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الثقافية والعلمية في  ومجلة حوار الفكر تواكب الحركة  أحد عشر عاماً 
على  وتحرص  العراقي،  بالشأن  المعنية  الدراسات  مختلف  عبر  العراق 
تقديم البحوث التي تعنى بالشأن العراقي، مواكبة لما يجري في الساحة 

العراقية وما يرتبط بها اقليمياً ودولياً.
ان ما قدمته المجلة لآلن ما هو اال مساهمة متواضعة للنتاجات العلمية 
من  وانطالقاً  العقل،  صوت  وتغليب  والحوار  الفكر  الحياء  واالكاديمية 
مسؤلياتنا العلمية والثقافية للنهوض ببناء االنسان والمؤسسات في بلدنا 
وهو هدف يسعى اليه المعهد العراقي لحوار الفكر عبر مؤسساته ومنها 
مجلة حوار الفكر فاننا نستلهم الهمة والعزيمة لمواصلة الطريق والتطوير 
لبناء الواقع الجديد لوطننا، ومن هنا يسرنا ان نقدم بين يدي قرائنا الكرام 
مرحلة  ويــؤرخ  يوثق  الــذي  الفكر  حــوار  مجلة  من  والثالثين  الثاني  العدد 
والنزوح  االرهــاب  اال وهي مرحلة مواجهة  العراق  الحياة في  من مراحل 
المالية من جانب  العالمية وانعكاساتها  النفط  السكاني من جانب وازمة 

اخر وبين هذا وذاك الموقف االقليمي والدولي بين المد والجزر.
تضمن العدد خمسة عشر بحثاً منها سلطت الضوء على ابرز ما يمر به 
العراق والمنطقة من احداث يحاول عن طريقها الباحثون وصف الحاالت 

المتعددة ورسم مسارها وآليات العمل تجاهها.
ندعو اهلل ان نكون قد وفقنا لخدمة اهلنا وبلدنا واضفنا لبنة جديدة الى 

البناء الثقافي والعلمي.

د. عبد االمير آل جعفر

كلمة العدد
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العرب والشرق األوسط
في ظل الصراع اآلسيوي – الغربي

يواجه عالمنا العربي بكياناته 
الرسمية وموجوداته الحضارية 

وبشقيه االسيوي - واالفريقي ليس 
سه بسًا: من  واقعة وإنما واقعات تبُّ
تفتيت لمفهوم ومقومات الدولة 
وتشتيت المكونات والمؤلفات 

االجتماعية وتناحر وتنافر مذهبي 
وعرقي مع جشع وطمع االنقضاض 

االقليمي والدولي.
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السفيـــــر د. جــــواد الهنـــــــداوي

أَدَمَن العالم العربي، شعوباً وحكاماً الهزائم وكما يقول 
الكاتب الفلسطيني ) ماجد الشيخ( اليُهزُم الهزيمة َمْن 
نحو  القهقرى  اليوم  يعود  العربي  العالم  وكأن  أدمنها. 
ماٍض ال يستعيد ألقُه )إن وجد( وإنما علقُه، حيث زمن 
مغرقة  إجتماعية  وأدران  والغنائم  والسيوف  السبايا 
في القدم كامنة في دواخل بعضنا، هي الفتنة النائمة 
منسوب  قول  العربية  اللغة  في  وشاع  ورد  وكما  بيننا، 
أيقظها(.  من  اهلل  لعن  نائمة  الفتنة   ( »ص«  للرسول 
فاضت على مايبدو بعض النفوس بما أُِلهمْت من فجور 
فخرج كيان معتم مآزوم »داعش« لينتفض على واقعنا 
المهزوم ويَُستَخدْم كحصان طروادة يُطاردنا نحو خارطة 
أعدائنا  بريشة  مرسومة  جديدة  وجغرافية  أجتماعية 

وبصبغة دمائنا.
وال أظــن خــروج المارد »داعــش« وبعد مــرور قــرن من 
الزمن على اتفاقية »سايكس بيكو« أمراً عبثاً أو جهاًل 
او دون تقدير دنيوي أو ديني أو كالهما. أولْم يرُد في 
الذكر الحكيم ) ثم أنشأنا ِمْن بعدهم قروناً آخرين( )اية 
14 من سورة المؤمنين(! ها نحن شعوب ودول المنطقة 
توّدُع على ما يبدو قرن »سايكس بيكو« ُمقبلًة على قرن 

والشعوب  دويالت،  الى  الدول  الخالقة حيث  الفوضى 
فاصبح  السودان  تجزّأ  ومكونات.  وطوائف  قبائل  الى 
سودانّين واليمن في طريقها الى يمنّين، ولم يعد األمر 
خفياً من نية الكبار وخاصة محور أمريكا والغرب تجاه 
دمشق  وعاصمتها  الجنوب  في  واحــدة  لتكون  سوريا 

وأخرى في الشمال وعاصمتها حلب.
أصبح »داعش« هو الزاوية التي تنظر األدارة األمريكية 
ضوء  على  ملفاتها  مع  وتتعامل  خاللها  من  المنطقة 
بايدن«  »جــو  يتردد  لم  »داعـــش«!  وتداعيات  مسارات 
التعاون  لرفضها  بالالأخالقي  تركيا  موقف  بوصف 
أحتواء  باألحرى  أو  محاربة  في  الدولي  التحالف  مع 
شمال  في  عازلة  منطقة  باقامة  وأشتراطها  »داعــش« 
حلب وأسقاط النظام السوري، ولم يتأخر السيد رجب 
طيب أردوغان » الرئيس التركي« في الرد بُعيد مغادرة 
بايدن وإنهاء زيارته الى تركيا بتاريخ 4102/11/32 حيث 
وصف تصريحات بايدن بالوقحة. بخالف هذا الخطاب 
ترحيب ظاهري  أو  قبول  نجد  الحلفاء،  بين  التشابكي 
أمريكي وغربي لما تقوم به أيران من جهود عسكرية، 
األمريكان  ولعل  الــعــراق  في  داعــش  لمقاتلة  ميدانية 
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المتعرضة أصاًل  أيران  لقوة  وانهاكاً  استنزافاً  يجدونه 
النفط.  السعار  الحاد  والهبوط  والحصار  للعقوبات 
»لــداعــش«  وفــنــاء  أحتظار  ساحة  للبعض  أذاً  الــعــراق 
أنه  كما  »لــداعــش«  وتوظيف  وتسيير  تأهيل  وللبعض 
التقاء بين دول متعارضة المصالح: أيران وروسيا يقفان 
على ذات األرضية التي يقف عليها التحالف الدولي في 
العراق رغم ما هو حاصل بينهما من أختالف وخالف 
والتعارضات   ً تارة  التمايزات  هذه  ولكن  سوريا.  حول 
تارة أخرى بين دول المحور األسيوي والمحور الغربي 
وحلفاءها  األمريكية  المتحدة  ــات  ــوالي ال تستثني  ال 
الخليجيين واألردن ) المحور الغربي( من المضي في 
نموذج  أو  عراقي  مشروع  أتمام خطوات  على  سعيهما 
عراقي يكون عبرة لسوريا: نموذج عنوانه فدرالي وفحواه 
ال فدرالي وال كنفدرالي. فكرة الحرس الوطني للمناطق 
دون  ألمريكا  ــارات  ــزي وال للتسليح  والــدعــوات  الُسنية 
التنسيق مع الدولة وخارج أطار األتفاقية األستراتيجية 
بين العراق وأمريكا ولقاء وفد من األنبار وفي مقدمتهم 
رئيس مجلس محافظة االنبار )صباح كرحوت( مع نائب 
الرئيس االمريكي جون بايدن ) صاحب مشروع تقسيم 
ص8(   5102/1/42 الدولية  الحياة  )جريدة  العراق( 
هي خطوات جادة نحو أنضاج المشروع وتكريسه واقعاً 
وحاالً، ويالحظ المتابع والمراقب للشأن العراقي بأن 
األنفتاح النسبي لدول الخليج وخاصة المملكة العربية 
السعودية على العراق تزامن مع عزم وهمة األمريكان 
والفعلي  الجاد  والتوجه  السني  المكون  مأسسة  على 

للعراق نحو هذه المأسسة.
وقد  الخرائط،  تحديد  مهمة  في  منغمس  أذاً  الجميع 
تم رسم الحدود بين الناس، بين المواطنين، وآن األوان 
الغارقة  التداعيات  هذه  كل  الجغرافية.  حــدود  لرسم 
في السياسة والتاريخ والمفصحة عن فشل في عناوين 
بيكو  سايكس  تجزئة  تحويل  في  الفشل  أهمها  عديدة 
الى واقع ممكن والى افق قابل للبقاء والتطور تتُم وتُنجز 
في ظل الصراع بين المحور األسيوي والمحور الغربي. 
وأقصد في المحور األسيوي كمفهوم في معناه السياسي 
وليس في بعده الجغرافي وكذلك المقصود في المحور 
أستراتيجياً  ولكنها  أسيوية  ــة  دول فاليابان  الغربي. 

وفي  األمريكية،  المتحدة  للواليات  حليف  وسياسياً 
أسيوية  ودول  الجنوبية  كوريا  وكذلك  الغربي  المحور 
أخرى وعربية. و 06٪ من مساحة روسيا تقع في شمال 
أسيا و 04٪ من مساحتها تقع في أوربا وهي مع الصين 
العربي  العالم  األســيــوي.  المحور  تتصدران  ــران  وأيـ
باالضافة  وأعالم،  وحركات  وأحزاب  وحكومات  كدول 
الى خالفاته وتناقضاته وإختالفاته، نجده تائه وموّزع 
بين المحورين: حيث دول داعمة وبقوة للمحور الغربي 
منهمكة  هائمة  والبعض  له  ومتصدية  قائمة  وأخــرى 
جياعها  أشباع  أو  وأيواء آلجئيها  تضميد جراحها  في 
والستر على حالها. أُصيَب عالمنا العربي بوباء العقم 
الفكري والثقافي والسياسي ولم يعد قادراً لغير األنحياز 
مصالحه  حساب  وعلى  المحور  ذاك  أو  لهذا  والتبعية 
التطرف  لظواهر  مرتعاً  وأصبح  ومستقبله  وكرامته 
االقليمية  المصالح  أو تصادم  لتناغم  وّدواراً  واألرهاب 
والدولية. ففي عالمنا العربي وشرقنا األوسطي تجتمع 
بواعث ودواعي المنافسة والصراع األسيوي - الغربي 
وفكراً  ديناً  واألســـالم  واسرائيل  والــغــاز  النفط  وهــي 
هذه  وأســتــخــدام  توظيف  على  والــشــواهــد  وحــضــارة. 
المعطيات والدواعي ومنذ عقود حاضرًة وال تحتاج الى 
دليل وبرهان. فالنفط يستخدم األن كسالح في معركة 
من  وحلفائهم  والغرب  أمريكا  بين  والصراع  التنافس 
جهة وروسيا والصين وسوريا وايران وحلفائهم من جهة 
أخرى، وتٌعزي بعض التحليالت األستراتيجية سعي قطر 
وتركيا الى تقويض وتدمير سوريا شعباً ودولة وأقتصاداً 
من  الغاز  وتسويق  انتاج  أحتكار  ضمان  حرصهما  الى 
خاللهما الى أوربا والعالم. لم يُعْد سراً على أحد بما 
آل اليه كيان أسرائيل قياساً بما كان عليه عند منتصف 
القرن الماضي حيث أصبح أمنه جزءاً من األمن القومي 
األمريكي، وسياسة تهويد القدس واألراضي الفلسطينية 
َمضت وتمضي بوتيرة تتناسب طردياً مع بيانات التنديد 
واألسالم  الدولية.  والمنظمات  العرب  بها  يكتفي  التي 
فكراً وديناً وحضارة أول الُمَستَهدفين من نشر وتمكين 
وبأسمه  وبعنوانه  والعالم،  العربية  البالد  في  األرهاب 
التاريخ  تــركــة  وتــهــْدم  النساء  وتسبى  ــاء  ــري األب يــذبــح 
واألسالف لنا مْن شواهد للحضارات ) منارات ومزارات 
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ومقدسات(. وما جريمة شارل ايبدورا التي وقعت في 
باريس بتاريخ 5102/1/7 إاّل حلقة متقدمة من مسلسل 
وإظهاره  األسالم  تشويه  هدفها  مدروسة  أستراتيجية 
في تعارض وصدام مع القيم األنسانية وحضارة الغرب 
الغرب والحيلولة  وترويج ظاهرة ) األسالموفوبيا( في 
يتجاوز عددهم  والذين  األوربيين  المسلمين  تَّقبل  دون 
الخمسة واالربعين مليوناً، وأصبح التظاهر ضد وجود 
المناهضة  الحركات  وتأسيس  الكتب  ونشر  المسلمين 
االلمانية  بغيدا((   (( الغرب كحركة  لما يسمى بأسلمة 
العربية  ودولــنــا  منطقتنا  إن  أوربـــا.  في  مألوفاً  أمــراً 
وبفضل أرثها الحضاري وموقعها الجغرافي والسياسي 
ومواردها االقتصادية أصبحت ساحة بل موطناً للتنافس 
والصراع بين المحورين األسيوي والغربي َوَرحماً خصباً 
لوالدة أزمات مزمنة. فما يحدث في سوريا هي ليست 
أزمة سورية وإنما أزمة دولية - أقليمية تدور ُرحاها في 
سوريا ليس من خالل حرب واحدة وانما حروب متعددة 
) حرب حلب، حرب دمشق، وحرب الرقة، وحرب دير 
ومجاميع  جيوش  األزمة  أدوات  كوباني(.  وحرب  الزور 
مسلحة وردت من الخارج تتقاتل فيما بينها وتستهدف 
تقويض الدولة ومقوماتها، كذلك مقترحات حلول األزمة 
تناوبت في  الخارج،  تاتي من  والتزال  كانت  نراها  كما 
صياغتها وطرحها وأحياناً فرضها بالقوة بعض الجهات 
السياسية والدولية المرتبطة بهذا أو ذاك المحور. ومن 
هذا البعض بل أَولٌهم، الجامعة العربية حيث آل مسعاها 
ليس لحل األزمة وإنما لمفاقمتها وتدويلها بل والمطالبة 
بالتدخل العسكري الخارجي وعلى غرار التدخل الذي 
العربية  الدول  ولبعض  للعراق  ويُحسْب  ليبيا  جرى في 
التي  العريبة  الجامعة  قــرارات  على  تحفظهم  حينها 
بالتدخل  وطالبت  ــة  األزم تدويل  الــى  وسعت  أتخذت 
الجامعة  َسلّمْت  األمــن.  مجلس  من  بقرار  العسكري 
ونجحت  تفاقهما  في  ساهمت  أن  بعد  األزمــة  العربية 
ومنتدياتهم  سوريا  أصدقاء  مجموعة  الى  تدويلها  في 
التي عقدوها في الدوحة- اسطنبول- باريس-المغرب 
ثم قذفوها نحو جنيف1 وجنيف2 ثم هي األن في مرمى 

المحور األسيوي واقصد في موسكو.

إن أوجه التنافس والصراع بين المحور االسيوي والمحور 
واالسالمي  العربي  عالمنا  على  حكراً  ليست  الغربي 
أنهما الفضاءان األكثر حيويًة لتجسيد وأحتضان  رغم 
 ( ويتشابكان  يتواجهان  حيث  والصراع،  التنافس  هذا 
واقصد المحوّرين( بصورة مباشرة وليس باالستعاضة 
وكأن  والسياسية  الدبلوماسية  األصعد  على  وخاصة 
غرٌب  والغرب  الشرق شرٌق   ( لمقولة  تجسيداً  حالهما 
االنكليزي  الشاعر  لسان  على  وردت  التي  يلتقيا(  ولن 
وفي  عشر.  التاسع  القرن  نهاية  في  كبلنغ«  »روديـــارد 
هذا السياق شهدت قمم سياسية واقتصادية مهمة في 
للكبار  وتصرفاً  سلوكاً   4102 عام  الثاني  تشرين  شهر 
تنافس لغرض عزل  ّنم عن  أمريكا(  الصين،  ) روسيا، 
يدل على ضعف  مما  أزاً،  تؤّزهم  عــداء  وبــروح  األخــر 
األستراتيجية  جوانبها  في  العالمية  السياسة  وهــوان 

واألقتصادية والدبلوماسية.
أستراليا  فــي  أختتمت  التي  العشرين  قمة  مــن  ــدء  أب
الروسي  الرئيس  غــادر  حيث   4102/11/61 بتاريخ 
مبكراً تعبيراً عن أستياءه من ماآلقاه من برودة أستقبال 
ومكاناً هامشياً خصص له في الصورة التذكارية لقادة 
الرئيس  كالم  وكذلك  وحيداً  الغداء  وتناوله  العشرين، 
في  الوحيدة  العظمى  القوة  هي  بــالده  أن  على  أوباما 
قائمة  فــي  الثالثة  المرتبة  تحتل  روســيــا  وان  العالم 

التهديدات العالمية بعد أيبوال والدولة األسالمية.
أن  الــى  الموضوع  في  الولوج  قبل  هنا  األشــارة  تجدر 
ممارسة طقوس أهانة وأذالل اآلخر في التعامل الدولي 
ال أقول أمٌر شائع وأنما وارد، خالفاً عن ما ينبغي أن 
يكون عليه التعامل الدبلوماسي من أدب ولياقة وكياسة 
كل  الــوصــال. على  يستحق  مــن ال  مــع  وتــواصــل حتى 
البعد  كل  بعيد  الدولي  والتعامل  السياسة  عالم  حال، 
عن الحكمة التي وردت في حديث الرسول )ص({ من 
كان يؤمن باهلل واليوم االخر َفلْيُقل خيراَ أو ِليصمت{ 

)البخاري 5746(.
العشرين  الروسي في قمة  للرئيس  الى ماحصل  أعود 
بين  الحالية  المواجهة  مشاهد  من  مشهد  أنه  فأقول 
الى  خالله  من  الغرب  يسعى  مشهد،  وروسيا:  الغرب 
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ترويج صورة بوتين المهان للعالم وللداخل الروسي لعل 
فتسعى  والمشهد  الحدث  مع  تتفاعل  الروسية  النخبة 
ابعاد  هو  الغرب  هــدف  وربما  شعبيته،  أضعاف  الــى 
روسيا من مجموعة العشرين بعد خروجها من مجموعة 
الثمانية أثر ضم القرم اليها، حيث عوملت ليس كشريك 
وانما كدخيل على صف الدول الرئيسية في السياسة 

العالمية.
في  العيش  على  قــادرة  غير  روسيا  بــان  يــدرك  الغرب 
عزلة سياسية سيما في ظل مستوى نموها االقتصادي 
وقيمة عملتها وهروب رؤوس االموال منها الى الخارج 
وأعتماد  الــعــام،  هــذا  دوالر  مليار   841 قــدرت  والتي 
المستمرة  العالمية  الطاقة  أسعار  على  العامة  ماليتها 

في االنخفاض.
الهند  البريكس وخاصة  بأن مجموعة  الى ذلك  أضف 
اقتصادي  استقرار  الــى  بحاجة  والصين  والــبــرازيــل 
وترى هذه  اقتصادياتهم،  تنمية  دفع عجلة  في  يساهم 
)بسبب  الغرب  وبمواجهته  روسيا  حليفهم  بان  الــدول 
المجموعة.  على  عبأ  ايران( هو  او  او سوريا  اوكرانيا 
والتاريخ الحديث يُعلّمنا بان العقوبات والحصار قد ال 
تحول دون استمرار البلد المحاصر من العيش والتنمية 
والحفاظ على دوره االقليمي ولكن تحول بكل تاكيد من 

مكانته وقوته العالمية.
روسيا  عزل  الى  العشرين  قمة  في  اذاً  امريكا  سعت 

وسعت كما سنرى في قمة اسيان الى عزل الصين.
حيث  آسيا(  جنوب شرق  دول  )رابطة  آسيان  قمة  في 
نيابيدوا في  بتاريخ 4102/11/31 في مدينة  أختتمت 
ميانمار، النقاشات لم تشهد كثيراً من المواقف العدائية، 
حيث القمة أقتصرت على الملفات االقليمية )الصين، 
اليابان، تايلند، الفلبين( والمناورات والمشاورات كانت 
تداعيات  من  مالها  رغــم  اقليمي  سياسي  طابع  ذات 

وتشابكات دولية.
دول  بين  السياسية  للخالفات  الرئيسي  الــمــوضــوع 
الصين  بحر  في  عليها  المتنازع  المياه  هو  المنظمة 
ففي  الفلبين(.  تايلند،  الــيــابــان،  )الــصــيــن،  الجنوبي 
االسابيع التي سبقت القمة، سارعت الدول المتخاصمة 

على بحر الصين الجنوبي الى التعبير عن نياتها وابراز 
قوتها وتحديها ميدانياً: أجرت تايوان تدريبات بالذخيرة 
دفاعها  ــر  وزي وزار  الجنوبي  الصين  بحر  فــي  الحية 
ماليزيا  كذلك  )اينوأبا(  جزيرة  في  عسكرية  مناورات 
حيث اطلقت غواصاتها طوربيدات في المياه المتنازع 
أسيان  في  عضواَ  ليست  كونها  ورغــم  روسيا  عليها، 
أعلنت في 4102/11/5 انها ستنفذ مناورات بالذخيرة 
الحية في بحر الصين الجنوبي، في غضون ذلك نفذت 
واشنطن اول تدريبات ثالثية االطراف بالذخيرة الحية 
في البحر ذاته مع اليابان والفلبين. واثناء قمة اسيان، 
أعلن رئيس وزراء فيتنام )تان دونغ( ان هانوي ستتخذ 
الــدولــي  الــقــانــون  ــروري ضمن  وضــ ــراء سلمي  إجـ أي 
لحماية حقوق البالد في منطقة البحر المتنازع عليها 
ومعنى القول بأن فيتنام عازمة ربما على تقديم شكوى 
قضائية ضد بكين الى جانب القضية التي تقدمت بها 
مانيال. أما الرئيس االندونيسي المنتخب أخيراً )جوكو 
ويدو دو( دعا الى انشاء مدونة سلوك في بحر الصين 
الدفاعي  أنفاقها  ستزيد  أندونيسيا  أن  وقال  الجنوبي 
من 8.0٪ الى 5.1٪ وأنها ستتخذ موقف متوازن بين 
الصين والواليات المتحدة االمريكية. في ذات السياق 
ذهب كذلك كل من رئيس وزراء اليابان والهند وطرحا 
سلوك  »مدونة  الــى  والحاجة  البحري  االمــن  موضوع 
تتبع  التي  الهند  تعزز  الدولي.  القانون  وُحكم  ملزمة« 
وبتشجيع من واشنطن عالقاتها  التوجه شرقاً  سياسة 
بحر  في  النفط  عن  التنقيب  تشمل  والتي  هانوي  مع 
السياسيين  المحللين  بعض  ويُّحمل  الجنوبي.  الصين 
الواليات المتحدة االمريكية وتحت أدارة أوباما مسؤولية 
في  االخــرى  أسيان  ودول  الصين  بين  الحاصل  التوتر 
ظل سعي االدارة االمريكية الى تطويق الصين وعزلها 
ودفعها الى التعامل بايجابية مع االمالءات االمريكية. 
المتحدة  لــلــواليــات  اســيــان  ورابــطــة  منطقة  والهمية 
لدى  لها  سفير  بتعيين  االخــيــرة  سارعت  االمريكية، 
اجتماع  اثناء  أوباما  شــدد  وقــد  جاكارتا  في  الرابطة 
المتحدة االمريكية( على االهمية  الواليات  ــــــ  )اسيان 
التي تعلقها بلدان المنطقة على القواعد المرتكزة على 
اللغة  الدولية، وهو يستهدف بهذه  المعايير والقوانيين 

م12         ٢٠١٥ آذار   - هـ   ١٤٣٦ االول  جمادى   | عشرة  احلادية  السنة   |  ٣٢ العدد   |



الصين حيث مابرحت امريكا ان تتهمها في كل اجتماع 
تسعى  كما  الــدولــي،  القانون  قواعد  بانتهاك  اقليمي 
امريكا وفي تنافس مع الصين الى بناء بنية اقتصادية 
مصلحتها.  في  تصب  الهادي  والمحيط  اسيا  لمنطقة 
حاول رئيس وزراء الصين )لي كيكاينغ( اثناء القمة الى 
لمعاهدة  أقتراحا  بطرحه  االمريكي  الضغظ  احتواء 
صداقة بين الصين ودول جنوب شرق أسيا وشدد على 
ان الصين متمسكة وماضية في نهجها بشأن التفاوض 
بحر  في  بحقوق  المطالبين  من  منافسيها  مع  الثنائي 

الصين الجنوبي، كما اقترح اقامة طريق حرير بحري.
)بكين(  الصين  في  أفتتحت  التي  أبيك  قمة  عن  أمــا 
بتاريخ 2014/11/10 حضرها كبار قادة المنطقة وفي 
مقدمتهم الرئيس االمريكي والرئيس الروسي والصيني 
المنطقة  دول  قادة  من  واخــرون  اليابان  وزراء  ورئيس 
)دول اسيا والمحيط الهادئ(. على هامش أجتماعات 
القمة التي يندر ان تتناول الخالفات بين الدول، جرت 
لقاءات جانبية بين الصين ودول عديدة وفي مقدمتها 
الثنائية  الخالفات  اللقاءات هي  اليابان، مواضيع هذه 
المائية.  الــحــدود  حــول  االخـــرى  ــدول  والـ الصين  بين 
فاليابان طالبت الصين بأنشاء الية لالتصال البحري من 
أجل تفادي أي حوادث خاصة في جزر ) دياو يو( غير 
الماهولة. كما أتفقت الصين وفيتنام على حل نزاعاتهما 
المالحية بالحوار بعد الخالف الذي نشب بينهما في 
أذار الماضي 2014 أثر أنشاء الصين منصة نفط في 
مياه متنازع عليها. وفي تصريح للرئيس االمريكي قال 
فيه ) ال ننتظر أن تتبع الصين النموذج االمريكي في كل 
انتهاكات حقوق  من  قلقنا  أبداء  لكننا سنواصل  شيء، 
كما   ،)2014/11/11 ص8  اللندنية  )الحياة  االنسان( 
دعا الرئيس االمريكي الصين الى تحرير اسواقها وسعر 
صرف عملتها واحترام حقوق االنسان وحرية الصحافة.

لهذه  كمخرجات  وصفها  يمكن  عــديــدة  أستنتاجات 
تركيباتها.  في  والعالمية  هويتها  في  األسيوية  القمم 
أستراتيجية  قــرارات  بـــ  تأِت  لم  القمم(  )واقصد  أنها 
واألمن  العالمي  األقتصاد  ألنقاذ  جديدة  كخطة  مهمة 
أو  أبداعية  بأفكار  وال  الراهنة  األزمــات  من  العالمي 

أنشغلت  وأخرى.  كبرى  دول  تبنتها  أو  مبتكرة طرحتها 
في  الغربيون  حلفاءوها  وأنشغل  أمريكا  مايبدوا  على 
والنيل  رئيسها  وأهانة  روسيا  ومعاقبة  حصار  كيفية 
من مكانته وشعبيته وأظهار روسيا أمام العالم بمظهر 
في جبهة  أيضاً  أنشغلوا  كما  دولياً،  المرفوضة  الدولة 
والضغط  الصين  أحتواء  في  أخرى  قمة  في  أو  أخرى 
عليها وتأليب اليابان وفيتنام والفلبين وتايوان للمطالبة 

بحقوقهم في المياه المشتركة مع الصين.
أن الصعود الهادئ والواثق للصين على الساحة الدولية 
أقتصادياً وسياسياً ومشاركة روسيا وأستغاللها ثغرات 
وهفوات االدارة االمريكية السابقة والحالية أمور تدفع 
العمل  في  كلياً  االنشغال  االمريكية  المتحدة  الواليات 
للحفاظ على عالم أحادي القطب بقيادتها، االمر الذي 

يُكلّف المجتمع الدولي كثيراً في قوته وأمنه وتطوره.
نستنتج أذاً حقيقة تؤكدها التطورات التي نشهدها اليوم 
وهي أن ال مسعى جديا لمواجهة أزمة دولية أو أقليمية 
يؤكد أستمرار  الذي  أمريكية األمر  أراده  أو  دون قرار 
على  والنوعية  المادية  وقدراتها  الريادي  أمريكا  دور 
فرض سياساتها عندما تتطلب مصالحها كما الحال في 
تشكيل التحالف ضد داعش من دون الرجوع الى االمم 
المتحدة أو مجلس االمن ومن دون التنسيق والتشاور مع 

الصين وروسيا وأيران.
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العالقات المصرية - التركية

بعد وصول اإلخوان ومستقبلها

المقدمة:

أدى تغيير النظام السياسي في مصر في العام 2011 إلى تغييرات 
مجتمعية جمة، إذ لم يكن قادة التغيير يحملون تصورات ورؤى 

لما ستؤول اليه مديات التغيير، بسبب غياب رؤاهم لنظام مابعد 
حسني مبارك، وكان ذلك مدعاة للقول أن سياسة مصر الخارجية 

ستشهد تغّيرات هي األخرى ولكن بأي اتجاه هذا ما لم يكن 
بتصوراتهم، وكل المتصور هو ان تغييرًا سيحصل لكن بدون تحديد 
اتجاهاته. وقادت تطورات ما بعد حسني مبارك إلى انفتاح الساحة 

السياسية المصرية صوب كل االتجاهات والتيارات، تركزت فيما 
بعد في رؤية تنظيم اإلخوان لمعالم الدولة والمجتمع في مصر، 
وسارت السياسة الخارجية المصرية باتجاهات في غالبها األعم 
باتجاه الدول الداعمة والمؤيدة لإلخوان في مصر وكانت الدولة 

األكثر اقترابًا من نهج اإلخوان هي تركيا.
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أ.م.د خيري عبد الرزاق جاسم

مركز الدراسات االستراتيجية والدولية - جامعة بغداد

اإلخوان  وصول  بعد  التركية  المصرية  العالقات  شهدت 
لإلنتباه،  الفتة  ملحوظة  تطوراٍت  مصر  في  الحكم  الى 
ذلك انها عرفت تقارباً متميزاً بين طرفي العالقة، إذ أدى 
وصول االسالميين إلى الحكم في مصر إلى تأشير بداية 
عهد جديد في العالقات بين تركيا ومصر، والمالحظ أن 
إرث العالقات بين البلدين لم يؤد دوراً في ذلك التقارب، 
وإنما حكمته عوامل جديدة ال عالقة لها بذلك األرث ومن 
الحقبة  الضوء على هذه  الضروري تسليط  كان من  هنا 
التي لم تستمر طوياًل، ويبدو أن مرتكزات تلك العالقات 
لم تكن كافية بالقدر المعقول إلستمرارها وتطورها. على 
الرغم من الحقبة القصيرة التي حكم فيها اإلخوان مصر 
اال أن تلك الحقبة أكدت وجود مجموعة من الثوابت التي 
تحكم العالقات المصرية بمحيطها اإلقليمي، من الصعب 
تجاوزها لذلك فان هذا البحث ينطلق من فرض رئيس 
التركية في حقبة  مفاده » شهدت العالقات المصرية - 
حكم اإلخوان لمصر انتكاسة لطرفي العالقة ألنها بنيت 
وأثرت في مستقبل  الدولتين  لطبيعة  مغايرة  أسٍس  على 

العالقة في ما بعد حكم اإلخوان ».

بالمنهج  استعنا  الفرضية  فــي  جــاء  مــا  على  وللبرهنة 
الوصفي لوصف تلك العالقة ومن ثم مناقشتها وتحليلها 
إلى مواقف وطروحات قادة الحكم في البلدين،  إستناداً 
على  هي  رئيسة  محاور  على  البحث  قسمنا  ذلك  وعلى 

التوالي:

المحور األول: التغيير في مصر وتصور اإلخوان للسياسة 
الخارجية.

حقبة  في  المصري   - التركي  التقارب  الثاني:  المحور 
اإلخوان.

اإلخوان  حيال  التركية  اإلندفاعة  أصل  الثالث:  المحور 
وأسسها.

في  التركي  المصري  التقارب  معوقات  الرابع:  المحور 
عهد اإلخوان.

اإلخوان  حكم  إنهاء  من  تركيا  موقف  الخامس:  المحور 
وتأثيره على العالقات المصرية التركية.

التركية  المصرية  العالقات  مستقبل  السادس:  المحور 
بعد حكم اإلخوان.
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المحور األول: التغيير في مصر وتصور اإلخوان 
للسياسة الخارجية

بالدولة  والمتعلق  للتحليل،  الكلي  المستوى  إلى  استناداً 
كوحدة سياسية حولتها األنظمة السلطوية إلى أداة قمع 
وبطش وهدف تسعى الكتلة الجماعية السترداده وتحريره 
الطرفين  بين  الصدام  ويصبح  األوتوقراطية.  قبضة  من 
دوائر  اتساع  األول:  شرطان،  توافر  إذا  المحالة،  واقعاً 
ورأسياً،  أفقياً  المجتمع  تغطي  بحيث  الجماعية  الكتلة 
 Fusion التشبيك  Net Workingواالنصهار  فيحدث 
لهذه  المنشئة  الجماعات  تتوقعه  ال  ربما  تلقائي  بشكل 
وانعدام  الدولتي،  الفعل  خشونة  والثاني:  ذاتها.  الكتلة 
للنخبة  واألخالقية  واإلنسانية  المجتمعية  المسؤولية 
مناعة  انعدام  وأحياناً  ضعف  إلى  يــؤدي  مما  الحاكمة، 
النظام السياسي، بحيث يصبح معرضاً لالنتكاس وربما 
بمثابة  الطرفين  بين  المواجهة  االنهيار. وتصبح حصيلة 

مقدمة للفعل الثوري.)1(

وإذا ما حاولنا تطبيق هذا النموذج التحليلي على الثورتين 
التونسية والمصرية فسوف يتضح ما يلي: )2(

1ـ ال توجد بؤرة سياسية معينة للثورة، سواء تخطيطاً كان 
أو تنفيذاً، نقصد أن الثورة لم تكن من صنع حركة سياسية 
بعينها أو تيار أيديولوجي محدد، وإنما كانت نتيجة لفعل 
الثورية  اللحظة  أشعلت  معينة  زمنية  لحظة  في  جماعي 
أجل  من  وذلك  حولها،  والتف  خلفها  المجتمع  فانتفض 

تحقيق هدف محدد.

الرئيس  المحرك  هي  الجديدة  الحّية  القوى  كانت  2ـ 
األيديولوجية  لألطر  متجاوزة  قوى  وهي  الثورتين،  في 
لذا، فقد كانت  التقليدية.  التنظيمية  وبنيتها  والسياسية 
إما  الثورات  في هذه  والدينية  الحزبية  القوى  إسهامات 
شبه منعدمة، كما كانت الحال في تونس، أو غير مهيمنة، 

كما كانت الحال المصرية.

من  االنتقال  بعد  الجديدة  حالته  في   ( المجتمع  كان  3ـ 
للثورة  الرئيس  الــراعــي  بمثابة  الحركة(  إلــى  السكون 
والمغذي لها، سواء بإدامة الحالة المعنوية المرتفعة لدى 
الثوار من خالل التوحد والتوافق حول مطالب الثورة، أو 
من خالل توفير الدعم المادي والبشري لها. ومن هنا، 

تأتي الشرعية الثورية التي من المفترض أن تصبح فيما 
بعد إرثاً مشتركاً للجميع.

التقليدية  والدينية  الحزبية  القوى  إسهامات  تبدو  4ـ 
اضطرت  فإنها  متأخرة،  جــاءت  وإن  الــثــورات،  هذه  في 
لإللتزام ) كما في الحالة التونسية، أو أجبرت عليه كما 
والمطلبي  السياسي  بالسقف  المصرية(  الحالة  كان في 
للقوى الحّية التي أشعلت الثورة. صحيح أن ثمة قدراً من 
الذكاء قد بدا على خطاب وسلوك اإلسالميين من أجل 
تفويت الفرصة على المتربصين بالثورات العربية داخلياً 
وخارجياً، إال أن ترددهم في اللحاق بالثورات في بداياتها 

أضعف من موقفهم السياسي والمجتمعي الحقاً.

تصور اإلخوان لإلقليم
للدولة،  جغرافياً  المتاخم  اإلطار  بمعنى  االقليم،  حدود 
والمتصور للحركة المنظمة لسياستها الخارجية، أو االطار 
المتاخم جغرافياً لها، والذي يلقى بتأثيرات منتظمة فيها، 
تبدو غير محددة حتى االن لدى حزب الحرية والعدالة 
المصري ) الذي يعد الجناح السياسي لجماعة االخوان 
في  ســواء  النهائية،  مالمحه  رســم  يتم  ولــم  المسلمين( 
برنامج الحزب االنتخابي لعام 2011 او حتى في البرنامج 
العام للحزب. فالحدود االولى والضرورية لإلقليم ) اطار 
الحركة( عند جماعة االخوان المسلمين يمكن افتراضها 
مبدئياً على ضوء اهدافها المرجعية، في حدود » الخالفة 

االسالمية » المتصورة.

الرؤية  وفــق  الــضــروريــة،  الحركة  حــدود  فــإن  وبالتالي، 
االسالمية  الـــدول  لتشمل  تتسع  للجماعة،  المرجعية 
والعربية، وبعض دول الجوار الفاعلة في منطقة الشرق 
لتشمل  تتسع  ان  يمكن  االولية  الحدود  وتلك  االوســط. 
الحدود  لتلك  متاخمة  أخــرى  تأثير  وحــدات  أو  مناطق 
االولية. اال انها كذلك يمكن أن تضيق، بالنظر الى مدى 
دور  لممارسة  المصرية  للدولة  المتاحة  الموارد  كفاية 
نشط عبر هذا المجال كله، أو تختلف بالنظر الى مصالح 
أخرى.  جوار  دوائــر  في  االستراتيجية  المصرية  الدولة 
فكيف تصور حزب الحرية والعدالة تلك الحدود في اطار 

السياسة الواقعية كشريك في عملية صنع القرار؟.
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أكد البرنامج التأسيسي لحزب الحرية والعدالة وبرنامجه 
على  ترتكز  الخارجية  السياسة  ان  االخير  االنتخابي 
السياسة  وان  واإلفريقية،  واإلسالمية  العربية  المنطقة 
المقبلة  المرحلة  يتعين عليها خالل  المصرية  الخارجية 
العربي  محيطها  في  الــرائــد  المصري  الــدور  استعادة 
يؤكد  للحزب  التأسيسي  البرنامج  أن  اال  واالســالمــي. 
االنتماء  قاعدة  على  فقط  يعتمد  ال  االقليم  ان  كذلك 
المصالح  قاعدة  على  ايضاً  ولكن  الديني،  او  الجغرافي 
الحيوية واالستراتيجية التي تربط مصر بدول جوارها، 
أياً كانت طبيعة الرابطة العقيدية معها، اتفاقاً أو اختالفاً.

ان  يتعين  الــذي  االقليم  ان حــدود  االولــى هنا  الخالصة 
ليشمل  يتسع  المصرية  الخارجية  السياسة  فيه  تنشط 
أو  العقيدية  االرتباطات  الى  استناداً  القصوى،  حــدوده 
المصلحية. في هذا الفضاء االقليمي الواسع، يالحظ ان 
اسس التفاعل االقليمي، وتحقيق االمن القومي المصري 
في برنامج الحرية والعدالة عبارة عن تمنيات لم يحدد 
الحزبي  البرنامج  اقتصر  وانما  تطبيقها،  وطرق  وسائل 
في طرح تصوره للسياسة الخارجية على متطلبات نظرية 
تواجهها عند التطبيق اشكاليات عديدة تحد من امكانية 
تحقيقها بشكل متكامل او متجانس، دون حدوث ازمات 
يشملها  التي  االوســط،  الشرق  منطقة  ودول  مصر  بين 
تصور حركتهم االقليمية، أو بين مصر والغرب الذي قد 
تتقاطع مصالحه مع بعض دوائر، واالهم اهداف الحركة 

التي يتصورها حزب الحرية والعدالة. )3(

وبحسب أحد الكتاب فان السياسة الخارجية في مرحلة 
استكشافية  كانت  بأنها  اتسمت   )2013-2012( مرسي 
وإقليمية  عربية  لــدول  رحــالت  عدة  وشهدت  ومرتجلة، 
ودولية أثارت استياًء واضحاً في األوساط الشعبية، ألن 
عواصم  مطارات  إلى  الوصول  عند  االستقبال  مستوى 
كما  كمصر،  دولــة  برئيس  يليق  لم  زارهـــا،  التي  ــدول  ال
يصفها  البعض  جعل  مما  ملموسة  نتائج  أي  تحقق  لم 

بالجوالت السياحية. )4(

المحور الثاني: التقارب التركي - المصري في حقبة 
اإلخوان

تمتلك مصر مع تركيا، في ظل النظام القديم، عالقات 
واقتصادياً. وحتى عندما نشطت تركيا  ايجابية سياسياً 

نفسها  اكتشاف  إعــادة  محاولة  سياق  في  اإلقليم،  في 
فعلياً  لمصر  مقلقاً  ذلك  يكن  لم  واستراتيجياً،  ثقافياً 
وإن أثار غيرة ملحوظة: مفهومة ومبررة، من قبل النخبة 
الحاكمة يمكن للمحلل التماسها، إال أنها بقيت غير معلنة 
أو مكشوفة. وفي ظل النظام الجديد، يفترض أن تشهد 

العالقات بين البلدين طفرة كبيرة ألكثر من سبب:)5(

الدافع األول هو أن ديناميكية مصرية جديدة سوف تنمو، 
االقتصادي  الصعيدين  على  تتصارع  سوف  الحركة  وأن 
الصداقات  فــإن  الــحــاالت  هــذه  مثل  وفــي  والسياسي، 
تصبح  الــعــداءات  أن  كما  عمقاً،  أكثر  تصير  المصرية 
أكثر حدة، بفضل سرعة االيقاع، وما تتضمنه من الحاح، 
إدراكــات سواء في حال الصداقة. وألن  وما تكرسه من 
فالمؤكد  الصداقة،  قوامها  البلدين  بين  العالقة  خلفية 
هو أن دورة النشاط العادية أو المتصورة في ظل النظام 
الصداقة  هذه  تزيد  سوف  الفعال،   / الجديد  المصري 

عمقاً وتأكيداً.

الجديدة  المصرية  الديناميكية  أن  هو  الثاني  والدافع 
هذه، على الصعيدين السياسي واالقتصادي سوف يتبعها 
تدفع مصر  إستراتيجية  فورة  منطقي،  كأمر  بالضرورة، 
على إعادة تأكيد مجالها الحيوي الطبيعي / اإلقليمي / 

الحضاري.

ثمة محاوالت تركية للتحالف مع مصر عقب تغيير النظام 
السياسي ووصول االخوان للحكم، وقد كانت زيارة رئيس 
الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، إلى مصر منتصف 
المسعى.  أيلول / سبتمبر 2011، خطوة مهمة في هذا 
آنذاك، عصام شرف،  المصرية  الحكومة  رئيس  وصرح 
في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي، بأن هناك 
تشابهاً في المواقف اإلقليمية بين مصر وتركيا. وقال: » 
إن تركيا هي بوابة مصر ألوربا، ومصر بوابة تركيا إلفريقيا 
». وقد وصف السفير المصري في تركيا -آنذاك -، عبد 
الرحمن صالح الدين، الشراكة المصرية - التركية ب » 
يتمتعان بسياسات  البلدين  أن  »، مؤكداً  الواعد  النموذج 
المنطقة  في  األخيرة  التطورات  وأن  متشابهة،  خارجية 
أقوى،  بين البلدين، مما أوجب تعاوناً  قد أحدثت تقارباً 
علقت  وقد  محدودة.  غير  غدت  بينهما  التعاون  وفرص 
صحيفة » زمان » التركية التي أوردت تصريحات السفير 
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المصري على كالمه بالقول: » إن مصر تسعى إلى إقامة 
تشهدها  التي  التغّيرات  وســط  قوية  جديدة  تحالفات 
المنطقة، مما يدفعها إلى تعزيز روابطها االقتصادية مع 
تركيا. وقد صرح أردوغان في أثناء زيارته إلى مصر بأن 
بالده تّود رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 5 

مليارات دوالر. )6(

األميركية   « تايمز  نيويورك   « صحيفة  مع  مقابلة  وفي 
في يوم 20 ايلول / سبتمبر 2011، أعلن وزير الخارجية 
التركي آنذاك احمد داود أوغلو أن بالده بصدد تدشين 
تحالف مع مصر لتأسيس ما أسماه » محور ديمقراطية 
» جديد في الشرق األوسط. ولفت أوغلو إلى أن مصر 
متوقعاً  المقبلة،  الفترة  في  تركيا  جهود  محور  ستصبح 
دوالر  مليار   1.5 من  مصر  في  بالده  استثمارات  زيــادة 
وإلى   ،2012 عام  نهاية  قبل  دوالر  مليارات  خمسة  إلى 
أن  على  مــشــدداً   ،2015 الــعــام  فــي  دوالر  مليارات   10
بالده ترغب في أن تكون مصر دولة قوية جداً من أجل 
توازن القوى االقليمي. وأضاف أوغلو أن تركيا عرضت 
رؤية إلعادة ترتيب منطقة الشرق األوسط سقطت فيها 
ازدهار  مقابل  وإسرائيل،  سوريا  مع  السابقة  تحالفاتها 
التحالف مع مصر، وهو التحالف الذي يمكنه خلق محور 
التأثير االميركي في  للقوة في وقت يتضاءل فيه  جديد 
الشرق االوسط األمر الذي علقت عليه الصحيفة ذاتها 
بالقول: » إن نظاماً جديداً في منطقة تموج بالثورات قد 

بزغ ».)7(

كان اردوغان يتطلع ألن تكون مصر حليفاً مهماً لتركيا بعد 
الثورة على نظام  إثر  بفقدانها  تركيا  التي فقدت  سوريا 
القاهرة  على  أنقرة  عرضت  حيث  الكثير،  األســد  بشار 
بين  ديمقراطي  تحالف  على  تقوم  إستراتيجية  شراكة 
في  الرئاسية  االنتخابات  نتيجة  إعالن  فعقب  البلدين. 
شهر حزيران / يونيو 2012، قام وزير الخارجية التركي 
آنذاك أحمد داود أوغلو بزيارة الى مصر، التقى خاللها 
التعاون مع مصر  مرسي وجدد عرض بالده رفع سقف 
أنه  حتى  كافة،  المجاالت  في  ممكن  مستوى  أعلى  إلى 
منحه ورقة بيضاء وطلب منه أن يسطر فيها كل ما يريده 
دعم  أقصى  بالده  تقدم  بأن  ووعد  التركي،  الجانب  من 

ممكن لمصر ولرئيسها خالل المرحلة المقبلة. )8(

وخالل زيارته لمصر، أظهر أردوغان إصرار حكومته على 
تعزيز الشراكة معها، عبر توقيع اتفاقات تعاون في مختلف 
التركي  الخارجية  وزير  إعالن  في  جاء  كما  المجاالت. 
صحيفة  مع  مقابلة  في  أوغلو،  داود  أحمد   - حينها   -
نيويورك تايمز االمريكية يوم 20 ايلول / سبتمبر 2011، 
أن بالده ستتحالف مع مصر الجديدة لتأسيس ما سماه 
بين  األوســط  الشرق  في  جديداً   « ديمقراطية  محور   «
يكون موجهاً  لن  أنه  وأكد  المنطقة،  األكبر في  الدولتين 
ضد أي بلد اخر. ولفت أوغلو إلى أن مصر ستصبح محور 
جهود تركيا في الفترة المقبلة، متوقعاً زيادة استثمارات 
بالده في مصر من 1،5 مليار دوالر إلى خمسة مليارات 
خالل العامين المقبلين، وأن تزيد المبادالت التجارية من 
3،5 مليار دوالر إلى خمسة مليارات دوالر قبل نهاية عام 
وزير  ونفى   .2015 عام  دوالر  مليارات   10 وإلى   ،2012
الخارجية التركي وجود تنافس بين مصر وتركيا، مشدداً 
على أن بالده ترغب في أن تكون مصر دولة قوية جداً، 
التوجه قراراً  من أجل توازن القوى اإلقليمي، عاداً هذا 

استراتيجياً يصب في مصلحة بالده. )9(

عميقة  استراتيجية  في عالقات  مع مصر  تركيا  ترتبط 
للحزب  األيديولوجية  القناعات  استطاعت  وممتدة، 
الحاكم أن تتغلب على الضرورات االستراتيجية، وتزيحها 
الخالفة  بإعادة  ايديولوجية  أحــالم  محلها  لتحل  جانباً 
العثمانية في ثوب عصري بحلول عام 2024، وهو حلم 
أن  المؤكد  ومن  الحاكم،  وفريقه  التركي  الــوزراء  لرئيس 
موقع مصر محوري في هذا الحلم، وال يمكن بأي حال 
رئيس  انشغل  لذلك  مصر،  بــدون  تحقيقه  األحــوال  من 
المعطيات  على  األيديولوجي  بالحلم  التركي  ــوزراء  الـ
في  المصرية  بالدولة  بعالقاته  وضحى  االستراتيجية، 
سبيل ذلك الحلم، وهو ما سوف ينعكس سلباً على مصالح 
تركيا في قبرص، وعالقتها باليونان. ولم يكن غريباً أن 
في  ومتميزاً  ــارزاً  ب واليوناني  القبرصي  الحضور  يكون 
حفل تنصيب الرئيس المصري المنتخب، وهو ما يؤشر 
المصرية بدأت في  الدولة  في يد  أوراقــاً  إلى أن هناك 

استخدامها حتى قبل تنصيب الرئيس.)10(
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المحور الثالث: أصل االندفاعة التركية حيال 
اإلخوان وأسسها

تشهد  أن  ينبغي  كــان  الــذي  السابق  االفــتــراض  بمقابل 
العالقات بين الطرفين طفرة كان التوجه التركي تحكمه 

رؤى ثوابت من الصعب أن تحيد عنها منها:

1ـ رغبة أنقرة في ظل حكومة » حزب العدالة والتنمية » 
في االضطالع بدور إقليمي نشط وأن تكون قوة مركزية 

مؤثرة في منطقة الشرق األوسط.

2ـ تطلع حكومة حزب » العدالة والتنمية » إلى محاصرة 
تبني  عــبــر  المنطقة  فــي  المتعاظم  االيـــرانـــي  الــنــفــوذ 
األوســط  الشرق  في  والتعاون  السالم  دعــم  دبلوماسية 
الفلسطينية ودول  ولبنان والفصائل  والتقارب مع سوريا 

الخليج العربي. )11(

من خالل متابعة موقف الدول المساندة لتنظيم اإلخوان 
النخبة  أن  نجد   - بتركيا  هــذا  بحثنا  فــي  المتمثلة   -
الحاكمة فيها أدارت عالقتها بالدولة المصرية انطالقاً 
من مصلحة التنظيم العالمي لإلخوان، وليس انطالقاً من 

مصالحها الوطنية.

كل  والتنمية)12(  العدالة  حزب  حكومة  تجاهلت  وبذلك 
األزمات التي يمر بها النظام، والحزب الحاكم، بل والدولة 
التركية)13(، وانشغلت باإلخوان وما يجري في مصر، بل 
إلى  أدى  الــذي  الحد  إلــى  الــســوري  الشأن  أهملت  إنها 
انفالته، وخروجه عن السيطرة ومن المؤكد أن االنشغال 
مصالح  حساب  على  لإلخوان  الدولي  التنظيم  بمصالح 
الدولة التركية سيؤدي إلى مضاعفات ونتائج في المدى 
تركيا،  في  الحاكم  الحزب  على  سلباً  القريب، ستنعكس 
خصوصاً بعد استقرار األوضاع في مصر، واكتمال بقية 
قادرة  تركيا  تكون  لن  لذلك  المستقبل،  خريطة  مراحل 
على أن تمثل أي درجة من التهديد للدولة المصرية، إذا 
لها قيمة في  يعد  لم  التي  الدعائية  الوسيلة  ما تجاوزنا 
ظل ثورة المعلومات العالمية، فلن يكون في قدرة حكومة 
حزب العدالة والتنمية أن تفعل أكثر من أن تؤوي الفارين 
من تنظيم اإلخوان، وأن تقدم لهم ملجأ وقنوات فضائية 

لتفريغ شحنات االنفعال والغضب. )14(

المحور الرابع: معوقات التقارب المصري التركي 
في عهد االخوان

كانت  كثيرة  ثمة تحديات  أن  القول  البداية البد من  في 
تواجه الحركات اإلسالمية - عموماً - لعل أهمها ما يلي: 

)15(

دأبت  فقد  العلنية.  إلى  السرية  من  االنتقال  تحدي  1ـ 
الحركات اإلسالمية على العمل بعيداً القواعد المؤسسية 
التي تحكم عمل األحزاب والقوى السياسية األخرى، وهو 
المجتمعات  في  والتغلغل  السيولة  من  قــدراً  لها  وفر  ما 
من  طويلة  سلسلة  السري  العمل  على  ويترتب  العربية. 
القيم والمبادئ التي ينشأ عليها أفراد الحركة وأعضاؤها، 
الشفافية  عن  بعيدة  قيمية  ومنظومة  ثقافة  يخلق  مما 

والوضوح.

والسياسي.  الديني  النشاطين  بين  ما  الفصل  تحدي  2ـ 
فقد دأبت الحركات اإلسالمية على الخلط بين الدعوي 
الديني  الــدور  بين  فاصلة  حدود  توجد  ولم  والسياسي، 

واالجتماعي لهذه الحركات ونشاطها السياسي.

3ـ تحدي ادارة التوازنات والعالقات الداخلية في الحركات 
تماسكها  الحركات  هذه  عن  المعروف  فمن  اإلسالمية. 
أحد  ولعل  واأليديولوجي.  التنظيمي  والتزامها  الداخلي 
أسباب ذلك هو شعور الحركة بكونها دوماً مستهدفة من 
األنظمة السلطوية، وهو ما كان سبباً في تأجيل كثير من 
الحركات  هذه  على  مفروضة  كانت  التي  االستحقاقات 

تحت وطأة القمع الخارجي.

4ـ تحدي تطوير الخطاب الفكري واأليديولوجي للحركات 
اإلسالمية.

5ـ تحدي االنقسامات واالنشقاقات الداخلية.

وفيما يخص الشراكة المصرية - التركية، هناك تحديات 
عديدة تقف امام الجهود الرامية لتعزيزها في المرحلة 
الحالية، أهمها: التوقيت، ذلك أن الحديث عن الشراكة 
صعوبة  تكتنفه  الــراهــن  الــوقــت  فــي  وتركيا  مصر  بين 
وحساسية بسبب غياب التكافؤ المرحلي بين الطرفين. 
لطرح  عديدة  جوانب  من  مؤهلة  تركيا  تبدو  حين  ففي 
هذه الشراكة وتنفيذها، تبدو مصر في واحدة من أكثر 
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لحظات تاريخها الحديث ارتباكاً وانقساماً. وبرأسه يطل 
غياب الرؤية المصرية المتكاملة للتعاون مع تركيا خالل 

المرحلة المقبلة كأحد أهم هذه التحديات.

التركي،  الخارجية  وزير  يواجه طرح  أخــرى،  زاويــة  ومن 
بين   « للديمقراطية  محور   « تشكيل  بشأن  أوغلو،  داود 
تناغم  عــدم  أبــرزهــا  عــديــدة،  مشكالت  والقاهرة  أنقرة 
بسبب  البلدين  بين  والدمقرطة  التنمية  عمليتي  إيقاع 
تعقيدات  وتفاقم  مصر،  في  الديمقراطي  التحول  تعذر 
فيه  تمضي  الــذي  الوقت  في  هــذا  االنتقالية،  المرحلة 
تجربتها  إكمال  أجل  من  بثبات  لألمام  العدالة  حكومة 

الديمقراطية ومشروعها التحديثي والتنموي. )16(

المحور الخامس: موقف تركيا من إنهاء حكم 
اإلخوان وتأثيره على العالقات المصرية التركية

أثبتت مواقف الدول الداعمة لتنظيم اإلخوان خالل العام 
طبقاً  الخارجية،  عالقاتها  تدير  أنها   ،)2013( الماضي 
كما  استراتيجية  لمعطيات  وليس  أيديولوجية  لمسلمات 

هو الحال مع تركيا في عالقتها بإخوان مصر. )17(

على غير المعهود، فاقت ردود أفعال أردوغان كل التوقعات 
حينما تجاوز المواقف االوربية واألمريكية في وصف ما 
شهدته مصر وكيفية التعاطي معه. حيث ذهب أردوغان 
أبعد من الالزم حينما اعتبر ما جرى يوم الثالث من تموز/ 
األركان،  ومتكامل  صارخاً  عسكرياً  انقالباً   2013 يوليو 
مؤكداً عدم اعترافه بالسلطات المصرية الجديدة وتأكيده 
أن الرئيس المصري بالنسبة إلى تركيا هو الرئيس محمد 
مرسي الذي أتى ضمن انتخابات ديمقراطية كانت االولى 

من نوعها في تاريخ مصر. )18(

التنظيم  قيادة  اجتماعات  بالده  باستضافة  رحب  وفيما 
الدولي لإلخوان المسلمين وسط هذه الظروف الصعبة، 
لم يتورع أردوغان عن السعي لتدويل المسألة المصرية 
الدولي وجهات دولية عديدة  عبر مطالبة مجلس األمن 
الرئيس  إلعـــادة  توطئة  المصري  الــشــأن  فــي  بالتدخل 
اعتصامّي  فض  أعقاب  ففي  مرسي.  محمد  المعزول 
دعا  األمــن،  قــوات  جانب  من  العدوية  رابعة  و  النهضة 
أردوغان مجلس األمن الدولي إلى االنعقاد سريعاً للبحث 

في الشأن المصري ووجه الدعوة نفسها للجامعة العربية 
ومنظمات دولية إقليمية أخرى.

نيوز  ديلي  حرييت   « صحيفة  قالت  السياق،  هــذا  وفــي 
األمم  تشمل  دبلوماسية  حملة  تقود  أنقرة  أن  التركية   «
المتحدة والواليات المتحدة واالتحاد األوربي ودوالً عربية 
محمد  إلعــادة  الــدولــي  المجتمع  لدفع  قطر  مثل  ــارزة  ب
مرسي رئيساً لمصر بعد ما واجهته خيبة أمل مع النهج 
المتردد من حلفائها في العالم الغربي والعربي في إدانة 
ما اعتبرته » انقالباً عسكرّياً » في مصر. ونقلت الصحيفة 
التركية عن مسؤول كبير في وزارة الخارجية قوله: إن » 
رسالتنا واضحة، نريد من العالم وصف ما حدث بوضوح 
سواء  مقبولة  غير  العسكرية  واالنقالبات  انقالب،  بأنه 
في مصر أو أي مكان اخر ». مضيفاً أن » التراجع عن 
االنقالب وإعادة الحكومة المطاح بها يجب أن يكون من 

أولويات البلدان التي تؤمن بمفهوم الديمقراطية«. )19(

وفي محاولة لتفسير المواقف التركية » الجديدة » يمكن 
العودة إلى عاملين: )20(

األول: محاولة تركيا أن تكون الالعب الوحيد في المنطقة 
وبالتالي زعيمة لها دون شركاء وهذا ال يتحقق إال بإضعاف 
إيران عبر ضرب أحد الركائز األساسية للنفوذ اإليراني 
أي سوريا. وفي ذلك خطر استثارة النزعة المذهبية من 
العربية  المنطقة  لوحدة  األساسية  الركيزة  جهة وضرب 
أي رابطة العروبة لصالح نزعة عثمانية تتكرر في خطاب 
حزب العدالة والتنمية التركي والذي يأمل إلى أن يكون 
وصول اإلسالميين إلى السلطة في البلدان العربية ركيزة 

جديدة لمضاعفة نفوذه في المنطقة.

وغير  التفسير  لــهــذا  المكمل  الــثــانــي:  التفسير  ــي  وف
من  عضوياً  جــزءاً  تــزال  ال  تركيا  أن  معه هو  المتعارض 
التحالف الغربي وسياساته في المنطقة وفي هذا االطار 
األشهر  في  األطلسي   - الغربي  انتماءها  تركيا  أكــدت 
الدرع  نصب  منها  عملية  خطوة  من  أكثر  عبر  األخيرة 
الصواريخ  لمواجهة  أراضيها  في  األطلسي  الصاروخي 
اإليرانية والروسية وبما يعزز األمن اإلسرائيلي، وتحويل 
قاعدة أزمير األطلسية، ومشاركة أنقرة بغزوة األطلسي 
في  األطلسي  بعمليات  شــاركــت  سابقاً  وكــانــت  لليبيا، 

أفغانستان وفي كوسوفا.
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تشرين  مطلع  في  بقوله  صريحاً  أوغلو  داود  كان  ولقد 
الغربي  البلوك  تركيا جزء من  إن  اكتوبر 2011   / األول 
وعندما قال الرئيس التركي عبد اهلل جول بأن العالقات 
كما  الموضوعات  كل  في  متطابقة  االمريكية   - التركية 

ليس اي وقت مضى. )21(

وفي أول رد رسمي مصري على الموقف التركي، أعرب 
السفير بدر عبد العاطي، المتحدث الرسمي باسم وزارة 
الخارجية، عن االستياء الشديد تجاه تكرار التصريحات 
الــداخــلــي  بــالــشــأن  تتعلق  ــراك  ــ أت لمسؤولين  ــرة  األخــي
صريحاً  تدخاًل  تمثل  أنها  جانب  إلــى  والتي  المصري 
إدراك  عــدم  عن  تنم  أيضاً  فإنها  المصري  الشأن  في 
في  الواقع  أرض  على  التطورات  بحقيقة  دقيق  المام  أو 
البالد وتمثل تحدياً إلرادة الشعب الذي خرج بالماليين 
المتحدث  ودعــا  المشروعة.  بحقوقه  للمطالبة  للشارع 
يجعلوا  بأن  األتــراك  المسؤولين  الخارجية  وزارة  باسم 
العالقات التاريخية والمصالح المشتركة بين البلدين فوق 
االعتبارات الداخلية والمصالح الحزبية الضيقة، مذكراً 
بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول استناداً 
إلى ميثاق االمم المتحدة ومبدأ المعاملة بالمثل. وكانت 
أعقاب  في  السفراء  سحب  تبادلتا  قد  وأنقرة  القاهرة 
تصريحات ضد ما اعتبرته أنقرة » انقالباً عسكرياً » في 

مصر. )22(

المحور السادس: مستقبل العالقات المصرية 
التركية بعد حكم اإلخوان

 2011 الــعــام  فــي  التركية  الخارجية  السياسة  وصفت 
واالرتباك  العربية،  الثورات  مع  التعامل  في  باالزدواجية 
ال  متطرفة الحقاً  اتباع سياسات  ثم  االولى  االشهر  في 
مشاريع  خلف  والهرولة  يقال  كما  للرجعة  خطاً  تحفظ 
ظهر الرهان عليها فاشاًل فضاًل عن ارتهان تركيا للغرب، 
كلها عوامل لكي تسقط بالضربة القاضية سياسات تركيا 
 « »)23(و  األبعاد  تعدد   « الكبيرين  عنوانيها  في  الجديدة 
تصفير المشكالت »)24(. لقد سادت هذه العناوين وغيرها 
على امتداد سنوات ما بعد وصول العدالة والتنمية إلى 
العام 2002 لكن من المستغرب أن تسقط  السلطة بعد 
هذه العناوين » االستراتيجية » بعد سنوات قليلة جداً » 

كأنها لم تكن«. )25(

سعت تركيا الستثمار صعود اإلسالم السياسي في أكثر 
من دولة عربية. وفي مقدمتها مصر التي تولى اإلخوان 
تخطط  تركيا  وبدأت  مرة.  ألول  فيها  الحكم  المسلمون 
تزايد  والتي  الجديدة،  العثمانية  السياسة  اليات  لوضع 
عن  الــقــاهــرة  فــي  ــوان  اإلخـ حكومة  إعــالن  بعد  زخمها 
الدول  دعم  تركيا  وواصلت  الخالفة.  الستعادة  تطلعها 
العربية ذات الطموحات اإلسالمية ونسج عالقات وثيقة 
معها حتى تصبح أنقرة مركز التفاعالت اإلقليمية وتحقق 
الرئيسة  بوابتها  اعتبرت مصر  أردوغان. وقد  طموحات 

لتنفيذ المخطط. )26(

إجماالً القى إزاحة اإلخوان عن الحكم في مصر ارتياحاً 
النظرة  وكانت  العربية.  ــدول  ال من  العديد  لــدى  كبيراً 
السياسية العامة لما حدث في مصر تنطلق من االقتناع 
ألن  العربية،  المنطقة  تعافت  مصر  تعافت  إذا   « بأنه 
مصر عربياً تمثل محطة فائقة األهمية، وإذا حدث تطور 
جوهري فيها فإنه يترك تداعياته على باقي الدول العربية 

وإن بدرجات متفاوتة. )27(

بينما نددت حكومة أردوغان بتدخل الجيش المصري في 
الشؤون السياسية في الوقت الذي يعاني فيه أردوغان من 
مشكالت في عقر داره، والمتمثلة في مظاهرات شعبية 
وقد  وغيرها.  اسطنبول  في  التقسيم  واسعة مألت حي 
تمادى وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو في وصف 

ما حدث في مصر بأنه » انقالب غير مقبول ». )28(

ستسعى مصر من خالل تفاعالتها اإلقليمية والدولية إلى 
تعظيم مكانتها الدولية، وصوالًإلى حالة » توازن المكانة 
» ولذا، فإن المهمة األساسية لمصر في المرحلة المقبلة 
من  المصرية  االستراتيجية  المكانة  بناء  إعــادة  ستكون 
خالل بعث حقيقي لعناصر القوة المصرية من خالل بعث 
إمكانياتها  مع  يتناسب  المصرية،  القوة  لعناصر  حقيقي 
موقعها  تشكيل  ومن خالل  والدولية،  اإلقليمية  ومكانتها 
المصالح  من  تعظم  التي  بالطريقة  اإلقليمية  البيئة  في 

المصرية. )29(

اال  تنظيم اإلخوان  قادرة على دعم  تركيا غير  كانت  إذا 
هو  ما  فعل  على  قدرتها  لعدم  نظراً  واإلعـــالم،  بالمال 
اكثر من ذلك، ألنها بعيدة جغرافياً من ناحية، وال تملك 
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أية اوراق تضغط بها على مصر اال الدعاية والحمالت 
اإلعالمية. )30(

أن  قادرة على  اإلخوان  لتنظيم  الداعمة  الدول  تكون  لن 
ستقوم  ما  وكل  المصرية،  للدولة  حقيقياً  تهديداً  تمثل 
والتمويل،  االعالمية،  الحروب  حــدود  عن  يخرج  لن  به 
أمنياً.  تهديداً  يمثل  ال  الــذي  الضعيف  التآمر  وبعض 
صنع  أجــهــزة  مــن  يأتي  مصر  على  الحقيقي  والخطر 
الوعي المصرية، متمثلة في اإلعالم المصري الحكومي 
والخاص، والواضح أن القائمين عليهما تنقصهم الحنكة، 
والخبرة، والرؤية اإلستراتيجية، ويتعاملون مع كل شئ من 
منظور المصلحة الشخصية لإلعالمي نفسه، أو مصلحة 
التي يعمل فيها، ويصبح همه السبق  الوسيلة اإلعالمية 
الصحفي أو اإلعالمي، وتضخيمه والدندنة عليه، ألطول 
فترة ممكنة، حتى وإن أدى ذلك إلى أضرار فادحة باألمن 

القومي المصري. )31(

ولكن بعد سقوط حكم اإلخوان في مصر بعد ثورة 30 / 
6 أغلقت هذه البوابة وكان لذلك وقعه السئ على أقطاب 
البوابة  إغــالق  بعد  يجئ  وأنــه  السيما  أنقرة  في  الحكم 
أردوغــان  حكومة  مخططات  أربك  الذي  األمر  السورية 

بدرجة كبيرة.

وتصاعدت ردود الفعل التركية السلبية إزاء هذا التطور 
الذي حصل في مصر إلى أن وصلت إلى حالة إنكار تام 
لحقائق الوضع المصري مما جعلها متطابقة مع الموقف 
تجاه  وديــة  غير  مواقف  تتخذ  تركيا  وبــدأت  االمريكي. 
الرسمية  بالتصريحات  سواء  عدائية  نقل  لم  إن  مصر، 
وتنظيمهم  اإلخــوان  اجتماعات  باحتضان  أو  المستفزة 
التركي  السفير  اعتبار  إلى  األمر  وصل  أن  إلى  الدولي، 
في القاهرة شخصية غير مرغوب فيها بعد أن تكشفت 
في  اإلخــوان  حكم  فإسقاط  التركية.  األهــداف  حقيقة 
كانت  ما  عكس  وجعلها  التركية  الحسابات  خلط  مصر 
أنقرة تخطط له، وأدى إلى إعادة تقييم الطرف الخاسر 
والطرف الرابح اإلقليمي من هذا التطور. وبدأت تركيا 
تبحث من جديد عن محاور وتحالفات جديدة تعويضية. 

)32(

أردوغــان  طيب  رجــب  التركي  الـــوزراء  رئيس  يتوقف  لم 
أعلن  حيث  المستقبل،  وخريطة  مصر  على  الهجوم  عن 

السيسي لموسكو في شهر شباط /  المشير  زيارة  إبان 
فبراير 2014، والتي أيد الرئيس الروسي ترشح السيسي 
لرئاسة مصر خاللها، أنه لن يعترف بالمشير السيسي أو 
بأي شخص اخر في حال انتخابه رئيساً لمصر ولو جاء 

بانتخابات تعددية تنافسية نزيهة.

وجهة  من  لمصر،  الشرعي  الرئيس  أن  ــان  أردوغ ويــرى 
نظره، هو الرئيس المنتخب محمد مرسي، الذي حصل 
على 52 في المائة من األصوات في أول انتخابات رئاسية 
وحده  المصري  الشعب  وأن  مصر،  شهدتها  ديمقراطية 
هو الذي يحق له إسقاطه بالوسائل الديمقراطية وليس 
أو  القبول  يمكن  ال  أنــه  على  ــان  أردوغـ وشــدد  الجيش. 
أن  مضيفاً  عسكري،  انقالب  إثر  جاء  بنظام  االعتراف 
تساؤل،  موضع  ستكون  مصر  ستشهدها  انتخابات  أية 
موضحاً أن تركيا عرفت العديد من االنقالبات العسكرية، 
التي حصل منفذوها على نسبة عالية من األصوات حينما 
خاضوا االنتخابات التي أجريت في عقبها، غير أن أجواء 
الخوف والقمع التي خيمت على مثل هذه االنتخابات قد 

نالت من نزاهتها، وهو ما قد يحدث في مصر.

في المقابل، وبعدما أكد أن توتر العالقات الرسمية بين 
كمال  اعتبر  البلدين،  مصلحة  في  ليس  وأنقرة  القاهرة 
تصريحات  أن  التركية،  المعارضة  زعيم  كليشدارأوغلو، 
رئيس الوزراء التركي أردوغان، تعد تدخاًل غير الئق في 

الشأن الداخلي المصري. )33(

كشفت الحكومة المصرية أن تركيا عرضت على إثيوبيا 
مساعدتها في بناء سد النهضة، الذي سيؤثر سلباً على 
الموارد  وزير  أكد  النيل. فقد  نهر  مياه  حصة مصر من 
المائية والري المصري السابق محمد عبد المطلب أن 
وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو قد زار إثيوبيا 
وعرض عليها » الخبرة التركية » في بناء سد النهضة الذي 
يثير أزمة بين أديس أبابا والقاهرة. وفي حين لم يصدر 
في  المصرية  االدعــاءات  يبدد  ما  التركية  الحكومة  عن 
هذا الصدد، عمدت أديس أبابا إلى تأكيد تلقيها العرض 
التركي خالل زيارة أوغلو إلثيوبيا في شهر كانون الثاني 
/ يناير 2014، والتي وصفتها الدوائر الرسمية اإلثيوبية 
بأنها هامة وإيجابية وأن إثيوبيا تتطلع إلى االستفادة من 
وبناء  الــري  فيها  بما  كافة  المجاالت  في  تركيا  خبرات 
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السدود، كما تعد تركيا إحدى الدول الشريكة إلثيوبيا في 
عملية التنمية. )34(

الخاتمة:

لم يدم شهر العسل طوياًل في العالقات المصرية التركية 
على  تبنى  لم  العالقات  أن  ذلــك  االخـــوان،  خــالل حقبة 
أسس المصلحة الوطنية لكال الطرفين، فتركيا التي رأت 
في اإلخوان السبيل لتنفيذ مشرعها في المنطقة العربية 
اإلخــوان  في  فــرأت   ،« الجديدة  بالعثمانية   « المتمثل 
الفرصة المؤاتية للدخول إلى مصر التي تعد مركز ثقل 
الحكم  في  اإلخوان  تجربة  فإن حداثة  بالمقابل  العرب. 
أدت بها إلى اإلرتماء في أحضان تركيا متناسين كل ثقل 
مصر في العالم العربي وشرعوا بعالقات مع تركيا غابت 
فيها المصلحة العليا للدولة. تزامن مع ذلك حصول تحول 
في األنظمة السياسية العربية غيرت الكثير من توازنات 
القوى االقليمية التي ما تزال آثارهُ مستمرة، ذلك التحول 
الذي أثر سلباً على مصر في عالقاتها بمحيطها العربي 
- والخليجي منه على وجه الخصوص -، هو نفسه الذي 

أدى إلى انتكاسة اإلخوان وفشلهم في حكم مصر.

من الصعب الحديث عن عالقات مصرية - تركية تتسم 
لمصر،  اإلخوان  حكم  انتهاء  بعد  والديمومة  باإلستمرار 
ذلك أن تركيا اتخذت موقفاً مناهضاً لعملية التغيير التي 
حصلت في حزيران / يونيو و تموز / يوليو 2013، ليس 
دفاعاً عن شرعية الحكم في مصر وإنما ألنه جاء على 
إقليم  لها في  امــتــداداً  تركيا  الــذي عدته  اإلخــوان  حكم 

مضطرب يرى كثيرون فيه أنه قيد التشكل.
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مقدمــة:

كل حدث كبير وكل ظاهرة ملتبسة ينبغي من اجل 
فهمها وإدراك أسبابها واتجاهات حركتها وتداعياتها 

االهتمام بمنهجية البحث العلمي الموضوعي، 
الذي يبدأ بالتوصيف ثم التحليل ثم االستنتاج، 
وكذلك الذي يفصل ويميز بين الحلقة المركزية 

الرئيسية التي يجب التركيز عليها دون إهمال 
الحلقات األخرى بحسب أهميتها وال بد من االشارة 

بعمق الى األسباب الحقيقية والعوامل والظروف 
المحيطة بالحدث او الظاهرة وبأهمال اي من 

المنهجية او الحلقة المركزية، او اي من االسباب 
والظروف الذاتية والموضوعية سيكون الخطا 

)حتميًا( وليس ) واردًا( فحسب، فمن المعلوم أن 
هناك نوعين من الظروف والعوامل المؤثرة في اي 

حدث أو ظاهرة وهما:

ماذا بعد أحداث الموصل
2014 / 6 / 10

األهداف- األسباب -الخروج من دائرة الصراع
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عبد الجبار وحيد الحجامي

الظروف الذاتية

الظروف الموضوعية ) الخارجية(

واذ نكرر القول بان إهمال أي منهما سيكون الخطأ ) حتمياً( 
وليس )وارداً( فحسب، فمن المعلوم ان من يريد اإلضرار 
بنا سيبدأ حتماً من نقاط الضعف فينا.. وسيستمد القدرة 
في  فالبداية  إذن  من خاللها،  والفعل  الحركة  على  والقوة 
التشخيص والتصدي تنطلق من اعترافنا أن العيب فينا وان 
كياننا غير محصن وقابل لالختراق من قبل اي ) فايروس( 

يستهدفه..

ومقدار  فينا  الضعف  نقاط  تشخيص  في  تكمن  البداية 
فأصابتنا  ارتكبت  التي  والخطايا  واألخــطــاء  السلبيات 
بنقص المناعة، واالعتراف بذلك سيوفر لنا سبل المعالجة 
ويضعف قوى الشر من اختراقنا، وفيما يخص الواقع الراهن 
المتمثلة  الموصل،  في   2014/6/  10 بعد  ما  احداث  في 
ما  مجاميع  قبل  من  نينوى  لمحافظة  السريع  باالحتالل 
يسمى بدولة العراق االسالمية في العراق والشام ) داعش( 
االمنية  القوى  كل  وانسحاب  معها  المتعاونة  القوى  وبعض 
العراقية من شرطة محلية وشرطة اتحادية وقوات عسكرية 

متمثلة بالفرقتين الثانية والثالثة بما يمكن تسميته ) بنكسة 
الظروف  ان  يؤكد  الملموس  الواقع  فأن  جديدة،  حزيران( 
اختراق  من  مكن  ما  والهشاشة  الضعف  من  كانت  الذاتية 
البناء الداخلي فأنتج واقعاً وراهناً متداعياً قاباًل للتحول او 
للثبات النسبي.. فما هي طبيعة الظروف والعوامل الذاتية 

التي سهلت سيادة العوامل الموضوعية الخارجية..

- ابرز األهداف التي يراد تحقيقهـــــا

ولكن قبل ذلك نريد أن نشير إلى األهداف الحقيقية لما 
اكتشاف  على  تساعدنا  ماحدث  اهــداف  بيان  إلن  حصل، 
السياسية  الممارسة  في  نتجاهله  او  نجهله  مما  الكثير 
واألخطاء التي رافقت العملية السياسية والقوى المشاركة 

فيها وهي:

أوالً: إن من ابرز أهداف المؤامرة التي حصلت هو إقامة ) 
اإلقليم السني(

ثانياً: تنفيذ المادة 140 الدستورية الخاصة بحل المناطق 
المتنازع عليها..
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وهذان الهدفان اليمكن حلهما عن طريق التفاوض او الحوار 
حتى لو امتد لعقد من الزمن ولذلك كان ال بد من اللجوء 
إلى الطريقة المعتادة والمعتمدة امريكياً وهي ) الفوضى 
الخالقة( وكانت أداتها الصلبة داعش وأخواتها، خاصة وان 
هذين الهدفين أعاله، لهما جماهيرهما وقواها النافذة من 

الداخل والخارج.

االميركي،  واالستخباري  العسكري  النفوذ  إعــادة  ثالثاً: 
المخطط  إلستكمال  رسمي  بطلب  العراق  الى  أالحتالل 
التخلص  بأمكانية  امريكا  استشعار  بعد  المرسوم، خاصة 

من وطأة قبضتها وتغلب غير ارادتها تدريجياً في العراق.

رابعاً: محاولة زج الجمهورية اإلسالمية في إيران عسكرياً 
في الساحة العراقية الستنزاف قدراتها وتحميلها مسؤولية 
التدخل في الشؤون الداخلية للدول األخرى، أو جعلها في 
مواجهة خيار االضطرار لتخليها عن واجبها في الدفاع عن 
التشيع وعن نفسها إذا ما تعرض العراق إلى خطر السقوط 

بيد االرهاب والبعث من جديد.

خامساً: وضع إقليم كردستان على ) بوابة االنفصال( وليس 
االستقالل الناجز، لفرض المزيد من االمتيازات والمكاسب 
على  الوصايا  واستمرار  االستقالل  متطلبات  الستكمال 
والثروة  القرار  في  المشاركة  بحجة  المركزية  الحكومة 

الوطنية.

سادساً: تهيئة األجواء والظروف المستقبلية لتمدد القاعدة 
وداعش وجعلها قوى مخيفة لبعض دول اإلقليم المجاورة 
على  التسلط  من  والمزيد  ابتزازها  بغية  وسوريا،  للعراق 
بإمكانية  والتلويح  البعث  حزب  اسهم  رفع  وكذلك  ثرواتها 

مشاركته في العملية السياسية مستقبال.

للعاملين األولين، تجري  سابعاً: من أجل إضفاء الشرعية 
التحضيرات لحصول اتفاق بين جميع اإلطراف السياسية 
العراقية إلقرار ما حصل على ارض الواقع من تنفيذ عملي 
للمادة 140 واحتالل الموصل وكركوك وبعض أجزاء صالح 
الدين واالنبار، فحذار من المشاركة في أي اجتماع يعطي 
الشرعية لهذا الواقع المفروض إال وفقاً لقواعد الدستور 
والعدل وبما يضمن األمن االجتماعي واالستقرار وال يزرع 

براميل بارود جديدة تمهد لصراعات مستقبلية.

وإمكانية  لتركيا  فاعلية  أكثر  لــدور  التمهيد  يمكن  ثامناً: 
التلويح بالمطالبة بضم الموصل الى تركيا من اجل فرض 
إرادتها وتحقيق مكاسب أوسع، علما ان لتركيا أهداف تتعلق 
بمشكلة أكراد تركيا البالغ عددهم أكثر من عشرين مليون 
اراضيها،  الى  نينوى  لديها طموح في ضم  وكذلك  نسمة، 

فضاًل عن اهداف اقتصادية استثمارية كبيرة.

بغداد  باحتالل  التلويح  بان  االستنتاج  يمكن  وهنا  تاسعاً: 
السياسية  العملية  إسقاط  عن  الحديث  وكذلك  وارد  غير 
مجرد إلشاعة الخوف وإثارة الرعب من اجل القبول بالواقع 
وإعطاءه  إلقـــراره  بل  عليه  االعــتــراض  وعــدم  المفروض، 

الشرعية، وهذا ال يعني استبعاد ذلك كلياً.

التأكيد على إن االستراتيجيات الدولية  عاشراً: وهنا نود 
األهـــداف،  هــذه  حــد  عند  تقف  ال  اإلقليمية  ــداف  واألهــ
ويمكن أن يكون الهدف النهائي استبدال القوى اإلسالمية 
القوى  الستالم  تمهيداً  الشكلية(   ( السلطة  عن  وإبعادها 
لعدم استكمال  التي تأجلت  للسلطة  العلمانية   - الليبرالية 
إمكانياتها وتحضيراتها في المحيط الشعبي، فال يستبعد 
تمديد أطار الفوضى الخالقة لشمول مناطق أخرى، كما ال 
يستبعد إجراء انقالب محسوب النتائج، ) تحت السيطرة(، 
وهنا نشير الى عجز األحزاب والقوى اإلسالمية عن انجاز 
والمجتمعية  الجماهيرية  واألهــداف  المطالب  من  العديد 
بسبب المعيقات التي وضعت إلظهارها بمظهر العاجز عن 
الحكم وغير القادرة على تلبية حاجات جماهيرها تمهيداً 
تحميلها  وسيكون  عنها،  جماهيرها  وتخلي  الستبدالها 
إلثبات  الوطن  ارض  حماية  على  الــقــدرة  عــدم  مسؤولية 

عجزها وضرورة استبدالها.

المسلحة  والجماعات  البعث  تأهيل  إعـــادة  عشر:  أحــد 
والمقاوم  المعادي  بمظهر  وإظــهــارهــا  للتغيير  المعادية 
العنصر  هي  تكون  بل  السلطة  من  جــزءاً  لتكون  لداعش 

الرئيس للسلطة في األقليم السني..

الذاتيــــة  والظروف  العوامـــــل  البحث عن  إلـــى  نعود  االن 
العملية  هــذه  تمرير  ويسرت  سهلت  التي  والموضوعيـــة 
العسكرية في نينوى وما يليها، إن لم يتداركها المخلصون، 
تستبطن  والــظــروف  العوامل  هــذه  عن  الحديث  إن  علماً 
الحلول الواجب إتباعها، على الرغم من إنناقد ختمنا هذا 

البحث ببعض الحلول العاجلة والمباشرة..
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أوال: الظروف والعوامل الذاتيـــــة:

ومن  الداخل  من  تنشاً  التي  والظروف  العوامل  تلك  وهي 
ومن  العراقية  الساحة  داخــل  ففي  الــذاتــيــة..  الممارسة 
العراقية  السياسية  للطبقة  السياسية  الممارسة  خــالل 
قبل وبعد 2003 نالحظ وبوضوح هشاشة القوى العراقية 
قبل  من  المستمر  التآمر  وضد  مناعتهالإلختراق  وضعف 
قوى االقليم والعالم ومن ابرز مالمح ضعف وهشاشة قوى 

الداخل العراقي يكمن في عدة عوامل أبرزها:

1ـ ضعف وهشاشة عالقة الطبقة السياسية بجماهيرها:

وملخص القول هنا يتمثل في ضرورة توسيع قاعدة العمل 
المضادة  القوى  لشل  األهــم  الوسيلة  فهي  الجماهيري، 
يمكن  وال  كياننا  لتصليب  باإلضافة  والداخلية،  الخارجية 
توسيع هذه القاعدة وتصليبها إال من خالل االهتمام بشؤون 
وعدم  الملحة  احتياجاتها  وتلبية  الجماهير  هذه  ومطالب 
قسوة  الى  إضافة  اليومي  العدوان  مخاطر  تواجه  تركها 
الحياة والمعاناة المستمرة من ضعف وسوء الخدمات وحدة 
والطبقة  وامن، كل ذلك  األزمــات من بطالة وسكن  وتعدد 
من  المزيد  حول  الذاتية  صراعاتها  في  الهية  السياسية 
المكاسب والمنافع والمناصب، الهين عن حاضنتهم ودرعهم 
الجماهيريال يقدمون لهم سوى الشعارات والخطابات مع 
ان هذه الجماهير هي حاضنة الفعل والتمكين ومن يفقد 
الحياة  أوكسجين  سيفقد  بمطالبهم  يهتم  وال  بها  الصلة 
طارئاً  عاماًل  نضيف  ان  يمكن  وهنا  آجــاًل،  وليس  عاجاًل 
يتمثل في ان غالبية الطبقة السياسية الفاعلة في الراهن 
االضطهاد  بسبب  جماهيرها  عن  مغتربة  كانت  العراقي 
الذي عانته من النظام السابق والذي اجبرها على الهجرة 
منذ سنوات شبابها االولى وحتى عودتها فكانت هذه الغربة 
مبعثاً او سبباً لضعف العالقة مع عامة الجماهير وضعف 
العالقة الراهنة، مما يتوجب السعي الحثيث لهذه النخب 
السياسية بتدارك هذا العامل والعودة الى الذات وااللتحام 

بالقاعدة الجماهيرية من جديد.

2ـ تمزق القوى السياسية وتفرقها:

من  األعـــداء  يمكن  عامل  أهــم  إن  التأكيد  من  البــد  وهنا 
لذا  بــالــذات،  العامل  هــذا  في  يكمن  واالخــتــراق  التسلط 
من  التحالفات  دائــرة  وتوسيع  الصف  وحــدة  ترصين  فان 

االشــارة  تجدر  وهنا  الــعــدوان،  ورد  الصمود  عوامل  اهــم 
قواعد  فهم  في ضــرورة  يتعلق  األهمية  في  غاية  أمر  الى 
التحالفات وكيفية التعاطي مع االخرين وخاصة باالهتمام 
من  والتحرر  األساسية  المبادئ  بوضوح  التمسك  بقضية 
عقد الخوف والماضي والذاتية الضيقة وعدم التوهم بأن 
خلف كل جدار مخبر وعميل ومع كل حوار مؤامرة وسوء 
نية فالمباديء هي حافظة المصالح الحقيقية وليس هناك 
مصالح في جهة ومباديء في جهة أخرى، وقد كشفنا عن 
في  السياسية  القوى  تمزق  وخطورة  الصف  وحدة  اهمية 
مكان آخر من هذه الدراسة ولكننا نريد اإلشارة هنا الى 
الواقع الراهن الذي يراه ويعيشه الجميع في صعوبة وتعقيد 
مسألة تشكيل مؤسسات الدولة الرئيسية من مجلس نواب 
التمزق  هــذا  بسبب  حكومة  وتشكيل  جمهورية  ورئــاســة 
وفشل الكتل السياسية في االتفاق على الضروريات فكيف 
قد  ظاهرة  وتناحرها  السياسية  القوى  تمزق  ان  بغيرها، 
تكون طبيعية عندما تحصل في الظروف االعتيادية وليس 
في ظروف التحدي الوجودي لجميع هذه القوى ومع امتداد 
الرئيسية  المكونات  ليطال جميع  والتفتت  التمزق  مساحة 

حتى اصبح االتفاق بين أطراف المكون الواحد عسيراً.

3ـ عدم قيام واستكمال بناء الدولة على أسس وقواعد 
التغيير التأريخية بعد 2003

إن أول ما أريد التأكيد عليه هو عدم وجود دولة حقيقية 
موحدة على ارض الواقع فالدولة تعني شعب واحد ووطن 
والواقع يشير  كاملة،  واحد وسلطة ودستور واحد وسيادة 
إلى خالف ذلك، كما أريد التأكيد على إن كل عملية تغيير 
حقيقية ينبغي أن تقوم على أسس ثورية فال يمكن بناء دولة 
جديدة على أنقاض هشة فكان ينبغي اجتثاث وإزاحة جميع 
السابقة  الهيكلية  وأفكاروأنظمة  ورمــوز  وأدوات  مخلفات 
ابتداءاً من عقلية التفرد ومنهجية اإلرعاب الى تحكيم العقل 
وتطبيق العدالة بحق المجرمين واستبدال القوانين السابقة 
التاريخي  الشرط  هذا  أهمل  فيما  الجديد،  البناء  ليصح 
بعد عام 2003 وفقاً لتصورات وإرادة القوة األميركية تحت 
شعارات ملتبسة ومخططات مبيتة التي ماكان وال يمكن أن 
تطوى إال وفقاً لقيم العدالة ومقتضيات التجربة التأريخية 
اليوم،  واضح  بجالء  تداعياته  نعيش  ما  هو  الخطأ  وهذا 
تشريعية  مؤسسات  وإنشاء  دستور  وضع  من  الرغم  وعلى 
لكن  عديدة،  أخرى  ومؤسسات  وأمنية  وقضائية  وتنفيذية 
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كل ذلك كان ملغماً بالمحاصصة والتوافقية المخالفة لنص 
أقرها  التي  الموحدة  الــدولــة  ولمقومات  الدستور  وروح 
الديمقراطية  بناء  التجاهات  والمعاكسة  الدستور  وأكدها 
ودولة المواطنة والقانون والتي يجب ان تؤكد على احترام 
التعددية والتداول السلمي للسلطة على قاعدةاحترام نتائج 
الشعب  بتمثيل  العددية  األغلبية  االنتخابات وحق  صندوق 
أنحاء  كل  في  الديمقراطية  تنص  كما  السلطة،  واستالم 
أو  به  التعبير  األقليةأو منعها من  لرأي  العالم دون إهمال 

عدم االستفادة من كفاءاتها ألغراض المصلحة العليا.

وهنا نود اإلشارة إلى ان تثبيت مبدأ ) التوافقية( المناقض 
إلغراض  يكن  لم  المحاصصة  وكذلك  عرفاً  للديمقراطية 
يبدو  قــد  كما  الــدولــة  لبناء  والــتــعــاون  والتنسيق  التوافق 
لحسني النوايا وبسطاء التفكير وانما بالعكس من ذلك كان 
لخلق حالة تنافر وصراع مستمر يهز بناء الدولة، ومن اجل 
التمهيد الستمرار حالة عدم االستقرار وتعطيل أي محاولة 
لتجسير العالقة بين أبناء ومكونات المجتمع العراقي التي 

اهتزت وساد بينها اجواء عدم الثقة والرضا..

من  عقد  من  اكثر  بعد  بالفاشلة  الــدولــة  وصفت  ولذلك 
التغيير، وذلك ليس برغبة السلطات الحاكمة، وانما بدواعي 
التسقيط المفروض استراتيجياً لتبرير فرض األقلمة ومن 
ثم التقسيم في أجواء عدم رضا الجميع مما تقدمه الدولة 

والسلطة لكل مكونات الشعب.

لكن ذلك ال يعفي الطبقة السياسية وخاصة الحاكمة من 
المسؤولية إطالقاً، فمن يقبل ان يكون ممثاًل للشعب في 
السلطة عليه ان يمتلك ارادة التغيير واإلصالح ويضع مصالح 
والظروف  التحديات  كانت  المقدمة مهما  وامن شعبه في 
أو  تابعة  أو  مستقلة  دول  إلى  تقسم  فالدول  الموضوعية، 
دول تدور في الفلك تبعاً لمدى قدرتها على اتخاذ قراراتها 
المستقلة هي  فالدولة  والخارجية،  الداخلية  السياسة  في 
بحرية  والخارجية  الداخلية  سياستها  تتخذ  التي  الدولة 
كاملة وإرادة حرة، أما الدولة التابعة فإن سياستها الداخلية 
والخارجية مرهونة برضا وإمضاء دولة أخرى تهيمن على 

أرادتها..

تملك  التي  الدولة  فهي  الفلك  في  تــدور  التي  الدولة  اما 
حرية التصرف بشؤونها الداخلية لكنها غير مطلقة اإلرادة 
استقالل  بين  عالقة  فهناك  لذا  الخارجية،  سياستها  في 

وسيادة الدول وطبيعة الطبقة السياسية الحاكمة من حيث 
قوة امتالكها لإلرادة الحرة.

وقواعد  الدولة على أسس  بناء  استكمال  التأكيد على  إن 
الــدول  بناء  من  نماذج  دراســة  يوجب  التاريخية  التغيير 
األخرى، والتي بنيت كياناتها منخالل وجود ) األمة( بشروط 
تماسكها الثقافي وبنائها النفسي ومشاعرها المتسقة مع 
العيش المشترك وإدراك أهمية الحفاظ على  الرغبة في 
لبناء  مقدمة  لتكون  اوالً  األمة  فبناء  المشتركة،  المصالح 

الدولة القوية،

وهنا قد يشير البعض الى تجربة فريدة في التأريخ وهي 
تجربة بناء الدولة االميركية اوالً، وهي التي صنعت االمة 
الذين  الغرباء  المهاجرين  من  الشتات  ذلك  من  االميركية 
الحمر  الهنود  ارض  ليستوطنوا  االصلية  بلدانهم  تركوا 

ويشكلوا دولة جديدة، ومن ثم أمة جديدة..

المهم ان ثنائية االمة والدولة ثنائية ال يجوز ان تغيب عن 
فأن  التمزق  اصابه  شعبنا  ان  لو  فحتى  الساسة،  اذهــان 
وجود دولة قوية يمكن ان تعيد االمور الى نصابها، والعكس 

صحيح ايضاً.

4ـ سكونية العقل السياسي:

وهنا نشير وبوضوح الى ضعف القدرة على اإلدارة السياسية 
وعدم الخبرة بل عدم امتالك المنهجية والرؤيا الواضحة 
مساراتها  وتداعيات  واالحــداث  الوقائع  معطيات  فهم  في 
ناتجة عن  واستخفاف  بطمأنينة  يحصل  ما  مع  والتعاطي 
األرسطية  والمنهجية  السكونية  االستصحاب(  )عقلية 

الشكلية وثالثها المرفوع..

التباس  فخ  في  وقعوا  المتصدون  السياسيين  اغلب  ان 
لم  اذا  البراكماتية  السياسية  الممارسة  وقواعد  المفاهيم 

نقل الميكافيلية..

ومن مصاديق ما نشير اليه ) ثقة الحكومة بأمريكا( بأنها 
السياسية وستبقى كذلك، وهناك مصداق  للعملية  داعمة 
آخر وهو ذو أهمية خاصة تتعلق بان ) مظلومية الشيعة( 
عامل حاسم في استمرار وحدتهم.. وهذا التالزم ظهر فشل 
وجودي  تحدي  من  الطائفة  تواجهه  ما  مع  حتى  سكونيته 
مصيري، لذا البد ان يستبدل الساسة منهجيتهم السكونية 
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بمنهجية ديناميكية متحركة ترى الواقع واإلحداث في حالة 
حركة وتغيير دائم حتى ال يحشروا أنفسهم بقناعات زائفة 
فبعض الدول والقوى مبدئية يمكن البناء على الثقة معها 
السياسية  والقوى  الــدول  سياسات  في  ألعم  األغلبا  لكن 
بخطاباتها  وتزينت  شعاراتها  رفعت  وان  مبدئية  ليست 
والركون إلى الوعود والعهود التي تصدر منها ليست ثابتة 

وإنما خاضعة لمصالحها الذاتية ال غير.

السياسي  فهم  ضـــرورة  هــو  عليه  التأكيد  نــريــد  مــا  إن 
المحترف لوجود منهجيتان في الممارسة السياسية هما: 
منهجية السكون واإلحجام والركون إلى الواقع، واالستسالم 
او  لإلصالح  إرادة  دون  فيه  الظاهرة  القوى  ولموازين  له 
التغيير فينقاد أصحاب هذا المنهج الى التبريرية والبحث 
الحسم  وتأجيل  كانت مؤقتة  لو  السالمة حتى  عن وسائل 
ألي أزمة تثير الخوف من النتائج، وهناك المنهجية الثانية 
التي تأخذ بأسلوب التصدي وفهم قوانين التغيير والتحول 
التأريخي، وهي منهجية فهم الواقع دون االستسالم له او 
الركون لموازين قواه الراهنة فأصحاب هذا المنهج يرون 
الى  السكونية  النظرة  وما  والحياة  الكون  التغيير سمة  ان 
األمور والواقع إال وقوعاً في فخ الجمود الذي هو نقيض 

الحياة..

ان الصراع على السلطة سمة الحياة السياسية، ومحاوالت 
وتحالفات  الحال  لبقاء  يطمئن  ومــن  تتوقف،  ال  التغيير 
لغير  بقاء  فال  بالنفي  نفسه  على  يحكم  الراهن  وعالقات 

األصلح..

وليس من استصحب الماضي وثبت على مقوالته المخالفة 
للوقائع هو األصلح، عدا استصحاب المباديء والقيم الحقة 

فهي معيار الصالح وحافظة المصالح.

5ـ غياب الرؤيا الواقعية:

ان من ابرز عوامل الضعف الذاتي في عراق اليوم غياب 
الشيعية خصوصاً  السياسية  الطبقة  لدى  الواقعية  الرؤيا 
عكس  على  للعيان  يبدو  هكذا  او  السلطة  يستلمون  وهم 
على  السلطة  تــمــارس  التي  الكردية  السياسية  الطبقة 
المركزية  السلطة  على  وقرارها  ارادتها  وتفرض  اقليمها 
بحسب  لتطبيقها  يسعون  واضــحــة  رؤيـــا  يمتلكون  فهم 
السياسية  للطبقة  وكــذلــك  الموضوعية  نضجالظروف 

لهم  االيجابية  بعدم  اتسمت  وان  بهم  خاصة  رؤيا  السنية 
او  بالعودة للماضي  بالرغبة  ولغيرهم إال ان رؤيتهم تتمثل 
التعلق بشعارات المظلومية واالقصاء والتهميش ومحاوالت 

اسقاط العملية السياسية.

من  فهناك  السنية  السياسية  الطبقة  كل  يعني  ال  وهــذا 
ان  لهم  يــراد  السنة  ان  ويعرف  ومتغيراته  الــواقــع  يــدرك 
يكونوا ادوات ووقود إلدامة التناحرات واالضطرابات على 
فهم  الوحدوية،  وتوجهاتهم  الحقيقية  مصالحهم  حساب 
اليوم ضحايا االرهاب اوالً واخيراً حتى لو تضرر االخرون 

وتجربة سوريا ماثلة للعيان امامهم..

أما الشيعة فهم اما حالمون او منهزمون نفسيا او مقاولون 
وبناء  لتحصيل  مدة  ألطــول  واالســتــرزاق  للتكسب  يعملون 

الذات الفردية لمواجهة ظروف الغربة من جديد..

الشيعة  وعوام  والواقعيون  العقالء  المبدئيون  الشيعة  أما 
فهم المهمشون الحقيقيون وهم ضحايا اإلرهاب وضحايا 
الصراعات السياسية وهم الذين يعانون من الفقر ويكابدون 
من شرب  وبعضهم محروم حتى  والسكن،  البطالة  ازمات 
االنفتاح  برؤيا  المتمسكون  هم  ولكن  الصالحة،  المياه 
بالطبع،  لهم  والمستقبل  وحــزم  بمرونة  المستقبل  على 
الراهن  تحديات  لمواجهة  ليست ضرورة  الواقعية  فالرؤيا 
وكيفية مواجهة مخاطرة فحسب، بل هي معيار للممارسة 
الصحيحة ومدى التقدم نحو اإلمام او التراجع نحو الخلف 
لنحر الذات، انهم شيعة المستقبل الواعد للعراق المستقر، 

الواحد..

االستراتيجية  األهـــداف  بيان  تتضمن  الواقعية  الــرؤيــا 
واألصدقاء  الحلفاء  من  والمواقف  المرحلية  والمطالب 
فالرؤيا  والمحايدين،  والثانويين  الرئيسيين  واألعـــداء 
الواقعية ال تخلق من المختلف او المحايد عدواً وال تهمل 
الثانويين في مرحلة معينة  بالتقارب مع األعداء  االهتمام 

ألغراض التحشيد لمواجهة العدو الرئيسي..

الرؤيا الواقعية تكشف ان سياسات االنبطاح ال تجدي ابداً 
على  عادلة(   ( جديدة  وقائع  وصناعة  خلق  سياسات  وان 
األرض واجب عملي ال يهزه غضب البعض وان كانوا أقوياء، 
ألنها  عمل  دليل  هي  بالواقعية  المتسمة  الواضحة  الرؤيا 
خارطة طريق لتجاوز الحاضر نحو المستقبل.. فهل وجدنا 
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رؤيا واضحة واقعية لدى الطبقة السياسية الشيعية وهي 
لم تستطع حتى بناء مصافي للطاقة في مناطق امنة من 
الصراع، هل انشأت معامل تصنيع للسالح، ولو المتوسط 
لمواجهة اخطار متوقعة مئة بالمئة؟ هل انشات سدوداً ضمن 
أرسلت  هل  وأخيرا  الغذائي؟  او  المائي  لألمن  سياساتها 
االختصاصات  بكل  العليا  للدراسات  المتميزين  من  نخباً 

لتستغني عن المستشارين االجانب او غيرهم؟.

اليها  أضيف  الواقعية  الرؤيا  غياب  مصاديق  بعض  هذه 
الوطنية  المصالحة  عناوين  صرفتتحت  التي  المليارات 
مع الجيش اإلسالمي وكتائب ثورة العشرين وقوى مسلحة 
على  بنيت  والتي  والشيوخ،  المشايخ  وبعض  أخرى  عديدة 
واالنــثــروبــو  السياسي  الــوعــي  ــى  ال تفتقد  وهمية  أســس 
واغفلت  واالستراتيجي،  بل  والنفسي  واالجتماعي  لوجي 
القادرة  الحقيقية  الشعبية  والشخصيات  الشعبية  القوى 
فهناك  الصراع،  وادامــة  التفتيت  مخططات  افشال  على 
شرائح اجتماعية كبيرة في اوساط المجتمع السني ترفض 
الطائفية واالحتراب، على عكس المتاجرين بها، وكان من 
الخطأ اغفال هذه الشرائح والتركيز على من يلوح بالبندقية 
لفرض طلباته وآتاواته، بعيداً حتى عن مصالح المحافظات 

التي يتحدث بأسمها.

6ـ فقدان اإلرادة والخوف من المجهول:

واإلرادة  السيادة  هما:  لإلنسان  مميزتين  ابرز صفتين  إن 
وعندما يفقد اإلنسان احدهما يتحول إلى عبد، رق بتصرف 
قراراته  اتخاذ  يستطيع  الذي ال  السياسي  وهكذا  سيده.. 
تابع فاقد لحريته في االختيار  إلى  إرادته يتحول  بمحض 
بنسب متفاوتة، لهذا توصف الدول بانها اما دول مستقلة او 
دول تابعة او دول تدور في فلك الغير في سياساتها الداخلية 
السيادة  مبدأ  اصبح  ولهذا  باحداهما..  او  والخارجية 
اولياً واساسياً لكل الدول واصبح  واالستقالل التام مطلباَ 
الدول  لالعتراف بكيان  شرط االستقالل والسيادة شرطاً 
عالمياً، ونحن هنا ال نريد نفي استقالل او سيادة العراق 
بدليل اعتراف دول العالم واالمم المتحدة به كدولة مستقلة، 
لكننا نشير هنا إلى ما تركه االحتالل االميركي من ارث يقيد 
حركة الساسة ويحدد في احيان كثيرة خياراتهم ويسلبهم 
االرادة  وأفضل مصاديق ضعف  ارادتهم..  من  كبيراً  قدراً 
الرضوخ  في  تتجلى  إنما  العراقية  السياسية  الطبقة  لدى 

لمقتضيات فرض النظام الرأسمالي التي عطلت الصناعة 
لفرض الخصخصة وهيمنة االستثمارات الخارجية وفرض 
آليات السوق الحرة وإبعاد الدولة عن التدخل فيه لمصلحة 
الناس ومثال ذلك بناء منظومة كهربائية وطنية رغم مرور 
لتعلق  وذلك  المليارات  وصرف  الزمن،  من  عقد  من  أكثر 
ذلك بطبيعة النظام الرأسمالي الحر الذي يريد االميركان 
تطبيقه في العراق، ومن ابرز مقتضياته ) الخصخصة( اي 
تحويل المنشآت والمصانع العامة الى خاصة.. والكهرباء 
شركات  الــى  تحويلها  المطلوب  المؤسسات  مــن  واحـــدة 
االخــرى  السياسية  المصاديق  ومــن  خــاصــة،  استثمارية 
لضعف االرادة هو ما تعمل عليه االدارة االميركية على منع 
االنتخابات، واالصرار  نتائج  السلطة لألغلبية وفق  تسليم 
على تشكيل حكومة شراكة وطنية بمواصفات ثبت للجميع 
ال  هنا  ونحن  السياسية،  العملية  لتطوير  تجربتها  فشل 
نرفض او نعيب اصل الشراكة في الحكومة وكل مؤسسات 
الشراكة  نعيب  بل  المجتمع  مكونات  جميع  بين  الــدولــة 
الفاشلة التي سادت لعقد من الزمن ولم تستطيع ان تنتج اي 
خدمة للشعب، بل كانت شراكة لتقاسم المنافع والمناصب 
وإعاقة تشريع القوانين ذات العالقة بمصالح الشعب، كانت 
غيبت  شراكة  لألعمار،  وليس  لالستثمار  اسمية  شراكة 
ومنحت  الديمقراطية  مــســارات  وحرفت  األغلبية  ارادة 
وعثراتها،  اخطائها  من  للكثير  التبرير  فرصة  الحكومة 
وكذلك مصداق تكبيل القوى االمنية العراقية وابقائها بهذا 
منظمة  مقاومة  معه  تستطيع  ال  الذي  الضعف  من  القدر 
إرهابيةمثل ) داعش(، رغم وجود اتفاقية تعاون استراتيجي 
تنص على التسليح والحفاظ على سيادة العراق والحفاظ 
العملية الديمقراطية، فلم تكتِف امريكا بعدم تسليح  على 
الجيش وتزويده بما يحتاج من سالح الطيران بل بتحريك 
شائع،  هو  كما  نوعي  تسليح  اتفاقية  أي  إلعاقة  عمالئه 
واألمثلة كثيرة جدا والمصاديق أكثر من أن تعد خاصة فيما 
يخص العالقة بين الكرد والسلطة المركزية وفيما يخص 
محاربة االرهاب وتطبيق قرارات حقوق االنسان، فيصبح 
القاتل ضحية وتوجب رعايته ويصبح الضحايا األبرياء في 
غاية اإلهمال والنسيان ويصبح اإلعالم أداة يحصي عدد 
معتقلون  القتلة  يصبح  عدد ضحاياهم،  وينسى  المعتقلين 
مشروعة  سراحهم  أطـــالق  صيحات  ترتفع  سياسيون، 
لالستفزاز  مثاراً  الشهداء  بذكرى  االحتفاء  مجرد  ويصبح 
منطق  هو  هذا  الفتنة،  ألثــارة  ودعــوة  الطائفية  المشاعر 
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االزمنة الرديئة التي يرتفع فيها صوت الباطل ويسود، بينما 
يخاف أصحاب الحق وورثة دم الشهداء من رفع اصواتهم 
طلباً للسالمة بدعوى العقالنية والواقعية وعدم اثارة أزمات 
وعداوات جديدة.. هذه هي معالم ضعف االرادة والخوف 
ينطق  التي  والحقيقة  االخرين  رضا  وعــدم  المجهول  من 
بها الواقع جهاراً نهاراً بان سياسات االرتهان واالستسالم 
بغطاء العقالنية لن تنجح يوماً في جلب السالمة النها من 

عالمات الضعف..

إن سياسات أمريكا بما فيها االستراتيجية قابلة لألستبدال 
والتغيير والتحول والتأجيل وفقاً لموازين القوى الجديدة فال 
يجوز االنبطاح ألرادتها وال بد من فرض وقائع عادلة على 
األرض وعدم الرضوخ للسياسات غير العادلة ال ألمريكا وال 
لغيرها من قوى محلية او إقليمية، فالخوف من المجهول 
االنسحاق..  نحو  خطوة  يعتبر  التجرؤ  لمجرد  اآلخر  ومن 
امتالك  من  البد  كما  اإلرادة  امتالك  من  للقيادة  بد  فال 
الرؤيا والمنهج والبرنامج، ويبقى هدف السلم االجتماعي 
والعدالة االجتماعية من ابرز االهتمامات واألهداف وليس 
التغيير لمصلحة  ارادة وقدرة على  السلطة بال  البقاء في 

الجماهير.

7ـ عجز االعالم والخطاب التنويري والتعبوي:

اصبح اإلعالم اليوم اكثر مما مضى سالحاً يرجح موازين 
القوى ويساهم في قلب المعادالت بفضل التطورالهائل في 
وسائل  وتعدد  والمواصالت  والتواصل  االتصال  مجاالت 

النقل واإلخبار..

التقليل من شأن  او  اليوم ال يمكن االستغناء عنه  اإلعالم 
والتنوير  والتعبئة  والتحشيد  العام  الرأي  دوره في صناعة 
التضليل  أساليب  وكــل  اإلشاعة  وفضح  الحقائق  وكشف 
والتعمية، فهل استطاع اعالم الدولة رغم توفير الميزانية 
الضخمة والكادر الكبير العدد؟ وأين تأثير القنوات األخرى 
ايضاً؟ وهل هناك أي مستوى من التنسيق والتعاون بينهما؟ 
ام أن جميع هذه القنوات الوطنية ظلت تعمل كجزر متناثرة 
ومنعزلة كعادة بعض رجال الدين في تخاصمهم وتباعدهم 
التفوق  حرمة  علينا  كتبت  ام  وتكاملهم؟  توادهم  من  بدال 

والتحرر؟..

بإسم  الناطق  دور  إلداء  قناتين  أو  قناة  تبني  المطلوب 
اإلمكانيات  جميع  توافر  الحرية،  رايــة  وحامل  الحقيقة 

البشرية والمادية لها فهي جيوش متحركة بال أدنى ريب.

التساؤالت االخرى حول دور  العديد من  وهنا يمكن طرح 
وفاعلية شبكة االعالم العراقي ولماذا لم تستطع االرتقاء 
وشمولية  انتشاره  سعة  في  العربي  االعــالم  مستوى  الــى 
خطابه وهي شبكة تحظى بميزانية كبيرة وكادر واسع؟ فهل 
الفساد بكل اشكاله هو الذي اعاق ام غير ذلك؟ اعتقد ان 
مهمة  فأن  كذلك  للتأجيل،  قابلة  وغير  ملحة  المهمة  هذه 
هام  امر  والكفاءة  الخبرة  ذوي  من  االعالميين  استقطاب 
جدا، مع اتخاذ قرارات سريعة في تطوير القدرات الذاتية 
واعتماد الدورات التخصصية، كذلك ضرورة اعتماد خطاباً 

تنويرياً، ال تبريراً وتعبوياً ال تشكيكياً.

8ـ ضعف الوعي بقواعد العمل والممارسة السياسية:

ال  الوعي  ان  اال  المعرفة  مصادر  من  مصدر  التجربة  ان 
في  غنية  علمية  مصادر  فهناك  فحسب  خاللها  من  ينمو 
تطوير وإنهاض الوعي لكن الطبقة السياسية لم تستفد ال 
من تجاربها القريبة وال التاريخية وال من تجارب الشعوب 
األخرى، وال هي استفادت من المناهج العلمية المتخصصة 
القدرات  وتطوير  اإلمكانات  توظيف  على  عملت  هي  وال 
والمهارات الذاتية للمتصدين للعمل السياسي من خالل فتح 
كليات واقسام خاصة في فن وعلم اإلدارة والقيادة والتنمية 
البشرية وايضاً تنمية الرغبة في التثقيف الذاتي واكتساب 
النقدي واالبتعاد عن  العقل  العالقة وتنمية  المعارف ذات 
التقوقع ضمن دائرة السائد والمألوف في عالم المتغيرات 
العمل  قــواعــد  ــرز  اب ومــن  والعولمة،  والــحــداثــة  السريعة 
السياسي المطلوب إدراكها عدم التعاطي مع النوايا وانما 
التعاطي مع الوقائع والممارسات والوثائق الرسمية المعلنة، 
وكذلك قاعدة فهم نظرية النسبي والمطلق لتجنب الوقوع 
في فخاخ المجردات والمطلقات وفهم نظرية المؤامرة التي 
ينكرها البعض جملة وتفصياًل، فينكر مخططات االعداء 
هذه  يتبنى  من  وهناك  المعلنة  غير  العدوانية  ومساعيهم 
نفسه  وينزه  عليها  واخطائه  فشله  كل  ليعلق  كلياً  النظرية 
عن كل عجز يصيبه وهناك قاعدة اخرى وهي وضع سلم 
وهو  التخطيط(   ( بأهمية  تتعلق  قاعدة  وهــي  االولــويــات 
الركن االول في علم اإلدارة فكيف يكون سياسياً من يفتقد 
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فهم  وجــوب  وكذلك  األولــويــات  وفهم  والتخطيط  ــإلدارة  ل
والخوف  فالحذر  والهلع،  والتطير  والحذر  الخوف  معادلة 
التطير  لكن  للمواجهة  االستعداد  اجــل  من  مشروع  امــر 
والهلع غير جائز وهو وقوع في دائرة االنهزام التي قد توقع 
السياسي في منهجية ردود الفعل غير محسوبة النتائج وان 
من القواعد األهم التي تجدر االهتمام بها بل ادراكها جيداً 
هي التميز بين االستراتيج والتكتيك والتكتكة غير محسوبة 
النتائج والمناورة وفهم العالقة الجدلية التخادمية بينهما، 
عن  منفصل  غير  كجزء  بوعي  يمارس  ان  يجب  فالتكتيك 
البعض  يفهمه  حين  في  له  خادم  جزء  وهو  االستراتيجي 

على خالف ذلك ليكسب جولة فيخسر معركة..

االستراتيجيا  واهمية  معنى  فهم  في  ليس  هنا  فالمسألة 
ومعنى واهمية التكتيك فقط، وانما ايضا في فهم العالقة 

التخادمية الجدلية بينهما.

كما ان قواعد العمل السياسي األساسية معدودة اال ان ما 
يتفرع عنها كثير ال بد من تطوير الوعي بها، فالسياسة علم 
وفن وتخصص وليس فهلوة وتصريحات وخوض مناكفات 

أو مظاهر تسلط..

وهنا أشير الى ان في الفقه االسالمي الكثير من القواعد 
القناعة  السياسي  يرسخلدى  الــذي  وضوابطها  العملية 
فخ  في  الوقوع  عن  تهتز  قد  التي  والمنطلقات  بالثوابت 

المناورة المضادة او األفكار المألوفة..

يترك  ال  كله  يدرك  ماال  وقاعدة  الضررين  أخف  كقاعدة 
جله وقاعدة دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة وقاعدة 
االستصحاب  وقــواعــد  الــمــحــضــورات  تبيح  الـــضـــرورات 
بالشبهات  الحدود  درء  قاعدة  وكذلك  والتخيير،  والبراءة 
اإلنسان  في  واألصــل  اإلباحة  االشياء  في  االصل  وقاعدة 
أي  الشرعي  بالحكم  التقيد  االفعال  في  واالصــل  البراءة 
االصل في االفعال التقيد ) بالقانون( وال عذر في الجهل 
به وقاعدة ) الشورى والمشورة(، وقاعدة الناس مسلطون 
على اموالهم، وقاعدة )البيعة( أي شرعية الشعب أي تأكيد 
قاعدة ان السلطة للشعب لكن السيادة للشرع ) القانون(..

بأيدينا من معارف  الى ما  وانما اإلشــارة  ال نريد اإلطالة 
تهمل العناية بها فنفقد مصدراً من مصادر المعرفة العميقة 

اذا لم نقل المستنيرة.

9ـ فقدان معايير قاعدة التحالفات:

ان من اهم قواعد العمل والممارسة السياسية فهم نظرية 
التحالفات اال ان الحديث فيها يطول لكن اكثر ما يقع فيه 
الساسة من اخطاء كبيرة وخطيرة يكون في هذا الجانب 
حيث يتحالفون مع االضداد ويخاصمون االقربين، في حين 
القاعدة تنص على ضرورة تحديد سلم للحلفاء واالصدقاء 
واالعداء الرئيسيين واالعداء الثانويين واالعداء المباشرين 
يهتم  حيث  المحايدين،  وشريحة  المحتملين  واالعـــداء 
السياسيون بتوسيع دائرة الحلفاء بضم األصدقاء اليها كما 
الخصوم  وتحويل  الى اصدقاء  المحايدين  لتحويل  يسعون 
االصطدام  وتجنب  االعــداء  دائــرة  وتقليص  محايدين  الى 
بالعدو الثانوي في اوقات احتدام الصراع مع العدو الرئيس 

والمباشر..

التقييم  ثابتة في  التمسك بمعايير  الى  المهام تحتاج  هذه 
للوقوع  تجنباً  الرسمية  والوثائق  العلنية  المواقف  بحسب 
إتباع  فخاخ  لمخاطر  وتجنباً  والخداع  التضليل  دائــرة  في 
المنهج الميكافيلي والمدرسة البراكماتية الذين ال تخضع 
المتحققة  المنافع  لغير  وتحالفاتهم  ومواقفهم  ممارساتهم 

النفسهم وبأي الوسائل المشروعة وغير المشروعة..

في  والشرعية  النبيلة  المعايير  اهمية  وادراك  وعــي  ان 
يمنح  والمختلفين،  الموافقين  ــن  اآلخــري مــع  التعاطي 
ــرام فــال يــجــوز التوسل  ــتـ الــســيــاســي الــمــصــداقــيــة واالحـ
األهــداف  إلــى  للوصول  والشريرة  الالنسانية  بالوسائل 
النبيلة، فالصواب أن ) الطريقة من جنس الغاية( وقد يقول 
البعض بان عالم اليوم هو عالم ضال مضل غارق في عالم 
والفخاخ  الخداع  فن  عندهم  والسياسة  والكذب  الخديعة 
الجاهزة وهنا تجدر االشارة الى ان المعايير قضية مبدئية 
وعقائدية ال تخضع لألستبدال بحسب الظروف فمن يكذب 
يحيط  وال  اصــدقــاءه  مساحة  ويقلص  مصداقيته  تسقط 
المكر السيء إال بأهله، وهذا يعني إن ليس كل المكر سيء 
وليس كل الكذب حرام وال ننسى إن الحرب خدعة ولكن 
بلحاظ الشرطية والمشروعية، وهذا يتطلب من السياسي 
بل  يمارسها  ال  ألنه  والدجل  الكذب  فخاخ  في  يقع  ال  ان 
عليه ادراك توجهات ومباديء وعقائد االخرين لكي يحسن 
ال  وان  يطرحونه،  ما  كل  تصديق  وتجنب  معهم  التصرف 
يحول السياسي المختلف معه او الخصوم السياسيين إلى 

م34         ٢٠١٥ آذار   - هـ   ١٤٣٦ االول  جمادى   | عشرة  احلادية  السنة   |  ٣٢ العدد   |



أعداء رئيسيين، فهذا غباء قد يجملونه ويبررونه بمقوالت 
يظل  لكنه  المجاملة،  وعدم  القوة  وإظهار  والحسم  الحزم 

غباء وقلة وعي وخبرة.

االهمية  فــي  وغــايــة  واســـع  التحالفات  عــن  الــحــديــث  ان 
كبيرة  ادواراً  يلعبون  الصغار  تجعل  ان  يمكن  فالتحالفات 
مهملة  الكبيرة  االرقــام  وتجعل  وقطر  كأسرائيل  وخطيرة 
او  الــدول  تجنب  التحالفات  اهمية  وادراك  وعــي  ان  كما 
القوى السياسية الوقوع في فخاخ الموت كما وقعت الدولة 
العثمانية وكما حصل مع تجربة االخوان المسلمون وغيرهم 
كذلك يجب ادراك ان مهمة الحليف ليست الكفاح بدالً عنه 
االستقواء  يريد  فمن  وعطاء  اخذ  اي  متبادلة  فهي خدمة 
علم  فالتحالفات  ايضاً  له  للعطاء  االستعداد  عليه  بحليف 

وفن ومن لم يتقنه ال يجوز ان يدخل عالم السياسة.

المحلي  بين  والترابط  االرتباط  قوانين  ادراك  عدم  10ـ 
واالقليمي والدولي:

إن مبدأ السيادة التامة لم يعد حاضراً في عالمنا الراهن 
تجميلي  سطحي  شكل  الى  المبدا  هذا  حولت  فالعولمة 
لشكل الدول وذلك لدواعي التسويق االقتصادي والثقافي 
بل  طائفياً  صــراعــاً  ليس  الــيــوم  الــعــراق  فــي  يحصل  فما 
سياسياً، سلطوياً في الدرجة االولى لكنه اخذ طابعاً وشكاًل 
طائفياً من اجل ادامته وتوسيعه خاصة وان االجواء مهيئة 
لذلك، ومع ذلك فأن ما يحصل ال يمكن اعتباره حدثاً محلياً 
الذي  االقليمي  المحيط  عن  بعيداً  محلية  قــوى  تمارسه 
يتبنى االخذ بقاعدة ) السياسة الوقائية ودفع الضرر( الذي 
يتوقعونه عند استقرار العراق وبناء قوته الذاتية، وال بعيداً 
في  معلنة  استراتيجيات  يتبنى  الذي  الدولي  المحيط  عن 
العراق فحسب، ضعيفة مفككة  وليس  المنطقة  جعل دول 
بضمان  مصالحها  لضمان  واجتماعياً  سياسياً  منقسمة 
ال  لذلك  والمتخلفة،  المنقسمة  الدول  تلك  وتبعية  ضعف 
وادراك  فهم  اساس  على  العراق  سياسات  ترسيم  من  بد 
الى  تلك  واخضاع  والخارج  الداخل  بين  االرتباطات  هذه 
لآلخر  الرضوخ  وعدم  والفضح  والكشف  بالمثل  المعاملة 
ألن سياسات االستسالم واألنبطاح تحت تسميات الواقعية 
توسيعها  او  وأزمات جديدة  والعقالنية وعدم فتح جبهات 

كلها ذرائع لسياسة التواطؤ أو الذعر أو الجهل المركب.

وافضل واوضح مصداق ألرتباط الموقف المحلي بالموقف 
مساعي  عطلت  حيث  الكهرباء،  موضوع  الدولية  واالرادة 
من  صرفة  امريكية  بــأرادة  الكهربائية  المنظومة  اصــالح 
استثمارية  شركات  مجموعة  الــى  الكهرباء  تحويل  اجــل 
عنها،  الــدولــة  دعــم  ورفــع  االقتصاد  لخصخصة  تطبيقاً 
تمهيداً  التموينية  البطاقة  تقليص  هو  اآلخــر  والمصداق 
إللغائها وفق شروط البنك الدولي، كذلك منع الحكومة من 
اعادة المصانع الكبرى للعمل من اجل خصخصتها اتساقاً 
عن  فضاًل  الحرة،  والسوق  الرأسمالية  قوانين  فرض  مع 

مصاديق عديدة في المجال السياسي والخدمي.

11ـ عقدة النقص والخوف:

او  السجن  تجربة  من  يعاني  الــذي  السياسي  ان  شك  ال 
فئة  او  انسان  كأي  فأنه  لفترة طويلة  او االضطهاد  النفي 
اجتماعية يظل يعاني من تلك اآلثار وتنعكس على تصرفاته 
وافكاره ومواقفه لفترة ليست بالقصيرة حتى لو ازيلت تلك 
الظروف وانطوت مع الزمن، فظروف زمن الطفولة تنعكس 
على شخصية الفرد رغم امكانية التغلب عليها بالمجاهدة 
والــتــزكــيــة، والكثير مــن ســاســة الــعــراق الــيــوم عــانــوا من 
الشيعية  الطائفة  ابناء  الشديد كما  والحذر  الخوف  عقدة 
الخوف  عقدة  من  السنين  لمئات  عانوا  الكردية  والقومية 
كونهم اقلية مستهدفة دائماً، فضاًل على الكثير من األفكار 
التي أسهمت في استصحاب التقية حتى في غير مواردها 
الذي رغم صحته  الهدف(  االدوار ووحدة  تعدد   ( ومقولة 
المطلقة اتاح هامشاً واسعاً لالختالف بل الخصومة داخل 
علماء وفضالء ومثقفي وسياسي المذهب ولم يتصَد أحد 
إلى معالجة بعض مظاهر السلوك السياسي وحتى العلمي 
العصمة  غطاء  تحت  االئمة  مواقف  بعض  على  المتكيء 
اتاح المجال  التقليد مما  او المرجعية تحت غطاء حتمية 
لنوعين من الممارسة والموقف، نوع منغلق ومعزول غارق 
ومتطلبات  الراهن  لحاجات  التفات  دون  التراث  بحر  في 
الثاني  والنوع  المتصارعة  وااليديولوجيات  والفكر  الثقافة 
نوعاً  به  االهتمام  واعتبر  بالثالث  التراث  طلق  الــذي  هو 
من الرجعية والتخلف انسجاماً مع متطلبات ومرتكزات ) 
الحداثة( التي يفهمها الكثيرون على خالف واقعها المرتكز 
انها  على  الحداثة  وتفسير  الماضي  التراثوكل  نبذ  على 
المعاصرة والتحديث فحسب دون اعتبار لموقفها من تراثنا 
لدينا  حيث  وماضيهم،  تراثهم  عن  يختلف  الذي  وماضينا 
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القرآن الكريم والسيرة النبوية، ولدينا نهج البالغة وتعدد 
أدوار االئمة ولدينا قيم ومناهج غير قابلة لألستبدال..

وهناك نوع آخر ثالث ما زال ينمو ال يفرط بالتراث لكنه ال 
يراه مالزماً للعصمة والفضل يتعاطون معه على طريقة ) 
انظر لما قال وال تنظر لمن قال( ويرى هؤالء ان التعاطي 
مع العلوم والثقافة والرؤى واالفكار الحديثة يجب ان يكون 
المطلق  الرفض  ال  والتعقل  االنفتاح  منهجية  خــالل  من 
آليات  يعتمد  الساسة  من  النوع  هذا  المطلق،  القبول  او 
المؤطر  العقلي  الواقعي  العلمي  الناقد  العقل  ومنهجيات 

بثوابت الشرعية غير القابل للتأويل..

ان هذا الحديث ليس ترفاً فكريــاً وليس استطراداً ال عالقة 
له بالواقع الذي نحياه ولكنه من صميم المعاناة حيث ترى ان 
منهجيات التفكير المختلفة هذه منبع لالختالفــات والتمزق 
الذي يحيط بالقادة والساســـة في أحلك الظروف وهم ) 
يستصحبون( عقد الماضي والخوف من االتهام بالطائفية 
او الخوف من االتهام بالتخلف والرجعية فيمتنعون من قول 
الحقائق واحياناً يتجنبون حتى مجرد بدأ الكالم بالبسملة 
او ايراد نص آية من القرآن الكريم او حديث للرسول األكرم 
او إيراد رواية عن احد المعصومين لكي ال يتهم بالتخلف 
والرجعية فيلجأ الى ايراد نصوص من افكار هيكل او نيتشه 
او ماركوز او ماركس بأطمئنان تام بأنه سيلقى القبول التام، 
ان مهازل الزمن الرديء تتراكم لكنها اليوم تتكشف وتظهر 
الشكلية  الواقعية  من  بدالً  العميقة  الواقعية  دائرة  فتتسع 
وتجاوز  الصفوف  لتقدم  اليوم  المتصدين  للساسة  بد  وال 
التحدي  مواجهة  مــن  والــخــوف  المتوارثة  النقص  عقد 
أبناء  لــدى  الكامنة  فالقوة  الشكلي،  للواقع  واالستسالم 
الشعب هي فقط بحاجة لمن يمتلك شجاعة العمل داخل 
) المناجم( ال على سفوح الجبال لتحويلها إلى فعل مثير، 
الظرف الراهن يتطلب من الساسة المتصدين ان يمتلكوا 
ما  ألمريكا  ويقولوا  صوتهم،  ليرفعوا  واإلرادة  الشجاعة 
يحفظ مصالح شعبكم وال تخافوا االستبدال، قولوا للكرد 
انتم معنا في خيمة العراق أخوة أعزاء فال تمارسوا  علناً 
وكلما قوي  وتلعبوا على خالفاتنا فنحن عراقيون  ابتزازنا 
العراق قوينا جميعاً فال تبنوا مواقفكم على ثغرات خالفاتنا 
شر  فالميكافيلية  المستديم  غير  الراهن  بنياننا  وضعف 
مصالح  لديكم  ان  لألتراك  قولوا  نفسه،  صاحبها  قتلت 
تتجاوز ثالثة عشر مليار دوالر سنوياً معنا وحدود واسعة 

وأخاء وتاريخ مشترك، فال تفرطوا في مصالحكم باستمرار 
احتضانكم لقتلتنا وذباحينا والتآمر علينا، قولوا للجميع بإن 
فاليعضد  جميعا،  لنا  إضعاف  والشقاق  الصراع  استمرار 
بعضنا بعضاً لنتجاوز المحنة، قولوا للصامتين والمتذبذبين 
والمترددين ومن يلوذون بالعزلة والتقية هذا يوم األداء ال 
الثقافة  إن  والمثقفين  لإلعالميين  قولوا  والعزاء،  الفرجة 
فعل وانتماء وان المكافئة قرينة الموقف، قولوا لمن يطالب 
مطالبنا،  وهــذه  القانون  وسيادة  للعدل  نعم  بالمصالحة 
قولوا للجميع ال نستطيع مواصلة الملق والتملق واالستكانة 
حرمة  له  كان  اينما  االنسان  كدم  فدمنا  الجريمة،  لعالم 
الخوف،  لعقدة  تأكيداً  قائماً  زال  ما  الصمت  لكن  وثمن، 
هيئات  ومؤسسات  دوائــر  لبعض  يتاح  لماذا  نتسائل  وهنا 
الدولة ان تصرف االموال الطائلة بال محاسبة وال مراقبة؟ 
كيف ولماذا تصرف مليارات األموال عطايا وهبات لبعض 
ايام  قول  مجرد  او  فعل،  اي  دون  العشائرية  الشخصيات 
المحنة؟ لماذا تصرف الرواتب للمعممين من الوقف السني 
على  ويحرضون  اآلخرين،  ويكفرون  الفتن  يؤججون  وهم 
التقسيم واالقتتال؟ هل يعقل ان تمنح الدولة المكافئة لمن 
يحملون معاول الهدم بدالً من البناء؟ اليست هذه المواقف 

مصاديق لعقد الخوف من المواجهة من الباطل.

12ـ تفكك وحدة الصف وتشكيل ) مجلس الحكماء(:

ان ابرز داء تعاني منه اي دولة او أمة او طائفة او حزب 
لذا  والتمزق  التفكك  وخطر  الصف  وحــدة  بضعف  يتمثل 
بأياد   2003 بعد  العراق  في جسد  زرع  فايروس  اول  فان 
احتاللية طامحة للحفاظ على تبعيته وتخلفه هو فايروس 
دولة  العراقية  الدولة  اعتبار  اي  والمحاصصة  المكونات 
تــقــوم على  ) مــكــونــات( وليست دولـــة ) مــواطــنــة(، دولـــة 
المحاصصة ال على اساس ) الكفاءة والنزاهـــة(، دولة تتخذ 
قراراتهــــــا على أساس ) التوافق( ال على أساس ) الحقائق 
والوقائـــــع والضرورات الملحة(، دولـة تقوم سياستهــــا على 
هذا  االكثرية(  ديمقراطية   ( على  ال  االقلية(  دكتاتورية   (
يتحكم  مازال  وهو  العراقي  الجسد  على  ادخل  الفايروس 
في مسار الديمقراطية الذي ملئوه بالفخاخ وااللغام، وكان 
التي اخذت طابع  )المقدمات(  تعود هذه  ان  الطبيعي  من 
)نتائج(  الى  تخطيها  يجوز  ال  اعرافاً  وصــارت  التقديس 
والسلطة  الدولة  بناء  استكمال  عملية  تعطيل  في  كارثية 
منها  مرجواً  كان  لما  قياساً  فاشلة  دولة  لتكون  دفعها  بل 
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في توفير االمن والخدمات وظروف التقدم والرخاء، لقد 
واالجتماعي  بل  السياسي  التفكيك  فايروس  زرع  في  كان 
للجانب  وقائياً  عماًل  كــان  الجغرافي  الواقعي  والتقسيم 
ربيعية  انتفاضة  اول  ظــروف  نفس  مع  تعاطياً  االميركي 
ثورية  حرة  بــأرادة  جائت  ألنها   1991 عام  في  جماهيرية 
القائمين  لكون  العالم  في  عدوانية  دكتاتورية  أعتى  ضد 
بهذه االنتفاضة من لون طائفي بعينه، واليوم يتكرر المشهد 
لدول  الوقائية  السياسة  ومبدأ  الضر  دفع  لقاعدة  وفقاً 
الجوار المرعوبين من نموذج بناء دولة مدنية ديمقراطية، 
دولة مؤسسات ومواطنة تشيع فيها االفكار واالراء بحرية 
وتتعايش فيها االديان والقوميات والطوائف بسالم ومحبة 
وتكامل هذا النموذج يمثل خطراً على طبيعة تكوينات دول 
الواحد  والرأي  الواحدة  العائلة  على حكم  القائمة  الجوار 

والعصا الغليظة..

هذه اإلرادات اجتمعت مع إرادة المحتل لتشكيل فريقاً ناقاًل 
لحزمة فايروسات يحقنون فيها هذا الجسد العراقي الذي 
اعتاد تأريخياً على مواجهة المخاطر المختلفة والمتنوعة 
هذه  مثل  لرفض  الذاتية  المناعة  من  نوعاً  اكسبه  مما 
الفايروسات، رغم إن هذا الرفض أيضا يحتاج لجهد ووقت 
تحمل  التي  هذه  الشر  قوى  لكن  مختلفة،  إعاقات  وربما 
هناك  ان  فاتها  الطيبة  األجساد  بها  لتحقن  الفايروسات 
ارادة للشعوب الحية وعزيمة ال تقهر في مواجهة تحديات 
الوجود وان هذه االرادة والعزيمة تقوى وتشتد مع كل تحدي 
جديد خاصة وان هذه االرادة مدعومة بأرادة الحق الطبيعي 
بالعيش الكريم وايضاً مدعومة بأرادة الحق االلهي النافذة 
تتدخل  فريدة  أخرى  كونية  قوة  هناك  وإن  الضرورة  عند 
عند الضرورة وكلما تمادى العدوانيون في وحشية عدوانهم 
والطغاة في طغيانهم، ليس بإرسال طيورأ بابيل او مالئكة 
محجلين فحسب بل بالتوفيق والسداد وااليمان والمعرفة 
في مواجهة المكر بضده النوعي وارادة الشر بأرادة الخير 
لدى االحرار فيدركون ان وحدة الصف ووحدة االرادة ووحدة 
التحدي هو المصدر والدواء لجميع انواع الفايروسات، ان 
ادراك الواقع بعمق وفهم قوانين الصراع لضرورات التمكين 
على االرض هي من اشتراطات البقاء وليس من اشتراطات 
للعالم  الحاكمة  االعظم  القوة  ارادة  ان  فحسب،  االنتصار 
ليس قطب عالمي بعينه وانما هي قوة اليراها وال يعترف 
الوجود  بوجودها الطواغيت هي تلك القوة الحاكمة دائماً 

والحضور التي جعلت 313 مقاتاًل في معركة بدر يتغلبون 
على الف مقاتل ليعطي مصداقاً للبشر في كل عصر ومصر 
بأن ) قلة العدد والعدة( ليس قرين الخسارة دائماً حتى لو 
ولدينا  بأكمله  دولي  او  اقليمي  محيط  مواجهة  في  كانت 
ال  هــذه  ولكن  المعاصر..  عالمنا  في  وفيتنام  كوبا  مثال 
ينسينا القواعد والقوانين التي وضعتها تلك القوة االعظم 
في ضرورة بناء النفس اوالً والتوكل عليها بعد ذلك ) ان اهلل 
ال يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم( مما يوجب على اهل 
الحق اليوم توحيد صفوفهم بسرعة ليس ألغراض مواجهة 
التحدي الوجودي الراهن فحسب بل ألغراض إثبات وجود 
الحق تعالى، قد يستغرب البعض مثل هذه العبارات على 
قلتها ووضوح معناها والجواب هنا يكمن في ضرورة فهم 
اإلرادة  معنى  وفــي  أنتماء  ــال  وال االنتماء  معنى  وإدراك 
النزول  أجل  ومن  والضرورة  الواجب  معنى  وفي  والخواء 
الى الجزئيات الممكنة نرى ضرورة ان تأخذ مقولة الوحدة 
شكلها التنظيمي المؤسسي نتوقع ان تعلن القوى الوطنية 
بعض  خصوصيات  يحفظ  لتوحدها  شكاًل  المستهدفة 
اطرافهــــا بأعالن تشكيل ) كتلة محورية( او ) مجلس اعلى( 
يكون العمود الفقري الذي يستند عليه كل اعضاء الجسد 
ليس للقيام بمهام ) استشارية( بل بالقيام بمهام ) اصدار 
قرارات استراتيجية( من رسم السياسات الى وضع البرامج 
لتشكيل )  كما دعونا دائماً  الى تحديد المسارات.. تماماً 
كتلة وطنية تأريخية( للقيام بمهام رسم السياسات العامة 

للبلد ومنع تفككه واستمرار أجواء االحتراب بين ابناءه.

ثانيـــــــــًا: الظروف والعوامل الموضوعية ) الخارجية(:

الذكر وضعت تحت محور  النقاط سابقة  في الحقيقة إن 
نتحدث عنها بشكل  لم  اننا  اال  الذاتية  والعوامل  الظروف 
منفصل كلياً عن العوامل الموضوعية الخارجية، فمنهجية 
الفصل غير واردة وليست صحيحة كما نتصور، ومع ذلك 
تتطلب  اليوم  للراهن  العميق  الوعي  ضـــرورات  ان  نقول 
التأكيد على قاعدة نبذ السكونية في النظر والقول والفعل 
وقاعدة  الدائم  والتغيير  الحركية  قاعدة  على  التاكيد  كما 
فال  لالحداث،  النظر  في  التخادمية  الجدلية  العالقات 
يجوز الفصل بين السياسات واالحداث المحلية بمعزل عن 
اشرنا  وكما  واالقليمية  الدولية  واالستراتيجيات  االحداث 
العالقة  هــذه  ايضاح  نريد  هنا  ولكننا  سابقة  سطور  في 
السياسة  ان  المثال  فنورد على سبيل  واقعية  اكثر  بصورة 
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الفرنسية عندما كانت تعاني من مشكلة المقاومة التونسية 
المسلحة اتخذ “ بورقيبة “ امراً بتسليم المقاومة سالحها 
واطاع  أنصاره  من  البعض  فتمرد  الفرنسية  القوات  الى 
البعض اآلخر كان هذا التباين في الموقف بسبب عاملين 
والموضوعية  الذاتية  العوامل  بين  العالقة  فهم  هو  االول 
السياسي  العمل  قواعد  فهم  في  يتعلق  الثاني  والعامل 
وجــود  مــن  البــد  حيث  خــاص،  بشكل  التنظيمية  واداتـــه 
 ( وجــود  من  بد  وال  سياســـي  عمل  لكــل  مركـــزي  تنظيم 
داخل  االفراد  لعالقات  تقود  عالقات مرسومة ومحدودة( 
التنظيم وتحولهم الى كتلة قوية تتحرك باتجاه واحد بزخم 
اكبر.. وليس هنـــا مجال البحث في طبيعة هذه العالقات 
والضوابط التنظيمية الداخلية المتمثلة على سبيل الذكــر 
ب ) القناعة، االلتزام، الوفاء( في اطار ) الثقة( ونقول في 
اطار ) الثقة( بالقيادة حيث تضطر للمناورة واتخاذ قرارات 
ملتبسة لدى االخرين، فالثقة ليس شيئاً يباع ويشترى وانما 
والمراقبة  المتابعة  عبر  تشكلت  وعقلية  نفسية  حالة  هي 
ليس  وعموماً  ونتائجها،  والقرارات  وتداعياتها  للممارسة 
هذا موضوع حديثنا اآلن، لكن نشير اليه ألن عدم وضوحه 
شق صف المقاومة التونسية في لحظة االقتراب من االتفاق 
على استالم السلطة فيما فهم البعض اآلخر ان قرار تسليم 
السالح بأنه شرط خارجيفرنسي ال خياراً قيادياً تونسياً، 
فوجدوا الحل بعد الحوار والقناعة وااللتزام بتسليم السالح 
القديم وغير الصالح واالحتفاظ بالجديد والصالح، وبذلك 
اظهروا القبول لكنهم احتاطوا للذاتي مما يبطن الخارجي..

وهنا نشير إلى اإلستراتيجية األميركية في بناء االمبراطورية 
العالمي  القطب  تحطيم  اقتضت  التي  العالمية  االميركية 
الثاني الذي يمثله االتحاد السوفيتي وحلف وارشو، حيث 
األميركية  اإلستراتيجية  كانت  بالعالم،  أمريكا  تفرد  يعيق 
تنعكس على سياسات الدول الحليفة لها، فدول اوربا رغم 
تمسكها القوي بأستقالليتها وسيادتها اصبحت عضواً في 
) حلف االطلسي( الذي تتزعمه امريكا واصبحت سياسات 
دول اوربا مقترنة بما يوافق المصالح والرؤى االستراتيجية 
على  االميركية  االستراتيجية  فرضت  كذلك  االميركية، 
نفسها سياسات تخالف ديمقراطيتها في دعم دول ملكية 
وعندما  متطرفة  دينية  واحتضان فصائل مسلحة  متخلفة 
تغيرت  ــو،  وارشــ حلف  وحــل  السوفيتي  ــحــاد  االت تفكك 
عدو  إظهار  أمريكا  فحاولت  وغيرها  األوربية  السياسات 

باألرهاب  يتمثل  اجمع  والعالم  أوربــا  مصالح  يهدد  جديد 
الذي أتاحت لقواه المعتوهة ان تضرب هنا وهناك وحتى 
في وسط امريكا ألعطاء مصداقية لخطورة هذه الجماعات 
لتستمر حالة الخوف من اجل ادامة التبعية ألمريكا من جهة 
والنعاش االقتصاد االميركي والشركات االحتكارية وخاصة 
شراء السالح وتكنلوجيا التجسس والمواجهة.. واليوم بعد 
انتهاء ونفاذ صالحية استخدام ورقة االرهاب التي سوف 
تظل مستخدمة الى حين نضوج االستراتيجية البديلة في 
من  للتسلح  وتدفعه  العالم  تخيف  جديدة  فزاعة  صناعة 
هذه  جديد،  من  امريكا  بأذيال  بالتعلق  تدفعه  كما  جديد 
على  الروسي  الــدور  بعودة  تتمثل  الجديدة  االستراتيجية 
خط المنافسة في السياسة الدولية فكانت احداث سوريا 
االرهــاب  قوى  خطورة  على  عالمياً  للنظر  ملفت  كميدان 
فترة  بعد  غيره  وربما  العراق  نحو  طوياًل  اذرعــه  الممتدة 
من الزمن من جهة وفاعلية وخطورة الدور الروسي ودوره 
الجديد عالمياً.. فهل يمكن بعد اتضاح هذه االستراتيجية 
الدولية القول بأن ما يحدث في سوريا او في عراقنا هو 
ناتج من صراع سياسي او طائفي محلي؟ ال ابداً ال يمكن 
اغماض العين عن مسؤولية قوى الشر العالمية مما يحصل 
وحصر تعملق االرهاب وتفاقم عمليات التدمير لبلدنا وابناء 
شعبنا على شماعة الفشل او االقصاء او التهميش او عدم 
ال  وهنا  المشروعة  وغير  المشروعة  للمطالب  االستجابة 
نقول بان سوء االدارة والقيادة والعجز عن تقديم الخدمات 
وحل االزمــات ال عالقة له بما يحصل بل كل تلك األمور 
أسهمت في خلق بيئة مناسبة لسرعة نمو االرهاب وتوالد 
تكن هناك  لم  لو  بأنه حتى  اقــول  اريــد  ولكن ال  ــات  االزم
نواقص وسلبيات فان الدول الخارجية سوف لن تتنازل عن 
استراتيجيتها الكونية في ) ادامة الصراع( بوسائل مختلفة 
واساليب متنوعة ومنها خلق ) ثنائيات متصارعة( و ) سنية 
شيعية( مرة او ) عربية كردية( او ) اسالمية علمانية( او ) 
قبلية( او اختالف ثنائيات متصارعة جديدة فجعبة التآمر 
على العالم كله ال تخلو من صناعة وسائل وادوات التدمير 
كذلك  وافقاره،  ثروته  ونهب  العالم  على  سيادتها  إلدامــة 

هناك الكثير من المصاديق لتأكيد قاعدتها..

اشعال  على  قـــادرة  الخارجية  الموضوعية  الــظــروف  ان 
ــحــروب وحـــرق الــشــعــوب ولــكــن هــل هــذه الــقــاعــدة بال  ال
استثناءات؟ هل هذه مقولة جبرية تسلب الشعوب قدرتها 
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ووقائع  لواقع  لألستسالم  دعــوة  هي  وهل  االختيار؟  على 
التأكيد  البشر؟ هنا يجب  وتنفذها قوى  ترسمها  وحوادث 
المواجهة  على  قادرة  للشعوب  الحرة  االرادة  بأن  بأصرار 
انها تكمن في وعي الضرورة اموراً  الحرية على  وان فهم 
يجب التسليم بها ففهم االستراتيجية الدولية ووعي وتفوق 
قوى الشر عوامل ألدراك شروط الحرية وبناء الذات ففي 
القدرة  تكمن  الوحدة  وفي  االنتصار  يكمن  القوة  امتالك 

المواجهة وكسر األصنام.

وما  الموصل،  ان ما حصل في  ونعي  ندرك  ان  اذن يجب 
قبلها من عمليات ارهابية كبيرة ومتسعة ال تناقش بمعزل 
العراق  تقزيم(   ( في  الراغبة  الدولية  االستراتيجية  عن 
القوى  عزل  هدف  لتحقيق  وكذلك  لتقسيمه(،   ( تمهيداً 

االسالمية عن جماهيرها، ثم اسقاطها.

- بعض الحلول المقترحة للخروج من دائرة الصراع

بتفاصيله  العراقي  المشهد  للعيان  لقد أصبح واضحاً 
يعد غريباً  ولم  المتوالدة،  وأزماته  المتنازعة  وأطرافه 
القول بوجود حالة مستعصية ومستحكمة تخص كيان 
وليس سلطتها  االجتماعية  ومكوناتها  العراقية  الدولة 
والعوامل  الظروف  تحدثنا عن  وقد  الحاكمة فحسب، 
الذاتية والموضوعية التي قادت لذلك وعرضنا لبعض 
هنا  إننا  إال  األزمــات  لتلك  تفصيلية  حلوالً  يشكل  ما 
بحاجة إلضافة قائمة عاجلة لحلول سريعة ناهضة.. 
رغم أني أتوقع من بعض اإلخوة رفضاً لبعض فقراتها 
إلى  أتطلع  شخصياً  وإنني  خاصة  مختلفة  وألسباب 

البديل األفضل عنها.

1ـ يتم إعادة تنشيط لجنة كتابة الدستور للنظر بتعديل 
باإلستفادة من قاعدة األغلبية  الدستور  بعض فقرات 
لوبي  تشكيل  خالل  ومن  حالياً،  المتحققة  البرلمانية 
دور  تفعيل  يجب  كما  التغير  إلنــجــاز  ضاغط  شعبي 

النخب الثقافية واالكاديمية لذلك.

نظاماً  وجعله  البرلماني  الحكم  نظام  استبدال  يتم  أ. 
رئاسياً ينتخب فيه رئيس الجمهورية باالنتخاب المباشر 

من كل أبناء العراق.

ب. يتم استبدال تعريف الدولة من دولة إتحاديه الى 
يتيح  الــذي  ــة  اإلداري مركزية  الال  بنظام  موحدة  دولــة 

من  قريبة  جــداً  واسعة  سلطات  المحافظات  لجميع 
وفي  والتقسيم،  للعزلة  طموح  أي  لمنع  اإلقليم  سلطة 
حالة األصرار على الدولة االتحادية فال بد من تحديد 
وبوضوح  جديد  من  والمركز  األقليم  بين  الصالحيات 

ويتم الفصل بين مفهوم الفيدرالية والكونفدرالية.

دولة  دولة مواطنة ال  العراق  دولة  إن  التأكيد على  ج. 
مكونات.

لتغيير  المجال  إلتاحة  مرونة  أكثر  الدستور  جعل  د. 
بــعــض فــقــراتــه عــنــد الـــضـــرورة الــقــصــوى ولــمــواكــبــة 
ثلثي ثالث  والمتغيرات ورفع شرط موافقة  التطورات 
ابتلع حق االكثرية  محافظات على أي تعديل، وهو ما 
الديمقراطية  روح  على خالف  لألقلية  السيادة  وجعل 

التي تقر بسيادة رأي األكثرية وليس األقلية.

الدستور  وفقرات  مــواد  بعض  ثبات  على  التأكيد  هـ. 
والهوية  العامة،  والحقوق  بالحريات  المتعلقة  وخاصة 

الوطنية واالنتماء الديني للدولة.

التجنيد  أســاس  على  يقوم  اتحادي  جيش  تشكيل  2ـ 
اإلجباري والتطوعي.

في  المتطوعين  مــن  أمنية  طـــوارئ  ألــويــة  تشكيل  3ـ 
للقوات  العامة  القيادة  أمرة  تحت  تكون  محافظة  كل 
المسلحة وبأسم الحرس الوطني على ان تكون االولوية 
فيه لرجال الحشد الشعبي ومقاتلي العشائر المتصدية 

لداعش وعدم السماح للعناصر المعادية بأختراقه.

4ـ مناقشة وحسم الوثيقة اإلدارية للمحافظات العراقية 
جالل  السيد  السابق  الجمهورية  رئيس  قدمها  التي 
طالباني ونص فيها على استحداث محافظات جديدة 
الــال مركزية  مــع  انسجاما  ــك  وذل مــحــددة،  وبــشــروط 
لتنظيم  الكبيرة  لألقضية  الفرصة  ــاحــة  ــةوإت اإلداري

شؤونها كمحافظات مستقلة.

5ـ في حالة اإلصرار على المادة ) 119( من الدستور 
التي تنص على ان لكل محافظة او أكثر تكوين إقليم 
وفقاً لآلليات المنصوص عليها بهذا الشأن فالبد من 
ــة  اإلداري الوثيقة  تنفيذ  بعد  ولكن  بذلك  االستعجال 
للمحافظات وبعد تنفيذ المادة 140 الخاصة بالمناطق 
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المتنازع عليها وهذا اضطرارا لحفظ السلم االجتماعي 
ولعدم االنزالق لصراعات دموية تستنزف الجميع وتعطل 

عملية البناء والتقدم وعلى الشكل التالي..

المصير  تقرير  حرية  العراق  كردستان  شعب  منح  أ. 
للمرة األخيرة بعد أن قرروا مصيرهم سابقاً باالنتماء 
للعراق وصوتوا للدستور الذي يؤكد في المادة األولى 
على إن ) جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة 
نيابي )  الحكم فيها جمهوري  ذات سيادة كاملة نظام 
لوحدة  ضامن  الدستور  وهــذا  ديمقراطي،  برلماني( 
العراق(.. ومع ذلك ال مانع من أن يختاروا االنفصال او 
البقاء مع العراق، دون إثارة األزمات والتصرف كدولة 
السلطة  على  إرادتها  وتفرض  نفسها  تحكم  مستقلة 
المركزية وتمنع تسليح الجيش ودخوله ألراضياإلقليم 
وتتصرف بثروات اإلقليم النفطية والحدودية والمطارات 
والعالقات الخارجية وتطالب الدولة المركزية بالمزيد 
من االموال والسلطات، إن هذا الحال يجب أن ينتهي 

على اي حال.

ب. كركوك أما أن تكون إقليما قائماً بذاته، او ان يقسم 
ينظمون  والــعــرب  لإلقليم،  تنظم  الكردية  فالمناطق 
التركمان  أما  إقليم،  لتشكيل  عربية  محافظة  ألقــرب 
طوزخورماتو  مع  الخاص  إقليمهم  يشكلوا  ان  فلهم 

ومنطقة بشير وتازه وتسعين وغيرهـــا.

ثالث  مــن  امــا  يتكون  الــغــربــيــة:  المنطقة  إقليم  ج. 
محافظات وهي نينوى واالنبار وصالح الدين، أو ينقسم 
االنبار  هما  محافظتين  من  يتكون  األول  إقليمين  الى 
وصالح الدين واإلقليم الثاني يتكون من محافظة نينوى 
والمحافظات المستحدثة من سهل نينوى وتلعفر، بعد 

تحويلها الى محافظات.

د. بغداد عاصمة ال يجوز أن تنظم ألي إقليم، ولكن يجوز 
اقتطاع أجزاء منها لتتحول الى محافظات جديدة، مثل 
محافظة الصدر ) مدينة الصدر( الواقعة شرق بغداد، 

ومحافظة جنوب بغداد.

هـ. إقليم الوسط والجنوب: يتكون اما من المحافظات 
الى  عددها  يصل  وقد  بأجمعها،  والوسطى  الجنوبية 
ثالثة عشر محافظة، بعد تحويل بعض االقضية الكبرى 

إلى محافظات، في البصرة وذي قار وبابل وربما الكوفة 
من النجف، او يتكون من ثالث أقاليم.

المادة  تنفيذ  بعد  مستقبلها  يتقرر  ديالى  محافظة  و. 
140، خاصة وان قضاء خانقين غير متفق عليه وهو من 
المناطق المتنازع عليها، ومن ناحية أخرى فأن قضاء 
احتمال ضم  وهناك  إلى محافظة،  الخالص سيتحول 
أكثر من نصف  نفوسها  البالغ عدد  الحسينية  منطقة 

مليون نسمة إلى ديالى.

إن الحديث عن هذه الخارطة قد يصعب تقبله والبحث 
أحكام  للضرورة  ولكن  االعتيادية،  األجـــواء  في  فيه 
وأولوية التعايش السلمي تفرض نفسها خاصة بعد أن 
شاعت ثقافة المكونات والطوائف ولم يعد من المعيب 

اإلقرار بها لدى الكثيرين.

6ـ توثيق عرى الروابط وتقوية عناصر الثقة بين جميع 
أبناء العراق الموحد أو المؤقلم، باتخاذ قرارات مهمة 

مثل:

أـ إلغاء المادة 4إرهاب واستبدالها بمواد قانونية تؤدي 
الغرض نفسه بتسهيل محاربة اإلرهاب والقضاء عليه.

بالجهد  واستبدالها  السري  المخبر  فقرة  إلغاء  ـ  ب 
أالستخباراتي المقنن.

ج.اإلسراع بتشكيل لجان تحقيقية متعددة يتمثل فيها 
ملفات  لحسم جميع  استثنائي  بشكل  المكونات  جميع 

المعتقلين وتحديد سقف زمنية لعملها.

للنظر  الثالث  الرئاسات  د. تشكيل لجنة مشتركة من 
هــذا  وحــســم  والتهميش  اإلقــصــاء  ــاء  ــ إدع بصدقية 

الموضوع نهائياً سداً للذرائع.

هـ. وضع شرط أساسي إدانة كل أنواع العنف واإلرهاب 
والتعهد بمحاربته وعدم اللجوء لألساليب غير القانونية 

في الممارسة السياسية والحياة العامة.

و. إعادة النظر بمادة االجتثاث وفقاً لشروط وضوابط 
محددة تسمح بتطبيق قيم التسامح والعفو لمن يبدي 
والتعايش  العدالة  وقيم  بالتغيير  قبوله  ويعلن  ندمه 

السلمي.
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ومباشر  سريع  بشكل  الجماهير  مع  العالقة  توثيق  7ـ 
البطالة  مشاكل  حــل  فــي  الملحة  المطالب  بتحقيق 

والسكن والصحة والتعليم واألمن.

8ـ محاربة الفساد المالي واإلداري بحزم ووقف ابتزاز 
ومنع  المباشرة  وغير  المباشرة  بالرشا  المواطنين 
حساب  على  والفئوية  الشخصية  بالمنافع  االستئثار 
البسطاء والتي قد ترفع غطاء الشرعية عن أية سلطة 
وان كانت منتخبة، فغطاء االنجاز يوازي غطاء شرعية 

صندوق االقتراع..

9ـ تشكيل كتلة وطنية عابرة للطائفية والقومية والفئوية 
على أسس برنامج وطني معلن.

والعمل  االختالفات  مساحة  تقليص  على  العمل  10ـ 
العليا على  المصلحة  وتغليب  المشتركات  على أساس 

المصالح الذاتية لتجاوز مخاطر الراهن الوجودية.

11ـ أن التصديق بمبدأ ) الحيادية( في عالم السياسة 
سياسي  غباء  بل  سذاجة  الــدولــي  والــصــراع  الدولية 
المصالح  نزعة  تــســوده  ومتصارع  منقسم  عالم  فــي 
على  السيادة  في  الرغبة  وتقوده  والذاتية  والمنافع 
من  جزء  والعراق  والمغالبة..  الغاب  وقوانين  اآلخرين 
هذا العالم المتصارع وهو بنفس الوقت بلد غني ويقع 
السيطرة عليه وعلى  استراتيجي يطمع في  في موقع 
ثرواته الكثيرين وهو غير قادر على المواجهة والحفاظ 
على ذاته وثرواته بالعيش معزوالً عن صراع القوى لذا 
عملية  بين  الموازنة  على  الحفاظ  مسؤولية  امام  فهو 
االستقالل والسيادة ومتطلبات االنتماء لذاته وللمعسكر 

الحليف او الصديق خدمة للمصلحة العليا للوطن.

12ـ ان مهمة صناعة التأريخ لألمم والشعوب كما يؤكد 
التأريخ ذاته مهمة ال تتعلق بعامل واحد كعامل القيادة 
الكارزمية او النخب او الشرائح النخبوية او الجماهير 
االقتصاد  عامل  أو  التأريخ  صانعة  انها  يقال  التي 
والحقيقة ان كل تلك العوامل مجتمعة يمكن ان تساهم 
في صناعة النصر والتنمية وبناء نمط تأريخي جديد، 
ولكن يبقى على النخب والجماهير دورها البارز الذي 
دون  يفعل  ان  نامي  اقتصاد  او  معين  لقائد  يمكن  ال 

هذين العاملين.

لذا فان على النخب وبالخصوص السياسية والثقافية 
واالعالمية ان تتبنى برامج عملية في الحشد والتعبئة 
الجماهيرية وكذلك التوعية واالستنهاض، فالجماهير 
حكيمة  قيادات  من خالل  اال  للتاريخ  تكون صانعة  ال 
ومضحية تتقدمها ومن هنا يأتي دور المنظمات الشعبية 
في  المدني  المجتمع  ومؤسسات  المهنية  واالتحادات 
الراهن،  الوقت  في  امامنا  المطروحة  المهام  انجاز 
صحيح ان التوعية واالستنهاض والتعبئة والتحشيد ال 
وانما من خالل  المجردة  والنظريات  االفكار  تتم عبر 
الملموسة  الخدمة  العملية على االرض في  تطبيقاتها 

على االرض.
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الحرب على داعش

ملف العدد

العالم يستنفر ضد اإلرهاب
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العالم واالرهاب خطر التحدي وضعف االستجابة

د. محمود األحمد

قراءة قانونية تحليلية لقرار مجلس األمن الدولي 21٧0

زيد محمد حسين الزبيدي

تجنيد الشباب

د. هشام الهاشمي

موقف جامعة الدول العربية

من التحوالت السياسية في العراق

د. عباس كاظم عبيد

تنظيم داعش من النافذة الليبية

عطيل الجفال
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العالم واالرهاب
خطر التحدي وضعف االستجابة

خالل االيام القليلة الماضية وقعت 
العديد من االحداث التي تؤكد ان خطر 

االرهاب يتعاظم سواء من حيث ما 
تعنيه ظاهرة الذئاب المنفردة أو من 
حيث طريقة قتل الكسايسة والقتل 

الجماعي لألقباط المصريين في ليبيا 
أو عملية استهداف الكنيسي اليهودي 
والمركز الثقافي في كوبنهاغن الى 

جانب تمدد عمليات بوكوحرام الى تشاد 
واقامة والية لداعش في ليبيا.

ملف العدد

م44         ٢٠١٥ آذار   - هـ   ١٤٣٦ االول  جمادى   | عشرة  احلادية  السنة   |  ٣٢ العدد   |



د. محمود األحمد

رؤية  الى  يفتقر  متردداً  االستجابة  بطيء  العالم  يبدو  بالمقابل 
استراتيجية شاملة، فمنذ ايام فقط اتخذ مجلس األمن قراره حول 
تجفيف منابع االرهاب وما زال الكونغرس االمريكي متردداً ايضاً 
في تفويض الرئيس اوباما، االرهاب ال يتمدد فقط بل ان جماعاته 
تتعدد وتمارس تنسيقاً مؤثراً، كما ان المجندين ما زالوا يتدفقون 
من اوربا، فضاًل عن ان داعش هدد ايطاليا ـ روما ـ عالنيًة ومن 
المتوقع ان تشهد االيام القليلة القادمة مزيداً من عمليات الذئاب 
المنفردة في اوربا وأمريكا اذ يصعب تشخيص هؤالء للوقاية من 
قبل  من  تأسست  ليبيا  داعش  ان  وكما  مبكر  وقت  في  خطرهم 
ليبييين عادوا من العراق وسوريا فان من غير المستبعد ان يقوم 
العائدون الى اوربا بتشكيل خاليا صغيرة للقيام بعمليات ارهابية 

كما حدث األمر مع صحيفة شارك ايبدو الفرنسية.

تفتقر  انفعالية  تبدو  االرهــاب  ضد  العربية  المواقف  بعض  ان 
التحالف  لــدول  الجوية  العمليات  بدء  فمع  والتواصل  لالنتظام 
شاركت عدة دول عربية كالسعودية واالمارات اال ان هذه المشاركة 
سرعان ما تراجعت من حيث الكثافة النارية، لكن ما ان استشهد 
وشاركت  طائراتهما  والبحرين  االمارات  ارسلت  حتى  الكساسية 
الطائرات الليبية في الطلعات الجوية مع الطائرات المصرية ضد 

داعش.

ان الحرب ضد االرهاب تحتاج الى رؤية استراتيجية تعتمد التنسيق 
العسكري واالستخباري الى جانب تحديد واضح لألولويات سواء 

في  العسكرية  االجــراءات  صعيد  على  او  الوطني  الصعيد  على 
المناطق التي تتواجد فيها الجماعات االرهابية.

اهمية  األشــد  بوصفها  االهــداف  بعض  الى  النظر  ينبغي  اليوم 
وضرورة نظراً النعكاساتها النفسية واللوجستية والجغرافية على 
الموصل من  يتمثل في تحرير  االهــداف  تلك  أول  ولعل  داعــش، 
خالل تقديم الدعم الكثيف للعراق لتمكين جيشه من كسر ظهر 
داعش وتبديد مشاعر القوة التي تجذب المجندين اليها، ان جميع 
دول الغرب والبلدان العربية مطالبة بممارسة كل اشكال التعاون 
الى  آنية ال ترقى  او اجــراءات  انفعالية  من مواقف  المنظم بدالً 
مستوى الخطر االرهابي الداهم الذي اعلن من خالل منشوراته 

وعملياته انه لن يستثني أي بلد عربي.

الخطر االرهابي ماثل امام الجميع في البلدان العربية وفي العالم 
لكن الموقف منه يحتاج الى مراجعة صريحة وتقويم دقيق والى 
توزيع واضح لالنشطة والواجبات بل ربما يحتاج الى قيادة جماعية 
اذرع متعددة تعتمد االختصاص والخبرة واالمكانية  مخولة ذات 

المتاحة.

كل ذلك الى جانب ان الرد الفكري وااليديولوجي على االرهاب ما 
زال ضعيفاً وان كثرة مراكز البحوث ال تعني ان حربنا الفكرية ضد 
االرهاب قد اكتملت كما ان تعدد المؤتمرات ال يعني ان التوصيات 

سوف تتحقق على االرض.

يتطلب  وضــع  في  ألسنا  بطيئة،  واالستجابة  يتحدى،  االرهــاب 
تقويماً ومراجعة؟
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قراءة قانونية تحليلية
لقرار مجلس األمن الدولي2170

ً وآلية تنفيذه وطنياً ودوليا




جاء القرار استنادًا إلى الفصل السابع من ميثاق 
األمم المتحدة الذي يتضمن اإلجراءات القسرية 
لمجلس األمن التي يسلكها حالما توجد حالة 
تهدد السلم واألمن الدوليين، وقد تناول القرار 

بالتخصيص عدة مواضيع حددها،هي )المقاتلون 
اإلرهابيون األجانب، تمويل اإلرهابيين، الجزاءات، 
واإلبالغ(، وتضمن القرار )مرفقا( ُأدرج فيه ستة 

متهمين اتخذ ضدهم جميع التدابير المنصوص 
عليها في الفقرة 1 من القرار 2161 لسنة 2014 
المتضمنة تجميد األصول، حظر السفر، حظر 

توريد األسلحة.

ملف العدد
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زيد محمد حسين الزبيدي

ومن خالل استقراء القرار وكافة فقراته العاملة، يمكن أن يتم 
تحديد مسارين انتهجهما القرار أطلق من خاللهما مجموعة 

من النداءات إلى الدول األعضاء، هما:

اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتوفير الحماية للمدنيين.	 

اتخاذ اإلجراءات الالزمة لمكافحة األعمال اإلرهابية.	 

تناول القرار الوضع الراهن للعراق وسورية باعتبار ان الحالة 
تهدد السلم واألمن الدوليين، ويمكن أن نوجز أهم الفقرات 
التي تناولها القرار والذي يؤسس إلى تحالف دولي لمكافحة 
ما يعرف بتنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام وجبهة 

النصرة في سورية. وكما يلي:

شدد القرار على ان ال يمكن دحر اإلرهاب إال بمشاركة . 1
وتعاونها  واإلقليمية  الدولية  والمنظمات  الــدول  جميع 
بفعالية في منع التهديدات اإلرهابية وإضعافها وعزلها 

وشل حركتها.

اوجب على الدول األعضاء اتخاذ التدابير الالزمة لتنفيذ . 2
بموجب  عليها  المترتبة  االلتزامات  بموجب  القرار  هذا 
القانون الدولي وال سيما القانون الدولي لحقوق اإلنسان 

اإلنساني،  الدولي  والقانون  لالجئين  الدولي  والقانون 
وأكد على إن احترام حقوق اإلنسان وسيادة القانون وهما 

عنصران أساسيان لنجاح جهود مكافحة اإلرهاب.

انتهاكات . 3 ارتكبوا  الــذيــن  األشــخــاص  محاسبة  ضمان 
لحقوق  بخروقات  قاموا  أو  اإلنساني  الدولي  للقانون 
اإلنسان في العراق وسوريا أو الذين كانوا مسؤولين عن 
أساس  على  االضطهاد  ذلك  في  بما  أخرى  بطرق  ذلك 

انتمائهم الديني أو العقدي أو السياسي.

الجماعات . 4 يمد  الذي  التمويل  قمع  أهمية  على  التركيز 
ــة بــإمــكــانــيــة اســتــمــرار الــعــمــلــيــات اإلرهــابــيــة  ــي اإلرهــاب
وخصوصاً بعدما اتسعت الرقعة الجغرافية التي تسيطر 
العراق وسورية وبالتالي  عليها الجماعات اإلرهابية في 

اتساع مصادر التمويل لها.

واحدة من مصادر التمويل لهذه الجماعات اإلرهابية هي . 5
عمليات الخطف واخذ الرهائن لجمع األموال أو كسب 
التنازالت السياسية حيث شدد القرار على ضرورة تعاون 
جميع الدول على نحو وثيق أثناء حاالت االختطاف واخذ 

الرهائن التي ترتكبها الجماعات اإلرهابية.
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اإلرهابيين . 6 المقاتلين  تدفق  خطورة  على  القرار  شدد 
وسوريا  العراق  في  اإلرهابية  التنظيمات  إلى  األجانب 
الجهود  توافر  ينبغي  ظاهرة  أضحت  أنها  إلــى  وأشــار 

لمواجهتها على الصعيد الوطني والدولي.

تعاون الدول األعضاء على منع اإلرهابيين من االستخدام . 7
االنترنت  والسيما  واالتــصــاالت  للتكنولوجيا  المتزايد 
وألغــراض  اإلرهابية  األعمال  ارتكاب  على  للتحريض 

التجنيد.

األعمال . 8 تبرر  إلــى  الــرامــيــة  الــمــحــاوالت  لكل  الــرفــض 
اإلرهابية التي قد تحرض على ارتكاب المزيد من تلك 

األعمال أو تمجيدها أو الدفاع عنها.

يؤكد القرار )في أشارة مهمة( على إن الدول األعضاء . 9
السكان  حماية  عن  الرئيسية  للمسؤولية  المتحملة  هي 
اللتزاماتها  وفقاً  أراضيها  على  الموجودين  المدنيين 

بموجب القانون الدولي.

واألطفال . 10 النساء  وخاصة  المدنيين  للسكان  الحماية 
المتضررين من أعمال العنف التي يقوم بها تنظيم الدولة 
اإلسالمية في العراق والشام وجبهة النصرة وسائر ما 
ترتبط بتنظيم القاعدة من أفراد وجماعات ومؤسسات 

وكيانات والسيما الحماية من العنف الجنسي.

واألمــن . 11 السالم  تهدد  التي  األخــطــار  مكافحة  ضــرورة 
الوسائل  بجميع  اإلرهابية  األعمال  جراء  من  الدوليين 
في  بما  الدولي،  والقانون  المتحدة  األمم  لميثاق  وفقاً 
ذلك ما ينطبق من أحكام القانون الدولي لحقوق اإلنسان 
اإلنساني،  الدولي  والقانون  لالجئين  الدولي  والقانون 
والتأكيد على الدور المهم الذي تؤديه األمم المتحدة في 

قيادة هذه الجهود وتنسيقها.

استمرار الخطر الذي تمثله الجماعات اإلرهابية والتأكيد . 12
على التصدي لجميع جوانب هذا الخطر.

والشام . 13 العراق  الدولة اإلسالمية في  تنظيم  الطلب من 
من  القاعدة  بتنظيم  يرتبط  ما  وسائر  النصرة  وجبهة 
عن جميع  بالكف  وكيانات  ومؤسسات  وجماعات  أفراد 
وتسريح  ونزع سالحها  اإلرهاب  وأعمال  العنف  أشكال 
قواتها فوراً. )تشير هذه الفقرة إلى ذات مضمون القرار 

1267 )1999(، والذي اعتبر فيه القضاء على اإلرهاب 
الدولي المتمثل بحركة طالبان )األفغانية( شرط أساسي 
لصون السلم واألمن الدوليين وكان قد فرض هذا القرار 
الدولي وتضمن  المجتمع  االلتزامات على  مجموعة من 

عقوبات عماًل بأحكام الفصل السابع من الميثاق(.

الطلب من المقاتلين اإلرهابيين األجانب من االنسحاب . 14
على  المفروضة  الجزاءات  نظام  بفرض  والتلويح  فوراً، 
والجماعات  األفــراد  سائر  على  اإلرهابية  الجماعات 
تمويل  أنشطة  في  تشارك  التي  والمؤسسات  والكيانات 
الــدولــة  تنظيم  لصالح  سفرهم  وتيسير  اإلرهــابــيــيــن 

اإلسالمية وجبهة النصرة.

ــدول عــلــى الــتــعــاون الــدولــي واإلقــلــيــمــي وفــقــاً . 15 ــ حــث ال
أي   ،)2001( القرار 1373  بموجب  الــواردة  لاللتزامات 
ان القرار 2170 )2014( يمثل امتداداً لآلليات الدولية 
لهذا  اإلرهابية  العمليات  لمكافحة  الرامية  والجهود 

القرار.

التأكيد على الدول باتخاذ التدابير المالئمة والضرورية . 16
األعــمــال  ــكــاب  ارت على  التحريض  مكافحة  اجــل  مــن 
المؤسسات  في  الهدامة  واألنشطة  والتعصب  اإلرهابية 
لهذه  مهمة  أشــارة  في   ( والدينية.  والثقافية  التعليمية 
الفقرة في اتخاذ إجراءات تشريعية وتنفيذية صارمة في 
منع ترويج التعصب والتحريض في المؤسسات التعليمية 

أو الثقافية(.

يدعو جميع الدول األعضاء باتخاذ تدابير على المستوى . 17
اإلرهابيين  المقاتلين  تــدفــق  منع  اجــل  مــن  الــوطــنــي 
في  السارية  لألحكام  وفقاً  للعدالة  وتقديمهم  األجانب، 
تسلل  بمنع  األعــضــاء  ــدول  ال والــتــزام  الــدولــي،  القانون 
وتنقل اإلرهابيين األجانب من خالل فرض وسائل رقابة 
فعالة على الحدود، وتبادل المعلومات على وجه السرعة 
بهدف  المختصة  السلطات  بين  فيما  التعاون  وتحسين 
منع تنقل اإلرهابيين من أراضيها واليها ووقف إمدادات 

األسلحة والتمويل الذي يقدم لإلرهابيين.

يشجع الدول على العمل مع من هم عرضة لخطر للتجنيد . 18
على أراضيها لمنعهم من التوجه إلى العراق وسوريا من 
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اجل مؤازرة تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام 
وجبهة النصرة.

منع القيام بتوريد أو بيع أو نقل كافة األسلحة واالعتدة . 19
وتقديم المشورة الفنية أو المساعدة أو التدريب انطالقاً 
أراضيها،  خــارج  مواطنيها  بواسطة  أو  أراضيها  مــن 
المتعلقة  العمليات  حــول  المعلومات  تــبــادل  وتكثيف 
باالتجار باألسلحة وتنسيق الجهود المبذولة على كل من 

الصعيد الوطني واإلقليمي والدولي.

للقرار 1373 )2001( فقد أكد على . 20 وفي إشارة أخرى 
األعمال  تمويل  بمنع  الــدول  جميع  قيام  من  اقتضاه  ما 
الضمني  الدعم  أشكال  من  شكل  أي  وتقديم  اإلرهابية 

والصريح إلى المجاميع اإلرهابية.

21 . 2161 القرارين  وضعها  التي  اآلليات  إلى  القرار  أشار 
المالية  األصــول  تجفيف  في   )2001( و1373   )2014(
مباشرة  غير  أو  مباشرة  بصورة  االقتصادية  والــمــوارد 
جبهة  أو  والشام  العراق  في  اإلسالمية  الدولة  لتنظيم 
النصرة أو سائر األفراد والجماعات اإلرهابية أو تسهيل 
أي شخص على  أو  الدول  رعايا  قبل  الدعم من  تقديم 

أراضيها لهذه المجاميع اإلرهابية.

بشكل . 22 ــراد  واألفـ للدول  تجاري  نشاط  أي  الــقــرار  منع 
الدولة اإلسالمية في  تنظيم  أو غير مباشر مع  مباشر 
سيطرة  بعد  وخصوصاً  النصرة  وجبهة  والشام  العراق 
هذا التنظيم على بعض حقول النفط واعتبر ذلك بمثابة 

دعم مالي لهذا التنظيم.

األفــراد . 23 إدراج  في  للنظر  استعداده  عن  القرار  أعــرب 
الدعم  تقدم  التي  والكيانات  والمؤسسات  والجماعات 
لفائدة  التجنيد  أو  التخطيط  أو  التسليح  أو  المالي 
تنظيم الدولة اإلسالمية أو جبهة النصرة وسائر األفراد 
والكيانات المرتبطة بتنظيم القاعدة، من خالل تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت ووسائل التواصل االجتماعي أو 

أي وسائل أخرى.

تقدم . 24 ان  الــدول على  للقرار يشجع  أشــارة صريحة  في 
إلى اللجنة طلبات لكي تدرج في قائمة العقوبات أسماء 
األفراد والكيانات التي تدعم تنظيم الدولة اإلسالمية في 

العراق والشام وجبهة النصرة وسائر الكيانات المرتبطة 
بتنظيم القاعدة.

قرر إبقاء المسألة قيد نظره. ) والمدلول القانوني لهذه . 25
إلى  ينظر  يــزال  ال  األمــن  إن مجلس  إلــى  يشير  الفقرة 
والتعامل  الدوليين  واألمــن  السلم  تهدد  بأنها  المسألة 
وانه سوف  الميثاق،  من  السابع  الفصل  بمقتضى  معها 
يراقب نشاط وأداء الدول األعضاء لتنفيذ القرار بموجب 

التزاماتها القانونية الدولية(.

بتمويل . 26 المتهمين  أســمــاء  مــن  مجموعة  الــقــرار  أدرج 
العمليات اإلرهابية.

الدولة  تنظيم  بين  ربط  انه  القرار  على  أيضاً  ومما يالحظ 
اإلسالمية في العراق والشام وتنظيم جبهة النصرة الناشطة 
مفهوم  يعكس  ــذي  وال السورية،  األراضـــي  في  والمتواجدة 
اإلرهاب الدولي العابر للحدود. األمر الذي يشير إلى انه ال 
يمكن مواجهته إال من خالل التعامل معه على أساس التعاون 
الدولي واإلقليمي قبل ان تكون هنالك إجراءات على الصعيد 
األعمال  مكافحة  تكون  إن  إلى  يشير  فانه  وكذلك  الوطني. 
اإلرهابية وفقاً لميثاق األمم المتحدة والقانون الدولي لحقوق 
اإلنسان والقانون الدولي لالجئين والقانون الدولي اإلنساني.

بــمــوجــب مضمون  ــاب  ــ اإلرهـ لمكافحة  الــدولــيــة  اآللـــيـــات 
القرار

قرارات  باقي  عن  بمعزل  القرار  هذا  تنفيذ  تصور  يمكن  ال 
الدولية  اآلليات  ان  إذ  اإلرهاب  األمن حول مكافحة  مجلس 
قمع  مواضيع  حول  الــقــرارات  هذه  بين  مترابطة  القانونية 
من  للتكنولوجيا  االستخدام  ومنع  التمويل  وقمع  التجنيد 
على  وكيانات  أفراد  إدراج  ومتابعة  اإلرهابية  المجاميع  قبل 
للدول األعضاء  الوطنية  اآلليات  إلى جانب  العقوبات  قوائم 

كالتزامات بموجب القانون الدولي وميثاق األمم المتحدة.

هنالك مرحلتين مثلت انعطافة مهمة لتوحيد الجهد الدولي 
الجهد  في  تتمثل  ــى  األول المرحلة  ــاب:  اإلرهـ مكافحة  في 
الدولي ما بعد أحداث 11 سبتمبر لسنة 2001 وما استتبعه 
من صدور قرارات دولية من مجلس األمن السيما القرارات 
التي ذكرت في مقدمة القرار 2170، والمرحلة الثانية تمثلت 
في الجهد الدولي بعد موافقة جميع الدول األعضاء في األمم 
المتحدة ألول مرة على إستراتيجية عالمية لتنسيق الجهود 
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لمكافحة اإلرهاب لسنة 2006، التي تضمنت توصيات عملية 
في أربعة مجاالت رئيسية:

معالجة الظروف المؤدية إلى إنتشار اإلرهاب.. 1

منع اإلرهاب ومكافحته.. 2

بناء قدرات الدول على منع اإلرهاب ومكافحته وتعزيز . 3
دور منظومة األمم المتحدة في هذا الصدد.

القانون . 4 وسيادة  للجميع  اإلنسان  حقوق  إحترام  ضمان 
أثناء مكافحة اإلرهاب.

موضوع  )وهــو  الدولي  األمــن  مجلس  بقرارات  يتعلق  وفيما 
هذه  اغلب  فــأن  السابع  الفصل  تحت  تصدر  التي  بحثنا( 
وقمع  لمكافحة  دولية  آلية  ووضعت  أدانــت  التي  الــقــرارات 
األفعال اإلرهابية أشارت إلى تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ ما 
ورد في هذه القرارات ذلك استناداً إلى المادة 28 من النظام 
مكافحة  لجنة   ( سميت  األمــن  لمجلس  المؤقت  الداخلي 
اإلرهاب(، ويتم تحديد مهامها وعضويتها وتقديم توصياتها 
ومالحظاتها من خالل تقارير تقدمها، النهج الذي لم ينتهجه 
تنفيذ  على  تعمل  لجنة  تشكيل  في   )2014(  2170 القرار 
وتُرك  األعضاء،  الــدول  مع  تنفيذه  ومتابعة  القرار  مفردات 
 .)2001(  1373 القرار  بموجب  المشكلة  اللجنة  إلى  األمر 
عن  لديها  المتوفرة  المعلومات  إرســال  إلى  سوريا  دفع  مما 
اللجنة  هذه  إلى  أراضيها  على  اإلرهابية  الجماعات  نشاط 
وهي وأشارت إلى ان معلوماتها مترجمة ومتاحة إلى أعضاء 

مجلس األمن.

مفردات  تنفيذ  متابعة  في  اإلرهــاب  مكافحة  لجنة  وألهمية 
القرار ومتابعةالدول في تنفيذ التزاماتها بموجبه، إلى جانب 
االطالع على نشاطات الدول في سياستها لمكافحة اإلرهاب 
تقديم  في  الــدول  مساعدة  في  ومساهمتها  أراضيها  على 
القرار،  في  الــواردة  االلتزامات  تنفيذ  في  والخبرة  المشورة 
باعتبارها  اإلرهاب  مكافحة  لجنة  على  الضوء  لذا سنسلط 

األساس في تنفيذ اآلليات الدولية لمكافحة اإلرهاب.

لجنة مكافحة اإلرهاب

األمن  مجلس  قرار  بموجب  اإلرهــاب  مكافحة  لجنة  أنشئت 
أيلول/سبتمبر  باإلجماع في 28  أتخذ  الذي   )2001( 1373

الواليات  في  حدثت  التي  اإلرهابية  الهجمات  عقب   2001
المتحدة في سبتمبر 2001.

وتضطلع لجنة مكافحة اإلرهاب بدور مهم في اإلستراتيجية 
العالمية لمكافحة اإلرهاب، من خالل مساعدة البلدان على 
تنفيذ التدابير الرامية إلى تعزيز قدرتها القانونية والمؤسسية 

على مكافحة األنشطة اإلرهابية.

وقد كلفت اللجنة التي تضم جميع الدول األعضاء في مجلس 
 1373 القرار  تنفيذ  برصد  دولــة   15 عددها  البالغ  األمــن 
التدابير  من  عــدد  تنفيذ  البلدان  إلــى  طلب  الــذي   )2001(
الرامية إلى تعزيز قدرتها القانونية والمؤسسية على التصدي 
لألنشطة اإلرهابية داخل البلدان وفي مناطقها وحول العالم، 

ومن بينها إتخاذ خطوات من أجل:

تجريم تمويل اإلرهاب.	 

القيام بدون تأخير بتجميد أي أموال ألشخاص يشاركون 	 
في أعمال اإلرهاب.

منع الجماعات اإلرهابية من الحصول على أي شكل من 	 
أشكال الدعم المالي.

المساندة 	  أو  الــدعــم  أو  ــن،  ــ اآلم الــمــالذ  تــوفــيــر  عـــدم 
لإلرهابيين.

تبادل المعلومات مع الحكومات األخرى عن أية جماعات 	 
تمارس أعماال إرهابية أو تخطط لها.

التعاون مع الحكومات األخرى في التحقيق في مثل تلك 	 
األعمال، وإكتشافها، واعتقال المشتركين فيها وتسليمهم 

وتقديمهم للعدالة.

تجريم مساعدة اإلرهابيين مساعدة فعلية أو سلبية في 	 
القوانين المحلية وتقديم مخالفيها للعدالة.

ويشرف مجلس األمن على أعمال اللجنة، ويستعرض هيكلها 
اللجنة  وتقدم  أشهر.  ثالثة  كل  عملها  وبرنامج  وأنشطتها 
يوجهها  التي  الرسائل  خــالل  مــن  المجلس  إلــى  تقاريرها 
رئيسها إلى رئيس المجلس وعن طريق اإلحاطات التي تقدم 
تهدد  التي  األخطار  بشأن  المفتوحة  المجلس  أثناء جلسات 
رئيس  يخطر  ذلــك،  على  وعــالوة  الدوليين؛  واألمــن  السالم 
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اللجنة رئيس المجلس لدى تلقي تقرير تقدمه دولة عضو عن 
تنفيذها القرار 1373 )2001( ورد اللجنة على ذلك التقرير.

القرارين  تنفيذ  فإن  مغلقة،  اللجنة  اجتماعات  تكون  وفيما 
1373 )2001( و 1624 )2005( يعد عملية متواصلة، وتسعى 
أجل  األعضاء من  الــدول  مع جميع  إقامة حوار  إلى  اللجنة 
التعاون  وزيــادة  اإلرهــاب  لمكافحة  الوطنية  القدرات  تعزيز 
الدولي فيما بين منظومة األمم المتحدة، والدول، والهيئات 

الحكومية الدولية.

وعلى أساس المعلومات الواردة في تقييمات التنفيذ األولية، 
عام  في  اإلرهاب  مكافحة  للجنة  التنفيذية  المديرية  أعدت 
2008 أوَل دراسة استقصائية عالمية عن كيفية تنفيذ القرار 
1373 )2001( في مختلف المناطق والمناطق دون اإلقليمية 
االستقصائية  الــدراســة  وحــاولــت  العالم.  أنحاء  جميع  في 
أين  واقترحت  الثغرات،  وأين تظل  التقدم  أُحرز  أين  تحديد 
أقصى  إلى  مفيدة  بصورة  يركز  أن  الدولي  للمجتمع  يمكن 
حد جهوده المتعلقة بمكافحة اإلرهاب في المستقبل القريب. 
في  شاملة  تقييمات  أيضا  االستقصائية  الدراسة  وتضمنت 
جميع المجاالت المواضيعية الرئيسية التي يتناولها القرار، 
والسيما تشريعات مكافحة اإلرهاب، ومراقبة الحدود، وإنفاذ 
القوانين، ومكافحة تمويل اإلرهاب، والتعاون الدولي وحماية 

حقوق اإلنسان في سياق مكافحة اإلرهاب.

أساليب العمل

يشمل عمل لجنة مكافحة اإلرهاب والمديرية التنفيذية للجنة 
مكافحة اإلرهاب، بإيجاز، ما يلي:

طلب 	  على  بناء  بها  القيام  يجري  القطرية-  الــزيــارات 
الدول المعنية، لرصد التقدم المحرز فضال عن تقييم 
طبيعة ومستوى المساعدة التقنية التي قد تحتاجها دولة 

ما لكي تنفذ القرار 1373 )2001(.

ببرامج 	  البلدان  ربط  في  للمعاونة  التقنية -  المساعدة 
والتشريعية  والتنظيمية  والمالية  التقنية  المساعدة 

المتاحة، وكذلك بالمانحين المحتملين.

لتوفير لمحة شاملة عن حالة مكافحة 	  الدول -  تقارير 
اللجنة  بين  للحوار  وسيلة  وتعد  بلد،  كل  في  اإلرهــاب 

والدول األعضاء.

أفضل الممارسات - لتشجيع الدول على تطبيق أفضل 	 
أخذ  مع  المعروفة،  والمعايير  والقوانين  الممارسات 

ظروفها واحتياجاتها الخاصة في االعتبار.

االجــتــمــاعــات الــخــاصــة - إلقــامــة عــالقــات أوثـــق مع 	 
ذات  اإلقليمية  ودون  واإلقليمية  الدولية  المنظمات 
وتبديد  الجهود  ازدواج  تجنب  على  والمساعدة  الصلة، 

الموارد عن طريق تحسين التنسيق.

المساعدة التقنية

تقدم لجنةمكافحة اإلرهاب المساعدة التقنية للدول األعضاء 
عن طريق نشر أفضل الممارسات؛ وتحديد برامج المساعدة 
الفنية والمالية والتنظيمية والتشريعية القائمة؛ وتعزيز أوجه 
الدولية  للمنظمات  التابعة  المساعدة  برامج  بين  التعاون 
واإلقليمية ودون اإلقليمية؛ وكذلك ومن خالل مديرية مكافحة 
الجهات  بين  وصل  كهمزة  تعمل  التي  لها،  التابعة  اإلرهــاب 
المانحة والجهات المتلقية المحتملة، واالحتفاظ بدليل على 
شبكة اإلنترنت للجهات المعنية بتقديم المساعدة، ويتم هذا 

كله في إطار القرار 1373 )2001(.

تقارير الدول األعضاء

إلى  ــدول  ال  ،(2001( فــي قــراره 1373  األمــن،  دعــا مجلس 
الخطوات  بشأن  اإلرهــاب  مكافحة  لجنة  إلى  تقارير  تقديم 
التقارير  هــذه  وتشكل  الــقــرار.  هــذا  لتنفيذ  اتخذتها  التي 

األساس الذي تقوم عليه أعمال اللجنة مع الدول األعضاء.

وتسدي المديرية التنفيذية المشورة إلى اللجنة بشأن الجانب 
الجنائية  المسائل  يشمل  ــذي  ال الـــدول  تقارير  مــن  الفني 
والمالية والجمركية وقانون الهجرة وقانون وإجراءات تسليم 
القانون؛  وإنفاذ  بالشرطة  تتعلق  التي  والمسائل  المجرمين؛ 

واالتجار غير المشروع باألسلحة.

وعقب تحليل اللجنة لمدى تنفيذ الدولة القرار 1373 )2001( 
تبعث  المتوافرة،  األخرى  والمعلومات  تقاريرها  أساس  على 
برسالة إلى الدولة تطلب فيها معلومات عما أثير من مسائل 
ذات  تعد  التي  األخــرى  القضايا  وعن  بالتقارير  عالقة  لها 
عالقة بتنفيذ هذا القرار. ويُطلب من الدول الرد في تقرير 

آخر تقدمه في غضون ثالثة أشهر من تاريخ هذه الرسالة.
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المديرية التنفيذية للجنة مكافحة اإلرهاب

كما تقوم المديرية التنفيذية للجنة مكافحة اإلرهاب بتحليل 
احتياجات الدول األعضاء من المساعدة في إطار تنفيذها 
اللجنة على ترتيب األولوية  القرار 1373 )2001(، وتساعد 
بمصادر  وتــوصــي  الـــدول  مــن  ــواردة  ــ ال المساعدة  لطلبات 
التي سلط عليها الضوء  المساعدة المحتملة في المجاالت 
خالل عملية االستعراض. وتحتفظ بمصفوفة تتضمن طلبات 
عن  وشاملة  مركزية  عامة  لمحة  ذلــك  في  بما  المساعدة 
احتياجات الدول األعضاء من المساعدة وتقدم معلومات عن 
برامج المساعدة المستمرة التي أبلغت بها اللجنة.وال تتولى 

اللجنة بذاتها تقديم المساعدة.

اآلليات الوطنية لمكافحة اإلرهاب بموجب مضمون 
القرار

1ـ المقاتلون اإلرهابيون األجانب ) قمع التجنيد(

هنالك جملة من التساؤالت التي ينبغي الوقوف أمامها لتقييم 
سياسة الدولة في مكافحة وقمع التجنيد، منها:

هل لدى الدولة إستراتيجية وطنية لقمع التجنيد؟	 

قائمة 	  التجنيد بوصفه جريمة  بتجريم  الدولة  تقوم  هل 
بذاتها؟

هل تنفيذ هدف تجريم التجنيد فظاًل عن إستراتيجية 	 
أي  معه  يستبعد  وهل  التناسبية  لمبدأ  يخضع  الوطنية 

شكل من أشكال التعسف أو التمييز؟

اإلستراتيجية 	  وتفعيل  التجنيد  تجريم  هدف  تنفيذ  هل 
الوطنية يكفالن االحترام الكامل لحقوق األفراد بما في 
ذلك حقوقهم في حرية االجتماع وحرية التعبير وحرية 

الديانة والخصوصية؟

والمواقع 	  المجتمعات  نحو  اإلستراتيجية  تتوجه  هل 
المعرضة للتأثير )بما في ذلك الفضاء االلكتروني( حيث 
يمكن تجنيد األفرادألغراضاإلرهاب ومنها أماكن التعليم 

والتنشئة الدينية والعبادة والسجون.

هل تشمل اإلستراتيجية جانب التثقيف الذي يرمي إلى 	 
الظروف  أمر  ويتدارس  الراديكالية  االتجاهات  مكافحة 

المفضية إلى انتشار اإلرهاب؟

قرارات  تطبيق  السابقة من خالل  الدولية  التجارب  أشارت 
مجلس األمن ألمتخذه تحت الفصل السابع من الميثاق إلى 
أن التجريم يعتبر وسيلة فعالة لقمع تجنيد اإلرهابيين، أما 
استراتيجيات  فتشمل  التجنيد  لمكافحة  األخــرى  األدوات 
وينبغي  المختلفة،  المحلية  الجماعات  مع  والتواصل  الوعي 
ان يتوافر للدول اإلستراتيجية والموارد الكفيلة بقمع التجنيد 
وهذا البرنامج من الناحية القانونية يجب أن يتضمن أربعة 
السابق  التساؤالت  على  اإلجابة  من  جانب  تشمل  عناصر 

ذكرها، وهي:

اإلرهاب  ألغراض  التجنيد  لقمع  وطنية  استراتيجيات  أوالً: 
التهديدات  وتقييم  والمكان  للبيئة  استعراض  من  يشمل  بما 

الممكن حدوثها وتحديد نوعيتها، وتقاسم المعلومات.

جمع  أنشطة  تضم  والمعلومات  للبيانات  قائمة  وضع  ثانياً: 
المعلومات وتقييمها ونشرها فيما يتعلق بمن يمكن االشتباه 
األنشطة  هذه  تتم  بحيث  ومجموعات  أفراد  من  أمرهم  في 
من قبل دوائر مكرسة لهذا الغرض وعلى ان يجري بعد ذلك 
القانونية  لألنظمة  وفقاً  االدعــاء  دوائر  وبين  بينها  التنسيق 

الداخلية.

المجتمعات  تثقيف  اجل  واإلعالم من  للتوعية  برنامج  ثالثاً: 
مستدامة  تدابير  وإيجاد  الشرطة  أعمال  وممارسة  المحلية 

تكفل امن وسالمة المجتمعات المحلية.

التحقيق  نوعيات  تناسب  والتقييم  للتحقيق  طرائق  رابعاً: 
حقوق  لمعايير  واالمتثال  القانون  السيادة  احترام  وتتوخى 

اإلنسان بما في ذلك ما يتصل بأنشطة االستخبارات.

ما  دقة  من  التحقق  المهم  من  اإلنسان  حقوق  منظور  ومن 
تقوم به الدولة من صياغة وتنفيذ ألحكام مكافحة التجنيد 
تكون  قد  التي  التعبير  أشكال  على  التعدي  عدم  يكفل  بما 
كما  اإلجرامي  السلوك  مستوى  إلى  الترقى  ولكنها  خالفية 

يحتاج األمر إلى مراعاة اعتبارات الحق في الخصوصية.
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2ـ الحرمان من المالذ االمن:

واحدة من أهم التدابير التي تسهم في قمع األعمال اإلرهابية 
المالذ  من  والحرمان  لإلرهابيين  امن  مالذ  توفير  عدم  هو 
االمن لذلك ثمة تدابير عديدة في هذا المضمار تحتاج إلى 
النظر فيها بصورة جماعية وتشمل التدابير التشريعية بشأن 
القانونية  الوالية  إضافةإلى  االمنة  المالجئ  توفير  تجريم 
والقانونية  العملية  التدابير  توفير  عــن  فظاًل  المالئمة، 

المتعلقة بالهجرة ومراقبة الحدود.

والبد من ان يكون لدى الدولة القوانين التي تجرم التخطيط 
أو إعداد األنشطة أو األعمال التي ترمي إلى ارتكاب جرائم 

إرهابية ضد دولة أخرى أو مواطنيها او ضد منظمة دولية.

الكافية بشأن  القانونية  التدابير  للدولة  يكون  ان  إلى جانب 
القانوني  التعاون  التزامات  بشأن  وكذلك  القانونية،  الوالية 

الدولي.

كما يشار أيضاً إلى قوانين الهجرة وضوابط مراقبة الحدود 
مع ضرورة ايالء االهتمام إلى هذه اإلجراءات.

لمبدأ  وفقاً  اإلرهــاب  قمع  مع  تتعامل  الــدول  ان  جانب  إلى 
لخطر  اإلقليمي  او  الدولي  التعاون  مبدأ  من  أكثر  الوطنية 
أوربا  بلدانهم في  إلى  اإلرهابيين  وما يشكله عودة  اإلرهاب 
وأمريكا وباقي الدول من تهديد على أمنهم مما دفعهم إلى 
الذين  األفــراد  الجنسية عن  تمثلت بسحب  إجــراءات  اتخاذ 
العودة  من  لمنعهم  اإلرهابية  بالمجاميع  لاللتحاق  يهاجرون 
وتهديد األمن الداخلي لهذه الدول، األمر الذي سوف ال يترك 
أمامهم أي خيار سوى البقاء في هذه التنظيمات واالشتراك 

في المزيد من األفعال اإلرهابية.

3ـ الجانب الجنائي

اإلرهابية  التنظيمات  ترتكبها  التي  األفعال  القرار  وصف 
الدولي  للقانون  انتهاكات  بأنها جرائم ضد اإلنسانية وتمثل 
اإلنساني وقانون حقوق اإلنسان، في هذا الجانب فإننا نؤشر 
خلل تشريعي في القوانين الجنائية العراقية كونها لم تتضمن 
مفهوم الجرائم ضد اإلنسانية ) قانون المحكمة الجنائية العليا 
في محاكمة رموز النظام البائد، هي محكمة مؤقت بموجب 
قانونها(. لذا يوكل هذا الجانب إلى السلطة التشريعية ووزارة 

التي تكفل شمول جرائم  العدل في وضع القوانين الجنائية 
هؤالء وفقا للوانين الوطنية العراقية.

جميع  ضدهم  تتخذ  متهمين  ستة  مرفقه  القرارفي  أدرج 
 2161 القرار  من   1 الفقرة  في  عليها  المنصوص  التدابير 
لسنة 2014 المتضمنة تجميد األصول، حظر السفر، حظر 
الجانب  هذا  في  يؤشر  وما  أسلفنا(.  )كما  األسلحة  توريد 
من  أسماء  ستة  سوى  تحديد  عن  العالمية  المنظومة  عجز 
التنظيمات اإلرهابية، وان هؤالء المذكورين كلهم في سوريا 
باسم  الناطق  العدناني  عدا  النصرة  جبهة  يدعمون  وكلهم 
القرار  هذا  صياغة  في  التشاور  عدم  يؤشر  مما  البغدادي 
تهيئة  من  العراق  تمكن  عدم  أو  العراقية،  الدبلوماسية  مع 

معلومات موثقة عن آخرين إلدراجهم في القرار.

التوصيات

تهيئة ملفات جنائية من قبل الجهات المسئولة في العراق - 
الدعم  توفر  التي  والمؤسسات  والكيانات  األفراد  حول 
المادي او المعنوي او المالي او التكنولوجي او التمجيد 
بهذه األفعال او توفير دعم بالتسليح او التجنيد او أية 
وسيلة يمكن ان تستفد منها المجاميع اإلرهابية الناشطة 

في العراق لغرض تقديمه إلى لجنة مكافحة اإلرهاب.

ان ال يصار إلى االلتفاف على القرار، وضرورة التواصل - 
مع لجنة مكافحة اإلرهاب من اجل التأكيد على إعداد 
التقارير التي تفيد التزام الدول بتنفيذ مفردات القرار 

من قبل باقي الدول األعضاء.

التمويل -  عن  يتكلم  الذي  القرار  كامل  بتنفيذ  المطالبة 
دولــي  تحالف  تشكيل  خــالل  مــن  والتحشيد،  والــدعــم 
وهذا  اإلرهــاب،  سبيل ضرب  في  محلي  عربي  إقليمي 
آلية  واالتفاق على  واالتصاالت  التنسيق  إال عبر  يتم  ال 
الدول  وتقيد  الدولي،  التحالف  هذا  أركان  بين  التعاون 
بمضمون القرار بعدم إدخاإلرهابيين وتقديم التسهيالت 
اللوجستية لهم ومنع استقبالهم وإيوائهم وتجفيف المنابع 

المالية.

العمل على إدراج تنظيمات إرهابيةأخرىوأفراد داعمين - 
وممولين لألعماالإلرهابية بموجب الفقرة 1 من القرار 

.)2014( 2161
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العمل على إيجاد تنظيمات إقليمية )تعاون إقليمي( ووضع - 
سياسات إقليمية لمكافحة تمويل اإلرهاب، والسعي إلى 
إصدار قرار من جامعة الدول العربية حول آليات عربية 

لمكافحة اإلرهاب.

العمل على إنشاء مركز متخصص للدراسات حول ظاهرة - 
اإلرهاب في العراق.

السعي إلى إعادة النازحين إلى مواطنهم األصلية لعدم - 
ترك فراغ مناطقي أو سكاني يمكن ان يسمح لتمدد أو 

انتشار العناصر والمجاميع اإلرهابية.

القانون -  بموجب  لاللتزامات  وفقاً  التدابير  اتخاذ جميع 
الدولي من اجل مكافحة التحريض على ارتكاب األعمال 
اإلرهابيين  ومنع  والتعصب  التطرف  بدافع  اإلرهابية 
ومؤيديهم من ممارسة األنشطة الهدامة في المؤسسات 

التعليمية والثقافية والدينية.

ــات -  ــواجــب ــة بــتــحــديــد ال ــورشـ ــروج مـــن الـ ــخـ ــرورة الـ ــ ضـ
والمسؤوليات للوزارات ومؤسسات الدولة.

تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ التوصيات التي تتمخض عن - 
الشيخ  سماحة  من  مباشر  وبإشراف  النقاشية  الحلقة 

الدكتور همام حمودي.
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تجنيد الشباب

من خالل المتابعة، ظهر لي أن 
البغدادي أستهلك قياداته التي أسست 
له ما هو عليه )نعمان الزيدي وحذيفة 

البطاوي والعقيد سمير الخليفاوي 
والعقيد أبو أحمد العلواني والعقيد أبو 
عبد الرحمن البيالوي والعقيد ابو مهند 
السويداوي ورضوان الحمدوني ونشوان 

الخاتوني وبشار الجرجري..(..
وأصبح ال يمتلك ) قيادات( يثق بهم 

في الداخل التنظيمي وهذا ما يجعله 
عاجزا أن ينفيذ مخططات كبرى 

وعمليات نوعية!!

ملف العدد
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د. هشام الهاشمي
متخصص بشؤون الجماعات المسلحة

فأغلب القيادات الحالية هي من الطبقة الوسطى أو الميدانية 
وهم من بقايا أنصار اإلسالم الكردية والمنشقين عن جيش 
يحملون  السلفّية..ال  الصديق  بكر  أبي  وكتائب  المجاهدين 
القيادات  العالية.هذه  والحماسة  والشهوات  الشبهات  سوى 
األمريكية  األســتــخــبــارات  ســجــالت  فــي  مــعــروف  تأريخهم 
وبعضهم ال يزال يتواصل مع فصيله السابق وهذا يعني من 

السهل تجنيدهم واستعمالهم في تحقيق عمليات األختراق.

بعرقنة  مشحون  داعــش  تنظيم  في  اإلمــارة  مجلس  أن  كما 
قيادات التنظيم وبكره القيادات الخليجية والمصرية.

الشعباني  بدران  الغادية  أبو  المضافات  عن  المسؤول  وكان 
اإلنتحارية  العمليات  إلــى  الخليج  مــن  بالمهاجرين  يدفع 
باعتبارهم  تصفيتهم  تتم  يــوافــقــوا  لــم  فــإن  واإلنغماسية، 

جواسيس واستخبارات للعدو.

والبغدادي يستثمر العناصر من األوروبيين عدا الشيشانيين 
لجمع  وفتح شبكات  اإلعــالم  وصناعة  األمــوال  أستثمار  في 
من  أكبر  حرية  مساحة  ويعطيهم  للتجنيد  وفــروع  التبرعات 

العرب ويعمل على حمايتهم في مناطق أكثر أمانا!!

والمغرب  وليبيا  تونس  أفريقيا،  شمال  مــن  والــمــهــاجــرون 
الكبير  لجهلهم  الشرعية  الهيئات  في  يستعملهم  والجزائر، 

وقسوتهم في األحكام!!

معظم من يعتمدهم في ملف األمن والحسبة وهيئات التحقيق 
ومتابعة الهيكل التنظيمي هم من الذين هربوا من سجن أبي 

غريب في 21/7/2013 وهم األشد ثقة..

بعد العاشر من حزيران 2014 لم يتحول اال القليل من قيادات 
الواقع،  هو  العكس  بل  األخــرى  الفصائل  إلى  داعش  تنظيم 
أَُظن أن السر في أعالن  لماذا تحول اآلخــرون إلى داعش؟ 

الخالفة وكثرة األموال وأضواء اإلعالم..

1- أسباب انضمام الشباب للجماعات المتطرفة؛

- التطرف الديني االصولي التكفيري الذي بات منتشرا حيث 
يتلقى الشبان تعبئة مذهبية وطائفية وحقداً اعمى على اآلخر 
ولعبت بعض المساجد كما لعب بعض المشايخ دورا في جذب 

الشباب وغسل ادمغتهم.

اغراء  فيتم  والبطالة  والفقر  الحرمان  مناطق  استغالل   -
في  االنخراط  وان  والفقر  العوز  تقيهم شر  برواتب  الشباب 
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الى  بها  يعودون  رواتــب  لهم  يؤمن  المنظمات  هذه  صفوف 
اهاليهم.

يعتقدونه من هيمنة  ما  باالستفزاز بسبب  الشباب  - شعور 
تكليًفا  يعتبرونه  ما  مقابل  اإلسالم،  دول  على  “الكفر«  قوى 
شرعّيًا بهيمنة اإلسالم على كّل دين وأن تكون كلمة اهلل هي 

العليا.

الدول  في  السياسية  القيادات  أن  الشباب  هؤالء  اعتقاد   -
الشعوب وقهرها من  للغرب وتمارس قمع  اإلسالمية خانعة 
أجل تمكين الغرب وإبقائه مهيمنا. ويذهبون ألبعد من ذلك 
المسلمة  األمــة  إلبقاء  تسعى  القيادات  هــذه  أّن  باالعتقاد 
تفوق  أمام  لها شأن  يكون  متخلفة وضعيفة قصًدا، حتى ال 
الغرب الكافر. ولهذا، ليس من الوارد أن ينتظروا تحرًكا من 
هذه القيادات لقلب المعادلة، بل هي بالنسبة لهم في نفس 

الخندق مع َمن يعتبرونه العدّو.

القرآن  في  تعلموا  الذين  الشباب  هؤالء  عند  الُهوّية  فقر   -
قوة وعمق وثقل االنتماء اإلسالمي، وتفوقه بمفهوم االستعالء 
مقابل ما يلقنونه في المدارس واإلعالم من مفاهيم الوطنية. 
يمكن  ال  الخالفة  ومشروع  بالعقيدة  المرتبط  االنتماء  هذا 
إشباعه في االنتماء لدول قطرية حّدد حدوَدها المستعمُر، 
فأصبحت في نظرهم ُهوّية مصطنعة مفتعلة، ال تساوي شيًئا 

أمام الُهوّية اإلسالمية واالنتماء الديني.

بالحديث  لها  المسموح  الدينية  القيادات  ــواع  أن كل  أن   -
والنشاط ال تشبع تطلعات هؤالء الشباب أبًدا. وهذه القيادات 
على نوعين؛ النوع األول منها محسوب على السلطة نفسها 
تنظيًرا  يمثلون  ألنهم  الجهاديين،  عند  مصداقيته  فتسقط 
الثاني قيادات  النوع  السلطة.  يناسب صاحب  للدين محرًفا 
لم تبادر بأي عمل أو موقف أو قول يشبع تطلعات الجهاديين، 
التطلعات فعوملوا مثل  ربما صدر منهم ما يخالف هذه  بل 

معاملة النوع األول.

السلمية  بالطرق  واإلصــالح  التغيير  أمام  الطريق  إغالق   -
المسلّم  يفكر باإلصالح سلمًيا. ومن  َمن  والمبالغة في قمع 
التغيير  في  السلمّي  الطريق  إغالق  أن  ومنطقًيّا  تاريخّيًا  به 
يدفع تلقائًيا الستخدام القوة، سواء بطريقة منظمة منهجية 
الجهادي  المشروع  أن  وبما  عشوائية.  فوضوية  طريقة  أو 
بتنظيره الفكري وتنظيمه الحركي جاهز لتلقي من يتبرم من 
إغالق الطرق السلمية، فليس غريًبا أن يلجأ هؤالء الشباب 

للتنظيمات الجهادية تلقائّيًا.

- مبالغة بعض األنظمة في القمع والتعذيب والقهر والحرمان 
من العدالة، وتغييب المعتقلين وإغالق طرق التظلم وإخفاء أي 
معلومات عنهم. فيُستفز المطلوب في نفسه وماله وعرضه 
القبيلة كلهم  العاِلم والقاضي وشيخ  وحياته وكرامته، ويقف 
مع السلطة وضده في ذلك. هذا القمع الشديد الذي تغلق 
فيه أبواب التظلم ويحاصر فيه المطلوب اجتماعّيًا وهو يرى 
نفسه على الحق، يصنع حالة من النزعة االنتقامية ال يمكن 

أن يشبعها إال التفكير باستخدام القوة.

2-مراحل تجنيد الشباب

المراقب يجد أن أكثر من ينضم إلى »الجماعات المتطرفة« 
وشمال  االوســط  الشرق  من شباب  هم  المسلمين  أبناء  من 
أفريقيا، وتجنيد الشباب يكون على أربع مراحل ولكل مرحلة 
خاليا تتصل مع بعضها البعض ضمن هيكل تنظيمي شبكي، 
ولكل مرحلة منها برامج روتينية ذكرها أبو زبيدة الفلسطيني 
في كتابه )الموسوعة الجهادية( وأشارت كتابات أبو مصعب 
السوري اليها.. وهي ليست معقدة في تنفيذها وخاصة لمن 
مارس الدعوة واإلرشاد وصناعة االتباع والتالميذ، ألن أكثر 
الشباب المسلم ال يفرقون بين الهداية للتدين وبين التجنيد 
عملية  تبدأ  كيف  المتطرفة،  والتنظيمات  الجهادي  للعمل 
المجند  نقل  يتم  وكيف  التجنيد،  لهذا  واالستعداد  التدريب 
السيطرة  بإحكام  األمر  ينتهي  حتى  مرحلة،  الى  مرحلة  من 
او  القتال  ميادين  إلى  بهم  الذهاب  بعد  الشباب  على هؤالء 
العمليات  تلك  في  استعمالهم  ثم  ومن  اإلرهابية،  العمليات 

بحسب تصنيفه المسبق.

- هذه المراحل، كما يلي:
المرحلة األولى)الجذب والدعوة(: وهي هذه مرحلة غالبا ما 
يقوم بها الناشرون والدعاة لتلك الجماعات المتطرفة والذين 
يتواجدون غالبا في بؤر التجنيد التقليدية؛ المساجد والجمعيات 
الخيرية واالغاثية والثقافية اإلسالمية والجامعات والمعاهد 
والمعسكرات  والعمرة  الحج  ورحــالت  الدينية  والــمــدارس 
التواصل  ومواقع  الرياضية  والصاالت  والكشفية  الصيفية 
االجتماعي في االنترنت، تبدأ هذه المرحلة بجذب الشخص 
في  ويكون  بعمق،  له  النفسي  البروفايل  معرفة  بعد  الهدف 
هذه المرحلة بذكر مسائل التوحيد والحاكمية والوالء والبراء 
الحل  هو  الجهاد  وان  بالقران  الحكم  أهمية  على  والتركيز 
وزرع الشبهات التكفيرية والمتطرفة، ودفع الشاب الهدف الى 
االستماع كل ما يجعله حزين، واالستعانة بالخطباء والخطب 

م58         ٢٠١٥ آذار   - هـ   ١٤٣٦ االول  جمادى   | عشرة  احلادية  السنة   |  ٣٢ العدد   |



وبالتالي  الحماسية،  لألناشيد  وباالستماع  الحزينة  الصوتية 
يسهل دخول األفكار التكفيرية والمتطرفة إلى أدمغة الشباب 

دون مقاومة منهم.

ثم  الشباب،  بتحديد  يقومون  الجذب  خاليا  أن  نجد  لــذا 
التقرب لهم وااللتقاء بهم، ثم عزلهم عن البيئة التي قد تؤثر 
عليه سلبا بالضد من أفكارهم وربما يصل االمر إلى عزلهم 
حتى عن أسرهم تحت عنوان السياحة والترفيه، ثم يقومون 
بتهيئة المناهج الخاصة للتدريس العقائدية والشرعي وحتى 
تبادل  مرحلة  هي  المرحلة  هذه  تكون  ما  غالبا  السلوكي.. 

الثقة وتدقيق المعلومات وال تتجاوز الستة شهور.

هذه  التنظيمي(: في  ــداد  واالعـ البيعة   ( الثانية  المرحلة 
ــدورات  ال الشاب  اكمال  بعد  الجذب  خاليا  تقوم  المرحلة 
التعليمية بتعريفه بأهمية البيعة والعد والميثاق واهمية العمل 
والطاعة  والسمع  االمــارة  بمصطلحات  وتعريفه  الجماعي 
الدين  علماء  كل  تسقيط  المرحلة  هذه  في  ويتم  والجهاد.. 
مناقشة  بعدم  الشباب  ويوصون  التكفيري  للفكر  المعادين 
إال  هم  ما  العلماء  أو  المشايخ  هؤالء  أن  بحجة  العلم،  أهل 
إال  هي  ما  حقيقتها  في  الطريقة  وهــذه  السالطين،  علماء 
عزلة فكرية يلزمون بها أتباعهم بعد زرع الشبهات التكفيرية 
األدمغة..  أساليب غسل  من  وهي  أدمغتهم،  في  والمتطرفة 
في هذه المرحلة يتم نقل الشاب الى جهات تنظيمية تعمل 
على إدخاله ثالث دورات مركزة وهي امنية وبدنية وعسكرية 

وغالبا ما يكون عدد المتدربين من 3-5 اشخاص.

خاليا  تقرر  المرحلة  هذه  في  )التصنيف(:  الثالثة  المرحلة 
األعداد مدى انسجام اإلمكانيات الروحية والجسدية والعقلية 
للشاب المجند، وبالتالي يتم تصنيفه الى )مقاتل، متخصص، 
انغماسي، انتحاري( ثم يعاد تأكيد اختصاصه بعد التصنيف 

بتدريبات شرعية وفنية..

انتقال  بعد  والمضافات(: تكون  الناقل   ( الرابعة  المرحلة 
إلــى صفوف  وانضمامهم  الــصــراع  مــيــاديــن  إلــى  الــشــبــاب 
هذه  في  تتم  حيث  مباشر«،  بشكل  المتطرفة  »الجماعات 
المرحلة عدة خطوات إلحكام السيطرة على الشباب سيطرة 
كاملة هناك، وهي كالتالي: ابدال الوثائق الرسمية له بوثائق 
مزورة ومطالبته بجلب مبلغ من المال ال يقل عن 2000 دوالر، 
وتعليمه بعض الكلمات والعادات والتقاليد الشائعة في ميدان 
التاريخية  المعلومات  وبعض  له  اختياره  تم  الــذي  الصراع 
عنه  واالستعاضة  الشاب  اسم  استبدال  أيضا،  والجغرافية 
كأبي  الحقيقي،  اسمه  عن  بديال  تكون  اختيارها  يتم  بكنية 

بصير وأبي جندل وأبي هريرة.. إلخ، بعد فترة من الزمن ينسى 
هذا الشاب اسمه الحقيقي، بل ويكون اسمه الحقيقي غريبا 
الذكريات  كل  معه  ينسى  اسمه  الشاب  هذا  وبنسيان  عليه، 
من  أسلوب  إال  هي  ما  الطريقة  وهذه  بلده،  في  كانت  التي 

أساليب غسل األدمغة تمارسها المنظمات اإلرهابية.

3-نشاط تجنيد الشباب في اإلنترنت:

التكفيري  الفكر  ألصحاب  اإلنترنت  في  بــارز  نشاط  هناك 
والمتطرف، حيث توصلت في ذلك إلى نتائج هي: من خالل 
مواقع  التكفيرية في  واإلصــدارات  للكتب  والرصد  المراقبة 
اإلنترنت، وجدت أن هذه الكتب واإلصدارات تزيد على االالف 
من الكتب والمقاالت والخطب، فيها من الشبهات الفكرية ما 
تغيير روابطها باستمرار لتضليل  يتم  المواقع  فيها. أن هذه 
هذه  ومحاصرة  اليقظة  يتطلب  وهــذا  المختصة،  الجهات 
المواقع عن طريق فريق مختص. ومما يزيد من خطورة هذه 
والمتطرف  التكفيري  الفكر  التي تحمل  الكتب واإلصدارات 
أن بعضها ال يحمل عناوين صريحة على غالف هذه الكتب 
واإلصــدارات، حيث إن الهدف من ذلك هو سهولة ترويجها 
بين أوساط الشباب، وأيضا إلبعاد الرقابة عنها من الجهات 
والمتطرفة  التكفيرية  المواقع  هذه  خطورة  المختصة. ومن 
مــواد  مــن  المتفجر  صناعة  لكيفية  تعليما  بعضها  فــي  أن 
أولية وبسيطة ومتوافرة. وال شك أن هذه المواقع التكفيرية 
والمتطرفة وما تروج فيها من شبهات وكتب ورسائل، له تأثير 
بالغ جدا على انحراف أفكار الشباب وتطرفها، السيما إن 
كان من يقوم على التوجيه لهم نحو هذا االنحراف الفكري هم 
المختلفة،  اإلعالمية  المنابر  ويتصدرون  أكاديميون،  أساتذة 

وتنشر لهم مقاالت ورسائل في مواقع تكفيرية.

وللوقاية من خطر التجنيد على االنترنت ال بد لنا من أمرين:

لتشخيص  يكون هناك فريق مختص  أن  بد  األول: ال  األمر 
القيام  ثم  والمتطرفة،  التكفيرية  المواقع  ومتابعة  ورصــد 
المختص  الفريق  هذا  ويكون  منها،  لشبابنا  حماية  بحجبها 
بتغيير  تقوم  التي  التكفيرية  للمواقع  مستمرة  يقظة  على 

روابطها باستمرار.

األمر الثاني: ال بد من الوصول للشريحة الكبيرة من الشباب، 
وإزالة األفكار التكفيرية والمتطرفة عند من وقع في شباكها، 
وتحصين الشباب ممن لم يقع فيها، وهذا ال يكون كما ذكرت 

إال بعمل مجتمعي ومؤسسي وحكومي.
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4- سبل الوقاية والعالج
وعالجه،  المتطرف  الفكر  لتشخيص  متطور  -نظام تعليم 

مناهجا وكادرا وبنى تحتية.

-تعزيز قيم المواطنة والعدالة االجتماعية.

-تطوير وتنفيذ استراتيجية المصالحة الوطنية لمعالجة آثار 
االنقسام وانعداما لثقة بين مكونات المجتمع العراقي.

بقضايا  المدانين  وتأهيل  اصــالح  برامج  وتنفيذ  -تطوير 
االرهاب.

القانون  لسيادة  خاضعة  مهنية  واستخبارية  امنية  -اجهزة 
االرهـــاب  مكافحة  على  ــادرة  ــ وق ــســان  االن حــقــوق  وتــحــتــرم 

والجريمة المنظمة وتقديم خدمات امنية فعالية.

-التعاون مع المؤسسات الدينية ومنظمات المجتمع المدني 
االرهابية  االعمال  ــة  ادان في  وحــازم  واضــح  موقف  التخاذ 
ومن يحرض عليها ويدعمها ويدعو الى التفرقة الطائفية او 

العرقية.

بما  االرهــاب،  لمكافحة  الجديد  القانون  بتشريع  -االســراع 
يتالئم مع المعايير الدولية ومتطلبات االمن الوطني.

-التنسيق مع اعضاء منظمات اإلسالمية التي تدعو للوسطية 
االسالمي  الدين  تعاليم  قيم  ابراز  الى  ودعوتها  واالعتدال، 
الحنيف بعيداً عن افكار التكفير والتطرف وتعزيز التعايش 
بين المذاهب بما يخدم نشر ثقافة التسامح واحترام معتقدات 

االخرين.

-تحديث المناهج التربوية والثقافية، وتطوير برامج للتوعية 
تعليم  برامج  واستحداث  الصحيحة  االسرية  التربية  حول 

التفكير والسلوك الديموقراطي.

-التعاون مع المؤسسات الدينية ومنظمات المجتمع المدني 
الدينية  القيم  لتعزيز  بــرامــج  العــتــمــاد  االعـــالم  ــل  ووســائ
التنوع  ادارة  برامج  اعتماد  الشباب  اوســاط  بين  االيجابية 
الديني والمذهبي والحوار بين االديان والمذاهب ونشر ثقافة 

التسامح.
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موقف جامعة الدول العربية




في التاسع عشر من آذار عام 2003 واجه العراق حربًا عسكرية أدت إلى احتالله بشكل مباشر من الواليات 
المتحدة األمريكية وبريطانيا وحلفائهما وسقوط العاصمة بغداد وسقوط النظام السياسي في التاسع 

من نيسان من العام نفسه، األمر الذي أدى إلى إنهاء نظام حكم حزب البعث ومؤسساته الذي استمر لمدة 
35 عاما، وبدأ عصر جديد يختلف تماما عن الذي سبقه بكل المقاييس والمقومات السياسية واالقتصادية 

والثقافية واالجتماعية، ومنذ ذلك التاريخ يعيش العراق دوامة التغيير المستمر الذي طرأ عليه، اذ كان 
تأثير هذه الحرب ونتائجها كبيرًا على العراق وشعبه، واهتمت الدراسات والتحليالت السياسية، سواء 

أكان ذلك من المنظمات الدولية أم المؤسسات االكاديمية والمعاهد البحثية، بدراسة التأثيرات الداخلية 
والخارجية اإلقليمية والدولية وانعكاساتها على االوضاع كافة في العراق، اذ كانت دراسة كل حالة تمثل 

أهمية كبيرة لتقييم الوضع الجديد في البالد وايجاد الحلول. وجاء اختيار جامعة الدول العربية، كمنظمة 
أقليمية، وبيان مواقفها من المتغيرات السياسية الجديدة في العراق، جزءا من هذه األهمية، لكون العراق 
أحد مؤسسيها واهم أعضائها اضافة الى مدى مالئمة دورها، في خضم هذه المتغيرات، مع ميثاق الجامعة 
واحكام معاهدة الدفاع العربي المشترك. ورغم غياب الدور او التواجد الواضح للجامعة في العراق بسبب 

اختالف الرؤى والمواقف بين الدول الفاعلة في الجامعة، اال انها ادركت ضرورة تواجدها في العراق لمد يد 
العون والمساعدة لدولة عضو ومؤسس للجامعة، وإلدامة الصالت مع الشعب العراقي وتطلعاته من جهة، 

ومحاولة تطويق انعكاسات وتاثيرات الحالة في العراق على الصعيد اإلقليمي من جهة أخرى.

ملف العدد

من التحوالت السياسية في العراق
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د. عباس كاظم عبيد

لذا سنحاول في هذا البحث دراسة موقف الجامعة العربية 
من التحوالت السياسية في العراق، واألدوار التي قامت بها، 
وعضوية  الجديد  السياسي  النظام  من  موقفها  عن  فضال 
في  العراق  لعبه  الــذي  بالدور  مــرورا  الجامعة،  في  العراق 

الجامعة بعد 2003 واستعادة مكانته في األسرة العربية.

- موقف جامعة الدول العربية من الحرب عام 2003

قبل البحث في موقف الجامعة العربية من الحرب على العراق 
عام 2003 حريُّ بنا ان نعرج على دورها ومواقفها قبيل الحرب، 
اذ ان مسيرة االحداث التي سبقتها كانت مترابطة ومتدرجة، 
العربية، خالل السنوات الماضية من  الدول  اذ كان لجامعة 
واإلقليمية  العربية  األحــداث  كثير من  دور مهم في  عمرها، 
والدولية، وتعاملت مع قضايا وتحديات واجهت الدول العربية 
على الصعيد الداخلي)1(. اذ ان من الصعوبة دراسة ما جرى 
في المنظومة العربية والعراق عام 2003 بمعزل عن مجمل 

التداعيات التي خلفتها اجتياح الكويت عام 1990.

ما إن بدأت األوضاع العربية تحظى بقدر من االستقرار بعد 
عودة مصر للجامعة العربية عام 1989، وعودة مقر الجامعة 

والضربة  الصدمة  جـــاءت  حتى   1990 عــام  الــقــاهــرة  ــى  إل
الموجهة إلى األمة العربية والى جامعتها العربية التي تمثل 
لتطيح  العربى  الوطن  داخــل  من  الضربة  جــاءت  اذ  الرمز، 
العربية  المحرمات  العربية وتخرق أهم  القيم والمبادئ  بكل 
وأكثرها صيانة وتطعن ميثاق الجامعة العربية فى الصميم، 
واحتلتها  الكويت  جارتها  باحتياج  العراق  دولــة  قامت  فقد 
يعرف  أو  العربي  الوطن  يشهدها  لم  سابقة  خلقت  وهكذا 
مثيال لها من قبل والتي أدت وإلى تجهيز أكبر حملة عسكرية 
دولية شهدها العالم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية تمتلك 
أحدث الترسانات الحربية وتوجه ضد العراق من أجل تحرير 
تدمير  هدف  إلى  التحرير  هدف  متجاوزة  الكويتية،  األرض 
العراق بضرب بنيته األساسية ومراكزه االقتصادية وترسانته 
العسكرية وقد انعكست آثارها على الجامعة العربية، فأّثرت 
فى كيانها وحجمت رسالتها وأصابت آلياتها بالشلل والعجز 
وكشفت مدى ضعف النظام العربى كله وتأكل مرتكزاته. وهكذا 
مازالت  التعقيد  أليما شديد  واقعا  العربية  الجامعة  واجهت 
تعيشه حتى اليوم. اذ تمخض عن احتالل الكويت تخريباً واسع 
النطاق ضد منظومة األمن القومى العربى ومعاهدة الدفاع 
وعلى  المختلفة)2(.  وآلياتها  االقتصادى  والتعاون  المشترك 
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االجتماع  إلى  سارع  العربية  الجامعة  مجلس  أن  من  الرغم 
فى 2 آب 1990 وأصــدر قــرارات تنص على إدانــة العدوان 
الفوري  باالنسحاب  والمطالبة  الكويت،  دولة  على  العراقي 
غير المشروط، االَ ان ما حدث من انقسام عربي فى قضية 
الذى  األمر  تفرقها  وال  العرب  كلمة  توحد  أنها  مفهوما  كان 
تأكد عند التصويت على القرارات التى اتخذها مؤتمر القمة 
العربية الذى عقد فى 10 آب 1990، حيث امتنعت ثالث دول 
عربية عن التصويت هى الجزائر واألردن واليمن وتحفظت 
وعارضت  والــســودان،  وموريتانيا  فلسطين  هى  دول  ثــالث 
دولتان هما العراق وليبيا، بينما لم تشارك تونس فى أعمال 
المؤتمر. وعلى الرغم من القرارات اإليجابية التى أصدرها 
المؤتمر باألغلبية وفى مقدمتها مطالبة العراق بسحب قواته 
العربية  الدول  بعض  لطلب  تلبية  قوات عربية  وإرسال  فورا 
الخليجية للمشاركة فى حمايتها إال أن االنقسام العربي حول 
بالعجز  ومؤسساتها  العربية  الجامعة  أصاب  القرارات  هذه 
العربية  الشــرعية  تعّطلت  وهكذا  العمل،  على  القدرة  وعدم 

وتوقفت عن الحركة السياســـية والعسـكرية)3(.

دور واضح ومهم  العربية  للجامعة  كان  وبناء على ذلك فقد 
اجتياح  بعد  العربي  الخليج  التي شهدتها منطقة  األزمة  في 
القوات العراقية لدولة الكويت، وما أعقب ذلك من توتر حاد 
نفسها  على  انقسمت  التي  العربية   - العربية  العالقات  في 
اثر االجتياح. وابتداًءا كانت الجامعة مرغمة على تنفيذ احد 
في  المشترك  الدفاع  معاهدة  وهــو  أال  األساسية،  بنودها 
الجامعة)4(،  في  األعضاء  الــدول  أحد  على  االعتداء  حال 
الدول األعضاء في  ثنائية عدة بين  وبعد لقاءات ومشاورت 
الكويت وحل  من  باالنسحاب  فيها  العراق  ناشدوا  الجامعة، 
والكويت  العراق  بين  االتفاق  عــدم  ان  اال  سلميا،  المسالة 
تميل وتحت ضغط من  بدأت  التي  العربية  المساعي  افشل 
بعض الدول العربية، وفي مقدمتها مصر إلى تدويل األزمة 
وتحويلها إلى مجلس األمن الدولي، الذي بدأ بإصدار عشرات 
القرارات التي أدانت العراق وأدخلته تحت حصار شامل)5(.

حاول النظام العراقي آنذاك وفي الفترة التي تلت عام 1991 
الرسمي  العربي  النظام  صوب  والتقرب  سياسته  تصحيح 
وتطبيع عالقاته مع الدول العربية، من خالل وقف الحمالت 

االعالمية ومحاولة المصالحة مع الدول العربية والسعي الى 
العودة الى المنظومة العربية.

وعلى الرغم من عدم توجيه الدعوة الى العراق للمشاركة في 
القاهرة خالل  في  التي عقدت  العادية،  غير  العربية  القمة 
الفترة 21 - 2000/10/22، االَ ان قمة عَمان، التي عقدت 
خالل الفترة 27- 2001/10/28 مكنت العراق من المشاركة 
فيها بعد فترة غياب دامت عشر سنوات)6(، اذ أوكلت القمة 
القادة  اجراء مشاورات مع  األردن، مهمة  رئيسها، ملك  الى 
موضوع  لبحث  العربية  الدول  لجامعة  العام  واألمين  العرب 
الحالة بين العراق والكويت من أجل تحقيق التضامن العربي 

.)7(

وبعيدا عن معاناة العراق من جراء الحصار، فقد استعملته 
الواليات المتحدة األمريكية وحلفائها بوصفها وسيلة ضغط 
على العراق لتطبيق جميع قرارات األمم المتحدة واألمتثال 
للكثير منها، بضمنها  العراق  الرغم من استجابة  لها، وعلى 
والقبول  معها  الــحــدود  وترسيم  الكويت  بدولة  االعــتــراف 
الكويت، إال أن بعض  التي سببها اجتياح  التعويضات  بنظام 
الدول الكبرى تمسكت بمواضيع أخرى أهمها أسلحة الدمار 
الشامل التي يمتلكها العراق، وقد أصرت السلطات العراقية 
آنذاك على أنها قامت بتدميرها وتسليم المتبقي منها للجان 
مسدود  طريق  إلى  األزمة  أوصل  ما  وهو  الدولية،  التفتيش 
وأدت الى اختيار قرار شن الحرب على العراق واحتالله بغية 

السيطرة على هذه األسلحة)8(.

بدأت جامعة الدول العربية في مسعى جديد حاولت فيه منع 
هذه الحرب لما لها من عواقب وخيمة على العراق والمنطقة 
 /  28 في  بيروت  في  العربي  القمة  مؤتمر  فعقد  العربية، 
آذار2002، الذي يمثل الموقف الرسمي العربي األكثر ايجابية 
تجاه العراق آنذاك، واتخذ قرارات عدة كان من بينها القرار 
ووحدة  العراق  واستقالل  سيادة  »احترام  على  يؤكد  الــذي 
المنظمات  وبين  بينه  الحوار  استمرار  إلى  والدعوة  أراضيه 
الدولية، والمطالبة برفع العقوبات عن العراق ومعاناة شعبه 
الشقيق بما يؤمن األستقرار واألمن في المنطقة«، كما نص 
بعض  على  بالعدوان  التهديد  القادة  تــدارس   « على  القرار 
الدول العربية وبصورة خاصة العراق، وأكدوا رفضهم المطلق 
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لضرب العراق أو تهديد أمن وسالمة أية دولة عربية باعتباره 
تهديداً لألمن القومي لجميع الدول العربية » )9(.

وتحت تأثير الضغوط من قبل الدول المؤثرة في مجلس األمن 
القرار 1441، الذي  اصدر األخير قرارات عدة كان آخرها 
متطلبات  بتنفيذ جميع  العراق  وقد طالب  باإلجماع،  اعتمد 
لجان التفتيش التي أوقف العراق التعامل معها)10(. وبغض 
الذي  القرار،  هذا  صدور  رافقت  التي  الظروف  عن  النظر 
تضمن مقدمات الحرب على العراق، االَ ان الموضوع األهم 
هو تأييد النظام الرسمي العربي للقرار، على الرغم من انه 
مفروض بقوة الضغط، والذي يفتح الباب لشن هذه الحرب. 
وكان الموقف العربي أكثر حرجاً والمتمثل بالموقف السوري، 
التي  آنــذاك،  األمــن  مجلس  في  الدائم  غير  العربي  العضو 
انها  القرار وفسرت موقفها  التصويت لصالح  الى  اضطرت 
وفرنسا  وبريطانيا  المتحدة  الــواليــات  من  تأكيدات  تلقت 
وال  العراق  لضرب  كذريعة  يستخدم  لن  القرار  بان  وروسيا 
ينبغي  وال  العراق  ضد  تلقائية  ضربات  ألي  اساساً  يشكل 
القوة)11(.  باستخدام  دولي  تفويض  انه  القرار على  تفسير 
وعقد اجتماع في جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري 
لمتابعة هذه التطورات، وأْصدر قرار ذي الرقم 6257 بتاريخ 
القرارات  احترام  على  أكد  الذي   ،2002 الثاني  10/تشرين 
الدولية ورحب بالتزام العراق بها، وبقبوله بعودة المفتشين، 
وأشار إلى عدم وجود قرار دولي صريح يسمح بشن الحرب 

على العراق)12(.

أخذت أزمة العراق تزداد خطورة، وأصبحت خيارات الحرب 
وتقارير  التفتيش  لجان  إصــرار  مع  الواقع  إلى  األقــرب  هي 
وكالة الطاقة الذرية الدولية على إدانة العراق وعدم استجابته 
ونتيجة  الشامل،  الدمار  أسلحة  وإخفائه  الدولية  للقرارات 
العربية اجتماعا على المستوى  لذلك عقد مجلس الجامعة 
الوزاري في 16 /شباط 2003 أكد على ضرورة احترام سيادة 
أي  تقديم  العربية  الدول  ومنع  العدوان عليه  العراق ورفض 
مساعدة لشن هذا العدوان، ونبه إلى خطورة شن الحرب على 

استقرار وسالمة المنطقة العربية بأجمعها)13(.

أما على الصعيد الرسمي فقد استمرت لقاءات المسؤولين 
العرب وتصريحاتهم حول األزمة العراقية، فعقد مؤتمر القمة 

العربي الخامسة عشر في شرم الشيخ في 1/آذار 2003، اي 
قبل خمس وعشرين يوماً من موعدها المقرر وقبل عشرون 
يوماً من شن الحرب، اذ قررت قمة بيروت ان القمة العربية 
وحسب  المنامة  في   2003 اذار  شهر  في  ستعقد  القادمة 
الترتيب األبجدي ألسماء الدول العربية وطبقاً لملحق ميثاق 
جامعة الدول العربية الخاص باالنعقاد الدوري للقمة العربية، 
اال ان البحرين اعتذرت عن استضافة القمة قبل فترة قصيرة 
من الوقت المحدد انعقادها، مما أدى الى عقدها في مصر 
)دولة المقر لألمانة العامة لجامعة الدول العربية(، وعّد عدد 
من المراقبين ان تقديم موعد القمة وتغيير مكان انعقادها 
العراق  على  الحرب  شن  حتمية  على  المؤشرات  بين  من 
والسيما بعد ان رفضت الدول العربية اقتراح العراق بتأجيل 
نفسه)14(.  العام  من  آذار  شهر  منتصف  الى  القمة  انعقاد 
وعقد مؤتمر القمة العربي الخامس عشر في شرم الشيخ في 
1/آذار 2003 برئاسة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك 

البحرين، وصدر القرار 243 الذي أكد على مايأتي)15(:

وسالمة 	  أمن  تهديد  أو  العراق  لضرب  المطلق  الرفض 
أية دولة عربية.

الترحيب بتأكيدات الجمهورية العربية السورية )العضو 	 
العربي غير الدائم في مجلس األمن( إزاء القرار 1441 
بأن هذا القرار ال يشكل ذريعة لشن حرب على العراق.

القوة 	  الستخدام  المعارضة  العالمية  بالمواقف  االشادة 
ضد العراق.

دعوة جميع الدول لمساندة الجهود العربية الهادفة الى 	 
تجنب الحرب.

اعطاء المفتشين المهلة الكافية إلتمام مهامهم.	 

مسؤولية مجلس األمن في عدم المساس بالعراق وشعبه 	 
والحفاظ على وحدة أراضيه.

امتناع دول الجوار عن المشاركة في أي عمل عسكري.	 

والحالية 	  السابقة  الرئاسة  تضم  رئاسية  لجنة  تشكيل 
والمقبلة واألمين العام للجامعة العربية والدول الراغبة 

في اإلنضمام لمتابعة الموضوع.
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ان شؤون الوطن العربي وتطوير نظمه أمر تقدره شعوب 	 
المنطقة بعيداً عن أي تدخل خارجي.

موضوع نزع أسلحة الدمار الشامل في العراق جزء من 	 
نزع أسلحة الدمار في المنطقة بضمنها اسرائيل.

الذي  الختامي  البيان  على  االتفاق  من  المجتمعون  وتمّكن 
الحساسة  للقضايا  يتطرق  لم  والــذي  وزاريــة  لجنة  أعّدته 
المتعلقة بتنحية القيادة العراقية أو تلك المتعلقة بالتسهيالت 
العسكرية األميركية في عدد من الدول العربية. وعقب اعالن 
البيان الختامي للقمة عقد وزير خارجية البحرين، محمد بن 
العربية،  الــدول  لجامعة  العام  األمين  مع  خليفة،  آل  مبارك 
عمرو موسى، مؤتمرا صحافيا، وقال الشيخ محمد ان هذه » 
القمة العادية تمت في ظروف طارئة، والكل يعلم ان األسباب 
تدعو إلى مثل هذه القمة لرفض الحرب في العراق والعمل 
اإلسراع في عملية  والحث على  الدولية  الشرعية  إطار  في 
للقمة جاء معبرا عن  الختامي  البيان  ان  »، مضيفاً  السالم 
حال الغضب في الشارع العربي، ورافضاً لمبدأ الحرب«)16(.

العربية  القمة  طالبتا  وبريطانيا  المتحدة  الواليات  وكانت 
الشرعية  إلضفاء  العراق  على  الحرب  يؤيد  قــرار  بإصدار 
الدولية على هذه الحرب، إال أن القمة رفضت هذا الطلب، 
ما  وهو  الدولي،  األمن  ومجلس  المتحدة  األمم  رفضته  كما 
بالعمل  بالقيام  المتحدة وبريطانيا  الواليات  انفراد  إلى  أدى 
الحرب  فبدأت  دولــي،  قرار  إلى  الرجوع  دون  من  العسكري 

على العراق في 19/آذار 2003 )17(.

وبتاريخ 24/آذار 2003، أي بعد خمسة أيام من بدء الحرب، 
أدان  الوزاري  المستوى  اجتماعا على  الجامعة  عقد مجلس 
وخروجا  المتحدة  األمم  لميثاق  انتهاكا  وعده  العدوان  فيه 
العالمي، وطالب  العام  للرأي  الدولية وتحديا  الشرعية  على 
بانسحاب القوات األجنبية من العراق)18(، وأجمعت الدول 
عمل  بــاي  المشاركة  عــدم  على  األجتماع  هــذا  في  العربية 
دولة  وأي  العراقية  األراضــي  ووحــدة  سيادة  يمس  عسكري 

عربية أخرى)19(.

يالحظ ان القرارات العربية لم تكن لتمنع التوجه األمريكي 
بشن الحرب، بل ان الجامعة العربية اتخذت موقف المتفرج 
اتجاهين  الرسمي  العربي  الموقف  وســلــك  يــحــدث،  مما 

مجلس  عنه  عبر  الذي  النظري  الموقف  األول:  متناقضين 
والمتمثل  القمة  ومؤتمر  الـــوزاري  المستوى  على  الجامعة 
برفض الحرب والعدوان، والثاني: الموقف العملي أو الفعلي 
والمتمثل بتقديم التسهيالت اللوجستية من قبل بعض الدول 
العربية والتي مهدت لشن الحرب)20(. كما ان تخبط النظام 
العربي وانقسامه عشية الحرب يعود الى اسباب قد يكون من 
بينها القصور في ادراك النظام العربي لطبيعة األزمة، وعدم 
التفريق ما بين العراق بوصفه دولة ضمن المجموعة العربية 
العراق، فضال عن غياب  السياسي في  النظام  وبين طبيعة 
الرؤية العربية المشتركة لحقبة ما بعد الحرب الباردة تجاه 
للحكام  الشخصية  الرؤى  على  واقتصارها  العربية  القضايا 

اضافة الى تأثرها بالنظام الخارجي)21(.

ال شك أن حرب عام 2003 ضد العراق، أدت الى انعكاسات 
برمتها،  العربية  العربية  العالقات  منظومة  على  خطيرة 

ومنها)22(:

الكشف عن أوجه الخلل الجسيم في آليات العمل العربي . 1
على  المحافظة  على  وقدرتها  ومؤسساته،  المشترك 

استقالل الدول العربية وسيادتها.

تكون . 2 وربما  مسبوق،  غير  وحدثا  خطيرة  سابقة  مثلت 
مقدمة لسلسلة من األعمال المماثلة التي تستهدف دوال 

عربية أخرى.

تعميق االنقسامات بين الدول والشعوب العربية.. 3

التأثير السلبي على القضية الفلسطينية.. 4

ان تقييم أداء النظام العربي، ممثال في جامعة الدول العربية، 
العربية من  الدول  له إحدى  تتعرض  إزاء ما قد  ومسؤوليته 
موضوع  لتناول  مدخاًل  بوصفه  مهماً  أمراً  يكون  قد  عدوان 
األمن الجماعي العربي أو الدفاع المشترك. والسؤال الذي 
في  العربية  ــدول  ال جامعة  صالحيات  حــدود  ماهي  يطرح 
التصدي للعدوان الذي يستهدف دولة عربية، ويهدد سيادتها 

واستقاللها؟

ان  على  العربية  الــدول  جامعة  ميثاق  من   )6( المادة  نصت 
أو غير عربية على  اعتداء من دولة عربية كانت  إذا وقع   «
دولة من أعضاء الجامعة، أو ُخشي وقوعه، فللدولة المعتدى 
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عليها، أو المهددة باالعتداء أن تطلب دعوة مجلس الجامعة 
لالنعقاد فورا للنظر في األمر«. وواضح أن الميثاق قد قصر 
الذي يستهدف  للعدوان  التصدي  الجامعة في مجال  سلطة 
الجامعة،  أي  منها،  يطلب  التي  الحاالت  على  عربية  دولــة 
التدخل، فالجامعة ال تستطيع التدخل من تلقاء نفسها، وإنما 
الجهات  إحــدى  من  طلب  على  بناًء  تدخلها  يكون  أن  بد  ال 
األمر  وهو  ذلك،  الذكر  سالفة   )6( المادة  نص  خولها  التي 
الذي يجعل سلطة الجامعة في هذا الخصوص ضعيفة للغاية 
مقارنة بسلطة األمم المتحدة من خالل مجلس األمن)23(. 
لكن اإلطار الحاكم لدور الجامعة العربية في مجال التصدي 
للعدوان الذي يستهدف دولة عربية قد طرأ عليه تطور كبير 
بمقتضى أحكام معاهدة الدفاع العربي المشترك، التي تعّد 
المعاهدة  من   )2( الــمــادة  تنص  اذ  للميثاق.  مكملة  وثيقة 
اعتداء  كل  المتعاقدة  العربية  الــدول  تعتبر   « على  بوضوح 
مسلح يقع على أية دولة أو أكثر أو على قوتها اعتداء عليها 
تتشاور   « أن  )3( على ضرورة  المادة  تنص  كما  جميعا...«، 
الدول العربية فيما بينها، بناًء على طلب إحداها، كلما هددت 
سالمة أراضي أية واحدة منها أو استقاللها أو أمنها. وفي 
دولية مفاجئة يخشى  قيام حالة  أو  داهم  حالة خطر حرب 
توحيد  ــى  إل الــفــور  على  المتعاقدة  ــدول  الـ تــبــادر  خطرها 
والدفاعية  الوقائية  التدابير  اتخاذ  في  ومساعيها  خططها 
التي يقتضيها الموقف ». كما تنص المادة )4( من المعاهدة 
ذاتها، على أنه » رغبة في تنفيذ االلتزامات سالفة الذكر على 
أكمل وجه، تتعاون الدول المتعاقدة فيما بينها لدعم مقوماتها 
العسكرية وتعزيزها، وتشترك بحسب مواردها وحاجاتها في 

تهيئة وسائلها الدفاعية الخاصة والجماعية

لمقاومة أي اعتداء مسلح »)24(.

ولغرض تقييم أداء النظام العربي وجامعة الدول العربية إزاء 
الحرب وتداعياتها نالحظ أن النظام العربي، وإن بدا موحدا 
العراق خالف ما  العدوان األمريكي على  إزاء مسألة رفض 
كان عليه الحال في أثناء اجتياح الكويت وحرب الخليج الثانية 
العربي،  الصف  في  حاد  انقسام  حدث  حيث   1991/1990
فإن مسألة توحده في رفض العدوان ال يعدو كونه توحدا على 
المستوى الرسمي النظري. فالمالحظ أن هناك على األقل 
األمريكي  الحربي  المجهود  في  شاركت  عربية  دول  خمس 
ضد العراق من خالل فتح أراضيها لتمركز القوات األمريكية 

النظام  يواجهها  أزمة  أخطر  الذي شكل  األمر  والبريطانية، 
العالمية  الحرب  نهاية  منذ  العربية  الــدول  وجامعة  العربي 
كما  فليس  العربية  الــدول  جامعة  مستوى  على  أما  الثانية. 
كان الحال في حرب الخليج الثانية في 1991/1990، اذ بادر 
الخارجية  لــوزراء  طــارئ  اجتماع  عقد  إلى  الجامعة  مجلس 
في يوم االحتالل العراقي للكويت نفسه، كما اجتمع مؤتمر 
القمة العربي الطارئ لمناقشة األزمة في 9 آب 1990، وعقد 
اجتماع آخر لوزراء الخارجية في آخر شهر آب 1990، بيد 
ان رد الجامعة العربية جاء متأخرا إزاء تطورات أزمة الحرب 
األمريكية ضد العراق منذ منتصف عام 2002 )25(. اذ ان 
القمة العربية التي كان متوقعا أن تنعقد استثنائيا، لم تنعقد 
بهذا الوصف، وإنما عقدت بصفتها قمة عادية في األول من 
كما  العاجلة  العادية،  القمة  على هذه  ويالحظ  آذار 2003. 
العربية  الــدول  جامعة  مقر  في  تنعقد  لم  أنها  عليها،  أطلق 
بالقاهرة، وإنما انعقدت في مدينة شرم الشيخ، وكان حري 
بها، كتعبير عن وقوف الجامعة إلى جانب الشعب العراقي، أن 
تنعقد بمقر الجامعة بالقاهرة، كما أنه غاب عن هذه القمة 
القمة  على  انه طرح  الى  اضافة  عدة.  عربية  دول  رؤوســاء 
واألزمــة  األمريكية،  العراقية  األزمــة  هما:  رئيسيان،  بندان 

العراقية الكويتية)26(.

وفى إطار البحث عن التطورات فى المواقف العربية حيال 
العراق، فان هذه المواقف غلب عليها التكيف السلبي الذي 
ال يخرج كثيرا عن االستراتيجية العربية التى تعامل بها جميع 
فلم  العراقية  الحالة  تطورات  مع  العربية  الجامعة  أعضاء 
ينفذ أى طرف عربي التزاماته تجاه العراق، سواء المتعلقة 
بمعاهدة الدفاع العربي المشترك أم تلك المتعلقة بمقررات 
مؤتمرات القمة ووزراء الخارجية، ولم يقف الموقف العربى 
ساهمت  الــدول  هذه  بعض  أن  اذ  الحد،  هذا  عند  الواقعي 
فى خلق أجواء التوتر وعدم االستقرار السياسي فى العراق، 
وحمل بعضها العراق مسؤولية ما سيلحق به وبالدول العربية 
األخرى من أضرار نتيجة هذه األوضاع غير المستقرة)27(.

العربية تجاه  الدول  والسياسي لجامعة  القانوني  الموقف   -
النظام العراقي الجديد
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يعد موضوع العضوية وتمثيل دولة عضو في الجامعة العربية 
من أكثر الحاالت تعقيداً التي واجهت الجامعة، منذ تأسيسها 
عام  العراق  على  األمريكية  الحرب  أعقاب  في   ،1945 عام 
أعضائها،  واهم  الجامعة  مؤسسي  أحد  العراق  كون   ،2003
ان  الجامعة  مجلس  تاريخ  في  سابقة  هنالك  توجد  ال  اذ 
إعطاء  الممارسة  بل جرت  تعامل مع قضايا مماثلة سابقاً، 
اعقاب  في  ظهر  الــذي  الجديد  الكيان  الى  العضوية  مقعد 
مشاريع الوحدة، كما هو الحال للجمهورية العربية المتحدة 
للجمهورية  وكذلك   ،1958 عام  ومصر  سوريا  ضمت  التي 
عام  والجنوبي  الشمالي  اليمن  التي ضمت  اليمنية،  العربية 
1993، أو تعاملت واقعياً مع النظم الجديدة التي ظهرت في 
الملكية  بالنظم  اطاحت  التي  واألنقالبات  الثورات  أعقاب 
أو غيرها، كما هو الحال في مصر والعراق واليمن وسوريا 
تتغير،  األنظمة  ان  اعتبار  على  وموريتانيا،  والسودان  وليبيا 
الدولة  وان  باالنتخابات،  أو  األنقالبات  أو  بالثورات  ســواء 
بوصفها كياناً سياسياً واركانها تتسم بالديمومة واألستمرار، 
وان النظم الجديدة تعد وريثة النظم السابقة في االلتزامات 
واالمتيازات. كما واجهت الجامعة حاالت مغايرة مثل فصل 
دولة من عضوية الجامعة أو تعليق عضويتها، كما هو الحال 
لتوقيعها   ،1978 عام  الجامعة  عضوية  من  مصر  فصل  في 
في  العربية  القمة  قررت  حتى  اسرائيل  مع  الصلح  معاهدة 
المغرب عام 1989 إنهاءه وعودة مصر الى الجامعة العربية، 
من  فعل  كــرد   2011 عــام  وســوريــا  ليبيا  عضوية  تعليق  أو 
الجامعة على العنف المفرط الذي وظفته قوات النظام في 
البلدين ضد المعارضين. ومن خالل ما تقدم يتضح ان سجل 
الجامعة الذي عرف عدداً من حاالت تمثيل الدول األعضاء 
عكس نوعاً من التباين في المعايير. وتجدر اإلشارة الى ان 
المادتين 18 و19 من ميثاق الجامعة تعالج حالتين من حاالت 
فقد العضوية في جامعة الدول العربية هما الفقد الطوعي 

والفقد القسري وكما اوضحنا آنفاً)28(.

فنتيجة  تماما،  مختلفة  فالحالة  العراق  لوضع  بالنسبة  اما 
للحرب عام 2003 التي ادت الى االحتالل، وسقوط النظام 
وانهيار جميع مؤسسات الدولة السيادية وغيرها، لم تواجه 
وتبعات  صــالت  ذات  مشكلة  هكذا  العربية  ــدول  ال جامعة 
قانونية في مسألة العضوية. اذ بعد سقوط العاصمة بغداد 

وانتهاء نظام حزب البعث في التاسع من نيسان عام 2003 
بدأت سلسلة من التطورات السياسية السريعة داخل العراق، 
حيث عينت القوات المحتلة السفير بول بريمر حاكما مدنيا 
الواليات  للعراق، واصدر مجلس األمن قرارا عّدت بموجبه 
قائمتين  دولتين  بوصفهما  وبريطانيا  األمريكية  المتحدة 
التحالف،  لسلطة  موحدة  قيادة  تحت  العراق  في  باألحتالل 
مع  وبالعمل  السلطة  بمساعدة  الــعــراق  شعب  قيام  ويؤيد 
عراقية  إدارة  بتكوين  المتحدة  لألمم  العام  لألمين  الممثل 
ان  الــى  العراقيون  يسيرها  انتقالية  ادارة  بوصفها  مؤقتة 
ينشئ شعب العراق حكومة ممثلة له معترف بها دولياً وتتولى 
المؤقتة  االئتالف  سلطة  وشكلت  السلطة)29(،  مسؤوليات 
العراق،  في  اإلنتقالي  الحكم  تموز 2003 مجلس  بتاريخ 13 
خطوة  بصفته  المجلس  هــذا  بانشاء  األمــن  مجلس  ورحــب 
مهمة نحو تشكيل شعب العراق حكومة معترفاً بها دولياً تمثله 
وتتولى مستقباًل ممارسة السيادة)30(. أدت هذه التطورات 
إلى انقطاع عضوية العراق في الجامعة العربية التي لم ترى 

في هذا المجلس شرعية دولية او شعبية)31(.

إن عضوية الجامعة حق للدول ومن شروطها الواجب توفرها 
للدولة الراغبة باالنضمام ان تكون دولة عربية مستقلة)32(، 
أســرة  الــى  الـــدول  مــن  العديد  قبول عضوية  وهــكــذا جــرى 
وفق  الماضية  األخيرة  األربعة  العقود  مدى  على  الجامعة 
هذه االسس، أما فقدان العضوية لألسباب التي ذكرت آنفاً، 
فباالمكان استعادتها بزوال االسباب التي أدت الى الفقدان 
كذلك،  الجامعة  اســرة  الــى  بالعودة  المعنية  الدولة  ورغبة 
ويقابلها قبول بقية الدول االعضاء في مجلس الجامعة وهذه 
المسائل جميعها مرتبطة بالبيئة الدولية واألقليمية وبطبيعة 

العالقات العربية العربية)33(.

ومن ناحية ثانية فمن المعروف وفقاً لمبادئ القانون الدولي 
أن االحتالل ال ينشئ وضعاً قانونياً يَُجبُّ ما قبله، بدليل أّن 
القمة العربية في القاهرة التي عقدت في 8 آب عام 1990 
للنظر فيما يمكن فعله إزاء الغزو العراقي للكويت حضرها 
أي ممثل  وليس  العراقي،  الكويتي قبل االحتالل  العهد  ولي 
لألوضاع التي نشأت بعده، ويعني ما سبق كله أن نظام صّدام 
الذي أسقط بتاريخ 2003/4/9 لم يجرؤ في تمثيل العراق، 
في اجتماعات الجامعة، بوصفه صاحب الحق القانوني، غير 
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أن هذا النظام كان قد تبدد عند حلول موعد انعقاد أول دورة 
في  االحتالل  بعد  العربية  الدول  لجامعة  الــوزاري  للمجلس 
أيلول عام 2003، ولذلك لم يظهر أحد ينتمي لذلك النظام 
يطالب بتمثيل العراق، بل على العكس حضر السيد هوشيار 
زيباري وزير خارجية العراق في الحكومة التي شّكلها مجلس 
الحكم االنتقالي في العراق، مطالباً بمقعد العراق في الجامعة 

العربية بحثاً عن اعتراف عربي لحكومة العراق)34(.

يرى البعض انه كان بمقدور دول الجامعة أن ترفض تمثيل 
العراق بحكومة تكونت في ظل احتالل عسكري استناداً إلى 
الحالة  الدولي، وفي هذه  للقانون  المستقرة  العامة  المبادئ 
فان أي جماعة تّدعي مقاومة لالحتالل تستطيع أن تطالب 
يكون  أن  دون  المداوالت  في  يشارك  الذي  المراقب  بوضع 
الدول  من  أن عدداً  الواضح  أنه من  التصويت، غير  له حق 
العربية كانت سعيدة بزوال نظام صّدام، كما أن تمثيل مقاومة 
االحتالل في الجامعة بوفد مراقب كان من شأنه أن يغضب 
اإلدارة األميركية، ولم يكن هذا وارداً لدى الدول العربية التي 
أن الوضع االستراتيجي في المنطقة قد  كانت تدرك جيداً 
بعد االحتالل األميركي للعراق، ولذلك كان من  تغير جذرياً 
شأن إغضاب اإلدارة األميركية أن يحدث لهذه الدول ما ال 
تُحمد عقباه، أي أن القرار كان سياسياً ولم يكن قانونياً)35(.

وفي هذا اإلطار »السياسي« لحل قضية تمثيل العراق كان من 
الممكن لجامعة الدول العربية أن تجامل الحكومة العراقية 
المراقب  دون غيرها وضع  تعطيها هي  بأن  االحتالل  تحت 
وليس مقعد العراق، غير أنه كان واضحاً أن النهج السياسي 
قد استمر فاختارت الدول األعضاء في الجامعة حاًل وهو أن 

تعترف »مؤقتاً« بالحكم الجديد)36(.

وبعد مشاورات متعددة بين األطراف العربية، اقترحت الكويت 
مشاركة  المتحدة  العربية  واإلمــارات  وعمان  واألردن  وقطر 
العراق في االجتماع الوزاري للدول األعضــاء في الجامعــة، 
الذي  العراق  فـي  الحكم  ترحــيب مجلـــس  إلى  ادى  ما  وهو 
أعلن إرســال وزير خارجيــة العراق، الســيد هوشـــيار زيباري، 

لحضور االجتماع في 9/ أيلول 2003 )37(.

زارها وفد  التي  العربية  الدول  ان جميع  الى  تجدر اإلشارة 
مجلس الحكم االنتقالي وعدت باالعتراف به، والقبول بأخذ 

مكان حكومة العراق السابقة في جامعة الدول العربية، ورأت 
العديد من الدول العربية التي زارها وفد المجلس انه يجب 
والوكاالت  المنظمات  عن  العراق  عــزل  عــدم  على  التأكيد 
شان  في  لكن  العربية  الــدول  لجامعة  التابعة  المتخصصة 
ان  يجب  الراهنة  الظروف  في  عراقي  وفد  أي  مع  التعامل 
المتحدة، ممثلة  الدولية واألمم  المنظمة  يتوازى مع مواقف 
في األمين العام وكذلك مجلس األمن)38(. وقبل هذا التطور 
عمرو  السيد  للجامعة،  العام  األمين  أستقبل  االحــداث  في 
موسى، في مقر األمانة العامة في القاهرة يوم 2003/8/24 
المقابلة  خالل  وشرحوا  األنتقالي  الحكم  مجلس  من  وفــداً 
ظروف تشكيل المجلس وتمسكه بالثوابت القومية واأللتزام 
والنزاع  الفلسطينية  القضية  رأسها  وعلى  العربية  بالقضايا 
للعراق  الجديد  الــدســتــور  وصياغة  األســرائــيــلــي،  العربي 
الوزارية واختيار دبلوماسيين  الحقائب  واختيار وزراء لشغل 
العراق، كما طالب  الدبلوماسية في سفارات  المراكز  لشغل 
الوفد من الدول العربية تمكين العراق باستعادة مقعده في 
الجامعة العربية. واطلع وزراء الخارجية العرب على محتوى 
المقابلة، وتم اتخاذ القرار في الدورة العادية )120( لمجلس 
الذي   ،2003  /9/9 بتاريخ  الوزاري  المستوى  على  الجامعة 
في  االنتقالي  الحكم  مجلس  به  تقدم  الــذي  الطلب  درس 
العراق في الجامعة العربية، وتمت الموافقة على الطلب على 
العراق  جمهورية  مقعد  االنتقالية  الحكومة  ممثلو  يشغل  ان 
التحرك  اســاس  على  مؤقتة  انتقالية  بصفة  الجامعة  في 
تشكيل  الى  تفضي  انتخابات  واجــراء  الدستور  نحو صياغة 
حكومة عراقية ذات سيادة معترف بها دولياً تتولى مسؤوليات 
السلطة، مع الطلب من االمين العام للجامعة االستمرار في 
مجلس  الى  دوري  تقرير  وتقديم  العراق  في  الوضع  متابعة 
تنفيذ  التقدم في  الوزاري عن مدى  المستوى  الجامعة على 
هذ القرار)39(. وثّمن مجلس الحكم ووزير الخارجية، القرار 
سياسياً  انجازاً  ذلك  معتبراً  العربية  الجامعة  عن  الصادر 

كبيراً للدبلوماسية العراقية الجديدة ولمجلس الحكم)40(.

كما شارك وزير الخارجية العراقي، السيد هوشيار زيباري، 
في اجتماع وزراء الخارجية العرب في اذار 2004 في الجلسة 
التحضيرية للجامعة العربية في القاهرة ومن ثم في تونس من 
اجل عقد القمة العربية المؤجلة التي انعقدت بعد ذلك في 
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22-23/ ايار 2004 في تونس التي شارك بها وزير الخارجية، 
ووفاق  عهد  وثيقة  القمة  تلك  عن  وصــدرت  للعراق،  ممثاًل 
وتضامن بين قادة الدول العربية وبيان بشأن مسيرة التطوير 
المهمة  القرارات  من  وعــددا  العربي  الوطن  في  والتحديث 
لتطوير العمل العربي المشترك، وأكدت القمة في قراراتها 
الحرص على احترام سيادة العراق ووحدة اراضيه واستقالله 
وااللتزام بمبدأ عدم التدخل في شؤونه الداخلية)41(. ودأب 
مجلس الجامعة منذ تلك الدورة بتخصيص بند مستقل تحت 
قــرارات بشانه،  العراق واصــدار  الوضع في  عنوان تطورات 
يؤكد فيه على وحدة األراضي العراقية وإحترام سيادة العراق 
واستقالله ووحدته الوطنية واإللتزام بعدم التدخل في شؤونه 

الداخلية)42(.

القمة في تونس 2004  الجامعة على مستوى  وكلف مجلس 
كل من مملكة البحرين ) الرئاسة السابقة( وتونس )الرئاسة 
الحالية( والجزائر ) الرئاسة القادمة( واألمين العام للجامعة 
بالتشاور مع الدول العربية المعنية اجراء األتصاالت الالزمة 
الى  تقرير  وتقديم  العراق  بشأن  الجامعة  ــرارات  ق لتنفيذ 

مجلس الجامعة بهذا الشأن)43(.

في 30 حزيران 2004 وبعد تشكيل حكومة مؤقتة تتولى إدارة 
البالد واستالم السيادة والتحضير إلجراء انتخابات وتشكيل 
اختيار  عملية  في  العربية  الجامعة  أسهمت  دائمية،  حكومة 
الحكومة المؤقتة من خالل الوفد الذي ترأسه ممثل األمين 
أليام  بجولة  قام  الذي  اإلبراهيمي،  األخضر  للجامعة  العام 
عدة في بغداد وبعض المحافظات، التقى خاللها بالعديد من 
الزعامات الدينية العراقية والتيارات السياسية والشخصيات 
الوطنية، وأسفرت هذه الجهود عن تعيين حكومة مؤقتة برئاسة 
السيد إياد عالوي الذي التقى السيد عمرو موسى ودعاه إلى 
زيارة العراق وفتح مقر الجامعة بشكل دائم، وقد عبر األمين 
العام عن استعداده لزيارة العراق ومساعدة العراقيين لتجاوز 
والتفاعل  الصلة  لدعم  للعراق  العربي  الذهاب  وان  أزمتهم، 

العراقي مع عالمه العربي، هو مسالة ضرورية)44(.

السيد  العراقي،  الخارجية  ــر  وزي 2004 دأب  ايلول  ومنذ 
اجتماعات  في  باستمرار،  المشاركة  على  زيباري،  هوشيار 
الخارجية  وزراء  مستوى  على  العربية  الجامعة  مجلس 

مناقشة  في  والمساهمة  القاهرة،  في  انعقاده  دورات  في 
المواضيع المطروحة على جدول اعمالها والمتعلقة بقضية 
متابعة  خــالل  من  االسرائيلي،  العربي  والــصــراع  فلسطين 
السالم  مــبــادرة  وتفعيل  الفلسطينية  االنتفاضة  تــطــورات 
والتضامن  المحتل،  السوري  الجوالن  في  واالوضاع  العربية 
مع الجمهورية اللبنانية، ودأبت هذه االجتماعات على مناقشة 
في  الخارجية،  وزير  وأكد  العراق)45(.  في  الوضع  تطورات 
العراق  ان   « على  العربية  الجامعة  اجتماعات  أمام  بياناته 
على  قائمة  أشقائه  مع  عالقات  بناء  على  يحرص  الجديد 
الداخلية  الــشــؤون  فــي  التدخل  وعــدم  المتبادل  االحــتــرام 
المشاكل  حل  في  بها  والتلويح  القوة  منطق  عن  واالبتعاد 
والخالفات التي تبرز من خاللها. وطالما كان العمل العربي 
الموحد الدعامة التي تقوم عليها جامعتنا فإن شعبنا يتطلع 
إلى موقف عربي تضامني يناصره في استعادة دوره وموقعه 
به  فرط  الــذي  الــدور  ذلك  والدولي  العربي  المحيطين  في 
أشقائه  ومناشدته  دعوته  يجدد  العراق  إّن  السابق،  النظام 
من أجل تقديم المساعدة الالزمة للخروج من طائلة أحكام 
الفصل السابع والمبادرة إلى إطفاء ديونه المترتبة عليه نتيجة 
السياسات المتهورة للنظام البائد. معرباً عن أمله أن تتحول 
القرارات العربية التي تتخذ الى واقع ملموس للتضامن مع 
العربية  القمم  جميع  ان  الى  األشــارة  تجدر   .)46(« العراق 
التي عقدت في)تونس- آيار 2004( و)الجزائر- 2005( و) 
الخرطوم - 2006( و ) الرياض- 2007( و)دمشق- 2008( 
و) الدوحة - 2009( و) سرت- 2011( و ) بغداد- 2012( 
األعمال  ــة  وادان العراق،  وسيادة  وحــدة  احترام  على  أكــدت 
االرهابية التي يتعرض لها شعب العراق، والدعوة الى تقديم 
الدعم والمساعدة للعراق، والطلب بفتح البعثات الدبلوماسية 

العربية وان يكون لها تمثيال دبلوماسياً في العراق)47(.

العام  األمين  بين  لقاءات  الفترة،  هذه  اثناء  في  واستمرت، 
للجامعة السيد عمرو موسى ووزير الخارجية السيد هوشيار 
وزراء  ودعوة  العراق  في  اكبر  دوراً  الجامعة  زيباري إلعطاء 
اإلسكان والتعمير العرب والشركات العربية العامة والخاصة 
ازدادت  وقــد  الـــعـــراق)48(،  إعــمــار  إعـــادة  فــي  بالمساهمة 
الدعوات من داخل العراق على المستوى الرسمي والحزبي 
والشعبي بضرورة دخول الجامعة العربية للعراق ومشاركتها 
الفعالة في تجاوز محنته كذلك. وبناء على ذلك فقد أرسل 
برئاسة  الــعــراق  إلــى  ــدا  وف العربية  للجامعة  الــعــام  األمــيــن 
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السفير احمد بن حلي، األمين العام المساعد، حددت مهامه 
والتعبير  العراقي  الشعب  مع  الجامعة  تواصل  بالتأكيد على 
عن التضامن العربي معه، واالطالع عن كثب على األوضاع 
إعادة  ودعم عملية  للعراق،  واالجتماعية  واألمنية  السياسية 
السياسة وإنهاء االحتالل، ووصل الوفد الى العراق في الثامن 
من  الثالثين  حتى  فيه  وبقي   2003 األول  كانون  من  عشر 
الشهر نفسه)49(، التقى فيها بالعديد من الجهات الرسمية 
والشعبية والدينية، وأكد الوفد في تقريره بعد انتهاء زيارته ان 
العراقيين يرغبون بدور اكبر للجامعة العربية، والمساهمة في 
دعم العملية السياسية وإجراء انتخابات عامة، وسن دستور 
متابعة  إطار  في  العربية  الجامعة  مكتب  وفتح  للبالد  جديد 
المستوى  على  العربية  الــدول  جامعة  مجلس  قــراري  تنفيذ 
الوزاري رقم 6324 و6325 بتاريخ 2003/9/9 واللذين طلب 
العراق  في  الوضع  متابعة  العام  األمين  من  فيهما  المجلس 
وتقديم تقرير الى مجلس الجامعة عن مدى التقدم الحاصل 
في تنفيذ هذين القرارين. وطرح الجانب العراقي أهم النقاط 

في تلك اللقاءات)50(:

اضطالع  على  والتأكيد  الجامعة،  وفد  بزيارة  الترحيب  1ـ 
الدول  من  باعتباره  العربية  الدول  جامعة  في  بدوره  العراق 
الدول  مع  التعاون  جسور  مد  على  وحرصه  لها،  المؤسسة 
العربية كافة على أسس جديدة بعيدا عن ممارسات النظام 
السابق وما خلفه من توترات وخالفات في عالقات العراق 

مع جيرانه ومحيطه العربي والدولي.

2ـ التعبير عن مشاعر العتب لغياب الجامعة والدول العربية 
عن التواجد المباشر في الساحة العراقية، والتأخر في مد 
يد العون والمساعدة للشعب العراقي، والتغاضي عن جرائم 

وانتهاكات النظام السابق.

3ـ التعبير عن االستياء من الدعوات التي تطعن في شرعية 
بوصفها  عنه،  المنبثقة  العراقية  والــوزارات  الحكم  مجلس 
دعوات تؤدي، سواء عن قصد أو عن غير قصد، إلى إشاعة 

االضطراب األمني والسياسي في الساحة العراقية.

لها  دائــم  ممثل  تعيين  العربية  الــدول  جامعة  من  الطلب  4ـ 
العراقية  الساحة  في  العربي  الحضور  لتأكيد  العراق  في 
حول  الدائر  الداخلي  الحوار  عملية  في  العربي  واإلسهام 

مستقبل العراق ومساعدته على تحقيق االستقرار واستعادة 
سيادته وإعادة إعماره، ومطالبة الجامعة والدول العربية أن 
العراق، وحث  تسهم إسهاما فعاال في مشاريع إعادة إعمار 
المنظمات وصناديق التنمية العربية على االضطالع بدورها 

في هذا المجال.

المساعدات  تقديم  العربية  والـــدول  الجامعة  مناشدة  5ـ 
واالجهزة  ــوزارات  ال تأهيل  العــادة  العاجلة  والعينية  المالية 
اثر  للنهب  وتعرضت  تماما  انهارت  التي  العراقية  الحكومية 

سقوط النظام.

6ـ مطالبة جامعة الدول العربية بالتدخل من اجل حل مشكلة 
الديون المتراكمة على العراق للدول العربية.

واستنتج وفد الجامعة ان العتاب الموجه الى الجامعة العربية 
والدول العربية بشكل عام حول موقفهم من الشأن العراقي 
ليس موحدا في دوافعه فهناك من يلوم العرب على مساندتهم 
او عدم تدخلهم لمنع النظام السابق من ارتكاب ما يُنسب اليه 
قدرتهم  لعدم  العرب  يلوم  من  وهناك  قمعية،  من ممارسات 
مارس 2003،  العراق في  التي شنت على  الحرب  منع  على 
والتأثير  التدخل  استطاعتهم  لعدم  العرب  يلوم  من  وهناك 
جانب  من  العراقيون  يواجهها  التي  الحالية  الممارسات  في 
المقترحات  من  عدداً  الجامعة  وفد  وقدم  االحتالل.  قوات 

والتوصيات أهمها)51(:

الجامعة  وفــد  ــارة  زي حققته  الــذي  الزخم  من  االستفادة  1ـ 
العربية الى العراق في إعادة التواصل بين الجامعة والعراق 
المزيد  الــى  االحتياج  يعني  ما  وهــو  ــال،  وفــعَّ ايجابي  بشكل 
العراقية مع  العربي بشكل مكثف على الساحة  التواجد  من 
المبذول  العربي  الجهد  تنسيق  من  أدنى  حد  وجود  ضرورة 

سواء في المجال السياسي او االقتصادي او غيره.

االقتراحين  بأي من  األخذ  للنظر في  المستمر  التواصل  2ـ 
اآلتيين او كليهما:

مسؤوال  يكون  للعراق  العام  لألمين  خاص  مبعوث  تعيين  أ- 
السياسية  واآلليات  القوى  بجميع  التواصل  تحقيق هذا  عن 
من  االنتهاء  حين  الى  المعنية  الدولية  واألطــراف  العراقية 
دائم  دستور  صياغة  يخص  فيما  ســواء  السياسية  العملية 
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واستقرار  وطنية  عراقية  حكومة  تشكيل  او  للعراق  جديد 
األوضاع في العراق بشكل واضح. كما يكون المبعوث الخاص 
مسؤوال عن متابعة الجهود العربية في المجال السياسي وفي 
إعادة إعمار العراق وإحكام ُسبل التنسيق في الجهود العربية.

مؤقتة  لفترة  العراق  في  العربية  للجامعة  مكتب  فتح  ب- 
لإلسهام في دعم عمل الجامعة في العراق من حيث التواصل 
بشكل  العراقية  الساحة  على  األوضــاع  ومتابعة  السياسي 
العملية  في  العربية  للجامعة  واضــح  دور  وتأمين  مباشر، 

السياسية بما يخدم مصلحة العراق.

ولغرض مواصلة التواجد العراقي الدائم في الجامعة وتأكيده 
العربية،  ــدول  ال جامعة  لــدى  الجديد  مندوبه  العراق  عين 
السفير رعد اآللوسي، في تشرين اول/ 2004 وهو اول سفير 
يّعين لهذا المنصب منذ سقوط النظام العراقى السابق عام 

.2003

جرت  التي  األنتخابية  بالعملية  العربية  الجامعة  ورحبت 
كبيراً  انــجــازا  واعتبرتها   2005/1/30 بتاريخ  الــعــراق  في 
والديمقراطي  السلمي  األنتقال  على طريق  العراقي  للشعب 
 2005/12/15 في  جرت  التي  باالنتخابات  كذلك  للسلطة، 
واألستقرار  امن  توفير  طريق  على  اساسية  خطوة  بوصفها 
عنها  تمخض  التي  بالنتائج  واألشادة  وأعماره،  العراق  وبناء 
الذي  العراقي  الوطني  الوفاق  لمؤتمر  التحضيري  األجتماع 
عقد في مقر األمانة العامة في القاهرة خالل الفترة 19-
تنفيذ  الى  المشاركة  األطراف  جميع  ودعوة   2005/11/21
تشكل  باعتبارها  األجتماع  هذا  عن  نتجت  التي  األلتزامات 
حجر أساس لبناء الثقة وترسيخ الوحدة الوطنية، وإدانة لما 
يقع في العراق من هجمات ارهابية)52(، وحث الدول العربية 
الدائنة للعراق ان تعجل في إلغاء ديونها أو تخفيضها تماشياً 
اإلقتصاد  دعم  في  فعالة  كمساهمة  باريس  نــادي  قــرار  مع 
العراق  لمطلب  الفورية  باإلستجابة  واإللتزام  العراقي)53(، 
في إعادة فتح البعثات الدبلوماسية العربية في العراق)54(، 
والترحيب بتشكيل الحكومة الدستورية المنتخبة في العراق 
التي تضم مختلف أطياف الشعب العراقي والقوى السياسية 
في العراق)55(، وأكد األمين العام للجامعة »بأنه آن األوان 
العراقية«)56(. ولم تتوان  العربية للساحة  ان تعود الجامعة 
في  العراقية  المسالة  الدفاع عن  في  العربية  الدول  جامعة 

استخدمت  فقد  العالم،  دول  مع  يجمعها  لقاء  أو  قمة  أي 
الدول العربية أول قمة تجمعها بدول أمريكا الجنوبية، منبرا 
للدفاع عن القضيتين العراقية والفلسطينية، وقد لقي رئيس 
جمهورية العراق، السيد جالل الطالباني الذي حضر المؤتمر 
استقباال حارا، وصرح األمين العام للجامعة العربية، »أنه من 
يبلور  الذي  العراقي  الرئيس  بيننا  يكون  أن  سرورنا  دواعي 

انتخابه بداية الوحدة العراقية »)57(.

الجامعة،  مجلس  اصدر  لألحداث  التدريجي  التطور  وازاء 
على المستوى الوزاري في دورته )124( بتاريخ 2005/9/8 
القرار المرقم 6553، الذي نص على تشكيل اللجنة الوزارية 
والجزائر  والبحرين  األردن  من  والمؤلفة  بالعراق  الخاصة 
للجامعة  العام  واألمين  ومصر  والكويت  وسوريا  والسعودية 
الــعــراق)58(.  لمساعدة  استراتيجي  تصور  اعــداد  لغرض 
واجتمعت اللجنة على مستوى المندوبين بمقر االمانة العامة 
لعقد  دعــوة  السعودية  وجهت  حيث   2005/9/28 بتاريخ 
وعقدت  الـــوزاري،  المستوى  على  جــدة  في  اللجنة  اجتماع 
على  االجتماع  واكد   ،2005/10/2 بتاريخ  اجتماعها  اللجنة 
ضرورة عقد ملتقى المصالحة الوطنية يتفق عليه مع الحكومة 
وقيادات القوى السياسية في مقر االمانة العامة وطلب من 
األمين العام زيارة العراق للسعي نحو تحقيق المصالحة)59(.

العراق  العامة  االمانة  زار وفد من  األلتزامات  لهذه  وتنفيذاً 
خالل الفترة 20-2005/10/24 شملت بعض مناطق العراق 
وزعماء  ــقــادة  وال ــوزراء  ــ ال مــن  وعــدد  بالمسؤولين  والــتــقــوا 
االحزاب والكتل السياسية والمراجع الدينية وشيوخ العشائر 
دين  ورجــال  المتقاعدين  الجيش  وضباط  القادة  من  وعدد 
المجتمع  ومنظمات  العراقي  المجتمع  مكونات  مختلف  من 
األنتقالية  الوطنية  الجمعية  مقر  الوفد  زار  كما  المدني، 
جميع  توافق  عن  الزيارة  هذه  واسفرت  كردستان.  وبرلمان 
القوى السياسية والدينية على عقد مؤتمر الوفاق الوطني وتم 
العامة. وارسل  األتفاق على عقد األجتماع في مقر األمانة 
خالل  حلي،  بن  السفير  برئاسة  العامة،  االمانة  من  وفــدا 

الفترة 2005/11/9-5)60(.

 19 الفترة  المؤتمر خالل  الى عقد  الجهود  وتمخضت هذه 
األسبق  المصري  الرئيس  أعماله  وأفتتح   2005/11/21  -
ورئيس جمهورية العراق السيد جالل طالباني وحضره رئيس 
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الخارجية،  ووزير  الجعفري  ابراهيم  السيد  آنــذاك،  الــوزراء 
السيد هوشيار زيباري، والسيد عبد العزيز بلخادم، الممثل 
والسيد  العربية،  القمة  رئيس  الجزائري  للرئيس  الشخصي 
لألمم  الــعــام  لألمين  الشخصي  الممثل  قــاضــي،  اشـــرف 
وايــران  لبنان  من  كل  خارجية  ووزراء  العراق،  في  المتحدة 
وتركيا والمندوبين الدائمين في جامعة الدول العربية. وصدر 
بوحدة  األلتزام  أكد على  الذي  الختامي  البيان  المؤتمر  عن 
وسيادة العراق وحريته واستقالله وعدم التدخل في شؤونه 
الديمقراطية  وخياراته  العراقي  الشعب  واحترام  الداخلية 
مستقبله  تقرير  في  وحقه  واالتحادية  التعددية  اطــار  في 
الظروف  أفضل  توفير  على  الحرص  على  والتأكيد  بنفسه، 
لعقد مؤتمر الوفاق الوطني، وعدم اعاقة العملية السياسية 
والغاء الديون والمساهمة في تدريب الكوادر العراقية وتعزيز 
التواجد الدبلوماسي العربي في العراق، والقيام بدور فعال 
في عملية اعادة االعمار والمساعدة في ضبط الحدود)61(.

الوطني  الوفاق  مؤتمر  لعقد  والمساعي  الجهود  إطار  وفي 
الخاص  المستشار  اسماعيل،  عثمان  الدكتور مصطفى  قام 
لرئيس السودان، بصفته مبعوثاً من الجامعة العربية، بزيارة 
مبعوث  واجرى   ،2006/2/22-19 الفترة  العراق خالل  الى 
الجامعة لقاءات واتصاالت عدة من اجل معرفة ما يرتضيه 
السياسية  القوى  المؤتمر، وفضلت  لعقد  بالنسبة  العراقيين 
في  الحكومة  تشكيل  بعد  ما  الى  المؤتمر  عقد  تأجيل  على 

العراق)62(.

الحدث األبرز والمهم في دور الجامعة من المسألة العراقية، 
تمثل بقيام األمين العام للجامعة العربية عمرو موسى بزيارة 
العراق في 2005/10/20، حيث تم إقرار الزيارة في اجتماع 
اللجنة الوزارية المنبثقة عن الجامعة العربية لبحث المسالة 
العراقية في 3/ تشرين األول 2005 في جدة، اذ أكد االجتماع 
على أهمية التمثيل العربي الدبلوماسي في العراق. وجاءت 
هذه الزيارة بعد عامين من احتالل العراق وإسقاط النظام. 
العامين نجدها من  فترة  الجامعة طوال  ان  المحللون  ويرى 
جانب فتحت الباب للتمثيل الجديد، ومن جانب آخر غضت 
االدانة، وال جدال في  اإلرهابية، سوى  العمليات  النظر عن 
بتأييد طرف  التورط  عدم  في  أصابت  العربية  الجامعة  ان 
ضد اخر، لكنها أخطأت في التأخر بتوجهها نحو بغداد، لكن 

حقيقة إن حضور األمين العام هدأ من خواطر الفئات كافة، 
وأشاع مناخ مصالحة بين الجميع)63(.

الى قرار مجلس  وتفعيال للدور العربي في العراق واستناداً 
رقم   125 العادية  الــدورة  ــوزاري)  ال المستوى  على  الجامعة 
الــدول  جامعة  بعثة  بفتح  الخاص   )2006/3/4 في   6615
مليون   2 قدره  أولي  مبلغ  اعتماد  وبعد  العراق،  في  العربية 
دوالر لتغطية النفقات الخاصة بفتح المكتب على ان يتحمل 
العراق 10٪ من المبلغ، كما وافق المجلس على تعيين السفير 
بغداد،  في  الجامعة  لمكتب  رئيساً  لماني،  مختار  المغربي، 
بهدف التواصل مع الشعب العراقي وقواه السياسية وتعزيز 
هذه  من  للخروج  ومساعدته  الــعــراق  في  العربي  التواجد 
األزمة)64(. وتمخض هذا االهتمام من لدن الجامعة العربية 
بافتتاح مكتب الجامعة العربية في بغداد بتاريخ 2006/4/18 
ومباشرة السفير مختار لماني مهام عمله رئيساً للبعثة، وقدم 
العراقية على المساعدات  مجلس الجامعة الشكر للحكومة 
والتسهيالت التي وفرتها للبعثة لغرض القيام بواجباتها على 

أفضل وجه)65(.

خالف  هاني  السفير  بتعين  قــراراً  الجامعة  مجلس  واتخذ 
رئيساً لمكتب الجامعة في العراق بعد استقالة السفير لماني 
عقب  لماني  مختار  السفير  وصرح   .)66(2007 شباط  في 
والبعثة  للغاية  مأساوي  العراق  في  الوضع   « ان  استقالته 
كانت تعمل في ظل هذا المناخ، ولم يكن لها اي نتائج تحسب 
لصالح الشعب العراقي بسبب الغياب الكامل للجامعة العربية 
أو الدول العربية والتوجد لهم بصمات على أرض الواقع وال 
يوجد دعم باي شكل من األشكال وان هذا المناخ أوقف عمل 
البعثة ولم تستطع القيام بالمهمة التي كلفت بها بسبب الغياب 
التام ألي رؤية عربية متماسكة وجادة في معالجة الموضوع 
وانعدام الوعي بضرورة تواجد هذه الرؤية بابعادها السياسية 
واألمنية)67( ». وفي 19 نيسان/2009 قدم رئيس بعثة جامعة 
الدول العربية فى العراق السفير هاني خالف طلب إعفائه 
من منصبه أيضاً ألسباب صحية وان األمين العام للجامعة 
عمرو موسى قد استجاب لطلبه)68(. وباشر السفير ناجي 
شلغم رئيسا لبعثة الجامعة العربية في بغداد في 2010/1/1 
والذي اكد عند مباشرة مهامه ان حضوره الى بغداد هو امتداد 
لدور الجامعة العربية في العراق واستكمال لجهود المصالحة 
الوطنية وتقديم الدعم للعراقيين في مختلف المجاالت)69(، 
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من   ،2012/6/12 بتاريخ  طلبت،  العربية  الجامعة  ان  االَ 
العراق اغالق بعثتها في بغداد في اطار خطة اعادة هيكلة 
مكاتبها  على  تنفق  التي  السنوية  التكاليف  الجامعة وضغط 
في الخارج، وفسر االمين العام المساعد للجامعة السفير بن 
حلي هذا الطلب بانه لم تعد هناك حاجة لمكنب الجامعة في 
العراق ألسباب مالية وان العراق لم يعد من األماكن المتوترة 
في  الحال  هو  كما  المكاتب  هذه  مثل  تواجد  تستلزم  التي 
مناطق توتر اخرى في الوطن العربي)70(، فالجامعة العربية 
بسبب غياب نظرة جادة ومتماسكة من اعضائها ازاء محنة 
شعب العراق اكتفت بالتفرج، وان أمينها العام يكرر بفخر انه 
اول من قرر فتح بعثة بالعراق اال انه يتجاهل ذكر األسباب 
التي ادت الى استقالة رئيسي البعثة)71(..وجرى تمديد عمل 

المكتب لمدة سنة واغلق في شهر آب 2013 )72(.

ويبدو الينا ان استقالة السفير لماني ومن ثم السفير خالف 
من منصبهما ياتي ادراكا بانهما ال يمكن عمل اي شي للعراق 
الدعم  فقدان  لها بسب  الموكلة  بالمهام  تقوم  ال  البعثة  وان 
بسبب  العربية  الجامعة  قبل  من  واضحة  رؤية  وجود  وعدم 

اختالف المواقف في داخل الجامعة واجتماعاتها.

على  نص  قراراً  بالدوحة  المنعقدة  العربية  القمة  واصدرت 
القوات  انسحاب  اتفاقية  على  الــعــراق  بتوقيع  العلم  اخــذ 
اإلطارية  واالتفاقية   2011 عام  نهاية  العراق  من  األمريكية 
اإلستراتيجية لعالقة صداقة بين العراق والواليات المتحدة، 
قوات  لديها  زالــت  ما  دول  مع  اتفاقيات  ست  على  وتوقيعه 
 2009 تموز  نهاية  تتجاوز  ال  فترة  في  تنسحب  العراق  في 
والترحيب  اراضيه  جميع  على  الكاملة  لسيادته  واستعادته 
ــقــرار  )73(وال  )2008(1859 المرقم  االمــن  مجلس  بقرار 
المرقم 1905 )2009( )74(، واإلشادة بالتقدم الحاصل في 
العملية السياسية في العراق ودور الحكومة في إرساء مبدأ 
انتخابات  ألجراء  الكبير  بالنجاح  تكللت  التي  الديمقراطية 
واجـــراء   ،)75(  2009/1/31 فــي  المحافظات  مجالس 
في  كردستان  أقليم  في  والرئاسية  البرلمانية  األنتخابات 
فرق  في  العربية  الجامعة  من  وفد  ومشاركة   2009/7/25

المراقبة)76(.

مع  األمنية  األتفاقية  على  العراق  توقيع  عند  انه  ويالحظ 
الواليات المتحدة وانسحاب قواتها من العراق، وعلى الرغم 

الى  تشر  لم  انها  اال  اإلنسحاب  بهذا  الجامعة  ترحيب  من 
ألنه  ربما  االتفاقية،  بهذه  العلم  بأخذ  سوى  االتفاقية  هذه 
لم تتضح في حينها أبعاد األتفاقية. وعليه أوفدت الحكومة 
األمن  الدولة لشؤون  وزير  الوائلي،  السيد شيروان  العراقية 
الى  رسالة  ناقال  في 11/29/ 2008  القاهرة  الى  الوطني، 
األمين العام لجامعة الدول العربية من رئيس الوزراء العراقي 
نوري المالكي، تتعلق بالمناقشات الخاصة باالتفاقية األمنية 
إطالع  على  العراق  حكومة  حــرص  على  وللتأكيد  المبرمة 
دور  ألهمية  األمنية  االتفاقية  على  العربية  ــدول  ال جامعة 
مضامين  على  تحتوي  االتفاقية  وان  العراق،  في  الجامعة 
األراضي  من خالل  تجاوز  هناك  يكون  ال  أن  منها  أساسية 
الى  أو صديقة، مشيرا  دولة جارة عربية  أي  العراقية على 
أن االتفاقية ال تنتقص من سيادة العراق وهي تحظى بإجماع 

معظم العاملين في المشروع السياسي العراقي)77(.

التشريعية  االنتخابات  مراقبة  في  العامة  األمانة  وشاركت 
وقد   ،2010/3/7 بتاريخ  العراق  داخل  جرت  التي  العراقية 
راقب فريق األمانة العامة العملية االنتخابية في 11 محافظة 
العراق  خارج  االنتخابات  هذه  مراقبة  الى  اضافة  عراقية، 
في  مشاركتها  كذلك  وأجــنــبــيــة)78(.  عربية  دول   10 فــي 
بتاريخ  كردستان  أقليم  في  جرت  التي  األنتخابات  مراقبة 

.)79(2009/7/25

قام  العراق  في  العربية  الجامعة  تواجد  ألستمرار  وتأكيداً 
األمين العام للجامعة، السيد عمرو موسى، بزيارة ثانية الى 
الجامعة  تواجد  تعزيز  لغرض   2009/3/16 بتاريخ  العراق 
في العراق، وتبعها بزيارة ثالثة عام 2011 استضافه مجلس 
بتاريخ 2011/1/9،  العشرون  االعتيادية  النواب في جلسته 
والقى االمين العام كلمة أكد من خاللها على ان العراق من 
باستمرار  وكان  ميثاقها  وواضعي  العربية  الجامعة  مؤسسي 
بان«  شعوره  عن  معربا  المشترك،  العربي  العمل  يتصدر 
صفحة جديدة في الحياة السياسية العراقية قد بدات وان 
والوفاق  المصالحة  وعملية  اكثر  يرتاح  بدا  العراقي  المزاج 
قائمة على قدم وساق والمشاركة اتسعت« امال ان »يكون هذا 
ايذانا بتقدم سريع نحو العراق الحديث الذي يمثل ركنا من 
لعافيته  العراق  استرداد  وان  والمنطقة  العربي  العالم  اركان 

يعني استرداد المنطقة لعافيتها »)77(.
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وسعيه إلستعادة  العربية  األسرة  في  العراق  لمكانة  وإدراكــاً 
الخارجية  وزيــر  تــرأس  العربية،  الجامعة  في  الفاعل  دوره 
 134 الــعــاديــة  ــدورة  الـ اجتماعات  زيــبــاري  هوشيار  السيد 
لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بتاريخ 
إعادة  في  العربي  بالدور  كلمته  في  وأشــاد   ،2010/9/  16
مؤسسات  في  الفعال  ودوره  اإلقليمي  محيطه  إلى  العراق 
عن  بالدفاع  التام  والتزامه  العراق  حرص  مؤكداً  الجامعة، 
القضايا العربية كافة وفي طليعتها دعم القضية الفلسطينية 
بين  المباشرة  المفاوضات  خالل  من  المعروفة  ثوابتها  في 
جانبه  من  دولية.  برعاية  واإلسرائيلي  الفلسطيني  الجانبين 
رحب السيد عمرو موسى األمين العام لجامعة الدول العربية 
مهمة  دورة  واعتبارها   134 الــدورة  ألعمال  العراق  بترؤس 
الراهن حيث استعرض بشكل  الوقت  وذات مغزى مؤثر في 
موجز وشامل الموقف العربي تجاه مختلف القضايا العربية 

والدولية)80(.

وعقب تسنم السيد نبيل العربي منصبه أميناً عاماً لجامعة 
الى  رسمية  بزيارة  قام   2011/7/1 بتاريخ  العربية  الــدول 
التي  األحـــداث  لمناقشة   ،2011/12/8 بتاريخ  ــراق،  ــع ال
تشهدها المنطقة مع المسؤولين العراقيين والسيما سوريا، 
وأعقبها بزيارات أخرى في شهر آذار 2012 لبحث ترتيبات 
المناسابات  التي عقدت في بغداد، وحضوره  العربية  القمة 
والفعاليات التي احتضنتها بغداد في اثناء رئاستها للقمة)81(.

العربي،  نبيل  العربية  ــدول  ال لجامعة  العام  األمين  ورّحــب 
العراق من طائلة  بصدور قرار مجلس األمن 2107 باخراج 
الفصل السابع، مشيراً الى ان صدور هذا القرار جاء نتيجة 
اتفاق حكومتي الكويت والعراق على معالجة القضايا العالقة 
الكاملة  سيادته  للعراق  ستعيد  الخطوة  هــذه  وان  بينهما، 

ومكانته الدولية)82(.

وفي مجال الجوانب المالية واإلشتراكات التي يسددها العراق 
الى الجامعة جرى التوقيع، بتاريخ 2005/4/27، على مذكرة 
التفاهم بين ممثل العراق الدائم لدى الجامعة ورئيس قطاع 
الموارد البشرية والخدمات العامة في األمانة العامة للجامعة 
التي بموجبها أطفئ 70٪ من اجمالي الديون المستحقة على 
العراق في الجامعة وحتى نهاية 2003 ويقوم العراق بسداد 

5٪ من مساهماته لعامي 2005 و2006 وكذلك سداد ٪30 
من اجمالي الديون المستحقة حتى عام 2003 وبشكل اقساط 
من 2007/1/1)83(.  واعتباراً  لمدة عشر سنوات  متساوية 
كما وقع العراق بتاريخ 2008/5/11 على مذكرة تفاهم أخرى 
خفضت  والتي  للجامعة  العام  واالمين  الخارجية  وزير  بين 
بموجبها نسبة مساهمة العراق في ميزانية الجامعة من ٪10 

الى 5٪ مع تنفيذ بنود مذكرة التفاهم السابقة )84(.

والدول  العربية  الجامعة  لعبته  الذي  الدور  تقييم  من خالل 
كان  بثقله  العربي  الــدور  ان  البعض  يرى  األعضاء  العربية 
مغيباً عن الحالة العراقية بسبب الظروف السياسية التي تلت 
المشهد  أثر على  الغياب  أو  التغييب  التغيير في 4/9 وهذا 
السياسي العراقي واالجتماعي برمته، كما لم تتعاط البلدان 
العربية مع الواقع العراقي الجديد انطالقا من أسس سياسية 
بل نظرت بعضها اليها على اسس طائفية)85(. في حين يرى 
ليس  مفهوماً  بوصفه  نفسه  العربي  الدور  أّن  اآلخر  البعض 
فعلى  إقليمياً،  وال  دولياً  وال  عراقياً  وال  عربياً  عليه  متفقاً 
الصعيد العربي، كان الدور ضعيفاً ألسباب عدة، من أهمها: 
التردد والتأخر في التحرك، وعدم امتالك رؤية استراتيجية 
متسقة للتعامل مع الوضع، واالنقسام العربي بشأن ما جرى 
في العراق، فضاًل عن ظهور بعض األطراف العربية بمظهر 

المدافعين عن فئة معينة من العراقيين)86(.

ويرى بعض الكتاب ان نظرة العراقيين الى الجامعة العربية 
يمكن فهمها من ثالثة محاور مختلفة)87(:

األول: ينظر الى الجامعة العربية نظرة تفاؤل وشعور بتقارب 
الى  رؤيتهم  وبالتالي  الــعــرب  مــع  يجمعهم  )قــومــي(  روحــي 
الجامعة هي رؤية مستقبل جميل فلذلك ينتظرون المواقف 
االيجابية من الجامعة دوماً ويحاولون تغاضي عجز الجامعة 

تجاه قضايا العراق.

بال  صورياً  تجّمعاً  زالت  وال  كانت  الجامعة  ان  يرى  الثاني: 
منفعة حقيقية أو احداث تغييرات ملموسة، بل يذهب بعض 
المواقف ببساطتها غير مشرفة  بان هذه  للتلويح  العراقيين 

تجاه العراق.
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المعلنة  بصورها  العدائية  عن  نظرته  تبتعد  ال  قد  الثالث: 
ان  ويــرون  العراق،  قضايا  من  ولمواقفها  العربية  للجامعة 
أم حالياً  مواقف الجامعة من العراق سواء أكان ذلك سابقاً 
العراقي  الملف  في  فوجودها  وبالتالي  ايجابية  غير  مواقف 
االحتقان  فجوات  ويوسع  العراقي  الواقع  مساوئ  من  يزيد 
ويتهمون الجامعة بالتقاعس المتعمد فلذلك يرفضون اي دور 

للجامعة العربية في العراق الجديد.

عربي  لــدور  وجــود  يكن  لم  أنه  المتابعين  بعض  لوحظ  وقد 
السياسي  مأزقه  من  الخروج  في  العراق  لمساعدة  فاعل 
المبادرات  اقتصر على صيغة  العربي  الدور  ان  اذ  واألمني، 
وألوضــاع  لمصالحها  طبقا  العربية،  الــدول  لبعض  الفردية 
العربي  الدور  أن  النتيجة  والسياسية،  وكانت  العراق األمنية 
هّمش عن عمد،  أو عن رضا من جانب الدول العربية ذاتها 
العديد من  العربي  الغياب  لهذا  بعد.  وكان  راقبت عن  التي 
التأثيرات والتداعيات السلبية،  وكان يمكن للدول العربية، لو 
العراق بشكل  العراقية، أن تساعد  التفاعالت  انخرطت في 
الماضية، وتسهم  السنوات  الخروج من محنته في  كبير في 

في تقليل الخسائر المادية والبشرية)88(.

العربية  الجامعة  به  قامت  الــذي  الــدور  متابعة  خــالل  ومــن 
يتضح انه ال يوجد موقف عربي موحد من الملف العراقي، 
الموقف  فى  التباين  وانعكس  بعده  أو  االحتالل  قبل  ســواء 

العربي فى شكلين)89(:

األول: صمت عن التطورات المرفوضة أو التى عليها تحفظ 
عربى، )مثل االتفاقية األمنية(.

أخــرى  أحيانا  وصريحة  أحيانا  ضمنية  موافقة  الــثــانــى: 
أو  التي أخطارها غير واضحة  أو  المقبولة  التطورات  حول 
أن  كما  واألقاليم،  والفيدرالية  الدستور  مثل  عاجلة،  ليست 
هناك محدودية فى المواقف العربية القطرية المعلنة تجاه 
التطورات العراقية. أما الجماعية فتظهر من خالل الجامعة 
العرب  يضطر  التى  أو  المقبولة  التطورات  أو  المواقف  فى 
التطورات  )مثل  الجامعة  من  شرعية  إلى  وتحتاج  لقبولها 

المرتبطة بالنظام السياسى أو بالعملية السياسية(.

الدول  العراق، من  تلّقاه  الذي  الكبير  الدولي  للدعم  ونتيجة 
الكبرى واألمم المتحدة واإلتحاد األوربي وبعض دول المنطقة، 
هذه  حــذو  العربية  الجامعة  حــذت  لــألرهــاب  محاربته  في 
المواقف، اذ أكدت على التعاون الكامل مع الدولة العراقية 
في حربها ضد األرهاب، وشّددت على ضرورة تكاتف القوى 
التنظيمات األرهابية، وأكدت  وتوحيد الجهود لمواجهة تلك 
على بيان مجلس األمن بتاريخ 2014/1/10، الذي أعرب عن 
الدعم القوي لجهود الحكومة العراقية المتواصلة للمساعدة 
على تلبية اإلحتياجات األمنية لجميع سكان العراق، واإلشادة 
بجهود قوات األمن والعشائر العراقية في التصدي للتنظيمات 
األرهابية. وأدانت األمانة العامة للجامعة الهجمات األرهابية 
يشنها تنظيم داعش على بعض المدن العراقية، وأعربت عن 
استعدادها القوي لتلبية ما يطلبه العراق وبما يحّقق إستعادة 
األمن واإلستقرار فيه ويحافظ على سيادته ووحدته وسالمة 

األقليمية)90(.

تجاه  المتذبذبة  العربية  الجامعة  مواقف  ان  جلياً  لنا  ويبدو 
العربية  الدول  بعض  مع  العراقية  بالعالقات  تأثرت  العراق 
الفاعلة والمؤثرة في الجامعة، وانعكاساً لمواقف العراق تجاه 
التي واجهت الجامعة، اضافة الى انعكاس  القضايا العربية 
للعراق.  ودعمها  الدولية  والمنظمات  الــدول  مواقف  تأثير 
والفّعال في  المستمر  العراقي  الحضور  إّن  القول  ونستطيع 
هذه  مسار  توجيه  في  كبيراً  دوراً  لعب  الجامعة  اجتماعات 

المواقف.

- دور العراق الجديد في جامعة الدول العربية

أدت السياسات الالمسؤولة التي انتهجها النظام السابق، في 
نتائج  الى  والدولي،  العربي   - اإلقليمي  محيطه  مع  تعامله 
األقليمية  المنظمات  في  العراق  مكانة  على  ــرت  أّث سلبية 
والدولية وعالقاته العربية والدولية، وقادت الى عزلة العراق 

عن محيطه العربي والدولي ومنها جامعة الدول العربية.

ويعّد العراق من مؤسسي الجامعة العربية ومن واضعي ميثاقها 
وكان باستمرار يتصدر العمل العربي المشترك)91(، اذ كان 
البد من ان يكون له دور واضح ومؤثر على الساحة العربية 
كما  السياسي،  وثقله  والبشرية  األقتصادية  امكانياته  بحكم 
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انه من الصعوبة فصل العراق عن الواقع العربي لوجود عدة 
صالت مشتركة تجمعه مع بقية الدول العربية.

واذا القينا نظرة سريعة على تاريخ العراق المعاصر، والسيما 
العراق  أن  نجد  الماضي،  القرن  من  السبعينيات  عقد  منذ 
لم يشهد استقرارا سياسيا واقتصاديا، سواء اكان داخلياً أم 
خارجياً، فبعد اندالع الحرب العراقيةـ  االيرانية التي استمرت 
ببدء  ايــذانــا  توقفها  يكن  لم   1988 ـ   1980 سنوات  ثماني 
مرحلة جديدة تعكس ثقل العراق وحجمه األقليمي، بل جاءت 
االنتكاسة التى ادت الى رجوع العراق لمسافات طويلة حينما 
دخلت القوات العراقية إلجتياح االراضي الكويتية وإحتاللها، 
األمر الذي أدى الى قيام تحالف عربي دولي، وإصدار العديد 
من  الكويت، بدءاَ  الدولية، سعياً إلخراجه من  القرارات  من 
توجيه ضربة عسكرية ضده وفرض الحصار عليه، اضافة الى 
عزلته عربياً ودولياً. لقد أدت هذه السياسات التي انتهجها 
النظام السابق الى اإلضرار بمكانة العراق وبالنظام العربي 
وجامعة الدول العربية وبالعمل العربي المشترك وانعكاساتها 
برمتها،  العربية  العربية  العالقات  منظومة  على  الخطيرة 
اضافة الى تعميق االنقسامات بين الدول والشعوب العربية، 

فضاًل عن التأثير السلبي على القضية الفلسطينية)92(.

أب  منذ  العربية  القمم  تعّطلت  فقد  األسباب  لهذه  ونتيجة 
1990 حتى حزيران 1996 ومنذ هذه السنة الى سنة 2000 
لم تحضر قضايا العراق في جلساتها وحتى في سنة 2000 
حين انعقدت قمة االقصى فإن مسألة العراق لم تناقش فيها، 
اذ رّكزت المناقشات على دعم االنتفاضة الفلسطينية. وحين 
عقدت قمة عمان 2001، كان هناك محاولة جادة للمصالحة 

العراقية مع بعض الدول العربية)93(.

التي  والدولي،  العربي  المحيط  للعزلة واإلبتعاد عن  ونتيجة 
َفَقَد  الــعــراق،  على  والدولية  اإلقليمية  الــظــروف  فرضتها 
جراءها أمتيازات العضوية، ومنها التصويت، في العديد من 
المنظمات العربية والدولية نتيجة لعدم تسديده لأللتزامات 
 2003 عام  الحرب  حــدوث  وعند  المنظمات،  لهذه  المالية 
وتغيير النظام، اضافت هذه التطورات أسباباً أخرى للعزلة 
تعليق  منها  السابقة،  المباحث  في  أوضحنا  كما  العربية، 
عضوية العراق في الجامعة العربية لعدم اإلعتراف بشرعية 

مجلس الحكم، ناهيك عن اإلنقسامات في الموقف العربي 
هذه  خضم  وفي  العراق.  في  حصلت  التي  التغييرات  تجاه 
االحداث ورث النظام الجديد في العراق ارثاً ثقياًل ومخلفات 
صعبة سببتها السياسات الخاطئة والالمسؤولة التي انتهجها 
النظام السابق. لذا كان لزاماً على نظام الحكم الجديد البدء 
في طي صفحات الماضي والبدء في مرحلة جديدة، في كل 
المقاييس والمفاهيم، وتحمل مسؤولية بناء عالقات جديدة 
مع المحيط العربي والدولي وإنتهاج سياسة خارجية تعتمد 
والمتغيرات  الثوابت  ضوء  في  عقالنية  ومبادئ  أسس  على 
واإلبتعاد عن كل ما من شأنه أن يزيد التوتر واإلنقسام في 
في  إلستقرار  ومصدراً  عاماًل  العراق  يكون  وان  المنطقة، 
المنطقة ومن اجل عودة العراق الى األسرة العربية والدولية. 
وسنحاول في هذا المبحث دراسة المكانة التي تبّوأها العراق 
بعد عام 2003 في جامعة الدول العربية واألدوار التي لعبها 
ضمن اطار الجامعة وعودته بممارسة دوره الفاعل والمؤثر 

فيها.

منذ تشكيل مجلس الحكم اإلنتقالي، في 2003/7/13، سعى 
العربية  الــدول  الى  أعضائه  وبعض  رئيسه  جولة  من خالل 
حكومة  مكان  بأخذ  والقبول  بــه،  االعــتــراف  على  للحصول 
العراق السابقة في جامعة الدول العربية، ورأت العديد من 
التأكيد  يجب  انه  المجلس  وفد  زارهــا  التي  العربية  الــدول 
على عدم عزل العراق عن المنظمات والوكاالت المتخصصة 
التعامل مع أي  العربية لكن في شأن  الدول  التابعة لجامعة 
وفد عراقي في الظروف الراهنة يجب ان يتوازى مع مواقف 

المنظمة الدولية واألمم المتحدة.

وبعد توطيد المؤسسات الوطنية وتشكيل الحكومة الوطنية 
بعد االنتخابات البرلمانية وصياغة الدستور، أّكدت السياسة 
دستور  وفق  تمسكها،  على  تعاملها  في  العراقية  الخارجية 
التي  الخارجية  السياسة  ومبادئ  العربية  بالثوابت  العراق، 
الداخلية  الشؤون  في  التدخل  وعدم  اإلستقالل  على  تعتمد 
للدول)94(. اذ ان النهج الذي تقوم عليه السياسة الخارجية 
العربي،  والسيما  الخارجي  المحيط  على  األنفتاح  العراقية 
العملية  لنجاح  األساسي  المنطلق  تعد  العربية  الــدول  وان 
باعتماد خطاب سياسي  العربية  الدول  تقوم  وان  السياسية 
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العراق  في  الحاصلة  التغيير  عملية  يتقبل  موحد  واعالمي 
وبناء الدولة الجديدة.

وجرى اتباع هذا النهج العقالني في التعامل اإلقليمي والدولي 
من   )3( المادة  نصت  اذ  الدستور،  الى  االستناد  خالل  من 
دستور جمهورية العراق لعام 2005 على ان العراق بلد متعدد 
وفعال  مؤسس  عضو  وهــو  والمذاهب،  واألديـــان  القوميات 
في جامعة الدول العربية وملتزم بميثاقها و جزء من العالم 
اإلسالمي. كما نصت المادة )8( من الدستور على ان يرعى 
العراق مبادئ حسن الجوار ويلتزم بعدم التدخل في الشؤون 
بالوسائل  النزاعات  لحل  ويسعى  األخــرى  للدول  الداخلية 
المشتركة  المصالح  اســاس  على  عالقاته  ويقيم  السلمية، 
فباألضافة  الدولية)95(.  التزاماته  ويحترم  بالمثل  والتعامل 
المستويات  مختلف  وعلى  واللقاءات،  الــزيــارات  تبادل  الى 
الدول  من  ونظرائهم  العراقين  المسؤولين  بين  واألصعدة، 
العربية، والمسؤوليين في جامعة الدول العربية كذلك، لقد 
شارك العراق، وعلى مختلف المستويات، وبفاعلية في جميع 
المؤتمرات واالجتماعات التي عقدتها جامعة الدول العربية 
ومنظماتها المتخصصة. ولغرض العودة الى المكانة الريادية 
التي مارسها العراق كان البد من دفع االشتراكات وااللتزامات 
المالية المترتبة بذمته في المنظمات العربية بغية ممارسة 
امتيازات العضوية، اذ سـدد العراق مبلغ )2564761( دوالراً 
مبلــغ  ســّدد  كمــا   ،2010 لعام  المــوازنة  في  مساهمته  عن 
)1599001( دوالراً يمثل القسط الرابع من الديون السابقة 
المترتبة على العراق. كما ســّدد العراق مساهماته لعام 2011 
ماقيمته  الى  اضافة  امريكياً  دوالراً   )61295222( والبالغة 

10٪ من المتأخرات غير المعترض عليها لعام 2010)96(.

كما شارك العراق في جميع إجتماعات مجلس جامعة الدول 
الوزاري  المستوى  على  والطارئة،  العادية  ودوراتها  العربية 
وعلى مستوى القمة، وساهم من خالل المواقف والرؤى الى 
بلورة موقف عربي تجاه معالجة القضايا العربية واألقليمية 

والدولية)97(.

العادية  الدورة  العراق  والمكانة ترأس  الجهود  لهذه  وتتويجاً 
والمعلومات  لألتصاالت  الــعــرب  الـــوزارء  لمجلس  الثامنة 
انتخاب  )98(بــعــد   2005/7/1 ولغاية   6/30 الفترة  خــالل 

الحكيم،  علي  محمد  الــدكــتــور  األســبــق،  األتــصــاالت  وزيــر 
التنفيذي  المكتب  لعضوية  العراق  انتخاب  المجلس  وقــرر 
لمجلس وزراء االتصاالت العرب للفترة 2004 ـ 2006)99(. 
ــل اجــتــمــاعــات الــمــؤتــمــر الثالث  ــي واســتــضــافــت مــديــنــة أرب
ولغاية   11 الفترة  خــالل  العرب  البرلمانيين  إلتحاد  عشر 
البرلمان  وفد  أيضاً  العراق  وتــرأس   .)100(  2008/3/13
العربي للمؤتمر العالمي للبرلمانات الدولية األلكترونية الذي 

عقد في روما خالل الفترة 15 -18/أيلول /2012 )101(.

لمجلس   134 العادية  الــدورة  اجتماعات  العراق  تراس  كما 
جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في أيلول 2010، 
هوشيار  السيد  العراق  خارجية  وزير  الــدورة  أعمال  وإفتتح 
زيباري بتاريخ 2010/9/16 الذي ألقى كلمة بالمناسبة أشاد 
اإلقليمي  إلى محيطه  العراق  إعادة  العربي في  بالدور  فيها 
العراق  حرص  مؤكداً  الجامعة،  مؤسسات  في  الفعال  ودوره 
والتزامه التام بالدفاع عن القضايا العربية كافة وفي طليعتها 
خالل  من  المعروفة  ثوابتها  في  الفلسطينية  القضية  دعم 
المفاوضات المباشرة بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي 
برعاية دولية)102(. ورحب السيد عمرو موسى األمين العام 
 134 الــدورة  ألعمال  العراق  بترأس  العربية  الــدول  لجامعة 
الراهن  الوقت  في  مؤثر  مغزى  وذات  مهمة  دورة  واعتبارها 
تجاه  العربي  الموقف  وشامل  موجز  بشكل  استعرض  حيث 
مناقشة  وجــرت  والــدولــيــة)103(.  العربية  القضايا  مختلف 
الترتيبات الخاصة بالقمة العربية االستثنائية التي عقدت في 
مدينة سرت الليبية في 2010/10/9، ومناقشة ورقة العمل 
العربية في مجال تطوير العمل العربي المشترك وإصالحه 
كما أوصت بها القمة الخماسية التي ضمت العراق إلى جانب 

مصر وليبيا واليمن وقطر في طرابلس.

قبل سبع   « انه  الى  أيضاً  كلمته  في  الخارجية  وزير  وأشــار 
ولم  يجمعنا  المحفل  هذا  كان  بالذات،  أيلول  وفي  سنوات، 
تكن المياه تجري على هذا النحو فيما يخصنا ويخص العراق 
مشروعية  عن  تساؤالت  هناك  كانت  إذ  األقل  على  الجديد 
الحضور العراقي وكانت هناك التباسات عدة يعرفها األشقاء 
وال حاجة إلى الخوض في تفاصيلها، اذ ان العراق الجديد لم 
يكن مألوفاً بعد ما جرى، وكان يخضع لوجهات نظر عديدة 
ومتباينة. مؤكداً على » أن المألوف كان إصرار العراق على 
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العربية  الجامعة  وأثبتت  العرب  بيت  وبقائه في  شغل مكانه 
يُشكل  بلٍد  إلى  تنظر  وهى  وموضوعيتها  معاييرها  استقامة 

أحد أعمدتها وأحد مؤسسيها األوائل)104(.

وأكد السيد وزير الخارجية في كلمته أيضاً على ان العراق 
على  قائمة  أشقائه  مع  عالقات  بناء  على  يحرص  الجديد 
الداخلية  الــشــؤون  فــي  التدخل  وعــدم  المتبادل  االحــتــرام 
المشاكل  حل  في  بها  والتلويح  القوة  منطق  عن  واالبتعاد 
والخالفات التي تبرز من خاللها، وطالما كان العمل العربي 
الموحد الدعامة التي تقوم عليها جامعتنا فإن شعبنا يتّطلع 
إلى موقف عربي تضامني يناصره في استعادة دوره وموقعه 
به  فــّرط  الــذي  الــدور  ذلك  والدولي  العربي  المحيطين  في 

النظام السابق)105(.

 ،)134( العادية  الـــدورة  الــعــراق ألعمال  تــرؤس  إطــار  وفــي 
ُعقدت عدة اجتماعات مهمة تناولت بعض المسائل الُملحة 
ذات المساس بالواقع السياسي واالقتصادي للدول العربية، 
كإجتماع اللجنة الخماسية العليا بمدينة طرابلس الليبية في 
العمل  منظومة  تطوير  قضية  فيه  نوقشت   2010 حزيران 
االول  تشرين  شهر  في  وتبعه  وتفعيلها،  المشترك  العربي 
إنعقاد اجتماع القمة العربية االستثنائية بمدينة سرت الذي 
العربي  العمل  منظومة  تطوير  هما  رئيستين  تناول قضيتين 
القمة  انعقاد  وكــذلــك  العربي.  الــجــوار  ورابــطــة  المشترك 
كانون  في  الشيخ  بشرم  والتنموية  واالجتماعية  االقتصادية 
في  االقتصادي  بالواقع  النهوض  الى  هدفت  والتي  الثاني 
والبرامج  واالستثمار  التنمية  مشاريع  ودعم  العربي  العالم 
االجتماعية التي من شأنها رفع المستوى العلمي واالقتصادي 

للشعوب العربية)106(.

العادية )23( لمجلس  الــدورة  األبــرز هو عقد  الحدث  وكان 
بتاريخ  بــغــداد  فــي  القمة  مستوى  على  العربية  الجامعة 
2012/3/29، اذ كان من المفترض ان تعقد في بغداد 2010، 
حينها  في  القضايا  من  العديد  في  العراق  إلنشغال  ونظراً 
ان  أمل  على  فيها،  القمة  تعقد  ان  ليبيا  الى  المجال  ترك 
بها  التي مّرت  الظروف  ان  االَ  بغداد،  تعقد قمة 2011 في 
بعض الدول العربية وتغيير انظمتها من جراء ثورات الربيع 
العامة للجامعة  العربي، اضافة الى تغيير في قيادة األمانة 
ارجأ عقد القمة الى العام 2012)107(. اذ انتزع العراق قرار 

لجامعة  مؤسساً  بلداً  بوصفه  حقه  على  مؤكداً  القمة  عقد 
الدول العربية، وجاء هذا القرار » اعترافاً بدور العراق كبلد 
محوري في العالم العربي وفرصة لتأكيد عودته الى محيطه 
العربي وعودة العرب اليه بعد سنوات من العزلة والمقاطعة 
لسياسات  نتيجة  عليه  فــرضــت  الــتــي  والــدولــيــة  العربية 
وعلى  وشعبه«)108(.  جيرانه  ضد  صدام  نظام  وممارسات 
في  ودبلوماسياً  سياسياً  وحكومته  العراق  نجاح  من  الرغم 
للجامعة  العامة  العربي بدعم من األمانة  القرار  تثبيت هذا 
العراق)109(.  طلب  مع  وقفت  التي  العربية  الدول  وغالبية 
تطّوراً  العربية،  الدول  لقمة جامعة  العراق  استضافة  وتمثل 
مهماً بالنسبة إلى بلد كان معزوالً من جيرانه العرب ويحاول 
اآلن استعادة مكانته، ووجدت القيادة العراقية في هذه القمة 
دوره  إطالق  وإلعادة  الجديد  للعراق  لصورة  للترويج  فرصًة 

اإلقليمي، وتوطيد نفوذه في الساحة المحلية)110(.

رئيس  فخامة  مبعوثو  قام  بنجاح  القمة  عقد  إتمام  ولغرض 
الجاللة  أصحاب  الــى  الدعوة  رسائل  بإيصال  الجمهورية 
العربية،  الدول  وأمراء  ورؤساء  ملوك  والسمو من  والفخامة 
والبدء بالتحضيرات اللوجستية والفنية والمرافق األساسية 
لعقد المؤتمر، وقد اشاد جميع القادة العرب وممثلو الدول 
العربية، اضافة الى األمين العام لألمم المتحدة، السيد بان 
كي مون، وأمين عام منظمة التعاون اإلسالمي، السيد أكمل 
الدين إحسان أوغلو، وممثل اإلتحاد األوربي، الذين حضروا 
واجمعوا  والضيافة،  التنظيم  حسن  من  األنجاز  بهذا  القمة 
على ان استضافة العراق ورئاسته للقمة كان لها قيمة مضافة 
المشترك،  العربي  العمل  ومسيرة  العربية  القمم  تاريخ  في 
لما تمثله من خصوصية الزمان ورمزية المكان، والتي تؤكد 
على حرص العراق على تعزيز التعاون المشترك مع أشقائه 
العرب بما يخدم مصالح األمة ويحقق تطلّعاتها)111(. كما 
قررت القمة العربية )24( التي عقدت في الدوحة في آذار 
طالباني،  جالل  الرئيس  فخامة  الى  الشكر  بتوجيه   2013
رئيس الدورة )23( على رعايته جهود متابعة تنفيذ قرارات 

قمة بغداد 2012)112(.

وللمرة االولى في تاريخ القمم العربية جرى اختصار جدول 
وثيقة  وان  األساسية،  البنود  وهي  بنود  تسعة  الى  األعمال 
اعالن بغداد التاريخية واكبت تطورات األوضاع الجارية في 
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وكرامة  واإلصالح  التغيير  رياح  وتحدثت عن  العربي  عالمنا 
االساسية  القضايا  الى  اضافة  العربي،  العالم  في  المواطن 

األخرى)113(.

كما جرى عقد اجتماع المجلس اإلقتصادي واإلجتماعي على 
وترأس   ،2012/3/27 بتاريخ  بغداد  في  الــوزاري  المستوى 
معالي وزير التجارة، السيد خيراهلل حسن بابكر، إجتماعات 
المجلس، التي تمّخضت عن تبني ثالث استراتيجيات رفعت 
الى القمة وهي ) السياحة العربية، واألمن المائي، والحد من 

الكوارث( )114(.

شارك  القمة،  رئاسة  وهي  المسؤولية،  هذه  الى  واستناداً 
العراق وترأس العديد من االجتماعات التي عقدت في اثناء 
لمجلس  التشاورية  اإلجتماعات  ومنها،  للقمة  رئاسته  فترة 
 - العربية  للقمة  ورئاسته  الــوزاري،  المستوى  على  الجامعة 
األمريكية الالتينية الثانية التي عقدت في ليما- بيرو يومي 1 
و2/تشرين أول /2012، وترؤسه المجموعة العربية في جميع 
األجتماع  في  والمشاركة  للقمة،  التحضيرية  األجتماعات 
الوزاري الثاني العربي- األوربي بتاريخ2012/11/13، والدورة 
الروسي في 2013/2/20)115(.  العربي -  للمنتدى  األولى 
التضامني  الوفد  الخارجية  وزير  معالي  ترؤس  الى  اضافة 

العربي في زيارته الى قطاع غزة)116(.

ومنذ األيام األولى التي أعقبت انعقاد قمة بغداد أخذ العراق 
على عاتقه العمل الدؤوب على تنفيذ مقررات القمة والمضي 
اقترح  العربية، لذلك  الشعوب  آفاق تحقق تطلعات  بها نحو 
واعالن  تنسجم  عدة  مبادرات  للقمة  رئاسته  اثناء  العراق 
العربية  الــدول  لجامعة  العامة  االمانة  مع  وبالتنسيق  بغداد 
واســرع  افضل  الــى  الــوصــول  اجــل  عــدة من  على مستويات 
وسيلة لتنفيذ قرارات القمة سواء في األجتماعات الوزارية 
فيها  العراق عضوا  كان  التي  الوزارية  اللجان  اجتماعات  او 
المبادرات  هذه  وساهمت   .)117( الترويكا  آلية  خالل  من 
وعقدت  العربي،  التعاون  أواصــر  تمتين  في  واألجتماعات 

برعاية العراق و بالتنسيق مع الجامعة العربية وهي:

الذي . 1 العربي،  الربيع  دول  في  الدساتير  كتابة  مؤتمر 
عقد في القاهرة بتاريخ 2012/12/5، وضم ابرز خبراء 
وخرج  باهراً  نجاحاً  ونجح  العرب،  الدساتير  وفقهاء 

في  الدساتير  كتابة  في  المراجع  ابرز  أحد  يعد  بكتاب 
العالم العربي)118(.

المؤتمر الدولي األول للتضامن مع األسرى والمعتقلين . 2
األسرائيلي  األحتالل  سجون  في  والعرب  الفلسطينيين 
وضم   ،2012/12/12-11 للفترة  بغداد  في  عقد  الذي 
وتبرع  بلداً،   70 يمثلون  دولية  شخصية   200 من  اكثر 
العراق خالل المؤتمر بمليوني دوالر توضع في صندوق 

إلعادة تأهيل المحررين من األسرى)119(.

انعقاد المؤتمر العربي االول لنشر ثقافة الوعي القانوني . 3
برعاية   ،2013/3/12-10 للفترة  بغداد  في  والوطني، 
الــدول  وجامعة  الــنــواب  مجلس  لــشــؤون  الــدولــة  وزارة 
عربية  شخصية  خمسين  من  اكثر  وبمشاركة  العربية، 
نــوري  السيد  ــوزراء،  ــ ال رئيس  ــة  دول وبحضور  ودولــيــة، 
وترسيخ  القانوني  الوعي  ثقافة  تعزيز  بهدف  المالكي، 
قيم المواطنة لبناء األسس الصحيحة التي تقوم عليها 

دولة القانون والمؤسسات التي تنظم المجتمع)120(.

عقد يوم 3013/3/19 اجتماع الخبراء العرب واألجانب . 4
لتفعيل النظام األساسي للبرلمان العربي لدراسة اآلليات 

التي من شأنها تفعيل هذا النظام)121(.

عقد اإلجتماع الرابع للمجلس الوزاري العربي للمياه يوم . 5
.)122(2012/5/29

و5/31/ . 6  30 يــومــي  للمياه  األول  الــعــربــي  الــمــؤتــمــر 
.)123(2012

بتاريخ . 7 ـــ)29(  ال العرب  والتعمير  االسكان  وزراء  مؤتمر 
.)124( 2012/12/19

8 .-18 للفترة  الــعــرب  اإلســكــان  ــوزراء  لـ الثاني  المؤتمر 
.)125(2012/12/20

عقدت في العراق للمرة االولى اعمال مؤتمر وزراء البيئة . 9
 2012/12/25 و   24 يومي  الــــ)24(  ــه  دورت في  العرب 

.)126(
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الوطنية . 10 االتــصــال  لنقاط  االستثنائي  االجتماع  عقد 
المعنية بالزئبق يوم 2012/12/23 )127(.

ثاني . 11 كانون  شهر  في  العربية  المصارف  مؤتمر  عقد 
.)128(2013

والثقافة . 12 للتربية  الوطنية  للجان  العامين  اجتماع األمناء 
والعلوم في الوطن العربي للفترة 2012/12/6-4 )129(.

13 . 2013 للعام  العربية  الثقافة  عاصمة  ببغداد  اإلحتفال 
للفترة من 23 ولغاية 2013/3/25 التي حضرها األمين 
العام لجامعة الدول العربية)130(، اضافة الى استضافة 
وأدب  والمسرح  بالشعر  المتعلقة  الثقافية  الملتقيات 

األطفال.

البحري . 14 للنقل  الفنية  اللجنة  اجتماعات  العراق  ترأس 
لجامعة الدول العربية في اإلسكندرية في الفترة من 13 

الى 15 كانون االول/2012 )131(.

ترأس العراق أعمال القمة العربية التنموية االقتصادية . 15
الرياض  السعودية  العاصمة  في  الثالثة  واالجتماعية 

للفترة من 1/22-18/ 2013)132(.

بغداد اجتماعات . 16 تنعقد في مدينة  أن  المقرر  وكان من 
الدورة 26 لمجلس وزراء النقل العرب خالل الفترة 23 
و2013/10/24، اال انها اجلت الى العام المقبل ألسباب 

فنية تّذرع بها القائمون )133(.

عقدت في أربيل، يوم 2013/3/19، أعمال المؤتمر العام . 17
وبمشاركة   ،)46( دورتــه  في  العربية  الجامعات  إلتحاد 
األقليمية  رؤساء  من  والعديد  جامعة  رئيس  مائتي  نحو 

والدولية المتخصصة )134(.

استضاف ديوان الرقابة المالية في بغداد، خالل الفترة . 18
6-2013/10/10، أعمال الملتقى العربي الثاني للرقابة 

المخصص لتقييم اداء قطاع التعليم العالي)135(.

العربية . 19 البلدان  في  الديمغرافية  التحوالت  شعار  تحت 
عقد  السكانية،  السياسات  رســم  فــي  اإلحــصــاء  ودور 
المؤتمر الرابع ألتحاد األحصائيين العرب، خالل الفترة 

20-2013/11/22، برعاية دولة رئيس الوزراء وحضور 
عدد من وزراء التخطيط العرب)136(.

وزارء  اجتماعات  في  االولــويــة،  على  أربيل  مدينة  وحــازت 
لــتــكــون عــاصــمــة السياحة  ــرب، واخــتــيــارهــا  ــع ال الــســيــاحــة 
تستضيف  ان  المقرر  ومــن   .)137(  2014 لــعــام  العربية 
الشباب  وزراء  لمجلس   37 الــدورة  اجتماعات  أيضاً  بغداد 
-15 يومي  التنفيذي  لمكتبه   57 والــدورة  العرب  والرياضة 
والرياضية  )الشبابية  وهي  المعاونة  ولجانه   2014/3/16
والمالية( لاليام من 5-2014/3/12 )138(. كذلك سيعقد 
والثالثين  السابع  المؤتمر  بتاريخ2013/12/10،  بغداد،  في 
لقادة الشرطة واألمن العرب. كما سيعقد في بغداد الملتقى 
العربي االول دور الشباب في التنمية البشرية خالل الفترة 
بغداد  استضافة  الــى  اضافة   .)139(2013/12/17-  15
العديد من الفعاليات والمنتديات الثقافية واألدبية واألنشطة 

الرياضية العربية.

من الواضح أَنّ العراق كان منذ 1990 في عزلة من محيطه 
أإلقليمي والدولي وخاضعاً ألحكام الفصل السابع من ميثاق 
واألمن  للسلم  مهدد  فيه  الوضع  إَنّ  بمعنى  المتحدة،  األمم 
الدوليين، وبقصد تجاوز هذا العائق القانوني عّبرت الجامعة 
مّظلة  تحت  من  العراق  لخروج  تأييدها  عن  العربية،  الدول 
الفصل السابع، وكان لخروج العراق من احكام الفصل السابع 
وعقوباته أثر ايجابي بالغ ستصب في مصلحة العراق ومكانته 
السياسية في العالم، األمر الذي يمكنه من عودة دوره المعهود 
ب  أقليمياً وعالمياً واعادة ممارسة األدوار التي لعبها، اذ رحَّ
بصدور  العربي،  نبيل  العربية،  الــدول  لجامعة  العام  األمين 
قرار مجلس األمن رقم 2107 مؤكداً على ان خروج العراق 

من الفصل السابع سيعيد مكانته الدولية)140(.

لقد اتضحت مكانة العراق ضمن جامعة الدول العربية أيضاً 
ومكاتبها،  الجامعة  هيكلية  في  المناصب  تبّوئه  خالل  من 
ادراكاً من الجامعة للمكانة الي بات يستعيدها العراق، فقد 
الدكتور  تعيين  الــوزاري  المستوى  الجامعة على  قرر مجلس 
الدول  جامعة  في  مساعداً  عاماً  أميناً  جواد  محمد  فاضل 
العراق، بصفة  من  تعيين سفراء  الى  اضافة  العربية)141(. 
اضافة  وموسكو،  روما  في  العربية  الجامعة  لمكاتب  مدراء 
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الجامعة  مقر  في  الدبلوماسيين  الموظفين  من  عــدد  الــى 
العديد  العراق  قدم  ذلك  الى  اضافة  الخارج.  في  ومكاتبها 
من المقترحات البّناءة التي تساهم في مصلحة العمل العربي 
المشترك، والسيما مبادرته في حل األزمة السورية بالطرق 
السلمية، ومساهمته الفاعلة في جهود بعثة المراقبين العرب 
لوقف العنف في سوريا، من خالل تعيين أحد عشر مراقبا 
لالنضمام إلى البعثة، اذ تم تشكيل المراقبين العراقيين من 
إلى موظفين  العالية اضافة  الرتب  العسكريين من اصحاب 
مصفحة  سيارات  بتوفير  والمساهمة  الخارجية،  وزارة  في 

لغرض استخدامها من قبل البعثة كذلك)142(.

على  فقط  ومكانته  الــعــراق  دور  حــول  األمـــر  يتوقف  ــم  ول
للعمل  وتصّدره  العربية  واألجتماعات  المؤتمرات  استضافة 
بلورة موقف عربي  الفاعلة في  المشترك ومشاركته  العربي 
والــدول  الجامعة  تواجه  التي  العربية  القضايا  تجاه  موحد 
األعضاء، بل تعّدى ذلك الى المساهمات المالية التي قدمها 
العراق لدعم ومساعدة الدول العربية مثل اليمن والصومال 
والسودان وموريتانيا والسلطة الوطنية الفلسطينية والالجئين 
الفلسطينيين، وتوفير النفط الى األردن)143(، وكذلك دعمه 
لالجئين السوريين، من خالل توفير معسكرات الستضافتهم 
وايوائهم بسبب العنف الدائر في بلدهم، اضافة الى تقديم 
استقبل  اذ  الجامعة،  مجلس  لقرار  تنفيذاً  المساعدة،  منح 
اوضــاع  على  لوقوف  للجامعة  العامة  االمــانــة  بعثة  الــعــراق 
خالل  ــجــوار،  ال دول  فــي  السوريين  والــنــازحــيــن  الالجئين 
السورية  االزمة  في ضوء خطورة   ،2013/1/27-24 الفترة 

وتداعياتها على دول الجوار)144(.

وتاسيساً على ذلك يمكن القول إن العراق تمّكن من تحقيق 
انجازات واسعة على صعيد عالقاته االقليمية والدولية بفعل 
إلزالــة  األصعدة  جميع  على  العراقية  الدبلوماسية  تحرك 
وتغيير  بعد عام 2003  ما  البعض من عراق  لدى  المخاوف 
اذ  السابق.  النظام  البالد في عهد  بها  التي عرفت  الصورة 
نجحت الدبلوماسية العراقية في خلق صورة جديدة للعراق 
وكذلك  العربية  والسيما  ــدول  الـ جميع  عند  والعراقيين 
المنظمات الدولية وباألخص جامعة الدول العربية، من خالل 
الذي  األمــر  الخارجية،  وزارة  في  وخاصة  الجهود  تضافر 
انعقاد  منها  مهمة  ووطنية  مهنية  انجازات  تحقيق  الى  أدى 

إنعكس  ما  وهذا  بغداد  في  العربية  والفعاليات  المؤتمرات 
بصورة واضحة في تزايد تبادل زيارات الوفود رفيعة المستوى 
مع المسؤوليين العراقيين، وزيادة حجم التبادل التجاري بين 
الدبلوماسية  البعثات  عدد  وتزايد  العربية،  والــدول  العراق 
كذلك،  الخارج  في  والعراقية  العراق،  في  والدولية  العربية 
الزخم  هذا  باستثمار  للعراق  قوية  دفعة  أعطى  الذي  األمر 
في  واإلقتصادية  السياسية  إمكاناته  توظيف  نحو  والعمل 

تعزيز مكانته لدى جامعة الدول العربية.

إستناداً الى ما تقدم نخلص الى القول بتباين وتذبذب مواقف 
جامعة الدول العربية تجاه التغيرات السياسية العربية تبعاً 
للقوى المؤثرة ضمن الجامعة أو القوى الدولية، ووجود حالة 
على  القطرية  المصلحة  تغليب  بسبب  العربي،  التشتت  من 
القومية العربية، وامتناع الدول األعضاء تقديم بعض التنازالت 
عن بعض حقوقهم الوطنية للمصلحة العربية الشاملة، مما 
أدى الى تراجع العمل العربي المشترك في مختلف القضايا 
وضعف  العامة  األمانة  أداء  الى ضعف  إضافة  والمجاالت. 

دور األمين العام في اتخاذ أي قرار عربي موحد.

القائمة في الجامعة تأسست وفقا  إن المؤسسات والهياكل 
مؤهلة  غير  وهي  السابق،  العربي  النظام  ومطالب  لحاجات 
لنظام عربي جديد، وعدم مالءمة النظام القانوني للجامعة 
ألحداث وتطورات العصر، فعلى عكس نظام االتحاد األوربي 
الدول  وإلزام  قراراته  اتخاذ  في  األغلبية  مبدأ  يعتمد  الذي 
كافة به، رغم وجود رغبة جدية، بين الحين واآلخر الصالح 
المتغيرات  بروز  نتيجة  العربية  الجامعة  لمؤسسة  تدريجي 
السياسية إقليميا ودوليا، والتحديات التي تواجه الجامعة من 
اجل مواكبة التطورات التي وصلت اليها المنظمات االقليمية 
تأسيسها.  منذ  عليه  سارت  الذي  النمط  وتغير  العالم،  في 
األنظمة  تغير  مع  العربية،  الدول  لزاما على جامعة  وأصبح 
أبناء  احتياج  لتلبي  مؤسساتها  واقع  تغير  أن  اليوم،  العربية 
األمة العربية وطموحاتهم وان تواكب التطورات التي وصلت 

اليها المنظمات االقليمية في العالم.

ومن خالل معايشة الواقع العربي نجد هناك عوامل أخرى 
بصورة  مهماتها  اداء  عن  العربية  الجامعة  عجز  وراء  تقف 
الــدور  لطبيعة  والرسمية  الشعبية  النظرة  منها  صحيحة، 
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بين  ارتباط حقيقي  العربية، وعدم وجود  للجامعة  الوظيفي 
الجامعة العربية بوصفها كياناً إقليمياً له شخصية اعتبارية 
افتقاد  الــى  الوضع  هــذا  وادى  فيها،  االعضاء  الــدول  وبين 
الجامعة تاثيرها عند التعامل مع القضايا العربية المختلفة.

من جانب آخر إّن التغيرات التاريخية التي أتت بها موجات 
الثورات العربية قد حررت جامعة الدول العربية من سلبيتها 
والتعامل  العربية  األزمــات  معالجة  تجاه  الذاتي  وقصورها 
معها، اذ أن صحوتها ورغبتها نحو التغيير جاءت بفعل الثورات 
الشعبية العربية، التي أّدت الى ادراك أمانة الجامعة، متأخراً 

بضرورة التغيير.

أما بالنسبة الى الحالة في العراق فقد اقتصر الدور العربي 
في العراق على صيغة المبادرات الفردية لبعض الدول العربية، 
طبقا لمصالحها وألوضاع العراق األمنية والسياسية، ولم يكن 
قبل  سواء  العراقي،  الملف  حول  واحد  عربي  موقف  هناك 
االحتالل أو بعده، اضافة الى ان تأخر وضعف وتردد الدور 
العربي في العراق يرجع الى عدم إمتالك رؤية استراتيجية 
متسقة للتعامل مع الوضع، وكذلك اإلنقسام العربي بشأن ما 
العربية  العراق، فضاًل عن ظهور بعض األطــراف  جرى في 
بمظهر المدافعين عن فئة معينة من العراقيين. عندها أدرك 
يواجه  العراق  ترك  بخطورة  عام  نحو  على  العربي  الموقف 
التحديات بمفرده، وعبث قوى خارجية باستقراره ومستقبله، 
بعض  أسرعت  ولذلك  أهدافها،  لتحقيق  أجندتها،  لتنفيذ 
واسراعها  السلبى،  النظر فى موقفها  بإعادة  العربية  الدول 
من  أّن  اذ  العراق.  مع  عالقاتها  واستئناف  سفرائها  بإعادة 
مصلحتها تقوية هذه العالقات إيماناً منها أّن التطورات في 
العراق عامل مؤثر على حوادث المنطقة والسياسات الدولية. 
وعليه فإن حالة الثورة التي شهدتها المنطقة العربية، كانت 
دافعا وراء توجه العراق نحو انتهاج سياسة خارجية واضحة 

وعقالنية إزاء هذه الحالة تعبر عن مصالح الدولة.

خلق  فــي  العراقية  الدبلوماسية  نجحت  ذلــك  خضم  وفــي 
صورة جيدة للعراق والعراقيين في المجتمع الدولي والعربي، 
على  اعتمادها  نتيجة  كبير  دور  تلعب  إن  تمكنها  خالل  من 
سياقات حضارية مرنة وجهودها وتحركها الحيوي والمثمر 
مهنية  انجازات  والعالمي حيث حققت  العربي  المحيط  في 

األســرة  في  مكانته  الــعــراق  باستعادة  الــى  اثمرت  ووطنية 
الدبلوماسية  العراق  انجازات  تقتصر  ولم  والدولية.  العربية 
فقط عند انعقاد اجتماع القمة العربية وانما استطاع ان يعقد 
العديد من المؤتمرات العربية واإلقليمية. يمكن للعراق حالياً 
الدول  جامعة  في  دوره  وتفعيل  الحيوي  بالدور  االضطالع 
العربية كونه أكثر قدرة، وفق امكانياته البشرية واألقتصادية 
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األمن  وشــؤون  والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية  التنمية 
البرنامج  ذلك  مقدمة  في  جوانبه  بمختلف  العربي  القومي 
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البرلمان األوروبي تمثل فيه الشعوب إضافة إلى الحكومات.

- الهوامش

1ـ مجلة السياسة الدولية، العدد 119، كانون الثاني 1995، 
ميثاقها   - العربية  ــدول  ال جامعة  شهاب،  ومفيد   .89 ص 

وانجازاتها، مصدر سبق ذكره.

أزمة  بعد  العربي  النظام  مستقبل  سعيد،  السيد  محمد  2ـ 
 ،1992  ،158 عدد  الكويت  المعرفة،  عالم  سلسلة  الخليج، 
وتطور  العربية  العربية-  محمودي، النزاعات  القادر  وعبد 
المؤسسة  منشورات  الجزائر،  العربي،  اإلقليمي  النظام 

       83 م  ٢٠١٥ آذار   - هـ   ١٤٣٦ االول  جمادى   | عشرة  احلادية  السنة   |  ٣٢ العدد   |



الوطنية لإلتصال والنشر،2001، وسعد حقي توفيق. عالقات 
العرب الدولية. عمان، دار وائل للنشر والتوزيع، 2003.

3ـ للمزيد من التفاصيل انظر: طه محمد المجدوب، الجامعة 
الدولية،  السياسة  قرن،  نصف  فى  القومى  واألمــن  العربية 
النظام  أحمد،  يوسف  أحمد  د.  و   ،1995  ،1/ ثاني  كانون 
 / خريف  االجتماعية،  العلوم  مجلة  الخليج،  وأزمــة  العربي 

.www.ahmadyoussef.com :شتاء 1991، الموقع

4ـ احمد الرشيدي، وظيفة جامعة الدول العربية في مجال 
التصدي للعدوان -قراءة للنصوص القانونية في ضوء الواقع 
أيلول،   ،67 العدد  عربية،  شــؤون  مجلة  المعاصر،  العربي 

1991، ص 16.

5ـ المصدر نفسه، ص 20. و محمد حسنين هيكل، مبارك 
القاهرة،  الــشــروق،  دار  الميدان،  الــى  المنصة  من  وزمانه 

2012، ص ص 154 ـ 164.

6ـ عبد الستار هادي عبيد، العملية السياسية في العراق بعد 
األحتالل وأثرها على الداخل العراقي، رسالة ماجستير غير 
منشورة، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة، 2008، 

ص 25.

7ـ البيان الختامي لقمة عمان 2001.

 Charles Duelfer, Hide and Seek: The Search 8ـ
for Truth in Iraq Hardcover, February 2009 ,3

إلى  العراق  على  األمريكية  الحرب  حسيب،  الدين  خير  9ـ 
 .8 2004، ص   ،117 العدد  العربي،  المستقبل  مجلة  أيــن؟، 
والقرار رقم 277 الصادر عن القمة العربية في بيروت 2002.

10ـ انظر قرار مجلس األمن: الوثيقة )SC/Res/1441( في 
.2002 /11/8

11ـ عبد الستار هادي عبيد، مصدر سبق ذكره، ص 26.

12ـ قرار مجلس جامعة الدول العربية المرقم 6257 بتاريخ 
10 تشرين الثاني 2002

www.arableague. العربية:.  الــدول  جامعة  موقع  13ـ 
.org

14ـ عبد الستار هادي عبيد، مصدر سبق ذكره، ص 27.

15ـ قرار مؤتمر قمة شرم الشيخ ) ق. ق 243 د.ع )15( 1/
اذار 2003.

 /2 األحد   -  177 العدد   - البحرينية  الوسط  16ـ صحيفة 
آذار 2003.

التمثيل  بين  والــعــراق  فلسطين  عــمــر،  احــمــد  حسن  17ـ 
والعضوية في الجامعة العربية، منشور على الموقع في شبكة 

.www.ahram.org.eg :المعلومات الدولية

18ـ البيان الختامي لألجتماع الوزاري لمجلس جامعة الدول 
العربية بتاريخ 24/آذار 2003.

19ـ خير الدين حسيب، مصدر سبق ذكره، ص8.

20ـ عبد الستار هادي عبيد، مصدر سبق ذكره، ص 28.

21ـ عبداإلله بلقزيز، ص 215.

الوطن  على  والتداعيات  النتائج  أحمد،  يوسف  أحمد  22ـ 
وتداعياته:  العراق  »احتالل  ندوة:  إلى  مقدم  بحث  العربي، 
الوحدة  دراســات  مركز  نظمها  التي  ودولياً«  وإقليمياً  عربياً 
الرشيدي  حسن  وأحمد  آذار2004.   11-8 بيروت  العربية، 
الــنــظــام الــعــربــي وجــامــعــة الـــدول العربية فــي ظــل األزمــة 
الموقع  على  منشور   ،2003 آذار   27 العراقية،  األمريكية 

www.onislam.net

د.  كذلك  وأنظر  الجامعة.  ميثاق  من  السادسة  المادة  23ـ 
وإنجازاتها،  ميثاقها  العربية-  الــدول  جامعة  شهاب  مفيد 

مصدر سبق ذكره، ص 81.

24ـ انظر المواد 2 و3 و6 من معاهدة الدفاع العربي المشترك 
لعام 1950.

الدول  وجامعة  العربي  النظام  الرشيدي  حسن  أحمد  25ـ 
العربية، مصدر سبق ذكره.

م84         ٢٠١٥ آذار   - هـ   ١٤٣٦ االول  جمادى   | عشرة  احلادية  السنة   |  ٣٢ العدد   |



المواقف  أحمد،  يوسف  أحمد  د.  و  نفسه،  المصدر  26ـ 
العربية من العدوان على العراق، مركز البحوث والدراسات 

www.ahmadyoussef.com :السياسية. الموقع

العراق،  من  العربي  الموقف  تحوالت  الغرباوي،  يسري  27ـ 
مجلة السياسة الدولية، العدد 1، كانون ثاني، 2009.

ود.  الجامعة.  ميثاق  من  و19   18 المادتين  نص  يراجع  28ـ 
جمال عبد الناصر مانع، مصدر سبق ذكره، ص ص 244 ـ 

.246

29ـ الفقرة اليباجية ) 14 و15( والفقرة العاملة )9( من قرار 
)الوثيقة:   2003  /5/22 في   1483 المرقم  األمــن  مجلس 
في   )538/2003/S( والوثيقة:   ،))2003(1483/S/Res
قرار  من   )2( الديباجية  الفقرة  ايضاً  وراجــع   .2003/5/8
S/(ٍ الوثيقة   2004/6/8 في   1546 المرقم  األمــن  مجلس 
Res/1546(. ورحب مجلس األمن في ذات القرار أيضاً ببدء 
العراق الى حكومة منتخبة  انتقال  مرحلة جديدةعلى طريق 
ديمقراطياً ويتطلع الى انهاء األحتالل وتولي حكومة عراقية 
والسلطة  المسؤولية  لكامل  السيادة  وتامة  مستقلة  مؤقتة 
بحلول 30 حزيران 2004، وأكد على التفويض الممنوح الى 

القوة المتعددة الجنسيات.

S/( الوثيقة 30ـ انظر قرار مجلس األمن المرقم )1500(، 
Res/1500( في 2003/8/14.

31ـ حسن احمد عمر، مصدر سبق ذكره.

د.  و  العربية.  الدول  جامعة  ميثاق  من  المادة)1(  انظر  32ـ 
أحمد يوسف أحمد، قضية التمثيل في الجامعة العربية تاريخ 
www.ahmadyoussef. الموقع:  19 آذار 2013.  النشر 

com

33ـ الدكتور بطرس بطرس غالي، فقدان العضوية في جامعة 
العربية، مصدر سبق ذكره.

في   )120( العادية  الــدورة  الجامعة  مجلس  اجتماعات  34ـ 
2003/9/9.ايلول 2003

الجامعة  في  التمثيل  قضية  أحمد،  يوسف  أحمد  د.  35ـ 
تاريخ   ،.ahmadyoussef.com www الموقع:  العربية، 

النشر 19 /3/ 2013

36ـ نفس المصدر، و حسن احمد عمر، مصدر سبق ذكره.

37ـ جريدة الصباح، العدد 646، في 6/ أيلول 2005، و مجلس 
الحكم العراقي عضو مؤقت في الجامعة العربية، منشور على 

www.aljazeera.net :الموقع

تجاه  عربي  موقف  مطلوب  المسفر،  صالح  محمد  د.  38ـ 
تمثيل العراق في جامعة الدول العربية، منشور على الموقع 

www.al-moharer.net

العربية على المستوى  39ـ انظر قرار مجلس جامعة الدول 
الوزاري الدورة العادية )120( في 2003/9/9، مصدر سبق 

ذكره.

40ـ الموقع: BBC.arabic.com، تاريخ النشر 2003/9/9.

41ـ انظر قرار الجامعة العربية على مستوى القمة ) ق. ق: 
264 د. ع )16( 2004/5/23.

42ـ انظر قرارات مجلس الجامعة منذ الدورة )121( في 4/ 
آذار 3004.

43ـ انظر قرار الجامعة العربية على مستوى القمة ) ق. ق: 
264 د. ع )16( 2004/5/23. مصدر سبق ذكره.

44ـ جريدة الصباح، العدد 646 في 2005/9/6.

المعلومات  شبكة  على  العراقية  الخارجية  وزارة  موقع  45ـ 
الدولية.

لدى  زيــبــاري  هوشيار  السيد  الخارجية،  وزيــر  كلمة  46ـ 
في  الجامعة  لمجلس   )134( العادية  الــدورة  اعمال  افتتاح 

.2010/9/16

العربية منشورة على موقع جامعة  القمم  47ـ راجع قرارات 
الدول العربية في شبكة المعلومات الدولية.

48ـ موسى يبحث مع زيباري دور الجامعة العربية في العراق، 
www.aljazeera.net :منشور على الموقع

       85 م  ٢٠١٥ آذار   - هـ   ١٤٣٦ االول  جمادى   | عشرة  احلادية  السنة   |  ٣٢ العدد   |



49ـ تقرير وفد الجامعة العربية حول زيارته إلى العراق )18-
.)2003/12/30

50ـ المصدر نفسه.

51ـ تقرير وفد الجامعة العربية حول زيارته إلى العراق )18-
.)2003/12/30

في  القمة  مستوى  على  العربية  الجامعة  قــرار  انظر  52ـ 
الجزائر، ق. ق )298 د. ع )17( في 2005/3/23(.

في  القمة  مستوى  على  العربية  الجامعة  قــرار  انظر  53ـ 
الجزائر، ق. ق )299 د. ع )17( في 2005/3/23(.

في  القمة  مستوى  على  العربية  الجامعة  قــرار  انظر  54ـ 
الخرطوم، ق. ق )340 د. ع )18( في 2006/3/23(.

الوزاري في  المستوى  العربية على  الجامعة  انظر قرار  55ـ 
القاهرة، ق. رقم )6677 د. ع )126( في 2006/9/6.

56ـ جريدة الشرق األوسط، عدد يوم 18 نيسان 2005.

57ـ وثائق وزارة الخارجية العرقية، وجريدة الشرق األوسط، 
عدد يوم 22 / أيار 2005.

المرقم  الــوزاري  المستوى  على  الجامعة  مجلس  قــرار  58ـ 
)6553( في دورته )124( بتاريخ 2005/9/8.

تقرير  ـ  العربية  الــدول  جامعة  ودور  العراق  في  الوضع  59ـ 
العراق لدى  السيدة شيلير حميد في ممثلية  وثائقي اعدته 

الجامعة العربية، 2009.

60ـ المصدر نفسه.

تقرير  ـ  العربية  الــدول  جامعة  ودور  العراق  في  الوضع  61ـ 
العراق لدى  السيدة شيلير حميد في ممثلية  وثائقي اعدته 

الجامعة العربية، 2009.

62ـ المصدر نفسه.

المعلومات  شبكة  على  العربية  الـــدول  جامعة  موقع  63ـ 
الدولية: www.arableague.org، و جريدة الصباح عدد 

يوم 2005/10/19.

64ـ انظر قرار مجلس الجامعة المرقم ) 6615 - د. ع )125( 
في 2006/3/4(.

65ـ انظر قرار مجلس الجامعة المرقم ) 6677 - د.ع )126( 
في 2006/9/6(.

66ـ انظر قرار مجلس الجامعة المرقم ) 6846 - د.ع )128( 
في 2007/9/5(.

67ـ لقاء مع السفير مختار لماني نشرته صيحفة العرب يوم 
2007/2/21. ورسالة األستقالة التي بعثها الى األمين العام 
www. الموقع:  بتاريخ 2007/2/1، منشورة على  للجامعة 

middle-east-online.com

68ـ وكالة األنباء الكويتية ليوم 2009/4/20.

 2010/1/3 النشر  تاريخ  العراقية،  العدالة  صحيفة  69ـ 
www.aladalanews.net :الموقع

70ـ وكالة الصحافة الفرنسية، تاريخ النشر 2012/6/14.

واألقليمية  الدولية  المنظمات  لماني،  مختار  السفير  71ـ 
 2009/6/1 بتاريخ  منشورة  مقالة  العراق،  شعب  ومساعدة 

www.cigionline.org :على الموقع

72ـ وثائق الدائرة العربية في وزارة الخارجية لعام 2013.

 12/22 في   1859 المرقم  األمــن  مجلس  قــرار  انظر  73ـ 
لكي  بالعراق  المتصلة  بالقرارات  النظر  اعادة  /2008 حول 
يستعيد المكانة الدولية التي كان يتبؤها قبل تلك القرارات. 

)1859/S/Res( :الوثيقة

74ـ انظر قرار مجلس األمن المرقم 1905 في 2009/12/21 
من  العائدات  ايــداع  بشان  المحددة  الترتيبات  تمديد  حول 
)1905/S/Res( :الصادرا الى صندوق تنمية العراق.الوثيقة

المرقم  القمة  مستى  على  الجامعة  مجلس  قرار  انظر  75ـ 
)ق.ق 459 د. ع )21( في 2009/3/30(.

المرقم  القمة  مستى  على  الجامعة  مجلس  قرار  انظر  76ـ 
)ق.ق 509 د. ع )22( في 2010/3/28(.

م86         ٢٠١٥ آذار   - هـ   ١٤٣٦ االول  جمادى   | عشرة  احلادية  السنة   |  ٣٢ العدد   |



الدول  جامعة  الحبيطي، موقف  خليل  ابراهيم  خالدة  77ـ 
العربية من االتفاقية االمنية بين العراق والواليات المتحدة 
الموقع:  في  منشور   2009/3/28 النشر  تاريخ  االمريكية، 

alwatanvoice.com

تاريخ  العربية،  الدول  78ـ المذكرة الشارحة لمجلس جامعة 
النشر أيلول 2009.

 ،2009/7/2 النشر  تــاريــخ  الــســابــع،  الــيــوم  صحيفة  79ـ 
com.www.youm7:الموقع

ليوم  الــعــراقــي  الــنــواب  لمجلس  الصحفية  الــنــشــرة  80ـ 
www.parliament.iq :2011/1/9 الموقع

81ـ أخبار وزارة الخارجية، واخبار جامعة الدول العربية ليوم 
.2010/9/16

82ـ نشرة اخبار وزارة الخارجية العراقية.

موقع   2013/6/28 ليوم  العربية  الــدول  جامعة  اخبار  83ـ 
.www.lasportal.org :الجامعة العربية

والخدمات  البشرية  الــمــوارد  العربية،  الــدول  جامعة  84ـ 
الياسري،  مازن  و   ،2005/4/27 في  مؤرخة  وثيقة  العامة، 
العراق والمجتمع الدولي والعهد، ج1، مطبعة السالم، بيروت، 

2009، ص210

85ـ جامعة الدول العربية، الموارد البشرية والخدمات العامة، 
وثيقة مؤرخة في 2008/5/11.

86ـ برنامج المشهد العراقي حول دور الجامعة العربية بالعراق 
وآفاق المصالحة الوطنية، تاريخ البرنامج 2009/3/22، على 

http://www.aljazeera.net :قناة الجزيرة، الموقع

موقع  العربية،  والجامعة  العراق  االنيس،  عبد  سهيلة  87ـ 
الحوار المتمدن، ليوم 2008/12/2.

88ـ مازن الياسري، مصدر سبق ذكره، ص ص 209 - 210.

89ـ رانيا مكرم في مؤتمر« رؤية مستقبلية للخيار الديمقراطي 
واالستراتيجية  السياسية  الدراسات  مركز  في  العراق«  في 

www.siyassa. :باألهرام، القاهرة، 2012/2/19، الموقع
org.eg

الــعــالقــات  ــورات  ــطـ تـ ــان،  ــرحـ فـ مـــعـــروف  شــيــمــاء  د.  90ـ 
www. الــمــوقــع:  عـــام 2008،  الــعــربــيــة خـــالل  الــعــراقــيــة 
مصدر  الغرباوي،  يسري  و   ،almustansiriyah.com

سبق ذكره.

موقع   ،2014/1/12 ليوم  العربية  الــدول  جامعة  اخبار  91ـ 
www.lasportal.org :الجامعة العربية

السيد عمرو  العربية،  الدول  العام لجامعة  كلمة االمين  92ـ 
موسى، في مجلس النواب العراقي يوم 2011/1/9.

الدول  وجامعة  العربي  النظام  الرشيدي،  حسن  أحمد  93ـ 
العربية في ظل األزمة األمريكية العراقية، مصدر سبق ذكره.

94ـ المقال المعنون » دور جامعة الدول العربية في العراق 
 ،www.badr-political.com الموقع:  وأمنياً،  سياسياً 
تاريخ النشر 29 /11/ 2012، وانظر ايضاً د. أحمد يوسف 
 ،2005 عاًما،  الستين  العربية: حديث  الدول  جامعة  أحمد، 

www.ahmadyoussef.com ،الموقع

الدولية.  المعلومات  شبكة  على  الخارجية  وزارة  موقع  95ـ 
..www.mofa.gov.iq

96ـ دستور جمهورية العراق لعام 2005.

97ـ موقع وزارة الخاريجة العراقية.

98ـ موقع وزارة الخارجية على شبكة المعلومات الدولية.

99ـ جامعة الدول العربية، ادارة قطاعات الخدمات األساسية، 
الوثيقة )0281( ج -01)04/06(15/08ج(

100ـ انظر القرار) د.ع 8 ق 135 - 2004/6/30.

النشر  ــخ  ــاري ت  ،www.krg.org الــمــوقــع:  ــع  راجـ 101ـ 
.2012/3/10

تاريخ   ،www.aswataliraq.info الموقع:  راجــع  102ـ 
النشر 2008/9/11.

       87 م  ٢٠١٥ آذار   - هـ   ١٤٣٦ االول  جمادى   | عشرة  احلادية  السنة   |  ٣٢ العدد   |



زيباري  هوشيار  السيد  الــعــراق،  خارجية  وزيــر  كلمة  103ـ 
 )134( العادية  ــدورة  ال اعمال  افتتاح  في  فـــي2020/9/16 
لمجلس الجامعة. منشورة في موقع وزارة الخارجية العراقية.

104ـ موقع وزارة الخارجية على شبكة المعلومات الدولية.

105ـ المصدر نفسه. 106ـ المصدر نفسه.

107ـ كلمة معالي وزير الخارجية هوشيار زيباري في الدورة 
العربية، في 2011/3/3. موقع  135 لمجلس جامعة الدول 

وزارة الخارجية العراقية.

العربية  بغداد  قمة  العراق،  جمهورية  خارجية  وزارة  108ـ 
2012 - التحدي والنجاح، مطبعة كركي، بيروت، 2012، ص 

16

109ـ المصدر نفسه، ص 15. 110ـ المصدر نفسه، ص 15.

www.carnegieendowment. الموقع:  انظر  111ـ 
org، تاريخ النشر 2012/4/5.

العربية  بغداد  قمة  العراق،  جمهورية  خارجية  وزارة  112ـ 
2012، مصدر سبق ذكره.

113ـ انظر القرار )ق.ق: 570 د.ع )24( -2013/3/26(.

كلمة  وكذلك  القمة،  عن  الصادر  بغداد  اعــالن  انظر  114ـ 
معالي وزير الخارجية في االجتماع الوزاري التحضيري للقمة 

في 2012/3/28.

العربية  بغداد  قمة  العراق،  جمهورية  خارجية  وزارة  115ـ 
2012، مصدر سبق ذكره.

116ـ كلمة معالي وزير الخارجية، هوشيار زيباري في القمة 
العربية في دورتها )24( في الدوحة، 2013/3/24.

117ـ موقع وزارة الخارجية، تاريخ النشر 2012/11/21.

118ـ كلمة معالي وزير الخارجية، هوشيار زيباري في القمة 
العربية في دورتها )24( في الدوحة، مصدر سابق.

119ـ وزارة خارجية جمهورية العراق، مؤتمر كتابة الدساتير 
في دول الربيع العربي، القاهرة 5/كانون أول/2012، مطبعة 

كركي، بيروت، 2013.

الدولي  المؤتمر  الــعــراق،  جمهورية  خارجية  وزارة  120ـ 
في  والعرب  الفلسطينيين  والمعتقلين  األسرى  مع  للتضامن 
أول/،  11و12/كــانــون  بغداد،  األسرائيلي،  األحتالل  سجون 

مطبعة كركي، بيروت، 2013.

121ـ انظر شبكة األعالم العراقي، تاريخ النشر 2013/3/4.

122ـ وزارة خارجية جمهورية العراق، تفعيل النظام األساسي 
بغداد  واألجانب،  العرب  الخبراء  العربي-اجتماع  للبرلمان 

2013/3/19 مطبعة كركي، بيروت، 2013.

123ـ كلمة نائب رئيس الجمهورية، السيد خضير الخزاعي، 
في قمة الدوحة يوم 103/3/26.

124ـ المصدر نفسه.

www.imariskan. األســكــان:  وزارة  موقع  راجــع  125ـ 
.gov.iq

126ـ المصدر نفسه.

www.moen.gov.iq .:127ـ راجع موقع وزارة البيئة

128ـ كلمة نائب رئيس الجمهورية، مصدر سبق ذكره.

129ـ كلمة نائب رئيس الجمهورية، مصدر سبق ذكره.

130ـ المصدر نفسه.

النشر  تاريخ   ،www.almadapress.com الموقع:  131ـ 
.2013/3/27

www. :132ـ بيان وزارة النقل يوم 2012/12/16، الموقع
.motrans.gov.iq

www. :133ـ بيان وزارة التجارة يوم 2013/1/19 الموقع
.mot.gov.iq

.www.motrans.gov.iq :134ـ راجع موقع وزارة النقل

م88         ٢٠١٥ آذار   - هـ   ١٤٣٦ االول  جمادى   | عشرة  احلادية  السنة   |  ٣٢ العدد   |



www.ninanews.com :135ـ راجع الموقع األخباري

www.almadapress.com :136ـ راجع الموقع األخباري

www.cosit. :137ـ راجع موقع الجهاز المركزي لألحصاء
gov.iq

 www.xendan.com األخــبــاري:.  الموقع  راجــع  138ـ 
تاريخ النشر 2012/10/18.

 www.ninanews.com األخباري:  الموقع  راجع  139ـ 
تاريخ النشر 2013/9/4

140ـ ورقة موقف اعدتها الدائرة العربية في وزارة الخارجية.

www.almasalah.com ،:141ـ انظر الموقع

142ـ انظر القرار )ق: رقم7643-د.ع)139(-ج2013/3/6-3(.

لدى  الــعــراق  ممثل  ــعــزاوي،  ال قيس  السفير  تصريح  143ـ 
الجامعة الى وكاالت األنباء بتاريخ 26 / 12 /2011.

144ـ ورقة موقف أعدتها الدائرة العربية.

في  )رقـــــــــــم7578-د.غ.ع  الــجــامــعــة  مــجــلــس  قــــرار  145ـ 
.)2013/1/13

       89 م  ٢٠١٥ آذار   - هـ   ١٤٣٦ االول  جمادى   | عشرة  احلادية  السنة   |  ٣٢ العدد   |



تنظيم داعش
من النافذة الليبية




لم يكن التمدد السريع لقوات ما يسمى بالدولة 

اإلسالمية ”داعش” على األراضي الليبية مفاجئا 
ألحد. فالمشهد السياسي الليبي المترهل وتزايد 

نفوذ الحركات األصولية المتطرفة في المدن 
الليبية إضافة لغياب حكومة ليبية مركزية قوية 
وسط التنازع على السلطة بين حكومة طرابلس 

المنبثقة عن المؤتمر الشعبي العام المنحل، 
وحكومة طبرق المنبثقة عن البرلمان المنتخب، 
شكل أرضية خصبة النتشار أفكار التنظيم، معززا 
بنشوة االنتشار السريع الذي حققه على األراضي 
العراقية في حزيران الماضي، بكل ما يعنيه ذلك 
من تحد لإلرادة األمريكية التي باتت صورتها غير 

مقبولة في المنطقة إثر الدمار الذي لحق بالعراق 
وليبيا وسوريا.

ملف العدد
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عطيل الجفال

الحرب  شعار  في  الغربي  األمريكي  التثاؤب  التنظيم  وّظف 
على اإلرهاب لصالحه، وأعاد إنتاج سيطرته على المسارات 
فيهما  نفط  منابع  وهيمنته على  العراق وسورية  في  النهرية 
على األرض الليبية، حيث عزز سيطرته على الساحل الليبي 
المتوسط على مسافة 1955  االبيض  البحر  الممتد جنوبي 
الساحل  نقاط  أبعد  في  درنــة  مدينة  على  سيطر  فقد  كم. 
الشرقية وأقام فيها إستعراضا عسكريا كبيرا قبل أن يسيطر 
المعارك  فيها  تشتد  التي  بنغازي  مدينة  مــن  أجـــزاء  على 
طبرق  لحكومة  المساندة  حفتر  خليفة  الجنرال  قــوات  بين 
الشريعة  أنصار  تنظيم  أبرزها  متطرفة  مسلحة  وتنظيمات 
بعدها نحو  ليتمدد  إحتواء مقاتليه،  تنظيم داعش  بدأ  الذي 
مدينة سرت اإلستراتيجية والواقعة على مسافة 435 كم عن 
بنغازي حيث  مدينة  عن  المسافة  وبذات  العاصمة طرابلس 
تقع سرت في منتصف المسافة بين المدينتين. وتأتي أهمية 
مدينة سرت التي أعلنها العقيد معمر القذافي عاصمة له بعد 
فقدانه السيطرة على العاصمة طرابلس في االول من أيلول 
2011 قبل ان يلقى حتفه فيها في العشرين من تشرين األول 
القادم  العظيم  الصناعي  النهر  أنبوبي  ملتقى  كونها   ،2011

من واحات السرير والكفرة واآلخر القادم من جبل الحساونة 
ليشكال أطول وأضخم شبكة لنقل المياه في العالم.

يكون  طرابلس،  مدينة  من  أجــزاء  على  التنظيم  وبسيطرة 
درنة  أبعد طرفيه  من  الليبي  الساحل  كامل  على  قد سيطر 
أهم  تضم  التي  ومصراته  زليتين  مدينتي  واضعا  وطرابلس، 
مدينتي  بين  والواقعتين  واالسمنت  والصلب  الحديد  معامل 
طرابلس وسرت تحت مرمى نيرانه، ما يعني سيطرته عليهما 
وتمكنه من اجتياحهما ساعة يشاء، وينسحب األمر ذاته على 

مدينة البيضاء الواقعة بين مدينتي درنة وبنغازي.

ميزة حماية  التنظيم  تمنح  المعقدة  الساحلية  الخارطة  هذه 
ظهر مقاتليه من ناحية البحر في الوقت الذي يقرر فيه التمدد 
أو غربا  الوليد،  وبني  باتجاه مدن غريان  الليبي  العمق  نحو 
لتوسيع  تمهيدا  الجزائر  أو  تونس  الليبية مع  الحدود  باتجاه 
البحر  وان  خصوصا  افريقيا،  شمال  بلدان  في  نفوذه  رقعة 
الدول  باتجاه  التنظيم  تمدد  أمام  طبيعيا  يعتبر حاجزا  ذاته 
الغربية األقرب للساحل الليبي مثل اليونان وايطاليا، كما ان 
األخيرة مرشحة الن تبني ذات العالقة القائمة بين التنظيم 
في  يقعون  الذين  رعاياها  حياة  على  الحرص  لجهة  وتركيا، 
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على  إرهابية  بأعمال  التنظيم  قيام  عدم  أو  داعــش،  قبضة 
أراضيها وفق اتفاقات سرية كما هو حاصل مع أنقرة، األمر 
من  االيطالي  الموقف  في  الدراماتيكي  التغيير  يؤكده  الذي 
قضية التفويض األممي لمصر بغية قيامها بأعمال عسكرية 

ضد تنظيم داعش داخل االراضي الليبية.

من  كل  في  المؤجلة  الفواتير  استحقاقات  مع  وبالتزامن 
لمناطق  باجتياحه  التنظيم  حــرث  حيث  وســوريــا،  الــعــراق 
واسعة من غرب وشمال غرب العراق األرض أمام صراعات 
إثنية وطائفية تتفجر مباشرة فور إنسحابه، أو إرغامه على 
االنسحاب، من األراضي العراقية، وبعد أن تمكن التنظيم من 
منهكا  السورية  األرض  من  واسعة  مساحات  على  السيطرة 
أيضا  األرض  وممهدا  السوري  العربي  الجيش  قوات  بذلك 
أمام ما تسميه واشنطن ومحورها بالمعارضة المعتدلة التي 
تتدرب في معسكرات مقامة في دول إقليمية لمواجهة النظام 
الفوضى  سكة  على  السوري  القطار  ووضع  إسقاطه  بهدف 
الخالقة، كان البد للتنظيم من إيجاد مالذا بديال، باالتفاق 
ليبيا  وكــانــت  الــدولــي،  والحلف  واشنطن  بتواطئ،  أو  مــع، 
المالذ البديل المناسب. إذ بدأ التنظيم في ليبيا إستقطاب 
السلطات  وكانت  والبلدان.  التنظيمات  كافة  من  المتشددين 
الليبية قد أعلنت إعتقال عناصر من تنظيم بوكوحرام كانوا 
يقاتلون مع التنظيم في مدينة بنغازي. كما ان التنظيم ذاته 
أعلن عن تولي أحد اليمنيين واليا على مدينة درنة وتونسيا 
واليا على مدينة طرابلس ما يؤكد نقل أعداد كبيرة من عناصر 
أكبر  عاشر  تعد  التي  ليبيا  الى  وسوريا  العراق  من  التنظيم 
دولة من حيث امتالك االحتياطي النفطي الرسمي والدولة 
السابعة عشرة في إنتاج النفط عالميا، ما يعني تمكن التنظيم 
من إيجاد األموال الالزمة لنشاطاته حتى وان نفذت قرارات 
تجفيف مصادر تمويله. كما ان هذا االستقطاب يعني انتقال 
من  بدال  ليبيا  الى  وسورية  العراق  من  األجانب  المقاتلين 
عودتهم الى بلدانهم االصلية وما يترتب على ذلك من أعمال 
ارهابية تطال تلك البلدان، ناهيك عن عودة أكثر من 3000 
من  كل  يجعل  ما  العربي  المغرب  مقاتل من جنسيات  آالف 
تونس والجزائر والمغرب في قلب المعركة مع تنظيم داعش، 
وهو أمر مطلوب ضمن سياقات إعادة بناء عالم جديد وفق 
الغربية، ولعل تحفظ أعضاء في مجلس  مقاسات السياسة 

االمن وال سيما الواليات المتحدة االمريكية وبريطانيا على 
تقدمت  الــذي  الليبي  الجيش  تسليح  عن  الحظر  رفع  طلب 
به المجموعة العربية باستثناء قطر، والذي فرضه المجلس 
على  المحتجين،  القذافي  قــوات  قمعت  عندما   2011 عام 
وتزايد  االرهــاب  خطر  تنامي  من  ليبيا  تواجهه  مما  الرغم 
نشاط تنظيم داعش وتشبث اولئك االعضاء بالحوار والحل 
ليون  برناردينو  الدولي  المبعوث  جهود  خالل  من  السياسي 
الرامية لتشكيل حكومة وحدة وطنية، على الرغم من يقينهم 
باستحالة تحقيق هذا الحل وسط فوضى المعارك الدامية 
التوافق  يفسر  التحفظ،  هذا  لعل  المتنازعة،  االطــراف  بين 
واشنطن  تقوده  الذي  الدولي  التحالف  بين  االدوار  لعب  في 
وتنظيم ما يسمى بالدولة االسالمية “داعش” في ليبيا، ومن 

قبلها في كل من العراق وسوريا.

التثاؤب االمريكي الغربي الذي يطغي على تعاملهما مع الملف 
القوى  الليبي، واستفحال الصراع على السلطة بين مختلف 
هجمات،  شن  في  االقليمية  القوة  وتردد  الليبية،  السياسية 
الليبي  الجيش  وترك  المتطرفين،  تجمعات  على  جوية،  ولو 
تسليحه،  منع  قــرار  تنفيذ  في  االستمرار  خــالل  من  أعــزال 
عوامل تساعد تنظيم ما يسمى بالدولة االسالمية “داعش” 
بالسيطرة على ليبيا واعالنها مركزا للخالفة ومنطلقا للتمدد 
الفوضى  خيمة  في  قسرا  وادخاله  االقليم،  دول  بقية  نحو 
الدولية  القوى  بين  النفوذ  مناطق  توزيع  تعيد  التي  الخالقة 

الفاعلة على أسس جديدة.
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مقدمة

من البديهيات االساسية التي كان يتداولها المعلقون والصحفيون وكثير 
من الناس بمن فيهم البسطاء، ان االتحاد السوفيتي هو من المنعة 

والقوة والجبروت مما يجعل من المستحيل على القوى العالمية السوداء 
من ان تخضعه بواسطة الحرب واالساطيل والجيوش، وكان االتحاد 

السوفيتي يملك كل مايلزم للمحافظة على استقالله وقوته الضاربة، 
وهذا مادفع أعداءه للتفكير بخطة لنسفه من الداخل بواسطة عناصر 

تحمل الجنسية)) الروسية(( و ))البطاقة الحزبية(( والمكانة المرموقة 
في السلطة... وأخيرًا يكون لديهم االستعداد لتنفيذ السيناريوهات 

القادمة من وراء البحار.

نشرت جريدة ))مولينا(( )البرق( لسان حال اللجنة المركزية لحزب 
العمال الشيوعي الروسي في العدد45 تشرين الثاني العام 1992 وثيقة 

مهمة بعنوان)) انقالب سيناريو حسب خطة بوربوليس((**.

كشف الحقائق وأبعاد المضامين السرية 
لسيناريوهات  المؤامرة الكبرى على االتحاد السوفيتي*
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ترجمة واعداد: د.نجم الدليمي

- الخطة التقريبية للتطور االستراتيجي لروسيا

بوربوليس  إدوارد  لقد وضعت هذه الخطة بأشراف غينادي 
في شباط  وااللمان  االمريكان  المتخصصين  مع  باالشتراك 
لمجلس  رئيساً  يلتسين  بوريس  انتخاب  بعد   1990 العام 

السوفيت االعلى لروسيا االتحادية.

يطرح تساؤالً مشروعاً لم تتم االجابة عليه لغاية اليوم وهو: 
السوفيتي  الشيوعي  الحزب  في  المخلصة  القيادة  دور  اين 
الحزب  يــقــودون  وهــم  االجــرامــيــة  الخطة  هــذه  مــن  الحاكم 

والشعب والدولة العظمى؟

)كي.جي.بي( من هذه  السوفيتية  المخابرات  أين دور جهاز 
المؤامرة القذرة؟ واين دور االستخبارات العسكرية السوفيتية 
التي  الكارثية  الخطة  هــذه  من  والــخــارج)كــرو(  الداخل  في 
قادتها قوى الثالوث العالمي وواشنطن وبون ولندن وباريس، 

وتل ابيب، واين...، وأين....؟!

- خطة التفكك

أوالً: حل مسألة امكانية دعم االمبريالية االمريكية والمانيا 
في  به  والمحيطين  ومجموعته  ليلتسين  والسويد  وهولندا 
ذلك  وبعد  السوفيتي  الشيوعي  الحزب  تحجيم  على  العمل 

ازاحة ميخائيل غورباتشوف من السلطة.

وغورباتشوف  يلتسين  بين  اللقاءات  من  سلسلة  تهيئة  ثانياً: 
الحراز بعض النجاحات، والهدف الرئيس من هذه اللقاءات 
روسيا،  وترويض  السوفيتي،  االتحاد  على  القوى  إنقضاض 
وابراز بوريس يلتسين على المسرح السياسي، و اعالن روسيا 
القوى، وهذا  دولة مستقلة، مما يجلب معه تطور انقضاض 

يعني انهيار السلطة السوفيتية.

بوريس  الرئيس)المقصود  انتخابات  في  لالنتصار  ثالثاً: 
يلتسين( يجب رفع شعار)) استقاللية اكثر لكل جمهورية(( )) 
وخذوا صالحيات بقدر ماتستطيعون تنفيذها(( ولو انهارت 
روسييا االتحادية، ان الهدف الرئيس يجب ان يصبح بوريس 
في  نفسه  يظهر  ان  يجب  الحالة  هذه  وفي  رئيساً،  يلتسين 
االنتخابات بدور المضطهد السياسي من قبل اللجنة المركزية 

للحزب الشيوعي السوفيتي ومكتبه السياسي.

       95 م  ٢٠١٥ آذار   - هـ   ١٤٣٦ االول  جمادى   | عشرة  احلادية  السنة   |  ٣٢ العدد   |



رابعاً: بعد تحجيم الحزب الشيوعي السوفيتي والغاء مؤتمر 
االجــراءات  تنفيذ  الــضــروري  من  )البرلمان(  الشعب  نــواب 

التالية وهي:

ايجاد هيكل قوي من السلطة التنفيذية في المناطق، اي . 1
واالقضية  والمحافظات  واالقاليم  المحلية  الجمهوريات 

والنواحي.

تعيين الموالين) المقصود الموالين ليتلسين وفريقه، اي . 2
قوى الثورة المضادة( بوظيفة محافظ.

يجب ان ينشط ممثلوا الرئيس بوريس يلتسين في جميع . 3
المناطق.

خامساً: في مدينة بطرسبورغ- لينينغراد وبعدها في موسكو، 
السلطة  في  او  التنفيذي  الهيكل  على  امريكا  ممثلي  توزيع 
إدارة  الخــذ  الممثلون  هــوالء  يتقدم  الوقت  ومــع  التنفيذية، 
يلتسين  الروسي  للرئيس  كبيراً  مايخلق سنداً  المدينة وهذا 

ليس في داخل الدولة فقط بل وفي خارجها.

للبلديات  تابعة  المدن  في  ايجاد شرطة  عل  العمل  سادساً: 
الهياكل  إزاحة  يتم  تدريجية  وبصورة  يلتسين  للرئيس  كسند 
لهم،  السكن  وتأمين  الرواتب  وزيــادة  الشرطة،  من  القديمة 

وبيوت الراحة، وحدائق االطفال، وبيوت ريفية ))داجات((.

في  اداريــة  محاكم  ايجاد  على  العمل  الضروري  من  سابعاً: 
المانطق التي تؤيد وتساند الرئيس الروسي بوريس يلتسين، 

وتدريجياً يتم ازاحة المحاكم الشعبية القديمة.

ثامناً: ينبغي حل مسألة تشكيل المحكمة الدستورية ويجب 
ان تعمل المحكمة لصالح السلطة التنفيذية ولهذه االهداف 

يجب عمل اي شى العادة ترتيب هذه المحكمة.

االداري  الكادر  تغيير  يجب  اداريــة  تركيبة  اي  في  تاسعاً: 
في  اما  والجيش،  والمخابرات  الداخلية  وزارة  في  والسيما 
المناطق الرئيسة والمدن االخرى فيتم تغيير قادتها االداريين 
وتعيين انصار بوريس يلتسين وخاصة في موسكو ولينينغراد.

عاشراً: من اجل ضمان امن رؤساء الدوائر االمنية يجب نزع 
سالح المدارس التعليمية االمنية وبشكل تدريجي.

حادي عشر: العمل على تنظيم واعداد افراد الحرس السري 
بوريس  الروسي  الرئيس  عن  للدفاع  ولينينغراد  موسكو  في 
الختيار  والمخابرات  الداخلية  وزارة  قادة  وتفويض  يلتسين 

هوالء االفراد.

والمناطق  المركز  الخاصة في  القوى  ثاني عشر: بمساعدة 
بأعمالها  والتشهير  الدوائر  نشاطات  دحض  الضروري  من 
وذلك من خالل الصحافة والتلفزيون، ولتحقيق هذا الهدف 
وكل  اتباعنا،  من  والتلفزيون  الصحافة  في  يعين  ان  يجب 
مواد الراديو التفزيون يتم فحصها وتدقيقها من قبل غينادي 
بوربوليس نفسه ومجموعته وتلغى كافة المواد غير المرغوب 

بها.

السلطة  مع  التعاون  ترفض  التي  الصحافة  ان  عشر:  ثالث 
التمويل  من  تحرم  وفريقه(  يلتسين  سلطة  اي  التنفيذية) 
والغاؤها حسب االمكانية، ومع ذلك يدعون انهم ديمقراطيون 

ويدافعون عن حقوق االنسان!!.

رابع عشر: العمل على إلغاء الدوائر التمثيلية إبتدءاً من مؤتمر 
نواب الشعب )البرلمان( في عام 1993 ولهذا من الضروري 
االخذ بثالثة إحتماالت )سيناريوهات( من النشاطات بنظر 

االعتبار وهي:

سيناريوهات الهدم

السيناريو االول:

1 . 1993 العام  اذار  قبل  تأسيسية  لجمعية  التهيئة  ينبغي 
وشرعية  دستورية  عدم  واعــالن  جديد،  دستور  واتخاذ 
وقبل  )البرلمان(،  الروسي  الشعب  لنواب  العام  المؤتمر 
هذا يجب العمل على ايجاد مجلس الجمهورية ويتألف 
ممثلي  من  ــى  االول وبالدرجة  الجمهوريات  ممثلي  من 

الدوائر التنفيذية.

بعد إلغاء المؤتمر العام لنواب الشعب) البرلمان(، يعلن . 2
حل البرلمان الروسي بأعتبار برلمان تابع للمؤتمر العام 
تم  بأنه قد  ذلك  تفسير  ويتم  السوفيتي،  الشعب  لنواب 
حله بناءاً على انتهاء فترته القانونية، هذا هو االسلوب 

الديمقراطي المتبع في الغرب االمبرايالي؟!
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السيناريو الثاني:

ينبغي العمل على تأزيم وتأجيج وتفاقم الوضع السياسي . 1
وبشكل  السوفيتية  روسيا  في  واالجتماعي  واالقتصادي 
ترديجي عن طريق رفع اسعار السلع والخدمات، وزياد 
الضرائب، واثارة عدم رضى السكان، وايصال المجتمع 
غضب  وقمع  واالنتفاضات  االضطرابات  من  حالة  الى 
حالة  واعــالن  السلطة،  على  التمرد  بحجة  الجماهير 
الطوارى لمدة سنة، وفي هذا الوقت تتوقف اعمال كافة 
لالضطرابات  مثيرة  كقوة  التمثيلية  والمجالس  الدوائر 

في المجتمع.

يجب على السوفيتيات المحلية في روسيا ان تهيى في . 2
هذه الفترة للمجالس التأسيسية.

السيناريو الثالث:

والحكومة  يلتسين  بوريس  الرئيس  إزاحة  محاولة  حالة  في 
من خالل مؤتمر نواب الشعب ) البرلمان( او اتخاذ إجراءات 

بأزاحة يلتسين من الضروري اتخاذ مايلي:-

ان ممثلي الرئيس يلتسين من النواب والنواب من انصار . 1
بوريس يلتسين والحكومة يجب ان يغادروا قاعة المؤتمر 
وهذا العمل سوف يحدث ازمة في البالد ويسمح بأبطال 
اعمال المؤتمر، وفي هذه الحالة يصدر الرئيس يلتسين 
تصريحاً حول ازمة السلطة التشريعية ويصدر مرسوماً 
بحل مؤتمر نواب الشعب السوفيتي والبرلمان الروسي. 
البرجوازي،  المجتمع  في  الديمقراطية  جوهر  هو  هذا 
وهذا هو جوهر ديمقراطية الدم في الواليات المتحدة 

االمريكية.

ان مرسوم الرئيس يلتسين يذاع من الصباح الباكر، ثم . 2
مجلس  البرلمان-  ومقر  الكريملين  من  االقتراب  يمنع 
السوفيت، ويقترح على النواب العودة الى مناطقهم، وبعد 
ذلك تعلن حالة الطوارى وتمنع االجتماعات واللقاءات مع 

الناخبين.

ينبغي  مباشرة  التشريعية  السلطة  الغاء  بعد  عشر:  خامس 
والغاء  يلتسين  للرئيس  المطلقة  السلطة  اقامة  على  العمل 

السوفيتي-  الشيوعي  الحزب  حل  اي  المعارضة  احــزاب 
الروسي واقالة رؤساء الجمهوريات المحلية والمحافظين في 
المدن الكبرى وفي المناطق االخرى.ومع ذلك يدعون العلنية 

والتعددية السياسية؟

سادس عشر: على ممثلي الرئيس بدء العمل بنشاط للتحضير 
للمجلس التأسيسي في كانون الثاني العام 1993، وفي هذه 
الحالة ضرورة زج رؤساء الدوائر بذلك، اما من اليرغب في 
االشتراك في هذه االعمال فيجب إزاحته من السلطة وحسب 

االمكانية وذلك عن طريق الرقابة.

سابع عشر: في عام 1993 من الضروري إستكمال إصالح 
السلطة السياسية حسب الخطة الموضوعة والقيام بدعاية 
بأن البرلمان يعد النقالب حكومي وذلك لتبرير إجراء الرئيس 

يلتسين بأعالن حالة الطوارى في عموم روسيا السوفيتية.

ان السيناريو االول قد نفذ )) وبمهارة(( عالية وبعقلية أمريكية- 
مستقلة  دويــالت  الى  السوفيتي  االتحاد  تفكيك  وتم  غربية 
غارقة في مشاكلها السياسية واالقتصادية واالجتماعية وكان 

ثمن التفكك ثمناً باهظاً من الناحية البشرية والمادية.

لم  فترة قصيرة جداً  في  السوفيتي  االتحاد  تفكيك  تم  لقد 
كانت  اذ  انفسهم،  السوفيتي  االتحاد  بها حتى خصوم  يحلم 
تقديرات دوائر الغرب االمبريالي- االمريكي، والسيما وكالة 
المخابرات المركزية االمريكية)C.I.A(، بأن تفكك االتحاد 
هي  وهذه  العشرين،  القرن  نهاية  في  يتم  سوف  السوفيتي 
تقديرات )اآلن داالس( في خطته التي وضعها عام 1946، اما 
مهندسوا مايسمى بالبيرويسترويكا الصفراء والسيئة الصيت 
والتي شكلت في شكلها ومضمونها مشروعاً هداماً للحكومة 
لمصلحة  الهدامة((  زمن))الخطة  اختصروا  فهم  العالمية، 
حليفهم الجديد اال وهو االمبريالية االمريكية وحلفائها في 
المرتدة  وزمرته  غورباتشوف  الخائن  مافعله  وهذا  الغرب، 
بالبيرويسترويكا  مايسمى  ونــفــذت  قــادت  التي  والخائنة 
والمتمثلة بياكوفلييف وشيفرنادزة ويلتسين وغيرهم من قادة 

وكوادر الحزب الحاكم.

الثاني فهو يستهدف روسيا السوفيتية كدولة  أما السيناريو 
واقتصادياً  سياسياً  واضعافها  تقسيمها  من  ــد  أري والتي 
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وعسكرياً بحيث لم تقم لها قائمة على المدى القريب، هذه 
هي االستراتيجية االمريكية وحلفائها حيال روسيا اليوم.

ان الغرب االمبريالي بشكل عام واالمبريالية االمريكية بشكل 
منذ  الروسي  بالشعب  وال  الروسية  بالقيادة  اليثقون  خاص 
الروسية  والقيادة  السوفيتية،  والسلطة  القيصري  الحكم 
وذات  عظمى  دولــة  هي  اليوم  روسيا  ان  من  بالرغم  اليوم، 
البلدان  قــادة  بين  الثقة  وغياب  فالخوف  رأسمالي  توجه 
الرأسمالية وخاصة القيادة االمريكية والقيادة الروسية كان 
الى  اليوم يعود  الرئيس  واليزال وسوف يستمر، لعل السبب 
مصالح  مع  تتعارض  ودولية  اقليمية  مواقف  لها  روسيا  ان 
الواليات المتحدة االمريكية وحلفائها في الغرب االمبريالي.

ان  نعتقد-  كما  وحلفائها-  االمريكية  االدارة  نظر  وجهة  ان 
روسيا تشكل اليوم لهم الخصم االول والرئيس في الميدان 
إضعافها  مــن  فالبد  والعسكري،  واالقــتــصــادي  السياسي 
اعداد  او  السوفيتي،  لالتحاد  ماحدث  غرار  على  وتفكيكها 
روسيا  خطر  شبح  ابعاد  اجل  من  ))محدث((  اخر  سيناريو 

عليهم.

جدية  بمخاطر  محفوف  اليوم  االتحادية  روسيا  وضــع  ان 
نتيجة للتدهور الحاصل في الميدان االقتصادي واالجتماعي 
بسبب التحول من الملكية العامة لوسائل االنتاج القائمة على 
التخطيط المركزي الى اقتصاد السوق الرأسمالي المنفلت، 
وتنفيذ اسوء برنامج عرفه المجتمع البشري اال وهو برنامج 
الخصخصة الذي افرز نتائج سلبية، بل كارثية للمجتمع في 
الميدان االقتصادي واالجتماعي والسياسي وحتى العسكري، 
مرعب  وبشكل  انتشر  قد  السرطان((   (( ان  القول  ويمكن 
هذا  استئصال  عدم  حالة  وفي  الحياة،  مرافق  جميع  وفي 
المرض الخبيث، واالستمرار في النهج االصالحي- الليبرالي 
حتمي  سيكون  الجماهيري  االنفجار  فــأن  والنيوليبرالي، 
الروسي-  الشعب  على  ال  وخيمة  نتائجه  تكون  ان  واحتمال 

السوفيتي، بل على شعوب العالم اجمع.

نعتقد ان القيادة الروسية الحاكمة اليوم تدرك وبشكل جيد 
المخاطر الجدية التي تواجه روسيا والشعب الروسي اليوم، 
ومن اجل ابعاد وافشال هذا الخطر الداهم على روسيا، ينبغي 
بأجراءات سياسية  تقوم  ان  اليوم من  الروسية  القيادة  على 

واقتصادية واجتماعية ذات طابع جذري يهدف الحفاظ على 
وحدة روسيا وبقاؤها دولة عظمى يعول عليها كقطب رئيس 
يخلق التوازن واالستقرار على الصعيد الدولي، ومن اهم هذه 

االجراءات هي:

الليبرالي  االقــتــصــادي  النهج  عــن  التخلي  ضـــرورة  أوالً: 
الخصخصة  ببرنامج  النظر  اعــادة  على  والعمل  المتوحش، 
الماضي  القرن  من  التسعينات  فترة  خالل  تنفيذه  تم  الذي 
ولغاية اليوم، وان تقدم الحكومة على تأميم الموارد الطبيعية 
وفي مقدمتها النفط والغاز...، وجعلها ملكاً للشعب الروسي، 
والعودة الى مجانية التعليم وبجميع مراحله، ومجانية العالج 
والسكن وضمان حق العمل دستورياً، وان يلعب قطاع الدولة 
واالجتماعية،  االقتصادية  التنمية  عملية  في  الرئيس  الدور 
السلطة  في  الــروس  للشيوعيين  فعلي  اشــراك  على  والعمل 
التنفيذية وعلى مختلف مراحلها ومستوياتها االدارية، وعدم 
االخذ بوصفة صندوق النقد والبنك الدوليين، هذه الوصفة 
التي حولت روسيا من دولة منتجة الى دولة مستهلكة، دولة 
مستوردة الكثر من 60% من السلع الغذائية والدوائية وحولت 

االقتصاد الروسي الى اقتصاد ريعي.

ثانياً: ومن الضروري االنسحاب من منظمة التجارة العالمية 
اليوم، ألن عضوية روسيا في هذه المنظمة هي ضارة لالقتصاد 
والمجتمع الروسي حالياً، ويجب التوجه نحو البلدان النامية 
وخلق التعاون السياسي واالقتصادي واالجتماعي والعسكري 
وعدم  المشتركة  والمصالح  والتعاون  التكافؤ  اســس  على 

التدخل في الشؤون الداخلية.

تعزز  بها ســوف  االخــذ  تم  إن  ــراءات وغيرها  االجـ أن هــذه 
واالقتصادي  السياسي  الميدان  في  روسيا  ومكانة  دور  من 
والعسكري والعلمي والثقافي وعلى مختلف االصعدة محلياً 

واقليمياً ودولياً وتتجنب المخاطر المحدقة أمامها.

نعتقد، ان)ثوب( أو توجه روسيا ثوباً وطنياً وذو نزعة يسارية، 
عظمى  دولة  كانت  اليسارية  النزعة  وهذه  الثوب  هذا  ففي 
وفي جميع الميادين المختلفة وبغير ذلك واليمكن ان تكون 
روسيا دولة عظمى سياسياً واقتصادياً عسكرياً إال في ظل 
لمصلحة  واالســتــقــرار  الــتــوازن  ــادة  اع اجــل  من  االشتراكية 

شعوب العالم اجمع.
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خالل فترة الحرب الباردة)1946-1991( كان الصراع محتدماً 
السوفيتي  االتحاد  وبين  من جهة  االمريكية  االمبريالية  بين 
ومنها  الميادين  جميع  الصراع  هذا  وشمل  اخرى،  جهة  من 
وبلغت  والعسكرية...  والسياسية  وااليديولوجية  االقتصادية 
بدأتها  والتي  العادلة  وغير  الشرعية  الحرب غير  كلفة هذه 
دوالر  تريليون   15-13 مابين  االمريكية  المتحدة  الواليات 
وتحملت امريكا ثلثي هذه الكلفة المجنونة وغير المبررة )1(.

لــقــد عــكــس هـــذا الـــصـــراع االيـــديـــولـــوجـــي- االقــتــصــادي 
االمريكية  المتحدة  الواليات  رؤســاء  لسان  على  والعسكري 
االمريكية وبشكل علني معلنين حقدهم  االمبريالية  وصقور 
الشعب  ضــد  الــعــدوانــيــة  ونزعتهم  الــدفــيــن  االيــديــولــوجــي 
االشتراكي  النظام  ضد  السوفيتية  السلطة  السوفيتي، ضد 

وبهذا الخصوص نستطيع ان نؤشر مايلي:

المساعدة  اجل  من  نيكسون))  االمريكي  الرئيس  1-يقول 
إذا  منه، ألن  نقترب  ان  ينبغي  السوفيتي  االتحاد  ابادة  على 
المجتمع  داخــل  مؤيدينا  موقف  يضعف  سوف  عنه  إبتعدنا 

السوفيتي)2(.

2-يؤكد الرئيس االمريكي السابق بيل كلينتون ان )) الحرب 
بتفكك   1991 عام  في  انتهت  قد   ،1944 عام  بدأناها  التي 

االتحاد السوفيتي(()3(.

المركزية  المخابرات  وكــالــة  رئيس  داالي،  أالن  3-يــؤكــد 
السوفيتي  الشعب  يتم تركيع  ان  ينبغي   (( السابق  االمريكية 

على رجليه، النه شعب يعتز بكرامته وعزته(()4(.

هو  السوفيتي،  االتحاد  تفكك  ان  كيسنجر))  هنري  4-يؤكد 
بال شك يعتبر حدثاً هاماً في العصر الحديث، وقد أظهرت 
إدارة الرئيس االمريكي السابق بوش االب في مدخلها لهذه 
هذا  تحقيق  في  والعجيبة  الفنية  ومهارتها  قدرتها  المشكلة 

الهدف(( )5(.

بزعامة  الجديد  العالمي  النظام  ان  بريجنسكي))  5-يقول 
الواليات المتحدة االمريكية، فأنه سيقام بالضد من روسيا، 
وعلى حساب روسيا، ومن اجل تحطيم وتفكيك روسيا(( )6(.

6-يقول فالي برانت بعد زيارته الى االتحاد السوفيتي في عام 
1985 )) في حياتي رأيت وشاهد الكثير، ولكن لم أشاهد في 
حياتي في معاداة الشيوعية كما يكنها ميخائيل غورباتشوف 

وهو على رأس الكرملين(( )7(.

وماذا قال ميخائيل غورباتشوف:-

وعبر  الــروس  السوفيت  المواطنين  غورباتشوف  يخاطب 
الحقيقة  كل   (( ان  أكد  اذ  المختلفة  التلفزيونية  مقابالته 
سوف لن تعرفوها والى االبد...(()8( ] المقصود حول تفكك 
قام  حكمه)1991-1985(  فترة  وخالل  السوفيتي،  االتحاد 
بأكثر من 40 زيارة للغرب االمبريالي وحصة االسد من هذه 

الزيارات كانت للواليات المتحدة االمريكية.

يقدم  لــم  ــه  أن الــكــبــرى  خطيئته  ــأن  ب غــوربــاتــشــوف  يعترف 
مايسمى  فترة  خالل  السوفيتي  الشيوعي  الحزب  حل  على 
غورباتشوف  ميخائيل  يوضح  وكما  بالبيرويسترويكا)9(. 
الخفي  الــعــدو  كنت  لقد   (( قــال  عندما  الحقيقي  معدنه 

للشيوعية(( )10(.

في  هدفي   (( قــال  أذ  المبدئي  موقفه  ووضــح  عكس  وكما 
الحياة هو القضاء على الشيوعية((، وكما حدد الهدف االخر 
الداخل،  من  السوفيتي  االتحاد  تقويض  على  العمل   (( وهو 
الحزبي  بالضبط  االستعانة  ذلك البد من  اجل تحقيق  ومن 

ونقاط الضعف في تركيبته(( )11(.

ان مواقف غورباتشوف المشبوهة دفعته الى االنحطاط حتى 
وصل االمر به ان يحصل على رشوة مالية بخسة إستلمها من 
 )100،000( ومقدارها  روداو  السابق  الجنوبية  كوريا  رئيس 
الف دوالر، وهذا مااكده البروفيسور القانوني نائب المدعي 
العام السوفيتي وعضو البرلمان الروسي حول هذا السلوك 

المنحط والمشين )12(.

 (( ان  غاريفولينا  ناديجدا  الروسية  الكاتبة  اشــارت  لقد 
لالتحاد  وعـــدوا  امبريالي  عميل  إال  ماهو  غــوربــاتــشــوف، 

السوفيتي وعدوا لالشتراكية(( )13(.

ان تفكك االتحاد السوفيتي جاء بفعل التأمر والخيانة العظمى 
في قيادة الحزب الحاكم بدليل )) ان الطابور الخامس وبدعم 
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واسناد وتأثير ودعم من وكالة المخابرات المركزية االمريكية 
تم تفكيك االتحاد السوفيتي.... والصهيونية هي التي قادت 

البيرويسترويكا(( )14(.

االمين  وغير  والمرتد  الخائن  هو  غورباتشوف  ميخائيل  أن 
على أبسط المبادى الحزبية والسياسية في حياتة الحزبية، 
السلوك  في  ومتناقضة  انتهازية  فهو شخصية  الحرباء،  إنه 
وبشكل واع ومدروس بأمتياز. لقد خدع وُكذب على الحزب 
فماذا   .1991-1985 حكمه  فترة  خالل  السوفيتي  والشعب 
لثورة  السبعون  الذكرى  في  السوفيتي  والشعب  للحزب  قال 

اكتوبر االشتراكية العظمى؟.

لينين  قضية  هــي  العظمى،  الــثــورة  قضية  إن   (( قــال  لقد 
العظمى، أمانة في أيدينا اليوم... لقد كان زخم أكتوبر عظيماً 
للغاية وكانت قوية للغاية أفكار االشتراكية التي أسرت قلوب 
الجماهير... وفي عام 2017 سوف يستقبل شعبنا والبشرية 
االشتراكية  أكتوبر  لثورة  المئوية  الذكرى  جمعاء  التقدمية 

)15(. ]1917-2017[؟!.

في  وأحتفل  لندن،  في  اليوم  يعيش  وهو  لغارباتشوف  نقول 
عيد ميالده الثمانون في هذه العاصمة الغربية: أين انت اليوم 
من وعودك التي أطلقتها للشعب والحزب؟ أين الحزب؟ أين 
ماحصل  كل  ان  اليوم؟  السوفيتي  االتحاد  العظمى-  الدولة 
الشعب  مقدمتها  وفي  العالم  ودول  للشعوب  اليوم  ويحصل 
العظمى  خيانتكم  بسبب  مسؤوليته،  تتحمل  السوفيتي 

وبالمجان لصالح قوى الثالوث العالمي.

لقد تم شراؤكم وبثمن بخس جداً، وتم رميكم في المستنقع، 
فالخونة مصيرهم الحتمي في مزبلة التاريخ، وهذا التوصيف 
ينطبق على كل من أيد وساند نهجكم التخريبي خالل فترة 
تسطر  امتد  ما  التاريخ  يلعنكم  لذا سوف  السوداء،  حكمكم 
احداثه بحروف من نار لما اختطته ايديكم من سيناريوهات 
االتحاد  العظمى  االشتراكية  الدولة  على  الكبرى  المؤامرة 

السوفيتي.

ان تفكك االتحاد السوفيتي وأختفاؤه من الساحة السياسية 
والخارجية،  الداخلية  العوامل  تظافر  بفعل  جــاء  الدولية 
الداخلي،  للعامل  والموجه  المؤثر  الخارجي  العامل  واصبح 

الحزب  قيادة  في  ظهرت  التي  الكبرى  الخيانة  عن  فضاًل 
وزمرته  غورباتشوف  ميخائيل  الخائن  رأسها  وعلى  الحاكم 
التحريفية، واخيراً فالحزب هو المسؤول عما حدث للشعب 

السوفيتي سابقاً واليوم وغداً.

ـ ـ التعليق

- ))عمالء النفوذ(( وانهيار الدولة العظمى***

 28 رقم  عددها  في  الروسية  الغد  زافترا-  جريدة  نشرت 
تموز العام 1994 خبراً بعنوان بريماكوف ومكتب التحقيقات 

الجنائية الفيدرالية F.B.I ضد المدعو أيميس.

اشارت الجريدة الروسية بأن مخابرات المانيا الغربية)باند-
BND نشرت تقريراً حول سير عملية التحقيق في )قضية 
أولدريج أيميس( الشخصية الرفيعة المستوى في المخابرات 
وبمحض  هامة  معلومات  اعطى  والذي  االمريكية  المركزية 
ارادته الى المخابرات السوفيتية)K.G.B( اعتقل قبل بضعة 
اشهر من قبل ال)F.B.I(، والجريدة هنا تعرض بعض االمور 

الهامة حول الموضوع

المخابرات  قبل  من  البداية  في  مجندا  يكن  لم  أيميس  ان 
السوفيتية، بل كان تعاونه مع KGB حسب ادعائه بمحض 
بدا يقرف والسباب اخالقية  اذ  الشخصية،  ارادته وقناعته 
 F.B.I وشخصية من رجال المخابرات المركزية االمريكية

بسبب انتشار ظاهرة الشذوذ الجنسي وتعاطي المخدرات.

وقد اتصل ضابط المخابرات السوفيتية متأخراً مع ايميس 
في  السوفيتية  المخابرات  قيادة  بأن  واخبره  واشنطن  في 
معلومات،  اعطاء  مقابل  اتعابه  له  تدفع  ان  قــررت  موسكو 
المال..،  ايميس وافق على استالم  وعلى هذا االساس فأن 
السوفيتية  المخابرات  في  فقط  شخصان  هناك  كان  وقد 
يعرفون معلومات واقعية عن أيميس، وان المعلومات المقدمة 
الى  مباشرة  تصل  كانت  وانها  جــداً  وهامة  قيمة  كانت  منه 
ومما  كروجيكوف.،  فالديمير  السوفيتية  المخابرات  رئيس 
يذكر انه قدم قائمة بأسماء 28 شخصاً رفيعي المستوى في 
جهاز السلطة السوفيتية والذي اطلق عليهم عمالء النفوذ اي 

) الطابور الخامس(.
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نشاط  فان  االمريكية  المركزية  المخابرات  تقييم  وحسب 
هوالء يعتبر فعاالً جداً من اجل تنفيذ المصالح االستراتيجية 

المريكا، ومن االسماء التي وردت في بداية القائمة هم:-

هذه  اســاس  وان  بريماكوف،  يفغيني  ياكوفلييف،  الكسندر 
المخابرات  رئيس  فأن  أيميس  قبل  المقدمة من  المعلومات 

السوفيتية عام 1991 قدم خالصة أتهام ضد ياكوفلييف.

سابقاً  سفيرا  كــان  ياكوفلييف  الكسندر  فــأن  وبالمناسبة 
استقدمه  ثم  ومن  سنة   14 لمد  كندا  في  السوفيتي  التحاد 
مباشرة  وعينه  كسفير  وظيفته  من  حكمة  اول  غورباتشوف 
في الكتب السياسي للحزب الشيوعي وجعله مسؤوالً للعمل 
العالقات  لقسم  مسؤوالً  ثم  ومــن  للحزب!!!  االيديولوجي 
الخارجية في الحزب الشيوعي اي المسؤول عن االتصاالت 
تقرير  بعد  الوطني.  التحرر  وحركة  الشيوعية  بــاالحــزاب 
المكتب  عضوية  مــن  نحي  السوفيتية  المخابرات  رئيس 
السياسي وعينه غورباتشوف مسؤول جهازه االداري الخاص. 
في  االن  والمؤثرة  الهامة  العناصر  من  يعتبر  وياكوكلييف 
يلتسين  عينه  وقد  جورناموردين،  يلتسين-  الرئيس  طاقم 
مديراً لالذاعة والتلفزيون المخصص لبث أذاعي موجه لدول 
احد  ياكوكلييف  ويعتبر  سابقاً،  السوفيتي  االتحاد  الرابطة- 

اهم العناصر الموجهة لالعالم الحكومي الروسي حالياً

أما بالنسبة لبريماكوف فالمعروف أنه كان صحفياً وبعد ذلك 
تدرج في الوظائف عمل كمراسل لجريدة البرافدا في مصر 
زمن) عبد الناصر(، ومديراً لمعهد االستشراق، واصبح احد 
شؤون  في  والسيما  لغورباتشوف  االساسيين  المستشارين 
والحركات  الشيوعية  االحـــزاب  فيها  بما  االوســط  الشرق 
التحررية، اما االن فهو عضو مجلس االمن القومي الروسي 
الخارجية  المخابرات  لقسم  يلتسين، ورئيس  بتعين من قبل 
لروسيا، ومن الملفت للنظر انه كان يمتلك عالقات حميمة 
مع اكثر من رئيس عربي وقيادات االحزاب الشيوعية العربية.

يعملون  اشخاصاً  ثمة  ان  السوفيت  الى  أيميس  قدمه  ومما 
لصالح المخابرات االمريكية وهم من فريق شاخ نازاروف..

مباشرة  تصل  كانت  التي  االمنية  المعلومات  كافة  ان  علماً 
الى رئيس المخابرات السوفيتية وبدوره يقدمها شخصياً الى 

بدأ   1991-1990 عام  وخالل  فقط.  غورباتشوف  ميخائيل 
غورباتشوف يحاول اهمال رئيس المخابرات السوفيتية طبعاً 
ياكوفلييف،  حول  والهامة  السرية  المعلومات  بهذه  واليعبأ 

بريماكوف، وشاخ نازاروف...

يفغيني  بتعيين  يلتسين  بوريس  قام  ان  ذلك  بعد  جرى  وقد 
بدأ  حيث  الخارجية  الروسية  للمخابرات  رئيساً  بريماكوف 
التحري وبطرق مختلفة من اجل معرفة  مباشرة في عملية 
المخابرات  رئــيــس  الــى  قــدمــت  الــتــي  المعلومات  مــصــدر 
السوفيتية السابق، السيما اذا علمنا ان بريماكوف نفسه خرق 
العرف السائد في عمل المخابرات من اجل الوصول الى هذا 
الهدف، وفي نهاية المطاف استطاع الخبراء االمريكان في 
جهاز  خالل  من  إيميس  أولدريج  الى  الوصول   F.B.Iجهاز

بريماكوف فقط.

تموز  الصادرة في  الروسية  الغد  تعلق جريدة  الصدد  وبهذا 
إيميس سيدخل  ان  بقولها:  العام 1994 على هذه االحداث 
السياسيين وهو  والدهاة  العباقرة  كواحد من اعظم  التاريخ 
االتحاد  لصالح  عمل  الذي  العشرين  القرن  مخابرات  رجل 
هم  به  وغــدروا  إيميس  باعوا  الذين  الحثالة  وان  السوفيتي 

انفسهم عملوا من اجل بيع وتصفية االتحاد السوفيتي.

روسيا)  في  الجارية  واالحــداث  لالخبار  المتتبعون  ويتذكر 
السوفيتي  المخابرات  رئيس  ان  سابقاً(  السوفيتي  االتحاد 
في  السوفيتي  للبرلمان  قدم  كروجكوف(  )فالديمير  السابق 
صيف العام 1991 تقريراً مفصاًل حول دور ونشاط عمالء 
النفوذ في االتحاد السوفيتي اال ان البرلمان في حينه عندما 
معين  اجــراء  اي  يتخذ  لم  للدولة(  رئيساً  غورباتشوف  كان 
يمكن  كيف  يسأل  ان  القارى  حق  من  لــذا  ذلــك،  بخصوص 
ان تمر كل هذه االحداث والمالبسات والمؤامرات في دولة 
لم  عظمى دون رادع، وان الجهات المعنية باالمر هي ايضاً 
تتخذ اي اجراء رسمي او غير رسمي من اجل الحفاظ على 

دولتهم.

الحزب  سكرتير  وتأليه  عبادة  الــى  يعود  السبب  ان  نعتقد 
والمكتنب  الحزب  سكرتير  الى  الرسمي  االنصياع  وكذلك 
الحكم  صاحب  العملية  الناحية  مــن  هــو  الــذي  السياسي 
المطلق، وكذلك عدم تعود القيادة على اتخاذ القرار الحاسم 
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في اللحظة الحاسمة دون الرجوع الى رئيس الحزب، ويبدوا 
اتخاذ  في  الجرأة  غياب  الى  أدى  الحكم  من  النوع  هذا  ان 
القرار الهام والصائب من قياديين في قمة الحزب والدولة 
وكذلك القيادات المختصة االخرى، وكان دور الجميع هو دور 
االصالح  البيرويسترويكا-  الهدم  عملية  سير  على  المتفرج 

وأسرار خطط غورباتشوف- ياكوفلييف- شيفرنادزه.

ومن الطريف ان رئيس لجنة االمن في دوما الدولة) البرلمان 
الروسي( فيكتور إيليوخين أكد مؤخراً بأن إيميس حدد أكثر 
من مئة شخص) في وقتها( وهم في قمة السلطة التنفيذية 
اليوم  ــون  ــزال الي وهــم  الــغــرب  لصالح  يعملون  والتشريعية 
يمارسون الدور وهم في نفس المواقع الخطيرة ذاتها وان الـ 
F.B.I يستخدم وسائله الخاصة للضغط على عمالء النفوذ 

من اجل تنفيذ المخطط المرسوم.

المصادر

السنة  الثاني- شباط،  كانون  العدد)1(،  الشيوعي،  1-مجلة 
2004، ص 94 باللغة الروسية.

2-مجلة الطاهرة، العدد)148(، أب، السنة 2004، ص 25.

 2005/6/15-9 في   ،23 رقــم  روسيا،  بــرافــدا-  3-جــريــدة 
باللغة الروسية.

السنة2005  االول،  تشرين   ،5 رقم  االقتصادية،  4-الجريدة 
باللغة الروسية.

5-جريدة روسيا السوفيتية، 2005/10/13 باللغة الروسية.

باللغة   ،2005 السنة  تــمــوز،  رقـــم28،  بــاتــريــوت،  6-جــريــدة 
الروسية.

7-شالنايف،س.ب، من المسؤول عن تفكك االتحاد السوفيتي، 
السنة2001، موسكو، باللغة الروسية.

8-جريدة الغد، العدد)3(، أب، السنة2010، باللغة الروسية.

9-جريدة روسيا السوفيتية، 2005/5/11 باللغة الروسية.

10-جريدة روسيا السوفيتية، ملحق رقم 69، في 2005/7/7 
باللغة الروسية.

11-مجلة الحوار، رقم 8، اب، السنة 2001، ص 9.، ومجلة 
الحوار، رقم 7، تموز، السنة 2004، ص 57 باللغة الروسية.

12-مجلة الحوار، رقم 12، كانون االول، السنة2003، ص 13 
باللغة الروسية، وجريدة برافدا- روسيا، في 2005/7/13-7 

باللغة الروسية.

السنة  موسكو،  زوغــانــوف،  ضد  غاريفولينا،  13-نــاديــجــدا 
2004، ص 746 باللغة الروسية.

باللغة   2005 السنة  اكتوبر،   ،40 رقم  باتريوت،  14-جريدة 
الروسية.

15-جريدة انباء موسكو، العدد)45(، أكتوبر، السنة 1987.

الهوامش :

للحزب  الشعب  نضال  جــريــدة  فــي  المقالة  هــذه  نشرت   *
 ،1996/1/25 في  رقــم)588(  العدد  في  السوري  الشيوعي 
وأجريت بعض االضافات المهمة والموثقة التي تعزز صحة 

هذه الوثيقة الصادقة والموضوعية.

الشيوعية  مــدرس  فلسفة،  دكــتــوراه  بوربوليس،  غينادي   **
االصــالح،  وسياسة  البيرويسترويكا  منظري  أحد  العلمية، 
بوريس  السابق  الروسي  الرئيس  من  المقربين  اهم  وأحــد 
ماسوني  محفل  وعضو  النفوذ((  ))عمالء  من  وهو  يلتسين، 

في موسكو.

*** نشرت هذه المقالة في جريدة الغد الديمقراطي، العدد) 
119(، أوائل كانون الثاني، 1995.
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الهيئة التنفيذية المقترحة لفترة اإلدارة 

االنتقالية الستراتيجية تطوير القطاع الخاص  

   بعد ان أقّر مجلس الوزراء في جلسته الخامسة والعشرين 
بتاريخ 2014/6/24 استراتيجية تطوير القطاع الخاص منطلقًا 
من رؤية واضحة وهادفة نحو تطوير قطاع خاص وطني ، حيوي 
ومزدهر ، مبادر محليا ومنافس اقليميا ومتكامل عالميا، بهدف 

تحقيق التنوع االقتصادي والتنمية المستدامة وخلق فرص 
العمل وضع لتحقيق ذلك خطة تفصيلية طويلة االمد من 

.2030-2014
ثم اعد بعد ذلك هيكلية التنفيذ لفترة ادارة انتقالية 

الستراتيجية تطوير القطاع الخاص
وعرض كل ذلك في مؤتمر كبير اعدته هيئة المستشارين 

في رئاسة مجلس الوزراء وبالتعاون مع االمم المتحدة يوم 
الخميس 2015/2/12 على قاعة الزوراء في فندق الرشيد وقد 

حضرت فيه ممثال عن سيادة عضو هيأة الرئاسة سماحة الشيخ 
د. همام حمودي .

مذكرة مؤقتة
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اعداد: هيئة المستشارين في مجلس الوزراء

وألهمية هذا الموضوع ومايحيط به من جهد حكومي ودعم 
برلماني َحَرَصت مجلة حوار الفكر في عددها هذا ان تقّدم 
لقرائها الكرام صورة واضحة عن آلية تنفيذ الفترة االنتقالية 
الدارة استراتيجية تطوير القطاع الخاص المعدة من قبل هيئة 
المستشارين وبالتعاون مع البرنامج االنمائي لالمم المتحدة 
التي من المؤمل ان تنطلق بقيادة هيئة المستشارين في رئاسة 
الوزراء ريثما يتم انشاء مجلس تطوير القطاع الخاص الذي 
سيتحمل مسؤولية قيادة المرحلة الثالثة واالخيرة من تنفيذ 

االستراتيجية.

االستراتيجية  الخطة  على  لالطالع  العزيز  القارئ  ونحيل 
التواصل االجتماعي  الخاص من على موقع  القطاع  لتطوير 

facebook للمعهد العراقي للحوار الهميتها وسعتها.

ان توثيقنا لهذا الجهد الحكومي المبارك في هذا العدد من 
مجلة حوار الفكر يستند الى مبدأين اساسيين:

االول يتمثل بالدعم الكامل والتشجيع لهذه المبادرة التي من 
شأنها ان تعود بالنفع على مجمل االقتصاد العراقي وتحسين 
واقع الفرد العامل في القطاعين العام والخاص على السواء.

الرقابة  وترسيخ مفهوم  بالمتابعة  فيتمثل  االخر  المبدأ  وأما 
التنفيذية من خالل  السلطة  االيجابية تجاه  الداعمة  البّناءة 
ليحقق  به  والنهوض  العام  للرأي  الصحيحة  المعلومة  توفير 

أثراً فاعاًل في بناء مؤسسات الدولة ومتابعتها.

1ـ معلومات أساسية

اقر مجلس الوزراء في جلسته الخامسة والعشرين المنعقدة 
بتاريخ الثالثاء 24 حزيران إستراتيجية تطوير القطاع الخاص 
لهيئة   10 رقم  الــوزراء  قرار مجلس  اوعز  و   )2030-2014(
المراحل  وإنضاج  بمتابعة  الوزراء  رئيس  مكتب  المستشارين 
اإلستراتجية  لهذه  التنظيمي  الهيكل  إلنشاء  الالزمة  األولى 
وضمان استقرارها بالتنسيق مع اإلطراف المعنية ريثما يسن 

قانون اإلصالح االقتصادي.

تلحظ إستراتيجية تطوير القطاع الخاص إنشاء مجلس تطوير 
القطاع الخاص لإلشراف على إدارة اإلستراتيجية وتنفيذها 
وسيكون المجلس منبرا للحوار والمشاركة والتفاعل والتنسيق 
بين حكومة العراق والقطاع الخاص واتخاذ القرارات وإصدار 

تقديم: علي فاضل الدفاعي
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استرايجية  إطار  في  المحدودة  األنشطة  بشان  التوصيات 
تطوير القطاع الخاص.

وقت  اقــرب  في  اإلستراتيجية  إطــالق  لــضــرورة  نظراً  لكن 
ممكن من اجل ادامة الزخم الذي خلقه برنامج تنمية القطاع 
إعداد  الى  أدت  التي  التشاور  وعمليات  العراق  في  الخاص 
اإلستراتيجية والى ان إنشاء مجلس تطوير القطاع الخاص 
هيئة  إلنشاء  ملحة  حاجة  هناك  الوقت  بعض  الــى  يحتاج 
مؤقتة للشروع في عملية اإلستراتيجية وتنفيذ األنشطة ذات 

األولوية ريثما يتم إنشاء المجلس.

ــم 10 الــصــادر في  ــوزراء رق ــ ــى قـــرار مجلس ال اســتــنــادا إل
هيئة  ان  المؤقتة  المذكرة  هذه  تعتبر   )2014(  25 الجلسة 
إلستراتيجية  االنتقالية  االدارة  قيادة  ستتولى  المستشارين 
تطوير القطاع الخاص ريثما يتم إنشاء مجلس تطوير القطاع 
الخاص وتتطلب الفترة االنتقالية إنشاء هيكلية أدارة مؤقت 
تبقى عاملة  المستشارين  إشراف هيئة  لإلستراتيجية تحت 
ريثما يستحدث مجلس تطوير القطاع الخاص ويباشر عمله.

تنفيذ  عمل  فريق  تنفيذ:  هيئة  إنشاء  المذكرة  هــذه  تعالج 
الزخم  سيستثمر  الذي  الخاص  القطاع  تطوير  إستراتيجية 
التي  والمشاورات  اإلستراتيجية  إعداد  عملية  خلقته  الذي 
ريثما  لإلستراتجية  التدريجي  اإلطــالق  في  ذلك  صاحبت 
فريق  ويضم  الخاص.  القطاع  تطوير  مجلس  تأسيس  يتم 
العمل المقترح األجهزة الرئيسية في حكومة العراق والقطاع 

الخاص المعنية بتنفيذ هذه المهمة.

2ـ فريق عمل تنفيذ إستراتيجية تطوير القطاع الخاص

2ـ 1ـ التشكيل

يشكل فريق عمل تنفيذ استراتيجيه تطوير القطاع الخاص 
قرار  وفق  على  المقترحة  الست  العمل  مجموعات  وكذلك 

مجلس الوزراء رقم 10 )2014( بقرار من مجلس الوزراء.

الذي  الــوزراء  مجلس  قرار  المستشارين صيغة  هيئة  تتولى 
يحدد تفويض فريق العمل وهيكليته ومهامه وإجراءات عمله 

ويقترح مجموعات العمل.

ويمنح قرار مجلس الوزراء المقترح رئيس هيئة المستشارين 
الخاص  القطاع  تطوير  إستراتيجية  تنفيذ  فريق  رئيس   /
صالحيات كافية لضمان كفاءة وفعالية وحسن توقيت إطالق 

اإلستراتيجية وتنفيذها.

جميع  على  ويعمم  هذا  المقترح  ــوزراء  ال مجلس  قــرار  يعلن 
مؤسسات الحكومة العراقية ومجلس وحكومة اقليم كردستان 
الخاص  القطاع  وجمعيات  ومؤسسات  المحلية  والحكومات 

وكذلك شركاء التنمية الدوليين للعراق.

2ـ 2ـ التفويض

بقيادة  العمل  لفريق  يكون  ان  المؤقتة  المذكرة  هذه  تقترح 
التدريجي  اإلطــالق  هو  محدد  تفويض  المستشارين  هيئة 
لإلستراتيجية وتنفيذ أنشطة خطة العمل المؤقتة التي نصت 
في  المعنية  اإلطــراف  مع  حــوار  وبــدء  اإلستراتيجية  عليها 
القطاع الخاص على اوسع نطاق وتحسين الوعي والمشاركة 
العمومية و ضمان استحداث مجلس تطوير القطاع الخاص 

ونقل المهام المقترحة اليه بعد استحداثه ومباشرته بعمله.

2ـ 3ـ الهيكلية

2ـ 3ـ 1-فريق العمل

يرأس فريق عمل تنفيذ إستراتيجية تطوير القطاع الخاص 
رئيس هيئة المستشارين - مكتب رئيس الوزراء مع ممثلين 
عن الحكومة العراقية ومؤسسات وجمعيات القطاع كما مبين 

أدناه في الشكل - 1:

رئيس هيئة المستشارين رئيسا للفريق.

مستشار قسم األعمار والخدمات في هيئة المستشارين أ. 
نائبا للرئيس.

التنسيق والمتابعة الحكومة في األمانة ب.  ممثل عن قسم 
العامة لمجلس الوزراء عضوا.

ممثل عن مكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون االقتصادية ت. 
عضوا.
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بــوزارة ث.  واإلقليمية  المحلية  التنمية  دائـــرة  عــن  ممثل 
التخطيط عضوا.

ممثل عن جهاز المركزي لإلحصاء في وزارة التخطيط ج. 
عضوا.

ممثل عن وزارة الصناعة والمعادن عضوا.ح. 

التجارة خ.  وزارة  في  الشركات  مسجل  دائــرة  عن  ممثل 
عضوا.

ممثل عن اتحاد الغرف التجارية العراقية عضوا.د. 

ممثل عن االتحاد الصناعات العراقي عضوا.ذ. 

ممثل عن اتحاد رجال اإلعمال العراقيين عضوا.ر. 

ممثل عن مجلس اإلعمال الوطني العراقي عضوا.ز. 

الخاص س.  القطاع  اتحادات وجمعيات  آخرون من  ممثلون 
أعضاء  او  كأعضاء  العمل  مجموعات  في  المشاركة 

استشاريين بالتناوب.

2ـ 3ـ 2ـ مجوعات العمل

في  الخاص  القطاع  تطوير  إستراتيجية  عمل  فريق  ينظم 
احد  تنفيذية  منها مسؤولية  كل  تتولى  )6( مجموعات عمل 
أنشطة خطة العمل المؤقتة ولكل مجموعة عمل رئيس يجب 
ان يكون عضوا في فريق العمل وأعضاء مختارين من فريق 
العراقية ومؤسسات وجمعيات  العمل وممثلين عن الحكومة 
القطاع الخاص من غير أعضاء فريق العمل بصفة أعضاء 
وسيكون لكل مجوعة عمل رئيس يجب ان يكون عضوا في 
فريق العمل وأعضاء مختارين من فريق العمل وممثلين عن 
الخاص  القطاع  وجمعيات  ومؤسسات  العراقية  الحكومة 
لكل  وسيكون  أعضاء.  بصفة  العمل  فريق  أعضاء  غير  من 
الحكومة  يمثلون  استشاريون  أعضاء  أيضا  عمل  مجموعة 
الدوليين ويقدم  التنمية  الخاص وشركاء  القطاع  و  العراقية 
الفني  والــدعــم  والنصية  المشورة  االستشاريون  األعــضــاء 
ويحضرون اجتماعات مجموعة العمل عن الحاجة فقط ولكن 
لن يشاركوا مباشرة ففي تنفيذ نشاط مجموعة العمل. وبين 

ورؤسائها  العمل  مجموعات  أنشطة   2 والجدول   1 الجدول 
وأعضائها االستشاريين.

يحق ألعضاء فريق العمل ان يقترحوا ولرئيس فريق العمل ان 
يقرر دعوة ممثلين آخرين من الحكومة العراقية والحكومات 
المحلية والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومة وكذلك 
خبراء مستقلين للمشاركة في مناقشات فريق العمل وتقديم 
المشورة والمشاركة في المشاورات واالنضمام الى مجموعات 

العمل بحسب ما تقتضيه الضرورة.

تقترح المذكرة المؤقتة هذه ان يكون برنامج األمم المتحدة 
اإلنمائي المراقب الخارجي والمقيم و مقدم المساعدة الفنية 

لفريق العمل ويقدم تقاريره مباشرة الى رئيس فريق العمل.

2ـ 4ـ المهام

الخاص  القطاع  تطوير  إستراتيجية  تنفيذ  عمل  فريق  ينفذ 
المهام في أدناه:

مجلس أ.  لموافقة  وعرضها  مفصلة  مقترحات  إعـــداد 
الخاص  القطاع  تطوير  مجلس  تفويض  بشان  الـــوزراء 
ومسؤولياته  وواجباته  الوظيفية  وتوصيفاته  وهيكليته 
ونظامه الداخلي وكذلك دليل سياقات عمل قياسية له 
وصياغة صدور قرار )قرارات( مجلس الوزراء او األمر 

)األوامر( ديواني من رئيس الوزراء بشان ذلك.

مجلس ب.  لموافقة  وعرضها  مفصلة  مقترحات  إعـــداد 
الوزراء بشان تفويض وحدة التخطيط والبحوث والتنفيذ 
وواجباتها ومسؤوليتها  الوظيفية  وتوصيفاتها  وهيكليتها 
ومتابعة  وصياغة  التشغيلية  وموازنتها  عملها  وسياقات 
ــوزراء او األمــر  ــ ــرارات( مــن مجلس ال ــ صــدور قــرار )ق

)األوامر( ديواني من رئيس الوزراء بشان ذلك.

وضع تفاصيل خطة العمل المؤقتة التي تضمنتها وثيقة ت. 
مقترحات  إعداد  الخاص)1(  القطاع  تطوير  إستراتيجية 
تفصيلية للمشاريع المقترحة وفق الصيغة الموحدة التي 
تعتمدها وزارة التخطيط لمشاريع التنمية ليتم إدراجها 
الموازنة االستثمارية  السنوي /  برنامج االستثمار  على 

ضمن الموازنة والتأكد من إدراج.
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لألنشطة ث.  االســتــثــمــاريــة  ــة  ــمــوازن ال عــلــى  تخصيصات 
الستراتيجية  التدريجي  اإلطـــالق  لضمان  المخططة 
ويلخص  السرعة  وجــه  على  الــخــاص  القطاع  تطوير 
لتنفيذه  الالزمة  التقديرية  التخصيصات   3- الجدول 
وثيقة  من   3- الملحق  في  أدرجــت  كما  األنشطة  هــذه 

إستراتيجية تطوير القطاع الخاص.

العمل ج.  المدرجة في خطة  األولوية  األنشطة ذات  تنفيذ 
المؤقتة المبينة في الملحق 3 خالصات األنشطة المقررة 
للركائز األربع في المرحلة األولى من إستراتيجية تطوير 

القطاع الخاص.

الخاص ح.  القطاع  في  المعنية  اإلطــراف  مع  الحوار  بدء 
على أوسع نطاق بما في ذلك اتحادات وجمعيات القطاع 

الخاص.

أنشطة خطة خ.  تنفيذ  في  المحرز  التقدم  وتقييم  مراقبة 
العمل المؤقتة وتحديد المعوقات والعقبات التي تعترض 

التقدم والشروع في إجراءات وتدابير تصحيحية.

تقديم الدعم مجلس الوزراء في اختيار أعضاء مجلس د. 
تطوير القطاع الخاص وفي تعيين او تنسيب الموظفين 
ووحدة  الخاص  القطاع  تطوير  مجلس  إلدارة  الالزمين 
المالك  ــداول  جـ ــق  وف والتنفيذ  والــبــحــوث  التخطيط 

والتوصيفات الوظيفية المعتمدة.

مجلس ذ.  أعــضــاء  قـــدرات  تطوير  خطط  وتنفيذ  إعـــداد 
تطوير  مجلس  أدارة  وموظفي  الخاص  القطاع  تطوير 

القطاع الخاص ووحدة التخطيط والبحوث والتنفيذ.

والتوعية ر.  التواصل  حمالت  اثر  وتقييم  وإطــالق  إعــداد 
العمومية بإستراتيجية تطوير القطاع الخاص.

ضمان تعاون والتنسيق التامين مع مجلس الوزراء ونائب ز. 
واللجنة  االقتصادية  للشؤون  ــوزراء  ــ ال مجلس  رئيس 
القانونية  الشؤون  ولجنة  ــوزراء  ال بمجلس  االقتصادية 
ولجنة االقتصادية واالستثمار بمجلس النواب والوزارات 
كردستان  إقليم  وحكومة  المستقلة  والهيئات  المركزية 
والحكومات المحلية واتحادات وجمعيات القطاع الخاص 

القطاع  تطوير  إستراتيجية  وتنفيذ  بإعداد  يتعلق  فيما 
الخاص والواجبات والمسؤوليات المشار اليها أعاله.

طلب الدعم الفني الدولي وتنسيقه الطالق إستراتيجية س. 
تطوير القطاع الخاص وتنفيذها.

التقدم ش.  الــوزراء حول  الى مجلس  تقارير منتظمة  تقديم 
المحرز في تنفيذ خطة العمل المؤقتة.

رفع توصية الى مجلس الوزراء بانتهاء الفترة االنتقالية ص. 
ومباشرته  الخاص  القطاع  تطوير  مجلس  إنشاء  بعد 

بعمله.

تطوير ض.  مجلس  الــى  والمسؤوليات  الواجبات  هــذه  نقل 
القطاع الخاص عقب موافقة مجلس الوزراء على إنهاء 

الفترة االنتقالية.

2ـ 5 اإلطار الزمني

بدا اإلطار الزمني المتوقع للمرحلة االنتقالية اإلستراتيجية 
تطوير القطاع الخاص وبالتالي لفريق عمل اإلستراتيجية من 
في 24 حزيران 2014  عليها  الــوزراء  موافقة مجلس  تاريخ 
ومباشرته  الخاص  القطاع  تطوير  مجلس  بإنشاء  وسينتهي 

بعمله.

أنشطة  من  لكل  المقترح  الزمني  اإلطــار   -1 الجدول  يبين 
خطة العمل المؤقتة وباستثناء النشاط 4-1 إنشاء نظام عام 
اإلدارة ومراقبة إستراتيجية تطوير القطاع الخاص والنشاط 
لتنظيم  والتنفيذ  والبحوث  التخطيط  ووحــدة  إنشاء   2-4
اإلجــراءات واإلشــراف عليها في جميع ركائز اإلستراتيجية 
القطاع  المتبقية مع مجلس تطوير  األربعة  األنشطة  تستمر 

الخاص عند إنشائه ومباشرته بعمله.

2ـ 6. سياقات العمل

يجتمع فريق العمل مرة واحدة شهريا.أ. 

يقترح نائب رئيس فريق العمل والمدير التنفيذي مواعيد ب. 
رئيس  ويوافق  إعمالها  وجــداول  وأماكنها  االجتماعات 

فريق العمل عليا ويتولى المدير التنفيذي اعماعمها.
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يتخذ فريق العمل قراراته باإلجماع وفي حالة عدم توفر ت. 
في  الحق  وحــده  العمل  الفريق  لرئيس  يكون  االجــمــاع 

اتخاذ القرار.

مفصلة ث.  عمل  خطط  إعـــداد  العمل  مجموعات  تتولى 
المؤقتة  العمل  خطة  إطـــار  فــي  الــمــدرجــة  لألنشطة 
وتقديمها الى فريق العمل لمراجعتها والموافقة عليها. 
الــمــوازنــة  عــلــى  ــة  ــالزم ال التخصيصات  يشمل  ــذا  وهـ
االتحادية واإلطراف الداعمة )باإلضافة الى او غير تلك 

المقترحة في الجدول -1( والمساعدة الفنية.

يقوم فريق عمل تنفيذ استرتيجية تطوير القطاع الخاص ج. 
بمايلي:

إستراتيجية 	  تنفيذ  في  إجماال  المحرز  التقدم  مراجعة 
تطوير القطاع الخاص.

المستندة 	  األنشطة  تنفيذ  في  المحرز  التقدم  مراجعة 
والمعوقات  العقبات  يشمل  وهــذا  عامل  لمجموعات 

وإجراءات معالجتها.

مراجعة تقارير المراقب والمقيم الخارجي.	 

اتــخــاذ الـــقـــرارات او تــقــديــم الــتــوصــيــات الـــى مجلس 	 
بتنفيذ  المتعلقة  بتنفيذ المسائل  المتعلقة  الوزراء بشان 

اإلستراتيجية وأنشطة خطة العمل المؤقتة.

الموازنة 	  على  تخصيصات  طلب  بشان  الــقــرار  اتخاذ 
االتحادية وارداتها ومراجعة تقارير الصرف.

للخدمات 	  الــتــوريــد  عمليات  بــدء  بشان  الــقــرار  اتــخــاذ 
الخارجية وإدارتها عند يتطلب األمر ذلك.

والخبرة 	  الفنية  المساعدة  طلب  بشان  الــقــرار  اتخاذ 
الدولية.

المتحدة 	  األمــم  برنامج  إشـــراك  بشان  الــقــرار  اتــخــاذ 
العراق  في  الخاص  القطاع  تطوير  برنامج   - االئمائي 
المساعدة  ومــزود  والمقيم  الخارجي  المراقب  بوصفه 

الفنية الى فريق العمل.

الخاص ح.  القطاع  إستراتيجية  تنفيذ  عمل  فريق  يقدم 
تقريرا مرحليا شهريا الى مجلس الوزراء

من خ.  واالقتراحات  اآلراء  على  منفتحا  العمل  فريق  يكون 
رجال اإلعمال سواء كانوا عاملين داخل العراق او خارجه 
الخبراء المستقلين والجمهور بشكل عام. ويتولى المدير 

التنفيذي مسؤولية تنظيم هذه المهمة.

 تنشر جميع التقارير المرحلية لفريق العمل ومجموعات د. 
العمل وتعمم على مؤسسات الحكومة العراقية ومجلس 
كردستان  إقليم  وحكومة  المستقلة  والهيئات  الــنــواب 
واألوســاط  البحثية  والمؤسسات  المحلية  والحكومات 

االكادمية وشركاء التنمية الدوليين.

محاضر ذ.  وتعميم  بصياغة  التنفيذي  الــمــديــر  يــقــوم 
اجتماعات فريق العمل.

يتولى نائب رئيس فريق العمل واجبات ومسؤوليات رئيس ر. 
فريق العمل في غيابه.

تجتمع مجموعات العمل بانتظام ويحدد ريس المجموعة ز. 
الموعد والمكان.

يكون رؤساء مجموعات العمل النقاط المحورية النشاط س. 
ومؤسساتهم  وزاراتهم  وفي  العمل  فريق  ضمن  المعين 
وهذا يشمل تقديم تقارير عن أنشطة مجموعات العمل 
الى فريق العمل واالتصال والتنسيق مع الوزارات المعنية 
القطاع  وجمعيات  واتــحــادات  العراقية  الحكومة  فــي 

الخاص والحكومات المحلية وشركاء التنمية الدوليين.

الــعــمــل مــقــرريــن مــن ضمن ش.  ــاء مــجــمــوعــات  يعين رؤســ
المقررون  ويصوغ  خارجها.  من  او  العمل  مجموعات 
جداول اإلعمال ومحاضر االجتماعات ويديرون اإلعمال 

اليومية لمجموعات العمل.

لفريق ص.  اليومية  اإلعمال  أدارة  التنفيذي  المدير  يتولى 
وييسر  المعنية  اإلطـــراف  مــع  وينسق  ويتصل  العمل 

األنشطة واالجتماعات ويعني بالمسائل اإلدارية.
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3ـ دور برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

خالل الفترة 2009-2012 قاد برنامج األمم المتحدة في العراق 
فريق األمم المتحدة القطري في تنفيذ برنامج تطوير القطاع 
الخاص في العراق. كذلك في الفترة 2012-2014 صاغ برنامج 
والتشاور وخالل  بالتعاون  العراق  في  اإلنمائي  المتحدة  األمم 
هذه الفترة تمكن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في العراق من 
الحفاظ على الزخم الذي خلقته عملية التشاور والموافقة على 
إستراتيجية والموافقة على إستراتيجية تطوير القطاع الخاص 

وباستخدام تمويل أساسي وفرته من مواردها الخاصة.
المتحدة  ــم  األم برنامج  بعد  المساهمات  هــذه  أســاس  على 
في  العمل  فريق  لدعم  مناسب  في وضع  العراق  في  اإلنمائي 
مع  لكن  االنتقالية.  الفترة  خالل  المؤقتة  العمل  خطة  تنفيذ 
الخاص  القطاع  تطوير  إستراتيجية  تنفيذ  عمل  فريق  تشكيل 
بوصفه الهيكلية المنفذة الخطة العمل المؤقتة سيتولى برنامج 
األمم المتحدة اإلنمائي في العراق دور مراقب ومقيم خارجي 
األمــم  برنامج  مــارســه  ــذي  ال الـــدور  هــذا  وسيضمن  مستقل. 
المتحدة في العراق لبرنامج قرض المساعدة اإلنمائية الرسمية 
منذ عام 2009 بنجاح كبير فعالية وكفاءة وحسن توقيت تنفيذ 
أنشطة خطة العمل المؤقتة وعالوة على ذلك فان برنامج األمم 
الفنية  المساعدة  تقديم  على  قادر  سيكون  اإلنمائي  المتحدة 
ودعم تنمية القدرات التي يحتاج إليها فريق العمل ومجموعات 

العمل.
وسيتمكن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في العراق من توفير 
ان  ينبغي  ذلك  ولكن  الخاصة  موارده  األول من  التمويل  بعض 
تقاسم  الية  باستخدام  العراقية  الحكومة  بتمويل  يستكمل 

التكلفة التي وافق عليها مجلس الوزراء في ايار 2012.
سينفق فريق العمل وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في العراق 
المرجعية  والشروط  العمل  نطاق  على  المناسب  الوقت  في 
المتحدة  األمم  لبرنامج  المقترح  للتدخل  المالية  والترتيبات 

اإلنمائي - العراق.
4ـ المدير التنفيذي

ستكون المهام الرئيسية للمدير التنفيذي كما مبين في أدناه:
تقديم الدعم البرامجي واإلداري ألنشطة فريق عمل تنفيذ . 1

إستراتيجية القطاع الخاص

ومجموعات . 2 األعــضــاء  بين  العمل  فريق  أنشطة  تنسيق 
العمل واألعضاء االستشاريين بما في ذلك شركاء التنمية 

الدوليين.
تنظيم االجتماعات وإعداد جداول األعمال وكتابة محاضر . 3

االجتماعات وأعمامها.
تنسيق أنشطة تنمية القدرات بما في ذلك ورشات العمل . 4

والندوات وغيرها.
يكون المدير التنفيذي مسئوال إمام رئيس فريق العمل ويعمل 
التنفيذي  المدير  يمتلك  ان  ــد  والب المباشر.  إشــرافــه  تحت 
مهارات متقدمة في اإلدارة والتنسيق ومعرفة فنية مناسبة في 
تطوير القطاع الخاص. والتخطيط واإلدارة المالية فضال عن 

أجادة اللغة االنكليزية.
تقترح هذه المذكرة المؤقتة 3 خيارات الختيار المدير التنفيذي 

وإشراكه.
تكليف احد المنتسبي هيئة المستشارين المؤهلين واألكفاء أ. 

للقيام بهذه المهمة.
تنسيب شخص مؤهل وكفء من إحدى مؤسسات الحكومة ب. 

العراقية ال سيما تلك التي شاركت في أعداد إستراتيجية 
تطوير القطاع الخاص.

ان يختار برنامج األمم المتحدة اإلنمائي - العراق وتعاقد ت. 
مع شخص مؤهل وكفء لهذا المنصب باستخدام طرائق 
التوريد والتعاقد لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي بالتنسيق 

مع هيئة المستشارين.
5ـ المدير التنفيذي

يبين الجدول 4 اإلجراءات المتفق عليها واإلطراف المسؤولية 
إستراتيجية  تنفيذ  عمل  فريق  إلنشاء  الالزم  الزمني  واإلطــار 
تنفيذ  العمل والشروع في  القطاع الخاص ومجموعات  تطوير 

خطة العمل المؤقتة.
 الهوامش:

1ـ  يرجى الرجوع الى الفقرة 5ـ  10 والجدول 4 من استراتيجية 
تطوير القطاع الخاص 2014 - 2030.
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عقد مركز الدراسات االستراتيجية في جامعة 
كربالء يوم الخميس المصادف 12 / شباط / 2015م 

حلقة نقاشية بعنوان )قراءة في قانون الموازنة 
االتحادية لعام 2015(؛ من أجل الوقوف على أهم 

ايجابياتها وسلبياتها والبنود التي احتوتها.. وحضر 
الحلقة العديد من المختصين االقتصاديين 
والسياسيين. وقد أدارها الدكتور عامر عمران 

المعموري، أستاذ االسواق المالية في كلية االدارة 
واالقتصاد في جامعة كربالء، وقدمت فيها ورقتان 

بحثيتان :-

قراءة

في قانون الموازنة االتحادية

لعام 2015
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المعموري،  عمران  عامر  د.  قدمها  األولــى  الورقة   -
الموازنة، وهي  إقرار  إشكالية  إلى  وتطرق من خاللها 
ليست ببعيدة عن اإلشكالية األكبر في تغيير المشهد 
االقتصادي، والمرتبطة بالمشهد السياسي في العراق 
أنه  بّين فيه  د. عامر تساؤال  بعد عام 2003م. وطرح 
لم  ونحن  قــادم  لعام  مــوازنــة  وضــع  الممكن  من  ليس 
نضع موازنة لعام سابق، وهذه مشكلة كبيرة تتمثل في 
عليه  متعارف  هو  وكما  الموازنات.  بين  الترابط  عدم 
لكن  االقتصاد  تتبع  السياسة  أن  الغربية  البلدان  في 
يتبع  االقتصاد  فإن  العراق،  ومنها  النامية  بلداننا  في 
بينهما، وان تجربة مجلس  الفصل  السياسة وال يمكن 
اإلعمار العراقي تمثل تجربة مضيئة في تاريخ االقتصاد 
العراقي. ومن المسلم به أن الموازنة العامة هي وثيقة 
تعبر عن اإليرادات والنفقات، ويتم تبويبها ضمن أبواب 
له  نفتقر  ما  وهــذا  المختصين  قبل  من  إعدادها  يتم 
في موازنتنا؛ ألنها تم إعدادها من قبل أشخاص غير 
مختصين هذا من جانب، ومن جانب آخر فإن الركون 
إلى النفط يمثل خطراً كبيراً؛ لكونه سلعة اقتصادية - 
تحدث  قد  التي  الدولية  بالصراعات  ويتأثر  سياسية، 

خواطر،  ترضية  موازنة  الموازنة  هذه  تعد  مستقباًل. 
ليست  العامة  الموازنة  إقــرار  قبل  التقاطع  نقاط  وإن 
ببعيدة، وأبرزها: مشكلة اإلقليم والمركز، والمهجرين، 
والحرس الوطني، علماً أن القطاع العام اليوم يتعرض 
في  ال  النوع  في  تكمن  األهمية  وأن  مقنعة  بطالة  إلى 
بعيد  هو  للبرميل   $56 سعر  على  االعتماد  إن  الكم. 
للبرميل،   $46 إلى  وصلت  التي  العالمية  األسعار  عن 
اعتماد  فإن  ذلك  على  وزيــادة  الواقع.  عن  بعيد  وهذا 
كميات تصدير كبيرة تبلغ )300( ألف برميل لكركوك 
الكردي  األنبوب  عبر  لكردستان  برميل  ألف   )250( و 
كركوك  نفط  لكون  التنفيذ  في حال عدم  تمثل خطراً 
بأغلب مناطقه معرض للخطر. أما األكراد فهم اليوم 
يتبعون مبدأ “لوي األذرع” وطلب المزيد من التنازالت 
يوجد  اإليــرادات ال  وتفاصيل  المركز،  التعامل مع  في 

شيء يذكر عنها في الموازنة.

ومن أبرز النقاط المهمة التي تشكل سلباً على الموازنة 
ذكرها د. عامر هي:

- إن هذه الموازنة موازنة بنود وليست موازنة برامج.

       117 م  ٢٠١٥ آذار   - هـ   ١٤٣٦ االول  جمادى   | عشرة  احلادية  السنة   |  ٣٢ العدد   |



ومنحه صالحيات  المالية  لوزير  الكامل  والتفويض   -
مثل  السابقة،  الموازنات  في  موجودة  تكن  لم  واسعة 

االلتجاء واالقتراض من الخارج.

بالحقوق  االقليم  أو  المركز  إيــفــاء  عــدم  حــال  فــي   -
النفطية التي نص عليها االتفاق بينهما فما هو مستقبل 

الموازنة.

- إطفاء السلف من عام 2008م إلى عام 2012م دون 
الباب  يفتح  منها  المستفيد  وَمــن  السلفة  نوع  تحديد 

مشرعا للهدر في المال العام.

- كما تم وضع معدل فائدة 2٪ على القروض الزراعية 
والعقارية، فأين خطط التنمية من ذلك.

- وبما أننا نستند في تشريعاتنا إلى الدين االسالمي، 
فلماذا تم فرض ضريبة على المشروبات الروحية في 

نص الموازنة.

- وختم د. عامر ورقته بالقول: إن المستفيد الوحيد 
من هذه الموازنة هم األكراد، وقد تحققت فيها جميع 
من  الميزانية  ربــع  نسبته  ما  على  وحصلوا  مطالبهم 
خالل تخصيص 17٪ حصة اإلقليم، و 2٪ لما يعرف 
القوات  بالبترودوالر، وتخصيص جزء من مخصصات 

البرية لقوات البيشمركة.

- الورقة الثانية قدمها د. حيدر حسين آل طعمة، أستاذ 
العلوم االقتصادية في كلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة 
كربالء، والباحث االقتصادي المنسب لمركز الدراسات 
االستراتيجية. وذكر في بداية حديثه أن إدارة الحكومة 
السياسية  القوى  خــيــارات  ظل  في  الوطنية  للموارد 
المهيمنة تمثل تطلعات المجتمع بفئاته المختلفة وهي 

بادرة خير. وطرح عددا من التساؤالت كان أبرزها:

إلدارة  جــديــدة  مالمح   2015 مــوازنــة  تعكس  هــل   -1
االقتصاد العراقي أم كانت موازنة ردود أفعال؟.

2- هل مازال االنفصام قائم ما بين آلية إعداد وإدارة 
الموازنة ووظائفها االقتصادية واالجتماعية؟.

خالل  من  عليها  اإلجابة  يتم  ســوف  التساؤالت  هــذه 
تحديد اإليجابيات والسلبيات التي تسم هذه الموازنة، 

ومن أبرز هذه اإليجابيات ما يأتي: -

1-إقرار الموازنة في وقت قصير )في نهاية شهر كانون 
الثاني( سوف يعالج لنا مشكلة الموازنات السابقة وآلية 

إقرارها بوقت متأخر من السنة.

كافة  وتحفيز  االعمال  ورجــال  المستثمرين  2-تفاؤل 
االنشطة التجارية.

3-تقليص حجم االعتماد على النفط بنسبة 65٪ علما 
بنسبة ٪90  النفط  االعتماد على  كان  السابق  أنه في 

وهذا يعني تحررا جزئيا من الهيمنة النفطية.

4-تقليص الترهل الحكومي الحاصل، من خالل تقديم 
كشوفات شهرية للمشاريع التي تزيد عن 10 مليارات 

حول العمل المنتج والمصروفات.

المواد  من  عدد  وضع  خالل  من  الموازنة  5-ترشيد 
القانونية واحكام الرقابة على التنفيذ.

أما عن السلبيات فيمكن إدراجها باالتي: -

1-تمرير الموازنة وفق تقديرات سعرية مرتفعة )56(.

2-ارتفاع حصة اإلقليم ألكثر من ٪22.

3-تــحــديــد ســعــر صـــرف مــبــيــعــات الــبــنــك الــمــركــزي 
قانونية  مخالفة  فيه  وهــذا  دوالر،  مليون  ـــ)75000(  بـ
لنص المادة 56 من قانون البنك المركزي لعام 2004.

بنود  فــي  واالجــتــمــاعــي  االقــتــصــادي  البعد  4-غــيــاب 
الموازنة.

وبعد عرض الورقتين من قبل الباحثين فتح باب الحوار 
والمناقشة للسادة الحضور وكان أبرزها:-

د. خالد العرداوي، مدير مركز الدراسات االستراتيجية 
في جامعة كربالء:

أكد على الحاجة إلى التقارب ما بين العلوم المختلفة 
ووجوب تالقحها مع بعضها، وأن تغيير النظام السياسي 
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في العراق ال يعني إلغاء التزامات الدولة اتجاه الدول 
األخرى، فلو كان لدينا صانع قرار بارع الستطاع تجاوز 
هذه المرحلة بكافة التزاماتها. وطرح الدكتور العرداوي 

تساؤالت أبرزها:

نهضة  تنهض  لم  لماذا  النفطية،  التراخيص  عقود   -
حقيقية بكميات النفط العراقي المنتجة؟.

االّدخــار اإلجباري  آلية  أن تتحول  ألْم يكن األفضل   -
على كبار المسؤولين كان إلى سندات خزينة؟.

وعجز  الــعــراق،  في  الحرج  االقتصادي  الوضع  إن   -
الحكومة االتحادية عن مواجهة الضغوط الشعبية أال 
مشروع  باتجاه  الدفع  إلى  النهاية  في  يقود  أن  يمكن 
التقسيم بعد أن فشل هذا المشروع بصيغته الطائفية 
وأجنداته الخارجية، فيكون االقتصاد وليس السياسة 
سببا في تقسيم العراق كما حصل في االتحاد السوفيتي 

السابق؟.

أما د. عباس الدعمي، أستاذ في كلية اإلدارة واالقتصاد 
في جامعة كربالء، ذكر:ـ

أن هناك مخاوف حقيقية ألبناء الشعب العراقي حول 
ومرتبات  الموازنة لهم، فهم يتقاضون أجوراً  ما تمثله 
الموازنة  تعرض  ولــم  ومتقاعدين،  موظفين  لكونهم 
ببنودها التفصيلية لكون العلة تكمن في تفاصيلها التي 
الختامية  للحسابات  الموازنة  وافتقار  بعد،  تطرح  لم 
الموازنة  لهذه  المكاسب  ومتابعة  مراقبة  يوجب  مما 
التي  الكفوءة  اإلدارة  طريق  عن  فقط  إقرارها  وليس 

تعمل على المنافع.

وأكد أيضاً على وجوب إعادة هيكلة مؤسسات الدولة 
ال  المؤسسات  من  عــدد  يوجد  أنــه  علماً  الحكومية، 
جدوى من وجودها على أرض الواقع. وتطرق أيضاً إلى 
الزراعية والصناعية، والسيما  مسالة تنويع اإليرادات 
أن مقومات نجاحها متوفرة لكن ذلك يتطلب المتابعة 
والتنفيذ على أرض الواقع مع تسهيل عملية االقتراض 

الداخلي.

من جهته أوضح د. حسين أحمد السرحان، الباحث في 
مركز الدراسات االستراتيجية في جامعة كربالء:ـ

رغم  للدولة،  االقتصادية  الفلسفة  تشكل  الموازنة  أن 
الفلسفة  تحديد  فــي  واضــحــا  يكن  لــم  الــدســتــور  ان 
على  منه   25 المادة  في  واكتفى  للدولة  االقتصادية 
اصالح االقتصاد وفق اسس حديثة، وأن العجز سوف 
والجنوب  اإلقليم  مقدرة  عدم  في  جلية  بصورة  يظهر 
أنه  النفط، كما ذكر  المطلوبة من  الكمية  عن تصدير 
التي  الوزارات  تم تخصيص درجات وظيفية لعدد من 
وزارات  الحقيقة  في  وهي  المقنعة  البطالة  من  تعاني 
عاطلة، كوزارة الصناعة مثاًل، فما الغاية من تخصيص 
هذه الدرجات إذا كان باإلمكان استغاللها واالستفادة 

منها في وزارات أخرى.

تجد  أن  الحضور  تمنى  النقاشية،  الحلقة  ختام  وفي 
مناقشاتها واآلراء التي طرحت فيها طريقها إلى صانع 
القرار العراقي ليضعها في الحسبان، واالستفادة منها 
في  العراقية  للدولة  شاملة  اقتصادية  رؤيــة  بناء  في 

المرحلة الحالية وفي المستقبل.
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المقدمة:

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على النبي األمين محمد وعلى اله الطيبين 
الطاهرين. وبعد...

فقد عرفت الشاعر الدكتور السيد مصطفى جمال الدين - أول عهدي به - في كتابه: 
)البحث النحوي عند األصوليين(. أيام كنت اجمع جهود النحويين المعاصرين من 

أصحاب محاوالت التيسير النحوي، لكتابة أطروحتي - الدكتوراه االولى -: ))الخالف 
النحوي في ضوء محاوالت التيسير الحديثة(( سنة )1993(، عرفته عالما فريدا من نوعه 
بين اقرانه من النحاة المعاصرين- األكادميين، وكنت قبل ذلك اعرفه واحدا منهم من غير 

الوقوف على عبقريته الفذة التي فاق بها أقرانه آنذاك. وكنت منشغال بكتابة األطروحة 
وجمع مادتها العلمية، فحال ذلك دون رغبتي الشديدة في االطالع على فكره النحوي 

واألصولي وأدبه العالي حتى استكتبني الصديق األستاذ االعالمي علي الشمري طالبا مني 
مساعدته في كتابة بحثه عن الدكتور )مصطفى جمال الدين( وجهوده اللغوية ونتاجه 

األدبي. وكان قد بدأ ثم توقف للصعوبة التي واجهها في دراسة فكر الدكتور )جمال الدين( 
لعمقها ودقتها وتشعبها، ولكوني أحد المتخصصين في بعض المجاالت العلمية التي برع 
بها الدكتور جمال الدين. رحبت بالفكرة ألن ذلك يحقق لي رغبتي القديمة. وما يزال في 
نفسي شيء منها، رغبتي في تتبع جهود الدكتور مصطفى جمال الدين العلمية واألدبية 

وآرائه الجديدة. فقد كنت أرى لديه علما جما يحتاج الى المزيد من البحث والجهد 
الستفادة منه.

جهود الدكتور مصطفى جمال الدين

في اصالح مناهج الدراسة الدينية
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أ. د. حسن منديل حسن العكيلي

المبحث األول// سيرته وجهوده في االصالح والتجديد:

المؤمنين(  أم  )قرية  في  الدين  جمال  مصطفى  الكتور  ولد 
احــد أقضية محافظة ذي  الشيوخ  قــرى ســوق  إحــدى  وهــي 
1927/11/5م  في  المنتفك  تسمى  وكانت  )الناصرية(  قار 

الموافق1346هـ.

االبتدائية  ثم  ومن  القرية،  كتاتيب  في  األولى  دروسه  وتلقى 
في ناحية كرمة بني سعد، وما ان أكمل المرحلة الرابعة حتى 
انتقل إلى النجف االشرف. عرف عنه النبوغ المبكر والذكاء 
الحاد فدرس العلوم الحوزوية، أكمل مرحلة السطوح وانتقل 
)قدس(  الخوئي  السيد  االمام  بحث  في  الخارج  مرحلة  الى 

حيث كتب تقريراته في األصول والفقه.

قدم الى جامعة بغداد لدراسة الماجستير وقد أشرف على 
العالمة  وحجيته(  حقيقته  القياس   ( بـ:  الموسومة  رسالته 

السيد محمد تقي الحكيم ونال الشهادة بتفوق.

المرحوم  بإشراف  القاهرة  في  سجلها  فقد  الدكتوراه  أما 
األستاذ  وفاة  بسبب  إكمالها  يستطع  ولم  زهرة(  )أبو  الشيخ 
المشرف. فسجل في جامعة بغداد أطروحته: )البحث النحوي 

عند األصوليين( بإشراف الدكتور مهدي المخزومي)1( وعلى 
كلية  في  الفقه  أصــول  بتدريس  مشغوال  كان  أنه  من  الرغم 
كلية  في  ويحاضر  الدين  أصول  كلية  في  والمنطق  اآلداب، 
يحصل  أن  الدين  جمال  الدكتور  استطاع  ذلــك  مع  الفقه، 
على شهادة الدكتوراه بدرجة )امتياز()2( فضال عن صعوبة 

موضوع األطروحة التي لم يتطرق اليها غيره قبله.

- أدبه:

فقيها  زاهــدا،  عالما،  الدين  جمال  مصطفى  الدكتور  كــان 
أصوليا، نحويا، عروضيا، شاعرا من الطراز األول. منذ صغره 
الى  انتقاله  بعد  االدبية  موهبته  وزادت  موهوبا  شاعرا  كان 
النجف االشرف والدراسة بمدارسها الدينية السيما الحوزة 
والشعراء  الشعر  مدينة  كانت  األشــرف  والنجف  العلمية. 
مصطفى  الدكتور  ومنهم  اليبارون  شعراؤها  وكان  ومازالت، 
وقد  الجواهري  مهدي  محمد  الكبير  والشاعر  الدين  جمال 

عد بعضهم جمال الدين خليفة الجواهري)3(.

من  العشرين  في  وكــان  م   1947 األولــى سنة  نظم قصيدته 
مجموعات  يترأس  او  ينتمي  االدب  لعشقه  وكــان  عمره)4( 

كلية التربية للبنات- جامعة بغداد
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ادبية منها مجموعة سوق الشيوخ التي عرفت باسم )الجبهة 
اليها  انتقاله  بعد  النجف  في  مجموعته  مقابل  الشرقية( 
وكان عضوا  األدبية(  )الرابطة  ورأس   )5( الغربية(  )الجبهة 
التي  األشرف  النجف  اليقظ( في  األدب  )اسرة  أعضاء  من 

كانت تتطلع الى كل ما هو جديد)6(.

في  اسهم  فقد  والعلمية،  االدبية  بالنشاطات  حافل  تاريخ 
الحركة األدبية في األوساط التي عاش فيها، وكان نشطا بين 
شعراء جيله موجها للكثير منهم مؤثرا في الشعراء الواعدين 
الموهوبين.  الشعراء  اليها بعض  ينتمي  له مدرسة  كانت  بل 
وكان شاعرا من الرعيل االول من شعراء عصره عرف بعذوبة 
الصور  رسم  في  وبراعته  المحكم،  وبنائه  وجزالته،  شعره 
الدين  أبيات جمال  في  تجد  الجواهري:  فيه  قال  الشعرية، 
الجمال والتأثير)7( وهو من الشعراء الذين يعنون بشعرهم 
ويجودون في تهذيبه وتنقيته وال يتعجل نشره. ويدل شعره على 
موهبة ورسوخ قدم في هذا الفن القولي الجميل، وفيه جودة 
الشكل المتمثل بذائقته اللغوية وكثرة استهوائه للشعر القديم 
وما  المضمون  جودة  وكذلك  العربية  شعراء  معاشرة  وطول 
اكتسب فيه من غنى بامتداد رؤيته االجتماعية والسياسية، 
فهو فقيه حوزوي ولغوي جامعي وخبر التأليف العلمي وزاول 
التدريس في الجامعات ألكثر من عشرين عاما. بهذا كله جاء 

شعره عالي الطبقة رفيع المنزل اليمل المرء)8( قرآته.

ناقدا  الدين شاعرا فحسب، بل كان  الشاعر جمال  لم يكن 
لألدب ذا ذائقه عاليه، وعالما باالدب عامه وبالشعر خاصه، 
وباحثا رصينا في قضايا الشعر واألدب والسيما في موسيقى 

الشعر وأوزانه. فمن مؤلفاته في هذا المجال: -

العدد 	  الرابطة،  مجله  المعاصرة،  القصيدة  في  التدوير 
األول سنه 1975. في علم العروض.

)8( سنه 	  العدد  النجف،  مجله   - الحر  الشعر  في  رأي 
الشعر  ) قضايا  المالئكة:  نازك  كتاب  فيه  نقد   .1963

المعاصر(.

االيقاع في الشعر العربي من البيت الى التفعيلة، تناول 	 
فيه أوزان الشعر العربي، طبع سنه 1971

مسرحيه جميل بثينة	 

مسرحيه غانم شمخ	 

شعره، 	  كل  اليحوي  وكان   1994 سنه  طبع  الذي  ديوانه 
وانما ضم شعره المشهور، ثالث مجموعات شعريه هي: 
) عيناك واللحن القديم( و ) قصائد عشقتها( و ) آلحان 

الغربه(.

القلب( سنه  بنات   ( باسم  ديــوان شعر مخطوط  فضال عن 
والمجالت  الصحف  فــي  نــشــرت  الــتــي  والــقــصــائــد   1952
المختلفه )9( ناهيك عن مؤلفاته العلمية واللغوية التي اشرت 

اليها في الفصل السابق.

- هجرته:-

هاجر من العراق عام 1981 االى الكويت ومنها الى لندن ومن 
ثم الى الكويت مرة اخرى. اعتقل في الكويت عام 1984 واودع 
السجن نتيجة وقوف الكويت مع صدام في حربه ضد الجارة 

المسلمة ايران. فخيروه ومن معه بين قبرص وسوريا)10(.

- وفاته:-

األربعاء  يــوم  في  مــرض عضال  بعد  المحتوم  األجــل  ــاه  واف
1996/10/23 الموافق 1416هـ. وكان على همة عالية حتى 
اخر أيامه. ودفن رحمه اهلل في العاصمة دمشق في مقبرة 

السيدة زينب )عليها السالم( )11(.

رحل الشاعر الكبير السيد مصطفى جمال الدين الى جوار 
ربه تاركا وراءه الذكر العطر والسيرة الحسنة والحب الذي 
يعمل في صدور عارفيه من ابناء شعبه وتقديرا ووفاء لعمله 
وادبه وشاعريته ولمواقفه من قضايا وطنه وامته منح وسام 
الرئيس  قبل  من  وفاته  بعد  الممتازة  الدرجة  من  استحقاق 
السورية حيث وارى  الراحل حافظ االسد والقيادة  السوري 
بان  الذي بخل عليه وطنه  الوقت  جثمانه الطاهر ترابه في 
يحقق له امنية طالما راودته وهي ان يدفن في المدينه التي 

احتضنته النجف)12(.

- جهوده في اإلصالح والتجديد:

ليس  والتطوير  والتغيير  والتجديد  اإلصالح  إلى  الدعوة  إن 
امراً هيناً ذلك ان ما يرسخ في األذهان من مناهج ومعارف 
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الدعوات  هــذه  لمثل  يتصدون  يجعلهم  المحافظين،  لــدى 
اعباء  وتحملوا  والمصلحين  المجددين  كل  واجهه  أمر  وهو 

دعواتهم.

وعلى الرغم من معارضة ) المحافظين( التي واجهها الدكتور 
وتصاعداً  إصــرارا  إال  ذلك  يزده  لم  الدين،  مصطفى جمال 
لحملته. مستغاًل االحتفاالت الدينية التي تقام انذاك. ففي 
الدين، سنة 1952 م تحدث  بها احد رجال  له رثى  قصيدة 
عن المحنة التي يعيشها الشباب في النجف االشرف. ختمها 
في خطاب لشيوخ المجتمع الديني في االستماع لوجهة نظر 

الشباب:

ــد مضى ــق ــوم حــســبــكــم الـــخـــمـــول ف ــاقـ يـ

زمــــــــن بـــفـــطـــرتـــهـــا تــــشــــت الـــــرضـــــُع

ولـــيـــده يـــشـــب  عــــصــــُر ال  والــــعــــصــــُر 

ــدُع ــ ــب ــ ــم ــ ال ــن  ــ ــق ــ ــت ــ ــم ــ ال لـــيـــعـــجـــبـــُه  إال 

صـــــــونـــــــوا مــــنــــاهــــجــــكــــم تــــصــــونــــوا

مجمُع عليها  يــقــْم  العقول  وابــنــوا  دينكم 

ــن لــــيــــس يـــــربـــــه يــــســــوســــه ُ ــ ــديـ ــ ــالـ ــ فـ

ــضــرع ــت ــى ي ــ ــدجـ ــ ــراب الـ ــحــ ــ ــم ــ ــٌخ ب ــ ــي  شــ

القصائد  أشد  اخرى سنة1955 وهي من  وقال في قصيدة 
عنفاً في النقد ودعوة للتجديد:

ــة الــــكــــبــــرى ومـــــــن آيـــاتـــهـــا ــ ــن ــ ــت ــ ــف ــ وال

االوفــــــــُر ــد  ــ ــدي ــ ــع ــ ال ــعـــى  ــنـ تـ الــــــــذي  ان 

اّدعـــــــوا اذا  نـــاقـــديـــك  ــذر  ــعـ ــتـ لـ ــى  ــتـ حـ

ــبــشــر ــا اتــــيــــت ي ــ ــم ــ ــم الــــطــــريــــق ب ــ ــق عــ

ــك عــصــبــيــة ــل ــب ــد غـــرســـتـــه ق ــ ــالـــديـــن ق فـ

ــُر ــكـ ــنـ ــمـ ــا الـ الــــــمــــــال ديــــــــن وقــــلــــوبــــهــ

ــســه ــف ن يـــقـــنـــع  راح  ــن  ــ ــ م ــط  ــ ــالـ ــ ــغـ ــ ومـ

ــُر ــمـ ــثـ يـ اســــــقــــــاه  إذا  ــاد  ــ ــتـ ــ ــقـ ــ الـ ان 

ــراً ــاشــ ــ ــع ــ ــأن م ــ ــ ــرى بـ ــ ــب ــ ــك ــ ــة ال ــ ــن ــ ــت ــ ــف ــ وال

ــا( تـــضـــيـــُق بـــمـــا اّدعــــيــــت فــتــنــكــُر ــ ــن ــ )م

ــت: ديـــــــن مــحــمــد ــ ــلـ ــ ــك قـ ــ ــأنـ ــ ــى كـ ــ ــت ــ ح

ــُر ــ ــأخـ ــ ــتـ ــ ــخ، ونــــــظــــــامــــــه مـ ــ ــسـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ مـ

مــغــفــال تــــكــــون  ان  ــادة  ــ ــعـ ــ ــسـ ــ الـ ومـــــــن 

خـــيـــُر قـــــومـــــك  فـــــســـــاد  ان  ــن  ــظــ ــ ــت ــ ف

وهكذا استمر في دعوته للتجديد، مستغاًل كل مناسبة حتى 
الواعي  الشباب  بعض  مــن  وقــبــوالً  ـ  لدعواته  صــدى  وجــد 
دينيا  تيارا  فكونوا  الناهج  تجديد  الى  دعوته  في  فشاركوه 
يلتف حول ) الصارية( التي كان يرفعها الفقيه المجدد الشيخ 
شمس  مهدي  محمد  الشيخ  وسماحة  الحكيم،  تقي  محمد 

الدين.

وقد أثمرت دعوات التجديد التي كان رائدا فيها )13(. قال 
الدكتور جمال الدين: )) وفي نهاية الخمسينات 1958 اثمر 
جهدنا، فكان هذا التيار أول نواة للتغيير هي: ) كلية الفقه( 
وتضمن  النجف(.  )مجلة  باسمها  الناطقة  العلمية  والمجلة 
اليه من  ندعو  كنا  مما  كثيراً  الكلية  لهذه  اعد  الذي  المنهج 

)مفردات( كان الطالب الديني بحاجة اليها)14(..( (

أساليب  بعض  تغيرت  ان   (( ــرى  األخـ التغيير  ثــمــار  ومــن 
الحلقات  نظام  على  بقيت  وان  نفسها  الحوزة  في  الدراسة 
وبعض  الفصلية(  )االمتحانات  ادخلت  فقد  المساجد،  في 
الدروس االضافية فيها، كما شدد في نظام القبول الجديد 

والدورات الطالبية)15(.

- الدعوة إلى إصالح مناهج الدراسة الدينية

الدين عنوانا في مقدمة  الدكتور مصطفى جمال  افرد  لقد 
المنهج(  تطوير  ومــحــاوالت  الدينية  )الــدراســة  هــو  ديــوانــه 
ففي حديثة عن محاوالت تطوير منهج الدراسات الحوزوية 
ومقرراتها  النجفية  الجامعة  في  الــدراســة  أسلوب  عــرض 
منهجها  في  المعاصرة  المفردات  بعض  الدخــال  وحاجتها 
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وأخذها بأسلوب التطور في ادارة شؤنها بما تقتضيه ظروف 
يشغل  ما  أهم  من  ذلك  إن  فذكر  يسميها..  كما  )العصرنة( 
المجددين من طلبة هذه الجامعة واساتذتها بوصفه واحدا 
من الذين تخرجوا من هذه الجامعة وأخلصوا لها وحرصوا 
على أن تظل قاعدة اسالمية للمرجعية الدينية، قال: )) كنت 
الجامعة  هــذه  مقررات  تسببه  الــذي  االهــتــزاز  بعمق  أحــس 
وجمودها وعدم أخذها بأسباب التطور المطلوب لذلك كان 
شغلي الشاغل كشاعر يستطيع أن يوصل فكره للناس بأقرب 
بهذا  مثلي  يشعرون  الذين  لمخاطبة  اشــارة  وأكثرها  وسيلة 
النقص والجمود أو الذين هم على استعداد للشعور به لذلك 
حشدت كل طاقتي وأنا أشارك في كثير من الحفالت التي 

تعقد لتكريم أحد مراجع الدين أو تأبينه)16(((.

وقد شارك جمال الدين في أوائل الخمسينيات في حفالت 
تأبين الشيخ محمد رضا ال ياسين - وهو احد مراجع الدين 
و  النجفية  )البيان(  مجلتي  في  نشرت  -بقصيدة  العظام 
)االلواح اللبنانية( تحدث فيها عن تطور الدراسة في الجامعة 
األزهرية عندئذ طلب من مراجع الدين النظر بجدية للتطور 

الدراسة في الجامعة النجفية.

إن المنهج المقارن الذي اتبعه الدكتور مصطفى جمال الدين 
على  الفقه  تيسير  ونتائجه  أهــدافــه  من  كــان  دراســاتــه  في 
تمثيال  األكثر  الفقهية  اآلراء  ترجيح  خالل  من  المسلمين. 
الواقع  إصالح  في  تسهم  والتي  المعاصر،  المسلمين  لواقع 
المذاهب  بين  التقريب  عن  فضال  المسلمون،  يعيشه  الذي 

الذي مر ذكره.

ومما انماز به الشاعر مصطفى جمال الدين انه كان يوظف 
وشعبه.  وطنه  هموم  فيه  يعالج  وشعبه،  امته  لخدمه  الشعر 
واالجتماعي  العلمي  الواقع  إلصالح  أيضا  شعره  ويستعمل 
يغلف  كــان  الــذي  الجمود  وتحريك  عصره،  في  والسياسي 
طاقاته  كل  حشد  انــه  ذلــك  من  بيئته،  في  العلمية  الحركة 
ودعوته  الدينيه  الجامعه  مقررات  لتجديد  الشعر  مستعمال 

إياها الى أخذها بجلباب التطور المطلوب.

وأكثرها  الناس  الى  االفكار  لتوصيل  وسيله  أقرب  ان  ذلك 
اثارة لحماس ناقدي منهج الحوزة العلمية الشريفة. فقد نظم 

قصائد كثيره ناشد فيها مراجع الدين النظر بتطوير الدراسة 
في الجامعه الدينية النجفية، من ذلك قوله:

الـــمـــنـــاهـــج( أطــــمــــار مــهــلــهــلــة هـــــذه ) 

والــعــصــر االحـــــداث  نسجها  عــلــى  ــرت  مـ

وســــــــوف يــــأتــــي زمــــــــان التـــــــــرون بــهــا

تــنــتــشــر الــــريــــح  لـــهـــمـــس  ــا  ــوطـ ــيـ خـ اال 

المبحث الثاني // جهوده في التيسير النحوي:

عندما درست محاوالت التيسير النحوي المعاصر وصنفتها 
محاولة  اذكــر  لــم  ايــاهــا،  مستقصيا  ومــراحــل  أقــســام  على 
التيسير النحوي لدى الدكتور مصطفى جمال في اطروحتي 
محاوالت  ضوء  في  النحوي  الخالف   (( األولــى:  الدكتوراه 
التيسير الحديثة(( )17(، ذلك اني على الرغم من اعجابي 
اياه  قراءتي  لكن  االصوليين(  عند  النحوي  البحث   ( بكتابه 
كانت قراءة سريعة لضيق الوقت انذاك وانشغالي باستقصاء 
جميع محاوالت التيسير النحوي، لذا كنت أظن انه بعيد عن 
التيسير النحوي لما يحويه من دراسات عقلية ومناقشة اراء 
ال  كذلك  االخرى  كتبه  عناوين  أن  أيضا  وظننت  االصوليين 
تتصل بالتيسير النحوي، وبعد اطالعي على جهوده فيما بعد 
وجدتها في صلب تيسير النحو وتجديده. وسبب اخر جعلني 
استبعد محاولته ضمن محاوالت التيسير النحوي المعاصر، 
الباحثين قبلي  ان  لها. هو  الذي صنعته  الشامل  والتصنيف 
لم يعدوا الدكتور جمال الدين من أصحاب محاوالت التيسير 
النحوي. وعلى الرغم من ذلك فقد بقي في نفسي منه شيء 

وعقدت النية لدراسته بعد االنتهاء من كتابة الدكتوراه.

- مفهوم التيسير:

والتقريب  والتعديل  واالحياء  واالصــالح  والتجديد  التيسير 
والتبسيط والوضع وغيرها، مصطلحات شاعت في العصر 
الحاضر، لكن المعاصرين لم يتفقوا كل االتفاق على مدلوالتها، 
وثمة فرق بين مدلول كل مصطلح، وإْن كانت تصّب كلُّها في 

مجرى تيسير الدرس النحوي.
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مفهومه،  في  التيسير  اختلف أصحاب  فقد  )التيسير(  فأما 
وتبويب  التربوي  التدريس  بطرائق  االلتزام  يراه:  من  فمنهم 

النحو تبويبا حديثا )18(.

و بعضهم يراه: معالجة منهج النحو معالجة حديثة بحيث يعتمد 
مناهج البحث اللغوي، الوصفية و المقارنة و التاريخية)19( 
والقواعد بحيث تحصل  تغييرا في األحكام  يراه:  و بعضهم 
السهولة المطلوبة، إْذ إّن غاية التيسير، التسهيل، و القضاء 
على كل صعوبة وعسر في تعلم النحو، وهو يجب أن ال يمس 
األسهل من  اختيار  يراه:  وبعضهم  واالعــراب)20(.  التركيب 
آراء القدامى )21(، وبعضهم يراه مقصوراً على تجريد النحو 
العامل،  نظرية  و  المنطق  و  كالفلسفة  العقلية  الدخائل  من 
وغير ذلك)22(، ومنهم من يراه: )) تقريب النحو لمستويات 
النحو مما شابه من عسر في  الطلبة(( )23( و )) تخليص 

الفهم وصعوبة في التعليم)24(.

أّما )التجديد( فهو اتجاه يدعو الى، تجاوز فكرة التيسير الى 
بنحو  واالتيان  المنهج  تغيير في  الى  للوصول  أبعد من ذلك 
عنه  والعزوف  القديم  من  االنسالخ  دائما  يعني  وال  جديد، 
القديم تفسيرا جديدا يالئم  برمته، بل هو محاولة لتفسير 
العصر و يبقى على القديم، وهذا ما فعله الجواري وغيره من 

أصحاب التيسير)25(.

وال تبتعد مصطلحات االحياء، واالصالح والتعديل، و إنما أريد 
بها عند أصحابها في المقام األول، أن تكون سابقة وممهدة 
التجديد  نتائج  الى  ينظرون  انهم  ذلك  تيسير،  عملية  لكل 
واالحياء واالصالح والتعديل نظرة المنتقي لتقديمه على وفق 

أساليب عملية وتعليمية يحددونها ويدعون اليها)26(.

وكانت محاولة الدكتور مصطفى جمال الدين في تيسير النحو 
العربي جزئية من خالل آرائه المبثوثة في كتبه وبحوثه، حيث 
المحاوالت  أهم  كانت من  لكنها  أو بحثا.  كتابا  لها  يفرد  لم 
التي تناولت النحو بالنظرة الثاقبة، واالفكار االمعة الجديدة 
ــذاك. لكن الــدارســيــن الــذيــن درســـوا مــحــاوالت التيسير  آنـ
وعمقها.  أهميتها  من  الرغم  على  اليها،  ينتبهوا  لم  النحوي 
والسبب ربما يكمن بالموضوعات العقلية التي تناولها. فقد 
درس النحو من خالل دراسته لعلم االصول والقياس الفقهي 

وغيرهما.

في  الدين  الدكتور جمال  اليه  ينتمي  الذي  المنهج  سأتناول 
جهوده النحوية: -

- التيسير النحوي والعلوم االسالمية: -

ثمة منهج نحوي واضح المعالم، بارز المالمح، كبير التأثير 
النحاة  تأثر  هو  خاصة.  القديمة  النحوية  الــدارســات  في 
وعلم  الفقه،  كــأصــول  وبمناهجها  االسالمية  بــالــدارســات 
والجدل  الخالف  وعلم  الكالم،  وعلم  والتفسير،  الحديث، 
وغيرها. فقد عايشت هذه العلوم، العلوم اللغوية ونشأت معها 
في بيئة واحدة لذا أّثر بعضها في بعض و أفاد منها)27( فما 
من كتاب من كتب اصول الفقة اال وقد شغلت منه موضوعات 
ولعل  بالصغير  ليس  حيزا  والبالغة  واللغة  كالنحو  العربية 
والحقيقة  واالستثناء  الــشــرط  مباحث  وأميزها  أظهرها 
لحظت  قد  و   .)28( واألدوات((  الحروف  ومعاني  والمجاز 
هذا  أشكال  من  شكل  األندلس  في  الظاهري  المذهب  أّن 
التأثر بالدارسات الفقهية الذي اشتد في القرنين الخامس 
والسادس الهجريين على يد أبن حزم األندلسي، وأبن مضاء 
القرطبي، وهو منهج قام على العناية بظاهر النص وابطال 

القياس)29(.

أما موقف المحدثين من أصحاب التيسير من هذا األتجاه 
في النحو، فقد اختلفوا فيه فرفضُه بعضهم وعّده سببا من 
أسباب تعقيد النحو )30(. ونجد فئة اخرى دعت الى هذا 
األتجاه، ورأته سبيال من سبل التيسير المهمة، وأصال البّد 
بعمل  االحتذاء  وهو  النحو،  كيان  فهم  في  اليه  الرجوع  من 
واختيار  المشقة  نبذ  الى  تميل  التي  بمناهجهم  و  الفقهاء 
الرأي األسهل واأليسر واألنسب كما فعل الفقهاء في العصر 
الحاضر مسايرة الحياة)31(. لقد دعت هذه الفئة الى ربط 

النحو بالفقه واحتذاء مناهج الفقهاء في التأليف)32(.

وعلى الرغم من ان الموضوعات النحويه التي تناولها الدكتور 
التيسير  مع  يتقاطع  وذلك  ظاهرها  في  عقلية  الدين  جمال 
ــه  وارائ اللغويه  جــهــوده  فــي  البحث  بعد  انني  اال  النحوي، 
وكان  النحوي  التيسير  صلب  في  يبحث  وجدته  ودراســاتــه 
فان  ذلك  دعوات صريحة)33(. فضال عن  ذلك  الى  يدعوا 
عقلية  محاكمة  ومحاكمتها  وجوهرها  النحو  لفلسفة  تناوله 
يدخله  االصــول،  وعلم  النحو  بين  ربطه  خالل  ومن  علمية، 
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ذلك ضمن التيسير النحوي. فابن مضاء القرطبي الظاهري 
) 925 هـ( الذي رد على النحاة نحوهم كان يصدر في ذلك 
الفقهاء  على  رد  الــذي  الظاهري  الفقهي  مذهبه  خالل  من 
جرأة  من  صــدرت  مبتكرة  بافكار  فجاء  الفقهيه.  مذاهبهم 
كبيرة وفهم عميق للنحو، وذكاء وقاد تتفق مع المنهج اللغوي 
الحديث فقد دعا الى الغاء نظرية العامل التي أسس عليها 
الثواني  والعلل  القياس  الغاء  الى  ايضا  ودعا  العربي،  النحو 
والثوالث والتمارين النحوية وغير العلمية، ودعا الى تصنيف 
الفقهي  مذهبه  عليه  امــاله  مما  ذلــك  وغير  للنحو،  جديد 
الظاهري وثورته على المذهب المالكي، وانعكس على النحو 
النحوي،  التيسير  رائــد  القرطبي  مضاء  ابن  عد  ذلك  ومع 
وهاديا الصحاب التيسير المعاصر)34(. ولم تعرف محاوالت 
التيسير النحوي ولم تبدأ اال بعد ظهور كتابه: )) الرد على 
النجاة(( على الرغم من الحاجة الماسة الى التيسير النحوي.

والينأى فهم الدكتور مصطفى جمال الدين ومناقشته لقضايا 
النحو المرتبطة باصول الفقه، عن فهم ابن مضاء القرطبي 
كثيرا. لذلك يمكن عده من كبار أصحاب التيسير المعاصر. 
فمن آرائه النحوية التي يمكن ان تعد محاولة الصالح النحو 

وتجديده:

- ))االعراب ليس هو المعنى النحوي، وال الدال على المعنى 
النحوي بل هو ) عالمة( ان الكلمة تحمل معنى نحويا خاصا، 
فالفاعلية والمفعولية مثال معنى من هذه المعاني النحوية دل 
عليه اسناد الفعل بدال هو: اما تركيب الجملة كاملة او صيغة 
الفعل، وعالمة ذلك الضمة او الفتحة، بدليل ان هذه العالمة 
تفقد ) عالمتيها( احيانا كما في المبنيات، مع بقاء المعنى 
النحوي، هذا يدل على انه اثر من اثار االسناد واالعراب(( 
النحو واصالحه،  )35(. وهو رأي جديد، يسهم في تجديد 
النحو  حقيقة  الى  أقرب  مدرسي  نحو  لتقديم  تطبيقه  وفي 
وفهمه، ألنه يستند الى نظرة ثاقبة وفهم دقيق لجوهر النحو، 

ويدعوا الى تصحيح مسار الدراسات النحوية.

التتعدى  النحو  اصــول  ان  النحو:  اصــول  في  ــه  ارائ ومــن   -
والنحوي منهما ليس  الفقيه  انه مورد  اال  والقياس،  السماع 
نصوص  فهناك  السماع  أما  الــوارد،  نظر  الختالف  واحــدا 

مشتركة بين الفقهاء والنحويين اهمها القرآن والسنة، ولكننا 
يصعب التوحيد بين مناهج البحث فيها.

االجماع   ( وهــي  والقياس  السماع  عــدا  االصــول  سائر  امــا 
الى  اقــرب  منها  الوهم  فهي  واالستصحاب(  واالستحسان 
الظن، وسبب ظهورها هو تقليد النحاة لمذاهب الفقهاء)36(. 
ان اصول النحو وادلته هي االسس التي استند اليها النحاة 
االصالح  اســاس  يعد  ومناقشتها  النحو.  قواعد  ارســاء  في 
التي  وبين اصوله  بينه  لبناء نحو مطرد التقاطع  والتجديد، 

يبنى عليها.

- ومن ارائه: داللة النص لدى النحوي قطعيه ولدى الفقيه 
داللة ظنية)37(.

أن  الــى  نبهوا  الذين  االوائـــل  من  الدين  جمال  والدكتور   -
أسباب  الى  يعود  الشريف  النحوي  بالحديث  االحتجاج  قلة 
التي سادت  فكرية مذهبية وسياسية ولالوضاع المضطربة 
بيئة النحاة االوائل. وسخر من دعوى الرواية بالمعنى)38(، 

واللحن في رواية الحديث.

النحوي عند االصوليين(  البحث  نتائجه في كتابه )  - ومن 
الرسالة  هذه  ماقدمته  ان  الى  كله  ذلك  من  ))واصــل  قــال: 
من ) نحو الداللة( عند االصوليين اقرب الى طبيعة الدرس 
النحوي من ) نحو االعراب( عند النحاة، كما أصل الى أن 
ما رآه الدارسون المعاصرون، من وجوب دمج ما توصل اليه 
عبد القاهر من علم ) المعاني( بما توصل اليه النحاة من ) 
علم االعراب( ليكون لنا )نحو عربي( يعين على فهم اغراض 
لوال  الوجاهة  من  جانب  على  كالم  هو  ومقاصدهم  العرب 
في  وهو  الداللة(  نحو   ( من  االصوليون  بحثه  ما  يغفل  انه 
علم  قدمه  مما  نتائج  واصــوب  دقه،  واكثر  اقدم عهدا  رأيي 
عبد  ماقدمه  ان  االغفال،  هذا  في  السبب  ولعل  المعاني، 
القاهر كان في متناول الدارسين اما ماقدمه االصوليون فقد 
غلفه منهجهم العقلي بغالف سميك يجعله بعيدا عن الدرس 

الحديث، ولذلك كانت هذه الرسالة)39(.

وفي ضوء ماتوصل اليه من نحو الداللة ونحو االعراب دعا 
في اخر كتابة إلى وضع نحو عربي جديد يقوم على ماقدمه 
) نحو  النحاة من  الداللة( وما قدمه  ) نحو  االصوليون من 
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الذي  االسلوب(  نحو   ( من  البالغيون  وماقدمه  االعــراب(، 
وضحها في الرسالة.

- العامل النحوي:

تناولت  متعددة  وأبــحــاث  بــدراســات  العامل  نظرية  حظيت 
أقسامها.  في  و  فيها  والخالف  وتاريخها  ونشأتها  تعريفها 
نشأة  نشأ  وإنــّه  العامل،  يجلبه  أثر  االعــراب  إّن  خالصتها، 
تأثير  بدأ  ثم  وغيره،  كالخليل  األوائــل  النحاة  يد  على  لغوية 
أثر  على  النحاة  اتفق  وقد  سيبويه.  بعد  والمنطق  الفلسفة 

العوامل لكنهم اختلفوا في التفصيالت)40(.

إّن الدرس النحوي ال يمكنه االستغناء عن العامل ألنه أيسر 
وسيلة لتعليم النحو، ولم يكن العامل سببا لتعقيد النحو كما 
زعم بعضهم وال سيما العامل اللغوي)41( الذي عرفه النحاة 
فأفسد  مؤخرا  دخل  الــذي  بالمنطق  المتأثر  غير  االوائــل، 
والقصد  الخالف،  على  االعــراب  أمثلته:  ومن  العامل)42(، 
اليه وغير ذلك مما تنّبه اليه القدامى كالخليل وسيبويه ومن 
تابعهما كابن الطراوة )538 هـ( وتلميذه السهيلي )581 هـ( 
فقد فسرا كثيرا من حاالت النصب في ضوء مفهوم المخالفة 
كاالستثناء وتمام الكالم مثـــل: )له عشرون درهما(، والقصد 

اليه مثل )سبحان اهلل( و )ويل زيد و ويحه( )43(.

إّن للعامل أهمية في التعليم ال بّد لها وأعني العامل اللغوي 
المتجّرد من الشوائب كالفلسفة والمنطق التي علقت في اثناء 
رحلة النحو الطويلة. الى ذلك ذهب كبار النحاة المعاصرين 
مثل عباس حسن الذي كان يمثل الموقف المعتدل المتمثل 
دعوة  مع  العظيم  القدامى  لجهد  االنصاف  جانب  بمراعاة 
الى تجّرد العوامل من التكلف والفلسفة، قال -مبينا أسباب 
األخذ بالعامل - على الرغم من المشكالت التي يسببها: - 
)) وإنما هو األخذ باأليسر عمال وتطبيقا وافادة على الرغم 
من أنه ليس هو الحق في الواقع المقطوع به، ذلك أّن الواقع 
اليقين يقطع بأن الذي يجلب الحركات ويغيرها ويدار بينها 
انما هو المتكلم ما في ذلك شك، لكن ال بأس أن ننسى أو 
او  النسيان  الفائدة محقّقه في  الواقع مادامت  نتناسى هذا 

التناسي والضرر ال اثر له(( )44(.

إننا ال ندعو الى األخذ بكل ما جاء به القدامى بشأن العامل 
وال نرفضه رفضا مطلقا، ونرى ضرورة األخذ به بعد تجرده 
هو  نقبله  الذي  العامل  إّن  والمنطق.  والفلسفة  التكلف  من 
ال  بأسبابها  االشياء  يربط  وذلــك  لغويا،  واقعاً  يفسر  الــذي 

الذي يحاول أٌن يخلق واقعا لغويا فيفسره.

ولقد تنبه بعض القدامى الى هدف التيسير من نظرية العامل 
ودورها في تسهيل تعلّم النحو وكان عبد القاهر الجرجاني 
دراسة مفّصلة  العامل  االتجاه، فقد درس  مّثل هذا  خيرمن 
على وفق مراحل آخرها تؤدي الى النظم، وقد تابعه في ذلك 
بعض المعاصرين)45(. فثمة نحاة رفضوا المغاالة في التعليل 
والعامل دون أن يرفضوا نظرية العامل مثل ابن مضاء الذي 
قال بثالث علل ولم ينكر أوالها وهي التعليمية، وهو ما أدعوا 
اليه أيضا. وأخيرا أقول: لقد أثبتت أحدث نظرية لغوية هي: 
التوليدية صحة ما ذهب إليه النحاة المتقدمون بشأن أهمية 
العامل ودوره في الوقوف على الحقائق اللغوية التي ينتظمها 

التركيب وتحددها القواعد)46(.

- موقف الدكتور جمال الدين:

أما موقف الدكتور مصطفى جمال الدين من العامل النحوي 
فلم يدع الى الغائه كما دعا الى ذلك جل أصحاب محاوالت 
التيسير النحوي المعاصر، لعلمه أن ذلك أمرال يصح وال بديل 
عن نظرية العامل في تعليم النحو ودراسته، لكنه كان يدعوا 

تشذيب هذه النظرية التي يؤسس عليها الدرس النحوي.

- الخاتمة:

ان الدكتور مصطفى جمال الدين باحث غير تقليدي، ذلك أنه 
كان كثير النزوع إلى التجديد واالبتكار. يتضح ذلك من خالل 

الموضوعات التي اختارها للدراسة في بحوثه وكتبه.

في  ومناهجها  الدينية  الحوزة  لمقررات  بنقده  عرف  وقد 
التجديد  إلــى  الصريحة  وبــدعــواتــه  والــتــدريــس.  الــدراســة 
وتيسيرها  وتجديدها  المناهج  إصالح  واإلحياء.  واإلصالح 
بعض  ــال  وإدخـ ومتغيراته  ومتطلباته  العصر  يناسب  بما 
فيها.  الجمود  لمعالجة  مناهجها  في  المعاصرة  المفردات 
وأخذها بأسباب التطور في إدارة شؤونها بما يناسب العصر 
الذي تعيشه. ذلك إن الحوزة قاعدة إسالمية للمسلمين، لذا 
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كان ذلك شغله الشاغل، وقد سخر علمه وأدبه لتحقيق ذلك 
لحماس  إثــارة  أكثر  الشعر  الن  شعره  في  سيما  وال  الهدف 
أصحاب التجديد والتيسير واإلصالح. وقد حشد كل طاقته 
العلمية  الحوزة  حفالت  من  بكثير  المشاركة  على  وحــرص 
وبخاصة  تجديدها،  الى  ويدعو  الدراسية  مناهجها  لينقد 

الحفالت التي تعقد لتكريم علماء الدين او تأبينهم. )47(

- الهوامش:

وهو  اللغة  إمــام  فيه:  قالوا  المخزومي  مهدي  الدكتور  1ـ 
نجل الفقيه الشيخ محمد صالح ونجل الشيخ الكبير حسن 
وهو من أسرة نجفيه معروفه ولد في النجف االشرف سنة 
1919م ويعد من المجددين للفكر النحوي ومن إعالم النحاة 

المعاصرين.

2ـ ينظر كتاب ديوان العرب

3ـ موقع االخبار /مجموعة مهدي بيات 2009/2/3

4ـ ينظر: سيد النخيل المقفى 69-65

5ـ المصدر نفسه 70-69

6ـ مقدمة ديوانه 95

7ـ ينظر سيد النخيل المقفى 407

8ـ قراءة نحوية في شعر مصطفى جمال الدين بحث منشور 
في المؤتمر االدبيى االستذكاري 2003م ص 95

قصيده   36 المشهدي  فاضل  تحسين  االستاذ  منها  ذكر  9ـ 
 39 شعره  من  وظواهر  جهوده  الدين  جمال  ينظر مصطفى 

40 -

10ـ الموسوعة الحرة

11ـ الكوثر71 / 13 من اعداد علي موفق العبيدي والمجلة 
تصدر في النجف االشرف.

جهوده  الدين  جمال  ومصطفى  االنترنت.  موقع  راجــع  12ـ 
وظواهر لغوية في شعره.17

13ـ مالمح في السيرة والتجربة الشعرية 37

14ـ المصدر نفسه 37

15ـ المصدر نفسه 39

16ـ مقدمة الديوان: 44-43

17ـ كلية االداب الجامعة المستنصرية سنة 1996وقد طبعت 
في عمان، دار الضياء 2005.

18ـ ينظر: آراء وأحاديث في اللغة واالدب، الحصري 110. 
والنحو  اللغة  قضايا  ومن   ،46 العرب  لغة  لدارسة  ومقدمة 
122. ومشكلة االعراب، طه حسين 99، وحاضر اللغة العربية 
في الشام 87، ونحو وعي لغوي 105. واالتجاهات النحوية 

الحديثة 92.

نقد  العربي  النحو  في  و   ،399 الكوفة  مدرسة  ينظر:  19ـ 
وتوجيه 15، و دارسات نقدية في النحو العربي 6، واالتجاهات 

النحوية الحديثة95.

20ـ تبسيط قواعد اللغة العربية، فريحة 21.

21ـ ينظر: مقال االستاذ مصطفى السقا، مجلة آداب، جامعة 
نحو  و  الفراء،  زكريا  ابو  و   ،15 ديسمبر  االول 1926،  فؤاد 

التيسير3،7.

22ـ ينظر: مقال لغتي، د. أحمد مطلوب، المعلم الجديد، 23 
ج 1 1964 ص 116.

23ـ د. نعمه العزاوي. مقابلة شخصية.

24ـ ينظر: أ تجديد أم تيسير، جريدة القادسية 26 حزيران 
.1992

25ـ ينظر: جهود الجواري في تجديد النحو، الضاد ج1989/2.

26ـ و هذا ما كان يراه: المخزومي والجواري والعزاوي. ينظر، 
مدرسة الكوفة 399، ونحو التيسير 399. وفي حركة تجديد 

النحو وتيسيره 122. واالتجاهات النحوية الحديثة 90.

27ـ ينظر: مناهج التاليف النحوي 5، 389، ومدرسة الكوفة 
47، ومدرسة البصرة 360-351.

28ـ االستغناء في احكام االستثناء ) مقدمة المحقق( 36.
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29 ـ ينظر: تاريخ بغداد 384/8، واالحكام في اصول األحكام 
71/1، 557/7، 92/8، والرّد على النحاة 29، ونظرات في 
اللغة عند ابن حزم 22، وأبو حيان النحوي 316، وخصائص 

مذهب األندلس النحوي 25 وما بعدها.

القديم والحديث 39. وينظر أيضاً:  العربية بين  30ـ تيسير 
ظاهرة االعراب 155-177، وقضايا التقدير النحوي 26-10.

والتفسير  والبالغة  النحو  في  تجديد  مناهج  ينظر:  31ـ 
النحو،  تيسير  في  الحديثة  واألتجاهات   .27-17 واآلداب 
التجديد  بين  والنحو   .71 يــرانــق  أحمد  محمد  محاضرة 
ج  األول  القسم   / القرآن  السلوب  ودارســات   ،84 والتقليد 
واللغوية في استنباط االحكام  النحوية  الداللة  واثر  2ص2. 

من ايات القرآن 334.

32ـ مثل كتاب محمد عبد الخالق عظيمة الكبير ) دارسات 
السلوب القرآن( قسم 1ج، ص2

33ـ ينظر مثال: البحث النحوي عند االصوليين309

34ـ ينظر: الرد على النجاة 25، 35، 48، 79 واصول النحو 
العربي، محمد عبد 39. وابن مضاء القرطبي واراؤه، معاذ 

السرطاوي 8، 41، 46.

35ـ البحث النحوي عند االصوليين 399

36ـ المصدر نفسه 170.

37ـ ينظر سيد النخيل المقفى 138

38ـ مصطفى جمال الدين، جهوده وظواهر من شعره 475.

39ـ البحث النحوي عند االصوليين 299

وثمار  بعدها،  ما  و   15 النحوية  المائة  العوامل  ينظر:  40ـ 
العربي 138-419، و  النحو  الصناعة 11،34، 76، و أصول 
ظاهرة االعراب في النحو العربي 61-86، و قضايا التقدير 
باب  و  بعدها  ما  و   159 االعرابية  العالمة  و   ،71 النحوي 

التنازع عند النحويين، رسالة ماجستير 6 و ما بعدها.

41ـ هكذا سّماه المخزومي و تابعه الدكتور أبو جناح. ينظر: 
مدرسة الكوفة 260، و االعراب على الخالف 74.

42ـ ينظر: العالمة االعرابية 167.

التصريح  شــرح  و   ،395  ،365  ،75/1 الكتاب  ينظر:  43ـ 
بن  الحسن  أبو  و   ،110/1 للسهيلي  الفكر  نتائج  و   ،395/1
الطراوة و أثره في النحو 740 . و مدرسة الكوفة 296-260 

. و االعراب على الخالف في الجملة العربية 73 .

44ـ اللغة و النحو بين القديم و الحديث 186 ، 191 ، و النحو 
الوافي 73/1 ، 441 . و ينظر : العالمة االعرابية 190 ، و 

ظاهرة االعراب 185 .

45ـ ينظر : مقدمة تحقيق كتابه ) العوامل المائة ( 35-3 ، 
د. البدراوي زهران

، د.   ) العربي  النحو  : تفصيل ذلك في ) نظرية  46ـ ينظر 
نهاد الموسى 36 ، 41 ، و )النحو العربي والدرس الحديث ( 

، عبده الراجحي 14،141 .

47ـ مالمح في السيرة والتجربة الشعرية 31
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 كن خائفا او تخوف قليال
 تهديد اإلرهاب من المقاتلين الغربيين األجانب

في سوريا والعراق




تقديم:

في ما يلي ترجمة لموجز دراسة اعدها كل من دانيال بايمان و 
جيرمي شابيرو الباحثين في معهد بروكينغز في الواليات المتحدة 
االمريكية حول تطوير بدائل سلمية لمساعدة الناس المتضررين 

جراء النزاعات في الشرق االوسط. والتأثير على حركة ذهاب 
الجهاديين للقتال في سوريا والعراق، بينوا في الدراسة اهمية افهام 

تركيا من خطورتهم وان تضع قيودا لسفرهم للقتال في سوريا، 
ووضع احتماالت للتعامل معهم اذا ما عادوا لبلدانهم السيما 
الى كل من الدول االوربية والواليات المتحدة االمريكية. علما 

ان الدراسة تضمنت خمس مراحل لسفر الجهاديين وهي )القرار، 
السفر، التدريب والقتال، العودة والخطة( وبينوا سبل معالجة هذه 

المراحل تباعا.

علما ان الدراسة تعكس وجهة نظر مؤلفيها وال تمثل المعهد 
العراقي لحوار الفكر باي شكل من االشكال.
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معهد بروكينغز

يخشى الكثير من مسؤولي االستخبارات االميركية واألوروبية 
عن  ناتجة  أوروبـــا  أنحاء  تكتسح  ســوف  اإلرهـــاب  موجة  أن 
الحرب األهلية في سوريا واستمرار حالة عدم االستقرار في 
العراق. وهناك العديد من المخاوف تنبع من عدد المقاتلين 

األجانب الكبير المشتركين في هذه الموجة االرهابية.

عدد المقاتلين األجانب في سوريا ) حسب الدول(

الذي  الحقيقي  والخطر  المخاوف  هــذه  من  الرغم  وعلى 
يحفزهم، فأن تهديد المقاتلين االجانب السوريين والعراقيين 

من الممكن وبسهولة ان يشكل تهديداً كبيراً.

المنبثقة من سوريا تشير الى  الحاالت السابقة والمعلومات 
العديد من اآلثار التي من الممكن ان تقلل - ولكن ليس الى 
حد القضاء على التهديد اإلرهابي المحتمل من قبل المقاتلين 

األجانب الذين ذهبوا إلى سوريا.

وتشمل تلك العوامل المخففة:

هجمات  في  أنفسهم  يفجرون  امــا  يموتون  منهم  العديد   •
انتحارية أو يقتلون بسرعة في معارك مع قوات المعارضة.

• الكثير منهم ال يعودون أبدا الى المنزل ويواصلون القتال في 
منطقة القتال أو في المعركة المقبلة للجهاد.

أمل  بخيبة  بسرعة  يصاب  األجانب  المقاتلين  من  العديد   •
إلى وطنهم  بانه قد خدع ويصحو، ويعود عدد منهم  ويشعر 

دون الدخول في مزيد من العنف.

أجهزة  قبل  مــن  عليهم  القبض  يتم  منهم  االخــر  البعض   •
االستخدام  وبسبب  اجنبياً  مقاتال  تكون  ان  االستخبارات. 
المفرط لمواقع التواصل االجتماعي هذه االيام االمر الذي 
يجعل من االرهابي اكثر عرضة لجذب انتباه االجهزة االمنية.

ترجمة المعهد العراقي للحوار
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خطر  هــو  األجــانــب  المقاتلين  عــودة  يشكله  ــذي  ال الخطر 
لديها  ــة  ــي واألوروب األمريكية  األمــن  أجــهــزة  ولكن  حقيقي، 
األدوات التي يمكن ان تنتشر بنجاح للتخفيف من وطأة هذا 

الخطر والتهديد.

وهذه األدوات يجب أن تتكيف مع السياق الجديد في سوريا 
الظروف  مع  وتتالئم  متبناة  تكون  ان  يجب  ولكنها  والعراق، 

لتظل مفيدة وفعالة.

- توصيات السياسة االساسية

المخففة  العوامل  مختلف  أن  كيف  يوضح  أدنــاه  النموذج 
يتمثل  الذي  الخطر  من  تقلل  ان  يمكن  الفعالة  والسياسات 

بالمقاتلين األجانب.

1- القرار

ان  المنطقي  من  انه  القرار.  اتخاذ  مرحلة  هي  مرحلة  اول 
تقليل اعداد الذاهبين الى منطقة النزاع في المكان االول عن 
طريق التدخل في قرارهم للذهاب الى هذه المنطقة. والذين 
ال يذهبون الى القتال ال يتأثرون باالفكار المتطرفة التي لدى 

المقاتلين االجانب.

يجب على الدول الغربية ان تقوم بنشر روايات مغايرة تبين 
وبصورة  الجهاديين.  بين  الداخلي  والعنف  الصراع  وحشية 
الروايات  هذه  نشر  تعزيز  الى  تفتقر  الحكومات  ان  عامة 
وتفتقر الى المصداقية في المجتمع. وانه من االفضل زيادة 
اصوات قادة المجتمع الموجودين والذين يؤيدون فكرة نشر 
التعامل مع هذا  اكثر من محاولة  بالفعل  المغايرة  الروايات 

االمر مباشرة من خالل الطرق حكومية.

لمساعدة  سلمية  بدائل  تطوير  جدا  الضروري  من  وكذلك 
الناس المتضررين جراء النزاعات في الشرق االوسط. بعض 
المقاتلين- وليس جميعهم لكن بنسبة كبيرة- كانوا محفزين 
وحشية  ضد  السوري  الشعب  عن  للدفاع  جامحة  وبرغبة 
نظام االسد. وبتشجيع النشاطات الخيرية والتعريف بالسبل 
الشرعية للمساعدة والتركيز على ما يمكن ان يفعله االفراد 
كل  السوري،  الشعب  معاناة  رفع  في  بالمساعدة  المعنيين 
هذه االعمال تؤدي الى استنزاف وتقليل الدعم واالمدادات 

للمقاتلين االجانب.

ان البرامج المحلية لتوفير المساعدة من الممكن ان تحسن 
قابليات جمع المعلومات االستخباراتية الداخلية بطريقتين، 
الطريقة االولى:  الغربيون.  لمسؤولين االجهزة االمنية  وفقاً 
لمجرد كونه في خارج وداخل المجتمع يمنح موظف الحكومة 
المتطرفين  حــول  المعلومات  الــى  للوصول  اكثر  صالحية 
االجــهــزة  مــع  بــالــراحــة  الــعــوائــل  تشعر  وان  المحتملين. 
االستخباراتية وكذلك قادة المجتمع. الطريقة الثانية: تسمح 
هكذا برامج للقادة االستخباراتيين بالوصول الى االشخاص 
المجاهدين  عــن  لــإلبــالغ  يتطوعوا  ان  الممكن  مــن  الــذيــن 

المحتملين.

ـ النتائج المطلوبة:
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التحدث حول االنضمام الى الميليشيات االجنبية من خالل 
االسرة او المجتمع.

اختيار بديل سلمي للقتال.

2-  السفر

هي  األجانب  المقاتلين  تطرف  عملية  في  الثانية  المرحلة 
السفر الى سوريا..

قطع الطريق الواصل عبر تركيا هو احد أهم الطرق الواعدة 
للحد من خطر تدفق المقاتلين األجانب من اوربا والواليات 
المتحدة األمريكية، ومن الضروري جدا في المقام األول ان 
والسلطات  الغربية  الحكومات  بين  التعاون  مستوى  رفع  يتم 
المقاتلين  تدفق  ايقاف  تعتبر  لم  االخيرة  ان  حيث  التركية، 
كواحدة من اهم أولوياتها، لكن السلطات التركية األن أصبحت 
التركية،  التهديد الجهادي ودخوله األراضي  أكثر قلقاً حول 
ومن جانب أخر فأن من الواجب على األجهزة األمنية الغربية 
الشرطة  وجهاز  التركية  المخابرات  مع  قنوات  تشكل  أن 
التركي تحذرهم بدورها من وجود اشخاص معنيين توجهوا 
عبر تركيا وصوالً الى سوريا، وحث تركيا على ابعادهم بعيدا 
عن الحدود التركية أو إيقافهم عند الحدود السورية والقيام 
بترحيلهم، وعلى الرغم من وجود طرق أخرى نحو سوريا إال 

إنها اكثر تكلفة وصعوبة بالنسبة الى المقاتلين الغربيين.

كذلك التعاون األمني بين األجهزة األمنية األوربية من جهة 
أمر  هو  اخــرى  جهة  من  واألمريكية  األوربية  األجهزة  وبين 
طريق  عن  جمعت  التي  االستخباراتية  المعلومات  ضروري، 
المصادر  رصد  وأيضا  األجانب  المقاتلين  بين  االتصاالت 
المشتركة ومعلومات اخرى من مؤسسة واحدة من شأنها ان 
تثبت فائدتها من أجل اكتشاف شبكات التنقل عبر الدول. ان 
التعاون مع اوربا ال غنى عنه إليقاف سفر الجهاديين من بلد 
اوربي الى تركيا وبعدها االنتقال الى سوريا عبر بلد اوربي 

اخر في محاوله لتجنب العثور عليهم.

- النتائج المطلوبة:

االعتقال على الطريق	 

االعتقال عند الحدود واالبعاد	 

3 - التدريب والقتال

االجانب  المقاتلين  يتلقى  العملية،  من  الثالثة  المرحلة  في 
التدريب و يقومون بالقتال في سوريا أو العراق ليكونوا خارج 
هنا  ولكن حتى  االمريكي،  و  االوربــي  الوسط  نطاق سيطرة 
توجد طرق غير ملحوظة تؤثر على عملية التدريب االرهابية، 
ويجب ان تقوم الوكاالت االمنية الغربية بكل ما وسعها لزرع 
الشك في القادة المتطرفين في العراق و سوريا من خالل 
الوالء الحقيقي للمتطوعين من المسلمين الغربيين. وباإلمكان 
تسليط الضوء على المعلومات المكتسبة من المجندين وحتى 
المعلومات غير المؤكدة حول درجة اختراق االجهزة االمنية 
تثير مخاوف كببرة جدآ. في حال رأت المنظمات الجهادية 
ان المقاتلين االجانب جواسيس أو ملهمين لتأثير سلبي تقوم 
منحهم  من خالل  تختبرهم  او  قتالية،  غير  ادوار  بإعطائهم 

مهمة تفجير انتحارية، أو قد ال تجندهم من االساس.

- النتائج المطلوبة:

الموت في منطقة القتال	 

البقاء في الخارج و القتال	 

اصابهم خيبة امل من جراء القتال	 

4- العودة

الرابعة حيث  المرحلة  تبدأ  االجانب،  المقاتلين  عودة  وعند 
تقارير  وتشير  والجهاد.  العنف  ابعادهم عن  المهم جدا  من 
االشخاص  هؤالء  بعودة  علم  على  بأنهم  الغربية  المخابرات 
ممن يحملون الشكوك معهم. وكخطوة اولى، على هذه القوات 
االمنية تقع مسؤولية فرز العائدين وتحديد من منهم يستحق 
بأن  االستجواب  عمليات  تشير  وحيث  والمالحظة  االهتمام 
ليس  الــحــاالت  بعض  وفــي  متناقضة  بصورة  الفرز  عملية 
جميعها ضمن عمل المخابرات الغربية. وحتماً بعض هؤالء 
وبعضهم سوف  التغاضي عنهم.  الخطرين سيتم  االشخاص 
يتم تحديدهم بأنهم ليسوا اشخاص خطرين مما قد يشكلون 
يعتبر  االولــي  التحقيق  ولكن  المجتمع  على  خطرا  الحقاً 
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اجراء مهم. ان جهود تعزيز نشر الروايات المغايرة مهم جدا 
وباألخص اذا شملت االباء والدعاة وقادة المجتمع. ان برامج 

المجتمع تستحق االهتمام.

الى  المحتملين  االرهابيين  نقل  يكون  ان  يجب  الهدف  وان 
الفئة،  هذه  في  اساساً  منهم  العديد  الن  عنف  الال  مرحلة 
الشعور  خلق  ذلك  خالف  او  االعتقال  بتهديد  ومطاردتهم 
ولقد  بنتائج عكسية.  يأتي  ان  الممكن  من  الذي  باالغتراب 
اصبحوا افراد العائلة والمجتمع قادرين على توجيه المقاتلين 

العائدين الى طريق مختلف.

وجعلهم يبلغون عن رفاقهم االخرين. وفي الواقع، ان ارسال 
الى  كالذهاب  نسبياً  صغرى  لجرائم  السجن  الى  العائدين 
ضد  اجنبية  ارهابية  منظمة  مع  بالقتال  لالنخراط  الخارج 
عدو بعيد يجعلهم يسجنون لعدة سنوات ويتعرضون لعوامل 
حيث  االوروبــيــة  السجون  من  الكثير  في  موجودة  عنصرية 
العديد من القاصرين اصبحوا منخرطين في اعمال جهادية 

بشعة ومندمجين بشبكات اوسع.

- النتائج المطلوبة:
االعتقال والحبس.	 

مكافحة التطرف واعادة الدمج في المجتمع	 

ليس هنالك رغبة في القيام بهجمات في بلده	 

5 الخطة:

واالخيرة  الخامسة  المرحلة  في  االجانب  المقاتلين  لمنع 
يجب  االمنية  االجهزة  فان  ارهابية،  لهجمات  التخطيط  من 
العائدين وان يكون لديها موارد كافية  ان تركز على مشكلة 
لرصد المشكلة كما هو ظاهر في بلدانهم. والخبر السار هو 
ما  الديار عادة  الى  والعودة  والعراق  الى سوريا  الذهاب  ان 
يجلب االنتباه لالجهزة االمنية. لكن ابقاء التركيز عند زيادة 
االعداد ستكون صعبة تماما بسبب الموارد. وقد علق السيد 
مارك هيكر، وهو خبير فرنسي في شؤون االرهاب انه يمكن 
لفرنسا التعامل مع العشرات من العائدين من العراق ولكنه 

سيكون من الصعب تغطية مئات العائدين من سوريا.

استثنائي  استهالك  يعتبر  بهم  المشتبه  من  العديد  تعقب 
وبالنسبة  دائمية.  مراقبة  يتضمن  كان  اذا  وخاصة  للموارد 

الجهزة المخابرات فان المشكلة ليست في الحصول او في 
جمع البيانات، ولكن في معالجة وتحليل ومتابعة الموقف في 

الوقت المناسب.

تعمل  ان  يمكن  الخاصة  نشاطاتهم  فان  الوقت،  نفس  وفي 
الخطر  وتقليل  المشكلة  من  الحد  خالل  من  وذلك  ضدهم 

وبالتالي خلق انطباع على انهم بحاجة الى موارد قليلة.

للقوات االمنية  بالنسبة  التأثير  طريقة واحدة لتخفيف هذا 
وذلك بتحميلهم عبء المسؤولية من خالل التدريب ومشاركة 
المجتمع  ومــنــظــمــات  المحلية  الــشــرطــة  مــع  الــمــعــلــومــات 

والمسؤولين عن فرض القانون.

والوكاالت  االوربــيــة  الــوكــاالت  ضمن  االمني  التعاون  يعتبر 
معلومات  للحصول على  االمريكية ضروري جداً   - االوربية 
من المقاتلين االجانب ورصد المصادر المفتوحة المشتركة 
وغيرها من المعلومات التي يمكن الحصول عليها عن طريق 
احدى الوكاالت يمكن ان يكون دليل حاسم الكتشاف الشبكات 

العالمية.

كما تمت المالحظة في وقت سابق، التعاون في اوربا هو امر 
ضروري لوقف السفر الجهادي من البلد االوربي الى تركيا 
ومن ثم الى سوريا عبر بلد اوربي اخر وذلك لتجنب الكشف.

- النتائج المطلوبة:

احباط الهجوم من قبل المسؤولين عن فرض القانون.	 

فشل الهجوم بسبب نقص التدريب او مهارات خاطئة.	 

- الخاتمة:
فعالة  اجــراءات  بالفعل  لديها  ــا  واورب المتحدة  الواليات  ان 
للتقليل من تهديد االرهاب من الجهاديين العائدين للحد من 
التدابير يمكن ان تكون مفيدة  اي هجمات قد تحدث. تلك 
وجيدة، واالهم من ذلك المصادر الكافية. لكن معايير النجاح 
الحكومات  فان  كذلك  كانت  واذا  مثالية،  تكون  ان  يمكن  ال 
الغربية مدانة بالفشل واالسوأ من ذلك مدانة برد فعل عنيف 
سياسية  اخطاء  وتسبب  المصادر  ستفقد  والتي  فيه  مبالغ 

خطيرة
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1ـ صفحات من التاريخ السياسي للشيعة
كتاب من تأليف سماحة الشيخ فوزي ال سيف يقع في )194( 
صفحة وهو من اصدار دار الصفوة عام 2010 والتي كانت 
محرم  موسم  في  ألقيت  محاضرات  األســاس  في  صفحاته 

1430هـ.

وقد قدم المؤلف للكتاب بمقدمة أبرز ما جاء فيها بأن العقود 
في  مهما  تحوال  الماضي شهدت  القرن  من  األخيرة  الثالثة 
الوضع الشيعي على مستوى العالم الحظه المراقبون وتوقفوا 
واخرون  الشيعة(  عنه ب )صحوة  عبر  بعضهم  دالالتــه  عند 

تحدثوا عن انبعاث الطائفة وبعضهم صحوة المستبعدين.

بعد ذلك ذكر المؤلف التحوالت والتجارب التي استفاد منها 
الشيعة: فعلى المستوى السياسي تحقق لهم ألول مرة دولة 
قائمة على أساس ديني بقيادة علماء دين بعد ثورة استطاعت 
القضاء على النظام الشاهنشاهي الموالي للغرب. وفي مشهد 
آخر قدم الشيعة اللبنانيون مثاال طيبا، استطاعوا فيه إسقاط 
فكرة الجيش الذي ال يقهر والذي عملت »إسرائيل« باستمرار 
على تكريسها بالقول والفعل فقد خرج اإلسرائيليون مرغمين 
المقاومة  لهم  وجهتها  التي  المتتابعة  الضربات  وطأة  تحت 
في العام 2000. وفي مجال آخر خاض الشيعة تجربة يعتقد 
بأنها أكثر نضجا وهي التجربة العراقية الحديثة إذ أصروا 
في  العراقي  المجتمع  في  األخــرى  المكونات  مشاركة  على 
احتكموا  كما  لوحدهم،  بالحكم  يستأثروا  ان  دون  السلطة 
النفسي - إلى صناديق  على رغم األوضاع األمنية والشحن 
تجري  التي  الحرة  باالنتخابات  يذكر  نحو  في  االنتخابات، 

خارج بالد المسلمين عادة.

كما اننا نشهد توجها متوازنا نحو الفعل السياسي في اكثر 
من منطقة من مناطق الشيعة ومحاولة المشاركة السياسية 
بعدما كانت من االمر غير المحسوم على المستوى النظري 
والفكري فضال عن الممارسة العملية وان خروج الشيعة من 
حالة االنتظار السلبي واالنفعال الى مرحلة الفعل والدور يعد 

من اهم تلك العالئم التي تشكل الصحوة الشيعية.

بعد ذلك شدد المؤلف على أن الصحوة الشيعية ليست ضد 
تتعامل  األمــة  أبناء  من  أن قسما  له  يؤسف  »ما  قال  إذ  فئة 

اعداد/ المعهد العراقي للحوار

قراءة في كتب وصلت المكتبة
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مبرر  غير  طائفيا  تعامال  والنهضة  الصحوة  هذه  مع 
و كأنها موجهة ضد الطوائف األخرى في األمة فبدأ 
السلبية  بآثارها  وصفه  ما  والتهويل  عليها  بالتشويش 
وهذا التعامل شمل السياسيين وقسما من المفكرين، 
ومن الطبيعي أن الجمهور سيسلك نفس الطريق هذا.

وأشار المؤلف إلى أن هذه الصحوة وهي شأن داخلي 
إلى  الشيعة  توجه  عندما  حصلت  األولـــى  بــالــدرجــة 
أهمية تصحيح قسم من األفكار السائدة وتعديل بعض 
ما  بمجموعة  أنتج  الــذي  األمــر  القائمة،  الممارسات 
معزولة  فئة  ليسوا  الشيعة  أن  وحيث  ــره...  ذك قدمنا 
األخرى،  الطوائف  أبناء  مع  متداخلة  بل هي  جغرافيا 
التأثير في ظل  وتبادل  التواصل  ومع مالحظة سهولة 
عولمة االتصال والمعرفة... حدث تحول في صفوف 
بعض المسلمين تجاه مذهب أهل البيت، مثلما يحصل 
عادة من تأثير بعض المجتمعات بوجود حركة أو حزب 
عامل، حتى لو لم يكن في نظر تلك الحركة أن تؤثر في 

المجتمع، فإن قانون المجاورة يقتضي ذلك.

كما  وهي  محاور  عدة  الى  الكتاب  المؤلف  قسم  وقد 
ياتي.

أن  إلى  المؤلف  تطرق  وقد  الشيعية:  الهوية  مكونات 
الشيعة جزء في هذا العالم ويريدون التعبير عن هويتهم 
الخاصة، وتعريف العالم بها، بدال من أن يقوم اآلخرون 
شخص  قبل  من  مخالفة  هوية  تقديم  فإن  بتعريفهم، 
يعتبر تزويرا، فكيف يكون األمر حين تقدم هوية كاذبة 

عن مجتمع يقدر بمئات الماليين؟

لآلخرين  بها  الشيعة  ــّرف  ُعـ الــتــي  الــكــاذبــة  الــصــورة 
والتكوين  واألخــالق  العقائد  )شملت  مــزورة  هوية  هي 
الجسدي( بعد ذلك تطرق المؤلف إلى اآلثار المعاكسة 
للهوية المزورة إذ كان لهذه الهوية المزورة بعض النتائج 
المعاكسة إلرادة ناشريها حيث دفعت الكثير من الناس 

إلى التفتيش عن الشيعة والتشيع.

الشيعية  الهوية  مكونات  المؤلف عن  تحدث  ذلك  بعد 
والتي تشمل

- اإليمان باإلمامة المنصوصة المعصومة: يتميز شيعة 
أهل البيت باعتقادهم باثني عشر إماما معصوما.

- اإليمان باإلمام المهدي محمد بن الحسن العسكري 
باعتباره اإلمام الثاني عشر الموجود بالفعل.

كل  في  الشيعة  يتميز  الحسينية:  القضية  محورية   -
مناطقهم بجعل القضية الحسينية محورا جامعا معبرا 

عن وجدهم.

- االرتباط بالمرجعية الدينية.

ثم انتقل المؤلف إلى المحور الثاني الذي تحدث فيه 
عن عدد الشيعة في العالم، وقد عبر عن ذلك بقوله 
من  يكثرون  فالشيعة  وكثرة،  قلة  التقديرات  )تختلف 
عددهم فيقولون هم نصف المسلمين، وغيرهم يقللون 

العدد إلى حد أنه قد قيل إن عددهم هو 70 مليونا(.

التشيع  تــاريــخ  عــن  المؤلف  تحدث  اخــر  جانب  وفــي 
والشيعة في أربع مناطق تتمتع بأهمية استثنائية وهي 
إليها فيما  العراق بدءا من الكوفة وتحول اإلمام علي 
بعد ولبنان التي تحول فيها التشيع اليوم إلى ما يشبه 
بيضة القبان كان لهم تاريخ يبدأ من هجرة الهمدانيين 

من الكوفة.

 كما تطرق إلى تاريخ التشيع في إيران وبين فيه كيف 
أن التشيع في مختلف مراحله وصل وانتشر في إيران 
بواسطة الرواة والعلماء العرب الذين قدموا من الكوفة 
أوال ثم لبنان والبحرين ثانيا. وفي االستعراض التاريخي 
تحدث الشيخ عن التشيع في القطيف واإلحساء والذي 
السادسة  السنة  نحو  في  قيس  عبد  إســالم  مع  بــدأ 

للهجرة.

وفي الختام عرض المؤلف بعض المشاكل التي يبتلى 
منطقة  من  متفاوتة  وبدرجات  الشيعي  المجتمع  بها 

ألخرى.
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2ـ الحكم بعدم دستورية نص تشريعي ودوره 
في تعزيز دولة القانون

يقع  الصالحي  يونس  بهجت  مها  الدكتورة  تأليف  من  كتاب 
في )400( اربعمائة صفحة وهو من اصدار بيت الحكمة في 
بغداد 2009 وهو في االصل اطروحة دكتوراه قدمت الى كلية 
القانون في جامعة بغداد ويعمل الكتاب على تسليط الضوء 

على موضوعين في غاية األهمية:-

ذاته  الدستورية وهو بحد  بعدم  الحكم  األول: هو  الموضوع 
تتعلق  يثيره من مشاكل عديدة  لما  موضوع متشعب وشائك 
بحجية الحكم بعدم الدستورية واألثر القانوني المترتب عليه 
للمراكز  بالنسبة  تنفيذه  وكيفية  لسريانه  الزمني  والنطاق 
القانونية  للمراكز  وبالنسبة  السابقة على صدوره،  القانونية 
الالحقة على صدوره. وتأتي اإلشكالية في بحث هذا الموضوع 
من اختالف األنظمة الدستورية المختلفة التي تأخذ بنظام 
مسألة  ففي  لــه،  والتصدي  تنظيمه  في  القضائية  الرقابة 
حجية الحكم بعدم الدستورية تقرر بعض األنظمة الدستورية 
الحجية المطلقة للحكم بعدم الدستورية في حين يقرر بعضها 
اآلخر الحجية النسبية له وال شك ان النتائج المترتبة على 
األهمية  في  غاية  نتائج  وهي  تماماً،  الحجية مختلفة  نوعي 
في  المقارنة  الدستورية  األنظمة  تختلف  كما  والخطورة. 
تحديد األثر القانوني المترتب على الحكم بعدم الدستورية، 

فقد يقتصر هذا األثر على مجرد االمتناع عن تطبيق النص 
التشريعي المحكوم بعدم دستوريته من دون التعرض لوجود 
النص ذاته، وقد يتمثل هذا األثر في إلغاء النص التشريعي 
المحكوم بعدم دستوريته أو إلغاء قوة نفاذه. وتختلف األنظمة 
القضائية  الرقابة  بنظام  أخذت  التي  المختلفة  الدستورية 
الالحقة على دستورية التشريعات في تحديد النطاق الزمني 
األثر  لقاعدة  مقرر  بين  ما  الدستورية  بعدم  الحكم  لتنفيذ 
الرجعي للحكم بعدم الدستورية، ومقرر لقاعدة األثر المباشر 
لهذا الحكم، في حين اعتنقت بعض األنظمة أسلوب يجمع 
بين هاتين القاعدتين على اعتبار إحداهما القاعدة واالخرى 
غموض  في  البحث  موضوع  إشكالية  وتبرز  كما  االستثناء. 
النصوص الدستورية والقانونية أو قصورها في بعض االحيان 
بصدد تنظيم حجية الحكم بعدم الدستورية واألثر القانوني 
المشرع  أو سكوت  الزمني لسريانه،  والنطاق  المترتب عليه 
في أحيان أخرى عن التصدي لمسألة من هذه المسائل على 
الرغم من أهميتها وخطورة اآلثار المترتبة عليها، مما يؤدي 
فقهية  آراء  وظهور  تنظيمها  حول  الفقهي  الجدل  إثــارة  إلى 
عديدة لكل منها حججها وأسانيدها، ويستتبع ذلك ضرورة 
التقصي عن الرأي السديد واألقرب إلى الغاية التي توخاها 
ويستتبع ضرورة  كما  النص في حالة غموضه،  المشرع من 
القضائية  بالرقابة  المختصة  المحكمة  اتجاه  عن  التقصي 
على دستورية التشريعات بصدد األحكام التي تصدرها بعدم 
الدستور،  ألحكام  المخالفة  التشريعية  النصوص  دستورية 
ومحاولة قراءة هذه األحكام وتحليلها لمعرفة اتجاه المحكمة 
الحقيقي بشأن تقرير الحجية ألحكامها )مطلقة ام نسبية(، 
واألثر القانوني المترتب على هذه األحكام )امتناع ام إلغاء(، 
والنطاق الزمني لسريانها )بأثر رجعي ام بأثر فوري ومباشر(.

الجدلية  العالقة  إثبات  في  فيتمثل   - الثاني  الموضوع  اما 
القانون.  ودولــة  الدستورية  بعدم  الحكم  بين  ما  والحتمية 
الجوهرية  النقاط  إبراز  من خالل  يتم  العالقة  هذه  واثبات 
والمحورية التي يثيرها موضوع حجية الحكم بعدم الدستورية 
واألثر القانوني المترتب عليه والنطاق الزمني لسريانه وكيفية 
تنفيذه تجاه السلطات العامة في الدولة والكافة، هذه النقاط 
الجوهرية التي يعمل الحكم بعدم الدستورية من خاللها على 
إرساء دعائم دولة القانون. علماً ان إبراز هذه النقاط 
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هو أمر غاية في الدقة إذ يتطلب بحث دقيق وعميق 
في التفاصيل المتعلقة بموضوع حجية الحكم وآثاره.

كما ويتم إثبات هذه العالقة من خالل إبراز الدور الذي 
تؤديه األحكام بعدم الدستورية في التصدي للتشريعات 
تحاول  والتي  الدولة  في  التشريع  سلطة  تسنها  التي 
فيها إهدار أو االنتقاص من الحقوق والحريات العامة 
تعد  إذ  الدستور،  نصوص  بموجب  المقررة  لألفراد 
ترد  التي  الوسائل  أهم  من  الدستورية  بعدم  األحكام 
وتعيدها  الدستورية،  حدودها  إلى  التشريعية  السلطة 
إلى حظيرة الشرعية إن هي خرجت عليها، وتعد هي 
من  العامة  والحريات  الحقوق  لحماية  األكيد  الضمان 
واستبدادها، فهي سالح ال غنى  السلطة  تعسف هذه 
عنه لتوكيد وتدعيم مبدأ المشروعية في دولة القانون.

منهج  الــدراســة  هــذه  في  الكتاب  مؤلفة  اتبعت  ولقد 
والمصري،  األمريكي،  النظام  بين  المقارن  البحث 
االتحادية  المحكمة  لموقف  عرضت  حيث  والعراقي، 
العليا  الدستورية  المحكمة  وموقف  األمريكية،  العليا 
في مصر، وموقف القضاء الدستوري العراقي )موقف 
األساسي  القانون  ظــل  فــي  العليا  المحكمة  مــن  كــل 
العراقي لسنة 1925، والمحكمة الدستورية العليا في 
ظل دستور 1968 المؤقت، والمحكمة االتحادية العليا 
في ظل قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة االنتقالية 
لسنة 2004، والمحكمة االتحادية العليا في ظل دستور 
بالنسبة  حالياً(  النافذ   2005 لسنة  العراق  جمهورية 
لموضوع الحكم بعدم الدستورية من حيث حجيته وأثره 
القانوني والنطاق الزمني لتنفيذه وكيفية هذا التنفيذ، 
حيث تم التعرض لتلك النظم على استقالل في فصول 
هذه الدراسة، نظراً لالختالفات الجذرية في معالجتها 
لإلحاطة  توصال  الدستورية،  بعدم  الحكم  لموضوع 
بتلك التجارب وتقييمها لمعرفة مدى نجاح كل منها في 
الشرعية  وهي حماية  منها  المرجوة  األهداف  تحقيق 
وذلك  العامة  والحريات  الحقوق  وضمان  الدستورية، 

إرساًء لدعائم دولة القانون.

3ـ تاريخ العراق السياسي المعاصر ـ دراسة 
وتحليل

من  وهو  الحيدري(  محمد  )محمد  السيد  تأليف  من  كتاب 
إصدار المركز العراقي للمعلومات والدراسات.

مختلف  يتناول  موسوعي  تاريخي  كــتــاب  عــن  عــبــارة  وهــو 
األحداث التاريخية التي مر بها العراق في تاريخه المعاصر 

خالل القرن العشرين.

من  األول  الجزء  في  المؤلف  يتناول  جزئين  في  يقع  وهــو 
الكتاب فترة اإلحتالل البريطاني الى سقوط الحكم الملكي 
للفترة )1914 ــ 1958( ويتألف هذا الجزء من فصلين األول 
خصص لفترة اإلحتالل البريطاني والحكم المباشر له ومن 
رسمياً  أنتهت  والتي  للعراق  البريطاني  اإلنــتــداب  فترة  ثم 
بأعتراف منظمة عصبة األمم بالعراق كدولة مستقلة وأصبح 

عضواً فيها في العام 1932.

اإلستقالل  لفترة  المؤلف  خصصه  فقد  الثاني  الفصل  أما 
وأهم  العراق  في  الملكية  سقوط  حين  الى  الملكي  والحكم 

األحداث التي مرت بالعراق خالل هذه الفترة.

الفترة  المؤلف  فيه  فيتناول  الكتاب  من  الثاني  الجزء  أما 
هذه  خــالل  العراق  شهده  ومــا   )1968 ــ   1958( التاريخية 
النظام  بسقوط  تمثلت  مهمة  سياسية  أحــداث  من  الفترة 
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خصص  حيث  الحكم  ســدة  ــى  ال الجيش  ــول  ووصـ الملكي 
المؤلف الفصل األول من الكتاب الى فترة حكم عبد الكريم 
قاسم أما الفصل الثاني فتناول فيه فترة حكم حزب البعث 
األول للعراق أما الفصل الثالث فخصصه للبحث في إنقالب 

18 تشرين.

ويورد المؤلف عدة أسباب يبين فيها إختالف هذا الكتاب أو 
الموسوعة عما كتب سابقاً من كتب في تاريخ العراق وهذه 

األسباب هي:

أوالً: أن هذا الكتاب ليس سرداً تاريخياً عن أحداث العراق 
كالغزو  فيه  المهمة  المواضيع  حسب  البحث  يتناول  وإنما 
البريطاني، وثبة كانون، حركة الشواف، الصراع بين الضباط 
األحرار، الحركة الكردية، الحركة اإلسالمية. يتناول الموضوع 
من زواياه المهمة والرئيسية. وهذا البحث الموضوعي لتاريخ 

العراق يعتبر بحثاً جديداً.

الفترة  في  الموضوعي  البحث  يتناول  الكتاب  هــذا  ثانياً: 
اإلحتالل  فترة  مثاًل  موضوعها.  في  المتجانسة  الزمنية 
واإلنتداب أعتبرهما فترة واحدة، وفترة اإلستقالل التي تبدأ 
من اإلستقالل الرسمي بقبول العراق عضواً في عصبة األمم 
مقتل  موضوع  مثاًل  فيه  وتناول  الملكي  الحكم  سقوط  الى 
المتبادلة  وتأثيراتها  الفلسطينية  القضية  أو  غــازي،  الملك 
الكريم قاسم وهكذا.  الزعيم عبد  العراق، وفترة حكم  على 
بين  الصراع  مثل  محددة،  فترة  وفي  معين  موضوع  فيتناول 
السياسية  العامة  الظروف  مالحظة  مع  األحــرار.  الضباط 

واإلجتماعية المحيطة بكل موضوع.

عن  يتحدث  ما  موضوع  الكتاب  هــذا  يتناول  عندما  ثالثاً: 
أهم جوانبه وبعد ذلك يعطي تحلياًل للموضوع موضحاً قدر 
الحدث  من مجمل  وتداعياته ومستنبطاً  المستطاع خلفياته 
أموراً تكشف عن حقيقته أو إرتباطه بأحداث أخرى. فمثاًل 
والسياسات  األســس  ماهي  واإلنــتــداب،  اإلحتالل  فترة  في 
التي وضعها المحتل البريطاني للحكم في العراق. أو لماذا 
البرلمان  الدولة في فترة اإلستقالل عدا  بناء مؤسسات  تم 
لم يتطور في بنائه مثلما تطورت مرافق الدولة األخرى. أو 
لماذا لم يستلم الحزب الشيوعي الحكم في العراق رغم قوته 

الدولة  وكثير من مؤسسات  العراقي  الشارع  وسيطرته على 
في قبضته فترة حكم عبد الكريم قاسم وهكذا.

رابعاً: حاولت بذل جهدي قدر المستطاع أن أكون موضوعياً 
في الحديث عند تناول موضوع قد يتقاطع مع توجهاتي أو 
أفكاري، فمثاًل عندما تناولت قضية رشيد عالي الكيالني رغم 
أنه طائفي وعين وزيراً شيعياً واحداً فقط في حكومته الثانية 
والثانية.  األولــى  حكومته  من  إيجابياً  موقفاً  أتخذت  لكنني 
ومثاالً ثانياً رغم أن عبد الكريم قاسم كان موقفه سلبياً نوعاً 
ما من اإلسالم والعلماء لكنني عندما تناولت شخصيته قيمت 
والمحرومين  الفقراء  نحو  إيجابي  بشكل  وتوجهاته  مواقفه 
وقيمته على أساس موضوعي بعيداً عن تأثيراتي الشخصية.

خامساً: قام نظام حزب البعث بالعمل على تنفيذ خطة إلعادة 
الثقافية  مؤسساته  وسخر  والحديث  القديم  التاريخ  كتابة 
واإلعالمية بهذا اإلتجاه ورصد مبالغ طائلة للكتابة في هذا 
المجال وألفت مؤلفات عديدة بل كثيرة وطبعت بالمئات منها 
مشوهة التاريخ واألحداث والشخصيات بشكل مخجل ومقزز. 
ومن يراجع موسوعة الحرب العراقية اإليرانية يجدها مملؤة 
بالشتائم وتحريف الحقائق. وعند مراجعة المقاالت والكتب 
التي تتحدث عن فترة العهد الملكي يعطي دوراً كبيراً لحزب 
قاسم،  الكريم  عبد  عهد  في  وكذلك  الواقع  خالف  البعث 
دخل  ألنه  اليسارية  والقوى  الشيوعي  الحزب  دور  ومضعفاً 

في معركة معهم.

سادساً: في عهد نظام حزب البعث وقعت أحداث في غاية 
الخطورة كالحرب العراقية اإليرانية، تهجير الشيعة الى إيران، 
الشعبانية...  اإلنتفاضة  الكويت،  إحتالل  األنفال،  عمليات 
هذه األحداث وغيرها تسربت عنها وثائق وكشفت محاكمات 
رموز النظام البعثي العلنية وثائق خطرة ومركزنا حصل على 
هذه المحاكمات مع وثائقها وقد طبع المركز محاكمة صدام 
منها  األخير  مجلدات  أربعة  في  الدجيل  قضية  في  حسين 
األحداث  يساعدني في كشف حقائق  مما  وثائقها.  يتضمن 

وأبعادها وحقيقة المسؤلين عنها.
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المقدمة: 

السيد  النواب من  الموجهة لرئاسة مجلس  بناًء على لدعوة 
في  العراق  مع  العالقة  لجنة  رئيس  بانرمان،  كامبل  ديفيد 
البرلمان االوربي، والخاصة بحضور االجتماع الخامس ضمن 

سلسلة اجتماعات لجنة العراق في البرلمان األوربي. 

مجلس  لرئيس  االول  النائب  حمودي  د.همام  الشيخ  ترأس 
النواب وفدا نيابيا ضم السادة صادق الركابي، صالح مزاحم 
الجبوري، اال طالباني، يونادم كنا، وموظف مكتب النائب االول 
مصطفى محمد راضي، كان في استقبال الوفد نائب السفير 
العراقي وكادر السفارة في المملكة البلجيكية، وشارك الوفد 
في االجتماع مع لجنة العالقة مع العراق يوم 2014/12/4

والذي استمر اربع ساعات في البرلمان االوربي. 

العراق،  لجنة  اعضاء  السادة  مع  هامة  نقاشات  الوفد  عقد 
اعضاء البرلمان االوربي، ممثلي المفوضية االوربية، منظمات 

انسانية وأخرى تابعه لالمم المتحدة خالل هذا االجتماع.

اوال: زيارة المملكة البلجيكية: 

االجتماع مع لجنة العالقة مع العراق في البرلمان االوروبي: 

3 محاور  اربع ساعات في  استمرت  التي  الجلسة  تمحورت 
االنسان  حقوق  السياسي،  االمــنــي،  البعد  وهــي  اساسية 

والالجئين. 

تحدث السيد رئيس لجنة العراق )ديفيد كامبل بانرمان( 	 
في المحاور االتية: 

لذا 	  والمعرفة،  العلم  بلد حضارة عريقة أسست  العراق 
واالستقرار  االمن  يسود  البلد حتى  ندعم هذا  ان  البد 

فيه.

الحضارات 	  مهد  وهو  المعقدة  المجتمعات  بلد  العراق 
والعلوم، لذا نشعر باالسى عندما نرى االعمال الوحشية 
اجتثاث  من  والبد  البلد.  بتدمير  قامت  التي  والبربرية 

داعش من العراق.

نشد على يد الدول والمنظمات التي قدمت وتقدم الدعم 	 
للنازحين العراقيين. 

البد من استمرار العمل السياسي واالمني للوصول الى 	 
تسويات بخصوص االرهاب الذي يواجه العراق. 

هيأة التحرير

اواًل:ـ اجتماع لجنة العالقة مع العراق في البرلمان االوربي في بلجيكا 2014/12/4

مؤتمرات في طريق البناء
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تقاسم 	  بخصوص  االقليم  مــع  المركز  باتفاق  نــرحــب 
المالي  الدعم  وتقديم  الموازنة  وتحرير  النفط  ايرادات 
للبيشمركة. كما نرحب باختيار وزيري الدفاع والداخلية. 

والنساء 	  االطفال  قتلهم  داعش السيما  كل جرائم  ندين 
واعمال  اليزيديات  للنساء  وخطفهم  وترويعهم  مؤخرا. 
العراق  في  والبنات  النساء  حقوق  ندعم  كما  الخطف. 

ونعمل على ان نظمن لهم فرص متساوية مع الرجال. 

والسيما 	  االستراتيجي  التعاون  اتفاقية  بمتابعة  نهتم 
ملف حقوق االنسان، كما نصت المادة 113 من االتفاق 
النشاء  الجانبين  عن  ممثلين  تعيين  على  الستراتيجي 

لجنة مشتركة للتعاون.

 – حديث الشيخ )د.همام حمودي( في الجلسة: 

شكرا للسيد بانرمان على ما ذكره حول ثقافة وتراث العراق 
وحضارته. ونشكر طريقة متابعته واهتمامه بالشان العراقي. 

أنقل للسيد بانرمان والسادة المجتمعين تحيات رئيس مجلس 
النواب العراقي. 

جميع -  على  الــعــراق  فــي  جــديــدة  انفتاح  سياسة  هناك 
الدول  جميع  من  ترحيب  هذه  سياستنا  تالقي  الــدول. 
نظرا لشعورهم بان داعش تستهدف الجميع بال استثناء.

الجديد في العراق االن وجود حكومة وبرلمان جديدين - 
منسجمين وبرنامج حكومي يحرص الجميع على تنفيذه 

ضمن التوقيتات التي اتفق عليها مثل )مراجعة الدستور، 
العفو، القوات المسلحة، نظام مجلس الوزراء( وبعضها 

تم تنفيذه.

داعش عدو الجميع، ال يتفاهم وال يقبل بالحلول، يرفض - 
الجميع ويتعامل مع االخر بالقتل واالستهداف و)الذبح(. 

اسالمية، -  عربية  صناعه  داعــش  ان  يقول  مــن  هناك 
والجميع متفق على اهمية مواجهة هذا الكيان الغريب، 
بعضهم يتفق مع ذلك لكن هناك من يؤكد ان قوة داعش 
لذلك  ســوريــا،  فــي  القــاه  الــذي  الغربي  الــدعــم  نتيجة 
فالتحدي ومسؤولية مواجهته تقع الى مسؤولية الجميع. 

لليونسكو، -  بمؤتمر  الحالية  الوربا  زيارتنا  شاركنا ضمن 
البرلمان االوربي، نرغب في االتفاق وايجاد  واليوم في 

فكرة نحو خلق نقاط ايجابية لمحاربة داعش.

هناك حالة فكرية اجتماعية جديدة في العراق مفادها - 
االرهــابــي  داعــش  محاربة  فــي ضـــرورة  الجميع  اتــفــاق 
وتقويض الفكر الذي يستند عليه. لذا اصطدمت داعش 

بالوحدة الوطنية، ونداء المرجعية الدينية. 

نشكر التحالف الدولي وكل من وقف معنا لكننا نواجه - 
حالد جديدة وخطرة تستدعي الدعم، وهي عودة الكثير 
فوجئنا  ــا،  اوربـ فــي  للتعلم  ارسلناهم  ممن  ابناءنا  مــن 
لحمل  وتوجهوا  المتطرف  بالفكر  محملين  بعودتهم 

السالح والقتال مع داعش االرهابي. 

نحتاج بصورة حاسمة الى مساعدة الالجئين والنازحين، - 
لدينا االن اكثر من مليون وثمانمائة الف منهم ومعاناتهم 
تتفاقم لقرب فصل الشتاء، يسكنون المدارس االن، لذلك 
تعرقلت الى حد ما عملية الدراسة في المدارس، نريد 
المساعدات، طريقة ايصالها البد  االهتمام في ايصال 
كثيرة خصصت  اموال  هناك  وشفافة،  تكون سريعه  ان 
الفنية  بالمشاكل  الــجــهــود  اصــطــدمــت  لكن  لدعمهم 

والبيروقراطية وتأخير النقل. 

هناك تحديات مالية وليس اقتصادية على العراق، سببها - 
شراء السالح وانخفاض سعر برميل النفط.. لذا سبب 

تراجع في الوفرة المالية. 

       141 م  ٢٠١٥ آذار   - هـ   ١٤٣٦ االول  جمادى   | عشرة  احلادية  السنة   |  ٣٢ العدد   |



االستثمار، -  االنفتاح على  كامل وحاسم في  توجه  هناك 
التراخيص  منح  وتسهيل  االستثمار  الية  مراجعه  نعتزم 
للمستثمرين عبر تذليل البيروقراطية والتأخير والفساد 

المصاحب.

االمريكي -  المساعد  نائب  ماكغورك،  بيرت  السفير    
للحملة الدولية ضد االرهاب: 

والرمادي، -  والفلوجة  الموصل  في  حدث  ما  نفهم  لكي 
علينا ان نتصور نفسنا في بغداد، لنرى عن قرب. 

لم يكن للواليات المتحدة رقابة جويه مشددة لتفاصيل - 
ما حدث، كان لنا طلعه رقابه جويه واحدة فقط شهريا، 
اوباما  الرئيس  امــر  حــزيــران  فــي  االحـــداث  بعد  لكن 
بزيادة الطلعات الى 60 طلعه جويه يوميا، ورفعنا عدد 
المستشارين، وتوسع فهمنا لطبيعة االحداث في العراق، 

وقررنا دعم حكومة بغداد وحكومة كردستان.
تم نشر 50 الف عنصر امن عراقي حول بغداد، قاوموا - 

وقاتلوا داعش ببسالة للدفاع عن العاصمة. 
واثني -  الجديدين،  والبرلمان  الحكومة  في  خيرا  نتوسم 

فلسفة  ان  اذ  العراقيين،  السياسيين  على عمل زمالئنا 
المقاربة  بدليل  سابقتها،  عن  تختلف  الحالية  الحكومة 

النفطية التي جرت في البالد. 
داعـــش في -  الــجــويــة االمريكية ضــد  الــضــربــات  بـــدأت 

كل  وفاعلة جدا في  دقيقه  وكانت ضربات   2014/8/8
من العراق وسوريا يساندنا فيها تحالف دولي واسع. 

يحتاج العراق الى مساعدات اقتصادية وامنية منتظمة، - 
والبنى  البيوت  لبناء  بسرعه  المشاريع  تمويل  من  والبد 

التحتيه وايجاد وظائف للسكان.
العراق -  في  هي  داعــش  القتال ضد  جبهات  ان  صحيح 

عالمية.  هي  داعــش  ضد  الحملة  لكن  حاليا  وســوريــا 
والبشمركة  للجيش  العسكري  الدعم  استمرار  من  البد 
تحد  يفرضون  والذين  االجانب،  للمحاربين  والتصدي 
وسوريا  العراق  في  مقاتل  الف   18 هناك  كبير،  امني 

وبعضهم انتحاري.
االنسانية -  المنظمات  مع  للعمل  الصفوف  رص  علينا 

ومساعدة الناس. 
نريد من اهل المدن المنكوبة ان يحرروا مدنهم. - 

الحديث في الشأن السياسي
السيد جون روك: رئيس قسم شبه الجزيرة العربية و ايران 

والعراق في جهاز الخدمة الخارجية االوروبي: 
تنظيم -  انتشار  لمواجهة  اوربــيــة  ستراتيجية  مــن  البــد 

داعش. 
جميع دول التحالف ضد داعش مهتمة بالموضوع. - 
البد من ضبط الحدود وتفادي االتجار باالسلحة. - 
االتحاد االوربي على اهبة االستعداد للمساعدة في هذه - 

المجاالت. 
البد عدم اغفال حقوق االنسان النه سيؤدي الى حالة من - 

التعصب متزايدة. 
نتطلع الى العراق ليضطلع بدوره في هذه المهمة. - 
كان من المفترض ان يشكل اتفاق الشراكة والتعاون مع - 

العراق اطارا للشراكة واالصالح االقتصادي والسياسي 
على حد السواء. 

لدى مجلس النواب العراقي 60 قانونا بانتظار التشريع - 
في  السياسية  التسويات  يدعم  معظمها  والمصادقة، 

العراق. 
القوات -  اعتقد ان هناك تقدم حصل في مجال اصالح 

المسلحة، والبد من المزيد من اجل السيطرة السياسية 
والضبط الفعال لكل القوات في العراق. 

هناك مليشيات تعمل في وجه داعش وهي مذنبة البد - 
من السيطرة عليها، والبد من ان تقدم الخدمات بشكل 
يتجاوز الحاجز المذهبي للمناطق. اذ البد من تنمية روح 
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المواطنة. واالتحاد االوربي يمكن ان يقدم خبرة وفيرة 
في هذا المجال. 

البد من سياسات لتضميد الجراح بعد استئصال داعش. - 
اقتصاديا الزال هناك شيء كبير البد من القيام به. - 
مكافحة الفساد، ومنع هروب ونزوح رؤوس االموال. - 
البد من العمل بشكل أوسع مع الشركاء االقليميين، وعدم - 

االنجرار اكثر للحروب بالوكالة. يمكن لالتحاد االوروبي 
ان يكون وسيطا يساهم في صد داعش.

اعتقد وجود ازمة هوية السيما بالنسبة لالسالم السني، - 
ومن الجلي انها ازمة قديمة. 

السيد جان كلود بودين: 
العامة  المديرية  مــن  الجغرافي  التنسيق  وحــدة  رئيس 

للتنمية والتعاون والتابع للمفوضية االوربية
على -   2010 عام  االوربــي  واالتحاد  العراق  من  كل  اتفق 

البرنامج القطري الثالثي يتضمن دعم العراق في محاور 
استمر  العمل(  وســوق  السديد  والحكم  المياه  )ادارة 

البرنامج من 2013-2010. 
نريد تعزيز التعاون مع العراق، لذا جددنا برنامج التعاون - 

واخترنا   2017-2013 للفترة  رباعي  المرة  هذه  وكــان 
مواضيع )سيادة القانون وحقوق االنسان والتعليم الثانوي 

واالساسي واالقتصاد(.
رغم المصاعب االقتصادية التي يواجهها العراق حاليا، - 

لكن ال نغفل انه من البلدان الزاخرة بالموارد، ومشكلته 
تنحصر في الشأن السياسي والنموذج. 

بين -  والتعاون  الشراكة  اتفاقية  من  االستفادة  نرغب 
الطرفين. ونؤكد ان التعاون بيننا متكيف النه يركز على 
الوحدة  حكومة  ندعم  اننا  السيما  مؤسساتكم.  دعــم 

الوطنية في العراق. 
مداخلة أخرى للشيخ د.همام حمودي: 

يمكن التوصل بعد هذه النقاش الى نتيجة مهمة، اذ لدينا - 
االن اتفاق شراكة مع االتحاد االوربي، ونحن االن في حالة 
طوارئ، لذا اتصور ان امامنا خياران، اما المضي وفق 
الحالة  لمتطلبات  لالستجابة  نعمل  او  السابق،  االتفاق 
والالجئين  للنازحين  كبيرة  اعــداد  وجــود  من  الراهنة 
االول  لمسارين،  وفقا  العمل  المهم  من  اعتقد  وغيرها، 
بقوة  المواطن  يشعر  بحيث  الحكومة،  قوة  وتعزيز  دعم 

القوانين  تشريع  عبر  المجتمع،  تقوية  والثاني  حكومته. 
وتعزيز حقوق المكونات. 

الالجئين هو -  لدعم  االمثل  الحل  ان  البعض في  تحدث 
توفير المال، لم نسمع حلول اخرى ممكنة، معظم الدول 
خصصت امواال لهم، المواطنين ادوا ما عليهم في دعم 
اخوانهم الالجئين، لكن واقع الحال ان اعداد الالجئين 
هذا  وحالهم  تتزايد،  لدعمهم  الحاجة  لذا  تزايد،  في 
يؤثر على عادات وثقافة المجتمع. لذا نقترح التعاون مع 
منظمات المجتمع المدني في العراق للتعجيل والتسريع 
بايصال المساعدات، فالمنظمات الدولية واالممية غالبا 
ما تتاخر في عملها وتصطدم باالجراءات البيروقراطية 
وشحة الموظفين عندهم. االمر االخر النازحين بحاجة 
يمكن  االخــرى  االمــور  كالكرفانات،  عينية،  لمساعدات 
للشعب  والمالبس،  كالطعام  توفيرها  العراقي  للمجتمع 
افكار  المدني  المجتمع  منظمات  في  وممثليه  العراقي 
جهود  مع  ايجابي  بشكل  تتالقح  ان  يمكن  وطموحات 

المنظمات الدولية واالقليمية والوطنية. 
لقاءات أخرى: 

مع رئيس المعهد الملكي للعالقات الدولية: 

عقد الوفد العراقي خالل زيارته الى بلجيكا لقاءا مع مدير 
همام  الشيخ  تحدث  الــدولــيــة.  للعالقات  الملكي  المعهد 
البرلمان  مع  جديدة  صفحة  فتح  العراق  رغبة  في  حمودي 
االوروبي تزامنا مع وجود لجنة جديدة للعراق في البرلمان 
البلدين  بين  العالقات  تعزيز  الجانبان في  االوربي. وتحدث 
وتفعيل التعاون مع المعهد الملكي للعالقات الدولية، واشار 
الــرؤى  نجمع  الن  نسعى  اننا  الــى  حمودي  د.هــمــام  الشيخ 
واالرهــاب،  العنف  مناهضة  مفهوم  حول  والدولية  االقليمية 
مقترحا  واستهدافه،  االخر  قتل  ويبيح  الكراهية  يبث  الذي 
سيادته ان يبدأ العمل من الجوانب االعالمية لمحاربة هذا 
الفكر المتطرف. من جانبه تحدث رئيس المعهد مشيرا انهم 
يتفهمون ما يعانيه الشعب العراقي لسنوات عدة، مشيرا الى 
دعم  ويريد  العرق  في  المصالحة  يدعم  ــي  االورب البرلمان 
العراقيين لمساعدة انفسهم. يذكر ان رئيس المعهد الملكي 
للعالقات الدولية عمل في وقت سابق مبعوثا اوربيا للشرق 

االوسط لمدة سبع سنوات. 
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2ـ المؤتمر الدولي بخصوص حماية التراث واالثار في العراق وسوريا والذي اقامته 
منظمة االمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة )اليونسكو( في فرنسا 2014/12/3

بناًء على الدعوة الموجهة من رئيسة منظمة اليونسكو السيدة 
مؤتمر  في  حمودي  د.هــمــام  الشيخ  شــارك  بوكوفا،  ايرينا 
)اليونسكو(  والعلوم  والثقافة  للتربية  المتحدة  االمم  منظمة 
التراث  حول  المستوى  رفيع  الدولي  المؤتمر  بــــــ  والخاص 
والثقافة المهددة في كل من العراق وسوريا. والذي اقيم في 
باريس يوم 3 كانون االول 2014. كان الحضور في المؤتمر 
متميزا بشخصيات عالمية واقليمية لها حضورها ودورها في 
هذا المجال ومنهم االخضر االبراهيمي وستيفان ديمستورا 
العراق  في  المتحدة  لالمم  العام  لالمين  الخاص  والممثل 
من  واخــرى  سياسية  شخصيات  من  وغيرهم  ميالدينوف 

مدراء المتاحف العالمية والمختصين بشؤون التراث والثقافة 
والمتاحف. 

اقامتها  التي  الغداء  اوالبمأدبة  حمودي  همام  الشيخ  حضر 
رئيسة منظمة اليونسكو وسلمها هدية مجلس النواب العراقي 
وتحدثوا عن اهمية دعم التراث والمواقع االثرية في العراق، 

ووجه سيادته لها الدعوة لزيارة العراق في وقت الحق. 

وكان  ساعات،  لثالث  استمر  الذي  المؤتمر  الى  توجهوا  ثم 
عن  بداية  فيها  تحدث  التي  كلمته  حمودي  د.همام  للشيخ 
يتزامن  الــذي  المؤتمر  هذا  لعقد  اليونسكو  لمنظمة  شكره 
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وغيره  داعــش  بتنظيم  متمثال  االرهــابــي  التهديد  وازديـــاد 
نشأت  الذي  العراق  ان  مبينا  العربية،  المنطقة  في  السيما 
االديــان  ومهبط  العالم  في  وأعرقها  الحضارات  اقــدم  فيه 
فريدة  خاصية  يعطي  الكبير  الحضاري  واالرث  السماوية، 
من نوعها تتمثل في التعايش بين مختلف االديان والطوائف 
هذا  على  الحفاظ  في  تتمثل  مهمتنا  ان  مؤكدا  والقوميات، 
التعايش وديمومته، داعيا السادة الحضور ودول العالم كافة 
القتل  ثقافة  ضد  جديدة  ثقافة  اليجاد  الجهود  تظافر  الى 
العمل  تتطلب  المهمة  ان  منوها  والتكفير،  الدماء  واستباحة 
والعسكري.  االمني  ثم  والتربوي  االعالمي  الصعيدين  في 

لوقف المد الذي يسمح لثقافة العنف والكراهية بالنمو. 

لقاءات أخرى: 

مجلس  لرئيس  االول  النائب  حمودي  همام  الشيخ  زار   -
وكان  باريس،  في  العراقية  السفارة  المرافق  والوفد  النواب 
في استقباله السفير السيد فريد ياسين باالضافة الى كادر 
لساعه ونصف  استمرت  التي  الجلسة  في  ناقشوا  السفارة، 
السفارة  تعمل  التي  واالقتصادية  السياسية  القضايا  بعض 
البرلماني  الوفد  زيــارة  ان  يذكر  فرنسا،  في  متابعتها  على 

العراقي لفرنسا كانت ليوم واحد فقط. 

- التقى عضو هيأة رئاسة مجلس النواب الشيخ همام حمودي 
على هامش مؤتمر منظمة اليونسكو في باريس 2014/12/3 
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الى  السابق  االممي  المبعوث  االبراهيمي  االخضر  بالسيد 
سوريا

اذ تباحث الطرفان بالسبل الكفيلة بمواجهة الدمار الذي لحق 
باالثار والتراث في كل من سوريا والعراق جراء االرهابيين، 
تواجه  واعالميه  وثقافية  سياسية  رؤى  وجود  في  وتباحثوا 
المد الذي يكفر االخر ويوفر بيئة مناسبة للتفاهم والتعايش 

السيما في القضايا القريبة من سوريا والعراق

دولة  برئاسة  الحكومي  للوفد  الشيخ همام حمودي  انظم   -
الفرنسي،  الشيوخ  مجلس  برئيس  والتقى  ــوزراء  الـ رئيس 
العراق  وحاجة  البلدين،  بين  العالقات  تعزيز  في  وتباحثوا 
لدعم فرنسا عسكريا وامنيا، ومساعدتها في التسوية وايجاد 

صيغه لوقف االرهاب في المنطقة. 

العراق  لجنة  اجتماع  انتهاء  بعد  العراقي  الوفد  التقى   -
المغتربين  العراقيين  من  عدد  االوربــي  البرلمان  مبنى  وفي 

الجانبان  وتبادل  العراقية  المكونات  وممثلي  والمهجرين 
المكونات  ابناء  تخص  التي  المقترحات  بعض  في  الحديث 
والمهجرين وسبل دعم المناطق المنكوبة السيما بعد اجتياح 

ارهابيي داعش لمساحات واسعه من العراق. 

اللقاءات االعالمية: 

من  هامة  بتغطية  العراقي  البرلماني  الوفد  زيــارة  تـميزت 
لرئيس  كان  اذ  واالجنبية،  العربية  االعــالم  وسائل  من  عدد 
الوفد تصريحات هامة لعدد من وسائل االعالم التي شاركت 
اليونسكو  ومؤتمر  العراق  مع  العالقة  لجنة  جلسة  بتغطية 
ابرزها )العراقية، الفيحاء، الفرات، السعودية الثقافية، وعدد 
من الوكاالت مثل راديو مونتي كارلو ووكالة انباء االناضول(. 

مع لجنة العراق في البرلمان االوربي بعد انتهاء االجتماع
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