
يف درا�شة �شابقة ن�شرت مو�شوًعا ك�شفت فيه 
النظام  ي�شعى  مل�شروع  العري�شة  اخلطوط 
منطقة  يف  الأر����ض  على  لتنفيذه  الإي����راين 
وكان  ادوات��ه  فيه  وك�شفت  الأو���ش��ط  ال�شرق 
امل�شروع  ه��ذا  وج��ود  �شحة  اثبت  ما  بع�ض 
�شينا  لبنان ويف  الله يف  ن�شاطات حزب  هو 
ويف فل�شطني وكذلك ن�شاطات حركة حما�ض 
امل�شروع،  ه��ذا  جم��رى  يف  كلها  ت�شب  التي 
ويف العام املا�شي ثبت بدء اخلطوة الوىل 
يف  للتمرد  احلوثيني  حتريك  عرب  للم�شروع 
النف�شال،  على  اجلنوب  وحتري�ض  اليمن 

والن لنقراأ هذا التقرير ))اذ مل يجد الرئي�ض 
لتجاوز  و���ش��ي��ل��ة  اأح���م���دي جن���اد  الإي������راين 
اإخفاقاته الداخلية ومواجهة ت�شاعد  الثورة 
اأن  �شوي  كله  النظام  اليرانية �شد  ال�شعبية 
مبنا�شبة  الإي���راين  للربملان  كلمته  يف  يلجاأ 
انقالب خميني اإيل تعزيز النزعة ال�شوفينية 
�شيا�شة  توجد  ل  اأن��ه  مدعًيا  ب��الده  ملواطني 
دون  من  الأو���ش��ط  ال�شرق  يف  للتنفيذ  قابلة 
يكفي  �شيا�شًيا مبا  املوؤهل  اإي��ران. جناد غري 
ك�شف عن تدخالت طهران يف �شوؤون املنطقة 
بقوله: نتم�شك بلعب دور رئي�شي يف اإ�شالح 
العامل وامل�شاركة الفعلية يف بنائه م�شرًيا اإيل 
املنطقة  معادلت  يف  الإي��راين  ال��دور  اأهمية 
�شيفر�ض  الأو�شط  ال�شرق  علي  ي�شيطر  فمن 
الرئا�شية  العرتافات  العامل،  علي  �شيطرته 
جتاوزت ذلك لتك�شف عن �شعي طهران لت�شبح 

يف خالل ال�شنوات اخلم�ض اأو الع�شر املقبلة 
قوة موؤثرة يف العامل وذلك حتقيقا لظهور ما 
ينتظره وهي احلكومة العاملية لالإمام املهدي، 
الذي يوؤمن ال�شيعة بوجوده حًيا وينتظرون 
اأمام الربملان  عودته!  وقال جناد يف خطاب 
اإنه ل توجد �شيا�شة قابلة للتنفيذ يف منطقة 
متحدًيا  ب���الده،  دون  م��ن  الأو���ش��ط  ال�����ش��رق 
ال��غ��رب ب��ال��ق��ول ان ال��ظ��روف ال��داخ��ل��ي��ة يف 
اإي���ران مم��ت��ازة زاع��ًم��ا وج��ود وح��دة وطنية 
نادرة. واعترب اأن الطريق ال�شحيح للتعامل 
مع ال�شعب الإيراين هو احرتام هذا ال�شعب 
و�شفهم  م��ا  اأن  م�شيفًا  للعدالة،  والم��ت��ث��ال 
يت�شوروا  األ  الإيراين يجب  ال�شعب  باأعداء 

اأن باإمكانهم �شد حركته. 
على  رده  م��ع��ر���ض  ويف  اآخ����ر،  �شعيد  ع��ل��ى 
قائد  برتايو�ض  ديفيد  اجل��رال  ت�شريحات 
حول  الأمريكي  اجلي�ض  يف  املركزية  القيادة 
طهران  من�شاآت  �شد  ع�شكرية  خطط  و�شع 
العميد  قال  النووية تت�شمن عمليات ق�شف، 
بالده  ق��درة  ان  ال��دف��اع  وزي��ر  احمد وحيدي 
يت�شوره  مم��ا  "اكرب  ال��رادع��ة  ال�شاروخية 
اأثناء تفقده قيادة وحدة  الأعداء".  واأ�شاف 
للحر�ض  ال��ب��ح��ري��ة  ال��ق��وة  يف  ال�����ش��واري��خ 
لفتعال  خ���الف���ًا  ان���ه  ط���ه���ران،  يف  ال���ث���وري 
يبثها  ال��ت��ي  املغر�شة  وال��دع��اي��ات  الأج����واء 
الأعداء على م�شتوى الراأي العام، فاإن القدرة 
تاأتي يف �شياق �شمان المن  الرادعة ليران 

القومي والإقليمي، واإحباط موؤامرات اأعداء 
النظام اليراين.

من جهة اأخري، وجهت جلنة برملانية انتقاًدا 
لأن�شار  ال�شلطات  معاملة  لطريقة  ن����ادًرا 
اإعالن  اأعقاب  يف  احتجزوا  الذين  املعار�شة 
للجدل  املثرية  الرئا�شية  النتخابات  نتائج 
كاظم  وق��ال  املا�شي.  يونيو  يف  ج��رت  التي 
اإن  الربملانية  اللجنة  با�شم  الناطق  ج��اليل 
عدة  ب�شبب  كان  املحتجزين  من  ثالثة  موت 
ع��وام��ل م��ن��ه��ا حم���دودي���ة امل�����ش��اح��ة ونق�ض 
وارتفاع  الطعام  و�شوء  ال�شحية  ال�شروط 
بالإ�شافة  الهواء،  مكيفات  وغياب  احل��رارة 
اإيل تعر�شهم لل�شرب وعدم تلقيهم لأي عناية 
تقرير  يف  وج��اء  املعتقل.  �شلطات  قبل  م��ن 
عام  مدعي  اأن  الربملانية  اللجنة  عن  �شادر 
موت  عن  امل�شوؤولية  يتحمل  ال�شابق  طهران 
الثالثة يف اأحد مراكز العتقال �شيئة ال�شيت 
غ�شون  يف  تلقوها.  ال��ت��ي  املعاملة  ب�شبب 
مدير  رف�شنجاين  ها�شمي  حممد  اأك��د  ذل��ك، 
مكتب رئي�ض جمل�ض اخلرباء ورئي�ض جممع 
�شماه  ما  وج��ود  النظام  م�شلحة  ت�شخي�ض 
ب�شيناريو قدمي يعمل عليه املحافظون حلذف 
النظام.  ع��ن  نهائًيا  واق�شائه  رف�شنجاين 
يف  ع�شو  اأي�شا  وه��و  ها�شمي  حممد  وق��ال 
هذا  اإن  ال��ن��ظ��ام  م�شلحة  ت�شخي�ض  جممع 
النظام  على  تداعيات  وله  خطري  ال�شيناريو 
للدفاع  الأول  ال�شاتر  ه��و  رف�شنجاين  لأن 

قناة  ذك��رت  نف�شه،  ال�شياق  ويف  اإي��ران.  عن 
ايرانيني  دبلوما�شيني  خم�شة  اأن  "العربية" 
احتجاًجا  اأوروبية  دول  اإيل  اللجوء  طلبوا 
ق��م��ع امل��ح��ت��ج��ني ع���ن نتائج  ع��ل��ي ع��م��ل��ي��ات 

النتخابات الأخرية.(( 
جناد  وخطاب  مقولت  على  تعليقًا  املك  ل 
الفقيه  ولي��ة  خطاب  احلقيقة  يف  ه��و  ال��ذي 
ال  الغيبيات   اىل  جل���ووؤه  وم��ا  ون��ظ��ام��ه��ا، 
تغطية كما ارى حلقيقة م�شروع بلقنة ال�شرق 
قيام  منذ   اي��ران  اليه  ت�شعى  ال��ذي  الو�شط 
قد  ك��ان��ت  واذا  اي����ران،  يف  خميني  حكومة 
بدات يف اليمن، فانها قبل ذلك بدات بجنوب 
اىل  والعراق  تدفع مب�شر  لبنان وغزة وهي 
اىل  فجاأة  تقفز  ان  بعيًدا  ولي�ض   اللتهاب، 
القت�شادية  ال�شدمة  بعد  وبخا�شة  اخلليج 
التي تعر�شت لها دبي واحرق بع�ض �شرارها 
جزءا من حطب النظام اليراين املايل يف تلك 
المارة والذي يعود اغلبه اىل خزانة احلر�ض 
الثوري اليراين، لننتظر قلياًل  و�شوف نرى 
اليراين  الو�شط  ال�شرق  بلقنة  ان م�شروع  
املهدي، مع  المام  اوامر  او  ل يحتاج ظهور 
املالئية  والك��اذي��ب  التزوير  مطابع  وج��ود 
املواطن  واميان  �شذاجة  ل�شتغالل  اجلاهزة 
ال�شانحة  الفر�شة  بانتظار  لكنها  الي��راين، 
ون�شوج الطبخة ل�شعال حريقها الكرب بعد 
متاًما  جف  كحطب  املنطقة  او���ش��اع  ترتيب 

وا�شتعد لالحرتاق. 

بادئ ذي بدء اأود اأن اأ�شجل للق�شاء الأمريكي التزامه 
واحليادية  )ال�شتقاللية  والإن�شانية  الدولية  باملعايري 
حر�شه  له  التاريخ  ي�شهد  حيث  والنزاهة(  والقانونية 
والعدالة  بالقانونية  تت�شف  حماكمته  تكون  اأن  على 
اأو  اأهتمام لأية مواقف خارجية حكومية  اأي  ول يعري 
لي عليه �شمائرهم لهذه  غريها ويق�شي ق�شاته مبا متمُ
حمل  يكون  اأن  يف  الأمريكي  الق�شاء  متكن  الأ�شباب 

اأحرتام وتقدير الراأي العام املحلي والعاملي .
بلدان  املتحدة ويف  الوليات  الق�شاء يف كل مكان يف 
اأخرى يخ�شع للقانون النافذ ويحكم مبوجب ن�شو�ض 
قانونية حيث ل اأجتهاد يف مو�شع الن�ض ول عقوبة اإل 
بن�ض اأي�شًا من هنا قد يكون الن�ض القانوين اأحيانًا ل 
يتفق مع منطق البع�ض ول حتى مع العدالة بهذا ينبغي 
القواعد  لهذه  باأنتباه  العام ويالحظ  الراأي  اأن يحرتم 
ل  واأن  القانون  ل�شلطة  تخ�شع  التي  الآم��رة  القانونية 

�شلطة فوق �شلطته .
وحتى ل نخرج عن �شلب املو�شوع الذي نحن ب�شدده 
ووتر(  )ب��الك  الأمريكية  الأمنية  ال�شركة  ق�شية  وهي 
ول  الأم��ري��ك��ي��ة  املظلة  حت��ت  ال��ع��راق  يف  عملت  ال��ت��ي 
تناق�ض  ب�شبب  اأم توقفت  فيه  كانت م�شتمرة  اإن  اأدري 
املعلومة ال�شحفية والت�شريحات الر�شمية ولكنها بكل 

تاأكيد كانت هذه ال�شركة تعمل يف العراق حتت حماية 
اجلي�ض الأمريكي املطلقة واأ�شتثناها من ولية الق�شاء 
الق�شاء  اأن  واأع��ت��ق��د  ك��ان  ظ��رف  اأي  وحت��ت  ال��ع��راق��ي 
لهذا  مطواعًا  ملتزمًا  ظل  ال�شديد  الأ�شف  مع  العراقي 

القرار وكذلك الأجهزة الأمنية الأخرى .
يف تلك احلقبة وقعت حادثة �شاحة الن�شور التي ذهب 
اأقرتفوه �شوى  �شحيتها �شبعة ع�شر مدنيًا بدون ذنب 
اأنهم كانوا متواجدين م�شادفة يف هذا املكان والزمان 
لهذا مل تتمكن ال�شلطات العراقية الق�شائية والأمنية اأن 
حترك �شاكنًا اإزاء هوؤلء القتلة الذين قتلوا �شحاياهم 
وفقًا  بحمايتهم  الأمريكية  ال��ق��وات  وقامت  ب��ارد  ب��دم 
ل�شلطة الأحتالل التي تتمتع بها ومن اأجل ذر الرماد يف 
العيون اأو لوقف الحتجاجات العراقية العارمة قامت 

بتحريك الدعوى �شدهم لدى الق�شاء المريكي .
تتلخ�ض هذه الق�شية يف اأن هوؤلء املرتزقة واملعروف 
اأن��ه��م مي��ار���ش��ون عملهم  ال��ع��امل��ي  ال��ن��ط��اق  ع��ل��ى  عنهم 
خارج  وح��ت��ى  ال��ق��ان��وين  امل���األ���وف  خ���ارج  ون�شاطهم 
كانوا  اأدبية  ل�شوابط  يخ�شعون  ول  الب�شري  املفهوم 
يف ذلك الوقت ميرون يف �شاحة الن�شور وادعوا اأنهم 
قد تعر�شوا لإطالق نار وعلى فر�ض �شحة هذا الأدعاء 
)رغم اأن اأكرث من و�شيلة اأثبات معتربة وقانونية مل تقر 
بهذا الأدعاء( فاأن رد الفعل مل يكن بامل�شتوى املطلوب 
اأ�شتخدام  يف  اأفرطوا  حيث  ع�شكريًا  عليه  واملتعارف 
ال�شالح املتطور واأ�شتخدموه عن ق�شد و�شبق ا�شرار 
وهم  ورج��ال  واأطفال  ن�شاء  من  الأبرياء  املدنيني  �شد 
على  ي�شعونها  التي  الكا�شفة  والأجهزة  ب�شرهم  اأمام 

عيونهم وهم يتلقون �شيحات النجدة من ال�شحايا فال 
ميكن اأن يقبل اأي اإن�شان بهذا الت�شرف الإجرامي القذر 
فما بالك قا�ٍض يتحلى بكل الإمكانات والنظرة الثاقبة 
اأطار  لأنها ق�شية ل تخرج من  النوع  لأح��داث من هذا 
التعمد والثاأر والعن�شرية �شاهدتها كل الف�شائيات بل 
اأن  نقول  لهذا  العام  الراأي  اإىل  ب�شورة وخرب  ونقلتها 
القا�شي الأمريكي قد وقع فعاًل يف فخ بالك ووتر ملا لها 
من اإمكانيات معروفة على النطاق العاملي وخمت�شون 
الوقائع  وتغيري  والتزييف  والغتيالت  اجلرائم  يف 
الكيلو  اآلف  اجلرمية  م�شرح  عن  يبتعد  الق�شاء  ولأن 
مرتات ولأن الوقائع وال�شهود هم من ال�شركة الأمنية 
ذاتها ولأن وزارة اخلارجية الأمريكية هي التي حركت 
بالك  عن  باطاًل  اأو  حقًا  بالدفاع  ملزمة  وهي  الدعوى 

ووتر اأتى قرار املحكمة ل يتفق مع الوقائع .
القا�شي  اأم��ام  الأم���ور  و�شّهلت  اأ�شهمت  الوقائع  ه��ذه 
م�شوؤولية  من  اأعفيه  ل  وب�شراحة  اأنني  رغم  املخت�ض 
القرار  ال�شكل لأن يتخذ هذا  اأ�شدار قرار الرباءة بهذا 
غري العادل وغري القانوين اأي�شًا . قرار فيه من الإ�شاءة 
اأثارته  عما  النظر  وبغ�ض  الأمريكي  للق�شاء  يكفي  ما 
على  ال�شحايا  ح�شول  حول  لغط  من  الإع��الم  اأجهزة 
خا�شة  حقوق  فيها  جرمية  كل  يف  لأن  ذلك  تعوي�شات 
وا�شحة  اإدان��ة  هناك  تكون  اأن  ولبد  عام  وحق  مدنية 
. يف هذا ال�شدد لبد اأن اأمُ�شري اإىل اخلطاأ الفادح الذي 
قامت به حكومة ال�شيد اياد عالوي حينما اأقدمت على 
النا�شئة  روم��ا  اتفاقية  اإىل  بالإن�شمام  طلبها  �شحب 
احلكومة  اأ�شتمرت  لو  اإذ  الدولية،  اجلنائية  للمحكمة 

ل��ك��ان ب��اإم��ك��ان احلكومة  ال��ع��راق��ي��ة يف ان��ت��م��اءه��ا ه��ذا 
العراقية وال�شحايا اأن يلتجوؤوا اإىل املحكمة اجلنائية 
ولعجزت  القتلة  ه���وؤلء  ملقا�شاة  له��اي  يف  ال��دول��ي��ة 
القوات واحلكومة الأمريكية عن حماياتهم وقد يكون 
واحدًا من هذه الأ�شباب التي دفعت احلكومة العراقية 
املنا�شبة  وب��ه��ذه  امل��ع��اه��دة؛  ه��ذه  م��ن  الأن�شحاب  اإىل 
يف  الإ���ش��راع  اإىل  احلالية  العراقية  احلكومة  ننا�شد 
اأي  من  والعراقيني  العراق  حلماية  جم��ددًا  الأن�شمام 
جهة  اأي��ة  وم��ن  دولية  اأو  اقليمية  تدخالت  اأو  اع��ت��داء 
ال�شركات  وهذه  الأمريكية  القوات  لوجود  وذلك  كانت 

على اأر�ض عراقية .
الن�شور  ���ش��اح��ة  و���ش��ح��اي��ا  ووت���ر  ب���الك  ق�شية  تبقى 
يقم  مل  لأن��ه  الأمريكي  الق�شاء  جبني  يف  �شوداء  نقطة 
بواجباته كما ينبغي واقعًا فعاًل يف فخ واآلعيب هذه 
بلد  اأي  يف  لأعمالها  اأ�شودًا  �شجاًل  حتمل  التي  ال�شركة 

حلت فيه .
وزارة اخلارجية المريكية واحلكومة العراقية وعرب 
حمامني اأمريكيني مطالبني بالتحرك الفوري ل�شتئناف 
الن�شور،  �شاحة  �شحايا  بحق  املجحف  ال��ق��رار  ه��ذا 
الإن�شان  حقوق  منتهكي  ومعاقبة  ادان���ة  م��ن  لب��د  اإذ 
الق�شاء  لأن  ذل��ك  الإن�شانية  �شد  اجل��رائ��م  ومرتكبي 
الوطني يبقى عاجزًا عن التدخل يف هذه الق�شية طاملا 
الأحتالل  �شلطة  لقرارات  اإ�شتنادًا  وليته  خ��ارج  انها 

وقبول اجلهات الر�شمية به. 
املن�سق العام ملنظمة حقوق االن�سان والدميقراطية 
يف العراق

بع�ض العرب: العربة بالكرثة
ويعتقد اأ�شامة حرب يف كتابه )م�شتقبل ال�شراع 
ال�شكان  حجم  عن�شر  باأن  الإ�شرائيلي(  العربي- 
"حيث  عربية،  وحدة  قيام  يرجح  عن�شر  العرب 
اإ�شرائيل  ���ش��ك��ان  ع���دد  ب�����ش��دة  اأم���ام���ه  ي��ت�����ش��اءل 
العربية"  ال��وح��دة  قيام  عقبات  من  تعترب  التي 

)�ض201(.
َتعد  مل  امل�شاألة  اأن  ن�شوا  املفكرين  ه��وؤلء  ولكن 
ال�شكان،  بفعالية  واإمن���ا  ال�شكان،  بعدد  تمُقا�ض 
فيما لو علمنا اأن دخل الفرد الإ�شرائيلي ال�شنوي 
واأن  العربي.  العامل  يف  ف��رد  دخ��ل  اأعلى  �شعف 
العام  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي يف  ال��ق��وم��ي  ال��دخ��ل  ح��ج��م 
دخ�ل  م��ع  ت�����ش��اوى  ال��ت��ال��ي��ة،  والأع������وام   1998
م�شر و�شوريا والأردن ولبنان والأر�ض املحتلة 
جملة  ن�شرته  ال��ذي  التقرير  ق��ال  كما  جمتمعني. 

"الإيكونومي�شت".

جواب �سوؤال عوي�ض!
الوحدة  لتحقيق  امل��ط��روح��ة  ال��ط��رق  جملة  م��ن 
واإرادة  احلكام  اإرادة  بني  الهوة  ردم  العربية، 
الإرادت������ني عن  ال�����ش��ع��وب، وع���دم ف�شل ه��ات��ني 

بع�شهما.
ولكن ال�شوؤال الكبري والعوي�ض هو:

كيف ميكن ذلك؟
ر�شًة  عمُ ت��ب��ق��ى  ل  وح����دة  ق��ي��ام  ن�����ش��م��ن  وك��ي��ف 
الثابت،  اإىل  الطارئ  تنقل  ال�شيا�شية،  لالأغرا�ض 

واحلدث اإىل تاريخ؟
واجلواب عن ذلك  - يف زعمنا - هو اأن ل تقوم 
اأية وح�دة يف العامل العربي على اأ�شا�ض �شيا�شي، 
واإمنا على اأ�شا�ض اقت�شادي. واأن ل تكون لغته�ا 
العي�شى،  �شليمان  ال�شوري  القومي  ال�شاعر  لغة 
ال��ع��راق��ي حم��م��د مهدي  ال��ق��وم��ي  ال�����ش�����اع��ر  ول 
الفل�شطيني  القومي  ال�شاعر  ول  اجل��واه��ري، 
ال�شعراء  م��ن  ر���ش��ي��د، وغ��ريه��م  ه��ا���ش��م  ه����ارون 
لغتها  تكون  اأن  يجب  ولكن  ال��ع��رب.  القوميني 
دائمًا  يمُطرح  واأن  احل�شاب،  ودفاتر  الأرق��ام  لغة 

ال�شوؤال التايل على طالب الوحدة:
النظامني  )ول��ي�����ض  ال�شعبني  م�شلحة  ه��ي  م��ا 

ال�شيا�شيني( الذاهبني اإىل م�ش�روع الوحدة هذا؟
ونقول بال�شعبني ولي�ض بالنظامني، لأن ال�شعوب 
يف  النهائية  امل�شلحة  و���ش��اح��ب��ة  ال��ب��اق��ي��ة  ه��ي 
الوحدة. والأنظمة العربية هي املتغرية و�شاحبة 

امل�شلحة املبدئية الزائلة يف الوحدة.
بالتعداد  وا���ش��ح��ًا  اجل����واب  ي��ك��ون  اأن  وي��ج��ب 
اأو  امليتافيزيقية،  ب��الأوه�����ام  ولي�ض  ال��رق��م��ي، 
�شعب  ك��ل  يعرف  حتى  ال�شعرية،  الوجدانيات 

حجم "قمُْر�ِض عي�شه".

اأَرين ُقْر�َض عي�سي الأم�سي معك!
يعرف  مل  العربي  الفكر  اأن  اأب��دًا،  يعني  ل  وه��ذا 
املبداأ  هذا  واأن  قبل  من  املادية"  "امل�شلحة  مبداأ 

جديد علينا.
الذي  العربي  الوطن  لق�شايا  الدائم  املوؤمتر  ففي 
امل�شاركني  بع�ض  ن���ادى   ،1955 ال��ع��ام  يف  عقد 
الوحدة  اإىل  باأن الحتاد �شبيل  املوؤمتر،  يف هذا 
�شريط�ة اأن يتم ذلك ب�شكل تكون فيه الفوائد اأكرث 
اخل�شارة.  من  اأكرث  الربح  ويكون  الأ�شرار،  من 
فقد كان مفهوم "اأَرين قمُر�ض عي�شي لأم�شي معك" 
واردًا يف  الأدبيات القومية، "اإل اأنه يف املا�شي 
اليوم،  اإب��رازه  واأن  خجول.  �شياق  يف  يرد  كان 
اإع��ادة حتيينه، وحماولة  يعني  عليه،  والإحل��اح 
يف  �ض  يعوِّ واأن���ه  خا�شة  عليه،  ال��ق��وة  اإ���ش��ف��اء 
الهوية،  مفاهيم  ع��ن  اجل��دي��دة  ال��وح��دة  اأدب��ي��ات 
بالتايل  امل�شرتك. وتراجعت  والتاريخ  والأ�شل، 
امليتافيزيقية،  النفحة  ذات  الوحدوية،  الكتابات 
واأ�شبحت الأولوية يف التفكري الوحدوي تمُعطى 
)املفكر  املبا�شرة."  واملنفعة  امل�شلحة  جلانب 
املغربي، كمال عبد اللطيف، "مفاهيم ملتب�شة يف 

الفكر العربي املعا�شر"، �ض 98(.

ال حياء يف امل�سلحة املادية
اأما يف احلا�شر، فقد اأ�شبحت "امل�شلحة املادية" 
يف  ووا���ش��ح  �شريح  ب�شكل  َت���ردمُ  ال��وح��دة،  يف 
يف  مثيل،  له  ي�شبق  مل  املعا�شر،  العربي  الفكر 
ال�شيا�شية  ال��ق��ي��م  يف  ال��ك��ث��رية  امل��ت��غ��ريات  ظ��ل 
"م�شروع  ال��وح��دة  واأ���ش��ب��ح��ت  والج��ت��م��اع��ي��ة. 

منفعة".
ويقول املفكر املغربي حممد �شبيال: "اإذا مل ترتبط 
مل  واإذا  ملمو�شة،  اجتماعية  مب�شاريع  الوحدة 
ترتبط الوح�دة باخلبز اليومي، وبتوزيع متعادل 
مل  واإذا  واملمُتع،  وامل��ع��ارف،  لط،  وال�شُّ للرثوات، 
ترتبط برفع م�شتوى عي�ض املواطن العربي، فهي 
وبالتايل  وا�شتبدادي،  ا�شتهالكي  �شعار  جم��رد 
وميتافيزيقية".)"الوحدة  مثالية  وح��دة  فهي 

واملغايرة"، �ض151(.

انهيار الوحدة امل�سرية- ال�سورية 
لعدم املنافع

حما�ض  ع��دم  املعا�شرين  املفكرين  بع�ض  وي��رد 
على  امل�شريني  الأعمال  ورجال  امل�شري  ال�شعب 
– ال�شورية  امل�شرية  للوحدة   اخل�شو�ض  وجه 
من  ي�شتفيدوا  مل  اأن��ه��م  اإىل   ،1958 ال��ع��ام  يف 
منها  ا�شتفاد  ما  بقدر  اقت�شاديًا،  ال��وح��دة  ه��ذه 
م�شر  يف  وا�شتثمروا  جاءوا  الذين  ال�شوريون، 
والت�شويق.  والتجارة،  ال�شناعة،  جم��الت  يف 
ي���دلُّ ع��ل��ى عدم  ف��اإمن��ا  ���ش��يء  اإن دلَّ ع��ل��ى  وه���ذا 
البلدين  بني  القت�شادي  للتكامل  اأ�شباب  وجود 
اأ�شاًل. )الأكادميي امل�شري ح�شن نافعة، "جتربة 
الوحدة ال�شورية- امل�شرية"، �ض166، نقاًل عن 

اأحمد حمرو�ض، "عبد النا�شر والعرب"(.
بل اإن بع�ض املفكرين العرب املعا�شرين كامل�شري 
يف  حتالفات  ل  ب��اأن  ق��ال��وا،  م���راد،  حلمي  حممد 
مع  اجل��م��اع��ات  جت��م��ع  م�شالح  دون  ال��ت��اري��خ، 
بع�شها. و"اأنه لو كانت هناك م�شالح اقت�شادية 
الوحدة  ل�شمدت  ومتداخلة،  م�شرتكة  حقيقية 
ال�شيا�شية،  اخلالفات  رغم  وا�شتمرت  العربية، 
العربية  "الوحدة  )ن��دوة  الطارئة."  واملنازعات 

بني الواقع والأمل"، �ض 139(.
 وقال الباحث اللبناين اأنطوان م�شّرة: "اأن بذور 
الأمة، هي جماعات جتمع بينها م�شالح تقت�شي 
اأمور مادية،  حتالفها. وتتكون هذه امل�شالح من 
من  ومزيج  عي�ض،  وط��رق  وعقائد،  وت��ط��ورات، 
ن ا�شتمرارية هذه اجلماعات  ذلك كله. واإن ما يوؤمِّ
)"يف  امل�شالح."  ه���ذه  م��ت��ان��ة  ه��و  ومت��ا���ش��ك��ه��ا 

م�شتقبل الوحدة العربية"، �ض6(.

ال وجود للوحدة �سمنًا
القومية  ال��ن��ظ��ري��ة  اأن  ل��ن��ا  ي��ت��ب��ني  ه��ن��ا،  وم���ن 
بوجود  تقول  والتي  ال��وح��دة،  يف  الكال�شيكية 
كاذبة،  نظرية  هي  اإمنا  الأم��ة  يف  �شمنًا  الوحدة 
التاريخ لأنها كما قال برهان غليون  وقد نق�شها 
"مل تكن نظرية علمية، بقدر ما كانت ثمرة لتاريخ 
خ��ا���ض. وه��و ت��اري��خ ت��ك��ّون ال���دول القومية يف 
لفهم  اإذن  ت�شلح  ل  وه��ي  ع�شر.  التا�شع  ال��ق��رن 
ال�شيطرة  ظ��روف  يف  القومية،  التكوين  عملية 
الثالث."  ال��ع��امل  �شعوب  عند  ال��راه��ن��ة  العاملية 

)"فكرة الوحدة يف املغرب العربي"، �ض 36(.
ال ترادف بني الوحدة والقومية

معظمه،  يف  العربي  القومي  الفكر  رف�����ض  لقد 
والقومية  العربي�ة  ال��وح��دة  ب��ني  م��ا  ال����رتادف 
العربية. ومل ت�شرتط غالبية هذا الفكر على قيام 
واأن اخلطاأ  قومي.  اأ�شا�ض  على  العربية  الوحدة 
يتمثل  العروبية  احلركة  ارتكبته  ال��ذي  الكبري 
منوذج  على  العربية  الوحدة  ت�شورت  اأنها  يف 
العربية  القومية  الأم��ة  وطرحت  القومية  الأم��ة 
لن  فيه�ا  املرغوب  الوحدة  لكن  املعطيات.  كاأحد 
القومية.  اإل انطالقًا من جتاوز ظاهرة  تتم فعاًل 
فاإن  العربية  الوحدة  حتقيق  ووج��ب  اأمكن  ف��اإذا 
بالوحدات  امل�شبق  احتمالها يكون يف العرتاف 
نف�شه  الوقت  يف  والع���رتاف  الواقعة  الوطنية 
الواقعي  الكبري  ال��ربه��ان  واأن  تنافرها.  بعدم 
والعملي والتاريخي على هذا كله، قيام الوحدة 
��ت ب��ني ق��وم��ي��ات متعددة،  الأوروب���ي���ة، ال��ت��ي متَّ

وخمتلفة.
ومن هنا، كان حقًا لبع�ض الباحثني القائلني بعدم 
العتماد على التاريخ واللغة والرتاث.. الخ. يف 
العربية.  للوحدة  ققة  حممُ حتمية  عنا�شر  كونها 
وقولهم اأن هذه ال�شروط الذاتي�ة – ما عدا اللغة 
الوحدة.  ق�شية  بعيد  اأو  قريب  م��ن  تخدم  ل   -
ولعل هذا �شبب اهتمام املفكرين القوميني العرب 
الأدبيات  م��ن  م�شتنبط  اهتمام  وه��و   - باللغة 
القومية ال�شيا�شية الأملانية - كعن�شر يت�شمن يف 

ذاته جميع العنا�شر الوحدوية الأخرى. 
عربَّ  ما  وه��ي  اأمامنا،  ماثلة  حقيقة  هناك  وتظل 
"اأن  بقوله  البيطار  ن��دمي  القومي  املفكر  عنها 
و�شعية  ي��ف��رز  ك��ي  العربي  ال��واق��ع  يحتاجه  م��ا 
لي�شت  ال��وح�����دة  نحو  ت��دف��ع  اإيجابية  وح��دوي��ة 
الوحدوية  ال��ق��وان��ني  ب��ل  الإع���دادي���ة  الأ���ش��ب��اب 
والجتماعي  ال�شيا�شي  فالتماثل  الأ�شا�شية. 
متوفر يف الأقطار العربية، والأحزاب ال�شيا�شية 
التجزئة  الوحدة." )"من  ب�شرورة  تعرتف  كلها 

اإىل الوحدة"، �ض 369(. 
و�شعية  توفر  "اإن  بقوله:  البيطار  اأ�شاف  كما 
وحدوية ل تكون كافية اأبدًا ما مل تقرتن بالوع�ي 
الوحدوي العلمي املنظم، الذي يدرك اأن الظ�اهرة 
اإىل  التجزئة  من  النتقال  وهي   - يدر�شها  التي 
عالقات  اأو  ل��ق��وان��ني  تخ�شع  عملية   - ال��وح��دة 
عنها،  الك�شف  عليه  يجب  مو�شوعية،  انتظامية 
اأراد هذا الوعي  اإن  والعم�ل معها، ويف �شوئها، 
الدفع الفعال نحو دولة الوحدة." )"من التجزئة 

اإىل الوحدة"، �ض 378(. 

الوحدة بحد ال�سيف
مييل بع�ض املفكرين الواقعيني، اإىل اأن عهد حد 
م�شى،  قد  العربي�ة  الوحدة  حتقيق  يف  ال�شيف 
واأنه كان من قواعد املا�شي واإىل م�ا قبل احلرب 
الق�رن  من  الثاين  الن�شف  ويف  الثانية.  العاملية 
كطريق  ن��ه��ائ��ي��ًا  ال�شيف  ح�����د  ان��ت��ه��ى  الع�شرين 
اأخرى  وح��دة  اأي��ة  اأو  العربي�ة  الوحدة  لتحقيق 
والجتماعية،  ال�شيا�شية،  القيم  تغريات  ظل  يف 

والقت�شادية.
ولكن، لكل قاعدة ا�شتثناء. وكان ال�شتثناء هنا، 
هو اململكة العربية ال�شعودية التي مت توحيدها 
ال�شيف  زال  وما  ال�شيف،  بحد   1932 واإعالنها 
هذه  ك�شرت  التي  اليمن  وكذلك  للدولة.  �شعارًا 
القاعدة عندما توحد �شطراها ال�شمايل واجلنوبي 
بحد ال�شيف يف العام 1990، ووقف معظم الراأي 

العام العربي اإىل جانب حد ال�شيف.
النا�شر ال�شيف لإعادة توحيد  ولو ا�شتعمل عبد 
اأحد،  عليه  ت��الوم  ملا   1962 ع��ام  و�شوريا  م�شر 

عبد  ولكن  جانبه.  اإىل  العربي  ال�شعب  ولوقف 
النا�شر والقيادة امل�شرية كانوا كارهني و�شائقني 

بهذه الوحدة، على ما يبدو.

�سرر "التوثني" القومي بالوحدة
ت�شررت  قد  الوحدة  حركة  اأن  �شك  فال  واأخ��ريًا، 
���ش��ررًا ك��ب��ريًا م��ن ه��ذا ال��ت��ع��ايل ال��ق��وم��ي، ومن 
به  ي�شف  ال���ذي  ال��ع��رب��ي،  القبلي  التكابر  ه��ذا 
باأو�شاف  العربية  الأم��ة  العرب  املفك�رين  بع�ض 
فيها  الأمم،  ك��ل  على  متعالية  للتاريخ،  خ��ارق��ة 
اإىل  لها،  ونفخ  القومية،  للذات  ونرج�شية  حب 
القومي  ال��وع��ي  ب��ث  اإىل  كطريق  ال��ت��وث��ني،  ح��د 

بالوحدة. كاأن يقال مثاًل:
الأمة،  مقومات  اأمة حتمل  كله،  العامل  "لي�ض يف 
على  ت��وج��د  ول  العربية.  الأم���ة  حتمله  م��ا  مثل 
التنا�شق  م��ن  فيها  اأم���ة  ب��اأ���ش��رة،  ال��ع��امل  خ��ارط��ة 
تنا�شق  م��ن  ال��ع��رب��ي��ة  الأم����ة  م��ا يف  وال��ت��ك��ام��ل 
تكامل وتنا�شق يف  نكاد نعرث على  وتكامل. ول 
كل العامل مماثل للتكامل ال�شيا�شي والقت�شادي 
وال�شرتاتيجي، الذي جنده يف الأمة العربية." 
العربية:  "الوحدة  )املفكر امل�شري حممد عودة، 

املعوقات واملمكنات"، �ض221(.
وكذلك القول: "اإن ال�شروط التي افرت�شها علماء 
يف  توفرت  الأم��ة،  لتكوين  والقت�شاد  الجتماع 
اأربعة  ومل��دة  الإ���ش��الم  ث��ورة  منذ  العربية،  الأم��ة 
ع�شر قرنًا. واأننا متكونون كاأمة منذ زمن بعيد. 
وما نواجهه الآن، اإمنا هو اإعادة توحيد." )منري 
�ض  والتجزئة"،  العربية  ال��وح��دة  "يف  �شفيق، 
فينا،  ال�شتعمار  فعله  ما  اإىل  اإ�شارة  وهي   .)95

من فمُرقة وت�شتت.
تاريخيًا  خطاأً  هناك  اأن  نالحظ،  اأن  يجب  ولكن 
فادحًا يمُرتكب. فعندما جاءت الدول الغربية بعد 
ومل  العربية،  التجزئة  �شت  كرَّ الأوىل  احل��رب 
تخلقها. فالتجزئة العربية كانت واقعة، منذ فرتة 
وبعده.  وخالله،  العثماين،  العهد  قبل  طويلة، 
اأنه وّثق هذه التجزئة،  وكل ما فعله ال�شتعمار، 
معاهدات  يف  وك��ت��ب��ه��ا  خ���رائ���ط،  يف  ور���ش��م��ه��ا 

واتفاقيات.

Opinions & Ideas�آر�ء و�أفكار

ترحب اآراء وافكار مبقالت الكتاب وفق ال�شوابط الآتية:
1 � يذكر ا�شم الكاتب كامال ورقم هاتفه وبلد القامة .

2 � تر�شل املقالت على الربيد اللكرتوين اخلا�ض بال�شفحة:
3. ل تزيد املادة على 700 كلمة.

ideas@almadapaper.net

http://www.almadapaper.com - E-mail: almada@almadapaper.comالعدد )1704( ال�سنة ال�سابعة - اخلمي�ض )21( كانون الثاين 2010 اآراء واأفكـــار10
Opinions & Ideas

ــدة ــري اجل نــظــر  ــة  ــه وج مـــع  ــرورة  ــس ــ� ــال ب التــتــفــق  وقـــد   ، كــتــابــهــا  نــظــر  وجـــهـــات  عـــن  تــعــرب  الــ�ــســفــحــة  يف  ــــــواردة  ال االآراء 

عبد الكرمي يحيى الزيباري

�لعــــرب! وحـــــدة  �ضـمــــان  �ل�ضـيــــف  �لعي�ش" ال  "ُقْر�ُش 
يحلو لبع�ض املفكرين العرب كامل�سري اأ�سامة حرب، اأن يردوا اإمكانيــة حتقيق 

الوحدة العربية اإىل جمموع القوات امل�سلحة العربية، اأو اإجمايل االإنفاق 
الدفاعي العربي ن�سبة اإىل ما ت�سرفه اإ�سرائيل. ولكن هوؤالء ن�سوا اأن اأكرث من 

ن�سف االإنفاق الع�سكري العربي يذهب عموالت اإىل املنتِفعني من اأركان البيت 
واأ�سحاب الزيت، كما اأن هذه اجليو�ض اجلرارة التي يتحدثون عنها، قد ُهزمت 

اأمام اإ�سرائيـل يف حروب نظامية ثالث متوالية )1948، 1956، 1967(.

�ساكر النابل�سي

َر الربملان  يف نهاية دورت��ه)2005- 2010(َم��رَّ
الإ�شافية  بالمتيازات  يتعلق  قانونا  العراقي 
لهم  الدبلوما�شية  ال�شفر  "جوازات  لأع�شائه: 
مناطق  يف  ال�شكنية  والأرا���ش��ي  ولعائالتهم 
لكنه  مرتني،  الرئا�شة  ِل�ض  جَمْ همُ  َنَق�شَ مميزة" 
للمرة  رفعه  الربملان  اأع��اد  بعدما  نافذا  اأ�شبح 
ب�شاأِن هذا  رَثْ  تمُ الرئا�شة، ومل  اإىل هيئة  الثالثة 
اأمُثريت  التي  املمُفتعلة  ة  ال�شجَّ الأخطر،  القرار 
النتخابات،  ل��ق��ان��ون  الها�شمي  نق�ض  ح��ول 
براجمهم  �شمن  الم��ت��ي��ازات  ه��ذه  ك��ان��ت  ه��ل 
اأْن  املمُ��ْزَم��ْع  الم��ت��ي��ازات  ه��ي  وم��ا  النتخابية؟ 
يحوزها اأع�شاء الربملان املقبل؟ اإذا كان تقاعد 
الربملان  اأع�����ش��اء  ال���ربمل���ان وروات�����ب  رئ��ي�����ض 
كالأحمق  ي��ب��دو  ال��ف��رن�����ش��ي  ال�����ش��ف��ري  ج��ع��ل��ت 
بابت�شامٍة عري�شة  ثمَّ  بده�شٍة، ومن  فاهمُ  فاغرًا 
حول  تعليق  لديها  لي�ض  فرن�شا  يقول)حكومة 
قال  العراقي(ورمبا  الربملان  اأع�شاء  مرتبات 
اإىل  الذي ذهَب  العراقي هو  ال�شعب  ِه،  يف �شرِّ
�شندوق القرتاع واختارهم، ولأنَّ هذه احلملة 
امتيازاتهم  تكون  اأن  يجب  اأ�شعب،  �شتكون 
�شندوق  يف  خرباء  اأحد  وتوقَّع  اأك��رب،  املقبلة 
َمًا اأن تذهب اأكرث من ن�شف  َتَهكِّ النقد الدويل ممُ
اإىل  ميزانية العراق بعد ع�شر دورات برملانية 
الربملان  اأع�شاء  وتقاعد  وامتيازات   روات��ب 
جربًا،  الزراعة  اإىل  ال�شعب  ويعود  العراقي، 
اأع�شاء  حينذاك  تكفي  لن  النفط  عائدات  لأنَّ 
العراق، خا�شًة واأنَّ حمالتهم  برملان وحكومة 
اإىل  ن�شبًة  وتكلفة،  �شخ�شانية  اأك���رث  ك��ان��ت 
الربملان  انتخابات  واأنَّ  كما  ال�شابقة،  ال��دورة 
ْن تناف�شية  العراقي التي َجَرْت عام 2005 مل َتكمُ
ال�شيا�شية  الِقوى  فازت  حيث  حقيقي،  ب�شكل 
عينها التي كانت تدير البالد، وكادت اأْن تخلو 
اإل فوز املالكي برئا�شة احلكومة  من املفاجاآت 
مقعدًا  ع�شر  خم�شة  من  اأقل  جعبته  يف  ولي�ض 
ثمامنائة  اجللبي  اأح��م��د  وف���وز  ال��ربمل��ان،  يف 
حزب  يف  موظفوه  ك��ان��وا  رمب��ا  فقط،  �شوت 
بع�ض  ، وخروج  يراأ�شهمُ الذي  الوطني  املوؤمتر 
ب�شبب  ال��ي��دي��ن،  �شفر  الأخ���رى  ال�شخ�شيات 
الطائفي  والتمييز  الِفْرقة  روح  ببث  قيامهم 
�َشكَّ  ول  الواحد،  ال�شعب  اأبناء  بني  والقومي 
لبع�ض  العري�شة  اجل��م��اه��ريي��ة  ال��ق��اع��دة  اأنَّ 
عاماًل  �شتكون  وتنظيماتها  القوية،  الأح��زاب 
تبقى  لكن  املقبلة،  النتخابات  يف  ثابت  �شبه 
انتخابات:  �����ة  اأيَّ منها  تخل  مل  التي  املفاجاآت 
اأكرب  ِمْن الكيانات والأحزاب �شيفوز بعدد  َمْن 
عددًا  �شيجمع  حني  املر�شَّ ِم��ْن  َم��ْن  املقاعد؟  من 
�شيح�شل  اأكرث،  ْنِفقمُ  يمُ الأ�شوات؟ من  اأكرب من 
الأ�شا�شية  املوؤهالت  عدا  اأك��رث،  اأ���ش��واٍت  على 
ح�شور  وقوة  املقبلة،  لالنتخابات  مر�شح  لأيِّ 
الإع���الم،  وو���ش��ائ��ل  ال��ل��ق��اءات  يف  �شخ�شيته 

مع  ك��ارزم��ات��ي��ة،  �شخ�شية  يتطلب  م��ا  وه���و 
عمل  بفريق  ال�شتعانة  مع  الإقناع،  على  قدرة 
الة  فعَّ حملة  واإدارة  الإع���الم،  يف  �ْض  َتَخ�شِّ ممُ
وو�شائل  ط��رق  ب��اإجن��از  �ض  تتلخَّ ��ح،  ��ر���شَّ ل��ل��ممُ
من  هل  الناخب.  عند  ا�شتجابة  باإيجاد  كفيلة 
حرب  الن��ت��خ��اب��ي��ة:  احل��م��الت  اع��ت��ب��ار  املمكن 
اإعالمية؟ هل �شيفوز باأكرب عدد من الأ�شوات: 
الغلو يف  األي�ض  الإعالمية؟  يك�شب احلرب  َمْن 
من  األي�ض  موقفه؟  من  ز  َعزِّ يمُ اخل�شم،  مهاجمة 
اإىل  املمُ�����ش��ادة  الدعاية  ه��ذه  تنقلب  اأن  ال�شهل 
هو  ما  اأف�شل؟  جتاهله  األي�ض  اإيجابية؟  دعاية 
الوعي  بث  يف  امل��دين  املجتمع  منظمات  دور 
دورهم  ينح�شر  ملاذا  الناخب؟  لدى  ال�شيا�شي 
الناخب؟  بطاقة  ي�شع  اأيَن  الناخب:  تعليم  يف 
وكيف يدخل �شبابته يف احلرب؟ واأ�شياء فنية 
كان من الأجدر تاأجيلها حتى يوم النتخابات، 
ذلك  من  والأه��م  ال�شعوبة،  بتلك  لي�شت  لأنَّها 
��ح��ي��ه؟ ك��ي��ف يجري  ��َر���شِّ ك��ل��ه: ك��ي��ف ي��خ��ت��ار ممُ
ال�شعارات  بع�ض  زيف  ك�شف  بينهم؟  مفا�شلة 
��ان��ة؟ والإن�����اء ال��ف��ارغ كثري  الن��ت��خ��اب��ي��ة ال��رنَّ
حني وحتذيرهم  َر�شَّ الرنني، عقد اجتماعات للممُ
ر يف اإط���الق ال��وع��ود، لأنَّ  م��ن ال��ك��ذب وال��ت��ه��وُّ
ي�شري  ع���امٍل  يف  ���ش��ري��ع��ًا،  �شينك�شفمُ  ال��ك��ذب 
باجناي  غ��وردن  ولأنَّ  احلقيقة،  نحو  برمته 
اأ�شبح رئي�شا ملجل�ض الوزراء يف هنغاريا يف 
من�شبه  عن  همُ  �َشَلفمُ ى  تنحَّ بعدما   2009 اأبريل 
َدَرْت عنه، لأهداف  ب�شبب ت�شريحات كاذبة �شَ

انتخابية، حول الأو�شاع القت�شادية. 
 The( اآِلك�ض جونز يف فيلمه الوثائقي يقول 
ما  )اأوباما(  اأنَّ   )Obama Deception
�شدَق يف وعٍد من الوعود التي اأطلقها ِجزافًا، 
فهو مل ين�شحب من العراق، ومل يغلق معتقالت 
ع للوبي وول �شرتيت، وكان  غوانتانامو َوَخ�شَ
ل�شغوطاته،  يخ�شع  لن  اأنه  انتخابه  قبل  وعَد 
َوَك������َذَب ب��خ�����ش��و���ض م��وق��ف��ه م��ن ات��ف��اق��ي��ة ال� 
الأطراف  ثالثية  اتفاقية  وهي   ،NAFTA
يف  املتحدة  وال��ولي��ات  وك��ن��دا  املك�شيك،  ب��ني 
للم�شتثمرين  اأف�شل  معاملة  تعني  التجارة، 
جديدة  حقوقا  "توؤ�ش�ض  اأنها  حيث  الأج��ان��ب 
حتت  الأج��ان��ب  امل�شتثمرين  على  فقط  تطبق 
عن  ل��ه��م  ال�����ش��رائ��ب  داف��ع��ي  تعوي�ض  دع���وى 
التي  املحلية  ال�شيا�شات  بنف�ض  اللتزام  تكلفة 
واإْن  املحلية،  ال�شركات  ك��ل  تتبعها  اأن  يجب 
تخلو  ل  ولكنها  الفيلم حيوية  معلومات  كانت 
يوؤمنون  الذين  م�شاعر  وتداعب  مبالغة،  من 
بنظرية املوؤامرة، واأنَّ هناك يف الظل حكومة 
م��ن ع���دة اأ���ش��خ��ا���ض م��ع��ت��وه��ني ي���دي���رون دفة 
ال���ع���امل، وي��ق��ودون��ه اإىل احل���رب والإف���ال����ض 
�شغرية  اأداة  اأوباما  واأن  م�شاحلهم،  بح�شب 

يف خدمة اأچندة اأكرب...

�لرب�مج �النتخابية �ل�ضرية
املحامي ح�سن �سعبان

�سايف اليا�سري

�لق�ضــــاء �المريكـــي ي�ضقـــط فـي فخ بـــاك ووتــر !!

عــودة �ىل تفا�ضيل م�ضــروع بلقنة �ل�ضرق �الو�ضــط �الإير�ين


