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حيـــــة
االفتتا

من احملزن جدًا ان تنعى عزيزًا لكنه القدر الذي يقرر وما علينا اال التسليم بالنتيجة، 
لعدم قرتنا على ان نساهم في املدخالت اال بقدر ما نستطيع ..

ان تصف بلدك ، وطنك، جنتك االرضية بانها دولة )هشة( او )ضعيفة( او )فاشلة( 
ان  ال ميكن  دولية  معايير  فثمة   .. اصدقائي  يا  الواقع  لكنه   ... جدًا  محزن  فهذا 

تتخلف عنها الدول التي تريد ان تفلت من غياهب 
شديد  ومع   .. والفشل  والضعف  الهشاشة  ظلمة 
بشكل  الضعف  هذا  درجات  العراق  دخل  االسف 
به  يوصف   - كدولة   - ظل  لكنه  ومتباين  مختلف 
ومبقدار عال. فالسياسات اإلقليمية ومنطق التفاعل 
بني القوى األساسية فيه جعلت من العراق منطقة 
أن  العراق  على  يصعب  بحيث  لنفوذها  تصارع 
يتخطى تناقض القيم بني الدول املجاورة له، ويصعب 
عليه أن يكون مجااًل للتسوية في ظل إحتدام املعادلة 

الصفرية التي حتكم نوايا دول اجلوار. 
املهم هنا ليس البكاء على االطالل وندب احلظ الننا كنخبة 
النخبة  ان  بل  املدخالت  في  التاثير  على  قادرين  صرنا 

العراقية تتمتع بفرصة تاريخية لتحويل العراق الى دولة 
فاعلة داخليًا وخارجيًا ومنسجمة مع بيئتها 
الدولية ومتفاعلة معها. وهذا األمر يفرض 
أن تتبنى النخبة منطق توظيف الفرص أو 
صناعتها في بيئة مضطربة تتطلب التفكير 
مسارات  من  العراق  فيها  تخرج  بطريقة 

املدخالت  طبيعة  فرضتها  التي  املستحكمة  التفكير 
 2003 عام  بعد  السياسي  النظام  بنشوء  اخلاصة 
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واإلنتقال نحو منطق التفكير بإبراز مدخالت جديدة قائمة على أساس تعزيز صورة 
العراق بكونه ذو مكانة مهمة متكنت من جتاوز التحديات التي رافقت وجوده وبقاءه.
املعهد العراقي للحوار يعكف منذ سنة كاملة على كتابة ستراتيجية شاملة لتحول 
العراق الى دولة فاعلة واخلروج من مأزق الفشل والضعف والهشاشة الذي رسمته 
منذ  اجل حتقيقه  من  االموال  وتصرف  الليالي  تسهر  زالت  وال  سياسات خارجية 
استقالل العراق وقيام اململكة العراقية والى هذا اليوم .فتناقض املصالح الذي يعد 
هشاشة  إستمرار  تستهدف  العراق  التي حتيط  اإلقليمية  البيئة  في  متأصلة  سمة 
الدولة العراقية لتكون لديها فرص أكبر في إستثمار مصاحلها وتعزيز قدرتها على 
اإلستمرار في صراعات قيمية قائمة في األساس تكوين وجودها كدول في املنطقة، 
ومن ثم فإن حتول العراق إلى دولة فاعلة سيؤثر بشكل كبير على إستمرار وجودها 
كأنظمة سياسية حاكمة في دول هذه املنطقة، فالعراق تاريخيًا لم يتمكن من حتقيق 
إستقرار مستدام على النحو الذي تشهده دول املنطقة ولعل مايفسر ذلك هو إرتباط 
وجود هذه األنظمة بهشاشة الوضع في العراق وإضعاف فاعلية دوره كدولة فاعلة 

في املنطقة.
 كشفت وثائق رفعت عنها السرية في الواليات املتحدة من ان 14 مؤسسة استخبارية 
عربية واقليمية ودولية تعمل من اجل ان ال يكون العراق سوقًا اقتصادية مستقرة وال 
بيئة امنية ايجابية وذلك لعدة مبررات واسباب تعتبرها تلك البلدان ضمن مصلحتها 
القومية. فاألساس في تفسير اإلستراتيجيات اإلقليمية هو مدى قابلية الدول اإلقليمية 
للعراق من جذب الفرص عوضًا عنه، ألن حتول العراق إلى دولة جاذبة إقتصاديًا أو 

أمنيًا سيسهم في فقدانها ميزة تنافسية مقترنة بهشاشة العراق كدولة.
لعنة النفط واملوقع البحري

األمنية  الستراتيجيات  ذات  الدول  انظار  محط  مهمة جتعله  العراق مبيزات  يتميز 
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الكبرى في املنطقة وفي مقدمتها القوى العظمى ) بريطانيا وفرنسا واملانيا سابقًا، 
الواليات املتحدة وبريطانيا وفرنسا واملانيا وغيرها حاليًا(، لكن الدول االكثر ايالمًا 
للعراق هي الدول التي يشترك معها ابناء هذه االرض مبشتركات الدم والدين واللغة 
الدول جاهدة على تهشيم كل  واالخوة واملصير حيث عملت اجهزة مخابرات هذه 
خطوة ايجابية يقوم بها العراق لئال يكون العراق ميناء دوليًا او سوقًا نفطية عاملية او 
جزء مهما من طريق احلرير خصوصًا عبر منفذه البحري وقناته اجلافة التي توصله 

باوربا.
الدول  إهتمام  محط  جتعله  التي  اجليوبوليتيكية  ميزاته  في  العراق  أهمية  تقترن 
الكبرى، غير أن معادلة القوة في املنطقة تقوم على أساس أن أي فاعلية لدور عراقي 
يفقد جواره اإلقليمي ميزته التنافسية، وهذا مايجعل هذه الدول تبحث عن السبل 
التي ميكن عن طريقها إضعاف قيمة هذه امليزات عن طريق مشاريع إستراتيجية 
تؤسس مليزات جديدة تكتسبها هذه الدول وحترم العراق من إمكانية توظيف قدراته، 
القابلية على توظيف ميزاته  الهشاشة وعدم  العراق في دميومة  الذي يجعل  األمر 

اجليوبوليتيكية في هذا املجال.
ما هي الدولة الفاشلة؟

تصبح الدولة فاشلة إذا فقدت سلطتها و قدرتها على السيطرة الفعلية على أراضيها، 
وحني تكون عاجزة عن حقها في )احتكار استخدام العنف(، املشروع في اقليمها. 
وتنفيذها،  العامة  القرارات  اتخاذ  في  شرعيتها  تفقد  حني  وضعيفة  هشة  وتكون 
وايضًا حني تعجز عن توفير املعقول من اخلدمات العامة او تعجز عن التفاعل مع 

الدول األخرى كعضو فاعل في األسرة الدولية. 
في تقرير ملجلة »فورين بوليسي -بالتعاون مع »منظمة الصندوق من أجل السالم« 
عام 2014 جاء العراق في املرتبة 13 ، فقد استخدم التقرير 12 معيارا رئيسًا سياسيًا 
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و إقتصاديًا و إجتماعيًا لقياس أبرز الدول الضعيفة في العالم وقياس مدى فشلها.
ومن اهم هذه املؤشرات جاءت املؤشرات السياسية واملتمثلة في فقدان شرعية الدولة 
بسبب فساد النخبة احلاكمة وغياب الشفافية واحملاسبة وضعف الثقة في املؤسسات 
الرسمية، إضافة إلى عدم التطبيق العادل حلكم القانون وانتشار انتهاكات حقوق 
اإلنسان وفقدان األمن وإحتمال قيام حرب أهلية. أما املؤشرات اإلقتصادية فهي 
املؤشرات  وتراجع  املتباينة،  اجلماعات  لدى  املستدامة  اإلقتصادية  التنمية  غياب 
الكبرى كالدخل القومي وامليزان التجاري وسعر صرف العملة الوطنية. بينما تركزت 
املؤشرات اإلجتماعية في تصاعد الضغوط الدميوغرافية واحلركة السلبية والعشوائية 

لألفراد والالجئني.
التي  واإلجتماعية  واإلقتصادية  السياسية  املدخالت  تشكيل  إعادة  في  البحث  إن 
حتكم املنطق اخلاص بأداء الدولة هو معيار مهم في عملية إنتقال العراق من دولة 
هشة إلى دولة فاعلة فضاًل عن إعادة حساب الفرص التي ميكن أن يتم توظيفها 
أو صناعتها في البيئة اإلقليمية والدولية، فاملزايا التي ميتلكها العراق يجعله مؤهاًل 
ألداء هذا الدور مع ضرورة أن يتبنى اخلبراء والنخبة العراقية هذا الهدف كمسار 

ألداء صانع القرار. 
إن حوار بغداد الرابع هو ملتقى للنخبة السياسية التي ترى أن فاعلية العراق تكمن 
في توظيف موارده وإعادة تقييم منطق التفاعالت في البيئة اإلقليمية، فاحلسابات 
اإلستراتيجية تفرض علميًا وعمليًا أن العراق دولة ذات وزن إستراتيجي مهم الميكن 
تهميشه في أي مستوى للتفاعل في محيطه اخلارجي، إال أن توظيف الفرص بحاجة 
وحركة  للتفاعالت  منطقي  وفهم  والواقعية  باحلكمة  تتصف  مدروسة  خيارات  إلى 

املصالح في البيئة اإلقليمية والدولية.
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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 

المقومات.السياسية.
لبناء.الدولة.العراقية.

الفاعلة
أ.م..د.فاتن.محمد.رزاق

كلية.العلوم.السياسية/.الجامعة.المستنصرية

الملخص
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املتغيرات  من  مجموعة   2003 عام  بعد  العراق  شهد 
اقتصادية،  سياسية،  )أمنية،  والداخلية  اخلارجية 
والدولية  اإلقليمية  مكانته  في  أثرت  والتي  اجتماعية...( 
انهيار  مرحلة  في  به  تلقي  ان  كادت  التي  الداخلية  بل 
ادبيات  مسميات  أنواع  شتى  بني  به  ولتعصف  الدولة 
السياسة واالجتماع من دولة )ضعيفة، رخوة او هشة، 
فاشلة، عميقة...( ليترجح واقعه وتاريخه بني تلك الوقائع 
عن  والباحثني  املتخصصني  اختالف  رغم  واملسميات 
خاصة  البعض،  يضعها  التي  والتسميات  املفاهيم  هذه 
وبرهان  اثبات  إطار  في  االميركية،  املتحدة  الواليات 
الشرعية الدولية على تدخلها في تلك البلدان سواء أكانت 
ضعيفة او منهارة ؛ وما العراق إال إحدى الدول التي كانت 
االميركي  االحتالل  من  بدءا  االنواع  هذه  بني  متأرجحة 
وانهيار املؤسسة العسكرية واالمنية بشكل عام وما ترتب 
االثر  لها  وأزمات متعددة،  تغييرات وتطورات  عليها من 
الوظائف  وانهيار  واالمنية  االدارية  االجهزة  تفكك  في 
من  للكثير  اإلدارية  االجهزة  وفقدان  للدولة  االقتصادية 
والعنف  االرهاب  بسبب  هاجرت  التي  العلمية  الكفاءات 
والتهجير، كل هذه العوامل ساهمت في اضعاف مكانة 
العراق وإبعاده عن دوره الفاعل ليتحول من دولة فاعلة 
الى دولة غير فاعلة، بل البعض وصفها بالالدولة او ما 

البنى  وانهيار  والنهب  السلب  لعمليات  نتيجة  الدولة  قبل 
البحث  فرضية  كانت  لذلك  االحتالل..  رافقت  التي  كافة 
ألسباب  الفاعلة  غير  الدول  من  العراق  ان  تفترض   /
سياسية  ومستلزمات  مقومات  تتطلب  متعددة  ومعوقات 

لتفعيل دوره.

املقدمة
العشرين  القرن  نهاية  في  املعاصرة  الدولة  واجهت  لقد 
املتغيرات  من  والعشرين مجموعة  احلادي  القرن  وبداية 
بفعل  ووظائفها  أدوارها  وتغير  حتولها  الى  ادت  التي 
العوملة والتطور التكنولوجي واملعلوماتي، وهو ما انعكس 
على آراء املدارس السياسية )الواقعية والتعددية الليبرالية 
واملاركسية(ما بني مؤكد لدور الدولة املركزي وفاعليتها وما 
بني موزع لألدوار والسيادة مع فاعلني دوليني ومحليني، 
عام  بعد  شهد  العراق  فإن  بدراستنا  االمر  تعلق  وقدر 
2003 مجموعة من املتغيرات اخلارجية والداخلية )امنية، 
سياسية، اقتصادية، اجتماعية...( والتي اثرت في مكانته 
االقليمية والدولية، بل الداخلية التي كادت ان تلقي به في 
مرحلة انهيار الدولة ولتعصف به بني شتى انواع مسميات 
ادبيات السياسة واالجتماع من دولة )ضعيفة، رخوة او 
هشة، فاشلة، عميقة...( ليترجح واقعه وتاريخه بني تلك 
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الوقائع واملسميات رغم اختالف املتخصصني والباحثني 
عن هذه املفاهيم والتسميات التي يضعها البعض، خاصة 
وبرهان  إثبات  اطار  في  االميركية،  املتحدة  الواليات 
الشرعية الدولية علىتدخلها في تلك البلدان سواء اكانت 
ضعيفة او منهارة ؛ وما العراق إال احدى الدول التي كانت 
االميركي  االحتالل  من  بدءا  االنواع  هذه  بني  متأرجحة 
وانهيار املؤسسة العسكرية واالمنيةبشكل عام وما ترتب 
االثر  لها  وازمات متعددة،  تغييرات وتطورات  عليها من 
الوظائف  وانهيار  واالمنية  االدارية  االجهزة  تفكك  في 
من  للكثير  اإلدارية  االجهزة  وفقدان  للدولة  االقتصادية 
والعنف  االرهاب  بسبب  هاجرت  التي  العلمية  الكفاءات 
والتهجير، كل هذه العوامل ساهمت في اضعاف مكانة 
العراق وإبعاده عن دوره الفاعل ليتحول من دولة فاعلة 
الى دولة غير فاعلة، بل البعض وصفها بالالدولة او ما قبل 
الدولة نتيجة لعمليات السلب والنهب وانهيار البنى كافة 
التي رافقت االحتالل، لذلك نتساءل: كيف ميكن للعراق 
ان يعيد مكانته املفقوده؟ هل هي ألسباب ومتغيرات دولية 
ادت الى تراجع سيادته وضعفه ؟ ام اسباب ومتغيرات 
داخلية اثرت في دوره ومكانته في املجتمع الدولي؟ وهل 
ميكن ان نصفه دولة قوية، او ضعيفة، او رخوة، او فاشلة، 
او...؟ وما مستلزمات معايير ومؤشرات القوة والضعف 
؟  )العراق(  لنموذجنا  والواقعي  النظري،  اطارها  في 
هذه  كل  الفاعلة؟  الدولة  بناء  )سياسية(  مستلزمات  ما 
التساؤالت ستجيب عليها دراستنا من خالل رؤية علمية 

سياسية حيادية.
فرضية البحث / افترضت ان العراق من الدول غير الفاعلة 
ومستلزمات  مقومات  تتطلب  متعددة  ومعوقات  ألسباب 

سياسية لتفعيل دوره.
املنهج  على  الدراسة  اعتمدت  لقد   / البحث  منهجية  أما 
ملعرفة  التحليلي  واملنهج  الدول  انواع  لوصف  الوصفي 

لبناءالدولة  الالزمة  )السياسية(  املقومات  او  املستلزمات 
الفاعلة.

وهو ما استوجب تقسيم بحثنا على ثالثة مباحث، فكانت 
يتناول/  اول  مبحث  مقدمة،   ( على:-  مقسمة  هيكليته 

مفهوم الدولة الفاعلة وغير الفاعلة.
أما املبحث الثاني/ يتناول معايير ومؤشرات الدولة الفاعلة 
ومؤشرات  اسباب  وما  الفاعلة،  غير  الدولة  نقيضتها  او 

وصف العراق بهذه االنواع.
املستلزمات  سبل  االخير/  الثالث  املبحث  ويتناول 
اقليميا  العراق  دور  لتفعيل  واملعاجلات  )السياسية( 
ودوليا، بعد ان نبني املتغيرات الداخلية وحتدياته وكيفية 

معاجلتها، ومن ثم نختم البحث باخلامتة والتوصيات(. 

املبحث األول : مفهوم الدولة الفاعلة
يعد حتديد املفاهيم وتفريق املصطلحات من األسس املهمة 
في  اعتدنا  ولطاملا  البحث،  قيد  دراسة  أي  معاجلة  في 
أدبيات العلوم السياسية على تعريف املفاهيم واملصلحات 
أننا  إال  املصطلح  منه  يتكون  الذي  املركب  تفكيك  بداللة 
النقيض  بداللة  التعريف  في دراستنا هذه سنعتمد على 

وبداللة املفاهيم املقاربة .
لقد اعتمدت كالسيكيات الدراسات السياسية والقانونية 
قانوني  سياسي  معنوي  كيان  بأنها  الدولة  تعريف  على 
يضم مجموعة من األفراد ويستقرون في إقليم معني ذي 
سلطة ذات سيادة)1) وتتخذ الدولة أشكاال متعددة ميكن 

تقسيمها :)2)
 دولة تامة السيادة 

1. من ناحية السيادة 

دولة ناقصة السيادة )احملمية ، التابعة ، نظام اإلشراف 
الدولي(
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موحدة بسيطة )مركزية إدارية محلية ، ال مركزية إدارية 
النظام فيدرالي(

2. من الناحية الدستورية القانونية

احتاد   ، كونفدرالية   ، فيدرالية  )احتادية  مركبة  دولة 
شخصي.......(

أنه  إال  القانونية  السياسية  التقسيمات  هذه  من  بالرغم 
السياسية  العلوم  أدبيات  في  ظهرت  األخيرة  اآلونة  في 
تصنيفات أخرى للدولة )الدولة العميقة ، الدولة الرخوة أو 

الهشة ، الدولة الضعيفة ، الدولة القوية والفاعلة( .
وعليه نتساءل: ما املقصود بالدولة الفاعلة ؟ ميكن القول 
إنه إذا اعتاد استخدام مصطلح الدولة الفاعلة أو القوية 
في اطار النظام الدولي والعالقات الدولية فإننا نتساءل 
عن تعريفها ليس فقط على املستوى الدولي اخلارجي بل 
على املستوى الداخلي للدولة لطاملا ارتبطت قوى الدولة 

اخلارجية ومكانتها الدولية بالقوة واملتغيرات الداخلية .
 إذن ميكن تقسيم الدول على قسمني:)3)

أ .تقسيم الدول وفقًا للنظام الدولي، وتقسم على :
مكوناتها  بكل  بالقوة  ومتتاز   : القانعة  القوية  الدولة   .1
السياسية ، االقتصادية ، األمنية ، وهي راضية عن بنية 

النظام الدولي وتسعى للحفاظ عليه .
2. الدولية القوية غير القانعة : وهي الدول غير الراضية 
عن النظام الدولي وتوجد في الدول الكبرى وتسعى إلى 
الوقت  وفي  مصلحها،  يخدم  مبا  الدولي  النظام  تفسير 
من  الصغرى  الدول  متنع  استراتيجيات  تصنع  نفسه 

الصعود .
3.الدول الضعيفة القانعة وغير القانعة : وهي التي ترتبط 
وتبني  قانعة  وغير  قانعة  قوية  دول  مع  مصالح  بشبكة 

ومن  التحالفات،  إلى  استنادًا  ومصاحلها  سلوكياتها 
الدول القانعة )لبنان ، مالي ...( أما غير القانعة )سوريا 

، كوريا الشمالية ....(.
ب .تقسيم الدول وفقًا للمقومات واملتغيرات الداخلية: 

الدول  تقسيم  في  واملتخصصون  الباحثون  اختلف  لقد 
وحتديد مقومات قوتها وفعاليتها أو ضعفها وفقًا لألسس 

واملعايير الداخلية واخلارجية، فقسمت على:)4)
التيرغم  الدول  وهي   : الهشة  أو  الضعيفة  1.الدولة 
تعاني  لكنها  واحتكارها  القوة  استخدام  حق  امتالكها 
من العجز في تقدمي بعض الوظائف مثل حكم القانون ، 
الرعاية االجتماعية ، الشرعية، الرفاهية، أي أن أوضاعها 

االقتصادية واالجتماعية متدهورة .
القوة  التي متتلك  الدول  وهي   : للفشل  املتجهة  2.الدول 
على  السيطرة  على  قادرة  وغير  جدًا  محدود  بشكل 
حدودها رغم قدرتها على تدابير الرعاية العامة والهياكل 
الدستورية والدميقراطية، ولكن في احلقيقة هي ال توفر 
أراضيها،  كل  على  تسيطر  وال  للكل،  اخلدمات  جميع 

ولكنها متتلك قدرة معينة إلدارة الدولة .
انحالل  من  تعاني  التي  الدولة  وهي   : املنهارة  3.الدول 
وهذا  الدولة،  هياكل  كل  فيها  وتتآكل  تتأثر  تراكمي 
االنهيار يحدث في نقطة ال ميكن العودة منها، أي أنها 

عملية انفجار للمجتمع املنظم .
وال  القوانني  تصدر  التي  الدولة  هي   : الرخوة  4.الدولة 
السلطة  كبار  وألن  للقانون  الناس  احترام  لعدم  تطبقها 
واملال ال يبالون به والصغار يتلقون الرشاوى. أما الفقراء 

فيتم قمعهم.)5)
5.الدولة الفاشلة : هي دولة ذات سيادة لكنها لم تعد قادرة 
على احلفاظ على نفسها كوحدة سياسية واقتصادية قابلة 
الشرعية  تنقصها  للحكم  قابلة  غير  أصبحت  بل  للحياة 
ذريعًا  فشاًل  تواجه  وقد   ، الدولي)))  املجتمع  عيون  في 
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الفوضى،  بالضرورة  يعني  ال  وهذا  الدولة  انهيار  أو 
 ، قومية   ، سياسية  داخلية  بقوة  استبداله  يتم  فالواقع 
أو  كليًا  السياسي  النظام  لتغيير  اصاًل  تسعى  طائفية 
جزئيًا، وتطرح نفسها فاعاًل دوليًا، فإن فشل الدولة هنا 
يؤدي إلى كيانات ما قبل الدولة مثل الطائفية ، القبلية أو 
نشوء جماعات جديدة )حركات االحزاب ، عصابات...( 
تتولى الوظائف األساسية التي فشلت في القيام بها مثل 
أو  بنيويًا  فشلها  بسبب  التنمية(   ، الرعاية   ، )احلماية 
بسبب تدخل دولي هو الذي حد من امتداد سلطتها إلى 
من  فاعلون  يعمل  الدولة  تفشل  وعندما  اقاليمها،  بعض 
غير الدول باستراتيجيات مختلفة ميكن استخالص أهمها 
كحاالت  ومؤسساتها  للدولة  كبديل  نفسها  أ .تقدم   (7(:

الثورات.. )اجليش احلر في سوريا( .
ب .التحالف مع دول أخرى من خالل التعاون أو التبعية 

كما هو حالة البعض في عالقتها مع إيران .
ت .دخول فاعلني عنيفني في صراع مسلح مفتوح للسيطرة 

على الدولة.. )حالة ليبيا( .
ث .استغالل االضطهاد الديني القومي الطائفي .

الفاشلة..  الدولة  نظام  بقايا  مع  حتالف  في  ج .الدخول 
)سوريا ، اليمن..( 

ح .استغالل الظروف السياسية والدولية لدعم اجندتها.)))
للدولة  النقيض  بداللة  تعريفها  ميكن   : الفاعلة  6.الدولة 
والتي  للحياة  القابلة  أو  املتماسكة  الدولة  بأنها  الفاشلة 
االقليمية  حدودها  على  وتسيطر  حتافظ  أن  تستطيع 
وتؤمن مستوى الئقا من اخلدمات )الصحية والتعليمية...( 
عاملة  واقتصادية  حتتية  بنية  متلك  دولة  وهي  لشعبها، 
وفاعلة، وكذلك متتاز بقدرتها على تطبيق وحفظ القانون 
مستقر  داخلي  سياسي  نظام  صاحبة  فهي  والنظام 

ومتماسك اجتماعيًا.)9)
وكذلك ميكن تعريفها بداللة املفاهيم املقاربة )الدولة القوية( 

التي تعرف بأنها الدولة التي متتلك القوة الكافية حلماية 
نفسها داخليًا وخارجيًا، وكذلك من املعارضة ، كما متتلك 
حني  في  املجتمع  في  التغيير  على  القدرة  القوية  الدولة 
التي متتلكها في  القدرة  تلك  إلى  الضعيفة  الدولة  تفتقر 
القوية والفاعلة القدرة  الدولة  فرض إرادتها، كما متتلك 
واملشاركة  االذعان  طريق  عن  االجتماعي  الضبط  على 
للدولة  السياسية  املبادئ  أو  مرتكزات  أما  والتوعية.)10) 

القوية فهي:)11)
أ .ضمان احلرية للجميع .

ب .املساواة وتكافؤ الفرص .
ت .التعددية السياسية .

ث .الشراكة بني الدولة ومنظمات املجتمع املدني .
ج .حياد جهاز اإلدارة العامة .

ح .ال مركزية احلكم احمللي .
خ .املساءلة واحملاسبة .

د .االنتخابات احلرة النزيهة .
ذ .حرية تداول البيانات واملعلومات .

إذن ميكن القول إن الدولة القوية الفاعلة هي القادرة على 
غير  الدول  من  العكس  على  وظائفها  واداء  امنها  حفظ 

الفاعلة )الضعيفة والهشة والفاشلة و...( 

املبحث الثاني : معايير الدولة الفاعلة
إن فاعلية الدولة وقوتها الداخلية واخلارجية تستند إلى 
مجموعة من األسس واملعايير التي تدل على قوتها، وهي 
مرتبطة مع بعض، خاصة املعايير السياسية، والتي تتمثل 

بــ :)12)
أ .القدرة الدبلوماسية والتي تتمثل بوجود مؤشرين هما : 
الدولة  لدى  األجنبية  للدول  الدبلوماسي  التمثيل  1.حجم 

)التمثيل الداخلي(.
األخرى  الدول  لدى  للدولة  الدبلوماسي  التمثيل  2.حجم 
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)التمثيل اخلارجي(.
ب .القدرة السياسية والتي تتمثل بـــ :

1.مستوى احلريات املتاحة من ناحية التعددية السياسية 
من  أعلى  مستويات  توفرت  فكلما  اإلنسان،  وحقوق 
احلريات واحترام حقوق اإلنسان دل ذلك على قوة الدولة 

وفعاليتها السياسية .
2.االستقرار السياسي وغياب العنف من املؤشرات املهمة 

التي تدل على قوة الدولة وفعاليتها .
3.نسبة املشاركة السياسية في االنتخابات البرملانية وهو 
عنصر يدل على مدى اهتمام الشعب بالعملية السياسية 
على  دل  املشاركة  زادت  فكلما  السياسية،  ثقافته  ومدى 

قوة الدولة.)13)
4.مدى كفاءة احلكومة .

5.مدى فعالية البرملان من حيث املساءلة والتمثيل .
ت .اإلدارة الوطنية : وهي جتسيد اإلدارة الدولة، وتتجسد 

في ثالثة عناصر أساسية : 
1.القيادة السياسية .

2.األهداف االستراتيجية .
3.حجم القاعدة العلمية .

إن امتالك القيادة السياسية لرؤية متكاملة تؤدي إلى ارادة 
وطنية قوية أو ضعيفة وعند قدرتها على ترجمة االهداف 
وطنية صلبة،  يعد مدخاًل إلرادة  ذلك  فإن  االستراتيجية 
السياسية  القيادة  لتمكني  الصحيح  املدخل  العلم  وميثل 

من حتقيق االهداف االستراتيجية.)14)
غير  أخرى  مبؤثرات  وفاعليتها  الدولة  قوة  تقاس  كما 
تتعلق  والتي  ثقافية(   ، اقتصادية   ، )اجتماعية  سياسية 
وليس  للوطن  بالوالء  الفرد  وشعور  املجتمعي  بالتماسك 
اقتصادها  قوة  مبدى  يقاس  وكذلك   ، أخرى  ملنتميات 

وتنوعه وتوفر األمن الغذائي واملائي والصحي ...)15)
استندت  فقد  الفاعلة  غير  الدولة  ومؤشرات  معايير  أما 

التحليالت األخيرة وركزت على ضعف الهيكلة االقتصادي 
واملعونات  املساعدات  تقدمي  على  فاعتمدت  والبنيوي، 
اخلارجية ملعاجلة نقاط ضعفها وكرست اجلهود لتحقيق 
التغيير في هذه الدول، إال أن الدراسات األخيرة أكدت أن 
ضعف فاعلية الدولة أو فشلها ال يستند على اخللل البنيوي 
االقتصادي فقط، بل ربطته بظروفها السياسية وشرعية 
الدولة وقدرتها على اختراق املجتمع بشكل فعال وحفظ 
بأنظمتها  يتعلق  ما  أي  والداخلي،  الدولة اخلارجي  أمن 
السياسية وبضعف قدرتها في التأكيد على سيادتها في 
الساحة الدولية خاصة من الناحية السياسية واالقتصادية 
والتي متتد آثارها في عالقاتها الدولية والداخلية والهجرة 
والنزوح))1)، وعليه ميكن أن نحدد مؤشرات فشل الدولة 

أو ضعف فاعليتها مبا يأتي:)17)

 فقدان الشرعية السياسية )غياب املشاركة ، تظاهرات 
، فساد...( 

1. مؤشرات سياسية وهي تتعلق بـــ         غياب دولة 
القانون وانتهاك حقوق اإلنسان    )حكم دكتاتوري أو 

عسكري أو عنف سياسي ومدني(
أجهزة  )غياب  السياسية  واحملاسبة  الشفافية  غياب 
االمم  اتفاقية  ببنود  االلتزام  وعدم  واحملاسبة  الرقابة 

املتحدة ملكافحة الفساد(
تراجع قدرة الدولة عن تقدمي اخلدمات العامة

تدخل دول أخرى أو فاعلني ........ خارجيني )متطرفني ، 
امراء حرب ، عصابات مسلحة(

2.مؤشرات اقتصادية 
غياب التنمية ركود اقتصادي واللجوء للقروض واملساعدات  

مشاريع وهمية 
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تفوت طبقي وتهميش الشباب والنساء 
تدهور اقتصادي وغياب الرقابة واحملاسبة )سوء اإلدارة 

والفساد(.

3.مؤشرات اجتماعية              هجرة ونزوح 
ثأر عنصري وجرائم ال يعاقب مرتكبوها

االقتصادية  املوارد  وقلة  توزيعهم  وسوء  السكان  زيادة 
لهم.))1)

وهنا نتساءل بعد أن بينا مؤشرات ومعايير الدولة الفاعلة 
والدولة الفاشلة أيًا من تلك املعايير واملؤشرات متواجدة 
في العراق ؟؟ هل العراق دولة فاعلة أم فاشلة ام متجهة 
العالم  العراق كبقية دول  القول ان  الفشل ؟ ميكن  نحو 
قد مر مبتغيرات خارجية عبرت عن مجموعة من االزمات 
التي جعلته يتأرجح ما بني دولة )ضعيفة ، فاشلة ، عميقة 
، رخوة ....(، لكنه لم يكن بدولة فاعلة خاصة بعد عام 
2003 سواء اكان على املستوى الداخلي ، االقليمي ، 

الدولي . 
إن ازمتنا الراهنة اليوم في اغلب دول العالم، ومن ضمنها 
العراق، هي ازمة القوة الفاعلة، وإن كانت في النهاية هي 
ازمة السيادة الوطنية أو القطرية، فكل وحدة قطرية ذات 
للدول االخرى او مقلبا  اليوم متثل مقلب نفايات  سيادة 
لتصدير االزمات الى تلك الدول، وهذا ما عانى منه العراق 
واختزال  السيادية  الوحدات  تلك  انزال  فتم   2003 بعد 
الفعل السياسي لها الى دور ومرتبة الشرطة احمللية التي 
تصارع من اجل قليل من القانون والنظام الالزم حلركة 
الثقة  تدهور  الى  الدولة  مهام  تقليص  أدى  فقد  املرور، 
)19)مع  الفعال  التعامل  على  احلكومات  بقدرة  الشعبية 
فليس  ملواطنيها،  الوجودي  للوضع  املتعددة  التهديدات 
األمر مجرد اخفاق حزب سياسي أو آخر، وتغيير الوجوه 
ال يؤدي الى تغيرات جوهرية في السياسات احلكومية، وال 

يؤدي الى تغييرات في حجم الصعاب املرتبطة بالصراع 
من اجل البقاء في ظل ظروف من الاليقني البالغ.)20)

الدول  من  الكثير  أزمة  عن  تختلف  ال  اليوم  ازمتنا  إن 
إلى  ترجع  والتي  الرأسمالي  النظام  من  املتضررة 

عنصرين: 
1.عدم القدرة على اتخاذ قرارات ملموسة على املستوى 

االقتصادي. 
2.عدم القدرة على تقدمي خدمات اجتماعية، وهذا بدوره 
ادى الى سياسات التقشف والى حترير السوق وحتول 
ضمان  اجل  من  ذلك  كل  املؤسسية،  الصالحيات  في 
التي  امتيازاته  وعلى  عليه  واحلفاظ  الدولة  جهاز  وجود 
صارت متعددة، وهنا تدخل الدولة في ازمة وال تكون دولة 
التي تتغذى  للمواطن بل تصبح احدى الطفيليات  راعية 
تطلب  بل  ببقائها  إال  تنشغل  فال  مواطنيها  على اجساد 
املزيد دومًا وتعطي القليل في املقابل)21)، وهذا ما مثلته 
حاولت  التي  السياسية  والقيادات  املتعاقبة  احلكومات 

احلفاظ على الوضع القائم مبا يخدم مصاحلها .
العراق وجعله دولة ضعيفة  إن أحد اسباب تراجع دور 
هو  اليوم  املعاصرة  للتسميات  وفقًا  فاعلة  غير  وفاشلة 
عجز  اسباب  احد  وهو  السياسية(  )السلطة  انفصال 
عنه  )جنم  االنفصال  وهذا  مبهامها،  القيام  عن  الدولة 
كل  تتطلبه  ما  فعل كل  على  القادرة  الفاعلة  القوة  غياب 
وكانت  االشياء  فعل  على  القدرة  تعني  فالسلطة  ازمة، 
ينبغي  التي  االشياء  على حتديد  القدرة  تعني  السياسة 
مستوى  على  جتنبها  يجب  التي  االشياء  وحتديد  فعلها 
من  الدولة  جردت  السوق  وحترير  العوملة   ..... عاملي 
سلطتها، فالصدع البائس بني احمللي والعوملي قد افضى 
احلكومة،  عبر  يحدث  الذي  دولة(  بال  )الدولة  حكم  الى 
ويسبب شلال للنظام الدميقراطي التمثيلي على املستوى 
اإلدارية  لالمور  تعريف  الى مجرد  يتحول  بحيث  احمللي 
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التي تفرضها  التعامل مع املشكالت  اليومية ويعجز عن 
السلطة العوملية، واصبحت املدن والدول، على حد تعبير 
زيجمونت باومان، مقلب نفايات كبرى أي )ارهاب وعنف 
، هجرة ونزوح ، ازمات داخلية متعددة، وهذا ما يعانيه 

العراق اليوم.)22)
تواجد  رغم  والسياسة  السلطة  بني  االنفصال  هذا  إذن 
املستوى  على  وجتنبه  فعله  يجب  ما  حتديدا  السياسة 
انفصال  من  عانى  قد  العراق  أن  إال  والدولي،  الوطني 
السياسي  النظام  قدرة  عدم  أي  السلطة،  عن  السياسة 
الدولة مبا  ووظائف  ادوار  اداء  على  املتعاقبة  بحكوماته 

هو معروف في الواقع السياسي .
إن تأثير العوملة والتطور التكنولوجي قد أفضى الى تراجع 
دور الدولة وهذا ما نعانيه اليوم في بلدنا فضاًل عن العامل 
األهم وهو التفسير الذي شهده العراق بعد عام 2003، 
حيث ادى استخدام القوة العسكرية اخلارجية الى تفكك 
الدولة العراقية وانهيار النظام السياسي، حيث شمل هذا 
االنهيار كل البنى )السياسية ، االقتصادية ، االمنية ...( 

ومتثل بـــ:)23)
1.تفكك االجهزة االمنية واالدارية حيث شمل هذا التفكك 
القيادية  والطواقم  االمنية  واالجهزة  العسكرية  املؤسسة 

والوسطى للجهاز االداري . 
نتج  وما  للدولة  اخلدمية  االقتصادية  الوظائف  2.انهيار 

عنه من نهب وسلب ألمالك الدولة ومرافقها االدارية . 
التقاعد  طلبها  او  العلمية  الكفاءات  من  الكثير  3.هجرة 
اجلهاز  ضعف  الى  ادى  ما  االمنية،  األوضاع  بسبب 

االداري .
التفكك  هذا  بعد  الدولة  فعالية  عن  نتحدث  ان  قبل  إذن 
 2003 عام  البريطاني  االمريكي  االحتالل  رافق  الذي 
البد من معرفة مشكلة )وجود الدولة وبنائها(، فحالة بناء 
اجل  من  واالركان  العناصر  من  مجموعة  تتطلب  الدولة 

اعادة البناء، وقبل التحدث عن تلك املستلزمات في املبحث 
الثالث البد من معرفة ما هي املشكالت التي تواجه )اعادة 
بناء الدولة اواًل( ثم تفعيل دورها لتكون )دولة فاعلة ثانيًا(، 
الدولة  بناء  اعادة  مشكلة  مراد(  عباس  )د.علي  ويحدد 

العراقية بعدة نقاط اساسية، وهي :)24)
والوحيد  االول  املركزي  وتعد احملور  الوطنية(  1.)الهوية 
العملية  وهي  فيها،  احلكم  ونظام  الدولة  بناء  عملية  في 
التي تتأسس على هوية مجتمعية موحدة وليس بالضرورة 
تصنع  دولة  أية  في  السياسية  الوطنية  فالهوية  واحدة، 
العراق بعد  به في  صنعًا، وهذا ما كان يجب أن يعمل 
عام )25)2003.. لقد سعت القوى اخلارجية املختلفة الى 
التفكك )تفكيك الدولة والهوية الوطنية( ونقل الصراع في 
داخل النظام الواحدة، فإحياء الهويات العرقية والطائفية 
يعجل زوال الدولة الوطنية لتغليب الكيانات االثنية املتعددة، 
وال يدور الصراع بني تلك املكونات ألسباب حضارية او 
ايديولوجية او رؤى حداثية بقدر مايكون لالستئثار بسلطة 
الدولة من خالل اذكاء التناقضات املجتمعية احمللية باعتبار 
أن نشوء هذه البلدان، ومن ضمنها العراق، لم كن قائمًا 
التقليدية في بناء الدول او مجتمعاتها من  على األسس 

اضعف النسيج املجتمعي.))2)

ومشكلة  الدستورية  الفقرات  بعض  حول  2.اخلالف 
االحتادية  احلكومة  بني  واملوارد  سيادة  على  الصراع 

وحكومة اقليم كردستان .
3.عمليات العنف )االرهاب القوى وجماعات غير رسمية 
 ، )ارهاب  مختلفة  ومسميات  اهداف  ذات  قانونية  وغير 

جهاد ، مقاومة ...(. 
4.مشكلة احلركات االجتماعية )تظاهرات ، احتجاجات 
شعبية ، عصيان مدني ....( للمطالبة باحلقوق واخلدمات 

ومحاربة الفساد.)27)
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يقوم على استخدام  الذي  5.الفساد احلكومي )اإلداري 
للمصلحة اخلاصة والربح، أي استعمال  العامة  السلطة 
الشرعية  تخالف  بإجراءات  الشخصي  للمكسب  الوظيفة 

القانونية.))2)

إذن ميكن القول ان هناك عالقة بني قوة وفاعلية الدولة 

تتمتع  كانت  فكلما  الداخلي،  واستقراراها  وقوتها  دوليًا 
باالستقرار زاد من قوتها ومكانتها الدولية، لكن العراق 
متعددة  أزمات  من  تعاني  اليوم  العالم  دول  وبعض 
والفساد،  االدارة  وسوء  الهيكلية  بالبنى  تتعلق  املشاكل 
وضعف الهوية الوطنية واالنفصال السلطة عن السياسة 

أو ألسباب ومتغيرات خارجية رافقها تغيير.
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املبحث الثالث : مقومات الدولة الفاعلة 
الوطنية  وفعاليتها  العراقية  الدولة  بناء  إعادة  تستلزم 
السياسية،  والسلطة  املواطن  بني  الثقة  إعادة  والدولية 
لتحقيق  ويشترط  بواجباتها،  القيام  على  الدولة  وبقدرة 
أساسيان،  شرطان  االجتماعي  للواقع  الفعالة  اإلدارة 

هما:)29)
1.السلطة )القدرة على فعل األشياء( .

)القدرة على حتديد االشياء وما يجب فعله  2.السياسة 
في  تعتمد  الدولة  فعالية  أن  أي  ووطنيًا(،  عامليًا  وجتنبه 
قدرتها على حتديد وفعل األشياء، وهذا ما افتقرته الدولة 
العراقية اليوم بسلطتها وقياداتها السياسية، فهي حتدد 
ولم تفعل، تضع برامج ولم تنفذ، وهذا العجز في سلطتها 

أدى إلى ما يسمى )دولة بال دولة( كما يسميه زيجمونت، 
فاحلكومة عاجزة عن التكيف مع املتغيرات الدولية )العوملة 
والتطور التكنولوجي(، وعن املتطلبات التنظيمية اجلديدة 
لتعالج  أخرى  جماعات  مشاركة  إلى  تلجأ  يجعلها  مما 
هذا االنفصال )دولة عميقة(، وهذا بدوره أدى إلى ظهور 
معاداة ورفض السياسة والنظر إليها كلعبة قذرة، فظهرت 
الشعبوية الوطنية )تظاهرات اجتماعية شعبية( الرافضة 
للسياسة، فبداًل من استخدام معاداة السياسة كان من 
املفترض القول )معاداة احلزبية( التي حتكم، وهذا واقع 
احلال العراقي اليوم، ولكن هذا الرفض وفقًا آلراء بعض 
املتخصصني والباحثني ميهد لظهور شخصيات كارزمية 
دكتاتورية  بروز  على جذب اجلماهير، ومتكن من  قادرة 
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الرجل القوي نتيجة لتدهور عالقة الدولة واملواطن.)30)
فالدولة هنا توجه رعاياها وهي ليست مسؤولة عنهم، بل 
ما  أو  والتسويف  املرونة  إلى  تلجأ  اليوم  احلكومات  أن 
إلى سخط اجلماهير  يؤدي  تسميه )تسويات(، وهذا ما 
ثورات  شهدته  ما  وهذا  الساخطني(،  )حركة  ظهور  أو 
فالناس  العراقية،  احملافظات  وبعض  العربي  الربيع 
فقدت الثقة في اخلالص من األعلى )احلكومات(، وجلأت 
الفعل السياسي)31)، كما أن  الى الشارع ليجري تعميم 
للقيادات السياسية دورا كبيرا في قوة الدولة وفعاليتها، 
فاستعداد القادة السياسيني لقبول الرأي اآلخر واحترامه 
التنوع والطرح واستيعاب  قبول  التضييق، وكذلك  وعدم 
املتفق  الثوابت  من  ينطلق  كان  إذا  منه  املألوف  غير 
من  هو  واجلدل،  اخلالف  تقبل  ال  التي  الدولة  في  عليها 
كما  قوتها)32)،  وزيادة  الدولة  استقرار  في  األساسيات 
الدول  وتدخالت  اخلارجية  التحديات  أمام  الصمود  أن 
األخرى يتطلب قيادات قادرة سياسيًا على إتقان مهارات 
احلوار والتفاوض والتحليل واستثمار الفرص والظروف 
الناضج  والوعي  التصور  وعمق  والوقائع  واألحداث 
االستراتيجي  والتخطيط  املبدئية،  املواقف  على  والثبات 
املتحققة  املكاسب  عن  التنازل  دون  النسبية  واملرونة 
استسالمًا للتهديدات أو املغريات القوية، كل ذلك له دور 
الدولة  احترام  من  تقلل  دولية  ضغوط  أي  مواجهة  في 

وعقيدتها السياسية أو مبادئها العليا.)33)
تطلعات  مع  متجاوب  متماسك  سياسي  نظام  وجود  إن 
احلديثة  واملؤسسات  والتسامح  بالعدل  يتصف  مواطنيه 
أمام  واملرونة  واحلركة  واخلارجي  الداخلي  والقبول 
التحديات املعاصرة واألزمات الواقعة، له دور في زيادة 
اقتصاد  وجود  أهمية  ننسى  وال  سياسيًا،  الدولة  قوة 
على  قائم  املستدامة  الشاملة  التنمية  يحقق  متنوع  قوي 
الكفاءة والعدالة في اإلنتاج والتوزيع، أو مجتمع متماسك 

للوطن  الوالء  وينمي  املختلفة  التنوعات  يحترم  وطنيًا 
فضاًل  واملساواة،  والعدالة  باحلرية  املواطن  فيه  ويتمتع 
عن قوة عسكرية مدربة ومجهزة بأحدث األسلحة وقادرة 
على مواجهة التهديدات الداخلية واخلارجية)34)، كل هذه 
العوامل لها دور مهم في فعالية الدولة كونها مستلزمات 

أساسية لتأكيد قوتها وفعاليتها .
ببناء  إال  يتم  ال  الفاشلة  الدولة  أسس  من  التخلص  إن 
املواطنة،  تعتمد  احتادية  دميقراطية  مدنية  دولة  أسس 
احملاصصة  نظام  مع  التامة  القطيعة  بدايتها  تكون 
والفشل،  لألزمات  املستمر  املنتج  اإلثنية  الطائفية 
األحزاب  جلميع  وواسع  جاد  وتنسيق  عمل  من  بد  فال 
املدنية  التوجهات  ذات  السياسية  والشخصيات  والقوى 
الدميقراطية من أجل خلق حتالف واسع لتغيير موازين 
التحول  يستلزم  وكذلك  القادمة،  االنتخابات  في  القوى 
الدميقراطي حتوال اقتصاديا من نظام االقتصاد الريعي 

إلى اقتصاد إنتاجي متنوع زراعيًا وصناعيًا.)35)
أنشطة  في  الدميقراطية  الروح  تطوير  من  هنا  والبد 
املصالح  احترام  يضمن  مبا  اإلداري  اجلهاد  وفعاليات 
الفعلية للمواطن العراقي باالستناد إلى أسس وطنية قائمة 
على الكفاءة واملسؤولية والنزاهة بعيدًا عن روح االنتماء 
التكنوقراط  على  باالعتماد  أي   ..... واحلزبي  الطائفي 
الدولة مبا يضمن احترام املصالح  في إدارة مؤسسات 

الفعلية للمواطن.))3)
تنشئة  على  التأكيد  يتطلب  املواطنة  أسس  تفعيل  إن 
عن  وتبتعد  اجلميع،  حتترم  وطنية  اجتماعية  سياسية 
اجلماهير  تكسب  التي  والطائفية  احلزبية  الصراعات 
ثقافة عصبية تقوم على اقصاء االخر وعلى ثقافة العنف، 
فتنحرف التنشئة عن معايير القيم الصحية إلى قيم ضيقة 
تساهم في تهشيم الثوابت الوطنية والوالء املطلق للوطن، 
ما ميهد للعنف السياسي وتدخل البالد في فوضى كبيرة 
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جتعل املجتمع غير مستقر سياسيًا وأمنيًا، وتضعف من 
دوره ومكانته الدولية.)37)

إذن ميكن القول إن إعادة بناء الدولة وفاعليتها الدولية 
واملستلزمات  األسس  من  مجموعة  يستلزم  والوطنية 
على  تعمل  التي  االجتماعية  واالقتصادية  السياسية 
معاجلة أزماتها املتكررة وتعيد دورها االقليمي والدولي 
روح  تعزيز  على  قائمة  وطنية  أسس  باعتماد  متمثلة 
املواطنة، وعلى كفاءة ووطنية القيادات السياسية، وعلى 
دولة دميقراطية مدنية حتترم كل املكونات املجتمعية من 
خالل إعادة ثقة املواطن بالسلطة، ومن خالل ربط السلطة 
بالسياسة، ما يسهم في تكوين دولة قوية موحدة فاعلة 

دوليًا .

اخلامتة
الدولة  قوة  على  ووظائفها  الدولة  دور  حتول  أثر  لقد 
علىاملستوى  دوليني  فاعلني  من  اكثر  لوجود  وفاعليتها 
وما  الليبرالي  الراسمالي  والنظام  للعوملة  فكان  الدولي، 
رافقه من دور للشركات املتعددة اجلنسية اثرهما الكبير 
ينطبق  ذلك  كان  وان  وتراجعها،  االدوار  تلك  تغير  في 
واالفريقية  االسيوية  الدول  فإن  الرأسمالية  البلدان  على 
ذات االنظمة غير الرأسمالية او املختلطة قد تأثرت بتلك 
التحوالت ، إال ان تراجع الدور العراقي االقليمي والدولي 
وكثرة ازماته وضعف بنيتيه الهيكلية وادائها وتفكك هويته 
باالحتالل  مايتعلق  منها  متعددة  ألسباب  كان  الوطنية 
وتبعاته، ومنها مايتعلق بتراكمات النظام السابق، ومنها 
مايتعلق بالتغيرات الرأسمالية العوملية الدولية، وعليه فإن 

الدراسة توصلت الى مجموعة من االستنتاجات:-
الكالسيكي  املفهوم  ذلك  وشكلها  الدولة  مفهوم  يعد  -لم 
او دول موحدة  السيادة  ناقصة  او  كاملة  دولة  بتقسيمه 

)الدولة  متعددة  معاصرة  تسميات  ظهرت  بل  ومركبة، 
والهشة،  الرخوة  الضعيفة  والفاشلة،  والفاعلة  القوية 
العميقة...(، واغلب الدول غير الفاعلة تقترب من مفهوم 
او  تعاني من تدخل دولي  التي  السيادة  الناقصة  الدول 
جماعات وقوى بديلة عن الدولة ووظائفها او عجزها عن 

ادارة الدولة ومؤسساتها.
بالقوة  تتمتع  التي  هي  والقوية  الفاعلة  الدولة  -التعني 
معايير  الى  يستند  بل  فقط  واالقتصادية  العسكرية 
ومؤشرات متعددة تتعلق بقوة اقتصاده وتنوعه ومتاسكه 
السياسي واالجتماعي، وشرعية نظمها وقوة اجراءاتها 
وطنية  اسس  الى  وباستنادها  واالمنية،  التنظيمية 

دميقراطية مدنية.

-كان لالحتالل وماتبعه من فوضى وتفكيك للدولة العراقية 
ومؤسساتها اثره البارز في ضعف دور الدولة العراقية.

-يعد العراق من الدول غير الفاعلة على الساحة الدولية، 
 ( منها  يعاني  التي  املستمرة  والتحديات  ألزماته  وذلك 
امنية، سياسية، اقتصادية، اجتماعية... ( متثلت بالعنف 
وانتهاك حقوق االنسان  القانون،  دولة  واالرهاب وغياب 
والضعف في تقدمي اخلدمات الصحية والتعليمية وكثرة 
والنساء،  الشباب  وتهميش  والنزوح،  والهجرة  البطالة 
وضعف  احلكومي  والفساد  والطائفية  احلزبية  وتكريس 
دولة  بني  ما  يتأرجح  جعلته  والتي  الدبلوماسي  التمثيل 

هشة وضعيفة وعميقة وفاشلة .
يرجع  والدولية  االقليمية  الساحة  في  العراق  -ضعف 
احلكومات  عجز  أي  السلطة،  عن  السياسة  النفصال 
والقيادات السياسية عن امتالك القدرة على اتخاذ القرار 
السياسي الداخلي في سياسته الداخلية واخلارجية، ما 
سّبب عجزا في اداء املهام وانعدام ثقة املواطن بقياداته 

وحكوماتها املتعاقبة.
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التوصيات
-إن اعادة دور ومكانة الدولة وطنيًا ودوليًا يستلزم وجود 
لالنتماءات  وليس  للوطن،  فيها  الوالء  يكون  مدنية  دولة 
الفرعية، وعلى احلوار واملصاحلة احلقيقية واتباع التوازن 

االقليمي مع دول اجلوار كافة.
اخلليجية،  خاصة  العربية،  العالقات  تقوية  -إعادة 
واملعروفة  الدول  تلك  به  تتمتع  التي  االقليمي  وذلكللثقل 

بعالقاتها القوية مع اكبر قوة عاملية.
-انشاء مجموعة من املعاهدات واالتفاقيات الدولية التي 
تعزز من قوة العراق السياسية واالقتصادية، خاصة مع 

الدول الكبرى الفاعلة.
الصراع  عن  فيها  تبتعد  محايدة  وطنية  -إتباع سياسة 

والتنافس االقليمي والدولي.
مهمته  األزمات،  ادارة  يتولى  خاص  مجلس  -إنشاء 

معاجلة مؤشرات االزمات قبل حدوثها.
)الدينية،  املسارات  املتعددة  الدبلوماسية  -اعتماد 

التعليمية...(.
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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 

الوسائُل.الناجعة.
لجعل.العراق.دولًة.

فاعلًة
م..د..هند.قاسم.محمد
كلية.اإلسراء.الجامعة./.قسم.القانون

م..د..نيران.عدنان.كاظم
جامعة.بغداد./.كلية.العلوم.السياسية
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املقدمة
طوياًل  مسارًا  نظرٍة  كأول  يبدو  العراق  به  مَر  ما  إن 
للوصول إلى الدميقراطيِة املنشودة ، لكن قياسًا مبا مرت 
به الدوُل العظمى من عملياِت التحول والبناء واالستقرار 
جندُه مدة قليلة جدا ، ونحتاُج إلى أضعاِف تلك املدة لكي 
إلى ما نشدو  للوصول  الدميقراطي فرصَة  املساَر  مننح 
التحديات  نتناسى  ال  أن  يجب  هذا  كل  مع  لكن   .. إليه 
الكبيرة والكثيرة التي مرت على العراق والتي لم يستطع 
بسببها التقاَط أنفاسه لبناِء أساسيات االستقرار والتقدم 
إلى  تهدُف  التي  احلقيقية  الدميقراطية  إلى  والوصول 

حتقيِق كل ما هو أفضل بالنسبِة للدولة واملجتمع .
وللوصوِل إلى النتيجة املنشودِة من عنوان البحث )عراٌق 
مستقٌر ودولٌة فاعلٌة( نحن بحاجٍة للدولِة العصرية املؤهلة 
وحريات  وحدود  املصالح  توازن  لضبِط  غيرها  دون  من 
اجلميع عبر تشريعاٍت دستورية وقانونية متوازنٍة في ظل 
مناٍخ يتسُم باألمن اجلماعي واالستقرار السياسي لتدعيم 
األسس السياسية واألمنية. أما من الناحيِة االقتصادية 
التنمية في كل مفاصل االقتصاد  فإن أهم األسس هي 
العراقي، فضاًل عن األساس االجتماعي الذي يدوُر حوَل 
تنشئٍة اجتماعيٍة صحيحة ونبذ الوالءات الفرعية وااللتفاف 
الَفقر  من  التخلِص  عبر  اجلامعة  الوطنية  الهوية  حول 

والبطاِل والبدء بتنشئٍة اجتماعية تبدأ من املراحل األولى 
للدراسِة لكي ننشئ جيال واعيا مثقفا يستطيُع اإلملاَم بكل 

ما يحقق له عيشًا كرميًا ليساهم في استقراِر العراق .
البسيطة  الدراسة  هذه  قدمت   ، باملوضوع  ولإلملاِم 
واملتواضعة والتي قسمت على مبحثني ، ركَز املبحُث األول 
على أسباب عدِم فاعلية الدولة العراقية ، حيث قسم على 
مطلبني ، ركز األوُل على االسباب السياسية واألمنية. أما 
املطلُب الثاني فركَز على األسباب االقتصادية واالجتماعية 
التفعيل  وسائل  على  البحِث  من  الثاني  املبحُث  وركز   ،
االستقراِر  إلى  للوصول  العراُق  يحتاُجها  التي  والنجاِح 
عبر مطلبني : األول وسائل سياسية أمنية، والثاني وسائل 

اقتصادية اجتماعية، وانتهى البحث بخامتة .
ومن الله التوفيق ...

املبحث األول
مؤشرات عدم الفاعلية للدولة

الدولة  فاعليُة  بها  ُتقاُس  املؤشرات  من  مجموعٌة  هناك 
مع  الداخلية  سياستها  خالل  فمن  فاعليتها،  عدِم  من 
املشكالت  حل  في  العنف  استخدام  ونبذها  املواطنني، 
إلى  جديٍد  حضاري  نهٍج  وإضافة  واخلارجية  الداخلية 
سجلها احلضاري لتفخر به أجياٌل قادمة ، فنظاُم حكم 
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آمن واقتصاٌد مستقر يولُد ظروفا مجتمعية مستقرًة للفرد 
، وعند إسقاط تلك املؤشراِت على العراق، ُيعد دولًة غير 
فاعلة، وان حكومته ال تؤدي وظائفها بالشكل املطلوب ، 
احلكم  أو  السليم  واحلكم  الصالح  احلكم  معاييَر  أن  إذ 
الرشيد، أو احلكم اجليد والتي بدأت تستخدُم منذ عقدين 
من الزمن من قبل مؤسساِت األمم املتحدة إلعطاِء حكٍم 
شؤون  إلدارة  السياسية  السلطِة  ممارسات  على  قيمّي 
املجتمع باجتاه تطويري وتنموي وتقدمي، ال ينطبق أي 

منها على العراق وحكومته .

املطلب األول : املؤشرات السياسية واألمنية
به  تقوُم  الذي   )*( والسليم هو احلكُم  الصالح  إن احلكَم 
بتطوير  ملتزمة  إدارية  وكوادٌر  منتخبة  سياسية  قياداٌت 
وبتحسني  للمواطنني  اخلدمات  وبتقدمي  املجتمع  موارد 
نوعيِة حياتهم ورفاهيتهم، وذلك برضاهم وعبر مشاركتهم 
 ، فعااًل  دميقراطيًا  حكمًا  يتضمُن  الذي  وهو  ودعمهم، 
له عالقة وثيقة مبفاهيم مثل الدميقراطية وحقوق  إذ أن 
االيجابي  التنافسي  مبعناها  فالدميقراطيُة  اإلنسان، 
تضمُن تداوَل السلطة، وتداوُل السلطة يضمُن بدوره نوعًا 
من االستمرارية في عمل املؤسسات والوضوح والشفافية 
األهميِة مبكاٍن  من  األمُر  وهذا  العام،  الشأِن  إدارة  في 
العمق  في  السلطِة  تداوَل  الن  البشرية  التنمية  لتحقيِق 
يعني إعادَة توزيع القوة بشقيها السلطة والثروة ملصلحة 
إلى  القوة  والتحول من استخدام وسائل  املجتمع  أفراِد 
املؤسساتي  الصالح  باحلكم  اخلاصة  األنساق  من  نوٍع 
واحلافظ حلقوِق جميع املواطنني )1) ، سنحاوُل أن نقَف 
على أهم املؤشرات التي جتعل من العراق دولًة غير فاعلٍة، 

وأهمها:
 ، القانون  ضعف  وليس  القانون  تطبيق  ضعُف   -1
أو  النظام  لفرِض  آليات  وجوِد  بعدم  املؤشر  هذا  يتمثُل 

األمني  الضبِط  آليات  فقداِن  ، من خالل  القانون  فرض 
القادرة على فرض النظام والقانون، حيث ال توجد قواٌت 
نظامية يعتد بها، سواًء حلفِظ النظام العام، أو ملواجهِة 
تأمنِي  أو  الدولية،  احلدود  أو حلمايِة  املسلحة،  احلركات 
أن  إذ  العسكرية،  املؤسسة  َوهن  وبفعل  اإلقليمية،  املياه 
حكَم القانون في الدولة يتجلى مبرجعيِة القانون وسيادتِه 
على اجلميع من دون استثناٍء انطالقًا من حقوِق اإلنسان 
بني  العالقات  ينظُم  الذي  اإلطاُر  وهو  أساسي،  بشكٍل 
ثانيٍة.  جهٍة  من  الدولة  وبني  وبينهم  جهة،  من  املواطنني 
كما انه ينظم العالقاَت بني املؤسسات في الدولة ويحترُم 
فصَل السلطات واستقاللية القضاء، وتؤمُن هذه القواعد 
تتطلُب  وهذه  املواطنني،  بني  واملساواة  العدالَة  احلقوقية 
التطبيق)2)،  في  وانسجامها  وشفافيتها  القوانني  وضوَح 
ويالحُظ على الدولِة العراقية انقساُم املؤسسة األمنية لعدِة 
مؤسسات غير منسجمٍة في العمل ، وال ميكن االعتماُد 
احلركات  ومواجهِة  الدولة  بيد  السالح  في حصر  عليها 

املسلحة وضبط فرض القانون وحماية احلدود .
العامة واخلاصة وبني  الفصل بني املصلحتني  2-  عدُم 
املوارد  استخداُم  يتم  ما  وغالبًا   ، واخلاص  العام  املال 
أن  إذ  خاصة،  مصلحٍة  لصالح  استغاللها  أو  العامة 
التوافَق هنا يرمز إلى القدرِة على التوسِط والتحكيم بني 
املصالح املتضاربة من اجل الوصوِل إلى إجماٍع واسع 
حول مصلحِة اجلميع، وإن أمكن حوَل املصلحة العامة، 
القوى  بعُض  به  عملْت  ما  وهذا   ،(3( العامة  والسياسات 
السياسية في العراق باستغاللها موارد الدولة ملصاحلها 
لتسهيِل  تشغلها  التي  املناصب  واستغالل   ، اخلاصة 

األعماِل اخلاصة بها .
تستنُد  التي  املعلومات  قاعدة  شفافية  وعدُم  3- ضعُف 
 ، العامة  السياسات  وصنع  القرار  عمليات صنع  عليها 
أي فقدان الشفافية في رسم السياسات العامة وتنفيذها، 
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والشفافيُة تعني هنا توفيَر املعلومات الدقيقة في مواقيتها 
املعلومات  على  لإلطالِع  اجلميِع  أمام  املجال  وإفساح 
القرارات  اتخاِذ  على  يساعد  مما  واملوثوقة  الضروريِة 
أهميُة  وتبرُز  العامة،  السياسات  مجال  في  الصحيحة 
توفير املعلومات اإلحصائية عن السياسة املالية والنقدية 
واالقتصادية بشكل عام، وأهميتها في تصويِب السياسات 
االقتصادية ونشر هذه املعلومات بشكل صحيح ودوري 
واحملاسبة  والرقابة  املشاركة  دائرة  توسيع  على  يساعُد 
من جهٍة، ومن اجل التخفيف في الهدر ومحاصرة الفساد 

من جهٍة أخرى )4).
4- عدُم وجود معارضة فعالة، فالكُل مشارٌك في العملية 
السياسية وال يوجد َمن ُيقاطع ، األمُر الذي يجعل الدولة 
والعمليَة السياسية في خطر، الن عمليَة توزيع املناصب 
واملغامن السلطوية تتم بالتوافِق مما يؤثر على أسلوِب وعمل 
احلكومة والعملية السياسية، وهذا يتجسُد في عدٍد من 
الوزارات التي تتكوُن منها التشكيالُت احلكومية في ظل 
احلكوماِت املتعاقبة ابتداًء من حكومِة السيد نوري املالكي 
األولى إلى حكومِة السيد مصطفى الكاظمي، حيث نالحُظ 
العدَد غير املعقول من احلقائب الوزارية، بينما نالحُظ إن 
عدَد الوزارات في أغلب الدول الدميقراطية ذات األنظمة 
البرملانية ال تتجاوز 25-)2 وزارًة كحد أقصى، لكن ما 
حدَث في العراق هو عكس ذلك ، فتتشكُل احلكومة بعدٍد 
كانت  الوزارات  هذه  فإن  ثم  ومن   ، الوزارات  من  كبير 
تعكُس كَل أطياف الشعب العراقي بغض النظر عمن هو 

فائٌز وَمن هو اخلاسر؟ )5).
وهذا ينعكُس أيضًا على عمليِة الرقابة البرملانية، ومبا إن 
السياسي  التوافق  تتم من طريِق  املناصب  توزيع  عملية 
وحتى عملية إصدار القوانني والقرارات التي تهم الصالح 
العام أصبحت تتم من طريِق التوافِق السياسي بني القوى 
السياسية املشاركة في العملية السياسية، فما املانُع من 

أن تكون الرقابُة البرملانية أيضا خاضعًة لعملية التوافق 
التجنيد  عملية  الن  منطقية،  نتيجٌة  وهذه  السياسي، 
السياسي لألشخاِص متت عن طريق التوافِق السياسي، 
الدميقراطية  تأثير  حجَم  نلمُس  ثم  ومن  تكون،  ال  فلَم 
)الوزراء(  التوافقية على عملية مراقبِة هؤالء األشخاص 
عمل  إعاقِة  في  ودورها  أيضا  السياسي  بالتوافِق  تتم 

احلكومِة والبرملان والعملية السياسية برمتها ))).
5- اهتزاُز شرعيِة احلكم وضعف ثقة املواطنني به، مما 
قد يدفُع إلى انتشار القمع ومصادرِة احلريات وانتهاك 
حقوق اإلنسان وسيادة التسلط، إذ أن مفهوَم الشرعية 
يعني مقبوليَة النظام السياسي في أوساط الشعب، ومدى 
حتقيق هذا النظام لتطلعات وآماِل ومتطلبات املواطنني، 
يختارها  سياسية  سلطٍة  خالل  من  إال  يتأتى  ال  وهذا 
متعدِد  بلٍد  وفي  إرادتهم،  من  نابعًة  وتكون  املواطنون 
املذاهب والطوائف والقوميات مثل العراق يتطلب حتقيُق 
الدميقراطية فيه ارتباطاً مع مختلف التياراِت االجتماعية، 
وكلما ابتعد النظاُم السياسي عن احتوائه لهذه التعددية 
وقَع النظاُم أكثر في أزمِة الشرعية، بل وتظهُر العديد من 
متُس  مبآٍس  تنتهي  ما  عادًة  التي  السياسيِة  املشكالت 
املتضرَر  هو  العراقي  املواطُن  ويكون  الدولة،  استقرار 
مر  على  تكرر  األمُر  وهذا  املعادلة،  هذه  في  األساسي 
التاريخ السياسي في العراق ، وأيضًا ما حصَل بعد عام 
2003 عندما اتفقت األطراُف العراقية على االعتماد على 
التوافقية كصيغٍة للحكم، وإلخراِج العراق من دوامة العنف 
التغيير؛ وذلك إلرضاء جميع األطراف  بعد  الذي شهدُه 
أن  إال  مغلوبا،  أو  غالبا  طرف  أي  فيها  يكون  ال  بحيث 
املمارسات التي رافقت العمليَة السياسية والتي حددتها 
العراقية  السياسية  والقوى  آنذاك،  االحتالل  سلطاُت 
االحتجاجات  موجات  أثبتته  ما  وهذا  سلبا،  انعكست 
التي اجتاحت العراق في األعوام 2011 و2014 و2019 
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والتي كانت تطالب بتوفيِر اخلدمات، واحلِد من الفساد، 
احلكومي  األداء  وحتسنِي  املعيشة،  مستويات  وتعزيز 
وغيرها، ولم تصل حلد املطالبِة بإحداِث تغييٍر شامٍل في 
انطباعا  التظاهرات  أعطت هذه  لقد  السياسي..  النظام 
احلكم  نظام  شرعية  مدى  في  فرضياٍت  خمس  بوجوِد 

ومدى شرعيِة النظام السياسي. )7)
-إن االنتخابات البرملانية، وقبلها االستفتاء على الدستور، 
قد تعرضت لتزويِر إرادِة الشعب، وهذه الفرضيُة قال بها 

البعُض في وقتها.
-إن إرادَة الشعب قد تعرضت للتضليِل في االنتخابات 
واالستفتاء، عبر تخويفِه من اآلخر،ٕ وإثارِة احلس العاطفي 
لديه للوالء للفئة املجتمعية )طائفية أو قومية أو مناطقية( 

علىٍ  نحٍو غير مسبوق.
-إن النظام االنتخابي الذي ُاعتمد كان سيئًا وال يعكس 
يخلُق معضلة  الذي  بالشكل  إمنا جاَء   ، الناخبني  إرادَة 
االختيار بني األنا واآلخر والفراغ، فجاَء التصويُت لكتٍل 
وليس ألشخاٍص، والتصويُت لكتل في إطار الفئة وليس 

في إطار البرنامج االنتخابي.
العراق قد  السياسي املوجود في  والواقع  - إن احمليط 
أسهَم في إنهاِء جانٍب من شرعية النظام احلاكم والنظام 

السياسي.
التنفيذي  اجلهاز  وأداء  للحكومة  السياسي  األداء  إن   -
النظام  شرعية  وأنهى  احلاكم  النظام  شرعيَة  أنهى  قد 

السياسي.
)- إن معيار التوافقية الذي أصبح سمًة الزمت النظام 
القوى  مراكز  بتعدد  يقُر   ،  2003 عام  منذ  السياسي 
الطائفية والقومية واملذهبية، أي باالنقسامات العمودية في 
املجتمع، وفي سعيها إلى طمأنِة هذه القوى على حقوقها 
تشريِع  إلى  تندفُع  قد  فإنها  مصاحلها،  على  وحرصها 
أو  )طائفة  هيمنِة طرف  منع  بحجِة  السياسية،  الطائفية 

مذهب او قومية( على األطراف األخرى، ومن ثم إعفاء 
الدولة من مسؤوليتها في حمايِة املواطن وتكريس حكم 
القانون. كما تشير جتربُة العراق والتي تتشابه إلى حٍد 
ما مع التجربِة اللبنانية، إال أن احملاصصة الطائفية ))) 
واملذهبية  الطائفية  األحزاب  زعماَء  متنع  ال  والسياسية 
من السعي إلى تغيير حجِم احلصص كلما تغير ميزان 
القوى الداخلي )العسكري، االقتصادي، الدميوغرافي... 
الخ( لصالح أحِد األطراف، أو االستقواء، في سبيل ذلك، 
باملراكز اإلقليمية والدولية، ما يعني دعوة هذه املراكز إلى 
الوطني،  السياسي  احلقِل  ترتيبات  تفاصيل  في  التدخِل 
تشريٍع  إلى  )التوافقية(  اختزال  من  احلذُر  ينبغي  لذا 
لعملية تقاسِم السلطة بني زعماء الطوائف وقادة األحزاب 
الدولة،  مؤسسات  رأِس  على  وضعهم  عبر  السياسية، 
الزبائنية  وإشاعة  لتكريِس  املواقع  هذه  واستخدامهم 
إلنتاج وإعادِة إنتاج الوالء للزعيم السياسي او الطائفي 
، وفي ظل نظاِم تنامي احملاصصة الطائفية التي يغذيها 
النظام السياسي بحكم والئه لطائفة أو مذهٍب معني تشعُر 
بقية املذاهب والطوائف بأنها مستضعفٌة، وتتشكل لديها 
قناعٌة بأن هذا النظام ال يشكل إطارا للتوافق، بل يجسد 
املشكلُة  تأخُذ  وهنا  معانيها،  بكل  الطائفية  الدكتاتورية 
القوى  تلجأ  حيث  الدولة،  بسيادة  تضر  خطيرة  أبعادا 
املضطهدة املشكلة من طوائف ومذاهب مختلفة إلى بدائل 
أخرى من أجل جلِب وضمان حقوقها، وذلك أما من طريق 
إلى  يؤدي  ما  وهذا  السياسي،  النظام  إلسقاط  اللجوء 
ظاهرِة التسلح أو االستقواء بالطرف اخلارجي من أجل 
إضعاِف وإسقاط النظام السياسي، وهذا ما يؤدي إلى 

املساس باستقراِر وسيادة الدولة.)9)
حيث   ، العراقية  السياسية  القوى  بني  الثقة  7- ضعُف 
شهدت الكتُل البرملانية حالًة من تراجع الثقة فيما بينها 
لتأتي   2005/12/15 انتخابات  قبل  ابتدأت  والتي 
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وإذ  اآلن،  حتى  قائمة  آثارها  أزمًة  وتفرض  االنتخابات 
ان ما يظهر لنا هو وجود اتفاق نسبي، إال أننا ما زلنا 
نشاهد بعَض الكتل البرملانية ال تؤمن مبمارسات الكتل 
األخرى، بل ونراها تعارض أي تصرٍف أو مبادرة يقدم 
عليها الطرف اآلخر، األمُر الذي يولد حالًة من التشتت 
الفكري الذي ينعكس على مشاريع القوانني التي تخضع 
األزمة  تعزيز  ثم  ومن  البرملان،  داخل  عليها  للتصويِت 
أن  ذلك  من  نستنتُج   ،(10( النهائية  بصيغتها  واتخاذها 
ُمعطلًة  آليًة  يعد  التشريعية  املؤسسة  في  التوافق  شرَط 
الرقابي)11)  للدور  وُمعطلة  والتشريعي،  السياسي  للقرار 
الذي يعد صماَم األمان من تعسف السلطة التنفيذية في 
النظام  مميزات  أهم  من  ألن  وذلك  الدميقراطية،  الدول 
العمل  في  املشاركة  املعارضِة  وجود  هو  الدميقراطي 
جهٌة  املعنى  بهذا  وهي  البرملان،  خالل  من  السياسي 
إلى  وتنبهها  وتقّومه  أداءها  تنتقد  احلكومة  على  رقابيٌة 
يلغي  التوافقية  احملاصصة  نظاَم  أن  إال  اخللل،  مواطن 
دوَر املعارضِة الواقعية الن لها قدمًا في احلكومة وقدمًا 
في املعارضة ومصالح مع احلكومة حتجم الدور الرقابي 
ممارسة  ضمان  على  البرملان  قدرة  عدم  عن  فضاًل   ،
آليات الرقابة واملساءلة إزاء احلكومة بالرغم من تضمني 
األغلبية  أن  إلى  يعوُد  وهذا  لذلك،  القانونية  النصوص 
البرملانية املسيطرة على احلكومة ال متيل إلى نقِد احلكومة؛ 
ضمن  برملاني  عضٍو  أُي  سيوجهه  الذي  النقَد  أن  ذلك 
مكون األغلبية املُشكلة للحكومة يسري في أبعاده إلى نقد 
سلوِك حزبه اخلاص، أو أقرب حلفائه األساسيني، وفي 
احلكومة  عمل  تعطيل  إلى  يرمي  فعٌل  فهو  احلالتني  كلتا 
وإضعافها، أو بيان السلبيات التي تتحكم بعملها، ومن 
ثم فإن أي عمٍل من هذا النوع ال ميثل فعال ايجابيا لعمِل 
وبفعل ضغوطاتها حتث  الكتل،  أغلب  احلكومة، كما في 

أعضاءها على التزاِم الصمت.)12)

املطلب الثاني: املؤشرات االقتصادية واالجتماعية
السياسية  غير  مبؤشرات  الدولة  فاعلية  عدم  ترجح  قد 
االقتصادية  املؤشراُت  وهي  لها،  مكملة  لكنها  واألمنية 
واالجتماعية ، فنالحُظ إن ضعف أو غياب التنمية والفقر 
وعدم  االستقرار،  عدم  عوامل  أهم  من  يعُد  حتديدًا 
الفاعلية، فالفقُر في جوهره ميثُل شرط احلاجة أو العوز، 
السيما في موارد الرزق أو املمتلكات املادية ، والتطور 
االقتصادي أو إعادة التوزيع االجتماعي للثروة هو الذي 

يوفر احلل املناسب لدولة فاعلة ومستقرة ناجحة .
وتدهور  التخلف  صورَة  العراقي  االقتصاد  ويعكُس 
إذ   ، الزمن  من  عقوٍد  مدار  على  العراق  في  األوضاع 
إن املؤشر االقتصادي للدولة يبني عدم فاعليتها ، لكونه: 
العراقي  االقتصاَد  إن  من  الرغم  فعلى  ريعيا،  اقتصادا 
هيمنة  من  يعاني  ظل  إنه  إال  املتنوعة،  مبوارده  يتميز 
وكانت  اإلجمالي،  احمللي  الناجت  على  النفطي  القطاع 
السياسات االقتصادية املتبعة التي ُاعتمدت خالل العقوِد 
املاضية سببًا في عدم حتقيِق النمو االقتصادي املطلوب؛ 
فمنذ نصِف  فقط،  النفطي  القطاع  على  االعتماد  بسبب 
بصورة  بالظهور  الريعي  االقتصاد  مظاهُر  بدأت  قرن 
تدريجية؛ وذلك من خالل هيمنة قطاع النفط على مجمل 
القطاعات السلعية األخرى سواء من ناحية عوائده التي 
تشكل أكثر من 90% حلصيلِة الصادرات أم من خالل قوة 
العمل في هذا القطاع، وهو املصدر األساس أو الوحيد 
واإلنفاق  التنمية  وبرامج  للدولة  العامة  امليزانية  لتمويل 
االستثماري احلكومي منذ اخلمسينيات من القرن املاضي 

حتى اآلن.)13)
وأدى هذا األمُر إلى تأثر إسهام القطاعات االقتصادية 
من  جعل  وهذا  اإلجمالي،  احمللي  الناجت  في  والزراعية 
على  األولى  بالدرجة  تعتمد  والتي  ريعية،  دولًة  العراق 
لذلك  النفط،  وهي  أولية  مادة  من  يتأتى  ريعي  دخٍل 
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تعتمد الدولة في هذه احلالة على دخل مستدمي يأتي من 
اخلارج، وتعتمُد الدولة الريعية على سياسات توزيعية بداًل 
من السياسات اإلنتاجية ، الن الريع يتأتى من اخلارج 
إنتاجي  قطاع  إلى  احمللي  االقتصاد  يحتاج  ال  بحيث 
لهذا  الرئيسي  املتلقي  تكون هي  قوي. كما أن احلكومة 
الريع ، فضال عن كون تلك الدولة هي املشغل الرئيسي 
ألفراد املجتمع، مما يجعلها بيروقراطيًة متضخمة وغير 
كفوءة، مما يؤدي في النهاية إلى إخراج أفراد املجتمع 
من احليز السياسي، وبالتالي جند صعوبَة ظهور مجتمع 
مدني نشيط، مييز فاعلية الدولة من عدمها  ، وذلك بسبب 
املعارضة  ترويِض  في  وقابليتها  للدولة  املالي  االستقالل 
وجتنب املساءلة بسبب ضعف القاعدة الضريبية، ألنها ال 
تعتمد على أخذ الضريبة من األفراد، وهذه من املؤشراِت 
احلكومات  فاعلية  عدم  تؤشر  التي  واألولية  األساسية 

العراقية املتعاقبة . 
يساعُد االقتصاد الريعي على قيام النظام األبوي والذي 
ميكن النظام احلاكم من السيطرة على املجتمع)14)، ألنه 
الريع، ويحاول أن يعطل اإلنتاج  يسيطر على مردوداِت 
احمللي الزراعي والصناعي، ألنه ليس من مصلحِة احلكومة 
ظهور طبقات صناعية وزراعية مستقلة تصبح منافسًة له 
للدولة،  بالشأن االقتصادي  القرار  وتشاركها في اتخاذ 
لذلك حتاول الدولة الريعية إقامة مشاريع وهميٍة أو عدمية 
بهذا  يزال يزخر  والعراق كان وال  اجلدوى االقتصادية، 
النموذج من االستثمار احلكومي الفاشل )15) ، وبالتالي 
تنموي  منوذج  تأسيس  على  القدرة  الريعية  الدولة  تفقُد 
إدارة  في  الكفاءة  وانعدام  الفساد  إلى  ومتيل  ناجح، 
االقتصاد أحادي اجلانب املعتمد على ريع النفط واملتمثل 
بالسلطة  املاسكة  اجلهة  وتستطيُع  الدولة،  برأسمالية 
االستمرار باحلكم من خالل أداة يوفرها الريع اخلارجي 
وهي شراء الذمم والوالءات بإعطاِء املكرمات واالستجابة 

وتوسيع  والرواتب  األجور  بزيادة  الشعبي  التذمر  إلى 
الهبات )تقاعد، مخصصات شهداء، معونات فقراء، هبات 
بل حتى املفصولني من  إلى شيوخ عشائر، وسياسيني، 

اخلدمة املدنية.. الخ( .
للسنواِت  العراق  في  الريعية  الدولة  مظاهر  ووصلت 
األخيرة إلى مرحلة متقدمة جدًا، وبالرغم من قيام حكومة 
دميقراطية  مؤسسات  وتبني  نواب،  ومجلس  منتخبة، 
من  مؤثرًة  زالت  ما  الريعية  السمة  أن  إال  ودستورية، 
القبلية  والتحالفات  احلكومي  باالستخدام  التوسع  خالل 
)فئة  املتوسطة  الطبقة  أن  بل حتى  ال  الفساد،  وانتشار 
املوظفني واملتقاعدين ومتسلمي اإلعانات احلكومية( ازداد 
اعتمادها على الدولة.. إن تبعية هذه الشريحة للدولة، ومن 
املجتمع  ثم غياب مجتمع مدني وعدم رسوِخ مؤسسات 
املدني بصورٍة صحيحة وسلمية، يعد أحد أسباب اإلبقاء 
على احلال نفسه ))1)، لذلك فإن السمة الريعية لالقتصاد 
والدولة العراقية )17)، متثل مؤشرا واضحا لعطل أجهزة 
ومؤسسات الدولة وحتديًا أمام عملية التنمية االقتصادية 
- االجتماعية الن الثروة النفطية ستبقي على مدى عقوٍد 
ثم  العراقي، ومن  لالقتصاد  الفقري  العمود  قادمة متثل 
فإن الطريقَة التي سيتم بواسطتها استغالل وتوزيع هذه 
الثروة ستحدد إلى مدى كبير فاعلية الدولة من عدمها.))1) 
القانونية  املعوقات  من  الكثير  هناك  إن  ننسى  وال 
نحو  يدفع  الذي  اإلنتاجي،  االستثمار  أمام  واإلجرائية 
أولويات  وجود  عن  فضال  الريعي،  الربح  على  االعتماد 
تتعارُض مع التنمية وتدفع نحو الهدر في املوارد املتاحة 
وسوء استخدامها ، وهذا ما ُأشر في العراق منذ 2003.
السياسي  الفساد  ظاهرة  انتشار  هو  اآلخر  واملؤشر 
واإلداري وآلياته، بسبب عدم خضوع السلطات السياسية 
من  متكن  معلنة  وضوابط  واضحة  لقوانني  واإلدارية 
ممارسة الرقابة عليها، أو بسبب جهل املواطن أو خوفه 
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وألسباٍب كثيرة، وإذا كان امتالك السلطة يدفُع أصحابها 
إلى استغاللها في غير الغايات التي منحت لهم من أجلها، 
ومن ثم ممارسة الفساد، فإن األفراَد قد يساعدون على 
انتشار الفساد، إما بسبب اجلهل وإما بسبب اخلضوع 
خاصة  مادية  أغراٍض  لقضاء  وإما  معينة،  لضغوط 
بأساليب ملتوية، وعدم تطبيق املعايير العلمية في اختيار 
اعتماد  طريِق  عن  منهم،  القياديني  سيما  وال  املوظفني، 
أسلوب احملاصصة واالعتبارات السياسية، وعدم تفعيل 
السلطات،  وتنازع  املواطنني،  بني  الفرص  تكافؤ  مبدأ 
وضعف العمل اجلماعي، وتفشي النزعة الفردية في إدارة 
املؤسسات، وعدم وضوح الرؤية حول إجراءاِت التعاون 
بشأن  احلكومية  املؤسسات  بني  والتكامل  والتنسيق 
كبار  معاقبِة  عن  والتغاضي  الفساد،  ظواهر  تقويض 
واستغالل  اإلدارة  سوء  أو  بالفساد  املتهمني  املسؤولني 
القيم األخالقية،  انهياِر منظومة  إلى  الذي أدى  املنصب 
واستخفاف أفراد املجتمع بالقوانني النافذة في مختلف 

املجاالت احلياتية والتنظيمية.)19) 
تزداد  العراق  في  واملالي  اإلداري  الفساد  دائرة  إن 
وتتسع يوما بعد يوم، ومن أهِم الظواهر التي تؤشر هذا 

الفساد:)20)
الفوضى  وانتشار  والتعليمات  القوانني  -تعطيل 
إلى  وإسنادها  العامة  الوظائف  إشغاِل  في  والعشوائية 

محدودي الكفاءة. 
-تشكيل جلان )املناقصات، املشتريات، االستيراد، ووضع 

جداول الكميات والتسعير( من غير ذوي االختصاص. 
- شيوع ظاهرة الغنى الفاحش واملفاجئ في املجتمع. 

-شيوع ظاهرة الرشوة، حتى إنها أضحت تبدو من جملِة 
»املستمسكات« املطلوبة في أية معاملة.

الوظائف  شغل  في  والوالء  واملنسوبية  -احملسوبية 
املهنية  واملهارة  والكفاءة  اجلدارة  عن  بدال  واملناصب 

والنزاهة. 
-غياب مبدأ تكافؤ الفرص في شغل الوظائف. 

تكون  أن  تعدو  ال  فهي  واألداء،  الرقابة  أجهزة  -ضعف 
شكليًة، أما نتائجها فتهمل .

اخلدمية  الريعية  الطبيعة  أن  إليه  اإلشارة  جتدر  وما 
بصورة  وظواهره  بالفساد  واملقترنة  العراقي  لالقتصاِد 
اجتماعية  فئة  إلى منو  أدت  العراقي  املجتمع  في  كبيرة 
وسياسية تعتمُد في نشاطها على معادلة زواج السلطة 
برأس املال، وهذه الفئة تقوم بنشاط ناقل للثروة، األمُر 
الذي ساعد على منو فئة بيروقراطية رأسمالية متموضعة 
والسياسية  احلكومية  البيروقراطية  الشرائح  في 
والعسكريِة واألمنية التي تنحدر في األساس من الفئات 
جاء  ومنوها  الفئة  هذه  تشكل  وإن  والفقيرة،  الوسطى 
نتيجَة حيازتها على جهاز الدولة، أي إنها متلك الدولة من 
وبسبب  وأجهزتها،  الدولة  مفاصل  على  خالل سيطرتها 
عمليِة استغالل املال العام املمنهجة الكبيرة فقد حصلت 
النمو االقتصادي  ثمار  الفئة على حصة كبيرة من  هذه 
املرتفع والناجم باألساس من تعاظم الريوع النفطية  ، 
عدم  مؤشراِت  من  يعد  الفساد  إن  القول  ميكن  وأخيرًا 
القانون،  يضعف  ألنه  وذلك  ومؤسساتها،  الدولة  فاعلية 
ويعطل عمل الرقابة البرملانية، ويولد متييزا أمام القضاِء، 

ويضعف روح املواطنة. 
وباالنتقال إلى املؤشر اآلخر، وهو البطالة، جند أنها متثُل 
مصدرا من مصادر التوتر االجتماعي، وتخلق أزمة بني 
ومغذية  التنمية،  معوقاِت  من  لكونها  والسلطة،  املجتمع 
للعنف والتطرف واإلرهاب، وتوسعها يعني توسعا لدائرة 
الفقر، األمر الذي ينعكس سلبًا على فاعليِة الدولة، وذلك 
ألن استشراء الفقر والبطالة في املجتمع يولد حالة من 
اإلحباط والذل لدى األفراِد واجلماعات، اللذين بدورهما 
يقودان إلى التطرف واالستياء واالنتقام من اآلخر املتمايز 
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اجتماعيًا وطبقيًا، ومن ثم فإن انتشاَر العنف املجتمعي 
يقوض مساعي الدولة ملكافحة البطالة والفقر، واحلد من 
تصدع  بسبب  وذلك  سواء،  حٍد  على  ونتائجها  أسبابها 
اخلطط  وضع  على  بالتدريج  قدرتها  وتالشي  أركانها 
الدولة تصبح  فعالية  فإن  وعليه  وتنفيذها،  اإلستراتيجيِة 
والبطالة،  الفقر  مشكلة  معاجلة  بدون  ومتعرقلة  متوقفة 
والبطالة  الفقر  ألن  وذلك  اقتصادية،  اصالحاِت  وإجراء 
يولدان اخلوف من اجلوع، األمر الذي ينافي وجود حد 
أدنى من احلِس الوطني، حيث كيف يكون االهتمام بشؤون 
الدولة عندما تكون املشكلة األساسية اليومية هي تدبير 
لقمة العيش، وحالة البطالة واجلوع هذه واالنشغال وراء 
احلصول على العمل وتوفير لقمة العيش ال تعني سوى 
انشغالهم  بسبب  املواطنني،  من  متزايدة  أعداد  تهميش 
لديهم  اهتمام  أي  يغيب  وبذلك  والعيش،  احلياة  بهموم 

مبسألِة وجود دولة فاعلة تقدم لهم أفضل اخلدمات .)21)
النمو  نتيجة ضعف  الذي هو  العراق  فالفقر في  وأخيرا 
االقتصادي الذي يأتي هو اآلخر كنتيجة منطقية الزمت 
النظام السياسي واالقتصادي في العراق، وملنطِق عالقات 
الوقت  وفي  احلاكمة،  السلطة  وبنية  السائدة  اإلنتاج 
الراهن لم تستطع احلكومة العراقية وضع آلياٍت ملعاجلة 
األسباب الفعلية الكامنة التي أنتجت هذه احلالة من الفقر 
إنها ال تكشف عن  فعالة. كما  علمية  واحلرمان بصورة 
طبيعة العالقات االجتماعية، وعلى رأسها عالقات امللكية 
وبنية السلطة التي أفرزت هذه احلالة من فقر وتهميش 
املنطقية  النتيجة  هو  فالفقر  النطاق،)22)  واسع  اجتماعي 
لتحويل الثروة من الفقراء ومتركزها بيد قلٍة قليلة، ومبعنى 
آخر أن الفقر ليس قدرا بقدر ما هو نتاج بنية السلطة 

ومنظومة عالقات اإلنتاج السائدة وهيكل امللكية.
بصورٍة  ينعكس  العراق  في  الفقر  مستويات  تفاقم  وإن 
إدارة  على  ثم  ومن  وعملها،  الدولة  فاعلية  على  سلبيٍة 

ال  الفقيرة  املجتمعات  ألن  وذلك  ومؤسساتها،  الدولة 
تستطيع أن تصرف الكثير على مجاالت الصحة والتعليم 
مبستوى  تتمتع  ال  الفقيرة  املجتمعات  أن  كما  وغيرها. 
عاٍل من االستقرار، األمُر الذي يعرقل ويوقف من عجلة 
من  احلرية  لتحويِل  املهمة  الضمانات  ومن  الدميقراطية، 
مجرد وهٍم إلى واقع هو توفير ظروف اقتصادية وثقافية 
يعاني  دوٍل  أمٌر ال ميكن حتقيقه في  للفرد، وهو  مالئمة 

األفراد فيها من الفقر مثل العراق.)23) 
ينعكس سلبًا  العراق  التدهور االقتصادي في  لذلك فإن 
على احلالة املجتمعية للدولة، فالفقر يولد اخلوف، واخلوف 
احلرية  من  باخلشيِة  احلاكمون  يبدأ  وهنا  الشك،  يربي 
ألنهم يشعرون بأن احملكومني لم يعودوا في يسر، وأنهم 
-أي  وأنهم  احلكِم،  في  بأساليبهم  يؤمنون  يعودوا  لم 
إلى  ويتوقون  جديد،  شيء  إلى  يتطلعون  احملكومني- 
يعمل  لم  فإذا  العوِز،  على  القضاء  من  متكنهم  أوضاع 
احلاكمون على إصالِح النظم االقتصادية بالطرق السلمية 
اضطروا إلى إسكاِت احملكومني بالقوة وجلأوا إلى العنف 

ليتمكنوا من احملافظة على سلطاتهم وامتيازاتهم.)24) 

املبحث الثاني

الوسائل املطلوبة لدولٍة عراقيٍة فاعلٍة
ترتبط فاعلية الدولة مبجموعٍة من اآلليات والوسائل الواجب 
على الدولِة االعتماد عليها لتحقيِق الهدف املنشود، وهذا 
ما سُيبحث من خالل جملٍة من الوسائل السياسية واألمنية 
في املطلِب األول، والوسائل االقتصادية واالجتماعية في 

املطلِب الثاني.
املطلب األول : الوسائل السياسية واألمنية

ديباجته  في   2005 لعام  النافذ  العراقّي  الدستور  نَص 
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إقامة  فكرة  تعزيز  في  راغبني  باتوا  العراقيني  أن  على 
دولة يحكمها القانون )25)، وهذا القانوُن ال ميكن أن يكون 
القانون  يحكمها  التي  املؤسساِت  خالل  من  إال  حاكمًا 
به، حيث ال ميكننا تصّور مؤسسة تسعى  وتعمل  نفسه 
لتطبيق القانون، وال يحكمها القانون، وقد عّزز ما جاء في 
املادة األولى من دستور 2005 ما مت ذكرُه في ديباجة 
الدستور أعاله، فقد نصت املادة األولى من الدستور على 
أن العراق دولة دميقراطية، ومفهوم الدميقراطية يتناغم 
بشكل كلّي مع املؤسسة الفاعلة التي تعمل بكل الوسائل 
الوسائل  من  البعض  سنطرُح  لذلك  املنجز))2)،  لتحقيق 

لعملية سياسية فعالة وصحيحة :
أهم  من  إن  القانون:  وحكم  املؤسساتية  اعتماد   : أواًل 
الوسائل املطلوبة لفاعليِة أجهزة الدولة ومؤسساتها هي 
قبل  من  به  وااللتزام  وتنفيذه  للقانون  قوة  إعطاء  كيفية 
املؤسساِت احلكومية وغير احلكومية، ومن ثم االلتزام به 
سواًء  الدولة،  مظلة  حتت  هم  من  كل  قبل  من  وتطبيقه 
أفرادًا كانوا أم مؤسسات، واحلكوماُت الذكية ال تتخلى 
عن مؤسسات الدولة الكبيرة لتبني هياكل جديدة متامًا، 
بل تعمُل على إصالحها، فالعراُق ال يحتاج إلى مزيد من 

املؤسسات، بل يحتاج إلى استغالل األفضل للخبرات .
ومن تلك املؤسسات، على سبيل املثال، احملكمة االحتادية 
فاحملكمة  لالنتخابات،  املستقلة  العليا  واملفّوضية  العليا 
ل  املُعوَّ املؤسسات  أهم  من  واحدًة  ُتعد  والتي  االحتادية 
وذلك  وسيادته،  القانون  قوة  لضمان  أدائها  تطويِر  على 
عليها  املنصوص  الدستورية  بواجباتها  القياِم  من خالل 
في دستور 2005، من أجل النهوض بدورها الدستورّي 
في تفسير النصوص الدستورية، والفصل في املنازعات 
املختلفة،  وسلطاتها  الدولة  مؤسسات  بني  احلاصلة 
القانون على أي مؤسسٍة  وقوة  وبالتالي سنطبُق سيادة 
االنتخابات،  مفّوضية  أما  الدولة.)27)  مؤسسات  من 

باعتبارها صمام األمان احلافظ لوصوِل املستحقني إلى 
البرملانية  سدة املسؤولية سواًء على مستوى االنتخابات 
من  التي  اآللية  هي  االنتخابات  ومفّوضية  احمللية،  أم 
للمواطنني  خاللها يعّبر الشعب عن صوته، والتي حتفظ 
حقهم في إبداء أصواتهم جتاه مرشحيهم؛ ومن ثم فإن 
يعلم أن صوته محترم، وسيذهب  املواطن يصّوت، وهو 
االستثنائية  األهمية  ذات  الهيئاِت  ومن  أراد..  إلى حيث 
هي هيئة النزاهة؛ ملا لها من دور في احلفاظ على املال 
العام، وعدم هدره ))2)، إذ ان عملها بشكل شفاٍف ونزيٍه 
الدولة،  في  األقوى  هو  القانون  بأن  انطباعا  سيعطي 
املوزعة  احملاصصِة  في  النظر  إعادة  إلى  يحتاج  وهذا 
واجباتها  وأداء  فاعلية  أكثر  جلعلها  املؤسسات  تلك  في 
أنتجتها  التي  بعيدا عن املصالح اجلهويِة  بشكل شفاف 
تلك احملاصصة ، ولنتصّور أن هذه املؤسسات وغيرها 
نهضت بدورها، وطّورت أداءها حتت سقف القانون، فبال 
الدولة  لفاعلية  إيجابيًا  التطّور  هذا  مردود  سيكون  شك 
نظام  استقرار  وبالتالي  صورة،  بأفضِل  املنجز  وتقدمي 
وتطبيق  السابقة  السنوات  في  عانى  ما  عانى  سياسي 
واخلادمة  احلامية  املؤسسة  ومفهوم  للمواطنة،  حقيقي 
للمجتمع قد حتقق أيضًا، ونحن في العراق بأمّس احلاجة 

لذلك .
االستراتيجي  البعد  ذو  السياسي  املنجز  تعزيز   : ثانيًا 
طويل األمد، وان يستطيع صانُع القرار حتقيق اإلجماع 
العراقية  الدولة  مشروع  بناء  الستكمال  االستراتيجي 
احلديثة، وأال نستمر برؤية كالسيكية إلدارة الدولة، ومن 
ثم يزداد عدد الضحايا في العمليات اإلرهابية ، والعمليات 
األبراج  تفجير  مثل  التحتية  البنى  تطول  التي  التخريبية 
التنظيمات  من  وغيرها  الصيف،  فصل  في  الكهربائية 
بعد  ما  في عراق  الدميقراطي  للنظام  املعادية  اإلرهابيِة 
2003 والتي تعمل على تهديِد االستقرار السياسي للدولة 
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وإيالء  العراقي)29)،  املواطن  على  ينعكس  مما  العراقية، 
أهمية لتحقيق التوافق الوطني بشأن املشتركاِت العراقية 
في حدود الثوابت الوطنية والبنود الدستورية واالنطالق 
في حيز املشترك في النوايا إلى رحاِب اإلدارة والتطبيق 
في سياق ميثاق شرف وطني واتفاق سياسي والتزامات 
جتارب  أن  إذ  واضٍحة،  أهداف  ذات  وأخالقية  قانونية 
الدول قد أثبتت أنه ال سبيل لإلصالح األمني واإلداري 
جماعية  سياسيٍة  إرادٍة  غير  من  والتنموي  واالقتصادي 
جتعل من هذه اإلرادة أداة للعمل احلازم والرقابة اجلادة 
واحملاسبة املُشددة على أن يوكل للمؤسساِت الدستورية 
الرقابية مراقبة حسن التنفيذ واألداء واملراجعة والتقومي.
وتأسيسًا على ذلك البد من أن تسلم السلطة واملناصب 
العليا إلى قادٍة سياسيني ورجال دولة يعملون على مستوى 
الوطن وليسوا رجال سلطة على مساحة مكوٍن أو حزب ، 
وهذا يتطلب باملقابل إيجاد معارضة حقيقية للحكومة، فال 
ميكن أن تنجح حكومة يكون الكل مشاركًا بها، والتساؤُل 
الذي ميكن إثارته في هذا اإلطار هو: هل عالقة احلكومة 
باملعارضة هي عالقة ِصداٍم بالضرورة، وهل يفترض أن 
قرارات  ما يصدر عن احلكومة من  املعارضة كل  تنتقد 
القول  ميكن  التساؤل  هذا  عن  ولإلجابِة  ؟..  وسياسات 
التوافق  عوامل  من  تكون  قد  وقضايا  جوانب  هناك  إن 
نظام  إلى  ينتميان  إنهما  إذ  واملعارضة،  احلكومة  بني 
واحد، والبد أن يسعى كالهما إلى حتقيق املصلحة العليا 
واإلبقاء على الثابِت الوطني، وإن اختلفت في األساليب 
املتبعة، وكالهما يعمل على تعظيم دور الدولة وفعاليتها 
في كل املجاالِت الداخلية واخلارجية ، وهذا يتطلُب بنــاء 
توافــق سياســي بــني القــوى واملكونات الرئيــسة فــي 
العــراق للخروج من أزمة التعطيل والشلل في املؤسسِة 
التشريعية والقرار السياسي الذي أضحى أحد مؤشرات 

الواقع السياسي.)30) 

ثالثًا : وعلى املستوى األمني تكمن حاجة العراق في وجوِد 
قواٍت أمنية محترفة تثق بها كل مكونات الشعب العراقي 
، وقيادات أمنية لها القدرة على إدراِك الواقع والتحسب 
مضمونة  مقتربات  وبناء  اإلمكانات  وتوظيف  للمتغيرات 
اإلدارة  تلك  وتتطلُب  املستهدفة،  والقدرات  القوى  لتنمية 
وأهدافها  الوطنية  السياسة  ملضامني  عاليا  فهما   (31(

واملوارد املادية والبشرية املتاحة واألدوات التي تستخدمها 
احلكومة في تنفيذ ما ترصفه من استراتيجيات أمنية، فال 
يكفي أن يكون هناك عزٌم على مواجهة اخلروقات األمنية، 
خلق  ًعن  فضال  وحدتها،  تكرارها  تقليل  على  العمل  بل 
الداخل واألهلية  النظام واالستعداد في  شركاء لضماِن 
 ، األمن  قاعدتي  باعتبارهما  لصيانتهما  الشعب  لدى 
بناء عقيدٍة عسكريٍة عراقية متتد عموديًا من  فضال عن 
أعلى التنظيمات السياسية في الدولة وتتدرج حتى أدنى 
مستويات  ثالثة  الى  أثرها  ليصل  العسكرية  املستويات 
جعل  وضرورة  والتعبوي(،  والعملياتي  )االستراتيجي 
بغية  العسكرية  العقيدِة  بوتقة  في  السياسية  األهداف 
القوات األمنية على أي ارض تقف، وما مهامها  معرفة 
إليه من أهداف، وطاملا أن  األساسية، وما الذي تهدُف 
األمن يعد مستودع األهداف ومحرك السياسة اخلارجية 
تشاركيًة  األمن  مهمة  ستكون  الدولة  استقرار  ومعيار 
تستوعب اجلميع وتتسق مع االجتاهات الدميقراطية حيث 
 ،(32( األعداء  من  وحمايتها  وأرضًا،  شعبًا  الدولة،  بناء 
أيضا نحتاج إلى مركزية األمن والقوة العسكرية والقرار 
ومكافحة  الدفاع  عملياُت  تقوم  حيث  األمني،  العسكري 
اإلرهاب واألخطار التي تواجه البلد على أساس طبيعة 
العالقة املركزية التي حتكم قطاعات وتشكيالت املؤسسة 
العسكرية، فخيارات األمن الوطني في مواجهة التحديات 
ينبغي أن تتجه نحو تعزيِز املركزية في القرار العسكري 
واألمني مع منح التقديرات االختصاصية للقادة امليدانيني 
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من دون أن تتحول ممارساتهم إلى قرارات منافسة ملركزية 
األمن الوطني في مكافحة اإلرهاب.)33)

في  املستشري  الفساِد  من  احلد  أو  مكافحة  رابعًا:- 
فالفساد حجر عثرة في طريق  العراقية،  الدولة  مفاصل 
يقلل  أنه  كما  احلديثة.  املجتمعات  أمن  ويقوض  التنمية 
الثقَة في املؤسسات العامة، حيث يفرض الفساد املتغلغل 
بال قيود في مؤسسات الدولة حتديات كبيرة على كفاءِة 
تلك املؤسسات والفاعلية التشغيلية لها، وميثل خطرًا على 
أمن املواطنني. كما أنه يهدد آلياَت احلكم الدميقراطي، 
فالبد  نهائي،  بشكل  الفساد  استئصال  أردنا  ما  وإذا 
يتم  إجراءات  عدِة  على  تشتمل  إستراتيجية  وضع  من 
تنفيذها على وفق مراحل حلني الوصول إلى الهدف الذي 
يقضي بالتخلص من هذه اآلفة وتتضمن املرحلُة األولى 
الناس  عامة  تنبيه  اجل  من  شعبية  توعوية  حملة  إطالَق 
وتسوغ  للفساِد  تروج  التي  واآلراء  األفكار  إلى خطورة 
املمارسات التي تنطوي على سرقة املال العام، وتفنيدها 
وعّدُه عمال مشينًا ترفضه األديان كافة، ويتنافى ومنظومة 
األخالق اإلنسانية، إذ من املمكن تقليل التكاليف املتكبدة 
جراء الفساد من خالل تطبيِق مبادئ وآليات وممارسات 
أثبتت جناحها، فهناك مجموعة من  التي  الرشيد  احلكم 
اخليارات املتاحة بشأن املساعي الراميِة لتقليل الفساد، 
ومنها بناء النزاهة وزيادة الشفافية وتعزيز املساءلة.)34) 

هو  الفساد  مكافحة  مساعي  في  املشجعة  األمور  ومن 
توقيعه  الذي مت  االتفاق  وذلك من خالل  القضية،  تدويُل 
اإلمنائي،  املتحدة  األمم  وبرنامج  العراقية  احلكومة  بني 
توظيف  على  املتحدة  األمم  تعمل  االتفاق  بنوِد  ومبوجب 
محققني دوليني ملساعدة نظرائهم العراقيني على التحقيِق 
في قضايا الفساد األكثر تعقيدًا، وُيعد هذا التعاون مهما 
جدًا ألسباب عديدة، منها أن تاريخ العراق مع الشموليِة 
أدى إلى ضعٍف في خبرة احملققني احملليني في التعامل 

مع قضايا الفساد احلكومي واملؤسساتي من هذا النوع، 
سيؤدي  كما  دولية،  خبرات  إلى  احلاجة  يستدعي  مما 
التحقيقات  اكتساِب  إلى  الدوليني  احملققني  مع  التعاون 
احلكومات،  مع  التنسيق  يجعل  مما  الدولية،  للشرعية 
التحقيقات  زيادة شرعيِة  إلى  يؤدي  التعاون،  فضاًل عن 
على املستوى احمللي، وهذا أمٌر غاية في األهمية في بلد 
وغير  باالنتقائية  الفساد  فيه حتقيقات  توصف  ما  عادة 

العادلة.)35)
إن إيجاد آليات فعالة للرقابة املؤسسية من شأنه أن يؤدي 
وضمان  القانون  سيادة  على  احلفاظ  في  مركزيًا  دورًا 
ومواصلة  املؤسسات  وتعزيز  للمساءلة،  الفاسدين  تقدمي 
فضاًل  والتمحيص،  الشفافية  من  مزيٍد  نحو  اخلطوات 
عن أن إشراك املجتمع املدني ووسائل اإلعالم واالنفتاح 

عليهما من املفاتيح املهمة لبناء ثقة اجلمهور.

املطلب الثاني : الوسائل االقتصادية واالجتماعية 
ميكن للعراق أن ينجح جناحًا كبيرًا إلنقاذ الدولة وحتفيزها 
إذا ما عرفنا أن العراق واحٌد من دول العالم الغنية، وأحد 
العراُق،  ميتلكه  الذي  النفط  هو  الغنى  هذا  أسباب  أهم 
ستكون  ناجح  بشكل  استـُِغلت  إن  املوجودة  فاملوارُد 
املمكن  فمن   ،(3(( للدولة  العالية  الفاعلية  عوامل  أهم  من 
التوزيع  الدول األخرى في مجاِل  االستفادة من جتارب 
املباشر لقسم من العائدات النفطية على العراقيني الذين 
ُحِرموا من نعمِة االستفادة من النفط، وسيجعلهم يشعرون 
أن مؤسسات الدولة عازمٌة فعال على حتقيق نتائج إيجابية 
على واقِع حياتهم، ويجعل الدولَة القائمة بعد عام 2003 
أكثر رسوخًا وثباتًا؛ ومن ثم ستنجح التجربُة بأكملها.. إن 
الواردات الضخمة التي يتحصل عليها العراق من عائدات 
بيع النفط إذا ما انعكست بشكٍل إيجابّي على املواطنني 
التعليمية،  العراقيني من خالل تقدمي اخلدمات الصحية، 
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الضمان االجتماعّي، وغيرها من خدمات جيدة تتناسب 
ومدخوالت النفط العالية واملتزايدة سنويًا، سيكون لها أثر 

كبيٌر وواضٌح في االستقرار العام للدولة.)37)
في  الكبيرة  املاليِة  موارده  االستفادة من  للعراق  وميكُن 
خلق شكٍل متناغم بني الدولة ذات الصيغة الدميقراطية، 
واالقتصاد احلديث القائم على حتقيق العدالة االجتماعية 
للمواطنني العراقيني، وميكن االستفادة من جتارب دول 
االقتصاد  مفاهيم  من  القصوى  االستفادة  في  باٌع  لها 
البريطاني  األميركي  باألمنوذج  األخذ  دون  من  احلديث 
التي  املتوحشِة  بالرأسمالية  ُيعَرف  ما  أو  الرأسمالّي، 
ل الدولة حتى في اجلوانب ذات  ترفض رفضًا قاطعًا تدخُّ

األبعاد االجتماعية.))3)
ميكن التخفيف من وطأة معاناة العراقيني من خالل التوزيِع 
العادل للموارد على املواطنني العراقيني كافة؛ وستنعكس 
هذه املوارد إيجابًا على كل املكّونات املجتمعيِة العراقية، 
مما يهدُم احلدوَد بني اندماج هذه املكّونات وانصهارها 
العراقيني،  لكل  كدولٍة  املعطي  بصفته  العراق  بوتقِة  في 
مهمة  معايير  وضع  قد  العراقّي  الدستور  أن  خصوصًا 

لتوزيع الثروة بني العراقيني، ميكن إجماُلها باآلتي)39):
-إن النفط والغاز هو ملٌك لكل العراقيني، بغّض النظر عن 
الِعرق، أو الدين، أو املذهب، أو القومية، أو مكان تواجد 

النفط والغاز في محافظات دون أخرى .
العراقيِة بشكٍل  للخزينة  لة  الواردات املتحصَّ -يتم توزيع 
التوزيع  وحسب  واألقاليم،  احملافظات  بني  ُمنِصف 
من  ُحِرمت  التي  للمناطق  احملرومية  ونسبة  السكانّي، 

التنمية .
ناجحة  بوسائل  وارداته  استغالل  في  العراق  جناَح  إن 
من  املجاالت سيجعل  هذه  في  ناجحة  دول  من  مقتبسٍة 
التي متاَرُس  اخلارجية  الضغوِط  عن  بعيدًا  بلدًا  العراق 
على الدول احملتاجة لإلعانات واالستدانة)40)، ألن وارداته 

تكفيه، وبذلك يصبح قراره مستقاًل، ومعّبرًا بشكٍل أكبر 
هات املجتمع العراقّي، وإن موارد العراق املتوافرة  عن توجُّ
ميكن أن تسهم في تثبيت أركان نظامه السياسّي القائم 
أنها ستسهم بشكل مؤكد  إلى  بعد عام 2003، إضافة 
في إعادة بناء اإلنسان العراقّي ثقافيًا، أو فكريًا، وجعله 
أكثر قدرًة على استيعاب التغييرات احلاصلة في العالم، 
فالعراق إضافة إلى موارده املالية لديه إمكانيات بشرية 
واألكادميّي،  العلمّي  املستوى  في  أثر  وذات  كبيرة، 
واستغالل العامل البشرّي بشكٍل فاعٍل سيسهم في عملية 
واملتخّصص،  والكفء،  والعامل،  الواعي،  املواطن  إنتاج 
السياسية  املنظومة  شكِل  على  ذلك  سينعكس  ثم  ومن 
والقرار االقتصادي على مستوى الدولة والناجتة عن وعي 

املواطن املدني.)41)
عاماًل  تكون  اقتصادية  رؤية  إلى  العراق  يحتاج  لذلك 
ربطت  حيث  املجتمعّي،  التالحم  عوامل  من  أساسيًا 
مفهومي  بني  واضح  وبشكل  احلديثة  العلمية  الدراسات 
هذين  من  فلكل  االقتصادّي،  والنمو  العرقّي  التنّوِع 
املفهومني تأثير مباشر في اآلخر، ومن املمكن أن تخلق 
مبا  متماسكًا  مجتمعًا  والتنموية  االقتصادية  النجاحاُت 

يؤدي حتمًا إلى دولة أكثر فاعلية وبالتالي أكثر قوًة.)42)
وال ميكن ان نغفل إن حتقيق إجنازات اقتصادية وتنموية 
كبيرة يستدعي، وبال شك، صرَف مبالغ طائلة من األموال، 
ألعوام  الرقابة  غياِب  من  عانت  العراق  مثل  دولة  وفي 
طويلة قبل عام 2003، وتفتقر إلى مؤسسات راسخة في 
لذا نحن بحاجٍة  بعد عام 2003،  الفساد حتى  مكافحة 
إلى مزيد من اجلهود لضبط ومراقبة صرف هذه األموال 
وإلعطاء أمنوذج ناجح عن دولة حتترم مواطنيها، وحتافظ 

على حقوقهم .
وإن العراق بتنّوعه املجتمعي ال يشّكل ظاهرًة غير مألوفٍة 
تنّوع  ذات  العالم  دول  من  فكثيٌر  العالم،  صعيد  على 
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خالل  من  الدول  هذه  استطاعت  وقد  كبير،  مجتمعّي 
التنمية االقتصادية صهر كل هذا التنّوع في بوتقِة الدولة، 
وأصبح التنّوع عامَل قوة بداًل من أن يكون عامَل ضعف، 
والتجربة املاليزية من النماذج العاملية الناجحة حيث تتنّوع 
األعراق واألديان في ماليزيا، لكن أمنوذجها االقتصادّي 
واعتبارها  املجتمعية،  املكّونات  كل  احتراِم  على  القائم 
عناصر  وتأمني  االقتصادّي،  التطّور  في  فاعلة  عناصَر 
النمو املتوازن لكل القطاعات، وتقليل التفاوت املجتمعّي 
اخلاّلقة،  البشرية  املوارد  تنميِة  على  والعمل  اقتصاديًا، 
األساليب  واعتماد  الوطنّي،  التكامل  مبدأ  على  والعمل 
العلمية في التطّور االقتصادّي، هذا األمنوذُج كان ناجحًا 
جدًا في رفع شأن الدولة املاليزية بكل مكّوناتها املجتمعية، 

والعراق ميكن أن يستفيد من هذا األمنوذج الناجح.)43)
االستفادة  للعراق  ميكن  أخرى  جناح  قصة  سنغافورة 
من  واحدة  عقود  ثالثة  غضوِن  في  أصبحت  فقد  منها، 
املليئة  اجلزيرة  هذه  وحضارة،  منوًا  العالم  دول  أفضل 
أعلى  من  فيها  األفراد  دْخل  دولًة،  أصبحت  بالتحديات 
على  وتنميته  اقتصادها  ساعد  وقد  العالم،  في  الدخول 

بناِء الدولة.)44)
نحتاج أيضا الى إن نطّور الوعي املجتمعّي ووضع أسٍس 
واضحة لتطوير هذا الدور، وأهّم هذه األسس هي التنشئة 
)45)، وبالتالي سيكون لكل مواطن دور، ولن يصبح املواطنون 

أرقامًا انتخابية فقط، بل سيكونون أدوات فاعلة إلحداث 
التغيير نحو األفضل، ليكون ذلك من وسائل الدولة التي 
تعتمُد عليها جلعلها أكثر فاعليًة وجناحا، وندعو هنا إلى 
اختزال زمن التطّور من خالل قراءِة جتارب دول ناجحة، 
واالستفادة منها بذلك، إذ إن العراقيني بحاجة إلى إيجاد 
والعيش  املواطنة  كمفهوِم  جديدة  مجتمعية  مشتركات 
املشترك وتقبل التنوع واالختالف، ومشاركة اجلميع في 
الوطن وتقدمي املصلحة العراقية من اجل خلق شكٍل جديد 

من مفاهيم االندماج.. إن تطّور الوعي املجتمعّي سيؤدي 
التغيير  بالضرورِة إلى متاسك مجتمعّي داخلّي إلحداث 
نحو األفضل، وخارجّي حلماية الدولة من العدوان، ففي 
مجتمٍع متطّور ذي ثقافة واعية ستشارك كل الطبقات في 
القرار السياسي واالقتصادي للدولة مبا يخدم املصالح 

العامِة ومصلحة الدولة.))4)
ال  واجتماعية  اقتصادية  جوانب  من  سابقا  ذكر  ما  إن 
يتحقق إال بربِط ذلك بوسائل فعالٍة، ومهمُة على املؤسسات 

احلكومية األخُذ بها :
1-القضاء على الفقر املُدقـَع واجلوع، من خالل تقليِل أو 
إلغاء وجوِد ُأَسٍر تقع حتت مستوى خط الفقر، وفي بلٍد 
مثل العراق ميتلك إمكانيات مادية كبيرة يكون هذا هدفًا 
واجَب التنفيذ، خصوصًا مع وجود ُأَسر كثيرة جدًا تقع 

حتت مستوى خط الفقر.)47)
احملاسبة  من  متكامل  نظام  وجود  أي  2-احملاسبة، 
وظائفهم  في  للمسؤولني  واإلدارية  السياسية  واملساءلة 
العامة، ومؤسسات املجتمع املدني والقطاعات اخلاصة، 
كذلك القدرُة على محاسبة املسؤولني عن إداراتهم للموارد 
العاِم  عن  اخلاص  فصل  مبدأ  تطبيق  والسيما  العامة، 
وحماية مصالح العام من تعسف واستغالل السياسيني.))4)
3-إن االقتصاد الوطني هو بني خيارين: أما االستمراُر 
بالسلوك الريعي االستهالكي احلالي والتمتع بعوائد النفط 
وتدهور التنمية واستنزاف مستقبل البالد االقتصادي، أو 
 ، النفط  عوائد  بحصر  للبالد  اإلمنائي  املسار  تصحيُح 
ال  مرتفعة  وبنسٍب  منها  اجلديدة  االستثمارات  والسيما 
تقل عن 75 % ملصلحِة املوازنة االستثمارية شريطة توافر 

حسن التنفيذ واألداء الصحيحني.)49)
4-حسُن االستجابة التي تعني قدرَة املؤسسات واآلليات 

على خدمِة اجلميع وتلبية حاجاِت املجتمع دون استثناء.
5-الفعالية التي ترمي الى توافِر القدرة على تنفيذ املشاريع 
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بنتائج تستجيُب إلى احتياجاِت املواطنني وتطلعاتهم على 
أساس إدارة عقالنية وراشدة للموارد.)50) 

)-الرؤية اإلستراتيجية، وهي الرؤيُة املنطلقة من املعطيات 
الناس  إلى حتسنِي شؤون  الرامية  واالجتماعية  الثقافية 

وتنمية املجتمع والقدرات البشرية.)51) 
والقطاع  احلكومي  القطاع  دور  بني  العادل  7-التوزيُع 
االقتصادية  واخلطط  السياسات  صياغِة  في  اخلاص 
في  التامة  الشفافية  وتوفير  تنفيذها  ومتابعة  وتقوميها 
للقطاع  أكبر  بل وإعطاء دور  بأنشطتهما،  يتعلُّق  ما  كّل 
اخلاص في املساهمة ببرامج التنمية، وإن أنشطَة القطاع 
فقط،  وتعظيمها  األرباح  في حتقيِق  تنحصر  ال  اخلاص 
البلد  جتاه  اجتماعية  مسؤوليٌة  لديه  تكون  أن  يجب  بل 
املشاريع  على  والتركيز  املبادرة  عليه  وتفرُض  وأبنائه، 
القدرُة  ولها  الوطني،  لالقتصاد  قيمًة مضافًة  التي متّثل 
والعاملية،  اإلقليمية  األسواق  في  واجلودة  املنافسة  على 
وهذا مرتبط ارتباطًا وثيقًا بفتح املنافسة ومنع االحتكار 
مع قياِم الدولة بتوفير جميع الضوابط اخلاصة بعمليات 
املنافسة، وإعطاء شركات القطاع اخلاص حريًة كاملًة في 

تأسيس شركات ذات طابع تنافسي.
الصناعات  تستخدم  حيث  الصغيرة:  املشاريع  )-دعُم 
بكثافِة  تتمّيز  نسبيًا  بسيطة  إنتاجية  طرقا  الصغيرة 
من  جزءًا  متتُص  عمل  فرص  خلق  على  وتعمُل  العمل، 
العمل  وفرة  من  تعاني  التي  الدول  يساعُد  البطالة، مما 
دون  من  البطالة  مواجهِة مشكلِة  على  املال  رأس  وندرة 
تكّبد تكاليف رأسمالية عالية، وتشيُر بعض اإلحصائيات 
إلى أن املشروعات الصغيرة واملتوسطة متثل نسبًة كبيرًة 
العالم،  اقتصادات  معظم  في  الشركات  إجمالي  من 
الناجِت احمللي  في  كبيرة  بنسبة  املشروعات  وتسهم هذه 
للعديد من الدول، فعلى سبيل املثال تساهم املشروعات 
الصغيرة واملتوسطة بنحو 5)% من إجمالي الناجِت احمللي 

في إجنلترا، وبنسبة 51% من إجمالي الناجت احمللي في 
املتحدة  الواليات  مثل  ودولٌة  األمريكية،  املتحدِة  الواليات 
يوجُد فيها أكثر من 24 مليون مشروع صغير يسهم في 
توليِد حوالي 52% من فرِص العمل لدى القطاع اخلاص، 
اجلديدة  واالبتكارات  اإلبداعات  كل  من  كما متثل 0)% 
بفرِص  العاملني  من   %(7 ومتد  األمريكي،  السوق  في 
العمل والتدريب األولي)52)، وقد أشارت إحدى دراسات 
واملتوسطة  الصغيرة  املؤسساِت  قدرة  إلى  الدولي  البنك 
على استيعاِب العمالة، حيث ميكنها توفيُر وظائف لنصف 
النامية  الدول  في  التحويلية  الصناعاِت  في  العاملني 
من  وأكثر  العمل،  عنصِر  بكثافِة  تتميز  لكونها  واملتقدمة 
75% من عدِد العاملني في باقي الدول النامية، حيث جند 
بها منخفضٌة ثالث مرات مقابل  العمل  تكلفة فرصة  أن 

تكلفة فرصة عمل واحدة في املؤسسات الكبيرة.)53)
9-تعديُل قانون االستثمار: لقد شهد العراق عام )200 
في  متثل   ،(54((13( بالرقم  لالستثمار  قانون  أول  إقرار 
هيئات  منها  وتتفرع  لالستثمار،  الوطنية  الهيئة  تأسيس 
في جميع احملافظات العراقية، وتعنى بجلب االستثماراِت 
اخلدمي  البالد  واقع  حتسنِي  أجل  من  والدولية  احمللية 
الذين  للعراقيني  عمل  فرص  وخلق  التحتية،  والبنى 
يعانون منذ عقوٍد من بطالة هي األعلى في املنطقة، إال 
البالد  في  األعمال  ملناِخ  مكبٌل  وصٌف  القانون  هذا  إن 
فضاًل  الفساد،  ظاهرة  وتفشي  اإلداري  الروتني  بسبب 
املتعّمد  واإلهمال  اجلوار  لدول  اخلارجية  التدخالِت  عن 
للكفاءات املوجودِة في الداخل واخلارج والدفع بها بعيدا 
العمل، مما يستدعي تعديل قانون االستثمار  عن دوائر 
العراقي مبا يتناسب مع ارِض الوقع، وتعد خطوات رئيس 
الوزراء، مصطفى الكاظمي، باالجتاه الصحيح من خالل 
السعي لتأسيِس صندوق استثماِر لألجيال املقبلة وحتويل 
سياسة  وتبني  تنموية  مشاريع  الى  النفطية  اإليرادات 
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اإلقليمي  محيطه  مع  متوازنة  عالقات  وبناء  االنفتاح 
اجتاهاِت  إطاِر  في  متطورة  عالقات  وإيجاد  والدولي، 
بناِء  إعادة  على  يعمل  أن  العراق  على  ينبغي  مستقبلية 
الثقة مع دول اجلوار والدول اإلقليمية األخرى، من خالل 
تواصِل عقِد لقاءات مشتركة على كل املستويات والصعد 
سياسيا واقتصاديًا وامنيًا، فضاًل عن إمكانيِة االستفادة 
كاألردن  االستثمار  في  ناجحة  عربية  دول  جتارب  من 
التي تعتقُد أن جميع الفرص االستثمارية فيها  ومصر، 
تطرُح بشفافية مع إكمال جميع إجراءاتها قبل طرحها، 
لكن ال ننكر ان كل هذا يبقى حبرا على ورق ، ووعودًا 
ارِض  على  تطبيقاتها  وجند  النور  ترى  أن  الى  إعالمية 
الواقع، ليستشعر املواطن العراقي حتسنًا في اخلدمات، 

وانه يعيش حتت دولٍة فاعلة. 

اخلامتة والتوصيات 
لم يصل العراُق إلى الدولِة املدنية الدميقراطية حتى اآلن، 
إذ انه ما زال مير مبراحل تطوٍر والتي تغلب عليها صفة 
عدم الثباِت واالستقرار ، وانها مرحلٌة غير متجانسٍة من 
حيث املطلوب واملنجز، وبالتالي يكون العراُق من الدول 
غير الفعالة بسبب ما عاناه من انهياراٍت مؤسساتية وأمنيٍة 
واقتصادية واجتماعية أثرت على مسيرتِه الدميقراطية ، 
والدولة  الفرِد  بني  وراسخة  مستمرٍة  ثقة  عدم  ولّد  وهذا 
طابع  عالقتهم  على  وغلَب  احلاكمة(،  السياسية  )النخبة 
العزلة والتنافر، وبالتالي لم يعرف العراُق نظامًا سياسيًا 
مستقرًا يقوم على البنيِة املؤسسية، ويحقق املنجز ويكون 
فاعال على الصعيدين الداخلي واخلارجي، بل بقي كيانًا 
داخليٍة  وحتديات  أزمات  يواجُه  متضعضعًا  سياسيًا 
وخارجية عجزت الدولُة عن التعامِل معها لضعفها النابع 
أصال من هشاشة وضعها في الداخِل، وغذى ذلك التدخل 

اخلارجي .

نقدم  أن  نستطيُع  املتواضعِة  الدراسِة  هذه  خالل  ومن 
توصياٍت من شأنها عبوِر هذه املرحلة للوصوِل الى الدولة 

الفاعلة، ومنها:
املشكالت  حِل  في  واجلذرية  السريعة  احللول  1-اعتماُد 

واالحتكام للقانوِن عند اخلالف .
العملية  في  املتبع  احملاصصِة  بنظام  النظر  2-إعادُة 
السياسيِة من خالل االستناد الى جتارب الدوِل الناجحة 
، ووضع األسس والقواعد إلرساِء النظاِم املؤسسي في 

الدولة .
البيئة  لتهيئِة  واالستقرار  األمِن  لتحقيق  اجلاد  3-العمُل 
في  األوضاع  وتهدئة  الشاملة  التنميِة  لتفعيل  املواتية 
بيئتها  في  الدولة  حلركِة  الركيزة  يشكل  لكي  الداخل 

اخلارجية .
4-إعادُة بناء الفرد واملواطن بالتنشئِة الصحيحة والطرِق 
واالنتماء  املواطنة  قيِم  تعزيز  وبالتالي  السليمة،  التربوية 
للوطن والهوية الوطنية، فاملجتمُع املندمج املتماسك الذي 
توحدُه الهوية الوطنية رغم تعدديته هو املصدُر احلقيقي 

لقوة الدولة وبقائها وتطورها.
5-لنبتعد عن إعطاِء الوعود بإيجاد فرِص تعينٍي للشباب 
في املؤسسات احلكومية التي تعاني من الترهل في املوارد 
املشاريع  دعُم  منها   ، عديدة  بطرٍق  ودعمهم   ، البشرية 
مادي  استقرٍار  حالة  في  الفرَد  يجعل  هذا   ، الصغيرة 
على  مؤثرا  ُيعد  نفسه  الوقت  في  لكنه  الدولة،  بعيدا عن 

الصعيد االقتصادي للدولة .

الهوامش:
عن  يعبر  محايدًا  مفهومًا   )Governance( احلكم  مفهوم  يعد   )*(

وموارده،  املجتمع،  لشؤون  وإدارتها  السياسية  السلطة  ممارسة 

احلكومة  من  أوسع  مفهوم  واحلكم  واالجتماعي  واالقتصادي  وتطوره 

ألنه يتضمن، فضاًل عن عمل أجهزة الدولة الرسمية وسلطات تنفيذية 
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وتشريعية وقضائية وإدارة عامة، عمل كل من املؤسسات غير الرسمية أو 

منظمات املجتمع املدني، فضاًل عن القطاع اخلاص، ويعبر مفهوم احلكم 

عن إدارة وممارسة السلطات السياسية واالقتصادية واالجتماعية على 

مختلف املستويات املركزية والالمركزية، أي اإلقليمية واحمللية، ومفهوم 

احلكم بهذا املعنى احليادي ليس جديدًا بل هو قدمي قدم احلضارات 

التي  واملؤسسات  اآلليات  على  يدل  املفهوم  هذا  إن  نفسها..  البشرية 

الرسمي  التعريف  وهو  فيها،  التأثير  أو  القرارات  صنع  في  تشرك 

اإلمنائي،  املتحدة  األمم  برنامج  املتحدة،  األمم  قبل  من  اعتمد  الذي 

تقومي التنمية اإلنسانية العربية 2002، خلق الفرص لألجيال القادمة ، 

نيويورك، 2002، ص15. 

احلكم  االسكوا(،   ( آسيا  لغربي  واالجتماعية  االقتصادية  اللجنة   .  

املتحدة،  األمم  االسكوا،  منطقة  في  الكلية  اإلدارة  حتسني  السليم، 

نيويورك، 2003، ص10 .

1. ديدي ولد السالك، املمارسة الدميقراطية مدخل الى التنمية العربية 

املستدامة، مجلة املستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، العدد 

)35، بيروت ، )200، ص27 .

2 . ناهدة عبد الكرمي حافظ، التنمية واحلكم الرشيد - مقارنة موضوعية، 

مجلة دراسات عراقية، مركز العراق للبحوث والدراسات اإلستراتيجية ، 

العدد 2، السنة األولى، حزيران 2005، ص39 .
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ط1، توزيع مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2001، ص537-

.53(

4. اسعد طارش عبد الرضا ، الدولة الفاشلة دراسة نظرية سياسية 

العلوم  كلية   ، دكتوراه  أطروحة  احلديثة،  العربية  الدول  حلال  حتليلية 
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االقتصاد العراقي، مركز العراق للدراسات، العدد 3 ، )200 ، ص42 

اإلحصائية  املجموعة  لإلحصاء،  املركزي  اجلهاز  التخطيط،  وزارة  ؛ 

لألعوام من 2005 إلى 2013 .

14. عدنان اجلنابي، الدولة الريعية والدكتاتورية، ط1 ، دراسات عراقية 

، بغداد -بيروت- اربيل ،2013 ، ص9 .

15. علي مرزا، العراق : الواقع واآلفاق االقتصادية ، ورقة مقدمة الى 

املؤمتر األول لشبكة االقتصاديني العراقيني ، بيروت ، 2013، ص10 .

)1. عدنان اجلنابي، مصدر سبق ذكره، ص22-21 .

17. علي مرزا، مصدر سبق ذكره، ص11 .
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)1.عبد الرحيم مكطوف حمد، اإلصالح االقتصادي في العراق، دراسة 

حتليلية في خصوصية املقومات وفاعلية اآلليات، أطروحة دكتوراه، كلية 

اإلدارة واالقتصاد ، اجلامعة املستنصرية، 2009 ، ص)) .

19. مجيد الهيتي، ثروة العراق النفطية من أداة للديكتاتورية إلى قاعدة 

معهد  واالستبداد،  النفط  باحثني،  مجموعة  في  للدميقراطية،  محتملة 

الدراسات اإلستراتيجية، بيروت، 2007 ، ص 320-)32  .

20. أمين أحمد محمد، الفساد واملساءلة في العراق، مؤسسة فريدريش 

ابيرت ، األردن - العراق ، 2013 ، ص4-3 .

21. سالم سليمان وخضير عباس عطوان، الفساد السياسي واألداء 

اإلداري: دراسة في جدلية العالقة، مجلة شؤون عراقية، املركز العراقي 

للدراسات اإلستراتيجية، العدد1 ، بغداد، 2010 ، ص119 ؛ وكذلك 

انظر: أمين أحمد محمد، مصدر سبق ذكره ، ص4 .

بعد  العراق  في  الدولة  إدارة   ، قاسم محمد  هند   : ينظر  للمزيد   .22

عام 2003 وحتدياتها: دراسة حتليلية ، أطروحة دكتوراه ، كلية العلوم 

السياسية ، جامعة بغداد ، 2019 ، ص155 وما بعدها .

23. عبد اجلبار أحمد عبد الله ، معوقات الدميقراطية في العالم الثالث 

، ط1 ، مكتبة الطليعة العاملية ، األردن ، 2013 ، ص140  .

24. هند قاسم محمد ، مصدر سبق ذكره ، ص4)1.

25. فراس كوركيس عزيز ، مصدر سبق ذكره ، ص105 .

)2. عبد اجلبار أحمد عبد االله، مصدر سبق ذكره ، ص 144-139 .

ُيثنينا التكفير واإلرهاب عن  27. جاء في ديباجة دستور 2005: )لم 

أن منضي قدمًا لبناء دولة القانون ....( ، دستور العراق النافذ لسنة 

. 2005

)2. نصت املادة األولى من دستور 2005، على ما يلي: ).... نظام 

العراق  )برملانّي( دميقراطّي....(، دستور  نيابّي  فيها جمهورّي  احلكم 

النافذ لسنة 2005 .

29. في دستور 2005، للمحكمة االحتادية ثمانية اختصاصات، أهمها: 

الرقابة الالحقة على دستورية القوانني، وتفسير النصوص الدستورية، 

والفصل في املنازعات التي حتصل بني احلكومة االحتادية وحكومات 

رئيس  إلى  هة  املوجَّ االتهامات  في  والفصل  واحملافظات،  األقاليم 

اجلمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء، للمزيد انظر املادة )93(، 

من الدستور العراقي لعام 2005 .

30. انظر املادة )102( من الدستور العراقّي لعام 2005 .

31. حسني عالوي خليفة ، إستراتيجية األمن الوطني العراقي 2015-

)201 : رؤية مستقبلية دراسة في ضوء البرنامج احلكومي اجلديد ، 

مجلة قضايا سياسية ، كلية العلوم السياسية ، جامعة النهرين ، العدد 

42 ، السنة 2015 ، ص157.

32. فراس كوركيس عزيز ، مصدر سبق ذكره ، ص0)2.

33. منعم صاحي العمار ، جوف احملنة : اقتفاء أثر الذات العراقية 

 ، بغداد   ، للطباعة  الغفران   ، ط1   ، مختارة(  إستراتيجية  )دراسات 

)201 ، ص45-)4.

التوظيف  ممكنات  اإلستراتيجية،  للدراسات  النهرين  مركز   .34

اإلستراتيجي للحشد الشعبي في مرحلة ما بعد داعش، مجلة النهرين ، 

مركز النهرين للدراسات اإلستراتيجية ، العدد 3 ، بغداد ، آب 2017 

، ص )3.

35. نيران عدنان كاظم ، طبيعة املؤسسة العسكرية العراقية بعد عام 

 ، بغداد  ، جامعة  السياسية  العلوم  كلية   ، دكتوراه  أطروحة   ،  2003

2019 ، ص )20 .

في  الفساد  من  واحلد  النزاهة  بناء   ، وآخرون  تاغاريف  تودور   .3(

قطاع الدفاع »خالصة وافية ألفضل املمارسات« ، ترجمة محمود سليم 

السيد ، مركز جنيف للرقابة الدميقراطية على القوات املسلحة ، جنيف 

، 2012 ، ص13 .

37. ياسر كوتي ، جهود مكافحة الفساد في العراق ، مجلة ملخص 

سياساتي ، مؤسسة الشرق األوسط للبحوث ، املجلد الرابع ، العدد 17 

، كانون الثاني )201 ، ص2 .

)3. منظمة الشفافية الدولية ، تقرير النتائج اإلقليمية الشرق األوسط 

وشمال أفريقيا مؤشر مكافحة الفساد في قطاع األمن لسنة 2015 ، 

. https://www.transparency.org/research/cpi

39. للمزيد انظر، فيرادو الدوست، العراق في خريطة جديدة إلمدادات 

النفط )املضامني بالنسبة إلى منتجي النفط اآلخرين في اخلليج(، ط1 
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، مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلستراتيجية، أبو ظبي، 2005، 

ص135 - 139 .

ع )25%( من العائدات  40. في والية أالسكا األميركية الغنية بالنفط ُيوزَّ

للمزيد  الوالية،  مواطني  على  استثمارية  في صناديق  املُوَدعة  النفطية 

انظر، توماس آ. بالي، صناديق توزيع العائدات على املواطنني )منوذج 

مشكلة النفط في العراق(، ط1 ، معهد الدراسات اإلستراتيجية، بغداد 

- أربيل - بيروت، )200 .

بدول  ُعِرفت  ما  أو  والنرويج  والدامنارك  السويد  مثل  دول  في   .41

)الرفاهية االجتماعية(، التعليم، والصحة، وضمان التقاعد وسواها من 

املنافع االجتماعية مضمونة لعموم مواطني تلك الدول، والعراق ميكن 

االجتماعية  الرفاهية  دول  للمزيد عن  التجارب،  االستفادة من هذه  له 

الدميقراطّي )دراسة مقارنة  النموذج االجتماعّي  انظر، هادي حسن، 

بني السويد والنرويج والدامنارك وفلندا(، ط1 ، مركز دراسات الوحدة 

العربية، بيروت ، )200، ص354-329 .

لسنة  النافذ  العراق  دستور  من   112-111 املادتني  الى  ينظر   .42

. 2005

43. للمزيد ينظر الى حامد عبيد حداد، املديونية العراقية، مجلة دراسات 

دولية، مركز الدراسات الدولية، جامعة بغداد، العدد33 ، نيسان 2007، 

ص120-105 .

)األسس  العراقّي  االقتصادّي  البناء  علي،  السيد  املنعم  عبد   .45

للدراسات  اإلمارات  مركز   ، ط1  والتحّديات(،  القيود   - واملقّومات 

والبحوث اإلستراتيجية، أبو ظبي، )200، ص75-)9 .

التنّوع  األغا،  طارق  وأحمد  النجفي  توفيق  سالم  انظر،  للمزيد   .43

مجلة  النامية(،  املجتمعات  )إشكالية  االقتصادّي  واألداء  الِعرقّي 

السابعة،  السنة   ، العدد91  بغداد،  احلكمة،  بيت  اقتصادية،  دراسات 

2007، ص57-47 .

46. للمزيد عن التجربة املاليزية انظر، نوال عبد املنعم بيومي، التجربة 

املاليزية وفق مبادئ التمويل واالقتصاد اإلسالمي، ط1 ، دار الشروق، 

القاهرة ، 2011 .

يو،  كوان  لي  مذكرات  انظر،  السنغافورية  التجربة  عن  للمزيد   .47

للنشر،  العبيكان   ، ط1  الدجاني،  هشام  ترجمة  سنغافورة،  قصة 

الرياض،2008 .

46 . رعد حافظ سالم ، هل ميكن إقامة دميقراطية في العراق، ط1 ، 

دار اجلنان للنشر والتوزيع، عمان، 2011 ، ص112-110 .

48 . سليم مطر ، العراق اجلديد والفكر اجلديد ، مركز دراسات األمة 

العراقية ، جنيف بغداد ، ط1 ، 2010 ، ص 91-87 .

وما  ص60   ، ذكره  سبق  مصدر   ، الرضا  عبد  طارش  اسعد   .49

بعدها.

50. طوني بنيت - لورانس غروسبيرغ - ميغان موريس، مصدر سبق 

ذكره ، ص538-537.

منشورات  والسياسة،  االقتصاد  في  والغد  اآلن  احلافظ،  مهدي   .51

اجلمل، بيروت، 2009 ، ص22-20 .

52. طوني بنيت - لورانس غروسبيرغ - ميغان موريس ، مصر سبق 

ذكره ، ص538-537.

53. حسن كرمي وآخرون، مصدر سبق ذكره ، ص 46 وما بعدها .

54. عبد الكرمي، إيهاب، سوق األفكار، الصندوق االجتماعي للتنمية، 

مصر، 2005، ص1 .

55. أبو السيد أحمد، فتحي السيد عبده، الصناعات الصغيرة ودورها 

 ،2005 اإلسكندرية،  اجلامعة،  شباب  مؤسسة  احمللية،  التنمية  في 

ص65 .

 13 رقم  العراقي  االستثمار  قانون  ينظر  التفاصيل  من  للمزيد   .  56

لسنة 2006 املنشور في جريدة الوقائع العراقية ، العدد 4031 بتاريخ 

.2007/1/17

الــمـصادر:

1-دستور العراق النافذ لسنة 2005 .

العربية  اإلنسانية  التنمية  تقومي  اإلمنائي،  املتحدة  األمم  2-برنامج 

2002، خلق الفرص لألجيال القادمة ، نيويورك، 2002.

3-أبو السيد أحمد، فتحي السيد عبده، الصناعات الصغيرة ودورها 

في التنمية احمللية، مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية، 2005 .

 ،  2003 بعد  العراقي  للبرملان  الرقابي  الدور  يحيى هادي،  4-احمد 
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رسالة ماجستير، كلية العلوم السياسية، جامعة بغداد، 2010.

الفاشلة دراسة نظرية سياسية  الدولة   ، 5-اسعد طارش عبد الرضا 

العلوم  كلية   ، دكتوراه  أطروحة  احلديثة،  العربية  الدول  حلال  حتليلية 

السياسية ، جامعة بغداد ، 2013 . 

6-إسماعيل عبيد حمادي، االختالالت الهيكلية في االقتصاد العراقي: 

التشخيص وسبل املعاجلة، مركز العراق للدراسات، رؤية في مستقبل 

االقتصاد العراقي، مركز العراق للدراسات، العدد 3 ، 2006 .

7-أمين أحمد محمد، الفساد واملساءلة في العراق، مؤسسة فريدريش 

ابيرت ، األردن - العراق ، 2013.

8-تودور تاغاريف وآخرون ، بناء النزاهة واحلد من الفساد في قطاع 

الدفاع »خالصة وافية ألفضل املمارسات« ، ترجمة محمود سليم السيد 

 ، جنيف   ، املسلحة  القوات  على  الدميقراطية  للرقابة  جنيف  مركز   ،

. 2012

)منوذج  املواطنني  على  العائدات  توزيع  بالي، صناديق  آ.  9-توماس 

مشكلة النفط في العراق(، ط1 ، معهد الدراسات اإلستراتيجية، بغداد 

- أربيل - بيروت، 2008 .

عوامل  الفلسطينية  السلطة  ومناطق  والعراق  لبنان  هالل،  10-جميل 

استقطاب، مركز كارنيغي للشرق األوسط، بيروت، 2009 .

دولية، مركز  دراسات  العراقية، مجلة  املديونية  عبيد حداد،  11-حامد 

الدراسات الدولية، جامعة بغداد، العدد33 ، نيسان 2007 .

12-حسن كرمي وآخرون، إشكالية الدميقراطية في املجتمعات املتعددة 

: لبنان والعراق، املركز اللبناني للدراسات، بيروت، 2007 .

13-حسني عالوي خليفة ، إستراتيجية األمن الوطني العراقي 2015-

2018 : رؤية مستقبلية: دراسة في ضوء البرنامج احلكومي اجلديد ، 

مجلة قضايا سياسية ، كلية العلوم السياسية ، جامعة النهرين ، العدد 

42 ، السنة 2015.

14-خضر عباس عطوان، النظام السياسي في العراق: بني اإلصالح 

والشرعية: رؤية حتليلية في ضوء نهج التظاهر في عام 2011 ، سلسلة 

دراسات وأوراق بحثية ، املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات ، 

الدوحة ، 2011 .

https://  ، العراقي  النواب  ملجلس  اإلعالمية  15-الدائرة 

.ar.parliament.iq/category

16-ديدي ولد السالك، املمارسة الدميقراطية مدخل إلى التنمية العربية 

املستدامة، مجلة املستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، العدد 

356، بيروت ، 2008 .

17-رعد حافظ سالم ، هل ميكن إقامة دميقراطية في العراق، ط1 ، دار 

اجلنان للنشر والتوزيع، عمان، 2011 .

واألداء  الِعرقّي  التنّوع  األغا،  طارق  وأحمد  النجفي  توفيق  18-سالم 

اقتصادية،  دراسات  مجلة  النامية(،  املجتمعات  )إشكالية  االقتصادّي 

بيت احلكمة، بغداد، العدد91 ، السنة السابعة، 2007 .

السياسي واألداء  الفساد  19-سالم سليمان وخضير عباس عطوان، 

اإلداري: دراسة في جدلية العالقة، مجلة شؤون عراقية، املركز العراقي 

للدراسات اإلستراتيجية، العدد1 ، بغداد، 2010 .

20-سليم مطر ، العراق اجلديد والفكر اجلديد ، مركز دراسات األمة 

العراقية ، جنيف بغداد ، ط1 ، 2010 .

مفاتيح  موريس،  ميغان   - غروسبيرغ  لورانس   - بنيت  21-طوني 

للترجمة،  العربية  املنظمة  الغامني،  سعيد  ترجمة  جديدة،  اصطالحية 

ط1، توزيع مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2001 .

22-عبد اجلبار أحمد عبد الله ، معوقات الدميقراطية في العالم الثالث 

، ط1 ، مكتبة الطليعة العاملية ، األردن ، 2013.

23-عبد الرحيم مكطوف حمد، اإلصالح االقتصادي في العراق، دراسة 

حتليلية في خصوصية املقومات وفاعلية اآلليات، أطروحة دكتوراه، كلية 

اإلدارة واالقتصاد ، اجلامعة املستنصرية، 2009 .

للتنمية،  االجتماعي  الصندوق  األفكار،  إيهاب، سوق  الكرمي  24-عبد 

مصر، 2005 .

)األسس  العراقّي  االقتصادّي  البناء  علي،  السيد  املنعم  25-عبد 

للدراسات  اإلمارات  مركز   ، ط1  والتحّديات(،  القيود   - واملقّومات 

والبحوث اإلستراتيجية، أبو ظبي، 2006 .

26-عدنان اجلنابي، الدولة الريعية والدكتاتورية، ط1 ، دراسات عراقية 

، بغداد -بيروت- ابريل ،2013 .
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27-علي مرزا، العراق : الواقع واآلفاق االقتصادية ، ورقة مقدمة الى 

املؤمتر األول لشبكة االقتصاديني العراقيني ، بيروت ، 2013 .

28-فراس كوركيس عزيز ، التعزيز املؤسساتي للقيم الدميقراطية في 

العراق بعد العام 2003 ، أطروحة دكتوراه ، كلية العلوم السياسية ، 

جامعة بغداد ، 2015 .

النفط  إلمدادات  جديدة  خريطة  في  العراق  الدوست،  29-فيرادو 

)املضامني بالنسبة إلى منتجي النفط اآلخرين في اخلليج(، ط1 ، مركز 

اإلمارات للدراسات والبحوث اإلستراتيجية، أبو ظبي، 2005 .

30-قانون االستثمار العراقي رقم 13 لسنة 2006 املنشور في جريدة 

الوقائع العراقية ، العدد 4031 بتاريخ 2007/1/17.

احلكم  )االسكوا(،  آسيا  لغربي  واالجتماعية  االقتصادية  31-اللجنة 

املتحدة،  األمم  االسكوا،  منطقة  في  الكلية  اإلدارة  حتسني  السليم، 

نيويورك، 2003 .

32-مجيد الهيتي، ثروة العراق النفطية من أداة للديكتاتورية إلى قاعدة 

معهد  واالستبداد،  النفط  باحثني،  مجموعة  في  للدميقراطية،  محتملة 

الدراسات اإلستراتيجية، بيروت، 2007.

33-مذكرات لي كوان يو، قصة سنغافورة، ترجمة هشام الدجاني، ط1 

، العبيكان للنشر، الرياض،2008 .

التوظيف  ممكنات  اإلستراتيجية،  للدراسات  النهرين  34-مركز 

اإلستراتيجي للحشد الشعبي في مرحلة ما بعد داعش ، مجلة النهرين ، 

مركز النهرين للدراسات اإلستراتيجية ، العدد 3 ، بغداد ، آب 2017 .

35-منظمة الشفافية الدولية ، تقرير النتائج اإلقليمية الشرق األوسط 

وشمال أفريقيا مؤشر مكافحة الفساد في قطاع األمن لسنة 2015 ، 

 . https://www.transparency.org/research/cpi

العراقية  الذات  أثر  اقتفاء   : العمار ، جوف احملنة  36-منعم صاحي 

 ، بغداد   ، للطباعة  الغفران   ، ط1   ، مختارة(  إستراتيجية  )دراسات 

. 2016

منشورات  والسياسة،  االقتصاد  في  والغد  اآلن  احلافظ،  37-مهدي 

اجلمل، بيروت، 2009 .

مقارنة   - الرشيد  واحلكم  التنمية  حافظ،  الكرمي  عبد  38-ناهدة 

والدراسات  للبحوث  العراق  مركز  عراقية،  دراسات  مجلة  موضوعية، 

اإلستراتيجية ، العدد 2، السنة األولى، حزيران 2005 .

التمويل  مبادئ  وفق  املاليزية  التجربة  بيومي،  املنعم  عبد  39-نوال 

واالقتصاد اإلسالمي، ط1 ، دار الشروق، القاهرة ، 2011 .

40-نيران عدنان كاظم ، طبيعة املؤسسة العسكرية العراقية بعد عام 

2003 ، أطروحة دكتوراه ، كلية العلوم السياسية ، جامعة بغداد ، 

. 2019

مقارنة  )دراسة  الدميقراطّي  االجتماعّي  النموذج  حسن،  41-هادي 

بني السويد والنرويج والدامنارك وفلندا(، ط1 ، مركز دراسات الوحدة 

العربية، بيروت ، 2006 .

 2003 عام  بعد  العراق  في  الدولة  ادارة   ، محمد  قاسم  42-هند 

وحتدياتها: دراسة حتليلية ، أطروحة دكتوراه ، كلية العلوم السياسية ، 

جامعة بغداد ، 2019 ، ص155 وما بعدها .

43-وزارة التخطيط، اجلهاز املركزي لإلحصاء، املجموعة اإلحصائية 

لألعوام من 2005 إلى 2013 .

44-ياسر كوتي ، جهود مكافحة الفساد في العراق ، مجلة ملخص 

سياساتي، مؤسسة الشرق األوسط للبحوث ، املجلد الرابع ، العدد 17 

، كانون الثاني 2018 .

45-ياسني سعد محمد ، إشكاليات الدميقراطية التوافقية وانعكاساتها 

على التجربة العراقية، مجلة املستنصرية للدراسات العربية والدولية ، 

مركز املستنصرية للدراسات العربية ، العدد 127 ، 2009.
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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 

مؤشرات.الدولة.
الهشة.ومستقبل.
بنائها.في.العراق.

م.م.سالي.سعد.محمد.
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املقدمة : بعد احلرب الباردة والهجمات اإلرهابية في 11 
أيلول )سبتمبر( 2001 ، اكتسب مصطلح »الدول الهشة« 
أهمية متزايدة في املناقشات األمنية ووجه املجتمع الدولي 
الضعيفة  البلدان  هذه  مع  التعامل  كيفية  إلى  اهتمامه 
حكومة  ولديها  واخلارجية  الداخلية  للتهديدات  املعرضة 
فقيرة غير قادرة على إدارة الشؤون الداخلية والسياسة 
أبرز صفات  أحد  هو  احلكم  سوء  بالنتيجة   ، اخلارجية 
الدولة الهشة ، وهذا الوصف ينطبق على حالة العراق بعد 
عام 2003 ،على الرغم من النجاحات والتطورات التي 
حدثت هنا أو هناك ، إال ان تقييمه في مؤشرات الدولة 
الهشة مازال مرتفعا حلد اآلن ، وال يزال املستقبل غير 
محدد، إذًا نحن أمام دولة هشة صنعتها وساهمت في 

صياغتها عوامل عدة .

مشكلة البحث : تتمثل بالتساؤالت اآلتية: 
1-ما الدولة الهشة وما املفاهيم املقاربة لها ؟ وما املعايير 
الدولية العتبار الدولة هشة أم ال ؟ وهل يقع العراق ضمن 

هذا املفهوم؟ 
في  الدولة  الى هشاشة  تؤدي  قد  التي  احملددات  2-ما 

العراق؟ 
الدولة  بناء  أعاقت  التي  واالنعكاسات  تداعيات  3-ما 

مستقبل  وما  ؟  ذلك  جتاوز  باالمكان  وهل  ؟  وتطورها 
الدولة الهشة في العراق ؟ 

ظهور  أن  مفادها  فرضية  من  ينطلق   : البحث  فرضية 
عوامل  عدة  بسبب  هو  العراق  في  الهشاشة  مؤشرات 
واجتماعية  واقتصادية  وأمنية  سياسية  و  تاريخية 
وخارجية اجتمعت وبشكل فعال في إعاقة بناء الدولة في 

العراق وتطورها .
أهمية البحث : يعد موضوع الدولة الهشة او الضعيفة من 
القضايا املطروحة املهمة على مستوى العاملي واالكادميي 
االمن  على  أثر  من  له  ملا   ، السياسي  املستوى  وكذلك 
والسالم العاملي وتراجع محركات النمو ، وزياده الظاهرة 
الضروري  لذا من  منهم،  والعراق  الدول  العديد من  في 
العمل على الوقوف على االسباب احلقيقة وراء هشاشة 
الدولة في العراق وحتديد اخللل للعمل على جتاوزه واتخاذ 
االجراءات الالزمة وعدم إهمالها لعدم تفاقمها ووصولها 

الى مرحلة االنهيار .
منهج البحث : من أجل التحقق من صحة الفرضية التي 
يقوم عليها البحث، مت االعتماد على مجموعة من املناهج 
ومنها املنهج التاريخي لسرد وتتبع واقع وتطورات مفهوم 
الوصفي  ، واملنهج  العراق  الهشة والتطورات في  الدولة 
العلمي  باالسلوب  وحتليلها  احلقائق  لوصف  التحليلي 
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واملوضوعي الدقيق ، فضال عن املنهج الوظيفي لدراسة 
أداء الدولة وتقييمه للوصول الى رؤية واضحة.

حدود البحث :يتمثل املجال املكاني في حدود دولة العراق 
التي مساحته )345052 كم( ، أما احلدود الزمنية للبحث 

فتمثلت باملدة من عام 2003 حتى عام 2020 .
هيكلية البحث : مت تقسيم البحث على ثالثة مطالب كاآلتي 

 :
املطلب االول : الدولة الهشة: مقاربة معرفية .

في  وتطبيقاتها  الهشة  الدولة  مؤشرات   : الثاني  املطلب 
العراق. 

في  الهشة  الدولة  ومستقبل  تداعيات   : الثالث  املطلب 
العراق، ثم مضامني وتصورات ختامية .

املطلب االول 

الدولة الهشة : مقاربة معرفية 
أوال : مفهوم الدولة الهشة

بالدولة  أشبه  مبعنى  حتليلي  مفهوم  الهشة  الدولة  تعد   
إنتهاء  أعقاب  في  ظهر  املنهارة،   ، الضعيفة   ، الفاشلة 
احلرب الباردة أوائل التسعينات من القرن املاضي، ومت 
إطالق مصطلح الدولة الفاشلة في البداية ثم مت استبداله 
مبصطلح الدولة الهشة، وتعني الدولة التي تعاني من أزمات 
وينخرها  وإجتماعية  واقتصادية  وأمنية  داخلية سياسية 
بوظائفها  القيام  تستطيع  وال  واإلداري،  املالي  الفساد 
األساسية  واخلدمات  األمن  حتقيق  وخاصة  األساسية، 
للمواطنني، وال متتلك حق إحتكار القوة املشروع، وتفقد 
جزءا من أراضيها لصالح تنظيمات مسلحة أو حركات 
مترد، وتعاني من تدخالت إقليمية ودولية مباشرة وغير 
كما  وخارجيا.)1)  داخليا  الشرعية  الى  وتفتقد  مباشرة، 
حادة  إمنائية  تواجه حتديات  التي  البلدان  أنها  وتعرف 

وسوء  املؤسسية،  القدرات  ضعف  مثل  خاص،  بشكل 
نظام إدارة احلكم، وعدم استقرار األوضاع السياسية، 
وفي أغلب األحيان تعاني من عنف مستمر أو من آثار 
التركة التي خلفتها صراعات حادة في املاضي)2) ، وال 
أو  الهشة  الدولة  مفهوم  يخص  فيما  دولي  اتفاق  يوجد 
الهشاشة ، لكن هناك اتفاقا على بعض النقاط األساسية 
وجد  إذ  والسياسية،  األكادميية  الكتابات  معظم  في 
التعاريف  جميع  أن  و«بروان«  »ستيوارت«  الباحثان 
تتمحور حول ثالثة أبعاد رئيسية للهشاشة وهي: الفشل 
في بسط السلطة، وفي توفير اخلدمات، وفي احلفاظ على 
الشرعية، وهو أمر يحدث على التوالي عندما تعجز الدولة 
اخلدمات  توفير  وعن  العنف،  من  مواطنيها  حماية  عن 
اعتراف  على  احلصول  وعن  املواطنني،  لكل  األساسية 

بشرعيتها من مواطنيها.)3)
فيها  تضعف  التي  هي  الهشة  الدولة  أن  نرى  وعليه 
الوظائف االساسية لعمل الدولة، إذ ينحدر االمن واالمان 
التعليم  ويتراجع  الفقر  نسبة  وترتفع  العنف  ويتفشى 
فقدان  الى  يفضي  ذلك  وكل  االقتصادي  الركود  ويسود 
اخلدمات واحلريات االساسية ، ممايجعل الدولة عرضة 
للتدخالت اخلارجية ، وظهور جماعات مسلحة ال تخضع 

لسلطة القانونتعمل على خرق السيادة وشرعية الدولة.
ثانيًا : خصائص الدولة الهشة 

ولها خصائص شاملة أهمها)4) : 
1- إخفاق الدولة في ممارسة احتكار االستخدام املشروع 

القوة.
۲- إخفاق الدولة في توفير اخلدمات األساسية ملواطنيها.

3- تعاني الدولة من أزمة في شرعيتها.
4-عدم قدرة الدولة على تطوير قدراتها البيروقراطية.

5-إخفاق الدولة في ضمان أسبقية مؤسساتها وقواعدها 
، على املؤسسات وقواعد غير احلكومية.
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6-عجز كبير في السيطرة على إقليمها .
ة نتيجة عدة ظروف، منها على سبيل  وتصبح الدول هشَّ

املثال ال احلصر)5):
انتقال  أو  حروب،  أو  أزمات  عقب  السائدة  1-احلالة 

سياسي.
2- تفّشي الفساد احلكومي.

3- تعّثر التطور.
4- األزمات الطويلة.

ثالثًا: املفاهيم املقاربة واملتداخلة 
 في حني أن مفهوم الدول الهشة جديد نسبًيا على جدول 
األعمال الدولي ،الن كان هناك اهتمام طويل األمد بفهم 
من  مجموعة  األكادميي،ظهرت  البحث  في  الدولة  فشل 
للدول  النسبي  القوة أو الضعف  التي متيز  املصطلحات 
في سلسلة متصلة وإن معنى كل هذه املصطلحات متنازع 
عليه ، وُينظر إلى العديد منها على أنها تتضمن تناقضات 
يتم تطبيق املصطلحات بشكل  ، وفي املمارسة  متأصلة 
تعريفها على نطاق واسع  غير متسق ومع ذلك ، ميكن 

على النحو التالي:
1-الدولة الضعيفة weak states: هي الدولة الفقيرة 
التي تعاني من »فجوات« كبيرة في األمن واألداء والشرعية 
)حسب معهد بروكينغز( ، و إنهم يفتقرون إلى السيطرة 
على مناطق معينة من أراضيهم ، وبالتالي غياب القدرة 
 ، التمرد  أو  لإلرهاب  الداخلية  التهديدات  مكافحة  على 
قد  الضعيفة«  »الدول  بـ  أن ما يسمى  إلى  بالنظر  ولكن 
تظل قادرة على القمع ، أو قد تظهر ميواًل استبدادية ، 
يرى البعض أن هذا املصطلح متناقض ومضلل بطبيعته. 
العالية  القدرات  ذات  الدول  في  حتى   ، ذلك  على  عالوة 
مناطق  هناك  تكون  أن  جيد، ميكن  بشكل  تعمل  التي   ،
من  وتواجه حتديات  الدولة ضعيفة  فيها  تكون  هامشية 

قبل اجلهات الفاعلة احمللية.)))

الذي  املفهوم  هو   :  )soft State  ( الرخوة  2-الدولة 
في   ،Gunnar Myrdal میردال  غونار  استخدمه 
أواخر الستينات لوصف معظم دول العالم الثالث األقل 
منوا واستعدادها للفساد وجتاهل حكم القانون، وسيادة 
أفرادها  مصالح  وتغليب  احلكم،  في  العسكرية  النزعة 
الدول  من  النوع  وهذا  الشعب  مصلحة  على  وحاشيتها 
لها كل املظاهر اخلارجية الدولة ذات سيادة إال أنها في 
الواقع تابعة لألجنبي والشركات املتعددة اجلنسيات وال 
من  بدال  األجنبية  املصالح  بحماية  إال  وظيفتها  تنحصر 

املصلحة العامة.)7)
أثر  يختفي  عندما  تظهر  وهي   : الراكدة  3-الدولة 
اجلماعات املهنية على الدولة على الرغم من أن االخيرة 
في املجتمعات احلديثة هي املسؤولة عن تأمني احلقوق و 
حمايتها، إال أنها ال تعمل وحدها مديرًا و ضامنًا حلقوق 
املواطنة، فهناك جماعات ثانوية تعمل بشكل متواصل مع 
الفرد للوقوف بشكل عملي على حاجاته وحقوقه املستجدة 
عنها  لتعبر  املواطنة  حقوق  على  دلياًل  لتكون  الدولة  مع 
أمام الدولة تعبيرًا منظمًا واعيًا ، مما تتسبب في تنشيط 
الدولة في وظيفتها األساسية فيحصل هناك نشاط غير 
هي  واحدة  غاية  نحو  الدولة  مؤسسات  كل  في  متوقف 
املواطن، وهذا الدور الكبير مسند الى اجلماعات املهنية 
النقيض  يحصل  قد  ولكن   ، احلديثة  املجتمعات  تلك  في 
عندما يكون هناك منو اجتماعي في احلقوق و احلاجات 
النمو  هذا  ملواجهة  للدولة  نوعي  وظيفي  منو  يقابله  وال 
االجتماعي وال تقابله فاعلية للجماعات املهنية في املطالبة 
بحقوق املواطنة لدفع الدولة نحو النمو والنشاط فيختفي 
أثر هذه اجلماعات فيصيب الدولة الركود و التوقف عند 

نقطة معينة و ال متلك القدرة على جتاوزها.))) 
4-الدولة املتأخرة أو املتخلّفة )Failing state(: وهي 
حالة الدول التي ترزح حتت وطأة عصيان مسلَّح واسع 
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النطاق، وافتقار ملحوظ لشرعية احلكم، ووضع اقتصادي 
متدهور، وفي معظم األحيان أزمة نزوح داخلي واسعة.)9)

 5-الدولة الفاشلة )Failed state( : ) أعلى مستوى 
الهشاشة ( إذا كانت الدولة تعني كيانا سياسيا وإطارا 
إرادة  تعلو  بحيث  له،  ومنظما  املجتمع  لوحدة  متكامال 
امتالك  خالل  من  واألفراد  اجلماعات  إرادة  فوق  الدولة 
وسائل  واحتكار  القوانني  إصدار  سيادة  ذات  سلطة 
مجموعة  تطبيق  على  تسهر  بواسطتها  الشرعي  اإلكراه 
املصالح  حتقيق  وكذا  القانون  وتطبيق  الوظائف  من 
واألهدافه، وإذا كانت الدولة املتماسكة أو القابلة للحياة 
تؤمن مستوى الئقا من اخلدمات  التي تستطيع أن  هي 
كاخلدمات الصحية والتعليمية لشعبها، كما تكون قادرة 
الفاشلة  الدولة  فإن  والنظام،  القانون  على  احلفاظ  على 
للمؤسسات وغير قادرة ال  تعاني غيابا  التي  الدولة  هي 
على تلبية احلاجيات األساسية ملواطنيها وال على حتقيق 
االندماج السياسي واالجتماعي ، وحكومتها غير شرعية، 
التنمية االقتصادية وال  يهمها حتقيق  هذه احلكومات ال 

العدالة االجتماعية.)10)
ما  غالًبا   :)Collapsed state(املنهارة 6-الدولة 
تستخدم الدول املنهارة والفاشلة بالتبادل في حالة توقفت 

فيها الدولة متاًما عن العمل.)11)
ومماجتب االشارة اليه هو أن نعوم تشومسكي أشاربكتابه 
على  والتعدي  القوة  استعمال  إساءة   : الفاشلة  »الدول 
دول  سياسات  يخدم  بالدول  التعريف  أن  الدميقراطية« 
)استعمارية( تسعى إلى التدخل في شؤون دول أخرى، 
وأكد أنه في كثير من األحيان تفشل الدول ليس ألسباب 
داخلية إمنا ألسباب خارجية، حيث تقوم جهات خارجية 
بتغذية الصراعات الداخلية اإلثنية أو الطائفية أو املذهبية 
أو غيرها، كما هو حاصل في الوقت احلاضر في منطقتنا 

العربية وبهذا، يتم إضعاف أنظمة احلكم في هذه الدول 
شؤونها  في  التدخل  ليسهل  السيادية،  إرادتها  لسلب 
إعالنها  وبالتالي  اإلكراه،  عبر  عليها  الشروط  وفرض 
دوال فاشلة، وهنا تكمن االستنسابية الكبرى في تصنيف 
أو  خرق  نقطة  حالة  كل  في  تختلف  إذ  الفاشلة،  الدول 
أكثر، يتم النفاذ منها لوصف الدولة بالفشل، وهنا أيضا 
تبرز األهداف غير البريئة وتتوضح، ولكن ال ميكن من كل 
هذا القول إن قياس فشل الدول ال ميكن استثماره كأداة 
لتنمية املجتمع وهذا ما أكده تشومسكي، إذ إن استخدام 
قياس مدى قدرة الدولة على القيام بوظائفها األساسية 
والوفاء باحتياجات أفراد شعبها األساسية )صحة وتعليم 
وخدمات عامة ورفاه( وبشكل مستمر يساعد الدول على 
التعرف على الفجوات التي تعزز فشلها وهنا االستمرارية 
آفة  أي  ظهور  عند  املبكرة  املعاجلة  يضمن  القياس  في 
اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية ومما يؤدي على املدى 
الطويل إلى حالة من االستقرار االقتصادي والسياسي 

واالجتماعي وبالتالي إحداث حالة من التنمية.)12)

املطلب الثاني
مؤشرات الدولة الهشة وتطبيقاتها على العراق

أواًل : مؤشرات الدولة الهشة 
تقوم مؤسسة صندوق السالم األمريكية) FSI ( منذ عام 
2005 باالشتراك مع مجلة السياسة اخلارجية األمريكية 
محل  ليحل  أعتمد  والذي  الهشة  الدول  مؤشر  بإصدار 
الدول  قابلية  مدى  لقياس   ،  2014 عام  الفاشلة  الدولة 
وكيفية،  كمية  مؤشرات  على  معتمًدا  والتصدع  لالنهيار 
الدولية،  واملنظمات  احلكومات،  ُتصدرها  معلنة  وبيانات 
القطاع اخلاص، ومنظمات حقوق اإلنسان،  ومؤسسات 
واجلامعات، ووسائل اإلعالم، ويعتمد مؤشر الدول الهشة 
التهديدات  لقياس درجة حدة  فرعّيًا  12 ( مؤشًرا  على) 
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واالجتماعية  االقتصادية  والتحديات  واألمنية  السياسية 
في  تتسبب  والتي  الدول،  تواجهها  التي  واخلارجية 
وهذه  األساسية،  وظائفها  أداء  في  وإخفاقها  تصدعها 

املؤشرات موزعة على النحو التالي:
 /2 1 / الضغوط السكانية،   :  -املؤشرات اإلجتماعية 
الالجئون والنازحون، 3/ املظالم اجلماعية، 4/ الهجرة 

اخلارجية وهجرة األدمغة . 
-املؤشرات السياسية والعسكرية : 5/ شرعية السلطة، 
6/ اخلدمات العامة، 7/ حقوق اإلنسان وحكم القانون، 
التدخل   /10 النخب،  9/ تصدع  األمنية،  األجهزة   /8

اخلارجي .
غير  اإلقتصادية  التنمية   /11 االقتصادية:  -املؤشرات 
ويهدف  اإلقتصادي.)13)  والتدهور  12/الفقر  املتوازنة، 
قدرات  عن  املزيد  فهم  إلى  العام  الهشة  الدولة  مؤشر 
هشاشتها  مستويات  في  تساهم  التي  والضغوط  الدولة 
وقدرتهاعلى التعافي، إذ يرصدها على مقياس رقمي من 
) صفر إلى 10( لكل مؤشر من املؤشرات االثني عشر 
القطاعية، ومت وضع عالمات لكل مؤشر من )10( وكلما 

زادت العالمة كان وضع املؤشر سيئا، ومجموع العالمات 
الكلية للمؤشرات الـ )12( من )120( ، وكلما زادت درجة 
الدولة إجتهت نحو الهشاشة والفشل، وكلما قلت درجة 

الدولة تكون أكثر أمانا.)14)
الشكل رقم )1))15) 

تقسيمات مؤشر الدولة الهشة
ثانيًا : تصنيف العراق في مؤشرات الدول الهشة 

 (2019 -2003 (
نظام  من  التحول  على  سنة   17 مرور  من  الرغم  على   
مستبد الى نظام دميقراطي فإن العراق ال يزال يعاني من 
واالجتماعي  السياسي  واالضطراب  الفوضى  من  حالة 
ضعف  من  تعاني  فيه  الدولة  ومؤشرات  واالقتصادي، 

واضح ، والشكل رقم )2( و )3( يوضح ذلك.

الشكلرقم )2)))1)
ترتيب وضع العراق في مؤشرات الدولة الهشة

درجات العراق حسب مؤشرات صندوق دعم السالم في 
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قياس هشاشة الدولة

وفي ضوء املؤشرات السابقة وعلى الرغم من التطورات النسبية احتل العراق مراتب متقدمة في مؤشرات الدولة الهشة 
فلم تنبثق فيه دولة على منوال الدول املتطورة، وأول هذه )املؤشرات االجتماعية(، إذ تنتج هذه الضغوط عن ارتفاع 
الكثافة السكانية وأن الواقع الدميوغرافــي فــي العــراق شــهد منــوًا ســكانيًا بلــغ )40( مليــون نســمة، ويشكل 
فئـة الشـباب أكثـر مـن )60 %( مــن العراقييــن الذي تقــل أعمارهــم عــن) 24 ســنة(، أي يصبــح حوالــي )700) 
ألــف ســنويًا منهــم مســتعدين لدخــول ســوق العمــل، وّأن العــراق مجتمــع يــزداد عــدد ســكانه بواقــع مليــون 
نســمة كل عــام)17)،مما يؤثر على نصيب الفرد من االحتياجات األساسية )املواد الغذائية، واملياه، واخلدمات العامة(، 
فضاًل عن ذلك تدهور اخلدمات وزيادة حدة الضغوط االجتماعية مع ازدياد حركة الالجئني ومن الكفاءات إلى خارج 
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املستوى  لتدهور  نتيجة  الطوعية  الهجرة  ارتفاع معدالت  يولد  املجتمع؛ مما  أفراد  بني  العنف  وكذلك حاالت  الدولة، 
املعيشي واالقتصادي ألبناء املجتمع فقد نزح أكثــر مــن )4( مالييــن عراقــي بســبب الصراعــات املختلفــة فــي 

البــالد ال ســيما بعــد أحــداث )داعــش(، وميثــل هــذا 
العــدد ) %11( مــن الســكان لتتزعــزع بعدهــا مقومــات 
وترتفــع  املجتمعــي  واالســتقرار  اإلنســاني  األمــن 
معــدالت فقــر النازحيــن )نحــو 42 %( مــن إجمالــي 
ســكان العــراق))1)، أما املؤشر الثاني يرتبط )باملؤشرات 
االقتصادية( منها عدم انتظام معدل التنمية االقتصادية، 
وعدم املساواة في توزيع فرص التعليم والعمل وتبلغ نسبة 
السكان النازحني في العراق الذين تركوا التعليم بسبب 
النزوح )8،2%()19) من إجمالي سكان النازحني، مما ينتج 
تدهور  واستمرار  واالنقسامات  النزاعات  تصاعد  عنه 
عليه  الدالة  للمؤشرات  وفقًا  وذلك  االقتصادي  الوضع 
واملتمثلة في معدالت الدخل القومي، وحجم الدين العام، 
ومعدالت ارتفاع نسبة الفقر اذا وصلت في العراق في 
عام 2020 الى أكثر من) 31،7% ()20) ليبلغ عدد الفقراء 
مبوجب هذا االرتفاع )11( مليونًا و )400( الف فرد يقابله 
انخفاض معدالت االستثمار وارتفاع معدل البطالة ليتجاوز 
)40% ( في عام )21)2020في مجتمع تصل فيه املوازنة 

إلى 100 مليار دوالر يضاف إلى ذلك سلبيات التدهور 
في قيمة العملة وانخفاض قوتها الشرائية، أما فيما يتعلق 
األمنية  األوضاع  سوء  واألمنية(  السياسية  )باملؤشرات 
وافتقار النظام إلى املصداقية والشفافية واالتهام املتبادل 
بني النخبة السياسية احلاكمة بالفساد والتربح من املال 
والتشكيك  لالنتخابات  املقاطعة  نسبة  وارتفاع  العام، 
في  االولى  النيابية  االنتخابات  سجلت  إذ  نتائجها،  في 
عام 2005 نسبة مشاركة )79 % ( ، في حني تراجعت 
هذه النسبة قلياًل في انتخابات عام 2010 مبعدملشاركة 
)62،4 %(، واستمر هذا التراجع التدريجي في انتخابات 
عام 2014 حينما وصلت نسبة املشاركة إلى )60 % ( 
انتخابات  في  املشاركة  في  احلاد  التراجع  إلى  ،وصواًل 
عام 2018 حينما بلغت نسبة املشاركة ) 44،5 % ()22) 
وكثرة  والتظاهرات  االحتجاجات  من  الكثير  يولد  ، مما 
عام  خالل  البالد  شهدته  ما  وهذا  املدنية  االعتصامات 
يولد  الفساد  واهمها  االسباب  هذه  كل   ،2021-2019
الدولة  لنا دولة هشة تؤدي إلى زيادة حدة تدهور قدرة 
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دورها  تراجع  يعني  مبا  العامة،  اخلدمات  تقدمي  على 
األساس في تقدمي اخلدمات للمجتمع، هذا الواقع يشجع 
وانتشار ممارسات  القانون  حكم  تعليق  أو  تعطيل  على 
غالــوب  معهــد  تقريــر  وفــي  اإلنسان،  حقوق  انتهاك 
 2020 لســنة  العالــم  فــي  والقانــون  النظــام  حــول 
قــدرة مؤسســات  مــدى  قيــاس  إلــى  يهــدف  الــذي   ،
مــن  األمن  توفيـر  فـي  واألمنيـة  البيروقراطيـة  الدولـة 
خــالل دراســة أجريت فــي )144 ( دولــة حــّل العــراق 
ذلك  عن  ينتج  نقطــة)23)،   )  81 بـ)   )57  ( املرتبــة  فــي 
ظهور حالة من االزدواجية األمنية، وتتمثل في وجود نخبة 
ميلشيات  أو  للمحاسبة،  خاضعي  غير  األمن  رجال  من 
تدعم النظام احلاكم، وقد تكون بالضد من النظام احلاكم 
وتأمتر بأوامر دول اقليمية مجاورة ويكون تأثيرها سلبيًا 

على النظام السياسي وآمن وسالم في البالد.)24)
كل ذلك بسبب أن املعطيات التي تكونت بها الدولة بعد 
عام 2003 والقنوات التي جرى في ظلها تكوين النخب 
وآليات  وصعودها  احلاكمة  واالقتصادية  السياسية 
عملها أدت الى جتميد العمليات السياسية واالقتصادية 
ملشكالته  حلواًل  االنسان  فيها  يجد  والتي  واالجتماعية 
يكون  مؤسسة  الى  الدولة  حتويل  الى  وأدت  القائمة، 
للنخب احلاكمة فيه حصصًا تختلف نسبتها بني جماعة 
فيها  التي عانى  التدخل  فقد استنزفت سنوات  وأخرى، 
اإلرهاب  على  احلرب  االحتالل حتت مسمى  من  العراق 
كل الثروات واخليرات الداخلية للبلد، وكان يزداد سوًءا 
الصناعة  وعرقلة  اقتصادًيا  البالد  إنهاك  إلى  أدى  مما 
والسيطرة على ممتلكات الدولة وتدمير الكثير من الُبنى 
التحتية مما دفع بتأخر االقتصاد، وهو ما ساهم بشكل 
القوات  سحب  بعد  حتى  التنمية  عملية  بتراجع  كبير 
احلفاظ  من  الدولة  متكنت  لكن   ، العراق  من  األمريكية 
على متاسكها وتوازنها الداخلي والسيطرة على مجريات 

األمور فيها، إال أن االحتالل األمريكي أدى إلى تقويض 
مؤسسات الدولة وزعزعة االستقرار السياسي واألمني، 
يقابل ذلك أن العراق ُمحاط بني أقطاب إقليمية متصارعة 
على طوال التاريخ، فالعراق ليس مكانًا ميكن جتاهله أو 
السعودية(  أيران -  تركيا -  عزله وجميع دول اجلوار) 
أرادوا استثمار هشاشة الوضع العراقي لتحقيق مكاسب 
أو لدرء مخاوف، أو لربح نفوذ تفاوضّي، أو ملجرد البحث 
عن َدور، بقى العراق ساحة لتصفية احلسابات بني هؤالء 
الفواعل، وهذا ما استغلته اجلماعات املسلحة مثل تنظيم 
ثالث  على  وسيطر  ”داعش“  والشام  العراق  في  الدولة 
محافظات ممازاد من هشاشة النظام السياسي واالمني 
وطغى توصيف االرهاب على كل االعتبارات االخرى في 
العراق)25)، ففــي آخــر تقريــر ملؤشــر اإلرهــاب العاملــي 
لســنة 2020 تــم تصنيــف العــراق كثانــي أكثــر دولــة 
تضــررًا مــن اإلرهــاب، إذ تشــير معطيــات التقريــر ّأن 
أغلــب الهجمــات اإلرهابيـة اسـتهدفت بالدرجـة األولـى 
األمنيــة  املؤسســات  اخلاصــة،  املمتلــكات  املدنييـن، 
األمنـي  الوضـع  والتدهـور   ، االقتصاديــة  واملؤسســات 
تســبب  إذ  كبيــرة،  خســائر  العراقيـة  الدولـة  كلـف 
العنــف فــي خســارة العــراق لــ )%26 ( مــن ناجتــه 
احمللــي اإلجمالــي، بتكلفــة ماليــة قدرهــا )177( مليــون 
التقريــر  لذلــك يشــير  املليــون دوالر إضافــة  ونصــف 
 (9،1%( متثـل  العــراق  فــي  التســلح  ميزانيــة  أن  الى 
مـن الناتـج احمللـي اإلجمالـي؛ وهـو مــا يعكــس التكلفــة 
العــراق جــراء حالــة الألمــن  التــي يدفعهــا  الباهظــة 
التــي اســتنزفت وما زالـت تسـتنزف ميزانيـة الدولـة مـن 

جهـة أخـرى.))2)
 لكن بعد هزمية داعش في عام 2017، حتسنت درجة 
مؤشر الدولة الهشة في العراق بشكل طفيف مع ظهور 
يتمتع  العراق  بقي  ذلك  ومع  األمني  املجال  في  تقدم 
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مبستوى عاٍل من التعرض للمخاطر وقدرة محدودة للدولة 
ويحتل مرتبة عالية بني الدول األكثر هشاشة، بسبب أن 
انهيار  عن  ناجمة  شديدة  مالية  ضغوطًا  يواجه  العراق 
شعبي  واستياء  مجزأة،  سياسية  ونخبة  النفط،  أسعار 
واسع النطاق متمثل باحتجاجات عام 2019 ، وبعدها 
يونيو، ومما زاد ضعف  مت تشكيل احلكومة املطولة في 
العراق هو تعرض البالد لفيروس كوفيد- 19 ) كورونا 
( وتداعياتها على مختلف جوانب احلياة، ووصف حتليل 
هشاشة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي الصادر في آب 
للعراق  احتماال  األكثر  السيناريو   2020 أغسطس   /
قامتة:  بعبارات  املقبلة  الثمانية عشر  األشهر  مدى  على 
»ستتفاقم نقاط الضعف احلالية بشكل كبير بسبب جائحة 
كورونا وتأثيراته في مختلف القطاعات؛ سيؤدي هذا إلى 
إضعاف املجتمع العراقي واحلكومة ولكن لن يؤدي إلى 
زعزعة استقراره بالكامل« ، ميكن العثور على دليل ملدى 
هشاشة العراق في احلالة الضعيفة لنظام الرعاية الصحية 
في البالد في مواجهة اجلائحة وحذرت دراسة للبنك الدولي 
»العراق على  أيلول /2020 من أن  أواخر  صدرت في 
شفا كارثة بعد ما يقرب من عقدين من بدء حرب العراق، 
ال تزال البالد عالقة في فخ الهشاشة وتواجه تزايد عدم 
االستقرار السياسي والتشرذم، واملخاطر اجليوسياسية، 
العميق  واالنقسام  املتزايدة،  االجتماعية  واالضطرابات 

بني الدولة ومواطنيها«.)27)

املطلب الثالث
تداعيات ومستقبل الدولة الهشة في العراق 

أوال : تداعيات وانعكاسات الدولة الهشة على العراق 
ولسنوات  اآلن   ، عاملنا  في  احملددة  التحديات  أحد  إن 
عديدة قادمة ، سيكون التعامل مع الدول الضعيفة وسيئة 
احلكم ، الدول التي هي على وشك الفشل ، أو في الواقع 

، الدول التي فشلت بالفعل ، تخلق هذه األزمات بيئات 
للحكم  اخلاضع  غير  والفضاء  والصراع  الفوضى  من 
))2)، وفيما يخص العراق تنبهنا املؤشرات بتراكم فشل 

حتديات  عليه  يترتب  الذي  العراق  في  الدولة  وهشاشة 
االزمات  أن  السيما   ، وكيانه  مستقبله  تهدد  خطيرة 
السياسية في العراق تنعكس سلبًا على النظام السياسي 
بوظائفها  القيام  في  الدولة  مؤسسات  تعطل  زالت  وما 
وبقاء العراق ضمن دائرة الدول الهشة ، ومن أبرز هذه 

التداعيات هي)29): 
الدولي  الدولة سواء على الصعيد  تراجع مكانة  1 -هي 
والدبلوماسي  السياسي  حضورها  وضعف  احمللي  او 

واالمني.
 2 -عدم احترام القانون من قبل اجلهات السياسية الفاعلة 
املواطن  بني  الثقة  الى ضعف  ذلك  يؤول  البلد، مما  في 
والدولة من جهة وبني املواطن والقانون من جهة أخرى، 
حتاول  التي  القوى  من  العديد  تغذيته  على  تعمل  وهذا 
وسطوتها،  قوتها  متكني  قبال  احلكومي  الدور  اضعاف 
وقد يكون العكس فمع وجود منظومة قانونية متقدمة إال 
أنها تبقى من دون تطبيق، إال في حاالت محددة، حيث 
ميكن استخدامها ملعاقبة مناهضي الفساد، أو املطالبني 
بحقوقهم، أو املجرمني واللصوص من الطبقات املسحوقة.
بالفساد  املعنية  املؤسسات احلكومية  اعداد  تراكم   -3  
الية توضح عملها  املالية لكن من دون وجود  الرقابة  او 
بشكل صحيح او التفريق بني التداخل والتشابه بأعمالها، 
وهذا يؤشر الى ان تأسيس تلك املؤسسات هي من اجل 
على  ال حتصل  التي  الشخصيات  بعض  رغبات  اشباع 
مكان في املغامن السياسية واحلكومية، سعيا منها لتحقيق 
مصاحلها على حساب املصلحة العامة للدولة او الشعب.

واملعاناة  االجتماعية  العدالة  وغياب  الظلم  -تفشي   4  
تفشي  عن  فضال  املجتمعية،  الطبقات  منها  تعاني  التي 
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الفقر وزيادة معدالت البطالة بني الشباب، وضعف التنمية 
السنوية  اخلطط  عن  كامل  بشكل  غيابها  او  املستدامة 

للحكومة.
بعض  قبل  من  واملجتمعية  املذهبية  الفوارق  -تغذية   5  
من  به  تلوح  ضغط  كعامل  الستغاللها  الفاعلة  اجلهات 
اوقات  في  خصوصا  السياسية  مغامنها  حتقيق  اجل 

االنتخابات.
6- وجود العديد من الفصائل املسلحة واجلهات السياسية 
التابعة للخارج، فضال عن فقدان الهوية الوطنية، وغياب 
التأثيرات  بسبب  السياسي  قرارها  على  الدولة  سيطرة 
وأذرعها  ادواتها  خالل  من  الدول  تلك  حتدثها  التي 

السياسية والعسكرية في الداخل.
العام،  املال  نهب  أشكاله،  بكل  الفساد  -استشراء   7  
قبل  من  عليه  والسيطرة  اجلمركي  الضريبي  التهرب 

مافيات السالح.
 8 -تراجع البنية التعليمية بجميع مفاصلها، مع وجود 
جهات تعمل على ذلك من خالل ضرب القدوات املجتمعية 
في  التصحيح  ادوات  احدى  يعدون  الذين  الرأي  وقادة 

البيئة املجتمعية.
اجلهات  بعض  متارسه  الذي  السياسي  -االستبداد   9
من خالل فرضها لإلرادات الشخصية واحلزبية من دون 
مراعاة اجلهات السياسية االخرى املشاركة في العملية 

السياسية والقرار السياسي في البلد.
الطبقات  على  احلكومة  متارسه  الذي  -الضغط   10  
الفقيرة ومحدودة الدخل من خالل حتميلها فواتير الفساد 
االدارة  سوء  نتيجة  حتصل  التي  اخلاطئة  والقرارات 

ملفاصل الدولة.
عدم  خالل  من  للشباب  الذاتية  القدرات  -ضرب   11  
الصناعية  واملؤسسات  الدولة  مفاصل  بإدارة  متكينهم 
واالقتصادية في البلد، واللجوء الى االستعانة بالقدرات 

اخلارجية مقابل اموال طائلة.
مع  التعامل  في  االنسان  حقوق  مبادئ  -غياب   12  

املواطنني وعدم وجود آلية تنضم ذلك.
ثانيًا : مستقبل العراق في ظل هشاشة الدولة 

من  يعاني  العراق  نالحظ  السابقة  املؤشرات  ظل  في 
ونظام سياسي، هشاشة  دولة  ثالثية )هشاشة  هشاشة 
مجتمع، هشاشة اقتصاد( فعند أي أزمة سياسية يتصدع 
البنيان االجتماعي واالقتصادي ويدب فيه اخلراب والدمار 
واالنشقاق وتفقد الدولة متاسكها وتستفحل أزمتها مما 
يؤدي في نهاية املطاف الى الدمار واالنهيار، وتتغذى هذه 
لنا كيانا  لتنتج  الهشاشات الثالث وتتضافر مع بعضها 

سياسيا اقتصاديا اجتماعيا مفككا.)30)
لذا ال يكمن أن نتوقع أن العراق يتمكن في املدى القصير 
بسبب  والفشل  الهشاشة  دائرة  من  اخلروج  واملتوسط 
واخلارجية  الداخلية  واالجتماعية  السياسية  الصراعات 
احلاكمة  السياسية  الطبقة  في  احلاد  االنقسام  وحالة 
وتهديدات اإلرهاب والتفكك وضعف املؤسسات السياسية 
واالقتصادية واالجتماعية وتردي األوضاع االقتصادية، 
االجل  طويلة  استراتيجيات  تبني  يتطلب  الذي  االمر 
واقتصاديًا  سياسيًا  ومتماسكة  وقوية  متينة  دولة  لبناء 
االستراتيجيات  تنفيذ  على  قادرة  وقيادة   ، واجتماعيًا 
للقيادات السياسية وحتويلها  وجتاوز االرادات اخلاصة 
بني  الثقة  أزمة  جتاوز  الى  يؤدي  مما  البالد  لصالح 
إدارة  مؤسسات  على  وانعكاساتها  السياسية  القيادات 
الدولة وهي من أهم العقبات التي تقف أمام خروج العراق 
من نفق هشاشة الدولة، إذًا الدولة العراقية لعام 2020 
االنتخابات  تكون  وقد  منها،  ميؤوسًا  ليست  لكنها  هشة 
العراقية املقرر إجراؤها في عام 2021 الفرصة األفضل 
إلعادة ترسيخ ثقة الشعب العراقي في نظامه السياسي 
املجزأ وغير التمثيلي بشكل متزايد، ويجب أن تكون زيادة 
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السياسية  والتيارات  االحزاب  وزيادة  الناخبني  مشاركة 
غير الطائفية مصدر تفاؤل للدورة االنتخابية لعام 2021، 
لكنهما يتطلبان دعًما من اجلهات الفاعلة الدولية احملايدة 

ومؤسسات املجتمع املدني العلمانية.)31)
ثالثًا: مقترحات للنهوض بالعراق من دولة هشة الى دولة 

فاعلة 
السؤال هنا : كيف ميكن أيجاد مقاربة واقعية ومسؤولة 
تستند الى ماهو ممكن ، من ناحية املعطيات االجتماعية 
والقانونية  الدستورية  األطر  ناحية  من  أو  والسياسية 
املعتمدة مبا يؤدي الى اخلروج من كل مايعانيه العراق 
وحتويله الى فرصة العادة ترميم املؤسسات وتطور بناء 

الدولة ؟
ومبا أن العراق دولة تعاني من جملة حتديات )داخلية، 
ابرز  ایراد  منا  األمر  يتطلب  لذلك  واقليمية(،  ودولية، 
ما  كل  من  واخلروج  العراق  بواقع  للنهوض  احللول 
يعانيه، وصوال به الى دولة مرنة تستطيع التعامل مع تلك 
السلبية  آثارها  من  واحلد  موضوعي،  بشكل  التحديات 
وردع خطرها، وتقوية قوى اجلذب التي جتعل الدولة اكثر 
متاسكا واندماجا وتبعدها عن خطر االنهيار، ذلك للحؤول 
واجباتها  تأدية  إلى  بها  والوصول  الدولة  هشاشة  دون 
استعادة  عن  فضال  تطلعاتهم.  وتلبية  مواطنيها،  جتاه 
العراق دوره الطبيعي ليكون فاعال أساسيا على الساحة 

االقليمية والدولية
وأهم تلك املقترحات: 

1-أولوية العراق يجب أن تتمثل في إعادة تركيز التسوية 
سلطة  واستعادة  التنمية  على  البالد  في  السياسية 
الفاعلة  غير  اجلهات  على  الرسمية  الدولة  مؤسسات 
احلكومية، ويجب التحول الى مشروع الدولة فالعراق منذ 
هذا  واليزال  رخوة هشة  دولة  بأنه  يوصف   2005 عام 

الوصف.

2- االستفـادة مـن املؤشـرات التـي تصيغهـا املنظمـات 
الدوليـة ، والكيفيـة التـي تصـب فـي معاجلتهـا بالتنسـيق 

والتعـاون مـع اخلبـراء احمللييـن والدولييـن.
أدت  التـي  والعوامـل  األسـباب  وتشـخيص  معاجلـة   -3
بتطبيـق   ، الهشـة  الـدول  ضمـن  العـراق  وقـوع  إلـى 
برامـج وتدابيـر علميـة وفـق مدة زمنيـة قصيـرة ومتوسـطة 

وطويلـة األجـل تضعهـا الدولـة .
نشـر  جتـرم  التـي  القانونيـة  التشـريعات  سـن   -4
اخلطابـات التـي تغـذي روح الكراهيـة والتعصـب الدينـي 
توجيــه  الشـعب،  مكونـات  بيـن  والطائفـي  والقومـي 
الهويــة  وتعزيــز  الوعــي  بإشــاعة  اإلعــالم  وســائل 
حتيــق  التــي  التحديــات  مواجهــة  وكيفيــة  الوطنيــة 

باملجتمــع والدولــة .
السياسية،  الشعبية في احلياة  5-تفعيل سبل املشاركة 
وذلك بتشجيع املواطنني على ممارسة حقوقهم السياسية 
طبقًا للدستور ومن خالل املسارات واملنصات والكيانات 
الدميقراطية الشرعية، ووضع آلية رقابية تفرض الشفافية 
من  للحد  احلاكمة  النخب  على  السياسية  واحملاسبة 

إستشراء الفساد واحملسوبية.
6- تعزيز وصول قيادات احلكم باالنتخابات، وتدعيم ذلك 
عن طريق توعية الناخبني بأختيار املرشحني الذين يعملون 
للصالح العراقي وليس ملصالح شخصية أو طائفية، وكذلك 
وسائل  باستخدام  االنتخابات  نزاهة  على ضمان  العمل 
واستضافة  التكنولوجية،  التطورات  واستغالل  حديثة 
جلان دولية مختصة ومحايدة لالشرلف على االنتخابات 

لضمان متثيل الشعب بكل مكوناته متثيال حقيقيًا.
7-تعزيز االقتصاد العراقي من خالل تفعيل دور األجهزة 
البرملان  في  املتخصصة  اللجان  مع  بالتنسيق  الرقابية 
الفساد  على  للقضاء  فعالة  اقتصادية  آلية  وضع  بشأن 
وذلك من  النفوذ،  الرشوة واحملسوبية واستغالل  خاصة 
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خالل )إعادة توزيع الرواتب - تفضيل الكفاءات بشفافية 
والدول  الدولية  املنظمات  مع  التعاون   ،) -..الخ  مطلقة 
وإنتاج  املتاحة  املوارد  باستثمار  اقتصاديًا،  املتقدمة 
فرص  وخلق  العراقي  االقتصاد  تعزز  متنوعة  مصادر 
للشباب ألن احلكومــات العراقيــة املتعاقبــة لــم تســتفد 
مــن فئــة الشــباب التــي تشــكل نســبة عاليــة مقارنــة 
جـراء  العمـل،  سـوق  فـي  وإدخالهـم   ، السـكان  بعــدد 
االقتصـادي  الواقـع  وتدهـور  املالـي  الفسـاد  تفشـي 
وعـدم اإلفـادة مـن الـواردات املاليـة الناجتـة مـن تصديـر 
تلـك  واسـتثمار  االقتصـادي  بالواقـع  والنهـوض  النفـط، 
الطاقـات الشـبابية الهائلـة التـي تعانـي البطالـة وإيقافها 
عن البحث على مصـادر للدخـل مثل اجلماعات املسـلحة .
8- بناء قوات أمنية عسكرية على أساس الكفاءة والقوة 
اجلماعات  سـالح  ونزع  واحلزبية،  الطائفية  عن  بعيدًا 
املسـلحة والعشـائر باسـتخدام كل الوسـائل التي تكشـف 
عن قوة وهيبة الدولة إلشـاعة األمـن واألمـان واالسـتقرار 

على الصعيدين الداخلي واخلارجي.
9-حرمان االطراف اخلارجية من الوصول الى الداخل 
العراقي يكون من خالل اقامة دولة عراقية قوية ومستقرة 

وذات سيادة.

مضامني وتصورات ختامية : 
ختامًا، وبعد أن تطرقنا إلى واقع ومؤشرات الدولة الهشة 
أن  القول  يصح  هل  تساؤالت:  لدينا  ينتج  العراق،  في 
العراق وصل إلى هذه املرحلة بفعل عوامله الداخلية فقط؟ 
أم كان للعوامل اخلارجية تأثير أيًضا؟ وأي تلك العوامل 
أم  الداخلية  العوامل  هي  هل  فعالية؟  األكثر  املؤثر  هو 
التوترات  تلك  لهيب  أشعلت  التي  اخلارجية  العوامل  أن 

الداخلية؟
ميكننا القول إن عوامل متعددة ساهمت في خلق دولة هشة 

في العراق ، وكانت وراء عدم االستقرار وغياب الوحدة 
والصراع  والتشتت  االنقسام  صورة  وهيمنة  الوطنية، 
االساسي  العاملني  وأن  العراقي،  السياسي  املشهد  في 
وراءهما هما العامل الدولي املتمثل باالحتالل االمريكي 
متكاملة  شبه  بحكومة  وقيامه  العراق  في  وسياساته 
وضعيفة توافقية يحقق بها بقاءه وأهدافه ، وخلق أجواء 
غياب الهوية الوطنية املشتركة ألطراف العملية السياسية، 
باالضافة الى العامل االقليمي الذي اليقل أهمية في تأثيره 
وانعكاساته املباشرة على العملية السياسية في العراق، 
االسباب  كانا  واالقليمي  الدولي  العاملني  أن  نقول  لذا 
الرئيسية وراء خلق دولة هشة في العراق التستطيع أن 
وارادة  داخلي  نتاج  يقابلها  ومهامها،  بأعبائها  تنهض 
وتأثيرا  فاعلية  االكثر  السبب  كانت  التي  احمللية  النخبة 
إذ غابت  والسيادة،  االرادة  قيام حكومة كاملة  في عدم 
وتقدمي  املشتركة  الوطنية  واملصالح  الوطنية  الهوية 
الهويات الطائفية والقومية واحلزبية الضيقة ، وتراكمات 
العراقي  السياسي  املشهد  رسم شكل  من  هي  املاضي 
حساب  على  امتيازات  على  حصول  طرف  كل  ومحاولة 
السياســية  القيــادات  وتواطؤ  العليا،  الوطنية  املصلحة 
التــي تســلمت الســلطة فــي العــراق ألســباب عقائديــة 
اخلارجيــة  التدخــالت  أمــام  املجــال  فســح  وقوميــة 
الدولــة ســمعتها  أفقــد  والدوليــة - ممــا  اإلقليميــة   -
وحضورهــا  الداخــل  فــي  مواطنيهــا  أمــام  وهيبتهــا 
فــي اخلــارج ، وفقدت املقومات التي تستطيع بها مواجهة 
التحديات واالجندات الداخلية والنهوض بواقع احلياة بكل 
جوانبها ، وهذا مايثبت صحة فرضية البحث، إذًا الدولة 
إرادة خارجية وسلوك داخلي  نتاج  الهشة هي  العراقية 
وأداء سياسي فاشل ساهمت العوامل واملصالح الدولية 
واالقليمية املتضاربة في خلق مناخه ودفعه الى الضعف 
هناك  إذًا  الوطنية،  الهوية  وغياب  واالنقسام  والهشاشة 
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مجاالت قلق حول مستقبل بناء الدولة في العراق، والتي 
إذا لم يتم التعامل معها بطريقة مركزة ومستدامة ، والتي 
ممكن أن تؤدي إلى حلقة مفرغة من الهشاشة واألزمات ، 
لكن هذا اليعني أنها مسألة صعبة ومستحيلة فبناء الدولة 
لتصبح شاملة،  وقًتا طوياًل  تستغرق  عملية سياسية  هو 
والعراق يواجه عقبات كثيرة تقف في طريق بناء الدولة، 
واجتماعي  واقتصادي  سياسي  عقد  تبني  على  والعمل 
يؤدي بناء دولة متينه وقوية مستقرة سياسيًا ، توفر كل 
لصالح  تعمل  واالجتماعي  االقتصادي  الرفاه  أسباب 

االجيال احلالية وتؤمن لصالح االجيال في املستقبل.

الهوامش :
الدولية  1. فارس حسن املهداوي ، مخاطر عمل مراسلي الفضائيات 
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العدد 25 ، السنة الثالثة عشر ، 2020 ، ص171. 
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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 

الخطوات.اإلجرائية.
لبناء.الدولة.في.العراق.

ما.بعد.2003.
أ.م.د.طارق.عبد.الحافظ.الزبيدي
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ملخص البحث :
اجل  من  وتتنافس  تتسابق  اليوم  البشرية  املجتمعات 
تهتم في خدمة  التي  الدولية  املعايير  احلصول على أهم 
املواطن وطرق معيشته و طبيعة االنظمة القائمة، فضال عن 
شكل الدول االكثر تطورًا، لذلك اخذت املنظمات الدولية 
في وضع معايير للدولة الفاشلة والدولة الناجحة، لكي يتم 
التمييز بني الدول ومدى حتقيق الشروط املطلوبة، وغالبًا 
ما تكون الدول العربية و االسالمية من الدولة التي تأخرت 
كثيرًا في السباق والتنافس مع الدول الغربية، والسبب ال 
تتحمله االنظمة السياسية فحسب بل املجتمعات ايضا، 
لذلك اصبح االهتمام مبوضوع الدولة وبنائها وفق اسس 

صحيحة الشغل الشاغل، وفي مقدمة االولويات .
إن الكتابات عن بناء الدولة في العراق غزيرة و متعددة، 
لكن بعضًا منها يحمل أفكارا مهمة لكنها صعبة التطبيق 
او مبعنى ادق حتتاج لوقت اكثر مما ينبغي ، كونها حتمل 
إطارًا تنظيريًا فكريًا و رؤية شاملة ملجمل القضايا القائمة، 
والقليل منها ممن حتمل أفكارا إجرائية سهلة ومتيسرة 
النظرية  الدراسات  كل  نحن  نحتاج  لذلك  التحقيق، 
االولويات،  سلم  حتديد  يتم  ان  يجب  لكن  واالجرائية 
ووضع خطتني، احدهما قصيرة االمد تأخذ على عاتقها 
اخلطوات االجرائية سهلة التحقق، واخلطة الثانية طويلة 

االمد تهتم باملستقبل و حتديد املعالم التي يجب ان تكون 
عليها الدولة العراقية في املستقبل .

املقدمة ...
ُيعد موضوع بناء الدولة من املواضيع املهمة والضرورية 
سياسيًا  الناس  حياة  بترتيب  وثيقة  صلة  من  له  ملا 
واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا، وُتعد دولة املؤسسات بحد 
ذاتها مقياسًا لرقي وتقدم األمم والشعوب، وبالتالي فهي 
فكرة مقبولة بل هي طموح تسعى لتحقيقها كل التجمعات 

البشرية املعاصرة. 
م   1921 عام  التأسيس  منذ  تعاني  الدولة  العراق  في   
املشهد  تعقد  ولكن  ومعقدة،  متعددة  كثيرة،  أزمات  من 
م،   2003 عام  في  السياسي  التغيير  بعد  ما  اكثر 
بناء  عن  للكتابة  والباحثني  املفكرين  من  العديد  وانبرى 
الدولة ألهميتها ودورها في تعزيز االستقرار السياسي 
ادوارها  عن  فضال  والثقافي،  واالجتماعي  واالقتصادي 
االيجابية االخرى التي متارسها وحتققها دولة املؤسسات 
الرصينة، لكن الكثير منهم يكتب عن الدولة وهو يقصد 
حيث  احلكومة،  يقصد  وهو  الدولة  عن  ويكتب  السلطة، 
اكبر االشكاليات التي يواجهها مفهوم الدولة هو التداخل 
بينه وبني مفاهيم اخرى هذا من جهة واالهتمام بالتنظير 
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اكثر من التطبيق من جهة اخرى .
يعني  ال  العراق  في  الدولة  بناء  عن  احلديث  يتم  عندما 
ان الدولة غير موجودة، لكن فيها تشوهات وفيها ازمات 
كثيرة حتتاج الى جهود كبيرة تتناسب مع مكانة واهمية 
على  فاعلة  غير  ضعيفة  دولة  انها  مبعنى  ذاتها،  الدولة 
جميع املستويات احمللية واالقليمية والدولية، في حني ان 
على  وفاعلة  قوية  دولة  تكون  ان  يجب  املنشودة  الدولة 

جميع املستويات. 

أهمية البحث
بناء  ان  إذ  ذاتها،  الدولة  البحث مبوضوع  أهمية  ترتبط 
الدولة مطلب و ضرورة فطرية و اجتماعية و سياسية و 
الفوضى،  يعني   ) دولة  الال   ( الدولة  غياب  قانونية، الن 
اهم  بعدها  السياسية  السلطة  وجود  اهمية  من  فالرغم 
ركن من اركانها ، إال انها ال ميكن ان حتل محلها او 
تكون بديال عنها، حيث وجود السلطة خارج اطار الدولة 
يجعل من التجمع البشري اشبه بالتجمع القبلي، وبالتالي 
يصبح جتمعا خاليا من الضوابط و القوانني و االنظمة .

-أهداف البحث
تتمحور اهداف البحث حول ضرورة بيان اهم االجراءات 
املمكنة و القابلة للتطبيق والتي نستطيع من خاللها بناء 
السياسية  الظروف  مع  يتناسب  مبا  العراق  في  الدولة 
 ،  2003 بعد  ما  العراق  يعيشها  التي  االجتماعية  و 
وهدف الدولة هدف ساٍم تسعى له كل التجمعات البشرية 
واحلاجة اخذت تزداد مع مرور الوقت وظهور املستجدات 

على الساحة السياسية االقليمية و الدولية .
-إشكالية البحث

تتعلق اشكالية البحث بجدلية بناء السلطة وبناء الدولة، 
وكيف يتم تغليب الثانية على األولى، والسؤال االبرز هنا: 

ما اسباب  الدولة؟ثم  بناء  السلطة مع  بناء  يتعارض  هل 
التاريخ  مر  على  العراقية  الدولة  بناء  محاوالت  فشل 
هذه  عن  وتتمخض  احلالي؟  يومنا  لغاية  التأسيس  منذ 
االشكاليات تساؤالت كثيرة منها: كيف ميكن بناء الدولة 
بطرق واجراءات واقعية ممكنة بعيدًا عن التنظيرات غير 

القابلة للتطبيق؟

-فرضية البحث
ينطلق البحث من فرضية مفادها ) ان بناء الدولة يحتاج 
ان  ميكن  فال   ، الشعبية  و  احلكومية  للجهود  لتظافر 
يكون بناء الدولة هي رغبة شعبية فحسب، بل يجب ان 
تكون رغبة حكومية ايضا كون االخيرة متتلك املوارد و 
اإلمكانات التي متكننا من بناء الدولة، ثم هناك ضرورة 
على  واالعتماد  املثاليات  و  النظيرات  عن  االبتعاد  الى 

اخلطوات االجرائية القابلة للتطبيق (.

-منهجية البحث
و  االستنباطي  أساسيني،  منهجني  على  البحث  اعتمدت 
االستقرائي ، حيث مت االنتقال من العام الى اخلاص عند 
) دراسة فكرة الدولة بشكل عام و االنتقال الى خصوصية 
الدولة العراقية( ، وكذلك مت االنتقال من اخلاص الى العام 
عند ) دراسة التجربة العراقية في التحول الدميقراطي ما 
بعد 2003 و اثرها في ترسيخ بناء الدولة بكل مفاصلها( 
، فضال عن استعمال عدد من املقتربات و املداخل ، منها 
تبعًا ملا يقتضيه احلال،ونظرًا لشمولية املوضوع واتساعه 
، فقد اعتمدت الدراسة املدخل التاريخي في محاولةلبيان 
اهم الوقائع او احلوادث التاريخية التي لها عالقة بجوهر 
املوضوع، وكذلك متت االستعانة باملدخل التحليلي لدراسة 
ومتابعة أبرز كتابات املفكرين و الباحثني حول اجراءات 
بناء الدولة في العراق وحتليل آرائهم وتصوراتهم، كما لم 
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تغفل الدراسة أهمية املدخل املقارن ومحاولة اللجوء إليه 
املقارنة  ذلك السيما موضوع  إلى  اقتضت احلاجة  كلما 

بني بناء السلطة وبناء الدولة التي هي الهدف املنشود .

-هيكلية البحث:
عدمه، سوف  من  الفرضية  التحقق من صحة  ولغرض   
تقسم الدراسة على ثالثة محاور ، احملور االول لدراسة 
مفهوم الدولة و اهميتها، و احملور الثاني ملتابعة اخلطوات 
االجرائية الدستورية لبناء الدولة . أما احملور الثالث فقد 
خصص ملتابعة اخلطوات االجرائية السياسية لبناء الدولة. 
اخلطوات  ملوضوع  يخصص  فسوف  الرابع  احملور  أما 

االجرائية العسكرية لبناء الدولة .

احملور االول: مفهوم الدولة وأهميتها 
الدولة تنظيم اجتماعي يهدف الى خدمة الفرد واملجتمع، 
لكن ليس بالضرورة كل مجتمع سياسي منظم دولة حتى 
إن امتلك هذا املجتمع سلطة سياسية قادرة على فرض 
االرادة ، ففي » الدولة ترتدي السلطة سمات ال جندها 
خارجها » ، على حد تعبير جورج بوردو)1)، إذ ان الدولة 
متثل اجلزء االعلى من الكيان السياسي وهي ارقى من 
سائر  عن  الكيان)2)،وتتميز  هذا  في  اجلماعية  االجزاء 
االشكال االخرى من املجتمعات االنسانية في احرازها 
السيادة ، حيث ينقل احد الباحثني عن ) جان بودان ( 
بأن » الدولة ذات سيادة ألنها تصدر االوامر للجميع وال 
تقبل تلقي االوامر من احد ، لذلك اصبح ألوامرها قوة 
من  لكل  ملزمة  الدولة  اوامر  تصبح  بالتالي  و  القانون، 
سلطة  بوصفها  الدولة  و   ،  (3(  « الدولة  لتشريع  يخضع 
ذات سيادة و فعالة فإنها توصف بأنها شرعية اذا تقبل 
رعاياها على وجه العموم حرصًا على تسوية منازعاتهم)4)، 
اولهما   ، صنفني  الى  الدول  طبيعة  يصنف  من  وهناك 

الدولة االيجابية التي تهدف الى خدمة الفرد وهي مقبولة 
وشرعية ، و الثانية الدولة السلبية التي تتجاهل اهداف 

الفرد ورغابته وهي مرفوضة وغير شرعية.)5)
السلطة حتى  مع مشكلة  الدولة  تختلط مشكلة  ما  غالبًا 
بدا التفريق بينهما معقدًا بالرغم من الوضوح الداللي بني 
االثنني، من حيث ان الدولة متثل املؤسسات التي ميكن 
تطويرها دون االرتباط بشخص معني عكس السلطة التي 
غالبًا ما ترتبط بشخص صاحب السلطة )))، لذلك البد من 
التمييز بني الدولة واحلكومة والسلطة، إذ ان معنىالدولة 
ال ينحصر فقط بالسلطة احلاكمة ) احلكومة ومؤسساتها 
))7) بل هو موضوع واسع يتضمن بناء مؤسسات رصينة 
ال تتغير بتغير أصحابها بل هي راسخة وثابتة وفق مبادئ 
راسخة وثابتة أيضا، لكن البد من التأكيد ان جميع الدول 

متارس السلطة و تسيطر على الشعوب عن طريقها.)))
العراق غالبًا ما يوصف بأنه » مجتمع قدمي و دولة حديثة 
املتجذر  املجتمعي  الوجود  عمق  على  يدل  وهذا   ،(9(«
معاملها  اطار  في  الدولة  حداثة  مقابل  التاريخ  عمق  في 
ثنائية   ( عبارة  البعض  عليه  يطلق  ما  وهذا  املعاصرة، 
الباحثني  احد  يستشهد  حيث   ،  ) احلداثة  و  التقليد 
التجربة  نقل  ، وميكن  الدولة  بناء  في  اليابانية  بالتجربة 
الى العراق كون الظروف السياسية واالمنية و العسكرية 

تتشابه بني الدولتني.)10)
الدولة العراقية ما قبل 2003 كانت دولة مركزية شمولية 
)في ظل سلطة دكتاتورية مستبدة (. أما الدولة العراقية 
ما بعد 2003 تتسم بكونها دولة فيدرالية تعددية ) في 
تعاني من مشاكل  لكنها  ظل سلطة دميقراطية منتخبة( 
ال تعد وال حتصى، لذلك اخذت جميع القوى و االحزاب 
السياسية تدعو الى ضرورة بناء دولة املؤسسات ) دولة 

القانون ( .
حاجة ضرورية  هو  العراق  في  الدولة  بناء  موضوع  إن 
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ملحة السيما ان العراق اليوم يعيش في مرحلة مخاض 
التخندقات  عن  بعيد  شامل  وطني  مشروع  لبناء  عسير 
الدينية والقومية واملذهبية، وفي مقدمة هذا املشروع هو 
بناء دولة مدنية تستوعب اجلميع من جهة وحتترم القانون 
والدستور بعده الركيزة االساسية لبناء الدولة الناجعة من 

جهة اخرى .
احملور الثاني : اخلطوات اإلجرائية الدستورية لبناء الدولة 

1- اعتماد النظام الرئاسي
النظام السياسي في العراق ما بعد 2003 نظام برملاني، 
االولى  املادة  في  الدائم  العراقي  الدستور  نص  حيث 
)برملاني(  نيابي  جمهوري  فيها  احلكم  نظام   « الى  منه 
مدى  على  العملية  التجارب  اثبتت  لكن  دميقراطي)11)»، 
ال  العراق  في  البرملاني  النظام  ان  عاما   18 من  اكثر 
وشتت  التنفيذية  السلطة  ضعف  الى  ادى  كونه  يصلح 
جهودها ، هذا ال يعني ان اخللل بطبيعة النظام البرملاني 
بل في تطبيقه والظروف السياسية و البيئية و االمنية و 
ان  إذ   ، العراق  يعشها  التي  االقتصادية  و  االجتماعية 
افضل الدول استقرارًا هي اململكة املتحدة )بريطانيا ( ، 
وهي تعتمد النظام البرملاني ، لذلك ال يوجد ما مينع من 
تعديل أي مادة بالدستور لطاملا يساهم هذا التعديل في 

بناء الدولة في العراق)12).
الى  يحتاج  دوليًا  و  اقليميًا  و  محليًا  الفاعلة  الدولة  بناء 
لذلك  املسؤولية،  الى حتديد  ويحتاج  القانون  تطبيق  قوة 
فإن الدعوة الى تعديل املادة الدستورية بتحويل العراق 
من النظام البرملاني الى الرئاسي هو من اجل ان تتحدد 
املسؤولية ويكون الرئيس هو املسؤول االول عن كل جناح 
عمل  في  تدخل  اي  مينع  الرئاسي  النظام  ثم  فشل،  او 
بحسب  الثقة  بسحب  تهديدها  عدم  و  التنفيذية  السلطة 
مصالح النواب، ثم ان النظام الرئاسي يحقق قوة للنظام، 
قوة  بل  التعسفية  القوة  بها  نقصد  ال  املنشودة  القوة  و 

القانون.
2- إصدار القوانني التي أقرت دستوريًا

الى  البرملاني  النظام  من  السياسي  النظام  حتويل  إن 
الرئاسي ال يعني ذلك تغييب دور السلطة التشريعية بل 
على العكس مهامها تصبح اكثر اهمية، ويقع على عاتقها 
اكمال جميع التشريعات الالزمة بالذات تلك التشريعات 
و القوانني التي اشار إليها الدستور بعبارة ) وينظم ذلك 
بقانون ( ، حيث منذ 2005 حتى اليوم توجد نصوص 
دستورية واضحة الداللة حتتاج الى اصدار قوانني بعدد 
في  اخفقت  السابقة  البرملانات  جميع  لكل  القضايا  من 

اصدارها،لعل من ابرزها ما يلي )13):
1-املادة ) 9 ( ثانيًا حيث تنص على » تنظم خدمة العلم 

بقانون ».
2-املادة ) 12 ( اواًل حيث تنص على » ينظم بقانون علم 
إلى مكونات  يرمز  الوطني مبا  ونشيده  العراق وشعاره 

الشعب العراقي » .
بقانون  تنظم   « على  تنص  ثانيًا حيث   )  12  ( 3-املادة 
االوسمة والعطالت الرسمية واملناسبات الدينية والوطنية 

والتقومي الهجري وامليالدي » .
تعدد  يجوز   « على  تنص  حيث  رابعًا   )  18( 4-املادة 
أو  سياديًا  منصبًا  يتولى  من  وعلى   ، للعراقي  اجلنسية 
أمنيًا رفيعًا التخلي عن اية جنسية أخرى مكتسبة، وينظم 

ذلك بقانون ».
5-املادة ) 48 ( تنص على » تتكون السلطة التشريعية 
االحتادية من مجلس النواب ومجلس االحتاد »، ووضحت 
ذلك املادة ) 65 ( اواًل:» يتم انشاء مجلس تشريعي يدعى 
بـ«مجلس االحتاد« يضم ممثلني عن االقاليم واحملافظات 
غير املنتظمة في إقليم، وينظم تكوينه وشروط العضوية 
فيه واختصاصاته ، وكل ما يتعلق به بقانون يسن بأغلبية 

ثلثي أعضاء مجلس النواب » .
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6-وغيرها من القوانني التي لم يصدرها مجلس النواب 
كقانون النفط و الغاز بحسب نص املادة 112.

إن إصدار جميع القوانني الدستورية هو ما تتطلبه دولة 
ال  ضرورة  هي  لها  فالدعوة  لذلك  الرصينة،  املؤسسات 
للدولة  قويا  دعما  االجراء  يعطي هذا  ، حيث  عنها  غنى 

ومؤسساتها .

احملور الثالث : اخلطوات اإلجرائية السياسية لبناء الدولة

1- حتقيق الوحدة الوطنية
قوة أي دولة من قوة و متاسك شعبها ، لذلك جند اكثر 
الدولة قوة تلك التي حققت قدرًا من الوحدة الوطنية بني 
افرادها ، و الوحدة الوطنية هي ليست شعارا انتخابيا 
مؤقتا او توجها خطابيا، بل يجب ان يكون برنامج عمل 
ألي حكومة تتطلع الى بناء دولة قوية داخليًا لكي تنعكس 
هذه القوة على موقفها اخلارجي ، و قوة الدخل اساس 
من  تتحقق  العراقي  الداخل  وقوة   ، خارجيًا  الدولة  قوة 
خالل عدة اجراءات لعل من ابرزها الوحدة الوطنية وحل 
جميع اخلالفات باحلوار البناء ، وهكذا تتم تقوية املوقف 

اخلارجي للعراق من خالل قوة الداخل.)14)
حتقيق  وسائل  في  اختلفوا  قد  العراقيني  ان  صحيح 
و  وفكره  وبيئته  رأيه  حسب  كاًل  املنشودة  الوحدة  هذه 
االيجابية  الى  يدعو  الذي  لكن   ، االيديولوجية  خلفيته 
الذي  لذلك  و حتقيقها،  ايجادها  على  اجلميع  اتفاق  هو 
عن  النظر  بغض  الوطنية  الوحدة  العراقيني حتقيق  يهم 
الوسيلة املستخدمة في حتقيقها ، وهنا البد من التأكيد 
ان حتقيق الوحدة الوطنية و التسامحال حتقق املصاحلة 
الوطنية وبناء السالم فحسب بل تساهم في بناء الدولة 
املدنية القائمة على اسس متينة من التالحم واالندماج)15)، 
قوية  دولة  لبناء  مرتكز  اهم  الوطنية  الوحدة  ان  مبعنى 

متماسكة))1) .

2- جترمي الطائفية
والدينية(  )العلمانية  توجهاتهم  العراقيون مبختلف  أدرك 
بعض  قبل  من  سياسيًا  وظفت  حيث  الطائفية،  خطر 
السياسيني ممن يطمح مبنصب حسب االستحقاق، ومت 
تطمح  التي  االطراف  بعض  قبل  من  اجتماعيًا  توظيفها 
بالنفوذ االجتماعية و الوصول الى الزعامة بأيسر الطرق 
و اقصرها، ووظفت دينيًا ممن يحاول ان يستثمر الدين 
على  القدسية  اضفاء  على  يعمل  و  الدنيوية  املنافع  في 
بعده  و  قربه  عن  النظر  بغض  به  يقوم  بشري  عمل  أي 
االستثمارات  عن  النظر  بغض  و  الشريعة،  مقاصد  عن 
اجلوهري  السؤال  يبقى  استعماالتها،  تعدد  و  الطائفية 
في اطار دولة املؤسسات هو: ما موقف الدستور من هذه 
يتناسب مع  الظاهرة اخلطيرة ؟ وهل مت اصدار قانون 

حجم اضرار وخطورة الطائفية؟

التأويل  تقبل  العراقي اشار اشارة واضحة ال  الدستور 
على جترمي الطائفية وفق املادة ) 7 ( منه ، لكن القانون 
رقم ) 32 ( لسنة 2016 الذي صدر بعنوان ) قانون حظر 
حزب البعث و الكيانات واالحزاب و االنشطة العنصرية 
و االرهابية و التكفيرية (واملستند على نص املادة اعاله ، 
»يحظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو االرهاب أو 
التكفير أو التطهير الطائفي أو يحرض أو ميهد أو ميجد 
أو يروج أو يبرر له ، وبخاصة البعث الصدامي في العراق 
ورموزه وحتت اي مسمى كان، وال يجوز ان يكون ذلك 
ضمن التعددية السياسية في العراق ، وينظم ذلك بقانون 
» )17) ، يفترض ان يتبعه قانون منفصل يختص بتجرمي 
الطائفية لكي تكون داللته واضحة غير متداخلة مع قانون 
عن  مختلفة  واضحة  ايضا  وعقوباته  البعث  حزب  حظر 
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القانون اعاله.
إن خطورة الظاهرة جعلت الكثير يوصفها بالهوية القاتلة، 
القاتلة هي  الهويات  اخطر  ان  الباحثني  أحد  يرى  حيث 
من  الهويات  هذه  نقل  املسيسة، حيث  الطائفية  الهويات 
 ، (1(( مجالها املجتمعي والثقافي الى مجالها السياسي 
املنشودة  الدولة  الن  الطائفية  جترمي  على  التركيز  لذلك 
من اهم شروط بنائها انها دولة وطنية ال تسمح بتفضيل 
ان  يجب  املعتمد  الوحيد  واملعيار  على شخص،  شخص 
يكون ) املواطنة (، فضال عن ذلك ان الطائفية كظاهرة 
الدولة  وجود  كيان  تهدد  التي  الظواهر  اخطر  من  هي 

ومتاسك افرادها.
احملور الرابع : اخلطوات اإلجرائية العسكرية لبناء الدولة

1- التجنيد اإللزامي
اجليش من اهم عوامل وجود الدولة ، حيث اكد ميكافلي 
في كتابه »األمير« على اهمية اجليش ودوره اجلوهري في 
بناء الدولة الوضعية القوية )19)، و بالتالي فإن املجتمعات 
حتتاج الى اجليوش القوية حتى في اوقات السلم ، إذ ان 
جميع الدول بحاجةلبناء جيش قوي يحافظ على هيبتها و 

وجودها)20). 
على  العراق  وفي  عام  بشكل  العربي  العالم  في  اجليش 
نحو اخلصوص عانى من االستبداد والتدخل السياسي 
كثيرةمنها  ادائه  حول  املالحظات  لذلك جند   ، عمله  في 

استعماله من االنظمة السياسية في قمع الشعوب .
هناك  حدثت   2003 العراق  في  السياسي  التغيير  بعد 
من  خاصة  العسكرية  املؤسسة  في  كبيرة  انتقاالت 
الى  الرؤية االستبدادية  النظام من  ابرزها حتول طبيعة 
إلغاء  ايضا  االخرى  التحوالت  بني  من  و  الدميقراطية، 
مواطن  كل  على  يفترض  كان  الذي  االلزامي  التجنيد 
عراقي امت الثامنة عشرة من عمره، و حول اعادة العمل 
العراقيون بني رافض و بني مؤيد،  به من عدمه اختلف 

و هنا بغض النظر عن ايجابيات و سلبيات الفكرة،يبقى 
بناء  مسار  على  التجنيد  هذا  اهمية  مدى  عن  التساؤل 

الدولة العراقية املعاصرة .
ابتداًء فالدعوة الى التجنيد االلزامي هي مطلب دستوري 
اكثر ما هو مطلب شعبي، لذلك نذهب مع ضرورة اعادة 
االرتباط  من  نوعا  يحقق  االخير  كون  االلزامي  التجنيد 
اجلميع  قبل  من  عنها  الدفاع  اهمية  و  بالدولة  املعنوي 
بغض النظر عن االنتماءات الفرعية، و يساهم في حتقيق 
مختلف  بني  التكاتف  و  والتعارف  االنسجام  من  نوع 
محافظات العراق والتي هي مبثابة تنوع مجتمعي مختلف 
االطياف، كذلك ان التجنيد يساعد الدولة على ان تستفيد 
قوة  يحقق  بشكل  استثمارها  و  الشبابية  الطاقات  من 

عسكرية قادرة على الدفاع عن العراق ارضًا وشعبًا .
2- حصر السالح بيد الدولة

يعد وجود السالح خارج اطار الدولة اكبر تهديد تواجه 
على  علمت  الغربية  الدول  في   ، السياسية  االنظمة  كل 
و  واضحة  بيانات  قاعدة  وجود  خالل  من  وجوده  تقنني 
شروط  وفق  سالحمرخص  قطعة  ميتلك  من  لكل  دقيقة 
معينة. أما في دول العالم الثالث بشكل العام و العراق 
على نحو اخلصوص فالسالح ينتشر بشكل الفت من دون 
وجود اي احصائيات دقيقة حول من ميتلكه ، مما تسبب 
لألسلحة  التداول  و  الشراء  و  البيع  عملية  في  بفوضى 
في جميع  السالح  هذا  يستعمل  قد  املرخصة، مما  غير 

العمليات االرهابية و االجرامية.
حاولت جميع االنظمة السياسية في العراق للسيطرة على 
السالح لكنها فشلت ، بالرغم من وسائل الترغيب ) شراء 
السالح ( ، ووسائل الترهيب ) احملاسبة القانونية ( ، إال 
ان نسبة ما مت تقييده من االسلحة ال يتجاوز نسبة %50 
مما هو موجود عند االهالي ، وقد ساهمت ظروف امنية و 
سياسيةفي فرص احلصول و اقتناء السالح بشكل اكثر 
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مما كان عليه احلال ما قبل 2003 .
ليس املقصود  الدولة  بيد  السالح  الى حصر  الدعوة  إن 
ان  املقصود  بل  املواطنني  السالم من جميع  منه سحب 
الدولة تسيطر على كل قطعة سالح موجودة واعطائها الى 
املواطن حسب االحتياج ) الدفاع عن النفس او الوظيفة 
تتطلب ذلك (، ووفق قانون واضح ال يسمح ببقاء أي قطعة 

سالح خارج اطار الدولة .
يخطئ من يظن ان بناء الدولة يتحدد بإجراء معني بل ان 
عملية البناء عملية تراكمية يتداخل فيها املادي و املعنوي 
والسياسي والقانوني، فضال عن التمازج بني املتطلبات 

التي حتميل طابع االصالة مع طابع املعاصرة )21).

اخلامتة واالستنتاجات واملعاجلات
الدولة العراقية كانت وما زالت تعاني من مشاكل كثيرة 
، اغلب تلك املشاكل يحتاج الى حلول اجرائية اكثر من 
الدولة  توجه  التي  التحديات  واكبر   ، التنظيرية  احللول 
العراقية بعد 2003 هي ضعف تطبيق القانون ، وعدم 
حتديد املسؤولية في االجناز او االخفاق ، فاجلميع ينسب 
النجاح لنفسه و اجلميع يرفض الفشل ويبعد املسؤولية 
عنه ، ما يتطلب ذلك حلوال إجرائية متس طبيعة النظام 
السياسي البرملاني الذي اثبت من خالل التجربة انه السبب 
املسؤولية،  حتديد  عدم  و  القانون  ضعف  في  الرئيسي 
من  النجاح  لها  يكتب  ال  املنشودة  االجراءات  جميع  و 
دون وجود رغبة مشتركة بني احلكومة املنتخبة و الشعب 

العراقي .
من  لعل  االستنتاجات  ممن  لعدد  الدراسة  توصلت  وقد 

أبرزها ما يلي : 
1-العراق ميثل نقطة اتصال مهمة في املنطقة العربية ، 
لذلك فهو يؤثر ويتأثر بالدول االقليمية، لذلك فعملية اعادة 
بناء الدولة فيه حتتاج ملساعدة اقليمية و دولية باإلضافة 

الى اجلهود احمللية التي تبذل بهذا اخلصوص .
الدولة  بناء  توجد عصا سحرية إلكمال اجراءات  2- ال 
املتطلبات  جميع  ان  بل  ووقتي،  مباشر  بشكل  العراقية 
حتتاج الى اجراءات تشريعية و تنفيذية لتحقيقها وحتتاج 

ايضا إليجاد البيئة املالئمة و اخلصبة . 
العراقي  الشعب  من  العظمى  الغالبية  ان  من  3-بالرغم 
تؤمن بضرورة بناء دولة قوية، إال ان القليل منهم يرفض 
بناء دولة قوية خاصة ممن هو مستفيد من ضعف الدولة 
، بل يسعى الى بقاء الدولة ضعيفة ويعمل بكل وسعه الى 
حتقيق ذلك، وهذا القليل ليس جهة محددة بل هو فئة قليلة 
جدا ال متثل السواد االعظم من العراقيني الراغبني بدولة 
قانونية قوية تستطيع ان تفرض القانون على اجلميع دون 

استثناء.
وقد توصلت الدراسة لعدد من املعاجلات التي قد تساهم 

في بناء الدولة، ولعل من أبرزها :
1-التعديل الدستوري املقترح في البحث لتحويل النظام 
الى  يحتاج  رئاسي  الى  برملاني  نظام  من  السياسي 
معاجلات صحيحة لكي تتمكن القوى الساعية الى التعديل 
من مترير التعديل ومير دون رفض ثلثي ثالث محافظات 
عراقية على ذلك، واملعاجلة املقترحة هنا ان يتم التعديل 
لهذه الفقرة مع اضافة فقرتني أخر، احداهما تهم اجلانب 
الكردي والثانية تهم املناطق الغربية من العراق ، مبعنى 
ان التعديل سوف يرتكز على ثالث قضايا مهمة وجوهرية 

ميثل رغبة جميع مكونات الشعب العراقي الرئيسية .
2-ضرورة اجراء االحصاء السكاني بأسرع وقت ممكن 
كون اغلب املشاكل القائمة بني اقليم كردستان وحكومة 
املركز مرتبطة بشكل مباشر بهذا االحصاء الذي سوف 
املقاعد  واولها موضوع نسب  املشاكل،  الكثير من  يحل 
املتنازع  املناطق  في  املواطنني  و متثيل  في احملافظات، 

عليها . 
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و  السياسية  العملية  تقومي  الدولة  بناء  3-من ضرورات 
بالذات العملية االنتخابية التي متثل عصب الدميقراطية 
من  بدال  االنتخابي  الرقم  اعتماد  نقترح ضرورة  لذلك   ،
االسم في اي انتخابات جترى في العراق ، كون االسم 
ممكن حدوث تشابه فيه، وممكن ان يتم التزوير من خالله. 
أما من خالل الرقم االنتخابي فسوف يتم منح كل مواطن 
مشاركة واحدة وفق رقم يتم استخراجه من رقم البطاقة 
التموينية التي حتتوي على ارقام عوائل جميع العراقيني 
مع اضافة احرف بحسب تسلسل الفرد في العائلة، فمثال 
لالب الرمز أ مع رقم البطاقة و االم رمز ب مع الرقم، 
وهكذا، عندئذ ال ميكن لشخص آخر ان يأخذ رقمك لكي 
ينتخب به ، بل رقمك واضح و محدد سواء مارست حقك 

في االنتخاب او امتنعت عن ذلك .
الذي  القانون  مثال  الطائفية  يجرم  قانون  4-اصدار 
يجرم البعث، كون خطورة االثنني متساوية، لذلك فالنص 
الدستوري في املادة السابعة قد اشار إليهما معًا ملا لهما 

من اضرار على مجمل العملية السياسية.
5-ضرورة اصدار قانون التجنيد االلزامي لكي يساهم 
يساعد  ذلك  ثم  العسكرية،  الدولة  مؤسسات  تقوية  في 
رمزية  مببالغ  للعاطلني  عمل  فرص  ايجاد  على  الدولة 
وفق توقيتات ليست طويلة األمد، واالهم من ذلك سوف 
تستطيع الدولة ان تكون لديها قاعدة بيانات مهمة وموثقة 
جلميع املواطنني في سجل يعد لهذا الغرض لدواٍع امنية 

او احصائية او غيرها.
 ( املتاحة  الوسائل  التثقيف من خالل جميع  6-ضرورة 
ان  ، على   ) و غيرها  ندوات - ورش عمل  مؤمترات - 
الدميقراطية هي نظام قوة القانون و ليس نظام الفوضى، 
فال ميكن ان يبقى املواطن بني خيارين ال ثالث لهما، اما 
االستبداد او الفوضى ، بل يجب ان نحقق الدميقراطية 
احلقوق  وتوزيع  القانون  بسط  على  القادرة  القوية 

والواجبات بالتساوي.
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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 

مجال.العام....ضرورة.
لتعزيز.الدولة.الفاعلة.

في.العراق
أ.م.د.عبد.العزيز.عليوي.العيساوي
كلية.القانون.والعلوم.السياسية/.جامعة.األنبار
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مقدمة:
العام منذ نحو ستة عقود بعد أن  باملجال  بدأ االهتمام 
منافسا  ثمة  أن  هابرماس  يورغن  االملاني  املفكر  وجد 
جديدا للمجال السياسي، يتمثل باملجال العام الذي يشغل 
احليز املوجود بني املجال اخلاص املتمثل باألسرة والقبيلة 
والطائفة والقومية والديانة، واملجال السياسي الذي تدور 
فيه حركة السلطة واالحزاب، وإلزالة االلتباس بني املجال 
ليس  االخير  أن  هابرماس  اعتبر  املدني  واملجتمع  العام 
إذ  األول،  في  كما  دورا سياسيا  أن ميارس  بالضرورة 
وبقية وسائل  الصحف  يوجد في  الذي  العام  املجال  أن 
التجمعات  وكل  والساحات  واملنتديات  واملقاهي  االعالم 
التي ميكن أن ينتج رأيا سياسيا مؤثرا، اصبح ميارس 
دور الرقيب على املجال السياسي، كما دخل في منافسة 
معه في مناسبات عدة، لكن أدوات هذه املنافسة اختلفت 
بني املجالني، ففي الوقت الذي يشهد فيه املجال السياسي 
تسابقا على الوصول للسلطة، يحرص املجال العام على 
الواسعة  بالنقاشات  املتمثلة  التواصلية  الوظيفة  تطبيق 
واحلوارات املعمقة التي تهدف لتنظيم وتنسيق اآلراء التي 
تطرح في الفضاءات العامة مبختلف مشاربها، وحتويلها 
في  تسهم  أن  ميكن  العامة  املصلحة  حتقق  أفكار  إلى 
داخليا،  استقرارها  وبالتالي  للدولة  االستقرار  حتقيق 

وزيادة فاعليتها خارجيا، وذلك ما يحتاجه العراق اليوم 
وإن  التي  الفاعلة  الدولة  أدوات  بامتالك  رغبته  ظل  في 
تنشأ عن طريق  أنها ميكن أن  التحقق اال  كانت صعبة 
اتباع مسارات عدة من بينها منح املجال العام الذي مينح 
ألفراد املجتمع مساحات للنقاش في آراء وافكار سياسية 

ميكن أن تسهم في تنمية التجربة الدميقراطية الناشئة.

أوال: املجال العام
يعد يورغن هابرماس، وهو عالم اجتماع ومفكر أملاني، 
»التحول  كتابه  في  العام  املجال  عن  حتدث  من  أول 
القرن  ستينيات  في  الذي صدر  العام«  للمجال  البنيوي 
واملصطلحات  العام  املجال  عن  مفصال  املاضي وحتدث 
بأنه »مجموعة من  العام  إذ عرف املجال  القريبة منه)1)، 
األشخاص اللذين يجتمعون من أجل النقاش بشأن أمور 
العام  املجال  واصبح  العامة«،  املصلحة  طابع  تكتسي 
اخلاصة  واعرافه  وضوابط  قواعده  على  قادرا  برأيه 
اصبحت  حتى  واستهالكه،  وتوزيعه  اخلطاب  بإنتاج 
لديه القدرة على متكني املجتمع من تنظيم نفسه بطريقة 
تولد حكاما وأفراد يسهمون في صنع اخلير العام، عن 
طريق اميان األفراد باالنتماء للدولة مقابل قيام األخيرة 
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بتأمني متطلبات الطرف األول)2)، كما يرى هابرماس أن 
الدميقراطية ال ميكن أن تعيش من دون إعادة بناء املجال 
واملستقل،  احلر  السياسي  للجدل  فرصة  وتوفير  العام، 
للمواطنني  الشعبية  السيادة  لتفعيل  فرصة  ميثل  أنه  إذ 
عن طريق احلوارات احلرة داخله، ويحدد هابرماس أطر 
عامة للنقاشات التي ميكن أن جتري داخل املجال العام 

أبرزها)3):
1-تكافؤ فرص االنخراط في املجال العام.

العمل  في  للمشاركة  واحلظوظ  القدرة  في  املساواة   -2
السياسي.

3- املساواة في حق التصويت على فقرات النقاش.
4- ضمان حق اختيار موضوعات النقاش جلميع.

5- للجميع ايضا حق املشاركة في املفاضلة للتوصل إلى 
أولويات النقاش.

للتطورات  مواكبا  إنسانا  الشخص  يكون  أن  أجل  ومن 
املجال  ينضوي ضمن  أن  عليه  في عصره،  التي حتدث 
أو  سليما  فقيرا،  أو  غنيا  كونه  عن  النظر  بغض  العام، 
مريضا، شابا أو كبيرا في السن، رجال أو امرأة، إذ أن 
املساهم في املجال العام يكون فاعال في حال مشاركته 
العمومي عن طريق  الفضاء  اطار  بآراء سياسية ضمن 

استخدام األدوات املتاحة.)4)
املجال  يشهدها  التي  النقاشات  أهمية  من  الرغم  وعلى 
إلى  اال في حال حتولها  تكون مؤثرة  أنها ال  اال  العام، 
تشريعات، وال ميكن للنقاشات أن تلعب دورها املشرعن 
أي  النقاش،  مأسسة  أولهما،  شرطني،  حتقيق  بعد  إال 
أن احلوارات ينبغي أن تتحول إلى تشريعات تطبق في 
أن  أي  النقاش،  انفتاح  الثاني هو  والشرط  املؤسسات، 
لكن  حللها)5)،  محاولة  في  والنزاعية  اخلالفية  القضايا 
املجال العام غير قادر على التأثير في كل زمان ومكان ال 
سيما عندما يحاول النظام السياسي التأثير في املجال 

العام وتقييده كي ال يكون مؤثرا في الشأن السياسي، 
وحتديدا على سلطة الفاعلني داخل املجال السياسي.))) 
في حال  العام  املجال  تواجه  أن  نفسها ميكن  واملشكلة 
إلى  والديانة  والقومية  والطائفة  القبيلة  سلطة  متددت 
داخله، عندها ستحول االنتماءات العصبوية دون انبثاق 
خطاب سياسي وطني من املساحات التي يوفرها الفضاء 

العمومي.
ووفقا لكتابات هابرماس وآخرين، فإن املجال العام يعني 
النقاشات التي تكتسي طابعا سياسيا، وتكون مؤثرة على 
صانع القرار، وتدور في ذلك احليز املوجود بني املجال 
والطائفة  والقبيلة  لألسرة  كاالنتماء  باألفراد  اخلاص 
والديانة، وبني املجال السياسي الذي تختص به االحزاب 
واحلكومة، ومكان املجال العام في الشوارع والساحات 
واالرصفة واملقاهي واحلدائق العامة، وكل منطقة ميكن 
أال  شريطة  بالسياسة  للحديث  االفراد  فيها  يتجمع  أن 

تكون ضمن حدود املجالني اخلاص والرسمي.
من خالل ما تقدم ميكن القول إن املجال العام هو امليدان 
ظهر  وقد  العامة،  السياسية  النقاشات  فيه  الذي جتري 
عن طريق كتابات املفكر األملاني يورغن هابرماس، وكتاب 
أوربيني آخرين، أي أن املجال العام أوربي في ظهوره، 
وهنا وبعد املرور على مفهوم املجال العام، واألشخاص 
الذين ميكن أن يكونوا جزءا منه ميكن التساؤل: هل يوجد 
مجال عام عراقي؟ ما مظاهره؟ وكيف ميكن توظيفه في 

بناء الدولة الفاعلة؟
ثانيا: مظاهر املجال العام في العراق

في  بانت  العام  املجال  وجود  مالمح  أن  من  الرغم  على 
العراق منذ تأسيس الدولة العراقية، من خالل الصحف 
والتجمعات  العامة  والساحات  واملنتديات  واملقاهي 
االخرى التي يجري خاللها احلديث في الشأن السياسي، 
إال أن هذا الفضاء بقي محدودا بسبب التضييق ومالحقة 
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السياسي  الدور  وتراجع  السياسي  بالشأن  املهتمني 
ونتيجة  والتجمعات،  االعالم  حرية  وتقييد  املثقفة  للطبقة 
لتلك االسباب انحسر املجال العام بشكل كبير بعد مجيء 
العراق اجلمهوري حتى التغيير الذي شهدته البالد عام 
العمومي  الفضاء  ظهور  التاريخ  هذا  اعقب  إذ   ،2003
التجربة  وفرتها  التي  احلرية  ملساحة  نتيجة  جديد  من 
الدميقراطية، والتي وعلى الرغم من املآخذ التي سجلت 
وجود  في  كانت سببا  أنها  إال  عليها،  زالت تسجل  وما 
مساحات للتجمع والتعبير عن الرأي تفوق ما كان احلال 

عليه سابقا.
إن املجال العام الذي ظهر في العراق بعد عام 2003 لم 
يكن واضح احلدود بسبب االوضاع املضطربة التي مرت 
بها البالد بعد هذا التاريخ، وعدم االستقرار السياسي، 
والتداخل مع املجالني اآلخرين، إال أن ذلك لم يقطع سبل 
التأثير  وبالتالي  العام،  املجال  داخل  والنقاش  االتصال 
بيان  وميكن  السياسي،  املجال  على  خصوصا  خارجه 

أبرز مظاهر املجال العام في العراق باآلتي:

1-االحتجاجات
ميكن  التي  العام  املجال  مظاهر  أحد  االحتجاج  يعد 
أجل  من  احلكومات،  على  السلمي  الضغط  طريقها  عن 
حركات  بني  التزاوج  وجاء  محددة،  مصالح  حتقيق 
كأداة  واالنترنت  الرأي  عن  للتعبير  االحتجاجكوسيلة 
للتعبئة والتحشيد ليزيد من قوة املجال العام.)7) واظهرت 
االحتجاجات التي شهدها العراق في تشرين األول 2019 
توظيفا لهذا التزاوج بعد خروج التظاهرات في اكثر من 
مدينة عراقية باالعتماد على خدمة االنترنت للتواصل بني 
املساهمني فيها الذين استغلوا الساحات واألماكن العامة 
للتعبير عن آرائهم السياسية التي كانت سببا في تغيير 
احلكومة، واستبدال مفوضية االنتخابات وقانونها، فضال 

عن تأثيرها على املزاج السياسي العام.
بعض  على  سجلت  التي  املآخذ  بعض  من  الرغم  وعلى 
املشاركني في احلركة االحتجاجية، إال أنها متثل مظهرا 
اآلراء  عن  للتعبير  العمومي  الفضاء  الستخدام  واضحا 

السياسية.

2- املقاهي
يشير يورغن هابرماس إلى أن املجال العام وعلى الرغم 
يتبع  ال  أنه  إال  واجتماعية،  وظيفة سياسية  امتالكه  من 
موقع  له  رسمي  غير  مجال  هو  بل  سياسية،  جهة  ألي 
في املجتمع، ويوضح أن بداية نشأة املجال العام بدأت 
كانت  التي  األدبية  والصالونات  املقاهي  في  واستمرت 
للطبقة  املنتمني  االفراد  من  محددة  فئة  اليها  حتضر 
البرجوازية قبل أن يتسع النقاش السياسي ليشمل جميع 
العام.))) وتوجد في  فيه حتقيق اخلير  ملا  املجتمع  أفراد 
بغداد ومحافظات اخرى الكثير من املقاهي التي ترتادها 
القضايا  في  النقاش  إدارة  على  القادرة  املثقفة  النخبة 
اخلاص  املجالني  حدود  إلى  الوصول  دون  السياسية 
ندوات  والصالونات  املقاهي  تشهد  كما  والسياسي، 
املهمة،  اآلنية  القضايا  بشأن  معمقة  وحوارات  سياسية 
الحتواء  مثال  االنتخابات  قانون  بشأن  جرت  التي  كتلك 

اجلدل الذي اثارته التظاهرات بشأنه.
3- الساحات واألماكن العامة

إن وجود مساحة مناسبة يعبر فيها االفراد عن آرائهم 
يطرح  الذي  املكان  هي  املساحة  هذه  أن  يعني  بحرية 
إرادتهم  وينظمون  العامة،  للشؤون  رؤيتهم  االفراد  فيه 
مشتركة،  ملصلحة  انعكاس  أنها  يفترض  التي  اجلماعية 
وهذه اإلرادة تأتي نتيجة لقرار يتم اتخاذه بناًء على حوار 
حر وعقالني يجري بني األفراد، ويتمتع كل فرد باحلرية 
في طرح رأيه، ومناقشة االفكار التي يطرحها اآلخرون، 
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وميكن  العام)9)،  املجال  لوالدة  مناخا  ميثل  تقدم  ما  كل 
عد جلوس عدد من االشخاص في مقهى، أو على أحد 
تنظيم جتمع  أو  مثال،  بغداد  في  املتنبي  شارع  ارصفة 
للنقاش بالقضايا السياسية في حدائق ابو نواس، مجاال 

عاما صريحا ميكن أن يفضي إلى املصلحة العامة.
4- املجتمع املدني

يخلط كثيرون بني املجال العام واملجتمع املدني اللذين ال 
االهتمام  متعلق مبقدار  رفيع  بينهما سوى خيط  يفصل 
قضايا  يناقش  أن  ميكن  املدني  فاملجتمع  بالسياسة، 
شرطا  ليس  ذلك  لكن  الضرورة،  اقتضت  اذا  سياسية 
لوجوده، بخالف املجال العام الذي ال يولد دون التواصل 
ألعضاء  وميكن  السياسية،  باألمور  النقاش  على  املبني 
في  فاعلني  بأنهم  يوصفوا  أن  املدني  املجتمع  منظمات 
املجال العام من خالل االجتماع أو تنظيم فعاليات غير 
مسيسة للحديث بالشأن السياسي، أي غير مدعومة من 
وهذه  بالسياسة،  تتحدث  لكنها  سياسية  جهة  أو  حزب 

الفعاليات موجودة بكثرة في العراق.
5- املجال العام االفتراضي

املجال  مظاهر  أهم  أحد  االفتراضي  العام  املجال  يعد 
الشأن  في  تؤثر  زالت  وال  أثرت  التي  العراق  في  العام 
السياسي، إذ مارست بعض مواقع التواصل االجتماعي 
دور في دفع الناس للتظاهر في احتجاجات تشرين االول 
2019، ونتج عن ذلك تغييرات سياسية مهمة، وعلى الرغم 
من احلديث عن اختراق املجال العام االفتراضي من قبل 
املظاهر  أحد  ميثل  يبقى  أنه  إال  متنفذة،  سياسية  قوى 
املهمة للمجال العام الذي ميكن أن يحقق منافع كبيرة في 

حال توظيفه بشكل ايجابي.

ثالثا: املجال العام وأثره في بناء الدولة الفاعلة
حاجات  إلشباع  يؤسس  كيان  روسو  عند  الدولة  تعني 

دولتهم  يصنعون  الذين  هم  برأيه  فاألفراد  االفراد)10)، 
يحكموا  ان  ويجب  سلطتهم،  السلطة  ألن  ويقيمونها، 
انفسهم بأنفسهم، وهذا التعريف يختلف مع اراء هوبز 
ولوك اللذين اكدا أن الفرد وافق على السلطة واخلضوع 
بينما  تعني حكام ومحكومني)11)،  الدولة  ان  للحاكم، أي 
كان جورج بوردو يرى أن الدولة التي قامت لتكون سلطة 
وامزجة  مصالح  متثل  مؤسسات  إلى  حتولت  مجردة، 
احلكام  بني  التمييز  أن  واعتبر   ،(12( عليها  القائمني 
ملجرد  توجد  ال  الدولة  ألن  الدولة،  يكون  ال  واحملكومني 
وجود فرد او جماعة قابضة على السلطة، بل توجد حني 
تنتقل السلطة من مالكيها القدامى إلى كيان جديد، لتكون 
السلطة غير مملوكة ألحد، بل ملك كيان اسمه » الدولة 
»)13)، وهذا ما حاول يورغن هابرماس اإلشارة اليه حني 
ربط بني املجال العام والقدرة على التأثير السياسي وتبوأ 
السلطة، العتقاده بأن السلطة ليست حكرا على القائمني 
فقط  يصنع  ال  أن  ينبغي  السياسي  القرار  وأن  عليها، 
في السلطتني التشريعية والتنفيذية، بل في املجال العام 

ايضا الذي يرى فيه فرصة لتحقيق السيادة الشعبية.
ومنذ تسعينيات القرن املاضي، شهد مفهوم الدولة وإدارتها 
الدميقراطية  األبعاد  إلى  باإلشارة  يتعلق  فيما  تطورا 
السياسية،  املشاركة  تفعيل  على  قدرتها  ومدى  للدولة، 
املجتمعية،  والقطاعات  املدني،  املجتمع  دور  وتعزيز 
بالشكل الذي يجعل الدولة ممثال شرعيا ملواطنيها، ليذهب 
املفهوم الى ابعد من مجرد االدارة احلكومية، وعلى هذا 
االساس عرف مفهوم ادارة الدولة بأنه تنظيم للعالقة بني 
احلكومة واملواطنني، سواء كانوا افرادا، أم اعضاء في 
اقتصادية)14)، وهنا  او  اجتماعية  او  مؤسسات سياسية 
املجال  أمام  واسعا  الباب  للدولة  النظرة اجلديدة  فتحت 
العام ليكون مؤثرا بإدارة الدولة عن طريق املساحة التي 
النفاذ  العام  للمجال  ميكن  إذ  الدميقراطية،  له  وفرتها 
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املدني،  املجتمع  من خالل  السياسي  التأثير  إلى ساحة 
بدأت  التي  األخرى  االجتماعية  املجاالت  باستخدام  أو 
تعي قدرة القطاعات املجتمعية على تصويب مسار الدولة 
التي أذا ارادت أن تكون فاعلة فعليها التوجه نحو مصدر 
سيادة الدول وهو الشعب الذي توجد فئات كبيرة منه في 

املجاالت العامة. 
وفيما يتعلق بالعراق، فأن العالقة بني املجال العام واملجال 
السياسي ضعيفة، وهذا األمر انعكس على فاعلية الدولة 
واملجتمع  الدولة  بني  فجوة  وجود  من  كثيرا  عانت  التي 
تصاعدت خالل اخلمس عقود األخيرة، ولم تتمكن األدوات 
الدميقراطية بعد 2003 من تقليصها، إذ أن فقدان الثقة 
بني األفراد والسلطة أضاف اعباًء على الدولة وفاعليتها 
التي يجب أن تبدأ من البيئة الداخلية قبل أن تنطلق إلى 

اإلقليم والعالم.
إن العالقة التعاونية بني املجال العام واملجال الرسمي تعد 
أحد مقومات بناء الدولة الفاعلة في العراق ألن تقليص 
بالسلطة  مؤمنا  سيعود  الفرد  أن  يعني  بينهما  الفجوة 
ويعدها نصيرا له خالل ممارسة طقوسه السياسية ضمن 
اطار املجال العام، وكذلك السلطة تكون خادمة لألفراد، 
املجال  في  مؤثرا  رأيا  الذين ميتلكون  اولئك  وخصوصا 
العام الذي يعد أحد اهم سبل تعزيز الوالء للدولة الوطنية 
الذي  األمر  واملؤسسات،  القانون  أساس  على  القائمة 

يقوي ايضا فرص استعادة السيادة الشعبية.
وما مييز املجال العام هو ممارسة املشاركني فيه أدوارا 
سياسية دون أن يكونوا سياسيني، أي أن اجلالسني في 
جهة  بأي  معنيني  غير  رصيف  على  أو  متنزه  أو  مقهى 
للنقاش، شريطة  سياسية حني يطرحون قضية سياسية 
أن ال تتعارض مع ثوابت الدولة، فمساحات املجال العام 
األسرية  االنتماءات  عن  النظر  بغض  للجميع  مفتوحة 
االنتماءات  من  ذلك  وغير  والدينية،  والطائفية  والقبلية 

العصبوية التي بنيت عليها احملاصصة منذ عام 2003، 
والتي كانت أحد أهم أسباب عدم االستقرار السياسي، 
حكيم  سياسي  قرار  هناك  يكن  لم  ما  كذلك،  وستبقى 
يشارك في صياغته أو ابداء الرأي فيه اجلمهور وأن كان 
سياسيا  الفاعلني  االفراد  طريق  عن  مباشر  غير  بشكل 

املنضوين ضمن املجال العام.
عند  تنتهي  العام  املجال  حدود  أن  منا  كثير  يعتقد  وقد 
املساحات التي يجتمع فيها املعنيون بالشؤون السياسية، 
لينطلق  العام خلق  املجال  غير صحيح، ألن  ذلك  أن  إال 
اجراءاتها  في  مؤثرا  ويكون  السلطة  إلى  املجتمع  من 
ساحات  شهدته  ما  ذلك  على  مثال  وخير  وقراراتها، 
تغييرات  إلجراء  احلكومة  دفعت  قضايا  من  االحتجاج 
بسهولة،  تتغير  ال  التي  العامة  السياسات  في  جذرية 
كون  أن  يعني  ما  برمتها،  احلكومة  غير  حراكها  أن  بل 
الدولة فاعلة من عدمه يعتمد بشكل كبير على مساحات 
فكلما  فيها،  تطرح  التي  القضايا  وطبيعة  العام،  املجال 
قبل  من  االستجابة  كانت  املطروحة،  القضية  حجم  كبر 
الدولة مقترنة بقرارات مؤثرة، أي أن املجال العام يوفر 
عند  تقف  ال  حدوده  وأن  سيما  ال  للدولة،  صلبة  أرضا 
في  مؤثرا  احيانا  يكون  العمومي  الفضاء  ألن  حدودها، 
العراق  في  ذلك  والحظنا  للدولة،  اخلارجية  السياسة 
ميناء  بإكمال  العام  املجال  ضمن  منضوون  طالب  حني 
الفاو، واعترضوا على النفط املصدر إلى االردن بأسعار 
االجنبية  القوات  انسحاب  إلى  آخرون  ودعا  مخفضة، 
من البالد، كما اثارت فئة من العراقيني قضية االتفاقية 

الصينية.

اخلامتة
العراق  في  السلطات  استجابة  مدى  عن  النظر  بغض 
للقضايا التي طرحت وما زالت تطرح ضمن نطاق املجال 
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العام، إال أن هذا املجال وإن كان في مرحلة الصيرورة 
توظيفه  كذلك ميكن  دام  وما  وفاعال،  مؤثرا  بات  أنه  إال 
هذا  في  املضي  فاعلة، وميكن  دولة  إلى  العراق  لتحويل 

االجتاه عن طريق التوصيات اآلتية:
الندوات  طريق  عن  العام  املجال  مبفهوم  1-التعريف 
والورش ووسائل االعالم التقليدي واجلديد، ليعلم األفراد 
احلدود الفاصلة بينه وبني املجالني اخلاص والسياسي، 
ألن كثيرا من الفاعلني في املجال العام ال يعلمون أنهم 

منضوون فيه.
إلى  العام  املجال  مفهوم  توضح  فقرات  2-اضافة 
بعض املواد في اجلامعات وخصوصا في مواد تدريس 
الدميقراطية في كليات واقسام العلوم السياسية، واملواد 
بهدف  اآلداب،  واقسام  كليات  في  باالجتماع  املرتبطة 
التعريف بهذا املفهوم، وبني مدى تأثيره في نشوء الدولة 

الفاعلة اقليميا.
على  وطبعها  العام  املجال  حوارات  مخرجات  3-توثيق 
احملافظات  جميع  في  أفقي  بشكل  توزع  كتيبات  شكل 
للتعريف بدور هذا الفضاء، وتشجيع االفراد على دخوله 
للمشاركة في النقاشات التي يعتقدون أنها حتقق املصلحة 

العامة.
التشريعية والفاعلني  4-فتح قنوات تواصل بني السلطة 
في املجال العام ملناقشة أهم املواد التي جتري مناقشتها 
ضمن إطار املجال العام، وتشريع املناسب منها، ألن هذه 
اخلطوة ستمثل طفرة ايجابية مقارنة بعمر الدميقراطية 
في العراق، ألن هذه التشريعات ستكون نتاج لتفاعالت 

وحوارات اجلماهير.
5-االهتمام احلكومي بالقضايا التي جتد صدى واسعا 
والفقر  والكهرباء  املاء  أزمات  مثل  العام  املجال  في 
معاجلتها،  في  واالسراع  الصرف،  ورفع سعر  والبطالة 
قبل أن تتحول إلى احتجاجات، وميكن تشكيل جلنة معنية 

مبتابعة نشاط املجال العام.
6-االستفادة من اآلراء التي تطرح في املجال العام جتاه 
القضايا اخلارجية، ألنها متثل عينة استفتاء آلراء الشعب 
جتاه هذه القضايا، وبالتالي فأن التعامل االيجابي معها 
ومينح  جانب،  من  والسلطة  املواطن  بني  الفجوة  سيقلل 

العراق فرصة ليكون فاعال اقليميا من جانب آخر.
املوازنة  قوانني  مثل مشاريع  اخلالفية  القضايا  7-طرح 
على  التعبير  وحرية  املعلوماتية  وجرائم  واالنتخابات 
املشاركني في املجال العام كوحدة لقياس رأي اجلماهير 
حدة  تقليل  وبالتالي  املناسبة،  باآلراء  واالخذ  جتاهها، 

االعتراضات عليها الحقا.
8-التوظيف االيجابي للمجال العام االفتراضي )وسائل 
التواصل االجتماعي( مع ابقاءه بعيدا عن سطوة املجال 
اجلماهير  توجهات  ملعرفة  استخدامه  أي  السياسي، 
يستخدم  أن  ميكن  وكذلك  منها،  للممكن  لالستجابة 
تتولد  حتى  الدولة،  بها  تقوم  التي  باإلجنازات  للتعريف 

قناعات لدى اجلماهير بفاعلية الدولة.
9-االستفادة من املجال العام لزيادة املشاركة االنتخابية، 
تساهم  أن  ميكن  والتي  للسلطة،  الشرعية  حتقق  التي 
بدورها في بناء الدولة الفاعلة، إذ أن احلوارات السياسية 
داخل املجال العام في حال أفضت إلى قناعة باملشاركة 
في االنتخابات فإن ذلك من شأنه توجيه بوصلة النتائج 
نحو كفة اإلرادة الشعبية التي إن حتققت فإنها ستحسن 
اختيار الطبقة السياسية القادرة على حتويل العراق إلى 

فاعل إقليمي، ودولة حتظى باالهتمام العاملي.
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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 

تعديل.النظام.
السياسي.العراقي.
كآلية.من.آليات.
التحول.إلى.دولة.

فاعلة
أ.م.د..مصدق.عادل.طالب

كلية.القانون-.جامعة.بغداد
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النظام   2005 لسنة  العراق  جمهورية  دستور  اعتنق 
النيابي )البرملاني( الذي يقوم على ثنائية السلطة التنفيذية، 
والتنفيذية،  التشريعية  السلطتني  بني  والتوازن  والتعاون 
عدم  منها:  صور  بعدة  الدميقراطية  اعتناق  عن  فضاًل 
الدميقراطية،  مبادئ  مع  يتعارض  قانون  تشريع  جواز 
وكذلك إقرار التداول السلمي للسلطة، وإقرار مبدأ سيادة 
ميارسها  وشرعيتها  السلطات  مصدر  باعتباره  الشعب 
عبر الوسائل الدستورية املتمثلة باالنتخاب واالستفتاء.)1)
وعلى الرغم من أهمية املبادئ األساسية املذكورة أعاله، 
غير أنَّ املشرع الدستوري لم يراِع التطبيق السليم ملرتكزات 
النظام البرملاني بصورته التقليدية، وباألخص التوازن بني 
يتحقق بصورة  لم  الذي  والتنفيذية  التشريعية  السلطتني 
كاملة، ولقد جتلى ذلك في عدم اعتناق احلل الرئاسي أو 
النواب وفقًا ألحكام املادة )64/ احلل الوزاري ملجلس 
اواًل( من الدستور باعتباره وسيلة توازن متتلكها السلطة 
التنفيذية في مواجهة مجلس النواب الذي بإمكانه حتريك 
إلى  أدى  الذي  االمر  وهو  للوزارة،  السياسية  املسؤولية 
واجلنوح  التنفيذية،  السلطة  على  النواب  مجلس  هيمنة 
بالنظام السياسي العراقي املقرر في الدستور من النظام 
البرملاني الى نظام اقرب ما يكون الى النظام املجلسي. 

وال يقتصر االمر عند حد االنحراف التأسيسي في صياغة 

نصوص الدستور فحسب، بل ان املمارسة السياسية في 
العراق - بعد نفاذ الدستور وقبله- قد أدت الى حتويل 
النيابية  األغلبية  )فكرة  يقوم على  الذي  البرملاني  النظام 
الفائزة في االنتخابات( الى )فكرة الدميقراطية التوافقية 

التي تقوم على تقاسم السلطة بني مكونات الشعب(.
وبناًء على ما تقدم تتمثل أهمية الدراسة في العديد من 
النواحي النظرية والعملية، إذ يتمثل أولها في استعراض 
تواجه  التي  والسياسية  الدستورية  والتحديات  اآلليات 
من  العديد  ظهور  بعد  السياسي  النظام  شكل  تعديل 
النصوص  بني  التناقض  عن  نشأت  التي  اإلشكاليات 
عن  فضاًل  )السياسي(،  العملي  الواقع  وبني  الدستورية 
السياسي  النظام  بتحول  اخلاصة  الطريق  خارطة  طرح 
كالنظام   - آخر  سياسي  نظام  الى  احلالي  العراقي 
السياسية  الظروف  مع  ينسجم   - املختلط  او  الرئاسي 
واالقتصادية واالجتماعية احلاصلة في العراق من جهة، 
مع  التكيف  على  قادرًا  قوية  دولة  العراق  من  ويجعل 

املتغيرات الدولية واإلقليمية من جهة اخرى.
فاعلية  مدى  على  اإلجابة  في  الدراسة  إشكالية  وتتمثل 
شكل النظام السياسي العراقي احلالي وقابليته على بناء 
الدولة الفاعلة؟ وهل ان النظام البرملاني ما زال منسجمًا 
مع اإلرادة الشعبية في العراق، ام إنه يحتاج الى تعديل 
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من اجل دميومة العملية السياسية، واستكمال متطلبات 
بناء الدولة العراقية؟

وما مستقبل النظام السياسي احلالي، وما آليات التحول 
الرئاسي  كالنظام  األنسب  السياسي  للنظام  الدستوري 

او املختلط؟ 
ومن اجل الوقوف على هذه األحكام، لذا سيتم االعتماد 
على  الدراسة  هذه  بتقسيم  وذلك  التحليلي،  املنهج  على 

املبحثني اآلتيني:
املبحث األول: بناء الدولة وعالقته بشكل النظام السياسي.
املبحث الثاني: آلية تعديل النظام السياسي في دستور 

العراق ومستقبله. 

املبحث األول
بناء الدولة وعالقته بشكل النظام السياسي

تتنوع التعريفات التي أطلقت على مصطلح )بناء الدولة( 
أو )إعادة بناء الدولة(، وذلك بتعدد الفقهاء الذين تصدوا 
لهذا املوضوع، إذ يعرفه البعض بأنه )الوصول او حتقيق 
دولة عصرية قائمة على أسس املواطنة وسيادة القانون، 
باملواطنة  الشعور  خلق  تتطلب  عملية  هو  الدولة  فبناء 
بالدولة  تتعلق  وتصورات  وتوقعات  قيم  على  وتنطوي 
آخرون  يعرفه  فيما  املدني()2)،  واملجتمع  االفراد  يتبناها 
بأنه )دولة املؤسسات والقانون التي تضمن حتقيق االمن 
واالستقرار وبناء املؤسسات على أسس دميقراطية، وإنَّ 
مرحلة  في  مهم  هو مسعى  املدنية  الدولة  بناء  استكمال 
باملعنى  الدولة  بناء  ونعرف  الدميقراطي()3)،  التحول 
الدولة،  في  الرسمية  املؤسسات  تأسيس  بأنه  الضيق 

وباألخص السلطتني التشريعية والتنفيذية.
به  يقصد  الدولة  بناء  أنَّ  أعاله  التعريفات  من  يتضح 
الدولة التي يسود فيها مبدأ سيادة القانون واملؤسسات 

الدستورية التي تلتزم بحقوق املواطن وحرياته.

وبناًء على ما تقدم فإنَّ بناء الدولة يتجسد بثالثة مظاهر، 
وسلمية  املواطنة،  مبدأ  وتكريس  القانون،  سيادة  وهي 
احلياة احلزبية، ومن ثم يتوجب توافر العديد من مقومات 
أجمالها  والتي  الدولة،  بناء  عملية  في  القانونية  الدولة 

البعض باآلتي)4):
1- وجود دستور.

2- تكريس مبدأ سيادة القانون.
3- مبدأ الفصل بني السلطات.

4- مبدأ املشروعية وتدرج القواعد القانونية.
5- االعتراف باحلقوق واحلريات.

6- تكريس مبدأ املواطنة واملساواة امام القانون. 
املقومات  من  العديد  الى حتديد  آخرون  يذهب  وباملقابل 

التي يتحقق معها بناء الدولة، والتي تتمثل باآلتي:
1- بناء دولة الوطن واملواطن.

2- تكوين برملان يحتوي احلكومة واملعارضة.)5)
3- اعتماد حكومة تكنوقراط.

4- تأمني حقوق العراقيني.
5- حتقيق السيادة الوطنية التامة.

6- حماية الثروات الطبيعية كالنفط والغاز.
7- تعديل الدستور.)))

في  الدولة  بناء  ملقومات  الدستوري  األساس  بشأن  أما 
بني  العالقة  فإنَّ   2005 لعام  العراق  جمهورية  دستور 
املسائل  من  تعد  وبنائها  للدولة  الدستوري  التأصيل 
اجلوهرية املرتبطة فيما بينها بارتباط ال يقبل الفصل أو 
التجزئة، فال ميكن احلديث عن بناء دستوري سليم إال من 

خالل سيادة حكم القانون واملؤسسات الدستورية.
 2005 لسنة  العراق  جمهورية  دستور  الى  وبالرجوع 
إذ  وبنائها،  للدولة  الدستورية  األسس  وتعدد  تنوع  جند 
متثل اولها باملادة )1( منه التي حددت شكل الدولة ونظام 
احتادية  دولة  العراق  )جمهورية  أنَّ  على  بالنص  احلكم 
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فيها  احلكم  نظام  كاملة،  سيادة  ذات  مستقلة،  واحدة 
جمهوري نيابي )برملاني( دميقراطي(، فضاًل عن ذلك فإنَّ 
املادة )2/أواًل/ب( من الدستور لم جتز تشريع أي قانون 

يتعارض مع مبادئ الدميقراطية.
وبهذا يتضح ان لشكل النظام السياسي الدور األساسي 
اخلارجي  املجالني  في  ومؤثرة  فاعلة  دولة  بناء  في 
الدستوري  املشرع  إرادة  انصراف  ويالحظ  والداخلي، 
التعاون  على  يقوم  الذي  البرملاني  النظام  اختيار  الى 
)وثنائية  والتنفيذية،  التشريعية  السلطتني  بني  والتوازن 
مجلس  رئيس  بهيمنة  تتحقق  التي  التنفيذية(  السلطة 
الوزراء على الشؤون الداخلي واخلارجية للعراق باعتباره 
القائد العام للقوات املسلحة واملسؤول التنفيذي املباشر 

عن السياسة العامة للدولة.)7)
وعلى الرغم مما تقدم غير ان النظام البرملاني العراقي 
قد حتول من فكرة النظام البرملاني التقليدي او املتطور - 
الذي يقوم على فكرة األغلبية النيابية احلاكمة مع وجود 
أقلية معارضة- الى نظام األغلبية التوافقية -الذي يقوم 
االمر  وهو  السلطة-  تقاسم  في  اجلميع  اشتراك  على 
محل  السياسي  االتفاق  بإحالل  القول  معه  ميكن  الذي 
االغلبية االنتخابية في ممارسة مهام السلطتني التشريعية 
والتنفيذية، مما يعني حصول انحرافات تأسيسية وعملية 
والذي  وتوازنها،  واختصاصاتها  السلطات  تقسيم  في 
مجلس  حل  الوزراء  مجلس  رئيس  منح  عدم  في  جتلى 

النواب في حالة اخلالف بينهما.))) 
وفضاًل عن ذلك فقد جتسد التوافق السياسي واالنحراف 
خالل  من  وذلك  الدستور،  تعديل  عملية  في  الدستوري 
مصادرة حق األغلبية اجلماهيرية في االستفتاء الشعبي 
على التعديل في حالة وجود اعتراض او فيتو من ثلثي 
املصوتني في )3( محافظات)9)، مما يجعل لفكرة األغلبية 
اجلماهيرية التي يقوم على أساسها النظام الدميقراطي 

الواقع  في  املضمون  من  مفرغة  فكرة  )النيابي(  النيابي 
استكمال  يوجب  الذي  االمر  وهو  والعملي،  السياسي 
التعديالت الدستورية من اجل االنتقال بالعراق الى الدولة 
التحديات  مواجهة  على  قادرة  قوية  تنفيذية  سلطة  ذات 
والتهديدات املتنوعة التي تواجهها، وهو ما سنبينه الحقًا.

املبحث الثاني
آلية تعديل النظام السياسي في دستور العراق ومستقبله
بالرجوع الى دستور جمهوري العراق النافذ جند انه حدد 
االستثنائية  الدستورية  التعديالت  أولهما  لتعديله:  آليتني 
بالتعديالت  ثانيهما  تتمثل  فيما  منه،   )142( املادة  وفق 

الدستورية العادية وفق املادة )126( من الدستور.
للمحكمة  سبق  انه  الى  الصدد  بهذا  اإلشارة  وجتدر 
االحتادية العليا ان أصدرت قرارها التفسيري املرقم 54/
يوجب  الذي   2017/5/21 في  الصادر  احتادية/2017 
من  الدستورية  التعديالت  استكمال  النواب  مجلس  على 
املنصوص  االستثنائية  الدستورية  التعديالت  خالل جلنة 

عليها في املادة )142( من الدستور)10).
وبناًء على ما تقدم تتمثل اآللية الواجب اتباعها باآلتي:

1-املرحلة األولى »مرحلة اقتراح التعديل«: تتمثل اجلهة 
املختصة بتقدمي اقتراح تعديل الدستور بـ )جلنة التعديالت 
الدستورية( والتي شكلها مجلس النواب احلالي من )30) 

عضوًا.
2-املرحلة الثانية »مرحلة املوافقة على التعديل«: يختص 
مجلس النواب باملوافقة على التعديالت املقترحة من جلنة 
التعديالت الدستورية دفعة واحدة، وذلك باألغلبية املطلقة 

لعدد أعضاء مجلس النواب الكلي البالغ )329( نائبًا.
أي: إنَّ العدد الالزم إلقرار ومترير التعديالت الدستورية 
في مجلس النواب تتمثل باستحصال موافقة )165( نائبًا 

عليها)11). 
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يقصد  الشعبي«:  االستفتاء  »مرحلة  الثالثة  3-املرحلة 
على  الدستورية  التعديالت  موضوع  عرض  باالستفتاء 
الشعب إلعطاء رأيه بشأنها، سواء أكان بالسلب )كال( أو 

االيجاب )نعم(.
 ويجد هذا اإلجراء سنده الدستوري في املادة )5( من 
السلطات  )الشعب مصدر  أنَّ  على  تنص  التي  الدستور 

وشرعيتها(.
وبهذا يالحظ أنه يتوجب على مجلس النواب أْن يعرض 
التعديالت الدستورية التي أقرها على الشعب عبر االستفتاء 
إقرارها  تاريخ  من  تتجاوز)شهرين(  ال  مدة  العام خالل 
في مجلس النواب، ومن ثم يتوجب على املفوضية العليا 
املستقلة لالنتخابات أْن تهيئ كل املتطلبات الفنية الالزمة 
الستكمال هذه العملية املهمة )االستفتاء( وبالتزامن مع 
عمل جلنة التعديالت الدستورية)12)، إذ إنَّ املدة احملددة 
في البند )ثالثًا( من املادة )142( من الدستور تعد من 
على  التحايل  يعني  مخالفتها  وأنَّ  واآلمرة،  امللزمة  املدد 

إرادة الشعب.
وتتمثل القاعدة العامة التي سار عليها دستور جمهورية 
العراق في املادة )142/رابعًا( منه في اعتبار االستفتاء 
اآلتيني  الشرطني  توافر  عند  ناجحًا  املعدلة  املواد  على 

مجتمعني:
التعديالت  على  املوافقة  أي:  املصوتني:  أغلبية  أ -موافقة 
الدستورية من قبل )50+1( من العدد الكلي للمستفتيني 

)املواطنني الذين تتوافر فيها شروط الناخب(.
ب - إذا لم يرفضه )ثلثا( املصوتني في)ثالث( محافظات 

أو أكثر.
وبناًء على ما تقدم فإنَّه في حالة حتقق احلالتني املذكورتني 
املطلقة  األغلبية  موافقة  استحصال  عدم  وهي  أعاله، 
 (3( في  املصوتني  ثلث  أغلبية  اعتراض  أو  للمصوتني، 

محافظات، فإنَّه يصار إلى اعالن فشل االستفتاء.

استكمال  في  النواب  مجلس  فشل  الى  اإلشارة  وجتدر 
التعديالت الدستوري بسبب عدم التوافق السياسي، وهو 
االمر الذي اضطر الى اعالن رئيس مجلس النواب انتهاء 

عمل جلنة التعديالت الدستورية.
التي  الدستورية  التعديالت  تتمثل خارطة  تقدم  ما  وإزاء 
على  قائمة  ضعيفة  دولة  من  العراق  حتويل  شأنها  من 
أساس التوافق السياسي في تشكيل السلطات الى دولة 
فاعلة مؤثرة في املجالني الداخلي واخلارجي باتباع أحد 

الطريقني اآلتيني:
اجلمهورية  رئيس  دور  بتقوية  ويتمثل  األول:  1-الطريق 
وتغليبه على مجلس النواب ومجلس الوزراء: وهذا اخليار 
يتم الوصول إليه من خالل تعديل شكل النظام السياسي 
النظام  في  اجلمهورية  رئيس  دور  يعزز  الذي  بالشكل 

السياسي العراقي، ويتم ذلك من خالل اآلتي:
»نظام  اعتناق  بإقرار  الدستور  من   )1( املادة  أ -تعديل 
على  اجلمهورية  رئيس  هيمنة  على  يقوم  الذي  رئاسي« 
التعديل  ولهذا  والتنفيذية،  التشريعية  السلطات  جميع 

محاذير ومخاوف قد يعارضها بعض السياسيني.
ب -تعديل املادة )1( من الدستور الى النظام املختلط »شبه 
رئاسي« الذي يقوم على اختيار رئيس اجلمهورية من قبل 
الشعب باالنتخاب املباشر، مع إعادة توزيع الصالحيات 
مجلس  ورئيس  اجلمهورية  رئيس  بني  واالختصاصات 
 1958 لسنة  الفرنسي  الدستور  غرار  وعلى  الوزراء، 

والدستور املصري لسنة 2014.
ويترتب على تقوية دور رئيس اجلمهورية ضرورة اجراء 

التعديالت الدستورية اآلتية:
-تعديل املادة )70( من الدستور لتصبح طريقة انتخاب 

رئيس اجلمهورية من قبل الشعب باالنتخاب املباشر.
-منح فيتو او اعتراض لرئيس اجلمهورية على مشاريع 
الذي  االمر  وهو  النواب،  مجلس  يقرها  التي  القوانني 
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يتوجب معه تعديل املادة )73/ثانيًا( من الدستور.
-منح فيتو لرئيس اجلمهورية على املعاهدات واالتفاقيات 
الدولية التي ينضم إليها او يصادق عليها مجلس النواب، 

ومن ثم تعديل املادة )73/ثالثًا( من الدستور.
الدرجات  في  التعيني  سلطة  اجلمهورية  رئيس  -منح 
اخلاصة ومن بدرجتهم، وهو األمر الذي يستوجب تعديل 

املادة )61/خامسًا( من الدستور.
العامة  القيادة  من  بدءا  العسكرية  الصالحيات  -تعديل 
للقوات املسلحة وإعالن حاالت احلرب والطوارئ لتصبح 
وهو  اجلمهورية،  لرئيس  احلصرية  االختصاصات  من 
و)78)  )61/تاسعًا(  املواد  تعديل  يتوجب  الذي  االمر 

و)73/تاسعًا( من الدستور.
الى  اللجوء  اجلمهورية  لرئيس  يجيز  نص  -استحداث 

استفتاء الشعب في املسائل الهامة واملصيرية.
رئيس  دور  وتعزيز  بتقوية  ويتمثل  الثاني:  2-الطريق 
اجلمهورية ورئيس مجلس الوزراء في النظام السياسي 
من  وحتريرهما  النواب،  مجلس  هيمنة  من  وتخليصهما 
القيود املتعلقة بالتوافقات السياسية في تشكيل الوزارة 
وما يترتب على ذلك من ضعف القرار احلكومي، فضاًل 
عن إعادة توزيع الصالحيات بني رئيس مجلس الوزراء 
السلطة  هينة  يضمن  الذي  بالشكل  اجلمهورية،  ورئيس 
التنفيذية على القرار التشريعي والنيابي في وقت واحد، 

ويتطلب هذا الطريق اتباع اخلطوات اآلتية:
النظام  باعتناق  وذلك  الدستور،  من   )1( املادة  أ -تعديل 

شبه املختلط »البرملاني - الرئاسي«.
ليصبح  الدستور  من   )76( و   )70( املادتني  ب -تعديل 
انتخاب رئيس اجلمهورية ورئيس مجلس الوزراء من قبل 
أعضاء  انتخابات  مع  بالتزامن  مباشرة  بصورة  الشعب 

مجلس النواب.
ت -حصر التعيينات في الدرجات اخلاصة، ومن بدرجتها 

في السلطة التنفيذية، وكذلك املناصب العسكرية برئيس 
ويتطلب  الوزراء،  مجلس  اقتراح  على  وبناًء  اجلمهورية، 

ذلك تعديل املادة )61/خامسًا( من الدستور.
برئيس  املستقلة  الهيئات  رؤساء  تعيينات  إناطة  ث - 

اجلمهورية حصرًا.
مبنح  الدستور  من  وثالثًا(  )73/ثانيًا  املادة  ج -تعديل 
رئيس اجلمهورية فيتو على مشاريع القوانني واملعاهدات 

الدولية املقرة من مجلس النواب.
الدستور مبنح رئيس مجلس  )78( من  املادة  ح -تعديل 
الوزراء سلطة اقالة الوزير دون الرجوع الى مجلس النواب، 
للقوات  العامة  القيادة  توزيع صالحية  إعادة  عن  فضاًل 
املسلحة بأن تكون اإلدارة والتعيينات العسكرية متروكة 
كإعالن  االستثنائية  الصالحيات  أما  الوزراء،  لرئيس 

احلرب والقيادة العامة التشريفية لرئيس اجلمهورية.

اخلامتة
من  العديد  الى  توصلنا  فقد  دراستنا  من  االنتهاء  بعد 

النتائج والتوصيات اآلتية:
العراق  حتول  من  متنع  التي  املعوقات  اهم  من  1-ان 
التي صيغت على  الدستور  فاعلة هو نصوص  الى دولة 
النواب  مجلس  هيمنة  الى  أدى  الذي  وبالشكل  عجالة، 
على السلطة التنفيذية، مما أدى الى خلق نظام برملاني 
مشوه، وباألخص انه لم مينح السلطة التنفيذية حق احلل 
الوزاري او الرئاسي ملجلس النواب، فضاًل عن عدم منح 
رئيس اجلمهورية حق االعتراض على القوانني واملعاهدات 

املصدقة من مجلس النواب.
2-ان العرف الدستوري الناشئ املتمثل باحملاصصة او 
ما اصطلح على تسميته »الدميقراطية التوافقية« قد أدى 
نظام  من  البرملاني  النظام  شكل  وانحراف  حتويل  الى 
التقاسم  فكرة  على  يقوم  نظام  الى  األغلبية  على  يقوم 



|   العدد 56-57   |   السنة الخامسة عشر   |   آب   |  2021 84

بني مكونات املجتمع، وهو االمر الذي يوجب إنهاء هذا 
النظام واعتناق نظام سياسي يضمن السرعة في اتخاذ 

القرارات وفاعليتها.
باستكمال  فاعلة  دولة  الى  التحول  أدوات  اهم  3-تتمثل 
السلطات  ترتيب  هندسة  وإعادة  الدستورية  التعديالت 
املهيمنة على  التنفيذية هي  السلطة  الذي يجعل  بالشكل 
دفة إدارة احلكم في العراق، ويتحقق ذلك بجعل انتخاب 
رئيس اجلمهورية ورئيس مجلس الوزراء من قبل الشعب 
العسكرية  السلطات  تقسيم  وإعادة  مباشرة،  بصورة 
السلطة  تعيينات  وباألخص  بينهما،  فيما  والتنفيذية 
التنفيذية واملناصب العسكرية واألمنية، مع منحهما حل 

مجلس النواب.

الهوامش:
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منشور في مجلة حمورابي، العدد21-22، السنة اخلامسة، 2017، ص 

.28

في  احلكم  وإدارة  الدولة  بناء  ومزالق  أزمات  فياض،  عامر حسن   .3
العراق املعاصر، مجلة حمورابي، العدد الثالث، السنة األولى، حزيران 

2012، ص 7.

4. د. خيري عبد الرزاق جاسم، املصدر السابق، ص 33-32
5. تعرف املعارضة بأنها نشاط سياسي مؤسسي سلمي علني ميارس 
بهدف  البرملان  داخل  كتل(  )احزاب-  سياسية  مجموعات  قبل  من 
الضغط على السلطة لتقومي ادائها استنادا إلى الدستور والقوانني ذات 
الشأن. للمزيد ينظر: د. عكاب احمد محمد، فاعلية املعارضة في النظام 
البرملاني، بحث منشور في مجلة الكتاب للعلوم اإلنسانية، العدد صفر، 

كانون األول 2017، ص .42
األمريكي  االنسحاب  سجال  بني  العراق  العقابي،  عودة  علي  د.   .6
السياسية  املجلة  في  منشور  بحث  اجلديدة،  الدولة  بناء  واستراتيجية 

والدولية، العدد 19، 2011، ص 8.
7. ينظر املادة )78( من دستور العراق لسنة 2005.

8. تنص املادة )64( من دستور العراق لسنة 2005 على انه »اواًل: 
يحل مجلس النواب باألغلبية

 املطلقة لعدد أعضائه بناًء على طلب من ثلث أعضائه او طلب من رئيس 
مجلس الوزراء ومبوافقة رئيس اجلمهورية«.

9. ينظر املادة )142/رابعًا( من دستور العراق.
10. جاء في قرار احملكمة )لدى التدقيق واملداولة من احملكمة االحتادية 
العليا وبعد استقراء مضامني املادتني )126( و)142( من الدستور وجد 
أنَّ املادة )142( من الدستور شرعت لظروف تستدعي تأمني مصلحة 
مكونات الشعب الرئيسية في املجتمع العراقي، وذلك من خالل تعديل 
والتي  فيها،  املرسومة  واخلطوات  اإلجراءات  ومن  الدستور  نصوص 
تختلف في بعض مفاصلها عن اإلجراءات الواردةفي املادة )126( من 
الدستور مراعاة لالعتبارات التي شرعت من اجل حتقيقها، وقد أوردت 
الفقرة )خامسًا( منها ونصها اآلتي ) يستثنى ما ورد في هذه املادة من 
احكام املادة )126( املتعلقة بتعديل الدستور إلى حني االنتهاء من البت 
في التعديالت املنصوص عليها في هذه املادة(. لذا فإنَّ هذا االستثناء 
الذي أوردته املادة )142( في فقرتها )اخلامسة( يشكل شرطًا ما لم 
يتحقق فال ميكن تطبيق احكام املادة )126( من الدستور، وأنَّ احلكم 
جتد  تقدم  ما  على  وتأسيسًا  الشرط.  ذلك  مبراعاة  يلزم  الدستوري 
احملكمة االحتادية العليا أنَّ تطبيق احكام املادة )126( من الدستور 
عند تقدمي مقترح بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور ال يكون إال بعد 
البت في التعديالت التي اوصت بها اللجنة املنصوص عليها في الفقرة 

)اواًل( من املادة )142( ووفق اإلجراءات املرسومة بهذه املادة، وصدر 
القرار باتًا وباالتفاق في 2017/5/21).

11 . باملقابل جند أنَّ املادة )126/ ثانيًا وثالثًا( من دستور جمهورية 
العراق لسنة 2005 تتطلب في إقرار ومترير التعديالت الدستورية من 
مجلس  أعضاء  عدد  )ثلثي(  أغلبية  موافقة  استحصال  النواب  مجلس 

النواب الكلي، أي: وجوب املوافقة على التعديالت من )220( نائبًا.
12 .ينظر املادة )5( من قانون االستفتاء على مشروع الدستور رقم 

)11( لسنة 2005.
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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 

معززات.األمن.الوطني.

العراقي.بعد.عام.2003.
...دراسة.في.دور.أمن.

الطاقة
أ.م.د.سعد.عبيد.السعيدي

م.م..مها.عبد.الكريم.زينل.
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 املقدمة
تعد عملية حماية األمن الوطني لدولة ما من بني أهم مهام 
النظام السياسي القائم سواء عبر خلق وتعزيز الفرص 
مواجهة  عبر  او  الوطني  األمن  حلماية  والالزمة  املتاحة 
إستراتيجية  إطار  في  يتم  هذا  وكل  املختلفة  حتدياته 
الوطني  لألمن  القصوى  األهمية  تدرك  وواعية  شاملة 

وتوظف السياسات واملوارد املتاحة الكفيلة بتحقيقه .
اجلديدة  العراقية  الدولة  في  الوطني  األمن  مفهوم  إن 
املتأتية من اخلطط  املتكاملة  الذاتية  احلماية  قدرة  يعني 
من  الدولة  تتمكن  التي  املتجانسة  والتطبيقات  الشاملة 
خالل مصادر قدراتها السياسية واالقتصادية والعسكرية 
في  واملواطن  الوطن  ومصالح  امن  حفظ  على  والثقافية 
السلم واحلرب وعلى تنوع مساحات احلقوق والواجبات 
واملسؤوليات واألهداف في دوائرها الشخصية واجلماعية 

الشعبية والرسمية.
الوطني  لألمن  املفاهيمية  املساحة  توسعت  ان  وبعد 
العراقي بعد 2003  في ضوء التطورات الدولية املتعلقة 
اإلنسان  ورفاهية  التنمية  على  التركيز  بات  باألمن 
واملمكنة  الفعلية  التهديدات  من  وحمايته  وضمان حقوقه 
وحتقيق مصاحله املادية واملعنوية في حياة هانئة تتوفر 
فيها متطلبات احلياة الطبيعية  جوهر عملية األمن وفقا 

لإلمكانات املتاحة يعد التحول من فرضية األمن الوقائي 
الى األمن الشامل .. ومن بني أهم متطلبات حتقيق األمن 
الوطني بصيغته اجلديدة هو تأمني احلصول و الوصول 
ملصادر الطاقة بأشكالها املختلفة التقليدية منها واملتجددة 
وبطريقة مضمونة وتنتج عنها توفير موارد وعناصر تدعم 
بالنتيجة رفاهية املجتمع ومتانة وكفاءة االقتصاد وتعزيز 
عناصر قوة الدولة وهو ما بات يفكر فيه صناع القرار 
واملسؤولني عن صياغة استراتيجيات األمن الوطني في 

دول العالم بشكل مضاعف .
والعراق ليس استثناًء من هذه التطورات الدولية املتعلقة 
مبكانة أمن الطاقة في إستراتيجية األمن الوطني مع األخذ 
بأمن  الذي تسببه درجة االهتمام  الفارق  بنظر االعتبار 
الطاقة بني دولة وأخرى، فعلى الرغم من تعاظم دور امن 
الطاقة في تفاصيل احلياة األمر الذي وضعه في صلب 
اهتمام دوائر ومراكز صنع القرار االستراتيجي املتعلق 
في  انه  غير  العالم  دول  من  الكثير  في  الوطني  باألمن 
العراق ال يزال لم يحَظ باملكانة املناسبة في استراتيجيات 
األمن الوطني املتعاقبة التي من املفترض انها تعمل على 
تفعيل معززات األمن الوطني وتواجه مهدداته وهذا خلل 
الثالث  العراقي  الوطني  واضح في استراتيجيات األمن 

نؤشره كباحثني  وندعو إلى تالفيه في املستقبل
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القرار  التعامل مع امن الطاقة من قبل صناع  حيث مت 
واملسؤولني عن صياغة مبادئ استراتيجيات االمن الوطني 
العراقي بطريقة هامشية ال توحي انه ميثل عنصرا بالغ 
األهمية واألثر في تعزيز األمن الوطني في كل دول العالم 
ال سيما بعد تطور مضامني االمن الوطني، وكأن ال صلة 
له برفاهية املجتمع ووسائل تأمني حياته الضرورية منها 
وغير الضرورية، وال اعتباره أهم مرتكزات أي إستراتيجية 
وطنية شاملة يراد صياغتها للحفاظ على امن ومصالح 
االجتماعية  الفرص  وتعظيم  كرامة شعبة  وحفظ  العراق 
ومواجهة التهديدات املختلفة النابعة من البيئتني اخلارجية 

والداخلية .
فحقيقة األمور تشير الى انه مدخل لتكوين باقي عناصر 
القوة املادية واملعنوية حيث ال عبرة في احلديث عن قوة 
على  اإلنفاق  عملية  يدعم  قوي  اقتصاد  بدون  عسكرية 
التسلح والتدريب والتجهيز واإلنفاق على تكاليف احلرب 
او الردع، وال مجال للحديث عن استقرار اجتماعي ورواج 
ثقافي دون تأمني الفرص املادية واملعنوية الضامنة لذلك 
وال عبرة في احلديث عن تطور تكنولوجي دون إنفاق املبالغ 
محتوى  لزيادة  واالبتكار  والتطوير  البحث  على  الكافية 
وال   ، األخرى  اإلنتاج  قطاعات  ودعم  الصناعي  الذكاء 
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مجال للحديث عن  استقالل او استقرار او تأثير او نفوذ  
االقتصاد  بوابة  عبر  سبق  ما  كل  دون حتقيق  سياسي 
بالدرجة األساس والذي يعتمد بدوره على الطاقة كمحرك 
واالبتكار  والتقدم  العصرية  احلياة  دواليب  لكل  أساس 
إستراتيجية  أي  تصور  ميكن  فهل   .. والبناء  واإلنتاج 
ناجحة وشاملة لتعزيز األمن الوطني وهي ال تضع مهمة 

حتقيق أمن الطاقة في قائمة أولوياتها؟
األمن  عن  واملسؤولني  القرار  صناع  على  يجب  لذلك   
الوطني العراقي ان يدركوا مدى أهمية دور امن الطاقة 
وخطورة   احلديث  مبفهومه  الوطني  األمن  تعزيز  في 
تأكل  على  سينعكس  الذي  الطاقة   امن  حتقيق  جتاهل 
التقليدية وفقدان  بالطاقة  املتمثلة  الصلبة  البلد  قوة  نواة 
من جهة وضياع  املتجددة  الطاقة  تنمية مصادر  فرصة 
الطاقة  مساهمة  بتالشي  املتمثلة  االجتماعية  الفرص 
العمل املتزايدة واالستقرار االجتماعي  في تأمني فرص 
والتقدم احلضاري والعمراني وال في دفع قطاعات اإلنتاج 
وحتفيز  للتوسع   معها  االيجابي  التكامل  عبر  األخرى 
النمو التكنولوجي وسحبه الى واجهة األداء االقتصادي 

جلعله قاطرة في النمو والتقدم
كل هذه الفرص وغيرها مرتبطة مبفهوم امن الطاقة احلديث 
بها  تتسم  مادية  وغير  مادية  قاعدة  ليشمل  توسع  الذي 
الدول والشعوب احلديثة وتقام على أساسها االقتصادات 
الواعدة وترسم على أساسها الدول سياساتها وتصاغ 
فإن  هنا  ومن  الشاملة،  استراتيجياتها  لفروضها  وفقا 
دور أمن الطاقة مبفهومه احلديث دور محوري في دعم 
معززات األمن الوطني العراقي بعناصر قوة مضافة يجب 
على صناع القرار وواضعي استراتيجيات األمن الوطني 
احلذر من التهاون في حتقيقها  ومن كل مما سبق تنبع 
أهمية البحث األساسية التي ستقودنا الى مشكلة البحث 

وكاالتي .

مشكلة البحث : وهي عبارة عن سؤال رئيس حول عنوان 
البحث يستند الى اآلتي ) هل ساهم أمن الطاقة في دعم 
معززات األمن الوطني العراقي األخرى منذ عام 2003 ؟ 

وما مدى وطبيعة تلك املساهمة ؟(
فرضية البحث : ولإلجابة عن هذا السؤال املركزي فإن 
البحث يقوم على أساس فرضية مركزية قوامها )ان امن 
الطاقة ساهم بشكل محوري في دعم معززات ومقومات 
ميثل  يزال  وال   2003 عام  منذ  العراقي  الوطني  األمن 
العنصر األساس الداعم لباقي عناصر قوة الدولة وعليه 
تعتمد كل خطط الدولة وأنشطتها األساسية رغم جتاهل 
صناع القرار ألهميته القصوى ومحدودية مساهمتهم في 

ضمانه(
منهج البحث : يقوم البحث على أساس منهج علمي رئيس 
هو املنهج االستنباطي الذي ينطلق من العام الى اخلاص 
األمن  معززات  بدراسة  البداية  في  البحث  اهتم  حيث 
الوطني العراقي بشكل عام ثم التخصص بواحد من هذه 
األمن  دعم  في  دوره  ملعرفة  الطاقة  امن  وهو  املعززات 

الوطني العراقي وباقي معززات االمن املختلفة .

املبحث األول: األمن الوطني العراقي
الستمرار  األساسية  املرتكزات  من  الوطني  األمن  يعد 
االهتمام من  كبيرا من  أخذ جانبا  لذا  الدولة،  استقرار 
وسنتطرق  واملختصني،  والباحثني  القرار  صناع  قبل 
األمن  وإستراتيجية  ومؤسسات  الوطني  األمن  ملفهوم 

الوطني العراقي. 

املطلب األول: مفهوم األمن الوطني
يعد موضوع األمن من أهم القضايا التي ناقشها الفكر 
ساهم  أن  بعد  خاصة  وغيرهما،  والعسكري  السياسي 
ازدياد حجم التهديدات والتحديات للدولة املعاصرة نتيجة 
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للتطور والتوسع الكبير في املجاالت كافة، والسيما بعد 
أن أدركت الشعوب أن تهديد أمنها لم يعد مقتصرًا على 
املباشر  والعدوان  الغزو  وتهديدات  العسكرية  اجلوانب 
بل اتخذ أشكاال أخرى قد تكون اقتصادية أو ثقافية أو 
سياسية او تكنولوجية او إعالمية)1)، فاألمن أصبح عبارة 
عن معنى شامل في حياة اإلنسان واملجتمع عمومًا وال 
بل  حياته فحسب،  لإلنسان مبجرد ضمان  األمن  يتوفر 
أصبح اليوم هو عماد احلياة اإلنسانية بجميع مفاصلها 
االجتماعية والسياسية واالقتصادية واملستقبلية، لهذا عد 
اقتصادية  تنمية  ألية  األساسية  الدعامة  أنه  على  األمن 

وسياسية.)2) 
عرفت املوسوعة السياسة األمن بأنه: »تأمني سالمة الدولة 
ضد األخطار اخلارجية والداخلية التي قد تودي بها الى 
أو  خارجية  نتيجة ضغوط  أجنبية  سيطرة  الوقوع حتت 
انهيار داخلي«)3)، بينما يرى )مازن إسماعيل الرمضاني( 
تتفق  بأن هناك صعوبة في حتديد تعريف شامل لألمن 
بوران(  )باري  أما  مضمونه)4)،  على  واألفكار  اآلراء 
)Bary Boran(، فيعرف األمن بأنه العمل على التحرر 
من التهديد، وفي سياق )النظام الدولي(، فهو قدرة الدولة 
واملجتمع احلفاظ على كيانها املستقل ومتاسكها الوظيفي 
ضد قوى التغير التي تعدها معادية في سعيها لضمان 

األمن.)5)
وذهب )روبرت ماكنمارا( وزير خارجية الواليات املتحدة 
والتنمية  التطور  هو  األمن  ان  القول  الى  أيضا  األسبق 
سواء منها االقتصادية أو السياسية أو االجتماعية في 
ظل حماية مضمونة وان األمن احلقيقي للدولة ينبع من 
قدرتها  مختلف  تهدد  التي  للمصادر  العميقة  معرفتها 
ومواجهتها إلعطاء فرصة لتنمية تلك القدرة تنمية حقيقية 
في كل املجاالت سواء في احلاضر او املستقبل( أي انه 

ربط األمن الوطني بالتنمية.)))

 ومن الناحية اجلغرافية فإن األمن يقسم إلى)7):
أ- األمن الوطني: وهو أمن الدولة. 

من  ملجموعة  املشترك  األمن  وهو  اإلقليمي:  األمن  ب- 
الدول. 

اليوم  وأصبح  كله،  العالم  أمن  وهو  الدولي:  األمن  ج- 
يعرف باألمن اإلنساني املشترك.

كبيرًا  تطورًا  عامة  وبصورة  الوطني  األمن  مفهوم  شهد 
العسكري  األمن  مبفهوم  ربطته  التقليدية  فاالجتاهات 
وانطالقًا من ان التهديدات العسكرية التي تواجه الدولة 
هي تهديدات خارجية أكثر من كونها داخلية وان مشكلة 
يدفع  بتوجيه خارجي مما  ترتبط  الدول إمنا  لدى  األمن 
العسكرية  باستعداداتها  الوطني  أمنها  ربط  الى  الدول 
والتسلح  كالتحالفات  متعددة  عسكرية  وسياسات 
الدولي،  واألمن  اإلقليمي  األمن  مفهوم  أما  والردع)))، 
دول  أو  اإلقليم  دول  بني  األمن  عالقات  محصلة  فتعد 
كبيرة  أهمية  الوطني  األمن  موضوع  وميثل  العالم)9)، 
التفكير  بأولوية  يحظى  فهو  السياسية  األنظمة  ملختلف 
االستراتيجي سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا ألسباب عدة 

منها)10):
1. كونه احملرر للسياسة اخلارجية ألية دولة أو مجموعة 

دول. 
2. ارتباطه بالتهديدات واألطماع اخلارجية التي تخوض 

صراعًا ضدها. 
تدخل ضمنه قضايا  التي  الرئيسة  العناصر  أحد  3.هو 

التنمية االقتصادية واالجتماعية. 
4. قدرة األمة على حماية قيمها الداخلية من التهديدات 

اخلارجية. 
5. حماية القيم التي سبق اكتسابها. 

). سياسة احلكومة التي يستهدف إيجاد شروط سياسية 
دولية ووطنية مالئمة حلماية او توسع القيم احليوية ضد 
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األعداء احلاليني واحملتملني. 
تتمكن  التي  »القدرة  انه:  على  الوطني   األمن  ويعرف 
الداخلية  قوتها  مصادر  انطالق  تامني  من  الدولة  بها 
املجاالت  شتى  في  والعسكرية  واالقتصادية  واخلارجية 
الداخل واخلارج  التي تهددها من  في مواجهة املصادر 
في السلم واحلرب مع استمرار تأمني انطالق تلك القوى 
املخططة«)11)،  لألهداف  حتقيقًا  واملستقبل  احلاضر  في 
أما من الناحية االقتصادية فإن جوهر )األمن الوطني( 
زاد االعتماد عليه أثر أزمة الطاقة في عام 1973 حيث 
القلق على احلاضر عوضًا  برزت في هذه األثناء معالم 

عن املستقبل)12)
ومن هنا فأن فهمنا ملفهوم )األمن الوطني(  يستند الى 
رأي أوالئك  الذين يرون انه ميثل وحدة شاملة، إذ تشمل 
بالتنمية  تعني  فهي  ومتنوعة  عديدة  أبعاد  املفردة  هذه 
اخلارجية  العالقات  وتنمية  واالجتماعية،  االقتصادية 
الصلبة  القوة  عناصر  وتأمني  الداخلية،  والسياسة 
والناعمة ، فالتنمية يعني استمرار احلياة من خالل القدرة 
أال  واحد  هدف  في  تصب  وهي  معا  واألمن  النمو  على 
وهو توفير البيئة الالزمة للتنمية والتطور والرفاهية ماديًا 
واجتماعيًا  والتحرر من اخلوف مع احملافظة على القيم 

اجلوهرية. 
املطلب الثاني: مؤسسات األمن الوطني العراقي

األمن  ضمان  في  املساهمة  املؤسسات  وتختلف  تتنوع 
الوطني العراقي، بحكم وجود تداخل بني سياسة األمن 
جميعًا  انها  باعتبار  السياسات  من  وغيرها  الوطني 
تندرج حتت عنوان »السياسة العامة« للدولة)13)، إذ توجد 
األمن  املكلفة بضمان  واملؤسسات  الهياكل  من  مجموعة 
الوطني، ولكي تكون مهام ضمان وصيانة األمن الوطني 
دور  إلى  باإلضافة  تتطلب  فأنها  وتفصيل  فاعلية  أكثر 
املؤسسات الرسمية املؤثرة في صياغتها دور املؤسسات 

الفكرية  املؤسسات  وباألخص  الرسمية   غير  واجلهات 
واألكادميية)14)، إذ حتتاج عملية التخطيط االستراتيجي 
لألمن الوطني إلى مؤسسات تقود هذه العملية وتشرف 
االستراتيجيات   تنفذ   أخرى  ومؤسسات  عليها، 
التنفيذ)15)،  في  أسلوبها  تقييم  على  وتعمل  والسياسات 
تلعب  التي  املؤسسات  أهم  من  األمنية  املؤسسات  وتعد 
للدول،  واخلارجية  الداخلية  السياسة  صياغة  في  دورًا 
ميكن  ال  األمني  واالستراتيجي  السياسي  الفكر  وبدون 
تعقيداتها  واستيعاب  اإلستراتيجية  البيئة  طبيعة  فهم 
تساهم  التي  املؤسسات  ابرز  ولعل  معها))1)،  والتعامل 
في مهمة ضمان األمن الوطني العراقي هي املؤسسات 
الصلبة  النواة  تعد  التي  العسكرية  واملؤسسات  األمنية 

وخط الدفاع األخير عن األمن الوطني وكما يلي:

أوال: املؤسسات األمنية
على  للحفاظ  األمنية  بواجباتها  األمنية  املؤسسات  تقوم 
األمن واالستقرار من خالل مؤسسات عديد وكل منها مهام 
كوزارة  الوطني  األمن  برسم وصناعة سياسات  محددة 
الداخلية ومستشارية األمن الوطني واملخابرات)17)، وفق 

التقسيم اآلتي:

1. وزارة الداخلية
تعد وزارة الداخلية العراقية واحدة من الوزارات السيادية 
في العراق بعد عام 2003، بسبب طبيعة املهام امللقاة على 
عاتقها بوصفها اجلهة األولى املسؤولة عن صيانة وحفظ 
األمن الداخلي للدولة العراقية، ونظرًا خلصوصية الوضع 
األمني العراقي وتفشي ظاهرة اإلرهاب بعد عام 2003، 
فقد أخذت هذه الوزارة التي أعيد هيكلتها بعد عام 2003 
سياسة  تنفيذ  على  تقتصر  لم  األهمية  في  غاية  أبعادًا 
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بل  فحسب،  الداخلي  االستقرار  وحتقيق  الوطني  األمن 
امتدت لتأخذ أبعادًا تخطيطية مهمة السيما فيما يتعلق 
باملشاركة في صياغة السياسات العامة للدفاع واالشتراك 
الذي  اإلرهاب  ملواجهة  اإلستراتيجية  اخلطط  وضع  في 
استشرى في الدولة العراقية بعد عام 2003 ))1)وتتكون 
وزارة الداخلية من عدد من القيادات واملديريات األمنية 

من أهمها:

أ . وكالة الوزارة لشؤون األمن االحتادي
وكالة الوزارة لشؤون األمن االحتادي هي إحدى الوكاالت 
املهمة في وزارة الداخلية إذ ميارس مقر الوكالة القيادة 
املفاصل عن طريق غرفة عمليات  والسيطرة على جميع 
املستويات  وعلى  املطلوبة  املستلزمات  كل  فيها  تتيسر 
الدفاع  ومراكز  احلدودية  املخافر  مستوى  من  كافة 
املنشآت  حماية  قوة  ومديريات  احلدودية  واملنافذ  املدني 
والشخصيات في الوزارات واحملافظات ومديريات شؤون 

العشائر.

ب . وكالة االستخبارات والتحقيقات االحتادية
وزارة  الى  التابعة  األمنية  األجهزة  أهم  من  واحدة  تعد 
الداخلية والتي أخذت على عاتقها منذ بداية تشكيلها عام 
2003  مكافحة التنظيمات اإلرهابية وعصابات اجلرمية 
وحتليل  جمع  طريق  عن  لها  واملمولة  الداعمة  واجلهات 
الالزمة  األوامر  وإصدار  بنشاطاتها  اخلاصة  املعلومات 

بحقها وفق القانون)1). )19)

ج. قيادة قوات الشرطة االحتادية
الشرطة االحتادية في عام 2004، وكانت  نواة  تشكلت 
عبارة عن فرقتني منفصلتني األولى تابعة ملكتب املستشار 
)مغاوير  القوة  هذه  وسمت  الداخلية،  لوزارة  األمني 

الداخلية( والثانية تابعة ملديرية العمليات، وتسمى )قوات 
حفظ النظام( ثم جمعت هذه القوتان حتت قيادة واحدة 
سميت )قيادة القوات اخلاصة( والحقًا مت تعديل اسمها 
الى )قيادة الشرطة الوطنية(، ان إنشاء هذه القوة كان 
قوات  الى  الوقت  ذلك  في  واحلاجة  األمني  الفراغ  لسد 
نوعية ملواجهة املوجات اإلرهابية املتتالية  وفي نهاية عام 
2007 وضعت إستراتيجية جديدة ملستقبل هذه القوات 

الستيعاب مرحلة جديدة من الصراع مع اإلرهاب.)20)
حتتوي وزارة الداخلية العراقية إلى جانب األجهزة األمنية 
وصياغة  بوضع  تعنى  أخرى  مؤسسات  واالستخبارية 
ومكافحة  الوطني،  لألمن  العامة  والسياسات  اخلطط 
ملكافحة  العامة  »املديرية  مقدمتها  في  يأتي  اإلرهاب 
اإلرهاب« والتي مت استحداثها بعد عام 2003، من أجل 
مواكبة املتغيرات األمنية التي شهدها العراق و حتتوي 
على كادر متخصص من الباحثني املعنيني بعملية صياغة 
السياسات العامة للدولة وتناط بهم مسؤولية مواءمة تلك 
السياسات مع البرامج احلكومية التي تصدرها الدولة.)21)

2. مستشارية األمن الوطني وجهاز األمن الوطني
اعتمادًا على األطر الدستورية مت إنشاء مستشارية األمن 
تسعى من خالل  التي  املؤسسة  لتكون  العراقي  الوطني 
مجلس األمن الوطني الذي يرأسه رئيس الوزراء، ليكون 
الوطني،  األمن  سياسات  تضع  التي  املدنية  املؤسسة 
كل  ليشمل  اجلديد،  الشامل مبفهومه  الدفاع  يحقق  مبا 
القطاعات، مثل: األمن واجليش واألمن الداخلي واخلارجي 
والغذائي والصحي والتعليمي من خالل دراسة التحديات 
يتولى  القرارات.)22) في حني  وكيفية مواجهتها واصدرا 
ضمن  أخرى  تنفيذية  أمنية  مهام  الوطني  األمن  جهاز 
اختصاصه املتعلق مبواجهة أنواع معينة من التهديدات 

الداخلية .
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3. جهاز املخابرات الوطني العراقي
بعد ان كان جهاز مخابرات العراقي ومديرية املخابرات 
 ((3( رقم  قانون  صدر  منفصلتني  مؤسستني  العامة 
جهاز  برئاسة  األمنية  الدائرة  مفهوم  حدد    1979 في 
االستخبارات  مديرية  العام،  األمن  ومديرية  املخابرات، 
العسكرية لتتكامل في مهامها)23)  ثم أعيد العمل بجهاز 
من  يعد  حيث   ،2004 عام  العراقي  الوطني  املخابرات 
الدولة داخليا  اهم األجهزة احلكومية املعنية بحفظ أمن 
وخارجيا ، كونه ميثل نظام معلومات الدولة وعقلها، ويحافظ 
على أمنها االختراق األمني الداخلي أو اخلارجي، وان 
وظيفة جهاز املخابرات هي مزاوجة بني كونه جهة تنفيذية 
وبني  مهامها  تنفيذ  في  االستقالل  درجات  بأعلى  تتمتع 
االستشارة  القرار  لصناع  تقدم  استشارية  جهة  كونها 
حول السبل األنسب حلفظ سياسة األمن الوطني وتترك 

تقدير تقييم اخليارات واألخذ بها إلى متخذي القرار.)24)
ثانيا: املؤسسات العسكرية

دستوريًا،  لها  املقررة  املهام  العسكرية  املؤسسة  مارس 
األخطار  من  وسيادتها  الدولة  كيان  بحفظ  واحملددة 
أكثر  العسكرية من  وُتعد املؤسسة  الداخلية واخلارجية، 
الذي  اإلطار  فهي  واستمرارًا،  تنظيمًا  الدولة  مؤسسات 
تتكون فيه وعن طريقه ومن خالله قدرة الدولة وإدارتها 
املؤسسة  وتتكون  أو مواجهتها)25)،  على خوض احلروب 

العسكرية العراقية من:

1. وزارة الدفاع
وحماية  البالد  عن  الدفاع  مسؤولية  عاتقها  على  تقع 
والداخلية  اخلارجية  التهديدات  من  ومصاحله  الشعب، 
األخرى،  احلكومية  املؤسسات  مع  والتعاون  بالتضامن 
مبوجب   2003 عام  حلها  ومت   ،1921 عام  تأسست 
إعادة  رسميًا  ومت  رقم)2(،  املؤقتة  االئتالف  سلطة  أمر 

تأسيسها من قبل سلطة االئتالف املؤقتة رقم )1)( من 
22 شباط عام 2004، ومتارس الوزارة مهامها من خالل 

القوات املسلحة التي تعد القوة النظامية العراقية.

2. االستخبارات
هو جهاز أو مؤسسة من مؤسسات الدولة تختص بجمع 
إرسالها  ثم  وحتليلها،  وتصنيفها،  فرزها  ثم  املعلومات 
للجهات املناسبة في الوقت املناسب لتجميعها في وضع 
القرارات  واتخاذ  السياسات  ورسم  االستراتيجيات 
املناسبة حلماية الدولة من التهديدات، كما تعمل على تنفيذ 
سياسات احلكومة التي تتناسب مع احلياة الدميقراطية 
اجلديدة ومتطلبات الدولة العراقية احلديثة، تأسس هذا 
اجلهاز ليستجيب ملهمة وطنية حددها الدستور في املادة 

)9( منه.))2)

جهاز  يؤديها  التي  املهام  اختالف  من  الرغم  على 
االستخبارات الوطني عن جهاز املخابرات الوطني على 
اعتبار ان جهاز املخابرات يتولى عملية جمع املعلومات 
اخلاصة مبواجهة املخاطر اخلارجية التي تواجهها الدولة 
إال ان طبيعة الوضع العراقي والسيما فيما يتعلق مبخاطر 
اإلرهاب دفع عمل جهاز االستخبارات الى التنسيق مع 
جهاز املخابرات من أجل توفير املعلومة الصحيحة التي 
يحتاجها املخطط لسياسة األمن الوطني في إدارة وتوجيه 

العمليات العسكرية اخلاصة بحفظ االستقرار الداخلي.

3. جهاز مكافحة اإلرهاب
القانونية  بالشخصية  يتمتع  وزارة(  )شبه  جهاز  هو 
اعتبارًا  والداخلية  الدفاع   وزارة  عن  املستقلة  املعنوية 
من 13 آب )201 ويرتبط ارتباطًا مباشرًا بالقائد العام 
يعمل  استخباراتية  عسكرية  هيئة  هو  املسلحة،  للقوات 
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فرق  من  يتكون  واسعة  وصالحيات  عالية  باستقاللية 
عدة أهمها »الفرقة الذهبية« التي كانت البداية احلقيقية 
للجهاز عام  2005  بعد دمج الكتائب التي مثلت نوات 
مكافحة  قوات  منها  تشكلت  التي  اخلاصة  املهام  قوات 
اإلرهاب والتي تلقت تدريبها في األردن ثم توسع ومتت 
 ISOF Iraqi Special( تسميتها بجهاز مكافحة اإلرهاب
Operations forces( كما يشمل اجلهاز أفواجا عديدة 
فرعية تنتشر في احملافظات.)27) مت تصنيفه على انه جهاز 
امني استخباري في قانون مكافحة اإلرهاب رقم 31 لعام 
)201 رغم ان اغلب عملياته املسلحة تقترب من الصفة 
ورئيسه  ومديريات  تشكيالت  عدة  ويتضمن   ، العسكرية 

مبرتبه وزير .
4. هيئة احلشد الشعبي

بالقائد  ترتبط  رسمية  هيئة  هي  الشعبي  احلشد  هيئة 
العام للقوات املسلحة، وتتولى القيادة والسيطرة والتنظيم 
للحشد الشعبي التي تشكلت بعد دعوة املرجعية املتمثلة 
املوصل  مدينة  سقوط  بعد  السيستاني(   )علي  بالسيد 
وبعض مناطق في محافظات العراق يوم 13/)/2014 
من القادرين على حمل السالح الى التطوع في احلرب 
ضد اإلرهاب، مارس احلشد الشعبي منذ حزيران 2014 
وقعت  التي  مناطق  من  الكثير  استعادة  في  مهمًا  دورًا 
حتت سيطرة تنظيم داعش، إذ كان جلهود قوات احلشد 

الشعبي دفعة إستراتيجية ومعنوية للقوات املسلحة.))2)

ثالثًا: املؤسسات األخرى
انطالقًا من توسع مفهوم األمن الوطني وتداخل أبعاده 
وتعدد العوامل املؤثرة به فإن طبيعة الفاعلني املؤثرين في 
حتقيقه تغيرت هي األخرى، وعلية فقد أصبحت مشاركة 
مؤسسات كانت في السابق ال عالقة لها في األمن الوطني 
بشكل مباشر أمرا اعتياديًا وضروريًا ومنها املؤسسات 

والثقافية  واالجتماعية  واملالية  والنقدية  االقتصادية 
واملعرفية والبيئية والصحية والرياضية وغيرها)29)، إذ أن 
األمن الوطني ال ميكن تعزيزه في إطار عجز املؤسسات 
والبيئي فضاًل عن  االقتصادية)30)، ودور األمن الصحي 

دور املؤسسات التربوية والتعليمية والبحثية وغيرها.)31)
املطلب الثالث: إستراتيجية األمن الوطني العراقي

تهتم الدول بصياغة إستراتيجيتها اخلاصة بأمنها وحتدد 
فيها بوضوح مصاحلها احليوية، وعلى ضوء تلك املصالح 
ترسم األهداف وحتدد الوسائل، والعراق بعد عام 2003 
إذ  اخلاصة،  إستراتيجيته  لوجود  ملحة  بحاجة  أصبح 
شهد واقعًا سياسيًا وأمنيًا مغايرًا عما كان عليه سابقًا، 
كما وان الواقع الداخلي واإلقليمي والدولي الذي يعيشه 
واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية  جوانبه  مبختلف 
باتت تتطلب وجود إستراتيجية واضحة املعالم  واألمنية 
واألهداف)32)، وان نشر هذه اإلستراتيجية واطالع العالم 
إلقامة  العراق  لنوايا  اطمئنانًا  أكثر  العالم  يجعل  عليها 
السماح  عدم  ويؤكد  األخرى  الدول  مع  ايجابية  عالقات 
أو ممرًا  مقرًا  أو  عليها  لالعتداء  منطلقًا  أراضيه  بجعل 
األمن  إستراتيجية  وتتضمن  اإلرهابية)33)،  للجماعات 

الوطني العراقي:
املصالح  ومنها  الوطنية  املصالح  الى  التطرق    -  1

السياسية في تعزيز السياسة الوطنية. 
2 - تقنني العالقة مع احمليط اإلقليمي والدولي.

ومنها  الدستور  نصوص  مع  االيجابي  التفاعل    -  3
الفيدرالية والتي قد تعد من معايير احلكم الرشيد الذي 
ميثل جميع أطياف الشعب في حالة معينة لكنها قد تكون 
مدخل لتفكك الدولة عند استحضار نوايا سياسية للنزعات 
االنفصالية أو عند ضعف الدولة وسلطتها االحتادية في 

حاالت أخرى.
خالل سعي  من  املدنية  واحلريات  احلقوق  -  صون   4
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للمواطنني  املعاشي  باملستوى  االرتقاء  الى  احلكومة 
وممارسة حقوقهم املدنية والسياسية. 

5 - احلفاظ على الوحدة الوطنية والهوية العراقية بغض 
النظر عن االنتماءات اجلانبية األخرى، وكذلك تأمني أرض 
وشعب العراق وهي مسؤولية أساسية تضمنها احلكومة 

لألشخاص واملمتلكات.)34) 
) - اعتبار القدرات االقتصادية ركيزة أساسية في بناء 
التبعية وعلى  إستراتيجية أمن وطني متكاملة بعيدًا عن 
مستوى عال من االستقاللية والوضوح في األهداف، إذ 
يؤدي املتغير االقتصادي دورًا مهمًا في عملية التخطيط 
االستراتيجي حيث تساعد املوارد واإلمكانات على حتقيق 
الرفاهية االقتصادية، األمر الذي يجعل عملية التخطيط 
اندماجًا  وأكثر  النجاح  على  إمكانية  اكثر  االستراتيجي 

مع عملية صنع القرار السياسي.
وإصالح  احلرة  السوق  اقتصاد  الى  االنتقال   -  7
القطاعات الصناعية والطاقة والزراعة، وتنشيط القطاع 

اخلاص وخلق بيئة استثمارية وتنافسية مواتية.
النظام  وتطوير  الكفاءات  وتطوير  الفساد  مكافحة   -(

اإلداري واستثمار املوارد الوطنية .
9- جذب االستثمارات األجنبية والعمل على إطفاء الديون 
الدولية  املساعدات  على  واحلصول  التعويضات  وإلغاء 
احلماية  شبكات  تطوير  وكذلك  الزراعي  القطاع  وتنمية 
االجتماعية وحماية الفئات األكثر فقرًا وتعويض ضحايا 
للقضاء  عمل  فرص  وإيجاد  السياسي  والعنف  اإلرهاب 

على الفقر.)35)
إن صياغة إستراتيجية لألمن الوطني العراقي تعتمد في 
تتأثر  والتي  اإلستراتيجية،  البيئة  معطيات  على  مجملها 
السياسية  الداخلية  املتغيرات  مختلف  في  كبير  بشكل 
ضاغطًا  يشكل  مما  وغيرها..  االجتماعية  االقتصادية 
كبيرًا على رسم اخلطط اإلستراتيجية املستقبلية، فضاًل 

واملتغير  اإلقليمي  فاملتغير  اخلارجية،  املتغيرات  ذلك  عن 
الدولي يؤديان دورًا فعااًل في صياغة إستراتيجية األمن 
اإلستراتيجية  البيئة  يشكالن  ألنهما  العراقي،  الوطني 
للعراق والذي شهد تدخاًل واسعًا من قبل اطراف إقليمية 
ودولية وفواعل داخلية، بدت معرقاًل كبيرًا في بناء الدولة 
العراقية اجلديدة))3)، أصدر العراق ثالث استراتيجيات:
- إستراتيجية األمن الوطني العراقي ))2010-2007

تعد إستراتيجية األمن الوطني )العراق أواًل( اإلستراتيجية 
األولى في تاريخ العراق احلديث، ومثلت رؤية مؤسساتية 
املدنية  السلطة  جديدة، كما ان صدورها عزز من فكرة 
مفهوم  نشرت  انها  حيث  العراق،  في  األمن  لقيادة 
األمن الشامل بعيدًا عن األمن االستخباري والعسكري 
التسلطي، إذ وجه السيد رئيس مجلس الوزراء مستشارية 
األمن الوطني بتشكيل فريق رفيع املستوى حتت إشراف 
مستشار األمن الوطني ألعداد أول إستراتيجية وطنية و 
خطة عمل مبساعدة خبراء من وزارات )الدفاع، الداخلية، 
الوطني،  )األمن  وأجهزة  والعدل(،  املالية،  اخلارجية، 
املخابرات، مكافحة اإلرهاب( وهيئة النزاهة وأمن إقليم 
كردستان، ومناقشة تلك اخلطة وإقرارها بعد تعديلها، و 
االستعانة بخبراء من اجلهد الدولي الساند والذي تضمن 
وسفارة  األطلسي  شمال  وحلف  املتحدة  األمم  ممثلية 

الواليات املتحدة األمريكية.)37)
وجرى إقرار النسخة الرسمية لهذه اإلستراتيجية من قبل 
مجلس األمن الوطني بتاريخ 21/ متوز/ 2007،  لتكون 
اإلستراتيجية الوطنية األولى في تاريخ العراق السياسي، 
اإلستراتيجية  وتطوير  لتفعيل  خاص  فريق  تشكيل  ومت 
يوم )1/ ايلول/ 2007، واملصادقة على عمل العالقات 
واإلعالم وتطوير اإلستراتيجية في 24/ أيلول/ 2007.))3) 

-إستراتيجية األمن الوطني العراقي )2010 - 2013)
عمال مببدأ االستمرارية هي سر جناح العمل االستراتيجي، 
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عملت احلكومة على وضع مسودة إستراتيجية جديدة لألمن 
الوطني العراقي تعالج االختالالت والتحديات التي تواجه 
مسيرة الدولة العراقية اجلديدة بعد 9 نيسان 2003، وهذا 
ما متثل بإستراتيجية األمن الوطني العراقي )2010 - 
2013))39)، إذ انصب االهتمام الرئيس لهذه إلستراتيجية 
األساسية  االحتياجات  تلبية  أهمها:  حيوية  مسائل  على 
وحتقيق  النازحني،  وإعادة  الصراع،  مناطق  لضحايا 
ومكافحة  االمني  القطاع  واصالح  الوطنية،  املصاحلة 
ومكافحة  اإلصالح،  سياسة  تفعيل  عن  فضاًل  اإلرهاب، 
حقوق  وضمان  القانون،  حكم  على  والتشديد  الفساد، 
االنسان، وتقدمي اخلدمات، وبناء مؤسسات الدولة وفقًا 
لتحقيق  الفرص  وتكافؤ  االجتماعية  العدالة  ملبدأ حتقيق 
األمن والتنمية بشقيها االقتصادية واالجتماعية، وتعزيز 
الوحدة الوطنية والدور الدبلوماسي العراقي لبناء عالقات 

إقليمية ودولية ومعاجلة املشاكل عن طريق احلوار.)40)
-إستراتيجية األمن الوطني العراقي )2016- 2020(

تألفت إستراتيجية األمن الوطني ))201 - 2020( من 
حمل  الذي  األول  احملور  تضمن  محاور،  وأربعة  مقدمة 
عنوان مرتكزات إستراتيجية األمن الوطني الرؤية الوطنية، 
الوطنية  واملصالح  للعراق،  اإلستراتيجية  للبيئة  وتقييمًا 
الثاني  احملور  أما  اإلستراتيجية.  واألهداف  احليوية، 
الوطني فتضمن حتلياًل  األمن  والتهديدات على  املخاطر 
للبيئة االستراتيجية وتشخيصًا للتهديدات واملخاطر التي 
الى ثالث مستويات من اخلطر،  مت حتديدها وتصنيفها 
األهداف  حتقيق  سبل  الثالث  احملور  تولى  حني  في 
األمثل  واالستثمار  الوسائل  تنسيق  عبر  اإلستراتيجية 
للموارد لتحقيق الغايات املرجوة من خالل وضع املالمح 
على حتقيق  تعمل  التي  السياسات  من  ملجوعة  الرئيسة 
اإلستراتيجية  واختتمت  اإلستراتيجية،  األهداف  تلك 
باخلالصة، إضافة الى مجموعة من التوصيات ملا يجب 

على احلكومة القيام به خالل املدة الدستورية ومستويات 
ذلك الفعل، كما تضمنت وثيقة اإلستراتيجية أربعة مالحق، 
تتعلق بتحديد األسباب اجلذرية للمشاكل احملورية وفقًا 
للتصنيف القطاعي، وتعريف باملنهجية التي مت اعتمادها 
في حتديد صافي قيمة التهديد ومستوى اخلطر واجلداول 
امللحقة بها، ثم األهداف ووسائل حتقيقها ملعاجلة املخاطر، 
وأخيرا مجموعة من التعريفات ملجموعة من املصطلحات 

التي مت اعتمادها في هذه الوثيقة اإلستراتيجية.)41)

املبحث الثاني : معززات األمن الوطني العراقي
خاللها  من  يتبني  التي  املقومات  تلك  بها  ونقصد 
وتوظفها  الدولة   متتلكها  سوف  التي  اإلستراتيجية 
وتشكل  تواجهها،  التي  والتهديدات  التحديات  ملواجهة 
ركائز حتديد خيارات صناع القرار حيال البيئة الداخلية 
لتكون  وتوظيفها   القوة  عناصر  عبر حتفيز  واخلارجية، 

قادرة على حتقيق األهداف واملتطلبات النهائية. 
املقومات  من  جملة  على  العراقي  الوطني  األمن  ويرتكز 
واالجتماعية  والعسكرية  واألمنية  والقتصادية  السياسية 
للدولة والتي ميكن من خاللها  القوة الشاملة  التي متثل 
تأمني عناصر املواجهة للتحديات والتهديدات التي  تواجه 
األمن الوطني العراقي في حال مت توظيفها بشكل رشيد 

والعكس صحيح.

املطلب األول: املعززات السياسية  واجلغرافية
الوطني   األمن  في  املؤثرة  املقومات  مقدمة  في  ويأتي 
يترك  حيث  بالغة،  خصوصية  من  به  ميتاز  ملا  العراقي 
املعقدة  العراقية  السياسية  البيئة  لطبيعة  تبعا  تأثيره 
واملضطربة والتي أصبحت متثل املرتكز الرئيس في إدارة 
شؤون الدولة، استنادا الى الدستور العراقي الذي يحدد 
طريقة إدارة الدولة  وعقيدتها ومصادر تشريعها وطبيعة 
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العالقة بني السلطات وشكل النظام السياسي.)42) 
انه  إال  بالدميقراطية  العهد  بلد حديث  انه  رغم  فالعراق 
ضمن  وقد  الدميقراطية  للحياة  ضامنًا  دستورًا  ميتلك 
السلطة  في  ممثليه  اختيار  في  الشعب  حق  الدستور 
وقد  التنفيذية  السلطة  باختيار  خولها  والذي  التشريعية 
السلطات  مصدر  الشعب  من  العراقي  الدستور  جعل 
ترسيخ  على  تؤكد  التي  العراقي  الدستور  مواد  ومن   ،
املادة)،  املادة5،  )املادة1،  احلديثة  الدميقراطية  املبادئ 

املادة39، املادة)4( وغيرها.)43)  
 غير ان نصوص الدستور ال تعني دائما على املستوى 
ما  فغالبا  حقيقي  دميقراطي  أداء  تضمن  انها  الواقعي 
تنجح القوى السياسية بااللتفاف على مقاصد الدستور 
لتمرير سياسات قد ال تتفق مع مصالح الشعب العراقي 
يعد  وهذا  للسلطات  مصدرا  حينها  يصبح  لن  وبالتالي 
احد التحديات والتهديدات بنفس الوقت التي تواجه األمن 

السياسي للدولة العراقية 
السلطات  بني  الفصل  على  العراقي  الدستور  نص  كما 
التوازن  حتقيق  عبر  والقضائية(  والتنفيذية  )التشريعية 
بينهما بحيث تستطيع كل سلطة أن توقف األخرى السيما 
اختصاصها  عند حدود  والتنفيذية  التشريعية  السلطتني 
الدستوري إذا ما جتاوزت حدود سلطتها القانونية، أما 
السلطة القضائية فيمكن أن يكون دورها أوسع وأقوى في 
وجه السلطتني التشريعية والتنفيذية، وهذا من شأنه أن 
يدعم فاعلية الرقابة من جهة والنزاهة من جهة أخرى مبا 
يساهم في تخفيف حدة الفساد اإلداري الذي يتصاعد 
بشكل مقلق و يؤثر بدوره على األمن الوطني العراقي.)44) 
ومع األهمية القصوى لعلوية النصوص الدستورية وحسن 
مقاصدها في موضوع الفصل بني السلطات وإرساء نوع 
السلطة  بينها ومنح  فيما  والتعاون  والرقابة  التوازن  من 
األخرى  السلطات  لعمل  واحملكم  املراقب  دور  القضائية 

غير ان واقع العمل السياسي والقضائي في العراق يشير 
واملستند  الدستوري  غير  والتأثير  التداخل  من  نوع  الى 
الى توازن القوة واملصالح اكثر من النصوص الدستورية 
إذا ما مت  السلبية  امر غاية في  .وهو  في حاالت معينة 
قياس أثره على األمن الوطني العراقي كونه ميثل مدخال 
لفوضى العمل املؤسسي والنظام السياسي والدستوري 
النصوص  على  التجاوز  نزعة  على  ويشجع  عام  بشكل 
الدستورية والقوانني املنظمة لعمل السلطات واملؤسسات 

في الدولة .
إن ما يدعو الى الرضا النسبي في مجال املعززات السياسية 
لألمن الوطني العراقي هو قدرة النظام السياسي النسبية 
على تنظيم انتخابات دورية وفقا ألحكام الدستور متهيدا 
منتخبة  والدة حكومة  عبر  بشكل سلمي  السلطة  لتداول 
قبل  املنتخب بشكل مباشر من  النواب  من رحم مجلس 
الشعب، فضال عن إجراء أنواع أخرى من االنتخابات من 
بينها انتخابات الختيار احلكومات احمللية في احملافظات.
كما حافظ النظام السياسي العراقي رغم تعرضه ألزمات 
حقيقية على طبيعة العالقة بني احلكومة االحتادية وحكومة 
إقليم كردستان عبر آليات التفاوض وفقا ألحكام الدستور 
مع اإلشارة الى خرق املبادئ العامة الناظمة لهذه العالقة 

بني فترة وأخرى من قبل الطرفني .
الوطني  ومن بني أهم ما يعزز اجلانب السياسي لألمن 
ومنها  العامة  للحريات  النسبي   الضمان  هو  العراقي 
والقدرة  احلرة   والصحافة  الرأي  عن  التعبير  حرية 
على إجراء مسائلة فعلية وشعبية عبر االحتجاجات  او 
السلطة  مستويات  كل  أداء  انتقاد  عبر  نخبوية  محاسبة 
الى   االستناد  عبر  والتشريعية  التنفيذية  السياسية  
املبادئ الدستورية والقوانني النافذة واألطر القضائية.)45) 
غير ان هذه احملاسبة باتت محفوفة بأنواع مختلفة من 

املخاطر لكنها ال زالت متاحة نسبيا 
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هذا  في  السياسية  املكاسب  تعرض  من  الرغم  وعلى 
العراقي  الوطني  تعد معززا حقيقيا لألمن  والتي  املجال 
الى اخلرق الدائم عبر التهديدات املتواصلة لقادة الرأي 
ان  غير  القضاء  بعمل  التدخل  وعبر  املختلفة  وللحريات 
احلفاظ على احلد األدنى من هذه احلقوق يبقى ميثل نواة 
السياسي  الدعم  مجال  في  عليها  االعتماد  ميكن  صلبة 

لألمن الوطني العراقي .
تعد  اجلغرافية  املقومات  فإن  اجلغرافية  الناحية  من  أما 
والسيما  ضعفها  أو  الدولة  قوة  لتكوين  عناصر  مبثابة 
واالقتصادي  االجتماعي  الواقع  حتديد  في  يؤثر  أنها 
والعسكري للدول والذي ينعكس بدوره على عالقة الدولة 

بالدول األخرى وال سيما القريبة منها جغرافيًا
العامل  بني  وثيقة  عالقة  هناك  تكون  أن  الطبيعي  ومن 
اجلغرافي وأمن الدولة وتطورها فمثال على مدى التاريخ 
اليابسة  ودور  اجلغرافية   والطبيعة  التضاريس  كانت 
تختلف  كما  آمنًا،  مالذا  لها  توفر  الدول  لبعض  واملاء 
سياسة الدول الداخلية واخلارجية مبدى قوتها األمنية أن 
كانت الدول مكونة من جزيرة أو عدة جزر هذه العوامل 
أو  ضعفا  أو  قوة  األمنية  الدولة  سياسة  على  تضفي 
تكون قابلة لالختراق األمني ، كما يؤثر املوقع اجلغرافي 
وقد  معينة،  دولة  حيال  األخرى  الدول  إستراتيجية  في 
ترتب الدولة عالقاتها مع الدول األخرى بناًء على أهمية 

املوقع.))4)
 إن لكل دولة موقعا جغرافيا ثابتا ال يتغير، إال إن األهمية 
السياسية واإلستراتيجية للموقع تتغير من وقت ألخر تبعًا 
للتغيرات احلاصلة في مجال التقدم التكنولوجي، السيما 
بني  املسافات  قربت  التي  واالتصاالت  النقل  مجال  في 

الدول وزادت من حالة التواصل.
والعراق ميتاز مبساحة  جغرافية جيدة ومتنوعة وزاخرة 
بالثروات جعلته يعد من بني الدول املتوسطة احلجم  تبلغ 

وضعه  جدا  مهم  جغرافي  ومبوقع  مربع  كم  الف   43(
األساسية  اجليوبوليتيكية  النظريات  صلب  في  تاريخيا 
 ) )ماهان  والبحر  )ماكندر(  االرض  نظريات  ومنها 
العراق منطقة مهمة  اعتبرت  التي   ) واجلو ) سفرسكي 
في  العراق  ماكندر  فمثال وضع  األساسية  فروضها  في 
موضع الدولة اجلسر بني املكونات اجلغرافية األساسية 
لنظريته في حني جعل سفرسكي من العراق  جزءا من 
يسيطر  من  العالم  في  منطقة  أهم  وهي  املصير  منطقة 

عليها يسيطر على العالم جيوبوليتيكيا.)47)
النظرية  هذه  إليه  ذهبت  ما  مع   نتفق  ال  اننا  ومع 
بخصوص الفكرة القائمة على ان من يسيطر على العراق 
في  الكبيرة  للتغيرات  نظرا  العالم  على  يسيطر  جويا 
طبيعة تكنولوجيا التسلح وطبيعة االستراتيجيات احلديثة 
وقدرات القوى الكبرى اجلديدة ودور الذكاء الصناعي في 
جتاوز الكثير من فروض النظريات اجليوبوليتيكية القدمية 
ال سيما املتعلقة منها بدور اجلغرافيا احلاسم، غير اننا 
نؤمن بشكل كبير بأهمية موقع العراق اجلغرافي ودوره 
في االستراتيجيات الدولية ال سيما في حال جناح صناع 

القرار العراقي في توظيفه على النحو األمثل. 
وصفه  استراتيجي  مبوقع  ميتاز  بالنتيجة  فالعراق 
املختصون في الشؤون اإلستراتيجية انه في غاية األهمية 
يتركز في وقوعه في ملتقى طرق املواصالت التي تربط 
طرق  إلى  املؤدي  اجلسر  يعد  انه  كما  العالم  قارات 
البحرية املهمة في شرقه وغربه واملتمثل في  املواصالت 
بحر العرب واحمليط الهندي والبحر املتوسط، فبفضل هذا 
املوقع أصبح للعراق مكانة مهمة في العالم من الناحيتني 

العسكرية والدولية.))4)

املطلب الثاني: املعززات االقتصادية
يعد املتغير االقتصادي من عناصر قوة الدولة األساسية 
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املؤثرة على األمن الوطني، فمثلما هو معروف ان اغلب 
الدول تتحرك سياسيا وعسكريا على قدر سالمة وضعها 

االقتصادي .
تتمثل املوارد الطبيعية واإلمكانات االقتصادية والقدرات 
اإلنتاجية في مجال الصناعة والزراعة فضال عن قطاع 
اخلدمات أحد أهم عوامل القوة االقتصادية والسياسية 
للدولة، ومن أبرز أسباب االستقرار على الصعيد الداخلي 
واخلارجي، استنادا الى ما يتوفر من حجم املوارد في 
داخل أرضها وخارجها  وينعكس على مدى نفوذها في 
املجاالت االقتصادية والسياسية خارج حدودها اإلقليمية.
وإمكانية  االقتصادية  النشاطات  وتنوع  تعدد  أن 
بني  للتمييز  يستخدم  ما  عادًة  فعال  بشكل  استثمارها 
أن  إذ  والضعيفة،  القوية  والدول  والفقيرة  الغنية  الدول 
إمكانية احلصول على كميات كافية من املواد اإلنتاجية 
الطاقة  ومصادر  اخلام  واملواد  والغذائية  والتكنولوجية 
املالية  الدولة  قوة  أن  الدولة، كما  لقوة  تعد مبثابة دالئل 
إمكانية  في  أساسي  كعنصر  هنا  تظهر  وأرصدتها 

سيطرتها على املوارد الطبيعية.)49) 
أهمية  االقتصادي  للجانب  فأن  بالعراق  يتعلق  وفيما 
استثنائية وقصوى في مجال األمن الوطني العراقي نظرا 
ملا يواجهه البلد من مشاكل اقتصادية هيكلية وأخرى مؤقتة 
والقضاء  األساسية،  اإلنتاج  قوى  تدمير  أهمها  بني  من 
على البنى التحتية األساسية لالقتصاد، وسيادة اقتصاد 
الريع بشكله املتخلف، وتشوهات اقتصادية مالية ونقدية 
وضريبية وإنتاجية، وضياع صافي للفرص االقتصادية، 
وما  تام  بشكل  مستهلك  اقتصاد  الى  االقتصاد  وحتول 
للثروة الى اخلارج بدل استثمارها  إليه من نقل  يفضي 
في  التنموية  واالستثمارية  اإلنتاجية  األنشطة  تنمية  في 
الداخل)50)، وتفشي للبطالة والتضخم بشكل كبير ونتيجة 
اخلدمات  وسوء  واملرض  الفقر  نسب  تصاعد  ذلك  لكل 

وهذا يجعل من اجلوانب االقتصادية  عناصر استثنائية 
ألنها  ليس  العراقي،  االستراتيجي  التخطيط  في  مؤثرة 
بل  للدولة،  واملعاشي  االقتصادي  باملستوى  فقط  تتعلق 
تتعلق  التي  القضايا  من  الكثير  إطار  في  تندرج  ألنها 
االقتصادي  األمن  حتقيق  عبر  العراقي  الوطني  باألمن 

والسياسي واألمني واالجتماعي العام . 
من  الشكلية  الناحية  من  يعد  كدولة   العراق   ان  ومع 
الدول الغنية بسبب ما ميلكه من ثروات طبيعية ضخمة 
واملعادن األخرى، فضاًل عن  والفوسفات  والغاز  كالنفط 
ما يتمتع به من أراٍض خصبة ومالئمة إلقامة الزراعة في 
وميتلك  والوسطى،  واجلنوبية  الشمالية  املناطق  مختلف 
ما  إذا  والتي  اإلنتاج   على  ومدربة  موارد بشرية جيدة 
أحسن توظيفها في مشاريع اإلنتاج الصناعي و الزراعي 
روافد  أهم  احد  سيكون  والنقل   واخلدمي  والسياحي 
فقط  واالعتماد  االهتمام  بدل  وتنوعه  العراقي  االقتصاد 
مستوى  إلى حتقيق  ستفضي  والتي  الطاقة  قطاع  على 
الغذائي  األمن  فيه  مبا  االقتصادي  األمن  من  مقبول 
األمن  حتديات  أهم  احد  تعد  التي  البطالة  ومواجهة 

الوطني العراقي .
الثروات  على  حتتوي  التي  البلدان  أكثر  من  انه  ومع 
الطبيعية  ففي آخر إحصاء  يقدر االحتياط النفطي في 
العراق بـ )151( مليار برميل وهو ما يعادل )10%( من 
االحتياط العاملي، كما يرى اخلبراء أن العراق قادر على 
االستمرار بطاقته اإلنتاجية احلالية من النفط والتي تقدر 
عام  ملئتي  الواحد  لليوم  برميل  مليون   )3،500،000(
تقريبا، أما في ما يخص الغاز فقد أشار خبراء عراقيون 
 (  3،750( من  سيرتفع  الغاز  من  العراق  احتياط  أن 
تريليون متر مكعب الى )9250( تريليون متر مكعب من 
فضال  العاملي،  االحتياط  من   )%(7( بنسبة  أي  الغاز، 
عن توافر مصادر كثيرة أخرى للثروات الطبيعية ومنها 
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املياه.)51) 
تعني  ال  العراق  ميتلكها  التي  الطبيعية  املوارد  ان  غير 
الدول  العراق كدولة او شعب يعد من  بحقيقة األمر ان 
الغنية كما تذهب إليه بعض املصادر والباحثني، فطبيعة 
االقتصاد احلديث لم تعد تسمح للموارد اخلام ان تكون 
في طليعة ثروات الدول بقدر ما تسمح للتكنولوجيا والذكاء 
الصناعي الذي بات يهيمن على عناصر القوة االقتصادية 
ويقودها نحو التميز والتفوق مع عدم إهمال دور املوارد 
الطبيعية السيما منها موارد الطاقة في حال جنحت الدولة 
في استثمارها وتوظيفها على النحو الصحيح الذي يفضي 
الى استدامة النمو والتنمية  وتنويع مصادر الدخل وتنمية 

القدرة على اإلنتاج ورفع نسبة القيمة املضافة .
أحد  يعد  العراقي  االقتصاد  ان  القول  ميكن  وبالنتيجة 
العناصر األساسية املزدوجة األثر في مجال تعزيز األمن 
الوطني العراقي، فالثروات الطبيعية واملوارد املالية والبنى 
التحتية شكلت مبجموعها فرص لعملية التنمية والقضاء 
عنصر  تشكل  ذاتها  بحد  هي  كما  والفقر،  البطالة  على 
أساسي لبناء قوة عسكرية فعالة للدولة بقصد احملافظة 
على االمن الوطني في مراحل معينة غير انها فشلت في 
الكبيرة  االقتصادية  األعباء  مواجهة  في  أخرى  مراحل 
وأفضت في مراحل أخرى الى جمود اقتصادي وتردي 
النفطية  غير  االقتصاد  قطاعات  في  وشلل  اإلنتاج  في 
حتقيق  في  وفشلت  البطالة  من  جديدة  أعدادا  وأنتجت 
األمن الغذائي وهو امر بطبيعة احلال سلبي بشكل كبير 

يهدد جانب مهم من جوانب األمن الوطني.

املطلب الثالث: املعززات األمنية والعسكرية
عبر حقب التاريخ كانت  القوة العسكرية  العنصر احلاسم 
واالهم في تقرير قوة الدولة، وهي األساس الذي يرتكز 
عليه األمن ألي جتمعات بشرية سواء كانت قبائل او مدن 

قامت  الفرضية حيث  يثبت صحة هذه  والتاريخ  او دول 
على  وسيطرت  األرض  واحتلت  واملمالك  اإلمبراطوريات 
أداة  بالنتيجة   فهي  العسكرية   القوة  من خالل  املوارد 
للحرب والسالم ، والسند الضروري للسياسة اخلارجية 

التي تطبقها الدولة.
الدولة  وكيان  والسيادة   األمن  على  احلفاظ  ان  كما 
مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالقدرات العسكرية واألمنية، وتتبع 
يقتصر  ال  استعمالها  ان  من  العسكرية  القدرات  قيمة 
ميكن  حيث  السلم  أوقات  في  وإمنا  احلرب  أوقات  على 
على  الفعالية  إلضفاء  مباشرة  غير  بصورة  استخدامها 
الصيغ واألهداف للسياسة اخلارجية)52)، ويرتبط التهديد 
بالقدرات  وثيقًا  ارتباطًا  الدولية  العالقات  في  والردع 
لم  ما  تهديدها  تنفذ  ان  الدولة  بوسع  فليس  العسكرية، 

يكن في حوزتها قدرة على ذلك. 
إن أساس املقوم العسكري واألمني هو اجليش الذي يعتبر 
املرتكز األساس لقوة الدولة وهيبتها من خالل ما ميتلكه 
وتدريب  حديثة  وأسلحة  متطورة  عسكرية  من جتهيزات 
عال وعقيدة مناسبة، فضال عن دور قوى األمن الداخلي 
التكنولوجيا  أساس  على  القائمة  االستخبارية  واألجهزة 
احلديثة )53)، ومن هنا أصبحت أحدى املقومات األساسية 
ومساندة  دعم  هي  الوطني  أمنها  على  وللحفاظ  للدولة 
القوات املسلحة عن طريق توفير متطلباتها ورفع مستوى 
أمن  عن  الدفاع  مبهمة  تقوم  باملقابل  والتي  جاهزيتها 

البالد وحماية سيادتها..
األمن  وحماية  لضمان  األساسية  املقومات  احد  وان 
الوطني العراقي هو تعزيز دور القوات املسلحة العراقية 
عبر تعزيز البناء االستراتيجي لهذه القوات ورفع مستوى 
جاهزيتها مبا ميكنها من الدفاع عن امن البالد، فمهام 
القوات املسلحة واألمنية تتحدد مبجموعة عناصر تشكل 

اإلطار العام لدورها .
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وفي هذا اإلطار من الضرورة مبكان تطوير عقيدة متوازنة 
والتنظيم  املؤسساتية  بالقيم  وربطها  املسلحة   للقوات 
السيما بخصوص القيم املركزية وجوهرها بحيث ميكن 
مببادئ  اإلقرار  العراقية  املسلحة  القوات  الى  املنتمني 
العالية،  املهنية  املنتخبة،  املدنية  للسلطة  والوالء  اخلدمة، 
عدم التدخل في الشؤون السياسية احمللية واإلميان بإن 
ال دور للقوات املسلحة في عملية تداول السلطة، الوحدة 
قواتنا  تساعد  التي  املهنية  العسكرية  القيادة  الوطنية، 
العسكرية واألمنية على حتقيق النجاح في تنفيذ مهامها، 
النزاهة وامن املعلومات، الشفافية وأخيرًا إمكانية حتمل 

كافة التكاليف.)54) 
العسكرية  اإلستراتيجية  حتظى  ان  جدا  املفيد  ومن 
وإقليمي  عاملي  وقبول  داخلي جيد  ودعم  بتأييد  العراقية 
مناسب ويشرع منه قرار وطني تتخذه املؤسسة السياسية 
العراقية في إطار مصالح العراق الوطنية وتتولى املؤسسة 
مع  بالتشاور  العسكرية  اإلستراتيجية  إعداد  السياسية 
املؤسسة العسكرية وتهيئة املناخ املالئم لعملها)55)، سيما 
حتدد  وأهداف  غاية  ضمن  القوة  استخدام  مرحلة  في 
بوضوح وتصور كامل للتهديدات التي ميكن أن يتعرض 

لها العراق . 
رمزها  للدولة   تتوفر  التي  العسكرية  القوة  في  ويتمثل 
والركيزة  األساسية،  ومقوماتها  أركانها  وأحد  وهيبتها 
ترتبط  األحوال  وبكل  الوطني..  األمن  عليها  يقوم  التي 
توظيف  على  الدولة  وإمكانية  بقدرة  العسكرية  املعززات 
قواتها املسلحة واألمنية كمًا ونوعًا والتي ترتبط ارتباطًا 
من  والتكنولوجية  والبشرية  االقتصادية  بالقدرات  وثيقًا 

اجل حتقيق أهدافها . 

املطلب الرابع: املعززات االجتماعية والثقافية
تعد هذه املعززات من العوامل املؤثرة في األمن الوطني، 

والتي تتضمن أعداد املواطن في صحته وعقله وأخالقه 
وتقاليده ومنظومته الثقافية واحلضارية ، فهذه اجلوانب 
تكوين  في  تتحكم  و  قوة  مصدر  والوطن  املواطن  متنح 
وتالحم ومدة بقاء املجتمعات السياسية ومدى استقرار 
املؤسسات في الدولة، فال جدال  أن البيئة االجتماعية هي 
األساس في دعم واتخاذ القرارات اإلستراتيجية للدولة.

 وفي هذا اإلطار فإن املجتمع العراقي يعد من املجتمعات 
وطبقات  واديان   وقوميات  طوائف  من  يتكون  املتنوعة، 
والعشائرية،  االجتماعية  العالقات  بينها  تداخلت  التي 
فضاًل عن سمات اجتماعية وثقافية أخرى متيزه عن غيره 
من املجتمعات وتؤثر في تكوين شخصية األفراد املنتمني 
له، ومثلما ان هناك عناصر قوة لهذه التركيبة االجتماعية 
والثقافية، فإن هناك عناصر ضعف مهمة ومهددة لألمن 
الوطني تكمن في إطار هذه املنظومة االجتماعية والثقافية 

يجب التعامل معها بحذر ومنهجية سياسية بناءة.))5)
من أبرز مرتكزات املقوم االجتماعي هو االهتمام بنوعية 
القيادة املجتمعية ومبا أن العراق في طريق بناء الدولة 
واملجتمع على أسس دميقراطية، فأنَّ القيادات يجب أن 
تنبعث من املجتمع، وهنا نؤكد بأن ال العقل وال املوهبة 
وحدهما ميكن أن يكونا املفتاح ملوقع القيادة في مجتمعنا، 
مسؤولية  هو  املجتمع  في  القيم  بأرفع  االلتزام  ان  كما 
القيادة احلاضرة في ترسيخها للقيم واملفاهيم واالجتاهات 
واألخالقيات البناءة. وهذا ما يجعلنا نؤكد ان أنواع ما 
تقدير  موضع  تكون  عندما  مجتمع  أي  في  تزدهر  ذكر 
املجتمع بحيث اننا ال ميكن ان نقدس التفاهة والترف ثم 
نتوقع من األجيال القادمة ان يزدروها او يرفضوها.)57) 
العالم  مجتمعات  من  كجزء  العراقي  املجتمع  واليوم 
الذي يجعل  التفاهة  قيم نظام  يواجه بوضوح استشراء 
ثوابت  والثقافية  االجتماعية  والتشوهات  االختالالت  من 
جديدة ال ميكن انتقادها او رفضها ، وهو ما يعد تهديد 
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حقيقي جلانب مهم من األمن الوطني للدولة العراقية .
واملمتلكات اخلاصة ال ميكن أن  والناس  الدولة  أمن  إن 
يتم دون امن اجتماعي وثقافي واقتصادي يلبي احلاجات 
االجتماعية  املعوقات  على  ويتغلب  احلقوق  ويرعى 
وتطوير  املستدامة  الثقافة  وتعميم  الثقافية   والتشوهات 
املجتمع املدني وتعزيز املشاركة االجتماعية ويخفف من 
حدة األسباب التي تنتج معضالت األمن في أي مجتمع 
مثل الفقر والتهميش، وانسداد الفرص االجتماعية أمام 

الناس. 
بكل األحوال ال ميكن حتقيق األمن الوطني العراقي وفق 
مفهومة الشامل احلديث في ظل ضعف إنسان املجتمع 
شروط حتقيق  أهم  فأن  لذا  وسلوكيًا،  وأخالقيا  معنويًا 
تعزيز  هي  الظرف  هذه  في  العراقي  الوطني  األمن 
والرضا االجتماعي وهو سبب مهم الستتباب  التجانس 

األمن الوطني.
املبحث الثالث : دور أمن الطاقة في دعم األمن الوطني 

العراقي بعد عام 2003

املطلب األول : امن الطاقة  في العراق
اواًل: مفهوم أمن الطاقة

إطار  في  األمر  بداية  في  الطاقة  امن  مفهوم  شاع 
معينة  دولية  لتطورات  نتيجة   ، املتقدمة  الصناعية  الدول 
هذه  دفع  بشكل  الطاقة  إمدادات  تطورات  مقدمتها  في 
أمن  بقضية  خاصة  استراتيجيات  صياغة  الى  الدول 
لذلك  وتبعا  واخلارجي،  الداخلي  املستويني  على  الطاقة 
اتسمت الدراسات املتعلقة بأمن الطاقة بتطور كبير نتيجة 
للتطور احلاصل في منظومة التفاعالت بني الدول املنتجة 
واملستهلكني   املنتجني  من  كل  يسعى  حيث  واملستهلكة، 
طبيعة  على  انعكس  ما  وهذا  اإلمدادات  امن  تأمني  الى 

التعاون بني األطراف .

اختلفت وجهات النظر بني الدول واملؤسسات املتخصصة 
)أمن  استعمل مصطلحات  ما  وكثيرًا  الطاقة،  في شأن 
الطاقة( و)أمن اإلمدادات( و)أمن الطلب( للداللة على املعنى 
نفسه، وأمن الطاقة ليس مفهومًا جديدًا، إذ ظهر بالتزامن 
مع موجة النمو والتنمية االقتصادية التي شهدتها الواليات 
املتحدة وأوروبا الغربية التي أعقبت احلرب العاملية الثانية 
كان يعرف أمن الطاقة على انه قدرة تأمني كميات كافية 
على  ساعدت  أسعار  مقابل  النفط،  والسيما  الطاقة  من 
وجود مجتمع استهالكي متحرك ومتزايد الثراء،  وترجع 
بدايات استخدام مصطلح امن الطاقة الى رئيس وزراء 
بريطانيا األسبق  )وينستون تشرشل( حينما أشار إلى 
أن )أمن الطاقة يكمن في التنوع والتنوع فقط(، ومنذ ذلك 
الوقت وحتى اآلن ما يزال التنوع هو املبدأ احلاكم لقضية 
أمن الطاقة، مع احلوادث التي شهدها النظام الدولي من 
أزمة حظر النفط العربي عام )1973( والثورة اإلسالمية 
اإليرانية عام )1979( التي نتج عنها ارتفاع في أسعار 
النفط، إذ زاد االهتمام بهذا املفهوم عامليًا، والسيما لدى 

الواليات املتحدة وباقي الدول املستهلكة للطاقة.))5)
حدة  تزايد  مع  الطاقة  أهمية  تزايدت  أخرى،  جهة  ومن 
حتقيق  اجل  من  الكبرى  القوى  بني  والتنافس  الصراع 
دورًا  اإلرهابية  التهديدات  أدت  كما  للطاقة  َامن  تدفق 
كبيرًا في تعقيد إمدادات الطاقة دوليًا، مما شجع العديد 
وربطت  واضحة  استراتيجيات  صياغة  على  الدول  من 
منتجة  الدول  هذه  كانت  سواء  الوطني  باألمن  الطاقة 
ام مستهلكة، وأخذت تدابير إستراتيجية على املستويني 
التحتية  البنى  ببناء  أيضا  وبدأت  واخلارجي،  الداخلي 
اخلاصة مبوارد الطاقة فضاًل عن إنشاء  مراكز األبحاث 

املتخصصة بقضايا الطاقة وأمنها.
ألمن الطاقة تعريفات، ومنها أنه احلالة التي تتمكن فيها 
الدولة من احلصول على كميات كافية من مصادر الطاقة 
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التقليدية، وذلك عند أسعار ميكن دفعها، وميكن أن يتحقق 
ذلك عن طريق إدارة الطلب على الطاقة، وزيادة عرض 
بني  يربط  من  وهناك  أزماتها  ومواجهة  الطاقة  موارد 
الدائمة  أنه اإلتاحة  أمن الطاقة والنمو االقتصادي على 
لعرض الطاقة بطريقة تضمن النمو االقتصادي في كل 
تقلبات  وأدنى  كلفة  بأقل  واملستهلكة  املنتجة  الدول  من 
ضمان  على  جتمع  التعريفات  وهذه  األسعار.)59)  في 
النظر  الطاقة ميكن  فأمن  املقبولة،  واألسعار  التوريدات 
االقتصادي  السياسي  )األمن  مختلفة  مقاييس  من  إليه 
األمن)األمن  أطر  ضمن  قياسه  ميكن  وأيضًا  والبيئي( 

الوطني واألمن اإلقليمي واألمن العاملي (.

لذا فإن وكالة الطاقة الدولية ترى أن ألمن الطاقة وجوه عدة 
فهو على املدى الطويل مرتبط باستثمارات في إمدادات 
الطاقة مبا يتناسب مع التطورات االقتصادية واملتطلبات 
البيئية وفي املدى القريب استجابة سوق الطاقة للتغيرات 
في الطلب والعرض، وأدت الدراسات املتخصصة بأمن 
الطاقة دورا كبيرا في اجلانب االستراتيجي للدولة لضمان 

مصادر الطاقة من كال الطرفني املنتج واملستهلك.)0))
وبالنسبة الى الدول املصدرة يقوم اجلزء األهم من املفهوم 
على امن الطلب وعلى مصادر الطاقة لديها، ويركز على 
العائدات من سوق الطاقة وتنوع أسواق التصدير  امن 
وتامني استثمارات للطاقة ، في حني ان الدول املصدرة 
للطاقة تبنت فكرة )وطنية الطاقة( اذ بدأت الدول املنتجة 
امن  على  التركيز  خالل  من  املفهوم  هذا  تتبنى  للطاقة 
القومي،  امنها  من  أساس  جزًء  يعد  الذي  االحتياطيات 
وأحد مصادر قوتها على الصعيدين الداخلي واخلارجي. 
في  التوقف  جتنب  على   فتركز  املستوردة  الدول  أما 
البنية  تأمني  الطاقة،  إمدادات  تنوع  الطاقة،  إمدادات 

التحتية للطاقة، اعتماد احللول التكنولوجية.

ثانيًا:  واقع أمن الطاقة في العراق
ميتاز أمن الطاقة في العراق بأهمية استثنائية وقصوى 
التام لكل نشاطات احلياة  استنادا الى حقيقة االعتماد 
مهامها  بأداء  واالستمرار  العراقية  الدولة  بقاء  وعوامل 
مالية  موارد  الطاقة من  يوفره قطاع  ما  على  األساسية 
توظف في إدامة كل متطلبات اإلنفاق العام واخلاص على 
بااللتزامات  او اإليفاء  او االستثمار  مستوى االستهالك 

الدولية ومنها الديون .
وانطالقا من هذه األهمية باتت ألمن الطاقة العراقي أبعاد 
االقتصادية  باألبعاد  تتمثل  ومعقدة  شاملة  إستراتيجية 
يتم  وغيرها  والتقنية  واالجتماعية  والسياسية  واألمنية 
على أساسها قياس مستويات ووضع واقع حتقيق امن 

الطاقة الوطني .
فعلى املستوى االقتصادي يعتمد أمن الطاقة في العراق 
على جملة من العناصر األساسية من أهمها احتياطيات 
الطاقة ، البنى التحتية ، قدرات اإلنتاج ، قدرات التصدير 
، القدرة على تلبية االستثمار في مجال الطاقة ، تنويع 
 ، املتجددة  الطاقة   ، الوطنية  الطاقة  ، سياسة  االسواق 

الخ .
وفي هذا املجال فأن العراق ميتلك احتياطيات كبيرة من 
الطاقة تأتي في مقدمتها احتياطيات النفط  املؤكدة التي 
تبلغ 150 مليار برميل في آخر إحصاء عاملي وهذا وضع 
العراق في املرتبة الرابعة عامليا فيما إذا مت استبعاد كندا 
الصخري)1))  النفط  من  اغلبها  احتياطيات  متتلك  التي 
ويسمح هذا القدر من االحتياطيات للعراق ان يكون فاعال 
العراق احتياطيات   دوليا في مجال الطاقة ، كما ميتلك 
مؤكدة جيدة من الغاز الطبيعي تبلغ 4 تريليون متر مكعب 

فضال عن احتياطيات غير مؤكدة كبيرة وواعدة.)2)) 
أما على مستوى اإلنتاج والتصدير فقد زاد العراق من 
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التي  النفطية  التراخيص  جوالت  بعد  اإلنتاجية  قدراته 
النفط   قطاع  دعم  مجال  في  االستثمارات  اغلب  وفرت 
لتصل الى أكثر من ) 4.5 مليون برميل ( من اإلنتاج 

وأكثر من 3 مليون برميل من التصدير.)3))
غير ان هناك حتديات حقيقية وكبيرة في مجال أمن الطاقة 
املتعلق بهذا البعد يتمثل في سوء االستثمار واإلنتاج الذي 
ميثل هدرا كبيرا ملوارد العراق النفطية وتضحية بثروات 
للشركات  العراق  حقوق  عن  وتنازل  القادمة  األجيال 
املستثمرة وإهمال الكثير من اآلبار النفطية والتركيز على 
مناطق إنتاجية بعينها ، فضال عن تراجع قدرات النقل عبر 
األنابيب او سكك احلديد او عبر املوانئ ، باإلضافة الى 
مواجهة آثار اقتصادية خارجية تتمثل بتراجع او تذبذب 
أسعار النفط الناجم عن طبيعة النمو االقتصادي العاملي 
وحروب  األوبئة  واثر  العاملية.)4))  التجارية  احلروب  او 
الطاقة على استقرار األسواق واألسعار الدولية للطاقة، 
ناهيك عن حتول عملية السيطرة على ادارة أسعار النفط 

من املنتجني الى املستهلكني . 
آما على مستوى األبعاد األخرى ألمن الطاقة فأن للبعد 
فمن  العراقي  الطاقة  أمن  في  جدا  كبيرا  دورا  األمني 
املعروف ان العراق يتعرض لتوترات أمنية منذ العام 2003 
وبشكل متباين بني فترة وأخرى ال سيما في فترات نشاط 
تفاصيل احلياة  التي استهدفت كل  اجلماعات اإلرهابية 
في العراق مبا فيها البنى التحتية للطاقة حيث مت إحلاق 
قدر كبير من الضرر والتدمير للبنى التحتية لقطاع الطاقة 
خصوصا بعد سيطرة تنظيم الدولة اإلسالمية اإلرهابي 
على املوصل ومدن عراقية أخرى عام 2014 وقيامه بنهب 
الناقلة  واألنابيب  بيجي   وتدمير مصفى  النفطية  الثروة 

للنفط وباقي مرافق القطاع النفطي.)5))
عمليات  تراجع  على  سلبا  األمني  الوضع  اثر  كما 
االستثمار في قطاع الطاقة والى انقطاع تصدير النفط 

مرونة  على  سلبا  انعكس  بشكل  التركية  األراضي  عبر 
التصدير والقدرات التصديرية .

بأمن  يحيط  ما  فأن  السياسي  البعد  مستوى  على  أما 
الطاقة في العراق من ظروف سياسية تعد هي االخرى 
معقدة ومتتاز باالضطراب النسبي فمن جهة ان الدستور 
العراقي ترك املجال أمام االجتهاد واجلدل في موضوع 
ملكية الطاقة بني احلكومة االحتادية واألقاليم عندما أناط 
ملكية الطاقة املكتشفة بعد إقرار الدستور باألقاليم مبا 
يسمح التحايل على عمليات اإلنتاج بشكل واضح والتهرب 

من االلتزامات االحتادية .
أما من جهة أخرى فأن اخلالفات السياسية هي األخرى 
أثرت سلبا على سياسة الطاقة الوطنية بعدما أجهضت 
كل محاوالت التوافق على تشريع القوانني املتعلقة بالطاقة 
وفي مقدمتها قانون النفط والغاز بشكل سمح للحكومة 
تنمية  بإجراءات  واملضي  اختصاصها  هامش  بتوظيف 
التراخيص  البرملان عبر جوالت  الطاقة بعيدا عن  قطاع 
تزال  الكثير من األخطاء كلفت وال  التي شابها  النفطية 
رفع  في  مساهمتها  رغم  كبيرا  اقتصاديا  ثمنا  العراق 
السياسي  الفساد  اثر  عن  اإلنتاجية.)))) فضال  القدرات 

الكبير على واقع ومستقبل أمن الطاقة العراقي .
واألمنية  واالقتصادية  السياسية   البيئة  مالئمة  عدم  ان 
كلف  خطير  موضوع  محلي  طاقة  أمن  ارساء  لشروط 
في ضياع  تتمثل  باهظة  وطنية  تبعات  العراق  وسيكلف 
الفرض االقتصادية واالجتماعية وتبديد الثروة واملساهمة 
في تردي واقع االقتصاد والبنى التحتية واخلدمات العامة 
واألمن املجتمعي وتراجع القدرة على اإليفاء بااللتزامات 
على  الكلي  االعتماد  بسبب  الفقر  نسب  وازدياد  الدولية 
زيادة  الى  يفضي  ان  ميكن  ما  وهو  الطاقة  واردات 
باألمن  الضرر  بالغ  ويلحق  واالضطرابات  االحتجاجات 

الوطني بشكل عام.
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العراقي  الوطني  األمن  اعتماد  : مستوى  الثاني  املطلب 
على  أمن الطاقة

أواًل: على املستوى االقتصادي
هي  األولى  السياسي  النظام  مهمة  ان  فيه  ال شك  مما 
احلفاظ على األمن الوطني بسماته احلديثة كما مت وصفه 
في بداية البحث وهذه املهمة تستدعي بالضرورة حتقيق 
األساسية  األبعاد  مستوى  على  األمن  من  مقبولة  نسب 

لألمن الوطني ومنها املستوى االقتصادي . 
فبعد التطورات الدولية املتعاقبة التي جعلت من االقتصاد 
والعوامل االقتصادية في مقدمة عناصر قوة الدولة ونواتها 
الصلبة وعليه تعتمد كافة عناصر قوة الدولة االخرى لم 
يعد باإلمكان التهاون في حتقيق احلدود املقبولة من األمن 
االقتصادي للدول )7)) واعتبار املهددات التي تواجه هذا 
العزم  إبداء  يجب  الشامل  الوطني  لألمن  مهددات  البعد 

التامة واإلرادة السياسية الصلبة في مواجهتها . 
الظروف  ضوء  في  االقتصادي  للبعد  فأن  العراق  وفي 
الى  تستند  استثنائية  أهمية  البلد  تواجه  التي  احلالية  
حاجة  ومقدار  االقتصادية  واملشاكل  التحديات  حجم 
مواجهة  على  القدرة  له  ومتقدم  قوي  اقتصاد  الى  البلد 
العراقية  الدولة  تواجه  التي  العالية  والتكاليف  األعباء 
للتغلب  هائلة  وقدرات  شاملة  استجابة  تستدعي  والتي 
عليها والبدء بعملية تنموية اقتصادية تراكمية ومستدامة  
تعيد تنظيم الشؤون االقتصادية بشكل مختلف بعيدا عن 

اإلخفاقات احلالية .
العراقي  االقتصاد  تواجه  التي  األساسية  املعضلة  إن 
على  التام  االعتماد  هو  األخيرة  السنوات  في  سيما  ال 
الدولة  في  احلياة  أنشطة  كل  لتمويل  النفطي  القطاع 
العراقية حيث ال ميتلك العراق في الظروف االقتصادية 
الراهنة أي مصدر آخر  للحصول على النقد األجنبي غير 

النفط، وما تسهم فيه باقي القطاعات  كالقطاع الزراعي 
والنقل والسياحة والضرائب ال يكاد ميثل نسبة يعتد بها .
وفي الوقت الذي يعد فيه هذا االعتماد املطلق على القطاع 
في  وتسهم  العراقي  االقتصاد  تواجه  معضلة  النفطي 
ترسيخ االختالالت البنيوية في االقتصاد الوطني وفرض 
بنفس  يظهر  انه  غير  الريع  القتصاد  السلبي  للمنطق 
الوقت مدى اعتماد األمن االقتصادي على قطاع الطاقة 
وأي تهديد ميكن ان يلحق بأمن الطاقة يعد تهديد لألمن 
االقتصادي  ولكل أنشطة الدولة العراقية وبالتالي  لألمن 

الوطني بشكل عام .
فعندما تعتمد املوازنة العامة للعراق بشكل شبه مطلق على 
التمويل الذي يوفره القطاع النفطي وبنسبة 90 % وعندما 
احمللي  الناجت  من   %  (5 نسبة   النفطي  القطاع  ميثل 
االجمالي و99% من حجم الصادرات الكلي))))، فضال عن 
اعتماد القطاعات االساسية في الدولة كالنقل والكهرباء 
استحالة  يعني  فهذا  الطاقة   على  وغيرها  والصناعة 
استمرار احلياة بشكل طبيعي في حال تعرض أمن قطاع 
الطاقة وفي مقدمته أمن قطاع النفط الى التهديد ال سيما 
في مجال تأكل قدرات اإلنتاج او التصدير واخلزن والبنى 
التحتية والتراكم التكنولوجي فضال عن تعرض األسعار 

الى التذبذب واالنخفاض .
ونتيجة لذلك فقد باتت احلكومات العراقية املتعاقبة تعتمد  
ونقد  متويل  من  عليه  تستحصل  ما  على  مطلق  بشكل 
أجنبي من مبيعات النفط وتؤدي التزاماتها العامة اعتمادا 
على هذا األساس ومنها التزامها بالنفقات العامة املختلفة  
بصرف  والتزامها   ، املسلحة  القوات  وجتهيز  بتسليح 
والوظائف،  االقتصادية  الفرص  وخلق  واألجور  الرواتب 
الالزمة  املبالغ  وتأمني  املرتفعة،  البطالة  نسب  ومواجهة 
للتقاعد والرعاية االجتماعية ، ومتويل التجارة اخلارجية، 
واخلارجية  الداخلية  الديون  وخدمة  العامة،  واخلدمات 
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احلكومة  إخفاق  حال  وفي  االلتزامات.)9))  من  وغيرها 
فأنه  االلتزامات  بهذه  النهوض  في  السياسي  النظام  او 
الناجم  للتهديد  عام  بشكل  البلد  وأمن  نفسه  يعرض 
التظاهر  موجات  وتصاعد  العام  الشعبي  السخط  عن 
واالحتجاج واالضطرابات األمنية املختلفة وهذا ما يعد 
مدى  ويظهر  العراقي  الوطني  األمن  على  خطرا  تهديدا 

أهمية وتأثير أمن الطاقة على األمن الوطني.

 ثانيًا: على املستوى العسكري واألمني 
تعد اجلوانب العسكرية واألمنية من أهم أبعاد حماية األمن 
الى مهمة  العالم استنادا  الوطني في أي دولة من دول 
وسيادتها  الدولة  كيان  بحماية  املتعلقة  املؤسسات  هذه 
وامن أفرادها ، وعلى الرغم من تأثير التحوالت الدولية 
والتغيرات في هيكل عناصر القوة على تراجع أهمية القوة 
العسكرية مقارنة مع عناصر القوة األخرى غير انها ال 
تزال متثل النواة الصلبة في قوة الدولة ومالذها األخير 

في احلفاظ على أمنها ومواجهة التهديدات اخلارجية . 
مؤسسة  بناء  بعملية  االعتناء  من  بد  ال  هذا  اجل  ومن 
عسكرية - أمنية معتبرة تنهض بهذه املهمة على امت وجه 
والتجهيز  والتسليح  والتدريب  اجليش  بناء  عمليات  عبر 
وبناء املنظومات االستخبارية ونظم املعلومات ومنظومات 
كاٍف  متويل  الى  حتتاج  املهام  وهذه  الصناعي  الذكاء 
لعناصر اإلنفاق العسكري األساسية واقتصاد قوي قادر 

على دعم إستراتيجية التحديث .
واألمنية  العسكرية  املؤسسات  مهام  فأن  العراق  وفي 
التحديات  لفداحة  نظرا  واستثنائية  مضاعفة  أصبحت 
وخطورة التهديدات اخلارجية والداخلية واملتمثلة بالدرجة 
األساس باألنشطة اإلرهابية وموجاتها املختلفة منذ عام 
2003التي أحلقت أضرارا فادحة في البنى االقتصادية 
عن  فضال  السياسية،  وحتى  بل  واألمنية  واالجتماعية 

حتديات انتشار وانفالت السالح وتفشي ظاهرة النزاعات 
مفاصل  في  الفساد  قوى  وتغول  املجتمعي  والعنف 
السياسية  احلماية  من  بأطواق  نفسها  وإحاطة  الدول 
واالقتصادية واملسلحة والتي حتتاج الى مؤسسات أمنية 
الى  باإلضافة  نافذلتفكيكها)70)،  وقانون  وقوية  محترفة 
خطورة التهديدات اخلارجية املتمثلة برغبة القوى الدولية 
واإلقليمية بجعل العراق ساحة لتصفية احلسابات او تلك 
التي ترغب بتصفية حساباتها مع معارضيها على ارض 
العراق كما هو احلال مع تركيا حيث سمح ضعف الدولة 
وفقدان سيطرتها العسكرية على جزء من أرضها دخول 
فيها مبا  والتموضع  املناطق  الى بعض  عناصر مسلحة 
الدولة  للتدخل وتعريض امن  مينح اآلخرين مبررا مهما 

العراقية ومواطنيهاللخطر.)71)
العسكرية  املؤسسات  فإن  التحديات  هذه  كل  وملواجهة 
ال  املستويات  كافة  على  دعمكبير  الى  بحاجة  واألمنية 
عملياتها  بتمويل  املتمثل  املادي  الدعم  مجال  في  سيما 
وجتهيزها بالسالح والعتاد والتجهيزات املختلفة واإلنفاق 
على التدريب واالبتعاث والتجنيد، فضال عن دعم التصنيع 
مالية  تكاليف  تتطلب  التي  املهام  من  وغيرها  العسكري 

طائلة .
وهنا تكمن أهمية ودور الطاقة التي تعد شريان احلياة 
العسكرية  للمؤسسة  الوحيد  والتمويل  الدعم  ومصدر 
أنشطة  تعتمد  وأمنها  سالمتها  قدر  وعلى  واألمنية 
املؤسسات  مقدمتها  وفي  املختلفة  الدولة  مؤسسات 
العسكرية حيث أضحت هناك عالقة طردية واضحة بني 
على  اإلنفاق  على  القدرة  وبني  العراق  في  الطاقة  أمن 
املجاالت العسكرية واالمنية ، فكلما كانت قطاعات الطاقة 
قادرة على توفير املوارد املالية الالزمة لدعم املؤسسات 
العسكرية واألمنية كلما كانت هذه املؤسسات قادرة على 
توفير قدر أعلى من األمن واالستقرار وحماية كيان الدولة 
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مبوقف  دعمها  مت  ما  إذا  سيما  ال  وسيادتها  وحدودها 
سياسي قوي ومستقر.

قدر  توفير  العالقة واضحة جدا بني  فأن  تقدم  ملا  وتبعا 
العسكرية  املؤسسات  قدرة  وبني  الطاقة  أمن  مقبول من 
واألمنية على حماية اجلانب األساس واالهم من شروط 
حماية االمن الوطني العراقي اال وهو حماية امن الوطن 

واملواطن .

ثالثًا: على املستوى السياسيواالجتماعي 
إن أهم املرتكزات السياسية التي ميكن ان تدعم وتعزز 
واملؤسسات  الدساتير  هي  دولة  أي  في  الوطني  األمن 
الدستورية التي تنظم العمل السياسي وحتدد طرق إدارة 
الدولة، فضال عن دور القيمالسياسية السائدة والتنظيم 
وحقوق  العامة  احلريات  واحترام  ومدى ضمان  احلزبي 
من  وغيرها  العدالة  نظام  وقوة  القانون  وإنفاذ  اإلنسان 
الى إضفاء  بالنتيجة  تفضي  والتي  واملعززات  املرتكزات 
السياسي  النظام  على  معا  واملشروعية  الشرعية  صفة 
السائد وبالعكس ، وعلى قدر نسبة حتقيق هذه اجلوانب 
تعتمد طبيعة ومستوى حتقيقاالستقرار السياسيواألمني 
واالجتماعي واالقتصادي وبالتالي األمن الوطني بشكل 

عام.
وفي العراق فقد شهد البلد منذ عام 2003 تغييرا شامال 
والدستوري  واملؤسسي  السياسي  النظام  مستوى  على 
واحلريات العامة وطريقة إدارة الدولة ، حيث تغير النظام 
السياسي من نظام قائم على احلزب الواحد الذي يسيطر 
على كل مفاصل إدارة الدولة ويتيح لرأس النظام جمع 
السلطة  انتقال  تام  بشكل  ومينع   ، بيده  السلطات  كل 
معارضة  او  بانتقاد  يسمح  وال  السلمية،  الطرق  عبر 
على  قائم  نظام  الى  السياسي،  النظام  واراء  سياسات 
أسس دستورية جديدة حتدد بشكل واضح آليات وطرق 

والعالقة  السلطات  اختصاصات  وحتدد  الدولة  إدارة 
بينها وتفرض منطق التداول السلمي للسلطة عبر تشريع 
النيابية،  باالنتخابات  متوجة  والسياسي  احلزبي  التعدد 
واحترام احلريات العامة، وبناء مؤسسات جديدة خاصة 

بهذا النظام.
النظام  الى  الشمولي  النظام  من  السياسي  التحول  إن 
التي  االجنازات  اهم  يعد   2003 عام  بعد  الدميقراطي 
العراقية  والدولة  العراقي  واملجتمع  الفرد  عليها  حصل 
جناحه  حال  في  األساس  املدخل  فهو   ، عام  بشكل 
والسالم  االستقرار  لتحقيق  الدستورية  مهامه  اداء  في 
التنمية  لعمليات  واملمهد  الداخلي  والتعايش  واألمن 
والنمو االقتصادي، والسبب األساس في إتاحة الفرص 
االجتماعية ، واملساعد األكبر على منو ونشر الثقافة البناءة 
وتعميمها ، في حني ان فشله في أداء هذه املهام يفضي 
الى فشل وتراجع على كافة الصعد األمنية واالقتصادية 
واالجتماعية والثقافية وغيرها وينتهي به احلال إلى إنتاج 
االجتماعيةويعمم  الفرص  ويهدر  وضعيفة  فاشلة  دولة 
الفوضى وتتفشى في ظله البطالة وتتصاعد نسب الفقر 
وبالتالي   ، العدالة  نظام  ويتالشى  واجلرمية  والفساد 

يفرض منط خطر ومتزايد من التهديد لألمن الوطني .
في  الدستوري  السياسي  النظام  فإن  املجال  هذا  وفي 
العراق يعدبشكل عام من معززات األمن الوطني العراقي 
وداعم أساسي لصون احلريات العامة والتداول السلمي 
للسلطة، غير انه بات يواجه حتديات ومخاطر حقيقية ميكن 
ان تشكل الحقا خطر ماثل أمام األمن الوطني العراقي 
السياسية  التحديات هي اخلالفات  ، ومن بني أهم هذه 
الفساد  لقوى  وسمحت  الفرص  أضاعت  التي  الكبيرة 
بالنمو والتوسع ، إشكالية تعديل بعض مواد  واإلرهاب 
الدستور ، تعطيل الكثير من القوانني والتشريعات املهمة 
وتعطيله  العدالة  ونظام  القضاء  بعمل  أحيانا  التدخل   ،
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في أحيان أخرى، انتشار السالح وتوظيفه في الضغط 
السياسي)72)، تصاعد نسب العنف والتهديد االجتماعي 
املستند الى النفوذ والقوة خارج إطار النظام السياسي 

و قوة القانون... الخ .
إن هذه التحديات وغيرها التي تواجه النظام السياسي 
واجلوانب السياسية ونظام العدالة بشكل عام في العراق 
وتعقدها  املشاكل  تراكم  الى  يوم  كل  وتفضي  أفضت 
األعباء  مواجهة  في  العراقية  الدولة  قدرات  تراجع  والى 
املوكلة لها وفي مقدمتها التزاماتها اخلاصة بفرض األمن 
واالستقرار والعدالة ، وفي تراجع قدرتها وإمكانياتها في 
مواجهة قوى الفساد التي تغولت في كل مفاصل الدولة 
واالجتماعية  االقتصادية  الفرص  اغلب  ضياع  والى   ،
غير مسبوق  والى هدر   ، العراقي  املجتمع  أمام  املتاحة 

في ثروات العراق واستنزاف قدراته املالية واالقتصادية 
واإلنتاجية.)73) 

غير ان اهم ما ميكن تأشيره هنا هو تأثير هذه التحديات 
ان  املعروف  فمن  العراقي،  الطاقة  أمن  على  السياسية 
ومواردها  الطاقة  على  مطلق  شبه  بشكل  يعتمد  العراق 
العراق  لقدرات  تراجع  أي  وان  النفطمنها،  سيما  ال 
وتالشي  الشاملة  قدراته  تراجع  تعني  الطاقة  مجال  في 
الفرص املتاحة وضياعها وتبعا لذلك تراجع قدرات الدولة 
الدولة  قوة  عناصر  وتأكل  األساسية،  لإليفاءبالتزاماتها 

األخرى. 
إن عوامل إخفاق النظام السياسي العراقي احلالي في 
حتقيق قدر مناسب من شروط دعم قطاع الطاقة وتنمية 
املمكنات املتاحة املتمثلة بهدر موارد الغاز الطبيعي، والفشل 
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البتروكيمياوية  التكرير والصناعات  في تطوير صناعات 
او القدرة على التنقيب وتطوير احلقول املنتجة او تطوير 
البنى التحتية والتشريعية لقطاع الطاقة، أنتجت لنا قطاع 
من  العراق  ما ميلكه  مع  أبدا  يتناسب  ال  طاقة ضعيف 
املتمثلة  األساسية  العراق  حاجات  يلبي  وال  احتياطيات 
الى  وأفضى  اإلنتاج،  وقطاع  الكهرباء  قطاع  بحاجات 
استنزاف كبير ملوارد العراق املالية من العملة الصعبة، 
حيث يتم استيراد مشتقات الطاقة والكهرباء من اخلارج 
مببالغ كبيرة جدا تصل في اليوم الواحد إلى 20 مليون 
دوالر فقط من شراء الغاز، باملقابل يهدر العراق من الغاز 
الطبيعي ما قيمته مليارين ونصف دوالر سنويا عبر حرقه 

في اجلو.)74) 
هذا الهدر الكبير وتراجع كفاءة قطاع الطاقة يقابله تزايد 
في معدالت البطالة والتضخم وتراجع لقيمة العملة احمللية 
الرضا  عدم  ملعدالت  تزايد  وبالتالي  الفقر،  نسب  وتزايد 
االحتجاج  موجات  وتصاعد  واالجتماعي  السياسي 
 ، برمته  السياسي  النظام  بإسقاط  والتهديد  والتظاهر 
صناديق  من  تستمد  كالسابق  تعد  لم  النظام  فشرعية 
االقتراع بل من القدرة على االجناز وحسن العمل واألداء 
وتقدمي كل ما ميكن من الفرص االقتصادية واالجتماعية 

والسياسية .
اجلوانب  بني  جدا  واضحة  عالقة  هناك  فإن  وبالنتيجة 
وامن  الطاقة  قطاع  وبيننجاح  العراق  في  السياسية 
في  السياسي  النظام  فشل  ان  أيضا  ويبدوا  الطاقة، 
السند  ميثل  الذي  الطاقة  لقطاع  مناسب  امن  حتقيق 
شعبها  حيال  العراقية  الدولة  التزامات  لدعم  األساس 
االمن  تعريض  الى  حتمي  بشكل  يفضي  العالم  وحيال 

الوطني العراقيللخطر .
ومثلما ان سجل املاضي القريب ووقائع احلاضر أشارت 
وتشير الى الدور الذي يؤديه امن الطاقة في دعم وتعزيز 

األمن الوطني لدول العالم ومنها العراق في حال ضمانه 
او حتقيق نسب مقبولة منه وبالعكس حيث ميكن ان ميثل 
فقدان امن الطاقة او تعرضه للخطر تهديدا حقيقيا لألمن 
الوطني العراقي ، فإن املستقبل القريب واملتوسط وحتى 
املعطيات  على  املبني  االعتقاد  من  مبزيد  ينذر  البعيد 
دور  ان  على  التأكيد  الى  تذهب  التي  واالحتماالتاملتاحة 
أمن الطاقة في تعزيز األمن الوطني للعراق سيمثل حتدي 
حقيقي في الفترة القادمة في حال استمر صناع القرار 
في التعامل معه بهذه الطريقة التي تفتقد للجدية والوعي 
التام بأهميته وسيمثل واحد من بني اهم مهددات األمن 

الوطني .
في حني ان تغيير منط التعامل مع ملف أمن الطاقة الذي 
االجتماعية  احلياة  مستويات  لرفع  أساسية  رافعة  يعد 
والسياسية  واألمنية  االقتصادية  البنى  كفاءة  وحتسني 
الوطني  األمن  دعم  في  فعال  وبشكل  بالنتيجة  سيسهم 
العراقي  الوطني  األمن  معززات  أهم  بني  من  باعتباره 
اعتماد  ملدى  نظرا  استثنائية  بخصوصية  ميتاز  الذي 
العراق على قطاع الطاقة في مواجهة األعباء العامة للدولة 
واملجتمع ، وقد يتضاعف دور أمن الطاقة مستقبال في 
حال متت عملية إعادة تقييم استراتيجي لدوره وتطبيق 
املعايير الدولية املتبعة في دعم امن الطاقة عبر االستثمار 
لتتكامل  املتجددة  النظيفة  الطاقة  مصادر  حتسني  في 
إقليمي  مركز  الى  العراق  وحتويل  التقليدية  الطاقة  مع 
مصادرها  مبختلف  الطاقة  وتوظيف  للطاقة  وتكنولوجي 
في مجال تنويع االقتصاد ال سيما في مجال الصناعات 
مصدرا  تعد  التي  البتروكيمياوية  والصناعات  التحويلية 
األخرى  االقتصاد  قطاعات  ودعم  الدخل  لتنويع  ممتازا 
ومنها القطاع الزراعي الذي بدوره يسهم في توفير األمن 
الغذائي ، وهكذا سنكون امام حقيقة هي ان أمن الطاقة 

دالة أساسية لألمن الوطني العراقي.
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اخلامتة ) االستنتاجات والتوصيات ( 
 في ضوء التطورات الدولية املتعلقة باألمن أصبح األمن 
الوطني يشتمل على معاٍن واسعة ومتداخلةوبات التركيز 
على التنمية ورفاهية اإلنسان وضمان حقوقه وحمايته من 
التهديدات الفعلية واملمكنة وحتقيق مصاحله املادية واملعنوية 
في حياة هانئة تتوفر فيها متطلبات احلياة الطبيعية هي 
جوهر عملية األمن وفقا لإلمكانات املتاحة يعد التحول من 
فرضية األمن الوقائي الى األمن الشامل.. ومن بني أهم 
متطلبات حتقيق األمن الوطني بصيغته اجلديدة هو تأمني 
املختلفة  بأشكالها  الطاقة  ملصادر  الوصول  و  احلصول 
وبطريقة مضمونة وتنتج عنها توفير موارد وعناصر تدعم 
بالنتيجة رفاهية املجتمع ومتانة وكفاءة االقتصاد وتعزيز 
عناصر قوة الدولة وهو ما بات يفكر فيه صناع القرار 
واملسؤولون عن صياغة استراتيجيات األمن الوطني في 

دول العالم، ومنها العراق .
لكن مع اإلشارة الى ان دور الطاقة في دعم معززات األمن 
ومضاعفة  استثنائية  بأهمية  متتاز  العراق  في  الوطني 
موارد  على  التام  شبه  االعتماد  درجة  من  انطالقا 
العراق  في  السياسي  النظام  أنشطة  كل  لتمويل  الطاقة 
ومسؤولياته في إدارة الدولة على املستويني العام واخلاص 
والناعمةللدولة  الصلبة  القوة  تعزيز عناصر  وعلى طبيعة 
القرار  مراكز صنع  يدفع  ان  يجب  ما  وهذا   ، العراقية 
االستراتيجي واملسؤولني عن وضع استراتيجيات حماية 
الطاقة  امن  موضوع  منح  الى  العراقي  الوطني  األمن 
 ، للمستقبل  وتخطيطهم  عملهم  برامج  في  كبيرة  أولوية 
حيث  الفهم  هذا  عكس  الى  يشير  الواقعالفعلي  ان  غير 
لم يحظباملكانة املناسبة في استراتيجيات األمن الوطني 
املتعاقبة التي من املفترض انها تعمل على تفعيل معززات 
في  واضح  خلل  وهذا  مهدداته  وتواجه  الوطني  األمن 
صناع  وإدراك  العراقي  الوطني  األمن  استراتيجيات 

القرار انعكس سلبا على االمن الوطني العراقي نؤشره 
كباحثني وندعو إلى تالفيه في املستقبل.

أوال : االستنتاجات
1.لم يعد هناك ادنى مجال للشك في ان الطاقة باتت متثل 
تعتمد  للعراق وعلى أساس مواردها  الصلبة  القوة  نواة 
في  السياسي  النظام  وقدرة  ومسؤولياتها  الدولة  خطط 

إدارة الدولة وحتقيق مطالب املجتمع.
قوة  عناصر  ان  الى  املوضوعي  االستنتاج  .يشير   2
الدولة في العراق في الفترة احلالية واملستقبلية وبشكل 
دولة  أي  من  أكثر  وأمنها  الطاقة  على  تعتمد  استثنائي 
أخرى ومن أي وقت آخر حيث بدون تأمني للطاقة ال وجود 
بناء جيش  قوي ال ميكن  اقتصاد  وبدون  قوي  القتصاد 
اقتصاد قوي  وبدون  بقدرات تسليح وردع حقيقية  قوي 
ثقافي  ورواج  اجتماعي  استقرار  عن  للحديث  مجال  ال 
وتأمني للفرص االجتماعي والتنمية وال عبرة في البحث 
لتوقع  مجال  ال  وبالنتيجة  التكنولوجي  للتقدم  فرص  عن 
عبر  ما سبق  كل  دون حتقيق  وسياسي  أمني  استقرار 

بوابة االقتصاد الذي يعتمد بشكل تام على الطاقة.
القرار  قبل صناع  من  الطاقة  امن  مع  التعامل  مت   .  3
واملسؤولني عن صياغة مبادئ استراتيجيات األمن الوطني 
العراقي بطريقة هامشية ال توحي انه ميثل عنصرا بالغ 

األهمية واألثر في تعزيز األمن الوطني.
4 . ان احلديث عن أهمية أمن الطاقة ودورها في دعم 
وتعزيز األمن الوطني العراقي ليست دعوة إلهمال باقي 
او  الوطني  أمنها  ومعززات  العراقية  الدولة  قوة  عناصر 
الذي  للدور  موضوعي  هو حتليل  بل  دورها  من  التقليل 
باتت تؤديه الطاقة في العراق نتيجة لتراكم أسباب معينة 
االنتباه  يجب  وبالتالي  األهم  القوة  عنصر  منها  جعلت 
لدورها والعمل على جعله عنصر قوة فعال ومعزز لألمن 
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الوطني العراقي.

التركيز فقط على الطاقة  5 . ليس من الصائب ان يتم 
انطالقا من دورها الكبير في متويل نفقات كل مؤسسات 
الدولة العراقية العامة واخلاصة وتعزيز األمن الوطني الن 
هذا التوجه حتى في حال أحسن صناع القرار التعامل 
االقتصاد  ريعية  واستمرار  تكريس  الى  يفضي  قد  معه 
دون  ويحول  الطاقة  قطاع  على  التام  واعتماده  العراقي 
املنتج  االقتصاد  نحو  االقتصادي  التحول  فرص  تعزيز 
الذي يوازن بني القطاعات األساسية كالصناعة والزراعة 
والنقل والسياحة وغيرها، ولكن النظر الى ان حتقيق امن 
الطاقة يسهم بشكل كبير في دعم األمن الوطني عبر دعم 

مقوماتهاألساسية املختلفة وليس بديال عنها.

ثانيا : التوصيات
انه ال ميكن  العراق  في  القرار  يعي صناع  ان  1-يجب 
األمن  لتعزيز  وشاملة  ناجحة  إستراتيجية  أي  تصور 
الوطني وهي ال تضع مهمة حتقيق أمن الطاقة في قائمة 

أولوياتها.
2- إعادة النظر باستراتيجيات األمن الوطني األساسية 
والتي لم متنح أمن الطاقة مكانة في مبادئها األساسية 
تتسق وأهميتها البالغة في دعم عناصر قوة الدولة واألمن 
او صياغة إستراتيجية جديدة تصحح األخطاء  الوطني 

السابقة ومتهد ملنهج عمل جديد في هذا اإلطار .
3- إعادة النظر بالتعامل مع خطط الدولة العراقية املتعلقة 
بقطاع الطاقة بشكل عام، ومنها تلك املتعلقة بتطوير اإلنتاج 
عبر جوالت التراخيص سيئة الصيت، والعمل على إعادة 
كفاءة شركات  ورفع  العراقية  سومو  شركة  أداء  تطوير 
والتطوير  التنقيب  مهمة  لتوليها  العراقية متهيدا  اإلنتاج 
واإلنتاج والتسويق مبا يضمن قلة الكلف وزيادة العوائد .

4- منح مهمة التنقيب عن الغاز الطبيعي وتطوير املكتشف 
واالحتياطي املؤكد أولوية قصوى في إستراتيجية األمن 
الطاقة  لدوره في دعم قطاع أمن  القادمة نظرا  الوطني 
من جهة وفي وقف النزيف الهدر في احتياطي العراق من 
الدوالر الناجم عن إنفاق مليارات الدوالرات على شراء 

الكهرباء والغاز من اخلارج .
والغاز  النفط  تكرير  بقطاع  االهتمام  ضرورة   -5
الى  تضيف  ان  ميكن  والتي  البتروكيمياوية  الصناعات 
عشرات  وتشغل  الدوالرات  مليارات  العراقي  االقتصاد 
اآلالف من األيدي العاملة احمللية مبا يضمن املساهمة في 
مواجهة نسب البطالة املرتفعة، وتساهم في تنويع الدخل 
وتكامل قطاعات االقتصاد وتضخيم حجم القيمة املضافة 
في االقتصاد العراقي، وهذه يجب ان تكون مهمة صناع 
القرار املسؤولني عن صياغة استراتيجيات األمن الوطني 
على  احلفاظ  في  مهامهم  من  أساسا  جزءا  واعتبارها 

األمن الوطني العراقي.
قانون  دور  تفعيل  خالل  من  باالستثمار  االهتمام   -6
االستثمار العراقي مما يعزز من مصالح العراق بجذب 
االستثمارات والشركات املستثمرة سواء كانت أجنبية أم 
محلية، وتوفير بيئة مستقرة للمستثمر مما ينعكس فوائده 
على العراق عن طريق ربط املصالح ببعضها واالستفادة 
ينعكس  مما  املستثمرة  للشركات  العاملية  اخلبرات  من 

إيجابا على االقتصاد العراقي.
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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 

الدولة.الهشة.
ورأس.المال.

االجتماعي.»رؤية.
سوسيوتنموية«

أ.د..ثناء.محمد.صالح

الباحثة.نور.خالد.علي
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مستخلص البحث
متددا  شهدت  مفاهيم  الضعيفة  الدولة   .. الهشة  الدولة 
تداوليا إثر صعود أمريكا كقوة عاملية تسعى الى فرض 
هيمنتها عامليا.. فلم يكن تداول هكذا مفاهيم إال إلضفاء 
املوسومة  اآلخر  على  امريكا  واستبداد  يبرر شرعنه  ما 
بالفاشلة ومنها العراق وافغانستان على سبيل املثال، فمن 
وجهة نظر املراكز العاملية التي اهتمت مبفهوم الهشاشة 
)وقد اقترن ظهوره كمصطلح عام 2014( فهناك أبعاد 

متثل الدولة الهشة منها.
- فشل السلطة في حماية املواطنني.

- فشل في تقدمي اخلدمات االساسية للمواطنني.
االجتماعي  الترابط  اعتماد  البحثية مت  نظرنا  وجهة  من 
ثانيا  والسيادة  احلدود  على  واحلفاظ  اوال  واالندماج 
لقياس  تنموية  سوسيو  حللت  اساسية  حتليلية  وحدات 
تعمل  ال  الوحدات  فتلك  عدمها،  من  الدولة  هشاشة 
كرأس  »الثقة  أسمه  اساسي  تنموي  فاعل  عن  مبعزل 
مال اجتماعي« يسهم في التفعيل التنموي واحليلولة دون 

توصيف العراقية بالدولة الهشاشة.
قد أدلت نتائج البحث من خالل القراءة السوسيو تنموية 
على  احلفاظ  ابعاد  مثلما  االجتماعي  االندماج  ألبعاد 
احلدود والسيادة الدولية بكل ما يبعث على التشاؤم، مما 

تسبب في إضعاف الثقة املجتمعية بالدولة.
لهذا  افعال  ردود  إال  التشرينية  االحتجاجات  تكن  ولم 
العراقية  الدولة  انهيار  دون  للحيلولة  والسعي  التشاؤم 
ثقة  االحتجاجات  تلك  عن  املتمخضة  النتائج  اكدت  فقد 
مما  السياسية  واملشاركة  التغيير  على  بقدرته  العراقي 
يبدد تلك التشاؤمية، فاستقالة عبد املهدي واقرار الكاظمي 
النتخابات مبكرة جاء متزامنا مع االرتداد الدولة التنموي 
نصية  عبارات  ومؤسساته..  بنفسه  املواطن  ثقة  ليعيد 

اختيرت من منت البحث: 
»وُينظر إلى استعدادات الشباب لالنتخابات املقبلة بنظرة 
أكثر إيجابية من االنتخابات السابقة، وذلك بعد اإلعالن 
عن تشكيل كيانات جديدة عمادها ناشطون وصحفيون 
وعاملون في مجال حقوق اإلنسان، من أبرزها »العراق 
خيمتنا«... دون ذكر منطقة او فئة سكانية ... غير متناسني 
أن الشباب في التركيبة السكانية للعراق يشكلون واحدة 

من أعلى النسب في العالم.
شهدت حكومة الكاظمي اعادة النظر بالعالقات الدولية، 
مت تعزيزها بالقمة الثالثية: مصر، االردن، العراق.. لقد 
كان العراق هو احملفز لهذا احلراك ألسباب استراتيجية 
إلحلاق  الكاظمي  يسعى  مثلما   ، سياسية  اقتصادية 
العراق بحلف الناتو، وبدخول العراق بتحالف مع حلف 
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شمال االطلسي ستتغير موازين احلكم والقوة واالمن في 
منطقة الشرق االوسط بأكملها .

حتديات  كل  النصية  العبارات  تلك  ثنايا  في  يكون  قد   
على  واحلفاظ  »لالندماج  العسيرة  تنموية  السوسيو 
االجتماعي  مالها  رأس  ويترأسها  العراقية«  السيادة 
املتمثل »بالثقة« كفاعل اجتماعي تنموي اساسي ... مما 

يحول دون توصيف العراق بالدولة الهشة مستقبال.

توطئة 
الدولة الفاشلة »الدولة الهشة« كمصطلح ظهر حديثًا عام 
2014 محتفظأ مبؤشرات الدولة الفاشلة، مفاهيم شهدت 
تسعى  عاملية  كقوة  امريكا  صعود  مع  تداوليًا  متددًا 
الغزو  قبيل  عامليًا استبدادًا وتسيدًا  الى فرض هيمنتها 
الثاني للعراق، وصفت الواليات املتحدة وحلفاؤها العراق 
بأنه دولة خيبت آمال مواطنيها ولم تكن هذه االستعانة 
مبصطلح عن ضعف الدولة وفشلها او هشاشتها، يزيد 
عمره عن عقد من الزمن، إال سعيًا إلضفاء الشرعية على 
العدوان الدولي وكانت هذه اللغة نفسها قد استخدمت قبل 
ذلك بعامني للمساعدة على تبرير غزو أفغانستان بقيادة 
الفاشلة«  »الدولة  أن وسم  يؤكد  وهذا  املتحدة،  الواليات 
ّيتخذ بقرار سياسي في املقام االول أكثر من كونه نتيجة 
عملية حتليلية، وأن تطبيقه قد غير مشهد سيادة الدول، 
ال سيما في الشرق االوسط الكبير حيث تتعرض للتهديد 
أهم مصالح الواليات املتحدة على صعيد الطاقة واالمن.. 
إلعادة  فرصًا  يوفر  أن  الدولي  الغزو  من  يفترض  كان 
إنشاء دول وفقًا لفكرة ليبرالية تدمج بني رؤية استهالكية 
للمواطنني وواجهة من املشاركة الشعبية عبر مؤسسات 
مجتمع مدني ذات طابع غير سياسي، إال ان الواقع كان 
على العكس من ذلك)1)، إذا ما اخذنا بنظر االعتبار ان 
االهتمام الدولي بصفة عامة مبفهوم الدولة الهشة جاء مع 

التسعينات حيث تصاعد مفهوم احلكم الرشيد، وكذلك مع 
اتفاق واشنطن الذي اسس له »جون وليامسون« والذي 
النامية  بالدول  واإلصالح  للتنمية  ليبرالية  معايير  اقترح 
وفقًا للمدرسة الليبرالية اجلديدة، واتسع االهتمام باملفهوم 
مع احداث 11 سبتمبر 2001 ،حيث اعتبر الغرب الدولة 
هشاشة  إن  املتقدم..  العالم  في  للتنمية  مهددة  النامية 
الدولة،  )ضعف  وهي:  اركان،  أربعة  على  تقوم  الدولة 
بالتنمية(.)2)  ضعف  اقتصادي،  تدهور  داخلية،  نزاعات 
على  واحلفاظ  احلدود  عن  الدفاع  ان  نظرنا  وجهة  من 
سيادة الدولة، فضال عن احتكار الدولة الستخدام وسائل 
العنف يشكل حصانة اولية واساسية لدولة قوية واحليلولة 
دون الوقوع في مسميات املقاييس الدولية التي من شأنها 

ان تصف الدولة بالضعيفة او الفاشلة او الهشة .

الباب االول: - 
-مشكلة الدراسة وهدفها 

بالدولة  العراق  وسم  مت  الدولية  التنموية  القراءات  وفق 
بقرار  ارتهن  الوسم  )هل  الرئيس هو  والتساؤل  الهشة، 
من  البد  االجابة  وبقصد  حتليلية؟(،  برؤية  ام  سياسي 

التعرف على :-
1- ما الدولة الهشة؟ وما االسباب التي ادت الى وقوع 

العراق ضمن الدولة الهشة ؟
ب«الثقة  ممثال   ( االجتماعي  املال  رأس  فاعلية  ما   -2
»امنوذجًا ( في الدولة العراقية ؟ ومدى عالقته مبرتكزات 
وصم الدولة بالهشة او العكس: مرتكز االندماج االجتماعي 

ومرنكز احلفاظ على سيادة الدولة ( .

-الدولة الهشة.. مفهوم وداللة
نتجت  فريدة  إمنائية  حتديات  تواجه  التي  البلدان  هي 
عن الهشاشة والصراع مبا في ذلك القدرات املؤسسية 
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الضعيفة واحلكم السيئ واالقتصادي والعزلة اجلغرافية 
واالضطراب االقتصادي واالضطراب االجتماعي وانعدام 
األمن. ويحدد البنك الدولي الدول الهشة وفًقا لترتيبها في 
سياسة الدولة والتقييم املؤسسي الذي يتضمن مجموعة 
من )16( معياًرا مجمعة في أربع مجموعات: اقتصادية 
اإلدماج  وسياسات  الهيكلية  والسياسات  اإلدارة 

االجتماعي والعدالة والقطاع العام.)3) 
ومن مؤشرات الدولة الهشة وفق مؤسســة صنــدوق مــن 
اجــل الســالم، أحــد أبــرز املؤسســات العامليــة التــي 
تتنــاول بالدراســة والتحليــل مؤشــرات الدولــة الهشــة 

لــ 178 دولــةهي)4): - 

1- املؤشرات االجتماعية متثلها الضغوط الدميوغرافية.
النمو  معدالت  تراجع  متثلها  االقتصادية  2-املؤشرات 
العدالة، فضال  الفقر وفقدان  االقتصادية وارتفاع نسبة 
االجتماعي،  بالعقد  االلتزام  وعدم  الفساد  انتشار  عن 

سيما مع االقليات ألسباب عرقية ودينية .
3-املؤشرات السياسية متثلها افتقار الدولة الى الشرعية.
تعاني  الهشة  الدولة  ان  نرى  تقدم  ما  ضوء  في  حيث 
القصور في محتلف املجاالت دون االقتصار على مجال 

دون االخر، كما موضوح في الرسم ادناه)5)
االجتماعي  املال  ورأس  الهشة  الدولة   - الثاني  الباب 

)رؤية سوسيوتنموية(
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-احملور االول : الترابط االجتماعي واالندماج.
ان بناء دولة قوية يتحقق عن طريق قوة االندماج السياسي، 
تقاس  والفاعلة  القوية  الدولة  ان  والثقافي..  االجتماعي 
وفق مستويني من االندماج )مؤسساته االجتماعية( وعلى 
بناًء  الدولة  لهذه  احلقيقي  فاالنتماء  افرادها(،  )مستوى 

على ما تقدم من رعاية وخدمات.
عمليات  مختلف  في  ومؤسساتها  الدولة  انخراط  إن 
االندماج بهدف توحيد مكوناتها الثقافية والسياسية من 
وتفاوت  الفرعية  الهويات  تنوع  مع  البناء  التفاعل  خالل 
املصالح اجلماعية، يسهم في قوة الدولة، إذ يتمثل ضعف 
الدولة ونظامها السياسي في ازمة االندماج االجتماعي، 
واالستبعاد االجتماعي، وعلى العموم تشير ازمة االندماج 
االجتماعي الى ثالثة مفاهيم أساسية وهي )التمييز أي 
مبعنى التمييز بني افراد املجتمع، احلرمان من احلصول 
ان  إذ  التمكني(.)))  عدم   ، االجتماعية  اخلدمات  على 
االستقرار  وانعدام  الصراع  هي  اخرى  عوامل  هناك 
الذي تشكل ازمة لالندماج االجتماعي والسياسي، حيث 
االخرى  هي  العراق  داخل  اإلقليمية  التفاوتات  تشير 
بالصراع  يتعلق  فيما  اخلطورة  عوامل  من  املزيد  إلى 
وانعدام االستقرار، وتشير دراسات كثيرة الى أن انعدام 
املساواة بني املجموعات سيكون عاماًل مساهمًا في نشوء 
التباينات  من  العديد  على  يشتمل  فالعراق  الصراعات، 
وتقدمي  الفقر  مؤشرات  سياقات  في  والدينية  اإلقليمية 
البالد  ان  العراقيني)%64(  معظم  ويعتقد  اخلدمات، 
منقسمة أكثر منها موحدة، وتبرز« قضاياالتماسك والثقة 
االجتماعية« بشكل خاص في املناطق احملررة من تنظيم 
داعش وفي املناطق املتنازع عليها، حيث ال يزال النزوح 
باستمرار  البالد  مناطق جنوب  وتعاني  مرتفعًا  الداخلي 
في  املعدالت  هذه  تبدو  بينما  الفقر،  معدالت  أعلى  من 

فإن  ذلك  ومع  كردستان،  أقليم  في  مستوياتها  أدنى 
املناطق األكثر تضررًا من النزاع األخير إقليم كردستان 
واملناطق الغربية شهدت زيادات في معدل الفقر مقارنة 
بعام2012.)7) في حني يوضح تقرير للتصنيفات العاملية 
ان ترتيب العراق في تقرير االمم املتحدة للتنمية البشرية 
وترتيبه   189 بني  من   120 وهو  منخفض   2019 لعام 
 2018 لنسبة احلوكمة في سنة  الدولي  البنك  تقرير  في 
منذ  يزال  وال  كان  العراق  إن   ..  )7.2 جدا)  منخفض 
1980 دولة ازمات او نزاع، وال يبدو االمر جليا إذا ما 
ان  تكوين حكومة مركزية وعلى  قادرا على  العراق  كان 
ولدى  واملذهبية،  العرقية  االختالفات  وجود  رغم  يتوحد 
العراق نسبة عالية من الفساد بحسب املعايير االقليمية، 
إذ يأتي باملرتبة 162 من بني 198 بلدا ، ويصنف البنك 
الدولي العراق في ترتيب االعمال باملرتبة 172 فقط من 
بني 190 بلدا، ليكون واحًدا من بني االسوأ في العالم. 
أما عن الضغط السكاني باملاليني فهو) 5.29 في سنة 
1950(.) 22.8 في سنة 2000( و ) 29.1في سنة 
يصل  ان  ويقدر   )  2020 سنة  في  و)38.9   )2010

الى)63( مليوًنا في 2050.)))
 من جانب آخر، نرى ان احد مقومات االندماج االجتماعي 
»االن  العاملني  علية  يصطلح  ما  او   ) )الدميقراطية  هي 
تورين و دومينك شنابر« » االندماج الدميقراطي »، لذا 
ان املجتمع الذي يفتقر ملقومات االندماج االجتماعي يدفع 
عددا كبيرا من االفراد واجلماعات الى االنفالت والوقوع 
واإلرهاب... واالنتحار  والعنف  اجلرمية  أحضان  في 
غياب  الى  األساس  الراجح  هو  الدولة  ان ضعف  الخ.. 
الدميقراطية ومبادى حقوق االنسان مما يجعلها عاجزة 
والنتيجة  مواطنيها،  جتاه  مبسؤولياتها  االضطالع  عن 
هي اشتداد ضغط املجتمع على الدولة ومقاومتها له بقمع 
متزايد.)9) إذ اظهر مؤشر »ايكونوميست العاملي« العراق 
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في مرتبة متدنية متراجعا الى تصنيف الدولة السلطوية 
ذلك  ويعد   ، دميقراطية  فيها  توجد  ال  دول  علية  تتقدم 
تطورا خطيرا سيفرض علينا في مؤشر حوكمة لهذا العام 
عبئا اكبر للتحقق من مدى مالئمة وجود العراق في هذا 
املوقع.)10) لقد انتج النظام السياسي في العراق ملا بعد 
العرقية  الهويات  على  مبنيا  نخبويًا  اتفاقًا   2003 عام 
والطائفية، وفي سنواتها األولى ومع مرور الوقت حتولت 
وفق  السلطة  تقاسم  من  النخبوية  السياسية  العملية 
أسس طائفية وعرقية إلى تقاسمها على أساس األحزاب 
والتفاوض  اخلالف  حل  كما  واالستقطاب،  السياسية 
محل السيطرة التي كانت للبيروقراطية الرسمية، وأصبح 
الرئيسية  البيروقراطية  املناصب  في  التعيينات  تسييس 
مكونًا رئيسيًا لآللية التي استطاعت من خاللها األحزاب 
تعزيز شرعيتها  بهدف  الوالء  توسيع شبكات  السياسية 
للمشهد  املتزايد  التشتت  وأدى  وثروتها،  وسلطتها 
والشلل  االستقرار  زعزعة  إلى  العراق  في  السياسي 
مؤشر  واشار  الهشاشة.)11)  من  حالة  وتغذية  السياسي 
ليغاتوم لالزدهار العاملي في تصنيفه الدولي لعام 2019 
دولة   167 بني  من   142 املرتبة  على  حصل  العراق  ان 
في العالم ، ويوضح املؤشر ان مرتبة العراق في مجال 
137، اذ يتضمن هذا التصنيف مؤشرات  احلريات هي 
عديدة الى جانب احلريات منها االمن، احلوكمة، رأس املال 
االجتماعي، واملساواة وظروف احلياة والصحة والتعليم 
االحتجاجات  تصاعدت  االخيرة  اآلونة  ففي  والبيئة.)12) 
الشعبية السيما في مدن جنوب البالد، إذ يتطلع الشباب 
العراقي نحو املزيد من احلرية واملشاركة والتي ميكن ان 
توفر فرصة لتعزيز الدميقراطية ومحاربة الفساد وسيادة 
ضمن  احلاكمة  النخب  تضعها  ان  ينبغي  التي  القانون 
اولويات احلكم والتي ميكن ان تنعكس على التنمية، إذ ان 
الفساد يبرز اكثر التحديات قوة ما يرتبط بالفساد املالي 

واإلداري، حيث ال يزال العراق يحتل مراكز متدنية جدا 
مؤشر  كشف   2018 عام  ففي  الشفافية،  مؤشرات  في 
بني  من   168 باملرتبة  جاء  العراق  ان  الفساد  مدركات 

180 دولة شملها املقياس.)13)

-احملور الثاني : احلفاظ على احلدود وسيادة الدولة 
مؤشر  طريق  عن  الدولة  قوة  او  هشاشة  قياس  ميكن   
 2014 عام  في  الدولة(،  وسيادة  احلدود  على  )احلفاظ 
احتل تنظيم داعش االرهابي جزءا من االراضي العراقية 
مما ادخله في حرب كبيرة حتى تكبد خسائر مادية وبشرية 
ان  إذ  واركانها.  مقوماتها  بكل  الدولة  على  اثرت  كبيرة 
احلروب املستمرة تضعف الدولة وتقلل من امكانياتها.. 
ان هيبة الدولة وسيادتها مرهونة باحلفاظ على االرض، 
عن  بعيدا  العراقي  السياسي  والقرار  الشعب،  واحترام 

التدخالت اخلارجية.
العراقية  الدولة  الهشاشة صفة  تكون  أن  غريبًا  يكن  لم 
اجلديدة التي نشأت على أنقاض ما خلَّفه غزو عام 2003 
، تلك الهشاشة لها مضمونات خطيرة على األمن البشري 
والنُّزوح الذين ما زاال يؤرقان املجتمع العراقي حتى يومنا 
هذا، وتتمثل العوامل الواضحة املسببة للنُّزوح في العراق 
في التهديدات الواقعة على احلياة والصحة الناجتة عن 
انعدام األمن العام واالحتجاز التعسفي وسوء اخلدمات 
ال  خطرة  احلياة  تصبح  البيئة  هذه  مثل  وفي  املقدمة، 
الرحيل  لقرار  الناس  اتخاذ  إلى  د  ميهِّ ما  وذلك  تطاق، 
والنُّزوح. ومع ذلك، فتلك اإلجراءات تستهدف املجموعات 
املستهدفني  جتعل  بطريقة  املجتمع  في  املستضعفة 
بل  حياتهم  على  املفروضة  قات  املعوِّ ارتفاع  من  يعانون 
على سالمتهم اجلسدية في بعض األحيان، وقد أجبرت 
تلك الضغوط كثيرًا من العراقيني على الهجرة والنُّزوح.. 
ة أكثر عرضة من غيرها آلثار التمزق الناجتة  والدول الهشَّ
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آثار  لها  والتي  العنف«  »بخصخصة  تسميته  عما ميكن 
جسيمة على األمن البشري والنُّزوح، فالدولة إذ تتشرذم 
والَقسر  اإلجبار  سلطة  مبمارسة  املخولة  األجهزة  فيها 

تفقد سيطرتها املادية على األراضي القائمة عليها وكذلك 
للدولة  الشرعية  السلطة  وبغياب  لها،  الشعب  والء  تفقد 

حلقة  وبدأت  املسلحة  احلكومية  غير  اجلماعات  ازدهرت 
إطار  في  فأكثر  أكثر  الدولة  بذلك  ُمضعفًة  تدور  التفكك 
إنَّ  بل  احلكومية،  غير  العسكرية  اجلماعات  مع  التعامل 

املؤسسات  اختراق  من  متكنت  اجلماعات  تلك  بعض 
في  األمور  زمام  على  االستحواذ  إلى  وسعت  احلكومية 
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الدولة، وهكذا كانت نشاطاتهم سببًا لتغيير حياة الناس 
اتخاذ قرار  إلى  اليومية بطريقة مخيفة ما دفع بعضهم 
اجــل  مــن  »صنــدوق  مؤسســة  تفسر  إذ  باملغادرة)14)، 
التــي  العامليــة  املؤسســات  أبــرز  أحــد  الســالم«، 
لــ  تتنــاول دراســة وحتليــل مؤشــرات الدولــة الهشــة 
عــام  منــذ  املؤشــرات  بصياغــة  وبــدأت  دولــة،   178
االكثر  الدول  بني  العراق  موقع  متابعة  عند   ،  2005
فيه  بدأ  الذي  العام  وهو   2014 عام  من  بدءل  هشاشة 
صندوق السالم ينشر التقارير حتت مسمى الدولة الهشة 
حتى عام 2018 لم يكن وليد هذه االعوام بل ان الدولة 
االمريكي  االحتالل  اثر  تشكل  الذي  السياسي  والنظام 
الهشاشة  الى  تفضي  اسس  على  قام   2003 عام  بعد 
ارسى  الذي  احلكم  مجلس  تشكيل  من  بدءًا  والفشل 
التقسيم الطائفي والقومي واالثني والديني.. ان العراق 
بالترتيب( من  يتقدم  )اي  بالتراجع  بدأ   2014 منذ عام 
وهي   ،2017 لعام  الـعاشر  املركز  اصبح  حتى  الـ)13( 
االعوام التي فقدت فيها الدولة العراقية السيطرة على ثلث 
مساحتها اثر دخول عناصر دولة العراق والشام ) داعش 
( واحتاللها ملدن )املوصل ، االنبار، صالح الدين،واجزاء 
من محافظة ديالى(، وتهديدها للعاصمة بغداد وقد ادى 
الى نزوح ستة ماليني شخص وقتل خالل عمليات التحرير) 
50 ( ألفا بني مدني وعسكري وتهدمي )200( الف دار، 
فيما قدرت احلكومة العراقية كلفة االعمار بأكثر من) 100 
( مليار دوالر فيما كانت تكاليف اجلهد العسكري بحدود 
)300( مليار دوالر بعد حترير مدينة املوصل والقضاء على 
عناصر داعش عسكريا بدأ بالتحسن عام 2017 واصبح 
باملركز الـعاشر وتراجع في العام 2018 ليصبح الـ) 11 (، 

حيث قلت نقاطه مبقدار) 3.2).)15)
جتعل  إذ  املجاالت،  مختلف  في  املتعاقبة  االزمات  إن   
السياسية  فالصراعات  متنازعا  مجتمعا  املجتمع  من 

واالجتماعية والوضع االقتصادي واالمني السيء وضعف 
احلكومات في احتواء االزمات، مما يجعل الوضع يزادا 
سواء وتراكما، وهذا يدل على عدم وجود سياسات حقيقة 

وفعالة قادرة على ان تؤمن الوضع العام. 
 إجماال ميكن القول إن جناح الدولة يقترن مبمارستها 
يتحول خضوع  لكي  برنامجها،  أو  مفهومها  في حتقيق 
االفراد إلى والء للدولة كسلطة شرعية ومقبولة، باالنتماء 
إليها كمصدر لقيم اجتماعية أي كمركز ملشروع جماعي 
ممكن ومقبول، وبفقـدان هـذه القيـم تظـل الدولـة قشـرة 
أم  املركزيـة  السـلطة  ببنيـة  تعلـق  مـا  فـي  رقيقـة سـواء 
الوطنيــة  واملشــروعات  االجتماعيــة  القـوى  بطبيعـة 
املرتبطــة بهــا، وهــذا مــا يدفعهــا إلــى أن تشــعر هــي 
نفســها بهشاشــة وجودهــا، ويجعلهــا عرضــة للتقلبــات 
الشــديدة، إذ إنهــا ال تعــرف أي تراكــم حقيقــي فــي 
تعيـش  وإمنـا  احلديثـة،  والتقاليــد،والتنظيمـات  القيــم 
علـى اسـتهالك العصبيـات اجلزئيـة واملؤقتـة التـي تنمـو 
بفاعلية، انطالقـا مـن تضامنـات نسـبية قدميـة أو جديـدة 
)قبليـة ، عشـائرية ، طائفيـة ، جهويـة ، مجموعـات ضغـط 
ومافيـات متنوعـة )ال ميكـن أن تكـون مفتوحـة علـى أفـق 

تكويـن امـة ، أو توليـد انتمـاء وطنـي(.))1)
ضعف  لثنائية  السوسيوتنموية  األبعاد  الثالث:  احملور 
االندماج االجتماعي وضعف شوكة الدولة في السيطرة 

على حدودها 
حيث ميكن ان نقيس الثقة عن طريق بعض املؤشرات ومنها 
املجال  هذا  وفي  السياسي«،  والعمل  السلطة  »مشاركة 
نشير الى استطالعات الرأي التي أجراها مركز البيان 
 2021 االول  تشرين  في  املقبلة  االنتخابية  العملية  حول 
فكانت الدراسة بعنوان )تطلعات الناخبني العراقيني في 
االنتخابات النيابية 2021: استطالع رأي(، حيث طرحت 
نتائج االستطالع احلالي استشرافا ملحوظا يدعو للتفاؤل 
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بشأن ارتفاع نسبة املشاركة فيه، حيث أجرى العراق بعد 
املشاركة  نسبة  وكانت  برملانية  انتخابات  أربعة   2003
فيها تنازلية، إذ بلغت أعلى نسبة مشاركة مع بداية أول 
انتخابات في 2005 ، وبدأت باالنخفاض حتى انتخابات 
عام 2018. وشمل االستطالع أسئلة سعت الى التعمق 
سيما  ال  العراقيني،  املواطنني  وآراء  ومواقف  نوايا  في 
االحتجاجات  إثر  البالد  شهدتها  التي  املتغيرات  بعد 
اجلماهيرية في تشرين االول عام 2019 وتغيير احلكومة 
على إثرها، كما يتوقع ان يكون لإلصالحات االقتصادية 
خيارات  تغيير  في  أثر  احلالية  احلكومة  انتهجتها  التي 
هذا  من  نشير  القادمة،  االنتخابات  ضمن  الناخبني 
االستطالع الى االسئلة التي تساعدنا على معرفة جدلية 

الثقة بني الدولة والناخب العراقي، وهي:
-هل تعتقد أن االنتخابات القادمة مهمة لتحسني وتطوير 
أن  املستطلعني  العراقيني  ثلث  على  يزيد  ما  يرى  البلد؟ 
وحتسينه  البلد  لتطوير  مهمة  غير  القادمة  االنتخابات 
)39%( فيما تردد بأهميتها نحو ) 21 % ( من مجموع 
)رمبا(  بـ  تعبيرهم  خالل  ومن  االجابة،  املبحوثني حسب 
تكون مهمة لتحسني البلد وتطويره، أي ان ) 60 % ( من 
مجموع املبحوثني، ومبا يزيد عن نص العينة ويقرب من 
ثلثيها، يرون أن االنتخابات النيابية القادمة غير مهمة و/أو 

رمبا تكون مهمة لتحسني واقع البلد وتطويره. 
نحو  أكد  الناخبني؟  سجل  في  بياناتك  حدثت  هل   -  
بياناتهم  حدثوا  أنهم  املبحوثني  مجموع  من   )%65.5(
في سجل الناخبني، فيما أشار نحو ) 34.5 % ( منهم 
حدثوها  قد  كانوا  إما  أنهم  أي  ذلك.  يفعلوا  لم  بأنهم 
لغاية  يفعلوا ذلك  لم  إنهم  أو  السابقة،  خالل االنتخابات 
اآلن، حيث ال يزال أمامهم وقت للتحديث، وهذا التفاوت 
اجابات  عرض  عند  احلالي  االستطالع  نتائج  ستظهره 

احلاصلني على البطاقةالبايومرتية.

- هل لديك بطاقة بايومترية؟ أكد غالبية وحدات الدراسة 
أن لديهم بطاقات بايومترية وبواقع )82.4%( فيما أجاب 
بـ ) ال ( نحو ) 17.6 % ( من مجموع املبحوثني في عموم 

محافظات العراق.
- هل في نيتك املشاركة في االنتخابات القادمة؟ أوضح ما 
يقرب من ثلثي وحدات الدراسة بأن في نيتهم املشاركة في 
االنتخابات القادمة وبواقع ) 61.3 % (، فيما أجاب بـ ال نحو 
)21.8(، وذكر نحو ) 16.9 % ( من مجموع املبحوثني في 

جميع احملافظات بأنهم لم يقرروا بعد .
مع التأسيس الهش لدولة عراق ما بعد 2003 من قبل 
االمريكان إال ان االحتجاجات، وعلى امتدادها الزمني، 
تؤكد ثقة املواطن العراقي بقدرته على التغيير واملشاركة 
االحتجاجات  تلك  اجبرت  إذ  السياسية.  العملية  في 
عادل عبد املهدي على االستقالة، واجبرت الكاظمي على 
االنتخابات املبكرة، فبعد احتجاجات أكتوبر/تشرين األول 
2019 تطورت أفكار الشباب الناشط في العراق لتصبح 
أكثر شمولية فيما يتعلق بالعمل السياسي، وانتقلت من 
الفساد  النظام احلاكم ومحاسبة رؤوس  بتغيير  املطالبة 
املزمع  البرملانية  االنتخابات  في  للمشاركة  السعي  إلى 
تساؤل  املقبل، وسط   2021 االول  تشرين  في  إجراؤها 
مثير عن قدرة الشباب على مواجهة املال والسالح املنفلت 
في البالد منذ 17 عاما، وُينظر إلى استعدادات الشباب 
االنتخابات  من  إيجابية  أكثر  بنظرة  املقبلة  لالنتخابات 
جديدة  كيانات  تشكيل  عن  اإلعالن  بعد  وذلك  السابقة، 
حقوق  مجال  في  وعاملون  ناشطون وصحفيون  عمادها 

اإلنسان، من أبرزها »العراق خيمتنا«.)17) 
نستنتج مما سبق ان القاعدة اجلماهيرية للدولة وقوتها 
تتمثل في رأس مالها االجتماعي، وان الثقة االجتماعية 
والسياسية اداة فاعلة في بناء الدولة وتنميتها من خالل 

عمل املؤسسات بقوانني تسير على اجلميع .
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-نتائج ورؤى مستقبيلة
بقرار  تكتب  ال  الهشاشة  ان  البحث  نتائج  به  أدلت  ما 
البنية  على  احلفاظ  وان  مجتمعيا!،  تكتب  بل  سياسي 
املجتمعية الذي متثل القاعدة الذي ترتكز عليها قوة الدولة 

يتم من خالل اآلتي:- 
مستوى  تعليم،  )صحة،  اجتماعية  خدمات  1-توفير 

اقتصادي جيد،خدمات عامة(.
2-تنمية املوارد البشرية )رأس املال البشري( .

3-تنمية مستدامة مبختلف اجلوانب .
التحزب  عن  بعيدا  وفعال  حقيقي  اجتماعي  4-عقد 

والطائفة وغيرها .
في  االكثر  الفئة  متثل  والذي  الشباب  بفئة  5-االهتمام 

املجتمع العراقي.
6-إعادة بناء جسور الثقة ما بني املواطن واحلكومة .

7-إعادة النازحني واملهجرين الى سكناهم وإعادة دمجهم.
8-استقرار سياسي وامني .

السياسية  واملشاركه  احلقيقية  الدميقراطية  9-ممارسة 
وممارسات احلريات بحريات دون تقيد.

مبا  املختلفة  االجتماعية  املؤسسات  تنظيم  10-إعادة 
يتالءم مع العصر احلالي.

على  احلفاظ  عن طريق  الدولة  على سيادة  احلفاظ   -11
قاعدة  على  واملؤسسة  املتينة  الدولية  والعالقات  احلدود 

املصلحة العامة .
الدولية  بالعالقات  النظر  اعادة  الكاظمي  شهدت حكومة 
الثالثية: مصر،  بالقمة  تعزيزها  حيث شهدت متددا، مت 
جهود  سلسلة  انعقادها ضمن  جاء   ... العراق  االردن، 
مشتركة للدول الثالث لتشكيل نواة مشروع تعاون اقليمي 
خالل  الثالثة  البلدان  قادة  قمة جتمع  رابع  وهي  واعد، 
عامني.. لقد كان العراق هو احملفز لهذا احلراك ألسباب 
التطرق  البحث  يسع  ال  سياسية  اقتصادية  استرتيجية 

املخاطر  ادرك  انه  اهم  هو  ما  الن  املخاطر  تلك  الى 
احمليطة به وسارع الى حتديها من خالل االعمال الدولية 
املشتركة.. واليوم يسعى الكاظمي إلحلاق العراق بحلف 
الناتو وبدخول العراق بتحالف مع حلف شمال االطلسي 
ستتغير موازين احلكم والقوة واالمن في منطقة الشرق 
االوسط بأكملها .... وهذا يعيد بذاكرتنا الى حلف بغداد 
وانسحاب العراق منه بعد 14 متوز 1958 ، كآخر حلف 
اقليمي ودولي ينضم له العراق بشكل فعلي قبل 9 ابريل 

. 2003
احمليطة  للمخاطر  بتحدياتها  التاريخية  املنعطفات  تلك 
وطنية  هوية  العراق  من  للنيل  يسعون  ممن  بالعراق 
املجتمع  ثقة  ومبررات  مصداقية  تعزز  تطورية  ومسيرة 
بالدولة العراقية، وهو يؤكد رغبته في املشاركة في العملية 
من  النصف  تتجاوز  مئوية  بنسبة  االنتخابية  السياسية 
ملركز  امليداني  االستطالع  في  ورد  كما  الكلي:  العدد 
الىاستعدادات  النظر  وان  والتخطيط،  للدراسات  البيان 
من  إيجابية  أكثر  بنظرة  املقبلة  لالنتخابات  الشباب 
االنتخابات السابقة، وذلك بعد اإلعالن عن تشكيل كيانات 
جديدة عمادها ناشطون وصحفيون وعاملون في مجال 
حقوق اإلنسان، وغيرها، ونحن غير متناسني أن الشباب 
أعلى  من  واحدة  يشكلون  للعراق  السكانية  التركيبة  في 

النسب في العالم.

املصادر :- 
مذكرة  الهشاشة  واقع  من  النهوض  تنفيذي  ملخص  الدولي،  -البنك 

اقتصادية حول التنويع والنمو في العراق، 2020.

-تقرير دولي: العراق خامس عربيًا ضمن الدول الفاشلة و13 عامليًا، 

 /https://www.azzaman.com ،2020 ، جريدة الزمان

الدميقراطي  والتحول  الهشة  الدولة  عبداجلليل،  محمد  عبدالله  -دعاء 



|   العدد 56-57   |   السنة الخامسة عشر   |   آب   |  2021 126

https://  ،2020 العرب،  السياسني  الباحثني  ملتقى  بإفريقيا، 

 /arabprf.com

-صالح حسن بابان، مع انتشار السالح واملال السياسي.. هل يتمكن 

https://www. ،شباب العراق من صنع بديل لألحزاب احلاكمة

/aljazeera.net
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-العراق التقرير الطوعي االول حول اهداف التنمية املستدامة ،2019.

القسرية،  الهجرة  نشرة  هش،  عراق  في  النزوح  علي،  أ.ك.  -علي. 

نشرة الهجرة القسرية، دول هشه،العدد)43(، مركز دراسات الالجئني 

.2013،
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)57( ، العدد)5) 2020.

العراق  في  الدميقراطي  للتحول  الوطني  املؤشر  باحثني،  -مجموعة 

2019-2020، مركز حوكمة للسياسات العامة، ط1، 2021.

بجامعة  الدولية  الشؤون  كلية  واإلقليمية،  الدولية  الدراسات  -مركز 
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www.ilo.org
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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 

مسارات.تحول.العراق.
إلى.فاعل.إقليمي

د.علي.الدباغ
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العراق  وفرص حتول  إمكانية  لبحث  يهدف  البحث  هذا 
لدولة لها حضور إقليمي يسهم بحل أزمات املنطقة وبؤر 
التوتر فيها ومكامن وعناصر القوة التي يختزنها والتي 
ميكن استثمارها لتحقيق هذا الهدف، والذي لم يحظ به 
العراق طيلة تأريخه احلديث، ألسباب مركبة من عناصر 

عديدة.

يهدف البحث لتحليل التحديات واملصاعب واملخاطر التي 
كصراعات  عليه  ُفرضت  والتي  احلالي  العراق  يواجها 
إقليمية ودولية، أو نتاج وضع داخلي متشابك بتعقيداته 
وتراكمات مشاكله أو التي تسبب بها احلكم بعد 2003 
من  حتمله  ما  مع  سياسية  وكتل  أحزاب  من  وعناصره 
وسوء  والقوة  واملوارد  السلطة  على  وتنافس  صراعات 

اإلدارة.

لتحول  متاحة  فرص  النظرية  الناحية  من  البحث  يتناول 
العراق لالعب إقليمي، فبينما مير العراق حاليًا بأصعب 
1921 وهذه  في  تأسيسه  منذ  قرن  وأخطر مرحلة طيلة 
قليلة،  ليست  واحدة  كدولة  وجوده  تهدد  التي  املخاطر 
يكون احلديث عن هذه الفرص املتاحة ال وجود لها مع ما 
مير به العراق من جتريف وانقسامات وضعف في قدرة 

الدولة على حفظه.

متهيد
يتميز العراق مبوقع جيوسياسي مهم في املنطقة فهو ممر 
وعبور سهل بني الشمال واجلنوب ويختزن موارد كبيرة 
تواصل  وجسر  والغاز  النفط  غير  عنها  احلديث  يتم  لم 
اجلغرافي  املوقع  وهذا  وإيران،  تركيا  مع  العربية  للدول 
ميكن النظر إليه سلبا أو إيجابا اعتمادًا على املقاربات 
مبعنى  اجلوار،  هذا  مع  والتعامل  والسلوك  السياسية 
أن يكون اجلوار جسرا للتواصل ونقطة التقاء للمصالح 
املشتركة وحتقيقها، أو عبئًا وحمولة وأثمان مكلفة ومرهقة 
نتيجة التصادم واالحتكاك أو تقاطع املصالح واألجندات.

فيه  والصراعات  احلروب  بكثرة  العراق  تأريخ  متيز 
التقائها  نقطة  كانت  التي  القدمية  وعليه بني احلضارات 
بني  للحروب  ومسرحا  قوية  احتكاكات  وفيه  أرضه  على 
القوى املهيمنة في املنطقة منذ نشوئه، وكذلك لنشوء أول 
حضارة معروفة على األرض والتي تطورت وأخذت شكاًل 
متحضرا من أشكال الدولة ونشوء املنافسني لها مثل دولة 
وعلى  في  الصراع  هذا  والفراعنة،  والروم  الساسانيني 

العراق ميكن إجماله للعوامل التالية:
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1.نشوء أول احلضارات على أرضه والتي أنتجت صراعات 
السلطة فيه وعليه.

2.وجود األنبياء والرسل من آدم ونوح وإبراهيم عليهم 
السالم يشكل قيمة مهمة ونقطة جذب وتنازع.

3.أهميته االقتصادية لذلك كانت تسميته بأرض السواد 
لتعكس الواقع الغني والذي جذب اليه الهجرات من جواره 
وكذلك الصراع عليه والسيطرة على موارده، صراع بني 
عبر  واإليرانيني  العثمانيني  بني  وصراع  والفرس  الروم 
خمس  مع   1925 ولغاية   1500 عام  منذ  قرون  خمسة 

سالالت حكم ابتدأت بالصفويني وانتهت بالقاجاريني.
4.صراع إقليمي حالي نشهده والذي تعاظم وازداد عنفا 

وشراسة وكلها كان مسرحها العراق.
5.املوقع اجليوسياسي للعراق احلالي الذي يجاور 6 دول 
بطول حدود 3600 كم، ويجاور أمته العربية التي ينتمي 
إليها ويجاور األمة التركية واألمة اإليرانية مع ما حتمله 
ومخلفات  والنفوذ  املصالح  في  وتشابك  تناقضات  من 

التأريخ.
والتي ميكن  الدولة  السياسي وضعف  الوضع  6.تدهور 

تصنيفها بأنها دولة هشة.

هوية العراق السياسية
 2003 عام  األمريكي  الغزو  بعد  اجلديد  العراق  تشكل 

بتوجهات نظرية رسمها مجموعة مشروع القرن األمريكي 
 PNAC( )Project for the New( اجلديد 
والصدمة  الرعب  مبفهوم   )American Century
املتحدة  الواليات  في  الرأي  صناع  عنها  حتدث  والتي 
األمريكية وهو تفكيك الدولة بكل مفاصلها وإعادة بنائها 
مبفهوم أمريكي رأسمالي يعتمد على قوى السوق وعوامله 
وتنافسياته، مبا فيه الثروة النفطية التي يتطلب املشروع 
أن تنطلق الى أقصى مدى خلدمة مصالح الغرب وتقليل 
واقع  فهم  عن  القاصر  التصور  هذا  أوبك،  منظمة  اثر 
سيطرة  من  متواصلة  سنوات  وحتكم  العراق  وظروف 
سلبًا  انعكس  واخلدمية  اإلنتاجية  القطاعات  على  الدولة 
عليه وخلق حالة من الفراغ املروع مع تفكيك كل مؤسسات 
فقد مت حل اجليش  واإلنتاجية،  واخلدمية  األمنية  الدولة 
وكل القوى األمنية ومت إرسالهم لبيوتهم دون وجود بديل، 
ومع التفهم بأن القوى األمنية كانت تشكل خطرًا كبيرًا 

ومتوقعا على النظام اجلديد، إاّل ان قطع رواتبهم خلّف 
أثرًا واضحا في تزايد مجموعات العنف واإلرهاب. كل 
السيئ  التخطيط  لكل  ذريعا  فشال  خلق  التداعيات  هذه 
الذي اعتمدته إدارة الرئيس بوش ملا بعد سقوط النظام 
مما ولد سلسلة من الكوارث في كل القطاعات من األمن 
واخلدمات واالقتصاد مبا فيه الزراعة والصناعة يوازيه 
عدم جناح في بناء النظام السياسي الذي تبنته األحزاب في 
عدم السماح بتأسيس مؤسسات مستقلة تساهم في بناء 
للتقاسم واحملاصصة  الدميقراطية بل أخضعتها جميعا 
يفتقدون  أشخاصا  وظفت  فإنها  سوءًا  األمر  زاد  وما 
مت  فقد  املؤسسات،  لتلك  اإلدارية  وحتى  الفنية  للقدرات 
جتريد اجلهاز القضائي من حياديته، وتقاسمت األحزاب 
املؤسسات األمنية والبنك املركزي ومفوضية االنتخابات 
نوعا  تفرض  أن  لها  ميكن  كان  التي  املؤسسات  وباقي 
من احلكم الرشيد واحلوكمة لتخلق نوعا من االستقاللية 
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ونظام  هش  وضع  الى  العراق  لينتهي  القانون  وسيادة 
في  األحزاب  السياسية ومصالح  التخادمات  فيه  تتحكم 
عدم وجود الشفافية وعدم القدرة على محاسبة الفاسدين 
وعدم القدرة على محاسبة انهيار اجليش والقوات األمنية 
املؤسسة  فساد  نتيجة  داعش  بيد  العراق  ثلث  وسقوط 

العسكرية.

الدول  بعض  ممانعة  ان  الى  هنا  بالذكر  اجلدير  من 
اإلقليمية للوضع اجلديد في العراق قد أخذ أبعادًا جتاوز 
املمانعة للفعل املباشر من التدخالت املكشوفة واملستترة 
وشحن  ترويج  من  مختلفة  وبأجندات  شتى  ذرائع  حتت 
إعالمي ضخم وحقن طائفي وترويج للجهاد ومتويل مالي 
اإلرهابية  املجموعات  وإرسال  عبور  وتسهيل  وتدريب 

للداخل العراقي. 

نخلص من هذه املقدمة بأن العراق يتم تصنيفه على انه 
دولة هشة حيث يتطابق مع التعريف الذي حددته منظمة 

:FUND FOR PEACE صندوق السالم

1. فقـدان سـيطرة الدولـة علـى أراضيهـا أو جـزء منهـا، 
أو فقـدان احتـكار االسـتخدام املشـروع للقـوة والسـلطة 

داخـل أراضيهـا

اتخاذ  عن  العجز  لدرجة  الشرعية،  السلطة  تآكل   .2
قرارات موحدة.

3. عدم القدرة على توفير اخلدمات العامة
4. عدم القدرة على التفاعل مع الدول األخرى بوصفها 

عضوا كامل العضوية في املجتمع الدولي
وهذا التوصيف ينطبق على الكثير من الدول ونشير هنا 
الى التصنيف العاملي لدرجة الهشاشة في مختلف الدول 

وهناك فرق بني التعريف السياسي للدولة الفاشلة والدولة 
الهشة،لم تظهر تصنيفات الدول »الفاشلة« و »الهشة« في 
مفهوم  تقدمي  مت  املسارات.  نفس  تتبع  ولم  واحد،  وقت 
»الدولة الفاشلة« من قبل محللي السياسة اخلارجية في 
أوائل التسعينيات، في سياق ما بعد احلرب الباردة، عندما 
سعى العلماء إلى وصف االنتشار املثير للقلق للنزاعات 
األهلية التي أدت في بعض البلدان إلى جتزئة مؤسسات 
األمنية  األوضاع  وتدهور  االقتصادي  والركود  الدولة 
احلكومية  الوكاالت  وجهت  املاضي،  العقد  مدى  وعلى 
إلى  متزايد  بشكل  اهتمامها  الدولية  واملنظمات  الغربية 
هشاشة وفشل مؤسسات الدولة باعتبارها حتدًيا رئيسًيا 
للسياسة الدولية في مجاالت األمن واملساعدة اإلمنائية. 
ُتستخدم اآلن مفاهيم »الدول الهشة« و »الدول الفاشلة« 
على نطاق واسع في املفاوضات الدبلوماسية حول األمن 
واملساعدات  الفقر،  من  واحلد  السالم،  وحفظ  العاملي، 

اإلنسانية، وحتى اتفاقيات التجارة الدولية . )1)

مؤشر الدول الهشة لعام 2021)2(
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Fragile states Index والذي  الهشة  الدول  مؤشر 
 Failed كان يطلق عليه في السابق -مؤشر الدول الفاشلة
states - تعده سنويًا مجلة فورين بوليسي وبدعم من 
صندوق السالم األميركي، وتصنف فيه الدول من خالل 
حتليل 12 عاماًل أساسيًا وعوامل أخرى فرعية )كل منها 

يحمل 10 درجات مثل األمن، حقوق اإلنسان، اخلدمات، 
حيث   ، اخلارجية...الخ(  التدخالت  واملهجرين،  الالجئني 
املقياس  من   96.2 مستوى  في  يقع  العراق  ان  يظهر 
بالدرجة العشرين من أسفل السلم والذي ينتهي باليمن 
 111.7 السلم مبقياس  أدنى درجة أسفل  يقع في  الذي 
فنلندا  دولة  فيه  تتربع  الذي  املؤشر  أعلى  الى  ويصعد 

بدرجة 179 مبقياس 16.2 كما يتبني أدناه :)3)

التحديات الدولية: اإلقليمية واحمللية التي تواجه العراق:
بناء  وعدم   2003 عام  العراقية  الدولة  انهيار  نتيجة 
مؤسسات حتفظ كيان الدولة فإن الوضع الداخلي تعرض 
وانتشار  األمن  انعدام  في  خطيرة  وتداعيات  لهزات 
اجلرمية واستباحة احلدود وانخراطالبعض في مواجهات 
مسلحة حتت عنوان مقاومة احملتل وظهور تنظيم القاعدة 
القوى  بعض  وممانعة  للعراق  املسلحة  عملياته  ونقل 



|   العدد 56-57   |   السنة الخامسة عشر   |   آب   |  2021 133

احلكم  معادلة  وتغيير  السلطة  خسرت  التي  السياسية 
في العراق وأهداف الواليات املتحدة املعلنة فيما يسمى 
نشر الدميقراطية واجلهد اإلقليمي خلنق التجربة املتعثرة 

أصال.
»يبقى احلل للوضع الذي خرج عن السيطرة أبعد من أن 

جتده الواليات املتحدة وأكبر من أن تنفذه مبفردها»)4)
الثالثة كل على  بأبعادها  التحديات  تفكيك  الصعوبة  من 
في  تتداخل  املختلفة  والتحديات  التهديدات  وهذه  حدة 
أبعادها الثالثة احمللية واإلقليمية والدولية وتتبادل التأثير 
واألثر على الوضع العراقي، وتنعكس كل منها على اآلخر 
للمحلي  ينفذ  والدولي  اإلقليمي  فاألثر  متفاوتة،  بدرجات 
منسجم  وغير  هشا  سياسيا  وضعًا  هناك  يكون  عندما 
على  والدولي  اإلقليمي  باخلارج  االستقواء  يتم  حيث 
املنافس السياسي، وكذلك عندما يفشل النظام السياسي 
حكم  مبعادلة  للجميع  وجامع  كممثل  نفسه  تقدمي  في 
حتقق احلدود الدنيا من القبول واالقتناع فإن احتماالت 
وعندما  أقل،  تكون  له  الشكوى  أو  باخلارج  االستنجاد 
يكون النظام السياسي محققا لقدٍر معقول من املصداقية 

والسيادة فإن التأثيرات اخلارجية تتصاغر.
مبا  الثالث  بعناصرها  التحديات  إجمال  ميكن  وعموما 

يلي:
1. هشاشة وضعف النظام السياسي: تراجع هيبة الدولة، 
انفالت السالح واألمن، بطالة، احتجاجات، تدني وانعدام 

اخلدمات، اقتصاد ريعي ضعيف.
2. التهديدات واملخاطر املشتركة: إرهاب، مخاطر بيئية، 

مخاطر صحية، مخدرات.
3. البترول: وما يشكله من صراع وانهيار أسعاره.
2. األمن: تسلل إرهابيني، أمن حدود، أمن غذائي.

4. الصراعات:صراعات قوة ونفوذ.
صراع  املصالح،  تنافر  حدود،  املوروثة:  املشاكل   .5

مذهبي.
مسارات احللول:

نتيجة لتعقيد املشهد العراقي وتشابك األوضاع وتداخلها 
فإن  البلد،  وحدة  على  كبيرة  مخاطر  من  تفرزه  وما 
مسارات احللول يتطلب معرفة وتوصيف عناصر الضعف 
مسار  في  خطوة  وأول   ، وتفكيكها  ومسبباتها  والوهن 
احللول هو الوضع الداخلي الذي يشهد تراجعًا مروعًا في 
قدرة النظام السياسي على إصالح نفسه وتوفير حدود 
دنيا من القناعة للعراقيني بأن هناك أماًل كبيرا باملستقبل، 
وبدون إصالح وتقوية الوضع الداخلي ال ميكن التفكير 
أو توقع حدوث تغيير في وضع العراق ودوره اإلقليمي 
)مع االعتبار بأن هناك انعكاسا من الوضع اإلقليمي على 
الوضع الداخلي وبالعكس(، وأن يتحول العراق من بلد 
هش وضعيف تتحكم بتوجهاته دول صغيرة في املنطقة 
مهابة  دولة  الى  الداخلية،  أحداثه  في  وتتدخل  وتصنع 
فاعاًل،  دورًا  لها  ويكون  املنطقة  أزمات  حل  في  تساهم 
ومن املناسب اإلشارة هنا الى ان عدم الوصول أو حتقيق 
أي من املسارات ال يعني انعدام إمكانية بناء القوة الذي 
يتدرج كلما جنح العراق في مسعاه والكفاءة في املعاجلة، 

وميكن إجمال مسارات احللول الى:
1.املراجعة والتقومي:

يتطلب الواقع السياسي مراجعة جادة وفاعلة لكل الوضع 
السياسي وبناء حكم رشيد وسيادة للقانون مع ما يتطلبه 
من تعديالت دستورية والذي يشمل محاسبة جادة وفاعلة 
اجلميع  وإخضاع  واملالي  السياسي  واإلفساد  للفساد 
لسلطة القانون. ال ميكن حتقيق أي تنمية بدون التوصل 
ملعادلة مقبولة بحدودها الدنيا. تتوفر فرصة كبيرة للعراق 
وثروة  كبيرة  مالية  إمكانات  فيه  تتوفر  حيث  للنهوض 
بشرية ميكن من خاللها معاجلة التحديات الداخلية شرط 
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أن تتوفر إرادة سياسية حقيقية واستخدام أمثل للموارد 
وهيكلة حقيقية لكل النواحي اإلدارية واالقتصادية.

2.األزمة مع إقليم كردستان:
اخلالف واألزمة مع اإلقليم لها أثر كبير في تقويض بناء 
مدمرة  آثارا  تخلق  الدستورية  غير  فالتصرفات  القوة، 
على بناء دولة احتادية متماسكة تخضع لها كل األطراف 
األمن  في  السيادة  ولها  اخلارجية  والعالقات  واملوارد 
بطريقة  إقليم كردستان  مع  لألزمة  إيجاد حل  واحلدود. 
الكورد،  تطلعات  مصادرة  وعدم  العراق  وحدة  حتفظ 
دور  تعزيز  في  ذلك حل مسألة كركوك سيسهم  ويشمل 
العراق ويجعله فاعال إقليميا كبلد يستطيع أن يستوعب 
مكونات مختلفة وسط منطقة مضطربة فشلت في التعامل 

مع املكونات املختلفة التي حتتويها املنطقة.
3.بناء الهوية الوطنية: 

وطنية  لهوية   1921 عام  تأسيسه  منذ  العراق  يفتقد 
جامعة، ولم تبذل كل احلكومات املتعاقبة عليه في السعي 
املتعددة  العراقية  للمكونات  جامعة  هوية  وتقدمي  لبلورة 
مع  حرب  في  كانوا  فالكورد  ومذهبيا،  ودينيا  عرقيا 
توجهات  ولديهم  البريطاني  االنتداب  ميثلها  التي  الدولة 
 2003 النظام  سقوط  لغاية  القتال  انفصالية،واستمر 
من  ضدهم  إبادة  حرب  من  القتال  ذلك  صاحب  وما 
للسلطة  االنضمام  قاطعوا  والشيعة  املركزية،  احلكومة 
املمثلة باحملتل البريطاني، واملسيحيون كانوا يتذمروا من 
توجهات  لديهم  ونشأت  العليا  الوظائف  من  استبعادهم 
التي استخدمها نظام  واإلبادة  للقمع  ونتيجة  انفصالية، 
صدام حسني ضد الكورد والشيعة خلقت شعورا سلبيا 
وقد كان هذا واضحا عند الكورد أكثر منه عند الشيعة 
الذين تعدلت معهم معادلة احلكم بعد 2003.بناء الهوية 
الوطنية مهم جدا في مسارات احللول وسيعطي العراق 

والوالء  واالنسجام  الداخلي  البناء  في  مهمة  ذاتية  قوة 
للوطن الذي يفتقده الوضع احلالي.

4.تطويع التنوع:
تطويع ما ميكن من التحديات واملصاعب بأبعادها الثالثة 
الى عناصر إيجابية حتقق للعراق قيمة مضافة بدل تآكل 
ملعادلة  واملذهبي  والديني  العرقي  التنوع  وحتويل  قوته، 

تعايش مشترك.
5.معادلة الصراع: 

تغيير وتطويع معادلة الصراع ملعادلة تفاهم وعيش مشترك 
وان الصراع ومعادالته قد يحقق جزٌء من املصالح اآلنية 
على  الصراع  وأدومها.  املصالح  أفضل  يحقق  ال  لكنه 
العراق لن ينتهي ما لم يكن هناك جهود عراقية سياسية 
ودبلوماسية لتقدمي وصفة تعايش جتنب املنطقة وأنظمتها 
لهذه  الوصول  وآثاره.  وتداعياته  الصراع  معادالت  من 
املعادلة ليس مستحيال لكن ميكن توصيفه بالصعب وهذا 

يتطلب قدرات سياسية غير عادية للوصول اليها.
6.معادلة التخادم:

أن ُينشأ العراق ويطرح معادلة جتمع اخلصوم واألصدقاء، 
مبعادلة تخادم للمصالح عبر مشتركات كثيرة. هناك فرصة 
لتكامل اقتصادي في منطقة حتتوي ثروات هائلة  هائلة 
وجتمعات بشرية وأسواق كبيرة وموقع جيوسياسي، ومع 
االعتبار بأن هناك قوى دولية وإقليمية حتقق مصلحتها 
لكن  املنطقة  في  والتصادم  الصراع  عناصر  إذكاء  في 
بذات الوقت هناك مقومات قبول وحتقيق االستقرار من 
قبل قوى دولية وإقليمية خضعت لتربة 4 عقود من حروب 
ثروات وجهود  منها  وعدم استقرار سلبت  وغزو  طاحنة 
كان من املمكن حتقيق تنمية مستدامة فيها. هذه املعادلة 
ستحقق حصانة وموانع من التفكير في صراعات بينية 

حيث يخسر اجلميع فيها. 
عناصر احللول:
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1.تهديد داعش: سقوط جزء من العراق بيد داعش كان 
تهديٌد مشترك لكل املنطقة والعالم بضمنها التي أسهمت 
وبدرجات  الدول  هذه  أدركت  وقد  داعش،  ودعم  بتقوية 
متفاوتة بأن املجموعات الدينية املتطرفة تشكل خطرًا على 
رفض  من  تثيره  ملا  فيها  املجتمعي  السلم  وعلى  أمنها 
خلق  فكريا،  معها  املختلف  مع  التعايش  أشكال  لكل 
ال  الذي  التغول  هذا  مواجهة  بضرورة  متناميا  شعورًا 
يكفي استخدام القوة معه بل يحتاج لتثقيف وتنوير ديني 
حتقق  والتي  والطائفية  الكراهية  خطاب  عن  واالبتعاد 
كانت  التي  سوريا  فمثال  ومثيالتها،  داعش  أيديولوجيا 
لها  وتوفر  وتستقبلها  اجلهادية  املجموعات  وتدعم  تدرب 
الرافضة  ملواجهة  للعراق  لالنتقال  اللوجستي  الدعم  كل 
قد انقلب الوضع عليها وتنامت مجموعات جهادية فيها، 
فيها  تنطلق  كانت  التي  السعودية  مع  الوضع  وكذلك 
في  احلرب  على  الدينية  واخلطب  املساجد  من  دعوات 
أدركت  قد  اجلهادية،  للمجموعات  املالي  والدعم  العراق 
الفكر  وبأن  املجموعات  هذه  مع  ملواجهة  مرشحة  بأنها 
الدين املتطرف الذي متثله الوهابية يشكل قاعدة فكرية 
لهذه املجموعات، كل هذه التهديدات خلقت ثالث محاور 

أساسية كعناصر مهمة:

التعاون  وتوسيع  األمنية  املعلومات  تبادل  1.1.ضرورة 
دولة  ألي  ميكن  ال  الذي  املتنامي  اخلطر  هذا  ملواجهة 
منفردة أن تواجهه وبالتالي يتطلب تعاونا واسعًا وحيث 
إن العراق تشكلت فيه دولة اخلالفة املزعومة وانتقلت إليه 
فقد نشأت  دولة،   90 يقارب  ما  اإلرهابية من  املجاميع 
حاجة لتبادل املعلومات واخلبرات مع العراق مما يؤهله 

ألن يكون محطة تلتقي فيها دول عديدة.
1.2.حرب داعش خلقت حتالفا دوليا واسعا لدعم العراق 
حيث »مت تشكيل التحالف الدولي من 83 دولة ضد داعش 

الدولي  التحالف  أعضاء  ويلتزم   2014 عام  أيلول  في 
في  به  الهزمية  وإحلاق  داعش  تنظيم  بإضعاف  جميعًا 
نهاية املطاف« )5) هذا التحالف حقق معادلة دولية داعمة 
الكويت  بتحرير  قارناها  )إذا  مادية  تكلفة  بدون  للعراق 
مع الفارق(. هذه املعادلة التي ال تزال تعمل بقاياها من 
قوات حلف الناتو والقوات األمريكية ووجود رمزي لبعض 
الدول ميكن أن يتم استثمارها بأوسع مجال في حتصني 
العراق من التدخالت اإلقليمية التي كانت السبب املباشر 
لظهور داعش وكذلك بناء القوة مع ما يتطلبه من تسليح 
اعتمادا على  أمنه  ليتمكن من حفظ  العراق  وتدريب في 
قدراته الذاتية. هذا التحالف جعل من الوجود األمريكي 
واإليراني متواجدا في ساحة معركة واحدة وبتنسيق غير 

مباشر في هذه احلرب. 
بتالحم  محلية  معادلة  أيضا  حققت  داعش  1.3.حرب 
القوات األمنية بكل صنوفها مع قوات املتطوعني واحلشد 
كانت  حيث  متناميا  وطنيا  وشهدت شعورا  والبيشمركة 

قوات شيعية من احلشد تدافع عن حواضر سنية.
2.داعش في سوريا: وجود داعش واملجموعات اإلرهابية 
األخرى في سوريا وما مثله وميثله أكبر تهديد للعراق، في 
انتقال داعش املسلح مبجاميع الى العراق وسيطرتها على 
ثلث العراق واالنتقال احلر من والى سوريا وتداعياته على 
أوربا بفيض الالجئني الذي أرهق دول االحتاد األوروبي، 
تهديدًا  وأطلق  واألردن  ولبنان  تركيا  في  إقليميا  وكذلك 
يتجاوز إسقاط النظام في سوريا، كل تلك املخاطر ميكن 
تطويعها واستثمارها ألهمية وجود عراق قوي ومستقر 
يساهم بأمن املنطقة وعنصر جذب للتفاهم مع العراق في 

احلرب على اإلرهاب.
3.إيران: اجلوار مع إيران التي تدخل في أقوى خصومة 
إقليمية ومع أمريكا أيضا وتداعياته وانعكاساته الكبيرة 
واليمن  ولبنان  سوريا  في  الوكالة  وحروب  املنطقة  في 



|   العدد 56-57   |   السنة الخامسة عشر   |   آب   |  2021 136

العراق  إن  حيث  الستثماره،  وقوًيّا  غنيا  مشتركا  يحمل 
هو اجلوار األهم إليران والبلد األكثر تأثرا بنفوذ إيران 
فيه ورعايتها لقوى سياسية شيعية وكردية وسنية كذلك، 
توازن  لعبة  حتقيق  في  متميزًا  وضعا  العراق  يعطي 
يتعايش  أن  العراق  قدر  وإيران.  املتخاصمة  القوى  بني 
إيران  مع  متميزة  وعالقة  أيضا  تعايش  معادلة  ويخلق 
يعاد تعريفها وصياغتها بقواعد عدم التدخل في الشؤون 
جسرًا  العراق  من  يجعل  لدولة  دولة  والتعامل  الداخلية 
مهما للتفاهم بني العرب وإيران للوصول لتفاهم مبعادلة 

مقبولة من قبل اجلميع.
4.البه كه كه: وجود البه كه كه في داخل األراضي العراقية 
وصراعها الطويل منذ انطالقها كقوة مسلحة كردية ضد 
الكر  التركية على اختالف توجهاتها ومعارك  احلكومات 
من  الرغم  على  العراقية  األراضي  في  والتداخل  والفر 
انه ميثل انتهاكا ويدخل العراق في أزمة مع تركيا التي 
أمن  قضية  ومتثل  قتالهم  في  وشعبيا  حكوميا  تتحشد 
قومي غير مختلف عليه، األزمة التي تتسع وحتفز القوات 
العراقية  التركية من مالحقتهم والتوغل داخل األراضي 
انتهاك لسيادة منتهكة أساسًا وال تعترف بها  في أكبر 
لتركيا  صدام  نظام  منحه  مكتسبًا  حقًا  تراه  بل  تركيا 
وال تعترف بإلغاء النظام اجلديد له، هذا الوجود يشكل 
ورقة في غاية األهمية ميكن تطويعها واالستفادة منها في 
العالقة مع تركيا في بناء مصالح مشتركة ومعاجلة ملف 

املياه معها. 
5.النفط والغاز: سيبقى النفط والغاز أهم مصدر رخيص 
للطاقة لعقود قادمة حتى مع توافر البدائل املتجددة وال 
وصراعات  حروب  نشأت  إستراتيجية  سلعة  يعتبر  زال 
بسببه، وكون العراق ميثل ثالث أو ثاني احتياطي عاملي 

ميكن أن ميد سوق الطاقة بحاجتها املتنامية
 Iraq remains central to future global oil

((( supply

وكذلك الغاز الذي يشكل مصدرا مهما للطاقة وللصناعات 
البتروكيمياوية واألسمدة يجعل من العراق بلدًا واعدًا في 
جتهيز وتصدير الغاز خصوصًا مع استثمار حقول الغاز 
التي لم يتم البدأ بها، حيث يتنامى سوق الطلب اآلسيوي 
والهادئ  الهندي  احمليطني  منطقة  »تلعب  كبيرة،  بدرجة 
دورا مركزيا في التقرير ليس ألن املنطقة متثل 60 باملائة 
االقتصادي  النمو  وثلثي  العاملي  االقتصادي  الناجت  من 
فحسب...ألن الكثيرين قد اتفقوا اآلن على أن هذه ليست 
منطقة تتعلق باالستقرار فحسب، بل هي أيضا املنطقة 

التي ستحدد شكل النظام الدولي في العقود القادمة »)7)

الغاز  لصادرات  محتمال  ممرا  العراق  يشكل  أيضا 
أنابيب تخفض من قيمة  اإليراني والقطري ال وربا عبر 

نقله بنسبة ال تقل عن %20 .)))
في  أوروبا  ثقة  هزت  األوكرانية  ـ  الروسية  الغاز  »أزمة 
بالطاقة  موسكو ودفعتها الى مراجعة سياستها املتعلقة 
والسعي للحصول عليها من مصادر بديلة غير روسية.. 
األوسط  والشرق  أسيا  وسط  دول  يرشحون  احملللون 

كخيارات لتقليل هذه التبعية ».)9)
املنتجة  الدول  كل  أدخل  والذي  النفط  انهيار أسعار  ان 
الغنية منها في أزمات مالية وإعادة هيكلة  للنفط وحتى 
ثالث  يعتبر  الذي  للعراق  مهما  مشتركًا  ميثل  ملوازناتها 

منتج للنفط ميكن البناء عليه.
بهذا  العراق  ُيز  مَتَ واألثني:  واملذهبي  الديني  6.التنوع 
منسجم  غير  إنه  من  الرغم  على  والديني  األثني  التنوع 
حاليا بسبب الصراع على السلطة والثروة، إاّل إنه ميكن 
تطويعه ملفهوم تعايش تفتقده املنطقة ومنوذجا متحضرا 
متميزا للعراق. جوار العراق غير العربي عمومًا ميثل نقطة 
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تالقي حضاري المتداد اإلثنيات املختلفة في العراق مع 
اجلوار وعبره ميكن خلق تثاقف وتواصل حضاري، أيضا 
يساعد على تقليل النزعات االنفصالية حيث تتحقق بدائل 
الهوية  حتقيق  في  املشروعة  التطلعات  لتحقيق  تواصل 
في  والفرس  والتركمان  الكرد  امتداد  والثقافية.  القومية 
العراق ميثل واقعًا فاعاًل وميكن تطويعه لتواصل أفضل.

ميثل  وسوريا  والعراق  وإيران  تركيا  في  الكورد  تواجد 

وبالنسبة  املشتركة،  املصالح  تعزيز  في  مهما  تواصاًل 
للتركمان فإنه ميثل أبعادا مهمة مع تركيا وأتراك إيران 
للفرس وما ميثله من عمق  بالنسبة  ووسط آسيا وكذلك 

ثقافي مع إيران والشعوب الناطقة بالفارسية.
7.موقع العراق: متيز موقع العراق في الربط بني الشمال 
ويخدم  الدولية  للتجارة  مبتكرة  حلواًل  يقدم  واجلنوب 
مشروع احلزام والطريق الصيني.ميكن للعراق أن يحقق 

من  جتارتها  في  والعكس  املتوسط  للبحر  إليران  ممرا 
املتوسط، ويوفر لتركيا ممرا سهال وميسرا للخليج والتي 
توفر بذات الوقت ممرا له ال وربا وكذلك ميكن أن يحقق 
بالقناة  للشمال عبر ما يسمى  لدول اخلليج ربطا سهال 
الشمال  بني  الشحن  ووقت  التكلفة  يقلل  حيث  اجلافة 

واجلنوب ويوفر ممرا مواز لقناة السويس وبأهميتها، ال 
ننكر بأن هناك بدائل توفرها بلدان أخرى لكن تبقى هناك 

فرص كبيرة للعراق

لتطوير هذه املشاريع 
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البيئة  تعتبر  املشتركة:  والصحية  البيئية  8.املخاطر 
يتطلب  وهذا  بيئيًا  للمنطقة  مهددة  العراقية  الصحراوية 

جهودا إقليمية مشتركة ملعاجلتها.
املتوقعة في  االنفراجات   : املنطقة  9.التوجه اجلديد في 
يعطي  اخلليج  ودول  أمريكا  من  وكل  إيران  بني  املنطقة 
يحقق  مبا  عالقاته  هيكلة  إلعادة  كبيرة  فرصة  العراق 
كانت  التي  والتوترات  التجاذبات  عن  بعيدا  مصاحله 

تنعكس سلبا على مجمل الوضع العراقي.

خامتة:
يحتاج العراق لتطويع عناصر الصراع عليه وعلى أرضه 
ليخرج  تخادم  سياسة  وتعريف  وتقدمي  اخلصوم  جلمع 
ويحرر واقعه من كونه ارض صراعات ألرض تفاهم وما 
وجود إيران وأمريكا في ساحة صراع واحدة جنبا الى 
هذا  جتليات  أحد  هو  داعش  حملاربة  أمريكا  مع  جنب 

املمكن في الفعل السياسي.
للعراق  فيمكن  االقتصادية  املصالح  صعيد  على  أما   
تقدمي ليس فقط طريق احلرير، بل طريق الذهب عبر ربط 
سككيا  وربطا  املقترح  الفاو  ومبيناء  برا  بالبصرة  لندن 
يحقق مصالح اجلنوب والشمال ومصادر طاقة يحتاجها 
الشمال  بني  للتجارة  قادمة وممرا  طويلة  لعقود  الشمال 
ودول جنوب العراق وشرق آسيا. ومشاريع زراعية واعدة 

في صحراء العراق الغنية باملياه اجلوفية.
او  الدخول في محاور سياسية  العراق ودون   يستطيع 
اقتصادية  بشراكات  املتنافر  جواره  يجمع  ان  عسكرية 
متينة وثابتة وقوية وراسخة بحيث يبعد عنه اي تهديد او 
السياسي  ونظامه  العراق  على  ويصبح احلفاظ  صراع، 
التفكير  او  تهديد  وأي  للشركاء  وحاجة وضرورة  مطلبا 
بالتهديد ال يضر العراق، بل يضر الشريك، بل ان هذا 
بردع  واملساهم  واملانع  املدافع  هو  سيكون  الشريك 
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التهديدات ألنه يحمي مصاحله. 
البناء والنظام   ولتحقيق ذلك فإنه يتطلب أواًل ان يكون 
مبؤسساته  ومستقرا  متماسكا  العراق  في  السياسي 
ونظامه الدميقراطي لدرجة يستطيع ان يكون منتجا لهذه 

األفكار
وصفة  لتقدمي  وقطب  ومحور  كقاعدة  العراق  تقدمي  ان 
العالج للصراع عليه والصراع في املنطقة والذي يتضرر 
منه العراق قبل غيره هو ان املنطقة ميكن ان تستمر في 
صراع او حرب باردة او ساخنة لنهاية التاريخ ولن ينهي 
نتعايش مبعادلة تفاهم حتقق  أحد اآلخر لكن ميكن ان 
أفضل مصالح للجميع، وهذا يتطلب رؤية وإرادة سياسية 

تنشط لتحقيق هذا الهدف.
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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 

الرؤية.التأسيسية.
للدولة.العراقية.بعد.
عام.2003...االنتقال.من.
نصف.ميثاقية.الى.

ميثاقية.كاملة
.د..منتصر.العيداني

رئيس.مركز.حوكمة.للسياسات.العامة
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املقدمة:
بعد مايقرب من عقدين، يبدو جليا ان العملية السياسية 
ورؤى  شتى،  مسارات  قل  او  رؤية،  بال  مسارا  الزالت 
مشتتة. فأين منها رؤية الدولة؟.. ان الرؤية اصطالحا هي 
االفق الذي يحدد مسارات ومآالت االفعال، إذن فالرؤية 
تتشكل في رواق التأسيس، واذا كانت تلك اللحظة تفهم 
في سياق عنوان الدولة العراقية بعد 2003، انها حلظة 
الدستور، فأن بحثنا يذهب الى ما هو اوسع، أي سياق 
مايحتمل،  فوق  الدستور  النحمل  ان  مبعنى  التأسيس، 
تركة  من  عليه  نلقي  مبا  املبكى«  »حائط  منه  جنعل  فال 
واخطاء  واالحتالل،  الغزو   - الوالدة  وتبعات   ، املاضي 
احلاضر، امنا نبحث في جوهر امليثاقية التي نشأت منها 
الدولة و قامت عليها بناها املؤسسية والقانونية. وإذا كان 
رؤى  في ظل  نشأت   2003 بعد  الدولة  بأن  املعلوم  من 
مختلفة، استبطنها او عبر عنها الدستور كما عبرت عنها 
املسار  فإن  متعرجة،  بخطوط  السياسية  الديناميكيات 
الالحق للتأسيس كشف أن اخلطوط املتعرجة ال ميكن ان 
تكون ركائز للبناء بل اوتادا واهنة. لذا فأن البحث جاء 
في صيغة تساؤالت بحثا عن تلك الرؤية امليثاقية في سياق 
التأسيس، ثم انصرف الى البحث عن تلك العناصر التي 
ديناميكاته  و  النظام  التأسيسية في هيكل  الرؤية  عوقت 

السياسية،  والعملية  الدستوري  النص  عنها  عبر  التي 
وصوال الى تشخيص طرق و مرتكزات استكمال امليثاقية 

التأسيسية للدولة العراقية ما بعد 2003. 

اوال: هل ثمة وثيقة او ميثاق تأسيسي أسمى؟ 
تنشأ الدول او يعاد بنائها وفقا ملبادئ فلسفية و سياسية 
عرفية(،  او  )مكتوبة  اتفاقات  او  اعالنات  عنها  تعبر 
الحقة  او  انية  دستورية  صياغات  تدونها  او  تستبطنها 
او  الدولة  فالسفة  و  مفكري  و  املؤسسني  افكار  تعكس 
النظام اجلديد، وتلقى قبوال عاما او اجماعا وطنيا انطالقا 
الوطني،  الوفاق  و  املشترك  العيش  فكرة  مدلوالت  من 
لترقى الى مصاف معيار اخالقي للدول ، وتكون اساسا 
لالنتقال من االحتالل الى االستقالل، او مناالستبداد الى 

الدميقراطية، او كليهما.
الدول  صعيد  على  سواًء  كثيرة  تقدم  ما  على  واالمثلة 
فعلى  واالقرب،  الالحقة  تلك  او  العريقة،  والدميقراطيات 
االكثر  بني  من  يعدان  منوذجان  نأخذ  االولى  صعيد 
الدميقراطية،  واالنظمة  احلديثة  الدولة  تاريخ  في  تأثيرا 
هما الواليات املتحدة االمريكية و فرنسا، ففي النموذج 
االول )الواليات املتحدة االمريكية( كانت وثيقة االستقالل 
عام  صدرت  قصيرة  وثيقة  وهي  امريكا،  ميالد  شهادة 
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1776 تركز على املساواة واحلرية، تألفت من سبع مواد 
و  للحكومة،  الثالثة  الفروع  اختصاصات  على  ركزت 
العالقة بني الواليات الداخلة في االحتاد، و طريقة تعديل 
الدستور. تلتها وثيقة احلقوق عام 1791، وتضمنت عشرة 
املدنية  احلقوق  من  العديد  لتضمن  دستورية،  تعديالت 
األساسية واحلريات. فضال عن اوراق الفدرالية التي تعد 
احد املرتكزات االساسية للدستور االمريكي، واستمرت 
واضعي  مقاصد  تفسير  في  رئيسيا  مرجعا  اليوم  حتى 

الدستور او تعديل مواد الدستور االمريكي.)1)
أما النموذج الثاني )فرنسا( فقد ارتكز احلكم اجلمهوري 
فيها على إعالن حقوق اإلنسان واملواطن الذي أصدرته 
اجلمعية التأسيسية الوطنية عام 1789. اي في اعقاب 
دستور  صدور  من  عامني  قبل  و  الفرنسية  الثورة 
اجلمهورية االول عام 1791، نادى االعالن مببدأ سلطة 
من  عددا  تضمن  كما  القانون  امام  املساواة  و  الشعب 
بني  واملساواة  واحلرية  االنسان  حقوق  حلماية  املبادئ 
جميع الناس، ال بني املواطنني الفرنسيني فقط، وما زال 
ذلك االعالن ميتلك مكانة دستورية عليا حتى اليوم، اي 
حتى اخر دستور فرنسي )دستور 1958( ، إذ مت إلغاء 
العديد من القوانني والتشريعات ملخالفتها مبادئ اإلعالن 

وفقا لتفسير اجلمعية الوطنية الفرنسية.)2)
االقرب،  او  الالحقة  النماذج  تأتي  االخر  املقلب  على 
او  اجلمهورية  تركيا  تأسست  فقد  ولبنان،  تركيا  وهما 
مبادئ  اساس  على   1923 عام  احلديثة  التركية  الدولة 
امللقب  كمال  مصطفى  مؤسسها  الى  نسبة  االتاتوركية، 
مبادئ  ستة  من  الكمالية  االيدلوجيا  وتتألف  اتاتورك، 
الشعب  حزب  تبناها  التي  الستة  باألسهم  مايسمى  او 
اجلمهوري احلاكم كأيدلوجيا للحزب عام 1931، واضحت 
عام  بالدستور  واحلقت  للدولة،  املوجهة  املبادئ  مبثابة 
الشعبية،  )اجلمهورياتية،  هي  املبادئ  وهذه   ،1937

االصالحية(.   - الثورية  القومية،  الدوالنية،  العلمانية، 
ومازالت هذه املبادئ حتكم تركيا حتى اليوم.)3)

أما لبنان، او دولة لبنان الكبير التي تأسست عام 1920، 
واعلنت جمهوريتها عام 1926، فقد حسمت خيارتها حول 
صيغة الكيان اللبناني عشية االستقالل عام 1943 بامليثاق 
الوطني ذلك العام، او ما وصف بصيغة بشارة اخلوري 
احلركة  زعيمي  بني  شفوي  اتفاق  وهو  الصلح،  ورياض 
الوطنية من اجل االستقالل وقيام اجلمهورية امليثاقية ، 
ارسى هذا امليثاق اسس احلكم وصيغة العيش املشترك، 

وما زال هذا امليثاق مؤثرا في السياسة اللبنانية.)4)
-املبادئ فوق الدستورية او دستور الدساتير: 

نستنتج مما تقدم ان تلك الدول كنماذج او امنوذجات - 
أمثلة يقتدى بها- نشأت و/ او انتقلت الى الدميقراطية 
بناًء على اعالنات او مواثيق وطنية اكتسبت مكانة أعلى 
التعديل  ضد  حصانة  و  وإطالقا  ودواما  سموا  و  رفعة 
وااللغاء والتعطيل من أحكام الدستور نفسه، سواء جاءت 
الدستور،  او ضمن  منفصلة  وثائق  في  مدونة  او  عرفية 
من هنا عرفت باملبادئ فوق الدستورية، التي عرفهاس. 
بأنها  توصف  معينة  مبادئ  أو  قواعد  »تفوق  أرنيبأنها 
»معايير« على محتوى الدستور ، وهي القواعد التي قد 

تظهر صراحة أو موجودة ضمنًيا«.)5)
عليه، فأن امليثاقية بأي صورة كانت هي احدى ضرورات 
نشأت الدول وحتديدا امليثاقية الدميقراطية، ألنها جوهر 
الدول  في  مساسا  اكثر  وهي  االجتماعي،  العقد  فكرة 
اتون  تلك اخلارجة من  التعددية السيما  ذات املجتمعات 
قيمية  معايير  الى  بحاجة  ألنها  االستبداد،  او  االحتالل 

عليا يحتكم اليها رعاة الدولة ورعايتها املواطنني.

ثانيا: الرؤية التأسيسية في السياق العراقي:
1-رؤية أم إرادة دولية؟ 
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بادئ ذي بدء يقفز الى الذهن التساؤل التالي: هل ميكن 
عام  قبل  العراقية  املعارضة  مؤمترات  وثائق  نعد  ان 
2003 مواثيق تأسيسية ؟، هنا ال نفترض اجابة قطعية 
اجماال  كانت  الوثائق  تلك  ان  إال  االيجاب،  او  بالنفي 
انها  كما  وطني،  اتفاق  من  شمولية  واقل  عمومية  اكثر 
كانت في املقام االول حزبية و ظرفية، فضال عن انها لم 
التغيير  عملية  أن  ذلك  اإلجرائي،  باملعنى  تأسيسية  تكن 
كاملة،  خارجية  سلطة  و  بإرادة  حدثت  النظام  واسقاط 
وكذا املرحلة التأسيسية للعملية السياسية في ظل سلطة 
دولية واسعة.. عليه فأننا ميكن ان نعتمد متثالتها الالحقة 
من خالل مسارات التأسيس التي شارك فيها الفاعلون 

ذاتهم.
نيسان   9 في  بغداد  على  الغازية  القوات  استيالء  بعد 
2003 دون تفويض من مجلس األمن، وجهت الواليات 
رسالة   2003 مايس   8 في  املتحدة  واململكة  املتحدة 
سلطة  إنشاء  عن  فيها  أعلنتا  األمن  مجلس  رئيس  إلى 
املسندة  السلطات  عن  تفاصيل  وقدمتا  مؤقتة  حتالف 
اليها ومجاالت مسؤوليتها، وأشارت الرسالة أيضا إلى 
اجلهود املبذولة من أجل إقامة حكومة وطنية، وقد التقت 
مجموعات من العراقيني في الناصرية )15 نيسان 2003 
الترتيبات  ملناقشة   )  2003 نيسان   28( بغداد  وفي   )
الرسالة  وحددت  املستقبل.  في  ستتخذ  التي  السياسية 
دورًا لألمم املتحدة في مجال اإلغاثة اإلنسانية والتعمير 
أساسًا، وأعربت عن »تطلعها« إلى تعيني منسق خاص.)))
مايس   22 في   1483 رقم  االممي  القرار  صدر  عليه 
بالرسالة  علمًا  املجلس  »يأخذ  فيه  جاء  والذي   ،2003
للواليات املتحدة األمريكية  املوجهة من املمثلني الدائمني 
واملسؤوليات  بالصالحيات  ويسلم  املتحدة،  واململكة 
وااللتزامات احملددة مبوجب القانون الدولي املنطبقة على 
هاتني الدولتني بوصفهما دولتني قائمتني باالحتالل حتت 

قيادة موحدة)السلطة(« ، يطلب إلى األمني العام »العمـل 
العــراق،  شــعب  ومــع  السـلطة  مـع  مكثفـة  بصـورة 
املبذولــة  اجلهود  لتعزيز  األخرى  املعنيــة  واجلــهات 
السـتعادة وإنشـاء املؤسسـات الوطنيـة واحملليـة الالزمـة 
للحكـم املمثـل للشـعب، مبـا في ذلـك العمـل اجلمـاعي مـن 
أجـل تيســير العمليــة الــتي تفضــي إلى قيــام حكومة 

عراقية ممثلة للشعب معترف بها دوليا«)7)
اعقب ذلك صدور القرار االممي رقم 1500 )2003(، 
الذي رحب بأنشاء مجلس احلكم في 2003/7/13، و 
جاء  السياق  هذه  وفي  نظره.)))  قيد  املسألة  إبقاء  قرر 
الذي   )  2004  (1546 رقم  الالحق  االممي  القرار 
 ،  2004 حزيران/يونيو   8 في  األمن  مجلس  اعتمده 
استباقًا النتهاء سلطة التحالف املؤقتة، محددا ترتيبـات 
 « على  نص  إذ  العـــراق،  في  السياســـي  االنتقـــال 
للعـراق  السياسي  لالنتقال  املقترح  الزمني  اجلدول  يقر 
تشكيل  )أ(  يلي:  ما  ويشمل  الـدميقراطي،  احلكـم  إلى 
مسـؤولية  تتـولى  للعـراق  سـيادة  ذات  مؤقتـة  حكومـة 
2004؛  حزيران/يونيه   30 بحلول  والسـلطة  احلكـم 
العراقي؛  املجتمع  تنوع  يعكس  وطني  وعقد مؤمتر  )ب( 
بحلــول  مباشــرة  دميقراطيــة  انتخابــات  وإجــراء  )ج( 
31 كــانون األول/ديســمبر 2004 ، إذا أمكــن ذلــك، 
أو في موعــد ال يتجــاوز بــأي حــال مــن األحــوال 31 
وطنيـة  جمعيـة  ،لتشـكيل   2005 الثـاني/ينـاير  كــانون 
انتقاليـة، تتـولى جملـة مسـؤوليات منـها تشـكيل حكومـة 
انتقاليـة للعـراق وصـياغة دسـتور دائـم للعـراق متهيـدا 
لقيـام حكومـة منتخبـة انتخابـا دستوريا بحلول 31 كانون 

األول/ديسمبر 2005«.)9)

عنهما  القول  ميكن  ما  أقل  فقرتني  القرار  هذا  يتضمن 
إنهما غامضتان.. فينص القرار من جهة على أن املجلس 
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يتطلع إلى إنهاء احتالل العراق في 30 حزيران 2004، 
للعراق  املؤقتة  احلكومة  لتسلّم  حدد  الذي  املوعد  وهو 
مقاليد احلكم من سلطة التحالف املؤقتة.. في حني يحيط 
املجلس علمًا في الفقرة 17 من الديباجة »بالتزام جميع 
القوات العاملة على صون األمن واالستقرار في العراق 
الدولي، مبا في ذلك االلتزامات  للقانون  بالتصرف وفقا 
املقررة مبوجب القانون اإلنساني الدولي«، اي ان تسليم 
احلكم الذي حدث في 2004/6/27 كان محدودا ولم 
إنهاء حالة  أثر قانوني قطعي لغرض  يكن كافيًا إلنشاء 
االحتالل كما يعتقد خبراء القانون الدولي هذا من جهة 
، ومن جهة اخرى فأن االوضاع على االرض الحقا أي 
تصرفات الواليات املتحدة سياسيا و عسكريا في العراق 

كانت تؤكد الرأي االخير.)10)

2-رؤية أم مرآة ؟
يرى عدد من فقهاء القانون الدولي ان بعضا من الدساتير 
قد نشأت عن طريق املعاهدات الدولية، ولعل العراق قد 
 ،1920 عام  الدولة  تأسيس  منذ  الطريقة  هذه  عرف 
والعراق عام  بريطانيا  املعقودة بني  املعاهـدة  لعبـت  فقد 
)1922)دورا رئيسيا مباشرا في تكوين القواعد الدستورية 
االساسية التي حددت سمات الدستور العراقي الصادر 
عام )1925(، حيث وضعت املعاهدة في مادتهـا الثالثـة 
التزامات فرضت على العراق تنفيذها من خالل صياغتها 
يوافق  ان  املـادة  هذه  في  جاء  اذ  دستورية،  قواعد  في 
)قانون  مشروع  وضع  على  العراق  ملك  االول  فيصل 
كما  العراقي،  التأسيسي  املجلس  على  لعرضه  اساس( 
يوافق على تنفيذ هذا الدستور بشرط اال يتضمن شيئا 
مناقض ألحكام معاهدة عام )1922(، واشترطت املادة 
ايضا حرية الراي وحرية القيام مبختلف الشعائر الدينية 
كما  العامة،  واآلداب  بالنظام  ذلك  يضر  ال  ان  بشرط 

اقتضت املادة املذكورة بان ال يفرق الدستور بني سكان 
العراق واليقيم اي متيز بينهم بسبب اللغة او اجلنس او 
الدستور  املادة على ان يعني  الدين، واخيرا نصت هذه 
االصول الدستورية تشريعية كانت او تنفيذية التي تتبع 
فيها  املهمة مبا  الشؤون  في جميع  القرارات  اتخاذ  في 
وقد  والعسكرية،  والتنفيذية  املالية  باملسائل  املرتبطة 
21اذار  الصادر في  العراقي  الدستور  جسدت نصوص 
1925 )مضمون هذه املادة جتسيدا كامال ويتضح هذا 
بجالء في النصوص اخلاصة باحلقوق واحلريات في املواد 

)6،12،13،16 ( من الدستور.)11)
وميكن مالحظة ان قانون ادارة الدولة العراقية في املرحلة 
التحالف  ابرمه مجلس احلكم مع سلطة  الذي  االنتقالية 
يدخل في هذا السياق، إذ جاء هذا القانون وفقا التفاقية 
املؤقتة  االئتالف  سلطة  بني   2003 الثاني  تشرين   15
السياسية(،  العملية  )اتفاقية  العراقي  احلكم  ومجلس 
ونص االتفاق على ان يحدد القانون رسميا نطاق وهيكل 
على  أكد  كما  السيادة  ذات  االنتقالية  العراقية  االدارة 
بحلول  عليه  واملصادقة  القانون  مسودة  وضع  ضرورة 
2004/2/28، االمر الذي حدث فعال في 2004/3/8، 

في ظل سلطة محدودة ملجلس احلكم.)12)
أما ما يخص الدستور العراقي الدائم لعام 2005 فأنه 
االمن  مجلس  لقرارات  االنتقالية  الترتيبات  ضمن  جاء 
الدولي املشار لها سلفا، كما انه كتب في ظل استقاللية 
محدودة -كما اشرنا سابقا- نتيجة االوضاع التي أعقبت 
االحتالل األمريكي و املالبسات التي رافقتها، لذا شرع 
الدستور وهو ينص على تعديله تعبيرا عن حتفظات ينطوي 
عليها مضموناملادة )142( التي نصت على تعديله خالل 
فترة ستة اشهر من والية الدورة االولى للبرملان العراقي، 
باإلضافة الى ان املفاصل الرئيسية لشكل الدولة ونظام 
احلكم ومبادئ الدستور جاءت مطابقة بنسبة عالية لرؤية 
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او  وضعته  الذي  االنتقالية  للمرحلة  الدولة  ادارة  قانون 
اشرفت على وضعه بشكل رئيسي سلطة التحالف املؤقتة.
في  الواضح  االمريكية  املتحدة  الواليات  دور  عن  ناهيك 
عملية االعداد لكتابة الدستور العراقي كممثل ومشــارك 
احلكومة  واحلاح  العراقية،  الدستورية  املفاوضات  في 
على  زاده  خليل  الســفير  خالل  من  السيما  األميركية 
منتصف  أقصاه  موعد  في  الدستور  صياغة  إجناز 
كتابة  جلنة  رئيس  تفضيل  رغم   ،2005 عام  اب  شهر 
الدولة  ادارة  قانون  من   61 املادة  اســتعمال  الدســتور 
للمرحلة االنتقالية )خيار التمديد لستة اشهر(، وهي وجهة 
اكبر  لتحقيق  آنذاك  السياسية  الكتل  زعماء  ايدها  نظر 
الدولة  ادارة  قانون  نبــه  حيث  الوطني.  الوفاق  من  قدر 
للبس  مجاال  يدع  ال  مبا  االنتقالية  املرحلة  في  العراقية 
إلى أن الدســتور في حد ذاته ال يكفي.. فســيتعني أيضا 
وجود عملية صياغة قائمة على أساس املشاركة وتتسم 
بالشفافية وحسن التنظيم. كما اشار لذلك القرار 1546 
ملجلس األمن الدولي »بدعم احلوار الوطني وبناء اإلجماع 
وطني«،  دســتور  بصياغة  العراقي  الشــعب  قيام  على 

االمر الذي لم يتحقق بالقدر املطلوب.)13)
من  الكثير  اراء  مورو-   - حسب  تؤكده  تقدم  ما  إن 
اسمى  الكردي، حيث  الطرف  مقدمتهم  في  و  العراقيني 
مورو هذا الفريق بـ » العمليني« و مفاده )هذا الدســتور 
- املعاهدة لن يكون موضع مناقشــات مبدئية تؤدي إلى 
ترســيخ الهوية السياســية العراقية، بل سيكون بصورة 
املصالح  لتســوية  مؤقت  ألســلوب  ممثال  تواضعا  أكثر 
املتضاربة التي حتيط بالشــرائع الدينية واحلكم الذاتي 
جانب  في  كانت  التي  اآلراء  املوارد.(  وإدارة  احمللي 
املعارضة  الدســتورية  املواقف  الى  تشير  منها  اساسي 
للعرب الســنة الذين لم يحضوا بفرصة مناسبة لالشتراك 
اقل  بدرجة  و  آنذاك،  الدستور  كتابة  عملية  في  الفعلي 

اعتراضات الليبراليني)14)، لذا ميكن عد الدستور العراقي 
لعام 2005 بانه نصف ميثاق.

3-رؤية ام آراء؟ 
2005/4/12، ومارست  الدستورية في  اللجنة  تشكلت 
و  غير طبيعية،  امنية وسياسية  اعمالها في ظل ظروف 
بصرف النظر عن اية اشكاليات في تأسيس وعمل هذه 
كما  رئيسية  اجتاهات  ثالثة  بني  انقسمت  فأنها  اللجنة، 

يلي: 
القوى  مثلته   : الدستور  كتابة  في  الشيعي  املنظور  أ. 

اإلسالمية التي ركزت على :)15)
- مبدأ حكم األغلبية البسيطة بداًل عن التوافقية بصيغة 
املجلس الرئاسي وفيتو الرئاسة وفيتو الثالث محافظات . 
الهوية   - واملجتمع  السياسي  النظام  أسلمة  -فكرة 

اإلسالمية- . 
-تأييد جل القوى الشيعية اإلسالمية ملبدأ الفيدرالية وعلى 
الدعوة  حلزب  الرئيسية  والكتلة  األعلى،  املجلس  رأسها 
بزعامة إبراهيم اجلعفري ، فيما عارض التيار الصدري 

وحزب الفضيلة الفيدرالية وشكك بها))1))*(. 
ب. املنظور الكردي في كتابة الدستور : ومثله التحالف 

الكردستاني الذي ركز على:)17)
-ابقاء آليات التوافقية في السلطة االحتادية - املجلس 

الرئاسي / فيتو الرئاسة.
-تكريس الفيدرالية األثنية بأوسع نطاق مبا فيها تقسيم 

املوارد العامة على هذا األساس. 
-مساندة نوع معتدل من املدنية وحقوق املرأة. 

-التشديد على الهوية املكوناتية وموقع الكرد كقومية ثانية 
في العراق. 

ج.املنظور السني : مثلته جماعات مختلفة ميكن تقسيمها 
على قسمني رئيسني هما جناح إسالمي معتدل وآخر بعثي 
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أصولي . وقد أطلق على مجمل تلك القوى » باملقاطعني » 
أو » املغيبني« ، حيث تركزت أهم آرائهم في))1) : 

- التوحد في معارضة الفيدرالية باستثناء االثنية منها - 
الكردية-، و معارضة الالمركزية او القبول بصيغة مخففة 

منها . 
- رفض توزيع املوارد العامة للدولة ال مركزيا . 

-التأكيد على الهوية العربية للعراق . 
-امليل إلى ضمان الفيتو األقلياتي واملشاركة في احلكم 

ضمن آليات توافقية. 
ليبرالية  متنوعة  اجتاهات  مثلته   : الوسطي  املنظور  د. 

ويسيارية وركزت أغلب مواقفة على :)19) 
- امليل لتأسيس دولة مركزية قوية مع القبول بالفيدرالية 

الكردية باملعنى السياسي واالقتصادي . 
- دعم الالمركزية اإلدارية في بقية انحاء العراق . 

-معارضة األسلمة األصولية للمجتمع والدولة . 
- التجاوب مع بعض مطالب اجلماعات السنية على قاعدة 

املشاركة الواسعة والوحدة الوطنية . 
وشكلها  الدولة  هوية  حول  االختالف  تقدم  مما  يتضح 
وطبيعة النظام وهويته )االمر الذي انعكس على الصياغات 
الدستورية و املعنى امليثاقي(، فضال عن ذلك فأن العديد 
من تلك الرؤى تغيرت عكسيا في الوقت احلالي على سبيل 
اصبح  و  الفدرلة  دعاة  من  السني  املكون  اصبح  املثال 
املكون الشيعي غالبا متحفظا ومعارضا لتطبيق الفدرالية 
على بقية اجزاء العراق، كما اصبح املكون السني يدعوا 
ذلك  ويعود  في محافظاته،  موسعة  ادارية  الى المركزية 
عما  فضال  بغداد،  في  السلطة  حليازة  النظرة  الختالف 
حيازة  منظور  اختالف  اي  جزئيا،  ذلك  وبسبب  تقدم، 
السلطة، فإن سياسات الهوية تراجعت او اعيد انتاجها 
بشكل مغاير بقدر واضح امام تقدم املصالح السياسية 
جلميع الفرقاء السياسيني. فلم تعد الهوية اثنيا بحد ذاتها 

السياسية احلاضرة.  الديناميكيات  في  الرئيسية  العقدة 
امنا حتول الصراع الى مضمار الهوية السياسية للنظام، 
وميكننا ان نستشف امتدادات تلك التوجهات خارجيا من 
خالل عناصر املنظورات الثالث خصوصا ومجمل السياق 
التأسيسي عموما، أما احملور الليبرالي او الوسطي فقد 
تراجعت مواقعه في السلطة، وان كانت قد اكتسب زخما 

شعبيا اكبر في الفترة االخيرة.
على  الباحث  يعثر  ال  الدستورية:  الرؤية  عناصر  ثالثا: 
رؤية دستورية متكاملة واضحة و متناسقة و موضوعية 
السياسي  النظام  في  املفصلية  القضايا  من  العديد  في 

العراقي. من ابرزها:

1-شكل الدولة وطبيعة النظام الالمركزي: 
أ -وصفت املادة االولى في الدستور شكل الدولة باالحتادي 
وأنواعا  متعددة  أشكاال  االحتادية  للدولة  ان  واملعروف 
مختلفة سيما االختالف بني احتاد مركب واحتاد بسيط 
، وكان األحرى حتديد نوع االحتاد في الدستور بشكل 
واملستمر  أساسًا  القائم  لالختالف  منعًا  ودقيق  واضح 
 ، العراق  في  االحتادي  النظام  طبيعة  حول  اليوم  حتى 
الذي يعود في جانب اساسي منه الى الرؤية الدستورية 
الغامضة للفدرالية التي توسعت الى حدود الكونفدرالية 

من الناحية العملية.)20)
والرؤية  الدستوري  الوصف  بني  االدارية  ب -الالمركزية 
السياسية: توسع الدستور في حدود الالمركزية االدارية 
الى املساواة بينها وبني االقاليم في مستوى الصالحيات 
األولوية  ان  على   «  /115  « املادة  تنص  حيث  املشتركة 
في  واحملافظات  األقاليم  لقانون  تكون  الشأن  هذا  في 
منطقي  غير  وهو  االحتادية،  احلكومة  مع  اخلالف  حال 
ان يحض دستور جديد على التناقض ويشرعه بل ومينح 
سلفًا  بإقليم  املنتظمة  غير  واحملافظات  لإلقليم  احلق 
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ألحداث التغيير لصاحلها، و في هذا السياق افرطقانون 
احملافظات غير املنتظمة في اقليم رقم )21( لسنة 2008 
في صالحيات مجالس احملافظات، حيث مت منح مجلس 
احملافظة اختصاصا تشريعيا وفق املادة )2- اوال( من 
القانون املشار له سلفا، بينما ال ينص على ذلك الدستور 

في الفصل الثاني من الباب اخلامس.)21)
ت -القوانني التكميلية: ان عددا كبيرا من مواد الدستور 
نصت على ان تنظم بقانون وهو ما يحتاج إلى تشريع 
)55( قانونًا دستوريًا ، مما قد يؤدي نتيجة ذلك العدد 
في  تغيير  إلى  تقريبًا«  الدستورية  املواد  ثلث   « الواسع 
طبيعة النظام السياسي في العراق ، فيما لم يتم سوى 
اليوم بسبب  القوانني حتى  النزر اليسير من هذه  إقرار 
االختالفات العميقة بني الفرقاء السياسيني حول القضايا 

املفصلية في النظام السياسي العراقي.)22)
2-النظام البرملاني:

أ -نظام برملاني أم مختلط؟
يعتقد عدد من املختصني ان السلطة التنفيذية االحتادية 
 - رئاسية  تنفيذية  »هيئة  خالل  من  متارس  العراق  في 
به  ليس  العراق  أن  يقصدونه هو  ما  برملانية مختلطة«.. 
هو  الوزراء  رئيس  حيث  بسيط،  برملاني  تنفيذي  نظام 
 ، العراق  في  ذلك،  من  بداًل  البرملانية.  األغلبية  رئيس 
يكون رئيس اجلمهورية مسؤواًل عن تكليف مرشح الكتلة 
النيابية األكبر ملنصب رئيس الوزراء )املادة 76(، ويجب 
)املادة  ذكره  سبق  كما  الثلثني  بأغلبية  الرئيس  انتخاب 
70(. . لذا ومن خالل تخويل بعض سلطات تعيني رئيس 
مجلس الوزراء الى رئيس اجلمهورية ، يجادل الباحثون 
بأن السلطة التنفيذية في العراق متثل متثياًل أوسع من 
يكلف  و  بالثلثني  منتخب  الرئيس  )الن  البسيطة  األغلبية 

مرشح الكتلة النيابية االكبر ملنصب رئيس الوزراء(.)23)
النظام  النظام املجلسي في  كذلك فأن هناك سمات من 

البرملاني العراقي، حيث منح الدستور مجلس النواب حق 
طرح الثقة بالوزارة )املادة 61 - ثامنًا - ب - 2(، إما 
تتم  فال  النواب  مجلس  حلل  التنفيذية  السلطة  صالحية 
فأن  عليه   ،)64 )املادة  ذاته  النواب  مجلس  اال مبوافقة 
عالقة التوازن غير متحققة وهي لصالح مجلس النواب. 
اي ما يسمى بـ )احلل الذاتي(.ما يخالف قواعد النظام 

البرملاني)*( )24). 
ب -الضوابط والتوازنات: مع االخذ مبا تقدم والذي يرتبط 
له  نضيف  ان  والتوازنات، ميكن  الضوابط  بنظام  كذلك 
ألسس  خالفا  اجلمهورية  رئيس  صالحيات  في  التوسع 
النظام البرملاني ما يخل بعالقة التوازن ومبدأ الفصل بني 

السلطات كما يلي:

-منح رئيس اجلمهورية صالحيات منفردة عديدة.
-تولي رئيس اجلمهورية منصب رئيس مجلس الوزراء في 
حالة خلوه ألي سبب كان » املادة 81 - اواًل، وهو مخالفة 
الفصل  على  القائم  البرملاني  النظام  ألسس  واضحة 
السياسية  املسؤولية  عدم  اي  املنصبني  بني  العضوي 
لرئيس اجلمهورية في النظام البرملاني. كذلك فأن الدستور 

لم ينظم عالقة رئيس اجلمهورية مبجلس الوزراء.
إلى  القوانني  مشروعات  تقدمي  في  الرئيس  -صالحية 
مجلس النواب »املادة 60- اواًل »، والقاعدة في النظام 
البرملاني هي ان تقدم املشاريع من قبل مجلس الوزراء 

بواسطة رئيس اجلمهورية.
-منح الدستور للرئيس احلق في تقدمي طلب إلى مجلس 
-املادة  الوزراء  مجلس  رئيس  من  الثقة  لسحب  النواب 
استجواب  إلى  حالة ال حتتاج  وهي   ،« 61-ثامنًا-ب-1 
رئيس مجلس الوزراء او اي اجراءات اخرى او ضوابط 
محددة، أمنا تصويت مجلس النواب بالرفض أو القبول 
العبا  اجلمهورية  رئيس  من  يجعل  املنحى  وهذا  فقط، 
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سياسيا مباشرا ورئيسيا خالف لقواعد النظام البرملاني.
3-ادارة التعددية: 

أ -نظام توافقي أم شبه توافقي؟ 
منوذج  عن  واضح  بشكل  العراقي  الدستور  تراجع 
الدميقراطية التوافقية عمومًا، والفقرات التوافقية لقانون 
الدميقراطية  أسس  عزز  فيما  خصوصًا،  الدولة  إدارة 

األكثرية من خالل : 

1.أزاح الدستور الدائم صيغة املجلس الرئاسي التوافقي 
بدون  بروتوكولية  ، وأحل محله رئاسة  الرئاسي  والفيتو 
صالحيات فعلية ، على الرغم من جناح الكتلة الكردية في 
اللحظات  في  الدستور  مسودة  على  تعديل  فقرة  انتزاع 
الرئاسي  لكتابته من خالل اإلبقاء على املجلس  األخيرة 
بصالحياته لدورة واحدة ، وتأسيس مجلس ثاٍن للبرملان 
في  وصالحياته  قوامه  يحدد  لم  االحتاد  مجلس  هو 

الدستور.)25) 
2. تركيز السلطة في يد البرملان - كهيئة ال كرئاسة - ، 
والذي يسيطر عليه بحكم الواقع الدميغرافي أغلبية معينة 
مبا سيمثل املنطق االغلبي ، حيث ترشح الكتلة النيابية 
األكبر رئيس الوزراء، ومينح الثقة ووزارته باألغلبية املطلقة 
، وهو نفس نصاب االنعقاد م - 76 - ، والبرملان يراقب 
حكومته ويتولى التشريع لها، وللسلطة القضائية وتعيني 
االحتادية  التمييز  محكمة  واعضاء  رئيس   - مدرائها 
القضائي  األشراف  هيئة  ورئيس  العام  االدعاء  ورئيس 
باألغلبية املطلقة بناًء على اقتراح مجلس القضاء األعلى 
- ، وهو السياق نفسه فيما يخص- الهيئات املستقلة - 
هذا   ، عمومًا  واحلكومة  بالبرملان خصوصًا  ترتبط  التي 
األصوات  بأغلبية  اجلمهورية  رئيس  انتخاب  عن  فضاًل 
األول  االقتراع  في  الثلثني  أغلبية  على  يحصل  لم  اذا 

املادة-70- .

3. نص الدستور على ان مرشح رئاسة الوزراء يكون من 
ضمن الكتلة النيابية األكبر وليس زعيم احلزب أو القائمة 

الفائزة كما تقدم . 
4. إخالل التوازن - النسبية - في التعيينات احلكومية 
العليا ، ففي قانون إدارة الدولة يقر مجلس الرئاسة - 
احلكومية  املناصب  تعيينات   - بالفيتو  أعضاؤه  املتمتع 
العليا بناًء على اقتراح مجلس الوزراء - م 42 - ))2)، 
النواب  مجلس  موافقة  على  الدائم  الدستور  نص  فيما 
العسكرية  القيادات  تعيينات  على  البسيطة  باألغلبية 
الوزراء  وكالء   « العليا  اإلدارية  واملواقع  العليا  واألمنية 
يرشحها مجلس  التي   « الدرجات اخلاصة   ، السفراء   ،
الوزراء - م 61 -، وهذا األخير يتخذ قراراته بأكثرية 
األصوات في ظل عدم إشارة الدستور لنوع النصاب أو 
طريقة التصويت في مجلس الوزراء ، كما لم يقر حتى 

اآلن نظام داخلي ملجلس الوزراء يحدد ذلك . 
عليه لم يتبق الكثير من عناصر التوافقية إال جانب العرف 
توزيع  في  االول  قسمني،  على  انقسم  الذي  السياسي 
شيعة  عرب   « الكبرى  املكونات  على  الثالث  الرئاسات 
الوزراء- ، عرب سنة - رئاسة مجلس  -رئاسة مجلس 
هذا  ان  إال   ،  «  - اجلمهورية  رئاسة  كرد-   ، النواب- 
التقسيم الشكلي ال ميثل تقسيمًا فعليًا للصالحيات. اما 

القسم الثاني فسنناقشه في موضوع التوازن االفقي.
ب -التوازن االفقي والعمودي:

االليات  مفاصل  الى  اشرنا  ان  سبق  االفقي:  -التوازن 
املؤسسية، إال ان االليات السياسية او العرف السياسي 
ومع  التوازنات،  قضية  في  اهمية  االكثر  العامل  كانت 
تناول جميع جوانب تلك االليات، سنتطرق  عدم امكانية 
احلكومات  تشكيل  في  اعتمد  الذي  التنقيط(  )نظام  الى 
العراقية، فعلى الرغم من انه يسعى افتراضا الى ضمان 
للتعددية،  املمثلة  املشاركة  حتقيق  في  مقبول  معيار 
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واالستعاضة به عن نظام احملاصصة الطائفية- العرقية، 
إال انه اصبح يعزز اسس احملاصصة بني الكتل الكبيرة، 
ومن جانب اخر االحتكار السياسي، الذي يرتبط بالفساد 
)نظام  ب  التنقيط(  )نظام  اقتران  طريق  عن  السياسي 
التسعير(، حيث يتم تسعير الوزارات السيما التي تتمتع 
مبوازنات اعلى واملناصب املهمة الى عدد من النقاط وفق 
أهمية كل منصب، ومن ثم توزيعها وفق املقاعد البرملانية 
التي ميتلكها كل حزب سياسي، وهو نظام تضعه الكتل 

االساس،  بالدرجة  احلزبية  مصاحلها  لضمان  الكبيرة 
الى  وحوله  الوطنية،  الشراكة  مفهوم  قوض  الذي  االمر 

صفقات حزبية ومغامن سياسية لزعماء الكتل الكبيرة.
وكمثال لهذه اآللية كما في اتفاق الكتل الكبيرة لتشكيل 
حكومة 2018 فإن نظام التنقيط في توزيع املناصب يكون 
بواقع نقطة لكل مقعدين نيابيني تقريبا، كما في اجلدول 

التـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي:)*(

المنصبالمقاعدالنقاط 

الرائسات الثالث.1530

نواب الرائسات الثالث.1020

512

الوزارات السیادية: الدفاع، 
الداخلیة، الخارجیة، النفط، 

المالیة، التخطیط.

48

وزارات: التعلیم العالي، 
التربیة، التجارة، الصناعة، 

االسكان واالعمار، الكهرباء، 
الصحة، النقل، العدل.

وزارة دولة.32
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قام  التي  الرؤية  ان   : )الالمركزية(  العمودي  التوازن   -
تقوم على  العراقي  الدستور  الالمركزية في  عليه منظور 
تقسيم السلطات عموديا لضمان عدم العودة الى مساوئ 
إال  السابقة،  املركزية االستبدادية  وانتهاكات احلكومات 
حال  اليعد  لالمركزي  النظام  تبني  ان  اظهر  الواقع  ان 
سحريا إلشكاالت النظام او الدولة العراقية ، امنا يعتمد 
االمر على املدى الذي ميكن فيه تنفيذ مثل هذه السياسة 
بطريقة منهجية ومنظمة. فعلى الرغم من أن نقل السلطة 
إحساسا  احمللية  للمجتمعات  يوفر  احمللي  املستوى  إلى 
بالسيطرة على مستقبلهم، وميكن أن يكفل لهم عدم التعرض 
لسوء املعاملة والتمييز من قبل السلطات املركزية ، إال أنه 
يتطلب أكثر من مجرد املشاركة في السلطة، فهو يستلزم 
إعادة تنظيم الهياكل الهرمية للسلطة احمللية والتوازنات 
املجتمعات  تلك  تعرض  عدم  لضمان  داخلها  املؤسسية 
مجتمعاتهم  داخل  من  املركزي  احلكم  اشكاالت  لنفس 
تؤدي  لم  الالمركزية  الترتيبات  فإن  عليه  ومقاطعاتهم. 
في حد ذاتها إلى متهيد الطريق لقيم التعددية والتعايش 
داخل  االنقسامات  كانت  بل  للسلطة.  العادل  والتقاسم 
املجتمعات احمللية ) داخل السنة العرب والشيعة واألكراد 
ومجموعة األقليات في البالد( مضطربة ومثيرة لالنقسام 
مثل العالقات بني الطوائف. فلكل من الفصائل داخل هذه 
املجتمعات هويات سياسية وأيديولوجية متضاربة ، حتى 
ان  ذلك  املدى.  قصيرة  مشتركة  أهداف  هناك  كانت  لو 
بقدر ما  السلطة منقسمة داخل كل من هذه املجتمعات 
هي داخل النظام السياسي العراقي، بالتالي فقد كانت 
ومأسسة   ، البديلة  السلطات  ظهور  في  مساعدا  عامال 
الطائفية على املستوى احمللي ، لذا فأن االمر ال يتعلق 
فقط مبقدار منح الوحدات الالمركزية من سلطة. بعبارة 
أخرى ، ميكن أن تؤدي الالمركزية في نهاية املطاف إلى 
أزمة احلكم في  القوى في جذور  تعزيز اختالل موازين 

العراق اذا ما استمرت بالطريقة القائمة.)27)
تأسيسية  رؤية  الستكمال  الصياغات  إعادة  رابعا: 

)الدميقراطية امليثاقية(
إذا كنا قد كشفنا فيما تقدم عن النصف املفتقد، فاين 
من  تبقى  ما  كل  االجابة   ، امليثاقية  من  الثاني  النصف 
)الدميقراطية،  مدلوالت  ميثاقيةمن  عناصر  انصاف 
النظام البرملاني، اجلمهورية، الفدرالية، السيادة، النيابية، 
العراقيني  معظم  يتفق  اخرى  بكلمة   ، الالمركزية...الخ( 
جمهوريا  يكون  أن  يجب  احلكم  نظام  أن  على  اليوم 
وفدراليا ودميقراطيا وتعدديا.. ويتفقون على احلاجة إلى 
إنشاء  ان  كما  والتوازنات.  والضوابط  السلطات  فصل 

االقاليم يجب ان يقوم على معايير جغرافية ال عرقية.
لذا فإن الدميقراطية تنطوي على أكثر من مجرد التصويت.. 
انها تتعلق بتوزيع السلطة السياسية من خالل املؤسسات 
والقوانني التي تضمن احلكم اخلاضع للمساءلة وتطوير 
تعزز  التي  الثقافية  واألعراف  املدني  املجتمع  منظمات 
الترتيبات املؤسسية. عليه فأن دمقرطة العراق لن تكون 

عملية سهلة، وتتطلب استكمال امليثاقية الدميقراطية.
عودا على بدء، إذًا كيف نستكمل امليثاقية؟، فاذا كان من 
املتعذر تعديل الدستور العراقي الدائم لعام 2005 ملوانع 
دستورية وسياسية، فأنه يجب صياغة وبناء توافق وطني 
لدعم الدستور عن طريق وثيقة او ميثاق يتضمن مبادئ 
بإحدى  السابقة  املتطلبات  حتقيق  تكفل  دستورية  فوق 

الطرق الثالث:
1.اقرار تشريع برملاني في صيغة قانون دستوري )اعالن 

دستوري(
2.اقرار تشريع برملاني وعرضه على االستفتاء الشعبي 

وفقا للمادة )126)
3.تشكيل مجموعة اتصال من القوى السياسية الرئيسية 
تضمن عملية تشاور واسعة مع طيف من قيادات الرأي 
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وطني  ميثاق  لوضع  املدني  واملجتمع  احمللية  والقيادات 
يعرض على االستفتاء الشعبي باالستعانة باألمم املتحدة.
أما  دستورية(.  فوق  التزام  )وديعة  املطلوب  باختصار 
مضامينها فتكشف عنها العديد من القضايا التي تناولها 
هذا البحث، هذا من جهة، ومن جهة اخرى فال يسع هذا 
يتطلب  ألنه  القضايا  تلك  في  تفصيليا  يدخل  ان  البحث 
ال  التأسيسية  املواثيق  ان  ناهيك عن  واسعة.  مراجعات 
يكون  ال  غالبا حتى  تقنية  تفصيالت  في  الدخول  تتطلب 
امليثاق حمال اوجه، إمنا تضع قواعد عامة ذات مضمون 
ومتتلك  الصعبة،  اخليارات  ارشادي حتسم  او  توجيهي 
قوتها باألساس من حجيتها السياسية و ما ينعقد عليه 
تضمينها  تعذر  حال  في  الوطنية،  االغلبية  او  االجماع 
ان  يجب  امليثاق  ذلك  او  الوثيقة  تلك  ان  إال  دستوريا، 
تسويتني  خالل  من  العراقية  الصيغة  حتديد  على  يقوم 

اساسيتني: 
1.االولى: قواعد التوازن اي الشراكة في السلطة وطريقة 

توزيعها وتعاونها وضوابطها املتقابلة.
2.الثانية: الهوية السياسية للعراق وموقعه وخياراته بني 

الشرق والغرب.

اخلامتة:
انطلقت هذه الدراسة من املعنى امليثاقي لتأسيس الدول، 
الدولة،  بناء  ملا في نظريات  إال  له  يلتفت  وهو منظور ال 
بالعقد االجتماعي الذي ينصرف في اغلب  او يعبر عنه 
االحيان الى الدستور، وما الدستور اال وثيقة جاءت في 
سياق التأسيس، كما ان تلك الوثيقة ال تعني بالضرورة 
التطابق بني الدستور و »الدستورية«، و ال تعبر بالضرورة 
عن كنه العقد )التعاقدية(، أي ان التعاقدية ليست العقد 
ذاته، لذا انصرف البحث الى دراسة تلك املعاني، وخلص 
الى ان ميثاقية التأسيس للدولة العراقية ما بعد 2003 

ما زالت نصفية، والبد من استكمالها عن طريق صياغة 
وبناء توافق وطني لدعم الدستور يعبر عنه وثيقة او ميثاق 
يتضمن مبادئ فوق دستورية او قل دستورية اسمى، كما 
اقترح البحث الطرق املمكنة إلقرار ذلك امليثاق واكسابه 
الكبرى  التسويات  أخيرا  البحث  السامية، وحدد  مكانته 

التي يفترض أن ينطوي عليها ذلك امليثاق. 

الهوامش:
1. احمد جمال الظاهر ، دراسات في الفلسفة السياسية ،مكتبة الكندي 

، اربد- االردن ،1988 ، ص ص 145-139.

2. د.ابدوريا، املدخل الى العلوم السياسية، ترجمة نوري محمد حسني، 

مطبعة الديواني، بغداد، 1988، ص ص 182-179.

في  السياسي  واالستقرار  احلزبية  الظاهرة  حميد،  مجيد  منتصر   .3

ص  2014،ص   ،36  -  35 العددان  سياسية،  قضايا  مجلة  تركيا، 

.305-304

4.ادموند رباط، مقدمة الدستور اللبناني، املطابع التعاونية الصحفية، 

لبنان،2004، ص37.

 Serge Arne، Are there supra-constitutional  (  .5

 norms، Contribution to the study of fundamental

 ،2 No ،1993 ،.rights and constitutionality، in R.D.P

.461 .p

 John P. Pace، Human rights in Iraq’s transition: ( .6

 the search for inclusiveness، International Review

.91 .p ،2008 ،869 No 90 of the Red Cross، Vol

7. القرار 1483 )2003(، موقع وثائق االمم املتحدة، متاح على الرابط 

التالي: 

(2003(20%1483/https://undocs.org/ar/S/RES

على  متاح  املتحدة،  االمم  وثائق  موقع   ،)2003(  1500 القرار   .8

20%1500/https://undocs.org/ar/S/RES التالي:  الرابط 

(2003(



|   العدد 56-57   |   السنة الخامسة عشر   |   آب   |  2021 152

على  متاح  املتحدة،  االمم  وثائق  موقع   ،)2004(  1546 القرار   .9

الرابط التالي:

(2004(20%1546/https://undocs.org/ar/S/RES

 2003  Robert Kolb، Occupation in Iraq since  .10

 and the powers of the UN Security Council،

 90 International Review of the Red Cross، Volume

 .43-40 .pp ،2008 ،869 Number

11. صالح جبير البصيصي، املعاهدة الدولية كطريق لوضع الدستور 

مركز  االنتقالية، مجلة  للمرحلة  العراقية  الدولة  ادارة  قانون  في ضوء 

دراسات الكوفة، العدد 7، 2008،ص 49.

12. املصدر نفسه، ص 54-53.

)2(: فرصة ضائعة،  العراقية  الدستورية  العملية  13. جوناثان مورو، 

معهد السالم األميركي، ص 2-4. متاح على الرابط التالي:

_https://www.usip.org/sites/default/files/sr155

arabic.pdf

14. جوناثان مورو، مصدر سبق ذكره، ص 5.

15. فالح عبد اجلبار، متضادات الدستور الدائم، في مجموعة باحثني، 

 ، االستراتيجية  الدراسات  معهد   ،  - وحتليل  نقد   - الدستور  مأزق 

بيروت ، 2006، ص75 .

16. ريدار فسر ، شيعة العراق - جذور الفيدرالية - ، ترجمة فاضل 

 46 2007 ، ص   ، بيروت   ، الدراسات االستراتيجية  ، معهد  جتكر 

. 67-

ففي   ، الشيعة  اراء  كل  بالضرورة  تعكس  ال  املواقف  هذه  ان   )*(

استطالع للرأي أجري في العراق في شباط / 2007 ، تبني ان %41 

من الشيعة كانوا يرفضون أي صيغة من صيغ النظام الفيدرالي للعراق 

. ريدار فيسر ، مصدر سبق ذكره ، ص28 .

17. فالح عبد اجلبار، مصدر سبق ذكره ، ص 76- 77.

18. فالح عبد اجلبار، مصدر سبق ذكره ، مصدر سبق ذكره ، ص 

. 78-77

19. املصدر نفسه .

العراق  20. منتصر العيداني، قيادات االنتقال والتنمية السياسية - 

ولبنان أمنوذجا- 1990-2011،العارف للمطبوعات، بيروت، ص 443.

21. قانون احملافظات غير املنتظمة في اقليم رقم )21( لسنة 2008.

العراقية،  الوقائع  جريدة   ،2005 لعام  العراق  جمهورية  دستور   .22

العدد )28) 2014.

 John McGarry & Brendan O’Leary، Iraq’s  (  .23

 Liberal Consociation as  :2005  Constitution of

Political Prescription، I

*. تنقسم األنظمة البرملانية في هذا الصدد الى قسمني اوال النموذج 

حل  في  احلق  املتحدة  اململكة  في  احلكومة  لرئيس  ان  إذ  البريطاني، 

البرملان دون ضرورة احلصول على موافقة امللكة، ثانيا النماذج االخرى 

التي ميتلك فيها رئيس الدولة حق حل البرملان بطلب من رئيس احلكومة 

كما في املانيا وغيرها.

24. املادة 64، دستور جمهورية العراق لعام 2005.

25. فالح عبد اجلبار، مصدر سبق ذكره ، ص80 . 

26. قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة االنتقالية، مطبوعات جريدة 

النهضة، بغداد،2004. 

*. املعلومات الواردة في هذا اجلدول حصل عليها الباحث من مصادر 

خاصة طلبت عدم ذكرها.

 Ranj Alaaldin، Sectarianism، Governance، and .27

-22 pp ،2018 ،Iraq's Future، Brookings Doha Center

.23



|   العدد 56-57   |   السنة الخامسة عشر   |   آب   |  2021 153



|   العدد 56-57   |   السنة الخامسة عشر   |   آب   |  2021 154

Endnotes
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

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 

جيوبولتيك.شرق.
المتوسط.في.المدرك.
االستراتيجي.الروسي

م.د..شاكر.رزيج.محمد

أ.م.د..وسام.صالح.عبد.الحسين
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امللخص
حظيت منطقة شرق املتوسط مبوقعها اجليوبولتيكي املهم 
حتى  الروسي،  االستراتيجي  املدرك  في  متقدمة  مبكانة 
الضامنة  اجليوستراتيجية  املناطق  أهم  أحد  كأّنها  بدت 
اميانها  عبر  العاملية  ادوارها  لفرض  روسيا  متابعة  في 
نحو  والعاملية  االقليمية  التفاعالت  بضرورة ضبط حركة 
وضمان  يتفق  مبا  هيكلته  تعاد  األقطاب  متعدد  نظام 
التي  النفوذ  مناطق  في  الروسية  االستراتيجية  املصالح 
من  متلكه  ملا  املباشر  توظيفها  بداللة  عمليا  بها  تنشط 
مقومات قوة ناجزة حددت بها الكيفية التي دعمت واقعية 
شرق  منطقة  في  االستراتيجية  وشراكاتها  حتالفاتها 
املتوسط بشكل خاص ومناطق النفوذ االخرى بشكل عام.
استراتيجي  كفضاء  املنطقة  هذه  إّن  نقول  ذلك  إزاء   
في  الروسية  القوة  جلدية  اختبار  انبوبة  مبثابة  عدت 
استعادة لغة الدور العاملي املنشود، لتكون املخرج الذي 
القيادة  اجهدت  حينما  العاملية  املكانة  تعزيز  يضمن 
التغيير  حركة  ايقاع  ضبط  العسكرية  وبالقوة  الروسية 
التي نتجت عما يسمى ثورات الربيع العربي نحو وجود 
على  بقوة  نفسه  يفرض  مركزي  كطرف  الروسية  القوة 
البوابة  عبر  االوسطي  الشرق  الصراع  ساحة  تعقيدات 
السورية التي اتاحت لها إقامة عالقات استراتيجية متينة 

احكمت ثوابتها وفق رؤية استراتيجية مفادها أّن املصالح 
أشكال  كل  بتقدمي  تعهدها  بعد  كبيرة  ستكون  الروسية 
لبشار  السياسي  النظام  إبقاء  تضمن  التي  املساعدة 
األسد قائماً، وعدم السماح للحركات اإلرهابية املتطرفة 

باستبداله بعيدًا عن اأُلطر الدميقراطية.
ما تقدم يشير إلى أّن سوريا مثلت خط الشروع الستعادة 
روسيا دورها الشرق أوسطي، بل أّنها مثلت حتى املستقبل 
إدامة متركز  يضمن  الذي  االستراتيجي  العمق  املنظور 
النفوذ العسكري الروسي في املوقع األهّم عامليًا ومن ثم 
أبدتها موسكو  التي  القوية  اإلستراتيجية  اإلرادة  لتكون 
يتيح  النظام السياسي بدمشق كمدخل  في دعم شرعية 
لها دمج مصاحلها السياسية واالقتصادية، وهذا ما ميكن 
ان نلمسه عبر حتليل مبدأ بوتني الذي يكشف عن قوامة 
الروسية  االستراتيحية  وراء  من  رئيسني  هدفني  حتقيق 
في شرق املتوسط: أولهما إّن موسكو تريد احلفاظ على 
ثم  ومن  العسكرية  قواعدها  في سوريا حلماية  وجودها 
تريد  أّنها  في  يتجلّى  ثانيهما  االستراتيجية..  مصاحلها 
زيادة ثقلها االقتصادي في البحر املتوسط، الذي يضمن 
وطرطوس.  الالذقية  موانئ  من  للطاقة  كمورد  فاعليتها 
ازاء ذلك نقول إّن فاعلية إسقاطات قوة روسيا املستقبلية 
تأثير  قوة  لها  املتوسط ضمن  األبيض  البحر  شرق  في 
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املنطقة  قوى  مع  والعالقات  الطاقة  يتعلق مبصادر  فيما 
جتعل منها طرفا محوريا ال ميكن بدون وظيفتها االقليمية 
والدولية ضبط ايقاع التوازنات في منطقة الشرق األوسط 

بعيدا عن أهداف استراتيجيتها الثابتة.

املقدمة
املناطق  أكثر  املتوسط جيوبولتيكا من  تعد منطقة شرق 
االستراتيجي  املدرك  في  ورسوخا  ثباتا  اجليوسياسية 
الروسي، فقد ظل هذا االقليم الذي يتموضع استراتيجيا 
وسط املياه الدافئة محط اهتمام القادة الروس منذ زمن 
لروسيا  ومدخاًل  ومفتاحًا  آلسيا  بوابة  ميثل  ألنه  بعيد 
للسيطرة على الشرق األوسط الى جانب اهميته كمنصة 
لهذه  ما  الروس  أدرك  لذلك  العاملي،  باالقتصاد  للتحكم 
املنطقة من قيمة استراتيجية مهمة في العالم، وباألخص 
بعد تزايد حجم االكتشافات الواسعة في موارد الطاقة 
املختلفة لتدخل بقوة الى ساحة صراعاتها كطرف دولي 
يسعى الى تعزيز مكانته الدولية من خاللها، مبعنى ادق 
حّتم  واجليو-سياسي  العسكري  وثقلها  روسيا  وزن  أن 
عليها ان تكون طرفا يفرض التدخل بالقوة على شطرجن 
العاملي  دورها  إلعادة  املدخل  تعد  التي  الدافئة  املياه 
الذي من املمكن ان تصاغ به فلسفة نظام عاملي متعدد 
االقطاب عبر ادائها االستراتيجي الذي انفذته امكاناتها 

ومصاحلها في هذه املنطقة احليوية.
مصالح  منطقة  متثل  املتوسط  شرق  ان  يعني  هذا    
النظام  في  روسيا  مكانة  بتعزيز  ترتبط  استراتيجية 
الدولي، وان ضمان تلك املصالح سيدفعها في املستقبل 
والتمدد  النفوذ  نحو  القوة  مقومات  مختلف  توظيف  الى 
دبلوماسيا  نشطة  جندها  أن  في  غرابة  ال  لذا  فيها، 
جعل  الذي  وبالقدر  عسكريا،  اكبر  وبشكل  واقتصاديا، 

رؤية  ثبات  باجتاه  نافذة  واستراتيجياتها  تكتيكاتها  من 
في  الكافية  القوة  لديها  روسيا  أن  مفادها  استراتيجية 
مّد نفوذها وفرض قوتها في شرق البحر املتوسط بشكل 

خاص والشرق األوسط بشكل عام.
 

أهمية البحث
إن قيمة منطقة شرق املتوسط في االستراتيجية الروسية 
تكشف عن مكمن أهمية دراستنا، التي حاولت ان تبرز 
مدى تأثيرها كإقليم له من املكاسب ما يدفع صانع القرار 
االستراتيجي الروسي الى ضرورة انتشار القوة فيه بقصد 
حيازة الكم الهائل من االهداف االستراتيجية التي تضمن 
لروسيا كقوة طامحة تسعى إلعادة دورها في بنية النظام 
الدولي، لذا تيقن الروس أن اهمية التواجد باملنطقة امنا 
هو لتقليل التكاليف املترتبة عليها في حال ابتعادها عنها 
وهو ما مثل نقطة اتفاق في دوائر التفكير االستراتيجي 
الدولية  املكانة  استعادة  على  النهاية  في  سيصب  ألنه 
لروسيا االحتادية ومبا يتوافق ومتطلبات القرن احلادي 
والعشرين الذي يجب ان مينح روسيا قوة تأثير عاملية في 

املجاالت االمنية واالقتصادية والتكنولوجية وغيرها.

مشكلة البحث
تدرك القيادة الروسية على مختلف مستوياتها/ مؤسساتها 
له من األهمية  أن شرق حوض البحر األبيض املتوسط 
االستراتيجية ما ال ميكن االستغناء عنه، وهو ما دفعها 
استراتيجيات  لها  واقع  أمر  كدولة  نفسها  فرض  الى 
املنطقة  في  اإلقليمية  بالتطورات  تتحّكم  جعلها  كبرى 
بقوة  املمزوجة  اإلستراتيجية  فتحالفاتها/عالقاتها  ككل، 
مكنها  والدبلوماسية  االقتصادية  العسكرية  السياسات 
رئيس  كطرف  املنطقة  في  وجودها  على  ان حتافظ  من 
له قوة التأثير على الدول االقليمية والدول الكبرى وحتى 
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الواليات املتحدة، وهذا ما اكدته محورية أدوارها في كل 
البحر  شرق  في  لنفسها  روسيا  تتخذه  أن  ميكن  موقع 
االوسط بشكل  والشرق  املتوسط بشكل خاص  األبيض 

عام.

فرضية البحث
حتاول دراستنا إثبات فرضية مفادها: ان شرق املتوسط 
تفكير  بحسب  ميثل  جيوسياسي  جيوبوليتيكي/  كفضاء 
القيادات الروسية عمقا استراتيجيا تدام به فاعلية انتشار 
القوة مبختلف انواعها ألجل ضمان االهداف الكبرى في 
انه  استراتيجية  رؤية  ثبات  نفترض  وهنا  الدولية،  البيئة 
خدمة  قوتها  امكانات  تراصف  على  روسيا  عملت  كلما 
حتما  سيسهم  ذلك  فإن  متوسطية،  الشرق  ملصاحلها 
بتوالد مكاسب متكن روسيا من استعادة مكانتها الدولية 
بالشكل الذي يتيح لها تأدية ادوار اقليمية و ولية اكبر. 

هيكلية البحث
مباحث،  ثالثة  بني  البحث  توزع  املقدمة،  جانب  الى   
اجليوبولتيكية  األهمية  دراسته  في  تناول  األول  فاملبحث 
تركزت  فقد  الثاني  املبحث  أما  املتوسط.  شرق  ملنطقة 
منطقة شرق  في  الروسي  االهتمام  دوافع  على  دراسته 
تناولنا فيه دراسة أثر  الثالث فقد  املتوسط. أما املبحث 
على  املتوسط  شرق  في  الروسية  االستراتيجية  توظيف 
التي  اخلامتة  األخير جاءت  وفي  الدولية..  املكانة  تعزيز 

أبرزت الفكرة األساسية ملضمون الدراسة.

شرق  ملنطقة  اجليوبولتيكية  األهمية  األول:  املبحث 
املتوسط

تشتمل منطقة شرق البحر األبيض املتوسط جيوبولتيكا 
على عدة دول هي: قبرص و)إسرائيل( وتركيا واليونان 

ومصر واألردن ولبنان وسوريا واألراضي الفلسطينية.)1) 
وقد تبوأت هذه املنطقة موقعًا استراتيجيًا مهمًا، من حيث 
الوصول  عبرها  ويؤمن  التجاري،  للنقل  مركزًا  تعد  أنها 
إلى احمليط الهندي مرورًا بقناة السويس. كما ُتعد مجااًل 
معادالت  في  قويًا  ورصيدًا  بنسبة%30  البحرية  للتجارة 
الصراع االقليمية والدولية)2) لذلك جندها حتظى باهتمام 
صانعي السياسات واخلبراء في مجال حتليل السياسات 
من  أكثر  بالصراع  تتميز  سياسيًا  جيو  ألنها  اإلقليمية 
السورية  احلرب  حالة  ان  ولعل  واالستقرار،  التماسك 
املستمرة خير دليل على ذلك التي جّرت احداثها العديد 
من البلدان إلى املشاركة العسكرية النشطة، فضاًل عن 
لبنان  بني  كاحلالة  النشطة  الصراعات  حالة  استدامة 
وفلسطني من جهة واسرائيل من جهة اخرى، وكذا احلال 
تركيا  مع  كاحلالة  النشطة  الهشة  العالقات  ثبات  مع 

واليونان.)3)
لذا ليس غريبًا ان تتصف هذه املنطقة - كما احلال مع 
عموم مناطق البحر األبيض املتوسط ككل - بكونها اقليم 
تنتهي  ما  غالبًا  التي  الصراع  حالة  استقرار  بها  مُينع 
ُتعرُف  منطقة  ما جعلها  وهو  ودولية،  إقليمية  بصدامات 
عن نفسها جيوبولتيكا أنها موقع جيو استراتيجي خصب 
للعديد من الصراعات واحلروب، وذلك بفعل عدة عوامل 
مهمة، تتمثل أهمها رغبة القادة احلريصني إقليميًا ودوليًا 
ثروة  على  واالستيالء  السياسية،  سلطتهم  توسيع  على 
لدين  واملمارسة  اإلميان  فرض  أو  املجاورة  األراضي 
واحد بالقوة، اضف الى أن أرضها هي ميدان لعمليات 
االستعمار وإنهاء االستعمار، ومن ثم فهي ال تزال إلى 
املستمرة  واالجتماعية  السياسية  للنضاالت  مكانا  اليوم 
على  العالم، وسيبقى احلال  دول  وتقلق جميع  تهم  التي 
الى  فيه  املتصارعة  الدول  احتكام  ظل  في  عليه  هو  ما 
تنبأ املراقب الى  الدول  اتفاقيات وحتالفات متحركة بني 
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ثبات خطوط الصدع السياسي واالجتماعي.)4) 
وتناغما مع ما تقدم يعزو الكثير من الباحثني الى أّن كثرة 
قيمة  بسبب  هي  املنطقة  هذه  في  واحلروب  الصراعات 
املوارد االقتصادية فيها وخاصة في مجالي النفط والغاز 
التي مثلت عاماًل رئيسًا الستدامة حالة الصراع الدولي 
فيها، الذي اشتد أكثر بعدما ُعدت كمنطقة استراتيجية 
العشرين،  القرن  أواخر  في  والغاز  النفط  مبادتي  غنية 
عام  األمريكية  اجليولوجية  املسح  لهيئة  تقرير  فبحسب 
الغاز  من  متر مكعب  مليار  اتضح وجود 3455   2010
تتراوح  املنطقة،  هذه  في  النفط  من  برميل  مليار  و1.7 
قيمتها ما بني 700 مليار دوالر و3 تريليونات دوالر على 
حسب أسعار اخلام املتغيرة، وقد حددت هيئة املسح تلك 
ولبنان  غزة  سواحل  قبالة  الطبيعي  الغاز  تواجد  اماكن 
و)اسرائيل( ومصر وسوريا ومصر.)5) وبذلك فقد أضاف 
اكتشاف موارد الغاز البحرية في شرق البحر املتوسط 
مزيدا من التعقيد على منطقة شابتها صراعات تعود الى 
تشكيل  بإعادة  تدريجيا  تسببت  وقد  الزمن.  من  عقود 
وأطلقت  املنطقة  ودول  الكبرى  الدول  بني  االصطفافات 
ديناميكيات إقليمية جديدة في شرق البحر األبيض نحو 

مزيد من الصراعات.)))
الى  سببها  يرجع  املنطقة  أّن صراعات  ذلك  الى  اضف 
فمن  سواحلها،  على  قدم  موطئ  على  بالسيطرة  الرغبة 
املتوسط  شرق  منطقة  تطل  استراتيجية  اجليو  الناحية 
على ثالث قارات: اسيا واوروبا وافريقيا، ما جعلها متثل 
أحد أبرز نقاط عبور البترول والغاز من الشرق األوسط 
الكبرى  الغربي  العالم  ودول  األوروبي  االحتاد  دول  إلى 
التي منحتها اهمية استثنائية أكبر وخاصة عقب اكتشاف 
الغاز في خليج السويس في مصر ثم دلتا النيل، وشمال 
عن  التنقيب  عمليات  وبورسعيد، مما شجع  اإلسكندرية 
املياه في جنوب ساحل  ثم في  قبالة ساحل غزة،  الغاز 

قبرص  اكتشفت  وبعدها  عسقالن،  ميناء  قبالة  الشام 
عدة حقول بحرية تكفي لتلبية الطلب الداخلي والتصدير 
بكميات محدودة، لذلك نقول إن مميزات جيوبولتيك شرق 
الوقت  بني  يجعلها  على صفيح ساخن  املتوسط يضعها 
واالخر مرشحة للتصاعد بسبب تنازع االرادات االقليمية 
والدولية وهو ما يجعل احتمالية نشوب حرب في املنطقة 
والدول  املنطقة  دول  ان  طاملا  واردة،  واخرى  فترة  بني 
الكبرى املتدخلة فيها غير راغبة في عدم التفريط مبادتي 
الغاز الطبيعي والنفط وباقي الثروات الطبيعية االخرى.)7)
ما تقدم يشير الى أن جيوبولتيك شرق املتوسط سيبقى 
استدامتها  على  يضفي  وما  وحروب،  صراع  منطقة 
تعقيدا هو تدخل الواليات املتحدة والدول الكبرى السيما 
روسيا والصني وباقي الدول االقليمية الرائدة في ضمان 
سببًا  التدخالت  تلك  من  جعل  ما  احليوية،  مصاحلها 
رئيسًا لعقم حل مشكالت املنطقة وتتابع أزماتها اخلطيرة 
مع كل تغير سياسي يولد أثرًا كبيرًا على واقع املنطقة 
ككل. لذا ليس من قبيل املصادفة او التخمني تبني مقاربة 
طموح  ظل  في  وتسويتها  االزمات  ادارة  تفترض  علمية 
كل  ورغبة  اجليوبولتيكية،  رقعتها  على  املتصارعة  الدول 
دولة منهم في أن تصبح من الناحية االقتصادية مركًزا 
رئيسًيا لنقل الطاقة من الشرق إلى الغرب وحتديدًا من 
مثل  فثبات  أوروبا،  إلى  وآسيا  األوسط  الشرق  أسواق 
هناك  أن  علينا تصورا  يفرض  استراتيجي  تفكير  هكذا 
اآلخرون  املتنافسون  خالله  من  يحاول  سياسيا  تدافعا 
حتييد مثل تلك الرغبة نحو تقويضها.))) وهذا ما نلمسه 
في ظل حتليل واقع البيئة الصراعية للمنطقة، اذ أن هناك 
رقعتها اجليو استراتيجية،  صراعات معلنة ظاهرة على 
إذ تلعب دول مثل اليونان وتركيا وإسرائيل ومصر دورًا 
وسوريا  وروسيا  إيران  كذلك  املجال،  هذا  في  رئيسيًا 
اللتني  وفرنسا  إيطاليا  الى  اضافة  األوروبي،  واالحتاد 
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حصص  ولديهما  املنطقة  في  طاقة  شركات  لهما  توجد 
العظمى  القوة  فإن  واالهم  ذلك  على  عالوة  فيها،  كبيرة 
املتمثلة بالواليات املتحدة لديها دور أكبر في هذا الشأن، 
مبادرة  عبر  الصني  دولة  حتركات  نغفل  ان  ميكن  وال 
احلزام والطريق.)9) وطاملا ان االمر هنا يتعلق بروسيا، 
فقد ظل إقليم شرق املتوسط محط اهتمام جيوسياسي 
روسي بالغ منذ زمن بعيد تعاقبت خالله أحالم القياصرة 
والرؤساء بتموضع استراتيجي وسط املياه الدافئة، ارتأته 
وأعظم  أشهر  إحدى   ،)179( )2)17ــ  الثانية  كاترين 
ومدخال  لروسيا،  ومفتاحا  آلسيا،  بوابة  روسيا،  حكام 
للسيطرة على الشرق األوسط، ومنصة للتحكم باالقتصاد 
العاملي، وهو اليزال على أهميته في املدرك االستراتيجي 
الروسي الذي تصاعدت وتيرة االهتمام به بروز متغيرين 
مهمني: يتعلق أولهما بإماطة اللثام قبل عقدين من الزمن 
عن احتياطياته الهائلة من املوارد الهيدروكربونية، بينما 
يتصل ثانيهما باعتالء فالدميير بوتني سدة الرئاسة في 
 ،2015 سنة  وإعالنه   ،2000 عام  األولى  للمرة  روسيا 
تستهدف  التي  الروسية«،  البحرية  »العقيدة  أسماها  ما 
توسيع النفوذ البحري ملوسكو من املنطقة »اإلقليمي« إلى 

»املياه الزرقاء العاملية« عبر بوابة املتوسط)10)
في  الفاعلني  أهم  احد  اإلحتادية  روسيا  تعد  ذلك  إزاء 
التي عدت خط شروع  صراعات منطقة شرق املتوسط، 
لها بلعب دور مهم في الشرق األوسط منذ عام 2011، 
تعرضوا  بأنهم  الروس  القادة  شعر  عندما  وحتديدا 
للتهميش في املسائل املتعلقة مبستقبل املنطقة ككل) (. 
وهو ما دفعها بعد ذلك الى التدخل بحزم وقوة في احداث 
سوريا عام 2015، التي مثلت فاعلية عودتها كقوة دولية 
فاعلة كطرف رئيس في الشرق األوسط. واعتبر العديد من 
احملللني التدخل في سوريا جزءا من استراتيجية روسية 
جديدة إلستعادة مستوى النفوذ اإلقليمي الذي حظي به 

االحتاد السوفيتي من قبل وخطوة نحو استعادة وضع 
االستراتيجي  ادائها  متخلية عن  العاملية،  العظمى  القوة 
الذي كانت تشق به طريقها بهدوء إلى املنطقة منذ سنوات، 
والربيع  في سوريا  االضطرابات  من  كل  لها  أتاحت  اذ 
وصاحب  املنطقة  في  تواجدها  لزيادة  الفرصة  العربي 
ذلك زيادة  سريعة في األنشطة اإلقتصادية والسياسية 

الروسية في جميع أنحاء املنطقة.)11)
لقد اتبعت روسيا استراتيجية ذكية لفرض نفسها كأمر 
واقع وطرف فاعل في معادلة الصراع الشرق متوسطية، 
وقد استغلت حينها االنكفاء األمريكي عن منطقة الشرق 
في  أوباما(  السابق)باراك  الرئيس  إدارة  األوسط خالل 
توازن  إلعادة  آسيا  جتاه  للتوجه  استراتيجيتها  إطار 
القوى الذي أضحى في غير صالح واشنطن مع الصعود 
الصيني االقتصادي والعسكري املتنامي إقليمًيّا ودولًيّا، 
املنطقة  في  نفوذها  تعزيز  في  روسيا  شرعت  حينها 
العًبا  لتصبح  املتحدة،  الواليات  تركته  الذي  الفراغ  مللء 
تدخلها  أعقاب  في  وخاصة  اإلقليمي،  األمن  في  رئيسا 
لدعم نظام بشار  العسكري في سوريا منذ عام 2015 
لم  موسكو  ألن  للكثيرين،  مفاجأة  كان  والذي  األسد، 
املنطقة  نزاعات  في  لالنخراط  العسكرية  القوة  تستخدم 
منذ عقود. وال يأتي االهتمام الروسي باملنطقة من منطق 
ملء الفراغ الذي تركته الواليات املتحدة خالل السنوات 
الثماني املاضية فقط، لكنه جاء في إطار إعادة تشكيل 
السياسية  اجلغرافيا  ملقاربة  وفًقا  الروسية،  التوجهات 
للطاقة ودبلوماسية الطاقة التي من شأنها تعزيز مصالح 
وسيطرتها  العاملي،  ودورها  والدولية،  اإلقليمية  روسيا 
على إنتاج الطاقة. ولهذا، أضحى الشرق األوسط يحتل 
مكانة متميزة في السياسة اخلارجية الروسية. وال تتبنى 
أيديولوجية  أجندة  املنطقة  في  الروسية  االستراتيجية 
ال  أنها  كما  السابق،  السوفيتي  االحتاد  تبناها  كالتي 
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ترغب في إزاحة الواليات املتحدة بصورة كاملة من منطقة 
الشرق األوسط؛ ألن واشنطن ال تزال تضمن جزًءا كبيًرا 
من األمن اإلقليمي باملنطقة، مبا يخدم في التحليل األخير 
املصلحة والدور الروسيني في الشرق األوسط. واعتمدت 
حتالفات  بناء  على  املنطقة  في  الروسية  االستراتيجية 
يغردون  الذين  اإلقليميني  الفاعلني  من  عدد  مع  صلبة 
حول  التحالفات  تلك  وتتمحور  األمريكي.  السرب  خارج 
اجلماعات  إلى  إضافة  سوريا،  في  األسد  ونظام  إيران 
رأسها  وعلى  املنطقة،  في  املقاومة  الشيعية  االسالمية 
التدخل  بأن  القول  وأخيرا جنمل  اللبناني.)12)  الله  حزب 
حلظة  مثل   2015 عام  سوريا  في  الروسي  العسكري 
محورية لسياسة موسكو في الشرق األوسط بعدما غابت 
املاضيني،  العقدين  من  األكبر  اجلزء  خالل  املنطقة  عن 
وتدخلت إلنقاذ نظام بشار األسد، وأعادت تأكيد نفسها 
املتوسط  شرق  في  القوة  سياسات  في  رئيسي  كالعب 
ليمثل استخدامها اجلريء للقوة العسكرية لتصبح العبًا 

مهمًا في الشرق األوسط.)13)

منطقة  في  الروسي  االهتمام  دوافع  الثاني:  املبحث 
شرق املتوسط

في  جديدًا  وافدًا  ليست  روسيا  أن  الباحثون  يتفق     
والبلدان  األوسط  بالشرق  وثيقة  لها صالت  بل  املنطقة، 
اإلسالمية األخرى عبر التاريخ، فهي تدرك انها تعايشت 
مسلمني  من  املنطقة  شعوب  مع  ومتبادل  طبيعي  بشكل 
والفارسيني، مبا  الشرقيني  واتراك وسالفيني  وقوقازيني 
أوسطية  الشرق  استراتيجية  اجليو-  روابطها  من  يعزز 
واملتوسطية)14)، لذا من الطبيعي أن يرى املتتبع للتأريخ 
يعبرون  التاريخية  املراحل  مختلف  وفي  انهم  الروسي 
الدافئة  املياه  منافذ  الى  بالوصول  الرغبة  عن  صراحة 
قلب  الروسي تشكل  االستراتيجي  املدرك  والتي بحسب 

العالم األرضي، ففي العصور االمبراطورية سعت روسيا 
طريق  عن  املتوسط  االبيض  البحر  مياه  الى  للوصول 
على  بالسيطرة  فقامت  افريقيا،  شمال  وسواحل  الهند 
شواطئ البحر االسود الشمالية ومعظم سواحله الشرقية 
حتى احلدود الروسية التركية احلالية ، ثم سعت روسيا 
البسفور  بحر مرمرة  ومضايق  الى  للوصول  القيصرية 
والدردنيل ، عن طريق القسطنطينية ، ثم متددت بعد ذلك 
لوقف متدد  عشر  التاسع  القرن  في  افغانستان  باجتاه 
االمبراطورية البحرية البريطانية املتمركزة على شواطئ 
املانيا  حدود  حتى  بالتوسع  واستمرت  الهندي،  احمليط 
واالمبراطورية النمساوية - املجرية - التي أعطت روسيا  
فرنسا  من  لكل  للتصدي  الالزم  االستراتيجي  العمق 

وأملانيا.)15)
 وُيرجع الباحثون الى أن االهتمام الروسي بهذه املنطقة 
الى أنها تعد نفسها دولة شبه حبيسة، إذ أنها محاطة 
بإجمالي 13 بحرا من ثالث محيطات، وليس لها منافذ 
القطبي  احمليط  أن  من  الرغم  فعلى   ، مفتوحة  بحرية 
الشمالية  احلدود  يشكالن  الهادئ  واحمليط  الشمالي 
والشمالية الشرقية لروسيا، إال ان مياهها تتجمد طوال 
العام لقربهما من املدار القطبي، ويبقى املنفذ الى البحر 
األسود الذي يفصله عن البحر االبيض املتوسط مضيق 
اوروبا  ان  هو  تعقيدًا  االمر  من  يزيد  وما  البوسفور، 
 ، أمامها  املتاحة  البحرية  املنافذ  معظم  روسيا  تشارك 
خاصة املنافذ الغربية، مما يعطي الدول الغربية األفضلية 
من  كان  املنطلق  هذا  ومن  الروسية،  الدولة  تطويق  في 
ميكنها  منطقة  بأي  روسيا  متسك  مدى  إدراك  البديهي 
الوصول اليها ومن ثم الى املياه الدافئة سواء كان ذلك 
في  سيفاستوبول  ميناء  مثل  املباشر  جوارها  إطار  في 
السورية  األراضي  إلى  الوصول  أو  القرم  جزيرة  شبه 

وحتديدا ميناء طرطوس.))1) 
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ما تقدم يشير الى أن حيوية هذه املنطقة تبقى مركزية 
اكتفاء  أن  بدا  الروسي، حتى  التفكير االستراتيجي  في 
بوريس  الرئيس  عهد  في  املتفرج  بدور  اكتفت  روسيا 
املتوسط  األبيض  البحر  منطقة  في  عام  بشكل  يلتسن 
فيها  العسكري  ان وجودها  بدليل  نشاز  فكرة  إمنا هي 
أزال  السوفيتي  االحتاد  انهيار  فبعد  نهايته،  الى  وصل 
الروس أنفسهم في أوائل التسعينيات بشكل شبه كامل 
من دور نشط في الشرق األوسط، وركزوا بداًل من ذلك 
حديًثا  املستقلني  جيرانهم  مع  بنفوذهم  االحتفاظ  على 
والذين كانوا جزًءا من االحتاد السوفيتي قبل انهياره.)17) 
لذلك اعُتبرت السياسات الروسية على وجه التحديد جتاه 
وهو  ومتضاربة))1)،  متسقة  غير  األوسط  الشرق  منطقة 
دول  مع  بتواصل محدود جدًا  تكتفي  أن  الى  دفعها  ما 
شرق املتوسط طوال فترة التسعينات وهو ما ال يتفق مع 
التي  السوفيتي  االحتاد  فترة  في  املنطقة  عليه  كانت  ما 
اعتبرها جزءا من ساحة الصراع الثنائي القطبية والتي 
حافظ فيها على وجود عسكري بارز بقصد احتواء النفوذ 

الغربي هناك.)19) 
االبيض  البحر  منطقة  ان  الى  تشير  احلقيقة  لكن 
الروسي،  االستراتيجي  املدرك  عن  تغب  لم  املتوسط 
ودميتري  بوتني  فالدميير  تسلم  مع  تتضح  بدأت  والتي 
احلادي  القرن  بداية  مع  روسيا  في  السلطة  مدفيديف 
االستراتيجية  الفضاءات  مقدمة  في  لتكون  والعشرين، 
الى  لعودتها  ومدخال  الروسية  الدولة  ملصالح  الضامنة 
من  وحتديدا  ملحا  أمرا  اصبحت  التي  الدولية  الفاعلية 
اجليوبولتيكية  املعطيات  في  رأي  الذي  بوتني)20)   قبل 
ملنطقة املتوسط وخاصة شرقها عمقا استراتيجيا حافزًا 
كمدخل الستعادة روسيا االحتادية لدورها العاملي، وهو 
ما دفعه إلظهار قوة متزايدة األهمية في املنطقة وخاصة 
في ميدان الطاقة واملجال العسكري عبر تكثيف جهوده 

لتوثيق عالقات بلده ببلدان شرق وجنوب املنطقة وهو ما 
شكل مصدر قلق بارز للدول الغربية واألوربية التي رأت 
تهديدًا  املتوسط  منطقة  في  املتنامي  روسيا  نشاط  في 
ملصاحلها االستراتيجية، ليؤشر ذلك الى هناك ثمة تنافس 
خطوط  على  ُجُلُه  وروسيا  الغربية  الدول  بني  ما  متجدد 
مع  العسكري  والتعاون  الطبيعي  والغاز  النفط  إمدادات 

بلدان جنوب وشرق البحر األبيض املتوسط)21) 
لقد عملت روسيا بكل قوتها الى استغالل نتائج التطورات 
السياسية التي اجتاحت الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
خالل السنوات القليلة املاضية، وفي مقدمتها ما يسمى 
بالربيع العربي، الذي سمح لها بتبني سياسة أكثر استباقية 
جتاه الشرق األوسط بشكل عام ومنطقة املتوسط بشكل 
أوجدتها  التي  اإلقليمية  الفوضى  أّن  سيَّما  ال  خاص، 
لدى  الرغبة  ولَّدت  وحلفائها  األمريكية  املتحدة  الواليات 
الدول اإلقليمية في رؤية قوة توازن جديدة، ما يعدُّ فرصة 
وتشُد  املنطقة،  في  نشطا  دورا  لتؤدي  لروسيا  كبيرة 
التي وضعها  السياسية  اللعبة  قواعد  تغيير  على  عزمها 
الغرب، ليمثل االخير املتغّير احملفز األساسي للتفاعالت 
هذه  في  والبلدان  روسيا  بني  االستراتيجية  والعالقات 
املنطقة ولعل سياستها جتاه كل من سوريا وايران وتركيا، 
وما نتج عنها من شراكات استراتيجية إال امثلة واقعية 
عن الوظيفة االقليمية/ الدولية لدور روسيا احملوري في 
موسكو  اصبحت  التحركات  هذه  املتوسط.)22)فمع  شرق 
ما  بفضل  األوسط،  الشرق  في  إقليمي  نفوذ  ذات  اليوم 
مع  واقتصادية  وعسكرية  دبلوماسية  عالقات  من  متلكه 
عدد من دول املنطقة الرئيسة التي مكنت روسيا من فرض 
قوامة تأثيرها على واقع التفاعالت بشكل كبير وخاصة 

في السنوات األخيرة.)23)
في  محورية  مكانة  لنفسها  روسيا  وجدت  وهنا    
املؤثرة  املتوسطية  الشرق  االقليمية  الدول  استراتيجيات 
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حوض  في  العسكري  للتمدد  مسوغًا  لها  اتاحت  التي 
شرق البحر املتوسط، وفق استراتيجية البقاء الدائم التي 
مثلت ترجمة واقعية للتوجه الروسي في فرض حضورها 
على املشهد الدولي، وتكريس نفوذها الذي بدأ مع األزمة 
الدور  يقابل  عسكري  دور  استعادة  ومحاولة  السورية، 
املتوسط  منطقة  في  األطلسيون  خصومها  يلعبه  الذي 
ضمان  في  املناورة  هامش  تضييق  الى  سعوا  الذين 
الى  روسيا  دفع  ما  وهو   ،1991 العام  بعد  مصاحلها 
معادلة  وفق  املتوسط  منطقة  في  كبيرة  بفاعلية  التحرك 
استعراضات القوة في البحر املتوسط عبر تثبيت القاعدة 
والقاعدة اجلوية في حميميم في  البحرية في طرطوس، 
الالذقية، والكشف عن نوايا الستئجار قاعدة بحرية في 
من  النوع  هذا  ليبيا،  في  الناتو  نفوذ  تخوم  على  مصر، 
االداء االستراتيجي يكشف عن وقائع أن روسيا - فضاًل 
استراتيجي  دور  إيجاد  على  تعمل  الناتو-،  مناكفة  عن 
على اخلريطة الدولية عبر بوابة شرق املتوسط، التي تعد 
االستراتيجي  ومركزه  األوسط  الشرق  قلب  جيوبولتيكا 
ذي األهمية البالغة في النفوذ العاملي، فتمركزها الدائم 
الطاقة  استخراج  من  انها ضمنت حصتها  يعني  هناك 
إلى  الروسي  التمدد  ليمثل  بطرقها  والتحكم  وتوريدها 
املتوسط مرتبطا مبستقبل جتارة الطاقة، وخاصة الغاز 
الطبيعي الذي يعد هو مصدر الطاقة الرئيس للقرن الواحد 
والعشرين، السيما بعد اكتشاف مخزونات هائلة منه في 
شواطئ املتوسط، ومن ثم فمن الطبيعي ان تسعى روسيا 
واالستخراج  التنقيب  عقود  من  الكبيرة  لضمان احلصة 
الذي  الدائم  العسكري  بالتواجد  وحمايته  الغاز  ونقل 
لروسيا  يحقق  قوة   النتشار  مقدمة  النهاية  في  سيكون 
الدفاع عن مصاحلها االستراتيجية، مبعنى آخر أن النفوذ 
الدفاع  خط  ميثل  املتوسط  شرق  حوض  في  العسكري 

األول عن موسكو ومصاحلها االستراتيجية العاملية.)24)

املتوسط حتضى مبكانة  أن منطقة شرق  يؤكد  تقدم  ما 
بحكم  وذلك  الروسية  االستراتيجية  في  متقدمة  وأهمية 
ودور  مكانة  إلظهار  الوحيد  الطريق  تعد  أواًل:  أنها: 
التي  الفترة  ، ال سيما في  العاملية  السياسة  روسيا في 
التفرد  من  االمريكية  املتحدة  الواليات  فيها  استطاعت 
بالقوة بعد احلرب الباردة. وبالتالي أصبحت منطقة شرق 
من  ميكنهم  لروسيا  استراتيجيًا  هدفًا  تشكل  املتوسط 
مواجهة التهديدات ومكامن اخلطر والتي يكون مصدرها 
خصومها من الدول املجاورة السيما االطلسيني، ومن ثم 
لتكون هذه املنطقة جيوبولتيكا منطقة لفرض الدور بالقوة 
كدليل على مكانة االمة الروسية.. ثانيًا: أن مكمن الهدف 
االستراتيجي الروسي في االهتمام مبنطقة شرق املتوسط 
يتمثل بالسياسات الروسية الرامية في النزول الى البحار 
الدافئة ، ومن خالل ذلك تسعى روسيا لتحقيق مكاسبها 
التحول  في  الدائمة  الروسية  الرغبة  ثالثًا:  املنطقة..  في 
الى قوة بديلة عن دول الناتو في منطقة شرق املتوسط، 
برغم بعض الصعوبات التي حتد من ذلك وعلى رأسها 
الواليات املتحدة وعدم رغبتها بتحقق ذلك.. رابعًا: تريد 
روسيا ان حتقق ومن خالل تواجدها في املنطقة زيادة 
اقتصادية  مكاسب  عن حتقيق  فضال  البحري،  نشاطها 
منطقة  نحو  للتوجه  اهتمامها  دوافع  ابرز  من  تعد  التي 
روسيا  اقتصاد  أن  يتعلق  ذلك  وجوهر  املتوسط،  شرق 
وبالتالي  الطبيعي،  والغاز  البترول  على  اساسا  يعتمد 
بالقدر  املنطقة  في  املوثوق  املورد  لتصبح  روسيا  تخطط 
محاولة  خامسًا:  االقتصادية..  مصاحلها  يحقق  الذي 
روسيا التحكم مبعابر املنطقة عن طريق انزال اسطولها 
االبيض  البحر  الى  االسود  البحر  في  املوجود  الكبير 
املتوسط، إذ ان روسيا تعمل على التدخل من اخلارج في 
شرق البحر االبيض املتوسط بسبب موقعها اجلغرافي ، 
وهي بذلك تقوم بخطوات عسكرية وجتارية بغية حتقيق 
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هذا الهدف، خاصة بعد حتول منطقة شرق املتوسط الى 
منطقة أزمات بعد العام 2010، ال سيما احلركات الشعبية 
التي انطلقت في دول شمال افريقيا وصوال الى سوريا 
أن  الى  التطورات  تلك  أدت  فقد  وبالنتيجة   ،2011 عام 
تتوجه النظرة الروسية الى شرق املتوسط.. سادسًا: يرى 
املتتبع أن روسيا تعمل على زيادة نفوذها في املنطقة، من 
خالل تطوير عالقاتها بدول املنطقة، فضاًل عن رغبتها في 
االستفادة من تقلص النفوذ االمريكي واالوروبي من اجل 
لتمتني العالقات مع الدول االقليمية، والعمل على  النفاذ 
حل اخلالفات مع مختلف الدول االقليمية وحتديدا تركيا، 
إذ ان االعتقاد السائد بأن روسيا لم تستطع بناء عالقات 
الدبلوماسية  العالقات  تطور  أن  إذ   ، أنقرة  مع  حسنة 
الصراعات  مسار  من  الكثير  غيرت  وتركيا  روسيا  بني 
وتوازن القوى في املنطقة، فضال عن عالقاتها املتنامية مع 
ايران التي تعنى كثيرا مبوارد الطاقة في شرق املتوسط 
ان  إذ  املنطقة،  في  بناءها  تنوي روسيا  التي  واملشاريع 
التعاون الروسي االيراني التركي من اجل النفوذ في هذه 
بناء  امكانية  على  مهمة  يحمل دالالت  املنطقة اجلغرافية 
ممرات للطاقة، لهذا السبب أصبحت تركيا وايران أهم 

شريكني لروسيا.)25) 
شرق  منطقة  ألهمية  روسيا  ادراك  أن  يؤكد  تقدم  ما 
املتوسط ليس فقط من أجل مصادر الطاقة فيها وحتديدا 
الغاز الطبيعي ، وإمنا باعتبارها متثل أهمية ذات طبيعة 
في  بقوة  لالنخراط  دفعها  الذي  األمر  استراتيجية، 
السنوات األخيرة في رسم توازنات قوة تتفق ومصاحلها 
ومنها  واألصعدة،  املستويات  كل  وعلى  االستراتيجية 
مشروعات اسواق الغاز في منطقة شرق املتوسط التي 

تعد بالغة االهمية، وهذا يرجع الى ثالثة عوامل:
1.تسعى روسيا ألن تضمن استمرارها كمصدر رئيسي 
لتصدير الغاز ، من املعلوم بأن روسيا تعد املصدر األول 

االوروبيني  دفع  الذي  األمر  أوروبا،  الى  الغاز  لتصدير 
على مصادر  احلصول  مسارات  تنويع  اجل  من  للسعي 
الطاقة وخاصة الغاز الطبيعي، بغية تقليل االعتماد على 
يعتقدون  االوروبيني-  -أي  أنهم  كما  الروسي،  الطرف 
عن  بديال  املتوسط  شرق  غاز  سيكون  املستقبل  في  أنه 
الغاز الروسي ، وبالتالي تدرك روسيا أن مشاركتها في 
استثمارات حقول غاز شرق املتوسط يضمن لها القدرة 
غلى التحكم في أمن الطاقة االوروبية، فضال عن حتجيم 

أي توجهات سياسية أوروبية مناوئة لها في املستقبل.

في  الدائم  نفوذها  توطيد  ضمان  على  روسيا  2.تعمل 
االحداث  ذلك  في  استغلت  وقد  املتوسط،  شرق  منطقة 
السورية وما رافقها من اهتزاز شرعية النظام السوري 
االستراتيجي  احلليف  مازال  والذي   ،2011 العام  منذ 
الى  دفعها  ذلك  كل  املنطقة،  في  لروسيا  واألهم  األقوى 
محاولة إنشاء قاعدة واسعة من التحالفات االستراتيجية 
هناك، ولعل ادراك روسيا بأهمية املصالح املشتركة كانت 
من العوامل الرئيسة للجوء الى مثل تلك احملاوالت، حيث 
كانت الطاقة واالستثمار في مجال الغاز الطبيعي مدخال 
تهدف  وبالتالي   ، االقتصادية  الشراكات  لتلك  اساسيًا 
روسيا من وراء ذلك توطيد وتوسيع قاعدة نفوذها ليس 
فقط في منطقة شرق املتوسط، وامنا مد نفوذها ليشمل 

منطقة الشرق االوسط وحتقيق اهدافها ومصاحلها.))2)
 

3.باإلضافة إلى ذلك، سعت روسيا جاهدة إلى أن تكون 
مورًدا مهًما لألسلحة ملجموعة واسعة من الدول العربية 
وإيران، باإلضافة الى تركيا اصبحت روسيا أقرب كثيًرا 
إليها من أي وقت اخر برغم السياسات املختلفة املتعلقة 
باحلرب األهلية السورية، فقد كان الطرفان من االخيرة 
عالقات  عن  االمر  ذلك  اثمر  وقد  نقيض،  طرفي  على 
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استراتيجية ارتبط بها الطرفان مع بعض في خطوة لم يكن 
خصوم روسيا أن يتصوروها، وقد ادى ذلك االمر بتركيا 
الى أبرمت اتفاقا مع روسيا لشراء نظام الدفاع اجلوي 
الدول  ان  وبذلك جند   (27(.Triumf  400-S الصاروخي 
تكون  ان  على  روسيا  ساعدت  وتركيا  كإيران  االقليمية 
واقتصادية  السوري ألسباب سياسية  النظام  من  قريبة 
ودبلوماسية وغيرها، وبالنتيجة ترسخت القناعة الروسية 
األنشطة  ضد  منيعا  حصنا  ميثل  السوري  النظام  بأن 
املطاف  نهاية  في  بانتشاره  قد يسمح  والذي  االرهابية، 
إلى اجلمهوريات السوفيتية السابقة ورمبا روسيا نفسها، 
وهنا جنحت روسيا بتسويغ حجتها في دعم حلفائها في 
شرق املتوسط عبرإرسالها لوحدات عسكرية إلى سوريا 
وخاصة   - له  قدمت  إذ   ،2015 عام  األسد  نظام  لدعم 
على  كبيرة ساعدت  منها-  مساعدات  اجلوية  الوحدات 
تثبيت نظام حكمه ودعم نشاط حلفائه اآلخرين املتمثلني 
بإيران وجماعة حزب الله اللبنانية واجلماعات االسالمية 
التمرد  انتشار  بوجه  تقف  أن  لها  اريد  التي  االخرى 
نقول  واإلرهاب في عموم الشرق االوسط ككل، وأخيرا 
بقوة  املتوسط  شرق  منطقة  أهمية  أدركت  روسيا  إن 
حتركاتها وفاعلية انشطتها املختلفة، وحتديدا العسكرية 
منها بالقدر الذي اتاح لها ان تكون طرفا دوليا فاعال له 
موطئ قدم حقق لها مكاسب استراتيجية مختلفة، السيما 
تركيا  أي  املتوسط،  شرق  دول  في  الغاز  أسواق  في 
ولبنان،  الفلسطينية  والسلطة  واسرائيل  ومصر وسوريا 
إذ استطاعت روسيا استغالل الوضع املرتبك واالزمات 
السياسية لتعقد عدة اتفاقيات مع هذه الدول والتي كان 
من شأنها أن تضعها في قلب مشهد الطاقة في منطقة 

شرق املتوسط.))2)
املبحث الثالث: أثر توظيف االستراتيجية الروسية في 

شرق املتوسط على تعزيز املكانة الدولية

رمبا ال يخطئ من يقول إن احلرب الباردة التزال فصاًل 
مهًما في التاريخ السوفيتي/ الروسي. فمن الواضح أن 
قوة  إلى  بحنني  ينظر  بوتني  فالدميير  الروسي  الرئيس 
املتتبع  يرى  بحيث  العاملي)29)،  ودوره  السوفيتي  االحتاد 
بقوة  عمل  بوتني  فالدميير  الرئيس  أن  الروسي  للشأن 
على استعادة روسيا القوية على ما هي عليه اليوم كدولة 
كبرى فاعلة لها من القوة والتأثير الذي جعل من ادائها 
هذا  الدولية،  مكانتها  من  شيئا  به  يحقق  االستراتيجي 
االداء اعتمد مسار الواقعية في البيئة اخلارجية، إذ سعى 
بوتني عقب تسامه للسلطة إلى بناء سياسة برغماتية تقوم 
على التحرك السياسي واالقتصادي كتعبير عن مسوغات 
روسيا املستقبلية بدال من احلجج األيديولوجية، فضال عن 
اميانه بضرورة اعادة الهيبة واحلفاظ على األمن والسيادة، 
تعزيز  على  القائم  العسكري  العامل  إلى  الركون  عبر 
القدرات القومية ونشرها في املناطق احلدودية ومناطق 
النفوذ كإستراتيجية دفاعية تخدم املصالح الروسية في 
عرضة  استراتيجياته  تكون  ال  وحتى  واخلارج،  الداخل 
للتصادم، آمن بوتني باملرونة السياسية التي تعد من أبرز 
توجهات النظام السياسي الروسي بعد احلرب الباردة، 
في  مرنة  تكون  أّن  عليها  ينبغي  روسيا  أّن  تعني  والتي 
َأو  األمريكية  املتحدة  الواليات  مع  سواء  التعامالت 
الفواعل االخرين في النظام الدولي فيما يتعلق مبجابهة 
املصالح  قاعدة  وفق  العاملية  األمنية  واملشكالت  األزمات 
املشتركة)30)، وهذا ما ينطبق أساسا على منطقة الشرق 
االوسط، وبالتحديد منطقة شرق املتوسط التي افصحت 
فيها التحركات السياسية واالقتصادية العسكرية الروسية 
عن أنها مكان الختبار جدية قوتها وفرض نفسها كطرف 
يجب ان حتظى استراتيجياته باالحترام في البيئة الدولية، 
بكلمة ادق أثبتت االزمة السورية إلى حد كبير واقع الدور 
الروسي في البنية األمنية اإلقليمية للشرق األوسط، فما 
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فروض  بها  أحكمت  لروسيا  متزايدة  هيمنة  هو  نشهده 
تعزيز حكم األسد وسببت قلقًا متزايدا للواليات املتحدة 
والدول احلليفة لها، خاصة فيما يتعلق بشأن مكانة إيران 
حتى  يستمر  احلال سوف  هذا  ان  واملتوقع  املتصاعدة، 
املستقبل القريب على اقل تقدير، لذلك مثلت عودة روسيا 
إلى لعب دور أكثر حيوية في املنطقة سيصب في النهاية 

بتعزيز مكانتها الدولية)31) 
لقد اتبعت روسيا سياسة خارجية استباقية في املنطقة 
في العقد املاضي وحتاول تعظيم مشاركتها في املنطقة 
شرق  في  الوطنية  مصاحلها  لتأمني  استراتيجي  بشكل 
االستراتيجي  التفكير  بحسب  املنطقة  فهذه  املتوسط، 
الروسي ستعزز من املكانة الدولية لروسيا االحتادية، التي 
بحسب رؤية بوتني انها ستظل دائًما مؤثرة في السياسة 
إلى  باإلضافة  أوراسيا  في  دولة  أقوى  كونها  العاملية 
كونها رائدة في نظام العالم متعدد األقطاب، واوراسيا 
تضم وفق وصف املفكر الروسي ألكسندر دوجني الذي 
اخلاص  الويب  موقع  على  اخلريطة  نطاق  في  لها  أشار 
مبؤسسته أنها تضم شرق البحر األبيض املتوسط داخل 
املنطقة األوراسية. في هذا السياق، ُيعد البحر األبيض 
املتوسط جزًءا من قلب حوض أوراسيا الذي ُينظر إليه 
على أنه خط املواجهة إلثبات الدور املركزي لألمة الروسية 
في العالم)32)، وهنا جند ان االستراتيجية الروسية حققت 

جملة من املكاسب التي عززت من مكانتها الدولية:
1.خلفت التحركات الروسية احلازمة قناعة لدى خصومها 
السوفيتي(  عظمى)االحتاد  لقوة  السياسي  الوريث  أنها 
عبر تبنيها الستراتيجيات حاولت بها حماية موقعها املؤثر 
على املستويني اإلقليمي والعاملي. ولعل ان التماس القوة 
العسكرية هو خير دليل على جديتها في اثبات قوة دورها 
يعد  املتوسط  األبيض  البحر  في شرق  وتورطها  العاملي 
البحرية  العقيدة  أن  اثبتت  وفيه  ذلك،  االبرز على  الدليل 

على  عملت  أنها  إذ  السياسة،  هذه  على  دلياًل  الروسية 
واضًحا  مؤشًرا  وقدمت   2015 عام  في  بقوة  انتشارها 
البلطيق،  لألهداف الروسية في احمليط األطلسي، وبحر 
والبحر األسود، والبحر األبيض املتوسط أيًضا، وأظهرت 
أيًضا انها ليست ضعيفة حتى في ظل الوجود العسكري 
خلصومها في الناتو، وهنا جند ان القوة البحرية لروسيا 
وفرت لها جملة مكاسب في البحر األبيض املتوسط، في 
في  والسياسي  العسكري  االستقرار  توفير  مقدمتها: 
املنطقة، وضمان الوجود البحري الدائم لروسيا، وتوسيع 
مسار النقل البحري من منطقتي القرم وكراسنودار إلى 
البلدان اإلقليمية في حوض البحر األبيض املتوسط.)33) 

2.لقد عززت احلرب على سوريا من دور روسيا العاملي، 
في  وجودها  به  ثبتت  الذي  االهم  احلدث  شكلت  إذ 
الذي  املتوسط  البحر  في  الدائم  والوجود  الدافئة  املياه 
بحار  أكثر  الروسية  االستراتيجية  الرؤية  وفق  على  يعد 
العالم اهمية بالنسبة لها في اجلوانب اجليو استراتيجية، 
روسيا  ستستفيد  الذي  الشروع  خط  سوريا  مثلت  كما 
ظل  في  اوسطية  الشرق  ارادتها  فرض  في  خالله  من 
حتالف استراتيجي مع احلكومة السورية غايته مزاحمة 
املتوسط  وشرق  العربية  املنطقة  في  االمريكي  املشروع 
الى  اضف  عام،  بشكل  االوسط  والشرق  خاص  بشكل 
البحرية  وخاصة  السورية  االراضي  حتوزه  ما  ان  ذلك 
منها على مخزون استراتيجي من موارد الطاقة، سيمنح 
الشركات الروسية املنافسة واالولوية في استثمارها مبا 

يحقق فائدة الطرفني معًا.)34)
بوصفها  سوريا  عززت  لقد  اعاله،  النقطة  من  3.تناغمًا 
قاعدة حيوية جيو- استراتيجية لوجود روسيا في البحر 
املتوسط من مكانتها الدولية، على اعتبار ان املنطقة ككل 
تعد بالنسبة للروس حيوية للمحافظة على امنها القومي 
إتزان  تعد عامل  وانها  بوجه خصومها االطلسيني، كما 
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من  املنطقة  لهذه  ملا  الدولي  القوى  ميزان  في  وتعادل 
العاملية  االرتكاز  ونقاط  الدولي  التوازن  في  عاملي  شأن 
البحرية  الدولي، فوجود االساطيل  في السلم/ الصراع 
الروسية في املتوسط وما يربط به من بحار عاملية مهمة 
كالبحر االسود واالحمر ومنه الى اخلليج العربي واحمليط 
واجليو  االقتصادي  ووزنه  االطلسي  الى  او  الهندي 
استراتيجي سيجعل من قاعدتي طرطوس والالذقية اهم 
نقاط االسناد والدعم اللوجستي االساسية في االنطالقة 
الروسية نحو الفضاءات االستراتيجية العاملية، وهو بحد 
العسكري  التدخل  من  تتوان  لم  روسيا  ان  يفسر  ذاته 
في  اسهم  الذي  وبالشكل  السورية  االزمة  في  املباشر 
حماية وحدة اراضيها عبر التضحية بجنودها وطياريها 
استراتيجيا  عمقا  الروسي  التفكير  بحسب  باتت  التي 
ميثل املصلحة الروسية، ومبا يسهم بتبوأها كقوة عظمى 
والقول  نتفق  لذا  الدولية.)35)  البيئة  في  حسابها  يحسب 
الذي يرى انه وعلى الرغم من التغييرات التي طرأت على 
سياسة الشرق األوسط على مدار تاريخ روسيا احلديث، 
فإن السمة الثابتة للسياسة السوفيتية، واآلن الروسية في 
املنطقة هي أنه يتم تعريفها دائًما من خالل املنافسة مع 

الغرب وخاصة الواليات املتحدة))3)
4.لقد اثبتت روسيا قوامة فاعليتها االستراتيجية الشرق 
مصاحلها  على  املخاطر  بحزم  قوضت  حينما  اوسطية، 
االستراتيجية هناك بعدما اتضح لها أن أحداث فترة ما 
بعد العام 2011 واملتمثلة بانتفاضات الربيع العربي كما 
لو أنها ستوجه ضربة أخرى لتراجع نفوذها في الشرق 
األوسط عبر اإلطاحة بالرئيس السوري بشار األسد أحد 
أهم حلفائها االستراتيجيني القالئل املتبقني في املنطقة، 
ليكون ذلك احلدث مدخاًل لتوظيف قوتها العسكرية التي 
جنحت عبرها في إنقاذ نظام األسد وانها الداعم الدولي 
الرئيسي له، بل ان التوظيف االمثل ملقومات قوتها سمح 

الرغم  املجاورة على  الدول  بعالقات استراتيجية مع  لها 
مع  تعاونها  في  اتضح  ما  وهذا  املتباينة،  املصالح  من 
إيران وتركيا ليعزز جناح روسيا في فرض أجندتها في 
ولتصبح  املنطقة،  أنحاء  جميع  في  نفوذها  ومد  سوريا 
العًبا رئيسا وأحياًنا وسيًطا في النزاعات اإلقليمية من 
ليبيا إلى اليمن، من هنا يرى املعنيون أنه يجب أن ُينظر 
اكثر  ميثل  املتوسط  شرق  في  الروسي  التدخل  أن  إلى 
دافعا لتصبح العًبا رئيسًيا في الشرق األوسط وكمدخل 
للتنافس  مساحة  لها  يؤمن  أوسع  لسياق  استراتيجي 
تعثرت  التي  املتحدة  الواليات  مع  العاملي  اجليوسياسي 
سياستها كثيرا في هذه املنطقة احليوية، وهو ما سمح 
إلى  الهامش  من  تقفز  أن  األوسط  الشرق  في  لروسيا 

مركز الصدارة في الشؤون العاملية.)37)
التي  5.منذ تدخلها عسكرًيا في سوريا في عام 2015 
اعلنت فيها بقوة عودتها إلى الشرق األوسط، وجدنا أن 
حلفاءها  وأنقذت  لصاحلها  املعركة  ساحة  غيرت  روسيا 
الدولية  الدبلوماسية  في  دافعة  كقوة  نفسها  ورسخت 
بشأن أزمات املنطق،ة وهو ما اعطاها قوة زخم ملتابعة 
بفضلها  التي جنت  املتبادلة  الثقة  قاعدة  وفق  مصاحلها 
فوائد جمة، فقد  سمح لها ذلك بأن تبيع  أسلحة مبليارات 
الدوالرات إلى اجلزائر ومصر وتركيا، وتعاونت مع اململكة 
العربية السعودية لوضع إبهامها في نطاق أسعار النفط 
العاملية، كما عملت بشكل وثيق مع إيران وتركيا وإسرائيل 
واإلمارات  قطر  مع  عالقات  على  وحافظت  سوريا،  في 
الدول األخرى مبا يرسخ  املتحدة ومجموعة من  العربية 
من قيمة وفاعلية تواجدها ويعزز من تصاعد نفوذها في 
الشرق األوسط، واحلقيقة أن جناحات الرئيس فالدميير 
بوتني تنبع من استراتيجية مطبقة باستمرار قائمة على 
واألخطاء  اجلديدة  للفرص  والعملي  الفعال  االستغالل 

الغربية مبا يعزز فاعليته الدولية في املنطقة.))3)
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).تكاد تكون املصالح اجليوسياسية احلالية لروسيا في 
الشرق األوسط مطابقة لتلك التي سعت إليها منذ القرن 
اخلارجية  السياسة  أهداف  من  كان  فقد  التاسع عشر، 
استكمال  على  العمل  بوتني  فالدميير  عهد  في  الروسية 
التجارية  االقتصادية /  العالقات  بتعزيز  أجندة موسكو 
وقضية الطاقة مع دول املنطقة، خاصة عقب ثورات الربيع 
العربي التي ابدت جتاهها حكومة بوتني قلقا كبيرا معتبرة 
أوكرانيا  في  حدثت  التي  امللونة«  »الثورات  من  إياها 
املتحدة، ومن  الواليات  التي دعمتها  وقرغيزيا  وجورجيا 
الى  به  يؤدي  أن  من  خوفا  االخيرة،  من  خوفها  منطلق 
في  سيخلق  الذي  السلطة  إلى  السياسي  اإلسالم  جلب 
نفوذها  ومجال  نفسها  لروسيا  خطيًرا  منوذًجا  النهاية 
اإلقليمي املباشر، لهذه األسباب دخلت روسيا بقوة في 
املنطقة بقصد موازنة ما تعده نفوذا أمريكًيا لتدعم نظام 
األسد والذي انتج نوًعا جديًدا من التعددية التي اعطت 
ملوسكو دوًرا راجًحا في الشرق األوسط وفرصة لتحدي 

سرد النموذج الغربي الليبرالي للنظام العاملي)39)
7. متكنت روسيا من خلق قناعة لدى خصومها من الدول 
الغربية، من أن نفوذها ومصاحلها االستراتيجية الثابتة 
لترسيخ  الفرصة  منحها  قد  املتوسط  شرق  منطقة  في 
مكانتها كعنصر استراتيجي محوري في منطقة الشرق 
بأن  التيقن  الى  خصومها  دفع  ما  وهو  ككل،  االوسط 
الوجود العسكري الروسي في سوريا وأساطيلها البحرية 
في البحر األسود وشرق البحر األبيض املتوسط قد جعلها 
خصما دوليا يصعب في ظل تأثيره القوي استبعاد وظيفته 
الدولية، ومن ثم فإن الردع ال يكفي في حد ذاته لوضع 
عقبة في التوسع اإلقليمي/ الدولي الروسي، وأن سياسة 
الوضع  على  الغرب  يحافظ  حتى  مجدية  غير  االحتواء 
احلالي في شرق البحر األبيض املتوسط.)40) وهنا نقول 
االستراتيجية،  العالقات  التحالفات/  واقع  وبفضل  انه 

من  عديد  في  الفعال  وجودها  فرض  موسكو  استطاعت 
ملفات الصراع في اإلقليم، بالقدر الذي جعل منها فاعال 
املتحدة  الواليات  من حتدي  استراتيجية متكنه  له  دوليا 
وحلفائها االوربيني القريبني منها جغرافًيّا وسياسًيّا.)41) 

الشرق  الروسية  االستراتيجية  مكاسب  اهم  من  ).ان 
جديدة  أسواق  فتح  ملوسكو  اتاحت  انها  هو  متوسطية 
ملنتجاتها وأسلحتها باملنطقة، ولهذا لم يكن من املستغرب 
وغيرها ستكون  وتركيا  ومصر  أن سوريا  عن  يعلن  أن 
مركًزا لتوزيع القمح الروسي في منطقة الشرق األوسط 
في ظل احتياطات موسكو الكبيرة من القمح التي حتتاج 
السياسي  التقارب  مع  وبالتزامن  تصريف..  سوق  إلى 
عززت  اإلقليمية،  القوى  وبعض  روسيا  بني  والعسكري 
حضورها  من  األخيرة  اآلونة  في  الروسية  الشركات 
بأسواق الشرق األوسط، حيث أثبتت حضوًرا جدًيّا في 
الطبيعي  والغاز  النفط  عن  التنقيب  مثل  عدة،  قطاعات 
لها  حقق  ما  وهو  وغيرها،  والتعدين  النووية،  والطاقة 
مكاسب اقتصادية وجتارية في وقت يعاني فيه االقتصاد 
الروسي من صعوبات حادة نتيجة تراجع أسعار النفط، 
بجانب العقوبات الغربية املفروضة عليها بسبب سياستها 
التي تهدد األمن األوروبي وحلف شمال األطلنطي )حلف 
الناتو(.. ومن ثم فمع هكذا مكاسب وفي ظل ثبات نفوذها 
متلكه  وما  األوسط  والشرق  املتوسط  شرق  منطقة  في 
من مقومات قوة مكنتها من االنخراط الفاعل في أزمات 
في  الدولية  هيبتها  به  الذي فرضت  النحو  على  املنطقة، 
النظام السياسي/ االقتصادي الدولي، ولهذه االمر ثمة 
الصاعدة  القوى  مع  حتالفاتها  بتعزيز  تتمثل  مكاسب 
كالصني  الدولية  أم  وايران  كتركيا  منها  االقليمية  سواء 
الى حماية عمقها  ذلك سيدفعها  أن  الى  والهند، اضف 
االستراتيجي في الداخل واخلارج من االختراق الغربي، 
ومن ثم التصدي للتهديدات األمنية سواء ما يتعلق منها 



|   العدد 56-57   |   السنة الخامسة عشر   |   آب   |  2021 168

بالعزلة الدولية او مخرجات التطرف واإلرهاب على امنها 
القومي.)42)

ملاذا  مهمة:  اشكاليات  لثمة  مقنعة  أجوبة  ميثل  تقدم  ما 
املنطقة املضطربة؟ وملاذا تسعى  الى هذه  عادت روسيا 
للحصول على دور رئيسي في منطقة تعاني من صراعات 
دولية على مدى تاريخها الطويل وحتى املستقبل املنظور، 
سابقا  السوفيتي  االحتاد  كما  اليوم  روسيا  كانت  وقد 
روسيا  ان  نتخيل  ان  ال ميكن  وهنا  فيها؟  رئيسا  طرفا 
في  مكاسبها  من  وتبدد  طموحاتها  من  أن حتبط  ميكن 
اقليم هو ملتقى طرق العالم، فقادتها مؤمنون أن بلدهم 
له احلق في أن يفرض مصاحله االستراتيجية وطموحه 
السياسي في املنطقة من اجل هدف نبيل يكون مدخال نحو 
التأثير في البيئة الدولية عبرها، وذلك مدعاة لوجود روسي 

نشط فيها يجعلها مبستوى القوة القادرة على ان تكون 
تؤهله  التي  اإلمكانية  لديه  استراتيجيا  وشريكا  وسيطا 
االوسط  الشرق  املتوسط/  في شرق  السلطة  فراغ  مللء 
في ظل تراجع مكانة الواليات املتحدة فيهما عبر توظيف 
مختلف اشكال قوتها الناعمة والصلبة بالقدر الذي يعزز 
 ، ككل)43)  املنطقة  عموم  في  الروسي  النفوذ  توسيع  من 
وهنا من املرجح أن تظل سياسات القوة الروسية املختلفة 
في شرق البحر األبيض املتوسط مكوًنا حاسًما لوجودها 
وفاعليتها على املسرح العاملي، وال سيما مع ثبات الرؤية 
سياسات  بفضلها  تستمر  أن  يجب  التي  االستراتيجية 
التأثير في املنطقة كاستجابة لبيئة دولية/ إقليمية سريعة 

التغير.)44)
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اخلامتة
منطقة  في  موسكو  نفوذ  بتزايد  العلمية  احلقيقة  تؤشر 
البحر األبيض املتوسط بالقدر الذي اصبحت بفضله العًبا 
فروسيا  العالم،  من  املهم  اجلزء  هذا  في  رئيسا  إقليمًيا 
اليوم، وبحكم االمتيازات واملكاسب التي جنتها، اضحت 
له مقومات فرض اإلرادة على خصومها في  طرفا قويا 
قوة  بشأن  الغربية  للدول  املتضاربة  املواقف  سياق  ظل 
النفوذ تلك، واحلقيقة ان روسيا ما كان لها ذلك إال بفضل 
القيادة احلازمة لبوتني الذي استثمر بفاعلية كبيرة تطلع 
العديد من دول الشرق األوسط وشرق املتوسط وشمال 
إفريقيا إلى تنويع اقتصاداتها وعالقاتها السياسية عبر 
نافذة موسكو االقتصادية والدبلوماسية والسياسية، وهو 
ما حّتم على موسكو ان تندفع بقوة لتوظيف تلك الرغبة 
مستغلًة فراغ السلطة الناجم عن رغبة الواليات املتحدة 
استراتيجية  وفق  األوسط  بالشرق  االرتباط  فك  في 
الرئيس السابق باراك أوباما املسماة بسياسة »التمحور« 
بعيدًا عن املنطقة والتي استكملها الرئيس االسبق دونالد 
لذلك  وكنتيجة  السياسة،  بهذه  قدمًا  الذي مضى  ترامب 
برزت روسيا كقوة عسكرية وسياسية مهيمنة في املنطقة 
بعدما وظفت بحكمة عالية كل أشكال قوتها بشكل اداء 
استراتيجي أنفذت من خالله أهدافها االستراتيجية إلى 
ما وراء سوريا وصواًل إلى شمال إفريقيا، ما جعل من 
الوجود الروسي املتنامي يغطي مناطق استراتيجية مهمة 
من اقليم البحر األبيض املتوسط، وهو ما جعل من روسيا 
طرفا قويا في معادلة ميزان القوى اجليوسياسي اخلاص 
باملنطقة.. وأخيرا ال نغالي إذا ما قلنا ان حجم املكاسب 
التي حازتها روسيا في هذه املنطقة عززت من مكانتها 
مبثابة  هو  املتوسط  شرق  جيوبولتيك  أن  بدليل  الدولية، 
املفتاح لفهم ما تفعله روسيا في عموم الشرق االوسط، 
في  التأثير  قيمة  ان  استراتيجيا  ادركت  قد  لذا جندها 

النظام الدولي وضمان مصاحلها فيه يتطلب منها حسم 
واالزمات  بالطاقة  املتعلقة  القرارات  في  التأثير  قوة 
ملفات صراع  من  املنطقة  تختزله  ما  وكل  والصراعات، 
ان  ادركت روسيا  بكلمة اخرى  وتعاون على حد سواء، 
القرار اإلستراتيجي في  قوة  التأثير في  عليها أن متلك 
قلب العالم التي تسمى وفق منطقها االستراتيجي املياه 

الدافئة. 
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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 

حراك.األقطاب.من.
خالل.صراع.المحاور.
بين.المساحات.
والنقاط:.العراق.
منطقة.التالقي

أ.م.د..باسم.كاظم.خلف.حسين.الالمي.

دكتوراه.علم.النفس.اإلدراكي.-.جامعة.بلمث-

تدريسي.في.الجامعة.المستنصرية
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االقتصادي  اجلبروت  على  مبنية  الصينية  اإلستراتيجية 
يولد  والتأني  األخطاء  يولد  التسرع   ( وأيدلوجية 
احلكمة(. أما اإلستراتيجيةاالمريكية مبنية على اجلبروت 
العسكريومبدأ ) إن لم تكن معي فأنت ضدي( .. الرؤية 
في  واملمرات  املساحات  استراتيجية  على  الصينيةمبنية 
حني الرؤية األمريكية مبنية على الهيمنة و السيطرة على 
النقاط قواعد عسكرية والسيطرة على املنافذ والبوابات 
وظف  القطبني  كال  ؛  العالم  في  130دولة  من  اكثر  في 
هذا  تشخيص  املتحالفةوميكن  احملاور  طريق  عن  رؤيته 
ومحور  املمانعة  محور  ؛  املدخالت  خاللهذه  من  احملاور 
لنا مخرجات. حروب  .أنتج  االعتدال  او محور  التحالف 
ذات أشكال متعددة الهدف منها السيطرة على املمرات 
ومسك البوابات لعرقلة ومنع متدد هذه مساحات البرية، 
املساحات  أهمية  يدركان  الطرفني  كال  أخرى  جهة  من 
والربط البري لكن الصراع هو حول سيادة وزعامة تلك 
املمرات لكي يفرض شروطه املتحكم بتلك البوابات وما هذه 
االحداث في الشرق األوسط إال السعي في السيطرة على 
هذه املمرات باكستان إيران العراق سوريا لبنان تركيا 
هذه هي املساحات الرابطة في حزام واحد وطريق واحد 
التكاليف  واقل  طريق  بأقصر  والغرب  الشرق  بني  يربط 
الطرق  وعرض  العطاء  رسو  في  التنافس  نشاهد  لذلك 

إسرائيل  وموانئ  واالمارات  السعودية  قبل  من  اجلديدة 
املطلة على البحر األبيض املتوسط الى أوربا ؛ بدال من 
البحري باكستان إيران عراق سوريا  البري او  الطريق 
حروب  احملاور  تلك  مخرجات  أوربا  الى  تركيا  لبنان  و 
العراق وسوريا  نظامية في  نظامية وغير  ناعمة وخشنة 
ولبنان وفلسطني غزة واليمن.. املنتصر في هذه احلروب 
هو الذي يفرض التوازنات واملعادالت اجلديدة وهي التي 
ان  مرشح  العراق  اجلديد..  العاملي  النظام  تقرر مصير 
العبء  يلقي  سوف  هذا  ؛  احملاور  تالقي  منطقة  يكون 
الزوايا  تدوير  في  العراقية  للدبلوماسية  الكبير  والدور 
بني تلك احملاور وتذلل العقبات.. في هذا الدراسة سوف 
نطرح نظرية املساحات والنقاط كإستراتيجية متبناة من 

قبل الصني وامريكا.

املقدمة
السعي نحو قيادة املجتمع الدولي من خالل تزعم العالم 
الثانية؛  العاملية  احلرب  انتهاء  منذ  امريكي  مطلب  هو 
السوفيتي  االحتاد  انهيار  بعد  و  الباردة  احلرب  وفترة 
الباردة  احلرب  فترة  وإنهاء  الشرقي  املعسكر  وتزعزع 
وصعود نظام القطب الواحد في مطلع بداية التسعينات 
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من القرن املاضي؛ تسارعت األحداث بشكل دراماتيكي 
وفقا إلستراتيجية احلرب الناعمة و الهيمنة على مصادر 
الطاقة واإلقالل من إستراتيجية املواقع؛ لذا بدا التحرك 
األمريكي نحو احلصول على الشرعية الدولية في أسلوب 
اإلنسان  حقوق  غطاء  ضمن  والسلس  الناعم  التحرك 
نتيجة  اخلليج  منها حرب  الدولي.  واألمن  السلم  وتهديد 
اغراء النظام البعثي احلاكم في العراق في غزو الكويت 
على  املباشرة  والهيمنة  الدخول  في  فرصة  أعطى  مما 

بعض مصادر الطاقة في الشرق األوسط. 
هذه الفترة بالذات كانت مرحلة حتاول روسيا مللمت نفسها 
من هول الصدمة إال انها استطاعة في بداية القرن الواحد 
والعشرين من العقد األول احلضور اخلجل في املجتمع 
الدولي إال ان حضورها ازداد اثناء بداية العقد الثاني من 
هذا القرن بالتحديد في أزمة سوريا. أما الصني والتي 
منتجاتها من خالل  عاملية تستوعب  لفتح أسواق  تسعى 
تامني ممرات آمنة ورخيصة وبعيدة عن الهيمنة االمريكية 
هذا  يعي  األمريكي  املراقب  التماس.  جتنب  خالل  من 
اإلستراتيجية اخلفية لذا حذر هنري كسنجر بأن القطار 
 Henry Kissinger. Simon(انظر قادم  الصيني 
 .Zbigniew Brzezinski :1992 and Schuster

 (1992

من  تتحرك  استراتيجيات  األقطاب  هذه  من  فلكل 
التي  النظرية  له ضمن  نتعرض  ما سوف  وهذا  خاللها 
القوى  الواضح  من  يبدو  الورقة.  هذا  في  طرحها  نريد 
ملعرفة  االستبار  إستراتيجية  استخدمت  قد  العظمى 
حجم وقوة الطرف املقابل من خالل التحالفات احملورية 
وليس التحالفات املؤقتة واملرحلية بل حتالفات جيبولتكية 
معالقطب  مرتبطة  محاور  فكانت  بعضها  في  أيدلوجية 
الصينيو الروسي ايران و سوريا ولبنان واليمن ليس من 

حيث النظام السياسي لكل من لبنان واليمن ملن هو ماسك 
األرض ويدافع عنها مثل حزب الله في لبنانوأنصار الله 
في اليمن . وباملقابل هنالك محور األمريكي مرغم هي دول 
االمريكية.  باملصالح  واملرتبطة  التطبيع  واألنظمة  اخلليج 
اجليبولتكية  املدخالت  نتيجة  جاء  احملاور  هذه  نشوء 
مرحلة  أساس  هو  والذي  ومنها  للصني  واالقتصادية 
الصراع هي املمرات وطرق البرية اجلديدة والتخلص من 
والتقاطع  التماس  نقاط  وجتنب  األمريكي  اخلناق  طوق 
بالوكالة  احلرب  إستراتيجية  واستخدام  األقطاب  مع 
هو  والذي  سوريا  في  احلرب  املثال  سبيل  اوالنيابةعلى 
دول  بعض  دخلت   . اجلديد  احلزام  على  ممرواقع  أهم 
اخلليج في دعم التمرد السوري ودعم هذا الفصائل باملال 
التركي  تدخل  الى  األمر  تطور  حتى  والرجال  والسالح 
واألمريكي في بعض األحيان والذي واجهه في بعضها 
والدعم صيني  وروسيا  الله  وحزب  الثوري  تدخالحلرس 
في سوريا وأصبح املشهد جدا معقدا فترك الكبار أسلوب 
التماس والتقاطع وبقيت الساحة بيد احملاور والتي تغلب 
في  األمريكي  احملور  ضعف  وبدا  للمانعة  محور  فيها 
سوريا وتراجع األمريكي عن عرش القطب األوحد. كذلك 
األمريكي  للمعسكر  كبير  تراجع  الشيء  نفس  اليمن  في 
احلديدي  القبة  غزاوفشل  على  وأيضااحلرب  ومحاوره 
حجمها  وتراجع  اإلسرائيلية  األمنية  املنظومة  وانهيار 
القول  ؛نستطيع  تزعمه  أرادت  التي  املنطقة  في  النسبي 
بان هنالك عوائق وحواجز امام احلزام اجلديد او املمرات 
القطار  امام  طويال  تصمد  لن  يبدو  كما  لكنها  الصينية 
اجلغرافية  والنقاط  احليوية  النقاط  كانت  الصينيمهما 
والغرب  الشرق  بني  السكك  املد  تعترض  واحلواجزالتي 
اللعبة  نهاية  أدرك  العالم  ان  يبدو  والذي  بقطار صيني. 
على  تتسابق  األمريكي  للمحور  احلليفة  الدول  وبدأت 
الدول  هذه  ومن  أراضيها  من  الصيني  القطار  مير  ان 
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إسرائيل.
أهداف البحث

1- طرح نظرية املساحات والنقاط كأسلوب استراتيجي 
ميثل نقطة الصراع بني املدخالت واملخرجات الدولية.

2-التنبؤ بالنظام العاملي اجلديد من خالل ترجمة الصراع 
بني محاور األقطاب .

أهمية البحث
ضمن  حتليلية  دراسة  كونها  الدارسة  هذه  أهمية  تأتي 
واملخرجات  واملعاجلة  املدخالت  التحليل منوذج  معطيات 
والتي أخذت اجتاهات  الدولية  العالقات  في مجال حقل 
جيبولتكية منشأها اقتصادي بالنسبة للصني وروسيا او 
باملقابل استخدام نظام حارس البوابات من خالل النقاط 
)القواعد العسكري واحليوية( للواليات املتحدة األمريكية.
 Raghavan. Sudarshan; Whitlock. انظر) 
 Vine. David :2018 Taub. Ben :2017. Craig
)212(تساؤالت البحث هل تنجح الصني في إستراتيجية 
املمرات؟من جهة هل ميكن كبح القطار الصيني من خالل 
طوق النقاط وفرض البوابات االمريكية؟وهل لعبة صراع 
احملاور هي الوسيلة لفتح البوابات بني الشرق والغرب؟ 
االقتصادية  القوة  مواجهة  املتحدة  للواليات  ميكن  وهل 
وحتجيمها من خالل التحكم بالبوابات وتطبيق إستراتيجية 
االحتواء الشامل ضد املجال احليوي الروسي من جهة 
اوروبا؛ والصني من خالل احلزام اجلديد اآلسيو اوروبي 
؟ وهل الدول اإلقليمية الواقعة والتي لم تقع على املمرات 
او قريبة منها تسعى ان تكون لها ضمن خط احلزام؟ وهل 
اإلستراتيجية  تلك  ويحسم  ينهي  سوف  احملاور  صراع 
 Corridors(  ) وبوابات.  ممرات  والنقاط(  )املساحات 

.& Gates

حدود البحث )املجال املوضوعي(
واملخرجات  املدخالت  منوذج  يناقش  ملوضوعي  املجال 
يناقش  للبحث  املنهجي  أمااإلطار  للتحليل؛  وكوسيلة 
التعبير  والنقاطوميكن  اوإستراتيجيةاملساحات  نظرية 
على  يعوالن  وروسيا  فالصني  باملمراتوالبوابات  عنها 
احليوي  واملجال  الفضاء  ضمن  املساحات  إستراتيجية 
أوروبا  و  اسيا  او  والغرب  بينالشرق  للربط  االقتصادي 
أيضا االسيواوربي من جهة أخرى في املقابل إستراتيجية 
املدخالت  منوذج  خالل  من   . األمريكي  البوابة  حارس 
واملعاجلة ميكننا تفسير و التنبؤ بالسلوك فيتحقق مفهوم 
التحكم والضبط وان نكون جزء فاعل في تلك املعادلة في 
املجتمع الدولي. ومن خالل تلك املنهجية التكاملية الدراسة 
سوف تركز على متغيرين: املتغير األول هو تفسير صراع 
التنبؤ  حلفاء املمرات وحلفاء النقاط واملتغير الثاني: هو 

والتحكم والضبط للمخرجات.
املتغير االول: صراع التحالفات من اجل املمرات والنقاط
من املسلم به هو ان قوة الصني هو اجلبروت االقتصادي؛ 

بينما جبروت الواليات املتحدة هو اجلبروت العسكري.
مواجهة  جبهة  الى  مثلث  زاوية  من  الصني  انتقال  ان 
القرن  من  العاشر  العقد  نهاية  بعد  واضحة  أصبحت 

الواحد والعشرين.
في  لكن  وتهديد صيني  السباق خطر سوفيتي  في  كان 
الصني  اخلطر  أصبح  العشرين  الواحد  القرن  بداية 

والتهديد روسيا 
تهديدا  تشكل  أصبحت  إيران  فإن  احملاور  جهة  من 
األخيرة  املواجهات  خصوصا  اخلطر  الى  يتصاعد  وقد 
لعبة  وإسرائيل  غزة  وكذلك  لبنان  وجنوب  إسرائيل  بني 
 Jeyda Hammad and Rachel( الصواريخ. 
Tribe. 2021( وسائل املواجهة األمريكية لهذه املخاطر 
واالمالت.  الهيمنة  سياسةسياسة  هي  والتهديدات 
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معاقبة باالحتالل بذريعة الدميقراطيةوحقوق اإلنسان او 
باحلرمان من املساعدات والقروض واالستثماراو فرض 
عقوبات سياسية واقتصادية من جهة اشكال احلرب تأخذ 
القصيرة  واحلرب  الناعمة  منهااحلرب  متعددة  أشكاال 
التهديدات  تدرك  املتحدة  الواليات  املتوسطة.  واحلرب 
وسعي  املساحات  اإلستراتيجية  في  واخلامدة  الكامنة 
التمدد الصيني بربط العالم اقتصادية وفقا لعنصر السمة 
تراجعت  والذي  االقتصادي  اجلبروت  لها ضمن  املميزة 
فيه الواليات املتحدة أمامه بشكل واضح وجليا أضف من 
جهة سعي الروس مد ممرات اقتصادية من الغاز والنفط 
نحو االحتاد األوربي خصوصا أملانيا وهذا سوف يعزز 
ويقوي تلك الدول والتي يكون لها منفذ من التخلص من 
الهيمنة األمريكية؛ لذا اشترطت اشتراط الواليات املتحدة 
الدول املتحالفة معها إنشاء قواعد عسكرية كنقاط  على 
األسيوية  ودول  والروس  الصني  األفقية  للممرات  مانعة 
كالنمور اآلسيويةوالشرق األوسط وفقا ملبدأ القوة القائدة 
تستخدم الضغوط ) االبتزاز التهديداحلرمان والعقاب (
كذلك التشاور واإلقناع والرضا مبمارسة القوة القائدة.
املمرات  تعبيد  في  أزمات  يواجهون  الروس  جهة  من 
الواليات  وسعي  أوروبا  وبني  بينها  والنقل  االقتصادية 
املتحدة من صنع بوابات امام تلك املمرات الروسية نحو 
أوروبا هذا من جهة الشمال. أما من جهة اجلنوب بالتحديد 
الشرق األوسط املساحة السورية فظهرت مواجهة محاور 
احللفاء.  ومحور  املمانعة  محور  تسميها  كما  احللفاء 
الواليات املتحدة تسعى الى بناء قواعد في تلك املساحات 
حتت ذرائع متعددة منها حقوق اإلنسان وحماية األقليات 

وهلم جرا فكانت قاعدة االمريكية في سوريا .
كما ان انتشار هذا النقاط بشكل واسع امام تلك املمرات؛ 
إال انه تواجهنا إشكالية حتديد تعريف للقواعد او النقاط 
العسكرية قد تكون قاعدة ليس فيه جنود بل عبارة عن 

على  سيطرة  انها  القول  نستطيع  لكن  اتصاالت  موقع 
املمرات

او تسير الطائرات املسيرة؛ هنالك قواعد دائمة وقواعد 
مؤقتة وهنالك ثابتة، وهنالك قواعد متحركة وأيضا اشكال 
واحجام تلك قواعد او النقاط مختلفة؛ إحصائيا يتجاوز 
عدد القواعد العسكرية األمريكية ألف قاعدة ال اكثر من 
130 دولة في العالم وال احد يعرف رمبا حتى البنتاغون 
القواعد ألسباب  عدد  بالضبط حتديد  يستطيع  ال  نفسه 
متعددة، الن أهم النقاط التي تواجه املمرات الصينية هي 
مضيق ملقاة باملقابل عقد اللؤلؤ قدميا إال ان االجتاه نحو 
املمرات اجلافة والبحرية لتقليل املسافات وجتنب النقاط 
)حارس البوابة( مثل طريق الصني باكستان ميناء كوادر( 
 Muhammad  .2013  .Chowdhury. D. Roy
 Saqib Irshad. Qi Xin. Hamza Arshad
البري  للمر  :2015( الى اخلليجمن جهة احلزام اجلديد 
ولبنان  وسوريا  شماال  تركيا  العراق  باكستان  الصني 
واألردن ومصر غربا.وهذا سبب احتالل العراق وإنشاء 
القواعد العسكرية الن املراقب األمريكية له تشخيص مسبقا 
لإلستراتيجية املمرات والتي ادركها مؤخراباألساس كان 
الدافع األمريكي إلسقاط الحتالل العراق هو السيطرة على 
مصادر الطاقة كنقاط حيوية وليست نقاط جيوبلوتيكية. 
أما النقاط العسكرية والسياسية فقد فرض طوقا شامال 
التهديدات  .أما  الروسي  االحتاد  كذلك  و  الصني  على 
مثل  النقاط  أيضا وضعت حتت طوق  واحملتمل  الكامنة 
العربية  اجلزيرة  اإليرانيةومناطق  اإلسالمية  اجلمهورية 
كما ) شكل رقم واحد( ميثل املمرات الصينية في احلزام 

اجلديد والنقاط االمريكية حارس البوابات.
شكل رقم )1) 

صراع احملاور رسم معادالت جديدة الحت بأفق العالقات 
الدولية وتغير احلجم النسبي للدولة وزنها اإلقليمي بحيث 
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أمام  مواجه  محور  وأصبحت  حقيقي  خطر  الى  حتولت 
خاضت  حيث  األوسط،  الشرق  في  االمريكية  محاور 
الواليات األميركية حروب صغيرة ومتوسطة وطويلة من 
خالل حلفائها في اليمن والعراق وسوريا ولبنان و غزا 
 :2021(Jeyda Hammad and Rachel Tribe(

Vick. Karl; Klein. Aaron J.. 2012 (. حيث تراجعت 
مكانة الواليات املتحدة أمريكية عسكريا خصوصا قصف 
اإليرانية مما  بالصواريخ  العراق  في  األسد  عني  قاعدة 
االمريكية  املتحدة  بالواليات  حدا  ونتائج  مخرجات  افرز 
اإلستراتيجية  نفس  على  البقاء  مع  بدائل  عن  تبحث  ان 

الدبلوماسية  استخدام  مع  االستنزاف  وهو  السابقة 
قبل  من  الهادئة  والدبلوماسية  أمريكيا  قبل  من  الوقائية 

الصني و روسيا ومحاوراهما.

املتغير الثاني : هو التنبؤ والتحكم والضبط للمخرجات
مخرجات حراك الصراع في نقاط التقاطع لتك املساحات 
والنقاط في منطقة الشرق األوسط فرز معادالت جديدة 
هو ان طريق احلزام الواحد اخذ طريقه بوضوح مما دعا 
الشام اجلديد  منهاطريق  أخرى  البحث عن خيرات  الى 
عن  سورياوتركيا  نحو  الصيني  احلزام  اجتاه  عن  بدال 
طريق العراق .الشام اجلديد ضمن املعطيات قد تكون فيه 
نيوم  تعتبر املخزن ملشروع  مساومات خصوصا األردن 
مائي  يبدأ مبمر  والذي هو طريق  والسعودي  االماراتي 
بري وينتهي مبيناء ؛ بينما الشام اجلديد ذو طرق متعددة 
شام  طريق  جتعل  سمة  وهذه  بري  مائي  او  بري  بري 

اجلديد متفوق على املمرات اخلليجية االخر )انظر شكل 
رقم اثنني( وهذا ما سوف يولد صراعات بني دول احلليفة 
 2021  Riyah Mofleh & Ali Albashayreh((
خصوصا ا لو جنحت عملية التطبيع الكلي او اجلزئي مع 
العراق فان مشروع الشام اجلديد سوف تكون له موانئ 

متعددة على البحر األبيض املتوسط. 
شكل )2)

ساسة  استبدلت  وحلفائها  املتحدة  الواليات  ان  يبدو 
ويجير  الفرص  واستثمار  املرنة  بدبلوماسية  املواجهة 
نهاية املمرات الى بواباتها مثل بوابةموانئ األردن ومصر 
التركي من جهة  تطويع اجلانب  الى  وإضافة  وإسرائيل 
الساحة  على  مفاجآت  تظهر  قد  لكن  ؛  االسيواوروبي 
احلزام  أساس  هي  والتي  الساخنة  مناطق  في  الدولية 
رفع  سياسة  سورياوهي  أفغانستانالعراق  منها  اجلديد 
والروسي  الصيني  للقطار  احلديد  سككك  ومد  العوائق 
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والسياسي  العسكري  والتواجد  القواعد  إزالة  من خالل 
املشاريع  وتنفيذ  البلدان  هذه  واستقرار  األمريكي 
ماذا  ..السؤال  اجلديد  للحزام  واللوجستية  اإلعمارية 
اتباع ساسة  يفضل  وهل  العراقية  احلكومة  على  ينبغي 

احملاور أم سياسة تبادل املنفعة وإشراك القوى العظمى 
الصني وروسيا وامريكا وجعل العراق مساحة تفاهمات 
لهذه القوى خصوصا هنالك دول إقليمية وجوار قد تكون 
متضررة بل سوف تكون متضررة من هذه التقارب وتبقى 

ان  في  العراقية  الدبلوماسية  بقوة  منوطة  القضية  هذا 
تكون ساحة تفاهمات وليست ساحة صراعات. 

اخلامتة
ميكن اخلالصة الى ان أمريكيا في تراجع ملحوظ أمام 
الصني وروسيا من خالل صراع احللفاء لتلك األقطاب ، 
وان بوادر التلويح بالقوة العسكرية تراجع بعد ما اتضح 
للمنظور  وفقا  اجلديدة  األوسط  الشرق  تشكل  صعوبة 

األمريكي .
تلوح  بدأت  اجلديد  احلزام  نحو  الدول  التسابق  بوادر 
والذي  اجلديد  الشام  مبشروع  احلال  هو  كما  باألفق 
في مضامينه طريق آخر مساٍو ملشروع نيوم السعودي 
)NEOM (. في السنوات القادمة املجتمع الدولي سوف 
يشهد تغيرات دراماتيكية في مفهوم توازن القوى وسياسة 

توزيع السوق العاملي بني تلك القوى.

تنفيذ استراتيجية املساحات قادم ال محالة بعد ان ثبت 
جناحه وتراجع إستراتيجية النقاط او بوابات التحكم 

قد تشهد العالقات الدولية تغيرات جغرافية كبيرة نتيجة 
إستراتيجية  استخدام  منها  الصينية  املمرات  ملشروع 

البلقنة 
دول  تكوين  أخرىاو  دول  مع  صغيرة  دول  انضمام  او 

فدرالية او كونفدرالية ملواجهة هذه التحديات.
احلزام  مبشروع  متمسكة  الصني  ان  يبدو  اآلن  حلد 
لتجنب  والوقائية  الهادئة  الدبلوماسية  بأسلوب  الواحد 
التماس مع الواليات األمريكية واستخدام أسلوب التماس 
او املواجه بالنيابة كأسلوب استباري ملعرفة قوة كل طرف 
الواقع  باألمر  والقبول  املستديرة  الطاولة  الى  والرجوع 
وتقدمي التنازالت املرحلية بني األطراف من اجعل السلم 
واألمن الدولي. لذا سوف يكون دور العراق مهم في نقطة 
سوف  وهذا  واألقطاب  احملاور  تلك  التالقي  منطقة  او 
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الطاولة  ادرأه  في  العراقية  الدبلوماسية  قوة  على  يعتمد 
لتلك  الزوايا احلادة  وتدوير  العقبات  تذلل  املستديرة في 

األقطاب واحملاور.
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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 

تدبيُر.السياسة:.
العراق.في.تحديات.
ورهانات.التحول.إلى.

دولة.فاعلة
عقيل.سعيد.محفوض
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مقدمة
حالة  تقدير،  أقرب  على  عقود،  عدة  منذ  العراق  يشهد 
حيال  وبالطبع  الراهنة،  اللحظة  حيال  يقني«،  »الال  من 
املستقبل، ومن ذا الذي يستطيع أن يتنبأ مبا ميكن أن 

تؤول إليه األمور في هذا البلد املشرقي اجلميل؟
لكن اللحظات الكاحلة هي األكثر خصوبة، أو يفترض أن 
تكون كذلك، بالنسبة لألمم واملجتمعات، بافتراض ووجود 
في  تعمل  نشطة،  الخ  واجتماع  وسياسة  فكر  فواعل 
مجتمع حي، أو وجود ما يسميه انطونيو غرامشي »كتلة 
تاريخية«، تعمل على فهم الواقع وتدبره وتخلق استجابة 

فعالة حياله. 
يقول مارتن هيدغر: أن تفكر هو أن »متتلك اإلمكان« الذي 
في  والسياسة  الفكر  لفواعل  وبالنسبة  ما.  ُمشكل  يثيره 
العراق، فإن املهمة اليوم هي التفكير في ما هم فيه، من 
أجل »اإلمساك بـ« أو »القبض على« ذلك »اإلمكان«  في 

ما يحدث اليوم، و«امتالكه«، ومحاولة »تدبيره«.. 

أواًل- في الرؤية واملقاربة
السياسية،  العلوم  في  شائع  تعريف  بحسب  السياسة، 
املادية واملعنوية؛ وهي فعل  للقيم  التوزيع السلطوي  هي 
محكوم مبحددات وتطلعات ورهانات، ويواجه إكراهات. 

أو  ارندت،   حنة  بتعبير  احلرية،  هو  السياسة  ومقصد 
الداخل  وإكراهات  وعطالته  قيوده  من  املجتمع  حترير 

واخلارج، والتطلع للمستقبل، كذا. 
إكراهات  من  العراق  حترير  هو  هنا،  السياسة  تدبير 
السياسة التي تثقله وتكبله، والعمل على حتويله من حالة 
الصراع »فيه« و«عليه«، ... إلى جزء من نظام تفاعالت 
إقليمي ودولي، ويكون )العراق( فيه »ذاتًا« ال »موضوعًا«، 

فاعاًل ال منفعاًل، ما أمكن.
واالختالل  اإلخفاق  حالة  باعتبار  كبير،  طموح  وهذا 
واالضطراب في دول اإلقليم، وان طموح دول املنطقة ألن 
تكون دواًل مستقرة، ال يزال بعيدًا، طاملا انها أخفقت - 
منذ عدة عقود، على أقرب تقدير- في االجابة على أسئلة 

اللحظة، بل أخفقت في قراءة ما هي فيه وعليه.
الدولة«،  »فكر  من  ينطلق  فاعلة«،  »دولة  إلى  التحول  ان 
بتعبير بيير بورديو،  أو باألحرى أولوية الدولة وقوامتها، 
واإلجماع األولي حول الدولة، وهل ان العراق هو »كياني 
نهائي« بنظر أهله، وان اجلميع يعمل في أفق عراق واحد.
لكن، هذا له محاذير كثيرة، أهمها أنه ينطلق من فرضية 
غير مؤكدة أو غير متوافق عليها، فهل يعطي العراقيون 
اليوم أولوية أو قوامة للدولة، وهل ثمة إجماع بينهم على 
ذلك؟ والثاني أن ظاهرة الدولة في العراق )واملنطقة( هي 
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مثار أسئلة عميقة، مثلها مثل ظاهرة املجتمع أو االجتماع، 
فهل ان العراقيني اليوم هم مجتمع، باملعنى املتعارف عليه 
في العلوم االجتماعية، حتكمهم روح واحدة وفضاء واحد 
وتطلعات واحدة أو مشتركة، ولو كان احلد األدنى من كل 
ذلك؟ هل هم مثل املجتمع في أملانيا أو فرنسا أو اليونان 

أو حتى مصر؟
والثالث، هو هل ميكن التوصل إلى حل ملشكالت العراق 
مبعزل عن الوضع اإلقليمي )والدولي(، وإلى أي حد ميكن 
تلك  كل  ظل  في  وتطلعاتهم  أهدافهم  مباشرة  للعراقيني 
التدخالت اخلارجية، وكل ذلك االحتدام حول العراق، وكل 
لك االحتدام في اإلقليم؟ وبالطبع هذا باب فيه كالم كثير.
تغيير  في  يفكر  أن  اليوم  للعراق  ميكن  هل  هو  والرابع 
وضعيته في اإلقليم والعالم، وان فعل، هل ميكنه حتقيق 
العراقيون،  عليه  يجمع  أن  الذي ميكن  الوضع  ما  ذلك، 
باعتبار ظروفهم الراهنة، وحتى باعتبار فواعل السياسة 

لديهم اليوم؟
ُن نظاُم التغلغل واالختراق اخلارجي  واخلامس هو هل مُيكِّ
)والداخلي!( العراق من ذلك؟ هل لدى العراقيني االستقالل 
الكافي عن التدخالت والتأثيرات اخلارجية، وهل لديهم أو 
لدى شريحة قد تكون كبيرة منهم، املناعة الكافية وإرادة 
أن يقولوا ما يرون أنه مناسب لبلدهم، ولكنه قد ال يكون 
يضخ  ملن  مناسب  غير  أو  معهم  »يتحالف«  ملن  مناسبًا 
املوارد في دينامية السياسة واالقتصاد والوالء في البلد؟
والسادس، هو أي اشتراطات وقابليات بدئية، إن أمكن 
للسير في هذا اخلط؟ وأين نقطة  التعبير، يجب توفرها 
البداية، من حيث الزمان أو املكان أو املوضوع الخ ؟ ومن 
الذين سوف يقومون أو يبدأون بالفعل أو محاولة الفعل؟

لدراسة  أولي-  تقدير  مجرد  وهذا   - العراقيون  يحتاج 
أسباب »تآكل« املشروع الوطني واحلضاري، و«تراجع« 
مشروع الدولة خالل قرن تقريبًا على والدتها أو تأسيسها 

معقولة«  »دولة  بـ  حظوا  أنهم  من  الرغم  على  احلديث، 
والعسكر  السياسية  األحزاب  »داستها«  وملاذا  آنذاك،  
وغيرهم، و«داستهم« هي أيضًا؛ ووعي أسباب اإلخفاق 
املتكرر أمام: االستبداد، واالستعمار الداخلي، إن أمكن 
التعبير؛ والهيمنة والتغلغل اخلارجي، الدولية واإلقليمية؛ 
وتصاعد التيارات والفواعل العابرة للدولة، املناهضة لها؛ 
وتيارات وفواعل »الال دولة«، والنزعات الطائفية واجلهوية، 

واجلهادية املتطرفة.

ما العمل واحلال كذلك؟ 
واالجتماع،  والسياسة  الفكر  فواعل  يقوم  أن  من  البد 
من  غرامشي،  بتعبير  منهم،  كتلة  أو  طبقة  أو  شريحة 
مباشرة أهداف من هذا النوع، حتى لو لم تكن النتائج 
مضمونة، وعلى قاعدة أن ما ال يتم الواجب إال به فهو 
واجب. أما عن تلك الشريحة أو الكتلة، يقول غرامشي: 
بنفسها عضويًا، طبقة  ... تخلق  »كل جماعة اجتماعية، 
بوظيفتها  ووعًيا  املثقفني مينحونها جتانًسا  أكثر من  أو 
اخلاصة ليس فقط في املجال االقتصادي لكن في املجالني 

االجتماعي والسياسي أيضًا«. 
على  أخرى  أو  بكيفية  ينسحب  وهذا  العراقيون،  يواجه 
حيال  أواًل،  ومتعاكسة:  مركبة  مهمة  أيضًا،  السوريني 
ثم باحلد من  أولويتها من جهة،  وتأكيد  بتثبيتها  الدولة، 
مجتمع؟  أي  ولكن  املجتمع،  لصالح  وأولويتها  سلطتها 
ثانيًا، حيال املجتمع، وهنا تبرز مهمة مركبة ومتعاكسة 
ولكن  العراقي،  االجتماع  أولوية  بتأكيد  تتمثل  أيضًا، 
الهويات،  من  كبير  لعدد  موازية  هوية  يكون  أن  مبعنى 
يعلوها وال يلغيها أو يكبتها أو يدوسها، يتفاعل معها وال 

يتماهى بها.
النتائج، إذ ان أحدًا ال  هذه مهمة شاقة وغير مضمونة 
يستطيع التنبؤ مبا ميكن أن تؤول إليه سياسات واجتاهات 
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الهوية، وخاصة ان فكرة املجتمع نفسها تواجه حتديات 
متزايدة، ومثل ذلك فكرة الدولة والهوية واالنتماء للوطن 
والدولة الخ وفي وضع مثل العراق اليوم، وهذا ميكن أن 
تقدير  الصعب  من  اإلقليم،  دول  من  عدد  على  ينسحب 
أي  تقرير  في  الداخل واخلارج  لفواعل  النسبية  األوزان 

ظاهرة من الظواهر؟

ثانيًا- السياسة بالعراقي!
العراق  عن  السياسة  وأركيولوجيا  انثروبولوجيا  تتحدث 
أنتجت  أو  عرفت  التي  املناطق  أقدم  من  واحدًا  بوصفه 
السياسة في العالم.  وهذا ما يفخر به أهل العراق، ويحق 
ال  ملاذا  قبيل:  من  أسئلة  يثير  ذلك  مع  أنه  إال  ذلك،  لهم 
ينعكس ذلك على أحوال العراق اليوم، وملاذا ميثل تاريخ 

العراق تراجيديا دائمة )أو شبه دائمة( في السياسة؟
إنتاج  كان  اخلصيب  والهالل  النهرين  بني  ما  بالد  في 
أول القوانني والنظم واحلضارة، لكن العراق اليوم، وعلى 
مدى عقود ورمبا قرون، يعاني من اختالل مزمن في روح 
واالجتماع  والسياسة  والدولنة  والنظام  القانون  وواقع 
ولذلك  والعالم،  اجلوار  مع  والتفاعالت  واألمن  والقيم 

بالطبع أسباب عديدة، 
وال نريد أن نذهب بعيدًا في هذا الباب، لنصل إلى العنوان 
الرئيس لهذا املؤمتر وهو: »إستراتيجية التحول إلى دولة 
اإلقليمية  التحوالت  ضوء  في  االنسجام  أهمية  فاعلة: 
والدولية«، والذي يضمر سؤالني رئيسني، ويعلن اشتراطًا 

أو محددًا رئيسًا أيضًا: 
فاعلة«،  غير  »دولة  العراق  ملاذا  هو:  األول  -السؤال 
والصحيح أنها ساحة صراع بني العراقيني أنفسهم، وبني 
فواعل إقليمية ودولية، بل لعل البعد العراقي في أزمات 

العراق يكون أقل من البعدين اإلقليمي والدولي؟ 
-السؤال الثاني هو: كيف ميكن التحول من هذا الوضع 

إلى وضع جديد، يكون العراق فيه بلدًا فاعاًل، في اإلقليم 
والعالم؟ 

اإلجابات  تخرج  أالَّ  فهو:  املعلن،  االشتراط  -وأما 
ضوء  في  »االنسجام  وهو  رئيس  إطار  عن  والكيفيات 
محاوالت  أن  يعني  وهذا  والدولية«،  اإلقليمية  التحوالت 
التفكير واإلجابة على السؤالني املذكورين، يجب أن تخرج 

عن قواعد التعاون والتفاعل وليس العنف أو الصراع.
َف العراقيون كما لو أن ثمة سبيل أو طريق واحد   تصرَّ
محاولة  وهو  وعرفوه،  ورثوه  الذي  باملعنى  للسياسة، 
»اإلمساك« بالقوة أو السلطة: خروجًا عليها، أو متسكًا 
بها. ولذا يعد العراق من أكثر املناطق واملجتمعات التي 
أكثر املجتمعات خروجًا  عانت من سطوة السلطة، ومن 
وحروب.  ومواجهات  صراعات  وأكثرها  السلطات،  على 
من خبرات  كثيرة  وطبقات  وتراكمات  تاريخ طويل  وثمة 
السياسة والسلطة والقوة واملوت والثورة، لدرجة وسمت 

صورة العراق على مدى التاريخ، البعيد والقريب.   
السياسة، في انثروبولوجيا العراق خالل عدة عقود، ورمبا 
عدة قرون، وفي هذا شيء من التعميم احلاد أو القاسي، 
هي أقرب لـ »السياسة العارية«، بتعبير جورجيو أغامبني، 
السياسة مبا هي تدبير البقاء باملعنى البيولوجي،  العنف 
العاري -إن أمكن التعبير- الذي مورس ضد العراقيني، 
ومارسوه ضد أنفسهم، وضد غيرهم، يكاد يكون ال مثيل 
له، أو هكذا يبدو لقارئ يريد ان يتقصى الظاهرة العراقية 
خالل عدة عقود، بل عدة قرون، كما تتكرر اإلشارة: مقاتل 
واملخيال،  الذاكرة  في  حاضرة  تزال  ال  كثيرة،  وإبادات 
عن  احلديث  كان  إذا  وخاصة  مقاباًل،  مخيااًل  تستدعي 
صدوع طائفية، أو عرقية، أو قبلية، أو جهوية، أو طبقية 

الخ  
إذا كانت السياسة، من منظور اإلغريق مثاًل هي: »تدبير 
منظور  من  فإنها  واملداولة،  والتعدد  واالختيار  احلياة«، 
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كما  الناس  سوُس  وراهن:  تاريخي  مشرقي  ومعيوش 
العميق  واملعنى  والترويض،  الضبط  أي  اخليل،  ُتساُس 
هذا  كثير حلظات  في  كان  ما  وهذا  والغلبة،  القوة  هو: 
املشرق اجلميل، وباألخص منه العراق أو ما سوف يعرف 

الحقًا باسم العراق.
وهكذا، ثمة فارق بني فكرة السياسة ومثالها ومأمولها، 
مبا هي تدبير للحياة، وبني خبرتها التاريخية ومعيوشها، 
مبا هي تغلب وقهر وحمل على السمع والطاعة، و«رؤوس 
قد أينعت وحان قطافها«،  ومبا هي عصبية وطائفية... 

الخ.
حتت  ترزح  كانت  املنطقة  أن  تصور  يصعب  بالطبع، 
سياسات وسلطات استبداد على طول اخلط، لكنها كانت 
ومن  أفقهما.  في  أو  واقتتال  استبداد  وطأة  أمام حتت 
ثم فإن »التسويات« و«احللول« للصراعات وحتى فترات 
والقابل  واخَلتَّال  املؤقت  النمط  من  كانت  االستقرار، 
وليس  القوة  ميزان  يعكس  والذي  واالرتكاس،  للنكوص 
ميزان القناعة بالسياسة مبا هي »تكييف« و«تسوية« الخ 
لكن سردية السياسة لدى أهل العراق، أكثر تعقيدًا، حتى 
ال نبقى في املاضي، فإننا نسوق مؤشرات اليوم، فقد أظهر 
واألرواح،  بالدماء  وقعوا  وقد  جديًا،  اهتمامًا  العراقيون 
ودولة  أجل وطن وسياسة  من  كبيرة،  وقدموا تضحيات 
في العراق، ومن أجل فكرة العراق، وحتى األكثر طائفية، 
للخارج يعلن  تبعية  لها )الطائفية(، واألكثر  يعلن رفضه 
أنه ضد التبعية للخارج، وهذا بسبب أن في نظم القيم 
اجلمعية ما يعلي من شأن فكرة الوطن واالستقالل الخ 

وهذه مسألة تتطلب املزيد من التدقيق والتقصي.
وهكذا، فإن أكثر فواعل الفكر والسياسة واالجتماع الخ 
في العراق يعلنون أنهم حتت سقف الوطن والدولة وفي 
أفقهما، ما عدا بعض أهل اخلطاب اإلسالموي واجلهادي 
العراق،  شمال  في  الكياني  اخلطاب  وبعض  التكفيري، 

إمنا  )الفدرالية(  الكيانية  النزعات  بعض  ما  حد  وإلى 
ضمن عراق واحد.

وإذا كان اجلميع يعلن التزامه بعراق واحد موحد قوي 
الفساد  وضد  اخلارجية،  التأثيرات  عن  ومستقل  وسيد 
البالد،  حال  يتراجع  فلماذا  الطائفية،  وضد  والهدر، 
والفساد  والطائفية  بالتبعية  ربك-  رحم  ما  -إال  ويغرق 
على هذا النحو؟ وملاذا يتذمر العراقي من رجال السياسة 
ورجال الدين فيه، ثم يعود للتمسك بهم مع أول خضة أو 
استحقاق، بل ويكون مستعدًا للموت من أجلهم، أو حتت 
هذا  أن  غير  ذلك،  في  استثناء  العراقي  ليس  عباءتهم؟ 

يتطلب املزيد من التقصي والتدقيق. 

واآلن:
أي  دولة«،  »الال  العراق هو مجتمع  في  املجتمع  ان  هل 
حكم  حتت  و«االنتظام«  »الدولنة«  على  بطبعه  العصي 
لالستبداد  ما-  -بكيفية  تبرير  ذلك  في  أليس  القانون؟ 
واستخدام القوة املفرطة والقهرية للسلطات ونظم احلكم 
ضد املجتمع؟ أليس في ذلك نوع من اجلوهرانية واحلتمية 
إساءة  في  أليس  العراق،  في  املجتمع  وفهم  قراءة  في 
وقد  ومقامهم،  وقدرتهم  العراقيني  قدر  من  وانتقاص 
عرف العالم عن أسالفهم أنهم من أول من أنتج القانون 

واحلضارة في التاريخ املعروف؟
وسياسييهم،  أنفسهم،  العراقيون  »يعاف«  وهل 
واصطفافاتهم، والصور النمطية الدارجة عنهم، ويتركوا 
التخندق فيما هم فيه، على ما يظهر من مطالب بني احلني 
البداهات،  واآلخر، منطلقني في أفق مختلف، يقوم على 
وان كونهم  يكونوا عراقيني،  أن  منها  التعبير،  أمكن  إن 
ذلك، ال يضعهم بالضرورة في مقابل عراقيني آخرين، أو 
إيرانيني أو أتراك أو خليجيني الخ كيف ميكن أن يحصل 
ذلك، وهم ممزوق بني هويات ووالءات وانتماءات هي »في« 
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العراق، لكنها قد ال تكونه »منه«، وكيف ميكن أن يحصل 
ذلك، والعالم كله تقريبًا، في فصام واختالل في مدارك 

وتطلعات العيش والوجود واملعنى؟  

ثالثًا- وعي اللحظة.. القيم والتفكير
-وعي اللحظة

لعل من أولى املهام أمام العراقيني، وغيرهم، هي: »وعي 
نعرفه،  كما  انتهى  وقد  اليوم،  العالم  وعي  أي  اللحظة«، 
بتعبير إميانويل والرشتني،  إذ ان خرائط املعنى والقوة 
في تغير مستمر، وثمة مصادر تهديد-فرصة، جديدة أو 

لم تكن في احلسبان. 
حول  جديدة  ووقائع  ومعاٍن  مفاهيم  أمام  العالم  ان  ثم 
والدولة  والسيادة  والسياسة  واالنتماء  والوالء  الهوية 
واالجتماع، فأي منعكس لذلك على احلدث العراقي اليوم، 
أي معنى للهوية والهوية الوطنية لدى العراقيني، بل أي 
معنى للسياسة والدولة، في ضوء التطورات احلاصلة في 
العراق منذ بداية تشكيل الدولة احلديثة أو دولة االنتداب، 
وخاصة بعد حكم البعث، وباألخص بعد االحتالل األمريكي 
2003، هل ال يزال مفهوم الوطن هو نفسه، وأي مفهوم 
للهوية الوطنية، وهل ميكن أن يتوصل العراقيون، فعاًل، 
العام  منذ  بالدهم،  في  حدث  ما  حول  تفاهم  أدنى  إلى 

2003 على أقرب تقدير؟ 
ميكن احلديث هنا عن ديناميات مختلفة، ذلك أن الكرد 
-أو شريحة قد تكون كبيرة منهم- ال يجدون حرجًا في 
»االنفصال« عن الدولة املركزية، كما قد ال يجدون حرجًا 
في التحالف مع قوى مثل الواليات املتحدة وتركيا، من 
دون كبير اعتبار ملواقف الدولة املركزية أو مواقف الشركاء 
ال  لألمور  الطائفي  املنظور  أصحاب  أن  كما  اآلخرين؛ 
يجدون حرجًا في االرتباط بوالءات عابرة للحدود، حتى 
لو  الداخلية، وحتى  التفاعالت  تداعيات على  لها  لو كان 

في  متحاربة(  )قل  متعاكسة  اصطفافات  إلى  ذلك  أدى 
البناء االجتماعي والسياسي، واألهم أنهم ال يجدون في 

ذلك غضاضة، ويبقى كل منهم على »انتمائه« للعراق. 
من املهم أن يتمكن العراقيون من صياغة وعي جماعي أو 
أن يعبروا عن أنا جماعية أو هوياتية، مبا هم عراقيون، 
أو  سنة  أو  شيعة  تركمان؛  أو  كرد  أو  عرب  هم  مبا  ال 
من  وذاك،  وهذا  الخ   صابئة؛  أو  شبك  أو  مسيحيني 

املفترض أال ينفي أحدهما اآلخر، وال يكون قوامًا عليه.

-وقف تدهور »القيم املشتركة«
العمل  هي  اليوم،  العراقيني  أمام  املهام  أولى  من  ولعل 
الفجوات  واحتواء  املشتركة«،  »القيم  تدهور  وقف  على 
والتمزقات في مداركهم وتطلعاتهم حول طبيعة املجتمع 
واحد«،  و«دولة  واحد«  »مجتمع  فكرة  يهدد  ما  والدولة، 
والصدوع في مداركهم حول التعدد االجتماعي: الديني 
وحتى  املناطقي  واجلهوي  واللغوي  والعرقي  والثقافي 
إلى  العراقيون  يحتاج  ثم  ومن  واجلندري.  الطبقي 

سياسات توقف:
-تدهور قيمة احلياة ومؤشراتها األساسية، ويتعلق األمر 

مبعدالت الفقر والعنف والتعليم والصحة... الخ.
-تدهور قيمة اإلنسان الذي أصبح بفعل احلرب »مهدورًا« 

و«بال معنى« تقريبًا.
-تدهور قيمة الوطن واالنتماء له. 

-تزايد اخلوف وعدم األمان. 
-تراجع الثقة باملستقبل. 

تغيير التفكير
من  حتد  سياسات  »َتَدبُّر«  إلى  اليوم  احلاجة  تزداد 
مجتمعًا  الناس،  لدى  و«التخلي«  معنى«  و«الال  »العبث« 

ودولة وسياسات، بحيث:
وفواعله  املجتمع  إلى  واحلكم  السياسة  أهل  -ينظر 
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لكل  السياسي  الوجود  الشرعية ومبرر  بوصفهم مصدر 
فاعل حكومي أو أي فاعل في الشأن العام، وليس عبئًا.

-تضع الدولُة املجتمع في موضع »املنتج« وليس »العالة«، 
و«صاحب احلق« وليس »طالب احلاجة«،  

-تعمل على استعادة الثقة على صعيد البناء االجتماعي 
»اخلدمة  لفكرة  االعتبار  وإعادة  االجتماعية،  والتفاعالت 

العامة« و«العمل العام« و«الوطن« و«الدولة«.
-احتواء مصادر وقابليات التدخل والتغلغل اخلارجي.

-مراجعة طبيعة العالقة مع اخلصوم واحللفاء في آن، بل 
االتفاق على »ما« و«من« ميثل خصمًا، و«ما« و«من« ميثل 

حليفًا!

رابعًا- مقام الدولة 

الدولة«،   في  التفكير  »إعادة  إلى  العراق  يحتاج  وهكذا، 
التفكير في معنى الدولة ومركزيتها -ال مركزيتها، وهل 
امة على املجتمع، أم العكس، وأي ميزان ممكن  تكون قوَّ
في ضوء  وخاصة  بهذا اخلصوص،  لالستقرار  قابل  أو 
احلروب العديدة واملديدة التي شهدها العراق في العقود 

املاضية؟
السياسي  النظام  طبيعة  ألن  سهلة،  املهمة  تكون  ال  قد 
ما  وجتاذبات  وتفاهمات  لسياسات  نتيجة  الدولة  وفكرة 
والتدخالت  والتداخالت   ،2003 بعد االحتالل األمريكي 
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الطارئة  املدارك  تأثير  عن  فضاًل  والدولية،  اإلقليمية 
والتأثير  والتغلغل  الوالء  وديناميات  احلرب،  وإكراهات 
اخلارجي. والعامل األهم )األكثر خطورة!( هو ان يكون 
ورهانات  وتفاهمات  تسويات  حصيلة  العراق  مستقبل 
أو  تعبيرًا  وليس  واخلارج،  الداخل  في  الفواعل  مختلف 
متثياًل )أو متثاًل، إن أمكن التعبير( لبداهة وخط املعنى 
الرئيس املعروف عن العراق خالل تاريخه وحضارته وهمة 

أبنائه وتطلعاتهم، مبا هم عراقيون.
على  للدولة  وُمطلقة  تامة  قوامة  أو  أولوية  املقصود  ليس 
املجتمع، مبا يفضي إلى نظم حكم تسلطية وقاهرة، كما 
األوسط،  والشرق  العربية  املنطقة  دول  معظم  حال  هو 
إعادة  ومتطلبات  إكراهات  بحكم  مرحلية  قوامة  وإمنا 
نزعات  والدولة، في مواجهة  للمجتمع  األمن واالستقرار 
اإلرهاب  وقيم  دولة«،  و«الال  و«التشظي«  »االنقسام« 

والتكفير الخ 
بالدولة  ُيفترض  وال  قوية،  دولة  تتطلب  املهمة  فإن  وإذًا 
القوية أن تكون متسلطة أو ظاملة أو ثقيلة على شعبها، 
وليس من السهل أن تكون الدولة في هذا املشرق -ورمبا 

في العالم اليوم- قوية وعادلة بالفعل! 
ليس من السهل أيضًا -ونحن نكرر هنا- إقناع جميع 
العراقيني،  وغير  العراقيني  من  العراقي،  احلدث  فواعل 
بـ«أولوية الدولة« بعد كل ذلك التاريخ الثقيل من التسلط 
أقرب  على  حسني،  أيام صدام  منذ  والقمع  واالستبداد 
)بعد  العراقيني  من  شريحة  شعور  إلى  وصواًل  تقدير،  
العام 2003( أنهم خارج ميزان املعنى والقوة، وخارج 
»فكرة  أن  وخاصة  هامشهما،  على  أو  والدولة،  السلطة 
العراق«، مبا هو وطن ومجتمع ودولة، تعرضت إلجهاد 
كبير، ومت اتهام جانب من فواعل القوة والسلطة والدولة، 
بأنهم ضد جزء من الشعب، فيما مت اتهام آخرين بأنهم 
يتآمرون مع اخلارج )وداعش( ضد جزء من الشعب، بل 

وضد الدولة نفسها.  
خامسًا- القابليات االجتماعية

املجتمع بحاجة ملشروع وطني وعناوين وسرديات كبرى، 
والقول بأنه َملَّ من ذلك هو قول غير دقيق، فالسرديات 
الكبرى واملقوالت اجلمعية أو فوق الهوية الفرعية واجلهوية 
والطائفية الخ تنسجم أيضًا مع الذهنية والثقافة والتاريخ 
السرديات  أو  السردية  انكفاء  وان  العراقي،  واملخيال 
بالغ  تأثير  له  كان  مثاًل(  )العروبية  واإلقليمية  الوطنية 

اخلطورة. 
ليس صحيحًا أن الضغوط االقتصادية واملعيشية تغيب 
احلاجة للثقافة والقيم والهوية، وليس صحيحا أن الناس 
تعزف عن السياسة إلى حاجاتها اليومية، بل ان ما يحدث 
في العمق هو العكس متامًا، قد ال يظهر ذلك في الواقع 
مباشرة، إمنا يزداد في حيز اإلمكان واملخيال والتوقع، 

وفي حيز القابلية ألمور أخرى، مبا فيها:

-قابلية جتديد العالقة مع املشروع القائم، العراق الراهن، 
إذا أمكن لفواعله مراجعة األولويات والسياسات، والحظ 
خدمة  أجل  من  أمكن  مبا  تقوم  الفواعل  تلك  أن  الناس 

البالد.
-احتمالية متزايدة لقبول أي أفكار مطروحة، حتت ضغوط 
الكيانية  املؤقتة،  املدارك  تتحول  وقد  الواقع،  وإكراهات 
أو االنقسامية أو الطائفية مثاًل، إلى اجتاهات دائمة أو 
شبه دائمة، أو أنها تؤدي إلى وقائع جديدة سوف يكون 
الطائفية  اجتاهات  تعززت  فإذا  جتاوزها.  الصعب  من 
واجلهوية على حساب مجتمع واحد ودولة واحدة، فسوف 
أو  أدراجها  وإعادة  عنها،  التراجع  الصعب  من  يكون 

إدماجها في خط توحيدي مركزي.
-وهكذا، فإن الهويات الفرعية حتافظ على أولوية أو أولوية 
نسبية من منظور املنتمني لها، ليس انقسامية بالضرورة، 
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إمنا أولوية احلفاظ على الذات في إطار الدولة، وهذا ما 
ميكن أن يتطور إلى أوضاع على حساب الدولة، ورمبا 
في مواجهتها، وخاصة في حالة األزمات واالضطرابات 

والتوترات الكبرى  والتدخالت اخلارجية. 
هي  العراق،  في  اليوم  الرئيسة  االجتماعية  القابلية 
باحلدث  يتعلق  ما  كل  حول  واالصطفاف  االنقسام 
أو  السلطات،  الدولنة ومركزة  وبالطبع مقاومة  العراقي، 

العمل على اإلبقاء عليها سلطة )ودولة( »متفق عليها« أو 
»توافقية«، أو »ميثاقية« بالتعبير اللبناني، أو دولة »احلد 
األدنى« من السلطات، وحتت مساءلة مراقبة دائمة وفق 
ذات  اخلارجية  والفواعل  والطوائف  والنحل  امللل  ميزان 
التأثير الخ وهذا ما يجعل العراق بلدًا مفخخًا بالعنف، 

وقاباًل للتأثيرات والتدخالت اخلارجية.
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سادسًا- من الفرقة الناجية إلى األمة الناجية
في  الشروط،  تغيير  يتطلب  فاعلة،  دولة  إلى  التحول  ان 
التفكير والفعل، أي تفكير جديد، واستعداد لفعل جديد، 
ما أمكن؛ ولو اننا نكاد نتحدث بلغة انقضى زمنها بالنسبة 
لكثيرين، لكن منطقها ال يزال شغااًل وصاحلًا، وهو شرط 
الوعي بالواقع والعالم من أجل تغيير شروطه والبحث في 

إمكان العمل فيه.
»الفرقة  منطق،  ال  أو  منطق،  وجتاوز  تفكيك  من  بد  ال 
الناجية« الذي ينتقل من الدين إلى السياسة، وأصبحت 
األحزاب واجلماعات واالصطفافات »فرقًا«، يسري عليها، 
بنر أصحابها، منطق »الفرقة الناجية«، هي الوحيدة على 
صواب، والباقون على خطأ أو ضاللة، ومن ثم فإن »اجلنة« 

و«النعيم« لها، واآلخرون هم اجلحيم، بتعبير سارتر.
الناجية،  الفرقة  ومثلما أن أصحاب منطق، أو ال منطق 
ونعيمها،  اآلخرة  في  الفائزون  أنهم  بسعادة  يكتفون  ال 

كل  على  االستحواذ  فيحاولون  اجلحيم،  في  واآلخرون 
شيء، وتعجيل اجلحيم لآلخرين غير املشمولني بالصفة، 
في  الناجية  الفرقة  منطق،  ال  أو  منطق،  أصحاب  فإن 
املادية  املوارد،  كل  على  االستحواذ  يريدون  السياسة، 
السياسة  في  اآلخرين جحيمًا  ويجعلون حياة  واملعنوية، 

الواقع.

الدين  في  الناجية  الفرقة  منطق  ال  أو  منطق،  كان  اذا 
ومواجهات  الصطفافات  مقدمة  أخرى،  عوامل  مع  هو، 
وحروب طائفية، ومنطق الفرقة الناجية في السياسة هو، 
فإن  والدكتاتورية،  لالستبداد  مقدمة  اخرى،  عوامل  مع 
املطلوب هو تفكيك ذلك املنطق، أو الال منطق، بتحويله من 
الدين واحلزب إلى املجتمع أو األمة، فيكون خط املعنى 
وميزان التفكير والفعل، هو األمة وليس امللة أو الطائفة 

أو احلزب.
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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 

آليات.تعزيز.الدور.
اإلقليمي.العراقي

أ.م.د..أركان.إبراهيم.عدوان
جامعة.األنبار/.كلية.القانون.والعلوم.السياسية



|   العدد 56-57   |   السنة الخامسة عشر   |   آب   |  2021 193

امللخص:
تناول البحث أهم العوامل التي أدت الى إضعاف األداء 
دوره  على  بالتالي  وأثرت  العراقي،  اخلارجي  السياسي 
إدارة  في  املنافع  تقاسم  وأهمها  اإلقليمية،  ومكانته 
وغيرها  االقتصادي،  القطاع  الدولة، وضعف  مؤسسات 
في  وأثرت  الدولة  طاقات  استنزفت  التي  املشكالت  من 
البحث  اقترح  ولقد  كبير.  بشكل  اخلارجي  سلوكها 
حتسني  في  تساهم  أن  املمكن  من  التي  احللول  بعض 
الدولة ودورها  العراقية ومكانة  السياسة اخلارجية  أداء 
اإلقليمي، وأهمها: ضرورة إعادة تعريف وحتديد املصلحة 
السياسية  املنظومة  وإصالح  للدولة،  العليا  الوطنية 
واالقتصادية، واالبتعاد عن آلية تقاسم املنافع واملكاسب 
في إدارة املؤسسات احلكومية، فضاًل عن إعادة التوازن 

في عالقات الدولة اخلارجية. 

املقدمة:
تعاني الدولة العراقية من العديد من املشكالت التي تتميز 
بتعدد مصادرها؛ فمنها ما ينبع من تفاعل محددات البيئة 
من  الرئيس  مصدرها  يكون  ما  ومنها  للدولة،  الداخلية 
تداخال  هناك  أن  األكبر  واملشكلة  الدولة،  حدود  خارج 
وترابطا بني كل منهما؛ إذ تؤثر املتغيرات اخلارجية بشكل 

بدورها  تقوم  والتي  الداخلية،  البيئة  في  وكبير  مباشر 
بالتأثير املباشر في علمية صنع القرار وإدارة مؤسسات 
الدولة، ومن ثم كان من نتاج هذه املسألة إضعاف الدولة، 
سواء  ضعيف  سياسي  بأداء  ومتيزها  وضعها،  وإرباك 

كان داخليًا، أم خارجيًا.

ومن أجل احلديث عن آليات محددة الستعادة الدور املهم 
أو  الضعف  مكامن  ورصد  يجب حتديد  للعراق،  واملؤثر 
في  اإلخفاق  إلى  بدورها  أدت  والتي  الرئيسة،  املعوقات 
دولة  به  متتعت  والذي  اخلارجي،  اإلقليمي  الدور  لعب 

العراق تاريخيًا. 
وقد مت تناول أهم العوامل الداخلية واخلارجية التي يراها 
الدور  إضعاف  إلى  أدى  التي  الرئيس  املسبب  الباحث 
اإلقليمي العراقي، وأفوله بشكل غير مسبوق، وصل إلى 
القوى  قبل  من  وتكرارًا  مرارًا  العراقية  السيادة  انتهاك 
الدول،  غير  من  الفاعلني  عن  فضاًل  واإلقليمية،  الدولية 
الدولة  إضعاف  زيادة  في  كبير  بشكل  أسهموا  والذين 

العراقية، وتهديدها ببقائها كدولة موحدة وذات سيادة.
مشكلة الدراسة:

ساهمت  ومؤثرة،  مهمة  مبكانة  تاريخيا  العراق  متتع 
لفترات طويلة في تشكيل النظام اإلقليمي العربي والشرق 
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بشكل  اإلقليمي  القوى  توازن  على  واحلفاظ  أوسطي 
واملركزية  اإلقليمية  القوة  دور  لعب  فقد  تقريبًا،  متعادل 
لفترات تاريخية طويلة، وكان إحدى الدول العربية الفاعلة 
إلى جانب جمهورية مصر العربية وسوريا لفترات طويلة. 
هذه  إعداد  )فترة  حاليًا  العراقية  الدولة  تعاني  ولكن 
الدراسة( من مشكالت عديدة أدت إلى إضعافه وتقويض 
مكانته ودوره اإلقليمي إلى درجة كبيرة، أدت إلى انتهاك 
سيادته من قبل العديد من الدول واجلماعات في أكثر من 

مناسبة.

التي أدت  وتبعًا لذلك، ميكن التساؤل عن أهم األسباب 
االقليمية  القوى  مبكانة  تاريخيًا  العراق  يتمتع  ان  الى 
املؤثرة؟ مقابل ضعفه وخروجه من معادلة توازن القوى 
االقليمية في املنطقة حاليًا؟ مع العلم بأن محددات القوة، 
والقدرة على التأثير موجودة، ومتاحة.. فهل تكمن املشكلة 
في عدم القدرة على ترجمة العوامل املتاحة من قبل صناع 
اخلارجي  السياسي  األداء  في  أثرًا  حتدث  لكي  القرار 
وتأثيرات  مقيدات  في  تكمن  املشكلة  أن  أم  العراقي؟ 
احمليط اخلارجي، والذي قد يكون سببًا في تزايد ضعف 
وهوان الدولة العراقية؟ وهل أن العراق كان ميتلك عوامل 
أهلته للقدرة على التأثير هي ليست متوفرة اليوم؟ وهل 
ميتلك العراق القدرة واإلمكانيات للعب دور القوة اإلقليمية 
العوائق  الدولية؟ وإذا كان كذلك، فما  واستعادة مكانته 
أمام استغالل هذه اإلمكانيات؟ وملاذا لم يستثمر صانع 
القرار العراقي الفرص املتاحة؟ وما أهم املعوقات التي 

تواجه صانع القرار في هذا املجال؟ 

فرضية الدراسة: 
الفرضيتني  مصداقية  اختبار  الى  الدراسة  تسعى 
التاليتني: تعد املشكلة األساسية في ضعف أداء السياسة 

اخلارجية العراقية مشكلة بنوية داخلية بالدرجة األساس، 
نتيجة اخللل في اإلدارة وطبيعة التفاعل بني املؤسسات 
احلكومية املختلفة، والتي أثرت على أداء الدولة وسلوكها 
رغبة  هناك  بأن  الباحث  يرى  وأيضًا  وخارجيًا.  داخليًا 
التي متيز  دولية وإقليمية في اإلبقاء على حالة الضعف 
يحقق  كونه  وخارجيًا،  داخليًا  العراقي  احلكومي  األداء 
فإن  وبالتالي  واإلقليمية،  الدولية  القوى  جميع  مصالح 
هناك عالقة طردية بني مستوى التفاعل العراقي اخلارجي 
وبني تزايد حدة الضعف في أداء الدولة العراقية داخليًا 

وخارجيًا بطبيعة احلال. 

أهمية الدراسة:
تعد مسألة دراسة السياسة اخلارجية العراقية، ومحاولة 
اخلارجي  األداء  في  واإلخفاق  الضعف  عوامل  استقراء 
بتبعات سلبية وخطيرة على مكانة  العراقي، والذي جاء 
الدولة العراقية، مسألة مهمة من قبل الباحثني املختصني 
من  كونها  اخلارجية؛  والسياسة  الدولية  العالقات  في 
وواقعية،  علمية  بحلول  اخلروج  في  تساهم  ان  املمكن 
التي  املشاكل  بعض  على حل  بدورها  تساعد  أن  ممكن 
تعاني منها الدولة، وتعمل على تهيئة الظروف الستعادة 
املكانة االقليمية والدور املؤثر الذي متتعت به الدولة حلقب 

تاريخية مختلفة. 
كونها  في  الدراسة  لهذه  النظرية  األهمية  تكمن  وأيضًا 
تستعرض كيف ميكن أن تتأثر الدولة مبتغيرات البيئتني 
الداخلية واخلارجية، بحيث تتحول من قوة إقليمية مؤثرة 
في موازين القوى في إقليمها الذي تنتمي إليه في فترة 
االختراقات  أمام  وهشة  دولة ضعيفة  الى  الفترات،  من 
املختلفة، وما أهم السياسات التي من املمكن أن تستفيد 
منها الدول للتخلص من تبعات وتأثيرات الداخل واخلارج.
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منهج الدارسة:
كاقتراب  النظم  حتليل  منهج  على  الباحث  يعتمد  سوف 
أساسي في تناول موضوع الدراسة، فضاًل منهج صنع 
السياسي  القرار  صنع  عملية  على  يركز  والذي  القرار 

اخلارجي بشكل مباشر عند حتليل موضوع الدراسة.
  

هيكلية الدراسة:
مت تقسيم الدراسة على مبحثني رئيسيني: 

اخلارجي  العراقي  الدور  معوقات  األول:  املبحث  تناول 
املشكالت  وبعض  االقتصادية  الضائقة  وأهمها  الفعال؛ 
السياسية واألمنية التي استنزفت طاقات الدولة داخليًا، 

وأثرت بالتالي على سلوكها ودورها اخلارجي. 
مكانة  لتدعيم  الفاعلة  اآلليات  الثاني:  املبحث  قدم  بينما 
الدولة اإلقليمية؛ وأهمها إعادة تعريف املصلحة الوطنية 
العليا للدولة والتي تلعب دورًا كبيرًا في حتديد التوجهات 
املنظومة  وإصالح  خارجيًا،  الدولة  لتفاعالت  العامة 
الدولة،  مؤسسات  إدارة  منط  واصالح  االقتصادية، 
التنموية لبعض الدولة، وإعادة  واالستفادة من التجارب 
النظر في شكل ومنط عالقات الدولة اخلارجية بشكل أكثر 

توازنًا وأكثر نفعًا ملصلحة الدولة.

املبحث األول: معوقات الدور العراقي اخلارجي الفعال
بطبيعة احلال فإن أداء الدولة سواء كان في إدارة شؤونها 
الداخلية، أو حتى في تنظيم الشؤون اخلارجية، والتفاعل 
مع البيئة احمليطة واملجتمع الدولي، يكون مرهونًا بالعديد 
من العوامل واحملددات التي تؤثر في أدائها، وتكون إما 
دافعًا للدولة ومحفزًا لإلجناز، أو معوقًا ومقيدًا لسلوكها 
إدارة  عملية  فإن  للعراق  وبالنسبة  وخارجيًا.  داخليًا 
مؤسسات الدولة والتفاعل بني السلطات الداخلية، حتتوي 
الدولة،  على  سلبًا  أثرت  التي  املعوقات  من  العديد  على 

ومؤسساتها ومكانتها الدولية. 
أواًل: االقتصاد الريعي وعدم استثمار موارد الدولة:

الريعية  الدول  جميع  كحال  حاله  العراق  دولة  تتميز 
مصدرها  يكون  الدولة  واردات  من  األعظم  النسبة  بأن 
الرئيس )العائدات اخلارجية(، ويعاني االقتصاد العراقي 
بنيوية،  أم  هيكلية  كانت  سواء  املشاكل  من  العديد  من 
والتي تؤدي الى صعوبة حتقيق مشروع تنموي حقيقي، 
ويكاد يكون السبب الرئيس هو النمط الريعي لالقتصاد 
العراقي، كونه يعتمد على تصدير النفط بشكٍل أساس، 
وتشكل واردات بيع النفط العراقي حوالي نسبة )%95(، 

من ميزانية الدولة العراقية) (. 
بعض  يصف  أن  هي  الكبيرة  العلمية  املغالطات  ومن 
الباحثني والدارّسني الدول العربية املصدرة للنفط بـ)الدول 
املنتجة(، كون اإلنتاج يختلف عن االستخراج والتصدير، 
وعائدات النفط في حالة العراق تعد عائدات خارجية ال 
عائدات إنتاجية، ويترتب على هذا النمط االقتصادي وجود 
حكومات كبيرة، وتضخم هائل في املوازنات العامة للدولة، 
وقدرات مالية حكومية غير قائمة على جباية الضرائب، 
بعمليات  القيام  وبداًل من  األخرى،  املالية  الدولة  وحقوق 
تنموية وتطويرية تساهم بتطوير القطاع االقتصادي في 
تنتهج  عامليًا،  النفط  أسعار  تقلبات  من  الدولة، وحتريره 
والهبات،  واملشاريع  االمتيازات  توزيع  سياسة  احلكومة 
تستفيد  املدى  قصيرة  ملشروعات  التخطيط  على  وتعمل 
لها  النخب السياسية احلاكمة، واجلماعات املوالية  منها 

واملرتبطة بها.)1) 
النمط  بهذا  اإلنفاق  طبيعة  تتميز  أخرى  ناحية  ومن 
االقتصادي بعدم وجود جدية في االصالحات االقتصادية، 
السياسية  النخب  عليها  حتصل  التي  املكاسب  بسبب 
إذ  املجتمع،  فئات  وبعض  املصالح  وجماعات  احلاكمة 
النخب  بني  االعتمادية  من  حالة  بخلق  النمط  هذا  يتميز 



|   العدد 56-57   |   السنة الخامسة عشر   |   آب   |  2021 196

املستفيدة من العوائد الريعية، من أجل اإلبقاء على الوضع 
الراهن. وبالتالي جند أن التركيز يكون على مشاريع البناء 
والتشييد قصيرة املدى، والتي تفيد بعض القطاعات من 
النفط  واردات  بعض  واستثمار  األعمال،  ورجال  النخب 
البعض،  حلساب  خارجية  مالية  استثمارات  شكل  على 
ولذلك تعمل املكاسب الكبيرة للجماعات املسيطرة سواء 
تعميق  على  مصالح،  جماعات  أو  سياسية  نخبًا  كانت 
الصريح  التحالف  تعزيز  بسبب  للدولة،  الريعية  الطبيعة 
أو الضمني بني النخب احلاكمة ورجال األعمال، وفئات 

املجتمع املستفيدة، وبعض املؤسسات املالية العاملية.)2) 
وتبعًا لذلك، لم يشهد االقتصاد العراقي أي تنمية حقيقة، 
أو أية خطط فاعلة أو مبادرات فاعلة لتنمية هذا القطاع 
وشرعيتها  الدولة،  ومكانة  هيبة  على  يؤثر  والذي  املهم، 
باملتطلبات  اإليفاء  على  القدرة  فعدم  وخارجيًا؛  داخليًا 
األساسية للشعب تؤدي إلى ضعف ثقة املجتمع بالدولة 
وتناقص شرعية صناع القرار، وقلة الدعم الشعبي جلميع 
السياسات واملبادرات احلكومية، والتي تعد بدورها من 
أكثر احملددات تأثيرًا على صناع القرار، ومن ناحية أخرى 
تبقى الدولة ضعيفة ومنكشفة للدول األخرى، وحتت رحمة 
النفط عامليًا، وكل ذلك يأتي على حساب  تقلبات أسعار 
دور الدولة ومكانتها في محيطها اخلارجي، فالنقص في 
املوارد يعد من أهم العوامل ذات التأثير السلبي على قوة 

الدولة ومكانتها.  
وبالتالي، فإن عدم وجود خطة تنموية حقيقة لتطوير الواقع 
االقتصادي العراقي يعد من أهم العوامل التي تبقي على 
الكثير من املشاكل واملعوقات أمام دور الدولة وسلوكها 
في محيطها اخلارجي، كون القدرات االقتصادية في عالم 
اليوم باتت تعد من أهم مقومات القوة بالنسبة ألي دولة، 
فال ميكن تصور أي دولة قوية وذات مكانة وهي تعاني من 
ضائقة اقتصادية، أو نقصًا حادًا في املوارد األولية، أو 

عدم القدرة على حتقيق االكتفاء الذاتي، هذا من ناحية، 
ومن ناحية أخرى تبقى الدولة معتمدة على اخلارج لتعويض 
النقص وسد اخللل في الواقع االقتصادي، والذي يؤثر 
بدوره تأثيرًا سلبيًا في الواقع األمني واملجتمعي وحتى 

اخلدمي.)3) 
وتعاني احلكومة العراقية من مشاكل اقتصادية متعددة، 
بعضها ناجم عن سوء إدارة موارد الدولة، والفساد املالي 
واإلداري املتفشي في أغلب املؤسسات احلكومية -والذي 
ميثل أكثر األعباء التي تواجه احلكومة العراقية-، فضاًل 
عن تكاليف احلرب على اإلرهاب التي استنزفت طاقات 
او تعويض  العسكرية،  العمليات  الدولة سواء في متويل 
الفئات املتضررة من عمليات التحرير، والنازحني، والتي 
تزامنت مع انخفاض أسعار النفط عامليًا، األمر الذي أثر 
على قدرة الدولة في الوفاء مبتطلباتها املالية بشكٍل كبير. 
مبستحقات  الوفاء  على  قادرة  غير  احلكومة  باتت  فقد 
الكادر الوظيفي، ونفقات الدولة األساسية في بداية عام 
2020، وأطلقت العديد من مشاريع القوانني حاولت من 
خاللها سد النقص في إيرادات الدولة على حساب بعض 
فئات املجتمع، األمر الذي أثر بشكل كبير على مصداقية 

الدولة، ومكانتها جتاه شعبها.

مؤسسات  إدارة  في  والسلطة  العوائد  تقاسم  ثانيًا: 
الدولة:

 ،2003 عام  بعد  العراق  في  السياسي  النظام  متيز 
بنمط تقاسم السلطة وإدارة مؤسسات الدولية وفقًا ملبدأ 
األمر  األحزاب احلاكمة(،  بني  والسلطة  العوائد  )تقاسم 
الذي قاد بدوره الى مسألة تقسيم جميع مفاصل الدولة 
والتي  احلاكمة،  السياسية  األحزاب  بني  ومؤسساتها 
استحوذت على السلطة، ومن ثم شاعت ظاهرة املواالة 
املناصب،  تولي  عملية  في  والدينية  اإلثنية  واالنتماءات 
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وأدى األمر الى حالة من )الشلل السياسي.)4) 
طاقات  استنزفت  أنها  املسألة  هذه  في  اخلطير  واألمر 
الدولة، وأضعفت األداء العام للطبقة البيروقراطية الرسمية 
واجلماعات  الشخصيات  محلها  حلت  ان  بعد  للدولة، 
القريبة من األحزاب احلاكمة وفقًا ملبدأ )احملاصصة( في 
إدارة مؤسسات الدولة، والذي يعد من أبرز العوامل التي 
أرهقت الدولة، وأدت إلى إضعاف األداء احلكومي داخليًا 

وخارجيًا.)5) 
واملناصب  التعيينات  ورقة  استخدام  ظاهرة  وأصبحت 
احلكومية أداة أساسية لكسب الوالء، والشرعية، واحلصول 
ذلك  وكل  السلطة،  في  للبقاء  الالزم  الشعبي  الدعم  على 
أدى إلى تزايد حدة الضعف، وهشاشة الدولة، والشلل 
السياسي التام، وشيوع ظاهرة عدم االستقرار السياسي 
في العراق بسبب التشتت املتزايد واالنقسام بني النخب 
األساسية  خطورته  تكمن  والذي  احلاكمة،  السياسية 
عند انتقاله الى الفئات املجتمعية التي تنتمي لها، كونها 
بشكل  املجتمعي  النسيج  في  سلبيًا  أثرًا  حتدث  سوف 
واحملاصصة  السلطة  تقاسم  مسألة  تعد  وبالتالي،  عام. 
من أهم العوامل التي عمقت مسببات الضعف والفساد 
إلى  وأدت  الدولة،  مؤسسات  في  واإلداري  السياسي 
إضعاف وهشاشة اجلهاز التنفيذي بكل مؤسساته بشكل 
عام، وبات الوزراء واملسؤولون رفيعو املستوى يخضعون 
للمنصب،  أوصلتهم  التي  السياسية  والكتل  لألحزاب 
وهو  احلكومة،  رئيس  إلى  ال  زعمائها،  ألوامر  وميتثلون 
ما تسبب في إرباك األداء احلكومي في أكثر من مناسبة 
واألحزاب  الكتل  رؤساء  بني  اإلجماع  فقدان  بسبب 
السياسية جتاه بعض القضايا، والذي يؤدي إلى إعاقة 
وتأخير عمل اجلهاز التنفيذي. وخطورة هذا األمر تتعلق 
للتخلص  احلاكمة  للسلطات  ذريعة  مبثابة  أصبح  بكونه 
بحجة  واجباتها،  أداء  في  اإلخفاق  مسؤولية  حتمل  من 

احلاكمة،  السياسية  والكتل  األحزاب  بني  التوافق  عدم 
وكل ذلك يأتي بالنتيجة على حساب مكانة الدولة ودورها 

وسياساتها الداخلية واخلارجية.))) 
الدبلوماسيني  واملبعوثني  السفراء  تعيني  مسألة  وتعد 
دورها  أداء  من  الدولة  في متكني  اخللل  أوجه  أكثر  من 
معلوم متثل اجلهة  كما هو  فوزارة اخلارجية  اخلارجي، 
اخلارجية  السياسة  تنفيذ  عن  رئيس  بشكل  املسؤولة 
املعلومات  للدولة، وهي باألساس من أهم مصادر جمع 
والتي يتمكن من خاللها صانع القرار من اتخاذ القرار 
املناسب في إدارة تفاعالت الدولة اخلارجية؛ فهي تساهم 
في اعداد وصنع وتنفيذ قرار السياسة اخلارجية بشكل 
مباشر، واملشكلة في هذه النقطة ان عملية تعيني السفراء 
هي  خضعت  املستوى  رفيعي  الدبلوماسيني  واملبعوثني 
األخرى ملبدأ احملاصصة والتقاسم بني النخب السياسية 
احلاكمة، فاملفروض ان يتم تعيني السفير من ضمن الكادر 
الوظيفي في وزارة اخلارجية، بعد أن يكون قد تدرج في 
السلم الوظيفي، وبالتالي يكون قد استحق درجة السفير 
بشكل سليم، ومن ثم سيكون بطبيعة احلال ملّمًا بأغلب 
اخلارجية  والسياسة  الدولية  العالقات  وأسرار  خفايا 
من  املطاف  نهاية  في  وسيتمكن  وعلمي،  عملي  بشكل 
محترف،  بشكل  بها  املكلف  املهام  وإمتام  منصبه  شغل 
في  الدولة  ومكانة  سمعة  على  مباشر  بشكل  ينعكس 
املهمة  الفئة  محيطها اخلارجي. ولكن مسألة تعيني هذه 
أصبحت على شكل مناصفة بني وزارة اخلارجية، وبني 
منهما)7)،  لكل   %50 بنسبة  املتنفذة،  السياسية  األحزاب 
إن لم تكن النسبة أغلبها من حصة األحزاب، ومتثل هذه 
املسألة من أكثر املسائل إعاقة لتمكني الدولة من إعداد 
وتنفيذ سياسة خارجية فاعلة، وبالتالي تكون النتيجة على 

حساب سمعة ومكانة الدولة اخلارجية.  
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ثالثًا: تعدد جهات القرار والتحديات األمنية:
وقادرة  قوية  مركزية  سلطة  وجود  عدم  مسألة  متثل   
قراراتها، من أجل  املسئولة عن  رؤية اجلهة  على فرض 
احلكم عليها ومحاسبتها، من العوامل املهمة أيضًا التي 
أثرت على مكانة الدولة؛ مبعنى ال توجد وحدة ومركزية 
في اتخاذ القرار، األمر الذي ينعكس بالتالي على هيبة 

ومكانة الدولة داخليًا وخارجيًا. 
اإلدارة  في  واحملاصصة  السياسي،  االنقسام  بات  فقد 
املسائل  أكثر  من  املهمة  القرارات  واتخاذ  تشريع  وفي 
التي تؤثر على األداء احلكومي، وتعد مبثابة ذريعة لتبرير 
األخطاء اإلدارية اخلطيرة بحجة عدم وجود أغلبية أو عدم 
املطاف  نهاية  في  يؤثر  الذي  األمر  اتفاق حولها،  وجود 
على األداء احلكومي بشكل كبير، وعلى عملية تقييمه من 
قبل الباحثني واملختصني. ولذلك فإن تعدد جهات اتخاذ 
وتنفيذ القرار في العراق، سواء كان على الصعيد األمني 
أو االقتصادي أو الصحي أو غيرها من قطاعات إدارة 
تواجه  التي  الرئيسة  املشاكل  من  يعد  املتعددة،  الدولة 

السلطة التنفيذية في العراق.
تؤثر في األداء  الدول من مشكلة مهمة  وبالتالي، تعاني 
في  احلال  وبطبيعة  داخليًا  الدولة  مكانة  وفي  احلكومي 
أو  العراق،  في  السلطة  أزمة  نتيجة  اخلارجي،  محيطها 
ما يعرف بـ)السلطات البديلة(، والتي برزت بشكل واضح 
بعد عمليات حترير العراق من اإلرهاب وغيره، وتتشكل 
هذه السلطات بشكل أساس من جماعات فاعلة من دون 
الدولة وتنشط وتتنافس مع الدول من أجل احلصول على 

السلطة واملوارد.)))  
يتعلق  ما  أهمها  كثيرة  حتديات  احلكومة  تواجه  حيث 
بحصر السالح بيد الدولة والسيطرة على جميع القوات 
العراق من  من  واسعة  أجزاء  احتالل  أدى  فقد  األمنية، 
إلى  التحرير،  وعمليات  اإلرهابي،  )داعش(  تنظيم  قبل 

السلطات  تتحدى  التي  املسلحة  الفصائل  بعض  وجود 
احلكومية وال متتثل لها بشكل مطلق، وال تتفق مع رؤيتها 
األطراف  بعض  جتاه  اخلارجية  وسياستها  وتوجهاتها 
والقضايا الدولية. هذا فضاًل عن امتالك إقليم كردستان 
وال  اإلقليم،  لسلطة  تابعة  وأمنية  عسكرية  قوات  العراق 
املرجعية  من  بالرغم  بغداد  في  املركزية  للسلطة  تخضع 
املالية والدستورية لها، والتي حتتم عليها اخلضوع لسلطة 
فصائل  وجود  فإن  وعليه،  بغداد.  في  املركزية  احلكومة 
وقوات عسكرية نظامية ولها سلطات وأدوار سياسية غير 
واخلطيرة  الكبيرة  التحديات  من  يعد  للحكومة،  خاضعة 
التي تؤثر على دور وسلطة ومكانة الدولة العراقية، واألداء 

احلكومي العراقي داخليًا وخارجيًا.)9)
ومن ناحية أخرى تؤثر مسألة تعدد وحدات ومراكز القرار 
في العراق، بسبب التطبيق اخلاطئ ملفهوم الفيدرالية في 
العراق، وتضارب املصالح بني املركز واإلقليم، الى حرمان 
الدولة من امكانية استيفاء العديد من املستحقات املالية 
اجلمركية  والضرائب  النقل  واردات  من  االستفادة  عبر 
في املناطق احلدودية، وتعظيم املوارد غير الريعية للدولة. 
إذ ينظر للفيدرالية في العراق على انها عبارة عن: »لعبة 
يناله مستوى معني من احلكومة  الذي  صفرية فاملكسب 
تقاسم  الى  ينظر  وأيضًا  آخر،  ملستوى  خسارة  ميثل 
الوحيد  أو  الرئيس  الهدف  أنه  على  الريعية  اإليرادات 
استمرار  الى  يؤدي  الذي  األمر  املالية«)10)،  للفيدرالية 
تزايد  الى  ويؤدي  واإلقليم،  املركز  بني  اخلالفات  وتيرة 
إمكانية وجود  بدوره  ويعرقل  الدولة،  على  املالية  األعباء 
فرص لتعظيم املوارد غير الريعية في االقتصاد العراقي.
وقوية  مركزية  سطلة  وجود  عدم  مسألة  تؤثر  وكذلك   
موحدة، حتى على السلوك اخلارجي للدولة، فبسبب عدم 
وجود )فلسفة واضحة( ومستقرة متثل توجهات ومصالح 
الدولة العراقية بشكل دقيق، جند العديد من التناقضات 
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والتي  احلاكمة،  السياسية  للنخب  العامة  التوجهات  في 
محيطها  في  الدولة  أولويات  حتديد  على  انعكست 
السلوك  استقاللية  على  كبير  بشكل  وأثرت  اخلارجي، 
ومصالح  رؤية  على  قائمًا  وجعلته  العراقي،  اخلارجي 
جاء  الذي  األمر  املتعاقبة،  احلكومات  في  القرار  صناع 
بتبعات سلبية خطيرة على السياسة اخلارجية العراقية، 
وجعلها متذبذبة في مواقفها، وتوجهاتها جتاه األطراف 

والقضايا الدولية واإلقليمية.)11) 
فعلى سبيل املثال، كم من زيارة خارجية قامت بها وفود 
ضمن  من  ليست  وهي  رسمية،  بصفة  ووزارية  برملانية 
اخلارجية  وزارة  اختصاص  من  إمنا  اختصاصاتها، 
بشكل رئيس، األمر الذي يأتي بتبعات سياسية واقتصادية 
على كاهل الدولة، تتمثل مبصاريف إقامة وسفر الوفود، 
هذه  أغلب  ألن  اخلارجي،  الدولة  أداء  على  يؤثر  وأيضًا 
الزيارات ال داعي لها، ولم حتقق منجزًا سياسيًا او غير 
سياسي بالنسبة للدولة، سوى استراحة قصيرة ألعضاء 

الوفود.
رابعًا: العالقة بني املركز وإقليم كردستان:

السلطات  بني  وتنظيمها  العالقة  ضبط  عدم  مسألة  تعد 
وبني  بغداد،  في  املركزية  للحكومة  واألمنية  السياسية 
التي  املهمة  املعوقات  من  كردستان  اقليم  في  السلطات 
أثرت، وتؤثر، على الدولة في مختلف امليادين االقتصادية 
الصالحيات  تنازع  أدى  إذ  املجتمعية.  وحتى  واألمنية 
إلدارة  حلول  إلى  التوصل  وعدم  واملركز،  اإلقليم  بني 
بعض امللفات املهمة بني الطرفني بشكل توافقي، بسبب 
الدستور  مواد  بعض  في  لألقاليم  املمنوحة  الصالحيات 
لتدعيم  اإلقليم  سلطات  قبل  من  واستغاللها  العراقي، 
موقفهم جتاه احلكومة املركزية، الى تزايد حدة اخلالفات 
بني الطرفني والتي أدت إلى إحداث العديد من التبعات 
وبات  العراق،  على  والسياسية  واألمنية  االقتصادية 

عمل مؤسسات الدولة الرئيسة قائمًا على سياسة )عقد 
الصفقات(، والتي أصبحت مبثابة سياق عمل متبع في 
عملية صنع واتخاذ القرار في عمل السلطتني التشريعية 

والتنفيذية.)12)
الدولة  على  عديدة  تبعات  واإلقليم  املركز  بني  وللخالفات 
العراقية في أكثر من مجال، ميكن ذكر أهمها، باآلتي)13): 
1-أدت اخلالفات املستمرة بني الطرفني إلى إعطاء الضوء 
األخضر لكل من تركيا وإيران، وقيامهما بتنفيذ عمليات 
عسكرية داخل حدود اإلقليم، بسبب اخلالف واالنقسام 
في  املركزية  احلكومة  سلطة  وغياب  الكردية،  القوى  بن 

كردستان، وانشغالها بالعديد من امللفات املعقدة.  
اهتمام  على  الطرفني  بني  اخلالف  استمرار  يؤثر   -2
السلطات  عمل  في  تؤثر  التي  املهمة  املركزية  بالقضايا 
في  واملوارد  الطاقات  وتستنزف  العراقية  احلكومية 

خالفات جانبية ال داعي لها من األساس.

3-واألهم في هذه النقطة ان تنامي اخلالف بني املركز 
واإلقليم يؤثر بشكل سلبي على وحدة القرار العراقي في 
استحقاقات خارجية مهمة، مرتبطة مبستقبل العالقات مع 
الواليات املتحدة واالتفاق على موضوع القواعد العسكرية 
األمريكية على األراضي العراقية، فضاًل عن تأثير اخلالف 
للعراق،  األخرى  واإلقليمية  الدولية  األطراف  رؤية  على 
على سمعة  تؤثر  التي  الداخلي،  العراقي  التوافق  وحالة 

ومكانة الدولة في تفاعالتها اخلارجية. 
4-وأيضًا يؤدي اخلالف وعدم التوافق بني الطرفني الى 
تزايد حدة املشاكل االقتصادية التي يعاني منها العراق، 
والتي تتطلب إيجاد حلول مركزية من أجل السيطرة على 
كافة وفق سياسة  املالية  وإدارة قطاعاتها  الدولة  موارد 
موحدة تصب في تقوية االقتصاد العراقي، وتأتي بالنفع 

للمواطن. 



|   العدد 56-57   |   السنة الخامسة عشر   |   آب   |  2021 200

خامسًا: الضغوط اخلارجية:
من   ،2011 عام  بعد  وباألخص  العراقية،  الدولة  عانت 
تزايد حدة التدخالت اخلارجية بالشأن الداخلي العراقي، 
األمر الذي أثر على عملية إدارة الدولة وصناعة القرار 
السياسي في العراق، وقد ساعد على ذلك عدم اهتمام 
القائمني على السلطة في العراق على القيام بعملية حتديد 

مصلحة الدولة العليا، وهويتها.)14) 
وأيضًا تتميز التفاعالت العراقية اخلارجية بعدم التوازن 
من  فبالرغم  والدولية،  اإلقليمية  العراقية  العالقات  في 
اخلارجية،  التحالفات  من  لشبكة ممتازة  العراق  امتالك 
إال  اخلارجي،  محيطه  مع  اإليجابية  الدولية  والتفاعالت 
للحصول  أي من عالقاته اخلارجية  استثمار  يتم  لم  أنه 
أو غيرها، أو حتى  أو اقتصادية  على مكاسب سياسية 
احلصول على معامالت تفضيلية بالنسبة ملكانة مواطنيه 
في  العراقي  السفر  جواز  زال  فما  األخرى،  الدول  في 
أدنى السلم بالنسبة لترتيب جوازات سفر الدول األخرى 
من حيث حرية التنقل، واالمتيازات املمنوحة للمواطنني. 
ومتثل الضغوط اخلارجية من أهم معوقات الدور اخلارجي 
الفعال، كون إضعاف العراق، وإبقائه في وضعه احلالي، 
ميثل هدفًا ومصلحًة أساسية جلميع األطراف اخلارجية 
العربية واإلقليمية والدولية، من اجل حتقيق مصاحلها.)15)
على  اإلبقاء  مصلحتها  من  األمريكية  املتحدة  فالواليات 
األمنية  التحديات  من  بالعديد  ومحاطة  ضعيفة  دولة 
مجبرًا  جانبه  من  العراق  يكون  وبالتالي،  واالقتصادية، 
مع  التحالف  على  واإلبقاء  قواتها  بتواجد  القبول  على 
اجلانب األمريكي من أجل حماية الدولة من كل األخطار 
العراق  بقاء  فإن  إيران  يخص  وفيما  والتهديدات. 
ضعيف أمنيًا واقتصاديًا، ميثل مصلحة عليا حتقق من 
اإلقليم  من  االستفادة  أهمها  املزايا،  من  العديد  ورائها 
والغربية  األمريكية  الضغوط  ملواجهة  العراقي  اجلغرافي 

مع  احلسابات  لتصفية  ساحة  العراق  واعتبار  عليها، 
من  جزئيًا  يخفف  مهمًا،  اقتصاديًا  ومتنفسًا  اخلصوم، 
عليها  املفروض  والسياسي  االقتصادي  احلصار  أعباء 
عن  العراق  يستغني  أن  ميكن  ال  وبدوره  سنوات،  منذ 
دولة إيران بوصفها قوة اقليمية مهمة، متتلك القدرة على 
التي  اإلقليمية  والقضايا  امللفات  من  العديد  في  التأثير 
عن  فضاًل  مباشر،  بشكل  العراقي  القومي  األمن  متس 
حجم التبادل االقتصادي بني البلدين والذي ميثل أهمية 
عنه  االستغناء  ميكن  ال  العراقي  للسوق  بالنسبة  كبيرة 

وتعويضه بسهولة. 
اإلرث  فبحكم  اخلليجي،  التعاون  مجلس  لدول  وبالنسبة 
اخلليجية،  العراقية  التفاعالت  في  السلبي  التاريخي 
ونظرة اخلوف وعدم الثقة التي ميزت العراق في املدرك 
االستراتيجي لهذه الدول، فإنها هي األخرى تخشى من ان 
يستعيد العراق عافيته، ودوره اإلقليمي، ومن ثم انكشاف 
هذه الدول والتي تعد دول )مجهرية أو قزمية(، من حيث 
املساحة والسكان وفقًا للتقسيمات العلمية احلديثة للدول 
بدولتي  مقارنة  السعودية-،  العربية  اململكة  باستثناء 
العراق وإيران، ومن ثم فهي تفضل بقاء العراق ضعيفًا 
اإلرهابية،  والنشاطات  األفكار  لتسويق  خصبة  وأرضًا 
املتشدد  الفكر  ذات  اجلماعات  مشاكل  من  والتخلص 
داخل أراضيها. واألمر ال يختلف كثيرا بالنسبة لكل من 
سوريا واألردن التي تستفيد اقتصاديًا من األوضاع في 
العراق، كونها متثل منفذه الرئيس لالستيراد والتصدير 
عبر ميناء )العّقبة( األردني، وسوريا التي تصدت سابقًا 
للتهديدات األمريكية بعد احتالل العراق عام 2003، من 
خالل تصدير مختلف أشكال اإلرهاب وأعمال العنف التي 
وحتقيق  أمنها  حماية  سبيل  في  البلد  طاقات  استنزفت 
العراق  بقاء  بأن  يرى  الباحث  فإن  ثم  ومن  مصاحلها. 
ضعيفًا ومفككًا ميثل مصلحة عليا، وإستراتيجية مهمة، 
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للقوى الدولية املهيمنة، ولكل الدول االقليمية احمليطة. 
لسلوك  ومستقرة  وثابتة  عامة  توجهات  غياب  سادسًا: 

الدولة اخلارجي:
ميكن  العراقي،  اخلارجي  السلوك  مالحظة  خالل  من   
القول إنه ال توجد أهداف معلنة وثابتة ومستقرة ومتفق 
عليها، بوصفها متثل التوجهات العامة للسياسة اخلارجية 
عليها  تسير  عمل  خطة  مبثابة  تكون  بحيث  للدولة، 
احلكومات املتعاقبة في إدارة شؤون الدولة في محيطها 
في  التغير  تأثير  من  يقلل  بدوره  الذي  األمر  اخلارجي، 
صناع القرار وتوجهاتهم على السياسة اخلارجية للدولة، 
الدولة على حساب مصلحة شخص  ويعلّي من مصلحة 

صانع القرار.))1) 
مرهونة  العراقية  اخلارجية  السياسة  تبقى  لذلك،  وتبعًا 
بتصورات وتوجهات صناع القرار في احلكومات املتعاقبة، 
والكتل واألحزاب السياسية املسيطرة، ومن ثم نرى بأن 
ثابتة بشكل  العراقية ليست  التوجهات اخلارجية  بوصلة 
مطلق، إمنا تتحرك وفقًا لألهواء الشخصية. واملشكلة هي 
ليست بعدم الثبات، فاملرونة متثل أهم مميزات السياسة 
اخلارجية الرشيدة، إمنا املشكلة تكمن في أن عدم الثبات 
والعقائد  واآلراء  لألهواء  وفقًا  يقوم  العراقية  احلالة  في 
الشخصية لصانع القرار، أو الدائرة الضيقة القريبة منه 
أحيانًا، والتي قد ال يكون فيها من هو ملّم ولديه خبرة 
معقولة في ميدان السياسة اخلارجية، والعالقات الدولية، 
سياسة  إنتاج  إمكانية  عدم  على  ينسحب  الذي  األمر 
خارجية فاعلة، وكله يكون في النهاية على حساب مكانة 

الدولة ودورها اإلقليمي. 

الدولة  مكانة  لتدعيم  الفاعلة  اآلليات  الثاني:  املبحث 
اإلقليمية

على  أثرت  التي  العوامل  أهم  تشخيص  مت  أن  بعد 

في  االقليمية  ومكانتها  الدولة وسلوكها اخلارجي  نشاط 
وفقًا  تعد  التي  النقاط  بعض  األول، سيتم طرح  املبحث 
الدولة  لتعزيز مكانة  املناسبة  اآلليات  الباحث، من  لرؤية 
خارجيًا وداخليًا بطبيعة احلال؛ فال ميكن أن جنزم بأن 
ما نقترحه ممكن أن يكون األفضل، ولكن ممكن أن يقود 
الدولة  موارد  إدارة  في  اخللل  نقاط  بعض  معاجلة  الى 
ومؤسساتها، ومن ثم يأتي بنتائج إيجابية للنهوض بواقع 
السياسة اخلارجية العراقية ومكانة الدولة اإلقليمية، ألن 
العراق ميتلك العديد من نقاط القوة والتي إذا ما أحسن 
استثمارها بالشكل األمثل، فإنها كفيلة بنقل العراق إلى 

مصاف الدول املتقدمة واملؤثرة. 

أواًل: إعادة تعريف املصلحة الوطنية العراقية:
الدولة  منها  تعاني  التي  واألزمات  املشاكل  أغلب  تنبع 
العراقية، من عدم وجود أو غياب مفهوم املصلحة الوطنية 
التشتت  بسبب   ،2003 عام  بعد  العراق  في  العليا 
وجود  وعدم  احلاكمة،  السياسية  النخب  بني  واالنقسام 
قدر معني من االتفاق على توجهات وتصورات عامة ممكن 
أن متثل مصلحة الدولة العليا، فلم يعمل صّناع القرار في 
العراق على حتديد هوية الدولة وأولوياتها ومصاحلها.)17) 
املصلحة  حتديد  إعادة  إلى  العراق  يحتاج  وبالتالي، 
العراقي  للواقع  وفقًا  تصورها  وإعادة  العليا  العراقية 
احلالي. وفي هذا اإلطار يجب إعادة الروابط والثقة بني 
من  املجال  هذا  في  االستفادة  وميكن  والشعب،  الدولة 
في  تساعد  والتي  الفاعلة،  غير احلكومية  بعض اجلهات 
السياسي  والنظام  بالدولة  ثقته  وإعادة  املجتمع  تنشيط 

احلاكم.))1) 
فعدم وجود مصلحة جامعة وموحدة للمجتمع والدولة يعد 
وعدم  واحملاصصة  التقاسم  سياسة  مسببات  أهم  من 
التوافق بني النخب السياسية التي تعد جزءًا من املجتمع. 
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وبالتالي فإن املدخل األساس للقضاء على ظاهرة تقاسم 
املنافع واحملاصصة، هو حتديد مصلحة وطنية عليا تكون 
إلى  احلاكم  من  الشعب  فئات  لكل  جامع  إطار  مبثابة 

احملكوم. 

إدارة  في  واحملاصصة  التقاسم  ظاهرة  معاجلة  ثانيًا: 
مؤسسات الدولة:  

لقد أدت هذه الظاهرة الى حتول عملية إدارة مؤسسات 
الدولة إلى طريق لتقاسم املنافع دون ضبط األدوار، األمر 
الذي جاء بتبعات سلبية خطيرة على الدولة في مختلف 
قطاعاتها، وبالتالي فإن العيب يكمن في التطبيق وطريقة 
أداء النخب السياسية احلاكمة، وإال فاحملاصصة مبعنى 
جميع  إشراك  طريق  عن  املسؤولية  وتقاسم  املشاركة 
مكونات الشعب في عملية صنع القرار، وحتمل املسئولية 
إعالء  أساس  على  تقوم  عندما  االدارة،  في  عيبًا  ليست 
املصلحة العامة، وحتقيق الفائدة القصوى للشعب، إمنا 
تكون عيبًا عندما تصبح طريقة للتفرقة والتقسيم من اجل 
تعظيم املكاسب اخلاصة على حساب مصلحة املجموع، 
العراق  في  السلطة  إدارة  منط  انسحب  األسف  ومع 
القائم على أساس  التقاسم  إلى حالة   ،2003 بعد عام 
التفرقة من أجل تعظيم املوارد اخلاصة، ال على أساس 
التسلط  وعدم  اإلدارة  في  والتشارك  اجلماعي  العمل 

واالستبداد.)19)
وخطورة هذه احلالة بأنها أصبحت أسلوب عمل روتيني، 
ومبعنى آخر أصبحت مبثابة تزكية أو مؤهل لتولي املنصب 
الكفاءة،  محدودي  بعض  قبل  من  واإلداري  السياسي 
لهذه  حكرًا  أصبح  قد  ذاك  أو  املنصب  هذا  أن  بسبب 
الفئة أو تلك، ومن ثم فإن وجود )شخص ما( ميتلك من 
وإدارة  األداء احلكومي،  املؤهالت ما ميّكنه من حتسني 
على  للحصول  يؤهله  ال  قد  بشكل ممتاز،  الدولة  شؤون 

وظيفة عادية في تخصصه من األساس، كونه ال ينتمي 
إلى املكون صاحب احلق في منصب معني. مبعنى آخر 
إن نظام احملاصصة والتقاسم في إدارة مؤسسات الدولة 
أثر على جودة اإلدارة واألداء، كونه قد يفرض أشخاصا 
أنها من  على مؤسسات مهمة، بسبب  الكفاءة  محدودي 

حصة املكون الذي ينتمون إليه.)20)
وبالتالي، إذا ما أريد للعراق أن ينهض ويرتقي إلى املكانة 
الدولية التي يستحقها، والتي طاملا كان يشغلها في حقب 
من  تبدأ  أن  يجب  االنطالق  نقطة  فإن  مختلفة،  تاريخية 
مؤسسات  إدارة  في  املنافع(  )تقاسم  مبدأ  ترك  خالل 
الدولة، والعمل على شغل املناصب احلكومية واإلدارية على 
أساس الكفاءة، والتدرج الوظيفي في جميع املؤسسات، 
حتى تستطيع احلكومة انتهاج سياسات عقالنية وواقعية، 
قوتها  مقومات  وبني  للدولة،  العامة  األهداف  بني  تواءم 
الفعلية، ومن ثم حتقيق املكانة التي تستحقها الدولة وفقا 

ملؤهالتها.

ثالثًا: إصالح املنظومة االقتصادية: 
أهم  من  وناجحة  حقيقة  تنموية  خطط  طرح  مسألة  تعد 
والذي  العراقي،  االقتصاد  بواقع  للنهوض  املتطلبات 
األداء  إضعاف  في  أسهمت  التي  العوامل  أهم  من  يعد 
املبحث  في  أشرنا  كما  وخارجيًا،  داخليًا  احلكومي 
السابق. وما يحتاجه العراق في هذه املرحلة هو التركيز 
الناجت  في  النفطية  غير  القطاعات  مساهمة  زيادة  على 
بالواقع  النهوض  أجل  من  للدولة،  اإلجمالي  احمللي 
القطاعني  على  التركيز  خالل  من  املتردي،  االقتصادي 
املختلفة  االنتاجية  القطاعات  والصناعي، ودعم  الزراعي 
تلبية احلاجات  أجل  االعتماد على االستيراد من  لتقليل 
املجتمعية، وهذا يحتاج بدوره إلى توفير بعض احلوافز 
التشجيعية للقطاع اخلاص احمللي واالجنبي، مع مساهمة 
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ومن  األمر  بداية  في  املشروعات  بعض  دعم  في  الدولة 
بالنسبة  والدعم  األمن  توفر  لكي  الهادئ  االنسحاب  ثم 
االقتصاد  لصالح  إيجابية  بنتائج  وتأتي  القطاعات  لهذه 

العراقي.)21) 
وبالتالي، يحتاج صانع القرار العراقي الى ضرورة العمل 
من أجل النهوض بواقع الدولة االقتصادي وحترير البلد 
من حالة عدم االستقرار الناجتة عن املشاكل االقتصادية 
األزمات  وتطور  العاملية،  النفط  أسعار  تقلبات  بسبب 
اخلارج  على  واالعتماد  والدولية،  االقليمية  والصراعات 
كبير.  بشكل  املختلفة  الدولة  حاجات  في  النقص  لسد 
وميتلك العراق بعض الفرص اجليدة في هذا املجال، لعل 

من أهمها)22):
1- تنشيط عملية تصدير القدرات املتنوعة الكامنة التي 
لو مت  التي  السلع  العديد من  توجد  إذ  العراق،  ميتلكها 
إنعاش  على  تساعد  أن  ممكن  جيد  بشكل  استغالها 
االقتصاد العراقي وتعزيز مرونته وحتريره من االعتماد 

على واردات النفط بشكل أساس.
وقوانني  التجارية،  والتشريعات  املؤسسات  إصالح   -2

ترخيص االستيراد والتعريفات اجلمركية.
3- استثمار املوقع اجلغرافي الذي يتمتع به العراق، إذ 
ميكنه أن يكون مركزًا إقليميًا للخدمات اللوجستية، مبعنى 

يصبح مركزًا إقليميًا للنقل والتبادل التجاري الدولي. 

اخلبرات  من  واالستفادة  الزراعي  القطاع  تنشيط   -4
املجال،  هذا  في  احلديثة  والتقنيات  املتوارثة  التاريخية 
إضافية  إمكانيات  وتوفير  العمل  فرص  توفير  أجل  من 

لالقتصاد العراقي. 
وتبعًا لذلك، تنعكس آلية تعزيز الوضع االقتصادي للدولة 
الذي  فالبلد  الدولية،  كبير على وضعها ومكانتها  بشكل 
محصنًا  يصبح  الذاتي  االكتفاء  من  معقواًل  قدرًا  يحقق 

جتاه التدخالت والضغوط اخلارجية، وأقل تبعيًة للخارج، 
ومن ثم فإنه ميكن أن يسلك في تفاعالته اخلارجية أي 
سلوك يحقق مصالح الدولة، بدون أية حساسيات أو قيود 
خارجية ممكن أن تفرضها عليه احلاجة االقتصادية لهذا 
البلد أو ذاك، فاملساعدات اخلارجية جتبر الطرف املتلقي 
الداخلية  بشؤونه  والتدخل  املانح  للطرف  اخلضوع  على 

مبختلف الصور. 

ومن ناحية أخرى، متثل عملية استغالل املوقع اجلغرافي 
املهم، وحتويل العراق الى قناة نقل برية أو جسر يربط 
بني أهم الرقع اجلغرافية في منطقة الشرق األوسط )دول 
أوربا(،  إلى  ومنها  وتركيا  اخلليجي،  التعاون  مجلس 
مسألة مهمة جتعل من العراق بلدًا محوريًا ومركزًا مهمًا 
ومكانته  سيادته  احترام  على  الدول  هذه  جميع  يجبر 
اإلقليمية، بسبب املكاسب املتحققة من هذا املوقع. وأيضًا 
سيأتي للعراق مبكاسب اقتصادية وأمنية مهمة عن طريق 
السلع  وتبادل  بالعبور،  النقل  واردات  من  االستفادة 
وتشغيل املناطق والقرى التي جتري فيها عمليات التبادل 
الصحراوية  املناطق  بعض  في  الروح  وبث  التجاري، 
البعيدة عن مراكز املدن والتي متثل تهديدًا أمنيًا للدولة، 
وجعلها مناطق جتارية وتزيد من فرص العمل فيها، وكل 
ذلك يأتي بتعبات إيجابية ومكاسب مهمة ملختلف قطاعات 

ومؤسسات الدولة.
تفاعالت  في  توازن  إيجاد  على  العمل  رابعًا: ضرورة 

الدولة اخلارجية:
في  وأولوياتها  العليا  الدولة  مراعاة مصلحة  تعد مسألة 
الواليات  مع  وباألخص  واإلقليمية،  الدولية  تفاعالتها 
املتحدة األمريكية وجمهورية إيران اإلسالمية، مبا ينسجم 
ضرورية  تعد  والتي  املهمة  املسائل  من  املصالح،  وهذه 
إلصالح اخللل في األداء العراقي اخلارجي، كونها تلعب 
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لكل  واألدوار  والواجبات  احلقوق  تنظيم  في  مهمًا  دورًا 
دولة في عالقاتها مع غيرها.  

وعليه يجب على صانع القرار أن يركز على ضرورة العمل 
في  التوازن  وحتقيق  اخلارج،  مع  العالقات  تنظيم  على 
ذلك، وتعد مسألة إدارة احلوار االستراتيجي مع الواليات 
أولى  العراق  عقد  وقد  لذلك،  املداخل  أهم  من  املتحدة 
اجللسات مع الواليات املتحدة في 11حزيران 2020، من 
أجل العمل على إيجاد أرضية مشتركة لشكل العالقات 
بني البلدين وتنظيمها مبا يحترم مصلحة وسيادة العراق، 
وقد وعدت الواليات املتحدة بدعم العراق وعمل احلكومة 
العراقية)23)، وهو ما من شأنه في حال مت إدارة احلوار 
في  التوازن  من  حالة  خلق  على  يعمل  أن  جيد  بشكل 
مكاسب  على  واحلصول  املتحدة،  الواليات  مع  العالقات 
عينية وواقعية من خالل املميزات املمنوحة لها في العراق.
فبالرغم من وجود قواعد عسكرية ودور وتأثير في القرار 
من  شيئًا  يستفد  لم  العراق  أن  إال  العراقي،  السياسي 
هذه العالقات سوى بعض الدعم في امليدان األمني، فلم 
يحصل القطاع االقتصادي على فوائد تذكر، ولم يحصل 
املواطن العراقي على معاملة تفضيلية، وال تزال إجراءات 
للواليات املتحدة األمريكية  احلصول على تأشيرة دخول 
املتعادية  الدول  جميع  كحال  حالها  الصعوبة،  شديدة 
معها. وبالتالي، فإن تصحيح منط العالقات مع اجلانب 
األمريكي ميثل ضرورة ملّحة من أجل تعديل مكانة العراق 
في  اخللل  لتصحيح  مهمًا  مدخاًل  يعد  كونه  اخلارجية، 
ميزان التفاعل مع باقي القوى اإلقليمية والدولية، وأهمها 
إيران، كون العالقات مع الواليات املتحدة األمريكية متثل 
املفتاح األساس الذي ينظم العالقات العراقية اإليرانية. 

ومن ثم فإن عملية إعادة التوازن لعالقات الدولة اخلارجية 
العراق  مصالح  من  يعظم  ومبا  استقاللية،  أكثر  بشكل 
الدولية  املكانة  املداخل الستعادة  أهم  تعد من  وأهدافه، 

والدور اإلقليمي العراقي املفقود. 
ومن جهة أخرى يجب على صانع القرار العمل على القيام 
باختراقات مهمة ومؤثرة في كل األزمات اإلقليمية والدولية 
القومي  األمن  في  تؤثر  والتي  منها،  العربية  وباألخص 
والصراعات  التنافس  حالة  من  واالستفادة  العراقي، 
الدولية في املنطقة، عبر احلصول على مكاسب من جميع 

األطراف املتنافسة، وإعالء مصلحة العراق.

خامسًا: االستفادة من التجارب التنموية للدول األخرى:
تعد مسألة التأثير والتأثر بني الدول من املسائل الطبيعية 
في العالقات الدولية، فظاهرة محاكاة التجارب الناجحة 
لتطوير  منها  االستفادة  يجب  التي  املهمة  املسائل  من 
آلية إدارة مؤسسات الدولة، من خالل استنساخ بعض 
بعض  حتول  في  أسهمت  التي  الفاعلة  التنموية  اخلطط 
البلدان الشبيهة باحلالة العراقية أو القريبة منها، سواء 
الفرد،  من حيث توفر املوارد األساسية، أو معدل دخل 
تطبيقها  ومحاولة  املختلفة،  الظروف  وكل  املناخ  وطبيعة 
مع مراعاة بعض االختالفات الطبيعية، فال ميكن بطبيعة 
من  مجموعة  بني  التام  التطابق  من  حالة  وجود  احلالة 

الدول. 
وبالتالي، يجب أخذ ما يالئم احلالة العراقية من جتارب 
وسياسات ناجحة، وتطبيقها على أرض الواقع من أجل 
حتقيق نهضة تنموية حقيقية، تنعكس بشكل أو بآخر على 
أداء الدولة وسلوكها اخلارجي ومكانتها اإلقليمية والدولية 
بشكل عام، من خالل االستفادة من األحداث والتجارب 
التي شهدتها بعض الدول من أجل النهوض بواقع البلد، 
تؤثر  التي  واالقتصادية  السياسية  االضطرابات  وتالفي 
على أداء الدولة في مختلف القطاعات، إذ ميتلك العراق 
العديد من املقومات والعوامل التي يتميز بها عن غيره من 

الدول والتي تؤهله لتحقيق جتربة تنموية رائدة.)24) 
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سادسًا: احلرص على إبعاد وزارة اخلارجية عن عملية 
التقاسم والتخادم املصلحي:

عن  املستطاع  قدر  اخلارجية  وزارة  إبعاد  يتم  أن  يجب 
واألحزاب  الكتل  بني  واملناصب  املصالح  تقاسم  مسألة 
للمستحقني  املسؤولية  إيالء  الكبيرة، من أجل  السياسية 
وإعطاء الفرصة للكفاءات واخلبرات املهنية للعمل في هذه 
دور  تبرز  التي  الواجهة  كونها متثل  الوزارة احلساسة، 
ومكانة الدولة في محيطها اخلارجي، واالبتعاد عن مسألة 
رفيعي  الدبلوماسيني  واملبعوثني  السفراء  تعيني  إخضاع 
والكتل  األحزاب  بني  والتقاسم  للمحاصصة  املستوى 
السياسية الكبيرة، كونها أصبحت من الظواهر الراسخة 
باقي  كحال  حالها  العراقية،  اخلارجية  وزارة  عمل  في 

الوزارات.)25)  
واألكادميية  العلمية  مع ضرورة االستفادة من اخلبرات 
في مجال السياسة اخلارجية والعالقات الدولية والعلوم 
النخب  من  العديد  لدى  املوجودة  عام،  بشكل  السياسية 
البحثية  واملراكز  اجلامعات  في  واألكادميية  العلمية 
احلكومية وغير احلكومية، التي تقدم دراسات وورش عمل 
وندوات علمية قّيمة في ميدان السياسة اخلارجية وعملية 
للممارسني  العملية  اخلبرات  جانب  الى  القرار،  صنع 
للدولة  اخلارجية  السياسة  وتنفيذ  صنع  ميدان  في 
اخلبرات  تتكامل  لكي  عام،  بشكل  توجهاتها  وصياغة 
عقالنية  بسياسات  اخلروج  سبيل  في  والعملية  العلمية 
املهمة،  العليا  الدولة ومصاحلها  تراعي حاجات  وواقعية 
واإلمكانيات الالزمة لتحقيقها، األمر الذي يؤدي إلى إنتاج 
الوطنية وتراعي  تلبي الطموحات  سياسة خارجية فاعلة 

اإلمكانيات املتاحة. 

اخلامتة: 

يتمتع العراق بالعديد من املقومات املادية واملعنوية التي 
إقليميا  الفاعلة  الدولة  مكانة  تبوء  من  تاريخيًا  مكنته 
األزمات  جميع  في  العراقي  احلضور  مثل  إذ  ودوليًا، 
واإلقليمية  الدولية  واملنظمات  والدولية  العربية  والقضايا 
حضورًا أساسيًا، ولعب دورًا في إحالل حالة من توازن 
القوى اإلقليمي في منطقة الشرق األوسط بوصفه أحد 

أبرز الدول العربية الفاعلة لفترات طويلة.
الراهن  الوقت  في  العراقية  الدولة  متتع  من  وبالرغم 
بالعديد من املميزات التي لم تكن متوفرة يومًا لدى أي 
من صناع القرار في النظم السياسية املتعاقبة على حكم 
وأداء  العراقية  السياسة اخلارجية  واقع  أن  إال  العراق، 
استفادة  عدم  على  يدل  اخلارجي  محيطها  في  الدولة 
الدولة من مقومات القوة املادية التي متتلكها، ومن شبكة 
العالقات الدولية املتميزة التي ميتلكها العراق، إذ ميتلك 
كل  مع  وصداقة  تعاون  وعالقات  إستراتيجية،  حتالفات 
القوى الدولية واإلقليمية، ويتمتع مبكانة مهمة في املدرك 

االستراتيجي لهذه القوى. 

ولكن سوء اإلدارة املتفشي في أغلب مفاصل ومؤسسات 
الدولة، وغياب تعريف محدد وجامع ملفهوم املصلحة الوطنية 
توجهات  وجود  وعدم  املرحلة،  هذه  في  العليا  العراقية 
واستشراء  املصالح،  هذه  متثل  راسخة  عليا  وأهداف 
ظاهرة التقاسم والتخادم السياسي واملصلحي بني النخب 
السياسية احلاكمة، والضائقة االقتصادية التي يعيشها 
البلد، كلها أمور أثرت على مكانة الدولة، ونشاطها، في 
فيها،  املؤثرين  الفاعلني  بتنوع  تتميز  التي  الدولية  البيئة 
وتعاون  تنافس  بني  ما  بينهم،  التفاعالت  أمناط  وتعدد 
اآلثار  ذات  االقليمية  األزمات  بعض  ووجود  وصراع، 
السلبية اخلطيرة على األمن القومي العراقي، مع تزايد 
احلاجة ملوقع العراق اجلغرافي ومميزاته املختلفة جلميع 
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الدول املهتمة في شئون املنطقة. 
وكلها ظروف مهمة من املفترض أن حتث صانع القرار 
في العراق على تبني بعض السياسات التي من شأنها 
محيطها  في  العراقية  الدولة  ومكانة  دور  استعادة 
قطاعات  أغلب  في  اخللل  إصالح  خالل  من  اخلارجي، 
نوع  حتقيق  على  والعمل  العراقية،  السياسية  املنظومة 
لكي  واملجتمعي،  واالقتصادي  السياسي  االستقرار  من 
يتمكن من تسخير قدرات الدول لتدعيم مكانتها الدولية، 
فاعلة ورشيدة حتقق  انتهاج سياسة خارجية  من خالل 

مصلحة العراق في تفاعالته الدولية كافة. 
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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 

كيف.تكون.مؤثراً.على.
الجغرافيا.السياسية.

من.دون.كسب.
الحلفاء؟

الهزيمة.الذاتية.لفن.
الحكم.االقتصادي.
الصيني.في.العالم

أودري.وونغ
ترجمة.:.ميس.سمير.صبري

مستشار.في.وزارة.الخارجية
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  كثيرًا ما يقال إن الصني قد أتقنت فن احلكم االقتصادي، 
على نحو جعل القلق يراود بعض املراقبني بصورة متزايدة 
االقتصادي  ثقلها  إلقاء  عبر  قد متكنت  الصني  كون  من 
مرحلة  خالل  احلسنة  والنوايا  النفوذ  شراء  من  املتزايد 
التوريد  بهيمنتها على سالسل  جائحة كورونا، مستعينًة 
لكسب  العادلة  غير  احلكومية  واالعانات  التصنيعية 
الطبية  باألقنعة  تبرعها  عبر  واحلكومات،  الشعوب  تأييد 
للترويج  الدول، في خطوة منها  الى عدد من  واللقاحات 

لصالح شركاتها الصينية.
واجلدير بالذكر ان الصني قد تفوقت على الواليات املتحدة 
توسعت  ومنذها   ،2013 العام  في  عاملي  تاجر  كأكبر 
اآلن  وهي  العالم،  دول  مع  التجارية  عالقاتها  وتطورت 
املصدر الرئيس للواردات الكثر من)35( دولة، والوجهة 

األولى والرائدة للصادرات لنحو )25( دولة.
من  االستفادة  في  الصينية  احلكومة  تتردد  لم  لذلك 
على  للضغط  العاملية  االستهالكية  السوق  إلى  الوصول 
ففي  لرغباتها،  لالمتثال  األجنبية  والشركات  احلكومات 
عام 2019 أقدمت الصني على الغاء زيارة وفدًا جتاريًا 
أدبية  جمعية  هناك  ان  علمت  أن  بعد  السويد  إلى  لها 
املولد محتجزًا  كتب صيني  لبائع  منحت جائزة  سويدية 
الصني  ردت  فقد  احلد  هذا  الى  االمر  يقف  ولم  لديها، 

على دعوات حكومة أستراليا إلجراء حتقيق مستقل في 
أصول انتشار فيروس كورونا، من خالل فرضها تعريفات 
جمركية على مجموعة من املنتجات األسترالية. ان مثل 
هذا السلوك يزيد من خشية احلكومات االخرى من ان 
تستخدم الصني نفوذها االقتصادي »كطعم« في محاولة 

منها إلجبار احلكومات في الرضوخ لشروطها.
يرى الكثيرون وبنوع من الذعر على مبادرة احلزام والطريق 
-وهي مجموعة ضخمة من مشاريع البنية التحتية املمولة 
حديث  امبريالي  مشروع  اال  ماهي  الصني-  قبل  من 
العهد، اذ اتهم املسؤولون األمريكيون الصني باالنخراط 
في »دبلوماسية مصيدة الديون«، من خالل تقييد البلدان 
على  قادرة  غير  تكون  ان  وما  ضخمة  بقروض  املتلقية 
السداد فستسعى الصني الى انتزاع تنازالت استراتيجية 

من هذه الدول.
قبل الصني في بسط  املتبعة من  السياسة  ان مثل هذه 
الساسة  من  العديد  اشعر  قد  االقتصادي  نفوذها 
االمريكني بخطورة تناسي الواليات املتحدة حتويل قوتها 

االقتصادية الى مكاسب استراتيجية.
الصني  سجل  أن  تكشف  قرب  عن  ثاقبة  نظرة  ان  اال 
ال يعد اال أقل إثارة لإلعجاب مما كان ُيعتقد، اذ غالًبا 
ما واجهت محاوالتها لفن إدارة حكمها االقتصادي على 
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العالم رفضًا السيما من البلدان التي تتلقى استثمارات 
الى  صينية ضمن مبادرة احلزام والطريق، ويعزى ذلك 
الرديء  البناء  جراء  املسؤولني  من  املتعددة  الشكاوى 
جعل  الذي  االمر  البيئي،  والتدهور  الضخمة  والتكاليف 
بكني تتخذ موقفًا دفاعيًا؛ حيث بذل الرئيس الصيني شي 
جني بينغ جهوًدا كبيرة للتأكيد على أهمية املشاريع »عالية 

اجلودة« و »ذات األسعار معقولة«.
لقد متكنت الصني من توسيع وجودها االقتصادي على 
نطاق واسع خارج حدودها، لكنها فشلت حتى اآلن في 
حتويله نفوذها االقتصادي إلى تأثير استراتيجي طويل 

األجل. 

ماذا تريد الصني؟  
  على مدى العقود القليلة املاضية منت البصمة االقتصادية 
ميثل  لم   1995 عام  ففي  هائل،  بشكل  للصني  العاملية 
العاملية،  التجارة  من   )%3( بنسبة  اال  الصني  اقتصاد 
بينما بحلول عام 2018 وبفضل النمو االقتصادي الهائل، 
جند ان اقتصادها قد منى بشكل كبير ليمثل )12%( من 
بلد  اقتصاد  أي  أكبر نسبة ميثلها  أي  العاملية،  التجارة 
من التجارة العاملية، اما في عام 2020 وبسبب ظروف 
الشريك  الصني  أصبحت  فقد  كورونا  جائحة  انتشار 
التجاري األكبر لالحتاد األوروبي، االمر الذي ادى إلى 

ازاحة الواليات املتحدة في هذه املرحلة.
ولم يقف االمر الى هذا احلد بل توسع االستثمار األجنبي 
الشركات  لتضخ  النامية،  الدول  في  بسرعة  الصيني 
والبنوك الصينية األموال في جنوب شرق آسيا وإفريقيا 
وأمريكا الالتينية، وتعزز دورها اكثر من خالل جتاوزها 
املجال  فسح  والذي   ،2008 لعام  العاملية  املالية  االزمة 
االقتصادية  احلوكمة  في  نشًطا  قيادًيا  دوًرا  لتلعب  لها 
عن  الصني  كشفت  فقد   2014 العام  في  اما  العاملية، 

»بنك استثمار البنية التحتية االسيوي« وهو بنك للتنمية 
املتعددة االطراف برأس مال مبدئي وقدره )100( مليار 
الشركاء  من  اغلبهم  دولة   100 من  أكثر  وشمل  دوالر، 
واحللفاء التقليديون للواليات املتحدة الذين انضموا للبنك 

االسيوي بالرغم من اعتراضات واشنطن.
يبقى السؤال املطروح »ماذا تريد أن تفعل الصني  لكن 

بكل هذه القوة االقتصادية اجلديدة؟«
يتصدره  الصيني  السياسي  النظام  ان  نعلم  ان  البد 
سلوكه  إسناد  إلى  ذلك  ويعزى  الغموض،  من  الكثير 
كبرى  استراتيجية  تتبع  مركزية  قرار  صنع  عملية  الى 
تكون  ما  غالًبا  الصينية  السياسات  ان  غير  متماسكة، 
في الواقع نتاًجا للمنافسة واحللول الوسط بني مجموعة 
متشابكة من اجلهات الفاعلة من قبيل: احلكومات احمللية، 
اململوكة  والشركات  املستوى،  رفيعة  البيروقراطيات 
للدولة، والشركات اخلاصة، فعلى سبيل املثال ان مبادرة 
احلزام والطريق بدأت كخطة غامضة ومترامية األطراف، 
واملسؤولون احلكوميون  االنتهازية  بالشركات  االمر  دفع 
ان يقوموا في بعض األحيان الى اتباع أسلوب التهديد 
بل وحتى االختطاف لغرض تفضيل عدد من االفراد على 

حساب العديد من املشاريع التأسيسية.
قد جند من غير الواقع تصديق فرضية: ان الصني تسعى 
ونظامها  األوتوقراطي  السياسي  نظامها  تصدير  الى 
االقتصادي الى العالم، فالصني ال تزال منشغلة في حماية 
مصاحلها أكثر من اهتمامها مبحاولة إعادة تشكيل انظمة 
دول أخرى، اال ان هذا الينفي من أن الصني تسعى إلى 
انه  أولوياتها، غير  ليعكس  الدولي  النظام  إعادة تشكيل 
النظام  قلب  محاولة  عن  البعد  كل  بعيد  يعد  األمر  هذا 

متاًما.
عالوة على ذلك البد من معرفة ان الهدف األساسي للحزب 
أي  حكمه  شرعية  على  احلفاظ  هو  الصيني  الشيوعي 
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االستقرار والبقاء، وحماية صورة احلزب على الصعيدين 
على  للقضاء  تسعى  الصني  تزال  فال  والدولي.  احمللي 
سياساتها،  يدعمون  الذين  أولئك  ومكافأة  االنتقادات 
بالسيادة  املتعلقة  بالقضايا  األمر  يتعلق  عندما  السيما 
وبحر  والتبت  تايوان  )مثل  األراضي،  وسالمة  الوطنية 
الصني الشرقي وبحر الصني اجلنوبي( واحلكومة احمللية، 
فضاًل عن معاملة الصني لألويغور في شينجيانغ وتعاملها 

مع جائحة كورونا.
تفوقها  لتحويل  جهودها  من  بكني  تقترب  هذه  واحلالة 
االقتصادي إلى تأثير جيوسياسي ولكن بطرق مختلفة، 
فقد استفادت الصني في اغلب األحيان من حجم سوقها 
ترغب  التي  البلدان  على  جتارية  قيود  لفرض  احمللي 
تقلل من األضرار  مبعاقبتها ولكن بطرق هادفة ورمزية 
الصينية  احلكومة  فرضت  فقد  باقتصادها،  تلحق  التي 
عقوبات على صادرات السلمون النرويجي بعد أن حصل 
ومنعت  للسالم،  نوبل  جائزة  على  شياوبو  ليو  املنشق 
بحر  في  التوترات  تصاعد  بعد  الفلبينية  املوز  صادرات 
الصني اجلنوبي، كما حثت املستهلكني الصينيني على عدم 
رعاية سلسلة متاجر كورية جنوبية في محاولة لثني جهود 
الواليات  بقيادة  دفاع صاروخي  نظام  نشر  في  سيؤول 

املتحدة.
لفن احلكم االقتصادي في الصني  اال ان السمة األبرز 
تتمثل في استخدامها احلوافز اإليجابية التي تأتي على 
بكني  تشتري  اذ  الطاولة؛  األولى: حتت  شكل صورتني، 
املشروعة،  غير  الصفقات  السياسيني من خالل  الزعماء 
األجنبية  املصالح  مجموعات  حث  في  تتمثل  والثانية: 

للضغط على حكوماتها لتوثيق العالقات مع الصني.

الطريقة التخريبية
  غالًبا ما تقدم الصني حوافز اقتصادية بطرق غير مشروعة 

السياسية،  املؤسسات  على  التفاتها  خالل  من  ومبهمة 
في  استثمارها  ازداد  قد  الصينية  الشركات  ألن  نظرا 
الشركات  فإن  باملقابل  للنظر،  ملفت  بشكل  اخلارج 
اململوكة للدولة أو الشركات اخلاصة ومبوافقة ضمنية من 
األحيان  اغلب  في  تضطر  قد  الصينيني  املسؤولني  قبل 
البلدان  في  النخب  الى  والعموالت  الرشاوى  تقدمي  الى 
التي تتلقى استثمارات أو مشاريع مساعدة من الصني 
في محاولة لتعزيز عجلة البيروقراطية، وفي أحيان أخرى 
التنافسية  العطاءات  عملية  الصينية  الشركات  جتاوزت 
وغالًبا  االقتصادية،  العقود  لتأمني  التنظيمية  واملوافقات 
بتكاليف مبالغ فيها، االمر الذي أدى إلى حتقيق أرباح 
إضافية لكل من اجلهات الفاعلة الصينية والنخب احمللية. 
أن هذه الطريقة الصينية تعمل بشكل أفضل في البلدان 
فيها  يحتاج  وال  العامة  املساءلة  من  القليل  لديها  التي 
القادة السياسيون إلى القلق بشأن الرأي العام وسيادة 

القانون. 
الوزراء  رئيس  فيها  يسيطر  املثال  سبيل  على  فكمبوديا 
هون سني وعائلته منذ فترة طويلة على اجليش والشرطة 
اإلعالمية،  واملنافذ  االقتصادية  املؤسسات  من  والعديد 
وعادة ما يتم إسكات الصحفيني والنشطاء والسياسيني 
إن  جند  لذا  والترهيب،  العنف  خالل  من  املعارضني 
في  االستثمار  ومشاريع  الصينية  املساعدات  تفاصيل 
املعلومات  الغموض، كما ان  كمبوديا يحيطها شيء من 
الذي  الفساد  الى مدى  تشير  كومبوديا  وردت عن  التي 
عليها،  الصيني  النفوذ  تأثير  بسبب  احلكومة  به  تتسم 
إلى  تدعو  كومبوديا  في  الصني  متولها  التي  فاملشاريع 
إثراء النخب في الوقت الذي تعمل فيه على طرد الفقراء 
وتؤثر سلبيًا على البيئة بشكل ملحوظ، فعلى سبيل املثال، 
لقد قامت مجموعة استثمارية صينية ببناء مجمع إمنائي 
ضخم في مقاطعة كوه كونغ اجلنوبية الغربية الكومبودية، 
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الطاقة  توليد  وميناًءا ومطاًرا ومحطات  منتجًعا  يتضمن 
ومناطق التصنيع والطرق السريعة بتكلفة تقدر بـ 3.8 
النخب  فيه  استخدمت  الذي  الوقت  وفي  دوالر،  مليار 
الكمبودية املشروع مللء جيوبهم، فقد دمر البناء مناطق 
بيئًيا، وأجبر السكان على ترك منازلهم، االمر  حساسة 
الذي اثار الشك حول ان هذا املنتجع الكبير بشكل مفرط 
مصمم للسياح بقدر ما يبدو أن املطار وامليناء مصممان 

بشكل جيد لالستخدام العسكري الصيني.
كومبوديا  تأييد  بشراء  الصيني  السخاء  هذه  سمح  لقد 
العدوانية  البحرية  الصني  مطالبات  بشأن  السيما  لها 
لرابطة   2012 عام  قمة  ففي  اجلنوبي،  الصني  بحر  في 
منصبها  كمبوديا  استخدمت  آسيا،  شرق  جنوب  دول 
كرئيس للقمة لعرقلة املناقشات حول نزاعات بحر الصني 
لم  اآلسيان  مجموعة  تاريخ  في  األولى  وللمرة  اجلنوبي، 
تتمكن املنظمة من إصدار بيانًا مشتركًا، كما رفض وزير 
اخلارجية الكمبودي مطالب املندوبني الذين حاولوا إثارة 

القضية، وخرج من الغرفة عندما اقترحوا بياًنا مخفًفا.
في  قابلتهم  الذين  احلكوميون  املسؤولون  وصف  لقد 
املنطقة سلوك كمبوديا في القمة بأنه جاء نتيجة »لصفقة 
نقدية مباشرة« دفعت فيها بكني للحكومة الكمبودية مقابل 
التي  األشهر  في  جليًا  ذلك  ويبدو  الشأن،  بهذا  دعمها 
سبقت االجتماع. اذ زار كبار القادة الصينيني كومبوديا 
التحتية  البنية  ملشاريع  إضافية  وقروًضا  منًحا  وقدموا 
مما  الدوالرات،  من  املاليني  مئات  الى  وصلت  والتنمية 
بحر  في  وعسكرًيا  خطابيًا  موقعها  بتعزيز  لبكني  سمح 
الصني اجلنوبي، كما ان رابطة دول جنوب شرق آسيا 

أصبحت أكثر انقساًما واقل متاسكًا منذ عام 2012. 
فقد  الشرقية،  أوروبا  في  الصني  مارسته  ذاته  الشيء 
رحبت احلكومات غير الليبرالية السيما في املجر وصربيا 
السياسة  مواقف  تعزيز  مقابل  الصينية،  باملساعدات 

خط  مشروع  ان  املثال  سبيل  فعلى  الصينية،  اخلارجية 
سكة احلديد عالي السرعة الذي مير عبر البلدين اليزال 
محاًطا بالسرية على الرغم من تضخم التكاليف وتزايد 
من  جزء  ان  كما  االقتصادية،  جدواه  حول  الشكوك 
املشروع قد مت بناءه من قبل شركة صينية مملوكة للدولة 
مدرجة سابًقا في القائمة السوداء التي اعلن عنها البنك 

الدولي بسبب مخالفاتها الكثيرة.
لقد تصرفت املجر وصربيا بخنوع جتاه الصني وأصدرت 
املجر بيانات رسمية ايدت موقف بكني بشأن بحر الصني 
العلم  بتقبيل  صربيا  رئيس  قيام  عن  فضال  اجلنوبي، 
الصيني امتناًنا لتلقي اإلمدادات الطبية الصينية في وقت 
مبكر من جائحة كورونا، كما أعرب عن دعمه لقانون األمن 
القومي الصيني القمعي في هونغ كونغ في أوروبا، االمر 
الذي يشير الى ان الصني قد قطفت ثمار سياستها في 
هذه الدول، بتلقيها الدعم سواء عبر التصريحات العامة او 
حق النقض داخل االحتاد األوروبي، كما متكنت بكني من 
تخفيف حدة االنتقادات الدولية ضدها وإثارة انقسامات 
األوروبية  الدول  كانت  التي  القضايا  عامة محرجة حول 

موحدة بشأنها.
التي  البلدان  في  الصيني  النفوذ  ينجح  لم  باملقابل  لكم 
تتمتع بقدر أكبر من الشفافية والرقابة، فعلى سبيل املثال 
وأثناء رئاسة جلوريا أرويو للفلبني للفترة من 2001 إلى 
البالد في عهدها بقطاع إعالمي نابض  2010، متتعت 
باحلياة ونظام سياسي تنافسي مع وجود مستويات فساد 
وبناء  متويل  على  عهدها  في  الصني  وافقت  وقد  عالية، 
والبنية  1.6 مليار دوالر من السكك احلديدية  ما قيمته 
التحتية لقطاع االتصاالت، فضال عن  ترسية العديد من 
املشاريع من خالل عقود بدون مناقصات باهظة الثمن إلى 
حد كبير، وقد احيطت الشكوك بخط سكة حديد للركاب 
الذي سمي »بنورثرايل« لكونه أغلى خط سكة حديد في 
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العالم والذي ارتفعت تكاليفه من 130 مليون دوالر إلى 
السياسيني  لالعبني  الرشاوى  بسبب  دوالر  مليون   329
الرئيسيني، مبا في ذلك رئيس اللجنة االنتخابية الفلبينية 

وزوج الرئيس.
هذه  على  الضوء  القت  ما  سرعان  الصحافة   ان  اال 
فعل شعبي عنيف، وعلى مدار  اعقبه رد  املخالفات مما 
الفلبيني  الشيوخ  مجلس  عقد   2008 و   2007 عامي 
ما يقارب 13 جلسة استماع عامة، وبلغت ذروتها بتقرير 
طويل الذع حمل الساسة الفلبينيني والشركات الصينية 
العديد من تهم الفساد، كما مت توجيه االتهام إلى بعض 
النخب املتورطة ومحاكمتهم في احملكمة. ونظم سياسيون 
مناهضة  مسيرات  املدني  املجتمع  وجماعات  ونشطاء 
للحكومة في مانيال ومدن أخرى، االمر الذي اضطرت فيه 
من  املمولة  املشاريع  من  مراجعة مجموعة  الى  احلكومة 

قبل الصني على أراضيها. 
لقد سعت الصني على جتاوز ما حدث في الفلبني بإعداد 
عام  في  السيما  ملشاريعها  للترويج  موسعة  حمالت 
2010، اال ان انتخاب بنيغنو آكينو الثالث رئيًسا لغرض 
مكافحة الفساد في الفلبني حال دون ذلك، اذ أثبت أنه 
أن  من  الرغم  على  سلفه،  من  بكني  حول  تشكًكا  أكثر 
الرئيس احلالي رودريغو دوتيرتي كان أكثر حرًصا على 
االستثمار الصيني، إال أنه ال يزال مقيًدا جزئًيا من قبل 
املشرعني الذين دفعوا من أجل مزيدًا من الشفافية، كما 
مراقبة  إجراءات  تطبيق  على  احلكومية  الوكاالت  أقدمت 
أكثر صرامة، غير ان سياسة البالد جتاه قضايا الصني 
السياسية  القضايا  او  اجلنوبي  الصني  بحر  في  سواء 
الفلبني  ومتسكت  جوهري  تغيير  دون  ظلت  األخرى 

مبطالبها اإلقليمية عوضًا عنها.
األعمال  رجال  بكني  استخدمت  فقد  أستراليا  في  اما 
الصينيني كوكالء لها في تقدمي مساهمات مالية وتشكيل 

إلقناع  محاولة  في  األكادميية  املعاهد  لتمويل  حمالت 
بشأن  الصني  مواقف  لدعم  االستراليني  السياسيني 
ان  غير  اإلنسان،  حقوق  وقضايا  اجلنوبي  الصني  بحر 
رد الفعل األسترالي كان عنيفًا، ففي العام 2017 ُأجبر 
سياسي بارز مييل إلى اخلط الصيني -وكان ُيزعم أنه 
البرملان  وشدد  االستقالة،  على  الصينية-  باألموال  َقبل 
األسترالي في العام الذي يليه على تفعيل قوانني البالد 

بشأن التدخل السياسي األجنبي.
2018، عندما كان  والشيء ذاته حدث في ماليزيا عام 
فضائح  في  غارًقا  رزاق  جنيب  احلالي  الوزراء  رئيس 
احلكومي  االستثمار  صندوق  إدارة  سوء  بسبب  فساد؛ 
في ماليزيا، والتي أشار بعضها إلى استثمارات ممولة 
من الصني مت فيها تضخيم تكاليف العقود لتغطية ديون 
ترك  على  أجبره  الذي  االمر  االستثماري،  الصندوق 
منصبه، وسرعان ما اوقف خلفه مهاتير محمد عدًدا من 
السكك  خط  مشاريع  بشأن  التفاوض  وأعاد  املشاريع  
احلديد الرئيسة، وحتدث جهاًرا ضد تصرفات بكني في 
عليه  ُحكم  الذي  سلفه  عكس  على  اجلنوبي  الصني  بحر 

بالسجن ملدة 12 عاًما.

في العراء
اإلغواء،  من  شرعية  أكثر  اشكااًل  أحياًنا  الصني  تتبنى 
فهي  املتبادل،  االقتصاد  على  أوسع  اعتماد  خالل  من 
تسعى إلى تنمية عالقاتها مع أصحاب املصلحة األجانب 
الصني،  مع  عالقاتهم  في  ايضًا  مصلحة  لديهم  الذين 
عبر  واالستثمار  التجارة  تعزيز  الى  تسعى  بكني  فنجد 
قطاعات متعددة، اماًل في االعتماد على املجموعات التي 
تستفيد من التبادل االقتصادي السيما النخب املتواجدة 
يقوم  ان  في  واحملاولة  الصني،  مع  اخلاص  القطاع  في 
القناعهم  حكوماتهم  على  بالضغط  املصلحة  أصحاب 
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عالقات  إقامة  على  والعمل  الصيني  االقتصاد  بأهمية 
ان  في  الصني  تسعى  الطريقة   وبهذه  بكني،  مع  تعاون 

يعمل القادة السياسيون على تقليل أي خالفات معها.
للدولة  مملوكة  صينية  شركة  اشترت  املثال  سبيل  فعلى 
حصة كبيرة في ميناء بيرايوس اكبر املوانىء في اليونان 
احلكومة  أصبحت  املقابل  وفي  حتديثه،  على  وشرعت 
اليونانية اكثر ترددا في انتقاد الصني، وبدورها خففت 
اليونان من حدة بيان االحتاد األوروبي بشأن تصرفات 
بكني في بحر الصني اجلنوبي ، ولم يقف االمر الى هذا 
احلد بل شرعت وبعد عام على منع االحتاد األوروبي من 

إصدار بيان بشأن حملة الصني على املنشقني.
الفاعلة  اجلهات  من  عدد  دعت  فقد  أستراليا  في  اما 

شي ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في بيرايوس ، اليونان ، نوفمبر 2019 

احلفاظ على السالم مع بكني، وانتقد رجال أعمال بارزون 
التدخل  ملكافحة  تسعى  التي  االسترالية  التشريعات 
لغرض  األسترالية  على احلكومة  كما ضغطوا  األجنبي، 
دعم مبادرة احلزام والطريق، ومنح املسؤولون احملليون 
عقوًدا لشركة االتصاالت الصينية العمالقة هواوي، كما 
الطالب  على  تعتمد  -التي  األسترالية  اجلامعات  اقدمت 
احداث  اية  منع  على  فيها-  يدرسون  الذين  الصينيني 
ووقفت هذه  الصني،  مع  تثير احلساسية  ان  من شأنها 
اجلامعات صامتة عندما تعرض احملاضرون االستراليون 
انتقدوا  عندما  لالعتذار  الصينيون  الطالب  من  لضغوط 

مواقف بكني.
وجدت الصني انه ومن خالل اتباعها نهجًا يعتمد بشكل 
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اساسي على دعم أصحاب املصالح اخلاصة في البلدان 
اتفاقيات  لعقد  أعمال(  رجال  )نخب، مسؤولني،  األخرى 
فن  في  قوة  األكثر  النهج  يعد  ومصاحلها  نفوذها  تدعم 
االقتصادي، ألنه سيمّكن مجموعة من األصوات  احلكم 
أوثق  لتحالف  احلكومات  على  الضغط  اجل  من  تعمل 
هذه  ان  القول:  من  مينع  ال  هذا  ان  غير  الصني،  مع 
املكاسب  كون  ايضًا،  حتديات  تواجه  االستراتيجية 
مما  ثمارها،  لتؤتي  طوياًل  وقًتا  تستغرق  قد  السياسية 
قد يختبر صبر القادة الصينيني املنهمكني بإحباط النقد 

العام والتحديات الفورية لشرعيتهم محلًيا ودولًيا.
لم تعتمد الصني هذا النهج التاحيلي على البلدان النامية 
فحسب وامنا شمل حتى الواليات املتحدة االمريكية، فقد 
الصيني والسيما في  االقتصاد  الهائل في  التطور  ادى 
في  االمريكية  الشركات  جذب  الى  التكنولوجي  القطاع 
للوصول  املاضي  القرن  تسعينيات  في  املتحدة  الواليات 
إلى السوق الصينية، وسعت هذه الشركات بالضغط على 
الرئيس بيل كلينتون لتوسيع مكانة الصني بوصفها »الدولة 
األكثر تفضياًل« في التجارة، اما اليوم جند النقيض من 
ذلك، فقد بدأت الشركات تشتكي من السياسات التمييزية 
إلى  للوصول  املفروضة  والقيود  الفكرية،  امللكية  وسرقة 
األسواق الصينية، والضغط الكبير لغرض اتخاذ تدابير 
الصينية،  الشركات  بعض  مع  التعامل  حال  في  عقابية 
لنموذج  لتعزيز  يؤدي سعي الصني  أن  املرجح  لذلك من 
لتنمية  املبذولة  اجلهود  تقويض  إلى  الرأسمالي  الدولة  

أصحاب املصالح اخلاصة.
العدوانية  اخلارجية  السياسة  تهدد  ذلك،  على  عالوة 
أدت  فقد  معها،  اقتصادي  تعاون  اية  لبكني  املتزايدة 
في  عدواني  أسلوب  -وهي  واريور«  »وولف  دبلوماسية 
السياسة اخلارجية سمي على اسم زوج من أفالم احلركة 
من  العديد  مع  العالقات  تدهور  إلى  الوطنية-  الصينية 

البلدان، كما أدى اجتاهها الى اإلكراه االقتصادي إلى 
زيادة إبراز سلبيات االعتماد املتبادل، على سبيل املثال 
عندما استجابت بكني لدعوات أستراليا في إجراء حتقيق 
في اصل منشأ وباء فيروس كورونا، فرضت الصني رسوم 
جمركية وحظًرا جتارًيا على الفحم األسترالي واألخشاب 
والنبيذ واملأكوالت البحرية وغيرها من املنتجات، غير ان 
االمر يختلف في تايوان، اذ لم حتقق بكني جناًحا هناك 
على الرغم من أنها حاولت استخدام العالقات االقتصادية 
املزدهرة عبر تايوان لتقويض الفصائل املؤيدة لالستقالل، 
غير أن قضية استقالل تايوان تعتبر شاغاًل أمنيًا مهيمنًا.

أصدقاء فقدوا
املكاسب  عن  الالذعة  األحاديث  كل  من  الرغم  على 
اجليوسياسية من فن احلكم االقتصادي الصيني، اال ان 
على  األجل  قصيرة  أهدافًا  حتقيق  من  متكنت  قد  بكني 
األقل، فعلى الرغم من الصمت العلني عن سجل حقوق 
النقض على أي قرار حول  أو حق  اإلنسان في الصني 
ان  إال  اآلسيان،  اجتماع  خالل  اجلنوبي  الصني  بحر 
التأثير االستراتيجي طويل املدى للصني ال يزال محدوًدا، 
اذ لم تقم معظم الدول التي استهدفتها الصني بتحوالت 
سوى  يقدموا  ولم  اجليوسياسية،  انحيازاتها  في  كبيرة 

التزامات بالغية ورمزية.
وهو ما يعني ان هناك فشل في إدارة فن احلكم االقتصادي 
وكسب التأثير اجليوسياسي، االمر الذي جعل احلضور 
السياسة  لتقلبات  تخضع  البلدان  بعض  في  الصيني 
أن  ميكن  كيف  إدراك  في  بإخفاقها  لذلك  الدميقراطية، 
تلعب استراتيجياتها في سياقات سياسية مختلفة )سياق 
دميقراطي /وغير دميقراطي(، اثارت الصني ردودا عنيفة 
داخل البلدان التي سعت لتحصيل النفوذ فيها، بدال من 
الدعم لصاحلها. مما جعل االستثمارات الصينية  حشد 
ُمسّيسة، االمر الذي دفع األحزاب اخلارجة عن السلطة 
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الصفقات  وقعوا  الذين  املناصب  أصحاب  انتقاد  الى 
الفساد  فضائح  عن  ناهيك  لبكني،  خاضعني  بوصفهم 

املتكررة التي تنتجها مثل هذه االستثمارات.
في الواقع ، يتعني على الصني أن تتعامل مع السياسات 
الداخلية الفوضوية للبلدان األخرى أكثر مما قد تفضله في 
استراتيجياتها،  في حني جند أن صانعي السياسة في 
الواليات املتحدة غالًبا ما ينظرون إلى فن احلكم االقتصادي 
الصيني من خالل عدسة اإلستراتيجية الكبرى ومنافسة 
منهم  القادة  السيما  الساسة  لعب  فقد  العظمى.  القوى 
أدواًرا كبيرة في تشكيل جهود الصني، فعلى سبيل املثال 
أبرز  أحد  وباكستان  الصني  بني  االقتصادي  املمر  جند 
العادل  واجه نصيبه  قد  والطريق،  مبادرة احلزام  معالم 
من العقبات السياسية واالقتصادية. وجند ايضًا ماليزيا 
الستراتيجية  املستمرة  بالفضائح  ذرعا  ضاقت  التي  
املستثمرين على احلكومة  الكثيرون من  الصني، وضغط 
الذي  االمر  احمللية،  للوائح  أكبر  اهتمام  إليالء  الصينية 
ادى -بعد االحتجاج على التبذير واالحتيال في مشروع 
على  املوانئ  سيربط  الذي  الضخم  احلديدية  السكك 
الصني  إجبار  الى  ملاليزيا-  والغربية  الشرقية  السواحل 
في ان توافق على خفض السعر مبقدار الثلث، ليكون 11 

مليار دوالر بدال من من 16 مليار دوالر.
ال ميكن للصني االعتماد على حتويل نفوذها االقتصادي 

املتنامي إلى واقع جيوسياسي جديد.
فن احلكم االقتصادي ليس سهال أبدا، فغالًبا ما تفشل 
الهدف،  إقناع  في  العقوبات  مثل  القسرية  اإلجراءات 
بصرف النظر عما إذا كانت مفروضة من قبل واشنطن أو 
بكني، فعلى الرغم من أن إغراءات احلوافز قد تبدو واعدة 
أكثر، إال أنها تأتي أيًضا مبخاطر كبيرة، واحلالة هذه، 
في الصني حيث الفشل كان القاعدة أكثر منه االستثناء، 
كون جناح احلوافز يعتمد بشكل كبير على الديناميكيات 

السياسية الداخلية في البلدان املتلقية.
وخالل احلرب الباردة جنحت املساعدات األمريكية للدول 
دعم  في  الالتينية  وأمريكا  إفريقيا  في  الفاسدة  النامية 
الديكتاتوريني، بينما جنحت خطة مارشال في أوروبا في 
الدميقراطية،  البلدان  في  املتحدة  الواليات  نفوذ  تعزيز 
وعززت املساعدات واالستثمارات اليابانية صورة طوكيو 
في جنوب شرق آسيا بشكل عام، ولكنها لم حتقق سوى 
القليل من النجاحات السياسية في كمبوديا؛ حيث ازدهر 
نهج الصني التخريبي، وهذا يعني أن بكني جتد في أسلوبها 
التخريبي مكانًا في الدول الفاسدة واالستبدادية،  لكنها 
تواجه بعض املعاناة في البلدان التي تكون فيها املساءلة 

حاضرة.
لقد وضعت بكني في عني االعتبار شطب محاوالتها لفن 
احلكم االقتصادي وأصبحت تتعلم من زالتها السيما مع 
ستكبح  أنها  بكني  أعلنت  اذ   والطريق،  احلزام  مبادرة 
االستثمارات »غير املنطقية« في مبادرة احلزام والطريق، 
وستعمل على تضييق اخلناق على األنشطة غير القانونية 
للمستثمرين الصينيني في اخلارج ، كما أعلنت عن إنشاء 
املنتدى  في  اخلارجية  املساعدات  لتنسيق  جديدة  وكالة 
الدولي ملبادرة احلزام والطريق في عام 2019، وجتاوز 
»املكاسب  املعتادة  خطاباتهم  في  الصينيون  القادة 
للجانبني« وشددوا ألول مرة على شعارات البنية التحتية 
عالية اجلودة، والقضاء على الفساد، والشفافية الكافية، 
كما أعلن البنك املركزي ووزارة املالية الصينية أيًضا عن 
معايير متويل جديدة من شأنها أن تأخذ بعني االعتبار 

أعباء الديون احلالية للبلدان املتلقية.
على مستوى  الالليبرالية  تزايد  قد مينح  أخر  من جانب 
بطرق  النفوذ  لكسب  الفرص  من  املزيد  الصني  العالم 
شفا  على  تتأرجح  التي  البلدان  في  سيما  ال  تخريبية، 
االستبداد، كون »اجلزرات« التي تشتري النخب الفاسدة 
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على  قبضتهم  على  احلفاظ  في  تساعدهم  أن  ميكن  ال 
السلطة فحسب، بل ميكن أن تلحق أيًضا أضراًرا طويلة 
املدى باملؤسسات السياسية، وبهذه الطريقة سوف تعمل 
الصني على ترسيخ االستبداد حتى وان لم حتاول تصدير 

استبدادها.
قد تعمل الواليات املتحدة وشركائها وكإجراء وقائي على 
خالل  من  املتلقية  البلدان  في  املساءلة  مؤسسات  تعزيز 
توفير اخلبرة الفنية ملساعدتهم على التفاوض مع الصني، 
غير ان تأطير القضية على أنها ناٍد للدميقراطيات الذي 
املعسكر  ضد  فيه  وتتنافس  املتحدة  الواليات  تقوده 
االستبدادي في الصني قد يجعل العديد من تلك البلدان 

تنفر وتفضل جتنب االختيار بني قوتني متنافستني.
الوجود  في  السريع  التوسع  يؤدي  قد  املجمل  وفي 
عندما  سيما  ال  اخلارج،  في  الصيني  االقتصادي 

املخاوف  تفاقم  إلى  واإلكراه  بالتخريب  مصحوًبا  يكون 
من  الرغم  على  العالم،  أنحاء  جميع  في  االستراتيجية 
االقتصادية  التنمية  أن  من  الصينيني  املسؤولني  اعتقاد 
بني  واالمتنان  احلسنة  النوايا  طبيعي  بشكل  ستعزز 
املتلقني، لكن اتضح أن الصني ال ميكنها االعتماد على 
واقع  إلى  تلقائًيا  املتنامي  االقتصادي  نفوذها  حتويل 

جيوسياسي جديد.
  وخالصة القول انه بالرغم من متكن الصني من استثمار 
نفوذها االقتصادي على نطاق واسع خارج حدودها، غير 
تأثير  إلى  النفوذ  لغاية اآلن في حتويل هذا  انها فشلت 
اجلاذبية  من  الرغم  على  اذ  األجل،  طويل  استراتيجي 
التي يحظى بها االقتصاد الصيني غير ان هذا ال يعني 
بالضرورة أن على الدول األخرى ان تقوم بتغيير مداراتها 

السياسية لصالح الصني.
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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 

صورة.الدولة.عبر.
اإلعـالم.الرقمي:.

مسارات.التشكيل.
د..محمد.وليد.صالح.
كلية.اآلداب/.جامعة.بغداد
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صناعة  أدوات  من  كأداة  الرقمي  اإلعالم  وسائل  تعد 
وحتديد  لألطر  وضعها  طريق  من  الذهنية  الصورة 
بوظيفة  وصفه  ميكن  فيما  واألحداث  القضايا  أولويات 
بناء صورة  برامج  تستعمل  ولذلك  للعالم.  وضع خريطة 
الدولة في وسائل اإلعالم الرقمية وتطبيقاتها التي تتسم 
هذه  كفاية  تتوقف  ولكن  واإلتاحة،  احلداثة  باجلماهيرية 
اجلهود  تناغم  مدى  على  االقناعية  وفعاليتها  البرامج 
الواقعية، وإال  الشواهد  املنظمة مع  االتصالية واإلدارية 
حتقق  وال  محدود  تأثير  ذات  اإلعالمية  احلملة  تكون 

أهدافها املرجوة. 
أما  تأثيرها عليه فهي  ناحية  الوسائل من  وتختلف هذه 
ان تكون بطريقة مباشرة بوساطة برامج ذات اجتاهات 
غير  بطريقة  تأثيرها  يكون  أو  املتلقي،  يفهمها  واضحة 
يساهم  الذي  الزمني  االمتداد  عبر  )تراكمية(  مباشرة 
بدوره في رسم صورة عن األشياء من حولنا، واجتاهاتنا 

وسلوكنا حيال الواقع احمليط بنا. 

فالصورة االتصالية للدولة تتشكل عبر الرسائل االتصالية 
لكنها تكون  املوجهة إلى اجلمهور وتكون ايجابية غالبًا، 
اقل من الصورة التي ترغب في تشكيلها أحيانًا، فضاًل 
التي  الرسالة،  في طريق سير  تتشكل  التي  الصور  عن 

مهم  جزء  وهي  اإلنسانية،  الذات  صورة  مبنطقة  تعرف 
بالنسبة للعملية االتصالية وأخطرها إذ حتدد بشكل أو 
بآخر، درجة التشويش الذي يحدث على الرسالة عندما 
ترسل إلى املتلقي، فهي امنوذج مبسط لبيئة الفرد، تبدأ 
املباشر  وغير  املباشر  االتصال  رسائل  الفرد  تلقي  من 
ومن احمليط الذي ينشأ فيه، عبر مرشحات نفسية عدة 

ضمن إطار اجتماعي ثقافي معني. 
ويعتمد قسم من رجال السياسة أو احلكومات على خبراء 
في العالقات العامة واإلعالم، بهدف دعم تصورات محببة 
والتأثير في جمهور وسائل اإلعالم الرقمية لتتبنى األطر 
غير  دعاية  إلى  تتحول  وقد  نظرهم،  وجهة  عن  املعبرة 
مقبولة، من طريق تكنيكات لتحوير احلقائق أو حتريفها 
وعرضها بشكل مخالف للواقع وبأسلوب مكّثف في رسم 
األحداث للتأثير في املجتمع. وذلك يتطلب إيجاد نوع من 
التوازن في العالقة بني الصحافيني واإلعالميني والسلطة 
السياسية لتأكيد عنصر استقاللية وسيلة اإلعالم وجتنب 

تبني وجهات نظر معينة. 

بقائها  مرتكزات  أحد  للدولة  الذهنية  الصورة  بناء  ويعد 
العالقة  قضية  ذلك  ويثير  سياسي،  كالعب  واستمرارها 
اإلعالم،  ووسائل  السياسية  املؤسسات  بني  احلتمية 
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فالتعامل بينهما ال يجب ان يكون أساسه وظيفة النشر 
السياسي  التسويق  عملية  مكونات  كأحد  وإمنا  فقط 
املهمة، فضاًل عن أهمية هذه الوسائل بوصفها مصدرا 
أساسا للمعلومات السياسية وتقدم للفرد مهارات التمكني 
املعلومات  هذه  مع  التعامل  من  متكنه  التي  والتحصني 
األفراد  حولها  يفكر  التي  القضايا  وعرض  وتقوميها، 
وطرحها للرأي العام، وإمنا تقدم لهم الطرائق واألساليب 
تعد  إذ  القضايا،  هذه  حول  التفكير  كيفية  تعلمهم  التي 
وسائل اإلعالم الرقمية من القنوات األساسية التي تعمل 

بوساطتها حمالت التسويق السياسي. 

وتظهر أهمية األدوار السياسية للدولة في رسم صورتها 
الثقافية وتشكيلها في العراق، من طريق مسارات عدة، 

ومنها:- 

املسار االول: الرأي العام والصورة الذهنية:- 
مبعنى اجراء استطالعات الرأي العام وتقصي نتائجها 
للتعرف على الصورة الذهنية النمطية ذاتها لدى اجلمهور 
االتصال  تقانة  حتدثها  قد  سلبية  مكونات  أي  ومعاجلة 
ملراكز  األكادميية  اجلهود  حتقيق  عن  فضاًل  الرقمي، 
االتصال  علوم  مجال  في  املختصة  والدراسات  البحوث 
لترسيخ  الناجعة  والدبلوماسية  الدولية  العامة  والعالقات 
بشكل  اجلمهور  لدى  للدولة  االيجابية  الذهنية  الصورة 

خاص. 

املسار الثاني: مقاربة العلوم اإلنسانية:-

واإلعالمية  العلمية  املؤسسات  بني  العالقات  بناء  إن 
في  غاية  مسألة  تعد  وخارجه،  البلد  داخل  والثقافية 
األهمية، بهدف تأمني مصادر التنمية واحلفاظ على التراث 
الثقافي وعملية بناء السالم االجتماعي، وتداول املعلومات 
وحتديثها في املجال السياسي واإلعالمي للدولة، فضاًل 
عن رسم البدائل وحتديد األهم منها على وفق املتغيرات 

الداخلية والتحوالت الدولية احلالية واملستقبلية. 

املسار الثالث: مسؤولية وسائل اإلعالم الرقمية:- 
وأمنيًا  سياسيًا  وحتليله  يجري  ما  نقل  على  تقتصر  ال 
واقتصاديًا وثقافيًا، وإمنا تؤدي دورا أساسا في إرساء 
صورة الدولة الداخلية واخلارجية من أجل تسويقها إلى 
الرأي العام الدولي والعاملي، التي تتطلب االعتماد على 
جهود متواصلة لبناء وتصحيح وتدعيم الصورة الذهنية 
االيجابية ومعاجلة جوانبها السلبية على وفق استراتيجية 
قواعد  الئحة  عن  فضاًل  اإلعالمي،  الدولة  خطاب  بناء 
لتنظيم تناقل التصريحات الرسمية منها وغير الرسمية، 
وخاصة  الدولة  ملؤسسات  التنموية  الرؤية  مع  املنسجمة 
الساحة  تشهدها  التي  السياسية  باألحداث  يتصل  ما 
على  يساعد  احمللي  السياسي  الشأن  ألن  العراقية، 
إرسال صورة متغيرة عن الدولة، إذ حتتاج الى ان تكون 
أكثر تفاعاًل مع املجتمع الدولي بوساطة العالقات الدولية 
املشتركة  املصالح  رعاية  تكفل  التي  واملتنوعة،  املتوازنة 
كسب  تبادل  بهدف  الداخلية  الشؤون  في  التدخل  وعدم 

الثقة بني الدول. 
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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 

وثيقة.الدليل.
االستراتيجي.المؤقت.

لألمن.القومي.
األمريكي.2021.....
دراسة.وتحليل

د..كرار.أنور.البديري
.دبلوماسي.واكاديمي

مسؤول.مراكز.االبحاث.في.واشنطن
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يسعى كل رئيس امريكي جديد مع تسنمه رئاسة البيت 
اخلارجية  السياسة  في  حتوالت  احداث  الى  األبيض 
االمريكية، السيما اذا كان من مدرسة فكرية مختلفة عن 
سلفه، اذ يخطط جو بايدن، إلنهاء أربع سنوات من سياسة 
ترامب االنعزالية عبر شعار »استعادة القيادة االمريكية«. 
اذ يرى بايدن: إن استراتيجية »أمريكا أواًل« التي حكمت 
السياسة اخلارجية للرئيس ترامب جعلت »أمريكا وحدها«، 
وإضعافِه  الدولية  للتعددية  ترامب  رفض  بعد  سيما  ال 
للتحالفات والشراكات األمريكية، وتقويضه معايير حقوق 
اخلارجية  السياسة  مؤسسة  على  حربًا  وشنه  اإلنسان، 
الذي  السابق  احلزبني  إجماع  ومهاجمة  داخل حكومته، 
يفيد: »أن الواليات املتحدة لديها واجب فريد لقيادة نظام 
وحكم  اإلنسان  وحقوق  احلرية  تعزيز  على  قائم  دولي 
القانون«. وعليه يرى بايدن: »إن سياسات دونالد ترامب 
غير املنتظمة، والتي فشلت في دعم املبادئ الدميقراطية 
وقوضت  العالم،  في  مكانتنا  في  اضرت  األساسية 
حشد  على  قدراتنا  واضعفت  الدميقراطية،  حتالفاتنا 
االخرين ملواجهة التحديات وهددت أمننا ومستقبلنا«)1). 
لهذا من املرجح ان جتري إدارة بايدن العديد من التغيرات 
في السياسة اخلارجية االمريكية بشكل مختلف عن إدارة 
واملبادئ  القيم  مع  تتعارض  سياسة  اتبع  الذي  ترامب 

عقود.  لعدة  االمريكية  اخلارجية  السياسة  حكمت  التي 
وهو ما بينه بايدن خالل حملته االنتخابية اذ أشار الى أنه 
»سيتبنى بعض التغييرات الرئيسة في سياسات ترامب 

الداخلية واخلارجية على حد سواء«)2).
الكبرى  االستراتيجية  على  التعرف  اجل  من  وبصدده   
التي حتكم توجهات وسياسات إدارة الرئيس جو بايدن، 
القومي  لألمن  االستراتيجي  الدليل  بتحليل  سنقوم 
في  بايدن  جو  إدارة  أعلنت  اذ   .2021 لعام  األمريكي 
لألمن  املؤقت  االستراتيجي  الدليل  وثيقة   2021 اذار   3
ارتبطت  موضوعات  تناولت  والتي  األميركي،  القومي 
مبشهد األمن العاملي وأولويات األمن القومي األمريكي؛ 
اذ تشكل هذه الوثيقة التوجيه الرسمي األول الذي يصدر 
عن إدارة بايدن في هذا الشأن، وتنبع أهمية هذه الوثيقة 
محاولة  وأول  معلنة  رسمية  وثيقة  أول  تشكل  كونها  من 
وتضعها  األمريكية  للسياسة  املختلفة  األوجه  بني  تربط 
مستقبلية  نظرة  تعطي  متسقة  استراتيجية  خطة  في 
بايدن  إدارة  عهد  في  املتحدة  الواليات  استراتيجية  عن 
الدليل االستراتيجي املؤقت  العالم. وتعرض وثيقة  جتاه 
لألمن القومي األميركي أبرز التحديات والتهديدات التي 
تواجه األمن القومي األمريكي على املستوى العاملي، في 
احلاد،  االقتصادي  واالنكماش  كورونا،  جائحة  ضوء 
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والصني،  روسيا  مع  واملنافسة  املناخية،  والتغييرات 
والثورة التكنولوجية الناشئة، كما حتدد الوثيقة اخلطوط 
العريضة للسياسة األمريكية في املرحلة املقبلة املرتبطة 
للدميقراطية،  والترويج  العظمى،  القوى  مع  باملنافسة 
والتنمية االقتصادية، وجتديد التحالفات، وقيادة الواليات 

املتحدة للمؤسسات العاملية.
انطالقا من استقراء املبادئ احلاكمة للسياسة اخلارجية 
حتليل  على  عالوة  بايدن)3)،  جو  الرئيس  يتبناها  الذي 
األمريكي  القومي  لألمن  املؤقت  االستراتيجي  الدليل 
إدارة  تتبعها  الذي  الكبرى  االستراتيجية  بإن  جنادل: 
وهي  االنتقائية،  املشاركة  استراتيجية  هي  بايدن  جو 
االستراتيجية التي تكون انتقائية في تركزيها اخلارجي 
وقيادة  لقوة  بالنسبة  حيوية  األكثر  املناطق  من  انطالقا 
دور  أهمية  على  وتأكيدها  االمريكية،  املتحدة  الواليات 
بوصفها:  العالم  قيادة  في  االمريكية  املتحدة  الواليات 
»االمة التي ال غنى عنها«، وعالوة على تأكيد الذات في 
املنافسة مع القوى العظمى والعمل على إرساء االطمئنان 
اإلقليمي، وتعزيز املصداقية االمريكية، وتعزيز التحالفات 

والشراكات االمريكية عبر القيادة العاملية. 

وللتعرف على مضامني الدليل االستراتيجي املؤقت لألمن 
بايدن  إدارة  رؤية  وحتديد  بتحليله  سنقوم  القومي)4)، 
للبيئة االستراتيجية بشقيها: احمللي والدولي، فضال عن 
ثم  ومن  املتحدة،  الواليات  وأهداف  مصالح  تشخيص 
حتديد وسائل وأدوات إجناز تلك األهداف التي حددها 

الدليل االستراتيجي، وكما يلي: 
أوال: حتليل البيئة االستراتيجية )رؤية إدارة جو بايدن 

للداخل واخلارج(
في مطلع تقدميه للدليل االستراتيجي املؤقت لالمن القومي 
لعام 2021، اكد الرئيس جو بادين: لن نتمكن من تعزيز 

املصالح األمريكية والتمسك بقيمنا العاملية ان لم نعمل او 
نتعاون مع شركائنا. وأضاف: يبدأ ذلك من خالل احياء 
اهم ميزة لدينا وهي: الدميقراطية... وذلك في ظل اجلدل 
بان »االستبداد هو افضل طريقة للمضي قدما«... »يجب 
أن نثبت أن منوذجنا في الدميقراطية ليس من مخلفات 
مستقبلنا«،  لضمان  طريقة  أفضل  إنها  بل  التاريخ. 
ومعنى ذلك ان الرئيس بادين قرن مكانة الواليات املتحدة 
والتزامها  الفاعلة،  مشاركتها  خالل  من  للعالم  بقيادتها 
مواجهة  في  االنسان  وحقوق  الدميقراطية  بقيم  الراسخ 
تصاعد  ظل  في  الدولية،  البيئة  في  الناشئ  االسبتداد 
احلركات الشعبوية التي احياها الرئيس السابق دونالد 
باحلكم في  الصيني  النموذج  ناهيك عن صعود  ترامب، 
النظام الدولي. أي ان الواليات املتحدة في حالة مواجهة 
بانها  وصفها  ميكن  رؤية  وهي  االستبداد،  قوى  مع 
مثالية في السياسة الدولية، ولكنها يبدو ردا مبالغا على 
انعزالية ترامب ونبذه لقيم الدميقراطية وحقوق االنسان 
لذلك في معرض رده  والداخلية.  في سياسته اخلارجية 
للدليل  تقدميه  معرض  في  بايدن  ذكر  ترامب  نهج  على 
املتحدة ال تستطيع حتمل  الواليات  أن   « االستراتيجي: 
ظل  وفي  االن.  بعد  العاملي  املسرح  عن  الغياب  عواقب 
للوجود.  املتحدة  الواليات  عادت  بايدن/هاريس،  إدارة 
إلى  ننظر  ولن  التحالفات.  وعادت  الدبلوماسية.  وعادت 

الوراء«.
الواليات  قيادة  بايدن بني  الرئيس  عالوة على ذلك، ربط 
املتحدة ومواجهتها للتحديات اخلارجية، وتعزيز قوتها في 
الداخل، قائال: يعتمد حتقيق األهداف االستراتيجية على 
اقتراح أساسي وهو: »يتعني على الواليات املتحدة احياء 
اليوم  تتمكن من مواجهة حتديات  الدائمة حتى  مزاياها 
من موقع القوة«. لذلك عند النظر الى الدليل االستراتيجي 
للبيئة  كثيرة  أهمية  يولي  انه  سنلحظ  بايدن  إلدارة 



|   العدد 56-57   |   السنة الخامسة عشر   |   آب   |  2021 225

الداخلية، بوصفها عماد القوة اخلارجية االمريكية، عالوة 
الفكرية  باملقتربات  االستراتيجي  الدليل  استرشاد  على 
االستراتيجية  وهي  االنتقائية«  ا«ملشاركة  ألستراتيجية 
التي تركز على بعض أجزاء العالم األكثر أهمية بالنسبة 

للواليات املتحدة واألكثر عاقبة عليها. 
الدليل  في  الداخلية  البيئة  افتراضات  جاءت  لذلك 
إذ  األمريكية،  القوة  عناصر  بتجديد  تهتم  االستراتيجي 
جاء فيها: »أن دور الواليات املتحدة عامليًا ينبع من قوتها 
الداخلية، وهو ما يتطلب مناهج إبداعية تعتمد على كل 
مصادر قوتنا مبا فيها: التنوع البشري، واالقتصاد احليوي، 
واملجتمع املدني الدينامكي، والتكنولوجيا املبتكرة، والقيم 
االمريكية  والتحالفات  والشراكات  الدائمة،  الدميقراطية 
الذي يعد من اقوى  القوي  الواسعة، واجليش األمريكي 
جيوش العالم«. وبصدده أشار الدليل الى أن مهمة إدارة 
بايدن هي: ضمان استمرار هذه املزايا، وهو االمر الذي 
يتحقق بطريقيتني: من خالل إعادة بناء الداخل األمريكي، 
»بعد  ويضيف:  اخلارج،  في  االمريكية  القيادة  وتنشيط 
ان تعزز الواليات املتحدة قوتها في الداخل ميكن لها ان 
تواجه أي حتٍد«. وعليه يفترض الدليل االستراتيجي: أن 
تعزيز القيادة االمريكية يرتبط ارتباطا وثيقا مبدى القوة 
الداخلية  التحديات  ظل  في  السيما  األمريكية  الداخلية 
والعنصرية  االقتصادية  الداخلي-  السياسية-االنقسام 

والشعبوية التي تواجهها الواليات املتحدة.
أما إذا انتقلنا إلى افتراضات البيئة الدولية سوف نلحظ: 
ان الدليل االستراتيجي ينطلق من استراتيجية املشاركة 
على  باعتماده  وذلك  الدولية،  للبيئة  في حتليله  االنتقائية 
افتراض مفاده: إن قيادة الواليات املتحدة للنظام الدولي 
امر ال غنى  الدولية  والتحديات  القضايا  وانخراطها في 
في  قيادتها  بقوة  يرتبط  الداخلي  مصيرها  أن  بل  عنه، 
املشاركة  استراتيجية  انصار  العتقاد  وذلك  اخلارج، 

االنتقائية بان الواليات املتحدة اذا لم تقود النظام فمن 
ميكن ان يقود، وكيف ميكن إدامة وتعزيز قواعد النظام 
الدولي، ناهيك عن اعتقادعم بان الواليات املتحدة يجب 
أن تقود بسبب الفوائد أو املزايا الكبيرة التي تستمدها 
من النظام الدولي الراهن، وهذا ما ميكن مالحظته في 
مطلع  في  بادين  الرئيس  قال  فقد  االستراتيجي،  الدليل 
ليست  للعالم  املتحدة  الواليات  قيادة  »إن  للدليل:  تقدميه 
دورا نقوم به لنشعر بالرضا عن أنفسنا. بل إنها الطريقة 
التي نضمن بها أن الشعب األمريكي قادر على العيش 
العالم  قيادة  »ان  وأضاف:  وازدهار«.  وأمن  سالم  في 
انكاره«.  ميكن  ال  امر  وهذا  الذاتية،  مصاحلنا  تخدم 
كما جاء في الدليل االستراتيجي: »اليوم، يرتبط مصير 
الواليات املتحدة، أكثر من أي وقت مضى، ارتباطًا وثيقًا 
باألحداث التي تقع خارج حدودها. نحن بصدد مواجهة 
اقتصادي حاد، ومشاكل سببها  وتراجع  عاملية،  جائحة 
نواجه  كما  مناخية.  طوارئ  وحالة  العنصري،  التميز 
عاملًا يشهد تصاعد في القومية وتراجع في الدميقراطية، 
وتزايد التنافس مع الصني وروسيا والدول االستبدادية 
األخرى، فضال عن ثورة تكنولوجية تعيد تشكيل جوانب 
االستراتيجي:  الدليل  أشار  هذه  واحلالة  كافة«.  حياتنا 
التراجع،  وليس  قدمًا،  املضي  إلى  اللحظة  »تدعونا هذه 
األمريكيني  سالمة  على  للحفاظ  الدولية  املشاركة  الى 
وازدهارهم وحريتهم، إنه يتطلب منا فهمًا جديدًا وأوسع 

نطاقًا لألمن القومي«. 
إن انطالق الدليل االستراتيجي لألمن القومي األمريكي 
أن  يعني:  املستوى  ذلك  من  بادين  جو  الرئيس  إلدارة 
السلوك السياسي اخلارجي األمريكي يروم تغيير النهج 
االنعزالي السابق الذي اتبعه الرئيس ترامب في إدارته 
للشؤون الدولية، مسترشدا بالتوجهات الليبرالية القائمة 
اهمية  تولي  والتي  االنتقائية  املشاركة  استراتيجية  على 
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املتعددة  املؤسسات  وإدارة  االمريكية  العاملية  للقيادة 
التعاون  ومتكني  االمريكية،  املصالح  خلدمة  األطراف 
ظل  في  السيما  التحالفات،  وتعزيز  واملشاركة  الدولي 

التهديدات غير التقليدية التي تشهدها البيئة الدولية. 
الدليل  اشار  الدولة  البيئة  نحو  افتراضته  في  لذلك 
االستراتيجي: إن التهديدات التي توجهها الدول والسيما 
التهديدات الكبرى منها هي تهديدات عابرة للحدود القومية 
وأزمة  اجلوائح،  مثل  اجلماعي،  بالعمل  تقابل  ان  ويجب 
والتهديدات  والرقمية،  السيبرانية  والتهديدات  املناخ، 
االقتصادية الدولية، واالضطرابات، واألزمات اإلنسانية، 
النووية،  األسلحة  وانتشار  واإلرهاب،  العنيف  والتطرف 
وأسلحة الدمار الشامل... حيث ال ميكن معاجلة أي من 
دولة  كل  معها  تعاملت  ان  فعال  بشكل  التهديدات  هذه 
بانفراد. كما ال ميكن التعامل معها بنجاح دون مشاركة 

الواليات املتحدة.
وفي طبيعة القوة وحتوالتها في النظام الدولي، يفترض 
انحاء  في جميع  القوة  توزيع  »إن  االستراتيجي:  الدليل 
العالم آخذ بالتغير، االمر الذي يخلق تهديدات جديدة«. 
حقيقة  العالم  في  القوة  توزيع  تغير  إن  الدليل  يؤكد  اذ 
اكثر  الصني  »أصبحت  حيث  معها...  التعامل  يبنغي 
الدليل:  الدولي« وعليه يفترض  النظام  حزما بسرعة في 
بني  اجلمع  على  القادر  الوحيد  املنافس  هي  الصني  إن 
قوتها االقتصادية والدبلوماسية والعسكرية والتكنولوجية 
لتشكيل حتِد مستدام لنظام دولي مستقر ومنفتح. وفيما 
يتعلق بروسيا يفترض الدليل االستراتيجي: ان روسيا ما 
تزال مصممة على تعزيز نفوذها العاملي ولعب دور تخريبي 
على املسرح العاملي: لذلك فيما يتعلق بالتحدي الصيني 
االستراتيجي:  الدليل  يفترض  االمريكية  للقوة  والروسي 
»ان كل من الصني وروسيا استثمرت في جهودها بشكل 
الدفاع عن  في  ومنعها  املتحدة  الواليات  قوة  لكبح  كبير 

مصاحلها ومصالح حلفائها في جميع انحاء العالم«.
نحو  افتراضته  في  االستراتيجية  الدليل  يشير  كما 
من  تواجه حتديات  املتحدة  الواليات  بان  الدولية:  البيئة 
الشمالية  وكوريا  ايران  مثل  اإلقليمية  الفاعلة  اجلهات 
التحديات  عن  ناهيك  اللعبة،  قواعد  لتغير  تسعى  التي 
ومن  الهشة  البلدان  من  املتحدة  الواليات  تواجهها  التي 
على  القدرة  لديها  التي  احلكومية  غير  الفاعلة  اجلهات 
تعطيل املصالح االمريكية، عالوة على تهديدات اإلرهاب 
يفترض  كما  والدولي.  الداخلي  الصعيدين  على  والعنف 
الدليل االستراجتي: »ان القوى الرائدة في العالم تتسابق 
الذكاء  مثل  الناشئة،  التقنيات  ونشر  تطوير  أجل  من 
الى  ذلك  يؤدي  وقد  الكمومية،  واحلوسبة  االصطناعي 
االقتصادي  كالتوازن  األمور،  من  العديد  تشكيل  إعادة 
والعسكري بني الدول وعدم املساواة داخلها«. كما يفترض 
الدليل االستراتيجي: حتديث بنية التعاون الدولي ملواجهة 
املتحدة ميكن  الواليات  بإن  فيه:  اذ جاء  التحديات،  تلك 
لها حتديث بنية التعاون الدولي مع حلفائها وشركائها، 
ملواجهة حتديات هذا القرن، كالتهديدات اإللكترونية وتغير 

املناخ والفساد واالستبداد الرقمي.

ضوء  في  األمريكية  القومية  املصالح  حتديد  ثانيا: 
الفرص والتهديدات

إذا انتقلنا إلى املصالح، فسنلحظ: أن املصلحة القومية 
األولى التي حددها الدليل االستراتيجي تكمن في حماية 
التي  التهديدات  كانت  وقد  األمريكي،  القومي  االمن 
تعترض تلك املصلحة بحسب الدليل االستراتيجي تتمثل 
اإلقليميني، فضال  واخلصوم  املنافسة،  العظمى  »بالقوى 
عن اجلهات الفاعلة من غير الدولة مثل اجلماعات اإلرهابية 
والعنفية واملتطرفة«، ناهيك عن »التهديدات غير التقليدية 
اإللكترونية  والهجمات  واالمراض  املناخ،  بتغير  املتمثلة 
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واملعلومات املضللة التي تتجاوز احلدود الوطنية«. 
أما املصلحة الثانية التي أوالها أهمية الدليل االستراتيجي 
والتي توازي في أهميتها املصلحة األولى، هي االزدهار 
االستراتيجي:  الدليل  في  جاء  فقد  االقتصادي.  والنمو 
والفرص  االزدهار  توسيع  في  دائمة  مصلحة  لدينا   «
املصالح  حتديد  نعيد  ان  علينا  يتعني  لكن  االقتصادية، 
االقتصادية األمريكية ونفكر مبصلحة العوائل االمريكية 
العاملة وليس مبصلحة الشركات أو أرباح الثروة الوطنية 
املصلحة  تلك  تعرتض  التي  التحديات  وكانت  اإلجمالية« 
بعد  االقتصادية  باالزمة  تتمثل  االستراتيجي  الدليل  في 
بتشجيع  املتعلقة  االستثمارات  وضعف  كورونا،  جائحة 
الوظائف،  وإيجاد  الوطنية،  التنافسية  وتعزيز  االبتكار، 
وتوسيع  املهمة،  للسلع  التوريد  سالسل  بناء  وإعادة 

الفرص جلميع األمريكيني.
أما املصلحة الثالثة التي أوالها أهمية الدليل االستراتيجي 
القيم  ونشر  الداخل  في  االمريكية  القيم  تعزيز  فكانت 
وإبرازها إلى اخلارج. فقد جاء في الدليل االستراتيجي: 
-في  الدميقراطية  القيم  بتحقيق  ملتزمني  البقاء  »ينبغي 
هذا  عنها،  والدفاع  األمريكية-  احلياة  أسلوب  صميم 
إنه  الراهن،  الوضع  على  احلفاظ  مجرد  من  أكثر  يعني 
وااللتزام  االمريكية،  الدميقراطية  تنشيط  إعادة  يعني 
باملُثل والقيم االمريكية داخليًا وخارجيًا، مبا في ذلك من 
خالل توحيد الدميقراطيات في العالم ملكافحة التهديدات 

التي تواجه املجتمعات احلرة.
الدليل  التهديدات التي تعترض تلك املصلحة في  وكانت 
االستراتيجي تتمثل بتصاعد القومية والشعبوية وتراجع 
اذ جاء في  القوى االستبدادية،  الدميقراطية، وتهديدات 
الدليل االستراتيجي: أكثر من أي وقت مضى، جند ان 
الواليات  ذلك  في  مبا  العالم،  في  الدميقراطيات  معظم 
املتحدة، تقع حتت حصار متزايد. حيث تواجه املجتمعات 

احلرة اليوم حتديات داخلية بسبب الفساد وعدم املساواة 
والشعبوية والتهديدات غير الليبرالية لسيادة القانون.... 
الى  متزايد  بشكل  الدميقراطية  الدول  »تتعرض  كما 
التحديات اخلارجية من القوى االستبدادية«... و«تستخدم 
القوى املعادية للدميقراطية التضليل واملعلومات املضللة 
والفساد الستغالل نقاط الضعف وزرع االنقسام داخل 
الدولية  القواعد  بتآكل  تتسبب  كما  احلرة،  الدول  وبني 

وتعمل على تعزيز مناذج بديلة للحكم االستبدادي«.
الدليل  في  احمُلددة  القومية  املصالح  إن  من  الرغم  على 
أيضا  انها  بيد  التهديدات،  الى  استندت  االستراتيجي 
استثمارها  املمكن  من  التي  الفرص  إلى  استندت 
أكد  التي  الفرص  تلك  جملة  ومن  املصالح،  تلك  لتحقيق 
عليها الدليل االستراتيجي هي جتنب االنعزالية  وتعزيز 
اذ جاء في  العاملية،  التحديات  الدولية في ظل  املشاركة 
اليوم  املتحدة  الواليات  »تواجه  االستراتيجية:  الدليل 
حتديات غير مسبوقة، لكن في الوقت نفسه امام فرصة 
ال مثيل لها«... ويضيف: »تدعونا هذه اللحظة إلى املضي 
قدمًا، وليس التراجع، الى املشاركة الدولية للحفاظ على 
من  يتطلب  إنه  وحريتهم.  وازدهارهم  األمريكيني  سالمة 
الواليات املتحدة فهمًا جديدًا وأوسع نطاقًا لألمن القومي. 
فهمًا يدرك أن دور الواليات املتحدة عامليًا ينبع من قوتها 

الداخلية«. 
أهمية  على  االستراتيجي،  الدليل  أكد  املجال  هذه  وفي 
واألعراف  واالتفاقيات  واملؤسسات  التحالفات  استثمار 
من  وبالرغم  الدولي،  النظام  عليها  يقوم  التي  والقواعد 
تأكيد الدليل على ان »الواليات املتحدة التستطيع العودة 
الى العمل التي اعتادت عليه في النظام الدولي« -وهي 
إشارة صريحة على تراجع القوة االمريكية وتكلفة السلع 
العاملية العامة التي تراعها داخل النظام الدولي في ظل 
هذا  »إن  الدليل:  أشار  ولكن  األخرى-  القوى  صعود 
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استغاللها  املتحدة  للواليات  ميكن  فرصة  ميثل  الظرف 
للعمل والتكيف واإلصالح وتبني املبادرات اجلريئة التي 
جتلب الدول ذات التفكير املماثل واجلهات الفاعلة املؤثرة 

من غير الدول معًا بطرق جديدة.
وفي موضع اخر أشار الدليل االستراتيجية الى الفرص 
املتأتية من التكنولوجيا احلديثة ومبا ميكن استثمارها في 
مجال »احراز التقدم في تقنيات الطاقة النظيفة إلبطاء تغير 
املناخ، واستخدام التكنولوجيا احليوية لعالج االمراض«. 
املتأتية من  الدليل االستراتيجي الى الفرصة  كما أشار 
البنية التحتية لالتصاالت من اجليل اخلامس )5G( التي 
التجارة  في  الهائل  التقدم  احراز  أمام  الطريق  ستمهد 
والوصول إلى املعلومات. وبهذا الصدد أشار الدليل في 
ظل تسابق القوى من أجل تطوير ونشر التقنيات الناشئة، 
بالريادة  مروهون  التكنولوجية  الفرص  »إغتنام  فإن 
الشركاء  مع  والعمل  التكنولوجي،  املجال  في  االمريكية 
التقنيات  هذه  حتكم  جديدة  وممارسات  قواعد  النشاء 

االناشئة«. 
 

الدليل  في  األدوات  واختيار  األهداف  حتديد  ثالثا: 
االستراتيجي لألمن القومي األمريكي

أما اذا انتقلنا إلى مستوى التخطيط والتنفيذ، فسنلحظ: 
إن الدليل االستراتيجي حدد ثالث غايات جوهرية لضمان 
األمني القومي األمريكي، اذ جاء فيه: يتطلب ضمان االمن 

القومي األمريكي في جوهره القيام مبا يلي:
األمريكية  للقوة  األساسية  املصادر  عن  »الدفاع   )1
ورعايتها، مبا في ذلك شعبنا واقتصادنا ودفاعنا القومي 

ودميقراطيتنا في الداخل«.
لردع ومنع اخلصوم  للقوة  املناسب  التوزيع  2( تشجيع 
أو  مباشر،  بشكل  وحلفائها  املتحدة  الواليات  تهديد  من 
منعها من الوصول إلى املشاعات العاملية، واحلليولة دون 

هيمنة اخلصوم على املناطق الرئيسة. 
3( احلفاظ على قيادة الواليات املتحدة لنظام دولي مستقر 
وشراكات  قوية  دميقراطية  حتالفات  تدعمه  ومنفتح، 

ومؤسسات وقواعد متعددة األطراف.
من  متنوعة  مجموعة  على  االستراتيجي  الدليل  واحتوى 
األهداف واألدوات التي جاءت حتت تلك الغايات الثالث، 
الوصول  لضمان  جاءت  التي  واالدوات  األهداف  وهي 
واستثمار  التهديدات،  من  وحمايتها  أعاله  املصالح  الى 

الفرص املتاحة لتحقيقها. 
الهدف األول: تعزيز االمن االقتصادي األمريكي إمتدادًا 

لتعزيز االمن القومي األمريكي
كان أول األهداف املتعلقة مبصلحة األمن القومي والذي 
اوالها الدليل االستراتيجي أهمية قصوى فتمثل في تعزيز 
االمن االقتصادي األمريكي كأمتداد لتعزيز االمن القومي 
األمريكي وهو الهدف الذي جاء ليخدم مصلحة االزدهار 
وإعادة بناء االقتصاد األمريكي وحتقيقا لغاية الدفاع عن 
مصادر القوة االمريكية، اذ جاء في الدليل االستراتيجي: 
حقيقية  هناك  القومي،  لألمن  إستراتيجيتنا  جوهر  »في 
اساسية يجب أن ُتعكس  في السياسة االمريكية وهي: 
وكانت  القومي«.  األمن  هو  االقتصادي  األمن  اليوم، 
بتقييم  تتمثل  اعاله  الهدف  إلجنازه  املخصصة  األدوات 
»السياسات التجارية واالقتصادية االمريكية بشكل تكون 
فيها السياسة التجارية قادرة على تنمية الطبقة الوسطى 
األمريكية، وخلق وظائف جديدة وأفضل، ورفع األجور، 

وتقوية املجتمع األمريكي«. 
الواليات  تواجه  الذي  التجاري  العجز  من  وللخروج 
املتحدة ركز الدليل االستراتيجي على: »ان ال تكون قواعد 
العمل على  املتحدة، مع  الواليات  الدولي ضد  االقتصاد 
اقتصادية  قواعد  وانشاء  احلالية،  التجارة  قواعد  تعزيز 
إلصالح  املتحدة  الواليات  حلفاء  مع  و«العمل  جديدة«، 
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منظمة التجارة العاملية بحيث تكون داعمة للوظائف والقيم 
األمريكية... واإلشراف البيئي«.

ومن اجل تعزيز قدرة الشركات االمريكية على املنافسة 
ضمان  على  »العمل  االستراتيجي  الدليل  حدد  الدولية 
بنجاح  املنافسة  على  األمريكية  الشركات  جميع  قدرة 
املماثل  التفكير  ذات  الدول  مع  و«العمل  اخلارج«...  في 
إلى  العاملي  االنتقال  يعزز  دولي  جتاري  نظام  لتعزيز 
الطاقة النظيفة«. وااللتزام بالشراكة مع القطاع اخلاص 
في االستثمارات االمريكية التنموية في اخلارج، والسعي 
نحو خلق فرص استثمارية للشركات األمريكية في الدول 

النامية«.
ومن اجل منع جتدد عدم االستقرار في االقتصاد العاملي 
اشار الدليل االستراتيجي الى »أولوية الواليات املتحدة 
للكشف عن، والوقاية من، وإدارة الصدمات االقتصادية 
العاملية التي اثرت على االقتصاد األمريكي بشدة«. ومما 
في  األمريكي  االنخراط  إن  الصدد:  بهذا  ذكره  يجدر 
جهود انعاش االقتصادي العاملي في استراتيجيات األمن 
القومي السابقة كانت اكبر واوسع من الوقت احلاضر، 
وهو ما يشير الى إعطاء األولوية لبناء االقتصاد األمريكي 
املنافسة  ظل  في  السيما  اخلارج،  من  بدال  الداخل  في 
الدول- من  العديد  واستفادة  الصني،  مع  االقتصادية 
االمريكية  االقتصادية  باملجان من اجلهود  السابق-  في 
والقوى  الصني  ذلك  في  مبا  العاملي  االقتصاد  النعاش 

االوربية.
االقتصادي  لنمو  ومرنة  قوية  أسس  بناء  لغرض  لذلك 
حتول  أهمية  على  االستراتيجي  الدليل  اكد  األمريكي 
االقتصاد األمريكي نحو الطاقة النظيفية ودمج االجندة 
املناخية حتت إطار االجندة االقتصادية، وذلك من خالل 
مجال  في  كبير  بشكل  االستثمارات  »زيادة  على  العمل 
البحث والتطوير والتطبيق التكنولوجي في تقنيات تخفيض 

الكربون بشكل يلبي احتياجات السوق العاملية«... فضال 
على  األمريكي  الداخلي  الطلب  حتفيز  على  »العمل  عن 
الطاقة  مجال  في  النمو  و«دعم  النظيفة«...  التقنيات 
املتجددة«... و«تشجيع البلدان األخرى على التحول نحو 
الطاقة النظيفة«، االمر الذي يجعل الواليات املتحدة قادرة 

على املنافسة الدولية في مجال الطاقة النظيفة. 
في  األنسان  وحقوق  الدميقراطية  دعم  الثاني:  الهدف 

الداخل اخلارج
جاء  والذي  االستراتيجي  الدليل  في  الثاني  الهدف  أما 
الدميقراطية  دعم  في  متثل  فقد  االولى:  للغاية  امتدادا 
الهدف  وهو  اخلارج،  الداخل  في  األنسان  وحقوق 
األمريكية  القيم  على  احلفاظ  مصلحة  ليخدم  جاء  الذي 
في  الدميقراطية  ولدعم  اخلارج.  نحو  إبرازها  ونشرها 
في  القيم  تقوية  إلى  أهمية  االستراتيجية  أولت  اخلارج، 
أمريكا  »ُتعد  االستراتيجي:  الدليل  في  جاء  إذ  الداخل، 
أساسيًا  ومصدرًا  والتنوع  واملساواة  للدميقراطية  مثال 
ودائمًا لهما. إن بناء هذه امليزة يعني االرتقاء إلى مستوى 
الواليات  اساسها  على  بنيت  التي  التأسيسية  الوعود 
املتحدة االمريكية، وتعزيز واملثل الدميقراطية وجتديدها، 
وإثبات ذلك من خالل االفعال في أن الدميقراطية ضرورية 
ملواجهة التحديات املعاصرة«. وبسبب من ذلك حدد الدليل 
االستراتيجي العمل على »إعادة االلتزام بسيادة القانون، 
واستقالل  السلطات  بني  الدستوري  االحترام  واستعادة 
القضاء، وجتديد اإلميان بالطبيعة غير السياسية لوكاالت 
إنفاذ القانون الفيدرالية، ومجتمع االستخبارات، والكادر 
الدبلوماسي، واملوظفني املدنيني، واجليش، وإعادة التأكيد 
في  واحلق  الصحافة  وحرية  التعبير  حرية  أهمية  على 
املدنية  واحلريات  احلقوق  من  وغيرها  السلمي  التظاهر 
املساوة  »تعزيز  على  العمل  على  عالوة  األساسية«. 
العرقية«... و«مكافحة العنصرية«... و«القيام بإصالحات 
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قوانني  و«تعزيز  اجلنائية«...  العدالة  ونظام  الشرطة  في 
الهجرة«.

وفيما يتعلق بدعم القيم في اخلارج فقد جاء هذا الهدف 
ليس لنشر الدميقراطية، وامنا للدفاع عنها واحلفاظ على 
وجودها في ظل تصاعد القومية والشعبوية وتقوية الدولة 
أشار  اذ  واالتوقراطية،  الشعبوية  املوجة  قبالة  الغربية 
الدليل االسترايجي: »ان عمل الواليات املتحدة في الدفاع 
بل  االمريكية،  الشواطئ  عند  ينتهي  ال  الدميقراطية  عن 
إلى  تنضم  أن  املتحدة  الواليات  وعلى  حدودها.  يتعدى 
إحياء  إلعادة  التفكير  في  متشابهني  وشركاء  حلفاء 

الدميقراطية في جميع أنحاء العالم«.
بدعم  االنتقائية  املشاركة  استراتيجية  الفكار  وتأكيدا   
االنظمة  على  للحفاظ  العسكرية  املساعدة  وتقدمي 
الدميقراطية احلليفة، السيما في ظل تصاعد الشعبوية، 
اكد الدليل االستراتيجي: »على وقوف الواليات املتحدة الى 
جنب الدول الدميقراطية الشريكة في جميع انحاء العالم 
لردع العدوان عليهم«... و«الوقوف مع احللفاء والشركاء 
الدميقراطي  نظامهم  تستهدف  التي  التهديدات  ملكافحة 
اإللكترونية  والهجمات  احلدود  عبر  العدوان  من  بدءًا 
واملعلومات املضللة واالستبداد الرقمي إلى البنية التحتية 
وإكراه الطاقة« في إشارة الى روسيا االحتادية وتدخلها 
الشرقية  أوروبا  دول  ألنظمة  وتقويضها  االنتخابات  في 

والغربية، وتهديدهم بإمدادات الطاقة.
 وفيما مجال حقوق االنسان اكد الدليل االستراتيجي على 
حقوق  عن  للدفاع  اجلهود  ستبذل  املتحدة  الواليات  »ان 
والتهميش  والظلم  للتمييز  والتصدي  وحمياتها  االنسان 
بجميع اشكاله« وذلك في محاولة لتلميع صورة الواليات 
املتحدة اخلارجية التي اضرت بها إدارة ترامب في مجال 

حقوق االنسان. 
الدليل  اكد  باخلارج  القيم  نشر  مجال  في  وباملجمل 

االستراتيجي على فكرة »احملور الدميقراطي« في النظام 
وتكنولوجيا  اقتصاديا  الصيني  الصعود  ملواجهة  الدولي 
الى  املتحدة  الواليات  »ستنظم  فيه:  جاء  اذ  وقيميا، 
سالسل  لتطوير  املماثل  التفكير  ذات  الدميقراطيات 
التكنولوجية،  التحتية  والبنية  املوثوقة  الهامة  التوريد 
ولتعزيز املوارد ملواجهة األوبئة وتعزيز الطاقة النظيفة«... 
وأضاف: »ستعقد الواليات املتحدة قمة عاملية للدميقراطية 
لضمان تعاون واسع بني احللفاء والشركاء بشأن املصالح 
التي  األيديولوجية  القمة  وهي  بها«.  نعتز  التي  والقيم 
سوف تستبعد فيها الصني وروسيا لعدم متاهي انظمتهم 

السياسية مع األنظمة الغربية.
الهدف الثالث: تعزيز القيادة واملشاركة االمريكية الفعالة 

في النظام الدولي في ظل املنافسة مع القوى العظمى
واملتعلق  االستراتيجي  الدليل  في  الثالث  الهدف  جاء 
املتعلقة  الثانية  للغاية  امتدادا  القومي،  االمن  مبصلحة 
اخلصوم  ومنع  لردع  للقوة  املناسب  التوزيع  بتشجيع 
واحليلولة دون هيمنتهم على املناطق الرئيسة، وهو الهدف 
الفعالة  االمريكية  واملشاركة  القيادة  تعزيز  بـ:  املتعلق 
العظمى،  القوى  مع  املنافسة  لتعزيز  الدولي  النظام  في 
وانطالقا  االنتقائية،  املشاركة  استراتيجية  مع  انسجاما 
من فرضية: أن املصير الداخلي للواليات املتحدة يرتبط 
بقوة قيادتها في اخلارج. وحتت هذا الهدف ركز الدليل 
االستراتيجي على التحالفات بوصفها احد األدوات التي 
انصار  مع  ينسجم  ما  وهو  اخلارجية،  الدولة  قوة  تعزز 
استراتيجية املشاركة االنتقائية الذين مييلون نحو اإلدارة 
التحالفات  خالل  من  اإلقليمي  األمن  لقضايا  التعاونية 
في  جاء  فقد  مؤسسية،  منتديات  بوصفها  االمريكية 
املتحدة  الواليات  تتشارك  »سوف  االستراتيجي:  الدليل 
»فهم  العالم«...  حول  وشراكاتها  حتالفاتها  وحتدث 
الدميقراطية  حتالفاتنا  »متكننا  للقوة«...  هائل  مصدر 
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من ان نكون جبهة موحدة، ذات رؤية مشتركة، وتوجيه 
قوتنا لتعزيز املعايير العالية، وإنشاء قواعد دولية فعالة، 
ومحاسبة دول مثل الصني«... »وعلى أساس ذلك سوف 
تشترك اإلدارة االمريكية مجددًا في منظمة حلف شمال 
األطلسي )الناتو( وتعزز حتالفاتها مع كل من أستراليا 
واليابان وجمهورية كوريا، كون هذه التحالفات تعد من 
اقوى األصول اإلستراتيجية للواليات املتحدة االمريكية«. 
واحتواء  االمريكية  القيادة  تعزيز  الى  إشارة  في  وذلك 
الصني من خالل التحالفات في اسيا واوروبا. كما ركز 
الدليل االستراتيجي على الشركات اجلديدة بوصفها احد 
الواليات  »ستضاعف  فيه:  جاء  إذ  القوة،  زيادة  أدوات 
ألن  العالم؛  حول  جديدة  لبناء شركات  جهودها  املتحدة 
القوة االمريكية تتضاعف عندما تتكاتف اجلهود ملعاجلة 
دائرة  وُتوسع  التكاليف،  وتتقاسم  املشتركة  التحديات 

التعاون«. 
وفي ضوء الهدف الرئيس أعاله حدد الدليل االستراتيجي 
جملة من األهداف واالدوات املكملة لهدف تعزيز القيادة 
ظل  في  الدولي  النظام  في  الفعالة  االمريكية  واملشاركة 
تأتي  التي  األهداف  وهي  العظمى،  القوى  مع  املنافسة 
منسجمة مع استراتيجية املشاركة االنتقائية، في حتديد 
أهمية  األكثر  املناطق  نحو  املتحدة  الواليات  مشاركة 
كأوروبا واسيا احمليط الهادئ-الهندي، أي املناطق التي 
تقيم وتتنافس فيها القوى الكبرى، ومن بني األهداف التي 

حددها الدليل االستراتيجي اآلتي:
 

1( تعزيز قوة املنافسة االستراتيجية للواليات املتحدة مع 
الصني

املنافسة  تعزيز  هدف  على  االستراتيجي  الدليل  ركز 
الهدف  وهو  الصني،  مع  املتحدة  للواليات  االستراتيجية 
القيادي  التنافسي  الوضع  لتعزيز  امتدادًا  جاء  الذي 

الدليل  في  جاء  اذ  العاملي،  النظام  في  املتحدة  للواليات 
-القيادة  الدائمة  مزايانا  تعزيز  »ان  االستراتيجي: 
في  من  املتحدة  الواليات  ستمكن  والقيم-  والتحالفات 
أخرى«،  دولة  أي  أو  الصني  مع  االستراتيجية  املنافسة 
للتغلب على  فاعلية  األكثر  الطريقة  »إن  الدليل:  وأضاف 
في  االستثمار  الطويل هي من خالل  املدى  على  الصني 
شعب الواليات املتحدة واقتصادها ونظامها الدميقراطي«. 
املتحدة  الواليات  مصداقية  »استعادة  خالل  من  وكذلك 
العاملية،  القيادة  في  االمريكي  الدور  تأكيد  وإعادة 
الصني،  وليس  املتحدة،  الواليات  تضع  أن  وسنضمن 
جدول األعمال الدولي، وان تعمل اإلدارة االمريكية جنبًا 
عاملية  واتفاقيات  معايير  لتشكيل  اآلخرين  مع  إلى جنب 

جديدة تعزز املصالح والقيم االمريكية«.
وكانت أدوات املنافسة مع الصني في الدليل االستراتيجي 
تهدد  حينما  الصيني  التحدي  على  الرد  أوال  تقضي 
وقيمها  املتحدة  الواليات  مصالح  الصينية  احلكومة 
التجارية  املمارسات  مواجهة  عن  فضال  مباشر،  بشكل 
الصينية غير العادلة وغير املشروعة، والسرقة اإللكترونية 
تضر  التي  القسرية  االقتصادية  واملمارسات  الصينية، 
بالعمال األمريكيني، وتقوض التقنيات املتقدمة والناشئة، 
وتسعى إلى تآكل امليزة االستراتيجية والقدرة التنافسية 

الوطنية للواليات املتحدة االمريكية. 
عالوة على األدوات السياسية التجارية واالمن السيبراني، 
التوريد  سالسل  تطوير  على  االستراتيجي  الدليل  اكد 
الطبية  بتقنيات  واملتعلقة  املتحدة  بالواليات  اخلاصة 
إن  االستراتيجي:  الدليل  أشار  كما  الصني،  عن  مبعزل 
مواصلة الواليات املتحدة الدفاع عن حرية املالحة وحقوق 
التحليق فيما يتعلق ببحر الصني اجلنوبي، كما أكد الدليل 
االستراتيجي على »األدوات الدبلوماسية والعسكرية في 
للصني«،  املجاورين  املتحدة  الواليات  حلفاء  عن  الدفاع 
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الصني  جيران  »دعم  في  القيمية  األدوات  على  وشدد 
الدفاع عن حقوقهم في اتخاذ  التجاريني في  وشركائها 
التأثير  أو  اإلكراه  من  خالية  مستقلة  سياسية  خيارات 
واألدوات  املساعدات  على  التأكيد  عن  فضال  األجنبي«، 
القيادة  ذات  التنمية  »لتعزيز  الصني  جليران  التنموية 

احمللية ملكافحة التالعب باألولويات احمللية«.
الدبلوماسية  أدوات  على  االستراتيجي  الدليل  اكد  كما 
التشديد  خالل  من  الصني  مع  التعامل  في  القسرية 

وشريكة  رائدة  دميقراطية  بوصفها  تايوان،  »دعم  على 
يتماشى  ومبا  املتحدة،  للواليات  مهمة  وأمنية  اقتصادية 
مع االلتزامات األمريكية طويلة األمد«، ناهيك عن تأكيده 
الداخلية  الشؤون  مع  التعامل  في  القيمية  األدوات  على 
الصينية، وذلك من خالل »ضمان ان ال تتنازل الشركات 

األمريكية عن القيم األمريكية خالل ممارساتها التجارية 
مع الصني«، فضال عن »الدفاع عن الدميقراطية حقوق 
اإلنسان والكرامة اإلنسانية، مبا في ذلك في هونغ كونغ 
والتبت   )Xin Jiang( وشينجيانغ   )Honk Kong(

.»(Tibet(
ومما يالحظ: ان الدليل االستراتيجي لم ٌيشر او يؤكد على 
بدور  او يرحب  وبناءة مع الصني،  إيجابية  إيجاد عالقة 
قيادي مسؤول من قبلها، كما هو احلال في استراتيجية 

باملقابل   ،2015 و  لعامي2010   القومي  لالمن  أوباما 
الصني  صعود  حتدي  على  االستراتيجي  الدليل  شدد 
وتقويض قوتها، من خالل دعم جيرانها املناهضني لها، 
مع  التعاون  الى  االستراتيجي  الدليل  أشار  ذلك  ومع 
الصني من موقع تنافسي حيث جاء فيه: تدرك الواليات 
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املتحدة االمريكية أن املنافسة االستراتيجية ال متنع، وال 
ذلك  يخدم  عندما  الصني  مع  التعاون  متنع،  ان  ينبغي 
مصلحتنا الوطنية. وأضاف: »ان جتديد القوة االمريكية 
موقع  من  الصني  ستشرك  املتحدة  الواليات  ان  يضمن 
الواليات  ستميل  الدليل:  أشار  لذلك  والقوة...  الثقة 
في  النتائج  نحو  وموجهة  عملية  دبلوماسية  نحو  املتحدة 
التعامل مع الصني والعمل على تقليل مخاطر سوء الفهم 
وسوء التقدير«. وفي قبالة املنهج التنافسي، حدد الدليل 
االتي:  عبر  الصني  مع  التعاون  مجاالت  االستراتيجي 
»سترحب الواليات املتحدة بتعاون احلكومة الصينية في 
القضايا مثل تغير املناخ، واألمن الصحي العاملي، واحلد 

من التسلح، وعدم االنتشار«.
2( تعزيز التحالفات والشركات في املجال االسيوي

في املجال االسيوي ركز الدليل االستراتيجي على إرساء 
االطمأنان اإلقليمي من خالل تعزيز الشراكات واحيائها 
الحتوائها  وذلك  للصني  املناهضة  االسيوية  القوى  مع 
مصالح  يضمن  الذي  للقوة  املناسب  التوزيع  وتشجيع 
الواليات املتحدة ويردع خصومها، اذ جاء فيه: »ستعمل 
وتعمل  الهند  مع  تعميق شراكتها  على  املتحدة  الواليات 
وفيتنام  سنغافورة  وكذلك  نيوزيلندا  مع  جنب  الى  جنبًا 
والدول األعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا األخرى 
)ASEAN(، لتعزيز اهدافنا املشتركة، فضال عن تعزيز 

الشراكات االمريكية مع دول جزر احمليط الهادئ«. 
احلليفة  القوى  مع  والشراكات  التحالفات  تعزيز   )3

للواليات املتحدة
ستعيد  االستراتيجي:  الدليل  فأشار  أوروبا  في  اما 
األطلسي،  عبر  بالشراكة  االلتزام  املتحدة  الواليات 
وصياغة أجندة مشتركة قوية مع االحتاد األوروبي واململكة 
وفيما  عصرنا.  في  احلاسمة  القضايا  بشأن  املتحدة 
واجلنوبية(،  )الشمالية  األمريكيتني  القارتني  في  يتعلق 

جاء في الدليل االستراتيجي: »ستوسع اإلدارة املشاركة 
والشراكة االمريكية في جميع أنحاء نصف الكرة الغربي، 
على  مبنية  تكون  ان  على  واملكسيك،  كندا  مع  والسيما 
باالزدهار  وااللتزام  واملساواة  املتبادل  االحترام  مبادئ 
أي  والكرامة«  اإلنسان،  وحقوق  واألمن،  االقتصادي، 
إعادة التأكيد على القيم في عالقات الواليات املتحدة مع 

نصف الكرة الغربي.
4( إعادة التموضع األمريكي في الشرق االوسط

فيما يتعلق مبنطقة الشرق األوسط، فعلى الرغم من تراجع 
أهميتها في املدرك االستراتيجي االمريكي مقارنة مبنطقة 
اهداف  حدد  االستراتيجي  الدليل  إن  إال  اسيا،  شرق 
القيادة االمريكية في عدة ملفات بالشرق االوسط، ويأتي 
في مقدمتها هدف احملافظة على »االلتزام الصارم بأمن 
)الكيان  اندماج  تعزيز  عن  اإلسرائيلي(، فضال  )الكيان 
األمريكي  الدور  واستئناف  جيرانه،  مع  اإلسرائيلي( 
كمشجع حلل الدولتني بصيغة واقعية قابلة للتطبيق«. كما 
حدد الدليل اهدف القيادة االمريكية في الشرق االوسط 
»بردع العدوان اإليراني وتهديداته لسيادة الدول ووحدة 
والشبكات  القاعدة(  )تنظيم  على  والقضاء  أراضيها، 
)كيان داعش  ومنع عودة ظهور  بها،  املرتبطة  اإلرهابية 
اإلرهابي(، ومعاجلة األزمات اإلنسانية، ومضاعفة اجلهود 
املبذولة حلل النزاعات املسلحة املعقدة التي تهدد االستقرار 
االستراتيجي  الدليل  اعطى  وقد  املنطقة«.  في  اإلقليمي 
األهداف  الى  »للوصول  كأداة  للدبلوماسية  عليا  أهمية 
االمريكية في الشرق األوسط، عالوة على العمل التعاوني 
مع الشركاء لردع تهديدات ايران اإلقليمية«، باملقابل قلل 
الدليل االستراتيجي من أهمية القوة العسكرية االمريكية 
كاداة ملعاجلة التحديات في الشرق األوسط، اذ جاء فيه: 
ال تعتقد الواليات املتحدة بان القوة القوة العسكرية هي 
كفيلة بالرد على التحديات التي تواجهها منطقة الشرق 
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الواليات  أن  الدليل  في  جاء  الذي  الوقت  في  األوسط«، 
سياسات  ملتابعة  بياض  على  شيكًا  توقع  »لن  املتحدة 
تتعارض مع مصاحلها في املنطقة«. واحلالة هذه أشار 
الدليل االستراتيجي الى »إنهاء حالة احلروب األبدية التي 
فيه:  وجاء  الدوالرات«،  وتريليونات  األرواح  آالف  كلفت 
»ستعمل الواليات على إنهاء أطول حرب تخوضها أمريكا 
تصبح  أال  ضمان  مع  مسؤول،  بشكل  أفغانستان  في 
أفغانستان مرة أخرى مالذًا آمنًا لإلرهابيني وقاعدة لشن 

هجمات إرهابية ضد الواليات املتحدة«. 
)االندو- الهندي-الهادي  منطقة  أهمية  لتصاعد  ونظرا 
أولى  األوسط،  الشرق  منطقة  حساب  على  باسيفيك( 
الدليل االستراتيجي أهمية »لتغيير مواقع متركز اجليش 
الوجود  حجم  وتقليل  األوسط،  الشرق  في  األمريكي 
العسكري  الوجود  تعزيز  مقابل  األمريكي،  العسكري 
األمريكي في منطقة احمليطني الهندي والهادئ وأوروبا«. 
وعليه فإن األدوات العسكرية في الشرق األوسط سوف 
تقتصر على »الوجود العسكري االمريكي املطلوب لتدمير 
إيراني،  اعتداء  أي  وردع  الدولية،  اإلرهابية  الشبكات 

وحماية املصالح احليوية األمريكية األخرى«. 
 

5( تعزيز احلضور األمريكي في القارة االفريقية
تناول الدليل االستراتيجي هدف تنمية العالقات االمريكية 
الدبلوماسية  القارة األفريقية عبر جملة من األدوات  مع 
»بناء  على  العمل  عبر  وذلك  والثقافية،  واالقتصادية 
املدني،  املجتمع  في  واالستثمار  افريقيا،  في  الشراكات 
طويلة  والثقافية  واالقتصادية  السياسية  الروابط  وتقوية 
الدول  اقتصادات  مع  »التشارك  عن  فضال  األمد«... 
االفريقية الديناميكية والسريعة النمو« عالوة على العمل 
ومنعها  القارة  في  دموية  األكثر  الصراعات  »إنهاء  على 
من الظهور، مع تعزيز االلتزام االمريكي بالتنمية واألمن 

الصحي واالستدامة البيئية والتقدم الدميقراطي وسيادة 
القانون«، وفي ظل تنافس القوى العظمى على افريقيا مبا 
فيها تصاعد النفوذ والتأثير الصيني في القارة االفريقية 
الواليات املتحدة سوف  الدليل االستراتيجي: »إن  أشار 
التي  للتهديدات  التصدي  في  االفريقية  الدول  تساعد 
يشكلها تغير املناخ والتطرف العنيف، وتدعم االستقالل 
االقتصادي والسياسي في مواجهة النفوذ األجنبي غير 
ومشروع  الصني  الى  مباشرة  غير  إشارة  في  املبرر«. 
القارة  بأن  يفيد  الذي  االمر  وهو  والطريق،  احلزام 
االفريقية سوف تكون احد ساحات املنافسة بني الصني 
االمريكي في  والنفوذ  القيادة  لتعزيز  املتحدة،  والواليات 

القارة االفريقية.

الهدف الرابع: إستعادة املكانة الريادية للواليات املتحدة 
االمريكية في املؤسسات الدولية

االستراتيجي  الدليل  حدده  الذي  الرابع  الهدف  اما 
امتدادا  فجاء  االمركي  القومي  األمن  مصلحة  لتحقيق 
للغاية الثالثة واملتمثلة باحلفاظ على قيادة الواليات املتحدة 
لنظام دولي مستقر ومنفتح، تدعمه حتالفات دميقراطية 
قوية وشراكات ومؤسسات وقواعد متعددة األطراف، وهو 
للواليات  بـ: إستعادة املكانة الريادية  الهدف الذي متثل 
املتحدة االمريكية على املستوى الدولي، واالنضمام إلى 
املجتمع الدولي ملعاجلة أزمة املناخ والتحديات املشتركة 
األول  للهدف  مكمال  جاء  الذي  الهدف  وهو  األخرى، 
املعني بتعزيز القيادة االمريكية للنظام الدولي وذلك عبر 
االنخراط الفعال في املؤسسات الدولية ملعاجلة التحديات 

الدولية املشتركة. 
وفي ضوء الهدف الرئيس أعاله حدد الدليل االستراتيجي 
إستعادة  لهدف  املكملة  واالدوات  األهداف  من  جملة 
املكانة الريادية للواليات املتحدة االمريكية في املؤسسات 
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الدولية -وتأتي أيضا منسجمة مع استراتيجية املشاركة 
االنتقائية- ومن بينها االتي:

1( معاجلة التحديات املناخية عبر اجلهود الثانية واملتعددة 
األطراف

لقد حدد الدليل االستراتيجي جملة من األدوات اخلاصة 
املتعلقة  األدوات  بينها  من  املناخي  التغير  مع  بالتعامل 
املتحدة  الواليات  »بااللتزام  واملتمثلة:  الدولي  بالتنظيم 
استخدام  على  عالوة  املناخي«،  للتغير  باريس  بإتفاق 
الطاقة  نحو  بالتحول  واملتمثلة:  البيئة  االستدامة  أدوات 
األمريكي،  الداخل  في  املناخي  التغير  ملكافحة  النظيفة 
وبناء املصداقية الدولية بني املؤسسات الدولية«... و«رفع 
الكربون  انبعاثات  خلفض  الدول  جميع  طموح  مستوى 
العاملية«. ناهيك عن »تقدمي املساعدات اإلنسانية واإلمنائية 

للدول واملجتمعات املتضررة من الكوارث الطبيعية«. 
2( تعزيز التعاون الدولي في مجال االوبئة

الدليل  أشار  كورونا  جائحة  وانتشار  األوبئة  مجال  في 
والتعاون  بالتنظيم  املتعلقة  األدوات  الى  االستراتيجي 
الدولي وزيادة االنخراط األمريكي في مواجهة التحديات 
وتقوية  »بإصالح  واملتمثلة:  األعباء،  وتقاسم  املشتركة، 
األمم  دور  وزيادة  و«حتسني  العاملية«..  الصحة  منظمة 
جائحة  الي  واالستعداد  اجلائحة  مواجهة  في  املتحدة 
ومجموعة   ، املتحدة  األمم  مع  و«العمل  مستقبلية«... 
األوروبي  واالحتاد  العشرين  ومجموعة   )7G(السبع
املالية  املؤسسات  ومع  األخرى  اإلقليمية  واملنظمات 
املساعدات  بتقدمي  املتعلقة  األدوات  عن  فضال  الدولية« 
الدعم  »تقدمي  ناحية  من  الطبي  املجال  في  اخلارجية 
إلى  الوصول  وتسهيل  الطبية  اإلمدادات  على  للحصول 
التشخيص والعالجات واللقاحات«. فضال عن العمل على 
»تنشيط وتوسيع مبادرات الصحة العاملية واألمن الصحي 
في  البيولوجية  الكوارث  مخاطر  من  للحد  الدول  جلميع 

املستقبل«.
3( دعم السلع العاملية العامة

في مجال االستقرار العاملي واالسهام القيادي في »السلع 
األدوات  على  االستراتيجي  الدليل  ركز  العامة«  العاملية 
اخلاصة باملساعدات اخلارجية من خالل »وكاالت التنمية 
االستقرار  لتعزيز  األمريكي  التمويل  وأدوات  االمريكية، 
املفترسة«  التنمية  لنماذج  اخرى  بدائل  وتقدمي  العاملي 

وذلك في إشارة الى مبادرة احلزام والطريق.
4( االنخراط األمريكي في املؤسسات املتعددة األطراف 
وفي مجال العمل املتعدد االطراف ركز الدليل االستراتيجي 
واملنظمات  املتحدة  األمم  أجهزة  مع  في  االنخراط  على 
خالل  من  وذلك  االمريكية  املصالح  لتعزيز  األخرى 
املنظمات  في  املتحدة  للواليات  القيادي  الدور  استئناف 
املتعددة األطراف عبر ادوات الدعم املالي ألجهزة األمم 
املتحدة التي تخلى عنها الرئيس ترامب، وتشكيل اجندة 
األمم املتحدة لكي تتماهى مع االجندة إدارة بايدن املعنية 
بـ: »التغير املناخي الى الصحة العاملية والسالم واالمن 
وحقوق  الدميقراطية  وتنشيط  االنسانية  واالستجابة 
االنسان والتواصل الرقمي وحوكمة التكنولوجيا املستدامة 
والشاملة التنمية والتشريد القسري والهجرة«. عالوة على 
في  القيمية  األدوات  على  االستراتيجي  الدليل  ركز  ذلك 
عمل اجهزة األمم املتحدة واحليلولة دون سيطرة التمويل 
على الصيني على اجندة األمم املتحدة حيث جاء فيه: »من 
والتطلعات  القيم  املهم أيضًا أن تعكس هذه املؤسسات 
واملعايير العاملية التي قامت عليها منظومة األمم املتحدة 
منذ تأسيسها قبل نحو 75 عامًا، عوضًا عن تبنيها ألجندة 

استبدادية«، في إشارة الى نظام احلكم الصيني.
انتشار  وعدم  النووي  االنتشار  منع  جهود  قيادة   )5

األسلحة النووية
األسلحة  انتشار  وعدم  النووي  االنتشار  منع  مجال  في 
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للتهديد  التصدي  على  االستراتيجي  الدليل  ركز  النووية 
الوجودي الذي تشكله األسلحة النووية، من خالل أدوات 
األمريكية  القيادة  »إن  فيه:  جاء  حيث  الدولي  التنظيم 
لتقليل  أيضًا  ضرورية  االنتشار  منع  لنظام  املتجددة 
أدوات  وكانت  النووية«،  األسلحة  تشكلها  التي  املخاطر 
مصداقية  »ترسيخ  أوال  تقضي  النووي  االنتشار  عدم 
األسلحة  من  احلد  مسألة  في  كقائد  املتحدة  الواليات 
»ستارت  معاهدة  »متديد  ثم  ومن  ومراقبتها«،  النووية 
من  للحد  معاهدات مماثلة  وابرام  روسيا،  مع  اجلديدة« 
األسلحة  دور  تقليص  على  والعمل  روسيا،  مع  التسلح 
النووية في استراتيجية االمن القومي األمريكي«، عالوة 
على استخدام الدبلوماسية للدخول في »حوار هادف مع 
والتي  الناشئة  العسكرية  التقنيات  روسيا والصني حول 

تؤثر على االستقرار االستراتيجي العاملي«. 
أما فيما يتعلق بأدوات منع االنتشار النووي فركز الدليل 
املتعدد  والتعاون  الدبلوماسية  األداة  على  االستراتيجية 
وانشطة  اإليراني  النووي  البرنامج  »ملعاجلة  األطراف 
التهديد  لالستقرار«..و«تقليل  املزعزعة  األخرى  ايران 
وبرامجها  النووية  الشمالية  كوريا  تشكله  التي  املتزايد 
منع  نظام  »تعزيز  على  العمل  عن  فضال  الصاروخي«، 
االنتشار من خالل »عزل املواد االنشطارية واإلشعاعية 

في جميع أنحاء العالم«.

6( مكانة األداة العسكرية لتحقيق األهداف االمريكية في 
النظام الدولي

حددها  التي  الرئيسة  األدوات  كانت  سبق،  مع  اتساقا 
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القومي  االمن  مصلحة  حلماية  االستراتيجي  الدليل 
الثانية  الغايتني  الى  والوصول  عنها  والدفاع  األمريكي 
والثالثة هي« الدبلوماسية والتنمية والعقوبات االقتصادية 
بدال من القوة العسكرية«، اذ جاء في الدليل االستراتيجي: 
» من خالل تعزيز مصالح الواليات ملتحدة عامليًا، سوف 
نتخذ خيارات ذكية ومنضبطة فيما يتعلق بالدفاع الوطني 
األول  احلل  الدبلوماسية  جعل  مع  العسكرية،  والقوة 
استراتيجية  انصار  رؤية  من  يقترب  ما  وهو  دائمًا«، 
الواليات  على  يجب  أنه  يرون  الذين  االنتقائية  املشاركة 
املتحدة أن تشن احلرب فقط من اجل الدفاع عن مصاحلها 
احلوية واملهمة للغاية، فقد جاء في الدليل االستراتيجي: 
»لن تتردد الواليات املتحدة ابدًا في استخدام القوة عند 
احلاجة للدفاع عن مصاحلنا الوطنية احليوية«... »غير إن 
األخير  املالذ  يكون  أن  يجب  العسكرية  القوة  استخدام 
والتنمية  الدبلوماسية  تكون  ان  ينبغي  اذ  األول.  وليس 
للسياسة  الرائدة  األدوات  هي  االقتصادية  والعقوبات 
االستراتيجي  الدليل  حدد  وقد  األمريكية«.  اخلارجية 
ينسجم  مبا  باخلارج  العسكرية  القوة  استخدام  شروط 
مع املبادئ التوجيهية في استراتيجية املشاركة االنتقائية 
وذلك عبر االتي: »ينبغي استخدام القوة العسكرية فقط 
وعندما  للتحقيق،  وقابلة  واضحة  األهداف  تكون  عندما 
تتطابق القوة مع املوارد املناسبة وكجزء من استراتيجية 
متكاملة ومتسقة مع القيم والقوانني االمريكية، ومبوافقة 
الشعب األمريكي«. عالوة على ذلك قيد الدليل االستراتيجي 
اللجوء الى القوة العسكرية بطريقة أحادية وامنا حددها 
بطريقة تشاركية مع احللفاء، اذ جاء فيه: »عندما تكون 
القوة مطلوبة، فلن تتردد الواليات املتحدة في استخدامها 
جنبًا إلى جنب مع الشركاء الدوليني واحملليني كلما أمكن 
ذلك لتعزيز الفعالية والشرعية ومشاركة األعباء واستثمار 

اآلخرين في النجاح«. 

امليزانية  االستراتيجي  الدليل  حدد  ذلك،  على  عالوة 
العسكرية االمريكية واولوياتها وسبل حتديثها في ضوء 
من  التقليل  مع  وروسيا  الصني  مع  العسكرية  املنافسة 
أهمية مكافحة اإلرهاب مقارنة فيما سبق، اذ جاء فيه: »إن 
الدفاع عن الواليات املتحدة يتطلب ايضًا حتديد أولويات 
واضحة ضمن ميزانيتنا الدفاعية«...«سنعمل على إبقاء 
القوات املسلحة األمريكية أفضل قوة مدربة ومجهزة عامليًا. 
اما فيما يتعلق بالصني وحتدياتها االستراتيجية املتزايدة 
وروسيا وزعزعتها لالستقرار، بني الدليل االستراتيجي: 
ستعمل إدارة بايدن مع الكونغرس على حتويل التركيز 
غير  األسلحة  وأنظمة  القدمية  املنصات  من  االمريكي 
التقنيات  في  لالستثمار  موارد  حترير  إلى  الضرورية 
املتطورة والقدرات التي ستحدد ميزتنا العسكرية واألمنية 
الوطنية في املستقبل«... وسنطور قدرات الواليات املتحدة 
على املنافسة وسنعطي األولوية لالستثمارات الدفاعية في 
الواليات  و«ستحافظ  النظيفة...  والطاقة  املناخية  املرونة 
املتحدة على كفاءة قوات العمليات اخلاصة للتركيز على 
االستجابة لألزمات واملهمات ذات األولوية ملكافحة اإلرهاب 
واحلرب غير التقليدية«. وعليه من اجل جتنب االعتماد على 
للوصول  االمريكية  القوة  أدوات  وتنويع  العسكرية  القوة 
األدوات  الى  االستراتيجي  الدليل  أشار  األهداف  الى 
الدبلوماسية واالقتصادية واالستخبارية حلماية املصالح 
االمريكية اذ جاء فيه: »لتجنب االعتماد املفرط على اجليش 
األمريكي لتنفيذ املهام التي تخدم مصالح االخرين أكثر 
من مصالح الواليات املتحدة، فإن ميزانية األمن القومي 
األمريكي ستعطي األولوية للموارد اجلديدة للدبلوماسية 
والتنمية. كما ستستمر الواليات املتحدة أيضًا في مجتمع 
االستخبارات، مع تعزيز قدرته على التحليل والتحذير في 
الوقت املناسب، وحتديد الفرص، ودرء التهديدات قبل أن 

تتحول إلى أزمات«.
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خالصة واستنناج
1. تشكل هذه الوثيقة التوجيه الرسمي األول الذي يصدر 
عن إدارة بايدن في هذا الشأن، وتنبع أهمية هذه الوثيقة 
محاولة  وأول  معلنة  رسمية  وثيقة  أول  تشكل  كونها  من 
وتضعها  األمريكية  للسياسة  املختلفة  األوجه  بني  تربط 
في خطة استراتيجية متسقة تعطي نظرة مستقبلية عن 
استراتيجية الواليات املتحدة في عهد بايدن جتاه العالم.
القومي فكرة  الدليل االستراتيجي لألمن  2. يهمني على 
تأكيد الذات االمريكية في النظام العاملي وذلك من خالل 
بقوة،  الصني  ومنافسة  للعالم  االمريكية  القيادة  تعزيز 

بوصفها التحدي األول للقيادة االمريكية للنظام العاملي.
أهمية  على  االستراتيجي  الدليل  تأكيد  من  بالرغم   .3
االمريكية،  املتحدة  للواليات  والعاملية  والقيادة  املشاركة 
لكنه خفف من حجم املشاركة االمريكية في االنفاق على 
»السلع العاملية العامة«، مفضال تدوير تلك النفقات نحو 
العظمى،  القوى  مع  املنافسة  ظل  في  األمريكي  الداخل 
األمريكي  النسبي  التراجع  على  مؤشرا  يعطي  ما  وهو 
للحلفاء  االمريكية  واحلاجة  العاملي،  القوى  ميزان  في 
ومواجهة  املوارد  لتجميع  العكس-  والشركاء-وليس 
املنافسني من القوى العظمى )الصني-روسيا( في النظام 

الدولي.
الشرق  ملنطقة  أهمية  االستراتيجي  الدليل  يوِل  لم   .4
األوسط، كما لم يتم ذكر اغلب دول املنطقة مبا فيها دول 
التموضع  إعادة  فكرة  الى  ذلك  ويعزى  والعراق،  اخلليج 
الدليل  عليها  أكد  التي  األوسط  الشرق  في  األمريكي 
االستراتيجي، وحتويل السياسة اخلارجية االمريكية نحو 
الصني، وتغيير مواقع متركز اجليش األمريكي من الشرق 

األوسط نحو منطقة احمليط الهادي-الهندي. 
مكافحة  قليلة حول  أهمية  االستراتيجي  الدليل  أولى   .5
)تنظيم  إرهاب  مبكافحة  يتعلق  فيما  السيما  اإلرهاب، 

القاعدة( والعمل على منع ظهور )كيان داعش( اإلرهابي، 
ولهذا الغرض أكد الدليل االستراتيجي على أهمية وجود 
قوات عسكرية أمريكية صغيرة احلجم في منطقة الشرق 
األوسط لتقدمي الدعم واملساعدة في مكافحة التنظيمات 
في  االمريكية  العسكرية  البصمة  تقليص  مع  اإلرهابية، 

املنطقة.
الدليل  حددها  التي  اخلارجية  السياسية  أدوات  إن   .6
األمريكي،  القومي  االمن  مصالح  حلماية  االستراتيجي 
االقتصادية،  والتنمية  أوال،  الدبلوماسية  حول  تتمحور 
القوة  على  االعتماد  من  بدال  االقتصادية  والعقوبات 
العسكرية كأداة رئيسة في السياسة اخلارجية، وقد حدد 
العسكرية  القوة  استخدام  شروط  االستراتيجي  الدليل 
باخلارج، بانه ينبغي استخدام القوة العسكرية فقط عندما 
يتطابق  للتطبيق، وعندما  تكون األهداف واضحة وقابلة 
استخدام القوة مع املوارد املناسبة، كما قيد الدليل النهج 
األحادي في اللجوء الى القوة العسكرية وامنا اوجب بان 
تكون بطريقة تشاركية مع احللفاء. وفي ضوء ذلك اعطت 
ميزانية االمن القومي االمريكية األولية لألدوات اخلاصة 
القوة  حساب  على  االقتصادية  والتنمية  بالدبلوماسية 
العسكرية، في حني حتددت امليزانية العسكرية االمريكية 
وسبل حتديثها في ضوء املنافسة العسكرية مع الصني 
وروسيا مع التقليل من أهمية مكافحة اإلرهاب مقارنة مبا 

سبق من اإلدارات األخرى. 

الهوامش: 
1. للمزيد ينظر: 

 The Power of America's Example: The Biden

 Plan for Leading the Democratic World to Meet

21st Century. at: https://  the Challenges of the

   #/joebiden.com/americanleadership
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بايدن اخلارجية، مجلة  مبادئ سياسة  البديري،  أنور  ينظر: كرار   .2

حوار الفكر، العدد 51-52، كانون األول 2020.=

3. ينظر: كرار أنور البديري، مبادئ سياسة بايدن اخلارجية، مصدر 

سبق ذكره.

 Interim National Security Guidance. The White .4

.2021 House. March
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Endnotes
1

2

3

4
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 

دور.محكمة.العدل.
الدولية.في.تسوية.
المنازعات.الدولية.
النزاع.االيراني.-.
االمريكي.إنموذجًا

جمال.ناصر.جبار.الزيداوي
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تعد محكمة العدل الدولية اجلهاز الرئيس املخول من قبل 
منظمة أألمم املتحدة بالفصل بني املنازعات التي حتصل 
بني الدول، حتقيقا ألهداف امليثاق في حفظ السلم واالمن 
الدوليني)1)، وهو ما مت تأكيده في املادة )92( من امليثاق 
األداة  هي  الدولية  العدل  )محكمة  إن  على  تنص  التي 
وفق  بعملها  وتقوم  املتحدة«،  »لألمم  الرئيسية  القضائية 
على  مبني  وهو  امليثاق  بهذا  امللحق  األساسي  نظامها 
النظام األساسي للمحكمة الدائمة للعدل الدولي وجزء ال 

يتجزأ من امليثاق(.
اعقد  من  واحدًا  االمريكي   - االيراني  النزاع  وميثل 
النزاعات املطروحة امام محكمة العدل الدولية، إذ أتسمت 
وعلى  االمريكية  املتحدة  والواليات  أيران  بني  العالقات 
املستمر،  وتوترها  املتأزمة  بطبيعتها  عقود  اربعة  مدى 
في شتى املجاالت العسكرية والسياسية واالقتصادية ، 
ويالحظ في السنوات االخيرة ارتفعت حدة هذا الصراع 
، بعد تصاعد فرض العقوبات االقتصادية االحادية التي 
فرضتها عليها الواليات املتحدة االمريكية، وذلك في اعقاب 
االنسحاب االمريكي من االتفاق النووي، إذ أقدمت أيران 
العدل  محكمة  على  العقوبات  هذه  موضوع  عرض  على 
الدولية مستفيدة في مفارقة واضحة، من وجود معاهدة 
الصداقة والعالقات االقتصادية واحلقوق القنصلية ،التي 

الواليات املتحدة وإيران في طهران في  مت توقيعها بني 
15 أغسطس 1955 ، ودخلت حيز التنفيذ في 16 يونيو 
1957، والتي لم يتم الغائها من جانب اي من الدولتني 
على الرغم من قطع العالقات الدبلوماسية بينهما ، متهمة 
الواليات املتحدة االمريكية بخرقها، وهو ما ادخل محكمة 

العدل الدولية على خط الصراع بينهما .
االسس  ماهي  اخلصوص  بهذا  يطرح  الذي  والتساؤل 
القانونية التي استندت عليها كالل الدولتني في الصراع 
القانوني بينهما امام احملكمة ؟ وهل استطاعت محكمة 
هي  وما  النزاع؟  هذا  تسوية  في  النجاح  الدولية  العدل 
بني  الصراع  إطار  في  عليها  عرضت  التي  القضايا 
الدولتني، وماهي  القرارات التي اصدرتها في القضايا 
التي عرضت عليها ؟ وهل ميكن ألطراف النزاع القبول 

بالقرارات التي تصدرها هذه احملكمة ؟ .
أسس  في  دراسة  املوجز  البحث  هذا  في  وسنحاول 
واسباب هذه النزاع، وحتليله من الناحية القانونية، وبيان 
اجراءات محكمة العدل الدولية في هذا النزاع ، وذلك على 

النحو اآلتي:

املطلب أألول
االختصاص القضائي حملكمة العدل الدولية
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منح النظام االساسي حملكمة العدل الدولية اختصاصني 
يأتي  فيما  وسنتناول  استشاري  واالخر  قضائي  االول 

االختصاص القضائي للمحكمة على النحو االتي:

الفرع االول
والية احملكمة

تتمتع  دائمة  هيأة  الدولية  العدل  محكمة  كانت  أذا    
بالسلطات الالزمة ملمارسة وظائفها، اال ان الدول االعضاء 
فما  بوالية جبرية،  لها  تعترف  لم  االساسي  نظامها  في 
زال قبول الدول لعرض النزاع على احملكمة شرطًا أوليًا 
تعد في األصل والية  لواليتها)2)، اي ان والية احملكمة  
اختيارية ، قائمة على رضاء جميع املتنازعني بعرض امر 
التراضي  فقد  فاذا  فيه،  والفصل  للنظر  عليها  اخلالف 
النزاع على احملكمة وذلك  بينهم جميعًا استحال عرض 
من   )36( املادة  من  االولى  الفقرة  عليه  تنص  ملا  وفقًا 

النظام االساسي للمحكمة.)3)
والية  ايضًا  للمحكمة  ايضًا  ذلك  من  الرغم  على  انه  إال 
جبرية وهذه الوالية تقوم على قبول الدول لها ، وبالنسبة 
الى الدول التي تعلن قبولها لها، وفقًا للفقرة )ثانيًا( من 
إنه  على  تنص  التي  االساسي  النظام  من  املادة)36( 
أن  األساسي  النظام  هذا  في  أطراف  هي  التي  )للدول 
وبدون  هذا  تصريحها  بذات  بأنها  وقت  أي  في  تصرح 
حاجة إلى اتفاق خاص تقر للمحكمة بواليتها اجلبرية في 
نظر جميع املنازعات القانونية التي تقوم بينها وبني دولة 
القانونية  املنازعات  هذه  كانت  متى  نفسه  االلتزام  تقبل 

تتعلق باملسائل اآلتية:
)أ( تفسير معاهدة من املعاهدات.

)ب( أي مسألة من مسائل القانون الدولي.
)ج( حتقيق واقعة من الوقائع التي إذا ثبتت كانت خرقا 

اللتزام دولي.

)د( نوع التعويض املترتب على خرق التزام دولة ومدى 
هذا التعويض  .

شرط  تقبل  التي  الدولة  ان  أعاله  النص  من  ويتضح 
االختصاص االلزامي ال تلتزم به اال في مواجهة الدول 
دولة  تقاضي  ان  لدولة  يجوز  ال  انه  مبعنى  قبلته،  التي 
للشرط  االخيرة  قبول  اساس  على  احملكمة  امام  اخرى 
املذكور اال اذا كانت هي نفسها قبلت هذا االلتزام، كما 
ان املنازعات املعروضة احملكمة اعماال لهذا االعالن، البد 
الواردة  املسائل  متعلقة من  قانونية  منازعات  تكون  وان 

في النص.)4)
اجلبرية  الوالية  بقبول  الدولة  تصدره  الذي  واالعالن 
للمحكمة قد يكون مطلقًا ، وقد يعلق على شرط التبادل 
من جانب عدة دول او دولة معينة بذاتها وقد يقيد مبدة 

معينة.)5)
للمحكمة فأنه يودع لدى االمني  للنظام االساسي  ووفقًا 
العام لألمم املتحدة ، الذي يتولى أرسال صورًا من هذه 
االساسي  النظام  في  االطراف  الدول  الى  التصريحات 

للمحكمة، والى مسجل احملكمة.)))

الفرع الثاني
االختصاص الشخصي للمحكمة

تنص الفقرة األولى من املادة )34( من النظام األساسي 
أن  في  احلق  وحدها  )للدول  بأن  الدولية  العدل  حملكمة 

تكون أطرافًا في الدعاوى التي ترفع للمحكمة(.
على  مقصورة  احملكمة  والية  ان  النص  هذا  من  يتضح 
امام  التقاضي  لها احلق في  التي  فهي   ، الدول وحدها 
احملكمة، دون غيرها من اشخاص القانون الدولي االخرى 
حجب  قد  للمحكمة  األساسي،  النظام  يكون  وبذلك    ،
أشخاص القانون الدولي األخرين من منظمات دولية او 
األشخاص  من  وغيرها  السياسية  والوحدات  اجلماعات 
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متمتعة  كانت  ولو  حتى  احملكمة،  إلى  اللجوء  حق  من   ،
حق  التقاضي  حق  ألن  الدولية)7)،  القانونية  بالشخصية 

حصري للدول فقط.)))
ومن اجلدير بالذكر الى ان مجرد توافر صفة الدولة ال 
يكفي للتقاضي امام احملكمة، وامنا يجب ان تكون هذه 
الدولة ووفقًا للمادة )93( من ميثاق األمم املتحدة واملادة 
)35( من النظام األساسي حملكمة العدل الدولية، إما أن 
تكون عضوًا في منظمة األمم املتحدة، وإما أن تكون طرفًا 
في النظام األساسي للمحكمة دون أن تكون عضوًا في 
األمم املتحدة، وأما أال تكون عضوًا في األمم املتحدة وال 
طرفًا في النظام األساسي حملكمة العدل الدولية وميكن 

ان نبني ذلك على النحو اآلتي:

اواًل- الدولة العضو في منظمة االمم املتحدة
   تنص الفقرة االولى من املادة )93( من ميثاق االمم 
املتحدة«  »األمم  أعضاء  جميع  يعتبر  ان)  على  املتحدة 
حملكمة  األساسي  النظام  في  أطرافًا  عضويتهم  بحكم 

العدل الدولية(.
عن طريق هذا النص يتبني إن الدولة العضو في االمم 
املتحدة تصبح تلقائيا طرفًا في النظام االساسي حملكمة 
العدل الدولية دون ان يتطلب ذلك تصريحًا معينًا ، وهو 
ما ذهبت اليه الفقرة األولى من املادة )35( من النظام 
األساسي للمحكمة التي قررت أن )للدول التي هي أطراف 

في هذا النظام األساسي أن يتقاضوا إلى احملكمة(. 
ثانيًا- الدولة الطرف في النظام األساسي للمحكمة من 

غير األعضاء في األمم املتحدة
االمم  ميثاق   )93( املادة  من  الثانية  الفقرة  لنص  وفقًا 
املتحدة فإنه يجوز االنضمام إلى النظام األساسي حملكمة 
العدل الدولية، حتى ولو لم تكن الدولة عضوًا في منظمة 
األمم املتحدة، اذ تنص الفقرة املذكورة على إنه )يجوز 

النظام  إلى  تنضم  أن  املتحدة«  »األمم  من  ليست  لدولة 
األساسي حملكمة العدل الدولية بشروط حتددها اجلمعية 

العامة لكل حالة بناء على توصية مجلس األمن(.
الشروط   من  ذلك مبجموعة  تقييد  مت  إنه  يالحظ  انه  اال 
حتددها اجلمعية العامة، بالنظر إلى كل حالة على حدة، 
وبناء على توصية من مجلس األمن، وقد حددت اجلمعية 
العامة الشروط اخلاصة النضمام الدول غير األعضاء في 
الدولية)9)،  للمحكمة  النظام األساسي  إلى  املتحدة  األمم 
ويالحظ أن أول هذه الشروط، شرط إجرائي، أما الثالثة 

األخرى فهي شروط أساسية :-
األساسي  النظام  على  تصديق  وثيقة  تقدمي  يجب    -1

للمحكمة، تودع لدى األمني العام لألمم املتحدة 
للمحكمة وليس اختصاص  النظام األساسي  2-  قبول 

احملكمة فحسب .
3-  أن تقبل كل االلتزامات التي تفرض على عاتق الدول 
األعضاء في األمم املتحدة، وفقًا ألحكام املادة )94( من 

امليثاق اخلاصة بتنفيذ قرارات احملكمة.
حصة  أساس  على  احملكمة  نفقات  في  تسهم  أن    -4
عادلة تقررها اجلمعية العامة من حني إلى آخر وذلك بعد 

استشارة احلكومة املعنية.
وال  املتحدة  األمم  في  عضوًا  ليست  التي  الدولة  ثالثًا- 

طرفًا في النظام األساسي للمحكمة.
العدل  النظام االساسي حملكمة  عاجلت املادة )35( من 
الدولية هذه احلالة، ونصت على  ذلك في الفقرة الثانية 
باب  تركت  والتي  احملكمة،  نظام  )35(من  املادة  من 
التي  األخرى  الدول  لسائر  مفتوحًا  احملكمة  إلى  اللجوء 
طرفًا  قبلت  وال  املتحدة،  األمم  في  عضوًا  أصاًل  ليست 
في النظام األساسي حملكمة العدل الدولية اذ تنص على 
يجوز مبوجبها  التي  الشروط  األمن  )يحدد مجلس  ان  
لسائر الدول األخرى أن تتقاضى إلى احملكمة، وذلك مع 
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مراعاة األحكام اخلاصة الواردة في املعاهدات املعمول 
بها، على أنه ال يجوز بحال وضع تلك الشروط بكيفية تخل 

باملساواة بني املتقاضني أمام احملكمة(.
ميثاق  واضعي  إن  هو  ذلك  وراء  من  الهدف  ان  والشك 
ترك  أرادوا  للمحكمة،  والنظام األساسي  املتحدة،  األمم 
مجال التقاضي أمام احملكمة األكبر عددًا من الدول.)10) 
وتطبيقًا لهذه النصوص، فقد اتخذ مجلس األمن قرارًا في 
15 تشرين األول/أكتوبر عام 1946، حدد فيه الشروط 
التي ميكن مبقتضاها املثول أمام احملكمة، من دون أن 

تكون الدولة طرفًا في نظام احملكمة، وهي ما يأتي :-

الدول  هذه  بقبول  احملكمة  مسجل  اخطار  1-  ضرورة 
والنظام  املتحدة  االمم  مليثاق  وفقًا  احملكمة  اختصاص 

االساس للمحكمة.

2-  التعهد بتنفيذ احكام احملكمة بحسن نية.
 (94( املادة  في  الواردة  االلتزامات  الدولة  قبول    -3
من امليثاق فيما يتعلق باختصاص مجلس األمن بتنفيذ 

قرارات احملكمة .)11)
الفرع الثالث

االختصاص النوعي للمحكمة
االولى  فقرتها  في   )36( املادة  االختصاص  هذا  بينت 
)يشمل  على  تنص  اذ  للمحكمة  االساسي  النظام  من 
اختصاص احملكمة جميع القضايا التي يحيلها األطراف 
خاص  بشكل  عليها  املنصوص  املسائل  وجميع  إليها 
واالتفاقيات  املعاهدات  في  أو  املتحدة  األمم  ميثاق  في 

النافذة(.
  يتضح عن طريق هذا النص ان للمحكمة اختصاصًا 
نوعيًا واسعًا ، فكل نزاع يقوم بني الدول، ويتفق على رفعه 
للنظر والفصل فيه تختص احملكمة بالنظر  الى احملكمة 

فيه مهما كان نوعه او طابعه.)12)
فضاًل عما تقدم يرى جانب من الفقه بان هنالك اختصاصًا 
الزاميًا للمحكمة)13)، ورد النص عليه في الفقرة الثاني من 

املادة )36(، وهذه احلاالت تتضمن ما يأتي:
1-تفسير املعاهدة.

2-أي مسألة من مسائل القانون الدولي.
3-وجود أي حقيقة، إذا مت إثباتها، من شأنها أن تشكل 

انتهاًكا اللتزام دولي.
خرق  عن  تقدميه  يتعني  الذي  اجلبر  مدى  أو  4-طبيعة 

التزام دولي.
فضاًل في حال أذا تضمنت معاهدة او اتفاقية نصًا يقرر 
، ويوجد عدد كبير من  للمحكمة  االختصاص االجباري 

املعاهدات تنطوي على مثل هذا النص.)14)
طوياًل  نقاشًا  اثير  قد  انه  الى  اليه  االشارة  ومما جتدر 
حول مدى اعتبار التوصية التي تصدر عن مجلس االمن 
طبقًا   ، الدولية  العدل  محكمة  على  معني  نزاع  بعرض 
لسلطته وفق احكام الفصل السادس من امليثاق كمصدر 
اململكة  ذهبت  وقد   ، احملكمة  اختصاص  مصادر  من 
مبضيق  املتعلق  للنزاع  احملكمة  نظر  مبناسبة  املتحدة 
هذه  مثل  في  بانه  القول  الى  البانيا  وبني  بينها  كورفو 
في  وايدها  أجباريًا،  اختصاص احملكمة  يكون  االحوال 
الى  الفقهاء  غالبية  تذهب  بينما   ، الفقه  من  جانب  ذلك 
األجباري ال  بان االختصاص  والقول  الرأي  رفض هذا 

يتقرر اال في االحوال املنصوص عليها.)15)
العدل  محكمة  الختصاص  الواسع  النطاق  ذلك  وازاء 
الدولية بنظر املسائل التي يرفعها املتقاضون، فإنه يصبح 
من املتصور ان يتناول موضوع الدعوى امورًا سياسية 
أو قانونية، كل ما هنالك أنه حينما يكون موضوع الدعوى 
ذا طابع سياسي بحث فإن على املتقاضني أن يتفقوا على 
ان تفصل احملكمة فيه وفقًا ملبادئ العدل واالنصاف، كما 
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نصت على ذلك املادة 38 من النظام االساسي حملكمة 
العدل الدولية ))1)، وال يجوز للمحكمة التخلي احلكم في 
الدعوى لعدم وجود قواعد وضعية حتكم النزاع املعروض، 
وإمنا عليها ان تسد النقص في قواعد القانون الدولي.)17) 
اما بالنسبة الى تنفيذ االحكام التي تصدر عن احملكمة، 
فنشير بهذا اخلصوص الى املادة)94( من ميثاق االمم 
أعضاء  من  عضو  كل  )يتعهد  على  تنص  التي  املتحدة 
»األمم املتحدة« أن ينزل على حكم محكمة العدل الدولية 
في أية قضية يكون طرفًا فيها، إذا امتنع أحد املتقاضني 
عليه حكم تصدره  يفرضه  القيام مبا  عن  ما  في قضية 
احملكمة، فللطرف اآلخر أن يلجأ إلى مجلس األمن، ولهذا 
املجلس، إذا رأى ضرورة لذلك أن يقدم توصياته أو يصدر 

قرارًا بالتدابير التي يجب اتخاذها لتنفيذ هذا احلكم(.
االطراف  احترام  ان  يتضح  السابق  النص  خالل  من 
املتقاضني ألحكام محكمة العدل الدولية خاضعًا إلمكانية 
شان  شأنه  االمن  مجلس  بواسطة  اجلبري،   التنفيذ 
يتم  والتي  الوطني  القضاء  عن  تصدر  التي  االحكام 
عند  بالقوة  تنفيذها  التنفيذية  السلطة  قبل  من  تنفيذها 
مجلس  لتدخل  يشترط  ال  انه  البديهي  ومن   ، االقتضاء 
االمن ، ان يكون قد ترتب على عدم التنفيذ اخالاًل بالسلم 
او التهديد له يخول املجلس التدخل طبقًا للفصل السابع 
، واال ملا كان قد ورد نص خاص بالتنفيذ اجلبري ألحكام 

احملكمة بواسطة املجلس.))1)
املطلب الثاني

والواليات  ايران  بني  احملكمة  بها  نظرت  التي  القضايا 
املتحدة 

عند البحث في سجالت محكمة العدل الدولية فأننا جند 
ان هنالك عدة سوابق تاريخية للمنازعات القضائية بني 
ايران والواليات املتحدة االمريكية ، بشان حوادث عدة 
في  املطلب  في هذا  البحث  ، وسيتم  الدولتني  بني  جرت 

أهم هذه النزاعات القضائية وذلك بعد العام 1979 وعلى 
النحو االتي:-

الفرع االول
الدبلوماسيني  املتحدة  الواليات  املتعلقة مبوظفي  القضية 

والقنصليني في طهران
الواليات املتحدة   رفعت هذه القضية من جانب حكومة 
االمريكية ضد أيران بتاريخ 29 /11/ عام 1979، بعد 
قيام مسلحني باحتالل سفارتها في طهران وقنصليتيها 
موظفيها  على  القبض  وألقاء  وشيراز،  أصفهان  في 
رعايا  من  اثنني  عن  فضاًل  والقنصليني،  الدبلوماسيني 
مستندة  رهائن،  واخذهم  االمريكية  املتحدة  الواليات 
 ،27  ،24 املواد)22،  في  الواردة  األحكام  الى  ذلك  في 
الدبلوماسية  للعالقات  فيينا  اتفاقية  من   )47  ،31  ،29
اتفاقية فيينا  40( من   ،33،34،36  ،31 ، واملواد)28، 
عام  اتفاقية  من  واملادتني)4،7(  القنصلية،  للعالقات 
1973 بشأن منع واملعاقبة على اجلرائم التي ترتكب ضد 
املبعوثني  فيهم  مبا  دولية  بحماية  املتمتعني  االشخاص 
اتفاقية  من   13،18،19  ،  4/2 واملواد  الدبلوماسيني، 
بني  القنصلية  واحلقوق  االقتصادية  والعالقات  الصداقة 
االمم  ميثاق  من   33  ،/2،  3/2 املواد  وكذلك  البلدين 
عدة  باتخاذ  وقيام احملكمة  الدعوى،  رفع  ،وبعد  املتحدة 
القضية  في  قرارها  احملكمة  أصدرت  مؤقتة)19)،  تدابير 

بتاريخ 1980/5/24الذي تضمن ما يأتي)20):-
بينته  الذي  مبسلكها  االسالمية  ايران  جمهورية  1-أن 
احملكمة في هذا احلكم قد اخلت من عدة نواح ، والزالت 
تخل بالتزاماتها الواجبة جتاه الواليات املتحدة االمريكية 
وفقًا لالتفاقيات الدولية النافذة بني البلدين ، وكذلك وفقًا 

لقواعد القانون الدولي العام الوطيدة. 
2- تقرران االخالل بهذه االلتزامات يرتب على جمهورية 
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ايران االسالمية مسؤولية جتاه الواليات املتحدة االمريكية 
وفقًا للقانون الدولي.

تتخذ  ان  االسالمية  ايران  جمهورية  على  ان  3-تقرر 
احداث  عن  الناجم  الوضع  لتقومي  اخلطوات  كافة  فورًا 

1979/11/4 وما نتج عنها ، وفي سبيل ذلك :
للقائم  املشروع  غير  االحتجاز  فورًا  تنهي  ان  أ -عليها 
الدبلوماسيني  واملوظفني  املتحدة  الواليات  بأعمال 
والقنصليني االخرين وغيرهم من رعايا الواليات املتحدة 
الذين اخذو رهائن في ايران وعليها ان تطلق سراحهم 
باحلماية  القائمة  للدولة  تسلمهم  وان  متييز  دون  جميعًا 

لعام  الدبلوماسية  للعالقات  فيينا  اتفاقية  45 من  )املادة 
. (1961

هؤالء  ملغادرة  الالزمة  الوسائل  توفر  تكفل  ان  ب -عليها 

االشخاص االقليم االيراني ، مبا في ذلك وسائل النقل.
القائمة  الدولة  حوزة  في  احلال  في  تضع  ان  ت -عليها 
طهران  في  املتحدة  الواليات  سفارة  مباني  باحلماية 
وقنصلياتها في ايران وممتلكاتها ومحفوظاتها ووثائقها. 
4-تقرر انه ال يجوز إبقاء أي واحد من موظفي الواليات 
لتعريضه  الدبلوماسيني أو القنصليني في ايران  املتحدة 
ألي شكل من أشكال املقاضاة او االشتراك في الدعاوى 

بوصفه شاهدًا.
بالتعويض  5-تقرر ان جمهورية ايران االسالمية ملزمة 
على حكومة الواليات املتحدة االمريكية عن االضرار التي 

حلقت بها من جراء احداث 1979/11/4، وما نتج عنها.
6- تقرر أن شكل هذا التعويض ومقداره حتدده احملكمة 
الغرض  لهذا  وحتفظ  ذلك،  على  الطرفان  يتفق  مالم   ،
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اإلجراءات الالحقة في القضية. 
ومن اجلدير بالذكر الى ان ايران لم تشترك بالدعوى ، ولم 
تودع دفوعهًا ، ولم متثل في جلسات احملكمة ولم يرافع 
انها حددت موقفها في رسالتني  اال  بالنيابة عنها احد، 
اخلارجية  للشؤون  وزيرها  من  احملكمة  الى  موجهتني 
ما  جملة  ومن  و1980/3/16،   ،1979/12/9 بتاريخ 
بني فيهما الوزير انه ال يجوز ان تشمل القضية بواليتها، 
من  وثانويَا  هامشيًا  جانبًا  يعد  الرهائن  موضوع  الن 
مشكلة اكبر واشمل تتعلق بتدخل الواليات املتحدة طيلة 
الداخلية  الشؤون  في  املاضية  عامًا  والعشرين  اخلمسة 
إليران، وقد دفع الوزير اخيرًا بأن بحث احملكمة للطلب 
االمريكي ميس بشكل جوهري ومباشر سيادة ايران.)21)

وعلى الرغم من ان قرار احملكمة قد جاء في صالح الواليات 
املتحدة، اال ان القرار لم يجد طريقه للتنفيذ بسبب رفضه 
من قبل إيران، واصرارها على االحتفاظ بالرهائن، حتى 
مقابل  بالتفاوض  املطاف  نهاية  في  سراحهم  اطالق  مت 

مجموعة من الشروط االيرانية.)22)

الفرع الثاني
القضية املتعلقة باحلادثة اجلوية في عام 1988

امام  دعوى  ايران  اقامت   1989 عام  مايو   17 بتاريخ 
احملكمة  ضد الواليات املتحدة االمريكية وذلك بعد قيام 
لها  تابع  وبواسطة صاروخ  االمريكية  العسكرية  القوات 
مقتل  في  تسبب  ، مما  ايرانية  ايرباص  طائرة  بأسقاط 
ذكرته  ملا  وفقًا  وطاقمها،  ركابها  من  شخصًا   )290(
حكومة  ورفض  االسالمية،  إيران  جمهورية  حكومة 
التي  تلك االضرار  ايران، عن  املتحدة تعويض  الواليات 
سببتها فضاًل عن تدخلها املستمر في الطيران في منطقة 
االحكام  بعض  انتهكت  قد  تكون  فإنها  وبذلك   ، اخلليج 
لعام  الدولي  املدني  للطيران  شيكاغو  بأتفاقية  املتعلقة 

1944، وأتفاقية مونتريال لعام 1971.)23)
اال انه في وقت الحق ومبوجب رسالة مؤرخه في 8/ 8/ 
ان  مشترك  وبشكل  احملكمة  الطرفني  كال  ابلغ   ،1994
حكومتيهما قد دخلتا في مفاوضات قد تؤدي الى تسوية 
كاملة نهائية للقضية مما ادى الى وقف اجراءات احملكمة.
وفي رسالة اخرى بتاريخ 1996/2/22 مودعة في قلم 
احملكمة في نفس اليوم، ابلغ وكال الطرفني معًا احملكمة 
ان حكوماتهم وافقت على غلق القضية ألنها دخلت في« 
اتفاق تسوية كاملة ونهائية« وبناء على ذلك أصدر رئيس 
وقف  فيه  يسجل  امرًا   ،  1996  /2/22 في  احملكمة 
بذلك  احملكمة،  سجل  من  القضية  وشطب  االجراءات، 
انتهت هذه القضية دون ات تصل الى اصدار قرار من 

احملكمة بشأنها.)24)

الفرع الثالث
القضية املتعلقة مبنصات النفط االيرانية

  يعود أصل هذه القضية الى النزاع الذي نشأ نتيجة 
لشن عدة سفن حربية تابعة للواليات املتحدة في يومي 19 
تشرين االول و18 نيسان 1988 تباعًا، هجومًا اسفر عن 
تدمير ثالثة مجمعات بحرية إلنتاج النفط متتلكها شركة 

النفط الوطنية االيرانية، وتشغلها لألغراض التجارية.
في  االسالمية  ايران  جمهورية  أقامت  لذلك  ونتيجة 
االمريكية،  املتحدة  الواليات  ضد  دعوى   1992/10/2
وادعت ايران في عريضتها بان هذه االفعال تشكل خرقًا 
جوهريًا ألحكام مختلفة من معاهدة الصداقة والعالقات 
الواليات  بني  املبرمة  القنصلية  واحلقوق  االقتصادية 
املتحدة وايران، واملوقعة في طهران في 1955/8/15، 
1957/6/16، كما تشكل  النفاذ في  والتي دخلت حيز 

خرقًا للقانون الدولي.)25)
وفي غضون األجل الذي حددته احملكمة إليداع املذكرة 
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بعدم  ابتدائيًا  دفعًا  املتحدة  الواليات  قدمت   ، املضادة 
اختصاص احملكمة وفقًا للفقرة 1 من املادة 79 من الئحة 
احملكمة املؤرخة في 1978/4/14، ومبوجب حكم مؤرخ 
االبتدائي  الدفع  احملكمة  رفضت   ،  1996/12/12 في 
للواليات املتحدة، الذي حتتج فيه بأن معاهدة عام 1955 
احملكمة  اختصاص  عليه  يقوم  حكم  أي  على  تنطوي  ال 
وقررت أن لها هذا االختصاص ، مبوجب الفقرة )2( من 
املادة احلادية والعشرين من معاهدة عام 1955، للنظر 
من   )1( الفقرة  أيران مبوجب  قدمتها  التي  املطالب  في 

املادة العاشرة من تلك املعاهدة.))2)
وبعد جلسات متعددة ومذكرات متبادلة بني طرفي الدعوى، 
تضمن دفوعًا وطلبات متضادة، اصدرت احملكمة قراراها 

في القضية التي تضمن ما يأتي:
املتحدة  الواليات  أعمال  بأن  تقضي  احملكمة  1-إن 
تشرين   19 في  االيرانية  النفط  منصات  االمريكية ضد 
االول و18 نيسان 1988، ال ميكن تبريرها بانها تدابير 
للواليات  األساسية  األمنية  املصالح  حلماية  ضرورية 
املادة  من  د(   /1( الفقرة  مبوجب  االمريكية  املتحدة 
االقتصادية  والعالقات  الصداقة  معاهدة  من  العاشرة 
واحلقوق القنصلية املبرمة بني الواليات املتحدة االمريكية 
القانون  ضوء  على  تفسر  حسبما   ،1955 لعام  وايران 
ان  كذلك  وتستنتج  القوة،  باستخدام  املتعلق  الدولي 
جمهورية  استنتاج  تؤيد  ان  ذلك  مع  ميكنها  ال  احملكمة 
ايران االسالمية، بأن تلك االعمال تشكل خرقًا اللتزامات 
املادة  )الفقرة1من  مبوجب  االمريكية  املتحدة   الواليات 
بني  التجارة  بحرية  يتعلق  فيما  املعاهدة،  تلك  من   )10
إقليمي الطرفني وبالتالي، ال ميكن تأييد مطلب جمهورية 

ايران االسالمية باجلبر.
الواليات املتحدة االمريكية  2-تقضي احملكمة بان طلب 
املضاد املتعلق بخرق جمهورية أيران االسالمية اللتزاماتها 

مبوجب )الفقرة 1من املادة العاشرة( من معاهدة 1955 
بني  واملالحة  التجارة  بحرية  يتعلق  فيما  الذكر،  السالفة 
مطلب  فإن  وبالتالي   ، تأييده  ال ميكن  الطرفني،  أقليمي 
الواليات املتحدة االمريكية املضاد باجلبر ال ميكن تأييده 

هو ايضًا.)27)

املطلب الثالث
القضايا بني إيران و الواليات املتحدة التي الزالت قيد 

النظر امام احملكمة
لم  املتحدة  والواليات  ايران  بني  القانوني  النزاع  الزال 
النزاع  القانوني في هذا  الطريق  ايران  إذ سلكت  ينته، 
وقدمت  الى احملكمة قضايا أخرى، تتعلق مبجموعة من 
فيه  البحث  ما سيتم  وهو  االمريكية ضدها   االجراءات 

وعلى النحو اآلتي:-

الفرع األول
القضية املتعلقة ببعض األصول االيرانية

بتاريخ 2016/6/14 اودعت جمهورية ايران االسالمية 
عريضة ترفع بها دعوى ضد الواليات املتحدة االمريكية 
تتعلق بنزاع ))2)، بشان »اتخاذ الواليات املتحدة مجمعة 
من التدابير أدت او تؤدي، الى انتهاك ملعاهدة الصداقة 
في  املبرمة  القنصلية  واحلقوق  االقتصادية  والعالقات 
طهران عام 1955، وتترك  أثار سلبية شديدة على قدرة 
مملوكة  شركات  فيها  )مبا  االيرانية  والشركات  ايران 
للدولة( على ممارسة حقوقها في التصرف في ممتلكاتها 
خارج  املوجودة  املمتلكات  ذلك  في  مبا  بها  والتمتع 

االراضي االيرانية وداخل أراضي الواليات املتحدة«.)29)
وقد طلبت ايران من احملكمة ان تقرر ما يأتي)30):

1-ان للمحكم اختصاص النظر مبوجب معاهدة الصداقة، 
في النزاع والفصل في املطالبات التي قدمتها الى ايران.
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2-ان الواليات املتحدة بإقدامها على هذه االفعال املشار 
اليها في اعاله والسيما:

ذلك  املستقل)مبا في  القانوني  بالوضع  اعترافها  أ -عدم 
الشخصية القانونية املستقلة( جلميع الشركات االيرانية، 

مبا فيها املصرف املركزي.
جائرة  معاملة  وممتلكاتها  الكيانات  تلك  ب -معاملة 
ومصاحلها  الكيانات  تلك  بحقوق  يخل  مما  ومتييزية، 

املكتسبة قانونًا، مبا في ذلك اعمال السيادة.
ت -عدم توفير احلماية واألمن بشكل دائم لهذه الكيانات 
عما  األحوال  من  بأي حال  يقل  ال  وممتلكاتها مبستوى 

يقتضيه القانون الدولي.
ث -مصادرة ممتلكات هذه الكيانات.

محاكم  إلى  االحتكام  حرية  الكيانات  هذه  منح  ج -عدم 
احلصانات  من  بحرمانها  السيما   ، املتحدة  الواليات 
الواجبة لدولة إيران والشركات اململوكة لها ، مثل املصرف 
املركزي، وممتلكاتها مبوجب القانون الدولي العرفي وعلى 

نحو ما تقتضيه معاهدة الصداقة.
املمتلكات  في حيازة  الكيانات  احترام حق هذه  ح -عدم 

والتصرف فيها.
وحتويالتها  الكيانات  تلك  مدفوعات  على  قيود  خ -فرض 

املالية من الواليات املتحدة واليها.
د -التدخل في حرية التجارة.

قد اخلت بالتزاماتها جتاه أيران، في جملة امور مبوجب 
من  1و2  والفقرتني   ، الثالثة  املادة  من  و2   1 الفقرتني 
املادة الرابعة، والفقرة1 من املادة اخلامسة، والفقرة1 من 
املادة السابعة، والفقرة 1 من املادة العاشرة من معاهدة 

الصداقة.
اي  اتخاذ  عدم  تكفل  ان  املتحدة  الواليات  على  ان   -3
والتشريعية  التنفيذية  الصكوك  إلى  الى  استنادًا  تدابير 
القضائية )على النحو املشار اليه في العريضه( املعنية في 

هذه القضية التي تتعارض، بقدر ما تقضي به احملكمة، 
مع التزامات الواليات املتحدة جتاه إيران مبوجب معاهدة 

الصداقة.
4-أن إيران والشركات اململوكة للدولة االيرانية مشمولة 
باحلصانة من الوالية القضائية حملاكم الواليات املتحدة 
املتحدة،  الواليات  في  اإلنفاذ  بإجراءات  يتعلق  وفيما   ،
محاكمها  ذلك  في  املتحدة)مبا  الواليات  على  يجب  وانه 
( احترام هذه احلصانة ، بقدر ما هو ثابت في القانون 

الدولي العرفي وما تقتضيه معاهدة الصداقة.
ملزمة  محاكمها(  ذلك  في  املتحدة)مبا  الواليات  5-ان 
باحترام املركز القانوني جلميع الشركات االيرانية، ومنها 
في  املركزي)مبا  املصرف  مثل  للدولة  اململوكة  الشركات 
ذلك شخصيتها القانونية املستقلة(، كفالة حرية احتكامها 
تدابير  اي  اتخاذ  وبعدم  املتحدة،  الواليات  محاكم  إلى 
او  إيراني  كيان  أي  او  إيران  مصالح  او  اصول  ضد 
والتشريعية  التنفيذية  الصكوك  غلى  استنادًا  وطنني 
والقضائية)على النحو املشار اليه في العريضة ( ، تنطوي 

او تدل على االعتراف بتلك الصكوك او انفاذها.
6-ان الواليات املتحدة ملزمة بدفع تعويضات كاملة الى 
غيران عن انتهاك التزاماتها القانونية الدولية باملبلغ الذي 
حتدده احملكمة في مرحلة الحقه من الدعوى ، وحتتفظ 
عليها  وتعرض  للمحكمة  تقدم  ان  في  بحقها  إيران  
على  املستحقه  للتعويضات  تقديرًا  املناسب،  الوقت  في 

الواليات املتحدة.
7-أي سبيل انتصاف اخر قد تراه احملكمة مناسبًا.

االمريكية   املتحدة  الواليات  دفعت  الطلبات  هذه  وازاء 
الى  طلبات  عدة  وقدمت  اختصاص احملكمة  عدم  بشأن 

احملكمة تضمنت ما يأتي)31):-
انها  أساس  على  بكاملها  ايران  مطالبات  ترفض  1-ان 

غير مقبولة .
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2-ان ترفض جميع املطالبات على اسا انها غير مقبولة .
انها خارجة  3-ان ترفض جميع املطالبات على أساس 
التي  االجراءات  أن  فيها  يدعى  التي  اختصاصها،  عن 
اتخذتها الواليات املتحدة والتي تقضي بتجميد املمتلكات 
او  اإليرانية  الدولة  مبمتلكات  املتصلة  الفعلية  واحلقوق 
في  الوارد  التعريف  اإليرانية)حسب  املالية  املؤسسات 
املرسوم الرئاسي رقم 13599  واللوائح املتعلقة بتطبيقه( 

تتنافى مع أحكام املعاهدة.
4-أن ترفض جميع املطالبات، مهما تكن احكام معاهدة 
الصداقة التي تستند اليها، التي تستند الى رفض الواليات 
املتحدة املزعوم منح الدولة اإليرانية او املصرف املركزي 
احلصانة  اإليرانية،  الدولة  متلكها  التي  الكيانات  او 
التنفيذ، على أساس ان هذه  السيادية او احلصانة من 

املطالبات خارجه عن اختصاصها.
املزعومة  باألنتهاكات  تتعلق  مطالبة  كل  ترفض  5-أن 
الصداقة  معاهدة  من  واخلامسة  والرابعة  الثالثة  للمواد 
او  االيرانية  للدولة  املتحدة  الواليات  إلى معاملة  وتستند 
املصرف املركزي، على أساس انها خارج أختصاصها.

وبعد عقد عدة جلسات استماع علنية للدفوع املقدمة من 
الطرفني اصدرت احملكمة بتاريخ 2019/2/13 قراراها 
املتحدة،  الواليات  قدمتها  التي  االبتدائية  الدفوع  بشأن 
عريضة  من  شق  في  البت  اختصاص  لها  ان  واعلنت 

جمهورية إيران االسالمية وان هذه العريضة مقبولة .
متنحها  ال  املعاهدة  ان  الى  اخلصوص  على  وخلصت 
االسالمية  ايران  في طلبات جمهورية  النظر  اختصاص 
في شقها املتعلق باالنتهاك املزعوم لقواعد القانون الدولي 
ايضًا  احملكمة  وأعلنت  السيادية،  احلصانات  بشان 
تتعلق  مطالبة  »بأي  املتعلق  الثالث  االبتدائي  الدفع  ان 
بأنتهاكات مزعومة وتستند على معاملة الدولة االيرانية أو 
املصرف املركزي ليس له في ظروف هذه القضية طابع 

أبتدائي حصرًا.)32)
 /8/17 تاريخ   االسالمية  إيران  جلمهورية  وحددت 
تاريخ  املتحدة  وللواليات  جوابية،  مذكرة  تقدمي   2020

2021/5/17 ، تقدمي مذكرة تعقيبية.)33) 
والزالت القضية قيد املرافعة امام احملكمة ، ولم تصدر 

حكمها النهائي في موضوع الدعوى حتى األن.

الفرع الثاني
الصداقة  ملعاهدة  املزعومة  باالنتهاكات  املتعلقة  القضية 

والعالقات االقتصادية واحلقوق القنصلية لعام 1955
إيران  جمهورية  أودعت   ،  2018/7/16 بتاريخ       
املتحدة  الواليات  ضد  دعوى  إقامة  عريضة  االسالمية 
مزعومة  انتهاكات  بشأن  مبنازعة  تتعلق  األمريكية، 
القنصلية  واحلقوق  االقتصادية  والعالقات  الصداقة 
إن  الى  إيران  وأشارت   ،1955 عام  طهران  في  املبرمة 
املتحدة  الواليات  اتخذته  الذي  بالقرار  تتعلق  عريضتها 
بشكل  العمل  »بأستئناف  والقاضي   ،  2018/5/8 في 
كامل« مبجموعة من اجلزاءات والتدابير التقييدية املوجهة 
الشركات  وضد  مباشر،  غير  او  مباشر  بشكل  ضدها 
تلك  بتطبيق  وااليعاز  رعاياها  وضد  بل   ، لها  التابعة 
اجلزاءات والتدابير ، علمًا بأن سلطات الواليات املتحدة 
العمل  خطة  اطار  في  رفعها  ذلك  قبل  قررت  قد  كانت 
الشاملة املشتركة )اتفاق بشأن البرنامج النووي االيراني 
الذي ابرم في 2015/7/14 بني جمهورية إيران والدول 
واملانيا  األمن  مجلس  في  العضوية  الدائمة  اخلمسة 

واالحتاد االوربي(.)34)
جزاءات  بفعل  املتحدة  الواليات  بان  إيران  ودفعت  وقد 
»انتهكت  عنها  اعلنت  التي  األخرى  واجلزاءات  8/ايار 
والزالت تنتهك احكامًا متعددة من معاهدة 1955« وبناء 
على ذلك ، التمست إيران من احملكمة »ان تقرر وتعلن إن 
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الواليات املتحدة قد اخلت بالتزاماتها مبوجب املعاهدة، 
جمهورية  تعوض  وان  اإلخالالت،  لهذه  حدًا  تضع  وأن 
وإلقامة  سببته،  الذي  الضرر  عن  اإلسالمية  إيران 
املادة  من  بالفقرة2   إيران  دفعت  احملكمة  اختصاص 

احلادية والعشرين من املعاهدة.)35)
وبناء على ما ذلك التمست جمهورية إيران االسالمية من 

احملكمة ان تقرر وتعلن ما يأتي))3):-
أ -ان الواليات املتحدة االمريكية ،بإعالنها عن جزاءات 8/
أيار واجلزاءات األخرى املبينة في العريضة واملوهة ضد 
إيران وااليرانيني والشركات  االيرانية، اخلت بااللتزامات 
التي تقع على عاتقها جتاه إيران تطبيقًا للمواد)الرابعة/1، 
والثامنة/ 1-2، والتاسعة/2، والعاشرة/1( من معاهدة 

.1955
ب -انه يجب على الواليات املتحدة االمريكية ان تضع حدًا 

دون تأخير بالوسائل التي تختارها، جلزاءات 8/ أيار.
ت -انه يجب على الواليات املتحدة االمريكية ان حترص 
على  للتحايل  فعل  أي  على  االقدام  عن  االمتناع  على 
وان  القضية،  هذه  في  احملكمة  ستصدره  الذي  القرار 

تقدم ضمانات بعدم تكرار انتهاكاتها ملعاهدة 1955.
تدفع  ان  االمريكية  املتحدة  الواليات  على  يجب  ث -انه 
الدولية  القانونية  بالتزاماتها  إخاللها  بسبب   ، إليران 
تعويضًا كاماًل حتدد احملكمة قدره في مرحلة الحقة من 
إجراءات الدعوى. وأن غيران حتتفظ بحقها في ان تقدم 
ملبلغ  دقيقًا  تقديرًا   ، املناسب  الوقت  في  احملكمة،  إلى 

التعويض املستحق على الواليات املتحدة األمريكية.  
 وبتاريخ 2018/7/16، قدمت جمهورية إيران االسالمية 
ايضًا طلبًا لإلشارة بتدابير حتفظية، بغرض حفظ حقوقها 
مبوجب معاهدة عام 1955، ريثما تصدر احملكمة حكمها 
في جوهر القضية إذ التمست من احملكمة اتخاذ التدابير 

اآلتية:-

فورًا،  تعمل  ان  األمريكية  املتحدة  الواليات  أ -يجب على 
تطبيق  وقف  على ضمان   ، لها  املتاحة  الوسائل  بجميع 
جميع جزاءات  8/ أيار  وااليعاز بتطبيقها، مبا في ذلك 
واالمتناع  اإلقليمية،  احلدود  خارج  املفروضة  اجلزاءات 
أو  عنها  املعلن  اخلرى  والتدابير  اجلزاءات  فرض  عن 
التهديد بفرضها، ما من شأنه ان يؤدي إلى تفاقم النزاع 

املعروض على احملكمة او توسيع نطاقه.
بالتنفيذ  فورًا  تسمح  ان  املتحدة  الواليات  على  ب -يجب 
او  عامة  بصفة  أبرامها،  سبق  التي  للمعامالت  الكامل 
طائرات  استئجار  أو  بيع  ألغراض  والسيما  خاصة، 
اخلاصة  األخرى  واملعدات  الغيار  قطع  أو  الركاب  نقل 

بالطائرات .
ت -يجب على الواليات املتحدة األمريكية أن تبلغ احملكمة 
لتنفيذ  اتخذتها  التي  بالتدابير  أشهر،  ثالثة  غضون  في 

الفقرتني )أ( و)ب(.
ث -يجب على الواليات املتحدة األمريكية أن متنح مواطني 
وشركات إيران والواليات املتحدة واالجانب منهم ضمانة 
بامتثالها لقرار احملكمة، وباالمتناع عن أي اعالن او فعل 
من شانه ان يثني األفراد والكيانات في الواليات املتحدة 
او في اخلارج عن مباشرة األنشطة التجارية او مواصلة 
الشركات  ومع  اإليرانيني  ومع  إيران  مع  مباشرتها 

اإليرانية.
أي  اتخاذ  ان متتنع عن  املتحدة  الواليات  على  ج -يجب 
اجراء آخر من شانه ان ميس باحلقوق املخولة مبوجب 
والشركات  واإليرانيني   إليران   1955 عام  معاهدة 
في  احملمة  تتخذه  قد  قرار  بأي  يتعلق  فيما  االيرانية 

موضوع القضية.)37)
وجتدر اإلشارة إلى أنه ال يجوز للمحكمة أن تشير إلى 
عليها  يعتمد  التي  األحكام  كانت  إذا  إال  مؤقتة  تدابير 
املدعي تظهر ، للوهلة األولى ، بانها توفر األساس الذي 
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ميكن أن تقوم عليه واليتها القضائية،   كما يجب أن تقتنع  
بأن احلقوق التي أكدها مقدم الطلب معقولة على األقل، 

وأن هناك صلة بني احلقوق املذكورة والتدابير املطلوبة.
  ومع ذلك ، فإن سلطة احملكمة لإلشارة إلى تدابير مؤقتة 
أن  ، مبعنى  ملحة  حاجة  هناك  كان  إذا  إال  لن متارس 
ال ميكن  من حدوث ضرر  ووشيًكا  حقيقًيا  هناك خطًرا 
قبل أن تصدر احملكمة قرارها  املعنية  للحقوق  إصالحه 

النهائي في موضوع الدعوى.))3)
وبعد عقد جلسات عدة  بشأن طلب إيران باتخاذ التدابير 
التحفظية ، أصدرت احملكمة بتاريخ 2018/10/3 امرًا 

يتضمن ما يأتي)39):
تزيل،  ان  االمريكية  املتحدة  الواليات  على  1-يجب 
والعالقات  الصداقة  معاهدة  مبوجب  اللتزاماتها  وفقًا 
وبالوسائل   ،1955 لعام  القنصلية  واحلقوق  االقتصادية 
التي تختارها، اي عقبات تنشأ عن التدابير املعلن عنها 
في 2018/5/8 والتي تعرقل التصدير احلر إلى أراضي 
جمهورية إيران اإلسالمية لألدوية الطبية، للمواد الغذائية 
واخلدمات  واملعدات  الغيار  لقطع   ، الزراعية  والسلع 
املرتبطة بها )مبا في ذلك خدمات ما بعد البيع والصيانة 
الطيران  لسالمة  الالزمة  الفحص(  واعمال  والتصليح 

املدني.
منح  تكفل  ان  األمريكية  املتحدة  الواليات  على  2-يجب 
املدفوعات  اخضاع  وعدم  الالزمة  والرخص  التصاريح 
وغيرها من التحويالت املالية ألي قيود من حيث صلتها 

بالسلع واخلدمات املشار اليها في النقطة االولى.
3-يجب على الطرفني ان ميتنعا عن القيام بأي عمل من 
شانه ان يؤدي إلى تفاقم النزاع املعروض على احملكمة 

او اطالته او يزيد من صعوبة حله .
اتخاذ  في  تستند  احملكمة  ان  الى  بالذكر  اجلدير  ومن 
االساسي  النظام  من  املادة)41(  الى  املؤقتة  التدابير 

االجراءات)40)،  لهذه  القانوني  االطار  تعد  التي  للمحكمة 
الداخلية  الالئحة  من   )78  -73( املواد  عن  فضاًل 

للمحكمة.)41)
وبعد صدور هذه القرار باإلجراءات التحفظية من احملكمة 
من  االنسحاب  على  االمريكية  املتحدة  الواليات  اقدمت 
معاهدة الصداقة بني الواليات املتحدة وإيران عام 1955 
التي استندت اليها االخيرة في الدعوى التي اقامتها لدى 

احملكمة .)42)
االمريكية  املتحدة  الواليات  قدمت   2019/8/23 وفي 
وعدم  احملكمة  اختصاص  عدم  بشان  ابتدائية  دفوعًا 

مقبولية العريضة، التي تضمنت ما يأتي:-
إلى  إيران  تسعى  الذي  النزاع  إن  الى  يذهب  االول 
املتحدة  الواليات  قرار  قد نشأ عن  عرضه على احملكمة 
خطة  في  املشاركة  بوقف   2018 مايو   8 في  الصادر 
العمل الشاملة املشتركة، وبالتالي إعادة فرض العقوبات 
التي كانت قد رفعتها اميركا مبوجب هذا الصك. وتؤكد 
تسعى   ، طلبها  خالل  من   ، إيران  أن  املتحدة  الواليات 
قدمته  الذي  العقوبات  تخفيف  استعادة  إلى  الواقع  في 
في خطة  مشاركًا  كانت عضوًا  عندما  املتحدة  الواليات 
يتعلق  النزاع  فإن  وبالتالي  املشتركة.  الشاملة  العمل 
حصرًيا بقرارات الواليات املتحدة اخلاصة بخطة العمل 
املشتركة الشاملة ؛ وإن القضية مرتبطة ارتباًطا وثيًقا في 

هذا األخير وليس لها عالقة حقيقية مبعاهدة الصداقة.
أنه  إلى   تذهب  املتحدة  الواليات  فإن  الثاني  الدفع  اما 
حتى لو كان موضوع النزاع الفعلي هو تطبيق معاهدة 
فإن   ، املشتركة  الشاملة  العمل  خطة  وليس  الصداقة 
احملكمة ستفتقر إلى الوالية القضائية للنظر في الغالبية 
العظمى من مطالبات إيران ، حيث تتعلق تلك االدعاءات 
املعامالت  أو  بالتجارة  أساًسا  تتعلق  التي  بالتدابير 
وشركاتها.   مواطنيها  بني  أو   ، أخرى  ودول  إيران  بني 
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للمدعى عليه ، فإن معاهدة الصداقة تنطبق فقط  ووفًقا 
أو مواطنيهما   ، فيها  الطرف  الدولتني  التجارة بني  على 
وشركاتهما ، وليس على التجارة بني إحداهما ودولة ثالثة 

، أو رعاياها وشركاتها.)43)
إيران  سواء  الطرفني  بني  القائم  النزاع  إن  ويالحظ 
والواليات املتحدة ال يكون على أصل النزاع الذي  يقر 
الذي  االساس  على  يقوم  ،وإمنا  بوجوده  الطرفني  كال 
قائم  النزاع  هذا  ان  الى  إيران  تدعي  فبينما  عليه  يقوم 
على اساس معاهدة الصداقة لعام 1955، ترى الواليات 
بينهما قائم على اساس خطة العمل  النزاع  املتحدة إن 

املشتركة وانسحابها منها.
 ، املتحدة  الواليات  قبل  من  املقدمة  الدفوع  دراسة  بعد 
أصدرت احملكمة قرارها بتاريخ 2021/2/3 ، وقضت 
برد االعتراضات االبتدائية التي قدمتها الواليات املتحدة 
إذ » ترى احملكمة أن لها اختصاصا من حيث املوضوع 
للنظر في طلب إيران على أساس املادة 21 ، الفقرة 2 ، 

من معاهدة 1955الصداقة«.)44)
وهذا يؤكد يشكل واضح قوة املوقف االيراني في القضية 
ويدعم موقفها في الدعوى امام احملكمة)45)، ويشير الى 

ضعف موقف الواليات املتحدة القانوني .
 اال انه على الرغم من ذلك فإن هذا القرار ال يعد اال ان 
يكون مجرد انتصار معنوي إليران على الواليات املتحدة 
التحفظية  والتدابير  االجراءات  هذه  تنفيذ  الن  ،وذلك 
مرهون بالقبول الطوعي للدول االطراف، وهو ما ال ميكن 
حتقيقه من جانب الواليات املتحدة بحكم طبيعة العالقات 
املتوترة بني البلدين هذا من جانب،  ومن جانب اخر لو 
عرض املوضوع على مجلس االمن باعتباره اجلهة املعنية 
شك  ادنى  دون  من  سيصطدم  احملكمة  قرارات  بتنفيذ 
الدول  املتحدة احد  الواليات  باعتبار   ، بالفيتو االمريكي 

دائمة العضوية في عضوية مجلس االمن .

النزاع  تسوية  امام  طوياًل  الزال  الطريق  ان  والشك 
االمريكي االيراني )من الناحية القانونية على االقل(، اذ 
النهائية عن محكمة العدل الدولية  إن  صدور القرارات 

بالقضايا العالقة بني البلدين ال يبدو قريبًا.   
اخلامتة 

من خالل ما تقدم من موضوع البحث يتضح لنا ما يأتي:
دورًا  تلعب  قضائية  وسيلة  الدولية  العدل  محكمة  1-ان 
مهمًا في تسوية النزاعات الدولية، إذ تبني لنا من خالل 
القضايا  في  النظر  على  احملكمة  عملت  كيف  البحث 
العالقة بني إيران والواليات املتحدة، بطريقة مهنية دون 

أي اعتبارات اخرى.

من  أول  املتحدة  الواليات  كون  من  الرغم  على  2-انه 
جلأ الى محكمة العدل الدولية وذلك في القضية املتعلقة 
والقنصليني في  الدبلوماسيني  املتحدة  الواليات  مبوظفي 
طهران، إال ان إيران كانت اكثر من استعمل هذا الطريق 
وبني  بينها  النزاع  في  االخرى  القضايا  من  العديد  في 

الواليات املتحدة .
3-بينت العديد من االحكام التي اصدرتها  محكمة العدل 
الدولية بخصوص  القضايا املختلفة، والتي كانت متيل 
الى كفة إيران في عدد كبير منها، الى التفوق االيراني 
النزاع القضائي ،وهو يشير  على اجلانب االمريكي في 
تتمتع  الواسعةالتي  القانونية  باخلبرة  الشك  يقبل  مبا ال 

بها إيران في هذا املجال.
4- إن املشكلة التي تقف في طريق احلل للنزاع القانوني 
االيراني االمريكي، هي التي تتعلق بتنفيذ االحكام التي 
تصدر عن احملكمة، التي ال جتد سبيلها الى التنفيذ على 
الواليات  رفض  عند  ألنه  االلزامية،  صفتها  من  الرغم 
املتحدة تنفيذ هذه االحكام ال جتد طريقًا الى التنفيذ اال 
باللجوء الى مجلس االمن والذي سيقف الفيتو االمريكي 
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له باملرصاد ليمنع تنفيذها. 
هوامش البحث:-

1. تنص املادة االولى فقرة )1( من ميثاق األمم املتحدة على إن )مقاصـد 

األمـم املتحدة هي:

حفظ السلم واألمن الدولي، وحتقيقًا لهذه الغاية تتخذ الهيئة التدابير 

املشتركة الفّعالة ملنع األسباب التي تهدد السلم وإلزالتها، وتقمع أعمال 

العدوان وغيرها من وجوه اإلخالل بالسلم، وتتذّرع بالوسائل السلمية، 

وفقًا ملبادئ العدل والقانون الدولي، حلل املنازعات الدولية التي قد تؤدي 

إلى اإلخالل بالسلم أو لتسويتها.

 ، العربية  النهضة  دار  ط4،  الدولية،  املنظمات  شهاب،  مفيد  د.   .2

1978،ص244.

3. تنص الفقرة االولى من املادة )36( من النظام االساسي حملكمة 

العدل الدولية على )تشمل والية احملكمة جميع القضايا التي يعرضها 

بصفة  عليها  املنصوص  املسائل  جميع  تشمل  كما  املتقاضون،  عليها 

املعمول  واالتفاقات  املعاهدات  في  أو  املتحدة  األمم  ميثاق  في  خاصة 

بها(.

4. د. مفيد شهاب ، مصدر سابق، ص 349.

لصناعة  العاتك  العام،،شركة  الدولي  القانون  العطية،  عصام  د.   .5

الكتاب ، ط1، بغداد، 2008،ص616.

النظام االساسي  36 من  املادة  )ثالثًا ورابعَا( من  الفقرتني  ). انظر 

للمحكمة.

7. د. عصام العطية، مصدر سابق ص616.

). يذكر ان محكمة العدل الدولية قد رفضت الفصل في قضية شركة 

عام  22/ متوز/  في  وايران  بريطانيا  بني  االيرانية  البريطانية  النفط 

1952، بعدم االختصاص.

9. ان هذه الشروط هي  ذات الشروط التي أعدت من قبل جلنة اخلبراء 

التابعة ملجلس األمن، التي تبنتها اجلمعية العامة بدون أي تبديل مبوجب 

العام  من  األول/نوفمبر  كانون   11 في  الصادر   1  /91 رقم  قرارها 

1946، بشأن قبول سويسرا طرفًا في النظام األساسي للمحكمة.

10 ينظر: عز الدين الطيب آدم ،اختصاص محكمة العدل الدولية في 

الدولي،  األمن  مجلس  قرارات  على  الرقابة  ومشكلة  الدولية  النزاعات 

رسالة دكتوراه مقدمة إلى جامعة بغداد / كلية القانون ،2003، ص14.

11. د. مفيد شهاب، مصدر سابق، ص 346.

12. د. عصام العطية، مصدر سابق، ص618  .

13. للمزيد حول هذا املوضوع ينظر: د. محمد السعيد الدقاق، التنظيم 

الدولي، الدار اجلامعية للطباعة والنشر، 1985.ص395.

التنظيم الدولي، النظرية العامة-  14. د. صالح الدين عامر ، قانون 

االمم املتحدة ووكالتها املتخصصة- الهيئات الدولية خارج إطار االمم 

املتحدة، دار النهضة العربية، مطبعة جامعة القاهرة 2002، 394.

العام ، دار  الدولي  القانون  الوفا،  ابو  15. ينظر في ذلك : د. احمد 

النهضة ، ط5، 2007 ، ص و د. صالح الدين عامر ، مصدر السابق 

، ص395.

)1. تنص هذه املادة على ما يأتي:-

1. ُتطبق احملكمة، التي تتمثل مهمتها في الفصل وفًقا للقانون الدولي، 

في النزاعات املعروضة عليها:

-االتفاقيات الدولية، سواء كانت عامة أو خاصة، التي حتدد القواعد 

املعترف بها صراحة من قبل الدول املتنازعة؛

-العرف الدولي، كدليل على ممارسة عامة مقبولة كقانون ؛

-املبادئ العامة للقانون املعترف به من قبل الدول املتحضرة؛

-مع مراعاة أحكام املادة 59 والقرارات القضائية وتعاليم أمهر الدعاة 

من الدول املختلفة كوسائل فرعية لتقرير أحكام القانون.

قضية حسب  في  الفصل  في  احملكمة  بسلطة  احلكم  هذا  يخل  ال   .2

اإلنصاف واحلسنى، إذا اتفق األطراف على ذلك.

17. د. محمد سعيد الدقاق، التنظيم الدولي، الدار اجلامعية للطباعة 

والنشر ،1985 ، ص 396.

)1. د. مفيد شهاب، مصدر سابق، ص 360.

19. ينظر : موجز االحكام الفتاوى واألوامر الصادرة عن محكمة العدل 

املتحدة  الواليات  املتحدة،  األمم  منشورات   ،  1991-1948 الدولية، 

االمريكية، 1992، ص 140.

20. املصدر السابق نفسه، ص143 وما بعدها.
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الرهائن  قضية  األشعل،  الله  عبد  د.  ينظر:  التفاصيل  من  ملزيد   .21

املصرية  املجلة  الدولية،  العدل  محكمة  امام  طهران  في  األمريكيني 

للقانون الدولي، العدد36 لسنة 1980.

22. إذ اشترطت إيران على الواليات املتحدة أعادة ثروة شاه الراحل، 

وإسقاط الدعوى األمريكية ضد إيران، واإلفراج عن األموال اإليرانية 

املجمدة في الواليات املتحدة، وضمانات الواليات املتحدة بعدم التدخل 

بني  كوسيط  اجلزائر  تدخل  تطلب  الذي  االمر  اإليرانية،  الشؤون  في 

الطرفني ، لتنفيذ االتفاق بينهما بخصوص االفراج عن الرهائن االمريكان 

مقابل حصول إيران على 7% من األموال املجمدة في الواليات املتحدة 

االمريكية والتي مت أيداعها لدى اجلزائر واملقدر ب)24 مليار دوالر( 

نقدًا ينظر: د. شعاشعية خلضر، دور الدبلوماسية اجلزائرية في حل 

أزمة الرهائن األمريكيني في إيران، مجلة دائرة البحوث و الدراسات 

القانونية و السياسية، العدد الثاني، 2017.

23. ينظر في ذلك املوقع االلكتروني الرسمي حملكمة العدل الدولية:

الزيارة  تاريخ   79/https://www.icj-cij.org/en/case

2020/4/1

24. ينظر نص القرار:-

 INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE REPORTS OF

 JUDGMENTS.ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

 3  CASE CONCERNING THE AERIAL INCIDENT OF

 ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN v. UNITED( 1988 JULY

 FEBRUARY  22  STATES OF AMERICA( ORDER OF

https://www.icj-cij.org/public/files/case-  .1996

. EN.pdf-00-01-ORD-19960222-079/79/related

25. ينظر في ذلك املوقع االلكتروني الرسمي حملكمة العدل الدولية:

الزيارة  تاريخ   90/https://www.icj-cij.org/en/case

2020/4/2

)2. ينظر : موجز االحكام الفتاوى واألوامر الصادرة عن محكمة العدل 

الدولية، 1992-1996، منشورات األمم املتحدة، نيويورك ، 1998، 

ص 132.

العدل  محكمة  عن  الصادرة  واألوامر  والفتاوى  األحكام  موجز   .27

الدولية، 2007 - 2003، األمم املتحدة ، نيويورك، 2011، ص 20.

املتحدة  الواليات  في  قانون  صدور  الى  النزاع  هذا  أصل  يعود   .2(

اإليرانية  النص على مصادرة األصول  يتضمن   2012 عام  االمريكية 

إيران  اتهام  قانونية بسبب  لدفع تعويضات  بنك أمريكي  املجمدة لدى 

في تفجير لثكنات تابعة ملشاة البحرية األمريكية في العاصمة اللبنانية 

بيروت عام 1983 وغيرها من الهجمات األخرى.

29. ينظر طلب اقامة الدعوى:

 INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE APPLICATION

 INSTITUTING PROCEEDINGS filed in the Registry

 CERTAIN IRANIAN  2016  June  14  of the Court on

 ASSETS (ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN v. UNITED

.(STATES OF AMERICA

30. املصدر السابق نفسه.

االمريكية  االعتراضات  حول  التفاصيل  من  املزيد  على  لالطالع   .31

مراجعة الوثيقة االتية:-

 INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE CERTAIN

 IRANIAN ASSETS (ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN

 v. UNITED STATES OF AMERICA(PRELIMINARY

 OBJECTIONS SUBMITTED BY THE UNITED STATES

.2017 .1 OF AMERICA MAY

32. ينظر:-

اجلمعية العامة، الوثائق الرسمية، الدورة الرابعة والسبعون، امللحق رقم 

4،) تقرير محكمة العدل الدولية 1 آب/أغسطس 2018 - 31 متوز/

يوليه 2019( األمم املتحدة ، نيويورك، 2019،ص 40.

33. ينظر:

اجلمعية العامة، الوثائق الرسمية، الدورة اخلامسة والسبعون، امللحق 

 31  -  2019 آب/أغسطس   1 الدولية  العدل  محكمة  تقرير   (،9 رقم 

متوز/يوليه 2020( األمم املتحدة ، نيويورك، 2020، ص33.

34. ينظر:
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 INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE APPLICATION

 INSTITUTING PROCEEDINGS filed in the Registry

 ALLEGED VIOLATIONS 2018 July 16 of the Court on

 TREATY OF AMITY. ECONOMIC  1955  OF THE

 RELATIONS. AND CONSULAR RIGHTS (ISLAMIC

 REPUBLIC OF IRAN v. UNITED STATES OF

AMERICA(. https://www.icj-cij.org/public/files/

EN.-00-01-APP-20180716-175/175/case-related

 pdf

35. تنص هذه املادة على )ان أي نزاع قد ينشأ بني االطراف السامية 

املتعاقدة ، فيما يتعلق بتفسير او تطبيق املعاهدة، والذي لم يتم تسويته 

بشكل مرض من خالل القنوات الدبلوماسية، يرفع امام محكمة العدل 

الدولية، مالم توافق الطراف على تسويته بالوسائل السلمية االخرى(.

)3. ينظر:

 INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE APPLICATION

 INSTITUTING PROCEEDINGS filed in the Registry

 ALLEGED VIOLATIONS 2018 July 16 of the Court on

 TREATY OF AMITY. ECONOMIC  1955  OF THE

 RELATIONS. AND CONSULAR RIGHTS (ISLAMIC

 REPUBLIC OF IRAN v. UNITED STATES OF

AMERICA(. https://www.icj-cij.org/public/files/

EN.-00-01-APP-20180716-175/175/case-related

 pdf

37. لالطالع على نص الطلب مراجعة الوثيقة االتية

https://www. icj-cij.org/public/files/case-

 EN.pdf-00-01-REQ-20180716-175/175/related

)3. لالطالع على التفاصيل ينظر:

 INTERNATIONAL COURT OF JUSTICEk Alleged

 Treaty of Amity. Economic 1955 Violations of the

 Relations. and Consular Rights (Islamic Republic

 of Iran v. United States of America( The Court

 indicates provisional measures in order to preserve

 certain rights claimed by Iran and asks the Parties

 to refrain from any action which might aggravate

.or extend the dispute

39. لالطالع على تفاصيل االمر ينظر:

 INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE REPORTS

 OF JUDGMENTS. ADVISORY OPINIONS AND

 1955  ORDERS ALLEGED VIOLATIONS OF THE

 TREATY OF AMITY. ECONOMIC RELATIONS. AND

 CONSULAR RIGHTS (ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN

 v. UNITED STATES OF AMERICA( REQUEST FOR

 THE INDICATION OF PROVISIONAL MEASURES

https://www.icj-cij. .2018 OCTOBER 3 ORDER OF

-20181003-175/175/org/public/files/case-related

 EN.pdf-00-01-ORD

40. إذ تنص املادة )41( على ما يأتي:-

) 1-  يكون للمحكمة سلطة أن تبني، إذا رأت أن الظروف تتطلب ذلك، 

أي تدابير مؤقتة ينبغي اتخاذها للحفاظ على احلقوق اخلاصة بأي من 

الطرفني.

2 - ريثما يتم اتخاذ القرار النهائي، يجب على الفور إبالغ األطراف 

ومجلس األمن بالتدابير املقترحة(.

41. مت اقرار هذه الالئحة في 1978/4/14.

كان  قرار  »إنه  وقال  بومبيو  االمريكي  اخلارجية  وزير  ذلك  أعلن   .42

في  اإلسالمية  الثورة  خالل  عامًا«   39 قبل  اتخاذه  بصراحة،  ينبغي، 

1979 والتي أفضت إلى قطع العالقات الدبلوماسية بني البلدين. ينظر:-

-c725-037209c8/https://www.ft.com/content

ba8f-ee390057b8c9-11e8 تاريخ

 الزيارة2021/3/21

املتحدة  الواليات  املقدمة من  االعتراضات  تفاصيل  على  لالطالع   .43
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ينظر:

 INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE. ALLEGED

TREATY OF AMITY.  1955  VIOLATIONS OF THE

 ECONOMIC RELATIONS. AND CONSULAR

 RELATIONS (ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN V. UNITED

 STATES OF AMERICA( PRELIMINARY OBJECTIONS

 SUBMITTED BY THE UNITED STATES OF AMERICA

https://www.icj-cij.org/  .2019  .23  AUGUST

-20190823-175/175/public/files/case-related

 EN.pdf-00-01-WRI

44. لالطالع على تفاصيل االمر مراجعة الوثيقة اآلتية:

https://www. icj-cij.org/public/files/case-

 EN.pdf-00-01-JUD-20210203-175/175/related

في  زاده،  خطيب  سعد  اإليرانية،  اخلارجية  باسم  الناطق  قال   .45

بيان عقب قرار احملكمة »على الرغم من أن احلكم الصادر اليوم عن 

مطالب  شرعية  يظهر  أنه  إال  التحقيق،  مبرحلة  يتعلق  الهاي  محكمة 

اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية في هذه املرحلة ، وبهذا النجاح ستدخل 

القضية املرحلة النهائية للبت فيها«. فيما أكد وزير اخلارجية اإليراني، 

»انتصار  احلكم  أن  تويتر،  على  له  تغريدة  في  ظريف،  جواد  محمد 

قانوني إليران«، مضيفا أن »الوقت قد حان ألن تفي الواليات املتحدة 

بالتزاماتها الدولية«، ينظر املوقع االتي:

 /https://arabic.sputniknews.com/world
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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 

دور.اللجان.النيابية.
في.تفعيل.اداء.
مجلس.النواب
د..علي.محسن.عاصي.التميمي
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املستخلص 
تعد اللجان النيابية هي العمود الفقري للمجالس النيابية 
وتعتبر املطبخ السياسي والقانوني للقوانني والتشريعات 
اليها من رئاسة املجلس كمشروعات قوانني  التي حتال 
أو قتراحات قوانني، فاللجان النيابية تقوم بفحص وتدقيق 
النيابية  اجللسات  في  للتصويت  عرضه  قبل  التشريع 
وحسب  الرقابية  الوظيفة  الى ممارسة  باإلضافة  العامة 
تخصص كل جلنة من اللجان، من اجل مراقبة املؤسسات 
التنفيذية وان تفعيل أداء أي مجلس نيابي يكون من خالل 
النيابية فاعلة  النيابية فكلما كانت اللجان  تفعيل اللجان 
ويتمتع أعضائها بالكفاءة واملهنية أنعكس ذلك ايجابًا على 

االداء النيابي. 

 The role of parliamentary committees
 in activating the performance of the

House of Representatives
researcher

Ali Mohsen Assi Al-Tamimi
Supervised by

Prof.Dr.Ahmed Ghaleb Mohi Al-Shalah
Abstract 

 Parliamentary committees are the
 backbone of parliaments. and they
 consider the political and legal kitchen
 of laws and legislation referred to them
 by the presidency of the council as draft
 laws or law proposals. Parliamentary
 committees examine and scrutinize
 legislation before it is presented to
 vote in the general parliamentary
 sessions in addition to exercising the
 oversight function according to the
 specialization of each committee.
 In order to monitor the executive
 institutions. and that the activation of
 any parliament is through the activation
 of the representative committees. the
 more the parliamentary committees
 are effective and their members enjoy
 competence and professionalism. this is
 reflected positively on the parliamentary

.allegations
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املقدمة
تعد اللجان النيابية هي العمود الفقري للمجالس النيابية 
وتعتبر املطبخ السياسي والقانوني للقوانني والتشريعات 
وكمقترحات  النواب  رئاسة مجلس  إليها من  حُتال  التي 
بأختالف  العدد  يختلف  النواب  من  محدد  عدد  يقدمها 
طبيعة النظام السياسي من دولة إلى دولة أخرى - أو ما 

تنتجه كل جلنة من مقترحات قوانني. 
واللجان النيابية بصورة عامة تقوم بالعديد من الوظائف 
التشريعية والرقابية، فوظيفتها التشريعية تكون بفحص 
التشريع قبل عرضه للتصويت في اجللسة النيابية العامة، 
سواء أكان هذا التشريع مشروع قانون او مقترح قانون، 
الدستور  ملواد  التشريع  مطابقة  مدى  اللجان  فتتابع 
والقوانني النافذة، فضاًل عن قيامها بقياس أثر التشريع 
الوظيفة  اللجان  ومتارس  كقانون،  أقراره  وبعد  قبل 
الرقابية من خالل اللجان الدائمة، وحسب تخصص كل 
جلنة من خالل مراقبة املؤسسات التنفيذية التي تقع من 
ضمن أختصاصها، او من خالل اللجان املؤقتة من قبل 
جلان التحقيق وجلان تقصي احلقائق وجلان االستماع، 
فضاًل عن قيام اللجان النيابية مبتابعة البرنامج احلكومي 

ومحاسبة احلكومة في حال تقصيرها في اإلدارة. 
النيابية  اللجان  وعدد  نوع  على  ُمعينة  ضابطة  واليوجد 
في النظام البرملاني او الرئاسي، أمنا تشكيل وتخصص 
اللجان يكون بحسب كل مجلس تشريعي، وحسب اللوائح 

الداخلية التي يشرعها املجلس النيابي.
فإذا كان الدور االهم للبرملان يكون في الرقابة والتشربع 
البرملانية ستكون املمهد واملنظم لهذا الدور  اللجان  فإن 
التشريعي والرقابي، فقلة اعداد اعضاء اللجان البرملانية 
مقارنة باعداد اعضاء مجلس النواب بشكل عام سيسهم 
عدد  أزداد  االعداد  كثرة  كلما  بلحاظ  االجناز  بسرعة 

وحسب  اعضاء  بني  السياسية  املناكفات  وكثرة  االراء 
النيابية  فالللجان  املذهبي،  او  والكتلوي  االنتماء احلزبي 
تقومي  في  آالثرالكبير  لها  التشريعي  املطبخ  بأعتبارها 
العمل التشريعي او الرقابي للبرملان وزيادة تشريعاته اذا 
كانت اللجان النيابية قوية، وألجل االحاطة بدور اللجان 
النيابية في تفعيل اداء مجلس النواب سيتم تقسيم هذه 

احملبث الى مطلبني وكاالتي:
املطلب االول: دور اللجان النيابية في التشريع 
املطلب الثاني: دور اللجان النيابية في الرقابة 

 املطلب األول: دور اللجان النيابية في التشريع 
يعني التشريع من بني ما يعنيه سن قوانني ُملزمة، وهذه 
القوانني تشترك في أعدادها السلطة التنفيذية والسلطة 
التشريعية، لكن ُتعتبر املراحل التشريعية هي من صميم 
عمل وظيفة البرملان باملعنى الصحيح. واملراحل التي متر 
بها العملية التشريعية تنحصر في اقتراح التشريع ومن 

ثم املوافقة والتصديق عليه.)1) 
أهم  من  وإقرارها  واقتراحها  سن  القوانني  وأن 
ملشروعات  احلكومة  اقتراح  وأن  البرملان  اختصاصات 
القوانني مشروطة مبوافقة البرملان عليها، ومن ثم إرسالها 

لرئيس اجلمهورية ألجل التصديق عليها وإقرارها.)2) 
ومتر عملية اقتراح القوانني بعده مراحل، حسب طبيعة 
النظام السياسي املعمول به في كل دولة وحسب الدستور 
تقدمي  يتم  فمرة  التشريعية  للهيئات  الداخلية  واللوائح 
القانون عن طريق عدد معني من األعضاء ومرة  مقترح 
اخرى يصبح تقدميه عن طريق أحدى اللجان في املجلس 
مقترح  بتقدمي  احلق  لها  النيابية  فاللجان  التشريعي، 
قانون ومناقشته وإنضاجه من خالل االستعانة باخلبراء 
واالكادمييني سواء من داخل اللجنة أو من خارجها عن 
اللجان  تقوم  ثم  احلاجة،  ومن  عند  استضافتهم  طريق 
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املستفيضة  الدراسة  بعد  اللجنة  داخل  عليه  بالتصويت 
ملقترح القانون ومن ثم ترفع مقترح القانون إلى اللجنة 
القانونية  التي تقوم بصياغته صياغة قانونية ألجل طرحه 
وتقدميه الى رئاسة الهيئة التشريعية ألدراجه على جدول 
األعمال ملناقشته ومن ثم التصويت عليه، وتستقبل اللجنة 
التنفيذية  السلطة  من  القادمة  القوانني  مشاريع  أيضا 
ألجل  التشريعية  السلطة  رئاسة  من  للجنة  واحملولة 
مناقشتها ودراستها ومن ثم يجري عليها ما جرى على 

مقترح القانون. 
التشريعية عمل  للمجالس  الداخلية  اللوائح   وقد تضمنت 
اللجان البرملانية، واألصل في العمل البرملاني إن البرملان 
ال يتناول أي مقترح او مشروع قانون بالبحث واملناقشة 
إال بعد أن تقوم إحدى اللجان البرملانية  وحسب تخصصها 
ببحثه ودراسته ومن ثم االنتهاء إلى رأي تعرضه، فاللجان 
النيابية ُتعد احملطة االولى التي يقف عندها وفيها قطار 
تتم  التشريعي  املجلس  يطرحه  اقتراح  فأي  التشريع، 
ُمناقشته في اللجان املختصة، وهذا احلق هو في احلقيقة 
حقًا مساوًا للحق الذي أعطاه املشرع الدستوري للحكومة 
او السلطة التنفيذية.)3) وللجان النيابية  أهمية كبيرة كونها 
مقترحات  وضع  وكذلك  القوانني  مقترحات  وتضع  تقدم 
تعديل مقترحات القوانني او مشاريع القوانني املقدمة من 

السلطة التنفيذية. 
وميكن القول أنه كلما كانت اللجان النيابية قوية أنعكس 
ذلك إيجابًا على قوة البرملان، أي يكون برملانًا قويًا في 

ممارسة وظيفته التشريعية.)4)
 ومما جتدر اإلشارة إليه أن الفقه الفرنسي يرى أن عمل 
ومعاون  مكمل  عمل  احلقيقة  في  هو  البرملانية  اللجان 
اآلليات  وفق  أعمالها  متارس  النيابية  فاللجان  للبرملان، 
رئاسة  أو  رؤساء  وبإشراف  والتقنية  والفنية  القانونية 
البرملان وفي اململكة املتحدة )بريطانيا( التي ُتعتبر مهد 

للنظام البرملاني، جند هنالك عدة أنواع من اللجان البرملانية 
التي تختص بالتشريع وتسمى باللجان الدائمة وعدد هذه 
اللجان غير ُمحدد وال يوجد قيد على عددها في كل دورة 
برملانية، لكن عندما تشكل اللجان البرملانية الدائمة ُيراعى 
مراعاة  مع  ورغباتهم  واهتماماتهم  األعضاء  تخصص 
التوازنات السياسية واحلزبية داخل املجلس)5)  وبعد أن 
تدرس اللجان الدائمة مشروع القانون أو مقترح القانون 
ترفعه الى رئاسة البرملان مع تقرير اللجنة املختصة، وبعد 
أن يتم االنتهاء من القراءة الثانية  ملشروع أو مقترح قانون 
يأتي دور اللجنة النيابية وميكن أن تعارض املقترح بشدة 
في حال أثارة جدل حول داخل قبة البرملان في املرحلة 
السابقة،   وبعد أن تنظر اللجنة في القانون تقدم تقريرها 
بخصوص املشروع أو مقترح القانون ويخصص مجلس 
اللجنة  تقرير  ملناقشة  اجُلمع  ايام  من  أيام  ستة  العموم 
النقاش  يبدأ  ثم  ومن  األعضاء،  مقترحات  حول  النيابية 
حول التقرير وقد تنتهي بالتصويت أو عدم التصويت في 
حال عدم الوصول لقرار حول املقترح املعدل داخل »قبة 

البرملان«.)))
املناقشات،  بطريقة  عملها  بريطانيا  في  اللجان  وتباشر 
سواء أكان دائمة أو جلنة عامة للمجلس، مثلما يحدث في 
اجللسات العامة للبرملان، ويستطيع أي عضو أن يقدم أي 
ولرئيس  الدراسة،  محل  القانون  ملشروع  تعديل  اقتراح 
اللجنة،  تطرحها  التي  التعديالت  باختيار  القرار  اللجنة 
فيستبعد التعديالت غير مناسبة وبعد أن يحدد التعديالت 

املقبولة التي تدرج على جدول االعمال.)7) 
النظام  يعتمد  الذي  األمريكية  املتحدة  الواليات  في   أما 
الرئاسي فالسلطة التشريعية تسمى الكونغرس، ويتألف 
من مجلسني هما مجلس الشيوخ ومجلس النواب، فمجلس 
الشيوخ يتألف من شيخني عن كل والية وعددهم )100) 
سيناتور،  ويتم انتخابهم عن طريق ناخبي الواليات املتحدة 
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سنوات،  ستة  ملدة  والية   )52( عددهم  البالغ  األمريكية 
ويتم التجديد ثلث مجلس الشيوخ كل سنتني، أما مجلس 
ملدة  انتخابهم  ويتم  األمريكي  الشعب  ميثل  فهو  النواب 
 (speaker( سنتني فقط، ويرأس مجلس النواب سبيكر

يتم انتخابه من قبل املجلس نفسه.))) 
  من خالل استعراض دور اللجان البرملانية في التشريع 
جند أن دور اللجان البرملانية يختلف بحسب نوع وطبيعة 
ذكرها  مت  التي  الدول  في  به  املعمول  السياسي  النظام 
وهي )أمريكا وبريطانيا وفرنسا ولبنان(، وتختلف أيضا 
في نفس نوع النظام السياسي املعمول به من دولة إلى 
أخرى، حسب الدستور وحسب الالئحة الداخلية املوضوعة 
لكنها  أخرى،  إلى  دولة  من  التشريعي  املجلس  قبل  من 
في  النيابية  اللجان  أهمية  تبيان  في   - الدول   - تتوحد 
التشريع، فاللجان النيابية تختصر الوقت وتنظم مشروع 
ثم صياغته  ومن  وبحثه  دراسته  بعد  القانون  مقترح  أو 

وضمان عدم مخالفته للدستور والقوانني املعمول بها. 
التوجيهات  تقدمي  والدراسة  و  واألعداد  فالتحضير 
اللجان  بها  تقوم  التي  األعمال  أهم  من  والتوصيات 
قبل  من  املناسب  القرار  أتخاذ  يتم  أن  ألجل  البرملانية، 
العمل  وأساس  جوهر  هو  وهذا  التشريعية،  املجالس 
البرملاني، وهذا االمر يقي املجالس التشريعية من إطالة 
سابقًا  ذكرنا  كما   - فائدة  بدون  واملناقشات  املداوالت 
تتخذ  أن  التشريعية من  املجالس  إلى حماية  ويؤدي   ،-

قرارات ُمتسرعة.)9) 
 وأغلب اللجان البرملانية التي مت استعراضها في امريكا 
وبريطانيا وفرنسا تعتمد على األساليب احلديثة واجلديدة 
وتستعني  القوانني  ومقترحات  ملشروعات  التحضير  في 
النيابية  اللجان  أتصفت  وكلما  واخلبرات،  بالكفاءات 
بذلك كلما أثر ذلك إيجابًا بنوعيه التشريع وقلل من كثرة 
مرور  سهولة  ثم  ومن  البرملان«،  »قبة  داخل  املناقشات 

التشريع من خالل التصويت. 

اللجان  تلك  هي  والناجحة  الفعالة  النيابية   واللجان 
أن  لها  املواطنني، وميكن  يهم  ما  تعكس  أن  التي ميكن 
»اخلبرة  أن  إلى  بلسانهم،)10) والبد من اإلشارة  تتحدث 
عضوات  أعضاء/  بهما  يتمتع  اللذان  واالختصاص 
اللجان هما من الشروط الضرورية لنجاح عملها، ولكنهما 
ال يكفيان، فأعضاء اللجان يحتاجون في الدميقراطيات 
املتقدمة إلى شروط أخرى منها التمتع مبقدار معقول من 
االستقاللية جتاه األحزاب وبصورة خاصة أجتاه حزب 

األكثرية«.)11)
وتشجع اللجان النيابية - بدورها املهم - أعضاء البرملان 
على زيادة وتطوير خبراتهم ومهاراتهم في حيز سياسي 
ُمعني، مما يتيح لهؤالء األعضاء مواجهة الوزراء واحلكومة 

على قدم املساواة أكثر من ذي قبل.)12) 
املطلب الثاني: دور اللجان النيابية في الرقابة

 ميارس العضو دورًا رقابيًا مهمًا من خالل تواجده وعمله 
في اللجان النيابية التي تعد من أهم املنافذ للرقابة على 
السلطة التنفيذية بشكل عام)13) فاللجان النيابية بالنسبة 
خالل  ومن  فهي  اجلسم،  إلى  القلب  مبثابة  هي  للبرملان 
عملها حتدد دور البرملان احلقيقي، ومدى قدرته  وفاعليته 
ودوره الرقابي باإلضافة إلى احلفاظ على استقاللية عمله، 
وتراقب  احلكومة  أعمال  جميع  تراقب  النيابية  فاللجان 
مراحل  جميع  تراقب  بل  صرفها  وآلية  املالية  املوازنة 
بأنها هي  اللجان  وكثيرًا ما وصفت  وتنفيذها،  أعدادها 

البرملان نفسه.)14) 
مراجعة  هو  البرملانية  اللجان  لعمل  فاملبدأ  األساس 
وعملية  دوري،  أساس  وعلى  احلكومية  التقارير  ومتابعة 
املراجعة لهذه التقارير تتم عن طريق وجود ممثل للحكومة 
للحكومة، ولكن في  اللجنة أو بدون وجود أي ممثل  في 
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اللجان من احلكومة حضور ممثلني  األعم األغلب تطلب 
عنها إلى االجتماعات التي تعقدها اللجنة ُبغية احلصول 
احلكومية  التقارير  حول  إيضاحات  أو  معلومات  على 
وخاصة املواضيع والقضايا التي ال تتطرق اليها التقارير 

احلكومية.)15) 
ومراجعة  متابعة  في  قيمًا  دورًا  تؤدي  النيابية   واللجان 
أداء الوزارات ومن ثم تقييمها وليس من الضروري أن 
أو  والوزارات عدوانية  النيابية  اللجان  العالقة بني  تكون 
بينهما  تتسم بالعداوة، بل البد أن توصف العالقة فيما 
- اللجان والوزارات - بأنها نظام ألجل تبادل املعلومات 
حول املسائل اإلدارية والسياسية التي تتبعها الوزارات 

أو املؤسسات التنفيذية.))1) 
على  الرقابة  في  دورها  تقوم مبمارسة  فاللجان  النيابية 
وطلب  املكتوبة  األسئلة  طريق  عن  التنفيذية  السلطة 
اإليضاحات من املمثلني احلكوميني واملسؤولني، وحضور 
ُيساهم  النيابية  اللجان  اجتماعات  في  احلكومة  ممثلي 
أو  املعلومات  قلة  عن  ينجم  الذي  الفهم  سوء  في جتنب 
سوء الظن او التفسير لنوايا احلكومة، وكذلك ُيسهم في 
اإلسراع في عملية املراجعة لألداء والسياسات احلكومية 

أو اعتماد تشريعات جديدة تتقدم بها احلكومة.)17) 
 وفي بريطانيا يعتمد مجلس العموم البريطاني على نظام 
جلان ُمعقد منها ما مت ذكره، وهي اللجان النيابية الدائمة 
لكن هنالك جلان أخرى تسمى باللجان املختارة مهمتها 
مئات  اللجان  هذه  وعمر  واملراقبة،  والتحقيق  األشراف 
تبلورت خالل هذه  السنني إال أن مسؤولياتها ووظائفها 
الوزارية،  املختارة  اللجان  ظهور  الطويلة))1)  وأن  املدة 
من  والسبعينات  الستينات  خالل  كان  اوضح  بصورة 
أو  بالتخصص  تتسم  ال  كانت  أنها  إال  العشرين  القرن 
هذه  وتعتبر  احلكومة،  عمل  لكافة  التغطية  في  الشمولية 
كبير)19)  وهذه  تأثير  ولها  الظل  وزارات  مبثابة  اللجان 

واختصاصها  عملها  حدود  وضمن  لها  ميكن  اللجان 
صالحيات  ولها  والتحقيق  واملراقبة  باألشراف  القيام 
تشمل االدارة والسياسات احلكومية واألنفاق احلكومي، 

ما عدى النشاطات واخلدمات االستخباراتية.)20) 
وعدد اللجان املختارة في مجلس العموم البريطاني منذ 
اللجان  هذه  وتقوم  جلنة،  عشر  ستة   )16(  1998 عام 
مبراقبة أعمال وزارات احلكومة وميكن لهذه اللجان أن 
تشكل أو تنشئ جلان فرعيه ُيعهد إليها التحقيق أو دراسة 
اللجان غير موجود في  النوع من  موضوع معني، وهذا 

مجلس الواردات.)21)
 واللجان املختارة في مجلس العموم ُيعهد إليها التحقيق 
اللجان تركز على  الوقت احلالي وهذه  واالستجواب في 
تقوم  فهي  احلكومة،  أعمال  من  ومجاالت خاصة  أعمال 
مراقبتها  خالل  من  ومختصرة  منتظمة  تقارير  بإعداد 
اللجان  هذه  وبعض  املجلس،  عن  نيابة  احلكومة  ألعمال 
بسلطات حتقيقية  تتمتع  فهي  بقدرات قضائية)22)  يتمتع 
واألوراق  امللفات  جميع  على  االطالع  كحق  ُمطلقه، 
والبيانات، في مختلف أجهزة ودوائر الدولة، ولها احلق 
االنتقال  ولها حق  الشهود  وأن تسمع  بطلب نسخ عنها 
اإليضاحات  جميع  وتطلب  اخلارجية  املواقع  جميع  إلى 
أيضًا،  احلق  ولها  ُتباشره،  الذي  التحقيق  تخص  التي 
االستماع لشهادة اخلبراء والشهود بعد أن يؤدوا حلف 
اليمني ومن ميتنع منهم عن األدالء بالشهادة أو ال يحضر، 

يتعرض لعقوبة جزائية.)23)
وترفع اللجان املختارة تقريرها بعد أن ُتنجز عملها إلى 
املجلس مع التوصيات، وللحكومة الرد على هذا التقرير 
تنتهي  ال  وقد  يومًا)24)  )60( ستون  فيه خالل  جاء  وما 
جميع التحقيقات بتقرير تعده اللجنة املختارة، فقد يكون 
الشفوية  األدلة  بنشر  اللجنة  فتقوم  كافيًا،  األدلة  تقدمي 

واملكتوبة من غير تعليق على هذه األدلة.)25) 
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  أما في فرنسا فإن الدستور الفرنسي أشار في املادة)24/
أواًل( إلى دور البرملان في الرقابة على أعمال احلكومة، 
األمر  أن  إال  إطالقًا،  املراقبة  جلان  إلى  يشير  لم  لكنه 
البرملان  بعمل  يتعلق  والذي  املعدل،   )1100-58( رقم 
اخلاصة  للجان  بأن   )5( اخلامسة  مادتِه  في  نص  قد 
والدائمة احلق باستدعاء أي شخص لالستماع إليه إذا 
تطلب األمر مع التحفظ على القضايا ذات الطابع األمني 
الداخلي واخلارجي،  أو األمن  الوطني  بالدفاع   واملتعلقة 
النيابية  اللجان  أن حتترم  لزوم  مع  اخلارجية،  القضايا 
للجنة  يحضر  ال  من  وكل  السلطات،  بني  الفصل  قواعد 
 1996 عام  وفي  مالية،  لغرامه  يتعرض  استدعائه  بعد 
الدائمة  النيابية  للجان  مت تعديل هذه املادة، وقد أعطت 
واملؤقتة حق استدعاء أي شخص، واذا لم يحضر فأنه 

ُيغرم مبلغ 7500 يورور.))2)
حق  من  فأن  الفرنسي  للبرملان  الداخلي  النظام  وحسب 
اجللسات  موعد  غير  في  جلسات  بعقد  تقوم  اللجان  أن 
ميكن  االستماع  وجالسات  االستماع،  ألجل  التشريعية 
أن تكون مفتوحة للجمهور كافة حسب املادة )40/ثالثًا( 
الدائمة  فاللجان  الوطنية.  للجمعية  الداخلي  النظام  من 
البرملان  تزود  من  هي  تخصصها  مجال  في  واخلاصة 
باملعلومات ألجل أن ميارس دوره في الرقابة على أعمال 
تطبيق  التشريعات  مدى  ملعرفة  احلكومة،  وسياسات 
التزود  ألجل  وكذلك  البرملان  أقرها  التي  والنصوص 
ُمعني  موضوع  حول  واملعطيات  واحلقائق  باملعلومات 
والهدف  الغاية  رقابي  دورها  واخلاصة  الدائمة  فاللجان 

منه جمع املعلومات ألجل تنوير البرملان. 
تارة  واملؤقتة  الدائمة  للجان  بالنسبة  املعلومات   وجمع 
يكون عن طريق االستماع ألفراد تنظر اللجنة إليهم على 
أنهم يفيدونها في موضوع معني، فتستدعي اللجنة وزراء 
وموظفون، وتارة أخرى جتمع املعلومات عن طريق املهام 

االستطالعية، ومرة ثالثة عن طريق متابعة تطبيق القانون 
أو التشريع الذي أقره البرملان.)27) 

 ووسيلة تشكيل جلان برملانية للتحقيق عرفتها فرنسا على 
نطاق محدود في أعوام )1875-1940( أي في الدستور 
اللجان  كانت  فقد  الثالثة،  اجلمهورية  عهد  في  الفرنسي 
الرقابة على  التحقيق من خالل  الدائمة متنح صالحيات 

االدارة واحلكومة باإلضافة إلى األعمال التشريعية.))2) 
النيابية  اللجان  بها  تقوم  التي  الرقابة  وسائل  أهم   أما 

فهي:-
أواًل: التحقيق البرملاني 

 عندما ُيريد البرملان أن يقف بنفسِه على حقيقة ُمعينة، أو 
يتأكد من صحة ما يتم تقدميُه من معلومات وبيانات من 
نيتها - احلكومة  قبل احلكومة نظرًا لتشككه من حسن 
يذكرونُه  او  الوزراء  يقدمُه  ما  على  يعتمد  ال  فأنه   -
باستسقاء  مباشرة  بنفسه  البرملان  يقوم  بل  ويصورونُه، 
املعلومات عن طريق االتصال باألفراد  أو املوظفني ألجل 
االطالع على الوثائق املستندات وامللفات احلكومية، ويتبع 
البرملان وسائل مختلفة يرى بأنها كفيلة بتحقيق الهدف 

والغرض في احلصول على احلقائق.)29) 
وقد عرف التحقيق البرملاني بأنه »وسيلة لرقابة البرملان 
لتستظهر ما قد  منُه،  على احلكومة، متارسها عنُه جلنه 
يهم البرملان من حقائق في موضوع يدخل في اختصاصه 
تخولها  التي  السلطات  كل  ذلك  سبيل  في  لها  ويكون 
النصوص، وتنتهي مهمتها بتقرير ترفعه للبرملان صاحب 
القرار النهائي«)30) وهذه اللجنة التحقيقية أما من اللجان 

النيابية الدائمة أو املؤقتة. 
فالبرملان من خالل هذه اللجان التحقيقية يهدف الوقوف 
على اخللل في األداء احلكومي أو ُشبهات فساد قد حتوم 
فيها،  املسؤولني  أو  الدولة  أي مفصل من مفاصل  حول 
نيابية  حتقيقية  جلان  تشكيل  الى  النواب  مجلس  فيلجأ 
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هدفها الوقوف على حقيقة األمر، أو ألجل معرفة املزيد من 
املعلومات والتفاصيل بشأن القضية أو املوضوع احمُلقق 
فيه، وهذا النوع من اللجان ال تشكل اال عندما تعلن او 
او فساد  أو هدر مال عام  تتضح مؤشرات عن تقصير 
مالي)31)  ويختلف هذا النوع من اللجان عن باقي األنواع 
من التحقيقات اإلدارية أو اجلنائية كما أن جلان التحقيق 
النيابية ال تتدخل مبا هو مطروح أو معروض على السلطة 
القضائية من ملفات وحتقيقات تتعلق بنفس املوضوع، فال 
ميكن للسلطة التشريعية التدخل بعمل السلطة القضائية 
مراعاة ملبدأ الفصل ما بني السلطات لكن للجان التحقيق 
النيابية أن تقوم بتناول املوضوع املراد التحقيق فيه من 
جانب آخر شريطة أن يكون ُمختلف عن اجلانب املعروض 
أو الذي تناولته السلطة القضائية )32) وأن التحقيق الذي 
يقوم به أعضاء البرملان يكون خاص بأعمال وإداء السلطة 

التنفيذية، وال ميتد إلى األجهزة القضائية. 
باملتخصصني  تستعني  أن  النيابية  التحقيق  وللجان 
واخلبراء واملستشارين في موضوع ومجال معني ترغب 
بطبيعة  قدح  الشي  هذا  يعتبر  وال  فيه،  التحقيق  اللجنة 
األكادمييني  أو  املستشارين  هؤالء  الن  البرملاني،  العمل 
من  نوع  بهكذا  العضوية  صفة  لهم  ليست  واخلبراء 
أبداء  على  يقتصر  فدورهم  النيابية،  التحقيق  اللجان 
الرأي واملشورة وتقدمي املعلومات في األمور التخصصية 
والتي ال ميكن ألعضاء البرملان أن تكون لديهم معرفة بها 
ألنها خارج تخصصهم، وهؤالء اخلبراء واألكادمييني ال 
وضع  أو  التصويت  أو  املناقشة  في  املشاركة  لهم  يحق 

التوجيهات النهائية من غير اقتناع اللجنة التحقيقية.)33)
سمة  ذات  جلان  عمومًا  هي  النيابية  التحقيق  جلان  أن 
فإن  البرملان،  إلى  تنسب  كونها  فباإلضافة  إلى  خاصة 
مساعدة  وألجل  احلقائق،  تقصي  لغرض  هو  تشكيلها 
للوظيفة  األداء  حسن  على  والرقابية  التشريعية  الهيئة 

لكون  ليس  خاصة  جلان  بكونها  واملقصود  الرقابية، 
تشكيلها مت من خالل أعضاء البرملان، بل أن املقصود هو 
أن تشكيلها مت ألجل مهمة خاصة، سواء أكان البرملان قد 
عهد مبهمة التحقيق إلى أحد اللجان الدائمة او املؤقتة او 
قد يوكل مهمة التحقيق جلميع األعضاء وهذا االمر نادرًا 

ما يحدث.)34) 
ُتراعي  التحقيق  جلان  تشكيل  عند  عمومًا   والبرملانات 
تخصص أعضاء البرملان )35) فمع تعدد وتنوع املجاالت 
احلكومية سواء أكانت إدارية أو فنية أو أمنية فأن اختيار 
التخصص  التحقيقية يكون عبر مراعاة  للجان  األعضاء 
لكي تكون التقارير والتوصيات التي يتم رفعها من اللجان 

التحقيقية تتصف باملهنية. 
والغرض  الهدف  بانتهاء  تنتهي  النيابية  التحقيق   وجلان 
الذي مت تشكيل اللجنة من أجلِه، واالنتهاء يكون اما عبر 
رفع التقرير النهائي للجنة التحقيقية بخصوص املوضوع 
الذي ُشكلت ألجلِه اللجنة، أو تنتهي هذه اللجنة إذا باشرت 
السلطة القضائية التحقيق بنفس القضية واملوضوع، ألن 
ببد  برملاني  حتقيق  أي  يتوقف  يقول:  البرملاني  االصل 

التحقيق القضائي.))3)
وقد تتجاوز  جلان التحقيق النيابية القيد الزمني إذا كانت 
هنالك ظروف قد طرئت أو حدثت لم تكن باحلسبان، ومثل 
هذه الظروف قد تؤدي إلى عدم استطاعة جلان التحقيق 
النيابية من مباشرة أعمالها ومهمتها او إكمال التحقيق 
الُقدرة  في احلصول  أو قد تكون عدم  املدة احمُلددة  في 
على املعلومات والبيانات لكثرة مصادرها أو ألجل زيادة 
للتأكد والتحقق من صحتها، ومثل هذه الظروف  الوقت 
عن  خارجة  بيروقراطية  إدارية  ظروف  احلقيقة  في  هي 

اإلرادة وتؤثر على عمل اللجنة التحقيقية وتؤخرها.)37) 
أن  للبرملان  مُيكن  التحقيقية  اللجان  هذه  خالل    ومن 
قد  التي  واخلروقات  واملساوئ  االنحرافات  على  يتعرف 
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ترافق االدارة احلكومية. ومن ثم يستطيع البرملان معاجلة 
أن  ينبغي  اللجان  من  نوع  وهكذا  اخللل،  وميحو  الزلل 
اللوائح  خالل  من  أو  دستوريًا  عليها  منصوص  تكون 
الداخلية للبرملانات، فاللجان التحقيقية متثل األداة املهمة 
جميع  على  الرقابي  الدور  ملمارسة  للبرملان  والرئيسية 
كبير  دور  التحقيقية  وللجان  احلكومي))3)  اجلهاز  أعمال 
في تفعيل أداء البرملان من خالل تزويدُه  بكافة املعلومات 
وأسباب املشكلة وسبل مواجهتها ومن خالل ذلك ميكن 
للبرملان اتخاذ القرار املناسب او إصدار التشريع الذي 

يعالج املشكلة. 

ثانيًا: جلان تقصي احلقائق 
املعلومات  النيابية قد ال تكتفي  بطلب  التحقيق  أن جلان 
احلضور  تطلب  أو  رسمية،  بكتب  والوثائق  واملستندات 
حضورهم  ينفع  أن  ميكن  والذين  األشخاص  لبعض 
للجنة، باملوضوع املراد التحقيق فيِه، فتقوم بتشكيل جلنة 
لتقصي احلقائق يكون من ضمن مهامها زيارة املؤسسات 
املعني  املوضوع  مايخص  كل  على  واألطالع  التنفيذية 

بالتحقيق.
فلجنة  تقصي احلقائق لها احلق بالوصول إلى أي مؤسسة 
أو مكان تعتبرُه مناسبًا لعملها الرقابي في املوضوع املراد 
التحقيق فيِه، أي أن من حق جلنة تقصي احلقائق األنتقال 
الوحدات  أو  التحقيق  محل  للجهة  التابعة  األماكن  إلى 
بالزيارات  والقيام  املطلوبة  املعاينة  األدارية ألجل أجراء 

امليدانية ألجل أمتام التحقيق.)39)
 أما عدد جلنة تقصي احلقائق فيحددُه طبيعة املوضوع، 
عضو  كل  يتسم  وأن  التخصص  ُيراعى  أن  بشرط  لكن 
بالتخصص واخلبرة في املوضوع املراد تقصي احلقائق 
بخصوصِه، أذ أن أنتفاء شرطي التخصص واخلبرة من 
اللجنة يؤدي إلى  إفراغها من مضمونها، فكثرة  أعضاء 

باملوضوع  لها من غير خبرة ودراية  األعضاء ال جدوى 
املراد تقصي احلقائق عنه.)40) 

ال  كونها  املهمة،  اللجان  من  احلقائق  تقصي  جلنة   أن 
تكتفي بطلب الوثائق والكتب الرسمية واملستندات ونسخ 
من العقود، فطلب هذه الوثائق قد يتأخر، بسبب السرية 
لكن  التنفيذين،  املسؤولني  بعض  يتبعّه  الذي  والكتمان 
في  كبير  بشكل  يسهم  اللجنة  ألعضاء  امليدانية  الزيارة 

حتقيق اهداف اللجنة.

ثالثًا: جلان االستماع الرقابية
التي  اخلاصة  اللجان  من  الرقابية  االستماع  جلان  ُتعد 
بطبيعتِه،  مؤقت  أو  البرملان ألجل  غرض خاص  ُيشكلها 
وحتل هذه اللجنة بانتهاء أعمالها فيه، فلجان االستماع 
ُتشكل من أجل االستماع إلى آراء ُمختلفة وأطراف متعددة 
يدلون بآرائهم وخبراتهم أمام اللجنة، في املوضوع الذي 
ُشكلت اللجنة ألجله، والذي يشترط أن يكون من ضمن 

اختصاص البرملان.)41) 
 إضافة إلى ذلك، فهنالك قاعدة ُمستقرة في الفقه البرملاني، 
وهي أن األصل يحتوي الفروع، وبالتالي فاللجان النيابية 
بجميع  القيام  او  مهام  متارس  أن  تستطيع  الدائمة 
وظائف اللجان النيابية املؤقتة، في حني أن اللجان املؤقتة 
أو  النوعية  اللجان  أن  أخرى  وبعبارة  ذلك،  تستطيع  ال 
الدائمة ميكن أن تؤدي وظيفة جلان االستماع، في حني 
أن اللجان املؤقتة ال ميكن أن تتحول إلى جلان دائمة وال 

ميكن لها ممارسة دور اللجان الدائمة.)42) 
حسب  وكاًل  أستماع  جلسات  النيابية  اللجان   تعقد 
احلكومة  أعمال  وتفحص  مراقبة  ألجل  تخصصها 
األداء  لتفحص  وكذلك  القوانني،  تنفيذ  في  ومؤسساتها 
تنفيذ  التنفيذية في  به املسؤولني في السلطة  الذي يقوم 
القوانني والتشريعات عمومًا التي يصدرها البرملان حيث 
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يقوم أعضاء اللجان البرملانية من التأكيد من تنفيذ احلكومة 
أو السلطة التنفيذية للقانون النافذ أو روح القانون ونص 
التشريع الذي بسببه أو من أجله مت إصدار وتشريع ذلك 
العامة  املصلحة  مراعاة  وأوضح  أدق  وبعبارة  القانون، 

عند تنفيذه.)43)
اللجان  تعقدها  التي  الرقابية  االستماع  جلسات   وفي 
وزراء  من  تنفيذية  شخصية  أي  استدعاء  يتم  النيابية 
ووكالء ومدراء عامون وغيرهم من املوظفني املتخصصني 
بها  تقوم  ألجل االطالع عن كثب عما يجري من أعمال 
واالكادمييني  اخلبراء  استضافة  أو  التنفيذية  السلطة 

والقانونيني لالستفادة من آرائهم وخبراتهم.

 فمن خالل جلسات االستماع التي تقوم بها اللجان النيابية 
بصورة  املعلومات  على  النيابية  اللجنة  أعضاء  يحصل 
مباشرة وسلسة، وحصول األعضاء على املعلومات يعتبر 
هو السالح األهم والرئيسي الذي يتزود ويتسلح به العضو 
البرملاني، وأن وصول األعضاء إلى هذه املعلومات بكل 
سهولة ويسر ميثل أحد األركان األساسية واملهمة ملمارسة 

عضو البرملان دوره الرقابي مبهنية وكفاءة عالية.)44)
وتؤدي جلسات االستماع وظائف عديدة، فهي وسيلة ُمهمة 
متكن البرملان من االستعانة بخبرات وآراء الشخصيات 
اجللسات  هذه  مثل  ففي  مختلفة،  قطاعات  من  التنفيذية 
يصغي أعضاء اللجنة النيابية إلى العديد من وجهات النظر 
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وآراء مسؤولي السلطة التنفيذية، أو القانونيني املستقلني 
واخلبراء األكادمييني وممثلي املصالح املهنية، واملنظمات 
بصورة  املواطنني  أو  العمالية،  والنقابات  احلكومية  غير 
اخلاضعة  املسألة  او  باملوضوع  يتأثرون  قد  الذين  عامة 
للمناقشة، وبعض البرملانات متنح اللجان النيابية سلطة 
إجبار االفراد من القطاعني العام واخلاص، على احلضور 
للجان ألجل األداء بشهاداتهم)45) »وعلى اللجان البرملانية 
واألشخاص  والوزارات  باملنظمات  االتصال  تعتاد  أن 
تدعو   - ذلك  عن  فضاًل   - التقنية...  بالدراية  املتمتعني 
الناس حول حق إيصال صوتهم من  احلاجة إلى توعية 

خالل التربية املدنية وجلسات االستماع«.))4)
وهنالك ثالثة صور أو ُطرق للقيام بآلية االستماع، فأما 
عن طريق اللجان النيابية الدائمة أو من خالل جلان تقوم 
الصورة  اما  احلقائق،  تقصي  ألجل  امليدانية  بالزيارات 
ويكون هدف  لالستماع  تشكل جلنة خاصة  فهي  الثالثة 
البرملان منها القيام بالبحث الدقيق وعرض مختلف اآلراء 
ووجهات النظر املتعلقة اخلاصة مبوضوع اللجنة، وجلان 
االستماع ُتعتبر من أهم آليات  الرقابة البرملانية املفتوحة، 
االستماع،  جلنة  فعالية  في  األصل  هي  فاملناقشات 
مؤسسة  البرملان  تعد  التي  العامة  للقاعدة  تطبيقًا  وذلك 
للمناقشات واملداوالت الشفهية، ألجل أن ال يتحول العمل 
البرملاني إلى عمل بيروقراطي أو جهة إدارية يكون عملها 
أعضاء  غير  من  ُتكتب  وقد  ُمسبقًا  ُتكتب  مذكرات  وفق 

البرملان.)47)
 والبد من تزويد جلان االستماع الرقابية بجميع الوسائل 
الفنية للقيام بوظيفتها الرقابية، لكي يؤدي ذلك إلى أثراء 
والبد  وجه،  اكمل  على  عملها  أثراء  من  وميكنها  عملها 
والباحثني  باملُوظفني  اللجان  من  النوع  هذا  تزويد  من 

املتخصصني.))4) 
تكون  لكي  البرملانية  االستماع  جلان  أعمال  ضبط   وأن 

أكثر جناحًا وإنتاجًا ينبغي ان يكون عبر آليتني، فاآللية 
األولى هي عقد اجتماع بني أعضاء اللجنة ألجل التنسيق 
فيما بينهم وينظم هذا النوع من االجتماع األمانة العامة 
عمل  وخطة  استراتيجية  وضع  يتم  أن  ألجل  للبرملان، 
اإلطار  وحتديد  أعمال،  من  اللجنة  به  كلفت  ما  إلجناز 
الزماني واملكاني للجنة كذلك،  اما اآللية الثانية، فيتم من 
خاللها تقسيم أعمال اللجنة إلى دوائر فرعيه، ألجل التعمق 
عن  اخلروج  عدم  ألجل  آخر  جانب  ومن  املوضوع،  في 
املوضوع الذي ُشكلت اللجنة ألجله متهيدًا لعقد االجتماع 
على  بناء  وشامل  عام  تقرير  كتابة  ثم  ومن  للجنة  العام 
تقارير اللجان الفرعية ألجل عرض التقرير النهائي على 

البرملان.)49)
 

اخلامتة
ونستنتج من هذا املبحث ان اللجان النيابية اصغر وحده 
داخل املجلس النيابي تضم عددًا من األعضاء ميارسون 
األدوار والقضايا التشريعية والرقابية داخل اللجنة ليتم 
تنظيمها وحتضيرها بشكل ملخص الى املجلس النيابي 
ملساعدتِه وتسهيل وتيسير ادائه لوظائفه، فاللجان النيابية 
احلديث  العصر  في  املجلس  وقلب  وبصر  سمع  تعد 
أو  جتاهلها  والميكن  وضرورية  وفاعلة  مهمة  أداة  فهي 

أالستغناء عنها. 
أعضاء  ومهنية  بكفاءة  منوط  النيابية  اللجان  وأن جناح 
اللجان النيابية ومهارات العاملني في اللجان من موظفني 
ومستشارين وخبراء، واللجان النيابية تندرج ضمن فئتني 
وهما اللجان النيابية الدائمة واللجان النيابية املؤقتة أو 
لها صالحيات وأختصاصات  الدائمة  فاللجان  اخلاصة، 
املؤقتة  النيابية  اللجان  أما  والرقابة  التشريع  في  كبيرة 
الذي  الغرض  بأنتهاء  وتنتهي  فأنها تشكل لغرض معني 
النيابي  املجلس  تصويت  من خالل  او  أجله  من  تشكلت 
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على أنهاء عملها.
ولطبيعة النظام السياسي واحلزبي دور كبير في طبيعة 
تتمتع  التي  فالدول  الدائمة،  النيابية  اللجان  وتشكيل 
في  صعوبة  فيها  اللجان  تواجه  قوي  حزبي  بتماسك 
هي  النيابية  اللجان  تصبح  أن  التريد  فاحلكومة  عملها، 

مركز صنع القرار.
وأخيرًا احتاد معايير الكفاءة واملهنية ورغبة العضو في 
فنية  كوادر  وجود  الى  باألضافة  النيابية  اللجنة  أختيار 
وأدارية داخل اللجنة النيابية يجعل اللجنة فاعلة ومؤثرة 
في ممارسة وظائفها الرقابية والتشريعية مما يؤدي ذلك 

الى تفعيل أداء مجلس النواب التشريعي والرقابي. 
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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 

».اللعبة.الطويلة.:.
استراتيجية.الصين.

العظمى.إلزاحة.النظام.
األمريكي.

.Rush.Doshi.روش.دوشي

كتاب.جديد.يناقش.المقاربة.االستراتيجية.للرئيس.

بايدن.إزاء.الصين
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هذا  عن  باحلديث  دراسات  ومعاهد  مواقع  عدة  قامت 
الكتاب وما يحتويه من حتليل ملسار العالقات األمريكية 
املتحدة  الواليات  تواجه  التي  والتحديات  الصينية   -
الصني  لدى  أصبح  أن  بعد  الصيني  املارد  احتواء  في 
استراتيجية كبرى هدفها هو إزاحة الواليات املتحدة من 

موقعها الراهن كأكبر قوة في الكون .
 The National انتريست  ناشونال  موقع  نشر  وقد 
هير  بول  للكاتب   2021 متوز   7 يوم  مقالة   Interest
عرض من خاللها تصوراته عن هذا الكتاب واألفكار التي 

طرحها مؤلفه عن العالقات األمريكية -الصينية .
وفيما يلي ترجمة ألهم النقاط التي وردت في مقالة الكاتب 

هير .
» مع األخذ بنظر االعتبار » تعويذة » ادارة بايدن ، والتي 
اعلنها وزير اخلارجية انتوني بلينكن ، وهي أن العالقة 
يجب  تنافسية حيث  تكون  » سوف  -الصينية  األمريكية 
أن يكون ، وتعاونية قدر ما يكون ذلك ممكنا ، وخصومية 
ملجاالت  دوشي  مناقشة  فإن   ،  « تكون  أن  يجب  حيث 

التعاون الثنائي تستحق االهتمام .
بالعادة ، فإن تسليط كتاب أكادميي  الضوء على تفسير 
الوثائق  )وبقية  الصيني  الشيوعي  احلزب  قادة  أحاديث 
اخلاصة باحلزب ( ، سوف لن يجلب اال اهتماما محدودا 

لدى اجلمهور األمريكي ، لكن كتاب روش دوشي » اللعبة 
النظام  إلزاحة  العظمى  الصني  استراتيجية   : الطويلة 
األمريكي« يثير االهتمام ألن دوشي احلائز على شهادة 
الدكتوراه من جامعة هارفارد ، واملدير املؤسس » ملبادرة 
استراتيجية الصني » في معهد بروكينغ ، انضم مؤخرا 
الى ادارة بايدن كمسؤول مللف الصني في مجلس األمن 
الهند  في  السياسات  منسق  مع  يعمل  حيث   ، الوطني 
في  ذكره  الذي  املعلم   ( كامبيل  كورت  الهادئ  واحمليط 

فقرة إهداء الكتاب ( .
وبالرغم من أنه قد ورد في مقدمة الكتاب » بأنه اليعكس 
مجلس  أو  األمريكية  احلكومة  نظر  وجهات  بالضرورة 
أن  االفتراض  اإلنصاف  من  سيكون   ،« الوطني  األمن 
وتعطي   ، بايدن  ادارة  تقييم  عن  تنبئ  سوف  محتوياته 
الصني  متثله  الذي  االستراتيجي  التحدي  عن  إجابات 

للواليات املتحدة .
ذلك  ونطاق  طبيعة  خبرته  خالل  من  دوشي  ويشخص 
الثالثة  العقود  خالل  وتوسعه  تطوره  ويقتفي   ، التحدي 
 « هي  دوشي  للمؤلف  املركزية  واألطروحة   . األخيرة 
الذين  أولئك  لديها استراتيجية عظمى » مفندا  أن بكني 
االستراتيجية  هذه  مثل  لديها  ليس  الصني  أن  يعتقدون 
إلزاحة النظام األمريكي ، سواء كان ذلك في شرق اسيا 
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او على نطاق العالم من خالل تقويض وتضعيف قاعدة 
الدعم للنظام العاملي الذي تقوده الواليات املتحدة ، وتقوية 

صيغ وأشكال السيطرة التي تدعم البديل الصيني .
التغير  من  مبراحل  الصينية  االستراتيجية  مرت  وقد 
بكني  حسابات  من  انطالقًا   ، الوقت  مرور  مع  والتطور 

لتغير  ميزان القوى بني الواليات املتحدة والصني .
العام 9)19 وحتى األزمة  ومنذ سقوط جدار برلني في 
االستراتيجية  ركزت   200( العام  في  العاملية  املالية 
الصينية على » اضعاف » القوة األمريكية وقدرة واشنطن 
كانت  الصني  أن  بسبب   ، الصينية  املصالح  تهديد  على 
ترى نفسها ضعيفة جدا للعمل أكثر من ذلك . إن هذا 
التقييم حسب ما يراه دوشي هو نتاج ما يطلق عليه ثالثية 
» أزمة ميدان تيانامنن عام 9)19 ، واحلرب األمريكية 
األولى في اخلليج عام 1991، وانهيار االحتاد السوفياتي 
حالة  في  الصني  ترك  قد  ذلك  كل   ،  «  1991 العام  في 
مهزوزة ومدركة متاما لنقاط ضعفها ، وضعفها النسبي .
للرئيس دينغ  التوجه املشهور  وكان ذلك هو األصل في 
شو بينغ وهو » أن بكني يجب أن تخفي قدراتها ، وتبقى 
االستراتيجيات  الى  بالتفصيل  ويشير دوشي   « منتظرة 
التي  واالقتصادية  والسياسية  العسكرية  والتكتيكات 
اعتمدتها بكني خالل تلك الفترة في مسعى منها لتحجيم 
النفوذ الذي متارسه الواليات املتحدة على الصني ، ولكن 
ذلك قد تغير بعد أن شجعت األزمة املالية العاملية القادة 
الصينني على إعادة تقييم وضعهم ، وتوصلوا الى نتيجة 
مفادها أن ميزان القوة كان يتجه لصاحلهم.ومن وجهة 
نظر بكني ، فقد كشفت األزمة املالية عن ضعف النظام 
في  نسبي  تناقص  عن  األزمة  تلك  وكشفت   ، األمريكي 

استراتيجية الواليات املتحدة .
تبني  الى  الصينيون  القادة  انتقل   ، ذلك  على  وتأسيسا 
استراتيجية اكثر » استباقية » لبناء قدرة الصني الذاتية، 

ويشير  املتحدة.  الواليات  وصد  الحتواء  نفوذها  وتقوية 
على  ركز  قد  االستراتيجي  التحول  ذلك  ان  الى  دوشي 
محيط الصني اجلغرافي ، ألن الصني أدركت أن احلاجة 
شرق  في  اكبر  نحو  على  موجودتني  كالهما  والفرصة 
آسيا ، بالنظر الى التحديات املتصورة لسيادة األراضي 
ونفوذها  أمنها  في تضخيم  الرئيس  ولهدفها   ، الصينية 

اإلقليمي .
وقد كان هذا التحول مهما لدرجة كبيرة النه مثل تراجعا 
من نظرية » االختفاء واالنتظار » ، واالنتقال الى مرحلة 
جديدة تركز بشكل اكبر على إجناز بعض األشياء بفعالية 
، وهو الهدف الذي وضعه دينغ على املوقد اخللفي .وبهذا 
كتاب  في  أهمية  العناصر  أكثر  من  فإن   ، اخلصوص 
الرئيس شي  الى  التحول  لم ينسب هذا  انه  دوشي هي 
ذلك  أعلن  الذي  تاو  جني  هو  لسلفه  وإمنا   ، بينغ  جني 
باألساس في العام 2009 ، ثالث سنوات قبل أن يستلم 
التوجه  أن  فكرة  بأن  دوشي ضمنا  .ويقول  احلكم  شي 
بينغ هي  لشخصية شي جني  نتاج  هو  األخير  الصيني 
» خاطئة »وتتجاهل اإلجماع احلزبي الطويل األمد الذي 

يتجذر فيه سلوك الصني بالفعل .
الصينية  لالمة  العظيم  التجديد  هدف  بأن  أيضا  ويرى 
والذي مت نسبته الى شي ، هو في احلقيقة يرجع الى فترة 

) عهد ( دينيغ ، وحتى قبل ذلك .
وهنا أيضا يعطي دوشي نظرة مفصلة عن مكونات تلك 
االستراتيجية االستباقية ، والتي تضمنت انهماك الصني 
 ، املوسع  االقتصاد  ودبلوماسية   ، التعددية  مع  األوسع 
وباخلصوص مبادرة احلزام والطريق ، ودفاع أكثر حيوية 
تطوير  على  اكبر  وتاكيد   ، للصني  اإلقليمية  املزاعم  عن 

القدرات العسكرية .
ورمبا أن دوشي قد بالغ بشكل هامشي في أهمية عام 
)200 كنقطة انعطاف ، او أن األزمة املالية العاملية كانت 
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هي احملفز احلصري في التحول باالستراتيجية الصينية 
في  البناء  استراتيجيات  من  العديد  أن  القول  وميكن   .
الصني بدأت بالتداخل مع استراتيجيتها » املتعثرة« في 

وقت أبكر من ذلك .
بها  يقوم  التي  األخرى  اإلقليمية  التطورات  تكون  وقد 
اآلخرون والذين لديهم مزاعم ومطامح في بحار الصني 
بإعادة  اوباما  ادارة  قرار  وكذلك   ، والشرقية  اجلنوبية 
التوازن الى شرق آسيا ، قد دفعت الصني لتأكيد احلاجة 
 ، اإلطار  هذا  وفي   ، املنطقة  في  حزما  أكثر  تكون  ألن 
كان العام )200 ، بقدر ما كان معجال في االجتاهات 

املستمرة ، فقد كان أيضا نقطة حتول .
احلالية(   ( الثالثة  املرحلة  فإن   ، دوشي  يراه  ملا  وطبقا 
الستراتيجية بكني قد بدأت في العام )201 ، وفي هذه 
 « اإلقليمية  استراتيجياتها  بنقل  الصني  قامت  املرحلة 
املتعثرة« والبناء الى املستوى العاملي ، ألنها قد أدركت 
أن التحوالت في ميزان القوى قد أوجدت فرصا جديدة 

للقيام بذلك .
ويرى دوشي إن ذلك كان جواب بكني على ال » بريكست 

» Brexit ، وعلى انتخاب الرئيس ترامب ، والذي فسره 
النسبي  التراجع  قوية على  بأنه عالمة  الصينيون  القادة 

للغرب ، واالنسحاب من العاملية .
وهذا قد أدى الى تأجيج شعار صيني جديد مفاده أن » 
التغييرات غير املرئية في قرن من الزمان » ، والتي يقول 
دوشي أنها قد حلت محل سياسة » االختباء واالنتظار » ، 
والقيام بإجناز بعض األمور بفعالية أصبحت املبدأ العام   

املوجه لطموحات الصني العاملية .
خالل  املرئية  غير  التغييرات   « مفهوم  فإن   ، ذلك  ومع 
قرن من الزمان » ، ليس مفهوما أوليا ، وأنه يشير الى 

التحديات وكذلك الى الفرص املتاحة أمام الصني .
ويضاف الى ذلك القول بأن العديد من » استراتيجيات 
الصني املتعثرة والبناء » قد دخلت مسبقا مرحلة العاملية 
، ولكن دوشي كان صائبا حني قال أن بكني قد عجلت 
ووسعت تلك االستراتيجيات منذ ذلك احلني ، وإنها على 
وجه اخلصوص أكثر فعالية على املستوى العاملي ، معززة 
الواليات  مع  باملقارنة   « اخلاص  نظامها  شرعية   « من 

املتحدة .
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