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الــذي يـزور سـنـغــافـورة ويـقـرأ عن
تـاريـخـهـا وكــيف نـشـأت وتـطـورت
سـيـنـدهش سريـعـا اللـيات الـتـطور
واالنــقالب الــسـريـع في مــحــركـات
الــنــمــو ومـســتــوى احلــداثــة الـتي
صــنــعــهــا مـؤسـس الــدولـة رئــيس
الوزراء الراحل لي كوان يو  الذي
يــعــتـــبــره الــســنـــغــافــوريــون ابــو

سنغافورة وباني نهضتها . 
لقد تـهيأت لي فـرصة كبـيرة لزيارة
سنـغـافورة في 2017 ضمن ورشة
علمية نظمتها وزارة اخلارجية في
ســنـــغــافــورة حـــول دور الــدين في
ـتـنـوعـة  وحـفـزتني اجملـتـمـعـات ا
تـلك الرحـلـة لالطالع عن كـثب على
جتــربـــة تـــلك الـــدولــة االســـيـــويــة
الـصـغـيـرة في بـنـاء ذاتـهـا بـعـد ان
كــانت دولـة مــأزومــة في وحــدتــهـا
الـسـيـاسيـة واالجـتمـاعـيـة وعاشت
واقعـا مـتـخـلـفـا ومـنـقـسمـا في ظل
غـيـاب رؤية سـياسـيـة فانـقـلبت في
عقود قليـلة الى دولة موحدة وذات
مـــوارد فــائــضــة ورؤيـــة تــنــمــويــة
ابـــهــرت الــعــالم حـــيــنــمــا اجتــهت
العـادة تـعـريف هـويـتـهـا الـوطـنـيـة
وحــفـــزت قــدرات االنــســان لــديــهــا
عـرفـة وتـطبـيق الـعـدالة بـالـعـلم وا
ــســاواة عـلـى اجلــمـيـع وتـبــني وا
ة اجـراءات حـازمة حملـاربـة اجلـر

والـــفــســاد حـــيث تــعـــد الــيــوم في
مـقــدمــة دول الـعــالم في مــؤشـرات
الــتـنـمــيـة الــبـشـريــة والـصـنــاعـيـة
وتــطـــبـــيـــقــات الـــتـــكـــنــولـــوجـــيــا
واحلـكـومـة االلـكـتـرونـيـة والـطـاقة
ـتـطـورة الـنـظــيـفـة والـصـنــاعـات ا
ـالــيـة ــراكــز ا وهي الــيـوم اكــبـر ا
والـتجـارية في الـعـالم وتضم اكـبر
مــصـانـع بـنــاء الــســفن في الــعـالم
وثالث اكبر موقع لتكرير النفط في

العالم . 
ضــمن وقــد اخـــتـــيــرت في 2004  
الـعشـرة األوائل األكثـر تـقدمًـا على
ـيًـا ـالـيـة عـا مـسـتـوى األسـواق ا
وجـاء هـذا االخـتـيـار ضـمن تـقـريـر
ــيـــة لــلــمــلــتــقى ــنـــافــســة الــعــا ا
ي ولـــديـــهــا االقـــتــصـــادي الـــعـــا
احتـياطي عـمالت أجنبـية يـتخطى
حــــاجـــز الـ 60 مــــلــــيـــارًا وتــــعـــد
ـــتـــحــــدة والـــيـــابـــان الـــواليــــات ا
انيا وتايوان وماليزيا والص وأ
وهــوجن كـوجن من أبـرز شــركـائـهـا
التـجاريـ  وأصبـحت أحد أسرع
ـــوًا في مـــراكـــز إدارة الـــثــروات 
ـركزي العـالم حـيث  اعلن الـبنك ا
السنـغافوري في نـهاية عام 2013
دارة عام 2012 أن حجم األموال ا
يـصل إلى (1.29) تـريــلـيـون دوالر

أمريكي .  

ان قـراءة تـاريخ ســنـغـافــورة يـبـ
انهـا بقـيت ردحا من الـزمن مـوطنا
للـعـاطلـ عن العـمل زمن االحتالل
الـــبـــريــطـــاني و بـــســـبب فـــقـــرهــا
وانقـسامهـا االثني ونـدرة مواردها
ـاليزي عام  طردها من االحتاد ا
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وح تبحث في تـاريخ هذا الدولة
الصغيرة سيدهشك كيف ان رئيس
وزراءهــا (لي كــوان يــو)  قــد بـكى
ـان حـيـنـمـا طردت بالده امـام الـبـر
ـــالــيـــزي  وقـــطــعت من االحتـــاد ا
العالقات معها. لقد اعتقد لي كوان
يـــو ان بالده فـي تـــلـك الـــلــــحـــظـــة
الـتــاريـخـيــة ال تـتـحــمل االسـتـقالل
ـــقـــدورهـــا ادارة ذاتـــهـــا ولــــيس 
ــظـــاهـــرات في ارجــاء فـــخــرجـت ا
الـبالد طـالـبـة الـعـودة الى مـالـيـزيا
ـوارد وبـســبب نـقص اخلـدمـات وا
فقـد انتـشر بـعد االسـتقالل الـفساد
ـــــادي واالخـالقي وانــــــتـــــشـــــرت ا
اجلرائم والـسرقـة وعمت الـفوضى
الـســيـاسـيــة واالجـتـمــاعـيـة ارجـاء
الــبالد . ولـكن تـبــقى اادة االنـسـان
اقوى من كل الـظروف احمليـطة فقد
تــــــمــــــكـن لـي كــــــوي و من فــــــرض
سياسات صارمة وطبق اصالحات
اقـتصـادية واجـتـماعـية وسـياسـية

انــعـكـس بـعــد ســنــوات عــلى حـال
البالد ومـستوى الـنمـو فيهـا  فقد
اجته لي كـــوان يـــو الـى االنـــســان
تـخلف وسعى الى السـنغافـوري ا
ـــــعـــــرفــــة اصالحـه بــــالـــــعـــــلـم وا
ــتــقـدم واالنــفــتـاح عــلى اخلــارج ا
ـمكن ـتـعـلم وا وبـفـضل االنـسـان ا
اسـتـطـاعت سـنـغـافـورة الـنـهـوض
ـتـخـلف الى واقـع قوي بـواقـعـهـا ا
جــعــلــهــا بـعــد عــقــود في مــصـاف
ـتقـدمة فـي مجـال التـعـليم الـدول ا
والــصــحـــة والــبــيـــئــة واالنــدمــاج
االجتماعي واالستقرار السياسي.
ـــوذج ســـنــــغـــافـــورة ان دراســــة 
الــتــنــمــوي وكــيف اســتــطــاعت ان
تشق لـها طريـقا فريـدا في التنـمية
والـتطـور االقتـصادي  يـشكل اداة
فـاعـلـة لـدراسـة مـسـارات الـنـهـضة
أزومة سلوكه التي ينبغي للدول ا
لــلــنــهـوض بــواقــعـهــا الــســيـاسي
واالقـتـصـادي واالجـتـماعي  واول
ـــســتــفـــادة من جتــربــة الــدروس ا
ســـنــغـــافـــورة هي ان الـــتـــعـــدديــة
اجملــتــمـعــيــة وانـقــســام الـهــويـات
ـطــلق اذا تـمـكن لـيـسـت سـيـئــة بـا
القادة السياسيون من ايجاد نظام

 q³I² *« ¡UMÐË  …—u UGMÝ

ÍË«eF « bL×  ÂU¼œ

ساواة وطني تـوافقي يـقوم عـلى ا
والعـدالة في توزيع مـنافع السـلطة
بعـيدا عن اي انحـيازات ايدلـوجية

ومصالح سياسية .
WOB ý …u

كـمـا ان نـهـضـة سـنـغـافورة لـم تكن
تــتـحــقق بـشــخـصــيـة الــرئـيس لي
ـا كـوان يـو وقــوة شـخـصــيـته وا
بـرؤيـته الـتـنــمـويـة واالصالحـيـة 
فـقد يـكون الـرجل مـارس في بعض
مـراحل حــكــمه نـوعــا من الـقــسـوة
حـيال مـعارضـيه  اال ان سيـاساته
التنمـوية على الصعـيد االجتماعي
والـسيـاسي واالقتـصادي وقـضاءه
عــلى الــفـــقــر واالمــيــة والـــبــطــالــة
ومــحــاربـــته الــفـــســاد وتــطـــبــيــقه
لـلـقـانـون عـلى اجلـمـيع وبالمـجـالة
وسـعيـه لتـحـقيق انـسـجام وتالحم
بـ فـئـات اجملـتـمع الـسـنـغـافـوري
كان لـها اثـرها الـواضح في نـهضة
سنغافـورة خالل ثالثة عقود فقط 
ـــــــــــــــــــــكــن والشــك ان اهــم درس 
االستـفادة مـنه هو ان وصول رجل
دكتاتوري ومستـبد الى السلطة قد
ـــزيـــد من يـــكـــون يـــكـــون ســـبـــبــا 
الــتـصــدع الــســيـاسي واالنــشــقـاق
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ـكنى في أرجاء في صـبيحـة مبكـرة أستيقـظ  وكيل احلصـة التمويـنية ا
احلي بـ "أبــو عالوي الــســوداني" لـم تــكن الــشــمس قــد أشــرقت بــعــد
ولـكنـهـا تـكـاد تطـلع بـبطء في أرجـاء غـرفـته لـيـتأكـد بـتـنـهيـدة عـمـيـقة و

كان. استغراب بأنه حقيقة سيودع هذا ا
اضية وأخته الكبرى "أم ميمونة" على فراش مطروح أرضاً نـام ليلته ا
ـعـنى احلـرفي لم يـعدّ نـزل خـاويـاً با بـاستـثـنـاء حـقائب الـسـفـر كـان ا
هـنالك وجود ألكياس الـطح والسـكر وقناني الزيـوت وأكياس احلليب

اجملفف بعد نقل ملكية الوكالة لشخص آخر.
ـاضي من الثالجـة واجملمدة بـسعر كـما أنه جنح بالـتخـلص األسبوع ا
ـلـون الـقـد وبـقـيـة األغـراض من األثـاث رمـزي وتـبـرع بـالـتـلـفــزيـون ا

واألفرشة والسجاد ألرملة تعاني من شظف العيش.
لم يـكن يدري أين سيمضي الساعات اخلمس أو الستة القادمة بزغت
فـي ذهـنه رغــبــة أبـتــسم لــهـا تــرك أخـته نــائــمـة ومــضى يــتـمــشى بـ

الشوارع واألزقة.
طـر وهو دون الـعـشرين وصل لـهـذا احلي الشـعـبي ذات يوم شـتـوي 
ـاهرين لـلعـمل بـتشـييـد بنـاية ضـخمـة للـدراسة كـأحد حـرفي احلدادة ا
هـنيـة مع عمال آسـيويـون انتشـرت عنـهم إشاعات االقـتيات اإلعـدادية ا
ــنـزلــيــة قــادمـاً في الــطــريق الــبــري الـطــويل من عــلى حلــوم الــقــطط ا

السودان إلى مصر فاألردن وصوال إلى "بغداد".
وبـدت له النـاحيـة الواقـعة عـلى أطراف الـعاصـمة غـريبـة بتـكويـنهـا ففي
ـركز مـدينـة عصريـة بشـوارعهـا اإلسفلـتيـة والدوائر الـوقت الذي كان ا
وظفي احلكومة احلكومية إضافة جملمع سكني حديث أنشأ خصيصاً 

." تالصقة "دور اخلمس سمي بعدد منازله اخلشبية اجلميلة ا
ـديـنـة بـشكـل مفـاجئ بـنـهـايـة السـوق لـنـمط من حـيـاة الريف تـتـحول ا
ـستمدة مـياههـا من نهـر الفرات تـتلوى ب دور فـالساقـية الصـغيرة وا
الـفالح الطينـية وتمتزج جـعير األبقار مع تـغريد العصـافير وتتوزع

األراضي الزراعية وأشجار النخيل والفواكه على امتداد الرؤية.
وعـلى جانب النهـر ذاته يسكن أقـرباء كورد بحـدود من العشـرين عائلة
شيدة جدرانها تجاورة اجلميـلة ا ابـتنوا ألنفسهم مجمـوعة من الدور ا
نـازل  بطبقة من األسمنت ربعـة" وكسيت فناء ا من قـوالب "ل الط ا

األبيض ناصعة البياض.
W¹œd  WG

ط مالبـسهم وعاداتهم واسـتطاعـوا على مدى سـنوات احملافظـة على 
فـكان كـبار الـسن يجـتـمعـون ويتـبـادلون أحـاديثـهم بالـلـغة الـكرديـة أما
ـحيطهم وتـعلموا اللـغة العربـية لكنهم الشـباب واألطفال فـقد اندمجوا 

ؤنث إلى مذكر وبالعكس كذلك. يقلبون بشكل غريب ا
وغـير بعـيد من إعداديـة الصنـاعة تسـتقر طـاحونة حـجرية مـهجورة في
ـنطقة مـعمل كبيـر يغطي سـقفه صفـائح من "اجلينكـو" وهي من معالم ا
ميزة والتي انبثقت فيما بعد من سباتها أيام احلصار االقتصادي.  ا
ومـنذ الـوهلـة األولى تعـلق قلـبه بهـذا التـمازج الـعجـيب فلـما  االنـتهاء
ـشروع ارتـأى عدم العـودة واقتـنى عربـة لبيع الـوجبـات السـريعة من ا
ــقــبـالت وغـدت فــكــان يــضع قــدرين من "احلــمص" و "الــبــاقالء" مع ا

مالمحه مألوفة لسكان احلي وأحبوه.
عـند اندالع أزمة الـتسع كـان قد جمع مـبلغاً جـيداً وفكر جـاداً بإنهاء
غـربته لكن األهـالي رشحـوه دون علـمه كأحد وكالء الـبطـاقة التـمويـنية
الـتـي اشـتــهــرت أيـام احلــصــار فــاتـخــذ من مــنــزل كــان في األسـاس

واد الغذائية. "جمعية تعاونية" مركزاً لتوزيع ا
وفي تـلك الـفـتـرة بـالذات أغـرم بـفـتـاة عـشـريـنـيـة لـكن أبـاها وبـدافع من
الـريبة أخبره كاذباً أن الفـتاة مخطوبة سلـفاً ألبن عمها وقد حتمل تلك
ـرارة وبـعـد مـرور األعـوام وزواج الـفـتـاة شـعر الـصـدمـة بـكـثـيـر من ا
الرجل بذلك النوع من تأنيب الضمير فكان يخبره بكثير من األسف:-

. -  لو كان ابنة أخرى ألجبرتك أن تكون نسيبي ولو مكرهاً
فروض أن فـيكتـفي من جهته بـابتسـامة تنم عن طـيب خاطر كـان من ا
ـكـان تـشـكل هـذه الـقـصــة نـقـطـة حـاسـمــة  بـبـقـائه غـريـبــاً لـكـنه أحب ا

بذكرياته احلزينة والسعيدة.
سـار من أمـام "أعـداديـة الـصـنـاعـة" الـتي سـاهم بـإنـشـائـهـا ولـشـد مـا
تـغيـرت فـقـد أصابـهـا الهـرم فـانـتشـرت احلـلـفاء في بـاحـتـها الـواسـعة
شبك اخلارجي وأضحت ألوان وسـقطت أجزاء كبيرة من "سيـاجها" ا
اجلـدران باهتـة لم يعـد هنالك وجـود للـساقيـة فقد ردمـت وبنيت فـوقها
منازل أسمنتية صماء معمل الطح عاد وأصبح مهجوراً بعد أحداث
عـام 2003 وكـذلك "الـكورد" فـقـد غـادرت عوائـلـهم لـكردسـتـان فـجعل

يعزي نفسه: "لست الوحيد الذي يغادر".
ـعزل كـنت قد رزقت بـولـدين وال بد لي من اسـتـخراج بـطـاقة تـمويـنـية 
عن أهـلي نـصـحــتـني أخـتي أن أخـتـار "حـســ الـسـوداني" فـاجلـمـيع

رة األولى التي أسمع باسمه. يشهد بصدقه ونزاهته وكانت تلك ا
كـان قـد جـاء حملـلـتـنـا قـبل والدتي بـزمن بـعـيـد حـتى أن الـرجل عـاصـر
ـمـتـدة من الـثـمـانـيـنـات حـتى االحـتالل جـمـيع مـآسي الـوطن وحـروبـه ا

األمريكي وبقي صابراً دون العودة لوطنه األم.
ولـدى سؤالي عن دكانته أخبروني أنه يؤجر منـزل يستعمله كمستودع
ـفردات البطاقة التموينـية وال زال مرآه األول عالقاً بذاكرتي فقد كان
مـغطى بالـطحـ من أعلى رأسه حتى أخـمص قدمه فـقد كان مـنشغالً

بتوزيع الطح للعوائل بنفسه.
فـيمـا بـعـد تبـ لي مالمـحه كـان على نـحـو اخلـمسـ أسـمر الـبـشرة
بـشارب دقـيق يكـتنـفه الشـيب وكذلك شـعر رأسه تـعلـو وجهه ابـتسامه
هـادئة لـهجـته رائعـة فـهي مزيج بـ العـراقيـة والـسودانـية ومع غـربته

نطقتنا. شهورين  كان ال يزال أحد العزاب ا
ـسجـد و تـنظـيـفه وعـمل سقـائف احلـديد كـان يتـبـرع من وقـته خدمـة ا
لـلباحـة اخلارجية لـلمصـلى فهو حـداد ماهر ويـرفع اآلذان أحياناً وفي
رارة: "مـتى ـرات الـقـلـيـلـة التـي كـنت أحـدثه ال يـفوتـنـي أن أمازحـه  ا
سـتـرجـع لـلـســودان من جـحــيم الـوطـن" فـيـبــتـسم لـي: "كـلـنــا في الـهم

واحد".
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ذات صـبـاح فـوجئ الـنـاس بـامــرأة في الـسـتـ من عـمـرهـا تـسـأل عن
شـقـيـقهـا كـانت سـيـدة طـويـلـة وسـمـراء تـلف حـول جـسـدهـا قـطعـة من

لون بزهور زرقاء فاقعة على غرار الزي السوداني. القماش ا
عـنـدمــا أوصـلــوهـا بــادرته بــلـهـجــة عـتــاب سـاخــنـة وأن كــان أحـداً من
سألة فلـغتهما الدارجة بدت وكأنها طالسم احلـضور لم يفهم أبعاد ا
لكن احلي أدركوا أنها جاءت لهدف وحيد العودة به راغباً أو كارهاً.
وبـعد شهـر من منـاوراته ورفضه اسـتطـاعت أن تأخذ مـنه كلـمة مـوافقة
ـا جتـيـده الـدمـوع هـكـذا كـان عـلـيه وعـنـدمـا أراد الـتـراجع هـاجـمــته 

االستسالم واالستعداد للمغادرة.
ـكـتـبـتي وطـلب اسـتــنـسـاخ مـسـتـمـسـكـاته قـبل رحـيـله بـشـهـر جــاءني 
ـدنيـة عـبارة عن دفـتـر جيـب صغـير الـشخـصـية كـانت هـوية أحـواله ا
وفـيهـا صـورته وهـو شاب بـشـعـر عالي مـجـعـد كمـا أبـنـاء وطنه تـمـاماً

أخبرني بأنه قرر العودة لوطنه وأضاف بتنهد:-
- غربة ألكثر من ثالث عاماً تكفي.

جتمـعنا بالعشرات لوداعه تأملتنا شقيقته بنظرة انتصار بأنها جنحت
بـسـرقـته مـنـا أخـيـراً بـدا أنـيــقـاً في بـدلـته الـسـوداء ونـظـرة حـزن عـلى
وجـهه صافحنا واحداً واحداً وبكى كثيراً كمـا األطفال بتنهيدة عميقة
ارتـفعت األصـوات تعـزيه: "صلي عـلى النـبي أبو عالوي" فـيمـا أنشغل

الشباب بتصوير هذه اللحظات بكاميرات اجلوال.
ركبة األجرة: "عـندما أموت صلوا علي كـانت آخر كلماته قبل صـعوده 
سجـد صالة الغائـب" يوم البـارحة اتصـلت به هاتـفياً أخـبرني بأنه بـا
عـرفنـي من صوتي لم يـكن بـد من سؤاله أن كـان أفق حـياته زوجـة ما
كـانت إجابـته ضحـكة طـويلـة قـبل أن يصـمت خيل لي أنه كـان يبـتسم

وهو يخبرني بهدوء:
- ال حـاجـة ان تـقـيـمـوا عـلـي صالة الـغـائب األسـبـوع الـقـادم سـأكـون

بينكم.

االجـتـمـاعي مـالم يـترافـق مع رؤية
ـستـبـد تـسعى الى تـنـمويـة لـذلك ا
انـتـشـال الـبـلـد من حـالـة االنـقـسام
السياسي واالجتـماعي الى مرحلة
التطور والتنمية في كل اجملاالت.
ــنـقـسـمـة ان جتـربـة ســنـغـافـورة ا
شرذمة القوى ـوارد وا والفقيرة ا
والــتـــوجــهـــات تــقـــدم دلــيـال عــلى
امـكـانـيـة نــهـضـة الـشـعـوب واال
الـــــتـي تــــعـــــانـي من االنـــــقـــــســــام
شكالت الـداخلية اذا واستفـحال ا
مـاتـوفرت لـهـا شـروط النـهـضة من
ــكن قـــيــادة تــنــمــويـــة وانــســان 
ومــتـــحــرر من أي عـــقــد نـــفــســـيــة
ورواسب اجــتـــمــاعــيـــة فــضال عن
طاقـات عـلـمـيـة خالقـة تـقـود الـبـلد
نـحـو الـتـنمـيـة والـتقـدم الـصـناعي
واالنــســاني  وهــذا بالشك مــنـهج
واضـح وشــــرط ثــــابـت في تــــقــــدم
اال ونهـضتـها فمـن س الله في
خلقه انه عندما تغرب الفكرة يبزغ
الـصــنم كــمــا يـقــول مـالـك بن نـبي
والـعـكس صـحـيح حـيـنـمـا تـتـوافر
االمة عـلى مقـومات الـعلم واالبداع
فـــان طــــريق اجلـــهـل والـــتــــخـــلف

واالنقسام يكون قصيرا . 

ÍËöŽ uÐ√ W¹UJŠ

w½«œu «

d{U(« Ë w{U*« 5Ð ‚«dF «

mzUB « bL×

بغداد

ان هناك من الطبقه السياسية التي
تـمـتاز بـوالئـها الى الـوطن. الـطـبقه
الـــســيـــاســيـــة و هي االكــثـــريــة من
ـناصب و غـيرهم تـفضل اصحـاب ا
فـي قـراراتــهـا مــصـالح الــدول الـتي
تـــدين بــالـــوالء لــهـــا عــلـى حــســاب
مــــصـــلــــحـــة الــــعـــراق فـي احملـــافل
ـا اثر على اخلارجـية و الداخـلية 
مـكـانـة الـعـراق كـدولـة مـسـتـقـله في
اتـخاذ الـقـرار اخلـارجي و الـداخلي
اضـافــة الى حــمــلــة عــلى ان يــكـون
مـشـمـول في الـصـراعـات احلـاصـلـة
ـنـطـقـة بـسـبب هـذه الـوالئـات. في ا
خـــيــر مـــثـــال عـــلى هـــذا هــو وضع
الـــعــــراق في الـــصــــراع االمـــريـــكي

االيراني. 
ـــا اســـلــفـت به ســابـــقـــا هــو احلل 
ـبـني تــغـيـيـر الـنـضـام الـسـيـاسي ا
على احملاصـصة و العـمل على بناء
مــشــروع وطــني خــالص بــعــيـد عن
ـنــظـومه الــسـيــاسـيـة الــضـعــيـفـة ا
احلالية مبني على اختيار الكفائات
ــســتـقــلــ من ذوي الـشــهـادات وا
الــــكـــــفــــاءة اخلــــبـــــرة احلــــنــــكــــة
واالخـــــتــــصــــاص مـع قــــوة الــــوالء
ـا سـيـعـيـد واالنـتـمـاء الى الـوطن 
الـى الـعـراق مـكــانـتـة و مــوقـعـة في

يا.  نطقه و عا ا
اجلــيش الـــعـــراقي له تـــاريخ قــد
حـــيث ولــد اول جــيـش نــظــامي في
الـــعـــالم في الـــعـــراق خـالل الـــقــرن
ــيـالد. و عـلـى مـدى الــتــاسع قــبل ا
عــدة قــرون ظــهــر في الــعــراق عــدة
جــــيــــوش اخــــتــــلــــفـت بــــاخــــتالف
ت في كـنـفـها من احلـضـارة الـتي 
الـعـصـر االشـوري الـعـصـر االكدي
الــبــابـلي االسـالمي حـتـى الـعــصـر

احلديث. 
اجلــيش الــعــراقي احلـديـث تـاسس
ـــمـــلـــكـــة ســـنـــة 1921 في عـــهـــد ا
الـعـراقيـة امـا صنـف القـوة اجلـوية
العراقية تاسس سنة 1931 والقوة

البحرية سنة 1937.
فاول مـعارك اجلـيش العـراقي الذي
اشتـهر بـبسالـته وقوتـة ضد سـلطة
االنــتـداب الـبــريـطــاني سـنـة 1941
ومـعــركـة 1948 الــتي شـارك فــيـهـا
اجلـيش الـعراقـي في فلـسـطـ ضد
اســــرائـــيل حــــيث كـــان لــــلـــجـــيش
الـعراقي دور مـلـحـوظ في احلرب و
هـــنــاك مــقــبـــرة في جــنـــ تــشــهــد
لـشـهــداء اجلـيش الـعـراقي. ارسـلت
ـمـلـكــة الـعـراقـيـة فـي حـيـنـهـا الى ا
شــمـال االردن 2500 فــردا بــقــيـادة
الـعـمـيـد مـحـمــد الـزبـيـدي في سـنـة

1948 للمشاركة في حرب 1948.
 اجلـيـش الــعـراقـي له فــضل كــبــيـر
عــلى الـدول الــعـربـيــة فـفي حـرب 6
اكتوبر ضد اسرائيل سنة 1973 لم
ـوعد احلرب و عن يخـطر الـعراق 
اي تـخـطــيط عـسـكـري لـكن اجلـيش
الــعــراقـي قــام بــالـــتــعــاون مع دول
الــطــوق الـعــربي فـفـي مـصــر قـامت
الـقـوة اجلـويـة الـعـراقـيـة بـالـضـربة

الــقى بــو رقـــيــبــة كــلــمــة تــونس و
حـصـلت مـشـكـلـة في الـقاعـه و على
اثرهـا حصـلت تونس عـلى اعتراف
دولي. امــا عـدنـان الــبـاجـجي الـذي
كــان مــنــدوب الــعــراق الــدائم لــدى
تـحدة و كـان وزير خـارجية اال ا
الــــعــــراق من عـــام 1965 الى عـــام
1967 ايـام الـرئيس عـبـد الـرحـمان
عــــارف و ســـاهـم الـــبــــاجــــجي في
ؤسسات في دولة انشاء وتكـوين ا
ـتـحـدة اضـافة االمـارات الـعـربـيـة ا
الى انــة شــغل مــنــصب مــســتــشـار
الـشـيخ زايـد رحمـة الـلـة وهـو الذي
تـحدة رفع علم االمـارات في اال ا
الول مـره ( و يــحــسب لــلــســيــاسـة
الـعـراقـيـة انـهـا اجنبـت رجاالت من
الــصـنف الــذي ذكــرنـاة اعاله و من
ضـمـنهم الـبـاجـجي و هـذا ما اردت
ان اوضحـة لـلسـادة القـراء عن قوة
ورصانة السياسة العراقية في تلك
الـفـترة و كـيف اجنـبت شـخـصـيات
ـســتـوى تـركت اثــرا كـبـيـرا بــهـذا ا
ستوى الدولي و االقليمي). على ا
امــا الـسـيـاسـة الـعـراقـيـة الـيـوم قـد
ـا اثـر انــحـدرت بــصـورة كــبـيــرة 
يا على موقع الـعراق و مكانـته عا
لــذا نـرى ان الــعــراق الـيــوم اصـبح
مـــحـط لـــلـــتـــجـــاذبـــات بـــ الــدول
ومـنطـقة صـراع للـنـفوذ عـلى عكس

ما كان ما اوضحنا سابقا.
 والــســبـب في هــذا االنـــحــدار هــو
الـنــظـام الـسـيـاسي  وعـدم اخـتـيـار
الــكـــفــائـــات اضــافـــة الى الــوالءات
اخلــارجــيــة . الــنــظــام الــســيــاسي
ــبـني عـلى احملــاصـصـة الــعـراقي ا
الـطــائـفــيـة والــعـرقــيـة اضــافـة الى
االنـتـمـاء احلـزبي ادى الى انـتـشـار
طـبـقـة عـامـلـة ادت الى تـراجع عـمل
ــؤســســات احلــكــومــيــة بــصـوره ا
كبـيره و انـتشـار الفـساد في جـميع

مرافقها. 
rJ(« wÝ«d

فــاحملـاصـصـة اداة مــهـدت الـطـريق
الى ســـيـــاســيـــ ال يــفـــقـــهــون في
الـســيــاســة شيء وهـم االغـلــبــيه و
حـصنت بـقـائـهم في كـراسي احلكم
و ابـــعـــدت الـــقـــلـــة اجلـــيـــده الـــتي
بامكـانها اعادة بـناء البـلد و العمل
ـــصـــلـــحـــة الـــوطـــنـــيـــة. مـن اجل ا
ـــســـؤلــ فـــاخـــتـــيــار الـــوزراء و ا
العراقي ال يـتم عن طريق الكفائة
اخلـــبــــرة الــــشــــهـــادة احلــــنــــكـــة
ا يتم عن طريق واالختصاص و ا
ا ـناصـب  احملـاصـصـة و شـراء ا
اثر سلـبا على ادارة الـدولة وساهم
فـي تــراجع الــعــراق و تــاخــره بــ
ـــنـــطـــقــة و الـــعـــالم اصـــبح دول ا
ـية تمـثـيل العـراق في احملافل الـعا
يــفــتــقـــر الى مــفــاهــيم الــســيــاســة
والــبــروتــوكــوالت لـالســبــاب الــتي

ذكرناها اعاله. 
امــا بـالــنــســبـة الـى الـوالء فــهــنـاك
والئات خـارجيـة( اقلـيمـية ودولـية)
مع ضـعف االنـتـمـاء الـوطـنـي عـلـما

بــلــد ســطـــر تــاريــخــة بــاول انــواع
الــكــتــابــة و سن اول الــقــوانـ في
الـتـاريخ لـتـنـظـيم شـؤنه االداريـة و
ـالـيـة و الـسـيـاسـيـة فـالـعـراق هو ا
مـهـد احلـضـارات و مـركـز الـعـلوم 
مـنــذ الـقـدم كـان العـبـا اسـاسـيـا في
ـوقـعه اجلـغرافـي و قوته ـنـطـقـة  ا
االقـــتـــصـــاديـــة و الـــســـيـــاســـيــة و
الــعـــســكـــريــة و ذو دور مـــهم عــلى
مــسـتـوى الـعـالـم. الـعـراق هـو احـد
ـــــؤســـــسه و االعـــــضـــــاء الــــــدول ا
ــتـــحـــدة مـــنــذ االصـــلـــيــ لـال ا
تــاســيــســهـا حــيـث سـاهـم الــعـراق
تحدة كما انه باعداد ميثاق اال ا
عـضـو مـؤسس للـجـامـعة الـعـربـية.
الـعـراق تـاريـخه الـعـسـكـري ضارب
فـي الــــقــــدم فـــظــــهــــور اول جــــيش
نــضـــامي في االرض الـــتي تـــشــكل
ــــعـــاصـــر خالل الـــقـــرن الـــعـــراق ا
ــيالد.الــعــراق كــان الــتــاسع قــبل ا
و متسارع. اقتصادة قوي و في 
امـا الـيـوم اصبح مـنـطـقـة لتـصـفـية
ـنطقة و العالم النزاعات ب دول ا
و باقـي في منـطقـة التـجاذبـات لذا
ـــتــالق و احلـــاضــر ـــاضي ا بــ ا
ـليء بـالـسـلـبـيات يـتـوجب عـلـيـنا ا
العمل على ايجاد الكيفية واحللول
ـشـاكــلـة الـسـيــاسـيـة الـعــسـكـريـة

واالقتصادية. 
بـدايـةً الـعـراق سـيـاسـيـا كـان العـبا
ـنـطـقـة والعـالم و له اسـاسـيـا في ا
في الـسـيـاسـة بـاع طـويل سـطر في
كتب الـتاريخ فالـعراق هـو اول بلد
عـربي يـدخل عـصـبـة اال بـرئـاسة
نوري السعيد الذي عد اول مندوب
عـربـي و االحــتـفــال بــرفع الــعــلم
الـعراقي فـوق ساريـة مـقر الـعصـبة
مع اعالم الــدول االخـرى في الــيـوم
الــثـالـث من تـشــرين االول-اكـتــوبـر
سـنـة 1932. كــمـا ان الــعـراق احـد
تحدة حيث ؤسسة لال ا الدول ا
اوفـــد عـــصـــمت كـــتـــاني الـى ســان
فــرانـســيـســكــو عـنــدمــا كـان مــديـر
اخلــارجـيــة سـنـة  1945مع الــوفـد
العـراقي براسـة ارشد الـعمـري لكن
الــعــمــري عــاد الى بــغــداد و خــول
فــاضل اجلــمــالي بــالــتــوقــيع عــلى
يثاق نيابة عن احلكومه العراقية ا
في حــــزيـــران 1945 و في الــــعـــام
1981 حــتى 1982 شــغل الــعــراق
مـنــصب رئــيس اجلـمــعــيـة الــعـامه
ــنــصب ــتــحــدة و تـــســلم ا لال ا

عصمت كتاني. 
فــالــعـراق لـه مــواقف دبــلــومـاســيه
كــثـيــرة لــثــقــله الــســيـاسي و دورة
شـهود ح ـوقف ا ي منـها ا العـا
منع احلبيب بو رقـيبة الذي اصبح
فــيـمــا بــعــد رئـيــســا لـتــونس بــعـد
االســـتـــقالل ســـنــة  1957مـــنع من
ـتـحــدة اللـقـاء كــلـمـة دخــول اال ا
تـونـس حـيث كــانت حتت االحـتالل
الـفـرنسي  ادخـلـة فـاضل اجلـمالي
ـــؤتـــمـــرات ضــمـن الـــوفــد قـــاعـــة ا
العـراقي و اعطـاه باج الـوفد حيث

صري اجلوية االولى قبل عـبور ا
الى قـنـات الـسـويس امـا في اجلـبة
الــسـوريــة حتـرك اجلـيـش الـعـراقي
الى اجلوالن الذي كـان يبعد 1000
كم و خاض معـارك شرسة ادت الى
تراجع قطـعات اجليش االسـرائيلي
بـصـورة كـبـيـرة. حيـث ان في حرب
ــشــاركــة  6اكــتــوبــر  1973تــعــد ا
الـعسـكريـة العـراقـية هي االكـبر في
احلــرب من حــيث الــعــدد و الــعـدة.
اسـلــفت نــبــذة مـخــتـصــرة لــبـعض
احلـروب التـى شارك فـيـهـا اجليش
ـتـلك تاريخ كـبـير و الـعراقي النـة 
الــكـلـيه الـعـسـكـريـة الـعـراقـيه الـتي
تـــاســسـت ســنــة  1924و  تــخــرج
مـنهـا عـدد من الـضبـاط و الـرؤساء
الـعـرب و العـراقـي مـنـهم الـرئيس
الـلــيـبي مـعـمـر الـقـذافي و الـرئـيس
الـعـراقي مـحـمـد جنـيب الـربـيعي و
غـيـرهم هي الـسـبب بـهـذة الـتاريخ.
ام الـــيــوم اجلـــيش الـــعــراقي فـــقــد
تـــراجع اداة و مـــســـتـــواة بــســـبب
الضروف الـتي مر بهـا و خصوصا
بعـد عام  2003كمـا ان من اسـباب
هـــذا الــــتــــراجع هــــو الــــفــــســـاد و
احملاصصة التى تغلغلت في جميع
مـرافـقـة دون االعتـمـاد عـلى الـتدرج
في الــرتب الــنــاجت عن الــكــفــائــة و
اخلـــبـــرة و الـــدخـــول في كـــلـــيـــات
االركـــان الـى اخـــرة الــــتي تــــعـــطي
رصـــانـــة لـــلــــضـــابط فـي حـــيـــاتـــة
الــعـسـكـريـة و كــمـثـال عـلى حـاالت
الـفــســاد في احلــكــومه اثــرت عــلى
اجليـش العـراقي و رفض احلـكومه
الــــعـــرض الـــروسـي في حـــيــــنـــهـــا
لتـسليح اجلـيش العراقي  اسـتنادا
الى امألت دولـيـة كـانت بـالـضد من
مصلـحة البـلد. ألعادة بـناء اجليش
العـراقي على احلـكومـة العـمل على
عـدات و العودة تسلـيحة بـاحدث ا
الى احــتـــرام تــســـلــسـل الــرتب في
اجلــيش و الـتــركـيـز عــلى الـتـدريب
ـــســـتـــمــر و دخـــول الـــدورات في ا
ـعـاهـد الـعسـكـريـة الـتي تـعزز من ا
ــكـــانــة الـــعـــســكـــريــة لـــلـــمــراتب ا
والــضــبــاط و تــركــة مــســتــقل دون

تدخل االحزاب. 
تــــســـلـــيـح اجلـــيش هــــو احـــد اهم
العـناصر في بـناء جـيش قوي قادر
عـلى درء اخلــطـر عن الـبـلـد. الـعـمل
عـلـى تـطــويـر الــكـلــيـة الــعـســكـريـة
الـعـراقـيـة لـتـواكب الـتـقـدم الـعـلـمي
احلـــــاصـل في جــــــمـــــيع اجملـــــاالت
الـعـسـكـريـة. و ايـضـا اعـادة احـيـاء
الـصـنـاعـات الـعــسـكـريـة و تـطـويـر
قدرات اجليش العـراقي ليتمكن من
الدفـاع عن البـلد داخلـيا و خـارجيا
ال ســيــمــا الــيــوم ضــهــرة مـفــاهــيم
جــديــدة و هي مــحــاربـه االرهـاب و
بالتالي يكون للجيش دور فاعل في
ـــوضــــوع بــــالـــتــــعـــاون مع هــــذا ا

االجهزه االمنيه االخرى.
يسـتغـرب البعض عـندمـا يسمع ان
العراق قدم مساعدات الى االمارات
ـتــحـدة في 21 تـشـرين الــعـربــيـة ا
الثاني سنة 1963 وفي 17حزيران
ســــنــــة  1946حـــــيث قــــام رئــــيس
الــوزراء الــعـــراقي الــفـــريق طــاهــر
ــسـاعـدات يـحـيى بــتـعـهــد تـقـد ا
لالمارات لتحس وضعها الصحي
و الــثـقـافي و االجـتــمـاعي. الـعـراق
اقـتصـاديـا كان قـويـا و كمـثـال على
ذلـلك قــوة الـديـنـار الـعـراقي مـقـابل
الـدوالر حـيث كـان يـسـاوي الـديـنار
الواحد 4,86 دوالر في سنة 1932
و مـــا ســـاهم فـي تـــنـــظـــيم الـــواقع
االقتصادي و العمراني والصناعي
ـعيشي لـلفرد ـستوى ا و حتس ا
من خالل الـوظـائف و فـرص الـعمل

ــــشــــاريع الـــتـي وفــــرتـــهــــا تــــلك ا
ــنـجـزةاضــافـة الى وضع مــنـهـاج ا
ـتعددة مع تقد تنفيـذ للمشاريع ا
تـقــريـر سـنـوي حـول مـا  اعـمـارة
ـقــتـرحـات لـلـمـشـاريع اجلـديـدة. وا
هــو مـجــلـس االعــمـار فـي الــعـاراق
وتاسس في سنة 1950 تمكن هذا
اجمللس من اجناز مـشاريع تنـموية
و خـدمــيــة كـبــيــرة ال يـزال الــعـراق
يحـتفظ بقـسم كبيـر منهـا مثل سدة
الـــرمــادي و بـــحــيـــرة احلــبـــانــيــة
مــشــروع ســد و بــحــيــرة الــثــرثـار
مــــــشـــــــروع ســــــد دوكــــــان و ســــــد
دربــنـــديــخــان جــســـور في بــغــداد
ـوصل و مــخـتـلف مـدن الـعـراق وا
مـعامل  مـصـانع االسـمنت والـسـكر
والنسيج والنفط و الغاز ومحطات
لــلــطــاقــة الـكــهــربــائــيــة ومـشــاريع
تلك ثروة اخرى... . فالـعراق بلـد 
مـعــدنـيـة هـائـلـة الى جـانب الـثـروة
الـنـفـطـيـة اال ان اكـثـر من  %80من
ـعـادن غـيـر مـسـتـثـمـرة و بـحـسب ا
ـسح ـسح الــذي اجــرتــة هـيــئــة ا ا
اجلـيــوجلي الـعـراقـيـة تـبـ وجـود
ـــهــمـه مــنـــهــا ــعـــادن ا عـــشـــرات ا
الكـبريت و يـقدر االحـتيـاطي بـاكثر
من  600مـلـيـون طن احلـديـد يـقدر
االحــتـــيــاطي بـ 600 مــلـــيــون طن
الــــذهب الــــفــــوســــفــــات و يــــقــــدر
االحتياطس بـ 10 االف مليون طن
الرصاص و يـقدر حجم االحـتياطي
ب  50مــــلــــيــــون طن الــــنــــحـــاس
الـــيـــورانـــيـــوم الـــزئــبـق االحـــمــر
كبـريتات الـصوديوم الـكلس رمال
ـعادن الفـالسـبر والـزجاج. جـميع ا
الــتـي ذكــرت الــعــديــد مـــنــهــا غــيــر
مسـتغل السـباب كثـيرة ان انـتشار
الــفـــســاد و احملـــاصــصـــة وابــعــاد
الكفائات ادت الى تـدهور االقتصاد
الـعــراقي فـاصـبح  1دوالر امـريـكي
يــــســـاوي 1,190 ديــــنــــار عـــراقي.
لـلــنــهـوض بــواقع حــال االقـتــصـاد
الـعـراقي عـلـيـنـا الـعـمل عـلـى اعادة
مــجـلـسى االعــمـار لـرسم و تــنـظـيم
ا سينشط شاريع االستثمـارية  ا
حــركـة االعـمــار ويـوفــر فـرص عـمل
كـــبـــيـــرة لـــلــــشـــبـــاب اضـــافـــة الى
الـتخـطيط الـصحـيح لـلمـشاريع من
ناحية االحتياج و الـفترات الزمنية

و عوامل اخرى. 
الـــعــــمل عـــلى اســــتـــغالل الـــثـــروة
ــعـدنـيـة و الـزراعـيـة و الـبـشـريـة ا
ـعـدنـيـة هي ثـروة مـهـمة فـالـثـروة ا
دخـوالت كبيرة لـلحكومه و تعود 
تـسـاهم في سـد احـتـيـاج الـبـلـد من
ـعـادن دون احلاجـة لـهـدر االموال ا
في استيرادها. اما بالنسبة للثروة
الــزراعــيــة فال تــقل اهــمــيــتـهــا عن
ــعـدنــيـة فــالــزراعـة تــسـد الـثــروة ا
واد الغذائية دون حاجة البلد من ا
احلــاجـة الى اسـتــيـراد اضـافـة الى
تـصــديــر الـفــائض و حتــويــلـة الى
اموال تدخـل خزينـة الدولة و االهم
مـن كـل ذلـك فــــــــهـي حتــــــــقـق االمن

الغذائي. 
امـــا الــــثـــروة االهم فــــهي الـــثـــروة
البشرية الـتي تعد من اهم العوامل
ـسـتدامـة وان تـنمـية في الـتنـمـية ا
ــوارد تــركــز قــبل كل شــييء هــذه ا
عــلى قـيـمـة الـقــدرات الـفـكـريـة لـدى
االفــراد و في الـوقت نـفــسـة الـنـظـر
الـى االنــســـان كــقـــيــمـــة عــلـــيــا في
عـملـيـات االنتـاج و كـافة الـعـملـيات
الـتي يـدخل فيـهـا االنـسان بـوصـفة
مــتــدربــا و مــتــعــلــمــا و مــخــتــرعـا
ومـبـتـكـرا و هـذا مـا يـحـصل الـيـوم
في الـيابـان و مالـيـزيا وسـنغـافورة

تطورة.  والعديد من الدول ا
يجب عـلى احلكـومه بـناء و تـطوير

مراكز البحث العلمي واالكثار منها
وربـطـهـا بـاسـتـراتـيـجـيـة سـيـاسـية
ورد وطـنيـة و للـتعـريف باهـميـة ا
الـبـشـري هـو مـا ورد في تـعـريـفـات
وارد البشرية تحدة بكون ا اال ا
( هي عـــمـــلــيـــة تــوســـيع خـــيــارات
اجملــتــمـع و ذلك بــزيـــادة الــقــدرات
وتــعـدد طـرق الــعـمل الــبـشـري) ان
تـطــويـر الــتـعــلـيم و الــقـضــاء عـلى
الفقر و ربط خطط التنمية البشرية
بـــخــطط الــتـــنــمــيــة االقـــتــصــاديــة
والــتــنـــســيق من اجـل اســتــيــعــاب
ــؤهــلــ وزجــهم في اخلــريـجــ ا
الـعـمـليـة االنـتـاجـية في الـقـطـاعات
الـتي تـنـاسب اخـتـصـاصـهم و عـدم
االعـتمـاد عـلى الـنفط كـمـصدر دخل

رئـيـسـي كل مـا ذكـرنـا اعاله اذا 
الـعــمل بــهــا سـتــكــون مـصــدر قـوة
للمجتمع الدولة و تعزز موقع البلد

ستوى االقليمي و الدولي. على ا
العراق بلد كثرت حضاراتة و تميز
بكتابـة التاريخ باول انـواع الكتابة
فسن اول الـقوان لـتنظـيم شؤونة
الية والسياسية وانشأ االدارية وا
اول جـــــيـش نـــــظـــــامي عـــــلـى وجه
االرض العراق دائما ما كان سباقا
بــالــتــطــور عــلى جــمــيع االصــعــدة
الــــســــيــــاســــيــــة والــــعــــســــكــــريـــة
واالقــتـصـاديــة في مـنـطــقـة الـشـرق
االوسط فـــكـــان الــعـــراق اول بـــلــد
عـــــربـي في عــــــصـــــبـــــة اال و من
ــــتـــحـــدة وله ـــؤســــســـ لال ا ا
رجــاالت ذكــرت اسـمــائـهـم في كـتب

التاريخ. 
·dA  a¹—Uð

امـا عـسـكريـا فـاجلـيش الـعـراقي لة
تاريـخ مشـرف في الـذود عن الوطن
و مـساعـدة اشـقائـة الـعرب. اضـافة
الـى مـــا اســـلــــفت فـــالــــعـــراق كـــان
اقـتــصــادة قـويــا و حــركـة االعــمـار
مــبــني عــلـى اسس مــنــظــمــة حتت
ســقف مـجــلس االعـمـار. امــا الـيـوم
فهـناك تـراجع كبـير فـي السـياسات
الـــعــراقــيــة عـــلى جــمــيـع الــصــعــد
االقتصـاديه و العسـكريه و الدوليه
و ذلـك بـســبب الــفـســاد الـذي نــخـر
مــؤسـســات الـدولــة و احملـاصــصـة
الـــــتي مــــهــــدت الــــطـــــريق لــــوصل
اشخاص الى السـلطة غيـر مؤهل
الدارة الــدولـة بــجـمــيع مـؤســسـاته
وعــدم كـــفــائــتـــهم و قــدرتـــهم عــلى
تمـثيل الـعراق خـارجيـا اضافة الى
ذلك هـــذه االغــلــبــيــة الـــســيــاســيــة
التـــمـــتــلـك والء وطــنـــيـــا فــوالئـــهــا
خـــــارجـي يـــــتـــــبع دول اخـــــرى في
القـرار والعادة العـراق الى مكـانتة
نطـقة والعالم كالعب اساسي في ا
 يــفـتــرض الــعـمل بــاعــادة هـيــبــتـة
ـؤسـسـات احلــكـومـة عـلى جــمـيع ا
احلـكومـيه  انـفاذ الـقـانون واعـطاء
الـقــضـاء اســتــقاللـيــتـة احلــقـيــقـيه
والــعــمل بــشـــكل جــدي عــلى نــشــر
الــثــقـــافه والــوعي داخـل اجملــتــمع
وتـشــجــيع الــفـنــون بـكـل انـواعــهـا
لالرتـــقـــاء بــاداء اجملـــتـــمع بـــشــكل
متوازن مع اداء مؤسسات الدولة.
ـسـتـشر ان الـقـضـاء عـلى الفـسـاد ا
في الـــبـــلـــد واســـتـــرجـــاع االمـــوال
سروقة و العمل باخالص ووضع ا
العـراق باعـينـهم في اي قرار يـتخذ
دون الـتفـكـير بـالـوالئات اخلـارجـية
والعـمل على تعـي الـكفاءت الدارة
دفـــة الــتـــغـــيـــيـــر و االبـــتـــعـــاد عن
الـــتـــعــصـب احلـــزبي و الـــطــائـــفي
والـقـومي. بـهـذا يعـود الـعـراق كـما
عــهـــدنــاه مــنــارة لـــلــشــرق االوسط

وبوابة تربط الشرق بالغرب.
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