
من  بيتا جليل  ك��ان  وال���ذي  ال���رث  ال��ف��ن��دق 
هذا  ت��ف��ج��ره  الأج����ان����ب مت  ال�����ص��ح��ف��ي��ن 
الثانية   وللمرة  انتحارية  بعملية  الأ�صبوع 
ايامه  اأن  يعني  م��ا  ���ص��ن��وات  خم�س  خ��ال 
اأمريكا  التقت  لقد  انتهت،  ق��د  اآم��ن  كملجاأ 
عام  الوىل  اخلليج  ح��رب  بداية  يف  بغداد 
اأن بيرت اأرنيت  اأن  1991 مع مرا�صل ال�صي 
الر�صيد  ف��ن��دق  اع��ل��ى  م��ن  احل��ي��ة  وتغطيته 
وبعد العديد من ال�صنوات كانت بداية حرب 
نقلها  مت  حيث  العراق  على  اأخرى  اأمريكية 
يقطنون  مرا�صلن  عرب  وا�صع  ب�صكل  الينا 
مرديان  فل�صطن  ف��ن��دق  ه��و  اآخ���ر  ف��ن��دق��ا 
وكانت تلك الفنادق قد اكملت مع املرا�صلن 
املخيفة  النران  �صوء  على  احل��رب  وقائع 
من  ا�صبحت  وال��ت��ي  ال��ط��ائ��رات  مل�����ص��ادات 

املعامل املهمة يف ذاكرتنا اجلماعية.
اآوى  الأق��ل  على  اأو  ا�صر  ال��ذي  الفندق  لكن 
ال�����روح اجل��م��اع��ي��ة جل��ي��ل امل��را���ص��ل��ن يف 
ال��ب��ن��اء ال�صئيل   ال��ع��راق ك��ان ذل��ك  ح���روب 
الذي  الفندق  هذا  ظل  حيث  احلمراء  فندق 
انيقة من  ذا ع�صرة طوابق غر  ي�صبه وتدا 
ملدة  و  دجلة  نهر  عرب  والزجاج  الكونكريت 
الدائمي  املحور  الأق��ل  على  �صنوات  ع�صر 

لل�صحافة يف العراق. 
ومثل ما كان حماطا ب�صدة باحلذر واحلرا�س 
فهو  ال�صحافة  منافذ  من  للعديد  مقرا  ك��ان 
للجهد  وم��ك��ان  واح��د  اآن  يف  و�صجن  ملجاأ 
مكان  فهو  ذل��ك  وم��ع  الامتناهي  وال�صغط 
ومل  ال��ع��اب��رة  البهجة  ومنا�صبات  ل��ل��م��ودة 
الذي  الهجوم النتحاري  ، فبعيد  يعد كذلك 
وقع ع�صر الثنن عليه فقد مت اخاء فندق 
احلمراء والبنايات املحيطة به والتي كانت 

حتوي العديد من ال�صحفين. 
الذين عا�صوا فيه لعدة �صنوات  فاملرا�صلون 
اأن ت�صكن   ال�صعب  املدينة فمن  تبعرثوا يف 
على الرغم من خ�صارة املكان الوحيد كبيت 
ب�صعة  اأن  جتد  لذلك  بغداد  يف  عمل  ومكان 

الآف من النا�س ماتوا وب�صعة الآف اأخرى 
قد مت تهجرهم ومل يعودوا ابدا .

هناك اأكرث من ثاثن �صخ�صا فقدوا حياتهم 
يف �صل�صلة التفجرات التي ا�صتهدفت ثاثة 
فنادق وكان اآخرها فندق احلمراء . مع ذلك 
هناك  عملوا  اأو  عا�صوا  ال��ذي��ن  م��ن  اح��د  ل 
اأن ينظر اىل خ�صارة  منذ عام 2006 ميكن 
امتاأ  .ف��ق��د  لها  معنى  ل  اأن��ه��ا  على  الفندق 
احل��ي��اة حيث  م��ن  بالكثر  احل��م��راء  ف��ن��دق 
له  �صمح  وال��ذي  الأ���ص��رار  من  الكثر  ميثل 

اأن يذبل .
كبرة  ا�صاح  بعمليات  الفندق  مالكوا  بداأ 
النقا�س  تال  لة  والزا  املحطمة  لنوافذه 
،موظف  العمل  اىل  لأعادته  يخططون  وهم 
للعمل  يعود  دائ��م��ا  ان��ه  اخ��ربن��ا  ال�صتقبال 
الذين  ال�صحفين  م��ن  ال��ع��دي��د  ل��ك��ن   . ف��ي��ه 
ال�صحافة  اأن  يف  ي�صككون  معهم  تكلمنا 
مرة  فيه  ب��الرت��ي��اح  ت�صعر  �صوف  الغربية 
ثانية وللتجمع يف هذا املعلم الذي غدا هدفا 
خم�س  غ�صون  يف  مرتن  القاتلة  للهجمات 

�صنوات. 
راديو  من  نافارو  غار�صيا  لوردي�س  يقول 
اأحد  يقطن  ك���ان  وال����ذي  ب��وب��ل��ك  نا�صينال 
البيوت عرب ال�صارع »اعتقد اأن اغاق فندق 
هو  فاأين   « حقيقيا  فراغا  �صيرتك  احلمراء 

املحور؟ واىل اأين يذهب النا�س؟ 
امل���را����ص���ل���ون ال���ع���راق���ي���ون وامل���رتج���م���ون 
واحل���را����س وال�����ص��واق اأح���ب���وا دائ��م��ا اأن 
يت�صاطروا ق�ص�س الأيام اجلميلة  يف فندق 
احل��م��راء .وح��ت��ى ب��ع��د ال��غ��زو ع���ام 2003 
وهم  رف��اق��ه��م  ال�صحفين  بع�س  ي�صتذكر 
يت�صم�صون بالبكيني ويقومون بالعاب املاء 
ال�صواء  حفات  و  بينهم  فيما  الع�صوائية 

التي متتد لليال طويلة فيه. 
بغداد  يف  الأم��ن��ي  الو�صع  ب��داأ  حينما  لكن 
التفجر  ب����داأت ح����وادث  ب��ال��ت��ده��ور ح��ي��ث 
وال��ق��ت��ل مت و���ص��ع احلواجز  والخ��ت��ط��اف 
الكونكريتية ال�صاهقة حول الفندق ومبرور 
و  نيوز   �صي  بي  اأن  وك��الت  الوقت جعلت 
بو�صت  والوا�صنطن  تاميز  اجنل�س  لو�س 
واآخ���رون  وال��ت��امي��ز  ماكات�صي  و�صحيفة 
ال��ف��ن��دق م��ق��ره��م وط���وق���وا ���ص��ق��ق��ه��م حيث 
احلرا�صة  ب�صحبة  ف��ق��ط   امل��را���ص��ل��ون  ت��رك 

امل�صلحة. 
اأم�صوا  الذين  ال�صحفين  اولئك  العديد من 
ال��وق��ت يف ب��غ��داد يف ال�����ص��ن��وات الأخ���رة 
املخاطر  من  الرغم  على  بالعمل  ا�صتمروا 
حيث  امل��دي��ن��ة  اىل  اخل�����روج  يف  ال��ك��ب��رة 
كتبوا وتكلموا ب�صكل حيوي حول اح�صا�س 
احلرب  من  قريبة  كانت  منطقة  يف  العي�س 

الأهلية.
احلمراء نف�صه كان يقدم غرفا كبرة وراحة 
معقولة يف منطقة حرب حتى لو كان ي�صتقر 
املقاوم  مب�صعده  كئيبة  ح��ي��اة  ح��اف��ة  على 
فيه  املياه  ام��دادات  الرث و�صعف  و�صجاده 
الكهربائية  امل��ول��دات  اأن���ن  ث��اب��ت  وب�صكل 
زبائن  تقف بن  اأنها  يفهم  كان  لكن اجلميع 

الفندق وحرارة بغداد القا�صية.
منافذ  اىل  غرفهم  من  ينظرون  املرا�صلون 
لكن  الامتناهي  ال�صفار  ذل��ك  يف  امل��دي��ن��ة 
الكبر  امل�صتطيل  الفندق  �صباحة  حو�س 
كالياقوت  دائ��م��ا  ي�صيئ  ن��واف��ذه��م  حت��ت 

الزرق. 
�صاعة   18 يعملون  ل�صحفين  وبالن�صبة 
باليوم فان هاك ورحمة فندق احلمراء كان 
يتمثل يف ح�صور فريق اآخر من ال�صحفين  
من  القادمن  رفقة  اىل  الكل  ي�صتاق  حيث 
خارجا  ي��ت��ح��رك��ون  حينما  ل��ك��ن  اخل�����ارج  
ب�صرعة  يفقدون  فان  احلرب  منطقة  باجتاه 

الح�صا�س بحقيقته املت�صاعدة.
يف ال�صاعة الثالثة �صباحا ميكنك اأن ت�صاهد 
اأو  املدخل  يذرع  مرا�صا  الأحيان  اأغلب  يف 

ينتظر اأن ي�صمع من حمرره.
التاميز  حمرري  اأح��دى  �صتاك  ميغان  تقول 
اكرث  تقريبا  ي��وم  ك��ل  نف�صي  لأج���د  ان��ن��ي   «
�صداقة وقربا مع بقية املرا�صلن الآخرين » 
�صتان و زوجها مرا�صل �صحيفة  ماكات�صي 
هذا  يف  الرومان�صية  وج��دوا  ل�صيرت  ت��وم 
كيمي  هي  اأخ���رى   مرا�صلة  وكذلك  الفندق 
التاميز  مرتجمي  اح��د  وزوج��ه��ا   يا�صينو 
قليل  وق��ت  منذ  غ���ادرا  ال��ل��ذان  حميد  �صيف 

للعي�س يف لو�س اجنل�س .
م��ث��ل ت��ل��ك ال����ص���ي���اء امل��ري��ح��ة ه���ي ح���الت 
اخلطر  ا�صبح  حيث   ، بغداد  يف  ا�صتثنائية 
�صباحات  اح���دى  ففي  ب��ال��ت��زاي��د  م�صتمرا 
�صهر ت�صرين الثاين من عام 2005 هاجمت 

وقد  احل��م��راء  ف��ن��دق  ملغومتان  ���ص��ي��ارت��ان 
وقد  الهجوم   هذا  يف  عراقين  ثمانية  مات 
على  بالحتجاج  املوتى  اولئك  ا�صدقاء  قام 
املكان  ه��ذا  يف  الغربين  من  الكثر  وج��ود 
فندق  ي�صبح  اأن  من  قلقهم  حيث عربوا عن 
احلمراء مغناطي�صا يجتذب الهجمات ب�صبب 

وجود الأجانب فيه.
اولئك  اث��ب��ت  امل��ا���ص��ي  الث��ن��ن  ي���وم  ويف 
جدا  منطقيا  كان  اعرتا�صهم  اأن  املتخوفون 
فبعد تفجر فندقن اآخرين بدقائق كان هناك 
املهاجم  الن��ت��ح��اري  ي�صاعدون  م�صلحون 
للفندق بالدخول عرب حرا�س فندق احلمراء 
حيث  املهاجمن  م��ع  احل��را���س  ا�صتبك  وق��د 
جرح �صائق ال�صيارة النتحارية ب�صدة وهو 
الأمر الذي دفعه لتفجر ال�صيارة بالقرب من 
الكثر  الو�صع  ه��ذا  انقذ  قد  ورمب��ا  الفندق 
ذل��ك هناك  املكان مع  ذل��ك  من احل��ي��وات يف 
يدعى  اأح��ده��م  قتلوا  قد  عراقيا  ع�صر  �صتة 
يا�صر كان ابا و�صائقا ملدة طويلة لل�صحفين 
لقد كان متفائا بتح�صن الو�صع   ، الأجانب 
الأمني يف بغداد وحينما قرر هو وزوجته 
املولود  ك��ان   2006 ع��ام  يف  طفل  اجن���اب 
يتفائل  ينظر يف عينيها  ان عندما  قال  فتاة 
فقدوا  ال��ذي��ن  اجل���ران  والآن  بامل�صتقبل 
وا�صبحوا  اأخ����رى  م���رة  ح��زن��وا  اأح��ب��ائ��ه��م 
حتطمت  لقد   « اأحدهم  يقول  حيث  غا�صبن 
بيوتنا ومات النا�س واملزيد من الدم يجري 
اأمان  يف  هم  فلماذا  الأجانب  ه��وؤلء  ب�صبب 
ونا�صنا ميوتون ؟ »  املرا�صلون الذين كانوا 
كلمات  على  الرد  ال�صعب  من  وج��دوا  هناك 
كهذي لكن ما يعزي يف اأح�س الأح��وال هو 
اي  يف  ينفجر  اأن  ميكن  العنف  اأن  معرفة 

مكان يف بغداد.
باركز  نيد   ، الهجوم  من  دقائق  ع��دة  وقبل 
كان  وال��ذي  بغداد  يف  التاميز  مكتب  مدير 
يف نيويورك يف اجازة كان على الهاتف مع 
يناق�صان  كانا  حيث  بغداد،  يف  رفاقه  اح��د  
زيادة عدد احلرا�س حول الفندق  وحت�صن 
روات��ب��ه��م وق���ال ب��ارك��ر »ل��ق��د ح��اول��ن��ا جعل 
الفندق اأكرث اأمانا » لقد حاولنا ولكن ذلك مل 

يكن كافيا«.  

عن/ لو�س اجنل�س تاميز
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ب��غ��داد يف  ت��ف��ج��ره  مت  ف��ن��دق��ًا  ي��ن��دب��ون  ال�����ص��ح��ف��ي��ون 
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تخو�س بريطانيا حربا يف اأفغان�صتان، 
لعامة  بالن�صبة  ك��ذل��ك  الم���ر  ي��ب��دو  ل 
احلرب  مفهوم  يبقى  ال��ذي��ن  ال�صعب، 
الثانية،  العاملية  لديهم مرتبطا باحلرب 
القتلى  ماين  من  عنها  جنم  ما  كل  مع 
لكنها  لندن.  على  املت�صاقطة  والقنابل 

حرب بالفعل.
التحقيق يف  للجنة  الأدلة  حينما قدمُت 
املا�صي،  الأ���ص��ب��وع  يف  ال��ع��راق  ح��رب 
تعلمناها،  ال��ت��ي  ال��درو���س  ع��ن  �ُصئلت 
ب��ان��ن��ا، ب�صبب  ع���ن خم����اويف  ف��ع��ربت 
اجلدل املحيط باحلرب يف العراق، امنا 
تعلمنا الدرو�س اخلاطئة حول الكيفية 
يعلم  اأفغان�صتان.  مع  فيها  نتعامل  التي 
القادة ال�صيا�صيون والع�صكريون �صبب 
ك��ث��را م��ن افراد  ت��واج��دن��ا ه��ن��اك، لكن 
ال�صعب عادة ما يقولون انهم ل يعلمون. 
وهذه �صيا�صة توا�صل فا�صلة، مل يخطط 
من  الرغم  على  اجلي�س.  ينفذها  او  لها 
اجل���دل امل��ح��ت��دم ح��ول ال��ع��راق، اعتقد 
ال�صورة  با�صتخدام  التوا�صل  مهمة  ان 
ال�صاملة هي املهمة الكرث اأهمية، ل اقّل 

من ذلك.
اذا كان ال�صيا�صيون يعتذرون با�صتمرار 
واذا  ال�صيا�صة،  يف  منغم�صن  لكونهم 
اليها  التوا�صل ينظر  كان جممل عملية 
و�صائل  كانت  واذا  التفاف،  انها  على 
ال�صيئ  اجلانب  تظهر  الكربى  الإع��ام 
كبار  ك���ان  واذا  ف��ح�����ص��ب،  ال��ق�����ص��ة  م��ن 
�صابط اجلي�س يقدمون تقاريرهم على 
وروؤ�صائهم  الدفاع  اركان  رئي�س  عك�س 
م���رارا  ي��ق��ع  ال���ذي  الم���ر  الع�صكرين، 
وتكرارا، فان كل ذلك ل ي�صاعد يف بناء 
الأر�صية املطلوبة لتوا�صل قوي حينما 

نكون يف حالة حرب.
ال��ت��وا���ص��ل  ع���ل���ى  ال���رتك���ي���ز  ه�����ذا  ان 
ال�����ص��رتات��ي��ج��ي امن���ا ي����زداد اه��م��ي��ة يف 
التي  الإع���ام  وو�صائل  الن��رتن��ت  عهد 
يبعث  والتي  ال�صاعة،  مدار  على  تعمل 
ملحات  ال  متثل  ل  بتقارير  مرا�صلوها 

من احلرب، وحيث يتم ن�صر اخلرب عن 
ان��ه احل��دث اله��م يف  ك��ل �صحية على 

ن�صرة الخبار.
لتغطية  الإع������ام  و���ص��ائ��ل  ت��ت��ح��م�����س 
»الخفاقات« بينما تتجاهل النجاحات، 
ف���ه���ن���اك دم������ج ك����ام����ل ب�����ن الخ����ب����ار 
يف  م��اه��رون  واع���داوؤن���ا  والتعليقات، 
ا�صتغال و�صائل اعامنا، حيث اأ�صحى 
الإره������اب ي�����ص��ور ع��ل��ى ان���ه ن���اجت عن 
خطئنا، ولي�س ب�صبب القوى ال�صريرة. 
بار�صال  لدن  ب��ن  ا�صامة  يقوم  حينما 
�صريط فيديو من مغارة، ينظر اىل ذلك 
عبقرية،  عامة  عاقات  �صربة  باعتباره 
ال�صبب  ن�صرح  ان  ن��ح��اول  حينما  لكن 
يتم  التهديد  ح��ول  قلقن  يجعلنا  ال��ذي 

رف�س ذلك على انه جمرد التفاف.
من  بدل  نتعلمه  ان  علينا  ال��ذي  ما  اذا، 
التوا�صل  ت��اأخ��ذ  ان  عليك  اول،  ذل���ك؟ 
ال�صرتاتيجي بجدية، حينما حتدثُت يف 
الناتو  القادة الع�صكرين حللف  موؤمتر 
متحم�صن  اجل����رالت  ك���ان  م���وؤخ���را، 
لقرار باراك اوباما بار�صال ثاثن الف 
جندي ا�صايف، و�صعروا باأنهم ح�صلوا 
على ما يحتاجون لقتال حركة طالبان، 
التوا�صل  �صعف  م��ن  ا�صتكوا  لكنهم 
المر  هذا  اىل  ونظروا  ال�صرتاتيجي، 
على انه امر حيوي، لي�س ب�صبب خطر 
ولكن  فح�صب،  املحلي  ال��دع��م  خ�صارة 
اأي�صًا،  الر����س  على  ال��ه��دف  لتو�صيح 
ان  الع�صكرية، عليك  ال�صرتاتيجية  ففي 
على  ينطبق  ذاته  والم��ر  املناخ،  تخلق 
التوا�صل. يجب ان يتم و�صع الجندة 
من قبل الذين يتوا�صلون معك، ل الذين 

يقبعون فوقك.
اجلن�صيات،  املتعدد  احللف  يف  ثانيا، 
التوا�صل  نطاق  تو�صع  ان  عليك  يجب 
تو�صح  ان  ميكن  حتى  امميا  لي�صبح 
الأهداف الرئي�صة عرب املناطق الزمنية 
حكومة  تفكرت  ال�صيا�صية.  والأنظمة 
عندما  ك��و���ص��وف��و،  يف  مليا  ب��ه��ذا  بلر 
على  احل��رب  الناتو  حلف  ق��وات  �صنت 
 .1999 عام  ميلوزوفيت�س  �صلوبودان 
لدينا جميعا افرتا�صات عن الناتو. انه 
الف��راد  م�صتويات  لكن  ك��ب��رة،  عامة 
اوقات  يف  ت�صكلت  التي  وهيكليته  فيه 
المر  و���ص��ل  مائمة.  تكن  مل  طبيعية 

اىل نقطة قرر فيها كل من الرئي�س بيل 
الرغم  على  ان��ه،  بلر  وت��وين  كلينتون 
احل��رب من جانب واحد،  تلك  كون  من 
العامة هي معركة  فان معركة العاقات 
خا�صرة، ب�صبب حرية و�صائل الإعام يف 
ال�صيطرة  مقابل  الدميقراطية  الأنظمة 
املطلقة للديكتاتور على و�صائل اإعامه، 
الوطنية،  مب�صاحلها  البلدان  اهتمت 
�صار  ث��م  وم��ن  ال�صاملة،  بامل�صلحة  ل 
�صعيفا،  ال��ع�����ص��ك��ري-امل��دين  ال��ت��ع��اون 
وهكذا اتفقنا على ان ل يتم ن�صر عنوان 
فريق  موافقة  ب��دون  عري�س  اخ��ب��اري 
قادتهم.  عن  بالنيابة  �صغر،  اإع��ام��ي 
دولين  اإعامين  موؤمترين  بعقد  قمنا 

عاجلة  اخ��ب��ار  اأي��ة  ن�صدر  ومل  يوميا، 
الأخبار،  عناوين  على  الت��ف��اق  ب��دون 
ومت  بيننا.  املعلومات  ت��ب��ادل  وب���دون 
هجمات  بعد  الأنظمة  ه��ذه  مثل  تبني 
وكانت  ال��ع��راق،  ح��رب  ويف  اأيلول   11
العمليات،  ت�صاعد  مرحلة  يف  ناجحة 

ولكن اقل جناحا بعد النتهاء منها.
كو�صوفو  يف  الع�صكريون  القادة  وقال 
الرتكيز  م��ن  يتمكنوا  مل  ان��ه��م  لح��ق��ا 
ال  الع�صكرية  مهمتهم  على  ت��ام  ب�صكل 
لإدارة  المم���ي  ال��ن��ظ��ام  و���ص��ع  ان  بعد 

الإعام مو�صع التطبيق. 
م����ن ال�����ص��ع��ب ال��ت��م��ي��ي��ز ب����ن ال���ف���رتة 
ال��ق��وات يف  زي���ادة  اإع���ان  �صبقت  التي 

اف��غ��ان�����ص��ت��ان وت��ل��ك ال��ت��ي ت��ل��ت��ه��ا. كان 
عملية  القوات  زي��ادة  يتبع  ان  يتوجب 
التحالف.  اأق��ط��ار  بن  من�صقة  توا�صل 
بالن�صاط  امل��ه��م��ة  ه���ذه  اجن����از  ي��ت��م  مل 
اأنظمة  ان  ك��م��ا  ال������ازم،  وال�����ص����رار 
يف  احل���رب  منذ  �صعفت  ق��د  التوا�صل 

العراق.
ت��رك��ي��ز ثابت  ث��ال��ث��ا، ه��ن��اك ح��اج��ة اىل 
الأمنية  والأ�صباب  ال�صرتاتيجية  على 
حينما  �صها  الم���ر  ي��ك��ون  ل  ل��ل��ح��رب، 
متيل و�صائل الإعام لدينا اىل افرتا�س 
الدميقراطية  ب���ن  اأخ���اق���ي  م��ك��اف��ئ 
بينما  الإره�������اب،  او  وال��دك��ت��ات��وري��ة 
ي��ك��ون ل��ل��دك��ت��ات��وري��ة م��ي��زة ذات��ي��ة يف 
ادعى  �صواء  تريد،  ما  قول  على  قدرتها 
ميلو�صوفيت�س اننا القينا قنابل النابامل 
الكيماوي  علي  انكر  او  املدار�س،  على 
الكيمياوية  لاأ�صلحة  العراق  ا�صتعمال 
يف ي����وم م���ن الأي���������ام.ويف ال���ع���راق، 
قرب  عن  الغربي  الإع���ام  �صدام  تتبع 
للعاقات  حملته  دع��م  يف  وا�صتعمله 
يقوم  �صوف  اأفغان�صتان،  ويف  العامة، 
الراأي  يف  التغيرات  با�صتغال  العدو 
العام، مهما يكن ال�صجيج الإعامي فان 
قادتهم وميت�صون  النا�س ي�صغون اىل 
الزمن.  مرور  على  تعقيدا  اكرث  ر�صائل 
تلو  امل���رة  ت��ذك��ر  ان  يجب  احل��ج��ج  لكن 
الأخ��رى.ه��ذه ح��رب من ن��وع خمتلف. 
يتطلب الظفر بها احلفاظ على الإ�صناد 
ال�����ص��ع��ب��ي، وج��ب��ه��ة اأمم���ي���ة م���وح���دة، 
والتم�صك باملهمة مهما تكن الإخفاقات، 
التوا�صل  يعنيه  ما  بال�صبط  هو  وهذا 
ال�صرتاتيجي.. انا اأرحب باملوؤمتر حول 
اأفغان�صتان الذي دعا اليه غولدن براون 
يكون  ان  يجب  الثاين.  كانون   28 يف 
اعماله،  ج���دول  راأ����س  على  ال��ت��وا���ص��ل 
هو  هذا  بان  التهامات  اإهمال  وينبغي 
جمرد التفاف على ال�صوؤون الع�صكرية. 
يفوز اجلنود باحلروب. لكن الف�صل يف 
القلوب والعقول رمبا  املعركة من اجل 

يجعلهم يخ�صرونها.
الر�صمية  ال��ن��اط��ق��ة  ك��ان��ت  ال��ك��ات��ب��ة   *
وامل�صت�صارة لدى توين بلر بن عامي 

1994 و2003.

عن/ الفاين�شيال تاميز  

العراق من  اخلاطئة  الدرو�س  تعلمنا 

م�صاعدات  ب��زي��ادة  املتحدة  ال��ولي��ات  وع��دت 
هذه  دولر  63مليون  بقرابة  و  لليمن  التنمية 
ال�صنة لكن هذه امل�صاعدات اقل من امل�صاعدات 
ال�صعودية  ال��ع��رب��ي��ة  امل��م��ل��ك��ة  ت��ع��ه��دت  ال��ت��ي 
م�صتقرة  غ��ر  و  ال��ف��ق��رة  جل��ارت��ه��ا  بتقدميها 
اليمن و التي بلغت 1.25 مليار دولر.و ك�صف 
يوم الأربعاء املا�صي عن ان ما ل يقل عن ثاثة 
ع�صر اأمريكيا اعتنق الإ�صام يف ال�صجن ميكن 

ان يكونوا الآن موجودين ً  يف اليمن.
 اأ�صبحت وا�صنطن قلقة حتى اكرث من ذي قبل 
م��اأوى ً  باأن يكون  البلد  قدرة هذا  فيما يخ�س 
لاإرهاب. و قال امل�صوؤولون الأمريكيون باأنهم 
يخططون لزيادة م�صاعدات التنمية لهذا البلد 
دولر. مليون  اىل63  ي�صل  ق��در  اىل  الفقر 

هذه  و  وا�صنطن  تبديه  ال��ذي  القلق  ه��ذا  لكن 
ت�صمحل  اليمن  بها  ت��وع��د  ال��ت��ي  امل�����ص��اع��دات 
ال�صعودية و ما  العربية  اأمام ما تقدمه اململكة 
لهذا  دولر  مليار   1.25 اإعطاء  من  به  تعهدت 
حدودها.و  جنوبي  يقع  الذي  امل�صطرب  البلد 
ك��م��ا ه��ي احل����ال م��ع ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة فان  
مل  لو  فيما  العميق  بالقلق  ت�صعر  ال�صعودية 
يتم اإيجاد حل لهذه ال�صبكة املعقدة من امل�صاكل 
ال�صيا�صية و القت�صادية و الجتماعية  يف هذا 
البلد ذي املوقع ال�صرتاتيجي، هذا و ميكن ان 
�صبه  يف  القاعدة  لتنظيم  معقا ً  اليمن  ت�صبح 
الإرهابية  اجلماعة  هي  و  العربية  اجل��زي��رة 
التي اأعلنت عن م�صوؤوليتها يف حماولة تفجر 
طائرة متجهة اىل دترويت يف عيد راأ�س ال�صنة 

امليادية.
على  ال�صعودية  العربية  اململكة  ك��ون  يلقي 
ب��ح��دودٍ   معها  ا�صرتاكها  و  اليمن  م��ن  مقربة 
القلق  م�صاعر  من  باملزيد  وعرة  طويلة  جبلية 
مع  �صراعا  ي�صبب  الم��ر  وه��ذا  الريا�س،  على 
املتمردين اليمنين ميكن ان ُيَقّدر له ال�صتمرار 
لأمد ٍ طويل و الذي قد جنم عنه م�صبقا فقدان ما 
يقرب املئة �صخ�س بن قتيل ومفقود منذ �صهر 
احتمالية  عن  ف�صًا  املا�صي  ال��ث��اين   ت�صرين 
من  الاجئن  من  متولدة  اأهلية  حرب  ح��دوث 

احلركات النف�صالية جنوبي اليمن.
و عاوة ً على هذا فان حلالة اليمن القت�صادية 
من  و�صعا ً  تخلق  املتزايد  بالتدهور  الأخ��ذة 
ال�صكانية  الأو���ص��اط  بن  ال��ن��زاع  و  ال�صتباك 
يبلغ 23  املتنامي و ذلك من تعدادٍ   الفقر  ذات 
مليون ن�صمة.و ثمة خماوف يف الريا�س ت�صر 
اىل ان تدهور اأو�صاع اليمن ميكن له ان يكون 
فر�صة لإيران وهي غرمية ال�صعودية الإقليمية 
باأن تتدخل يف �صوؤونها، ايران التي نددت علنا 

باململكة لتدخلها املزعوم ب�صوؤون اليمن.
ملاذا يدعم ال�صعوديون الرئي�س �صالح؟

من  التحديات  ا�صتباق  ال�صعوديون  ي��ح��اول 
خال دعم حكومة الرئي�س علي عبد الله �صالح 
بالف�صاد و  املت�صفة  تف�صي �صمعته  بالرغم من  

عدم الكفاءة.
و�صرحت ال�صعودية مرارًا وتكرارًا عن دعمها 
الرئي�س �صالح ف�صا ً عن تعهدها مببلغ 1.25 
على  ع���اوة  التنمية  مل�صاعدات  دولر  مليار 
انفاقها املاين من الدولرات الإ�صافية لإ�صناد 
اجلي�س اليمني و املوؤ�ص�صات الأمنية ف�صا ً عن 
�صراء النفوذ ال�صيا�صي لقادة القبائل املهمة يف 

البلد.
املاين  ب��اأن��ف��اق  ال�صعودية  قامت  ه��ذا  وغ��ر 
فائقة  تكنولوجيا  ذو  الكرتوين  حاجز  لبناء 
على طول احلدود مع اليمن و التي يبلغ طولها 
1.125 ميل و ذلك يف حماولةٍ   لي�صت لإيقاف 

لإيقاف  الأ�صلحة واملخدرات فح�صب بل  عبور 
عبور افراد القاعدة.و ُيعرب بع�س من املراقبن 
م���ن ع����دم تو�صل  اخل���ارج���ي���ن ع���ن خ��وف��ه��م 
املحيطة  اخلم�صة  اجل���وار  دول  و  ال��ري��ا���س 
التعاون اخلليجي  �صكلت جمل�س  التي  و   بها 
مع  للتعامل  الآن  حتى  وا�صحة  ل�صرتاتيجية 
امل�صاكل املتفاقمة مع اليمن البلد اجلار و الذي 

يعد من ا�صد البلدان فقرًا يف العامل.
وهو  ريج�صن  كري�صتيان  الدكتور  وي��وؤك��د  
كنت  »اذا  لاقت�صاد:  لندن  مدر�صة  يف  باحث 
فعالة  على نحوٍ  متزايد و  تدعم حكومة غر 
التي يف واقع المر ل متتد بنفوذها ابعد من 
حدود �صنعاء العا�صمة فان هذه احلكومة غر 

جديرة ومثالية لأن تكون يف مثل هذا املوقع«
القرار  �صناع  باأن  ريجي�صن  الدكتور  يقول  و 
خال  اليمن  يف  التقاهم  ال��ذي��ن  اخلليج  يف 
جولته الإقليمية يف �صهر ت�صرين الأول املا�صي  
ل يبدون متهيئن حلل الأزمة اليمنية املتعددة 
الأوجه و«انهم وراء حماولة احتوائها و دعم 

�صالح«.
»لقد تكون لدي انطباع ٌ مفاده ان امل�صكلة كانت 
تنق�صي  انها  لو  متنوا  انهم  حتى  خطرة  جدُّ 

فح�صب«
ن��ومن��ان وهو  ل���راأي ج��ر  ك��ان ذل��ك موافقا  و 
ايك�صتر  جامعة  يف  اخلليج  ب�����ص��وؤون  خبر 
دول  ب��اأن  واأ�صاف  هاو�س  وت�صاتام  لندن  يف 
اخلليج »بحاجة اىل خطة عمل وا�صحة« و ذلك 

حلل م�صاكل اليمن ذات اجلذور العميقة.
وقال الربوفي�صور نومنان:

بلد ٌ غر منظم  اليمن  امل�صكلة يف كون  »تكمن 
و غر حمكوم على نحوٍ  جيد و ان �صبب هذا 
امل�صتويات  يتعلق مب�صائل احلكم على كل من 
هذه  حل  يتم  مل  وما  ال�صيا�صية  و  القت�صادية 
هذه  ح��ل  يتم  فلن  ق��ومي  نحوٍ   وعلى  الأم���ور 

امل�صاكل مطلقا ً.
العوي�صك مدير  اأبو احمد  العزيز  و يقول عبد 
التعاون  العاقات القت�صادية يف جمل�س  عام 
قد  اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جمل�س  ان  اخلليجي 
الإمن��اء  مل�صاعدات  دولر  مليار   3.7 ب���  تعهد 
جمل�س  يف  الع�صو  غ��ر  ال��ب��ل��د  ه��و  و  لليمن 
التعاون  وان هذا املبلغ يت�صمن ال�1.25 مليار 

دولر التي تعهدت بها الريا�س.
واأ�صاف الدكتور العوي�صك انه قد مت ا�صتخدام 
لمتاك  ذل��ك  و  املبلغ  ه��ذا  من  فقط  باملئة   25
اليمن قابليات حمدودة للتعامل مع امل�صتويات 
واأ�صاف  اخلارجية،  امل�صاعدات  من  الكبرة 
اليمن  ان  اخل���رباء  معظم  ال��ع��وي�����ص��ك:«ي��درك 
بحاجة اىل اكرث بكثر من ال�5.5 مليار دولر 
معظم  ان  و   2006 منذ  بها  التعهد  مت  التي  و 
الدول الواهبة م�صتعدة لبذل املزيد ولكن لبد 
من ا�صتغال هذه امل�صاعدات على نحوٍ  �صائب 
و من دون حت�صن قدرة ا�صتيعاب امل�صاعدات 

واملعونات �صيكون من العبث تقدميها«
تبدو  الراهن  الوقت  يف  انه  العوي�صك  ويقول 
الداخلية  �صوؤونها  اليمن يف حالة من معاجلة 
يتم  مل  لو  فينا  اجلميع  يقلق   ان  يجب  لكن  و 
عمل �صيء �صريع لتح�صن ت�صليم امل�صاعدات و 

فعاليتها ميكن ان يزداد الو�صع �صوءًا«
موؤمتر لندن بخ�صو�س اليمن

املانحة  ال����دول  و  اخل��ل��ي��ج  دول  ع��ل��ى  ينبغي 
الثاين  ك��ان��ون  �صهر  يف  الج��ت��م��اع  الأخ����رى 
و  الداخلية  اليمن  م�صاكل  حل  يف  للمناق�صة 
الذي  الذي متوله بريطانيا و  املوؤمتر  ذلك يف 
يدور حول حماربة الراديكالية )التطرف( يف 

اليمن.
وجود  يف  الأك����رب  ال�����ص��ع��ودي��ة  ق��ل��ق  يتمثل  و 
و  العربية  اجل��زي��رة  �صبه  يف  القاعدة  تنظيم 
القبلية  امل�صاحات  يف  اآمنا  م��اذا  وج��د  ال��ذي 
�صيوخ   من  البع�س  يتعاطف  ال�صا�صعة  حيثما 

القبائل مع ر�صالة القاعدة.

اجلزيرة  �صبه  يف  ال��ق��اع��دة  تنظيم  ت�صكل  و 
ال��ع��رب��ي��ة م��ن حت���رك ب��ق��اي��ا ف���رع ال��ق��اع��دة يف 
القوات  ت��ل��ك  م��ع  ان�����ص��م��ام��ه��م  و  ال�����ص��ع��ودي��ة 
تنظيم  وج���ه  ب��ذل��ك  و  ال��ي��م��ن  يف  امل���وج���ودة 
تهديداته  العربية  اجلزيرة  �صبه  يف  القاعدة 

�صوب ال�صعودية.
اقرتابا  القاعدة  اأع�صاء  من  ع�صو  اقرتب  وقد 
و�صيكا من اغتيال نائب وزير الداخلية الأمر 
حممد بن نايف وذلك عندما فجر قنبلة اأخفاها 
يف ج�صده يف منزل الأمر بجدة و ذلك يف �صهر 
اآب املا�صي .و تطارد احلكومة اليمنية  جماعة 
القاعدة منذ منت�صف �صهر كانون الأول املا�صي  
و على نحو �صر�س متلقية امل�صاندة الع�صكرية 
وال��ق��ي��ادة  ال��ذك��ي��ة م��ن ك��ل م��ن ال�����ص��ع��ودي��ة و 
الوليات املتحدة.و يقول غريغوري غاو�س و 
هو خبر ب�صوؤون اخلليج يف جامعة فرمونت 
» ل يرى علي عبد الله �صالح تنظيم  القاعدة يف 
�صبه اجلزيرة العربية م�صكلة كبرة بالن�صبة له 
واما الآن فاأنه يراها كذلك و اعتقد ان ال�صبب 

يف ذلك هو نحن و ال�صعوديون«.
املعركة الطويلة �صد املتمردين احلوثين

ال�صرر  مدى  معرفة  على  جدا  مبكر  الوقت  ان 
اجلديد  اليمنية  احلكومة  اإ�صرار  احلقه  الذي 
ادعت  هذا  من  الرغم  على  و  القاعدة  بجماعة 
اليمن انها قد قتلت و اعتقلت قادة بارزين يف 
ال�صعودين  امل�صوؤولن  ان  غر  اجلماعة  هذه 
يقولون باأنهم مل يح�صلوا حتى الن على دلئل 

لهذه املزاعم التي �صككت بها القاعدة كذلك.
و يف الوقت نف�صه يقوم ال�صعوديون مب�صاعدة 
يف  املتمردين  احلوثين  �صد  اليمني  اجلي�س 
احلكومة  ي��ح��ارب��ون  ك��ان��وا  ال��ذي��ن  و  ال�صمال 
اليمنية منذ عام 2004 ب�صبب  املظامل الثقافية 
م�صاركة  تزايدت  و  الدينية.  و  القت�صادية  و 
اليمن من بداية �صهر  ال�صعودين يف م�صاعدة 
الريا�س  ا�صتجابت  ع��ن��دم��ا  ال��ث��اين  ت�صرين 
لهجوم قتايل مميت على امل�صتوين الع�صكري 
و اجل��وي ع��رب احل���دود �صد امل��ت��م��ردي��ن.و مل 
الن  حتى  ال��ق��ت��ال  ه��ذا  ب�����ص��اأن  الكثر  يت�صح 
لل�صحفين  ت�صمح  مل  ال�صعودية  احلكومة  لن 
ب��زي��ارة امل���ك���ان.و ت��ب��ن ب��ع��د م�صي اك���رث من 
قادرة  غ��ر  ال�صعودية  احلكومة  ان  �صهرين 
على حتقيق هدفها يف حترير منطقة املتمردين 
لعدة  املتعمقة  و  احل���دود  ط��ول  على  املمتدة 
خ�صائرها   ح�صيلة  ان  و  اليمن  داخ��ل  اأم��ي��ال 
يف تزايد حيث �صرح الأمر خالد بن �صلطان 
يقود  الذي  و  الطران  و  الدفاع  وزير  م�صاعد 
احلملة الع�صكرية عن مقتل 82 جنديا �صعوديا 
و فقدان 21 و جرح 39 اآخرين و ذكرت وكالة 
الثاين  كانون   21 ي��وم  يف  بر�س  ا�صو�صييتد 
املا�صي عن مقتل العديد من اجلنود بلغت 113 
جنديا و هذا الرقم من�صوب اىل الت�صريح الذي 
الريا�س  ل��دى  و  الريا�س  ل�صحيفة  ب��ه  اأدىل 
بامداد هذه  تقوم  اإي��ران  ان  عميقة يف  �صكوك 
يكن  مل  لكن  ال�صرية  بامل�صاعدات  اجلماعات 

هنالك اي دليل على هذا حتى الآن.
الأمن  درا�صات  العاين مدير  و يقول م�صطفى 
والإرهاب يف مركز اخلليج يف دبي ان اململكة 
العربية ال�صعودية واليمن ترف�صان التفاو�س 
�صتقوم  احلكومة  ان  يعتقد  و  احلوثين  م��ع 
هذا  من  اكرث  احلوثين  ت�صعف  ما  حال  بذلك 
ال�صعودين  و  اليمنين  ان  اعتقد  واأ���ص��اف:« 
احلوثثن  اإ���ص��ع��اف  وج����وب  يف  م��ق��ت��ن��ع��ون 
واحلاق الهزمية الع�صكرية بهم وبذلك �صيكون 
احلوثيون على ا�صتعداد للتفاو�س انطاقا من 
موقفهم ال�صعيف«.و قال ان هذا ما يحدث يف 
الواقع م�صرا اىل بيانات احلوثين على �صبكة 
اأي وقت  النرتنت و التي هي اكرث ليونة من 

م�صى.

عن/ كر�شتيان �شاينز مونيرت

ملاذا يعد ال�صعوديون اليمن م�صكلة 
اكرث مما يراها  الأمريكيون؟

من  الأق��ل  على  املئة  يف   40 اأن  املتحدة  الأمم  ق��درت 
عاما  ال�صتن  يف  ان��دل��ع��ت  ال��ت��ي  الأه��ل��ي��ة  احل����روب 
طبيعية  م��وارد  ل�صتغال  اإم��ا  اأ�صعلت  قد  الأخ���رة، 
ك��امل��ا���س وال���ذه���ب والأخ�������ص���اب وال��ك��اك��او والنفط 
جتارة  م��ن  املجنية  ال��ع��ائ��دات  اأججتها  اأو  وال��غ��از، 
ال�صلع واملعادن الثمينة، ومع ذلك، فقد اأفادت منظمة 
للبحوث  ال��ع��امل��ي(  )ال�����ص��اه��د  »غ��ل��وب��ال وي��ت��ن��ي�����س« 
املتحدة  الأمم  اأن  لندن،  ومقرها  الإن�صان،  وحقوق 
فر�س  يف  فعالة«  و«غ��ر  »�صعيفة«  الأع�صاء  ودولها 
العقوبات اأو تنفيذ القرارات �صد الدول واجلماعات 
الأبدية  ال��ن��زاع��ات  ه��ذه  مثل  يف  املتورطة  املتمردة 
التي  املنظمة،  اأف���ادت  كما  الطبيعية.  امل���وارد  ح��ول 
للموارد  الفا�صد  ال�صتغال  عمليات  ف�صح  توا�صل 
الطبيعية ونظام التجارة الدولية الذي يغذي العديد 
من ال�صفقات التجارية امل�صبوهة، اأفادت باأن الأهايل 
�صرق  اإقليم  يف  القتل  �صحية  يوميا  يقعون  املدنين 
بحروب  امل��م��زق  الدميقراطية  الكونغو  جمهورية 
اأ�صعلتها التجارة العاملية املربحة يف املعادن الثمينة. 

الأمن،  جمل�س  يعتمد  فعندما  ذل��ك،  من  الرغم  وعلى 
باعتباره اأقوي هيئة يف نظام الأمم املتحدة، عقوبات 
الدول  ف��اإن  الدميقراطية،  الكونغو  جمهورية  �صد 
تداأب على رف�س  ذاته وغرها  املجل�س  الأع�صاء يف 
تنفيذها، كذلك فتوؤكد درا�صة من 49 �صفحة اأ�صدرتها 
الإخ��ف��اق يف  ه��ذا  اأن  ال�صهر  ه��ذا  املنظمة يف 27 من 
مواقف الدول يبلور انعدام موقف متما�صك والتزام 

دويل مبعاجلة هذه النزاعات.
الدول  اإذا كان هذا الإخفاق من قبل  وعن �صوؤال عما 
اخلا�صة  مل�صاحلها  حمايتها  اإيل  ي��رج��ع  الأع�����ص��اء 
ديفيز  مايك  اأج��اب  �صيا�صيا،  امل�صطربة  البلدان  يف 
هذا  بالفعل“،  كذلك  الأمر  اأن  ويتني�س«  »غلوبال  من 
الأمم  يف  الأع�صاء  ال��دول  ترف�س  فعندما  �صحيح، 
تنفيذ  الأم����ن،  جمل�س  اأع�����ص��اء  فيها  مب��ن  امل��ت��ح��دة، 
عقوبات  لفر�س  ذاتها،  هي  اأ�صدرتها  التي  القرارات 
هذا  فاإن  مثا،  الدميقراطية  الكونغو  جمهورية  على 
الرف�س يرجع غالبا اإىل م�صالح �صيا�صية واقت�صادية 

خا�صة بها«.
واأ�صار اإىل بريطانيا على �صبيل املثال، التي ترتدد يف 
اأو عدم مرا�صاة حلفائها يف منطقة  معاقبة �صركاتها 
ما، كما حدث يف رواندا، تعترب ممرا وقناة للنزاعات 
من  هائلة  ب�صورة  وت�صتفيد  الطبيعية  امل��وارد  حول 

هذه التجارة غر امل�صروعة.
الدول  قبل  م��ن  الل��ت��زام  ان��ع��دام  اأن  ديفيز  واأ���ص��اف 
اأن  مفهوم  من  وانطاقها  الأمن  جمل�س  يف  الأع�صاء 
هو  حما�صبة،  دون  �صيمر  مب�صوؤليتها  وفائها  ع��دم 

عن�صر اإ�صايف يف هذه امل�صكلة.
توؤجج  التي  العاملية  ال�صركات  »حما�صبة  اأن  واأك���د 
القوى  من  ن�صبيا  �صئيا  جهدا  يتطلب  ال��ن��زاع  ه��ذا 
العظمى، لكنه مبا اأن الأمر يتعلق بجمهورية الكونغو 
ا�صتعداد  على  لي�صت  القوى  ه��ذه  ف��اإن  الدميقراطية 

لتخاذ مثل هذه اخلطوة املتوا�صعة«.
نزاع  ب���اأن  ويتني�س«  »غ��ل��وب��ال  درا���ص��ة  وت��ذك��ر  ه��ذا 
يو�صف  ال���ذي  ال��دمي��ق��راط��ي��ة،  الكونغو  جمهورية 
نوعه  من  الأول  لي�س  العاملية«،  اأفريقيا  »ح��رب  باأنه 
ففي  مركزيا.  دورا  الطبيعية  امل��وارد  فيه  تلعب  التي 
الت�صعينات، فر�س جمل�س الأمن عقوبات على جتارة 
يف  الأح��م��ر«  »اخلمر  حكومة  كانت  التي  الأخ�صاب 
التي  امل��ا���س  جت���ارة  وك��ذل��ك  فيها،  تتحكم  كمبوديا 
كانت تخ�صع لاحتاد الوطني ل�صتقال انغول التام 
القرن  اأواخ��ر  يف  الأم��ن  جمل�س  نظر  كما  )يونيتا(. 
املا�صي يف التعامل مع احلروب الدائرة حول املوارد 
و�صاحل  ليربيا،  ليون،  ك�صيرا  دول  يف  الطبيعية 

العاج.

اأما الأمم املتحدة فقد ذكرت اأنه »على مدى الع�صرين 
حفظ  عمليات  من  فقط  واح��دة  عنت  الأخ���رة،  �صنة 
ال�صام يف العامل، ون�صفها يف اأفريقيا، عنت بنزاعات 
تثرها عائدات �صلع اأ�صا�صية كالنفط واملا�س واملواد 

املعدنية والأخ�صاب«.
اأن نظام ال�صام  واأ�صافت درا�صة »غلوبال ويتني�س« 
التحديات  ملواجهة  التجهيز«  »�صيئ  ال��دويل  والأم��ن 
دول  ذاتيا« يف  املمولة  »احل��روب  تفر�صها هذه  التي 
كمبوديا،  اأنغول،  الدميقراطية،  الكونغو  كجمهورية 

ليربيا، �صيرا ليون، و�صاحل العاج.
كما برهنت ال� 15 دولة الأع�صاء يف جمل�س الأمن على 
�صللها اأمام �صل�صلة من النزاعات - بورما، زميبابوي، 
فل�صطن- اأ�صا�صا ب�صبب م�صالح �صيا�صية واقت�صادية 
وع�صكرية خا�صة بالدول اخلم�س الأع�صاء الدائمن 
)فيتو(،  العرتا�س  حق  متار�س  والتي  املجل�س  يف 
ال�صن،  فرن�صا،  بريطانيا،  املتحدة،  ال��ولي��ات  اأي 

ورو�صيا.
واأخرا، نادت الدرا�صة الأمم املتحدة بتاأ�صي�س جلنة 
ملعاجلة  �صاملة  ا�صرتاتيجية  لإع��داد  امل�صتوى  رفيعة 

ق�صية »احلروب املمولة ذاتيا«.

عن/ وكالة اآي بي اأ�س

ال�صتغالل واجل�صع وراء 40 يف املئة من احلروب الأهلية م���������������������وارد
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