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يف 11 ترشين الثاين املايض اسدلت فرنسا الستارة نهائيا عىل ذيول الحرب العاملية االوىل ورواسبها، محاولة فتح نافذة امل يف 
مستقبل اكرث امنا وسالما ينعم به جيل املستقبل. نظمت باريس احتفالني ملناسبة مرور قرن عىل انتهاء الحرب العاملية االوىل،  

االول اورويب والثاين دويل دعا اليهام الرئيس الفرنيس اميانويل ماكرون 

تقرير

عىل الرغم من التوترات التي تشهدها العالقات 
 72 من  اكرث  ان  اال  العامل،  دول  من  عدد  بني 
رئيس  دولة وحكومة و98 وفدا اجنبيا، لبوا دعوة 
الرئيس الفرنيس للمشاركة يف املناسبتني. يف الشق 
االورويب، عمت فرنسا احتفاالت يف مناطق عدة 
مركزي  باحتفال  واختتمت  الذكرى،  لهذه  احياء 

اقيم يف العاصمة الفرنسية باريس. 
الرئيس  اراد  االوىل  االحتفالية  من  االول  املشهد 
الفرنيس ان يبدأه بجولة استذكارية اجراها عىل 
فرنسا  شامل  يف  مناطق  شملت  اسبوع،  مدى 
شهدت اقىس املعارك خالل الحرب العاملية االوىل.

االملانية  واملستشارة  الرئيس  كان  الثاين  املشهد 
انجيال مريكل بطليه فقاما باستعراض مؤثر للوحدة 
بني بلديهام، بأن وضعا معا اكليال من الزهر عىل 
كومبينيه  مدينة  يف  املجهول  الجندي  رضيح 
فرنسا  بني  الهدنة  اتفاق  وقع  حيث  الفرنسية، 
لقسوة  حدا  بذلك  واضعا  عام،  مئة  قبل  واملانيا 
عبثية قلام شهد العامل مثيال لها، وذهب ضحيتها 
ماليني   3 بينهم  من  مقاتل  ماليني   10 من  اكرث 

جندي فرنيس واملاين.
يف الحادي عرش من ترشين الثاين قبل 100 عام، 
ماتياس  املفاوض  االملاين  الوفد  رئيس  استجاب 
ارتسبريغر ونظريه الفرنيس مارشال فرديناند فوخ 
يف  قطارا  استقال  عندما  االوروبيني،  ماليني  توق 
الصباح الباكر يف غابة كومبينيه، عىل بعد حواىل 
90 كيلومرتا شامل رشق باريس، من اجل التفاوض 
يف شأن الهدنة بني املانيا والحلفاء. بعد اشهر عدة 
عىل استسالم املانيا، وقع الطرفان رسميا معاهدة 

السالم يف قاعة املرايا الشهرية يف قرص فرساي.
اراد كل من ماكرون ومريكل اظهار حرصهام عىل 
اوروبا  تاريخ  من  السوداء  الصفحة  هذه  طي 
والعامل، حتى انهام لجآ اىل لغة الجسد لتساعدهام 
عىل تأكيد ذلك، بحيث تشابكت ايديهام، ووضع 

مئة عام على انتهاء الحرب العالمية األولى
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كل منهام رأسه عىل االخر يف احتفال مؤثر اقيم 
يف ساحة من الساحات التي شهدت الحرب االكرث 

دموية يف التاريخ. 
يف اليوم التايل تجمع تحت سامء ممطرة ملبدة 
بالغيوم نحو سبعني زعيام ورئيسا لحضور مراسم 
النرص يف  اقيم عند قوس  الذي  الدويل  االحتفال 
باريس الذي بناه االمرباطور نابوليون عام 1806، 
من بينهم الرئيس االمرييك دونالد ترمب، والرئيس 
الرويس فالدميري بوتني، واملستشارة االملانية انجيال 
ورؤساء  والرؤساء  امللوك  من  والعرشات  مريكل، 
االوسط  والرشق  وافريقيا  اوروبا  من  حكومات 
ومناطق اخرى اىل جانب الرئيس الفرنيس ماكرون. 
شهدوا جميعا عىل احتفالية فيها الكثري من العمق 
الرمزية جميع  والدقة، بحيث المست محطاتها 
جوانب تلك الحقبة السوداء. تال طالب يف املرحلة 
الثانوية مقاطع مام كتبه محاربون قدامى، املان 
بالهدنة،  علمهم  لدى  وبريطانيون،  وفرنسيون 
معاناتهم  وعن  الحرب  اهوال  عن  فيها  تحدثوا 
الرسائل  هذه  بني  املشرتك  العامل  وكان  خاللها. 

التوق اىل السالم. 
للموسيقار  موسيقية  مقطوعة  عزفت  كام 
السمراء  وادت  باخ،  سيباستيان  يوهان  االملاين 
انجيليك كيدجو اغنية تكرميا لـام عرف بالقوات 
موسيقيون  عزف  ختاما،  الفرنسية.  االستعامرية 
شباب مقطوعة بولريو للموسيقار موريس رافيل 

الذي كان متطوعا خالل الحرب العاملية االوىل.
الفرنيس  الرئيس  وجهها  التي  السياسية  الرسائل 
خالل كلمته اىل غري طرف كانت متعددة. دعا اىل 
نبذ االنطواء والعنف والهيمنة، واىل عدم الرتدد يف 

خوض املعركة من اجل السالم. 
وعىل الرغم من ان الرئيس الفرنيس اراد من هذا 
االجراءات  ان  اال  للسالم،  يوما  يكون  ان  اليوم 
االمنية التي اتخذتها السلطات الفرنسية من خالل 

نرش اكرث من 10 االف جندي وعنرص لحفظ االمن، 
تدل بشكل كبري عن مدى ابتعادنا يف عامل اليوم 

من السالم بكل معانيه.
اذا كان التوصل السالم منذ 100 عام قد تطلب 
السالم  ان  اال  سياسية،  او  جغرافية  مسائل  حل 
اليوم بات يتطلب معالجة ملفات خالفية متنوعة 
االحتباس  لشبح  التصدي  منها  اخرى،  ومتشعبة 
البيئة، والفقر والجوع واملرض،  الحراري، وتدمري 

وعدم املساواة والجهل. 
لالحتفالني،  مواز  وقت  ويف  املنطلق،  هذا  من 
منتدى  ايام،  ثالثة  مدى  عىل  فرنسا  استضافت 
الرئيس  اىل  اعامله  افتتح  الذي  للسالم  باريس 
ماكرون،  املستشارة االملانية واالمني العام لالمم 
املتحدة انطونيو غوتريس. وقد شكل  منربا مهمته 
والحكم،  لالمن  تعددي  نهج  تعزيز  اىل  السعي 
الحرب  اندالع  اىل  ادت  التي  االخطاء  وتجنب 

العاملية االوىل.
جمع املنتدى تحت سقف واحد جميع االطراف 
الفاعلني يف الحوكمة العاملية، من دول ومنظامت 
دولية وحكومات محلية ومنظامت غري حكومية 
ومؤسسات ورشكات وصحافيني ونقابات وجامعات 
املكلف  الحكومة  رئيس  فيه  لبنان  ومثل  دينية، 
سعد الحريري. تركزت املناقشات يف املنتدى عىل 
مختلف التحديات العاملية، واهمية ضامن السالم 
عىل  والرتكيز  الجامعي،  العمل  ودعم  الدائم، 
استمرار وجود الفرص الرساء قواعد مشرتكة بني 
مختلف الدول واملؤسسات، للعمل معا عىل ارساء 
التشديد عىل  الفوىض، مع  تعمه  السالم يف عامل 
رضورة  ابقاء التعددية يف ظل اتجاه القوى الكربى 
نحو مزيد من االحادية يف اتخاذ القرارات وادارة 
امور الشعوب. ولهذا السبب تحديدا غاب الرئيس 
االمرييك عن فاعليات املنتدى، فهو كان قد رصح 

انه مع القومية ومع امريكا اوال.

كذلك سعى املنتدى، الذي كان اكرب من مؤمتر 
واصغر من قمة، ليك يكون منربا للحلول املتعلقة 
بالنزاعات الدولية، وتعزيز جميع السبل التي من 
شأنها تبديد التوترات الدولية ومواجهة التحديات 
العابرة للحدود الوطنية، وادارة املمتلكات العامة 
االنرتنت  وتنظيم  جامعي،  نحو  عىل  العاملية 
الذين  اولئك  عىل  جهوده  ركز  لذا  وغريه.  
يكافحون  من اجل التوصل اىل حلول ملموسة 

للمشكالت التي نواجهها حاليا. 
الباب  املنتدى  عىل  القيمون  فتح  الغاية  لهذه 
امام افكار ومبادرات جديدة للحوكمة من جميع 
تناولت مشاريع  العامل. وتلقى 850 طلبا  انحاء 
حلول يف مجاالت السالم واالمن، البيئة  والتطور، 
الشامل.  واالقتصاد  الجديدة،  التكنولوجيات 
وسيتم اختيار 10 مشاريع من املشاركني لتحظى 

بدعم خاص من املنتدى.
 خالل االيام الثالثة النعقاد اعامل املنتدى، الذي 
من املقرر ان يصبح حدثا سنويا،  تم اختيار 121 
مرشوعا جرى عرضها ومناقشتها امام قادة العامل. 

الدول  رؤساء  بني  ثنائيا  اجتامعا   40 عقد  كام 
تركزت  الدولية،  املنظامت  وقادة  والحكومات 
ملختلف  عملية  حلول  ايجاد  حول  مجملها  يف 

املشكالت املطروحة.
تم  مستقلة  جمعية  املنتدى  اعامل  نظمت 
 Körber انشاؤها يف العام 2018 من مؤسستي
للعالقات  الفرنيس  واملعهد   ،Mo Ibrahimو
السياسية،  للعلوم   Montaigne الدولية، ومركز

ووزارة الشؤون الخارجية االوروبية.
يتألف املجلس التنفيذي ملنتدى باريس للسالم 
توصيات  من  ويستفيد  املنظامت،  هذه  من 

الذي يضم 16 شخصية دولية  التوجيه  مجلس 
من جميع القارات. كام يتم متويل هذا الحدث 
الحكومية  غري  املانحة  الجهات  من  السنوي 

والدولية.
انتهت  الكربى هل  الحرب  بعد 100 سنة عىل 

الحروب؟ 
الحادي  يف  ذلك.  عكس  اىل  تشري  الدالئل  كل 
عرش من ترشين الثاين عام 1918 انتهت الحرب 
من  يحىص  ال  عددا  مخلفة  االوىل،  العاملية 
الضحايا. لكن نهاية الحرب انهت جزءا فقط من 
املعاناة االنسانية، ومل تستطع اوروبا الخروج من 
الكارثة. وقد وفر ما تم التوصل اليه عقب انتهاء 

الحرب، االرضية الخصبة لظهور ادولف هتلر.
املتحدة  لالمم  العام  االمني  كلمة  تكون  قد 
للسالم  باريس  منتدى  خالل  غوتريس  انطونيو 
اوجه  عن  تحدث  حني  ذلك،  عن  تعبري  افصح 
شبه بني ما نعيشه االن ومطلع القرن العرشين 
وثالثيناته، ما ينذر بخطر حصول احداث ال ميكن 

التكهن مبا قد ينجم عنها قبل قرن.

72 رئيس دولة 
وحكومة و98 وفدا اجنبيا 

لبوا الدعوة

الرئيس الفرنيس اميانويل ماكرون واملستشارة االملانية انجيال مريكل يف كومبينيه.

10  ماليني جندي
الحرب  يف  قتلوا  الذين  الجنود  عدد  يقّدر 
العاملية االوىل، التي دارت رحاها بني عامي 
1914 و1918، بعرشة ماليني جندي، منهم 
ثالثة ماليني من الجنود الفرنسيني واالملان. 
يف  الحرب  تلك  معارك  اعنف  دارت  وقد 

مناطق تقع يف شامل فرنسا وبلجيكا.

850 مليون 
قذيفة مدفعية

القذائف  العسكريون عدد  قّدر املؤرخون 
املدفعية التي اطلقت خالل الحرب العاملية 
االوىل بحواىل 850 مليون قذيفة مدفعية. 
وضع ما يقارب 56 مليون مجند يف الخدمة 
يف  املشاركة  الدول  جميع  يف  العسكرية 
الحرب، وكان يسقط حواىل 6 االف جندي 
يف اليوم الواحد من الحرب. اىل ذلك، اصيب 
اكرث من 21 مليون جندي، منهم من فقدوا  
او  اجسادهم،  من  جزءا  او  اطرافهم  كل 
اصيبوا بالشلل، او اصبحوا طريحي الفراش 

بسبب االصابة بالعمى او الطرش.


