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 قاطعوا قبل أن تُقطَّعوا  

                                  
 حقي إمساعيل جومرد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يصـر ابـبعا ابري ـل عتــو تمـاجا مملدـا  ابــيجا ابعرايـغ جتـتع ا بدـئ تــوتر اببـيا ل ا ملدـغ   اــ د 

جابيت تضاهي ا ملج ابعـر    جبدـئ أن عمـوم هـملن ا ملدـا  يريـون تـعرها أأ ـر مـ  أتـعاب  اإلت م
ابستع ا ملدغ   ابب د اإلت ميغ   بريمما قي ن حظ تيين تتعاً درايغ أخـر  استـعابها اءـيل قتيـل 
  عــ  م ي  ــا اإلتــ ميغ   ج  ببــ، أتــباو   أد ــا هــو تعمــي ابــيجا ابعرايــغ عتــو مماتســغ مملدــا

ابيجا اإلت ميغ جضـراا ااستـعاب   واجبـغ إلتءـاا ابلقـيم ابصـماعي جتطـوبن عمـي ا سـتم    ايـي 
أن أل خسابة تلريبيها دجبغ درايغ جرال خفا أتعاب مملدا ا  ماتسغ ابسـتع   ابعـاا اإلتـ مي   

ّمــغ   حيــم إ ــئ تإنــي يريــون تعــويا امســا ر مقــيجب عتيــي مــع اب تــغ ا رتــية أ  م ابعــرو   هــملن اس
بـــيق تقـــر مـــسموبجن ال ياـــغ اسبج جابعـــرج جاسجـــوال جابب ـــاب أمـــام ا ـــي ابعـــر  ابريفـــر  بضـــرو 
ابلوج ــا  ابييميــغ جابوطميــغ جابقوميــغ   هــملن اسّمــغ   اــل أ ــئ يعمتــون اريــل مــا  تــو عتــي ئ سجــل 

 ـاا جاببمـون جأـل دـاا متري  ابعرو ابرياتر م  مقيبا  هملن اسّمـغ اييـية   تيقـيمون اـئ ابـمفر جا
قـادبة عتـو أن ن أمريريا اسعوبيغ جنفيق   سني   شيل ي م ئ تو  أن يضمموا اببقال   جتصوبجا أ

ـا تـلاني بق جل يلبقلـو جلجـُي بلاـّ ،ل ُبج  تريفل ائ اببقال جدفتـوا أن اببقـال ا ابواحـي ابق ـاب ل ُأـل  ملـ  علتلي ل
 اجلل ا  جلاإلأرلام  { .

حياجبون خاتـا  ترأيـع أّمـغ ابعـرو   ببـ، سن ابعـرو مو ـوتون  بيغ جابعرو ا وايل ااا اسعو أمريري
ااسخ ق جابءداعغ جابفرجتيغ جابعلة جابريرم جا رجلة   جاريـل معـاين ابقـيئ ابءـريفغ ابمبيتـغ   جهـملا 

ابــيت يعــإ إبا اتــلقل ابعــرو اقــرابهئ ابسياتــي جا قلصــاد    تــإن ببــ، يعــإ أ ــئ اــابقوة ابرجحيــغ 
يريّموها يعتوا إنلاج ئ جاما  ئ   جااسخ ق جيييجن ابصـمع جيلقمـون   جاقـوة ابفرجتـيغ حيـاتلون عتـو 
مرتريزا ئ   جاابريرم يـملججن عـ  إزـا ا ئ   جهـملا اابلسأيـي يقتـر اسعـوب ابـيجاا ج مرتـي   تتيلصـوب 

 قـل تقـيير   تـنابما   مـاأحينا أن ابعرو حققوا األفالهئ ابملايت م  ابعـملال جابتبـاو جابـيجال عتـو أ
بمل  توف حييث   ابعاا ابعـر      جتـنابما اسهـئ همـا    ـابا   حيقـر ابعـرو هـملا ا ألفـال     ا

هل تيارنا استباو جدجاعي هملا ابرتاجع     مث هل تيارنا  ابا أّمغ ابعـرو دـل قـادبة عتـو تستـيق 
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ماب امتيدي ابمل  اقرتحي ابعراق بتلعامل اي توق عرايغ مءرتأغ     ج ابا أُتءتت تريرة إ ياب ابيي
ا أن   معام   تسوير ابمفر     أتاتغ بو تيارناها جيياً بلريءفت احلقا ر جاان ا سلوب   جبعتممـ

جا صــانع جابريمبيــوتر جابــيت ااتــت حاضــرة   اــ د ابعــرو مــا هــي إ   ااببمــال جابعمــران جابلريموبوجيــ
م  أن تريـون اابفعـل جتـيتغ مـ  جتـا ل   قلصاد  جابسياتي اي ً جتا ل جلر اسّمغ حنو ا تلعماب ا

اتلق ا هملن اسّمـغ جتطوبهـا جمتتري ـا بقرابهـا ابسـياد    هـملا إبا مـا عتممـا أن ابري ـل مـ  ا ءـابيع 
ابلممويغ ب ابعرايغ ق هي به  ايي شرأا  درايغ متت، مفـاتي  تءـعيت ا ججقف ـا   مث أن اـملن ا ءـابيع 

 اابلريموبوجيـهي   ابساحغ ابسياتـيغ   جيـو  واج هـا   يعـإ   أن حـيجد امـل    خطوط محرال أما
 جحتقير ابلطوب ابصماعي مرتومغ   اببيت استود ج  جيو  ختطي ا .

م  أل ما تقيم   عتيما أن نف ئ أنما أمام م ام  ـعبغ أدـزل مـ  احلابـغ اجل اديـغ اـملن اسّمـغ   بقي ـا 
  ابميل م  أرامغ أّملما اييية   جإبا أان اببعا م  قادة هـملن اسّمـغ قـي  جتصيي ا حملاج   ابريفاب

ـــراب مقاطعـــغ اببضـــا ع اسمريرييـــغ  ـــوا مقـــيبا  ا دهـــئ حلســـاو أمريريـــا جدراـــا ابريـــاتر   تـــإن ق بهم
جابص يونيغ جابعرايـغ قـراب   تـتطان سحـي اـي عتيمـا   تتـيق مـ  ا عقـوا أن تقـوم تـتطا  دجبـغ   

عتو ما يءرتجن جمـا   يءـرتجن   جا قاطعـغ تـ ي قـو  يعلمـي عتـو تريامـل ابقماعـا  إجباب ابماو 
عمــي ا ــرل ابعــر  جا ســتئ اسديــغ هــملا ابســ ي جتعتــي ا ــنور   جأــملب، عتــو مســلو  شــعوب ا ــواط  

  جأخطـــر مـــا    دة جا ســـل يتغ مـــ  ابقـــو  ا تـــلعمابيغاا ســـنجبيغ ااعلبـــابن جـــزل مـــ  احلابـــغ ا  ـــيَّ 
وع ابملـر إبيـي ااتـل انغ ابفرديـغ ابضـيقغ ابيا سـغ مـ  عـيم جـيج  ببـ،   جإن ابفـرد بوحـين   ا وض

يقيب عتو عمل ج اد  املا ا سلو  ابريبل   تمقوا   أن اجلماع استراد عتو هملا اسمر خمتصـ  
 ابميــغ ا تعــاؤ تـــيند  إؤ تعــل اــاعي خصو ـــاً إبا اــيأ ابفـــرد امفســي جأهتــي جااـــ  عمــي ججـــابن  

 جهريملا تلريون اجلماعا  ا قاطعغ جتريرب حىت تريون اسّمغ أت ا مقاطعغ بتبضا ع ابريفريغ .
جبلسييي هملا ا وضوع جمساعية ابماو   ابلعتب عتو ابمفوو اسمابة ابيت تـزي  بمـا أـل تـول   حـىت 
اضا ع ابعرو   حيـم تـيخل عتيـ، ازيمـغ إ ـا بمليـملة جأاـل جأبقـو جأبخـإ جأتضـل جإؤ ببـ، مـ  

ب ابلزي    نقوا   أن اببضا ع ابعرايغ   ختتـو مـ  ابءـب غ   خصو ـاً ا ـواد ابعملا يـغ مم ـا   مـ   و 
حيم أن،   تسلطيع اجلزم اسن ا واد ابعملا يغ ج ز  أج بحبت اابطرق ا واتقغ بتءريعغ اإلتـ ميغ 

نا ابمـ  وّمـي   تقر إن، تعلمي ما يريلب عتو ابع ف مبا ينيي أ ا حـ ا   جقـي أمرنـا حضـرة تـيي
تيــي بيــب   تقــاا بب احلــ ا اــ    ــّتو ت تعــاؤ عتيــي جعتــو مبــي جتــّتئ الدمــب ابءــب ا  جأــل مــا
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جاحلــرام اــ    جايم مــا أمــوب مءــلب ا      يعتم ــا أ ــل مــ  ابمــاو   تمــ  اتقــو ابءــب ا  اتــلربأ 
اع يرعو حوا احلمو   يوش، أن يواقعـي   بعرضي جديمي   جم  جقع   ابءب ا  جقع   احلرام   أر 

أ  جإن بريــــل متــــ، محــــو   جإن محــــو ت تعــــاؤ   أبضــــي وابمــــي   أ  جإن   اجلســــي مضــــعغ إبا 
 ت ت  ت  اجلسي أتي   جإبا تسـي  تسـي اجلسـي أتـي   أ  جهـي ابقتـب قق   جقوبـي  ـّتو ت 

يب، قق   جإبا ما عتممـا جأيقمـا اريـملو ابعـاا تعاؤ عتيي جعتو مبي جتّتئ بب دع ما يريب، إؤ ما   ير 
اا ســتم  بلبــ  بــ، أن احلــ ا  ــرد أتمــغ ألبــت عتــو ابعــ ف ج  اــابعرو ابعــر  جتعمــين اإلضــراب

إنُّي بلف سٌر   جلإنَّ ابءَّياط  ل بلُيوُحونل إؤ أجب   ّا ال يملألر  اتُئ ت  علتليي  جل   ئ يا   برتجيج ا ملج ل جل  تلسُأُتوا ِم 
   مث أنـي وااـت بـييما أفـرهئ اابفعـل امبيـم جا ءـ    ب ُيدلاد ُبوُأئ   جلإن أطلعُلُمُ ئ إنَّرُيئ بلُمءـر ُأونل { 

يل احلـلرام  العـيل عـام   ئ هـملا    ٌق تـل  يلقرلاـوا ا لسـد  ا ا ُءر أونل زل قاا ت تعاؤ ل يآألي  ا ابَّملي ل لاملموا إ َّنَّ
فُلئ عليتلغً  رييٌئ  {   ترييف يريـون بـ، تلسوفل يُعميرُيئ اّلّلُ م   تلضت ي  إ ن شال   إ نَّ اّلّلل علتيٌئ حل  جلإ ن خ 

أن تسأــل مــ  أيــي  زســغ  نن   مث أن تــيينا بتــوا ت  ــّتو ت تعــاؤ عتيــي جعتــو مبــي  أي ــا ابعــر 
  جمــ  تعاجنمــا هــو  جتــّتئ قــاا بب جتعــاجنوا عتــو ابــرب جابلقــو    ج  تعــاجنوا عتــو اإلمث جابعــيجان قق

هياــغ تءـديع مملدـا  ابعــرو جا سـتم    جقــي أتـىت ابءــيع ابـيألوب عبــي ا تـ، ابســعي    عضـو 
اسمــر      تقــاا ب اسلجؤ جتـب اببضــا ع مـ  ابــب د اإلتـ ميغ جابعرايــغ ق   ج  هـملا اإلتلـال ابعراقيـغ

اقيـغ اضـرجبة تقـيس اتـللادا ئ ج ابا  ابيجبـغ ابعر     ـيام حسـ  اييـي تقي ججـي ابقا ـي ابءـ يي  
م  ابعاا اإلت مي عتو اتللادا ئ م  ابعاا ابعر    جأان ينأي عتو تعـل ا قاطعـغ   جأـان يو ـي 
اعيم ابلعامل مع ابءرأا  ابعرايغ جاإلت ميغ ابيت اا معام   مع ابصـ ايمغ   جهـملا جانـب مخـر   

 يتأمَّـتإن، تيعئ اقلصادهئ ا سـلديم   ضـرو  ابعرو ابرياتر  ملدا جهو أن، السأيي  ابءرال 
ابعــرو جاإلتــ م   ت ــل جيــو  بمــا أن نقــيم سمريريــا جبمــين جإيطابيــا جبجتــيا جدلهــا  ــ  ابقــملا ف 

  أ  نلملأر قوا تيينا بتوا ت  ّتو ت تعاؤ عتيي جعتو   جابصوابيع ابيت يقلّ تونما جيقطّ عونما اا 
ا عبي حىت يسسا ع  أباع : ع  عمرن تيما أتمان   جع  عتمي ما تعل تيي مبي جتّتئ بب   تزجا قيم

  ترييف تيريون جوااـ، إبا     جع  مابي م  أي  األسبي جتيما أنفقي   جع  جسمي تيما أا ن قق 
  هل ترير  ااجلواو أنـ، تمفـر ِمـا تمفقـي   شـرال ابريوأـا أـو         تاتت ع  ماب، تيما أنفقلي

هـملن ابءـرأغ إتـرا يتي   جإن نسـبغ مـ  أباـاي ابءـرأغ   أـل ابعـاا تـملهب إؤ ب  جهل تعتئ أن أ ل
   إترا يل ق   جهل تعتئ أن شرأغ أوأا أو  قـي تربعـت مـع انطـ ق ا نلفاضـغ ابفتسـطيميغ ا بابأـغ
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مببتــم مــا يت أبــف دج ب حلريومــغ ايــرم اــابا  أمســادغ مم ــا بضــرو ا نلفاضــغ  عــام أبفــ  ججاحــي 
ايم اابد ج  مبا ة مبا يصيب هملن اسّمغ م  جـرال  ا ملجأغ     مث يسيت ابواحي مما جيلماجا هملا ا باب 

ـــ ا إؤ طتقـــغ وّ ابوجـــود ابصـــ يوين اسمريريـــي تي ـــا   جهـــو   يعتـــئ اـــسن  ـــ  ابقـــابجبة ابواحـــية قـــي حتل
 اتلقر    جسي أخيي ابفتسطيإ جدلن .

دا  ابــيت بضــدت بتضــعوط اسمريرييــغ اســبب عدزهــا جمــ  توا ــي ا قاطعــغ هــو متريــ  اعــا ابقيــا 
ا قلصــاد  جعــيم متريم ــا مــ  امــرج  عــ  دا ــرة ابطــوع اسمريرييــغ   َّنريــ  م ــل هــملن ابقيــادا  مــ  
امل   قرابها ااتلق بيغ جقوة إبا ما انلعش اقلصـاد اتـيا ا   جأـملب، تـإن تءـديع مملدـا  ابـب د 

لة بءــباو هــملن اسّمــغ   جاــي  مــ  هدــر ئ إؤ اــ د اإلتــ ميغ جابعرايــغ يعــإ تــوتل تــر  عمــل أ ــ
ابعرو طتباً بتر ق تيريون حضوبهئ طبيعياً عتـو أبضـ ئ   ميـادي  ابعمـل جاجل ـاد   جهمـا نريـي أن 
نسسا   ما هو تسول عودة ابءباو ابعر    ابعرو إؤ اتيا ئ ابصـماعيغ ا لطـوبة عتـو ابعـاا ابعـر  

 ابريفر    .
أحـينا أن نل ـر  اتـي  ـماعغ أ  مـادة قبـل شـرا  ا   جإبا مـا ججـينا مملدـاً درايـاً  جاآلن   هل تريـر

ججبمبي مملداً عراياً أج إت مياً أن نلمـاجا مـا هـو عـر  جإتـ مي جنـرت  دـلن   هـل تريرنـا   اببـيا ل 
 حنــ  تعــ  أهــ ً جاجل ــينا حب ــاً عم ــا     هــل حنــ  قــادبجن تعــ ً عتــو  اهــية أنفســما   ببــ،   هــل 

عــ  تمـاجا مملدــا ئ     هـل تريــر وـاب هــملن اسّمـغ اــسن  ا ملمـاعمـ  خــ ا  بل ـي  ابطعيـان ابعــا ي
عزجت ئ ع  اتللاد اضا ع ابعرو ييخت ئ   تقو  ت تعاؤ     ججيمـب ئ ابفدـوب ابـمل  ج ـف اـي 

اب إ  مـ  اتقـو قق بب ابلدـاب تدـ تيينا بتوا ت  ّتو ت تعاؤ عتيي جعتو مبي جتّتئ ابلداب قا  ً 
  جبريــ  يبقــو بتضــرجبا  أحريــام يقــيبها ا ــرل إبا قــيب عتــو متييــز قبــوا ابقتــب ا طمــا  مــ  تــزي  
ملجا ابيل ودل جل ابمَّصـاب  أجبيـالل    ابمفق اسمابة   اسئ ت ابرمح  ابرحيئ ل يآألي  ا ابَّملي ل مملموا   تـللَّد 

ـــولاَُّ  ـــومل ابلـــاب م ل {   جت أأـــرب العُضـــُ ئ ألجبيـــاُل العـــاي   جلملـــ  يـللـل ـــمُ ئ   إ نَّ اّلّلل   يل ـــي  ابقل ئ تإ نَّـــُي م 
 جبيدسس اماتاون . 

 


