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حيـــــة
يشهد العالم برمته تقلبات هائلة على مستوى البنى السياسية واالقتصادية واملجتمعية االفتتا

وغيرها ، حتى وصلت هذه التقلبات الى التغير في شكل النظام العاملي الذي حكمته 
احادية صارمة تفردت فيها الواليات املتحدة االمريكية 
الى وقت قريب جدًا قبل ان تزاحمها وتنافسها قوى 
ومتركز  نفوذها  مناطق  على  اخرى  واقليمية  دولية 
مصاحلها، مثل الصني التي تزاحم النفوذ االمريكي 
واحلزام  الطريق  هو  كبير  ستراتيجي  مشروع  في 
لفه  بانها احلبل الذي  الواليات املتحدة  الذي تعتقد 
التنني الصيني على رقبة مصاحلها، باإلضافة الى 
تتنازع  والتي  اجليوبولتيكية  واهميته  الصني  بحر 

فيها املصالح االمريكية الصينية على اوجها.
من جانب اخر حتاول باريس أن ترسم صورة جديدة 
لها على الساحة الدولية فمنذ  انتخابه في 7 ايار 

2017، يقوم ماكرون بجوالت حول العالم يحيطها بحملة 
دعائية واعالمية كبيرة، وتسويق ما يقوم به كمبادرات 

فرنسية ليعطي صورة فرنسا العائدة للمكانة 
فيها  تفلح  لم  ازمات  في  الدولية وخصوصا 
االيراني  النووي  امللف  مثل  سابقًا  اميركا 
وازمة ليبيا ولبنان وحتى اقترب من الساحة 
العراقية في زيارة الى بغداد ، وهي اشارة 

الى الزعيم الروسي بان القارة العجوز فيها غيره. وكذلك 
التي حتظى مبقبولية دولية وتنافس مع  ملواجهة املانيا 

الواليات املتحدة في اوربا.
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فرنسا  بان  يصرح  رافاران  بيار  جان  االسبق  اليميني  الفرنسي  الوزراء  رئيس   
استعادت زعامة دولية، وذلك بعد التراجع النسبي في حضور بريطانيا واملانيا على 

خلفية بريكست والتراجع السياسي للمستشارة  االملانية ميركل. و »انه 
) ماكرون( املسؤول االوروبي الوحيد الذي ميكنه ان يتحدث بشكل جوهري االن 
نفسه مع ترامب وبوتني والسيسي واردوغان«. بحسب فرنسوا ايسبورغ رئيس معهد 

الدراسات االستراتيجية.
في  دورها  من  عظمت  استثنائية  فرصة  على  تركيا  باغ حصلت  قره  اقليم  وفي   
منطقة تنافس دولي هي بحاجة الى اثبات وجودها فيه من اجل الضغط على االحتاد 

االوربي والواليات املتحدة للتعامل معها كقوة مهيمنة اقليميًا.
بينما تشاركت روسيا وايران بإدارة األزمة، بدون اي  دور مؤثر للواليات املتحدة 
من  معززة   ، كقوات حفظ سالم  جنودها  روسيا  ونشرت  الناتو،  وحلف  األمريكية 

حضورها في املنطقة التي تشهد تنافسًا محمومًا بينها وبني النيتو.
بالتزامن مع هذا اشاعت وسائل اعالم امريكية واوربية بان الرئيس االمريكي املنتخب  
جو بايدن وضع العودة ملواجهة روسيا أو احتوائها ضمن سعيه الستعادة ثقة احللفاء 

واحلفاظ على قوة الناتو ووحدته كواحدة من اهم اولوياته في السياسة اخلارجية. 
فترة حكم الرئيس ترامب وخصوصًا االنتخابات االخيرة والتي افرزت فوز املرشح 
الدميقراطي جو بايدن اظهرت صراعًا وتنافسًا يؤثر على موقع القيادة االمريكية 
للنظام العاملي لكنه من نوع اخر! فقد شهدت واليات مثل تكساس وفلوريدا مطالبات 
شعبية باالستقالل عن االحتاد االمريكي وهذا تطور ينذر بتهشم هذا االحتاد ألول 
مرة منذ اعالن استقالل الواليات املتحدة االمريكية عن االمبراطورية البريطانية في 

1776م.
االمر اخلطير الذي اظهرته االنتخابات االمريكية هو تعرض الدميقراطية االمريكية 
لهزة عنيفة اشرت الى مستوى من الشك بنزاهة االنتخابات كل هذه الفترات حيث 
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االدعاءات  زيف  عن  يكشف  مما  الرئيس،  وهو  الدولة  في  هرم  اعلى  فيها  شكك 
الدميقراطية ومشاركة االمة االمريكية في االنتخابات واعتماد صوتها بشكل واقعي، 

اال اذا اثبتت احلقائق عكس مدعيات الرئيس ترامب.
االمر الثالث وعلى املستوى املجتمعي فقد شهدت دول عديدة بروز وتنامي الهويات 
الفرعية واالنتماءات. ما ميثل مسارًا جديدًا في طبيعة تشكل الهويات واملجتمعات 
الواليات  شهدته  ما  وهذا  املجتمعات.  تلك  تنتجها  التي  السياسية  االنظمة  وحتى 
املتحدة االمريكية ايضًا حيث حتول التنافس الثنائي بني احلزبني التقليديني اجلمهوري 
والدميقراطي الى عداء ثنائي ، وفي مستوى اخر حتول هذا العداء من عداء سياسي 
الى عداء مجتمعي بني مؤيدي احلزبني، اضف الى ذلك الى بروز هويات مثل السود 

والبيض بشكل كبير والشماليني واجلنوبيني واملسلمني و املسيحيني وغير ذلك. 
هذه احلال من بروز الهويات واالنتماءات الفرعية لم يكن العراق كواحد من الوحدات 
بكافة  املنطقة  تشهدها  التي  االضطرابات  و  التحوالت  هذه  عن  مبنأى  الدولية  
عملية  في  السيما  االستقرار  مرحلة  الى  بعد  يصل  لم  حيث  ومظاهرها،  اشكالها 
فعدم  خارجية،  واخرى  داخلية  منها  عديدة،  عوامل  بسبب  للدولة  الداخلي  البناء 
نضوج العملية السياسية وعدم وجود رؤية واضحة لبناء الدولة وذلك بسبب التصادم 
ما بني املشاريع احلزبية املتباينة، يضاف اليها ما واجه العراق منذ تاريخ ما بعد 
2003 والى عام 2014، كتهديد امني استطاع العراق ان يتجاوزه وينتصر عليه. 
ثم اعقب ذلك حتد اخر مثلته االحتجاجات املطلبية التي تطورت فيما بعد الى صراع 
د. عادل عبد  إلى استقالة حكومة  التظاهرات  ارادات ومشاريع مختلفة أدت هذه 

املهدي وتشكيل حكومة جديدة.
 :

ً
السيادة عراقيا

انشغل كثير من املهتمني مبوضوعة السيادة ، حتى خصص معالي الدكتور ابراهيم 
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بحر العلوم مشروعا مهما لبحث هذه املفردة ضمن مجموعة مفردات مت توجيه اسئلة 
فيها الى رؤساء الوزراء السابقني في العراق والذين تسلموا املسؤولية بعد 2003 ، 

وتعليقًا على ذلك نقول:
ان  السيادة ترتبط بجملة من املتغيرات واحملددات الداخلية واخلارجية وال ينبغي 

اغفالها او التوهم بانها غير ضرورية:
االولى: اهمية العراق للفواعل الدوليني جميعًا وان هناك مصلحة لهم في تقوية العالقة 
معه، ورسمها مبا ينسجم وحتقيق املصالح املشتركة او لنقل ) ضمان املصالح(، 
وما لم يطمئن االخر لوضع العراق وعالقاته اخلارجية وحتقيقها ملصلحته فان االخر 

سيسهم بشكل كبير بــــ) هشاشة الدولة العراقية(، مما يبقى  السيادة منتهكة .
تبنيه أليديولوجيا ما قبل القطبية  الثانية: ليس من مصلحة العراق ان يستمر في 
بها  مرحلة صيرورة مير  في  التوازن  عليه  بل  الواحدة  القطبية  عالم  وال  الواحدة، 
واملتنافسني  احللفاء  العراقية وضمان مصالح  املصلحة  فيها  يعتمد  الدولي  النظام 

عليه على حد سواء، وهنا تكمن القوة في االرتكاز وتأمني القوة .
الثالثة: مت إشغال العراق بعد 2003  بتحٍد امني ، اعقبه حتدي مشروعية النظام 
، وفي ظل التحديني كانت السيادة غائبة من على جزء كبير منه ، وحتى ) تغلغل( 
الدولة مفقود على جل اراضيها. وهو ما يتطلب منه اعادة النظر في رسم العالقات 

اخلارجية مع العالم بصورة واقعية تعتمد املصلحة العراقية اواًل.
الرابعة:    يحتاج العراق - كدولة احتادية - ان يشرح بالتفصيل ما ورد في الدستور 
العراقي من الصالحيات املشتركة والصالحيات احلصرية الذي ال زال املركز واقليم 
كردستان وبعض احملافظات – احيانًا – يتنازعونها فيما بينهم، ويدخل قسم منهم 
على صالحيات االخر وخصوصًا ما يحدث من خروقات كبرى للسيادة عبر املنافذ 
احلدودية واالتفاقيات النفطية والعسكرية واالمنية واالستخبارية بني تلك االطراف 
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دون اشعار املركز او التفاهم معه.
نظام  ظل  في  السيادة  تضمن  كيف  ملح:  وسؤال  اساس  اشكال  أمام  نحن  إذا 
فيدرالي ينزاح كثيرًا في بعض مراحله الزمنية او مقاطعه املكانية الى الكونفدرالية؟
اخلامسة:  في ظل عالم ما بعد الدولة القومية ، اعتقد ليس من املعقول التعامل مع  
العوملة واحلدود  انطلق من حاجات زمكانية محددة، في زمن  السيادة( كمفهوم   (

. 5G املفتوحة وزمن الــــــــ
خاتمة:    

خالصة ما ميكن قوله في هذا االطار هو ان ثالثية السيادة- احلدود-  الهوية ، 
باتت تتجاذبها مفاهيم وتأطيرات حديثة مختلفة عما كانت في ظل القطبية الواحدة، 
فكيف ميكن تطبيق السيادة في ظل هوية تتناهبها األيديولوجية تارة والقومية تارة 

والعقيدة الثقافية اخرى؟
باالضافة الى ان التحالفات السياسية والعسكرية احلديثة ساهمت بشكل كبير في 
شكل السيادة وصرامته او تهشمه، فال سيادة دون العمل ضمن ستراتيجية متفق 
وبيئته  اقليمه  مع  للعراق  البينية  العالقة  معالم  واصح  بشكل  ترسم  داخليًا  عليها 

الدولية.
وعن كيفية تعامل العراق  مع ملفات انبتته الطبيعة في قلبها واضافت اليه مسؤوليات 
جمة عليه ان يقوم بها، طرح فريق البحث الستراتيجي في املعهد العراقي للحوار 
اسئلة على رئيس الوزراء السابق السيد عادل عبد املهدي لتسليط الضوء على مرحلة 
مهمة ومفصلية من تاريخ العراق، ستجدونها في هذا العدد وليفهم القاريء الكرمي 
انعكاسات تلك املرحلة والقرارات الدولية التي ساهمت في كل ما شهده العراق من 

تقلبات سياسية ومجتمعية.
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لقاء العدد 
فــي اول حــوار لــه بعــد اســتقالته التقــى 
فريــق البحــث االســتراتيجي فــي المعهــد 
العراقــي للحــوار دولــة الســيد عــادل عبــد 
المهــدي رئيــس الــوزراء الســابق للحديــث 
عــن فتــرة حكومتــه ومــا رافقهــا مــن اســرار 
لــم يطلــع عليهــا الــراي العــام.. وقــد اتبعنــا 
فــي طريقــة الحــوار طريقــة الحــوار المتبــادل 

ــدة ــر فائ ــون اكث ليك
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اجرى اللقاء

فريق البحث 
الستراتيجي

ــتمرار  ــة واس ــذر التجرب ــت وتج الوق
حالــة الضعف والتفكك لم يســهما 
فــي تأســيس شــيء متكامــل لدينا، 
بحيث نســتطيع ان نقول ان العراق 
هويــة  تكويــن  خصائــص  امتلــك 
عراقيــة متكاملــة وهــذه حدودهــا
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يشــهد العالــم برمتــه تقلبــات هائلــة ىلع مســتوى 
واملجتمعيــة  واالقتصاديــة  السياســية  البنــى 
وغيرهــا ، حتــى وصلــت هــذه التقلبــات الــى التغيــر 
ــة  ــذي حكمتــه احادي يف شــكل النظــام العاملــي ال
ــات املتحــدة االمريكيــة  صارمــة تفــردت فيهــا الوالي
الــى وقــت قريــب جــدًا قبــل ان تزاحمهــا وتنافســها 
قــوى دوليــة واقليميــة اخــرى ىلع مناطــق نفوذهــا 
وتمركــز مصالحهــا. وىلع املســتوى املجتمعــي فقــد 
ــات  ــي الهوي ــروز وتنام ــن ب ــدة م ــهدت دول عدي ش
الفرعيــة واالنتمــاءات. مــا يمثــل مســارًا جديــدًا يف 
وحتــى  واملجتمعــات  الهويــات  تشــكل  طبيعــة 
االنظمــة السياســية التــي تنتجهــا تلــك املجتمعات.

العــراق كواحــد مــن هــذه الوحــدات الدوليــة لــم يكــن 
بمنــأى عــن هــذه التحــوالت و االضطرابــات التــي 
تشــهدها املنطقــة بكافــة اشــكالها ومظاهرهــا، 
حيــث لــم يصــل بعــد الــى مرحلــة االســتقرار الســيما 
يف عمليــة البنــاء الداخلــي للدولــة بســبب عوامــل 

عديــدة، منهــا داخليــة واخــرى خارجيــة، فعــدم 
نضــوج العمليــة السياســية وعــدم وجــود رؤيــة 
ــا  ــادم م ــبب التص ــك بس ــة وذل ــاء الدول ــة لبن واضح
بيــن املشــاريع الحزبيــة املتباينــة، يضــاف اليهــا مــا 
واجــه العــراق منــذ تاريــخ مــا بعــد 3002 والــى عــام 
ــد امنــي اســتطاع العــراق ان يتجــاوزه  4102 ، كتهدي
ــه  ــر مثلت ــد اخ ــك تح ــب ذل ــم اعق ــه، ث ــر علي وينتص
ــد  ــا بع ــورت فيم ــي تط ــة الت ــات املطلبي االحتجاج
الــى صــراع ارادات ومشــاريع مختلفــة أدت هــذه 
ــد  ــادل عب ــة د. ع ــتقالة حكوم ــى اس ــرات إل التظاه

ــدة. ــة جدي ــكيل حكوم ــدي وتش امله

ــق  ــى فري ــتقالته التق ــد اس ــه بع ــوار ل ويف اول ح
ــوار  ــي للح ــد العراق ــتراتيجي يف املعه ــث االس البح
ــن  ــث ع ــدي للحدي ــد امله ــادل عب ــيد ع ــة الس دول
ــع  ــم يطل ــرار ل ــن اس ــا م ــا رافقه ــه وم ــرة حكومت فت
عليهــا الــراي العــام.. وقــد اتبعنــا يف طريقــة الحــوار 

ــدة. ــر فائ ــون اكث ــادل ليك ــوار املتب ــة الح طريق
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واليكم نص احلوار
حوار الفكر

وعدم  الدولي  التدافع  موضوع  إلى  تنظرون  كيف 
نضوج مشروع عراقي السيما عند توليكم احلكومة؟

دولة السيد عادل عبد المهدي 
اعتقد ان ما جرى هو جتربة غنية جدًا علينا ان نتعمق 
ونأخذ من دروسها الشيء الكثير، فاملتغيرات الداخلية 
واخلارجية ليست متكاملة. هل يوجد عالقة متوازنة ما 
بني الداخل واخلارج ؟  بحيث عندما نتكلم عن داخل 
حيادي،  هو  كإمنا  خارج  وعن  متكامل،  هو  وكإمنا 
وموحدة،  فاعلة  وقواعد  قيم  منظومة  عندنا  وكأن 

ماعلينا سوى أن نستلهمها ونطبقها في بلداننا؟! 
الدولة  وبناء  الهوية  بقضايا  اخلوض  الصعب  من 
فالعراق  السياسي،  والنظام  والدستور  والتأسيس 
تشكل بعد سايكس بيكو 1917م كعراق معاصر، أما 
العراق الذي نعرفه تاريخيًا )عراق خالفة( له منظومة 
مفاهيم  وفي  السلطة  وفي  احلكم  في  وقواعد  قيم 
)السكان(، يختلف في ذلك عن مفاهيم ما بعد احلرب 

العاملية االولى وسايكس بيكو. 
رأيي  احلقيقة حسب  في  االولى  العاملية  احلرب  بعد 
عام  فدستور  للتأسيس.  جادة  محاوالت  حتصل  لم 
بالنظام  احلكم  نظام  شكل  حدد  الذي  1925م، 
امللكي)الدستوري(، يجعل امللك مصانًا  غير مسؤول، 
تنظيم  في  عمومًا  الغربي  النموذج  من  وهو مستلهم 
الدولة احلديثة. لكن هذا النظام لم تسنح  له الفرصة 
الكافية والشروط الالزمة ان يتأسس بحيث نستطيع 
ان نتحدث عن تأسيس الهوية العراقية بشكل متكامل، 
او النظام العراقي بشكل متكامل. السبب في رأيي 
ليس عدم احملاولة. فمركز القوة العاملي نفسه خالل 

فترة قصيرة اصابه الضعف. فتلك بريطانيا العظمى 
من العشرينيات الى حقبة اخلمسينيات القرن املاضي 
ضعفت وتراجع دورها الدولي خصوصًا بعد احلرب 

العاملية الثانية. 
التأسيسات األولى، منذ مطلع عقد عشرينيات القرن 
املاضي وحتى مطلع الثالثينيات وحتديدًا عام 1932 
والتشريع  العقل  وعمومًا  االنتداب.  مرحلة  كانت 
البريطاني كان هو احلاكم في العراق في اخللفيات 
السياسية واملناهج عامة سواء تعليمية أم تنظيمية  أم 
إدارية ...الخ. ثم بعدها بدأ تأثير بعض النفوذ االملاني 
وحركة  صدقي  بكر  حكومة  في  السيما  العراق  في 

داخل  اوربي  لصراع  انعكاس  هي  والتي  مايس، 
العراق، ثم جاءت احلرب العاملية الثانية  وأثرها في 
تراجع دور بريطانيا وفرنسا واملانيا عامليًا، وما تبع 
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ذلك من تصاعد دور وتاثير كل من الواليات املتحدة 
واالحتاد السوفيتي في النظام الدولي.

الضعف   اصابه  العاملي  واملركز  املؤسس  كان  اذا 
و  العقل  على  قطعا  سينعكس  فهذا   ، والتصدعات 
مبادىء  من  كثيرًا  استلهم  الذي  الداخلي،  املشروع 
احلياة السياسية البريطانية، حتى ان مبنى البرملان 
العراقي املفترض اكماله آنذاك )مبنى وزارة الدفاع 
البريطانية.  العمرانية  التصاميم  استلهم  حاليًا(، 
الضعف  حالة  واستمرار  التجربة  وجتذر  فالوقت 
لدينا،  لم يسهما في تأسيس شيء متكامل  والتفكك 
بحيث نستطيع ان نقول ان العراق امتلك خصائص 
تكوين هوية عراقية متكاملة وهذه حدودها، على عكس 
العربية  والدول  خصوصًا  فالعراق  إيران،  و  تركيا 
عمومًا لم تنجح حقيقة في ان تكتسب كليًا مثل هذه 

الصفات. 
تكتمل  ولم  تتشكل  لم  األولى  التأسيسية  احملاولة 

جديدة،  مبفاهيم  14متوز  ثورة  جاءت  اذ  مالمحها، 
وهي اجلمهورية والثورة، ومع اجلمهورية بدأت تبرز 
االفكار القومية احلديثة، كالقومية العربية التي نظر 
لها القوميون العرب والبعث، والتي اصبحت السياسة 
املصري  الرئيس  بقيادة  خصوصًا  ملصر  الرسمية 
االسبق جمال عبد الناصر، وكذلك العراق وسوريا، 
ابعادًا  تأخذ  الُكردية  القومية  افكار  ايضًا  وبدأت 
اخرى تختلف عن االبعاد القدمية التي كانت تعيشها 
اخلالفة  مراحل  في  املتعددة  االلسن  ذات  الشعوب 

العثمانية والعباسية واخلالفات االخرى وما قبلها. 
ان مرحلة اجلمهورية ايضًا كانت قصيرة خلت تقريبًا 
مؤقتًا.  بقي  فالدستور  جدية.  تأسيس  محاوالت  من 
املرحلة  ثم  االولى  البعثية  املرحلة  في  الشيء  ونفس 
البعث  مجيء  مع  محاوالت  حصلت  نعم  العارفية. 
الهوية، وان كان  نوع من  لتأسيس معالم  ثانية  مرة 
لكن  الواحد.  واحلزب  والقمع  االستبداد  حكم  حتت 
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بني  وتداخل  تداول  هي  تعرفون  كما  التاريخ  وقائع 
وتصبح  ركائز  لنفسها  الوقائع  فتقيم  والظلم.  العدل 
قرون  من  معني  مدى  على  االقل  على  مستقرًا  امرًا 
وعقود معينة، بحيث ميكن تسميته نظام وهوية مستقر 
او  واالخضاع  بالقسر  مقبولة،  »شرعية«  صاحب 
املمالئة او الرضا كما يقولون.. الواليات املتحدة بلد  
السكان  حساب  على  ظالم  بشكل  تأسس  مهاجرين 
لكن مبرور  االصليني، وقام على قمع وظلم وعبودية 
الزمن والوقت اخذ »شرعيته« واخذت هذه املنظومة 
قوية  مرتكزات  لها  دولة  وتأسست  ودورها  هويتها 
كثيرون  به  يقتدي  منوذجًا  اصبحت  بل  وواضحة، 
والتاريخ سيحكم كم ستستمر كما هو شأن  عامليًا. 

احلضارات واالمم االخرى، تقدمًا او تراجعًا.
ان محاوالت البعث )1968-2003( للتأسيس ايضًا 
اصبحـت لها مرتكزات جدية، لكن ايضًا لم تستطيع 
ان تبلغ من القبول و النضج ما يلبي مطالب  الشعب 
على  يعيشون  الذين  السكان  االقل  على  او  العراقي 
محاولة  لألكراد  الذاتي  احلكم  اعطاء  العراق.  ارض 
في  القومي  الطابع  ذات  الكردية  املسألة  ملوضوعة 
اطار العراق. في تعريف الدستور العراقي في فترة 
قوميتني،  من  يتكون  العراقي  الشعب  فان  »البعث« 
للهوية  وهذه ايضًا محاولة لترسيخ توصيفات معينة 
النموذج  ان  احلقيقة  لكن  احلكم.  ونظام  العراقية 
ومكونات  مركبات  مع  صراع  في  دخل  العراقي، 
اخرى، فال هو قادر على قهرها وتسييد نفسه عليها 
وال على استيعابها واستبطانها، خصوصًا في البعد 
رفعت  لذلك  االنساني،  واحلقوقي  والقومي  املذهبي 
معارضة صدام حسني شعارًا ثالثيًا هو: ان النظام 

هو نظام دكتاتوري ،عنصري و طائفي. 
دكتاتوري، ميس كل الشعب العراقي؛ عنصري، يشير 

إلى القضايا القومية؛ والطائفي، يشير إلى القضايا 
املذهبية. فلم يستطع النظام السابق ان يؤسس رغم 
ادواته ورغبته وحلمه بذلك، ثم جاءت مرحلة ما بعد 
مشروع  عنده  كان  االمريكي  جاء  وعندما  2003م. 
متكامل، لبناء املجتمع والدولة كما يسميه هو، اال انه 
واجه مقاومة داخلية وخارجية. وكانت نظرته االولى 
انه باق في العراق لفترة غير محددة، فاراد تأسيس 
نظام جديد يقوم على  املجمعات االنتخابية التي تعد 
الدستور للبالد وعلى منوذج قائم على القيم الغربية 
االمريكية  واملفاهيم  القيم  وخصوصًا  عام،  بشكل 

اجلديدة. 
كلكم تعرفون فتوى االمام السيستاني دامت افاضاته 
الرافضة لهذه االجراءات وهذه االساليب وعدم القبول 
باالحتالل وباي دستور، اال بعودة السيادة وان ُيعد 
الدستور من قبل جمعية منتخبة من الشعب العراقي. 
من  اكثر  صراع  فترة  اخذ  والذي  كان  الذي  وهذا 
ُكتب  وقبله  الدستور  ُكتب  الظروف  هذه  في  سنتني. 
قانون إدارة الدولة الذي فيه الكثير من االفكار احلديثة 
وليس  األمريكية.  الرؤية  بصمات  من  تخلوا  ال  التي 
صحيحًا ما اشيع من ان كل شيء اعد في مكاتب 
في اخلارج، خصوصًا فيما يتعلق بالدستور. قانون 
إدارة الدولة البصمة األمريكية فيه واضحة وقوية. أما 
الدستور فقلل من ذلك رغم انه يناغم الكثير )وليس 
كل( املفاهيم املتداولة في منظمة االمم املتحدة. قام 
الدستور على مشاورات كثيرة وكبيرة بني املؤسسات 
الى  رسالة   600000 من  اكثر  وصلت  اذ  العراقية، 
ومناقشات  مشاورات  وجرت  الدستور  اعداد  جلنة 
هناك  كانت  عديدة  مرات  وفي  الخ.  حوله...  واسعة 
اعتراضات أمريكية على اكثر من فقرة في الدستور 
وفي صياغات رئيسية. منها عالقة الدين بالدولة، عالقة 
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املكونات بعضها بالبعض االخر، هل النظام املركزي 
وحقوق  رئاسي؟،  ام  برملاني  النظام  مركزي،  ال  او 
في  كذلك  والثاني،  االول  الباب  خصوصًا  االنسان، 
من  والكثير  املواطن  وحقوق  السلطات،  بني  الفصل 
املبادىء االساسية التي هي مفاهيم اساسية متقدمة 
تصلح للتأسيس، لكن لم تستكمل من ناحيتني.  من 
تفعل  ان  املفترض  من  كان  التي  القوانني  ناحية 
دون  قانونًا   55 من  اكثر  وبقي  الدستورية  املباديء 
تشريع لم تشرع نهائيًا او شرعت بعجالة وجتاذبات 
ومن  الدستور،  في  وردت  اساسية  ملبادىء  خالفًا 
حلول  تقدمي  عن  عاجزة  املبادىء  بعض  بقاء  ناحية 
وسياقات عمل، لعدم وجود نهايات لها. فلم تكن هناك 

االمور،  لهذه  نهايات  وضع  كيفية  في  واضحة  رؤية 
لم  التي  للقوانني  وتركت  نهايات  بدون  اشياء  فكتبت 
نحكم  بقينا  لذلك  تستكمل  لم  العملية  وألن  تشرعن. 
عبر دستور، ُكتب بايد عراقية عمومًا لكنه ال يخلو من 
تأثيرات خارجية مباشرة وغير مباشرة، يفتح املجال 
لكل انسان ان يفسر املبدأ كما يشاء، وهذا ما اوجد 
منذ البداية خالفات كبيرة بني الفرقاء السياسيني في 

وموضوع   ،140 كاملادة  الدستورية،  املواد  تفسير 
وحكومة  الوزراء  رئيس  استقال  واذا  االكبر،  الكتلة 
مع  وانسجامها  الهوية  وقضايا  االمور،  تصريف 
الواقع عمليًا وليس نظريًا....الخ، من مبادىء معينة 
حتال  ان  او   ، سائبة  فبقيت  نهايات  لها  توضع  لم 
يعود  مرجعيًا  دورًا  لعبت  والتي  االحتادية،  للمحكمة 
كان  اخرى  مرات  وفي  مرات  الفرقاء وجنحت  اليها 
معلقة  فتبقيها  اللحظة  بضغوطات  متأثرًا  تفسيرها 
حال  يعطي  ال  الوسط،  من  العصى  ميسك  كتفسير 
بهذا االجتاه وال االجتاه اآلخر لذلك برزت كثير من 

الفراغات في التجربة السياسية العراقية.
 وصلنا اليوم الى هذه املرحلة واعتقد اجنزنا اشياء 
كبيرة ال ُيستهان بها. ان التجارب 
وعقودًا  قرونًا  أخذت  كلها  العاملية 
مجتمعات  إلى  استقرت  ان  إلى 
معينة. فالعراق مشى بهذا االجتاه، 
لنفسه  يضع  ان  عليه  وسيصعب 
معادلة داخلية متينة بدون ان تستقر 
االوضاع احمليطة به على االقل. اذ 
ال ميكن ان نتكلم وكامنا نحن في 
يقول  من  الكرد  من  فهناك  فراغ. 
اريد ان انفصل، ومن الشيعة من 
يريد االمتداد مع الهالل الشيعي، 
له  من  التركمان  ومن  اقليمًا،  يريد  من  السنة  ومن 
اسئلة  على  يجيب  ال  اجلميع  لكن  اخلاصة،  خريطته 
وليس  عمليًا  املشترك  بالعيش  االقرار  في  اساسية 
االقتصادية  واملقبولة  العملية  النظام  وفلسفة  نظريًا، 

واألمنية واللوجستيكية وفي العالقة باالخرين. 
ان عالقاتنا باحمليط، على االقل بدول اجلوار، عالقة 
عضوية، وليس مجرد عالقة بلد مجاور لبلد آخر، وإمنا 
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اقتصادية،  نسبية،  ثقافية،  دينية،  متداخلة؛  عالقة 
االمبراطورية  من  جزء  طويلة  لقرون  فالعراق  الخ. 
العثمانية، ودافع عنها ضد الغزو البريطاني، وصدرت 
فتاوي عراقية بهذا اخلصوص. وكذلك التدافعات بني 
الصفويني والعثمانيني. فهل ان إيران والدول العربية 
هذه  مثاًل؟   كالبرتغال  عالقات،  مجرد  مثاًل  وتركيا 

اسئلة مهمة.
ال ميكن نقاش الوضع الداخلي بدون الوضع اخلارجي 
لقرون  كان  العراق  ان  خصوصًا  صحيح.  والعكس 
طويلة هو مركز للمنطقة وليس بلد في االطراف وإمنا 
السالم  بدار  بغداد  سميت  لذلك  والقلب.  املركز  في 
االسالم  قبل  العراق  الخ.  واحلكمة،  السالم  ومدينة 
الكبرى،  االمبراطوريات  من  لكثير  حكم  كرسي  هو 
العباسية  اخلالفة  خصوصًا  االسالمية،  الفترة  وفي 
املشروع  قلب  في  دائمًا  وكان  اخلالفة  مركز  كان 
املوجود في املنطقة، وبالتالي ليس بـ«جرة قلم« نتكلم 
عن العراق كأمنا هو أخذ هذا الشكل،  وعلينا مجرد 
سيرتد  هذا  ان  اعتقد  املوقع.   هذا  من  نبحث  ان 
علينا، مبعنى عدم فهمه جيدًا. وستبرز لنا املتطلبات 
والضغوطات من جديد بشكل او آخر. كما لو اردنا 
اهمال املسألة الُكردية والواقع اجليوبولتيكي الُكردي 
او  االخرى،  وبالدول  الداخلية  املختلفة  وارتباطاته 
او  واملنطقة،  العراق  في  املوجود  املذهبي  الواقع 
املنطقة.  في  احلقيقية  والتيارات  الثقافي  الواقع 
فهذه كلها متشابكة ولها امتدادات تأثر في  الداخل 
العراقي. وان جزًء مما عشناه من مظاهرات او ما 
مختلف  من  ومواقف  وتدافعات  تداعيات  من  نعيشه 
الدول له حسابات اقليمية، والعراق له ايضًا حسابات 
اقليمية مع اآلخرين. وسيبقى العراق ضعيفًا تتجاذبه 
ومع  الداخلية  قوته  عوامل  يكتشف  لم  إن  النزعات، 

الذي  دوره  ولعب  مكانته  لتعزيز  ويستخدمها  اقليمه 
يتناسب مع طبائعه ومصاحله والذي لعبه تاريخيًا. 

حوار الفكر: 
السؤال االستراتيجي املهم؛ الذي هو يتعلق بحركتكم 
دول اجلوار  على  باالنفتاح  يتعلق  فيما  و  اخلارجية، 
كانت حركة موفقة جدًا. احلديث عن الصني، و عن 
العمق  عن  و  العراق(  االردن،  الثالثية)مصر،  القمة 
لكنها ايضًا اصطدمت  االسالمي، و العمق العربي، 
بإرادة عظمى، والتي هي الواليات املتحدة األمريكية. 
عن  بعيدًا  وليس  يعرف  عبداملهدي  عادل  السيد 
الصراعات الدولية في املنطقة، لكن الكل يتحدث عن 
املشروع العراقي- الصيني مببادرة احلزام والطريق 
هي التي ابعدت السيد عبد املهدي عن محاوالت بناء 

الدولة ومؤسسات القانون. 
قد  االحادي  الدولي  النظام  شكل  بإن  رؤية  لديكم 
آخرين،  فاعلني  ادوار  تزايدت  اليوم  إذ  كسرها،  مت 
والصني،  االحتادية  وروسيا  األوربي  كاالحتاد 
باملقابل، ان الواليات املتحدة كان لها دور اساس في 
الوقوف امام مشاريع عراقية خالصة، منها االنفتاح 
وامنا  مهيمنة  ليست  قوى  اعتبارها  قوى ميكن  على 
وتأثير  دور  تقرؤون  كيف  الدولي؛  النظام  في  مؤثرة 
هي  التزال  هل  النظام،  شكل  في  املتحدة  الواليات 
القوة املهيمنة او السوبر ام ان شكل النظام قد ُكسر 

وان املعادالت قد اختلفت؟.
دولة السيد عادل عبدالمهدي: 

نيابية.  كتلة  امتالكنا  يكن مجيء حكومتنا بسبب  لم 
املوجة  وان  في  2015م.  االعلى  املجلس  تركت  انا 
بالبحث عن مستقلني، قد مثلت -في  التي شهدناها 
وقفت  التي  لالزمة  حاًل  وليس  لآلخرين  حاًل  رأيي- 



|   العدد 52-53   |   السنة الخامسة عشر   |   كانون االول   |  2020 17

عندها البالد في 2018. حاول االخرون الوصول إلى 
نتيجة لتجاوز انغالق مسارات تفسير الكتلة األكبر، 
او الوصول لتوازنات مقبولة من قبل القوى السياسية. 
فكنا حاًل مؤقتًا لهم، حل ألزمة سياسية موجودة في 
البلد، رغم انني ُكنت ممتنعًا وكتبت عدة مقاالت تبني 
على  تقف  البالد  ان  قالوا  متوفرة.  غير  الشروط  ان 
ان  ومبجرد  فوافقنا.  الكبرى،  والفتنة  الهاوية  حافة 
شكلت احلكومة تركت مكشوفة وبدون غطاء سياسي 
حقيقي، فاحلكومة لم تكن لها قاعدة سياسية وبرملانية 
بل لها فقط عالقات تاريخية مع هذا الشخصية او تلك 
القوة، اكثر مما هي التزامات ملشروع كبير كمشروع 

احلكم والدولة. 
ان التنافس الذي كان موجودًا قبل تشكيل احلكومة 
وجد لنفسه مظلة لالستمرار، خصوصًا ان احلكومة 
لم تكن  انتقامية او سلطوية. فبدأت من جديد ومنذ 
االيام االولى عوامل العرقلة واملزايدات واصبحت هذه 
العوامل هي احلاكمة، اكثر من عوامل الدعم والتيسير 

في االجراءات واملعادالت السياسية.
اقول وهذا كتبته واكدته عدة مرات، خصوصًا  انا   
في الرسائل األخيرة بعد االستقالة في نهاية تشرين 
الصدر  مقتدى  السيد  اثار  فعندما   ..2019 الثاني 
بالعكس  قلنا  املبكرة،  االنتخابات  مقترح  مرات  عدة 
في رسائل مكتوبة: توصلوا إلى مرشح، وستستقيل 
في  رغبة  اية  توجد  فال  التالي..  اليوم  في  احلكومة 
التشبث بإي شكل كان. وبعد االستقالة مرت خمسة 
ولم  املكلفني  ملساعدة  كبيرة  جهودًا  وبذلنا  اشهر 
نعرقل، سواء مع االخ )محمد توفيق( عالوي او االخ 
)عدنان( الزرفي وأخيرًا االخ  )مصطفى (الكاظمي. 
في  يعتمد  العراق  في  احلكومة  تشكيل  ظروفنا،  في 

رأيي على عاملني اساسيني: 

يحضى  ان  يجب  فاملرشح  الداخلي،  التوازن  األول: 
بتإييد من االغلبية الشيعية الفاعلة والسياسية. وليس 
وسط  في  الكلمة  صاحبة  لكن  اجلميع،  بالضرورة 
اآلخرى  واملكونات  املركبات  تأييد  ثم  ومن  االغلبية. 
فتأييد  وغيرها.  والتركمانية  والُكردية  كالسنية 
املكونات االخرى ضروري لكنه الحق الختيار االغلبية 

ملرشحها. وهذه نقطة مهمة ارجو ان نقف عندها. 
اغلبية  وجود  فان  مذهبي،  او  طائفي  بعد  أي  بدون 
داخلية شيعية سكانية كان دائما موجودًا، لكنه كان 
باالمكان حكم البالد بطرق آخرى، اما بالتراضي كما 
حصل في املرحلة امللكية، فامللك فيصل االول، حاول 
الشيخ  ان  نعرف  وكلنا  اآلخرين.  مع  يتراضى  ان 
محمد رضا الشبيبي هو من ذهب الستقدام فيصل 
األول، وكلنا نعرف ان املرجعية باركت لفيصل األول 
على الرغم من انه من غير مذهبها، رغم انها وقفت 
ثورة  وقادت  عام،  بشكل  واالنتداب  االحتالل  ضد 

العشرين التي قهرت، فكان ما كان. 
 لم يطرح هذا االمر اية مشكلة بالنسبة ملن يختلف 
في املذهب او القومية او الدين مع امللك فيصل االول. 
لذلك جاء امللك فيصل االول بناًء على التراضي وبايعه 
كبار علماء الشيعة والسنة. اخلالف كان مع االحتالل 
بتنصيب  ايضًا  ساهموا  الذين  واالنكليز  واالنتداب 
لكثيرين  بالنسبة  نفسه  هو  يكن  لم  االمر  لكن  امللك. 
معهم  حملوا  والذين  معه،  جاؤوا  الذين  النخبة  من 
مذهبيتهم  بني  مييزوا  فلم  محددة،  مذهبية  انتماءات 
ثقافة  احترام  عليهم  حكامًا  اصبحوا  وكونهم 
ايضًا.  الكالم عن االخرين  االغلبية، دون  وانتماءات 
نشير  لكننا  كثيرة  وتداعيات  وتطبيقات  امثلة  وهناك 

بسرعة ملوضوع اجلنسية. 
عند انفكاك العراق عن اخلالفة العثمانية كان البد من 
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حتديد هوية العراقي. واجلنسية هي ابرز عناوينها. 
فحدد دستور 1925 العراقي باعتباره )أ( من حملة 
في  العراق  سكن  ممن  )ب(  او  العثمانية،  اجلنسية 
اي   1925 دستور  يحدد  لم  محددتني.  وفترة  تاريخ 
متييز او امتياز بني )أ( و )ب( فالتراتبية هي للتعداد 
فقط وليس الي غرض اخر. لكن اطراف النخبة بدأوا 
يتعاملون وكأن )أ( هو االصيل و )ب( هو التابع او 
ما صار يعرف الحقًا بـ«التبعية«. وقد جاءت تعليمات 
مفاهيم  لتعزز  االربعينات  اوائل  في  الداخلية  وزارة 
منحرفة ملوضوع الهوية واجلنسية. فحصلت مشاكل 

ومواطنتهم  حقوقهم  من  ماليني  وُحرم  عديدة، 
وامالكهم، واستمرت مضاعفات هذا التحريف في 
مقاطع عديدة من حياة هذا الشعب وتسببت مبعاناة 
عانى -وما زال يعاني منها الكثير- من العراقيني. 
في اي بلد من العالم اذا لم تضمن مصالح االغلبية 
للبلدان ان تستقر. وهذه حقيقة  في كل  ال ميكن 
فرنسا  في  يندر  اليوم  دينية(.  او  الدول)علمانية 
في  وال  بروتستانتي،  رئيس  مجيء  توقع  مثاًل 
امريكا مجيء رئيس كاثوليكي ماعدا حالة كندي، 
بلدان  كلها  انها  )بايدن(، رغم  املنتخب  الرئيس  و 
قطعت شوطًا في تغيير هوياتها السابقة املكوناتية 
ذو  اوباما  حالة  وان  دينية،  او  مذهبية  كانت  ان 

البشرة )امللونة( ما زالت استثناء في تاريخ امريكا، 
بسبب االغلبية البيضاء. 

طبيعي  بشكل  الوقت  مبرور  االمور  تتغير  قد  نعم 
وتدريجي، او قسري وعنيف ويتم قبولها او اخلضوع 
السكان  حالة  في  )كما  نهائيًا  لها  واالستسالم 
االصليني في املستعمرات واملتسوطنات اجلديدة( لكن 
هذه االمور ال حتصل في حلظة واحدة وال بقرارات من 
النخبة، فالبد من عملية هضم او استسالم اجتماعي 

لتصبح مقبولة او سائدة. 
ان اي بلد في العالم عندما ال تضمن مصالح االغلبية 
في  نقع  فهنا  ملصاحلها   ضامنة  األخيرة  فهذه  فيه 
مشكلة. والعكس صحيح، فاالغلبية لن تستقر ان لم 
تضمن بدورها مصالح االخرين. وهكذا يبقى اجلميع 
- ومعهم املجتمع- متوترًا ومتنازعًا يستضعف بعضه 

بعضا.
جتدون اليوم عندما نأتي  الى اختيار شخصية رئيس 
ياشيعة  يقولون  وغيرهم  والسني  الُكردي  الوزراء، 
اختاروا، هذا مثال بسيط، بعدما تغيرت املعادلة بعد 

2003م.  الشيعة ليست مفردة مذهبية فقط، وليسوا 
مجرد اغلبية سكانية. الشيعة لهم ثقل كبير في الثقافة 
االمور  ناهيك عن  التقاليد  وفي  التاريخ،  العامة، في 
االخرى.  صدام حاول مثاًل ان ينسب نفسه لالمام 
مسألة  هذه  عادية.  مسألة  ليست  وهذه  احلسني)ع( 
كذلك  األغلبية،  مع  التماهي  احلاكم  حملاولة  تشير 
اخلليفة العباسي املأمون هو اآلخر حاول التقرب من 
االمام الرضا)ع( . فاما التماهي او التصادم والقمع 
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و االستبداد. فإذا لم يعرف املكون الشيعي مصاحله، 
الصعب  فمن  اآلخرين  مع  وعاداًل   منصفًا  يكن  ولم 
الُكردي  الوضع  الشيعي  يفهم  لم  اذا  العراق.  حكم 
او الواقع السني او املسيحي او العلماني والثقافات 
املختلفة فسيضر مبصاحله ومصالح االخرين والبالد. 
النه  مصاحلهم  يعرفوا  ان  ايضًا  االخرين  على  لكن 
وحدود  افاق  فهناك  املعادلة.  تستقيم  لن  ذلك  بدون 
لكل مكون ومركب فان لم حتدد افاق وحدود اجلميع 
لنظام  وسنؤسس  تتحقق  لن  االجتماعية  االلفة  فان 
العقل  فعلى  ومتصاحلًا.  منسجمًا  وليس  متصادم 
تكون  ان  فعاًل  ايضًا،  االخرى  والعقول  الشيعي، 
ناضجة اذ اردنا الوصول الى احلكم الراشد العادل 
وتصبح  تنجج  ان  املواطنة  ملفهوم  ليترك  واالستقرار 
حاكمة ومستدامة ما دامت مستبطنة ملصالح اجلميع.
فاذا لم تعرف االغلبية الشيعية وكذلك بقية املكونات 
مغلق  طرف  كل  وبقي  وافاقها،  وحدودها  مصاحلها 
عن  العميق  وسلوكه  وعيه  في  ومنفصل  نفسه  على 
قوة  وتفعيل  الوطنية  حتديد  الصعب  فمن  االخرين 
للحكم  اساسية  ومرتكزات  والدولة  واملجتمع  الشعب 
في العراق. وهو ما يتطلب الفهم العالي والصراحة 
واحد  آن  في  واالنا  االخر  مصالح  وتقدير  واجلدية 
ولنا في  العامة والشعبوية.  واالبتعاد عن الشعارات 
فالرئيس ترامب  اليوم خير مثال.  التجربة االمريكية 
لكنه  البيضاء،  االغلبية  لدى  التطرف  لغة  على  لعب 
بل خسر  املكونات االخرى،  خسر شرائح مهمة من 
احجامًا كبيرة من االغلبية البيضاء التي تنافسه على 
احلكم )كلنتون في 2016 وبايدن االن(. وان مجيء 
اوباما باصوله االفريقية وما يجري اليوم من صدامات 
وجتاذبات هو ان املجتمع االمريكي يعيد تركيب نفسه 
فيه  التي حصلت  الكبرى  االجتماعية  التطورات  بعد 

كبيرة  لالستفادة من جتربة  مثال  العالم. وهذا  وفي 
ومهيمنة، فكيف بنا في مخاضاتنا احلالية. علمًا ان 

االمثلة تضرب وال تقاس. 
جدًا.  وعلمية  جدًا  واضحة  املعادلة  هذه  ان  اعتقد 
فقط  الكالم  كان  املعارضة(  فترة  )في  البداية  في 
عن اضطهاد الشعب العراقي. ورغم هول اضطهاد 
لم حترك االحاسيس  العامة  الشعارات  لكن  الشعب 
احلس  مخاطبة  من  البد  فكان  واخلاصة.  املباشرة 
كان  الذي  للنظام  اخلاصة  الطبيعة  لكشف  اخلاص 
نظامًا طائفيًا وعنصريًا واستبداديًا. فتغير اخلطاب 
في نهاية الثمانينات واخذت الشعارات تالمس بشكل 
اكثر مباشرة احلاالت املشخصة. فصار الشيعي يشعر 
طائفي،  الضطهاد  يتعرض  ألنه  حقوقه  سيأخذ  انه 
وصار الكردي يشعر انه سيأخذ حقوقه ألنه يتعرض 

الضطهاد عنصري، وصار السني واجلميع يشعرون 
يتعرضون الضطهاد  النهم  حقوقهم  سيأخذون  انهم 
استبدادي اضافة لالضطهاد املركب االخر. بل فرض 
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لقاءات قوى املعارضة  الفهم اجلديد نفسه على  هذا 
فيها  التمثيل  وبياناتها وقراراتها ونسب  ومؤمتراتها 
جميعًا  ومطالبهم  وحقوقهم  املكونات  وزن  لتعكس 

بشكل بعيد عن املجامالت والشعارات املجردة. 
الثاني:  اشكر د. خالد) عبد االله(. فلقد عبرنا دائمًا 
عن الرؤية التي  نعبر عنها اآلن وهي، بدون خارجنا 
سيكون داخلنا معطاًل، وبدون داخلنا سيكون خارجنا 
معطاًل. وحاولنا وضع هذه املعادلة موضع التطبيق. 

ذهبنا إلى االردن وحاولنا ان نحل املشاكل معها، قالوا 
كيف تبيعون النفط لألردن وقد يؤثر ذلك على انتاج 
استراتيجية  عالقات  هذه  قلنا  عندنا.  السلع  بعض 
وحركة  والسياسة  واالمن  السلع  تبادل  فيها  يدخل 
والصناعي  الزراعي  القطاع  سينمي  االستثمار مما 
احتسبنا  فلقد  باجلزئيات.  وليس  بالكليات  وغيرهما 
على  يؤثر  ال  بحيث  االردن  مع  به  سنتبادل  ما  كل 
اي انتاج لدينا بل سينميه. هذه افاق كبيرة. ثم في 
واالردن،  مصر  مع  ثالثية  قمة  عقدنا  االجتاه  نفس 
املشتركات  لتفعيل  ولكن  احد  ضد  محورًا  تكن  ولم 

االجتاهات.  بنفس  للسعودية  ذهبنا  ثم  الثالثة.  بني 
بهدف عالقات  وغيرهم.  وتركيا  والكويت  ايران  ومع 
ممتازة، ومبدؤها، نعم لدينا خالفات؛ مع الكويت، لكن 
عالقات  نبني  ضوئها  وعلى  وثيقة،  مشتركات  عندنا 
حل  على  بعدها  واقوى  اقدر  نكون  واجنازات  وثيقة 
اخلالفات. البقاء على املمارسات السابقة في الوقوف 
عند اخلالفات معناه  تعطيل التاريخ، وتعطيل املصالح 
واستمرار حالة الضعف والتمزق الداخلي واخلارجي. 
معناه التراجع، وخسارتنا جميعًا، ولن يكون ايًا منا 
رابحًا ولن نحدث اي تراكم ايجابي، لذلك ذهبنا إلى 

هذه العالقات. 
في  مهمًا  دورًا  اخلارجي  العامل  لعب   2003 بعد 
وهو  االول  الشرط  مع  كالزمة  احلكومات  تشكيل 
العامل الداخلي. والسباب عديدة باتت امريكا وايران 
دواًل  )ولعبت  العراق  في  مؤثرين  اساسيني  بلدين 
اخرى ادوارًا لكن اقل اهمية( وفي القرار السياسي 
العراقي، ولهما ثقلهما الكبير في السياسات اجلارية. 
وهذا واقع وليس خيارًا،  يجب ان نضعه باحلسبان. 
يقفز على هذه احلقيقة ستختل حساباته، دون  ومن 
يجب  بل  تتغير،  لن  املعادلة  هذه  ان  ذلك  يعني  ان 
ان تتغير. ومن يعرف بواطن السياسة العراقية بعد 
2003 يعرف باالسماء والتواريخ واللقاءات واملواقف 
قراراتنا  على  وضغطها  االمور  هذه  تداخل  مدى 

وسياساتنا. 
وبعده.  2003م  قبل  ما  اخطر،  مراحل  عشنا  نحن 
أمريكا  كانت  األمريكي-اإليراني،  الصراع  ففي 
فال  العراق  في  اإليرانية  احلمراء  اخلطوط  تعرف 
كان  الله(  سليماني)رحمه  قاسم  فالشهيد  متسها. 
لكن  بسهولة،  استهدافه  ميكن  وكان  مكشوفًا  دائما 
مطار  في  الذي حصل  قرار مبستوى  هناك  يكن  لم 
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احلمراء  اخلطوط  يعرف  اإليراني  باملقابل  بغداد. 
مواقف  ولهما  يتصارعان  كانا  الطرفان  األمريكية. 
باعمال  ويقومان  فيه  ودورهما  العراق  حول  مختلفة 
احلمراء.  اخلطوط  من  تقترب  ال  ومحسوبة  محدودة 
لكن الذي حصل في حكومتي، ان االدارة األمريكية 
إلى  عدمت  واذا  والعالقات.  السلوكيات  قواعد  غيرت 
املنهاج الوزاري الذي قدمته إلى مجلس النواب،  قلنا 
من   ولسنا جزء  العقوبات  نظام  من  لسنا جزء  نحن 
مقاتلة بلد عندنا معه عالقات دبلوماسية  ونشير بذلك 
إلى أمريكا. دولة العراق ليست جزء من محور املقاومة. 

والكالم هنا عن الدولة اما اجلمهور او قسم من اجلمهور 
فله نقاش اخر.

باجلميع،  جيدة  عالقات  له  تكون  ان  يرغب  العراق 
وعمق العالقات وتطورها ال يعتمد على العراق فقط 
بل على ما يعرضه االخرون ايضًا وموقفهم من مجمل 
احلكومة  فيها.  طرفًا  العراق  يكون  التي  القضايا 
العقوبات بدأت  لكن  بتاريخ 2018/10/24  تشكلت 
تأخذ جانبها التنفيذي في 11/5، اي بعد 10 ايام 
من تشكيل احلكومة. بدأ األمريكان بالقول ليس لدينا 

ابيض واسود. اما ان تكون معي او ضدي. قلنا لهم: 
لو  معك  نصير  نكدر  ما  احنا  جماعة  يا  »ميعودين 
ضدك«. العراق )كحكومة ودولة( دائمًا موقعه  متوازن 
بني الطرفني، و مبدأ )معي أو ضدي(، يجعلني أما أن 
اذهب بالضد من جيراني وهذا ال ميكن، او  اذهب  
بالضد  منكم وهذا ايضًا ال ميكن، فالعراق دولة ولها 
التزامات داخلية وخارجية، قالوا لنا ليس عندكم خيار 

اال ان تكونوا معنا او ضدنا. 
على أثرها بدأت سياسة الرئيس ترامب التي ال حتتاج 
إلى براهني بالضغط واملضايقة، فهي مكشوفة للغاية 
ويصرح بها دائمًا وعلنًا، اما معي 

او ضدي. 
بكبار  دائم  اتصال  على  كنت 
املسؤولني خصوصًا وزير اخلارجية 
انتم  له  اقول  وكنت  بومبيو،  السيد 
بلد صديق وانا عندي بلد جار، كيف 
اقف معك  ضد جاري او كيف اقف 
انت  له  اقول  او  جاري ضدك،  مع 
تاريخ  ولي  ميل،   5000 عني  تبعد 
اقف  فكيف  ايران  مع  5000 سنة 
ضد ايران... الخ. هذا غير منطقي،  
عليكم ان تراعوا الوضع العراقي كون االنحياز الى 
جانب طرف على حساب آخر غير ممكن. وتصوري 
ان االمريكان بعملهم هذا يدفعون الكثير من القوى 

الى صف خصومهم. 
ان  اما  كان  فقد  تتوتر،  بيننا  العالقات  بدأت  هنا 
اتراجع عن هذا املبدأ واعرض البلد الى شيء خطر 
جدًا وهذا غير ممكن، او ان ابقى اوازن  قدر االمكان، 

وهذه املسألة  دفعنا ثمنها. 
اول  فان  مجيئنا  عند  الشعبي،  احلشد  بخصوص 
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مرتبات  بني  املساواة  هي  بها  قمنا  التي  االعمال  
املعقول  احلشد الشعبي والقوات املسلحة، فمن غير 
ان قوة مقاتلة تقف و تقاتل وتستشهد، لكنها تاخذ 

نصف الراتب مما تأخذه بقية القوات املسلحة. 
العراق،  للحشد الشعبي دورًا مهمًا و كبيرًا في  ان 
وعندما نغيب احلشد الشعبي نرجع إلى نفس قصة  
عام 2014م. في عام 2014م كان عندنا ثالث فرق 
عسكرية في املوصل. باملقابل مئات الدواعش احتلوا 
املوصل. فالروح القتالية وليس العدد هي االهم، فاذا 
لم تتوفر كما توفرت الحقًا عندما التحم احلشد ببقية 
معاركنا.  في  النصر  يتحقق  فلن  املسلحة  القوات 
فمسألة احلشد وشيطنته معناها خيانة ملصالح ليس 
فقط الشيعة وأمنا عموم الشعب العراقي. كم قدمت 
املناطق السنية من تضحيات وكم قدم احلشد الذي 
أي  بعد  نعم  لتحريرها.  وغيرهم  وسنة  شيعة  يضم 
حرب وخالل احلرب حتصل اخطاء. اجليوش مبا فيها 
وجرائم  اخطاء  ترتكب  وغيرها  واالوروبية  االمريكية 
لكن  اخطاء.  هناك  وبعدها  احلروب  كل  ففي  ايضًا. 
هو  االنتصار  وجوهر  االنتصار،  هو  احلرب  جوهر 
القوى  بتصحيح االخطاء ال بشيطنة  وادامته  عدالته 

التي حققت النصر. هذا هو االساس. 
ما  تداعيات  لدينا  لصارت  بغداد،  »داعش«  اخذ  لو 
ولسقطت  كله  البلد  والنهار  »الدومينو«  بلعبة  يسمى 
ومناطق  ونينوى  االنبار  كما سقطت  وغيرها،  اربيل 
اخرى. ماذا كان سيحصل بعد ذلك، لذلك يجب طرح 
الشعارات  في  والبقاء  الشيطنة  وعدم  جدية،  اسئلة 
صنعوا  الذين  االخرين  ضد  والتجييش  والتهريج 

النصر. 
فاملشكلة مع اخلارج هو ان السياسة األمريكية تغيرت 
نتغير.  لم  فنحن  ترامب،  مجيء  مع  جذري  بشكل 

على  السير  منا  تطلب  اصبحت  االمريكية  السياسة 
قدم واحدة. والسير على قدم واحدة من السهل ان 
ما  وهذا  كليًا.  فنقع  الباقية  القدم  احدهم  يضرب 
معاداة  سياسة  نقبل  ان  باالمكان  كان  فما  حصل. 
ايران. لم نقبلها مع الدميقراطيني ولم يكن باالمكان 
قبولها مع اجلمهوريني. لذلك في الترشيحات للبدائل 
من بعدي، وهو ما كتبته ايضًا في بيانات علنية؛  كنت 
احبذ ان يأتي شخص مرضي عنه غربيًا وموافق عليه 
شرقيًا حتى نعيد بعض التوازنات. على االمريكي ان 
وجدنا  اخلطرة  االوضاع  هذه  ففي  مواقفه.  يراجع 
الشرطني  مستلزمات  توفير  يجب  انه  جند  زلنا  وال 
الداخلي واخلارجي، وفي هذا تفسير ملن المنا على 

بعض مواقفنا. 
حوار الفكر

العراق ال ُينظر إليه من االرض، ينبغي ان ُينظر إليه 
من السماء كون موقعه جيوبولتيكي و جتري فيه عملية 
التأثر والتأثير كما وصفتم. اما نحن فنرتبط بعالقات 
عضوية وليس بعالقات جغرافية، واالولى هي عالقة 
اعتماد متبادلة تأثير وتأثر، سواء على املستوى الديني 
منذ  والعرقي..الخ.  القومي  الثقافي،  األجتماعي، 
تأسيس الدولة العراقية املعاصرة إلى اآلن فقدنا هذه 

امليزة بسبب اغلب ُصناع القرار. 
هو  امللكية  اسباب سقوط  احد   ، جنابكم  اشار  كما 
وهذا  اخلارجية  البيئة  قراءة  عملية  في  النظر  قصر 
ادى فيما ادى إليه من تداعيات. واألمر اآلخر؛ الذي 
الهوية  في  مشكلة  يوجد  احلقيقة  في  بالهوية،  يتعلق 
العراقية وامللك فيصل  اشار إلى هذا املوضوع وذكر  
حنا بطاطو  في كتابه )الطبقات( بأننا ال نتعامل مع 
ُكردية(  شيعية،  مجموعة)سنية،  مع  بل  واحد  شعب 
انه  ُيبني  ُيريد ان  الفرعية اآلخرى.  وبقية األنتماءات 
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في  عندنا  جنابكم،  يعرف  كما  امة  هناك  اليوجد 
طريقة تكوين الهوية طريقتان: واحدة منها ان الهوية 
فرنسا  من  كل  اتبعته  ما  وهذا  دولة  تكون  األمة  او 
طريقة  كذلك  األوربية  الدول  من  وغيرها  واسبانيا 
الواليات املتحدة األمريكية، واآلخيرة ُتعد من افضل 
النماذج لألندماج األجتماعي. القصور الى اننا و منذ 
بناء  عند  الوقت احلاضر  إلى  العراقية  الدولة  انشاء 
الهوية ُيتبع اسلوبني، اخلشن والناعم في هذا البناء، 
تتبع  كانت  دائما  احلاكمة  السلطة  فان  العراق  وفي 
اذ  حسني،  صدام  نظام  السيما  اخلشن،  األسلوب 
اعتمد األخير االسلوب اخلشن العتقاده انه سيكّون 
العراقية  الدولة  لكن كانت مآالته عكسية على  هوية، 

وبناء الهوية العراقية. 
األمر اآلخر، ان النظرية البنائية في العالقات الدولية، 
تركز على البنى األجتماعية املتمثلة في اللغة والهوية 
البينية  العالقة  في  الخ،   ... واحلضارة  والثقافة 
شعوب  بني  ام  املجتمعات  داخل  االفراد  بني  سواء 
الدول. املشكلة اغلب احلكام بعد 1958م إلى الوقت 

العراقية  باجلغرافية  يؤمن  حاكم  يأت  لم  احلاضر 
خدمة  في  العضوية  عالقته  يوظف  وكيف  وحدوها، 
للحدود  الهوية. دائما ماتكون ارتباطاتنا عابرة  هذه 
مما ادى إلى استنزاف مواردنا والدخول في حروب 
كما فعل النظام السابق  وخاض ثالثة حروب دامية 
استنزفت مواردنا املادية، ولم يستطع احلاكم العراقي 
للحدود؛ مرة نوصل  العابرة  ان يوظف هذه االفكار 
للمحيط االطلسي ومرة نوصل للبحر االبيض املتوسط  
ومرة نذهب إلى اجلبال. القصد من الكالم، في بعض 
لم  اذ  الهوية،  بناء  في  كثيرًا  يؤثر  احلاكم  االحيان 

يؤمن بالهوية. 
سيادتكم ذو خبرة كبيرة وتعامل مع اغلب القيادات 
السياسية والتيارات احلزبية، هل التيارات السياسية 
العراقية اليوم فقدت جاذبيتها؟ وهل فعاًل اليوم بحاجة 
انا ال نؤمن بالشخص وامنا باملؤسسة وما يكون بعد 
هذه املؤسسة، هل نحن بحاجة إلى تيارات مختلفة ام 

تطور هذه التيارات، حسب جتربتكم الشخصية؟ 
و كيف يرى سيادتكم املستقبل القريب في ظل هذه 
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واقتصاديًا  سياسيًا  املعقدة  واالوضاع  الظروف 
واجتماعيًا وحتى صحيًا؟ 

دولة السيد عادل عبدالمهدي:
ودولتنا  وشعبنا  انقسامات  وفيها  معلقة  أمة  نحن 
تنقصهما الكثير من املستلزمات ليكونا فاعلني حقيقة، 
ليس لعدم وجود املشتركات الكثيرة والتي كانت فاعلة 
داخلية  لعوامل  انفسنا  على  النغالقنا  لكن  تاريخيًا، 
وخارجية. لهذا هذه الدولة لم وال متتلك قابلية توظيف 
املواطنة واالمة بشكل فاعل ووظيفي، كما ذكرت في 
احلقيقية  التأسيس  مرحلة  نستكمل  لم  الكالم.  اول 
واملواطنة  للمواطن  لتؤسس  اخلالفة(  سقوط  )بعد 
يقف  عندما  مثاًل  الشيعي  املواطن  الالزمة.  املفاهيم 
فال  متقطعة.  ذاكرة  لديه  تتشكل  املمتد  تاريخه  امام 
بني  نخلط  الننا  العباسية  التجربة  دراسة  له  يتسنى 
بالعقيدة  التاريخ  مع  فنتعامل  واحلضارة.  العقيدة 
فنرفض املرحلة العباسية مبجملها ونحكم عليها سلبًا 
وال نعتبر اجنازاتها جزءًا منا، الن حكامها اضطهدوا 
ال البيت عليهم السالم. وهذا ما يطرح اشكالية تكون 

الذاكرة املوحدة املتواصلة واملمتدة. 
االسالم  قبل  مع  متواصلة  ذاكرته  اإليراني  بينما 
النه  الخ،  فيه،  والتشيع  التسنن  مراحل  مع  وبعده، 
في  احلكام  وسلوكيات  جانب  في  االجنازات  يضع 
جانب اخر. فللعقيدة مساحتها وللحضارة مساحتها 
مع  نتعامل  كيف  ايضًا.  املتمايزة  لكن  املتداخلة 
اخلالفة العثمانية مبا لها وما عليها فال ارفضها كليا 
او اقبلها كليًا. فكيف سيتعامل الشيعة مع السنة او 
بالعكس ان لم منيز بني العقيدة من جهة واحلضارة 
واحلياة والسياسة واالقتصاد والعلم وعالم الروايات 
واالساطير )امليثولوجيا( من جهة اخرى؟ كلها مختلطة 
لدينا بدفعة واحدة، فلذلك ابقى تائهًا ال اعرف طريقي 

املناهج  في  مشكلة  وهذه  ذاهب.  انا  اين  والى  من 
فنستعير جتارب اخرى  ذلك في اجلامعات،  في  مبا 
وال  تطبيقاتها،  صعوبة  رغم  وفهمها  تقدميها  يسهل 
الذي منزقه  نقايسها على واقعنا وتاريخنا ووقائعنا 
لنموذجنا  لنؤسس  وتفعيله  توظيفه  فيصعب  بايدينا 

احلضاري. هذه مشكلة حقيقية وكبيرة. 
السؤال  البديوي صحيح في  الدكتور)عادل(  قاله  ما 
ايضًا  السماء  من  اليه  النظر  يجب  العراق  ان  عن 
وليس من االرض فقط. خذ سويسرا مثاًل في طبيعة 
تكوينها بتاريخها وجوارها. ماذا سيبقى من الثقافة 
والهوية في سويسرا  اذا ازلت اللغة والثقافة الفرنسية 
واألملانية واأليطالية التي تشكل اكثر من 99% من لغة 
وثقافة السكان. اما اللغة الرابعة، اي »الرومانشية« 
فهي ال متثل سوى نصف باملئة من السكان واقل منهم 
عدد السكان االصليني الناطقني بالرومانية. فسويسرا 
دولة قوية ومتماسكة بتنوعها وانفتاحها على جوارها، 
اما نحن فيريدون اضعافنا ويحولون تنوعنا الذي هو 
نعمة الى نقمة فنضعف انفسنا لنتصادم فيما بيننا 
الطاولة  على  نضعه  ان  يجب  كله  هذا  ومع جوارنا. 
من  كجزء  واحمليط  التاريخ  مع  نتعامل  وان  اآلن، 
خارجنا.  من  كجزء  داخلنا  مع  نتعامل  كما  داخلنا، 
وان ال نقص االثنني مبقص فندمر مقوماتنا االساسية 
غير ممكن،  هذا  امكانياتنا.  ولتفعيل  ذواتنا  لتعريف 

بهذا الوضع لن نصل إلى نتائج ولو بعد الف سنة. 
تعايش  صياغة  نستطيع  ال  املقدمات  هذه  بدون 

للعراقيني مبختلف تكويناتهم وانتماءاتهم. 
حتمل  احزابها  بقت  الطويلة  املعارضة  فترة  بسبب 
السلطة.  في  اصبحت  وان  حتى  املعارضة  عقلية 
سهلة.  فاملعارضة  املعارضة.  اسلوب  اعتادت  كونها 
لكل  كان  وان  حتى  ما  بشكل  متوحدًا  تبقى  وانت 
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عمله املختلف. فمنا من كان يعمل في مجال حقوق 
فال  الخ.  املسلح،  الكفاح  في  يعمل  واآلخر  األنسان 
دوره،  يؤدي  واحد  فكل  بيننا،  معطلة  مشاكل  توجد 
ونلتقي عند اسقاط النظام، ال فرق بني معارض من 
هذا املذهب او تلك القومية او علماني او اسالمي او 
اخرى  عقلية  تريد  الدولة  قيادة  بينما  الخ.  مسيحي، 
بالعمل واالجناز والتقدم، واالتفاق  توحد مبا يسمح 
واجتماعي  واقتصادي  وأمني  سياسي  منهاج  على 
وعالقات خارجية. وعليه بقينا كأحزاب معارضة وليس 
باساليب  ومعارضتها  مواالتها  تعمل  دولة  كاحزاب 
تختلف عن اساليب مراحل اسقاط النظام. في احدى 
بعد   )2006( العراقي  الوطني  االئتالف  اجتماعات 
فوزه في االنتخابات وحصوله على 128 مقعدًا وكان 
الكتلة االكبر. كان علينا اختيار رئيس الوزراء وجرت 
ابراهيم  الدكتور  حصل  انتخابات.  االئتالف  داخل 
63 صوتًا.  على  وانا حصلت  صوتًا،   64 اجلعفري 
اخوان  يا  قلت:  االئتالف  أعضاء  امام  كلمتي  وفي 
الدعوة«  »حزب  من  هذا  اساس  على  انتخبتم  انتم 
وهذا من »املجلس االعلى«. هل سألتم املرشحني حول 
لم  السياسية..الخ؟،  االقتصادية،  األمنية،  مناهجهم 
اليوم الطرف  الدولة وانتم  تسألوا كيف تكون ادارة 
صدام  انتم  وال  قاسم  عبدالكرمي  انتم  فال  احلاكم. 
حسني، انتم اليوم كتلة االغلبية النيابية، فكيف سندير 

امور وشؤون الدولة؟.
حكمه  ديناميكيات  احدى  كانت  قبلكم  الذي  النظام 
للمجتمع والدولة هي القوة او العصى والقمع، وهذا 
امر مضحك مبكي. فعند تشييد جسر معني مثاًل، فاي 
تلكأ في العمل قد يعرض مهندسني لعقوبة االعدام. 
أذ كان القمع احدى ادوات حترك النظام. نحن اآلن 
النظام.  سيتحرك  فكيف  القمع.  استخدام  نريد  ال 

النظم تتحرك بالدوافع واحلقوق. فهل عّرفنا الدوافع 
واحلقوق ووضعنا اصحابها في مواقعهم الصحيحة 
لتتحرك عندنا املركبات األجتماعية، ان كانوا مواطنني 
وإعالم  او عشائر وغرف جتارة وصناعة  نقابات  او 
واالموال والعمالة، الخ. فعندما يندفع كل من هؤالء 
للدفاع عن حقوقه ومصاحله ومن مواقعهم املناسبة، 
وترعاهم الدولة وحتميهم فان املجتمع سيتحرك معهم 
حسب الدوافع واحلقوق التي نظمها الدستور. وهذا 

ما لم نقم به نحن.
همها  واصبح  نفسها،  تراجع  لم  السياسية  فالقوى 
الفوز باملوقع وتعتبره هو النجاح، ولم يكن همها بناء 
الدولة واملجتمع، وإعادة تركيب احلياة السياسية في 
البلد في ظروف جديدة. فمعيار النجاح اصبح وجود 
احدهم في املوقع وليس مقدار ما يحققه في مشروعه 
الوظيفي من بناءات، فالقوى السياسية دفعت الثمن 
وانفصلت عن جمهورها. فلم تصمم القوانني االنتخابية 
االنتخابات،  في  الشعب  ارادة  انعكاس  اولوية  على 
فكل الهم، هو: كم ساحصل وما هي نسبتي من هذا 
النظام، وعلى ضوئه اقّيم موقفي من القائمة املغلقة 
او الدوائر الصغيرة او غيرهما. فاملعيار كم ساكسب 

من االصوات وهذا ال يصح. 
في  واألحزاب  العراق  في  االحزاب  بني  املقارنة  ان 
التماشي  استطاعت  هناك  األحزاب  ان  اخرى،  دول 
برامجها  في  يؤثر  اصبح  واالخير  جمهورها،  مع 
احلزب  بني  هوة  و  انفصال  عندنا  بينما  وقياداتها، 
واجلمهور. فاجلمهور لدى االحزاب اداة وليس هدفًا. 
ُينظر اليه كشاهد على حفلة زواج، اكثر مما هو شريك 
االحزاب  نظر  في  واجلمهور  قراراتنا.  صناعة  في 
مجرد اداة للوصول الى احلكم واضفاء الشرعية، وهو 
ليس شريك نتعلم منه ويساهم في صناعة سياساتنا 
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القيادات  ان  ومواقفنا. صحيح  وتنظيماتنا  وقيادتنا 
تبادر وتقترح وتنضج وتطرح، لكن اجلمهور له دوره 
في ذلك كله، وال ميكن اقامة عالقة صحيحة مستدامة 
ومتفاعلة ما لم يتحقق االمران وليس امرًا واحدًا فقط.  
-بشكل  اجلمهور  العالم،  احزاب  معظم  في  اليوم 
منهاج  صياغة  في  يساهم  مباشر-  غير  او  مباشر 
احلزب وفي اختيار قياداته. بينما عندنا بقيت االحزاب 
دميقراطية  وغير  لنفسها  قيادات جتدد  وذات  مغلقة 
داخلها بينما تقول انها تريد بناء دميقراطية البالد. 
لهذا كان انفصالها عن اجلمهور هو االمر الطبيعي، 
وهذا ما حصل لدينا. وهذا انعكس كاحدى االسباب 
لتظاهرات تشرين التي استغلت هذا املوضوع بحسن 

او سوء نية. 
تفوز  حزبية  حكومات  اخلارج  في  احلكومات  معظم 
باالنتخابات وحتكم مبفرده او مع ائتالفات. فهذا حزب 
العدالة والتنمية في تركيا الذي بدأ من القاعدة وفاز 
باالنتخابات ويحكم بالتواصل مع جماهيره.  وكذلك 
جمهورهم  مع  واندكاكهم  واحملافظون  االصالحيون 
في ايران. كذلك الدميقراطيون واجلمهوريون بأمريكا، 
وكيف تكون هناك انتخابات اولية يساهم بها اجلمهور 
في صناعة السياسات وقيادات احلزب واملرشحني. 

قام  مبحاولتني،  قمنا  املمارسات.  لهذه  نؤسس  لم 
األعلى«  »املجلس  والثانية  الصدري«  »التيار  باالولى 
في 2010. فقام »املجلس االعلى« بانتخابات متهيدية، 
احلقيقة  شعبية.  بانتخابات  الصدري«  »التيار  وقام 
هي ان الكثير من القيادات ال تريد فقدان مراكزها 
وال ان حتاسب وتراقب من جماهير النهم يعتبرونها 
اقل فهمًا وعلمًا وخبرة منها. ويخطىء من يعتقد ان 
هذه العملية يجب ان تتم بالفوضى، ولهذا يجب على 
القوى السياسية تطوير جتاربها والتشريعات املعمول 

بها خصوصًا في قانون االحزاب لتأسيس مثل هذه 
اجلمهور  بني  تربط  والتي  واملستدامة  الفاعلة  العالقة 
واحلزب او القاعدة والقيادة، والتي ميكن ان تأخذ عشرات 

االشكال وليس بالضرورة بتقليد منوذج معني بالذات.
واذا  نفسها،  تراجع  ان  عليها  السياسية  فالتيارات 
فقط،  السلطة  عن  تبحث  وتبقى  نفسها  تراجع  لم 
فستكون احدى اهم املعوقات لتقدم النظام السياسي 
على  احلالية  الضغوطات  ان  واعتقد  العراق.  في 
البعض  تقود  قد  االجتاه  هذا  في  السياسية  القوى 
إلى مراجعة نفسه، لكن هذا يحتاج إلى بعض الوقت. 
خالل  من  بل  املعنويات  لشحن  ليس  متفائل،  انني 
مجمل املعطيات. فهناك تقدم سواء ادركنا ذلك ام لم 
ندركه. ضربت مثاًل لبعض األخوة وقلت لو ان رسام 
قنينة  التالي:  بالشكل  لنا  يرسم صورة  »كاريكاتير« 
كبيرة مغلقة فيها نصف ماء، وفيها زورق جتلس فيه 
للخلف.  القوى السياسية، وهذا يجذف لالمام وذاك 
فيدور الزورق على نفسه واحيانا يتضاربون باملجاذيف، 
الخ. لكن القنينة في مجرى النهر، وهذا املجرى يقود 
القنينة لالمام. وهذه  حقيقة تاريخية. فهناك زخم تولد 
بعد التغيير. وهناك قوى داخلية وخارجية حتررت من 
قمقمها تدفع الزخم لالمام رغم ان الصورة الظاهرة 
السلبيات والتشوهات.  الكثير من  على السطح فيها 
بلدان اوربا، لم تنهض كلها نهضة واحدة. ثالث او 
اربع قوى نهضت اساسًا السباب داخلية وخارجية 

وسحبت معها بقية القارة ودولها.
جتاوزها.  عليها  يصعب  حدود  إلى  وصلت  الدولة 
النقاش حول النفط وكيف يعيش البلد، لم يعد نقاشًا 
نظريا. الكالم عن ان النفط سينفذ او ال ينفذ سابقًا، 
جوهر  هو  يعد  لم  حاليًا  بديل  له  او  له  بديل  ال  او 
املوضوع. النفط اصبح بابه او طريقه مسدودًا. هنا 
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كانت  أمريكا  ظرفي.  وليس  بنيوي  تغير  امام  نحن 
برميل  مليون  خمسة  حوالي  تنتج  سنوات  عدة  قبل 
اليوم تنتج 12 مليون برميل يوميًا، وذلك  اليوم،  في 
دون الكالم عن الدول االخرى. والطاقة البديلة تتقدم، 
وسوق النفط تغير إلى سوق مشترين وليس بائعني، 
ونفوس العراق تزداد اكثر من مليون نسمة سنويًا، 
في  األمكانيات  محدودة  اصبحت  الدولة  وبالتالي 

وسيندفع  وتقدمه.  ونهضته  واطعامه  الشعب  رعاية 
الشعب اكثر فاكثر الى قطاعات خارج الدولة. فليس 
اصبحت  وهذه  الهجرة  اما  خيارات.   3 سوى  لديه 
ال  وهذه  الغير  وحقوق  الموال  اليد  مد  او  محدودة، 

ميكن ان تشمل اجلميع، او العمل واالجتهاد والتوجه 
نحو القطاعات احلقيقية املنتجة. وعند املتابعة سنجد 
الكثير من احلراك االقتصادي خارج الدولة. فاخلدمات 
والزراعة والصناعة والنشاطات باتت تشكل اهتمامًا 
رئيسيًا لدى الكثيرين. وعلى الدولة رعاية ذلك وخدمته 
بوجهه كما فعلت سابقًا  العراقيل  وتسهيله ال وضع 
وتفعل حاليًا. وهذه ليس احدى احللول للدولة احلالية 
للعراق اذا ما تزاوج مع  بل قد يشكل حاًل تاريخيًا 

سياسات كلية داخلية وخارجية مدروسة.  
انا متفائل بخصوص االجتاهات الواقعية التي سوف 
بالتدريج. فاالحتكار االقتصادي جاء  تفرض نفسها 
بالتدريج ورتب احتكارًا سياسيًا. اذ كانت موارد النفط 
تذهب إلى مجلس االعمار في منتصف اخلمسينات، 
نهايات  في  احلكومية  املوازنة  من  جزًء  اصبحت  ثم 
املرحلة امللكية، ثم املرتكز الرئيس للموازنة احلكومية 
في املرحلة اجلمهورية. فاصبح النفط ملك الدولة وليس 
بعد  الدستور  في  نثبته  ان  حاولنا  ما  وهو  الشعب، 
نقاشات طويلة ومفصلة، ساهم بها املرحوم الدكتور 

اجللبي وانا واخرون. 
والتي  البسيطة  الصناعات  امَمنا  1964م  عام  في 
والذي  آنذاك،  عراقي  دينار  مليون   25 كان حجمها 
ال يعادل 75 مليون دوالر في وقته. صناعات بسيطة 
النقابات  امَمنا  ثم  االرض  امَمنا  وقبلها  ناشئة، 
من  رئيسًا  وجزء  اخلارجية  والتجارة  والغرف، 
الى  بالضروة  قاد  االقتصادي  االحتكار  الداخلية. 
احتكار سياسي، وان مجيء صدام حسني كان نتيجة 
طبيعية لهذه البناءات سواء في االقتصاد او النفط. 
بناء  في  ستساعد  اليوم  االقتصادية  التعددية  ولعل 
وعي سياسي جديد يقبل التنافس ويبحث عن النوع 
السياسي  العقل  على  ان حصل  ايجابًا  سيؤثر  مما 
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بالضرورة. 
اما حول احتدام الصراعات. اقول ان صراع املدن 
البعض  عليه  يعول  كان  ما  هذا  العراق.  في  صعب 
في تشرين 2019 باثارة صراع شيعي شيعي. لكن 
سهاًل  ليس  الصراع  هذا  مثل  ان  برهنت  االحداث 
لكن  حارات  يحصل صراع  قد  نعم  عديدة.  لعوامل 

صراع مدن صعب جدًا ان يحصل اآلن. 
الكاظمي هو سادس رئيس  يجب ال ننسى ان االخ 
مجلس وزراء يأتي اليوم عبر التداول السلمي للسلطة. 
في  لها  يؤسس  لم  وهي  سهلة.  عملية  ليست  وهذه 
يكون  او  كان  فمهما  وغيرها.  املنطقة  دول  من  عدد 
زال  ما  نظامنا  لكن  وصراع  وصعوبات  عقبات  من 
يسمح بحراك ايجابي رغم امكانية حصول اخلروقات 
اقتصاديًا.  والتعطالت وغيرها. لست متشائمًا حتى 
فقط  املوازنة  عبر  لالقتصاد  النظر  من  متشائم  نعم 
وليس النظر للموازنة عبر االقتصاد. لهذا قد نعاني 
من مسألة القروض التي ستكون قيدًا علينا سياسيًا 
واقتصاديًا. فالعراق ليس بلدا  مفلسا- ففي امريكا 
جتاوزت ديونها الناجت الوطني االجمالي، لكنها قوة 
ازمتها  فتصدر  تطبعه  الذي  الدوالر  ومتتلك  عاملية 
الى اخلارج. وكلي يقني بان الوعي ان لم يدرك هذه 
مسارات  انسداد  فان  املسارات  ويصحح  احلقائق 
خارجها  لالقتصاد  املجال  سيفتح  الدولة  اقتصاد 
راشدة  دولة  محلها  لتحل  الريعية  الدولة  ولتفكيك 
في  سواء  احلقيقية  االقتصادية  للنشاطات  حامية 

القطاع العام او اخلاص. 
بالواقع  للنهوض  قليل  غير  جهدًا  حكومتنا  بذلت 
جوهره  الوزاري.  منهاجنا  في  ورد  كما  الزراعي 
دعم املخرجات بدل دعم املدخالت، والسداد سريعًا 
العادة  الرئيس  الدافع  لديهم  ليتشكل  للمزارعني 

االنتاج ليس البسيط فقط بل املوسع اساسًا. اليوم 
من  اقتربنا  بحيث  الزراعي،  بالتقدم  يعترف  اجلميع 
االكتفاء الذاتي في انتاج احلبوب، وهو امر لم يكن 
يتوقعه اغلب الدارسني واخلبراء مبا في ذلك الدوليني 
للزراعة  املطلق  والتراجع  باملوت  يحكمون  وكانوا 
معها.  التعامل  التي يصعب  املعقدة  االمور  من  وهو 
االغلبية  وقتها  في  به  استخفت  الكبير  االجناز  هذا 
خصوصًا من القوى السياسية. قالوا انها االمطار وال 
شيء اخر وركزوا على احلرائق الطبيعية او التي كانت 
تفتعلها داعش. اما منهجنا فكان مدروسًا فاقترضنا 
االموال من خارج املوازنة على ان نسددها من فوارق 
االستيراد، ووعدنا املزارعني بالتسديد السريع حتى 
ملن هو خارج اخلطة، وغيرنا من رؤيتنا للخطة املائية، 
ووفرنا املخازن للخزن من الصبات الكونكريتية التي 
رفعناها من الشوارع، فتضاعف االنتاج في 2019 
الى   2020 في  وارتفع   ،2018 في  عليه  كان  عما 
حوالي 5.5 مليون طن من احلنطة وهذا يقترب من 
عامًا  يكن  لم   2020 عام  ان  رغم  الذاتي،  االكتفاء 
رطبًا، مما يبرهن ان توفير الدافع وااليفاء باحلقوق 
اهميتها.  على  االمطار  وليس  االساس  هو  والوعود 
للقطاعات  يحصل  ان  ميكن  للزراعة  حصل  وما 
الدوالرات  مليارات  الدولة  تصرف  ان  دون  االخرى 
على االستيرادات وسياسات الدعم غير الكفوءة التي 
املصلحة  فصاحب  والهدر.  الفساد  معظمها  يكتنف 
يبذل من ماله وجهده ويبيع مخرجاته باسعار تشجعه 
على االستمرار والتقدم. وهذا ما على الدولة تشجيعه 
فقط. مما   باملوازنة  تفكيرها  ينحصر  ان  ال  ورعايته 
يبني كيف ان املشكلة االساسية ليست مالية بل حتفيز 
الدوافع وحماية احلقوق وهو ما تقمعه بشده طبيعة 
النظام الريعي واحتكار الدولة واالعتماد على القطع 
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االجنبي والتفكير باملوازنة فقط. هذا ما سيشجع على 
حماية حقوق املواطنني في القطاع العام التي ستعتمد 
بالتدريج على اجلبايات قبل ان تعتمد على النفط، وهو 
رزقه  بيده  الذي  باملواطن  املوظف  عالقة  يصحح  ما 
انفتاحًا  اكثر  يجعله  مما  العكس،  وليس  ومعاشه، 
االهتمام  ال  رزقه،  سيد  للمواطن  واحترامًا  وتعاونًا 
فقط بالسفر والصفقات وحماية املصالح االجنبية بدل 
الوطنية. دون االضرار بالطبع بالقطاع النفطي ذاته 
بل تطويره ايضًا، فيكون خيرًا على خير ال شٌر على 

شر. 
حوار الفكر

األجتماعية، ضعف  التفاعالت  طبيعة  في  ُيالحظ  ما 
عنصر االنتماء لدى اجليل اجلديد) احلالي( جيل ما 
بعد 2003م، هذا اجليل كثير منه في ساحة التظاهرات 
اجليل  هذا  وطبقاتهم،  مستوياتهم  عن  النظر  بغض 
او  السياسية،  الكتل  اداء  على  الرضى  بعدم  يشعر 
هو   2003 بعد  الخ.  النواب...  مجلس  او  احلكومة 
بشكل او بآخر لم يتأثر بنظام صدام اذ لم ير ظلمًا، 
تعرض  الذي  الظلم  حجم  يتخيل  فلن  يتخيل  ومهما 
ال  اجليل  هذا  نظام صدام.  عاشرت  التي  الناس  له 

يستطيع حتمل مسؤولية ال يعرف ان هناك تطورًا ، 
بل يشعر ان هذا النظام سبب له مشكلة، فكيف لي 
ان اطالبه بهوية وانتماء ، فال يوجد عنصر قبول وال 

عنصر رضى .
تدرس  والسعودية،  األوربية  االبحاث  مراكز  معظم 
جيل  كل  على  يركزوا  ان  يحاولون  و  االجيال  حركة 
السعودية،  املراكز  ألحدى  دراسة  آخر  يريد.  ماذا 
وجيل  إيران  في  االسالمية  الثورة  جيل  عن  يتحدث 
مابعد الثورة، وكيف يتحرك كل جيل. نحن حلد األن 
كتلنا السياسية وتوجهات احلكومة ومجلس النواب لم 
تِع هذه املسألة، بدليل نحن الزلنا نؤمن بالعائلة وليس 
بالفرد؛ مبعنى انني عندما اريد ان اعمل اي اصالح 

افكر بالبطاقة التموينية واعطاء املال للعائلة. 
العراق دولة ال تستطيع ان تكون حيادية وال تستطيع 
اواًل:  بسبب؛  الوسط،  ادوار  تؤدي  دولة  تكون  ان 
العراق ليس دولة عمالقة متتلك املؤهالت وما يكفيها 
بالعراق  احمليطة  القوى  وال  نفسها  حلماية  قوة  من 
تقبل ان يكون العراق دولة حيادية مثلما قبلت اوربا  
اصبح  احلياد  ان  احلياد.  دولة  سويسرا  تكون  بان 

عنصرًا صعبًا. 
كلما تفرض الواليات املتحدة عقوبات على إيران يكون 
العراق هو تنفيس لها، وكلما حتاول أمريكا حتتوي 
املنفذ  هو  العراق  يكون  إيران  على  اخلناق  وتضيق 

لآلخيرة. 
املعسكر  نحو   ، توجه حكومتكم  فان  ومتابع  كباحث 
مع  جدًا  قوية  عالقتكم  الغربي.  من  اكثر  الشرقي 
الصني ، اذ اسستم مذكرة تفاهم كذلك عالقتكم مع 
التوجه عدم  أمريكا فسرت هذا  احلالة،  نفس  إيران 

انضباط من العراق في عالقاته اخلارجية. 
من  كل  مع  العراق  عالقة  بتقوية  األمريكي  االهتمام 
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والعكس صحيح. فالقضية تقدير موقف وهذه ليست 
حيادية.

مررنا منذ 2003 بخالفات كبيرة مع عدد من صناع 
القرار األمريكيني، وكنا جنلس مع الرئيس الطلباني 
كانوا  األمريكان  الله.  رحمهما  سليماني  واجلنرال 
يحملونا رسائل، لكن ادارة ترامب تختلف متامًا. هنا 
املشكلة ولسنا نحن. عندما جئنا إلى انسحاب القوات 
احلكومة  من  قرارا  هناك  ان  فاساسه  االمريكية 
العراقية مبجيء القوات، وقيل لي في اجتماع مجلس 

النواب  مجلس  جلسة  سبق  الذي  الوطني  االمن 
باالنسحاب  طلبًا  ان  بيوم،  االنسحاب  بخصوص 

اذ  التطبيع؟  باجتاه  مدخل  هي  هل  واالردن  مصر 
من املعروف ان مصر واالردن الدول العربية العرابة 

لالتفاقيات العربية - )اإلسرائيلية( .
دولة السيد عادل عبدالمهدي: 

انا اتفق معك في موضوع احليادية؛ ليس كل  اواًل: 
بلد يستطيع ان يكون حياديًا. وانا لم استخدم كلمة 
ال  قلت  املؤمترات،  احدى  في  ُسئلت  مرة  حيادية. 
العراق ليس حياديًا، فعنده سياسة وفي طبيعتها ال 
ماسك  انت  فقالوا  لذاك.  ونصف  لهذا  نصف  تطبق 
العصى من الوسط قلت انا ليس كذلك. فعندما اقول 
ان العراق مصاحله ان يكون جيدًا مع دول اجلوار، 
ويكون جيدًا مع املجتمع الدولي، فهذه ليست سياسة 
أمريكية او ايرانية، بل اولويتها االنطالق من املصلحة 
االثنني.  بني  حياديًا  لست  فانا  العراقية.  والرؤية 
فاالنطالقة محورها وضعنا انيًا ومستقباًل ومن تعريف 
موقعنا ومصلحتنا الوطنية، فنقيم العالقة كما نراها 
فهذه  االخر،  بالضرورة  يراها  كما  وليس  ملصلحتنا 
ليست حيادية. فاذا كانت لدينا مصلحة اقتصادية مع 
امريكا فسنتجه لذلك، ما دمنا ال نضر باشياء اخرى 
االن واملستقبل. واألمر نفسه مع ايران او غيرهما. 
مع  سياسية  او  اقتصادية  مصالح  لدينا  كان  واذا 
واقتصادية  سياسية  مبصالح  االضرار  دون  ايران 
مع اصدقاء اخرين فسنتجه لذلك. لذلك عندما نرفض 
الوقوف مع العقوبات االمريكية على ايران فالن مبدأ 
املاضي،   في  العراق  ودمر  اضر  خاطىء،  العقوبات 
والنه يضر مبصالح العراق حاليًا وتاريخيًا ويدفعنا 
اخلضوع  عدم  من  اخطر  وهذا  عدائي،  موقف  الى 
يعلمنا  كما  يقينًا  ستتغير  خاطئة  امريكية  لسياسة 
التاريخ. علمًا ان املرء قد يتخذ احيانًا بعض القرارات 
التي يقدر انها قد تضره مؤقتًا لكنها تنفعه مستقباًل، 
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بطلب  احلكومة  قرار  لتغطية  كافي  املجلس  هذا  من 
امور  تصريف  حكومتي  كون  ال،  قلت  االنسحاب. 
ان  يجب  لذا  وضعيفا.  هشًا  قرارًا  فسيكون  يومية 
نذهب إلى السلطة التشريعية. عملت أمريكا املستحيل 
ملنع انعقاد جلسة مجلس النواب. لكن انعقدت اجللسة 
والقينا خطابنا، وقلنا فيه ما يجب ان ُيقال بكل امانة 
قالوا  بقرارنا،  االمريكان  فبلغنا  وصراحة،  وصدق 
وبرسالة رسمية سنرسل وفدنا في حزيران، والوفد 
انتشار  واعادة  اقتصاد  أمرين،  في  يناقش  سوف 
القوات خارج العراق. اكدوا لي ان إعادة األنتشار 
ليس داخل العراق وامنا خارجه، ليس بالكالم فقط بل 

برسالة رسمية ايضًا. 
الكاظمي(  السيد  )حكومة  اجلديدة  احلكومة  تشكلت 
االنسحاب  قضية  في  الغموض  من  نوع  وساد 
موضوع  في  باملماطلة  االمريكان  فبدأ  والتوقيتات 
واحد  جانب  من  طرحهم  بات  وجدولته.  االنسحاب 
ترامب  الرئيس  توقيتات.  اية  على  يتفقوا  ولم  فقط، 
يقول نسحب كذا قوات خالل ثالث سنوات من دون 
آخذ رأي اجلانب العراقي، رغم ان العراق هو الطرف 

املعني. 
العمال  يتعرضون  كانوا  عندما  لألمريكان  نقول  كنا 
لم  2019م  لغاية   2011 من  بالكاتيوشا،  القصف 
القوات  عدد  كان  واحد.  السفارة صاروخ  يستهدف 
170 الف جندي وكنتم تخسرون باليوم الواحد من 
3 - 4 ضحايا وعدد من اجلرحى. فاذا لم يستطع 
170 الف جندي حمايتكم، فكيف سيحميكم 5000 
القوات هو  ان وجود  املفترض  بينما  االن؟  عسكري 
القوات  حلماية  وليس  والعراقيني  العراق  حلماية 
وجعلتم  ايران  على  التركيز  فاذا مت  فقط.  والسفارة 
ادخال  ذلك  فمعنى  ثانويًا،  امرًا  »داعش«  محاربة 
جلب  تريدون  اآلن  مشاكل.  او  مشكلة  في  العراق 
بصاروخ  سيفكر  اإليراني  هنا  للحماية،  »باتريوت« 
في  العراق  ادخلنا  هنا  »باتريوت«،  لتجاوز  اقوى 
صراع او حتى حرب، والعراق يقول كفى حروبًا وان 

البالد غير مستعدة خلوضها.
رفضت ادارة ترامب هذا املنطق، و كنت اردد على 
كبار املسؤولني االمريكان ان امن السفارة والبعثات 
لذلك  عسكرية.  وليس  سياسية  معادلة  هي  االخرى 
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وسفراء  باالعمال  والقائم  االمريكي  السفير  وجدنا 
املطاعم  يرتادون في 2019-2018   املختلفة  الدول 
املعادلة  الن  حمايات  بدون  واملقاهي  العراقية 
الرئيس  سياسة  تغير  لكن  بذلك.  السياسية سمحت 
ترامب والتصعيد الذي حصل مع احلشد والعقوبات 
املهندس  الشهيدين  واغتيال  القائم  قصف  عملية  ثم 
وسليماني ورفاقهما غّير املعطيات ولم يعد من مجال 

للخروج من هذا املأزق سوى االنسحاب وجدولته. 
حلف  ومعه  سوريا  في  مهام  لألمريكي  يكون  عندما 
فنحن  يعنينا متامًا  فهذا  اخلليج،  دول  وكذلك  الناتو 
اننا  رغم  املوضوع  هذا  في  قرار  اصحاب  لسنا 
ان  ال ميكن  وعليه  االوضاع.  بهذه  اساسًا  املعنيون 
قرار  ال  العراق مجرد منصة عسكرية العمال  يكون 
او  ايران  او  في سوريا  جيراننا سواء  مع  فيها  لنا 
اخلليج او تركيا وغيرهم. ما يجري في املنطقة وبني 
دولها يهمنا جدًا، ونحن صريحون مع ايران وتركيا 
لم  ما  احد  خطط  في  طرفًا  لسنا  فنحن  وغيرهما. 
نشاور على ذلك، ودستورنا مينع علينا ان نكون ممرًا 
او منطلقًا العمال ال نوافق عليها. بالطبع قد حتصل 
اعمال دون علمنا او دون قدرتنا على ردها، لكن هذا 

شيء ومشروعية املواقف شيء اخر. 
عدة  لها  األردن(  مصر،  )العراق،  الثالثية  القمة  ان 
لسنا  باننا  االطمئنان  ناحيتنا  من  توفر  فهي  ابعاد. 
مع محور واحد وامنا منفتحني على اجلميع ايجابيًا. 
لديهما  الطرفان  مهم.  بلد  واالردن  كبير  بلد  فمصر 
عالقات جيدة مع الغرب. وهذا قد يخفف كثيرًا من 
على  االمريكية  العقوبات  بسبب  تثار  التي  املخاوف 

ايران وموقفنا منها. 
للطرفني االردني واملصري اهداف أخرى.  قد تكون 
باليونان  ويفكرون  وباملتوسط  بالتركي  يفكرون  قد 

وقبرص. الطرفان يرغبان باالستفادة من ثقل العراق، 
ويرغبان في االتفاق مع العراق على رؤية فيها مصالح 
مشتركة. وبالتأكيد لديهما مصالح، لكن لدينا نحن ايضًا 

مصالح، فهو يفكر ويدافع عن مصاحله ونحن كذلك.
في  احملاور  رفض سياسة  الرياض  قمة  في  العراق 
املنطقة ضد إيران. فطبعًا األمريكان لن تريحهم هذه 
املواقف. و عندما جاء الرئيس ترامب الى قاعدة »عني 
األسد«، لم يكن من املمكن، لرئيس وزراء العراق، وهو 
الرئيس االمريكي في معسكر  ان يستقبل  بلده،  في 
الرئيس تسارعت  اذيع خبر مجيء  امريكي. وعندما 
لكن  بذلك،  بيانات  واصدروا  النتقادنا  القوى  بعض 
باملوقف.  واشادوا  تراجعوا  التفاصيل  عرفوا  عندما 
لقد سعينا االلتزام مبا تعهدنا به في املنهاج الوزاري 
تعهدت مبا ورد  وانا  الشعب.  العقد مع ممثلي  وهو 
في املنهاج الوزاري، وانا ُمحاسب عليه. فالغاية من 
املنهاج الوزاري ليس مجرد كلمات. بالنسبة لنا هو 
عقد وهو الذي نلتزم به وهذا ايضًا متضمن ملسألة 
ملزما  فاصبح  علينا  انتم صومت  والعقوبات.  أمريكا 
لكم كما هو ملزم لنا. واصبح املنهاج سياسة الدولة 
التي ميكن ملن يختلف معها ان يغيرها باالنتخابات 
السياقات  وفق  ولكن  ومنهاجها  احلكومة  تغيير  او 
بعيد  املوضوع  هذا  ان  القول  ويؤسفني  الدستورية. 
السياسية  القوى  من  وكثير  الرئاسات  تطبيقات  عن 
والكتل النيابية. فحاملا تتشكل احلكومة يأخذ كل طرف 
وكل مؤسسة تشرعن باجتهاداتها بعيدًا عن التزامات 
العقد او العهد الذي صوت عليه ممثلو الشعب والذي 
من  الكثير  واقع  ان  للدولة.  الرسمية  السياسة  ميثل 

القوى السياسية في احلقيقة بعيد عن هذا الشيء
تقديراتنا  وهو  سياساتنا  رسم  في  مهم  اخر  امر 
للتطورات العاملية. فالعالم في طور التغيرات الكبرى 
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عالقة  لها  وهذه  التطورات.  هذه  من  جزء  والعراق 
احتواء  ومحاوالت  »اسرائيل«  مع  التطبيع  مبسألة 
يرتب  فالكل  تلك.  او  السياسة  لهذه  وجره  العراق 
طور  في  ايضًا  والعراق  التغيير.  بعد  ملا  اوضاعه 
فاملعسكر  عاملية.  تغيرات  من  جزء  وهذا  التغيير، 
رغم  القدمية  العاملية  النفوذية  ميتلك  يعد  لم  الغربي 
مكانته وتأثيراته، وكذلك الواليات املتحدة التي قد ال 
تفقد مكانتها في العالم كدولة كبرى لكنها تفقد دورها 
كدولة عظمى. فعلى العراق ان يفكر ايضًا مبستقبله 
القطبية  احادي  عالم  من  يتطور  قد  عاملي  واقع  في 
الى عالم متعدد االقطاب ويعّرف دوره ومكانته. لهذا 
حاولنا االبقاء على عالقات طيبة مع الواليات املتحدة 
اوروبا  مع  استراتيجية  بعالقات  فكرنا  ايضًا  ولكن 
اجلوار  ودول  وتركيا  ايران  مع  و  واسيا،  والصني 
التطبيع  سياسات  رفضنا  و  العربية،  وغير  العربية 
املتراجعة  القدمية  النظرة  متثل  النها  القرن  وصفقة 
ولن  سابقًا  تنجح  لم  التي  العاملية  القطبية  واحادية 
تنجح مستقباًل وستتفكك النها تقوم على قبول االحتالل 

والهيمنة وفرض االمر الواقع االحادي اجلانب. 
لهذا رأينا في سياسة التطبيع من قبل االخرين استباق 
ملا يحصل في املنطقة والعالم. ورأينا ان الغاية من 
حل  منه  اكثر  التطورات  استباق  هو  التسارع  هذا 
مشكلة االرض والسالم وفلسطني واالستقرار واالمن 
او  ترامب  افاز  سواء  انه  يعلمون  فهم  املنطقة.  في 
بايدن فان هناك ثوابت اكيدة في العالقات االقليمية 
والدولية البد من مراعاتها. بايدن يؤكد في منهاجه انه 
سيعود إلى األتفاق النووي، وكذلك يصرح ترامب بانه 
سيفاوض ايران بعد فوزه باسبوع. فلم يعد الشعار 
اسقاط النظام االيراني بل احترام املعادالت االقليمية 
والدولية وهذا يعني التفاوض اساسًا وليس احلرب. 

إيران اصبحت اليوم قوة كبيرة كما هي تركيا، وهذا 
الواقع يفرض نفسه بكل نتائجه التي يجب اخذها بنظر 
االعتبار. فالتطبيع قد يجر بالكارثة على السودان او 
دول اخلليج املطبعة. أما تطبيع مصر واالردن فكان 

مقابل االنسحاب من سيناء ووادي عربة. 
حوار الفكر

السيما جتربة  العراق  في  التجربة  بإن  حديثكم  بدأ 
عادل عبداملهدي هي جتربة غنية ويجب ان نتعمق بها. 
على ضوء احملاكاة اذا تكررت املتغيرات ميكن ان تكرر 
نفس التجربة؟، مبعنى اذا ذهبنا في املسارات التي 
والتي يجب ان  انتهجها عادل عبداملهدي في احلكم 
نذهب بها واآلخذ بها كونها مسارات صحيحة؟، هل 
التجربة ستعاد من جديد؟ اعتقد ان عادل عبداملهدي 
مجبر على هذا املسار في ضوء املتغيرات. الذي اريد 
التي  االشياء  هي  ما  للحكومة  مغادرتك  بعد  قوله، 
وكان  ان حتدث  املمكن  من  انها  بعد  فيما  اتضحت 
من املمكن ان تعملها و ما عملتها؟، وهذا ضروري ان 

نستمع له حقيقيًا. 
لعقود  املعادلة  عشت  انت  دكتور  الثانية:  القضية 
وعشت مع السياسيني، تعتقد ان الوضع الداخلي في 
العراق بعد 17 سنة اصبح اكثر تعقيدًا من قبل؟ ، 
نحن نعتقد كلما تتقدم السنني كلما من املمكن يكون 
الوضع اقل تعقيدًا نحن اآلن نكتشف ان الوضع بعد 
17 سنة في العراق اصبح اكثر تعقيدًا خصوصًا في 
وهي  الفاعلة  األغلبية  ذكرتها حضرتك،  التي  النقطة 
يجب  وقوي  متوازن  يكون  احلكم  شروط  من  شرط 
االغلبية  عدنا  احنا  اليوم  فاعلة.  األغلبية  تكون  ان 
اصبحت اقل فاعلية وبدأت هذه االغلبية تنقسم ليس 
على اساس طائفي، فكيف ميكن اعادة هذه الفاعلية؟، 

هل هذا ممكن في ضوء التدخالت اخلارجية؟. 
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دولة السيد عادل عبدالمهدي:  
نحن مستمرون بعملنا وفق الظروف املوجودة، وكان 
لي شرف ان اخدم كنائب رئيس جمهورية ووزير مالية 
ووزير نفط ثم رئيس وزراء. لذلك يصعب ان اتخلى 
عن الساحة، لكن الساحة ليست مناصب ومسؤوليات 
سياسية فقط، بل هي مملوءة بنشاطات ومهام ميكن 
القيام بها. اما ثانيًا، فانني عندما توليت مسؤولية رئاسة 
الوزراء وكانت احدى الشروط التي وضعها علي السيد 
مقتدى الصدر هو )ان ال استقيل(، وقال لي 100 يوم 
وادخل اخلضراء. قلت له في اللقاء الذي جرى بيننا 
في النجف االشرف قبل التكليف الرسمي، سيدنا ان 
شاء الله تدخل اخلضراء بـ«الكيات«. ولن نحتاج لرفع 
فعاًل  اخلضراء.  سافتح  النني  واحلواجز  »الصبات« 
الوطنية  اجلمعية  بناية  من  واتخذنا  فتحنا اخلضراء 
الوزراء.  مجلس  لرئيس  الرئيس  املكتب  العالوي  في 
ابدت السفارة االمريكية مخاوفها ابتداًء رغم ان نائب 
محادثة جرت الحقًا  في  عبر  »بنس«  السيد  الرئيس 
مقتدى  السيد  وقال جناب  للخطوة.  تهانيه  بيننا عن 
)ان  بيننا هي سنة  املدة  بان  اللقاء  الصدر في هذا 
كانت ذاكرتي جيدة( التخاذ موقف من احلكومة. قلت 
ولم  للغاية  صعبة  فاالوضاع  لي،  كافية  سنة  ان  له 
تقدمي  الظروف  هذه  في  احلكومة  مبقدور  ان  اضع 
حلول كاملة لها، لكن باالمكان بناء بدايات واساسات 
احللول املستدامة الصالح االوضاع وتقليل االعتماد 
الكالم  اقول هذا  املوازنة. وكنت  النفط وازمات  على 
للمحيطني بي. وكنت اقول لهم اننا نتحرك اسرع من 
الالزم رغم اتهامنا بالتباطؤ تقديرًا منا ان الوقت قصير 
امامنا بسبب اوضاع البالد والقوى السياسية. لهذا 
توجهنا لتحويل املنهاج الوزاري بسرعة الى برنامج 
حكومي ميثل سياسة الدولة ووسيلة ملراقبتها، وتنظيم 

مجلس الوزراء واليات العمل فيه عبر ادخال تعديالت 
للوزراء  الصالحيات  ومنح  الداخلي  نظامه  على 
لتنظيم  ليتحملوا مسؤوليتهم، واعداد مدونة لم تفعل 
وتقنني  والتشريعية،  التنفيذية  السلطتني  بني  العالقة 
حالة احلشد الشعبي وتطوير القوات االمنية والقيام 
بحمالت وعمليات ملواجهة تصاعد نشاطات »داعش«، 
واالنفتاح داخليًا ليس برفع احلواجز وتسهيل احلركة 
القطاع  على  ايضًا  االنفتاح  بل  فقط  واالتصاالت 
اساسًا،  االخرى  والدول  اجلوار  دول  ومع  اخلاص 
اكثر  املخرجات  على  تعتمد  جديدة  زراعية  وسياسة 
من املدخالت، والعودة الستكمال ميناء الفاو واالتفاق 

مع الدول االخرى وابرزها الصني واملانيا وذلك حتت 
الكهرباء  ازمة  وحلل  االعمار  مقابل  النفط  شعار 
املزمنة، وتشكيل فرق متابعة ميدانية في كافة املجاالت 
الكهرباء  مباشرة خصوصًا  الوزراء  برئيس  مرتبطة 

واملياه واخلدمات ملتابعة تنفيذ االعمال. 
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بذلك  لي  ويشهد  السنة،  اعبر  لن  انني  مرارًا  قلت 
احمليطني بي، فانا اعرف مسبقًا ان الظروف صعبة. 
عندما كلفوني رأوا بـ«عادل عبداملهدي« حل ألزمتهم، 
لكن مبجرد ان قبلت وبدأنا بالعمل فان معظمهم تخلى 
وعاد الى ممارساته القدمية. كنت اعتقد ان املرحلة لن 
تسمح بالبقاء لفترة طويلة. لن يقول باطاًل من يعتبر 
ان احلكومة لم تنجح في امور كثيرة، لكن املنصفني 
سيقولون احلق بذكرهم ان احلكومة ارست مقدمات 
السس اصالحية عميقة ومستدامة في شؤون شتى 
سيصعب التخلي عنها. لهذا قسمنا منهاجنا الوزاري 
وبرنامجنا احلكومي على 3 مراحل سريعة ومتوسطة 
وطويلة. فالسريعة وبعض املتوسطة عمرها ستة اشهر 
وعام. والباقي يتطلب وقتًا اطول للتنفيذ. وفي خضم 
وانسداد   2019 تشرين  في  اندلعت  التي  االحداث 
الوضع متامًا سارعت استجابة لطلب املرجعية الدينية 
املجال  لفسح  استقالتي  بتقدمي  حلول  لتقدمي  العليا 
لغيري ملواصلة املسيرة مستهاًل قرار االستقالة باآلية 
الكرمية »يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله 
من الصابرين«. امانة كنا نشعر باننا تركنا مبفردنا، 

اال من القليل الذي عبر عن مواقف متفهمة ومساندة. 
فاالحزاب في معظمها تراعي مصاحلها، ولكل منها 
وضعه وخطابه. هم يستطيعون في آن واحد املشاركة 
واالستفادة من جهة والنقد والتنصل من جهة اخرى. 
ان  عليك  ذلك.  تستطيع  ال  التنفيذ  موقع  في  لكنك 
القرارات بحاجة الجهزة  يوميًا قرارات، وهذه  تتخذ 
تساندها وتنفذها. فالغطاء يجب ان تتلقاه من القوى 
السياسية الساندة واجلمهور، والتنفيذ يجب ان تتلقاه 
من جهاز الدولة. واقول بصراحة ان هناك اشكالية 
»عادل  مشكلة  ليست  وهذه  لالثنني.  بالنسبة  معِطلة 
عبد املهدي« فقط بل هي مشكلة احلكومات السابقة 

والالحقة. 
وتصوري ان املنهاج الوزاري عندما ُيقر يصبح ملزمًا 
للقوى التي اقرته، كما يصبح ملزمًا للدولة كسياسة 
ذلك  في  مبا  الرئاسات  يشمل  وهذا  االتباع  واجبة 
رئاسة اجلمهورية ومجلس النواب. فاذا وجدت رئاسة 
املنهاج  مع  تقاطع  في  نفسها  النواب  او  اجلمهورية 
احلكومي او البرنامج احلكومي فقد خولهما الدستور 
امكانية نزع الثقة عن رئيس مجلس الوزراء. عندها 
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سيفصل مجلس النواب األمر فينزع الثقة عن رئيس 
او أن يؤكد  العهد واملنهاج،  فيتغير  الوزراء،  مجلس 
للسياقات  الرئاسات  فتنصاع  القائم،  بالعهد  ثقته 
الدستورية التي متنح رئيس الوزراء ومجلس الوزراء 
صالحيات تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة، فال 
تنخرط في سياسات ذهبت احيانًا خارج السياقات 
اثار  للدولة بشكل دستوري، مما  الرسمية املرسومة 
ويثير الكثير من االرتباك والتشويش والتعطيل الذي 
الوزاري  للمنهاج  معنى  ال  واال  اجلميع.  منه  يشكو 
لهذا  والعهد.  الثقة  احلكومة  متنح  على ضوئه  الذي 
الرئاسات  من  الدولة  ان  الفعلية  التطبيقات  اشارت 
تتبع مناهج وسياسات ال تقررها  الدولة  الى اجهزة 
سوى االجتهادات املوقعية او الشخصية او احلزبية. 
كذلك بالنسبة للقوى السياسية التي دعمت احلكومة، 
فانها دعمت وفق املنهاج الذي صوتت له وليس وفق 
اجتهادات ومطالبات متغيرة وسريعة وغير مقرة. لذلك 
اذا كنا دولة فعلى القوى املصوتة للحكومة ان تلتزم 
باملنهاج ومن ثم البرنامج احلكومي وتراقبه وحتاسبه 
وتعاقبه ان اقتضى االمر مبوجب ذلك. وعملنا يجب 
عبر  احلكم  )اسقاط  الثورة  اساليب  يستبطن  ال  ان 
اجلمهور او الشارع( الن ذلك سينسف منطق الدولة. 
وقلت هذا في املنهاج الوزاري فاما ان نذهب كلنا الى 
القانونية  واالجراءات  البرملان  ويكون  الدولة  اساليب 
واملطالبات واملظاهرات في اطار القوانني، او نذهب 
جميعًا الى اساليب الثورة التي قانونها داخلي وخاص، 
اي تصنعه هي حسبما تراه يحقق مصاحلها. فاما 
نخوض كلنا معركة الدولة والدميقراطية ووسائلها او 
والثورة  واجلمهور  الشارع  معركة  كلنا  نخوض  ان 
بالقواعد  بالتمسك  اال  بديل لالصالح  ووسائلها. فال 
فالدستور  معطلة  او  ناقصة  كانت  فان  الدستورية، 

واال سنصبح  الالزمة،  للتعديالت  اليات  نفسه وضع 
دولة اجتهادات متصادمة، وخطط فردية بعيدًا متامًا 
عن اية مأسسة حقيقية يلتزم بها اجلميع. هذه النظرة 
الريعية  الدولة  اضافة الى اهمية اخلروج من اسس 
دولة  الى  والذهاب  واحملتكرة،  واملعطلة  الفاسدة 
املواطنة واخلدمة العامة، متثل جوهر نظراتنا التي ال 
تغيير فيها. نعم قد نغير في االشخاص واملواقع او 

التوقيتات، وهذا شيء اخر. 
مع  مدونة  اعداد  في  تغييره  ميكن  شيء  ال  فمثاًل 
اجلمهورية  رئاسة  مهام  تعريف  او  النواب  مجلس 
بني  والفصل  القضاء  استقاللية  او  الوزراء  ورئاسة 
السلطات واحترام احلكومات احمللية، وال في عالقاتنا 
الزراعة  في  كذلك  العالم،  دول  او  اجلوار  بدول 
املقاولني  مستحقات  تسديد  او  املخرجات  باعتماد 
في  وال  املعطلة،  املشاريع  من  للكثير  العمل  واعادة 
خارج  هم  ملن  احلقوقية  الضمانات  اليجاد  السعي 
والشراكة  العقود  قضايا  وخصوصًا  العام  القطاع 
متابعة  اهمية  والعام، وال في  القطاعني اخلاص  بني 
االعمال واهمية تطوير هذا اجلانب في العمل التنفيذي 
العراقية، او في االتفاق مع سيمنز وجي اي  للدولة 
املزمنة،  االزمة  الكهرباء وهي  وايران حلل اشكاالت 
وال االنفتاح مع بقية الشركات الجناز ميناء الفاو او 
غيرها من مشاريع اساسية للبالد. وال في االتفاقات 
دول  بقية  او  اجلوار  دول  خصوصًا  الدول  بقية  مع 
واليابان  والغرب  املتحدة  الواليات  العالم وخصوصًا 
االتفاق  كلفنا  والتي  الصني  مع  او  وكوريا  وروسيا 

معها كثيرًا. 
ان تأكيد اهمية العالقة مع الصني )او مع غيرها( هي 
ويجب  املتعاقبة  للحكومات  ومتواصل  مشترك  جهد 
مهمًا  تنفيذيًا  زخمًا  اخذ  انه  رغم  كذلك،  يستمر  ان 
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وحقيقيًا بعد زياراتنا للصني في ايلول 2019. ودليل 
في  ُطرحت  بالصني  االقتصادية  العالقة  ان  كالمي 
للصني  طالباني  الرئيس  زيارة  عند  اخلتامي  البيان 
عام 2007 وتابعتها احلكومات الالحقة، وطور عندما 
توليت انا وزارة النفط في 2015، وقبل زياراتنا للصني 
في وفد الدكتور العبادي الى الصني في ذلك العام. 
وقد اطلعت السيدين رئيس جلنة الطاقة يومذاك بهاء 
االعرجي وعضو اللجنة الدكتور حسني الشهرستاني 
رؤيتنا الستثمار صادراتنا للصني كوسيلة للنفط مقابل 
االعمار. وكان االثنان متحمسني للفكرة. قامت وزارة 
النفط باعداد املذكرة التي ُطرحت اثناء زيارة الدكتور 
الصني  مغادرته  عند  الوفد  مع  اغادر  ولم  العبادي، 
بل بقيت هناك ايام اخرى مع اخوة من وزارة النفط 
السفارة  تابعت  العملية.  تلك  تفاصيل  في  للتباحث 
الصينية في العراق االتفاق، ثم جاء وفد صيني كبير 
النفط، وقدموا  العراق بعد استقالتي من وزارة  الى 

ورقة سلمتها الى مدير مكتب السيد العبادي الدكتور 
باالمر  العبادي  د.  حكومة  اهتمت  اجلون.  ابو  نوفل 
ووقعت مذكرة بني املالية العراقية واجلانب الصيني. 
وعند حتملنا املسؤولية في تشرين االول 2018 اولينا 
وادخلنا  تفاصيله  وتابعنا  خاصة،  اهمية  املوضوع 
مؤسسات  توصيات  على  بناء  التعديالت  من  العديد 
كافة  واستكمال  التوقيع  وبالفعل مت  املختلفة.  الدولة 
التفاصيل اثناء زيارتنا للصني في ايلول 2019، وبدأنا 
لـ  املعادلة  املبالغ  بايداع   2019 االول  تشرين  منذ 
100 الف برميل يوميًا، في حسابات خاصة تخصص 
لتنفيذ املشاريع املقترحة، وان تفتح الصني ائتمانات 
باضعاف هذا املبلغ حسب رغبة العراق. واعلمنا البنك 
بايداع  بكتابه في 2019/12/30  العراقي  املركزي 
مبالغ شحنات تشرين االول وتشرين الثاني للعام ذاته 
والبالغة اكثر بقليل من 418 مليون دوالر في الفيدرالي 
العملية حلني تسليمنا املسؤولية  االمريكي، وواصلنا 
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ان  املفترض  من  وكان  الكاظمي.  االستاذ  حلكومة 
في  الصينية  البنوك  احد  فرع  الى  االيداعات  حتول 
نيويورك، واعلمنا البنك املركزي ايضًا بانه قام بفتح 
اربعة حسابات وغرضها حتريك كافة اليات االتفاق 
ومنح العراق املرونة حسب اوضاعه املالية والعملية، 
املجاالت.  شتى  في  االتفاق  لتنفيذ  الصني  وكذلك 
بغداد فاستمرت االجتماعات بني املختصني  اما في 
احلسابات،  ملراقبة  دولية  استشارية  شركة  الختيار 
من  حزمة  اول  القتراح  دؤوبة  اجتماعات  وكذلك 
املشاريع، وبالفعل قدمت وزارة التخطيط واحملافظات 
ويقينًا  الهامة،  املشاريع  عشرات  املؤسسات  وبقية 
ستواصل احلكومة احلالية اجلهود التي بذلت في هذه 
شعبيًا  مطلبًا  اصبحت  والتي  الصحيحة  االجتاهات 
في  بارز  دور  والخواني  لي  كان  انه  كبيرًا. صحيح 
االتفاق، لكن من الغنب والظلم اغفال دور احلكومات 
استكمال  احلالية  احلكومة  من  نأمل  لهذا  السابقة، 
ما بدأنا به جميعًا. ومثال الصني كان مقدمة اليجاد 

واليابان  بالهند  نفكر  وكنا  متبادلة.  شركاء مبصالح 
وكوريا  الشأن(  بهذا  لليابان  مذكرة  قدمنا  )بالفعل 
اساسيني  مستوردين  باعتبارهم  وغيرهم  اجلنوبية 
للنفط العراقي، ناهيك عن دول غربية قد تبدي اهتمامًا 
بهذا االسلوب الذي اطلقنا عليه النفط مقابل االعمار، 
والذي يتضمن فكرة ما يشبه »االدخار االستثماري« 
السفير  سعادة  جاءني  وبالفعل  للتنمية.  الضروري 
املصري في العراق قبل فترة قصيرة من انتهاء مهامي 
ومصر.  العراق  بني  مشابه  مشروع  دراسة  وطلب 
وذكرت له اننا سبق ان تكلمنا مع االخوة في مصر 
باستغالل طاقاتهم في املصافي واملشتقات النفطية، 
لصالح  استثمارها  ميكن  معطلة  طاقة  لديهم  حيث 
الطرفني، فنقلل املبالغ املصروفة باستيراد املشتقات، 
فنحقق الفوائد معًا. ومبثل هذه االليات نكون قد حللنا 
الكثير من اشكاالت التخطيط  والبيروقراطية العراقية 
والرقابة واملشاريع االستثمارية التي متر بازمات مع 
كل موازنة سنوية ومسألة السيولة، وحسابات الكلف 
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وسرعة وتكنولوجيا وتقنيات التنفيذ واجناز املشاريع. 
سيسمح مثل هذا االتفاق مع الصني وغيرها المكانية 
بناء بنية حتتة متكاملة والتي العراق بامس احلاجة لها، 
والتي ال ميكن التفكير باالعمار والتنمية املستدامة دون 
اجناز ذلك. مشاريع ُطرحت ايضًا في حكومة االستاذ 

املالكي كاملوانىء والسكك احلديدية والطرق واملواصالت 
واالتصاالت واملجاري والسدود واملياه واملدن الصناعية  
واملجاري واملدارس واملستشفيات وغيرها من منشآت 

اساسية يحتاجها اي اقتصاد ومجتمع. 
انني سعيد ان ارى ان كثيرين يطرحون اليوم املشاريع 
التي طرحتها حكومتنا كمشاريع اساسية لالصالح 
كالزراعة وميناء الفاو واتفاق الصني واهمية القطاع 
اخلاص الن بذلك فقط ميكن مواجهة العقل االقتصادي 
لدى قطاعات مهمة  بل  الدولة  املتكلس داخل اجهزة 
من اجلمهور والذي تربى على فلسفة خاطئة تقول بان 
االقتصاد والتنمية هي مجرد اخلزينة واملوازنة وليس 
االقتصاد واملجتمع. فالدولة يجب ان ترتكز عليهما ال 

واملوازنة.  الدولة  على  واملجتمع  االقتصاد  يرتكز  ان 
»ابق  له  يقول  لعامله  اخللفاء  الحد  توصية  في  لذلك 
لهم حلومًا تنمو عليها شحومًا«، اي ان خزينة السلطان 
تعتمد على نشاطات املجتمع لذلك خذ الشحوم )اجلباية( 
واترك ما يجددها )اللحوم( فال تقترب من االصول التي 

تدمر دورتهم االنتاجية احلياتية. 
تتركز النقاشات على ان الدولة مفلسة، والسبب هو 
ما تواجهه اخلزينة من صعوبات. وصعوبات اخلزينة 
واملوازنات موجودة في كل دول العالم، مبا في ذلك في 
الدول الكبرى التي هي االكثر استدانة. لكنهم يبحثون 
عن  فنبحث  نحن  اما  اقتصادياتهم،  في  احللول  عن 
احللول في االستدانة لسد العجز ومواجهة النفقات او 
في تعطيل القطاع اخلاص او انتظار ارتفاع اسعار 
النفط، ونبتعد اكثر فاكثر عن اي حل اقتصادي حقيقي 
املزمنة  املشكلة  ويحل  االوضاع  يصحح  ان  ميكن 
للخزينة واملوازنة والرواتب، الخ. فالقروض حلول ان 
كانت مرتبطة باالنتاجية التي ميكن ان جتلب موارد 

جديدة للبالد، ال مبجرد متويل النفقات اجلارية. 
 يقول جنابك انك تختلف معي في التفاؤل. نعم هناك 
صورتان ظاهرية سلبية وباطنية ايجابية. عندما نتكلم 
باالرقام والوقائع وانتم مركز »مرايا« االحصائي فما 
كفاءاتها  ان  تراجع؟ عدد اجلامعات؟، صحيح  الذي 
ليست كلها عظيمة، لكن هناك جامعات تتقدم. وهل 
تراجعت احلريات العامة؟ نعم هناك اراء هشة، لكن 
تفرض  ممتازة  وقناعات  تتشكل  عميقة  اراء  هناك 
قبل 5  كان  عما  الدخل  تراجع مستوى  نفسها. هل 
الثابتة. نعم قد تكون  او10 سنوات، حتى باالسعار 
هناك ازمة بسبب اجلائحة او الرواتب لكن يجب عدم 

القياس على هذه اللحظة فقط، فالعالم كله يعاني. 
واقتصادية  شبابية  ازمات  هناك  العالم  كل  في 
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ومجتمعية. هذه امريكا وفرنسا واملانيا. في كل العالم 
يتكاثر بشكل واسع، ووسائل  فالعالم  توجد ازمات. 
التواصل تعبوية وتساهم احيانًا في جعل الالحقيقة 
تهضم  الن  بحاجة  جديدة  تطورات  وهناك  حقيقة. 
مواكبة  تستطيع  جديدة  منظومات  لبناء  جديد،  من 
التطورات. حتى اجلائحة علينا ان نتعلم كيف نعيش 
معها. وامامنا الكثير من االمور الواجب تصحيحها، 
اذا  صحيح  فكالمكم  بها.  نفكر  نكن  لم  امور  وهي 
اخذنا جانب من السطح. فالشكاوى والتذمر واسعني، 
واحساس الشباب حول مستقبلهم مجهول. هذا كله 
صحيح؛ لكن حتت هذا السطح هناك اشياء ايجابية 

تتحرك. 
ال نعرف بالضبط كيف ستتطور االمور. لكن احلاضر 
احللول  اليجاد  والضرورات ستدفع  املستقبل  يصنع 
املناسبة، وقوانني املجتمعات كقوانني الطبيعة تصحح 
نفسها، ويجب ان نرى كيف ستتصرف لنساعدها في 
هذه  اجلديدة.  الظروف  تالئم  جديدة  اوضاع  ترتيب 
اجواء  رغم  االخيرة.  تكون  ولن  االولى  املرة  ليست 
االقتصادية  النشاطات  في  لنراقب  لكن  االحباط 
واملبادرات واالعمال التي حتاول ان تؤسس لنفسها 
 2019 في  سجلت  شركة  كم  اليوم  جديد.   واقع 
حسني.  صدام  فترة  في  يشكل  كان  مبا  مقارنة 
االحصاءات تقول انه كانت تؤسس 400 شركة في 
من  اكثر  تؤسس  كانت   2019 واحصاءات  السنة 
8000 شركة. هل كلها جيدة وكفوءة؟ بالطبع ال. لكن 
هناك مبادرات ومشاريع عظيمة ايضًا. وهذا حراك 
له مداليله. وعليه انا متفائل النني احاول ان ال ارى 
الظواهر  بقية  لرؤية  بل اسعى  واحدة سلبية  ظاهرة 

ودراسة االثار املترتبة. 
ازدادت التوترات، صحيح. وهذا امر طبيعي في كل 

املدن  حرب  ان  اعتقد  لكنني  واملنعطفات.  االزمات 
او حتى  اشتباكات عشائرية  فقد حتصل  مستبعدة، 
سياسية لكن محدودة في الوقت واملكان. مظاهرات 
من  الكثير  فيها  وسقط  عنيفة  كانت   2019 تشرين 
الضحايا من املدنيني والعسكريني. مظاهرات تشرين 
من  بكثير  اقل  عدد  وسقط  عنفًا  اقل  كانت   2020
الضحايا. ال اقول هذا عظيم، لكننا اجتماعيًا وسياسيًا 
يجب ان نأخذ هذه التطورات بنظر االعتبار. فالقناعات 
تغيرت كثيرًا، وهناك فهم افضل لكثير من القضايا. 
شيعية  حرب  عن  الكالم  كان   2019 تشرين  ففي 
فرغم  لم يحصل.  النظام. هذا  اسقاط  وعن  شيعية، 
االنقسامات السياسية التي لم تدخر مكونًا او ساحة 
فاننا نشهد الكثير من االجتماعات وآفاق التحالفات، 
وتشكيالت  ساحات  بني  بل  فقط  الشيعة  بني  ليس 
مختلفة. والكل يفكر باملستقبل واالنتخابات واحللول 
مثالية.  ليست  الظروف  االوضاع.  الصالح  املطلوبة 
لكن لدينا جتربة غنية فيجب ان ال ندمرها بجلد الذات 
وعدم الثقة بانفسنا والدروس املستخلصة من كل هذه 
االوضاع والوقوف عند السلبيات فقط دون االرتكاز 
لكثير من االيجابيات. فقوانا كبيرة ومعبئة تعبئة غير 
بسيطة ويجب استثمار ذلك. كثيرون يراجعون انفسهم 
كنا  مفاهيم  وحتطمت  قاسية،  دروسًا  تلقينا  فلقد   .
نراها مقدسة، وزالت الكثير من الهيبة عن الكثيرين 
منا، وهذه قد تكون معوقاتنا السابقة مما قد يدفعنا 
فالتصعيد  املستقبل.  نحو  لالنطالق  ببدائلها  للتفكير 
داخل املكونات وبينها يجب ان يدفع للبحث عن حلول 
اجدى، فالصيغ القدمية ادت واجبها وقد يكون جزءًا 
منها قد انتهى، ويجب ان نبحث عن البدائل الصحيحة 
الالزمة. فليس كل تصعيد يؤدي الى احلرب او القتال، 

فقد يقود الى حوارات وحلول جدية وهذا ما نأمله.
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الوطنية
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يشهد العالم برمته تقلبات هائلة على مستوى البنى 
حتى   ، وغيرها  واملجتمعية  واالقتصادية  السياسية 
النظام  شكل  في  التغير  الى  التقلبات  هذه  وصلت 
فيها  تفردت  صارمة  احادية  حكمته  الذي  العاملي 
الى وقت قريب جدًا قبل  الواليات املتحدة االمريكية 
ان تزاحمها وتنافسها قوى دولية واقليمية اخرى على 
املستوى  وعلى  مصاحلها.  ومتركز  نفوذها  مناطق 
وتنامي  بروز  من  عديدة  دول  شهدت  فقد  املجتمعي 
الهويات الفرعية واالنتماءات. ما ميثل مسارًا جديدًا 
في طبيعة تشكل الهويات واملجتمعات وحتى االنظمة 

السياسية التي تنتجها تلك املجتمعات.
العراق كواحد من هذه الوحدات الدولية لم يكن مبنأى 
تشهدها  التي  االضطرابات  و  التحوالت  هذه  عن 
املنطقة بكافة اشكالها ومظاهرها، حيث لم يصل بعد 
الى مرحلة االستقرار السيما في عملية البناء الداخلي 
واخرى  داخلية  منها  عديدة،  عوامل  بسبب  للدولة 
خارجية، فعدم نضوج العملية السياسية وعدم وجود 
ما  التصادم  بسبب  وذلك  الدولة  لبناء  واضحة  رؤية 
بني املشاريع احلزبية املتباينة، يضاف اليها ما واجه 
العراق منذ تاريخ ما بعد 2003 والى عام 2014 ، 
وينتصر  يتجاوزه  ان  العراق  استطاع  امني  كتهديد 
االحتجاجات  مثلته  اخر  حتد  ذلك  اعقب  ثم  عليه، 
ارادات  صراع  الى  بعد  فيما  تطورت  التي  املطلبية 
ومشاريع مختلفة أدت هذه التظاهرات إلى استقالة 
حكومة د. عادل عبد املهدي وتشكيل حكومة جديدة.

البحث  فريق  التقى  استقالته  بعد  له  اول حوار  وفي 
االستراتيجي في املعهد العراقي للحوار دولة السيد 
عادل عبد املهدي للحديث عن فترة حكومته وما رافقها 
اتبعنا  وقد  العام..  الراي  عليها  يطلع  لم  من اسرار 
في طريقة احلوار طريقة احلوار املتبادل ليكون اكثر 

فائدة.
واليكم نص احلوار

حوار الفكر
وعدم  الدولي  التدافع  موضوع  إلى  تنظرون  كيف   
نضوج مشروع عراقي السيما عند توليكم احلكومة؟

دولة السيد عادل عبد املهدي 
اعتقد ان ما جرى هو جتربة غنية جدًا علينا ان نتعمق 
ونأخذ من دروسها الشيء الكثير، فاملتغيرات الداخلية 
واخلارجية ليست متكاملة. هل يوجد عالقة متوازنة ما 
بني الداخل واخلارج ؟  بحيث عندما نتكلم عن داخل 
حيادي،  هو  كإمنا  خارج  وعن  متكامل،  هو  وكإمنا 
وموحدة،  فاعلة  وقواعد  قيم  منظومة  عندنا  وكأن 

ماعلينا سوى أن نستلهمها ونطبقها في بلداننا؟! 
الدولة  وبناء  الهوية  بقضايا  اخلوض  الصعب  من 
فالعراق  السياسي،  والنظام  والدستور  والتأسيس 
تشكل بعد سايكس بيكو 1917م كعراق معاصر، أما 
العراق الذي نعرفه تاريخيًا )عراق خالفة( له منظومة 
مفاهيم  وفي  السلطة  وفي  احلكم  في  وقواعد  قيم 
)السكان(، يختلف في ذلك عن مفاهيم ما بعد احلرب 

العاملية االولى وسايكس بيكو. 
رأيي  احلقيقة حسب  في  االولى  العاملية  احلرب  بعد 
عام  فدستور  للتأسيس.  جادة  محاوالت  حتصل  لم 
بالنظام  احلكم  نظام  شكل  حدد  الذي  1925م، 
امللكي)الدستوري(، يجعل امللك مصانًا  غير مسؤول، 
تنظيم  في  عمومًا  الغربي  النموذج  من  وهو مستلهم 
الدولة احلديثة. لكن هذا النظام لم تسنح  له الفرصة 
الكافية والشروط الالزمة ان يتأسس بحيث نستطيع 
ان نتحدث عن تأسيس الهوية العراقية بشكل متكامل، 
او النظام العراقي بشكل متكامل. السبب في رأيي 
ليس عدم احملاولة. فمركز القوة العاملي نفسه خالل 

قصص في التربية 
على الهوية الوطنية 
و الحكم الرشيد    

أ.د عامر حسن فياض
عميد كلية االمال الجامعة

بمــذاق  اتلــذذ   ، معلــم  بصفتــي 
ــرص  ــم ، اح ــة والتعلي ــة التربي مهن
الصلــة  القصــص ذات  قــص  علــى 
بالدولــة المدنيــة وحكمها الرشــيد 
ــة  ــى الدول ــة عل ــة  والتربي ــن جه م
المدنيــة مــن جهة اخــرى .قبل ذلك 
هــل نريــد تربيــة لبنــاء دولــة مدنيــة 
ام نريــد دولــة مدنيــة التربيــة فيهــا 
ــة  ــة المدني ــى الدول ــة عل ــي تربي ه



|   العدد 52-53   |   السنة الخامسة عشر   |   كانون االول   |  2020 45

 بكل االحوال نريد الدولة الصح التي تولد من رحم 
معافى هو مجتمع مدني خال من التشوهات يصعب 
تلمسه في مجتمعاتنا التي تعاني من اوجاع ادت الى 
تتالعب  احتجاجية  حركات  عنه  وتعبر  عبرت  غضب 
بها ثالثة خطابات رئيسية تتفرع عنها خطابات فرعية 

هي :
الدولي  ...االول  واالقليمي  الدولي  - خطاب اخلارج 
الغربي الذي تقوده الواليات املتحدة االمريكية واتباعها  
يهدف من احلركات االحتجاجية تدمير الدولة الوطنية 
الغضب  وتوظيف  واالاستقرار  الفوضى  واشاعة 
توظيفا غير برئ وصوال الى حكومات تخاصم ايران 
ايران  تقوده  الذي  االقليمي  ..والثاني  وتشيطنها 
الواليات  تشيطن  حكومات  تريد  احلليفة  واذرعها 

املتحدة االمريكية وال تخاصم ايران .
قوى  به  تتمسك  الذي  السياسي  الداخل  خطاب   -
سياسية متنفذه تعمل على البقاء ضمن نظام سياسي 
بكل  والفساد  الضيقة  اجلهوية  منظومة  فيه  تتحكم 
ضروبه واشكاله ترافقها بتنسيق او بدونه قوى التوق 
اخلطاب  هذا  ويهدف   ) النستولوجي   ( املاضي  الى 
الدميقراطية  حاضر  وخصومة  الوراء  الى  العودة 

الناشئة وكراهية املستقبل .

- خطاب املستقبل الذي تتبناه قوى احملتجني السلميني 
بديلة  تريد حكومات  التي  املدنية  الدولة  وهو خطاب 
التحول  مسار  وتقومي  وتغيير  اصالح  حكومات  هي 

الى دولة مدنية ...
وفي كل االحوال وحيث ان الدولة املدنية هي معطية 
ان  ، ومبا   ) )هيجل  يرى  كما  من معطيات احلداثة 
تاريخنا احلاضرهو ماضي الغرب فيما يتعلق بفلسفة 
ما  عندنا  املدنية  الدولة  فان  املدنيةونظرياتها  الدولة 
تزال حلم اذا تواضعنا القول وهي مشروع لم يتحقق 
بعد اذا جتاسرنا القول ...وهذا ما يبرر حاجتنا الى 
التربية على الدولة املدنية وقصص عنها ومن اجلها .

قصة الحكم الصالح 

قدميا اجاب احلكيم الصيني عن سؤال يتعلق مبا هية 
ركائز احلكم الصالح بالقول انه احلكم الذي يقوم على 
) جند  وقوت وثقة ( . فاجلند يعني احلكم القوي . 
والقوي يعني احلكم الذي يكافح اجلوع . والثقة تعني 
املقبولية املتبادلة بني احلاكم واحملكوم ... ثم اضاف 
ان احلكم الصالح يبقى صاحلا اذا افتقد اجلند ليبقي 
صاحلا بفعل القوت والثقة ... ثم اضاف ان احلكم 
صاحلا  ليبقى  القوت  الى  افتقد  اذا  صاحلا  يبقى 
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وعندما   - احملكوم  احلاكم  بني  املتبادلة  الثقة  يفعل 
ركيزتني  الى  افتقد  وقد  صاحلا  يبقى  كيف  له  قيل 
مما اشترطت ؟ فاجاب الن الثقة بني احلكم واحملكوم 
مثلها مثل احلصان الذي يجر عربة اخليرات - هي 

اجلالبة للقوة وهي القادرة على طرد اجلوع.... 
قصة السياج الثاني للمدن 

ذهبت احلكمة اليونانية الى ضرورة ان يكون لدويالت 
اجاب  .ومرة  حتميها  صخرية  وقالع  اسيجة  املدن 
الى سور  بحاجة  املدنية  ان  القدمي  اليوناني  احلكيم 
ثان فضجر سامعية حيث استحضرو شقاء وضحايا 
الصخري  املدنية  سور  بناء  وخسائر  وتضحيات 
بان  ردهم  الى  احلكيم  متسارع  املرهق  واحلجري 
للمدنية ليس صخريا وال حجريا امنا  الثاني  السور 
هو القانون .. وحقا ان كل مدنية حترص على حماية 
ارضها ومياهها وسماءها وساكنيها من كل الشرور 
حتتاج ان تتحصن بالقانون ومتعالقه بالسن السليم 
للقانون وااللتزام بتنفيذه وحسن تطبيقه .. وتلك قصة 
امنياتنا  مع  حتكيها  احلاضر  يحتاجها  املاضى  من 

بان مدن املستقبل ستعيشها .
قصة التاريخ

كل الشعوب ينبغي ان حتترم موروثاتها وتغني وتتغنى 
وتغتني مبأثرها التاريخية ذات املنفعة حينها وما بعد 
تستحضر  احلالة  بهذه  وهي   ... لالنسانية  حينها 
التاريخ ال تسترجعه وتغادره التعيش فيه وال تعتاش 
موروث  يومنه  من  تعتاش  ان  حقها  ومن   ... عليه 
سياحي مبردود مفيد الجل احلاضر ومستقبل الجل 
االحياء ومن بعدهم ال الجل االموات ومن مضى قبلهم 
... ودون ذلك فان استرجاع التاريخ دون استحضاره 
ان  الميكن  الذي  املاضي  حاضر  في  مراوحه  يعني 

ان  ينبغي  الذي  للمستقبل  كراهية  يعني  كما  يعود 
نتفننن في عشقه والتحضير له وصناعة حضنا أمنا 

ونافعا لالبناء ومن بعدهم االحفاد .
قصة الحق والحرية

متى نتلمس احلق ونتذوق احلرية ؟ يتوهم من يصدق 
يشتهيها  التي  واحلرية  احلق  وجبة  على  ان حصوله 
االنسان عبر العصور تأتي بالسماع بها او باحلديث 
ان  يتصور  من  ويخدع   .. عنها  بالدردشة  او  فيها 
او  التأمل  او  بالتمني  يتاتى  واحلرية  للحق  امتالكه 
الدعاء ... ومسكني من يتوقع ان يعيش في ظل احلق 

واحلرية حتت رعاية مانح لهما او متصدق بهما .. 
اذن متى سنتلمس احلق ونتذوق احلرية ؟ ان التلمس 
والتذوق واالمتالك والعيش باحلق واحلرية يستوجب 
ومضمونة  واحلرية  فاحلق   . ومتكني  وتنظيم  ضمان 
ومنظمة   - واحلريات(   احلقوق  دسترة   ( بدستور 
بقانون )قوتنة احلقوق واحلريات ( وممكنة مبؤسسات 
)مأسسة احلقوق واحلريات(وغير تلك الثالثية املتالزمة 
عيش صديقي االنسان دون ان نتلمس احلق ودون ان 

تتذوق احلرية ...
قصة التقدم ومفاتيحه 

تترى التعسفات وتتشعب ورمبا يزدحم العقل بتفاصيل 
صعبة اللملمة واحلصر عندما نريد االجابة عن سؤال 
االقتصاد  مفتاح  الى  هذا  فيذهب  ومفاتيحه  التقدم 
السياسة  الى  اخر  مييل  بينما  بالتعليم  ذلك  ويرى 
ويركز رابع على االدارة وينحاز خامس الى صدمة 
وهكذا  مساعدات  منحه  او  بتدخل  املتمثلة  اخلارج 
جتارب  على  اليقظ  الوقوف  ان  االجتهادات  تتنوع 
التقدم عند االمم والشعوب يرشدنا الى االسترشاد 
وبيوت  العبادة  بيوت  هي  البيوت  من  انواع  بثالثة 
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املعرفة وبيوت العدالة . فعندما نرى ونتلمس ان بيوت 
العبادة على مختلف انواع العبادات والعابدين فيها 
االولى  العالمة  انظارنا  امام  تبز  ومحترمة  متعايشة 
من عالمات التقدم .. وعندما نرى ونتلمس ان بيوت 
وتاطينها  محترمة  اجلامعة  الى  الروضة  من  املعرفة 
الثانيةمن  العالمة  انظارنا  امام  تبز  فيها  والعاملني 
بيوت  ان  ونتلمس  نرى  وعندما   ... التقدم  عالمات 
تبز  فيها  والعاملني  محترمة  فيها   والعاملني  العدالة 
امام انظارنا العالمة الثالثةمن عالمات التقدم ...فأي 
مفتاح يدخلنا الى هذه البيوت احملترمة علينا احلرص 

على امتالكه واستخدامه ...
قصة القمم غير المدببة 

في علم اجلغرافيا تعلم اجلميع ان القمم مدببة بيد ان 
مفردة القمم انصرفت للتعبير عن التفوق اي االرتقاء 
الى فوق وصوال الى الفرادة ال التفرد ويعنية التميز 

ال التمييز .
الى  تشير  القاعدة  فان  كذلك  االمر  كان  لو  وحتى 
ثالث  الى  يشير  فانه  االسنثناء  او  مدببة  القمم  ان 
قمم تصبح شاذة ان كانت مدببة وهي قمة الوطنية 
واسعة  قمة  فالوطنية   - املعرفة  وقمة  االميان  وقمة 
فسيحة تتسع جلميع من يسعى بحق للوصول اليها 
الوطني  انه  يدعي  ان  لواحد  بحق  وال  فيها  والتربع 
تتسع  فسيحة   واسعة  قمة  االميان  كذلك  االوحد.. 
ملن يريد نشرانه وال يحق لواحد ان يدعي انه املؤمن 
االوحد الذي ميتلك قمة االميان دون غيره من املذاهب 
واالديان .. واملعرفة قمة واسعة فسيحة تتسع جلميع 
طالب الوصول اليها ال بحق لواحد ان يدعي انه األعلم 

دون غيره... 
قصة سلطة المعرفة 

ان السلطة بوصفها قوة او نفوذ او امر ونهى او طاعة 
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عصور  عبر  التجمع  بوجود  وجودا  ارتبطت  اوتأثير 
التاريخ االنساني ..

مابني  السلطة  شرعية  ومصادر  اصول  توزعت  وقد 
يكون  عندما  للسلطة  انساني  غير  ارادي  غير  اصل 
التايض على السلطة اله او وكيال لاللهة او مفوضامنها 
يكون  عندما  للسلطة  انساني  ارادي  اصل  وبني 
التايض على السلطة مستمرا شرعيته في الشجاعة 
او  بالقوة  عليها  واالستيالء  احلرب  في  واالنتصار 
او  البيعة  او  احلكمة  او  السن  اساس  على  بالرضا 

االستفتاء او االنتخاب ... 
مر  على  الثروة  وسلطة  القوة  سلطة  شهدنا  وقد 
وبدايات  احلاضر  عصرنا  نهايات  ان  بيد  العصور 
املعرفة  سلطة  اكتساح  تشهد  املعولم  االتي  العصر 
وغلبتها املتوقعة على سلطتي القوة والثروة ... وعليه 
وتعمل  جيدا  تفكر  ان  عليها  العاقلة  الشعوب  فان 
جيدا من اجل انتاج املعرفة وامتالك املعرفة واحتكار 
املعرفة الن املعرفة باالمتالك واالنتاج واالحتكار هي 
صحيح  ليس  والعكس  والثروة  القوة  ستجلب  التي 
دوما ... وتلك القصة هي قصة املستقبل ملن يعشق 
املستقبل وليس ملن يعشق العيش واالعتياش باملاضي 
او املراوحة باحلاضر ... واملعرفة طاحونة تطحن من 

الميتلكها وينتجها ويحتكرها .
قصة العراق الصح

في مجتمعنا املعاصر كما في املجتمعات املتحولة ، يتم 
توظيف االليات االنتخابية لصعود اعداء الدميقراطية 
االليات  هذه  لتصبح   ، والسلطة  احلكم  سدات  الى 

اليات حق يراد بها باطل ! 
ومن العالمات الفارقة ملرحلة التحول املعاصرة ان كل 
واحدة من بلدان هذه املجتمعات املتحولة تريد اقامة 
على  االبقاء  او  الوطنية  الدولة  مبغادرة  دميقراطية 

كيانها السياسي او اخلروج به الى كيانات سياسية 
مبعثرة .

بال   « »دميقراطية  اقامة  يريدون  املتحولني  ان  اي 
التجربة  لنا  تؤكد  ان  ميكن  ال  بينما   ، دميقراطيني 
االنسانية ، تاريخيا ، قيام دميقراطية بال دولة وطنية .
ان  بيد   ، دميقراطية  بال  تنشأ  قد  الدولة  ان  حيث 
الدميقراطية ال ميكن ان تبنى وتستمر بال دولة وطنية 
.. دولة لها هيبة وقوة متاتيتان من حكمها بالقانون 
مؤسساتها  يدير  منتخبة  تشريعة  سلطة  عن  املنبثق 

الدستورية رجال دولة ال رجال سياسة فقط !
اما املشاركة السياسية بوصفها جوهرة من جواهر 
الدميقراطية فانها في معظم هذه املجتمعات املتحولة 
تعامل سياسي  العراق » حتولت من عالقة  ومنها   «
الى عالقة حتدي ونصب شراك  تنافسي بني شركاء 
بينهم على منوال عالقات الصراع والتشفي والتطير 
بني الزوجات املتعددات لزوج واحد ) عالقة شرايج ( !
التعددية غير  وفي هذه املجتمعات املتحولة اصبحت 
منسجمة النها منصهرة قسرًا في )كل واحد( لتصبح 
، بعد التحول واثناءه ، تعددية منفلتة غير منسجمة حتكمها 
احملاصصة وتوزيع الغنيمة على اكر من ) كل ( على 
طريقة الشاعر الذي يقول ) قومي رؤوس كلهم ارأيت 

مزرعة البصل ( !
عجلة  تسير  السلبية  العالمات  هذه  وفق  وعلى 
وطنية  دولة  تتبلور  وال  وطن  يستقيم  فال  السياسات 
او  كيان  من  االنتقال  يحاول  الذي  العراق  .فهذا 
كيانات سياسية ما قبل الدولة الى دولة وطنية كيما 
يكون عراق الصح فان كل حتول دميقراطي فيه ينبغي 
ان ال يفسر اال بوصفه مسارًا ادواته تعددية حزبية 
املبدأ  الدميقراطية من حيث  وحتالفات سياسية الن 
ليست عقيدة نناصرها مقابل من يناهضها ، وال هي 
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مذهب نقدسه مقابل من يدنسه ، وال هي ايدولوجيا 
هي  وال   ، يتقاتل ضدها  من  اجلها ضد  من  نتقاتل 
الية نتوسل ادواتها لنتسلق السلطة مرة ونتخلى عن 
ادواتها مرة اخرى كي ال ننزل عن منصات التسلط 
. مبعنى اخر ان الدميقراطية منظومة فكر وممارسة 
حركة  وتعمل ضمن  التنوعات  وتؤطر  تضم  متكاملة 
وعلى   ، التنوعات  ادارة  ومسارات حتسن  حتالفات 
ان  ال ميكن  احلركية  املنظومة  تلك  فان  ذلك  اساس 
ان  ميكن  وال  سياسي  حزب  نشاط  من  جزء  تكون 
جتيير باسم حزب ، وال ميكن ان تكون ملحق بحزب 

وال واجهة جانبية او خلفية حلزب .  
وفي سياق استكمال مواصفات العراق الصح نقول 
ان العراق الصح هو عراق الدولة وليس عراق ما قبل 
الدولة ...وعراق املصلحة الوطنية وليس احملاصصة 
باالستقالل  املؤطرة  الدميقراطية  ....وعراق  اجلهوية 
بالدميقراطية  امللوز  االستقالل  عراق  وليس  الوطني 
 ، بالسيادة  املطعمة  الدميقراطية  عراق  وليس 
وعراق االحتاد الصاعد للوحدة وليس عراق الوحدة 
الباني  املسؤول  وعراق   ، لالحتاد  الهابطة  املعدومة 
التصفيري  الهدام  املسؤول  عراق  وليس  التكميلي 
االشخاص  تنصيب  ال  املناصب  ماسسه  ....وعراق 
من  يخاف  عراق  ال  الفاسد  فيه  يخاف  ...وعراق 
فاسد ...وعراق منخرط في قضايا العدالة واحلرية ال 

عراق ينأى بنفسه عن قضايا العدالة واحلرية لشعبه 
نبيع  عراق  ال  وطن   نريد  ...وعراق  الشعوب  ولكل 
بحسناته  للتذكير  املاضي  ...وعراق يستحضر  وطن 
ليعيش  املاضي  يسترجع  عراق  ال  سيئأته  ومغادرة 
...عراق احياء يعمل ملستقبل احياء  به ويعتاش منه 
ال عراق احياء يحكمهم اموات ..عراق يعرف حكامه 
حكامه  عقول  في  تعشعش  عراق  ال  االستقالة  ثقافة 
ويتفهم  التاريخ  يفهم  ...وعراق  االستطالة  ثقافة 
التاريخ  يعيش  عراق  ال  املستقبل  ويعشق  احلاضر 
ويراوح في احلاضر ويكرة املستقبل ....وعراق ينظر 
الى تنوعاته من ابواب العراق الواسعة وليس عراق 
ينظر اليه من ثقوب تنوعاته اجلهوية املذهبية والعرقية 

واملناطقية الضيقة ...
نقل  لم  ان  التوأمة  عراق  هو  الصح  العراق  واخيرا 
الوطني  االستقالل  بني  الكاثوليكي  الزواج  عراق 
بعد  اخلارج  مع  التعامل  على مستوى  والدميقراطية 
االجنبي  العسكري  الوجود  وساخة  من  يتطهر  ان 
بالرحيل عن ارضه عموديا واال سيكنس افقيًا . على 
ان يتالزم حتقق هذا الرحيل مع طالق العراق االبدي 
من احملاصصة املقيتة والفساد الوسخ على مستوى 

التعامل في الداخل .   
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الدولة العراقية 
ومأزق الهوية     

حسين درويش العادلي 
كاتب وباحث عراقي رئيس تحرير مجلة 

المواطنة والتعايش 
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   هوية الدولة هي تعبير عن )النحن( الوطنية، و)النحن( 
نتاج )املشترك( الذي يخلقه )حّيز( األفراد/املواطنون 
وليس  مواطنني  )أّمة(  الدولة  باعتبار  الدولة،  بنظام 
متصل  )املشترك(  ونتاج  )تكدس( جماعات/هويات. 
بالرؤية الفلسفية للدولة، وبسيرورة وصيرورة أنظمة 
احلكم فيها. وأرى أنَّ مأزق الهوية الوطنية العراقية 
الفلسفية  الرؤية  بسب  املشترك  بخلق  بالفشل  يكمن 
اإلقصائية والتمييزية التي قامت عليها، ويكمن أيضا 
بفشل سياسات وممارسات أنظمة احلكم التي تعاقبت 
على الدولة العراقية احلديثة منذ 1921م وإلى اليوم. 

الهوية واملعيار
 ترتبط )هوية( الدولة بـ)معيار( الدولة الذي ُتؤسس 
القومية  الدولة  فهوية  منه،  أساس  على  وُتدار  عليه 
والتعبير  التأسيس  في  )الِعرقي(  املعيار  إلى  تستند 
والسياسة واملصلحة، واحلال ذاته يصدق على الدولة 
الدينية. وعليه ال يجوز احلديث عن هوية الدولة قبل 

حسم املعيار الذي تؤسس عليه.
 إستقرت الدولة أخيرًا على وفق معيار مبدأ املواطنة 
بتأسيس األّمة الوطنية )الدولة(، متجاوزة بذلك مناذج 
معايير الدولة القومية أو الطائفية، والسبب األساس 
وقدرة  الدولة  داخل  املجتمعي  )الّتنوع(  إلى  يعود 

على  وصادق  محايد  وواجب  )حق  كمبدأ  )املواطنة( 
مستوى  على  معه  التعامل  على  الدولة(  رعايا  جميع 
اإلعتراف والتأسيس وإإلدارة. فأغلب جتارب صراع 
املجتمعيات/الهويات داخل الدولة الواحدة جاء بسبب 
الّتنوع وطريقة اإلعتراف به وإدارته. وقد برزت هذه 
املشكلة مع قيام الدولة احلديثة، إذ وجدت املجتمعيات/
سيادية  كيانات  ذات  دول  ضمن  نفسها  الهويات 
محددة، وعليها إما إيجاد معادلة: )الهوية احملايدة/
التعايش املشترك/املصالح العامة(، لضمان النجاح، 
وإما الصراع واالحتراب حلل اشكالية تصّدر الهوية 
وحاكميتها داخل أسوار الدولة السيادية الواحدة. إنَّ 
الّتنوع الهوياتي هو جذر تطّور جدلية هوية الدولة من 
هويات قومية دينية طائفية إلى هوية مواطنية وطنية.

 التنوع املجتمعي/الهوياتي حقيقة داخل كل الدولة، 
أكذوبة  والطائفة  والديانة  القومية  صافية  فالدولة 
واألنظمة  الشمولية  املدارس  تتبناها  آيديولوجية 
الهوياتي حقيقة  املجتمعي  التنوع  إنَّ  املنحازة. ومبا 
كانت  وإن  )حتى  فرعية  مجتمعية  هوية  أي  فاعتماد 
املجتمعية  الهويات  حساب  على  سيكون  أغلبية( 
األخرى، وتبنيها كهوية للدولة سيخلق ِصدام هويات 
داخل األّمة الوطنية،.. فعندما تقول - مثاًل- أنَّ الدولة 
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عربية فهذا يعني أنَّ هوية الدولة وتعابيرها السياسية 
الهويات  القانونية املصاحلية هي عربية، وهنا فأمام 
عليها  لتصدق  اإلستعراب  إما  العربية  غير  الوطنية 
هوية الدولة وإما اإلنفصال عن الدولة وإما أن تعيش 
اإلقصاء، وهذا حال الهويات الدينية الطائفية اإلثنية 
فيما لو ُاتخذت أساسًا لهوية الدولة. وعليه ال يجوز أنَّ 
حتتكر الدولة أي هوية قومية أو دينية أو إثنية، ويبقى 
للهويات املجتمعية حيز الوجود والتعبير واخلصوصية 
داخل الفضاء املجتمعي ال الفضاء الوطني السيادي.
ألّمة  الكلية  والشخصية  الروح  هي  الوطنية  الهوية   
وقيم ونظام وإقليم الدولة، فهي ناجت التماهي املشترك 
الهوية  حكمها.  وأنظمة  ومجتمعياتها  مقوماتها  بني 
هي املشترك املعّبر عن الدولة وأّمتها الوطنية والذي 
وسياساتها  وأنظمتها  بقيمها  الدولة  سيرورة  تخلقه 

عبر زمن الدولة. 
هو  هنا  والنحن  الوطنية،  )النحن(  هي  الهوية   
هي  فالهوية  الدولة،  ونظام  مجتمعيات  بني  املُشتَرك 
املشتَرك  وأّمتها.  الدولة  )نحن(  املشترك عن  التعبير 
عدم  يوجب  واملشترك  والهوية،  للدولة  اخلالق  هو 
الدولة  بحياد  بل  أخرى،  حساب  على  هوية  تبني 
املواطنة  من  أساس  فعلى  املشترك،  ُيخلق  اإليجابي 
التاّمة والدميقراطية التشاركية تخلق الدولة املشترك 
القانوني السياسي املصاحلي جلميع رعاياها دومنا 
متييز أو تفضيل، فتكون بذلك الفضاء املشترك املعبر 
املشترك  الوطني  الفضاء  ملصاحلهم.  واحملقق  عنهم 
هو اخلالق للهوية الوطنية املشتركة، والهوية الوطنية 

املشتركة هي نتاج أّمة مواطنني وليس أّمة هويات.
في 2003م خرجت الدولة العراقية من مأزق )الهوية 
اإلنتماء  وسّيست  أدجلت  املتمذهبة(التي  القومية 
القومي املذهبي وحكمت به ومن خالله كُبعد أحادي 

لهوية  املنتج  الوطني  املشترك  بخلق  ففشلت  للدولة، 
الدولة وأّمتها )بلحاظ تنوع أّمة الدولة(،.. بعد 2003م 
بالهويات  السيادي  اإلعتراف  بنفق  الدولة  ُأدخلت 
الكبرى، ففلسفة  الدولة، وتلك خطيئتها  الفرعية ألّمة 
الدولة قامت هذه املرة على أساس من معيار )املكّون( 
ومصلحة،  وحماية  إعتراف  كوحدة  الطائفي  العرقي 
أّصل  عرقطائفيًا  مكّوناتيًا  نظامًا سياسيًا   وأنتجت 
لتشظي الهوية. ولن تنتج هوية وطنية دومنا احتكام 
مقدمتها  وفي  املشتركة  الوطنية  للمعايير  حاسم 
جتمع  وليس  مواطنني  أّمة  الدولة  واعتبار  املواطنة، 

هويات.
خطيئة الصهر القسري

 إحدى اخلطايا التي مارستها األنظمة القومية الطائفية 
التي تعاقبت على الدولة العراقية احلديثة، اعتمادها 
بالدولة  للظفر  املجتمعي  للتنوع  القسري(  )الصهر 
تنكشف  السياسي  النظام  وبانهيار  )الصافية(!!، 
التناقضات الهائلة ببنية الدولة وتعايش مجتمعياتها 

وصعوبة اتفاقهم على املشترك الوطني.
توحده  مجتمعي  )خليط(  وهي  وطنية،  أّمة  الدولة   
وطني  )جمهور(  هي  فالدولة  سيادية،  كأّمة  الدولة 
ويتسير  بدستور  ينتظم  )الفرد(،  قاعدته  متنوع 
ضمن  بسلطات  وُيدار  مبؤسسات  ويتأطر  بقوانني 
إقليم سيادي معترف به دوليًا. وليس هناك من دولة 
للتنوع  تعطي  دولة  هناك  بل  متنوعة،  غير  )صافية( 
البنيوي  مشروعها  فتؤسس  استحقاقاته  املجتمعي 
مجتمعيًا  متنوعة  وطنية  أّمة  كونها  من  أساس  على 
التنوع فتمارس  متوحدة وطنيًا، وهناك دولة حتارب 
الصهر القسري لتتحول إلى سلطة إثنية دينية طائفية 
تعطي  دولة  وهناك  الوطنية،  األّمة  دولة  على حساب 

للتنوع بعدًا سياديًا فتؤسس لتشظيها بيدها.
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بسيرورات  الوطنية  أّمتها  تطورت  الدول  من  قليل   
ومعاهدات  حروب  أنتجته  وأغلبها  متصلة،  تاريخية 
والدة  إنَّ  عسكريا.  املنتصرين  بني  الغنائم  تقاسم 
أغلب الدول كانت والدة قسرية على يد املنتصرين،.. 
صحيح أنَّ الدول هي وارثة وامتداد لتاريخها اإلنساني 
من  شيئًا  يوجد  لم  فاملنتصر  احلضاري،  السياسي 
الفراغ،.. هذا صحيح، لكن الصحيح أيضًا أن العديد 
من الدول اليوم كانت ضمن إطار )إمبراطوري( جاءت 
خرائط  لترسم  واملعاهدات  الهزائم  وأتت  احلروب 
سيادية جديدة له. لقد امتدت )والدة الدول احلديثة( 
من صلح وستفاليا 1648م إلى احلرب العاملية األولى 

وما بعدها.
 مع والدة الدول سياديًا -عقب تقسيم اإلمبراطوريات- 
ولدت معها أممها الوطنية/الدول، واألّمة الوطنية هنا 
خليط من أمم عرقية دينية طائفية ثقافية أطرته الدولة 
)كأّمة وطنية( واعترفت بـسيادتها املؤسسات الدولية، 
وابتدأ  قائمة.  حقيقة  الوطنية(  )الدولة  فأصبحت 
مت  فقد  الدولة،..  أّمة  سيرورة  السيرورة،  مخاض 
إيجاد الدولة )كإطار سيادي( ولم تكن أمتها الوطنية 

قد تنامت ونضجت وتوحدت.
هي  الوطنية،  األّمة  ويطور  ويوحد  ينّمي  الذي  َمن   
والدولة  الوطنية  األّمة  إنَّ  طبعًا،  الدولة/املشروع 
فالدولة  اآلخر،  أحدهما  وينتج  واحد  لوجود  وجهان 
كفلسفة وأنظمة وقوانني وسياسات وحقوق وحريات... 
هي املنتجة لألّمة الوطنية، واألمة الوطنية هي جوهر 
الدولة. هذا يعني أنَّ جناح مشروع الدولة هو النجاح 
بإنتاج أمتها الوطنية، فاألمة الوطنية املتنوعة باإلنتماء 
السيادي  )الكلّي(  والوالء  باإلنتماء  تتوحد  )الفرعي( 
للدولة، والعكس صحيح، فإذا ما فشل مشروع الدولة 
فرعية  أمم  الى  متشيئًا  جمهورها  فستبقي  الوطني 

ومتشظيًا الى جماعات متنافرة.
 األنظمة التي أسست لإلنقسام املجتمعي السياسي 
هي األنظمة القومية الطائفية املستبدة التي اشتغلت 
)كمشروع وسياسات( على احتكار الدولة بسلطة هوية 
مجتمعية واحدة، فحال ذلك دون اندماج املجتمعيات/
الهويات بأّمة الدولة )الوطنية( اجلديدة، وبقيت الدولة 
واإلقصاء(  )باإلكراه  توحد  قسري  صهر  سلطة 
الهويات املجتمعية املتنوعة دينيًا قوميًا ثقافيًا،... لقد 
صبغتها  محددة  مجتمعية  هويات  ملك  الدول  غدت 
باقي  حساب  على  ملصاحلها  وجّيرتها  بصبغتها 
الهويات املجتمعية، فتعاظم الشعور باحليف والتمييز 
اإلنقسام  يعاني  الدولة  مجتمع  فبقي  واإلحتكار، 
الالزم  الوطني  اإلندماج  دون  يحول  الذي  املجتمعي 

إلنتاج أّمة الدولة.
 وحده مشروع املوطنة املدنية هو القادر على إنتاج 
أّمة وطنية موحدة تعّبر عن جميع مجتمعيات الدولة 
حيزهم  خلق  ويستطيع  وتكافؤ،  ومساواة  بعدالة 
املشترك املنتج للهوية املشتركة،.. وبخالفه ستتشظى 
أّمة الدولة بسبب صراع الهويات املجتمعي السياسي 
االحتراب  الصراع  لتعيش  أو  الدولة/األّمة،  لتتقسم 

املزمن.  
الهويات الفرعية

 مصطلح الهويات الفرعية يطلق على الهويات املجتمعية 
العوامل  الدولة، والتعاطي معها من أهم  داخل حّيز 
الدولة  تاريخ  عبر  وكوارث  نزاعات  إلى  أّدت  التي 
احلديثة. وتكاد ال تخلو دولة من صراع هوياتي، وعلى 
أساس من نتائج الصراع يتم اعتبار هذه الهوية أو 

تلك هوية عامة أم فرعية في الدولة.
 التاريخ صراع هويات، فالهوية هي )النحن( الرمزية 
دينية  أم  قومية  أّمة  كانت  سواء  الهوية  ألّمة  املكثفة 
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وتعابيرها  األّمة  لروح  إثنية، ومتكينها هو متكني  أم 
احملققة لذاتها ورمزياتها ومصاحلها، لذا فصراعات 
وبالذات  ضراوة،  الصراع  أنواع  أشد  من  الهويات 

الهويتان القومية والدينية.
اآليديولوجيات  من  خليط  صراع  الهويات  صراع   
واألوهام  والنرجسيات  واملصالح  والرمزيات 
صراع  فهو  الّتميز(،  وأوهام  التفوق  )نرجسيات 
واشتداد  التاريخ.  مقاليد  من  للّتمكن  أمم  )أنوات( 
أو ضعف أوار صراع الهويات يتصل بقضية إدارة 
التنوع الهوياتي )املجتمعي( داخل بنية الدولة وطبيعة 

معاييرها بالتأسيس وإدارة احلكم.
 لكل دولة هوية، وغالبًا ما يتم اعتمادها بالَغلبة، وغلبة 
هوية على أخريات هو مصدر صراع الهويات داخل 
الدولة. والدولة الناجحة التي يسودها الوئام الهوياتي 
املجتمعي هي الدولة القادرة على صنع الهوية املشتركة 
)الوطنية( املعّبرة عن جميع مجتمعيات الدولة دومنا 
تاريخ  أثبت  وقد  أخرى.  حساب  على  لهوية  انحياز 
الدولة احلديثة أن الهوية املشتركة لن ُتصنع إاّل على 
وفق أسس الدولة الوطنية املدنية كون معاييرها عامة 
وحيادية وصادقة على اجلميع. والسبب األساس أنَّ 
)التنوع الهوياتي( ال تخلو منه دولة، فيصبح من املتعذر 
اإلستقرار والوحدة ألي دولة إذا ما مت اعتماد هوية 
الهويات،  باقي  واعتبارها عامة وحاكمة دون  بعينها 
هويات  بني  هوياتيًا  فذلك سيخلق حتسسًا وصراعًا 

مجتمع الدولة الواحد وطنيًا.
 مجتمع الدولة )واحد( على املستوى الوطني السيادي 
و)متعدد( على املستوى املجتمعي اإلنساني الهوياتي، 
كل  داخل  قائمة  حقيقة  الهوياتي  املجتمعي  فالتنوع 
مجتمع وطني سيادي. ولوحدة وتكامل وسالم املجتمع 
الوطني السيادي )الدولة( كان البد من خلق )النحن( 

املشتركة التي تصدق ومتثل جميع مجتمعات/هويات 
الدولة، والنحن املشتركة هنا هي الهوية املشتركة التي 
تخلقها املواطنة احملايدة واملشاركة املتساوية والفرص 
املتكافئة واملصالح املتبادلة الضامنة للعدالة،.. فوفق 
التفاعلية  الدولة  وبسيرورة  واملعايير  املقومات  هذه 
هويات/ بني  املشترك  فشيئًا  شيئًا  ُيخلق  الدائمة 
مجتمعيات/أفراد الدولة، واملشترك هنا هو )النحن( 
الوطنية املمثلة لروح وفاعلية جميع الهويات املجتمعية 

املكونة للمجتمع الوطني السيادي.
 الهوية العامة للدولة هي نتاج )النحن( الوطنية القائمة 
قوانني،  مشاركة،  )مواطنة،  الوطني  املشترك  على 
الوطنية  )األّمة(  دولة  مفهوم  إلى  استنادًا  مصالح(، 
دومنا  الدولة  ومكّونات  مجتمعات  جميع  عن  املعبرة 
فالدولة  فرعية.  مجتمعية  هوية  ألي  تنٍب  أو  انحياز 
القادرة على صنع أّمة الدولة هي الدولة القادرة على 
الصراعية  املنقسمة  والدولة  الوطنية،  للهوية  صنع 
هي التي تتصدرها وحتكمها هوية واحدة مبعزل عن 
الدولة  أو  وقمع،  دولة استئثار  فتكون  الهويات  باقي 
التي تعتبر الدولة تكدس هويات عليها تقاسم السلطة 
دولة  منوذج  في  كما  نشزة  بزيجة  والهوية  والثروة 
املكّونات العرقطائفية، فتصنع دولة الال هوية بسبب 

انشطار الدولة وأّمتها على نفسها.
الّتنوع السيادي وسحق الهوية

 املجتمع التعددي هو املجتمع املتنوع اجتماعيًا )دينيًا 
وحزبيًا  )أيديولوجيًا  وسياسيًا  ثقافيًا(  إثنيًا  طائفيًا 
تعددي.  غير  سيادي  مجتمع  يوجد  وال  وتنظيميًا(، 
وتسييس املجتمع السيادي ينتج عن تسييس التنوع 
املجتمعي )الطبيعي بذاته(، ونقله من احليز اإلجتماعي 
إلى احليز السياسي السيادي، فعندما نقر بالتعددية 
مكّونات  تعددية  كونها  من  أساس  على  املجتمعية 
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أننا  يعني  فهذا  إعترافًا سياديًا،  مكّون  لكل  ونعطي 
)األمم  مجتمع  وأوجدنا  ُبعدًا سياديًا،  للتنوع  منحنا 
السيادية( التي متازج بني الهوية )دينية، عرقية، ثقافية( 
سيادية  سياسية  وحدات  لتشّكل  والسلطة  واألرض 
في الدولة، وهذا ما تقوم عليه الدميقراطية التوافقية، 
والتي ميكن تسميتها بـ)دميقراطية املكّونات(، والتي 

تعتبر الفدرالية إحدى حلولها حلل مأزق التنوع.
ضرورة  البعض(  )برأي  سياسي  كنظام  الفدرلة   
الدميقراطية  ُعرف  بحسب  التعددي  املجتمع  يوجبها 
املجتمع  فمكّونات  املكّونات(،  )دميقراطية  التوافقية 
يحقق  فدراليًا  نظامًا سياسيًا  تتطلب  املتجانس  غير 
مجتمعياته/مكّوناته/هوياته،  بني  واملصلحة  التوازن 
وهذا ال يتم إاّل بتوزيع اإلعتراف والسلطة والثروة على 
عدد املكّونات املجتمعية من خالل نظام فدرالي تشارك 
مكمن  وهنا  كافة.  الدولة  مكّونات  وإدارته  بصياغته 
من  التنوع  ُتخرج  التوافقية  فالدميقراطية  املفارقة، 
حّيزه املجتمعي الطبيعي لتؤدجله ومتنحه بعدًا سياسيًا 
سياديًا. وهي بذلك تسّوق أكذوبة، إذ يستلزم اإلميان 
بها جعل دول العالم كافة دواًل فدرالية ما دامت تعيش 
التنوع العرقي الديني املذهبي اإلثني. واحلقيقة تقول: 
أنَّ الدولة الصافية أكذوبة، فعدد دول العالم 197 دولة 
والقوميات  الديانات  فيها عشرات اآلالف من  يعيش 
والطوائف واإلثنيات، فالتنوع ظاهرة مجتمعية طبيعية 
ال تخلو منها دولة، وكل مجتمع دولة يشتمل بداخله 
احلّيز  هي  والدولة  هوياتها،  في  متنوعة  مجتمعيات 
الضامن  للمجتمعيات  املشترك  القانوني  السياسي 
من  أساس  على  ملصاحلها  واحملقق  خلصوصياتها 
اعتبار أفرادها )مواطنيها( وحدات سياسية قانونية 
الهوياتي  املجتمعي  انتمائهم  عن  النظر  بغض  تاّمة 
تضمن  كاملة  مواطنة  بعضوية  يتمتعون  الفرعي،.. 

دومنا متييز  واملصاحلية  والسياسية  املدنية  حقوقهم 
أو اقصاء. 

التفكك  إلى  يقود  قد  التنوع  بحجة  الدولة  فدرلة   
األميبي، إذ ال ميكن التنبوء مبديات تشظي الوحدات 
ما  إذا  إثني(  طائفي  )عرقي  ملكّون  املمِثلة  الفدرالية 
ُعد التنوع بذاته هو املوجب للنظام الفدرالي، فرمبا 
تقوم فدرالية عرقية، إاّل أنَّ تنوع هذه الفدرالية دينيًا 
دواليك.  وهكذا  الداخل،  من  يشظيها  قد  مذهبيًا  أو 
من  أساس  على  سيادية  وحدات  تكوين  فإنَّ  أيضًا، 
التنوع املجتمعي سيعطي شرعية التأسيس لكل هوية 
)ثقافية أو مناطقية( ترى متايزًا بينها وبني الهويات 
ميكن  ال  كذلك،  الواحدة.  الفدرالية  داخل  األخرى 
التنبوء مبديات اإلندفاع الذي مينحه اإلستقالل شبه 
التام ملكّونات الدولة، وتنامي الرغبة باإلستقالل التام 
هو شعور طبيعي يتنامى مع تضارب املصالح وصعوبة 
إدارة احلكم الذي تنتجه صيغة احلكم الفدرالي القائم 

على متايز ونشوز الهويات.
جوهر  البعث/صدام  احتكر  2003م  قبل  عراقيًا   
سلطات الدولة بهوية عرقية طائفية واحدة على حساب 
باقي الهويات املجتمعية، فخلق نظامًا قامعًا للّتنوع، 
فحّطم  املجتمعية،  الهويات  فأّدى الضطهاد وصراع 
القامعة.  املغتربة  السلطة  دولة  وخلق  األّمة  وحدة 
السياسية )خالفًا  العملية  وبعد 2003م أعطت قوى 
واعتمدت  املجتمعي  للّتنوع  سياديًا  بعدًا  للدستور( 
والدولة  األّمة  فشظت  احلكم،  إلدارة  املكّونات  نظام 

كهوية ونظام ومصالح.
 عدم اإلعتراف بالتنوع محّرم، واعتبار الدولة تكدس 
بعيدًا  بالتنوع  والذهاب  خطيئة،  متناشزة  هويات 
الوطنية،..  الهوية  ويسحق  الدولة  يشرذم  لتسيسه 
من  أساس  على  املجتمعي  التنوع  إدارة  واملطلوب 
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املواطنة التاّمة والتعددية الشاملة واملصالح املشتركة 
السياسات  عن  بعيدًا  اجلامعة،  الوطنية  والهوية 

الشوفينية أو العرطائفية.
الهويات القاتلة

 أخطر الهويات القاتلة هي الهويات اإلثنية الطائفية 
املسيسة،.. فبنقل الهوية من مجالها املجتمعي الثقافي 
لوحدة  قاتلة  هويات  سيجعلها  السياسي  احليز  إلى 
وهو  الدولة.  مجال  ضمن  سلطاتها  وتضامن  األّمة 
تسييس يخلق بالضرورة التخندق الهوياتي املتبادل، 
وثروات  الدولة كسلطات  على  الهويات  وُيولّد صراع 

وفضاءات سيادة. 
روح  لقتل  وصفة  أفضل  الفرعية  الهويات  تسييس   
املجتمعات  واستقرار  وحدة  وتشظي  الوطنية  األّمة 
يتم ذلك  وجعلها فرقًا متحيزة وجماعات متضادة،.. 
عندما جُتعل الهوية املجتمعية الفرعية وحدات إعتراف 
ووالء ومصلحة بالوعي واإلمتثال املجتمعي، وببنية احلياة 
السياسية، ومبرافق النظام السياسي للدولة، على حساب 

املواطنة واملشاركة والهوية الوطنية اجلامعة.
السياسية  باحلياة  )العرقطائفية(  اجلبهات  اعتماد   
وإعادة  القاتلة  للهويات  السياسي  للتصنيع  مصداق 
تعتمد  التي  األنظمة  في  إنتخابي  حني  كل  إنتاجها 

دميقراطية املكّونات.
سياسية  جبهات  إقامة  هو:  العرقطائفي  التخندق   
العرقية  الهوية  من  أساس  على  وثقافية  واجتماعية 
احلماية،  تأمني  اإلعتراف،  كسب  هدفه:  الطائفية، 
وحتقيق املصالح، على أساس من فكرة الهوية الفرعية 
وشخصيتها وحقوقها ومجاالتها ضمن إطار الدولة. 
حالتني:  في  العرقطائفي  السياسي  التخندق  وينتج 
األولى، فشل أنظمة احلكم باإلعتراف والتأسيس على 
ومساواة  بحيادية  املجتمعية  والتعددية  الّتنوع  قبول 

اإلعتراف  في  سواء  إقصاء  أو  متييز  دومنا  وعدالة 
لهم.  اخلدمات  توفير  أو  حمايتهم  أو  باملواطنني 
من  الدولة  إنتاج مجتمع  في  الفشل  بسبب  والثاني، 
الداخلة  الفرعية  والطائفية  العرقية  املجتمعيات  قبل 
سياسي  فشل  هو  األول  الفشل  الدولة.  تركيبة  في 
نخبوي حزبي على مستوى احلياة والنظام السياسي، 
والفشل الثاني هو فشل اجتماعي على مستوى الوعي 

واإلمتثال واإللتزام بفكرة أّمة الدولة. 
 تتعقد العالئق بني الهويات املجتمعية وعالقتها بالدولة 
األحزاب  أساسها  على  ُتؤسس  عندما  قاتلة  وتغدو 
والثقافة السياسية، فعندها ال يغدو للمصلحة والهوية 
الوطنية من وجود، وتكون األحزاب والنخب السياسية 
مؤسسة  من  بالضد  تعمل  رائدة  ردة  قوى  عندها 

ومصلحة الدولة الوطنية ذاتها. 
يندفع  عندما  الهوياتي  التسييس  كارثية  تتعمق   
وفقهيًا  فكريًا  العرقطائفي  التخندق  لشرعة  الساسة 
والتكفير  والتخوين  واإلقصاء  العزل  لتبرير  وثقافيًا 
الطائفية  وتترسخ  الفرعية.  الهوية  من  أساس  على 
السياسية أيضًا عندما يتم تأسيس النظام السياسي 
السياسية- احملاصصة  استحقاقات  وفق  على 
العرقطائفية احلزبية،.. عندها ينتج لدينا دولة مفصلة 
على وفق أقيسة القوميات والطوائف ونطاق مصاحلها 

وفق نظام الكانتونات.
 الدولة أّمة وطنية، تتنوع مجتمعيًا وتتوحد باملواطنة 
والقانون والوالء واملصالح والهوية الوطنية اجلامعة، 
ومقتلها بتسييس هوياتها املجتمعية الفرعية وجعلها 
مدار اإلعتراف والوالء واملصلحة. إنَّ تشظي وصراع 
لقمع  إّما  طبيعي  نتاج  الوطنية  املجتمعات  واحتراب 
الهويات وإّما لفقدان التعايش بينها وإّما إلعطاء البعد 

السيادي للهويات باإلعتراف واملصالح.
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حاضرها  زمام  تسلّم  التي  املجتمعية  الهويات   
ونخب  العرقطائفية  الهويات  لقوى  ومستقبلها 
باختيارها  الصراع  تستقدم  إمنا  الضيقة  التحيزات 
وتؤسس لإلحتراب بنفسها، وترتضي أن تكون سلعة 
وقادة  اإلمتياز  وكسبة  املغامرون  يتداولها  مضاربة 
انتخابات  أفق  الح  كلما  األجندات  ومنفذي  الصدفة 
املجتمع  ومتاسك  الدولة  وحدة  لهم.  حكم  فرصة  أو 
وسالمة الهوية الوطنية رهن القوى والنخب واملشاريع 

الوطنية.
حراك تشرين ومصير الهوية

الشبابي،  انطلق حراك تشرين  أكتوبر 2019م  في   
وطنًا(،..  )نريد  املعروف  بالشعار  أهدافه  بلورة  ومت 
الوطني  الضياع  مظاهر  جميع  يختزل  شعار  وهو 
أو  السياسي،  بنظامه  الشعب  بثقة  يتصل  ما  سواء 

على  الدولة  إلدارة  السياسي  النظام  ونزاهة  بكفاءة 
تنوع ملفاتها، أو بعالقة قوى الدولة بجماهيرها، أو 
وإنتاجها  2003م  وبعد  قبل  الدولة  سيرورة  بعموم 
لنفسها قانونيًا وسياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا وتنمويًا 

وهوياتيًا.
بتاريخ  فاصلة  محطة  تشرين  حراك  أنَّ  األكيد،   
أنه  واألكيد،  احلديث،  العراقي  السياسي  الوعي 
حراك أوجد وما زال العديد من املتغيرات على صعيد 
أيضًا:  املؤكد  من  لكن  اجلارية،..  السياسية  العملية 
أنَّ هذا احلراك اجلنيني )محسور( اإلمتداد والتأثير 
الطائفية  اإلثنية  وتنوعاتها  الدولة  أّمة  مستوى  على 
السياسية، وهو أيضًا تعبير عن تطلعات متنوعة )تصل 
يتصل  مبا  مبآالتها  التنبأ  ميكن  ال  التعارض(  حلد 
بالرؤية للدولة وقضاياها الكبرى وفي مقدمتها الهوية، 
الذات  عن  البحث  إطار  يدخل بصميم  )ِحراك(  وأنه 
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الذي  ونخبه  وقواه  شعبنا  حراك  في  الهوية  وتكوين 
بنيوي  لم يستقر بعد على نضوج معرفي واستقرار 
ميكن أن يشّكل مسارًا متكاماًل. وعليه، فمن التسطيح 
املرحلة  لهذه  )ناجزة(  ومخرجات  فهومات  إعطاء 
مخاضات  أنَّها  وبرأيي:  عليها،..  التأسيس  وبالتالي 
وسيرورات وصيرورات عراقية )بنيوية( تتصل بطبيعة 
والسياسي  املجتمعي  واإلمتثال  والوعي  اإلكتشاف 
واإلقتصادي والثقافي..الخ للدولة وقضاياها، وعلينا 
إنطالقًا  العراقي  للتاريخ  بنهايات حدية  نحكم  أن ال 
من حراك شبابي أو انتفاضة شعبية أو مخاض حكم 
هنا وهناك، فستستمر هذه املخاضات حلني نضوج 
واستقرار بنيوي )مقبول( يأخذ مداه الطبيعي لطبيعة 
على  يصدق  ما  وهذا  فيها،..  الدولة  ولنظام  األّمة 
األعم األغلب من مجتمعات ودول املنطقة التي تعاني 
ذات الظروف البنيوية، وليس العراق بشاٍذ عنها. لقد 
)مات( منوذج الدولة الشرقية بفعل اإلستبداد والتمييز 
واملغامرة واإلرتهان إلى األطر التقليدية ببناء الدول، 
وأنظمة  نفسها  تكوين  إعادة  عن  جاٍر  األمم  وبحث 
إعادة  مخاضات  بعد  تسقر  ولم  وهويتها،..  حكمها 

البناء.
 أكبر خطيئة كشفتها إرهاصات التغيير بدولنا، هي: 
ببناء  احلكم  وأنظمة  للمجتمع  البنيوي  التأهيل  عدم 
حساب  على  لبلوسها  الدولة  من  ُأخذ  لقد  الدول،.. 
جوهرها املواطني املؤسسيي،.. فأنتجت هذه اخلطيئة 
القصور الذاتي لألعم األغلب من بنى املجتمع والثقافة 
واألنظمة السياسية ملجاراة بنى الدولة احلديثة والعمل 
وفي  تنوعها  على  النخب  هي  والسبب،  بوظائفها،.. 
بعقلية  التي مارست احلكم  النخب احلاكمة  طليعتها 
اإلحتكار القومي الطائفي احلزبي النخبوي الشخصوي 
للسلطة والثروة ولكل مكامن الدولة وتعابير وجودها. 

تطوري  جدلي  حراك  أي  األنظمة  هذه  أعدمت  لقد 
املجتمعات  بنية هذه  داخل  ثقافي  سياسي مجتمعي 
فحالت دون تأهيلها، وأوجدت سلطات ُمبتِلعة للدولة 
ومتشيئة ومتييزية ومغامرة. ومبجرد سقوط وإسقاط 
انكشف  منطقتنا،  في  عادلة  الال  املستبدة  األنظمة 
عمق األزمة البنيوية التي تعانيها دولنا ومجتمعاتنا، 
شكل  أزمة،  الدولة  هوية  أزمة:  شيء  كل  غدى  فقد 
نظامها السياسي، قضايا احلريات واملدنية والتنمية 
وعالقة الدين بالدولة.. أزمات، وفي عمق األزمة تأتي 
قادرة  كأسس  والتعددية  والتعايش  املواطنة  قضايا 
على احتواء تناقض الهويات املجتمعية العرقية الدينية 

الطائفية داخل أّمة الدولة. 
 إنها أزمات وجودية مصيرية تشهدها أممنا السيادية، 
تتلخص بأزمة حتديد بوصلة البناء لصرح الدولة املؤملة 
الفاشلة  األنظمة  وتخلف  التقليدية  الدولة  موت  بعد 
التي حكمتها. لقد كشف التغيير عن الفراغ والعجز 
على مستوى حتديد بوصلة إعادة بناء الدولة، وكشف 
في الوقت ذاته عن انقسامات مجتمعية عميقة، وعن 
تواضع الوعي واإللتزام والنزاهة لدى القوى البديلة، 
وكشف عن اإلستيطان املريع للذاكرة واخلصوصيات 
توظيف  وسط  العام،  الوعي  في  الهوياتي  والتناشز 
وصّعب  التغيير  عّقد  دولي  إقليمي  تآمري  أجنداتي 

انسيابيته ومآالته. 
وفي  )عراقيًا  والتغيير  اإلصالح  قوى  أنَّ  برأيي:   
بالتعاطي  خياراتها  بحسم  أواًل،  مطالبة:  املنطقة( 
يتصل  ما  وبالذات  وهويتها،  وأنظمتها  الدولة  مع 
بطبيعتها الفلسفية وشكل نظامها احلاكم، وهنا عليها 
النموذج  من  أساس  على  الدولة  )مآالت(  أن حتسم 
الوطني املدني دومنا ضبابية أو تردد، كونه النموذج 
حديثة.  ودولة  وطنية  أّمة  إنتاج  على  القادر  الوحيد 
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)مشاريع(  وتبني  )نخب(  لتشكيل  تسعى  أن  وثانيًا، 
فدومنا  املجتمعي،  التحّول  عمليات  جلميع  رائدة 
ميكن  ال  مدنية(  )وطنية  حقيقية  مجتمعية  حتّوالت 
حديثة.  ودولة  ونظام  وهوية  أّمة  إنتاج  على  املراهنة 
إدارة  على  قادر  فّعال  حكم  لبناء  تلتزم  أن  وثالثًا، 
والفوضى،  واالبتالع  الفساد  عن  بعيدًا  الدولة  نظام 
ورابعًا، أن حتمل الواقع املجتمعي على سّكة الدولة 

بقوة القانون واإللزام، وخامسًا، أن تلحظ ُبعد التأهيل 
بناء مجتمعاتها  التدريجي وهي متارس مهام إعادة 
أو  املعتمد  السياسي  النظام  بطبيعة  سواء  ودولها 
ألهدافها،..  وصواًل  للدولة  التحّولية  املراحل  مبجمل 
تقوى أن  وإاّل ستبقى محاوالت اإلصالح ضعيفة ال 
تشّكل رافعة قادرة على إجناز التحّوالت ببنية الدولة.  
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االحتجاج  الضمني 
في مسيرة التكوين 

للدولة والهوية 
العراقية الحديثة   

صالح حسن الموسوي  
رئيس تحرير مجلة هوية
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يتساءل  صاحب كتاب ) اربعة قرون من تاريخ العراق 
احلديث( الضابط واملؤرخ االنكليزي لونكريك عن سر 
بقاء العراق حتت الهيمنة العثمانية طوال ذلك الزمن، 
وذلك  عشر،  الثامن  القرن  منتصف  في  خصوصا 
لوجود اسباب تساعد على التحرر من هذه الهيمنة، 
اهمها خروج اكثر من 60% من اراضي العراق عن 
فيها،  العربية  القبائل  واستقاللية  العثمانيني  سلطة 
الدولة  عاصمة  اسطنبول  عن  النائي  العراق  وموقع 
الوالة  معظم  وفساد  ضعف  الى  اضافة  العثمانية، 
في  تعيينهم  ميثل  كان  حيث  العراق،  في  العثمانيني 
العراق مايشبه االبعاد والعقوبة. واملثير في السؤال، 
هو االحالة العلمية للمقارنة املنهجية مع مناطق عربية 
مشابهة للعراق في الظروف االجتماعية واالقتصادية 
والسياسية، انتجت ماميكن تسميته بحركات ) وطنية( 
مستوحاة باالساس من العقيدة الدينية، كبروز حركة 
بن سعود في جند وذلك بفعل العقيدة الوهابية وصوال 
الى نشوء اململكة السعودية احلالية . واحلركة املهدية 
السودانية والسنوسية الليبية التي لعبت دورا سياسيا 
في  الرمزي  حضورها  واستمرار  بلدانها  في  كبيرا 
هذه  لنشاة  املتابع  يشخص  وقد  االن،  حلد  بلدانها 
احلركات) السياسية الدينية( وسر جناحها بالتناغم 

مع الطبيعة الثقافية السكانية وتضاريس اجلغرافيا،  
كانسجام تشدد  الوهابية مع منبعها البدوي، والطبيعة 
الصحراوية التي يضعف فيها مبدا الشفاعة ) عكس 
املجتمعات احلضرية التي يقوى بها دور الواسطة او 
الشفاعة( ودور النزعة التصوفية في انسجام الطبيعة 
السودانية االفريقية مع احلركة املهدوية هناك، كذلك 
لعبت الزوايا الصوفية في اجلزائر واملغرب وليبيا دور 
القابلة الشرعية في والدة وجناح احلركة السنوسية .
من  وطنية  سياسية  حركة  ظهور  عدم  يفسر  وقد   
صميم العقيدة الدينية في العراق انذاك، كون العراق 
)1( الصفوي  للصراع  سواء  دائمة  شبه  ساحة  كان 
العثماني ،  وكذلك التغيرات الدميوغرافية املتواصلة 
من  خللوه  اراضيه  على  املتدفقة  الهجرات  بسبب 
هجرات  خصوصا  اجلغرافي  التسييج  مقومات 
القبائل العربية من اجلنوب، والتحوالت املذهبية لهذه 
الواقعة  املنطقة  في  شيعية  الى  وانقسامها  القبائل 
جنوب بغداد تدين بالوالء للحوزة الشيعية في النجف، 
غرب  مناطق  في  السني  املذهب  اتخذت  واخرى 
وشمال بغداد  كذلك ساهم تناوب االحتالالت العنيفة 
السكانية  االبادة  من  بنوع  والصفويني  للعثمانيني 
واملوصل  كبغداد  الرئيسية  املدن  البناء  خصوصا 
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والبصرة وذلك نتيجة ملوجات فيضان االنهر والناجمة 
عن تدمير السدود واهمال املشاريع االروائية، ناهيك 
عن انتشار االمراض وتفشي الطاعون في املدن، وقد 
استقبل العراق القرن العشرين واالحتالل البريطاني 
ببنية حضرية مدمرة ونقص سكاني حاد، حيث تشير 
والدبلوماسي  الضابط  ان  الى  التاريخية  املصادر 
البريطاني الشهير امللّقب ب) لورنس العرب( قد بعث 
برسالة الى احلكومة البريطانية ابان ثورة العشرين 
ينصحها بايقاف احلرب في العراق، خوفا من ابادة 
سكان العراق القليلني الذي كان يناهز عددهم املليوني 

نسمة تقريبا.
هويات ) الدولة- االمة(!؟

البريطانيون  للعراق اظهر العسكريون  بعد احتاللهم 
توفير  في  السياسيني،  اقرانهم  خطط  فاق  حرصا 
 ، املنتظرة  العراقية  للدولة  قوية  جيبولوتيكية  وحدة 
وذلك ضمن حسابات ضم العراق الى الهند والدفاع 
االستراتيجي  عن الوجود البريطاني في الهند بوجه 
وفرنسا،  كاملانيا  املتربصني  االوربيني  املنافسني 
جادا  ويلسون  ارنولد  العسكري  القائد  كان  وقد 
البصرة  لوجهاء  االستقاللية  للنزعات  التصدي  في 
 ) الصانع  واحمد  املنديل  اللطيف  عبد   ( خصوصا 
ذوو االصول النجدية، كذلك اجلهد احلثيث ملصطفى 
العثمانية،  الدولة  الى  املوصل  ضم  العادة  اتاتورك 
في  احلفيد  محمود  للشيخ  االستقاللية  واحملاوالت 
السليمانية وجوارها، ومنحت اكتشافات البترول في 
شمال العراق دعما لهؤالء العسكريني امام منتقديهم 
باالقناع  وذلك  البريطانية،  والصحافة  السياسة  في 
عن قدرة العراق على متويل مستحقات القّوة احملتله، 
ظل  في  املالية  االحتالل  اعباء  من  بريطانيا  واعفاء 
العاملية  احلرب  بعد  لبريطانيا  االقتصادية   الضائقة 

االولى، وقد اثمرت املعطيات الناجتة عن ثورة العشرين 
التحررية التي قادها علماء احلوزة الدينية  وعشائر 
فيصل  امللك  وتنصيب   ، الشيعية  االوسط  الفرات 
فيما بعد، باجتاه تقوية الكيان السياسي اجلديد في 
اجتاهني  في  العراقية  املطالب  سارت  حيث  العراق، 
، االول منح املزيد من االستقالل للعراقيني وتخفيف 
وثانيا  الوليدة،  الدولة  شؤون  في  البريطاني  التدخل 
احلفاظ على وحدة اراضي الدولة الوليدة بوجه التمرد 
االول  فيصل  امللك  لعب  وقد  اخلارجية،  واالطماع 
وحكومته ، ومبساعدة من البريطانيني دورا حاسما 
باقناع الكرد في جنوب كردستان بخيار البقاء ضمن 
الدولة العراقية وذلك بعد التحكيم الدولي الذي رعته 

عصبة االمم املتحدة.)2(
نشات الدولة العراقية من احتاد واليات بغداد والبصرة 
واملوصل، وذلك اسوة بالكثير من الدول التي ولدت من 
انحالل االمبراطوريات الكبرى، ومن بينها العثمانية، 
وهي بالتعريف السياسي تنطبق عليها صفات الدولة - 
االمة كما هو حال عشرات الدول التي ولدت قبل وبعد 
احلرب العاملية الكبرى. وماتعنيه ) الدولة- االمة ( هو 
اندماج الدولة باالمة وذلك في حدود اقليم او جغرافية 
املتباينة  جماعاتها  بني  االندماج  خلق  اي  محددة، 
محددة،  اقليمية  وحدة  في  وذلك  واجتماعيا،  ثقافيا 
ومن ثم انشاء هوية قومية جامعة، وهذا ما يتفق مع 
مايذهب اليه موريس دو فرجيه في وصف )االندماج( 
مدينة(   ( جعله  الى  ومتيل  املجتمع  توحد  كعملية 
منسجمة قائمة على نظام يحس اعضاء املجتمع بانه 
نظام حقا، حيث يعمد االندماج الى الدفع باجتاه بناء 
مجتمع  متناغم سياسيا وثقافيا من حيث التطابق بني 
) الدولة( بوصفها وحدة سياسية، و) االمة( بوصفها 
وحدة ثقافية، ومن جانب اخر، سوف يقيم االندماج 
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الدولة على اساس تقدمي النظام وحمايته، بحيث يشعر 
املواطن حينها بقوة نظام الدولة- االمة لكونه اصال 
قائما على اساس متاسك االنتماء الثقافي لالمة، وقوة 

االنتماء السياسي للدولة.)3( 
و لواقع نشوئها كحصيلة غير مباشرة للثورة العربية 
الشريف  بقيادة  1916م  عام  احلجاز  في  الكبرى 
ونخبة  فيصل  الثورة  قائد  جنل  وتنصيب  حسني، 
العراقيني،غلبت  الشريفني  الضباط  عمادها  حكومية 
النزعة العروبية على النهج السياسي للدولة العراقية 
حزبية  ايدلوجية  نزعة  الى  تتطور  ان  قبل   ، الوليدة 
تؤمن بالقومية العربية بوحي من التنظير الرومانسي 
االملاني والفرنسي لفكرة القومية احلديثة القائمة على 
وحدة العرق او املشترك اللغوي، ولم يخلو هذا املسار 
من حركات مضادة رفعت شعار العراق اوال، كاحلزب 
الوطني الدميقراطي وجماعة االهالي ، وانقالب ) بكر 
واجلدير    ،1936 عام   ) سليمان  حكمت  صدقي- 
كان  االول  ان  االنقالب،  هذا  قائدي  باملالحظة حول 
قفقاسية،  اصول  من  ينحدر  والثاني  القومية  كردي 
اضافة الى  تكرر الصدام مع الزعماء الشيعة ، بدءا 
من نفي العلماء الى ايران ، والتظلم من تّعمد تهميش 
مستوى  على  وكمثال  احلكومي،  التمثيل  في  الشيعة 
االخرى  الطائفة  استئثار  من  الشيعية  الهواجس 
،اظهرت النخبة الشيعية معارضتها ملشروع التجنيد 
االلزامي )في مجهود اخر القناع الشيعة املنخرطني 
في العمل السياسي بان مصالح البلد تقتضي تطبيق 
القاه  ناري  خطاب  بعد  ولكن  االجباري،  التجنيد 
احملامي البارز وعضو احلزب الوطني حديث التاسيس 
نادي  في  احلاضرين  من  جمع  امام  محمد  علي 
النهضة الشيعي، )ران صمت غير مريح بعد سؤال: 
السنة عندما  انفسهم من  الشيعة عن  كيف سيدافع 

يرحل البريطانيون(4. من جهة اخرى مثل املوضوع 
الكردي عامل ازمة دائمة لالستقرار السياسي للدولة، 
اذ ساهمت الطبيعة اجلبلية الوعرة هناك في سهولة 
التمرد العسكري على الدولة العراقية، ومتكني القوى 
والدول االجنبية بالتدخل لتصفية حساباتها مع الدولة 
او احلكومات العراقية، وقد اشاعت االحزاب القومية 
فكرة   2003 عام  بعد  خصوصا  العراقية  الكردية 
العراق املصطنع من قبل البريطانيني، وهم بطرحهم 
في البداية لفكرة احلكم الذاتي داخل الدولة العراقية، 
يخفوا  لم  واحد.  عراق  اطار  في  الفيدرالية  ثم  ومن 
الكردية  االمة(  الدولة-   ( بتشكيل  النهائي  هدفهم 
فقط  العراق  باكراد  تكون محصورة  ان  التي ممكن 
)الكردستانية(  لفكرة  وترويجهم   املنطقة،  اكراد  او 
وليست الكردية، كان عبارة عن املسعى املتاح لتاسيس 
دولتهم على اساس االقليم اجلغرافي الواحد مع وجود 
تطبيق  في  وذلك  هناك،  والعرقية  االثنية  التعددات 
رينان  ارنست  ومنّظرها  الفرنسية  القومية  للنظرية 
التي سماها بـ ) ارادة العيش املشترك(.  وباملقابل 
العربي، حمل فكر حزب البعث نوع من النظرة الدونية 
باعتبارها  القطرية(.   ( املوجودة  العراقية  للدولة 
مناقضة للحلم الرومانسي بدولة موحدّة جتمع العرب 
من احمليط الى اخلليج، وملعاجلة اشكالية الفرق بني 
في  والشعب  الشامل  العربي  القومي  باملفهوم  االمة 
قانوني  كفضاء  املعلوم،  التعريف  ذات  الدولة  اطار 
وسياسي واخالقي عام ومشترك بني جميع مواطنيها، 
البعث الى   ذهبت  احدى املنشورات املتاخرة حلزب 
هي  والدولة  الشعب  روح  هي  االمة  بان  التصريح 
جسده، وبكلمة اوضح نقول ان دولة الوحدة ال ميكن 
ان تقوم اال اذا ايدتها وسعت اليها االكثرية العظمى 
في  واالقتصادية  واالجتماعية  السياسية  القوى  من 
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مصالح  وجود  يتطلب  وهذا  اكثر،  او  عربيني  بلدين 
مشتركة لهذه القوى في بناء دولة. وهنا يشير الكاتب  
العربي  القومي  التطرف   اثر  الى  كرماجن  شيركو 

والكردي في محنة الوطنية العراقية:
اضعاف  في  ساهمتا  املتناميتان  القوميتان  )هاتان 
الوطنية العراقية وضعف االلتصاق بالهوية العراقية،  
وهذا ياتي بسبب كون مجتمعاتهما املتخّيلة ال تتوافق 
احلالية  احلدود  ضمن  تعيش  التي  املجتمعات  مع 
يامل  كان  اللتني  الدولتني  ان  املؤكد  ومن  للعراق، 
االراضي  قّسمتا  وانهما  تداخلتا،  قد  والكرد  العرب 
العراقية ومجتمع العراق املتخّيل منذ تشكيل العراق، 
القوميني  من  ان كال  في  يتمثل  مثير  تناقض  وهناك 
الكرد والعرب يروم صهر العراق، جزئيا او كليا، في 
القومية  حالة  في  العربية  االمة  الوطن/  اخر،  كيان 
في  العاق  كردستان  او  الكبرى  وكردستان  العربية، 

حالة الكرد(.)4(
امريكا التي رات !

ثمة فارق واضح بني االحتاللني البريطاني واالمريكي 
للعراق، فاالول اضطر النشاء دولة عراقية بعد ثورة 
وطنية عنيفة عام 1920، وحرص على تزويدها بشيء 
من املتانة رغبة بحفظ مصاحله التي التقت مع املؤيدين 
) ملك من خارج العراق، ضباط اشراف انشقوا عن 
الدولة العثمانية، شيوخ قبائل ورجال دين وقفوا بالضد 
من الثورة(، اما االحتالل االمريكي فسعى الى تطبيق 
رؤيته النيو ليبرالية املتطرفة، والتي تؤمن بان اضعاف 
الدولة سيقود الى نتيجتني حاسمتني في سبيل بناء 
دميوقراطية سياسية، وهي اوال ان املجتمع سيكون 
اقوى من الدولة، وانه سيسمح بظهور تنظيمات مدنية 
في داخل املجتمع، اي شكل من اشكال تنظيم املجتمع 
الوقائع  برهنت  وقد  الدولة،  تّدخل  عن  بعيدا  لنفسه 

ومجانبتها  الرؤية  هذه  وخطل  طوباوية  على  التالية 
الدولة  ان  اذ  االمريكي،  االحتالل  قبل  العراق  لواقع 
واملجتمع التي احتدمت مشاكلهما في اعقاب احلرب 
العراقية- االيرانية. ومن ثم حرب الكويت، واحلصار 
وضع  نشوء  الى  ادت  القاسي،  الدولي  االقتصادي 
فريد، دولة شمولية ضعيفة، ومجتمع مدني منهك بل 
ولم  املؤسسية،   للخدمات  االدنى  احلد  من  محروم 
تعد الدولة الشمولية  راعيا اجتماعيا بعد ان قامت 
لم  حيث  والتعليمية،  الصحية  اخلدمات  تتجير(   ( بـ 
تعد منتجا رئيسيا، ولكنها حافظت على االقتصادي 
دولة  فريد،  وضع  نشوء  الى  ادت  القاسي،  الدولي 
شمولية ضعيفة، ومجتمع مدني منهك بل محروم من 
احلد االدنى للخدمة املؤسسية،  ، ولكنها حافظت على 
اجهزة العنف ) املشروعة وغير املشروعة( متقاسمة 
اطلقتها  والتي   ، احلديثة  ماقبل  القوى  مع  السلطة  
من عقالها حتت ضغط احلاجة ملشاريع مثل احلملة 
االميانية . وحمالت تدوين وحفظ االنساب العشائرية!.
وقد تنبهت السياسة االمريكية النفصاليتها عن الواقع 
مستشارة  اطالق  عبر  املدارة  الى  وسعت  العراقي، 
غامض  ملصطلح  رايس  غوندليزا  القومي  االمن 
اطلقت عليه )الفوضى اخلالقة(، فباالضافة الى تعيني 
االسالموية  احلركات  مفتوحة جلذب  كساحة  العراق 
صيغتها  من  العراق  في  السياسة  حولت  اجلهادية، 
بني  عقد  الى  والدولة  املواطن  بني  كعقد  الطبيعية 
الطائفة  وباتت  والطائفية.  االثنية  واجلماعات  الدولة 
استنساخ  في  السياسي،  الى احلزب  ماتكون  اقرب 
الدستورية  الكفالة  لم حتميه  الذي  اللبناني  للنموذج 
للتقاسم الطائفي، من الدخول في حرب اهلية مدمرة 
في  واالقتصادية  السياسية  االنسدادات  ودميومة 
النظام اللبناني . وهذ ما شخصه بعمق كاتب لبناني 
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والشيعية  والسنية  املارونية  السياسية.  )املذهبية 
ليست  ولكنها  طائفية،  تركيبة  ذات  قوة  الى  تستند 
مشروعا طائفيا، بل مشروع سياسي حزبي وفئوي 
ان   ، ذلك  في  واليستطيع  احملاصصة،  على  يقوم 
استقوى  اذا  اال  والثروة  السلطة  في  حصته  يرجح 
بقوة خارجية، وهذ ماجعل  من تاريخ لبنان احلديث 
يقودها  التي  االهلية  واحلروب  التوترات  من  سلسلة 
القوى احمللية.  النفوذ بني  تقاسم  تنافس مقيت على 
ماجعل  والدولية،  االقليمية  القوى  مصالح  وتغذيها 
التاريخ نفسه موضع نزاع، ومستقبل الوطن  رهنا 

بتوازنات خارجية بالدرجة االولى(.)5(
التناحر  على  القفز  الى  امريكا  سعت  العراق  في 
النخبوي الطائفي ، عبر عنصر الثروة ، بسن اعراف 
الرواتب الضخمة لكبار املسؤولني ، ومواربة او فتح 
ثغرات للفساد املالي. والهدف خلق طبقة مّوحدة تسمو 
السياسني   تشابه  خالل  ومن  الطائفي  الشقاق  على 
وتّوحد الطبقة السياسية في امتالك الثروات الطائلة، 
للقوى  الوالءات  في  السياسني  توزع  واقع  واوجب 
الدولية واالقليمية املختلفة الى مايشبه فقدان السيادة 
التي  الفاشلة هي  الدولة   ( روبير  وبتعبير   ، الوطنية 
التتمكن من السيطرة والتحكم بحدودها اجلغرافية(.

مفاجاة الشارع !
من املفارقات في الواقع السياسي بعد عام 2003، 
ان جل الطبقة السياسية التي قضت عشرات السنني 
في صفوف املعارضة، ترفض املبادرة بتسيير العملية 
عبر  للدميقراطية،  الصحيحة  السكة  على  السياسية 
شغل  في  والتناوب  ومعارضة  حكم  الى   االنقسام 
الى  البرملانية، وهذا ما ادى  ادوار االكثرية واالقلية 
السياسي.  النظام  في  خطيرة  وازمات  انسدادات 
واكبته تظاهرات واحتجاجات شعبية دعا بعضها في 

نحت  حني  في   ، النظام  الصالح  املاضية  السنوات 
منحى  الغربية،  املنطقة  واعتصامات  احتجاجات 
بيد  احملافظات  سقوط  الى  النهاية  في  ادى  عنيفا 
اجلماعات املسلحة وبروز تنظيم ) داعش ( االرهابي 
تنته  ولم   ، بغداد  بالعاصمة  احاق  حقيقي  كخطر 
االحتجاجات الشعبية بعد الدمار العنيف الذي حلق 
الغربية، حيث انطلقت االحتجاجات وبزخم  باملناطق 
وصورة غير مسبوقة في بغداد واحملافظات الوسطى 
واجلنوبية، وتسببت مبقتل املئات وجرح العشرات من 

املتظاهرين.
الحتجاجات  املركزي  الشعار  كان  وطن(  نريد   (
تشرين، وميكن تفكيكه الى مدلولني اساسني ، االول 
القوى  ايغال  بعد  الوطني  االستقالل  بقضية  يتعلق 
القوى  لتلك  الواضحة  والتبعية  بالّتدخل  االجنبية  
بتعريفها  فالدولة  الداخلية.  التوازنات  حفظ  بحجة 
االساس هي املتكونة من الشعب ، االرض/ الوطن، 
الى  تلقائيا  يقود  السيادة   وفقدان عنصر  السيادة. 
الشعور الشعبي الوطني باختالل العالقة مع الوطن، 
اما املدلول االخر فهي املطالبة بالعدالة االجتماعية في 
بالد تسبح على بحر من الثروة، ويقبع ثالثون باملئة 
من سكانها حتت خط الفقر، بسبب النهب والفساد 
باجهزة  مايسمى  وعجز  عاملية،  مستويات  بلغ  الذي 
املراقبة والنزاهة احلكومية في وضع حد له او على 

االقل التخفيض من مستوياته.
يثار التساؤل حول ان احتجاجات تشرين هي انتفاضة 
شيعية بامتياز ضد حكومة يحظى الشيعة فيها بحصة 
االسد في ادارة الدولة وحسم القرارات املصيرية، ومع 
ماذكرناه ِبشان احملفزات الواقعية كاالعتزاز الوطني 
واالمن  اخلدمات  مبطلب  املعززة  الكرمية  واحلياة 
املعيشي، كمستحقات عابرة للطوائف، اال ان احلقيقة 
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االكثر حضورا  البلد  هو  العراق  ان  تؤيد  التاريخية 
في الوجدان الشيعي منذ ان اتخذ االمام علي )ع( 
االمام  واستشهاد  االسالمية،  للدولة  عاصمة  الكوفة 
احلسني ) ع ( في كربالء، وموجات الثورات الشيعية 
التاريخ، اضافة  في العراق التي  استمرت على مّر 
الى معظم املشاركني في االحتجاجات هم من الذين 
ولدوا او نضج ادراكهم بعد عام 2003 في اجواء من 
احلديثة،  التقنيات  عبر  العالم  مع  والتواصل  احلرية 
باالجيال  مقارنة  اجليل  لهذا  حتسب  ميزة  وهذه 
الثقافي،  املستوى  عن  النظر  بغض  له،  السابقة 
النفسانيني  املرضى  من  شعبا  تخلق  فالدكتاتوريات 
كما يقال، او شخصيات ازدواجية ومّركبة او متلوّنة 
بسبب اليات الدفاع وحماية الذات من ماكينات القمع 
الديكتاتوري. كذلك ولد هذا اجليل باملزيد من الثقة في 
النفس كونه  غير معني بخطاب املظلومية التي تطغى 
على ثقافة الوعظ الديني الشيعي، فقد عاصر وعايش 
احلكم والنفوذ الشيعي في اجلى صوره. وميكن ان 
احلضور  ظاهرة  يخص  فيما  اخرى  اسباب  نورد 
الشعبي الشيعي الكبير في االحتجاجات التشرينية.

فاعال  حضورا  الشيعية  الدينية  املرجعية  سجلّت 
ومواكبة اسبوعية عبر توجيه خطابات النقد للحكومة 
الدينية  املؤسسة  ان  ومع  للمتظاهرين،  والنصح 
العراقية  الدولة  لتاسيس  سابقة  كانت  الشيعية 
من  االوقات جزءا  من  وقت  اي  في  والتعد  احلديثة، 
املؤسسة  كانت  انها  اال   ، للدولة  املؤسساتي  البناء 
االكثر فاعلية في حفظ السلم االهلي بعد اضمحالل 
دور اهم مؤسستني فاعلتني  في  املسيرة السياسية 
للدولة  العراقية احلديثة ، اجليش ) الذي ادار السلطة 
 -1968  ( الشعبوي  واحلزب   )1968  -1958 من 
2003(، وحضور احلوزة الدينية في املشهد العراقي 

بشكل عام، هو متثيل مؤسساتي الحد االقانيم الثالث 
املؤسسة  الله(   (: العراقي  الشعب  الكبرى في هوية 
الدينية الشيعية، الوطن ) مؤسسة اجليش(. الشعب 
احدى  الى  املستندة  الشعبوية  احلزبية  املؤسسة    (

االيدلوجيات املعاصرة الكبرى(. 
ضوء نهاية النفق 

من  خالي  حديث  مجتمع  او  دولة  توجد  ال  بديهيا 
الغربية،  فاوربا  والدينية،  والقومية  االثنية  التنوعات 
حتتوي دولها على العشرات من االثنيات والطوائف 
تاريخها  ناهيك عن   ، املعتزة بخصوصيتها  االصلية 
ولكن   ، املكونات  هذه  بني  الدموي  للصراع  كساحة 
ببنيتها  املؤسسات  وانبثاق  وسيادته،  القانون  تطور 
باحلقوق  االعتراف  فلسفة  وتطور  ومرونة   ، اجلامعة 
لالفراد واجلماعات ، حق التعبير وامللكية والتمثيل ، 
ارخى بظله السلمي على حراك  الدولة واملجتمع هناك، 
وانتعاش   ، الهجرة  بازدياد   ، العوملة  حتديات  ومع 
اجلامحة  واحلركة   ، والشعبوية  الهوياتية  احلركات 
لرؤوس االموال خارج املجال السيادي للدول. برهنت 
الدميقراطية هناك على القدرة باستيعاب وامتصاص 
التّغيرات املتسارعة والصدمات العرّضية، وجلم هوس 
احلركات املتطرفة سواءا باجتاه اليمني واليسار،ولم 
يخسر الفرد هناك من حقوقه املشروعة بغض النظر 
عن تعدد صور  ) مواطنيته( احمللية واالوربية والعاملية.
في العراق ، فشلت الطبقة املعارضة سابقا و واحلاكمة 
بتحقيق  املواطنني  من  الغالبية  ثقة  كسب  في  حاليا 
دميقراطي  ليبرالي  نظام  بقيام  املوعود،  مشروعها 
احتادي في البالد، وباتت املطالب بعد 17 عاما  من 
احلكم واضحة لفك ازمة الثقة هذه، عبر التنفيذ الفعلي 
القوى  على  والسيطرة  السلطات،  بني  الفصل  لنظام 
والقطاع  االستثمار  وتنشيط  املنفلت،  السالح  ذات 
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التوظيف  عْبىء  ورفع  العمل  فرص  لتوفير  اخلاص 
الفوضوي عن االجهزة احلكومية، اضافة الى انتهاج 

سياسية وطنية خارجية مستقلة ومتوازنة.  
ويبدو ان اهم ما تراهن عليه الطبقة السياسية للتالقي 
حصول  عدم  احملتجني،  مع  الطريق  منتصف  في 
غرار  على  لالنتخابات  واسعة  جماهيرية  مقاطعة 
املبكرة  االنتخابات  خروج  و   ،  2018 عام  ماحصل 
احملتج،  الواسع  للجمهور  مهم  بتمثيل  حزيران  في 
ميكن بواسطته تنفيذ التغيير املرجو بعيد عن احللول 
االزمات  مطبات  وعبور  والراديكالية،  التسقيطية 
اجلادة املستجدة خصوصا جائحة كورونا وانخفاض 

املورد املالي للصادرات النفطية.
) فما متر به حركة االحتجاج االن هي مرحلة انتقالية 
في  عبرها،  ستختبر  وانتظار،  ترّقب  مرحلة  حرجة، 
حالة املشاركة  االنتخابية  الواسعة والواعية، قدرة 
االليات الدستورية واالدوات االنتخابية التي تّشكلت 
واحترامه  االختالف  استيعاب  على   2003 عام  بعد 
هذه  فشل  وسيكون  مؤسساتي.  واقع  الى  وحتويله 

االليات واالدوات كارثيا على البلد، ونهاية االمل في 
ان نظام مابعد 2003 قابل لالستمرار والتجدد  عبر 

االصالح(.)6(

المصادر:
تطور  في  الشيعة  دور   - النفيسي  فهد  1-عبدالله 

العراق السياسي احلديث
2-بيتر سلغليت - بريطانيا في العراق، صناعة ملك 

ودولة.
3-منوذج الدولة- االمة التقليدي في مواجهة ازمتي 
االندماج والهوية - رعد عبد اجلليل مصطفى اخلليل 
للعلوم  العربية  املجلة  مجيد/  علي  الدين  حسام   -

السياسية/ مركز دراسات الوحدة العربية.
4-بيتر سلغليت - بريطانيا في العراق صناعة ملك 

ودولة.
بناء  معوقات  في  بحث   - السياسية  الشيعية   -5

الدولة- د. محمد علي مقلد.
6-االحتجاجات العراقية على مفترق دروب السياسة 

- عقيل عباس.
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وسائل االتصال 
ودورها في تشكيل 

الوعي االجتماعي 
لدى الشباب 

زهراء خلف زاير
ماجستير علم االجتماع . جامعة بغداد . عضو 

مشارك في نقابة الصحفيين العراقيين . لها 

العديد من المقاالت والمقابالت في صحف 

محلية وعربية
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وسائل  به  تقوم  الذي  الدور  الدراسة  هذه  تناولت 
االتصال في تشكيل الوعي االجتماعي لدى الشباب، 
إالَّ وهي شريحة الشباب اجلامعي، وتسعى الدراسة 
تشكيل  في  االتصال  وسائل  دور  على  التعرف  إلى 

الوعي االجتماعي للشباب وذلك من طريق:
1. تسليط الضوء على وسائل االتصال ودورها في 

زيادة الوعي االجتماعي لدى الشباب.
2. التعرف على أكثر وسائل االتصال شيوعا والتي 

يتعرض لها الشباب.
3. الكشف عن نوع البرامج الفضائية املفضلة لدى 

الشباب والتي يشاهدها باستمرار.
وقدمت الدراسة مجموعة من الفروض وهي:

1. الفرضية األولى: توجد فروق دالة احصائية بني 
متابعة وسائل االتصال وتشكيل الوعي وفقا ملتغيرات 

الدراسة: النوع االجتماعي، والعمر.
الثانية: توجد عالقة دالة احصائية بني  2. الفرضية 
سلوكيات  في  وتأثيرها  االتصال  لوسائل  التعرض 

الشباب في املجتمع وفقا ملتغير التخصص.
3. الفرضية الثالثة : توجد عالقة دالة احصائية بني 
املمارسات  عن  الشباب  وابتعاد  االتصال  وسائل 

اخلاطئة في املجتمع وفقا ملتغير النوع االجتماعي.

بني  احصائية  دالة  عالقة  توجد  الرابعة:  4.الفرضية 
وسائل االتصال وزيادة الوعي القانوني للشباب وفقا 

ملتغير التخصص.
تحديد المفاهيم والمصطلحات

:Scientific Concept املفاهيم العلمية
 :»Channel« القناة  او   «  Media« الوسيلة   .1
الرسالة  التي حتمل  القناة  تعني  الوسيلة اصطالحًا 
اتصال  وسائل  فهناك  أنواع  والوسائل  املتلقي،  الى 

جمعي ووسائل اتصال جماهيري.... الخ.)1(
2. االتصال »Communication«: تعريف االتصال 
واألفكار  للمعلومات  انتقال  أو  نقل  بانه  اصطالحًا 
واالجتاهات أو العواطف من شخص أو جماعة آلخر 

أو لآلخرين عن طريق رموز معينة.)2(
 »Sinford« ويعرف العالم سنفورد :»Roll« 3. الدور
معني،  بشخص  يرتبط  السلوك  تصور  بأنه  الدور 
وبصفة من صفاته الشخصية، ألنه تعبير عن حاجات 
الشخص وكذلك يعرف على أنه سلوك الفرد في موقف 

معني حتدده عالقاته اجتماعية معينة)3(
4.الوعي »Consciousness«: ويعرف علماء النفس 
يحيط  وما  بنفسه  احلي  الكائن  بانه شعور  »الوعي« 
به فقط. والوعي هو محصلة عمليات ذهنية وشعورية 
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معقدة، فالتفكير وحدة ال ينفرد بشكل الوعي، فهنالك 
واإلرادة،  واملشاعر  واالحاسيس  واخليال  احلس 
الفطرة  ومرتكزات  والقيم  املبادئ  وهنالك  والضمير، 
والنظم االجتماعية، والظروف التي تكتنف حياة املرء. 
على  يعمل  الوعي،  مكونات  من  الهائل  اخلليط  وهذا 
نحو معقد جدا يسهم على مكون منها بنسبة تختلف 
من شخص الى اخر مما يجعل لكل شخص نوعا من 

الوعي يختلف عن وعي األخرين.)4(
  :»Social Consciousness« االجتماعي  5.الوعي 
حتمل  نحو  االفراد  اجتاه  االجتماعي  الوعي  يعرف 
لتحسني  أو  االجتماعية  املشكالت  حل  مسؤولية 
األحوال االجتماعية ويقوم على الوعي بهذه االحوال 
وأسبابها االقتصادية واالجتماعية واالميان بتنفيذها 

أو حلها.)5(
هو  فالشاب  االصطالح:  في   :»Youth« 6.الشباب 

وضعف  الطفولة  ضعف  بني  قوة  ضعفني،  بني  قوة 
الشيخوخة. )6(

دور وسائل االتصال في تكوين الوعي االجتماعي:
اذ  تأثيرًا،  األجهزة  أخطر  من  االتصال  وسائل  ُتعدَّ 
العام  الرأي  توجيه  على  قدرتها  في  أهميتها  تظهر 
والسلوك اإلنساني في املجتمع. وهي من أهم العوامل 

التي تسهم في زيادة أدراك اجلماهير لواقعهم.)7(
التنشئة  قنوات  من  أيضا  االتصال  وسائل  وُتعدَّ 
االجتماعية املهمة في صقل شخصية الفرد واكسابه 
العديد من املعارف واالمناط السلوكية واملهارات، ملا 
لها من اثر مباشر بنقل أفكار الفرد أو تبلورها الى 
وعيا  تكسب شخصه  إْذ  تنوعا.  أكثر  أخرى  مواقف 
تاما نحو أدراك طبيعة حياته وحياة مجتمعه والتفاعل 
الوسائل سيسهم  تلك  تنقله  ما  ان  إْذ  األخرين.  مع 
وزيادة  خبراته  وتراكم  الفرد  ذلك  كيان  بناء  في 
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من  صيغة  هو  االتصال  فإن  لذا  مداركه.)8(  انفتاح 
صيغ التفاعل االجتماعي، أي بني عنصرين اساسني 
في إطار البناء االجتماعي املرسل ملوضوعة التفاعل 
نطارق  في  ويتأثر  يؤثر  وكالهما  لها،  واملستقبل 
قبول موضوعة التفاعل-الرسالة من عدمه. ففي كال 
فرد  من  »املستقبل«  ما  فرد  موقف  يتشكل  احلالتني 
اخر »املرسل«. وبذلك يندرج االتصال كأحد الظواهر 
على  أساسا  والقائمة  الفرد  حياة  في  االجتماعية 
التأثر في املواقف، األجتاهاتـ القيم، املعايير، أمناط 

السلوك، أمناط التفكير.)9(
يرى  ما  بحسب  والوعي  بالثقافة  االتصال  عالقة  ان 
مكتسبة عن طريق  الثقافية  الرموز  ان  »ميد«  العالم 
»فولز«  من  كل  ويرى  اخلارجية  البيئة  مع  التفاعل 
في  يجسد  رمزي  سلوك  االتصال  ان  و«إسكندر« 
درجات متنوعة من املعاني النفسية والقيم املشركة بني 
اطراف عملية االتصال، وقدم االثنان ثالثة افتراضات 
حول عملية االتصال بالتعامل الرمزي مع البيئة وهي: 
للبيئة يعتمد على االتصال، ان  والتغيير  ان االدراك 
والدور واملوقف،  الذات  االتصال يسير وفقا ملفاهيم 
وهذه املفاهيم تخلف التوقعات من البيئة االجتماعية 
وداخلها يتكون االتصال من تفاعالت معقدة تضمن 
السلوك واالعتماد والتأثير املتبادل واملعاني والعالقات 

والعوامل املوقفية.)10(
ويذهب العالم جورج ميد G. Mead الى ان عمليات 
االتصال تساعد الفرد على النظر الى نفسه والقيام 
بدور اآلخرين وُتعدَّ عملية االستدماج لألخرين أو متثل 

الظروف احمليطة شرطا أساسيا لظهور الوعي.)11(
ا العالم« ماكلوهان« فيرى ان وسائل االتصال التي  إمَّ
يستخدمها املجتمع لتحدد طبيعة ذلك املجتمع فمثال 
الوسيلة هي امتداد لإلنسان فكاميرا التلفزيون متد 

اعيننا، وامليكروفون ميد اذاننا، واآلالت احلاسبة توفر 
بعض أوجه النشاط التي كانت في املاضي حتدث في 

عقل االنسان فهي مساوية المتداد الوعي.)12(
تؤدي وسائل االتصال دورًا في مجاالت  ان  وميكن 
عدة، مثل تطوير املعرفة لدى اجلماهير، وخلق الوعي 
الوعي  وتنمية  املعلومات،  نقل  في  واملساهمة  لديهم، 

العام. ومن تلك الوسائل:
االجتماعي  الوعي  خللق  وسيلة  هي  التي  الصحافة 
االنتقال  عملية  في  مركزيا  دورًا  تؤدي  »فهي 
االجتماعي من املجتمع، بصفته جتمعا سكانيا، إلى 
مجتمع بصفته رأيا عاما مؤثرا« ومن جهة أخرى فإن 
احلديث  املجتمع  في  الصحافة  تؤديها  التي  الوظيفة 
هي خدمة املجتمع، واالنسان الذي يعيش فيه، وهي 
في  االجتماعي  الواقع  بطبيعة  يتصل  املعنى  بهذا 
النظام  ونوعية  الصحيفة،  فيه  تصدر  الذي  املجتمع 

السياسية القائم.)13(
يشير الباحثون في املجال االعالمي الى بعض الطرائق 
التي ميكن للصحافة ان تستخدمها للتأثير في الرأي 
تستطيع  بواسطتها  التي  االقناع  طريقة  وهي  العام 
ثم  ومن  القارئ  وعاطفة  عقل  في  التأثير  الصحيفة 
تؤثر في سلوكه ونشاطه ع  طريق ذهن القارئ، مما 
يزيد استيعابه آلراء وأفكار الصحيفة ومن ثم متكن 
ومن  االجتماعي.)14(  الوعي  في  التأثر  من  الصحيفة 
وسائل االتصال األخرى التي لها أهمية خاصة والتي 
التي  املسموعة  اإلذاعة  الوسائل هي  باقي  عن  متيز 
تكون اكثر وصوال جلمهور املستقبلني، من حيث سهولة 
االتصال القائم على حاسة واحدة سهلة االستخدام 

وهي حاسة السمع.)15(
ُيعدَّ تأثير اإلذاعة تأثيرا بالغة األهمية نظرا خلطورته 
في تشكيل العقول باستخدام وسائل االعالم املباشرة 
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وغير املباشرة عن طريق احلوارات وااللقاء واملؤثرات 
الصوتية، والسيم ان برامجها ترضي جميع االذواق، 
للنشأه  تتيح  انها  كما  الثقافية،  املستويات  ومختلف 
خبرات غنية حية. فالراديو يصف بانه من الوسائل 
الساخنة التي تنجح في استثارة املستمع وتفاعله مع 

املادة أو الشخصية املذاعة.)16(
اما التلفزيون هو احد اهم وسائل االتصال إْذ يظهر 
االحداث والواقع بشكل مشاهد، وبكل ما تضمنه من 
مؤثرات صوتية. فهو لديه إمكانيات فعالة ومؤثرة في 
توعية اكبر عدد من املشاهدين بحقائق وأبعاد كثيرة 
علماء  أكد  إْذ  املجتمع.  في  املوجودة  املشكالت  من 
االجتماع وعلماء النفس االجتماعي على ان التلفزيون 
االجتماعية،  التنشئة  في  أساسيا  مهما  دورا  يلعب 
وتغير السلوك االجتماعي، النه يرتبط باحلياة البيئية، 
فيكسب املشاهد املواقف، والقيم، والتقاليد واملعايير 
االجتماعية. ثم ان عملية اكتساب املواقف واملهارات 
عملية مستمرة، وهي إلى حد بعيد غير ارادية وتضم 
كما  الذهني،  واألدراك  الباطني  اإلحساس  من  كال 
يشغل التعلم عن طريق مطابقة النفس والتقليد، ومن 
هذا الطريق يكتسب املشاهد مبادئ وقيم وسلوكيات 

جديدة. )17(
الن  وذلك  »اجتماعي«  جهاز  التلفزيون  يعد  كما 
املشاهدة اجلماعية ممكنة في حالة التلفزيون اكثر من 
بإتاحتها  اجلماعية  املشاهدة  وتتميز  الوسائل.  بقية 
اثناء  في  والنقاش  والتعليق  للحوار  أوسع  فرص 
املشرك  الفهم  من  املشاهدون  يتمكن  إْذ  املشاهدة 
للحدث، ومن تكوين الرأي املوحد حول املوضوع عن 

طريق تلك املشاهدة.)18(
»عالم  عليها  يطلق  للعالم  رؤية  التلفزيون  يقدم  كما 
للواقع  التلفزيون » وقد أصبح هذا التصوير التلفاز 

الذي  احلد  الى  االفراد  وعي  على محصلة  مسيطرا 
دعا »اوسنت راي« الى التساؤل عما اذا كان هنالك 
حق واقع خارج مدارك البشر احملدودة والناقصة.)19(
املختلفة  برامجه  طريق  عن  التلفزيون  ويستطيع 
بني  أي  اجلماهيري  االحتكاك  زيادة  في  يسهم  ان 
أو األقارب. فضال عن  األشخاص، سواء األصدقاء 
التعاون والترابط االسري والتقليل من  أنه يزيد من 
النزعات بني أفراد األسرة عن طريق عملية املشاهدة 
اجلماعية أمام التلفاز وهذه وظيفة اجتماعية يؤديها 

التلفزيون.)20(
تقوم  التلفزيون  ينقلها  التي  الرسائل  فإن  لذلك 
العديد  أجتاه  االفراد  وعي  تشكيل  في  مهمًا  بدورًا 
والثقافية،  االجتماعية،  واملوضوعات  القضايا  من 
وعن  احلياة  جوانب  شتى  من  وغيرها  والسياسية 
طريق ما تقدم يظهر لنا الدور الكبير لوسائل االتصال 
في تكوين وتعزيز الوعي االجتماعي للشباب، إْذ إنَّ 
املتواصلة  واملشاهدة  للصحف  املستمرة  املتابعة 
الشباب  لدى  والفهم  الوعي  تعزز  الفضائية  للقنوات 
وتزودهم باملعلومات التي تفيدهم في حياتهم، فضال 
عن كونها مصدرا مهما من مصادر التوجيه في اي 
ذا  عادة  التلفزيون  ويكون  املجتمعات،  من  مجتمع 
املتنوعة  للمضامني  املتلقني  جمهور  في  كبير  تأثير 
الفكرية  ومستوياتهم  وتوجهاتهم  اهتماماتهم  بحسب 
اهمية  مدى  يؤكد  وهذا  واالجتماعية،  واالكادميية 
التلفزيون باالسهام في تشكيل وبناء املجتمعات سواء 
على مستوى االشخاص أم القضايا، أم على مستوى 
اساسيا  التلفزيون مصدرا  ُيعدَّ  لذا  والقيم،  السلوك 

للمعلومة يبني عليه الفرد مواقفه واجتاهاته.)21(
لذا، فقد سلطنا الضوء في الدراسة على التعرض الى 
أهم البرامج الفضائية التي يفضل الشباب مشاهدتها 
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ونوع تلك البرامج.
مكونات عملية االتصال

من اجل اتصال اجتماعي أل بد من توافر ثالثة شروط:
الشرط األول: يستدعي وجود طرفي االتصال »مرسل 

ومستقبل«.
الشرط الثاني: يتطلب وجود موضوع أو حديث ينشئ 

عالقة بني الطرفني.
الشرط الثالث: يفرض وجود قناة اتصال طبيعية أو 

تقنية توصل االخبار واملعلومات.
وفي ضوء ذلك تتكون عملية االتصال من ست عناصر 
 ،Message الرسالة   ،Source املصدر  رئيسة: 
الوسيلة Channel، املستقبل Receiver، رد الفعل 

.Effective )22(التأثير ،Feed back
:Source 1.املصدر أو املرسل

أو  الشخص  هو  االتصال  في  باملصدر  ونقصد 
الذي  اجلهاز  او  الهيئة  أو  األشخاص  من  مجموعة 
يؤثر في األخرين بشكل معني يشاركوه في أفكار أو 
املدرس  ذلك  امثلة  ومن  معنية.  خبرات  او  اجتاهات 
او االخصائي االجتماعي واملفكرين. وقد تكون هذه 
األفكار من أبتكار املرسل بنفسه حينما يفعل املفكرون 
حينما يقومون بنشر أفكارهم على الناس باي وسيلة 
ابتكار كاملدرس  يرونها. وقد تكون هذه األفكار من 
الذي نقل لتالميذه احلقائق العلمية التي توصل إليها 
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علماء أخرون.)23(
:Message 2.الرسالة

ويقصد بها مجموعة من األفكار واملفاهيم أو املهارات 
أو املبادئ أو القيم أو االجتاهات التي يرغب املرسل 
أو  األفراد  اليها من  توجيهها ملن هو في حاجة  في 
اجلماعات الشتراكهم فيها. ومن أمثلة ذلك مجموعة 
لتلميذه وكذلك  التي يقدمها املدرس  العلمية  احلقائق 
نقلها  في  املعلم  يرغب  التي  الفكرية  االجتاهات 

للناس.)24(
:Channel 3.الوسيلة أو القناة

تعتبر الوسيلة األداة التي تنقل الرسالة االتصالية من 
املرسل الى املستقبل وقد تختلف الوسائل فقد تكون 
سمعية كما في اإلذاعة أو بصرية كما في املطبوعات 

سمعية/  أو  وصور  وملصقات  ومجالت  من صحف 
أو  السيما  أو  التلفزيون  في  احلال  هو  كما  بصرية 
سمع  من  اإلنسانية  احلواس  تكون  قد  أو  الفيديو 

وبصر وشم وذوق وملس كما هو االتصال الذاتي.
:Receiver 4.املستقبل

توجه  التي  اجلهة  أو  الشخص  هو  باملستقبل  يقصد 
محتواها  وتفسير  رموزها  بحل  ويقوم  الرسالة  إليه 
أو  واحد  املستقبل شخص  يكون  وقد  معناها  وفهم 
مجموعة من األشخاص... فقد يكون املستقبل رجال 
أو  معلما  أو  عجوزا  أو  شابا  أو  طفال  او  امرأة  او 
صديق أو عدوا... وبناء عليه فان املستقبل هو هدف 

عملية االتصال سواء كان فردا أو جماعة.)25(
:Feed back 5.رجع الصدى او رد الفعل
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يقصد ردود الفعل االنية أو املستقبلة من قبل املستقبل 
للرسالة االتصالية فهو يسمي أحيانا بالتغذية املرتدة 
ويتمثل في رد فعل املستقبل للرسالة االتصالية ويسير 

رد الفعل غالبا بأحد االجتاهني، هما:
أ .أجتاه إيجابي رجع الصدى هنا يشجع املرسل على 

االستمرار باالتصال أو االرسال.
ب .أجتاه سلبي رجع الصدى هنا يتطلب التعديل في 

شكل الرسالة أو مضمونها.)26(
:Effective 6.التأثير

وتكون  االتصال،  عملية  في  األخيرة  املرحلة  وهي 
متفاوتة من فرد إلى اخر، ومن مجموعة إلى أخرى 
أي هو مجموعة التغييرات أو التأثيرات التي حتدث 
نتيجة االتصال، وقد تكون تلك التأثيرات بطيئة وليست 
فورية، وقد يكون تأثيرها مؤقتا او دائما. وفي النهاية 
»التأثير« هو الهدف الوحيد من عملية االتصال والذي 

يسعى اليه جميع اإلعالميني. ويتم التأثير في خطوتني 
األولى تغير الفكر، والثانية تغيير السلوك.)27(

وظائف االتصال:
وتنموية  وتعليمية  وثقافية  اجتماعية  ابعاد  لالتصال 
في  حصرها  ميكن  التي  وظائفه  تنبثق  ومنها  عدة، 

النقاط التالية:
1.الوظيفة التعليمية املعرفية: وتتعلق بنقل املعلومات 
واخلبرات واالفكار إلى األخرين، بهدف تنويرهم ورفع 
وتكييف  والفكرية،  واملعرفية،  العلمية،  مستوياتهم 
مواقفهم إزاء االحداث والظروف االجتماعية وحتقيق 
جتاوبهم مع االجتاهات اجلديدة، واكسابهم املهارات 
الشخصية  حياتهم  في  تساعدهم  التي  املطلوبة 

والوظيفية.
2.الوظيفة الترفيهية: يلعب االتصال دورًا في الترويج 
اليومية  احلياة  أعباء  وحتقيق  املجتمع  أفراد  عن 
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الترفيهية  البرامج  طريق  عن  وذلك  عنهم،  ومتاعبها 
التي من شأنها الترويح عن نفوس الناس عن طريق 
برامج فنية متعددة وجذابة تستهوي جمهور املستقبلني 

عبر وسائل االتصال اجلماهيري خاصة.)28(
3.الوظيفية االجتماعية »تغيير األفكار واألجتاهات:

تفاعل  عملية  االتصال  كون  في  الوظيفة  هذه  تتمثل 
الى  املعلومات واألفكار وتهدف  بنقل  تقوم  أجتماعي 
االتصال  فإن  عليه  بناًء  اإلنساني...  السلوك  تغيير 
اإلنسانية عن طريق  العالقات  تكوين  فعالة في  أداة 

تسهيل تبادل املعلومات واألفكار بني الناس.
كما ان االتصال يلعب دورًا هاما في توحيد األفكار، 
السلوك  تغيير  على  والعمل  واألجتاهات  واملشاعر، 
اإلنساني لتحقيق األهداف اجلماعية في املجتمع أو 

املؤسسة الخ.
احداث  في  مهمًا  دورًا  يلعب  االتصال  فإن  واجماال 
التنمية  واحداث  املقصود  االجتماعي  التغيير 
تغيير  على  العمل  طريق  عن  والشاملة  االجتماعية 
التغيير  عقبة ضد  تشكل  التي  والعادات  االجتاهات 
واحلافز  الرغبة  وخلق  املنشودة  واالهداف  املنشود 
للتغيير، وذلك من خالل توحيد املشاعر وتأصيل وتعميق 
واالمناط  االجتاهات  وتعديل  اإليجابية  االجتاهات 
السلوكية غير اإليجابية عن طريق عمليات االقتباس، 

واالستعارة، ومحاكاة النماذج اإليجابية.)29(
األفكار  بتغيير  املتعلقة  االجتماعية  الوظيفة  وهذه 
واألجتاهات املرتبطة مبوضوع الدراسة احلالية التي 
الوعي  تشكيل  في  االتصال  وسائل  دور  على  تركز 
االجتماعي للشباب ومحاولتها التأثير في وعيهم عن 

طريق ما تقدمه أو تبثه لهم.
الباحثة  استعملت  فقد  الدراسة  ألهداف  وحتقيقا   

كأداة  االستبانة  على  اعتمدت  كما  الوصفي،  املنهج 
جلمع املعلومات والبيانات التي تتعلق مبشكلة الدراسة 

. وقد توصلت الدراسة إلى نتائج عدة من أهمها:
التي  االتصال  وسائل  مقدمة  في  اإلنترنت  1.جاء 
تتعرض لها عينة الدراسة واألكثر أهمية بالنسبة لهم.
2.توصلت الدراسة إلى أن أحد أسباب تعرض عينة 

الدراسة إلى وسائل االتصال هو التثقيف.
3.ترى عينة الدراسة ان وسائل االتصال عززت لديهم 
يوضح  وهذا  واجباتهم،  أجتاه  باملسؤولية  الشعور 
االجتماعي  الوعي  في  االتصال  وسائل  تأثير  مدى 

للمبحوثني.
4. تعدَّ املؤسسات التعليمية من الوسائل التي تسهم 

ايضًا في تشكيل الوعي االجتماعي للشباب.
5.كشفت الدراسة ان هناك وعيا لدى الشباب جلميع 
عينة  مشاهدة  طريق  عن  االجتماعي  الوعي  أنواع 

الدراسة لبرامج الفضائيات.
6.ساعدت  وسائل االتصال في زيادة بناء العالقات 
إلى  أدت  نفسه  الوقت  وفي  للمبحوثني  االنسانية 

اضعاف العالقات األسرية لديهم.
التوصيات:

أجل  ومن  إليها،  التوصل  التي مت  النتائج  في ضوء 
الوعي  تشكيل  في  االتصال  وسائل  دور  تفعيل 

االجتماعي للشباب فإن الباحثة توحي مبا يأتي:
إلرشاد  توجيهية  لبرامج  التخطيط  على  1.العمل 
في  لديهم  الوعي  مستوى  ورفع  اجلامعي  الشباب 
األصعدة كافة، عن طريق تقدمي برامج ثقافية وتنموية 
يعمل على اضعاف  وتوعوية بشان كل ما ميكن أن 
دور وسائل االتصال واسهامها في زيادة الوعي بني 

الشباب.
2.ضرورة اهتمام وسائل االتصال بتطوير برامجها 
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مبا يلبي رغبات الشباب اجلامعي وجعلها أكثر حيوية، 
وتفعيل دورهم في أعداد وتقدمي هذه البرامج لضمان 

تعزيز متابعتهم لهذه الوسائل.
اجلامعي  الشباب  تنمية  في  فعالة  تقنيات  3.تقدمي 
وتنمية مدركاته، وامكاناته، ال أن تكون مجرد التسلية 

والترفيه فحسب.
االتصال  وسائل  على  القائمني  اهتمام  4.ضرورة 
االجتماعي  التواصل  ومواقع  )األنترنت(  احلديثة 
باملوضوعات التي تعزز الشعور باملسؤولية االجتماعية 
آلن  نظرا  التلفزيون  برامج  عبر  تقدميها  فقط  وليس 
عينة الدراسة تقضي وقتًا أطول في التعرض لوسائل 
برامج  ملشاهدة  التعرض  من  االجتماعي  التواصل 

التلفزيون.
املصادر واملراجع:

دراسة  والعوملة:  االتصال  بخوش،  1.أحمد 
القاهرة،  والتوزيع،  للنشر  الفجر  سوسيوثقافية، 

.2008
2.أحمد زايد، عوملة احلداثة وتفكك الثقافات الوطنية، 

عالم الفكر، الكويت، 2000.
3.أرستني راى، قنوات السلطة، ترجمة: موسى جعفر، 

إدارة الشؤون الثقافية، بغداد، 1996.
في  ودورها  اإلذاعة  جالل،  أبو  سلمان  4.أسماعيل 
عمان،  والتوزيع،  للنشر  أسامة  دار  االمني،  الوعي 

.2012
ميشيل  ترجمة:  االجتماعي،  الوعي  ا.ك،  اوليدوف 

كيلو، دار أبن خلدون، بيروت، ط2، 1982

الهوامش
1- عاطف عدلي العبد، مدخل الى االتصال والرأي 
دار  العربية،  واالسهامات  النظرية  االسس  العام: 

الفكر العربي، القاهرة، 1997م، ص91.
2- محمد معوض، نبيل اجلردي، واخرون، دراسات 
 1995 الكويت،  السالسل،  ذات  منشورات  اعالمية، 

ص3-2.
3- سميع ابو مفلي، عبد احلافظ سالمة، علم النفس 
االجتماعي، دار اليازوري للنشر، عمان، ط1، 2002م، 

ص127.
4- عبد الكرمي بكار، الرحلة الى الذات، دار القلم، 

دار الشامية، بيروت، 2000م، ص10-9.
5- ابراهيم مدكور، مصدر سابق، ص390.

الفرد  في  املنهاج  سلسلة  علي،  محمد  هاشم   -6
السني،  الوقف  ديوان  مطبعة  واملجتمع،  واالسرة 

بغداد، ص48.
7- السيد احمد، وسائل االعالم وتنشئة األبناء، مجلة 

الدراسات اإلعالمية، العدد53، 1988م، ص117.
ووعي  الوعي  مشكلة  محمد،  مرسول  مازن   -8
خطاب  في  ابستولوجية   - سوسيو  »قراءة  املشكلة: 
الوعي املتأزم«، دار الفارابي للنشر، بيروت، 2012م، 

ص65.
االعالم  االجتماع  علم  محسن،  جاعد  حميد   -9
للنشر  الشروق  دار  »رؤية سوسيولوجية مستقبلية«، 

والتوزيع، عمان، ص2، 2006م، ص49.
الديني-  والوعي  االعالم  محسن،  خليل  سارة   -1
الدينية  الفضائي  البث  قنوات  لتأثير  ميدانية  دراسة 

في مدينة الديوانية، مصدر سابق، ص97.
االجتماع،  علم  قاموس  غيث،  عاطف  محمد   -11

مصدر سابق، ص88.
12-أنظر: طه عبد العاطي جنم: االتصال اجلماهيري 
في املجتمع العربي، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، 

ص133.
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13- يحيى عمر ريشاوي، الصحافة وصناعة الوعي 
كردستان  في  الصحافة  واقع  على  تطبيقية  »دراسة 
2001م،  العراق،  هاشم،  احلاج  مطبعة  العراق«، 

ص88-87.
االعالم  وسائل  الساري،  احمد  فؤاد  ينظر:   -14
النشأة والتطور، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، 

ط1، 2011م، ص71-70.
15- موسى علي الشهاب، علم اجتماع االعالم، دار 
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الدولة العميقة تحليل  
مجتمع الكراهيات 

المنفلتة في العراق  
د.آمنة الذهبي    

حاصلة على درجة الدكتوراه في التاريخ 

السياسي المعاصر، المدير التنفيذي 

لمؤسسة مسارات للتنمية الثقافية 

واإلعالمية.

لها عدة مؤلفات من ابرزها : اإلحساس 

بالتحدي 2006، االحتواء في السياسة 

االميركية أتجاه الشرق اآلوسط 2018، مواجهة 

خطابات الكراهية في العراق 2019، التربية 

على المواطنة في العراق 2020

تمزيــــــــــــق  الكراهيــة  خطابــات 
المشتركــــــــــــــــــــــــــــة للهويــة 
وتحليــل  دراســة  أهميــة  تكمــن 
كونهــا  فــي  الكراهيــة  خطابــات 
الهويــة  لتمزيــق  األدوات  أبــرز 
ــا  ــن أزماته ــرا ع ــتركة  وتعبي المش
وحــدة  أيضــا  فهــي  المتنوعــة، 
األزمــات لهــذه  مبكــرة  قيــاس 
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خطابات الكراهية متزيــــــــــق للهوية املشتركــــــــــــة
في  الكراهية  خطابات  وحتليل  دراسة  أهمية  تكمن 
كونها أبرز األدوات لتمزيق الهوية املشتركة  وتعبيرا 
عن أزماتها املتنوعة، فهي أيضا وحدة قياس مبكرة 

لهذه األزمات
الكراهية  حدة  خطاب  ارتفعت   2003 العام   ومنذ 
في وسائل االعالم من جهة وفي اخلطاب السياسي 
والديني من جهة اخرى في العراق، وما رافقه ايضا 
من حتريض على العنف واإلرهاب، والتكفير الديني 
الهوية  تشظية  على  عمل  مقلق،  بشكٍل  الطائفي، 

العراقية ومتزيقها.
الثروات  ومصادر  السلطة  على  الصراع  خلق  وقد   
والكراهيات  الفتنة  تأجيج  على  يساعد  عامًا  مناخًا 
العميقة، وراجت مفردات ومصطلحات حتّرض بشكل 
الكراهية والقتل والتدمير والطائفية. وقد  كامل على 
في  دورًا  األطراف  جميع  من  اإلعالم  وسائل  لعبت 

ذلك.
ولعل االنفتاح املباشر من االعالم املغلق الرسمي الى 
االعالم الفضائي  اخلاص الذي تديره جهات مختلفة 
نفسية  الى حرب  العراقي  املواطن  تعرض  الى  ادى 
استخدم فيها اصحاب النفوذ على تلك الوسائل كل 

حتت  تبوب  التي  املتعددة  اهدافهم  لتحقيق  السبل 
عنوان املنافع اخلاصة للمالك او املمول للوسيلة.

اما دخول اعالم املواطن او االعالم االجتماعي عبر 
اعطى  فقد  املختلفة،  االجتماعي  التواصل  مواقع 
دفعة قوية خلطابات الكراهية ساهم في وصولها الى 
قسم  اجراها  دراسة  وحسب  جدا،  عالية  مستويات 
للتنمية  مسارات  مؤسسة  في  والدراسات  البحوث 
الثقافية واالعالمية عام 2017 فان رسائل الكراهية 
مع  متماشية  وهي  والسياسية  الدينية  بني  تتنوع 
الظروف السياسية التي يشهدها البلد من استقطاب 
والسياسية  السياسية  اجلهات  مختلف  بني  ونزاع 
الدينية او ما يعرف باالسالم السياسي املترافق مع 
فترة االستعداد لالنتخابات ومحاوالت الكتل البرملانية 
توظيف  االنتصارات على داعش لتعزيز فرص فوزها 

في املنافسة االنتخابية. 
بينما تشير الدراسة الى انتشار رسائل كراهية قائمة 
اثني وقومي متزامنة مع اجراء حكومة  على اساس 
اقليم كردستان استفتاء على االنفصال وما رافق ذلك 
وما سبقه من توتر على املستوى السياسي واالمني 
اإلعالم  دفع  ما  وهو  واملركز،  االقليم  حكومة  بني 
لإلنقسام الى جبهتني كل منهما تبث للجمهور رسائل 
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كراهية ضد اجلبهة االخرى.
وبهدف احلد من التأثير املدمر خلطاب الكراهية والتحريض على العنف في وسائل اإلعالم  البد من تقييم  مدى 
استخدام خطاب الكراهية في وسائل اإلعالم العراقية، من خالل رصد وسائل اإلعالم. وبهذا املجال رصدت 

مؤسسة مسارات نسبا كما هي واضحة في الرسم البياني ادناه.

وملواجهة هذه اخلطابات املتصاعدة البد من العمل على  رفع الوعي في املجتمع اإلعالمي اوال  حول أسباب 
استخدام هذا اخلطاب وأشكاله ونتائجه، وطرق التعامل مع هذه القضية. من اجل ذلك مت تاسيس )املركز 
الوطني ملواجهة خطابات الكراهية( في مؤسسة مسارات الذي اخذ على عاتقه العمل على املدى الطويل، ملكافحة 
استخدام هذا خطاب في وسائل االعالم ومواقع التواصل االجتماعي وايقاف استخدام هاتني الوسيلتني كمنبر 
للكراهية الدينية والسياسية من السياسيني ورجال الدين في خطاباتهم املؤدجلة. ولتحقيق هذا الهدف أخذ 

املركز على عاتقه إعداد فريق لرصد تلك اخلطابات وتأهيله للتصدي لتلك املهمة.
همية رصد خطابات الكراهية في الفضاء االفتراضي

أ
ا

تعد وسائل التواصل االجتماعي ارضا خصبة إلنتشار خطابات الكراهية بسبب سهولة الوصول اليها من كل 
فئات املجتمع ومختلف االعمار واالجتاهات السياسية وااليديولوجية والعقائدية- حتى بدى الفضاء االفتراضي 

ساحة معارك لفظية ومصدرا لبث الكراهية من جميع االطراف من دون استثناء.
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االخرى،  التواصل  برامج  فاق  بشكل  بوك  فيس  وخاصة  االجتماعي  التواصل  وسائل  العراقيون  استخدم   
االراء  لطرح  بوك مساحة  ويوفرفيس  دقيقة،  كل  يتغير  النه  بوك  فيس  ملستخدمي  معني  رقم  والميكن حتديد 
ومناقشتها عبر التعليقات مع االخرين وهو ما ساهم في نشر االفكار املتطرفة وخطابات الكراهية في املجتمع 

الذي بلغت نسبة االمية فيه بحسب تقاريرمنظمة اليونسكو لعام 2018 قرابة %47. 
ومع اتساع رقعة استخدام الفيس بوك اصبح من الصعوبة التمييز بني االحداث احلقيقية وامللفقة، وبات املوقع 
فبات  املواطن،  للعمل كمراسل صحفي، وهو ما دفع باجتاه ظهور ما عرف بصحافة  للجميع  الفرصة  يتيح 
التمييز بني حرية التعبير وخطاب الكراهية مفقودا وسط مستخدمني يتزاحمون في حيز افتراضي بني ناشر 

ومعلق، ال سيما عندما يدافع كال الطرفني عن رأيه بشراسة. 
هذا بالنسبة لالفراد الذين يتحركون وفق ميول شخصية، اال ان هناك جماعات فيس بوكية تتحرك ضمن اهداف 
)الذباب  عامليا  تسميتهم  على  اصطلح  وايديولوجية  وسياسية  اقتصادية  بدوافع  املجتمع  في  للتأثير  محددة 
االلكتروني(، وعرفوا في العراق بتسمية »اجليوش االلكترونية« وهم جماعات نشطة تروج لفكرة او شخص على 
حساب االخرين عن طريق تسقيط مخالفيه، وانتهاز فرص لتشويه صور املنافسني عبر تزوير خطاب او استغالل 
زلة لسان او تلفيق قضية بالتالعب بالصورة باالستعانة بالتقنيات احلديثة. ونظرا لسعة انتشار فيس بوك وكثرة 
عدد مستخدميه فان عملية املتابعة لكل ما ينشر فيه تعد امرا في غاية الصعوبة اال ان مروجي الكراهية يسهلون 

على الراصد مهمة متابعة رسائل الكراهية والوصول الى مصادر بثها. 
يقسم مروجوا الكراهية في الفيس بوك الى مجموعتني هما:

والترصد من اجل حتقيق اهداف  للكراهية مع سبق االصرار  يروج  املتعمدون/  وهم من  املروجون  اوال:  
يسعون للوصول اليها قد تكون اهداف شخصية او اهداف عامة حتاول املؤسسات او اجلماعات التي ينتمون 

لها حتقيقها واحيانا يكونذلك مقابل اجر ثابت او دعم متعدد االنواع.
ثانيا: املروجون غير املتعمدون:  ميثلون مجاميع من مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي يعيدون نشر رسائل 
الكراهية حبا او بغضا باطراف الرسالة دون اهداف مسبقة ومن دون وعي كامل بخطورة نتائج نقلهم لتلك 

الرسالة.
وتشكل املجموعة الثانية حجم اكبر في مواقع التواصل ويتم استغاللهم من قبل املجموعة االولى لنشر رسائل 

الكراهية ووصولها لفئة اكبر من املتلقني.
وتعد سهولة احلصول على حساب في فيس بوك وسهولة ادارته وحجم احلرية الكبيرة املتاحة في النشر جعلته 
ساحة لكل من يريد ان يصب غضبه على اي شخص او جهة الخ.... من جهة اخرى فان  غياب الرادع القانوني 

واالخالقي 
تثير األخبار املفتعلة او غير الدقيقة غضب مجموعة من املتلقني وتلقى استحسان مجموعة اخرى وقد ال تهتم لها 
مجموعة ثالثة، وبكل االحوال فانها تعمل على اثارة الرأي العام، في ظل عدم القدرة على التاكد من صحة او 
خطأ اخلبر املتناقل، الى حني صدور تصريح رسمي من اجلهات املختصة، للتأكيد أو النفي- وحتى مع صدور 
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التصريح الرسمي فان الكثير من جمهور الفيس بوك يبقى متشبثا باملنشور االول او غير مطلع على تصريح 
النفي. 

كان الفيلسوف واملؤرخ الفرنسي »جوستاف لوبون« قد حدد عدة عوامل لتحريك اجلماهير االنتخابية في كتابه 
سيكولوجيا اجلماهير وأهمها؛ »التوكيد، والتكرار، والهيبة، والشخصية، والعدوى«، وهذا بالضبط ما ميكن 
ان ينطبق على قيادة اجلماهير عبر الفيس البوك ومختلف مواقع التواصل االجتماعي من خالل األدوات التي 
يتيحها- فمن خالل موقع التواصل، ميكن الترويج ملرشح ما، عن طريق رسائل وأخبار محددة، كما ميكن تقدمي 
هذه الرسائل في شكل نص، أو صورة، أو عبر فيديو، وغيرها من الوسائل التي يتيحها املوقع، واألهم أنه 
ميكن الوصول لفئات عمرية بعينها في منطقة جغرافية معينة، ولها اهتمامات تتناسب مع الرسائل املستهدف 
بثها، كما ميكن تكثيف هذه الرسائل عن طريق اإلعالنات املدفوعة التي يتيحها املوقع، فكلما زادات القيمة 
املالية املدفوعة، ارتفع عدد املستهدفني، ومن خالل ما سبق ميكن التأكيد على رسائل بعينها، جلمهور محدد، 
وتكرارها، وتسويق شخص ما، ومع توافر سمات شخصية متواضعة، ميكن صناعة هالة حول هذا الشخص 
بأبسط املؤثرات التي تتيحها التكنولوجيا، وفي نهاية األمر تنتشر عدوى املشاركات من خالل األصدقاء ليراها 
عدد أكبر من املستخدمني، وميكن لهذا كله أن يقود اجلماهير بسهولة نحو انتخاب شخص معني، كما حدث مع 
الرئيس األمريكي ترامب، أو التصويت على قرار بعينه؛ مثلما مت التصويت على انفصال بريطانيا عن االحتاد 
األوروبي »بريكست«، ويحدث هذا السلوك التصويتي استناًدا لسمات نفسية عامة للجماهير، عددها »لوبون« 
أيضا في كتابه كاآلتي: ضعف القابلية للتفكير العقالني، انعدام الروح النقدية، النزق وسرعة الغضب، وأخيًرا 

السذاجة وسرعة التصديق، وهكذا أصبح »فيس بوك« ساحة للتوجيه السياسي بامتياز.
تحليل نماذج من خطابات الكراهية في العراق
وال-خطابات الكراهية ضد االقليات الدينية 

أ
ا

ثناء االحتفال بالكريسمس
أ
ولى : خطابات الكراهية ا

أ
1- الحالة اال

كشفت خطابات الكراهية من قبل قيادات دينية حترم االحتفال بالكرسمس مع املسيحيني انقساما مجتمعيا 
يدور حول العالقة بني االغلبية املسلمة واالقلية املسيحية. وكان مفتي أهل السنة واجلماعة، مهدي الصميدعي، 
قد اصدر فتوى قال فيها إن »االحتفال بأعياد أبناء الديانة املسيحية ال يجوز شرعا«، وحرم تهنئة املسيحيني 
بها. وأرجع الصميدعي أساس حترمي االحتفال بأعياد املسيحيني إلى فتاوى لكبار رجال الدين الذين يعتبرون 
املشاركة في أعياد املسيحيني »شركا بالله«، وأثارت هذه الفتوى  كما هو واضح غضبا شديدا لدى املسيحيني 

في العراق. فضال عن ردود افعال متباينة لدى اجلمهور العراقي على اختالف انتماءاته الدينية.
إذ قدمت 63 عائلة مسيحية عراقية دعوى قضائية حملكمة في بغداد ضد الصميدعي، بعد إصداره الفتوى 
القاضية بحرمة احتفال املسلمني بأعياد رأس السنة امليالدية. ووصفت العوائل املسيحية، في نص الدعوى 
املوجهة إلى قاضي التحقيق في بغداد، تصريح الصميدعي، إمام وخطيب جامع أم الطبول غربي العاصمة 
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العراقية، بـ«الطائفي«، وقالت إنه يشق وحدة الصف العراقي والسلم االجتماعي. وأضافت العوائل في دعواها: 
»إذا هددت أية عائلة مسيحية في بغداد واحملافظات أو حصل ترحيل قسري فنحمل الصميدعي كامل املسؤولية 

بخصوص ما سيحدث ألبناء املكون املسيحي«.
السنة  رأس  بأعياد  املسلمني  احتفال  بحرمة  القاضية  الفتوى  بصدد  التي مت رصدها  االرقام  تراوحت  وقد 

امليالدية.  رسالة كراهية 28976  ميكن تقسيمها حسب املصدر كالتالي : 
تلفزيون 1049 رسالة كراهية 

صحافة 369 رسالة كراهية
فيس بوك  27558  رسالة كراهية

-الحالة الثانية : خطابات الكراهية ضد االقليات الدينية )مثال البهائيين(
في سياق رصد حاالت عديدة خلطابات الكراهية املناهضة لألقليات الدينية سوف نشير الى حالة واحدة على 
سبيل املثال موجهة ضد االقلية البهائية، فقد صرح حسني الزهيري نائب وزير العدل العراقي، بإن البهائية 
ليست دينا أو معتقدا، أثناء نظر جلنة القضاء على التمييز العنصري في التقرير الدوري رقم 22ـ25 للعراق 
بشأن التدابير املتخذة لتنفيذ أحكام االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. وبني الزهيري 
متسك احلكومة العراقية مبا صدر من تشريع يحظر البهائية في عام 1970، وأضاف انه ليس هناك دين الحق 
لدين النبي محمد، وفي أشارة الى أحكام الدستور العراقي التي عدت ثوابت اإلسالم مصدرا للتشريع، بني إن 

املجتمع العراقي مسلم و ال ميكن جتاوز ثوابت اإلسالم اثناء سن تشريعات جديدة. 
 أثار تصريح الزهيري ردود أفعال غاضبة من قبل ممثلي املجتمع املدني، والذين شاركوا في وفد ميثل منظمات 
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عديدة قدمت تقارير ظل موازية للتقرير احلكومي، تضمنت أبرز االنتهاكات التي تواجه األقليات من قبل احلكومة 
العراقية وحكومة أقليم كردستان. وقد أخذ موضوع التمييز الديني ضد البهائية زخما بعد تصريحات رئيس 

الوفد العراقي احلكومي املثيرة للجدل. 

اإل إن التصريح وما تبعه من ردود افعال معارضة او مؤيدة كشف عن رسائل كراهية بلغت 956 رسالة كراهية 
ضد البهائية   تنوعت مصادرها  والفاعلني فيها كالتالي: 

سياسيون % 2838/ رسالة كراهية /تلفزيون

رجال دين % 42   306 / رسالة كراهية / صحافة

وسائل اعالم % 62212 رسالة كراهية / فيس بوك

مواطنون عاديون % 8
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قليات في سهل نينوى
أ
-الحالة الثالثة : خطابات الكراهية بين اال

شهدت املناطق املتنازع عليها خطابات كراهية بني سكانها من مكونات دينية وإثنية متنوعة، وقد أختار فريق 
مدينة  وغرب  إلى شمال  العراق  نينوى شمال  محافظة  تتبع  التي  نينوى  منطقة سهل  على  التركيز  الرصد  
املوصل. وتتألف من ثالث أقضية هي احلمدانية والشيخان وتلكيف. وترجع اهمية هذه املنطقة لكونها املوطن 
التاريخي ملسيحيي العراق وما يزال بها تواجد مسيحي مكثف إلى جانب تواجد  االقلية الشبكية وأعداد من 

اإليزيديني والتركمان  والكاكائيني.
وقد شهدت املنطقة بسبب الظروف األمنية  بعد الغزو األميركي للعراق ضغطا دميوغرافيا من خالل نزوح 
املسيحيني والشبك من املوصل اليها، ونزوح املسيحييني من وسط وجنوب العراق، وبعد احتالل املنطقة من 
العراق  اقليم كردستان )املسيحيون واعداد من الشبك( ووسط وجنوب  الى  تنظيم داعش نزح سكانها  قبل 
)الشبك بشكل خاص(. لكن هذا الصراع أتخذ منحى خطيرا بعد حترر املنطقة من داعش وعاد النازحون اليها 
مع سرديات متنافسة وإتهامات متبادلة غذت خطابات الكراهية بني اجلانبني . وفضال عن وجود املسيحيني 
والكنيسة  الكاثوليكية  الكلدانية  الكنيسة  مثل  مختلفة  كنائس  يتبعون  مسيحيون  يتواجد  القرى  من  عديد  في 
اآلشورية.  املشرق  وكنيسة  القدمية  املشرق  وكنيسة  الكاثوليكية  السريانية  والكنيسة  األرثوذكسية  السريانية 
ووفق املادة 125 من الدستور العراقي يسمح باستخدام اللغة السريانية في هذه املنطقة في مجاالت التعليم 
وغيرها كالالفتات العمومية. وتكمن الصعوبات السياسية التي تعقد من املشهد في كون هذه املنطقة من املناطق 
املتنازع عليها بحسب املادة 140 من الدستور العراقي لسنة 2005. كما شهدت السنوات األخيرة دعوات  من 
نخب االقليات إلقامة منطقة حكم ذاتي أو محافظة خاصة باألقليات في هذه املنطقة وخصوصًا بعد تزايد حدة 
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الهجمات عليهم في مدن عراقية أخرى. 
وحسب الرصد الذي اجراه فريق الدراسة  فقد وصل عدد رسائل الكراهية الى 1263 رسالة كراهية  متت 
مبادلتها في الكريسمس بني الشبك واملسيحيني، واثناء قيام  فريق )مد اجلسور( من شباب بني اجلانبني بعمل 
مبادرات لتخفيف حدة الكراهيات بني الشبك واملسيحني،  جوبت بخطابات كراهية داخلية )من الشبك موجهة 

لشباب الشبك القائمني على املبادرة ومن املسيحيني ضد املسيحيني القائمني على املبادرة(. وكالتالي : 
479 رسالة كراهية من الشبك ضد شباب املبادرة

347 رسالة كراهية شبكية
437 رسالة كراهية مسيحية شبكية

ثانيا-خطابات الكراهية  على اساس جندري 
من احلاالت التي مت رصدها، خطابات الكراهية املوجهة ضد نساء حزن على تقدير دولي أو محلي، فقد أفرد 

فريق الرصد حتليال حلالتني، وقعت على اساس جندري وفقا ملن وجهت ضده خطابات الكراهية.
1-خطابات الكراهية ضد فوز نادية مراد بجائزة نوبل للسالم

احلالة االولى تعود لـ »نادية مراد« الناجية اإليزيدية التي حتولت الى إيقونة للسالم، فقد كانت واحدة من بني 
ما يقدر بـ 3000 فتاة ونساء من اليزيدية ضحايا لالغتصاب من قبل تنظيم داعش. وبعد  هروبها من  قبضة 
املتطرف. وفى عام 2016 مت  التنظيم  قبل  املختطفات من  النساء  وتواجهه مختلف  عانته  ما  داعش حتدثت 



|   العدد 52-53   |   السنة الخامسة عشر   |   كانون االول   |  2020 93

تعيينها  كأول سفيرة للنوايا احلسنة لألمم املتحدة من أجل كرامة الناجني من االجتار بالبشر. وقالت جائزة 
نوبل للسالم 2018 أنها أظهرت شجاعة غير مألوفة فى سرد معاناتها والتحدث نيابة عن ضحايا آخرين.

تظهر األرقام التي مت رصدها توجه 3256 رسالة كراهية موجهة ضدها بسبب فوزها  بجائزة نوبل، وتنقسم 
هذه الرسائل كالتالي : 1302/  من النساء،1954 من رجال.

اما مصادرها من حيث الطبقات االجتماعية فكانت 2681  من شخصيات عامة، و1008 رسالة كراهية من 
أتباع ديانات غير مسلمة ، و980 رسالة كراهية من مسلمني .
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2-خطابات الكراهية ضد  الروائية »شهد الراوي« الفائزة بجائزة  أدبية 

تلقت امرأة  عراقية أخرى نسبا من خطابات الكراهية، هي الروائية العراقية شهد الراوي،  والتي فازت بجائزة 
أدنبرة الدولية عن روايتها 'ساعة بغداد' املترجمة للغة اإلنكليزية.  وكانت الرواية قبل ذلك قد مت ترشيحها جلائزة 
البوكر للرواية العربية في عام 2018 وتصدرت قوائم أفضل الكتبً  مبيعا في العراق ودبي واإلمارات العربية 

. Oneworld املتحدة، ثم ترجمت من قبل لوغا ليفجرين ونشرتها شركة
وقد ولدت الروائية الشابة في بغداد 1 فبراير 1986، ألبوين عراقيني و تعود اصولها ملدينة راوة الواقعة في 
محافظة االنبار غرب العراق. واكملت دراستها الثانوية في بغداد ثم غادرت العراق إلى سوريا بعد عام 2003، 
ثم اكملت دراستها اجلامعية في جامعة دمشق و حصلت منها على شهادة البكلوريوس من كلية اإلدارة و 
االقتصاد )بإدارة األعمال(، ثم نالت بعدها درجة املاجستير في ادارة املوارد البشرية في نفس اجلامعة.  وتقيم 

حاليا في االمارات العربية املتحدة.
وقد رصد املركز تعرض هذه الروائية الى  17565 رسالة كراهية  ميكن تقسيمها كالتالي: 

5104 /  من نساء 
12461 /  من رجال 
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اما تقسيم تلك الرسائل حسب مصادرها الفاعلني في ترويج تلك الرسائل فهي كالتي:
8107/  بشكل خاص من قبل نخب من األوساط الثقافية واالدبية 

4348/  مختلفة من أفراد من عامة املجتمع 
5110 /  بشكل خاص من قبل أفراد من األوساط االعالمية.

الرئيس العراقي  ويبدو أن جزء غير يسير من اخلطابات قد جاء بعد تداول تغريدة قدمية لها، مجّدت فيها 
السابق صدام حسني. ما اضطرها بعد تلقيها خطابات الكراهية إلغالق صفحاتها الشخصية في »فيس بوك« 
وتويتر« لكن يظهر حتليل اخلطابات إنها توجهت لتشويه سمعتها او التقليل من قيمة اجلائزة التي تلقتها او 

انصبت للتشكيك بكيفية حصولها على اجلائزة وكالتالي : 
7572 /  رسالة كراهية تضمنت تشكيكا بسمعتها 

6167 /  رسالة كراهية تضمنت تشكيكا بقدراتها االدبية  
  3826/ رسالة كراهية تضمنت تشكيكا بنزاهة جلنة  اجلائزة 
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خاتمة
تبدو أهمية رصد وحتليل خطابات الكراهية من كونها تكشف عن أزمات اجتماعية وسياسية ميكن التحرك 

الحتوائها اذا توفرت معطيات كافية لتحليلها، وعلى نحو مبكر.
 في هذا السياق يعد احتواء هذه اخلطابات عن طريق عمل منهجي منظم وصدور تشريع لتجرمي الكراهية أمرا 
ال بد منه لتحقيق االستقرار السياسي واالجتماعي والنفسي جلميع العراقيني، واحلفاظ على الهوية الوطنية التي 

متزقها خطابات الكراهية وتعمل على تشظيتها وتدميرها
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النظام الدولي 
بعد ترامب
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العراق
واستراتيجية المعابر 
قراءة جيوبولتيكية في االتفاقيات 

العراقية - العربية ٢٠٢٠

د.سهاد اسماعيل خليل 
 ئيس قسم االستراتيجية كلية 

العلوم السياسية - جامعة النهرين 

ومسؤول وحدة الحيوبولتيک 

والسياسات االقليمية في مركز 

النهرين للدراسات االستراتيجية صياغــــــــــــــــــــــة  معاضــل  ومــن 
فــي  الوطنيــــــــة  االســتراتيجيات 
المنطقــة أنهــا تعبر عــن رؤية صناع 
اكثــر مــن كونهــا وثيقــة  القــرار 
تعبــر عــن مصالــح وأهــداف الدولة. 
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المقدمة 

جتد الدول نفسها ضمن بيئة تنافسية معقدة سريعة 
التحديات ومبختلف  من  العديد  فيها  تواجه  التغيير، 
املستويات من حيث األثر والتأثير، التي تفرض عليها 
إلى احلفاظ على ذاتها  للوصول  السبل  تبني أفضل 
وحتقيق أهدافها التي تنبع من اإلدراك السليم في فهم 
العالقة بني األهمية املكانية لوظيفة الدولة أو اإلقليم 
من جهة، واألهمية اجليوستراتيجية التي تشكلها هذه 
في  التفاعالت  توظيف سلسلة  عبر  اإلقليم  أو  الدولة 

البيئة اإلقليمية والبيئة العاملية.
يقترن هذا اإلدراك مبتغير اجلغرافيا، ليس بصفتها 
املكانية بقدر ما ميثله من نتاج حلوار اإلرادات الوطنية 
- ليس بالضرورة ان تكون متنازعة- الذي يعد اليوم 
فأغلب  القرار،  صناع  وقناعات  الدول  حلركة  مقيد 
والتقيد  اجليولولتيك  فهم  على  مرغمني  اليوم  القادة 
باحلتمية اجلغرافية في فهم وادراك حركة دول اجلوار 

من جهة والدول من خارج اإلقليم من جهة أخرى.
انها  اإلقليمية،  العراق  بيئة  دراسة  مسلمات  من  أن 
متداخلة معقدة مترامية اإلبعاد، تتبدل وتتحول وفقًا 
ملعايير البيئة الدولية والداخلية، تقترن حالة االغتراب 

األنظمة  تغير  مع  والتكامل  التقارب  أو  والتباعد 
السياسية وقادتها، فهي تعبر عن سلوك صناع القرار 
بشكل أساس. ومن معاضل صياغة االستراتيجيات 
الوطنية في املنطقة أنها تعبر عن رؤية صناع القرار 
اكثر من كونها وثيقة تعبر عن مصالح وأهداف الدولة. 

إشكالية البحث
التوتر  مناطق  من  األوسط  الشرق  منطقة  تعد 
املقومات  تأثير  بفعل  العالم،  في  االستراتيجية 
صناع  قدرة  وعدم  بها  تتمتع  التي  اجليوبولتيكية 
مما  املقومات  لهذه  املنطقية  القراءة  على  القرار 
من  مزيدًا  لتخلق  توظيفها  على  القدرة  من  يضعف 
 ، احللول  إيجاد  في  التعقيد  إلى  يؤدي  الذي  التوتر 
فتداخل املصالح وتزاحمها نتاج طبيعي لعدم اإلدراك 
للمصالح  اجليوبولتيكي  للبعد  القرار  لصانع  السليم 

ومن ثم عدم القدرة على توظيفها بالشكل السليم.
فرضية البحث

االستجابة  بني  العالقة  حقيقة  عن  الفرضية  تعبر 
ومنها  املقومات  توظيف  في  القرار  لصانع  الكفؤة 
اجليوبولتيكية وتأطير عالقة الدولة مع جيرانها بصيغ 
بيئة  في  تثبيته  ماميكن  وهذا  ذاتها.  واستراتيجيات 

العراق االقليمية.
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منهج البحث
مت االعتماد على عدد من املناهج العلمية املعنية في 
العلوم السياسية ، فقد اعتمدنا على املنهج التحليلي 
لتحليل البيئة االستراتيجية للعراق والبحث في مقومات 
االستشرافي  واملنهج  الضعف.  نقاط  وحتييد  القوة 
املستقبلي لبناء االحتماالت املستقبلية ملوضوع البحث 
وفق معطيات تسهم في إمكانية حتقيق هدف البحث.

التغير في البيئة اإلقليمية وأمناط التفاعل اإلقليمية
في  والتبدل  بالتحول  اإلقليمية  العراق  بيئة  متتاز 
وتتحول  تتبدل  فهي  االستراتيجية،  العالقات  أمناط 
التي  الدول  قادة  تصورات  وفق  اخر  إلى  منط  من 
تفسر  فلسفية  وعقائد  قناعات  عن  تعبر  بالضرورة 
هذا  حتقيقها،  إلى  يهدف  التي  الدولة  صورة  لنا 
تصورات  وبني  البيئة  في  التغيير  بني حركة  الترابط 
صناع القرار التي كثيرا ما تقع مبا يعرف بـ )وهم 
الكبرى  القوى  دعم  على  استراتيجيتها  وبناء  القوة( 
باجتاه  يدفع  األمريكية،  املتحدة  الواليات  والسيما 
توليد تصورات وقناعات مختلفة قد تفسر على إنها 
)عدوانية( بالضد من تصورات الطرف األول، وهذا 

ماتتميز به منطقة التفاعالت العراقية - اإلقليمية .
لصناع  العقائدية  والفلسفة  التصورات  هذه  بني  ما 
وتبدل  تغير  في  تتمثل  أخرى  ميزة  تكمن  القرار، 
الواليات  والسيما  نفسها  الكبرى  القوى  قناعات 
املتحدة األمريكية، مما يزيد اإلمر تعقيدا وتداخال فتقع 
املنطقة ضمن ما يعرف بـ )الفوضى االستراتيجية( 

الناجتة عن عدم االدراك السليم لالتي:
- مقومات القوة ونقاط الضعف.

- هوية وفلسفة الدولة )زمان ومكان(.
- طبيعة التحوالت في املنطقة.

- تصورات صناع القرار والتبدل في الفلسفة )فكريًا 

وادائيًا(.
للتقارب  االمثل  التوظيف  في  واألبداع  االبتكار   -

اجلغرافي.
امام  استراتيجية  معاضل  يشكل  اعاله  ماذكر 
االستجابة الكفؤة لصانع القرار ملتغيرات البيئة التي 
جملة  في  كبير  بشكل  مقترنًا  وتبداًل  حتوال  تشهد 

متغيرات اهمها:
المتغيرات الدولية:

فوز جو بايدن في الرئاسة األمريكية، وماسيحمله ذلك 
الفوز من رؤية جديدة للشرق األوسط، قد تعيد إلى 
االذهان مبادرة املجلس االطلنطي التي جاءت حتت 
األوسط  الشرق  استراتيجية  عمل  )مجموعة  عنوان 
األمريكية   اخلارجية  وزيرة  قدمتها  التي   )2016
االمريكي  القومي  االمن  ومستشار  اولبرايت  مادلني 
في  املنطقة  يدخل  قد  مما   . هادلي  ستيفن  السابق 
حزمة مايعرف بأستراتيجيات بناء السالم وفق املنظور 
الدولية وفي  للمؤسسات  االمريكي باعطاء دور اكبر 
مقدمتها االمم املتحدة، وهذا ما ميكن مالحظته من 
تنامي دور األمم املتحدة في العراق ورغبتها للمشاركة 

في مراقبة وإدارة االنتخابات املرتقبة في العراق.
نحو  اجلديد  األوربي  التوجه  هو  اآلخر  التغير   
تساؤالت  عدة  يثير  ومكثف،  تدريجي  بشكل  املنطقة 
في مقدمتها هل هي رغبة أوربية بحتة، أم هي رغبة 
االكالف  للمشاركة في حتمل  أمريكية  دولية حتديدا 
العاملية، أم هي محاولة الستعادة التوازن مع روسيا 
قبل  من  السيما  استراتيجيا  ومشاغلتها  االحتادية 

فرنسا الطامحة لألدوار العاملية.
املنطقة  نحو  الصيني  االستراتيجي  االندفاع  يشكل 
التي  املتغيرات  اهم  والطريق،  احلزام  مبادرة  عبر 
ممكن ان تشكل نقطة حتول باجتاه إضافة مقومات 
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قوة لدول معينه ذاتها على حساب قوة أخرى فاعلة 
كما هو احلال مع اململكة العربية السعودية والكويت 
على سبيل املثال، زيادة مقومات القوة اإليرانية على 

حساب القوة التركية وهكذا.
قليمية:  المتغيرات االإ

ال تقل املتغيرات اإلقليمية أهمية عن املتغيرات الدولية، 
هوية  يحدد  الذي  اإلساس  املرتكز  عدها  بل ميمكن 
الشرق األوسط وبيئة العراق اإلقليمية في املستقبل، 
تفعيل  إعادة  هو  األهم  االستراتيجي  فالتحول 
سياسي  منظور  وفق  املنطقة  تقسيم  استراتيجية 
في  والتأثير  النفوذ  تقاسم  اإلساس  بالدرجة  يهدف 
منطقة الشرق األوسط، اذ متت إعادة تفعيل منطقة 
املشرق العربي ومنطقة شرق املتوسط، داللة على عدم 
قدرة القوى الكبرى من أحكام سيطرتها على املنطقة 
بشكل كامل، فضال عن التعامل معها وفق السياسات 
عن  وتباعدها  قربها  ودرجة  بها  املتبعة  اإلقليمية 
أو  والصينية،  والروسية  األمريكية حتديدا  األهداف 

إقليميا من ايران و)اسرائيل( وتركيا بشكل خاص.
وتبني  اإلسرائيلية  االستراتيجية  في  التحول 
استراتيجية التطبيع، والتقرب غير املباشر عبر االنتقال 
من النطاق اجلغرافي الضيق إلى النطاق اجلغرافي 
األبعد، مما يشكل حتواًل جديدا في مسارات العالقات 

اإلقليمية مع بعضها البعض.
القوى  أولويات  في  التحول  عن  اليوم  الكثير  يتحدث 
ضمن  والعراق  العربي  اخلليج  منطقة  من  اإلقليمية 
البيئة االستراتيجية األكبر الشرق األوسط إلى منطقة 
شرق املتوسط، اذ شكل زيادة الطموح التركي وتناميه 
التنافس  منطقة  من  واالنتقال  اإلقليمية،  الهيمنة  في 
اإليراني - السعودي - التركي في العراق وسوريا، 
إلى منطقة تنافس جديدة في شرق املتوسط مع مصر 

موضوعية  لظروف   - املغيبة  العربية  اإلقليمية  القوة 
رؤية  على  يؤشر  مهما  استراتيجيا  حتواًل  ومادية- 

جديدة في هندسة التفاعالت في املنطقة مستقباًل.
المتغيرات الداخلية: 

مختلف  على  مهمًا  استراتيجيًا  حراكًا  العراق  شهد 
الداخلي  االستراتيجي  احلراك  من  بدًء  املستويات 
السابق  الوزراء  رئيس  ابتدأه  واخلارجي،  واإلقليمي 
مسار  حتويل  محاوال  املهدي،  عبد  عادل  السيد 
العالقة من الغرب إلى الشرق بعقد االتفاقية العراقية 
-الصينية، وما آلت اليه من تداعيات داخلية وإقليمية، 
مرورًا باحلراك االحتجاجي في العراق وتطور مساراته 
وصواًل إلى استقالة حكومة السيد عادل عبد املهدي 
وتشكيل حكومة السيد مصطفى الكاظمي. اذ اتبعت 
أخرى  ومسارات  تقليدية  احلكومة اجلديدة مسارات 
التحوالت  حركة  مع  وتزامنت  ترافقت  تقليدية  غير 
اإلقليمية، محاولة منها ملواجهة االختالالت والتهديدات 

في البيئة الداخلية واإلقليمية.
احلوافز الدافعة في توظيف استراتيجية املعابر

ومؤثر  مهم  دور  للعب  تؤهله  مقومات  العراق  ميتلك 
في بيئته اإلقليمية، منطلقًا من جملة محفزات إقليمية 
ودولية، فضاًل عن متغيرات داخلية داعمة، تتمثل في 
اجليوبولتيكي.  املرتكز  أهمها  املرتكزات  من  جملة 
متزايد  جيوسياسيا  موقعًا  العراق  الطبيعة  حبت  اذ 
األهمية، وهذا ما -أكدته النظريات اجليوستراتيجية- 
النظريات  مفكرو  األهمية  تلك  إلى  أشار  حيث 
نيكوالس   ( أمثال  واالستراتيجية  اجليوبولتيكية 
يشكل  األرضي   اإلطار  نظرية  فضمن   ) سبيكمان 
يحكم  ومن  الروسي،  بالقلب  يحيط  هالال  العراق 
ومن  اوراسيا  يحكم  األطراف  منطقة  على  سيطرته 
وبناء  العالم.  بجيوبولتيكية  سيتحكم  اوراسيا  يحكم 
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على ذلك ميكن وضع معادلة حتدد مكانة العراق اجليوستراتيجية )من يسيطر على العراق، يتمكن من السيطرة 
على الشرق األوسط، ومن يسيطر على الشرق األوسط، يتحكم في اإلستراتيجية العاملية(.  ومن هنا ميكن 
تفسير التنافس العاملي على العراق وفي مختلف احلقب التاريخية، والسيما التنافس األميركي - الروسي الذي 

له إبعاد جيوستراتيجية ترتبط بالهيمنة العاملية.
فلو القينا نظرة على جيوبولتيكية العراق فأننا ندرك بانه ال ميكن ألية دولة في املنطقة إن تضع إستراتيجية أمنية 
دون فهم وأدراك األهمية اجليولوتيكية، إذ وفق هذه اجليوبولتيكية والتي تعــد ميزة ) فرصة ( وعبء ) حتدي ( 
في آٍن واحد لألمن الوطني العراقي جند أمام العراق فرصة تاريخية في حتويل هذا التحدي إلى فرصة لبناء 
عالقات إيجابية مع دول اجلوار اجلغرافي. ومن خالل اجلدول أدناه تتضح أهمية املناطق احلدودية الواسعة مع 

دول اجلوار وارتباطها مع بعضها البعض، وتوظيف هذ االرتباط مبا يحقق املصالح العراقية .

النسبة املئوية)الطول )كمالدولة

14. 1785األردن

63. 1955الكويت

90. 37710تركيا

33. 60017سورية

45. 81223اململكة العربية السعودية

55. 130037إيران

100%3462املجموع
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هيئة  الوزراء،  مجلس  العراق،  جمهورية  املصدر:- 
املجموعة  لإلحصاء،  املركزي  اجلهاز  التخطيط، 

اإلحصائية السنوية، 1994، بغداد، 1995م، ص5.
    وعند تفسير هذه األطوال احلدودية ميكن القول إن 
العراق يعد العمق الدفاعي اجليو استراتيجي لألردن 
العراق  هو  السوري  األمني  والعمق  كذلك،  والعكس 
بالكويت  متمثلة  اخلليج  ودول  أيضا،  كذلك  والعكس 
يرتبط  االستراتيجي  وعمقها  فأنها  والسعودية 
بالعراق بصورة مباشرة، فضال عن تركيا التي ترتبط 
جيوبولتيكيا وامنيا بالعراق، أما بالنسبة إليران وما 
متتلكه من امتداد جغرافي يعد األكبر واألكثر تأثيرا 
وفاعلية مبا يشكله من  نسبة 37.55% من احلدود 

العراقية. 
فضاًل عن األهمية االستراتيجية األمنية لهذه األطوال 
احلدودية، إال أنها تشكل مناطق حدودية واسعة ميكن 

التي  اجليوبولتيكية  فاملقاربة  واستثمارها،  توظيفها 
ميكن االستعانة بها هنا، هي املقاربة األوربية، فاوربا 
مع  يتسع  حدود  بشريط  البعض  بعضها  مع  ترتبط 
الواسعة مت  اتساع املساحة، اال إن هذه املساحات 
استثمارها وتوظيفها لتشكل فيما بعد املرتكز األساس 
الذي قام عليه االحتاد األوربي، كمنطقة ارتكاز في 
التكامل األوربي االقتصادي ومن ثم التكامل األوربي 
املساحات  هذه  فتحولت  األمني.  وبعدها  السياسي 
احلدودية إلى جتمعات مشتركة سياسية واقتصادية 
فاغلب  السياسية،  والنشاطات  بالسكان  مأهولة 
في هذه  تقام  األوربية اخلاصة  السياسية  الفعاليات 
املناطق والسيما ما بني فرنسا وبلجيكا مقر االحتاد 

األوربي.
لذا فانه ميكن للعراق إن يوظف هذه املناطق املشتركة 
اقتصاديا واجتماعيا لتكون استراتيجية جديدة تربط 
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توافر  مع  السيما  واجتماعيًا،  وظيفيًا  املنطقة  دول 
أساس  هي  الوظيفية  فاملعطيات  الداعمة  احملفزات 
هذه االستراتيجية. وميكن تركيز املعطيات الوظيفية 

في االتي:
األول: موارد املنطقة ) الطاقة(

الثاني: احلتمية اجليوبولتيكية ) نقل الطاقة(
الثالث: استراتيجية مواجهة التطرف

رابعا: التعايش السلمي وتنمية ثقافة احلوار.
خامسًا: إعادة األعمار.

يشكل التقارب العراقي - العربي اجلديد املتمثل في 
عقد االتفاق الثالثي العراقي - األردني - املصري، 
السعودية  العربية  امللكة  مع  الثانية  واالتفاقيات 
ملستوى  يرتقي  قد  جديدا  منطًا  ومصر،  واألردن 
تشهد  العربية  فالدول  العالقة.  مسارات  في  التحول 
تغيرا في أمناط التفكير على مستوى صناع القرار، 
محمد  املصري  الرئيس  ورؤية  مصر  في  فالتحول 
السيسي في أهمية استعادة مصر لدورها اإلقليمي 

ضرورة استراتيجية. أما في اململكة العربية السعودية 
وتنامي الشعور لدى قادتها من اجليل الثاني املتمثل 
فاألمر  سلمان  بن  محمد  العهد  ولي  شخصية  في 
واجب  هو  بل  استراتيجية  ضرورة  كونه  يتعدى  ال 
وتكليف عقائدي نابع من مكانة اململكة دينيًا وسياسيًا 
وجيولوتيكيا وتاريخيًا، هذا الشعور تركز مع تراجع 
على  اخلليجي  املستوى  على  األداء  في  اململكة  دور 
وحتى  بل  واإلماراتي  القطري  الدور  فاعلية  حساب 

تنامي الدور الكويتي القدمي الطامح.
إيجاد أمناط جديدة في  إلى  الساعية  الدولة  األردن 
التفاعل وتدرك أهمية كال الدولتني من جهة والعراق 
من جهة أخرى فهي ممكن ان نعدها دولة )الربط( ما 
بني جغرافيتني األولى متقدمة مع السعودية وأخرى 
القطري   - التركي  فالتحدي  مصر.  وهي  متأخرة 
يشكل خطرا استراتيجيا على الدول الثالث )اململكة 
العربية ، األردن، مصر( كذلك اإلمر ذاته مع ايران. 
فضال عن متطلبات إي دور ممكن ان تقوم به اململكة 
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مع  إال  يكتمل  ال  حتديدا  ومصر  السعودية  العربية 
وجود املرتكز اإلساس إال وهو العراق، هذه احلقيقة 
تدركها األطراف العربية وغير العربية على حد سواء.
احلضاري  واالرتكاز  االلتقاء  نقطة  يشكل  فالعراق 
مجال  لبناء  استراتيجية  واي  األمني  السياسي-   -
جيوبولتيكية  عبر  إال  ميكن  ال  الدول  لهذه  حيوي 
مبالغة وإمنا إي  نقول  العراق حتديدًا، ال  وجغرافية 
تقارب عراقي مع طرف يشكل خسارة للطرف األخر 

كأنه ضمن نطاق ) اللعبة الصفرية اإلقليمية(.
هذا االرتكاز اجلغرافي قد يكون فرصة استراتيجية، 
اذا ما مت أدراكه بشكل صحيح وتوظيفه بشكل كفوء 
عبر استراتيجية ميكن ان نسميها استراتيجية املعابر) 
تنمية املناطق احلدودية مع دول اجلوار اإلقليمي(. فقد 
ادركت هذه احلقيقة واحلتمية اململكة العربية السعودية 
اتفاقيات  عبر  احلدودية  املناطق  توظيف  إلى  فسعت 
تتيح االستثمار في املناطق احلدودية بطرق مباشرة 

واخرى غير مباشرة عبر توظيف مصر واألردن في 
بناء مناطق استراتيجية مشتركة مستقباًل  ان احلدود 
ووجود  والسعودية  والعراق  االردن  بني  اجلغرافية 
اخلدمة  خط  الى  عاد  الذي  املشترك  البري  الطريق 
ميكن ان يؤسس منطقة جتارية مشتركة ذات ابعاد 

صناعية - جتارية.
فرص التوظيف

فكرة  كل  االقتصاد:  إلى  السياسة  من  التحول   .1
صناع  بتصورات  تقترن  والرؤية  رؤية  إلى  حتتاج 
القرار وقدرتهم على قراءة وحتليل البيئة االستراتيجية 
- كما ذكرنا سابقا- يسعى العراق إلى تعزيز فرص 
استراتيجية  العتبارات  العربية  الدول  مع  التعاون 
العراقي  االقتصاد  وانعاش  تنمية  مقدمتها  في  تأتي 
الذي يعاني من أزمات متعاقبة ترافقت مع انخفاض 
إنتاج وإسعار النفط، فضال عن بعد استراتيجي اخر 
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يرتبط بالرغبة العراقية التي توافقت حتديدا مع الرغبة 
األردنية واملصرية في تنمية العالقات السياسية منطلقة 
من املبدأ الوظيفي وليس على أساس البعد السياسي 
في العالقات، ويعد هذا اهم حتول في طبيعة السلوك 
بتركيزها  عمان  قمة  اذ متيزت  اخلارجي،  السياسي 
على القضايا االقتصادية والصناعية والتجارة البينية 

واالستثمار. 
لتصدير  جديدة  منافذ  إيجاد  إلى  العراق  يسعى   .2
النفط، جتنبًا ألية مشاكل أو توتر مرتقب في املنطقة 
سواء في منطقة اخلليج العربي والتهديدات املستمرة 
بأغالق مضيق هرمز من جهة، وتزايد حدة التوتر بني 
اخر  تهديدًا  يشكل  مما  املتوسط  شرق  ودول  تركيا 
إلى  العراق  يسعى  لذا  التصدير،  عملية  النسيابية 

فتح منفذ ثالث لتصدير النفط متمثال في ميناء العقبة 
األردني. واذا ما حتقق ذلك فيمكن القول إن العراق 
وألول مرة يفكر باجتاه املستقبل والبحث عن خيارات 

جديدة ملواجهة التهديدات احملتملة.
3. االقتراب غير املباشر من منطقة التفاعالت اجلديدة 
) شرق املتوسط( املنطقة املرشحة بان تأخذ األولوية 
وحتى  اجلديد،  العاملي  االستراتيجي  التنافس  في 
اجليوسياسية  التفاعالت  دائرة  ضمن  العراق  يكون 
منها  يستفاد  قد  مناورة سياسية  وهذه  املنطقة،  في 

العراق مستقباًل.
4.تعزيز حالة الثقة والتقارب ما بني العراق ومحيطه 
اإلقليمي - العربي، وتأكيد على انه عامل استقرار في 
املنطقة وليس من عوامل االختالل والضعف في البيئة 
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العربية، كما كان يتصور منذ عام 1990 والى وقتنا احلال فالعراق مازال ضمن ما يعرف بالدول )املخلة في 
األمن في منطقة الشرق األوسط( العتبارات وتصورات سياسية توظف من قبل القوى الفاعلة إقليميا ودوليًا.

5. االنفالت من التحالفات التقليدية إلى الفضاءات املتعددة بعيدا عن سياسة األحالف واحملاور والتكتالت. 
فاستراتيجية الفضاءات تعطي هامشًا كبيرًا من حرية العمل لألطراف، فقد يكون هناك فضاء سياسي أو فضاء 
للسياسة اخلارجية  التقسيم يعطي مرونة  أو فضاءات اجتماعية، هذا  اقتصادي  أو فضاء  ديني - إسالمي 

العراقية للتعامل مع محيطها املعقد واملتداخل وتنائي بنفسها عن سياسة األحالف واحملاور.
كوابح استراتيجية المعابر:

قد  املعابر  التقليدية، فأستراتيجية  بالكوابح  الكوابح ميكن عدها  تعترضها جملة من  كل استراتيجية جديدة 
يعدها البعض خيال أو فكرة مبهمة أو غير واقعية، كما هو احلال مع تطور أية علم من العلوم اإلنسانية.

ميكن تقسيم كوابح استراتيجية احملاور إلى كوابح بنيوية وكوابح ذاتية.
الكوابح البنيوية، هي املعنية ببنية وهياكل التفاعل في منطقة الشرق األوسط وحتديدا منطقة اجلوار العراقي، 
التي ال تسمح بقيام أي تفاعل أو عالقات خارج نطاقات النفوذ والتأثير ما بني القوى التقليدية املعروفة )اململكة 
عن  بعيدا  والوظائف  االدوار  بتوزيع  تسمح  ال  التي  )اسرائيل((.  واخيرا  تركيا  ايران،  السعودية،  العربية 
موافقتها وتأثيرها. فضال عن القوى العاملية املتنافسة في الشرق األوسط والسيما الواليات املتحدة األمريكية 

فهي من حتدد ايضا االدوار والوظائف وترسم التفاعالت في املنطقة.
اضافة إلى العالقات البنيوية املتشابكة واملتداخلة ، فالعالقات العراقية - السعودية يشوبها التوجس والتعقيد، 
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حتالفًا  تشكل  االردنية   - السعودية  العالقات  بينما 
السعودي  والتماثل  التقارب  عن  فضاًل  استراتيجيًا، 
العراقية  العالقات  وطبيعة  املصري،   - االماراتي   -
من  تشكله  وما   . التركية   - والعراقية  االيرانية   -
حتديات الستراتيجية املعابر ودميومتها اذا ما نفذت 

االتفاقيات.
)العراق،  ذاتها  بالدول  املعنية  الذاتية، وهي  الكوابح 
االردن، مصر، العربية السعودية(، اقتصاديا تعاني 
واختالالت  مشاكل  السعودية  العربية  عدا  اغلبها 
دعم  دون  من  قادرة  غير  الثالث  والدول  اقتصادية، 
التقليدية على متويل مشاريع االستثمار  القوى  احد 

في املناطق احلدودية.
الكتل  بني  الداخلية  االرادات  تنازع  عن  فضاًل 
العراق  في  املختلفة  السياسية  والتيارات  واالحزاب 
منها  الكثير  ومعارضة  واململكة  واالردن  ومصر 

حلكومات الدول في عقد وتنفيذ هذه االتفاقيات.
الخاتمة

منذ 2003 والى وقتنا احلالي يسعى العراق الى إيجاد 
االقليمي  محيطه  مع  بها  يتعامل  كفؤة  استراتيجية 

املتوتر، فطوال السنوات التي تلت عام 2003 وهو في 
رحلة دائمة، اهمها كانت الرغبة احلقيقية في اخلروج 
من دائرة وتصورات املهدد إلى دائرة عامل االستقرار 
في املنطقة، وهذه حتتاج إلى جهود تقترن بشكل كبير 
بشكل  ترتبط  التي  للعراق  املكانية  الفلسفة  فهم  في 
العراق  يكمن  أين  ورؤية  القرار  بفلسفة صانع  كبير 
وما هو دوره ومكانته في بيئته اإلقليمية؟، وباألساس 

أين مصلحة العراق؟. 
ومع توافر الفرص ضمن احلراك والتفاعل اإلقليمي 
لتعميق  املعابر  استراتيجية  فرصة  العراق  وجد 
العالقات العراقية - العربية بالدرجة اإلساس، بعدها 
مرتكزا استراتيجيا يتامل العراق فيه خيرا للخروج 
عقد  على  فعمل  التقليدية،  اإلقليمية  الضغوطات  من 
وتبعتها  سبقتها  ومصر،  االردن  مع  ثالثية  اتفاقية 
اتفاقيات ثنائية مع كالهما واململكة العربية السعودية. 
الفرصة  إن  اال  واملعوقات،  التحديات  جملة  امام 
احلقيقية التي ميكن إن تؤشر إن العراق بداء يفكر 
وظيفيًا في تنمية عالقاتها مع جواره االقليمي والبحث 
عن اخليارات االستراتيجية البديلة ملواجهة تهديدات 
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اخليارات  ثم  ومن  اواًل  وتصديره  النفط  نقل  طرق 
مبدلولالت  الفضاءات  بهندسة  املتمثلة  االستراتيجية 
التي  واالحالف  احملاور  سياسة  عن  بعيدا  مختلفة 

عاني منها العراق ودول املنطقة كثيرا.
 المصدر 

مبادرة اطلقها املجلس األطلنطي سميت بـ مجموعة 
عمل استراتيجية الشرق األوسط، والتي تولى رئاستها 
مادلني  السابقة  األمريكية  اخلارجية  وزيرة  من  كاًل 
القومي  األمن  مستشار  هادلي  وستيفن  أولبرايت 
السابق؛ في نوفمبر 2016، أصدرا تقرير املجموعة 
النهائي، والذي اقترح خارطة طريق برجماتية وقابلة 
األوسط  الشرق  شعوب  جهود  على  تركز  للتنفيذ، 
جانب  من  املدى  طويل  بانخراط  مدعومني  أنفسهم، 
من  االستفادة  على  وبالتركيز  الدولي،  املجتمع 

اإلمكانيات البشرية الكبيرة في اإلقليم.
1. جمهورية العراق، مجلس الوزراء، هيئة التخطيط، 
اإلحصائية  املجموعة  لإلحصاء،  املركزي  اجلهاز 

السنوية  ، 1994، بغداد، 1995م، ص5.
اإلستراتيجية  املتغيرات  خليل،  اسماعيل  سهاد   .2
واألمن الوطني العراقي ) دراسة في توظيف الفرص(، 
)جامعة  العدد)44-43(  سياسية  قضايا  مجلة 
بغداد،2016( ص  السياسية،  العلوم  كلية  النهرين، 

.217
اجليوسياسية  التفاعالت  خليل،  اسماعيل  سهاد   .3
السعودية - التركية واثرها في االندفاع االستراتيجي 
العراقي نحو تشكيل نظام إقليمي جديد، مجلة جامعة 

دهوك، العلوم السياسية ، 2019
مصر  الثالثة:  االقطاب   ، الدغيدي  انيس  ينظر:   .4
وايران وتركيا وضرورة الوحدة لهزمية امريكا، ط1،) 
كنوز للنشر والتوزيع، القاهرة( 2012، ص ص 83-

.86
عالم  في  العربية  التحوالت   ، صعب  أبي  فارس   .5
متغير ومثلث القوة في الشرق األوسط ، مجلة املستقبل 
الوحدة  دراسات  مركز   (،  )389  ( العدد   ، العربي 

العربية ، بيروت ، 2011 (، ص 100 ومابعدها.
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مبادئ سياسة 
جو بايدن الخارجية: 

رؤية تحليلية

د. كرار أنور البديري
دبلوماسي واكاديمي من العراق، 

مسؤول مراكز االبحاث في واشنطن، 

شغل عدة مواقع من بينها معاون 

عميد المعهد الدبلوماسي،  مختص 

في الشؤون الخارجية االمريكية 

صدرت له عدة مؤلفات من بينها 

كتاب دروب القوى العظمى: 

االستراتيجيات الكبرى للواليات 

المتحدة االمريكية.



|   العدد 52-53   |   السنة الخامسة عشر   |   كانون االول   |  2020 115

رئاسة  تسنمه  مع  جديد  امريكي  رئيس  كل  يسعى 
السياسة  في  حتوالت  احداث  الى  األبيض  البيت 
عن  مختلف  حزب  من  كان  اذا  السيما  اخلارجية، 
سلفه، لهذا من املرجح ان جتري إدارة بايدن العديد 
من التغيرات في السياسة اخلارجية االمريكية بشكل 
مختلف عن إدارة ترامب الذي اتبع سياسة تتعارض 
اخلارجية  السياسة  حكمت  التي  واملبادئ  القيم  مع 
االمريكية لعدة عقود. وهو ما بينه بايدن خالل حملته 
االنتخابية اذ أشار الى أنه »سيتبنى بعض التغييرات 
الرئيسة في سياسات ترامب الداخلية واخلارجية على 

حد سواء«. 
اذ يخطط جو بايدن، إلنهاء أربع سنوات من سياسة 
القيادة  »استعادة  شعار  عبر  االنعزالية  ترامب 
»أمريكا  إن استراتيجية  بايدن:  يرى  اذ  االمريكية«. 
أواًل« التي حكمت السياسة اخلارجية للرئيس ترامب 
ترامب  جعلت »أمريكا وحدها«، ال سيما بعد رفض 
والشراكات  للتحالفات  وإضعافِه  الدولية  للتعددية 
وشنه  اإلنسان،  حقوق  معايير  وتقويضه  األمريكية، 
حربًا على مؤسسة السياسة اخلارجية داخل حكومته، 
»أن  يفيد:  الذي  السابق  احلزبني  إجماع  ومهاجمة 
نظام  لقيادة  فريد  واجب  لديها  املتحدة  الواليات 

دولي قائم على تعزيز احلرية وحقوق اإلنسان وحكم 
دونالد  سياسات  »إن  بايدن:  يرى  وعليه  القانون«. 
املبادئ  دعم  في  فشلت  والتي  املنتظمة،  غير  ترامب 
الدميقراطية األساسية اضرت في مكانتنا في العالم، 
قدراتنا  واضعفت  الدميقراطية،  حتالفاتنا  وقوضت 
على حشد االخرين ملواجهة التحديات وهددت أمننا 

ومستقبلنا«.)1(
افيرز  الفورين  مجلة  الصدد  هذا  في  نشرت  وقد 
اذار/نيسان 2020،  عدد  في   )Foreign Affairs(
مقاال جلو بايدن حتت عنوان: »ملاذا يجب على أمريكا 
أن تقود من جديد: انقاذ السياسة اخلارجية للواليات 
 Why America Must Lead( ،»املتحدة بعد ترامب
 Again: Rescuing U.S. Foreign Policy After
Trump( وهو املقال الذي يستعرض مبادئ السياسة 
اخلارجية التي يعتزم انتهاجها جو بايدن حينما يتسنم 
سدة الرئاسة.)2( عالوة على ذلك وضع جو بايدن في 
جامعة  في  العليا  الدراسات  مركز  في  القاه  خطاب 
مدينة نيويورك، مخططا إلصالح الضرر الذي احدثه 
ترامب في السياسة اخلارجية االمريكية بعنوان: قوة 
الدميقراطي  العالم  لقيادة  بايدن  أمريكا: خطة  مثال 
 The( والعشرين«،  احلادي  القرن  حتديات  ملواجهة 
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 Power of America's Example: The Biden
 Plan for Leading the Democratic World to
 )21st Century Meet the Challenges of the
وهي اخلطة املنشورة على موقع بايدن ومتتد للمقال 
أعاله وتبني مالمح السياسة اخلارجية االمريكية في 
لبيان  إليه  سنعمد  ما  وهو  بايدن)3(،  الرئيس  عهد 
تنفذيها،  ووسائل  اخلارجية  بايدن  سياسة  مبادئ 
ومن ثم املضي في إعطاء رؤية حتليلية لسياسة بادين 

اخلارجية، وكما يلي:  
وال: مبادئ سياسة بايدن الخارجية

أ
ا

للمدرسة  ينتمي  ال  بايدن  ان  مالحظته  ينبغي  ما 
للمدرسة  وامنا  اخلارجية،  السياسة  في  االنعزالية 
السياسة  بإن  يؤمن  ولكنه  املثالي،  بشقها  الليبرالية 
لذلك يجب  الداخلية،  للسياسة  امتداد  اخلارجية هي 
التركيز على البيت الداخلي وتعزيز القيم الدميقراطية 

اخلارج.  في  االمريكية  القيادة  لتعظيم  الداخل  في 
اذ يقول بايدن »اننا لن نقود مبثال قوتنا ولكن بقوة 
في  بايدن  مبادئ  معرفة  ميكن  وباملجمل  مثالنا«، 

السياسة اخلارجية عبر اآلتي)4(:
 تعزيز الديمقراطية في الداخل

أ
1.مبدا

مجتمعنا،  اصل  هي  الدميقراطية  بإن  بايدن:  يقول 
شيء  كل  قبل  لذلك  ومصدر جتديدنا،  قوتنا،  ومنبع 
يجب أن نصلح دميقراطيتنا وُننشطها من جديد، حتى 
في الوقت الذي نعزز فيه حتالف الدميقراطيات التي 
تقف معنا في جميع أنحاء العالم. إن قدرة الواليات 
ربوع  في  التقدم  حتفز  قوة  تكون  أن  على  املتحدة 
تبدأ  اجلماعي  العمل  أجل  من  الدول  العالم وحتشد 
من الداخل في املقام األول. ويضيف بايدن قائال: لكن 
الدميقراطية ليست مجرد أساس للمجتمع األمريكي، 
قيادتنا  وتعزز  تقوي  إنها  قوتنا.  مصدر  أيضًا  إنها 
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احملرك  إنها  سالمتنا.  على  احلفاظ  أجل  من  للعالم 
االقتصادي  ازدهارنا  ويدفع  إبداعنا  يشحذ  الذي 
لألمام. إنها جوهر حقيقة من نحن وكيف نرى العالم 
- وكيف يرانا العالم. وهي التي تسمح لنا بتصحيح 
ُمُثلنا  حتقيق  إلى  للوصول  السعي  ومواصلة  الذات 
العليا مع مرور الوقت. ونحن كأمة أمريكية، علينا أن 
لتولي دفة  املتحدة مستعدة  الواليات  للعالم أن  نثبت 
القيادة مرة أخرى - ليس فقط من خالل مثال قوتنا 

ولكن بقوة مثالنا او منوذجنا.
-وسائل تعزيز الدميقراطية في الداخل

واستعادة  الداخل  في  الدميقراطية  تعزيز  ولغرض 
القيادة االمريكية، يضع جو بايدن جملة من الوسائل 

لتحقيق هذا املبدأ من بينها االتي:
•إعادة صياغة النظام التعليمي.
•اصالح نظام العدالة اجلنائية.

•وضع سياسات صارمة لتضارب املصالح.
في  اليومية  الصحفية  اإليجازات  إلى  فوًرا  •العودة 
ووزارة  األمريكية  اخلارجية  ووزارة  األبيض  البيت 

الدفاع األمريكية التي الغاها ترامب.
واللجوء  بالهجرة  اخلاصة  ترامب  سياسات  •الغاء 

وانهاء حظر السفر على الدول املسلمة.
•التأكيد على احلظر املفروض على التعذيب واستعادة 
قدر أكبر من الشفافية في عملياتنا العسكرية ، مبا 
في ذلك السياسات التي مت وضعها خالل إدارة أوباما 

وبايدن لتقليل اخلسائر في صفوف املدنيني.
واخلارج،  الداخل  في  النساء  بحقوق  •النهوض 
النوع  على  القائم  العنف  معاجلة  على  والتركيز 

االجتماعي على الصعيد الدولي.
•استعادة االلتزام بالعلم فيما يتعلق بالتغير املناخي.
•تنشيط االلتزام األمريكي للنهوض بحقوق االنسان 

والدميقراطية في جميع انحاء العالم.
2.مبدأ تعزيز الدميقراطية في اخلارج 

بعد اتخاذ تلك اخلطوات لتعزيز األساس الدميقراطي 
جو  يقول  اخلارج،  في  االخرين  وإلهام  الداخل  في 
بايدن أنه سيدعو زمالئه من القادة الدميقراطيني في 
جميع أنحاء العالم إلعادة تعزيز الدميقراطية وإعادتها 
من جديد إلى جدول األعمال العاملي. اذ يرى بايدن: 
»تتعرض اليوم الدميقراطية لضغوط أكبر من أي وقت 
مضى منذ الثالثينيات. فقد أفادت منظمة بيت احلرية 
كانت  دولة  بني 41  من  أنه   »Freedom House  «
ُتصنف على أنها »حرة« بشكل دائم من عام 1985 
السنوات  خالل  منهم  دولة   22 سجلت   ،2005 إلى 
اخلمس املاضية انخفاضًا كبيرًا في مستوى احلرية«.
ويضيف بايدن قائال: »من هوجن كوجن إلى السودان، 
ومن تشيلي إلى لبنان، يذكرنا املواطنون مرة أخرى 
العالم  وبُبغض  الرشيد  احلكم  إلى  جميعًا  بتوقهم 
يغذي  حيث  البلدان.  بعض  في  املستشري  للفساد 
الفساد، كجائحة خبيثة، القمع ويقوض كرامة اإلنسان 
الفرقة  لبث  قوية  بأدوات  االستبداديني  القادة  وميد 
بني الدميقراطيات وإضعافها في جميع أنحاء العالم. 
ومع ذلك، فعندما تتطلع الدميقراطيات في العالم إلى 
البالد  توحد  التي  القيم  للدفاع عن  املتحدة  الواليات 
- لقيادة العالم احلر حقًا - يبدو وكأن ترامب ينتمي 
بينما  املستبدين  خطاب  ويتبنى  اآلخر،  الفريق  إلى 
ُيبدي االزدراء للدميقراطيني. ومن خالل ترؤسه ألكثر 
التاريخ األمريكي احلديث، فقد  اإلدارات فسادًا في 
منح الرخصة للحكام الفاسدين في كل مكان للمضي 

قدمًا في فسادهم«.
-وسائل تعزيز الديمقراطية في الخارج

سوف  اخلارج  في  الدميقراطية  تعزيز  ولغرض 
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الغرض  للدميقراطية«  عاملية  »قمة  بايدن  يستضيف 
املشترك  والهدف  الروح  بايدن »جتديد  منها بحسب 
لدول العالم احلر«، حيث سيجتمع الرئيس بايدن خالل 
السنة األولى في املنصب برؤساء الدول الدميقراطية 
الدميقراطية  املؤسسات  تقوية  بهدف  العالم،  في 
العالم،  في  الدميقراطية  تراجع  حتديات  ومواجهة 
وصياغة اجندة مشتركة ملواجهة التحديات التي تهدد 
القيم الدميقراطية املشتركة، وتهدف القمة الى القيام 

باالتي:
•ستعمل القمة على حشد التزامات دولية جديدة في 
الدفاع   )2( ؛  الفساد  مكافحة   )1( مجاالت:  ثالث 
ضد االستبداد ، مبا في ذلك أمن االنتخابات ؛ )3( 
النهوض بحقوق اإلنسان في داخل الدول وخارجها.

جميع  من  املدني  املجتمع  منظمات  القمة  •ستضم 
أنحاء العالم التي تقف في اخلطوط األمامية للدفاع 

عن القيم الدميقراطية 
•ستدعو القمة القطاع اخلاص للعمل على تعزيز القيم 
وعمالقة  التكنولوجيا  شركات  ذلك  مبا  الدميقراطية، 
بالتزاماتهم  للوفاء  االجتماعي  التواصل  وسائل 
اخلاصة، واالعتراف مبسؤولياتهم واهتمامهم الكبير 
باحلفاظ على املجتمعات مفتوحة ودميقراطية وحماية 
حرية التعبير، على سبيل املثال ، يجب على شركات 
الدميقراطية  ثمار  من  تستفيد  التي   - التكنولوجيا 
أن  ضمان  لكيفية  ملموسة  تعهدات  تقدم  أن   -
الدول  متكني  على  تعمل  ال  ومنصاتها  خوارزمياتها 
للمراقبة على أنشطة حرية التعبير، وتسهيل القمع في 
الصني وأماكن أخرى، ونشر الكراهية، ودفع الناس 

إلى العنف.
3.مبدأ تعزيز القيادة االمريكية في النظام العاملي 

فكرة  اخلارجية  للسياسة  بايدن  جو  اجندة  تتبنى 

وضع  على  العمل  أي  الطاولة«  رأس  الى  »العودة 
الواليات املتحدة على رأس قيادة العالم مرة أخرى في 
وضع مُيكنها من العمل مع حلفائها وشركائها حلشد 
اجلهود اجلماعية ملواجهة التهديدات العاملية. اذ يرى 
بايدن: »إن العالم ال ينظم نفسه بشكل تلقائي، ولكن 
من خالل القيادة االمريكية املدعومة بأهداف واضحة 
بفعالية  التصدي   ميكن  سليمة  واستراتيجيات 

للتحديات العاملية احملددة في عصرنا«.  
عالوة على ذلك يرى بايدن: إن القيادة االمريكية ضرورية 
في العالم، فهو يعتقد بإنه على مدى 70 عامًا، أدت 
املتحدة، في ظل وجود رؤساء دميقراطيني  الواليات 
العمل،  قواعد  وضع  في  رائدًا  دورًا  وجمهوريني، 
توجه  التي  املؤسسات  وتنشيط  االتفاقيات،  وصياغة 
العالقات بني الدول وتعزز األمن اجلماعي واالزدهار 
حتى جاء ترامب، فتخلى عن كل تلك املسوؤليات. لذلك 
للعالم  االمريكية  القيادة  عن  التخلي  إن  بايدن  يرى 
يعني أمرين: »إما أن حتل قوة أخرى مكان الواليات 
أو  املتحدة، ولكن بطريقة ال تعزز مصاحلنا وقيمنا، 
لن تستطيع أي قوة أخرى القيام بذلك، وعندها ستعم 
في  ليس  األمر  فإن  احلالتني،  كلتا  وفي  الفوضى. 
للعالم  االمريكية  القيادة  فإن  وعليه  أمريكا«،  صالح 

هي أمر ال غنى عنه.
-وسائل تعزيز القيادة االمريكية في النظام العاملي

ومن اجل تعزيز القيادة االمريكية للعالم سوف يتخذ 
بايدن عدة وسائل ومن بينها االتي:  

املصالح  عن  للدفاع  العسكرية  القوة  •استخدام 
احليوية. يقول بايدن بأنه لن يتردد أبدًا في اتخاذ ما 
يلزم عند الضرورة من أجل حماية الشعب األمريكي، 
مبا في ذلك استخدام القوة. اذ يرى: من بني جميع 
املهام التي يجب أن يتوالها رئيس الواليات املتحدة، 
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يقوم  الذي  الدور  أهمية من  أكثر  ما هو  ليس هناك 
املتحدة  فالواليات  األمريكي.  للجيش  عام  كقائد  به 
متتلك أقوى جيش في العالم، وبصفته رئيسًا للواليات 
املتحدة، سيحرص بايدن على بقائها على هذا النحو 
لتجهيز  الالزمة  باالستثمارات  القيام  مع  القوة،  من 
املاضي.  القرن  وليس  القرن،  هذا  لتحديات  قواتنا 
ولكن يجب أن يكون استخدام القوة هو املالذ األخير 
من  فقط  استخدامه  ويجب  األولى.  اخلطوة  وليس 
املتحدة،  للواليات  احليوية  املصالح  عن  الدفاع  أجل 
وقاباًل  واضحًا  الهدف  يكون  عندما  وخصوصًا 

للتحقيق، ومبوافقة مستنيرة من الشعب األمريكي.
بايدن  يتبنى  االبد.  الى  اخلارجية  احلروب  •انهاء 
فكرة وضع حد للحروب التي ال تنتهي في أفغانستان 

الدماء  األمريكيني  كلفت  والتي  األوسط،  والشرق 
الغالبية  نعيد  أن  »يجب  بايدن  يقول  اذ  واألموال. 
احلروب  من  الوطن  أرض  إلى  قواتنا  من  العظمى 
مهمتنا  نحدد  وأن  األوسط  والشرق  أفغانستان  في 
الدولة  وتنظيم  القاعدة  تنظيم  هزمية  أنها  على  بدقة 
دعمنا  إنهاء  أيضًا  وعلينا  داعش(.  )أو  اإلسالمية 
للحرب التي تقودها السعودية في اليمن، حيث يجب 
في  اإلرهاب  مكافحة  على  تركيزنا  على  نحافظ  أن 
الواليات املتحدة،  العالم كما في داخل  جميع أنحاء 
لكن االستمرار في صراعات ال ميكن حسم نتيجتها 
يستنزف قدرتنا على القيادة في قضايا أخرى تتطلب 
األخرى  األدوات  بناء  إعادة  من  ومينعنا  اهتمامنا، 
للقوة األمريكية«. ولكن بايدن سيعمل على إعادة القوة 
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الذكية في استخدام القوة العسكرية. اذ يرى بايدن: 
الوقت.  نفس  في  وأذكياء  أقوياء  نكون  أن  بإمكاننا 
وهناك فرق كبير بني عمليات نشر عشرات اآلالف من 
القوات األمريكية على نطاق واسع ومفتوح، والتي يجب 
القوات  تنتهي، واستخدام بضع مئات من جنود  أن 
اخلاصة وأصول االستخبارات لدعم الشركاء احملليني 
الصغيرة  املهمات  هذه  ويضيف:  عدو مشترك.  ضد 
قابلة لالستمرار عسكريًا واقتصاديًا وسياسيًا، طاملا 

أنها تعزز املصلحة الوطنية.
عليا  أهمية  بايدن  يولي  الدبلوماسية.  مستوى  •رفع 
للدبلوماسية لتحقيق األهداف االمريكية، اذ يقول: انه 
من  األولى  األداة  هي  الدبلوماسية  تكون  »أن  يجب 
أدوات القوة األمريكية، وأنا أشعر بالفخر ملا حققته 
أوباما-بايدن«.  إدارة  خالل  األمريكية  الدبلوماسية 
مجرد  ليست  الدبلوماسية  »إن  بايدن:  ويضيف 
تقوم  إنها  الصور.  والتقاط  املصافحات  من  سلسلة 
ببناء العالقات ورعايتها والعمل على حتديد مجاالت 
ولذلك  الصراع.  نقاط  إدارة  أثناء  املشترك  االهتمام 
فهي تتطلب االنضباط، إلدارة عملية متماسكة لصنع 
وذوي  املتمرسني  املهنيني  من  وفريق  السياسات، 
اخلبرة«. وعليه كرئيس للواليات املتحدة، سوف يرتقي 
بايدن بالدبلوماسية بوصفها األداة الرئيسية للسياسة 
اخلارجية للواليات املتحدة. وسوف يعيد االستثمار في 
األمريكية  الدبلوماسية  وسيعيد  الدبلوماسي،  السلك 
محترفون  يديرها  بحيث  بها  الالئق  الوضع  إلى 

حقيقيون.
ترامب  إدارة  إن  بايدن  يرى  الناتو.   حلف  •متكني 
اساءت التعامل مع حلف الناتو، وكان توجهها صدامي 
مع الناتو، صحيح انه يجب أن يقدم حلفاؤنا حصتهم 
العادلة في االنفاق، لكن التحالف يتجاوز دفع األموال، 

حيث إن التزام الواليات املتحدة واجب مقدس وليس 
صفقة يتم إبرامها. وعليه يرى بايدن: »إن الناتو يجب 
أن يظل في صميم األمن القومي للواليات املتحدة، وهو 
مبثابة احلصن للنموذج الدميقراطي الليبرالي - وهو 
حتالف للقيم، مما يجعله أكثر دميومة وموثوقية وقوة 
من الشراكات التي يتم إقامتها عن طريق اإلكراه أو 
املال«. عالوة على ذلك يقول بايدن: »يخشى الكرملني 
من بقاء حلف شمال األطلسي قويًا، لذلك فمن أجل 
أن  على  احلرص  علينا  روسي،  عدوان  أي  مواجهة 
تظل القدرات العسكرية للتحالف مهولة وفي جاهزية 
تامة، مع توسيع قدرته أيضًا على مواجهة التهديدات 
غير التقليدية، مثل الفساد املُسلح واملعلومات املضللة 
والسرقة اإللكترونية، والتحديات اجلديدة في الفضاء 
إلى  الناتو  دول  دعوة جميع  البحار؛ مع  أعالي  وفي 
حتالف  في  كأعضاء  مبسؤولياتها  االلتزام  إعادة 

دميقراطي«.
•استعادة الشراكات مع الدول الدميقراطية في اسيا. 
يرى بايدن: »إن العمل التعاوني مع الدول األخرى التي 
املتحدة  الواليات  يجعل  ال  وأهدافنا  قيمنا  تشاركنا 
دولة حمقاء؛ وإمنا يجعلها أكثر أمانًا وجناحًا، حيث 
بتعزيز قوتنا وتوسيع نطاق وجودنا في جميع  نقوم 
املسؤوليات  نفوذنا مع مشاركة  ونعظم  العالم  أنحاء 
العاملية مع الشركاء الراغبني في التعاون«. ويضيف: 
مع  اجلماعية  قدراتنا  تعزيز  إلى  بحاجة  »نحن 
الشمالية  أمريكا  خارج  الدميقراطيني  األصدقاء 
حتالفاتنا  في  االستثمار  إعادة  خالل  من  وأوروبا 
واليابان  أستراليا  مع  املبرمة  املعاهدات  على  املبنية 
إلى  الهند  من  الشراكات  وتعميق  اجلنوبية،  وكوريا 
إندونيسيا لتعزيز القيم املشتركة في منطقة ستحدد 
مستقبل الواليات املتحدة. ونحن بحاجة إلى احلفاظ 
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على التزامنا الصارم بأمن إسرائيل. ونحتاج كذلك 
إلى بذل املزيد من اجلهد لدمج أصدقائنا في أمريكا 
للدميقراطيات  الالتينية وأفريقيا في الشبكة األوسع 

واغتنام فرص التعاون في تلك املناطق«.
وتبدو الشراكات األسيوية مصممة الحتواء الصعود 
بالتزايد في النظام الدولي، اذ يقول  الصيني اآلخذ 
لقد  خاص.  نوع  من  حتديًا  الصني  متثل  بايدن: 
ما  أفهم  وأنا  قادتها،  مع  طويلة  ساعات  قضيت 
نواجهه. فالصني تتبنى سياسة طويلة األجل من خالل 
توسيع انتشارها العاملي، وتعزيز منوذجها السياسي 
اخلاص، واالستثمار في تقنيات املستقبل. ويضيف: 
بالتأكيد إلى أن تكون أكثر  الواليات املتحدة  حتتاج 
الطريقة  فإن  لبايدن  وفقا  لذلك  الصني.  مع  صرامة 
جبهة  بناء  هي  التحدي  هذا  ملواجهة  فعالية  األكثر 
ملواجهة  املتحدة  الواليات  موحدة من حلفاء وشركاء 
في  اإلنسان  وانتهاكات حقوق  التعسفية  السلوكيات 
الصني، حتى في الوقت الذي نسعى فيه للتعاون مع 
مثل  فيها مصاحلنا،  تتالقى  التي  القضايا  في  بكني 
واألمن  النووية،  األسلحة  انتشار  وعدم  املناخ،  تغير 
الواليات  أن  حقيقة  إلى  وبالنظر  العاملي.  الصحي 
احمللي  الناجت  ربع  حوالي  مبفردها  متثل  املتحدة 
الدميقراطيات  مع  نتحد  فعندما  العاملي،  اإلجمالي 
تستطيع  ال  فالصني  قوتنا؛  بذلك  تتضاعف  احلليفة، 
أن تتحمل جتاهل أكثر من نصف االقتصاد العاملي. 
وهذا مينحنا نفوذًا كبيرًا لتشكيل قواعد الطريق في 
كل شيء من البيئة إلى العمل والتجارة والتكنولوجيا 
انعكاسًا  تكون  أن  في  تستمر  حتى  والشفافية، 

للمصالح والقيم الدميقراطية.
4.مبدأ احلد من التسلح وضمان عدم االنتشار النووي
يرى بايدن فيما يتعلق بضمان عدم االنتشار النووي، 

ذو  صوت  املتحدة  للواليات  يكون  أن  ميكن  ال  انه 
تتخلى هي عن االتفاقات  الذي  الوقت  مصداقية في 
ترامب  جعل  لقد  ويضيف:  عليها.  تفاوضت  التي 
احتمال االنتشار النووي، ودخول دول العالم من جديد 
في سباقات التسلح النووي، وحتى استخدام األسلحة 
النووية - جعله أكثر ترجيحًا، من إيران إلى كوريا 
الشمالية، ومن روسيا إلى اململكة العربية السعودية. 
لذلك يشير بايدن بانه سوف يجدد التزامات الواليات 

املتحدة باحلد من التسلح عبر اآلتي:
االتفاق  ان  بايدن  يرى  اإليراني.  النووي  •االتفاق 
النووي اإليراني التاريخي الذي تفاوضت عليه إدارة 
أوباما-بايدن قد منع إيران من احلصول على سالح 
نووي. ولكن انسحاب ترامب من االتفاق، دفع إيران 
إلى إعادة تشغيل برنامجها النووي األمر الذي جعلها 
استفزازًا، مما زاد من خطر اندالع حرب كارثية أخرى 
في املنطقة. وعليه يقول بايدن: أنه يجب على طهران 
أن تعود إلى االمتثال الصارم ببنود االتفاق النووي. 
وإذا فعلت ذلك، فسأعاود االنضمام إلى االتفاق من 
جديد وأستخدم التزامنا املتجدد بالدبلوماسية للعمل 
التصدي  مع  وتوسيعه،  االتفاق  لتقوية  حلفائنا  مع 
املزعزعة  األخرى  إيران  ألنشطة  فعالية  أكثر  بشكل 

لالستقرار.
•السالح النووي في كوريا الشمالية. مييل بايدن الى 
العمل على نزع السالح النووي من كوريا الشمالية 
خالل  من  اسيا  في  النووي  االنتشار  عدم  وضمان 
بتمكني  أقوم  سوف  بايدن:  يقول  لذلك  املفاوضات، 
القيام مبهامهم وأبدأ حملة مستدامة  مفاوضينا من 
الصني،  ذلك  في  مبا  وغيرهم،  حلفائنا  مع  ومنسقة 
لتعزيز هدفنا املشترك املتمثل في نزع السالح النووي 

من كوريا الشمالية.
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•احلد من التسلح النووي. يسعى بايدن الى جتديد 
مع  النووي  التسلح  من  باحلد  االمريكية  االلتزامات 
روسيا، لذلك يقول بايدن: سأسعى إلى متديد معاهدة 
ستارت اجلديدة، وهي ركيزة لالستقرار االستراتيجي 
بني الواليات املتحدة وروسيا، وأستخدم ذلك كأساس 
عام.  بشكل  األسلحة  من  للحد  جديدة  لترتيبات 
وسأتخذ خطوات أخرى إلظهار التزامنا بتقليص دور 
األسلحة النووي. اذ يعتقد بايدن أن الترسانة النووية 
 ، لزم األمر  للردع - وإذا  األمريكية يجب أن تكون 

الرد على - أي هجوم نووي.
5.مبدأ احلد من التغير املناخي

يرى بايدن بانه يجب على الواليات املتحدة أن تقود 
في  نواجهه  الذي  الوجودي  التهديد  ملواجهة  العالم 
مجال تغير املناخ. وأن ادارته سوف تنضم إلى اتفاق 
باريس للمناخ في اليوم األول وتقود دفعة دبلوماسية 
كبيرة لرفع طموحات األهداف املناخية للبلدان. ومن 
اجل مكافحة التغير املناخي سوف يتخذ بايدن  في 
العالم  حلشد  التالية  اخلطوات  له،  يوم   100 اول 

ملواجهة ازمة التغير املناخي:
•عقد قمة عاملية للمناخ إلشراك قادة الدول الرئيسية 
مباشر  بشكل  العالم  في  الكربون  النبعاثات  املسببة 
تقدمي  املتحدة في  الواليات  إلى  باالنضمام  إلقناعهم 
تعهدات وطنية أكثر طموًحا، مبا يتجاوز االلتزامات 

التي تعهدوا بها بالفعل.
•وضع التزامات واجبة التنفيذ من شأنها أن تقلل من 
االنبعاثات في الشحن والطيران على مستوى العالم، 
ال  األخرى  الدول  أن  من  للتأكد  قوية  تدابير  واتباع 
بينما  اقتصاديًا  املتحدة  الواليات  تقويض  تستطيع 
بايدن:  بحسب  ذلك  ويتضمن  بالتزاماتها.  تفي  التي 
»الضغط على الصني - أكبر مصدر انبعاث للكربون 

في العالم - لوقف دعم صادرات الفحم ونقل مصادر 
مشاريع  متويل  طريق  عن  أخرى  بلدان  إلى  التلوث 
طاقة الوقود األحفوري القذر مبليارات الدوالرات من 

خالل مبادرة احلزام والطريق التي تتبناها«.
ثانيا: رؤية حتليلية لسياسة بايدن اخلارجية

1.تعزيز الدميقراطية ومواجهة الشعبوية 
على  لواليته  األولى  األيام  في  بايدن  يركز  •سوف 
ثم  ومن  الداخل،  في  الدميقراطية  وتعزيز  اصالح 
سوف يتخذ خطوات اضافية نحو تعزيز الدميقراطية 
في اخلارج من خالل دعم ومتكني الدول الدميقراطية 
حول  الشعبوية  احلركات  على  اخلناق  تضيق  على 
العالم. اذ يقول بايدن منذ اليوم األول إلدارتي ميكن 
للدميقراطيات ويجب عليها مواجهة صعود الشعبويني 
املتزايدة  القوة  بوصفهم  والدمياغوجيني؛  والقوميني 
الدميقراطيات  لتقسيم  وجهودها  االستبدادية  للقوى 

والتالعب بها. 
عقدها  بايدن  ينوي  التي  الدميقراطيات  قمة  •إن 
الذي  احلر،  العالم  حتالفات  بتجديد  اشبه  ستكون 
يكون  ان  املستبعد  غير  من  وكذلك  ترامب،  قوضها 
القمة  هذه  اجندة  على  والصيني  الروسي  النظام 

كونهما من الدول غير الدميقراطية.
•من املرجح أن يواجه العراق والعديد من دول الشرق 
االوسط في عهد إدارة بايدن ضغطا اكبر من اإلدارة 
السياسي  اإلصالح  من  باملزيد  ملطالبة  االمريكية 

وتعزيز الدميقراطية في الداخل ومكافحة الفساد. 
2.احياء القيادة االمريكية للنظام العاملي

منذ أن أعلنت وسائل االعالم األمريكي فوزه، ادلى 
الثاني  تشرين   10 يوم  في  بخطاب  بايدن  الرئيس 
إن  العالم  لقادة  »أقول  بايدن:  فيه  ذكر   ،2020
الواليات املتحدة عادت من جديد«.)5( اذ يتبنى بايدن 
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في سياسته اخلارجية مبدأ جتديد القيادة االمريكية 
في العالم. وهو املبدأ الذي ينطلق من فكرة مفادها: 
إن الواليات املتحدة األمة التي ال غنى عنها في العالم 
املرجح  لهذا من  املسؤوليات.  العديد من  عليها  التي 
أن نشهد مزيدًا من التدخل األمريكي السياسي في 
ولكن  ترامب  الرئيس  إدارة  عن  مغاير  بشكل  العالم 

ليس في السنة األولى إلدارة بايدن. 
3.ادوت بايدن في السياسة اخلارجية 

•سوف يوظف بايدن القوة الذكية في استخدام القوة 
بدال من  اإلرهابية  التنظيمات  العسكرية في محاربة 
نشر املئات او االالف من القوات االمريكية، وهو أمر 
ينطبق على الوجود العسكري في العراق، اذ سيعمل 
بايدن على تخفيض عدد القوات االمريكية في العراق 
مع اإلبقاء على بضع مئات من جنود القوات اخلاصة 
واالستخبارات لدعم القوات العراقية ضد التنظيمات 
اإلرهابية، ولكن سيكون هذا الوجود العسكري قابل 

لالستمرار عسكريا واقتصاديا وسياسيا. 
•إن ايالء بايدن أهمية متزايدة لألداة الدبلوماسية في 
السياسة اخلارجية يعني أن وزارة اخلارجية االمريكية 
سيكون لها الدور االكبر في عملية صنع القرار مقارنة 
بوزارة الدفاع، عالوة على ذلك سوف يعمل بايدن على 
في  األبحاث  الباحثني في مراكز  العديد من  اشراك 
املناخ  خبراء  والسيما  األمريكي  الدبلوماسي  السلك 

منهم. 
4.القوة الذكية: سياسة بايدن جتاه روسيا االحتادية
ستعتمد  روسيا  اخلارجية جتاه  بايدن  سياسة  •إن 
الصلبة  القوة  بني  املزج  أي  الذكية  القوة  مبدأ  على 
ستركز  لذلك  االمريكية،  األهداف  لتحقيق  والناعمة 
إدارة بايدن على فرض عقوبات اقتصادية جديدة على 
روسيا في الوقت الذي ستركز على دعم املجتمع املدني 

النظام في روسيا، اذ يقول  لتغيير  الروسي ومتويله 
بايدن : »يجب أن نفرض على روسيا عقوبات حقيقية 
بسبب انتهاكاتها للمعايير الدولية والوقوف إلى جانب 
الذي وقف بشجاعة مرارًا  الروسي،  املدني  املجتمع 
للرئيس  الفاسد  االستبدادي  النظام  ضد  وتكرارًا 

فالدميير بوتني«.
•ان متكني حلف الناتو في إدارة بايدن سيكون من 
اجل مواجهة روسيا في أوروبا، والعمل على منعها من 
تهديد دول أوروبا الشرقية والغربية عسكريا، واحلد 
من مساعي الرئيس بوتني في دعم تغيير األنظمة غير 

املوالية لروسيا في أوروبا الشرقية وتهديدها. 
•إن مساعي الرئيس بايدن في متكني الناتو قد ترافقه 
عمليات او مشاريع توسيع الناتو نحو الشرق )السيما 
أوكرانيا وجورجيا( من اجل اكمال حلقة طوق الناتو 
املرحلة  املمكن أن نشهد في  لذلك من  حول روسيا، 

املقبلة توترا في العالقات االمريكية الروسية. 
•ان متكني الناتو عسكريا يعني إن الواليات املتحدة 
سوف تلجأ الى العمل التعددي في مواجهة التحديات 
سوف  وعليه  العسكرية،  التدخالت  الى  بحاجة  التي 
تعتمد إدارة بايدن على الناتو في أي تدخل عسكري 

حول العالم والسيما في مجال مكافحة اإلرهاب. 
في  الدميقراطيني  يعني صعود  ماذا  الروس  •يدرك 
مصممة  بايدن  فإدارة  االمريكية،  املتحدة  الواليات 
مقارنة  روسيا  مع  صرامة  اكثر  تكون  أن  على 
أن  املرجح  من  لذلك  واليتها،  املنتهية  ترامب  بإدارة 
من  استهدفا  اكثر  بايدن  إدارة  حتت  روسيا  تكون 
االمريكية  العالقات  تعزيز  مع  بالتزامن  الغرب  قبل 
االوربية. وعليه ستكون سياسات الغرب  جتاه روسيا 
منسقة بشكل أفضل، مما يزيد الضغط على موسكو. 
بايدن  إدارة  تقدم  أن  احملتمل  من  ذلك  على  عالوة 
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املزيد من الدعم العسكري ألوكرانيا وستولي مزيدا 
من االهتمام لبيالروسيا ملواجهة روسيا في محيطها 
احليوي. وبدال من سياسة تصدير الغاز األمريكي الى 
الطاقة  لتحدي مصالح  ترامب  اعتمدها  التي  اوروبا 
سياسة  نطاه  توسيع  على  بادين  سيعمل  الروسية، 
االقتصاد األخضر »االجتاه األخضر« التي تتماهى 
الذي  األمر  األوربي،  لالحتاد  البيئة  السياسات  مع 
سيضعف من اعتماد أوروبا على الغاز الروسي الذي 

ميثل العمود الفقري لالقتصاد روسيا.)6(
بايدن جتاه  التعاون واملنافسة: سياسة  5.املزج بني 

الصني
الصني  اخلارجية جتاه  بايدن  تركز سياسة  •سوف 
على تعزيز الشراكات والتحالفات االمريكية في اسيا 
من اجل تعزيز املوقف الدفاعي للدول اآلسيوية قبالة 

القوة الصينية، ومن ثم بناء شبكة موحدة من احللفاء 
والشركاء االسيويني حتت اطار ما يسمى بــ: »القوس 
الدميقراطي اآلسيوي« ملواجهة صعود الصني سياسيا 
واقتصاديا وعسكريا، ومن ثم العمل على جعل الصني 
تسير وفق القواعد السياسية والتجارية واالقتصادية 
والبيئية والتكنولوجية التي تتماهى مع القيم االمريكية 
بالشكل الذي يعزز قواعد النظام الدولي ومبا يخدم 

املصالح االمريكية في اسيا. 
يخفف  سوف  بايدن  أن  من  بالقلق  البعض  •يشعر 
من سياسات ترامب املتشددة جتاه الصني، لكن هذا 
يبدو غير مرجح وسط إجماع من احلزبني اجلمهوري 

والدميقراطي على توجه أكثر تشدًدا جتاه الصني.)7(
•سيولي الرئيس بايدن أهمية كبرى للصعود الصيني 
اكثر مما كان عليه األمر في عهد أوباما، يصف احد 
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مستشاري بايدن أولويات السياسة اخلارجية للرئيس 
بايدن بانها: »الصني، الصني، الصني، روسيا«، وقد 
الرئيس الصيني شي  قوية ضد  بكلمات  بايدن  تفوه 
جني بينغ خالل املناظرة التمهيدية للحزب الدميقراطي 
في شباط 2020، فقد قال في وقتها: »هذا رجل ليس 
لديه عظمة دميوقراطية واحدة ولو صغيرة في جسده. 
هذا رجل شقي«.)8( لذلك من املرجح ان يكون نهج بايدن 
جتاه الصني مزيجا بني التعاون واملنافسة واملواجهة، 
كما من املرجح ان يحافظ بايدن على وجود عسكري 
قوي على تخوم الصني، وسيعمل على تضييق اخلناق 
اإلنسان  وحقوق  بالتجارة  يتعلق  فيما  الصني  على 
اقل  سيكون  الصني  بايدن جتاه  نهج  ولكن  واألمن. 
هجومية من ترامب، غير انه نهجا مدروسا يعتمد على 
القوة الذكية، ال يركز على العدوانية بل يأخذ في نظر 

االعتبار املنافسة الطويلة االجل.
بايدن  املواجهة:  من  بدال  الدبلوماسية  الى  6.العودة 

والبرنامج النووي اإليراني 
الى  العودة  فكرة  يدعم  بايدن  أن  من  الرغم  •على 
أن  املتوقع  غير  من  ولكن  ايران  مع  النووي  االتفاق 
انفراجات  بايدن  إدارة  من  األولى  السنة  في  نشهد 
رفع  او  االتفاق  الى  العودة  مثل  املجال  هذا  في 
العديد  اليزال  اذ  االمريكية،  االقتصادية  العقوبات 
من اجلمهوريني يعارضون العودة الى االتفاق، عالوة 
لبايدن اكثرا تركيزا  على ذلك ستكون السنة األولى 
على الداخل من اخلارج، لهذا من املمكن ان نشهد 
مفاوضات او ترتيبات غير معلنة مع ايران من اجل 

البدء بإجراءات العودة جزئيا الى االتفاق.
تطغى  سوف  الداخلية  االنشغاالت  أن  من  •بالرغم 
ان  احملتمل  من  ولكن  بايدن،  إدارة  اجندة  على 
املزمع  اإليرانية  الرئاسية  االنتخابات  توقيتات  تدفع 

اجراؤها في حزيران 2021، إدارة بايدن الى اتخاذ 
امرين: أما ان تعلن عن مبادرة حول االتفاق النووي 
املتحدة وفرنسا وأملانيا، خشية  اململكة  بالتعاون مع 
من صعود احملافظني للسلطة في ايران، الذين سيكون 
بايدن  إدارة  تتبع  أو  معهم.  التفاوض  الصعب  من 
نهج االنتظار والترقب حيال ايران ملعرفة ملن ستؤول 
الرئاسة اإليرانية بعد حزيران، ومن ثم اإلعالن عن 
مبادرة حول االتفاق النووي، وقد تنطلق املبادرة من 
العكس-  بايدن-او  إدارة  وتؤيدها  األوربي  االحتاد 

للمضي قدما في إجراءات العودة الى االتفاق.
الداخل  في  اجلمهورية  األصوات  بعض  التزال   •
مع  االتفاق  الى  العودة  عدم  باجتاه  تدفع  األمريكي 
ايران ويحاولون الترويج لذلك عبر عدة طرق منها: ان 
إعادة االتفاق سوف يعزز من قوة ايران في املنطقة، 
او ان االتفاق ال يخدم مصلحة احللفاء األمريكيني في 
الشرق األوسط والسيما )الكيان اإلسرائيلي(، عالوة 
االتفاق  الى  العودة  إن  مفادها  لفكرة  التسويق  على 
من شأنه ان يعطي للصني نفوذا متزايدا في ايران، 
والواقع ان عودة الواليات املتحدة لالتفاق النووي مع 
االضطرار  فكرة  طهران  يجنب  ان  شأنه  من  إيران 
متتد  التي  الصني  مع  التعاون  اتفاقية  على  للتوقيع 
التي ترى فيها طهران  ملدة 25 عام. وهي االتفاقية 
االستقالل  حساب  على  -ولكن  اقتصادية  مناورة 
االقتصادي- في حال استمرت العقوبات االقتصادية 

االمريكية عليها.
•إن تقدم إجراءات العودة الى االتفاق النووي مرهون 
ايضا باخلطوات الداخلية التي ميكن أن تتخذها ايران 
اليورانيوم،  انتجاها من  ذلك تخفيض نسبة  مبا في 
عالوة على قبول املرشد األعلى في ايران السيد علي 
املتحدة  الواليات  مع  التفاوض  الى  بالعودة  خامنئي 
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االمريكية، على الرغم من أن الرئيس اإليراني حسن 
روحاني الذي تنتهي واليته في حزيران 2021، أعرب 
علًنا عن أمله في عودة إدارة بايدن إلى االتفاق النووي 
اإليراني. ولكن اخلامنئي اعلن عقب فوز بادين: »أن 
اإلدارة اجلديدة في واشنطن لن يكون لديها القدرة 
إن  وقال  القدمية...  طهران  سياسات  تغيير  على 
وأضاف:  شأننا«.  من  »ليست  األمريكية  االنتخابات 
سياسة اجلمهورية اإلسالمية واضحة ومحسوبة جيًدا 

ولن تتغير بتغيير القادة في أمريكا«.)9(
•إن رئاسة بايدن للواليات املتحدة تقدم فرصًة وحتديًا 
إليران في أن واحد، فهي فرصة من ناحية التفاوض مع 
الواليات املتحدة للعودة الى االتفاق وحتسني الوضع 
االقتصادي في الدولة، وهي حتدي السيما بعد انتهاء 
والية الرئيس ترامب، اذ لن تكون احلكومة اإليرانية 
قادرة بعد األن من استخدام الرئيس ترامب بشكل 

فعال كذريعة لتبرير العجز االقتصادي الداخلي. 
7.تقليل األعباء ومشاركتها: سياسة بايدن في الشرق 

األوسط
•ليس بغريب القول، بإن إدارة بايدن ال تريد االنغماس 
في  عسكريًا  التورط  تريد  وال  األوسط،  الشرق  في 
الشاملة،  قوتها  عناصر  الستنزاف  جتنبًا  املنطقة، 
وتفاديا في إعطاء الفرصة خلصومها في الوقت الذي 
يشهد النظام الدولي صعودا صينيًا متزايدا وحتديا 
الشرق  يشهد  أن  املرجح  من  لهذا  متزامنا.  روسيًا 
االمريكية  اإلدارة  أولويات  تراجعا في سلم  األوسط 
كما هو احلال عليه في عهد إدارة أوباما، ويعزى ذلك 
جلملة أسباب يأتي في مقدمتها انخفاض أهمية نفط 
الشرق األوسط في مدرك اإلدارة االمريكية بالتزامن 
مع السعي نحو احياء السياسات البيئية او ما يعرف 
باالقتصاد األخضر، ناهيك عن تراجع أهمية الشرق 

األوسط كمركز ثقل في السياسة الدولية قبالة صعود 
األمر  وهو  الصني.  حيث صعود  اسيا  منطقة شرق 
تقليل  على  تركز  بايدن  إدارة  يجعل  سوف  الذي 
االنخراط األمريكي في الشرق األوسط مقابل تكثيف 
الباسفيك ملواجهة التحدي التي  انخراطها في اسيا 
القوى  من  بوصفهما  وروسيا  الصني  من  كل  متثله 

التعديلية في النظام الدولي.
املتحدة  الواليات  تدفع  كانت  التي  املصالح  •أن 
حد  الى  تغيرت  قد  األوسط  الشرق  في  لالنغماس 
كبير مع تغير معطيات البيئة االستراتيجية، أي تغير 
مصادر التحديات والتهديدات الدولية وطبيعتها، لذلك 
من املرجح أن تركز إدارة بايدن في الشرق األوسط 
في  الشامل  الدمار  أسلحة  النتشار  التصدي  على 
املنطقة بوصفها متثل تهديدا ملصالح الواليات املتحدة 
وامنها القومي في الشرق األوسط، عالوة على العمل 
على دفع الدول العربية نحو اإلصالح السياسي وتعزيز 
التنظيمات  ملجابهة  األولوية  إعطاء  مع  الدميقراطية، 
اإلرهابية في املنطقة من خالل الشركات والتحالفات 
تعتمد  سوف  وعليه  األوسط،  الشرق  في  االمريكية 
إدارة بايدن على تقليل الوجود العسكري في املنطقة 
بحيث  الشركاء  على  األعباء«  »توزيع  مبدأ  واتباع 
نفسها  حماية  عن  املسؤولة  هي  املنطقة  دول  تكون 
األحادي  على  اجلماعي  العمل  تفضيل  مع  بنفسها، 
في مكافحة اإلرهاب في الشرق األوسط كاحلالة مع 
تعزيزه  سيتم  الذي  داعش  ملكافحة  الدولي  التحالف 
جهوده في الفترة املقبلة وايالئه األهمية في مكافحة 
والغاية من كل ذلك هو جتنب  املنطقة،  اإلرهاب في 
املزيد من االستنزاف األمريكي في الشرق األوسط 
على شاكلة ما ترّتب على حربي أفغانستان والعراق 

في الشرق األوسط.
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ال خالف في أن هنالك تأثيرًا كبيرًا للمجال اإلقليمي 
في  وموقعه  العراق  وضع  تقييم  في  والدولي 
هذه  تؤثر  إذ  املنطقة.  في  املتنافسة  اإلستراتيجيات 
الرؤية بشكل كبير في بناء الفرضيات اخلاصة باألمن 
الوطني العراقي وطبيعة التوجهات التي يتبناها صانع 
القرار، خاصًة إذا ما ارتبط ذلك بتبدل مسارات الرؤية 
التفاعالت  منطقة  في  العراق  مكانة  بشأن  الدولية 
احمليطة به. ولعل ذلك سيكون حاضرًا في تبدل اإلدارة 
الرئاسية  باإلنتخابات  بايدن  جو  فوز  بعد  األمريكية 
مما يترك تأثيراته على العالقة مع العراق. لكن األهم 
العراق  يتعامل  أن  ينبغي  كيف  هو  اجلانب  هذا  في 
السياسي  الواقع  على  وتأثيرها  التحوالت  هذه  مع 
خاصًة بعد أن كان العراق ميثل أحد مناطق تصادم 
وخصومها  األمريكية  املتحدة  الواليات  بني  املصالح 
في املنطقة، وشهد عدة أحداث أثرت بشكل كبير على 
سيادته وإستقاللية قراره الوطني. فاإلشكاليات التي 
تبنى في هذا املجال تتكفل ببيان الرؤية التي يفترض 
أن ينطلق منها العراق للتعامل مع املتغيرات احلاصلة 
في البيئة اإلستراتيجية والتي ينبغي أن تكون منطلقة 
من أساسيات فهم حركة املتغيرات وضرورة تعظيم 

القوة في هذا املجال.

صدمة  ترامب  دونالد  الرئيس  إدارة  مدة  شكلت 
املألوف  فقد جتاوزت  اإلقليمية  للقوى  بالنسبة  كبيرة 
في تعاملها مع القضايا اإلقليمية في املنطقة وأثرت 
بني  العالقة  حكم  الذي  املنطق  تغيير  في  سياسته 
بعد  خاصًة  واخلصوم  األمريكية  املتحدة  الواليات 
حادثة مطار بغداد الدولي وبداية التحول في مشهد 
التفاعل في العراق، غير أن فوز املرشح الدميقراطي 
من  الكثير  لدى  جديًا  تصورًا  أعطى  بايدن  جو 
املختصني بأن مجاالت الفعل اإلستراتيجي األمريكية 
جتاه العراق سوف تتبدل وسوف تنتقل درجة تقييم 
املخاطر والتهديدات إلى نحو جديد يعزز من فرص 
بحاجة  العراق  فإن  ذلك  إلى  وباإلستناد  االستقرار، 
بها  العمل  التي ميكن  باخليارات  التفكير  إعادة  إلى 
مع الواليات املتحدة األمريكية وخاصًة في املجاالت 
املتحدة  الواليات  بقرارات  كبير  بشكل  تأثرت  التي 
األمريكية في مدة إدارة الرئيس ترامب، والتي ميكن 

التعامل معها وفقًا لآلتي:
1- السيادة.

2- العالقات اإلقليمية.
3- وضع القوات األجنبية واحلوار اإلستراتيجي.
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: السيادة
ً
وال

أ
ا

إن منظور الرئيس جو بايدن سيكون مختلفًا بشكل 
ترامب  دونالد  للرئيس  العدائي  املنظور  عن  كبير 
فاألخير يتعامل وفق منطق فرض القوة وتغيير حدود 
التفاعل في حني يتجه جو بايدن إلى محاولة التغيير 
عن طريق حراك تدريجي كما حدث في فترة الرئيس 
هذه  توظيف  في  بجدية  يفكر  العراق  أن  إذ  أوباما. 
موضوع  في  خاصًة  إيجابية  عالقات  لبناء  الرؤية 
بايدن  اجلديد  الرئيس  خيارات  تدعم  وقد  السيادة، 
يؤمن  الذي  املنطق  العراق من فرض  يتمكن  أن  في 
السماح ألطراف أخرى  السيادة وعدم  احلفاظ على 
كبير في  مرتبط بشكل  املنظور  ولعل هذا  بالتجاوز. 
تفضيل خيارات احلوار التي مُيكن أن تعتمد للتعامل 

مع اخلصوم كبديل عن التصعيد باملواجهة.
بايدن  خيارات  فإن  اإلستراتيجية  للحسابات  وفقًا 
حتى في إختيار الفريق الرئاسي تعطي إنطباعًا أنها 
قد  وأنه  خاصًة  أوباما  فترة  إلى  أقرب  تكون  سوف 
عمل إلى جانب الرئيس أوباما كنائب للرئيس ورئيسًا 

ملجلس الشيوخ وهذا املعطى ينبغي أن يكون حاضرًا 
في ذهنية صانع القرار العراقي وحتديدًا في خيارات 
من  فالبناء  السياسية،  القيادة  إلى  األقرب  الفريق 
الداخل في ذهنية الدميقراطيني والليبراليني هو أكثر 
الواليات  إلستراتيجية  املنطقية  اخليارات  مايوضح 
املتحدة األمريكية جتاه العراق ويفترض بالعراق أن 
وتوظيفها  اجلديدة  املعادالت  فهم  على  قادرًا  يكون 
بني  الصدام  بسبب  تراجعت  التي  السيادة  لصالح 
اإليرانية.  واجلمهورية  األمريكية  املتحدة  الواليات 
اجلديدة  األمريكية  اإلدارة  أن  باملطلق  اليعني  وهذا 
بقدر  األمريكية  املصالح  مناقضة  إلى  تذهب  سوف 
مناقضة اإلجراءات التي تبنتها إدارة الرئيس ترامب 
وهذا مايفسر رغبة الرئيس اجلديد التأكيد على أهمية 

اإلتفاقيات الدولية ودعم مشاريع التعاون الدولي.
من حيث املبدأ يبدو أن تداول )أنتوني بلينكن( و)جيك 
سولفيان( ملواقع مهمة في اإلدارة األمريكية اجلديدة 
هو أمر يعطي إنطباعات واضحة عن مدى رغبة جو 
بايدن في إدارة مسائل الشرق األوسط بطريقة مهنية 
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العراقي  الوضع  من  قريب  فاألول  فوضوية،  وليست 
ومسؤول مهم مللف العراق، أما الثاني فهو خبير في 
متكنه  عن  فضاًل  اإليراني  النووي  البرنامج  مسألة 
التفاوض  عن  للرئيس  مهمة  تصورات  تقدمي  من 
يجعل  أن  شأنه  من  وهذا  اإليرانية.  اجلمهورية  مع 
إيران والعراق من القضايا األمنية املهمة في إدارة 
الرئيس اجلديد ويعطيها األولوية من حيث التعامل في 

السياسة اخلارجية.
سوف تنعكس السياسات التي يتبناها الرئيس اجلديد 
سوف  إذ  العراقية،  الوطنية  السيادة  موضوع  في 
يقلل من فرص التصادم، لكن يبقى على العراق أن 
يعمل خالل السنوات األربع القادمة على منع تراجع 
السيادة مرة ثانية كما حدث في إدارة الرئيس دونالد 
ترامب عن طريق تقوية الشراكات اإلستراتيجية من 

جهة ودعم عناصر القوة الوطنية من جهة أخرى.
املسؤولني  مع  إيجابية  بعالقات  بايدن  جو  يتمتع 
العراقيني، وهذه العالقات قد تسمح إلنتاج حوارات 
التي  القضايا  وطبيعة  العراق  وضع  بشأن  مكثفة 
اليؤمن  بايدن  أن  إذ  واشنطن،  مع  العالقة  حتكم 
ترامب،  الرئيس  فعل  كما  بالقوة  املصالح  بفرض 

والبناء  اإلقناع  إلى  مييلون  العادة  في  فالليبراليون 
من الداخل كمعيار لتأمني حركة املصالح، ووفقًا لهذا 
املنطق فإن الشعور السياسي العراقي باإلرتياح من 
فوز جو بايدن سوف مينح املسؤولني العراقيني القبول 
السياسي للحوار مع واشنطن بعيدًا عن الفلسفة التي 

حكمت هذه العالقة بسبب حادثة املطار.

قليمية : العالقات االإ
ً
ثانيا

تتجه العالقة بني الواليات املتحدة واجلمهورية اإليرانية 
إلى نحو مختلف عما كانت عليه، وعلى صانع القرار 
أن إيران لن تتجه إلى ممارسة ضغوط بالنحو الذي 
كانت عليه في مدة الرئيس ترامب والسبب في ذلك 
يرتبط بتوجيه اجلمهورية اإليرانية إلى التفاوض مع 
النووي  االتفاق  بشأن  األمريكية  املتحدة  الواليات 
ذلك  وسيجعل  اإلقليمية  امللفات  بعض  على  والتفاهم 

العراق جزءًا منها.
إن إعادة التفاوض بني اجلمهورية االيرانية والواليات 
على  الضغط  تقليل  في  كبير  أثر  له  املتحدة سيكون 
العراقية  القوة  لتنمية  الفرصة  يفسح  مما  العراق 
واإلنفتاح اإلقليمي فضاًل عن أنه سوف يعزز فرص 
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احلوار التي تقودها الدبلوماسية الشعبية في الدول 
املجاورة. إذ ستعزز هذه الدبلوماسية التحوالت التي 
التصادم  من  بداًل  التعاون  بإجتاه  املنطقة  تشهدها 
خاصًة وأن بعض هذه املسارات أصبحت حتت رعاية 
واضحة من قبل القوى األوروبية املهتمة باملنطقة. فعلى 
األوروبية  القوى  معظم  فإن  الرئيسة  القوى  مستوى 
إلى جانب الصني وروسيا الترغب في إنتقال العالقات 
اإليرانية األمريكية بإجتاه الصدام أو التقاطع، وهذا 
إطار  في  وسطية  كقوى  وجودها  إستمرار  مايفسر 
وبني  بينها  التي جتمع  األطراف  املتعددة  التفاعالت 

الواليات املتحدة األمريكية واجلمهورية اإليرانية.
الصدام  من  اإليرانية  اجلمهورية  مسار  تبدل  إن 
املباشر إلى التفاوض واحلوار سيكون له أثر كبير في 
اخلارجية،  البيئة  في  للعراق  السياسي  الفعل  مرونة 

إذ من املمكن أن يسمح هذا التحول في إعادة توجيه 
السعودية  الدبلوماسية  وتوظيف  اإلقليمية  العالقات 
لذلك  للتعاون. ووفقًا  إلى فرص حقيقية  املتجه نحوه 
فقد يستفيد العراق من اإلنشغال اإليراني األمريكي 
كبير  تأثير  لها  كان  التي  القضايا  بعض  تسوية  في 
في التصعيد بينهما، غير أن التوظيف في هذا املجال 
احلكومة  محاولة  في  مباشر  بشكل  يرتبط  أن  يجب 
العراقية إسعاف عناصر القوة والسيادة التي تالشت 

بفعل غياب التوفيق اإلقليمي بشأنها.
قبل  من  للحوار  اإلستعداد  فإن  الشك  اليقبله  ومما 
اجلمهورية اإليرانية واألدوار التي تقوم بها مؤسسة 
الفعلية  املسارات  على  كبير  بشكل  تنعكس  الرئاسة 
الناعمة  القوة  إعتماد  ومسار  اإلستراتيجي  للفعل 
كبديل عن القوة الصلبة رغم أن التطورات الناجتة عن 
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اجلوانب الناعمة التنعكس بشكل نهائي في السلوك 
السياسي اخلارجي، فعلى الرغم من جناحات مؤسسة 
الرئاسة وإعتماد القوة الناعمة كخيار في السلوك مع 
من  مينع  لم  ذلك  أن  إال  األمريكية  املتحدة  الواليات 

حتوالت مفاجئة وسريعة في هذا املجال.

عــادة تمركــز القــوة  ســتراتيجي واإ : الحــوار االإ
ً
ثالثــا

مريكيــة
أ
اال

تتخذ  أن  العراقية  احلكومة  على  السهل  من  يكن  لم 
في  العاملة  األجنبية  القوات  إخراج  بشأن  قرارًا 
العراق ملا كان لهذه القوات من دور مهم في العمليات 
العسكرية واألمنية ضد تنظيم داعش اإلرهابي ثم في 
يتم  التي  املعلومات  محاولة مسك األرض عن طريق 
توصيلها إلى العمليات املشتركة والقيام بتنفيذ طلعات 
جوية ضد أهداف مقصودة. ومن الناحية الفنية فإن 
اجلوي  املجال  في  املشكالت  من  جملة  لديه  العراق 

لتعويض  ضروريًا  أمرًا  يعد  التحالف  قوات  ووجود 
النقص املادي واملعنوي في هذا املجال. إال أن العراق 
العصى من  على مسك  قادرًا  املدة  يكن في هذه  لم 
الوسط وإدارة طبيعة اخلالف بني اجلمهورية اإليرانية 
والواليات املتحدة األمريكية بعيدًا عن أراضيه. مما 
جعله يتجه إلى هذا القرار كرد فعل على اإلنتهاكات 

التي جرت على مصالح الدول األجنبية في العراق.
إن وجود القوات األجنبية في العراق يعطي ضمانات 
أمنية لدول اجلوار ومن ثم فإن إنسحاب هذه القوات 
سوف يزيد من املخاوف األمنية لهذه الدول من أي 
حترك عراقي، السيما في ظل القلق من تواجد احلشد 
الشعبي في مناطق حدودية وإنتشار الفصائل املسلحة 
في مناطق مختلفة من العراق. وهذا ما يعني بطبيعة 
احلال إن إعادة متركز القوات األجنبية خارج العراق 

سيكون هو اآلخر ذا تأثيرات سلبية على العراق.
ال يخفى أن هنالك مستوى كبيرًا من الرغبة لدى املجتمع 
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الدولي بالتعاون مع العراق إال أن هذا التعاون يواجه 
ماله  مقدمتها  في  لعل  والقيود  التعقيدات  من  جملة 
صله بالسياسة الداخلية العراقية وعدم وضوح رؤية 
اجلهات املفاوضة بسبب ضعف قنوات املتابعة وعدم 
اجلدية الكاملة في أي برنامج تقوم به احلكومة. ووفق 
العراقي  املعهد  عليها  عمل  التي  امليدانية  الدراسات 
حلوار الفكر فإن هنالك عدم جدية من قبل املسؤولني 
التي  والتعاون  تفعيل محاضر االتفاق  العراقيني في 
تتم بني العراق وحكومات الدول األخرى، فضاًل عن 
عدم وجود تنسيق واضح بني احلكومة ومجلس النواب 
اخلارج،  في  عليها  االتفاق  يتم  التي  املصالح  بشأن 
األمر الذي جعل الدبلوماسية التي تقوم بها مؤسسات 
مهمة كالبرملان أو املراكز البحثية أو حتى مؤسسات 
املجتمع املدني ال حتضى بثقة املجتمع الدولي وتلجأ 
عادًة إلى تعظيم فرص التعاون عن طريق احلوارات 
الرسمية التي تضعف في كثير من األحيان ألسباب 

تتعلق بوضع احلكومة والتوافق السياسي.
في مقابل ذلك يتعزز دور شبابي معارض للسياسات 

أوساط  في  مناسب  قبول  لرأيها  وأصبح  احلكومية 
دولية مهمة كاحلالة مع البرملان األوروبي على سبيل 
من  يضعف  مما  الدولية  املنظمات  وبعض  املثال 
اإلنسان  وحقوق  باحلرية  تتعلق  التي  املعايير  بعض 
في املجتمع الدولي، فضعف اخليارات احلكومية في 
من هشاشة  يزيد  الداخلية سوف  التحديات  معاجلة 
أن  ويبدو  به،  الدولي  املجتمع  وثقة  السياسي  وزنه 
أداء  تراقب  اخلصوص  وجه  على  األوربية  القوى 
أمام  دراستها  نتائج  وتضع  كبير  بشكل  احلكومة 
واآلخر  احلني  بني  التي حتاول  األوروبية  املؤسسات 
أن تتخذ قرارات بشأن توجيه عقوبات جتاه احلكومة 
إعتبار  بعد  السيما  مؤسساتها  بعض  أو  العراقية 

العراق من الدول عالية املخاطر.
إن ما تفرضه طبيعة التحوالت التي تشهدها املنطقة 
والتبدل في اإلدارة األمريكية قد يؤمن للعراق فرصًا 
حقيقية ميكن أن تسهم في إعادة تقييم حدود الفعل 
على  فالعمل  اإلستراتيجية،  البيئة  نحو  السياسي 
تعزيز ثقة املجتمع الدولي يعد معيارًا في غاية األهمية 
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في هذا اجلانب، فضاًل عن أنه سوف يسمح في أن 
يكون الدعم املوجه نحو العراق في إجتاهات جديدة 
فاحلكومة  مستقلة.  كدولة  حقوقه  إنتهاك  من  متنع 
العراقية في هذه املرحلة بحاجة إلى تعميق التعاون 
صلة  ذات  ومؤسسات  الدبلوماسية  البعثات  بني 
بالدبلوماسية الشعبية من أجل إستعادة عناصر الثقة 
الدولية التي فقدتها بسبب احلراك الشعبي الذي نشأ 
التي جرت على  بعد تشرين األول 2019 واألحداث 
السيادة  تبني ضعف  إنتهاكات  من  العراقية  األرض 
الوطنية وعدم القدرة على ضبط حركة اخلصوم في  

داخل األراضي العراقية.
في مجال السياسة اخلارجية ومن أجل تعزيز مكانة 
العراق اخلارجية على رئيس الوزراء أن يعتمد أسلوبًا 
جديدًا في التعامل مع امللفات األساسية وميكن هنا 

تقسيم إطار العمل إلى ثالث دوائر أساسية:
منذ  العراق  بها  مر  التي  األحداث  طبيعة  إن   -1
إلى  بحاجة  العراق  أن  أثبتت   2019 األول  تشرين 
والتي  به  للقوى احمليطة  اإللتزام  تقييم حدود  إعادة 
اإليرانية  اجلمهورية  خاصًة  مبصالح  معها  يشترك 
التفاهمات  توظيف  يحاول  وأن  املتحدة،  والواليات 
هذه  حتييد  على  قادرًا  يكون  أن  أجل  من  اجلديدة 
اخلالفات أو منعها، إن اللجوء إلى إعتماد هذا الهدف 
قوة  تعزيز  يتطلب  حاليًا  السياسي  للسلوك  كأساس 
القوات املسلحة العراقية وتنظيم حركة بعض اجلهات 
العاملة في العراق سواء كان عملها بشكل رسمي أو 

غير رسمي.
خاص  بشكل  الشعبية  الدبلوماسية  تعزيز   -2
في  األبحاث  مراكز  توظيف  على  العراق  يعمل  وأن 
مؤسساته الرسمية ومراكز أخرى قريبة من مؤسسات 
صنع القرار على عقد حوارات مع مسؤولني حكوميني 

القوى  لدى  التقدير  سوء  لتحويل  وأوربيني  عراقيني 
األوروبية والواليات املتحدة األمريكية ومحاولة إرسال 
ستضمن  التي  احلكومية  بالسياسيات  ضمانات 
مصالح الدول الشريكة في احلرب على تنظيم داعش 

في العراق.
العسكري  الدعم  عناصر  للعراق حتويل  ميكن   -  3
التي قامت بها قوات التحالف الدولي إلى جانب مدني 
عن طريق تعديل اإلتفاقيات املبرمة من أجل تصحيح 
سلوك التحالف وعدم اإلضطرار إلى مواجهة تداعيات 
بخروج  يتصل  الذي  القرار  لتطبيق  نتيجًة  سلبية 
ينعكس  ذلك  يجعل  العراق مما  من  األجنبية  القوات 
بشكل كبير على أداء احلكومة العراقية في اجلوانب 
املدنية ويطمئن مخاوف بعض الدول من تواجد قوات 

أجنبية في العراق.
من  يعزز  سوف  الدوائر  هذه  في  العمل  طبيعة  إن 
الوضع السياسي للعراق على املستوى اإلستراتيجي 
وسيعمل كذلك على ضمان إعادة عناصر الثقة الدولية 
املتحدة  الواليات  إنشغال  ظل  في  خاصًة  للعراق 
اخلاصة  السياسية  باحلوارات  اإليرانية  واجلمهورية 
احلوارات  هذه  ظل  في  العراق  يعمل  وأن  بينهما 
طريق  عن  الوطنية  سيادته  يحفظ  وضع  إيجاد  على 
القوة التي ميتلكها ودعم مؤسسات  توظيف عناصر 
الدبلوماسية الشعبية وتوثيق أطر التنسيق مع البرملان 
من أجل أن تكون حركته في البيئة الدولية ذات صدى 
أكثر تأثيرًا في هذا الصدد. ومن ثم فإنه بحاجة إلى 
التفكير بهذه املقاربات على نحو جديد يعزز من فرص 
زيادة القوة والترابط عبر املصالح مع جواره اإلقليمي 
بداًل من التنافس املبني على صدام املصالح والتضاد 

القيمي بني هذه األطراف.
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الخارطة الجديدة 
للقوة الدولية في 

مرحلة ما بعد كورونا 
د. حسين أكبري  

استاذ الدراسات الدولية بجامعة 

طهران ورئيس مركز الدراسات 

الستراتيجية في طهران
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مدخل: جاء انتصار الثورة اإلسالمية بعد والدة خطاب 
مختلف عن خطابي الشيوعية وخطاب اإلمبرياليــــــــــة 
الذي ساد العالم. بعــــــــــد انهيار خطاب الشيوعية 
املقاومة(  )خطاب  اإلسالمية  الثورة  خطاب  كان   ،
)خطاب  الهيمنة  نظام  خلطاب  عملًيـــــــا  معارًضا 
الدميقراطية الليبراليـــــــــــــة( الواليات املتحدة التي 
رأت العالم غنائم احلرب الباردة بعد انهيار االحتاد 
تأكيد  إلى  سعت   ، الشيوعي  واخلطاب  السوفيتي 
 ، العاملية  القرية  الشعار.  بهذا  العالم  على  سيادتها 
العوملة ، احلرب االستباقية ، خارطة الشرق األوسط 
وأخيرًا  اجلديد.  األوسط  الشرق  استقرار  الكبير، 
ذلك  كل  والعراق  ألفغانستان  األمريكي  االحتالل 
يقوم على نظريات، من بينها نظريتا )نهاية التاريخ( 
مناهضة  بشعار  املقاومة  احلضارات(.   )صدام  و 
الهيمنة وحماية املظلوم في مواجهة متادي الواليات 
املتحدة وحلفاؤها فضلت شعار  املقاومة والتصدي 
العقود  في  ، خاصة  املواجهة  هذه  ونتيجة  للتسوية. 
الثالثة املاضية ، استمرت املعركة في مناطق صلبة 
وناعمة  بني خطابي املقاومة ونظام الهيمنة في مختلف 

املناطق والبلدان. 
املقاومة في  البحث مت حتليل مكانة خطاب  في هذا 

اخلارطة اجلديدة للقوة في مستقبل ما بعد )كورونا(.
و  الدين  حكم  هو  لإلسالم  النهائي  مقدمة:.الهدف 
واحدة  أمة  وتشكيل  البشري  املجتمع  على  الشريعة 
عندما  الطموح  هذا  ويتحقق   ، البشري  املجتمع  في 
ال يتم إزالة احلدود املصطنعة والسياسية من الدول 
اإلسالمية فحسب ، بل يتم أيًضا االستسالم جلميع 
أفراد األسرة البشرية لتكوين أمة واحدة على أساس 
دين التوحيد. وعن منوذج احلكم العاملي يقول القرآن 
للناس  كافة  اال  ارسلناک  وما  لنبي اإلسالم:  الكرمي 
األعراف  سورة  وفي   .)28 ونذیرا.)سباء:  بشیرا 
يؤكد: قل یا ایها الناس انی رسول اللّه الیكم جمیعًا. 

)اعراف : 158(
كمجموعة  اإلنساني  املجتمع  إلى  النظر  فإن  لذلك   .
واحدة بهدف إنقاذ البشرية من شياطني اجلن والبشر 
ومساعدة املظلومني على احلرية واالستقالل هو أمر 
طبيعي وإلهي ميكن أن يكون محور التعايش السلمي 

للبشرية.
نظرية اإلمام اخلميني للحركة العاملية: لقد رأى العديد 
من اإلصالحيني العامليني الى  العالم الصالح واملرغوب 
من وجهة نظر مصاحلهم الدينية أو السياسية ، لكن 
اإلمام رأى من زاوية مصلحة القرآن في إنقاذ البشرية 
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من  لعديد  )التحرير(  نظرية  فإن   ، وهكذا  جمعاء. 
املصلحني اإلسالميني تقسم العالم إلى »دار اإلسالم 
الكفر  دار  مقابل  اإلسالم  دار  وتعتبر  الكفر«  ودار 
)أو دار احلرب(. التيارات التكفيرية مثل داعش في 
نظريتها حترير العالم. »السعودية )العرب املسلمون( 
عجم )املسلمون غير العرب( والكفر )غير املسلمني(« 
الغطرسة«  »ظلم ضد  اإلمام  نظرية  لكن  منقسمون. 
حكم  فيها  يكون  قرآني  أساس  لها  النظرية  وهذه   ،
األرض من العباد املستضعفني الصاحلني. و قد وردت 
هذه النظرية في دستور اجلمهورية اإلسالمية بعنوان 
في  املضطهدين«.  واملسلمني  املناضلني  عن  »الدفاع 
مع  هذه،  االصيل  اإلسالم  نظرية  تتوافق   ، الواقع 
إلنقاذ  البشرية  والطبيعة  احلنيف  اإلبراهيمي  الدين 
جميع البشر من القهر وعدم املساواة وإرساء العدالة 
الشاملة. الشعار الذي طالبت به جميع ديانات العالم 
يقول  الصدد  هذا  وفي  املنقذ.  ظهور  في  ومدارسه 
اإلمام اخلميني: »أمتنى أن ينشأ حزب يسمى« حزب 
املستضعفني » في جميع أنحاء العالم وأن ينضم كل 
املشاكل  يزيلوا  وان  مًعا  احلزب  هذا  إلى  املظلومني 
املستكبر«.  على  وينتفض  املظلوم  يواجهها  التي 
السماح  عن  يكفوا  أن  والغرب  الشرق  ناهبي  وعلى 
للمتعجرفني بقمع املظلومني في العالم والوفاء بدعوة 
املستضعفني  حكم  هو  الذي  اإلسالم  ووعد  اإلسالم 
 ، للمظلومين. 11  األرض  ووراثة  املستكبرين  على 

)265 :1380
عمليا ، فقد سر اإلمام اخلميني آيات القرآن مبثابرته 
وصفه  في  االسالمية   الثورة  قائد  قال   : نضاله  و 
خلاصية مقاومة اإلمام: هناك صفة واحدة لإلمام أود 
أن أحتدث عنها أكثر ، وهي صفة املقاومة. املقاومة 
والتحمل. ما قدم اإلمام في شكل مدرسة ، فكرة ، 

طريقة ، لوقته و للتاريخ ، كان أكثر من هذه اخلاصية 
االستسالم  وعدم  واملقاومة  التحمل  خصائص  ؛ 
أظهر   . الطاغوت  مواجهة  في  واملعوقات،  للمشاكل 
الداخلي  الطاغوت  كله. سواء  للعالم  مقاومته  اإلمام 
 ، متعبني  الكثيرون  كان  عندما  النضاالت  خالل   ،
كان اليأس مسيطر على الكثيرين ، لكن اإلمام وقف 
أدنى  دون  النضال  طريق  في  اإلمام  وقف   ، حازًما 
إلى فترة ما قبل  يعود  ؛ كان هذا  التراجع  قدر من 
انتصار الثورة. وبعد انتصار الثورة ظهرت الضغوط 
اإلمام  ]لكن[   ، وأشمل  مختلف  بشكل  اإلمام  على 
انا  املقاومة.  ، وال يخسر  املقاومة  يعمل  مببدأ  ظل 
واراجع  لإلمام  املميزة  الصفة  إلى هذه  أنظر  عندما 
آيات القرآن ، أرى أن اإلمام فعاًل فسر العديد من 
آيات القرآن مبثابرته ومقاومته. لنفترض أن القرآن 
َتتَِّبع  ال  َو  ُاِمرَت  َكما  َواسَتِقم  َفادُع  )َفِلذاِلَک  يقول: 
َاهواَءُهم( ، والتهديد واإلغراء واخلداع لم يؤثر على 
اإلمام ؛ ليس ألنهم لم يهددوا أو يغووا أو يتورطوا في 
اخلداع ؛ نعم، ]لكن[ لم يؤثر على اإلمام إطالقا ، ولم 
يشوه مقاومته. املهم أن جهود العدو وتهديده لم يكن 
هذه  لإلمام. ألن  الفكرية  املنظومة  تعطيل  بإمكانهما 
إحدى املهام املهمة لألعداء: عندما يقابلك ، يعرف نيتك 
، يعرف قرارك، يحاول القيام بشيء لتغيير حساباتك 
، وتعطيل نظام احلوسبة اخلاص بك ؛ وهذا من أهم 
العدو  لم يستطع  املجاالت.  أعمال األعداء في شتى 
اعتمد  الذي  العظيم  لإلمام  احلسابي  النظام  تعطيل 
معنى  املقاومة؟  تعني  ماذا  اإلسالم.  دين  على وحي 
املقاومة أن اإلنسان يختار طريًقا يعتبره طريق احلق 
، طريق الصواب ، وبهذه الطريقة يبدأ في التحرك وال 
للعقبات أن متنعه من السير في هذا الطريق  ميكن 

وتوقفه. هذا هو معنى املقاومة.
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كنظرية  املقاومة  نظرية  وضع  ميكن  املقاومة  نظرية 
وعلى  الهيمنة  مع  للتعامل  منوذج  شكل  في  حتررية 
نص  من  اإلسالمية  للثورة  السردية  القوة  أساس 
اإلسالم االصيل  وبهدف التغريب وإزالة التدويل في 
 :1396 ، )أكبري  احلديثة  والعلوم  السياسي  األدب 
20( . وعن نظرية املقاومة قال قائد الثورة االسالمية 
: ... هذه الشجرة العظيمة ، شجرة الطوبى ، تكتسب 
للعدو  يظهر  القوي  املبنى  هذا  يوم.  بعد  يوًما  القوة 
دور  يأتي  وهنا  مضى.  وقت  أي  من  يوم  كل  أقوى 
تيار   ، املقاومة  قوى  هو  نقوله  ما  ؛  املقاومة  كلمة 
املقاومة ، جبهة املقاومة ، أي  يعني أن حقيقة ُتدعى 
اإلسالم قد ظهرت في العصر احلديث وهي أن هذه 
احلركة اإلسالمية العظيمة لم تكن قبل مائة عام ، قبل 
نظام  تالحق  و  اليوم  موجودة  وهي   ، عاًما  خمسني 
الهيمنة وتعمل من أجل احلرية والعدالة. و هم يريدون 
أن يفعلوا كل ما في وسعهم للرد باملثل ؛ وهنا يتطلب 
نشر  ؛  ومثابرة  دعوة  َواسَتِقم«  َفادُع  »َفِلذِلَک  األمر 
أنه  البعض  يعتقد  املقاومة ضد عدو قوي. ال  نظرية 
ألن العدو ميتلك قنابل وصواريخ وماكنات ودعاية ، 
يجب علينا التراجع. ال ، نظرية املقاومة نظرية حقيقية 
الذي  املقاومة  ، من منطق  وصحيحة. نظرًيا وعملًيا 
أقامه اإلمام العظيم في نظام اجلمهورية اإلسالمية ، 
هذا اجلزء هو من القرآن ، إنه وعد إلهي ، وقد وعد 
الله تعالى في اآليات القرآنية املتكررة أن أهل احلق 
هم أتباع احلقيقة املنتصرة. وقد يقدمون تضحيات ، 
لكنهم في النهاية ال يفشلون وينتصرون. )كلمة القائد 

في اجتماع الباسيج 1398/9/6(.

على  نفسه  أجل فرض  من  الهيمنة:  استقرار  نظرية 
نظرية  العاملية  الهيمنة  نظام  استحدث   ، اآلخرين 

نظرية  اقتراح  مت  املهيمن.  االستقرار  نظرية  تسمى 
قبل  من  الدولية  العالقات  في  املهيمن  االستقرار 
جيليبني.  وروبرت  كيندلبرغر  تشارلز  مثل  مفكرين 
هو  املهيمن  االستقرار  لنظرية  الرئيسي  املوضوع 
أن العالم يحتاج إلى دولة ذات سيادة فريدة إلنشاء 
وفرض قواعد التجارة احلرة بني أهم أعضاء النظام. 
الدولة  تتمتع  أن  يجب   ، الهيمنة  حتقيق  أجل  من 
وااللتزامات  اللوائح  لفرض  الكافية  واإلرادة  بالقدرة 
العسكرية التي تخدم مصالح الدول الكبرى. وتشمل 
هذه: التمكن من التكنولوجيا أو االقتصاد املتقدم ، 
وجود اقتصاد متنام ، وأخيرًا دعم السلطة السياسية 
املهيمن  االستقرار  لنظرية  وفًقا  اجليش.  خالل  من 
وازدهار  الدولي  االستقرار  على  احلفاظ  إن  ُيقال   ،
مهيمنة.  قوة  وجود  على  يعتمدان  احلر  االقتصاد 
يجب أن تكون هذه القوة املهيمنة قادرة على ممارسة 
قيادة ال جدال فيها حول العالم. تضمن قوة الهيمنة 
االستقرار العاملي واستمرار االقتصاد احلر من خالل 
األخرى  الفاعلة  اجلهات  وإجبار  دولية  أنظمة  إنشاء 
على االلتزام مببادئ وقواعد قواعدها. »روبرت كوهني 
املتبادل«  واالعتماد  »القوة  كتابه  في  ناي«  وجوزيف 
يعتبر  وصفها  كما  املهيمن  االستقرار  نظرية   ،
Kindelberger و Gilpin النظرية املقدمة نظرية 
فجة. يعيدون تعريف هذه النظرية على النحو التالي: 
كافية  بسلطة  الدولة  فيها  تتمتع  حالة  هي  »الهيمنة 
للحفاظ على القواعد التي حتكم العالقات بني الدول 
واإلرادة للقيام بذلك. وبناًء على تطور نظرية االستقرار 
الهيمنة يعتمد على  ، فإن حتقيق واستمرار  املهيمن 
توفير أن تصبح وتؤسس ثالثة شروط: 1 - ضرورية: 
القدرة املادية. 2- كافية: إرادة وقرار الهيمنة للقيادة. 
3- االستمرارية: تقوم على أيديولوجية شرعية ، وفي 
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تشير  وتستمر.  الهيمنة  تتأسس  الظروف  هذه  مثل 
إلى  تفتقر  اليوم  املتحدة  الواليات  إلى أن  مصاحلهم 

هذه الشروط.
في  الغرب  وسقوط  صعود  العاملية:  القوة  خارطة 
 ، املتحدة  الواليات  تراجع  لفهم  عاملية:  أنظمة  ثالثة 
على  الغرب  وسقوط  صعود  دراسة  الضروري  من 
مدى 500 عام املاضية. بينما ينظر بعض املؤرخني 
ركز   ، أوروبا  منظور  من  الغرب  تقدم  إلى  الغربيني 
بعض املؤرخني الناقدين في العقود األخيرة على الدور 
واألنظمة  الغرب  صعود  في  لالستعمار  األساسي 
العاملية الثالثة ذات التوجه الغربي في السنوات التي 
تلت ذلك. منذ االستعمار في القارة األمريكية ، شهد 
العالم ثالثة أنظمة عاملية: النظام العاملي االستعماري 
العاملي  والنظام   ، القطب  ثنائي  العاملي  والنظام   ،
دورة  العاملية  األنظمة  هذه  من  لكل  القطب.  أحادي 

حياة تبلغ ذروتها ثم تنخفض.
النظام العاملي االستعماري في أواخر القرن التاسع 
بشكل  يسيطر  كان  العشرين  القرن  وأوائل  عشر 
مباشر على 85 % من جغرافيا العالم وأجزاء أخرى 
كانت حتت  التي   ، إيران  ذلك  في  مبا   ، العالم  من 
سيطرة القوى االستعمارية الغربية بشكل غير مباشر 
، ميكن إرجاعها إلى عام 1492. . قبل هذا التاريخ 
، كانت جميع القارات اخلمس في العالم تتطور في 
وقت واحد وكان لها أقطاب قوة وثروة وتقدم. ولكن 
مع بداية االستعمار ونهب الثروات واملوارد البشرية 
للمجتمعات غير األوروبية لصالح أوروبا ، مت تقويض 
سباق  في  تصاعد  في  الغرب  وأصبح  االجتاه  هذا 
وتعطيل  النمو  توقف  حساب  على  ذلك  مت  التقدم. 
العاملي  النظام  بلغ  العالم.  من  أخرى  أجزاء  منو 
االستعماري ذروته في عام 1914 ، احلرب العاملية 

األولى ، وانخفض منذ ذلك احلني ، وانهار في نهاية 
إيران  أصبحت  الثانية.  العاملية  احلرب  بعد  املطاف 
مستعمرة خفية في هذا النظام العاملي ، خاصة خالل 

حكم قاجار وبهلوي األول.
ُولد النظام العاملي ثنائي القطب بعد احلرب العاملية 
االحتاد  انهيار  مع  واختفى  ذروته  وبلغ   ، الثانية 
السوفيتي وانهياره في نهاية املطاف. في هذا العصر 
الدمية( بني  )أو عالقة  التابع  الراعي  العالم  ، يحكم 
إلى  العالم  قطبي  من  كل  يسعى  العظميني.  القوتني 
جذب املزيد من الدول إلى شبكته من البلدان غير املتطورة 
واستخدامها للحفاظ على هيمنته العاملية. في هذا النظام 
العاملي ، وخاصة بعد انقالب 28 آب / أغسطس ، ستصبح 
إيران دولة مملوكة للواليات املتحدة ، وانتصار الثورة 
اإلسالمية نقطة حتول في هذا النظام العاملي ، مما 

يخلق هشاشة فيه.
االحتاد  بانهيار  القطب  أحادي  العاملي  النظام  بدأ 
السوفيتي في عام 1991 وبلغ ذروته في عام 2008 
للتقارير  وفًقا  االنحدار.  مرحلة  دخل  ذلك  وبعد   ،
املستقبلية ، لن يتمركز النظام العاملي املستقبلي على 
الغرب ، وستكون عودة ظهور آسيا أهم عنصر في 
العشر  احلاالت  وخلص  املستقبلي.  العاملي  النظام 

التالية )الرومي ، 1390: 96(.
- إنقاص شرعية الرئاسة.

- احتكار احلزبني اجلمهوري والدميقراطي.
وهي  الثالث  السلطات  بني  الفصل  مبدأ  - إضعاف 

السلطة التشريعية والقضاء واألحزاب السياسية ؛
- التحكم في حياة الناس اليومية من خالل الشركات 

املالية والتجارية واإلعالنية الكبيرة ؛
وسائل  مع  العام  الرأي  على  والسيطرة  التفكير   -

اإلعالم وشبكات املعلومات واالتصاالت ؛
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والقومية  املناخية  النزعة  عن  الناجتة  التناقضات   -
األمريكية في ظاهرة العوملة.

ونظام  االجتماعي  والتفكك  الطبقي  البعد  زيادة   -
األسرة.

- زيادة الفساد واللعب واالنتهاكات األخالقية ؛
- غطرسة وعناد النظام والنخب في مواجهة أخطاء 

املاضي وعدم التكيف مع العالم.
مشاكل  حل  باعتبارها   ، واملواد  التكنولوجيا  »وثنية 

داخلية وخارجية.«
أن  تشومسكي  نعوم  يعتقد  ؛  املهيمنة  القوة  ترتيب 
الواليات املتحدة ، على الرغم من كونها دميقراطية ، 
أصبحت دولة رأسمالية. يرى تشومسكي أن النظام 
بالنفاق والعنصرية ، حيث يتم  العاملي اجلديد مليء 
على   ، السلطة  في  هم  من  لصالح  احلقائق  تفسير 
واشنطن  مواجهة  على  إجبار صدام   ، املثال  سبيل 
من خالل السعي وراء مصاحلها اخلاصة من خالل 
االدعاء بالدفاع عن األبرياء. في حني لم يتم اإلبالغ عن 
هجمات صدام األكثر شدة وتدميًرا على الشيعة ولم 
تكن مدعاة للقلق )تشومسكي ، 2016 ، 10 مايو(. في 
كتاب بعنوان »الصهيونية والعسكرة وانحسار القوة 
األمريكية« في عام 2008 ، أوضح جيمس بتريوس ، 
القائد العسكري األمريكي في احتالل العراق ، دور 
األمريكية  العسكرية  العمليات  الصهيوني في  اللوبي 
 ، الثانية  العاملية  بعد احلرب  إنه  وقال   ، املنطقة  في 
قد حتركت أوروبا الغربية و اليابان ، ومؤخرًا الصني 
بينما   ، االقتصادية  قدراتهما  تعزيز  نحو   ، وروسيا 
حتركت الواليات املتحدة نحو العسكرة لصالح اللوبي 
الواليات  قررت   ، عام 2001  »في  وقال  الصهيوني. 
املتحدة ، التي كان اقتصادها أكبر من االقتصادات 
اخلمسة االولى ، زيادة إنفاقها الدفاعي بشكل كبير« 

بالواليات املتحدة هو في  ، مشيًرا إلى أن ما يضر 
القصير.  املدى  على  األقل  على   ، إسرائيل  مصلحة 
غزو  هو   ، زكريا  فريد  بحسب   ، الثاني  العامل   .
البالد.  على  مكلفة  كارثة  أنه  اتضح  الذي   ، العراق 
أدى االغتراب عن أوروبا وإسناد السياسة األمريكية 
تراجع  إلى  وإسرائيل  السعودية  العربية  اململكة  إلى 

الهيمنة األمريكية. )زكريا ، 2008 ، 48(. 
تراجع القوة األمريكية في االضطراب العاملي اجلديد:  
يشير ديفيد راني إلى مفهوم »أزمة القيم« ويجادل بأنها 
االقتصادية  األزمة  منذ  بها  ابتلي  األمريكي  املجتمع 
هو  األمريكي  النظام  أن  راني  يعتقد   .2008 لعام 
هي  التاريخ  عبر  القيم  أزمة  وأن  رأسمالي  نظام 
ظاهرة متأصلة في الرأسمالية. كان النظام محصورًا 
في منزل من القش. اليوم ذلك املنزل الفارغ ينهار. 
لقد وضعت  القيم.  في  أزمة  مرة أخرى  نواجه  نحن 
سياسات ترامب العالم على شفا الركود ، في حني 
يرى احملللون انتخابه في عام 2016 مبثابة »عالمة 
، وليس عاماًل« على تراجع النيوليبرالية االقتصادية 
التي كانت أساس السياسة االقتصادية في الواليات 
أن  لني  كريستوفر  يعتبر  ريغان.  رونالد  منذ  املتحدة 
الصني هي العامل األول واألهم في هذا التدهور. كتب 
لني: »اليوم ، تعرضت الركائز العسكرية واالقتصادية 
األمريكية  الهيمنة  على  حافظت  التي  والتنظيمية 
)باكس أمريكانا( لتحدي الصني«. وكتب عن تراجع 
القوة العسكرية األمريكية في الصني في هذا املجال 
قد قلص من بعده عن الواليات املتحدة. ونقل معهد 
 ، و 2030  عامي 2020  بني  إنه  قوله  لني  عن  راند 
الصيني في مجاالت مثل  العسكري  الهيكل  سيكون 
تقريبا  مساويا  والتدريب  واألفراد  واملعدات  العقيدة 

لهيكل الواليات املتحدة.
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مقاومة تراجع القوى: ما يجب مراعاته عند مناقشة 
املقاومة في  تأثير عامل  املتحدة هو  الواليات  تراجع 
النهيار  مفتاًحا  أيًضا  هذا  كان  االنحدار.  تسريع 
العاملي  النظام   - السابقني  العامليني  النظامني 
بالتأكيد  ثنائي القطب.  العاملي  االستعماري والنظام 
رفع  في  نقطة حتول  اإلسالمية  الثورة  كان ظهور   ،
مستوى املقاومة ضد الغطرسة العاملية التي تقودها 
الواليات املتحدة. يعتبر تعزيز مستوى مقاومة اخلطاب 
مثل  الغربي  التوجه  ذات  العلمانية  اخلطابات  من 
والروحانية  الدين  على  القائمة  املقاومة  إلى  القومية 
ذلك  إلى  باإلضافة  اإلسالمية.  الثورة  آثار  أهم  أحد 
، تشهد الواليات املتحدة زيادة في املقاومة الشعبية 
على املستوى الوطني مع التركيز على خطاب العدالة. 
املنظمات  مئات  شكل  في  الشعبية  احلركات  جعلت 
أكثر  ألمريكا  الناعمة  القوة  هشاشة  احلكومية  غير 

وضوًحا. أمثلة وحاالت سيتم ذكرها.
معهد  أجراها  لدراسة  وفًقا  ؛  أمريكا  تراجع  بوادر 
تشاتام هاوس ، أشهر مركز فكري في اململكة املتحدة 
، )زينكا ، 2018 ، 18  الدولية  العالقات  في مجال 
األربعة  األهداف  فإن   ،  2018 أكتوبر  في  أكتوبر( 
األوسط  الشرق  في  األمريكية  اخلارجية  للسياسة 
هي: )1( تعزيز األمن اإلقليمي وتقليل عدم االستقرار 
السياسي داخل حكومات الشرق األوسط ؛ )2( منع 
التدفق  ضمان   )3( لإلرهابيني.  آمنة  مالذات  إقامة 
الفرصة  احللفاء  منح   )4( و  ؛  الطاقة  ملوارد  احلر 
أنفسهم.  عن  للدفاع  الالزمة  العسكرية  القدرة  لبناء 
إليها  يسعى  األهداف  هذه  فإن   ، التقرير  وبحسب 
في األساس الوجود العسكري األمريكي في املنطقة 
فيما  األربع.  احلاالت  من  كل  في  ينجح  لم  والذي   ،
لفشل  التقرير  هذا  قدمها  التي  األسباب  بعض  يلي 

األهداف االستراتيجية للواليات املتحدة:
- أدى غزو العراق واحتالله عام 2003 إلى تشكيل 
جماعات متمردة سنية في العراق ، والتي أصبحت 

في نهاية املطاف جوهر تنظيم الدولة اإلسالمية.
وأسفر الغزو الفاشل للعراق عن مقتل أكثر من مليون 
شخص وتشريد 7.6 مليون وقتل نحو 4500 جندي 

أمريكي وقتل 1500 متعاقد أمريكي.
- فشلت اجلهود األمريكية لكبح النفوذ اإليراني ، مبا 

في ذلك في سوريا والعراق والبحرين.
نظام  رأس  على  تزال  ال  أنها  ترامب  إدارة  تفترض 
أحادي القطب وقوة مهيمنة. تعززت هذه الفكرة في 
لألمن  مستشاًرا  بولتون  جون  انُتخب  عندما  ترامب 
وزيرًا  بومبيو  ومايك  األبيض  البيت  في  القومي 
إلى حد  تشبه  ترامب  إدارة  ، وخصائص  للخارجية 
بعيد تلك التي كانت سائدة في الوالية األولى للرئيس 
بوش االبن بسبب ديك. كنائب للرئيس ، اتبع تشيني 
سياسة خارجية أحادية اجلانب ومتحيزة بنهج أناني. 
مبثابة  كان  وتشيني  بوش  نهج  أن  من  الرغم  على 
تتبع  ترامب  إدارة  أن  إال   ، املتحدة  للواليات  نكسة 
اآلن نفس النزعة األحادية األنانية. إن قضية تراجع 
الواليات املتحدة ليست فقط إجماع معظم اخلبراء في 
هذا املجال في الواليات املتحدة ، ولكن مت االعتراف 
بها أيًضا من قبل املؤسسات احلكومية وحتى أجهزة 
تناول   ، املثال  سبيل  على  البلد.  هذا  في  املخابرات 
في  التراجع  قضية  القومي  االستخبارات  مجلس 
عوالم   :2030 العاملية  »االجتاهات  املعنون  تقريره 
بديلة«. وذكر التقرير أن »عالم 2030 سيكون مختلًفا 
جوهرًيا عن عاملنا اليوم. في عام 2030 ، لن تعالج 
أي دولة ، سواء كانت الواليات املتحدة أو الصني أو 
أي دولة رئيسية ، قضية نشر الطاقة كإجتاه عاملي«. 
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لن يكون اآلخر هو القوة املهيمنة ، وسيكون لتمكني 
إلى  ومنها  احلكومات  بني  القوة  وانتشار  األفراد 
الشبكات غير الرسمية تأثير كبير ، مما يعكس الصعود 
التاريخي للغرب من عام 1750 إلى الوقت احلاضر 
، وهو ثقل آسيا في االقتصاد العاملي. وسيؤدي إلى 
حقبة جديدة من الدميقراطية على املستويني الدولي 
واحمللي. وقال التقرير »في عالم 2030 ،« لن تكون 
شبكات  إلى  السلطة  نقل  سيتم  مهيمنة.  قوة  هناك 

وحتالفات في عالم متعدد األقطاب ».
يستشهد سفير الواليات املتحدة السابق لدى اململكة 
العربية السعودية ، كاس فرميان ، في خطاب بعنوان 
»مواجهة الفشل ، إعادة تنظيم السياسات األمريكية 
األمريكية  اإلخفاقات  ببعض   ، األوسط«  الشرق  في 

في غرب آسيا وشمال إفريقيا:
- أربعة عقود من جهودنا الدبلوماسية إلحالل السالم 
في األرض املقدسة قد أسفرت عن نتائج كارثية في 

العام املاضي.
والعسكري  واالقتصادي  السياسي  دعمنا  جلب  لقد 
إسرائيل  ألعداء  العداء  إلسرائيل  املشروط  غير 
أي  بإبداء  إلسرائيل  بينما سمح   ، املتحدة  للواليات 
مالحظات مهينة ومخزية من اجلحود وعدم االحترام 

لنا.
- جهودنا الحتواء الثورة اإليرانية أوصلتها إلى السلطة.
- أدت عملياتنا العسكرية لتهدئة املنطقة إلى زعزعة 
وأججت   ، بحكوماتها  وأطاحت   ، املنطقة  استقرار 

احلرب الدينية بني شعوب املنطقة.
الدميقراطي  الطابع  لقد ساعدت جهودنا إلضفاء   -
على املجتمعات العربية على خلق الفوضى واإلرهاب 

والديكتاتورية أو مزيج غير متجانس من الثالثة.
- لقد ضاعفت حملتنا العاملية ضد اإلرهاب أعداءنا 

ووسعت نطاق عملياتنا.
متنع  لم  النووية  األسلحة  النتشار  معارضتنا  إن   -
إيصال  وأنظمة  إليها  الوصول  من  سرًا  إسرائيل 
هذا  اتباع  من  وغيرها  إيران  متنع  وال   ، أسلحتها 

املسار.
على الصعيد العاملي ، شوهت سياساتنا في الشرق 
جعلنا  مما   ، بتحالفاتنا  وأضرت  هيبتنا  األوسط 
معروفني بنهجنا العسكري غير املعهود في عالقاتنا 

اخلارجية.
وقال بلير »شهدنا تدخال عسكريا وانتشارا لقواتنا في 
العراق« ، في إشارة إلى فشل السياسات األمريكية 
في  عسكريا  تدخال  شهدنا  املنطقة.  في  واحللفاء 
ليبيا دون نشر قوات. كما شهدنا عدم وجود تدخل 
عسكري ]في وقت هذا اخلطاب[ ، إلى جانب دعوات 
لتغيير النظام في سوريا. على الرغم من عدم جناح 
الواضح  غير  من  أنه  إال   ، السياسات  هذه  من  أي 
املمكن  من  كان  التي  األخرى  السياسات  هي  ما 
 http: // blogfa،( أفضل.  بشكل  تعمل  أن 

)2015،11،2 ،transnstional.org
السياسات  فشل  على  باللوم  بروكينغز  معهد  يلقي 
األمريكية في تعزيز الدميقراطية في الشرق األوسط 
وبداًل من ذلك دعمها للطغاة بسبب »مشكلة اإلسالموية« 
في الواليات املتحدة. وتستند هذه املعضلة إلى فكرة 
أنه إذا تولى اإلسالميون السلطة بشكل دميقراطي ، 
الواليات  ألن  األمريكية.  الدميقراطية  ينهون  فسوف 
املتحدة وحلفاءها األوروبيني مشلولون بسبب ما أطلق 
عليه بعض احملللني »مشكلة اإلسالموية«. كان للدول 
الغربية ، خاصة بعد نهاية احلرب الباردة ، مصلحة 
في  الدميقراطية  تعزيز  في  واستراتيجية  أخالقية 
اخلارج. ينعكس هذا في خطط سياسية محددة في 



|   العدد 52-53   |   السنة الخامسة عشر   |   كانون االول   |  2020 144

أوروبا الشرقية وأمريكا الالتينية ، وقد حقق العديد 
هو  األوسط  الشرق  يبقى  لكن  نسبًيا.  جناًحا  منها 
االستثناء. تخلق الفرص الدميقراطية اخلوف بسبب 
معادية  إسالمية  جماعات  لظهور  احملتملة  العواقب 
يعتقد  يناير(   ،  2011  ، )حميد  وإسرائيل.  ألمريكا 
خبراء معهد بروكينغز أن اخلوف من اإلسالموية هو 
األمد  طويل  املتحدة  الواليات  دعم  أسباب  أهم  أحد 
للحكومات االستبدادية في الدول اإلسالمية ، ويعتقدون 
أن للواليات املتحدة ثالثة أهداف رئيسية يجب التغلب 
عليها. إن كسب عملية السالم اإلسرائيلية مع العرب 
يتعامل  إيران ومحاربة اإلرهاب »يجب أن  ومواجهة 
مع اإلسالميني املعتدلني والبراغماتيني باإلضافة إلى 
حماس  مثل  املتطرفني  واإلسالميني  إيران  محاربة 
وحزب الله«. فيما يلي بعض االقتراحات من اخلبراء 
السياسة  في  االنقطاعات  لتجنب  األبحاث  مركز  في 
اخلارجية للواليات املتحدة: )شو لوجن ، 2011 ، 11 

نوفمبر(.
من  مخاوفها  على  تتغلب  أن  أمريكا  على  يجب   -

اإلسالموية.
يجب على الواليات املتحدة أن تدرك أن اإلسالموية 
في  دائمة  حقيقة  وهي  واسع  شعبي  بدعم  تتمتع 
املشهد السياسي في الشرق األوسط ، وبالتالي من 

املستحيل تعزيز الدميقراطية بدون اإلسالموية.
- اإلسالميون املعتدلون براجماتيون ومتفاعلون. لذلك 
، يجب على الواليات املتحدة التعامل مع اإلسالميني 

املعتدلني على مستوى استراتيجي.
محاولة  عن  االمتناع  املتحدة  الواليات  على  يجب   -
إصالح اإلسالم ألن ذلك سوف يأتي بنتائج عكسية.

للتغلب على اإلخفاقات احلالية في الدبلوماسية العامة 
، حتتاج أنشطة الدبلوماسية العامة إلى التعزيز.

- باعتماد السياسات الصحيحة للدبلوماسية العامة 
الرواية  وكسر  األفكار  حرب  في  فشلها  وتعويض   ،

السائدة عن القمع األمريكي.
يعتقد جدعون راشمان ، احمللل السياسي في املجالت 
في  تفكر  أن  يجب  املتحدة  الواليات  أن   ، األمريكية 
سقوطها. لن تشهد الواليات املتحدة مرة أخرى الهيمنة 
احتلت  السوفيتي.  االحتاد  سقوط  بعد  العالم  على 
الواليات املتحدة موقًعا مهيمًنا عاملًيا ملدة 17 عاًما من 
1991 إلى 2008 ، عندما واجهت أزمة اقتصادية. 
ولكن مع املشاكل االجتماعية واالقتصادية ألزمة عام 
أخرى.  مرة  يختبره  ولن  املنصب  هذا  فقد   ،  2008
في مواجهة الضعف األمريكي توجد قوى ناشئة مثل 
الصني والبرازيل وتركيا والهند وإيران. لكل من هذه 
الدول أولويات سياستها اخلارجية اخلاصة التي حتد 
من قدرة الواليات املتحدة على تشكيل النظام العاملي. 

)راتشمان ، 2011 ، 3 يناير(.
بجامعة  التاريخ  أستاذ   ، مكوي   ، مكوي  ألفريد 
كتب    ، شهير  كتاب  ومؤلف  ماديسون  ويسكونسن 
مكوي العديد من املقاالت عن تراجع القوة األمريكية 
عاملي  بنظام  يرحبون  الذين  أولئك  أحد  بالطبع  وهو 
بدون الهيمنة األمريكية. إلى جانب عوامل مثل انقالبات 
وكالة املخابرات املركزية في مختلف البلدان ، وحرب 
فيتنام ، وغرف التعذيب األمريكية بعد حربي العراق 
وأفغانستان ، وضربات الطائرات بدون طيار ، يسلط 
الهيمنة  تراجع  في  الصني  دور  على  الضوء  مكوي 
األمريكية. ويعتقد أن الصني قد حتدت املنظمات التي 
نظام  بناء  خالل  من  العالم  في  الغرب  عليها  يهيمن 
عاملي مواٍز للنظام األمريكي. ووفًقا له ، فإن منظمة 
شنغهاي للتعاون )بداًل من الناتو( ، والبنك اآلسيوي 
النقد  بداًل من صندوق  التحتية  البنية  لالستثمار في 
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الشاملة في  االقتصادية  الشراكة  واتفاقية   ، العاملي 
املنطقة بداًل من TPP هي مؤسسات مماثلة أنشأتها 
الصني بداًل من املنظمات الغربية. يجادل ماكوي بأن 
العسكرية.  النزعة  أمريكا هو  لسقوط  األكبر  السبب 
يعتقد املؤرخ األمريكي أن موت الواليات املتحدة كقوة 
عاملية عظمى ميكن أن يكون أسرع بكثير مما يتخيله 
بحلول  الوفاة  هذه  من  االنتهاء  سيتم  شخص.  أي 
عام 2025. إن نقل الثروة العاملية والقوة االقتصادية من 
.)6 ،Des ،2010 ،McCoy( الغرب إلى الشرق مستمر
وقالت ميشيل كوكس ، أستاذة العالقات الدولية ، »في 
بداية القرن احلادي والعشرين ، نشهد حقيقة جديدة 
السلطة  تغيير  إلى«  مشيرة   ،« القوة  تغيير  تسمى« 
الواليات  تنهار   ، العملية  ». في هذه  الغرب  وسقوط 
املتحدة والغرب ، ويتم تشكيل نظام دولي جديد من 
قبل ما يسمى بريكس ، والتي تشمل البرازيل وروسيا 

والهند والصني. )كوكس ، 2012 ، 369(.
كان جون مينارد كينز ، االقتصادي البارز املعروف 
، هو  الرأسمالي  النظام االقتصادي  بأحد مهندسي 
نفسه من معارضي »تدويل القضايا املالية«. وقال إن 
الوطني  املستوى  على  تظل  أن  يجب  التمويل  حدود 
قدر اإلمكان. جادل كينز بأن تدويل التمويل يحد من 
ويستعبده  التوظيف  زيادة  على  القومية  الدول  قدرة 
للقضايا املالية التي تتعارض دائًما مع زيادة اإلنفاق 
عن  املدافعني  من  كواحد  التوظيف.  على  احلكومي 
النظام الرأسمالي ، كان يخشى أنه إذا لم تستطع 
الدول القومية زيادة التوظيف بشكل كاٍف ، فلن تتمكن 
الرأسمالي  االقتصاد  لكن  البقاء.  من  الرأسمالية 
حتول في النهاية في االجتاه الذي كان يخشاه كينز. 
مع تراكم رأس املال في البنوك متعددة اجلنسيات ، 
في احلساب اجلاري  والكبير  املستمر  العجز  بسبب 

عائدات  تراكم  وكذلك   ، الفترة  هذه  خالل  األمريكي 
النفط في الدول األعضاء في أوبك بسبب قفزة أسعار 
النفط في السبعينيات ، مت القضاء على الضغط الهائل 
للسيطرة على رأس املال. كان هذا لفتح النظام املالي 
العاملي حتى تتمكن البلدان من الوصول إلى األسواق 
املالية لبعضها البعض كما تشاء. هكذا بدأت هيمنة 
»التمويل الدولي« على العالم. خالل رئاسة ترامب ، 
تسعى الواليات املتحدة إلى جتاوز أزمتها من خالل 
الصني.  وخاصة   ، أخرى  دول  إلى  أزمتها  تصدير 
يقول باتنيك إن احلرب التجارية بني الواليات املتحدة 
االقتصاد  إخراج  بهدف  بدأت  والتي   ، والصني 
األزمة  نشر  على  اآلن  تعمل   ، األزمة  من  األمريكي 
وتقليص  العاملي  االقتصاد  في  األمريكية  احمللية 
العالم.  أنحاء  جميع  في  لالستثمار  احلالية  احلوافز 
سياسات  تكون  قد   ، نظره  وجهة  فمن   ، ذلك  ومع 
على  العالم  التي وضعت  ترامب هي  دونالد  الرئيس 
حافة انكماش اقتصادي آخر ، بينما يشير احملللون 
وليس  عالمة  أنه  على   2016 عام  في  انتخابه  إلى 
عاماًل. من املعروف أن احلركة املتراجعة للنيوليبرالية 
في  االقتصادية  السياسة  أساس  كانت  االقتصادية 

الواليات املتحدة منذ رئاسة رونالد ريغان.
قوتها  ستفقد  املتحدة  الواليات   ، كوهني  ستيفن 
وتأثيرها. نفوذ الواليات املتحدة في العالم يقترب من 
نهايته وعودته ال ميكن التنبؤ بها. انخفضت مستويات 
املعيشة في الواليات املتحدة مقارنة بالدول النامية أو 
والنفوذ.  والسلطة  الثروة  بلد  أمريكا  كانت  املتقدمة. 
لكن كل هذا يتغير وحلم الليبرالية يقترب من نهايته 

.)6-3 ،2010 ،Cohen(
تيد جالن كاربنتر: أستاذ جامعي وعضو في معهد كاتو 
، صاغ مصطلح »تراجع النمل األبيض« في البداية 
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لإلشارة إلى التراجع التدريجي للقوة األمريكية بسبب 
اندالع حروب متعددة وتأخر منافسيها. مت استخدام 

املصطلح الحًقا في مقال بقلم كريستوفر لني.
كريستوفر لني هو واحد من أفضل خمسة منظرين 
في الدراسات اإلستراتيجية األمريكية وأستاذ األمن 
القومي في جامعة تكساس إيه آند إم ، مشيًرا إلى 
املتحدة  للواليات  األبيض«  بالنمل  الشبيه  »االنحدار 
وتأثيراته على دور الواليات املتحدة في القرن احلادي 
والعشرين. اندداند. »في الواقع ، احلجة التي طرحها 
الكتاب غير السياسيني في الثمانينيات )الين ، 2018 
، 89( ، وخاصة بول كينيدي ، وروبرت جيلبني ، وديفيد 
كالواي ، وصمويل هنتنغتون ،« كما يقول. »يبدو أنهم 
يزدادون قوة كل يوم.« إنها إحدى الركائز األربع التي 
القوة  األمريكي:  للسالم  العاملي  النظام  عليها  يقوم 
والقوة  ؛  املؤسسات  االقتصادية؛  القوة  ؛  العسكرية 
الناعمة. »مع تآكل هذه الركائز ، تصبح مرونة النظام 
مشكوًكا  أكثر  املتحدة  الواليات  عليه  تهيمن  الذي 

فيها«.
ترامب وتراجع الواليات املتحدة: في السنوات األخيرة ، 
دفع تنصيب ترامب كرئيس املزيد من احملللني إلى التحدث 
عن بوادر هذا التراجع. في عام 2016 ، اعترف ترامب 
، بصفته السياسي األول في الطبقة األولى من السلطة 
، بفقدان مؤشرات القوة األمريكية ، قائاًل إن الواليات 
لم تعد عظيمة ، حتت شعار »اجعل أمريكا  املتحدة 
عظيمة مرة أخرى«. باإلضافة إلى ذلك ، أقرت إدارة 
أول  في  املتحدة  الواليات  قوة  بتراجع  رسمًيا  ترامب 
وثيقة استراتيجية لألمن القومي في عام 2017 وركزت 
جهودها على منعها أو تأخيرها. قال هنري كيسنجر ، 
املعروف:  األمريكي  اإلستراتيجي  واملنظر  السياسي 
»أعتقد أن ترامب قد يكون أحد هؤالء الشخصيات في 

التاريخ الذين يظهرون أحياًنا ليعلنوا نهاية حقبة«.
الناعمة:  احلرب  منظري  أحد   ، ناي  جوزيف  قال 
لعام  العاملية  االقتصادية  األزمة  تفسير  »ميكن 
2008 على أنها بداية سقوط الواليات املتحدة«. في 
القرن احلالي ، ميكن مقارنة القوة األمريكية بالقوة 
بسقوط  التنبؤ  وميكن  املاضي  القرن  في  البريطانية 
الهيمنة األمريكية )Nye، 2010، 2(. في مقال ُنشر 
مؤخًرا في Project Syndicate ، أقر ناي بتآكل 
القوة الناعمة األمريكية وكتب: بناًء على دليل واضح. 
الناعمة  القوة  تآكل  إلى  ترامب  دونالد  رئاسة  أدت 
للرأي أجرته مؤسسة غالوب  ألمريكا. في استطالع 
شمل 134 دولة ، صوت 30 في املائة فقط لصالح 
الواليات املتحدة بقيادة ترامب ، بانخفاض 120 نقطة 
؛ خلص  الكتابة  في  أوباما. ميضي  باراك  عهد  عن 
مركز بيو لألبحاث إلى أن الصني على قدم املساواة 
ويظهر   ،  %30 موافقة  مبعدل  املتحدة  الواليات  مع 
املتحدة  الواليات  أن  البريطاني  الناعمة  القوة  مؤشر 
تراجعت من املركز األول في عام 2016 إلى املركز 

الثالث.
هارفارد  كلية  لنتائج  وفًقا  للتجارة:  هارفارد  كلية 
األمريكي  السياسي  النظام  فشل  فقد   ، لألعمال 
واقتصادها ينهار. انتهى النمو االقتصادي األمريكي 
وازدهارها قبل 20 عاًما. احللم األمريكي في خطر. 
ازداد  وقد   ، السياسيني  بالقادة  األمريكيون  يثق  ال 
االستقطاب السياسي بشكل كبير. يشعر األمريكيون 
أقل  ثقة  ولديهم  السياسي  نظامهم  من  باإلحباط 
االقتصادية  الظروف  هذه  الرئيسيني.  احلزبني  في 
في خطر.  األمريكي  احللم  أن  على  تدل  والسياسية 

)مايكل ، 2016 ، 5(.
أندرو ج. بيسيفيتش ، أستاذ العالقات الدولية والتاريخ 
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بجامعة بوسطن وكولونيل متقاعد باجليش األمريكي ، 
هو من أشد منتقدي السياسة اخلارجية األمريكية. في 
كتابه األخير ، التاريخ العسكري للحرب األمريكية في 
الشرق األوسط الكبير )باسيفيتش ، 2015( ، يتتبع 
العدائية في  األمريكية في سياساتها  الهزائم  جذور 
غرب آسيا إلى هزمية عملية تاباس ، املعروفة باسم 
عملية مخلب النسر. بدأ باسويتش »احلرب األمريكية 
في  بهزمية  بدأت  الكبير  األوسط  الشرق  أجل  من 
الصحراء. هذه الهزمية ال ميكن مقارنتها بأي حال من 
األحوال بالكوارث األخرى التي حلت بالقوات األمريكية 
في احلرب العاملية الثانية أو احلرب الكورية«. لم يتم 
وقادوا  خططوا  الذين  ألولئك  بالنسبة   ... تأريضه 
وشاركوا في هذه العملية ، كان هذا اإلذالل ال يطاق 
تعلمتها  التي  الدروس  كانت   ، الوقت  نفس  وفي   ...
الواليات املتحدة من هذا الفشل خاطئة. اإليرادات.« 
ووفًقا لباسويتش ، فإن احلسابات األمريكية الالحقة 
بناًء على هذا الدرس كانت خاطئة: »ميكن حل جميع 
خالل  من  األوسط  الشرق  في  األمريكية  املشكالت 
»احلرب  بداية  هذه  األمريكي«.  العسكري  التدخل 
األمريكية من أجل الشرق األوسط الكبير«. في الواقع 
، هناك العشرات من التدخالت العسكرية األمريكية 
على مدى 40 عاًما )مبا في ذلك التدخل األمريكي في 
لبنان في أوائل الثمانينيات ، والعمليات ضد البحرية 
، وحرب اخلليج  الثماني سنوات  اإليرانية في حرب 
عام 1992 ، واحتالل العراق عام 2003 ، والتحالف. 
»إن  داعش.  على  حربا  تعتبرها  املتحدة  الواليات 
الكبير ال  الشرق األوسط  استمرار احلرب من أجل 
كان  وإذا  األمريكي.  واألمن  واالزدهار  احلرية  يزيد 
هناك أي شيء ، فإن له تأثير معاكس. في يوم من 
بذلك  علمنا  »لقد  األمريكي  الشعب  يواجه  قد  األيام 

ببساطة. إنه فقط عندما تنتهي احلرب. من املستحيل 
 ، احلظ  لسوء  الصحوة.  هذه  حدوث  مبوعد  التنبؤ 
نهاية احلرب  نوم عميق اآلن.« »منذ  األمريكيون في 
العاملية الثانية حتى عام 1980 ، لم ُيقتل أي جندي 
أمريكي في مهمة في الشرق األوسط. ومع ذلك ، منذ 
عام 1990 ، لم يقم أي جندي أمريكي مبهمة في أي 
مكان آخر غير لم يقتل احد في الشرق االوسط ». في 
كل مغامرات عسكرية أميركية في املنطقة بعد هزمية 
تاباس ، تعلن الواليات املتحدة جناحها املبكر: »املهمة 
أجنزت«. لكن ال يستغرق األمر وقًتا طوياًل حتى تظهر 
املشكالت نفسها وتفشل املهمة في النهاية. ومنها ما 

يلي: »إعالن جناح مبكر كان مقدمة للفشل«:
- دعم وكالة املخابرات املركزية للمجاهدين في حرب 

أفغانستان ضد االحتاد السوفيتي في الثمانينيات
قبل  لبنان من  في  السالم  ما يسمى مبهمة حفظ   -
البحرية األمريكية في حرب لبنان عام 1982 لسحب 
قوات منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان: ما حدث 
بعد ذلك: اغتيال الرئيس اللبناني بشير جميل ومجزرة 
صبرا وشاتيال وقتل. أثبت 241 جندًيا أمريكًيا وجرح 
واضطرت  هزميتهم  بيروت  قصف  في  آخرين   100
استمرت  بينما  لبنان.  مغادرة  إلى  املتحدة  الواليات 
األحداث في أفغانستان ، أمر رونالد ريغان بنقل جزء 
حيث   ، لبنان  في  بيروت  إلى  األمريكية  البحرية  من 
تكبدوا خسائر فادحة وبعد فترة وجيزة ، لقد غادروا 

املكان وانتهت مهمتهم بهزمية كارثية.
- دعم صدام في حرب الثماني سنوات: ».. مثل 9/11 
املتحدة  الواليات  العراقية  اإليرانية  احلرب  غرقت   ،
الكبرى.«  األوسط  الشرق  حرب  في  أعمق  بشكل 
يفضل باسويتش أن يطلق على حرب الثماني سنوات 
والصراعات   ، رأيه  في   ، ألنها  األولى  اخلليج  حرب 
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العليا  القوة  املطاف  نهاية  في  حتدد  ذلك  تلت  التي 
ستدخل   ، أيًضا  احلالة  هذه  في  اإلسالمي.  للعالم 
الواليات املتحدة في نهاية املطاف في حرب مباشرة 
 ، بسويتش  وبحسب  العربي.  اخلليج  في  إيران  مع 
احلرب  وجهتها  التي  الضربات  كل  من  الرغم  على 
إليران ، فإن هدف الواليات املتحدة في احلفاظ على 
على  األمثلة  ومن  يتحقق.  لم  املنطقة  في  االستقرار 
ذلك حربا اخلليج بني الواليات املتحدة والعراق عامي 

1992 و 2003.
ترامب  عني   ،  2019 مارس   6  ،  USA Today
للتعامل مع أزمة االنتحار بني  مجموعة عمل خاصة 
قدامى احملاربني األمريكيني. وقال في خطابه »االنتحار 
ميكننا  اليوم  كارثية.  كارثة  احملاربني  قدامى  عند 
املساعدة في إنهاء هذه األزمة«. وفًقا إلدارة شؤون 
احملاربني القدامى ، ينتحر 20 من قدامى احملاربني 
يومًيا ، وهو ما يزيد 1.5 مرة عن أي أمريكي آخر 
ينتحر. )usatoday، 2019/05/03( ومع ذلك ، 
املتحدة  الواليات  في  اإلجمالي  االنتحار  معدل  فإن 
املاضية.  عاًما  العشرين  مدى  على  باطراد  ينمو 
لـ USA Today ، ارتفع معدل االنتحار في  وفًقا 
هذا البلد في عام 2018 بنسبة 33 % مقارنة بهذا 
الرقم في عام 1999. في عام 2017 وحده ، انتحر 
 ،usatoday( .47000 شخص في الواليات املتحدة
2018/28/11( كانت إحصائيات اغتصاب النساء 
مت  أخرى  مروعة  إحصائية  األمريكي  اجليش  في 
اإلبالغ عنها. صرحت مارثا ماكسالي ، عضو مجلس 
مارس   7 في   ، حديًثا  املنتخب  اجلمهوري  الشيوخ 
في  خدمتها  أثناء  لالغتصاب  تعرضت  بأنها   2019
اجليش األمريكي. قال: »لقد تعرضت لالغتصاب أثناء 
خدمتي في اجليش األمريكي. كما اغتصبني النظام 

edition.cnn.( مختلفة«.  بطريقة  اجليش  في 
الصادرة  تظهر اإلحصائيات   )06/03/2019/com
عن منشور وزارة الدفاع األمريكية أن امرأتني من كل 
ثالث نساء في اجليش األمريكي يتعرضن لالغتصاب.
املعاهدات الدولية وااللتزامات األمريكية: يجب البحث 
عن جذور االنتهاكات األمريكية للمعاهدات الدولية في 
ممارسة االستثنائية األمريكية أو مزاجها املتغطرس 
في الساحة الدولية. تعتبر مقاربة الواليات املتحدة جتاه 
لذلك أصبحت  عام.  بشكل  مفيدة  الدولية  االتفاقيات 
هذه القضية روتينية. ومن األمثلة الواضحة على ذلك 
نهج الواليات املتحدة جتاه معاهدات حقوق اإلنسان. 
من أجل جعل الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان آمنة 
هذه  على  املصادقة  أواًل  املتحدة  الواليات  جتنبت   ،
من  العديد  فرض  خالل  من  ثم   ، لعقود  االتفاقيات 
الدولية بشكل فعال  ، جعلت هذه الصكوك  الشروط 
غير ملزمة وغير ملزمة على األراضي األمريكية. ميكن 
ألندرو  وفًقا  األجنبية.  أو  احمللية  احملاكم  في  رفعها 
موراسيك ، فإن الواليات املتحدة ، على عكس العديد 
مبمارسة  ملواطنيها  تسمح  ال   ، الغربية  الدول  من 
أي  في  دولية  إنسانية  كحقوق  بها  املعترف  احلقوق 
 ،2005  ،Moravcsik( أجنبية.  أو  محلية  محكمة 
الدولية  اإلنسان  حقوق  أن  هو  املؤكد  الشيء   )149
األمريكي.  القانون  في  عليها  منصوص  امللزمة  غير 
واالتفاقيات  املعاهدات  مع  أيًضا  احلال  هو  هذا 
اتفاقية  على  املتحدة  الواليات  صدقت  احملدودة. 
القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة في عام 
للقضاء  الدولية  االتفاقية  على  التصديق  مت   .1986
على جميع أشكال التمييز العنصري ، التي تأسست 
 ، األمريكية  العنصرية  أزمة  خضم  في   1965 عام 
كما  تشكيلها(.  من  عاًما   29 )بعد   1994 عام  في 



|   العدد 52-53   |   السنة الخامسة عشر   |   كانون االول   |  2020 149

الدولي اخلاص  العهد  املتحدة على  الواليات  صدقت 
باحلقوق املدنية والسياسية في عام 1992 ، بعد 26 
عاًما من تصديق اجلمعية العامة لألمم املتحدة عليه 
، وبعد 16 عاًما من توقيع كارتر عليه. كانت القضية 
األمريكيني  السياسيني  أذهان  في  كانت  طاملا  التي 
عند املوافقة على هذه الصكوك الدولية هي اخلوف من 
 ، األمريكية  احمللية  األزمات  وتدويل  اإلنسان  حقوق 
مبا في ذلك أزمة التمييز العنصري. على سبيل املثال 
، خشي بعض أعضاء مجلس الشيوخ األمريكي عند 
التمييز  أشكال  جميع  على  القضاء  اتفاقية  مراجعة 
على  التصديق  أن  من  الستينيات  في  العنصري 
العنصرية  قوانني  آالف  إلغاء  إلى  سيؤدي  االتفاقية 
األمريكية. )مورافسيك ، 2005 ، 149-150( بالطبع 
، كانت هناك دائًما أصوات تعارض هذه الالمباالة 
بحقوق اإلنسان ، وكان التصديق على هذه االتفاقيات 
، وإن كان متأخًرا ، نتيجة ملوقف عدد قليل من أعضاء 
مجلس الشيوخ األمريكي. على سبيل املثال ، اعتقد 
ويسكونسن  والية  من  براكسيمير  ويليام  السناتور 
أن رفض الواليات املتحدة قبول اتفاقية القضاء على 
عار  »وصمة  كان  املرأة  ضد  التمييز  أشكال  جميع 
وطنية«. أعلن في عام 1967 أنه سيلقي خطاًبا في 
مجلس الشيوخ كل يوم ، وخالل 19 عاًما ألقى 3211 
خطاًبا. جادل معارضو Proxmeier بأن التصديق 
على اتفاقية منع اإلبادة اجلماعية كان مبثابة تعطيل 
حلرب فيتنام والسيطرة على نضاالت احلقوق املدنية 
صدقت  عندما  نوفمبر(   4  ،  2010  ،  Backes(
بعد  اإلنسان  حقوق  معاهدة  على  املتحدة  الواليات 
سنوات. وغالًبا ما تضيف إلى تلك الشروط واألحكام 
التي تنتهك أو تتجاهل بعض احلقوق املنصوص عليها 
في تلك املعاهدة. تعتبر الواليات املتحدة بشكل عام 

نوعني من الشروط ملثل هذه املعاهدات:
يعني  وهذا  نفسها«.  تلقاء  من  تنفذ  »لن  املعاهدة   -
احمللية  احملاكم  في  فقط  للتنفيذ  قابلة  املعاهدة  أن 
أحكامه.  لتنفيذ  محلًيا  قانوًنا  الكوجنرس  يقر  عندما 
لفرض  محلي  قانون  إصدار  الكوجنرس  رفض  إذا 
القانون الدولي األمريكي ، فال ميكن ألفراد انتهكوا 
حقوق اإلنسان االحتجاج بالقانون الدولي في احملاكم 

األمريكية احمللية.
الواليات  حتد  ما  غالًبا  املعاهدة.  نطاق  حتديد   -
احمللي  قانونها  مبوجب  املعاهدة  نطاق  من  املتحدة 
، باستخدام الشروط واألحكام املضافة إلى القانون 
التنفيذي للمعاهدة. ويعني فرض مثل هذه القيود أن 
انتهاًكا  يشكل  ما  بشأن  الدولية  املنظمات  قرارات 
ملعاهدة دولية حتددها احملاكم احمللية والقانون احمللي 

الذي أقره الكونغرس.
- ميكن أيضا رؤية التزام الواليات املتحدة باالتفاقيات 
هذه  على  مثال  أحدث  األخرى.  الدول  مع  التجارية 
جميع  على   %5 بنسبة  تعريفة  فرض  هو  االنتهاكات 
املتحدة.  الواليات  إلى  املكسيك  من  املصدرة  السلع 
بني  الثالثية  التجارة  اتفاقية  التعريفات مع  تتعارض 
الواليات املتحدة واملكسيك وكندا ، والتي من املقرر 
أن حتل محل اتفاقية التجارة احلرة ألمريكا الشمالية 

)31/05/2019/NAFTA. )www.cnbc.com
»النفوذ« والتدخل في الدول: أصبحت قضية التدخل 
الروسي في االنتخابات األمريكية من أكثر القضايا 
لكن  املتحدة.  الواليات  في  للجدل  إثارة  السياسية 
التدخل  على  التركيز  هذا  فإن   ، أخرى  ناحية  من 
األجنبي في االنتخابات األمريكية يهدف إلى االنتباه 
إلى التاريخ السميك للتدخل األمريكي في انتخابات 
البلدان األخرى. تشير صحيفة نيويورك تاميز إلى هذه 



|   العدد 52-53   |   السنة الخامسة عشر   |   كانون االول   |  2020 150

اخللفية في مقال بعنوان »روسيا ليست الدولة الوحيدة 
التي تتدخل في االنتخابات ، نحن نفعل الشيء نفسه« 
من   .)17/02/2012/www.nytimes.com(
نشرها  بدراسة  املقال  يستشهد   ، أخرى  أمور  بني 
دان ليفني ، أستاذ العلوم السياسية في جامعة هونغ 
في  شاركت  املتحدة  الواليات  إن  قال  الذي   ، كونغ 
تابعت   .2000 و   1946 عامي  بني  انتخابات   81
السنوات  في  األمر  هذا  املركزية  املخابرات  وكالة 
األولى واملتوسطة من احلرب الباردة ، وفي السنوات 
األخيرة من احلرب الباردة من قبل الصندوق الوطني 
هو  املهم  لكن  لها.  التابعة  والشركات  للدميقراطية 
أن التدخل االنتخابي ما هو إال أحد األساليب التي 
تستخدمها الواليات املتحدة للتأثير على شؤون الدول 
الصديقة واملعادية ، وينبغي النظر إلى هذا في سياق 
السياسة  إلى  استناًدا  أوسع.  استراتيجي  مفهوم 
احلكومات  املنظور:  في  املتحدة  للواليات  اخلارجية 
)سيلفان  واإلمبراطورية  واألعداء  اليد  بخط  املكتوبة 
للدكتور سيلفان والدكتور ماجسكي. كان   )2009 ،
يعتمد. تبلور هذه الشبكة في الواقع نوًعا معيًنا من 
التابعة  الدول  »إمبراطورية  يسمونه  ما  أو   ، الهيمنة 
/ التابعة«. في نظام مؤيد لألتباع ، تعتبر الواليات 
بشكل  منهجي  بشكل  تتصرف  حكومة  أي  املتحدة 
مستقل عنها على أنها عدو. وتعد اجلمهورية اإلسالمية 
ما  فإن   ، وهكذا  الدول.  هذه  على  األمثلة  أبرز  من 
استمر طوال احلقبة السياسية األمريكية كان السعي 
لكسب املزيد من األتباع واالحتفاظ بهم ، فضاًل عن 
العداء ضد الدول املعادية ألمريكا. بينما تهيمن القوى 
االستعمارية السابقة مثل بريطانيا وفرنسا اآلن على 
شبكات األتباع ، فإن هذه الشبكات عادة ما تكون 
أقل من إمبراطورية الواليات املتحدة ، و وبهذا املعنى 

، ميكن اعتبارها أيًضا داخل إمبراطورية الدول التي 
 ، الدمية  احلكومة  واجب  املتحدة.  الواليات  خلفت 
احلكومة التابعة ، هو حماية مصالح الدولة الراعية. 
وبداًل من ذلك ، تسعى الدولة الراعية إلى احلفاظ على 
االستقرار السياسي في الدولة التي تلت ذلك من خالل 
استخدام عمليات اإلسقاط ، مبا في ذلك التدخالت 
مبعنى  والسياسية.  والعسكرية  واألمنية  االقتصادية 
آخر ، حتاول الدولة الراعية إطالة احلياة السياسية 
للحكومة التي تدعمها. عندما يهدد مترد أو حركة أو 
ثورة احلكومة اخللف ، تستخدم الدولة الداعمة جميع 
لقمع االضطرابات. وتشمل األمثلة  الوسائل الالزمة 
الالزمة  واألدوات   ، الطارئة  االقتصادية  املساعدات 
العسكري.  التدخل  وحتى   ، الشغب  أعمال  لقمع 
في  الشامل  التدخل  فإن   ، جازراسكي  وبحسب 
العالقة.  للبالد ضروري الستمرار  الداخلية  الشؤون 
املتحدة  الواليات  مع  املواءمة  تكلفة  فإن   ، وبالتالي 
تستند إلى عالقة الدمى باخلسارة الكاملة الستقالل 
الغرض   .)18  ،1991  Gasiorowski( الدولة 
هو  التابعة  للدولة  الداخلية  الشؤون  في  التدخل  من 
من  املستهدف  للبلد  الداخلية  السياسة  على  التأثير 
خالل إضعاف جماعات املعارضة وتقوية املجموعات 
مع  الداعمة.  الدولة  لصالح  التابعة  احلكومة  لصالح 
التالية وبدعم من  القمع من قبل احلكومة  تزايد قوة 
 ، االستبداد  من  فريد  نوع  يتشكل   ، الداعمة  الدولة 
أي االستبداد التابع. ال شك أن العالقة بني احلرف 
اليدوية والدميقراطية ليست قوية. كما ذكرنا سابًقا ، 
نظًرا ألن توسيع شبكة الديكتاتوريات كان استراتيجية 
رئيسية للسياسة اخلارجية للواليات املتحدة على مدى 
املائة عام املاضية ، فمن املفهوم ملاذا دعمت الواليات 
املتحدة تاريخًيا العديد من الدول الديكتاتورية. املهم 
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هنا هو نظرة أمريكا الفعالة للغاية لهذه البلدان.
 ، أغسطس   28 انقالب  أعقبت  التي  السنوات  في 
أهم  إحدى  بهلوي  حكومة  املتحدة  الواليات  جعلت 
الدول العميلة لها. وميكن القول بثقة إن إيران عملت 
غرب  منطقة  في  األمريكية  املصالح  ركائز  كأحد 
في  التدخل  في  املتحدة  الواليات  تتردد  ولم   ، آسيا 
شؤون إيران. بالطبع ، في كل هذه احلاالت ، جرت 
غير  أو  خفًيا  املتحدة  الواليات  دور  إلبقاء  محاولة 
مباشر قدر اإلمكان. وهكذا ، لم تكن احلكومة وراثية 
الشامل  األمريكي  التدخل  إن  بل   ، فحسب  وملكية 
مت  البالد.  إدارة  على  الناس  تأثير  إمكانية  من  قلل 
تكليف املسؤولني واحلكام في هذه احلكومة من قبل 
وغير  املنتخب  غير  الشعب  وبرملان  املتحدة  الواليات 
املنتخب. كان السفاك أحد األدوات التي تستخدمها 
الواليات املتحدة لقمع أي اضطرابات في إيران. منذ 
وكالة  قوات  املتحدة  الواليات  أرسلت   ،  1947 عام 
حتت  طهران  في  سفارتها  إلى  املركزية  املخابرات 
 28 انقالب  من  وجيزة  فترة  بعد  دبلوماسي.  غطاء 
املخابرات  وكالة  من  عميل  دخل   ،  1953 أغسطس 
وبدأ  عسكري  مستشار  غطاء  حتت  إيران  املركزية 
في تدريب املخابرات اإليرانية. كان الهدف هو حتييد 
الشاه  التي ميكن أن تعرض حكم  التهديدات  جميع 
للخطر. بعد ثالث سنوات ، في عام 1956 ، قام فريق 
مكون من خمسة أعضاء من ضباط وكالة املخابرات 
الفريق  كان  رسمًيا.   SAVAK بتشكيل  املركزية 
سنوات   5 ملدة  السافاك  قوات  تدريب  عن  مسؤواًل 
تقريًبا. في عام 1961 ، مت استبدال الفريق األمريكي 
بفريق إسرائيلي من املوساد. كان الفريق اإلسرائيلي 
سنوات   5 ملدة  السافاك  قوات  تدريب  عن  مسؤواًل 
متاشيًا  التدريب.  السافاك  تولى  ذلك  وبعد   ، أخرى 

الواليات  مع  املتحدة  للواليات  املوالية  العالقات  مع 
املتحدة ، وسعت إيران أيًضا عالقاتها مع إسرائيل. 
باإلضافة إلى إمداد إسرائيل بالنفط ، شاركت إيران 
وإسرائيل في عمليات سرية مشتركة ضد بعض الدول 
العربية في منطقة غرب آسيا وشمال إفريقيا ، والتي 
عام  بشكل  إلسرائيل  معادية  الوقت  ذلك  في  كانت 
ولديها ميول قومية عربية. )جاسوروفسكي ، 1991 
، 44-45(. تشمل األدوات األخرى التي تستخدمها 
مع  بالوكالة  عالقة  على  للحفاظ  املتحدة  الواليات 
على  واإلشراف  والسيطرة  اإلصالح  بهلوي  حكومة 
وإنشاء  العسكريني  املستشارين  خالل  من  اجليش 
كان  الثقافي.  االتصال  وبرامج  االقتصادي  االنتماء 
العمالء األمريكيون واثقني جًدا من هذه اآللية الحتواء 
حكومة  مع  مؤملة  عالقة  على  واحلفاظ  االضطرابات 
بأنها  يونيو   6 انتفاضة  وصفوا  أنهم  لدرجة  بهلوي 
»طفرة مؤقتة«. )جاسوروفسكي ، 1991 ، 99(. ومع 
ذلك ، أصبحت ديكتاتورية بهلوي بعيدة بشكل متزايد 
عن مصالح واحتياجات املجتمع. بالنظر إلى الوضع 
في إيران في السنوات ما بني انقالب 28 أغسطس 
1332 و 22 بهمن 1357 ، كان من أهم إجنازات 
الثورة اإلسالمية االبتعاد عن عالقة املؤيدين من خالل 
إيران. ما حدث  الديكتاتورية في  اإلطاحة باحلكومة 
في الثورة اإلسالمية لم يكن مجرد اإلطاحة بالنظام 
على  العسكرية  اإلطاحة  كان  بل   ، املستبد  امللكي 
 ،Gasiorowski( االستبدادي  االستبداد  أساس 

.)25 ،1991
العاملي  النظام  يركز  املستقبلي:  العاملي  النظام 
املستقبلي بشكل أساسي على تدهور الواليات املتحدة 
والعالم متعدد األقطاب ، بحيث تلعب القوى اإلقليمية 
دوًرا محورًيا وسُيحكم العالم بنظام متعدد األقطاب.
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 2014 عام  نشر  مقال  في   ، إيكنبري  جون  صرح 
األممية  بعد  »ما  بعنوان  أفيرز  فورين  مجلة  في 
األمريكية« ، أن عملية االنتقال إلى نظام عاملي جديد 
جارية بالتأكيد. في هذه العملية ، نرى تراجع القوة 
األمريكية وظهور قوى جديدة ، مبا في ذلك الصني. 
وهو   ، الشرقية  القوى  هي  الناشئة  القوى  معظم 
يعتقد أن هناك تغييرًا في القوة العاملية وتراجع القوة 
األمريكية وتغيير في النظام أحادي القطب. ويقترب 
العصر األمريكي من نهايته. وألول مرة منذ 500 عام 
، ستقود القوى الناشئة غير الغربية النظام العاملي. 
في النظام العاملي التالي ، لن تكون الواليات املتحدة 

)56 ،2014 ،Ikenberry( وأوروبا كذلك
 .2014 تقرير  في  األطلسي  عبر  أكادميية  أعلنت 
طويلة  واأليديولوجية  املادية  أمريكا  هيمنة  تقترب 
املدى من نهايتها ، وسيواجه النظام الدولي الليبرالي 
العديد من التحديات في السنوات القادمة. في النظام 
البرازيل  مثل  ناشئة  دول  هناك   ، اجلديد  الدولي 
والصني والهند وقوى أخرى لديها مجموعات مختلفة 
من ثقافتها واقتصادها وسياساتها ولديها وجهة نظر 

معادية لإلمبريالية ومعادية لالستعمار.

يقول ألفريد مكوي ، األستاذ بجامعة ويسكونسن ، 
إن أحد االحتماالت للنظام العاملي املستقبلي هو أنه 
بني عامي 2020 و 2040 ، ستظهر قوى مثل الصني 
وروسيا والبرازيل والهند للعمل مًعا ، بينما ستظهر 
قوى مثل بريطانيا. أملانيا واليابان والواليات املتحدة 
سوف تتراجع وتفقد وحدتها. من وجهة نظر مكوي 
وهو  املستقبلي  العاملي  للنظام  آخر  احتمال  هناك   ،
، حيث سيتم  نيوفاسكال  العاملي اجلديد في  النظام 
على  هيمنة  كل  وستهيمن  اإلقليمية  الهيمنة  تأسيس 

منطقتها.
ميزان  أن  الدولي  للسالم  كارنيغي  مؤسسة  ذكرت 
العملية  هذه  في  بسرعة.  يتغير  االقتصادية  القوى 
قوة  كأكبر  املتحدة  الواليات  على  الصني  ستتفوق   ،
 ، القرن  منتصف  وبحلول   ، العالم  في  اقتصادية 
يتحول  العالم.  قادة  والهند  الصني  من  كل  ستصبح 
ميزان القوة االقتصادية في العالم تدريجيًا من العالم 

الغربي إلى آسيا وأمريكا الالتينية.
يعتقد ريتشارد هاس ، الرئيس السابق ملجلس العالقات 
اخلارجية ، أن طبيعة القوة قد تغيرت ، وأن االنفصال 
عن املاضي هو كسر في الطبيعة ، وأن العالم اآلتي 



|   العدد 52-53   |   السنة الخامسة عشر   |   كانون االول   |  2020 153

فاعلة  جهات  عدة  بل   ، عظمى  قوة  عليه  تهيمن  لن 
يكون.  القوة. سوف  من  مختلفة  أنواع  ذات  مختلفة 
أطلق على عالم املستقبل اسم عالم االستقطاب الذي 
 ،2013 ،Richard( يتميز بوجود مراكز قوة متعددة

.)3 ،Des
قال البنتاغون في تقرير إن الواليات املتحدة لن تكون 
القوة العظمى في العالم بحلول عام 2035. من املرجح 
تعادلها  بيئة  في  نفسها  املتحدة  الواليات  جتد  أن 
بعض  في  عليها  تتفوق  حتى  أو  الصني  أو  روسيا 
املجاالت االقتصادية والعسكرية. على مدار العشرين 
وحلفاؤها  املتحدة  الواليات  ستعيش   ، القادمة  عاًما 
في عالم سيكون من الصعب جًدا فيه تشكيل النظام 
نهاية  منذ  القاعدة  هي  كانت  التي  بالطريقة  العاملي 
احلرب الباردة. في النظام العاملي املستقبلي ، يجبر 
عدد من احلكومات ، ذات اإلرادة السياسية والقدرة 
قبول  على  العالم   ، العسكرية  والقدرات  االقتصادية 
أو  الصني  مثل  الناشئة  القوى  أعربت  جديد.  نظام 
روسيا أو الهند أو إيران أو البرازيل بشكل متزايد 
عن عدم رضاها عن دورها ووصولها وقوتها داخل 

النظام الدولي احلالي.
الكاتب: تصريحات بعض املسؤولني األمريكيني تدور 
باألساس حول االهتمام بالقادة الذين يقررون إنقاذ 
الواليات  تواجه  التي  األزمات  من  املتحدة  الواليات 
الداخل  أمريكا فاسدة من  املتحدة. غير مدركني أن 
عنها.  للتعويض  الكافي  الوقت  لديها  يكون  ال  وقد 
اليوم هو تراكم  إن ما يشكل ثقافة وقيمة األمريكي 
الثروة ، والسعي وراء الثروة ، وتوق الطبقات األكثر 
ثراًء. اليوم ، تهيمن األخالق على القوة املتزايدة للعلم 
في الواليات املتحدة ، مما أدى إلى ظهور أشخاص 
عنيفني وقاسيني في الواليات املتحدة ، مما أدى إلى 

زيادة املعدل اليومي للعنف والسجناء واملدمنني. لقد 
جعل النفوذ الصهيوني في الواليات املتحدة منها أداة 
لدعم نظام إسرائيل الوهمي ، كما جعل الفقر والفساد 
واالنقسامات الطبقية ، إلى جانب إسراف وثروة القادة 
األمريكيني ، من املستحيل تعويض املاضي. هل هذا؛ 
استندت أيديولوجية الثورة األمريكية إلى اجلمهورية 
العام(  الصالح  إلى  الذاتية  املصلحة  من  )االنتقال 
الشعارات  ولكن  الديني(  والنقاء  )املطهر  والتزمت 
يعتقد   .)18  :2015 ، )بيرمان  أبًدا  تتحقق  لم  التي 
توماس لويس ذلك ؛ جزء كبير من الثقافة األمريكية 
احلديثة هو استمرار للتجارب التي يحرم فيها الناس 
من أعظم رغباتهم. لذلك ، بعد تراجع القوة املهيمنة ، 
فإن ما سيلعب دوًرا حاسًما للغاية في العالم متعدد 
التي  اجليوسياسية  واملكونات  املوقع  هو  األقطاب 
جتعل األقطاب األخرى تعتمد على نفسها. لذلك ، فإن 
أقطاب القوة املوجودة في املناطق اجليوسياسية لديها 
املزيد من القوة التمثيلية ولعب األدوار للحصول على 
االقتصادي  الوضع  إلى  فإضافة   ، وعليه  املشاركة. 
، تتمتع منطقة غرب آسيا بخصائص فكرة املقاومة 
ومنوذج الدميقراطية الدينية ، والتي ميكن أن تكون 
منوذًجا لتحقيق االستقالل واحلرية لدول العديد من 
إسرائيل  كل اجلدل حول  رغم  للحرية.  الدول احملبة 
فإن   ، اليهود  قلوب  في  املقدسة  ومكانتها  الصغيرة 
احلقيقة هي أن الواليات املتحدة أصبحت مركز القوة 
الوسائل  يستخدمون  اليوم.  العالم  في  الصهيونية 
لتأسيس إمبراطورية عاملية ، حلم نظام عاملي جديد. 
في الصورة الكبيرة ، فإن دولة إسرائيل ليست أكثر 
من رمز حللم قدمي حتقق بالفعل في الواليات املتحدة 

- القدس اجلديدة. )بايبر ، 1394: 23-55(
املقاومة واخلارطة اجلديدة للقوة: مع ضعف الواليات 
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املتحدة أو انحدارها ، ستتشكل قوى إقليمية ، وكما 
هو متفق عليه ، لن تكون هناك قوة مهيمنة أخرى ، 
نفس  في  الغرب ستنخفض  قوة  أن  ذلك  من  واألهم 
الوقت مع الواليات املتحدة. في هذه املعادلة ، سينقذ 
الهيمنة  ونظام  الغرب  هيمنة  من  اإلسالمي  العالم 
الديكتاتوريني  واحلكام  احلكومات  على  ويجب   ،
واحلكومات الوراثية وامللكية التي يدعمها الغرب أن 
ستقام  لذلك  ونتيجة   ، الشعوب  أمام  املجال  تفسح 
أتى.  اإلسالمية.  الدول  بني  دميقراطية  دميقراطية 
بالتأكيد ، ال مكان للحكومات التكفيرية واملتطرفة في 
هذا النوع من الدميقراطية. من ناحية أخرى ، كانت 
 ، اإلسالمية  للدول  جيدة  اإلسالمية جتربة  الصحوة 
والتي ميكن استخدامها أيًضا. في ظل غياب الهيمنة 
مستعدة  املقاومة  جبهة  فإن   ، والصهيونية  الغربية 
لتقدمي العديد من اإلجنازات من أجل إحالل السالم 
اليوم  جديدة.  إسالمية  حضارة  وتشكيل  والتعايش 
املقاومة لها إجنازات على جبهات مختلفة ، كل منها 

أم  جمهورية  متكنت  ذاته.  بحد  ودرس  قيمة  جتربة 
الوقوف  من   ، املقاومة  ظل  في   ، اإلسالمية  القرى 
الصهيوني.  والنظام  املتحدة  الواليات  وجه  في 
وأفغانستان  فلسطني  عن  الدفاع  األمم.  ومقاومة 
والبحرين  واليمن  وسوريا  والعراق  والبوسنة  ولبنان 
وفنزويال وغيرها في أصعب الظروف. وفي كل هذه 
الهيمنة.  نظام  استراتيجيات  حتقيق  مينع  الدول 
الهيمنة  نظام  مؤامرة  ستفشل   ، ذلك  إلى  باإلضافة 
قبول  عدم  التكفيريني.  واستخدام  الدينية  الفتنة  في 
وليبيا  وتونس  ؛ مصر  دول الصحوة اإلسالمية مثل 
، من جتربة املقاومة ، أخرجت عمليا الثورة الشعبية 
لهذه الدول من أيدي الناس من خالل نظام الهيمنة 
الشعب  ثورة  استطاعت  بينما  واحلكم.  واملصادرة 
واملعركة  الردع  مجال  في  تفوقها  تظهر  أن  اليمني 
في ظروف أضعف بكثير باستخدام جتربة املقاومة. 
املقاومة في فلسطني وصلت إلى نقطة إلقاء احلجارة 
على الصاروخ وميكنها وحدها أن جتبر إسرائيل على 
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التراجع. بعد عشرين عاما ، توصلت الواليات املتحدة 
والغرب في أفغانستان إلى استنتاج مفاده أنهما لم 
مغادرة  عليهما  يجب  بل   ، فحسب  شيء  أي  ينجزا 
حركة  إلى  السلطة  وتسليم  ثمن  بأي  أفغانستان 
التاريخي  السؤال  يقولون.  كما   ، اإلرهابية  طالبان 
من الواليات املتحدة هو أنه إذا كانت طالبان إرهابية 
فلماذا تفاوضتم وتوصلتم إلى اتفاق معها ، وإذا لم 
تكن إرهابية فلماذا احتلت أفغانستان؟ باإلضافة إلى 
طرد الواليات املتحدة من لبنان ، اكتسبت املقاومة في 
لبنان تفوًقا عسكرًيا على إسرائيل احملتلة. واجليش 
اإلسرائيلي ، الذي قال في السابق أنه سيكون كافيا 
الحتالل لبنان ، يتوسط اآلن مع األمم املتحدة عندما 
الله  حزب  يوافق  لم  إذا  الله.  حزب  من  برد  يواجه 
احلدود.  من  كيلومترات  ستة  اجليش  سينسحب   ،
ساعدت املقاومة في البوسنة املسلمني على البقاء في 
التاريخي. استطاعت املقاومة في سوريا أن  وطنهم 
تشكل جبهة في حرب غير متكافئة ، وللمرة األولى مع 
جبهة املقاومة في العراق وسوريا في آن واحد. دع 
التكفيريني ، نظام الهيمنة وحلفائها ، ينتصرون في 
حرب عاملية. املقاومة في اليمن ، باإلضافة إلى إثبات 
عدم فعالية تكنولوجيا األسلحة األمريكية للدفاع عن 
املتحدة  العربية  واإلمارات  السعودية  العربية  اململكة 
، جعلت اململكة العربية السعودية واإلمارات العربية 
وبناء  البرية  احلرب  في  للغاية  نشيطني  املتحدة 
الصواريخ والطائرات بدون طيار لدرجة أنهما يقعان 
املتحدة.  واألمم  املتحدة  الواليات  من  ضغط  حتت 
من  فنزويال  استفادت  احلرب.  في  اليمن  يستخدم 
جتربة املقاومة وجنحت في مقاومة الواليات املتحدة. 
القدرة  للمقاومة  القرآنية  الوعود  فبحسب  لذلك 
والنجاح في كل اجلبهات ، واليوم كل دولة في العالم 

تتمتع باستقالل سياسي وثقافي هي عضو في جبهة 
املقاومة وغاضبة من نظام الهيمنة. واألهم أن املقاومة 
أثبتت إميانها بهزمية نظام الهيمنة وإمكانية االنتصار 
على نظام الهيمنة واالستبداد للمسلمني واملضطهدين 

في العالم.
تأثير كورونا على اخلارطة اجلديدة للقوة: دخل فيروس 
بالرجل  يسمى  ما  فيه  أعلن  وقت  في  العالم  كورونا 
احلديث انتهاء موت الفكر بعد احلرب العاملية الثانية. 
ورأى أنه في ظل تقدم التكنولوجيا وحدها واالعتماد 
على العلم ، خاصة في مجال العالج والصحة ، فإنها 
هندسة  في  البشرية.  مشاكل  على حل جميع  قادرة 
القوة القائمة ، باإلضافة إلى بعض املعتقدات الدينية 
التقليدية للدول ، والتي سخرت منها أحياًنا األوساط 
العلمية الغربية ، كان تيار املقاومة الوحيد الذي اعتمد 
على القوة اإللهية ووثق بها ، ونظم فلسفته الوجودية 
وصراعه ضد النظام. الهيمنة العلمانية تقف. االعتقاد 
في جميع املجاالت ؛ العسكرية ، والسياسية ، والثقافية 
، واالجتماعية ، إلخ ، تعمل وفق مبادئ اإلميان. لقد 
وضع الدين واأليديولوجيا في مقدمة مصير اإلنسان. 
إن إحياء القيم الدينية من قبل املقاومة ضد األفكار 
العلمانية وحتى التطرف أثبت ضرورة حاجة اإلنسان 
للدين ، كما أثبت وباء كورونا الذي انتشر إلى دول 
أكثر تقدًما بدعوى الشفاء ، أن البشر لديهم قوة أكبر 
في جميع الظروف ، خاصة في الهندسة اجلديدة. إنه 

يحتاج إلى خالق اجلميع.
اخلالصة: إن الهندسة اجلديدة للسلطة خارج سيطرة 
الدينية  الهوية  إلى  للعودة  فرصة  املتعجرف  النظام 
وخطاب املقاومة ، وميكن لإلنسانية أن تنظم عالقاتها 
االستقالل  إلى  النظر  خالل  من  والدنيا  الدنيوية 
أن:  األعلى  املرشد  يرى  الصدد  هذا  وفي  واحلرية. 
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فشل النظام الليبرالي الغربي وانحداره حقيقة حتدث 
ضعفت   ، النظام  لهذا  كقائد  الدولي.  النظام  في 
قوتها  مكونات  وانخفضت  نفسها  املتحدة  الواليات 
االقتصادية والسياسية والثقافية واأليديولوجية. بعد 
السنوات  في  وخاصة   ، اإلسالمية  الثورة  انتصار 
األخيرة ، بذل نظام الهيمنة جهوًدا مكثفة الستخدام 
أفعاله اإلعالمية واملعرفية وتفعيل كل قدراته ، مبا في 
والعقوبات  السياسي  والنفوذ  العسكرية  احلرب  ذلك 
 ، األخرى  للدول  الثقافي  والتحول  االقتصادية 
وقت  يؤخر   ، إيران  مثل  اإلسالمية.  الدول  وخاصة 
تدمير الواليات املتحدة والنظام الصهيوني. لكن هذه 
ضعف  على  احلقائق  وتدل   ، فعالة  تكن  لم  اجلهود 
اإلسالمية  الثورة  ضد  الهيمنة  نظام  في  متزايد 
اإليرانية )بيان ، قيادة ، 2012/5/3(. إنها احلكومة 
األمريكية ورجال الدولة ، وال يقتصر عدم الثقة هذا 
فإن   ، ذلك  من  بداًل  اإليراني.  الشعب  ثقة  عدم  على 
العديد من البلدان حول العالم ، وكما لوحظ ، حتى 
في  يثقون  ال   ، أنفسهم  املتحدة  الواليات  في  الناس 
هيكل ونظام احلكم في الواليات املتحدة. بعد انعدام 
الثقة هو عملية كراهية واشمئزاز من الناس والدول 
نريد  إننا  األمريكيون  يقول   ، املتحدة  الواليات  جتاه 
معزولني.  أنفسهم  هم  أصبحوا  لكنهم  ؛  إيران  عزل 
العالم  في  حكومة  توجد  ال   ، الدول  بني   ، اليوم 
مكروهة مثل الواليات املتحدة. اليوم الواليات املتحدة 
هي أكثر احلكومات واألنظمة مكروًها في نظر دول 
القيادة 1390/7/23( »عدو اإلسالم  )بيان  املنطقة 
املتغطرس أضعف اليوم مما كان عليه في املائة عام 
املاضية و 150 عاًما. ترى احلكومات االستعمارية في 
أوروبا: في ظل مشاكل اقتصادية ومشكالت سياسية 
ومشكالت أمنية ، تواجه احلكومات االستعمارية في 

أوروبا جميع أنواع املشاكل ، والواليات املتحدة أسوأ 
من هذا: فهي تعاني من مشاكل أخالقية ، وتعاني من 
، وتعاني من مشاكل مالية ونقدية  مشاكل سياسية 
حادة ، وتعاني من هيبة قوة عظمى في جميع أنحاء 
العالم  في  بل   ، اإلسالم  عالم  في  فقط  ليس  العالم. 
كله. فشلت في سوريا ، وفشلت الواليات املتحدة في 
العراق ، وفشلت الواليات املتحدة في لبنان ، وفشلت 
وفشلت   ، الفلسطينية  القضية  في  املتحدة  الواليات 
الواليات املتحدة في غزة ، وفشلت الواليات املتحدة 
وهي   ، وباكستان  أفغانستان  على  السيطرة  في 
مكروهة بني تلك الدول. وينطبق الشيء نفسه خارج 
املنطقة ؛ فقد فشلت الواليات املتحدة في أوكرانيا ... 
؛ الفشل بعد الفشل لسنوات عديدة. الرمادي هو بداية 
أخرى  وبداية  األمريكية  للقوة  األبيض  النمل  تراجع 
لتشكيل نظام عاملي مستقبلي مبشاركة قوى إقليمية 
تتمتع   ، اإلقليمي  النظام  ، في هذا  بالتأكيد  أخرى. 
جبهة املقاومة بأكثر التجارب العملية من أجل السالم 
 ، اجلديدة  الهندسة  في   ، وهكذا  واألمن.  والتعايش 
القوى  وستلعب   ، مهيمنة  األمريكية  القوة  تكون  لن 
واإلميان   ، املقاومة  عن  الهالة  وخطاب   ، اإلقليمية 
دوًرا حاسًما في النظام العاملي املستقبلي. والسالم 

1399/5/30
املصادر واملراجع:

القران الكرمي  -
- اإلمام اخلميني ، صحيفة نور ، املجلد 11 ، 2001 

،
- أكبري ، حسني ، مواجهة خطاب املقاومة وخطاب 
نظام السيطرة ، املجلد األول ، مطبعة جامعة اإلمام 

احلسني ، طهران ، 2017 ،
- تصريحات قائد الثورة. 7/27 / 30-1390 / 5 
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الوساطة االمريكية 
في مفاوضات سد 

النهضة : الدور والنتائج  
ميس سمير صبري

دبلوماسية بدرجة مستشار في 

وزراة الخارجية العراقية  الوســاطة  بــأن  القــول  غنــي عــن 
واقلهــا  الطــرق  أنجــع  مــن  تعــد 
ــد  ــت والجه ــرًا للوق ــقة وتوفي مش
بيــن  المنازعــات  تســوية  فــي 
اذ تعــزز الوســاطة  المتخاصميــن، 
القــدرة التفاوضيــة ألطــراف النــزاع 
االخريــن  المصلحــة  واصحــاب 
فــي  تعاونهــم  مــن  وتســهل 
التوصــل الــى اتفاقيــات مقبولــة
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مقدمة
الطرق  أجنع  من  تعد  الوساطة  بأن  القول  عن  غني 
تسوية  في  واجلهد  للوقت  وتوفيرًا  مشقة  واقلها 
املنازعات بني املتخاصمني، اذ تعزز الوساطة القدرة 
املصلحة  واصحاب  النزاع  ألطراف  التفاوضية 
الى  التوصل  في  تعاونهم  من  وتسهل  االخرين 
اتفاقيات مقبولة، لذلك تعد الوسطة اداة ال غنى عنها 
أبرز  وأحد  والتفاوضية،  الدبلوماسية  السياقات  في 
الدول  بني  العالقة  القضايا  ملعاجلة  الفعالة  الوسائل 
في ضل غياب العالقات الدبلوماسية. وعليه غالبا ما 
الوقائية  االدوات  أحد  بوصفها  الوساطة  الى  ينظر 
التي تلبي متطلبات املجتمع الدولي في مسائل تسوية 
النزاعات وحلها بني الدول، وهي األداة التي مت اللجوء 
سد  ازمة  لتسوية  املتنازعة  األطراف  قبل  من  اليها 

النهضة بني مصر وأثيوبيا والسودان.
شرعت   2011 العام  منذ  أثيوبيا  أن  املعروف  فمن 
وبخطوة انفرادية في بناء سد النهضة ذي االرتفاع 
الكبير، على النيل األزرق من دون االتفاق مع مصر 
أو إبالغها رسميا بذلك، وهو عمل وجدت فيه مصر 

يتنافى كليًا مع القوانني واألعراف الدولية.

النهضة  سد  ببناء  اثيوبيا  مساعي  وبسبب  لذلك 
الدخول  النيل  حوض  دول  على  يتعني  كان  الكبير، 
في مفاوضات بينية للوصول الى اتفاق مرضي ينظم 
احلصص املائية بني األطراف املشتركة بحوض النيل، 
غير إن هذه املفاوضات لم تتكلل بالنجاح، وهو األمر 
للحيلولة دون تصاعد  الدولي  التدخل  الذي استدعى 
حدة الصراع بني مصر واثيوبيا وهنا برزت الوساطة 
تباعا  ما سنوضحه  وهو  املجال،  هذا  في  االمريكية 
بعد الوقوف على مفهوم الوساطة ومن ثم التطرق الى 
السياسة االمريكية جتاه ازمة سد النهضة في حوض 
في  ترامب  إدارة  وساطة  تناول  الى  وصوال  النيل، 
مفاوضات سد النهضة، وأخيرا سنتناول جلوء مصر 
األمريكي،  الوساطة  مرحلة  بعد  االمن  مجلس  الى 

وكما يلي:
اواًل: الوساطة املفهوم والسياق العام 

ميكن  الوساطة  مفهوم  على  الوقوف  أجل  من 
محاولة  هي  الوساطة  بان  بإيجاز:  القول 
اخلالفات  تسوية  لغرض  تفاوض  عملية  استخدام 
 Alternative Disputeوالنزاعات بني االخرين
Resolution( (، وهي نوع خاص من املفاوضات 
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املصممة على االقل إلدارة او تسوية النزاع من قبل 
طرف ثالث.)1(

يعرف  من  هناك  ان  إال  االيجاز،  هذا  من  وبالرغم 
لفض  أسلوب  هو  »التوسط  بان  بالقول:  الوساطة 
املنازعات املتعلقة مبفاوضات الطرفني، بحيث يطلب 
عرضًا  يقبالن  او  املساعدة  املتنازعان  الطرفان 
باملساعدة من طرف ثالث )فرد او منظمة او مجموعة او 
دولة( لتغيير موقفيهما او سلوكهما، والقيام بذلك دون 
اللجوء الى القوة املادية او سلطة القانون« وبصورة 
مبسطة تعرف الوساطة على انها: »شكل من اشكال 
التفاوض يساعد فيه طرف ثالث الطرفني املتفاوضني 
بنفسيهما«.  ايجاده  يستطيعان  ال  حل  إيجاد  على 
الثالث على  ولهذا السبب يتم احيانًا وصف الطرف 
انه شريك كامل في املفاوضات، لكونه عادة ما يضع 
ويجتمع  للتفاوض  االطراف  ويدعو  االعمال،  جدول 

اقتراحه  عن  فضاًل  التفاوض،  جلسات  ويرأس  بهم 
للحلول لتسوية املشكالت بني الطرفني.)2(

الوساطة  بني  اخللط  عدم  الضروري  من  يكون  وقد 
في  الثالث  الطرف  دور  ان  ذلك  احلميدة،  واملساعي 
في  بدوره  مقارنة  محدودا  يكون  احلميدة  املساعي 
الوساطة، فاملساعي احلميدة تعني تدخل طرف ثالث 
سواء طلب منه التدخل او باشر بنفسه بقصد السعي 
للتقريب بني وجهات نظر الطرفني املتنازعني وحثهما 
على استئناف املفاوضات وحل اخلالف القائم بينهما، 
مع العرض ان الدولة التي تقوم باملساعي احلميدة ال 
للنزاع القائم  تشترك باملفاوضات، كما ال تقدم حال 

بني الطرفني وهو ما يختلف عن الوساطة.)3(
تشترك  فهي  الوساطة  بدور  تقوم  التي  الدولة  أما 
باملفاوضات التي تقوم بها الدولتني للتقريب بني وجهات 
النظر، وتقترح حاًل للنزاع بالرغم من انه حاًل غير ملزم 
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لطرفي النزاع، ذلك ان من بني اسباب عدم الزامية 
الوساطة ترجع الى ان مهمة الدولة الوسيطة تنحصر 
في مهمة التوفيق بني املطالب املتقاربة ألطراف النزاع 
والتخفيف من حدة اجلفاء القائم بينهما، وان توسط 
النزاع او  بناًء على طلب طرفي  دول عادة ما يكون 
احدهما، او يكون من تلقاء نفسها، ولهذا ال يعد رفض 
الوساطة مخالفة للقانون الدولي وان كان الرفض يعد 

عمال غير وديا في العالقات الدولية.)4(
تأتي  وهي  طابع رضائي،  ذات  الوساطة  فإن  وعليه 
على  أكد  الذي  املتحدة  األمم  ميثاق  مع  انسجامها 
سلمي  كطريق  التفاوضي  االسلوب  إنتهاج  ضرورة 
الدولية حتقيقا لألمن والسلم الدولي،  النزاعات  حلل 
حيث  الرضائية،  الفكرة  على  الوساطة  ترتكز  لذلك 
الميكن قيام الوسيط بوساطاته دون رضا األطراف 
املتنازعة من جهة، ومن جهة أخرى فإن الوصول إلى 
احلل املرضي يحتاج أيضا إلى قبول هذه األطراف 

املتنازعة بهذا احلل.)5(
على  الوساطة  ترتكز  املتحدة  األمم  نظر  وجهة  فمن 
من  كمرحلة  ومنطلق   أساسية  كدعامة  املفاوضات 
مراحل تقريب وجهات النظر بني الطرفني املتنازعني 
وحلحلة املوضوع بغية الوصول إلى حل مرضي من 
الطرفني. وينسحب ذلك الفهم للوساطة على دور األمم 
املتحدة في الوساطة، وهو الدور الذي يقوم به األمني 
العام لألمم املتحدة، اذ يتوسط األمني العام في حل 
النزاعات الدولية عبر مساعيه احلميدة اما من تلقاء 
الدول،  دولة من  بناًء على طلب صادر عن  او  نفسه 
وهي الدولة التي قد تكون طرفًا في النزاع او دولة 
على  بناًء  املهام  بهذه  األمني  ويقوم  فيه،  طرفًا  غير 
تكليف صادر عن أحد اجهزة املنظمة الدولية والسيما 
وهو  الدوليني  واالمن  السلم  بحفظ  املختص  اجلهاز 

مجلس االمن.
وباملجمل أن عملية الوساطة بالرغم من أهميتها في 
بسريتها  تتحدد  فاعليتها  أن  إال  النزاعات،  تسوية 
او  مناقشته  متت  عما  الكشف  يتم  ال  ان  يجب  اذ 
موافقة  دون  لألخرين  انفراد  على  عليه  االتفاق 
وحياده،  الوسيط  وطبيعة  دور  عن   فضال  اجلميع، 
اذ يتمثل دور الوسيط في مساعدة املعنيني على حل 
وحينما  اآلراء،  في  توافق  الى  والتوصل  مشكالتهم 
يكون الوسيط )الطرف الثالث( دولة قوية فأنها توظف 
للوصول  االطراف  اجل حث  والوعود من  التهديدات 
مساعدة  االحيان  بعض  في  يشمل  وقد  اتفاق،  الى 
األطراف املتنازعة على وضع اللمسات االخيرة على 
اتفاق او حل لنزاع او تطوير اتصاالت فعالة او بناء 
عليها  تقوم  التي  فالفرضية  حتسينها.  او  العالقات 
في  النزاع  أطراف  بإمكان  انه  هي  الوساطة  عملية 
وجود البيئة السليمة حتسني عالقتهما والسير باجتاه 

التعاون.)6(
العملية  في  الوسيط  دور  يتأثر  ذلك  على  عالوة 
املتنازعة،  األطراف  مع  العالقة  بطبيعة  التفاوضية 
ومن املعروف أن الوسطاء عادة ما يكونوا محايدون 
حياد  اهمية  من  الرغم  فعلى  باملنحازين،  وليسوا 
املختصني،  بعض  عند  الوساطة  في  الثالث  الطرف 
اال انه ينبغي اخذ مسألة احلياد في العالقات الدولية 

بطريقة نسبية جدًا وليست مطلقة.
مييل  املنحاز  الوسيط  »ان  سفنسون:  ازاك  يرى  اذ 
الى ان يرتبط عمله أكثر بتنازالت واسعة في تسويات 
ومنطقية  احملايدين«،  الوسطاء  مع  باملقارنة  السالم 
قد  احملايدين  الوسطاء  ان  في  تكمن  القول  ذلك 
يدفعون ثمنًا باهضًا إذا ما استمر النزاع، لذلك يهم 
النزاع  حل  من  بدال  النزاع  احملايد جتميد  الوسيط 
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معاجلة  في  التعمق  من  مزيدا  بدوره  يقتضي  والذي 
التعديالت  إحداث  يحاول  وان  األساسية،  قضاياه 
الوسطاء  اما  مستدمي.  لسالم  الضرورية  البنيوية 
املنحازون فهم يرتبطون في الذهن مبفهوم  الوضع 
لذلك يرى  يتنازل فيه كال الطرفني،  الذي  التفاوضي 
انه من   « دينس روس  االمريكي  والوسيط  املفاوض 
اكثر املعتقدات التقليدية املضللة حول الوساطات انها 
تتطلب احلياد التام، بيد ان الواقع ابعد من ذلك، اذ 
يذكر روس: ان املسألة ليست مسألة حيادية امنا هي 
كون الوسيط قادر على التأثير في الطرفني املتنازعني 
هذا  في  روس  ويشير  تصرفاتهما.  تغيير  ثم  ومن 
املتنازعني  الطرفني  احد  مع  الصداقة  ان  الصدد: 
ذلك  على  والضغط  التأثير  امكانية  ايضًا  تعطي 
الطرف، فاالهم في الوساطة هو ال مجال للتوصل الى 
اتفاق اال اذا استطاع الوسيط تلبية حاجات الطرفني 

ال طرف واحد.)7(
لذلك ال غلو في القول: بإن الوساطة ال تتوقف على 
الطرفني  إيصال  في  فاعليتها  على  وامنا  احلياد، 
الى اتفاق مرِض الى حد ما، لذلك يجب النظر الى 
الوسطاء على انهم اطراف لديهم مصلحة في حتقيق 
نتيجة مقبولة لكال الطرفني. وهو االمر الذي يجعلنا 
يتدخل  ملاذا  الوسيط؟  تدخل  دوافع  هي  ما  نتساءل 
الطرف الثالث؟ هل اليقاف نزاع معني من اجل حتقيق 
اهداف انسانية؟ ام للدفاع عن املصالح الذاتية للدول؟
الشك بان املصالح اخلاصة تعد من اهم الدوافع التي 
حترك الدول حتو الوساطة، مع ذلك يقسم املختصون 
الى  يهدف  نحو  على  الوساطة  في  الدول  دوافع 
تعزيز مصاحلها الدفاعية واملصالح الهجومية فضال 
الدفاعية  فاملصالح  الداخلية،  االحتياجات  تلبية  عن 
اجل  من  مصاحلها  حلماية  الدول  حترك  في  تتمثل 

حرمان تدخل دول اخرى تتنافس معها على النفوذ، 
عن  الدولة  تدافع  وهنا  للتدخل،  مبررًا  يعطيها  مما 
مصاحلها في املنطقة ) قد يكون النزاع على اراضي 
الدولة املدافعة ذاتها ، نزاع بني عرقيات داخلية، او 
في اقاليم مجاورة لها( مع العرض ان احللول املقدمة 
من طرف الوساطة الدفاعية تكون افضل من احللول 
حينما تكون الوساطة هجومية كون املصلحة متجهة 
نحو حتقيق االستقرار. اما املصالح الهجومية فيمكن 
القول: تتوسط الدول بهدف زيادة نفوذها، وهنا تدافع 
عن  تدافع  مما  اكثر  مصاحلها  عن  الوسيطة  الدولة 
مصالح االطراف املتنازعة وهذا ما يؤثر الحقًا على 

جناح الوساطة في حال النزاع.)8(
الداخلية  االحتياجات  تلبية  عامل  يكون  قد  حني  في 
في  الوساطة، السيما  نحو  الدوافع  اهم  أحد  للدولة 
ظل تصاعد أهمية الرأي العام في العالقات الدولية، 
اشكال  من  شكال  تعد  الوساطة  فإن  هذه  واحلالة 
التدخل منخفض املخاطر، وعامال معزز لصورة الدولة 
في اخلارج، لذلك قد ال تبتعد وساطة الرئيس االمريكي 
دونالد ترامب في املفاوضات بني مصر واثيوبيا عن 
تلبية االحتياجات الداخلية لإلدارة االمريكية في ظل 
املناهض  واخلارجي  الداخلي  العام  الرأي  تصاعد 
إلدارة ترامب، السيما وان الواليات املتحدة االمريكية 
املتنازعة  األطراف  بني  وسيطا  طرفا  تكون  ما  قليال 
مقارنة بدورها كفارض للحل او حاسم للنزاع، إدراكا 

لذاتها كقوة عظمى في النظام الدولي.)9(
ثانيًا: نظرة على السياسة االمريكية جتاه ازمة سد 

النهضة في حوض النيل
يرى البعض أن محاولة الغرب بقيادة الواليات املتحدة 
وبناء  للتنمية  دفعها  أو  أثيوبيا  مساعدة  االمريكية 
السدود األثيوبية على بعض منابع النيل األزرق كانت 
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مركزي  إقليمي  لدور  أثيوبيا  إعداد  خطة  في  تدخل 
تدور في فلكه دول »مجمع البحار« )أي الدول املشرفة 
على مضيق باب املندب(، و«دول مجمع األنهار« )أي 
إطار  في  وذلك  النيل(،  حوض  على  املشرفة  الدول 

ترتيبات »جيوسياسية« أبرز مالمحها: 
أثيوبيا،  حول  وضعيفة  صغيرة  كيانات  1.إنشاء 
كإريتريا، بعد استقالل عام 1993، والصومال الذي 
السودان  وجنوب  والتمزق،  االضطرابات  من  يعاني 
دول  ملجموعة  استقالله  حتقيق  في  يدين  الذي 
»اإليجاد«، كما يدين في تسوية مشاكله مع اخلرطوم 

ألديس أبابا.
2.استخدام أثيوبيا بوصفها قاعدة عسكرية أمريكية 

إسرائيلية يسهل من خاللها اإلشراف والتجسس على 
ن من  منطقة القرن األفريقي وحوض النيل، مما مُيكِّ
منها  القلب  وفي  العربية  املنطقة  على  الطوق  إحكام 
تركيا-  محور  عبر  وسطها  من  واختراقها  مصر، 

إسرائيل- أثيوبيا.)10(
أَن األهمية اإلستراتيجية حلوض النيل دفعت الواليات 
غير  النامية-  الدول  توظيف  إلى  األمريكية  املتحدة 
في  »إسرائيل«  إدراج  أهمها  عدة  العربية- ألهداف 
املائي  الضغط  وممارسة  األفريقية  املائية  املنظومة 

على كل من مصر والسودان ايضًا.
لقد كان اخلبراء األمريكيون هم أول من نبهوا صانعي 
األوضاع  على  املترتبة  اخلطورة  مدى  الى  القرارات 
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املائية في منطقة حوض النيل حيث جاءت البحوث في 
وقد  مائية،  املنطقة ألزمات  تعَرض  أغلبها حتَذر من 
امتازت هذه البحوث بخلفيات علمية تناولت األوضاع 
املناخية  والتأثيرات  والهيدرولوجية  الطوبوغرافية 
على مياه املنطقة وقد ظهر جزء آخر من الدراسات 
والبحوث خلدمة  أغراض السياسة األمريكية وحليفتها 

»إسرائيل«.
إدارة  عند  صادرة  أمريكية  دراسات  ظهرت  كما   
املناطق  أكثر  وتناولت  ذلك  بعد  األمريكية  املخابرات 
تعرضًا لصراعات املياه وجاءت منطقة حوض النيل 
في إطار الدراسة حيث اعتمدت في تقييم هذه الدراسة 

واختيار املناطق على)11(:-
قريبة  فترة  في  املياه  حروب  فيها  تشتعل  1.مناطق 

وأغلبها في الشرق األوسط.
منطقة اخلطر  تدخل  قد  باملخاطر  2.مناطق محفوفة 
بعد استنفاذ مياها السطحية واحلوضية، وتقع أغلبها 

في شبه اجلزيرة العربية واخلليج.
3.مناطق توتر مائي قابلة للدخول في مستوى اخلطر 
في فترة من عشرة إلى عشرين سنة قادمة، مثل مصر 

ودول املغرب العربي.
وفي إطار التحذيرات األمريكية املتزايدة حول إمكانية 
الندرة املائية نظرًا لعوامل عدة في مقدمتها التغيرات 
عاملي  احترار  مبوجات  العالم  تضرب  التي  املناخية 
تؤثر بدورها على معدالت املياه خالل عمليات التبخير 
األمريكي  القرار  صانعو  قام  لذلك  والتكثيف.)12( 
الباحثني في مركز دراسات  بتشكيل فريق عمل من 
التابع ملركز الدراسات اإلستراتيجية  الشرق األدنى 
في  املائية  املسألة  دراسة  بهدف  وذلك  والدولية 
مشروع  ضمن  جوانبها  جميع  من  األوسط  الشرق 
»بحوث سياسة مياه«، وانتهى املشروع إلى عدد من 

التوصيات حتى يستفيد منها صانعو القرار األمريكي 
الشرق  منطقة  جتاه  األمريكية  السياسة  رسم  في 
األوسط عامة وحوض النيل بصفة خاصة ومن ضمن 
هذه التوصيات التي انتهى اليها املشروع والتي تبرز 
املائية  السياسة  التدخل األمريكي في  أعمق مظاهر 

للمنطقة ومنها)13(:
1.إنشاء هيئة تنسيق داخل حكومة  الواليات املتحدة 
في  املائية  والبحوث  التطوير  برامج  لكل  األمريكية 
تعمل  أن  املجموعة  لهذه  وميكن  األوسط  الشرق 
للحكومة  املائية  املعلومات  إلدارة  مركزًا  بوصفها 

األمريكية. 
أوسطي  شرق  أمريكي  مائي  برنامج  2.إنشاء 
أن  وميكن  للمياه  متقدمة  تكنولوجيا  تطوير  لتشجيع 
يكون هذا البرنامج متعدد األطراف على غرار اللجان 
العديد  املائي  البرنامج  ويغطي  الثنائية،  واملؤسسات 
املائي  التلوث  قضايا  مقَدمتها  في  املوضوعات  من 
االحترار  وظواهر  احلرارة  درجات  من  واالستفادة 

العاملي في خدمة تكنولوجيا املياه.
لعل االهتمام األمريكي باملياه هو الذي يرسخ فكرة 
القرن  في  املياه  جلان  كافة  لعضوية  انضمامها 
االفريقي، وذلك خلدمة مصالح »إسرائيل« في قضية 
املياه، ودعم املصالح اإلستراتيجية األمريكية، واألبرز 
التدخل  مخططات  على  الدالة  املؤشرات  ذلك  من 
األمريكي الذي يؤدي الى إنفرادها بالقرن األفريقي 
وسعيها الدائم للتأثير على اخلزان املائي والسيما في 
املياه  إلى قضية  النظر  وكذلك  األزرق،  النيل  منطقة 
على اعتبار أنها متثل ورقة ضغط ميكن إثارتها في 
إطار الترويج ملقولة حرب املياه في القارة األفريقية، 
حوض  منطقة  في  التدخل  في  مصاحلها  يخدم  مبا 
النيل القائمة على إحكام السيطرة على إنتاج النفط 
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دعم  بهدف  اإلسرائيلي  الوجود  ودعم  نقله  وممرات 
تيَسر  كأداة  بدورها  القيام  »إسرائيل« في  استمرار 
هذه السيطرة األمريكية وتعًوق أية اجتاهات راديكالية 
في املنطقة عن إحداث أي تغير من شأنه أن يؤَثر على 

املصالح األمريكية.)14(
ملا كانت أنهار املنابع األثيوبية متثل املصدر الرئيس 
األمريكية  السياسية  الدوائر  أدركت  فقد  النيل  ملياه 
أن أثيوبيا ميكنها أن تتحكم في حياة مصر وشعبها 
بناء  عملية  املتحدة  الواليات  املائي، فشجعت  وأمنها 
السدود على فروع النيل القادمة من الهضبة األثيوبية- 
وأرسلت بعثة خالل الفترة بني 1958 و1964 لدراسة 
تلك  على  إقامتها  ميكن  التي  السدود  مشروعات 
النيل  نهر  روافد  أهم  األزرق  النيل  وبخاصة  املنابع 
التي  مصر  في  نكاية  عليه،  للسيطرة  اإلطالق  على 
الناصر  عبد  بزعامة   1952 ثورة  عهد  إبان  رفضت 
األوسط  الشرق  عن  الدفاع  منظمة  حتت  االنضواء 
بقيادة الواليات املتحدة، أو التفاوض مع »إسرائيل« 
السوفيتي  لالحتاد  جلوئها  وبسبب  بها،  واالعتراف 
أمريكا  سحب  عقب  العالي،  السد  مشروع  لتمويل 
وبريطانيا موافقتهما على متويل ذلك املشروع القومي 
الكبير، وفي العقود الثالثة األخيرة تشير تقارير مركز 
الدراسات اإلستراتيجية في واشنطن إلى أن الصراع 
في منطقة الشرق األوسط سيكون صراعًا حول املياه 

في السنوات القادمة. )15(
وفي هذا اإلطار تزعم »إسرائيل« أن مياه النيل ليست 
مياهًا عربية وأنها ال تعدو أن تكون مياهًا أفريقية!!، 
أعدت  وقد  منها،  جزٍء  على  من حقها احلصول  وأن 
على  صهيونية  بترتيبات  اخلطط  األمريكية  اإلدارة 
أساس أن هناك مواجهات عسكرية سوف تندلع في 
»إسرائيل«  وأن  املياه،  بسبب  النيل  حوض  منطقة 

نفوذها  تغلغل  قلب األحداث بسبب  تكون في  سوف 
بني دول املنابع، وألنها متد تلك الدول بالسالح، فإذا 
ما حدثت تسوية عقب أي حرب فسيصبح »إلسرائيل« 
بدول  املياه؛ ألنها ستكون محاطة  توزيع  نصيب في 
تقييد  إلى  يؤدي  اإلسرائيلي مما  الوجود  تقبل  نيلية 
إلى  النيل  مياه  مد  على  إرغامها  ورمبا  مصر،  دور 

»إسرائيل«. )16(
النيل  نهر  سريان  في  املتحكمة  او  املنبع  دول  ان 
كانت الهدف االسرائيلي خالل العقود املاضية ومن 
ثم استطاعت ان تؤسس وجود قوي لها في اثيوبيا 
واوغندا وتنزانيا وهما الدول املجاورة لبحيرة فيكتوريا 
التي يخرج منها مسارات النيل، وتركزت االستثمارات 
االسرائيلية في اثيوبيا حيث متتلك 70 الف فدان في 
خالل  من  الكهرباء  قطاع  ادارة  بجانب  بابا  اديس 
املستثمرين االسرائيليني فضاًل عن اتفاقيات عسكرية 
لتصريحات  وفقًا  املقبلة  الفترة  خالل  توقيعها  سيتم 
اثيوبيا هي  االثيوبية، وردًا على هذا كانت  احلكومة 
اول الدول الداعمة النضمام »اسرائيل« الى االحتاد 

االفريقي. )17(
النهضة من  الباحثني إن سد  البعض من  لذلك يرى 
هذه الزاوية يعد جزءًا من مخطط اسرائيلي أمريكي، 
والعربي،  املصري  املائي  األمن  تهديد  إلى  يهدف 
وتكشف التقارير اإلستراتيجية األمريكية عام 1988 
ذلك بوضوح حيث جاء فيها »إن وجود مشكلة املياه 
في الدول العربية سوف يؤدي إلى صرف أنظار تلك 
الدول عن »إسرائيل«، وستصبح املشكلة امللحة أمام 
هذه الدول هي مشكلة توفير املياه ملواطنيها؛ ولذلك فإن 
ميزانيات الدول العربية املخصصة لإلنفاق العسكري 
سوف تتحول تدريجيًا إلى ميزانيات مخَصصة لتوفير 
إلقامة  نتيجة  النيل  مياه  تناقصت  ما  فإذا  املياه«، 
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السدود واملشاريع على منابع النهر، سوف تكون لدى 
مصر بالذات مشكلة مستعصية على احلل، وهي توفير 
املياه لسكانها املتزايدين، مما سيلهيها عن االهتمام 

بالشؤون العربية السيما في مواِجهة »إسرائيل«.)18(
ثالثًا: وساطة إدارة ترامب في مفاوضات سد النهضة
شرعت   2011 العام  منذ  أثيوبيا  أن  املعروف  من 
وبخطوة انفرادية في بناء سد النهضة ذي االرتفاع 
الكبير، على النيل األزرق من دون االتفاق مع مصر 
أو إبالغها رسميا بذلك، وهو عمل وجدت فيه مصر 
يتنافى كليًا مع القوانني واألعراف الدولية ، اذ كان 
من املفترض حسب أحكام األنهار الدولية وقوانينها 
ذلك  لسكان حوض  ملك  دولي هي  نهر  أي  مياه  أن 
متعَجلة  اتخذت خطوة  قد  أثيوبيا  أن  إال  كله،  النهر 
ايار   28 في  والسودان  مصر  على  سلبيًا  ومؤثرة 
2013 حني حَولت مياه النيل األزرق كجزء من مشروع 
سد النهضة، متهيدًا لتنفيذ بناء السد على الرغم من 

مخاطره على دولتي املصب، ومن دون إبالغهما.)19(
واحلالة هذه، فمن املسلم به بأن حصة مصر من مياه 
البالد  في  للمياه  الرئيس  املورد  تعد  التي  النيل  نهر 
بقيت  احلصة  هذه  أن  والسيما  كثيرًا،  تتأثر  سوف 
ثابتة من العام 1959، في الوقت الذي تضاعفت فيه 
االحتياجات املائية نتيجة للزيادة السكانية في مصر 
من 26 مليون نسمة في ذلك الوقت إلى حوالي 100 
مليون نسمة حتى الوقت احلاضر، ناهيك عن زيادة 
الرقعة الزراعية من أقل من 6 ماليني فدان إلى حوالي 
الصناعية  التوَسعات  عن  فضال  فدان،  مليون   8.4
املصرية، وارتفاع مستوى املعيشة وانعكاساتها على 

زيادة معدل االستخدامات املائية. )20(
سيتسبب  النهضة  سد  بإن  القول:  في  غلو  ال  لذلك 
في حدوث عجز مائي سنوي مقداره 9 مليارات متر 

مكعب في حصة مصر وحدها في أثناء مدة سنوات 
ملئ السد، ومثله في حصة السودان، اذ ان العنصران 
على  األثيوبية  للسدود  السلبية  للتأثيرات  الرئيسيان 
كمية  وفي  لها،  التخزينية  السعة  في  يتمثالن  مصر 

املياه املخَصصة للزراعات املروية املعتمدة عليها.)21(
واجلدير بالذكر في هذا الصدد: بإن مياه نهر النيل قد 
حكمته تاريخيًا مجموعة من االتفاقيات الدولية الثنائية 
ذات الطبيعة اإلقليمية، والتي نًصت على امتناع الدول 
عن اإلضرار بحصة دولتّي املصب: )مصر والسودان( 
عن طريق القيام بأية مشاريع على نهر النيل أو أي 
اقامة  محاوالت  فان  ذلك  ومع  ومنابعه،  روافده  من 
نظام قانوني لنهر النيل تعود الى اواخر القرن التاسع 
عشر، غير انه ال توجد حتى الوقت احلاضر اتفاقية 

واحدة جتمع الدول النيلية كلها.
النهضة  سد  ببناء  اثيوبيا  مساعي  وبسبب  لذلك 
الدخول  النيل  حوض  دول  على  يتعني  كان  الكبير، 
في مفاوضات بينية للوصول الى اتفاق مرضي ينظم 
احلصص املائية بني األطراف املشتركة بحوض النيل، 
غير إن هذه املفاوضات لم تتكلل بالنجاح، وهو األمر 
للحيلولة دون تصاعد  الدولي  التدخل  الذي استدعى 
حدة الصراع بني مصر واثيوبيا وهنا برزت الوساطة 

االمريكية في هذا املجال. 
سد  ازمة  إن  املجال  هذا  في  مالحظته  يجدر  وما 
النهضة قبل الوساطة االمريكية مرت مبحطات عديدة 
توقيع  بدءا من  املاضية،  العشر  السنوات  على مدى 
»اتفاقية عنتيبي« وهي االتفاقية التي وقعت في العام 
وهي  النيل،  حوض  دول  من  دول  ستة  بني   2010
وبوروندي،  ورواندا  وتنزانيا  وكينيا  وأوغندا  إثيوبيا 
غير أن هذه االتفاقية قوبلت برفض شديد من مصر 
والسودان اذ مبوجب االتفاقية سوف تنتهي احلصص 
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 1929 عامي  التفاقيات  وفقا  لألخيرتني  التاريخية 
االتفاقية  هذه  من  احلد  اثيوبيا  سعت  وقد  و1959. 
لتغيير اتفاقيات الواقع املائي الذي يحكم دول حوض 
النيل تاريخيا بعيدا عن مصر والسودان، وكجزء من 
ببناء سد  للشروع  قبالة مصر، متهيدا  الذات  اثبات 

النهضة.)22(
 واذا كانت »اتفاقية عنتيبي« بداية النطالق التوتر بني 
دول حوض النيل، فإن شروع اثيوبيا مبشروع سد 
النهضة قد زاد من حدة التوتر بني األطراف املتشاطئة 
والسودان،  مصر  والسيما  النيل  حوض  دول  على 
في  اإلقليمية  للتحركات  الشاغل  الشغل  كان  ولهذا 
هذه املرحلة هي تشكيل جلان دولية لتدارس أثار بناء 
سد النهضة على مصر والسودان، وهي اللجان التي 
شرعت بأعمالها في عامي 2011 و 2012، ثم توقفت 
العام  لتعيد استئناف أعمالها في  العام 2013،  في 

)23(.2014
مصر  من  لكل  اإلقليمية  التحركات  افضت  وقد 
والسودان واثيوبيا الى التوصل الى تفاهمات ابتدائية 
حول مشروع سد النهضة، ففي اذار من العام 2015 
ونظيره  السيسي  الفتاح  عبد  املصري  الرئيس  وقع 
السوداني عمر البشير، ورئيس وزراء إثيوبيا هايلى 
وثيقة  اخلرطوم  السودانية  العاصمة  في  ديسالني 
»إعالن مبادئ سد النهضة«، التي اكدت في بنودها 
على ان التعاون هو اساس التفاهم املشترك، وشددت 
الالزمة  البيانات  وتوفير  الثالث  للدول  املنفعة  على 
نص  ذلك  على  عالوة  اخلبراء.  جلنة  دراسة  إلجراء 
مع  تتسق  اساسية  مبادئ   10 على  املبادئ  اعالن 
القواعد العامة ملبادئ القانون الدولي احلاكمة للتعامل 

مع االنهار الدولية.)24(
ولكن على الرغم من توقيع وثيقة اعالن املبادئ بني 

الدول الثالث، اال ان اثيوبيا وفي إطار إستراتيجيتها 
املائية إلستخدام املياه بوصفها سالحًا سياسيًا ضد 
السد  بناء  في  قد شرعت  والسودان  من: مصر  كل 
بعد اكمال ما يقارب 70% من مراحل اكمال بناءه، 
ضاربة بعرض احلائط جميع االتفاقيات واملفاوضات 
السابقة الستخدامها كنوع من الضغط األيديولوجي 

والسياسي على مصر والسودان.
نهر  االقليمي حول  السياق وصل اخلالف  هذا  وفي 
النيل بني مصر واثيوبيا الى ذروته، مما نتج عن تصعيد 
مستمر في الصراع على مياه النيل بني البلدين بسبب 
التعثر املستمر للمفاوضات. ويعزى التعثر الرئيسي 
في املفاوضات بني اثيوبيا ومصر الى طلب االخيرة 
في ان تكون حصتها من مياه نهر النيل بعد بناء السد 
مبعدل 40 مليار متر مكعب في السنة، على ان متتد 
رفضته  ما  وهو  سنوات،   7 الى  السد  ملء  سنوات 
اثيوبيا جملة وتفصياًل، والتي ارادت ان تكون سنوات 
ملء السد على مدى 5 سنوات، ثم أرجأت بقرارها 
هذا واعلنت بأن سنوات امللء ستكون خالل 3 سنوات 

فقط، االمر الذي اثار حفيظة مصر.)25(
وبهذا الصدد ميكن القول: ان استمرار تعثر وتعطل 
االجتماعات  اليها  انتهت  التي  املفاوضات  مسار 
واالمني،  والفني  السياسي  املستوى  على  السابقة 
وراع  كوسيط  آخرًا؛  طرفا  ادخال  الى  دفعت مصر 
متمثال  النظر  وجهات  لتقريب  واملفاوضات  لالتفاق 
الدولي  البنك  وبإشراف  االمريكية  املتحدة  بالواليات 
البيئية  القضايا  حول  التقنية  املشورة  يقدم  لكي 

واالقتصادية.
اذ كانت احدى املبادئ التي نص عليها االتفاق اإلطاري 
املوقع بني مصر والسودان وإثيوبيا، والذي سمي بـ 
)وثيقة اعالن مبادئ سد النهضة( انه »في حال تعثر 
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املفاوضات ميكن اللجوء إلى الوساطة«،  وبناًء عليه 
استضافت العاصمة األمريكية واشنطن في تشرين 
الدولي  البنك  من  بوساطة  مفاوضات   2019 الثاني 
النيل  حوض  دول  بني  األمريكية،  اخلزانة  ووزارة 
الثالث، بناًء على طلب من مصر عندما التقى الرئيس 
املصري عبد الفتاح السيسي برئيس الواليات املتحدة 
دونالد ترامب وطلب منه التوّسط لكسر اجلمود الذي 
يخيم على املفاوضات، وذللك خالل لقاءهما في أيلول 
لألمم  العامة  اجلمعية  أعمال  اجتماعات  على هامش 

املتحدة الدورة )74( عام 2019.)26(
وقد اعلن الرئيس االميركي دونالد ترامب اثناء لقاءه 
عن  املفاوضات،  جولة  بدء  قبيل  الثالثة  الدول  بوفود 
رغبته في الوصول الى اتفاق فني نهائي يرضي مصالح 
الدول الثالث ويقلل من مخاطر السد واضراره على 
دولتي املصب من جهة، ويحقق التطلعات االقتصادية 
من توليد الكهرباء ألثيوبيا من جهة اخرى في ضل 

اطار زمني واضح.)27(
 ومن اجلدير بالذكر ان مسار املفاوضات التي اجريت 
في واشنطن في شهر تشرين الثاني من العام 2019 
املياه  وزراء  خاللها  اجتمع  عديدة  بجوالت  مرت  قد 

وخارجية الدول الثالث واللجان الفنية التابعة لهم.
فقد كان االجتماع األول بني األطراف املتنازعة بتاريخ 
التقييمي«  »االجتماع  وهو   2019 الثاني  تشرين   6
اخلزانة  وزارة  برعاية  كان  والذي  للمفاوضات 
األمريكية، وحضور البنك الدولي ووزراء مياه وخارجية 
مصر والسودان وإثيوبيا في واشنطن، لتحديد مسار 
أجل  من  تناولها  يجب  التي  والعناصر  املفاوضات 
بحلول  السد  وتشغيل  ملء  اتفاق حول  إلى  التوصل 
15 كانون الثاني 2020 أو اللجوء الى الوساطة دون 
اتفاق  االجتماع  هذا  عن  وأسفر  تفاصيل،  اية  ذكر 

حول عقد أربعة اجتماعات فنية يتخللها اجتماعني في 
الواليات املتحدة االمريكية للتقييم.)28(

وعليه عقب االجتماع التقييمي، ُعقد االجتماع األول 
في اديس ابابا في 15  تشرين الثاني  2019 على 
مبشاركة  الثالث  الدول  من  الفنية  الوفود  مستوى 
ممثلي الواليات املتحدة والبنك الدولي، ملناقشة مراحل 
الثاني  النهضة. في حني عقد االجتماع  تخزين سد 
في القاهرة في كانون األول 2019 وبذات التشكيل 
السابق، وبحث هذا االجتماع العناصر الفنية احلاكمة 
لعملية ملء وتشغيل سد النهضة. أما االجتماع الثالث 
فقد عقد في اخلرطوم في كانون األول 2019، وقد 
متخض عنه الوصول الى حلول لعدد من النقاط العالقة 
املتعلقة بقواعد امللء والتشغيل. وأخيرا عقد االجتماع 
الرابع في اديس ابابا في 10 كانون الثاني 2020، 

دون التوصل الى توافق بني األطراف.)29(
 غير ان اجتماع التقييم الثاني واألخير للمفاوضات 
الذي عقد في واشنطن يومي 12 و13 شباط 2020 
مبشاركة وزراء املياه وخارجية الدول الثالث وممثلني 
عن اجلانب االمريكي والبنك الدولي، والذي كان من 
املقرر فيه االعالن عن استكمال االجتماع التفاوضي 
بهدف التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن حول قواعد 
ملء وتشغيل سد النهضة، فضال عن تقييم االجتماعات 
التفاوضية االربعة األخيرة- فقد بني هذا االجتماع 
وفق  على  املتفاوضة  األطراف  بني  التوافق  عدم  عن 
إعالن القاهرة وأديس أبابا، وأعلن »انهاء املفاوضات 
سد  وتشغيل  ملء  على  االطراف«  بني  توافق  دون 
النهضة، اال أن الواليات املتحدة منحت فرصة ثانية 
في نهاية شباط 2020 لألطراف املعنية، على أن تقوم 
الواليات املتحدة األمريكية باالشتراك مع البنك الدولي 
ببلورة الصورة النهائية التفاق شامل حول قواعد ملء 



|   العدد 52-53   |   السنة الخامسة عشر   |   كانون االول   |  2020 171

النيل  على  إثيوبيا  تبنيه  الذي  النهضة  سد  وتشغيل 
بنظر  يؤخذ  ان  على  النيل،  نهر  يرفد  الذي  األزرق 
االعتبار التأثير في املخزون املائي لدى دول املصب 
وهي مصر والسودان)30(، وان تبدأ املرحلة االولى من 
ملء السد في شهر متوز 2020، بهدف الوصول إلى 
مستوى 595 مترا فوق سطح البحر والتوليد املبكر 
ملصر  مناسبة  تخفيف  تدابير  توفير  مع  للكهرباء، 
والسودان في حالة اجلفاف الشديد، وان يتم حسم 

هذه النقاط عبر املشاورات الفنية والقانونية.)31(
غير ان اثيوبيا تخلفت عن حضور اجتماع واشنطن 
نهاية شباط 2020 للتوقيع عن مسودة اتفاق امريكي 
نهائي مع مصر والسودان بشأن ارساء قواعد ملء 
وتشغيل السد، ولكن على الرغم من أن مصر ابدت 
تأييدها لهذا االتفاق واصفًة اياه باملتوازن والعادل، 
إال إن اثيوبيا والسودان رفضت التوقيع على االتفاق. 
جهة،  من  والسودان  مصر  بني  ثغرة  أوجد  ما  وهو 
وهي نقطة تصب في صالح اثيوبيا. لذلك عدت مصر 
مسار  »إعاقة  بهدف  »متعمدًا«،  بأنه:  اثيوبيا  غياب 
املفاوضات«، ووصفته بأنه: »مخالفة صريحة للقانون 
عام  املبرم  املبادئ  إعالن  واتفاق  الدولية،  واألعراف 

)32(.2015
بني  التفاوضي  املسار  في  األفق  انسداد  وقد وصل 
مرحلة  الى  النهضة،  سد  بشأن  وإثيوبيا،  مصر 
الوزراء االثيوبي  اذ قال رئيس  التعنت،  اإلمعان في 
آبي أحمد »إن سد النهضة أصبح قضية شرف وطني؛ 
لن نتخلى عنه«، وسبق كالمه تصريح لوزير اخلارجية 
اإلثيوبي، جاء فيه »أن األرض أرضنا، واملياه مياهنا، 
واملال الذي يبنى به سد النهضة مالنا، وال قوة ميكنها 
منعنا من بنائه«، في خطابات شعبوية تستهدف حشد 

املواطنني.)33(

للمفاوضات  قوية  ضربة  اإلثيوبي  الغياب  شكل  لقد 
السيما بعد التوصل ملسودة اتفاق أولية، ويرى الدكتور 
في  النيل  حوض  دول  وحدة  رئيس  رسالن،  هاني 
واالستراتيجية،  السياسية  للدراسات  األهرام  مركز 
»أن موقف إثيوبيا يوضح أنها كانت جتلس للتباحث 
والتفاوض طوال السنوات املاضية بـسوء نيه كامل، 
كانت  وأنها  النطاق،  واسعة  خداع  عملية  ومتارس 

تسعى فقط الستهالك الوقت وإمتام بناء السد«.)34(
النقاط  االتفاق  يحسم  أن  املفترض  من  كان  لقد 
اخلالفية بني مصر وإثيوبيا، السيما فيما يتعلق بقواعد 
ملء اخلزان في وقت اجلفاف واجلفاف الطويل، ووفقا 
شكري،  سامح  املصري  اخلارجية  وزير  تصريحات 
جرى  املاضية  األشهر  مدى  على  »املفاوضات  فإن 
خاللها وضع مواد محددة قانونية وفنية، شارك فيها 
كبيرة،  بوفود  واإلثيوبي  السوداني  اجلانب  من  كل 
تضم خبراء في املجاالت كافة، وتوصلت إلى تفاهمات 
وتوافقات على الغالبية العظمى منها، لكن أتت إثيوبيا 
في اجلولة قبل األخيرة وتشككت في بعض ما كانت قد 
أخطرت مبوافقتها عليه، بينما كان هناك توافق على 
بسنوات  املرتبط  الفني  االتفاق  ومنها  العناصر،  كل 

ملء اخلزان، وبأي معدل«.)35(
من ناحية أخرى، أدى عدم موافقة اثيوبيا عن االتفاق 
النهائي في واشنطن الى تغيير في املوقف السوداني 
التوقيع  أيضا  السودان  رفضت  اذ  املفاوضات،  من 
على مسودة االتفاق النهائي، وهو ما أدى تغير كبير 
 - املصري  اخلالف  بخروج  التفاوضية  املعادلة  في 
السوداني إلى العلن، وقد امتد هذا التغيير في املوقف 
السوداني الى حتفظ اخلرطوم على قرار مجلس وزراء 
اخلارجية العرب، القاضي: »برفض املساس باحلقوق 
التاريخية ملصر في مياه النيل، أو اإلضرار مبصاحلها، 
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وعد النيل جزءًا ال يتجزأ من األمن القومي العربي«، 
ان  اال  مصري،  باستنكار  جوبه  الذي  املوقف  وهو 
اخلارجية السودانية اصدرت بيانًا اوضحت فيه أنها 
فوجئت بقرار جامعة الدول العربية، وأنها تطلب من 

الدولتني )مصر وإثيوبيا( العودة للمفاوضات.)36(
وباملجمل مثل اعالن إثيوبيا بانسحابها من املشاركة 
في  النهضة  بسد  املتعلقة  التفاوض  اجتماعات  في 
األميركيني  املتابعني  بني  كبيرة  مفاجأة  واشنطن 
لهذه القضية، اذ يقول كاميرون هادسون اخلبير في 
تستثمر  »لم  األطلسي:  باملجلس  األفريقية  الشؤون 
في  استثمرت  كما  أفريقية  قضية  أي  في  واشنطن 
مباحثات سد النهضة«. ويضيف: أن هناك »شعورا 
االعتذار  بسبب  واشنطن  داخل  واإلحباط  باملفاجأة 
اإلثيوبي عن املشاركة، وال ميكن تصور أنه وبعد ثالث 
زيارة  وبعد  املفاوضات،  من  املستوى  رفيعة  جوالت 
وبعد كل هذه  إلثيوبيا،  بومبيو  مايك  وزير اخلارجية 
أن  فترة األشهر األخيرة  الدبلوماسية خالل  اجلهود 

نصل لهذه النتيجة«.)37(
واحلق إن اثيوبيا متتلك القدرة على تسوية اخلالف مع 
مصر فورًا، إذا ما قررت التخلي عن تعنتها، ووقعت 
على مسودة االتفاق االمريكي، إال أن مصر ال متلك 
فرصة تقدمي أي تنازالت أخرى، في الوقت الذي تعاني 
فيه من ندرة مائية، وهو املوقف الذي تستغله اثيوبيا 
يقول  اذ  مصر.  ومساومة  الوقت  لكسب  لصاحلها 
الدكتور نصر الدين عالم، وزير املوارد املائية والري 
املصري األسبق: »أن أديس أبابا حصلت بالفعل على 
وكذلك حتمل  الكبيرة،  بسعته  بالسد  مصر  اعتراف 
أضرار امللء، لكنها ما زالت تطمع في احلصول على 
حصة مائية من »النيل األزرق« )الرافد الرئيسي لنهر 
وبناء  زراعية مستقبلية،  لتوسعات  النيل في مصر(، 

مزيد من السدود، وهو األمر الذي ميثل خطًا أحمر 
للمفاوض املصري الذي ال ميكنه التخلي عن موارد 

الشعب من املياه«.)38(
وعلى ما يبدو إن شعور أثيوبيا بدورها الهامشي في 
مسودة  من  انسحابها  أسباب  أحد  هو  املفاوضات 
اتفاق واشنطن، اذ ترى مارينا أوتواي اخلبيرة مبعهد 
ويلسون في واشنطن: إن إثيوبيا ترى أن مصر حتاول 
أن تفرض عليها ما ال ميكن لها أن تقبله بخصوص 
فترة ملء خزان السد، وهو ما يترتب عليه بطء عملية 
إنتاج الكهرباء التي حتتاجها إثيوبيا بشدة، وترتبط 
بذلك خسارة مالية كبيرة أيضا«. وتشير مارينا: إلى 
أن  شأنه  من  املصرية  بالضغوط  إثيوبيا  »قبول  أن 
تكون له تبعات سياسية خطيرة في الداخل اإلثيوبي«، 
مؤكدة أن إثيوبيا تؤمن بأن »موقف ووساطة واشنطن 

منحازان للجانب املصري«. )39(
عالوة على ذلك إن جتاهل الواليات املتحدة االمريكية 
لعامل عدم اصالح السياسة املائية املصرية في ظل 
وساطة  من  اثيوبيا  حفيظة  أثار  املائية  املتغيرات 
ترامب  إدارة  في  ترى  جعلها  الذي  األمر  واشنطن، 
لم  اثيوبيا »بان مصر  منحازة نحو مصر، اذ تعتقد 
تتخذ اية إجراءات من شأنها زيادة استعدادها لنقص 
التغيرات  لتبعات  نتيجة  سواء  املؤكد،  املياه  كميات 
املناخية أو الزيادة السكانية املستمرة أو بسبب بناء 
الى رمي املشكلة نحو  اثيوبيا  لذلك متيل  السد«)40(، 
املائية،  سياساتها  إصالح  في  يتعلق  وبشكل  مصر 

وهو األمر الذي تتجاهله مصر. 
ونظرًا لشعورها باإلحباط من الوساطة االمريكية طلبت 
اثيوبيا واستنادا الى املادة العاشرة من إعالن وثيقة 
املبادئ املوقعة بني الدول الثالثة بشأن سد النهضة 
في  املعنية  لألطراف  تعطي احلق  التي  عام 2015- 
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جنوب  رئيس  من  خالف-  أي  لبحث  الوساطة  طلب 
مفاوضات  في  الوساطة  رامافوزا،  سيريل  إفريقيا 
سد النهضة بدال من الواليات املتحدة االمريكية، وهي 
للتسويف وكسب الوقت على حساب  محاولة اثيوبية 
محمد  السفير  الصدد  هذا  في  يذكر  لذلك  مصر، 
األسبق:  املصري  اخلارجية  وزير  ومساعد  حجازي 
إن »استدراج إثيوبيا ملصر لوساطة جديدة، مع كل 
لتفريغ  إثيوبية  إفريقيا، هو محاولة  االحترام جلنوب 
التفاوض  واستدراج  احلالية  األمريكية  الوساطة 

لتفاوض آخر وآخر وهكذا«.)41(
مجمل القول: افضت الوساطة االمريكية في مفاوضات 
نهائي  اتفاق  مسودة  الى  التوصل  الى  النهضة  سد 
قبول مصري  مع  النهضة،  وتشغيل سد  ملء  بشأن 
باالتفاق وخيبة أمل اثيوبية ومالحظات سودانية، اذ 
وقعت مصر باألحرف األولى على االتفاق املطروح في 
اجتماع واشنطن، معربة عن تطلعها »أن توقع السودان 
وإثيوبيا على االتفاق باعتباره اتفاقًا عاداًل ومتوازنًا 
ويحقق املصالح املشتركة«، فيما أعلنت السودان في 
واشنطن،  إلى  مالحظات  تقدمي  الري  لوزارة  بيان 
حول مسودة االتفاقية، مشددة على ضرورة التوصل 
التفاق شامل، قبل بدء عملية امللء األول للسد. بينما 
رفضت اثيوبيا التوقيع على االتفاق املطروح وأعربت 
أسفر  وما  واشنطن،  اجتماع  إزاء  أمل«  »خيبة  عن 
عنه من توقيع أولي، مؤكدة أنها ستبدأ في ملء السد 
العادل  االستخدام  مبادئ  وفق  البناء  مع  بالتوازي 
التفاوض  وستواصل  ضرر  أي  في  التسبب  وعدم 

لوضع ملسات أخيرة على االتفاق النهائي. )42(
اثيوبيا  وبالرغم من استفزازية هذه اخلطوة، إال إن 
بحسب محمد السباعي املتحدث باسم وزارة املوارد 
البدء  املائية املصرية ال ميكنها ملء سد النهضة أو 

فيه إال مبوافقة مصر والسودان طبقا للبند اخلامس 
من اتفاقية إعالن املبادئ املوقعة بني البلدان الثالثة 
في 2015، والتي وتنص على »أنه ال يتم امللء إال بعد 

االتفاق على قواعد امللء والتشغيل«.)43(
على ما يبدو إن اثيوبيا تسعى من هذه اخلطوة لكسب 
الوقت ومساومة مصر لتقدمي املزيد من التنازالت، ولفت 
نظر الواليات املتحدة االمريكية نحو مطالب ومصالح 
اثيوبيا بوصفها هي الطرف الرئيس في املفاوضات 
املنبع وليس مصر، وقد  التي متثل دولة  لكونها هي 
يكون ذلك املطلب من اجل تلبية االحتياجات الداخلية 
االثيوبية، كما أن إثيوبيا ال ترغب التوقيع على اتفاق 
ال يضمن موافقة البرملان االثيوبي عليه السيما انها  

مقبلة على انتخابات قريبة. 
رابعا: ما بعد الوساطة االمريكية: مصر في مجلس 

األمن
د الوساطة األمريكية وتتابع املفاوضات على     مع تعقُّ
إلى  الوصول  دون  التفاوض  من  اشهر  ثمانية  مدى 
أرض مشتركة بني أطراف النزاع، عادت املباحثات 
إلى املربع صفر ليخيم الغموض على املشهد، في تطور 
يصب في خانة أثيوبيا التي تتحرك دون اكتراث نحو 
إكمال مخططها في سد النهضة مبواصلة البناء وملء 
االحرف  اتفاقية  على  التوقيع  بذلك  رافضة  اخلزان، 
االولى من املبادئ التوجيهية لقواعد التشغيل السنوي 
للسد بوساطة امريكية، والذي انتهى بقبول مصري 

وخيبة امل اثيوبية ومالحظات سودانية.
الوساطة  مع  الثمانية  التفاوض  أشهر  مدار  على 
تفاهمات  إطار  خارج  األمور  تتحلحل  لم  االمريكية، 
تلبث أن تنكص على عقبيها، لتجد مصر نفسها  ما 
مجلس  طاولة  إلى  امللف  نقل  إلى  أخيرًا  مضطرة 
دخول  من  مانع  وال  أيضًا،  أمريكي  بدعم  األمن، 
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تهدد واشنطن في مساعيها، مثل  أطراف أخرى ال 
 ،2020 حزيران  منتصف  فمع  اإلفريقي،  االحتاد 
مجلس  إلى  امللف  إحالة  املصرية  اخلارجية  اعلنت 
األمن، للوصول إلى حل عادل ومتوازن لقضية السد 
»مصر  الثالث  الدول  حولها  تتفاوض  التي  اإلثيوبي 
والسودان واثيوبيا«  منذ 10 سنوات تقريبًا، مشيرة 
إلى أن احملادثات وصلت إلى طريق مسدود بسبب ما 

وصفته بـ »تعنت« أديس ابابا.)44(
الى  التوصل  بغية  مصر  من  مقدم  طلب  على  وبناء 
حل عادل ومتوازن وفق املادة )35( من ميثاق االمم 
دعت  املائية،  حقوقها  عن  الدفاع  اجل  من  املتحدة 
مصر ان يكون ملجلس االمن دورًا مهما في ملف سد 
االثيوبي،  اجلانب  مع  املفاوضات  تعثر  بعد  النهضة 
املشاورات  جلسات  اولى  االمن  مجلس  عقد  وألجله 
املغلقة حول ملف سد النهضة حتت بند السلم واالمن 
في افريقيا بتاريخ 22 حزيران 2020 برئاسة فرنسا، 
والذي اجمعت فيه الدول االعضاء في مجلس االمن 
وابدت دعمها للتشاور عبر الطرق الدبلوماسية بغية 
بقية  وتسوية  السد  ملف  حول  توافق  الى   التوصل 

املسائل العالقة.
عبرت  االطراف حيث  بني  بتوافق  اجللسة  لم حتض 
في  الدائمني  غير  االعضاء  والنيجر  افريقيا  جنوب 
األمن،  مجلس  لتدخل  رفضهما   عن  االمن  مجلس 
بينما دعت كل من الواليات املتحدة والصني وروسيا 
وبريطانيا واملانيا وفرنسا حل  جميع  املسائل العالقة 
الى  والوصول  وجدية،  ودية  بطريقة  النهضة  بسد 
اكدوا:  كما  الثالث،  الدول  على حقوق  يحافظ  اتفاق 
الى  للتوصل  الوحيد  السبيل  هو  املباشر  احلوار  ان 
حل يرضي جميع االطراف، مع االخذ بنظر االعتبار 
دعوة االحتاد االفريقي الى التدخل حلل نقاط اخلالف 

في ازمة سد النهضة .من جانبها قبلت مصر دعوة 
غير  اجتماع  لعقد  افريقيا  جنوب  جمهورية  رئيس 
حزيران   26 يوم  االفريقية  القمة  مكتب  لهيئة  عادي 
حول  التفاق  التوصل  ضمان  حول  للتشاور   ،2020
تعقد  ان  على  ممكن  وقت  اسرع  في  النهضة  سد 
اجتماعات فنية اخرى على املستوى احلكومي لتحقيق 
هذا الهدف خالل مدة ال تزيد عن اسبوعني، والتزمت 
اثيوبيا خالل هذه االجتماع بان ال تتخذ اي اجراءات 

احادية مللء اخلزان قبل التوصل الى اتفاق.)45(
األمم  اروقة  داخل  الدبلوماسية  مصر  1.حتركات 

املتحدة
الى  النهضة  سد  ملف  احالة  ومنذ  مصر     سعت 
مجلس األمن الى التحرك الدبلوماسي السريع داخل 
الدول االعضاء  اروقة االمم املتحدة، بدافع استمالة 
ملوقف مصر الرافض للحيلولة دون اتخاذ اإلجراءات 
شأنها  من  التي  االثيوبي،  اجلانب  قبل  من  املنفردة 
النيل، ساعية  مياه  في  بحقوق مصر  الضرر  إحلاق 
بذلك  الوصول الى اتفاق شامل يجمع  كافة األطراف 

املعنية حول قواعد ملء وتشغيل السد.
وبهذا الصدد التقت جلنة املجموعة العربية املصغرة 
في نيويورك باألمني العام لألمم املتحدة واعربت عن 
ان  املمكن  من  التي  االحادية  االجراءات  من  قلقها  
التوصل  قبل  السد  ملء  خالل  من  اثيوبيا  بها  تقوم 
الى اتفاق، كما ابلغته بقرار مجلس اجلامعة العربية 
الذي عقد في القاهرة على املستوى الوزاري واملرقم 
)8524( في 23 حزيران 2020 بشأن سد النهضة 
االثيوبي تضمنت فقرته العاملة التاسعة تشكيل جلنة 
األمن  مجلس  مع  والتنسيق  امللف  تطورات  ملتابعة 
العراق،  من:  تتألف  ان  على  التطورات  كافة  حول 
االردن، السعودية، املغرب واالمانة العامة، والتباحث 
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حول صيغ التنسيق مع مجلس االمن واالمني العام، 
حسن  على  قائمة  مفاوضات  باجتاه  الدفع  ومحاولة 
النية وايقاف اي اجراءات احادية قد تقوض اي تقدم 

في هذا املسار.)46(
وفي هذا االطار طلبت اللجنة من االمني العام واالمم 
املتحدة ان يؤديا دورا حيويًا في هذه القضية كأطراف 
الدبلوماسية  في  االدوات  باستخدام  وذلك  محايدة، 
الوقائية، واقتراح وضع مبعوث خاص وخبراء فنيني 
ملراقبة احملادثات، وانه الضير من ان تؤدي وكاالت 
االمم املتحدة مثل  )UNDP( و )UNEP( دورًا في 
املتخذة  اخلطوات  متثلت  وقد  امللف.  هذا  في  حيويًا 
من قبل االمني العام لألمم املتحدة بعد اجتماعه مع 

املجموعة العربية املصغرة مبا يلي)47(:
لبرنامج  التنفيذي  املدير  يبدأ  ان  على  االتفاق  •مت 
االمم املتحدة للبيئة )UNEP( بالعمل كمستشار فني.
االحتاد  مكتب  حترك  من  ايجابي  موقف  •هنالك 

االفريقي  في نيويورك مع االطراف الثالث.
•في حال لم يتم التوصل الى حل فأن االمني العام 
سيتدخل شخصيا، اذ التزال اثيوبيا لديها شكوك من 
دور اجلامعة العربية ومجلس االمن، وفي املقابل لدى 
مصر شكوك ايضا من دور االحتاد االفريقي، لذا قد 

يستوجب تدخل االمم املتحدة كوسيط بينهم.
االطراف  بني  توازنًا  االكثر  هي  السودان  دولة  •ان 
تيسير  على  القدرة  لها  تكون  قد  وبالتالي  الثالث 

التوصل الى اتفاق بني الطرفني االخرين.
•هنالك ميل لدى االمني العام العتماد مسار الوساطة 
بني  وتوازنا  قبوال  االكثر  البديل  بوصفها  السودانية 
مصر واثيوبيا، السيما ان مصر تفضل خيار اللجوء 
املسار  على  االعتماد  خيار  على  املتحدة  االمم  الى 
عدم  الى  متيل  فهي  للسودان  وبالنسبة  االفريقي، 

على  واالبقاء  املصرية  الرغبة  مع  بعمق  االنخراط 
مسافة بني الطرفني االثيوبي واملصري.

2.موقف اثيوبيا والسودان من جلوء مصر الى مجلس 
االمن

   ترى اثيوبيا ان ملف سد النهضة ليس له مكان 
مشروع في مجلس االمن، اذ الينبغي ان يكون هذا 
املجلس منتدى لتصفية احلسابات وممارسة الضغط 
الى  ان جلوء مصر  اثيوبيا  عدت  لذلك  الدبلوماسي. 
مجلس االمن وجتاوزها جميع اآلليات اإلقليمية دليال 
على عدم نيتها للمساهمة في اجناح العملية الثالثية، 
السيما وان املفاوضات الثالثية بني مصر والسودان 
الذي  املبادئ  تنتهي بعد، كما ان اعالن  لم  واثيوبيا 
وقعه قادة الدول الثالث عام 2015، ينص على آليات 
تسوية النزاعات وانه لم يستنفذ بعد، عالوة على ذلك 
ميتلك االحتاد االفريقي النية احلسنة واخلبرة الالزمة 
الى حل مقبول  التوصل  الثالثة في  البلدان  ملساعدة 

جلميع األطراف.)48(
الراغب في االبقاء على مسافة  اما موقف السودان 
بني الطرفني املصري واالثيوبي، فقد رفضت اخلرطوم 
النهضة  سد  خزان  ملء  بشأن  احادي  اجراء  الي 
حلني الوصول الى اتفاق ثالثي. وباملجمل فان موقف 
باالخرين،  االضرار  عدم  مبدأ  الى  يستند  السودان 
الذي  السد  ملء  قبل  اتفاق  الى  التوصل  خالل  من 
سيجنب االضرار مباليني من الناس، كما السودان 
نهائي  التفاق  يفضي  ان  ميكن  االفريقي  الدعم  ان 

بشأن سد النهضة.

املسار  وساطة  االممي:  من  بدال  اإلقليمي  3.املسار 
االفريقي في تسوية ازمة سد النهضة

لنقل ملف سد النهضة  أدى فشل املساعي املصرية 
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إلى مجلس األمن الى قبول مصر باملسار التفاوضي 
افريقية، السيما مع شكوك  برئاسة جنوب  االفريقي 
املتحدة في  والواليات  اثيوبيا من دور مجلس االمن 
تسوية املشكلة، إال إن األطراف املتنازعة ال تزال لم 
تصل تسوية مقبولة حتى مع رعاية االحتاد االفريقي 
بني  عقد  الذي  االجتماع  يفضي  لم  اذ  للمفوضات، 
وزراء اخلارجية والري في مصر والسودان وإثيوبيا 
في 27 تشرين األول 2020، الى نتيجة تذكر، وهو 
االجتماع التي دعت اليه جنوب أفريقيا، رئيسة االحتاد 
مفاوضات  استئناف  أسس  وضع  بهدف  األفريقي، 

قواعد ملء وتشغيل سد النهضة اإلثيوبي.)49(
وقد اجتهت اثيوبيا خالل هذا االجتماع الى التسويف 
ملوحة بعدم حاجتها للمفاوضات، السيما مع اقتراب 
نهاية والية ترامب الرئاسية في الواليات املتحدة الذي 
يعد عنصرا ضاغطا على اثيوبيا لتوصل الى اتفاق 
مع مصر. فقد حتدث الوفد االثيوبي في املفاوضات 
آبي أحمد لضغوط  األولى عن تعرض حكومة  للمرة 
املفاوضات، خصوصًا  من  لالنسحاب  كبيرة  داخلية 
بعد التصريحات الصادمة واملثيرة للجدل التي أدلى 
بها الرئيس األميركي دونالد ترامب، يوم 23 تشرين 
األول 2020، عن توقعه أن تقصف مصر سد النهضة، 
وأنها ستكون معذورة في ذلك وال ميكن لومها. وهو 
مرة،  من  أكثر  رسميًا  مصر  نفته  أن  سبق  املوقف 
النقيض  على  السيسي  الفتاح  عبد  الرئيس  وحتدث 
منه متامًا مرارًا، مبنع احلديث في اإلعالم املصري 
نهائيًا عن استخدام احللول العسكرية. كما استبعد 
ذلك في خطابات رسمية عدة، وتأكيده على استمرار 
التفاوض فقط من أجل التوصل إلى اتفاق على قواعد 

امللء والتشغيل.)50(
شكري  سامح  املصري  اخلارجية  وزير  بني  باملقابل 

خالل املفاوضات على تأكيد رؤية حكومته للمفاوضات 
ضمنية  إشارة  في  لألزمة،  الوحيد  احلل  بوصفها 
فرصة  أبابا  أديس  منحت  التي  ترامب  لتصريحات 
وااللتفاف  التفاوضي  املسار  من  للتنصل  جديدة 
والسياسية  الدبلوماسية  وتعظيم حتركاتها  بل  عليه، 
املهتمة  العواصم  من  وغيرها  املتحدة  الواليات  في 
بالقضية، وترويج صورتها بوصفها الطرف األضعف 

واملعرض للخطر، وليس مصر.)51(
االحتاد  بني  النهضة  سد  ملف  اخلامتة:  من  بدال 

االفريقي وإدارة بايدن
تدخل  والسودان  اثيوبيا  ترفض  الذي  الوقت  في 
في  الدولي  والبنك  املتحدة  كالواليات  دولية  اطراف 
الى  تنظر  مصر  التزال  النهضة،  سد  ازمة  تسوية 
االثيوبي،  للموقف  متحيز  انه  على  االفريقي  املسار 
جنوب  إدارة  جتاه  متنامية  مصرية  ثقة  عدم  فهناك 
يجعلها  الذي  األمر  النهضة،  ملفاوضات سد  افريقيا 
عملية  بإسناد  االثيوبي-السوداني  املقترح  ترفض 
اعداد مسودة االتفاق حول قواعد تشغيل وملء السد 
الدول  الى  احالتها  ثم  ومن  االفريقيني  اخلبراء  الى 

الثالث للمراجعة.
وهو املوقف الذي جعل السودان اقرب الى اثيوبيا من 
مصر بالرغم من التقارب السياسي بني رأسي السلطة 
في مصر والسودان، ومشاركة الرئيس املصري عبد 
الفتاح السيسي في الدفع مبجلس السيادة السوداني 
التخاذ خطوة التطبيع مع »اسرائيل«. ولكن ال تزال 
العالقة بني الطرفني في ملف سد النهضة مضطربة. 
إفشال  في  يرغبون  املصريني  إن  السودان  ترى  اذ 
وحتت  األفريقي،  االحتاد  برعاية  التفاوض،  مسار 
ترفضه  امر  وهو  حتديدًا،  أفريقيا  جنوب  رئاسة 
السودان، اعتقادا منها بأن »احلل ال ميكن أن يكون 
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في  األقوى  الطرف  وهي  إثيوبيا،  وأن  أفريقيًا«،  إال 
كانت  إذا  غربي،  طرف  ألي  تستجيب  »لن  املعادلة، 
في  سواء  األميركية،  للضغوط  تستجب  لم  باألحرى 
ترامب،  دونالد  الرئيس  برعاية  واشنطن،  مفاوضات 

أو بعد فشلها«.)52(
املتحدة  الواليات  اشراك  الى  مصر  تسعى  باملقابل 
االفريقي  االحتاد  جانب  الى  األوربي  واالحتاد 
وهو  املسودة)53(.  لوضع  املستقلني  اخلبراء  الختيار 
اذ  والسودان،  اثيوبيا  عليه  حتفظت  التي  املقترح 
اجلهات  عدد  زيادة  أن  أبابا  وأديس  اخلرطوم  ترى 
املسودة  وإعداد  اخلبراء  اختبار  عملية  في  املتداخلة 
سوف يعطل إجنازها، عالوة على ذلك يأتي التحفظ 
االثيوبي على اشراك الواليات املتحدة في اعداد أي 
اندلعت  التي  السياسية  االزمة  من  انطالقا  مسودة 
دونالد  األميركي  الرئيس  تصريحات  بسبب  بينهما 
وتوقعه  األزمة  في  مصر  موقف  تأييده  عن  ترامب 

تدمير السد.)54(
ويبدو إن اثيوبيا تسعى لكسب الوقت، وال متتلك النية 
وساطة  مع  حتى  مصر  مع  التفاق  للتوصل  احلقيقة 
االحتاد االفريقي. صحيح إن مصر لم تكن متحمسة 
بدور  مقارنة  االفريقي  االحتاد  لدور  البداية  منذ 
مجلس االمن لتسوية ازمة سد النهضة السيما بعد 
تعثر الوساطة االمريكية، ولكنها اضطرت للتوافق مع 
املقترح االثيوبي رغبًة منها للتوصل الى اتفاق بشأن 
السد. ولكن يبدو إن اثيوبيا استغلت مضلة االحتاد 
االفريقي للتسويف مع مصر، واحليلولة دون ان يكون 
ملجلس االمن دورا اكبر في ملف سد النهضة. كما 
يرى بعض املراقبني أن إثيوبيا تتمسك بدور االحتاد 
األفريقي، ليس فقط بسبب التعاطف والعالقات القوية 
ميكنها  بأنه  تصورًا  لديها  ألن  ولكن  الطرفني،  بني 

األفريقي  االتفاق جتعل من االحتاد  الزج مبادة في 
مع  اخلالف  حالة  في  »دبلوماسية«  توفيقية  مرجعية 
اللتان  الدولتان،  ترفضه  أمر  وهر  والسودان.  مصر 
تتمسكان بتنظيم آلية »قانونية« واضحة للتحكيم، على 
ضوء االتفاق امللزم املزمع الوصول إليه وكذا اتفاق 
املصري  التفاوضي  الفريق  حتفظ  لذلك  املبادئ)55(. 
فض  آلية  بإنشاء  األفريقي  االحتاد  مقترح  على 
السد  تشغيل  حول  مستقباًل  التي ستنشأ  املنازعات 
ميكنه  كوسيط  نفسه  االحتاد  يعرض  حيث  وامللء، 
تقدمي حلول ملزمة جلميع األطراف. وباملقابل اقترحت 
املنازعات  أنه من األفضل تشكيل جلنة لفض  مصر 
بعضوية االحتاد األفريقي والواليات املتحدة وطرف 

ثالث مثل االحتاد األوروبي أو دولة أخرى.)56(
األطراف  بني  اخلالفات  استمرار  مع  القول:  صفوة 
للتأييد  مصر  خسارة  على  اثيوبيا  تعول  املتنازعة 
األمريكي الذي كانت حتظى به من قبل إدارة ترامب، 
مع وصول إدارة بايدن. اذ تعول اثيوبيا على تغيير 
الذي  التفاوضي  موقفها  لتعزيز  األمريكي  املوقف 
تتداخل فيه الواليات املتحدة االمريكية كجهة مراقبة 
مختارة من قبل مصر. اذ يتعاطف البعض من النواب 
األمريكيني ذوي األصول االفريقية مع اثيوبيا، ويعملون 
على تغيير املوقف األمريكي جتاه ازمة سد النهضة، 
من خالل التقدم مبشروعات قوانني لدعم اثيوبيا ردا 
على التهديدات احملتملة التي حتدث بها ترامب ضد 
اثيوبيا، والسيما ان حملة الرئيس بايدن فيها العديد 
جتاه  سلبية  مواقف  لها  كان  التي  الشخصيات  من 
املوقف املصري من سد النهضة)57(، األمر الذي يعزز 
النظر  بايدن  جو  أعاد  اذا  السيما  االثيوبي  املوقف 

بتموضع الواليات املتحدة في قضية سد النهضة.  
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يتبوأ حق املشاركة في الشؤون العامة مركز الصدارة 
بل  فحسب،  السياسية  احلقوق  الى  بالنسبة  ليس 
بالنسبة الى سائر حقوق اإلنسان وحرياته، ألن هذا 
النظام  دميقراطية  لقياس  حقيقيًا  معيارًا  يعد  احلق 
الشعب  أفراد  مينح  أنه  كما  الدولة,  في  السياسي 
الفرصة للمشاركة في السلطة إما بوصفهم أعضاء 
في الهيئة التشريعية أو في شغل املناصب والوظائف 
العامة في السلطة التنفيذية، أو املشاركة بطريق غير 
وبشكل  اإلنتخابات  في  التصويت  طريق  عن  مباشر 

مباشر عن طريق اإلستفتاءات املختلفة.
    كما حتقق املشاركة في الشؤون العامة اإلستقرار 
عن طريق اإلحساس بشرعية النظام السياسي القائم، 
بوصفه منبثقًا عن إرادة الشعب، وجتعل الفرد يشعر 
احلاكم  وتنبه  السياسية،  وأهميته  وبكرامته  بقيمته 
لواجباته ومسؤولياته وقد حتثه على اإلستجابة ملطالب 
املواطنني، األمر الذي يزيد من إشاعة العدل والتطور 

اإلقتصادي واإلجتماعي.
املواطنني  مينح  املشاركة  حق  فإن  ذلك  عن  فضاًل 
في  احلكم  دفة  إدارة  عن  املسؤولني  محاسبة  حق 
البالد، ألن املواطنني عن طريق املشاركة يستطيعون 

على  األمور، مما ميكنهم من احلكم  العلم مبجريات 
في  املشاركة  حق  وبغياب  احلكومي،  اإلداء  جودة 
اللجوء  الى  املواطنني  يدفع  ذلك  فإن  العامة  الشؤون 
لتحقيق  العنف  ومنها  الشرعية  غير  األساليب  الى 
املجتمع  في  اإلستقرار  يهدد  الذي  األمر  مطالبهم، 

وينعكس بصورة سلبية عليه.
وعلى  احلق  هذا  وطبيعة  مفهوم  في  البحث  وسيتم 

النحو اآلتي:-
املطلب األول

مفهوم حق المشاركة في الشؤون العامة
حق  مفهوم  حول  النظر  وجهات  في  اإلختالف  إن 
املشاركة في الشؤون العامة حال دون إيجاد إتفاق 
ثابت ودقيق ومحدد بشأن ماهية هذا احلق, وأكتفي 
باإلتفاق حول مضمونه بشكل يستوعب إختالف البيئة 
السياسية للدول وإتباعها ألنظمة إيديولوجية متباينة، 
متعاونة أحيانًا ومختلفة في معظم األحيان، إذ يشمل 
على  جميعها  التقليدية  الدميقراطية  ضروب  ذلك 
إختالف مؤسساتها سواء أكانت متثيلية غير مباشرة 
أم شبه مباشرة، فضاًل عن تباين مناهجها العقائدية. )1(
ويرجع ذلك الى أن املشاركة كمفهوم ال تتسم بالبساطة 



|   العدد 52-53   |   السنة الخامسة عشر   |   كانون االول   |  2020 184

بوصفها قيمة وآلية في الوقت نفسه، وهو ما يضفي 
عليها طابعها املركب.)2(

في  املشاركة  تعريفات  وتنوعت  تعددت  فقد  لذلك 
الشؤون العامة بإختالف الكتاب واملفكرين، وإن كان 
بعضهم قد أصطلح على تسمية املشاركة في الشؤون 
العامة )باملشاركة السياسية( الذي يرد أحيانًا رديفًا 
ملصطلح )املساهمة الشعبية(، وأحيانًا أخرى مترادفًا 
)احلقوق  أو  السياسية(  )احلرية  مصطلح  ومتضمنًا 
السياسية( أو في أحيان أخرى يتداخل مع مفهوم) 

التعبئة السياسية(.)3(
العامة  الشؤون  في  املشاركة  مصطلح  كان  وإن   
السياسية  املشاركة  من  أوسع  مفهوم  على  ينطوي 
الذي يقتصر على املشاركة في التصويت والترشيح، 
اإلنسان  حلقوق  العاملي  اإلعالن  أن  ذلك  يؤكد  وما 
قد أستعمل مصطلح املشاركة في الشؤون العامة ، 
ولم يستعمل تعبير املشاركة السياسية) (, لذا سيتم 
التطرق الى املفاهيم املختلفة للمشاركة في الشؤون 

العامة وعلى النحو اآلتي:-
الفرع االول

جتماعي المفهوم االإ
من  العامة  الشؤون  في  املشاركة  مفهوم  ينصرف 
وجهة نظر علم اإلجتماع الى العملية التي ميكن من 
السياسية  احلياة  في  بدور  الفرد  يقوم  أن  خاللها 
اإلجتماعية  التنمية  أهداف  حتقيق  بقصد  ملجتمعه، 
واإلقتصادية، على أن تتاح الفرصة لكل مواطن، بأن 
والتعرف  يسهم في وضع هذه األهداف وحتديدها، 
على أفضل الوسائل واألساليب لتحقيقها، وعلى أن 
يكون إشتراك املواطنني في تلك اجلهود على أساس 
الدافع الذاتي، والعمل التطوعي الذي يترجم شعور 
أهدافهم  جتاه  اإلجتماعية  باملسؤولية  املواطنني 

واملشكالت املشتركة ملجتمعهم.)4(
وقد عرفت دائرة معارف العلوم اإلجتماعية املشاركة 
بأنها )تلك األنشطة اإلرادية التي يشارك مبقتضاها 
أفراد مجتمع في إختيار حكامه وفي صناعة السياسة 
تعني  أنها  أي  مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل  العامة 
والنظام  العمل  الفرد في مختلف مستويات  إشتراك 

السياسي(.)5(
أو  اإلختيارية  )اجلهود  بأنها  آخرون  عرفها  فيما 
التطوعية التي يبذلها أفراد املجتمع بهدف التأثير على 
بناء القوة في املجتمع واإلسهام في صنع القرارات 
الذي  الطبقي  املوقع  ضوء  في  باملجتمع  اخلاصة 
يتحمله األفراد في البناء الطبقي وتتم هذه املشاركة 
املجتمع  بأمور  اإلهتمام  من  بدًء  متعددة  صور  في 
اإلنتخابي  بالتصويت  مرورًا  السياسية  واملعرفة 
احلزبي  واإلنتماء  السياسية  للمؤسسات  والترشيح 

وإنتهاًء بالعنف السياسي(.)6(
التي من خاللها  )العملية  بأنها  في حني عرفها أخر 
يلعب الفرد دورًا في احلياة السياسية ملجتمعه وتكون 
العامة  الفرصة ألن يشارك في وضع األهداف  لديه 
لذلك املجتمع وكذلك أفضل الوسائل لتحقيق وإجناز 
هذه األهداف()7(، كما عرفت املشاركة بأنها )مجموع 
النشاطات اجلماعية التي يقوم بها احملكومون وتكون 
املنظومة  عمل  سير  على  تأثيرًا  تعطيهم  ألن  قابلة 
السياسية ويقترن هذا املعيار في النظم الدميقراطية 

التي يعتبر فيها قيمة أساسية مبفهوم املواطنة(.)8(
للمشاركة  مختلفة  تعريفات  من  تقدم  ما  ضوء  في 
يخلص الباحث الى أنها وفقًا للمفهوم اإلجتماعي متثل 
سلوكًا إجتماعيًا، يعتمد على جهود تطوعية ونشاطات 
إرادية يقوم بها أفراد املجتمع، بغية حتقيق أهداف 

عامة مشروعة.
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الفرع الثاني
المفهوم السياسي

في  املشاركة  مصطلح  فإن  السياسي  للمفهوم  وفقًا 
للداللة على أي عمل يشير  العامة يستخدم  الشؤون 
الى رفع املطالب للسلطة أو تأييد تلك السلطة، وقد ال 
يقتصر املفهوم على مجرد اجلهود الناجمة للتأثير على 
احلكومة أو إلختيار قادتها، وإمنا ميتد ليشمل جهود 
بعض اجلماعات في محاوالتها لتغيير السياسات أو 
ناحية  القادة واألشخاص من  أو  ناحية  البرامج من 

أخرى.)9(
أوسع  في  )تعني  بأنها  املشاركة  بعضهم  وعرف 

عملية  في  دورًا  يؤدي  أن  في  املواطن  حق  معانيها 
صنع القرارات السياسية وفي أضيق معانيها تعني 
حق ذلك املواطن في أن يراقب هذه القرارات بالتقومي 

والضبط عقب صدورها من جانب احلاكم(.)10(
 وعرفها أخر بأنها )نشاط سياسي يرمز الى مساهمة 

املواطنني ودورهم في إطار النظام السياسي(.)11(

)ذلك  بأنها  الكتاب  بعض  تعريفها  الى  ذهب  فيما   
ألفراد  يتيح  الذي  السياسية  املمارسة  من  الشكل 
الشعب وبال متييز حق املشاركة في إتخاذ القرارات 
الشعبية  اجلماهير  تنظيم  يكفل  بشكل  وصناعتها 
يحقق  مبا  اخلالقة  قواها  وإطالق  طاقاتها  وتعبئة 
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أهدافها املرجوة(.)12(
املمارسة  من  )شكل  تعني  بأنها  آخرون  عرفها  كما 
السياسية يتعلق بنسبة النظام السياسي وآليات عملياته 
املختلفة إذ يكمن موقعها داخل النظام السياسي في 
املدخالت سواء كانت التأييد أو املساندة أو املعارضة 
السياسي  النظام  مخرجات  تغيير  تستهدف  ولكنها 
بالصورة التي تالئم مطالب األفراد واجلماعات الذين 

يقدمون عليها(.)13(
وفضاَل عن ذلك عرفت املشاركة أيضًا بأنها )النشاط 
التأثير في  الذي يقوم به املواطنون العاديون بقصد 
عملية صنع القرار احلكومي سواء أكان هذا النشاط 
فرديًا أم جماعيًا منظمًا أو عفويًا متواصاًل أم منقطعًا 

شرعيًا أم غير شرعي فعال أم غير فعال(. )14(
يتضح مما تقدم الى أن املفهوم السياسي للمشاركة 
في  املواطنون  به  يقوم  الذي  النشاط  الى  ينصرف 

ممارسة السلطة أو املشاركة فيها.

الفرع الثالث
المفهوم القانوني

يركز املفهوم القانوني للمشاركة في الشؤون العامة 
إبراز  ويحاول  للمشاركة  القانونية  الوسائل  على 
اجلانب القانوني لهذه املمارسة اذ يذهب أحد الفقهاء 
الى تعريف املشاركة بأنها )احلق الذي يخول األفراد 
املساهمة واملشاركة في حكم أنفسهم ويتضمن هذا 
احلق اإلشتراك في اإلنتخابات املختلفة واإلستفتاءات 
واملجالس  للهيئات  الترشيح  حق  وكذلك  املتنوعة 
املنتخبة، وأخيرًا حق التوظف وبصفة عامة املشاركة 
في إتخاذ القرارات التي تصدرها األجهزة والسلطات 

احلكومية(.)15(

ويالحظ على هذا التعريف أنه قد أبرز وسائل املشاركة 
واإلستفتاءات  باإلنتخابات  اإلشتراك  في  وحددها 
والترشيح للمؤسسات التمثيلية واحلق في تولية الوظيفة 
العامة وأيضًا املساهمة في القرارات احلكومية كما 
منح هذا احلق لألفراد عامة في حني أن هذا احلق 
يقتصر على املواطنني فقط ممن تنطبق عليه الشروط 
، لذا فقدعرفها آخرون بأنها )حق الفرد في املشاركة 
الترشيح في  االنتخاب وحق  في سلطة احلكم كحق 
العامة  اإلستفتاءات  في  بالرأي  واإلدالء  اإلنتخابات 
العرائض  خالل  من  العامة  السلطات  مخاطبة  وحق 
والشكاوي وحق تولي الوظائف العامة على إختالف 
التعريف  هذا  على  ويالحظ  وفئاتها()16(،  مستوياتها 
إضافة الى جعله املشاركة حقًا جلميع األفراد فأنه قد 
أهمل وسائل املشاركة اجلماعية في الشؤون العامة 

مثل األحزاب السياسية ومؤسسات املجتمع املدني.
وبناًء على ذلك ذهب رأي أخر الى تعريف املشاركة 
إيجابي  دور  له  يكون  أن  على  الفرد  )حرص  بأنها 
في احلياة السياسية من خالل املزاولة اإلرادية حلق 
مناقشة  أو  املنتخبة  للهيئات  والترشيح  التصويت 
الى  اإلنضمام  أو  اآلخرين  مع  السياسية  القضايا 
هذا  على  ويالحظ  املدني()17(،  املجتمع  منظمات 
أو  منظمات  الى  اإلنتساب  أضاف  قد  أنه  التعريف 
اخلاصة  الوسائل  الى  املدني  املجتمع  مؤسسات 

باملشاركة.
للمشاركة  القدمي  املفهوم  بني  التمييز  معرض  وفي 
 Rolandبينوك )روالند  فقد ذهب  ومفهومها احلديث 
pennok( الى التمييز بني مصطلح املشاركة في حد 
ذاته وبني ما أصطلح على تسميته حديثًا )باملشاركة 
ويؤكد على  أو )دميقراطية املشاركة(،  الدميقراطية( 
أن املصطلح األول قد أرتبط باملفهوم القدمي للمشاركة 
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في  السياسي  املواطن  حق  من  أكثر  يعني  ال  الذي 
وقت  من  اإلنتخاب  في صندوق  اإلقتراع  ورقة  إلقاء 
يحتفظ  ال  للمشاركة  القدمي  املفهوم  هذا  وأن  آلخر، 
مظاهرها  تتعدى  أذ  نفسها  التقليدية  بالصورة 
التمثيل  نظرية  على  تستند  التي  الدميقراطية  مفهوم 
أو النيابة كأساس لها الى التطبيق الواقعي ملختلف 
صور الدميقراطية شبه املباشرة فضاًل عن  ممارسة 
املباشرة بوسائل شتى وعلى  الدميقراطية  شيء من 

مستويات مختلفة.)18(
وفي اإلجتاه نفسه يؤكد االستاذ ))V.O.Key على أنه 
من املفيد التمييز بني املشاركة اإلنتخابية احملصورة 
في إطار السلوك البسيط لإلنتخاب واألمناط األخرى 
للمشاركة، ويقول )أن املفهوم احلديث  األكثر فاعلية 
أمام  واسعة  وفرص  كثيرة  وسائل  يتيح  للمشاركة 
املواطنني للتعبير عن مواقفهم لنقد أو تأييد سياسة 
احلكومة من خالل عضويتهم في مجموعات النشاطات 
وغيرها من  واألحزاب  واإلحتادات  كالنقابات  العامة 

فعال  دور  ذات  أصبحت  التي  اجلماعية  التنظيمات 
وخطير في إدارة الشؤون العامة(. )19(

في  للمشاركة  مختلفة  تعاريف  من  تقدم  ملا  إستنادًا 
بانه  املشاركة  حق  الباحث  يعرف  العامة  الشؤون 
)حق املواطن في املساهمة بإدارة السلطة في الدولة 
بطريق مباشر أو غير مباشر عبر الوسائل القانونية 
العامة  الوظيفة  وتولي  والترشيح  التصويت  مثل 
املجتمع  ومؤسسات  السياسية  األحزاب  وتأسيس 
املدني أواإلنضمام إليها ومخاطبة السلطات العامة(. 

املطلب الثاني
الطبيعة القانونية للمشاركة في الشؤون العامة

إن حتديد طبيعة املشاركة في الشؤون العامة تتطلب 
اإلجابة على السؤال اآلتي: 

إراديًا  إنسانيًا  نشاطًا  بإعتبارها  املشاركة  أن  هل 
إيجابيًا في تسيير شؤون احلكم والسياسة حقًا من 
احلقوق أم واجبًا من الواجبات أم مزيجًا من احلقوق 

والواجبات؟.)20(



|   العدد 52-53   |   السنة الخامسة عشر   |   كانون االول   |  2020 188

أن  جند  السؤال  هذا  على  اإلجابة  معرض  في 
املشاركة  تكييف  في  أختلف  قد  الدستوري  الفقه 
في  سياسية  مراكز  لتولي  والترشيح  التصويت  في 
أو  الوزارة  أو  البرملان  صعيد  على  سواء  املجتمع 
رئاسة الدولة أو أي مركز وظيفي آخر، وسبب هذا 
نظرية  هما  أساسيتني  نظريتني)21(،  وجود  اإلختالف 
سيادة األمة، ونظرية سيادة الشعب، وبروز إجتاهني 
بني  املزج  حاول  ثالث  إجتاه  الى  إضافة  لذلك  تبعًا 

النظريتني وكما يأتي:-
الفرع االول

المشاركة واجب
العامة  الشؤون  في  املشاركة  أن  اإلجتاه  هذا  يرى 
تعد واجبًا على االفراد وليس حقًا لهم، ويستند غي 
ذلك على نظرية سيادة االمة، فبموجب هذه النظرية 
فأن السيادة ليست ملكًا للحاكم، وإمنا هي ملك لألمة 
ولكن  مصلحتها)22(،  حتقق  التي  بالطريقة  متارسها 
السيادة لألمة منظورًا إليها بحسبانها وحدة مستقلة 
عن األفراد املكونني لها، أي أن السيادة لم تكن ملكًا 
ألفراد األمة مستقلني، فلم يكن كل منهم مالكًا جلزء 
واحد وهو  للسيادة صاحب  كان  وإمنا  السيادة  من 
األمة، التي هي شخص جماعي مستقل عن األفراد 

الذين يتبعونها.)23(
وتتميز سيادة األمة بالسمو، فال تعلوها وال تنافسها 
سيادة أخرى, كما أن هذه السيادة تكون وحدة غير 
قابلة للتجزئة، وال يجوز تصرف األمة بنقلها الى جهة 

أخرى)24(.
ويترتب على نظرية سيادة األمة وعدم جتزئتها وجوب 
إختيار من ميارسون السلطة ، ومن ثم تستطيع أالمة 
أن تعني شروط الوظيفة أي الشروط الآلزمة إلكتساب 
صفة الناخب ، وبالتالي تضيق من عدد الناخبني  كما 

اإلنتخاب  في  مقيدًا  اإلقتراع  يكون  وبذلك  تشاء)25(، 
املالية  الشروط  إرادتها  مبحض  األمة  تضع  حيث 
أو العلمية أو اإلجتماعية في الناخب متهيدًا حلصر 
الكفاءات التي يجوز لها الترشح للنيابة العامة ومتثيل 
األمة)26(، ولقد أدى التطبيق العملي لهذه النظرية في 
أو  نوعني  وجود  الى  بها  أخذت  التي  البالد  معظم 
طبقتني من املواطنني طبقة املواطنني السلبيني الذين 
السياسية  احلقوق  دون  املدنية  باحلقوق  يتمتعون 
وطبقة املواطنني اإليجابيني )النشطاء( الذين يتمتعون 
املدنية  حقوقهم  الى  إضافة  السياسية  باحلقوق 
املنصوص عليها في الدستور، ويكون حتديدهم وفقًا 
لشروط معينة أهمها إمتالك كل منهم لنصاب مالي 

معني.)27(
الفرع الثاني

المشاركة حق
يرى أصحاب هذا اإلجتاه أن املشاركة في الشؤون 
العامة تعد حقًا للمواطنني ، ويستند هذا اإلجتاه على 
لهذه  وفقًا  السيادة  تعد  اذ  الشعب،  سيادة  نظرية 
تتفق  وبذلك  الشعب،  أفراد  ملجموع  ملكًا  النظرية 
النظرية من هذه الناحية مع سابقتها، ولكنها تختلف 
عنها من حيث النظر الى املجموع ، إذ ال تعد وحدة 
مجردة مستقلة عن األفراد)28(، ولكن بوصفها تتكون 
من عدد من األفراد، وبالتالي تكون السيادة لكل فرد 
النظرية تنقسم بني أفراد  فيها, فالسيادة وفقًا لهذه 
اجلماعة جميعهم أي: إن كل فرد سيكون له جزءًا من 
السيادة )29(، واألثر املترتب على ذلك أن اإلنتخابات 
تعد حقًا لكل فرد من أفراد الشعب، ألنه ميلك جزًء 
من السيادة، وال يجوز بناًء على ذلك تقييد هذا احلق 
بشروط معينة، إذ إن اإلقتراع العام هو الذي يجب 
األخذ به طبقًا لهذه النظرية)30(، وبناًء عليه ال يجوز 
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لشروط  إستنادًا  اإلنتخاب  من  مواطن  أي  حرمان 
إستثنائية كاحلد األدنى من التعليم أو النصاب املالي 
أو اإلنتماء الى طبقة إجتماعية معينة، أما إذا كانت 
الشروط  تتعدى  ال  أن  فيجب  اخرى  شروط  هناك 

التنظيمية كشرط اجلنسية والسن واألهلية)31(.
وإستنادًا لذلك فإن املشاركة تعد حقًا للمواطن، وتقع 
بها،  يتمتع  التي  السياسية  احلقوق  مصاف  ضمن 

ويشارك مبوجبها في ممارسة السلطة السياسية.
الفرع الثالث

املشاركة حق وواجب
 يرى أنصار هذا اإلجتاه إن املشاركة في الشؤون 
العامة تعد ذات طبيعة مزدوجة، أي: أنها مزيج من 
احلقوق والواجبات فهي تعد حقًا من احلقوق السياسية 
التي تترتب للفرد بوصفه مواطنًا في دولة معينة يتمتع 
بجنسيتها، وأنها تعد واجبًا إنسانيًا ذا طبيعة إرادية، 
الدستورية  النصوص  وتفسير  حتليل  الى  إستنادًا 
والقانونية املنظمة ملجاالت املشاركة السياسية في أي 
دولة واملثال على ذلك ما نص عليه الدستور املصري 
لعام 1971 )امللغي( الذي نصت املادة 62 منه على 
الرأي  وابداء  والترشيح  اإلنتخاب  )للمواطن حق  أن 
في اإلستقصاء وفقًا ألحكام القانون ومساهمته في 
احلياة العامة واجب وطني()32(, كما تنص املادة )87( 
من دستور جمهورية مصر العربية لعام 2014 على 
ان )مشاركة املواطن في احلياة العامة واجب وطني 
ولكل مواطن حق اإلنتخاب والترشح وإبداء الرأي في 
اإلستفتاء وينظم القانون مباشرة هذه احلقوق ويجوز 
اإلعفاء من إداء هذا الواجب في حاالت محددة بينها 

القانون...(.)33(

ويؤيد الباحث الرأي الذي يذهب الى وصف املشاركة 
بأنها تعد حقًا للمواطن وليس واجبًا مفروضًا عليه، 

وهذا ينسجم مع ما ورد في الدستور العراقي لعام 
 )20( املادة  في  ذلك  على  ينص  الذي   ،2005)34(

في  املشاركة  ونساًء حق  )للمواطنني رجااًل  بأن  منه 
الشؤون العامة والتمتع باحلقوق السياسية مبا فيها 
حق التصويت واإلنتخاب والترشيح(، كما يتفق أيضًا 
الدستور  من  )اخلامسة(  املادة  به  تقضي  ما  مع 
مصدر  الشعب  جعلت  والتي   2005 لعام  العراقي 

السلطات ومصدر شرعيتها.)35(
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بالعدد  العراقية  الوقائع  جريدة  في  منشور   -35
)4012( في 2005/12/28.

العراق لعام   تنص املادة )5( من دستور جمهورية 
مصدر  والشعب  للقانون  )السيادة  أن  على   2005
السلطات وشرعيتها ميارسها باإلقتراع السري العام 

املباشر وعبر مؤسساته الدستورية(.
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استطالع 
العدد
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التغير االجتماعي 
من وجهة نظر الراي العام العراقي 2020

مركز مرايا لالستطالعات الرأي
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اجرى مركز مرايا املتخصص باستطالعات الراي استطالعا في عدد من املوضوعات منها التغير االجتماعي 
من وجهة نظر الراي العام العراقي ، تكون مجتمع البحث من االفراد بعمر ) 18 ( سنة فاكثر مع االخذ بنظر 
االعتبار اخلصائص الدميغرافية للعينة من قبيل اجلنس، العمر، التعليم، املهنة، والتوزيع اجلغرافي مت تدريب 
املساحني على اسس املسوحات واملقابالت  املباشرة من قبل مستشارو املركز وبلغ عددهم )52( مساح ، علما 
ان  العمل امليداني امتد  للفترة 2020/9/25- 2020/10/8  مت بعدها تصميم قاعدة بيانات في البرنامج 
االحصائي SPSS ثم عملية ادخال البيانات واملعلومات الى احلاسبة لغرض اتاحتها لالستخدام كنتائج وحتليل 

.
وفيما يرتبط مبوضوع التغير االجتماعي فقد تضمن االستطالع اسئلة حول شعورهم مبدى التغير االجتماعي 

ووسائل التاثير فيه من وجهة نظرهم وكانت النتائج االتي 

يشير 60.8% ان القيم االجتماعية بانواعها تغيرت منذ عام 2003 حتى االن ويشير معها 20.6% بانهم ال 
يعرفون وهي اقرب ايضا لالجابة بنعم حيث انهم مترددون في ذلك بينما 18.5% فقط اجابو بكال . 
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يالحظ  على مستوى احملافظات انها متوافقة مع النسب على املستوى الوطني وكانت اعالها في جنوب ووسط 
العراق فكانت محافظة ذيقار وميسان االكثر شعوا بالتغيير في هذه القيم تليها النجف وواسط والبصرة ثم 

باقي احملافظات وادنى شعور بالتغغير كان في محافظة ديالى وبغداد . 

يالحظ بان استخدام االنترنيت وارتفاع استخدامه خالل املدة 2003 حتى االن وما رافقها من برامج وتطور 
في نوع االستخدام وتكراره كان االكثر تاثيرا في تغير القيم االجتماعية حسب رايهم تالها وسائل التواصل 

والتلفاز وغيرها 
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يالحظ في مجال االستخدام االكثر لوسائل التواصل فان الفيس بوك واالنستغرام والتويتر االكثر استخداما 
على التوالي مع وجود فروقات على املستوى اجلغرافي والدميوغرافي اال انها متقاربة . 
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