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فاطمة خليلی

*

الملخص
ئن جلقػّ جلقػٕطِ مه جألخىحس جألزذّٕ جلتٓ جترصت مکحوّ سحمّٕ فٓ وفًس جلىحس يَم
ٔقرلًن يلٓ جلقػع جلقػٕطِ فٓ َصٌ جلسىًجت؛ ألنّ جلقػع جلقػٕطِ تالتمم ضيح جلًػمط
يجلعمحن ذسرد جوطغحلُم .يجلرحث حًل َصج جلدىس جألزذٓ ممه جلمُمح جلتمٓ ٔدمد أن
تسضس يلٓ أسحس أَمٕتُح .تطمٓ َصٌ جلمقحلّ زضجسّ جلقػّ جلقػٕطِ يکٕفّٕ تكًضَح فٓ
سًضٔح مه سىّ  1931ئلٓ سىّ  1947يَصٌ جلسىًجت َٓ ذسجّٔ جلقػمّ جلقػمٕطِ فمٓ
سًضٔح ،يکصلک تطمٓ زضجسّ تدحضخ يمدمًيحت يمسز ممه جلقحغمٕه جلمًمطيفٕه کًلمٓ
ذلقٓ ،يمحمس جلىدحض ،يمهفط سلكحن ،يلٕحن زٔطجوٓ يغٕطَم ممه جلقحغمٕه ،کممح تلقمٓ
جلؿًء يلٓ وطأِ جلقػّ جلسًضّٔ يتحضٔد سًضٔح يجلحطکّ جألزذّٕ فُٕح يسمحت َصٌ جلمطحلّ
يأحًجل جلقػّ يَمًمُح جلصجتّٕ يجالختمحيّٕ فٓ َصٌ جلفتطِ.
الکلمات الذليلية :جألزخ ،جلقػّ ،جلقػّ جلقػٕطِ ،سًضٔح.

* ذطٔدّ خحمًّ آظجز جالسالمّٕ فطو يلً يتحقٕقحت ذكُطجن.
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المقذمة
جلقػّ جلقػٕطِ کمح ًٔطفُح ئزخحض آله ذً "يمل ضيجتٓ وثطْ ٔستسيٓ لقطجءتٍ جلمستأوّٕ
وػف سحيّ أي سحيتٕه("...جلىسحج.)12 : 1977 ،
فاوٍ فٓ جالسترسج جألزذٓ جلطحتى غحلرح مح ٔطٕط مػكلح جلقػمّ جلقػمٕطِ ئلمٓ شلمک
جلىًو مه جلقع جلمصْ نُمط فمٓ جلقمطن جلتحسمى يطمط ،يفمٓ جلقمطن جلًطمطٔه ذطمکل
محسز(مٕطغحزقٓ1366 ،ش .)207 :تًس جلقػّ جلقػٕطِ يثٕقّ جلػملّ ذحلطمًط يجلمسمطح
)جلسضجمح( يلکىُح متمٕعِ يىُمح ،يمه ثم ٔمکه تًطٔف جلقػّ جلقػٕطِ ذأوُح «قع مرتػمط
فٓ ضکل وثطْ» ،ئشن جلقػّ جلقػٕطِ ،فه سطزْ حکحتٓ ٔررطوح ذقػّ ،يىس َصٌ جلىقكّ
َىمح جتفمح يمح  ،أممح جالذمتالف فٕحمس فٕممح ٔتًلم ذممح تتکمًن مىمٍ َمصٌ
جلقػّ(يرسجلمًكٓ.)22 : 1994 ،
الحزكة األدبية فی سىريا
قس کحن جلفکط ،فٓ ذسجّٔ جلقطن جلتحسى يططٔ ،غفّ فٓ سرحت يمٕ کمحن ٔىمًء تحم
کلکل کحذًس ثقٕل مه خُحالت يػًض جالوحكمحـ ،يئن ٔمثهّ ممه يقمأِ تلمک جألوهممّ
جلطخًّٕ جلتٓ کحو تفطؾُح جلسيلّ جلًثمحوّٕ يلٓ جلرالز جلًطذّٕ ثم مه ترلّف جلطط يه
ضکد جلحؿحضِ جأليضيذّٕ(جلکٕحلٓ ،ال تح.)9 :
ينلّ جلرالز تقحسٓ يى جلطيح جلسٔکتحتًضّٔ جلفطزّٔ جلتٓ ضمل کحفّ مطجف جلحٕمحِ
ئلٓ أن ثحض جلمفکطين يلٓ َمصٌ جأليؾمحو ،ي قمحلرًج ذحإلغمالححت فکمحن ذػمٕع للحٕمحِ
جلسستًضّٔ ذايالن جلمططيقّٕ جأليلٓ سىّ .1876
يجضتقد جلىحس أن ٔطيج تغٕطجً فٓ وُح جلحکم يأن تطىّ ذًجزض جإلغالح ،يلکه ضٕثحً ممه
َصج لم ٔتغٕط أْ نل جلحکم جلمكل جلصْ ٔطتکع يلٓ جلًىف يجالسترسجز يجلدُحالتَ .مً
جلسحتس ئلٓ أن أيلى جلمططيقّٕ جلثحوّٕ ئطجز ذُح جلىهح جلسستًضْ سىّ .1908
ييخس جلکثٕطين مه أذىحء جلًطخ ممه ٔمىهم جلطمًط جلتطکمٓ ،ئإلمف جلکتمد ذحللغمّ
جلتطکّٕ ،ئىم ضسحتل زًٔجوّٕ ال تقل ذقٕمتُح جلرٕحوّٕ يمح ٔکترٍ أزذمحء جلتمط أوفسمُم.
يلٓ أن جلىسمحت جلتٓ َرّ مه أيضيذح يمه مػط جلتٓ سرق سحتط جألقكحض جلًطذٕمّ فمٓ
جلترلع مه جلسٕكطِ جلًثمحوّٕ أثحضت فٓ وفس غٕط يجحس مه ضخحالت جلفکط وعيمّ جلمطيح
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جلقًمّٕ .کحن جألزخ فٓ تلک جلفتطِ جلتٓ سرق جلحمطخ جلًحلمٕمّ جلکرمطْ ٔسمٕط متثمس
جلركٓ ،يکحن جلکتّحخ ًٔرّطين يه أححسٕسُم جلقًمٕمّ ذأسمحلٕد لمم تػمقلُح جلسٔرحخمّ
جلًطذّٕ ،يکحن جلطًطجء أٔؿحً ٔححيلًن وفس َصٌ جلمححيالت يکحن جلحکم جلًثمحوٓ مح ٔعجل،
أْ کحو جللغّ جلتطکّٕ َٓ جلتٓ تطسم ذكًـ جلثقحفّ جلًحمّ ،فکحن جلىصء جلسًضْ ٔتلقٓ
زضيسٍ ذلغّ خىکٕعذحن .يکحن جلقحضب جلًطذٓ ًٔسّى وكمح ثقحفتمٍ ممه جلکتمد جلتطکٕمّ
ئغصّْ وُمٍ جلسٕحسٓ مه جلػححفّ جلتطکّٕ يکحن جلكالخ ٔتدًُن ئلٓ ئستحورًل إلتمح
زضجسحتُم فٓ خحمًحتُح يقلٕلًن َم جلصٔه ٔتدًُن ئلٓ خحمًحت جلغطخ.
ينل جألمط شلک ئلٓ وُحّٔ جلحطخ جلًحلمّٕ جأليلمٓ حٕمث خمال جألتمطج يمه جلمرالز
جلًطذّٕ ،يأسس فٓ سًضٔح حکًمّ يطذّٕ ذطٔحسّ جلملک فٕػل جذه جلحسٕه .يکحن يلمٓ
جلحکًمّ أن تًىٓ أيل مح تًىٓ ذتًطٔد کل ضٓء فٓ جلسيلّ ،يالسٕمح ذًس أن أيلى أن
جللغّ جلًطذّٕ َٓ جللغّ جلطسمّٕ للرالز فکحو مححيالت خسّ غًرّ ،يالسمٕمح يىمس قرقمّ
جلمًنفٕه جلصٔه يحضًج ضكطجً مه حٕحتُم ٔػطّفًن ضمإين جلسيلمّ يمػمحلح جلىمحس فمٓ
جإلزجضِ يفٓ جلقؿحء ذحللغّ جلتطکّٕ .يجورطْ کرحض جألزذحء يضخحل جلفکط مممه أضمطخ قلمرُم
حد جلًطذّٕ ئلٓ معجيلّ مُمّ تًطٔد جلکتمد جلمسضسمّٕ جلمقمطضِ ذًمس أن أؾمح لغمّ
جلتًلٕم فٓ خمٕى جلمسجضس َٓ جللغّ جلًطذّٕ.
ظزوف وشأة القصة فی سىريا
مىص أيجتل جلثالثٕىحت أذصت تهُط فٓ جلمدتمى جلًطذٓ فٓ سًضٔح ذًجزض جلرسء ذمحلتغٕط
يلٓ مرتلف مستًٔحت جلحٕحِ ،يال سٕمح يلٓ غًٕسْ جلتًلٕم يجلحٕحِ جلسٕحسّٕ .يجلتغٕمط
َىح ًٔىٓ جالوػطجف يه جألقط يجألسحلٕد جلتقلٕسّٔ ئلٓ جألقمط يجألسمحلٕد جلًػمطّٔ کممح
قطحتُح جلحؿحضِ جألضيذّٕ جلمًحغطِ .يکحن جلتكلى ضمسٔسجً وحمً جالسمتقالل يذىمحء جلسيلمّ
جلًػطّٔ يلٓ جلىمف جأليضذٓ ،کمح أن جإلقرحل يلٓ جلتًلٕم ذسج قًٔحً يتًخُم أيمسجز ممه
جلكلرّ ئلٓ أيضيذح لالستعجزِ مه جلًلم ،يذسأ جلمدتمى ٔهُط جسمتًسجزجً وحمً تقرمل جلًلمم
جلحسٔث يمىحَدٍ ،ينُطت ذًؽ جلتطخمحت يه جللغحت جأليضذٕمّ ،يکمحن جلقكمط قمس ذمسأ
ٔستًٕس يحستٍ ذًس أن يمل جلسٕحسّ جالستًمحضّٔ جلفطوسّٕ يلٓ تفتٕتٍ ئلمٓ زئمالت،
کمح أن ذًجزض جلحکم جلًقىٓ سىّ  1937مُست جلسرٕل يلً وسرٕحً أمح جوكالقّ جلتغّٕط.
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يکحن نًُض قػّ «وُم» لطکٕد جلدحذطْ ،يمدمًيتٓ «ضذٕى ي ذطٔمف» لًلمٓ ذلقمٓ
يجلمدمًو ي«فٓ قػًض زمط » محمس جلىدحض ،فٓ مستُل َصٌ جلمطحلمّ زلمٕالً يلمٓ أن
جألزخ أٔؿحً ٔتُٕأ الوكالقّ جلتغٕط(جلركٕد.)8 : 1998 ،
يلم ٔقسض لُصٌ جالوكالقّ أن تستمط قًٔالً فسطيحن مح يؾً ذسجءِ جلحمطخ جلًحلمٕمّ
جلثحوّٕ وُحّٔ غٕط سًٕسِ للحطکّ جألزذّٕ جلغؿّ فٓ سًضٔح .يفٓ سىّ  1941ممثالً حطکمّ
جلىطط تًقف  ،يمًهم جلػحف ذحت تػسض ذػفححت غغٕطِ التعٔس يه جثىتٕه .يفٓ َمصج
جلدً ،خً جلحسٔس يجلىحض ،کحن مًهم أزذحء زمط قس حكمًج أقالمُمم يمکثمًج ٔىتهمطين
ئحسْ جلىُحٔتٕه؛ وُحّٔ جلحطخ أي وُحٔتُم مى جلًحلم يئن يسزجً مه جلکتحخ لم تًقفُم وحض
جلحطخ يه جإلوتحج.
ييلٓ جلطغم مه غًًذحت مطحلّ جلحطخ کحن قمًح جلطرحخ جلًطذمٓ جلسمًضْ ٔمطفؽ
جلتًقف ،يقس أقس جلًكطْ فٓ وُحّٔ يح  1941يلمٓ ئغمسجض مدلمّ أزذٕمّ شجت أَمٕمّ
کرطْ ذحلىسرّ لتكًٔط جلقػّ جلسًضّٔ فٓ جلمطحلّ جأليلمٓ ،يَمٓ مدلمّ «جلػمرحح» يممه
کتحذُح جأليال فٓ مػط يسًضٔح ،محمًز تٕمًض ،يظکمٓ مرمحض  ،يضمفٕ خرمطْ ،يفمإجز
جلطحٔد ،يذسٔى حقٓ يغٕطَم.
تحتل «جلػرحح» أَمّٕ ذحغّ خسجً مه وححّٕ ئسُحمُح فٓ ئضحيّ أزخ جلقػّ يئٔػحلٍ
ئلٓ جلقطجء ،حتٓ ئوُح جستكحي أن تدطْ مسحذقّ للقػّ تًرٕطجً يه جَتمحمُح ذُصج جلفمه.
يفٓ سىّ  1949نُطت مدلّ «جلىقحز» جلتٓ لًر زيضجً مُمحً خسجً فٓ مطحلّ جلرمسٕىحت،
يالسٕمح الوتًحش جلقػّ جلقػٕطِ يوقسَح .يَکصج ٔمکه جلقًل ئن جلقػّ يلست فٓ فتطِ مح
ذٕه جلحطذٕه يئشج ضغرىح فٓ معٔس مه جلتحسٔس ٔمکه أن وصکط أيجتل يقس جلثالثٕىحت ظمىحً
لُصٌ جلًالزِ جلتٓ تطمل جلقػتٕه جلقػٕطِ يجلكًٔلّ أي مح تكًض فٕمح ذًس ئلٓ فه جلطيجّٔ.
وشأة القصة السىرية
ئن أزخ جلقػّ ذمفًُمُح جلحسٔث ،مستحس فٓ جللغّ جلًطذٕمّ کلُمح .يأن جلکثٕمطٔه
ٔطخًًن أغًلٍ ئلٓ ذًؽ مح فٓ جلقطآن جلکطٔم ممه جلقػمع يممح تىحقلمٍ جلًمطخ ،يئلمٓ
جلمقحمحت ،ييجقى جألمط ًَ أن فه جلقػّ ذمفًُمٍ جلحسٔث ًَ شج جلصْ ذمسأ فمٓ جلقمطن
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جلثحمه يطط فٓ جيضيذح ،يأيخس للقػّ يىحغط يمقًمحت تتمٕع ذُح يمه سمحتط فىمًن جألزخ
جلىثطّٔ.
يقس ذسأ َصج جلمفًُ جلحسٔث ٔسذل جألزخ جلًطذمٓ مىمص جلىػمف جلثمحوٓ ممه جلقمطن
جلمحؾٓ ،يىسمح ذسأ جحتکح جلًطخ ذحلغطخ جحتکحکحً مرحضطجً .فقس ترًم َمصج جالحتکمح
حطکّ تطخمّ يجسًّ ،مح تىفک متًحنمّ ئلٓ ًٔمىح َصج .يمه ذالل جٖثحض جلمتطخمّ جورث
جلمفًُ جلدسٔس للقػّ جلًطذّٕ جلحسٔثّ.
ئرقٓ مه جلؿطيضْ جلتأکٕس أن جلثالثٕىحت ضُست سلسلّ ممه جلتكمًضجت جلػمىحيّٕ
يجلتدحضّٔ ،ودم يىُح ذسء ترلًض قرقّ ذطخًجظّٔ خسٔسِ فٓ جلمسن جلسًضّٔ جلکرمطْ مثمل
زمط يحلد يحمع ،يمح ئن أت وُحّٔ جلثالثٕىحت حتٓ کحو َصٌ جلكرقّ قمس ذمسأت
تتًجلٓ مقحلٕس جلحکم ئلٓ خحومد جلعيحممحت جإلقكحيٕمّ جلتقلٕسٔمّ يتؿمى أسمس جلحٕمحِ
جلسٕحسّٕ للمطحلّ جلمقرلّ ،يمه جلىححّٕ جالختمحيّٕ أذمصت َمصٌ جلكرقمّ تتكلمى ئلمٓ
تقحلٕس أسحلٕد جلحٕحِ جلرطخًجظّٔ يوهمُح فٓ جلمدتممى جاليضيذمٓ ،يممى حلمًل يالقمحت
جلًمل جلدسٔسِ نُطت يالقحت يقٕم جختمحيّٕ متكًضِ ،يجوقسم جألسطِ جلتقلٕسٔمّ ئلمٓ
يحسجت أغغط يأکثط جستقالال ،ينُط جتدحٌ ئلٓ تىهٕم جيقحت جلًممل ،يترػمٕع أيقمحت
أکثط للتسلٕحت جلحؿطّٔ ،يأن وطًء َصٌ جلكرقّ جالختمحيّٕ ذل فطغمّ قٕرمّ القترمحس
جألوًجو جألزذّٕ جلدسٔسِ ،يفٓ مقسمتُح فه جلقػّ(جلركٕد.)34 : 1991 ،
يجلغطٔد أن َصٌ جلسىّ  1937ال تقل فٓ أَمٕتُح جألزذّٕ يه أَمٕتُح جلتحضٔرّٕ .يئشج
کحن للهًجَط جألزذّٕ أن تحسز أيمحضَح ذحلسىًج،ت فحن سىّ  َٓ 1937جلمطضحّ لتکمًن
وقكّ جالوكال للرحث فٓ جلقػّ جلسًضّٔ جلحسٔثّ .فقس ضمُست َمصٌ جلسمىّ وطمط ضيجٔمّ
«وُم» للسکتًض ضکٕد جلدحذطْ ،يَٓ أيل ضيجّٔ فىّٕ تهُط فٓ سًضٔح کمح ضُست نًُض
جلمدمًيّ جلقػػّٕ «فٓ قػًض زمط » لمحمس جلىدحض ،يَٓ جأليلٓ مه وًيُح فٓ مدمحل
کتحذّ جلقػّ جلقػٕطِ ،يتىرى أَمّٕ جلًملٕه کلُٕمح مه تًفٕطَمح للحس جألزومٓ لطمطيـ
جلفه جلقػػٓ يال سٕمح مه حٕث جلتطکٕع يلٓ جلمًؾمًو جلمكمطيح للمًحلدمّ ،يتًخٕمٍ
جلًمل جلفىٓ ألزجء جلمغعْ جلمىطًز ،يئلقحء جالؾًجء جلىفسّٕ يلٓ جألضمرحظ فمٓ مححيلمّ
مرستّٕ يجوتقحء جلمًؾًو مه ثىحٔحَح.

 / 110زضجسحت جألزخ جلمًحغط ،السنة الخامسة ،شتاء  ،9312جلًسز جلًططين

سمات القص الفىی(1221 -1221م)
ظزوف المزحلة
کحو ذالز سًضّٔ تمط ذمدمًيّ مه جلهطيف جلرحغّ مىمص ذسجٔمّ جالحمتالل جلفطوسمٓ
 ،1920يمح ئن جوقطً جلػسمّ ،غسمّ جلثقّ ذحلغطذٓ ،حتٓ أزض جلىحس ؾطيضِ جلتًحمل
مى يجقى خسٔس فطؼ يلُٕم ،لٕس ذػفتٍ يجقًحً ال حٕس يىٍ ،ذل ألن جلتًحمل مًٍ يفُمٍ
ؾطيضِ لتدحيظٌ يجلترلع مه تطکحتٍ(خحسم جلحسٕه.)76 : 2001 ،
يکحن الذس مه مقحيمّ ذكمف جلسيلمّ جلمسمتًمطِ جلتمٓ سمً ئلمٓ تدمعْء جلمرالز
يتقسٕمُح لٕسُل جلتحکم ذُح ،يفک لحمتُح جلًقىّٕ ،ذًس أن ودح ئلمٓ حمس ممح فمٓ
يعلُح يه محٕكُح جلًطذٓ .يلم تقف جألمًض يىس شلک ذل سً لفطوسّ جلرالز يرط جلتًلٕم
يجلىقًز يجللغّ يجلًحزجت يجلتقحلٕس يتقسٔم جٖذط جلغطذٓ يلٓ أوٍ جلقسيِ يجلمثمل جلمحتمصْ.
يخحَست فٓ سرٕل ظضو ذصيض جلكحتفّٕ ذأسحلٕد يسٔسِ.
ئال أن مح سر لم ٔدس مى جلطًد جلًطذٓ جلسًضْ جلصْ أضًل جلثًضِ تلً جلثمًضِ فمٓ
مرتلف أغقحو جلرالز ،يکحن أن يُلِّق أيًجز جلمطحو  ،يقتل جلطًٕخ يجألقفحل يجلىسحء ،يلم
ٔله جلطًد يلم ٔستسلم يأذسْ مقحيمّ متمٕعِ ،فححيل آوثص فطوسح جمتػحظ وقمتٍ يرط
مىحٍ ثلّ مه جلتىحظالت جلهحَطّٔ ممه مثمل يؾمى جلسسمتًض  1928يئيمالن جلدمًُضٔمّ
جلًطذّٕ جلسًضّٔ  1931يتًقٕى جلمًحَسِ  ،1936لکىُح زس جلسم يکطمطت يمه أوٕحذُمح
ذًؾًح يرط سلد لًجء جالسکىسضين مه غطخ جلًقه .غٕط أوُح يخست أذٕطجً أن مىح جلرالز
جستقاللُح مرطج ال ذس مىٍ يَصج مح کحن.
يکحو کثٕط مه َصٌ جلتغٕطجت تدمس أغمسجء لُمح فمٓ ذىمٓ جلمدتممى يوسمدٍَ ،مصج
جلمدتمى جلصْ تدحشذتٍ تحًالت يسٔمسِ ،يکمحن ٔسمحتل وفسمٍ مًجظومحً ذمٕه جلتدمطذتٕه
جلًثمحوّٕ يجلفطوسّٕ .يلًل تسحؤالت يسز مه جألممًض جلفکطٔمّ يجالختمحيٕمّ ،ئش کممح َمً
مًطيف فقس جتکأت فطوسّ يمه قرلُح جلًثمحوًٕن يلٓ يسز کرٕط مه جلمالکٕه جإلقكحيٕٕه
يأذىحء جلًحتالت يذًؽ ضًٕخ جلًطحتط ،يثلّ مه ضخحل جلسٔه ،فٓ جلًق جلصْ غحض ذامکمحن
جلمطء أن ٔدس مدمًيّ مه غغحض جلکسرّ يجلمال جلػغحض يجلمتىًضٔه.
ئن خملّ جلًًجمل جلرحضخٕمّ يجلسجذلٕمّ قمس ذلقم يمسزجً ممه جلقؿمحٔح جالختمحيٕمّ
يجلتحطضّٔ يجلسٔىّٕ فٓ حطکّ جلمدتمى ،يکحو حسِ جلتىحقؿحت فطغّ إلحمسج فطيقمحت
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جختمحيّٕ يجؾحّ ذرحغّ أن جلقؿحٔح جلمكطيحّ لم تکه لتتحمل جلحٕحز .فکحن أن أيلى
ثىحتّٕ جلحدحخ يجلسفًض وفسُح يَٓ ترفٓ فٓ أثىحتُح وُدٕه فکطٕٔه کل مىُممح ٔحممل
أزيجتٍ ئسجفى يه ضؤجٌ.
يفٓ جلًق وفسٍ کحو جلحطکّ جلتًلٕمّٕ جألَلّٕ تىطف ،يجلمسجضس تعزجز يلٓ جلمطغم
مه يس حطظ فطوسح يل شلک .ذل جألمط تدحيظ شلک ئلٓ ئوطحء مدمًيٍ ممه جلحطکمحت
جألزذٍٕ آوثص ،يضجح جلکثٕط مه جلمتىمًضٔه ًٔمسين جلًمسِ لتأسمٕس جألحمعجخ ئدمحَطين
ذؿطيضِ جلترلع مه جألمّٕ ذًغفٍ مسذالً آمىح لكطٔ جلحطّٔ .يجوًکس َصٌ جلتدحشذمحت
يلٓ آلٕحت يالت جختمحيّٕ يسٔسِ يغل ئل حس مح ٔرع جلعيجج يجألسطِ.
أمح مه جلًخُّ جالقتػحزّٔ فقس ححيل فطوسح أن تدًمل سمًضٔح معضيمّ تمًضز جلممًجز
جأليلّٕ للػىحيحت جلفطوسّٕ ،يسً ئلٓ ضذف جقتػحز جلرالز ذحقتػحزَح ذالل تًحٕس جلقٕمّ
ذٕه جلًملّ جلفطوسّٕ يجلسًضّٔ جألمط جلصْ خًل جلًملّ جلسًضّٔ جوًکحسحً ألظممحت جلفطومک
جلفطوسٓ ،آوثص جلصْ يحوٓ مه تحًالت يحلمّٕ فٓ حٕه أن جلفحتسِ کحو يحٕسِ جلدحومد.
يأتٕح لفطوسح تكًٔى خمحيمّ جلممال لمػملحتُح فقمس کمحوًج ذمسمحً لفطوسمح ممه أخمل
مػحلحُم ،يجظزجزيج نلمحً يل نلم ،يضجحًج ٔىکلًن ذحلطًد(جلركٕد.)18 : 1991 ،
يضجفق مح سر أتحيجت يؾطجتد ييقًذحت جو تفطؼ يلٓ جلمًجقه ذحدمح متىًيمّ،
يفٓ نطيف مثل َصٌ جلهطيف ال ذس أن ٔثطْ فطٔ يلمٓ حسمحخ فطٔم آذمط ،يکحوم
جألغلرّٕ تعزجز فقطجً فٓ نل أظمحت جقتػحزّٔ مطٔطِ ،ضجفقُح تأثط ذحلىهح جالضمتطجکٓ جلمصْ
ذحت ًٔله يه وفسٍ مستفٕسجً مه ذسء تطکل ذطخًجظّٔ غغٕطِ أذست تًحقفُح مى جلكرقحت
جلطًرّٕ جلػغٕطِ حٕث ضجح تدُع وفسُح ألذص زيض مح ذًُٕس جالستقالل.
يکل شلک فتح جلمٕسجن يجسًحً للتحًل وحً جلفىّٕ يجلتًسزٔمّ يجلىمعيو وحمً جلًػمطوّ
يجلتحطض .يضجح جألزخ ٔأذص زيضٌ جلمكلًخ ئش ذسأ ًٔجکمد جلمًيٓ جلفکمطْ ئتًجضمح ممى
جلحطکحت جلفکطّٔ يجألزذّٕ ،يأسُم نطيف يسٔسِ فٓ ومً َصج جلتٕحض أي شلک ،ذحغّ ذًس
ذٕرّ جألمل جلمطٔطِ ذًيًز جالوتسجخَ .ح َىح ال ذس مه ئٔؿحح وقكّ مُمّ تتًل ذمفُمً
جألزخ يفحيلٕتٍ يزيضٌ فٓ نل نطيف مثل َصٌ جلهطيف ،فحلىحس ًٔمصج کحوًج مًتحزٔه
يلٓ ومف مًٕه مه جألزخ ،محًضٌ جلطتٕسٓ جلطًط ،لصج فلمٕس ممه جلسمًُلّ ذمکمحن أن
ٔتقرلًج فه جلقػّ قرًالً حسىحً مىص جلرسجّٔ ،ذحغّ أن جلقع ضجح ٔدطؤ يلٓ جلمسذًل فمٓ
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مًؾًيحت مح کحن مًتحزجً تىحيلُح فٓ يحلم جألزخ ألسرحخ کثٕطِ .مه أخل شلک فقس فُم
کثٕطين جلقػّ يل أوُح جلتًرٕط يه أحسج مىػطمّ يذًث للمحؾمٓ ممه جألحمسج  ،فمٓ
حٕه يخس يسٔسين فُٕح فطغّ سحوحّ لقًل أفکحضَم يضؤجَم جلتٓ ٔإمىًن ذُح.
أحىال القصة وهمىمها
وطط فٓ َصٌ جلفتطِ( ) 1947 -1931جثىتح يطمطِ مدمًيمّ قػػمّٕ .يکحوم أممح
جلکتحخ آوثص مُح يسٔسِ تتػل ذؿطيضِ تطسٕد خصيض جلفه جلقػػٓ ،ئش أزض مًهمُم
أن مفًُ جلقػّ جلقػٕطِ غطذٓ جلدصيض ،ييلٓ جلطغم مه ذسء وطحـ جلتطخمحت مه جألزخ
جلفطوسٓ يجلطيسٓ ،يذسء جوتطحضَح سًجء أکحو تطخمحتُح فٓ سًضٔح أ لرىحن أ مػمط ،ئال
أن جألزذحء کحو تتىحيضُم وحضجن ،وحض جلػسمّ مى جٖذمط يؾمطيضِ جالسمتفحزِ مممح تقسممٍ
ثقحفتٍ ،يوحض کًوٍ محتالً ألضؾُم .يسًٓ جلکتحخ سًٕحً حثٕثحً إليحزِ جلىهمط ذمفُمً فمه
جلقع يزيضٌ ،يقس جوسضخ أضکحل جلقع آوثص فٓ مهحَط يسٔمسِ ،فکمحن ذًؿمُح ذػمًضِ
وفححت ضيمحوسّٕ يحقفّٕ ،ضکل جلىسٕح جألذطظ لًمسز ممه جلقػمع ،يلمم ترتًمس يىُمح
جلىمحشج جلتٓ زيٕ ذحلقػّ جلػًضِ جلتٓ تًتمس فٕؽ جلمطحيط يجلتأمل ،ينُط ومف آذمط
جترص مه جلُم جلتحضٔرٓ يجلسٔىٓ مًؾًيّ ضتٕسّٕ لٍ ،ئش جکتطف أن فمٓ ذػمحتع َمصج
جلفه مح ٔدًلٍ أَالً للحسٔث يه ذًؽ آضجء جلمحؾٓ يأفکحضٌ.
ئن جلُم جالختمحيٓ کحن مه أذطظ جلُمً جلتٓ ضغل جلقحغٕه ،يتدلٓ شلک يرط وقمس
مح ٔقً ذٍ جلىحس يذًؽ جلًحزجت يجلتقحلٕس ،يکحن جلسٔسن جلطتٕسٓ لُصج جلُم جإلضحضِ ئلمٓ
جٖثحض جالختمحيّٕ جلمأسحئّ يلٓ جلًالت ذٕه جلىحس.
مثلمح جوػطف يسٔسين وحً مًحلدّ جلُمً جلصجتّٕ شجت جلرًمس جإلوسمحوٓ جلتمٓ تتًلم
ذمسْ مقسضِ جلصجت يلٓ جالوسدح مى جلمدتمى ،يمح تکحذمسٌ َمصٌ جلمصجت وتٕدمّ ذًمؽ
جلًحزجت يجلتقحلٕس .يضجح قحغًن ٔتحسثًن يه َمً تحضٔرّٕ ،فٕمح جوطغل ذًؿُم ذحلػسمّ
مى جلغطخ يتأکٕس جلفطيقحت ،يکصلک تأکٕس ؾطيضِ جالحتکح  .يذغؽ جلىهط يمه کمل ممح
ٔمکه قًلٍ يه جلقػّ يمًؾًيحتُح يمقًالتُح يئضکحلٕحتُح ًٔممصج  ،الذمس ممه تأکٕمس أن
جلقػع آوصج َٓ ذى نطيفُح ،ييػطَح ،يذى مححيلّ تطسٕد جلفمه يتدمصٔطٌ ،يذىم
جالوطغحل ذُمً جلمدتمى يجلصجت يذسجٔحت جلتالمح يجلتکًن ،لکه ممح ال ضک فٍٕ ،يًَ مح
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ٔلحم أيل يَلّ ،أن جلؿًف جلفىٓ ذّٕم يلٓ مدمل جلقػع ،ئؾمحفّ ئلمٓ يمس يؾمًح
جلطؤّٔ ،يجضترح مفًُ جلقع يزيضٌ فٓ خلُح.
تجارب ومجمىعات
ضذمح ٔرسي مفٕسجً أن وتًقف يىس ذًؽ جلقحغٕه مه أخل تًؾٕح مفطزجت لًحّ جلرصيض
جلفىّٕ أکثط ،فًلٓ ذلقٓ غححد أيل مدمًيّ مثالً ،معج حٕحتٍ ذقػتٍ ،يًَ جلصْ يحش
حٕحِ ححفلّ ذألًجن جلًصجخ يجلمًحوحِ يکحن قس جقلى يلٓ ومحشج تطجثّٕ يغطذّٕ .لقمس تًقمف
يىس ذًؽ جلمطحکل جإلختمحيّٕ مًرطجً يىُح ذکثٕط مه جلػطجحّ .يقس يسز ذًؽ جلسجضسٕه
مٕعجت قػع يلٓ ذلقٓ مه مثمل جالَتممح ذحلدحومد جلفىمٓ ،يجلتطکٕمع يلمٓ جألظممحت
جلىفسّٕ يسًُلّ جللغّ يمححيلّ جالستفحزِ مه جلتطکٕد جلترٕٕلٓ ،يلمٓ أن جلممطء مًىمٓ
ذتأکٕس ضَحفّ حس يلٓ ذلقٓ يجوفًحلٕتٍ فٓ جلتًرٕط أحٕحوحً.
يقس يىًن ذلقٓ قػػٍ ذًىًجوحت تطٕط ئلٓ مؿمًوحتُح غحلرمحً(جلًم قىمًس ،مًوًلمًج
مىثًض ،فتحِ جلححوحت ،يلٓ قطٔ ظحلّ ،مصکطجت ممثل ٔمحتس) .ئن تدطذمّ يلمٓ ذلقمٓ
تطکل مفػالً مُمحً فٓ قًض جالوتقحل مه جلقػّ شجت جلرًس جلطيمحوسٓ ئلٓ جلقػّ جلكحمحّ
فٓ جلسذًل فٓ ذؿم مطحل جلًجقى ،ذحٕث تًس مدمًيتٍ ضذٕمى يذطٔمف أيل مدمًيمّ
تحمل ذصيض جلقعّ جلفىٓ يتًله يه وُحّٔ مطحلّ يذسجّٔ مطحلّ لُمح يالقمّ ذفمه جلقػمّ
جلقػٕطِ .أمح جلقحظّ محمس جلىدحض فقس کحن ٔإکس فٓ ذسجّٔ کمل قػمّ ممه قػػمٍ أوُمح
مستمسِ مه جلًجقى جألمط جلصْ کحز ًٔغلُح ئلٓ مستًْ جلمحزِ جلػحفّٕ جلتٓ تححيل وقل
يجقًّ مح ،يتأکٕسٌ َصٌ جلىقكّ ٔطٕط ئلٓ مفًُ جلقػّ آوثص يحطغُح يل جالوتممحء للًجقمى
أکثط مه جوتمحتُح للترٕٕل يمًطيف أن قػع جلىدحض کحو ال ترلً مه خطأِ يحمسِ فمٓ
قطح جلقؿحٔح جلسحذىّ ،متحسثحً يه يسٔس مه جلدًجود جألذالقّٕ ،يقمس يُيخِمٍ کتحذمٍ «فمٓ
قػًض زمط » ذُدً ححز ،وتٕدّ مًؾًيحت قػػٍ جلتٓ مه يىحئىُح يجؾحّ.
يجلح أن قػع جلىدحض َٓ حکحٔحت أکثط مىُح قػػحً ،ضذمح کترم لتُسممى ،يتلقمٓ
ضفًٔحً فًُ ٔقس ضطيححت مفػلّ يه جلرٕثّ يجلعمحن يجلمکحن .يقس ضغلتٍ يالقحت جلطخل
ذحلمطأِ ،يجألغىٕحء ذحلفقطجء ،يجألمُحت ذحألذىحء ،يجٖذحء ذحألخسجز.
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يقس ححيل ئيكحء قػػٍ أذًحزجً ضًرّٕ يرط جألمثمحل يجلکلممحت جلًحمٕمّ .يضمکل َمصج
مححيلّ کسط لألسلًخ جلسحتس آوثص .يمه جلقحغٕه جلصٔه وططيج قػػحً مىفطزِ آوثص جلقحظ
مهفط سلكحن جلصْ تتکٓ مًهم قػػٍ يلٓ حکحٔحتُح جلمًتممسِ يلمٓ يىحغمط ضمفحَّٕ
يسٔسِ ،ترع جلتطًٔ يجألسلًخ جلحکحتٓ جلطفُٓ يجلتًخمٍ مرحضمطِ للمتلقمٓ ،يتأکٕمس
يجقًّٕ جألحسج  ،يأوُح حسث فًالً ،ئححيل سلكحن جالذتًمحز يمه جلترٕٕمل جلمصْ ٔرمسي
ؾًٕفحً فٓ أوححء قػػٍ ،ئحطظ ذػًضِ مح يلٓ جوتمحء جألحسج للًجقى ،ضذممح أکثمط ممه
جوتمحتُح ئلٓ جلقعّ جلفىٓ ،يذىحء يل مدمل جلمًكٕحت جلسحذقّ فان مهفط سملكحن ٔرتمحض
لغّ خعلّ لتقسٔم قػتٍ ،تتمثل خعجلتُح يرط آلّٕ تطکٕد جلدملمّ ،ئؾمحفّ ئلمٓ جذتٕمحضٌ
جأللفحل.
يال ٔرتًس مهفط سلكحن فٓ قػػٍ جلتٓ وططت الحقحً يه خملّ سممحت يطفم ذُمح
قػتٍ يال ٔححيل جلتكًٔط ،يَٓ تتمثل ذطٓء مه جإلسُحخ يجالستكطجز جلصْ ُٔقرل ضفُٕحً،
يضٓء مه جلططح ،ئؾحفّ ئلٓ جلکثٕط مه جلركحذٕمّ جلمالتممّ للطمفحَّٕ ،يجلمرحضمطِ فمٓ
جلقػس زين جالستفحزِ مه جإلمکحوٕحت جإلٔححتّٕ للغّ .يمثل َصج جلىمف ٔتکمة غحلرمحً يمل
مقًلتٍ يمؿمًوٍ ،يئن خٓء ذازَحش فاوٍ ُٔسقَف ئسقحقحً.
لقس جوطغل جلقحظ زٔطجوٓ ذحلقؿحٔح جالختمحيّٕ ،يححيل جلتًرٕط يىُح ذکل مح أيتٓ ممه
مقسضِ يذسج فٓ ذًؽ قػػٍ ذًس ضيمحوسٓ ححيل مه ذاللٍ مًحلدّ مح ًٔتًض جإلوسحن مه
مطحکل ،ذرحغّ أوٍ جوطغل ذُمً جإلوسحن جلمسحً  ،يقس ذسج أن تدطذّ لٕحن زٔطجوٓ قمس
تكًضت الحقحً ئالّ أن يسزجً مه سمحتُح جأليلٓ ذقٓ مطجفقحً لُمح ،يال ٔمکمه لمتمحذى ئال أن
ٔطٕط ئلٓ زيضٌ فٓ جلتًرٕط يه جلُمً جلتٓ کحو تطغل ذحل جإلوسحن آوثص ،ال سٕمح قؿحٔح
جلمطأِ يجلًحمل يذًؽ جلًحزجت جالختمحيّٕ.
ئن مًهم قػع لٕحن زٔطجومٓ ترمسي أضمرٍ ذحلرٕحومحت جالختمحيٕمّ جلمعومطِ ذحلطمطح
جلمسُد يه أحًجل ضرًظ ينطيفُم جالختمحيّٕ ،يقس کحن ٔدصذٍ حس ئوسحوٓ شي ذًس
ضيمحوسٓ ضفٕف ،غحلرحً مح تکًن ترًحتٍ يذٕمّ يلٓ ذىحء جلقػّ جلفىٓ .أممح جلقمحظ جٖذمط
جلصْ وطط قػػحً متفطقّ آوثص لکىٍ لم ٔدمًُح فٓ مدمًيّ وُحتٕحً فُمً مٕطمٕل يفلم ،
جلصْ ٔرسي أوٍ مه جلقحغٕه جلصٔه کحن ٔمکه أن ٔکًن لٍ ضأن يهمٕم لمً تمحذى کتحذمّ
جلقػّ جلقػٕطِ ،ذرحغّ أن قػػٍ جلمىطًضِ آوثص تطٕط ئلٓ مًَرمّ متمٕمعِ ،يقمس يغمفٍ
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جلسکتًض ضحکط مػكفٓ أوٍ «جلسمفًوّٕ جلتٓ لم تتم فٓ جألزخ جلًطذٓ جلحسٔث»(مػمكفٓ،
.)103 : 1958
ئرسي لقحضب قػع مٕطٕل يفل يلٓ قلتُح أومٍ ٔدٕمس جلرىمحء جلفىمٓ ئخمحزِ يحلٕمّ
ئتمحسک ذىحء جلقػّ فٓ يىحغطٌ جألسحسّٕ يجلدعتّٕ)جلُٕکل جلًح يجللقكمحت جلدحورٕمّ(،
ئطس ذًؿٍ ذًؿحً لٕطکل يحسِ يؿًّٔ مىسدمّ متًجفقّ ،کل يؿً فُٕمح لمٍ زيضٌ يلمٍ
أَمٕتٍ ،ئتًخٍ جلدمٕى وحً ذل جألثط جلمًحس جلمطکع يجلکلٓ جلصْ أضجز يفل أن ٔتطکٍ
لسْ جلقحضب .يَىح ومف مه جلقع ضکل حؿًضجً ًٔمصج َمً جلقمع جلتمحضٔرٓ جلمصْ
ححيل أن ٔحق ينٕفّ ذحغّ ،يَصٌ جلقػع يطف ذحالَتمح ذحلححزثّ جلتحضٔرّٕ يتأکٕس
جلمقًلّ يذفًت فٓ جلترٕٕل يرط لغّ مفػحّ.
يَصج ذسج يجؾححً فٓ مح کترٍ يلمٓ جلكىكمحيْ جلمصْ سمٕكطت يلمٓ کتحذحتمٍ جلمطيح
جلتحضٔرّٕ جلتمدٕسّٔ ،ئن جلًقلّٕ جلتحضٔرّٕ َٓ جلتٓ تحکم حطيفٍ يغًضٌ يًَ ٔکتفٓ مه
کل يػًض جلتحضٔد ذحلتحضٔد جإلسالمٓ ،مححيالً جلتحلٕل ،يجلتأکٕس يلٓ جلحًجض جلصجتٓ يذًؽ
جلىًجحٓ جلتطًٔقّٕ جلتٓ ٔؿًفُح جلػمطجخ يجلمرحضمطِ .يال ذمس ممه جلًقمًف يىمس مدمًيمّ
«تحضٔد خطح» لفإجز جلطحٔد جلتٓ يسَح ذًؽ جلسجضسمٕه غمحلحّ لتکمًن جلرسجٔمّ جلفىٕمّ
جلًجؾحّ جلمًحلم للقػّ جلسًضّٔ ،يتحتًْ مدمًيّ مه جلقػع جلمتىًيّ جلمًجؾٕى ،يممح
ٔلحم فٓ تدطذّ جلطحٔد حطظ يلٓ جلتأو فٓ جللغّ ،يجألسملًخ ،يجلحمسٔث يمه ذًمؽ
جلررطجت جلطرػّٕ فٓ جألمًض جلىفسّٕ ،ئلحمم أٔؿمح أن جلطمحٔد حمطظ يلمٓ تًؾمٕح
مفًُمٍ لفه جلقػّ جلقػٕطِ يذػًغمٕتُح ،يقمس کحوم ضؤٔتمٍ ممإثطِ ئلمٓ حمس خًلم
جلسجضسٕه ًٔلىًن أن ضُطتٍ تًًز ئلٓ ضؤجٌ جلفىّٕ يأضٕحء أذطْ(جلمػسض وفسٍ.)91 :
يقس تىحيض قػع جلطحٔد ثلّ مه جلُمً شجت جألذًحز جلًقىّٕ يجالختمحيّٕ يجلصجتّٕ
يجلتٓ تًجضد فٓ مًجؾى يسٔسِ ،يقس خمى جلطحٔد فٓ قػػٍ ثفحفتٍ جلغطذّٕ يخمصيضٌ
جلًطذّٕ ،ييرّط يه َمً جللقحء ذٕه جلطط يجلغطخ ،يذًؽ جلمسحتل جلىفسّٕ يجلفلسفّٕ ئش
ًٔلً غًت جلمإلف فٓ مًجؾى يسٔسِ ،يلٓ أغًجت جلطرًظ ،ئهُط جَتمحمحً ذحلتفحغمٕل
لٕس مه جلؿطيضْ أن ٔرس يمً ذىحء جلقع جلصْ ٔرسي مستطسالً فمٓ مًجؾمى يسٔمسِ
مؿفٕحً ضٕثحً مه مالمح جلسرطّٔ يلٓ ذًؽ َصٌ جلتفحغٕل جلتٓ ٔسًٓ مه ذاللُح لتقسٔم
جلرٕثّ يجلدً جلًح ألحسج قػتٍ .ئن تدطذّ فإجز جلطحٔد تطکل لرىّ أذطْ مُمّ فٓ ذىحء
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جلرصيض جلفىّٕ جلمتمٕعِ فٓ تحضٔد جلقػّ جلقػٕطِ جلسًضّٔ ،يمُمح قٕل فُٕمح فمان جلممطء ال
ٔمکه أن ٔتدحيظَح ،زين أن وقى فٓ جلًخُّ جلمًحکسمّ جلمتمثلمّ ذًغمفُح أوُمح ذمحضج
ظمحوُح.
سمات المزحلة
ئن جلتدحضخ جلتٓ أيلى يه وفسُح فٓ َصٌ جلسىًجت جلقلمٕالت لُمح زيضَمح جلمصْ ال
ٔىکط فٓ مح خحء ذًسَح ،يمح کحن لمح خحء ذًسَح أن ٔکًن فٓ غًضتٍ جلتٓ نُط فُٕح لمًال
َصٌ جلرصيض ،يَصج مًطيف خٕسجً فٓ تحضٔد جلفىًن يجٖزجخ يتطکالتُح جلتٓ ال تىطمأ زفًمّ
يجحسِ ،ذل يرط مطجحل متتحلّٕ ؾمطيضّٔ يال غىمٓ يىُمح لتكمًض جلفمه .يضذممح غمحض ممه
جلؿطيضْ جٖن مححيلّ تحسٔس ذًؽ جلرػحتع جلًحمّ جلتٓ يسم جلکثٕط ممح قس ًٔمثمص
مه قػع ٔمکه ئخمحلُح فٕمح ٔلٓ:
لم تترلع قػع کثٕطِ مه جٖثحض جلسملرّٕ جألزذٕمّ ،ألن يمسزجً مىُمح ٔکمحز ٔرمتلف
ذحلرحقطِ ،يقسمحً آذط ضذمح ٔتطحذٍ يجلمقحلّ ،مى مالحهّ جألثط جللغمًْ جلرمحضظ ممه حٕمث
جلحطظ يلٓ جللغّ جلدعلّ فٓ ذًؽ جلمًجؾى ،يمححيلمّ ذًؿمُم جسمتًمحل لغمّ مرسمكّ
تستفٕس کثٕطجً مه جأللفحل جلًحمّٕ ،مى ذسء جلتىرٍ إلمکحوّٕ جستًمحل لغّ فػٕحّ مرسكّ،
ئلحم أن ضٕثحً مه ذصيض جلسرطّٔ ٔمکه أن ٔطجَح جلمطء ذرحغّ فٓ جلقػع جلتٓ أذصت
قحذًحً جختمحيٕحًَ ،صج جلكحذى جلصْ تدلٓ فٓ يسز يهٕم مه جلقػع ئش ضکل وقكّ مُمّ
فٓ جلمًقف مه جلًجقى ييحزجتمٍ يتقحلٕمسٌ حمحمالً جغمكسج جلفمطز يقمًححتمٍ ذمًكٕمحت
جلمدتمى يمتكلرحتٍ ،يئن قحز شلک فٓ أحٕحن کثٕطِ ئلٓ ذًؽ جلًيهّٕ يجلتًلٕمّٕ جلتمٓ
زجير َصٌ جلقػّ أي تلک يَصج ٔرسي مقرًال فٓ جلرسجٔحت ئلٓ حس مح.
ئن جلىهط ئلٓ جلقػع ذًٕه فىّٕ محؽ زين مطجيحِ ظمحوُح يکًوُح ذصيضج فىّٕ ال ٔرسي
مىػفح لُح ،ئکفُٕح أوُح ضحضک ذػًضِ أي ذأذطْ فٓ تطسٕد خصيض جلفه .قس تمحذى يمسز
مه جلقحغٕه ئوتحج جلقػّ ئلٓ يقس جلتسًٕىحت (أزٔد وحًْ ممثالً) فٕممح تًقمف ذًؿمُم
)فإجز جلطحٔد( ،يذسج أن ذًؿُم جکتفٓ ذسيضٌ جلطٔحزْ َصج ،فٕمح ودح (وحًْ) ممثالً فمٓ
تطسٕد تدطذتٍ يتكًٔطَح حتٓ ضسح يلٓ أسلًذّٕ مًٕىّ يطف تدطذتٍ ذُمح ،ئؾمحفّ ئلمٓ
جوطغحلٍ ئلٓ حس کرٕط ذحلمًؾًو جلًقىٓ يجلقًمٓ .ئن جلىهطِ جلمًؾًيّٕ تتكلمد مىمح أن
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وىترٍ للهطيف جلتحضٔرّٕ ،فاغسجض جلمدحمٕى جلقػػّٕ لم ٔکه يحزِ قمس تطسمر  ،ئؾمحفّ
ئلٓ يس يؾًح مفًُ جلقػّ يزيضَح.
أضٕحء أذطْ کثٕطِ تتًل ذرصيض جلفه أْ فه ،يلثه قرل جلسجضس کثٕطجً مه جألمًض فٓ
جلرسجٔحت يمطحلّ جلرصيض جلفىّٕ فاوٍ ذًس شلک له ٔىهط ذحلًٕه شجتُح ،ألوىح وكمح ئلٓ تكًض
فٓ جلفه ،يال وطٔس جلثرحت ،ألن جلثرحت فٓ جلفه غحلرحً مح ًٔىٓ جلتطجخى!
وتيجة البحث
َصج يأَم وتحتح يذالغّ ممح تقس شکطٌ ٔمکىىح جلقًل أن جلقػّ جلقػٕطِ يمل ضيجتٓ
وثطْٔ ،ستسيٓ لقطجءتٍ جلمستأوّٕ وػف سحيّ حتٓ سحيتٕه .ئن أزخ جلقػمّ ذمفًُمُمح
جلحسٔث ،مستحس فٓ جللغّ جلًطذّٕ کلُح .يأن جلکثٕطٔه ٔطخًًن أغًلٍ ئلٓ ذًؽ مح فٓ
جلقطآن جلکطٔم مه جلقػع يمح تىحقلٍ جلًطخ ،يئلٓ جلمقحمحت ،ييجقى جألمط ًَ أن فه جلقػّ
جلقػٕطِ ذمفًُمٍ جلحسٔث ًَ شج جلصْ ذسأ فٓ جلقطن جلثحمه يطط فمٓ جيضيذمح ،يأيخمس
للقػّ يىحغمط يمقًممحت تتمٕمع ذُمح يمه سمحتط فىمًن جألزخ جلىثطٔمّ .وطمط فمٓ َمصٌ
جلفتطِ( )1947 -1931جثىتح يططِ مدمًيّ قػػّٕ ،يکحو أمح جلکتحخ آوثص مُح يسٔسِ
تتػل ذؿطيضِ تطسٕد خصيض جلفه جلقػػٓ ئش أزض مًهمُم أن مفًُ جلقػّ جلقػمٕطِ
غطذٓ جلدصيض .يقس تحذى يسز مه جلقحغٕه ئوتحج جلقػّ ئلٓ يقس جلتسمًٕىحت فٕممح تًقمف
ذًؿُم.
مىص أيجتل جلثالثٕىحت أذصت تهُط فٓ جلمدتمى جلًطذٓ فٓ سًضّٔ ذًجزض جلرسء ذحلتغٕط
يلٓ مرتلف مستًٔحت جلحٕحِ ،يال سٕمح يلٓ غًٕسْ جلتًلٕم يجلحٕحِ جلسٕحسمّٕ .يکمحن
جلتكلى ضسٔسجً وحً جالستقالل يذىحء جلسيلّ جلًػطّٔ يلٓ جلىمف جأليضيذٓ ،کمح أن جإلقرمحل
يلٓ جلتًلٕم ذسج قًٔحً يتًخُ أيسجز مه جلكلرّ ئلٓ أيضيذمح لالسمتعجزِ ممه جلًلمم ،يذمسأ
جلمدتمى ٔهُط جستًسجزجً وحً تقرل جلًلم جلحسٔث يمىحَدٍ ،ينُطت ذًؽ جلتطخمحت يه
جللغحت جأليضيذّٕ ،يکحن جلقكط قس ذسأ ٔستًٕس يحستٍ ذًس أن يمل جلسٕحسّ جالستًمحضّٔ
کحلفطوسّٕ يلٓ تفتٕتٍ ئلٓ زئالت.
فحلمسضسّ يجلػححفّ يجلمدمى جلًلمٓ جلًطذٓ يجلدحمًّ جلسًضّٔ ذمرتلف کلٕحتُح ،يکل
مح غسض يه َصٌ جلرٕثحت جلفکطّٔ يکثطِ جالتػحل ذحلغطخ يذمسجضسٍ يتطخمّ ضيجتمى کرمحض
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جالزذحء ،کل َصج ًَ جلصْ مُس للحٕحِ جألزذّٕ أن تسٕط سٕطَح يأن تىمً يتعزَط مى جألٔح
فٓ سًضٔح يقس تكًض جألزخ مى تكًض جلحٕحِ جلفکطّٔ ،يکحن لألحسج جلسٕحسّٕ کحإلحتالل
جلفطوسٓ أثطَح فٓ َصج جلتكًض .ئن خملّ جلًًجمل جلرحضخّٕ يجلسجذلّٕ قس ذلق يسزجً مه
جلقؿحٔح جالختمحيّٕ يجلتحطضّٔ يجلسٔىّٕ فٓ حطکّ جلمدتمى ،يقس ذلق جلتغٕطجت فٍٕ يفٓ
وسدٍ؛ فکل َصج أزْ ئلٓ ئوطحء مدمًيّ مه جلحطکحت جالزذّٕ ،يتأسٕس جألحعجخ يکمحن
لدمٕى َصٌ جلًًجمل أثطَح فٓ تكًض فکطِ جألزخ فتًسزت مىحظيٍ يتكًضت أسحلٕرٍ.
ئن جلُم جالختمحيٓ کحن مه أذطظ جلُمً جلتٓ ضغل جلقحغٕه ،يتدلٓ شلک يرط وقمس
مح ٔقً ذٍ جلىحس يذًؽ جلًحزجت يجلتقحلٕس .مثلمح جوػطف يسٔسين وحمً مًحلدمّ جلُممً
جلصجتّٕ شجت جلرًس جإلوسحوٓ جلتٓ تتًل ذمسْ مقسضِ جلصجت يلٓ جالوسدح مى جلمدتممى،
يمح تکحذسٌ َصٌ جلصجت وتٕدّ ذًؽ جلًحزجت يجلتقحلٕس .يضجح قحغًن ٔتحسثًن يمه َممً
تحضٔرّٕ ،فٕمح جوطغل ذًؿُم ذحلػسمّ مى جلغطخ يتأکٕس جلفطيقحت ،يکصلک تأکٕس ؾطيضِ
جالحتکح .
يذغؽ جلىهط يه کل مح ٔمکه قًلٍ يه جلقػمّ يمًؾمًيحتُح يمقًالتُمح يئضمکحلٕحتُح
ًٔمصج ال ذسّ مه تأکٕس أن جلقػع آوصج َٓ ذى نطيفُح ،ييػمطَح ،يذىم مححيلمّ
تطسٕد جلفه يتدصٔطٌ ،يذى جالوطغحل ذُمً جلمدتمى يجلصجت يذسجٔحت جلتالمح يجلتکمًن،
لکه ممح ال ضک فٍٕ ،يًَ مح ٔلحم أيل يَلمّ ،أن جلؿمًف جلفىمٓ ذمّٕم يلمٓ مدممل
جلقػع ،ئؾحفّ ئلٓ يس يؾمًح جلطؤٔمّ ،يجضترمح مفُمً جلقمع يزيضٌ فمٓ خلُمح .ئن
جلتدحضخ جلتٓ أيلى يه وفسُح فٓ َصٌ جلسىًجت جلقلٕالت لُح زيضَح جلصْ ال ٔىکط فٓ مح
خحء ذًسَح .جلمطحلّ جلتٓ مُست جأليؾحو لتطسٕد خصيض جلفه يئغسجض جلمدحمٕى جلقػػّٕ
لم ٔکه قس تطسر ئؾحفّ ئلٓ يس يؾًح جلقػّ يزيضَح.
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