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مدخل

ــواء  ــاس، س ــن الن ــا بي ــع عليه ــوره المتواض ــى ص ــات إل ــدول والمجتمع ــخ ال ــي تاري ــث ف ــال كل بح ُيح
أكانــوا علمــاء، أو أيديولوجييــن، أو جمهــوًرا، حســب الموضــوع ودائــرة المؤثريــن فيــه. هــذا يعنــي اســتحالة 
الوصــول إلــى الحقيقــة المطلقــة، تلــك التــي مــا عــادت موجــودة بنفســها بشــكل كامــل، وجــل مــا نقــوم بــه 
هــو البحــث فــي صورهــا التــي تتفــاوت فــي نســب مقاربتهــا لهــا، والبحــث فــي آثارهــا التــي ربمــا كانــت 
ســاعدت فــي إنتــاج هــذه الصــور و/ أو تســاعدنا فــي نقدهــا وبنــاء واحــدة جديــدة. ولكــن ألن للبحــث عــن 
الحقيقــة التاريخيــة، أو ادعائــه، وظيفــًة مرتبطــًة بحيــاة النــاس المســتمّرة، وألن للعلــم ضــرورات حتــى يصيــر 
علًمــا، ومنهــا أن يضــع الســعي للحقيقــة هدًفــا لــه، ولكونــه يفيــض عــن وظيفتــه فيحــول البحــث إلــى غايــة 
للباحــث، فــإن مســاءلة الصــورة، وإعــادة تشــكيلها، هــي العمــل التراكمــي المســتمر للباحثيــن فــي التاريــخ. 
ــر  ــى عص ــاس إل ــل الن ــر فينتق ــرة عص ــل دائ ــن تكتم ــري حي ــي تج ــد، الت ــذا الصعي ــى ه ــزات عل ــا القف أم
ــق فيهــا  جديــد، فتتهــاوى فيــه صــور وتنهــض أخــرى وكأنهــا مــن دون أســبقيات، فــإن الجهــد البحثــي الُمدقِّ
يكشــف أننــا إزاء اســتمرارية فــي عمليــة تراكميــة ال تنفيهــا االنقطاعــات، وال القفــزات، وال التعرجــات، وال 
ــا هــو تعاملنــا مــع هــذه الســيرورة بــروح العصــر الجديــد،  االنتكاســات؛ وأن التغيــر النوعــي الــذي نعيشــه حقًّ

أي هــو تغيــر فــي وعينــا لهــا أكثــر ممــا هــو تغيــر فيهــا.
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قضايـــا

وإذ نجــد أن تصورنــا للواقــع، وإحساســنا فيــه، همــا ممــا جــرى عليــه تغييــر، ينفتــح أمامنــا فهــم أن جانًبــا 
مــن التغيــر فــي الواقــع قــد جــرى عندمــا ارتكزنــا علــى معرفــة جديــدة إلعــادة النظــر فيــه، وإعــادة تمثلــه فــي 

عقولنــا، فتغيــرت، إلــى هــذا الحــد أو ذاك، مراكــز اهتمامنــا بــه، فتغيــر، إلــى هــذا الحــد أو ذاك، فعلنــا فيــه.
وإذا كان هــذا فــي نطــاق العلــم فالوضــع فــي نطــاق السياســة مشــكوك فيــه أنــه أقــل تقصــًدا للحقيقــة. فإلــى 
حــد بعيــد يجــري الصــراع فــي نطــاق السياســة علــى الصــور التــي ترســمها األطــراف، وحتــى ضمــن نطــاق 
ــرص كل  ــر أن يح ــذا يفس ــه. وه ــيراتهم ل ــه وتفس ــم في ــن تمييزاته ــون ع ــع المتخاصم ــد يداف ــور الواح التص
طــرف علــى روايتــه لتاريــخ الصــراع، فهــي الصــورة التــي صنعهــا لمــا جــرى ويجــري بتفســيره الــذي يتقصــد 
الدفــاع بــه عــن مصالحــه. والفــرق بيــن أن نرســم صــور الواقــع ونحــن نتقصــد تحريفهــا وبيــن أننــا ســننتجها 
منحرفــة إلــى حــد مــا مهمــا حرصنــا علــى أال نفعــل هــي الفــرق بيــن السياســة والعلــم، ونقصــد هنــا العلــم 
الــذي يســتحق أن يســمى علًمــا بنجاحــه بالتحــرر مــن قيــود السياســة عليــه وهــو يبحــث فــي السياســة. وفــي 
الحالتيــن يبقــى الضامــن الرئيــس لضبــط العمليــة هــو حريــة مراجعتهــا ونقدهــا، ومــن ذلــك حريــة الجــرح 

والتعديــل. 
في الصراع والسالم

ورثــت ســورية بحدودهــا الحاليــة قلــب »ســورية التاريخيــة«، وهي المجــال الحيــوي لحضــارات تجاورت، 
وتعاقبــت، عبــر قــرون، مولــدة كتلــة ســكانية متنوعــة يجمعهــا مجــاٌل اقتصــادي وثقافــي واجتماعــي واحــد 
يمتــاز بتعــدده ضمــن هــذه الوحــدة. مجــال واحديتــه هــي تداخلــه، وتكاملــه، وتبــادل التأثيــر بيــن مكوناتــه، 
عبــر زمــن طويــل. وكان لهــذا المجــال الســكاني أن يشــكل دولــة فدراليــة لــوال التدخــالت الخارجيــة، ولقــد 
حــاول الســوريون فعــاًل مــن عــام 1918 إلــى عــام 1920 إنشــاء دولتهــم، وفــي عــام 1920 أعلــن »المؤتمــر 
الســوري العــام« المملكــة الســورية العربيــة بحدودهــا الطبيعيــة )فلســطين ولبنــان واألردن ولــواء اســكندرون 
ــورية  ــن س ــي م ــزء الجنوب ــال للج ــة انفص ــس ثم ــر أن »لي ــر المؤتم ــمالية(، وأق ــورية الش ــم الس واألقالي
والمعــروف باســم فلســطين، وال للمنطقــة الســاحلية الغربيــة والتــي تشــمل لبنــان عــن البــالد الســورية«. وهــو 
مــا شــدد عليــه دســتور عــام 1920؛ حيــث نّصــت المــادة الثانيــة منــه علــى أّن: »المملكــة الســورية تتألــف 
مــن مقاطعــات تشــكل وحــدة سياســية ال تقبــل التجزئــة«. إال أن فرنســا، باالتفــاق مــع بريطانيــا، قامــت بتدميــر 
كل ذلــك وفتــت الســوريين، ووهبــت تركيــا مناطــق ســورية، واقتطعــت منطقــة وأطلقــت عليهــا اســم لبنــان 
ــا لتقــوم األخيــرة بإنشــاء إمــارة  الكبيــر، وتركــت المنطقــة الجنوبيــة )فلســطين وشــرق نهــر األردن( لبريطاني

فــي شــرق األردن، وإعطــاء فلســطين للصهيونيــة. 
ــكل  ــف التش ــر، وضع ــوة الكبي ــاوت الق ــن تف ــا، لك ــد تمزيقه ــل ض ــورية ردات فع ــالد الس ــت الب وعرف
السياســي للســكان وعمــل االحتــالل علــى عوامــل االنقســام، وميــل معظــم القــادة التقليدييــن إلــى التكيــف 
مــع الوقائــع، ســمح لالحتالليــن الفرنســي والبريطانــي بتثبيــت وقائــع أصبحــت عصيــة علــى التغييــر وذات 
بعــد اقتصــادي إفقــاري للســكان. فترافــق عــدم الرضــى عــن األوضــاع القائمــة مــع إحبــاط عميــق، مــا ســهل 

تســيد مــزاج راديكالــي لــدى قطــاع عريــض مــن الســكان. 
وجــرت، بعــد االســتقالل عــن االحتــالل الفرنســي، محــاوالت للتأقلــم مــع حــدود الدولــة المتبقيــة، ولكن 
فشــل النخــب الســورية السياســية بإقنــاع الســوريين، بمــن فيهــم موظفــو دولتهــم، بوعــي مطابــق لحدودهــا 
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كان ســبًبا رئيًســا مــن أســباب هشاشــة النظــام السياســي القائــم آنــذاك، طبًعــا إضافــة إلــى مشــكلة الفالحيــن 
ــم  ــرون ضعفه ــوريون يفس ــات كان الس ــات والتحدي ــة الصعوب ــي مواجه ــرى. فف ــكالت أخ ــراء، ومش الفق
ــي  ــر ف ــذ يفك ــم أخ ــرة، وبعضه ــم مباش ــتعادة وحدته ــم باس ــن قوته ــون ع ــل، ويبحث ــذي حص ــيمهم ال بتقس
اســتعادتها عبــر المــرور بوحــدة أخــرى. وفــي هذا الســياق كانــت إســرائيل تحدًيــا وتهديــًدا ال يمكــن تجاوزه، 
تمتــاز عــن بقيــة مشــكالت التقســيم بدورهــا الوظيفــي ســابق الذكــر المســتمر، ولقــد ظهــرت بشــكل ســافر 

قاعــدة لإلمبرياليــة منــذ العــدوان الثالثــي علــى مصــر.
ــى  ــم عل ــم وبناته ــوة أبنائه ــرار صف ــر إص ــري عب ــذي يج ــوريين ال ــر الس ــي كان تنوي ــد الوع ــى صعي عل
ــة المعاصــرة  ــه وبيــن الحضــارة األوروبي ــة بين التعلــم، يــؤدي إلــى شــحذ وعيهــم بواقعهــم وإجرائهــم مقارن
لهــم وتاريخهــم الحضــاري الــذي جــرت أحــداث كثيــرة منــه فــي األجــزاء التــي اقُتطعــت منهــم. فــي المقابــل 
كان بنــاء وعــي مطابــق لحــدود الدولــة التــي تحققــت يتطلــب إنجــاز أســطورة وطنيــة جديــدة، ومســح ذاكــرة 
ــن  ــر م ــن التنوي ــج م ــي النات ــع الوع ــارض م ــي تع ــذه ف ــف ه ــة التكي ــرورات سياس ــع ض ــا وض ــوريين، م الس
جهــة، ومــع الوعــي المحافــظ الــذي ال يميــز أصحابــه بيــن ماضيهــم وحاضرهــم مــن جهــة أخــرى، فيعيشــون 
راهنهــم باســتحضار ماضيهــم ومحاولــة إعــادة إنتاجــه. وكان الختــالق البعثييــن أســطورة قوميــة، كمهــرب 
ــث  ــتحضار )حي ــات االس ــتخدامهم آلي ــر اس ــكالت، عب ــن مش ــه م ــا تحيل ــورية وم ــة الس ــة الوطني ــن إعاق م
ــلمين  ــة المس ــوري لدول ــخ اإلمبراط ــتحضار التاري ــروه باس ــذي عاص ــوري ال ــف الس ــة الضع ــوا معضل عالج
محتكرينــه، مــن دون وجــه حــق، للعــرب وحدهــم( دور حاســم فــي نجاحهــم فــي بنــاء نظــام سياســي جديــد.
 والحًقــا، تكفــل حافــظ األســد بانقالبــه بالتخلــص مــن كل مــن اعتقــد بالقوميــة العربيــة وعمــل مــن أجلهــا 
ا يخفــف مــن وطــأة مشــكالت ســورية الوطنيــة عبــر إحالتهــا  مــن البعثييــن، فأكمــل خطاًبــا سياســيًّا اســتبداديًّ
ــا  إلــى مشــكالت عربيــة تخــص أمــة تخيليــة مــن المحيــط إلــى الخليــج، مســتخدًما »القوميــة العربيــة« مهرًب
خطابيًّــا ونفســيًّا بينمــا يعيــش الدولــة الســورية المحققــة فــي الواقــع كدولــة نهائيــة ويطمئــن الــدول اإلمبرياليــة 

بأنــه معنــيٌّ باســتقرار الــدول التــي خلقتهــا وتربطهــا بهــا عالقــات وطيــدة مــع محاولــة مــّد نفــوذه فيهــا. 
إال أن اســتمرار الفلســطينيين فــي نضالهــم مــن أجــل حقوقهــم، وانتشــار االهتمــام بالقضيــة الفلســطينية فــي 
أرجــاء المنطقــة، وتحولهــا إلــى صــدع فــي الصراعــات اإلقليميــة والدوليــة ألســباب أهمهــا الــدور اإلمبريالــي 
الوظيفــي إلســرائيل بإعاقــة أي تــالٍق عربــي يخالــف المصالــح اإلمبرياليــة، وضــرب تنامــي أي قــوة إقليميــة 
متعارضــة مــع اإلمبرياليــة متحالفــة مــع المنظومــة االشــتراكية، وتشــابك هــذا الــدور مــع المصلحــة 
اإلســرائيلية الخاصــة بإضعــاف ســورية كمركــز اإلقليــم الــذي احتلــت جــزًءا منــه بالضــد مــن مصلحــة ســكان 
اإلقليــم وعبــر هزمهــم وقهرهــم وإخضاعهــم، جعــل إســرائيل مشــكلة لســورية تتعــدى إعاقــة وطنيتهــا إلــى 
تهديــد اســتقاللها ومصالحهــا بإقليمهــا. المصلحــة االســرائيلية الخاصــة التــي تبيــن مــع الوقــت أنهــا معنيــة 
بإضعــاف أي قــوة إقليميــة ذات شــخصية وطنيــة، وإضعــاف أي نمــو ديمقراطــي فــي المنطقــة يمّكــن ســكانها 

مــن المشــاركة السياســية والتعبيــر عــن مصالحهــم ورفــض العنصريــة واالحتــالل. 
ــا  ــوب عنه ــا ين ــة، أو م ــاب دول ديمقراطي ــي غي ــة ف ــالل عنصري ــة احت ــع دول ــي م ــض السياس ــن التناق لك
ــا كمــا يكــون بيــن قــوة عنصريــة وقــوى تحــرر  مــن حركــة تحــرر تقدميــة ديمقراطيــة، ال يأخــذ شــكاًل مثاليًّ
ــة  ــرائيل االحتاللي ــداء إس ــع ع ــا م ــا متوافًق ــه موضوعيًّ ــد نفس ــد كان يج ــظ األس ــتبداد حاف ــة؛ فاس ديمقراطي
العنصريــة مــع الديمقراطيــة، ومرتاًحــا لمســاهمتها فــي إفشــال نمــو قــوى إقليميــة منافســة )مصــر والعــراق( 
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قضايـــا

فــي الوقــت الــذي كان يصارعهــا علــى اســتقالل ســورية التــي يريدهــا إقطاعيــة خاصــة ال ينافســه أحــد عليهــا، 
وينافســها علــى النفــوذ علــى دول اإلقليــم فيعقــد االتفاقــات عبــر الواليــات المتحــدة األميركيــة علــى تقســيم 
لبنــان إلــى منطقــة نفــوذ بينهمــا. وتكفــل حافــظ األســد بتطويــر الوعــي الزائــف الــذي رفــع ســقف القضيــة 
ــاول  ــذي ح ــت ال ــي الوق ــرب مــن اســتحقاقاتها ف ــة للته ــة العربي ــة القومي ــع القضي ــى موق ــه إل ــطينية في الفلس
اســتغاللها لتشــريع حكمــه وتأبيــده ولالســتثمار فيهــا والســتغاللها ليصــل إلــى تســوية مــع إســرائيل يســتعيد 
مــن خاللهــا الجــوالن ويضمــن اســتقالله وقدرتــه علــى المنافســة اإلقليميــة. وعلــى الرغــم مــن أن كل ذلــك 
ــا لهــا، إال أن إســرائيل كانــت ترفضــه.  كان فــي عيــون كثيريــن خيانــة للقضيــة الفلســطينية واســتغالاًل انتهازيًّ
كانــت ترفــض إعــادة الجــوالن، وترفــض اســتقالل ســورية، وترفــض نفــوًذا إقليميًّــا لهــا، وان كانــت تفاوضــه 

علــى كل ذلــك وتقبــل بعــض الوقائــع بشــكل موّقــت إلــى الوقــت الــذي تســتطيع فيــه تغييرهــا.
ــه بيــن ســلطة االســتبداد األســدية وإســرائيل علــى العــداء مــع الديمقراطيــة  هــذا التالقــي المســكوت عن
ــح  ــف تصري ــع خل ــة، كان الداف ــة عربي ــوة إقليمي ــوء ق ــة نش ــا ومقاوم ــر مصيره ــي تقري ــعوب ف ــاركة الش ومش
رامــي مخلــوف، ابــن عــم الرئيــس الســوري، والقابــض علــى االقتصــاد الســوري آنــذاك، وأحــد رمــوز تغــول 
ــرائيل  ــول إن إس ــل للق ــي تحاي ــرائيل، ف ــن إس ــن أم ــلطتهم( م ــن س ــد أم ــورية )ويقص ــن س ــأن أم ــلطة، ب الس
ــة عــن تدميــر ســورية،  لــن تســمح بســقوط حكمهــم. وهــي فعــاًل عارضــت ســقوطه، ولكنهــا كانــت راضي
وتفــكك دولتهــا الــذي ضمنــه تصلــب ســلطة األســد ورفضهــا ألي حــل ديمقراطــي تحــت شــعار »األســد أو 
نحــرق البلــد«؛ لقــد كان إحــراق البلــد خيــار ســلطة األســد الــذي حمــت إســرائيل اســتمرارها فــي الحكــم 

الوقــت الكافــي لضمــان نجاحهــا فــي تحقيقــه.  
 فعلــى الرغــم مــن أن بعــض الــدور الوظيفــي اإلســرائيلي جــرى عليــه تغيــر كبيــر نتيجــة انتهــاء الحــرب 
البــاردة، إال أن إســرائيل بقيــت تبحــث فــي الصراعــات الدوليــة واإلقليميــة عــن وظائــف لهــا تمكنها مــن تقوية 
وجودهــا مدفوعــة بمصالحهــا وطموحهــا للتحــول إلــى المركــز االقتصــادي للمنطقــة، وإلــى القــوة العســكرية 
ــر  ــع غي ــه، ومدفوعــة فــي الوقــت نفســه بهواجســها بزوالهــا نتيجــة إدراكهــا أنهــا وجــود مصطن ــة في المهيمن
مرغــوب فيــه مــن أغلبيــة ســكان المنطقــة. وكان لهــا أن تجــد صيــًدا ثمينًــا فــي الحــرب فــي ســورية وعليهــا، 
فهــذه الحــرب التــي دمــرت قــوة أهــم خصومهــا، ومنافســيها علــى النفــوذ اإلقليمــي، هــد أمامهــا جــدار إعالن 
عالقاتهــا مــع بعــض الــدول العربيــة التــي أصبحــت فــي حاجــة إليهــا مــن أجــل مواجهــة التدخــل اإليرانــي 
ــدو  ــو الع ــن ه ــد م ــر تحدي ــة بتغيي ــة ذهبي ــرائيل فرص ــام إس ــح أم ــذي فت ــل ال ــة، التدخ ــي المنطق ــي ف العدوان

بالنســبة إلــى الكثيــر مــن ســكان المنطقــة. 
هــذا يقودنــا إلــى أّن مشــروع إســرائيل القائــم علــى العــداء والعنصريــة ال ينتــج ســالًما، بــل ينتــج مزيــًدا مــن 
الحــروب والصراعــات بيــن إســرائيل وحلفائهــا المشــابهين لها فــي عنصريتهــا وعدائهــا للعدالــة والديمقراطية 
للشــعوب مــن طــرف وســلطات اســتبدادية منافســة لهــا تشــبهها فــي عنصريتهــا وعدائهــا للديمقراطيــة للجميع 
ومطامعهــا التوســعية مــن طــرف آخــر، وكذلــك ينتــج ُجــُدر فصــل تعمــق االنعزاليــة؛ فهــا هــي إســرائيل اليــوم 
توســع أســوارها لتحــوط بالنخــب الماليــة العربيــة )حــكام اإلمــارات نموذًجــا( ليكونــوا مًعــا أســياد المنطقــة 

المفصوليــن عنهــا والمســيطرين علــى ثرواتها.   
ــالم  ــا استس ــعوب، انم ــالًما للش ــس س ــة اآلن لي ــعوب المنطق ــى ش ــروض عل ــو مع ــا ه ــي أن م ــذا يعن ه
ــوع  ــى جم ــة إل ــكان المنطق ــل س ــيطرة وتحوي ــة والس ــعى للهيمن ــة يس ــاٍد للديمقراطي ــري مع ــالل عنص الحت
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اســتهالكية يديرهــم وشــركائه مــن خلــف أســوار العــزل العنصــري. وكان مــن الطبيعــي أن يظهــر أن حلفــاءه 
ــا وتمييزيــة ضــد أغلبيــة الســكان وأكثرهــم عــداء للديمقراطيــة. وهــو  فــي المنطقــة هــم الدوائــر األكثــر يمينيًّ
ــة والقهــر واالســتغالل،  ــا يســتوجب طــرح ســالم عــادل يكــون جــزًءا مــن ســياق تقدمــي ينهــي العنصري م
وهــو مــا يمثــل مصلحــة للوطنيــة الديمقراطيــة الســورية صاحبــة المصلحــة بالدولــة الديمقراطيــة الفدراليــة في 

ســورية، بحيــث تطرحهــا كحــل لــكل المنطقــة مــن أجــل تحقيــق ســالم الشــعوب. 

ختاًما

فــي صــراع مركــب مثــل الصــراع الســوري اإلســرائيلي ال مجــال إلــى حلــول قائمــة علــى تزييــف الوعــي، 
ــخين  ــد تس ــف، ويعي ــو زائ ــا ه ــرف م ــود ليج ــراع يع ــع الص ــتراتيجية، فواق ــح اإلس ــوق المصال ــز ف وال القف
األجــواء. وبينمــا أشــاع حافــظ األســد صــورة زائفــة لموقع نظامــه مــن الصــراع، واســتغلها لتكريس اســتبداده، 
فإنــه أيًضــا اســتغلها لضمــان اســتقالل ســورية عــن النفــوذ اإلســرائيلي لتبقــى إقطاعيــة خاصــة. وإذ كان هــذا 
ــة،  ــه فهــم مصلحــة هــذه الدول ــا أن ــي أيًض ــة الســورية، فهــو يعن ــي أن المســتبد أحــل نفســه مــكان الدول يعن
وطبيعــة إســرائيل العنصريــة ووظيفتهــا اإلقليميــة. فــي المقابــل عجــزت المعارضــات الســورية عــن تعميــم 
ــه مــن أجــل اســتقالل ســورية واســتعادتها  ــن مــا يمكــن فعل ــوازن بي ــة، ت ــة بديل ــة ديمقراطي أي صــورة وطني
ــة  ــات والديمقراطي ــن الحري ــورية، وبي ــوذ س ــان نف ــا وضم ــع جواره ــن م ــى التضام ــا عل ــا، وقدرته حقوقه

ــة للشــعب الســوري وشــعوب المنطقــة.  والعدال
ــاء تصــور لمــا يجــب  ــة ببن ــه، فهــي معني ــع وممكنات ــة مــع الواق ــورية الديمقراطي ــة الس وإذ تتعامــل الوطني
عليهــا العمــل عليــه راهنـًـا ومســتقباًل. تصــور يحــدد المجــال الســوري، مــع احتــرام إرادة ســكانه سياســيًّا، بمــا 
فــي ذلــك خــارج حــدود »الجمهوريــة العربيــة الســورية« احتــرام دولهــم التــي يختارونهــا، ويقــدم فــي ســبل 
ديمقراطيــة للتكامــل والتعــاون وإدارة المصالــح بيــن مجتمعاتــه وكياناتــه السياســية، ويدعــم حريــة ومشــاركة 
ــاعين  ــر أن الس ــذا يظه ــا. هك ــعى لبنائه ــي تس ــة الت ــورية الديمقراطي ــة الس ــع الدول ــق م ــا يتواف ــراده، بم اف
للجمهوريــة الســورية الديمقراطيــة الفدراليــة، القائمــة علــى المواطنــة وحقــوق اإلنســان، عليهــم طــرح ســالم 
يشــبهها إلــى أن تصبــح واقًعــا فتقــوم بــإدارة عمليــة سياســية مــن أجــل هــذا الســالم. وهــذا أوضــح مــا يكــون 
بالنســبة إلــى الســالم مــع إســرائيل الــذي يجــب أن يكــون عــاداًل وديمقراطيًّــا، وقائًما علــى الحقــوق الجماعية 
ــادي؛ فســورية المنشــودة  ــة والتمييــز، ويحقــق لســورية اســتقاللها ودورهــا الري ــا للعنصري ــة، ومعادًي والفردي
مــن الوطنيــة الديمقراطيــة الســورية هــي حاملــة لــواء دخــول المنطقــة أخيــًرا فــي التنويــر، وفضــاء الحقــوق، 
والمســاواة، والمشــاركة السياســية، والتكامــل االقتصــادي القائــم علــى رفاهيــة الســكان، والتفاعــل الثقافــي.
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