املسلمون الشيعة يف لبنان

رؤيي تورخيقي واضحي فرؤيي مستؼبؾقي واضحي
افشقخ جعػر ادفوجر
بعد إزموت اخلطرة يليت دور إشئؾي اخلطرة .احلرب أهؾقي ـوكً أم دوفقي ,هي حوفي ؾؼدان
توازن ؾشل افسوشي ذم معوجلتفو ؾلوـؾوا إمر إػ جـرآت احلرب.
ؾؼدان توازن بغ مصوفح افدول أو مصوفح افػئوت افتي تشؽّل افوضن .افػئوت ذم فبـون هي
ضوائف .أو بوٕحرى تصـقف ضوئػي ذو مضؿون ضبؼي  .وإن صئً ؿؾً تصـقف ضبؼي ذو ؿـوع
ضوئػي .وافذين حوربوا بوكتتئفم افطوئػي وافطبؼي مع ًو .ؾوحلرب ـوكً حوفي ؾؼدان توازن بغ
افطوائف افؾبـوكقي مه افسوشي ذم ترؾقعفو ددة ث غ شـي تؼريب ًو ,إػ أن اتسع اخلرق ظذ افراؿع,
ؾتوػ مرؿعوا إمس توشقع اخلرق افقوم .وإكو إػ اهلل راجعوكو.
ظـدمو كؾتؼي فـتحدث ظن ادسؾؿغ افشقعي ذم فبـون اكطؾق من ذفك افواؿع افذي مل تزده احلرب
وضوح ًو وإن زادتـو به يؼق ًو .أي من افواؿع افطوئػي  .فبـون جمؿوظي من افؽقوكوت افطوئػقي ادرتبطي
بوٕرض ,بوٕؿؾقم .وآكتتء افطوئػي –آؿؾقؿي ـون دائ ًت أؿوى من أي اكتتء آخر  .وهبذا أبرز
افعـوان افذي وضعـه أظثه .شقتـوول احلديٌ ادسؾؿغ افشقعي ذم فبـون وـلهنم مشؽؾي مستؼؾي ,مع
أن افسـقبي افؾبـوكقي ـؾفو مشؽؾي .إمن ذوي وجفغ :ؾـحن حغ كدرس ادشؽؾي افؾبـوكقي ٓ بد من
افبدء بسـقبته افطوئػقي.
دوري أن أضرع إشئؾي اخلطرة .فقس ٕؿدم جواب ًو هنوئق ًو ظؾقفو .شلحوول ,وفؽن إ ورة إشئؾي هو
مه ًو جديد ًا يسؽـه.
ادطؾوب بوفذات  .ظـدمو يبدأ امرؤ ضرح إشئؾي ؾفذا يعـي أن ّ
أول إشئؾي اخلطرة :أين تؽؿن ظـوس ؾؼدان افتوازن ذم ترـقبي هذا افوضن؟
من ادػفوم أكودواضـقي هي ,ذم إشوس تعوؿد ضؿـي ظذ افعقش ادشسك .هذا افتعوؿد ٓ يستـد ؾؼط
إػ ؿـوظي مجقع إضراف بحدواه وفؽن ,أيض ًو إػ خؾػقي مـوشبي ذم توريخ اجلتظي و ؼوؾتفو تُثغـي
افؼاـي ببوط روحي .ؾوفـوس حقـت يتغـون بحى أوضوهنم ويؿوتون ذم شبقؾفو إكت يستؾفؿون ذفك
افربوط افروحي افذي صور افوضن رمز ًا فه وشوحي دترشته.
فؼد ـثر احلديٌ هذه إيوم ظن افؼوشم ادشسك وافؼواشم ادشسـي .أهيو افسودة :ذفك هو افؼوشم
ادشسك ,أو افؼواشم ادشسـي ذم ؽره يسؾؿون ضؿـ ًو بلكه ؽر موجود ,بل وؽر ممؽن .أكو أؿول:
وؽر مرؽوب ؾقه أيض ًو .دوذا؟ ٕن فدى ـل من افطوئػتغ افؾتغ تتؼوشتن احلؽم ذم هذا افبؾد رابطفو
افروحي ظذ ضريؼتفو .وؿقوم ؿوشم مشسك ظذ صعقد افوضن يعـي تـوزل ـل من افطرؾغ ظن
خصقصته .وٓ أحد يريد ذفك.
ادسؾم ,افسـي بشؽل خوص يريده وضـ ًو مرحؾق ًو .افوضن احلؼقؼي هو ذفك ادؿتد من ادحقط إػ
اخلؾقٍ .ادسقحي ادوروين بشؽل خوص ,يريد وضن ادسقحقي ذم افؼق افعريب اإلشثمي .جزيرة ذم
بحر .وٓ أحد يرىض أن يبتؾع افبحر جزيرته .افسـي يريد حمطي ظذ افطريق .إكه مل يـس أجمود دوفته

افعريؼي .ادسقحي يريده أرض مقعود دون وراة .إكه مل يـس أهنو ـوكً أرضه وجوء افػتح اإلشثمي
ؾوكتزظفو مـه .افسـي حيرـه أمل ذم اشتعودة ظوده افذي متزق .ظومل ذم ؿؾى إرض .ظومل ممتد ظذ
ؿورتغ ,يبسط شوضوكه ظذ بحرين ٓ ,حدود وٓ شدود .ادسقحي حيرـه خوف تورخيي ؽومض .إكه
ـودذظور يبحٌ ظن مؾجل وهو هو ؿد وجده ظذ طفر هذه إرض ,حقٌ بـى ٕول مـذ أربعي ظؼ
ؿرك ًو دوفي هلو ضوبعه .وهو هم يتجؿعون ؾقفو من أؿطور افؼق ببطء وفؽن بثبوت .وفذفك ؾنكه
يتسوءل بزاءة :موذا يػعل أخرون هـو؟ ؾؾرحؾوا!
إهنو صورة ظجقبي فوضن حيرـه رؤيتون متـوؿضتون ,هوجسون متـوؿضون :ادقل إػ افتؿرـز ,يعورضه
ادقل إػ آكتشور .اخلوف يعورضه إمل .يو هلل ـقف يصـع افتوريخ إؾؽور -افعؼد ,م ـقف تصوغ
افعؼد افتوريخ!
هو هـو تؽؿن ظـوس ؾؼدان افتوازن ذم هذا افوضن .إهنو ذم تؼسقم احلؽم بغ ؾئتغ ختتؾػون اختثؾ ًو
ظؿقؼ ًو ذم مػفوم ادواضـقي.
أين دور ادسؾؿغ افشقعي ذم هذا ـؾه؟ وهذ هو افسمال اخلطر افثوين .واجلواب بسقط إػ درجي أكه
يؿؽن أن يؾخص ذم ـؾؿي واحدة ٓ :دور .هذا اجلواب ,ـؽل إجوبي ؽر ادعؼوفي ُيـبً اشئؾي
جديدة ,أوهلو :دوذا؟ هذا افسوال فقس بسقط ًو وإن يؽن من ـؾؿي واحدة هو أيض ًو .هذ افسمال هو
افسمال .وفذفك ؾؾن أشورع فلجوبي ظؾقه بل شلضرح بغ يديه شوء إٓ آخر ًا.
مو هو جوهر افـظوم افؾبـوين؟ أي اين كصـػه بغ مو كعرف ذم افعومل من أكتط إكظؿي افسقوشقي.
يؼول ادجـدون فؾـظوم :إكه كظوم ديؿوؿراضي بردوين ؾريد ذم افعومل من حقٌ إكه صفر ذم بوتؼي
واحدة مجوظوت متبويـي ذم ترـقبفو افثؼوؾقوتطؾعوهتو افسقوشقي .ؾؼدم فؾعومل كؿوذج ًو حيتذى به حقثت
وجدت مؼوفي شقوشقي ممو ؾي .وـثر ًا مو يثول هذا افؽثم ذم معرض شبى (تضويق) إرسائقل من
افـظوم افؾبـوين افذي ؿدم افبديل فـظومفو افعـرصي .م يؼول همٓء :إن هذا افـجوح افسقود ٓ
يسوويه إٓ كجوح دمربته آؿتصوديي .ؾؾبـون من أؾؼر افبؾدان افعربقي موارد ًا ومع ذفك ؾنن مستوى
ادعقشي ؾقه مرتػع بشؽل مؾحوظ .وظـدمو تظفر ظذ وجه افسومع ظثموت افشك وظدم افرىض هلذا
افتؼققم فؾـظوم يسورع ادجـدون إػ ذـر ممشسوته افسقوشقي افتي يراد مـفو أن تشوبه مثقثهتو ذم
افبؾدان افديؿوؿراضقي افصديؼي .ـت يشرون إػ معومل آزدهور آؿتصودي وافبحبوحي وافقرس
افؾذين يتؿتع هبت ادواضن افؾبـوين.
ويؼول افـوؿؿون ظذ افـظوم ,أي ًو ـوكً أشبوب كؼؿتفم :إكه كظوم ضوئػي أي أكه ض ّقق متخؾف .وفن
جيد همٓء صعوبي ـبرة ذم افتدفقل ظذ ادواصػوت افتي تصحح هذا افوصف.
أكو أؿول :هذا افـظوم فقس ضوئػق ًو ؾؼط .ـت أكه فقس ديؿوؿراضق ًو .إكه كظوم ضػقع .وـؾؿي ضػقع فقسً
من ؿوموس افسقوشي ذم إشوس .بل هي من ؿوموس ظؾوم احلقوة .وهي تعـي هـوم جمؿوظي من
افؽوئـوت احلقي حتصل ظذ ؽذائعو دون ظـوء بوٓفتصوق بسجم آخر .اجلسم ادضقق يؽدح فؾحصول
ظذ افغذاء ,وافطػقع يؿتصه بؽل راحي .هؽذا يتؿتع افطػقع بوفعوؾقي .ذم حغ ترى ادضقق ادسؽغ
ذابل افعود واهن افؼوى.
هذا افؽثم ثث ؿضويو مسابطي:

أ  -هذا افـظوم فقس ضوئػق ًو ؾؼط.
ب -هذا افـظوم فقس ديؿوؿراضق ًو.

ت -هذ افـظوم ضػقع.

فقس ضوئػق ًو ؾؼطٕ .ن ادػفوم من وصف كظوم بذفك :إكه ذفك افـظوم افذي يترس تصـقػ ًو ؿبؾ ّق ًو
فؾؿواضـغ ظذ أشوس اكتتءاهتم افطوئػقي .ومن م يوزع أظبوء ادواضـقي ظذ افطوائف ,دون أن يـتفي
ذفك بوفرضورة إػ موؿف متح ّقز .هذا افـوع من آكظؿي رؽم أكـه مرؾوض ـؿبدأ ٕكه يـطوي ظذ
اكتفوك فؽرامي آكسون ـنكسون وتغؾقى اظتبورات جوكبقي ظذ صػته ـؿواضن ,رؽم ذفك ؾنكه يؿؽن
أن يؼدم كوظوص من افعدافي ظذ ضريؼته .أمو حقٌ يصـف ادواضـغ تبع ًو فؾطوائف افتي يـتؿون
إفقفو ,وظـدمو يوزع مـوؾع ادواضـقي يذـركو بؼوظدة أبـوء افسً وأبـوء اجلوريي ؾنكه يصبح فقس ضوئػق ًو
ؾؼط .بل ضوئػق ًو وطود ًو أيض َاو .وهذا يـتفي إػ افوصف افذي ارتضقته فه .وشـزيد هذا افـؼطي جث ًء
ؾقت يع.
فقس ديؿوؿراضق ًو .ؾوفديؿوؿراضقي تـطؾق من ؾؽرة اشوشقي شومقي هي احسام اإلرادة اإلكسوكقي وحق
ـل إكسون ذم ممورشي إرادته بحريي .ويؽون احلؽم وممشسوته ذم افـفويي حمصؾي مجقع اإلرادات ,حتى
إرادات افذين ؾشؾوا ذم إيصول رأهيم إػ ح ّقذ افتـػسذٕ .ن همٓء أظؾـوا مـذ افبدايي ؿبوهلم بؿبدأ
ظريضؽؿي
اخلضوع فرأي إـثريي .ذم افديؿوؿراضقي افشعى هو مصدر افسؾطوت افشعى ـؼطوع
ّ
تُـز ؾقه افشخصقوت وادؿقزات افػرديي .أمو حقٌ يترس ظذ اإلرادة تصـقف َاؿ ْبع ,ـوفتصـقف
افطوئػي افضقق .أمو حقٌ يوضع ذم جمرى اإلرادة ـوئن وحموٓت تسوؿفو ذم ؽر جمراهو افطبقعي,
ظـد ذفك يصبح إمر خودظ ًو متوم ًو ,ذفك أكه يـجى ممشسوت ذات واجفي ديؿوؿراضقي بؿضؿون
معوـس متوم ًو .أيض ًو شـزيد هذه افـؼطي جث ًء ؾقت يع.
إكه ضػقع .ؾفو ظذ صعقد افسقوشي ّ
يسخر إرادات مجقع ادواضـغ خلؾق جمرى فؾسؾطي يـتفي إػ
ادجيء بؿثل ضوئػي معقـي إػ احلؽم .هذا ادؿثل جيؿع ـل افسؾطوت افتـػقذيي تؼريب ًو ذم يده .وهو ظذ
صعقد آؿتصود يتبع شقوشي اؿصوديي وبتي ّ
تسخر أـثريي افشعى فرخوء ؾئي ضقؼي من ادواضـغ تـعم
بؿستوى معقشي متح ّقز بوضوح.
صحو يؽػقون فـعً افظوم بلكه ضػقع.
هذان افتؼققتن إن ّ
ؾؾـؾق كظرة ؾوحصي ظذ افتؽوين افسقود وافتؽوين آؿتصودي افػوظؾغ حوفق ًو ذم فبـون.
افتؽوين افسقود وافتؽوين آؿتصودي افػوظؾغ حوفق ًو ذم فبـون.
 .1943ذفك ادقثوق افذي ّ
حل مشؽؾي
افتؽوين افسقود افؼوئم هو ؿرة ادقثوق افوضـي فسـي
افتجوذب بغ افطوئػتغ افسـقي وادوروكقي .وفك ٓ كـسى أن هذا ادقثوق ؿد حدث حتً طل آكتداب
افػركز .وفؼد ـون ادطؾوب من آكتداب أن متورس ؾركسو ادتؼدمي كوظ ًو من افوصويي ظذ افبؾد
افؼوس حتى يصل أبـوءه إػ درجي من افـضٍ افسقود تمهؾفم فؾحؽم افذايت أي آشتؼثل.
ويبدو أن ؿـوظي إم احلـون ببؾوغ افبؾد شن افرصد ـوكً مرتبطي إػ حد بعقد بسك إرث احلؽم
حؽر ًا ٕبـوئفو .وهؽذا أصبح احلصول ظذ آشتؼثل مرهوك ًو بضتن مستؼل أبـوء افسً .ومن بعد
أبـوء افسً أبـوء اجلواري ظذ درجوت هوتقك اجلواري من احلظوة وافرظويي.

ذم هذه افظروف وحتً طل هذه افسقوشي حدث مقثوق  1943افشفر وافتؽوين افسقود افؼوئم
حتى افقوم هو اشتؿرار فؾوضع ـت ترـه آخر جـدي ؾركز ترك شوحل بروت يؿؾمه افرىض.
ذم رأس افـظوم افؼوئم ثث ممشسوت دشتوريي:
- 1ادجؾس افـقويب :وهو افسؾطي افتؼيعقي .ويـتخبه افشعى بوٓكتخوب ادبوذ.
- 2جمؾس افوزراء :وهو افسؾطي افتـػقذيي .خيتوره افرئقس ادؽؾف .ويؿـحه افثؼي جمؾس
افـواب.
- 3رئقس اجلؿفوريي :وهو افسؾطي اإلجرائقي ,ويـتخبه جمؾس افـواب.
واجفي ديؿوؿراضقي تضورع أظرق افبؾدان افديؿوؿراضقي .ؾوفسؾطي ـؾفو مصدرهو جمؾس افـواب
افذي يتؽون ممن اختورهم افشعى فقؽوكوا ممثؾقه .أخر ًا افشعى هو مصدر افسؾطوت.
كؼول واجفي كعـقفو .ؾـحن كصف صقئ ًو بلكه واجفي حقـت تؽون وطقػته أن يغطي مو حتتهٕ .ن افذي
حتً يؽون ممذي ًو فؾعغ وربت ؽر افعغ .اي أن افواجفي ختدع ظن احلؼقؼي .ؾتظن أن مو اختػى مثل
مو يبدو ,ذم حغ أن احلؼقؼي هي افعؽس متوم ًو .افواجفي افديؿوؿراضقي توحي بلن مو حتتفو
ديؿوؿراضي .وفؽن احلؼقؼي أن ادـتدبغ ـوكوا خقوضغ موهرين .ؾخوضوا وب ًو من ؿتش افوضن ـؾه
فؽـه ٓ يد ر خمتورة مـه .ؾؾـتتبع جمرى افسؾطي ذم ممشسوتـو افدشتوريي.
ذم افواجفي :افشعى مصدر افسؾطوت .افشعي يـتخى حمتؾقه .ادحتؾون يـتخبون رئقس اجلؿفوريي.
ادحتؾون أيض ًو يؿـحون احلؽومي افثؼي.
حتً افواجفي :افشعى يـتخى حمتع ضوائف بتوزيع ظددي يؽػل إلحدامهو حصي إشد من
ادحتؾغ أي من إصوات .جمؿوع افـواب يـتخى رئقس اجلؿفوريي ذط أن يؽون من كػس
افطوئػي .رئقس اجلؿفوريي يؽؾف من يشؽل احلؽومي ذط أن يؽون فـػس افطوئػي أـز ظدد ًا مـفم.
ادجؾس افـقويب يؿـح احلؽومي افثؼي ـت ذـركو وفؽن رئقس هذه احلؽومي فقسً شؾطي .ؾرئقس
اجلؿفوريي جيؿع ذم يده افسؾطي اإلجرائقي ورئوشي افسؾطي افتـػقذييٕ .ن جمؾس افوزراء ٓ يـعؼد ذم
ؽقوبه .أي أكـو كصل بوفـفويي إػ وضع ؽريى وصوذ .هو أن رئقس اجلؿفوريي افذي ٓ يستطقع
ادجؾس افـقويب توجقه أي شمال إفقه يؼبض بقديه ظذ ـل افسؾطي .من حيؽم ؽر مسمول .وادسمول
ٓ حيؽم .وضع دشتوري ٓ وين فه ذم ـل إكظؿي افدشتوريي بؼدر مو كعؾم .إػ درجي أكه يصعى
تصـقػه بحسى ادؼويقس افتي كعرؾفو .وهذا مو ظـقـوه ظـدمو ؿؾـو إن إرادة افشعى ـؾه ت ّ
ُسخر من
أجل ادجيء بؿئل ضوئػي ,جيؿع ـل افسؾطوت افتـػقذيي إػ احلؽم .كؼول ممثل ضوئػي ٕن إحداث
أ بتً ذفك حتى أن .ؾؿن بغ مخس رؤشوء مورشوا افسؾطي مـذ آشتؼثل حتى افقوم أ بً ا ـون
مـفت ظذ إؿل حتقزمهو افؽومل دوؿف تؾك افطوئػي .ـت أكه ممو ٓ خيؾو من مغزى أن هذين افرئقسغ
حتوٓ بعد اكتفوء مدة رئوشتفت إػ زظقؿغ ضوئػتغ متطرؾتغ مؼوتؾتغ.
هذا افؽثم يصح بشؽل أو بآخر بوفـسبي فبؼقي ممشسوت افدوفي ؽر افدشتوريي .أظـي اجلقش
وؿقودته .اجلسم افؼضوئي ورئوشي جمؾس إظذ .واإلرادة وـبور موطػقفو.

أمو افتؽوين آؿتصودي ؾنكه يظفر فـو بشؽل أوضح ضػقؾقي هذا افـظوم .ظـدمو يصـّف آؿتصوديون
ادترشي آؿتصوديي افؾبـوكقي ؾنهنم يضعوهنو ذم ؿسم اؿتصود اخلدموت .واحلؼقؼي أن ؿطوع اخلدموت
يغطي أـز مسوحي ذم افرؿعي آؿتصوديي.
إػ جوكى ؿطوع افزراظي وبعض افصـوظوت اخلػقػي .وؿطوع اخلدموت يتؿثل ظـدكو ذم افسقوحي
وآصطقوف وادرؾل وافساكزيً وادطور وادصورف .وإن يؽن هذا افؼطوع ؿد تعرض فـؽسي ـبرة
أدت إػ اكخػوض حجم اإليداظوت اخلورجقي مـذ ـور ي اكسا افشفرة .وفؽن فبـون شوق اشتفثـقي
ـبرة .مل يؽن يضوهقه اي شوق ظريب ؿبل آكتػوصي آؿتصوديي فبعض افدول افـػطقي .وهـوك
إحصوءات مذهؾي تتـوول حجم آشتفثك افؾبـوين فبعض افبضوئع افتي ٓ تستحق حتى افتصـقف
ذم افبضوئع افؽتفقي إٓ بتوشقع افؽؾؿي.
هذا آشتفثك اهلوئل فؾؿـتوجوت ادستوردة هو ظـوان آزدهور افؾبـوين .وفؽن هذا (آزدهور)
ظذ حسوب مقزان اددؾوظوت افذي يعوين ظجز ًا ـبر ًا مزمـ ًو .وؿع ذفك ؾنن آزدهور مستؿر
وافسف افؾبـوين بخر .وهذا هو مو يسؿى بودعجزة آؿتصوديي افؾبـوكقي .معجزة ٕكه ٓ يـطبق ظذ
أيي ؿوظدة اؿتصوديي معروؾي .وـؾـو كعرف حؽويي ذفك اخلبر افذي ُـ ِّؾف بوضع دراشي ظن
اؿتصودكو ,ؾـصح بوفـتقجي بسك إمر ظذ مو هو ظؾقه خوف أن يمدي افتدخل إػ إؾسود ادعجزة.
ؾوفؼوظدة أن ادعجزات حتدث ,فؽي يمدي ؽذ أؾضل افـتوئٍ ,خورج إضور احلسبوكوت وافتخطقط.
هذه احلوفي تذـركو بوضع امرئ يـػق ظن شعي ٓ تتـوشى مع موارده افعؾـقي .ؾنذا شئل :من أين فك
هذا؟ ؿول :حؼ ًو إن مواردي ٓ تسؿح يل هبذه افـػؼوت ,ورؽم ذفك ؾلكو امتتّع هبذه افبحبوحي .ـقف؟
جيقى :إهنو معجزة.
هذا افؽثم ٓ تسووي شذاجته إٓ مو ؾقه من كقي خداع مبطـي .ؾـحن كعرف أن افظواهر آؿتصوديي
ختضع فؼواكغ ,أؿؾفو حسوبوت اجلؿع وافطرح.
وظذ أشوس من حسوبوت اجلؿع وافطرح هذه شـػؽر بوفبحٌ ظن مورد خػي يتؽ ّػل دائ ًت بتعديل
مقزان اددؾوظوت .أين هو هذا ادورد ؽر ادـظور افذي يصقى ذم اؿتصود افبؾد ,ويؽػل هلذه
افبحبوحي آشتؿرار.
إكه أموال ادفوجرين .إكه أموال أوفئك افذي يشغل افوضن هبؿومه ادسؾي ظن أن يؼدم هلم ؾرصي
احلصول ظذ افؾؼؿي افؽريؿي ؾـثرهم ذم مشورق إرض ومغورهبو يعؿؾون ويؽدحون ويصبون ؿرة
ؽربتفم ذم وضـفم .إهنم ابـوء ادـوضق ادحرومي افتي صغل بؾدهم ظـفم بوفعـويي برؾوه مـوضق أخرى
ؾر ّدوا فه احلرموت ظطو ًء ,فبـون أيتفو افؼيرة افتي ٓ تطقى هلو احلقوة إٓ ظذ دموء أبـئفو.
وجه وجفك صطر أيي ؿريي ذم ادـوضق اإلشثمقي افشقعقي ؾستثحظ برسظي أن ظـرص افشبوب كودر
ؾقفو .إهنم فقسوا هـوك .إهنم بعقدون .ذم أربعي أضراف اؾريؼقو أو صطري أمريؽو أو اخلؾقٍ افعريب.
موـؾون بػضوء اهلل ظدا ؾضوء وضـفم .افذي فن يـسوه بل شقعودون إفقه ذم افـفويي وظذ أـػفم
ادتعبي ؿطرات ظرؿفم حوفوهو ذهب ًو فؽي يستؿر افرؾوه ادجـون .ومع ذفك ؾث أحد يذـرهم .حتى
يذـرهم .بل يـسى إمر ـؾه بؽل بسوضي إػ معجزة.

أطـؽم تتسوءفون أن :وـقف تتحول أموال ادفوجرين إػ دم ذم أوردة افـظوم ادتح ّقز؟ وإلجل
اإلجوبي ظؾقـو أن كجؿع بغ حؼقؼتغ أصبحتو معروؾتغ:
إوػ :أن فبـون بؾد مستفؾك .يستورد ـل رء تؼريب ًو.
افثوين :أن معظم مداخقل إؾراد تـػق ظذ ذاء هذه افسؾع ادستوردة .خوصي وأن ظدوى افسف مل
تعد توؾر أحد ًا.
وفؽي تؽؿل افصورة ظؾقـو أن كضقف حؼقؼي وفثي ؿد تؽون جديدة هي أن معظم افتوـقثت
إجـبقي هي حؽر ظذ أؾراد ضوئػي معقـي ,أو ضوائف معقـي تشسك ذم كظرة واحدة إػ افـظوم أو كظرة
افـظوم إفقفو.
هؽذا تبدو فـو بؽل وضوح ضػقؾقي هذا افـظوم ذم وجفقي افسقود وآؿتصودي .إكه ذم افسقوشي
ّ
يسخر إرادات ادواضـغ فقخؾق واجفيديؿوؾراضقي فؾسؾطي ختػي وراءهو كظوم حؽم متحقز ضقق ٓ
يـول ادسؾؿسن افشقعي ؾقه رؽم أهنم يشؽؾون أـر ظدد من إصوات .ـت أكه ذم وجفه آؿتصودي
يسخر آٓم ومتوظى افذين اضطرهم فؾرضب ذم آؾوق إرض بحث ًو ظن فؼؿي افعقش فقبـي رؾوه ًو
زائػ ًو .وافضحقي ذم احلوفتغ هم من ادسؾؿغ افشقعي .وادستػقدون هم افؾبـوكقون افؾبـوكقون.
هؽذا أرادت صقغي  .1943وهؽذا كجقى ظذ افسمال :دوذا فقس فؾؿسؾؿغ افشقعو دور بحجؿفم
 1943هو
ذم احلقوة افسقوشقي وآؿتصوديي فوضـفم .وفؽن احلؼقؼي أيض ًو أن افغقوب افشقعي مـذ
اشتؿرار فغقوب تورخيي ,ذم حغ أن احلضور ادسقحي ذم فبـون هو اشتؿرار حلضور تورخيي .افغقوب
افشقعي ذم ادـطؼي هو اشتؿرار فغقوب ضول ـثر ًا بدأ بدخوال افصؾقبقغ ذم افصورة افسقوشقي ذم
ادـطؼي افشومقي ,وتعوطم ؾقت بعد مع دخوال افزكؽقغ ؾوٕيوبقغ ؾودتفقك .أي مـذ أوائل افؼرن
احلودي ظؼ ادقثدي .احلضور ادسقحي ذم فبـون بدأ بوٓمتقوزات إجـبقي أي مـذ أواشط افؼرن
افسودس ظؼ .ومل تؽن ؾركسو فتستطسع أن تػصل افصقغي بودؼويقس افتي ؾصؾتفو فوٓ هذا
احلضوروذفك افغقوب .وفؽن هذه احلؼقؼي ٓ تغر صقئ ًو ٓ من تؼققؿفو فؾـظوم وٓ من أهداؾـو ذم
احلقوة احلرة افؽريؿي افتي يـبغي أن يشورــو ذم ضؾبفو فؾجؿقع ـل فبـوين خمؾص صقعق ًو ـون أم فقس
صقعق ًو.
أهيو افسودة..
صقغي  1943ؿد شؼطً بضجقٍ ـبر .أشؼطتفو هذه احلرب افؼيرة .هذه احلرب افتي ؾقفو
ُػصل ذم ؽقوبـو؟ هل
افشقعي أـز ممؽن دون أن تؽون حربه .ؾفل شـسؿح فؾصقغي اجلديدة أن ت ّ
ظؾقـو أن كظل من ظرق أبـوئـو ودموئفم افسؾم افوضن وحربه م ٓ كؼبض يدكو إٓ ظذ افػتوت؟ هذه
احلرب ؿضً ممؿت ًو ظذ إؿل ظذ تطور اجتتظي –شقود ـون يؿؽن أن يؽون ذم صوفح افػئوت
ادحرومي ,وأظودت ؿضقتفم إػ شوق ادسووموت افسقوشقي .بروت افػوجرة هؾؾً فؾتخؾص من
حزام احلرمون افذي ـون يطوؿفو حد آختـوق .ؾفل هذه هي افـفويي؟ هل ـتى ظذ افشقعي أن
يظث حوم ً
ث آٓمه صورخ ًو ذم افزيي فتتم افتسويوت وادسووموت ظذ حسوبه وذم ؽقوبه؟ إذا رؾضـو
هذا ادصر ؾنن افسمال افتويل افذي يزر أموم أظقــو هو ,ـقف؟ ـقف كحؼق حضوركو صقعق ًو بؿستوى
افوجود افشقعي .اجلواب ,ضبع ًو هو حتؼقق افديؿوؿراضقي احلؼقؼقي .وفؽن هذا ٓ جيقى ظذ افسمال.

بل افسمال كػسه يبؼى :ـقف كحؼق افديؿوؿراضقي افسقوشقي وآجتتظقيذم وضــو؟ أي :ـقف كحؼق
افوضن ذم وضــو؟ شمال فن أجقى ظؾقه حتى ٓ يتحؼق إٓ ظذ افورؿي وٓ يتجووزه .بل شلترـه
فؽم .فؽل ضحويو افتسويوت افػوؿقي فؽل افذين اظتودوا أن يصغوا إػ آٓم اإلكسون .فؽي حيؼؼوه ذم
احلقوة.

