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وجدي الصراري
كاتب وباحث

أوالً :جوهر الصراع واملشاريع االستعماريت يف العامل العريب
مننح ث ن خصوص ن ا زمامننامل از ،نناملل امل ن ع ز،ملننساي زإلمننالنازط زًم اننام خ ننسز
اجوداا على زجملانلات زملسب نا ازًمنيم ال امنا منح ث ن عنوم نا زإلواملناز اخ نوز
مرهبه زمسامسام فهو مملساي ميث خ سز على زملامل كلهل ث

تلاو مح م اماته

ز،ام ننا ازإلصاصنناداا زإلمننالنازاا دال زملننامل كلننها مننح سننسو تمن ا اثاننى دال امسا ننا
زميت ن ا غسبا.
بالٍطب ٛلعاملٍا العسبي٘

تمىريٕز وريٕز ٚاملػيسٔس ا ضيمعىاز ٙرمي ٜوساريص ال يسٔٚ

الٍفرٗٔ ٛالربٗعٗ ٛفرطب ٔذلك رمي ٜاليس ي ويَ ريُٕ الطيٗرس ٚرمي ٜتميك ال يسٔا
بػكن راون تعد اشلدف السٟٗط٘ الرٖ ٙطع ٜإلْٗ املػسٔس ا ضيمعىاز ٙفيي٘ العؿيس
الساَِ ٔلكَ ٍِاك خميارس المسطيٗي اراسافيي٘ امليب رمي ٜسضيظ راٟفٗئ ٛرس ٗيٛ
ٔورِبٗ... ٛإخل .ذٗث إُ ذلك المسطٗي ٔالعىن رمْٗ ٖطاِي وَ ٌاذٗ ٛفي٘ ؾسف الٍظس
رييَ وريياوس ا ضييمعىاز ا،سٗسٗيي ٔ ٛمييق يييسٔف المسطييٗي  -وييَ الٍاذٗيي ٛا وييس- ٝ
جممىعييا ِػيي ٔ ٛييرل ومىاضييك ٔ ٛابميي ٛلممحسٖ ي فييي٘ ستييُٕ ذييسٔخ ياومٗيي ٛلٗييمي
لمىػسٔس ا ضمعىاز ٙاضم ىاز ذلك رمْ فيي٘ ؾيسف السيٕ ٝالطٗاضيٗٔ ٛاعمىعٗي ٛفيي٘
ِرٓ اعمىعا ريَ السكياٖا الٕرٍٗي ٛاملمري ٛاملمى ميٛ

ىاٖي ٛالطيٗاي ٚالٕرٍٗئ ٛالمريسز

الػاون رَ املٍظٕو ٛا ضمعىازٖ.ٛ
 - 1وظساا صوس زماوتس امملساي زمملسو زألامط زجلداد:
رييس شبٗاٍٗييٕ بسزمٍطييك٘ سوطمػيياز ا وييَ السييٕو٘ فييي٘ رّييد الييسٟٗظ ا وسٖكيي٘
ا ضبق جٗى٘ رازتس ٔسذد سذر ٜوٍظس ٙاإلودلٖالٗ ٛا وسٖكٗ ٛاملعاؾسَٖ) ٌظسٖٛ
سرمق رمّٗا وطىٕ " ٜع المٕتس" ِٔي٘ ٌظسٖي ٛتمظيافس وسٕ تّيا ويس وػيسٔس إودلٖيال٘
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ؾٌّٕٗ٘ آوس ِٕ سالػسق ا ٔضط الكبرل) ٔ د سوير رسذيْ تيالٖٔك ري رل ٚرياُ
آوسِييا وسٕليي ٛسالػييسق ا ٔضييط الكييبرل اردٖييد) الي تبٍمّييا إياز ٚبييٕؽ سا بييَ) فييي٘
سٔاضط العسيد ا ٔه ويَ السيسُ ا،يال٘ٔ .وّىيا راٌيال تيالٖٔك ذليك املػيسٔس; إ سٌيْ
ٖطمٍد ا مؿايٖاً رم ٜوكىُٕ اضماكه الٗد العاومي ٛالعسبٗي ٛالسوٗؿئ ٛا رمىياي رميٜ
املٗآ الٍابع ٛوَ ا زاق٘ الذلرٗٔ ٛاضم ىاز ا وٕاه العسبٗ.ٛ
 جوهس وظساا صوس زماوتس:ٍٖرمق جِٕس ِرٓ الٍظسٖ ٛوَ قسٔز ٚتفمٗيال اليدٔه الٕا عي ٛويا بيا سفااٌطيماُ غيس ًا
إىل بيياخ املٍييدخ جٍٕبي ًا مييي إىل وكييٗق جبيين الرييازق سبييا رميي ٜارمبيياز سُ ِييرٓ الييدٔه
متممك تٍٕراً جاسافٗاً فسٖدًا رىا سٌّيا ومٗ٠ي ٛبيالرٕأ ٟا ريساق ٔا يٖياُ امل،ممفيٛ
ٔ ٍٗ ٛبال سٔا الربٗعٗٔ .ٛوَ ِيرٓ املعرٗيا ٔقيعال الٍظسٖي ٛقيسٔز ٚا ضيمىساز فيي٘
تفحرل ا،سٔخ ٔتارٖ ٛالؿسارا فيي٘ ِيرٓ البميداُ إلرياي ٚبٍاّٟيا ويَ جدٖيد ربميداُ
سذايٖ ٛالسٕوٗا ٔا يٖاُ ٔالرٕا. ٟ
رىا سُ إغارِ ٛرا الٍٕس وَ ا،سٔخ اإلمٍٗ ٛفي٘ تميك البميداُ ضيٗحعن ويَ إوكاٌٗيٛ
اضمعايِ ٚرٓ البمداُ لمٕاشٌّا ٔاضمسسازِا سوساً غبْ وطمرٗن لعػسا الطٍا رٍيدِا
ضممىكَ سوسٖكا وَ الطٗرس ٚالماو ٛرم ٜمسٔاتّا با رمىاي رم ٜذزارّا ا يٕ ٝفيي٘
املٍرسيئِ ٛييٕ الكٗيياُ الؿييٌّٕٗ٘ رىييا سُ تفمٗييال ئه املٍرسيي ٛإىل ئٖييك ؾييارلٚ
ومٍاذس ٚضٗرد وَ فسؾ ٛذدٔث س ٙترٕز د زمس ٙفّٗا وا ضٗرى٘ إضساٟٗن ٖٔعصش
ٔجٕيِا رسٕ ٚردل ٝبا تمك الدٖٔك املمؿازر.ٛ
لسيييد غيييكن وػيييسٔس الػيييسق ا ٔضيييط اردٖيييد املسذمييي ٛال اٌٗييي ٛفيييي٘ ا ضيييذلاتٗحٗٛ
ا وسٖكٗ ٛال تكىٍمّا ٌظسٖ ٛبسزمٍطك٘ س ٕع المٕتس) ٔلرلك رىمال اإلودلٖالٗٛ
ا وسٖكٗ ٛرم ٜيري العدٔاُ اإلضساٟٗم٘ رم ٜلبٍاُ راً ٔ ً1982ررلك قسب ٛاٌيا
ا ٔىل ٔاتفا ا سٔضمٕ ال مت،ض رٍّا رٗاُ وٍسٕف لمفمطرٍٗٗا .لكَ ضسراُ
وا تمس ٜوػسٔس الػسق ا ٔضيط اردٖيد قيسبا ومكذسي ٛإميس اٌطيراخ إضيساٟٗن ويَ
ريياس ييصٔ ٚوييَ ارٍييٕخ المبٍيياٌ٘ ٔاغييمعاه ا ٌمفاقيي ٛالفمطييرٍٗٗ ٛال اٌٗيي ;ٛفحيياٞ
سذداث  11ضبمىدل  ً2001لمدغَ املسذم ٛال ال  ٛملػيسٔس الػيسق ا ٔضيط اردٖيد إذ
مت اذييمكه سفااٌطييماُ وييَ بيين السييٕا ا وسٖكٗيي ٛمييي تبعمّييا العييساق ٔفييي٘ الٕ ييال
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ٌفطيييْ يفعيييال سوسٖكيييا بيييالسٕ ٝا ٌفؿيييالٗ ٛفيييي٘ الطيييٕياُ  -بسيييٕ - ٚملٗيييداُ العىييين
الطٗاضيي٘ ٔوييَ مييي جييا ٞتػييكٗن وييا ٖطييى ٜاييال ئه ا رمييداه العسبيي٘ فييي٘ إريياز
املػسٔس ا ضمعىاز ٙذاتْ الرٖ ٙعىن رم ٜإبعاي السيٕ ٝالعسبٗي ٛريَ اربّي ٛالفعمٗي ٛفيي٘
وٕاجّ ٛالؿّاٍٖ ٛإىل ؾسارا سوسٔ .ٝفي٘ إرياز إدمياش املػيسٔس ذاتيْ يفعيال سوسٖكيا
بإضييساٟٗن لػييَ ذييسخ سمتييٕش  )ً2006قييد ذييصخ اح ٔذييسخ  ً2009/ً2008قييد
ذسر ٛمحاع في٘ راس ص ٚلكَ إضساٟٗن فػمال فػكً ذزٖعاً فيي٘ ِيرٓ ا،يسٔخ
فاضمىس تعسض وػسٔس الػسق ا ٔضط اردٖد لكسبا

ٕٖ ٛوَ حمٕز املسأو.ٛ

في٘ الٗىَ سغعمال سوسٖكا رَ رسٖق ٌظاً ؾاحل ذيسخ  ً94رمي ٜارٍيٕخ اليٗى
ٔضال ذسٔخ قد سٌؿياز اح فيي٘ ؾيعد ٚسلياه اليٗىَ ٔرياُ امل،ريط بعيد ذليك سُ
ٖطٗرس سٌؿاز اح رم" ٜاراسافٗا الصٖدٖ "ٛفٗىا ٍٖاي ٙا،ساك ارٍيٕب٘ با ٌفؿياه.
ٖٔالت٘ وػسٔس الطيم ٛس يالٗي الٗيًٕ ومٍاضيب ًا ويس امل،ريط ا ضيذلاتٗح٘ ذاتيْ ل ودلٖالٗيٛ
ا ورلرٗ.ٛ
وييس اٌرك يي ٛالسبٗييس العسبيي٘ جييا ٞا ٌمفاقيي ٛالمٌٕطييٗٔ ٛبعييدِا املؿييسٖ ٛلمٕجييْ رمسييٛ
جدٖييد ٚإىل ذلييك املػييسٔس ا ضييمعىازٌٔ ٙظسٖيي ٛييٕع المييٕتس ٔوييا تييصاه اإلودلٖالٗيييٛ
ا وسٖكٗيي ٛاييأه ذييسف ِييرٓ ال ييٕزا ٔتٕجّّٗييا فييي٘ ودويي ٛوػييسٔرّا ذاك إ سُ
ا ٌمؿييازا ا وييرل ٚوحمييٕز املسأويئِ ٛصعيي ٛيارييؼ

ييد ضييدي قييسبٖٕ ٛيي ٛسوييسٝ

ملػسٔس الػسق ا ٔضط اردٖد ٌٔظسٖٕ ٛع المٕتس ا ضمعىازٖ .ٛلكَ رم ٜالس ي وَ
تمك الكسبا ال سؾابال تمك الٍظسٖ ٛاإلودلٖالٗ ٛإ سٌّيا ويا تيصاه ب ابي ٛالسرٗيصٚ
ا ضاضٗٔ ٛا ضذلاتٗحٗ ٛل ودلٖالٗ ٛفيك تيصاه وٗيايَٖ سويس ٝوفمٕذي ٛلمٍفٗير سِيداف
تمك الٍظسٖ ٛرالٕز  ٛا واشٖاٗ ٛفي٘ املاسخ العسب٘ ٔوم رسيضماُ العساق.
 - 2زواصاز زألثاداا زمق ب ا اتومع وفوذ زإلمالناز:
سي ٝتفكييك املعطييكس الػييس ٘ فييي٘ ٌّاٖيي ٛالسييسُ العػييسَٖ لمطييٗد الٕ ٖييا املمرييدٚ
ا وسٖكٗيي ٛملػييّد الٍظيياً العييامل٘ ٔتػييكن ذاليي ٛوييَ ا ذايٖيي ٛالسربٗيي .ٛرىييا ومسييال
سوسٖكا إزِاب ًا ذا رابسٍ ئل٘ ٔذلك بمدومّا فيي٘ رين وكياُ فيي٘ العيأ ،اتّاوّيا
وييَ تػييا ٞباإلزِيياخ ذييا تس ييب بفييمة سضييٕاق جدٖييدٔ ٚذييا ٖطييٗن لعابّييا رميي ٜوييٕازي
ربٗعٗٔ ٛوٕاي واً تسٖد اٌمصارّا بالزوـ ا مثاُ.
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ذال ٛسذايٖ ٛالسربٗ ٛال

مقسال في٘ الفكا ٞالدٔل٘ العاً بمفكك ا ااي الطٕفٗ

ضييّمال المرسرييا ا ضييمعىازٖ ٛا وسٖكٗيي ٛذٗييث اشياي السييدز ٚا وسٖكٗيي ٛرمييٜ
الميييدون فيييي٘ الػي ي ُٔ الداومٗييي ٛلميييدٔه امل،ممفييئ ٛتٕضيييعال ز عييي ٛاٌمػييياز السٕاريييد
العطييكسٖ ٛا وسٖكٗيي ٛسٖك يأً .فييي٘ ا وييرل ضيياِىال اإلياز ٚا وسٖكٗيي ٛرميي ٜاٌمػيياز
ٕ ٝاإلزِاخ ٔالمرسف ال مت ن ذزٖعُ ًٛتىَكَ وَ الميدوك العطيكسٖ ٛفيي٘ اليدٔه
امل،ممف ٛوَ جّٔ ٛتعىن وَ جّ ٛسوس ٝرم ٜوم،مي ٛالمٕاشٌيا ا جمىارٗي ٛياوين تميك
الدٔه ٔرم ٜضبٗن امل اه اإلزِاخ ٔالطك الٍٕٔ ٙالر ٙو ن ذزٖعي ٛالٕ ٖيا املمريدٚ
ا وسٖكٗي ٛلمميدون العطيكس ٙفيي٘ العييساق رياً ً2003

ياي العيساق لٕقيس ضٗاضيي٘

ٔاجمىار٘ خممن ٔرم ٜقٕ ٞذلك الٕا س تٍاوال الٍصرا الراٟفٗٔ ٛاملرِبٗ ٛاضيماك ً
لممٍٕس الدعاسافي٘ الر ٙسممْٕٖ بمد ربرل ٔتازشم٘ رالعساق.
 - 3زمداز زموظ ف زإلمالنازط ،نامك زخلل ج:
ٖظّس ٔبػكن جم٘ رم ٜرٕه تازٖخ العا ،العسب٘ املعاؾيس سُ االيك ايميٗخ ٔرميٜ
زسضييّا املىمكيي ٛالطيييعٕيٖ ٛييد لعبيييال ئزاً ٔيٗفٗيياً اضييذلاتٗحٗاً فيييي٘ املٍرسيي ٛالعسبٗيييٛ
،طياخ وؿياحل اإلودلٖالٗيي ٛالعاملٗئ ٛذليك وييَ ويكه رىميّا ريياليا ٚلمىرافظي ٛرمييٜ
املؿاحل البذلٔلٗ ٛل ودلٖالٗ ٛالعاملٗٔ ٛوعٕه ِدً ملػيازٖس العياملا العسبي٘ ٔاإلضيكو٘
الٕرٍٗييئ ٛالمرسزٖييي ٛضيييٕا ٞباضيييم،داً سئا را،سريييا الطيييمفٗ ٛارّايٖييي ٛسٔ
بالمٍظٗىيا اإلزِابٗيي ٛرالسارييدٔ ٚتٍظييٗي يارييؼ وي وساً سٔ وييَ وييكه امليياه ٔالٍفييٕذ
الطٗاض٘ ٔبالعىن ررلك رم ٜالمدون لؿٗا  ٛسٌظى ٛذكي رسبٗ ٛوػئِٕ ٛفا يدٚ
لمىػسٔس الٕر

ٔتمرسك ردل سجّص ٚا وَ ٔامل،ابسا ٔو ضطا الدٔل ٛامل،ذل  ٛويَ

جّٔ ٛاملٕيف ٛفي٘ ضبٗن السىس ٔالمبعٗ ٛوَ جّ ٛسوسٔ .ٝبؿيف ٛراوي ٛتعيد الطيعٕيٖٛ
ب اب ٛالٍىٕذد امل ال٘ في٘ سيا ٞرن تميك ا ئاز الٕيٗفٗي ٛلؿياحل اإلودلٖالٗي ٛالعاملٗيٛ
رىييا تسييًٕ ئه ومٗحٗيي ٛسوييس ٝرسرييس ٔاإلوييازا ٔالبرييسَٖ بييالئاز ٔيٗفٗيي ٛسوييسٝ
غييييبّٗ ٛبممييييك ا ئاز الطييييعٕيٖ ٛودوييي ًٛلكضييييمعىاز اإلودلٖييييال٘ الاسبيييي٘ ا وسٖكيييي٘
ٔالدلٖريياٌ٘ ٔرييرلك ا ذييمكه الؿييٌّٕٗ٘ٔ .مت يين ئه ايمييٗخ  -إمجييا ً  -وسارييص
ا مؿييايٖٕ ٔ ٛارييد رطييكسٖٔ ٛوسارييص اضييمسراخ مسافٗيئ ٛضٗاضييٗٛ
ا ضمعىاز ٙذاتْ.
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ييدً املػييسٔس

 - 4زمصسزي يف موزاا ااهن اها زإلمرتزت ج ا ،لس س زمملسو:
ضييٕزٖ ٛبٕابيي ٛالػييسق ٔلمػييسق سٖك ياً وعسرمييْ وييس ييٕ ٝا ضييمعىازٖٔ .ييستبط الػييسق
رىعطييكس وٍيياِض ل ودلٖالٗيي ٛبالعييا ،العسبيي٘ ازتبار ياً ٔمٗس ي ًا وٍيير اٌرييكق ال ييٕزٚ
البمػفٗ ٛال و مال سِي ا،مفا ٞا ضذلاتٗحٗا ٔاليدارىا ،سريا المريسز الٕرٍٗيٛ
السٕوٗٔ ٛا غذلارٗ ٛفي٘ العا ،رمْٔ .رم ٜالس ي وَ تفكك املعطكس الػس ٘ في٘
ٌّاٖ ٛمثاٌٍٗا السسُ العػيسَٖ إ سُ ايريس الير ٙع ميْ املػيسٔس اإلودلٖيال٘ ٖيصاه
حميد ًا بيدٔه املعطييكس الػيس ٘ سضيابساً) ٔاملعسريي ٛفيي٘ ضيٕزٖ ٛالٗييًٕ ِي٘ وعسرييٛ
راملٗيي ٛوؿيياس ٚسمكييس حمييٕز املسأويي ٛرالذييد سرسافّييا .فيياملٕ س ارٕٗضٗاضيي٘ املىٗييص
لطييٕزٖٖ ٛفييسض رميي ٜالييسٔع المرييال ٔالييدري الكييبرل لمدٔليي ٛالطييٕزٖ ٛفييي٘ وٕاجّييٛ
سئا اإلزِيياخ اإلودلٖالٗيئ ٛارىارييا املطييمر ٛاملدرٕويي ٛبالطييك ا وسٖكيي٘ ٔامليياه
ايمٗح٘ ٔاليدري المٕجٗطي الذلري٘

ُ ضيٕزٖ ٛمت ين آويس وعسين عكيَ سُ عميد

ردلٓ الٍفٕذ السٔض٘ إىل الػسق.
 - 5زألطناي زإلمالنازاا يف زم نح اعيصاها باملدازمل:
تمىمييييس الييييٗىَ بٕ ييييس جاسافييييي٘ ٔاضييييذلاتٗح٘ ومىٗييييص وييييَ الٍييييٕاذ٘ ا مؿييييايٖٛ
ٔارٕٗضٗاضٗ ٛبإركشلا رمٜ

سَٖ ويَ سِيي البرياز الي مت ين ورٕري ًا هازٖيِ ٛاويٛ

في٘ المازٖخ السيدٖي ٔاملعاؾيس س يس العيسخ ٔالبريس ا محيس) ٖٔفؿين بٍّٗىيا وكيٗق
باخ املٍدخ الر ٙتمركي بْ جصٖس ٚوُٕٗ الٗىٍٗٔ .ٛمتيس ريدل وكيٗق بياخ املٍيدخ س ميب
البكيياٟس ٔالؿييايزا المحازٖيي ٛوييَ الػييسق ٔالاييسخ .رىييا متممييك الييٗىَ سٖك ي ًا مييسٔا
ربٗعٗ ٛربرل ٚسٌفرٗ ٔ ٛاشٖٔ ٛمسٔ ٚزلكٗ... ٛإخل)ٔ .رن تميك املعرٗيا هعين ويَ
ِييرا البمييد حم يكً رىيياس ئه ا ضييمعىاز ٔفٗىييا شمييـ العييدٔاُ الطييعٕي ٙاإلوييازات٘
املدرًٕ ضٗاضٗاً ٔلٕجطمٗاً وَ ا وسٖكٗا ٔالدلٖراٌٗا ٖظّيس جمٗياً سُ ِيرٓ ا،يسخ
تّدف ٔرالذد سِي سضبابّا لمطٗرس ٚرم ٜوكٗق بياخ املٍيدخ ٔامليٕاٌ ١السٟٗطيٗ ٛالي
إُ ٌػرال بػكن ذسٗس٘ رمٖ ٜد ٕٔ ٝرٍٗٔ ٛاسزٖ ٛضم مس رم ٜالمحازٔ ٚا ضم ىاز
فييي٘ املييٕاٌ ١ايمٗحٗيئ .ٛذييا ٌٕضييس وييد ٝالبؿييس باهييآ وييا زمييس ٙوييَ ؾييساس إ مٗىيي٘
ٔئليي٘ فييي٘ املٍرسيي ٛبسومّييا ضييٍدزك سُ الطييٗرس ٚرميي ٜالييٗىَ ٔاذمكلييْ ِيي٘ حمألييٛ
االيك ايمييٗخ لمٍفيياذ ويَ وسرصٖيي ٛوكييٗق ِسويص بالٍطييب ٛشلييا فبيدُٔ وكييٗق ِسوييص
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ٖادٔ الٗىَ وٍفر -تمك املىالك -الٕذٗد إىل

س العسخ ٔوكيٗق بياخ املٍيدخ سالرسٖيق

ا سخ لمطٕق ا وسٖكٗٔ ٛا ٔزٔبٗ ٛاملطمّمك ٛلمٍفط ايمٗح٘).
ضٗاضٗ ًا تس ٝسئا ا ضمعىاز ٔاإلودلٖالٗ ٛفي٘ ايمٗخ سُ ٗاً ضمر ٛمٕزٖٔ ٛاسزٖيٛ
في٘ الٗىَ ٖػكن ورساً رمّٗا ِٔرا لٗظ بالكسٔز ٚبطيبب ويا ٖسياه رىيا عكيَ سُ
مت مييْ ِييرٓ الطييمر ٛوييَ ورييس رطييكس ٙرميي ٜا،ييدٔي اراسافٗيي ٛلكييَ ايرييٕزٚ
ا،سٗسٗييِ ٛيي٘ فييي٘ سمييس المرييٕ

الطٗاضييٗٔ ٛا جمىارٗيي ٛفييي٘ الييٗىَ رميئ ٜا ييس تمييك

املىالك وؿٕؾاً املىمكي ٛالطيعٕيٖ ٛالي تمػيازك ويس اليٗىَ الكي رل ويَ ايؿياٟـ
ا جمىارٗٔ ٛال سافٗ ;ٛفٍحا ال ٕز ٚفي٘ الٗىَ د ٖكُٕ الػيساز ٚالي تّٗي ١لمريٕ
ضٗاضٗٔ ٛاجمىارٗ ٛفي٘ الطعٕيٖ ٛتطيمرٗس المعاوين وعّيا بريسق سويس ٝيرل ا،يسخ.
فيالٗىَ فيي٘ رٗيُٕ ا ضييمعىاز ٖعيد رٍؿيس وريس ضٗاضيي٘ ٔذليك ويَ ذٗيث إوكاٌٗمييْ
افٗييييص الييييمارلا ا جمىارٗيييئ ٛالطٗاضييييٗ ٛفييييي٘ املٍرسيييي ٛبسومّييييا رىييييا سُ املٕ ييييس
ارٕٗضٗاضييي٘ املىٗيييص ذيييا ٖسيييس فيييي٘ ٖيييد ضيييمر ٛمٕزٖييئ ٛاسزٖيييٖ ٛؿيييرل وريييساً رميييٜ
المرسرييا العطييكسٖ ٛل ودلٖالٗيي ٛالعاملٗيئ .ٛبعٗييُٕ ا مؿييايٖٖ ٛؿييرل الييٗىَ ورىعياً
لكضمعىاز بطبب مسٔتيْ الربٗعٗئ ٛوٕ عيْ ا ضيذلاتٗح٘ ذٗيث تؿيبة الطيٗرس ٚرمٗيْ
وكذاً ملىالك ايمٗخ تم،مـ بْ وَ غبة إ كق إٖساُ ملكٗق ِسوص.
ثاوياً :التحرر واملقاومت وفلسطني (عىاويه متعددة لقضيت واحدة)
ٌػييال ذسرييا المرييسز الٕرٍٗيي ٛالعسبٗيي ٛفييي٘ ييين الظييسٔف الطٗاضييٗٔ ٛا مؿييايٖٛ
ٔا جمىارٗٔ ٛال سافٗ ٛاملمػيابّ ٛالي تعٗػيّا بميداُ العيا ،العسبي٘ لكٍّيا  ،تظّيس
ضباخ ذاتٗ ٛرسبٗ ٛفسط ٔفق ٕاٌا ترٕز اعمىعا ٔردل تيالمرلا املفياِٗي ال سافٗيٛ
رالذلاث ٔالدَٖ ٔالما ٛفي٘ ذسر ٛترٕز ِرٓ اعمىعا ; إذ إُ ا ضمعىاز  -بػكمْٗ
السييدٖي ٔاردٖييد  -ريياُ سِييي الكرييبا الييرَٖ سمييسٔا ٔضيياِىٕا فييي٘ تالٖٗييد الظييسٔف
ٔا جمىارٗٔ ٛالطٗاضٗ ٛال ِٗ٠ال لظّٕز ذسرا المرسز الٕرٍٗٗ ٔ ٛاً ال ٕزا في٘
العا ،العسب٘ فاإلودلٖالٗ ٛبربٗعمّا الظاملٔ ٛا ضمٍصافٗٔ ٛبّحٕوّا رمي ٜسزٔا الٍياع
ٔلسى ٛرٗػّي بد سُ تٕلقد المىسي رسي فعين ربٗعي٘ ُٖعيدل ريَ وسيال الٍياع ٔزفكيّي
لكضماكه ٔا ضمعباي.
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رىييا لعبييال السكييٗ ٛالفمطييرٍٗٗ ٛسٖكيياً ئزاً وّىييا فييي٘ تكييَٕٖ ِييرٓ ا،سرييا
ٔرىميال السكييٗ ٛالفمطييرٍٗٗ - ٛبكٌّٕييا وظمٕوٗيي ٛرٕٖميي ، ٛتييمىكَ الػييعٕخ العسبٗييٛ
ٔاإلضييكوٗ ٛوييَ ذمييّا – رميي ٜإذييداث تالؾييٗن إٖييدٖٕلٕج٘ فييي٘ ا،سرييا املسأوييٛ
لمكفا وَ سجن السكيٗ ٛالفمطيرٍٗٗ ٛئُ ا رمفيا ٞبمرسٖيس سٔراٌّيا السرسٖي .ٛفعميٜ
الس ي وَ رُٕ ا،اج ٛلظّٕز ِرٓ ا،سرا راٌال ذاج ٛذاتٗي ٛفسقيمّا الظيسٔف
املٕقٕرٗ ٛال ٖعٗػّا رن بمد رم ٜذيد ٚإ سُ ويا ذيدث رياُ فيي٘ ذسٗسميْ يليٗكً
رمٔ ٜذد ٚاإلزائ ٚالسكٗ ٛا ٌطاٌٗٔٔ ٛذد ٚاملؿرل املػذلك با بميداُ ٔغيعٕخ العيا،
العسبيي٘ ٔيلييٗكً سٖكياً رميئ ٜذييد ٚايرييس الٕجييٕي ٙاليير ٙمت مييْ إضييساٟٗن ٔوييَ ومفّييا
املػسٔس اإلودلٖال٘ ا ضمعىاز ٙرم ٜالبمداُ ٔالػعٕخ في٘ العا ،العسب٘ ركن.
 - 1زمابل ا زميت فسضها زإلمالناز زجلداد على زمدال ازألوظنا يف زملامل زملسب
بعد سُ اغمعمال ال ٕزا العسبٗ ٛفي٘ مخطٍٗٗا ٔضمٍٗٗا السسُ املاقي٘ قيد الٕجيٕي
ا ضييمعىاز ٙالدلٖريياٌ٘ ٔالفسٌطيي٘ ٔسي لطييسٕل ٌفييٕذ تمييك اإلودلارٕزٖييا ٔضييسٕل
الػيييكن السيييدٖي لكضيييمعىاز بكٌٕيييْ اضيييمعىازاً رطيييكسٖاً وباغيييساً; رييياي السيييٕٝ
ا ضيييمعىازٖ ٛلمىيييازع ٌفٕذِيييا فيييي٘ املٍرسييي ٛالعسبٗييي ٛويييَ جدٖيييد ٔذليييك فيييي٘ غيييكن
اضمعىاز ٙجدٖد ٖمى ن في٘ فسض المبعٗ ٛالكاوم ٛلممك السٕ ٝفي٘ ارٕاٌيب الطٗاضيٗٛ
ٔا مؿييايٖ ٔ ٛرلِييا وييَ ارٕاٌييب اٖٕٗ،يي ٛفييي٘ ذٗييا ٚالػييعٕخ ٔاعمىعييا العسبٗييٛ
املطيييمّدفٔ ٛويييَ ويييكه تيييالمرلا وٕقيييٕرٗٛ
السييازا

مسّيييا الػيييسرا اإلودلٖالٗييي ٛريييابسٚ

ٔباضييم،داً ٔضيياٟن ومعيييدي ٚتمكييىَ الطٗاضييا ا مؿييايٖ ٛا ذمكازٖيييٛ

ٔالسسٔض البٍكٗٔ ٛاملطاردا الدٔلٗ ٔ ٛرلِا.
سس) المبعٗ ٛا مؿايٖ:ٛ
ٌع ي بالمبعٗيي ٛا مؿييايٖ ٛرػييكن وييَ سغييكاه ا ضييمعىاز اردٖييد سُ تكييُٕ
املٕازي ا ضاضٗ ٛفيي٘ ا مؿياي اوحممي٘ لمبميد املطيمسن سغيكمٗاً) ايال ضيٗرس ٚاليسسع
ويياه ا ذمكيياز ٙلمػييسرا اإلودلٖالٗيي ٛرييابس ٚالسييازا ٔ .بالٍطييب ٛلمىٍرسيي ٛالعسبٗييٛ
راي ٚوا تذلريص تميك الطيٗرس ٚرمي ٜامليٕازي الٍفرٗي ٛاملٕجيٕي ٚفّٗيا بيٕفسٔ ٚوؿٕؾي ًا
وٍرس ٛايمٗخ العسبي٘ ٔالػياً ٔالعيساق ٔسجيصا ٞويَ سلياه السياز ٚا فسٖسٗئ .ٛالطيٗرسٚ
رم ٜتمك امليٕازي ٖكيىَ ا ضيماكه املباغيس لطيكاُ البميد املطيمّدف ويَ ا ضيمعىاز
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ٔررا ا ضمٗك ٞاملٍظي رم ٜس مب الفاٟض الر ٙتٍمحْ ٕ ٚالعىن اوحممٗي ٛإقياف ٛإىل
جص ٞويَ الفياٟض الير ٙسمسسيْ اإلٌمياد الطيمع٘ الؿيارل ٌٔطيب ٛوعٍٗي ٛويَ يوين جمىين
الطكاُ.
ذلك الػكن ويَ ا ضيمعىاز بسي٘ فيي٘ ري رل ويَ املٍيارق ز يي اسزِيا ويَ سغيكاه
ا ضمعىاز السدٖي ٔوس وسٔز الصوَ رسس تارلا رم ٜتسرٗب ٛزسع املاه ا ضمعىازٙ
الطابق في٘ تمك املٍارق; إذ اشياي ٌؿٗب زسزلاه بمداُ زسزلالٗ ٛسويس ٝريي سسوسٖكيا
ٔسملاٌٗييا) رمييي ٜذطييياخ بمييداُ راٌيييال فٗىيييا ضيييبق وُطييمَعىلس ٚلمميييك املٍيييارق بالػيييكن
العطكس ٙسفسٌطا ٔبسٖراٌٗا) ِٔرا راُ زمس ٙردل تدوك اضم،بازاتٗٔ ٛسٖكياً
ردل يوخ السضاوٗن اإلودلٖالٗي ٛذا املٍاغي ١امل،ممفي ٛلمُظّيس ِيرٓ المبعٗي ٛفيي٘ ا ويرل
رابعي ياً راملٗي ي ًا ٔتعكيييظ  -سر يييس فيييالر س  -الربٗعييي ٛارىارٗييي ٛلمٍٕٗرٕلٌٕٗالٗيييٛ
سا ضمعىاز اردٖد).
سخ) المبعٗ ٛالمحازٖ:ٛ
المبعٗيي ٛالمحازٖيي ٛتع ي ا مؿيياز العك ييا المحازٖيي ٛلمىٍييارق ال ي راٌييال وطييمعىسٚ
ييدع ًا رميي ٜميي ٛوييَ البمييداُ السسزلالٗيي ٛاملمسدويي ٛاليي تييدلً وعّييا س مييب الؿييفسا
المحازٖ .ٛفالعك  ٛا مؿائٖ ٛالمبعٗ ٛالمحازٖ ٛهعن ا مؿاي البمد املطمسن سغيكمٗاً)
ذطاضاً ٔسرصه في٘ ذال ٛابمك ٞالبمد السسزلال٘ الػسٖك بالسرٕي ٔا شويا ; إذ بٕضيس
ا ورل إشاذ ٛسربا ٞا شوا ا مؿايٖ ٛرَ راِمْ ٔٔقعّا فيي٘ ميب البميد الميابس ليْ.
ٔعكٍٍا في٘ الؿدي ذاتْ ا ضيمد ه باٌعكاضيا سشوي ٛزريٕي ا مؿياي ا وسٖكي٘
رميي ٜا مؿييايا ئه سوسٖكييا الكتٍٗٗيي ٛفييي٘ ريياو٘ س )ً1958ٔ ً1957رىييا عكييَ
اضمرراز ا شو ٛا مؿايٖ ٛالعاملٗ ٛراً  ً2008ذٗث اىميال جيصٞاً ويَ تبعيا تميك
ا شو ٛئه ايمٗخ العسب٘ ٔرم ٜزسضّا املىمك ٛالطعٕيٖ .ٛرم ٜاراٌب اآلوس ٖمي ذن
وػييارن الكطيياي ا مؿيياي ٙالييساَِ فييي٘ ئه زسزلالٗيي ٛراملٗيي ٛوييَ وييكه هييازٚ
الطك املس  ٛبػكن يرل رياي ٙويس اليدٔه المابعئ ٛوٍّيا رمي ٜضيبٗن امل ياه ؾيفسٛ
الطك ا وسٖكٗ ٛوس املىمك ٛالطعٕيٖ ٛفي٘ واٖٕ .ً2017
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سد) المبعٗ ٛاملالٗ:ٛ
اضمراس السسزلاه ا ضيمعىاز ٙبيا عمكيْ ويَ ذسٖي ٛلمرسري ٛبطيبب فسقيْ تبعٗيٛ
ا مؿايٖ ٛراوم ٛرم ٜالبمداُ املطمسم ٛسغكمٗاً) في٘ العا ،العسب٘ إٌػا ٞبٍٕك تابعٛ
لييْ ٔالييمركي فيي٘ الٍظيياً املؿسفييي٘ وييَ وكلييْ الييمركي فييي٘ ذسريي ٛالٍسييد ٌٔظيياً
ا ٟمىأُ .بّرا اضمراس سُ ٖدري سٔ ٖعٗق س ٙراس ا مؿاي ٙفي٘ تميك البميداُ بٕاضيرٛ
ضٗاضاتْ ا ٟمىاٌٗي ٛفٗسيًٕ بمعصٖيص الؿيٍارا الي تٍطيحي ويس وؿيأ ْ،اذمٗاجاتيْ
ٔشمٍق ا وسٖا ال تمعازض وس تمك املؿاحل ٔا ذمٗاجيا

ٔسُ ٖي مس ريرلك رميٜ

المحازٔ ٚالمؿدٖس ٖٔعىن رم ٜإبسيا ٞالسسزلياه اليٕر فيي٘ ذٗيص ضيٗرستْ ذمي ٜذليك
الرٖ ٙعىن في٘ ذسن ا ٟمىاُ.
وَ جّ ٛسوس ٝبٕضس السسزلاه ا ضمعىاز ٙسُ شممقق المك،ي سٔ ٖسمـ رىٗ ٛالٍسد
ٔفق إزايتْ ٔذلك وَ وكه تٍظٗي إؾداز الٍسٕي ٔوا ٖمبس ذلك وَ تالمرلا ا مؿايٖٛ
ر،فض ا جٕز ا،سٗسٗٔ ٛإ ساز ارسرا الطعسٖٔ ٛزفس الدري رَ املٕاي الاراٟٛٗ
ٔالكسٔزٖ ٛرىا ٖطيمرٗس سٖكي ًا ويَ ويكه ذليك الميالمرل رمئ ٜقيس املٗصاٌٗي ٛالكمٗيٛ
لمبمد ٔادٖد وٗصاٌٗمْ املمعمس ٛبالمحازٔ ٚاملدفٕرا .
إُ تمييييك ا غييييكاه وييييَ المبعٗيييي ٛفييييي٘ ا مؿيييياي ٔالمحييييازٔ ٚالٍسييييد الييي تفسقييييّا
الكٕلٌٕٗالٗ ٛبػكمّا اردٖد تطيٗرس رمي ٜجميس ٝضيرل اٗ،يا ٚبػيكن رياً ياوين
البمييداُ اياقييع ٛلٍفٕذِييا ٔمتييمـ يوييا ٞغييعٕبّا ٔرييس ّي ٔتعس يين ترييٕز إٌميياجّي
ٔارمطابّي لم،يدل ٚالعىمٗي ٛويَ رىمٗي ٛاإلٌمياد ٔتسمين فيسف العىين ا،سٗسٗي ٛلؿياحل
ا رىاه ايدوٗ ٛاآلٌٗ ٛالسابم ٛلميصٔاه بطيسرِٔ ٛي٘ سٖكي ًا متيمـ ميسٔاتّي فمصٖيد ويَ
املعاٌا ٚبػكن وطمىس وا شممق جممىعاً ِاٟحاً ابكً لكضم از ٚال ٕزٖ ٛفالٍاع ذا
متمك غٗ٠اً ٖؿبة بإوكاٌّا سُ تكر٘ بكن غ٘ ٞفي٘ ضبٗن سُ متممك رن غ٘.ٞ
 - 2موصن ننع زمقا ن ن ا زمفلس ن ن ن ا من ننح ثسكن ننا زماحن ننسز زملسب ن ننا ااان ننس يف ص ن ن اغا
ميحمها:
تعمدل السكٗ ٛالفمطرٍٗٗ ٛالسكٗ ٛاملسرصٖ ٛفي٘ املٍرس ٛالعسبٗ ٛركن فّ٘ حميٕز
ٔوستكص وػسٔس ا ضمعىاز ذٗث تسًٕ الدٔه ا ضمعىازٖ ٛبدري الٕجٕي ٔا ضيمٗراُ
في٘ فمطرا رم ٜذطاخ ٔجيٕي الػيعب الفمطيرٗ ٌفطيْ فٕجيٕي الدٔلي ٛالؿيٌّٕٗٗٛ
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فيي٘ ا زاقي٘ العسبٗيٖ ٛيدري الكي رل ويَ سضيظ الطيٗرس ٚا ضيمعىازٖ ٛوؿٕؾي ًا فٗىيا
ٖمعمق بٍارق ٔجٕي الٍفط ٔال سٔا ِٔ .را المىسرص في٘ وٍرس ٛذطاض ٛجداً بد سُ
ٖ رل الك رل وَ السكاٖا اردلٗ ٛرالؿساس با الػسق ٔالاسخ ٔالعك  ٛبا ا يٖياُ
الطىأٖ ٛال كم ٛسالّٕٗيٖ ٛاملطٗرٗ ٛاإلضكً) ِٔ٘ بد سُ ت رل الك رل وَ سضظ
الؿساس املاقٕ ٙلمحطدٓ في٘ ا،اقس ِٔرا وا عظ املػيارس الدٍٖٗئ ٛالعس ٗي ٛرٍيد
وعظي الٍياع فيي٘ العيا ،العسبي٘ فالكيإل الي متازضيّا المٕبٗيا الؿيٌّٕٗٗ ٛرميٜ
الييدٔه العظىيئ ٜحمأليي ٛتالؾييٗن ٔجييٕي ا ذييمكه ٔفسقييْ رميي ٜالٕا ييس مت يين ريياوكً
سضاضٗاً في٘ ؾٗا ٔ ٛر٘ ذسريا المريسز بالِىٗي ٛاضم٠ؿياه ِيرٓ ايمٗي ٛالطيسراٌٗٛ
ت مس رم ٜذاقس ٔوطمسبن الػعب الفمطرٗ فرطب بن ٔسٖكاً رمي ٜذاقيس

ال

ٔوطمسبن رن اعمىعا في٘ املٍرسي ٛالعسبٗي .ٛفبيدُٔ ٔجيٕي ِيرا الكٗياُ ليَ ٖكيُٕ
ٍِاك سِىٗ ٛلؿٗا  ٛسٌظى ٛذكي سلٕلٗ ٔ ٛيرل يعسسارٗي ٛفيي٘ العيا ،العسبي٘ تعىين
رم ٜإجّاض وػازٖس الٍّكٔ ٛالمرسز في٘ العا ،العسب٘.
ثالثاً :أوصار اهلل حيملون لواء املقاومت يف اليمه
رميي ٜإمييس الٍكطيي ٛال ي وُ ي بّييا الٗطيياز فييي٘ الييٗىَ ٔبسييا ٞالييٗىَ وكػييٕف ٛسويياً
المّدٖدا ا ضمعىازٖ ٛتبمٕز ذسري ٛسٌؿياز اح فيي٘ إرياز ورياخ يٖي اضيمٍّض
املفاِٗي ال ٕزٖ ٛفي٘ الفكس اإلضكو٘ رىٕواً ٔالصٖد ٙبؿف ٛواؾ.ٛ
 - 1زًطاز زمف سط ألوصاز زهلل يف موزجهاهه ميمالناز ازمصه وو ا:
تمحم ٜالسكٗ ٛالفمطرٍٗٗ ٛرسكٗ ٛوسرصٖ ٛفي٘ إراز الٍػال اإلركو٘ ٔالطٗاضي٘
ٌؿاز اح ٔ د وؿـ الطٗد ذطا بدز الدَٖ إ،م٘ ومصوي ٛراومي ٛبعٍيٕاُ سٖيًٕ
السييدع العييامل٘) تمكييىَ وييا عكييَ ارمبييازٓ المالؾييٗن الٍظييس ٙالسٟٗطيي٘ ٌؿيياز اح
خبؿييٕف السكييٗ ٛالفمطييرٍٗٗ ٛذٗييث تٍألييال املمصويي ٛكيياٖا ردٖييد ٚرٕجّييٌ ٛظييس
الطٗد ذطا في٘ سضباخ تالوس الٍؿس ٔاملعارا ال رسذّا ،ن املػكم ٛالمازشمٗٛ
فييي٘ العييا ،العسبيي٘ إذ ٖييس ٝسُ اإلضييكً بسٗىييْ ا وك ٗيئ ٛالسٔذٗيي ٛسمييازخ ئلييٛ
إضساٟٗن

ٌْ لٕ راُ ملا ؾىد الدٔل ٛالؿٌّٕٗٗ ٛفي٘ وٕاجّمْ ِٕٔ ٖسجيس املطيبب

لمعاون الداوم٘  .رىا ٖس ٝالطٗد ذطا إ،م٘ في٘ الٍىٕذد اإلٖساٌي٘ لم يٕز ٚذٕذجياً
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ومىٗصاً عكَ ا ضمفاي ٚوٍْ في٘ ؾٍار ٛسو ٛتطمرٗس وٕاجّ ٛالمردٖا ايررل ٚال
ع مّا الكٗاُ الؿٌّٕٗ٘ ٔاملػسٔس ا ضمعىاز ٙفي٘ املٍرس.ٛ
رم ٜاملطمٕ ٝالٕر الٗى

راُ الطٗد ذطا بيدز اليدَٖ ا،يٕم٘ وطمػيعساً بسيٕٚ

ورييٕز ٚاملػييسٔس اإلودلٖييال٘ ٔا ضييمعىاز ٙفكيياُ لييْ ومصويي ٛبعٍييٕاُ سورييس يوييٕه
سوسٖكا الٗىَ) ذٗث تٍأه فّٗيا وريس الميدوك ا ضيمعىازٖ ٛبػيكن ريبرل فّٗيا
ٔورٕز ٚتدلٖسِا رُٕ المدلٖس لمحسع ٛد ٖكُٕ في٘ سذٕاه ر رل ٚجيصٞاً وٍّيا ِٔيرا
وررل فٗسٕه " :زمٕش ليك سُ تٍسين س ٙتدلٖيس سبيدًا تطيىعْ ٔليٕ ويَ زٟيٗظ ارىّٕزٖيٛ
ٖدلز ٔجٕي ا وسٖكٗا سٔ ٖدلز السٗاً بعىن ِٕ ودو ٛلألوسٖكٗا وَ س ٙجّ ٛراُ
ِييرٓ سٔه كييٗ ٛزمييب سُ ذمييرز وٍّييا" فالمييدوك ا ضييمعىازٖ ٛعكييَ سبييداً سُ
تكييُٕ لؿيياحل البمييد ٔالػييعب ِيي٘ بالكييسٔز ٚتييدوك

ييدً املؿيياحل ا ضييمعىازٖٛ

ٔا مؿاي السسزلال٘ املطمٍصف ٗ،أ ٚيوا ٞالػعٕخ فٗسٕهِ" :ي ٖسٖدُٔ سُ ٖؿين
الٍاع ملطمٕ ٝسُ ٖؿيٍعٕا ٌفطيّي ٖسٖيدُٔ وٍيا سُ ٌظين ضيٕ ًا اضيمّكرٌٗ ٛطيمّمك
ضمعّي وٍمحاتّي لٗكعٕا وؿٍعاً ٍِا في٘ ِرا البمد العسب٘ سٔ في٘ ذاك املؿيٍس ليٍفظ
الػسرا ٔاملٍمخ السٟٗط٘ شلا ٖٔكُٕ وسس الػسر ٛفيي٘ بسٖراٌٗيا سٔ س ٙوكياُ ويَ
ئه الاسخ سٔ في٘ سوسٖكا" .
 - 2اوصاز زهلل ااصدزامل جبها مقااما زملدازمل زإلمالنازط على زم نح:
اٌرمسييال ذسريي ٛسٌؿيياز اح وييَ رىييق البٗ٠يي ٛالسٖفٗيي ٛفييي٘ س ؿيي ٜسليياه ارىّٕزٖييٛ
الٗىٍٗيي ٛوييَ حمافظيي ٛؾييعدِٔ .ٚيي٘ ذسريي ٛفكذٗيي ٛفييي٘ تسرٗبمّييا ذٗييث اٌمؿييس
ملظمٕوٗمّييا ٔ كيياٖاِا الك ي رل وييَ سبٍييا ٞالسباٟيين الٗىٍٗيئ ٛاملٍييارق السٖفٗيي ٔ ٛكييي
رييُٕ ِييرٓ ا،سريي ٛفييي٘ تسرٗبمّييا تمكييُٕ وييَ الك ي رل وييَ سبٍييا ٞاملٍييارق السٖفٗييٛ
ٔالفكذييا ِٔييرا جعيين ازتبييارّي بييا زض رىٗس ياً وييا ومييق رٍؿييساً وّى ياً فييي٘ كييٗٛ
وٕاجّييي ٛالعيييدٔاُ ٔاشلحىييي ٛا ضيييمعىازٖ ٛذٗيييث ٖيييسُٔ سُ ا ضيييمعىاز ٔالعيييدٔاُ إذيييا
ٖطمّدف ا زض وَ ذٗث ِ٘ مت ن اٗ،ا ٚشلي ٔلكن الٗىٍٗاٖ ٔ .سمؿس ِيرا الفّيي
ِىٗ ٛا زض رم ٜضكاُ ا زٖاف فرطيب بين ٍٖربيق رمي ٜضيكاُ امليدُ ٔاملٍيارق
ا،كسٖ ٛسٖك ًا لكَ ازتبال الفكذا ٔضكاُ ا زٖاف بّا سرىق بطيبب ارمىيايِي
رمّٗا ٔرىمّي فّٗا بػكن سردلٔ .راُ تؿيدز سٌؿياز اح ررسري ٛوسأوي ٛمٕزٖيٛ
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لمعدٔاُ ا ضمعىازٌ ٙمٗح ٛتػكٗن ِرا العدٔاُ ورساً ٔجٕيٖاً رمي ٜا زض ٔاإلٌطياُ
ٔرم ٜا ؾٕا ا،س ٚاملسأو.ٛ
تسييًٕ ذسريي ٛسٌؿيياز اح الٗييًٕ بالعىيين اليير ٙسٌييٗط وٍيير رييد ٚرسييٕي

سريي ٛالمرييسز

الٕرٍٗ ٛالٗىٍٗ ،ٔ ٛتكىمْ فالعدٔاُ الطعٕي ٙالساَِ رم ٜالٗىَ ٖعد ذدماً رازٟاً
ٌمٗح ٛتسمبا ضٗاضٗ ٛوعٍٗ ٛفي٘ العىيق اليٗى سٔ اإل مٗىي٘ ٔاليدٔل٘ إذيا ِيٕ ريدٔاُ
ومٕاؾن اضمىس وٕارباً املمارلا ا جمىارٗٔ ٛالطٗاضٗ ٛفي٘ الٗىَ ٔالمريٕه وعّيا ويَ
غيييكن إىل آويييس فىحيييصز ٚستٍٕوييي )ٛاليي سٔ عمّيييا املىمكييي ٛالطيييعٕيٖ ٛفيييي٘ ا،حييياد
الٗىٍٗا راً  ً1923راٌال إذد ٝؾٕز ذلك العيدٔاُ الميازشم٘ رمي ٜاليٗىَ ٔو ميّا
ذييسخ ال ييٕز ٚالٗىٍٗيي ٛوييس املمكييٗا املطييٍٕيَٖ باملىمكيي ٛالطييعٕيٖ ٛوٍيير  ً1962ذمييٜ
.ً1967
لسييد تامامييال الطييعٕيٖ ٛوييكه المييازٖخ املعاؾييس فييي٘ غييم ٜالػ ي ُٔ الداومٗيي ٛلمييٗىَ
ٔوازضييال ٌفٕذِييا العييدٔاٌ٘ بػييكن رييبرل ضييٕا ٞرييدل ا،ييسخ سٔ رييدل الٍفييٕذ ٔامليياه
الطٗاضيي٘ ذٗييث اضييمىس فييي٘ اسٖييك سٔزا ّييا السجعٗيئ ٛاملم،مفيي ٛاملٕجييٕي ٚقييىَ
ايازريي ٛالٗىٍٗيي ٛقييد ييٕ ٝالمرييسز الييٕر

ٔذلييك إوييا رييدل ا تفيياق الطٗاضيي٘ رىييا

ذدث في٘ راً ٔ ً1967املبايز ٚايمٗحٗ ٛراً  ً2012سٔ ردل الٕز  ٛالعطكسٖ ٛرىا
فعمال في٘ ٔ ً1962في٘ ردٔاٌّا رم ٜالٗىَ وٍر وازع  ٔ .ً2015يد رياُ ٌؿياز اح
رم ٜالدٔاً وٕ فاً مابماً وَ المدوك في٘ السساز الطٗاض٘ الٗى

ضيٕا ٞبين الميدون

العطكس ٙالطعٕي ٙفي٘ ذسٔخ ؾعدٔ ٚواؾ ٛا،سخ الطايض ٛسٔ بعيدٓٔ .عكيَ
ا ضمػييّاي بيياملٕ

اليير ٙا رتييْ ذسريي ٛسٌؿيياز اح وييَ المييدون ايمٗحيي٘ بسٗييايٚ

الطعٕيٖ ٛفي٘ ال ٕز ٚالٗىٍٗ ٛسفدلاٖس ٔ )ً2011ررا املٕ

السافض لممدون ايمٗح٘

ٔلكٌم،ابا الػكمٗ ٛال سفكال إلّٗا تمك الميدوك سفدلاٖيس ٔ .)ً2012مت ين رين
تمك املٕا

الٕرٍٗ ٛاومدايًا ملػيسٔس المريسز اليٕر اليسافض لمٕؾيأٖ ٛفيسض السيساز

الطٗاض٘ وَ ٕ ٝايازد.
لسييد جييا ٞتمييك املٕا ي وٍطييحى ًٛوييس فكييس سٌؿيياز اح ٔذلييك ٌّييي  -ببطييار- ٛ
ٖطمػعسُٔ البعيد ا جمىيار٘ فيي٘ السكياٖا املرسٔذي ٛرمي ٜالطياذ ٛالٕرٍٗي ٛضٗاضيٗاً
ِٔرا ا ضمػعاز ٖمبد ٝفي٘ زفكّي ٌسن اإلغكاه ا جمىار٘ إىل ذٗص ضٗاض٘ ٖفس ْ
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وَ حممٕآ ا،سٗس٘ ٔ .د سمبمال الٕ اٟس ٔا ذداث سُ مٕز ٚفدلاٖيس الػيعبٗ ٛالي ذٕشليا
المدون ا ضمعىاز ٙإىل سشو ٛضٗاضٗ ٛردل آلٗ ٛساملبايز ٚايمٗحٗ ، )ٛتيمىكَ السيٕٝ
الطٗاضييٗ ٛردلِييا وييَ ذيين اإلغييكا

ا جمىارٗيي ٛالي سٌمحمّييا فييي٘ الطييٗاق المييازٖخ

الطابق شلا; إذ إٌّا رىمال  -ببطار - ٛرم ٜيوخ السٕ ٝالسجعٗ ٛفي٘ الطمرٔ ٛاملعازقيٛ
فييي٘ إريياز ِٗكيين الطييمر ٛالطٗاضييٗٔ ٛس ؿييال السييٕ ٝالٕرٍٗيي ٛسسٌؿيياز اح ٔا،ييساك
ارٍٕب٘) ٔذألال  -سٖكاً  -اومصاه املػارن ا جمىارٗئ ٛوعرٗيا ال يٕز ٚالػيعبٗٛ
فييي٘ إريياز سشويي ٛضٗاضييِٗٔ ٛييٕ ا وييس الييرٖ ، ٙييٍحة ورمسيي ًا بيين اٌعكييظ تٕضييع ًا
اجمىارٗاً لمسٕ ٝالٕرٍٗ ٛسا ٌؿاز ٔا،ساك).
وييس تٕضييس السييٕ ٝالٕرٍٗيي ٛاجمىارٗي ًا ٖظّييس جمٗياً وييد ٝضييسٕل سئا ا ضييمعىاز فييي٘
الميييدوك الطٗاضيييٗٔ ٛويييَ ميييي إضيييسارّا ضٗاضيييٗاً ٔرطيييكسٖاً .فسيييد جيييا ٞالعيييدٔاُ
الطعٕي ٙرم ٜالٗىَ بطبب إضسال ذسر ٛالمرسز الٕر لمطمر ٛاملٕالٗ ٛلكضمعىاز
ٔوَ وٍر مق ٌسن الؿساس ا جمىيار٘ ويس يٕ ٝا ضيمعىاز اردٖيد ويَ املمعيب الطٗاضي٘
إىل املٗداُ العطكس ٙلٗمي إراي ٚالػسٔل ال راٌال تفيسض الؿيساس ياوين املمعيب
الطٗاض٘ .فا ضمعىاز ٖمرسك ضمعاي ٚالػسٔل الطٗاضٗ ٛالطابسٔ ٛتمريسك ذسريٛ
المرسز الٕرٍٗ - ٛفي٘ املسابن  -وس الػسٔل ا جمىارٗ ٛذا الذلاري المازشم٘ ِٔرا
وا زمعن الؿداً ذمىٗأً .المسدو٘ ٍِا ِٕ وَ ٖمرسك وس ٕاٌا المرٕز المازشم٘ ٔويس
ذسر ٛاعمىس بٕؾفٌٕ ٛا ٔ ٚارد ٚامٗ ٛوحممٕ ٝالطٗاض ٛالرٖ ٙفذلض سُ ٖعدل رٍّا.
ٖسٕه الطٗد ربد املمك إ،م٘ في٘ سذد وراباتْ" :إزاي ٚالػعب تسّيس

ٌّيا ٌابعيٛ

رَ وط ٔلٗٔ ٛرَ وعاٌأ ٚتعمىد رمٔ ٜا س ٔذساٟق إذا راُ ٍِاك وَ السٟاض ٛتعسين
ٔالمفاتيئ ٛارٗيئ ٛؾييرٗر ٛإىل ورالييب الػييعب .سٌييا غ،ؿييٗاً شمؿ ي ِييرا املرمييب
وٕ في٘ فْٗ ِٕ وٕ

غعيب ٔوٕ

وكُٕ سٌؿاز اح ِٕ وٕ ي الػيعب ٔبالميال٘:

عكييَ سبييداً سُ ٌمٍيياشه ريَ ورمييب ِييٕ ورمييب لمػييعب الػييعب ٖ ،فييٕض سذييداً سُ
ٖمٍاشه رَ ورالبْ ٔرَ اضمرسا اتْ".
وَ وكىُٕ ذلك ايراخ ٌطمرٗس السٕه إُ المرسك في٘ ذٗص اعمىس ٖكىَ البسياٞ
لمىكُٕ الطٗاض٘ ٔاعمىس ٌفطْ ٔليٗظ المريسك فيي٘ اٗ،يص الطٗاضي٘ ويازد ضيٗاق
ذسري ٛاعمىييس ٔترييٕزٓٔ .لكضييمعىاز وؿيياحل تمٍيا ض وييس اعمىييس ٔذسريي ٛترييٕزٓ
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ٔشلييرا عكييَ سُ تفكيي٘ ذسريي ٛا ضييمعىاز العطييكسٖ ٛسٔ رييدل سئاتييْ الدٔلٗيي ٛوييَ
وٍظىا ئلٗٔ ٛجمميظ سويَ ٔسويي ومريد ٚإىل سفيق ضٗاضي٘ ٔا مؿياي ٙجدٖيد شميدً
وؿمر ٛاعمىس ٔالٗىَ عكَ سُ ٖكُٕ اضيم ٍا ٞليرلك .فيي٘ الؿيدي ذاتيْ ٖسيٕه
الطٗد ربد املمك إ،م٘" :سُ وا ٖطى ٜجممظ ا وَ ِٕ جممظ سوَ الدٔه املطمكدلٚ
ٔلٗظ جممظ سوَ لمىطمكيعفا ويَ الػيعٕخ"ٔ .ويَ اإليزاك ،سٗسي ٛالٕا يس املمٍيا ض
وس ايازد ا ضمعىازٔ ٙالمٕضع٘ ٖػيرل الطيٗد ربيد املميك ا،يٕم٘ إىل هٍيب السِياُ
رم ٜسَ ٙسَرساف وازجٗٛ
ٔاشلٗ٠يا

رم ٜا وي املمرد ٔ ٚرم ٜرلِا وَ املٍظىيا ا،سٕ ٗيٛ

رٌّٕييا  -بيالس ي وييَ رابعّييا المسيدو٘ ٔا،ييدام٘  -تعيد ذا تٕجهييْ زجعيي٘

ٖمٍاضب وس وؿياحل يٕ ٝاإلودلٖالٗي ٛالعاملٗئٖ ٛمؿيايً ويس ٔا عٍيا املٕقيٕر٘ ٔوؿياحل
ارىيياِرل ٔالػييعٕخ املطييرٕ  ٛفييي٘ ريين وكيياُ وييَ ِييرا العييأ ،وييا زمييس ٙفييي٘
ف مطرا ٔالعيساق ٔلٗبٗيا يلٗين ٔاقية رمي ٜذليك الٕا يس ٔزميب ا ضيمفاي ٚوٍيْ بٕؾيفٛ
ودل ٚوكمطب.ٛ
إُ المٕجيييْ المريييسزٔ ٙاملىييياٌس ،سرييي ٛسٌؿييياز اح ٔاقييية ٔومطيييق ويييس اازضيييمّي
ا جمىارٗيئ ٛالعطييكسٖٔ ٛوييٍعكظ فييي٘ ا،ييساك الطٗاضيي٘ ٔاملفأقييا ايازجٗييٛ
ٔايراخ ا ٖدٖٕلٕج٘ لسٗاي ٚا،سرٔ .ٛالمٕجْ المرسز ٙلد ٝسٌؿاز اح ٔاسٍ  -سٖكياً
 بربٗع ٛالؿساس; إذ ٖسٕه الطٗد ربد املميك ا،يٕم٘ فيي٘ الطيٗاق ذاتيَِْ " :ىهّيي ٔاقيةٔوي اوستّي وكػييٕفٔٔ ٛاقيير ٛتييدورل ِييرا البمييد ٔتسرٗييس ِييرا الػييعب ٔإِاٌمييْ مييي
يفعْ إىل ا ضمطكً ٔاشلٗىٍ ٛالكاوم ٛرم ٜسزقْ ٔوسدزاتْ ٔوٕ عْ ارايسا "ٔ .ويَ
ٔرٗيييْ بربٗعييي ٛالؿيييساس ٖبيييدٔ الطيييٗد ربيييداملمك يييرل ابييين لممػيييٕٖؼ ا ٖيييدٖٕلٕج٘
ٔا رمييداس با غييكاه المسدوٗيي ٛملػييسٔس ا ضييمعىاز وييَ بٗيين الدعسسارٗيئ ٛذسييٕق
اإلٌطاُ ال تسدوّا اإلودلٖالٗ ٛلػعٕخ البمداُ الٍاوٗ ٛفمٍطاق وعّا ٔتعحب بّا رىيا
تفعن ا ذصاخ الطٗاضٗ ٛفي٘ الٗىَ ٔفي٘ ذليك الطيٗاق ٖسيٕه الطيٗد ربيد املميك" :رميٜ
ا ذصاخ الطٗاضٗ ٛفي٘ بمدٌا ال تٍظس بإزمابٗ ٛإىل الدٔه ا،دٖ ئ ٛاملدٌٗئ ٛملٍظىيا
اعمىس املدٌ٘ ٔبإرحاخ لمايسخ ٔ وسٖكيا; ِيرٓ ِي٘ ا،كياز ٚا وسٖكٗي ٛزسٖمىِٕيا
في٘ سغك ٞسرفالكي".
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ٖمؿدز سٌؿاز اح وسأو ٛالعدٔاُ وَ وٍرمق ٔر سؾٗن; إذ ٖسٕه الطيٗيد ربد املمك
إ،م٘" :ذمَ سَؾرياخ كٗ ٛسؾٗمٔ ٛلطيٍا فيي٘ وٕ ي الباي٘ ٔالمعيدٌ ٔ ٙمعيب ئزاً
لؿاحل سذد ٌٔساتن رَ ذسٖمٍا" .إُ الفارن ا،سٗس٘ في٘ ا،يساك ا جمىيار٘ اليٗى
اآلُ ِٕ ذاجمْ املٕقٕرٗ ٛلممرسز بٕؾيفّا ذسرميْ الداومٗي ٛالراتٗئ ٛليٗظ ذسريٛ
العا ،ويَ ذٕليْ لكيَ اليٗىَ  -بيالس ي ويَ رين غي٘ - ٞومؿين بالعيا ،ويَ جاٌبيْ
اإلودلٖال٘ بالمال٘ فإُ ذسرميْ تيٍعكظ رمي ٜالعيا ،لٗعيٕي العيأٖ ،مفارين وعيْ
ٖٔ مس رمْٗ في٘ ضمطم ٛالمالمرل اردلٗ ٛبا وعرٗا ٔا عْ اوحمم٘ ٔالعا ،ايازج٘.
رابعاً :طبيعت عالقت اليمه وأوصار اهلل مبحور املقاومت
تمردي رك  ٛالٗىَ ٔسٌؿاز اح برٕز املسأو ٛوَ وكه راوين الٕجيٕي ا ضيمعىازٙ
ٔالؿٌّٕٗ٘ فّرا الٕجٕي املاي ِٕ ٙالر ٙاٌعكظ ضٗاضٗاً با ٕ ِ٘ ٝفي٘ تٕجّاتّا
تعازض ا ضمعىاز .بالمال٘ تمفق املٕا

اإلٖساٌٗي ٛويس وٕ ي ذسري ٛسٌؿياز اح فيي٘

ردي السكاٖا اإل مٗىٗٔ ٛالدٔلٗ ٛوٍّا كٗ ٛلكَ وٕ

سٌؿاز اح ذاك ِٕ  -وٍير

البييد - ٞوٕ ي الييٗىَ ٔ ييٕآ الٕرٍٗيي ٛالي تعييدل رييَ زفكييّا لمٕجييٕي ا ضييمعىاز ٙفييي٘
ايمٗخ ٔالٗىَ ٔإىل وٕ فّا ذاك تٍكي إٖساُ ٔ رلِا وَ ئه حمٕز املسأو ٛسٔ اليدٔه
املٍافط ٛلماسخ ٔلٗظ العكظ.
غك سُ كٗ ٛالمرسز الٕر الٗىٍٗ ٛتسدً الك رل وَ الفٕاٟد إلٖساُ رم ٜالؿيعٗد
الطٗاضيي٘ ٔارٕٗضٗاضيي٘ فالكيياط اليير ٙمتازضييْ إٖييساُ رميي ٜالسييٕ ٝاإلودلٖالٗيي ٛوييَ
وكه ضيٗرستّا رمي ٜوكيٗق ِسويص ساملىيس السٟٗطي٘ لعبيٕز ويا ٖسيازخ  %40ويَ رىٗيٛ
اليييٍفط العيييامل٘) ٖطييياردِا فيييي٘ متسٖيييس وػيييسٔرّا الٍييئٕٔ ٙهٍيييب ذيييدٔث قيييسبا
رطكسٖ ٛسورلرٗ ٛرمّٗأ .ضسٕل املػسٔس المرسز ٙالٗى ٔذاومْ الطٗاض٘ سسٌؿاز
اح) ضييٕٗفس لم،مييٗخ المييابس لمىعطييكس اإلودلٖييال٘ وٍفييرًا لمبرييس العسبيي٘ رييدل جاسافٗييا
ذكيسوٕ

ٔضيٗرس ً ٚرمي ٜاملىيس البريس ٙريدل بياخ املٍيدخ ويا ضيٗفسد وكيٗق ِسوييص

الكي رل وييَ ا ِىٗيي ٛا ضييذلاتٗحٗ ٛملػييسٔس املىاٌعيي ٛقييد وػييسٔس اإلودلٖالٗيي .ٛرىييا سُ
المرييسز الييٕر فييي٘ الييٗىَ ضييٗسمـ وييَ ز عيئ ٛجييٕي السٕارييد ا وسٖكٗيي ٛفييي٘ رسٖييق
املكذييي ٛالبرسٖييي ٛويييا ٖسميييـ  -بػيييكن سريييدل  -الٕجيييٕي العطيييكس ٙل ودلٖالٗيييٛ
ا وسٖكٗ ٛبالسسخ وَ ا،يد اإلٖساٌي٘ ففيي٘ إرياز ٔجيٕي الدٔلي ٛالٗىٍٗي ٛاملمريسز ٚويَ
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الٕؾاٖ ٛلَ ٖكُٕ باخ املٍدخ وٍفراً لبٕازد العيدٔ اإلودلٖيال٘ ٔ رسٖسياً ٖطيّن رمٗيْ
رىمٗا الٍسن العطكس ٙاملعاي.ٙ
 - 1اوصاز زهلل املازكومل حموز ز،قااما ز،وصف مح صا ا زماحسز:
ٍٖرمق سٌؿاز اح وَ وٕ

ٔر ع سؾٗن ٖمى ن في٘ زفيض الٕجيٕي ا ضيمعىازٙ

فيييي٘ ايميييٗخ ٔاليييٗىَ ٔعميييد ِيييرا املٕ ي ي إىل زفيييض الٕجيييٕي ا وسٖكييي٘ ٔالٍفيييٕذ
ٔا ذمكه الؿٌّٕٗ٘ في٘ املٍرس ٛالعسبٗ ٛاإلضيكوٗ ٛركين لٗممسي٘ ذليك املٕ ي ويس
املٕ ي اإلٖساٌيي٘ ٔوٕ ي ضيياٟس ئه املىاٌعيئِ ٛييٕ املٕ ي ذاتييْ اليير ٙتممييصً بييْ ييٕٝ
المرسز العاملٗ ٛال

مم في٘ ِٕٖمّا ٔمسافمّا رَ الػعٕخ العسبٗ ٛاإلضكوٗ.ٛ

إ سُ املػسٔس اإلودلٖال٘ سمأه فسض الؿساس الراٟفي٘ رم ٜاملٍرس ٛالعسبٗ ٛلٗؿسف
الٍظس رَ كٗ ٛالؿيساس العسبي٘ اإلضيساٟٗم٘ ٔلٗعىين رمي ٜتٕضيٗس ياٟيس ٚا ٌسطياوا
الراٟفٗيئ ٛالعس ٗيي ٛلكيي٘ تؿييبة الرٕاٟيي وسارييص اضييمسراخ بييا ارييد ٚاملػييسٔس
اإلودلٖيييال٘ سالطيييعٕئٖ )ٛوسريييص حميييٕز املىاٌعييي ٛسإٖيييساُ) فٗؿيييبة ٔ -فسي ياً لمىٍريييق
السجعيي٘ ا ضييمعىاز - ٙريين وييَ ٖس ي وييس السكييٗ ٛالفمطييرٍٗٗ" ٛإٖساٌٗ ياً" ٔريين وييَ
ٖعاي ٙإٖساُ ٔعكي٘ فيي٘ ويط المربٗيس ويس الكٗياُ الؿيٌّٕٗ٘ "رسبٗي ًا سؾيٗكً"ِٔ .يرا
املٍرق ِٕ وا زفكمْ الٗىَ ٔ ٕاِا املسأو.ٛ
لٗطال املػكم ٛا،سٗسٗ ٛفي٘ رُٕ إٖساُ سٔ الطيعٕيٖ ٛوساريص اضيمسراخ فيي٘ إرياز
الؿييسارا اإل مٗىٗيي ٛفييي٘ املٍرسيي ٛلكييَ املػييكم ٛا،سٗسٗيي ٛفييي٘ تسرٗبيي ٛرك ييٛ
ا ضمسراخ فالعك  ٛالٍدٖي ٛتفيسض وؿيمر ٛالػيعٕخ ٔذسّيا فيي٘ المؿيسف ب سٔاتّيا
بٍٗىييا رك يي ٛالمبعٗييِ ٛيي٘ ال ي تفييسض وؿيياحل الييدٔه ا ضييمعىازٖٔ ٛغييسراتّا رمييٜ
ذطاخ الػعٕخ املفسسٖ ٚسٕه الطٗد ربد املمك إ،م٘" :ذميَ سَؾيراخ كيٗ ٛسؾيٗمٛ
ٔلطٍا في٘ وٕ

البا٘ ٔالمعدٌ ٔ ٙمعب ئزاً لؿاحل سذد ٌٔساتن رَ ذسٖمٍا".

 - 2زماقيم ا اوصاز زهلل زمانظ ن ا ازمس ام ا عح حموز ز،قااما:
املعسر ٛوس الكٗاُ اإلضساٟٗم٘ ِ٘ ذسخ غاوم ٛلٗطال رطكسٖ ٛفسط بين ذيسخ
قد ا ضماكه ٔالفطاي ٔالمبعٗ ٛالطٗاضٗٔ ٛا مؿايٖ ٛل ودلٖالٗي ٛالعاملٗئِ ٛيرا ويا
ٖعر٘ املعسر ٛالمرسزٖ ٛفي٘ الٗىَ رابعاً ٔرٍٗاً ٔساٗاً في٘ آُ ٔاذدٔ .وَ ذليك تمبيدٝ
ذسٗس ٛرُٕ الع ك  ٛبا اليٗىَ ر يٕز ٚغيعبٗٔ ٛوٕ ي تيازشم٘ ويَ ا ضيمعىاز رك يٛ
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تٍاضييب وييس حمييٕز املىاٌعيئ ٛبعٗييداً رييَ وسارييص ا ضييمسراخ ال ي تسٖييد سُ تفسقييّا
اإلودلٖالٗ ٛالعاملٗ ٛردل ا يا ٚالطعٕيٖ .ٛفيالمرسز اليٕر ٖفيسض ٔا عياً ضٗاضيٗاً واياٖساً
رم ٜالؿعٗدَٖ الداوم٘ ٔايازج٘; إذ ٖفسض ؾساراً وس إضساٟٗن ٔاإلودلٖالٗٔ ٛزفكياً
ٌظى ٛالم،م ٔالسٕ ٝالمابع ٛلمىعطكس ا ضمعىاز.ٙ
وييَ ياويين الؿييساس اريياز ٙفييي٘ املٍرسييٖ ٛسييأً سٌؿيياز اح املػييسٔس الؿييٌّٕٗ٘ الييرٙ
سرمٍٕا وٕ فّي وٍْ وُبكسًا فمراملا زافسيال ؾيسو" ٛامليٕ

وسٖكيا امليٕ إلضيساٟٗن"

غلعاز " ارعٕا املٍمحا ا وسٖكٗٔ ٛاإلضيساٟٗمٗٔ ."ٛفيي٘ وٕاجّي ٛالعيدٔاُ اليساَِ رميٜ
الٗىَ ٍٖرمق سٌؿاز اح وَ وٕ

ٔر بإضيٍاي ٔيريي غيعيب ريبرل ومريسزَٖ ويَ

س ٙتبعٗ ٛتٍظٗىٗ ٛسٔ ضٗاضٗ ٛسٔ رطيكسٖ ٛإلٖيسأُ .تؿيٕٖس سٌؿياز اح رمٍظيٗي تيابس
إلٖييساُ لييٗظ ضييٕ ٝيراٖييٖ ٛب ّييا املعطييكس املعيياي ٙلممرييسز الييٕر ٔاإلٌطيياٌ٘ٔ .فٗىييا
ٖعذلف ا وا العاً ،صخ اح
اإلٖساٌٗ ٛبكن ٔقٕ

سٗس ٛرك مْ المٍظٗىٟٗ ٔٔ ٛيْ السٔذي٘ لسٗيايٓ ال يٕزٚ

ذٗث وحن وَ وٕاجّي ٛا ضيمعىاز فبالٕقيٕ ذاتيْ ٍٖكيس

سٌؿاز اح ٔجٕي رك  ٛرممك.
ٖم،ر سٌؿاز اح في٘ وٕ فّي املسأً وطازاً وطيمسكً ريَ ا ضيمسرابا اإل مٗىٗي ٛبيا
إٖييساُ ٔالطييعٕيٖ ٛز ييي سٌّييي ٖمػييازرُٕ وييس إٖييساُ فييي٘ املٕ ي ذاتييْ وييَ املسأوييٛ
ٖٔ رد ِرا املٕ

وا ؾس بْ ربيداملمك العحيس ٙسركيٕ املكميب الطٗاضي٘ ٌؿياز

اح) في٘ وسابم ٛتمفصٌٖٕٗي ٛسجستّيا وعيْ ٍيا ٚاملٗيايَٖ إذ ٖسيٕه" :ذميَ لطيٍا رسفي ًا فيي٘
ؾساس الٍفٕذ ذمَ رسف في٘ حمٕز املسأو ٛفي٘ حمٕز سمى٘ السكٗ ٛالفمطيرٍٗٗ"ٛ
رىا زمٗب  -سٖكاً  -رَ ض اه ذٕه إوكاٌٗ ٛالسبٕه بدرٕ ٚضيكً فيي٘ اليٗىَ لكيَ
ردل المربٗس وس إضساٟٗن وؿٕؾاً سُ ٍِاك ئ ً جمأز ٚتمسدً باهآ المربٗيس ٔذليك
بسٕلْ" :في٘ السكٗ ٛالفمطرٍٗٗ ٛلٗظ املّي وَ ٖدرٕ لمطكً وعّا سٔ لمريسخ املّيي ِيٕ
السكٗ ٛالفمطرٌٍٗٗ ٛفطّا" .
وٍر بداٖ ٛاسك سٌؿاز اح رىدافعا رَ سٌفطّي في٘ ا،سٔخ الطيال الظاملي ٛالي
غٍمّا ا،كٕو ٛالٗىٍٗ ٛوا با راو٘ ِٔ ً2010ٔ ً2004ي ٖمَّّىُٕ بمبعٗمّي إلٖيساُ
لكَ وكه ِرٓ الفذل ٚالرٕٖمُٖ ، ٛسدًَّ س ٙسضاع واي ٙلممك العك  ٛالمبعٗ ٛاملصرٕوٛ
ٔال ٍٖفّٗيا سٌؿياز اح رىيا تٍفّٗيا ارىّٕزٖي ٛاإلضيكوٗٔ .ٛفيي٘ ِيرا الػيالُ ٖسيٕه
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حمىد رمي٘ ا،يٕم٘ سزٟيٗظ المحٍي ٛال ٕزٖي" :)ٛليٕ رٍيا ٌطيمٕزي ؾيٕازٖخ إٖساٌٗي ٛرىيا
ٖصري ا وسٖكاُ ضمٕزيٌا ؾٕازٖخ الدفاس ارٕ."ٙ
لسد سمبمال ضٍٕا الكفا ال كم ٛاملاقٗ ٛود ٝا ضمسكلٗ ٛال ٖمىمس بّا سٌؿاز اح
ِٔي ٖسٕئُ املسأو ٛالٕرٍٗ ٛفي٘ وٕاجّ ٛالعدٔاُ ذٗث تظّس ا ضمر ٛاملرٕز ٚحممٗاً
رميي ٜفييذلا ومفأتيي ٛركييسٔز ٚامىّييا رىمٗيي ٛالذلارييي ٔالمرييٕز الداومٗيي ٛالٗىٍٗييٛ
ٔرٕاه ِرٓ الفذلٖ ، ٚمي تٕمٗق س ٙضك إٖساٌ٘ فيي٘ اليٗىَ .ذمي ٜتسسٖيس رٍي ٛاييدلاٞ
المابعيي ٛلألوييي املمرييدٖ ، ٚػييس إ إىل جمييسي ٔجييٕي تػييابْ بييا الؿييٕازٖخ الٗىٍٗييٛ
ٔالؿييٕازٖخ اإلٖساٌٗيي ٛئُ الع ييٕز رميي ٜس ٙيلٗيين ٖ بييال سُ الؿييٕازٖخ الٗىٍٗيي ٛإٖساٌٗييٛ
الؿٍس.
اخلامتت:
إُ السكٗ ٛالمرسزٖ ٛالٗىٍٗ ٛتعد ٔجٕيٖ ٛبالٍطب ٛلمىحمىس ٔالدٔلئ ٛال يٕز ٚفيي٘ اليٗىَ
ٔالٗىَ بعسر ٛالمرسٖس الٕر تفسض ٌفطّا جصٞاً ويَ حميٕز املىاٌعي ٛقيد املػيسٔس
الؿٌّٕٗ٘ ٔاإلودلٖال٘ بٕا عٗ ٛوٕقٕرٗ .ٛففي٘ العا ،الًٕٗ ٍِياك ؾيساس شمياض بيا
وعطكسَٖ سذيدِىا ٔري ٔاآلويس إودلٖيال٘ شمممفياُ ويَ ذٗيث ا ِيداف ٔالربٗعيٛ
ا مؿييائٖ ٛالطٗاضييٗٔ ٛا جمىارٗيئ .ٛالييٗىَ رٍظيياً ٔئليي ٛييين لعسييٕي وكييال اييال
ِٗىٍ ٛاملعطكس الاسب٘ ردل سئاتْ فيي٘ ايميٗخ ٔاالكيْ ٔاشلحىي ٛاإلودلٖالٗي ٛرمٗيْ
الٗييًٕ لٗطييال ضييٕ ٝفييذل ٚاٌمسالٗيي ٛبالٍطييب ٛإلٗييْ ذٗييث ٖمرييسك ذمييٕ املعطييكس املسييأً
بٕقٕرٗ ٛيسٔفْ ٔربٗع ٛتٍا كاتْٔ .اسز الٗىَ وَ الٍفيٕذ ا ضيمعىاز ٙا وسٖكي٘
ٔايمٗح٘ زٖب شمدً بػكن ٔاقة حمٕز املسأؤ ٛفي٘ وسدومْ ذسرا املسأوٛ
الفمطيرٍٗٗ ٛالمبٍاٌٗي ٔ ٛيٕ ٝاملسأوي ٛفيي٘ العييساق ٔضيٕزٖٔ ٛإٖيساُ فاٌمؿياز اليٗىَ ٖعييد
ضيييسٕراً ملىكٍيييا إ اوييي ٛاملػيييازٖس ا ضيييمعىازٖ ٛلمسيييٕ ٝاإلودلٖالٗييئ ٛالؿيييٌّٕٗٗ ٛفيييي٘
املٍرسيي ;ٛاٌرك يياً ويييَ ييٕع الميييٕتس إىل الػييسق ا ٔضييط اردٖيييد ٔٔؾييٕ ً إىل جعييين
إضساٟٗن وسرص رب ا ضمعىاز في٘ املٍرس.ٛ
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