
 مملكة الصحو
اجتمع في بيروت ، خالل البرهة  الرريبة  الميةةي  ، مة تمر جمةع مة مليا بيلرابوة  الرومية  التةي تج ةل مةا 

اللةيس أمة  وفةق اعترةيهه  ي وفةي  الليس أم  وفق اعترةيهه  ، ومة مليا بيلرابوة  اميةالمي  التةي تج ةل مةا

، هوا ترهه وهوا جهل وهوا لظرييت ، لتلحةق فليويا التأمت الروى الش بي  بمختلف ألوالهي في االلتفية  

بيلوالقةة  االلتفيةةة  وتأخةةا هورهةةي فةةي قيةةيه  الجمةةيهير ي لرةةه عةةيه الشةة ور بيلوحةةه  يمةة  الرلةةو   ا الجميةةع 

أهركوا أله  ميتههفوا في مصيلحه  وفةي كةرامته  وفةي شةهيمته  وفةي حرصةه  علة  ال ةيم فةي عةيل  لة  

الك أا ال أحه ميتثل  ما المصير الوبيةل الةاي يلةار بةس االيةتمرار علة  يتجره ما الحق وال هل ، وأهركوا ك

الحةةيل الةةراها ، وهةةو امهراك لفيةةس الةةاي تبلةةور فةةي ةةةمير عيمةة  اللةةيس وخيصةةته  فةةي أقوةةير ا مةة  علةة  

 اتييعهي ي

شةيهاتهي هل كيلت الرييهات الفكري  والتلظيمي  في بالهلي محتيج  إل  مرور هاا الوقت كلس ، لكي ترتصه فةي م

ال ريهي  والييييةي  ، أو فةي ملياعيتهةي التليفيةي  ، وتةهخل فةي حيلة  صةميمي  مةا الحةوار والتفةيه  وتأجيةل 

االخةتالف ، علةة  رةةرار مةةي يحةةهف ا ا ، بفةةةل الليةة  الرويةة  الميةةبر  التةةي أةةةمرت ةةةرور  الصةةف الواحةةه 

 والخلهق الواحه ؟ 

هاه الصفوف التي تراصت ، وهاه الهتيفيت التي ت يلةت ، أمي كيا في مي يبق ما مآس ولكبيت هافع مشيبس ل

وهاه الش يرات التي رف ت وأعللت وحه  ا م  في لظرتهي ، وفي ليتهي ، وفي عايمتهي ؟ أمةي كةيا يلب ةي أا 

تظل ا م  ـ حيا رةبت للكب  فليويا أول مر  ـ عل  هاا الحيل ما ال ةة  ، حتة  يلشةيل ال ةة  مملكة  

 ت وفتح الوريق الييلك لحو الميتربل ؟الصحو وتوهير البي

هي لحا لشهه في ال واص  ال ربية  التوافةق التلرةياي الةاي لة  يت مةهه أحةه ، فةي ميرةيت لةاول الجمةيهير إلة   

الشيرع ، وفي أيلو  ت بيرهي عا رةبتهي ، وفي لصوص الش يرات المكتوب  عل  الفتيتهي ، وهي المشيهه 

فلرول في فرح  : ا م  الواحه  ت لا عا وجوههي ما جهيه يي كألمةي وصةللي  المفتره  ملا اميا عبه الليصر ي

 ما قبل إل  حيل تييلل فيس كل إلييا : هل ظلت ا م  واحه  حري ؟ هل هي حي  أ  ميت  ؟

 وا م  واحه  وموجوه  ي ولكلهي مكبل  ي 

 عره عه  اعتهال

هو ليس حتميي ، بل ليج  عا افتريه الحه ا هلة  مةا ومي يكبل ا م  ليس عيمال خيرجيي ، بل هاخلي ااتي ي و 

) ترةةهير الموقةةف الكلةةي ش يوال شةةك أا لفةةظ ا مةة  يشةةمل الحكةةي  وا لظمةة  كمةةي يشةةمل الشةة و  والمةةواوليا 

ال يهييا ي وأول مي يلب ي ترهيره والتوصل إل  إجيب  علس هو الي ال التةيلي : هةل يمكةا أا تت ةييم ا لظمة  

يتيح لكةل ملهمةي أا ية هي هوره فةي الرةةييي التةي تهة  الجميةع هوا أا يخشة  الرالبةس مع ش وبهي في وةع 

عليس ؟ الك أا ال الق  بيا الحكي  والش و  في بالهلي لمواج صيرخ للشك والتربص الةاي يتفةيق  ويتةةيعف 

بةيت لة  بهال ما أا يتراجع ويتةيلل ي وأه  يب  لالك ما ليحي  الحكي  تريةبيت ميةةي  عةا محةيوالت الرال

تةةلجح ي وأهةة  يةةب  مةةا ليحيةة  الشةة و  ةةةيرهي وتةةامرهي مةةا إيثةةير الحكةةي  اليةةالم  والةةةوااه  تحةةت إراه  

ا جيلة  الةةايا لةة  يكتفةةوا بلهةة  خيةرات ا مةة  ، بةةل ظةةيهروا علةة  احةتالل أوويلهةةي وابةةح أوفيلهةةي وااليةةتهتير 

ال رةه الم قةت لمةه  عشةر يةلوات، بةيا ب رلهي وكرامتهي ي ولو تصورلي لظريي ألس أمكا التوصل إل  لوع مةا 

قيه  ا لظم  وقيه  الروى الش بي  والم يرة  ) يوال يري  أو عللي  ش ، يتةما ت هه قةيه  الرةوى الشة بي  

بيالمتليع عا ال مل ميريو اللظي  ، في مريبل ت هه قةيه  ا لظمة  بيالمتلةيع عةا أخةا اللةيس بيلشةبهيت وقمةع 

 وةع أفةل بيلليب  للجميع؟ ألشوته ، أال ي هي الك إل  

ل رف أا مثل هاا االفتراض يمكا أا يريل إلس رير واق ةي ي وربمةي ريةر عملةي ي وربمةي كةيا شةكلس يةياجي ي 

وإلمي هعولي إل  افتراةس للرول إا التليقض بيا الحكي  والش و  في بالهلي يمكا التخفيف ما حهتس ، كةي ال 

 جلبي في هاا التوقيت الحرج ي والمالحظ أا ا مور في بالهلي بل ت تو   الم رك  ا هلي  عل  الم رك  مع ا

مرحل  يص   أا لتصـور فيهي أا حيكمـي عربيي أو ميلمي مرتيح ومرتلع بميييرتس و يـيا ا جيل  وإم ةيله  

في الظل  وروري  يييييته  وأييليبه  ي فهةو يةوه أا ييةتروي بشة بس وأا يكية  الةرأي ال ةي  فةي بةالهه ، 

كلس يخيف الجميهير ويحار الم يرةيا ي وما ليحي  أخرى فإا أكره مي يكرهس الليس في كثير ما ا لظم  ول



لةيس تفةره الحةةيك  بةيلحك  ، ولةةيس ارتلةي  الملصة  الكتلةةيا المةيل ، بةةل وةةع مرةهرات الةةباله وثرواتهةي تحةةت 

كيهه  وعا هويه  علة   تصرف ا جيل  وفي مصيرف ا جيل  ، وإويعته  في مي يأمروا ، والت يةي عا

كرام  ا مة  ، بحجة  ألهة  أقويةيل ، وال قبةل للةي بيلتصةهي  التهة  الحربية  ومكياةهه  االيةتخبيري  ي واللةيس 

يحيوا أا هاا الملوق يشتمل عل  تيلي  بريةيس ايةتيتيكي ) جيمةه ش اااةف يجةا  بتفةوق الخصة  ، هوا أا 

ممكا إهخيلهي إل  حوم  الصراع ، يوال قوى الجميهير يخور  صحي  هاا الملوق االعتميه عل  قوى ما ال

المحلي  الملظم  ، أو قوى الهول ا خرى الشرير  ، وهوا أا تلفتح ال رول عل  أيةيلي  جهيةه  فةي اليييية  

 والحك  ، ما أجل محيول  االل تيق ما موقف اماعيا المهيا المرفوض عل  كل ص يه ي 

شةةب   بمشةةيعر ال ةةة  المتةةراك  ملةةا عرفةةت وبي ةة  ا ومةةيع واللهةة  وال يجهةةل أحةةه أا جمةةيهير الملورةة  م

والمصيلح وا ييلي  التي يتب هي ا جيل  في الباله ي وتبلغ تلك المشيعر هرج  ما االلتهي  تهفع الليس برو  

، والشبيا خيص  ، إل  بال أي  تةحي  لمواجه  هاا التحهي الاي فرض عل  الجميع فرةي ي ولحا ال لهعو 

إل  ج ل الووا ال ربي ميهالي لجبهةيت حةرو  أو صةراعيت ميةلح  بيلةةرور  ي بةل لتحةهف عمومةي عةا  هلي

موقف المواجه  الاي يتليي  مع اممكيلييت والم وييت الكبرى التي تملكهي ا م  ، ولتحهف عا الواا الاي 

بة  حةا  اللةس فةي لبلةيا تشكلس الجميهير في الشيرع في الك الصراع ي ومع حفظ الفةيرق يجة  الرةول إا تجر

قهمت شيهها جهيها يةيف إل  تراف ما الشواهه لهى ا م  بأا ) الحجر في مكيلةس قلوةير ش كمةي يرةول المثةل 

الش بي ي وقهمت ـ وهاا هو بيت الرصيه هلي ـ شيهها لظيفي عل  ال ره الةاي قةي  ومةي اال قيامةي بةيا الحكومة  

ا  خوةر ببيلةس أا يلرلة  علة  الحكومة  ، وال الحكومة  الحرتةس اللبليلي  والحا  ملا عشةريا يةل  ي فةال الحة

وحشةةرت رجيلةةس فةةي اليةةجوا ي هةةاا علةة  الةةرر  مةةا أا الحةةا  كةةيا مةةهججي بيليةةالح ، وأا الحكومةة  تملةةك 

يجولي وأجها  أملي  شأا ريرهي ي وكالك عل  الرر  ما أا اميراايلييا وا مريكييا ل  يتوقفوا عا توجيس 

حكومةيت اللبليلية  المت يقبة  ، بةةأا عليهةي أا توقةف المريومة  وإال ت رةةت لل رةي  ي وأحييلةةي املةاارات إلة  ال

ت هى ا مر املاارات إل  الةربيت الموج   ي ولكا ال ره الةملي الرةيا  بةيا الوةرفيا ظةل قيامةي ومحترمةي ، 

 حت  خرج الجميع بر وس مرفوع  حت  ا ا ي

 لايف ا م 

الموقةف الكلةي هةو مراج ة  ملةف الملياعةيت ال ربية  التةي شة لت اليةيح  ال ربية   والمول  الثيلي في ترةهير

وايتلافت م لوييت ا م  عل  امتهاه أراةيهي في آييي وأفريريي وةوال خمية  وعشةريا عيمةي ميةةي  ي فكةل 

اةر هول  عربي  أو إيالمي  اشتبكت في حر  مع جيرتهةي ال ربية  أو اميةالمي  ا فيشةتبكت الم ةر  مةع الجاا

وشملت الحر  موريتيليي ا واشتبكت تولس مع ليبيي ا واشةتبكت ليبيةي مةع اليةوهاا ومةع مصةر ومةع تشةيه ا 

واشةةتبك الةةيما مةةع اريتريةةي ا  واشةةتبكت مصةةر مةةع اليةةوهاا ا واشةةتبكت اليةةوهاا مةةع اريتريةةي ومةةع اثيوبيةةي ا

واشتبكت الي وهي  مع اليما ا واشتبك اليما الجلةوبي مةع الةيما الشةميلي ا واشةتبكت قوةر مةع الية وهي  ا 

واشةةتبكت البحةةريا مةةع قوةةر ا واشةةتبكت اممةةيرات مةةع عمةةيا ا واشةةتبكت إيةةراا مةةع اممةةيرات واشةةتبكت مةةع 

رها مةةع يةةوريي ييإإإ وإاا كيلةةت المةةه  التةةي ايةةت رقتهي أف يليةةتيا ا واشةةتبك ال ةةراق مةةع إيةةراا ا واشةةتبك ا 

الحر  ، وحج  الروات المل مي  فيهي، وهرج  ةراو  الرتيل ، ومبلغ الخييار التي تكبههي الورفيا ، تختلف 

ما اشتبيك إل  آخر ، فإا الحرير  التي ال شك فيهي هي أا مجره لشو  الحر  بيا الجيراا ا شريل ي لي أا 

بيا الحيكميا اتيمت بيل هال المرير ، وأا الحرو  التي لشبت تركت الجو أكثر تيممي مةا اي قبةل ال القيت 

وبيتت كلم  الوحه  ال ربية  ب يةه  كألهةي مةا أشةبيح الميةةي ، رريبة  علة  ا يةميع كألهةي صةهى هتةيف فةي 

 صحرال خيلي  ي 

قبةل أا تكةوا م هلة  لتف يةل ميثةيق  فيلهول أيةيً بحيج  ال  مواثيق عةه  اعتةهال ب ةةهي علة  ب ةض ي والةك

 الهفيع ال ربي المشترك إ

ول  يتوقف لايف ا م  عله حه اشتبيك كل هول  مع جيرتهي ي فلره الهل ت الفتا الويافي  والصراعيت ا هلية  

هاخل م ظة  ا قوةير والبياةيت ي وأهى الةك إلة  عةهاوات ويحلة  وثةيرات مشة وم  ي وصةير الةك شة ال شةيرال 

ولايفي متواصال لم لوييت الش و  ي وصيرت الوحه  الوولي  في ال هيه مةا بلةهاللي شة يرا تظيهريةي ل لظم ، 

 مفرري ما مةمولس الحريري ي 

مةا ال ريةة  أا أحةةها لةة  يرةةف ليرةةول : أحرةةي هليلةةك مةةا ا يةةبي  مةةي ييةةتأهل الخةةراو الةةهول الشةةرير  برواتهةةي  



ل  يكا ممكلي تأجيل تلك المصيهميت وإوفيل تلةك الحرااةق الميلح  ) وبويرالهي أحييلي ش ب ةهي ةه ب ض ؟ أ

وتيةةوي  أيةةبي  الخالفةةيت ، يةةوال أكيلةةت خالفةةيت بيوتةةيت حيكةةـم  أو حةةهوه أو ميةةيه أو ثةةروات لفويةة  أو أي 

شيل ؟ أيا كيلت جيم   الهول ال ربي  ؟ أيا كةيا ال رةالل المتلفةاوا ؟ أيةا كةيا المثرفةوا الوحةهويوا ؟ أمةي 

 أمير الش رال محلال يييييي جرياي، حيا صرخ : كيا أحمه شوقي

 إال  الخلف بيلكمـو إالمي ؟ وهاي الةج  الكبرى عالمي إ؟ 

 وفي  يكيه ب ةكمـو لب ض ؟ وتبهوا ال هاو  والخصيمـي ؟ 

 شهيـه الحق ق  تره يتيمـي بأرض ةي ت فيهـي اليتيمـ   

  

 أصلي  الروري 

لشريقـيت توقفت ، ولكا ايولهةي وعريبيلهةي أحةهثت آثةيرا ومةةيعفيت قه تكـوا هاه الحرو  والصهامـيت واال 

ميتمر  يص   ترهير الخييار الليجم  علهي ي ول ل ال اال الوحيه أمي  هاه الحرير  هو أا ش و  ا م  ، أي 

الليس ال يهييا فيهي لة  يحملةوا فةي لفويةه  ةة لي ب ةةه  لةب ض ، وال صةهقوا أا ا مة  متةةيرب  ا هةهاف 

فةة  المصةةيلح ي ويريللةةي إلهةة  لةة  يكولةةوا يحفلةةوا بأمتةةير أو بكيلةةومترات تةةة  إلةة  هولةةته  أو إلةة  الهولةة  مختل

الشرير  المجيور  التي تهور حر  هولته  م هي ، ولكله  حيلمي شيههوا شيروا يهاه  ا متـير المرهيـ  التةي 

هريا علة  تميلةك ألفيةه  ، ولة  ت ةه هي ييحـ  ا قص  ، بههف تهلييهي وتحهي عريه  أهلهي ، ل  ي ةوهوا قةي

 للحيـي  لفيهـي قيمـ  ي

وإيميا أفراه ا م  بةرور  اللةيل مع إخواله  ال ر  أهةل فليةويا وةةرور  الةهفيع عةا ا قصة  ، بهةاه  

ا شكيل التي شيههليهي في مظيهرات ال واص  ، هو ت بيةر عةا وحةه  اللةةيل ويحمةل المةةيميا التةي ليةيهي 

ـ أوال ـ هليل عل  روح الوحه  وقو  امحييس بهي علة  الةرر  مةا أصةلي  الكييلةيت الرورية  الكثيروا ي فهي 

التي لصبهي أصحيبهي لل بيه  ، وهي ـ ثيليي ـ هليل عل  تبخر الهعيييت اليوهال التي تخصص رجيل اليةفيرات 

الفليويلي  ، وهي ـ ثيلثةي  ا جلبي  في إشيعتهي لحمل الليس في الباله ال ربي  عل  كره الفليويلييا والرةي 

ـ هليل عل  أا قي  الحق وال هل والبييل  وااليتشهيه والصبر والصموه مي االت تحظ  بوالل ا جييل الشةيب  

 وترتفع إل  مرتب  الرهاي  ي 

عل  أا هاه الرو  الش بي  التي برات بهاا الاخ  عبير  عا ويق  خي  يلب ي أا ال تةيع في الفراغ ، وهةي  

إلةة  التلظةةي  والتةةأوير لتةة هي هورهةةي فةةي المهةةي  المختلفةة  التةةي تحرةةق ل مةة  مةةي يلرصةةهي مةةا الرةةو  ي  تحتةةيج

فيلجميهير تفتره الرييهات الشيب  التي تصلح قهو  وموجهي ي وعل  الريه  الايا ملكوا تجرب  الميةي الخصب  

 أا ال يةلوا بخبرته  عل  ا جييل الجهيه  ي

ربيةة  شةةب ت مةةا حةةرو  امخةةو  ا عةةهال ي وألهةةي ب ةةهمي أبةةهى الشةةيرع ايتميةةيكس ومةةا الم كةةه أا الةةهول ال  

بيلرابو  الرومي  وعبر برو  عا إهراكس لوحه  المصير ، يوف تجه أا مي يجم هي وشريرتهي اللهوه أكثر ممةي 

 يجم هي مع ا جلبي ي

 ثمير التفية  ا قص 

لجبهةةيت واللريبةةيت ويةةيار التشةةكيالت التلظيميةة  وال بةةه أا لشةةير أخيةةرا إلةة  حصةة  ا حةةاا  والملظمةةيت وا 

الشةة بي  فةةةي أمتلةةةي ممةةي هعولةةةيه ) ترةةةهير الموقةةف الكلةةةي ش ي فةةةيلمولو  ملهةةي أا تةةةهرس تجربتهةةةي اليةةةيبر  

وتيتخلص ملهي عوامل اللجيح والفشل ي ومي ما تلظي  إال وهةو يلحةي بيلالامة  وييةتخه  قةيرص الرةول فةي 

س الخيص  عل  حريرتهي هوا الحييا فرلمي يتحهف أحه بيلموةوعي  الالامة  ي لره الحكي  ي أمي في ر ي  تجربت

و حرير  ا مر أا إخفيقيت الملظميت قه ال ترل كثيراً عا فشةل ا لظمة  وأحية  أا جميةع التلظيمةيت مويلبة  

 بأوروحيت أصيل  رير مليوخ  عا ا يهولوجييت الخيص  بيلمجتم ةيت ا خةرى ي ولكةي لوةةح الةك بيلمثةيل

لرول إا جميع التلظيميت ال ربي  اليو  تتبل  الهيمرراوي  ي فمي هةي هةاه الهيمرراوية  ؟ ومةي مروميتهةي؟ ومةي 

 ا لييت التي تحررهي ؟ ومي مشكالتهي بيلتجرب  ؟ وكيف يمكا تالفيهي؟ 



يةة  والجميةةع موةةيلبوا بج ةةل بةةرامجه  أكثةةر وةةةوحي وتفصةةيال وعرالليةة  ، وبتوجيةةس اهتمةةي  أكبةةر لحةةو الترب 

ا خالقي  ل عةيل ي فره حهف عل  مر لصف الررا ا خير أا وصةلت م ظة  التلظيمةيت الم روفة  فةي بالهلةي 

إل  الحك  أو إل  اممييك بلصي  ما يلو  ي ورأيليهي تختلف وهي في اليلو  اختالفي بيلي علهةي حةيا كيلةت 

هيةة  التةةي قيومهةةي يةةيبري ، ويرةةو  أحاابةةي مليةةةل  ي كمةةي رأيلةةي الةةب ض يلرةةي لفيةةس فةةي أحةةةيا الرةةوى الم ي

 بمميرييت تليقض مبيهاس عل  وول الخو ي فيل ل  لييت في الحكي  والوبريت الحيكم  وحي  ي

يلهض الشبيا عيه  بهوافع بيل   اللبل و ههاف كبير  كيلتحرير وتحريق ال هل والةر  عل  أيهي الو ةي  ي  

وتركيا مفيهيمه  ي ففي بوتر  التلظةي  يمكةا أا تلمةو  ويت ههه  ا كبر يلي وأويع تجرب  بصرل شخصييته 

الهوافع اللبيل  أو تتحول إل  ثرثر  وتجير  والتكيس ي وييةتويع أصةحي  الهمة  والمريصةه الكبيةر  فةي وةول 

الباله ال ربي  وعرةهي أا ي ثروا في الشيرع عل  هميل جهيه  أظهةرت التميلهةي لبالههةي و متهةي ، وبرهلةت 

 لمبيهر  ي وهاه بمجموعهي فرص  ثميل  لما يبحف علهي ي عل  ايت هاه ل

إلهي ب ض ثمير التفية  ا قص  ي فره كيا اله  الفليويلي محرك الجموع ي وكيلت وقف  المصليا في  

الميجه ا قص  في وجس شيروا وحرايس الثالث  آالف إلهيمي للشبيب  الفليويلي  ي وكيلت أف يل الشبيب  

لهب  ا قص  ما المحيو إل  الهوليييي ي ولا للي  ال ر  والميلميا في المهيجر الفليويلي  إلهيمي 

والم تربيت ي لره الب ثوا بهوره  الب يثي رير ملتظر ، وظهروا قو  ييكوا لهي شألهي في الميااا المختلف 

 الاي ييشههه ال يل  يي

 



 


