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اإلؿلرقاؾقة واؾنورة ػي اؾشرق األودط
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اجلقش واؾنورة :ثورة اؾؼرـػل ػي اؾلرتغال

تيعـك أكراؽ اذؿراطقي بـشر اظؽؿوبوت ادلورطلقي كاظقلورؼي صل تصدر سـ عرطز اظدرادوت االذؿراطقي-عصر
عفوالت اظلقودي كاظػؽر كاظـؼوصي ،خوصي تؾؽ ادلفؿؿي بـؼد
=ش عراد عقداف اجلقزة
كتعؿقؼ ادلؿوردي اظـضوظقي ظؾقلور اجلذرم ادلصرم كاظعربل.
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تصؿقم وإخراج ػـي

أحمد علي

ؿصر بني ثورتني

أروحً اظـقرة ادلصرؼي برأس اظـظوـ اظؼدمي كأػؿ
رعقزق كأجفزتف األعـقي صل أطؾر كأػؿ ثقرة ذعؾقي عـذ
اظـقرة اإلؼراغقي .كدرسوف عو تؾني أف تؾؽ اإلروحي طوغً
عفرد بداؼي اظعؿؾقي اظـقرؼي ،صؼد دذـً اظـقرة أطؾر عقجي
عـ اإلضرابوت اظعؿوظقي صل تورؼخ عصر احلدؼٌ ،كتداخؾ
درؼعو ن اظؾعد اظلقودل ظؾـقرة ،ادليطوظى بوظدميؼرارقي
كاظؼضوء سؾك اظػلود ،عع اظؾعد اإلجؿؿوسل ادليطوظى
بوظعداظي االجؿؿوسقي كعـ جوغى آخر تؾني أف اظؼضوء
احلؼقؼل كاظؽوعؾ سؾك اظػلود ؼؿطؾى تطفقرا ن سؿقؼو ن
ظؽوصي عمدلوت اجملؿؿع عـ بؼوؼو اظـظوـ اظؼدمي ،كاظؿل
طوغً ضد تغؾغً صل اجملؿؿع ادلصرم عـ ضؿي اظـظوـ إظك
أصغر عفؾس عقؾل كعفؾس حل .كسؿؾقي اظؿطفقر ػذق
تؿطؾى ادؿؿرار زخؿ اظـقرة كسـػقاغفو ظػرضفو سؾك
حؽقعي اغؿؼوظقي كعفؾس سلؽرم ؼرؼداف إغفوء اظـقرة بلم
ذؽؾ ،كؼؿؾورؽو كؼؿقارؽو أعال ن صل إرػوؽ اظـقرة كسقدة
اظفدكء كاالدؿؼرار.
كسؿؾقي اظؿطفقر ػذق تعـل ضركرة إخضوع طوصي
عمدلوت اظدكظي كادلمدلوت اخلوصي ظعؿؾقي عقودؾي
حودؿي إلداراتفو كعالطفو سؾك سؼقد عـ اظػلود كاظؿكرؼى
كدقء اإلدارة .صؾدكف ذظؽ ال ميؽـ احلدؼٌ سـ بـوء عفؿؿع
دميؼرارل حؼقؼل كدؿؿققؿ ادلرحؾي اإلغؿؼوظقي احلوظقي إظك
عفرد تغققرات ذؽؾقي كاإلبؼوء سؾك جقػر اظـظوـ اظؼدمي
كظؽـ بقجقق جدؼدة ،كعـ اظؾدؼفل أف سؾك رأس ادلمدلوت
اظؿل ؼفى تطفقرػو عمدلي اجلقش ادلصرم.
صؼقودات ػذا اجلقش كاظذؼـ ؼقؽؿقف عصر اظققـ
ػؿ جؿقعو ن عـ رجوؿ اظـظوـ اظؾوئد صؼد سقـفؿ عؾورؾ
كطلى كالئفؿ اظؽوعؾ عـ خالؿ ربطفؿ مبـظقعي ادلصوظح
كاظػلود سؾك عر اظعؼقد اظـالث ادلوضقي كأصؾح اجلقش
مبمدلوتف اإلضؿصودؼي اظضكؿي كبنرتؾورف اظعضقم
بوجلقش األعرؼؽل كبودلصوظح األعرؼؽقي أحد أسؿدة اظـظوـ
اظؼدمي األدودقي .كظؽـ عفرد اظؿلوؤؿ حقؿ اظػلود صل
ضؿي اجلقش كحقؿ إرتؾوط ضقوداتف بوظـظوـ اظؼدمي خطو ن أحؿر
ؼعوضى عـ ؼؼؿرب عـف بوحملوطؿوت اظعلؽرؼي .كضد غوؿ ػذا
احلظر تلؼقدا ن كادعو ن عـ ادلعورضي اإلدالعقي كاظؾقؾراظقي
كطؿوب كعـؼػل اجلرائد اظققعقي كاظػضوئقوت .صؼد ضوـ
ػمالء بقؿؾي دسوئقي عـظؿي كدئقبي ظؾدصوع سـ اجلقش
كضودتف كاحلدؼٌ اظدائؿ حقؿ كرـقي ادلمدلي اظعلؽرؼي
كسـ كضقصفو عـ اظؾقظي األكظك عع اظـقرة كسـ خطقرة
اظؿعرض بوظـؼد أك ادللوئؾي جلـراالت اجلقش بؾ إتفوـ عـ
ؼؿكطك ذظؽ اخلط األحؿر بوظعداء ظؾـقرة كتعرؼض
عـفزاتفو ظؾكطر.
ظؽـ عـ حؼـو أف غؿلوءؿ ،عـ ادللؽقؿ سـ اظؼؿع
اظعـقػ اظذم ؼؿؿ بف صض االحؿفوجوت كادلظوػرات
كاالسؿصوعوت Aعـ ادللؽقؿ سـ ضوغقف جترمي اإلضرابوت Aعـ
ادللؽقؿ سـ حوالت اظؿعذؼى كاالسؿؼوؿ اظؿل تعرض ظفو
كعوزاؿ غشطوء اظـقرة Aعـ ادللؽقؿ سـ إسالف اظددؿقر
اظفزظل كاظشؽؾ شقر اظدميؼرارل اظذم تلخذق سؿؾقي اغؿؼوؿ
اظلؾطي كتشؽقؾ اجملؾس اظؿلدقلل Aكعو ػل ادلصوظح
اظؿل ؼداصعقف سـفو صل طؾ ذظؽA
أعو اظؾعد اإلجؿؿوسل ظؾـقرة صـفد اجلؿقع دكف

ادؿــوء ؼطوظؾقف بوظعداظي االجؿؿوسقي ،كظؽـ شوظؾقي ػمالء
ؼعودكف اإلضرابوت اظعؿوظقي ادلطوظؾي بؿؾؽ اظعداظي ادلػؼقدة،
كؼؿقدثقف ظقال غفورا،طؿو صل حوظي "طؾف إال اجلقش" حقؿ
خطر االحؿفوجوت "اظػؽقؼي" سؾك علؿؼؾؾ اظـقرة ،كسؾك
االدؿؼرار االضؿصودم كسؾك سفؾي اإلغؿوج ،كطقػ تفدد تؾؽ
االحؿفوجوت االضؿصود ادلصرم بوإلغفقور ،كطقػ دؿمدم إظك
اظػقضك ،بؾ ؼؿفؿقف تؾؽ االحؿفوجوت بلغفو جزء عـ اظـقرة
ادلضودة،
إف عقجوت اإلضرابوت اظعؿوظقي كإحؿفوجوت اظػؼراء ػل
اظؼؾى اظـوبض ظؾـقرة كػل اظضؿوغي اظقحقدة الدؿؿرار
اظـقرة كحتؼقؼ أػداصفو.
إف سفؾي اإلغؿوج اظؿل أرػؼـو طيؿوب اظؾقؾراظقي بفو
ػل اظؿل أصؼرت اظشعى ادلصرم كرطزت اظـركات صل أؼدم
سدد ضؾقؾ عـ طؾور رجوؿ األسؿوؿ .تؾؽ اظعفؾي ػل جزء
أدودل عـ اظـظوـ اظؾوئد كظؿ تؽـ تدكر إال سؾك رضوب
اظػؼراء .كطؿو ؼطرح اظزعقؾ كائؾ جؿوؿ صل إحدل عؼوالتف
اظرائعي صل جرؼدة اظشركؽ" -اظشعى ؼرؼد سفؾي إغؿوج
جدؼدة" تكدـ عصوظح األشؾؾقي كظقس سصوبي رجوؿ
األسؿوؿ
إف اظـقرة ادلصرؼي تقاجف اظققـ حتدؼني ذدؼدم اخلطقرة.
اظؿقدم األكؿ ػق اظـقرة ادلضودة صل ذؽؾفو ادلؾوذر كاظػٍ،
مبقوكالت صؾقؿ اظـظوـ اظؼدمي بدرجوت عؿػوكتي عـ اظؿقارم
عـ ضؾؾ اظـظوـ اجلدؼد-اظؼدمي ممـال ن صل اجملؾس األسؾك
كاحلؽقعي االغؿؼوظقي ،خلؾؼ حركب روئػقي كحوالت عـ اظػزع
كاظػقضك األعـقي ،ظؿشؿقً اظـقرة كحرصفو سـ علورػو ،ثؿ
االغؼضوض سؾقفو كظقس اظصعقد اظلرؼع ظؾلؾػقني
كحترؼضفؿ ادللؿقـ دقل جزء عـ تؾؽ اظـقرة ادلضودة.
أعو اظؿقدم اظـوغل صفق حتوظػ اإلخقاف ادللؾؿني
كاظؼقل اظؾقؾراظقي عع اجملؾس اظعلؽرم كاحلؽقعي ظقضػ
اظعؿؾقي اظـقرؼي كإصراشفو عـ أم عضؿقف اجؿؿوسل
كاظصراع احملؿقـ ظؾقصقؿ سؾك جزء عـ اظؽعؽي اظؾردلوغقي
صل زؾ ادؿؿرار غػس اظلقودوت االضؿصودؼي اظرأدؿوظقي.
أعو غقـ االذؿراطققف اظـقرؼقف ،كشقرغو عـ ضقل
اظقلور اظـقرم ،صؿفؿؿـو اظققـ ػل اظعؿؾ اظدءكب سؾك
ادؿؿرار اظـقرة ظقس صؼط مبقاجفي كدحر ضقل اظـقرة
ادلضودة بؾ تعؿقؼ اظـقرة كاالدؿعداد ظؾـقرة ادلصرؼي اظـوغقي.
ثقرة غلؿؽؿؾ صقفو تطفقر اظؾالد عـ بؼوؼو اظـظوـ اجلدؼد
كغطقح بعصوبي رجوؿ األسؿوؿ كاجلـراالت كاظذؼـ عو زاظقا
حتؽؿ عصر .ثقرة اجؿؿوسقي ذوعؾي تكؾؼ غظوعو ن ثقرؼو ن
جدؼدا ن ؼعؾر بقؼ سـ آعوؿ كرؿقحوت شوظؾقي اظشعى
ادلصرم عـ سؿوؿ كصالحني صؼراء ؼؾدأ صل بـوء عفؿؿع احلرؼي
كاظعداظي اإلجؿؿوسقي كادللوكاة .ظـ غؼػ صل عـؿصػ
اظطرؼؼ صؿـ ؼصـع غصػ ثقرة ؼقػر ضؾرق بقدؼف .أعو غقـ
صلـظؾ غعؿؾ سؾك حػر ضؾر اظـظوـ اظؼدمي ،غظوـ
االدؿؾداد كاظرأدؿوظقي كاظؼفر االجؿؿوسل.

احملرر
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هصطفى بسٍىًً

االغؿصورات اظعظقؿي اظؿل حؼؼؿفو اظـقرة ادلصرؼي بنروحؿفو بوظدؼؽؿوتقر كأرطوف
غظوعف صؿقً أعوـ اجملؿؿع ادلصرم آصوؽ شقر عقدكدة ظؾؿكؾص عػـ االدػؿػؾػداد
كاالدؿغالؿ كاظؿؾعقي .كبؼدر عو صؿقً أبقاب اظـقرة أبقاب األعؾ صل كجف ادلصػرؼػني
ظؾـوء علؿؼؾؾ أطـر إغلوغقي بؼدر عو صؿقً األبقاب ظعوصػي عـ األدؽؾػي حػقؿ
علؿؼؾؾ اظـقرة اظؿل ظؿ ؼـؿظرػو أحد أك ؼلؿعد ظفو أحد.

صيف 3122

أوراق اشرتاكية

2

ؿسمؼلل اؾنورة قؽمله اؾػؼراء
كإذ حترز اظـقرة تؼدعو سؾك علور اظػؼػضػوء
سؾك اظدؼؽؿوتقرؼي كاالدؿؾداد صنف أدؽؾي ػوعػي
حقؿ علػؿػؼػؾػؾ األكضػوع االضػؿػصػودؼػي
كاالجؿؿوسقي تطرح غػلفو بؼقة أعوـ اظػـػقرة
كتـؿظر اإلجوبوت .ػذق األدؽؾي ميؽـ اخؿصورػو
بلماؿ كاحد كػق أم تغققر دقطرأ سؾك أكضػوع
سشرات ادلالؼني عـ اظعؿوؿ كاظػالحني كاظػؼػراء
ادلفؿشني صل عصر .عـ اظصػعػى تصػقر أف
ادلالؼني اظذؼـ خرجقا صل اظـقرة ادلصرؼي ككاجفقا
جفوز األعـ اظرػقى ظػؾػدؼػؽػؿػوتػقر كتصػدكا
ظؾرصوص كاظؾؾطفي كادؿشفد عـفؿ ادلػؽػوت
دقؼ ؼؼؾؾقا بودؿؿرار أكضوسفؿ ادلعػقػشػقػي
طؿو ػل صل اظعشقائقوت كاألحقوء اظػؼقرة كظػـ
ؼـوضؾقا عـ أجؾ حتلني أكضوسفؿ عؽؿػني مبػو
حؼؼؿف اظـقرة عـ عؽودى دميؼرارقػي تػقصػر
ظؾـكى اظلقودقي تؼؾد ادلـوصى كاظؿرذح صل
االغؿكوبوت.
ادلالحظ أف عو ؼطرح سؾك ادللؿقل اظردؿل
ؼؿضؿـ تـوضضو صورخو صل ػذا اظصدد .صؾقـؿػو
ؼؿعفد اظـظوـ احلوظل ممـال صل احلؽقعي كاجملؾس
األسؾك ظؾؼقات ادللؾقي بؿقؼقؼ اظدميؼرارقػي
كعالحؼي صؾقؿ اظـظوـ ادللؿؾد كاظؼضوء سػؾػك
اظػلود كحتؼقؼ اظعداظي االجؿػؿػوسػقػي كػػل
عطوظى اظـقرة .صنغف ؼمطد صل اظقضً غػػػلػف
اظؿزاعف بلقودوت اظلقؽ احلر كاظعؿػؾ سػؾػك
جذب االدؿـؿورات .كاظؿـوضض ػـو أف تطػؾػقػؼ
دقودوت اظلقؽ احلرة صل عصر كعكؿؾػ دكؿ
اظعوظؿ اظـوظٌ ارتؾط مبـح اظرأدؿوظقي اعؿقػوزات
شقر عقدكدة ،كحقاصز تدصعفو ظالدؿـػؿػور صػل
دكؿ شقر جوذبي ظالدؿـؿورات بلػؾػى ضػعػػ
منقػو كتطقرػو .كصل عصػر ظػؿ تػؽػـ تػؾػؽ
اظلقودوت ظؿؿر إال صل حػرادػي اظػؼػؾػضػي
احلدؼدؼي ظـظوـ عؾورؾ ،اظذم رؾؼ ضػوغػقف غػزع
األراضل عـ اظػالحني سؾر حؿالت أعـقي سػؾػك
اظؼرل صل =?? ،7كرؾؼ دقودي اخلصكصي صل
حرادي اظؾقظقس اظـؼوبل كشقوب اظشػػػوصػقػي
كأرؾؼ اظرصوص احلل سؾك اظعؿوؿ ادلضربني صػل
احملؾي كطػر اظدكار كحؾقاف .كعـ ادللؿققؾ تصقر
أف ؼلؿؿر اظـظوـ بعد اظـقرة صل تطؾقؼ غػػػس
اظلقودوت االضؿصػودؼػي عػع جػرسػوت عػـ
اظدميؼرارقي تضؿـ بـوء غؼوبوت تعؾر سػـ إرادة
اظعؿوؿ كحؼ اإلضراب كإصدار اظصقػ كتؽقؼػـ
األحزاب اظلقودي دكف ضققد.
إف أم حدؼٌ سـ اظعداظػي االجػؿػؿػوسػقػي
مبعـوػو اإلصالحل دكف أم تطرؽ ظؿغقرات جذرؼي
صل اظـظوـ االضؿصودم ؼفى أف ؼؿضؿػـ كضػع
ضقاسد سودظي ظألجقر كتقجقف اظدسؿ ظػؾػػػؼػراء
كزؼودة دكر اظدكظي صل اخلدعوت األدودقي كادلراصؼ
بققٌ تضؿـ ظؾػؼػراء احلػؼ صػل اظلػؽػـ
كاظصقي كاظؿعؾقؿ كشقرػو .كظػؽػـ ال ميػؽػـ
اظؿؼدـ صل أم عػـ ذظػؽ إال سػؾػك حلػوب
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االعؿقوزات ادلؼدعي بوظػعؾ ظؾرأدؿوظقي .ال ميؽـ
بودلرة حتلني أكضوع األجقر كاخلدعوت كاظدسؿ إال
سؾر حتقؼؾ دسؿ ادللؿـؿرؼـ ادلقجف ظػؾػصػودرات
كاظطوضي كشقرػو إظك دسؿ ظؾػؼػراء .كال ميػؽػـ
تقصقر االسؿؿودات اظالزعي ظؿقلػني اخلػدعػوت
كتطقؼر اظعشقائقوت إال بنؼفود عقارد عـ ضرائى
تصوسدؼي سؾك اظدخؾ كاألربوح اظرأدؿوظقي بدؼال
سـ دقودي اإلسػوءات كاظؿقلقرات .كال ميػؽػـ
بوظطؾع احلدؼٌ سـ اظػلود دكف اظؿطرؽ دلصػقػر
اظشرطوت كادلشورؼع اظؿل متً خصكصؿفو صػل
اظلـقات ادلوضقي سؾر صػؼوت صوحً عػـػفػو
رائقي اظػلود كبقعً بلبكس األثؿوف عع عزاؼػو
كتلفقالت ككصؾ دعر بعضفو ألضؾ عـ ضقؿػي
األرض ادلؼوعي سؾقفو ،عـؾ ذػرطػي ادلػراجػؾ
اظؾكورؼي .كأسقد بقع بعضفو بػلضػعػوؼ ثػؿػـ
خصكصؿفو سؼى بقعفو عـؾ ذرطي طػقطػو
طقال .كارتؾط بقع أخرل مبزاؼو احؿؽػورؼػي عػـػؾ
ذرطي ادلعدات اظؿؾقػقغقي .طؿو ال ميؽـ اظؿدخؾ
بفدؼي ظضؾط األدعور دكف اتػكػوذ إجػراءات
حودؿي ضد األكضوع االحؿؽورؼي صل اظعدؼد عـ
اظلؾع األدودقي كاإلدؿراتقفقي كاخلدعػوت .إف
أؼو عـ ػذق اخلطقات ؼؿـػوضػض بػقضػقح عػع
اظلقودي اظؿل تعؾـفو اظدكظػي اظػقػقـ كػػل
دقودي اظلقؽ احلرة اظفودصي جلذب االدؿـؿػور.
ؼؾدك اخلقور صعى أعوـ اظدكظي عو بػني حتػؼػقػؼ
عطوظى اظـقرة بؿقؼقؼ درجي عػـ اظػعػداظػي
االجؿؿوسقي سؾر اتكوذ إجراءات عـػػرة ظػرؤكس
األعقاؿ كبوظؿوظل عـوضضي ظؾلقودي ادلػعػؾػـػي
حتً سـقاف دقودي اظلقؽ احلرة .أك اإلبؼوء سؾك
ذعور اظعداظي االجؿؿوسقي عـؾؿو طوف دائؿو صػل
سفد اظـظوـ اظلوبؼ كاظذم ظؿ ؼؿقضػ سـ تردؼد
عؼقظي "عراسوة اظؾعد االجؿؿوسل".
احلؼقؼػي أف خػقػور جتػوػػؾ ادلػطػوظػى
االجؿؿوسقي ظصوظح دقودي جذب االدؿـؿور ال
ميـؾ تفدؼد دلطؾى اظعداظي االجؿؿوسقي كصؼػط
كظؽـف ميـؾ سصػو حؼقؼقو بلم كسد دميؼػرارػل
ظؾـظوـ اجلدؼد صال ؼقجد أعػوـ اظػـػظػوـ إزاء
ادلطوظى اظؿل ؼرصعفو اظعؿوؿ كاظػالحقف اظػؼراء
كادلفؿشني دقل أحد اخلقورؼػـ إعػو تػؾػؾػقػي
ادلطوظى أك اظؼؿع كال سزاء اظدميقضرارػقػي .كرمبػو
اظؾرػوف سؾك ذظؽ ػق عو اغطؾؼً صقف كدػوئػؾ
اإلسالـ اظردؿل كبعض كدوئؾ اإلسالـ اخلػوصػي
سؼى تـقل عؾورؾ عـ إداغي عػؾػوذػرة كشػقػر
عؾوذرة ظـضوؿ اظعؿوؿ كاحلرطي اظػعػؿػوظػقػي
ككصػفو عع حرطوت اظـػضػوؿ االجػؿػؿػوسػل
بوالحؿفوجوت اظػؽقؼي ظؿصقؼرػو طقرطي خورج
غطوؽ اظـقرة .كعو طوف عـ اظلؾطي اجلدؼدة ممـؾي
صل احلؽقعي كاجملؾس األسؾك ظؾؼقات ادللؾػقػي
دقل إصدار ضوغقف ال ميـع صػؼػط اإلضػرابػوت
اظعؿوظقي بؾ كؼعوضى اظعؿوؿ ادلضربني كحػؿػك
احملرضني سؾك اإلضراب بوحلؾس كاظغراعي .ضوغػقف
طفذا ال ؼعد صؼط اغؼالبو سؾك عو أجنزتف اظـػقرة

عـ عؽودى دميؼرارقي بؾ إف عؾورؾ غػلف ظػؿ
ؼؿؿؽـ عـ إصدار عـؾ ػذا اظؼوغقف صػل أزػػك
سصقر االدؿؾداد .ال ميؽـ صصؾ اظدميقضرارػقػي
احلؼقؼقي سـ ادلطوظى االجؿؿوسقي بلم ررؼؼػي.
صؿـ ؼطرح تؼدمي اظدميقضرارقي اظققـ عع تلجقؾ
ادلطوظى االجؿؿوسقي كحتلني أكضوع اظػػػؼػراء
كاظؽودحني ال ؼؼدـ دقل اظقػؿ .صوظدميقضرارقي
عو ظؿ تعـل أحزاب كغؼوبوت جؿوػقرؼي تطػوظػى
كتـوضؾ عـ اجؾ تـػقذ عطوظى اظػؼػطػوسػوت
األكدع عـ اظلؽوف كصقػ كإسالـ علػؿػؼػؾ
ؼعرض األكضوع طؿو ػل دكف تشقؼف كتضػؾػقػؾ
دؿؽقف عفرد كاجفي أصضؾ بعض اظشلء عػـ
اظقاجفي اظدميقضرارقي اظؿل رصػعػفػو عػؾػورؾ
إلخػوء اظلقودوت ادلعودؼي ظؾػؼراء.
كاإلصرار سؾك دقودي اظلقؽ احلػر كدسػؿ
اظرأدؿوظقي عع اظقسد بؿػقػؼػقػؼ اظػعػداظػي
االجؿؿوسقي ظقس دػقل خػداع .صػوظػعػداظػي
االجؿؿوسقي ال ميؽـ حتؼقؼفو إال سػؾػر حتػقؼػؾ
االعؿقوزات اظؿل حصؾً سؾقفو اظػرأدػؿػوظػقػي
ظصوظح اظؽودحني كػق عو ظـ ؼقدث دكف عؼوكعي
عـ اظرأدؿوظقي .كاظقاضع اظذم تعقشػف اظػـػقرة
ادلصرؼي اظققـ ال ؼلؿح بوظؽـقر عػـ احلػؾػقؿ
اظقدط .صؿو أجنزتف اظـقرة ظقس عفرد اإلروحػي
بوظدؼؽؿوتقر كظؽـ األػؿ أغفو أرؾؼػً رػوضػي
اظـضوؿ ظدل ضطوسوت كادػعػي عػـ اظػذؼػـ
اضطفدػؿ كػؿشفؿ غظوـ عؾورؾ كاطؿشػقا
كجقدػؿ طؼقة ػوئؾي صل اظـقرة .ػذق اظؼػقة ال
ميؽـ أف تؿقضػ دكف أف حتصؾ سؾك حؼفػو صػل
حقوة طرميي كأكضوع إغلوغقي .كاألػؿ أف األكضػوع
االضؿصودؼي عقؾقو كسودلقو ال متـح اظـظوـ صرصي
طؾقرة ظؾؿـوكرة أعوـ جؿوػقر ؼؼظي كعلؿعػدة
ظؾـضوؿ .صوظـقرة ادلصرؼي اغطؾؼً صل زؾ أزعي
اضؿصودؼي سودلقي كضعً اظرأدؿوظقي صل عػلزؽ
حؼقؼل دصعفو ظالسؿداء أصال سػؾػك حػؼػقؽ
كعؽودى اظعؿوؿ سؾك علؿقل اظعوظؿ ككضػع
خطط تؼشػ أؼؼظً اغؿػوضوت صل دكؿ أطـر
ادؿؼرارا كتؼدعو عـ عصر .عو ؼعـل أف اظػدسػؿ
كادللوغدة اظؿل دؿقظك بػف اظػرأدػؿػوظػقػي
ادلصرؼي ظـ ؼؽقف دكقو كظـ ؼكؾق أؼضػو عػـ
ذركط ضودقي طوظؿل صرضً سػؾػك اظػقػقغػوف
كصفرت عظوػرات سورعي ػـوؾ .طػذظػؽ تػلثػر
االضؿصود ادلصرم بشدة جراء األحداث صل عصػر
كادلـطؼي صوغكػضً بشدة سوئدات اظلقوحػي
كاالدؿـؿورات ادلؾوذر كاغكػض اجلـػقػف أعػوـ
اظدكالر مبو ؼعـل زؼودة أدعور اظقاردات .ػػذا صػل
اظقضً اظذم ترتػع صقف أدعور اظلؾع اظغذائقػي
سؾك علؿقل اظعوظؿ ظؿصؾ ألرضوـ ضػقػودػقػي
كترتػع طذظؽ أدعور اظطوضي راصػعػي عػعػفػو
اظعدؼد عـ األدعور .ػذق األعقر تعـل أف أكضػوع
األزعي تزحػ بؼقة كحترـ اظـظوـ عػـ صػرصػي
احلؾقؿ اظقدط صل زؾ عقجي ارتػوع األدػعػور
كاظضغط سؾك علؿقؼوت ععقشي اظػؼراء.
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ؿسمؼلل اؾنورة قؽمله اؾػؼراء
ظؽـف أؼضو كصل سصر اظػـػقرات تػعػطػل
ادلطوظى االجؿؿوسقي روبعو أطـر جذرؼي ؼفعػؾ
ادلؽودى االجؿؿوسقي ادلؿقاضعػي ؼلػؿػدسػل
تـوزالت ضودقي عـ اظرأدؿوظقي ؼصعػى تصػقر
ضؾقظفو دكف عؼوكعي ذدؼدة تػطػقر ظػؾػصػراع
اظطؾؼل .كال ميؽـ تغوصؾ سوعال آخر عػمثػر صػل
األكضوع ادلصرؼي كػق ػذا االعؿداد حلوظي اظػـػقرة
كاغؿؼوظفو عـ بؾد آلخر كتػقضػعػوت اعػؿػدادػػو
ظؾؿزؼد عـ اظؾؾداف حؿك جـقب أكركبو كأدقو عػو
ؼعـل ادلزؼد عـ األزعي اظرأدؿوظقي اظؿل تػدصػع
اظصراع حلدكدق اظؼصقل .إف عو ؼـؿظرق اظػقاضػع
ادلصرم عـ أحداث ضد ؼؿفوكز عو جرل بوظػػػعػؾ
صل زؾ أزعي تؿػوضؿ صورضي خقورات اجؿؿوسقػي
حودؿي .كصل زؾ اتلوع دائرة اظـقرة ضػورػعػي
اظطرؼؼ سؾك اظعدؼد عـ اخلقورات اظقدط .كظؽـ
اظلماؿ اظذم ؼطرح غػلف سؾػك علػؿػؼػؾػؾ
اظـقرة ػق عـ دقكقض اظصراع اظػؼػودـ كبػلم
ضقل .ظؼد دورسً اظرأدؿوظقي بؿرتقى أكضوسفو
خالؿ اظـقرة كذرسً صل بـوء عػمدػلػوتػفػو
كأحزابفو دقاء بقاجفي دؼـقي أك عدغقي عقوكظػي
جلؿ ضقل اظـقرة االجؿؿوسقػي كصػرض غػفػوؼػي
عالئؿي ظفو تلؿح مبمدلوت حؽؿ تػؿػلػع
ألحزاب اظؾقؾراظقي اجلدؼدة .كػـو تلتل أػػؿػقػي
عؾودرات بـوء عـظؿوت اظـضوؿ االجؿؿوسل اظؿػل
اغطؾؼً عع اظـقرة كدؾؼ بعضفو اظـقرة كطػوف
عؼدعي ظفو .كػل اظـؼوبوت اظعؿوظقي ادللؿؼؾي.
كجلوف اظدصوع سـ اظـقرة .كحزب اظػعػؿػوؿ .كػػذق
عفرد أعـؾي ظؾؿؾودرات ادلقجقدة بوظػعؾ ال تفدر
ضقؿي عؾودرات أخرل دقاء طوغػً عػقجػقدة أك
دؿقجد صل ادللؿؼؾػؾ صػقػرطػي اظػـػضػوؿ
االجؿؿوسل أثؾؿً دائؿو أغفو أطؾر عـ عقػوكالت
اظؿـؾم بفو .كإذا تعرضـو درؼعو ظفذق األذػؽػوؿ
اظؽػوحقي دـعرؼ عدل أػؿقؿفو صل ادلرحػؾػي
اظؼودعي.
صوظـؼوبوت ادللؿؼؾي اظؿل بدأ تلدقػلػفػو
عـذ سوـ > 800كتؿلع اظققـ بؼقة حتوكؿ غػؼػؾ
حرطي اظـضوؿ اظعؿوظل عـ احلوظي اظعػقؼي إظػك
درجي أطـر تـظقؿو حتوصػظ سػؾػك ادػؿػؿػرار
تصوسدػو كتـؿؼؾ بودلطوظى اظعؿوظقي عـ احلدكد
ادلصـعقي اظؿل تؿرطز سػؾػك حتلػني بػعػض
األكضوع سؾك علؿقل ادلقضع اظعؿوظل اظػقاحػد
إظك ادلطوظى اظؿل تشؿؾ أكضػوع اظػطػؾػؼػي
اظعوعؾي طؽؾ عـؾ ػقؽؾ األجقر بقدؼف األدغػك
كاألضصك كاالدؿؼرار صل اظعػؿػؾ كاحلػؼ صػل
اظؿـظقؿ اظعؿوظل ادللؿػؼػؾ .كاحلػؼػقػؼػي أف
اظـضوؿ عـ أجؾ غؼوبوت علؿؼؾي عػؽػوصػقػي
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كادلدف كاظؼرل صل حرطوت ظؾؿطوظؾي بوظعػداظػي
صل تقزؼع اخلدعوت بني ادلـورؼ اخملؿؾػي كعقوربي
ارتػوع األدعور كعقودؾي ادللؽقظني احملػؾػقػني
كادلطوظؾي بوغؿكوبفؿ كظقس تعققـػفػؿ .كمتػـػؾ
جلوف اظدصوع سـ اظـػقرة صػل حػوؿ تػطػقرػػو
كمتودؽفو كاغؿشورػو ضوسدة ضقؼػي ظػؾػـػضػوؿ
االجؿؿوسل صل األحقوء كادلدف كاظؼرل.

كجؿوػقرؼي أعر ال ؼؿعؾؼ صؼط بوظعؿػؾ سػؾػك
تطقؼر ادلطوظى اظعؿوظقي كتػـػظػقػؿ احلػرطػي
اظعؿوظقي .كظؽـف ؼعد أحد أػؿ عػؼػؿػضػقػوت
اظـضوؿ اظدميقضرارل .صوحلػرطػي اظػـػؼػوبػقػي
ادللؿؼؾي ػل اظقحقد اظؿل عـ ذلغفو أف تؼطع
اظطرؼؼ سؾك اظؿـظقؿ اظـؼوبل احلؽقعل اظػذم
زؾ صل خدعي أغظؿي احلؽػؿ االدػؿػؾػدادؼػي
ادلؿؿوظقي عقصرا ظفو شطوءا سؿوظقو كعلقضػو ألم
دقودوت عفوعو طوغً .عـ عطوظػؾػي اجلػقػش
بوالدؿؿرار ظؾلؾطي صل سفد سؾد اظـػوصػر أك
عراصؼي اظلودات صل زؼورة اظؼدس أك اظػؿػركؼػٍ
ظلقودي اخلصكصي صػل سػفػد عػؾػورؾ .إف
اظـضوؿ عـ أجؾ بـوء حرطي غؼوبقي علؿػؼػؾػي
كعـوضؾي حتشد جؿقع اظعؿوؿ ػق رأس احلػربػي
صل اظـضوؿ االجؿؿوسل.
أعو جلوف اظدصوع سـ اظـقرة اظؿل تشؽؾً عع
اغدالع اظـقرة صل األحقوء كادلدف كاظػؼػرل .كرشػؿ
بداؼؿفو طؾفوف حراس بعد اغفقػور كاغلػقػوب
جفوز اظداخؾقي كسؿؾ أصراد كعفؿقسػوت عػـػف
سؾك تركؼع ادلقارـني إال أف جلػوغػو غشػلت صػل
أسؼوب اظـقرة ظؿـظقؿ اظـشطوء صػل األحػقػوء

حزب اظعؿوؿ اظذم اغطؾؼً عؾودرتف أؼضػو
صل أسؼوب اظـقرة ميـؾ تعؾقرا سـ حؼ اظػعػؿػوؿ
صل اعؿالؾ تـظقؿوتفؿ ظقس صؼط اظـؼػوبػقػي
كظؽـ أؼضو تـظقؿوتفؿ اظلقودقي اظؿل تطرح
اظؼضوؼو االجؿؿوسقي كاالضؿصودؼي كاظلقودقػي
عـ كجفي غظر احلرطي اظعؿػوظػقػي كعصػوظػح
اظطؾؼي اظعوعؾي .إف عللظي بـوء عػـػظػؿػوت
ظؾـضوؿ االجؿؿوسل أعػر بػوظػغ اظصػعػقبػي
كاظؿعؼقد صل كجقد ذػراذـ احلػزب اظػقرػـػل
كعكؿؾػ اجلفوت ذات ادلصػوظػح ادلػؿػـػوضضػي
كرؿقح اظعدؼد عـفو إلخضػوع ادلػـػظػؿػوت
اظشعؾقي دلصوحلفو كأػداصفو .كظؽـ عع تػزاؼػد
أكضوع األزعي اظؿل تدصع طؾ ؼػقـ ضػطػوسػوت
ظؾـضوؿ عـ أجؾ عطوظؾفو كحؼقضفو كعع تزاؼػد
اػؿؿوـ ضطوسوت عـ اظػػؼػراء كادلػفػؿػشػني
بوظعؿؾ كاظـضوؿ اظعوـ كعع كجقد عؾودرات دائؿي
ظؾػعؾ كاظعؿؾ تؾدك إعؽوغقوت بـػوء كتػطػقؼػر
حرطي غضوؿ اجؿؿوسل عـظؿي كجؿػوػػقػرؼػي
أطؾر عـ أم حلظي دوبؼي .كعع صعقد احلػرطػي
اظؾقؾراظقي بلحزابفو كضدراتفو اظػؿػـػظػقػؿػقػي
كاظلقودقػي كدصػوسػفػو سػـ اظلػقػودػوت
اظرأدؿوظقي حؿك عع رروف اجؿؿوسل ؼػفػعػؾ
كجقد عـظؿوت تعؾر سـ اظعؿػوؿ كاظػػػالحػني
كاظػؼراء أعرا شوؼي صل اظضركرة ميـع سؾك األضػؾ
أم ضقل عـ اغؿقوؿ متـقؾفؿ.
اصؿؿقً اظـقرة ادلصػرؼػي سصػر اآلعػوؿ
اظعظقؿي كعع اعؿداد اظـقرة صل اظػعػدؼػد عػـ
اظدكؿ تزاؼدت اآلعػوؿ .كعػع ادػؿػؿػرار أزعػي
اظرأدؿوظقي كتػوضؿفو صل عصر كاظعوظؿ أصؾػح
دكر اظطؾؼي اظعوعؾي كحؾػوئفو عـ اظػػػالحػني
كاظطؾؼوت اظػؼقرة أطـر إحلوحو حللػؿ علػور
اظـقرة .ذرط أف متؿؾؽ اظطؾؼي اظعوعؾي ضدراتفو
اظؿـظقؿقي اظؿل تكقض بفو صراسو تػؼد صقفػو
اظرأدؿوظقي ضدرتفو سؾك االدؿػؿػرار إال سػؾػر
اظؼضوء سؾك طؾ عو أجنزتف اظـقرة .صراع ؼؿقػدد
صقف اظطرؼؼ اظذم دقلقر صقف عفؿؿع اظػـػقرة
كدط اظعدؼد عـ ادللورات ؼصعى اظػؿػؿػقػقػز
بقـفو سـدعو ؼؿقدث اجلؿقع بودؿ اظـقرة كؼؽرـ
ذفدائفو.
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هشام فؤاد
ظؼد تلخر إغشوء حزب دقودل ؼعؾر سـ آعوؿ
اظطؾؼي اظعوعؾػي ادلصػرؼػي .صػؼػد حػرصػً
احلؽقعوت اظرأدؿوظقي ادللؿؾدة سؾػك حػرعػوف
سؿوؿ عصر عـ إغشوء عـؾر دقػودػل ؼػعػؾػر
سـفؿ كؼذكد سـ حؼقضفؿ كؼلؿعقد ظؾػعػؿػؾ
ادلـؿٍ عؽوغؿف ،كسؿؾً تؾؽ احلؽقعوت ادللؿؾدة
سؾك حظر اغشوء احزاب رؾؼقي ظؽل تضػؿػـ
ادؿؿرار دقودوت االدؿػؾػداد كاالدػؿػغػالؿ
كاظػلود .
كاظققـ بعد اغؿصور ثقرة ؼـوؼر كاظدكر اظعؿوظػل
ادلمثر صقفو  ،ؼؾدك اف حؾؿ تلدقس حزب ؼػؽػقف
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صقتو ظؾعؿوؿ ضد اضؿرب طـقرا،خوصي اف عػؽػوت
اظؼؾودات اظعؿوظقي حترطً بوظػعؾ ظؿػلدػقػس
ػذا احلزب اظذم بشقر بقضػقح اظػك دخػقؿ
اظطؾؼي اظعوعؾي ععؿرؾ اظؿـظقؿ اظلقودل ،
كػل خطقة صل حوؿ جنوحفو دؿشؽؾ غػؼػؾػي
عفؿي صل عفرل اظصراع اظػطػؾػؼػل سػؾػر
ادؿؽؿوؿ إحدل اظرطوئز اظضركرؼي إلغؿصور ثػقرة
اظؽودحني ادلؼؾؾي ،كػق عو ؼلؿقؼ علوغدة طػؾ
اظـقرؼني اظذؼـ ؼقؾؿقف مبصر كرـو ظإلذؿراطقػي
صؼد آف اآلكاف اف ؼـػؿػزع اظػعػؿػوؿ حػزبػفػؿ
اظلقودل ..اآلف كظقس شدا.

صيف 3122

ؿن ؼؾب اؾنورة ،حزب اؾعؿال  ..صوت اؾعؿال

ؼلؿطقػع ادلػـػوضػؾػقف اظلػقػودػقػقف
اظـوذطقف صل اجملوؿ اظعؿوظػل اف ؼلػؿػعػقا
بلفقظي عؼقظي تؿردد سؾك أظلـي عػؽػوت بػؾ
اآلآلؼ عـ اظعوعؾني بلجر كػل :عؿل ؼؽقف ظػـػو
حزب دقودل Aخوصي بعد ادلعورؾ اظؽؾرل اظؿل
خوضؿفو احلرطي اظعؿوظقي كخػرجػً عػـػفػو
عـؿصرة ،عـذ غفوؼي سوـ < ،800كحػؿػك اغػدالع
اظـقرة كذورؾ صقفو عو ؼؼرب عـ  8عؾققف سوعؾ.
صؿـ احملؾي إظك حؾقاف ،كعـ اإلدؽـدرؼي إظك
أدقاغـ عركرا بودلدف اجلدؼدة جتد غػس اظػرشػؾػي
ظدم اظؼطػوسػوت ادلػؿػؼػدعػي عػـ احلػرطػي
اظعؿوظقي  ..شقر إف ػذق األصقات أخذت زخػؿػو
جدؼدا بعد اغؿصور ثقرة ; 8ؼـوؼر ،كػق االغؿػصػور
اظذم ظعى دكرا حودؿو صل حتؼقػؼػف اإلضػراب
اظعوـ اظذم أسؾـف سؿوؿ عصر خالؿ اظـالثي أؼػوـ
ضؾؾ رحقؾ عؾورؾ ،صل ععػظػؿ اظػؼػطػوسػوت
اظرئقلقي صل اظدكظي.
ػذا اظزخؿ اظـضوظل تقاصؾ بػعػد رحػقػؾ

صيف 3122

اظطوشقي ظقشؽؾ أسػؾػك ذركة صػل اظصػراع
اظطؾؼل صل عصر اظرأدؿوظقي ظقؼقـ اظػعػؿػوؿ
بػػوحػػؿػػالؿ ادلصػػوغػػع ،كرػػرد ادلػػدؼػػرؼػػـ
اظػوددؼـ ..كاخؿقور كاغؿكوب رؤدوء عػفػوظػس
إدارات ،كإدارة ذرطوتفؿ ذاتقو ،كؼؽػل إف ذػفػر
صؾراؼر ذاتف كبوألدؽ صل األدوبقع اظـالثي األخػقػرة
ذفد عو ؼؼرب عـ  :?0احؿفوجو سؿوظقو ،كػػق
رضؿ ؼؼؿرب عـ االحؿفوجوت اظؿل غػظػؿػؿػفػو
احلرطي اظعؿوظقي خالؿ سوـ  8070بوظؽوعؾ.
كادلعـك أف اظـضوؿ اظلقودل اظـقرم شػذل
بؼقة اظـضوؿ االضؿصودل ظؾعؿوؿ ،كاظػذل طػوف
بدكرق أحد عػوتقح اظـقرة اظلقودقي اظظػوصػرة،
ظقؼضل سؾك أدطقرة اغػػػصػوؿ اظػـػضػوؿ
االضؿصودم سـ اظلقودل كاظعؽس صققح.
كظؿ ؼؼػ اظعؿوؿ سـد ػذ احلد بؾ اغدصعػقا
ظؽل ؼلؿؽؿؾقا ععرطي اغؿزاع تـظقػؿػوتػفػؿ
اظـؼوبقي ادللؿؼؾي .كادلؾؿح ادلفػؿ صػل ػػذق
اظصقركرة أف اظـؼوبوت ادللؿؼؾي ،اظؿل تشؽؾػً
صل حتد صرؼح ظألدؿؾداد كضوغقف اظطقارئ ،ضؾػؾ

رحقؾ اظطوشقي عؾورؾ اجؿؿعً صل 90ؼػـػوؼػر
كأصدرت بقوغو تورؼكقػو ذػددت صػقػف سػؾػك
تضوعـفو عع عطوظى اظشعى ادلصرم ادلـؿػض
صل طوصي ادلقودؼـ ،كأسؾـػً سػـ اغشػوء احتػود
اظـؼوبوت اظعؿوظقي ادللؿؼؾي صل خطقة عفؿػي
جدا ظؿقحقد احلرطي اظعؿوظقي،كػل اخلطقة اظؿل
تؾعؿفو خطقات اخرم ظػؿػقحػقػد ادلػطػوظػى
اظعؿوظقي صل اظـقرة طوف عـ بقـػفػو اجػؿػؿػوع
اربعني عـ ضودة االحؿفوجوت اظعؿوظقي صل عرطز
اظدرادوت االذؿراطقي صل عـػؿػصػػ ذػفػر
صؾراؼر كإسالغفؿ :اظؾرغوعٍ اظعؿوظل حتً ذػعػور
" ثقرة-حرؼي -سداظي اجؿؿوسقي" اظػذل احػؿػقل
سؾك عطوظى سدؼدة طوف سؾػك رأدػفػو دسػؿ
اظـقرة ادلصرؼي كادؿؽؿوؿ عفوعفو سؾر تطفقػر
اظؾالد عـ عؾورؾ اظصغقر ادلـػؿػشػر صػل طػؾ
اظشرطوت " .ثؿ رقركا حرطؿفؿ صل إرور حتوظػ
سؿوؿ اظـقرة اظذم سؼد عػممتػر صػل غػؼػوبػي
اظصقػققني كاطد سػؾػك عػطػوظػى احلػرطػي
اظعؿوظػقػي ،كػػوجػؿ بشػدة ضػوغػقف جتػرمي
االحؿفوجوت.
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كظؿ ؼؽـ ادلشفد عغوؼرا سؾك اظصعقد
اظلقودل حقٌ تالضػً رشػؾػي ضػقػودات
سؿوظقي ترؼد اف تشؽؾ حزبو دقودقو عػع
تقجفوت سدد عـ اظؽػقادر االذػؿػراطػقػي
اظـقرؼي اظؿك رأت اف عػفػؿػي علػوغػدة
اظطؾؼي اظعوعؾي صل بؾقرة حزب دقػودػل
ظفو ،عـ األعقر ادلفؿي صل تطقؼر اظصػراع
اظطؾؼل ،كجتذؼر اظـقرة .كخؾؼ عرتؽػزاتػفػو
اظلقودقي كػق بوظػعؾ عو جرم اظشػركع
صقف بعد أؼوـ ضؾقؾي عـ اغػؿػصػور اظػـػقرة
ادلصرؼي صل  77صؾراؼر.
صل ػذا اظلقوؽ ؼؼقؿ سػؾػك غػوجػل
اظؼقودم اظعػؿػوظػل بػوحلػزب كادلػقزػػ
بوظشرطي ادلصرؼي ظألدكؼي" :بػػعػؾ اظػـػضػوؿ
اظعؿوظل تؿؽقف اظـؼوبوت ادللؿؼؾف اظقاحدق تؾق
االخرم .كظؽـ ػؾ ػذا ؼؽػل Aبوظطؾع ال كأظػػ
ال .صؿـ ؼضؿـ أال ؼوتل بعد حني عػـ اظػزعػوف
صرسقف آخر كؼـؿؼص عـ حؼقضػـػو اظػؿػل ظػؿ
تؽؿؿؾ حؿل اآلف كال زاؿ ػـوؾ اظػؽػـػقػر ظػؿ
ؼؿقؼؼ .كعـ دققؼؼ ظـو كظعؿوظـو اظػعػداظػف
االجؿؿوسقف دقل حزب دقودل ؼػرصػع صػقت
اظعؿوؿ سوظقو ،صؾؽل غقؼؼ أعوظـو البد عػـ اف
غـشكء حزبـو اظعؿوظل .كظؽل غقؼؼ اػػداصػـػو
اظـقرؼي صل حتؼقؼ اظؽراعي االغلوغقي البد عـ اف
غـشل حزبـو اظعؿوظل".
كؼضقػ غوجل" :البد أف ؼؽػقف ظػؾػعػؿػوؿ
صقتفؿ حتً ضؾي اظؾردلوف كصػقتػفػؿ ادلػقحػد
كظقس ادلػؿً بني األحزاب كاظفقؽػوت .ذظػؽ ألف
االحتود ضقق كظؿ ؼؽـ ظقؿر ضوغقف جوئر عـؾ ضوغقف
اظـؼوبوت اظعؿوظقي رضؿ ; 9أك ضوغقف ؼلرؽ حؾػؿ
اظقرـ كادلقارـ كؼفرؼ اظؾالد عـ خقرػو ،ظق طوف
ػـوؾ حزب سؿوظل ثقرم ؼرسل حؼقؽ اظػعػؿػوؿ
كضؾؾفؿ اظقرـ".
كظذظؽ ،ؼلؿؽؿؾ غوجل ،البػد اف غػؿػقػد
كجنعؾ أعرغو بقدغو .صـقـ ظؿ غكؾع صرسقف ظؽػل
غؿرؾ أعرغو ظغقرغو ،صل طؾ عـ سوغل عـ اظظؾػؿ،
كؼو طؾ عـ سوغل اظؿفؿقش ،كؼو طؾ عـ ؼػـػظػر
ظؾؿلؿؼؾؾ بعني حوغقف أك عؿرضػؾػف ،كؼػو طػؾ
روظى سؾؿ ،اغضؿقا إظقـو".
كاغطؾؼً عؾودرة تلدقس احلػزب –حلػى
عمدلقف – عـ إغف دقؿشؽؾ ال سؾك أدػوس
ععوؼقر تورؼكقي أك أؼدؼقظقجقي بؾ سؾك أدػوس
"صفؿ ظألحداث كتصقر ظؾؿفػوـ" اظػؿػل ؼصػؾ
اظقفو عمدلقق ععو ،اغطالضو عػـ عػـػوػضػي
دقودوت اظلقؽ احلرة اظؿك اطؿقل بػـػقػراغػفػو
عالؼني اظعؿوؿ ،كالدؿؽؿوؿ عفوـ اظـقرة.
ال ؼكؿؾػ عقؿقل عشركع اظؾرغوعػٍ األكؿ
طـقرا سـ براعٍ االحزاب االذؿراطػقػي االخػرل
اظؿك تؿشؽؾ حوظقو ،بؾ إغف صل صدر صػقػؿػف
األكظل ؼشقر بقضقح إظك اغف ؼرؼد :ػدـ عفؿؿػع
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االدؿؾداد كاالدؿغالؿ كػق اجملؿؿع اظرأدؿػوظػل،
كؼقؿقل برغوعفف طذظؽ سؾك عطوظى عؾوذػرة
ظؾقرطي اظعؿوظقي ميؽـ اف تلؿػفػقػى ظػفػو
اظطؾؼي اظرأدؿوظقي احلوطػؿػي،طػوحلػد االدغػك
ظألجقر ،كتـؾقً ادلمضؿني ،كعطوظى ال ميػؽػـ اف
تؿقؼؼ صل زؾ اظرأدؿوظقي ادلصرؼي عـؾ تلعقؿ
االحؿؽورات.
صل جتربي دميؼرارقي عـ اظطراز اظرصقع ؼؿػؿ
تطقؼر برغوعٍ احلزب سؾر حؾؼوت اظـؼوش اظػؿػك
جترم بني اظؼقودات اظعؿوظقي كاظطالئع اظقلورؼي..
ك ؼـطؾؼ ادلمدلقف عـ اف سضقؼي احلػزب عػـ
اظعؿوؿ كاظػؼراء كادلـؼػني اظـقرؼػني ػػؿ عػـ
دقؼرركف اظؿقجف ،كاالدؿراتقفقي اظؿل دقلقر
سؾقفو احلزب كذظؽ سؾر اظػـػضػوالت كادلػعػورؾ
اجلؿوػقرؼي كاظلقودقي اظؿل دقكقضقغفو ععو
كطذظؽ سؾر اظـؼوذوت كاظؿػوسؾ اظػؽرم.
ممو ؼزؼد عـ صرص اغؿشور حزب اظعؿوؿ ،رشؿ
صؼر االعؽوغقوت ،ػل أف ضطوسوت كادػعػي عػـ
جؿوػقر اظعوعؾني بلجر صل اظؾقظي اظػراػػـػي
ظدؼفو ادؿعداد ظؿؾـك عقاضػػ اجػؿػؿػوسػقػي
كاضؿصودؼي اذؿراطقي ،تكؾك سـػفػو سػدؼػدكف
حؿك ممـ ؼرصعقف راؼي اظقلور،كظؽـ دكف أف تعؿؾر
غػلفو تـؿؿك اظك اظقػلػور عػـػؾ تػلعػقػؿ
االحؿؽورات ،أكاظرصض اظؿوـ ظؾرغوعٍ اخلصكصي،
صضال سؾك أف دؿعي اظقلور ظػقثػفػو حػزب
اظؿفؿع رقؾي اظلـقات ادلػوضػقػي ،صػلصػؾػح
اظقلور عرادصو صل سققف ضطػوسػوت سػؿػوظػقػي
كادعي ظؾؿقوظػ عع احلؽقعي ،غوػقؽ سـ تلثقر
اغؿشور األصؽور اظدؼـقي كادلد االدالعل.
كبوظؿوظل ؼـطؾؼ عمدلق احلزب عـ اظقاضػع
ادلعوش ،ال عـ األصؽور اظؿل صل األدعغي ،كاف طوف
ػذا ال ؼصودر بوظطؾع سؾك أم عػقػوكالت جػودة
إلغشوء أحزاب إؼدؼقظقجقي ظؾقلػور ،كال ميػـػع
طذظؽ عـ كجقد إعؽوغقوت كادعي ظؾؿؼورب بػني
حزب اظعؿوؿ كبني احزاب اظقلور اظـوذؽػي صػل
ضقء اظؿؼورب اظؾرغوعفل طكطقة عـ ادلؿؽـ اف
تلػر سـ اذؽوؿ أسؾك عػـ اظػؿػعػوكف صػل

ادللؿؼؾؾ.
كممو الذؽ صقف صنف جنوح جتربي احلػزب
دقشؽؾ غؼؾ جؾورة إظػك االعػوـ صػل
عفرم اظصراع اظطؾؼل حقٌ دػقػقحػد
ضقودات سؿوظقي خوضً غضوالت عصـعقي
طؾرل كذورطً صػل اظػـػقرة كادػلػً
تـظقؿوتفو اظـؼوبقي ادللؿؼؾي حقؿ رؤؼػي
جذرؼي ظؾؿغققر ،صضال سؾك ادخوؿ جػقػؾ
جدؼد عـ اظؼقودات اظعؿوظقي ادللػقػلػي
كاظؿل شوبً سـ عصر بػعؾ دػقػودػوت
ادلعوش ادلؾؽر اظؿك أخرجػً اظػؼػقػودات
اظعؿوظقي اظقلورؼي عـ ادلقاضع اظصـوسقي
ظؿػؼد اظطؾؼي اظعوعؾي بذظؽ رالئعػفػو
اظـقرؼي صل عقاضع اظعؿؾ.
كاخقرا :صنف غضوؿ االذؿراطقني اظـقرؼني عػع
اظطالئع اظعؿوظقي ظػؿػشػؽػقػؾ حػزبػفػؿ
اظلقودل  ..ؼؾعى دكرا عػفػؿػو صػل إغضػوج
اظظركؼ اظذاتقي ظؾـقرة االجؿؿوسقي ،كميػـػع أف
تؿؿ درضي اظـقرة ظصوظح اظؾرجقازؼي بوظضػؾػط
طؿو جرم صل إغدكغقلقو كشػقػرػػو عػـ دكؿ
اظعوظؿ".
صوظققـ ؼؿشؽؾ حؾػ رؾؼػل عػـ رجػوؿ
االسؿوؿ (إخقاف –ظقؾراظقني –صؾقؿ اظػقرػـػل )،
كاظعلؽر ،كعـ كرائفؿ اظقالؼوت ادلؿقدة ،اظذؼػـ
ؼرؼدكف إسودة دقطرة اظؾرجقازؼي سؾك اجلؿوػقػر
ادلـؿػضي كذظؽ سؾر اظؿعدؼالت اظددؿقرؼي اظؿل
جرت بؾقؾ ثؿ اجراء االغؿكػوبػوت اظػؾػردلػوغػقػي
كاظرئودقي سؾك سفؾ ،كضؾؾ اف تؿشػؽػؾ ضػقل
دقودقي جدؼدة عػـػوػضػي ظػألػدػؿػغػالؿ
كاظصفققغقي ،كصل ذات اظقضً ؼؿؿ اصدار ضوغػقف
جترمي االحؿفوجوت اظػذم جػوء حتػً سػـػقاف
صوذل  :جترمي االسؿداء سؾك حرؼي اظعؿؾ كتكرؼى
ادلـشكت" بعد دسوؼي ممفقجي حقؿ االضػرابػوت
اظػؽقؼي اظؿل ؼؼقـ بفو اظعؿوؿ أسداء اظـقرة.
ظؿ ؼؼػ األعر سـد ػذا احلد بؾ اعؿد اظك اف
ؼـص ضوغقف عؾوذرة األحزاب اظلقودقي صراحي
سؾك حظر إغشوء أحزاب سؾك أدوس رػؾػؼػل.
كػق عو ؼعطل ععرطي اغؿزاع حزب ظؾعؿوؿ كطؾ
طودحل اظقرـ أػؿقي ادؿــوئقي ،صوالصطػػوؼ
اظطؾؼل كاالجؿؿوسل بوت أطـر كضقحو عػـ أم
كضً دؾؼ.
كظؽـ ػؾ دقؿؿؽـ احلزب اجلدؼد عـ جػذب
ضطوسوت كادعي ،عػـ اظػعػؿػوؿ اظػراصضػني
ظلقودوت اظلقؽAكػؾ دقـفح صل خؾؼ بقؿػو
جدؼدا ظؾعؿوؿ ،ؼؼقدػؿ صل عقاجفي حتػدؼػوت
األزعي اظرأدؿوظقي اظؿل ظـ تلؿطقع اف تػؼػدـ
تـوزالت حؼقؼقي ترضل اظطؾؼوت اظشعػؾػقػيA
ػذق االدؽؾي ظـ جتد ردا ن دقل صػل اظػؿػفػربػي
احلقي ،كظؽـ اظؾداؼوت تؾدك عؾشرة.
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اؾؾهان اؾشعلقة ؾؾدػاع عن اؾنورة املصرقة ،دورفا وؿسمؼلؾفا
جزء عـ ػذق األزعي ػق ازدؼود سدد اظعورؾني
سـ اظعؿؾ ،صـظوـ اخلصصي اظذم مت ضرارق صػل
اظلؾعقـقوت أحوؿ اظؽـقر عـ اظػعػؿػوؿ إظػك
ادلعوش ادلؾؽر كأصؼد اظؼدرة سؾك ادػؿػقػعػوب
خرؼفني جدد عـ اجلوععوت ،صػرجػوؿ األسػؿػوؿ
ؼرؼدكف ضؾقؾ عـ األسداد صل عصوغعفؿ عـ أجؾ
زؼودة اظربح كتؼؾقؾ اظـػؼوت خوصي عع األزعػوت
ادلؿؽررة صك ػقؽؾ اظـظوـ األضؿصودل .صلصؾػح
داخؾ اظعوئؾي اظقاحدة أب سورؾ كأبـوء سورػؾػني
طؾ ػذا صل زؾ ارتػوع صػل ادػعػور اظلػؾػع
كادللطقالت كادلقاصالت كشقرػو .بفوغى طؾ ذظػؽ
ػـوؾ صلود دقودل طؾقر ،صوظـظوـ اظذم طػوف
ؼقؽؿ صل عصر طوف ؼؾقع عؿر األرض ب;0ضػرش
ظؾؿلؿـؿرؼـ صك اظقضً اظػذل بػقػع طػقػؾػقا
اظؾقؿي ب 700جـقف ،إظك جوغى دطػؿػوتػقرؼػي
عؾورؾ كأعـ اظدكظي اظذم كصؾ بف األعر إظك ضؿػؾ
سشرات ادللقققني كادللؾؿني أعوـ طـػقػلػي
اظؼددقني ظصرؼ اظـظر سـ اظـقرة اظؿقغلػقػي
كبقع اظغوز ادلصدر إلدرائقؾ بلضؾ عػـ يخػؿػس
اظلعر اظدكظل ،حؿك أف إدرئقؾ تػضؾ ذظؽ سـ
ادؿكراج اظغوز عـ األراضل اظػؿػل تلػقػطػر
سؾقفو .كاحلدؼد كاألدؿـً اظذم ؼلػؿػكػدعػف
اظؽقوف اظصفققغل صل بـوء اجلدار اظعوزؿ ،ظشطر
اظؼرل اظػؾلطقـقي ،كظعزؿ اظػؾلطـػني سػـ
أراضقفؿ ،طذظؽ ظؾـوء كحدات ادؿػقػطػوغػقػي
جدؼدة.
كإذا غظرت ضؾقال اظك احلرطي اظلػقػودػقػي
دؿفد ععورضي ادالعقي تؿؿـؾ صػل اإلخػقاف
ادللؾؿني ،صال أحد ؼكؿؾػ سؾك اظؼػؿػع اظػذم
تعرضقا اظقف رقاؿ اظعؼقد ادلػوضػقػي كظػؽػـ
اظؿـوضض اظشدؼد داخؾ ػذا اظؿقور ؼؽؿـ صل أف
ضقوداتف ػؿ عـ طؾور رجوؿ األسؿوؿ اظذؼـ ؼرؼدكف
االصالح اظؿدرؼفل صل اظـظوـ ؼضؿـ غصقؾفؿ
عـ اظؽعؽي ،أعو ذؾوب ػذا اظؿقور صفق ؼعػوغػل
عـ اظؾطوظي كاظؼؿع كاظػلود كبلػؾػى ػػذق
االغؼلوعوت اظداخؾقي صشؾً ضدرتفػؿ سػؾػك
ادلؾودرة كجعؾً عـفؿ ضقة عؿرددة كعؿراجعي.
أعو ادلعورضي اظؾقؾراظقي صفػل عػعػورضػي
بفؾقاغقي ،صقدط ػذق األزعوت االضػؿػصػودؼػي
عوزاظً تطرح اخلصكػصػي طػقػؾ دػقػرم
ظالضؿصود ادلصرم كتصر سؾك اظؿػوكض كاظلػالـ
عع اظؽقوف اظصفققغل .أعو سـ اظقلور صػقػدث
كال حرج  ،صرشؿ ادلقجي شقر ادللؾقضي ظؾػقػراؾ
اظعؿوظل كاالحؿفوجوت االجؿؿوسقي كرشؿ بعض
اظـفوحوت صل االذؿؾوؾ عع ػذا احلراؾ ال ؼػزاؿ
ؼعوغل عـ ػوعشقي دكرق اظلػقػودػل كاألصػؼ
اظـكؾقم كتفؿقش عطوظى اجلؿوػقر داخؾ إرػور
احلرطي اظلقودقي ظؾقػوظ سػك كحػدة ػػذق
احلرطي .بوظؿوطقد طوف ذؾوب احلرطوت اجلؾفقؼػي
ػؿ األطـر إدراطو ككسقو كحترطو ،كظؽـ إدراطف طوف
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صل اإلرور اظـكؾقم ،صلصؾح ؼؼدـ " ػػؿػقػػػي"
ضودرؼـ سؾك إبداع اظشعورات كاألغػوذػقػد كظػؿ
ؼؼدـ عـوضؾني حؼقػؼػقػني كدػط ادلصػوغػع
كاألعوطـ اظشعؾقي ،كأصؾققا كجقق عػعػركصػي
كعشفقرة ظضؾوط أعـ اظدكظي كظؽـفػو كجػقق
شرؼؾي سؾك ادلؼفقرؼـ كاظػؼراء صػل ادلػـػورػؼ
كاألحقوء .طؾ ػذق األدؾوب اظؿل بدأت بػؼػوغػقف
اظطقارلء عركرا بلػقػطػرة رجػوؿ اظشػررػي
كادؿشفود خوظد دعقد كدقػد بػالؿ كدػقء
األكضوع االضؿصودؼي كاالجؿؿوسقي كتعؿقؼ اظػؼر
كتزكؼر اغؿكوبوت عفؾس اظشعى كصػقال إظػك
طـقلي اظؼدؼلني ثؿ اظػـػقرة اظػؿػقغلػقػي
اظعظقؿي طوغً صل ضػؾػقب كإدراؾ اظشػعػى
ادلصرم سـدعو متً اظدسقة إظك ؼقـ اظػغػضػى،
صضقؽ اظلقودققف ،إال اظؼؾقؾ  -ألغػفػؿ ظػؿ
ؼػفؿقا رؾقعي األزعي االضؿصودؼي كاالجؿؿوسقي
بؾ صفؿقا صؼط االزعي اظلقودػقػي  .صػكػرج
ادلالؼني عـ اظشؾوب كاظشعى ادلصرم ؼعؾركف سـ
شضؾفؿ صل > 8ؼـوؼر .اف سؾؼرؼي ػذا اظشػعػى
ظؿ تؽـ صؼط صل اخلركج ظؾؿعؾقر سـ شضؾفػؿ،
بؾ أؼضو سدـ تصدؼؼ اظدطؿوتػقر اخملػؾػقع صػل
خطوب اظؿفدئي أك اجراءات اظؿؿـقؾقي صل تعقني
غوئى ظؾرئقس كاضوظي احلؽقعي ،صػردد اظشػعػى
ادلصرم اظفؿوؼ اظشفقر "متـقؾقي متػـػقػؾػقػي..
ذوظقا حراعقي كجوبقا حراعقي" .كصؾً عقطػي
اظـقرة إظك عقضعي اجلؿؾ اظؿل جعؾً اظػعػوظػؿ
طؾف ؼرصع اظؼؾعوت ظفذا اظصؿقد اظػعػظػقػؿ.
كصقال إظك ؼقـ اظؿـقل اظذم ذػى صقف 8عؾقػقف
صل األدؽـدرؼي حلصور عؼور اجلػقػش كعػؼػور
االذاسي كاظؿؾػزؼقف ،كصل اظؼوػرة حلصور اظؼصػر
اجلؿفقرم صوضطر اظدؼؽؿوتقر ظؾؿـقل صقرا .طؾ
ػذا اظقسل كاإلدراؾ ظؾشعى ادلصرم طوف دظػقػؾ
كاضح كعؾؿقس حلفؿ األزعػي االضػؿػصػودؼػي
كاظلقودقي .ظؽـ صل تؼدؼرم إف أسظػؿ ػػذق
اإلجنوزات سؾك اإلرالؽ ػل اظؾفوف اظشػعػؾػقػي
اظؿل أغشلػو ادلصرؼقف بشػؽػؾ سػػػقم صػل
ادلـورؼ كاألحقوء بعد اف مت دقى اظشرري عػـ
اظشقارع كصؼ عكطط حؽقعل مت غشرق الحػؼػو
أغف" صل حوؿ سدـ اظلقطرة سؾك ادلػظػوػػرات
ؼؿؿ دقى اظشػررػي عػـ اظشػقارع كغشػر
اظؾؾطفقي ظـشر اظؼؾؼ كاظرسػى صػل ضػؾػقب
ادلقارـني " كدط غشر اذوسوت ظعؿؾقوت ضػؿػؾ
كدرضي كاشؿصوب كبوظؿوظػل ؼػعػقد اظشػعػى
ادلصرم عرة أخرل اظك احضوف اظـظوـ اظلػوبػؼ
كؼؿكؾك سـ اظـقرة صل عؼوبؾ االدؿػؼػرار .ػػذا
اخملطط ظؿ ؼؽـ ظف اتؾوع عـذ اظؾقظي االكظػك ،
صودلصرؼني غزظقا اظك اظشقارع حلؿوؼي بػقػقتػفػؿ
كذػى اظؾعض حلؿوؼي ادلؿوحػ كاألعوطـ اظعوعي
صلؼط اخملطط كجنقً اظـقرة .سـدعو جنػقػً
اظـقرة ذػى اظلقودقني بلرسػي اظػك اغشػوء
أحزابفؿ اظعؾـقي اخلوظقي عـ أم ضقاسد ذعؾقػي
حؼقؼقي كذػؾقا اظك تؽقؼـ ائؿالصوت عـفػو عػو

ػق ذؾوبل حتً دسوكل اف ذػؾػوب احلػرطػوت
اظلقودقي ػل عـ ضوعً بوظـقرة  -كال أحد ؼـؽر
اف سؿؾفؿ صل اظلوؼلي رقاؿ تؾؽ اظلػـػقات
ضؾؾ اظـقرة دوػؿً صل اغدالسفو -كاجلػزءاآلخػر
عـ ػذق االئؿالصوت ػق عدغل كذظؽ ظؾقضقؼ أعوـ
زحػ االدالعقني ،صوئؿالؼ ذؾوب اظػـػقرة ػػؿ
عفؿقسي عـ اظشؾوب اظذم طوف ؼؿفؽؿ سػؾػك
اظـقرة كاالئؿالؼ ادلدغل اظذم ؼضؿ ?7حػرطػي ال
تعرؼ عـفو دقل اظقصد كاظؽػراعػي كاآلخػرؼػـ
عفرد جؿعقوت كحرطوت شقر ععركصي كضؾػقػؾػي
األسضوء .جوء ػـو كسل كادراؾ اظشعى ادلصػرم
عرة أخرم اظذم رصض ػذق اظؿقرطوت اظؾفؾقاغقي
كضرر تػعقؾ ػذق اظؾفوف اظشعؾػقػي اظضػؿػوف
االكؿ كاالػؿ ظـفوح اظـقرة صل عصػر  .اظلػماؿ
ػـو :دلوذا ال غطقر اظػؽر االعـل ظفذق اظػؾػفػوف
ظقؽقف ذات دكر رضوبل كاضؿصودم كاجؿؿوسل Aبػدأ
ػـو اظؿـلقؼ بني ػذق اظؾفوف ظؿفػؿػؿػع صػل
االدؽـدرؼي ذؾوب عـ ػذق اظؾفوف ظؿػشػؽػؾ
جلـي ادؿشورؼي تؼقـ بودلؾودرة األكظك ظعؿؾ ػذق
اظؾفوف ،كمت اغؿكوب عفؿقسي سؿؾ تـػػػقػذؼػي
إلدارة اظعؿؾ اظققعل عؽقغي عـ دؾع أصراد ؼؿػؿ
اغؿكوبفؿ كتغققرػؿ طؾ ثالثي أذفر ظضػؿػوف
اظؿغققر احلؼقؼل .صل أؼوـ اظعؿؾ األكظك ظػفػذق
اظؾفوف ادؿطوسً ضؿ أطـر عـ خؿلػؿػوئػي
ذكص سؾك ادؿؿورات تقضقع كأطـر عػـ أظػػ
ذكص سؾك صػقؿفو سؾك اظػقس بقؾ .كبػدأ
اظعؿؾ ظفذق اظؾفوف بوظؿـظقؿ األعـػل ظػؽػؾ
اظػعوظقوت اظلقودقي صل االدؽػـػدرؼػي عػـ
عظوػرات كاسؿصوعوت كبدأت أؼضػو تػػػعػؾ
عقاضػفو اظلقودقي عـ خالؿ بعض ادلػؾػودرات
ادلفؿي:
-7حصر طؾ عؼور احلزب اظػقرػـػل اظػذم
خؾػف حؽؿ ضضوئل ظؿصؾػح عػؼػورق عػؾػؽ
ظؾدكظي.
-8عؾودرة رائعي حلؿوؼي اظشفقد خوصي بعػد
اظؿفدؼد اإلرػوبل ألػوظل اظشفداء ظػقػغػقػركا
أضقاظفؿ صل ضضوؼو احلؽؿ سؾػك عػدؼػر أعػـ
االدؽـدرؼي اظلوبؼ كعفؿقسي عـ اظضػؾػوط
اآلخرؼـ .ػذق ادلؾودرات اظشعؾقي اظرائػعػي ػػل
طػقؾي ظؿققؿ ػذق اظؾفوف عـ اظزخؿ اإلسالعػل
إظك اظزخؿ اظشعؾل احلؼقػؼػل .ػػذا اظػرػػوف
احلؼقؼل ،صشؾوب احلرطوت اظلقودقي اغػدصػع
اظك تؽقؼـ االئؿالصوت كاجلؾفوت اظلػقػودػقػي
كاظؾفوف اظشعؾقي اغدصعً ظؿؽقؼػـ احلػرطػوت
اظشعؾقي احلؼقؼقي حلصر رػؿػقح ادلػلزكعػني
دقودقو كاجؿؿوسقو عـ اظشػعػى ادلصػرم .
تؼدؼرم اظشكصل أف ػذق اظؿفربػي األف صػل
عػؿرؽ ررؽ كحتد عفؿ@ إعػو أف تػذػػى إظػك
االجؿؿوسوت كادلممترات كصػػػقػوت اإلغػؿػرغػً
كتلفقؾ األصالـ اظقثوئؼقي كاظػؿػقػوظػػ صػل
اجلؾفوت اظلقودقي غؼد األضربوت اظعؿػوظػقػي
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اؾؾهان اؾشعلقة ؾؾدػاع عن اؾنورة املصرقة ،دورفا وؿسمؼلؾفا
كاالػؿؿوـ مبو ػق غكؾقم صؿؽلى حى كترحقػى
احلرطوت اظلقودقي كائؿالصوت ذػؾػوب اظػـػقرة
كتكلر اظـقار احلؼقؼققف" اظشػعػى ادلصػرم"
كأعو احلؾ اآلخر احلؾ اظشعؾل كاالغغؿوس كدػط
احلرطوت اظشعؾقي كاجلؿوػقر كربػط ادلػطػوظػى
اظلقودقي بودلطوظى االضؿصودؼي كبـػوء جلػر
حؼقؼل بني حتؼػقػؼ بػؼػقػي اػػوؼ اظػـػقرة
اظلقودقي سـ ررؼؼ اظشػعػى ادلصػرم صػل
ادلـورؼ كاالحقوء ظؽل غلؾؽ ػػذا اظػطػرؼػؼ
دلذطر بعض االضؿراحوت صػل ارػور عػؾػودرة
ظؿعؿقؼ كجقد اظؾفوف اظشعؾقي:
 -7بـوء اظؾفوف صل ادلـػورػؼ اظشػعػؾػقػي
بشؽؾ حؼقؼل كصعوؿ ظؿقؼقؼ أػداؼ اظؾفػوف
عـ تطقؼر اظقضع األعـل اظػك كضػع رضػوبػل
كاضؿصودم  ،ػذا االضؿراح بوظؿلطقػد دػقػقاجػف
صعقبي طؾقرة خوصي أف بعض ادلـورؼ تػرل أف
دكرػو االعـل اغؿفك بـزكؿ اظشرري كال ترؼد
اف تطقر ػذا اظدكر كظؽـ عػقاجػفػي
ػذق األصؽور دؿؽقف ػل ادلفػؿػي
األصػػعػػى خػػوصػػي صػػك زػػؾ
اظؿؼوسس األعـك صػك ضضػوؼػو
اظؾؾطفي كاظؾوئعني األحؿؽورؼني
-8تؾـل عطوظى دقودقػي
بشؽؾ دسوئل كإسالعل عػـػؾ
حصد عؼور احلػزب اظػقرػـػل
كعـع أسضوئػف عػـ ممػوردػي
اظلقودي دلدة أسقاـ.
-9تؾـل عػطػؾػى حػؿػوؼػي
اظشفقد ألف ػذا ادلطؾى دػقػؼػقد
اظؾفوف داخؾ ادلـورػؼ اظشػعػؾػقػي
خوصي أف أشؾى اػوظل اظشػفػداء عػـ
ادلـورؼ اظشعؾقي .صفذا عطؾى سؾػؼػرم
ظؽـ ؼقؿوج آلظقوت درؼعي كتػوصقؾ دضقؼي.
-:إغشوء احتود ظعورؾني صوظعورؾني صل عصر
?7عؾققف حلى األحصوئقوت اظردػؿػقػي %<0
عـفؿ عـ اظشؾوب ػمالء اظعورؾني الؼلؿطقػع
أم حزب دقودل ضؿفؿ اظقف أك حؿك تؾـل ػذا
االضؿراح .ػذا ػقدكر اظؾفوف اظشعؾقي كظؾػـػظػر
إظك جتربي تقغس كادلغرب صك ضضوؼو اظعػورػؾػني
صلعو تؼدمي اظعؿؾ ظفؿ اك صرؼ إسوغي بػطػوظػي
صقرؼي كجزء عـ ػذق اظؿفربي ػػك حػؾ أزعػي
اظلؽـ ظؾشؾوب كاظؿلعني اظصقك ادلػؿػؽػوعػؾ
ظؾشعى ادلصرل.
; -إغشوء جـوح رالبل حػؼػقػؼػل داخػؾ
اجلوععوت ؼـشر صؽر اظؾفوف داخؾ اجلػوعػعػوت
صوظطؾؾي ػؿ كضقد اظـقرات ،صوظطؾؾي ػػؿ عػـ
أدؼطقا اظدطؿوتقر دقػورتق صل أغدكتػقػلػقػو
كػؿ عـ صفر ثقرة ><? 7صل صرغلو ك< 7?:صػل
عصر كػؿ أؼضو كضقد ثقرة ; 8ؼـوؼر دػقاء صػل
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ادللػوطػـ ك

ادلقودؼـ اك صك اظشقارع حلؿوؼػي
ادلؿؿؾؽوت.
<-تؾـل عشوطػؾ اظػعػؿػوؿ كاظػػػالحػني
صوإلضرابوت اظعؿوظقي صل ادلصوغع ػك اظضػوعػـ
اظقحقد بؿطفقر ادلصوغع عـ صػؾػقؿ اظػـػظػوـ
اظلوبؼ ،صؿـ دقظؾ ؼـظر اظك ػذق ادلطػوظػى
سؾك أغفو عطوظى صؽقؼي دقصؾح صل عػزبػؾػي
اظؿورؼخ  ،صفذق عطوظى عشػركسػي ككاضػقػي
كحؼقؼقي  ،صؼؾؾ أف غؼقؿ ظؾعوعؾ اظذم ال ؼزؼػد
راتؾف سـ :00جـقف صل أحلـ األحػقاؿ "ػػذا
ظقس كضؿف" ؼفى أف غكؾر أصػقػوب األسػؿػوؿ
أصقوب اظـركات كاظؼصقر أف ؼعطقا ظػؾػعػؿػوؿ
حؼقضفؿ ألف تؽدس األربوح أؼضو ظقس كضؿػي ،
ضػػوسػػدة اظػػفػػرـ
صوظـظر إظػك
ظقس ػق
احلؾ

األعػػـػػؾ
صؿؼرؼػر اظػؾػـػؽ
ادلرطزل ظإلحصوء ؼؼقؿ أف حػػؾػي كاحػد عػـ
األشـقوء اظؿك تـؿشر بفو اخلؿر كاظػدسػورة عػـ
احلػالت اظؾقؾقي ألبـوء األشـقوء طوصقي ظزكاج أظػ
ذوب كذوبي صك بر عصر  .صوجلقع ػق اظضرؼػؾػي
اظؿك ؼدصعفو صؼراء عصر عـ اجؾ زؼػودة اربػوح
ادللؿـؿرؼني صوظقضً اظؿك تؿزاؼد صقي رػقابػقػر
اخلؾز صك بر عصر تزداد اربوح رجوؿ األسؿوؿ 78َ; ،
 %عـ ارػوؿ عصر اضؾ عـ كزغفؿ اظطؾقعك ألف
األحؿؽورات تلؿـزؼ ثركات اجملؿؿع.
=-سؿؾ غشرة دكرؼي تصدر طؾ ذفر تشػرح
كتؼدـ طؾ عطوظى ػذق اظػؽوت االجؿؿوسػقػي ،
صعـدعو تؿؾـك رؤؼي صؽي عظؾقعي عـؾ أػػوظػل
اظشفداء صلغً ضودر سؾك تقزؼعفو داخؾ االعوطـ
اظشعؾقي .ػذق اظػـػشػرة ػػل صػقت طػؾ
ادلضطفدؼـ صل عصر-> .سؿؾ جلـي ضوغقغػقػي
طؾقرة تلؿطقع اظؿعوكف عع صػؽػوت اظشػعػى

اخملؿؾػي صققـؿو ؼػصؾ سوعؾ عػـ عصػـػعػي
صصؾ تعلػك كغلخذ ظػي حػؼػي بػدكف دصػع
عصورؼػ عقوعوة تصؾح أصؽورغو جزء عـ ػػذا
ادلصـع كسـدعو غداصع سـ روظى داخؾ اجلوععػي
عـ ضضوؼو زؼودة ادلصركصوت اك شقػرػػو غصػؾػح
ضودرؼـ سؾك اظقصقؿ بلصؽورغو اظك طؾ اظطالب.
?-تقدقع ذؾؽي اخلدعوت صػك ادلػـػورػؼ
كاألحقوء صػصقؿ عقق األعقي كاألدقاؽ ادلقازؼػي
دلقاجفي ارتػوع األدعور كشقرػو عـ األصؽور ػػق
عققر عفؿ جدا صوألصؽور اظؼدميي طوغً تػدسػق
رقاؿ اظقضً اظك اظؿقرؼض اظلقودػك صػؼػط
دكف اف تدرؾ اف اظؿقرؼض اظلقودك ؼلػؾػؼػي
كسك كأصؽور صوخلدعوت صك ادلـورؼ كاألحقوء ػػق
بداؼي تشؽقؾ ػذا اظقسك كاظؿعرؼ سؾك األصؽور
ثؿ تـطؾؼ بعدػو اظضغط اظلقودك ظؿقؼقػؼ
ادلطوظى.
ظؽـ ػـو ؼفى أال غعقؿ دائؿو سػؾػك اظػدكر
اخلدعل صقلى .صؿفربي حزب اهلل صك ظػؾػـػوف
كأإلخقاف ادللؾؿني صك عصػر كحػؿػوس ضػك
صؾلطني ظؿ تصى طػؾ األرػور اخلػدعػك
كاظؾـقي اظؿقؿقي صك اجتوة جنوح ثقرات طوغػق
ػؿ كضقدػو األطؾر .
عؾققزي :ػذة االضؿراحوت ظقػلػً
ابؿؽورات ذكصقي امنو ػك أصػؽػور طػؾ
أصراد اظؾفوف .ػـو أحى أف اذػقػر ظػؽػؾ
زعالئك صك اظؾفوف اظـقرؼي أف ػذق اظؿفربي
ػك ذدؼدة اظصعقبي كحتؿوج اظك ادلػـػوبػرة
كأف غؽقف دءكبني دائؿو صك رػرح أصػؽػورغػو
كحتؼقؼفو سؾك أرض اظقاضع ،كاخػؿػؾػور ػػذة
األصؽور مبدل تؼؾؾ اظـوس ظفو صوظشعى ادلصػرل
ػق اظؿرعقعؿر احلؼقؼك ظؼقوس عدل جدؼي ػػذة
األصؽور.
كأحى أف أذطر جؿقع اظزعالء كصػك دػقػوؽ
غضوظـو اظلقودك كاألضؿػصػودل صػك اظشػورع
ادلصرل سؾقـو اال غـلك ادلؼوكعي صك صؾلػطػني
صفزء عـ إدراؾ اظـقار صك عصر سػؿػؼ األزعػي
اظلقودقي ػك اظؼضقي اظػؾلطقـقي صوظـػقار
صك عصر طوغق ؼـظركف اظك اخملوبػرات ادلصػرؼػي
كػك اظقد اظقؿـػك ألدػرائػقػؾ كاظػك اظلػقر
اظػقالذل كاجلدار اظعوزؿ كاظك األدؿـً كاحلػدؼػد
كاظغوز كإظك ضرب كاسؿؼوؿ كدقؾ ادلؿظوػػرؼػـ
صك اظشقارع سـدعو ؼفؿػقف ظػؾلطني صعؾقـػو
اف غدسؿ ادلؼوكعي صك طؾ عؽوف صػك ظػؾػـػوف
كصؾلطني كاظعراؽ كأصغـلؿوف كاف غدسؿ سػؾػك
طؾ ادللؿقؼوت اظـقرات اظعربقي صك طؾ األضطػور
صوظـقرة اظؿقغلقي ػك ادلؾفؿ ظؾـقرة ادلصػرؼػي
كاظـقرة صك عصر اظفؿً طؾ اظـقار صك ظػقػؾػقػو
كدقرؼو كاظقؿـ كاظؾقرؼـ كضرؼؾو صك اظلعقدؼي .
صوجملد ظؾـقرة كذفداء اظـقرة كاجملد ظؾؿؼوكعي صك
طؾ عؽوف. .
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إبراهٍن الصحاري
ادلعضؾي اظرئقلقي اظؿل تقاجف اظـقرة اظققـ ػل :إظك جوغى عـ ؼؼػ اجلقش Aػؾ ؼؼػ إظك جوغى اظـقرة أـ
اظـقرة ادلضودة Aمبعـك آخر ،ػؾ "اجلـراالت" أك اظؼودة اظعلؽرؼني اظذؼـ سقـفؿ اظدؼؽؿوتقر عؾورؾ صل اجملػؾػس
األسؾك ظؾؼقات ادللؾقي احلوظل بفوغى اظشعى ادلصرم أـ بفوغى اظـظوـ اظؼدميA
عـذ سوـ  7?;8ادؿطوسً األغظؿي اظعلؽرؼي كاظؾقظقلقي اظؿك حؽؿؿـو ابؿداء عـ سؾد اظـوصر كاغؿفػوءا
مبؾورؾ أف تردخ ظدؼـو صؽرة أف ادلمدلي اظعلؽرؼي ػل عمدلي كرـقي حتؿل تراب اظقرـ كأف اجلقش صػقؽ
طؾ غؼد ،ال ؼفقز غؼدة أك اظؿقدث سـ صلود بداخؾي ،صفق عـ احملرعوت صل اظصقوصي ،ظدرجي اضؿـعـو سػـػدػػو
بلف اجلقش عمدلي عؼددي ،ظذظؽ زؾ اجلقش ؼعؿؾ كراء دؿور عظؾؿ ،صؿؼرؼؾو طؾ عو ؼؿعؾؼ بف ػق صـدكؽ
أدقد ال تػوصقؾ صقف كال ميؽـ احلصقؿ سؾك أم ععؾقعوت سـف ،بوإلضوصي إظك أف عقوكظي االجؿفػود كاحلصػقؿ
سؾل ععؾقعوت سـف عفرعي ضوغقغو ،مبقجى ضوغقف  979ظلـي <;?،7اظذم ؼقظر سـ أم ذكص اظؽؿوبي سـ أم
ذه عؿعؾؼ بوجلقش :صؾقوغوت عـؾ سدد اظعؿوؿ كادلقزػني ادلدغقني اظذؼـ ؼعؿؾقف ظدم ذػرطػوت ادلػمدػلػي
اظعلؽرؼي كركاتؾفؿ كعؾؽقي اجلقش ظألراضل كعقزاغقي اجلقش ،ام عـفو ال ؼقجد صل أم دفالت سوعي عؿوحي.
سؾل أم حوؿ اجلقش ادلصرم ػق جقش تؼؾقدم ؼـؼلؿ إظك ضودة عقؿرصني كضؾوط عـ غوحقي كعفـػدؼػـ عػـ
غوحقي أخرل ،كؼكؿؾػ كضع اظضؾوط صل اجلقش طـقرا سـ غقق غصػ عؾققف عـ اجملـدؼـ ؼػؿػؼػوضػقف أجػقرا
زػقدة كؼعؿؾ اظؽـقرعـفؿ بوظلكرة صل ذرطوت اجلقش ادللؿوق زكرا كبفؿوغو مبشركسوت اخلدعي اظقرـقي.
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اجملؾس اؾعسؽري قؼود اؾنورة املضادة
ذرؽة جتارقة
إف أسضوء اجملؾس اظعلؽرم كطؾور اظضؾػوط
ػؿ جزء عـ اظطؾؼي احلوطؿي كاظـظوـ اظػؼػدمي،
ظقس صؼط سؾك أدوس أغفؿ ػػقػؽػي األرطػوف
ادللؾقي حلؿوؼي عصوظح ػذق اظطؾؼي كظػؽػـ
أؼضو بقصػفؿ " عالؾ" حقٌ ميػؽػؾػقف جػزءا
طؾقرا عـ اضؿصود اظؾالد ،صؼد دعً ادلمدلػي
اظعلؽرؼي بعد اظؿقصؾ التػوؽ دالـ عع اظعدك
اظصفققغل سوـ ?=? 7إظك تػؾػرؼػر حػفػؿػفػو
اظضكؿ بوظؿققؿ إلغؿوج األدؾقي صضػال سػـ
إغؿوج علؿؾزعوت اجلقش ،كعػع عػركر اظػقضػً،
تقدعً ػذق ادلصوغع كادلػزارع ادلػعػػػوة عػـ
اظضرائى كاظردقـ ،بصقرة طؾقرة كأصؾح اجلقش
طؿو تصػف برضقي عـ اظؾرضقوت اظؿل دػربػفػو
عقضع كؼؽقؾقؽس كاظؿل طؿؾؿػفػو اظلػػػقػرة
األعقرطقي عورشرؼً دؽقبل صل دؾؿؿؾر >:800
ظؼد" أصؾح اجلقش عمدلي ذؾف جتورؼي ،صفػق
ؼدؼر ذؾؽي كادعي عـ األسؿوؿ" .
كأطد جوؼلقف دؼؿز سؾك عقضع "أغؿػل ككر"،
أف اجلقش ادلصرم ميؿؾؽ اظعدؼػد عػـ األصػقؿ
االضؿصودؼي ممو دؿح ظؼودتف بؿػؽػقؼػـ ثػركات
ػوئؾي رمبو تػقؽ عو جؿعف اظدؼؽؿوتػقر عػؾػورؾ
غػلف اظذل تشقر بعض اظؿؼورؼر إظك بؾقغ ثركتي
غقق دؾعني عؾقور دكالر " .ادلـقر صل عؼوظي دؼؿػز
ػق أغف ؼؼقؿ " إف األكضوع اظؿل دؿقً دلػؾػورؾ
بفؿع ػذق اظـركة رمبو تؽػقف عػقجػقدة داخػؾ
اجلقش ،حقٌ إغف ؼلقطر سؾك سدد عـ غػقاحػل
االضؿصود طؿو أغف ميؿؾؽ أصقال رمبو تؽقف أطؾر ممو
اعؿؾؽف اظرئقس اخملؾقع ".صوجلقش ادلصرم ؼػدؼػر
اعؾرارقرؼي اضؿصودؼي عؿراعقي األرراؼ تػـػؿػٍ
عفؿقسي كادعي عـ اظلؾػع اظػعػلػؽػرؼػي
كادلدغقي كاخلدعوت كؼصـع طؾ ذلء عـ ادلػقػوق
ادلعدغقي ادلعؾلة اظشفقرة ( صوصل)  ،كزؼً اظزؼؿقف
كاألغوبقى كاظؽوبالت اظؽفربوئقي ،كاظؽقػؿػوكؼػوت
كاألدؿـً كاإلغشوءات كاظػـودؽ كاظصػـػوسػوت
اظؾؿركظقي ،غوػقؽ سـ ادللوحوت اظشودعي عػـ
األراضل ادلؿؾقطي ظف صل دظؿو اظـقػؾ أك اظػقادم
اجلدؼد كصل اظؾقر األحؿر.
ؼؼدر جقذقا دؿوطػر ،أدػؿػوذ اظػعػؾػقـ
اظلقودقي صل جوععي كالؼي طقـً كاظذم ؼدرس
اجلقش ادلصرم "أف اجلقش ؼؿقؽؿ صل  %99إظػك
; %:عـ االضؿصود ادلصرم" ،كصػل عػـػوخ عػـ
اظػلود ادلرسى ال ؼعرؼ أحد حؼو حؼقؼي حفؿ
أصقؿ ادلمدلي اظعلؽرؼػي كممػؿػؾػؽػوتػفػو
اظصـوسقي حقٌ إف ػذق أعقر "خورج ادلقزاغقػي" !
كظؽـ كصؼو دلعظؿ احملؾؾني كاظؽػؿػوبػوت اظػؿػل
زفرت عمخرا صلف اجلقش ادلصرم ؼلقطر سؾػل
أضؾ اظؿؼدؼرات سؾل ; 8صل ادلؽي عـ االضػؿػصػود
ادلصرم اظذل تعدل حفؿف اظؿرؼؾققف جـقف كصؼو
ظؾؾقوغوت اظردؿقي ،أم أف اجلقش كصػؼػو ظػفػذا
اظرضؿ ؼلقطر سؾل األضؾ سؾل أصقؿ اضؿصودؼػي
تؿراكاح ضقؿؿفو عو بني  8;0عؾقور جـػقػف ك:;0
عؾقور جـقف ،ػذق األصػقؿ تػدر اربػوح تػؼػدر
بعشرات ادلؾقورات عـ اجلـقفوت دـقؼو ،ععظػؿ
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عطوظؾفؿ ظرصع أجقرػػؿ كحتلػني علػؿػقل
ععقشؿفؿ  ،صؼودة اجلقش تؿزاؼد عػكػوكصػفػؿ
ؼقعو بعد ؼقـ عـ اغؿؼوؿ ػذق ادلقجي اظعورعي عـ
االحؿفوجوت كاالضرابوت إظك اعؾرارػقرؼػؿػفػؿ
االضؿصودؼي اظؿل ؼعوغل صل زؾفو اظعؿػوؿ عػـ
أدقأ ذركط ظؾعؿؾ صفؿ عقرعقف عـ تؽػقؼػـ
غؼوبوت ،طؿو ؼعد االحؿفوج كاإلضراب صل ػػذق
اظشرطوت سؿال عفػرعػو بػلسػؿػؾػور أف ػػذق
اظشرطوت عمدلوت توبعي ظؾفقش.

ػذق األربوح تؽددً صل جققب عؾورؾ كضػودتػف
اظعلؽرؼني ،كػل ال تظفر ظؾؿصرؼني حؿك صػل
حدػو األدغك ،صضال سـ حصقؿ طؾور اظؼػقػودات
سؾك اظعدؼد عـ اظعؼورات اظػكؿي كاالدؿػقػالء
سؾل األراضل كادلـوجؿ بعد اظؿؼوسد.
ػؾ ػذق األرضقي صلف اجملؾس األسؾك ظؾؼقات
ادللؾقي احلوطؿ ميؽـ كصػف إظك حد طػؾػقػر
مبفؾس إدارة جملؿقسي عـ اظشرطوت اظؽؾرل" ػل
اظشرطوت اظؿل متؿؾؽفو ادلمدلي اظعلؽرؼي" ،
كادلشقر عقؿد رـطوكم ،احلوطؿ اظعلؽرم ػق
اظرئقس اظؿـػقذم ظؾؿفؿقسي ػذق اظشػرطػوت،
طؿو ميؽـ أف غطؾؼ سؾل دوعل سـوف اظػعػضػق
ادلـؿدب ػذق اظشرطي .كاظشرطوت ادلػؿػؾػقطػي
ظؾفقش تدار عـ ضؾؾ جـراالت كظػقاءات جػقػش
عؿؼوسدؼـ ظؽـ اجلقش ظؿ ؼلقطر صؼط سػؾػل
اجملوؿ االضؿصودم بؾ ؼلقطر أؼضو سػؾػل اجلػزء
األطؾر عـ ادلـوصى اظعؾقو صل اخلدعي ادلػدغػقػي،
صقاحد كسشرؼـ عـ حؽوـ عقوصػظػوت عصػر
اظؾوظغ سددػو ? 8عقوصظي ػؿ أسضوء دوبؼػني
صل اجلقش كاأل عـ ،كطذظؽ رؤدوء ادلػمدػلػوت
عـؾ ػقؽي ضـوة اظلقؼس كاظعدؼد عـ اظػقزارات
احلؽقعقي كذرطوت اظؼطوع اظعوـ .كطذظؽ ميؽـ
رؤؼي ضؾوط اجلقش ادلؿؼوسدؼـ صل جؿقع أغقػوء
علؿقؼوت اإلدارة اظقدطك عـ ذرطوت اظؼطوع
اخلوص اظؽؾرل.
ظؽؾ ذظؽ صلف اجملؾس اظعػلػؽػرم ظػدؼػف
عصؾقي ػوئؾي كرادكي صل احلػوظ سؾل اظؾـقي
اإلدودقي ظؾـظوـ اظؼدمي ،كعـ اظطؾقعػل أغػف
دقؼوتؾ طؽؿقؾي عؿؼدعي كأطـر ذرادي عػـ
أجؾ حؿوؼي تؾؽ ادلصوظح ،صوظـقرة دؿقػد عػـ
ضدرتفؿ سؾل غفى كجؿع اظـركات كأطـر عـ ذظؽ
ػؿ ؼدرطقف أف دوسي احللوب دػؿػطػوظػفػؿ
سـدػو صلف اظـركات اظؿل غفؾقػو بوظػعؾ صل زؾ
اظـظوـ اظؼدمي دؿؽقف عفددة كذظؽ صػل حػوؿ
حتؼقؼ أم حرؼي حؼقؼقي أك إصالحوت اجؿؿوسقي
جذرؼي.
ظفذا ؼقوكؿ اجملؾس اظعلؽرم احلوطؿ اتكوذ
إجراءات صورعي ضد ادلؿظوػػرؼػـ كخصػقصػو
اظعؿوؿ اظذؼـ ؼضػربػقف عػـ أجػؾ حتػؼػقػؼ

ؿواوالت اؾنورة ادلضادة
خالؿ طؾ عقطوت اظـقرة اظرئقلقي حػوكؿ
ضودة اجلقش إجفوض اظـقرة صؿع اذػؿػداد ضػقة
احلرطي اجلؿوػقرؼي صؽر ضودة اجلقش بوظؿػلطػقػد
صل دقـورؼق إرالؽ اظـور سؾل ادلؿظوػرؼـ ،ظػؽػـ
ظطؾقعي اجلقش ادلصرم صلف األكاعر ادلعطوة عػـ
ضؾؾ اظضؾوط اظؽؾػور إلرػالؽ اظػـػور طػوغػً
دؿقاجفف -بعد دؼقط رمبو سشرات عـ اظؼؿؾل
 بؿؿرد ،ظقس صؼط صل صػقؼ اجلـقد اظعودؼػنيكظؽـ أؼضو صل صػقؼ اظضؾوط عـ ذكم اظرتػى
اظصغقرة كادلؿقدطي كحؿػك بػعػض اظػرتػى
اظؽؾقرة ،كػق األعر اظذم طوف ؼعـل اغػؼػلػوعػو
حودا صل اجلقش سؾك أدوس رؾؼل كبوظؿوظل صلف
اظـقرة طوغً دؿؿفذر بشؽؾ أبعد بؽـقػر ممػو
حدث حؿك اآلف .كطؿو أطدت صققػي غقػقؼػقرؾ
توميز غؼال سـ دوعر ذقوتي أدؿوذ اظلػقػودػي
اظعربقي صل جوععي جقرجؿوكف اغػف "إذا صػؿػح
اجلقش اظـور سؾك ادلدغقني صوف ػػذا دػقػفػدد
دؿعي اجلقش كغزاػؿف .كػذق ادلػرة دػقػؽػقف
علؿؼؾؾ ادلمدلي اظعلؽرؼي صل خطر".
ظذظؽ حوكؿ ضودة اجلقش اتؾوع دقـورؼق آخػر
ػق طؿو ؼشقر ركبرت دؾرجنؾقرج أدؿوذ ذػمكف
األعـ اظؼقعل صل عدردي اظؾقرؼي األعرؼؽػقػي:
" تلخقر حؾ األزعي "الدؿـزاؼ" االغؿػوضي اظؿػل
ؼقعو ".كأضوؼ دؾرجنؾقرج صػل
اغدظعً ضؾؾ  78ن
عؼوبؾؿي عع كطوظي ركؼؿرز صل اخلوعس عـ صؾراؼر:
" أغفو ظعؾي عصورسي عـ جوغى اجلػقػش إلثػورة
احلشقد كدصعفؿ ظؾؿرطقز سؾك عؾورؾ ثؿ ؼػؿػؿ
تؼدميف طلضققي بطرؼؼي عو ،كصل غػس اظقضػً
ؼؾدك اجلقش طؿـؼذ ظؾؾالد ".كادؿدرؾ ضػوئػال "
أؼضو إظك ترطقز شضػى
كدقمدم ػذا األدؾقب ن
االغؿػوضي سؾك عؾورؾ كظقس سػؾػك اظػـػظػوـ
ادلعؿؿد سؾك اجلقش .ظضػؿػوف ادػؿػؿػرار دكر
عفقؿـ ظؾفقش صل اجملػؿػؿػع كاظلػقػودػي
كاالضؿصود".
كظؽـ رػوف اجلقش سؾل ذظؽ اظلػـػقػورؼػق
صشؾ ،صرحقؾ عؾورؾ ظؿ ؼػعػـ بػوظػـػلػؾػي
ظؾفؿوػقر اظـوئرة حتؼقؼ عطؾى اظـقرة اظرئقلل
كػق " اظشعى ؼرؼد ادؼوط اظػـػظػوـ"  ،سػؾػل
اظرشؿ عـ خركج اظصقػ احلؽقعقي صل اظػقػقـ
اظؿوظل ظرحقؾ عؾورؾ مبوغشػقػً عػقحػد ػػق:
" اظشعى ادؼط اظـظوـ"@ صوظشعػى ال ؼػزاؿ
ؼرؼد ادؼوط اظـظوـ ..طؾ اظػـػظػوـ ..كاظػـػقرة
عوزاظً علؿؿرة.
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ساهح ًجٍب

دائؿو عو تـقر ادلـوضشوت حقؿ احلرطي اإلدالعقي صل أكدوط اظقلور كاظؾقؾراظقػقف
حوظي عـ اظفقلؿقرؼو .صؿو بوظؽؿ كغقـ صل ادلراحؾ األكظك ألطؾر ثقرة ذعؾقي صػل
اظؿورؼخ ادلصرم Aكعو بوظؽؿ كضقل اظقلور صغقرة كعـؼلؿي صل حػني أف اإلخػقاف
ادللؾؿني ػؿ أطؾر اظؼقل صل اظلوحي اظلقودقي ادلصرؼي بشؽؾ سوـ Aكؼزؼد عػـ
حوظي اظفلؿقرؼو دخقؿ اظلؾػقني كاجلؿوسوت اإلدالعقي ادلؿطرصي إظػك اظلػوحػي
اظلقودقي.
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اإلدالؿقون واؾنورة
غاااٌااباا١اات فساااتااً اٌاا١ااغاااس حضااغ وااافاات
اإلعالِ ٓ١١بّخخٍف إحضا٘اح ُٙف ٟعٍات ٚاعاذة
سصؼ١ت ِٚضادة ٌاٍازاٛسةٌٚ .اىآ ٘ازا اٌاّاٛلاف
٠ؾٛبٗ اٌخؼّٚ ُ١اٌغطغ١ت ٚال ٠غاػذ ػٍ ٝفاٙاُ
حٕالضاث اٌخ١اس اإلعالِٚ ٟباٌخااٌا٠ ٟا د ٞإٌاٝ
عاٌت ِٓ اٌخخبظ ٚاٌىز١ش ِٓ اإلعباط .فاذرا وااْ
اإلعالِ ْٛ١بٙزٖ اٌمٛة ٚاٌخّاعاه اٌاز٠ ٞاخا١اف
وز١ش ِٓ اٌ١غااس٠ا١آ فاىا١اف ٌإاا هْ ٔاٛاصاٙاٙاُ
ٚو١ف ٔىغب اٌضّا٘١ش اٌٍّخفت عٌُٙٛ؟
ٕ٘ان هٚالً حضخ ُ١غ١ش ِبشس ٌغاضاُ حاررا١اش
اٌخ١اس اإلعالِ ٟواّاا سه٠إاا ماالي ِاٍا١أٛا١ااث
اٌزٛسة ٘زا ال ٠ؼإا ٟاٌاخاماٍا١اً ِآ ماطاٛسحاٙاُ
ماصت ف ٟاٌفخشة اٌمادِت ٌٚىٕٗ ٠ؼٕ ٟهْ ٘إاان
لااطاااػاااث ٚاعااؼاات ِاآ اٌااضااّااا٘اا١ااش ال ح ا ٠ااذ
االعالٌِٚ ٓ١١ذٙ٠ا سغبت صاسفت ٌٍاخاؼاشل ػاٍاٝ
اٌبذاتً ِّا ٠خ١ظ ٌٍ١غاس فشصت ر٘ب١ت العخشصاع
صّا٘١ش٠خٗ اٌّفمٛدة ه ٚاٌاخاٌ ٟاُ حاىآ ِاٛصاٛدة
هصالً.
تٌاقضاث اإلخىاى فً الورحلت األولى للثىرة
ٌااُ ٠ؾاااسن اإلمااٛاْ بؾااىااً سعااّاا ٟفااٟ
ِظا٘شاث ٕ٠14ا٠ش بً ٔسغٛا ؽابااباٙاُ باؼاذَ
اٌخظا٘ش ف ٟرٌه اٌٌٚ .َٛ١ىٓ اٌىز١ش ِآ ؽاباا
اإلمااٛاْ ٌااُ ٠غااخااطااغ ِااماااِٚاات اٌااّااذ اٌاازااٛسٞ
ٚؽاسوٛا سغُ حؼٍّ١اث ل١اداحاٙاُٚ .عاشػااْ ِاا
اضطشث حٍه اٌم١اداث ٌخغ١١ش ع١اعاخاٙاا ػإاذِاا
هدسوج هْ اٌّظا٘شاث حغاٌٛاج إٌا ٝراٛسة
ؽؼب١ت فٕضٌٛا اٌؾٛاسع ٚاٌّ١اد ٓ٠باماٛحاٙاُ
اٌىاٍِتٌٚ .ىٓ رٌاه ٌاُ ٠اٍاغا ٟاٌاخإاالضااث
ٚاٌخالفاث دامً اٌخٕظ١اُ .فاؼإاذِاا دػاا٘اُ
ػّش عاٍا١اّااْ إٌا ٝاٌاغاٛاس عاذد ماالفًاا
ؽذ٠ذاً دامً ِىخب اإلسؽاد ٔخ ٝٙبمباٌٛاٙاُ
اٌذػٛة ٚسهٕ٠ا ل١اداحٙاُ إٌا ٝصاأاب ػاّاش
عٍّ١اْ ٚسفؼاج اٌغاؼا١اذ ٚحاغاج صاٛسة
ضخّت ٌغغِٕ ٟباسنٌٚ .ىٓ رٌه اٌّاؾاٙاذ
ٌُ ّ٠ش ِشٚس اٌىشاَ ٌذ ٜؽباا اٌاضاّااػات
اٌّؾاسن فِ ٟؼاسن ضاس٠ت ف ٟاٌاّا١ااد٠آ
ضذ األِٓ ٚاٌبٍطض١ات ِاّاا اضاطاش لا١اادة
اإلمٛاْ إٌٚ ٝلف اٌاغاٛاس ٚإٌا ٝحسا٠ٛاش
اٌٍماء اٌفاضظ ػٍا ٝهٔاٗ وااْ ِاضاشد ٌامااء
ٌضّغ اٌّؼٍِٛاث ٚهٔٗ فؾً ِٓ اٌٍغظت األ.ٌٝٚ
إراً فاإلمٛاْ ٌُ ٠ىٛٔٛا ف ٟاٌافاخاشة األٌٚاٝ
ِٓ اٌزٛسة لٛة ِضادة ٌٍزٛسة ٌٚىٕ٠ ٌُ ُٙاىأٛاٛا
ه٠ضا ً لادس ٓ٠ػٍ ٝاٌّؾاسوت فا ٟاٌازاٛسة دْٚ
حزباز ٚأاماغااِااث ٚوااْ ِاا ٠اغاشن ِاىاخاب
اإلسؽاااد ضااغااٛط اٌااخاا١اااساث اٌااّااخااخااٍاافاات دامااً
اٌضّاػت فٍُ حىآ ِؾااسواخاٙاُ ٔاخا١اضات ٌاّاٛلاف
ِغخمِٚ ُ١بذت ِٓ ٟاٌزٛسة بً ٔخ١اضات ٌضاغاٛط
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س٘١بت ِٓ لٛاػذُ٘ اٌؾباب١ت اٌخ ٟأذِضاج ِاغ
اٌضّا٘١ش ف١ِ ٟاد ٓ٠اٌزٛسة.
ٌا١اظ صاذ٠اذاً ػاٍاٝ
٘زا اٌخزبز ٚاٌخٕالا
اإلمٛاْ فخاس٠خ ُٙوٍٗ ؽا٘اذاً ػاٍا ٝرٌاه ِإاز
اإلِاَ اٌبٕا ٚعخ ٝاٌ .َٛ١ففٙٔ ٟا٠اث األسبؼٕ١اث
حّىٓ إٌظاَ اٌٍّى ِٓ ٟحذِ١اش لاٍاب اٌاخإاظا١اُ
سغُ لٛحٗ ٚحضاٚص ػض٠ٛت اٌضّاػت هوازاش ِآ
ٔسف ٍِ ِٓ ْٛ١ماالي اعاخاغاالي اٌاخاالفااث
اٌغاادة داماً اٌاخإاظا١اُ ٚحازباز لا١اادحاٙاُ فاٟ
ِٛاصٙت إٌظاَ اٌٍّىاٚ .ٟلاذ ؽاٙاذث اٌاضاّااػات
هصِت ِّارٍت ف ٟاألػاٛاَ األٌٚاٌ ٝازاٛسة ٠اٌٛا١اٛ
ع١ذ ِىٕج اٌخالفاث ٚاٌخازباز فا ٟاٌاّاٛالاف
إٌ ٝحّى ٓ١إٌظاَ إٌاصش ِٓ ٞحغط.ُّٙ١
إْ اٌااخاازبااز اٌااذاتااُ باا١اآ اٌااّااؼاااسضاات
ٚاٌّٙادٔت ٚب ٓ١اٌخسؼ١ذ ٚاٌخٙذتت ٘أ ٛاخا١اضات
ٌطب١ؼت اإلمٛاْ وضّاػت ؽؼب٠ٛت د٠إا١ات حضاُ
لطاػاث ِٓ اٌبشصٛاص٠ت اٌغضش٠ت صإاباا ً إٌاٝ
صٕب ِاغ اٌاباشصاٛاص٠ات اٌساغا١اشة اٌاخاماٍا١اذ٠ات
ٚاٌاغاذ٠اازات (اٌاطااال ٚماش٠ااضا ٟاٌاضاااِاؼااث)
ٚاٌؼاطٍٚ ٓ١لطاػاث ٚاعؼت ِآ اٌافاماشاء٘ .ازٖ
اٌخشو١بات حاظاً ِاخاّااعاىات فا ٟهٚلااث اٌاٙاذٚء
اٌغ١اعٚ ٟاالصخّاػٌٚ ٟىٕٙا حخغٛي إٌ ٝلٕاباٍات
ِٛلٛحت ػٕذ ٌغاظااث اٌاخاغاٛي اٌاىاباش ٜعا١آ
٠سبظ اٌخٛف١ك بِ ٓ١خخٍف اٌّساٌظ االصخّاػ١ت
اٌاّاخاإاالضاات حااغاج اٌااؼاباااءة اٌااذ٠إا١اات اٌااٛاعاؼاات
ٚاٌّبّٙت هِش ٠ىاد ٠ىِ ْٛغخغ١الً.

٘زٖ اٌخٕالضاث حٕؼىاظ ه٠ضاا ً فاِ ٟاٛالاف
اٌضّاػت ِٓ االعخاؼاّااس ٚاٌساٙا١أٛا١ات فإاضاذ
مالفاث ب٠ ِٓ ٓ١ش٠ذ إٌغاء إحفال١ت واِب د٠فا١اذ
٠ ِٓٚؼٍٓ ػٓ اٌخضاَ اٌضّاػت بىافات االحافاالااث
اٌذ١ٌٚت ٔٚضذ ِٓ ٠خطب بغذة ضذ االعخاؼاّااس
األِش٠اىاِٚ ٟآ ٠امااباً ٠ٚافااٚن ِغا اٌٛا١آ
هِش٠ى ٓ١١بؾىً ِٕخظُ (إعذٚ ٜراتك ٚوٍ١ا١اىاظ
حخغذد ػٓ اٌخماس ٚاٌٍماءاث اٌاّاخاىاشسة با١آ
ِغ  ٓ١ٌٛهِش٠ىٚ ٓ١١ب ٓ١ػضِ ٛىخاب اإلسؽااد

ِغّذ اٌىخاحٕ٘ٚ )ٟزٖ ٌ١غج ِاضاشد أاخاٙااص٠ات
ع١اع١ت بً ٔخ١ضت عاخاّا١ات ٌاخاشوا١ابات اٌاضاّااػات
ٚحٕالضاحٙا.
اإلخىاى والورحلت الثاًٍت هي الثىرة
حخغشن اٌزٛساث اٌؾؼب١ت بؾىً عاش٠اغ ِآ
ِشعٍت إٌ ٝهمش ٜبً ٚحخذامً حاٍاه اٌاّاشاعاً
بؾىً ِؼمذ .فّا بذه وزٛسة دّ٠مشاط١ت ٌاططااعات
باٌذ٠ىخاحٛس٠ت ٚاٌفغاد ٠خغٛي عش٠ؼا ً ِغ حغم١اك
اٌّطاٌب األٌٚا١ات إٌاِ ٝاطااٌاب هوازاش صازس٠ات
بإٌغبت ٌٍذّ٠مشاط١ت ِغ أفضاس ٚاعغ ٌٍّطاٌاب
االصخّاػ١ت ٚااللخساد٠تٕ٘ٚ .ا ٔاضاذ اٌاخاغاٛالث
اٌغش٠ؼت فِٛ ٟالف اٌم ٜٛاٌغ١اع١ت فاّآ وااْ
رٛس٠ا ً عخ ٝاألِظ ٠خغٛي ب١آ ٌا١اٍات ٚضاغاا٘اا
إٌُِ ٝؼا ٍد العخّشاس اٌزٛسة ٚحؼّ١اماٙاا٘ٚ .ازا ِاا
سه٠إاااٖ حااّااِاا ً فاا ٟعاااٌاات لاا١اادة اإلماٛاْ .فاافااٟ
االعااخاافااخاااء ػااٍاا ٝحااٍااه اٌااخااؼااذ٠ااالث اٌااّااؼاااد٠اات
ٌٍذّ٠مشاط١ت اٌخ ٟطاشعاٙاا اٌاّاضاٍاظ األػاٍاٝ
ٌٍمٛاث اٌّغٍغت لادث اٌضّاػت عٍّت اٌّاٛافامات
ِغخخذِت ف ٟرٌه عالط اٌاذ٠آ بؾاىاً فااضاظ.
ِٚا ّٕٙ٠ا ٕ٘ا ٌ١ظ اعخاخاذاَ اٌاذ٠آ فاٙازا ٌا١اظ
صذ٠ذاً بً حاغااٌاف اإلماٛاْ ِاغ لا١اادة اٌاضا١اؼ
ٌخّش٠ش اٌّٛافمت ػٍ ٝاٌخؼذ٠الث ٚاٌخا ٟحاؼاخاباش
بّزابت إ٘أت ٌٍزٛسة اٌّسش٠ت.
إْ حؼّ١ك اٌزٛسة ٠ؼٕ ٟاالصطذاَ ػاصالً هٚ
آصالً ِغ اٌّضٍظ اٌؼغىش ٞاٌغاواُ ٚأاىاؾاال
ٚص ٗٙاٌغم١م ٟوضضء هص ِٓ ً١اٌإاظااَ اٌابااتاذ
بىً ػفٕٗ ٚفغادٖٚ .لاذ باذه ٠اخاىاؾاف رٌاه
اٌٛصٗ اٌمب١ظ باالػخماالث ٚاٌخؼز٠ب ٚفا
اٌااّااظااا٘ااشاث ٚاإلضااشاباااث ٚاٌااخاافااش٠ااك
اٌؼٕ١ف ٚاٌماحً الػخساَ اٌخغش٠ش ف ٟحاٍاه
اٌٍٍ١ت اٌغٛداءِ .ارا واْ ِاٛلاف اإلماٛاْ؟
ف ٟاٌسباط ؽاسوٛا بمٛة ف ٟاٌضغظ ػاٍاٝ
اٌّضٍظ ٌخغش٠غ حمذ ُ٠سِٛص إٌظاَ ٚػاٍاٝ
سهعِ ُٙباسن .هِا ِاٛلافاٙاُ ِآ إػاخاسااَ
اٌّغاء فمذ دافؼاٛا باذعاخاّااحات ػآ ِاٛلاف
اٌض١ؼ بً سددٚا ٔافاظ هواار٠اب اٌاّاضاٍاظ
عٛي ػذَ اعخخذاَ إٌاس اٌغ١تِٕٚ .ز رٌاه
اٌغ ٓ١هصبظ اإلمٛاْ ٠شددٙٔ ْٚاساً ٌا١االً
حٍه األوار٠ب عٛي ٚطٕ١ت اٌض١ؼ ٚل١اداحاٗ
ٚعٛي هْ اٌاضا١اؼ "ماظ هعاّاش" ٚهْ اٌاضا١اؼ
٠غّ ٟاٌزٛسة ٚهْ اٌخغشن ضذ اٌّضٍظ اٌاغااواُ
بّزابت م١أت ٌٍزٛسة.
ف ٟب١اْ ٌٍضّاػت ػٍِٛ ٝلؼ ُٙاإلٌىاخاشٔٚاٟ
ٔضذ اٌّماطغ اٌخاٌ١ت" :اٌاضا١اؼ ٠اغااٚي اٌاغافاا
ػٍ ٝدسصت االٔضباط ب ٓ١صفٛفاٗ ٘ٚازا عاماٗ
ٔٚغٓ ِؼٗ هٌف ف ٟاٌّاتت؛ ألْ اٌاضا١اؼ إرا ٌاُ
٠غافظ ػٍ ٝاالٔضابااط با١آ صافاٛفاٗ فاذٔاٗ ٌآ
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٠غخط١غ عّا٠ت اٌؾؼب فاٌض١ؼ ا٘ ْ٢ا ٛاٌاماٛة
اٌٛع١ذة إٌّظّت فِ ٟسش ١ٌٚظ ِٓ ِسٍغخإاا
إضؼافاٙاا ِٚآ اٌاّاغاخاغا١اً هْ ٔغاّاظ ألعاذ
بذضؼافٙا ٚلذ ػشفٕا َِٓ لااِاٛا باٙازا اٌاؼاّاً
ِٚا ٘ ٟه٘ذافِٚ ُٙماصذُ٘

الثىرة والثىرة الوضادة
٠مغُ بؼ اٌ١غاس ٓ١٠اٌغاعت اٌغ١اع١ات
اٌ َٛ١إٌ ٝاٌم ٜٛاٌاّاذٔا١ات ِآ صاأاب ٚاٌاماٜٛ
اإلعالِ١ات ِآ اٌاضاأاب ا٢ماشٚ .لاذ اعاخُاذسس
اٌبؼ ِٕ ُٙإٌ ٝعضاالث عٛي اٌاّاادة اٌازاأا١ات
ِٓ اٌذعخٛس ٚواْ رٌه بااٌاطاباغ ٘اذ٠ات راّا١إات
ٌطعالِٚ ٓ١١اٌز ٓ٠اعاخاخاذِا٘ٛاا ػاٍا ٝاٌافاٛس
ٌخٍك عاٌت رػش ٚورْ اإلعالَ ٔفغاٗ فا ٟماطاش
بّضشد طشط اٌّادة اٌزأ١ت ٌٍٕماػ .باٌطبغ ٠ضاب
ػٍ ٝاٌ١غاس هْ ٠ذافغ بّبذت١ت ػآ فساً اٌاذ٠آ
ػٓ اٌذٌٚت بً ػٓ اٌذٌٚت اٌؼٍّأ١ت ٌٚىٓ ٠اضاب
هْ ٠ؼشل و١ف ِٚخ٠ ٝذمً ِؼاسوٗ؟ ِٚغ ِٓ؟
فاٌؼٍّأ١ت ف ٟعذ راحٙا د ْٚاٌشبظ بٕٙ١اا ٚبا١آ
ِساٌظ اٌطبمت اٌؼاٍِت ٚاٌفمشاء ال ِؼإاٌ ٝاٙاا
بً هْ اٌذفاع ػٓ اٌؼٍّأ١ت بؾىً ِضشد ال ٠خاذَ
ع ٜٛاإلعالِٓ١١

اإلمٛاْ اٌّغٍّ ْٛعش٠س ْٛػاٍأ ٝاضااط
اٌزٛسةٔٚ ..غٓ ٔذسن حّا ًِا هْ ِِٓ با١آ ػاٛاِاً
ٔضاعٙا ٚاعخّشاس٘ا ِٛلف ص١ؾٕا اٌؼظ١اُ فاماذ
لاي ٌٍؾؼب ِٕاز اٌاٍاغاظات األٌٚا :ٝإرا عاّاغاخاُ
لِٛٛا باٌخؼب١ش ػٓ آساتىُ ٚاٌخظا٘ش بى ًِّ عاش٠ات
طٛاي اٌ١ٌٚ َٛ١ظ مالي هٚلاث عظش اٌخاضاٛاي
اٌخ ٟح َُّ حخف١فاٙاا هوازاش ِآ ِاشة ٌاخاساً إٌا2ٝ
عاػاث فمظ".
هِا اٌّٛلف ِٓ اٌخؼّ١ك اإلصخّاػٌ ٟاٍازاٛسة
ِٛٚصت اإلضشاباث اٌؼظّ١ت ٚغ١اش اٌاّاغاباٛلات
ٚاٌخ ٟفضشحٙا اٌزٛسة .فمذ واْ ِاٛلاف اإلماٛاْ
ٔفظ ِٛلاف اٌاغاىاِٛات ٚاٌاّاضاٍاظ" :ضاشٚسة
اٌؼٛدة إٌ ٝاٌؼًّ إلٔمار االلخساد اٌّسشٞ
٠طاٌب اإلمٛاْ اٌاّاغاٍاّا ْٛصاّا١اغ فا ااث
اٌؾؼب اٌّسش ٞباٌؼًّ ػٍ ٝدػُ ػضٍت اٌخّٕ١ت
ٚاإلٔخاس ٚهال حى ْٛاٌّظا٘شاث اٌف ا٠ٛات -اٌاخاٟ
٘ ٟعك هص ً١ألصغابٙاِ -ؼطاٍاتً ٌاطٔاخااس هٚ
عببًا ف ٟحشاصغ االلخساد مسٛصًاا هْ ٔاضااط
اٌزٛسة ِشحبظ بذفغ ػضٍت االلخساد؛ عخ٠ ٝؾؼاش
ث ف ٟعب١اً
اٌّٛاطٕ ْٛهْ ِا لذِ ِٓ ٖٛحضغ١ا ٍ
واالَ فاٟ
اٌبغذ ػٓ ع١ا ٍة وشٍ ّ٠ت ٌُ ٠ىٓ ِضشَّد
ٍ
اٌٛٙاء ٚعخ٠ ٝزبج اٌؾؼب اٌّسش ٞهٔاٗ لاادس
إٔاضااص آماش ُ٠ضاال إٌا ٝإٔاضااص
ػٍ ٝصٕاػت
ٍ
اٌزٛسة  ٛ٘ٚاٌاؼاّاً ػاٍا ٝأاخاؾااي ِساش ِآ
هصِخٙا االلخساد٠ت.
٘زٖ اٌّٛالف ٌ١اغاج بااٌاطاباغ عاىاشاً ػاٍاٝ
اإلمٛاْ فاٌم ٜٛاٌٍ١بشاٌ ٟحؾاسن بغّاط وابا١اش
فٔ ٟفظ حٍه اٌغٍّت اٌّضدٚصت -اٌخر١٠ذ اٌاّاطاٍاك
ٌااٍااّااضااٍااظ اٌااؼااغااىااشٚ ٞاٌااؼااذاء اٌااٙااغااخاا١ااشٞ
ٌطضشاباث اٌؼّاٌ١ت حغج ػٕٛاْ ػاٛدة ػاضاٍات
اإلٔخاس بً طاٌب ػاّاش عاّاضا ٞٚهعاذ ٔاضاَٛ
اٌٍ١بشاٌ١ت اٌّساش٠ات ٌاخاىا٠ٛآ ِاضاّاٛػااث ِآ
اٌؾبا ٚاٌؾخس١اث اٌؼاِت ٌٍم١اَ بغٍّت دػات١ت
فااٚ ٟعااظ اٌااؼااّاااي ٌااٛلااف اإلضااشاباااث -هٞ
اٌخغش ٠ػٍ ٝوغش اإلضشاباث ٚاٌخؼااِ ْٚاغ
اٌااضاا١ااؼ ٌاافااضااٙااا ٠ٚؾاااسن فاا٘ ٟاازٖ ا٢ساء
ِضّٛػت ٚاعؼت ِٓ اٌّزمافا١آ ٚاٌاىاخاا (راٛاس
األِظ) ف٘ ٟزٖ اٌغّالث إٌّا٘ضت ٌٍزٛسة فاٟ
ِشعٍخٙا اٌزأ١ت.
دخىل السلفٍٍي
وّا طشعإاا فاىازا١اش ِآ اٌا١اغااس٠ا١آ
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٠ؼاخاباش ْٚاإلماٛاْ ٚاٌغاٍافا١اِ ْٛاضاشد ٚصاٖٛ
ِخخٍفت ٌٍؼٍّت ٔفغٙا ٘ٚزا ٌ١اظ صاغا١اغاا ًٔ .اؼاُ
ٕ٘ان لطاع عٍف ٟداماً اإلماٛاْ ٔٚاؼاُ ٘إاان
هسض١ت فىش٠ت ِخؾابٙت ٌٚىٓ ٘زا ال ٠اضاب هْ
٠ضؼٍٕا ٔخضاً٘ مساٛصا١ات اٌاظاا٘اشة اٌغاٍافا١ات
ٚدٚس٘ا اٌغاٌ ٟفِ ٟغاٚالث حخش٠ب اٌزٛسة.
اٌغٍف ْٛ١عاٌ١ا ً ٘اُ اٌاضإااط اإلعاالِاٟ
ٌٍبٍطض١ت ٚػاللاحِ ُٙغ اٌضٙاص األِٕاٌ ٟاٍإاظااَ
اٌغابك هُ٘ وز١شاً ِٓ ػاللاحِ ُٙغ اإلمٛاْ .فماذ
عّظ ٔظاَ ِباسن ِٕز  1115إلٔؾاء ِاغاطااث
فضات١ت عٍف١ت حٕؾش عِّٙٛا ِٕز رٌاه اٌاغا١آ؛
بذ داتُ ٌٍطاتف١ت ٚاٌاشصاؼا١ات ِٚاؼااداة اٌاّاشهة
ٚاٌخىف١ش ِٚغاٌٚت إغشاق اٌضاّاا٘ا١اش فا ٟػااٌاُ
اٌمش ْٚاٌٛعط.ٝ
لٕٛاث ِزً اٌشعّت ٚإٌاط ٍج ػٍّ١ا ً
هدٚاث دػا٠ت ٌّا ٠غّ ٝاٌذػاة اٌغٍافا١ا١آ هِازااي
ِغّذ عغاْ ٚهبا ٛإعاغااق اٌاغا٠ٛإاِٚ ٟاغاّاذ
٠ؼمٌٕ ٛؾش اٌفىش اٌغٍف ٟف ٟهٚعااط ٚاعاؼات
ِٓ اٌؾبا ٚلذ ٔضظ ٘ا الء فا ٟماٍاك ؽاؼابا١ات
ٚاعؼت ٌزٌه اٌفىش اٌّخخٍاف ٚاٌاخاطا١اش (٘إاان
ِ 90ضّٛػت ف١ظ بٛن ِٓ هحباع ِغّذ عغااْ)
ٚلذ هصبغج حٍه اٌمٕٛاث ِآ األوازاش ِؾاا٘اذة
ػٍ ٝاٌاخاٍافااص فاِ ٟساشٚ .واً رٌاه باخاؾاضا١اغ
ِٛٚافمت ِٓ لبً األصاٙاضة األِإا١ات ٌا١اظ فاماظ
ٌّٕافغت اإلمٛاْ ٌٚىٓ ه٠ضا ً ٌاخإاظا١اُ صافاٛل
اٌٛصٗ اٌذٌٍ ٟٕ٠ازاٛسة اٌاّاضاادةٌٚ .اُ ٠اىآ ِآ
اٌغش٠ب إراً هْ حخساػذ اٌٙضّاث ػاٍا ٝاأللابااط
ٚوٕاتغاٙاُ لاباً اٌازاٛسة ٌٚا١اظ غاش٠اباا ً ه٠ضاا ً
اٌغّالث اٌغاٌ١ت األِٕ١ت اٌغاٍافا١ات ٌاخاٍاك ِإااػ
اٌزٛسة اٌّضادة ٌٚؼاً هعاذاد اٌاّإا١اا األما١اشة
م١ش ؽا٘ذ ػٍ ٝرٌه.

إْ اٌّشعٍت اٌغاٌ١ت ِٓ اٌزٛسة ٚاٌخ ٟحخطٍب
اٌؼًّ ػٍا ٝفضاظ اٌاّاضاٍاظ األػاٍاٌ ٝاٍاماٛاث
اٌّغٍغت هِاَ اٌضّا٘١ش حّٙا١اذاً ٌاططااعات باٙاُ
ف ُٙاٌضضء اٌبال ِٓ ٟعاشطااْ اٌإاظااَ اٌاماذ٠اُ
ٚاٌؼًّ اٌذء ٚػٍ ٝحؼّ١ك اٌضأب االصخّاػٟ
ٌٍزٛسة ِٓ مالي اٌّغاػاذة ػاٍا ٝماٍاك هؽاىااي
حٕظ١ّ١ت لاػذ٠ت حٍؼب دٚس٘ا فا ٟاٌإاضااي ِآ
هصً حغم١ك ِطاٌب صّا٘١ش اٌؼّاي ٚاٌفالعا١آ
ٚف٘ ٟزٖ اٌّشعٍت ٠إاخاماً اإلماٛاْ اٌاّاغاٍاّا١آ
ٚوافت اٌم ٜٛاٌٍ١بشاٌ١ت ِٓ صفٛل اٌازاٛسة إٌاٝ
صفٛل اٌزٛسة اٌّضاادة ٌٚاىآ ٘ازا االٔاخامااي
ع١ؾٙذ اٌىز١ش ِٓ اٌخمٍباث ٚاالٔمغاِااث ٚاٌاخاٟ
٠ضب ػٍ ٝاٌ١غاس هْ ٠غخف١ذ ِٕٙا فِ ٟاٛاصاٙات
اٌزٛسة اٌاّاضاادةٚ .هرا وااْ ٘ازا ٘ا ٛاٌاّاٛلاف
بإٌغبت ٌطمٛاْ ٚاٌٍ١بشاٌ ٓ١١فذْ بما٠ا األصاٙاضة
األِٕ١ت ٌٍٕظاَ اٌمذ ُ٠ع١غخاخاذِا ْٛاٌاباٍاطاضا١ات
ٚاٌغٍفٌ ٓ١١خٍك ِٕاػ ِٓ اٌفٛضا ٝفا ٟحاٛاطا
ِغ اٌّضٍظ اٌؼغىش.ٞ
إْ اٌّشعاٍات اٌاغااٌا١ات عاخاىا ْٛؽاذ٠اذة
اٌسؼٛبت ٔٚضاعٙا ٠غخاس إٌٚ ٝضاٛط ٌاٍاش ٠ات
عٛي اٌم ٜٛاٌغ١اع١ت اٌّخخٍافات ٚػاٍا ٝسهعاٙاا
اإلمٛاْ اٌّغٍّٚ ٓ١اٌٍا١اباشاٌا١ا١آ ٚاٌاخإاالضااث
ٚاالٔمغاِاث ٚاألصِاث اٌاخا ٟعاخاٛاصاٙاٙاُ ِاغ
حىؾف اٌٛصٗ اٌغم١مٌ ٟم١ااداث اٌاضا١اؼ .طااٌاّاا
ٍج اٌضّا٘١ش راتشة ِٚفؼّت بااألِاً فا ٟغاذ
هفضً ٚف ٟع١اة وشّ٠ت ٚطاٌّا ػاّاً اٌا١اغااس
ػٍ ٝاٌّغاػذة ف ٟبٕاء إٌخظّ١اث اٌضّا٘١اش٠ات
ِٓ ٔماباث ِغخمٍت ٌٚضاْ رٛس٠ت ٚحإاظا١اّااث
ع١اع١ت صزس٠ت ٌٓ ٠اخاّاىآ هػاذاء اٌازاٛسة ِآ
مااذاع اٌااضااّااا٘اا١ااش ٚعاا١ااضداد حااّااضق اٌاامااٜٛ
اٌغ١اع١ت اٌّخغاٌفت اٌا١اِ َٛاغ اٌاؼاغاىاش ٚػاٍاٝ
سهع ُٙاإلمٛاْ اٌّغٍّ.ٓ١
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غرٌب سلٍواى
أسودت ثقرة ؼـوؼر ،ضضوؼو طـقرة ظدائرة اظؾقٌ ،كتلتل ادلللظي اظؼؾطقي مبؼدعي تؾؽ اظؼضوؼػو ،خػوصػي
بعد بركز اظؿـوضض اظصورخ صل اظؿـوكؿ عو بني بداؼي اظـقرة كجنوح عرحؾؿفو األكظل بكؾع عؾورؾ  77صؾراؼر ،كعػو
حدث بعد ذظؽ عـ ػفقـ سؾك األضؾوط كصؾ حلد تقضع اظؾعض حدكث صؿـي روئػقي كادعي ،صكالؿ أحداث
بداؼوت اظـقرة ; 8ؼـوؼر كحـل خؾع عؾورؾ  77صؾراؼر ،سزصً اجلؿوػقر ادلصرؼي حلـو رائعو ؼفػلػد اظػؿػقاصػؼ
اظقادع بني ادللؾؿني كادللقققني حقؿ األػداؼ ،خوصي ادلطوظؾي بدكظي عدغقي ،صؽودت تكؿػل اظشعػورات
اظدؼـقي ،كذفدت دوحوت االسؿصوـ خوصي عقداف اظؿقرؼر ،صقرا سدؼدة ظؾؿالحؿ ظؿ تشفدػو عصر عػـػذ
ثقرة ? ،7?7صلؿعـو خطؾوء ادللؾؿني بفوغى اظؼلوكدي ،كذوػدغو جؿقع ادللػؾػؿػني حتػؿػل ضػداس
ادللقققني بودلقداف ،كادلصقػ ؼرتػع ععوغؼو اظصؾقى ،كظؿ تؽـ تؾؽ ادلشوػد عفرد حوظي سوبرة حقٌ ظػؿ
ؼرصد دقم إسؿدائني سؾك اظؽـوئس ،كاحدة بلقـوء كاألخرل بودلـقو خالؿ تؾؽ اظػؿرة ،ظؽـ احلودثني ظؿ ؼمدؼػو
إظل صراع روئػل كمت احؿقاء اظقضع درؼعو ،كضوعً اظؾفوف اظشعؾقي كأشؾؾقي أسضوئفو عػـ ادللػؾػؿػني،
بقرادي اظؽـوئس كتقصقر األعـ ظركادػو.
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ظؽـ اظصقرة تؾدظً بعد أؼوـ ضؾقػؾػي عػـ
جنوح اظـقار صل خؾع عؾورؾ ،حقٌ ارتػػع صػقت
اجلؿوسوت اظدؼـقي ادلـظؿي ،خوصي اظلؾػػػقػني
كاجلؿوسي اإلدالعقي ،كحػوزت رعػقزػػو سػؾػك
علوحي إسالعقي شقر علػؾػقضػي ،كتػعػددت
االسؿداءات سؾك ادللققػقػني طػوف أطػؾػرػػو،
اظففقـ سؾك طـقلي أرػقح كحرضفو بوظؽوعؾ،
ممو أدم الحؿفوجوت كادػعػي بػودلػـػورػؼ ذات
اظؽـوصي اظلؽوغقي اظعوظقي عـ ادللػقػقػقػني،
عـؾ اظدكؼؼي ،كعـطؼي جوععل اظؼؿوعي بػلرض
اظؾقاء ،كبعض عـورؼ عقوصػظػوت اظصػعػقػد
خوصي أدققط كادلـقو ،كضد أرجع اظؽـقركف تؾػؽ
احلوظي ادلـوضضي ظؾقضع اظذم دود خالؿ ادلرحؾػي
األكظل ،إظل صعؾ اظـقرة ادلضػودة ،خػوصػي كأف
إحداث صؿـي كادعي بني ادللؾؿني كادللقققني،
طوغً عـ األػداؼ ذؾف ادلعؾـي ،كاظػؿػل حػذر
عـفو اظؽـقر عـ اظـػشػطػوء اظلػقػودػقػني،
كاظؽؿوب ،طؿو تقجد دالئؾ سدؼدة سؾك عشورطي
بعض أسضوء احلزب اظقرـل كبعض اظػؼػقػودات
األعـقي بؿؾؽ اإلحداث ،كعع صعقبي ادؿػؾػعػود
تؾؽ اظػؽرة ،صؾفو زالؿ عـ احلؼػقػؼػي ،إال أف
ادلمطد حؿك اآلف سدـ حتقؿ األعر ظػؿـي روئػقػي
كادعي ،كجنوح ادلصرؼني صل تؼؾقؾ األثر إظل حػد
طؾقر ،كعـ جفي أخرم حرصً اظلؾطي احلوظقػي
ادلؿـؾي صل اجملؾس اظعلؽرم ،كاظقزارة اجلػدؼػدة،
سؾك احؿقاء اظقضع ضؾؾ تػفرق ،كأف اسػؿػؿػدت
سؾك غػس األدوظقى اظؿؼؾقدؼي اظؼػدميػي ،سػـ
ررؽ سؼد ظؼوءات عع اظؼقودات اظػؿػؼػؾػقػدؼػي
ظؾؿلؾؿني ،كرجوؿ اظدؼـ ادللقققني ،كبوظطػؾػع
بعض ذؾوب األضؾوط ادلشورطني بوظؿػظػوػػرات،
عع كسقد بوظـظر صل ادلطوظى ادلشركسي ظألضؾوط،
كػل اظقسقد اظؿل ترددت سؾك عدار سؼقد رقؼؾػي
كظؿ تـػذ ،كاظلماؿ ادلطركح ػـو ػق ،ػؾ تشفد
ادلللظي اظؼؾطقي تغقرا جذرؼو خالؿ ادلػرحػؾػي
اظؼودعي Aأـ دؿظؾ اظؽرت اظرابػح ظػؾػـػظػوـ
ؼلؿكدعف عع تصوسد حرطي اجلؿوػقر ظؿقجقف
اظغضى صل االجتوق اخلوره ،كػذا عو دػـػقػوكؿ
اإلجوبي سؾقف بوظلطقر اظؼودعي.
األؼلاط ؼلل اؾنورة
ؼرجع اظؾعض ،ادلللظي اظؼؾطقي تورؼكقو دلػو
ضؾؾ اظػؿح اإلدالعل دلصر ،حقٌ خوض األضؾوط
صراع رقؼؾ عـ أجؾ ادؿؼالؿ طـػقػلػؿػفػؿ
األرثقذكطلقي سـ اظؽـقلي اظؽػوثػقظػقػؽػقػي
بركعو ،كػق صراع دقودل أخذ بعد دؼـل عػمثػر،
ظؽـ ادلدظقؿ احلدؼٌ ظؾؿللظي بػدء عػع حتػقؿ
أسداد طؾقرة عـ األضؾوط ظإلدالـ بعد اظػػػؿػح
اإلدالعل دلصر ،حقٌ حتقؿ األضؾوط تدرؼفقو إظل
أضؾقي عـ حقٌ اظعدد ،صؿـذ ذظؽ اظقضً كحؿػك
اآلف ،زؾً ادلللظي اظؼؾطقي ،عػـ اظػؼػضػوؼػو
ادلرطزؼي صل اظصراع اظلقودل مبصر ،صػؽػوف
كضع األضؾوط ؼشػفػد عػد كجػزر بػقػلػى
اظؿطقرات االضؿصودؼي كاظقضع اظلقودل)7(.
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كعو ؼفؿ ػـو ،ػق اظؿطقرات اظؿػل حػدثػً
خالؿ األسقاـ اظؼؾقؾي ادلوضقي ،صؿع كصقؿ غظوـ
عؾورؾ دلرحؾي اظشقكقخي اظلقودقي ،ككصػقؿ
األكضوع ادلعقشقي ظؾغوظؾقي اظؽػودػقػي عػـ
ادلصرؼني إظل أدغػل علػؿػقؼػوتػفػو ،تػزاؼػدت
االسؿداءات اظطوئػقي بشؽؾ طؾقر جدا ،كأخػذت

بعدا دراعقو بوظؿرطقز سؾك عـودػؾػوت دؼػـػقػي
ظؾؿلقققني ،صؽوف احلودث اظشفقر بػوالسػؿػداء
سؾك طـقلي جنع حؿودم ظقؾي سقد ادلقالد 8070
كأكدم بققوة ثؿوغقي عـ ذؾوب األضػؾػوط ،كػػق
احلودث اظذم تؽرر بعد ذظؽ بشؽؾ أطـر دعػقؼػي
بؽـقلي اظؼدؼلني كأؼضو ظقؾي اظعػقػد ،كأكدم
بققوة  87كإصوبي  :9كعو بني االسؿداءات ،تـوعً
زوػرة اظؿظوػرات اظطوئػقي ضد ادللققػقػني،
ظؾؿـدؼد بدكر اظؽـقلي صل بعض حوالت إدػالـ
علقققوت ،عـؾ ضضقي (طوعقؾقػو) صػؼػد زادت
تؾؽ اظؿظوػرات اظؿل حدثً بعدة عقػوصػظػوت
عـفو اظؼوػرة كاإلدؽـدرؼي ،عـ حدة االحؿؼػوف
بني ادللقققني كادللؾؿػني ،كظػؽػـ احلػدثػوف
ادلؾػؿني كدط األحداث اظؽـقرة ،ػؿو طـقػلػي
اظعذراء بودلـقو ،كطـقلي اظعؿراغقي ،صوظػػػوسػؾ
ػـو ػق غظوـ عؾورؾ بشؽؾ كاضح كدكف ظػؾػٌ،
صؿقوكظي ػدـ اظؽـقلؿني بقفي عػكػوظػػػي
اظؿرخقص ،طوغً ػفقعو عػػػضػقحػو سػؾػك
األضؾوط ،كضد كاطى احلودثني اسؿراضوت كادػعػي،
طوف أسـػفو ادلظوػرات اظؽؾقرة بوظعػؿػراغػقػي،
حقٌ دارت ععورؾ بوحلفورة بني ضقات اظشػررػي
كادلؿظوػرؼـ ،صؽوف عـ اظقاضح أف غظوـ عؾػورؾ
ؼقوكؿ بعد أف ذعر بؼرب غفػوؼػؿػف ،اظػؾػعػى
بوظؽورت األخقر ،كتقجقف اظغػضػى اظشػعػؾػل
ادلؿزاؼد جتوق اظػؿـي اظطوئػقي بشؽؾ عؾوذر كأف
طوف ذظؽ عصققبو بؼدر طؾػقػر عػـ اظػغػؾػوء
اظلقودل ،بعد أف أدرؾ غشطػوء األضػؾػوط أف
ضضقؿفؿ احلؼقؼقي عع ػذا اظـظوـ كظقس عػع
ادللؾؿني ،طؿو تعورػً شوظؾقي ادللؾؿني عػع
ضقوؼو االسؿداءات سؾك اظؽـوئس.

األؼلاط ػي ؼؾب اؾنورة
تشفد ادلرحؾي احلوظقػي ،تػقتػرات سػدؼػدة
بوظـلؾي ظؾؿللظي اظؼؾطقي ،صؾػعػد احلػقادث
اظؿل أسؼؾً خؾع عػؾػورؾ ،تػعػوظػً أصػقات
اجلؿوسوت اظدؼـقي اإلدالعػقػي بػدرجػي شػقػر
علؾقضي ،كحملوكظي صفؿ كضع األضؾوط بودلرحػؾػي
احلوظقي ،سؾقـو أف غقدد رؾقعي اظـقرة ادلصػرؼػي،
كاظؿل غراػو ،ثقرة دميؼرارقي ذات بػعػد ؼلػورم،
صلم ثقرة تـؿٍ سـ تضػوصػر سػقاعػؾ سػدؼػدة
كعؿشوبؽي ،كاظعوعؾ االضؿصودم احلودؿ بوظـقرة
احلوظقي ،ػق صشؾ عشركع اظؾقؾراظقي اجلػدؼػدة،
كؼؿشوبف اظقضع ػـو عع ادلقجي اظـقرؼػي اظػؿػل
ذوػدتفو بالد أعرؼؽو اظالتقـقي خالؿ اظػعػؼػد
ادلوضل ،صؿشركع اظـققظقؾراظقي ،اظػذم ؼػؼػقدق
اظـالثل اظدكظل "اظصـدكؽ ،اظؾـػؽ ،عػـػظػؿػي
اظؿفورة" كاظذم ؼؼقـ سؾك برغوعٍ اظػؿػـػؾػقػً
كاظؿؽقػ ،مبعـل تقجقف عقازغي اظدكظي خلػدعػي
اظدؼـ سؾك حلوب اإلغػوؽ االجؿؿوسػل ،كؼػمدم
خلػض اإلغػوؽ سؾك اظصقي كاظؿعؾقؿ كاخلدعوت
عـ جفي ،كإسودة ػقؽؾي االضؿصود مبعـل حتقؼػؾ
عؾؽقي أدكات اإلغؿوج عـ عؾؽقي اظػدكظػي إظػل
ادلؾؽقي اخلوصي "اخلصكصي" كضد أدم برغػوعػٍ
اخلصكصي مبصر ،ظؿلثقرات حودة سؾك اظػقضػع
االضؿصودم ،صؿؿ تػؿقً ضلؿ طؾقر عـ اظطؾؼي
اظعوعؾي ،كضؿ أسداد ضكؿي جلقش اظؾػطػوظػي
بـظوـ ادلعوش ادلؾؽر ،كمت تصػقي اظؽـػقػر عػـ
ادلصوغع ،كتردم كضع خدعوت ،اظصقي ،اظؿعؾقؿ،
اظلؽـ ،كشقرػو ألضصل درجي ،كبوظطؾع أصوبػً
تؾؽ األضرار صؼراء ادللؾؿني كاألضػؾػوط عػعػو،
كتؿشوبف عصر ػـو عع اظؽـقر عـ اظؾالد اظػؿػل
رؾؼً برغوعٍ اخلصكصي ،عػـػؾ ،اظػؾػرازؼػؾ،
ادلؽلقؽ ،األرجـؿني ،كبالد ذؿػوؿ إصػرؼػؼػقػو،
تقغس ،اجلزائر ،ادلغرب ،كتقاطؾً سؿؾقي اظؿقػقؿ
االضؿصودم احلود عع ػقؿـي اظػدؼػؽػؿػوتػقرؼػي
اظلقودقي صل أضؾح صقرػو ،صػؿػؿ تػؽػؾػقػؾ
اظـشوط اظلقودل بشؽؾ ذؾف توـ ،كدقطرت
األجفزة األعـقي بشؽؾ طوعؾ سؾك طؾ عـوحػل
احلقوة مبصر ،صؿققظً طؾ عمدلوت اظدكظي إظل
ػقوطؾ ذؽؾقي دكف أم عضؿقف ،مبو صػل ذظػؽ
اظلؾطؿني اظؿشرؼعقي كاظؼضوئقػي ،حػقػٌ مت
تزكؼر االغؿكوبوت بشؽؾ دائؿ كصوضح ظصػوظػح
احلزب اظقرـل ،كمت ضػؿػع عػقػوكالت إصػالح
اظلؾطي اظؼضوئقي ،كصرض ضوغقف ؼفعؾفو حتػً
دقطرة اظلؾطي اظؿـػقذؼي ،بعد االسػؿػداءات
ادلؾوذرة سؾك حرطي اظؼضوة ادلطوظؾي بوإلصالح،
كبؼؾى ػذا اظقضع اخلوغؼ سػؾػك ادللػؿػقؼػني
االضؿصودم كاظلقودل ،زؾً ادلللظي اظؼؾطقي
بؼؾى األحداث ،صوظـظوـ ؼلؿكدعفو طػؽػرت
رابح عـ حني ألخر ظؿقجقف اظغضى اظشػعػؾػل
بعقدا سـف ،كضد جتلدت ػقؼي اظـقرة بوظشعػور
األدودل اظذم رصعؿف اجلؿوػقر بداؼي عػـ ;8
ؼـوؼر ( سقش  -حرؼي-سداظي اجؿؿوسقي ) صػفػذا
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املسأؾة اؾؼلطقة ،فل ؿازاؾت اؾورؼة اؾرابوة؟
ادلػؿقح حؿك خؾع عػؾػورؾ ،كتػوبػع
اظعوظؿ اظؿالحؿ اظـقرم ادلؿػػرد بػني
ادللؾؿني كادللقققني ،كضػد كصػؾ
األعر حلد كصػ "ممدكح رعػزم" أحػد
ضقودات األضؾوط ادلشورطي اظقادػعػي
ظألضؾوط بوظـقرة ،بلف اظـقرة أدؼطً
اظلؾطي اظلقودقي ظؾؽػـػقػلػي،
كتعد ػذق ادلشورطي اظقادعي أحػد
األدؾوب اجلقػرؼي اظؿل أدت ظغػقػوب
اظشعورات اظلقودقي اظدؼـقي ظؿقػور
اإلدالـ اظلقودل ،كحرص خطػؾػوء
ادللؾؿني بودلقودؼـ اخملؿؾػػػي سػؾػك
تقجقف خطوب ظقؾراظل ،ؼدسق ظؾدكظي
ادلدغقي كؼرصض اظدكظي اظدؼـقي.

اظشعور اظعؾؼرم ،ؼؽشػ سـ رؾػقػعػي ػػذق
اظـقرة بقضقح ،صفل ثقرة ذعؾقي اجؿؿػوسػقػي،
تطوظى بػوحلػرؼػي اظلػقػودػقػي كاظػعػداظػي
االجؿؿوسقي ،كتػؾػؾػقرت دػرؼػعػو ادلػطػوظػى
االجؿؿوسقي صل ،حد أدغػل ظػألجػقر ،كتػقصػقػر
اخلدعوت األدودقي عـ صقي ،تعؾقؿ ،دػؽػـ،
كشقرػو عـ خدعوت ،بشؽؾ ؼـودى اجلػؿػقػع،
كاظصراح اظدائر حوظقو بني ضقم اظـقرة ادلصؿػؿػي
سؾك حتؼقؼ طؾ ادلطوظى عـ جفي ،كبػني ضػقم
اظرأدؿوظقي ادللؿػقدة عػـ بػؼػوء اظػـػظػوـ
كادللؿعدة صل غػس اظقضً حتً ضغػط ضػقم
اظـقرة ظؿؼدمي تـوزالت طؾقرة ظؿػقػوصػظ سػؾػك
بؼوئفو ،كعلؿؼؾػؾ ػػذا اظصػراع عػرتػؾػط
بودؿؿرار اظؼقم اظـقرؼي صػل إبػداع أدكاتػفػو
ككدوئؾفو اخملؿؾػي رؾؼو جملرؼوت اظصراع.
عع اظؾداؼي ادلؾؽرة ظدسقات اظؿظوػر اظػؿػل
أصضً ظـقرة ػوئؾي ،حدث اغؼلوـ كاضػح بػني
اظؼقودة اظؽـلقي ادلؿـؾي بوظؾوبو ذػـػقدة ،عػـ
جفي ،كبني ضطوسوت كادعي عـ األضػؾػوط عػـ
جفي أخرم ،حقٌ دسل اظؾوبو األضؾوط بػقضػقح
ظعدـ ادلشورطي بودلظوػػرات ،صػل حػني أصػر
اظطرؼ األخر سؾك ادلشورطي ،كعػـ ادلػمطػد أف
عشورطي األضؾوط طوغً إؼػفػوبػقػي كزػوػػرة
ظؾعقوف ،صؼد ضدعقا سددا عـ ذفػداء اظػـػقرة،
كادؿؿرت أسداد طؾقرة عـػفػؿ بػوالسػؿػصػوـ
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ؿا اؾعؿل؟
غؿٍ سـ اظظفقر اظؽـقػ ظؾؿقور
اظدؼـل اإلدالعل ،حوظي عـ اخلػقؼ
ظدم اظؽـقر عـ ادلشورطني بوألحداث،
ككصؾ اخلقؼ حلد اظػؿػكػؾػط صػل
ادلقاضػ ،خوصي بعد تلثقػر اظػؿػقػور
اإلدالعل سؾك غؿقفي االدؿػػػؿػوء
سؾك اظؿعدؼالت اظددؿقرؼي بعػد أف
حقظؿف إظل صراع دؼـل سػؾػك ادلػودة
اظـوغقي عـ اظػددػؿػقر اظلػوضػط،
صوظـؿقفي اظؽؾػقػرة صػقرت األعػر
كطلغف اغؿصور دقودل ظفذا اظؿقور ،ثؿ اغؿشػرت
زقاػر ػذا اظؿقور صل ػدـ بػعػض األضػرحػي
كعقوكالت ػدـ اظؾعض األخر ،كتعددت اإلذورات
اظعـصرؼي ضد األضؾوط سؾك أدوس أغفؿ أضؾقي
سؾقفو اظؼؾقؿ بوظعقش بوظدكظي ذات اظػفػقؼػي
اإلدالعقي ،احلؼقؼي أف ػذا اخلقؼ اظذم ؼلػقد
حوظقو عؾوظغ صقف كأف طوف ؼفد عو ؼؾررق ،صقوظػي
اظلققظي اظلقودقي احلوظقي ،صؿقً اظػطػرؼػؼ
جلؿوسوت دؼـقي طوغً حؿك كضً ضرؼى ممػـػقسػي
عـ اظظفقر أك حؿك اظؿعؾقر سـ عقاضػفػو بػلم
ذؽؾ ،ظؽـ ػذا اظقضع شقر ادللؿؼر ال ؼؽشػ
سـ احلؼقؼي طوعؾي ،صؿـ جفي أكظػل ،صػؿػقػور
اإلدالـ اظلقودل ظقس طؾ عؿفوغس ،كػػـػوؾ
تؾوؼـوت طؾقرة بػني عػؽػقغػوتػف اخملػؿػؾػػػي،
صوظلؾػققف بقـفؿ عـ ؼؿؾـل رؤؼػي رجػعػقػي
ظؾؿـفٍ اظلؾػل تؼقـ سػؾػك رصػض األخػر،
كبقـفؿ عـ ؼؿؾـل رؤؼي أطـر تـقؼرا كأضؾ رجعقػي
كعـوػضي ظؾعـػ ،كػـوؾ اإلخقاف ادللػؾػؿػقف
اظذؼـ طلؾقا طـقرا سؾك ادللؿقم اظشػعػؾػل
غؿقفي تعرضفؿ ظؾعـػ اظطقؼؾ عػـ غػظػوـ
عؾورؾ ،كبوظطؾع ػـوؾ اجلؿوسي اإلدالعقي اظؿػل
حتوكؿ إسودة صقوشي عشركسفو اظلقودل بػعػد
اظؿغقرات اظفوئؾي اظؿل ظؿ تؿقضعفو كال جتػقػد
اظؿعوعؾ ععفو ،ػذق اظؿؾوؼـوت بني عؽقغوت ػػذا
اظؿقور تصؾ أحقوغو حلد اظصراع اظذم ذػوػػدغػو

عمذرات ظف بني ذؾوب األخقف كبني اظلؾػػقػني
بعد األؼوـ األكظل ظؾـقرة كبداؼي عشورطػي أسػدد
ضؾقؾي عـ اظلؾػقني ،كػق عو غؾؿلف حوظقو عػـ
صراع بني اظصقصقي كبني عػـ ؼػقػوكظػقا ػػدـ
األضرحي ،أعو عو ؼؿؿ تصقؼرق بوظـلؾي ظـؿقفػي
االدؿػؿوء سؾك أغف جنوح ظؾؿقور اظدؼـل ،صػؾػقػس
صقققو بؼدر طؾقر ،صودلشورطني بؿؾؽ ادلعرطػي،
ؼدرطقا أف اظغوظؾقي اظؿل صقتً بـعػؿ ،طػوغػً
خوضعي ظؿلثقر ،دسقم االدؿؼرار كسقدة اجلػقػش
ظلؽـوتف أطـر عـ خضقسفو ظػػؽػرة ػػقؼػي
اظدكظي اإلدالعقي ،ؼضوؼ ظذظؽ تلثػقػر شػقػوب
غلؾي طؾقرة عـ ادلصقتني اسؿؼودا عـفؿ بعػدـ
أػؿقي اظؿصقؼً أك اسؿراضفؿ سؾك تقضقؿف.
كال ؼعـل ذظؽ أف غؼؾؾ عـ أػؿقػي تػلثػقػر
اظؿقور اظدؼـل ،خوصي أثر ذظؽ سؾك كضع األضؾوط،
كاظذم ؼشفد تـوضض صل ادلرحؾي احلوظقي ،عو بني
أشؾؾقي ثقرؼي تمؼد حؼػقضػفػؿ طػؿػقارػـػني
عؿلوكؼـ بدكظي عدغقي تؼقـ سؾك ادلقارـي ،كبني
ضقم رجعقي ترصض ذظؽ كتراػؿ طلضؾقػي ظػفػو
بعض احلؼقؽ كممـقع سؾقفو اظؾعض األخر خوصي
تقظل ادلـوصى اظعؾقو ،صفذق اظؿكقصوت ؼفى أف
تؽقف أحد عؽقغوت احلرطي اظـقرؼي خالؿ ادلرحؾي
اظصعؾي احلوظقي ،صؿدغقي اظػدكظػي ،كادللػوكاة
اظؽوعؾي ،ؼفى أف تؽقف عـ أكظقؼوت ادلػطػوظػى
اظلقودقي اظؿل سؾل اظـقرؼني اظضغط ادلـظػؿ
ظؿقؼقؼفو ،خصقصو كأف اظلؾػطػي احلػوظػقػي
أكضقً سدـ غقؿفو اظؿعورل عع عؾػ األضؾوط،
صلصدرت اإلسالف اظددؿقرم اظذم غلػخ ادلػودة
اظـوغقي ،كاظفقؼي اإلدالعقي ظؾدكظي ،كظؿ تؾؿػػً
دلطوظى األضؾوط األدودقي اظؿل ؼمطدكف سؾقفػو
عـذ 7?77كػل :حرؼي بـوء دكر اظعؾودة ،كادللػوكاة
صل تقظل اظقزوئػ كادلـوصى اظؼقودؼي ،كاظؿؿـقؾ
اظؾردلوغل ،إف ادلللظي اظؼؾطقي دؿظؾ عقجػقدة
رودلو زؾ اظـظوـ اظطؾؼل ضوئؿػو ،كظػؿ تصػؾ
اظـقرة دلرحؾي اظففقـ اظطؾؼل حللؿ اظعػالضػي
بلدكات اإلغؿوج ،صفذا ؼرتؾط بػؼػدرتػفػو سػؾػك
االدؿؿرار اظذم ؼػؿؼد حوظقو كجقد حزب سؿوظػل
ضقم ،طؿو أف احلرطي اظعؿوظقي عشغقظي بنسػودة
تـظقؿ غػلفو كخؾؼ عـظؿوتفػو اظػؾػدؼػؾػي،
صوظفدؼ ادلرحؾل ؼفى أف ؼؿؿلػؽ بػوظػدكظػي
ادلدغقي اظؼوئؿي سؾك ادلقارـي اظؽوعؾي ،ظػقػس
طفدؼ غفوئل بؾ طكطقة ضركرؼي متفد ظؾػػػرز
االجؿؿوسل سؾك أدوس ادلصوظح اظػطػؾػؼػقػي،
كصقال ظؾـقرة اجلذرؼي اظؿل تزؼح اظرأدػؿػوظػقػي
متوعو ،صودؿؿرار اظـظوـ اظرأدػؿػوظػل ؼػعػـػل
بوظضركرة ادؿؿرار طؾ صقر االدؿغػالؿ ،اظػذم
ؼكػل كجفف اظؼؾقح صل صراسوت روئػقي.
( )0غادة طٕطا :ٞٚصزٚس اٌّغرٌت اٌمبط١ت
هٚساق اؽخشاو١ت ػذد ( )10مش٠ف 1119
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(أػؽار ؾؾـؼاش)

عاطف الشحاث
"عع االسؿراؼ بلف احلرؼي كادللوكاة ععو ػؿو أسؿدة أم غظوـ دقودل غوجح ،إال أف احلرؼي ػػل األدػوس
كؼـؾغل أف ؼؽقف ظفو دائؿو األدؾؼقي .كظقس ادلؼصقد بوحلرؼي ػـو صؼط أذؽوؿ احلؽؿ اظدميؼرارل كدقػودة
اظؼوغقف بؾ أؼضو االسؿراؼ بقؼقؽ أدودقي ظؾػرد ال ميؽـ ادللوس بفو كظق مبقاصؼي األشؾػؾػقػي .صػؾػؾػػػرد،
بوسؿؾورق إغلوغو ،حؼقؽ دوبؼي حتؿك كجقدق كصؽرة سؼوئدق كعشورطؿف صل اجلؿوسي ،ال ميؽـ ادللوس بػفػو
سؾك أم كجف عـ اظقجقق .كظقس األعر عفرد تػضقؾ ذكصل بؾ أغفو غؿقفي جتربي تورؼكقي رقؼؾي .صـظػرة
عـصػي إظك اظـظؿ اظلقودقي اخملؿؾػي تؼطع بلف اظدكؿ اظؿل ضوعً سؾك عؾدأ احلرؼي كدسً إظػقػفػو ظػؿ
تـفح صؼط صل تقصقر ضدر طؾقر عـ احلرؼي ػػ طؾ ذلء غلؾك رؾعو ػ كظؽـفو كصػرت أؼضػو عػؽػودػى
ضكؿي سؾك ررؼؼ ادللوكاة ...كسؾك اظعؽس عـ ذظؽ ،صنف اظـظؿ اظلقودقي اظؿل ضوعً أدودو سؾك عؾدأ
ادللوكاة ضد صشؾً جؿقعو ػ تؼرؼؾو صل حتؼقؼ احلرؼي كظؿ تـفح صل طـقر عـ األحقاؿ صل حتؼقؼ ادللوكاة".
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اؾقسار واؾؾقلراؾقون وؿسمؼلل اؾنورة املصرقة
جوءت ػذق اظؽؾؿوت سؾك ظلوف أحد سػؿػوة
اظػؽر اظؾقؾراظل صػل عصػر ،كػػق ادلػػػؽػر
االضؿصودم حوزـ اظؾؾالكم ( .جوء غصفو صل طؿوبف
«صل احلرؼي كادللوكاة »كذطر غػس اظػـػص صػل
عؼوؿ ظف عمخرا ن بفرؼدة اظشركؽ بؿورؼخ  8ابرؼػؾ
ادلوضل) .ؼعؽس ادلؼوؿ جدؿ ضدمي بني عػؽرؼػـ
اظـظرؼي االضؿصودؼي كاظػؾلػي اظلػقػودػقػي،
حقؿ اظصراع بني اصؽور عػفػردة ػػل احلػرؼػي
كادللوكاة .كؼقؿد ظؾدطؿقر حوزـ اتلػوضػف عػع
غػلف كررح غػس االصػؽػور رػقاؿ عشػقارق
ادلفـل .ظؽـ ؼؾدك اغف أدقر اظفقجي اظػؽرؼي دلػو
بعد احلرب اظؾوردة كعو أدؿوق اظؾعض بػـػفػوؼػي
االذؿراطقي .ؼؼقؿ ادلػؽر اظؾؾػالكم إف صػؽػرة
ادللوكاة صؽرة ظـ تؼقد إظك احلرؼي ،ظؽـ احلػرؼػي
( االضؿصودؼي) كحرؼي اظػػػرد دػقػؼػقداف إظػك
ادللوكاة حؿؿو ن .كبغض اظـظر سـ إف ػذا اجلػدؿ
ؼؾدك سؼقؿ ،بعد أطـر عـ سؼدؼـ عػـ صشػؾ
دقودوت اظؾقؾراظقي (اجلدؼدة) اظؿل غودت بوحلرؼػي
ككصؾ األعر إظك اظعدؼد عـ األزعوت االضؿصودؼػي
ظؾرأدؿوظقي كأخرػو سوـ ? .800كغؿٍ سػـ ذظػؽ
تدخؾ سؿوة اظرأدؿوظػقػي دللػوسػدة اظلػقؽ
اظرأدؿوظل ،حقٌ تدخؾ بقش كعـ بعدق اكبػوعػو
دللوسدة اظرأدؿوظقي سـ ررؼؼ اظػعػدؼػد عػـ
ادلـح كاحملػزات ظؾؾـقؾ كاظؾقرصوت األعرؼػؽػقػي.
كػؾ عـ علؿؼؾؾ ظؾقؾراظقي صل عصػر اظػقػقـ
كخوصي صقؿو بعد ثقرة ; 8ؼـوؼر Aػػذا ادلػؼػوؿ
عكصص ظطرح بعض األصؽور األكظقي ظإلجػوبػي
سـ ػذا اظؿلوؤؿ .كضؾؾ اإلجوبي سـ ػذا اظلماؿ
عـ ادلػقد سؿؾ بعض ادلؼدعوت اظضركرؼي.

ؿؼدؿات ضرورقة ؾؾػفم:

أكؿ ػذق ادلؼدعوت األعقر إغف بوظػرشػؿ عػـ
كجقد ركاصد طـقرة ظؾػؽرة اظػؾػقػؾػراظػل إال أف
اظؾققراظقي بؾلوري صؾلػي صؽرؼي تػعػؿػؿػد
سؾك حرؼي اظػرد كادللوكاة صل حػؼػقؽ االصػراد.
كعـ بني اظرعقز األدودقي ظفذا اظػػػؽػر أداـ
دؿقٌ صل االضؿصود كطؾ عـ جقف ظقؾ كجػقف
دؿققرات عقؾ صل اظلقودي ،كبرزت اظؾقؾراظػقػي
صل اظؼرف اظـوعـ سشر صل أكربو .ػذا عػو سػرؼ
بودؿ اظػؽر اظؾقؾراظل اظؽالدقػؽػل .كطػوغػً
بداؼوتف طفزء عـ مترد أكربو صل سصر اظػؿػـػقؼػر
سؾك اظدؼـ ،كضد دؾطي اظػدؼػـ كاظػؽػفػـػي
كاظلؾطي ادلطؾؼي ظؾؿؾقؾ .كبوظرشػؿ عػـ اف
اظراصدؼـ األدودقني ظؾقؾراظقي :أم اظلقودػقػي
( طؿو حتدث سـفو ظػقؾ كدػؿػقػقرات عػقػؾ)
كاالضؿصودؼي ( طؿو بشر بفو دػؿػقػٌ) زػفػرا ن
عـػصؾني ،طلصؽور ظؽـفؿو عع تطػقر اظػقضػً
أصؾقو عرتؾطني بصػي سوعي .كبرشؿ اف حػفػر
األدوس ػق حرؼي اظػرد كاظؿؾشقر مبـع أم تدخؾ
ظؾدكظي اال صل احلدكد اظدغقو كحلؿوؼي اظؾقؾراظػقػي
غػلفو أك اظلقؽ ،ظؽـ عع عركر اظقضً تػطػقر
اظػؽر اظػؽر اظؾقؾراظل ظقشؿػؾ حػزعػي عػـ
األصؽور األدودقي اظػعػوعػي عػـػؾ احلػؼػقؽ
اظددؿقرؼي كاظدميؼرارقي كحرؼي االغػؿػكػوبػوت
كاظرأدؿوظقي كحرؼي اظؿفورة كحؼقؽ االغلوف.

صيف 3122

اٌببالٞٚ

كثوغل ػذق ادلؼدعوت اف اظػؽر اظؾقؾراظل عػر
مبقجوت عكؿؾػي صل أثـوء ػذا اظؿطقر طؿػو أف
تػلقر كتطؾقؼ ععـك اظؾقؾراظقي ضد اخؿؾػ عـ
عفؿؿع جملؿؿع .صؾقـؿو طوغػً اظػؾػقػؾػراظػقػي
اظؽالدقؽقي ( بػرسقفو اظلقودل كاالضؿصودم)
روشقي صل اظؼرف اظـوعـ سشػر ،كادػؿػؿػرت
عـؿشرة صل اظؼرف اظؿودع سشر ،إال أف ثؿوغقـوت
كتلعقـوت اظؼرف اظعشرؼـ ذفدت عو ؼلؿػل
بوظؾقؾراظقي اجلدؼدة كػل غػقع عػؿػطػرؼ عػـ
اظؾقؾراظقي االضؿصودؼي كاظؿل اسػؿػؿػدت سػؾػك
اظؿضكقؿ عـ دكر حرؼي اظلقؽ كاظؿقفقؿ عػـ
ام دكر ظؾدكظي .كبوظرشؿ عـ اف ادـ دؿقٌ غػلف
ضد حذر صل طؿوبف صل ثقرة األمم سوـ <== 7عػـ
االحؿؽورات كروظى بؿدخؾ اظدكرة سػؾػك األضػؾ
ظعؿؾ بـقي أدودقي كحؿوؼي اظلػقؽ ،ظػؽػـ
اظؾقؾراظقني اجلدد رؾؼقا دقودوتفؿ ادلؿطػرصػي
صل اظغرب كاظشرؽ ،كدقطرت اصؽورػؿ سػؾػك
ادلمدلوت ادلوظقي اظدكظقي ممو غػؿػٍ أدل إظػك
سؿؾقي إصؼور كغفى عػـػظػؿ صػل اظػعػوظػؿ
اظرأدؿوظل ادلؿؼدـ كاظػؼقر سؾك اظلقاء .كغؿػٍ
سـ تطؾقؼ اظؾقؾراظقي اجلدؼدة ،كاظؿل اغؿعػشػً
بلؼقط االحتود اظلقصقؿل عؽوت عـ اظػؽػقارث
االجؿؿوسقي صل اظعوظؿ .كغظرة سوعي سؾػك أم
احصوءات عؿوحي دقؼ تؽػقـو دلعػرصػي ػػذق
االثور كاجلرائؿ صل أصرؼؼقو كأعرؼؽو اظالتقـقي سؾك
كجف اخلصقص ،كخوصي بلؾى تطؾقؼ بػراعػٍ
اظؿؽقػ اظفقؽؾل كاخلصكصي ك ( ركذػؿػوت)
اظؾـؽ كصـدكؽ اظـؼد اظدكظقني .كبـفوؼي اظػؼػرف
اظعشرؼـ كبداؼوت اظؼرف احلودم كاظعشرؼػـ بػدأ
بعض ادلـظركف األكربققف صل اظؿـظقر دلو أدؿػقق
بوظؾقؾراظقي االجؿؿوسقي أك اظػؾػقػؾػراظػقػي ذات
ادللقي االجػؿػؿػوسػقػي social liberalism)).
ؼفدؼ ػذا اظػؽر إلسودة اظػركح صػل اظػػػؽػر
اظؾقؾراظل بؿصققح بػعػض جػرائػؿ تػطػرؼ
اظؾقؾراظقي اجلدؼدة ،كاظطرؼؼي األدودقي ظذظػؽ
ػل تػعقؾ دكر اظدكظي عرة اخرل صل االضؿصػود(.
 )7كاسؿؿدت أصؽور اظؾقؾراظػقػي ذات ادللػقػي

االجؿؿوسقي سؾك أصؽور جلقف عػوؼػـػورد طػقػـػز
كخوصي طؿوبف اظشفقر اظصودر سوـ < ،7?9صػل
اظـظرؼي اظعوعي ظؾشؿغقؾ كاظربح كاظـؼقد ( عػع
األخذ صل االسؿؾور بلف اظؽقـزؼي أصؾح ظفو ععوف
عكؿؾػي كمت تقجقف غؼد ظفو ،ظؽـ بوظطؾع ؼؾػدك
أف اظرأدؿوظقي احؿوجً ظفو عرة أخرل) .كطوغػً
اظؽقـزؼي ضد اغؿشعً حلؾ عشوطؾ اظرأدؿوظقي
بعد اظؽلود االضؿصودم اظعظقؿ صل سوـ ?.7?8
بوظطؾع صنف زفقر اظؾقؾراظػقػي ذات ادللػقػي
االجؿؿوسقي صل اظلـقات األخقرة ظؿ ؼػلت عػـ
أجؾ سققف اظػؼراء ،ظؽـف عـ أجؾ حؾ عشوطػؾ
اظرأدؿوظقي .كبوظرشؿ عـ ػذا ادللػور اظػعػوـ
(ظقؾراظقي طالدقؽقي ثؿ ظقؾراظقي جػدؼػدة ثػؿ
ظقؾراظقي تلخذ علقي اجؿؿوسقي) طوف ادلؾػؿػح
اظعوـ صل أكربو كاظقالؼوت ادلؿقدة ظؽـ ؼػؾػدك اف
ػـوؾ ظؾس صل ادلصطؾقوت كخػؾػط طػؾػقػر
كدقؿو صل اظػرؽ بني اظقالؼوت ادلؿػقػدة كأكربػو.
صػل اظقالؼوت ادلؿقدة ،صوف طػؾ عػـ احلػزبػني
اظؽؾقرؼـ ؼداصعوف سـ اظرأدؿوظقي بودؿػؿػوتػي،
ظؽـ ؼلؿك احلزب اظدميؼرارػل بػلغػف أطػـػر
ظقؾراظل بقـؿو ؼلؿك اظؽؿوب احلزب اجلؿػفػقرم
بلغف حزب عقوصظ .كادلػورضي أف عـ ؼلؿل حزب
ظقؾراظل ػق عـ ؼدسق إظك بعض اظؿػدخػؾ عػـ
اظدكظي .أعو احلزب اجلؿفقرم كػق ال ؼطؾؼ سؾػقػف
كصػ ظقؾراظل ،ظؽـ األدؽ أف ؼػؿػؿ كصػػػف
بوظؾقؾراظقي ادلؿطرصي .كميؽـ كصػ دقودػقػوت
احلزب اظدميؼرارل بلغفو اضرب إظك اظؾقؾراظقي ذات
ادللقي االجؿػؿػوسػقػي ( أك احلػػػوظ سػؾػك
اظرأدؿوظقي كاضؿصود اظلقؽ عع تدخؾ ضؾقؾ عـ
اظدكظي) .أعو صل أكربو صالزاظً أكربو تـؿػؿػل إظػك
اظؾقؾراظقي اجلدؼدة عع بزكغ اظػؾػقػؾػراظػقػي ذات
ادللقي االجؿؿوسقي ،كخوصي صػل دكؿ عػـػؾ
أدلوغقو.
كثوظٌ ػذق ادلؼدعوت صػفػل سػـ تػورؼػخ
اظؾقؾراظقي صل عصر .ؼعـ ظؾعض اظؾقػؾػراظػقػقف
ادلصرؼقف اظؼقؿ بلف اظؾقؾراظقي طوغً عـػؿػشػرة
صل اجملؿؿع ادلصرم ،ظؽـ عفكء ثػقرة ؼػقظػقػق
اجفض ػذق اظؾقؾراظقي .ػذا اظؼقؿ رمبو ؼؽقف بػف
ضدر عـ اظصقي كذظؽ اذا صفؿـو بفذا االغؿشػور
كجقد ددؿقر ذك علقي ظقؾراظقي ػق ددؿقر سوـ
 ،7?89ككجقد بعض اظـكى ادلـؿؿقي ظػؾػػػؽػر
اظؾقؾراظل عـؾ احؿد ظطػل اظلػقػد كدػعػد
زشؾقؿ ،كاحزاب عـؾ اظقصد اظؼدمي كحزب االحػرار
اظددؿقرؼني كاحلزب اظدميؼرارل ادلصرم (كاظػذم
زفر ظػؿرة كجقزة) .كاذا طوف ذظؽ صققػح صػنف
كجفي اظـظر ػذق ال تذطر أف أصؽور اظؾقؾػراظػقػي
صل عصر طوغً دائؿو ن غكؾقؼي .كبودؿــوء حػزب
اظقصد اظؼدمي صنف األحزاب اظؾقؾػراظػقػي طػوغػً
صغقرة كسؾل رأدفو ضقودت صؽرؼي متـؾ عصوظح
اإلضطوع بصػي سوعػي .اغػؿػؿػً اظػطػؾػؼػوت
اظشعؾقي ظؾقصد بلؾى اظؼضقي اظقرـقي ،ظؽـ
طوغً ضقوداتف أؼضو ن عـ ادلـؼػني كضقودت اإلضطوع
أؼضو ن .كظؿ تؽـ عصر صقؿو ضؾؾ ؼػقظػقػق 7?;8
دوحي ظؾقؾراظقني كحدػؿ .كال غؽقف عؾوظغني إذا
ضؾـو إف عصر ظؿ تـؼطع سـفو احلرطوت كاألصؽور
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اؾقسار واؾؾقلراؾقون وؿسمؼلل اؾنورة املصرقة
االذؿراطقي رقاؿ اظؼرف اظػعػشػرؼػـ .حػقػٌ
ذفدت صؿرة عو بعد ثقرة ? 7?7إضرابوت طـقػرة
غؿٍ سـفو زفقر احلزب االذؿراطل ادلصرم األكؿ
كغؼوبوت سؿوظقي طـقرة .كضد تػؽػقف أكؿ احتػود
سؿوظل عصرم عـال ن سوـ  .7?87ظؽـ ضػقػودات
اإلضطوع غػلفو ػل اظؿل الحؼػً اظػؼػقػودات
اظعؿوظقي كضررت حؾ االحتود كعالحؼي ضقوداتف.
كضد تلدس احلزب االذؿراطل ادلصرم اؼضػو ن
سوـ  ،7?87كاظذم شػقػر أدػؿػف اظػك احلػزب
اظشققسل ادلصرم .كطوغً حػؽػقعػي اظػقصػد
غػلفو ػل اظؿل دقؼً ػو احلزب سوـ .7?8:
طؿو ذفدت االربعقـوت عػـ اظػؼػرف ادلػوضػل
اظعدؼد عـ اإلضرابوت كاغؿػشػرت اظػـػؼػوبػوت
اظعؿوظقي .كزفر احلزب اظشققسل ادلصػرم عػرة
أخرل حؿك مت حؾف سوـ ;<? .7كزفرت األحػزاب
كاجملؿقسوت اظقلورؼي صل عصر صل اظلؾعقـػوت
كادؿؿرت بصعقد كػؾقط حؿك األف .كضد زػفػر
اظقصد صل رؾعي جدؼدة صل دقوؽ اظػؿػعػددؼػي
احلزبقي ادلؼقدة ظـظػوـ عػؾػورؾ .كبػدأ اظػقصػد
عـؿعشو ن بلدؿف ظؼدمي ظػؿرة صل اظـؿوغػقػـػوت.
ظؽـ درسوف عو اغضػؿ اظػقصػد دللػرحػقػي
اظدؼؽؿوتقر ،عـؾف عـؾ طـقر عـ األحزاب اظػؿػل
أصؾقً رقع إرادة اظدؼؽؿوتقر .كادؿؿر اظػػؽػر
اظؾقؾراظل صل صقرة طؿوبوت صردؼػي الذػكػوص
عـؾ اظدطؿقر حوزـ اظؾؾالكم كاظدطؿقر دػعػقػد
اظـفور .طؿو زفرت أحزاب اظغد ثؿ حزب اجلؾفي
اظدميؼرارقي .كػذاف األخقراف طوف أطـر غشورو ن ػ
بغض اظـظر سػـ تػعػرض اظػغػد ظضػربػوت
كاخؿراضوت أعـقي ػ كطوغو أطـر اظؿقوعو ن عع كصػل
جؾفوت ادلطوظؾي بوظدميؼرارقي .كبقـؿو طوف حزب
اظقصد كبؼقي األحزاب ادللؿوة حؼو ن بوظؽورتقغقػي
تؼػ ضد ثقرة ; 8ؼـوؼر صل بداؼؿفو عػرة ضػقال ن
كعرات صعالن ،طوف ذؾوب حزبل اجلؾفػي كاظػغػد
عقجقدؼـ صل تظوػرات كصل اسؿصوعوت اظـقرة.
أعو رابع ػذق ادلؼدعوت صفل سـ اظقضعػقػي
اظراػـي ظؾقؾراظقني كحوظي عػو بػعػد اظػـػقرة.
بوالضوصي إظك أحزاب اظقصد ( كؼؾدك أغف حزب سدمي
اظؿلثقر طقزب بودؿــوء بعض اظؿلثقر ألدػؾػوب
سصؾقي كضؾؾقي كغػقذ رجوؿ اسؿوؿ عرتؾطني بف)
كأحزاب اظغد كاجلؾفي اظدميؼرارقي كادلػعػركصػني
طلحزاب ظقؾراظقي ،زفرت عشػركسػوت بػعػض
األحزاب صل إرور عو بعد اظـقرة برز عـفو أحػزاب
ادلصرؼني األحرار كاظذم أدلف جنقى دػوكؼػرس
كاحلزب ادلصرم اظػدميػؼػرارػل االجػؿػؿػوسػل.
كبوإلضوصي إظك ػذؼـ احلزبني اظؾورزؼػـ ،زػفػرت
اؼضو ن عؾودرات عـؾ حزب ; 8ؼػـػوؼػر ( كطػقػؾ
عمدلقف كائؾ اإلبراذل) ك احلزب اظػؾػقػؾػراظػل
( كطقؾ عمدلقف د .ذرؼػ حوصظ) .كاظؼضقػي
ادلرطزؼي األف ػق أف غػفؿ دلوذا اغؿشعً االصؽػور
اظؾقؾراظقي صل اظلـقات األخقرة دلو ضؾؾ ثقرة ;8
ؼـوؼرA
عع االسؿراؼ بؿقارم اظقصد عع اظدؼؽؿػوتػقر،
دؿقً اظطؾقعي االدؿؾدادؼي ظؾـظوـ عػؾػورؾ
بكؾؼ ائؿالصوت بني اظؼقل اظقرـقي ظؾـضوؿ عػـ
أجؾ اظدميؼرارقي .طوغً طؾؿوت عـؾ االدؿؾداد
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كاظـضوؿ عـ أجؾ احلرؼي ذعورات ؼؿػؼ سؾقػفػو
طؾ عـ طرػقا كغوضؾقا ضد اظدؼؽػؿػوتػقر عػـ
أضصك اظقؿني اظك اظقلور .طؿو اف اظػؿػـػوضػض
اظصورخ بني تطؾقؼ عؾورؾ ظقؾراظقي اضؿػصػودؼػي
عؿطرصي ( ضوعً سؾك اظؿفقؼع كاظـفى) كجتوػؾف
احلرؼوت اظلقودقي دوسد صل خؾؼ عـوخ ىعػقات
ظؿؾـل اظؽـقر عـ اظشؾوب اظؽالـ سـ اظؾقؾراظقي.
ظؽــو ؼفى أف غعؿرؼ أف ذعورات سوعي ظقصػ
غظوـ عؾورؾ عـؾ حتوظػ االدؿؾداد كاظػػػلػود
طوغً عقؾ اتػوؽ جؿقع ،ظؽـفو طوغً تكػػػل
كرائفو شقوب أم حتؾقؾ اجؿؿوسل ظػؾػطػؾػقػعػي
اظطؾؼقي اظظودلي ظـظوـ عؾورؾ .بقػـػؿػو ؼػرل
طـقرؼـ أف عفرد اظؿكؾص عػـ اظػدؼػؽػؿػوتػقر
كاظؿكؾص عـ ادلػلدؼـ دقؼ ؼقؼؼ اظػرخػوء
كاظعداظي ظؾؿفؿؿع ادلصرم ،ظؽـ اظػقػلػورؼػقف
اظرادؼؽوظققف صؼط ؼمعـقف بلف اظـقرة ادلصػرؼػي
األكظك ؼفى أف ؼعؼؾفػو ثػقرة اجػؿػؿػوسػقػي
اذؿراطقي أخرل ظؿقؼقؼ ػذق اظعداظػي .ؼػؼػقؿ
اظؾقؾراظققف كرجوؿ األسؿوؿ أف عفرد اظؿػكػؾػص
عـ االحؿؽورات دقؼ ؼمعـ اظعداظي االجؿؿوسقي
كؼفؾى اظرخوء ظؾفؿقع ظؽـ االذؿراطققف ؼػركف
أف ادلشؽؾي ظقلً صل االحؿؽور صؼط كظػؽػـ
صل عفؿؿع ؼؼقـ سؾك رأس ادلوؿ غػلف كظػقػس
عفرد االحؿؽور .صققح أف بعض اظؾقػؾػراظػقػني
كاظؼقعقني كاإلدالعقني طوغقا رصوؽ درب صل صػل
ععرطي اظؿكؾص عـ اظدؼؽؿوتقر .كصققح ؼفى
أف غعؿرؼ بلف اظؾقؾراظققف ظقلقا جلدا ن كحػقػدا ن
صل عصر .ظؽـ اظـؼطي األدودقي اظقػقـ ػػل
ععرطي حتؼقؼ اظعداظي االجؿؿوسقػي .كعػؽػؿػـ
اخلالؼ بني االذؿراطقني كاظػؾػقػؾػراظػقػني ػػق
تصقرػؿ ظؽقػقي حتػؼػقػؼ ػػذق اظػعػداظػي
االجؿؿوسقي .كػـو ؼفى أف غعؿرؼ أف اظػقػلػور
غػلف ظقس خوظقو ن عـ اظعققب .كػـوؾ عـ ضػقل
اظقلور عـ بدأ عمخرا ن صل ادلطػوظػؾػي بػعػؿػؾ
حتوظػوت عع اظؾقؾراظقني عػـ أجػؾ عػقػوربػي
اظطوئػقي كصعقد اظلػؾػػػقػني .كادلشػؽػؾػي
احلؼقؼقي صل ػذا اظطرح أغفو تؿفوػؾ أف حتؼقؼ
عشركع اظدكظي ادلدغقي ظـ ؼلتل بطرؼؼي عفػردة
بعقدا ن سـ ػػؿػقـ اظػػػؼػراء االضػؿػصػودؼػي
كاالجؿؿوسقي.
غعؿ ضد تكؾصً عصر عـ اظػدؼػؽػؿػوتػقر
عؾورؾ بعد ثقرة ذعؾقي ،ظؽـ أعلػؽ بػزعػوـ
األعقر اجملؾس األسؾك ظؾؼقات ادللػؾػقػي .طػوف
أضصك رؿقح طـقرؼـ ممـ ذورطقا صػل اظػـػقرة
إدؼوط اظدؼؽؿوتقر كتغققر اظـظوـ ،كرػوظػؾػً
اظـقرة بؿقؼقؼ سداظي اجؿؿوسػقػي .صػل ذػػـ
طـقرؼـ ممـ ضوعقا بوظـقرة إغفو ثقرة دميؼػرارػقػي
صؼط ،مبعـل حتؼقؼ دميؼرارقي كظؽـ عع سػدـ
كجقد تغققر جذرم رؾؼل ،أم عػع ادػؿػؿػرار
اظرأدؿوظقي ادلصرؼي كحرؼي اظلقؽ ظػؽػـ عػع
كجقد علقي عـ اظعداظي االجؿؿوسقي .كاتػػػؼ
طـقرؼـ سؾك أف اظـقرة حؼؼً جزءا ن طؾقػرا ن عػـ
أػداصفو ،كدقؽؿؿؾ ذظػؽ بػقصػقؿ احلػؽػؿ
ظلؾطي عدغقي عـؿكؾي .أم إف اجلؿقع ؼؿقدثقف
سـ تغققرات ددؿقرؼي كحؽقعي دميػؼػرارػقػي،
كعقوربي اظػلود كصل أحلـ األحػقاؿ حتلػني

أعقر اظػؼراء .أم إف اجلؿقع ؼػؿػقػدث سػـ إف
اظـقرة تؼرؼؾو ن اغؿفً .كظؽـ اظقلور اظرادؼؽػوظػل
صؼط ؼضع صل غصى أسقـف إف ػذق اظـػقرة ظػـ
تؽؿؿؾ إال بـقرة اذؿراطقي أخرل ،ثقرة ؼؼقـ بفو
اظػؼراء كاظعؿوؿ ظؿغققر اظـظوـ االجؿؿوسل صػل
عصر .اظؿغققر اظشوعؾ ظؾـظوـ ااالجؿؿوسل صػل
عصر ظقؽقف اطـر سػداظػي حػقػٌ ؼػـػؿػفػل
االدؿغالؿ ػق عو غراق جقػر أم تغققر ضودـ ،ظػـ
ؼؽقف ذظؽ بعؿؾ علقي اجؿؿوسػقػي ،تػؼػقـ
صؼط سؾػك ضػؿػوف حػد ادغػل ظػألجػقر أك
بػ"حلـوت" تؼقـ بنسطوئفو حؽػقعػوت رجػوؿ
األسؿوؿ ظؾػؼراء .كمتـؾ ػذق اظـؼػطػي عػقػؾ
خالؼ جذرم بني رؤؼي اظقلور اظرادؼؽوظل كرؤؼػي
اظؾقؾراظقني كشقرػؿ ظألعقر.
كعع اتػوضـو سؾك أف ػػـػوؾ غػؼػطػؿػني
أدودقؿني ظؾكالؼ بني ادلقضػػ االذػؿػراطػل
كاظؾقؾراظل بصػي سوعي ػؿو علػلظػي ضػركرة
اظـقرة اظـوغقي كعللظي اظرؤؼي ظؾؼضقي اظقرـقي،
ظؽـ ػذا ادلؼوؿ دقؼ ؼرطز بوألدوس سؾػك عػو
ؼعؿؾرق ذرح ظؿـوضضني أدودقني عػـ داخػؾ
عـظقعي ادلعلؽر اظؾقؾراظل غػلػف )8(.طػؿػو
دـؾني ذظؽ صل اجلزء اظؿوظل عـ ػذا ادلؼوؿ.

ؾقلراؾقة عؾؿاـقة وبدون:

ؼذطر أغف عـذ عـؿصػ اظؿلعقـوت ضد بػدأ
بعض عـظرك اظغرب صل احلدؼٌ سـ منػقذج عػو
أدؿقق بوظدميؼرارقي شقر اظؾقؾراظقي .كؼـػصػرؼ
ػذا اظـؿقذج إظك كجقد دميؼرارقػي ذػؽػؾػقػي
تؿكؾص صؼط صل كجقد اغؿكوبوت غزؼفي بػدكف
أف ؼؿقازم ذظؽ عع كجقد ظقؾراظقي اجؿػؿػوسػقػي،
بققٌ تؿقاصر حرؼوت حؼقؼقي بني طوصي أرقػوؼ
كعفؿقسوت اجملؿؿع (عـال ن صرؼد زطرؼػو عػفػؾػي
صقرؼـ بقظقلل غقصؿؾر/دؼلؿؾر =?? .)7كعمخػرا ن
كأثـوء اظـقرة ادلصرؼي ،كبدكف حؿك اغؿظور غؿػوئػٍ
اظـقرة صل عصر ،بػدأ عػـػظػرك اظػغػرب صػل
تقضعوتفؿ سـ أف ػذا اظـؿقذج عـ اظدميؼرارقػي
دققدث صل عصر )9(.كبوظطؾع راؽ ػذا اظؽػالـ
ظؾؿقوصظني كاظقؿػني األعػرؼػؽػل كصػؽػرتػف
اظرادكي سـ صعقد االدالعقني ( كصػزاسػي أف
عصر دقؼ تؽقف إؼراف اظػؿػل بػدأ ؼػركجػفػو
عقؾؾني عـ اظقؿني األعرؼؽل كاظصػفػقػقغػل).
كبغض اظـظر سـ ػذق اظػزاسي كاشػراض ػػذا
اظقؿني ،ظؽـ ػذق اظػؽرة ظقلً خوظػقػي عػـ
اإلسراب صل اظقاضع ادلصرم .كعمخرا ن حدث جػدؿ
عو سؾك صػقوت جرؼدة اظشركؽ بني اظػدطػؿػقر
ععؿز بوهلل سؾد اظػؿوح كاظدطؿقر سؿرك حؿزاكم،
اتكذ طؾ عـفؿو عقضػو ن ممو ؼعـقف مبػفقـ إضوعي
دكظي ظقؾراظقي صل عصر .كداصع ععؿز بوهلل سػؿػو
أدؿوق بوظؾقؾراظقػي ادلصػرؼػي اظػؿػل حتػؿػرـ
اخلصقصقي اإلدالعقي ،بققٌ ال تؽقف سؾؿوغقي.
كضوؿ إف اظؾقؾراظقي اظعؾؿوغقي عؾقؽي بػوخملػورػر.
كضوؿ أغف عـ حؼـو أف غلخذ عـ اخلؾطي اظػؽرؼػي
ظؾقؾراظقي عو ؼـودى عفؿؿعوتـو ( ،صـلخذ عػـػال ن
اظؾقؾراظقي اظلقودي كاالضؿصودؼي ظؽـ غؿرؾ عػو
أدؿوق بوظؾقؾراظقي االخالضقي) ( .اظشركؽ = ابرؼػؾ
 .)8077أعو سؿرك حؿزاكم صؼوؿ أف اظؾقؾػراظػقػي
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بشؼقفو اظلقودل كاالضؿصودم ال ميؽـ صصؾفو
سـ اظشؼ االجؿؿوسل .ظػؽػـػف ضػوؿ" تضػؿػـ
اظؾقؾراظقي ،اجؿؿوسقو ،حرؼوت ادلقارـني ادلػدغػقػي
كاظشكصقي كحتؿك ضددقي احلػقػوة اخلػوصػي
اغطالضو عـ ضؾقؿ احلؼ صك االخؿالؼ كاظؿلوعػح
عع اظرأل اآلخر ،كصك إرور احػؿػراـ اظػؼػقاغػني
ادلعؿقؿ بفو كاألسراؼ ادلؼؾقظي كعع اظؿزاـ سػدـ
اإلضرار بودلصؾقي اظعوعي" ( اظشركؽ ; أبػرؼػؾ
 .)8077كاظؿقجف اظذم ؼطرحف حؿزاكم ػـو ػػق
عو ميؽـ تلؿقؿف بؾقؾراظقي سؾؿوغقي ظػؽػـػفػو
ظقلً سؾؿوغقي عؿطرصي .ظؽـ ال ؼقجد اتػػػوؽ
ػـو سؾك عو ؼعـقف حؿزاكم كشوظؾقي اظؾقؾراظقػني
ادلصرؼني بػ(األسراؼ ادلؼؾقظي)A
كتشقر ػػذق اخلػالصػوت إظػك أف بػعػض
اظؾقؾراظققف أك عـ ؼؼقظقف سـ أغػلفؿ طػذظػؽ
علؿعدكف ألف ؼػلخػذكا بػعػض األعػقر عػـ
" اظشركة" اظؾقؾراظقي كؼؿرطقا أعػقر أخػرل .عػـ
االغصوؼ أف غدرؾ أف عمدلل اظػؽر اظؾقؾراظػل
أغػلفؿ طوغقا عـؼلؿقف سؾك عػو ؼػعػـػقق
بذظؽ .ظؽـ االغؼلوـ احلودث صل عصر ؼػرذػح
ػذا اظؿـوضض ظؾظفقر بؼقة سؾك اظلطح صػل
ععرؾ دقودقي ضودعي ،ظقس اضؾفو اظػددػؿػقر
اظدائؿ .كبرشؿ اتػوؽ اجلؿقع سؾك رروف اظػدكظػي
ادلدغقي ،ظؽـ ؼؿكؾػ اظؾقؾراظققف صل تصػقرػػؿ
سـ ادلؼصقد بوظدكظي اظدؼـقي .كػـوؾ عـ بدأ صل
اظؿقدث سـ اظـؿقذج اظؿرطل .كضد ضوؿ اظؾرادسل
صل أحد احلقارات اظؿؾقػزؼقغقي أغف ال تػقجػد أم
عشؽؾي صل بؼوء ادلودة اظـوغقي عـ اظػددػؿػقر
اظؼدمي ( كػل بذات اظـص صل االسالف اظددؿػقرم
ادلمضً) صل اظددؿقر اظؼودـ" .خـوضوت" اظػدكظػي
ادلدغقي أـ اظدؼـقي عقجقدة بني أرقوؼ طـقر عػـ
اظـكى كظقس صؼط اظؾقؾراظقني .ظؽـ ادلعضػؾػي
احلؼقؼقي اظؿل تقاجف اظػؾػقػؾػراظػقػني أغػفػؿ
ؼـؼلؿقف سؾك أسز عو ظدؼفؿ ،كػل عضػؿػقف
صؽرة حرؼي اظػرد ،كسدـ تػدخػؾ اظػدكظػي ،مبػو
ؼؿضؿـف ذظؽ غػلف بوظضركرة عـ أال ؼػؽػقف
ظؾدكظي غػلفو دؼـ.
كإذا غظرغو خلرؼطي األحزاب ادلقجقدة حػؿػك
األف ،كبـظرة سوعي ظؾكطقط اظعرؼضي دلو أسؾػـ
عـ براعٍ ،دـفد أف حزب ادلصرؼني األحرار رمبػو
ؼؽقف أطـر األحزاب اظؾقؾراظػقػي تػطػرصػو ن عػـ
اظـوحقي االضؿصودؼي ،طقزب رمبو ؼػؽػقف حػزب
عؾوذر ظرجوؿ األسؿوؿ بؼقودة دػوكؼػرس ،كرمبػو
ؼؽقف أطـر األحزاب اظعؾؿوغقػي تشػددا ن أؼضػون،
حقٌ أسؾـ دوكؼرس إغف مت إغشوء احلزب صراحػي
صل عقاجفي اإلخقاف ادللؾؿني .كبعد ذظؽ صػنف
ػـوؾ أحزاب اجلؾفي اظدميؼرارقي كاظغد ( اجلدؼد)
طلحزاب ظقؾراظقي ظؽـ ؼؾػدك أغػفػو ظػقػلػً
عؿطرصي صل عللظي اظعؾؿػوغػقػي .أعػو احلػزب
ادلصرم اظدميؼرارل االجؿؿوسل صػرمبػو ؼػؽػقف
خؾقط بني اظؾقؾراظقي اظؽالدقػؽػقػي بػقجػقد
أذكوص عـؾ اظدطؿقر حوزـ اظؾؾالكم كاظؾقؾراظقي
ذات ادللقي االجؿؿوسقي بقجقد اذكوص ميـؾقف
اظقلور اظدميؼرارل ،كػق ال ؼعؾـ سـ غػػػلػف
طقزب ظقؾراظل صرؼح .كتظؾ ادلؿوردي اظعؿؾقي
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ػل احملؽ صل ػذا اظلقوؽ .أعو سـ عػفػؿػقسػي
اظؾرادسل صفل ظقلً حزبو ن بعد ،كظؽـفو تػؼػػ
صل عقضػ ضرؼؾو ن عـ أحزاب اجلؾفي كاظغد صقػؿػو
ؼؿعؾؼ مبقضػفو عـ اظؾقؾراظقي .كبوظرشؿ عػـ أف
حزب اظعداظي كاحلرؼي ادلطركح عـ ضؾؾ جؿػوسػي
االخقاف ادللؾؿني ال ؼدخؾ غظرؼو ن صقؿػو ميػؽػـ
رؤؼؿف مبـظقعي اظػؽر اظؾقؾراظل بوظطؾع ،ظػؽػـ
عـ ادلؿقضع اف ؼداصع احلزب سـ اضؿصود اظلػقؽ،
أم أغف دقؽقف حزب ظقؾراظل اضؿػصػودم ،كعػع
تعؾقؼف (ؼوصطي) دكظي عدغقي ،ظؽـف دػقػؽػقف
حزب عقوصظ سؾك علؿقل سؾؿوغقي اظدكظي.
كعشؽؾي اظؾقؾراظقني صل عللظي اظػدكظػي
ادلدغقي ظقس صؼط اغؼلوعفؿ صقؿو ؼػؿػعػؾػؼ
بوخؿقور اظؿقجف اظعؾؿوغل اظصرؼح أك خشقؿفػؿ
عـ ذظؽ .كظؽـف أغفؿ اخؿوركا عقاجفي عو ميؽػـ
تلؿقؿف مبعرطي اظدكظي ادلدغقي سػؾػك أدػوس
عفرد ،سؾك أرض عـ اخلطػوبػي اظػددػؿػقرؼػي
كادلؾودلء اظعوعي عـػؾ ادللػوكاة كادلػقارػـػي.
كصققح أف عو ؼلؿك مبعرطي اظدكظي ادلػدغػقػي
ظقس أعرا ن ضوصرا ن سؾك اظؾقؾراظقني صؼط ظؽـػفػو
ععرطي ؼكقضفو اظشعى ادلصرم طؾػف .ظػؽػـ
ادلشؽؾي ػـو أف اظؾقؾراظققف اخؿوركا حال ن ػ كػػق
ادلؿلؼ عع اصؽورػؿ ػ ال ؼقجد صقف ارتؾوط بػني
اظدكظي ادلػدغػقػي كادلشػوطػؾ االضػؿػصػودؼػي
كاالجؿؿوسقي ظؾؿقارـني .ػذا احلػؾ ػػق حػؾ
ضوصر .رمبو ؼؼقد أحقوغو ن اظك اخؿقػور دلػقاجػفػوت
عػؿعؾي عع اظؿقور اظدؼـل ،كأحقوغػو ن أخػرل رمبػو
ؼعـل اظذػوب إظك عؾعى اظؿقور اظدؼـل .كتػؽػقف
ادلقاجفي ػـو جقصوء ( بني رروف دؼػـػل كررػوف
سؾؿوغل) دكف أف ؼعـل ػذا اظرروف ذكء عؾؿقس
ظؾؿقارـ اظعودم اظػؼقر.
ظقؾراظقي "تؿقدث" سـ سداظي اجؿؿوسقي!
تؽود جتؿع طؾ اظؼقل سؾك أف عصػر بػعػد
اظـقرة ؼفى أف تشفد دقودوتفو سؿؾقي سداظي
اجؿؿوسقي ،بدءا ن عـ رئقس اظقزارء سصوـ ذػرؼ
كاغؿفو نء مبعظؿ األحزاب حتً اظؿلدػقػس .كطػلف

ععظؿ ػمالء ؼـؿؿقف دلو أدؿقـوق صػل بػداؼػي
ادلؼوؿ بوظؾقؾراظقي ذات ادللقي االجػؿػؿػوسػقػي.
صودلؾػً ظؾـظر أغفؿ طؾفؿ ؼمطدكف اف عصػر
عؾؿزعي بوضؿصود اظلقؽ ،ظؽـ ؼفى أف ؼػؽػقف
ذظؽ االضؿصود عؾؿزـ بوظعداظي االجؿؿوسقي .كضػد
ضوؿ اظدطؿقر سؿرك حؿزاكم صل اظشركؽ( بؿورؼػخ
> أبرؼؾ) إغف ؼشؿرط إلضوعي ام حزب صل عصر ػ
عـ بني أعقر اخرل ػ ػق أف تؿضؿـ عؾودلء احلزب
اضؿصود اظلقؽ ادلؾؿزعي بوظعداظي االجؿؿوسػقػي.
كظقس عقؾ اظـؼوش اظؿػصقؾل ػـػو دللػلظػي
اصؿراض حؿؿقي اضؿصود اظلقؽ .ظؽـ اظؼضػقػي
ػـو ػل عوذا ؼعـل اضؿصود اظلػقؽ ادلػرتػؾػط
بوظعداظي االجؿؿوسقي Aكاظلماؿ اظفوـ ػـو ،ػػؾ
دلو ميؽـ تلؿقؿف بوظؾقؾراظػقػي ذات ادللػقػي
االجؿؿوسقي صرصي كخوصي صل عرحؾي اظػػػؿػرة
االغؿؼوظقي احلوظقي Aكعع اسؿراصـو بػوف االحػزاب
ادلطركحي سؾك اظلوحي األف اظػؿػل ميػؽػـ
تلؿقؿفو بوظؾقؾراظقي اك بؼربفو عػـ اظػػػؽػر
اظؾقؾراظل ػل عكؿؾػيف غالحظ أغفؿ طػؾػفػؿ
ؼفؿعقف سؾك ػذا اظشكء ادللؿك بؾقؾػراظػقػي
اظعداظي االجؿؿوسقي ( بودؿــوء حزب دػوكؼػرس
سؾك حد سؾؿـو حقٌ ظؿ غراق ؼؿقدث سػـ ػػذا
األعر ،كػق دقؽقف عرذح ظقؽقف حػزب رجػوؿ
أسؿوؿ صرؼح طؿو ضؾـو).
كغقـ ػـو ال غؿقدث سـ عدل صػدؽ غػقػي
األحزاب اظؾقؾراظقي كشقرػو صل حتؼقؼ اظػعػداظػي
االجؿؿوسقي ،كظؽـ ادلفؿ ػـو اف ػػذق اظػدسػقة
دؿؽقف عقدكدة .كػـوؾ أدؾوب أربعػي سػؾػك
األضؾ تدسقغو ظفذا االدؿـؿوج .اكال ن :اظطػؾػقػعػي
اظطؾؼقي ظفذق األحزاب ظـ تؼقدػؿ اظك حملدكدؼي
اظعؿؾ صل اجتوق اظعداظي االجؿؿوسقي .صؿعظػؿ
ػذق األحزاب ؼؿؽقف عـ رجوؿ أسؿوؿ كغكى عػـ
ادلـؼػني ادلمعـني بوظؾقؾراظقي كجؿفقر طؾقر عػـ
ضطوسوت اظطؾؼي اظقدطك اظذؼػـ ؼػركف صػل
اظؽالـ سـ احلرؼي اظػردؼي برؼؼ ،أك اظذؼـ دخػؾػقا
ػذق األحزاب ظـفقعقي بعػض األذػكػوص ،أك
اظذؼـ اغؿؿقا ظفذق األحزاب اسؿؼودا ن بلغفو دػقؼ
تؼدـ حال ن دقرؼو ن دلقضقع اظػدكظػي ادلػدغػقػي.
كبصػي سوعي اظؼضقي األدودقي ػـو ػق عػـ
ظف ضدرة سؾك اظؿؿقؼؾ ،كصل اظغوظى األسؿ ػػؿ
رجوؿ األسؿوؿ .كؼؿكؾػ ػذا األعر عـ حزب ألخر.
كسؾك دؾقؾ ادلـوؿ طوف جنقى دػوكؼػرس سػؾػك
كذؽ اظدخقؿ صل احلزب اظدميؼرارل االجؿؿوسل
كظؽـف رصض اظدخقؿ ألف احلزب كضػع دػؼػػػو ن
ظؿؾرسوت األذكوص .كضرر أغشوء حزبف ،اظػذم ال
ؼقجد صقف دؼػ ظؿؾرسوت رجوؿ األسؿوؿ .كاألعػر
ظقس عفرد اظؼدرة سؾك اظؿؿقؼؾ ،كظؽـ اخلرؼطي
االجؿؿوسقي كاظطؾؼقي ظفذق األحزاب ظـ ؼػمدم
صل اظغوظى األسؿ إظك أف تغقى ضضوؼو اظعػؿػوؿ
كاظػؼراء سـ عرطز براعففو ،طؿو ؼؿػضػح عػـ
ضراءة سوعي ظؾؿالعح اظلرؼعي دلػو غشػر عػـ
براعففو ): (.كظقس عـ أدؿ سؾك ػذا عـ حؿػك
اظـكى ضد اظغوء عؾدأ اظعؿوؿ كاظػالحػني صػل
اظددؿقر اظؼدمي .ظؿ ؼـؿػؼػد ػػمالء علػوكلء
اظؿطؾقؼ اظلوبؼ ظفذا ادلؾدأ ،كظؽـ ػػوجػؿػقا
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اؾقسار واؾؾقلراؾقون وؿسمؼلل اؾنورة املصرقة
اظػؽرة ذاتفو ،كال ععـك ظذظؽ دػقل اظػعػداء
ظؾػؼراء.
ثوغقو ن :ػذق اظطؾقعي اظطؾؼقي ادلؽقغي ظفذق
األحزاب تؼقد إظك تصقر ععني سـ حؾقؿ عللظي
اظعداظي االجؿؿوسقي ؼـؾـل سؾك تؼػدمي بػعػض
احلؾقؿ ادلمضؿي كصل صقرة احللـي اظؿل ؼؼدعفػو
اظرأدؿوظققف ظؾػؼراء .كعـ أعـؾي ذظػؽ صػرمبػو
ؼقاصؼ ػ طؿو ؼؾدك أف اجلؿقع ؼقاصؼقف األف ػ سؾك
عللظي حتؼقؼ احلد األدغك ظألجقر صل عصر .ظؽـ
ػذق األحزاب ظـ تقاصؼ بصػي عطؾػؼػي سػؾػك
سؿؾ تغققرات ػقؽؾقي ظالسػوءات اظضػرؼػؾػقػي
ظألشـقوء أك سؿؾ ضرائى تصوسدؼي .غؼػقؿ عػرة
أخرل أف ػذق األحزاب ظقلً طقوغو ن كاحدان ،كظؽـ
بعض األحزاب اظؿل ؼكؿؾط صػقػفػو عػـػظػرك
اظؾقؾراظقي اظلقودقي عع رجوؿ األسؿوؿ كعـظرك
اظؾقؾراظقي االضؿصودؼي دؿؽقف عرتعو ن ظـؼوذػوت
حودة ،ال ميؽـ أف تطرح حؾقال ن جذرؼي دلشػوطػؾ
اظػؼر صل عصر .ثوظـو :رمبو تـؿعش أصؽػور ػػذق
األحزاب ظػؿرة ،كخوصي عـ خؾصً غقاؼوػؿ صل
عقضقع اظعداظي االجؿؿوسقي ػ كغؼقؿ عرة أخػرل
أف ادلللظي ظقلً بوظـقاؼو ػ كخوصي الغؿػعػوش
أصؽور اظؾققراظقي ذات ادللقي االجؿؿوسقي دكظقػو
صل اآلكغي األخقرة .طؿو دؿؽقف عصر عو بػعػد
اظـقرة عرتعو ن دللؿـؿرؼـ دػقاء عصػرؼػني اك
اجوغى جوءكا سؾك أعؾ اخذ غصقى عـ اظؽعؽػي
اسؿؼودا ن عـفؿ بـفوؼي سصر اظػلود كاالحؿؽػور.
ظؽـ ػذا االغؿعوش ؼرتؾط بـقي ػمالء جؿػقػعػو ن
ظؾعؿؾ صل زؾ غؼوبوت سؿوظقي بوزشي كرػؾػؼػي
سوعؾي اطـر غشورو ن ككسقو ن .ال ميؽـ اف غـلك اف
اظطؾؼي اظعوعؾي خرجً عـ ثقرة .كال ميػؽػـ أف
غـؽر أف عصر خرجً ظقلً صؼػط عػـ ثػقرة
كظؽـ صل اظػؿرة عـ < 800كحؿك اآلف تشػفػد
عصر أػؿ عقجي احؿفوجوت سؿػوظػقػي عػـػذ
عـؿصػػ األربػعػقػـػوت .كعػـ ادلػعػركؼ أف
ادللؿـؿرؼـ األجوغى كاظشػرطػوت ادلػؿػعػددة
اجلـلقي كاظشرطوت األعرؼؽقي اظػرأدػؿػوظػقػي
خوصي طوغً تذػى ظؾعوظؿ اظػـػوظػٌ خػوصػي
ظرخص اظعؿوظي كألف ػذق اظدكؿ ال ؼقجػد بػفػو
تـظقؿ غؼوبل ضقم ؼداصع سـ حؼقؽ اظػعػؿػوؿ.
كػذا عو ؼلؿقف احملؾؾقف االضؿصودؼقف مبػقضػقع
االدؿؽفور اظدكظل ظؾعؿوظي اك اظـؼػؾ اظػدكظػل
ظالدؿغالؿ  );((outsourcing labor).كبوخؿصور
صنف ادلطركح بوظـلؾي ظفمالء ظقس صؼط سػؿػؾ
سداظي اجؿؿوسقي جزئقي ،كبوسؿؾورػػو عػـػقػي،
ظؽـفو ظـ متؾؽ أف تؼقـ بذظؽ سؾك ادلدل اظؾعقد
ظعدـ ضدرة أك رشػؾػي رجػوؿ األسػؿػوؿ اجلػدد
كعلؿـؿرم عو بعد اظـقرة صل ضؿػوف حػؼػقؽ
اظعؿوؿ .أم اغفو صل طؾ األحقؿ ظـ تضؿـ سؿػؾ
سداظي اجؿؿوسقي جذرؼي.
رابعو ن :إف صؽر اظؾػقػؾػراظػقػي ذك ادللػقػي
االجؿؿوسقي ػق صؽر ؼقاجف عشوطؾ ػقؽؾػقػي.
صقصؼو ن ظػؽر اظؾقؾراظقي ذات ادللقي االجؿؿوسقي
صوف اظعداظي االجؿؿوسقي ظقلً ػدصو ن صل حػد
ذاتفو ،ظؽـ اظفدؼ احلؼقؼل ػق دائؿو ن حػؿػوؼػي
اظلقؽ كاالدؿـؿور .كػذا اظػؽر عـال ن ال ؼػفػدؼ
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”ادلعععععرؽععة اؾععؼععادؿععة
احلؼقؼقة في ؿعرؽة اؾعععداؾعة
االجععمععؿععاعععقععة .وعععؾععى ؽععل
اؾقيارقني اؾشرػاء اؾوؼوف ؿعا ً
ؾؾدػاع عن حعؼعوا اؾعععؿعا
واؾػؼراء .فؤالء ؾن قعرضعقعفعم
رران ددموري ،وؾن قعرضعقعفعم
دوى تغققر ذعاؿعل قعوعؼع
احلرقة واؾععد ؿعععا ً وقعـعفعي
االدمغال “
إلغفوء اظػؼر كظؽـ تؼؾقؾ اظػؼر ظؾدرجي اظػؿػل
تلؿح ظعؿؾ اظلقؽ .صودلعضؾػي اظػػػؽػرؼػي
األدودقي اظؿل تقاجف ػذا اظػؽر أف حتؼقؼ ػذق
األعقر االجؿؿوسقي ال ميؽـ أف ؼؿؿ إال بوظطرؼؼػي
كاظدرجي اظؿل ال تمثر كال تضػع اظػؾػقػؾػراظػقػي
االضؿصودؼي صل خطر.
كأخقرا ن:
ضؾـو صل بداؼي ادلؼوؿ إف اظؾقؾراظقني ظقػلػقا
جلدا ن كاحدان ،كػـوؾ عـفؿ عـ ميقؾ ظؾقؾراظػقػي
ادلؿطرصي ،كػـوؾ عػـ ميػؽػـ تلػؿػقػؿػفػؿ
بوظؾقؾراظقني اظعؾؿوغقني ،كػـوؾ عـ ؼؿقدثقف سـ
ظقؾراظقي اجؿؿوسقي ظؽـ عع ػذا اظؿـقع ،ظػؽػـ
اظؼضقي ادلرطزؼي ػـو ػل طقػػقػي عػقاجػفػي
ذعى عؿعطش ظؾعدؿ االجؿؿوسل احلؼػقػؼػل،
دقؿو بعد أف ذاؽ رعؿ اظـقرة كاحلرؼي .صفػـػوؾ
عـال ن عو ال ؼؼؾ سـ  :0عؾققف ذوب شوظؾقػؿػفػؿ
عـ اظعورؾني ظـ ؼرضقفؿ احلدؼػٌ اجملػرد سػـ
حرؼي االغؿكوبوت ،كظـ ترضقفؿ إسوغوت اظؾطوظي.
كعؽوت األظقؼ عـ اظعؿوؿ اظذؼـ ذاضقا األعػرؼػـ
عـ غظوـ عؾورؾ ظـ ترضقفؿ متؾػص كتػلجػقػؾ
احلؽقعي صل ادلرحؾي االغؿؼوظقي.
كؼفى أف غعؿرؼ إف ػـوؾ عو ؼؾدك طؿػقػزات
غلؾقي كضؿقي ظؾقؾراظقني صل عصر .كعػـ ػػذق
ادلقزات دقر اظؽالـ سـ غفوؼي االدؿؾداد كرعؿ
احلرؼي كبرؼؼ األحزاب اجلدؼدة ،كػػذا عػو ؼػركؽ
ظؾطؾؼي اظقدطل ( كسشوؽ االدؿؼرار) @ أم طػؾ
ػمالء اظذؼـ ؼؼػقف ،عـؾفؿ عـؾ رجوؿ األسؿػوؿ
ضد جتذؼر اظـقرة .رمبو ؼفذب اظقلور اظعؾػؿػوغػل
بعض جؿفقر األضؾوط أك ادلـؼػني اظؿـػقؼػرؼػني.
ظؽـ ػمالء ظقلقا شوظؾقي اظشعى ادلصرم .رمبػو
ؼصؾر بعض ػمالء إظك عو بعد اظػؿرة االغؿؼوظقي
دلطوظؾفؿ ،ظؽـفؿ رمبو ؼصدعقف بلف عو ؼػؼػدـ
ظفؿ ػق رروف ددؿقرم سـ ادلقارـي كادللػوكاة،
إذا طوف ذظؽ بعقدا ن سػـ حػؾ عشػوطػؾػفػؿ
كػؿقعفؿ اظققعقي .طؿػو إف اظػرأدػؿػوظػقػي
ادلصرؼي دؿؽقف بني ذؼل رحك ،ػؿو احلػوجػي
ظالغطالؽ بعد اظؿكؾص عـ أسؾػوء احػؿػؽػورات
كصلود رجوؿ أسؿوؿ عؾورؾ كابـف ،كضركرة تؼػدمي

( ظؼؿي) ظؾػؼراء كاظعػؿػوؿ ظػؿػلػقؼػؼ ػػذق
االغطالضي اجلدؼدة .ادلطركح صل عصر حوظقو ن ػػق
خؾقط عـ اظؾقؾراظقي ادلؿطرصي كاظؾقؾراظقػي ذات
ادللقي االجؿؿوسقي Aكاظـقع األكؿ تلؾى صعػال ن
صل جرائؿ طؾقرة كإصؼور ادلالؼني بوظعوظؿ .كصػقػف
ادلقارـ ظقس دقل زبقف (سؾك حد تعؾقػر ربػوب
ادلفدم صل ػذق اجملؾي بعدد عورس ? .)800أم أف
ادلقارـ ظـ ؼشعر بقؼقؽ ادلقارـي إال إذا طػوف
صل ادؿطوسؿف اظدصع .ظؽـ اظؾػقػؾػراظػقػي ذات
ادللقي االجؿؿوسقي دقؼ تؼػ سػوجػزة صػل
عقاجفي جؿفقر بوزغ عـ اظـػقرة عػؿػعػطػش
ظؾعداظي احلؼقؼقي .كاذا اصؿرضـو جدال ن اف ععرطي
احلرؼي ػ مبعـوػو احملدكد ادلرتؾط بوالغؿػكػوبػوت ػ
تؾدك كطلغفو عـؿفقي ،صلف ػذق األحزاب ظؿ تعػد
ععورضي .كػـو غالحظ أف ثقرة ؼـوؼر ،بوظرشؿ عػـ
أغفو ذعؾقي كبقؼ ،ظؽـ اظصقت اظعوظل كادلمثػر
صقفو طوف ظؾطؾؼي اظقدطك ،كػذا عو ؼػػػلػر
اظلؼػ اظدميؼرارل دلطػوظػى اظػـػقرة .ظػؽػـ
بوظرشؿ عـ ذظؽ ،صنف ػـوؾ غزسي ؼلورؼي جلؿفقر
اظـقرة .ػذا اظؿـوضض عرذح ظػؾػؿػػػفػقػر إذا
طشػً اظـكؾي سـ سدائفو ظؾفؿوػقر اظػؼقرة.
ادلعرطي اظؼودعي احلؼقؼقي ػل عػعػرطػي
اظعداظي االجؿؿوسقي .كسؾك طػؾ اظػقػلػورؼػني
اظشرصوء اظقضقؼ ععو ن ظؾدصوع سـ حؼقؽ اظعؿػوؿ
كاظػؼراء .ػمالء ظـ ؼرضقفؿ رروف ددؿقرم ،كظـ
ؼرضقفؿ دقل تغققر ذوعؾ ؼػقػؼػؼ احلػرؼػي
كاظعدؿ ععو ن كؼـفل االدؿغالؿ.
( )7أغظر عـال ن طؿوب اسود ة اخؿراع اظدكظي طؿعؾر
سـ ػذق االصؽور
Reinventing the State: Social Liberalism for
the 21st Century. Politico's Publishing Ltd (10
)Sep 2007
( )8بوالضوصي إظك عللظي اظـقرة اظـوغقي ،ؼكؿؾػ
االذؿراطققف سـ اظؾقؾراظققف كشقرػؿ صل حتؾقؾفؿ
ظطؾقعي اظؼضقي اظقرـقي كاظعالضي عع االعؾرؼوظقي.
كؼعؿؾر اظؾقؾراظققف ػؿ ابعد اظؿقورات صل غؼدػؿ
ظالعؾرؼوظقي كاظصفققغقي .كبقـؿو ؼؿػؼ اظقلور
كاظؼقعققف كاالدالعققف صل ػذا اظـؼد ،ظؽـ اظؿقؾقؾ
ؼؿفوكز ػمالء صل اغف ال ؼعؿؿد صؼط سؾك اظـؼد
االؼدؼقظقجل اجملرد ،كظؽـف ؼعؿؿد بوألدوس سؾك غؼد
رؾقعي اظؿقوظػوت كاظعالضوت اظطؾؼقي بني اظـظؿ
اظعربقي كاظـظوـ اظصفققغل كحؽقعي االعؾرؼوظقي.
كظظركؼ ادللوحي ظـ غكقض صل ػذا ادلقضقع صل ػذا
ادلؼوؿ ،كظؽـ دـقوكؿ سؿؾ عـوضشي علؿػقضي
صقف صل عؼوالت ضودعي.
( )9كادلػورضي اف ػمالء احملؾؾني جتوػؾقا اف احلزب
اجلؿفقرم صل اظقالؼوت ادلؿقدة بورتؾورف اظقثقؼ
بوجلؿوسوت ادللقققي ادلؿطرصي كادللقققي
اظصفققغقي عـؾ ( Born Again Christians and
) Zionist Christiansميـؾ منقذج صورخ ظفذق
اظدميؼرارقي شقر اظؾقؾراظقي ،كخوصي صل ػفؿقػفو
احلود سؾك ادللؾؿني كسؾك جؿوسوت ادلـؾقني اجلـلقني
كسؾك حؼقؽ ادلرأة ادلؿعؾؼي بوالجفوض.
(ٚ )3رٌه ِغ حمذ٠شٔا اٌ ٝاْ ٘زٖ اٌبشاِش ٌُ
حسذس بسٛسة ٔٙات١ت بؼذٌٚ .ىٕٕا ٔمٛي اْ اٌطب١ؼت
اٌطبم١ت ٌٍّىٌٙ ٓ١ٔٛزٖ األعضا ال ّ٠ىٓ اْ حفضٟ
ٌغض ٠ذافغ ػٓ اٌفمشاء.
( )4ال حٛصذ حشصّت ٚاعذة ٌٙزا اٌّسطٍظ ػٍ ٝعذ
ػٍّ ٟباٌٍغت اٌؼشب١ت ٌٙٚزا امخشث ٘اح ٓ١اٌؼباسح.ٓ١
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رٌتشارد سٍوىر*
صل سوـ ? ،800طوف ضد مت إردوؿ اظلقـوتقرجقرج عقؿشؾ إظك تقغس طل ؼػـػؼػؾ ردػوظػي
احؿراـ كتؼدؼر ظؾدؼؽؿوتقر زؼـ اظعوبدؼـ بـ سؾل .كصل اظعوـ غػلف ،أظؼك بوراؾ أكبوعو خطػوبػو ن
رقؼال ن طل ؼقصؾ سؾك ترخقص عـ اظؽقجنرس بنعداد بـ سؾل بؽؿقوت ضكؿي عـ ادلػعػدات
اظعلؽرؼي .كصل غقصؿؾر  ،8070طوغً ػقالرم طؾقـؿقف ضد سؾرت سـ احؿراعفػو كتػؼػدؼػرػػو
اظعؿقؼ ظؾدؼؽؿوتقر حلـل عؾورؾ ،كاظذم تعد سالضؿف اظقثقؼي بوظقالؼوت ادلػؿػقػدة " حػفػر
اظزاكؼي ظألعـ كاالدؿؼرار صل ادلـطؼي" ،بقلى تعؾقرػو .كبعد ذفقر ،سػـػدعػو اغػدظػعػً
االغؿػوضي ضد اظـظوـ ادلصرم ،أصر غوئى اظرئقس األعرؼؽل ،جقزؼػ بوؼدف ،أف عػؾػورؾ طػوف
"حؾقػو ن ضقؼو ن كال ميؽـ بلم حوؿ اسؿؾورق دؼؽؿوتقرا ن".
* إٌاؽشِ :ضٍت االؽخشاو ٟاٌؾٙش٠ت ػذد ِا٠ 1100 ٛ٠سذس٘ا عض اٌؼّاي االؽخشاو ٟاٌبش٠طأٟ
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ؼعد اظـظوـ ادلصرم ،بعد ادرائقػؾ ،أطػؾػر
عؿؾؼل ظؾؿعقغوت كاألدؾقي كألدكات اظػؼػؿػع
كاظؿعذؼى عـ اظقالؼوت ادلؿقدة عػـػذ تػقضػقػع
اتػوضقي طوعى دؼػقد صل >=? ،7تؾؽ االتػوضقػي
اظؿل كردت اظؿقوظػ بني اظػـػظػوـ ادلصػرم،
كبوظؿوظل طوصي اظؼقل ادلمؼدة ظؾقالؼوت ادلػؿػقػدة
صل ادلـطؼي ،عع اظؽقوف اظصفققغل .كبوظؿلطقػد،
ادؿطوع عؾورؾ ،عـ خالؿ ادلعقغوت اظعلؽرؼػي
ادلؿـقحي عـ ضؾؾ اظقالؼوت ادلؿقدة ،أف ؼقػوصػظ
سؾك دقطرتف عـذ  .7?>7طؿو سػؿػؾ عػؾػورؾ
سؾك تـػقذ ركذؿي صـدكؽ اظـؼد اظدكظل كاظؿػل
أدت بدكرػو إظك زؼودة رػقؾي صل غلى اظؾطػوظػي
كإظك إصؼور ضطوسوت كادػعػي عػـ اظشػعػى
ادلصرم .ظذظؽ ،اسؿؾرت اظقالؼوت ادلؿقػدة تػؾػؽ
األغظؿي ادللؿؾدة صل اظشرؽ األكدط ،كسػؾػك
رأدفؿ غظوـ عؾورؾ ،حؾػوء ميؽػـ االسػؿػؿػود
سؾقفؿ صل ادلـطؼي.
أعو صل ثقرتل تقغس كعصر ،صػؾػؼػد طػوف
عالحظو ن أف اظطؾؼي اظعوعؾي صل طؾ عـ اظؾؾدؼـ
ضد ظعؾً أدكارا ن جقػرؼي صػل اغػؿػصػورػػؿػو.
صوظـؼوبوت صل تقغس ،كاظؿل طوغً أحد ادلؽقغػوت
ادلؽؿؾي ظـظوـ بـ سؾل ،ضد تقظً اظؼقودة سـدعو
اغػفر اظصراع االجؿؿوسل ضد غظوـ اظدؼؽؿوتقر
اظؿقغلل .أعو صل عصر ،صؼد تطػقرت حػرطػي
اظطؾؼي اظعوعؾي كظعػؾػً ،رػقاؿ اظلػـػقات
اظلوبؼي ،دكر اخلؿقرة األكظقي الغؿػوضي ؼػـػوؼػر،
كبوألخص "اظؾركصي" اظلوبؼي صل احملؾي صل أبرؼؾ
> .800كظؼد طوف الغؿشور اإلضرابوت اظعؿػوظػقػي
صل ضطوسوت عـؾ صـوسي اظؾؿػركؿ كادلصػوظػح
احلؽقعقػي

كذرطوت ضـوة
اظلػػػقؼػػػس
كاظلػػػػؽػػػػؽ
احلػػػدؼػػػدؼػػػي
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”عؾى اؾرغم ؿن دعم اؾوالقات
ادلمودة ؾألـظؿة اؾدقؽماتورقعة
ػي ؽل ؿن توـس وؿصر ،إال أن
إدؼاط اؾـظاؿني جاء بشعؽعل
أدرع مما توؼع اؾؽنعقعرون .وػعي
فذا اؾوؼت ،اتضح ؾؾؿالقني علر
اؾعاؾم ؽقف ؽاـت خطب أوباؿا
ادلمماؾقة ؿهعرد أؽعاذقعب .وػعي
ادلؼابل ،أصعلعوعت واذعـعطعن
ؿعرضة خلطر ػؼدان دقطرتفا
ػي اؾشرا األودط“.
كاظصرؼ اظصقل ،دكر حودؿ صل إحداث ذػرخ
سؿقؼ داخؾ صػقؼ اظطؾؼي احلوطؿي كإدؼػوط
عؾورؾ صل  77صؾراؼر .اظـؼطي األػؿ ػـو ػػق أف
تؾؽ اإلضرابوت طوغً دقودقي بوألدوس@ صػؼػد
طوغً تـودم بنزاحي رجوؿ احلزب اظػقرػـػل عػـ
إدارات اظشرطوت –بعضفو رػوظػى بػندػؼػوط
عؾورؾ غػلف -طؿو صػعػدت اظػؽػـػقػر عػـ
عـظؿوت اظـضوؿ اظلقودل كاالجؿؿوسل اظؿػل
تشقر إظك إعؽوغقي تغققر اجملؿؿع بشؽؾ جػذرم.
كخالؿ االغؿػوضي ادلصرؼي ،حتقؿ عقداف اظؿقرؼػر
إظك عو ؼشؾف طقعققغي اظؼرف احلودم كاظعشرؼـ،
كأصؾح ػـوؾ سوصػي عـ اظؾفوف كاظػـػؼػوبػوت
ادللؿؼؾي اظصوسدة عـ ضؾى اظـضوؿ ذاتف.
خداع (!!)
سؾك اظرشؿ عـ دسؿ اظػقالؼػوت ادلػؿػقػدة
ظألغظؿي اظدؼؽؿوتقرؼي صل طؾ عـ تقغس كعصر،
إال أف إدؼوط اظـظوعني جوء بشؽؾ أدػرع ممػو
تقضع اظؽـقركف .كصل ػذا اظقضً ،اتضح ظؾؿالؼني
سؾر اظعوظؿ طقػ طوغً خطى أكبوعو ادلؿؿوظػقػي
عفرد أطوذؼى .كصل ادلؼوبؾ ،أصؾقً كاذـػطػـ
صؼداف دقطرتفو صػل
ععرضي خلطر
اظشػػػػػػػرؽ
األكدط.
أعػػو صػػل
ظقؾقو ،صؽػوغػً
األعقر بوجتػفػفػو
ظالغػػػفػور أؼضػون،
حقٌ ذفد ذفر ؼـوؼر
بعض االحؿفوجوت سؾك
اظػلود كظػؾػؿػطػوظػؾػي
بػػوظلػػؽػػـ ،صػػل بػػعػػض ادلػػدف
اظلوحؾقي عـؾ درغي كبـغوزم .إال أف االغؿصػورات
ادلدكؼي صل اظؾؾدؼـ اجملوكرؼـ –عصر كتقغػس -ضػد
دصوع اظـشطوء اظلقودػقػني إظػك اظضػغػط
ظؾؿطوظؾي بودلزؼد .كعع حؾقؿ ذفر صؾراؼر ،اجتػف

غشطوء اظطؾؼي اظقدطك ادلداصعني سـ حؼػقؽ
اإلغلوف ظؾؿطوظؾي بوحلرؼوت اظلقودقػي ،كصػل
ظقؾي ; 7صؾراؼر ،اظؾقؾي اظؿل اغطؾػؼػً صػقػفػو
االغؿػوضي ،أرؾؼً ضقات اظشػررػي ضػؿػعػو ن
كحشقو ن جتوق احملؿفني كادلؿظوػرؼـ صل بـغوزم.
صل اظظركؼ اظعودؼي ،كعع اظفؾقط اظعوـ صل
علؿقل اظصراع اظطؾؼل ،ؼـفح اظؼؿع أك حؿك
اظؿفدؼد بف صل إجفوض اظؿؿردات اجلؿوػقػرؼػي.
ظؽـ عع اظـفوح ادلؾفر اظذم حؼؼف منقذج عقداف
اظؿقرؼر ،اغؿؼؾً االحؿفوجوت حؿك ألطـر ادلػدف
ادلقاظقي ظؾؼذاصل عـؾ عدؼـي اظؾقضي ،كاغشؼً
اظؽـقر عـ اظؼؾوئؾ كاغضؿً ظؾـقار ،حؿك تػؾػؽ
اظؼؾوئؾ اظؿل ظفو تراث رقؼؾ عـ اظؿقوظػ عػع
األجفزة األعـقي عـؾ ضؾقؾي اظؾوردي ،كعػـ ثػؿ
سؿؾً ضقل ادلعورضي اظلقودقي سؾك اظؿـلقؼ
عع ادلـشؼني عـ غظوـ اظؼذاصل ظؿـظقػؿ ؼػقـ
اظغضى –اخلؿقس = 7صؾراؼر .كصل ذظؽ اظػقػقـ،
اغؿشر اظؼـوصي صل طؾ عؽوف كصقبقا غقراغفػؿ
اظؽـقػي سؾك ادلؿظوػرؼـ ،ظػقػؿػقػقؿ بػذظػؽ
اظـضوؿ اظلقودل إظك غضوؿ علؾح .كبقػؾػقؿ
; 8صؾراؼر ،بدت ظقؾقو طؾفو صل أؼدم ادلعػورضػي،
صقؿو سدا اظعوصؿي ررابؾس كعدؼـي دػرت –
عؼر إضوعي اظؼذاصل .تشؽؾ عفؾس اغؿػؼػوظػل،
ؼضؿ بوألدوس بعض رجوؿ اظـكؾي اظلقودقػي
كادلـشؼني سػـ اظػـػظػوـ –ضػؾػوط جػقػش
كدقودقني كرجوؿ أسؿوؿ كأطودميقني كآخرؼـ -صل
عقوكظي ظؿـظقؿ اظؼقل االجؿؿوسقي ادلـكػررػي
صل االغؿػوضي حتً راؼي عقحدة.
ظؼد أجفض اظؼذاصل طؾ أذؽوؿ ادلعورضي
ظـظوعف ،ظذا صنف ضقل اجملؿؿع ادلدغل ادلـكرري ال
متؾؽ غؼوبوت أك أحزاب دقودقي ضػقؼػي تػؼػقد
االغؿػوضي .طوف ذظؽ أحد األدؾوب اظؿل دصػعػً
اجلؿوػقر ظؿشؽقؾ جلوف ذعؾقي سؾر طؾ ظقؾقػو،
تؾؽ اظؾفوف اظؿل تعؿؾػر أغػقؼػي حػؼػقػؼػقػي
ظؾلؾطي اظشعؾقي .كصل عـؾ ػػذق اظػظػركؼ
ؼؽقف عـ اظطؾقعػل أف تػعػؿػؾ اظػـػكػؾػي
اظلقودقي ادلـػظػؿػي سػؾػك عػؾء اظػػػراغ
اظلقودل ،إال أف عقوكالت ػذق اظـكى ظؿفؿقع
عـدكبني ضوسدؼني عـ طؾ أغقوء ظػقػؾػقػو بػوءت
بوظػشؾ ،صؾؿ ؼؿؿؽـقا عـ بلط غػقذػؿ سؾك
االغؿػوضي بقـؿو طوغً ضػقاسػدػػؿ بػوظػؽػود
رادكي صل ادلراطز احلضرؼي احملدكدة.
كبوإلضوصي إظك ذظؽ ،اغعطػ أسضوء اجملؾػس
االغؿؼوظل غقق دقودي غكؾقؼي ،كاجنرصػقا إظػك
ادلشوحـوت صقؿو بػقػـػفػؿ بػدال ن عػـ ردػؿ
ادؿراتقفقوت كاضقي ظؿقؼقؼ االغؿصور ،سػالكة
سؾك اظصراسوت اظػردؼي ظؿقظل صدارة ادلشػفػد
صل اجملؾس ،سؾك دؾقؾ ادلػـػوؿ اظصػراع بػني
عقؿقد جؾرؼؾ اظذم تعوكف عـ ضؾؾ عع اظؼذاصل
صل تـػقذ براعٍ اخلصكصي ،كعصطػك سػؾػد
اجلؾقؾ كزؼر اظعدؿ اظلوبؼ ،كاجلـراؿ سؾد اظػؿػوح
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ؼقغس كزؼر اظداخؾقي اظلوبؼ صػل حػؽػقعػي
اظؼذاصل .كضد أثورت سقدة سؾد اظػؿوح حػػؿػي
ادلزؼد عـ االغؼلوعوت داخؾ اجملؾس االغؿؼوظل،
حني ضود اظؿؿرد صل صػقؼ اجلقش .كعـ اجلدؼر
بوظذطر أف حػؿي طوف عـ حؾػوء اظػؼػذاصػل،
ظؽـف ضطع صالتف بوظـظوـ صل =>? ،7كعػـ
ادلعركؼ أغف بعد ذظؽ أصؾقً ظػف سػالضػوت
كثقؼي بوخملوبرات األعرؼؽقي.
كسؾك اظرشؿ عـ اظـفوحوت اظعلؽػرؼػي
ادلؾؽرة ،إال أغف ظؿ ميض كضً رقؼؾ حؿك بدت
غؼوط اظضعػ ظدل اظػـػقار صػل اظػقضػقح
كأصؾح اظؼذاصل ؼضؿـ بعض اظلػقػطػرة،
خوصي سـد اصطػوؼ بعض اظؼؾوئؾ اظفوعي،
عـؾ ضؾقؾي كرصوهلل إظك جوغى احلؽقعي بعدعو
طوغً تؼػ إظك جقار اظـقار .كػذا ػػق أحػد
األدؾوب اظؿل أسطً اظػػرصػي ظػؾػقالؼػوت
ادلؿقدة كحؾػوءػو عـ دكؿ أكركبػو ظػؿػؾػـػل
ادؿراتقفقي ادؿعصً سؾقفؿ ظقضً رػقؼػؾ،
كعـ خالؿ ػذق االدؿراتقفقي ؼلػؿػطػقػعػقف
بلط دقطرتفؿ سؾك عو ؼفرم صػل ظػقػؾػقػو
كإسودة تشؽقؾف بطػرؼػؼػي تػؿػـػودػى عػع
عصوحلفؿ.

االؿلرقاؾقة
" طقػ ميؽـ اظلػقػطػرة سػؾػك اظشػرؽ
األكدط ."Aطـقرا ن عو أربؽ ػذا اظلماؿ صػـػوع
اظؼرار صل اظقالؼوت ادلؿقدة عـذ حترر ادلـطؼي عـ
براثـ االعؾرارقرؼي اظؾرؼطوغقي كحؿك اآلف .صؾعد
احلرب اظعودلقي اظـوغقي ،سوغػً اظػرأدػؿػوظػقػي
اظؾرؼطوغقي عـ حوظي سـقػي عـ سدـ االدؿؼرار@
حقٌ طوغً دؾطوتفو اظؽػقظػقغػقػوظػقػي صػل
ادللؿعؿرات حتوكؿ بشؿػك اظػطػرؽ الحػؿػقاء
اظؿؿردات اظقادعي عـ أجؾ اظؿقرر اظقرـل صػل
تؾؽ اظؾؾداف .أعو اظقالؼوت ادلؿقدة ،صػل بػعػض
احلوالت طوغً تلؿغؾ ػذق األكضوع ظصػوحلػفػو،
كصل عصر ،سؾك دؾقؾ ادلـوؿ ،رحؾً اظػقالؼػوت
ادلؿقدة بوالغؼالب اظذم ضودق اظضؾوط األحرار ضد
ادلؾؽ صوركؽ ادلقاظل ظالحؿالؿ اظؾرؼػطػوغػل صػل
 .7?;8كسؾك اظعؽس صل ظقؾقو ،طوغً كاذـطػـ
تمؼد ادلؾؽ إدرؼس ادلمؼد ظؾرؼطوغقو حؿك إرػوحػي
اظضؾوط األحرار صل اجلقش اظؾقؾل ادلؾؽل بف صل
?<?.7
أعو اظػرؽ بني دػقػودػي االعػؾػرؼػوظػقػي
األعرؼؽقي صل  7?;8كصل ?<? ،7صفق أغػف صػل
ػذق اظػؿرة طوغً اظدكؿ ادللؿؼؾي صل اظشػرؽ
األكدط تيظفر غزكع خطقر غقق تلعقؿ ادلصػودر
احلققؼي بوظـلؾي ظؾقالؼوت ادلؿقػدة ،كبػوألخػص
اظـػط.
علػلظي اظلقطرة ازدادت صعقبي بوظـلؾي
ظالعؾرؼوظقي األعرؼؽقي عع حدة ادلؼوكعي اظػؿػل
كاجفؿفو صل احلرب سؾك صقؿـوـ كعع اغلػقػوب
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األدطقؿ اظؾرؼطوغل عـ اخلؾقٍ اظعربل ،كاظػذم
طوف اظفدؼ عـف ػق دسؿ أغظؿي سؿقؾي تعؿؿد
سؾك اجلـقف االدؿرظقـػل .تػقظػً بػعػد ذظػؽ
االعؾرؼوظقي األعرؼؽػقػي عػفػوـ بػرؼػطػوغػقػو
االدؿعؿورؼي ،كبدال ن عـ رسوؼي االدؿرظقـل ،حؾً
عقؾفو دؼؾؾقعودقي اظدكالر األعػرؼػؽػل .كعػع
غفوؼي احلرب اظؾوردة ،ادؿغؾػً االعػؾػرؼػوظػقػي
األعرؼؽقي شقوب عـوصس دكظل ضقم طل تػعػقػد
تشؽقؾ ادلـطؼي تؾعو ن دلصوحلفػو ،كأف تػقحػد
ادلـطؼي سؾك ػدؼ اإلروحي بػـػظػوـ صػداـ
حلني صل اظعراؽ إلضوعي غظوـ اظلقؽ احلر سؾك
حطوعف.
كعـ غوحقي أخرل ،رودلو حوكظً االعؾرؼوظػقػي
األعرؼؽقي ػز أرطوف اظدكظي صل ظقؾقو ،سـ ررؼػؼ
صرض اظعؼقبوت كمموردي اظؼصػ اجلقم ادلؿؽػرر،
ظؽـ عـذ سوـ  ،8000أصػؾػح كاضػقػو ن أعػوـ
اظقالؼوت ادلؿقدة أف غظػوـ اظػؼػذاصػل دػقؼ
ؼلؿؿر ألجؾ شقر علؿك .عـذ جنػوح اغػؼػالب
اظضؾوط األحرار صل ظقؾقو سوـ ?<? ،7بدأ غػظػوـ
اظؼذاصل صل اظعؿؾ سػؾػك طلػى اظػـػكػى
اظلقودقي صل طؾ ظقؾقو طل تدسؿ أرطوغف ،عـؾ
رجوؿ األسؿوؿ ادللؿـؿرؼـ صل اظـػط كاظؼطػوع
ادلصػػرصػػل كاظػػقاردات كعػػقزػػػػػل اظػػدكظػػي
اظؿؽـقضراط ،إظخ .كػـوؾ ثػالثػي عػـ طػؾػرل
اظؼؾوئؾ اظؾقؾقي تشؽؾ ععو ن اظعؿقد اظػػػؼػرم
ظـظوـ اظؼذاصل ،كعـ أبرزػؿ ضؾقؾي كرصؾف.
كسـدعو رأم اظؼذاصل أف اظعؼقبوت ادلػركضي
سؾك غظوعف ،تؽؾد ػذا اظـظوـ خلوئر بوظغي (
 90عؾقور دكالر خالؿ سؼد اظؿلعقـوت) ،ضػرر أف
ؼؽقػ غظوـ احلؽؿ عع كاذـطـ ،كصل ادلؼػوبػؾ
ظؿ تر اظقالؼوت ادلؿقدة ضررا ن صل سالضي عـ غػقع
جدؼد عع اظؼذاصل .كػؽذا بدأ بقش كبؾقػر صػل
اظؿصوظح عع غظوـ اظؼذاصل صل  ،800:طػؿػو
بدأت اظـكى اظلقودقي اظؾقؾقي صل االغػدعػوج

عع غظرائفؿ األعرؼؽقني كاألكركبقػني .كسػؾػك
دؾقؾ ادلـوؿ ،تكرج دقػ اإلدالـ اظؼػذاصػل
عـ ادلعفد االضؿصودم صل ظػـػدف كأصػؾػح
صدؼؼو ن عؼربو ن عـ األعػقػر أغػدرؼػق كبػقػؿػر
عوغدظلقف.
كعـ جوغى آخر ،صنف اظعـوصػر ادلػفػؿػي
ادلـشؼي سـ غظوـ اظؼذاصل كاظؿػل تشػورؾ
اظققـ صل اظؿؿرد كاالغؿػوض ضدق ،طوغقا ػػؿ
أغػلفؿ عشورطني رئقلقني صل اظؿقػوظػػ
عع اظقالؼوت ادلؿقدة كأكركبو ،كطوغقا عػمؼػدؼػـ
ظلقودوت اظغرب بشؽؾ كاضػح .طػؿػو أف
ػـوؾ اظؽـقر عـ ػمالء طوغقا ضد ارمتقا متػوعػو ن
صل أحضوف اظقالؼوت ادلؿقػدة راشػؾػني صػل
اإلروحي بـظوـ اظؼذاصل ،حؿػك ضػؾػؾ بػدء
االغؿػوضي بقضً رقؼؾ .كسؾك دؾقؾ ادلػـػوؿ،
صؼد أسؾـ اجلـراؿ سؾد اظػؿوح ؼقغس ،كاظػذم
ضد أذرغو إظقف دوبؼون ،أغف ؼرحػى بػؼػصػػ
جقم عـ ضؾؾ اظقالؼوت ادلؿقدة الدؿفداؼ ضقات
اظؼذاصل ،ظؽـ عـ دكف شزك سلؽرم الدؿعؿػور
األرض اظؾقؾقي طؿو حدث صل اظعراؽ.
ظؽـ اظؼقل االجؿؿوسقػي اظػؿػل تشػؽػؾ
اظؼقاسد ادلؿؿودؽي ظفذق االغؿػوضي ظؿ ؼػؽػـ
عـ ادلؿؽـ أف تؼؾؾ عـؾ ػذق ادلقاضػ بلفقظي.
كسـدعو حتدث اظلقػودػقػقف كخػؾػراء األعػـ
األعرؼؽققف ألكؿ عرة سـ اظؿدخؾ اظعلؽرم صل
ظقؾقو ،طوف اظـقار ،سؾك األضؾ صل ادلـورؼ احملػررة،
ؼعؾـقف صراح ني :ال ظؾؿدخؾ اظعلؽػرم .كطػؿػو
صرح أحد أسضوء اجملؾس االغؿؼوظل صل ظػقػؾػقػو،
حوصظ جقجو ،صنف "بؼقي ادلدف اظؾقؾػقػي دػقؼ
ؼؿؿ حترؼرػو بلؼدم اجلؿوػقر ،كضقات اظؼذاصل ظػـ
تيفزـ إال بلؼدم ػذق اجلؿوػقر" .كسـدعو كصػؾػً
ضقات عـ اظـوتق بـغوزم صل < عػورس ادلػوضػل
ظعرض ادللوسدة سؾك اظـقار صل ضؿوظفػؿ ضػد
ضقات اظؼذاصل ،طوف رد اظـقار ػق أف اسؿؼؾػقػػؿ
ؼصقر اظؼذاصل اظـقرة ضدق سػؾػك أغػفػو
طل ال
ٌ
عفرد عماعرة اعؾرؼوظقي ظإلروحي بف.
ـؼاط اؾضعف
ظؿ ؼشفد اظؿدخؾ اظعلؽرم األجـؾل صػل
ظقؾقو أم ترحقى عـ ضؾؾ اظـقار إال سـدعو ذفدكا
بلغػلفؿ بعض االغؿؽودوت صل ادلعورؾ بودلدف
اظؽؾرل عـؾ عدؼـي اظزاكؼي .كصؼط سـدعو صػؼػد
اظـقار األعؾ صل اغؿشور اظؿؿرد إظػك رػرابػؾػس
كدرت ،كعـ ثؿ تػؿقً اظـظوـ ،أصؾح اظػدسػؿ
اإلعؾرؼوظل ؼؾدك كطلغف ررؼػؼػي ظلػد غػؼػوط
اظضعػ ظدل اظـقار ،كاظضعػ اظشػدؼػد صػل
اظـػقذ اظلقودل ظؾؿفؾس االغؿؼوظل غػػلػف.
كؼؾدك أف اإلدارة األعرؼؽقي غػػػلػفػو تشػفػد
اغؼلوعو ن بني ععورضني ظؾؿدخؾ اظعلؽرم عـؾ
كزؼر اظدصوع ركبرت جقؿس ،كبني ادلمؼدؼػـ عػـػؾ
دػقرة أعرؼؽو صل األمم ادلؿقدة دقزاف راؼس.
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ؾقلقا :ثورة اجلؿافقر عؾى ؿأدبة اؾؾكام

هحود حسًٌ
املكان :بنغازي-املدونة الثانوة في لوبوا.
الزمان :مساء الثالثاء 51فبراور 1155
احلدث :احتشاد اجلماهور للمطالبة بإطالق سررا
" فتحي تربل"  ،محامي عائالت السجناء ،الذون قُتلروا
في سجن ابو سلوم ،عام  ،5991والبالغ عددهم 5111
قتول ،ولم وؤد إطالق سراحه إلى تهدئة املتظاهرون.
طوغً تؾؽ ػل اظشرارة اظـقرؼي اظؿل أذػعػؾػً
ثقرة اظشعى اظؾقؾل ،كطوف ؼقـ = 7صػؾػراؼػر ػػق ؼػقـ
اظغضى ،اظذم ظؿ ؼكؿدق اظعـػ ادلػرط اظػذم كصػؾ
ظؾؼصػ اجلقم ،كال االسؿؼوالت اظعشقائقػي ،كزاد عػـ
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حوظي اظغضى اخلطوب ادللؿػػػز ظلػقػػ اإلدػالـ
اظؼذاصل ،ابـ اظرئقس ،اظذم ردد األطػوذؼػى ادلػعػؿػودة
ظألغظؿي اظعربقي ،سـ ادلماعرات اخلورجقي ،ككصػ اظـقار
بوجملرعني ادلدعـني...
اعؿـعً كحدات عـ اجلقش سـ تـػقذ أكاعر إرػالؽ
اظـور سؾك ادلؿظوػرؼـ ،كػق عو ؼيرجعف اظػؾػعػض إظػك
ادؿفوبؿفو ظـداء اظؼؾوئؾ ،كإظك اطؿشػوؼ سػؿػؾػقػي
ادؿكداـ عرتزضي عـ أصرؼؼقو ظؼؿع اظػـػقار كحػؿػك
االسؿداء سؾك ادلقارـني صل األحقوء اظلؽـقي.
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ؾقلقا :ثورة اجلؿافقر عؾى ؿأدبة اؾؾكام
اؾـظام اؾلدوؼراري:

اظؾوحٌ اظؿقغلل ادلؿكصص صل اظشؽقف
اظؾقؾقي ،تقصقؼ ادلوغلؿقرم ؼصػ اظـظوـ اظذم
أردوق اظؼذاصل بػ اظؾدكضرارل ،حػقػٌ ازدادت
ضوسدة احلؽؿ ضقؼو عـذ اغؼالب أكؿ دؾؿؿؾػر،
كاغؿؼؾ عـ اظـؿقزج اظـوصرم إظك اإلرور اظؾقؾل
احملؾل ،ثؿ ابؿدع االغؿؿوء األصرؼؼل .صػؼػد ضػوـ
اظؼذاصل بودؿؾعود طػؾ اظػقزراء ادلػـػؿػؿػني
ظؾقضر ،كػؿش اظضؾػوط األحػرار ذػرطػوء
االتؼالب كسددػؿ ثؿوغني ،بوالدؿؾعود كحػؿػك
االشؿقوؿ .كحؾٌ عفؾس ضقودة اظـقرة( 78سضػق).
صل  7?=8ادؿؼوؿ اثـوف عـ " اظضؾوط األحرار"
احؿفوجو سؾك رصض اظؼذاصل غؼؾ اظلؾػطػي
ظؾؿدغقني .صل عورس 7?=9أسػؾػـ اظػؼػذاصػل
دؾطي اظشعى كرصع ذعور "عـ حتزب صػؼػد
خوف" كررح " االحتود االذؿراطل اظعربل" اظػذم
حتقؿ إظك اظؾفوف اظـقرؼي.
ظؼد ظعؾً اظؼؾوئؾ أدكار طؾقرة صل ععرطػي
االدؿؼالؿ اظقرـل ،ظقس صل ظقؾقو كحدػػو بػؾ
كصل ادلغرب اظعربل بلطؿؾف ،ؼؼقؿ سؾد ادلـصػػ
اظؾقرم إغف صل زؾ حؽػؿ إدرؼػس األكؿ(-7?;7
?<? )7ظؿ ؼعد ظؾؼؾؾقي ام حضقر دػقػودػل،
حقٌ اغؿظؿ اجملؿؿع صل جؿعقوت كغؼوبوت تعؾػر
سـ عطوظؾفو اعوـ عؾؽ ؼػرصػض اظػؼػؾػؾػقػي.
( اظؼؾؾقي كاإلضؾقؿقي كعلػؿػؼػؾػؾ اظػعػؿػؾ
اظلقودل صل ظقؾقو ،ادلممتر اظقرـل ظؾؿعورضػي
اظؾقػؾػقػي )(libya-nclo.comكؼػؼػقؿ ادلػمرخ
اظػرغلل بقور صقرعني أف اظؼذاصل أردا رػؿػس
دطقة اظؼؾوئؾ عـ أجؾ اظلقطرة كاظػظػفػقر
طؼوئد أسؾك ظؾؾالد ،ظؽـف كصل اظقضً غػػػلػف
طرٌس االغؼلوـ اظؼؾؾل ،صل إدارتف حلؽؿ اظؾػالد.
صؼد سؼد اظؼذاصل ،ادلـؿؿل ظؼؾقؾي اظػؼػذاذصػي
( دقرت-كدط ظقؾقو) حتوظػوت ضؾػؾػقػي سػؼػى
اغؼالبف اظعلؽرم سؾك ادلؾؽ اظلـقدػل صػل
دؾؿؿؾر ?<? ،7تضؿـ كالء اظؼؾوئػؾ ظػف ،صػل
اظقضً اظذم غزع صقف إظك عؾدأ صرٌؽ تلػد بػني
اظؼؾوئؾ بعضفو اظؾعض ،طؿو عورس سػؿػؾػقػي
ادلـع ضد بعض اظؼؾوئؾ ،صؼؾقؾي اظؿقبػق اظػؿػل
متـؾ > %7عـ اظلؽوف ،كادلقزسي سؾك ثالثي بؾداف
أصرؼؼقي ،عقركعي عـ احلد األدغك ظؾكدعوت.
ضوـ اظؼذاصل بؿصػقي احلقوة اظلػقػودػقػي
متوعو ،ظصوظح عو أدؿوق بوظؾفوف اظـقرؼي ،اظػؿػل
طوف ؼقدد أدؿوء أسضوءػو بـػلف ،كصل اظقاضع
زاد دكر اظؼؾوئؾ ظؼقوعػفػو بػدكر ادلػمدػلػوت
اظقدقطي بني اظؼذاصل كبني ادلػقارػـػني ،كضػد
ادؿعوف اظؼذاصل بوظؼؾوئؾ صل ضؿع عظػوػػرات
اظطؾؾي اظؿل اذؿعؾً صل اظلؾعقـقوت.
االغؿؿوء اظؼؾؾل غػلف طوف دػالحػو ضػد
اظؼذاصل ،صرجوؿ اجلقش اظػذؼػـ ذػوػػدكا عػو
ؼؿعرض ظف إخقاغفؿ ،ادؿفوبقا ظـػداء سػؼػالء
اظؼؾوئؾ ،حؿك اظقرصؾي اظؿل طوغً عؿقوظػي عػع
اظـظوـ.
صل  7?=8ادؿؼوؿ اثـػوف عػـ "اظضػؾػوط
األحرار" احؿفوجو سؾك رصض اظؼػذاصػل غػؼػؾ
اظلؾطي ظؾؿدغقػني .صػل عػورس 7?=9أسػؾػـ
اظؼذاصل دؾطي اظشعى كرصع ذعور " عـ حتزب
صؼد خوف" كررح " االحتود االذؿراطل اظػعػربػل"
اظذم حتقؿ إظك اظؾفوف اظـقرؼي .كرشؿ أف اظؼذاصل
ضد جوء سؾك رأس اغؼالب ،ظؿ ؼقػظ بػنجػؿػوع
داخؾ اجلقش ،إال أغف سؿؾ سؾك تفػؿػقػش دكرق
ظصوظح اظؾفوف ظـقرؼي ،بقـؿو ذػؽػؾ كحػدات
سلؽرؼي خوصي تدؼـ بػوظػقالء ظػف ،كأسػطػك
ضقودتفو ألبـوءق ،كػل اظقحدات األحدث تلؾققػو
كتدرؼؾو ،كاظؿل ضوعً بؼؿع اظـقار.
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تراجعً اظؼؾضي األعـقي بػعػد اظػغػورات
األعرؼؽقي سؾك بـغوزم كرػرابػؾػس .ظػؽػـػفػو
عوظؾـً اف سودت صل إرور حؿؾؿف سؾك احلرطػوت
اإلدالعقي اظؿل اعؿدت ظؽؾ احلرطوت اظؼقعػقػي
كاظقلورؼي.

اؾـػط اؾؾقلي:

ؼؿؿقز خوـ اظؾؿركؿ اظؾقؾل بفػقدة سػوظػقػي
كبقؼقؿ ضرؼؾي عـ اكركبو حؿك أغف اصؾح ميػـػؾ
 %70عـ االدؿفالؾ األكركبل سوعػي ك(; %7عػـ
االدؿفالؾ اظػرغلل) .اظـػط اظؾػقػؾػل ،اظػذم
اسؿؾرق "اظزسقؿ اظـقرم" ػقجق ذوصقز ،أغف دؾى
ضرب ظقؾقو ،تلقطر سؾقف بوظػػعػؾ ذػرطػوت
أكطلقدغؿوؿ األعرؼؽقي ،كبرؼؿقػش بػؿػركظػقػؿ
اظؾرؼطوغقي ،ك ENIاإلؼطوظقي .ضؾؾ ادوبقػع عػـ
اغدالع اظـقرة أذود صـػدكؽ اظػـػؼػد اظػدكظػل
بوظـفوح اظؾقؾل صل سؿؾقي إسػودة اػػقػؽػؾػي،
كتعزؼز دكر اظؼطوع اخلوص.
صل  7?;7طوغً ادلؿؾؽي اظؾقؾقػي تلػؿػك
ممؾؽي ظػراغ ،كال متؿؾؽ عـ اظـركات ،دقل احلدؼد
اخلردة ادلؿؾؼل عـ احلرب اظعودلقي اظـوغقي .كبقـؿػو
ترجع أبقوث اإلؼطوظقني صل اظؿـؼقى سـ اظؾؿركؿ
إظك اظـالثقـقوت ،ظؿ ؼؾدأ اإلغػؿػوج دػقل صػل
اظلؿقـقوت ،كضد سؿؾً صل ظقؾػقػو اعػؿػقػوزات
عقدكدة ادلؽوف كادلؽوف(ضؾؾ ;;? 7طوغً ػػـػوؾ
احؿؽورارت عؿػردة صػل طػؾ ضػطػر سػربػل،
األجنؾقإؼراغقي صل إؼراف ،اراعؽق صل اظلػعػقدؼػي،
بؿركؿ اظعراؽ صل اظعراؽ) كصل <<? 7جتوكز اإلغؿػوج
عؾققف برعقؾ عقزع سؾك ?9ذرطي.
سـدعو ادؿقظك اظؼذاصل سؾك احلؽؿ ،ظعػى
سؾك كتر ادلـوصلي بني اظشرطوت ،علؿػقدا عػـ
إشالؽ ضـوة اظلقؼس ،صػؼػوـ بػرصػع األدػعػور
كاظضرائى .كصل  ،7?=7سـدعو احػؿػؾػً ضػقات
اظشوق جزر رـى كابق عقدك صل اخلؾقٍ ،بػعػد
اغلقوب برؼطوغقو ،ادسك اظؼذاصل أغف ؼػعػوضػى
برؼطوغقو بؿلعقؿ برؼؿقش بؿركظقؿ ،ظقلػؿػعػقػد
أطؾر حؼؾ ظقؾل (صرؼر) .حؿك ارتػع عػؿػقدػط
غصقى اظػرد عـ اظؾؿركؿ  70آالؼ دكالر .بػرشػؿ
طؾ ذظؽ زؾً سؿؾقوت اظؿـػؼػقػى كاالبػقػوث
ضوصرة سؾك االحؿؽورات اظؽؾرل.
إال أف كضع ظقؾقو صل ضوئؿي اظدكؿ اظداسػؿػي
ظإلرػوب ظدسؿفو بعض اظػصوئؾ اظػؾلطقـقي،
ثؿ صعدت اإلجراءات حؿك حظػرت اؼػي جتػورة
ععفو صل <>? .7كطوف تقرط اظؼذاصل صل تػفقر
روئرة ظقطقربل ،ثؿ روئرة ذرؼقتو اظػػرغلػقػي،
كاغكػوض ادعور اظؾؿركؿ سودلقو ،سالكة سؾك سىء
ادلشركسوت اظضكؿي ،كتػؽؽ االضؿصود ،حلى
تقصقوت "اظؽؿوب األخضر" اظذم اخؿرع صػؽػرة
ادلزج بني اظرأدؿوظقي كاالذؿراطقي .كرشؿ جنػوح

عقوكظي اظدخقؿ إظػك اظلػقؽ األكركبػقػي
كاظؿرطقي كاظؾرازؼؾقي ،إال أف احلصػور أكضػػ
عشركسوت اظؿـؼقى.
صل  7???-7??8اظػؿرة اغفػور اظػـػؿػق
االضؿصودم كتراجع دخؾ اظػػػرد بػـػلػؾػي
طؾقرة ،كػق عػو أدل إظػك احػؿػفػوجػوت
اجؿؿوسقي صل برضف(ذرؽ ظقػؾػقػو) كطػـػرت
عقوكالت إدؼوط اظـظوـ .صل اظقضً اظػذم
رطع اظؼذاصل كضوـ بػؿػلػؾػقػؿ سػؿػوؤق
ادلؿقررني صل سؿؾقػي ظػقطػقػربػل ،كدصػع
تعقؼضوت تؼدر مبؾقورات اظدكالرات.
بعد أحداث 77دؾؿؿؾػر  8007كضػػ
اظؼذاصل سؾك اظػقر صل صػػ كاذػـػطػـ
صقؿو أدؿؿف بوحلرب سػؾػك اإلرػػوب .كصػل
 8009أسؾـ سدـ رشؾؿف صل احلصقؿ سػؾػك
دالح غقكم ،كذظؽ بعد أؼوـ عػـ دػؼػقط
بغداد .كبوظػعؾ اغػؿح اظطػرؼػؼ أعػوعػف صػل
غقصؿؾر  ،8009كطوف رؿقح اظؼذاصل ػق اظقصقؿ
إظك خؿلي عالؼني برعقؾ ،صطرح خؿلي سشر
عقضع ظؾؿـؼقى ،حصؾ األعرؼؽوف سؾك  77عـفو،
سؾك حلوب ذرطوت أخرل طوغً تعؿؾ بػرشػؿ
احلصور.
أخذت اظقالؼوت ادلؿقدة كبرؼطوغقو كصػرغلػو
اظؿل عؾودرة بودؿصدار ضرار عفؾس االعـ ،رضػؿ
 ،7?=9علؿغؾي ادؿغوثي اظـقار اظذؼـ ؼؿعرضقف
ظؾؼؿع عـذ ادوبقع ظؿ حتوكؿ خالظفو اتكوذ اؼػي
ضرارات أك إجراءات حؿك تؼدمي ععقغوت إغلوغقي.
دورطقزم ،اظذم دؾؼ كسػرض خػدعػوتػف
األعـقي سؾك زؼـ اظعوبدؼـ ،تـؽػر ظػؾػؼػذاصػل،
صدؼؼف ظذم ادؿؼؾؾف عـذ دـقات ضػؾػقػؾػي،
صدؼؼ آخر ظؾؼذاصل ،ػق برظلؽقغل ،ؼػؾػؿػقػؼ
بوظؿقوظػ ضدق .أعو ركدقو كاظصني صؼد ابدؼػؿػو
أدػفؿو إزاء اظقضع كظؿ تعؿرضو سػؾػك ضػرار
اظؿدخؾ اظعلؽرم ،اظذم بيـل سؾك ارتؽوب غظوـ
اظؼذاصل جرائؿ االشؿقوؿ كاالسؿؼوؿ كاظؿػعػذؼػى
كاإلخػوء اظؼلرم ،كػل جرائؿ تػرتػؽػى صػل
اظشقشوف كاظصني كجقاغؿومنق.
ال عفوؿ ظؿصدؼؼ أف دكال ترصد عقػزاغػقػوت
كضقات ظؾؼقوـ بعؿؾقوت سلؽػرؼػي عػـ أجػؾ
احلرؼي كاظدميؼرارقي ،صل بؾد بعقد ،خوصػي كاف
سؿؾقوت عشوبفي أدت ظـؿوئٍ أكظػقػي جػقػدة
( سلؽرؼو) ثؿ آظً إظك كضع أذؾف بوظؿقشػؾ م
علؿـؼع( اظصقعوؿ أصغوغلؿػوف اظػعػراؽ) كألف
احلرب ػل ضرار بقد عـ ؼؿكذق كظقس عـ ؼطؾؾف،
صنف أعدػو كعداػو ،كاػداصفو ،كطذظؽ صوتقرتفػو،
عؿركطي ظدكؿ اظؿقوظػ ،طؿػو أف " أخػطػوءا"
طـقرة بوظؿلطقد دؿؼع.
حؽقعوت كصػً طـقرا بوظـقرؼي( صػـػزكؼػال،
طقبو ،غقوراجقا ،بقظقػقو) اظؿزعً اظصؿً إزاء عػو
ارتؽؾف اظؼذاصل عـ جرائؿ كحشقي ضد ذعؾف
األسزؿ ،كدورع ذػوصػقػز بػقصػػ اظػؿػدخػؾ
بوظغؿؾرؼوظل( كػق ال ذؽ طذظؽ) ظؽـ اظؼذاصػل
غػلف طوف ضػد بػودر مبػداػػـػي األغػظػؿػي
االدؿعؿورؼي ذاتفو بلدغك درجوت االبؿزاؿ .حػقػٌ
ضوؿ اظؼذاصل :حؿك اإلدرائػقػؾػقػني صػل شػزة
اضطركا الدؿكداـ اظؾوبوت حملوربي ادلؿػطػرصػني،
غقـ غؼقـ بوظشلء غػلف.
ؼظؾ اظـقار اظؾقؾني بني ادلقت حتػً غػقػراف
اظؼذاصل ،أك حتً غقراف اظؼصػ اظدكظل ،كبوظطؾع
ظؿ ؼؽـ أعوـ اظـقار رصوػقي كضػع ذػركط دلػـ
ؼلؿفقى ظـداء االدؿغوثي ،أعو اظؾدائؾ األخػرل،
ػل تدخؾ جقش أممل عـ عؿطقسػني ظػـػفػدة
اظـقار ،أك تدخؾ جققش سربقي ،كبوألخص اجلقػش
ادلصرم ،ػل بدائؾ بوظطؾع شقر عطركحي.
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كوٍل داغر
عطؾى أدودل طوف ؼؿؽرر صل ػؿوصوت ادلؿظوػرؼـ ،صل
ه
ععظؿ ادلدف اظلقرؼي ،اظؿل غزؿ ذؾوبفو كذوبوتفو ،كحػؿػك
طفقظفو ،اظك اظشقارع كاظلوحوت ،صل األدوبقع األخقرة .إغف
عطؾى احلرؼي .كػق اظشعور غػلف اظذم رغك اظك اآلف ،صػل
احلراؾ اجلؿوػقرم ،سؾك اعؿداد جزء كادع عػـ ادلػـػطػؼػي
اظعربقي ،كإف طوف ضد اعؿزج بوظضركرة بشعورات كعػطػوظػى
أخرل تؿعؾؼ بقجف أخص بوحلوظي االجؿؿوسقي –االضؿصػودؼػي
ظغوظؾقي طؾرل عـ عقارـل ػذا اظؾؾد أك ذاؾ .شوظؾقي تعوغػل
اظػؼر كاحلرعوف ،صقؿو ػل تشوػد بلـ اظعني تػراطػؿ ثػركات
روئؾي ظدل ضؾي تلؿؿد ثراءػو األدطقرم إعو عـ اظػػلػود
كغفى ادلوؿ اظعوـ ،أك عـ االدؿغالؿ ادلػرط ظؾقد اظعػوعػؾػي
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كدوئر اظؽ ىىلؾي كادلـؿفني .كػق عو ؼقدث صل أحقوف طـػقػرة
صل دقوؽ اظؼؿع اظؾشع ألبلط احلرؼوت اظدميؼرارقي ،كعػـ
ضؿـفو حرؼي اظؿفؿع كاظؿظوػر ،كاإلضراب سػـ اظػعػؿػؾ،
كتشؽقؾ األحزاب كاجلؿعقوت ،كذظؽ صل زؾ ضقاغني اظطقارئ
اظؿل طوف اخملرج اظلقـؿوئل ادلصػرم اظػراحػؾ ،ؼػقدػػ
ذوػني،كصػ اغعؽودوتفو ،خالؿ االحؿػوؿ بعقػد عػقػالدق
اخلوعس كاظلؾعني ،صل اكاخر ذؾوط /صؾراؼر  ،8007سػؾػك
اظشؾقؾي اظؿل دؿؿؿرد بعد دـقات ضالئػؾ ،بػؼػقظػف " :إف
ادؿكداـ اظلؾطي ظؼوغقف اظطقارئ أدل اظك تربقي األجقػوؿ
اظشوبي سؾك اجلنب كاخلقؼ ،كجعؾ عـ حقوتـو جققؿو".
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فل تشؽل دورقا
ً
اؾمورر ؿن اجلنب واخلوف
إف اظقصػ اظقارد أسالق ،سؾك ظلػوف اخملػرج
اظقلورم ادلصرم اظؽؾقر ،ظؿ ؼؽـ ظقـطؾؼ سؾػك
اظقضع صل بؾدق كحلى ،بػؾ طػذظػؽ سػؾػك
األكضوع صل ذؿك اظؾؾداف اظعربقي األخرل ،كعػـ
بقـفو دقرؼو بوظذات ،كإف طوف ؼـؾغل اظؿـقؼف بلغف
حؿك صل زؾ ذرادي االدؿؾداد كاظؼػؿػع صػل
اظؾؾد ادلذطقر ،اظؾذؼـ كصال اظك حػدكد ارتػؽػوب
اجملوزر اجلؿوسقي كسؿؾقوت االبودة – طؿو احلوؿ صػل
عقاجفػي االخػقاف ادللػؾػؿػني صػل أكاخػر
اظـؿوغقـقوت عـ اظؼرف ادلوضل -متؽـً طػؿػؾػ هي
ععؾدملرة عـ اظقلور ادلورطلل شقر اظلؿوظقـل عـ
جتلد حوظ ني عؿؼدعي عػـ اإلصػرار سػؾػك
أف دمل
عصورسي اظطغقوف كاظدسقة ظدحرق .صفذق احلوظي
اظؿل جتؿعً صل عو سي ػرؼ بػقػزب اظػعػؿػؾ
اظشققسل ،بصقغؿف اظؼدميي (متقػقػزا ن ظػف عػـ
اظصقغي اظؿل حتؿؾ االدؿ غػػلػف ،حػوظػقػون،
بؾرغوعٍ كبـقي تـظقؿقي عكؿؾػني)  ،ذػؽ لػؾػً،
سؾك عدل دـقات ،حتددملؼو ن غضوظقو ن صعؾقو ن ظؾـػظػوـ
اظدؼؽؿوتقرم اظؾعـل ،ضؾؾ أف ؼـفح صل دقؼفو
متوعون ،صل اظعوـ  ،7??8سؾر ادؿؽؿوؿ اسػؿػؼػوؿ
اظؼؾي ادلؿؾؼقي عـ أصؾ عؽوت اظؽقادر اظؼقودؼػي
كادلـوضؾني ،اظذؼـ ضضك اظعدؼد عـفؿ حػؿػػػف
حتً اظؿعذؼى .كرمبو ميؽـ أف غرل صل عو غشفػدق
اآلف عـ بدء حترر اظشؾقؾي اظلقرؼي ممػو دػؿػوق
ؼقدػ ذوػني "اجلنب كاخلقؼ" ،حتق ني عػؿػلخػرة
ظؾشفوسي اظؿل دؾؼ أف أبػداػػو عػـػوضػؾػقف
طـقركف صل احلزب ادلذطقر.
كغقـ غؼقؿ "بدء حترر"  ،ألف اظؿظوػرات ظػؿ
تشؿؾ دقل عدف دقرؼي ضؾقؾي غلؾػقػون ،صػل
عرحؾ وي أكظك ،كاطؿػً بطرح عطوظى تػؿػعػؾػؼ
بوحلرؼي ،كإرالؽ اظلفـوء اظلقودقني ،كإظػغػوء
ضوغقف اظطقارئ ،كعو إظك ذظؽ عـ ذعورات تؿعؾؼ
بنحالؿ اظدميؼرارقي عؽوف اظطػغػقػوف كاالذالؿ
كاظؼؿع .كصل ادلرة األكظك اظؿل رصع صقفو اظؾعػض
ذعور إدؼوط اظـظوـ ،خالؿ تشققع ثػؿػوغػقػي
ذفداء صل عدؼـي دكعو ،اظؼرؼؾي عـ اظعوصػؿػي
دعشؼ ،صل عطؾع اظشفر احلوظل،ضقؾ إغف دػورع
اظعدؼد عـ ادلشورطني صقفو إظك عـعفؿ عػـ
عقاصؾي اظفؿوؼ بفذا اظشعور ،كإف طوف سشرات
اآلالؼ عـ ادلشقعني جترأكا سؾك اظفؿوؼ رػقؼػال ن
ضد عـ كصػقق بػ"اخلوئـ اظؾل بقؼؿؾ ذعؾف".
شقر أغف ضد ؼؽقف عـ ادلػؾػؽ دملػر اظػؿػؽػفػـ
مبلؿؼؾؾ االحؿفوجوت ادلشور اظقفو ،بػوغػؿػظػور
اظؿلطد عـ عصقر اظقسقد اظؿل أرػؾػؼػفػو رأس
اظـظوـ ،صل اخلطوب اظذم أظؼوق صل أكاخر اظشفر
ادلوضل ،كسؾك اظرشؿ عـ أغف ترؾ اغطؾوسو ن دؾؾقو ن
ظدل طـقرؼـ .حقٌ أغف رصض أف ؼرل صل احلػراؾ
اجلؿوػقرم ادلـوكئ ظف اغؿػوضو ن أصقػال ن ظشػعػى
ؼطوظى بلبلط حؼقضف صل اظؽراعي اإلغلوغقػي
كاحلرؼوت اظدميؼرارقي كاحلقوة اظالئؼي ،سوزؼػو ن عػو
كعلعك ظؾػػؿػـػي.
ؼقدث إظك عماعرة خورجقي
ن
كحني اسؿرؼ بقجقد عطوظى عقؼي ظػدل عػـ
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اظػك
غزظقا
دؼػ عو أبدل عػـ ادػؿػعػداد
اظشقارع ،بؼل
ي
ظؿؾؾقؿف بني تؾؽ ادلطوظى أدغك مبو ال ؼؼػوس ممػو
طوف ؼؿقضع طـقركف ،ادؿـودا ن إظك عو أكحػً بػف
علؿشورة األدد ،بـقـي ذعؾوف ،ضؾؾ أؼوـ ضؾقؾي
عـ إظؼوء اخلطوب ادلذطقر .ػذا عع اظعػؾػؿ بػلف
عقؾؾني سدؼدؼـ ؼظـقف ،ال بؾ جزـ بعػضػفػؿ،
بلف دقرؼو ضد تشؽؾ ادؿــو نء ،صال تشػؿػؾػفػو،
بؽوعؾ عػوسقؾفو ،اظعوصػ يي اظؿل تفػى عػـػذ
أكادط اظشفر األخقر عـ اظلػـػي ادلػوضػقػي،
عػفرةن أطؾر عقجي عـ االحؿفوج اظشعؾل صػل
دمل
أرجوء اظقرـ اظعربل ،بعد سؼقد رػقؼػؾػي عػـ
اخلضقع كاالدؿلالـ ،إزاء اظقضع اظؼوئؿ .مبعـػك
آخر ،ػؾ إف عو زفر أخػقػرا ن عػـ ادػؿػعػداد
ظؾؿقاجفي ظدل جؿوػقر دقرؼ وي كادع وي ،غلؾقون،
دقػشؾ صل ادلضل إظك حدكد إسودة اظـظر صػل
طوعؾ بيـك اظلؾطي اظؼوئؿي ،كاظعػؿػؾ سػؾػك
إروحؿفو،أـ أف عو دققصؾ ػق اظعؽس متوعونA
فل دمشؽل دورقا ادمنـا ًء ،حؼا ً ؟
ؼعؾؾ أغصور كجفػي اظػـػظػر األكظػك
اسؿؼودػؿ ػذا بعقاعؾ سدة ،عـ بقـفو :
أكال ن – عقاضػ اظـظوـ ادلعـل ،اإلؼػفػوبػقػي،
حقوؿ حرطوت ادلؼوكعي صل ادلـطػؼػي ( ظػؾػـػوف
كصؾلطني ،بقجػف أخػص)  ،كضػد االحػؿػالؿ
اإلدرائقؾل ،طؿو ضد ادلشركع االعقػرطػل صػل
اظشرؽ األكدط ،كبوخؿصور عقضػف ادلػؿرض عـ

اظؼضقؿني اظقرـقي كاظؼقعقي.
ثوغقو ن -عو ت ىؾؼٌ ك عـ عؽودى ،سػؾػك
ضكظؿفو ،سؾػك علػؿػقل اظضػؿػوغػوت
االجؿؿوسقي اظؿل طوغً ضد حتؼؼً خػالؿ
حؽؿ عو سي رؼ بقلور اظؾعٌ ( بني سػوعػل
<<? 7ك  .)7?=0كػق احلؽؿ اظذم اغػؼػؾػى
سؾقف ،بوظضؾط ،اظرئقس اظلوبؼ حػوصػظ
األدد ،كاظد اظرئقس احلوظل.
ثوظـو ن -اخلقؼ اظشعؾل عـ اظػػػؿػـػي
اظطوئػقي ،طؿو عـ ادؿػفػرار أم صػراع
داخؾل تدخال ن دكظقون ،سؾك ذوطؾي عو ؼقدث
اآلف صل ظقؾقو ،عع عو ضد ؼالزـ ذظؽ عػـ
طقارث دعقؼي كدعور بػال حػدكد،سػدا
اظؿؼلقؿ ،كادؿعودة أذؽوؿ عػـ
اظفقؿـي االدؿعؿورؼي .كرمبو ظػعػى
اخلقؼ ادلشور إظقف دكرا ن حودؿو ن صػل
طـوصي احلشقد اظؿل ذورطً صػل
ادلظوػرة اظؿل دورت صل دعشػؼ
صل أكاخر اظشفر ادلوضل ،تعؾػقػرا ن
سـ دسؿ ادلػـػكػررػني صػقػفػو
ظؾلؾطي اظؼوئؿي.
رابعو ن كأخقرا ن -عػو ضػطػعػف اظػرئػقػس
اظلقرم ،صل اخلطوب ادلشور إظقف أسالق ،عـ كسقد
بوإلصالح ،صل أطـر عـ عفوؿ ،كإف بػدت تػؾػؽ
اظقسقد جزئقي ،كبعقدة جدان ،بوظػؿػوظػل ،عػـ أف
تلؿـقر آعوال ن حؼقؼقي بوظؿغققر اجلػذرم ،دػقاء
سؾك اظصعقد االضؿصودم – االجؿؿوسل ،أك سؾػك
صعقد احلرؼوت اظدميؼرارقي .كػل كسقد أصػوبػً
بوخلقؾي اظشدؼدة أصدضوء عؼرلبني عـ اظػـػظػوـ،
كأغصورا ن ظف ،كعداصعني سـف صل أطـر عػـ بػؾػد
سربل ،عـ بقـفو ظؾـوف .ال بؾ حؿك ضػودة بػؾػد
طؿرطقو تدخؾ ععف اظلؾطي ،صل دعشؼ ،صػل
سالضي تزداد تقث ُّؼو ن عـذ دـقات.
كضؾؾ أف غلؿعرض األدؾوب اظؿل تعػزز
كجف ىي غظ ور ععوطل ني تدحض غظرؼي االدؿــػوء
ادلشور إظقفو ،ضد ؼؽقف ضركرؼو ن أف غػػػـدملػد ،كإف
بوضؿضوب ،اظـؼطي اظؿل تػؿؿح اظـؼػوط األربػع
اظقاردة أسالق ،أال كػل تؾؽ اظؿل جتعؾ صل أسػؾػك
أدؾوب عؿوغي اظـظوـ كادؿعصوئف ادلػؿرض ،إزاء
اظزظزاؿ اظـقرم ادلؿقرؾ ،صل ادلـطؼي اظعػربػقػي،
كاظذم ذفدت دقرؼو أخقرا ن أيكظك ارتداداتف صقفػو،
عقضػ كرػـػل
عو تعؿؾر كجف يي اظـظر تؾؽ أغف
ه
عشر دمل هؼ ،عـ جوغى اظـظوـ صػل دعشػؼ ،صػل
عقاجفي إدرائقؾ كاإلعؾرؼوظقػي األعػقػرطػقػي،
كعشورؼعفؿو دلو تصطؾقوف سؾك تلػؿػقػؿػف
"اظشرؽ األكدط اجلدؼد".
صؾكصقص ادلػقضػػ ادلػزسػقـ ػػذا،
كإلغعوش ذاطرة اظؽـقرؼـ ،ال بد عـ ادؿعود وة ،كظق
ت تدحض متوعػو ن
عكؿصر وة جدان ،ظألبرز بني مموردو و
ػؽذا عزاسؿ .كذظؽ عـذ اظؿدخؾ اظػعػلػؽػرم
اظلقرم صل ظؾـوف ،صػل اظػعػوـ <=? ،7ألجػؾ
إجفوض علوسل اظؼقل اظؿؼدعقي صقف إلدخػوؿ
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ادمنـاء ؾؾؼاعدة اؾعربقة؟
فل تشؽل دورقا
ً

إصالحوت جذرؼي ظؾؾـقي اظلقودقي ظؾلؾطػي
صقف ،عركرا ن مبشورطي اظـظوـ اظلقرم ظػألحػزاب
كادلـظؿوت اظطوئػقي ادللقققي ،صل حصػورػػو
خملقؿل تؾ اظزسؿر كجلر اظؾوذو اظػؾلطقـقػني،
صل اظشطر اظشرضل عـ بقركت ،صل صقػ ذظػؽ
اظعوـ ،عع عو أدل إظقف ذظؽ الحؼو ن عـ تصػػػقػي
دعقؼي ظمالؼ عـ دؽوغفؿو ،أرػػػوال ن كغلػو نء
اظػغػطػوء
كذققخو ن .كصقال ن ظؿؼدمي اظـظوـ سقـف
ى
اظػعؾل ل ظؾففقـ اظذم عوردؿف حرط هي روئػػقػي
رجعقي أخرل ،ػل حرطي أعػؾ ،صػل اظشػطػر
اظغربل عـ ادلدؼـي سقـفػو ،سػؾػك اخملػقػؿػوت
ت سشر ،عػع عػو أدل
اظػؾلطقـقي ،بعد دـقا و
اظقف طؾ ذظؽ عـ سقاضى كخقؿي جدا ن سؾك حقوة
سشرات األظقؼ عـ دؽوف تؾؽ اخملقؿوت ،طػؿػو
سؾك عقازؼـ اظؼقل اظؿل ازداد اخؿالظفو ظصػوظػح
اظدكظي اظصفققغقي ،طؿو ازدادت ضقةن ،بلؾؾػفػو،
غزس يي اظؿـوزؿ كاالدؿلالـ حقوؿ تؾؽ اظدكظي ،عـ
جوغى عـظؿي اظؿقرؼر اظػؾلطقـقي.
كبوظطؾع ،ال ميؽـ أف غؿفوػػؾ إرػالضػو ن
اغكراط اظـظوـ ادلذطقر صل حػرب اظػؿػقػوظػػ
اظعودلل ،بؼقود وة أعقرطقي ،صل اظعوـ  ،7??7ضػد
بؾد سربل ػق اظعراؽ،عع عو ترطؿف تؾؽ احلرب عـ
آثورو طورثقي سؾك عقازؼـ اظؼقل سقـفو،طؿو سؾػك
حقوة اظشعى اظعراضل مبفؿؾف ،كعلؿؼؾؾ اظؾؾد
ادلذطقر ،كطوعؾ اظؾؾداف اظعربقي.
كأخقران،كظقس آخران ،صنغف ظـ ؼؽقف بوإلعؽػوف،
صل عو ؼؿعؾؼ بوحلؽؿ سؾك كرـقي غظوـ حؽػؿ،
إؼفود األسذار ظلؾط وي ؼقؿؾ اظعدك اإلدرائقؾػل
أرضفو ،عـذ  ::سوعون ،صقؿو ػل متؿـع سـ إرػالؽ
رصوصي كاحدة سؾقػف .أطػـػر عػـ ذظػؽ،إغػفػو
أم طوف ،ظؿلدػقػس
حتظر،سؿؾقون ،أم عقوكظي عـ ذمل
عؼوكع وي صعؾق وي ظالحؿالؿ اإلدرائقؾل ظػؾػفػقالف
اظلقرم ،ػذا االحؿالؿ اظذم كصؾً بف اظقضوحػي
كاظغطردي إظك حدكد اظضؿ "اظؼوغقغل" ظؿػؾػؽ
ادلـطؼي،احلققؼي جدان ،عـ األرض اظلػقرؼػي،إظػك
إدرائقؾ ،عـذ سشرات اظلـني .ػذا صضال ن سػـ
طقف روئراتف احلربقي جوظً عػرارا ن صػل بػوضػل
األراضل اظلقرؼي ،عـ دكف أف يجتوبىف بلم ردكد صعؾ
رادسي ،كذظؽ حؿك حني دعرت ادلػوسػؾ اظػـػقكم
اظلقرم اظذم طوف ضقد اإلغشوء ،ضؾؾ دػـػقات!!
سؾك اظعؽس ،صؾؼد سؿدت اظلؾطي سقـفو ،صل
اظػؿرة اظؿل تؾً ذظؽ ،إظك تقدػقػط تػرطػقػو
ظؿلفقؾ ضقوـ عػوكضوت جدؼدة عع إدرائػقػؾ،
إلؼفود تلقؼي دؾؿقي غفوئقي ظؾـزاع ععفو.
سؾك ػذا األدوس ،كبوظؿوظل ،ميؽـ أف غالحظ
عدل اػؿزاز ػذق احلفي ،حني ؼؿؿ اظدخػقؿ إظػك
عـعرجوتفو ،كاالصطداـ مبو تـطقم سؾػقػف عػـ
اظؿؾودوت .كػق عو تدرطف جػؿػوػػقػر دػقرؼػي
كادعي تشورؾ صل احلراؾ ادلـوكئ ظؾػـػظػوـ ،أك
دؿشورؾ صقف الحؼون ،كعـ ضؿـفو أػػؾ درسػو
اظذؼـ أرؾؼقا ػذا احلراؾ ،كاظذؼـ طوغقا ؼفؿػػقف
صل عظوػراتفؿ ،داسني اظلؾطػي إظػك غػؼػؾ
جقشفو عـ ذقارع ادلدؼـي كأزضؿفو إظك اجلػقالف
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” إن ؿا قعوعدث،ػعي دعورقعا،
اؾقوم ،قؤؽد حؼعقعؼع ًة ال ؿعػعر
ؿـفا ،في أن حعرؽعة اؾعمعارقع
اجلدقد ،اؾمي بدأت ػعي تعوـعس،
ؼلل أذفر ؼؾقؾة ،دعمعمعواصعل
حمى ـفاقاتفا ،ودمشؿل ،عؾعى
األرجح ،ؽاؿل اؾورن اؾعربي“.
احملؿؾ!
كبوظطؾع،صنغف تيضوؼ إظك ػذق احلػؼػقػؼػي
تصى صل عصؾقػي اظػـػظػرؼػي
أدؾوب أخرل
ُّ
ه
ادلضودة ،اظؿل تر دملجح اغدراج اجملؿؿع اظلقرم ،صػل
اظلقركرة غػلفو ،اظؿل تفز ُّ ادلـطؼي اظعػربػقػي
بعـػ ،صل ػذق ادلرحؾي ادلصقرؼي عـ تورؼكػفػو.
كغقـ غقجزػو مبو ؼؾل:
ىػػ
أ-أف اظرئقس احلوظل ،اظذم حؾل عقؾل ىدػؾ و
جنح ،صل اظلـقات اظعشر األكظك عـ حؽػؿػف (
 ، )7?>0-7?=0صل اظلقطػرة سػؾػك تػقازغػوت
اظلؾطي ،عـ عقاضع بقغوبرتقي ،ظؿ ؼؿؿؽـ إظػك
اآلف عـ أف ؼػعؾ عو صعؾف كاظدق .صفق سفز سػـ
االغؿؼوؿ بوحلد األدغك عـ اظؿقجفوت اإلصالحقػي،
اظؿل زفرت ظدؼف ،صل بداؼوت حػؽػؿػف ،إظػك
اظؿطؾقؼ.
اغؿؼوؿ
ب-أف اظؿقازغوت اجلدؼدة ،ادلؿراصؼي عع
و
كادع ظؾلؾطي اظراػـي ،عـ غظوـ بقركضػرارػل
و
اظعوـ صقف عقضعو ن عفقؿـو ن
برجقازم ميؾؽ اظؼطو يع
ُّ
إظك إرالؽ اظعـوف طوعال ن آلظقوت اظلقؽ ،كظػؾػدكر
اظطوشل ظؾؿشورؼع اخلوصي ،ػذق اظؿقازغػوت ظػـ
تلؿح ،سؾك األرجح ،بودؿفوبػ وي عػعػؼػقظػي،
غلؾقون ،ظؾؿطؾعوت اظشعؾقي ،اظؿل تعؾدملر سـػفػو
ذعورات كعطوظى بػرزت صػل اظػعػدؼػد عػـ
ادلظوػرات ،كال دقؿو األخقرة عـفو(عـذ األدؾقع
األكؿ عـ ذفر غقلػوف /أبػرؼػؾ اجلػورم) .كػػل
تطؾعوت ال تؽؿػل بوظدسقة إظك دميػؼػرارػقػي
دقودقي تطؾؼ حرؼوت اظؿػفػؿػع ،كاإلضػراب،
كاظؿعؾقػر سػـ اظػرأم ،كتػلدػقػس األحػزاب
كاجلؿعقوت ،كتداكؿ اظلؾطي ،بؾ تطوظى طذظػؽ
بوحملودؾي اظصورعي سؾك اظػلود ،كسؾك غػفػى
ادلوؿ اظعوـ ،كبؿقؼقؼ سػداظػي اجػؿػؿػوسػقػي
حؼقؼقي.
ج-أف أم جتوكب ،كظق غلؾل ،عع اظدعؼػررػي
ادلطؾقبي ظؾققوة اظلقودقي ،دقػعػقػد رػرح
اظؼضقي اظقرـقي ( كاظؼقعقي) بشدة .كػذق ادلػرة
عع إعؽوغقي جدؼي إلسودة االسؿؾور ظػؽرة إغػؿػوج
عؼوكعي كرـقي صعؾقي ظالحؿالؿ اظصػفػقػقغػل
ظؾفقالف ،كظؿؼدمي دسؿ أطؾر بؽـػقػر دلػؼػوكعػي

اظشعى اظػؾلطقـل .كػل أعقر ظقس اظـػظػوـ
جوػزا ن
ظؿقؿؾ أسؾوئفو كتؾعوتفو ،كعـ ضؿـف عو
ُّ
ؼؿطؾؾف ذظؽ عـ تغققر جذرم صل بـك اظلؾطػي
اظؼوئؿي.
د-أف عو حصؾ عـذ ؼقـ اجلؿعي اظقاضع صقػف
اظـوعـ عـ ذفر غقلوف/أبرؼؾ اجلورم عـ تصعق ود
دعقم،عـ جوغى أجفزة األعـ ،كال دػقػؿػو صػل
درسو،حوصدا ن سشػرات اظشػفػداء،كصػل األؼػوـ
اظؿوظقي كحؿك اآلف ،صل اظعدؼد عـ ادلدف اظلقرؼي
األخرل ،ؼقحل بلف اظـظوـ سوجز سـ كضػع حػ ذملد
دللقرة اظؼؿؾ اظؿل ؼـكرط صقفو ،حوظقون ،سػؾػك
اظرشؿ عـ اظلؿي اظلؾؿقي اظقاضقي ،حػؿػك
ػذق اظؾقظي ،ظالحؿفوجوت اظشعؾقي .كػق عػو
ضد ؼشؽ دملؾ عدخال ن عقؿؿالن،ال بؾ عر لجقون ،ظـؼؾػي
غقسقي صل عطوظى احلراؾ اجلؿوػقرم احلوظل.
ق-كأؼٌو ن ؼؽـ ،صنف اظـظوـ دقؽقف سوجزان ،صػل
األدوبقع كاألذفر اظؼودعي ،سـ إؼصػود األبػقاب
أعوـ رؼوح اظؿغققر ،سؾك ذؿك ادللؿقؼوت ،اظػؿػل
تفى صل ادلـطؼي ،كتلخذ صل تقغس ،كال دقػؿػو
صل عصر ،عالعح أكظك ظلقركرة ثقرؼي عؿقاصؾي.
سؾؿو ن بلغف دقدرؾ درؼعون ،إذا ظؿ ؼػعؾ إظك اآلف،
اخلطقرة اظؼصقل دلقاصؾي اظػؼػؿػع اظػدعػقم
ظؾؿلقرات اظشعؾقي ،ظقس صؼط سؾك اظػؾػؾػد
كاظشعى ،بؾ أؼضو ن سؾقف ،ػق بوظذات ،حلػؾػؿػو
تعطل صقرةن ععؾرة جدا ن سـ ذظؽ أحداث ظقؾقػو،
ادلؾؿح إظقفو أسالق.
ل
صل ذؿك األحقاؿ ،إف اجلؿوػقر اظؿػل بػدأت
تعؿود اظـزكؿ إظك اظشقارع صل أحقوئفو كعدغػفػو،
ظؾؿعؾقر سـ أصؽورػو كتػطػؾػعػوتػفػو ،تشػدد
بودؿؿرار ،صل ػؿوصوتفو ،طؿو صل اظقوصطوت اظؿل
ترصعفو ،سؾك دؾؿقلي حترطفو .كػق عو ؼـؾغل أف
حتوصظ سؾقف ،أؼٌو ن تؽـ ردكد صػعػؾ اظلػؾػطػي
اظؼوئؿي ،صضال ن سـ احلرص اظدائػؿ ،ادلػطػؾػقب
عـفو ،سؾك سػدـ االغلػقػوؽ كراء أم دسػقات
اغؼلوعقي ،دقاء عـفو اظطوئػقي أك ادلذػؾقػي،أك
اظؼقعقي ،أك اجلػفػقؼػي أك شػقػر ذظػؽ .كذظػؽ
بوإلضوصي،أؼضون ،إظك ضركرة احلرص سؾك عقاضػػ
جذرؼي ضد إدرائقؾ كاظفقؿـي األعقرطقي ،كعػع
طؾ جتؾقوت ادلؼوكعي اظشػعػؾػقػي ظػالحػؿػالؿ،
كاظؿدخؾ األجـؾل.
إف عو ؼقدث،صل دقرؼو ،اظققـ ،ؼمطد حؼقؼ ني
ال عػر عـفو ،ػل أف حرطي اظؿورؼخ اجلدؼد ،اظؿػل
بدأت صل تقغس ،ضؾؾ أذفر ضؾقؾي ،دؿؿػقاصػؾ
حؿك غفوؼوتفو ،كدؿشؿؾ ،سؾك األرجح ،طػوعػؾ
اظقرـ اظعربل .كدكر ي طؾ اظؼقل اظػدميػؼػرارػقػي
كاظؿؼدعقي ،ادلـطؼل كاظطؾقعل ،أف تلػوسػد،
بؽؾ عو أكتقً عـ إعؽوغوت ،صل إذطوء ذػرار وة ال
بد عـ أف حترؽ ،صل ررؼؼفو ،طؾ اظعقائؼ اظػؿػل
أربؽً ،حؿك كضً ضرؼى ،كصل سصر اظػؿػقػقالت
ادلؿقاصؾي،اغضؿوـ ذعقبـو إظك دقركرة اظؿغققػر
ى
سوظؿ آخر ،ػػق سػوظػؿ
اجلذرم،سؾك ررؼؼ ضقوـ
و
احلرؼي كاظعداظي كاظؽراعي اإلغلوغقي.
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اؾلورقن ،اؾنورة املغدورة
بني ؿواوالت االخمطاف اؾطائػي وحتاؾف رأس املال

أشرف ابراهٍن
اغؿؼد اظداسقي اإلدالعل ،ؼقدػ اظػؼػرضػوكم ،بشػدة
احلرطي ادلعورضي صل اظؾقرؼـ ،كاتفؿفو بلغفو ثقرة روئػػقػي
ذقعقي عقجفي ضد اظلـٌي ،كاسؿؾر أغفو بذظؽ تكؿؾػ سـ
احلرطوت االحؿفوجقي صل عصر كتقغس كظػقػؾػقػو كعصػر،
كادؿغرب اظؼرضوكم بشدة ضقوـ ادلؿظوػرؼـ اظؾقرؼػـػقػني
مبفوجؿي أػداؼ ظؾل ٌـي كحؿؾ صقر عرجعقوت ذقعقي شقر
بقرؼـقي.
ظؽـ اظؼرضوكل ظؿ ؼؼؾ ظـو دلوذا ؼؼؾؾ أف ؼعوعؾ طػرعػز
دؼـك صل طؾ دكؿ اخلؾقٍ ،كػؾ ؼعد ذظؽ تكؾك سـ اظقرـقي
كزوػرة روئػقي جتؿوح طؾ دكؿ اخلؾقٍ ،!!Aكدلوذا ظؿ ؼعػؿػؾػر
بودلـؾ ػؿوؼ اجلؿوػقر اظؾقؾقي كاظقؿـقي ظؼـوة اجلزؼرة ،كػػك
ظقلً عـ رعقز بؾداغفؿ ،خقوغي كرـقي ،تدسقق ظؾؿعػؾػقػؼ
سؾقفو كاظؿعورػ عع حؽوـ ػذق اظؾؾداف كتلؼقد دقؼفػؿ
ظشعقبفؿ.!!A

صيف 3122

ؼؼػ اظؼرضوكل كاحلؽقعي األؼراغقػي ،سػؾػك جػوغػؾػك
األدؿؼطوب اظطوئػل اظذل ؼلػعػك ألجػفػوض اظػـػقرة
اظؾقرؼـقي ،كجرػو خورج اظلقوؽ ادلؿصوسد كادلؿفذر ظصػراع
رؾؼك عكؿؾط بنضطفود روئػل سوغك عػـػف ذػقػعػي
اظؾقرؼـ ظعشرات اظلـني.
ظؽـ تورؼخ اظؾقرؼـ ؼؽشػ كؼدحض دسوكل روئػػػقػي
احلرطي ،كتقزقػفو ظؿؾرؼر األضطفود كدقؼ طؾ حػرطػوت
األحؿفوج اظؿك طوف اظشعى اظؾقرؼـك صل رؾقعؿفو دائؿػو
ظؿقرؼر اخلؾقٍ اظعربك عـ غظؿ اظـفى ادلـظؿ ظؾـركة كطالء
رأس ادلوؿ اظعودلك ،اظؿك تلؿـزؼ ثركات ذعقب ادلـطؼي.
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اؾلورقن ،اؾنورة املغدورة
بني ؿواوالت االخمطاف اؾطائػي ،وحتاؾف رأس املال
سوـ  7?=0بعدعو أسؾـً برؼطػوغػقػو أغػفػو
دؿـلقى عـ اظؾقرؼـ ،كطوغً اؼػراف تػ ٌدسػل
تؾعقي اظؾقرؼـ ظفو ،أجرت األمم ادلؿقدة ادؿػؿوء
ذعؾقو حقؿ االدؿؼالؿ ،صلجؿعً طؾ ادلـورػؼ
اظلـقي كاظشقعقي سؾك ادؿؼالؿ اظػؾػقػرؼػـ.
اظؿل اصؾقً دكظي علؿؼؾي حتػً حػؽػؿ آؿ
خؾقػي ،اظذؼـ دقطركا سػؾػك اظػؾػالد بػؼػقة
حتوظػفؿ عع ضؾوئؾ اظعؿقب أكال كعـ بػعػدػػؿ
ضؾقؾي اظدكادر .اظلـي طوف عقضػفؿ ععػركصػو
بعدـ اظرشؾي صل االغضػؿػوـ إظػك اؼػراف ،أعػو
اظشقعي اظذؼـ ؼشؽؽ اآلف صل كالئػفػؿ ،ظػقال
طؾؿؿفؿ اظػوصؾي صل ذظػؽ اظػقضػً ظػؽػوف
ادؿؼالؿ اظؾقرؼـ عقضع ذؽ.
جذور االضطفاد اؾطلؼي – اؾعطعايعػعي ػعي
اؾلورقن
زؾً اظؾقرؼـ تؾػؽ اجلػزؼػرة اظصػغػقػرة
بلؽوغفو اظؾوظغ سددػؿ  <00أظػػ ،منػقذجػو ن
ظؾؿعوؼش اظطوئػل كاظدؼـك دلػؽػوت اظلػـػني،
ؼشؽؾ اظشقعي اآلف شوظؾقي طؾقرة تصػؾ إظػك
 %=0عـ اظلؽوف( بعدعو تؼؾصً غلػؾػؿػفػؿ
بلؾى اظؿفـقس اظلقودك كػق عو دػقػلتػك
الحؼو)  ،بقـؿو ؼشؽؾ اظلـي غلؾي = ،%8ك%9
عـ ادللقققني كاظقفقد كاظؾفوئقني.
غزحً ضؾوئؾ آؿ خؾقػي إظك اظؾقرؼـ عػـػذ
 800سوـ كادؿطوسقا اظلقطرة سؾػك اجلػزؼػرة
ادللودلي بوظؿقوظػ عع ضؾوئؾ اظػعػؿػقب اظػؿػك
غزحً ععفؿ ،عشؽؾػني اظػؼػقة اظػقحػقػدة
ادللؾقي صل اظؾالد ،ععؾـني حؽؿفؿ ظػؾػؾػالد،
كضؿـقا ظألحؿالؿ األجنؾقزل آغذاؾ تلعني جزء عـ
ررؼؼ اظؿفورة عع اظػفػـػد ،كعشػورطػني صػل
اظؽعؽي بفؾوؼي ادلؽػقس كاظضػرائػى سػؾػك
اظؿفورة اظعوبرة .كجدؼرا بوظذطر ػـو أف جزءا ن عػـ
اظؿقوظػ احلوطؿ طوف ذقعػقػون ،ضػؿ بػعػض
اظشقعي اظـوزحني عـ اجلزؼرة اظعربقي ذرضو ن إظػك
اظؾقرؼـ عع آؿ خؾقػي ،كجؾوة اظضػرائػى صػل
ادلـورؼ اظشقعقي صل أغقوء اظؾػقػرؼػـ ،كطػوف
اظشقعي كضؿفو ؼشؽؾقف اظغوظؾقي اظلػوحػؼػي
عـ اظلؽوف.
ادؿؿر حؽؿ آؿ خؾقػػي بػدكف تػفػدؼػد
حؼقؼك ظقجقدة رشؿ أطؿشوؼ اظػـػػػط صػل
بداؼوت اظؼرف اظعشرؼـ ،كطوغً اظؾػقػرؼػـ أكؿ
عؽوف صل اخلؾقٍ مت أطؿشوؼ اظـػط بف ،حػؿػك
ادؿؼؾً اظؾقرؼـ صل اظعوـ  ،7?=7كدػقػطػرة
اظدكظي بشؽؾ طوعؾ سػؾػك عصػودر اظػـػركة
كاظؿقؽؿ صل تقزؼعفو.
سززت دقودوت اظؿقزؼع اظؿؿققزؼي اظفقؼػوت
اظطوئػقي سؾك حلوب اظفقؼي اجلوععي ،طػؿػو
سؿؼً عـ غػقذ اظؿقػورات اإلدػالعػقػي ظػدل
اظطوئػؿني ،كاظؿل دؿؼقد عػرحػؾػي اظػؿػقػقؿ
اظدميؼرارل صقؿو بعد ،طؿو تردكً صل اظـظوـ
اظلقودل أغلوؽ سؿؾ روئػقػي سػؾػر صػؿػرة
رقؼؾي عـ اظزعـ.
حقٌ سؿد اظـظوـ خالؿ اظعشػر دػـػقات
األخقرة إظك جتـقس أسداد طؾقرة عـ ادلؼقؿني صل
اظؾقرؼـ عـ اظلـي ؼؼدرػو اظؾعض مبوئي أظػػ
عـ  8:بؾد ،كػك خطقة طػوف عػـ ادلػؿػؽػـ
اسؿؾورػو تؼدعقي كعػورضػي ظلػقػوؽ حػؼػقؽ
األغلوف صل ادلـطؼي ،ظؽـ عو ؼػػؼػدػػو ػػذا
اظؿؼدؼر أغفو تؿؿ بنغؿؼوئقي ذدؼدة ،ككصؼ ععقور
اظفقؼي اظدؼـقي حقٌ متـح اجلـلقي ظػؾػلػـػي
صؼط .ظؽـ حؿك ػذق اخلطقة تـؼؾى سػؾػقػفػو
مبركر اظقضً بوغدعوج اجملـلػني ظػؾػؿػعػورضػي
بؽـوصي أطؾر عـ غظرائفؿ عـ اظلـي األخػرؼػـ
ادللؿػقدؼـ بعدـ سداظي اظؿقزؼع ادلؿؾعي ،بقـؿػو
ؼظؾ ػمالء أضؾ صعقدا صل اظلؾؿ اظػطػؾػؼػك،
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ؼلؿكدعفؿ اظـظوـ صػؼػط صػل تػردػقػخ
األغؼلوـ اظطوئػل صل اجملؿؿع اظؾقرؼػـػك ،دكف
ادلشورطي صل سقائد اظؿقزؼع شقر اظعودؿ.
اؾلورقن ،تارق ؿن اؾـضا
7:صؾراؼر ػق اظققـ اظذل اغطؾؼً صقف عقجي
األجؿفوجوت اظشعؾقي صل اظؾقرؼـ ،كػق ؼقؿؾ
ذطرل ذات ععزل ظؾؾقرؼـقني ،صل اظػعػوـ ???7
كبعد تقظك حؿد بـ سقلك آؿ خؾقػي ظؾقؽػؿ،
كحتً ضغط غضػوالت ذػعػؾػقػي ظلػـػقات
ظؾؿطوظؾي بنسودة اظعؿؾ بوظددؿقر ،أسؾـ سـ عو
دؿك بػ "عقـوؽ اظعؿؾ اظقرـك" اظذل تضػؿػـ
عفؿقسي عـ اخلطقات اإلصالحقي مبـوبي ددؿقر
جدؼد ،مت اظؿصقؼً سؾقف صل  7:صؾراؼر ،كغؼشً
أدؿوء ادلصقتني جؿقعو سؾك عؾػـػك ضػكػؿ
ؼعرؼ اآلف بودؿ "عؾـك ادلقـوؽ".
ظؽـ أحداث  77دؾؿؿؾػر  8007أسػطػً
ظؾـظوـ احلوطؿ صرصي دلػقاجػفػي اظضػغػقط
اظداخؾقي كاالسؿؿود سؾك اظدسؿ األعرؼؽل ،بعػد
عشورطؿف شقر ادلشركري صل عو دؿك "احلػرب
سؾك اإلرػوب"  ،كإسالغف ظؾفزؼرة اظصغقػرة صػل
اخلؾقٍ عؼرا ظؼقودة األدطقؿ األعرؼػؽػك صػل
ادلـطؼي ،كػك اظؼوسدة اظؿك أغطؾؼػً عػـػفػو
صقارؼخ اظدعور سؾك أصغوغلؿوف أكال ن كاظػعػراؽ
الحؼو ن.
ظؽـ غضوؿ اظؾقػرؼػـػقػني عػـ أجػؾ
حرؼؿفؿ ؼلؾؼ ذظؽ بلـقات ،صػل دؼلػؿػؾػر
 7?=9صدر أكؿ ددؿقر صل عـطؼي اخلؾقٍ صػل
ممؾؽي اظؾقرؼـ اظددؿقرؼي ،حتً ضغط حػرطػي
ذعؾقي تقاصؾً عػـػذ أسػالف األدػؿػؼػالؿ
ظؾؿطوظؾي بنرالؽ احلرؼوت ،كبردلػوف عػـػؿػكػى
تشؽؾ أشؾؾقؿف حؽقعي خوضعي ظؾؿلػوئػؾػي،
كعؿكؾي عـ جؿقع اظشعى ،عع حؼ تصػقؼػً
اظـلوء.
ظؽـ سؿر اظؿفربي اظؾردلوغقي ظؿ ؼؽـ رقؼالن،
إذ درسوف عو مت حؾ اظؾردلوف كتعؾػقػؼ اظػعػؿػؾ
بوظددؿقر صل أشلطس ;=? ،7حقػٌ تػراجػع
اظـظوـ سـ اإلصالح ،علؿـدا ن إظك حوظي اظػرخػوء
األضؿصودل اظـوجت سـ ارتػوع ادعور اظؾؿركؿ.
ترتؾط ضدرة اظـظوـ احلوطؿ سؾػك ادلػـػوكرة
سودة بوألداء األضؿصودل ادلعؿؿد متوعو سؾك أدعور
اظؾؿركؿ اظعودلقي ،كخالؿ صؿرات اظرخوء ؼلؿطقػع
اظـظوـ ادؿكداـ اظرذوكل ادلوظقي دلقاجفي حوظي
اظؿعؾؽي اظشعؾقي كإثورة صزع اظطؾؼي اظقدطػك
عـ األحؿفوجوت اظؿك دؿفدد ادػؿػؼػرارػػؿ
ادلنظك كاظقزقػل ،ظؽـ تراجع سوئدات اظػـػػػط
ؼدصع بوظطؾؼي اظقدطك إظك ععلؽر اظػؼػراء
كادلضطفدؼـ ،كعشركع اظؿغققر اجلػذرل غػقػق
اظعداظي األجؿؿوسقي كاظؿـؿقي اظدائػؿػي شػقػر
ادلعؿؿدة سؾك األضؿصود اظرؼعك اظػذل أكذػؽ
سؾك اظـػوذ.
كرشؿ عـح ددؿقر  7?=9ادلؾؽ حؼ تشؽقػؾ
احلؽقعي كأضوظؿفو ،إال أغف جعػؾ ظػؾػؿػفػؾػس
اظقرـك ادلـؿكى احلؼ صل ادػؿػفػقاب اظػقزراء
كاضوظؿفؿ ،كحؼ إضرار اظؼقاغني رشؿ عػعػورضػي
ادلؾؽ صل تصقؼً ثوغك إذا رصض ادلؾؽ اظؿصدؼػؼ
سؾقف صل ادلرة األكظك.
صل غفوؼي اظلؾعقـوت كبعػد أف أسػطػً
اظـقرة األؼراغقي عـوال عؾفؿو ظشعقب ادلـطػؼػي
صل إعؽوغقي اظؿقرر عػـ غػظػؿ األدػؿػؾػداد،
غشطً احلرطي األحؿفػوجػقػي صػل اظشػورع
اظؾقرؼـك ،عطوظؾي بنسودة اظعؿؾ بددؿقر ،7?=9
ظؽـ اظـظوـ ضؿع األحؿفوجوت بعـػ تلؼد عػـ
احلؾقػ اظلعقدل – األعرؼؽك ،عدسقعو ن بقػفػي
أف ادلـطؼي صل حوظي حرب ،بعد دصػع اظػعػراؽ
(صداـ) ألذعوؿ صؿقؾفػو اظػذل أدػؿػؿػر 70
دـقات.

ادؿؿرت اظـضوالت بشؽؾ عقػدكد خػالؿ
اظـؿوغقـوت ،ظؽـفو ظؿ تؽـ بوظؼقة اظػؽػوصػقػي
إلجؾور اظـظوـ سؾك اظؿراجع صل زؾ ادػؿػؿػرار
اظدسؿ شقر احملدكد عػـ احلػؾػػ اظلػعػقدم-
األعرؼؽك ،كاألزدػور االضؿصودل اظػـػوجػؿ سػـ
أرتػوع ادعور اظؾؿركؿ صل أسؼوب حرب اخلؾقػٍ ،
ظؽـ بـفوؼي اظؿلعقـوت غقفً احلػرطػي صػل
تعؾؽي اظشورع اظؾقرؼـك خؾػ عطوظى احلػرؼػي
كاظعداظي ،كػق عو دصع اظـظػوـ إلضػرار ددػؿػقر
 ،8008كاظؿعفد بوظلقر سؾك رػرؼػؼ اإلصػالح،
كرشؿ جنوح اظـظوـ صل ادؿقعوب بػعػض ضػقل
ادلعورضي داخؾ اظؾردلوف ،زؾً حػرطػي اظشػورع
تؿردد بني اظؿصوسد كاظفؾقط ،طؿو أف اظػـػظػوـ
حتررت ؼدؼف صل أدؿكػداـ اظػؼػؿػع اظلػوصػر
كاألسؿؼوؿ كاظؼؿؾ طؿو تؽرر صل طػؾ احلػرطػوت
األحؿفوجقي حالؿ اظعؼد األكؿ عـ اظؼرف احلوظك.
ظؽـ ددؿقر  8008دقى احلػؼػقؽ اظػؿػل
تضؿـفو ددؿقر  ،7?=9بؾ كجعؾ أطـر عـ %=0
عـ أسضوء اجملؾس اظقرـك ؼعقـفؿ ادلؾؽ كشػقػر
عـؿكؾني ،حقٌ اغؼلؿ اجملؾس اظقرػـػك إظػك
عفؾس اظـقاب ادلؽقف عـ  :0سضقا عـؿػكػؾػو-
ظؽـ اظقزراء ؼصؾققف أسضػوء مبػفػرد أسػالف
اظؿشؽقؾ اظقزارل ،كعفؾس اظشقرل  :0سضػقا ن
ؼعقـفؿ ادلؾؽ ،كال تؼر اظؼقاغػني إال مبػقاصػؼػي
اجملؾلني ،طؿو جعؾ ادؿفقاب اظقزراء عشركرػو ن
بطؾؾف خؿلي أسضوء ،كررح اظـؼػي بػوظػقزراء
عشركرو بطؾى سشرة أسضوء ،كصل طؾ األحقاؿ
ؼفقز ظؾؿؾؽ إظغوء اظؼرار كإسودة تؽؾقػ اظػقزؼػر
غػلف ثوغقي.
األدؿؼطوب األضؾقؿك اظطوئػل
خضعً اظؾقرؼـ رقاؿ تورؼكفػو احلػدؼػٌ
حملوكالت أدؿؼطوب روئػل دائؿ عػـ ضػطػؾػل
اظطوئػقي احملقطني بفو عـ اظشرؽ كاظغرب ،شربػو ن
" اظقػوبقني" اظـوصذؼـ صل حؽػؿ اظلػعػقدؼػي
كادلرجعقي اظدؼـقي حلؽوعفػو ،كاظػؿػك تػعػودل
اظشقعي كتـشر بدأب عـذ دـػقات عػقػوكالت
اظػؿـي ،كتؾػرر ظػؾػقػؽػوـ ضػؿػع احلػرطػوت
األحؿفوجقي ادلطوظؾي بوحلرؼي ،بػؿوكؼفػو اظػؿػك
حترـ اخلركج سؾك احلوطؿ ألل دؾى طػوف ،كجتػرـ
ادلطوظؾي بوحلرؼي طقغفو طػر كخركج سـ اإلدالـ
طؿو ؼركجقغف ،كػق عو كزػف حػؽػوـ اخلػؾػقػٍ
بؾراسي صل كصؿ طؾ عطوظى ذعؾقي بؽقغػفػو
"عماعرة ذقعقي" تدؼرػو إؼراف.
سؾك اجلوغى األخر عـ عقوق اخلؾقٍ تؼؾع
إؼراف ،اظؿك اغؼؾؾً سؾك اظـقرة اظشعؾقي كتقظػك
حؽؿفو غظوـ دؼـك ؼركج ظػ" كالؼي اظػػػؼػقػف"
كعشورطو صل كصؿ كتركؼٍ أف األحػؿػفػوجػوت
اظشعؾقي ادلطوظؾي بوحلرؼي كاظعداظي ،ػك صؼػط
" غضوالت ذقعقي" ظؾؿقرر عـ األضطفود اظػذل
متوردي اظـظؿ اظلـقي احلوطؿي.
كرشؿ صقي تعرض اظشقعي ظؼؿع عـظػؿ
كاضطفود عـ طؾ اظـظؿ احلوطؿي صل اخلؾػقػٍ،
إال أف احلرطوت األحؿفوجقي ظػؿ تػؽػـ ؼػقعػو ن
ذقعقي ادلطوظى حؿك ظق ذؽؾ اظشقعي اجلوغى
األسظؿ عـ ادلشورطني صقفو بقؽؿ كضػعػفػؿ
اظطؾؼك صل أدغك اظلؾؿ األجػؿػؿػوسػك صػل
دكظفؿ .كؼـقدر اظغوظؾقي اظعظؿك عـ ذقػعػي
اخلؾقٍ سؾك اجلوغى اظعربك عـ أصقؿ كضػؾػوئػؾ
سربقي ،ظؿ حتؾؿ ؼقعو بوألغضؿوـ إلؼراف ،رشػؿ أف
رعقزػو اظدؼـقي تؿؿرطز ػـوؾ بقؽؿ ادلرجعػقػي
األدبقي ،كدقطرة رجوؿ اظدؼـ سؾك احلؽػؿ صػل
إؼراف ،كطوغً ػذق اظرعقز تؿؿرطز صل اظلوبؼ صل
اظعراؽ ضؾؾ أف ؼؼؿعػفػو صػداـ حلػني ثػؿ
دؼقط اظعراؽ صل ضؾضي األحؿالؿ األعرؼؽك.
كأدؿكداـ اظصقغي اظطوئؼقي ؼكدـ ررصل
اظـزاع صل تـؾقً غظؿ حؽؿفؿ ،كإثورة اظػػػزع
عـ اظعدك اخلورجك ادلؿربص ،كؼلؿح بػوظػؼػؿػع
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اؾلورقن ،اؾنورة املغدورة
بني ؿواوالت االخمطاف اؾطائػي ،وحتاؾف رأس املال

اظلوصر ألل حرطي احؿفوجقي سؾك أسؿؾور أغػفػو
عماعرة عـ أسداء " اظقرـ" صل اخلورج ،ؼـػػذػػو
سؿالء اظداخؾ.
سؾك اجلوغى اإلؼراغك تلعك إؼراف ظؿقزػقػػ
األحؿفوجوت صل صراسفو عػع األعػرؼػؽػقػني
اظلوسني ظؿؼقؼض غظوـ احلؽؿ اإلؼراغك ادلؿؿػرد
كاظذل ؼرشى صل اظؼقوـ بدكر أطؾر صل اظلػوحػي
األضؾقؿقي ،طؿو تلؿكدعف صل ادللوكعػي عػع
دكؿ اخلؾقٍ اظػوسؾ اظرئقػلػك صػل احلػؿػؾػي
األعرؼؽقي سؾقفو ،كغلى اظػضؾ ظـظوعفو صػل
اظؼدرة سؾك أثورة األضػطػراب صػل دكظػفػؿ،
كاظؿقؽؿ صل إؼؼوع احلرطي اظشعؾقي كعطوظػى
اجلؿوػقر.
بقـؿو دكؿ ادلـطؼي األخرل كصػل اظػؼػؾػى
عـفؿ اظلعقدؼي ،تعؾؿ جقدا ن أف غظؿ حؽؿفػو
شقر ادلدسقعي ذعؾقون ،كاظؿك تعؿػؾ طػقطػقػؾ
ظؾـظوـ اظعودلل سؾك آبور اظـػط عؼػوبػؾ دسػؿ
ادؿؿرار حؽؿ تؾؽ األدر ظؾؿـورؼ ادللقطرؼـ
سؾقفو ،كاظؿك أتكذت علؿقوت دكؿ كػك تػؿؼد
ظؾؽـقر عـ ععوؼقر تؾؽ اظؿلؿػقػي ،طػؿػو أف
اظشقعي ؼشؽؾقف اظغوظؾقي صل ععظؿ ادلـورؼ
اظشرضقي ادلطؾي سؾك اخلؾقٍ كاظؿك ؼؿرطز صقفػو
اظـلؾي اظؽؾرل عـ أغؿوج كأحؿقوروت اظػؾػؿػركؿ
صل تؾؽ "اظدكؿ" ،تعؾؿ جقدا ن أف أل عـوؿ ظؾقرؼي
صل ادلـطؼي دقؽقف عؾفؿو ن ظشعقبفػو اظػؿػك
تكضع ظـظؿ حؽؿ تـؿؿك ظؾؼركف اظقدػطػك
أطـر عـ أغؿؿوئفو ظؾعوظػؿ احملػقػط ،كأف حتػرر
اظؾقرؼـ ظـ ؼـعؽس سؾقفو صؼط بؾ دقػؽػقف
بوظؿلطقد دؾؾو صل إغػراط سؼد اظـظؿ احلوطؿي
صل طؾ اخلؾقٍ.
اؾنورة وتطور وعقفا اؾذاتى
عـذ اظرابع سشر عـ صؾراؼر ،كبؿلثقر احلػوظػي
اظـقرؼي صل ادلـطؼي كاظؿك أغطؾؼً عـ تػقغػس،
ظؿؿر مبصر كؼشؿد زخؿفو ،أغظؾػؼػً احلػرطػي
اظشعؾقي صل طؾ عدف اظؾقرؼـ عطوظػؾػي صػل
اظؾداؼي بددؿقرؼي عؾؽقػي كبػردلػوف ؼشػؽػؾ
حؽقعؿف كؼقودؾفو ،كاظعداظي األجػؿػؿػوسػقػي
ممـؾي صل إضرار حد أدغك ظألجػقر ،عػؿػصػوسػدة
ظؿطوظى بندؼوط اظـظوـ ادلؾؽك بعد اظػؼػؿػع
اظذل تعرضً ظف كضؿؾ اظعشرات عـ احملػؿػفػني
كأدؿكداـ اجلقش عـذ األؼوـ األكظك دلػقاجػفػي
احلرطي.
ادؿؾفؿً احلرطي اخلػؾػرة ادلصػرؼػي صػل
األسؿصوـ صل ضؾى اظعوصؿي ادلـوعػي ،عػقػداف
اظؾمظمة ععؾـي عـف رشؾي اظشعػى صػل دكظػي
حتؿرـ حرؼوتف كإرادتي كسداظي أجؿؿوسقي صل تقزؼع
اظـركة اظؿك حتؿؽرػو األدرة احلػوطػؿػي شػقػر
اظؼوبؾي ظؾؿلوءظي عع أضؾقي عقػقػطػي بػفػو
تشورطفو جزء عـ اظؽعؽي ،بقػـػؿػو ؼػعػقػش
شوظؾقي اظؾقرؼـقني خورج منط احلقوة ادلػؿػعػورؼ
سؾقف صل اخلؾقٍ.
صقصؼ أرضوـ كزارة اظؿـؿقي األجؿؿوسقػي70 ،
آظػ أدرة بقرؼـقي (عـ  >0آظػ أدرة تػؿػؽػقف
عـفو اظؾقرؼـ) تؿؾؼك علوسدات ،طؿو أف ػـوؾ
أطـر عـ  9000عـزؿ آؼؾ ظؾلؼقط صل احملوصظػي
اظشؿوظقي كحدػو.
جوء اظرد احلؽقعك درؼعو بػؿػشػدؼػد
اظؼؿع كحصور ادلعؿصؿني كضػؿػؾ اظػعػشػرات
عـفؿ ،عع ادلـوكرة اظلقودقي بؿؽػؾػقػػ كظػك
اظعؼد بوحلقار عع ادلعورضي سؾك عطوظؾفو كظقس
عطوظى اجلؿوػقر ،كاظففقـ األؼدؼقظقجك سػؾػك
ادلطوظى األجؿؿوسقي ،حلصر احلرطي صل عطوظػى
دقودقي دقؽقف عػـ اظلػفػؾ كصػؿػفػو
بوظطوئػقي سؾك أسؿؾور أف أل عطوظؾي بقؽقعػي
عـؿكؾي كصؼ األشؾؾقي ،ػك عطوظؾي روئػقي عـ
كجفي غظر اظـظوـ ،كتردػقػكػو ظػػػؽػرة أف
األغؿكوب ؼعـك بوظضركرة األخؿقور سؾك أدػوس
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اظطوئػي.
طؾػ األعني اظعوـ ظـؼوبوت سؿوؿ اظؾقػرؼػـ
بوظرد سؾك عطؾى احلد األدغك ظألجقر ،عمطػدا أف
" صوحى اظعؿؾ ظـ ؼؼؾؾ صرض حد أدغك ظألجػقر
سؾقي" ،طوذػو ن بقضقح سػؿػـ متػـػؾػف تػؾػؽ
اظـؼوبوت ،صوألعني اظعوـ ظـؼوبوت اظعؿوؿ ؼؿقدث
عـ كجفي غظر أصقوب األسؿوؿ ،كعفػددا صػل
اظقضً غػلف سؿوؿ اظؾقرؼـ بلف عـ ذلف ػػذا
ادلطؾى دصع أصقوب األسؿوؿ " ظرصض تقزػقػػ
اظؾقرؼـل ،كادؿؾداظف بوظعؿوظف اظقاصدق".
رد ادلعؿصؿقف سؾك غفر اظػدـ مبػزؼػد عػـ
اظؿصؿقؿ كاألصرار سؾك اظـضوؿ عـ أجؾ احلرؼي،
كػق عو دصع اظـظوـ ظؾؿراجع كاإلضرار مبشركسػقػي
ادلطوظى ،كحؼ اظؿظوػر كاألسؿػصػوـ عػعػؾػـػو
دقى سـوصر اظشرري عـ ادلقػداف ،كػػق عػو
تلطد طذبف حقٌ أخؾً اظشػررػي اظلػوحػي
ظؾفقش اظذل أجؿوح ادلقداف ،كررد ادلعؿصػؿػني
عـف.
كأدؿؿرارا ن حملوكظي اظـظوـ اظػؾػعػى بػقرضػي
اظطوئػقي ،أخرج اظـظوـ توبعقي صل عظػوػػرات
حرص سؾك أف تؽقف دـقي صؼط ،ظؿؾرؼر اظؼؿػع
كاظؿركؼٍ بلغف عقوكظي ظػقضػػ ذػؼ اظصػػ
اظطوئػل اظذل دؾؾؿف احلرطي األحؿفوجقي.
كطعودة اظـقرات ؼؿطقر اظقسك درؼعػو ن عػـ
عطوظى جزئقي ،ؼقاجففو اظـػظػوـ بػوظػؼػؿػع،
طوذػو ن ظؾفؿوػقر أف ععرطؿفؿ حؿك مبطوظؾفو
األصالحقي ال ميؽـ حتؼقؼفو إال بؿغققر اظـظػوـ،
كػق عو رأؼـوق ؼؿفلد صل عقداف اظػؾػمظػمة إذ
درسوف عو سود احملؿفقف دلقداف اظؾمظمة مبزؼد عػـ
اظقسك كاظؿعؾؽي ،بودلطوظؾي بلؼقط اظـظوـ.
كطؿو رأؼـو صل عصر كتقغػس ،سػـػد ػػذق
اظؾقظي عـ اظقسك حؿك اجلقش ال ؼلػؿػطػقػع
تؼدمي اظغطوء اظؼؿعك ظؾـظوـ ،حؿك ظػق طػوف
جقشو ن روئػقو طوجلقش اظؾقػرؼػـػك ،اظػذل ال
ؼؾؿقؼ بف كجفوز اظشرري اؼضػو ن إال اظلػـػي،
درسوف عو أغلقى اجلقش حتً إصرار احلػرطػي
األحؿفوجقي ،عؿؿػرطػزا صػؼػط حػقؿ رعػقز
اظلؾطي عـ اظؼصقر ادلؾؽقي دلؾـك اظؾردلوف.
أطؿلؾً احلرطي ضقة ككسك ػػوئػؾ بػعػد
جنوحفو صل إجؾور اجلقش سؾك اظؿراجع ،ععػؾػـػي
بداؼي اظعصقوف ادلدغك كاالدؿقالء سؾك عػراطػز
اظـؼؾ صل اظدكظي ،بنسالف ادلؿظوػرؼـ تػقدػقػع
حترطفؿ ظقشؿؾ ادلرطز ادلػنظػك ظػؾػؿػـػوعػي
كاألسؿصوـ أعوـ ادلقـوء.
سـد ػذق اظـؼطي اظػوصؾي متؿرس ععلؽر
اظرجعقي علؿعقـو ن بؿقوظػ رأس ادلوؿ اظعػودلػك
ككطالئف اإلضؾقؿقني ،ععػؾػـػو تشػؽػقػؾ "درع
اجلزؼرة" ادلؽقف عـ ضقات سلؽرؼي عشػؿػرطػي
عـ اظلعقدؼي بوألدوس كعشورطي عـ بوضك دكؿ
اخلؾقٍ.
دخؾً ضقات درع اجلزؼرة عؾوذرة صل اظصراع
علقطرة سؾك طؾ ادلراطز احلققؼي صل اظؾقػرؼػـ

عـ ادلقـوء كادلراطز اظؿفورؼي اظؽػؾػرل كعػؼػرات
اظشرطوت سؾر اظؼقعقي اظؿك تؿكذ عـ اظؾقرؼػـ
عؼرا ن ظفو ،كػق عو ذؽؾ دسؿو ن ػوئال ن ظػؾػـػظػوـ
احلوطؿ اظذل جرد طؾ ضقاتف عـ ذرري كجػقػش
كسوكد دقؼ ادلعؿصؿني كاظلقطرة سؾك عقداف
اظؾمظمة.
عدسقعو بقؿؾي تلؼقد إجراعك عـ رأس ادلوؿ
اظعودلك ،اظذل أسؾـ عـ اظػؾػقػظػي األكظػك أف
" اظؾقرؼـ ظقلً تقغس أك عصر" عرددا أطوذؼػى
اظـظوـ عـ أف اظـقرة روئػقي تػؼػقدػػو إؼػراف
ظزسزسي " ادؿؼرار" دكؿ اخلػؾػقػٍ ،صػلسػؾػـػً
طؾقـؿقف عـ اظؼوػرة غصققؿفو ظؽؾ األرػراؼ
أغف "ؼـؾغك أف ؼؿكذكا خطقات ظؾؿػوكض سػؿػال ن
سؾك اظقصقؿ إظك حؾ دقودػك"  ،عػعػطػقػي
اظضقء األخضر ظؾؼؿػع اظػداعػك ظػؾػقػرطػي
األحؿفوجقي حتً علؿك " ،اظؼضوؼو األعػـػقػي
عفؿي بوظؿلطقد ألف عـ اظضركرل كجقد بػـػقػي
علؿؼرة كأعـي حؿك ميػؽػـ أف متضػك ػػذق
احملودثوت ضدعو ن" ،بقـؿو جوءت ردوظي تضوعـ أطـر
كضقحو ن عـ كزؼرة اخلورجقي األدؾوغقي تػرؼػـػداد
خقؿقـقٌ خالؿ زؼورتفو ظلقرؼو ،عػعػربػي سػـ
" تػفؿفؿو ألغؿشور ضقات درع اجلزؼرة اخلؾقفقي"
كأف "عو ؼقدث صل اظؾقرؼـ عكؿؾػػ سػـ عػو
ؼقدث صل ظقؾقو" عمطدة سؾك اظؿقارم اظػدكظػل
كعشورطي حؽقعوت شربقي صل إتكو ذ اظػؼػرار
"اظؼقات اظؿك أردؾؿفو اظلعقدؼي ػك غؿػقػفػي
ظؼرار عفؾس اظؿعوكف اخلؾقفك كاظؾقرؼػـ جػزء
عـف ،كإذا أحؿوجً أل دكظي ظؾؿلوسدة دؿؼػدـ
ظفو ادللوسدة ،كظذظؽ كبؽؾ صراحي عو ؼػقػدث
صل اظؾقرؼـ ال ؼشؾف عو ؼقدث صل ظقؾقػو كظػـ
ؼؽقف ظف غػس اظـؿوئٍ"!.
اؾنورة اؾلورقـقة إؾى أقن؟
طوغً اظـقرة صل عصر تؿقؼفو ن ظطقصػوف
عـ األحؿفوجوت اظعؿوظقي كاجلؿوػقرؼػي اظػؿػك
سؿً عصر خالؿ اظلـقات اخلػؿػس األخػقػرة،
بؾقرت خالؿ تصػوسػدػػو حػزعػي ادلػطػوظػى
اجلؿوػقرؼي اظؿك أسؾـؿفو اظـقرة ،داصعي اظػقسػك
اظشعؾك غقق اظرؤؼي اجلؿعقػي بػلف ادلصػوظػح
اجلزئقي كعقاجفي طؾ أذػؽػوؿ األضػطػفػود
اظلقودك كاألجؿؿوسك كاألضؿصودل ،ال ميػؽػـ
اظؼضوء سؾقفو إال بندؼوط اظـظوـ.
صل اظؾقرؼـ رمبو جنػح اظػـػظػوـ اظػدكظػك
كاألضؾقؿك صل دسؿ بؼوء اظـظوـ كضؿع احلػرطػي
اجلؿوػقرؼي اآلف ،ظؽـ ادلمطد ػق أغفو دؿػعػقػد
تعؾؽي ضقاػو كاظففقـ عفددا ن رمبو ضرؼػؾػو ن جػدان،
صوظـضقج اظذل طشػً سـف احلرطي صل علػور
صعقدػو كتطقر كسك اجلؿوػقر خالظفو ،عػمذػرا ن
سؾك أغفو سؾك اظطرؼؼ اظصققح ،رمبػو تػؽػقف
اجلققش ادلؿقوظػي ضد اظشػعػى األسػزؿ ضػد
جنقً صل أحؿالؿ رعز اظـقرة عقداف اظؾمظمة ،ظؽـ
اظؼقة احلؼقؼقي ظؾفؿوػقر تؿرطز صل عمدلوت
اظعؿؾ ،كادلـورؼ ادلفؿشي اظؿك ؼؿرطز صػقػفػو
اظػؼراء ،كػك بوظؿلطقد دؿؽقف طؾفو عػقػودؼػـ
ظؾـقرة ،كظـ تلؿطقع جققش اخلؾقٍ كال حػؿػك
األدطقؿ األعرؼؽك كضؿفو كضػ علور اظؿورؼػخ،
كعقاجفي شضى اجلؿوػقر ظقس صل اظػؾػقػرؼػـ
كحدػو بؾ صل ادلـطؼي طؾفو ،عػعػؾػـػي بػدء
دقطرة ذعقب ادلـطؼي سؾك ثركاتفو.
صؿقرر عـورؼ اظـػط دقعؿؼ أزعي اظـظوـ
اظرأدؿوظل اظعودلل ادلعؿؿد سؾك ػذق اظلؾػعػي
االدؿراتقفقي اظؿك ال ؼقصؾ سؾقفو صؼط عػـ
خالؿ كطالئف بؾ ؼلؿعقد عو ؼدصعف سؾك ذؽؾ
أرصدة كأدؿـؿورات صل اظغرب بدال ن عـ تقجػقػف
ػذق اظعوئدات ظؿـؿقي عـورؼ اإلغػؿػوج كخػؾػؼ
عفؿؿعوت عـؿفي ال تعؿؿد صؼط سؾك عصػودر
اظـركة اظؿعدؼـقي.
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دٌفٍد واٌتهاوس*
ترجوت :أحود ًىر
أرؾؼ عؾقؾ اظـػط صل اخلؾقٍ اظعربل عؾودرة التػوؽ ؼؿكؾك مبؼؿضوػو اظرئقس اظقؿـل ،سؾل سػؾػد اهلل
صوظح ،سـ حؽؿ داـ  98سوعو ن .كصل ادلؼوبؾ ؼيعػك عـ ادلالحؼي سؾك صلودق كسػؾػك اظػؼػؿػع اظػقحشػل
ظؾؿظوػرات.
كؼؾدك أف اظفدؼ عـ كراء ػذق ادلؾودرة ػق ضرب إدػني بني ضودة ادلعورضي احلزبقي اظؼوئؿي –كاظذؼـ ضؾػؾػقا
ظؾؿق بـؼورفو األدودقي – كبني اظطؾقعي اظشؾوبقي ظؾـقرة اظشعؾقي صل اظقؿـ .إضوصي إظك حؿوؼي صػوظػح
كسوئؾؿف عـ ادلالحؼي .كتدسق ادلؾودرة إلغفوء اظؿظوػرات ،سؾك أف ؼؿؿ إجراء اغؿكوبوت جدؼدة خالؿ عدة دؿػني
ؼقعو ن.
* صش٠ذة اٌؼاًِ االؽخشاو ٟاألِش٠ى١ت اإلٌىخش١ٔٚت
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اؾعايؾة ادلاؾؽة اؾيعودقة،
اجلار اؾشؿاؾي اؾؼوي ؾؾقؿن ،في
أقضا ً ؿشارك أدادي ػي ـظعام
اؾؼعفعر اؾعؼعلعؾعي فعذا ،وفعي
ؿيمعدة ؾمؼدمي ععوايعد أؽعلعر
ؾشقوخ اؾؼلايل اؾقؿن ،ؿؼعابعل
اإلبؼاء عؾى ـظام صاؾح
أعو ضقودة االغؿػوضي اظشعؾقػي صػل عػدف
اظقؿـ اظؽؾرل ،صؼد رصضػً االتػػػوؽ كدسػً
الدؿؿرار اظـضوؿ حؿك اإلدؼوط اظػقرم كشػقػر
ادلشركط ظعؾل سؾد اهلل صوظح .كصل اظعوصؿػي
صـعوء ،حقٌ اغدظعً أكؿ ذرارة ظالغؿػػػوضػي،
ػؿػ ادلؿظوػركف "ال تػوكض ،ال حقار ..اظؿـقل أك
اظرحقؾ" .بقلى كطوظي ركؼؿرز .كؼيذطر أف ضػقات
األعـ مبلوسدة ادللجقرؼـ "اظؾػؾػطػفػقػي" عػـ
عمؼدم صوظح ،طوغً ضد ضؿؾً عو ؼؼرب عـ 790
عؿظوػر عـذ صؾراؼر ادلوضل.
كصل األدوبقع اظؼؾقؾي ادلوضقػي ،اتلػعػً
اظؿظوػرات إظك عؾققغػقػوت صػل ادلػدف .طػؿػو
اغؿشرت صل اظؼرل ،حقٌ ؼعقش  %=0عـ دؽوف
اظقؿـ .كصل  89أبرؼؾ ،كػق اظققـ غػػلػف اظػذم
تقاصؼ صقف ععػورضػق صػوظػح سػؾػك إغػفػوء
اظؿظوػرات ،ضودت احلرطي إضرابو ن سوعو ن صل اظقؿـ
ذؽؾ ادلدف األربع اظؽؾرل .كصل سدف ،عػدؼػـػي
ادلقـوء اجلـقبل ،كاظؿل ظؿ تؽـ ظقضً ضػرؼػى إال
دوحي عقدؿقي ظؾـضوؿ ،بؾغً االدػؿػفػوبػي
ظإلضراب صل احملوؿ كاألدقاؽ كادلدارس غقق %?0
بقلى كطوظي ركؼؿرز ظألغؾوء .أعو صؼراء اظػرؼػػ
كاحلضر ،كاظذؼـ ؼشؽؾقف  %:8عـ  98عػؾػقػقف
عقارـ ميـل ،صقدسؿ شوظؾقؿفؿ اآلف االغؿػوضػي
اظؿل اغدظعً صل أكائؾ صؾراؼػر صػل جػوعػعػي
صـعوء.
طؿو أف عشورطي ادلرأة صل االغؿػوضي صػؼػد
سززت آعوؿ ادللوكاة ،كاظؿل غودت بفو االغؿػوضػي.
كسـدعو صرح صوظح صل ; 7أبرؼؾ أف "ادلظوػرات
اخملؿؾػي بني اجلـلني حراـ صل اإلدػالـ" ،خػرج
ادلالؼني رجوال ن كغلوءا ن سؾر اظؾالد عؿظوػرؼـ ضػد
ػذق اظؿصرؼقوت.
ػذا ادلقضػ ادلـوػض روؿ أؼضو ن ادلػـػورػؼ
اظؼؾؾقي خورج ادلدف ،كاظؿل ؼيػؿػرض دػقػطػرة
األصؽور اظرجعقي سؾقفو .كصل اظؾودؼي سؾك بػعػد
 800طقؾق عؿر جـقبل صـعوء .خرج حقاظػل 80
أظػ عؿظوػر ضد حترمي صوظح دلشورطػي ادلػرأة،
كرصع ادلؿظوػركف الصؿوت عؽؿقبو ن سػؾػقػفػو "ال
تؿقدث سـ اظـلوء كإال دـؼطع ظلػوغػؽ ؼػو
صوظح".
كؼيذطر أف عفؾس اظؿعوكف اخلؾقػفػل اظػذم
ؼؿؽقف عـ دً أغظؿي دؼؽؿػوتػقرؼػي تػوبػعػي
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علً عبدهللا صالح ..الشاوٌش ..والرئٍس
ظؾقالؼوت ادلؿقدة ،ػق اظراسل ظفذا اخملطط خلركج
صوظح ،غػس ػذق األغظؿي تعوكغً إبوف اظشفػر
ادلوضل إلحؾوط اظـقرة اظشعؾقي صل اظؾػقػرؼػـ.
بقـؿو اغقوزت بـقد االتػوؽ ظصوظح ،األعػر اظػذم
دصع اجلؿوػقر اظـوئرة ظرصضفػو ،كضػد أسػطػك
عفؾس اظؿعوكف اخلؾقفل اظػػػرصػي ظصػوظػح
ظؾرجقع سـ كسدق بوظؿـقل ،بقـؿو ؼؾؼل اجملػؾػس
اظؾقـ سؾك سـود اجلؿوػقر.
ؼؿرأس أحزاب ادلعورضي اظردؿػقػي ،اظػؿػل
كطقغً ائؿالصو ن صقؿو بقـػفػو،
كضعً سؾك االتػوؽ ٌ
سدد عـ أصقوب ادلالؼني صل اظقؿـ –كسؾك األضؾ
عؾقوردؼر كاحد -كطـقر عـفؿ ػؿ عػـ ذػقػقخ
اظؼؾوئؾ اظذؼـ ؼؽقغقف ثركات روئؾي عـ كراء إدارة
صوظح اظػوددة .ػمالء عـؾفؿ عـؾ غظرائػفػؿ
صل عفؾس اظؿعوكف اخلؾقفل اظذؼـ ؼفقػؿػـػقف
ػؿ أؼضو ن سؾك عفؿؿعوت ذدؼدة اظطػؾػؼػقػي،
جؿقعفؿ ؼلعؾقف صل اغؿؼوؿ ػػودئ كدػؾػؿػل
ظؾلؾطي عـ ررؼ آلخر داخؾ اظـكؾي احلوطؿػي
غػلفو.
سالكة سؾك ػذا ،صؼد أكعػلت إدارة أكبػوعػو
بودلقاصؼي سؾك عؾودرة عفؾس اظؿعوكف اخلؾقفػل@
صكطي اجملؾس ػل " حؾ األزعي اظلػقػودػقػي
بطرؼؼي دؾؿقي كعـضؾطػي" طػؿػو كرد صػل
ردوظي عـ اإلدارة األعرؼؽقي غؼال ن سـ Business
"Week:كغدسق طؾ األرراؼ ظالدؿفوبي ظؾػـػقد
االتػوؽ".
صل اظقضً غػلف  ،ؼقػذر اظػعػدؼػد عػـ
اظلقودقني األعرؼؽقني عـ ادؿغالؿ تـػظػقػؿ
اظؼوسدة ،كاظذم ظدؼف بني  700إظك  800سضق صل
اظقؿـ ،ظؾقضع شقر ادللؿؼؾ صل اظقؿػـ ،كذظػؽ
عـ أجؾ تػفقر اظقضػع كخػؾػؼ حػوظػي عػـ

"اظػقضك" .كرددت  ،Business Weekغػػػس
اظؿقذؼرات ضوئؾي أف " ضعػ اظدكظي ادلرطزؼي صل
اظقؿـ ؼقؿؾ عكورر تػطػقر كضػع عشػوبػف
ظؾصقعوؿ سؾك اجلوغى اآلخر خلؾقٍ سدف ،حقٌ ال
حتؽؿ إدارة صوسؾي عـذ ."7??7
إف عؼورغي اظقضع مبو حدث صل اظصقعوؿ ػل
عؼورغي دكقػي@ صوظقضع صل اظصقعوؿ تلقطر
سؾقف عقؾقشقوت ضؾؾقي ضوعً ضد اظـظوـ اجلوئر
ثؿ صقبً اظلالح ضد بعضفو .األعر عكؿؾػػ
متوعو ن سـ ثقرة ذعؾقي كحدت جؿوػقر اظػػؼػراء
سؾر اظعشوئر صل اغؿػوضي عـ أدػػػؾ سػؿػً
اظقؿـ ػذا اظعوـ.
بدأت االغؿػوضي اآلف تؿقدل اظػؿػراتػؾػقػي
اظؼؾؾقي غػلفو@ صشققخ اظؼؾوئؾ ؼؿقػصػؾػقف
سؾك جزء عـ اظعقائد اظـػطقي عـ احلػؽػقعػي
ادلرطزؼي بقـؿو تغض األخػقػرة اظػطػرؼ سػـ
درضوتفؿ ظألراضل كسؾك احؿؽػورػػؿ دلصػودر
ادلقوق اجلقصقي اظـودرة.
أعو اظعوئؾي ادلوظؽي صل ادلؿؾؽي اظلعقدؼػي،
اجلور اظشؿوظل اظؼقم ظؾقؿـ ،صفل أؼضو ن عشورؾ
أدودل صل غظوـ اظؼفر اظؼؾؾػل ػػذا ،كػػل
علؿعدة ظؿؼدمي سقائد أطؾر ظشققخ اظؼػؾػوئػؾ
اظقؿـ ،عؼوبؾ سقدة "االدؿؼرار" ،كذظػؽ كصػؼػو ن
دلؼوؿ حدؼٌ ظدؼؽلؿر صقؾؽقـس صل جػرؼػدة
اظقـقؼقرطر.
ػذا ػق غقع االدػؿػؼػرار اظػذم ؼلػعػك
الدؿعودتف طؾ عـ صوظػح كأحػزاب االئػؿػالؼ
كعفؾس اظؿعوكف اخلؾقفل كإدارة أكبػوعػو .ظػؽػـ
احلرطي اظشعؾقي تصر سؾك ادؿؽؿوؿ غضوظفػو
حؿك إدؼوط اظـظوـ اظقؿـل.
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ثورة احلرقة واؾؽراؿة ؿا زاؾت ؿسمؿرة
وؿفؿة إدؼاط اؾـظام ؿازاؾت ؿفؿة ؼائؿة

بشٍر الحاهدي*
اظـقرة اظؿقغلقي كاظؿل إغطؾؼً ذػرارتػفػو ؼػقـ =7
دؼلؿؾر  8070كصوجلت اظعوظؿ بفؿوػقرؼؿفو ك بلػرسػي
اغؿشورػو عقؾقو كطذظؽ بؿلثقرػو كاغؿؼوؿ ذرارتػفػو إظػك
اظعدؼد عـ اظؾؾداف اظعربقي ظؿ تؽـ صل احلؼػقػؼػي شػقػر
تؿقؼٍ دللور عـ رصض اجلؿوػقر ظـظوـ بـ سؾل اظدطؿوتقرم
اظػودد كػق رصض بدأ ؼؿفلد صل ذؽؾ إحػؿػفػوجػوت
ذعؾقي كجؿوػقرؼي سػقؼي جتوكزت صقفو اجلؿوػقر سػوعػؾ
اخلقؼ ادللؿؾطـ عـ اظؼؿع عـذ >.800
ظؿ تؽـ حودثي حرؽ اظشوب عقؿد اظؾقسزؼزم ادلعطػؾ
سـ اظعؿؾ جللدق أعوـ عؼر كالؼي دقدم بقزؼد احؿفػوجػو
سؾك عـعف عـ عقاصؾي غشوط جتورم ػوعشل طوف ميوردف

إال اظؼطرة اظؿل أصوضً اظؽلس ظؿفى اجلؿوػقر كسؾك إثػر
تؾؽ احلودثي صل تؾؽ ادلدؼـي ثؿ صل بوضل ادلدف اظؿقغلػقػي
بؽؾ سزـ كإصرار عؿقررة عـ خقصفو كعؿقدؼي آظي اظؼؿػع
خلقض ععرطؿفو ضد غظوـ اظدطؿوتقرؼي كاظػػلػود .ظػؼػد
حؾً اظؾقظي اظؿل أدرؾ صقفو اظشعى ادلػؼى ر كادللؿػغىػؾ
كادلؼؿقع أف اظقضً حوف ظؾـضوؿ عـ أجؾ حرؼؿف كطراعػؿػف
كأغف ظـ ؼؿراجع عفؿو بؾغً درجي اظؼؿع اظؿل دػقػقاجػف
سػؿػً االحػؿػفػوجػوت
بفو .كعوػل إال أؼوـ ضؾقؾي حؿك
ٌ
كاالغؿػوضي طوعؾ تراب اظؾالد كحتقؿ اظقضع إظك كضع ثػقرم
بؽؾ ادلؼوؼقس.

* حٔٛظ ف 15 ٟهبش1100 ً٠
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ثورة احلرقة واؾؽراؿة ؿا زاؾت ؿسمؿرة ،وؿفؿة إدؼاط اؾـظام ؿازاؾت ؿفؿة ؼائؿة
ظؿ تػؾٌ ذدة اظؼؿع كدؼػقط اظشػفػداء
بوظعشرات عػـ سػزميػي كإصػرار اجلػؿػوػػقػر
كتصؿقؿفو سؾك إدؼوط اظـظوـ اظذم تعؿؼً
أزعؿف كبد سوجزا سـ تؼدمي حؾقؿ حؼقػؼػقػي أك
حؿك ادلـوكرة سؾك إخؿود اظـقرة.
ؼقـ  7:جوغػػػل  8077بػؾػغ اظػـػشػوط
اجلؿوػقرم أذدق كبؾغً اإلغؿػوضي اظشعؾػقػي
ضؿؿفو صل طؾ بؾدة كعدؼـي صل تقغس كظؿ ؼؼدر
جفوز اظؼؿع سؾك اظصؿقد صل كجف اجلؿػوػػقػر
اظـوئرة اظؿل متؽـً صل اظعوصؿي تػقغػس عػـ
عقوصرة عؼر كزارة اظداخؾقي رعػز اإلدػؿػؾػداد
كاظػلود عؿؿلؽي بوإلروحي بلؾطي بـ سؾػل
اظذم صر ٌ صل سشقي ذظؽ اظققـ .كمتؽـ اظشػعػى
اظـوئر عـ حتؼقؼ اخلطقة األكظك صل ثقرة احلػرؼػي
كاظؽراعي :إدؼوط رأس اظـظوـ اظػدطػؿػوتػقرم
اظػودد.
ظؽـ إلف طوف إصرار اجلؿوػقر كدرسي اغؿشور
االحؿفوجوت كجؿوػرؼؿفو كادلشورطي اظػوسػؾػي
جلؿقع اظػؽوت اظشعؾقي ادللؿغؾػي كادلػػػؼػرة
عفؿو كغؼطي إؼفوبقي دورسً
كادلفؿشي سوعال
ٌ
بندؼوط اظدطؿوتقر صنف ظـقرة احلرؼي كاظػؽػراعػي
غؼوط ضعػ سدؼدة إدؿغؾؿفو بعد  7:جوغػػل
رعقزاظـظوـ اظػوددة ظؾؿـوكرة ظؿرعقؿ غػظػوـ
اظدطؿوتقرؼي كاإلظؿػوؼ سؾك اظـقرة ظؿدخؾ اظـقرة
صل رقر عـ أرقارػو عو زاؿ علؿؿرا إظك اظػقػقـ
كػق اظـظوؿ ضد بؼوؼو اظدطؿوتقرؼي.
أكظك غؼوط اظضعػ ػذق ػل أف اظـقرة كطؿو
اغطؾؼً سػقؼي تطقرت أؼضو بشؽػؾ سػػػقم
كظؿ تؿؿؽـ اجلؿوػقر اظـوئرة عـ كسل حوجؿػفػو
ظؾؿـظؿ بققٌ تراجع اظـشػوط اجلػؿػوػػقػرم
عؾوذرة بعد إدؼوط اظدطؿوتػقربػػػعػؾ ػػذا
اظعوعؾ كحؿك تؾؽ األذؽوؿ اجلـقـقي ظؾؿـػظػؿ
اجلؿوػقرم كاظؿل زفػرت صػل بػعػض ادلػدف
كاظؾؾدات اظداخؾقي حتدؼدا صل عقاجفي أجػفػزة
اظؼؿع صنغفو ظؿ تـؿشر كبؼقً عػقػدكدة كظػؿ
تؿطقر كتؿؿرطز ظؿرتؼل إظك أداة تػـػظػقػؿػقػي
حؼقؼقي تضع سؾك سوتؼفو عفؿي تػـػظػقػؿ
اظؿقرطوت كضقودتفو كعقاصؾي اظػـػقرة كبػؾػقرة
برغوعففو اظلقودل كاإلجؿؿوسل كاظذم سػؾػرت
سـف اظشعورات كادلطوظى اظؿل رصعؿفو اجلؿوػقر.
غؼطي اظضعػ اظـوغقي ػػل سػدـ ضػدرة
اظؼقل اظلقودقي اظؿل تـلى غػلفو ظؾقلػور
كظؾؿؼدعقي طؿو ادلعورضي اظـؼوبقي صػل االحتػود
اظعوـ اظؿقغلل ظؾشغؾ كاظؿل تعؿؾر غػػلػفػو
ععـقي بوظـقرة كبودؿؿرارػو سؾك اإلدؿؼالؿ سـ
جؾفي أسداء اظشعى جؾفي اظقؿني كاإلدؿػـػود
إظك ضقل اظـقرة احلؼقؼقي كاظعؿؾ ععفػو كصػل
صؾؾفو كاظدصع صل إجتوق بركز اظؼطى اظطػؾػؼػل
اظؼوئؿ بوظـقرة كصوحى ادلصؾقي صل عقاصؾؿفو
كحتؼقؼ عفؿوتفو بقصػف ضطؾو رؾؼقو عـظؿػو
كبؾرغوعٍ دقودل جذرم.
صفؾفي 7:جوغػل عػـػال كظػؽػـ ذػؽػؾ
زفقرػو كعـ اظـوحقي اظلقودقي حدثو عفػؿػو
صل دقوؽ اظـقرة بنسؿؾور أغفو كإظك حد عو طوغػً
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متـؾ إحدل اإلجوبوت ادلطؾقبي ظؿفوكز اظضػعػػ
اظؿـظقؿل كاظلقودل اظذم سؾقف ضقل اظػـػقرة
كػق عو أذر ظف بقوغفو اظؿلدقػلػل إال أغػفػو
كبقؽؿ رػوغوت عؽقغوتفو ادلمثرة كإصالحقؿفػؿ
ككدطقؿفؿ ظؿ تؼدر ال سؾك اإلرتؾػوط بػؼػقل
اظـقرة كال سؾك احملوصضي سؾك إدؿؼالظقؿفو سؾك
ادللؿقل اظلقودل سـ جؾفي اظقؿني ادلؽػقغػي
عـ بؼوؼو اظـظوـ كداسؿقػف اظػؾػقػركضػرارػقػي
اظـؼوبقي كاظؼقل اإلصالحقي كاظػؾػرجػقازؼػي دلػو
ضؾؾً بوظعؿؾ سؾك ضػوسػدة أرضػقػي اجملػؾػس
اظقرـل حلؿوؼي اظـقرة كػل عؾودرة خططً ظفو
كغػذتفو بؼوؼو اظدطؿوتقرؼي عع اظؾقػركضػرارػقػي
اظـؼوبقي كدلو إغكررً أشؾى عؽػقغػوتػفػو صػل
اظفقؽي اظعؾقو ظؿقؼقؼ أػداؼ اظـقرة كاإلصػالح
اظلقودل كاإلغؿؼوؿ اظدميؼرارل ذات اظػؿػقجػف
اإلظؿػوصل كاظؿل طقغؿفو احلؽقعي.
أعو غؼطي اظضعػ اظـوظـي صفل إغػقػلػور
اظـقرة بعد دؼقط اظدؼؽؿوتقر صل بيعػد كاحػد،
بققٌ ظؿ تؿؿؽـ ال اجلػؿػوػػقػر كال األحػزاب
اظلقودقي كال اظـؼوبوت عـ اظدصع صل إجتػوق أف
اظـقرة ظفو أؼضو روبع إجؿػؿػوسػل كعػطػوظػى
كعفؿوت إجؿؿوسقي البد عـ إجنوزػو.
إف حصر اظـقرة صل بعد كاحد عـ أبعودػو أال
كػق اظؾعد اظلقودل كرؤؼؿفو طـقرة ال ؼؿػعػدل
أصؼفو ادلطوبي بوظدميؼرارقي اظلقودقي كتػرؾ
أعر اظؿرتقى ظفو كإجنوزػو بقد حؽقعي اظػؾػوجػل
ضوؼد اظلؾلل كعـ اظؿقؼ مبشػركسػفػو عػـ
األحزاب كاظفقؽوت كاظشكصقوت ادلدسقة كرـقي
ػق أصؼ ظؿ كظـ ؼقؼؼ ذقػؽػو عػـ عػطػوظػى
اجلؿوػقر اظلقودقي كاالضؿصودؼي كاالجؿؿوسقػي
دعؼٍ رىري" اظدكظي كتؽرؼس اظػؿػداكؿ سػؾػك
صػ" ى
اظلؾطي الؼعدك أف ؼؽقف إال تدسقؿو ظفقػؿػـػي
اظطؾؼي صوحؾي اظـػقذ االضؿصػودم كعػوظػؽػي
كدوئؾ اإلغؿوج كحلؾػوئفو اإلعؾرؼوظقني كأضصػك
عو ميؽـ أف ؼلتل بف ػذا ادللورػق ضقاغني عؾؿػقرة
كبردلوف برجقازم دؿلؿلثر بف األحزاب اظؾرجقازؼي
كاألحزاب اظؿل صرخفو حزب اظؿفؿػع ادلػـػقػؾٌ
كدؿشرٌع بف طؿو طؾ اظؾردلوغوت اظػؾػرجػقازؼػي
ظلقودة اظطؾؼي اظؾرجقازؼي اظؿوبعي سؾػك طػؾ
عفوالت احلقوة.
إغف عـ ضؾقؾ األكػوـ االسؿؼػود أف اظػـػقرة
اظؿقغلقي أك اظـقرات صل اظؾؾداف اظؿوبػعػي صػل
اظؼرف احلودم كاظعشرؼـ ػل ثقرات دميؼرارقي ،أم
برجقازؼي اظطوبع أك اظؿعقؼؾ سؾك اظؾرجقازؼػي أك
اظؾرجقازؼي اظصغقرة صل إجنوز عفؿوتػفػو .ظػؼػد
ثؾً ذظؽ تورؼكقو كصل سدؼد األعوطـ عـ اظعوظؿ
طؿو أف كاضع اظـقرة اظؿقغلقي غػلف ؼمطد أغفػو
ثقرة دقودقي اجؿؿوسقي ذات عفػوـ تػؿػفػوكز
احلرؼوت اظلقودقي إظػك عػفػوـ ذات رػوبػع
اضؿصودم كاجؿؿوسػل تلػؿػفػدؼ اظػـػظػوـ
اظرأدؿوظل كاظدكظي اظؾرجقزؼي كعو ادلػفػوـ ذات
اظطوبع اظدميؼرارل اظصرؼ إال عفوـ حتػؾ صػل
إرور سوـ كأذؿؾ أم صل إرور برغوعٍ اغؿػؼػوظػل
ؼشؿؾ عو ػق دقودل كعػو ػػق اضػؿػصػودم

كاجؿؿوسل برغوعٍ ؼؿؿـؾ ادلفؿوت احلؼقػؼػقػي
ظؾـقرة كعطوظى اظؼطى اظػطػؾػؼػل صػوحػى
ادلصؾقي اظػعؾقي صقفو.
إف حصر اظـقرة صل بعدػو اظلقػودػل ظػـ
ؼقؾ عللظي اظؿشغقؾ كظػـ ؼػقػؾ علػلظػي
اظالتقزف اظؿـؿقم بني اجلفوت كال ععضؾي احلقػػ
اظؼوئؿ صل تـظقؿ اجلؾوؼي كظـ ؼقػؾ علػلظػي
اإلدؿـؿوراألجـؾل كال عللظي اظشػراطػي عػع
اظدكائر اإلعؾرؼوظقي كال عراجعي اخلصكػصػي .إف
عفؿوت ثقرتـو ػل عفؿوت اغؿؼوظقي كبرغوعففػو
برغوعٍ إغؿؼوظل كضقاػو اظطؾؼقي اظؿل ضوعً بفو
ػل ذظؽ اظؼطى اظطؾػؼػل اظػذم تػؿػعػورض
عصؾقؿف جقػرؼو كدقودقو كاضؿػصػودؼػو عػع
عصؾقي اظطؾؼي اظؾرجقازؼي اظؿوبعي كدكظػؿػفػو
كطؾ عمدلوتفو .ظقس ذظػؽ صػؼػط بػؾ إف
برغوعففو كعصوظح ضقاػو تؿعورض طذظػؽ عػع
براعٍ طؾ اظؼقل اإلصػالحػقػي اظػؾػرجػقازؼػي
اظصغقرة كاظؿل دللـوػو ،كعػـػذ اظػإلرػوحػي
بوظدطؿوتقر بـ سؾل طقػ أغفو اغؿؼؾً إظك ظعػى
دكر ادلعقؼ ظؿؼدـ اظـقرة كادؿؿػرارػػو كطػقػػ
ادؿلؾؿً كرطـً ظؾؿلوكعوت اظػرخػقػصػي
كادلـوكرة عع بؼوؼو غظوـ اظدطؿوتقرؼي عؿكػؾػقػي
سـ اظـقرة كسـ احلرطي اظشعؾقي.
إف اظـقرة اظؿقغلقي كبقصػفو إحدل اظـقرات
اظؿل حتدث صل بؾد حقٌ ؼرزح اظشعػى حتػً
دقطرة دطؿوتقرؼي برجقازؼي رػقؾقي عرتؾػطػي
بوإلعؾرؼوظقي صنف عصوظح ػذق اظؽؿؾي اظطؾؼقػي
اظؿورؼكقي كادلؾوذرة عؿـوضضي جػقػػرؼػو عػع
علؿغ ًؾقفو كحؾػوئفؿ كبوظؿوظل صػفػل
عصوظح
ً
صل تعورض طوعؾ عػع رػؾػقػعػي اظػـػظػوـ
اظرأدؿوظل كرؾقعي دكظؿف بنسؿؾورػؿو اظلػؾػى
صل طؾ عوػل سؾقف عػـ ادػؿػغػالؿ كضػؿػع
كتفؿقش كتػؼقر كإدؿؾػعػود .ظػذظػؽ غػرل أف
عفؿي بـوء األداة اظـقرؼي كاظؾرغوعٍ اظـقرم كعػـ
داخؾ ضقل اظـقرة ظفق اظققـ ادلفؿي ادلرطزؼي صػل
سؿؾ اظـقرؼني ظإلدؿؿرار صل اظػـػقرة كضػطػع
اظطرؼؼ سؾك طؾ ضقل اظؿل تػعؾ سؾك االظؿػوؼ
سؾقفو خصقصو كغقـ كصل طؾ ؼقـ غؾؿس سقدة
احلؽقعي ادلمضؿي ادلؽقغي عـ بؼوؼو اظدؼؽؿوتقرؼي،
حؽقعي اظؾوجل ضوؼد اظلؾلل ،إظك اغػؿػفػوج
أدؾقب اظؼؿع صل عقاجفي اظـضوالت اجلؿوػرؼي
كبطرؼؼي كحشقي ػؿفقي ال تػكػؿػؾػػ سػـ
مموردوت اظدؼؽؿوتقرؼي اظلوبؼي عـؾؿو حدث صل
اسؿصوـ اظؼصؾي أك ادؿعؿوؿ اظرصػوص احلػل
كتؼؿقؾ ادلؿظوػرؼـ اظعزؿ صل تقغس اظعوصػؿػي
أثـوء عظوػرات ; 8عورس أك صل عقاجفي ذؾػوب
عدؼـي تقزر ادلعطؾني سـ اظعؿؾ.
إف اظـقرة عوزاظً علؿؿرة كعو سػؾػك ضػقل
اظـقرة كطؾ ادلعـقني مبقاصؾؿفو كاظدصوع سػـػفػو
ضد ضقل اإلظؿػوؼ إال اظؿقحد كاإلدؿؼػالؿ سػـ
جؾفي اظقؿني ادلدسقـ إعؾرؼوظقو كاظػـػضػوؿ دكف
ػقادة إلدؼوط اظـظوـ ألغف اتضح بودلؾؿقس أف
حؽقعي بؼوؼو اظؿفؿع ظقس ظػفػو عػو تػؼػدـ
ظؾفؿوػقر شقر اظؼؿع كاظدميوجقجقو.
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هحود حسًٌ
اثور اشؿقوؿ بـ الدف ردكد أصعوؿ عؿؾوؼـي ،اضؾفو سـ ذرسقي
ررؼؼي دصـف ،كأطؾرػو سـ ذرسقي اظلقودي االعرؼؽقي صػل
اظؿعوعؾ ععف .إال أف اظؿكؾص عـ ػذق اظشؾؽي ادلعؼدة عػـ
األراء ؼلؿقجى اظقضقؼ سـد طؾ جوغل عـ جػقاغػى تػؾػؽ
اظؼضقي اظشوئؽي.
أدوعي بـ الدف ،ذظؽ اظـرم اخلؾقفل ،اظذم طرس إرثف عػـ
كاظدق حملوربي اظقجقد اظلقصققؿل صل أصغوغلؿوف ،تؾؽ احلؿؾي
اظؿل حشدت ظفو اظقالؼوت ادلؿقدة ادللؾؿػني عػـ اظػؾػالد
اظعربقي كاإلدالعقي ،ثؿ سود ظقؿػدخػؾ صػل اظلػقػودػوت
اظلعقدؼي اظداخؾقي كاخلورجقي ،طـقع عػـ اخلػالؼ سػؾػك
اظلقطرة كظقس عـ عـطؾؼ ؼـطقم سؾك ثقرؼي أك عقػوكظػي
ظؿغققر عو ،صؿـ ادلـطؾؼ اظطوئػل غوصر ذؿوؿ اظقؿـ سؾػك
جـقبفو ،ظؽقف اجلـقب ؼـؿؿل ظؾؿذػى اظشقعل ،طؿو ػوجؿ
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غػقذ كدطقة صداـ سؾك اخلؾقٍ .اغؿفك األعر بنب الدف ،كبعػد
اغؿفوء عفؿؿف ،إظك إدؼوط اجلـلقياظلعقدؼي سـف.
أعو تـظقؿ اظؼوسدة ،اظذم أصؾح رعػزا ظػإلرػػوب صػل
اظعوظؿ ،صؾؽقغف ؼقؿؾ خؾػقي إدالعقي خؾؼ عـ غػوحػقػي
إداغي سودلقي ظؾؿلؾؿني سوعي كظؽؾ عؼػوكعػي إدػالعػقػي
خوصي ،كعـ غوحقي أخرل ،خؾؼ تكؾط بني اظعرب كادللؾؿػني
عو بني تلؼقد ظؾؼوسدق بوسؿؾورػو " إدالعقي" كبػػوسػؿػؾػورػػو
" عؼوكعي" ظالدؿعؿور ،كبني ضقوعفو بلغشطي إرػوبقي .حتػقؿ
"اظؼوسدة" إظك الصؿي صضػوضي ال تشقر إظك ذظؽ اظؿـظػقػؿ
صل أصغوغلؿوف كحلى بؾ زفرت تـظقؿوت طـقرة كصل بالد
عكؿؾػي ،حتؿؾ االدؿ غػلف دكف ارتؾوط كاضح كعػعػركؼ
بػ"اظؼوسدة".
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رشؿ دػقر أػداؼ االدؿعؿور طوغً ػـػوؾ
دائؿو أػداؼ ععؾـي أك " إسالعقي"  ،صؿـذ اظؼػدـ
أخذ اظغزك كاالحؿالؿ صؾغي "حضورؼي" بقؿؾػف
ال صؿف غشر "دؼـ" أك "حضػورة" عػعػقػـػي ،أك
عؼوكعي "دؼـ" أك "حضورة" ععودؼي .صندرائػقػؾ
تقصػ بلغفو جزؼرة اظدميؼرارقي صػل اظشػرؽ
األكدط ،كاظغزك األعرؼؽل ظؾعراؽ طوف حتػً ال
صؿي اظؼضوء سؾك دؼؽؿوتقرؼي صداـ ،كػػق عػو
ؼؿؽرر صل ظقؾقو.
تلتل تصرؼقوت أكبوعو ظإلسالف سـ اشؿػقػوؿ
بـ الدف ،كاإلصرار سؾك أف اظفدؼ ػق اشؿقوظػف ال
اسؿؼوظف .كاظؿلطقد سؾك أف اشػؿػقػوؿ بػـ الدف
دقؽقف دؾؾو صل عقجي جدؼدة عـ اظعؿؾقػوت
اإلرػوبقي ظقس صل أصغوغلؿوف كحدػو بػؾ صػل
اظعوظؿ طؾف! ،كبوظؿوظػل تلػؿػقجػى حػؿػؾػي
اعرؼؽقي جدؼدة ضد "ضقل اظشر" .تلتػل تػؾػؽ
اظؿصرؼقوت كطلغفو تؽرار ظؿصرؼػقػوت جػقرج
بقش سؼى أحداث 77دؾؿؿؾر سـدعو أسؾـ أغػف
ثؿ اغطؾؼػً
ؼفى أف ؼدصع أحدػؿ اظـؿـ ،كعـ ٌ
احلؿؾي األعرؼؽقي-األكركبقي ضد " عققر اظشػر".
تؾؽ احلؿؾي اظؿل ميؽـ ترجؿؿفو بؾلوري ظػدل
اظعوعي بلغفو " حرب ضد اإلدالـ" كبوظؿوظل جتفز
تربي خصؾي ظالصؽور اظعـصػرؼػي ادلػؿػشػددة.
تقاطؾفو صل ادلؼوبؾ حؿؾي ضػد ادلػفػوجػرؼػـ
ادللؾؿني كاظعرب صل اظغرب.
كػؽذا تغؾػ أزعي اظرأدؿوظقي ،اظؿل حتػوكؿ
جتوكزػو بلحؼر كأبشع اظطرؽ ،بغالؼ " حضػورم"
أك "دؼـل" .كال حوجي ظؿػؽقر سؿقؼ ،ظـلؿـػؿػٍ
أف تدذني تؾؽ ادلرحؾي عـ "احلرب سؾك اإلرػوب"
ال تلتل ظصوظح حؿؾي أكبوعو االغؿكوبقي ادلؼؾػؾػي
صقلى ،بؾ تلتل بػوظػؿػقازم عػع اظػؿػدخػؾ
اظعلؽرم صل ظقؾقو ،صل حؿؾي ظؾؼضوء سػؾػك
ادلد اظـقرم اظذم بؾغ أضصوق صل اظؾالد اظعربقي.
بقـؿو طوف االدؿعؿور احلدؼٌ ػػق أسػؾػك
عراحؾ االدؿغالؿ اظرأدؿوظل ،حػقػٌ ؼػعػـػل
اظؿكؾص عـ اظػوئض اظرأدؿوظػل ادلػؿػراطػؿ،
كاالدؿقالء سؾك أطؾر ضدر عـ ادلقاد اخلوـ كاظػقػد
اظعوعؾي اظرخقصي ،بوإلضوصي إظك اظلقطرة سؾك
أدقاؽ بًؽر .تعؾر احلركب االدؿعؿورؼي سـ ضؿػي
أزعي اظرأدؿوظقي ،كحػقػٌ أف كجػقد ضػقتػني
سظؿؿني طوف ؼكؾؼ غقع عـ االدؿؼطػوب صػنف
حلربني اظعودلقؿني اخذتو تؾؽ اظصقرة ،كظؽـ عػع
دقطرة اظؼطى االعرؼؽل ،كتراجػع اظػؼػطػى
اظلقصققؿل ،أخذت احلػرب ذػؽػال جػدؼػدا،
بوظعدكاف ادلؾوذر ،صػل اظلؿقـقوت طوف اظفػركب
عـ اظفزميي صل صققؿـوـ ؼلؿقجى ضقوـ إدرائقؾ
بعدكاف =<? .7ثؿ اعؿدت ادؿراتقفػقػي اظػؾػمر
ادلؿعددة ادلشؿعؾي ،ظؿعؾر عـ غوحقي سـ سػوظػؿ
اظؼطى اظقاحد ،اظذم تؾؿػ حقظػف األغػظػؿػي،
ظـقؾ جزء عـ اظؽعؽي ،أك سؾك األضؾ اتؼوء ذرق،
كعـ غوحقي سـ أزعي اظرادؿوظقي اظؿل اصؾقػً
عزعـي كممؿدة ،حؿك ظق بدت شقر ذظؽ.

ادلؼاوؿة اإلدالؿقة

ؼكطلء اظؿقؾقؾ اظقلورم اظذم ؼضع طػؾ
اإلدالعقني صل طػي كاحدة ،ؼصػفؿ جؿقعفؿ
بوظظالعقي كاظرجعقي ،حؿك تؾؽ اظؿل حػؿػؾػً
سؾك سوتؼفو عؼوكعي االدؿعؿور ،دكف بقٌ صػل
جذكر غشلتفو أك صل حتؾقػؾ عػقاضػػػفػو .كصػل
ادلؼوبؾ ،ال ؼصح أؼضو اظؿلؼقد شػقػر ادلشػركط،
كشقر ادلصققب بلم غؼد ظؾػصوئؾ اإلدػالعػقػي
صل جؿقع عقاضػفو ،رودلو طوغً عػـ صصػوئػؾ
ادلؼوكعي .صودلقضػ ادلؾدئل ؼلؿدسل تلؼقد حرطي
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أؽد أوباؿا عؾعى أن اؾعفعدف ؽعان
اغمقا بن الدن ال اعمؼاؾه .واؾمأؽعقعد
عؾى أن ذؾك دقؽون دللا ػي ؿوجة
جدقدة ؿن اؾعؿؾقات اإلرفابعقعة ػعي
اؾعاؾم ؽؾه! ،وباؾمعاؾعي تيعمعوجعب
حؿؾة اؿرقؽقة جدقعدة ضعد " ؼعوى
اؾشر" .تأتي تؾك اؾمصرقوات وؽأـفا
تؽرار ؾمصرقوات بوش عؼب أحعداث
22دلمؿلر عـدؿا أعؾن أـه قهعب أن
قدػع أحدفم اؾنؿن،
ادلؼوكعي اإلدالعقي "حؿوس" ألغفو اظػػػصػقػؾ
اظػؾلطقـل اظذم أصؾح ؼؼقد سؿؾقي عؼوكعػي
اظصفوؼـي ،كاألعر غػلف ؼـؾؼ سؾك حػزب اهلل
اظؾؾـوغل اظذم أذاؽ إدرائقؾ رعؿ اظفزميي ادلرؼرة،
أعوـ عؼوكعي ،عؿقاضعي اظؼدرات ،بودلؼورغي بػف.
صل اظقضً غػلف ال ميؽـ أف غصؿ آذاغػـػو سػـ
عقضػ طؾ عـ حؿوس كحزب اهلل إزاء غػظػوـ
األدد صل دقرؼو كػق ؼذبح أبـوء ذعؾف ،حتً أم
عؾرر أك ألم دؾى ،ألف اظـؾوت سػؾػك ادلػقاضػػ
ادلؾدئقي ،ال ؼقؿؿؾ االدؿــوء .سالكة سؾك أغػفػو
ترتؽى " حؿوضي" بؽؾ ادلعوؼقر ظقضقصفو بػفػقار
غظوـ ؼـفور بوظػعؾ ،متوعو طؿو كضػ سرصوت إظػك
جوغى صداـ سـد شزكق ظؾؽقؼً .ؼؼقدغو ذظؽ إظك
احلدؼٌ سـ طؾ عـ اإلرػوب اظػردم ،كسـ " حركب
اظعصوبوت" طؿؽؿقؽوت ظؾـضوؿ.
إف احلؼ صل ادلؼوكعي بؽؾ اظقدوئؾ ادلؿؽـي،
عؾدأ ال عفوؿ ظؾؿزاؼدة سؾقف ،صػلعػوـ دكظػي أك
جقش ميؿؾؽ طؾ أغقاع األدؾقي كاظعؿود ،كمتؿؾؽ
عقزاغقوت عػؿقحي ظؿؿقؼؾ تؾؽ اآلظي اظعلؽرؼي
اظضكؿي ،طقػ ميؽـ أف غػطػوظػى اظشػعػقب
ادللؿغؾي ادلضطفدة ،أف تػؼػوكـ عػؼػوكعػي
"دؾؿقي" ،كػذا عـ حقٌ ادلػؾػدأ ،كظػؽػـ أم
تؽؿقؽوت ؼصح ادؿكداعفو.

حرب اؾشعب ،وحرب اؾعصابات

صل اجملؿؿع اظرأدؿوظل ،متؿؾؽ اظؾػرجػقازؼػي
احلوطؿي ،بلقطرتفو سؾػك كدػوئػؾ اإلغػؿػوج
كاظؼؿع ،طؾ اظقدوئؾ كاإلعؽوغقوت اظضػكػؿػي
اظؿل جتعؾفو صل عقضػ اظؼقم ادللقػطػر ،صػل
عؼوبؾفو رؾؼي اجلػؿػوػػقػر عػـ اظػعػؿػوؿ
(اظؾركظقؿورؼو) كاظػالحني كصغور اجلـقد ،كػمالء إف
ظؿ ؼؽقغقا " غظرؼو" ػؿ ادلؿقؽؿني ،صنغفؿ صػل
اظقاضع ،حؿك كإف ظؿ ؼشعركا بؼقتفؿ ،ميؿؾػؽػقف
ضقة حؼقؼقي صفؿ ادلـؿفني احلؼقػؼػقػني صػل
ادلصـع كاحلؼؾ ،كػؿ اجلػـػقد صػل اظشػررػي
كاجلقش ،صؿو إف ؼصؾ االضطفود كاالدػؿػغػالؿ
إظك حد ععني ،حؿك تؿػفر روضوت غضوظقػي ،ال
ؼؿقضعفو أحد ،كطؾؿو تصوسد اظػـػضػوؿ ،زادت
ثؼؿفؿ بلغػلفػؿ ،كزادت ضػدرتػفػؿ سػؾػك
اظؿـظقؿ .بني ػمالء كػمالء صؽوت كدطػك ظػؿ
تلؿطع حتؼقؼ رؿقحفو صل بؾقغ اظػطػؾػؼػي
األسؾك ،كتكشك طؾ عو تكشك عـ اظلػؼػقط
إظك اظطؾؼي األدغك .كحني تشؿد أزعي اظػـػظػوـ
اظرأدؿوظل ،تصؾح تؾؽ اظػؽوت شقر ضودرة سػؾػك
اظؿقؿؾ ،ظؽـفو تظؾ سؾك حوظي سدـ ثػؼػؿػفػو
كتكقصفو عـ اظطؾؼوت اظشعؾقي ،كػـو ادلػـػؾػع
احلؼقؼل ظؿؾـقفو تؽؿقؽوت اإلرػػوب اظػػػردم
كحرب اظعصوبوت ،كطذظؽ االغؼالبوت .صؽؾ تؾػؽ
اظقدوئؾ تـطقم سؾك ادؿؾداظقي كاغعػزاؿ سػـ

اجلؿوػقر ،كػل صل أحقوف طـقػرة تلػؿػطػقػع
حتؼقؼ غؿوئٍ عؾؿقدي سػؾػك األرض ،حتػظػك
بؿرحقى كتلؼقد عـ اجلؿػوػػقػر ،ظػؽػـ تػؾػؽ
تػفذر ،درسوف عػو
اظـفوحوت كاظؿفورب ،اظؿل ال ي
تػؼد اظؼدرة سؾك ادلقاجفي ،كال جتد دـدا ظػفػو
بني اجلؿوػقر ،اظؿل اغعزظً سـػفػو ،كاطػؿػػػً
بدكرػو صل اظؿفؾقؾ.
األغظؿي احلوطؿي ػل دائؿو ادللؿػقدة عػـ
تؾؽ اظؿؽؿقوت ،صلؼو طوغً درجي اخللوئر اظػؿػل
تؿؽؾدػو ،ػل دائؿو صل عقضع اظؼقة اظؾػشػرؼػي
كادلودؼي ،كػل دائؿو تلؿـد إظك "ذػرسػقػيعػو"
ظؽقغفو ضقة عـظؿي تلقطر سؾك ادلمدػلػوت
اظؿشرؼعقي كاإلسالعقي ،صل عؼوبؾ اجلػؿػوسػوت
ادلـوضؾي ،اظؿل بوظضركرة ال تلؿطقع عفوراتفػو
عـ حقٌ اظعدد كاإلعؽوغقوت ،كبوظؿوظل تـػؿػفػل
ادلللظي إف آجال أك سوجال ،إظك اظؼػضػوء سػؾػك
ادلؼوكعي ،كصل أحلـ األحقاؿ إظك حتفػقػؿػفػو
كسزظفو كادؿـزاصفو .بقـؿػو جتػد اظػطػؾػؼػوت
احلوطؿي صل ذظؽ صرصي دلؿوردي ادلزؼد كادلػزؼػد
عـ اظؼؿع ،خوصي سـدعو ؼلؼط صػل بػعػض
اظعؿؾقوت ،ضقوؼو عـ ادلدغقني ،كاألعـؾي سػؾػك
ذظؽ غشوط ععظؿ األغظؿي اظعربقي صل ضػؿػع
ادلعورضي صل إرور ضؿعفو ظؾفؿوسوت اإلدالعقي
ادللؾقي صل اظؿلعقـقوت.
عـ غوحقي أخرل صنف احؿراؼ عػفػؿػقسػوت
ععقـي ظؾؼؿوؿ ،كارتؾورفو مبصودر دسؿ كمتػقؼػؾ،
ؼفعؾفو عـ غوحقي تـقػرؼ سػـ ضضػقػؿػفػو
كعؾدئفو ،خوصي صل صؿرات اجلذر كاظؿراجع ،كػػق
عو ؼدصعفو ظؿؾـل عقاضػ اغؿفوزؼي ،حػوزو سؾك
سالضؿفو بوألغظؿي اظراسقي ،بؾ ؼؿردل األعر صػل
بعض األحقوف إظك اظؼػقػوـ " مبػفػوـ" خػوصػي
ظصوظح رؤكس تؾؽ األغظؿي ،ادلـوؿ األضرب ظذظػؽ
ػق عـظؿي اظؿقرؼر اظػؾلطقـقي .طوف غػظػوـ
سؾد اظـوصر ،كظألدؾوب اظطؾؼقي اظؿل ذطرغوػػو،
ال ميقؾ اظؾؿي إظك جتذؼر اظـضوؿ اجلؿوػقرم ،كإمنػو
طوف حرؼصو سؾ ادؿكداـ روضػي اجلػؿػوػػقػر
كبؼوءػو حتً دقطرتف ،كعـ ػـو طوغً دقودؿف
صل عؼوكعي االدؿعؿور ،صؼد طوف ال ؼـؼ إال صػل
اجلقش اظـظوعل ،كظؽقف اظظركؼ ادلقضقسقي ظؿ
تؽـ تلؿح بذظػؽ ،طػوف جلػقءق إظػك دسػؿ
ادلـظؿوت اظػؾلطقـقي ادللػؾػقػي ضػؿػوغػو
إحداث تقتر عقلقب ،ؼلؿطقع بػقادػطػؿػف
اظضغط سؾك االدؿعؿور ،دكف أف ؼػدخػؾ صػل
عقاجفي عػؿقحي عؾوذرة ،أك أف ؼـػؾً سػؼػوؿ
تؾؽ اجلؿوسوت ادللؾقي عـ دقطرتف.
كػؽذا أصؾقً عػـػظػؿػي اظػؿػقػرؼػر
اظػؾلطقـقي بػصوئؾفو تكضع دكعو ظقصوؼػي،
بؾ كغزكات ،اظـظؿ اظعربػقػي ،عػـ خػورجػفػو،
كظلقطرة سرصوت كحوذقؿف عـ داخؾفػو ،طػقف
ادلـوضؾني شقر ضودرؼـ سؾك االدؿغـوء سـ ذرؼوف
اظؿؿقؼؾ .كبوظؿوظل طوغً عـظؿي اظؿقرؼر تؿكػذ
عقاضػ ظصوظح أغظؿي تلؿغؾفو ظػؿػقػؼػقػؼ
ذرسقي ظؾؾؼوء ،صؿػؼد تعورػ كدسؿ اظشعقب
ظفو.
ػـوؾ أعـؾي تورؼكػقػي طػـػقػرة عػـػفػو
حرطي"إؼؿو" صل إدؾوغقو ،كعقجي "اجلقػورؼي" ،ممو
ال ؼؿلع ظف ادلؼوعي .صل ادلؼوبؾ ،ظػعػؾ أذػفػر
األعـؾي الغؿصور احلرب اظشعؾػقػي ،ػػق حػرب
صققؿـوـ ،صؾرشؿ اخللوئر اظضكؿي ،ادؿطوسػً
أف تفزـ األدطقرة األعرؼؽقي ذر ػزميي ،ظػقػس
سؾك جؾفي اظؼؿوؿ صقلى ،بؾ كصل خؾؼ جؾفي
تضوعـ كضغط سودلقي ،كصل اظقالؼوت ادلػؿػقػدة
غػلفو.
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جىى بارًجتىى*

سوعو .دقطر اظعػؿػوؿ
أدؼطً اظـقرة اظؾرتغوظقي اظدؼؽؿوتقرؼي اظػوذقي عـ < 9ن
سؾك ادلصوغع كادؿقظك اظعؿوؿ اظزراسققف سؾك األراضل صل اظرؼػ .كصل ػذا ادلػؼػوؿ
ؼؼقـ جقف بورجنؿقف بؿؼدمي حتؾقؾ ظفذا اظـفقض صل غضوؿ اظطػؾػؼػي اظػعػوعػؾػي
اظؾرتغوظقي كاظذم أزفر اإلعؽوغقوت اظػعؾقي خلؾؼ اجملؿؿع االذؿراطل.

* ٘زٖ حشصّت ٌّماي ِٕؾٛس فِ ٟضٍت "اٌغٛؽ١اٌ١غج س٠ف "ٛ١ػذد إبش 0999 ً٠بمٍُ االؽخشاو ٟاٌزٛسٞ
اٌبش٠طأ ٟص ْٛباسٕ٠خضخ ْٛحغج ػٕٛاْ (14ػاِا ػٍ ٝاٌزٛسة اٌبشحغاٌ١ت)
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اجلقش واؾنورة

ثورة اؾؼرـػل ػي اؾلرتغال
إف غقع اظؿورؼخ اظذم غؿعؾؿف صػل ادلػدارس
ؼؿفوػؾ بعض األحداث اظفوعي ظؾغوؼػي عػـػؾ
اظـقرات! ظفذا ظؿ ؼؿذطر اظؽـقركف أف صل ذػفػر
أبرؼؾ ادلوضل عرت اظذطرل اخلوعلي كاظعشرؼػـ
سؾك اغػفور اظـقرة اظؾرتغوظقي .كػل اظـقرة اظؿػل
حطؿً غقر اظدؼؽؿوتقرؼي اظػػػوذػقػي اظػؿػل
سوعو.
حؽؿً اظؾالد عو ؼؼرب عـ خؿلني ن
كمتـؾ اظـقرة اظؾرتغوظقػي حلػظػي جػدؼػرة
بوظؿذطر ألغفو تعطقـو صقرة ظؽقػ ميػؽػـ أف
تلقر األعقر صل عفؿؿع اذؿراطػل ؼلػقػطػر
سؾقف اظعؿوؿ .بدأت اظـقرة صل اظؾرتغوؿ بػؼػقػوـ
ضطوسوت شوضؾي صل اجلقش اظؾرتغوظل بوغػؼػالب
سلؽرم .صؼد أدت عقوكظي احلؽقعي اظػوذقػي
إبؼوء دقطرتفو سؾك علؿعؿراتفو صل أصرؼؼقػو
إظك دخقظفو حركب ظؿ تلؿطع أف حتػؿػؿػؾػفػو
كاغؿفً صل األشؾى بفزميي اجلقش اظؾػرتػغػوظػل.
ػؽذا كصل اظلوسوت األكظك عـ ؼقـ ; 8أبػرؼػؾ
كاضقو ألم ذكص صل اظػؾػرتػغػوؿ
 7?=:طوف
ن
ؼلؿؿع إظك اظرادؼق أف ذق نؽو خطقرنا ضػد حػدث.
كطوف إذاسي أشـقي ممـػقسػي ألحػد ادلػطػربػني
اظقلورؼني اظشعؾقني سالعي سؾك االغؼالب اظػذم
حدث .كألشؾى عقارـل ظشؾقغي طوف أكؿ ذػلء
سرصقق ػق االدؿقؼوظ ظقفدكا اظؼقات ادللؾقػي
كاظدبوبوت تلقطر سؾك اظشقارع اظػرئػقػلػقػي.
كمبفرد عو اتضح إظك أم جوغى تـؿؿل اظػؼػقات
اغػفرت اظشقارع صل حػالت صوخؾي ؼػعػوغػؼ
صقفو اظـوس اجلـػقد كؼضػعػقف اظػقركد سػؾػك
أدؾقؿفؿ.
كظق دور األعر سؾك ػقل اظرأدؿوظقني اظؽؾور
ظؿقضػ االحؿػوؿ سـد ػذا احلد .صػؼػد أصػؾػح
اجلـراؿ اظػوذل اظلوبؼ " أغطقغقق دم دؾقـقال"
رئقلو ظؾؾرتغوؿ بفدؼ إحداث إصالح دطقػل
ن
ظؾـظوـ اظؼدمي .كطوف األعر ظػقػلػقػر حلػى
اخملطط إال أف أعرنا كاح ندا خرج سػـ اخلػطػي أك
احللؾوف كػق تلثقر ػذا االغفقور ادلػوجه ظؾـظوـ
اظػوذل سؾك اظطؾؼي اظعوعؾي اظؾرتغوظقي.
صؾعد أدؾقع كاحد عـ االغؼالب اظعلؽرم،
ضوـ اظعؿوؿ بوالحؿػوؿ بعقد اظعؿوؿ بقرؼي ألكؿ
عرة .حقٌ روؼ حقاظل  700أظػ سوعؾ ذػقارع
ظشؾقغي ،راصعني اظراؼوت احلؿراء ،طؿو خػطػؾػً
اظؼقودة اظقلورؼي اظعوئدة عـ ادلـػك صل اجلؿقع.
ظؽـ اظعؿوؿ طوغقا شقر علؿعدؼـ الغؿظور ػػذق
اظؼقودات حؿك تؼقـ بوإلصالح .صوظعؿوؿ كضػعػقا
حتً زؾؿ ذدؼد ألطـر عـ غصػ ضػرف كحػوف
اظقضً ظقضربقا عطوظؾني بوظؿعقؼض سػـ ػػذا
اظغني كاظظؾؿ .كظؿ تؽـ عفرد إضرابوت عـ أجؾ
اخلؾز كاظزبد بؾ طوف عطؾؾفو اظػرئػقػلػل ػػق
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" اظؿطفقر" أم اظؿكؾص عـ ادلدؼرؼـ اظػوذقػني
كاخملؾرؼـ كاجلقادقس اظػوذقني.
صل ذظؽ احلػني طػوف احلػزب اظشػقػقسػل

اظؾرتغوظل ػق ادلـظؿي اظعؿوظقي اظرئقلقي صػل
اظؾرتغوؿ .كػق حزب طوف ميػؿػؾػؽ ادلػؼػقعػوت
اظصقققي ظؾؼقودة .صؼد طوف ميػـػؾ اظػعػؿػقد
اظػؼرم ألم ععورضي حؼقؼقي ضد اظـظوـ خالؿ
سوعو اظلوبؼي سؾك اظـقرة كمنو بشػؽػؾ
األربعني ن
طؾقر خالؿ األؼوـ اظؿوظقي سؾك االغؼػالب .كظػؽػـ
ظألدػ طوغً إدؿراتقفقي ػذا احلزب اظضكػؿ
ػل أم ذلء عو سدا اإلدؿراتقفقي اظـقرؼي.
صل ػذا اإلرور رشى احلزب صػل أف ؼػـػؾػً
ظلؾقـقال كظؽؾور رجوؿ األسؿوؿ أغف ضػودر سػؾػك
اظلقطرة سؾك اظطؾؼي اظعوعؾي .كسػـػل ذظػؽ
حؿؾي عـ أجؾ إغفوء اإلضراب بؾ أف احلزب ادسػك
أف اظػوذقني طوغقا كراء إضراب اخلػؾػوزؼػـ صػل
ظشؾقغي كأداغف صل جرؼدتف ( سؾك اظرشؿ عػـ أف
اإلضراب طػوف عػـ أجػؾ إضصػوء ادلػدؼػرؼػـ
اظػوذقني!!) .بؾ أف احلزب رحى بشدة بػؿػدخػؾ
اظؼقات ادللؾقي إلغفوء إضراب سؿوؿ اظػؾػرؼػد
سؾك اظرشؿ عـ أف أشؾؾقي جلـي اإلضراب طػوغػقا
أعو أسضوء صل احلزب أك عمؼدؼـ ظف!
صل اظؾداؼي بدا أف إدؿػراتػقػفػقػي احلػزب
اظشققسل صل خػً كتؼؾقؾ حدة اظصػراع ضػد
جنقً ،إال أف إؼؼوع اظصراع اظطؾؼل طوف ؼرتػػع
ال اظعؽس .ارتؾؽ بعض ادلـوضؾػني ادلػؿػلثػرؼػـ

بوحلزب صؾؿ ؼؽقغقا ؼعرصقف عوذا ؼػعؾػقف إال أف
آخرؼـ طوف ظفؿ رد صعؾ درؼع بوظؿقػقؿ ضػدق
كاظؾقٌ سـ اجتوػػوت أطػـػر ثػقرؼػي .صػؾػدأت
اجملؿقسوت سؾك ؼلور احلزب اظشققسل تؽؿلػى
غػقذنا كتلثقرنا صل أطـر األعوطـ غضوظقي .كػق عػو
زفر سـدعو كاصؼ احلزب اظشققسل سؾك ضػوغػقف
عـع اإلضراب صل صقػ  7?=:حقٌ ضوـ خؿلي
آالؼ سوعؾ عـ سؿوؿ اظلػـ بؿػقػدم حػظػر
اظؿظوػر كروصقا ذقارع برذؾقغي.
كأدل تزاؼد سدد أصقوب ادلصػوغػع اظػذؼػـ
ؼغؾؼقف عصوغعفؿ أك ؼفددكف بنشػالضػفػو صػل
عقوكظي إلخؿود احلرطي اظعؿوظقي إظك أف ؼػؼػقـ
اظعؿوؿ بوظلػقػطػرة سػؾػك ػػذق ادلصػوغػع
كتشغقؾفو أك صرض إرادتفؿ سؾك عدؼرؼفو .كصػل
ربقع ;=? 7طوغً ػـوؾ ادلؽوت عـ ادلصوغع اظؿػل
تدار بفذق اظطرؼؼي.
كرشؿ إداغي احلزب اظشققسػل كاظػـػؼػوبػوت
اظعؿوظقي ظؾؿظوػر كاإلضراب ضوـ أظػ عـ ممـؾػل
اظعؿوؿ صل صؾراؼر ;=? 7بوظدسػقة ظػؿػـػظػقػؿ
اسؿراضػو سػؾػك تػزاؼػد
عظوػرة صل ظشؾقغي
ن
اظؾطوظي كسؾك تفدؼد أدطقؿ حؾػػ ذػؿػوؿ
األرؾـطل بوالضؿراب عـ اظؾرتغوؿ ظؼقً تػلؼػقػد
أطـر عـ :0أظػ سوعؾ عـ عػعػظػؿ عصػوغػع
عـطؼي ظشؾقغي راصعني اظراؼوت احلػؿػراء .كبػدأ
اظعؿوؿ ادللجقركف صل اظػرؼػػ –بػوظػذات صػل
ادلؼورعوت اظؽؾرل صل اجلـقب – صػل عصػودرة
األراضل عـ أصقوبفو األشـقوء اظػذؼػـ طػوغػقا
ؼؼؿعقف كؼلؿغؾقف آبوئفؿ عـذ ضركف.
كبقـؿو طؾ ػذا ؼقدث ،بػدأت اظػطػؾػؼػي
احلوطؿي اظؼدميي صل تـظقؿ غػلفػو .كطػوغػً
ػـوؾ سدة عقوكالت اغؼالبقي ضػودػػو اجلػـػوح
اظقؿقـل كاظؿل ظق طؾؾً بوظـفوح الغؿفً اظؾػالد
إظك حؿوعوت دـ ،ظػؽػـ ؼػؼػظػي اظػعػؿػوؿ
كغضوظقؿفؿ كحدػو كضػً دكف جنوحػفػو .صػػػل
دؾؿؿؾر  7?=:أظؼك دؾقـقال خطؾي دسو صقفػو
اظشعى ظالدؿقؼوظ ظقداصعقا سـ أغػلفؿ صل
عقاجفي عـ أدؿوػؿ " اظلؾطقؼني ادلؿطرصني"
اظذؼـ ؼقوربقف صل اظظؾ .كبدأ صػل تػـػظػقػؿ
عظوػرة دلـ دسوػؿ األشؾؾقي اظصوعؿي اظقػؿػني
بقـؿو طوغً اظؾـودؽ تقزع سػؾػك اظػػػوذػقػني
اظؼداعل .كعرة أخرل أكضػً اظؿعؾؽي اجلؿوػقرؼي
اظعؿوظقي ػذق احملوكظي بؾ كأجؾرت دؾقـقال سؾػك
االدؿؼوظي طرئقس كأف ضرر أف ؼػكػؿػور اظػقضػً
ادلـودى.
كصل عورس ;=? 7حوكؿ دؾقـػقال اظػؼػقػوـ
مبقوكظي اغؼالب أطـر جدؼي .حقٌ ضوـ اظضػؾػوط
عـ اجلـوح اظقؿقـل بوظلقطرة سؾك كاحدة عػـ
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اجلقش واؾنورة

ثورة اؾؼرـػل ػي اؾلرتغال
أػؿ اظؼقاسد اجلقؼي اظػعػلػؽػرؼػي كإردػوؿ
اظطوئرات احلربقي كاظفؾققطقبؿر ظؼذؼ اظـؽـػوت
اظؿل حتؿل اظطرؼؼ اظشؿوظل ظؾشؾقغي .كضوعػً
ضقات أخرل بقصور اظـؽـوت طنذورة ظضػؾػوط
اجلـوح اظقؿقـل صل طؾ اظؾالد ظؾلقطرة سػؾػك
عؼوظقد اظلؾطي .إال أف غقراف ػذق احملوكظي ارتدت
إظقفؿ.
صؾدال ن عـ أف ؼؿراجع اظعؿوؿ غؿقفي احملػوكظػي
االغؼالبقي ردكا بودؿعراض بػطػقظػل ظػؾػؼػقة.
صؾؿفرد إسالف رادؼق اظػعػؿػوؿ سػـ احملػوكظػي
اظففقعقي ضوـ اظعؿوؿ صل ظشؾػقغػي بػغػؾػؼ
اظؾـقؾ كعـع أم صرد عـ اظدخقؿ .كخؾً احملػالت
كادلؽوتى بقـؿو اغدصع اظػعػؿػوؿ ظػالغضػؿػوـ
ظؾؿظوػرات ككضع ادلؿورؼس .كسـد أػؿ ادلػراطػز
اظصـوسقي جـقب اظعوصؿي طؿو مت تشػغػقػؾ
صػورات احلرؼؼ بودلصوغع بشؽؾ علؿؿر كإغشوء
طؿوئـ سؿوظقي تؼقـ بقضػ كتػػػؿػقػش طػؾ
اظعربوت ضرب اظـؽـوت اظؿل مت ضذصفو .طؿو ضػوـ
سؿوؿ اظؿشققد بنضوعي عػؿػورؼػس ضػكػؿػي
أؼضو
بقادطي اظؾؾدكزرات كأرـوف عـ األدؿـً .ن
ذػى ممـؾق اظعؿوؿ ظؾـؽـوت عطوظؾني بؿلؾقػح
ادلزؼد عـ اظعؿوؿ ادؿعدادنا ظؾؼؿػوؿ .كمت إشػالؽ
اظطرؼؼ احلدكدم إلدؾوغقو كصل طقميؾرا ،ذػؿػوؿ
ظشؾقغي ،كضع اظعؿوؿ اظلقورات سؾك عػفػرل
اظطوئرات صل ادلطور بعد أف ذقػدت روئرة حتقـ
سؾك ارتػوع عـكػض صقؽ ادلؽوف .صػل اظػقضػً
غػلف ،احؿشدت ذقارع ظشؾقغػي كظػقبػقرتػق
كادلدف أخرل بكالؼ ادلؿظػوػػرؼػـ .كصػل بػعػض
اظقحدات اظعلؽرؼي أبدل اجلـقد بشؽؾ سؾـػل
تعورػفؿ عع اظعؿوؿ ظدرجي أف بعض اظػؼػقات
أدودو ظؾدء االغؼالب مت طلؾفػؿ
اظؿل أردؾً
ن
ألصؽور اظعؿوؿ.
ػؽذا أسطً عقوكظي االغػؼػالب األحػداث
دصعي ضقؼي جدؼدة ظؾقلور ،صؿقػقظػً عػقجػي
احؿالؿ ادلصوغع إظك رقصوف ؼغؿر اظؾرتغوؿ .كصػل
حوالت طـقرة حقٌ دقطر اظعؿػوؿ كغشػطػوء
االحتودات اظعؿوظقي سؾك ادلصوغع طػوف ؼػعػؾػـ
بؾلوري أف ادلصوغع ضد مت تلعقؿفو ،كصل اجلقػش
بدأت اظؼقاسد عـ اجلـقد بؾ كبعػض اظضػؾػوط
ؼؿلوءظقف سـ دكرػؿ صل اجملؿػؿػع .كأصػؾػقػً
ادلـظؿي اظعلؽرؼي " اظػؽػقبػؽػقف"  ،كاظػؿػل
أدودو عـ أجؾ حػظ اظـظػوـ ،أطػـػر
أغشؽً
ن
تعورػن و اآلف عع غشوط اظعؿوؿ ادلـوضؾني أطػـػر
عـ تعورػفو عع احلزب اظشققسل.
ػؽذا غضفً األذقوء ظالغؿؼػوؿ جملػؿػؿػع
ؼؼقـ سؾك دؾطي اظعؿوؿ احلؼقؼقي .إال أف ػػذا
ادلزاج اظـقرم اغؽلر صل غقصؿؾػر ;=? .7صػؼػد
ادؿكدعً اظلؾطي عقوكظي اغؼالبقي ضعقػي
ضوـ بفو ضؾوط ؼلورؼقف طذرؼعػي الدػؿػعػودة
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” رغم جناح اؾقيار ػي بعـعاء
حرؽة ؼاعدقعة ضعىعؿعة بعني
صػوف اجلـود اؾنورقعني إال أـعه
ػشل ػي بـاء ؼاعدة عؿعاؾعقعة،
وفي اؾؼوى اؾوحعقعدة اؾعؼعادرة
عؾى إقؼاف حتطم تأثقر اجلعـعاح
اؾقياري ػعي اجلعقعش – فعذه
اؾمعلكة اؾمي ؾم حتدث أب ًدا“.
"اظـظوـ" حتً ضقودة احلزب االذؿػراطػل كاظػذم
ذؽؾ صل كضً عؾؽر حؽقعي تضؿ اظقؿقـقػني
كضد حصؾ صل اغؿكوبوت اجملؾس اظػؿػؿػـػقػؾػل
(اظؾردلوف) سؾك أسؾك األصقات .كبدأ اظـظوـ ؼعػقد
ظؾؼقات ادللؾقي ،حقٌ متً إضوظي ضقودات اجلقش
ادلؿعورػي عع حرطي اظعؿوؿ كسػؾػك رأدػفػؿ
"أكتقؾق دم طورصوظق" رئقس "اظؽقبؽقف" كمت صرض
اظـظوـ سؾك اظؼقاسد عـ اجلـقد .كسؾك اظـؼقػض
عـ ادلوضل اظؼرؼى ظؿ حتدث تعؾؽي ظػؾػعػؿػوؿ.
صؼد اغؿفً اظـقرة .كظؽـ عوذا حدث صل اظػػؿػرة
عو بني اغؼالب عورس ;=? 7كغقصؿؾر ;=? 7جعػؾ
األذقوء تؿققؿ بفذا اظشؽؾA
طوف تقاجد احلزب االذؿػراطػل صػل كضػً
اغدالع اظـقرة شقر ذم ذلف ،إال أغف ادؿػطػوع أف
ؼـؿق كؼؽلى غػقذ جؿوػقرم غؿقفي ضػعػػ
اظؿقورات اظؿل سؾك ؼلورق .كضد اغضؿ ػذا احلزب
إظك طقرس اظقؿني حقؿ " األػداؼ اظدؼؽؿوتقرؼي"
ظؾعؿوؿ كظؾقرطي اظـضوظقي ظؾفـوح اظقػلػورم.
ككصػً جرؼدة احلزب " اجلؿفقرؼػي" دػقػطػرة
اظعوعؾ سؾك أغفو دؼؽؿوتقرؼي .كعـ غوحقي أخػرل
ادؿؿرت عـوكرات بقركضرارقي احلزب اظشقػقسػل
عقوكظي أف تػرض دقطرتفو سؾك علػؿػقؼػوت
اظدكظي ظؽـ ػذق احملوكالت بوءت بوظػشؾ ،كزػؾ
احلزب ؼؼػ صل عقاجفي احلرطي اظػعػؿػوظػقػي
اجلؿوػقرؼي.
كصل زؾ ػذق األكضوع طػوغػً اظػػػرصػي
اظقحقدة كاحلؼقؼقي ظؿققؼؾ ادلزاج االغػؿػصػورم
ظؾطؾؼي اظعوعؾي كاظذم بدأ صل عورس ;=? 7إظك
دسقة ظؾلقطرة سؾك اظلؾطي ػل أف تلػؿػـػد
إظك ؼلور ثقرم ،كػق اظػصقؾ اظذم طوف صغػقػرنا
ظؾغوؼي سـد إدؼوط اظدؼؽؿوتقرؼي اظػػػوذػقػي
طقوؿ طؾ اظؼقل اظلقودقي صػل اظػؾػرتػغػوؿ
بودؿــوء احلزب اظشققسل .كعـؾً عػعػورضػي

احلزب اظشققسل دلقجي اإلضرابوت صرصي ثؿقـػي
ال غظقر ظفو ظـؿق ػذا اظقلور اظػـػقرم ،حػقػٌ
أصؾقً صقػف األدؾقسقي تؾوع بشؽؾ كادع
طؿو ادؿطوع أف ؼؽلى أسضو نءا صل عػعػظػؿ
ادلصوغع اظرئقلقي صل عـطؼي ظشؾقغػي طػؿػو
طوف ضودرنا سؾك تـظقؿ عظوػرات ضكؿي سػؾػك
اظرشؿ عـ ععورضي احلزب اظشققسل ظفو.
ظؽـ اظلقودوت كاالدؿراتقفػقػوت اظػؿػل
تؾـوػو ػذا اظقلور اظـقرم طوغً تػعػوغػل عػـ
غقاضص خطقرة .صؼد طوغً أصػؽػورق عػؾػقثػي
بوظلؿوظقـقي صل طوصي صقرػو .كأدقأ األعػـػؾػي
طوف ادلوكؼني اظذؼـ اغؿػفػقا إظػك غػؼػد احلػزب
اظشققسل عـ كجفي غظر ميقـقي بقػـػؿػو طػوف
ادلؿؾـقف ألصؽور جػقػػػورا ػػؿ األصضػؾ صػل
عقوكالتفؿ ظدصع اظـقرة إظك األعوـ .ظػؽػـػفػؿ
أدودو سػؾػك
طوغقا ؼركف أف جنوح اظـقرة ؼعؿؿد
ن
اظـضوؿ ادللؾح أطـر عـ االسؿؿود سػؾػك بػـػوء
حرطي سؿوظقي جػؿػوػػقػرؼػي .ػػذق األصػؽػور
اطؿلؾً ضقة جذب كاضقي صل إرػور ظػعػى
اظعلؽرؼني دكرنا ضقودؼنو صل اظـقرة اظؾرتػغػوظػقػي
عـذ بداؼؿفو.
كرشؿ جنوح اظقلور صل بـوء حرطي ضوسػدؼػي
ضكؿي بني صػقؼ اجلـقد اظـقرؼني إال أغف صشؾ
صل بـوء ضوسدة سؿوظقي ،كػل اظؼقل اظػقحػقػدة
اظؼودرة سؾك إؼؼوؼ حتطؿ تلثقر اجلـوح اظقلػورم
صل اجلقش – ػذق اظؿعؾؽي اظؿل ظؿ حتدث أب ندا.
إف اظـفوؼي اظؿل آظً ظفو اظـقرة اظؾرتغوظػقػي
تؽشػ ظـو أف أطـر اظـقرات سـػقاغ نو ميػؽػـ أف
تمكؿ إظك اظػشؾ صل زؾ سدـ ككجقد حزب ثقرم
جؿوػقرم ضودر سؾك رؤؼي كادؿػغػالؿ اظػػػرص
اظـقرؼي اظؿل تظفر خالؿ اظقضع اظـقرم ادلعؼػد.
إال أف اظـقرة اظؾرتغوظقي حتؿؾ ظـو ردوظي أخػرل.
صفو ػل ثقرة اظعؿوؿ حتدث صل كاحدة عـ أضػدـ
اظدكؿ اظؼقعقي صل أكربو كػل طغقرػو عػـ دكؿ
أكربو اآلف تعقش صل جداؿ حقؿ عو دػؿػؼػدعػف
اظقحدة األكربقي كػل اظقحدة اظؿل دػؿػعػـػل
ػفقعو أذرس سؾك علػؿػقؼػوت ادلػعػقػشػي
ن
كاخلدعوت اظعوعي حتً ادؿ اظػؿػـػوصلػقػي .إف
اظزػقر احلؿراء اظؿل تػؿقً صل اظؾرتغوؿ عـ ;8
سوعو جدؼرة بوظؿذطر اآلف صفل ترؼـو طػقػػ أف
ن
طؾقػو
عكؿؾػ
عفؿؿع
خؾؼ
سؾك
ضودرؼـ
اظعؿوؿ
ن
عفؿؿع ؼلقر كصؼ حوجوتـو كإرادتـو كظقس كصػؼ
حوجوت كإرادة أصقوب األسؿوؿ.

صيف 3122

أوروبا تـمػض ضد خطط اؾمؼشف

أشرف عور
أكركبو تصر سؾك أف دقودوت اظؿػؼػشػػ
دؿؿؽـفو عـ دداد اظدؼقف كجتػوكز األزعػي،
كحتؼقؼ غلى أسؾك صل عػعػدالت اظػـػؿػق
االضؿصودم صل ادللؿػؼػؾػؾ .حػقػٌ أف عػو
تؿضؿـف خطط اظؿؼشػ عػـ تػؼػؾػقػص
ظألجقر دقؼ ؼلؿح ،صقؿو بعد جتوكز األزعػي،
بدرجي أسؾك عـ جؾى االدؿـؿورات كبوظؿوظػل
ركاج غلؾل صل اظعؿؾقي االضؿصودؼي.
ػذق األرركحوت كاظؿصقرات حػقؿ جػدكل
خطط اظؿؼشػ ظقػلػً جػدؼػدة سػؾػك
اإلرالؽ .صػل بداؼي اظؽلود اظػؽػؾػقػر صػل

صيف 3122

اظـالثقـوت عـ اظؼرف ادلوضػل ،طػوف رئػقػس
اظقالؼوت ادلؿقدة ،ػربرت ػقصر ،ككزؼر عوظقؿػف،
أغدرؼق عقؾقف ،ؼطرحوف أف ضقل اظلقؽ دػقؼ
تعرؼ ررؼؼفو إلغعوش االضؿصود مبػفػرد أف
تـكػض أجقر اظعوعؾػني بشػؽػؾ طػوصػل.
كبؿطؾقؼ خطط تؼشػ ذدؼدة اظػؼػلػقة،
ظؿ ؼؿؿ حؾ األزعي كال إغؼوذ اظرأدؿوظقي عػـ
صخ اظؽلود االضؿصودم اظذم أكضعً غػلفو
صقف ،بؾ أف اظفؾقط زؾ علؿػؿػرا ن بػدرجػي
ػوئؾي ،جوذبو ن ععف ضطوسػوت طػوعػؾػي عػـ
االضؿصود إظك االغفقور ظعدة دـقات.

أوراق اشرتاكية

34

أوروبا تـمػض ضد خطط اؾمؼشف
بعد عركر ثالثي دـقات عـذ بداؼي أطؾر أزعي
صل االضؿصود اظرأدؿوظل عـذ اظؽلود اظؽػؾػقػر
صل اظـالثقـوت ،تؿؾـك اظققـ طوصػي حػؽػقعػوت
أكركبو دقودوت تؼشػقػي شػقػر علػؾػقضػي،
تؿضؿـ جتؿقد كتؼؾقص األجػقر كادلػعػوذػوت
كاخلدعوت ،كررد عؽوت اآلالؼ عـ اظعؿوؿ خوصػ ني
صل اظؼطوع اظعوـ كاحلؽقعل .كال صرؽ صل تػؾػؽ
اظلقودوت بني احلؽقعوت اظقؿقـقي ادلؿػطػرصػي
طقؽقعي بقرظلؽقغل صل إؼطوظقو كدػورطػقزم
صل صرغلو ،كحؽقعي احملوصظني صل برؼػطػوغػقػو،
كحؿك احلؽقعوت االذؿراطقي اظدميؼرارقي صػل
ادؾوغقو كاظققغوف .اظؽؾ ؼشورؾ صل اظففقـ سؾك
اظعؿوؿ دلصؾقي اظؾـقؾ كاظشرطوت اظػؽػؾػرل،
كاظؿل دؾؾً األزعي صل األصؾ.
كصقر إسالف احلؽقعوت خلطط اظػؿػؼػشػػ،
اغطؾؼً أبقاؽ اظدسقة ظإلضرابوت كاظؿظػوػػرات
صل أكركبو ظؿصؿ آذاف احلؽقعوت كطؾور رجوؿ ادلوؿ
كاألسؿوؿ .صال ذؽ أف ضلػقة تػؾػؽ اخلػطػط
االضؿصودؼي ضد صفػرت شضػى ادلػالؼػني عػـ
اظعوعؾني كاظػؼراء سؾر اظؼورة.
أكركبو اظؿل طوغً ضد غلقً االغػؿػػػوضػوت
اظشعؾقي عـذ سؼقد ،سودت ظؿؼؾؼ عـ عشوػػد
االذؿؾوطوت صل اظشقارع كاحؿالؿ اجلػوعػعػوت،
كاإلضرابوت اظعوعي اظؿل جتؿوح ادلصوغع كأعػوطػـ
اظعؿؾ ،كادلظوػرات اظؿل تـفؿر طوظلقػؾ صػل
ادلدف اظؽؾرل كؼشورؾ صقفو عؽوت اآلالؼ كادلالؼني
أحقوغو ن.
ظؽـ عقجي االحؿفوجوت اظضػكػؿػي صػل
أكركبو اظققـ ،بوظرشؿ عـ األسداد اظفوئؾػي اظػؿػل
تشورؾ صقفو ،كبوظرشؿ عـ ادؿؿػرارػػو رػقاؿ
اظعوـ اظلوبؼ ،إال أغفو الزاظً تقاجف اظؽـقر عػـ
اظعؼؾوت اظؿل تعقضفو عـ ادلضل ظػألعػوـ صػل
ررؼؼ اإلروحي بكطط كبراعٍ اظؿؼشػ ،بػعػد
أف أصؾقً تؾؽ اظؾراعٍ ػػل ادلػالذ األخػقػر
ظؾرأدؿوظقي ظؾفركب عـ أزعؿفو اظراػـي.
اؾمؼعشعف :ؿعرحعؾعة جعدقعدة ػعي األزؿعة
االؼمصادقة
صل عـؿصػ > ،800اغؿؼؾً األزعي ادلػوظػقػي
عـ اظؾقرصوت كاظؾـقؾ كاظشرطوت اظؿؿقؼؾقي صل
اظقالؼوت ادلؿقدة إظك ادلراطز اظرأدؿوظقي األخػرل
صل أكركبو كآدقو .كبعد ثالثني سوعو ن عـ اظدسػوؼػي
األؼدؼقظقجقي سـ حرؼي اظلقؽ كضػركرة سػدـ
تدخؾ اظدكظي صل االضؿصود ،ػؾً احلػؽػقعػوت
اظرأدؿوظقي ،كاحدة تؾق األخرل ،إلغؼوذ عو ميػؽػـ
إغؼوذق بؿلعقؿ اظؾـقؾ أك ذراء األدفؿ ،كضػخ
ترؼؾققغوت اظدكالرات صل دقؽ ادلوؿ.
جؾؾً حؽقعوت دكؿ أكركبو كأعرؼػؽػو ،طػؾ
تؾؽ األعقاؿ اظضكؿي عـ داصػعػل اظضػرائػى،
بوإلضوصي إظك اظؼركض اظفوئؾي اظؿل تؾؼؿفو عػـ
ادلمدلوت ادلوظقي اظدكظقي .كبوظرشؿ عـ ذظؽ ظؿ
تلؿطع احلؽقعوت أف تقضػ عزؼدا ن عـ االغفقػور
صل األدقاؽ ادلوظقػي ،صػؼػد أدت األزعػي إظػك
اغؽؿوش خطقر صل عصودر متػقؼػؾ اظشػرطػوت
اظصـوسقي كاإلغؿوجقي ،ممو طوف ؼعـل ظؾشػرطػوت
اظؽؾقرة كضػ عشركسوت اظؿقدع كإشالؽ طـػقػر
عـ ادلصوغع ،كإظك إصالس اظشرطوت األصغر شقػر
اظؼودرة سؾك عقاجفي اظعوصػي ادلوظقي ،كػق عػو
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أدل بدكرق إظك زؼودة عطردة صل حفؿ اظؾطػوظػي،
حقٌ تؿكؾص اظشرطوت عـ اظعؿوظي ظؿؼؾقػص
اإلغػوؽ.
كصل اظػؿرة عـ غفوؼي = 800إظػك غػفػوؼػي
 ،8070زاد سدد اظعورؾني سؾر اظعوظؿ مبؼػدار 90
عؾققف سورؾ ( ;َ= عؾققف عـفؿ صػل اظػقالؼػوت
ادلؿقدة صؼط) ،ظقصؾ حفؿ اظػؾػطػوظػي صػل
اظعوظؿ إظك  870عؾققف سورؾ .كأصؾح صل االحتود
األكركبل ،كاحد عـ طؾ خؿس أذكوص حتً دـ
اظػ ; ،8سورؾ .كمبؼقوس آخر ،صؼد كصؾً غلؾػي
اظؾطوظي صل االحتود األكركبل إظك <َ? %عػـ ضػقة
اظعؿؾ.
كعـ غوحقي أخرل ،أدل اضؿراض احلؽقعوت عـ
ادلمدلوت ادلوظقي اظدكظقي إلغؼوذ اظؾـػقؾ ،إظػك
كضع ذدؼد احلرج ظؿؾؽ احلؽقعوت غػػػلػفػو@
صؿلدؼد اظدؼقف بوإلضوصي إظك ضقؿي اظػػػقائػد
ؼفؾرػو سؾك تؼؾقص إغػوضفو كاتؾوع دػقػودػي
تؼشػ اضؿصودم ضودقي ظؿقوذل اإلصالس.
صل اظققغوغقاصؼً احلؽقعي اظققغوغػقػي صػل
عوؼق اظلوبؼ سؾك إذراؼ صـدكؽ اظـؼد اظدكظػل
سؾك خطي "إسودة ادؿؼرار" ،صل أطؾر سؿػؾػقػي
إغؼوذ عوظل تعؿؿدػو أكركبو صل تػورؼػخ األزعػوت
االضؿصودؼي بؼقؿي  770عؾقػور ؼػقرك .كتػفػدؼ
اخلطي إظك خػض اظعفز صل ادلقزاغقي بـػلػؾػي
ضكؿي كػل =َ? ،%9سـ ررؼؼ اضؿػطػوع جػزء
طؾقر عـ األجقر كادلعوذوت كاخلدعوت .كأصؾقً
احلؽقعي ،كصؼو ن ظؿؾؽ اخلطي ،علؿعدة ظػؾػقػع
خطقط اظلؽؽ احلدؼدؼي كضطػوسػل اظػؾػرؼػد
كاظؽفربوء كاظؾـقؾ احلؽقعقي ،إظخ.
كسؾك اظرشؿ عـ أف احلؽقعي االذؿػراطػقػي
صل اظققغوف ضد خػضً إغػوضفو بـلؾي ( %70أم
أضؾ بػ ;َ %:ممو أكصك بف االحتود األكركبل كصـدكؽ
اظـؼد اظدكظل)  ،إال أف ذظؽ ضد أثر بوظلؾى سػؾػك
اضؿصود اظققغوف@ صوظؼدرة اظشرائقي ضد اغػفػورت
كتراجعً إظك اظـلؾي اظؿل طوغً سؾقفػو سػوـ
 ،7?>:ممو أدل إظك تدػقر االدؿفػالؾ بشػؽػؾ
طؾقر .طؿو ارتػعً غلؾي اظؾطوظي إظػك %78َ7
صل  ،8070كؼؿقضع خؾراء اضؿصودؼػقف زؼػودتػفػو
 %7:َ9ػذا اظعوـ .بقـؿو ؼؿقضع احتود اظػـػؼػوبػوت
)(GSEEأف تصؾ اظـلؾي إظك  %80أك أطـػر ،أم
اظـلؾي اظؿل طوغً سؾقفو اظؾطوظي سػوـ 7?<0
سـدعو طوف سشرات اآلالؼ عػـ اظػقػقغػوغػقػني
ؼفوجركف بقـو ن سـ صرص سؿؾ .ذظؽ بػوإلضػوصػي
إظك اغكػوض اظـوجت احملؾل اإلجؿوظل بػـػلػؾػي
;َ %7صل اظربع اظـوغل عـ  ،8070كبقؾقؿ غفوؼػي
ذظؽ اظعوـ طوف ضد ػؾط بـلؾي .%:
أعو صل أؼرظـدا ،تلعك احلؽقعي ،صل إرػور
خطي تؼشػ اضؿصودم ذدؼد اظؼلقة ،ظلداد
ضرض بؼقؿي  ?0عؾقور دكالر طوف ضد مت عـقف ظفو
عـ ضؾؾ االحتود األكركبل كصـدكؽ اظـؼد اظدكظػل،
إلغؼوذ اظؾـقؾ األؼرظـدؼي عـ اإلصالس ،سػؾػك أف
ؼؿؿ اظلداد بػوئدة ضقؿؿفو .%;َ;7
كاظققـ ،تؿصدر اظؾرتغوؿ اػؿػؿػوـ األدػقاؽ
ادلوظقي@ حقٌ أصؾقً احلؽقعي صل حوجي إظػك
متقؼؾ سوجؾ ظدسؿ اظؼطوع ادلصرصل كتػـػؾػقػً
كضعفو .كترل احلؽقعي أغف ظؿ ؼعد ػـوؾ عػػػر
عـ اظؿؼشػ صل زؾ ػذا اظقضع اظػذم ؼػـػذر

بلزعي أخطر ،صوظعفز ادلوظل ؼصؾ إظك  78عؾػقػور
ؼقرك (< 7عؾقور دكالر) .ظذا تلػعػك احلػؽػقعػي
اظؾرتغوظقي إظك تقصقر خؿلي عػؾػقػورات ؼػقرك
دـقؼو ن عـ خالؿ اتؾوع برغوعٍ تؼشػ اضؿصودم.
كظؿؽؿؿؾ األزعي ،ػـوؾ عكوكؼ عػـ كضػع
اظؾرتغوؿ ،كادؾوغقو أؼضون ،إذ أغؽؾؿػو اظػدكظػؿػني
ظدؼفؿو سفز صل ادلقزاغقي عشوبف ظذظػؽ اظػذم
صل أؼرظـدا كاظققغوف ،كميؽـلف تؽقغو صل رػوبػقر
االغؿظور ظؾقصقؿ سؾك خطي إغؼػوذ .ػػذا صػل
اظقضً اظذم تصؾ صقف غلؾي اظػؾػطػوظػي صػل
اظؾرتغوؿ إظك ?َ ،%70كتؿكطك اظػ> %7عـ ضػقة
اظعؿؾ صل ادؾوغقو.
كصل حني طوف اظػفػدؼ عػـ ادللػوسػدات
اظضكؿي اظؿل ادؿؼؾؾؿفو اظققغوف صػل عػوؼػق
 ،8070ػق تػودم دؾلؾي عـ األزعوت كاظغضػى
اظشعؾل صل اظؾرتغوؿ كادؾوغقو كبوضل دكؿ االحتود
األكركبل ،اغؼؾى اظلقر سؾك اظلوحر كأصؾقػً
دكؿ االحتود تؿلوضط صل تؿوبع عـقػر طػؼػطػع
اظدكعقـق.
ظؽـ صل غػس اظقضً ،الزاظً احلؽقعوت صل
ظؼد أثؾؿً خطط اظؿؼشػ ،عـذ دؾعني دـي،
صشؾفو صل اغؿشوؿ اظرأدؿوظقي عـ أزعؿفو ،بػؾ
أغفو سؿؼً تؾؽ األزعػي .كصػل كدػط تػؾػؽ
اظعوصػي صعدت أصؽور االضؿصودم اظؾرؼطوغػل،
جقف عوؼـورد طقـز ،ططرؼؼ بدؼؾ ؼػمدم ظػؾػوب
خؾػل ظؾفركب عـ األزعي .حقٌ ررح طقـػز أف
زؼودة اإلغػوؽ احلؽقعل كاظؿدخؾ ادلؾوذر عـ ضؾؾ
اظدكظي صل االضؿصود ،دقؼ ؼػقػػػز اظػطػؾػى
كاظشراء كاالدؿفالؾ ،كبوظؿوظل ؼػعػقػد تػدكؼػر
اظعؿؾقي االضؿصودؼي بدكف أزعوت.
كخالؿ صؿرة االغؿعوش اظػطػقؼػؾػي اظػؿػل
سوذؿفو اظرأدؿوظقي بعد احلرب اظعودلقي اظـوغقي
كحؿك اظلؾعقـوت ،تؾـً اظدكؿ اظرأدػؿػوظػقػي
أرركحوت طقـز طعؼوئد ثوبؿي ؼؿؿ اظدصوع سـفػو
بشؽؾ دؼـل .ظؽـ بعد أزعي اظرأدؿوظػقػي صػل
عـؿصػ اظلؾعقـوت ،كخالؿ اظعؼقد اظػـػالثػي
اظؿل سؼؾؿفو ،تكؾك اضؿصودؼق اظػعػوظػؿ سػـ
اظؽقـزؼي ،بوسؿؾور أف تدخؾ اظدكظي صل اظعؿؾقػي
االضؿصودؼي ػق غػلف اظلؾى احلؼػقػؼػل كراء
األزعوت االضؿصودؼي.
كبوظرشؿ عـ أف األزعي اظعودلقي اظققـ تشؾػف
صل اظؽـقر عـ اجلقاغى أزعي اظـالثقـػوت ،إال أف
احلؽقعوت اظرأدؿوظقي ال تلؿطقع أف تػؿػؾػـػك
احلؾقؿ اظؽقـزؼي عرة أخرل طؿو صعػؾػً عػـػذ
دؾعني سوعو ن .إذ أف اظؾـقؾ اظؽؾرل كادلمدلػوت
ادلوظقي اظدكظقي ضد رصعً غلى اظػػػوئػدة إظػك
علؿقؼوت شقر علؾقضي ( خوصي صػل احلػوظػي
اظققغوغقي)  ،خقصو ن عـ سدـ ضدرة احلؽقعوت سػؾػك
تلدؼد اظدؼقف .كػذا عو ؼػلر اغدصوع حؽػقعػي
بعد أخرل صل أكركبو صل اظشفقر األخقرة ،غػقػق
تؾـل براعٍ تؼشػ اضػؿػصػودم كتػطػؾػقػؼ
إجراءاتفو.
كػؽذا غلؿطقع إذف أف غؼقؿ إجػؿػوال ن أف
اظرأدؿوظقي ظؿ ؼعد أعوعفو دقل ررؼؼ كاحػد،
تعؾر بف سؾك أجلود اظعؿوؿ كاظػؼراء ػربو ن عػـ
ػذق ادلرحؾي احلرجي عـ أزعؿفو .ػذا اظػطػرؼػؼ
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أوروبا تـمػض ضد خطط اؾمؼشف
ظقس عػركذو ن بقركد االغػؿػعػوش االضػؿػصػودم
بوظؿلطقد ،ظؽـف عقػقصو ن بػلظػغػوـ ادلػؼػوكعػي
اظعؿوظقي كاالجؿؿوسقي.
ؿؤذرات ادلؼاوؿة االجمؿاعقة
اسؿؾر اظعؿوؿ خطط اظؿػؼػشػػ إسػالغػو ن
ظؾقرب عـ جوغى احلؽقعػوت ،اظػؿػل ضػكػً
ترؼؾققغوت اظدكالرات إلغؼوذ اظؾـقؾ كاظشػرطػوت
اظؽؾرل عـ اإلصالس ،كاآلف ترؼد عـ اجلؿوػقػر أف
ؼدصعقا اظـؿـ .كحؿك ضؾؾ اظؾدء صػل تػـػػػقػذ
إجراءات تؾؽ اخلطػط ،بػدأت اظػدسػقات إظػك
اإلضرابوت اظعوعي كادللػقػرات احلػوذػدة صػل
االغطالؽ.
صػل اظققغوف،اخؿؿؿ اظعؿػوؿ غضػوؿ سػوـ
 8070بنضراب سوـ غظؿقق صل ; 7دؼلؿؾر ،كػػق
اإلضراب اظلوبع صل ػذا اظعوـ كحدق ،دلقاجػفػي
خطط اظؿؼشػ اظؿل سؿدت احلػؽػقعػي إظػك
تـػقذػو بعد صؿرة رقؼؾي عـ اظػقسػقد بػعػدـ
تكػػقػض األجػقر أك ادللػوس بػوخلػدعػوت
االجؿؿوسقي.
ذفدت تؾؽ ادلقجي عـ اإلضرابوت حضػقرا ن
جؾقو ن عـ جوغى اظطؾؼي اظعوعؾي ،كعـػذ عػوؼػق
 ،8070ذورطً طؾ اظؼطػوسػوت اظػعػؿػوظػقػي
اظرئقلقي صل اإلضرابوت ،عـ ضطوع اظؽػفػربػوء
إظك اظؼطورات إظك اجملوظس اظؾؾدؼي كادلػدردػني،
إظخ .إظك درجي أغف صل عوؼق اظلوبؼ ،اضػطػرت
بعض ادلظوػرات اظػؿػل دسػو إظػقػفػو احلػزب
اظشققسل اظققغوغل كبعض اظـؼوبوت ،ظالغضؿػوـ
إظك بعضفو ظضػقػؼ ادللػوحػي صػل كدػط
اظعوصؿي أثقـو ،كطوغً تؾؽ ادلرة األكظػك اظػؿػل
ؼقدث صقفو ذظؽ.
كصل اظؾرتغوؿ ،ذورؾ عو ؼؼرب عـ  9عؾقػقف
سوعؾ صل اإلضراب اظعػوـ اظػذم دسػً إظػقػف
اظـؼوبوت صل غقصؿؾر ادلوضل .كادؿطوع اإلضراب
أف ؼشؾ حرطي ادلقاغه كاظؼطورات ،كأف ؼػعػطػؾ
ضطوسوت ػوعي عـؾ ادلصورؼ كاإلسػالـ كتػقزؼػع
اظقضقد .صقؿو ذفدت ادؾوغقو أكؿ إضػراب سػوـ
صل اظؾالد عـذ > دـقات ،كضد ذورؾ صقف حقاظل
 70عالؼني سوعؾ ،أم عو ؼؼرب عـ غصػػ ضػقة
اظعؿؾ .كصل إؼطوظقو ،ذورؾ عؾققف سوعػؾ ،صػل
أطؿقبر ادلوضل ،صل علقرة جوبً اظػعػوصػؿػي
ركعو ،احؿفوجو ن سؾك تؼؾقص إغػوؽ احلػؽػقعػي
بؼقؿي  88عؾقور ؼقرك.
أعو صل صرغلو ،صؼد كصؾً احلػرطػي إظػك
أكجفو ،حقٌ بؾغ سدد ادلؿظوػرؼـ ؼقعل  78ك?7
أطؿقبر إظك ;َ 9عؾققف عؿظوػر ،ظػقػس صػؼػط
احؿفوجو ن سؾك ضوغقف عد دـ اظؿؼوسد عػـ <0
إظك  <8دـي ،بؾ ظؾؿعؾقر سـ شضى عؿصػوسػد
ضد دقودوت دورطقزم ادلعودؼي ظؾفػؿػوػػقػر
كاظعـصرؼي كاظؼؿعقي ،كأؼضو ن ظؾشعقر بوظظؾػؿ
ادلؿراطؿ عـذ بدء األزعي االضؿصودؼي.
كصل برؼطوغقو ،اغطؾؼ سشػرات اآلالؼ عػـ
رالب اجلوععوت كاحملوضرؼـ ،غقصؿؾر ادلوضل ،صػل
عظوػرات ضكؿي صل طؾرل عػدف ادلػؿػؾػؽػي
ادلؿقدة ،عـؾ ظـدف كعوغشلػؿػر كبػرؼلػؿػقؿ
كأدغؾرق ،احؿفوجو ن سؾك زؼودة ادلصورؼػ اظدرادقي.
كبرشؿ ذظؽ صؼد أضر عفؾس اظعؿقـ اظؾرؼطوغػل
ؼقـ ? دؼلؿؾر ،بلشؾؾقي رػقػي ،ضوغقغػو ن ؼػرصػع
ردقـ اظؿعؾقؿ اجلوععل بققاظل  9أضعوؼ إظػك
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? آالؼ جـقف ادؿرظقـل.
كبوظرشؿ عـ تصقؼً بردلػوغػوت أكركبػو صػل
صوظح خطط اظؿؼشػػ االضػؿػصػودم ،إال أف
ادلعرطي عـ أجؾ إدؼوط تؾؽ اخلطػط الزاظػً
علؿؿرة .صودلللظي ظقلً بوظؼقاغني بؾ بؿػقازف
اظؼقل بني احلرطي اظعؿوظقي كاجلؿوػػقػر كضػقل
اظقلور اظرادؼؽوظل عـ جفي ،كبني احلؽقعي كرأس
ادلوؿ كاظقؿني عـ جفي أخرل .كسؾك دؾقؾ ادلـوؿ،
جنقً عقجي عـ االحؿفوجوت اظعؿوظػقػي صػل
اظؼطوع اظعوـ صل صرغلو سوـ ;?? ،7صل إؼؼػوؼ
خطي حؽقعي احملوصظني آغذاؾ ظؿعدؼؾ غػظػوـ
ادلعوذوت .كصل < ،800تصدل اظعؿوؿ كاظػطػالب
اظػرغلققف ظؼوغقف اظعؿؾ ادلقحد ،كػذا ؼػدظػؾ
سؾك إعؽوغقي اظؿصدم خلطط اظؿؼشػ بػرشػؿ
عقاصؼي بردلوغوت أكركبو سؾقفو.
سؾك جوغى احلؽقعوت ،صؼد كاجفً تػؾػؽ
ادلقجي اظضكؿي عـ االحػؿػفػوجػوت بشػؿػك
اظطرؽ .صؿـ غوحقي مت إرالؽ اظعـوف ظػقدػوئػؾ
اظدسوؼي اجلؾورة اظؿل ظؿ تؿقاغك سـ ذـ ػػفػقـ
إسالعل كادػع اظػـػطػوؽ سػؾػك اإلضػرابػوت
كادلظوػرات ،كعطوظؾي جؿوػقر اظعوعؾني بؼؾػقؿ
خطط اظؿؼشػ كتؼدمي عزؼد عـ اظؿضػقػقػوت
ظدصع ثؿـ األزعي ،كظؿ ؼقدث ذظؽ صػؼػط صػل
أكركبو ،بؾ أؼضو ن صل اظقالؼوت ادلؿقدة .ػؽذا ،سؾك
دؾقؾ ادلـوؿ ،طؿؾً اظـققؼقرؾ توميز أف اظعػؿػوؿ
األعرؼؽققف " ؼؿؼوضقف أطـر ممو ؼلؿقؼقا ،كذظؽ
بودلؼورغي بعؿوؿ غػس اظؼطوسوت صػل بػؾػداف

أخرل ،طوظصني عـال ن".
كعـ غوحقي أخرل ،مت ادؿكداـ اظعػـػػ
ظؼؿع بعض عـ تؾؽ االحؿفوجوت ،عـؾػؿػو
حدث صل عظوػرات بركطلؾ ،دػؾػؿػؿػؾػر
ادلوضل ،كاظؿل كصؾ سدد ادلشورطني صػقػفػو
إظك  700أظػ عؿظوػر ،كمت اظؼؾض سؾك >87
عـفؿ بؿفؿي مموردي اظعـػ .أك طؿو حػدث
صل عظوػرات اظطالب صل ظـػدف ،كإضػراب
سؿوؿ تؽرؼر اظؾؿركؿ صل صػرغلػو أطػؿػقبػر
ادلوضل.
بوإلضوصي إظك أف غػس تؾؽ احلؽػقعػوت
طوغً ضد غؽـً بؽوصي اظقسقد اظػؿػل ضػد
تعفدت بفو عـ ضؾؾ .صػل صرغلو ظؿ ؼطرح
دورطقزم عشركع رصع دـ اظؿؼػوسػد صػل
حؿؾؿف االغؿكوبقي ،بؾ أسؾـ ضػؾػؾ أربػعػي
ذفقر عـ اغؿكػوبػف أف "دػـ اظلػؿػني
ظؾؿؼوسد ؼفػى احلػػػوظ سػؾػقػف" .كصػل
برؼطوغقو ،تعفد حزب اظدميؼرارقني األحػرار،
اظذم ؼشورؾ صل االئؿالؼ احلؽقعل عع حزب
احملوصظني ،خالؿ حؿؾؿف االغؿكوبقي ،بػعػدـ
زؼودة ردقـ اظؿعؾقؿ اجلوععل.
أعو سؾك جوغى االحؿفوجوت غػػلػفػو،
صنف إحدل أػؿ اظلؿوت اإلؼفوبقي صل تؾػؽ
ادلقجي ػل اظؿلؼقػد اظشػعػؾػل اظػقادػع
ظالحؿفوجوت ،دقاء طوغً إضرابوت سػوعػي
(صرغلو ،اظققغوف ،ادؾوغػقػو ،اظػؾػرتػغػوؿ) أك
علقرات ظؾعورؾني ( أؼرظـدا) أك تػظػوػػرات
رالبقي كاحؿالؿ ظؾفوععوت ( إجنؾؿرا) .صعؾػك
دؾقؾ ادلـوؿ ،ضد بقـً ادؿطالسوت رأم صػل
أطؿقبر ادلوضل أف  %=7عػـ اظػػػرغلػقػني
ؼمؼدكف اإلضرابوت اظعؿوظقي ،حؿك بػوظػرشػؿ
عـ إؼؼوؼ حرطي اظؼػطػورات كاظػطػقػراف،
كاظـؼص صل اظقضقد ،إظخ .صغوظؾقي جؿوػقر أكركبو
عـ سؿوؿ كصؼراء ضد دؽؿػقا عػـ ػػفػؿػوت
حؽقعوتفؿ ادلػعؿي بوألطوذؼى.
دؿي إؼفوبقي أخرل دلقجوت االحؿػفػوجػوت
اظققـ ،كػل درجي اظؿؼػورب كاظػؿػشػوبػؽ بػني
اظؼطوسوت اخملؿؾػي عـ اجلؿوػقر ،كاظؿل أخػذت
أبعودا ن أطـر سؿؼو ن .صػل اظؾرتغوؿ ذورؾ سػؿػوؿ
اظؼطوسني اظعوـ كاخلوص صل اإلضراب اظعوـ ألكؿ
عرة عـذ سشرؼـ سوعو ن .كصل صرغلػو ذػورطػً
عكؿؾػ اظؼطوسوت اظعؿوظقي صػل اإلضػرابػوت
كاظؿظوػرات اظعؿالضي اظؿل زظزظً ذقارع بورؼس
كبوضل ادلدف اظؽؾرل ،طؿو ذورؾ أؼضو ن رالب عػـ
 9;0عدردي ثوغقؼي .كصل أؼرظـدا طوف اظػعػؿػوؿ
كاظعورؾني ؼشورطقف دقؼو ن طؿػو ن بؽػؿػػ صػل
ادللقرات اظراصضي خلطط اظؿؼشػ.
إف عفؿؾ ادلمذرات اظلقػودػقػي دلػقجػي
االحؿفوجوت صل أكركبو تدؿ سؾك أف اظػطػؾػؼػي
اظعوعؾي ،اظؿل تصدرت اظـضوؿ اجلؿوػقرم ضػد
براعٍ اظؿؼشػ ،ظدؼفو اظـؼي كاجلػرأة اظػالزعػي
ظؾؼؿوؿ ضد احلؽقعوت اظرأدؿوظقي .ظؽـ ذظؽ ال
ؼعـل بوظضركرة أف األحداث ميػؽػـ أف تػمػػؾ
ألكضوع ثقرؼي صل أكركبو بلفقظي أك صػل كضػً
ضصقر.

بني اإلصالحي واؾنوري

صققح أف االحتودات اظـؼوبقي ضد ظعؾً أدكرا ن
عققرؼي صل تعؾؽي اظعؿوؿ صل ادلػعػرطػي ضػد
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أوروبا تـمػض ضد خطط اؾمؼشف
خطط اظؿؼشػ ،ظؽـ كضعقي اظـؼػوبػوت صػل
اجملؿؿعوت اظرأدؿوظقي حتػفػزػػو صػل خػوغػي
اظقدقط بني احلؽقعوت كأصقوب اظعػؿػؾ عػـ
غوحقي ،كبني جؿوػقر اظعوعؾني عـ غوحقي أخػرل،
كػذا اظدكر اظقدقط ؼفعؾ اظـؼوبوت غػػلػفػو
سوجزة –إف ظؿ تؽـ شقر راشؾي -سـ ادؿػؽػؿػوؿ
ادلعرطي إظك اظـفوؼي .كػؽذا رأؼـػو اظػـػؼػوبػوت
تلعك صؼط الغؿزاع بعض احلؼقؽ ظػؿػقػلػني
ذركط اظعؿؾ كزركؼ ادلػعػقػشػي ،كتػؼػؾػؾ
اظؿػوكض ،كأحقػوغػو ن اظػؿػـػوزؿ أعػوـ اظػقسػقد
االضؿصودؼي اظؿل تؾؼقفو احلؽػقعػوت سػـػدعػو
تؿعرض ظؾضغط اجلؿوػقرم ادلـظؿ عـ أدػؾ.
كظذظؽ صنف دقطرة ضقودات اظـؼوبوت سػؾػك
احلرطي ؼشؽؾ ،بال ذؽ ،سؼػؾػي صػل رػرؼػؼ
تطقرػو ظألعوـ .صؿؾؽ اظؼقودات ترؼػد إدػؼػوط
خطط اظؿؼشػ ،ظؽـفو تكوؼ عـ أف تػؿػفػوكز
اظؿعؾؽي اظعؿوظقي كاجلؿوػقرؼي حدكد ضػدرتػفػؿ
سؾك اظلقطرة كاظؿقؽػؿ صػل احلػرطػي .ظػذا
ؼصركف سؾك ادؿػراتػقػفػقػي أؼػوـ عػقػددة
كعـػصؾي ظالحؿفوج كاإلضػراب ،كؼػعػورضػقف
اإلضرابوت ادلػؿقحي اظؿػل تلػؿػطػقػع ذػؾ
احلؽقعوت كإجؾورػو سؾك اظؿراجع .كبوظػؿػلطػقػد
ؼمدم ذظؽ إظك تؼققد احلػرطػي اجلػؿػوػػقػرؼػي
ادلؿصوسدة ككضعفو صل حدكد ال تشؽؾ خػطػرا ن
سؾك اظرأدؿوظقي@ صوحلؽقعي كأصقوب األسػؿػوؿ
ؼلؿطقعقف حتؿؾ خلوئر إضراب سوـ ؼقـ كاحد،
ظؽـ ال ؼلؿطقعقف حتؿؾ سػقاضػى إضػرابػوت
عػؿقحي تكلػ بوألربوح.
ػذق ػل غؼطي اظضعػ اظرئقػلػقػي صػل
احلرطي اظققـ ،كػق األعر اظػذم ؼػػػلػر ضػدرة
احلؽقعوت سؾك االدؿؿرار صل تطؾقؼ إجػراءات
اظؿؼشػ كادلضل صقفو سؾك ضدـ كدوؽ ،بوظرشؿ
عـ أف حرطي االحؿفوج اظققـ صػل أكركبػو ػػل
األطؾر عـذ ><?.7
ظؼد رأؼـو ذظؽ ،ظقس صؼط صل أكركبػو ،بػؾ
أؼضو ن صل عـورؼ عؿػرضي عـ اظػعػوظػؿ .صػػػل
جـقب أصرؼؼقو عـالن ،بوظرشؿ عـ ادؿفػوبػي 7َ9
عؾققف سوعؾ ظدسقة اظـؼوبوت ظإلضراب اظعوـ صل
أشلطس  ،8070صؼد ضؾؾً اظؼقودات اظـؼوبقػي
علوكعي احلؽقعي بزؼودة األجقر بـلؾػي ;َ=، %
صل حني طوف ادلطؾى ادلرطزم ظؾعؿوؿ ػق زؼودتفو
بـلؾي <َ> .%كعـ ثؿ دسً اظؼقودات اظـؼوبػقػي
إلغفوء اإلضراب برشػؿ عػعػورضػي أشػؾػؾػقػي
ادلشورطني صقف.
كبودلـؾ ،صنف االحتودات اظطالبقي أؼضػو ن ضػد
تؾعى ػل األخرل أدكارا ن دؾؾقي ضد تػمدم إظػك
تراجع اظـضوؿ خطقات ظؾكؾػ .ػؽذا رأؼـو آركف
بقرتر ،رئقس االحتود اظطالبل صل إجنؾػؿػرا ،سػؾػك
ذوذي اظؾل بل دل ،ؼدؼـ كؼلؿـؽر احػؿػالؿ
اظطالب احملؿفني دلؼر حزب احملوصظني احلوطؿ صل
دؼلؿؾر ادلوضل ،كاصػو ن زعالءق بػ"اخملربني".
ظؽـ كبشؽؾ سوـ ،صؼد تؾؾقر ،صل زؾ ػػذق
األكضوع ،ثؿي اجتوػني صل اجلػداؿ اظػدائػر بػني
اإلصالحقني ( األحزاب اظشققسقي اظؿػؼػؾػقػدؼػي
كأحزاب اظقلور اإلصالحل) كاظقلور اظـقرم صػل
أكركبو .أحدػؿو ؼؼقؿ أف اظففؿي اظؿل تشـػفػو
احلؽقعوت اظرأدؿوظقي ضد مت بوظػعؾ اظؿصقؼػً
ظصوحلفو صل اظؾردلوف ،كبوظؿوظل صنف عػزؼػد عػـ
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ادلطاؾب االـمؼعاؾعقعة ؿعنعل
االؿمـاع عن دػع اؾعدقعون ،وتعأؿعقعم
اؾلـوك واؾشرؽات اؾؽلعرى ،وإععداد
برـاؿج اؼمصادي ؿرؽزي ؾالدمنؿعار
اؾعام .فذه ادلطاؾب ؾعقعس إلصعالح
اؾرأدؿاؾقة أو إـؼاذفعا ،بعل خلعو
ؿعارك ؿلاذرة ؿعفا
اظـضوؿ أعر ال روئؾ عـف ،كسؾػك اظػقػلػور أف
ؼضؾط صػقصف جقدا ن عـ أجػؾ أف ؼػقػظػك
مبؼوسد أطـر صل اظؾردلوف كؼلؿطقع عػـ خػالؿ
ذظؽ أف "ؼدؼر األعػقر" بػدكف تػؼػشػػ أك أم
ػفؿوت سؾك اجلؿوػقر .أعو االجتوق اآلخر صقؿؽـ
تؾكقصف صل أغف دقؿؿ احلؽؿ سؾػك جػؿػقػع
األعقر صل اظػؿرة اظؼصقرة ادلؼؾؾي@ "صنعو اظـػقرة
كإعو ال ذلء".
كصل احلؼقؼي صنف طال االجتوػني ؼـؽراف ضدرة
اظطؾؼي اظعوعؾي سؾك ضقودة طػوح عـظؿ سؾػك
ادلدل اظطقؼؾ ضد اظرأدؿوظقي .صوألكؿ ذػدؼػد
صػقر األعػر
اظؿشوؤـ ي
كممعـ صل االدؿؾداظقي كؼ ي ٌ
كطلف ادلعورؾ احلؼقؼقي تدكر صل ضوسوت اظؾػردلػوف
كظقس صل أعوطـ اظعؿؾ كاجلوععػوت كاألحػقػوء.
كاظـوغل ذدؼد اظؿلرع ممو ؼفعؾف ؼػرل األعػقر
بشؽؾ دطقل.
أعو اظقلور اظـقرم ،صػقػرل أف اظضػؿػوغػي
األدودقي الغؿصور اظػـػضػوؿ ضػد إجػراءات
اظؿؼشػ ،ػق عد ادلعرطي سؾك ادؿػؼػوعػؿػفػو
ظؾـضوؿ ضد اظرأدؿوظقي ذاتػفػو .صػال ميػؽػـ
اظؿقرؾ إلجؾور احلؽقعوت سؾك اظؿػكػؾػل سػـ
براعٍ كخطط اظؿؼشػ االضؿصودم بدكف تؼدمي
بدائؾ اضؿصودؼي كدقودقي ظألكضوع اظؼػوئػؿػي،
كإال دقؼ ؼلقر اظقلور اظـقرم بدكف بػقصػؾػي
دقودقي حؼقؼقي ؼلؿرذد بفو.
ظؽـ صل غػس اظقضً ،ال ؼلؿطقع اظقػلػور
اظـقرم ررح دؾطي اظطؾؼي اظعوعػؾػي كبػـػوء
اجملؿؿع االذؿراطل ،طؾدؼؾ عؾوذر ظؾؿفػؿػؿػع
اظرأدؿوظل أثـوء ادلعرطي اظراػـي .صؿـ غػوحػقػي
ظؿ تؿطقر ادلعورؾ اجلؿوػقرؼي ضد دػقػودػوت
اظؿؼشػ إظك درجي حتدم ادلـظقعي اظرأدؿوظقي
طؽؾ .طؿو أف خركج عؽوت اآلالؼ كادلالؼػني صػل
ذقارع ادلدف اظرئقلػقػي صػل أكركبػو ظػرصػض
حتؿقؾفؿ ثؿـ األزعي ،ال ؼعـل أغفؿ ميػؽػـ أف
ؼؿؾـقا اخلقور االذؿراطل اظـقرم بشؽؾ عؾػوذػر.
كؼعقد ذظؽ ظعدة أدؾوب عـفو دقطرة اظؼقودات
اظـؼوبقي اإلصالحقي سؾك احلػرطػي كاظػـػػػقذ
اظقادع ظألحزاب االذؿراطقي اظػدميػؼػرارػقػي
كاظشققسقي اظؿؼؾقدؼي اظؿل ارمتً صل أحضػوف
اإلصالحقي عـذ زعـ.
كعـ غوحقي أخرل ،ال ميػؽػـ رػرح اخلػقػور
االذؿراطل اظـقرم بشؽؾ عؾوذر دكف تػرجػؿػي
ادؿراتقفقي ػذا اظؾدؼؾ صل صقرة توطؿػقػؽػوت
سؿؾقي سؾك أرض ادلعرطي@ صؿـ دكف ذظؽ دؿؾدك
ادؿراتقفقي اظقلور اظـقرم جقصوء كعؼطػقسػي
اظصؾي بوألدؽؾي اظعؿؾقي اظػؿػل تػطػرحػفػو
اجلؿوػقر أثـوء ععرطؿفؿ ضد اظؿؼشػ .كػػذق

اظؿوطؿقؽوت غػلفو ال ميؽـ أف تـشل دقل عػـ
االحؿقوجوت اظراػـي كادلؾقي ظـضوؿ اظػطػؾػؼػي
اظعوعؾي.
ظذا صنف عػؿوح احلؾ بوظـلؾي ظؾقلور اظـقرم
صل أكركبو ػق ررح عطوظى رادؼؽوظقي عؾؿقدػي
تـوضض بشؽؾ طػوعػؾ كتػؿػقػدل اظػرطػوئػز
األدودقي اظؿل تلؿـد إظقفو اظػرأدػؿػوظػقػي:
ادؿغالؿ اظعؿؾ ادللجقر كعراطؿي األربوح .كميؽـ
كصػ ػذق ادلطوظى بلغفو عطوظى اغػؿػؼػوظػقػي
حقٌ أف تـػقذػو ؼؼؿضل ،صل ادلؼوـ األكؿ ،صؿح
أبقاب اظصراع ادلؾوذر عع اظرأدؿوظقي كادلـظقعي
اظلقودقي ظفو.
كميؽـ اخؿصور ػذق ادلطوظى االغؿؼوظقي صل:
االعؿـوع سـ دصع اظدؼقف ،كتػلعػقػؿ اظػؾػـػقؾ
كاظشرطوت اظؽؾرل ،كإسداد برغوعٍ اضػؿػصػودم
عرطزم ظالدؿـؿور اظعوـ .كادلـطؼ اظذم تيطرح بف
ػذق ادلطوظى ظقس إلصالح اظػرأدػؿػوظػقػي أك
إغؼوذػو ،بؾ خلقض ععورؾ عؾوذرة ععفػو * .كال
ؼعـل ذظؽ اظؿكؾل سػـ اظػفػدؼ اظػـػفػوئػل
ظالذؿراطقي اظـقرؼػي (اظػـػقرة االذػؿػراطػقػي
كاظؼضوء سؾك اظرأدؿوظقي)  ،بؾ ررح عػطػوظػى
عرحؾقي عؾؿقدي تمدم إظك ذات اظفدؼ.
كضؾؾ أم ذلء ،ؼقؿوج أم برغوعٍ رادؼؽػوظػل
إلرادة دقودقي كضقل اجؿؿوسقي ػوئؾي عـ أجػؾ
أف ؼؿققؿ إظك كاضع حل .كػذا ؼعؿؿد بوظؿلطػقػد
سؾك ادؿؿرار تطػقر احلػرطػي ضػد خػطػط
اظؿؼشػ أك سؾك األضؾ حػوزفو سؾك االتلػوع
كاظعؿؼ اظؿل كصؾً إظقفؿو ،كػذا عو دؿػرؼػـػو
إؼوق اظشفقر كاظلـقات اظؼودعي.
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* إْ حاوخ١ه اٌّطاٌب االٔخماٌ١ت ٚبشٔاِش اٌغذ األدٔٝ
ٌ١ظ صذ٠ذاً ػٍ ٝاٌ١غاس اٌزٛس ٞبً هٔٗ ِغاخاّاذ ِآ
حشاد إٌاضااي ضاذ اٌاشهعاّااٌا١اتِٚ .آ هصاً سعاُ
صٛسة ٚاضغت ٌزٌه عٕغخؼ١ش اٌفاماشة اٌاخااٌا١ات ِآ
اٌزٛس ٞاٌشٚع ْٛ١ٌ ٟحشٚحغى ٟف ٟاٌّ حّش اٌزاٌاذ
ٌ ِّ١ت اٌؾٛ١ػ١ت ػااَ " :0910ال حاماذَ األعاضا
اٌؾٛ١ػ١ت باشٔااِاش عاذ هدٔاِ ٝآ هصاً حاؼاض٠اض هٚ
حغغ ٓ١اٌشهعّاٌ١ت بً هْ اٌمضاء ػٍ ٝاٌاشهعاّااٌا١ات
راحٙا ٠ؼذ اٌّشؽذ اٌغم١مٌ ٟىً ِٙإِا اٌاغااٌا١اتٌ .اىآ
إلٔضاص رٌه ٠ضب طشط ِطاٌب حاّاظ االعاخا١ااصااث
اٌّباؽشة ٚاٌؼاصٍت ٌٍطبمت اٌاؼااِاٍاتِ ..اضاّاٛػات ِآ
اٌّطاٌب االٔخماٌ١ت اٌخ ٟحؾآ صاشاػاا ً ِافاخاٛعاا ً ِاغ
عٍطت اٌبشصٛاص٠ت".
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