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كثرية  ح��ك��اي��ات 

�أ����س���م���ع���ه���ا م��ن 

ويكتمل  �أ�سدقائى 

بعد  ف��ي��ه��ا  ح���دث 

م�����������رور زم�������ن. 

وي�������س���ت���خ���دم���ون 

نوع  م��ن  تعبري�ت 

�سنة  ك��ام  وبعد   “
ب��اأن  و�أت��خ��ي��ل   ،“
�كتفى  م��ا  ح��دث��ا 

فى �لبد�ية بظهور 

�آالف  ي�سبه  عابر 

�الأح������������د�ث، ث��م 

يعود للظهور بقوة 

ليكتمل  زم��ن  بعد 

نف�سه  ي��ن��ق��ذ  �أو 

م����ن �ل��ن�����س��ي��ان. 

وت��ب��د�أ ذ�ك���رة من 

يحدث له هذ� فى 

لتلملم  �النتعا�ش 

يوميات

ت��ن��ف��ي��ذه��ا الأن��ه��ا 

مكلفة  �لنهاية  فى 

�إىل  هبط  م��ادي��ا، 

�أخف وطاأة:  �أمثلة 

و�أن��ت عائد  حاول 

�أال  �ل��ب��ي��ت  �إىل 

نف�ش  م���ن  ت���ع���ود 

�إذ�   “ �ل���ط���ري���ق 

ق��ال��ه��ا   ،“ �أم���ك���ن 

ب���ن���ر�ت م���وؤك���دة 

بتفهمه  ل��ي��وح��ى 

ظ����روف �ل��ن��ا���ش، 

�ملذيعة  وك��ررت��ه��ا 

م�سجعة،  بنر�ت 

ف����ب����د� �ل��ط��ب��ي��ب 

ك��اأن��ه �أح�����ش ب��اأن 

ه���ذ� �مل��ث��ال حتى 

قد ي�سعب تنفيذه 

من  �لعائدين  على 

مهدودى  �أعمالهم 

يجرجرون  �ل��ق��وة 

فختم  �أق��د�م��ه��م. 

ط��اب��ور �أم��ث��ل��ت��ه ب�  

“  �أنا باقول مثال، 
�لتغيري  �ملهم  ب�ش 

وبا�ستمر�ر “.

و�سعها  ل��ت��ح��اول  �أو  �حل��ك��اي��ة  �أج����ز�ء 

فى  �ملثري  �جل��زء  وي�سري  حكاية.  فى 

�سنة  كام  بعد   “ �لعبارة  تلك  �حلكاية 

�حلكي،  �أثناء  خطفا  تقال  قد  �لتى   “
وجتعل �لكثري مما نعي�سه حتى لو كان 

ي�سى باالكتمال عر�سة الأن يكتمل ب�سكل 

تكون  �أحيانا  �سنو�ت.  مرور  بعد  �آخر 

هذه �لفكرة عز�ء لنا فى حلظات �مللل 

و�لرتابة فنخفف منها باأنها رمبا تكون 

فرتة  بعد  �إث��ارة  �أكرث  �آخر  �سيء  بد�ية 

��ستخد�منا  يكون  نعلم مد�ها. وقد  ال 

خوفا  �ملختلفة  باأ�سكالها  �لنهاية  كلمة 

�أال نكون موجودين حينما تعود �حلكاية 

ال  �أننا  ملعرفتنا  �أو  �أخ��رى،  مرة  لتعمل 

ال  م��ا  �إىل  �حل��ك��اي��ة  تتبع  على  ن��ق��در 

نهاية.
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�لطبيب �لنف�سى �مل�سهور د�ئم �لظهور 

فى بر�مج �لتليفزيون، ميتاز باأنه يب�سط 

�مل�سكالت �إىل حٍد يدفع �أى م�ساهد �إىل 

�لنف�سية  �الإن�سان  م�سكالت  �أن  �لظن 

ميكن �ل�سيطرة عليها ب�سهولة. وعندما 

على  به  �ملت�سلني  �أح��د  م�سكلة  تكون 

�لهو�ء مركبة وعوي�سة تُقلق حتى �ملذيعة 

�ملتو�طئة معه على طماأنة �لنا�ش، يظل 

هو و�ثقا من �لقدرة على �ل�سيطرة على 

بالذهاب  هام�سة  ن�سيحة  مع  �مل�سكلة 

�مل�سكلة  لي�ستاأ�سل  نف�سانى  طبيب  �إىل 

تعرث  م���رة  ذ�ت  لكنه  ج���ذوره���ا.  م��ن 

تاأكيد  فى  �لطبيب  �ندفع  �أمثلته.  فى 

لعاد�ته  �الإن�سان  ي�ست�سلم  �أال  �سرورة 

وال لطريقة بعينها فى �حلياة، البد من 

�لتغيري، و�أن يفاجئ �لو�حد منا نف�سه. 

تذهب  �أال  نوع  من  �أمثلة  ي�سرب  وب��د�أ 

متتاليني،  عامني  �مل�سيف  نف�ش  �إىل 

ويجب فى نهاية �الأ�سبوع �النطالق �إىل 

وعندما  �لبيت،  عن  بعيد  خلوى  مكان 

�لنا�ش  �الأمثلة ي�سعب على عامة  وجد 

هذه الفكرة عزاء 

لنا فى حلظات امللل 

والرتابة فنخفف 

منها باأنها رمبا 

تكون بداية �شيء 

اآخر اأكرث اإثارة 

بعد فرتة ال نعلم 

مداها

منت�صـر

القفا�ش

منطقة عمل

حاول واأنت عائد 

اإىل البيت اأال تعود 

من نف�س الطريق 

»اإذا اأمكن« قالها 

بنربات موؤكدة 

ليوحى بتفهمه 

ظروف النا�س

montasr@alkahera.co

فى كل املرات اأعلن احلداد وذرفت دموع 

واأقيمت مرا�ضم التعازى على �ضحايا الإرهاب 

ومل توقفها بل يلوح اأنها �ضعائر تلهب غريزة 

املوت لدى الإرهابيني فيوا�ضلون بتوح�ش م�ضاعف جرائمهم. 

فمن جز رءو�ش اإىل حرق لل�ضحايا اإىل تقدمي اأج�ضادهم وقودا 

وقربانا ليزيد من معدلت املوت. د. م�شطفى نور الدين

بقلم:

مفكرو فرن�ضا يحت�ضدون �ضد الإرهاب 
باري�ش  على  للهجوم  �الإرهابيني  �ختيار  يكن  مل 

يوما  هما  و�ل�سبت  �جلمعة  فيوما  عبثيا  �ختيار� 

بعد  �ملختلفة  �ال�ستمتاع  الأوج��ه  �لفرن�سيني  خروج 

�أثره  باأيام ما ز�ل  �أ�سبوع عمل �ساق. وبعد �لرعب 

على �حلياة �إذ ما ز�ل يعم خوف يعك�سه �سمت عام 

فى �ملو��سالت �لعامة وقلة لل�سائرين فى �لطرقات 

على غري �لعادة.

على  �إجماع  هناك  كان  و�إن 

�حل����د�د ف��االخ��ت��الف��ات ت��دور 

�ال�ستثنائية  �الإج���ر�ء�ت  ح��ول 

وح��ول  �ل��دول��ة  فر�ستها  �لتى 

�لتى  و�لكيفية  فرن�سا  موقف 

تو�جه به �لق�سايا �لعاملية.

ت�سع  �أخ����رى  روؤى  ف��ه��ن��اك 

يدها على �سبل �أخرى ملو�جهة 

د�ع�ش.

يرى  مور�ن   �إدج��ار  فاملفكر 

�أنه :”ميكن ك�سب �حلرب �سد 

د�ع�ش ولكن لي�ش فقط باإحالل 

�الأو�سط  �ل�سرق  فى  �ل�سالم 

و�إمنا �أي�سا باإحالل �ل�سالم فى 

�سو�حينا”. �إذن فهناك بعد�ن 

ي���دوم  ح��ي��ث  خ���ارج���ى  �الأول 

�ل�سر�ع  �ل�سنني  ع�سر�ت  منذ 

تاله  وم��ا  �الإ�سر�ئيلى  �لعربى 

م���ن ����س���ر�ع���ات �أخ������رى فى 

�سر�ع  هناك  وثانيا  �ملنطقة. 

ق��ل��ب فرن�سا  ف��ى  غ��ري خ��ف��ى 

ل�سو�حى  �إهمالها  ي��دوم  �لتى 

باري�ش.

» باأنها  �الإرهابية  عمليات  �ل�ست  م��ور�ن  و�سف 

�الأو�سط”  لل�سرق  �مل��رع��ب  �ل�سرطانى  �النت�سار 

عنو�ن  كانت  �الأو�سط”  �ل�سرق  “�سرطان  وعبارة 

و�حدة من مقاالته فى ٢٠٠٢ هاجم فيها �إ�سر�ئيل 

و�تهمه  �لفل�سطينية   للق�سية  عادل  بحق  وطالب 

مبعادة  ب�سببها  فرن�سا  ف��ى  �ل�سهيونى  �ل��ل��وب��ى 

�ل�سامية ورفع ق�سية �سده حكم عليه فيها ثم متت 

ترئته فى �ال�ستئناف. 

فرن�سا  فى  نك�سب �حلرب  لكى  مور�ن  فبح�سب 

�الأو���س��ط.  �ل�سرق  ف��ى  �ل�سالم  حتقيق  �أوال  يلزم 

وي�سيف باأن �لقوى �لغربية بذرت كل ما هو موؤ�سف 

فى �ساحات �ملعارك فى �ل�سرق �الأو�سط بطائر�تها 

وقاذفتها.

ويحذر جان بيري فيليو، �خلبري فى ق�سايا �ل�سرق 

�الأو�سط، من �أى تدخل ع�سكرى بامل�ساة على �أر�ش 

�جلنون  فهو  �الأمر  مثل هذ�  لو حدث  �إذ  �لتقاتل. 

بعينه الأنها �ستوؤدى �إىل تعبئة �ملزيد من �الإرهابيني 

�جلدد.

ومن �ملو�قف �ملتميزة ما كتبه دونى �سيفري، رئي�ش 

�الأ�سبوعية  �ل�سيا�سية  “بوليتي�ش”  جملة  حترير 

�ملقاومة  هو  �ل�سحيح  �ل�سعار  باأن  فقال  �مل�ستقلة. 

�لد�خلية فاحلياة �أقوى من �ملوت. وهى لي�ست دعوة 

لرتك �ل�سر�ع يتعفن مع د�ع�ش كما هو �حلال فى 

منظمة  فهناك  �لفل�سطيني.  �الإ�سر�ئيلى  �ل�سر�ع 

�إذ�  �أي�سا  �لتحرير وحما�ش و�سيكون هناك د�ع�ش 

د�مت حالة �نعد�م �لعد�لة �لر�هنة فى هذ� �ل�سر�ع 

�لذى يدوم منذ ع�سر�ت �ل�سنني.

�أما فيما يخ�ش �سوريا فاإذ� ��ستمر �سرب د�ع�ش 

هناك فمن �ملوؤكد �أن هذ� لن مينعها من تعبئة �ملزيد 

لن  د�ع�ش  لنهاية  �جلوهرية  فامل�سكلة  �الأتباع.  من 

نتاج  هى  فد�ع�ش  �الأ�سد.  ب�سار  باإبعاد  �إال  حتدث 

�الأزمة �ملزدوجة فى �لعر�ق و�سوريا وهو ما ي�ستلزم 

حال �سيا�سيا حقيقيا. 

�أن من قامو�  �أخرى فال يجب ن�سيان  ومن جهة 

�أنهم  �إال  بلجيكا  من  ج��اءو�  �الإرهابية  بالعمليات 

�ل��ت�����س��اوؤل حول  ي��ل��زم  وب��ال��ت��اىل  �ل��ه��وي��ة.  فرن�سيو 

�أنتج  وكيف  �لفرن�سى  �ملجتمع  قلب  فى  يجرى  ما 

�لبع�ش من �ملهم�سني و�ملجرمني فهذ� يك�سف عن 

جمتمع يحيا حالة من �لتعا�سة.

وعلى �سعيد �آخر فال�سيا�سة �لر�مية لفر�ش حالة 

�أوالند  فرن�سو�  �لرئي�ش  يج�سده خطاب  وما  �أمنية 

ميينى  �سيا�سى  خ��ط��اب  نحو  يجر  فهو  �حل��رب��ى 

بعمل  مبالغة  من  يت�سمنه  مبا  متطرف  ميينى  بل 

مع�سكر�ت حب�ش لبع�ش �لذين مل ينطق عليهم حكم 

ق�سائى وهو �أمر يقلق متاما.

وكان �سوت دومنيك دو فيلبان، وزير �خلارجية 

فى ظل �لرئي�ش �لديجوىل جاك �سري�ك، وعار�ش 

مثل �سري�ك �حلرب على �لعر�ق فى خطاب �سهري 

فى جمل�ش �الأمن باالأمم �ملتحدة عام ٢٠٠٣. �أعلن 

حالة  فى  فرن�سا  �أن  �سعار  �سد  موقفه  فيلبان  دو 

حرب. فاحلرب تكون بني دولتني ود�ع�ش لي�ست �إال 

جمموعة �إرهابية فال حرب معها باملعنى �ل�سيا�سى 

�إذ لي�ست طرفا للحو�ر �أو �ملفاو�سات لعمل هدنة �أو 

�أن فرن�سا فى  عمل معاهدة �سالم. فاالأخذ مببد�أ 

حالة حرب هو فخ ير�سى غرور �جلماعة �الإرهابية 

ومينحها �الإح�سا�ش بقوتها و�أهميتها. 

وي�سيف �أن د�ع�ش هى نتاج لل�سيا�سات �خلاطئة 

للغرب فى �لعر�ق و�سوريا ت�سارك فيه فرن�سا. هى 

نتاج �لتدخل فى �أفغان�ستان وفى �لعر�ق وليبيا حيث 

منذ ع�سر �سنو�ت مل تزدد �الأمور �إال �سوء�. فلي�ش 

على فرن�سا �أن تقود �حلرب فى �ل�سرق �الأو�سط ملا 

�سوف يقود �إليه من تعبئة ق�سم من �ل�سكان هناك 

قا�سية.  وج��روح  باأزمة  مير  فال�سرق  فرن�سا.  �سد 

�أزم���ة م��ن �حل���روب وم��ن �ن��ع��د�م �ل��ع��د�ل��ة نتيجة 

�لف�ساد وعو�ئد �لبرتول وغري ذلك.

�ل�سبيل  لي�ست  �الإره����اب  �سد  �حل��رب  ففكرة 

�ل�سليم فلم تفلح حرب من هذ� �لنوع �سد �الإرهاب. 

ب�سالح  خفية  �أي���د  �سد  ح��رب  ك�سب  ميكن  ف��ال 

نتحّمل  �أننا  ن�سيان  عدم  ويلزم  تقليدي.  ع�سكرى 

�الإ�سالمية”  “�لدولة  خلق  فى  �مل�سئولية  من  جزء� 

باحلروب �ملتتابعة �لتى تعر�ست لها �لبلد�ن �لعربية 

�ل�سيا�سة  ذ�ت  �تباع  عن  �سينتج  فما  و�الإ�سالمية. 

من  �لتعا�سد  من  لنوع  �ستقود  ف�سلها  �أثبتت  �لتى 

تلك �الأقليات فى �لبلد�ن �لعربية و�الإ�سالمية �سد 

فرن�سا و�سنكون هدفا لها فى �أى مكان.

يعتقد �ضيفينمو اأن احلرب �ضد 

الإرهاب طويلة الأجل وقد 

متتد لأكثـر من 10 �ضنوات 

وت�ضتلزم وحدة داخلية من 

مواطنى اجلمهورية من كل اأ�ضل 

ودين

�أخ��رى  ��سرت�تيجية  ع��ن  �لبحث  ه��و  يلزم  فما 

مل�ساعدة دول �ملنطقة لتقود بنف�سها �ملعركة ولي�ش 

فالبلد�ن  لها.  و�لن�سح  �ل��دع��م  تقدمي  �إال  دورن���ا 

�خلليجية لديها نحو ٦٠٠ طائرة مقاتلة حربية �أى 

لديهم �ملقدرة للدفاع و�لتخل�ش من تلك �جلماعات 

�الإرهابية.

ففرن�سا تتبع �لواليات �ملتحدة فى حني �أن دورنا 

هو �لتو�سط و�لبحث عن حلول.

بيري  جان  يقوله  ما  �ملهمة  �لنظر  وجهات  ومن 

�سيفينمو، �لذى �سغل منا�سب وز�رية من ١٩٨٠ �إىل 

فرن�سو�  �ال�سرت�كى  �لرئي�ش  حكم  ظل  فى   ،١٩٩١

ميرت�ن، ثم قدم ��ستقالته كوزير دفاع �عرت��سا على 

�حلرب  فى  �الأمريكى  �لتحالف  فى  فرن�سا  دخول 

�سيفينمو ميكننا ك�سب �حلرب  يقول  �لعر�ق.  �سد 

�إذ� فهمنا جيد� باأن عو�قبها �لتى جتلت لدينا هى 

نتاج �لتد�خالت من ناحية للعامل �لعربى �الإ�سالمى 

فى  نعي�سه  �لذى  �حلاد  �ل�سر�ع  ثانية  ناحية  ومن 

�ل�سر�ع  فى  حا�سرة  �ل�سورية  فامل�سكلة  جمتمعنا. 

ونر�ها بو�سوح. وفيما يخ�ش جمتمعنا فاجلمهورية 

لنهاية  �إمكانياتها  وت�سع  عليها  ك��ان  مبا  تقم  مل 

بني  �مل�ساو�ة  و�ن��ع��د�م  و�لتجرمي  �لعد�لة  النعد�م 

�ملو�طنني.

ويعتقد �سيفينمو �أن �حلرب �سد �الإرهاب طويلة 

وت�ستلزم  �سنو�ت   ١٠ من  الأك��رث  متتد  وقد  �الأج��ل 

وحدة د�خلية من مو�طنى �جلمهورية من كل �أ�سل 

ودين.

وتاأتى قر�ءة �لكاتب �ملتخ�س�ش فى ق�سايا �ل�سرق 

�الأو�سط، با�سكال بونيفا�ش لتوؤكد �أن �سرب د�ع�ش 

قد ي�سعفها ولكن لن ي�سع نهاية لها. فرغم �لقول 

ذلك  غ��ري  يقول  �ل��و�ق��ع  �أن  �إال  دول��ة  لي�ست  �نها 

فهى حتتل �أر�سا برثو�تها وتتحكم فى �سعب حتت 

�سيطرتها وتقوم بحرب د�خلية وخارجية. غري �أن 

�الإره��اب  كيفية فى  نقلة  باري�ش هو  ما حدث فى 

غري  ت�سعفها  قد  برية  بحرب  �لقيام  و�أن  �لعاملي. 

ودر���ش �حلرب  �الأر���ش  �حتالل  �سرورة  يعنى  �أن��ه 

هى  �لعر�ق  فحرب  �لفكرة.  لتلك  ر�دع  �لعر�قية 

�لتى �أجنبت د�ع�ش. فاحلرب على �لدول �ل�سنية �أن 

تقودها و�أن تكون فى �جلبهة �الأمامية الأن د�ع�ش 

من هدفها �إ�سقاط هذه �لدول.

ورمبا تاأتى كلمات �ملوؤرخة �سوفى فاني�ش، مديرة 

للتعبري  لالأبحاث،  �لقومى  �ملركز  فى  �لدر��سات 

باأن  تقول  �ملجتمع.  فى  �لد�خلى  �لبوؤ�ش  عن  بدقة 

مبادئها  ب��ني  �لتناق�ش  م��ن  حالة  تعك�ش  فرن�سا 

يكفى  و�ل��و�ق��ع.  وقيمها  �جلمهورية  عن  �ملكتوبة 

فيها  يتو�جد  �لتى  كاليه”  مدينة  “لغابة  �لنظر 

�ملهاجرون �لذين عرو� �حلدود ب�سكل غري ر�سمى 

بلد  دون  ويظلون  بالدخول  لهم  ي�سمح  مل  و�لذين 

فرن�سا  تكون  باأن  يطالب  فالرئي�ش  �إليها.  ينتمون 

دون رحمة غري �أن هذ� لي�ش هو �مل�ستقبل �ملن�سود 

و�إال �أ�سبحت فى حرب �سد د�ع�ش وحرب فيما بني 

مو�طنيها �لذين يبحثون عن مثل ومكانة وال يجدون 

�سيا�سية  ملثل  حاجة  فى  فنحن  ذ�ك.  وال  ه��ذ�  ال 

�إن�سانية ت�سجع حقيقة وال تدفع الأن يحقق �الإن�سان 

وجوده باملوت كاختيار.

ويقول روجيه ماتي، �ملوؤرخ �لي�ساري، �ن �حلرب 

على  تفاقما  �إال  �ل�سر�ع  يزيد  لن  �ملعلن  باملعنى 

�عالن  عن  نتج  ما  هو  و�لدليل  �لعاملى  �ل�سعيد 

�لواليات �ملتحدة  من قبل  “�حلرب �سد �الإرهاب” 
ونرى عو�قبه فلقد مت �لتخل�ش من بن الدن، ربيب 

متو�جدة  �لقاعدة  ز�لت  ما  لكن  �ملتحدة،  �لواليات 

وخرجت د�ع�ش من بينها وتو��سل دورها.

�لطبقات  ���س��ر�ع  ��ستبدل  �الأم��ري��ك��ى  فاملفهوم 

�لعاملية  فالفو�سى  �حل�����س��ار�ت.  ب��ني  ب��ال�����س��ر�ع 

يحكمها �ليوم �ل�سوق و�لتناف�ش �القت�سادى وتتحكم 

فى �لعامل موؤ�س�سات تقود �ل�سيا�سة نتج عنها عوملة 

و�سعور�  و�ختالال  �لنمو  فى  عد�لة  و�نعد�م  مالية 

بالعنف �لو�قع على �لفقر�ء و�ملهم�سني.

�حلرب  فكرة  بدورها  تبنت  فرن�سا  �أن  و�مل�سكلة 

�حللف  �سيا�سة  تتبنى  وبالتاىل  �حل�سار�ت  بني 

�الأطل�سى �لتدخلية. ومل تد�فع عن ق�سية فل�سطني 

�أوباما مع  �لرئي�ش  �سيا�سة  �لنقي�ش  تتنب على  ومل 

�إير�ن.

�إال  و�حلرب �سد د�ع�ش لن يكون لها من معنى 

على قاعدة مزدوجة وهى �لدميقر�طية و�لعد�لة. 

وهذ� ما ي�ستلزم خروج فرن�سا من �ل�سيا�سة �لعاملية 

�سيا�سة  وتتبنى  �الطلنطى  �حللف  يحكمها  �لتى 

�ل�سالم.  لدعم  و�سيا�سة  �إن�سانية  �قت�سادية  تنمية 

وهو ما ي�ستلزم �أي�سا م�ساهمتها فى �إعادة ت�سييد 

�الآن  به  تقوم  ملا  مغاير�  دور�  لتلعب  �ملتحدة  �الأمم 

وتتحكم فيه �لقوى �لعظمى ودون فاعلية.

من  وق��ع  م��ا  ب��اأن  بالقول  �ل�سطور  تلك  نختتم 

عمليات �إرهابية فى م�سر ولبنان وفرن�سا وغريها 

يرهن على �أن ماآ�سينا » �أممية « بال�سرورة ولي�ست 

يعد  فلم  �سهيد.  عليها  و�ل��و�ق��ع  كنا  �أينما  حملية 

�أ�سبح  �ل��ع��امل  ف��ى  رك��ن  فكل  ق��ت��ال.  جبهة  هناك 

جبهة مو�جهة �حتمالية .. مل يعد هناك مكان �آمن 

للعي�ش. 

و�لتجزئة �لتى تتعر�ش لها بلد�ن �ل�سرق تتج�سد 

فى �سعار » �خلالفة « �لذى يعنى متزيق �ل�سرق �إىل 

جزر عرقية ودينية وقبلية … وبجانب هذه �لرغبة 

�ل�سيناريوهات  م��ن  �لعديد  ي��وج��د  �لتفتيت  ف��ى 

�لقدمية له وب�سببها ياأتى �خلالف و�ل�سر�ع �مل�سلح 

ومن  �لتكفري  جماعات  ناحية  م��ن  ي��ق��وده  �ل���ذى 

تلك  �سنعت  �لتى  �المريالية  �لدول  �أخرى  ناحية 

�جلماعات منذ �لتدخل �ل�سوفييتى فى �فغان�ستان 

ثم �نقلب بع�سها على �سانعها بعد �أن ��ستد عوده 

�نت�سار  كقاعدة  عليها  يتحرك  �أر���ش  من  ومتكن 

�لبع�ش منها ي�سارك  �أن  �إىل جانب  بالفعل  يتحقق 

وكل هذه  �المريالية.  مع  �أخرى  �سيناريوهات  فى 

م�سادر  على  �ل�سيطرة  غايتها  �ل�سيناريوهات 

�لبحرية  �ملو��سالت  وطرق  �الأولية  و�ملو�د  �لطاقة 

وتر�سيخ نظام �أحادى لدو�م تبعية تلك �ملجتمعات.

�لتوح�ش«  �لغربية »جماعات  �لنظم  فلقد خلقت 

من �أجل تلك �ال�سرت�تيجية ومل ت�سع فى �عتبارها 

�جلماعات  تلك  فع�سفت  �ملنطقة  �سعوب  مطالب 

بال�سعوب وتع�ش ذيل خالقها من حني الآخر حينما 

يتخلى عنها حلليف بديل.

تتناق�ش  تنوعها  على  �ال�سرت�تيجيات  هذه  وكل 

ثور�تها  �إجها�ش  �لتى مت  �ملنطقة  �سعوب  �آمال  مع 

�لو�حدة تلو �الأخرى وحتول بع�سها �إىل كو�بي�ش فى 

ظل �جلماعات �الإرهابية و�الأخرى ما ز�لت خا�سعة 

لنظم غري دميقر�طية �سلطوية.

�ضاهد بالفيديو 

 على موقع »               «

تقرير تليفزيونى عن 

املظاهرات املناه�ضة 

للإرهاب فى باري�ش


