
 بين طريق السالم المسدود وطريق الحرب الممنوعة

لن تتركنا المعارك ولوو تركنااوال لون لموالمنا ائمورانلولون ولوو موالمناا ل لون 

لنصفنا الغرب ولو مملنا مموو  ملاموتس مواعد !ولنل لون نونع  ءالاولوي والموكلند 

اك ولو كان شوقنا إللاا أشل من شوق أي شعب في العال ل وموا ءولن اشوتءاك واشوتء

متكون اناك فترات الوي نمءي، وفترات الوي أطون، ولكن طاءع الصراع موللن 

 غالءا. 

كن لور من ألوار الصراع لؤكل لنا ؛ ولجمل أمامنا ؛ ولعلول إلوأ أاااننوا !ووأ  

نعو متجلل ؛ توك الرؤلد النءولد التي اخترقت عجب الزمان والمكان، وتعلثت قءون 

لرءوواط المكتوووب !وووأ أاوون اوواع الووء ل، و!وون مووا لزلوول !وووأ أرءعوود !شوور قرنووا !وون ا

الطانفد اللاارة !ووأ العوا التوي ض لاوراا مون خالفاوا عتوأ لواتي أمور الووس واوي 

 كالك. 

وض عاجوود ءنووا لوعووولة ءعلوولا إلووأ الوووراي لنءووران !وووأ الووك. ولكفووي أن نتوواكر  

قورن ءعول األ!وا  الماند األخلرة. فو  تكن فومطلن قل ءوغت ناالد العقل الثاني مون ال

خروجاا من عرب أكوت األخاور واللواءه اوي العورب العالملود األولوأ عتوأ شوال 

ثورة موم  النءي مومأ التي نشءت ءموءب اكتشواا العورب أاون  0291رءلع !ا  

الووء ل أن الءرلطووانللن مااووون فووي تنفلووا ملامووات و!وول ءوفووور وصووك اضنتوولاب. 

ن وصولرت األعكوا  الجوانرة وامتشال ءرصاص الءرلطانللن آنوااك أرءعود فوموطلنلل

ءعوووءه ث ثووود و!شووورلن فوموووطلنلا. وقالوووت بلجنووود ءووواللنت الءرلطانلووود التوووي كوفوووت 

ءووالتعقلا فووي مووءب الثووورة إن الءرلطووانللن م لواجاووون مووواطنلن معولوولن لاوولمن 

!ولا  المخط الشللل ءلافع من شعورا  ءالغءن وخلءد األمن ولوفا  الخووا ءشوان 

 ممتقءوا  م. 

نشوءت ثوورة لافوا التوي تفجورت  0290واعلة ض أكثور أي فوي رءلوع وءعل مند  

ألموووءاب مشووواءاد، وضكتشووواا !موووان العتالووود العووورب فوووي ملنووواي لافوووا أن اللاوووول 

لمووتورلون أموووعد فووي ءراملوون ممووجود ءوصووفاا ءراملوون زفووت. وامتشووال فووي اوواع 

الثورة ماند وموءعد وخمموون فوموطلنلا وجورو نعوو موءعماند. وجواي تقرلور لجنود 

القااي الءرلطاني االكرفوت ناطقوا ءوان م ثوورة األاوالي ترجوع إلوأ خطود العكومود 

الءرلطانلوود ءاقاموود وطوون قووومي لولاووول فووي فومووطلن وتووامر األاووالي موون معاءاتاووا 

 لولاول و!رقوتاا امتعقاق اضمتق ن الفومطلني.م 

ءمءب تزالل اجرة اللاوول  0292وءعل ثماني منوات نشءت ثورة الءراق !ا   

لووأ فومووطلن وتواطووؤ عكوموود ءرلطانلووا معاوو . أمووا مووءءاا المءاشوور فكووان معاولوود إ

الممتوطنلن اللاول اضمتل ي !وأ عانط الءراق ءز!  أنس عانط المءكوأ. وقول موقط 

في ااع الثورة مانود وموتد !شور شواللا ومانتوان واثنوان وث ثوون جرلعوا. وكوفوت 

شوووت وجوواي تقرلوور الوجنوود موورة ءرلطانلووا لجنوود تعقلووا جللوولة ءرناموود الءرلطوواني ب



أخرى لقون إن أمءاب الثورة اي م شعور العرب ءالعولاي والءغاواي لولاوول، واوو 

شوووعور نشوووا مووون خلءووود أموووانلا  الملامووولد والوطنلووود وخووووفا  !ووووأ مموووتقءوا  

 اضقتصالي م. 

لألموءاب الملامولد  0291وءعل مت منوات ض غلر، نشءت ثورة القموا  !وا  

اه من امتفعان أمر التعالرات العمكرلد التي لقوو  الك !ما اتاح لوننفماا، نا

ءاووا التنلوول  الصووالوني فووي فومووطلن، فاتخووات ثووورة القمووا  طوواءع الكفوواو المموووح 

ءووالنلر إلووأ !وول  إفوو و اضعتجاجووات الملاموولد الموواءقد فووي تغللوور شوو  أو تعقلووا 

و الممووح، لو  توقفوس إض نتلجد تاكر. وكانت ااع الثورة مقلمد للور قال  مون الكفوا

العوورب العالملوود الثانلوود. وقوول امتشووال الشوول  !ووز الووللن القمووا  قانوول توووك الثووورة 

 وأرءعد من رجالس ففجر امتشاالا  ثورة جلللة أ!نا وأشل من ماءقتاا. 

الشالرة التي ءلأت في رءلوع الوك العوا  ءااوراب الموتد  0291توك اي ثورة  

وتطوووورت إلوووأ ثوووورة ممووووعد شوووامود اووول  أشوووار بأطوووون إاوووراب فوووي التوووارل ت

 . 0292الءرلطانللن والصالونللن امتمرت عتأ أواخر !ا  

، وتصوولى 0291وءعوول ثمانلوود أ!وووا  أخوورى ءوولأ انفجووار عوورب فومووطلن !ووا   

العرب أاون الوء ل لعصواءات الااجانواع واألرجوون وشوتلرن التوي كانوت تنتموي إللاوا 

و!وووأ الوورغ  موون فلاعوود الخمووانر التووي  جملووع األجلووان الكءلوورة موون قووالة إموورانلن.

تكءلاا الفومطلنلون ءمءب اعا إمكانلاتا  وتلرلءا  فوانا  لو  لولخروا وموعا فوي 

الوولفاع !وون وطوونا  ولوو  لفرطوووا فووي عقوووقا . وإنمووا عوولثت النكءوود ءعوولما امووتومت 

األنلمد المرتءطد ءالءرلطانللن قلالة المعركد وأجرت ءعل علن اضنمعاءات الكارثلد 

 ي ألت إلأ إخراج أان الء ل من ء لا . الت

ول  تتوقا نااضت الفومطلنللن ءعل نكءد فوموطلن. وإاا كانوت تووك الناواضت  

قل تجوت في !من الفلانللن الفومطلنللن تعت قلالة أجازة !رءلد، فان ثمد تجولات 

لن أخرى اات ألوان ملاملد واجتما!لد وثقافلد وفنلد. وكواا ناطقد ءان الفوموطلنل

ل  لتخووا !ن قالتا ، ول  لنمووا وطونا ، ولو  لقفووا مكتووفي األلولي أموا  لورا 

 !ملر، ءن أءل!وا في كن لرا ما لنامءس من فعن أو من رل فعن. 

الواقع أن من لتامن فلما لفعوس األطفوان والشوءان الفوموطلنلون فوي مولاق اواا  

فوووي فعاللوووات  الووولور الوووراان الووواي لووول!أ انتفااووود األقصوووأ، ءووون والووواي لتامووون

مول عل ءواووو أن انواك  0229 0291اضنتفااات المختوفد ءما فلاوا انتفااود 

 شلنا من ائ!جاز في التراث الكفاعي لااا الشعب والتجارب المتوارثد أءا !ن جل، 

  

  



 وقءن اللور الاي واجانا فلس شارون 

 نعن الفومطلنللن لللنا التجرءد المتصود.. لللنا  

ا نخرج ءنتوان  غلور مموتعءد أن نءعوث !ون أموءاءاا الءعلولة ممن الواجب !نل 

 ولله القرلءد فقط. 

 

 


