة التربؾ ة كالثقاؼية لحزب  أ. عبد العز ز شايف أحسد قـر  342
 كحاسبة قانؾنيةمدتذارة السعيد الؾطشي لمعمـؾ االدار ة أستاذة  أ. زمـز عمي عمي اليادي   343
 كز ر سابق كأميؽ عاـ الحزب الشاصري الديسقراطي شايف عزي صغير  . أ  344

 شخرية ا تساعية كناشط سياسي سحاؽعبد هللا     . أ  345

 سفير في ديؾاف كزارة الخار ية أحسد غالب  . أ  346

 سفير في ديؾاف كزارة الخار ية عبدالحؽيع السحبذي . أ  347

 قائد عدكري سابق العسيد أحسد   القدامي  348

 مؾعف متقاعد مررفي سابق كناشط سياسي أحسد أحسد الفزمي   . أ  349

 كناشط سياسيأكاديسي  د. ـ. عبد هللا ز د عيدى  350

 ناشط سياسي مشتر العتؾاني   . أ  351

 ناشط سياسي مشرؾر عمي عبد الجمي   . أ  352

 رئيس بشػ تجاري سابق كر   أعساؿ   حدؽ الزبيري   . أ  353

 ر   أعساؿ حديؽ الدفاري   . أ  354
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 الرفة                 االسؼ                 الرقؼ 

 مدؤكؿ حكؾمي رئيس مؤسدة التأميشات الدابق عبد السمػ   عبلمة  . أ  355

 اإلسسش  الدابقرئيس مؤسدة  ـ. عمي    باري     356

 مؾعف كناشط سياسي عبد الؾىاب الحكيسي    . أ  357

 ناشط سياسي حسؾد مرظفى الدقاؼ  أ.  358

 مؾعف حكؾمي برؾ حسؾد غ أ.  359

 كاتب كناشط سياسي السدتذار   العؾامي  360

 محاسب كناشط سياسي   أحسد مغمس  . أ  361

  امعة حجة أستاذ مداعد اإلدارة كالتخظيط التربؾي  د. ياسيؽ حزاـ الخظيب  362

 خبير تدر ب كتشسية لذر ة مكـر عبد هللا العزب  . أ  363

 مدير الكذافة كالسرشدات بؾزارة التربية كالتعميؼ كليد   غالب ابؾ لحؾـ  . أ  364

 عزؾ الحؾار السحمي كناشظة سياسية ىدى عبده قايد الحيدري   . أ  365

  تربؾي  سرحاف سعيد الحيدري   . أ  366

 ناشط سياسي مشير   سعيد    . أ  367

 ر   أعساؿ أميؽ را ح حراب   . أ  368

 ر   أعساؿ عبد الؾاسع ىاي  سعيد  . أ  369

 كاتبة كناشظة سياسية لذرى السقظري   . أ  370

  مؾعف قظاع مختمط عبد السشعؼ عامر . أ  371

 مؾعف مررفي صبلح الحبيذي  . أ  372

 ناشط سياسي أحسد عمي  سعاف  . أ  373
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 الرفة                 االسؼ                 الرقؼ 

 أستاذ  امعي د. عبد العز ز الكسيؼ    374

 مدتذفى الثؾرة العاـطبيب في  د. عبد العز ز غانؼ   375

 مؾعف حكؾمي عبد اإللو   حسؾد الدكلة . أ  376

 مؾعف حكؾمي عبدالباري أحسد الؾز ر  . أ  377

 مدير عاـ بؾزارة الخدمة السدنية عبد القادر الرؾفي  . أ  378

 طبي لذري  د. عبد الدبلـ الغراسي   379

 طبيب أعذاب د. عبد الكر ؼ اليا ؾري    380

 متقاعد ككي  كزارة أ.   عبد هللا العرشي   381

 محامي كناشط حقؾقي عبد الرزاؽ حؾد الحكيسي  . أ  382

 ر   أعساؿ أحسد عقبلف العديشي  . أ  383

 مؾعف حكؾمي ـ.  ياب   عبده نعساف  384

  لاحث كناشط سياسي طاىر شسداف  أ.  385

 دكتؾر صيدلي سالؼ سعيد لاحبيذي  . أ  386

  كاتب كناشط سياسي   ابراـيؼ عمي   . أ  387

 البشػ اليسشي لئلنذاء كالتعسيرمدؤكؿ في    سعيد عافر  . أ  388

 كاتبة حفرة ناصر  . أ  389

  لاحث أزد عمي  . أ  390

  مداعد مشدق أمر ة السقالح   . أ  391

  ناشظة حقؾؾية لبشى القدسي   . أ  392
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 الرفة                 االسؼ                 الرقؼ 

   ناشظة حقؾؾية حديبة يحي ششيف   . أ  393

 ناشط حقؾقي أحسد   الزىيري   . أ  394

  ناشظة حقؾؾية حسامة عثساف الرشؾي   . أ  395

  ناشظة سياسية التارحيأمة الدبلـ حسؾد ىاشؼ   . أ  396

  ناشظة حقؾؾية نجبلء عبد الكر ؼ حسؾد   . أ  397

 ناشط حقؾقي عبد القؾي الذسيري   . أ  398

  مدتق  خالد   سؾد قريمة  أ.  399

  ناشط سياسي رند     قحظاف  . أ  400

 تربؾي  عبد العز ز حسؾد الحكيسي . أ  401

 ككي  كزارة كناشط سياسي عمي   العساد أ.  402

 ممحق ثقافي كمدير عاـ حكؾمي كناشط سياسي حدؽ   عبد القادر  . أ  403

 األعمى لؤلمؾمة كالظفؾلةمشدق الذبكة الؾطشية لحساية الظف   السجمس  سسر أحسد األغبري   . أ  404
 مدتذار مركز السعمؾمات الدسكية نعؼأعبد الرحسؽ ىاي  غالب  . أ  405

 مؾعف حكؾمي ؼير    سعيد عثساف  . أ  406

 مدتذار محافغة صشعاء كمدتذار بؾزارة الرشاعة     الكسيؼد. عبد الباسط    407

 كابتؽ طيار فؤاد   الحيسي  . أ  408

 كابتؽ طيار أحسد عبد هللا الحكيسي  . أ  409

 كابتؽ طيار عبد السؤمؽ    باري  . أ  410

 كابتؽ طيار متقاعد عبده الزبير  . أ  411
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 الرفة                 االسؼ                 الرقؼ 

 كابتؽ طيار كناشط سياسي   عباس الستؾك   . أ  412

 عقيد في القؾات السدمحة متقاعد اليدكميعبد الكر ؼ   . أ  413

 مدير ناحية عبده   حاتؼ  . أ  414

 مدير في الجياز السركزي لمرقالة كالسحاسبة أ. محدؽ العسيدي  415

 قاضي في كزارة العدؿ القاضي يحيى الساكري   416

 مدير مررفي   العدؾلي . أ  417

 كاتب عمي   القاضي  . أ  418

 كخبير استراتيجيالتخظيط كاالستثسار برئاسة الؾزراء مدير عاـ  مشرؾر عمي عبد هللا را ح  . أ  419
 مدير عاـ في مرمحة الجسارؾ يحيى عباس ابراـيؼ  . أ  420

 ناشط سياسي د. أبؾ لكر الزىيري   421

 ناشط سياسي د. حدؽ الزبيبي  422

 كاتب كناشط سياسي  باري  عمي   عبد الؾىاب  . أ  423

 ناشط ا تساعي شايف الجبري   . أ  424

 مشتدى صشعاء الثقافي كناشط حقؾقيرئيس  عمي   الحبيذي . أ  425

 مؾعف أكاديسي لجامعة صشعاء يحيى الخظيب  . أ  426

 أكاديسي عدكري كناشط حقؾقي العسيد ركؽ أحسد الدشيدار  427

 أميؽ عاـ مداعد في مجمس الؾزراء  ساؿ عمي أحسد . أ  428

رئيس دائرة السجتسع السدني كحقؾؽ االنداف  إشراؽ   الجديري   . أ  429
 برئاسة الؾزراء

 أستاذ مداعد لكمية الظب لجامعة صشعاء حشاء    سؽد.    430
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 الرفة                 االسؼ                 الرقؼ 

 أثاري    أحسد الدياني  . أ  431

 كاتب صحفي فؤاد عبد القادر البراؽ  . أ  432

 ناشط سياسي عبد الجمي  طاىر بدر  . أ  433

 ناشط حقؾقي خالد أحسد عمي الدبلمي  . أ  434

 ناشظة ا تساعية صباح البرح  . أ  435

عبد الرسد عبد هللا كام   . أ  436
 كاتب كناشط سياسي                 القميدي

 أستاذة في  امعة السدتقب   أ. سبأ عبد الرحسؽ الخرساني  437

 مؾعف حكؾمي  الحكيسي كضاح عبد الغشي  . أ  438

 ميشدس طيراف  ـ. عيدى عبد هللا   الحكيسي  439

 سفير بؾزارة الخار ية كناشط سياسي  حدؽ   الراعي  . أ  440

 مقاكؿ    ناصر الدشباني  . أ  441

 ناشط حقؾقي  ىذاـ  حاؼ  . أ  442

 ضالط أمؽ   بلؿ   ناصر الدشباني  . أ  443

 طالب  امعي  فاض    ناصر الدشباني . أ  444

 مدتذار بؾزارة التربية كالتعميؼ  تؾفيق عمي محدؽ قبللة  . أ  445

 مقاكؿ  عبد الكر ؼ صالح الكيالي  . أ  446

 ككي  مداعد بؾزارة األكقاؼ  طارؽ عبده   األسؾدي  . أ  447

عزؾ ؾيادة فرع األمانة لمتشغيؼ الؾحدكي الذعبي    ؼير  ردماف  . أ  448
 الشاصري 

 ر   أعساؿ  عبد هللا حسؾد الحديشي  . أ  449
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 الرفة                 االسؼ                 الرقؼ 

 ميشدس طيراف  عقيد حديؽ قائد الكياليال  450

 ضالط قؾات مدمحة  العقيد   عبد الجمي  العزي   451

 مركز البحؾث لسأرب  د. معسر أبؾ حاتؼ  452

 ضالط في الداخمية  نادر عمي الرباحي  . أ  453

 البشػ اليسشي لئلنذاء كالتعسير       حزر  . أ  454

 ضالط أمؽ الشقيب أمير   الذايف  455

 ناشط حقؾقي فؾاز أحسد ثاب  القرشي  . أ  456

 استذاري  راحة تجسي  د.   حسؾد عمي الدعيدي          457

 ناشظة سياسية أمة الدبلـ قاسؼ تاج الديؽ . أ  458

  راح كمى كمدالػ   خالدد. عبد المظيف نرر   459

 مؾاطؽ عدناف العميي  . أ  460

 مدتذار كزارة اإلدارة السحمية عبد هللا عبد هللا بيدر  . أ  461

 ناشظة إعبلمية كحقؾؾية كفاية كائ  الذعيبي  . أ  462

 أستاذة في معيد يالي سمؾى يحيى اإلر اني  . أ  463

  عقيد في القؾات السدمحة  الرايدي نجيب  العقيد   464

 كز ر كسفير سابق د. عبد السمػ مشرؾر   465

 ناشط سياسي قاسؼ عمي أحسد الذر بي  . أ  466

 طالب  امعي أبؾ لكر مدعؾد الدشباني  . أ  467

 


