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إﻟﻰ ﻣﻰ ﺳﻰ "اﻟﻊ اﻟاﻲ"ﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣت ﺳ؟!
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ﻣ ﺣﺎدة
ﻛﻞ اﻹاﺿﺎت أﻛت أن وﻻدة »اﻟﻊ اﻟاﻲ اﻟﻠﻲ« ﺷﻠ ﺧة ﺳﺎﺳﺔ ﺷﯾة اﻷﺔ ﻲ اﻟﺎﻟﺔ اﻟﺔ .ﻟ ﻟن أاﻪ اﻟﺔ أﺻﺎب ﺗﺔ »اﻟﺎﻟ
اﻟاﻲ« روا ﺗﯾ اﻟﺔ ،ﺑﻞ ﻷﻧﻪ ﻩ اﻟة  ،إﻟﻰ  وﺎﻟﺎت وﻣﺳﺎت ﻣﺔ ﻣ اﻟﻠ واﻟﺎﺷ اﻟﺎر واﻟا واﻟ ،اﻟﯾ ﯾن
ﺎﻟﺎون ﻣﻊ اﻟ اﻟاﺔ واﻟﺎرﺔ ﻟ ﺣة اﻹﺳﺎب اﻟﺎﺋﻲ ﻲ اﻟﺎﻟﺔ اﻟﻠﺔ  ،أن أ ا اﻹﺳﺎب اﻟﺎة اﻟﺎﺳﺔ ،وأﺿ اﻟﺿﻊ اﻟﻠﻲ،
وﺿﻪ ﻟﻞ أﺷﺎل اﻟﺧﻞ اﻟﻲ واﻹﻠﻲ واﻟوﻟﻲ .وﻟﻞ ﺗﺎت ﻧﺎ اﻷﺧة ﺣل ﺧﻪ ﻹداﻣﺔ اﻹﻧﺎم ،دﻟﻞ ﺳﺎﻊ ﻻ  ﻷﺣ أن ﯾ ﺧرﺗﻪ .ﺎ ﻻ
 ﻷﺣ أن ﯾ أن اﻟﻠ ،ﺎوﻬ اﻟﻠﺔ ،ﺎت وأاداً ،أا ﻟﻠﻊ ﺣﺎﺟﺔ وﺔ ﻣﻠﺔ ،وﻟ ﻣد ة ﺧت ﻟﻬا اﻟﻞ أوذاك ،وأن اﻟﻊ أ ﻣ
ﻧﻪ إﺋﻼﺎً إﻧﺎﺑﺎً ،ﺑﻞ  ﻣوع ﻟ اﻟﺎر اﻟاﻲ ﻲ اﻟﺎﻟﺔ اﻟﺔ ،وﻠرة ﺎﺻﻩ ،وآﻟﺎت ﻠﻪ ،وﺗﺳﻊ ﺎﺗﻪ اﻟﺎﺔ ،وﺟﻠﻪ ﺎً ﺛﺎﻟﺎً ،ﻻ ﺢ ﻻ
ﻟﻠﻠل ﻣﻞ ﺢ ،وﻻ ﻟﻠﻠل ﻣﻞ ﺣﺎس ،ﺑﻞ ﻟﻸ اﺎً ﺳﺎﺳﺎً ،ﺣﺎوﻟ اﻟﺎﺋﻞ اﻟﺎرﺔ واﻟاﺔ ،أن ﺗﻸﻩ ،ﻧ ﻲ ﻣان ،وﻠ ﻲ ﻣان آﺧ ،وﺎﻟﺎﻟﻲ ﻟم
اﻟﯾﻞ اﻟﺎﺳﻲ اﻟﻧﺎﻣﻲ اﻟﻲ واﻹﺟﺎﻲ ،ﺗ ﺷﺎر ﻣدوج واﺿﺢ اﻟﺎﻟ؛ »ﺿ ﺻﺔ ﺗاﻣ) ﺻﺔ اﻟن( وﻧﻬﺎء اﻹﻧﺎم« دون أن ﯾاود أﺣاً ،ة أن ﺎﺗ
اﻟﻬ ﺎﺑﻠﺎن ﻟﻠ ﻬﻟﺔ .ﺎﻟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻲ ﺿ اﻟﻻﺎت اﻟة ،وﺳاﺋﻞ وأاف ﺔ وﻠﺔ ﻣاﺔ .وﻲ ﺗﺎج ﻟ اﻟ وﺗﺣ اﻟف .وا ﻻ
ن إﻻ ﺈﻧﻬﺎء اﻹﻧﺎم .ﺗا واﺿﺢ ﺑ اﻟﺎر .ودراك واﻲ وﺣﻲ ﻟات اﻷوﺿﺎع ،ﺧﺎﺻﺔ وأن اﻹﻧﺎم ﻟ ﺑ ﻠ ،ﺑﻞ ﺑ ﺳﻠ ،ﻞ ﻣﻬﺎ ﺗﺎول أن
ﺗﻞ إﻟﻰ اﻹﺗﺎق اﻟ  ﻟﻬﺎ اﻟﺔ اﻷﻛ ﻲ اﻟﻠﺔ اﻟﻠﺔ وأن ﺗﺎزل  اﻟ اﻷدﻧﻰ ﻣ ﺳﻠﺎﺗﻬﺎ.
***
ذ اﻷاف ﻠﻬﺎ ،ﺎﺋﻞ وﻣﻠ ،إﻟﻰ »اﻟﻊ« وﻲ ﺗرك اﻟﺎت وﺧﻼف اﻟﺎ وأﻧﺎ ﻟﺎ أﻣﺎم ﻣوع ﺑﺎء اﻟب اﻟاﺣ ،ﺎﻟﻼﺎت اﻟﺎﺳﺔ واﺿﺔ ،وﻻ
 اﻟﺔ ﻠﻬﺎ.
ﻣﺔ اﻹﺧﺎر اﻷوﻟﻰ ﺎﻧ ﺗﻞ ﺣﻣﺔ اﻟﻠﺔ اﻟﻠﺔ ﺑﺋﺎﺳﺔ اﻟر أﺷﺔ.
ﺑﻧﺎﻣﺞ اﻟﻊ ﯾ إﻟﻰ ﺣﻣﺔ وﺣة وﺔ ،ﺗ اﻟﻞ اﻟﻠﻲ ،ﻟة إﻧﺎﻟﺔ ،ﺗف ﻠﻰ إﻧﺎﺎت ﺷﺎﻣﻠﺔ رﺋﺎﺳﺔ ،وﺗﺔ ﻟﻠﻠ اﻟﻲ واﻟﻲ ،ﺎ د إﻟﻰ
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ﺻت ﺢ اﻹﺧﺎر
إﻧﻬﺎء اﻹﻧﺎم ،وﺗ اﻟﺎﻧﺔ اﻟﺎﺳﺔ واﻟﻠﺔ ﻟﺔ اﻟ اﻟﻠﺔ ،ﺣ ﺗ ﻲ ﻣﺳﺎﺗﻬﺎ اﻟ اﻟﻠﺔ ﺎﺔ ،واﻟ اﻟ ﻣ ﺎﻟﺎت اﻟﻊ
اﻟﻧﻲ ،ﻣ ﻣﺳﺎت و وﺷﺎت ﻣﻠﺔ.
ﺎن ﻣ أاف اﻟﻊ  ار اﻹﺷاك ﺎﻟﻣﺔ اﻟﻲ ﺳ ﺎﺋﻠﺔ ،واﺳت ﻣﻬﺎ ﺣﺔ ﺣﺎس واﻟﻬﺎد ،ﻲ ﺧة أﺗﻬﺎ ﺎﻟﺔ اﻟﻊ أﻧﻬﺎ ﻟ ﺗﺎدر ﺳﺎﺳﺔ اﻹﻧﺎم،
ﺑﻞ وﺗد إﻟﻰ ﺗﻪ ﻷﻧﻬﺎ ﺷﻠ اﻟة اﻟﺎﻧﺔ ﻲ إﺎد ﺣﺎس ﻣ اﻟﺳﺔ اﻟﺎﻣﺔ.
اﻷوﻟﻰ ﻣﺎ ﺻر ﻣﺳم رﺋﺎﺳﻲ )!( ﻞ اﻟﻠ اﻟﻲ ،واﻟﺎﻧﺔ ﻣﺎ أﻠ ﺣﻣﺔ اﻟا اﻟﻲ اﻟﻲ ﻟﺎس ﻬﺎ ﺷاﻛﺔ ون ﺎﻧ ود وز ﻻ أﻛ.
وﺎﻟﺎﻟﻲ ﺗﻟ ﺔ اﻟﺎرﺔ ﻲ اﻟﻣﺔ ﻣ ﻣﻬﺎ ،إﻟﻰ ﺔ ﺷﺎﺋﺔ ﻲ اﻟﻊ  .ﯾ إﻟﻰ إﻧﻬﺎء اﻹﻧﺎم ،ﺛ ﯾ  أاﻪ إﻟﻰ ﻣﺎرﺔ أﺣ ﻲ
اﻹﻧﺎم ﻲ ﻣوﻪ اﻟﻠ .ﺣﻰ أن أﺣ اﻟﯾ داﻊ  ﻣﺎرﺔ ﻠﻪ ﻲ اﻟﻣﺔ ﺗﻰ ﻣ ﺢ ،ﺣ أﻧ أن ﺗن ﺢ ﺎً ﻲ اﻹﻧﺎم ،وأن اﻹﻧﺎم ﻣوﻟﺔ
أن ﻻ ﺗﺎرض ﺑ اﻟﺎرﺔ ﻲ اﻟﻊ واﻟﺎرﺔ ﻲ اﻟﻣﺔ ،وأن اﻟار اﻟﻲ ار ﻣﻞ ﻻ  ﻟﻠﻊ أن ض
ﺣﺎس وﺣﺎ .وﺎل آﺧون ﺷﺎرا ﻲ اﻟﻣﺔّ ،
رأﻪ ﻠﻰ أ ﻣ أﺎﺋﻪ ،ﻬ ﻟ إﺗﺎد أﺣاب ﺑﻞ  إﺋﻼف ﺑ  ﻟﻞ ﻣﻬﺎ رأﻪ .ﺣﻰ أن اﻟﻼﺎت داﺧﻞ اﻟﻊ ﺧﺟ إﻟﻰ اﻟﻠ ﻲ أﺷﺎل وﻣﺎ ﻣﻠﺔ:

ﻬﺎ ﻲ ﺑﺎﻧﺎت ذ إﻟﻰ ﺣ اﻟﺎول ﻠﻰ اﻟﻊ ،وﺗﺻﻪ ﺄوﺻﺎف أوﺣ ﺄﻧﻬﺎ ﻧﻬﺎﺔ اﻟﺎف .وﻬﺎ اﻵﺧ ﻲ ﺻاﺎت وﺧﻼﺎت وﺳﺎﻻت داﺧﻞ اﻷاف اﻟﻲ
رت اﻟﺎرﺔ ﻲ اﻟﻣﺔ ،ﻣﺎ ﯾل ﻠﻰ ﺻﺔ ﻣ ﺎﻟﺔ أﺎء اﻟﻊ.
اﻟار داﺧﻞ ﺎدة اﻟﻊ ﺎن ﺳﺎﺧﺎً ،وأﻛﻩ ﺳﻧﺔ ﺎن ﻟ اﻷاف اﻟﻠﺔ .اﻟﻲ رأت ﻲ إﻧﻬﺎك ﺑﻧﺎﻣﻪ اﻟﺎﺳﻲ ﺧة ﺧة ،د ﻲ ﺿﺋﻬﺎ إﻟﻰ إﺎر
اﻟﺎر ﻲ اﻟﻣﺔ ﺧﺎرج اﻟﻊ ،واﻟ  ﺗﻰ ﻲ اﻟ اﻟﺳم .وﻣﺎزاﻟ اﻟارات اﻟﺎﺧﺔ ﺗور ﻲ أروﺔ اﻟﻊ و أاﻪ ،ﻟ ﻲ ﻞ ﻣﺄﻟﺔ ﺷﯾة
اﻟرة ،وﻲ أن اﻟﻊ ،ﻣﺎزال ﺣﻰ اﻵن ،وﻣ أن ﺗ اﻹﻼن ﻪ ،ﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺟد ،وﻟ ﯾل إﻟﻰ اﻟﺎرع ﻟم ﻧﻪ إﻟﻰ اﻟأ اﻟﺎم .وا أﻣ  ﺎﻟورة أن 
أﻣﻩ.
***
اﻟﻊ ﻟ ﻣﺎً ﺛﺎﺎً ﻊ أاﻪ وأﺎؤﻩ ﻟﻠاول واﻟﺎور وﺑاء اﻟأ .اﻟﻊ ﻣوع ﺳﺎﺳﻲ داﻲ وﻲ ،أﻪ ﻲ أن ﯾل إﻟﻰ اﻟﺎرع.
ﻟ ﻣﺎ ﻞ اﻟﻊ ،ﺣﻰ اﻵن  ،إﺻار  أاﻪ ﻠﻰ ﻣأ »اﻟا «ﻲ إﺗﺎذ اﻟ ارات .وﻲ إﺎد اﻟ أن ا اﻟا ﻣﺎﻩ ﺗﺔ اﻟﺎﺎ اﻟﻠ ﻠﻬﺎ
ﺟﺎﻧﺎً ،وﻣﺎﻩ أﺎً أن ﻣ ﺣ أ ف أن ﺎرس »ﺣ اﻟ) «اﻹاض( ﻠﻰ ار ﻣﺎ ،وﺎﻟﺎﻟﻲ ﺗﻞ ﻠﺔ اﻟا ،وا ﻣﺎﻩ ﻠﺎً إﺎء اﻟﻊ ﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺟد.
ﻷن ﺛﺔ اﻟﯾ ﻣ اﻟﺎﺎ ﻟ ﻣﺿﻊ إﺟﺎع وﺗا .ﻣﻬﺎ ﻣﻼً ﻣﺄﻟﺔ اﻟﻣﺔ وﺻﻼﺣﺎﺗﻬﺎ وﻧﺎﻣﻬﺎ وأداءﺎ ،ﺎ ﻲ ذﻟ إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻠﺔ اﻟﺔ إﻟﻬﺎ ﺗ  ارات
اﻟﻠ اﻟﻲ واﻟ .وﻣﻬﺎ ﻣﻼً اﻟا ﻣ ﻲ اﻹﻧﺎم ،ﻞ ﯾﻼن اﻟوﻟﺔ ﻣﺎً ،أم ﯾﻠﻪ ف واﺣ .وﻣﻬﺎ ﻟ ﻣأ اﻟﺎرﺔ ﻲ اﻟﻣﺔ اﻟﺎﻟﺔ ذات
اﻟﻠن اﻟﺎو اﻟاﺣ ،ﻞ ﺗﺎ ﻠﻰ إﻧﻬﺎء اﻹﻧﺎم ،أم أﻧﻬﺎ ﺧة ﻲ ﺗﻪ .وﻣﻬﺎ ﺎﺎ اﻟﺎل ،ورواﺗ اﻟ ،واﻟﺎر ﻠﻰ اﻟﺎع ،واﻟ ﻣ ﺻﺔ
ﺗاﻣ ،وﺗﻞ  ارات اﻟﻠ اﻟﻲ واﻟ .وﺎﺎ أﺧ ،وﺿﻬﺎ اﻟﻊ ﻠﻰ ﺟول أﺎﻟﻪ.
ﻞ اﻟﻠب أن ت اﻟﻊ ﺳﺎً  ،ﯾﻊ ﺛ ﻣﺎرﺔ ﻪ ﻣﻪ ﻲ ﺣﻣﺔ اﻟﻠﺔ؟
أم اﻟﻠب آﻟﺔ ﺟﯾة ﻹﺧاج اﻟﻊ ﻣ ﻣﺄزﻪ؟
ﻧ أن اﻟال اﻟﺎﻧﻲ  اﻟ ﻞ اﻟاب .واﻟاب ن ﺈزاﻟﺔ اﻟﺔ .واﻟﺔ ﺎ ﻲ آﻟﺔ إﺗﺎذ اﻟار اﻟﺎﺋﺔ ﻠﻰ ﻣأ اﻟا ،أ ﻣأ ﺣ اﻟ ﻷ ﻣ أﺎﺋﻪ،
و  ﻷ ﻣ أاﻪ ،وﻟﺎﺔ ﻲ ﻧ ب أن ﺎرس اﻟ ﻞ ﻣة .ﻰ اﻟﻊ ﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣت ﺳ.
اﻟﻞ ،ﺎ ﻧ  ﻲ اﻹﻧﺎل ﻣ آﻟﺔ اﻟار ﺎﻟا ،إﻟﻰ آﻟﺔ اﻟار ﺎﻷﻛﺔ اﻟﻠﺔ )اﻟ (1+ أو أﻛﺔ اﻟﻠ أو أﺔ أﻛﺔ ﻧﺔ .ﺎ ن ﻟﻠﻊ رأﻪ،
و ﻟ ﺎرض أن ﻠ ﻣﻪ ﻠﺎً أﻣﺎم اﻟﻊ ،ﻣﺎ  اﻟﺄﻛ أن اﻟﻊ ﻟ» إﺗﺎد أﺣاب« ،ﺎ ﻞ ،ﻟﻪ ﻲ اﻟ ﻧﻪ ﺗﻊ داﻲ وﺟ ﻟ وﻟ ﻟﻰ
ﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣت ﺳ ،و ﺗﺢ ﺗﺎرب اﻟ اﻟﺎرﺔ واﻟاﺔ ،ﻣ ﺳﺔ ﻣ اﻟﻊ.
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