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األولى عن تنـازل القيـصر نيـقوال الثاني
عن الـعرش وتـشـكيل حـكـومة ال تـسيـطر
عـــلى أي شيء تـــقـــريـــبـــا. في تـــشـــرين
الثاني/نـوفمبـر استولى الـبالشفة على
الـســلـطــة وكــان قـرارهم األول االقــتـراح
عــلى الـبــلـدان الــتي تــخـوض حــربًـا مع
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في  3اذار/مـارس  1918تـوصـل لـيـنـ
انيا وحلفائها في إلى اتفاق سالم مع أ

بريست ليتوفسك.
وكانت اإلمبراطـورية النمـسوية اجملرية
الـتي حـكمـتهـا عـائلـة هابـسـبورغ الـقوة
ــهـيــمــنـة فـي أوروبـا الــوســطى طـوال ا
خمسة قـرون. وقد امتدت عام  1914من

ية { باريس- ا ف ب: أدت احلرب الـعا
األولـى إلى ســـقـــوط اإلمـــبـــراطـــوريـــات
النمسويـة اجملرية والروسيـة والسلطنة
الــعـثـمــانـيــة وقـيــام الـعـديــد من الـدول
فـضـال عن اعـادة تـشـكـيل كـبـرى لـلـشرق
األوسط.وانزلت احلـرب حكم اإلعدام في
بـاإلمبـراطوريـة الروسـية الـتي كانت في

وضع صعب ويسودها عدم االستقرار.
فقـد حلقت بهـا هزائم بشـكل متكـرر كما
ـدمـر واجملـاعـة ان اإلنـفـاق الـعـسـكـري ا
واجـهة حـمام الدم والغـضب الشـعبي 
ادت الى تـشـكـيل تــربـة خـصـبـة لـنـشـوء

الثورة البلشفية عام 1917.
في اذار/مـارس   1917اسـفــرت الـثـورة

ـاني. وقد الـقـافلـة الـبريـة لـلوفـد األ
تـــمت مــواكـــبــتـــهــا حـــتى مـــحــطــة
الـقـطارات في تـيـرنـييه حـيث صـعد
الوفـد في قطـار متـوجه ألى ريـتوند
في كومبيـ (منطقة واز) في وسط
الغـابة حـيث  وضع سكـتي حديد
للمدفعـية الثقيـلة. وكان قطار فوش
من مـقـر الـقـيـادة في سـيـنلـيس في
انــتــظــارهم هــنـاك. في  08تــشـرين
الـثـاني/نـوفمـبـر اسـتقـبل اجلـنرال
الـــوفـــد في عـــربـــته وســـألـــهم "هل

تريدون الهدنة?".
وتال اجلـنرال مـكـسيم ويـغـاند نص
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أو أيّ أو سـائلة أو غـازيّة يـقصَد بـتلـوّث البـيئـة : (إدخال مـوادّ صلـبة
أو الــنّــشــاط أو الــصّـــوت مـــثل احلــرارة شــكـل من أشــكــال الـــطّــاقــة
ّا يـجعلـها غيـر آمنة لـلعيش فـيها; لـتجاوزها اإلشعـاعي إلى البيـئة 
أو حتـويلـها إلى أو حتـليـــــلهـا الـنِّـسب التي يُـمكـن للـبيـئة اسـتـيعـابهـا
أو ـلــوّثات مــــــــوادَّ ضـــارةً وقـد تكـــــون هذه ا مـوادّ غيـر مُؤذيـــــة)

موادَّ طبيعيّةً. 
Environmental Pollution) :يُعـدّ تلـوّث البيـئة (بـاإلجنـــلـيزيّة
والـتي تسـتدعي من الـتّحـديـات اخلطـــــــيرة الـتي تـواجه العـالم اليـوم
لــيس عـلى الــبـشـر تـضــافـر اجلــهـود لــلـحـدّ مـن آثـاره الـســــــــّــلـبــيّـة
بل عـلـى جمـيع الـكـائـنـات احلـيّـة الـتي تُـشـارك الـبـشرَ كـوكب وحـدهم

األرض.
ــعــروف عن الــعــرب اخــتـالف أنــظــمــة احلــكم في كل بــلــد من ومن ا
ـودعة من الله بلـدانهم حلد الـســـــيف واختـــــالف كـمــــيـات النفط ا
فـالـــــــبـعض من شــعـوبـهـــــــم يـنـعم بــخـيــرات الـنـفط في أراضـيــهم 
ويـصـرف مـلــــــــيـارات الـدوالرات في بالد الــــــغـرب في مـا يـسـمى
االسـتـثــمـار أو أمـاكن الــلـهـو  والــبـعض األخـر يــعـيش عـلـى الـفـتـات
وهنـاك من ويـبـحث في الـقـمـامـة عن فـتـات اخلــــــبـز لـعـله يـسـد رمقـه
ــبـــاعــة بــالــدوالر يـــشــعل احلـــــــروب عـــلى أخــوتـه بــأمــوال الــنـــفط ا

األمريكي. 
دن العربية اجلميلة في وطننا العربي هو تلوث الهواء لكن ما يجمع ا

الذي وصل إلى مستويات عالية. 
دن اخلمـس األكثر تلوثاً في ثمان مدن عربيـة وردت أسماؤها ب ا
االحــمـدي 17 الــريـاض 13 الـــــــدوحـة  36 الـعــالم هي ( دبي 10
السعودية القاهرة27 جونيه 23 في (مصر  أربيل  42 بغداد 19

الكويت ).  قطر العراق لبنان 
جـاءت هـذه الــنـتـائج فـي حتـلـيل قـــــــامت به - مـنـظــمـة غـريــنـبـيس -
لـبـيـانـات حـديـــــثـة صــــادرة عن األقـــــــــمـار الـصـنـاعـيـة في الـفـتـرة
ـمــــتـدة ب  1 حـزيـران/يـونـيـو و 31 آب/أغـســـــطس من هــــــذا ا

العام . 
دن اخلـمـسـ األكثـر تـلوثًـا في الـعالم من يـكـشف التـحـليل أسـمـاء ا
لوث ثانـي أكسيد الـنيتـروجـــــ في الهواء ومن حيث نسـبة الغـاز ا
بيـنهـا ثمانـــــية مدن عـربيــــــة: دبي/ اإلمارات والـرياض/ السـعودية
واألحــــمــــــــدي/ الـــكــــويت وبــــغـــداد/الــــعـــراق وجـــونــــيـــة /لــــبـــنـــان

والقاهرة/مصر والدوحة/قطر وأربيل/العراق.
وينـبعث في الـهواء يُـعد ثـاني أكسـيد الـنيـتـروج غـازا ملـوثًا خـطيـرًا

عند حرق الوقود االحفوري مثل الزيت الديزل. 
إن التعرض احلاد لهذا الغاز يؤدي إلى أعراض تنفسية وأضرار في
زمـنة وزيـادة معدالت الـوفيات في وخلطر اإلصـابة بـاألمراض ا الرئـة

جميع أنحاء العالم.
ولكن احلل موجـــــود وعلى احلكومات العمل سريعاً حلل أزمة تلوث
ويـــبـــدأ ذلـك عـــبـــر االلـــــــتـــزام بـــوقف اســـتـــخـــدام الـــوقـــود الـــهـــواء

تجددة االحفــــــوري وزيـادة استخـدام الطاقـات ا
وتــخـفــيض عــدد الــسـيــارات الــتــقـلـــــــيــديـة ذات
االحـــتــــراق الـــداخـــلي لــــصـــالح وســـائـل الـــنـــقل
الشخصية والعامة التي تـعمل بالطاقة الكهربائية

شترك. كجزء من نظام النقل ا

في  12تشرين الثاني/نوفمبر أعلن عن
قيام جمهورية النمسا.
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وكـانت نـتـيجـة انـهيـار اإلمـبراطـوريـت
تقسيم أوروبا الوسطى إلى عدة دول.
بـــاإلضــافــة إلـى تــشــيـــكــوســلـــوفــاكــيــا
ويوغـوسالفيا اشـفر انتـهاء احلرب عن
والدة بولنـدا التي كانت مـقسمـة سابقا
بـ الـنـمـسا وروسـيـا وبـروسـيا وأربع
دول جــــديــــدة تـــــشــــكــــلـت من األراضي
الـــروســيـــة هي فـــنــلـــنــدا واســـتــونـــيــا
ولـيـتـوانـيـا والتـفـيـا.كـمـا خـسـرت اجملـر
ثلـثي أراضيهـا. واستـولت إيطالـيا على
جـزء من اقــلـيـم الـتـيــرول امـا "الــبـاقي"
وفقًـا لتعـبير رئـيس احلكومـة الفرنـسية
جورج كـلـيـمنـصـو فـقـد اصبح الـنـمـسا
عاصـرة.وعندما أعـلن السلطـان محمد ا
اخلــــامس "اجلـــــهــــاد" ضــــد فـــــرنــــســــا
وبــريـطــانــيــا وروســيـا في  24تــشـرين
الثاني/نـوفمبر  ? 1914كانت السـلطنة
خـسـرت مـعـظم االراضي اخلـاضـعـة لـها
فـي أوروبــا.وشــكــلت الـــنــكــســات الــتي
واجــهــتــهــا عــام  1915عـــلى اجلــبــهــة
الــــروســــيـــــة ذريــــعــــة ضــــد األقــــلــــيــــة
األرمـنـيـة.وتـتـراوح الـتـقـديـرات ب 1,2
مليون و  1,5ملـيون أرمني قـتلوا خالل
احلـرب.وتـرفض تركـيـا مصـطـلح االبادة
اجلـمـاعـيـة الـتي تـعـتـرف بـهـا نـحـو 30
ــؤرخـ لـكــنـهــا تـقـر دولـة فــضال عن ا
ـــقـــتـل بــ  300و  500الف ارمـــــني
ـاثل من األتـراك بـسـبب احلـرب وعـدد 
ـة الــســلـطــنـة واجملــاعــة.وانـتــهت هــز
الـعـثمـانـيـة عام  1918بـتـقطـيـعـها. و

ســويـــســرا إلى أوكــرانــيــا جــامــعــة 12
شـاعر الـوطـنيـة ستـقوض قـوميـة.لـكن ا
وحدة اإلمبـراطورية التي بـدات بالتفكك
مـن الــداخـل اعـــتــبـــارا مـن خــريـف عــام
1918.في  28تــشــريـن االول/أكــتــوبــر
ولـدت تــشــيـكــوســلــوفـاكــيــا. في الــيـوم
الـــتـــالي قـــام الـــسـالف اجلـــنـــوبـــيــون
بــتــأســيس يــوغــسالفــيــا فـي حــ بـدا
الـتمـرد في العـاصمـة اجملرية بـودابست

في االول من تشرين الثاني/نوفمبر.
بـعـد ذلك بـيومـ  حل االمـبـراطـورية
رسـمـيا خـالل التـوقـيع عـلى الهـدنـة ب
ـنـتـصـرة اي الـنـمـسـا-اجملـر والـقـوى ا

تحدة وفرنسا وبريطانيا. الواليات ا

رفض أول معـاهدة وقـعت في سيـفر عام
 ?1920من قـبل األتـراك الـذين جتـمـعـوا
حـول مــصـطــفى كـمــال "أتـاتــورك" الـذي
واصل الـقـتـال ضد األرمـن واليـونـانـي

والفرنسي وأطاح بالسلطان.
وأصـبــحت تـركـيــا جـمـهــوريـة وفـرضت
مـعاهـدة جديـدة على احلـلفـاء وقعت في
ـوجــبـهـا لـوزان عـام  ?1923حتــتـفـظ 
ــضـائق لـكــنـهـا ـنــطـقــة األنـاضـول وا
ـنـاطق الـعـربـيـة الـتي كـانت فـقـدت كل ا

حتت سيطرتها.
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في بالد مــا بــ الــنــهـرين وفــلــســطـ
ة تـمكن الـبـريطـانيـون من احلـاق الهـز
بالـعـثمـانـي بـفـضل انتـفـاضة الـقـبائل
العربية التـي وعدوها باالستقالل. وكان
حتـــرك لــــورنس الــــعـــرب عــــالم اآلثـــار
الـبريـطاني الـذي أصـبح ضابط ارتـباط
حاسما في هذا الصـدد.لكن البريطاني
اتــفـقــوا ســرا مع الــفـرنــســيـ في وقت
مـبــكــر من ايــار/مــايـو  1916القــتــسـام
ــــوجب اتــــفــــاقـــات الــــشـــرق األوسـط 
سـايكس بـيكو: لـبنـان وسوريـا لفـرنسا
واألردن والـعراق لـبريـطـانيـا. وادى هذا

التقسيم الى اصابة العرب باالحباط.
وقــد زاد "إعالن بــلــفــور" الــشــهــيــر عـام
 1917من حالة االرتباك. فمن خالل دعم
"اقـامة وطـن قومي يـهـودي في فلـسـط
بــعــد احلــرب" وضع وزيــر اخلــارجــيــة
البـريـطـاني آرثـر بـلـفـور األسـاس لـقـيام
دولة إسرائيل بعد  30عاما غارسا بذلك
بـــذور نــزاع مـــا يــزال يـــواصل تـــمــزيق

نطقة حتى اليوم. ا

الـثـاني/نـوفـمـبر وبـعـد يـومـ على
استسالم امبراطورية النمسا اجملر
تـســارعت األمـور. وصـدرت األوامـر
ـان بـقـيادة لـلـسـمـاح لـلـمـوفديـن األ
وزيـر الـدولــة مـاتـيـاس ارتــسـبـرغـر
والــــدبــــلــــومـــاسـي ألـــفــــريــــد فـــون
اوبرندورف بعبور خطوط احللفاء.

—UM « ‚öÞ« n Ë

حوالـى السـاعة  20,30من الـسابع
من تـشرين الـثاني/نـوفمـبر بـالقرب
من ال كـــابـــيل (شـــمــال) أعـــلن وقف
إطـالق الــــــــــنــــــــــار األول مــــــــــنـــــــــذ
أيلـول/سبـتمـبر  2014ليـتاح مرور

{ بـــاريس - اف ب: فـي الـــســـاعـــة
احلــاديــة عــشــرة من امس احلــادي
عــشـر من الـشـهـر احلـادي عـشـر من
الـعـام   1918أطـلـقت آالف األبـواق
ايــــذانـــا بــــوقـف إطالق الــــنــــار في

ية األولى. احلرب العا
مطلع تشرين الثاني/نوفمبر 1918
انـكـفـأت قـوات االمــبـراطـور غـلـيـوم
الـثـاني دي هـوهنـتـسـولـرن على كل

اجلبهات.
ومـن الــــــــــــرابـع مـن تـــــــــــشـــــــــــريـن
ــســتــشــار األول/اكــتـــوبــر أبــرق ا
ــاني األمــيــر مـاكـس فــون بـادن األ

إلـى الـــــرئــــيـس األمــــيـــــركي وودرو
ويـسـلــون لـيـؤكـد أن بـلــده مـسـتـعـد
لــبــدء مــفـــاوضــات. وردا عــلى ذلك
طـالب احلـلفـاء بـاستـسالم وبـرحيل

االمبراطور.
ــــون وخالفــــا لــــرأي الـــــرئــــيس ر
بـوانــكـاريه وقــائـد اجلــيش فـيــلـيب
بـيـتـان قـرر قـائـد الـقـوات احلـلـيـفـة
على اجلبهـة الغربيـة فردينان فوش
ورئيس احلكومة جـورج كليمانصو
عارك عارك وعدم مـواصلة ا وقف ا

انيا. حتى أ
فـي اخلـــــــــــامـس مـن تـــــــــــشــــــــــريـن

الـشـروط التي وضـعـها احلـلـفاء في
اجـــتـــمــــاع عـــقـــدوه فـي الـــرابع من
تشرين الثاني/نوفمبر في فرساي.
ان تـوجيه رسـالة إلى سـبا طلـب األ
في بلـجيكـا حيث مقـر قائد اجليش
اريـشال بول فـون هندنـبروغ. وقد ا
وصــــــــــــلـت فـي  09تــــــــــــشـــــــــــريـن
الـثـاني/نوفـمـبـر وأعلن االمـبـراطور
تـــــنـــــازله عـن الــــعـــــرش وأعــــلـــــنت
ــانـــيــة. ووصــلت اجلـــمــهــوريـــة األ
ـوافـقـة عـلى الـتـوقـيع فـي الـعـاشر ا

من الشهر نفسه إلى ريتوند.
W½b¼ WO UHð«

لــيل الـعـاشــر إلى احلـادي عـشـر من
تـــشــرين الــثــانـي/نــوفــمــبــر نــاقش
ــواد ال 34من ــان ا ــنــدوبــون األ ا
اتفـاقيـة الهـدنة الـتي تلـيت بعد ذلك
ثم ترجمت. وفي الساعة  05,20من
 11تـشـرين الـثـاني/نـوفـمـبـر وقعت
الـهـدنـة لـتـدخل حـيـز الـتـنـفـيـذ عـنـد

الساعة . 11,00
عـنــد الـسـاعـة  10,55قـتل اجلـنـدي
اوغــسـت تــريــبــوشــون من كــتــيــبــة
ــشــاة ال 415عــلى ضــفــاف نــهــر ا
المــوز. كــان هــذا عــلى األرجح آخــر
فرنـسي يقتـل على اجلبـهة الغـربية.
عــنــد الــســاعـة  11,00تــمــامـا وفي
ـكــان نـفــسه عـمــلـيـا قــام اجلـنـدي ا
أوكتـاف دواللوك عازف الـبوق الذي
يـنـتـمي لـلــكـتـيـبـة نـفـسـهـا بـاطالق

مقطوعة الهدنة.
ومن بحر الشـمال إلى فردان اطلقت
ـــان لــتــعــزف أبـــواق احلــلــفــاء واأل
ـنـتـظـر مـنـذ فـتـرة طـويـلـة. الـلـحن ا
وشــيـئــا فـشــيـئــا خـرج اجلــنـود من

خنادقهم.
ـارة وفي بـاريـس حـيــا مــئــات من ا
جـورج كـلـيمـنـصـو الذي كـان يـسـير
فـي جـادة سـان جـرمـان لـيـتـلـقى في

ان تكر مجلس النواب. البر

عند الساعة  16,00تال الرجل الذي
يلقب ب"النمـر" شروط الهدنة وسط
ــــوجب االتـــفــــاق عـــلى صــــمت. و
ان الـتخـلي عن اجلزء األكـبر من األ
أسـلحـتـهم واخالء الضـفـة اليـسرى

من نهر الراين خالل ثالث يوما.
وفي الـبلـدات الـفرنـسـية ال 36ألـفا
أو عـلى األقل تـلك الـتي لم تـدمر في
عـارك أطلقت األجـراس. لكن آالفا ا
من األرامل واأليتام لم يـشاركوا في

مظاهر الفرح هذه.
في سان نازيـر وبريسـت وهافر مر
ـشـاة األميـركـيـون الذين كـانـوا قد ا
وصــلــوا مــؤخـرا ويــنــتــظــرون أمـر
رحــيــلــهم مــثل مــلــيــونــ غــيــرهم
يـقـاتـلـون مـنـذ أشـهـر وطـلـبـوا بـعـد
حتقيق النصر إعادتهم إلى بلدهم.
في عـواصم الدول احلـليـفة اجـتاح
ـدنــيـون الــفـرحـون الــشـوارع من ا
ســـاحــة بــيـــكــاديــلي فـي لــنــدن إلى
اجلـــادة اخلــامـــســة في نـــيــويــورك

وساحة فينيتسيا في روما.
ـانـيـا الـتي لم تـتـأثـر بـالـنزاع في أ

رافق االترياح شعور باإلهانة.
ــــاني بــــشــــكل وقـــاتـل اجلــــيش األ
مـنــتـظم حــتى األيـام األخــيـرة عـلى
األراضي الـبلـجـيـكـيـة والـفـرنـسـية.
لـكن في الــصـفـوف اخلــلـفـيــة امـتـد
عـصـيــان بـحـارة كــيل الـذي بـدأ في
 03تــشـريـن الـثــاني/نــوفــمــبـر إلى
ــدن حــيـث ســحــقت هــذه الــثــورة ا

بقسوة في ما بعد.
ونسب اجلنراالت ايريش لوندورف
ــة وبــول فــون هــنــدنــبــورغ الــهــز
العسكرية إلى "طعنة في الظهر" من
قــبل الــســيــاســيــ و"بــرجــوازيــ

." متنوع
هـذه الـعـبـارة اسـتــخـدمـتـهـا في مـا
ا ـتشددة  بعـد األحزاب القـومية ا

فيه احلزب النازي.

النـظـام العـراقي بـعد)) 2003 احتـادي مسـتـقل ذو سـيادة (كـامـلة)
ـادة االولى في ـقـراطي)) وهـذا مـا نـصت عـلـيه ا جـمـهـوري نـيـابي د
كونات والتوازن في الدستور الدائم الذي من ايجابـياته انه لم يذكر ا
سـلحة واألجهزة تعلقـة بالقوات ا ـادته التاسعـة ا الدولة اال انه اكد 
ـا يـراعي االمـنـيــة الـتي ((تـتــكـون من مــكـونـات الــشـعب الـعــراقي  
تـوازنهـا وتمـاثلـها دون تـميـيز او اقـصاء)) ولـعله من الـواضح ان هذا

التوازن مخترق الى ابعد احلدود .
الكي وجاء السيد النظام أخترق هذا التوازن خالل حكومتي السيد ا
الـعـبـادي اخملـتـلف تـمـامـا في خـطـابه وتـوجـهـاته اال انه لـم يقـتـرب من
تـغـييـر هـذا الالتـوازن ولو بـنـسـبة  %5 ألن الـنظـام تـأسس عـلى هذا
ا ان الـنـظـام قـائم ومـقتـدر مـهـما اخلـرق (احملـاصـصـة الضـيـزى) طـا

تبدلت احلكومات
ـكن ان تــخـتـصــر تـوصـيف مـا االسم/ االســمـاء / الـتـعــابـيـر الــتي 
النظام الـعراقي الذي هو البـلد الوحيـد بالعالم الذي يـطلق على نظامه
(العـمليـة السيـاسية)  وبـعد ان ثـبت لنا انه نـظام ثابت ال يـتبدل بـتبدل
كن الـقول مثال انه ((ذو سـيادة كامـلة)) كما نص احلكومـات  فهل 

الدستور ?
وأن كـانت لـديه سـيـادة حـتى ولـو مــنـقـوصـة فـمـا هـو رد الـفـعل الـذي
حصل ويـحصل عـندمـا يصـرح السيـد قائـد احلرس الـثوري االيراني
بأن أيـران انـتصـرت على امـريـكا في الـعراق  0 – 3 وأن الرئـاسات

عسكر االيراني ? الثالث صارت ضمن ا
 ما الذي حصل ?

هل ردت الرئاسات الثالث?? هل خـرجت التظاهرات الشـعبية العارمة
التي اهـينت بـهذا الـتصريـح?? وهل استأجـرت امريـكا وأيـران ارضنا
كـرقـعـة شطـرجن  وشـعـبـنا بـيـادق عـليـهـا ?? أال تـبا لـنـا ان كـان األمر

كذلك.
هل يصح ان نقول ان النظام (( نيابـي))?? وأن كان نيابيا فكيف تع
ـستـقلة من آالف السـفراء وقـادة الفرق والـعمـليات ورؤسـاء الهـيئات ا
لـدن رئـيس الوزراء والـنـواب يـتفـرجـون ?? ولم يعـيـنـوا واحد فـقط مـنذ

عقد ونصف من الزمن ..
ـقــراطي )) كـمــا يـنص الــدسـتــور?? نـعم هــنـاك هل نـحـن نـظــام (( د
قراطية لرئـيس الوزراء كعنصر في (الـنظام) فمن حق (النظام) ان د
يلغي حتقيقاً نيابياً واسعاً ونتائجه ملحة بخصوص سؤال واحد وهو
ــســؤول عن ضــيـاع ثــلث الــعــراق بــيــد داعش وانــتــصـار 100 من ا
داعشي ولـنقل  1000 على  55000 جنـدي ودبـابة وطـائـرة ومدفع

وصل فقط ? في ا
ـسؤول بـالتـأكيـد هو (الـنظام) بـرمتـه ألن (النـظام) لم يـفرز لـنا احدا ا
قراطيـة فكيف تنقد لنحاكمه  وقـد يسألني سائل ان لم يـكن هناك د

النظام بهذه اجلرأة وال يحاسبك أحد ?? 
قـراطيـة في مجـال حريـة التـعبـير هي عـاليـة على وفق اجـيب بأن الـد
ـا قادنـي للـتفـكـير في مـبـدأ (اكتب مـا تـشاء ونـحن نـفعل مـا نـشاء) 
مـبـررات مـنع الـرأي احلـر من لـدن انـظمـة االسـتـبـداد فـلم اجـد مـبررا
واحد سوى ان الدكتـاتورية هي مرض نفسي .وأال فـما كان يضيرهم
من كـتـابــة ال تـرتب أثـرا.دعــونـا اذا نــوصف الـنـظــام في الـعـراق دون
تشدد لنـقول انه طائفي (شيـعي سني كردي) والفـساد ابرز صفاته 
ـان محـجـوزة لـرؤسـاء الـكـتل الـكـبـيرة وهـو ليس نـيـابـيـا ألن قـبـة الـبـر
وارادة معظم النواب مرتهنة لديـهم  سلطة احزاب وليس سلطة دولة
 أفرز حكومة اليوم بعيدا عن الدستور (الكتلة الكبرى).اما ايجابيات
رحـلة فـهـــي انه حـــرك مـاء احملاصـصة الـطائـفــية النـظام في هـذه ا
بـوجـود كـتل (شـيـعـية سـنـيـة) رغم ان الـوالدة كـانت قـيصـريـة ولـكـنـها
وضـعت الـقـطـار على الـسـكـة رغم انه سـيـسيـر بـبطء وهـذا هـو ديــدن

الـواقــعـيــة في انـهــا ال تـؤمــــن بــحـلــول سـحــريـة
وال ضـــامن ألي تغيير نــحو االحــــسن سريعة 
ـــثـليه عـلى احـــترامه اال شعـــب مـوحد يجـبر 

ـــارسة حقوقه االحتـــجاجية. من خالل 
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ـفهوم { باريس- أ ف ب يـلخص ا
الـفـرنسي في مـعـاهدة فـرسـاي بان
ــانـــيـــا ســتـــدفع الـــثـــمن" اوهــام "أ
ـنتـصرين في أوروبـا بعـد احلرب ا
ـية األولى مـتجـاهالً االنهـيار الـعا
ـعـنوي الـسـيـاسي واالقتـصـادي وا
في قــارة مــارست هـيــمــنـتــهــا عـلى

العالم طوال قرون.
كــانت شـعـوب أوروبـا بـعـد انـتـهـاء
ــيــة األولى مــنــهــكــة احلــرب الـــعــا
ـــعـــارك وبـــدا اإلغــراء ادمـــتـــهـــا ا
ـــثــال ـــســـتـــوحى مـن ا الــثـــوري ا
الــــروسـي يــــنــــتــــشــــر عــــام 1919
ـانـيـا واجملـر. لـكن خـصـوصـا في أ
هذه احملاوالت قمعت بشدة وكذلك

اإلضرابات في فرنسا وإيطاليا.
نـظور فان معاهدة دى ا لكن في ا
فــــــرســــــاي الــــــتي وقــــــعـت في 28
حــــزيـــران/يــــونـــيـــو  1919كـــانت
مـــحـــفـــوفـــة بـــالـــعـــواقب من خالل
ــــانــــيـــا أخـالقــــيـــاً اســـتــــهــــداف أ

واقتصادياً.
وقـد حـدد مـؤتـمـر لـنـدن عـام 1921
مـبـلغ  132مـلــيـار مـارك من الـذهب
ــسـتــحـقـة حــجم "الـتــعـويــضـات" ا
لـلـحـلـفـاء وبشـكل رئـيـسي فـرنـسا.
ـــا وصـــفـــوه بـــانه ـــان  ونــــدد األ

"إمالءات" واكـــتــشــفــوا أنـــهم غــيــر
قادرين على الوفاء بالتزاماتهم.
وبـغيـة إجـبارهم عـلى الـقيـام بذلك
احتـلت الـقـوات الـفـرنسـيـة مـنـطـقة
ـانـيـا الـرور عـام  1923فـانــزلـقت ا
إلى مزيـد من الفـوضى االقتـصادية
ـفــرط وعم االسـتــيـاء والـتــضـخـم ا

واحلقد بشكل واسع.
في غــــضـــون ذلـك ســـيــــجــــد أحـــد
احملــرضـــ واســمه أدولف هـــتــلــر
ارضا خصبة للتحرك للوصول الى
السـلطـة بعد عـشر سـنوات قبل أن
يـــــدفـع أوروبـــــا مــــــرة اخـــــرى الى

الوقوع في النار والدم.
WKðU  ÂöŠ«

على اجلانب اآلخر من جبال األلب
يـقـود الفـاشي بيـنـيتـو مـوسولـيني
إيـــطـــالــيـــا بـــاجتــاه نـــفس األحالم

القاتلة من الثأر والعظمة.
وخـالفــــــا لــــــذلـك كــــــانت احلــــــرب
ونـــتــائــجــهــا رســـخت في فــرنــســا
وبـريطـانـيا تـيارا سـلـميـا من شأنه
ــقــراطــيــات أن يـــفــســر شــلل الـــد

واجهة هتلر. األوروبية 
انيا أعادت معاهدات وبعيدا عن ا
الــــسـالم رسم خـــــريــــطـــــة أوروبــــا
والـــشــرق األوسـط بــالـــكــامل عـــبــر

هزومة ما تقطيع اإلمبراطوريات ا
ادى الى نشوء العديد من النزاعات
ـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة واحلـــدود واال ا
اجلــديــدة من دول الـــبــلــطــيق إلى
تــركــيــا مــرورا بــيــوغــوسالفــيـا أو
تـشـيـكـوسـلـوفـاكـيـا.كـمـا  تـفـكـيك
الـسـلـطـنـة الــعـثـمـانـيـة الـتي كـانت
ــوت مـنــذ الـقـرن تـعــاني سـكـرات ا
ـنـتـصرين الـتـاسع عـشـر لصـالح ا
في حـــــــ اســـــــفــــــرت الـــــــوعــــــود
ـتــضـاربــة لـلــعـرب الــبــريـطــانـيــة ا
والـــيـــهـــود عـن زرع بـــذور الـــنــزاع

اإلسرائيلي الفلسطيني.
ــكـــانــة الــســـيــاســيــة وإذا كــانت ا
لـلـمـنـتــصـرين الـرئـيـسـيـ فـرنـسـا
وبـريـطانـيـا في ذروتـهـا عام 1919
فـإنهـا بالـكـاد كانت تـخفي الـتوسع
ــتــحــدة الــتي الــدولي لــلــواليــات ا
ستـثـبت نـفـسهـا الـقـوة الرئـيـسـية
اقـتــصـاديـا وعـســكـريـا وســيـاسـيـا
ـــعــســكـــر الــغـــربي طــوال ضـــمن ا

العقود التالية.
وغـرافي ايضا على الـصعـيد الـد
خرجت اوروبـا منـهكـة: فقـد قتل ما
ال يقل عن  10مالي جندي وجرح
 20مــلــيــونــاً كــمــا قــضى عــشــرات
ذابح ـدنيـ بسـبب ا الي من ا ا

ــــــرض نـــــاهـــــيـك عن واجلـــــوع وا
األنـفلـونزا االسـبـانيـة عامي 1918
و 1919.ومن نتـائج احلرب ايـضا
ـعـوقـ واألرامل واأليـتام ماليـ ا

ة. في جميع أنحاء القارة القد
wÐdŠ œuN−

لــعـبت الــنــســاء في كل مــكـان دورا
حـيـويـا في اجملـهـود احلـربـي عـبر
ـصانع احلـلول مـكـان الرجـال في ا
وفي احلــقــول. واكــتــشف الــعــديــد
ــنــاســبــة نــكــهــة مــنــهن في هــذه ا

االنعتاق او التحرر.
ـنزلية ورغم عودتهن إلـى األعمال ا
اثـر تـسـريح الـرجــال فـقـد حـصـلن
على حق الـتصـويت في العـديد من
ـانيـا أو الـنـمـسا أو الـبـلـدان مـثل أ
بـــريــــطـــانـــيــــا. لـــكـن تـــعــــ عـــلى
الـفرنـسيات االنـتظـار حتـى اقتراب
انـتـهـاء احلـرب الـتـالـيـة لـلـحـصول

على حق التصويت عام 1944.
ساهمت مجـازر سنوات احلرب في
ثـقـف إلى طـبع حـياة الـفـنانـ وا
عايـنتهم الـفظائع التي األبد نظـرا 

تخللتها.
فقـد نشـأت حركـة الدادائـي خالل
احلرب كـما ان الـسريالـية انـتشرت
فـي الــشــعــر والــرسم الــتــشــكــيــلي

واالدب وخـــصــوصـــا في فـــرنـــســا
ــانـيــا بـاعــتـبــارهـا وبــلــجـيــكـا وأ

خشبة اخلالص من الرعب.
في الـوقت نـفسه اسـتـحـوذت على
ـدن قـابلـية هـائـلة لـلحـياة شـباب ا

واالحــتـجــاج. إنـه وقت "الــســنـوات
اجملنـونـة" في باريس في حـ كان
الـــرســامـــون والــكـــتــاب فـي بــرلــ
يحاولون نـسيان احلزن في حفالت

ليلية تستمر حتى الفجر.
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