سمير قصير :إنه ربيعك

اَّ انشتٛع االٔل يُز اعرشٓاد عًٛش قظٛش ف ٙستٛع ٔ ،5002قذ طاسخ احاليّ افعاالً ف ٙتالد انشقاا انعشتق.ٙ
ال يقٍ انقٕسٔد انحًقش انرقًُٚ ٙحٓقا انشتٛقع
ستًا ٚخّٛم نهًش انٕٛو اٌ خٛطاً سفٛعاً ٚفظم ت ٍٛانشتٛع ٔانجحقٛى .فثقذ ً
كم طاقاذّ ،ذجش٘ ديا قاَٛح ذخضة ثٕساخ عٕسٚا ٔانٔ ًٍٛنٛثٛا .نكٍ عًٛش قظٛش كقاٌ ٚعهقى مهقى انٛاق ،ٍٛقثقم
اٌ ٚطثق انااذم مهٗ ستٛعّ ف 5 ٙحضٚقشاٌ  5002فق ٙاالرقشفٛح ،اٌ ْقزا انااذقم نقٍ ٚقذ ستٛقع نثُقاٌ ٚضْقش ،تقم
ٚجققة اٌ ُٚققضى حرققٗ انًققٕخ .فكققاٌ اعرشققٓاد انققشيٛظ سفٛققق انحشٚققش٘ فقق 41 ٙرققثا  5002انثذاٚققحٔ ،كاَققد
"انُٓاس" مهٗ يٕمذ يفجع ف ٙكإٌَ األٔل يٍ انعاو َفغّ يع صنضال اغرٛال جثشاٌ ذٕ .ُٙٚنكٍ قاذم االحشاس فٙ
نثُاٌ يُز خشٚف  5001مُذيا فشهد يحأنح اغرٛال يشٔاٌ حًادِ رْة انٗ مقانى مشتقٔ ٙاعقع ًٚعقٍ ققرالً يُقز
ارقققققققققققققققققققققققٓش .فرأكققققققققققققققققققققققققذ مُذيقققققققققققققققققققققققز اٌ انشققققققققققققققققققققققققرا انعشتققققققققققققققققققققققق ٙفققققققققققققققققققققققققَٓ ٙاٚرققققققققققققققققققققققققّ.
ٔثٛاراٌ ذغعفاٌ مهٗ سعى يٕاطفاخ انااذم انز٘ نى ٚشحى اْهّ تغٕسٚا ،فكٛف ٚشأى تجاسِ نثُاٌ! االٔنقٗ يقزكشج
سعًٛح طادسج مقٍ انغقفاسج االيٛشكٛقح فق ٙديشقق فق 41 ٙكقإٌَ األٔل  5002حقٕل اغرٛقال ذقٕ ُٙٚفق ٙان قاَٙ
مشققش يققٍ انشققٓش َفغققّ َشققشذٓا "انجًٕٓسٚققح" االستعققا انًا،قق ،ٙذاققٕل اٌ اغرٛققال ذققٕٚ ُٙٚشققٛش انققٗ اٌ انُ ققاو
انغٕس٘ يؤيٍ تأَّ "ًٚهك حهفا قادس ٍٚمهٗ انذفا مُّ فٔ ٙجّ مإتاخ االيى انًرحذج خٕفاً يقٍ آَٛقاس انُ قاو
انغققٕس٘ انققز٘ قققذ ٚققؤد٘ انققٗ حققال يققٍ مققذو االعققراشاس فقق ٙانًُطاققح" .ايققا انٕثٛاققح ان اَٛققح فٓقق ٙرققٓادج يشاعققم
"سٔٚرشص" خانذ مٕٚظٔ ،انرَ ٙششذٓا "انُٓاس" ٕٚو انخًٛظ انًأ ،ٙ،سٖٔ فٓٛا يعاَاذّ فق ٙاقثٛقح انرعقزٚة فقٙ
ديشق اترذا يٍ  51آراس انًأ ٙ،نًذج استعقح اٚقاو .فكقاٌ يقا كرثقّ تً اتقح َقض ٚظقٛة انشايعقح انخانقذج "جحقٛى
داَرققققققققققق "ٙتانخجقققققققققققم تغقققققققققققثة االيرٓقققققققققققاٌ انٓايقققققققققققم نهكشايقققققققققققح االَغقققققققققققاَٛح فقققققققققققْ ٙقققققققققققزا انقققققققققققضيٍ.
انشتٛع انعشت ٙتعذ انشتٛع انهثُاَٚ ٙؤكذ اٌ انٛذ انطٕنٗ ْق ٙنقذيا االحقشاس .انغقفٛشج اَجٛهُٛقا خٚخٕٓسعقد سيٛغقح
تع ح االذحاد االٔسٔت ٙف ٙنثُاٌ نخّظقد اناضقٛح تثشامقح فق ٙكهًرٓقا نًُاعقثح ذاقذٚى "جقايضج عقًٛش قظقٛش نحشٚقح
انظحافح نهعاو  ."5044فف ٙحذٓ ٚا مٍ "عهطح انكهًاخ ٔاالفكقاس" قانقد" :كقاٌ ْقزا اٚضقاً اقرُقا عقًٛش قظقٛش
انز٘ كاٌ ٚخشج قهًقّ مُقذ عقًامّ كهًقح يغقذط" .ايقا كهًقاخ فقاسط عقعٛذ ايقظ فق ٙانًاقال انًقذّٔ٘ فق ٙقضقاٚا

"انُٓاس" فٓ ٙذخشط انشطاص مُذيا ٚخاطقة انًرقشدد ٍٚانًٕاسَقح فقْ ٙقزا انقضيٍ" :ارا نقى ذٕاكثقٕا ْقزِ ان قٕسج
انع ًٛحٔ ،ارا نى ذراقذيٕا طهٛعقح انقذًٕٚقشاط ٍٛٛفق ٙانًُطاقح فغقٛكرة أحقذْى ٕٚيقًا اٌ ستٛقع انعقشب كقاٌ خشٚقف
انًٕاسَح" .ال ٛ،ش اتذاً اٌ ٚجش٘ انحذٚث مٍ "خشٚف انشٛعح" انز ٍٚذإدْى ثُايٛراٌ ذشذثطاٌ تطاغٛر ٍٛقاتعرٍٛ
ف ٙطٓشاٌ ٔديشققٔ .انحقال َفغقّ يقع انقزٚ ٍٚشاُْقٌٕ مهقٗ اَرظقاس انط قاج .عقًٛش قظقٛش انقز٘ ُٚرظقة ٔعق
حذٚارّ ف ٙقهة انًذُٚح قال ف ٙكراتّ "ذاسٚخ تٛشٔخ" انز٘ ٚظٛة قاسيّ تانعشق انذايى" :تٛشٔخ يذُٚح آعقشج ألٌ
انحٛاج ذعاَذ فٓٛا انجشاح" .نك افضم انرحٛاخ طذٚا ٙعًٛش.
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