
 الهدوء أم حرب العشر سنوات ؟                                       

إن النظريةةا الليديديةةا اللةة  سةةتدت طنييلنةةت يةةويا  تنةةت ا  لةةرا   ةة ن          

السيتسةةا ارطري يةةا  ةة  الشةةر) اروسةةي د   ةة  الةة اد العر يةةا وا سةةاطيا   

سةليرار والهةدوء لسعى إلى ا سةليرار والهةدوء ع ىدةى أسةت  أن إشةتىا ا 

 يهت هو هدف السيتسا ارطري يا ع رنه يؤطن لهةت طاةتلحهت ع وىدةى أسةت  

أن لدك الطاتلح للطثل    اسةلطرار إطةدادات الةنمي طةن ال دةي  إلةى الو يةتت 

الطلحدة . وقد سطعت  اطت قتئطت ىدى النظريا الليديديا    ارس وع الطتضة  

لوى ..وييولةةه  ده ةةا طةةن يديةة  ييولةةه وينةة  يسةةتري قيةةتدي طشةةهود لةةه  ت

 لدطسلطعين  حيييا  ديهيا ثت لا !

وا ىليتد   ن ارطةري يين يهةد ون إلةى اللهدئةا وا سةليرار  ةتن اةحيحت      

 ةة  ال طسةةينيتت والسةةلينيتت حلةةى السةة عينيتت طةةن اليةةرن الطتضةة  . ول ةةن 

 الحتل  ةدأ ي لدةف  ة  الثطتنينيةتت  عةدطت ن ةح هنةري  يسةن ر وييةر  تر يةا

أطري ةةت  ةة  ىهةةد ريشةةترد ني سةةون  ةةد ي ح وطةةا الو يةةتت الطلحةةدة إلةةى لنميةة  

  رلةةه  شنشةةتء قةةوات اللةةد ل السةةريي الط ااةةا والطدر ةةا ىدةةى العطةةل  ةة  

ال دةةي  . ثةةم ا لدةةف الحةةتل ا لا ةةت لتطةةت  عةةدطت اسةةلوينت اليواىةةد ارطري يةةا 

 ةتر الةنمي . وارستييل ارطري يا أراض  ش ه ال ييرة العر يا ولر عت  و) آ

و ةة لك لحيةةم لكطةةري يين لةة طين طاةةتلحهم وضةةطتن لةةد م الةةنمي طةةت داطةةت 

اليةةوات ارطري يةةا  نمسةةهت لسةةيير ىدةةى ار ةةواء وارراضةة  وال حةةتر . و  

قتطةا  طة  قواىةد ىسة ريا ضرورة لإل تضا  يطةت أضةت ه احةلال العةرا) وإ

 أطري يا  يهت طن دىم لديواىد ار رى    يول ال ييرة العر يا وىرضهت . 

ولؤشر ظواهر الحتل إلى أن حرب السنوات العشر اليتدطةا   لةدع ط ةت       

لاسةةليرار والهةةدوء  ةة  الطنييةةا ع إ  إ ا لةةم ي ةةد ارطري يةةون أيةةا طيتوطةةا 

ونمةة وا  طيةةي ار ةةرا   هةةدوء واةةطت ع أطةةتطهم  ت لسةةحوا  طيةةي الطواقةةي 

و لك طت يشك  يه الطرء  ثيرا ع رن قتئطا ار را  الل  حةددهت ارطري يةون 

رنمسةةهم  ةة  حةةر هم ضةةد طةةت دىةةو  ا رهةةتب حسةةب هةةواهم ع   يلوقةةف ىنةةد 

حدود لعيين الح تم وىيل الح تم ولعةديل طسةتر الح ةتم  ةل يلعةدى إلةى ل ييةر 

رسةم طنةته  اللعدةيم واللةروي  لدثيت ةا اللة  يريةدون حدود ارقتليم وارقيتر و

و عل امحتت طن اليرآن ال ريم طنتيم طه ورة يطني الد ول إليهت !!. وإ ا 



لم ن ن طن الة ين يسةهل ىدةيهم  ةداع أنمسةهم  شننةت   نمهةم ل سةي  اليواىةد 

العس ريا الطشتر إليهت    العرا) إ  ىدى أنه طن ق يل الحشد للدةك الحةرب ع 

ن تد نمهم يط نا الرئي   وش لدطنييةا طةن  ةال ييترلةه إيتهةت اليةوم إ   و 

  ون  لةك نوىةت طةن لحييةد قةوى ر ةل اسةلمراد قةوى أ ةرى والملةك  هةت  ة  

 ىيلا ىن اآل رين . 

طن هنت نيول إن اللعتي  طةي هة   الليةورات  ة  الطنييةا والعةتلم ي ةب       

 أن ي ون طاحو ت   شد در تت الح ر . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


