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أحمد بيضوناألحد 2022/07/03

تجهيز الفنان ألفرد طرزي في هنغار امم(غيتي)

مشاركة عبر

حجم الخط

�ِّ﮵ة، عىل �ٌّ﮵ة أو ما ُد�َن الطا�ٔ�� ٍ أو َطَمَعُهم �َْ﮳عَضُهم �﮳ما ���� أ�ْ﮵دي �﮳عضٍ، �﮳ما ُهْم ﮳حماعاٌت طا�ٔ�� َضُهم �َْ﮳عَضُهم ل�﮳عض ٍ أو �ُ﮳ع�ْ ��ُب الل�﮳نا�﮲�ّ﮵�َن رُْع�﮳َُهم �﮳عَضُهم من �﮳عض َ �ُ﮵ع�
ٍ من ال��ِ�َِ﮵م الُع�ْ�﮵ا �ُ﮵ثِْمرُ �َ﮳دْو��ِه ِ من ال﮳حماعاِت عىل م﮳حم�ع ٍ �﮲﮵ح�ُق حدوَد هذا الن�ع ِ المصلحِة الوطن�ِّ﮵ة (المش�وطِة الو﮳حوِد أْصالً �﮳إ﮳حماع اعتِ�﮳اراٍت أ﮲ح�ى من ��َ�﮳�﮵ل

ِ المصلحِة الط�﮳���ِّ﮵ة أو ما ُد�َن الط�َ﮳���ِّ﮵ة (المهنِ�ِّ﮵ة َم�َالً)... ) أو من ��َ�﮳�﮵ل ضوا�َ﮳ط للتََصر�ِف الس�﮵ايس�

ِ الٌمشا�� إل�﮵ها مْستَه�﮵ن�َ﮵ن �﮳تَاكل�ِ﮵ف هذا التََمس�ِك عل�ِ﮵هم: أي �﮳كراما�ِِ﮴هم الش﮲حص�ِّ﮵ة ِ والَطمع ض �﮵تََمّسك�َن �﮳���﮵اداٍت �تَأّسُس عىل الرْعب� وال�ُ﮳ع�ْ ���﮳�َن �﮴لَك عىل هذِه �� َ ...�ُ﮵ع�
ٍُق ِ دا�ٔم�ً عىل أ�� ت�ح ُه �﮳التهد�ِ﮵د الدا�ِٔم، وِمن �َ﮶م� �﮳ش�وِط ع�ِ﮵شِهم الماد�ِّ﮵ة اليت �ُْ﮴ستَْنزَُف ��﮳الس�ِْم األْهِيل� الم�� َ �ُ﮴وا﮳حَ اليت �ُ﮴داُس ��ُ﮳حر��﮵ا�ِ﮴هم ���� ال�ع�﮳�﮵�� والسلوِك، و���

ر�ً... ِ �﮳الِدِهم أ﮲ح�﮵ر�ً ال آ﮲حِ ِ دولتِِهم وأْمن لٍِم ��﮳اس�ِ��الل ُم﮲طْ

ِ وُمرْ�َِ﮴ض�َ﮵ن، عىل �ٍ﮵ة لهذا الَهرَِم كٌ��ِه من ال��ِ�َِ﮵م والَمصالِح ر�ُهم من آذا�ِِ﮲هم إلى موا��َِع وموا��َِف م﮳حا�� �ل�َ﮵ن ِمْنها ﮳حَ �﮳ ِ م���َ ِ والَطَمع ض �َ﮵تََمس�ك�َن �﮳���﮵اداِت الرُْعب� وال�ُ﮳ع�ْ
ِ ِ العام� (��َْ﮲هَب الم��تَد��َ﮵ن ِمْنُهم م�﮳اشرًة)، وهذا عىل َشرِْط �﮴���﮵ع ِم هذه ال���﮵اداِت أ�﮴اَح لها �ْ﮲ه�﮳َُهم َع�ْ﮳رَ �َْ﮲هب� المال الت﮲حص�﮵صِ، ما �ْ﮵علَم��َُ﮲ه من ��ساٍد أسط��يٍّ لمع﮲طَ

�َ﮵�ْ﮳��ى أ﮲حَذ ال���﮵اداِت ِك الُمشا�� إل�ِ﮵ه �� تَِد��﮵ن ِمْنُهم). وأّما الشرُط األَهم� للتََمس� ﮵�ع�َ﮵ن من الُم��ْ ساِد أماَم الط� َِذ لل�� ِ منا�� َتْح ُ�ا�﮴�ً عىل َسواِدِهم (وَشرِْط �� ﮳حا�ٍِ﮲ب مّما  �َْ﮴نَهُب ��
ّد�ً - أو ِس�ِْسلُة َح�ْ﮳اكٍت، �﮳األَْح�ى - �ٌّ﮵ة ﮳حِ �إ�ّ﮲ما ��� َح�ْ﮳كٌة حس�  ٍ َراغ �ً﮵ة عىل �� ِ والَطَمعِ، مَع الِع�ِْم أّن هذه ل�َ﮵ست مشاِعرَ طا�� ض �﮳أ�﮵دي ال﮳حماعاِت ���� مس�﮵رِة الرُْعب� وال�ُ﮳ع�ْ

ِ �ِ﮳�َْس��ها... ِ والدولِة وال��ا�﮲�ن تََمع ِ والُم﮳حْ اه�ِ﮵م الوَطن ِ ���� َم�� ادَح�﮵ن ِٰ ال�� لَل �� وال﮲حَ ْ�� َ � �﮳اَت َمد�﮵د�ً... وأّما مؤّدى هذه الَح�ْ﮳كِة ��هو �َ﮴مادي ال�� أ�َْ﮶مرَها َمسارٌ �﮴ا��﮲﮵���

ر. واكن آ﮲حرَ هذه اإلرهاصاِت وأوَسَعها ما ا�﮲ط�ى ِ لَم�الِت هذا ال�َع��ِق الٌمَدم� غ ﮵َ ِ الِص� ٍ مت�﮳ا�﮵ن ِسها أ�﮵ض�ً) إرهاصاٌت �﮳رَ��ْض َهرَت، �َْ﮳عَد الحرب� األهل�ِّ﮵ة (�﮳ل ���� الحرب� �﮲�� ﮲طَ
�� استِ�ْ﮳عاُدُه ���� هذا التََحو�ل. َهرت �ُ﮲كوص�ً ال �﮵ن�َ﮳�� ِ ���� المسالِك ال﮳حماع�ِّ﮵ة �﮳ل لَع��ها أ﮲طْ َهرت حدوَد التحو�ل عل�﮵ه الرد� الشعِيب� عىل �﮲ك�ِ﮳ة ٢٠١٩. ولكّن مناس�﮳اٍت الح��ًة أ﮲طْ
رد�َّ﮵ة) َ ال�� �ما �ُ﮵ش�﮵رُ (���� ما �﮵�َعّدى الدوا��� �" (��َْضالً عن ض�لِة َعَدِدُهم) إ�﮲ �﮵�﮵� إّن التَصر�َف الم�عثّرَ لنّواب� "ال�ع� ِ المايض الن�﮵ا�﮳�ُّ﮵ة: �� رُ  هذه المناس�﮳اِت ا�ت﮲حا�﮳اُت ال��﮳�﮵ع آ﮲حِ

ِ عل�ِ﮵ه و���� ًة �ِ﮴�ْ��ا�ٔ�ًّ﮵ة ���� ال�ع��﮵ل �ِّ﮵ة ال��ٔ�﮵سِة ���� ال�﮳الد. وهذا �﮳﮴حذ�ٌ﮵ف أ�َْ﮶مرَ ﮲حموُل الحركِة الشع�﮳�ِّ﮵ة م�﮳الع� ّ ���� م�﮵اِه المؤّسسِة الطا�ٔ�� �� إلى ُعْس�� الت﮳حذ�ِ﮵ف ﮲ع�﮵�� الطا�ٔ��
اِعلِ�ّ﮵تِه. �� � �﮴��د�﮵�

ا�﮵س�﮳وك حته ال�� (*) مد��﮲ة �﮲شرها ال�﮳احث والم��خ أحمد �﮳�﮵ض�ن ���� ص��
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