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كلمة العدد

يش��هد العالم متغيرات مذهلة وفي مقدمة هذه المتغيرات تصاعد النفوذ الصيني في إطار تقدم غير 
مس��بوق في القدرات الصينية العس��كرية والسياس��ية واالقتصادية والعلمية مما يش��عر باحتمال انبثاق 

صياغة جديدة للنظام العالمي .

يتصدر هذا العدد من مجلة دراس��ات سياس��ية وإس��تراتيجية دراس��ة مهمة لرئي��س التحرير حول 
)مبادرة مش��روع الصي��ن في بناء الحزام والطري��ق ودور الدول العربية ( وال��ذي حضر اجتماعات 
المنت��دى الصين��ي – العربي لإلصالح والتنمية الذي انعقد في بكين وش��نغهاي خ��الل الفترة 25-23 

ابريل – نيسان 2018 وساهم في جلسات الحوار العربي – الصيني .

وفي الش��أن العراقي تضمن العدد دراس��ة تتناول تقييم مسيرة السياس��ة الخارجية العراقية منذ عام 
2003 بقلم السفير الدكتور محمد الحاج حمود الدبلوماسي العراقي األول الذي ساهم في رسم السياسة 
الخارجية مع استعراض النجاحات والعقبات التي جابهت تلك السياسة في ظل ظروف صعبة ومعقدة.
وهن��اك في نفس العدد دراس��ة حول نفس الموضوع لخبير جامع��ي تتضمن أفكار ورؤى نظرية مهمة 
تدعو الى سياس��ة خارجية عراقية رش��يدة . أما الدراسة الخاصة ب� »المجال العام في العراق – الواقع 
واآلفاق« فإنها تناقش الش��روط الحقيقية لقيام مواطنة دس��تورية قائمة على حكم القانون في ظل وجود 

دولة مدنية تحقق المساواة والعدالة بين كافة المواطنين .

ويتضمن هذا العدد دراسات مهمة حول تطور العالقات الخارجية العراقية مع كل من كندا والمملكة 
العربية الس��عودية وهناك دراس��ة تحليلية تتضمن رؤى علمية ناقشت السياسة الخارجية األمريكية في 
الش��رق األوس��ط في عهد الرئيس االمركي ترامب .وقد اهتمت مجلة دراس��ات سياس��ية وإستراتيجية 
بمش��كلة المياه المش��تركة مع تركيا وخطورة اآلثار التي يسببها النقصان المستمر لكمية ونوعية المياه 
على العراق فنش��رت دراس��ة مهمة حول االدارة المش��تركة للمياه بين العراق وجيرانه وس��بل خدمة 

مصالح العراق القانونية . 

رئيس التحرير






البحوث والدراسات
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مبادرة مشروع الصين في بناء الحزام
ب ةطنيق بكبل  ةلبل  ةمنويل 

أ.د. محمود علي الداود)*(

)*( مشرف قسم الدراسات السياسية واالستراتيجية في بيت الحكمة

  زرت جمهورية الصين الش��عبية في األسبوع 

األخي��ر من ع��ام 1971 مع وفد رس��مي عال 

المس��توى يضم عدد من الوزراء والمس��ؤولين 

العراقيي��ن وكان��ت فرص��ة تاريخي��ة للتعرف 

عل��ى التحدي��ات التي كانت وال ت��زال تواجهها 

الب��الد بع��د ثالثة وعش��رون عاما م��ن إعالن 

انتص��ار الثورة الصيني��ة العظيمة وبزوغ فجر 

االس��تقالل .وقد استمعنا بأمعان الى قادة الثورة 

وه��م يتحدثون عن الجه��ود العظيمة التي بذلها 

الشعب لمعالجة النتائج الكارثية لعهود االحتالل 

االجنبي واالحتكارات االجنبية وكيف تم تحشيد 

الطاقات الشعبية كافة في معركة تاريخية تواجه 

الجهل والمرض والتخلف وكنا نستمع الى القادة 

التاريخيي��ن ماو تس��ي تونغ وش��و ان الي وهم 

يحدثوننا عن مس��يرة النجاح التي حققها الشعب 

الصيني وسط ظروف داخلية وخارجية صعبة 

وكان��ت معركة البن��اء واألعمار تض��م الكثير 

م��ن التحديات وكنا نش��عر ونحن نس��مع للقادة 
الصينيين بالمش��اعر والكبرياء والفخر والزهو 
الذي يش��عر به الشعب الصيني بعد عصور من 

النضال .

وكان��ت االقط��ار العربي��ة عل��ى صل��ة وثيقة 
بنض��ال الش��عب الصين��ي الذي اصب��ح كفاحه  
التاريخي رمزا للصمود  العربي والعالمي الذي 
كان تجس��د في مؤتمر باندونك ال��ذي انعقد في 
اندونيسيا عام 1955 والذي حضره قادة العالم 
الثالث م��ن أمثال جمال عب��د الناصر وجواهر 
الل نهرو وجوزيف تيتو وس��وكارتو وش��و آن 
الي  وأصب��ح القاع��دة الرئيس��ية لحرك��ة عدم 
االنحي��از التي كانت احد اه��م العوامل في دعم 
نضال الش��عوب م��ن اجل الحرية واالس��تقالل 
وكذل��ك أصبحت  حركة ع��دم االنحياز الذراع 
الدبلوماسي الدولي في األمم المتحدة والمنظمات 

الدولية في ترصين  التضامن العالمي ضد بقايا 

االستعمار الغربي . 
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وش��ارك الع��راق ف��ي مؤتم��ر باندون��ك بوفد 

وزاري يرأسه وزير الخارجية فاضل الجمالي 

وكان المؤتم��ر أول محط��ة دبلوماس��ية اللتقاء 

العراق والصين .وبعد ث��ورة 14تموز 1958 

أعت��رف الع��راق بجمهوري��ة الصين الش��عبية 

وكذل��ك فعل��ت ال��دول العربي��ة وفي ع��ام 18 

تش��رين االول /اكتوبر 1963 قدم العراق طلبا 

رس��ميا الى الجمعية العامة لألمم المتحدة لدعم 

حصول الصين على مقعدها الشرعي في االمم 

المتحدة واكد ان الصين الش��عبية هي من حقائق 

الحياة الدولية وال يمكن تجاهلها وأن سياس��اتها 

ومواقفه��ا تؤثر تأثيرا كبيرا في أجزاء واس��عة 

م��ن العال��م كم��ا أن حجمه��ا وقوته��ا يعطيانها 

مرك��زا ه��و من االهمي��ة بالدرج��ة االولى في 

الش��ؤون الدولية وبالتالي فأن من غير الواقعي 

االستمرار في تجاهل وجود هذه  الحكومة التي 

تس��يطر على مصائر ش��عب عظيم وتمثل احد 
االمم العظمى في العالم . وفي وقت مبكر طالب 
الع��راق بأش��راك جمهوري��ة الصين الش��عبية 
ف��ي المؤتم��رات الدولية الرئيس��ية بما في ذلك 
المؤتمر الدولي لنزع السالح ومنظمات التعاون 

االقتصادي واالجتماعي.

 وف�ي اطار التعاون الوثيق بين الدول االعضاء 
في كتل��ة دول عدم االنحياز ف��ي االمم المتحدة 
كان التع��اون العربي – الصيني متميزا يس��عى 
للمحافظ��ة على س��الم دائ���م ولتعزي��ز الت�قدم 

االقتصادي واالجتماعي للشعوب كاف��������ة .

وكانت االمم المتح��دة وخصوصا بعد انضمام 

جمهورية الصين الش��عبية اليها عام 1971 قد 

أصبحت بوابة التعاون الدبلوماسي واالقتصادي 

بين الدول االعضاء وجمهورية الصين الشعبية 

كم��ا أن الكتلة العربية في االم��م المتحدة كانت 

فاعلة جدا في دعم الحقوق الشرعية لجمهورية 

الصين الشعبية . 

وما نراه اليوم من أزدهار في كافة المجاالت في 

العالقات العربي��ة الصينية تؤكد القاعدة المتينة 

لهذه العالق��ات والتي تضرب في عمق التاريخ 

حين كان��ت بغ��داد عاصمة اوس��ع امبراطوية 

في التاريخ  تمتد من س��مرقند في وس��ط اس��يا 

الي المغ��رب على المحيط االطلس��ي وتزدهر 

بالبضائع الصينية وخصوصا االنسجة الحريرية 

الرائع��ة وصناعات الخزف الجميلة والى بغداد 

انتقل��ت صناعة الورق الصيني��ة  وكانت بغداد 

بواب��ة الصين الى االقط��ار العربية بما في ذلك 

بالد الش��ام ومص��ر ومنطق��ة الخلي��ج العربي 

كم��ا ظلت بغداد طريق الحج��اج الصينيين الى 

االراضي االسالمية المقدسة. وقد وصل التجار 

والمالحون من العراق وس��لطنة عمان واليمن 

قبل فترة طويلة الى الصين واتس��عت تجارتهم 

ف��ي القرن الثامن عش��ر وكان رئيس التجارفي 

كانتون عماني��ا وكانت الجالية التجارية العربية 

ه��ي اكبر الجالي��ات االجنبية ف��ي كانتون  كما 

كانت اسواق الصين  ترحب بالعطور والبخور 

والتواب��ل العماني��ة.    أذكر ه��ذه الحقيقة آلوكد 

ان العالق��ات العربي��ة - الصيني��ة هي عالقات 

حضارية تجارية واقتصادي��ة ومالحية وثقافية 
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قديمة وأن العرب أكتش��فوا طريق الحرير قبل 

غيرهم من اآلمم.

 ومما عزز أزدهار العالقات العربية الصينية 

وبش��كل غي��ر مس��بوق ه��و الش��عور العربي 

الش��عبي الخ��اص تجاه الصين وخل��و االهداف 

السياس��ية والدبلوماس��ية الخارجية الصينية من 

االطماع االستعمارية ودعمها لحركات التحرر 

العربية تماما كما قدمت الدول العربية والجامعة 

العربي��ة  دعمه��ا ومس��اندتها لنضال الش��عب 

الصيني ومعركته السياس��ية والدبلوماس��ية قبل 

وبعد االستقالل وبعد دخول الصين الشعبية الى 

االمم المتحدة ايضًا.

  مالحظ��ة مهم��ة اود أن أذكره��ا هن��ا وهي 

أن العفوي��ة وحس��ن النية الت��ي أظهرتها الدول 

العربية وشعوبها تجاه الصين الشعبية تلقى نفس 

الموق��ف من الحكوم��ة الصينية الي��وم  بما في 

ذلك االمل ان تتخ��ذ مواقف أكثر تقدما في دعم 

نضال  الشعب الفلسطيني وهي مواقف طبيعية 

في أطار تاريخ حركة النضال الصينية وحركة 

النض��ال العالمية التي التتج��زاء باالضافة الى 

حجم العالقات العربي��ة الدافئة تجاه الصين في 

كل المج��االت وخصوصا ف��ي مجال االقتصاد 

والتج��ارة والصناعة وثق��ل الجانب العربي في 

المش��روع الصيني العمالق –)) مبادرة الحزام 

والطريق ((.

وف��ي العصر الحدي��ث تلعب مراك��ز البحوث 

العربية الرئيسية دورا هاما في تحشيد الطاقات 

العلمية لتوس��يع مجاالت التع��اون المختلفة مع 

مراكز البحوث الرئيسية الصينية والجامعات.  

وف��ي العراق تول��ى مراكز البح��وث المتقدمة 

مث��ل قس��م السياس��ية واالس��تراتيجية في بيت 
الحكمة ومركز الدراس��ات الدولي��ة في جامعة 
بغداد ومركز الدراس��ات العربي��ة في الجامعة 
الدراس��ات االستراتيجية  المستنصرية ومركز 
واالقليمية في جامعة الموصل ومركز الدراسات 
االس��تراتيجية ف��ي جامعة كربالء والدراس��ات 
العليا في مواضيع العلوم السياسية واالقتصادية 
في جامعات النهرين وبغداد والكوفة والموصل  
اهتمام��ا جي��دا بالش��ؤون الصيني��ة وفي ضوء 
تطور العالقات الحس��نة بين الع��راق والصين 
وفي ظل  المكان��ة التي باتت الصين تحتلها في 
االقتصاد العالمي وهي مكانة س��تعكس نفس��ها 
حتما على مكانتها الجو اقتصادية والجو سياسية 
م��ع الكثير م��ن مناط��ق العالم فيأتي مش��روع 
:حزام واحد – طريق واحد الذي اطلقته الصين 

في هذا السياق .    

وكان انعقاد الن��دوة الفكرية التي نظمها مركز 
دراس��ات الوح��دة العربي��ة في بيروت خالل 
الفترة 21-22 ش��باط /فبراير 2017 بالتعاون 
مع معهد دراس��ات الش��رق االوسط في جامعة 
شنغهاي مناسبة مهمة للقاء فكري واسع وعميق 
بي��ن االختصاصيين الع��رب والصينيين . وفي 
هذه الندوة وصف البروفس��ور تيم نيبلوك وهو 

اختصاصي بريطاني بارز في الشؤون الصينية 

وش��ؤون الخلي��ج العرب��ي ان االتصاالت على 
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المس��توى االكاديمي بين االكاديميين الصينيين 

والع��رب في غاي��ة االهمية ووصف مش��روع 

الح��زام والطريق بانه يش��كل عنصرًا أساس��ًا 

ف��ي اس��تراتيجية الصين العالمي��ة وربما يكون 

له اهمي��ة خاصة في منطق��ة الخليج وال تكتفي 

برام��ج المش��روع بتغطية بناء الطرق وس��كك 

الحدي��د وخط��وط االنابيب ونظ��م االتصاالت 

ومنشآت الموانئ االساسية وغيرها ولكن تشمل 

بناء البنى اآلساس��ية الصناعية والمالية الالزمة 

لتنمية فاعلة في دول آسيا الوسطى خصوصًا . 

أن هذه التنمية ليس��ت الزم��ة القتصاديات 

بلدان آس��يا الوس��طى لتكوين ش��ركاء اقليميين 
فاعلي��ن للصين فحس��ب بل ولضمان اس��تقرار 
سياس��ي طوي��ل األج��ل ف��ي المنطق��ة وأك��د 
البروفيس��ور نيبلوك إن نطاق مايجري تطويره 
في س��ياق المش��روع »ح��زام واح��د –طريق 
واحد« مدهش والواضح انه سيؤثر في االنماط 
المس��تقبلية للتفاعالت والتنمي��ة االقتصادية في 
مختل��ف أرجاء آس��يا . وقد تمكن��ت جمهورية 
الصين الش��عبية من تأس��يس جهاز دبلوماس��ي 
كفوء والغالبية الساحقة من السفراء الذين قابلتهم 
في البالد العربية يتقنون اللغة العربية باالضافة 
ال��ى الدبلوماس��يين من مختل��ف الدرجات وهو 
تط��ور ممت��از واذا تمكن��ت وزارات خارجية 
الدول العربية من تأهيل جهاز دبلوماسي عربي 
للخدمة في الس��فارات العربي��ة في الصين فهذا 

تطور جيد مع دعم إتقان اللغة الصينية.

 وتس��تفيد وزارة الخارجي��ة الصيني��ة م��ن 

الس��فراء الصينيين الس��ابقين الذي��ن عملوا في 

البالد العربية من أمثال السيد قاويوتشن السفير 

الصيني السابق لدى دولة قطر .

ويعتقد الس��فير قاو يوتش��ن ان تنفيذ مشروع 

الحزام االقتصادي وطريق الحرير سيؤدي إلى 

االرتقاء بالعالقات الصينية – العربية مؤكدًا انه 

في الوقت الراهن تتط��ور العالقات الصينية –

العربي��ة بصورة أعمق في إطار التش��ارك في 

بناء الحزام االقتصادي وطريق الحرير انطالقًا 

م��ن روح طري��ق الحرير التي تتس��م بالس��الم 

والتع��اون واالنفتاح والتس��امح والتعلم واإلفادة 

المتبادل��ة والمنفع��ة المتبادلة والفوز المش��ترك 

- ويستش��رف التع��اون ال��ودي بي��ن الجانبي��ن 

الصين��ي والعربي آفاقًا رائعة بما يخدم مصلحة 

الصين والب��الد العربية . وقد تابع الس��فير قاو 

يوتش��ن مراح��ل تتط��ور العالق��ات الصيني��ة 

العربية فقد اس��تكملت الحكومة الصينية تأسيس 

العالقات الدبلوماس��ية مع كافة ال��دول العربية 

م��ن جمهورية مصر العرب��ية  1956 مرورًا 

بجمهورية العراق عام 1958 وانتهاًء بالمملكة 

العربية الس��عودية ع��ام 1990 . وق��د بادرت 

الصين لتدعيم هذا التعاون عن طريق تأس��يس 

مؤسس��ات خاصة مثل منتدى التعاون الصيني 

الصيني��ة-  المش��تركة  والمب��ادرة  العرب��ي   –

العربي��ة في ماي��و 2010 باالع��الن عن إقامة 

تعاون اس��تراتيجي مبنية على التعاون الش��امل 

والتنمية المش��تركة . وف��ي االجتماع الوزاري 

الس��ادس لمنتدى التعاون الصيني – العربي في 
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بكين ي��وم 5 حزيران –يوني��و 2014 وتطبيقًا 

لمب��ادرة الش��راكة الصينية –العربي��ة في بناء 

»الح��زام االقتصادي لطري��ق الحرير وطريق 

الحرير البحري في القرن الحادي والعش��رين« 

طرح الرئيس الصيني ش��ي جينبنغ فكرة جديدة 

)1+2+3( تتمثل باتخاذ قط��اع الطاقة محورًا 

رئيس��يًا ومجالي البنى التحتية وتسهيل التجارة 

واالس��تثمارات لجناحين وثالث��ة مجاالت ذات 

تقان��ة متقدمة تش��مل الطاقة النووي��ة والفضاء 

واالقم��ار االصطناعية والطاقة المتجددة كنقاط 

اختراق . 

وف��ي عام 2013 كان الرئيس الصيني ش��ي 

جينبنغ وف��ي آخر محطة في جولت��ه عالمية قد 

الق��ى خطابًا ف��ي مقر الجامع��ة العربية وطرح 

فيه التش��ارك الصيني-العربي ف��ي بناء الحزام 

تثبي��ت  عل��ى  المش��ترك  والعم��ل  والطري��ق 

االس��تقرار وابتكار س��بل التعاون ونقل الطاقة 

االنتاجية وتعزيز الصداقة . واصدرت الحكومة 

الصيني��ة ف��ي آذار /م��ارس 2014 وثيقة آفاق 

واعم��ال )الحزام والطري��ق( وقوبلت المبادرة 

بتج��اوب ايجابي م��ن البالد العربي��ة حكوماٍت 

وش��عوبًا بوصفها فرصة س��انحة لزيادة التبادل 

م��ع الصين في مختلف المج��االت وان الصين 

والب��الد العربي��ة عل��ى قناعة تام��ة ان مبادرة 

الح��زام والطري��ق ذو مصي��ر موحد للبش��رية 

جمعاء .

لق��د كان م��ن اولوي��ات الرئي��س الصين��ي 

ش��ي جينبن��غ الحياء طري��ق الحرير هو وضع 

االس��تثمار ف��ي الس��كك الحديدي��ة ذات اولوية 

كبرى إذ تش��ير وكالة االنباء الصينية الى ضخ 

5.3 مل��يارات دوالر لتوس��يع وتطوي��ر نظام 

س��كك الحديد الصينية لالنطالق الى العالم عام 

2020 ويرى ايضًا الدكتور هيثم غالب الناهي 

وه��و اختصاصي ب��ارز في مركز دراس��ات 

الوح��دة العربي��ة ان عل��ى الع��رب ف��ي نهاية 

المطاف ان يستغلوا هذه التجربة ويسعون بجهد 

جهيد لالس��تفادة من الخبرة الصينية االقتصادية 

والتنموي��ة والتربوي��ة وغيرها في بن��اء الدولة 

وينهض��وا بالطريق��ة نفس��ها الت��ي نهضت بها 

الصي��ن فالجلوس وانتظ��ار بيضة ذهب طريق 

الحرير هو مبدأ ال يستقيم .

ويعتق��د االس��تاذ محمد بن هوي��دن وهو عالم 

متخص��ص ف��ي ش��ؤون الجزي��رة العربية ان 

المشروع الصيني حول الحزام والطريق يمكن 

ان يكون ذا مصلحة وفائدة لبعض دول الش��رق 

الشرق االوسط فالطريق يمكن ان يفيد دول مثل 

دول آس��يا الوس��طى وايران والعراق وسوريا 

واالردن فيم��ا الح��زام يمكن ان يفي��د دواًل مثل 

دول شرق جنوب آسيا والهند وباكستان واليمن 

ومصر ودول مجلس التعاون الخليجي . 

ويعتقد المفكر العراقي الدكتور عبد الحس��ين 

ش��عبان ان مشروع طريق الحرير قد يعيد رسم 

خريطة العالم ويعني طريق الحرير الجديد فيما 

يعنيه بناء شبكة عمالقة برية وبحرية تضم 60 

بلدًا من آس��يا واوربا وافريقي��ا وتربط الصين 

عبر المحيط الهندي جنوبًا حتى اوربا وسيكون 
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المشروع مرتبطًا ببناء هياكل إرتكازية : جسور 

وطرق ومواصالت وكل حالة لها عالقة بالبنية 

التحتي��ة وجل��ب اس��تثمارات وتوفي��ر رؤوس 

األموال وطاقة بشرية ضرورية وبناء شراكات 

ف��ي المصالح وااله��داف اضافة ال��ى عالقات 

ثقافية وتبادالت في اآلداب والفنون والترجمات 

والتقالي��د والعادات بما فيه��ا المأكوالت وطرق 

العالج واس��تخدام بعض المستحضرات الطبية 

التقليدي��ة . واضاف الدكتور ش��عبان ان مبادرة 

الرئي��س الصين��ي تضمن��ت ايض��ًا تنفي��ذ الف 

مشروع وربط اس��يا واوربا بشبكة من الطرق 

البري��ة والحديدية والطيران وانابيب وش��بكات 

االنترنيت أي بمعنى آخر ان »مش��روع الحزام 

ومش��روع الطريق« يضم ايضًا مش��روعًا ثالثًا 

وهو مشروع طريق الثقافة العالمي .

مشروع الحزام .. ومشروع الطريق
احد االكتش��افات الكبرى وفرصة جديدة لدور 

عربي في آس��يابعد س��بعين عامًا على استقالل 

جمهوري��ة الصي��ن الش��عبية تنه��ض الصي��ن 

م��ن أغ��الل تاري��خ االس��تبداد االس��تعماري 

واالحت��كارات االجنبية لتتب��وء مراكز متقدمة 

ف��ي العالقات الدولية المعاص��رة وتصبح القوة 

االقتصادية الثانية في العالم وتشهد اعظم تجربة 

في تجارب التنمي��ة العالمية المعاصرة . ورغم 

ماتملكه من قدرات عسكرية هائلة إال انها تغلب 

الدبلوماس��ية والدبلوماس��ية العامة في عالقاتها 

الدولية وبعكس غيرها م��ن القوى الدولية التي 

تعتم��د على قدراتها العس��كرية بالدرجة االولى 

فانها تس��تخدم عالقاته��ا االقتصادية الدولية في 

دع��م ومس��اندة االقط��ار النامية ح��ول العالم . 

تق��وم جمهورية الصين الش��عبية ببن��اء الطرق 

والصحي��ة  التنموي��ة  والمش��اريع  والجس��ور 

ومجمع��ات التكنلوجيا المتطورة ب��داًل من بناء 

القواعد العسكرية واستخدام التهديد والتدخالت 

المس��لحة لس��المة وأمن الدول المستقلة وتؤمن 

ان دعم التنمية لش��عوب العالم من شأنها اشاعة 

األمن واالستقرار في العالم .

 ان المب��ادرة المدهش��ة الت��ي اطلقه��ا رئي��س 

جمهورية الصين الشعبية في خطابه االخير في 

مقر االمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة عام 

2016 المتضمنة »مش��روع الحزام ومشروع 

الطري��ق« والت��ي رحبت به��ا ال��دول العربية 

واآلس��يوية والعدي��د من دول العالم قد فس��حت 

المجال امام عهد اقتصادي تنموي عالمي تشارك 

في��ه العديد من ال��دول على اخت��الف قومياتها 

وانظمته��ا السياس��ية واوضاعه��ا االجتماعي��ة 

وانها تمهد لحضارة عالمية جديدة تش��ترك فيها 

آس��يا وافريقيا واوربا وحتى اس��تراليا وأمريكا 

الالتيني��ة انطالق��ًا من هذه المبادرة المدهش��ة . 

ان ه��ذه المبادرة ستش��هد بناء مئات المش��اريع 

الحضارية الجديدة على طول الحزام والطريق 

وستشهد تعاونًا عالميًا غير مسبوق في بناء مدن 

وموانئ ومنش��آت صناعي��ة وزراعية وصحية 

وثقافية ومجمعات تكنلوجية فائقة الدقة .
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وخصوص��ًا  العربي��ة  وال��دول  الع��راق  ان 

مناطق الخليج العربي وسوريا ولبنان واالردن 

مص��ر  ال��ى  باالضاف��ة  العربي��ة  والجزي��رة 

والس��ودان والقرن االفريقي ستكون في مقدمة 

الدول التي ستستفيد من هذه المبادرة .

وأخي��رًا أع��رب عن تأيي��دي لالف��كار النيرة 

التي طرحها الس��فير الصيني الس��ابق في قطر 

والمتخصص في الش��ؤون العربية حول اهمية 

توطيد التعاون االنس��اني والثقافي بكل قوة بين 

العرب والصين  .

ان تفاهم العقول من أهم شروط نجاح التعاون 

بي��ن ال��دول . ال تع��اون م��ن غي��ر التع��ارف 

والتفاه��م والثق��ة . وفي هذا الص��دد يتعين بذل 

الجهود المش��تركة لتنفيذ ما ج��اء من القرارات 

المؤتم��رات  ف��ي  والترتيب��ات  والتوصي��ات 

العالق��ات  بتطوي��ر  الخاص��ة  واالجتماع��ات 

الصينية – العربية ، والسيما تعزيز الحوار بين 

الحضارتي��ن وتوطيد الركائ��ز الثقافية للصداقة 

الصينية – العربي��ة ، والعمل على حماية تنوع 

الحضارات ودفع اإلف��ادة المتبادلة بين مختلف 

الحض��ارات والرف��ض س��ويًا رب��ط اإلرهاب 

بعرق أو دين بعينه .

اقتراحات
ومش��روع   .. »الح��زام  مش��روع  أن   -1

الطريق«ال��ذي طرح��ه الرئي��س الصين��ي هو 

مش��روع انس��اني ش��امل وس��يقرب العالقات 

االقتصادية واالجتماعية والثقافية مع كافة الدول 

التي يمر بها هذا الطريق والذي سيقيم  الروابط 

الخمس��ة للتج��ارة كالهيكل االرت��كازي ورأس 

المال واإلنس��ان وينش��ئ ش��راكة في المصالح 

واألهداف والمصير وان هذا المشروع العمالق 

الذي خصصت ل��ه الحكوم��ة الصينية ترليون 

دوالر ه��و يضاه��ي االستكش��افات الجغرافية 

الكب��رى  على حد ق��ول خبير عراقي في مجال 

العل��وم والتكنولوجيا)محمد عارف( وسيس��هم 

ايض��ًا في ترصين العالق��ات الثقافية بين العديد 

م��ن الش��عوب الت��ي س��يمر بها عل��ى اختالف 

ثقافاتها وحضارتها .

2-  الدعوة لعقد مؤتمر دولي تشارك فيه كافة 

الدول التي س��يمر بها طريق الحرير وتعرض 

في��ه الحكومة الصينية تصوراتها حول تفاصيل 

تعاون الدول في اطار هذا المشروع .

3- عق��د مؤتم��ر ثقافي عرب��ي صيني يدرس 

التعاون في اطار :

)أ( جم��ع ودراس��ة الوثائ��ق التاريخي��ة التي 

تخص العالقات العربية الصينية.

)ب(دراسة امكانية توس��يع تعلم اللغة الصينية 

للطلبة العرب وكذلك توس��يع تعلم اللغة العربية 

للطلبة الصينين.
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)ج�( تأس��يس جامعة عربي��ة –صينية في حقل 

العل��وم االجتماعي��ة وجامع��ة اخ��رى في حقل 

العلوم الصرفة والتكنلوجيا.

بي��ن  واس��عة  ترجم��ة  حرك��ة  تش��جيع  )د( 

اإلصدارات المهمة العربية والصينية إلفس��اح 

المجال أمام الش��عبين العرب��ي والصيني لتبادل 

األفكار واآلراء .

)ذ(دراس��ة امكانية توس��يع العالقات في مجال 

الرياض��ة والفن��ون واالعالم وتبادل االس��اتذة 

والش��باب ووض��ع برام��ج عمل لتنفي��ذ خطط 

طموح��ة للتعاون في اطار الدبلوماس��ية العامة 

والشعبية.

4- نتطل��ع ان تقوم جمهورية الصين الش��عبية 

بدعم مش��روع العراق الخاص ببناء ميناء الفاو 

الكبير الذي يدخل في مس��يرة مشروع الطريق 

الصين��ي )طري��ق الحري��ر( ويعي��د االهمي��ة 

التاريخي��ة للطري��ق ال��ذي كان ينته��ي بمين��اء 

البصرة العراقي . ان هذه المبادرة ستلعب دور 

مهم في ترصين العالقات العراقية الصينية . 

مصادر مختارة
 بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها 

مركز دراسات الوحدة العربية العالقات العربية 

- الصينية بالتعاون مع معهد دراس��ات الش��رق 

االوسط –جامعة ش��نغهاي للدراس��ات الدولية 

الصين 20-21 شباط/فبراير- بيروت/2017 

المؤتم��ر  –مقدم��ة  الصوان��ي  يوس��ف 

»العالق��ات العربي��ة الصيني��ة ماض��ي غن��ي 

ومستقبل مأمول« . وتعليقات اخرى . ص15 

جين تش��ويغ جيه )شمس الدين( مبادرة الحزام 

والطري��ق وتع��اون الصي��ن والبل��دان العربية 

ص16

إدري��س لكريني – »الصي��ن وتحوالت النظام 

الدولي وعناصره« ص99

ن��ورة بنت عب��د الرحمن اليوس��ف »العالقات 

الطاقية بين البلدان العربية والصين« ص123 

تيم نيبلوك »بروز الصين كأكبر شريك تجاري 

لدول الخليج –فرص مستجدة ومعوقات محتملة 

لمجلس التعاون الخليجي » ص 179 .

ق��او يوتش��ن »الح��زام االقتص��ادي وطري��ق 

الحري��ر واالرتقاء بالعالقات الصينية العربية« 

ص 194 .

مناقش��ات الدكتور عبد الحسين شعبان ومحمد 

بن هويدن .

جعف��ر ك��رار احمد »الح��زام الثقاف��ي :تاريخ 

التبادل الثقافي بين الصين والعرب«ص393 .
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السياسة الخارجية للعراق
 

أ.د. محمد الحاج حمود)*(

)*( مستشار في وزارة الخارجية العراقية

تعرض العراق في الفترة السابقة إلى عقوبات 
عدي��دة بس��بب السياس��ة غي��ر الس��ليمة للنظام 
السابق. وهذه العقوبات أدت إلى فرض حصار 
قاٍس على الش��عب والى مآس��ي أدت إلى عزلة 
العراق عن جيرانه وعن المجتمع الدولي. وكان 
من نتيجة تلك السياسة صدور عديد من قرارات 
مجل��س األمن الدول��ي التي تضمن��ت عقوبات 
اضرت بالشعب وبمكانة العراق الدولية وسببت 
تده��ور الوضع االقتص��ادي للعراقيين وجعلت 
من الع��راق في المجتم��ع الدولي وكأنه جس��م 
غريب مم��ا أدى إلى فرض القيود الكثيرة على 

نشاطه في المجتمع الدولي.

ومعل��وم ان المقصود بالسياس��ة الخارجية هي 
إنه��ا إدارة العالق��ات مع ال��دول األخرى ومع 
المجتمع الدولي لما يصب في المصلحة الوطنية 

للدولة والدفاع عن مصالح الشعب.

والب��د لنج��اح السياس��ة الخارجي��ة م��ن توفر 
عوام��ل معينة، من أهمه��ا: أواًل: وجود وضع 
داخلي موح��د ورصين. فالمفاوض الدولي البد 
ان يكون مس��ندًا من نظام سياسي موحد وفعال 

وب��دون ذلك اليس��تطيع تحقيق األه��داف التي 
يتف��اوض من اجله��ا. فالمماح��كات والخالفات 
السياس��ية الداخلي��ة تضعف المف��اوض، وهذا 
مايق��ع على عاتق كاف��ة السياس��يين من تجنب 
الخالفات الحزبية الضيقة ويتفقوا على سياس��ة 
وطنية موحدة. فهذه الوحدة الوطنية هي أس��اس 
القوة في تنفيذ السياسة الخارجية وبالتالي الدفاع 
عن المصالح الوطنية. ان الخالفات في المواقف 
السياس��ية هي صورة من ص��ور الديمقراطية، 
اال ان المبالغ��ة فيها يضعف الموقف السياس��ي 
الخارج��ي للدول��ة ويضعف موق��ف المفاوض 
العراقي. وثانيًا، البد لنجاح السياس��ة الخارجية 
من اتفاق المجتمع على خطوط عريضة لتحديد 
المصال��ح الوطني��ة العليا لتكون اهدافًا لنش��اط 
السياسة الخارجية و في الدفاع عنها. فال يجوز 
التفريط باالقليم او بالحدود او بالمياه على سبيل 
المثال. والشرط الثالث لنجاح السياسة الخارجية 
هو االستمرارية والمرونة. فعندما نضع سياسة 
خارجية ثابتة لمرحلة من المراحل ونسير على 
نهج تلك السياسة بش��كل منظم وندافع عنها في 
كل االوس��اط الدولية بصورة مس��تمرة نضمن 
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بذلك نجاح تلك السياس��ة، وبخالف ذلك تصبح 
مصالح البالد عرضة لألهواء والتغيرات.

ولك��ن االس��تمرارية والمرون��ة تعن��ي ايض��ًا 
ض��رورة مواكبة تط��ورات مواق��ف المجتمع 
الدول��ي من اية قضي��ة مطروح��ة للبحث. فان 
طرأت احداث دولية معينة فعندئٍذ يقتضي األمر 
تغيي��ر بع��ض فقرات تل��ك السياس��ة. والبد ان 
تتكيف بعض جوانب السياسة مع تطور الوضع 
الجدي��د والبد وان تنس��جم السياس��ة الخارجية 
م��ع المنظور االس��تراتيجي لعالقاتنا مع الدول 
االخرى المس��تمدة من مبادئ الدستور والقائمة 
على االحترام المتبادل والسياسة السليمة وتبادل 
المصالح وع��دم الخضوع للغير ولكن في نفس 
الوق��ت ع��دم االنعزال الت��ام عن الغي��ر. وهذا 
التب��ادل وهذه الرؤيا المرنة مع المجتمع الدولي 

هي من متطلبات السياسة الخارجية الناجحة.

مراجع السياسة الخارجية
اواًل: لع��ل المرجع األول من مراجع السياس��ة 
الخارجي��ة في الدولة هو الدس��تور. والدس��تور 
ف��ي الع��راق الحالي هو دس��تور ع��ام 2005. 
والدستور هو القانون االسمى ويمكن ان يوصف 
بانه ابو القوانين وهو قائد الدولة في كل ش��يء. 
والدستور العراقي الحالي قائم على ثالثة أسس 
هي الديمقراطية والتعددية والفيدرالية. وقد جعل 
الدستور امور السياسة الخارجية من اختصاص 
السلطة المركزية او السلطة االتحادية. وقد حدد 
الدستور الخطوط الرئيسية  للسياسة الخارجية. 
فالمادة الثالثة منه نصت على ان العراق) عضو 
مؤس��س في الجامع��ة العربية وملت��زم بميثاقها 
وجزء من العالم االس��المي(. وبهذا النص حل 
الدستور المس��ألة القومية كما اوجد حاًل لمسألة 
الدين الرس��مي للدولة. وهكذا اصبحت السياسة 
الخارجية للدولة ملزمة بميثاق الجامعة العربية 
وبالعمل المش��ترك. كما انه��ا ملزمة بالتضامن 

مع العالم االس��المي. وتعتب��ر المادة الثامنة من 
الدس��تور العم��ود الفق��ري للسياس��ة الخارجية 
للع��راق. اذ انه��ا تقض��ي بان الع��راق) يرعى 
مبادئ حس��ن الج��وار ويلتزم بع��دم التدخل في 
الش��ؤون الداخلية للدول االخرى ويس��عى لحل 
النزاعات بالوس��ائل السلمية ويقيم عالقاته على 
اس��اس المصال��ح المش��تركة والتعام��ل بالمثل 

ويحترم التزاماته الدولية(.

فمبدأ حس��ن الجوار هو من المبادئ األساس��ية 
الت��ي تقوم عليها العالق��ات الدولية. وهذا المبدأ 
مقتبس من ميثاق االمم المتحدة ووارد في كثير 
من دس��اتير الدول وهو من المبادئ المس��تقرة 
ف��ي القان��ون الدول��ي والعالقات الدولي��ة. كما 
ان مبدأ ع��دم التدخل في الش��ؤون الداخلية هو 
ايض��ًا م��ن مبادئ ميث��اق االمم المتح��دة ومبدأ 
مس��تقر في العالقات الدولية وال يوجد دس��تور 
دولة م��ن الدول يس��مح لحكومته��ا التدخل في 
الش��ؤون الداخلية للغير.ونتيج��ة للحروب التي 
خاضها النظام الس��ابق، فرض الدستور الجديد 
تس��وية النزاعات بالطرق السلمية منعًا لتكرار 
المآسي التي مر بها العراق نتيجة تلك الحروب. 
ووسائل تسوية المنازعات سلميًا عديدة قد اشار 
اليها ميثاق األمم المتحدة في المادة)33(. ولسنا 
هنا بصدد ش��رح هذه الوس��ائل. والمبدأ االخر 
م��ن مبادئ الم��ادة الثامن��ة هو اقام��ة عالقات 
العراق مع الدول االخرى على اساس المصالح 

المشتركة دون التضحية بمصالحنا.

ومما تضمنته هذه المادة مبدأ احترام التزاماتنا 
الدولي��ة. والمقص��ود بالتزاماتن��ا الدولي��ة كافة 
المعاه��دات والمواثيق م��ع كافة الدول االخرى 
والمنظمات الدولية، بما في ذلك قرارات مجلس 
االمن الدولي.وتلتزم المادة السابعة من الدستور 
ب��� ) محاربة كل كي��ان او نهج يتبنى العنصرية 
او االره��اب او التكفي��ر او التطهير الطائفي او 
التمهيد ل��ه او التحريض علي��ه(. وبذلك اعتبر 
الدس��تور اي��ة انته��اك لحقوق االنس��ان انتهاك 
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للدستور ويستحق مرتكبه المسائلة القانونية.وقد 
حرم الدس��تور استخدام اس��لحة الدمار الشامل 
ف��ي عالقاتنا الدولية. وهذا االلت��زام يتوافق مع 
التزامات العراق تجاه المجتمع الدولي.كما حرم 
الدس��تور اس��تعمال االراض��ي العراقية لتكون 
مقرًا او ممرًا او س��احة  لنش��اط اإلرهاب. ولم 
يغفل الدستور النص على حماية حقوق االنسان. 
فف��ي المواد 14-21 نص عل��ى حماية الحقوق 
المدنية والسياس��ة، وفي الم��واد 22-26 نص 
على حماي��ة الحقوق االقتصادي��ة واالجتماعية 

والثقافية.

ثانيًا: المرج��ع الثاني للسياس��ة الخارجية هو 
البرنام��ج الحكومي المق��دم الى مجلس النواب، 
وه��ذا البرنامج يتضمن عادة سياس��ة الحكومة 
في الش��ؤون الداخلية والشؤون الخارجية. فعند 
مراجع��ة البرنام��ج الحكومي نجد في��ه فقرات 
مهمة تتعلق بالسياس��ة الخارجية على ان يكون 
متوافق��ًا مع اح��كام الدس��تور. وه��ذا البرنامج  
يكون ملزمًا لكافة وزارات واجهزة الدولة ومن 

ضمنها وزارة الخارجية.

والمرجع الثالث للسياسة الخارجية هو مايصدر 
ع��ن مجلس الوزراء من قرارات تمس عالقات 
الع��راق بال��دول االخ��رى. وه��ذه الق��رارات 
الب��د وان تكون ضم��ن احكام الدس��تور ايضًا. 
ومي��زة هذه الق��رارات انها تواك��ب التطورات 
على الس��احة الدولية. والمرجع الرابع للسياسة 
الخارجيةه��و نش��اط وزارة الخارجية. فوزارة 
الخارجي��ة تقوم بدوري��ن في مي��دان العالقات 
الدولي��ة: األول : هو دورها االس��اس في تنفيذ 
السياس��ة الخارجي��ة للدول��ة بصفته��ا الجه��از 
التنفي��ذي للسياس��ة الخارجية ف��ي كل الميادين. 
ولوزارة الخارجي��ة دور اخر يتمثل في تطوير 
وتغذية السياس��ة الخارجية بالمواقف المستجدة 
على الساحة الدولية، وتقدم الى مجلس الوزراء 
بمقترحات بهذا الخصوص. وهي بذلك تخلق او 
تس��اهم في خلق مواقف في السياسة الخارجية، 

على أن تكون ضمن حدود الدستور.

ويمك��ن ان نضيف مصدرًا خامس��ًا للسياس��ة 
الخارجي��ة وهو االتفاقي��ات الدولية، والس��يما 
الدولي��ة العامة، اي االتفاقيات التي تنطبق على 
المجتم��ع الدول��ي بصورة عام��ة كميثاق األمم 

المتحدة. 

أهداف السياسة الخارجية
يمكن تلخي��ص اهداف السياس��ة الخارجية 

للعراق بما يلي:

اواًل: تحقيق امن البالد.

ثانيًا: الحفاظ على ســـيادة الدولة وســـالمتها 
االقليمية ككيان مستقل في المجتمع الدولي.

ثالثًا:الدفاع عن النظام الديمقراطي.

رابعًا: مكافحة االرهاب.

خامسًا: حماية المصالح العراقية في الخارج.

سادسًا: تحقيق الرفاه والتنمية.

سابعًا: الحفاظ على وحدة الصف الوطني.

منجزات السياسة الخارجية العراقية
عن��د الحدي��ث عم��ا تحقق م��ن منج��زات في 
ميدان السياس��ة الخارجية البد من االشارة الى 
ان ه��ذه المنج��زات لم تتحقق بجه��ود فردية او 
جهود جهاز واحد م��ن اجهزة الدولة وانما هي 
حصيلة جملة من الجهود والممارس��ات، لكافة 
مؤسس��ات الدولة، فضاًل عن مساهمة الخيرين 
من ابناء العراق الذين ش��جعوا او س��اهموا في 
بناء المواقف السياس��ية والعملية التي ادت الى 
تحقيق المنجزات في ميادين السياسة الخارجية.

لق��د ح��دث التغي��ر الكبي��ر ف��ي حي��اة العراق 
والعراقيين عام 2003 نتيجة ظروف استثنائية 
داخلي��ة ودولي��ة كان من نتائجه��ا انهيار النظام 



دراسات سياسية واستراتيجية   ةملك / 37  22

الس��ابق بع��د اجتي��از الق��وات الدولي��ة الحدود 
العراقي��ة متوغلة نحو العاصمة بغداد، مما أدى 
الى تغي��رات سياس��ية واقتصادي��ة واجتماعية 
ف��ي كافة مفاصل الحياة ف��ي العراق. فكان امام 
السياس��ة الخارجية العراقية الجديدة ان تش��رع 
لتحقيق اهدافها ف��ي خضم تلك المصاعب نهجًا 
جدي��دًا او تغيرًا جذريًا لسياس��ة النظام الس��ابق 
ال��ذي وضع الع��راق بأكث��ر من م��أزق دولي 
من خ��الل سياس��ته المنغلق��ة والعدائي��ة وذلك 
عب��ر االنفت��اح به��دف ضم��ان ع��ودة العراق 
ال��ى وضع��ه الطبيع��ي ومكانت��ه المرموقة في 
المجتمع الدولي. فقد س��ارت السياسة الخارجية 
لتحقيق ذل��ك الهدف باتجاهي��ن متزامنين تمثال 
اواًل باس��تكمال تنفيذ التزام��ات العراق الدولية 
الضامن��ة للخ��روج م��ن طائلة اح��كام الفصل 
الس��ابع من ميثاق االمم المتحدة، وثانيًا توس��يع 
االنفتاح الدبلوماس��ي للعراق حول العالم تأكيدًا 
لتوجهات��ه الس��لمية الجديدة وتحقيق��ًا لمصالحه 

السياسية واالقتصادية.

ومما تتس��م به السياس��ة الخارجية العراقية في 
ه��ذه المرحلة االنتقال من مرحلة رد الفعل التي 
اتس��مت بها المرحلة الس��ابقة الى مرحلة الفعل 
تمهي��دًا للقيام بدور اوس��ع في رس��م المعادالت 
ف��ي المنطقة والس��يما ف��ي العالم  بش��كل عام. 
وكان من المؤمل لهذا التطور في نهج السياس��ة 
الخارجي��ة ان ي��ؤدي ال��ى تحقي��ق االزده��ار 
االقتصادي واالجتماعي عبر المساهمة الفاعلة 
باستقدام االس��تثمارات االجنبية وتحقيق المزيد 
م��ن التقدم عل��ى كافة الصعد وه��ذا يمثل جانبًا 
مهما م��ن جوانب نجاح الدبلوماس��ية العراقية. 
ولوال الصعوبات الت��ي واجهت الوضع الجديد 
اقليمي��ًا ودوليًا لكان هذا النجاح قد بلغ اش��واطًا 

بعيدة.

وبعد هذه المقدمة يمكن تقسيم جهود الدبلوماسية 
العراقية القائدة للعملية السياس��ية الخارجية في 

أربعة ميادين رئيسة:

1- ميـــدان إعـــادة تنظيـــم وزارة الخارجيـــة 
والتمثيل الدبلوماسي.

2- في الميدان العربي.

3- دول الجوار غير العربية: تركيا وايران.

4- العالقات مع المجتمع الدولي.

الخاتمة:
لقد نجحت السياس��ة الخارجية العراقية في 
تحقي��ق عدد م��ن المنجزات الهام��ة التي تتعلق 
بمكان��ة الع��راق ف��ي المجتم��ع الدول��ي عربيًا 
واقليمي��ًا ودوليًا. مع الحرص دائمًا على احترام 
مب��ادئ واحكام الدس��تور العراقي لعام 2005. 
وم��ع ذلك الت��زال منجزات هذه السياس��ة دون 
مس��توى الطموح. فالتزال هذه السياس��ة تعاني 
من ع��دد من المعوقات بس��بب الفه��م الخاطئ 
لدور السياسة الخارجية في تحقيق التقدم للعراق 
لبعض المتدخلين في نش��اط وعمل مؤسس��ات 
السياس��ة الخارجي��ة، فض��اًل عن ع��دم نضوج 
الوع��ي الديمقراطي لدى عدد من المس��اهمين 
في العملية السياسية وتأثرهم بالمواقف الطائفية 
واالقليمي��ة والقومي��ة عل��ى حس��اب الش��عور 

الوطني الذي يتحتم على الجميع االلتزام به. 

وقد مرت السياس��ة الخارجية للعراق   
بصعوبات جمة س��بب الهجم��ة اإلرهابية التي 
تع��رض لها العراق من ق��وى الظالم في العالم 
والمتمثلة ب�� ))داعش(( والقوى الدولية المساندة 
لها. ولكن نجح العراق بصد تلك الهجمة بتظافر 
جه��ود أبناء الش��عب كاف��ة. ويعتب��ر االنتصار 
على اإلرهاب عالمة بارزة في نجاح السياس��ة 
الخارجي��ة العراقية التي اس��تقطبت كافة القوى 

الخيرة في العالم لدحر هذه الهجمة اإلرهابية.
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نحو سياسة خارجية عراقية رشيدة
) لؤى ب  طن ةظنيل (

أ.د. صالح عباس الطائي)*( 

)*( كلية الفارابي الجامعة 

المقدمة:
الريب ان للرؤى و االط��ر النظرية اهمية 
ال يمكن اغفالها في ترصين الس��لوك السياس��ي 
الخارجي الية وحدة سياس��ية دولي��ة . فالعالقة 
بي��ن التأم��ل النظ��ري والبح��ث التجريبي تعد 
ض��رورة وثيق��ة الصل��ة بتط��ور اي علم وهذا 
ما اكده ايضا )مارس��يل ميرل( استاذ العالقات 
الدولية الفرنسي عندما قال : ان اي علم اليمكن 
ان يتطور اال من خالل الحوار الدائم بين البحث 
التجري��دي و التأمل النظ��ري، فبدون التأمل ال 
يمكن للبحث التجريدي اال ان يدور في فراغ )1( 
كما ان اي فعل او سلوك هادف ال بد وان يسبقه 
تخطيط واطار نظري منهجي ليأتي ُاكله. والجله 
نحن نشاطر ) د. ستيفن وولت(  استاذ العالقات 
الدولي��ة في جامعة ش��يكاغو الرأي عندما قال : 
) ان الذي��ن يوجه��ون السياس��ة الخارجية عادة 
م��ا يصرفون النظ��ر عن طروحات االوس��اط 
النظري��ة، غير ان هناك عالقة ال يمكن تجاهلها 
بي��ن العالم النظري المج��رد والعالم الواقعي إذ 
تمارس السياس��ة، فنحن بحاجة للنظريات حتى 

تضف��ي معنى على الكم الهائ��ل من المعلومات 
التي تغمرنا يوميا(, )2(

هـــدف البحث: ان هدف الدراس��ة يرتكز على 
ض��رورة البحث ع��ن االليات و الوس��ائل التي 
تس��هم في تغيير واقع الفعل السياسي الخارجي 
العراق��ي الى س��لوك فاعل و مؤث��ر و ذلك من 
خالل اعتماد اطر نظرية تحقق الموازنة بين : 

أ. اإلمكانيات والقدرات المتاحة.

ب. المطامح و المصالح المنشودة.
وذلك من اجل ان يكون الس��لوك السياس��ي 
الخارجي رش��يدًا، وال س��يما في ظل بيئة دولية 
تس��ودها الفوض��ى، و تترب��ع على قم��ة الهرم 
السياسي فيها دولة عظمى ) كالواليات المتحدة 
االمريكي��ة( التي تحكم قبضتها على    ) القرية 
الكوكبي��ة( وفقا لمصالحه��ا و مطامعها. والتي 
تضف��ي المزيد من المح��ددات والمنزلقات امام 
حركة صناع القرار في الدول االخرى، السيما 

بلدان عالم الجنوب .
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اشكالية الدراسة: طيلة المدة الممتدة من نيسان 
/2003م ولغاي��ة ع��ام 2017م ؛ اتس��م الفعل 
السياس��ي الخارجي العراقي بضعف ووضاعة 
األداء وع��دم االرت��كاز عل��ى فلس��فة واضحة 
او برام��ج تفصيلي��ة دقيقة، فضال عن الس��جال 
بين الكتل السياس��ية و تنوع الخطاب السياس��ي 
الموج��ه نح��و الخارج. ان كل ذل��ك يثير أمامنا 
تساؤاًل رئيس��ًا: ما هي الرؤى واالطر النظرية 
التي تس��هم في ارس��اء دعائم سياس��ة خارجية 

عراقية رشيدة ؟

فرضي��ة الدراس��ة:ينطلق البحث م��ن فرضية 
اس��اس مفادها ان الوحدة السياسية الدولية التي 
تروم القيام بفعل سياسي خارجي فاعل و مؤثر 
) رش��يد ( ينبغ��ي ان تك��ون امن��ة و مس��تقرة، 
وتمتل��ك نس��يجًا اجتماعيًا متماس��كًا فضال عن 
موارد مادية و معنوي��ة تؤهلها إلتخاذ قرارات 

خارجية تحقق مصلحتها الوطنية. 

هيكلية الدراسة: لالجابة عن السؤال الرئيس 
ال��ذي اثارته اش��كالية الدراس��ة ، وبي��ان مدى 
صحة الفرضية؛ س��ينصرف البحث الى تناول 
ثالث فقرات رئيسة، في االولى سيتم البحث في 
السياسة الخارجية من حيث المدلول و الفروض 
األساس. و في الثانية: البرامج الحكومية و واقع 
الفعل السياسي . اما في الثالثة فسنتناول االسس 
و الركائ��ز المقترح��ة و التي يمك��ن من خاللها 

ارساء دعائم سياسة خارجية عراقية رشيدة.

و  المدل��ول   : الخارجيـــة  السياســـة   -1
الف��روض األس��اس: لتحدي��د مدلول السياس��ة 
الخارجية تطالعنا م��ن االراء، االولى، نظرت 
ال��ى السياس��ة الخارجي��ة على انه��ا الخطة او 
البرنامج الذي تعده الوحدة السياسية للتعامل مع 
المحيط الدولي، مع ان الثانية فس��رت السياس��ة 

الخارجية  على انها الفعل او اسلوب العمل الذي 
تعتم��ده الدولة في تعاملها مع المحيط الدولي.)3( 
ولفهم حقيقة السياسة الخارجية لدولة ما ال يمكن 
االعتماد على ما تعلنه الدولة من برامج لاليهام 

او الدعاية في الساحتين االقليمية و الدولية.)4(

وألجل ذل��ك نج��د أن اآلراء التي رأت في 
السياسة الخارجية ) فعل ( أو أسلوب عمل أكثر 
دقة وبالتالي فالسياس��ة الخارجية هي الس��لوك 
السياسي ) الفعل ( الذي تقوم به الوحدة السياسية 
خارج حدودها االقليمية بقصد انجاز برنامج او 
جزء منه أعدته لتحقيق مصلحتها الوطنية ولعل 
من أهم الفروض التي ترتكز على هذا المدلول:

أ.  العالقـــة بيـــن السياســـة الداخليـــة و 
الخارجية: ال ريب ان الس��لوك السياس��ي الي 
دول��ة داخل اقليمها، ينصب أساس��ا على عملية 
تنظي��م المجتمع السياس��ي من النواح��ي كافة، 
السياس��ية و االجتماعية و االقتصادية و الثقافية 
وبما يضمن تماس��ك المجتم��ع و وحدته بداخل 
اإلقلي��م عل��ى وفق خط��ط متماس��كة، وان لكل 
ذلك عالقة متينة بسياس��تها الخارجية. فالوحدة 
السياس��ية التي تنعم باالستقرار و بمفردات قوة 
اقتصادية و سياسية و نسيج اجتماعي متجانس، 
و وح��دة اتخاذ قرار منس��جمة و متكاتفة تتفانى 
من اجل المصلحة الوطنية مهما كانت انتماءاتها 
وكل ذلك س��يجعل س��لوكها السياسي الخارجي 
فاعال و مؤثرًا)5(، و ان لكل ذلك عالقة بسياستها 
الخارجي��ة، فالدول��ة الت��ي تنعم باالس��تقرار و 
بمف��ردات ق��وة اقتصادي��ة و نس��يج اجتماع��ي 
متجانس و وحدة اتخاذ قرار منسجمة و متكاتفة 
تتفانى من اج��ل تحقيق المصلحة الوطنية مهما 
كان��ت انتمائه��ا و هويته��ا الخاص��ة وتفضيل 
المصلحة العلي��ا للوطن على المصالح الخاصة 
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بهم و بأنتماءاتهم الفئوية و الطائفية سيس��هم كل 
ذلك في جعل سلوكها السياسي الخارجي فاعال 
و مؤث��رًا. اذ ان هناك عالقة قوية بين السياس��ة 
الداخلي��ة والخارجية وهو ما اك��ده ايضا العديد 
من الباحثين)6(. فضال عن ان السياسة الخارجية 
للدول��ة تمثل اس��تمرارية لس��لوكها الداخلي لما 
عب��ر حدودها االقليمية ، وهو م��ا اكده ) كارل 
فردريك( عندما اش��ار ال��ى العالقة الوثيقة بين 
السياس��تين الداخلية والخارجية، وما من مشكلة 
داخلي��ة اال ولها بالضرورة ابع��ادًا خارجية.)7( 
فالف��رق بين السياس��تين يكمن بالتنفي��ذ، فعملية 
تنفيذ الفعل السياس��ي الداخلي اس��رع و اسهل ، 
اما الفعل السياس��ي الخارج��ي فتعترض عملية 
تنفي��ذه الحواج��ز و العوائق الس��يما لدول عالم 
الجنوب، و التعامل ليس مع افراد او مؤسسات 
داخلية بل مع وحدات سياس��ية متنوعة بعضها 
ق��وى عظم��ى او احالف عس��كرية او تكتالت 

اقتصادية عمالقة.

فضال عن ذلك اضطالع السياستين الداخلية و 
الخارجي��ة بمهمة بعض األهداف كحماية الذات 
، الدفاع، التجارة الخارجية، اإلنفاق العسكري، 
وكل منه��ا يتعامل مع تلك األه��داف من زاوية 
خاص��ة و مختلف��ة .)8( اال أن المه��م ه��و قدرة 
صناع القرار على توظيف و اس��تثمار الموارد 
المتاح��ة لتك��ون ق��ادرة وبدرجة عالي��ة لبلوغ 

أهدافها المرسومة.)9(

    ونتيج��ة لتفاع��ل السياس��تين الداخلي��ة و 
الخارجي��ة في عالم اليوم يج��د البعض صعوبة 
في الفصل بينهما، لتضحى السياس��ة الخارجية 
امت��دادا طبيعيا للسياس��ة الداخلي��ة وهو ما اكده 
)اغريغوري فالين( المدير المس��اعد لمؤسس��ة 
االطلس��ي للش��ؤون الدولي��ة بقول��ه )) ال يمكن 

فصل السياس��ة الداخلية عن السياسة الخارجية 
في عالم اليوم((. )10(

ب. الش��مولية وعدم اليقين الهيكل��ي في البيئة 
الدولي��ة:اذ ان الفع��ل السياس��ي الخارجي يبقى 
رهين��ًا بمفردات قوة الدولة م��ن جهة، و بقدرة 
صن��اع القرار على توظيف تل��ك المفردات بما 
يخدم اهداف السياس��ة الخارجي��ة. )11(ومن هنا 
تضح��ى للمتغي��رات الداخلية قصب الس��بق و 
المرتكز الذي ترتكز علي��ه عملية صنع القرار 
م��ن حيث الكم و النوع والقدرة التاثيرية س��واء 
كانت تلك المتغيرات اقتصادية ثقافية عس��كرية 
تقنية....،مع نس��يج اجتماعي مترابط فضال عن 
متغي��رات معنوية كاالرادة السياس��ية و الوعي 
والتصميم.ام��ا ع��دم اليقي��ن الهيكل��ي فيرتب��ط 
بصعوب��ة التنبؤ الدقي��ق بعملي��ات التفاعل بين 
الت��ي  الدولية.وبالمفاج��أت  السياس��ة  وح��دات 
تحدث في الس��احة الدولية ونق��ص المعلومات 
ع��ن الدول��ة الهدف.فض��ال ع��ن ردود الفع��ل 
الناجم��ة ع��ن احتمال فش��ل صن��اع القرارات 
في بعض مخططاتهم.)12(وم��ن هنا تأتي اهمية  
معرف��ة صناع الق��رار بقدرات دوله��م لتحقيق 
افض��ل درجات االس��تجابة لقراراتهم في البيئة 
الدولية وابتكار افكار جديدة لالستمرار والنجاح 
بتحقيق اهداف الدولة )13(وهو ما يستدعي منهم 
ان يكون��وا عل��ى مس��توى ع��ال م��ن الحرفية 
والتخص��ص لمعالج��ة المس��تجدات ف��ي البيئة 

الدولية.

ج. االرادة السياســـية  لدعم و تنفيذ السياسة 
الخارجيـــة: إذ تمث��ل االرادة السياس��ية درجة 
الع��زم و التصميم التي يدع��م بها صناع القرار 
والجمهور على السواء السياسة الخارجية،ومن 
االمثل��ة الواضحة على ذلك، االرادة السياس��ية 
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للش��عب الفيتنام��ي ، والتي أرغم��ت الواليات 
المتح��دة االمريكية في منتصف القرن الماضي 
عل��ى س��حب جيش��ها م��ن فيتن��ام بالرغ��م من 
التفوق المادي و النوعي الكبير لاللة العسكرية 
االمريكي��ة و ضخامة القوات االمريكية قياس��ًا 
باإلمكانات القليلة للشعب الفيتنامي )14( فاالرادة 
السياسية للجمهور وفي مقدمتهم صناع القرار، 
لدع��م و تنفيذ السياس��ة الخارجي��ة ترتكز على 
درج��ة االيمان بالمبادئ  و القي��م الوطنية )15(. 
وق��وة التالحم بين جميع االطياف والعمل تحت 
الخيم��ة االكب��ر ) الوطن( لمواجه��ة الصعاب 
والتص��دي بح��زم ل��كل م��ا يحي��ق بالدولة من 

شرور.

د. الدينامي��ة السياس��ية و بوصل��ة المصلح��ة 
الوطنية: يقصد بالدينامية السياس��ية ، متغيرات 
الحرك��ة السياس��ية داخل الدول��ة و التي تتألف 
م��ن االح��زاب السياس��ية واالقلي��ات و اطياف 
المجتمع و دور وس��ائل االتصال. اما المصلحة 
الوطنية)16( تتباين الوحدات السياسية الدولية في 
تحقي��ق المصلحة الوطنية عل��ى وفق نظريتين 
االولى: النظرة الذاتية للمصلحة الوطنية تمثلها 
مدرس��ة مناهج اتخ��اذ القرار ) اس��نايدر ومن 
ح��ذى حذوه( تؤكد ان المصلحة الوطنية هي ما 
تق��رره االمة من خالل صناع قرارها. والثانية: 
النظ��رة الموضوعية للمصلح��ة الوطنية تمثلها 
المدرس��ة الواقعي��ة ) هانز ج��ي موجنثاو ومن 
تأثر بأطروحاته ( اذ فهم المصلحة الوطنية على 
اس��اس انها المحافظة على الكيان الذاتي للدولة 
و تؤسس القاعدة الصلبة لتعاملها الخارجي)17(. 
فالدول��ة الت��ي تعان��ي من كي��ان مف��كك تنتابه 
المش��كالت العرقية و الطائفية و مخاطر الفرقة 
و التش��تت في نس��يجه االجتماع��ي ال يمكن ان 
تتخذ قرارات سياس��ية خارجية رصينة و فاعلة 

كما ال تقوى على رد اي عدوان.

 فتمثل مجم��وع القيم واالغ��راض التي تعمل 
الدولة من خالل وس��ائلها المتاحة على تحقيقها 
و حمايته��ا ال س��يما اثن��اء تفاعلها م��ع غيرها 
م��ن ال��دول . فتع��دد االح��زاب المش��اركة في 
الس��لطة ينبغ��ي ان ال تكون حركتها السياس��ية 
عائق��ا امام تحقيق المصلح��ة العليا للدولة فعلى 
الرغ��م من ان النظام السياس��ي العراقي يرتكز 
عل��ى )الديموقراطية التوافقية()18( التي تحكمها 
دينامي��ات متعددة كما اش��ار) ارنت ليبهارت ( 
بكتاب��ه الديموقراطي��ة التوافقي��ة، والتي تكون 
س��ببا للخالفات الداخلية بين االطراف السياسية 
المصال��ح  تص��ور  ح��ول  الخ��الف  الس��يما 
الوطني��ة في اط��ار البيئة السياس��ية الدولية، اذ 
ينبغيالتع��اون والتآزر بين االحزاب المش��اركة 
لدع��م عملية صن��ع وتنفيذ السياس��ة الخارجية 
و يحق��ق المصلح��ة الوطني��ة بعيدًا ع��ن تعنت 
او تفضي��ل اي منها الهداف��ه الخاصة وينطبق 
ذات النهج على تعام��ل االطياف واالقليات في 
تغليب المصلح��ة الوطنية على الرؤى الخاصة 
والهوي��ات الفرعي��ة. فالتناح��ر و التش��تت بين 
االقليات س��يجعل النس��يج االجتماعي مفككًا و 
هزياًل وال يقوى عل��ى تنفيذ عمليات التنمية، و 
يس��تنزف قدرات الوحدة السياس��ية في الداخل 
فت��ؤول عمليات التنمية الى الضعف ثم التوقف. 
كما ق��د تؤدي العالقة الس��لبية بي��ن االقليات و 
النظام السياسي الى االقتتال . والوحدة السياسية 

عندها ال تقوى على رد عدوان خارجي.)19(

كم��ا ان ح��االت االحتراب بين اقلي��ة و النظام 
السياس��ي ال تعطل عمليات التنمية فحسب، بل 
س��تعطل ايضا نس��بة كبيرة من طاقات الشباب 
اذ س��تنصرف أعدادًا كبيرة منهم لحمل السالح 
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و مغ��ادرة نش��اطاتهم االنتاجية ف��ي المعامل و 
المزارع و المؤسسات. كما ستفقد الدولة الكثير 
من مواردها االقتصادية ، فضال عن الخس��ائر 
باالرواح. فوضع االقليات يحدد تأثيرها السلبي 
او االيجاب��ي في النس��يج االجتماع��ي وبالتالي 
فاالس��تقرار السياس��ي للنظ��ام السياس��ي ، فقد 
تتحول الى اداة للتدخ��ل الخارجي او اداة لتنفيذ 
السياس��ة الخارجي��ة لدول��ة اخرى بتش��جيعها 
على التكتل او االنفص��ال وخلق االضطرابات 
الداخلية ، او توظيفها ك� ) طابور خامس( لدولة 
اخرى مقابل كل ذلك يمكن ان تكون اداة لترسيخ 
الوحدة الوطنية بش��عورها الجدي باالنتماء الى 

الخيمة الكبرى ) الوطن( .

وفيم��ا يخص وس��ائل االتصال فيس��تدعي ان 
تعمل جميعا تح��ت خيمة الوطن وتكون المعين 
في ش��د ازر االح��زاب و االطي��اف في دعم و 

تنفيذ السياسة الخارجية للدولة.

3. البرام��ج الحكومية و واقع الفعل السياس��ي 
الخارج��ي: اك��دت البرام��ج الحكومية الس��يما 
لالعوام 2014-2018 عل��ى ضرورة تعزيز 
مكان��ة الع��راق ف��ي المجتم��ع الدول��ي وذل��ك 
باالرت��كاز عل��ى عملي��ة النه��وض بمتطلبات 
التنمية البشرية وتوسيع افاق التعاون العربي و 

االقليمي و الدولي عبر :

أ. تطوير العالقات مع الدول .

ب. زيـــادة اواصر التعاون البناء مع منظمات 
االمم المتحـــدة و المنظمات العربية و الدولية 

االخرى.)20(

وذل��ك انطالق��ا م��ن )م3( م��ن دس��تور عام 
2005م. الت��ي نص��ت عل��ى ) الع��راق عضو 
مؤس��س في الجامعة العربية  وملتزم بميثاقها و 

جزء من العالم االسالمي( و تنفيذا لكل ذلك اكد 
البرنامج الحكومي على ضرورة االنفتاح على 
دول العالم عبر اليات تبادل الحوارات والوفود 
الرس��مية م��ع ال��دول العربي��ة ودول الج��وار 
استرشادا ب� )م8( من الدستور والتي تعد العامود 
الفقري للسياس��ة الخارجي��ة فهي تنص على ان 
الع��راق) يرعى مبادئ حس��ن الج��وار ويلتزم 
بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول االخرى 
ويس��عى لح��ل النزاعات بالوس��ائل الس��لمية و 
يقي��م عالقاته على اس��س المصالح المش��تركة 
و التعام��ل بالمثل و يحت��رم التزاماته الدولية ( 
وتأكيد ثوابت حس��ن الجوار وع��دم التدخل في 
الشأن الداخلي وبناء عالقات اقتصادية متنوعة 
وتفعي��ل مق��ررات مؤتم��ر مكافح��ة االرهاب 
التزامًا ب� )م7( من الدس��تور والتي اكدت على 
) محارب��ة كل كي��ان او نهج يتبن��ى العنصرية 
او االره��اب او التكفي��ر او التطهير الطائفي او 
التمهيد له او التحريض عليه( كما حرم الدستور 
اس��تعمال االراضي العراقية أو جعلها ممرًا او 
س��احة لنش��اط اإلرهاب. وكل ذلك يستند بشكل 
رئيس على قوة تأثير الدبلوماس��ية العراقية من 

خالل :

- توس��يع التمثي��ل الدبلوماس��ي والقنصل��ي فق 
مقتضيات المصلحة الوطنية.

- العم��ل عل��ى تحقيق امن العراق واس��تقراره 
وحماية منش��أته وتش��كيل جبهة دولية لمكافحة 

االرهاب.

- حسم الخالفات مع دول الجوار لضمان حصة 
الع��راق م��ن المياه المش��تركة والتع��اون معها 

لضمان االمن و االستقرار .

     واتساقا مع االطار العام للبرنامج الحكومي 
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ج��اءت اس��تراتيجية وزارة الخارجي��ة مؤكدة 
على)21(:

1. حماي��ة ام��ن الع��راق و تعزيز اس��تقراره 
والحفاظ على وحدته و وئام مجتمعه.

2. المضي قدما في توس��يع مس��احة العالقات 
الدبلوماس��ية الثنائية م��ع دول العالم مش��اركة 
المجتم��ع الدولي في عملية اعادة اعمار العراق 

وبناه التحتيه و تطويرها .

3. المس��اهمة ف��ي بن��اء االقتص��اد على نحو 
مدروس وبما يضمن رفع المس��توى المعاش��ي 

للشعب العراقي الكريم.

4. تدعيم نش��اط البعثات الدبلوماس��ية العراقية  
وتعزيز مصال��ح العراق لالرتقاء بها في جميع 
الميادين السياس��ية واالقتصادي��ة واالجتماعية 

والثقافية.

5. تطبي��ع عالق��ات الع��راق الدبلوماس��ية مع 
المجتمع الدولي على أس��س التع��اون واحترام 
المصال��ح المتبادل��ة و رعايته��ا وف��ق القانون 
الدولي والوقوف على مس��افة واحدة من جميع 

األطراف الدولية على نحو عادل.

وازاء م��ا تق��دم ف��أن تطبي��ق تل��ك البرام��ج 
واالس��تراتيجيه لم يتحقق على ارض الواقع في 
بلد انهكته مسببات داخلية وخارجية ) اإلرهاب، 
المحاصص��ة، التناحر الحزب��ي، عالقة االقليم 
بالحكومة المركزية( والتي سنشير اليها بأيجاز.

أ. المحددات الداخلية:

- ان الفعل السياسي الخارجي الذي تقوم به 
الدولة ل��م يرتكز على فلس��فة واضحة وبرامج 

تفصيلية دقيقة متفق عليها . وال يش��كل بوصلة 
مح��ددة االتج��اه نحو الخ��ارج فه��و يعاني في 
اع��داده وصياغته م��ن تداخ��ل االختصاصات 
بين المؤسس��ات التنفيذية والتشريعية فضال عن 
الس��جال بين الكتل السياس��ية ح��ول العديد من 
المواق��ف الخارجية نظرا لتض��ارب مصالحها 
مما ادى ال��ى ضعف االداء و تواضع النش��اط 

الخارجي العراقي)22( .

-ان عدم ضبط مس��ار العملية السياسية داخليا 
ادى ال��ى تن��وع الخط��اب السياس��ي الخارجي 
فالوالءات الحزبية واالقليمية قادت الى التجزئة 

والى فعل سياسي خارجي مرتبك.

- ان عدم ضبط العالقة الدس��تورية بين االقليم 
والمركز وعدم تحدي��د الصالحيات افضى الى 
تعامل االقليم مع المحيط الدولي كدولة مس��تقلة 
دون اع��الم المرك��ز او التنس��يق م��ع وزارة 
الخارجي��ة العراقي��ة)23(. وق��د اس��همت وزارة 
الخارجي��ة العراقية في اس��تمرار هذه الس��لبيه 
لع��دم اعتراضها عل��ى س��لوكيات االقليم حتى 

وقت قريب.

- ان الح��رب على االرهاب لم��دة طويلة ادى 
الى استنفار جل قدرات الدولة المادية فضال عن 
تضاؤل االنتاج و تدني اس��عار النفط واستشراء 
الفس��اد  وهو ما انعكس س��لبا على قدرة الدولة 
على القيام بفعل سياسي خارجي فاعل و مؤثر.

ب. المحددات الخارجية: تتمثل في القيود التي 
فرضته��ا البيئ��ة الدولية واالقليمي��ة على الفعل 
السياس��ي الخارج��ي العراقي فالبيئ��ة االقليمية 
اش��رت تحفظًا عربيًا عل��ى قبول العراق ضمن 
المجموع��ة العربية الس��يما عندم��ا كان تحت 
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االحت��الل االمريكي فامريكا من خالل وجودها 
ف��ي العراق حاولت االفادة بأكبر قدر ممكن من 
اج��ل تأمين مصالحها واس��تغالل هيمنتها على 
القرار السياس��ي العراقي و تدخلت في خياراته 
اتج��اه دول العالم والس��يما دول الجوار، فضاًل 
عن شعور ايران وسوريا بالقلق من التعامل مع 
العراق بسبب التواجد االمريكي واتهامه بايواء 

أطراف معارضة فضال عن قيود)24(:

م��ع تركي��ا: مش��اكل ) االك��راد، التركم��ان، 
الحدود، المياه(

مع سوريا: مش��اكل ) المهجرين و المهاجرين 
و الالجئين(

م��ع االردن: مش��اكل ) المهاجرين و العالقات 
االقتصادية(

مع الكويت : مشاكل ) الديون و التعويضات و 
الحدود و حقول النفط(

مع السعودية: مشاكل ) الفتاوى و االنتحاريين 
و القاعدة(

م��ع اي��ران: التدخالت المس��تمرة في الش��أن 
العراقي، الحدود و المياه و حقول النفط.

وعلى الرغم من رغبة العراق الجديد باالنفتاح 
عل��ى جميع البل��دان العربي��ة واالقليمية وإنهاء 
المش��اكل معها ، فقد ينتابها الش��عور بعدم الثقة 
و الش��كوك ألس��باب ترتبط بمشكالت الماضي 
القري��ب و البعي��د. وان عملي��ة صن��ع الق��رار 
السياسي الخارجي مع دول الجوار وباقي الدول 

العربية عملية معقدة بسبب:

ع��دم التعبي��ر ع��ن اداء رصي��ن ف��ي العدي��د 

م��ن المواقف فعن��د تصاعد الخ��الف االيراني 
السعودي على خلفية اعدام السعودية لنمر النمر 
فقد انبرت الخارجية العراقية بعرض الوس��اطة 
بين الطرفين في الوقت الذي لم يكن للس��عودية 
اي تمثي��ل دبلوماس��ي ف��ي الع��راق، وتجاهلت 
الس��عودية العرض العراقي بل واتهمت العراق 
بالتبعي��ة إليران، كما لجأت الخارجية للتوس��ط 

لدى سلطنة عمان بعد ذلك.

 تغاض��ي بعض صناع الق��رار) ضمن مجلس 
الوزراء او مجلس النواب( عن مصالح الشعب 
العراق��ي، اذ يداف��ع البعض منه��م عن مصالح 
تلك الدول اس��تجابة الجنداتها الخاصة وهذا ما 

يفضي إلى اإلضرار بالمصلحة الوطنية .

ام��ا عل��ى المس��توى الدولي فقبل االنس��حاب 
العس��كري االمريكي كانت ق��درة العراق على 
اتخاذ قرارات سياس��ية خارجية غير واضحة، 
والتعامل مع العراق يمر عبر البوابة االمريكية، 
ف��دول االتح��اد االورب��ي و روس��يا والصي��ن 
والياب��ان و غيرها عملت عل��ى الحصول على 
مكاس��ب و اس��تثمارات ف��ي الع��راق بمحاولة 
اس��تمالة بعض االطراف العراقي��ة من جهة و 

بالتفاهم مع الواليات المتحدة من جهة اخرى .

4. اسس وركائز سياسة خارجية رشيدة:ازاء 
م��ا تق��دم في الفق��رات الس��ابقة، م��ن مبادئ و 
أس��س و أه��داف ، ولتفادي مواط��ن الخلل في 
الفعل السياس��ي الخارجي ودرء جل الس��لبيات 
و مواطن الخلل لضمان سياسة خارجية تنسجم 
مع مكان��ة الع��راق الجديد في الس��احة الدولية 
نعتقد ان هناك العديد من االسس و الركائز التي 
تس��م في اضفاء المزيد م��ن الفاعلية على الفعل 
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السياس��ي الخارج��ي العراقي، وارس��اء دعائم 
سياسية خارجية عراقية رشيدة لعل من أبرزها:

- صه��ر النش��اط االنس��اني ل��كل االطياف ) 
مواطني��ن و كت��ل سياس��ية ( ف��ي بوتق��ة الفعل 
الوطن��ي، ليق��ف جمي��ع العراقيي��ن عل��ى خط 
المش��روع و يحدوه��م ام��ل ودم��ل الجراح و 
االصرار على البن��اء بأعادة االعمار والتفاعل 
المتوث��ب في الس��احة الدولي��ة. واعتماد صيغة 
القواس��م  المش��تركة بين االنتماءات المتعددة و 
نبذ التفرقة و التناح��ر ليعمل الجميع بهمة اكبر 

تحت خيمة اكبر ) خيمة الوطن ()25(

- اتفاق الكتل السياسية الممثلة في مجلس النواب 
عل��ى وثيقة اجماع وطني تتضمن اس��تراتيجية 
وطني��ة للعمل الخارج��ي والدبلوماس��ي تحقق 
المصلحة الوطنية و تعزز مكانة العراق الجديد، 
ويج��ري تنفيذها في النط��اق الدولي واالقليمي 
بعيدًا عن اي أجندات أجنبية، اذ ينبغي ان تدرك 
كل كتلة سياس��ية بأن خسارتها ) التمويل المالي 
او المنافع الش��خصية ( ال تقاس بخسارة الوطن 
كل��ه ال س��مح اهلل. اذ ان الخالف��ات السياس��ية 
الداخلي��ة كما يقول د. محمد حاج حمود تضعف 
المفاوض)26(، فالوحدة الوطنية اساس القوة في 
تنفيذ السياس��ة الخارجيةكم��ا ينبغي ان تضطلع 
وس��ائل اإلع��الم بدور فاع��ل ف��ي التعبير عن 
الوح��دة الوطنية في خطابها السياس��ي الداخلي 
وخطابها السياس��ي الموجه إلى المحيط الدولي 

 )27(

- اعتم��اد مب��دأ الرج��ل المناس��ب ف��ي المكان 
المناس��ب في العمل الخارجي و الدبلوماس��ي و 
الغ��اء مب��دأ المحاصصة، فالسياس��ة الخارجية 

الرش��يدة بحاج��ة الى ك��وادر عالية المس��توى 
ف��ي الحرفي��ة و التخصص.فلتحقي��ق أي هدف 
يس��تدعي اضطالع صناع الق��رار بدور فاعل 
في ترتي��ب الظروف المواتي��ة لتحقيق الغايات 
السياس��ية العليا للوح��دة السياس��ية فالحرفية و 
الخبرة مطلوبة و ليس��ت المحاصصة والس��يما 
في الشأن الخارجي فقد يلجئ صناع القرار الى 
اهداف بديلة عندما تطرء مستجدات مفاجئة في 

البيئة الدولية تحتاج لمعالجات سريعة .

- ان عملي��ة اتخاذ القرار السياس��ي الخارجي 
و تنفي��ذه ينبغ��ي ان تت��م وفق منهجي��ة علمية ، 
واعتماد سياسة االبواب المفتوحة في المحيطين 
االقليمي و الدولي وبما يحقق المصلحة الوطنية 
واذا م��ا كانت الخالفات في المواقف السياس��ية 
تمث��ل ص��ورة من ص��ور الديموقراطي��ة، كما 
يق��ول د. محمد الحاج حمود، ف��أن المبالغة في 
ذلك يضعف الموقف السياسي الخارجي للدولة 
ويضعف موقف المف��اوض العراقي. والبد من 
وضع سياسة خارجية لكل مرحلة من المراحل 
والس��ير على نهجها بنحو منظ��م ، ويتم الدفاع 
عنها في كل االوس��اط الدولية بصورة مستمرة 
يضم��ن نجاح تل��ك السياس��ة وبعكس��ه تصبح 

مصالح البالد عرضة الهواء و التغيرات )28(

- التركيز على اسلوب التهدئة و صبغة الحوار 
المؤسس��ي و المزيد من المرونة في التعامل مع 
دول الج��وار و اقناعه��ا بتأجيل حس��م الملفات 
الساخنة ) الديون، التعويضات ، الحدود ( وهذا 
عل��ى العكس مم��ا جاء في البرنام��ج الحكومي 
ال��ذي اكد على حس��م الملفات الس��اخنة. اذ اننا 
نجد ان حسم تلك الملفات سابق الوانه وسيواجه 
تعقي��دات كبيرة ف��ي ظل ظروف ع��دم الثقة و 
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الشكوك و القلق من التعامل مه العراق وتجنب 
تأزي��م االوض��اع معها. واش��عارها ان ضعف 
العراق بمثاب��ة تهديد لدول المنطق��ة، وان امن 

العراق هو جزء من االمن الخليجي.)29(

- الح��رص على اتباع دبلوماس��ية متوازنة مع 
المجتمع الدولي، و الوقوف بمس��افة واحدة من 
جميع اطراف النزاع��ات االقليمية، وفي حدود 
المس��ار االخالق��ي والقانون��ي لنهج السياس��ة 

الخارجية.)30(

- بع��د تحس��ن الوض��ع االمني بالقض��اء على 
تنظيم ) داعش( اإلرهابي ، البد من بذل المزيد 
م��ن الجه��ود لتوفي��ر االمكاني��ات المالية لدعم 
النش��اطات الخارجية والدبلوماسية في المحيط 
الدول��ي و االقليم��ي بهم��ة وفاعلي��ة اكبر. هذا 
فضال عن ترصين الجبه��ة الداخلية مع تطوير 
جي��ش وطني )31(. ذلك الن القوة العس��كرية تعد 
احدى مصادر قوة الدولة الجيوسياس��ية المهمة. 
و ان الق��درة العراقية م��ا تزال ضعيفة الى ابعد 
الح��دود)32(. فأن اصغر دولة في المنطقة تمتلك 
س��الح يفوق القدرة العراقي��ة. وبالتالي فالجيش 
العراق��ي غير قادر على الدفاع عن نفس��ه امام 

قوى خارجية غاشمة عابرة للحدود.

- تكون وزارة الخارجية القناة الرئيسة للتعبير 
ع��ن المواقف السياس��ية الخارجي��ة، بعيدا عن 
التصريحات المتعارضة السابقة ) كتصريحات 
وزي��ري الخارجي��ة والنق��ل بخص��وص ميناء 

مبارك(.

- لتوحيد وتعزيز الس��لوك السياسي الخارجي 
العراق��ي يس��تدعي ضب��ط الس��لوك السياس��ي 
الخارج��ي إلقليم كردس��تان، وان يكون متس��قًا 

م��ع اس��تراتيجية الدولة االتحادي��ة وفقًا الحكام 
الدستور. وان اية افعال سياسية خارجية لإلقليم 
ف��ي المحي��ط الدولي ينبغي ان يس��بقه التفاهم و 

التنسيق مع وزارة الخارجية العراقية .

 5- خاتمة :

   نخلص من كل ما تقدم ان مدلول السياسة 
الخارجي��ة باالس��اس؛ هي الس��لوك السياس��ي         
) الفعل ( الذي تقوم به الوحدة السياس��ية خارج 
حدوده��ا االقليمية النج��از برنامج او جزء منه 
اعدته لتحقيق مصلحتها الوطنية وان السياس��ة 
الخارجي��ة الي��ة دول��ة ترتب��ط ارتباط��ا وثيقا 
بسياستها الداخلية من خالل الحركة السياسية ) 
الدينامية ( داخل الدولة ) االطياف واالقليات و 
االحزاب السياس��ية( فضال عن الموارد المادية 
كاالقتصاد و القوة العسكرية والموارد الطبيعية 
والمعنوي��ة ) الثقاف��ة، الوع��ي، درج��ة الع��زم 
والتصميم( لصناع القرار و الجمهور وس��عيهم 
الجاد لتغليب المصلح��ة الوطنية على المصالح 
الخاص��ة والهوي��ات الفرعية، ه��ذا فضاًل عن 
وس��ائل االتصال التي تعمل جميعا تحت الخيمة 
الكبرى) الوطن (، وبما يعزز الفعل السياس��ي 
الخارج��ي ليك��ون فاع��ال و مؤث��رًا ف��ي البيئة 

الدولية.

    وان الس��لوك السياسي الخارجي الفاعل 
و المؤثر ) الرش��يد( يرتب��ط ايضا بقدرة صناع 
القرار ف��ي توظيف الم��وارد المتاحة. و طالما 
ان عملي��ات التنبؤ الدقيق بعملي��ات التفاعل مع 
الدول االخرى في البيئة الدولية تتسم بالصعوبة 
والتعقيد و المفاجآت ، فيستدعي ذلك من صناع 
القرار ان يكونوا على مستوى عاٍل من الحرفية 

والتخصص.
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  وإزاء ذل��ك ف��أن واق��ع الفع��ل السياس��ي 
الخارجي العراقي طيلة المدة الممتدة من نيسان 
2003 ال��ى 2017 م ، وال س��يما ف��ي مرحلة 
االحتالل االمريكي المباشر كان القرار السياسي 
الخارجي يتم عبر البوابة االمريكية، وفي المدة 
التي تلت االنسحاب العس��كري األمريكي برز 
ارتب��اك عمليات صنع الق��رار العراقي و تدني 
االدارة ول��م يعب��ر بصدق عن مصالح الش��عب 
العراقي بأس��تجابة بعض صن��اع القرار الرادة 
بع��ض الدول االقليمي��ة ودفاعهم عن مصالحها 
وفقًا لألجن��دات الخاصة لتلك الدول. هذا فضال 
ع��ن التحف��ظ العرب��ي و اإلقليمي، والش��عور 
بع��دم الثقة و الش��كوك في التعام��ل مع العراق 
هذا فضاًل عن مح��ددات داخلية مثل اإلرهاب، 
والمحاصصة، وعدم ضبط العالقة الدس��تورية 
بين اقليم كوردستان و المركز ، وتعامل اإلقليم 

في المحيط الدولي وكأنه دولة مستقلة.

أما أهم األس��س المقترح��ة لترصين الفعل 
السياس��ي الخارج��ي العراقي و ارس��اء دعائم 
سياس��ة خارجي��ة رش��يدة فمن اهمه��ا : صهر 
النشاط االنساني لكل األطياف )مواطنين وكتل 
سياس��ية( في بوتقة الفعل الوطن��ي ونبذ الفرقة 
والتناح��ر و تفان��ي الجمي��ع من اج��ل االنتماء 
األكب��ر للوطن ، وتخل��ي الكتل السياس��ية عن 
المحاصص��ة وترجيح المصلح��ة الوطنية على 
المصلح��ة الخاصة وقلب ظهر المجن عن تنفيذ 
االجن��دات االجنبية واالبتع��اد عنها مهما كانت 
المصالح الذاتية. واعتماد مبدأ الرجل المناس��ب 
في المكان المناس��ب في ادارة الفعل السياس��ي 
الخارج��ي العراقي بكوادر عالية المس��توى في 
الحرفية و التخصص. واتباع سياسة متوازنة مع 

المجتمع الدولي وفقا للمسار االخالقي والقانوني 
في التعامل . واقناع دول الجوار بتأجيل حس��م 
الملفات الساخنة واش��عارها ان ضعف العراق 
يمثل تهديدا ل��دول المنطقة فهو جزء من األمن 
الخليج��ي. واّن تمث��ل وزارة الخارجي��ة القن��اة 
الرئيسة والوحيدة للتعبير عن المواقف السياسية 
الخارجية، فضاًل عن ضبط الس��لوك السياس��ي 
الخارجي إلقليم كوردستان وان يكون متسقا مع 

استراتيجية الدولة االتحادية.
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المجال العام في العراق: 
 ةي ةع ب آلاشا

أ.د. عبد السالم ابراهيم بغدادي)*( 
 م.د عبد العزيز عليوي العيساوي)*(

)*( مركز الدراسات االستراتيجية والدولية -جامعة بغداد

المقدمة
ولدت فكرة هذه الدراسة من النقاش المتتابع 
بيني )بغدادي( وبين )العيساوي( خالل مرحلة 
كتاب��ة )العيس��اوي( الطروحت��ه ع��ن النخب��ة 
الحاكمة ف��ي العراق )دكتوراه علوم سياس��ية( 
خ��الل الس��نوات 2014-2016، اذ تول��د عن 
طري��ق ه��ذا النق��اش )مج��ااًل خاص��ًا( أفضى 
للتفكي��ر في كتابة بحث أو دراس��ة عن )المجال 
الع��ام Public Sphere(، في إطاره النظري، 
مع تطبيق ذلك على العراق الذي اصبح لألسف 
أو ب��كل فخر ))لس��ت أدري(( حق��اًل للتجارب 
البحثي��ة ف��ي مجاالت ش��تى، وال س��يما مجال 

العلوم السياسية.

    ومثلما يقوم المجال العام على )مجموعة 
من األشخاص الخواص الذين يجتمعون من اجل 
النقاش حول مواضيع تكتس��ب طابع المصلحة 
العامة او المصلحة المش��تركة(، وفقا لما يقوله 
الفيلس��وف وعالم االجتم��اع االلماني )يورغن 
هابرم��اس Jurgen Habermas( ال��ذي ولد 

عام 1929، فان نقاش��نا نحن االثنين تحول من 
كالم عام وفضفاض الى نقاش علمي متخصص 
في هذه المفردة الملتبس��ة الت��ي لم يتطرق اليها 
كثير من الباحثين وال س��يما ف��ي العراق، وهو 
نق��اش افضى ف��ي المحصلة ال��ى التفكير جديا 
في خوض تجرب��ة الكتابة عن المجال العام في 
إطاره النظري، وال س��يما ما كتبه )هابرماس( 
تحدي��دا مع االش��ارة الى مس��اهمة فالس��فة او 
مفكرين اخرين س��بقوه في ه��ذا الميدان، أمثال 
ايمانوي��ل كان��ت  Immanuel Kant)المانيا 
1724-1804( الذي أس��ماه )اس��تخدام العقل 
 Hannah Arendt العمومي(، وحنة ارن��دت
)المانيا 1906 _ 1975( أو الذين جاءوا بعده، 
ومنهم نانس��ي فرايز Nancy Fraser )اميركا 
1947- ....( الت��ي حاولت ان تلتقط ما هفا عنه 
هابرماس، أو ما لم يش��ر الي��ه، اذ لم يورد هذا 
الفيلس��وف المتعدد االهتمامات حيزا للنساء، أو 
الطبقة العاملة، أو االقليات ضمن المجال العام، 
ف��ي بعدي��ه الواقع��ي والمعي��اري عندما وضع 
دراس��ته الكبرى عن المجال الع��ام 1962، اذ 



دراسات سياسية واستراتيجية   ةملك / 37  36

حصر هذا الحي��ز الخطير في الرجال من ابناء 
الطبقة الوس��طى )البورجوازي��ة( تحديدا دون 
غيرها، مع علمنا أن هابرماس فطن لهذا األمر 
وأع��اد ترتيب رؤيته للمجال الع��ام، والذي هو 
في األصل اطروحته عن الدكتوراه، مع التأكيد 
على أن هابرماس في مشروعه الفكري الكبير، 
ونظريته السياسية المتعددة األبعاد، قد جمع بين 
االمبريق��ي )التجريبي( انطالق��ا من كونه عالم 
اجتم��اع، وبي��ن المعي��اري باعتباره فيلس��وفا، 
اذ انطل��ق م��ن الواق��ع )األورب��ي – األلماني( 
تحدي��دا لخل��ق نم��وذج أو برادي��م )) براديغ��م 
Paradigm(( معي��اري يتجاوز محدودية هذا 
الواقع في اطار براديم للسلطة يقوم على أساس 
تبن��ي ديمقراطية جذرية، تواصلي��ة، اجرائية، 
مس��طرية Procedure، نقدية تقوم على مجال 
عام أو فضاء عمومي Public Space ، يتكون 
من مواطني��ن فاعلين يناقش��ون مختلف قضايا 
الدول��ة انطالقا من معيار المصلح��ة العامة أو 
الخير العام المجرد عن المصالح الش��خصية أو 
عن المجال الخ��اص، وذلك عن طريق النقاش 
المتواص��ل الذي يفضي إل��ى توافق على حلول 

ورؤى ذات طابع عام ومشترك.

وه��ذا يعني ان المجال الع��ام عند هابرماس له 
بعدين، األول اجتماعي، بمعنى ما هو قائم على 
أرض الواقع فعال، والثاني فلسفي، أي على نحو 
م��ا ينبغي ان يقوم، أو يكون عليه المجال العام، 
ال��ذي ال ب��د ان يفضي أو يؤدي ال��ى قيام دولة 
القان��ون الديمقراطي��ة التي ال تتمتع بالش��رعية 
Legislation/«Legitmite«  وحس��ب، بل 
بالمشروعية ايضا، واألخيرة أي )المشروعية( 
Legitmacy/«Legalite« ال تتحقق اال عن 
طريق مش��اركة األش��خاص الخواص الفاعلين 
في الش��أن الع��ام، والذي��ن يمتلكون ف��ي نظره 

سلطة ال تقل شأنًا عن السلطة السياسية القائمة.

ان هدف هابرماس األساس ارتبط أوال وأخيرا 
بانج��از مش��روع ديمقراط��ي حقيق��ي ال يقوم 
على ش��كلية االنتخابات في اطار نظام ليبرالي 
حسب، أو تبني براديم اجتماعي يقوم على دولة 
الرعاي��ة االجتماعي��ة فقط، وإنما نم��وذج يقوم 
على ديمقراطية تواصلية، تفاعلية مرتكزة على 
دعائم مشروعية نابعة من )الفضاء العام( الذي 
يلتزم بتجسيد )المواطنة الدستورية( على أرض 
الواق��ع، وهي مواطنة تقوم على مبدأ المس��اواة 
بين جمي��ع المواطنين المنضوي��ن تحت فضاء 
الدولة الوطنية، المدنية التي ال تفرق بين مواطن 
واخ��ر مهما اختلف��ت هوية ه��ؤالء المواطنين 
الفرعية، فالجميع ينبغي ان يكونوا متساوين في 
الحقوق والواجبات، وهذا يعني ان الديمقراطية 
كمشروع، أو كهدف، أو كممارسة، ال يمكن ان 
تتحقق اال عن طريق انجاز االندماج السياس��ي 
الوطني )الوح��دة الوطنية(، وهو انجاز ال يقوم 
هو االخ��ر اال بعد تحقق قدر ع��ال من الحداثة 
والتطور، وهذا ما ينبغي ان نضعه في اعتبارنا 
عن��د حديثنا عن الديمقراطي��ة في بلدان ال تزال 
تعيش تحت وط��أة التخلف والتبعية وعهود من 
السيطرة االجنبية، وهي سيطرة لم تسمح بنشوء 
طبيعي للدولة المدنية المعاصرة، الدولة الوطنية 
العلمانية، القائمة على أسس القانون والمساواة، 
دول��ة المواطنة الدس��تورية الت��ي ال تفرق بين 
مواط��ن واخر مهما تع��ددت وتلونت انتماءات 
هذا المواطن اللغوية والدينية والسياس��ية وغير 

ذلك من انتماءات فرعية.

وه��ذا يعن��ي ان بلداننا العربي��ة ومنها العراق 
والتي عاش��ت قرونا م��ن التخل��ف والتبعية لم 
يكن بوس��عها – ألس��باب عديدة ومعروفة – ان 
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تضاهي مسار التاريخ الحديث الذي سلكته اوربا 
واجزاء اخ��رى من العالم، وهو مس��ار افضى 
ف��ي اوربا الى النهضة والحداثة والتقدم والدولة 
المدني��ة الديمقراطية بفضل ظهور الرأس��مالية 
واالقتص��اد النقدي على ي��د الطبقة البرجوازية 
الحديث��ة التي رفعت مش��عل الحداثة والعقالنية 
والتنوير مستثمرة بكل قوة النتائج االيجابية التي 
افض��ت اليها حركة االصالح الديني التي قادها 
مارت��ن لوثر، ومن ثم جان كالف��ن، والتي أدت 
ال��ى ظهور البروتس��تانتية الت��ي فتحت المجال 
واس��عا أمام حرك��ة االقتصاد ع��ن طريق رفع 
القيود عن المعامالت االقتصادية وتشجيع روح 

المبادرة االقتصادية والعمل المثمر.

وهي متغيرات ادت في المحصلة، ومنذ القرن 
الثامن عش��ر الميالدي الى ظهور مجتمع مدني 
قائم على النش��اط الوظيفي المتحرر من سيطرة 
االقطاع والكنيس��ة )االوربية(، م��ا أفضى الى 
تبلور )مجال عام( ضم طالئ��ع البورجوازيين 
– الطبق��ة الجديدة والفاعل��ة – الذين دخلوا في 
نقاش عمومي فاعل بش��أن افضل السبل لتحقيق 
المصلح��ة العام��ة أو الخير الع��ام – والتي هي 
م��ن مصلحتهم ف��ي الوقت نفس��ه – وهو نقاش 
أدى في المحصلة الى قيام توافق شبه عام حول 
أسس الدولة الحديثة وشروط بنائها، وهي أسس 
تق��وم على المواطنة وحكم القانون، وقد بلورت 
الثورة الفرنس��ية، ومن قبله��ا الثورة الجليلة في 
بريطاني��ا، وما س��بقهما أو رافقهم��ا من ظهور 
نخبة م��ن المفكرين البورجوازيين الكبار أمثال 
فولتير، روس��و، ج��ون لوك، مونتس��كيو، ادم 

سميث، ايمانويل كانت وغيرهم.

هذه المتغي��رات وغيرها مكنت رس��وخ فكرة 
الدول��ة، وثب��ات اركانها، ال س��يما في فرنس��ا 

وبريطاني��ا اللت��ان تمتعت��ا بثبات ف��ي المكان، 
واستمرار في الزمان لقرون طويلة، ما جعلهما 
مث��اال للدول��ة المعاصرة، ومقياس��ا تقاس عليه 
أصول الدولة وش��روط قيامه��ا، ثم تبعتهما الى 
حد أق��ل كل من الوالي��ات المتح��دة االميركية 

والمانيا وايطاليا.

ومن هنا فان ظهور المج��ال العام كان طبيعيا 
في هذه البلدان ألن��ه ولد في احضان دول ثابتة 
وراس��خة، وهذا ما التقطه الفيلس��وف ايمانويل 
كانت عندما كتب عن استخدام العقل العمومي، 
وبناء السالم الذي يتجاوز حدود الدولة بما يلغي 
هوس الحروب والكراهيات الذي كان س��ائدا – 

ولم يزل الى حد ما – بين الدول.

لذا نفه��م تركيز هابرماس عل��ى اهمية الطبقة 
البورجوازية في تكوين المجال العام باعتبارها 
الطبق��ة الرائ��دة، والباحثة عن عق��د اجتماعي، 
سياس��ي جديد لدولة ال تقوم على الحكم الملكي 
المطلق، وانما دولة تستند على التمثيل الشعبي، 
والحك��م الديمقراط��ي الذي يتيح تداوال س��لميا 

للسلطة.

وف��ي ه��ذا االطار نش��أ وتطور المج��ال العام 
)السياس��ي( االوربي، والمج��ال العام )األدبي( 
وصوال الى مجال عام يتخطى الحدود الدولية.

ه��ذه االج��واء، أو ه��ذه البيئ��ة ل��م تتوطن في 
عالمن��ا العرب��ي، وان وج��دت فض��اًء لها فأن 
هذا الفض��اء كان محدودا، لي��س كما حدث في 
اوربا الت��ي تخط��ت المرحلة التقليدي��ة القائمة 
عل��ى حكم االقطاع والملكية المطلقة، وغادرت 
مع اس��تثناءات قليلة حقبة الس��لطة القائمة على 
حالة الزعي��م )الكاريزم��ا(، او الزعيم الملهم، 
كم��ا ف��ي العهدين النازي والفاش��ي ف��ي المانيا 
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وايطالي��ا قبل الحرب العالمية الثانية، ثم احدثت 
تغيي��را كبيرا على نم��وذج )البراديم( الليبرالي 
الذي تميز بوجود سلطة شرعية، عقالنية قائمة 
عل��ى حكم القانون، وفقا لوصف عالم االجتماع 
االلماني ماكس فيبر ) 1864-1920(، مرورا 
 ،Welfare State بدولة الرعاية االجتماعي��ة
أو البرادي��م االجتماعي ال��ذي تتكفل الدولة عن 
طريق��ه مواطنيها اقتصادي��ا واجتماعيا، والذي 
ظه��ر أول األم��ر في ال��دول االس��كندنافية، ثم 
انتش��ر الحقا ف��ي غيرها من البل��دان المتقدمة، 
وص��وال الى النم��وذج أو البرادي��م، االجراءي 
المسطري )Procedural Paradigm( القائم 
على الس��يادة الشعبية، ومش��اركة المجال العام 
في الشأن السياس��ي بطريقة تنافذية عن طريق 
تبني ديمقراطية تواصلية جذرية من قبل السلطة 
السياسية التي تس��تمد مشروعيتها من مدخالت 
المجال العام الذي يرفدها بتوافقات هي حصيلة 
نق��اش عمومي )قائم على العق��ل العملي المبني 
على حجج ذات طابع اخالقي وفقا لهابرماس(، 
نقاش ي��دور ف��ي المنتديات والملتقي��ات العامة 
بما يش��كل في المحصلة جزًء من روافد القرار 

السياسي العام.

واذا كان��ت اوربا قد مرت ب��كل هذه المراحل 
أو جله��ا، وهي لم تزل ف��ي تفاعل وتطور ليس 
بفعل االحداث والوقائع والممارس��ات السياسية 
اليومي��ة المس��تجدة حس��ب، وانما ايض��ا بفعل 
النخبة المفكرة والمبدعة المتمثلة باالنتلجينس��يا 
Intelligentsia، وتيار المنظرين والفالس��فة 
والمفكري��ن، ف��أن بلداننا العربي��ة ظلت ترزح 
تح��ت نير االحت��الل واالس��تعمار والش��رائح 
المحلية التقليدية المس��تبدة، وهي شرائح متخلفة 
ال ه��م لها س��وى التمس��ك بالس��لطة ومنافعها 

المباشرة.

وعل��ى الرغم م��ن الجهد الذي بذل��ه كثير من 
المتعلمين والمفكرين المس��تنيرين العرب على 
طريق التحدي��ث والتنوير، اال ان جهود اغلبهم 
تعثرت وانزوت، ولم تثمر اال القليل في اواخر 
القرن التاس��ع عش��ر، وبدايات القرن العشرين 
المي��الدي، وهو قلي��ل تمثل بظه��ور المدارس 
الحديث��ة، ونظم االدارة العلمي��ة البيروقراطية، 
وادخال النساء وان كان بشكل محدود في نطاق 

التعليم الحديث.

م��ن هنا لم ينش��أ عندن��ا مجال ع��ام يقوم على 
اش��خاص خ��واص يجتمعون من اج��ل النقاش 
حول مواضيع تكتسب طابع المصلحة العامة او 
المشتركة )مصلحة الشعب والوطن( اال ضمن 
حدود ضيقة، بسبب ضعف الطبقة البورجوازية، 
ومحدودية عددها، وضآل��ة دورها، فضال عن 
ابعاد النس��اء والعمال وشرائح اخرى عن دائرة 

التأثير العام.

وعلى الرغ��م من مضي س��نوات طويلة على 
ظهور نم��ط الدولة العربي��ة )الوطنية(، اال ان 
المج��ال الع��ام ظل مح��دودا، ب��ل ومحاصرا، 
وذلك يعود لعوامل عدة – عدا ما ذكرنا – يأتي 
القمع األمني، والتضييق السياس��ي )الحكومي( 
في مقدمتها، اذ ظلت الس��لطة السياس��ية تراقب 
الحراك السياسي بشقيه النخبوي والجماهيري، 
سواء في المنتديات والمقاهي والصاالت العامة 
في الماضي، وصوال في الحاضر الى وس��ائل 
التواصل الحديثة، المتمثلة بالش��بكة العنكبوتية، 
العلمي��ة  والمؤتم��رات  الفضائي��ة،  والقن��وات 

والشعبية.

    في ضوء كل هذه المنحنيات واالنكسارات، 
تأتي ه��ذه المحاولة المتواضعة لتس��د جزًء من 
الف��راغ البحثي العربي في هذا الميدان الصعب 
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والش��ائك، لتبحث وبش��كل مختصر في نظرية 
المجال العام كما تبلورت في اوربا، س��واء في 
الميدان التجريبي )االجتماع والسياسة(، او في 
الحقل المعياري )الفلس��في(، في محاولة اليجاد 
أثر مباشر أو غير مباشر لهذه النظرية في واقعنا 
العربي عموما والعراقي على نحو خاص، عن 
طري��ق تلمس واقع المجال العام في العراق منذ 
قيام الدول��ة )الحديثة( على ارض الرافدين عام 
1921، ولحد االن. تبقى هذه المحاولة محدودة 
وناقص��ة ألنها فردي��ة وانطباعية، ولم تقم على 
مس��ح ميداني، أو استبيان تجريبي، لكنها تزعم 
انه��ا ريادية طرقت موضوع��ا جديدا في اطار 

الساحة العلمية السياسية العراقية.

ق��ام البحث على فرضية مفاده��ا ان العراق لم 
يع��دم مجاال عاما، بل ان هذا المجال ظهر حتى 
قبل قيام الدول��ة العراقية عام 1921، لكنه ظل 
مج��اال محدودا بفعل ضعف أو هشاش��ة الطبقة 
الوس��طى، ومحدودية دوره��ا، وتهميش المرأة 
اجتماعيا، واقصاء الش��رائح العمالية، ومالحقة 
الس��لطات المتعاقب��ة للناش��طين والفاعلي��ن في 

الحقل السياسي.

الثب��ات هذه الفرضية، فان البحث اس��تند على 
المنهج السوسيولوجي المقارن، ألن فكرة البحث 
قائمة أصال على نش��اط الشرائح البورجوازية، 
والفئ��ات المتعلم��ة عب��ر المراح��ل السياس��ية 
المختلفة التي مر بها العراق المعاصر، ومقارنة 
ذلك باالجواء الت��ي رافقت ظهور المجال العام 
ف��ي اوربا، وما رافقه م��ن توصيف اجتماعي، 

وتنظير فلسفي، ال زال قائما حتى اليوم.

عان��ى البح��ث م��ن صعوب��ات ع��دة ابرزها 
ندرة المصادر، وش��ح الدراس��ات التي عالجت 
الموض��وع عربي��ا، وش��به غيابه��ا عراقي��ا.

نأمل ان تفتح هذه الدراسة البسيطة آفاقًا واعدًة، 
لي��س فقط أمام قيام فض��اء عمومي عراقي قائم 
عل��ى النق��اش العقالن��ي الجمع��ي التواصل��ي 
المتن��وع، في اج��واء من الحري��ة والنقد، بعيدا 
ع��ن أية وصاية م��ن أي طرف، مس��تندا على 
افضل الحجج المس��تمدة من قيم العقل والحداثة 
والتنوي��ر، وانما ايضا لظهور دراس��ات واعدة 
في ه��ذا المي��دان الحي��وي والض��روري لقيام 
ديمقراطية حقة تؤمن بتداول السلطة سلميا بعيدا 

عن االهواء الضيقة، والمصالح العرضية.

المبحث االول

مفهوم المجال العام
    ان البحث في مفهوم المجال العام يتطلب 
التفكير في اشكال الممارسة االنسانية واهدافها، 
وال سيما ما يتعلق بأبعادها السياسية وتحوالتها 
التاريخية الن المجال العام يرتبط باليات اندماج 
الفرد في الجماعة ومشاركته في الحياة العامة، 
كما ان له عالقة وثيقة بالممارسة الديمقراطية، 
ونوعي��ة العالقات التي تص��ل االفراد ببعضهم 
داخل المج��ال العام في ضوء اش��كالية العالقة 
بين الدولة من جهة، والمجتمع المدني من جهة 
اخرى، كما يعد المجال العام أحد أبرز س��مات 
الحداثة السياس��ية التي احدثت قطيعة عميقة مع 
التصورات الفلس��فية التقليدي��ة التي كانت تعتقد 
ان االمور السياس��ية يكلف بها البشر، في حين 
اعتب��رت قضايا التدبير ش��أنا الهوتي��ا متعاليا 
»Transcendantle«  ال دخل لالنسان فيه)3(.

ويع��د عال��م االجتم��اع األلمان��ي يورغ��ن 
هابرم��اس*أول م��ن تحدث عن المج��ال العام 
بشكل واضح في س��تينيات القرن الماضي عن 
طري��ق كتابه )التح��ول البنيوي للمج��ال العام( 
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ال��ذي بحث في المجال العام والمفاهيم المتصلة 
ب��ه، وق��دم هابرم��اس اع��ادة تكوي��ن تاريخية 
للمجال العام الذي بدأ بالظهور في القرن الثامن 
عشر بوصفه فضاًء اجتماعيا متميزا عن الدولة 
واالقتص��اد والعائلة يمكن من خالله لالفراد ان 
يتواصلوا كمواطنين مس��تقلين من اجل التداول 

في المصلحة العامة)4(.

    ويع��رف يورغن هابرماس المجال العام 
بان��ه مجموعة من األش��خاص الذين يجتمعون  
م��ن اج��ل النقاش بش��أن ام��ور تكتس��ي طابع 
المصلحة العام��ة)5(، فالمجال الع��ام الذي اتاح 
الفرصة لظهور المجتمع المدني وفر المس��احة 
لألفراد للحوار في الشؤون المشتركة، كما اتاح 
المناخ المناس��ب النتقاد السلوكيات والمعتقدات 
غير المنطقية التي تأسست في المجال الخاص، 
من اجل اعادة تش��كيلها وفقا للعقل والمنطق)6(، 
عن طري��ق الفضاءات التي يخ��رج اليها افراد 
المجتم��ع بهدف الح��وار والنق��اش مع بعضهم 
بش��أن االمور العامة، ويعتمد هذا الحوار على 

امور عدة ابرزها)7(:

العقالنية في التفكير.

قبول االخر.

التسامح.

االيمان بالتعددية.

حرية التعبير.

وعلى الرغم من ان س��لطة المجال العام ال 
تضاهي سلطة الدولة، اال انها سلطة ال يستهان 
به��ا بع��د ان اصبح المج��ال الع��ام بفضل هذه 
الس��لطة قادرًا عل��ى تعميم اعراف��ه وضوابطه 
وقواع��ده الخاص��ة بانت��اج الخط��اب وتوزيعه 

واس��تهالكه، اذ لم يكتف المجال العام بالتركيز 
على جس��د االنس��ان بل وصل ال��ى الخطابات 
والتعبي��رات)8(، حتى اصبحت لديه القدرة على 
تمكي��ن المجتمع م��ن تنظيم نفس��ه بطريقة تولد 
حكامًا وافرادًا يسهمون في صنع الخير العام)9(، 
ع��ن طريق ايمان االفراد باالنتماء للدولة مقابل 
قي��ام االخيرة بتأمين متطلب��ات الطرف االول، 
ويت��م تحدي��د حق��وق وواجب��ات الجانبي��ن عن 
طريق التنش��ئة االجتماعية السليمة، ليسود لدى 
االف��راد ش��عور بانهم جزء م��ن جماعة مؤمنة 
بالدول��ة)10(، فاالف��راد وفق��ا لروب��رت ماكيفر 
يمثلون س��لطة اجتماعية توج��د في المجتمعات 
الصغيرة االخرى كالنقابة والمؤسس��ات المدنية 
والنوادي الرياضية، وال بد لهذه المجتمعات ان 
تكون تابعة لدولة، فالحياة االنسانية ال بد لها من 
قدر من التنظيم اذا ارادت تحقيق ش��ئ له قيمة، 
كي ال يظ��ل الناس وال يعرفون كيف يتوجهون 
وال يعرفون م��ا يفعلون، فالبعي��دون عن اطار 
الدولة العام ه��م كالقراصنة ورجال العصابات 
الذي��ن لهم قانونهم الخاص الذي ال يس��تطيعون 
العي��ش من دونه)11(، وهذا ما يفس��ر اس��تجابة 
االنسان للش��عور بالضعف، ولجوءه للعيش مع 
االخرين من ابناء جنسه ليكون الفئة االجتماعية 

ثم المجتمع)12(.

     وللحيلول��ة دون وجود القوانين الخاصة 
للجماع��ات ال بد من وجود مج��ال عام يضمنه 
الشعور بالدولة التي يمكن من خاللها توحيد كل 
الجماعات، مع ضمان ديمومة الحياة الجماعية 
باعتبارها عائقا امام تش��تت النشاطات الفردية، 
فالش��عور بالدولة يأتي من الوعي لنظام معين، 
اذ انه بالقدر الذي يفهم من خالله غرض الدولة، 
يس��تطيع الفرد ان يدرك الدولة بطريقة مختلفة 
عن االشكال البدائية للحياة االجتماعية كاالقوام 
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والمجموع��ات المنغلقة والقبائ��ل)13(. فهو ليس 
بملك��ة طبيعية تول��د مع االف��راد او الجماعات 
الذين ال يول��دون بمهارة وراثي��ة، فاالنكليز لم 
يولدوا عل��ى انهم مواطنين يحترم��ون القانون 
لديه��م فط��رة سياس��ية س��ليمة، وكذل��ك الحال 
لاللم��ان الذي��ن لم يول��دوا وهم يحمل��ون رغبة 
وراثي��ة ف��ي االمتث��ال للس��لطة، لكنه��م تعلموا 
وتثقفوا على انهم كذلك)14(. فالمجال العام برأي 
هابرم��اس هو نقاش عقالني تزامن صعوده مع 
تصاعد الش��عور بالش��أن العام ومأسسته، ليس 
بوصف��ه مجموعة م��ن المصال��ح، وال بوصفه 
تعارض��ا بين الدول��ة والمجتمع، ب��ل باعتباره 
ممارس��ة للنقاش العقالني في الشؤون السياسية 
والعامة التي تهم جميع المواطنين على اختالف 
توجهاتهم، وما يس��مه هابرماس نقاش��ا عقالنيا 
كان يطلق عليه ايمانويل كانط في القرن الثامن 
عش��ر »االس��تخدام العمومي للعقل«، اذ س��بق 
لكان��ط ان عرف التنوي��ر على انه االس��تخدام 
الع��ام والحر للعقل في مختلف المجاالت والذي 
يختل��ف برأي��ه عن االس��تخدام الخ��اص للعقل 
المتعل��ق بالنط��اق العائلي المح��دود، ويتطلب 
االس��تخدام العام للعقل وفقا لكانط وجود الحرية 
والكت��ب والجمه��ور الذي يقرأ، وه��ذه االمور 
لم تك��ن موجودة في ذلك الحي��ن في ظل الحكم 
المطلق المتمثل بالملكيات والتعليمات الكنس��ية 
الذي كان يقيد اي نقاش حر ونقدي وعقالني في 

الشؤون العامة)15(.

      ما تقدم يشير الى ان ما جاء به هابرماس 
يك��رس الخروج م��ن قيود الحك��م المطلق عن 
طري��ق العم��ل الس��لمي للمجتم��ع المدني الن 
مس��ارات المجتمع المدني وبنيته الداخلية عامة 
تنتدب نفسها لالضطالع بمهمة مراقبة سلطات 
الدول��ة العامة ش��ريطة ان يواف��ق المجال العام 

المدن��ي الح��ر عل��ى القي��ام بهذه المهم��ة كونه 
مصدرا للش��رعية، وبذلك يفرض المجال العام 
نفس��ه على انه حلقة الوصل بين س��لطة الدولة 
والمصال��ح الخاص��ة المتعلقة باالف��راد، وهذا 
يعن��ي ان المج��ال العام يش��ترط وج��ود صفة 
الجماعي��ة للخروج من الحي��ز الخاص للتعامل 
مع االفراد ليس على كونهم افراد، بل على انهم 

جزء من جماعات تمثل المجال العام)16(.

ومن اهم االمور التي يجب التس��ليم بها هي 
ان الفرد يتحرك في مجالين هما المجال الخاص 
المتعل��ق بحركت��ه ضم��ن كل م��ا ه��و خاص، 
واالخ��ر هو المجال العام الذي يش��مل توجهات 
الفرد العامة في المدرس��ة والجامعة والمؤسسة 
والحزب عل��ى اعتبار ذلك ج��زًء من المجتمع 
المدن��ي الذي ال يمك��ن للحيز الخ��اص التحكم 
ب��ه)17(، ألن المج��ال العام هنا عب��ارة عن حيز 
ال يرتبط بالدول��ة يلتقي فيه االفراد بما يحملون 
من افكار ش��خصية تتعلق بالمس��ائل المشتركة 
م��ن اجل تبادل االراء بغية التوصل الى اهداف 
مش��تركة، لك��ن هابرم��اس يحذر م��ن احتمال 
تناقص مس��احة المجال العام في حال بس��طت 

الدولة قبضتها على الحياة اليومية)18(.

وبن��اًء على ما تقدم يمك��ن القول ان المجال 
الع��ام ال��ذي يش��ارك في��ه الرج��ال والنس��اء 
والمؤسس��ات الرسمية وغير الرسمية يقسم الى 

شكلين رئيسيين)19(:

1.المجال العام القوي :
يمكن اعتبار المجال العام قويا في حال وجد في 
مس��احة جغرافية ليس لها ح��دود مادية تفصلها 
عن بعضها، ويقصد بذل��ك المجاالت المفتوحة 
الت��ي ليس له��ا اب��واب او اس��وار او محكومة 
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باوقات فتح واغالق، ومث��ال ذلك المجال العام 
الموجود في الش��وارع واالرصفة والس��احات 

العامة.

2.المجال العام الضعيف :
 يوج��د المجال العام الضعيف في المناطق التي 
توج��د فيها حواجز تفصلها عن بعضها وابواب 
للدخ��ول والخروج وتوقيت��ات للفتح واالغالق، 
اي انه��ا يج��ب ان تخضع لقوانين وتش��ريعات 

محددة، ومثال ذلك الحدائق العامة.

 وبالرغم م��ن التطورات الكبي��رة التي أدخلت 
على مفه��وم المجال العام اال ان مس��ألة وجود 
مجال عام واحد في الدولة أمر ليس بالسهل وال 
سيما في اوقات الحروب حين تسعى كل جماعة 
الى ان يكون لديها مجال عام خاص بها ليتحول 
المجال العام الى ساحة للتنافس االجتماعي)20(، 
وحتى هابرماس نفس��ه عاد ليناقض نفسه حين 
تحدث عن اسباب تدهور المجال العام في اوربا، 

والتي أرجعها الى عوامل عدة ابرزها)21(:

1.اتس��اع نطاق المج��ال العام ال��ذي نتج عنه 
صعوبة في عملية التواصل بين المشاركين فيه.

2.إقحام القضايا الثانوية في المجال العام.

3.إهتم��ام المج��ال الع��ام بقضاي��ا خاصة مثل 
مشاكل المرأة، وهذا األمر أفقده جزًء كبيرًا من 

عموميته.

وأث��ارت طروح��ات هابرم��اس نقاش��ات 
واسعة في الفكر الغربي، وتعرضت للكثير من 
االنتق��ادات التي يمكن تحديده��ا في ثالثة أمور 

رئيسة)22(:

1.التطور التاريخ��ي للمجال العام، والذي انتقد 

م��ن قبل المفكر االيطالي )ارماندو س��يلفادور( 
الذي نفى الوج��ود التاريخي للمجال العام الذي 
تحدث عنه هابرماس، معتبرا هذا المفهوم نتاجًا 
خالصًا لمنظومة الحداث��ة الغربية، كما نفى أية 
عالقة للمجال العام بالتراث سواء كان غربيًا أم 

غير غربي.

2.التص��ور المثال��ي للمج��ال الع��ام، وهن��ا تم 
إنتق��اد هابرماس من قبل مفكري ما بعد الحداثة 
وابرزهم )االن ماكي( الذي كان يرى في كتابه 
)مقدمة في المج��ال العام( ان هابرماس يصور 
المج��ال العام بش��كل مثالي، وه��ذا األمر غير 
صحيح برأيه الن��ه يعتقد ان المجال العام يجب 
ان يتضمن حجج عقالنية منطقية دون توجهات 

عاطفية.

3.كم��ا تعرضت ماهي��ة المجال الع��ام القيمية 
والدينية الى كثير من االنتقادات.

وانتق��دت المفك��رة االمريكية )نانس��ي فريزر( 
نظرية هابرم��اس التي ص��ورت المجال العام 
البورج��وازي على انه فضاء مثالي عن طريق 

التركيز على نقطتين اساسيتين)23(:

1.مس��ألة النوع التي تعتبر حاضرة بقوة والتي 
س��اهم بطرحه��ا ع��دد م��ن الح��ركات العريقة 
المتنامية في العالم خالل القرنين التاس��ع عشر 

والعشرين والمتعلقة بشكل أساس بالنساء.

2.مس��ألة الس��ود الذي��ن ناضلوا ف��ي الواليات 
المتح��دة االمريكية من اج��ل تكوين مجال عام 
خاص بهم يش��كل نقيضا للمجال العام الرسمي 

الذي حدده هابرماس اول مرة عام 1962.
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المبحث الثاني

المجال العام في العراق

اوال: العهد الملكي
لم يش��عر العراقيون طيلة الحقب التاريخية 
المتالحق��ة الت��ي عاش��ها الع��راق قب��ل اعالن 
الدول��ة ع��ام 1921، ب��ان له��م مج��ااًل عام��ًا 
مس��تقاًل عن الدول المحتلة التي كانت مس��تبدة 
احيان��ًا، ومركزية احيانًا اخ��رى، وزاد ضعف 
المج��ال العام اثناء الح��رب العالمية االولى بعد 
ان حاول��ت بريطانيا فص��ل جنوب العراق عن 
ش��ماله، وانش��اء ادارة بريطاني��ة – هندية فيها 
صبغة كبيرة من »مدرس��ة الهند االستعمارية« 
الت��ي كانت تعمل بنش��اط لوضع الخطط الكفيلة 
لتقس��يم نفوذ الدولة العثمانية التي كانت توصف 
ب��� »الرجل المريض« في ذلك الحين، وبمجرد 
االع��الن ع��ن ب��دء الح��رب العالمي��ة االولى 
اجتاحت القوات البريطاني��ة العراق من جنوبه 

الى شماله خالل اربع سنوات)24(.

ومن��ذ ذلك الحين لم يك��ن الية فئة او حزب 
سياس��ي القدرة على تجاوز االنتماءات الفئوية، 
فللس��نة احزابه��م، وبالمقاب��ل للش��يعة احزابهم 
ايض��ا نتيجة للخالف العقائدي التاريخي بش��أن 
مس��ألة االمامة، وما تال ذل��ك من اختالفات في 
المعام��الت والعبادات افرزت انقس��امات حادة 
في المجتمع وال سيما حين يتعلق االمر بالحكم، 
وم��ع االقرار ب��ان ليس جميع االح��زاب كانت 
تمارس الطائفية)25(.ما تقدم يشير الى ان المجال 
العام في العهد الملك��ي كان يعاني من الضعف 
نتيج��ة االنقس��امات الفئوي��ة المتراكم��ة والتي 
تسببت ببروز مجاالت خاصة كانت لها الصفة 

الغالبة على حساب المجال العام.

1-مقومات المجال العام في العهد الملكي :
على الرغم م��ن ضعف المجال العام في العهد 
الملك��ي، اال ان امور عدة كانت تمثل معززات  
لنواة نشوء المجال العام في ذلك العهد أهمها :

أ-الهوية :

بعد تأس��يس الدول��ة العراقي��ة كان الموضوع 
األول وااله��م ه��و إقامة وإنش��اء دول��ة جديدة 
تؤسس لهوية وطنية جامعة وقادرة على توحيد 
أطي��اف العراق الطائفي��ة والدينية واالجتماعية 

المختلفة)26(.

هذا االمر تس��بب بوجود مالم��ح للمجال العام 
في العه��د الملكي عن طريق وج��ود فئة تؤمن 
بان الهوية المش��تركة قد تمثل المساحة االوسع 
لاللتق��اء بعيدا ع��ن القي��ود العصبوية، وخارج 

اطار سلطات الدولة.

ب-نسب الملك :

حاول الملك فيصل األول توظيف نس��به الذي 
كان مح��ط احترام مختلف الفئ��ات ليكون نقطة 
االلتقاء الت��ي تجمع مختلف الق��وى والمصالح 
السياس��ية واالجتماعية، كما استفاد من المكانة 
الت��ي كان يتمتع به��ا من اجل تقلي��ل االحتكاك 

والصدام فيما بينها )27(.

وعل��ى الرغم من عدم تطرق الملك فيصل الى 
مس��ألة المجال العام بش��كل مباشر، اال ان نسبه 
الذي يحظى باحترام فئات واسعة من العراقيين 
حت��م علي��ه ان ال يض��ع كثيرًا م��ن القيود على 
االف��راد بصفته الحاكم، ه��ذا االمر اتاح بعض 
المساحة لتداول الناس للشؤون العامة، وهذا يعد 
شيئا من المجال العام وان كان بصورة ضئيلة.
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ت-االذاعة والصحافة :
بع��د وف��اة المل��ك فيص��ل األول ع��ام 1933 
وتول��ي نجله الملك غازي الحكم، حاول االخير 
دع��م وبلورة مالم��ح للمجال الع��ام في العراق 
وان كان بش��كل غير مباشر عن طريق تأسيس 
اذاعة تحاول التأثير في الشعب عن طريق اثارة  
خطابات التحريض ضد البريطانيين التي كانت 
تبثها م��ن القصر الملكي، وهو ما دفع كثير من 
العراقيي��ن ال��ى اتهام بريطاني��ا بالوقوف وراء 
مقتله بحادث سيارة عام 1939)28(، كما شهدت 
مرحلة العهد الملكي بروز الصحافة التي كانت 

تتمتع بقدر نسبي من االستقاللية)29(.

ث-نواة الطبقة الوسطى :
ان الحدي��ث ع��ن وج��ود انقس��امات بين فئات 
المجتم��ع العراق��ي ف��ي العهد الملك��ي ال يمكن 
ان يلغي االش��ارة الى ب��روز بعض الجماعات 
الت��ي حاول��ت ترمي��م األوض��اع ع��ن طريق 
التق��ارب لتش��كيل ن��واة طبقة وس��طى ضمت 
تج��ار ومقاولين وضباط وزعم��اء مؤثرين في 
المجتم��ع، وحاول��ت هذه الن��واة الوقوف بوجه 
مظاه��ر تش��رذم المجتم��ع الواقع تح��ت وطأة 
الصراع��ات الطائفي��ة، وتزامن ذل��ك مع البدء 

بتأسيس النقابات والتجمعات الثقافية )30( .

2-معوقات المجال العام في العهد الملكي :

أ-هيمنة السلطة :
حاول��ت النخبة التقليدية الحفاظ على الس��لطة، 
م��ن خالل فرض االلتزام��ات التي تمنح النخبة 
صفة شرعية، والتلويح بالعقوبة لكل من يخالف 
ه��ذه االلتزامات، حتى أصبح��ت حلقة صغيرة 
مغلقة، وفئة معزول��ة تمثل قلة حاكمة لم تتمكن 
من ازالة الفج��وة مع الغالبية العظمى من أفراد 

الش��عب ألن سياس��يي النخبة لم يكونوا مؤهلين 
أو مدربين الداء مهماتهم على الرغم من تخرج 
الكثير منهم من مؤسسات علمية مرموقة خالل 

الفترة )1958-1920()31(.

وتس��ببت هذه الفجوة التي خلقتها الس��لطة مع 
الش��عب بضع��ف واضح للمج��ال الع��ام الذي 
ل��م يكن له لينم��و في ظل وجود طبقة سياس��ية 
معزولة ال مجال لحدود سلطتها، اذ من الصعب 
ان يك��ون هناك مج��ااًل عامًا اذا ل��م تكن حدود 
الس��لطة واضح��ة، وح��دود المج��ال الخ��اص 
واضحة، ليأخذ المجال العام مكانه بين االثنين.

ب-صراع العصبيات :
ان األمر الذي زاد صعوبة وجود مجال عام في 
العراق هو التعص��ب التقليدي الذي كان ينطلق 
من التمس��ك بالع��ادات والقيم واألع��راف التي 
كان اصحابه��ا يعتقدون انه��ا افضل المعتقدات 
في العالم، وان كانت تحتوي بعض االمور غير 
المعقولة، اذ كانت بعض الجماعات تركز على 
خرافات واباطي��ل الجماعات االخرى وتنتقدها 
ف��ي الوقت الذي تتغاضى فيه ع��ن امور يراها 
اآلخرون خراف��ات واباطيل ايضا، وهذا االمر 
قي��د اي��ة محاولة لالص��الح الذي يمهد لنش��وء 

المجال العام)32(.

ه��ذا ما دع��ا الملك فيص��ل االول الي��الء هذا 
الموض��وع اهمي��ة كبي��رة ووضعه على س��لم 
اولوياته، اذ أكد ف��ي النقطة االولى من مذكرته 
الت��ي اصدره��ا ع��ام 1923 لتقيي��م االوضاع 
ف��ي تلك المرحل��ة على ان الع��راق ينقصه اهم 
عنصر م��ن عناصر الحياة االجتماعية اال وهو 
الوحدة الفكرية في ظل وجود انقسام كبير يقوده 
اشخاص كل همهم تحقيق غاياتهم الشخصية)33(.
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ت- اإلقطاع :
كان الع��راق ف��ي بداية تأس��يس الدولة عام 
1921 بلدا زراعيا بطئ التطور تمثل الزراعة 
في��ه العصب الرئيس لالقتصاد، وكان يعمل في 
قطاع الزراعة نحو 85% من العراقيين، ويشكل 
وارد الزراع��ة نحو 24% م��ن الدخل القومي، 
وس��يطر االقطاعي��ون الكب��ار في ذل��ك الحين 
عل��ى 75% من االراضي الصالح��ة للزراعة، 
والمالك الصغار على 25% من االراضي على 
الرغم من كون نسبة االقطاعيين لم تكن تتجاوز 

1% من عدد السكان)34(.

وتس��بب وجود قلة من االقطاعيين المس��يطرة 
مقابل اكثرية محرومة من السكان بحدوث فجوة 
كبيرة عرقلت مس��ألة نش��وء مج��ال عام واحد 
يمك��ن ان ينضوي ضمنه الجميع، فاالقطاعيون 
كان لهم مجالهم الخاص المتمثل باللقاء والتعامل 
م��ع اقرانهم فقط، في حي��ن كان للفالحين وبقية 
الجماهي��ر مجاالتهم الخاصة )المضايف( ايضا 
التي كانت مختلفة لكن الشيء الذي كان يجمعها 

هو البغض لالقطاعيين.

ثانيا: العهد الجمهوري )1958 – 2003( :

عل��ى الرغم من انتقال العراق من الملكية الى 
الجمهوري��ة، اال ان مالم��ح المج��ال الع��ام في 
العه��د الجديد لم تكن واضحة في ظل س��يطرة 
الدولة، وعدم الق��درة على الحد من االنتماءات 
العصبوي��ة الت��ي تعد من اهم معوق��ات المجال 
الع��ام، اال ان ذلك ال يعني ع��دم وجود مظاهر 

للمجال العام في العراق الجمهوري.

1- مظاهر المجال العام في العراق الجمهوري:

أ-التغيير الجذري :
ان التغيي��ر الجذري الذي حدث عام 1958 
جاء مختلفا عن الثورات واالنقالبات التي حدثت 
ف��ي المنطق��ة العربية ف��ي تلك الحقبة الس��باب 
ع��دة ابرزها، اقترابه م��ن مفهوم الثورة بعد ان 
أحدث تغييرات سياسية واقتصادية واجتماعية، 
وفسحه المجال لقوى سياسية واجتماعية مختلفة 
للتعبي��ر عن ارائه��ا، بعد أن أصبحت الس��احة 
مفتوحة ام��ام التي��ارات الليبرالية والش��يوعية 

وبعض مكونات النخبة المثقفة )35(.

وعلى الرغم من عدم وضوح مخرجات التغيير 
الجذري ال��ذي حدث عام 1958، اال ان وجود 
قوى ليبرالية وشيوعية ونخب مقربة من صانع 
القرار يش��ير الى ان المجال العام كان موجودا 
لكن بش��كل غير منظم، ودليل ذلك ان التيارات 
السياس��ية الليبرالية والشيوعية اصبحت منظمة 
بالش��كل الذي ظه��رت فيه الحقا بعد نقاش��ات 
وح��وارات جرت بي��ن اعضائها ف��ي المقاهي 
واالماك��ن العام��ة، وما كان يج��ري من تفاعل 

داخل هذه االماكن هو المجال العام.

ب-الصحافة :
تميزت حقبة الخمسينيات من القرن الماضي 
بانه��ا مثلت العصر الذهب��ي للصحافة العراقية 
بعد دخ��ول ماكن��ات الطباعة الحديث��ة، وبداية 
الطباعة بطريقة االوفسيت، اذ كانت اول جريدة 
طبع��ت به��ذه الطريقة ه��ي صحيف��ة االخبار، 
تالها صدور صحف عدة منها صوت العراق، 
العصر، الوطن، الجمهورية، األيام، المواطن، 
العصور، الحارس العراقي، االنصار، البالغ، 

التحرير، اليقظة، المستقبل)36(.

وبالرغم م��ن هيمنة الصحف الحزبية في العهد 
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الجمه��وري، اال ان ه��ذا العه��د ش��هد تزاي��دا 
ملحوظ��ا ف��ي اعداد االف��راد المهتمي��ن بقراءة 
الصحف، والمعروف ان��ه كلما ازاداد االهتمام 
بالصحاف��ة، كلما منح المجال العام فرصة اكبر 

للتبلور.

ت-التجنيد االلزامي :

بالرغ��م من ان اق��رار التجنيد اإللزامي في 
الع��راق يعود إلى الع��ام 1935 حين اضطرت 
الس��لطة في ذلك الحين الى اقرار قانون الخدمة 
اإللزامية إلدارة ش��ؤون الجي��ش العراقي)37(، 
اال ان أهميت��ه زادت في العهد الجمهوري على 
اعتبار ان التجنيد اإللزامي يمثل خطوة لتعزيز 
ال��روح الوطنية، وإزالة الف��وارق، انطالقا من 
قناع��ة مفادها ان الجيش يمك��ن ان يؤدي دوره 
لحماي��ة البالد خالل الحروب، كما ان له ادوارًا 
اخ��رى مهم��ة اذ ان��ه يمن��ح منتس��بيه الفرصة 
للتعاي��ش وتعل��م امور ق��د يس��تفيدون منها في 

حياتهم)38(.

وبغض النظر عن األهداف التي تبغيها السلطة 
من التجني��د اإللزامي، يمكن الق��ول ان الخدمة 
العس��كرية اإللزامية س��اهمت بش��كل كبير في 

تعزيز المجال العام ألسباب عدة منها:

*منحت الخدمة اإللزامية آالف العراقيين ومن 
مختل��ف القومي��ات والطوائ��ف الفرصة للعمل 

سوية تحت خيمة الجيش.

*فس��حت المجال أمام فئات واسعة من الشعب 
ممثل��ة في الجي��ش للنقاش في المس��ائل العامة 

والبحث عن حلول لها وان كانت بسيطة.

*األمر األهم في الخدم��ة اإللزامية هو العالقة 
الوثيق��ة الت��ي تنش��أ بين منتس��بي الجي��ش بعد 

تسريحهم، اذ لجأ كثير منهم لمد جسور التواصل 
مع زمالئه باساليب مختلفة، وهذا التطور يمثل 

انتقالة مهمة تصب في خدمة المجال العام.

ث- تراجع سلطة العشيرة :

ال يمكن انكار حقيقة مفادها ان العصبية القبلية 
ق��د تكون المفت��اح لحل كثير من المش��اكل وال 
سيما تلك التي تكون داخل اطار العشيرة، اال ان 
االفراد يجب ان ال يتوقعوا ان العشيرة يمكن ان 
تحميهم من دون مقابل، فالمصلحة متبادلة، الن 
العش��يرة التي تمنح عناصره��ا الحماية تنتظر 
منه��م منحها ال��والء، فالف��رد يتق��وى بالقبيلة، 

والقبيلة تتقوى به)39(.

وهذا م��ا تنبهت اليه حكومة عبد الكريم قاس��م 
الذي وصل إلى الس��لطة ع��ام 1958 ما دفعها 
إلى اتخاذ عددًا من التدابير التي تهدف لتحس��ين 
أحوال الجماهير من بينها إلغاء قانون العش��ائر 
الذي كان يكرس هيمنة اإلقطاع وشيوخ العشائر 

على عامة الناس)40(.

ومن المعروف انه كلما تراجع دور العش��يرة، 
كلما زادت مساحة المجال العام الذي يبنى على 
أس��اس خروج الفرد من انتماءاته الضيقة وفي 

مقدمتها العشيرة.

ج-التعليم المجاني :

اهتم العهد الجمهوري منذ بدايته بالتعليم قبل ان 
يتح��ول هذا االهتمام الى خطوة أكثر أهمية عن 
طري��ق مجانية التعليم التي أق��رت وطبقت منذ 
نهاية س��تينيات القرن الماضي والى غاية االن، 
وشمل التعليم المجاني جميع المراحل االبتدائية 
والثانوية والجامعية، مما أدى إلى تراجع التعليم 
األهلي، اذ تم عام 1975 نقل جميع طلبة التعليم 

األهلي إلى المدارس المجانية)41(.



47  ةعاشل  ةمشم ا   ةمن ال 

ان  يعن��ي  المجان��ي  التعلي��م  إق��رار  ان 
الجمي��ع متس��اوون ويحصل��ون عل��ى ف��رص 
متكافئة للدراس��ة بغض النظر عن مس��توياتهم 
االجتماعي��ة، او انتماءاته��م االثني��ة، وفي هذا 
األمر فرصة كبيرة لتعزي��ز المجال العام الذي 
غالب��ا ما ينش��ط ف��ي بيئة كتل��ك الت��ي توفرها 

المؤسسات التعلمية.

2- معوقـــات المجـــال العـــام فـــي العـــراق 
الجمهوري:

أ-سيطرة المؤسسة العسكرية :

ش��هد ع��ام 1958 وص��ول العس��كريين الى 
هرم الس��لطة واحتكارهم لها، وتهميشهم لفئات 

الشعب االخرى)42(.

ان وص��ول العس��كر ال��ى ه��رم الس��لطة في 
ق��رارات  اص��دار  عل��ى  وقدرته��م  الع��راق، 
مصيرية مهمة كتحوي��ل العراق من مملكة الى 
جمهوري��ة، وتعزيز مركزهم كنخبة عس��كرية 
تعمل بمع��زل عن طبقات المجتمع الذي أفضى 
إلى خلل واضح في تركيبة المجتمع الذي ينبغي 
له ليكون سليما ان يتمتع بمجال عام يمثل فسحة 
لعامة الش��عب بعي��دا عن قيود الس��لطة وتقاليد 

االسرة والعشيرة.

ب-التفرد بالحكم :

بدأت مالمح احتكار السلطة في ستينيات القرن 
الماضي، وتس��بب ذل��ك في ان تخت��ار كل فئة 
العم��ل ضمن دائرتها الضيق��ة في ظل االعتياد 
على عدم فس��ح المجال لالخري��ن الدارة امور 
الحكم)43(، وسببت سياسة التفرد بالحكم تضييقا 
على مظاهر المجال العام، فانحسرت الصحافة 
م��ا عدا تل��ك التابع��ة او المادحة للس��لطة، كما 

تراجع بشكل واضح عمل المنتديات والتجمعات 
الثقافية، وغير ذلك من األمور التي وقفت بوجه 

انخراط األفراد ضمن المجال العام.

ت-العنف :
اتخ��ذ التحول الى العراق الجمهوري منحى فيه 
شئ من العنف، اذ ابتدأ بقتل األسرة الملكية التي 
كانت تحك��م العراق قبل عام 1958، وتال ذلك 
سلس��لة من االغتي��االت واالنقالبات والحروب 

التي حصدت ارواح االف العراقيين.

وربم��ا كان ذل��ك بس��بب العن��ف المتأصل في 
الذات االجتماعية شأنه شأن السالم والوئام، اال 
انن��ا في العراق لم نس��تطع ان نوازن بين اليات 

الوئام والوفاق، واليات القهر والعنف)44(.

وف��ي ظ��ل وج��ود العن��ف وغي��اب او ضعف 
االم��ن ال يمكن الحديث عن وج��ود مجال عام 
يضم��ن لالفراد مس��احة كافية تتي��ح لهم القدرة 
عل��ى التح��رك وحري��ة التعبير، وال س��يما في 
اوق��ات الحروب التي يتم فيها تحش��يد المجتمع 
باتجاه الجبهات، وتضييق المس��احات على كل 

الفعاليات االخرى.

االســـالمية  االفـــكار  بيـــن  ث-الصـــراع 
والعلمانية :

شهدت الفترة التي تلت عام 1958 صراعا 
بين االسالميين والعلمانيين بسبب بعض القوانين 
التي لم ترق لفئات في المجتمع العراقي، ، مثل 
قان��ون االصالح الزراع��ي )1958(، وقانون 
االحوال الش��خصية )1959( كما ان المؤسسة 
الدينية االس��المية بش��قيها الش��يعي والسني لم 
تكن راضية عن اداء عبد الكريم قاس��م بس��بب 
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بعض القوانين التي تعتقد انها كانت تس��تهدفها، 
فضال عن رفض عبد الكريم قاس��م لالنتماءات 
الطائفي��ة، ووقوف��ه ال��ى جانب حق��وق المرأة، 
ودعوته للمساواة بين الرجل والمرأة في االرث، 
ووضعه ش��روطا لتعدد الزوجات، االمر الذي 
اثار حفيظة االس��الميين الذين انتقدوا الدولة في 
ذل��ك الحين بذريعة وجود خطر ش��يوعي على 

االسالم)45(.

كم��ا ان مروجي أفكار التغيير ل��م يتمكنوا من 
تقدي��م بدائ��ل واضحة تتالئم مع واق��ع المجتمع 
العراق��ي، وال تس��تفز اي��ًا من فئات��ه، اذ كانت 
الق��رارات الواقعي��ة مح��دودة ال تتج��اوز النقد 
الالذع لالس��الميين عن طريق االشارة الى ان 
بع��ض رج��ال الدين لم يتمكنوا من انجاز ش��ئ 

يذكر خالل المدة السابقة)46(.

وهنا وجد المجال العام نفس��ه تائها بين اتجاهين 
احدهم��ا ينف��ي االخر، وهذا االم��ر يعقد فرص 
ايجاد مساحات واسعة يمكن لالفراد من خاللها 

التفكير خارج اطار انتماءاتهم الضيقة.

ثالثـــا: العهد الحالـــي )المجـــال العام في 
العراق بعد عام 2003( :

يوج��د في كل دول��ة مجالين، احدهم��ا المجال 
الرس��مي المتعل��ق بالدول��ة وال��ذي ال يمك��ن 
لالفراد التصرف به، ومجال اخر خاص يمكن 
لألش��خاص التص��رف ب��ه كما يش��اءون، وما 
بي��ن هذين المجالي��ن يوجد المج��ال العام الذي 
من الصعب جدا رس��م حدوده في العراق الذي 
يفترض انه انتقل ناش��ئا الى الديمقراطية في 9 
نيسان 2003 في ظل ظروف صاخبة وأوضاع 
مضطرب��ة رافقها احت��الل وتالها اعمال عنف 
وارهاب، األمر الذي صعب بشكل كبير وجود 

البيئ��ة المنظم��ة التي يتطلبها المج��ال العام، اذ 
ال يمك��ن له��ذا المجال ان ينمو ف��ي ظل اجواء 

الحرب واطالق النار.

وعل��ى الرغم مما ذكر اال ان ذل��ك ال يعني ان 
مالمح المج��ال العام تراجعت، اذ ان محاوالت 
بن��اء مجتمع مدني منظ��م، واالنفتاح االعالمي 
الواس��ع، واالنتشار السريع لوس��ائل التواصل 
االجتماعي، مع متغيرات اخرى ادت الى بروز 
مظاه��ر للمجال العام واضح��ة للعيان بعد عام 

.2003

1- مقوم��ات المجال العام ف��ي العراق بعد عام 
: 2003

تمثل المجال العام ف��ي العراق بعد عام 2003 
بمتغيرات عدة منها:

أ-الدستور :

من��ح الدس��تور العراق��ي الدائم الص��ادر عام 
2005 في مادته الخامس��ة عشرة األفراد الحق 
في الحياة واالمن والحرية، وعدم جواز حرمان 
او تقيي��د اي عراق��ي من هذه الحق��وق اال وفقا 
للقانون، كما منحت المادة السادس��ة عشرة حق 
تكاف��ؤ الفرص لجمي��ع العراقيين على ان تتعهد 

الدولة القيام باالجراءات الكفيلة بذلك.

ويمك��ن الق��ول ان هاتي��ن المادتي��ن اش��ارت 
بوض��وح ال��ى المزج بين ما هو دس��توري من 
جه��ة، وبي��ن اف��كار وتقالي��د األف��راد من جهة 
اخرى، فحقوق الحي��اة واالمن والحرية وتكافؤ 
الفرص ليست متساوية عند العراقيين، الن كل 
فرد ينظر اليها من زاويته، والقدرة على احتواء 
ذلك في الدس��تور يعد من أه��م مقومات المجال 

العام.
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ب_االنتخابات :
على الرغم من كثرة المالحظات المؤشرة على 
العملية االنتخابي��ة في العراق بعد عام 2003، 
اال انها تبقى الية للمشاركة السياسية التي يتمكن 
ع��ن طريقه��ا االفراد م��ن اختي��ار ممثليهم في 
السلطة التش��ريعية في ممارسة تضمن للعراق 

االنتقال الى الديمقراطية)47(.

بناًء على ذلك يمكن القول ان لالنتخابات اسهام 
واض��ح في تعزيز المجال العام الس��باب تتعلق 
بم��د جس��ور التواصل بي��ن الجماهي��ر، ومنح 
الناخبين مساحة واسعة للحديث بامور السياسة 

والمرشحين الذين سيمنحونهم اصواتهم.

ت- اللغة :
ال شك ان اللغة تمثل الوسيلة االساسية للتواصل 
داخل المج��ال العام، اذ يمكن ل��كل من يتحدث 
اللغ��ة العربية مثال ان يكون مس��اهما فاعال في 
المج��ال العام ف��ي العراق، وكذل��ك الحال لمن 
يحم��ل اللغ��ة الكردية وان كانت مس��اهمته في 

اقليم كردستان اوسع.

والمقصود هنا انه كلما زاد عدد المتحدثين بلغة 
البالد الرئيس��ة، كلم��ا زادت فرصة انخراطهم 

ضمن المجال العام.

ث- الهوية الوطنية :
عل��ى الرغ��م م��ن تع��دد االنتم��اءات الديني��ة 
والقومي��ة والطائفية في الع��راق، اال ان الثقافة 
المتأصلة في نف��وس العراقيين تدفعهم في كثير 
م��ن االحيان من حي��ث يعلم��ون أو ال يعلمون 
لالنض��واء ضمن هويتهم الجامعة ليكونوا جزًء 
م��ن المجال العام عن طري��ق دفاعهم مثال عن 
مي��اه نه��ري دجلة والف��رات التي ب��دأت تجف 

بسبب السدود التي تقيمها دول الجوار )المنبع(، 
واتف��اق العراقيي��ن على الوق��وف جميعا بوجه 
االرهاب بغض النظر عن االنتماءات الضيقة.

ج-االعالم :
بع��د التاس��ع من نيس��ان 2003 ش��هد العراق 
ظه��ور مئ��ات وس��ائل االعالم م��ن فضائيات 
وصح��ف ومجالت ومواقع الكترونية التي كان 
لها األثر الواضح في رس��م معالم المجال العام، 
ال س��يما وانها كان��ت صعبة الضبط من قبل أية 
جهة رسمية الن بعضها كان وما يزال يعمل من 
خارج العراق، كما سعت بعض وسائل األعالم 
للتأثي��ر ف��ي الرأي الع��ام ع��ن طريق قصص 
ورواي��ات جعلتها عل��ى قائم��ة االولويات عند 
كثير من العراقيين، وساهمت بعض الفضائيات 
في توجيه عامة الناس بش��أن الش��ؤون العامة، 
وفرض��ت نفس��ها كلغ��ة للتواصل بي��ن االفراد 

الذين ينتشرون في مختلف مناطق البالد.

ح-المجال العام االفتراضي :
ان اقب��ال العراقيي��ن عل��ى مواق��ع التواص��ل 
االجتماع��ي وال س��يما »فيس��بوك« و)تويت��ر( 
منحه��م القدرة عل��ى جمع المعلوم��ات عن أية 
حادثة والسيما السياس��ية منها، والتعليق عليها 
بوس��ائل مختلفة س��واء كان بالتأييد او الرفض 
او الس��خرية، ثم اتخاذ موقف منها، األمر الذي 
يؤش��ر ال��ى ان الف��رد العراقي ال��ذي يتواصل 
مع المج��ال العام االفتراضي اصب��ح بمقدوره 
اس��تالم اي محتوى للمعلومات وتحليله وتحديد 
موقف��ه منه، اذ وفر هذا العالم الذي يختبئ خلف 
شاش��ات الحواس��يب مجاال عاما واضحا يمكن 
للماليين من اف��راده التواصل والتعليق وتحديد 
المواقف عن طريق كلمات تكتب على منش��ور 

في »فيسبوك« او »تويتر«.
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خ- األماكن العامة :
تتع��دد األماك��ن الت��ي تمث��ل مناخ��ًا مناس��بًا 
للمج��ال الع��ام ف��ي الع��راق بعد ع��ام 2003، 
كالمقاهي، والش��وارع، واألرصفة، والحدائق، 
والمتنزهات، والساحات الرياضية، والمكتبات 
العامة، والنوادي االجتماعية، واي مكان يمكن 
ان يلتق��ي في��ه االفراد م��ن مختلف مش��اربهم 
لمناقش��ة اهم ما يجري على الس��احة من امور 

سياسية واقتصادية واجتماعية.

د-المجتمع المدني
نهضت الدولة المدنية الحديثة في ارجاء العالم 
عل��ى اكتاف المجتمع المدن��ي وبقية التنظيمات 
الوس��يطة التي قدمت كبار العلماء الذين نظروا 
ف��ي مج��ال الدول��ة والمؤسس��ات الموازية في 

المجتمع المدني والقطاع الخاص)48(.

وفي مجتم��ع متنوع مثل العراق لعب المجتمع 
المدن��ي دورًا مهم��ًا ف��ي تنمي��ة المج��ال العام 
ع��ن طري��ق المنظمات غي��ر الحكومي��ة التي 
كان لبعضه��ا وم��ا ي��زال دورًا واضحًا في مأل 
المس��احة الواقعة بين المج��ال الخاص ومجال 

الدولة الرسمي.

2- معوق��ات المجال العام ف��ي العراق بعد عام 
: 2003

على الرغم من وجود مظاهر عدة للمجال العام 
في العراق بعد عام 2003، اال ان ذلك ال يعني 

عدم وجود معوقات ولعل منها :

أ-الهويات الفرعية :
تعد الهويات الفرعية من اخطر المشاكل التي 
تواج��ه تط��ور المجال العام في الع��راق، اذ ان 
االنتم��اء لالس��رة والقبيلة والطائف��ة والجماعة 

االثني��ة ام��ور ول��دت م��ع االنس��ان العراقي، 
ويصع��ب عليه التخلص م��ن تأثيرات بعضها، 
اذ انه��ا الس��بب في كثير من مش��اكله وازماته، 

فاالنتماءات الضيقة تعد معرقلة للمجال العام.

ب- تعدد اللغات :
تعد اللغة من أهم مقومات المجال العام، وكلما 
ق��ل عدد اللغ��ات في اية دولة، كلم��ا زادت قوة 
المج��ال العام، لذا فان وج��ود أكثر من لغة في 
العراق تس��بب بتعدد المجاالت العامة، اذ يوجد 
مجال ع��ام عربي، ومجال عام كردي، ومجال 
ع��ام تركمان��ي، ومج��االت لمتحدث��ي اللغات 

األخرى.

ت-التجاوز على األموال العامة :
كم��ا ذكرن��ا س��ابقا ف��ان الرصي��ف والمتنزه 
والحديق��ة العامة تعد من مقومات المجال العام، 
وان أي تج��اوز عليه��ا يتس��بب بضع��ف ه��ذا 
المجال، ولألسف شهدت فترة ما بعد عام 2003 
حملة تجاوزات غير مس��بوقة على المال العام، 
وتحول��ت كثير م��ن الحدائق العام��ة المملوكة 
للدول��ة الى ملكي��ة خاصة بعد التج��اوز عليها، 
وكذل��ك الحال بالنس��بة لالرصف��ة والمتنزهات 
التي ش��هدت تجاوزا من قب��ل أصحاب البيوت 

والمحالت التجارية.

ث-اإلعالم الموجه :
ان عد االعالم مظهرًا من مظاهر المجال العام 
ال ينف��ي وجود دور س��لبي لعدد غي��ر قليل من 
وسائل االعالم، اذ ان وجود اعالم تابع للقوميات 
والطوائف تسبب بش��كل مباشر في عرقلة نمو 
المجال الع��ام، بعد ان اصبح لكل طائفة قنواتها 
الت��ي تبث محاس��نها، وتبرز مس��اوئ غيرها، 
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وهن��ا وج��د المج��ال الخ��اص فرصت��ه ليقطع 
الطريق على تطور المجال العام.

ج-الجيوش االلكترونية :

تس��بب التط��ور الهائل في مج��ال التكنولوجيا 
بخ��روج وس��ائل التواص��ل االجتماع��ي ع��ن 
الس��يطرة ال��ى الحد ال��ذي منحت في��ه روداها 
القدرة على ممارس��ة مختلف انواع االستهداف 
والتس��قيط واالبتزاز من وراء الحواس��يب من 
دون ان يتمك��ن اح��د من معرفته��م، هذا االمر 
دف��ع كثير م��ن الجماعات التي ترفع ش��عارات 
قومية او طائفية او عشائرية او عائلية لالحتماء 
بالجي��وش االلكترونية الت��ي وجدت في المجال 
الخ��اص بيئ��ة مناس��بة لنموها، اذ ل��وال وجود 
مج��االت خاص��ة متع��ددة واس��تهداف بعضها 
للبعض االخر لم��ا وجدت الجيوش االلكترونية 
مكان��ا لعملها الذي ينتهي في حال وجود المجال 
الع��ام ال��ذي ال يس��تهدف المج��ال الخاص وال 

المجال الرسمي للدولة بل يكمل المجالين.

ح- مخرجات االنتخابات :

يفترض ان تع��زز االنتخابات المجال العام 
اذا ج��اءت النتائج ش��فافة ومرضي��ة لالحزاب 
والجماهي��ر، اال ان المش��اكل الت��ي تعق��ب كل 
عملي��ة انتخابية عرقلت نم��و المجال العام، بعد 
ان دفع��ت فئة غي��ر قليلة م��ن العراقيين باتجاه 
التجمع��ات االثني��ة التي تنتمي اليه��ا احزابهم، 
ال س��يما وان اغل��ب االحزاب العراقي��ة تتبنى 
توجه��ات قومي��ة وطائفية، االمر ال��ذي جعلها 
مرتع��ا لنم��و الحيز الخاص الذي يتس��بب نموه 

دائما بتراجع المجال العام.

خ-الفقر :

قد يتساءل من يقرأ عنوان الفقر كمعوق للمجال 
العام عن الس��بب، وال��ى اي مدى يمكن للفقراء 
والمس��اكين ان يؤث��روا ف��ي المج��ال العام؟.. 
االجابة على ذلك تكمن في ان الفقر يعد من اهم 
معوقات المج��ال العام الن وجوده يدفع األفراد 
لالتجاه نحو الجماع��ات الضيقة للحصول على 
مورد مالي، فاالحزاب الطائفية مثال تس��تقطب 
الفقراء في موس��م االنتخابات مقابل مساعدات 
مالي��ة وعينية، وكذلك العش��يرة تعي��ن فقراءها 
ماديا مقابل ال��والء، والمرضى العاجزون عن 
توفير ثمن عالجهم يلجأون الى رجال السياس��ة 
العانتهم مقابل التقاط صور يستفيد منها الساسة 
في تعزيز مكانتهم في مجاالتهم الضيقة المعوقة 

للمجال العام.

د-عودة األمية :

على الرغم من غياب االحصاءات الدقيقة التي 
تبي��ن الحج��م الحقيقي لألمية في ع��راق ما بعد 
عام 2003، اال ان  نس��بة االمية ارتفعت بشكل 
ملحوظ بعد هذا التاريخ، بسبب التدهور األمني، 
والتس��رب من المدارس، والن��زوح والهجرة، 

ونقص مستلزمات التعليم)49(.

ويؤش��ر ذل��ك ال��ى ان التعلي��م ف��ي الع��راق 
ال يمك��ن ان يرتق��ي اال ع��ن طري��ق اط��الق 
التمويل، واغ��داق االموال عل��ى البنى التحتية 
التعليمي��ة، لمنح االفراد القدرة على االنتقال من 
ثقاف��ة الخض��وع والتبعية الى ثقافة المش��اركة 
واالس��تقاللية والحداث��ة، وهنا يك��ون لهم دور 

مؤثر في المجال العام للدولة)50(.
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ذ-تهميش المرأة :

حاول الدس��تور العراقي الدائم الذي صدر عام 

2005 منح المرأة فرصة للمشاركة في العملية 

السياس��ية)51(، ع��ن طري��ق )الكوت��ا( الت��ي 

اشترطت وجود النساء في مجلس النواب بنسبة 

ال تقل عن %25)52(.

اال ان ذل��ك لم يمن��ع تعرض الم��رأة للتهميش 

والعن��ف ال��ذي تعرضت ل��ه خالل الس��نوات 

الماضي��ة س��واء كان جس��ديًا أم نفس��يًا، أم عن 

طريق عدم تكافؤ الفرض مع الرجال، واشارت 

بعض الدراسات الى تعرض نسبة غير قليلة من 

النساء في العراق للتهميش والعنف.

ر- تراجع دور النقابات المهنية :

على الرغم م��ن تعدد النقاب��ات المهنية العاملة 

ف��ي العراق، اال ان دورها يكاد ان يكون ضئيال 

في تعزيز المج��ال العام، وال يقتصر ذلك على 

الحقب��ة الزمني��ة الت��ي تلت ع��ام 2003، اذ لم 

يالحظ وجود مؤثر لها في المجال العام باستثناء 

لمح��ات وجدت ف��ي الطبق��ة البورجوازية التي 

ظهرت مع قيام الدولة العراقية عام 1921 )53(.

وتس��ببت بعض النقابات بتراج��ع المجال العام 

ب��دال عن تعزيزه، نتيجة ألس��هامها في تكريس 

المجال الخاص داخ��ل هذه النقابات التي تحول 

عدد غير قليل منها الى منابر تمثل جهات دينية 

وقومية وفئوية وحزبية تسعى لتحقيق مصالحها 

الخاصة على حساب المصلحة العامة.

الخاتمة :

     أظه��رت الدراس��ة ان المج��ال الع��ام 
ف��ي الع��راق كان ضعيف��ًا ومح��دودًا، اال أن��ه 
ل��م يع��دم تأثي��را وحض��ورا، اذ ش��هد العراق 
المعاص��ر نقاش��ا موضوعيا عقالني��ا في كثير 
من الملتقي��ات المتمثلة بالن��وادي والصالونات 
األدبي��ة والمقاهي، والصحف الت��ي كانت تنقل 
الح��وارات المتعلقة بالمصلح��ة العامة العابرة 
للمصال��ح الفئوية والمجال الخاص، وهو حوار 
أو نق��اش انتق��ل في أحيان كثيرة الى الش��وارع 
والس��احات العام��ة، مم��ا أفضى ال��ى خروج 
تظاهرات حاشدة، وانتفاضات مؤثرة عارضت 
السياس��ات العام��ة للحكوم��ات المتعاقبة، لكن 
هذا المج��ال ظل محدودا بفع��ل محدودية حجم 
الطبقة الوس��طى التي تعد عماد كل مجال عام، 
واقصاء المرأة اجتماعيا وسياسيا، وعدم األخذ 
بعي��ن االعتبار أصوات فئات وش��رائح أخرى 
في المجتمع، فضال عن تفشي األمية والفقر في 

عموم البالد عند بداية ظهور )الدولة(.

وبالرغ��م م��ن محدودية نطاق��ه، كان للمجال 
الع��ام تأثي��ره الملم��وس ع��ن طري��ق المنابر 
المتاح��ة عب��ر المناف��ذ التقليدية مث��ل المقاهي 
المنتشرة في البالد، والمنتديات الحديثة المتمثلة 
بالنوادي االجتماعية، ومنها على س��بيل المثال 
ن��ادي العلوية الخاص بالش��رائح البورجوازية 
الذي تأس��س ع��ام 1924، وظه��ور الصحافة 
العام��ة  للمصال��ح  المتبني��ة  الناق��دة  الوطني��ة 
المعب��رة لالنتم��اءات الفرعي��ة، وف��ي طليعتها 
جري��دة األهال��ي الت��ي مثلت وج��ه الحداثة في 
ثالثيني��ات القرن الماضي، متأث��رة بنهج التيار 
الوطني وأبرز رموزه جعفر أبو التمن، وكامل 
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الجادرجي، وس��واهما، وهو تي��ار داعم لعراق 
ديمقراط��ي موح��د وكذلك، وب��روز االحزاب 
الوطنية، ونذكر منها الحزب الوطني، والحزب 

الوطني الديمقراطي وغيرهما.

ق��ادت الصحف واالح��زاب الوطنية في حينها 
حم��الت متواصلة لزرع ثقاف��ة وطنية تحتضن 
الحداث��ة والتنوي��ر وتحكيم العق��ل، ألنها كانت 
ت��درك انه ال يمك��ن للتغير االيجاب��ي البناء ان 
يتم اال عن طريق تحقيق اندماج سياسي مقترن 
بالتحديث والتنمية، وصوال الى دولة تقوم على 
مبدأ المواطنة والمس��اواة وحكم القانون، وهذه 
جميعا تكون ش��رطا لقي��ام الديمقراطية التي ال 
يمك��ن ان تتحقق – كما ذكرن��ا- اال عن طريق 

انجاز االندماج السياسي الوطني والتحديث.

والديمقراطية بدورها ال يمكن ان تترس��خ من 
دون وج��ود مجال عام، وهو مجال ال يمكن ان 
يأخذ أبعاده اال عن طريق وجود طبقة وس��طى 
فاعل��ة، ألنه��ا صانع��ة الديمقراطي��ة والحداثة 
واالقتص��اد الوطني، كما ان ه��ذه الديمقراطية 
ال تتعزز عب��ر البرلمان فقط، وانما عن طريق 
المجال��س المحلي��ة المنتخب��ة ديمقراطيا، وهي 
مجال��س يفترض بها ان تناق��ش مختلف قضايا 
المواطنين ف��ي اجواء من الحري��ة والنقد بعيدا 
ع��ن أية وصاية، وه��ذه مجالس تهدم الجدران، 
وتبن��ي الجس��ور النج��از تواص��ل اجتماع��ي 
سياس��ي حقيقي عبر س��احات مفتوح��ة للجميع 
Agora  )وفق��ا للمصطلح الفلس��في اليوناني(، 
لكن هذه األجواء أو الش��روط لم تر النور على 

أرض الواقع العراقي اال بشكل محدود.

ل��ذا ظل هناك مج��اال عاما ناقص��ا ومحدودا، 

وم��ن أجل قي��ام هك��ذا مج��ال عام، ن��رى انه 
يس��توجب على القوى المس��تنيرة ف��ي المجتمع 
ان تعمل بجدية الرس��اء الشروط الحقيقية لقيام 
مواطنة دس��تورية قائمة على حك��م القانون في 
ظل وجود دولة مدنية تنجز مشروع المصالحة 
وتحقق المس��اواة بين جميع المواطنين، وتحقق 
نوعا من الش��راكة بين القط��اع العام والخاص 
مع فس��ح االجواء للمجتم��ع المدني ليأخذ دوره 
الكام��ل ليصب��ح المجال الع��ام منت��دى لجميع 
المواطنين رجاال ونس��اء، انتلجينس��يا وعوام، 
ش��باب وش��يوخ، لتكون الحلقة مكتملة بالنقاش 

المثمر المفضي لتوافق وطني جامع.
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  المقدمة
تناول��ت هذه الدراس��ة العالق��ات العراقية- 
الكندي��ة منذ عام 1961 و حت��ى 2003 , وقد 
ت��م تحديد الدراس��ة به��ذه الفت��رة الزمنية كون 
أول��ى االتصاالت و المباحث��ات قد أجريت بين 
البلدين في عام 1961، آذ فتحت أبواب الحوار 
الدبلوماس��ي و الذي أثمر عن تعيين كندا سفيرا 
لها ف��ي العراق  غي��ر مقيم يمثله��ا في بيروت 
وم��ا تبعه��ا  من فت��ح العراق قنصلي��ة عامة له 
ف��ي مونتريال في عام 1971 أحدى  اكبر مدن 
مقاطع��ة كيبك الكندية وأق��دم مدن كندا بصورة 
عام��ة ، وم��ن ثم افتت��اح الس��فارة العراقية في  
اتاواعاصمة كندا الفدرالية في عام 1973،وما 
تبعها من افتتاح السفارة الكندية في بغداد في عام 
1975 ،وما راف��ق ذلك من تطورفي العالقات 
السياس��ية واالقتصادية والثقافية واإلنسانية بين 
البلدي��ن ،فض��ال عن ماش��هدته تل��ك العالقات 
م��ن تذب��ذب وفقا لتطورات المش��هد السياس��ي 
واالح��داث السياس��ية الدولي��ة وغلق الس��فارة  
الكندي��ة في بغ��داد في ع��ام 1991 بعد احداث 

الكويت،وم��ا تاله��ا من عالقات غير مس��تقرة  
بعد ذلك ،واختتمت الدراس��ة بع��ام 2003 بعد 
تغيير نظام صدام حس��ين ،وب��دء مرحلة جديدة 

من العالقات بين البلدين.

   تضمنت الدراس��ة مقدمة ونبذة عامة عن 
طبيعة نظام الحكم في البلدين ،فضاًل عن اربعة 
محاوررئيس��ة بين��ت طبيعة تل��ك العالقات،اذ 
تن��اول المح��وراالول العالقات السياس��ية منذ 
جذوره��ا االول��ى حتى تغي��ر نظ��ام الحكم في 
الع��راق عام2003،وخصص المح��ور الثاني 
للعالقات االقتصادية وما ش��هدته تلك العالقات 
من اتفاقات واب��رام صفقات تجارية واقتصادية 
ومن ث��م بين المح��ور الثالث طبيع��ة العالقات 
الثقافية وم��دى تبادل الخب��رات ،ودور الجالية 
العراقي��ة في ديمومة تلك العالقات ،اما المحور 
الرابع واالخير فقد س��لط الضوء على العالقات 
االنس��انية وم��ا قدمته كندا في ذل��ك المجال من 
خدمات انسانية كبيرة انطالقا من ايمانها بحقوق 
االنسان وحرياته، وجاءت خاتمة البحث بجملة 
من االس��تنتاجات والتوصيات التي تم التوصل 

العالقات العراقية – الكندية
 2003-1961  

أ.د. عدي محسن غافل )*( 

)*( كلية التربية للعلوم اإلنسانية – جامعة كربالء 
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اليه��ا ،و التي يمكن اإلفادة منها ، والس��يما من 
قب��ل العراق ،كونه قد م��ر بالعديد من الحروب 
واالزم��ات والنكبات،فض��ال عن اوجه الش��به 
العدي��دة بين البلدين ،والتي م��ن الممكن اإلفادة 
من التجربة الكندية في العراق لتحقيق مس��تقبل 
افض��ل مبني على اس��اس التخطي��ط الصحيح 

واالستراتيجية الهادفة  .

اعتمدت الدراس��ة بش��كل ع��ام عل��ى الوثائق 
المهم��ة والتي لم يطلع عليها الباحثين الس��باب 
ع��دة منها عدم كتابة دراس��ات اكاديمية س��ابقة 
عن هكذا موضوع��ات ،ولبعد كندا عن العراق 
من حيث الموقع الجغرافي ،اذ ان اغلب الوثائق 
التي تم االطالع واالفادة منها محفوظة في مكتبة 
االرش��يف الحكومي الكندي في العاصمة اتاوا 
،فضال عن ارشيف السفارة العراقية في كندا.اذ 
رفدت تلك الوثائق الدراسة بالمعلومات المهمة 
والقيم��ة ف��ي الوقت ذاته ،كونها تس��تخدم الول 
م��رة والحتوائها على معلوم��ات قيمة وجديدة.
فضال عن المصادر والمراجع التي تم االطالع 
عليه��ا ف��ي مكتبة ف��ي الدراس��ات االس��المية 
والكالس��يكية ومكتب��ة مكلالي��ن المركزية في 
جامع��ة مكييل ،وبع��ض المواق��ع االلكترونية 
في ش��بكة االتصاالت العالمية )االنترنت( التي 
قدم��ت الكثير م��ن المعلومات ،الت��ي تم االفادة 
منها ف��ي كل محاور البحث،فض��ال عن مقابلة 
العدي��د من الش��خصيات المهم��ة والمؤثرة من 
الجالية العراقية المقيمة في كندا،التي اوضحت 
العدي��د م��ن القضايا المهمة التي ت��م تناولها في 

هذه الدراسة.

نبذة عامة عن طبيعة نظام الحكم في البلدين 

أوال – العراق:
رس��ميًا جمهوري��ة العراق ،ال��ذي يتالف من 
18 محافظة ،عاصمته بغداد ،تحده من الشمال 
تركيا ومن الش��رق ايران ومن الغرب س��وريا 
واالردن ،وم��ن الجن��وب الكوي��ت والمملك��ة 
العربية الس��عودية ،وهو عض��و في هيئة االمم 
المتحدة والجامعة العربية والمؤتمر االس��المي 
والمنظمة النفطية اوبك ،قديما س��مي بلد مابين 
النهري��ن، ضم اول��ى المراك��ز الحضارية في 
العال��م تمثلت بالس��ومرية والبابلي��ة والكلدانية 
واالش��ورية وغيرها ،عد العراق ذو تضاريس 
متنوعة وان الخلي��ج العربي هو المنفذ البحري 
الوحيد له ،اذ يبلغ طول س��احله البحري حوالي 

58كيلو متر مربع.)1(

ت��م تاس��يس النظ��ام الملكي ف��ي الع��راق في 
ع��ام 1921 ،ال��ذي تمت االطاحة ب��ه في عام 
1958 م��ن قب��ل تنظي��م  الضب��اط االح��رار 
واعالن الجمهورية )2(،اذ ش��غل منصب رئيس 
الجمهوري��ة مجلس��ًا ع��رف بمجل��س الس��يادة 
تك��ون من ثالثة اش��خاص هم كل م��ن) نجيب 
الربيع��ي رئيس��ا – محمد مهدي كب��ة عضوا- 
خال��د النقش��بندي عضوًا( ، واس��ندت رئاس��ة 
ال��وزراء الى عبد الكريم قاس��م , على ان يكون 
عبد الس��الم عارف نائبًا له,)3( وقد أدى ذلك الى 
تدخل الجيش في السياسة منذ تلك اللحظة فضال 
ع��ن تدخله في مفاصل الحياة المدنية االخرى , 
والذي جلب ذلك االمر الكثير من السلبيات على 

الحياة السياسية في العراق مستقباًل . )4(

وم��ع ذلك فق��د حدثت العديد م��ن التغيرات 
التي تركت اثارا ايجابية على المجتمع العراقي 
،اذ ت��م القضاء على اإلقط��اع ،وإصدار قانون 
اإلصالح الزراعي ،وماتبعه   من التش��ريعات 
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والقوانيي��ن الت��ي أضافت الكثير إل��ى المجتمع 
العراق��ي بص��ورة عامة ،فضال ع��ن االهتمام 
بالصناع��ة وبناء العديد م��ن المعامل ،وغيرها 
من المشاريع التنموية،مع تبني الحكومة سياسة 
خارجية جديدة والذي اوضحها وزير الخارجية 
العراقي انذاك عبد الجبار الجومرد قائال ))نحن 
نرغب في ان نكون اصدقاء لس��ائر دول العالم 
،الفرق بين ش��رقها وغربها ،وان نس��تغل هذه 
الصداقة لمصلحة البالد من النواحي السياس��ية 
واالقتصادية والتعاون م��ع الجميع على توطيد 
االم��ن والس��الم ف��ي العال��م ،اننا نس��تخدم كل 
وس��ائلنا الموجودة في س��بيل افهام العالم حقيقة 
االستقراروالسلم  والتضامن مع سائر الشعوب 

على تحقيق ذلك .)5(

يتض��ح من خالل حديث وزي��ر الخارجية ،ان 
نظام الحكم في العراق لديه االس��تعداد الحقيقي 
لتوسيع عالقاته الخارجية واالنفتاح على العالم 
باس��ره ،مما اثر ذلك تاثي��را ايجابيا على مجمل 

عالقات العراق الخارجية مستقبال.

أصب��ح للخارجية العراقية نش��اطا دبلوماس��يا 
ملحوظ��ا بعد تبني سياس��ة االنفت��اح الخارجي 
،فعل��ى الصعي��د االقليم��ي ،تم عق��د العديد من 
االتفاقيات والمعاهدات السياس��ية واالقتصادية 
والثقافية ،)6( فضال عن المس��اهمة في تاس��يس 
العدي��د من المنظمات المهمة ،مثل منظمة اوبك 
النفطية ،وعل��ى الصعيد الدول��ي عقدت العديد 
م��ن االتفاقي��ات مع عدد م��ن ال��دول االوربية 
،فضالعن بعض من دول االمريكيتيين الشمالية 
والجنوبية،والتي كانت من ضمنها كندا بطبيعة 

الحال .)7(

وف��ي خضم ذلك ص��در قان��ون الجمعيات 
االجنبي��ة رق��م 34لس��نة 1962،او ما يس��مى 

بقان��ون الجمعي��ات الخاص��ة باالجانب ،والذي 
جاء في مادته االولى ما نصه)) اليجوز انش��اء 
جمعية او مؤسس��ة صداقة مع رعايا بلد اجنبي 
،اال اذا وجدت جمعية مماثلة لها في ذلك البلد(( 
،ف��ي حي��ن نص��ت الم��ادة الثالثة عل��ى ))عدم 
ممارس��ة تلك الجمعيات الي نشاط سياسي غير 
معل��ن(( ،)8( واوضحت بقي��ة مواد ذلك القانون 
،طبيعة تلك الجمعيات وعدد اعضائها وعالقتها 
باالجان��ب ، م��ع التش��جيع على قي��ام جمعيات 
تهدف الى تنمية العالقات السياسية واالقتصادية 
والثقافية ،وغيرها من انواع التواصل والتعاون 
م��ع كل ش��عوب العالم وفقا للمصال��ح المتبادلة 

والمنافع المشتركة.)9(

ومما تقدم نالحظ ان نظام الحكم في العراق 
م��ر بمرحلتي��ن ،بعد تاس��يس الدول��ة العراقية 
الحديثة في ع��ام 1921،األولى : مرحلة العهد 
الملك��ي وهي مرحلة التاس��يس للدول��ة الحديثة 
والتخل��ص من االنت��داب البريطان��ي ،والثانية 
مرحل��ة الجمهوري��ة وم��ا تالها م��ن تغيير في 
الحياة السياس��ية العراقية ،وإص��دار العديد من 
القوانيين والتش��ريعات وفقا لمتطلبات المرحلة 
،ومنها سياسة االنفتاح الخارجي على العديد من 
دول العال��م ومنه��ا كندا ، التي ب��دات العالقات 

معها منذ عام 1961 . 

ثانيا – كندا:
تق��ع كندا ف��ي أمريكا الش��مالية،في القس��م 
الش��مالي من القارة ،تمتد من المحيط الطلس��ي 
ش��رقًا ال��ى المحيط الهادي غرب��ًا ومن المحيط 
المنجمد الش��مالي ش��ماال الى الواليات المتحدة 
االمريكي��ة جنوب��ا ،وتتالف م��ن 10 مقاطعات 
و3 اقالي��م وتع��د ثان��ي اكب��ر دول��ة م��ن حيث 
المس��احة بع��د روس��يا ف��ي العال��م ،اكتش��فت 
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ف��ي عص��ر االستكش��افات الجغرافي��ة من قبل 
الحمالت البريطانية والفرنس��ية و س��كنت من 
قبل مجموع��ات مختلفة من الس��كان األصليين 
،وق��د تش��كلت م��ن اتحاد ث��الث مس��تعمرات 
بريطاني��ة في ع��ام 1867 بكي��ان فدرالي ضم 
4 مقاطعات ،ومنذ ذلك التاريخ اخذت بالتوس��ع 
حتى اس��تقاللها غير المباشر عن بريطانيا عند 
صدور تشريع وستمنستر في عام 1931،ومن 
ثم اس��تقاللها قانوني��ا عن البرلم��ان االنكليزي 
بتش��ريع قانون عام1982،تعد كندا دولة ملكية 
)االنكليزي��ة- اللغ��ة  دس��تورية،فدرالية،ثنائية 
الفرنس��ية( ملكه��ا مل��ك بريطانيا وال��ذي يمثله 
حاك��م عام ،الذي يعين م��ن قبل الملك وتوصية 
من رئيس ال��وزراء الكندي المنتخب ،وان ذلك 
المنصب تش��ريفي ،اذ يقوم باس��تقبال رؤس��اء 
الدول ،وقبول أوراق اعتماد السفراء واليتدخل 
في عمل الحكوم��ة ،اال انه لديه صالحيات حل 
البرلم��ان بن��اًء عل��ى توصية رئي��س الحكومة 
،وتحدد م��دة الحاكم العام بخمس س��نوات غير 

قابلة للتجديد .)10(

أم��ا الس��لطة التنفيذية الفعلية فه��ي بيد رئيس 
ال��وزراء ال��ذي ي��راس الحكوم��ة م��ن خالل 
فوز حزب��ه باالغلبية في االنتخاب��ات،وان تلك 
الحكومة تتمتع بسلطات تنفيذية ،وتكون مسائلة 
من قبل البرلمان السيما مجلس العموم الذي يتم 

انتخابه من قبل الشعب .)11(

تمثلت السلطة التشريعية بالبرلمان الذي يتكون 
م��ن مجلس��يين االول هومجلس العم��وم ،الذي 
ينتخ��ب اعضائ��ه  حس��ب س��كان المقاطع��ات 
واالقالي��م ،ويمث��ل كل عضو دائ��رة معينة من 
مجموع الدوائر االنتخابية ،ويبلغ عدد اعضائه 
338 الذي��ن يعاد انتخابهم كل اربعة س��نوات ، 

وظيفته تش��ريع القوانيين والتصويت عليها من 
اج��ل اقرارها ،فضال عن ضم��ه 29لجنة ،كل 
لجنة لها عملها الخاص ،)12( والثاني هو مجلس 
الش��يوخ الذي يتم تعيين اعضائه من قبل الحاكم 
العام وبناًء عل��ى توصية رئيس الوزراء ،وبلغ 
ع��دد اعضائه 105 عضو الذين يتقاعدون عند 
بلوغهم سن 75 عام ،ووظيفة هذا المجلس هي 
اعتم��اد القوانيين التي ت��م التصويت عليها من 
قبل مجلس العم��وم تمهيدا لنيل الموافقة الملكية 
له��ا من قبل الحاكم العام ،وان رفضه او تعديله 
الي قانون قد تم االتفاق عليه في مجلس العموم 
اليؤثر عليه س��وى تأخيره لم��دة180 يوم فقط 
،فض��ال عن عدم قدرة ه��ذا المجلس على تقديم 
اي طلب للتموي��ل المالي ،وله 18 لجنة فرعية 
يعم��ل كل منه��ا وفقا لتخصص��ه ،)13( في حين 
ش��كلت الس��لطة القضائية ،الس��لطة الثالثة في 
البالد ،والتي اس��ندت لها وظيفة تفسير القوانين 
،والغاء المخالف منها للدس��تور ،وان المحكمة 
العلي��ا ه��ي اعلى محكم��ة في الب��الد وتضم 9 
اعضاء يعينه��م الحاكم العام،بعد توصية رئيس 
ال��وزراء ووزير الع��دل،وان تلك المحكمة هي 

التي تعين القضاة في المقاطعات واالقاليم.)14(

ام��ا بالنس��بة للدس��تور،عرف بقان��ون امريكا 
الش��مالية البريطاني��ة ال��ذي ص��در ف��ي ع��ام 
1867،اك��د عل��ى النظ��ام البرلمان��ي وقس��م 
الس��لطات بي��ن الحكومة االتحادي��ة وحكومات 
المقاطع��ات ،ومن ث��م قانون ويستمنس��تر عام 
1931،الذي نظم العالقة م��ع التاج البريطاني 
ومنح كندا االس��تقالل الذاتي التشريعي،وأخيرًا 
قانون عام 1982الدستوري الذي انهى العالقة 
التش��ريعية بالكام��ل م��ع الت��اج البريطاني مع 
إضاف��ة الميث��اق الكن��دي للحق��وق والحريات 
ال��ذي ضمن الحقوق والحريات االساس��ية التي 
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اليمك��ن تجاوزها،ال��ذي عم��ل على تش��ريعه 
رئي��س الوزراءانذاك بيير ت��رودو ، )15(اذ كان 
لذلك الميثاق نتائج ايجابية على المجتمع الكندي 

بصورة عامة .)16( 

ضم��ت الحي��اة السياس��ية الكندي��ة العدي��د من 
االحزاب السياسية والتي هي :

1- حزب األحرار او الحزب الليبرالي ، تاسس 
في عام 1867 .

2- الحزب الديمقراطي الجديد، تأس��س في عام 
. 1961

3- حزب الخضر، تأسس عام 1983 .

4- حزب كتلة كيبك، تأسس في عام 1991 .

5- حزب المحافظين ، تأس��س في عام 2003 
،بعد اندماج حزبي التقدمي المحافظ مع االتالف 

الكندي .)17(

    وكذلك بعض األحزاب األخرى ،لكن لم يكن 
لها تمثيل برلماني ،والتي هي :

1- الحزب الش��يوعي الكندي ،تأس��س في عام 
1921. 2- حزب التراث المسيحي ،تأسس في 
ع��ام 1987. 3 - حزب العمل الكندي ،تاس��س 

في عام 1997 .)18(

ادى النم��و االقتص��ادي المتواصل الى ظهور 
هوي��ة كندي��ة خاص��ة اعتمد علمها رس��ميا في 
ع��ام 1965 والموجود حاليا ،وم��ن ثم اعتماد 
ثنائي��ة اللغ��ة )االنكليزية والفرنس��ية(،في عام 
1969،والتعددي��ة الثقافي��ة ف��ي ع��ام 1971 
،وال��ذي امت��ازت ب��ه كن��دا ع��ن غيره��ا من 
الدول ،فضال عن تأس��يس برام��ج الديمقراطية 
االش��تراكية مثل الرعاية الصحية والمعاش��ات 

التقاعدية ومنح وق��روض الطلبة ،وغيرها من 
القوانين والتشريعات التي ساهمت ببناء مجتمع 

متقدم ومتطور في الوقت ذاته .)19(

واجهت الحياة السياس��ية الكندية مشكلة مقاطعة 
كيبك التي كانت تظهر بين الحين واالخر،والتي 
ادت الى ظهور الحركة القومية الحديثة في كيبك 
والتي ش��كلت ما يس��مى بحركة اكتوبر)تشرين 
االول ( ف��ي عام 1970 التي طالبت باس��تقالل 
كيبك ،وقد اجريت العديد من االستفتاءات حول 
ذلك الموضوع كان اخرها استفتاء عام 1995 
،الذي دعت اليه الكتل��ة الكيبيكية والذي رفض 
فيه االس��تقالل بفارق ضئيل 06, 50 0/0 ضد 
مقابل 04، 0/049 صوتوا لصالح االستقالل ، 
مم��ا دفع ذلك الحكومة الفدرالية الى تبني قرارًا 
ص��در من المحكمة العليا في عام 1997 ،نص 
عل��ى عدم دس��تورية انفص��ال اي مقاطعة من 

جانب واحد .)20(

العالقات السياسية
ان العم��ل الدبلوماس��ي ه��و جزء م��ن العمل 
السياس��ي ،فض��ال ع��ن كون��ه اح��د األدوات 
المستخدمة في تنفيذ ذلك العمل ومن خالل عمل 
وزارة الخارجي��ة باعتباره��ا الجهة المس��ؤولة 
عن تنفي��ذ العمل الدبلوماس��ي وتنفيذ السياس��ة 
الخارجي��ة ،لذلك فقد لج��أ كاًل من العراق وكندا 
الى القنوات الدبلوماس��ية الرسمية من اجل فتح 
آفاق التواصل الدبلوماس��ي الذي تتبناه سياس��ة 
خارجي��ة م��ن قب��ل وزارة الخارجي��ة ف��ي كال 

البلدين.

و أثم��ر ذلك عن فت��ح قنوات تواص��ل حقيقية 
وج��ادة أدت إلى تبني عالقات سياس��ية من قبل 
حكومت��ي البلدين ،وال��ذي تع��ود جذورها الى 
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عام 1961في عهدي كل من رئيس��ي الوزراء 
انذاك العراقي عبد الكريم قاس��م والكندي جون 
ديفنبكي��ر،اذ ج��رت العدي��د م��ن االتص��االت 
والمفاوض��ات تمخ��ض عنه��ا ب��دء العالق��ات 
السياس��ية والدبلوماس��ية بين العراق وكندا ،اذ 
عينت االخيرة س��فيرا لها غير مقيم في بيروت 
،ف��كان ذلك اذعان��ا ببدء عالقات سياس��ية،)21( 
وتحوال واضحا في تلك العالقات ومن ثم توسيع 
التمثيل الدبلوماسي، الذي يسبقه تكثيف اللقاءات 
واالتصاالت بين البلدين والزيارات المتواصلة 
لمس��ؤولي البلدين وعلى كافة المس��تويات مما 
يضمن نش��اط دبلوماسي مس��تمر وفعال يؤدي 
الى استمرارية التواصل ومن ثم ترسيخ التمثيل 

الدبلوماسي بين الطرفيين .)22(

بادر الع��راق بعد ذلك ،ورغب��ة منه في توطيد 
العالق��ات بين البلدي��ن الى فت��ح قنصلية عامة 
ل��ه في مدين��ة  مونتريال ف��ي مقاطعة كيبك في 
ع��ام 1971،وتم تعيين الدكتور س��الم منصور 
كقنصل عام ،والذي عد اول شخص دبلوماسي 
مثل العراق في كندا، ويعود سبب اختيار العراق 
لمدينة مونتريال مكاننا لتمثيله الدبلوماس��ي عن 
غيره��ا من الم��دن الكندية كونها م��ن كبريات 
المدن وأقدمها ،فضاًل عن تواجد  العراقيين فيها 
في بادئ االمر بصورة اكثر من بقية المدن .)23(

ونالحظ أن العراق قد تأخر بعض الش��يء عن 
اعتماد تمثيل دبلوماس��ي رسمي له في كندا ،اذ 
ت��م فتح القنصلية العراقية بعد عش��رة س��نوات 
من اعتماد كندا س��فيرا غير مقيم لها في العراق 
،وعل��ى االغل��ب ان س��بب ذل��ك ه��و مامر به 
العراق م��ن تقلبات وتغييرات ف��ي نظام الحكم 
،اذ تم االطاحة بنظام عبد الكريم قاس��م في عام 
1963،م��ن قبل عبد الس��الم ع��ارف ،والذي 

قت��ل في حادث��ة طائرة ف��ي ع��ام 1966,ومن 
ثم تول��ي عبد الرحمن ع��ارف الحكم والذي لم 
يستمر طويال هو االخر اذ تم تغييره بعد انقالب 
1968،وتول��ي احم��د حس��ن البك��ر الحكم في 
الع��راق ،والذي ش��هد عهده بعض االس��تقرار 
واالنفتاح في السياس��ة الخارجي��ة الدولية على 

الكثير من دول العالم ومنها كندا.

بعد مباشرة القنصلية العامة في مونتريال عملها 
ومعايش��تها للتطور الس��ريع الذي ش��هدته كندا 
على جمي��ع االصعدة فضال عن تاثير الواليات 
المتح��دة االمريكي��ة االيجاب��ي على السياس��ة 
الكندية ،ب��دءت الصورة واضحة للدبلوماس��ية 
العراقي��ة والتي اخذت تاك��د على ضرورة فتح 
قنوات تواص��ل كثيرة مع كندا واالس��تفادة من 
التطور الس��ريع الذي شهدته البالد ،فضال عن 
دع��وات القنصلية المتكررة بضرورة توس��يع 
التمثيل الدبلوماس��ي العراقي وفتح سفارة تمثل 
الع��راق في اوتاوا عاصمة كندا الفدرالية ،وبعد 
دراس��ة الموض��وع عن كث��ب ومعرف��ة مدى 
االيجابي��ات الت��ي ممك��ن تحقيقها من توس��يع 
التمثيل الدبلوماسي العراقي في كندا وما يضيفه 
ذلك من فوائد مستقبلية على العراق ،لذلك تقرر 
فتح سفارة تمثل العراق ومصالحه في العاصمة 
الكندي��ة ،اتاوا في ع��ام 1973،وتعيين الس��يد 
محس��ن ده زئي س��فيرا للعراق في كندا،والذي 

عد اول سفيرعراقي مثل العراق في كندا .)24(

    ب��دأت البعثة الدبلوماس��ية العراقية مباش��رة 
عمله��ا بعد افتتاح الس��فارة اذ س��عت الى اقامة 
نش��اط دبلوماس��ي فع��ال والتاثير في الس��احة 
السياس��ية الكندي��ة ع��ن طريق الوص��ول الى 
مراك��ز صناعة القرار في كندا مع اقامة مركز 
ضغ��ط عراقي هناك من الجالي��ة العراقية على 
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الرغ��م من عددها القليل في ذلك الوقت ،للتاثير 
في الق��رارات المتخذة من قبل الحكومة الكندية 
،اذ ان غالبية االحزاب الكندية تس��عى في فترة 
االنتخاب��ات الى اس��تمالة الناخبي��ن من مختلف 
الجالي��ات ومنه��ا العراقية بطبيع��ة الحال ،من 
اجل الحصول عل��ى اصواتها االنتخابية كونهم 

مواطنيين كنديين .)25(

ارس��ل الرئيس العراقي احمد حس��ن البكر،)26( 
برقي��ة تهنئ��ة الى الحاكم الع��ام الكندي في اذار 
عام 1974بمناس��بة تس��لمه منصبه كحاكم عام 
لكندا ،رغبة منه في توطيد العالقات السياس��ية 
بي��ن البلدي��ن ،ودعاه ال��ى زيارة الع��راق واكد 
على ضرورة تب��ادل الزيارات بين المس��ؤلين 
العراقيي��ن والكنديين من اجل التعرف عن كثب 
عل��ى الواقع السياس��ي ف��ي كال البلدين ومن ثم 
وضع الخطط اإلس��تراتيجية للتعاون المشترك 
م��ن اجل تحقيق المزيد م��ن الفوائد وعلى كافة 

المستويات للطرفيين مستقبال .)27( 

مما تجدر االشارة اليه محاولة الرئيس العراقي 
كس��ب تأيي��د الحاك��م الع��ام كونه ممث��ل التاج 
البريطاني والمتمثل بالملكة اليزابيث الثانية،)28( 
م��ن أجل تقريب وجه��ات النظر من اجل زيادة 
التمثيل الدبلوماس��ي بين الطرفيين ،بعد ان ايقن 
اهمية العالق��ة مع كندا والتي يمكن اس��ثمارها 
مس��تقباًل بما يخدم الع��راق وخطط��ه التنموية 
،ك��ون كن��دا بلدا رائ��دا في العديد م��ن القضايا 
واالس��تراتيجيات والتي سوف تجلب العديد من 

المنافع الى العراق .   

وبالفعل فقد أثمرت تلك االتصاالت والدعوات 
ع��ن زي��ارة وفد كن��دي رفي��ع المس��توى  الى 
الع��راق مك��ون من خم��س وأربعون ش��خص 
برئاس��ة وزير التجارة الكندي ان��ذاك ،إذ اطلع 

الوفد على الواقع السياسي العراقي وعلى الحياة 
السياس��ية العراقي��ة وتبلورت لديه��م العديد من 
االفكار والقناعات وأصبحت لديهم رؤى حقيقة 
عن الواقع العراقي المتط��ور انذاك،)29(اذ كان 
العراق مس��تقرا ف��ي تلك الفترة وش��هد تطورًا 
سريعًا في كافة المجاالت ،وحقق نموا اقتصاديا 
س��ريعا فضال عن ارتفاع المس��توى المعيش��ي 
للف��رد العراق��ي وانخف��اض مس��توى البطال��ة 
،وحصول نهضة عمرانية واس��عة في مختلف 
المحافظات العراقية مما ابهر ذلك الوفد الكندي 
الذي سعى الى تحقيق تقارب سياسي بين البلدين 
والحص��ول على منافع اقتصادية ايضا الس��يما 
فيما يخص النفط العراقي ،والذي سوف نتناوله 
في المحور االقتص��ادي الحقا ،وقد فتحت تلك 
الزي��ارة آفاق التع��اون بين البلدي��ن وتالها بعد 
ذلك زيارة العديد م��ن البرلمانيين الكنديين الى 
الع��راق ،مما ادى ذلك الى بن��اء عالقات جيدة 
بين الجانبين عكست مستوى المصالح المتبادلة 
بين الطرفيين ،والسعي الى تنفيذها ضمن اطار 
المصالح السياس��ية المش��تركة ،وق��د مهد ذلك 
ال��ى قيام الحكومة الكندية برئاس��ة الس��يد بيير 
ترودو ،)30( بفتح س��فارة لها ف��ي بغداد في عام 
 willam 1975واعتماد الس��يد ولي��ام جونس
johns س��فيرا مقيما لها،والذي عد اول س��فير 
كندي مقيم في العراق ،)31(اذ عمل على ترسيخ 
العالق��ات بين البلدين ،فضال عن س��عيه لتوقيع 
اتفاقيات وبروتوك��والت بين الحكومتيين تكون 
بمثابة خطة عم��ل متواصلة ومثمرة في الوقت 
ذاته ،ودعوته لش��خصيات كندية لزيارة العراق 
بناًء على دعوة القادة السياس��يين العراقيين من 
اج��ل تحقيق تعاون افضل مما يجلب الكثير من 
المنافع الى البلدين وعلى كافة االصعدة سياسية 

واقتصادية وثقافية .)32(
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نالحظ مما تق��دم مدى التفاه��م والجدية بالعمل 
من قبل الحكومتيي��ن ،العراقية والكندية ،والتي 
اس��همت في فتح االخيرة س��فارة له��ا في بغداد 
بع��د ان رات ع��ن كثب مدى اهمي��ة ذلك على 
مس��تقبل العالقات بين البلدين ،فضال عن اهمية 
الع��راق نظرا لم��ا يتمتع به من خي��رات كثيرة 
وموقع جغرافي مهم ومؤثر في الشرق االوسط 

خاصة وفي العالم عامة .

وق��د س��اعد عل��ى تحقيق ذل��ك الواق��ع الكندي 
المس��تقر سياسيا،الذي دفع الحكومة الى التفكير 
بجدي��ة بمكانة الع��راق الجيوسياس��ية واهميتها 
المس��تقبلية بعد االنفتاح علي��ه من قبل الحكومة 
الكندية على المس��تويات السياسية واالقتصادية 
والفنية والثقافية ،وه��ذا ما حصل فعال بعد فتح 
الس��فارة الكندية في بغ��داد والتي قامت بتقريب 

وجهات النظر بين الطرفيين .)33(

ه��ذا فضال عن رغب��ة كندا في مس��ايرة الدول 
األوربي��ة في بن��اء عالقات دولي��ة خارجية مع 
دول لها تأثيرا سياسي او اقتصادي او جغرافي 
،السيما الدول الكبرى منها مثل المملكة المتحدة 
والمانيا وفرنسا ،فضال عن ما تتمتع به جارتها 
الكبرى الواليات المتحدة االمريكية من عالقات 
سياس��ية واس��عة ومتنوعة تربطه��ا بالكثير من 

دول العالم بصورة عامة )34(.

وفي ضوء ذلك بدأت كندا باالنفتاح في عالقاتها 
السياس��ية الخارجية على العدي��د من الدول كل 
حس��ب اهميت��ه وفق��ا لمعايير التاثير السياس��ي 
والق��وة االقتصادية  وغيرها م��ن بقية المعايير 
،وبطبيعة الحال كان العراق احد تلك الدول التي 
انفتحت عليها كندا سياس��يا واقتصاديا في بادئ 
االمر ومن ثم تبعت��ه بقية الجوانب منها الثقافية 
واالنس��انية وغيرها م��ن الجوانب االخرى كل 

حس��ب اهميته ، وعلى ذلك االس��اس ارس��لت 
كندا العديد من الوفود الى العراق ومن ثم دعت 
الساس��ة العراقيين الى زيارتها ،وبالفعل تبادلت 
الزيارات بين البلدين ،والتي ترجمت الى طلب 
الع��راق م��ن الحكومة الكندية ف��ي عام 1976 
تجهيزه بمس��تلزمات فنية ال��ى المفاعل النووي 
العراقي ،وارس��ل وفدا خاصا بذلك الموضوع 
وتم التباحث والتف��اوض بين الطرفين ورحبت 
الحكوم��ة الكندية بذل��ك واحالت الموضوع الى 
ش��ركة هيدرو كيبك )35(،وهي شركة رائدة في 
مجال الطاقة والمواصالت ،مقرها في مقاطعة 
كيبك ،التي رحبت بدورها بالتعاون مع العراق 
وقدم��ت الكثير من االستش��ارات الي��ه في ذلك 
المجال ،فضال عن موافقتها على اجراء المسح 
الكهربائي للعديد من مناطق العراق وتوليد الطاقة 
الكهربائية ،فضال ع��ن خبرتها في مجال النقل 
والمواصالت المتطورة والتي يمكن استخدامها 
في العراق لبناء شبكة نقل ومواصالت متطورة 
، ودعمها في تدريي��ب وتعليم الكوادر العراقية 
ف��ي مج��ال المفاعل الن��ووي ،والمس��اعدة في 
تنفيذها ، ولكن اش��ترطت الحكومة الكندية على 
العراق ان تكون تلك المفاعل الغراض س��لمية 
فقط ،وطلبت منه في الوقت ذاته تقديم ضمانات  
كثيرة ح��ول ذلك  الموضوع م��ع تاكيدها على 
ض��رورة مصادقة العراق عل��ى معاهدة حظر 
األس��لحة النووي��ة والموافق��ة عليها،وااللت��زام  
بكافة المواثيق الدولية الخاصة بحظر األس��لحة 
المحرمة دوليا ، واس��تخدام تلك المفاعل المراد 
انش��اؤها ألغ��راض إنت��اج الطاق��ة والقضاي��ا 

السلمية األخرى فقط )36(.

مم��ا تق��دم نالح��ظ ان كندا ق��د تفهم��ت اهمية 
الع��راق ومكانته االقتصادية المهمة لذلك كثفت 
من قن��وات تواصله��ا معه عن طريق ارس��ال 



65  ةماةشل  ةمن ةيل ل  ةارليل

الوفود وتقديم االستش��ارات والخبرات وغيرها 
من وس��ائل الدعم والمس��اعدة ،وبالمقابل ايضا 
اعت��راف الع��راق باهمي��ة كندا وم��دى تقدمها 
وتطورها سياس��يا واقتصادي��ا وعلميا وامكانية 
االس��تفادة من كل ذلك في صال��ح البنى التحتية 
في العراق ودعم االقتصاد العراقي بش��كل عام 
والسيما في ما يتعلق بالمفاعل النووي وفي كل 
ما يتعلق بالطاقة ووس��ائلها المتعددة وتس��خير 
الخب��رة الكندية في ذلك المج��ال لخدمة العراق 
وتطلعاته في صناعة مفاعل وطني متقدم يمكن 
االس��تفادة منه لألغراض الس��لمية والتي أكدت 
عليها كندا مرارا وتكرارا عند تبادلها الزيارات 

والمفاوضات مع الجانب العراقي انذاك.

وعل��ى ذلك األس��اس فق��د مارس��ت وزارتي 
الخارجي��ة ف��ي كال البلدي��ن دورا هام��ا وفعاال 
لترسيخ التعاون المش��ترك والذي يجلب الفائدة 
ل��كال البلدي��ن ،ك��ون ان وزارة الخارجية ،هي 
االداة التي من ممكن من خاللها تفعيل النش��اط 
الدبلوماس��ي وال��ذي يمث��ل سياس��ة الدولة التي 
تمثله��ا ،ووفق��ا لمقتضيات العمل السياس��ي فقد 
استوجب على وزارة الخارجية ممارسة دورها 
في صنع وتنفيذ السياس��ة الخارجية ،وكان ذلك 
جليا من خالل اس��تثمار كندا قن��وات التواصل 
ب��وزارة  المرتبط��ة  الرس��مية  الدبلوماس��ية 
الخارجي��ة ،والى لجنتي العالقات الخارجية في 
الس��لطة التشريعية في كال البلدين من اجل دعم 

العالقات الثنائية بينهما.)37( 

ق��ام العراق وم��ن اجل دعم العالق��ات الثنائية 
بي��ن البلدين ولكس��ب الحكومة الكندية سياس��يا 
،بتقدي��م العديد من التس��هيالت لها الس��يما في 
مجال التخصيصات النفطية والتي شكلت أهمية 

كبيرة في سياس��ة كندا تجاه العراق ،اذ كان ذلك 
األمر نقطة تحول في العالقات السياسية بينهما 
الس��يما بع��د تعهد الع��راق بتخفيض األس��عار 
للجان��ب الكن��دي ،وال��ذي جل��ب ذل��ك ارتياحا 
كبيرا في األوس��اط السياس��ية الكندي��ة ،اذ وفر 
ذلك األمر الكثي��ر من األموال للحكومة الكندية 
والتي أحسنت استخدام تلك القضية ،التي جلبت 
له��ا منفع��ة وج��دوى اقتصادي��ة مؤثرة،فضال 
عن تقوية عالقاتها السياس��ية بش��كل أفضل من 

السابق مع الحكومة العراقية.)38(

نالحظ مما تق��دم الدور الذي قام به العراق في 
هذه المرحلة وتقديمه التسهيالت للجانب الكندي 
،بع��د ان أيقن بامكانية ما تقدمه كندا الى العراق 
من خدمات وخب��رات في كافة المجاالت نتيجة 
التط��ور والتقدم الذي ش��هدته كن��دا ،فضال عن 
تبعات ذلك األمر االيجابية على طبيعة العالقات 
السياس��ية بين البلدين مس��تقبال ،والتي س��وف 
ت��ؤدي الى مزيدا من التع��اون وتحقيق مصالح 
متبادل��ة لكال الطرفين ،في حالة اس��تغالل ذلك 
االمر بش��كل مدروس وباس��تراتيجية واضحة 

ومحددة مسبقًا .

س��عى العراق بعد تطور العالق��ات بين البلدين 
بذلك الش��كل ،وبعد تبادل البعثات الدبلوماس��ية 
بين البلدين ،الى ش��راء اراضي وممتلكات في 
كندا وبالتحديد في كل من مونتريال في مقاطعة 
كيبك وف��ي العاصمة اتاوا في مقاطعة اونتاريو 
للبعث��ات الدبلوماس��ية  ،لك��ي تك��ون مق��رات 
العراقية هناك ،اذ تم شراء بناية قدرت مساحتها 
1979/1/19،الت��ي  بتاري��خ  ب)1335م(، 
أصبح��ت مق��را للس��فارة العراقي��ة ف��ي اتاوا،  
 ،Mcleod215  والواقعة على ش��ارع مكلود
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وبناي��ة اخرى ف��ي مونتريال ، الت��ي أصبحت 
هناك،بتاري��خ  العراقي��ة  للقنصلي��ة  مق��را 
)777م(  ب  مس��احتها  1979/1/19،ق��درت 
Saint-والواقعة على ش��ارع س��انت س��اولبك
Sulpice3019  ،وكذلك دار سكن الى القنصل 
العام في مونتريال  في شارع كوان المطل على 
نهر سان لورنس،بتاريخ 1979/3/21،قدرت 
مساحته ب) 3227م( ،ومن ثم دار سكن خاص 
بالس��فير في اتاوا بتاريخ 1979/4/26،قدرت 
س��عت  ذل��ك  وبع��د   ، ب)2050م(  مس��احته 
الحكومة العراقية الى شراء مزيدا من األراضي 
في العاصمة اتاوا ،اذ تم ش��راء خمسة أراضي 
متجاورة،بتاري��خ 1982/9/30بل��غ مجم��وع 
مس��احتها) 5525م( ،وم��ن ث��م قطع��ة ارض 
أخرى تم ش��رائها بتاريخ 1982/11/4قدرت 
مس��احتها ب)4090م(، وتق��ع كل تلك المباني 
واألراض��ي في مواقع مهمة وحساس��ة ،فضال 

عن كونها في كبريات المدن الكندية .)39(

ومم��ا تق��دم نالحظ ش��راء الع��راق العديد من 
األراض��ي والممتلكات ف��ي المقاطعات الكندية 
،وصرفه أموال كبي��رة في وقتها ،مما دل على 
م��دى أهمية كندا بالنس��بة الي��ه  ،اذ كانت لديه 
نظ��رة بعيدة الم��دى في عالقته م��ع كندا ،وان 
شرائه لتلك الممتلكات خير دليل على ذلك ، هذا 
فض��ال عن تولد العديد من القناعات لدى صناع 
القرار ف��ي العراق انذاك بض��رورة المحافظة 
عل��ى العالقات م��ع كندا وعلى كاف��ة االصعدة 
والمستويات ،والعمل على ديمومتها ،وان القيام 
بتلك الخطوة ،هو اش��ارة كبيرة وواضحة على 
جدي��ة العراق ف��ي تعامله مع الواقع السياس��ي 

الكندي ،فضال عن كونها تاكيدا على صدق تلك 
العالقات ودليل على استمرارها مستقبال .

موقف كندا من الحرب العراقية – اإليرانية 
)حرب الخليج األولى( 1980 -  1988 :

بع��د إندالع الحرب العراقية - االيرانية  ،وقفت 
كندا موق��ف الواليات المتح��دة االمريكية ،من 
الع��راق إذ علن��ت  ف��ي ب��ادىء األم��ر وقوفها 
عل��ى الحياد ،ولكن بعد تطور االحداث وتحقيق 
إيران بعض االنتصارات على القوات العراقية 
،دعمت الواليات المتحدة االمريكية العراق من 
اجل تحقيق التوازن في المعركة وشاركتها كندا 
بذل��ك الموقف ،)40( اال ان ف��ي بعض المواقف 
بينت كندا وجه��ة نظرها الخاصة بها بعيدًا عن 
ال��رأي األمريك��ي ،ومثال ذل��ك عندما قصفت 
اس��رائيل المفاع��ل الن��ووي العراق��ي في عام 
1981،اذ ادان��ت تل��ك الحادث��ة وصوتت على 
الفقرتين الثانية والرابعة من قرار الوكالة الدولية 
للطاقة الذري��ة ذات الرق��م GOV-2040 ،اذ 
ن��ص كاًل من تلك الفقرتين على فرض عقوبات 
على اس��رائيل ،فضال عن تعليق عضويتها في 

الوكالة السابقة الذكر،)41( .

ومما تجدر االش��ارة الي��ه ،ان الموقف الكندي 
كان متطابقا الى حد بعيد مع الموقف االمريكي 
وف��ي كثير من المناس��بات ،اال انه��ا في بعض 
المواقف تتخ��ذ موقفا خاصا به��ا وهذا ماحدث 
م��ع اس��رائيل عند تعديه��ا على الع��راق ،دون 
التاث��ر بالموق��ف االمريكي ،وعل��ى مايبدو ان 
كندا كانت تتعاطف مع القضايا االنسانية بشكل 
ع��ام وبص��ورة اصدق م��ن الوالي��ات المتحدة 

االمريكية .
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عقدت بعد ذلك ع��دة اجتماعات دورية بين كل 
من الواليات المتح��دة االمريكية وكندا والمانيا 
وفرنس��ا وبريطاني��ا وايرلندا والياب��ان لمراقبة 
س��ير المع��ارك وتأثيره��ا على منطق��ة الخليج 
بصورة عامة ،ولضمان الس��يطرة على مضيق 
هرمز والتقليل من اآلث��ار االقتصادية المترتبة 
من تلك الح��رب على قضي��ة المالحة البحرية 
الدولية ،وعلى اس��واق النفط العالمية ،كون ان 
قضية النفط هي القضية الرئيسية لتلك الدول في 
ذلك الوقت والتي يجب المحافظة على ديمومتها 
واتخاذ ما يل��زم للمحافظة على مصادر انتاجها 
م��ن المخاطر والح��روب ، وكذلك اش��تراكها 
في اجتماع تراس��ه السياس��ي االمريكي  جيمي 
كارتر والذي بحث فيه قضية حرب العراق مع 
ايران، م��ع التاكيد على ض��رورة تامين طرق 
ام��دادات النف��ط ،الت��ي يجب ان تبق��ى مفتوحة 
الس��يما عب��ر مضيق هرم��ز ،لما يش��كله هذا 
الطريق من اهمية اس��تراتيجية ،وان توقف تلك 
الخط��وط عبر ذل��ك المضيق يعن��ي تهديدا الى 
الوض��ع االقتصادي العالم��ي والدولي بصورة 
عام��ة، وش��اركت كندا بعد ذلك ف��ي العديد من 
االجتماع��ات في فت��رة الثمانينيات م��ن القرن 
العش��رين،وبالتحديد في فترة س��نوات الحرب 
الت��ي اس��تمرت لثمان��ي س��نوات اذ توقفت في 
1988/8/8،التي اكدت عل��ى ذات الموضوع 
،مع دعمها العراق وبمس��اندة الواليات المتحدة 
االمريكية بمعدات االتصاالت الحديثة وببعض 
االجه��زة المتطورة واالحداثي��ات والمعلومات 

الحربية واالستخبارية المهمة .)42(

وق��د أك��دت الس��فارة العراقي��ة في كن��دا ذلك 
الموق��ف م��ن خالل مراس��التها مع بغ��داد ،اذ 
بينت تلك المراس��الت عدم اع��الن كندا موقفها 
بش��كل واضح في بادىء األمر واعالنها تبنيها 

للحياد،وم��ن ث��م اعالنه��ا بتطاب��ق موقفها مع 
الموق��ف االمريكي،وقد غط��ى االعالم الكندي 
انذاك انباء واخبار القتال وس��ير المعارك التي 
دارت بي��ن الطرفيي��ن ، وق��د وصف��ت بع��ض 
الصحف الكندية العراق بالبلد الغازي في بعض 
االحيان، اال ان غالبية الش��عب الكندي كان ضد 
اي��ران ووقف ال��ى جانب العراق ،الس��يما بعد 
قضي��ة احتج��از الرهائن االمي��ركان في حادثة 
الس��فارة االمريكي��ة ف��ي العاصم��ة االيراني��ة 

طهران )43( .

م��ن هنا نالح��ظ مدى ارتب��اط الموقف الكندي 
م��ع الموق��ف االمريكي م��ن الح��رب العراقية 
االيرانية ،وقد أكدت الحكومة الكندية على ذلك 
االم��ر وبدون تردد ،وعلى الرغم من ان بعض 
الصح��ف الكندية وقفت ض��د العراق اال انها لم 
تكن ممثلة لإلعالم الرس��مي الكندي،هذا فضال 
عن وقوف الش��عب الكندي م��ع العراق في تلك 
الح��رب ، والتعبير عن ذلك األمر في كثير من 
المناس��بات والتجمع��ات ، اذ ن��ددت الجماهير 
الكندي��ة بتل��ك الح��رب والت��ي جلب��ت الدم��ار 
والخراب ل��كال البلدي��ن ،ناهيك عن الخس��ائر 
البش��رية الكبيرة والتي عدت تعديا على حقوق 
االنسان ،الذي رفضته تلك الجماهير ،وقد تجلى 
ذلك األمر واضح��ا بعد قضية احتجاز الرهائن 
االمري��كان ،والت��ي ج��رت م��ن خ��الل عملية 
غير انس��انية على ح��د وصف تل��ك الجماهير 
والمنظمات االنس��انية الكندي��ة ، وقد كان  ذلك 
تضامن��ا واضحا مع الموقف االمريكي من تلك 
الحرب الس��يما بعد الدعم االمريكي للعراق في 
سنوات الحرب االخيرة ،وبالتالي فان كندا كانت 
ش��عبا وحكومة« مع موقف الوالي��ات المتحدة 

االمريكية من الحرب العراقية –اإليرانية. 
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اتس��مت العالقات الكندية – العراقية بعد انتهاء 
تلك الحرب باالستقرار مع التركيز على التعاون 
االقتص��ادي واالس��تثمار بين البلدي��ن ،والذي 
سوف يتم تناوله في المحور االقتصادي الحقا، 
وس��عى الطرف��ان الى ترجمة ذل��ك على الواقع 
الملموس وتم تبادل المراسالت واللقاءات بينهم 
، وشهدت العالقات السياسية استقرارا واضحا 
،وقامت سفارتي كال البلدين بالعمل على ديمومة 
تل��ك العالقات واس��تمرارها وتقويتها بما يخدم 
مصالح كال البلدين ، السيما بعد خروج العراق 
من الحرب التي اس��تمرت طويال ،ورغبته في 
تعويض تلك السنوات ،واالستفادة من كندا التي 
تطورت كثيرا وشهدت قفزات نوعية على كافة 
االصعدة خ��الل تلك الس��نوات والت��ي قضاها 

العراق بالحرب التي استنزفت منه الكثير .)44(

مما تقدم نالحظ ضياع س��نين عديدة من العراق 
أبان تلك الح��رب ،والتي أخرته كثيرًا عن كندا 
التي ش��هدت تطورًا س��ريعًا وملحوظًا،الذي لم 
يس��تثمر من قبل الحكومة العراقية التي اطلعت 
ع��ن كثب على الواقع الكن��دي من خالل بعثتها 
الدبلوماس��ية ،وعالقاته السياسية بصورة عامة 

مع الحكومة الكندية آنذاك.

موقـــف كندا مـــن دخول العراق إلـــى الكويت 
)حرب الخليج الثانية(  1990   -1991:

اتخذت العالقات العراقي��ة- الكندية منحى أخر 
بعد دخول الق��وات العراقية الى الكويت في 2/
اب /1990،اذ عارضت كندا ذلك األمر وبشدة 
مما انعكس س��لبا على العالقة بين البلدين ، وقد 
اك��د الموقف الكندي الرس��مي عل��ى ضرورة 
خ��روج الق��وات العراقية من الكويت باس��رع 
وق��ت ،وذلك عن طري��ق ماصرحت به وزارة 
الخارجية ،ومن ثم اس��تدعائها للس��فير العراقي 

في ات��اوا ف��ي 1990/8/3 ،وابالغ��ه من قبل 
وزير الخارجية انذاك السيد جو كالرك شخصيا 
،موق��ف الحكوم��ة الكندي��ة الراف��ض الحتالل 
العراق للكويت والتأكيد على االنسحاب الفوري 
للق��وات العراقية من األراضي الكويتية ،فضال 
عن اتصال كندا المس��تمر ببقية اعضاء مجلس 
األم��ن ،ووقوفه��ا مع اي قرار س��وف يصدره 
المجلس ،وان الحكومة الكندية التقبل بتصريح 
الحكومة العراقية ،القائ��ل بان قضية الكويت ، 
قضي��ة داخلية ، كم��ا ان مصادرها الخاصة ال 
تؤكد وق��وع انقالب داخلي قب��ل دخول القوات 

العراقية .)45(

وما تجدر االشارة اليه ،ان الحكومة العراقية قد 
أعلنت إلى ال��رأي العام بان هناك انقالبًا داخليًا 
حدث في الكويت قاده ضابط كويتي  اسمه عالء 
حسين ضد االسرة الحاكمة في الكويت ،والذي 
استنجد بها من اجل خالص الشعب الكويتي من 
حكم اسرة ال صباح ،وهذا ادعاء سوق اعالميا 
من قبل الحكومة العراقية من اجل اضفاء صفة 

شرعية على دخولها الى الكويت .)46(

نالحظ ان قضي��ة دخول الع��راق الى الكويت 
ق��د اثرت تاثي��رًا س��لبيًا على مجم��ل العالقات 
م��ع كندا ،اذ كانت تل��ك القضية نقطة تحول في 
تل��ك العالق��ات فيما بعد ،نتيج��ة معارضة كندا 
الش��ديدة لالحتالل الع��راق للكوي��ت ،ووقوفها 
الى جان��ب المجتمع الدولي ال��ذي وقف بدوره 
ض��د ذلك العمل ،ونالحظ موقف كندا المتش��دد 
والس��ريع م��ن خالل م��ا قامت به اذ اس��تدعت 
الس��فير العراقي في اتاوا بعد يوم واحد فقط من 
دخول الق��وات العراقية ال��ى الكويت،وتاكيدها 
عل��ى االنس��حاب الفوري للق��وات العراقية من 

االراضي الكويتية .
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عدت الحكومة الكندية بعد ذلك،العراق مسؤوال 
ع��ن س��المة مواطنيه��ا ورعاياها س��واء على 
االراض��ي العراقي��ة اوالكويتية ووفق��ا التفاقية 
جنيف،وانها سوف لن تعترف باي حكومة مؤقتة 
في الكويت ،هذا فضال عن دعوتها الى ضرورة 
فرض حظر على النفط العراقي والكويتي في ان 
واحد ،مع فرضها قيودا على الصادرات الكندية 
ال��ى العراق مع تعطيلها لالتفاقية التجارية التي 
كانت قد ابرمتها م��ع الحكومة العراقية ،والتي 
س��وف يت��م تناوله��ا ف��ي المح��ور االقتصادي 
الحقا ،مع وقفه��ا الضمانات المالية التي تقدمها 
تنمية الص��ادرات لكافة االعم��ال التجارية في 
الع��راق والكويت ،ودعوتها الى تجميد االموال 
واالرص��دة العراقي��ة والكويتي��ة ،الت��ي قدرت 

بحوالي 3000مليون دوالر انذاك.)47(

وعل��ى اثر تلك التطورات ،اتخذ العراق قرارا 
من��ع من خالله س��فر المواطنيي��ن األجانب بما 
فيه��م الكنديي��ن ،وابقائه��م كدروع بش��رية في 
حالة تطور االمور .وق��د عبر وزير الخارجية 
الكندي ع��ن قلقه الكبي��رازاء ذل��ك بقوله ))ان 
الق��رار العراق��ي  يزيد من معارض��ة المجتمع 
،ويزيد من عزلة العراق ،وان حكومته تامل ان 
يلت��زم العراق بقرار مجلس األمن ،وأش��ار إلى 
إن األيام التي تمر خطيرة جدا بش��كل الس��ابق 
ل��ه ،وان فزع��ا كبي��را يتملك��ه لم��ا يجري من 
أحداث وتطورات ،وعلى الجميع ان اليزيد من 
خطورته ،وان اليستخف بالمشاعر التي اثيرت 

في العالم ((.)48(

من هنا نالحظ موقف كندا الداعي إلى استخدام 
العديد من الوس��ائل من اجل خروج العراق من 
األراض��ي الكويتية ،مع دعوتها المس��تمرة إلى 
حماي��ة راعياه��ا المتواجدي��ن عل��ى األراضي 

العراقية والكويتية على حد س��واء ،مع تأكيدها 
على القنوات الدبلوماس��ية لحل الموضوع وهذا 
ما قامت ب��ه وزارة الخارجية الكندية والمتمثلة 
بدور وزير الخارجية الس��يد جو كالرك ،الذي 
اص��در اكث��ر من تصري��ح طالب في��ه العراق 
االس��تماع إلى رأي المجتم��ع الدولي وقرارات 
مجلس االمن ،وحل الموضوع بالطرق السلمية 

قدر المستطاع .

تالحقت بعد ذلك اس��تدعاءات السفير العراقي 
ف��ي اوت��اوا البالغه بص��ورة رس��مية موقف 
الحكومة الكندية بشان تطورات احتالل العراق 
للكوي��ت ،وق��د ت��م اس��تدعائه بتاري��خ 8-24-
1990،من قبل رئيس دائرة الش��رق االوس��ط 
والمغ��رب ،وال��ذي ابلغ��ه بضرورة الس��ماح 
لث��الث من دبلوماس��يها الذين غ��ادروا الكويت 
االلتح��اق بالبعثة الدبلوماس��ية الكندية في بغداد 
،م��ع ابقاء الموظفيين الباقيي��ن في الكويت ،مع 
ابدائه مخاوفه من محاصرة السفارة الكندية في 
الكوي��ت من قبل الق��وات العراقية ،مؤكدا على 
ان مث��ل ذلك االجراء س��وف يدف��ع بالعالقات 
الثنائية الى مرحلة جديدة يتعذر فيها الحوار بين 
الطرفيي��ن ،وتنتهي عندها الجه��ود الرامية الى 

حلول سلمية . )49(

ارس��لت الخارجي��ة الكندية مذك��رة اخرى 
ال��ى الس��فارة العراقي��ة ف��ي اوت��اوا بتاري��خ 
19-10-1990،ونصه��ا هو(( ته��دي وزارة 
الشؤون الخارجية تحياتها الى سفارة جمهورية 
العراق،ويس��رها ان تنقل اليها م��ا يلي:عطلت 
ه��ذا اليوم بش��كل مؤق��ت اعمال  س��فارتها في 
الكويت،وه��ي تحت��ج عل��ى الظ��روف التي ال 
تطاق، الت��ي فرضها العراق، التي س��ببت هذا 
التعطيل ،وتحتفظ كندا بحقها رغم هذا االجراء 
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باس��تئناف االعمال في المستقبل،وتعد الحكومة 
الكندية العراق مس��ؤوال ع��ن حماية المواطنين 
الباقي��ن في الكوي��ت وفقا للقان��ون الدولي ،بما 
ف��ي ذلك اتفاق��ات جنيف لع��ام 1949 المتعلقة 
بحماي��ة ضحاي��ا الحرب .كم��ا تعتب��ر العراق 
مس��ؤوال ع��ن حماية مق��رات الس��فارة الكندية 
ف��ي الكويت ومحتوياته��ا ووثائقه��ا وذلك وفقا 
الح��كام القان��ون الدول��ي بما في ذل��ك اتفاقات 
فينا للعالقات الدبلوماس��ية .ان الحكومة الكندية 
تتوقع من العراق ان يلتزم حاال وبصورة كاملة 
بقرارات مجلس االمن المتعلقة بحماية واطالق 
س��راح المواطنين االجانب،وبسالمة الموظفين 
الدبلوماس��يين والقناصل ومقراتهم في الكويت 
والع��راق .وتك��رر كن��دا طلبها بايف��اء العراق 
بالتزاماته والس��ماح ألولئك المواطنين الكنديين 
المقيمي��ن في العراق وف��ي الكويت المحتل من 
قب��ل الع��راق ،الراغبين ف��ي مغ��ادرة العراق 
اوالكويت ،ان يفعلوا ذلك كما يريدون ،وتحتفظ 
كن��دا بحقها فيما يتعلق بالمس��ؤولية التي ترتبت 
على مخالفة العراق للقانون االنس��اني وللقواعد 

وللمبادىء االخرى في القانون الدولي ((.)50(

من خالل ما تقدم نالحظ سعي الحكومة الكندية 
ومن خ��الل خارجيته��ا وقنواتها الدبلوماس��ية 
،العمل على الضغط على الحكومة العراقية من 
اجل خ��روج القوات العراقية م��ن الكويت عن 
طريق الحوار والتفاوض منعا لحصول عواقب 
ال تحم��د عقباه��ا ق��د تض��ر المنطق��ة بصورة 
عام��ة وليس العراق فق��ط ، وانعاكس ذلك على 
العالقات الثنائية بين البلدين والتي س��وف تتاثر 
س��لبا بتلك االح��داث ،مما يؤدي الى س��وء تلك 
العالق��ات ليس في الوقت الحالي ،بل على مدى 

المستقبل البعيد ايضا .

وق��د أبل��غ الس��فير العراقي في اس��تدعاء اخر 
بتاري��خ 11-1- 1991 بع��د تط��ور االحداث 
وتس��ارعها بقضاي��ا مهمة حددت بث��الث نقاط 

هي:

1- اس��ف الحكوم��ة الكندية عل��ى عدم تمخض 
مؤتمر جنيف عن اتفاق لمعالجة االزمة س��لميا 

كما كانت تتمنى وترغب .

2- مس��اندة الحكومة الكندية لزيارة الس��كرتير 
الع��ام لالمم المتح��دة الى بغداد اليجاد تس��وية 
س��لمية ،وابالغ��ه قب��ل مغادرت��ه ال��ى بغ��داد 
بمجموع��ة اراء ومقترح��ات كان��ت تصب في 

اتجاه حل القضية بالطرق السلمية .

3- ابالغ الحكومة العراقية بسحب السفيرالكندي 
من العراق مع بقية اعضاء البعثة الدبلوماس��ية 
ف��ي بغداد اعتبارا من ي��وم 12-1-1991،وان 
ذلك االجراء هو تعطيل مؤقت العمال السفارة 
،ريثما يح��ل الموض��وع،وان الحكومة الكندية 
تعرب ع��ن املها بتقدير الحكومة العراقية لذلك 

االمر نظرا للظروف الحالية.)51(

     مم��ا تقدم نالحظ عدم تغيير الموقف الكندي 
من��ذ بداي��ة احت��الل الكويت م��ن قب��ل العراق 
،وبطبيع��ة الحال فان كندا ارادت توحيد موقفها 
م��ع المجتم��ع الدول��ي ال��ذي وق��ف اغلبه ضد 
الع��راق ،ومع المنظم��ات الدولية ومنها مجلس 
االم��ن الذين اتفقوا بش��كل عام عل��ى ضرورة 
احت��رام الع��راق المواثيق الدولي��ة وتخليه عن 
احتالل��ه للكويت واخراج قواته باس��رع وقت، 
وتضامنا مع ذلك الموقف اغلقت كندا س��فارتها 
في العراق في ي��وم 12-1-1991 على الرغم 
من بقاء الس��فارة العراقية في اوت��اوا بعد غلق 
الس��فارة الكندي��ة في بغ��داد مما اث��ر ذلك على 

طبيعة العالقة بين البلديين .
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ش��نت قوات التحالف الدولي برئاسة الواليات 
المتح��دة االمريكي��ة بعد اس��تنفاذ كل الوس��ائل 
الس��لمية هجومها على الق��وات العراقية بتاريخ 
17-1-1991 وقد اطلق عليها االمريكان اس��م 
عاصفة الصحراء )operation desert(،وقد 
اش��تركت 34دول��ة في ذلك التحال��ف من بينها 
كن��دا الت��ي اش��تركت ب4500 جندي ش��ارك 
منه��م 2700ف��ي العمليات القتالي��ة وقد اطلقت 
 operation(كندا على تلك الحمل��ة باالحتكاك
friction(،)30(بعد صدور قرار مجلس االمن 
الدول��ي المرقم 660 وال��ذي تم التصويت عليه 
باالجم��اع في الجلس��ة المرقم��ة 2928،انتهى 
االمر بع��د ذلك بخ��روج الق��وات العراقية من 
الكوي��ت وقبول العراق وقف اط��الق النار في 

)52(.1991-3-3

س��اهمت كندا بع��د ذلك في قوات حفظ الس��الم 
الدولي��ة المكلف��ة بمراقب��ة الح��دود العراقية – 
الكويتية والس��يما في المنطقة منزوعة السالح  
،ومش��اركتها ف��ي اللجنة الخاص��ة للبحث عن 
االس��لحة الكيمياوية والبايلوجي��ة والنووية في 
الع��راق ،فض��ال عن مس��اهمة س��فنها الحربية 
في عمليات قوة االعتراض متعددة الجنس��يات 
،لتنفي��ذ العقوبات االقتصادية التي فرضت على 

العراق انذاك.)53(

اس��تمرت كندا بموقفها الرس��مي تج��اه العراق 
بع��د تحري��ر الكويت ،وس��اد نوع م��ن الجمود 
عل��ى العالقة بين البلدين ،فحاول العراق كس��ر 
ذلك الجم��ود في 19-6-1991مبديا رغبته في 
اجتماع اللجنة العراقية- الكندية المش��تركة التي 
ت��راس الجانب العراق��ي فيها وزي��ر الزراعة 
،وطالب العراق في أثن��اء ذلك بالمواد الغذائية 
،والم��واد  الصحي��ة  والتجهي��زات  وال��دواء 

االساس��ية لس��د االحتياجات المدني��ة ،وإطالق 
ق��درت  والت��ي  المجم��دة  العراقي��ة  األم��وال 
مابي��ن 2-8 ملي��ون دوالرًا،فضال ع��ن تفعيل 
االتفاقي��ة العراقي��ة الكندية التجاري��ة والمتوقفة 
ايضًا،فأجاب��ت الحكومة الكندي��ة بعدم ممانعتها 
لذل��ك، لك��ن بعد رف��ع مجل��س األم��ن الدولي 
العقوب��ات ع��ن العراق،واس��تمرت كن��دا ف��ي 
مقاطعته��ا للعراق تضامنا م��ع الموقف الدولي 
تجاه��ه ،فضال عن إيصالها رس��ائل عديدة الى 
الحكوم��ة العراقي��ة فيم��ا يتعلق بالمش��اكل مع 
الكوي��ت،اذ أبلغت الخارجي��ة الكندية في تاريخ 
13-1-1993 الس��فير العراق��ي بقي��ام العراق 
باجراءات كثي��رة ومثيرة في الوقت ذاته وغير 
مقبولة متجاهال ارادة المجتمع الدولي وش��روط 
وقف اطالق النار بنش��ره صواريخ في الجنوب 
ومنع طائ��رات االمم المتحدة من دخول اجوائه 
وانتهاكه الح��دود الكويتية ثالث مرات ،وتهديد 
المراقبين الدوليين ومنهم الكنديين ،لذلك حذرت 
العراق لقيامه بتلك االس��تفزازات والذي تطابق 
ذلك مع موقفي االمم المتحدة والواليات المتحدة 
األمريكية،)54(ولذلك تطال��ب كندا العراق باخذ 
تلك التحذيرات بعين االعتبار والمبادرة بتهدئة 
الموقف ،وان تجاهلها س��وف يجل��ب العواقب 
الوخيمة عليه ويتحمل المس��ؤولية الكاملة تجاه 
ذل��ك ،وان كن��دا تتطل��ع الى اس��تتباب الس��الم 

واالستقرار في المنطقة بصورةعامة.)55(

تاثرت العالقات الثنائية بين البلدين ،نتيجة لتلك 
التطورات ،تاثرا س��لبيا الس��يما من بعد احداث 
2- اب 1990 ،وعلى ضوء ذلك حاول السفير 
الكندي في عمان انذاك بعد لقائه السفير العراقي 
في اوتاوا بتاريخ 11- 11-1993 بالتخفيف من 
موقف بالده تجاه العراق ،مشيرا الى ان موقف 
كن��دا اتبع موقفي االمم المتح��دة ومجلس االمن 
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وان حكومته س��وف تعيد عالقاته��ا مع العراق 
على مستوى السفارة حالما يصدر مجلس االمن 

قرارا برفع العقوبات الدولية عنه)56( 

ومع ذل��ك فقد اس��تمرت الحكوم��ة الكندية 
بتحذيراته��ا للع��راق ،فف��ي تش��رين االول عام 
1994 عب��رت كن��دا ع��ن قلقه��ا م��ن تح��رك 
القطع��ات العس��كرية العراقي��ة بالق��رب م��ن 
الحدود الكويتية ،وتس��اءلت عن س��بب ارسال 
تلك القوات،في الوقت ال��ذي يجتمع فيه مجلس 
االمن لدراسة مدى تنفيذ العراق لقراراته ،وان 
ذلك س��وف يؤدي الى تعبئة الق��وات االمريكية 
والبريطانية وس��وف يبعد االنظ��ار عن قضية 
الحصار االقتصادي المفروض على العراق 57(

حاول العراق بدوره كسر الجمود السياسي 
بي��ن البلديي��ن وطرح عل��ى الخارجي��ة الكندية 
بتاري��خ 38-3-1995 امكاني��ة تبادل رس��ائل 
التهنئ��ة بين القيادتين العراقية والكندية الس��يما 
في المناس��بات الوطنية ،اال ان الحكومة الكندية 
رفض��ت ذل��ك ،ك��ون وض��ع الع��راق الدولي 
اليس��مح بذلك على حد تعبيره��ا في هذه الفترة 
،و خش��يتها من خرقها للقان��ون الدولي ،فضال 
ع��ن رغبتها في اس��تمرار تعزي��ز عالقتها مع 
الوالي��ات المتح��دة األمريكي��ة ودول الخلي��ج 

بصورة عامة .)58(

وتك��ررت المح��اوالت م��ن قب��ل الجان��ب 
العراق��ي الرامي��ة ال��ى فتح صفح��ة جديدة مع 
الجان��ب الكن��دي اال ان كل تل��ك المحاوالت لم 
توفق بسبب موقف كندا المتشدد بهذا الخصوص 
والمرتبط بالموقف الدولي الذي اس��تمر بفرض 
العقوب��ات الدولية على الع��راق والتي ادت الى 
عزله دوليا ،والذي استمر ذلك حتى عام 2003 
،اذ ش��نت حمل��ة دولية اخرى قادته��ا الواليات 

المتح��دة االمريكية ادت ال��ى تغيير نظام الحكم 
ف��ي الع��راق وبداية عه��د جديد على مس��توى 
العالق��ات الخارجية مع بقي��ة دول العالم ومنها 

كندا بطبيعة الحال.)59(

مم��ا تق��دم نالح��ظ ان العالق��ات الثنائي��ة بين 
الع��راق وكندا م��رت بفترة جم��ود منذ احتالل 
الع��راق للكويت،اذ مرت تلك العالقات بأس��وء 
حاالتها،وارتب��اط كن��دا بالموق��ف الدولي الذي 
ف��رض عديدًا من العقوبات الدولية على العراق 
والتي ادت الى عزلته عن الس��احة الدولية،مما 
ادى ذلك الى غلق عديد من الدول س��فاراتها في 
بغ��داد ومنه��ا كندا،على الرغم من بقاء س��فارة 
الع��راق مفتوحة في اوتاوا ودعوته المس��تمرة 
الى فت��ح صفحة جديدة مع الجانب الكندي الذي 
ل��م يخ��رج عن ط��ور الق��رار الدول��ي الذي لم 
يرح��ب بدوره بذلك ،نتيجة سياس��ة نظام الحكم 
ان��ذاك في العراق والتي لم يكن لديها دعم دولي 
،بل العك��س ،اذ كانت مرفوضة من قبل غالبية 
المجتم��ع الدول��ي ،وال��ذي ادى ذلك ف��ي نهاية 
االم��ر الى تغييره��ا بالقوة عن طريق تش��كيل 
تحالف دول��ي جديد اطاح بنظام صدام حس��ين 
بتاري��خ 9-4-2003 ،واعل��ن بداية عهد جديد 

في العراق .

موقف كندا من تغيير نظـــام الحكم في العراق 
عام 2003:

اتخ��ذت الحكوم��ة الكندي��ة موقف��ا مغاي��را في 
ع��ام 2003 تج��اه الع��راق عن م��ا اتخذته في 
اح��داث الكوي��ت ،اذ ل��م تتدخ��ل عس��كريا في 
ه��ذه الحرب وربطت مش��اركتها بموافقة االمم 
المتحدة،وبص��دور ق��رار يدين الع��راق ويثبت 
حيازت��ه ألس��لحة الدم��ار الش��امل كم��ا ادعت 
الوالي��ات المتح��دة االمريكي��ة الت��ي مارس��ت 
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العدي��د م��ن الضغوطات على رئي��س الوزراء 
الكن��دي انذاك جان كريتيان الذي كان من اش��د 
المعارضين لتدخل كندا في تلك الحرب ،والذي 
ص��رح فيم��ا بعد ع��ن موقفه الراف��ض لدخول 
الح��رب قائ��ال    )) اخب��رت ج��ورج بوش في 
ش��هر اب عام 2002 ،خالل اجتماع في مدينة 
ديترويت ،باننا سنؤيده في حال استحصاله على 
دعم من االمم المتحدة ،ومن اجل الحصول على 
هذا الدعم سيكون من الضروري ان يقوم بتقديم 
ادلة اكثر وضوحا على امتالك العراق السلحة 
دم��ار ش��امل ،وبما انه ل��م يقدم ادل��ة كافية ،لم 
يحص��ل على دعم من االمم المتحدة ((، وكذلك 
فقد اش��ار كريتيان الى موق��ف رئيس الوزراء 
البريطاني انذاك توني بلير،الذي كان يحثه على 
الموافقة على دخ��ول الحرب ،قائال )) اخبرني 
بليربان��ه يجب التخلص من صدام حس��ين النه 
ديكتاتور وش��رير ،لكن��ي قلت له ان��ه اذا بدانا 
باستبدال الطغاة ،من سيكون التالي؟يبدو لي في 
مجموعة الكومنولث ان هناك ش��خصا ال نحبه 
ف��ي زيمبابوي ه��و روربرت موغاب��ي ،لماذا 
التح��ل  هذه المش��كلة قبل الذهاب الى الش��رق 
االوس��ط ؟ وق��ال بلير :اس��مع ياج��ان : صدام 
وموغاب��ي مختلف��ان فاجبته به��دوء انهما فعال 
مختلفان فموغابي لي��س لديه بترول (( ،وعلى 
الرغ��م م��ن ممارس��ة العديد م��ن الضغوطات 
الداخلي��ة الس��يما م��ن بع��ض اعض��اء حزب 
المحافظين الكندي على رئس��هم س��تيفن هاربر 
وم��ن بع��ض اعض��اء ح��زب األح��رار ايضا 
فض��ال عن العديد من فئ��ات المجتمع ، لغرض 
المش��اركة في التدخل العس��كري ض��د العراق 
اال ان الحكوم��ة الكندية برئاس��ة جان كريتيان 
رفضت ذلك التدخل وتمس��ك رئي��س الوزراء 
بموقفه الذي ربطه بموقف االمم المتحدة التي لم 

تصدر اي قرار يسمح بالتدخل العسكري .)60(

وقد خرجت مظاهرة كبيرة في مدينة مونتريال 
ف��ي اذار 2003 نددت بالح��رب وايدت موقف 
رئي��س الحكوم��ة في ع��دم تدخل كن��دا في تلك 
الحرب قدرت بحوالي ربع مليون ش��خص،وقد 
اجري��ت عدة من اس��تطالعات لل��رأي في عدة 
م��دن كندية منه��ا مدين��ة تورنتو والت��ي بينت 
النس��بة الرافض��ة للح��رب ولدخول كن��دا فيها 
،والتي زادت عل��ى 0/070 ،فضاًل عن العديد 
م��ن الصحف والمج��الت التي وقف��ت الموقف 

ذاته.)61(

وم��ع موق��ف كن��دا الراف��ض لدخ��ول الحرب 
،لكنه��ا أك��دت عل��ى ترحيبه��ا في ح��ال تغيير 
النظام ،ووع��دت بتقديم مس��اعدات مالية تقدر 
ب300ملي��ون دوالر لتدريب قوات الش��رطة 
العراقي��ة ف��ي األردن وتح��ت اش��راف كندي 
،فض��ال عن حث المنظم��ات الدولية على تقديم 
المس��اعدات ب��كل أنواعها الى العراق وش��عبه 

مستقبال.)62(

وقد كان هناك رأي ذهب إلى مشاركة كندا غير 
العلنية في الحرب، وانها كانت قد قدمت خدمات 
غي��ر معلنه الى القوات األمريكية س��واء كانت 
تقارير اس��تخبارتية او معدات عسكرية ،اال ان 
الموقف الكندي الرس��مي قد اعلن عدم اشتراكه 
بالحرب وهوال��راي المعتمد كونه المصرح به 

والرسمي في الوقت ذاته.)63(

وقد لخصت فيما بعد أهم أس��باب عدم اش��تراك 
كندا في الحرب الى ما ياتي:

1- عدم ص��دور قرار دولي يف��وض الواليات 
المتحدة وحلفائها الحرب على العراق .
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2- وجود عملية دبلوماس��ية آنذاك لنزع أسلحة 
العراق المحضورة ،وحسب قرار مجلس االمن 

الدولي المرقم 1441.

3- ع��دت كندا تغيير انظم��ة الحكم من الخارج 
وبالقوة ،ظاهرة خطيرة ،وان الشعب هو وحده 

الذي له الحق في تغيير نظام حكمه )64(.

نالحظ من خالل ما تقدم رفض كندا االش��تراك 
ف��ي الح��رب التي ش��نت على الع��راق في عام 
2003 ،عك��س موقفه��ا ف��ي اح��داث ح��رب 
الكوي��ت ،وق��د ارتب��ط ذل��ك بالموق��ف الدولي 
المتمث��ل بمجلس االمن الذي لم يصدر اي قرار 
يدع��و الى التدخ��ل العس��كري،فكان ذلك دافعا 
كبي��را في دع��م موقفها الرافض لذل��ك التدخل 
ه��ذا فضال عن الموق��ف الش��عبي الكبير،الذي 
خرج بالمظاهرات في كثي��ر من المدن الكندية 
المن��ددة بالح��رب وعواقبها ،وعل��ى الرغم من 
برود العالق��ات بين العراق وكن��دا منذ احداث 
الكوي��ت وغل��ق كندا لس��فارتها في بغ��داد ،اال 
ان الموق��ف الكندي ج��اء ضد تش��كيل تحالف 
عسكري تقوده الواليات المتحدة االمريكية ضد 
العراق ،ومؤيدا للحلول السلمية في حل المسائل 
العالقة ،السيما فيما يخص قضية اسلحة العراق 
المحظورة دوليا،الت��ي اتهمته الواليات المتحدة 

بامتالكها وحيازتها .

العالقات االقتصادية

يعد االقتصاد العم��ود الفقري لكل بلد كونه 
األس��اس الذي تبن��ى عليه اغلب اس��تراتيجياته 
وخطط��ه اليومية والمس��تقبلية ف��ي ان واحد،اذ 
تس��عى اغلب البل��دان ال��ى بناء اقتص��اد قوي 
ومدعوم عن طريق وسائل عدة ،منها االرتباط 
بعالق��ات اقتصادية مع الدول المتقدمة،الس��يما 

تل��ك التي تمتل��ك اقتص��ادا قويا،وه��ذا ما دفع 
العراق الى بناء عالق��ات اقتصادية مع كندا،اذ 
حاول االس��تفادة منها في ش��تى المجاالت منها 
االقتصاد ،اذ عمل على اقامة عالقات اقتصادية 
من اجل تحقيق منافع متبادلة للطرفين،الس��يما 
بع��د فت��ح قن��وات االتص��ال الدبلوماس��ي بين 
الدبلوماس��ية  البعث��ات  س��هلت  ،اذ  البلدي��ن 
المتبادلة بينهما،اجراءات التواصل االقتصادي 
والتجاري وس��عت الى تقري��ب وجهات النظر 

بينهم .

امتازت كن��دا بامتالكها اقتص��اد قويًا وثروات 
طبيعي��ة كبي��رة أهمه��ا النف��ط ،الغ��از، الفح��م 
،الخش��ب ،الذه��ب ،الفض��ة ،الحدي��د ،الثروة 
السمكية ،اليورانيوم الذي تنتج منه 30 0/0 من 
انتاج العالم ، المنتوجات الزراعية وفي مقدمتها 
الحنط��ة ،فضال عن امتالكه��ا حوالي 25 0/0 

من موارد المياه العذبة في العالم . )65(

س��عى الع��راق عل��ى ذلك االس��اس ال��ى تهيئة 
الفرص من اجل دخول الشركات الكندية وزيادة 
التفاع��ل االقتص��ادي بي��ن البلدين، وقد اس��تند 
ايضا على بعض العوامل التي س��وف تس��اعده 
ف��ي ذلك المجال اهمها ،وجود تباين بين البلدين 
من حيث التقدم والتطور التكنلوجي والصناعي 
،وانتم��اء كن��دا ال��ى العالم االول ف��ي حين عد 
العراق من دول العالم الثالث ، وحاجة كندا الى 
النفط العراقي الثقيل ،الذي سوف يسهل التبادل 

السلعي والتجاري بين البلدين .)66(   

الس��يما ان كن��دا حاول��ت كس��ر الجم��ود 
االقتص��ادي ال��ذي م��رت ب��ه ف��ي س��تينيات 
وس��بعينيات الق��رن الماض��ي، اذ عان��ت م��ن 
ازم��ة اقتصادي��ة حرجة،وتده��ورت تجارته��ا 
الخارجي��ةوازدادت نس��بة البطال��ة في��ه ع��ن 
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معدالتها الطبيعية،والذي تزامن ذلك مع حركة 
تذمرفي مقاطعة كيبك،)67(والتي عرفت بالثورة 
الصامت��ه الت��ي س��عت ال��ى المطالب��ة بحقوق 
الكنديين الفرنس��يين ودعت ال��ى انفصال كيبك 

عن كندا ،مما عقد األمور بصورة اكثر)68(

     

تع��ود بدايات االتصال التج��اري الحقيقي  بين 
البلدي��ن ال��ى س��بعينات الق��رن الماض��ي ،اذ 
زارالع��راق وفد تج��اري كندي كبير برئاس��ة 
وزير التج��ارة بتاري��خ 15-4-1974 ،فضال 
عن العديد من الش��خصيات رفيعة المستوى،اذ 
تجاوز ع��دد الوفد 40 ش��خصا ،وتمخض عن 
تلك الزيارة االتف��اق بين الطرفيين على صيغة 
التب��ادل التج��اري، وطلب الوفد م��ن الحكومة 
العراقية فس��ح المجال لعمل الش��ركات الكندية 
الس��يما العامل��ة منها ف��ي المش��اريع التنموية 
،فض��ال ع��ن موافق��ة الحكوم��ة العراقية على 
تصدير ش��ركة نفط البص��رة كميات محددة من 

النفط العراقي الى كندا .)69(

أرس��لت كن��دا بع��د ذلك وف��دًا اخرًا إل��ى بغداد 
برئاسة نائب وزير الثروة الطبيعية في مقاطعة 
كيبك والمستشار االقتصادي في السفارة الكندية 
في بيروت بتاريخ 31-7-1974 ،للتأكيد حول 
كمية النفط الذي سوف تستورده كندا من العراق 
،وتعه��دت الحكوم��ة العراقي��ة بتزوي��د النف��ط 
العراق��ي الخام ال��ى المصاف��ي الكندية  وعلى 
األم��د الطويل،عل��ى ان يت��م توقيع اتف��اق بين 
الحكومتي��ن ،تقوم بموجبه كن��دا بتقديم المعونة 

الفنية إلى العراق .)70(

يتض��ح من خ��الل ما تق��دم رغب��ة البلديين في 
إقام��ة عالق��ات اقتصادية متبادل��ة،اذ كان لكل 

ط��رف أهدافه،اذ كان هدف الع��راق الحصول 
عل��ى الخب��رة الفني��ة والتكنلوجي��ة فضال عن 
بعض المحاصيل الزراعية المهمة مثل الحنطة 
،ف��ي حين كان هدف كن��دا الحصول على النفط 
العراقي الخام وبأسعار مناسبة وتنافسية ،نظرًا 
لكون النفط العراقي سهل االستخراج مما يوفر 
م��ن تكاليف االنت��اج ويجعله مرغوب��ًا من قبل 
الكثير في االسواق العالمية ، فضال عن امتالك 
العراق مخزون نفطي كبير يضعه في تصنيف 
متق��دم بين الدول التي تمتل��ك احتياطيات النفط 

في العالم  .

ش��هدت بع��د ذل��ك العالق��ات االقتصادية بين 
البلدين تحواًل ملموسًا ،السيما في بداية ثمانينات 
القرن الماضي ،وبعد ان قطع الطرفان ش��وطا 
كبيرا في التعاون االقتصادي والتبادل التجاري 
،ووص��ول النفط العراقي الى كن��دا ،وبالمقابل 
فس��ح العراق المج��ال لعمل الش��ركات الكندية 
لتنفيذه��ا مش��اريع تنموية ع��دة ،)71( فضال عن 
تش��جيع دخ��ول المنتج الكن��دي الى االس��واق 
العراقية ،الس��يما في ما يتعل��ق في مجال البنى 
التحتي��ة الس��تخراج النف��ط ،الكهرب��اء ،النقل 
،الزراعة ،وسائل الري ،الطاقة النووية السلمية 
،صناع��ة الطائ��رات المدني��ة ،االلكتروني��ات 
،التي يمكن للعراق االس��تفادة من كل ذلك ومن 
الخب��رات التصنيعي��ة الكندية والم��واد االولية 

المتوفرة لذلك الغرض .)72(

ونتيج��ة لذل��ك التق��ارب بي��ن البلدين ،س��عى 
الطرفان إلى توثيق ذلك التعاون بصيغة اتفاقية 
موثقة و رس��مية تكون بمثاب��ة مدونة اقتصادية 
معترف بها من قبل الحكومتين ،وقد تحقق ذلك 
بعد سلس��لة من المفاوض��ات واالجتماعات،اذ 
تم عق��د اتفاقية التعاون التج��اري واالقتصادي 
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والفن��ي بي��ن البلدي��ن ،الت��ي وقعت ف��ي بغداد 
بتاريخ 12-11-1982،اذ مثل الجانب الكندي 
وزير الدولة للعالقات الخارجية الس��يد جارلس 
البوين��ت ،في حين مثل الجانب العراقي الس��يد 
حس��ن علي وزي��ر التج��ارة ، وبعد اس��تكمال 
االجراءات الرسمية ،ارسل العراق تلك االتفاقية 
بع��د المصادقة عليها الى الس��فارة العراقية في 
اوت��اوا ،الت��ي ارس��لتها بدورها ال��ى الحكومة 
الكندي��ة للمصادقة عليها ،وفقا للمذكرة المرقمة 
7-4-9-1813،وبع��د اكم��ال كافة االجراءات 
الرس��مية والقانونية الالزمة لبدء تنفيذها ووفقا 
لالح��كام الم��ادة 1 من الم��ادة 12 م��ن اتفاقية 
التج��ارة والتع��اون االقتص��ادي والفن��ي فانها 
تدخل حيز التنفيذ  في 6-4-1983،وقد أرسلت 
الس��فارة الكندية في بغداد المذكرة المرقمة 62 
الخارجي��ة  وزارة  ال��ى  بتاري��خ 1983-4-6 
العراقية،وهو تاريخ تنفيذها ،إلعالمها باكتساب 
تل��ك االتفاقية الموافقات الرس��مية وعدها نافذة 
المفعول منذ ذلك التاري��خ ،والتي تضمنت 12 
مادة،،فض��ال عن احتواء كل مادة على عدد من 
الفق��رات ،إذ مثلت تلك االتفاقية ذروة العالقات 

االقتصادية بين البلدين .)73(

نالح��ظ مما تقدم ان تطور العالقات االقتصادية  
بي��ن البلدي��ن ،اثمر ع��ن توقيع اتفاقي��ة تجارية 
واقتصادية وفنية مهمة ،أصبحت نقطة انطالق 
في تاريخ العالقات بين البلدين وركيزة اساسية 
ساهمت في تقوية تلك العالقات وزادتها انسجام 
وق��وة مس��تقبال ،وعكس��ت معرف��ة كل طرف 
الهمي��ة الط��رف االخر ف��ي ذل��ك المجال،مما 
دفعهما الى عقد مثل تل��ك االتفاقية المهمة،التي 
س��بقتها مفاوض��ات واجتماع��ات طويلة بينت 
مدى اهميتها ،مع إصرار الطرفين على عقدها 
والتوقي��ع عليه��ا ومن ثم ترجمته��ا على ارض 

الواقع بش��كل ملموس،وبالتالي فقد اكتسبت هذه 
االتفاقي��ة تلك االهمي��ة الكبيرة بالنس��بة للبلدين 
نظرا الحتوائها على مواد وفقرات صيغت بدقة 

من اجل تحقيق المنافع المتبادلة لكال البلدين .

وفي حقيقة األمر ان اهتمام كندا بأهمية العالقة 
االقتصادي��ة م��ع العراق نابع م��ن كون االخير 
من الدول النفطي��ة وامتالكه احتياطي كبير من 
النفط ،الذي عد المقياس المهم في تلك العالقات 
،الذي ارتبط بم��دى حاجة كندا اليه على الرغم 
م��ن امتالك كندا كميات كبيرة من النفط اال انها 
تبقى بحاجة الى النفط العراقي العتدال اسعاره 
قياسا بكلف اس��تخراجه ،كون كلف انتاجه هي 
االرخص في العالم ،فض��ال عن اغلب الحقول 
النفطية العراقية موجودة على اليابس��ة ،ناهيك 
عن حاجة العراق الى كندا في تطوير واصالح 
القطاع النفطي العراقي وتطويره،المتالك كندا 
ش��ركات متطورة في ذلك المجال ومتخصصة 
في اعم��ار وتطوي��ر القطاع النفط��ي بصورة 

عامة .)74(

حصل بع��د توقيع تلك االتفاقية تحوال ملموس��ا 
في االعالقات العراقي��ة –الكندية بصورة عامة 
وفي العالقات االقتصادية بصورة خاصة ،اذ تم 
توس��يع افق التعاون بين البلدين ،وحصلت كندا 
على كميات من النفط العراقي ،حسب ما اقرته 
االتفاقية ،وفس��ح العراق المجال امام الشركات 
التنموي��ة الكندية ، وعقدت اللجن��ة االقتصادية 
العراقي��ة- الكندي��ة التي ش��كلت وفق��ا لما جاء 
ف��ي المادة العاش��رة والمادة الحادية عش��ر من 
االتفاقية،التي لها الحق في مراجعة كل االتفاقات 
وايجاد الحلول المقبولة للمش��اكل التي قد تظهر 
- اجتماعه��ا االول ف��ي ع��ام 1985 في مديتة 
اوتاوا ،التي استعرضت مجمل التطورات التي 
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تلت عقد االتفاقية ،واك��دت اللجنة على الرغبة 
الصادق��ة ف��ي تطوي��ر العالقات بش��كل افضل 
بي��ن البلدين م��ع التاكيد على ضرورة توس��يع 
العالقات االقتصادي��ة والتجارية وبناء عالقات 
مستقبلية مثمرة بين الطرفين ،وبعد ذلك ارسلت 
الحكومة الكندية مدير عام دائرة الشرق االوسط 
وافريقيا في الخارجية الكندية الى العراق  للقاء 
بعض المس��ؤلين واجراء زيارة استطالعية ،اذ 
حرص��ت الحكومة الكندية على إرس��ال الوفود 
والش��خصيات الى العراق بين الفترة واألخرى 
من اجل االطالع عن كثب على األوضاع هناك 
م��ن اجل الوص��ول الى تقييم حقيق��ي للعالقات 
الثنائية بين البلدين ولفهم مواقف العراق ونواياه 

تجاه تلك العالقات والعمل على تطويرها .)75(

اتس��عت بع��د ذل��ك حلق��ات التب��ادل التجاري 
وحصل��ت كندا على كميات م��ن النفط العراقي 
وبأسعار جيدة وحسب الكميات المقدرة ،وازداد 
حجم التب��ادل التج��اري بين الطرفي��ن ،وتمت 
الدعوة الى عقد اجتماع جديد للجنة االقتصادية 
ف��ي ع��ام 1990 على ان يكون ه��ذه المرة في 
بغ��داد الن االجتماع الس��ابق لها ق��د جرى في 
اوتاوا ،اال ان الظرف السياسي قد ادى الى عدم 
اجتماع تل��ك اللجنة ،اذ حدث��ت أحداث الكويت 
وم��ا تبعها م��ن عقوبات اقتصادي��ة دولية على 
الع��راق وامتثال كندا ال��ى الموقف الدولي ،مما 
ادى كل ذل��ك الى توقف تل��ك العالقات بما فيها 
اتفاقية ع��ام 1983 على الرغم من كونها نافذة 
المفع��ول ،والذي اس��تمر ذلك حتى عام 2003 
،اي بع��د تغيير النظام في الع��راق ومن ثم بدء 

صفحة جديدة من العالقات بين البلدين .)76( 

نالح��ظ من خالل ما ت��م عرضه ،ان العالقات 
االقتصادية بين البلدين ش��هدت تطورا ملموسا 

وواضح��ا الس��يما ف��ي الفت��رة الممت��دة م��ن 
السبعينات حتى عام 1990من القرن الماضي ، 
اذ شهدت تقدما كبيرا وازديادا واضحا في حجم 
التبادل التج��اري بين الطرفين ،والذي اثمرعن 
توقي��ع اتفاقية مهمة بين البلدين والتي عكس��ت 
اهمي��ة العالقة االقتصادية بينهما ،وعملت على 
تنظيمها بشكل قانوني ورسمي ،اال ان االحداث 
السياس��ية ق��د الق��ت بضالله��ا عل��ى التع��اون 
االقتصادي وادت الى ايقافه بعد احداث الكويت 
عام 1990 ،وفرض عقوبات اقتصادية قاس��ية 
على العراق من قبل المجتمع الدولي الذي كانت 
كندا جزءا منه، واس��تمرار ذل��ك الوضع حتى 
تغيي��ر النظ��ام في العراق في ع��ام 2003،بعد 
االطاحة بنظام صدام حس��ين ،اذ بدءت بعد ذلك 
مرحل��ة جديدة من العالقات بي��ن البلدين ،لذلك 
يمكن القول ان العالقات االقتصادية تاثرت تاثرا 
كبيرا باالوضاع السياس��ية التي مر بها العراق 
،فقد كانت تلك العالقات متذبذبة وغير مس��تقرة 
الس��يما من��ذ اح��داث الكويت في ع��ام 1990 
وم��ا تالها ، وق��د تم ربط ذل��ك التاثر باوضاع 
العراق السياس��ية كونه مرتبطا بشخص الحاكم 
وايدلوجيته وبالتالي فان سياس��ة البلد الخارجية 
وعالقاته بالمجتمع الدولي مرتبطة الى حد كبير 
برمزي��ة الحاكم ،ومع االس��ف فان تلك الس��مة 
كان��ت منطبقة عل��ى اغل��ب دول العالم العربي 
عل��ى العك��س من نظ��ام الحكم في كن��دا ،الذي 
اليتاثر بش��خص الحاك��م كونه محدد بدس��تور 
وبفت��رة زمني��ة ف��ي الحكم فضال ع��ن انه حكم 
مؤسساتي غير مرتبط بفرد او بشخص محدد. 
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      العالقات الثقافية
ان العالق��ات الثقافي��ة بطبيعة الح��ال هي جزء 
م��ن العالقات العامة بي��ن اي بلدين،وان تطور 
تلك العالقات وازدهارها سوف ينعكس بالتالي 
عل��ى مجم��ل تل��ك العالقات،ومنه��ا العالقات 
الثقافي��ة ،وقد  الق��ى تطور العالق��ات العراقية 
الكندي��ة سياس��يا واقتصاديا بضالل��ه على تلك 
العالق��ات ،اذ س��عى البلدي��ن الى دع��م التبادل 
الثقاف��ي بينهم��ا الس��يما بع��د توقي��ع االتفاقي��ة 
االقتصادي��ة لع��ام 1983 ،والت��ي عززت من 
تل��ك العالقات ودعمته��ا بش��كل كبيروملحوظ 
،اذ نص��ت بعض فقراتها عل��ى تبادل الخبرات 
العلمي��ة والتكنولوجية مع أقامة دورات تدريبية 
وتطويرية بين بعضهما البعض  وفي العديد من 

البرامج التعليمية والتثقيفية .

يعود تاري��خ العالقات الثقافية بي��ن البلدين الى 
بداي��ة الثمانين��ات م��ن الق��رن الماض��ي ،اذ تم 
االتف��اق على تنظيم تل��ك العالقات ،عن طريق 
التب��ادل الثقاف��ي بين الجامعات ف��ي كال البلدين 
كالبعث��ات والزم��االت الدراس��ية والتدريس��ية 
وتب��ادل المواد التي لها عالقة بالنش��اط الثقافي 
،واالهتمام بالدراس��ات العلمي��ة واألبحاث التي 
تخ��دم البلدي��ن وتش��جيع الجامع��ات والمعاهد 
والمؤسسات االكاديمية على اقامة عالقت ثقافية 
متبادلة بينهما في كال البلدين مع تبادل الخبرات 

العلمية والعمل على زيادتها .)77(

أرس��ل الع��راق بناًء عل��ى ذلك العش��رات من 
الطلب��ة ف��ي الدراس��تين األولي��ة والعلي��ا وفي 
مختل��ف االختصاصات والحق��ول العلمية ،الى 
كندا من اجل الحصول على العلم والمعرفة من 
الجامعات الكندية المعتمدة والمعروفة بالرصانة 
العلمية من اجل تاهيل وتطوير الكوادر العراقية 

،فض��ال عن ما توفره تل��ك البرامج من احتكاك 
اولئ��ك الطلب��ة بالواق��ع الكندي بص��ورة عامة 
وترجمته الى واقع ملموس عند اكمال دراستهم 

وعودتهم الى العراق .)78(

وقد انعكس��ت الظروف السياس��ية التي مر بها 
العراق على تلك العالقات ،الس��يما بعد احداث 
الكوي��ت ع��ام 1990،وما لحقها م��ن عقوبات 
دولية قاسية قطعت العراق عن المجتمع الدولي 
ال��ذي اتخذ موقفا س��لبيا من الحكوم��ة العراقية 
،وبالتالي فان كندا كانت جزءا من ذلك الموقف 
،مم��ا ادى ذل��ك الى قطع تلك العالقات رس��ميا 
،ف��ي حين اس��تمرت بع��ض قن��وات االتصال 
الثقاف��ي من خالل بعض الش��خصيات العراقية 
المتواج��دة في كندا ،والتي س��اهمت بطريقة أو 
بأخرى في إيجاد نوع من التواصل الثقافي .)79(

اتخ��ذ اإلع��الم الكن��دي بوصف��ه احد وس��ائل 
االتص��ال الثقاف��ي ،موقفا مش��ابها م��ن موقف 
الحكوم��ة الكندي��ة في عالقاتها م��ع العراق ،اذ 
نج��ده متاب��ع للقضاي��ا المصيرية الت��ي مر بها 
العراق ،السيما من خالل الصحافة او من خالل 
القنوات الفضائية الرس��مية ،الت��ي نقلت وجهة 

نظر الحكومة الرسمية تجاه تلك القضايا .)80(

وفي خضم انقطاع العراق عن المجتمع الدولي 
س��اهمت بعض المؤسس��ات الثقافية بالتواصل 
والتب��ادل الثقافي م��ع المجتمع الكندي ،اذ مثلت 
تلك المؤسس��ات الجالي��ة العراقي��ة المقيمة في 
مختل��ف الم��دن الكندي��ة ،فضال ع��ن تواصلها 
الثقافي مع المجتمع العراقي في مناس��بات عدة 
،وم��ن أهم تل��ك المؤسس��ات الثقافي��ة العراقية 

المجازة رسميا من قبل الحكومة الكندية :

1- مركز الرسول األعظم )ص( – تورنتو 2- 
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مركز اإلمام علي )ع(- تورنتو

3- مؤسس��ة الزه��راء العالمي��ة – مونتري��ال 
4- مؤسس��ة اه��ل البيت – هاملتون 5- كنيس��ة 
الراع��ي الكلداني��ة – تورنت��و 6- كنيس��ة مار 

يوسف للسريان الكاثوليك-تورنتو

7- الجمعي��ة الثقافية الكندية لتركمان العراق – 
لندن 8- البيت الكردي – تورنتو

9- الجمعي��ة العراقي��ة للصابئ��ة المندائيي��ن– 
تورنتو 10-جمعية الكفاءات العراقية- اوتاوا

العراقي��ة – مونتري��ال  الجالي��ة  11- مرك��ز 
12- مركز رجال االعم��ال العراقي الكندي – 

مونتريال .

وقد مثلت تل��ك المراكز والجمعيات كل اطياف 
المجتم��ع العراق��ي والت��ي مثلته فكري��ا وثقافيا 
وعل��ى كافة المس��تويات واالصعدة،وكانت من 

وسائل التواصل الثقافي المهمة.)81(

ع��دت تل��ك المراك��ز والجمعي��ات فضال عن 
الم��دارس من اهم وس��ائل التواصل الثقافي مع 
المجتم��ع الكن��دي والتي عرفت لذل��ك المجتمع 
بع��د االندم��اج به،طبيع��ة المجتم��ع العراق��ي 
وعاداته وتقاليده وخلق جو من التواصل الثقافي 
والمعرفي بينهما، وقد ساعدت ايضا على تجمع 
الجالي��ة العراقي��ة بص��ورة مس��تمرة واقامتهم 
النشاطات والمهرجانات الثقافية واالدبية ،التي 
زادت من ترابطهم وادام��ت تواصلهم الثقافي، 
فضاًل عن تواصلهم في بقية المجاالت االخرى 

ص��درت بع��ض الصحف والمج��الت الدورية 
العراقية التي س��اهمت في واق��ع الحياة الثقافية 
بش��كل كبير،وكانت رافدًا م��ن روافد التواصل 
والتبادل الثقافي ،التي أسسها عراقيون مقيمون 

ف��ي كندا ،لع��ّل من أهمه��ا مجلة الس��احة التي 
أسسها السيد سعد الصفار ،وجريدة نينوى التي 
اسس��ها الس��يد ماجد عزيزة ،اللت��ان تصدران 
ف��ي مدينة تورنتو في مقاطع��ة انتاريو ،المدينة 
التي تحتضن الع��دد االكبر من الجالية العراقية 
ف��ي كندا ،اذ س��اهم كل منهما ف��ي نقل االخبار 
والمعلوم��ات م��ن وال��ى الع��راق ،فضال عن 
تواصلهم��ا الثقافي م��ع الجالي��ة العراقية ونقل 
اخباره��ا وتواصلها معهم في اغلب المقاطعات 
الكندي��ة ،فض��ال ع��ن تواصلهما م��ع المجتمع 
الكن��دي ونقل كل مايحدث ب��ه وبصورة دورية 

الى الجالية والعراق بصورة عامة .)82(

العالقات اإلنسانية
ع��دت العالق��ات اإلنس��انية ج��زءًا مهم��ًا من 
العالقات بين البلدين،بل تتميزعن باقي العالقات 
في بعض األحيان كونها تهتم وتركزعلى قضية 
اإلنس��انية فقط ،وتعمل عل��ى تقديم ماهو أفضل 
لالنسان بغض النظر عن انتمائه ودينه ومعتقده 
،وقد كانت لكندا دورًا بارزًا في هذا الس��ياق،اذ 
عدت من ال��دول االولى ف��ي تقديمها الخدمات 
االنسانية سواء في داخل المجتمع الكندي او مع 
بقية الدول الس��يما تلك التي عانت من الحروب 
والتهجي��ر ،والت��ي منها الع��راق الذي تعرض 
للعدي��د م��ن الح��روب والنكبات والت��ي انتجت 
العدي��د من القضايا الس��لبية في مج��ال الجانب 
االنس��اني،بدءًا من الحص��ار االقتصادي الذي 
ف��رض على الع��راق بعد اح��داث الكويت عام 
1990 ،وما نتج عنه من وضع انس��اني صعب 
،وم��ن ثم ما ت��اله من ضربات عس��كرية على 
العراق التي س��اهمت في تازم الوضع االنساني 

فيه .

قدم��ت كندا الكثير من المس��اعدات االنس��انية 
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ال��ى العراق،الس��يما بعد ان ب��دأت معاناته بعد 
ف��رض الحص��ار االقتص��ادي علي��ه ف��ي عام 
1991 ،ولكن وفق��ا للموقف الدولي ولقرارات 
مجل��س األم��ن الدول��ي ،والذي تجل��ى ذلك في 
موق��ف الحكوم��ة الكندي��ة بعد ان طلب��ت منها 
الحكوم��ة العراقي��ة اط��الق أمواله��ا المجمدة 
بع��د ف��رض العقوب��ات االقتصادي��ة عليها،من 
اجل ش��راء االدوي��ة والغذاء وحلي��ب االطفال 
،اال ان الحكوم��ة الكندي��ة اب��دت تحفضها على 
الطل��ب ،كونها التس��تطيع ان تخرج عن نطاق 
االتفاق��ات الدولية ،اال انها اكدت في الوقت ذاته 
على تقديم المس��اعدات االنس��انية الى الش��عب 
العراقي عن طريق المنظمات والهيئات الدولية 
،فضال عن اس��تعدادها النظر في اي مش��روع 
محدد تتقدم به الحكومة العراقية الطالق بعض 
االموال الغراض انس��انية عل��ى ان يتم تحديد 
مقدار االموال المراد اطالقها ونوعية البضائع 
الم��راد ش��راؤها والهيئ��ة الت��ي س��وف تتولى 
توزيعه��ا في العراق مع امكانية مراقبة التوزيع 
م��ن قبل االم��م المتحدة ،عل��ى ان يصدر البنك 
المركزي العراقي كت��اب اعتماد يحدد مصادر 
تلك االموال في كندا ،وقد عدت تلك المتطلبات 
ش��روطا مس��بقة والزمة للنظر ف��ي اي مقترح 

بهذا الخصوص .)83(

نالح��ظ ان م��ع تاكي��د كندا عل��ى قضية حقوق 
االنس��ان وتلبية حاجاته اال انها ف��ي هذه الفترة 
أرادت أن التخرج عن إطار القانون الدولي ،اذ 
اكدت على تقديمها الدعم االنساني وتلبية حقوقه 
لكنها كانت متخوفة من موقف الحكومة العراقية 
انذاك،لذل��ك ارادت ان تكون هناك منظمات او 

هيئات دولية تشرف على ذلك الموضوع .

اس��تقبلت كندا بعد ذلك العش��رات من الالجئين 

العراقيين ،اذ استضافت منذ فترة الثمانيات من 
القرن الماض��ي االف االكراد العراقيين بعد ما 
تعرضوا له من اضطه��اد في فترة نظام صدام 
حس��ين ،وم��ن ث��م  بع��د انتفاضة ع��ام 1991 
ف��ي العراق ،الس��يما الجيء مخي��م رفحاء في 
الس��عودية الذي اس��تقبل العديد من المهاجرين 
العراقيين الرافضين لنظام حكم صدام حسين،)84(
عن طريق قنوات اللجوء االنساني عبر منظمة 
االم��م المتحدة ،وقدمت لهم حق اللجوء ووفرت 
لهم س��بل العيش الكريم ومن ثم  قامت بتاهيلهم 
من اج��ل االندماج بالمجتم��ع الكندي ،اذ ينص 
قان��ون الهج��رة الكندي��ة على حقوق االنس��ان 
واحقيت��ه في العي��ش بكرامة،والذين منحوا فيما 
بعد الجنس��ية الكندية بكل امتيازاتها ،وهذا بحد 
ذاته موقف انس��اني نبيل تش��كر عليه الحكومة 
الكندية ،مع احتفاظهم بعراقيتهم واصولهم وهذ 
ما ن��ص عليه قان��ون التعددية الثقافي��ة الكندية 
،ال��ذي ع��د ايضا م��ن القوانين االنس��انية التي 

تستحق التقدير والثناء )85(

اس��تمرت كندا بتقديمها الخدمات االنسانية الى 
العراقيي��ن عل��ى الرغ��م من انقط��اع العالقات 
الرس��مية بي��ن البلدين بعد اح��داث الكويت عام 
1991 ، س��واء ع��ن طري��ق االم��م المتح��دة 
اوغيرها من المنظمات الدولية االخرى س��واء 
كان��ت تل��ك الخدمات والمس��اعدات كاس��تقبال 
الجئين او تقديم مس��اعدات عينية للعراقيين في 
الداخل وبش��كل مستمر،)86(واس��تمر اس��تقبالها 
الحص��ار  اس��تمرار  العراقيين،بع��د  لالجئي��ن 
االقتص��ادي ،خالل عقد التس��عينات من القرن 
الماضي ،السيما المسيحيين منهم اذ قبلت اغلب 
طلب��ات لجوئه��م االنس��اني وغط��ت الحكومة 
الكندي��ة نفقاتهم الصحية والتعليمية مع الس��كن 
وراتب ش��هري لكل فرد منه��م ،وهذا هو حال 
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كل الجئ انس��اني في كندا ،اذ يتمتع باغلب تلك 
االمتيازات حس��ب قانون الهج��رة الكندي الذي 

يتساوى فيه الجميع دون تمييز.)87(

وص��ل عدد الالجئين العراقين الذين اس��تقبلتهم 
كندا حتى عام 2003 ،اي بعد تغيير نظام الحكم 
في العراق من قبل التحالف الدولي الذي ترأسته 
الوالي��ات المتح��دة االمريكي��ة الى م��ا يقارب 
100الف ش��خص ،وبطبيعة الح��ال ازداد ذلك 
الع��دد بعد ع��ام 2003 نتيجة لما مر به العراق 
من فترات عصيبة وقاس��ية دفعت الكثيرين الى 
الهج��رة وترك الب��الد ،وزع اولئ��ك الالجئون 
على مختل��ف المدن الكندي��ة ،اال ان تمركزهم 
الرئي��س كان ف��ي مدين��ة تورنت��و وضواحيها 
،اذ يقطنه��ا حوالي 60 الف ش��خص ،في حين 
توزع االخرون مابي��ن مدن ادمنتون وكالغري 
وفانكوف��ر ومونتري��ال واوت��اوا ،وقد ش��كلت 

الجالية المسيحية نصف ذلك العدد تقريبا )88(

مم��ا تقدم نالحظ الموقف االنس��اني الذي قامت 
ب��ه كن��دا تج��اه الع��راق ليس ف��ي فت��رة معينة 
وحس��ب بل من��ذ فت��رة الثماني��ات م��ن القرن 
العش��رين،على الرغم  من بعدالمسافات،اال ان 
الواجب االنس��اني كان حاض��رًا في تعامل كندا 
مع العراق ف��ي ه��ذا المجال،والدليل على ذلك 
ما قدمته له من اس��تقبال المهاجرين والالجئين 
العراقيين الى تقديم المساعدات العينية والمادية 
على حد س��واء،وعد ذلك الموقف من المواقف 
اإلنس��انية النبيل��ة التي قدمتها كن��دا الى العراق 
والى الشعب العراقي ،اذ فاقت العديد من الدول 
اإلسالمية والعربية في ذلك المجال،على الرغم 
من عدم حصولها على اي ش��يء او ثمن مقابل 
ما قامت به ،ولكن انس��انيتها واحترامها لحقوق 
االنس��ان مهما كان انتمائه ولونه وعرقه ودينه 

، ه��و الذي دفعها الى القي��ام بكل ذلك ،وهذا ما 
عكس��ه ذلك الدور االنس��اني الكبير،فضال عن 
ماتمتع به الالجئ��ون العراقيين وغير العراقيين 
من حقوق بل تعدى االمر الى منحهم الجنس��ية 
الكندي��ة وتمتعه��م بكافة امتيازاته��ا حالهم حال 
المواطني��ن االصلي��ن ،فكان ذل��ك بحق موقف 
إنساني تشكر عليه كندا سابقا واآلن ومستقبال. 

االستنتاجات والتوصيات
بع��د اس��تعراض مح��اور البح��ث وفقراته ،تم 
التوصل الى جملة من االستنتاجات والتوصيات 

التي نلخصها بما ياتي :

1- ارتباط البلدي��ن بعالقات مهمة تمد جذورها 
ال��ى ع��ام 1961،مم��ا يعطيه��ا ذل��ك العم��ق 
التاريخي دافعا لتجاوز اي عقبات مس��تقبلية من 

شانها ان تعكر صفو تلك العالقات .

2- وجود اوجه تش��ابه كثيرة بين العراق وكندا 
،من حيث عدد الس��كان وكمي��ات النفط المنتجة 
منه��ا واالحتياط��ي، ووج��ود لغتي��ن ف��ي كل 
منهما ،االنكليزية والفرنس��ية في كندا والعربية 
والكردي��ة ف��ي العراق ،فضال ع��ن قضية اقليم 
كيبك المشابه لقضية اقليم كردستان،وسعي كل 

منهما الى االنفصال .

3- م��ن الممكن االفادة من تجربة الحكم الكندية 
ف��ي العراق ،والس��يما بع��د صياغة الدس��تور 
العراق��ي الذي نصت احد فقرات��ه على فدرالية 
العراق وحق تش��كيل األقاليم ،اذ ان نظام الحكم 
الفدرال��ي في كندا من االنظمة المتطورة والذي 
اعط��ى صالحي��ات واس��عة ال��ى المقاطع��ات 
واالقاليم ،واحتفاظ المركز بالعالقات الخارجية 
والدفاع واالمن القومي،م��ع التاكيد على وحدة 
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البالد وعدم الس��ماح الي مقاطع��ة او اقليم في 
االنفص��ال ،وهذا م��ا حدث م��ع مقاطعة كيبك 
التي نادت باالستقالل واالنفصال منذ سبعينيات 
القرن الماضي واجريت العديد من االستفتاءات 
حول ذل��ك الموضوع ولكن دون جدوى ،االمر 
ال��ذي دف��ع الحكوم��ة الفدرالية ال��ى تبني قرار 
صدر من المحكم��ة العليا في عام 1997،نص 
عل��ى ع��دم ش��رعية انفص��ال اي مقاطع��ة او 
اقلي��م من ط��رف واحد .الذي اغل��ق ذلك الباب 
امام دعوات االنفصال او االس��تقالل .وبالتالي 
ف��ان تلك التجربة ف��ي الحكم تس��تحق االهتمام 
والتطبي��ق كونها تتناس��ب مع الواق��ع العراقي 
،وندعوا الى اعتمادها في ظل تعالي االصوات 
المنادي��ة بالفدراليات ،فضال ع��ن كون  قضية 
اقليم كردس��تان مشابه لقضية كيبك، التي سببت 
القلق وعدم االستقرارللعراق منذ تاسيس الدولة 

العراقية الحديثة في عام 1921وحتى االن . 

4- ض��رورة االعتم��اد الرس��مي لثنائي��ة اللغة 
ف��ي الع��راق )العربي��ة +الكردية(عل��ى غرار 
ثنائي��ة اللغ��ة المعتم��د ف��ي كن��دا )االنكليزي��ة 
+الفرنس��ية(،على ان يكون رئيس الحكومة في 
الع��راق متقن اللغتين كما ه��و الحال في رئيس 
الحكومة ف��ي كندا ،مما يضيف ذل��ك نوعًا من 
العدالة والطمانينة للشعب في الوقت ذاته ،فضال 

عن تولد االحساس بالمواطنة لدى الجميع .

5- تذب��ذب العالق��ات السياس��ية عل��ى وج��ه 
الخصوص والعالقات العامة على وجه العموم 
بي��ن البلدين ، الذي كان ذلك انعكاس��ا للمواقف 

الدولية تجاه العراق .

6- تشابه الموقف الكندي مع الموقف األمريكي 

في اغل��ب األحيان ، تجاه بع��ض القضايا التي 
كان الع��راق طرفا فيه��ا ،اذ وقفت مع الواليات 
المتح��دة االمريكية الى جانب العراق في حربه 
مع اي��ران ،وتطابق موقفهما ض��د العراق عند 

دخوله الكويت ومعارضتهما لذلك .

7- تط��ور العالقات االقتصادية بش��كل ملحوظ 
بي��ن البلدي��ن وال��ذي اثمر ع��ن توقي��ع اتفاقية 
اقتصادية وتجارية وفني��ة في غاية األهمية في 
ع��ام 1982 والت��ي أصبحت س��ارية المفعول 
منذ ع��ام 1983،وندعوا الحكومة العراقية الى 
تفعيلها كونها س��ارية المفع��ول أصال،اذ يمكن 
للعراق االف��ادة من تلك االتفاقية وبش��كل كبير 
،فض��ال عن انها تختزل س��نوات ع��دة وجهود 
ومفاوضات طويلة بين الطرفين وتوفر للعراق 
كل ذلك ،ناهيك عن ما تظمنته من فقرات ومواد 
مهمة تص��ب في مصلحة الع��راق الذي يحتاج 
الكثي��ر من اجل بناء اقتص��اد قوي وممنهج في 

المستقبل .

8- تنام��ي العالق��ات الثقافية بي��ن البلدين ،عن 
طريق اس��تقبال كندا للعديد من الوفود العراقية 
للتدريب واكتساب الخبرات،فضال عن ما تقوم 
ب��ه الجالية العراقية من نش��اطات ثقافية ،فضال 
عن اس��تقبال كندا للطلبة العراقيين للدراسة في 
الجامعات الكندية عل��ى الرغم من قلة اعدادهم 
،وندع��و وزارة التعلي��م العراقي��ة ال��ى عق��د 
االتفاقي��ات الثقافية مع الجامع��ات الكندية نظرا 
لما تتميز به م��ن تطور علمي ومعرفي ومكانة 
علمي��ة متقدم��ة بي��ن ال��دول ،وتش��جيع الطلبة 

العراقيين على الدراسة في تلك الجامعات .

9- قامت كندا بدور إنس��اني مميز تجاه العراق 
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،اذ قدمت العديد من المساعدات اإلنسانية سواء 
المادية منه��ا او المعنوية ،ومنذ ثمانينات القرن 
العش��رين ،فض��ال ع��ن اس��تقبالها المهاجرين 
والالجئي��ن العراقيي��ن وبإعداد كبي��رة وتوفير 
له��م كافة مس��تلزمات الحياة الكريم��ة ومنحهم 
الجنسية الكندية بعد استيفائهم شروطها القانونية 
وتمتعهم بكافة امتيازاتها،ومعاملتهم كمواطنيين 
كنديي��ن ،اذ ان في كندا قان��ون التعددية الثقافية 
ال��ذي يحترم جميع الثقاف��ات واالعراق وبدون 

تمييز فئة على اخرى .

10- تطاب��ق الموقف الش��عبي مع الموقف 
الحكوم��ي ف��ي مس��اندة العراق وف��ي كثير من 
القضايا) سياسية - اقتصادية - ثقافية – انسانية( 
،وتعامله��م بش��كل ودي وبمش��اعر جميلة تجاه 
الع��راق وش��عبه ودعمه��م لمواق��ف حكومتهم 
وتش��جيعها على القيام بذلك.اذ اعطى ذلك دافعا 
للحكومة على المضي بدعم العراق وش��عبه في 

مختلف الجوانب وعلى كافة المستويات .
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المقدمة 
من��ذ ان ب��دأت طب��ول الح��رب االمريكية 
ت��دق موجهة خط س��يرها نحو الع��راق بعد ان 
اس��تحكمت االزمة العراقي��ة –االمريكية حتى 
اخ��ذت فرائ��ص الس��عودية ترتعد بش��دة فهي 
س��تكون الهدف القادم للواليات المتحدة حس��ب 
تقديرات صناع القرار السياس��ي األمريكي بعد 
أن أصاب تجانس العالقات السعودية-االمريكية 
وتناس��قها بعض الهشاش��ة والحساس��ية بسبب 
أحداث الحادي عش��ر من أيل��ول ،رغم البوادر 
التي تطفو على السطح احياناً  من قبل الطرفين 
والت��ي تبش��ر بإمكاني��ة إزالة كل ما من ش��أنه 

تعكير صفو هذه العالقة .

ه��ذا المتغي��ر االمريك��ي ت��رك تأثيرات��ه 
الواضحة على سياسة الس��عودية حيال العراق 
مما أدى الى تغيير وجهها نوعاً  ما بعد االحتالل 
األمريكي للعراق رغم ان الموروثات السعودية 
المليئة بالش��ك وعدم اليقين بقيت محكمة سلوك 
صناع القرار السياس��ي السعودي حيال العراق 
،فالكثي��ر من قديم هذه السياس��ة ل��م يتغير لكن 

الوق��وف عند حدود المقبول منه��ا لم يعد ممكنًا 
كم��ا كان س��ابقاً  بع��د ان جاءت ري��اح التغيير 
األمريكية المنطقة محملة بألوان الطيف الثنائي 

الديمقراطية وحقوق اإلنسان .

ان نجاح المعالجة المنفردة للقضية العراقية 
تس��تحق أن تعم��م ف��ي المنطقة حس��ب الرؤية 
األمريكية الجديدة ،والس��عودية احدى مكونات 
هذه الرؤية األساس��ية ،لكن التغيير او المعالجة 
الخاصة بالسعودية لن تتم قبل انضاج الظروف 
الموضوعي��ة او المن��اخ الداخل��ي المالئم الذي 
س��يتم في إط��اره صنع عوامل التغي��ر ،لذا فان 
عرقل��ة جهود الوالي��ات المتح��دة واعاقتها في 
العراق س��تكون الهدف الذي س��تعمل السعودية 
بموجب��ه لصد التيار االمريكي الجارف القريب 

من حدودها .

ف��ي ضوء هذه الوقائع تهدف هذه الدراس��ة 
الى معرفة ماهية مكونات السياس��ة الس��عودية 
حي��ال الع��راق في مش��اهدها الثالث��ة الماضي 
والحاضر والمس��تقبل على وفق هيكلية مقسمة 

إلى ثالث نقاط هي كاالتي :- 

مح��ددات السياس��ة الس��عودية حي��ال 
 ةمن ا ومل  ةمشم 2003

أ.م.د ابتسام محمد العامري )*( 

)*( مدير مركز الدراسات اإلستراتيجية والدولية/جامعة بغداد
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أوال : السياســـة الســـعودية حيال العراق قبل 
.2003

ثانيا : السياســـة الســـعودية حيال العراق بعد 
. 2003

ثالثا : مستقبل السياسة السعودية حيال العراق 

اوال: السياســـة الســـعودية حيال العراق قبل 
.2003

ف��ي غمره المجهودات الكبي��رة لبناء الدولة 
الخليجي��ة عبر معظم مراحل بنائها خالل القرن 
الماضي ش��كل العراق مركز جذب لهذه الدول 
–رغ��م ميله المتعصب احيان��اً  للقومية –نظراً  
للروابط التاريخية واالنس��انية والجغرافية التي 
لعبت دوراً  مهماً  في إنهاء هذه الجاذبية)1( ،لكن 
عندما أخذت الس��عودية – أقوى دول المنطقة - 
بتحديد منظوم��ة التهديدات الداخلية والخارجية 
للب��الد )2(،تحول��ت الجاذبي��ة الى نف��ور األمر 
الذي س��مح بخلق بيئة عمادها الشك وعدم الثقة 
بالع��راق ،غير ان تحوالت السياس��ية اإلقليمية 
المتمثل��ة بالث��ورة االيراني��ة وان��دالع الحرب 
العراقية –االيراني��ة )3(،دفعت المملكة الى بناء 
درج��ة عالية م��ن التق��ارب االس��تراتيجي مع 
العراق في بداية ثمانينات القرن الماضي ألجل 
موازنة التهديد اإليراني وتقديم كل المس��اعدات 
الممكنة له ف��ي حربه مع ايران  تنوعت ما بين 
تقديم مس��اعدات مالية لدع��م المجهود الحربي   
تق��در بنح��و 200 ملي��ار دوالر م��ن قبل دول 
الخلي��ج، وقي��ام الس��عودية و الكوي��ت بزي��ادة 
انتاجهم��ا من النف��ط الخام  بمق��دار 300 ألف 
برميل يوميا و تخصيصه للعراق  لتعويضه عن 
انخفاض إنتاجه من النفط، وإنش��اء خط أنابيب 

عراق��ي  في ع��ام 1985 يمر عب��ر األراضي 
الس��عودية إلى البحر األحم��ر لنقل ماقيمته1,5  
مليون برميل يوميا من النفط العراقي ، و شراء 
أس��لحة للعراق من السوق الدولية إلى غير ذلك 

من المساعدات)4(.

ان الكرم الس��عودي هذا يخفي وراءه نيات 
مبطنة ليس اقله��ا الحرص على حصر الحرب 
في نطاقه��ا اإلقليمي المحدود مع عدم الس��ماح 
بخ��روج أي من طرف��ي الحرب منتص��راً  أو 
مهزوماً  لكيال ينافس��ا الس��عودية على الزعامة 

في المنطقة)5(.

واخذت الس��عودية بعد الحرب تنظر شأنها 
ش��أن الدول العربي��ة األخرى إل��ى العراق من 
منظ��ار كونه الس��د الذي س��تتحطم عليه أمواج 
تهدي��دات ال��دول اإلقليمي��ة غي��ر العربية ،لكن 
الغ��زو العراق��ي للكويت في ع��ام 1990 قلب 
المعادلة رأس��ًا على عقب ،وتحول العراق بين 
ليل��ة وضحاها من حامي الى مه��دد ألمن دول 
المنطقة والس��يما الس��عودية )6( ،الت��ي لم تترد 
لحظة في درء هذا العدوان عنها عبر اس��تدعاء 
ق��وات عربي��ة وأجنبي��ة لحمايتها )7(،وتش��كيل 
تحال��ف دولي تحت مظلة األم��م المتحدة تمكن 
من إخراج الق��وات العراقية من الكويت،ورغم 
ان السعودية فضلت االستمرار في الحرب إلى 
أن يتم إزاحة صدام حس��ين عن السلطة غير أن 
الرياح لم تأت بما تشتهيه سفنها إذ كان للواليات 
المتحدة في أبقاء صدام غايات واعتبارات اكبر 
م��ن أمني��ات حليفها الس��عودي )8(،ل��ذا انخرط 
األخي��ر في جه��د أمريكي مغال به��دف تحجيم 
دور الع��راق وإضعافه عب��ر إدخاله في دوامة 
الحص��ار والعقوبات الدولي��ة وتضييق الخناق 

عليه في المحافل اإلقليمية والدولية .  
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وظلت الس��عودية ترب��ط طوال تس��عينات 
الق��رن الماض��ي أي خطوة لتحس��ين العالقات 
وتطوره��ا مع العراق بالت��زام األخير بالتعاون 
مع األمم المتح��دة وتنفيذ قرارات مجلس األمن 
الدول��ي )9(،مما أبقى العالقة بين البلدين مكتوفة 
بطابع التوتر والخالف ،اذ اس��تمر العراق يتهم 
الس��عودية بالضل��وع في العدوان ش��به اليومي 
الذي تش��نه الطائ��رات األمريكي��ة والبريطانية 
على أراضيه، واس��تمرت الس��عودية تنفي ذلك 
متهمة النظام العراقي بالمسؤولية تجاه استمرار 

العقوبات عليه .

ويمكن تحديد أهم القضايا الخالفية مابين البلدين 
قبل أح��داث 11 أيلول وتفاق��م أالزمة العراقية 

–األميركية بما يأتي :- 

1- القضايا الحدودية : اس��تمر مسلس��ل تبادل 
االتهام��ات مابي��ن البلدي��ن بش��أن الخروق��ات 
الحدودي��ة ،اذ اش��تبكت مث��اًل ف��ي اب 2001 
دورية س��عودية وأخرى عراقية نجم عنها مقتل 
جن��دي من الدورية الس��عودية مما دفع بالعراق 
الى تقديم ش��كوى الى الجامع��ة العربية متهماً  
فيها السعودية بانتهاك حرمة االراضي العراقية 
األم��ر ال��ذي دفع األخي��رة إلى ال��رد على هذه 
الش��كوى باخرى مضادة متهمة العراق بانتهاك 
حدوده فضالً  عن طلب من األمين العام التدخل 

بهذا الخصوص .

2-القضايـــا النفطية : تتف��رع القضايا النفطية 
ال��ى عدة تفرعات أولها قضي��ة أنبوب العراقي 
المار عبر األراضي السعودية الى موانئ البحر 
األحمر ،والذي قامت الس��عودية بمصادرته في 
حزي��ران 2001 مدعية ملكيت��ه الخاصة وإنها 
س��محت للعراق باس��تخدامه لنقل نفط��ه ،بينما 
ادع��ى العراق ب��أن خط األنابي��ب المذكور هو 

مل��ك له��ا)*( معتب��رة العمل الس��عودي بمثابة 
اعت��داء يخال��ف القان��ون الدولي ،األم��ر الذي 
دعا الطرفين الى رف��ع الموضوع الى الجامعة 
العربية التي من جانبها الحتواء الموقف وثانيها 
المش��كلة المتعلق��ة باس��تعداد الس��عودية الدائم 
لتعوي��ض النقص في ص��ادرات النفط العراقية 
كلما نش��بت أزم��ة بين العراق واألم��م المتحدة 
،وكان آخرها في يونيو/حزيران 2001 عندما 
ه��دد العراق بوقف صادرات��ه النفطية إحتجاجًا 
عل��ى تمديد األمم المتح��دة لبرنامج النفط مقابل 
الغذاء لمدة ش��هر واحد بداًل من س��تة أشهر ،اذ 
عد الع��راق التصرف الس��عودي عم��الً يضر 

بمصالحه الوطنية .

3-القضايا اإلنســـانية : وتضم قضايا الالجئين 
والمفقودين ،فبالنسبة للقضية األولى ثار خالف 
بي��ن الطرفي��ن بش��أن الالجئي��ن العراقيين في 
معس��كر رفحا الس��عودي ،والذي ق��در عددهم 
في عام 1991بنحو 30 الف بقي منهم خمس��ة 
االف الج��ئ بينما لجأ الباق��ون الى دول أخرى 
،اذ اته��م العراق الس��لطات الس��عودية بإس��اءة 
معامل��ة ه��ؤالء الالجئي��ن ومنعهم م��ن العودة 
لبالدهم بينما نفت األخيرة هذه االتهامات مؤكدة 
انها توفر لهم أفضل س��بل العيش والتمنعهم من 
الع��ودة ال��ى بالدهم وإنم��ا هم م��ن اليرغبون 
بذلك خش��ية بطش النظام العراقي بهم )10(، اما 
بش��أن قضية المفقودي��ن فقد دخلت الس��عودية 
طرف��اً  في اللجنة الثالثية التي ش��كلها الصليب 
األحمر في نيسان 1991 والتي ضمت العراق 
والكويت ودول التحالف )الس��عودية وبريطانيا 
والوالي��ات المتحدة(وقد عقدت اول اجتماعاتها 
في السعودية لتحديد مصير األشخاص الذين لم 
يستدل عليهم خالل حرب الخليج الثانية ،وتعمل 
اللجن��ة كوس��يط ومحاي��د بين االط��راف ،وقد 
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عقدت هذه اللجنة عدة اجتماعات اثناء السنوات 
المنصرفة كان اخرها في كانون الثاني 2003 

في العاصمة األردنية عمان)11( .

4-دعم الموقف الكويتي: طوال الس��نوات التي 
أعقب��ت حرب الخليج الثانية وحتى أحيانا التزام 
هذا الموقف س��واء ف��ي إطار مجل��س التعاون 
الخليج��ي او الجامع��ة العربي��ة او حتى مجلس 
األمن)12(،مما كان يحمل الحكومة العراقية على 
اته��ام الري��اض دائما بالس��عي لعرقلة جهودها 
لحل أالزمة مع الكويت لكن السياس��ة السعودية 
المتصلب��ة حي��ال الع��راق وج��د م��ن يزعزع 
أركانه��ا ،فأح��داث الح��ادي عش��ر م��ن أيلول 
ف��ي الواليات المتح��دة وقيادة األخي��رة لحرب 
عالمي��ة ض��د اإلره��اب وتصعي��د الموقف مع 
الع��راق باتجاه المواجه��ة ،والعجز العربي في 
مواجهة السياسات العدوانية االسرائيلية والدعم 
األميركي المتواصل لها ،والخش��ية الس��عودية 
من ان يكون عراق ما بعد صدام مصدر الخطر 
عليها كانت ابرز المتغيرات التي ألقت بظاللها 
الكثيفة على السياس��ة الس��عودية تج��اه العراق 
ودفعته��ا إلى إب��داء بعض المرون��ة عبر اتخاذ 
بعض الخطوات االيجابية نحو تحسين العالقات 
بي��ن البلدين منه��ا دعمه للمب��ادرة العربية التي 
طرحتها قم��ة عمان في آذار 2001 للمصالحة 
مابين العراق والكويت ،ورغم رفض بغداد لهذه 
المبادرة غير ان الجهود السعودية في هذا المجال 
لم تتوقف ،إذ دعمت وغيرها من الدول العربية 
الصيغ��ة التوقيفية للمصالحة التي توصلت اليها 
قمة بيروت العربية في اذار2001 بين العراق 
والكوي��ت)13(،اذ تعهد األول باحترام اس��تقالل 
الكويت وس��يادتها وضمان امنها وتجنب تكرار 
م��ا حدث في عام 1990 وقد س��اهم هذا التعهد 
بتحقي��ق تق��ارب بين الس��عودية والعراق توجه 

عن��اق ولي العهد الس��عودي األمير عبد اهلل مع 
نائب الرئيس العراقي السابق عزت ابراهيم)14(.

وعق��ب ذل��ك العن��اق تحس��نت العالق��ات بين 
الرياض وبغداد ، اذ وعدت األخيرة الس��عودية 
بأعطاء ش��ركاتها المتنافس��ة األولوية في عقود 
تجارب��ة في إط��ار برنامج النفط مقاب��ل الغذاء 
مقابل ع��دم دعمها الجه��ود االميركية لضرب 
الع��راق كم خصص العراق عقودا بقيمه 64,7 
مليون دوالر لشركات سعودية في اطار برنامج 

النفط مقابل الغذاء.

كما تم فتح مركز عرعر الس��عودي أمام حركة 
التجارة بي��ن اذ بلغ حجم التب��ادل التجاري بين 
البلدي��ن حوالي مليار دوالر س��نويا )15(،)650 

مليون جنيه استرليني ()16(.

كما قامت الس��عودية في حزي��ران 2002 
بإغالق إذاع��ة العراق التي تب��ث برامجها من 
جدة منذ ع��ام 1991 وطلبت من العاملين فيها 

مغادرة األراضي السعودية )17( .

ان التح��ركات الس��عودية األنفة الذك��ر لم تكن 
تج��ري محبة بالنظ��ام العراقي بق��در ما كانت 
محاوالت س��عودية تخفي وراءها أس��بابًا شتى 

منه:

1- إبعاد نفس��ها ع��ن التحضي��رات االميركية 
الجارية على قدم وساق لضرب العراق وتغيير 

نظام الحكم فيه .

2-إس��ناد ظهره��ا لتجنب انتقام بغ��داد منها في 
حال قيام واشنطن بتوجيه ضربة للعراق)18( .

3-محاول��ة نزع فتي��ل األزمة ل��درء المخاطر 
عنها مستقبالً .
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العراقية-األمريكي��ة  أالزم��ة  تفج��ر  إن 
وإص��رار الواليات المتحدة عل��ى اختيار الحل 
العس��كري ب��دل السياس��ي كحل أخي��ر ووحيد 
لالزمة ،أوقع الس��عودية ف��ي مأزق حرج نظرًا 
لتباي��ن ال��رؤى االس��تراتيجية مابي��ن الرياض 
وواش��نطن ،فاألولى تؤكد ان الثانية تنطلق من 
مصال��ح ضيقة ال تراعي فيه��ا مصالح حليفتها 
الس��عودية وظروف إع��ادة تش��كيل األوضاع 
السياس��ية ف��ي المنطق��ة بم��ا يخ��دم مصالحها 
ومصالح إس��رائيل ،لذا اتخذت السعودية موقفًا 
مبدئي��اً  برفض اس��تهداف الع��راق او أي دولة 
ف��ي المنطقة بحجة مكافح��ة اإلرهاب ،وأخذت 
تلتمس الحلول الدبلوماسية لحل المسألة العراقية 
خاصة من حيث اس��تكمال عمل فرق المفتشين 
الدوليي��ن ع��ن أس��لحة الدمار الش��امل ،ورأت 
ان تغيي��ر نظ��ام الحكم هو مس��ؤولية العراقيين 
ألنه��ا تعتقد ان فرض التغيير بالقوة العس��كرية 
االمريكية لن يؤدي س��وى ال��ى تمزيق العراق 
إلى دويالت )19(،وان طريقة اس��تبداله يمكن ان 

يأتي عن طريق المفاوضات ال الحرب)20(.

وانطالقاً  من موقفها هذا طرحت السعودية 
في تم��وز 2002 مبادرة مش��تركة مع كل من 
مص��ر واألردن لحل المس��ألة العراقية س��لمياً  
،اذ ع��رض وزراء خارجية الدول الثالثة على 
اإلدارة األميركي��ة أثن��اء زيارته��م لواش��نطن 
تفاصيل هذه المبادرة بهدف إقناعها على تأجيل 
ضرب العراق لس��نة واحدة تقوم خاللها الدول 
الثالثة بإقناع القيادة العراقية بالتعاون مع األمم 
المتح��دة وقبول عودة المفتش��ين الدوليين مقابل 
رفع الحض��ر الدولي المف��روض على العراق 
تدريجياً  ،ورغم رفض واش��نطن لهذه المبادرة 
)21(،غير ان الس��عودية لم تفق��د األمل في إيجاد 

مخ��رج له��ذه األزم��ة ،اذ دع��ت م��ع نظرائها 

الخليجيين التي عق��دت في الدوحة للفترة مابين 
22-23 كانون األول 2002 الى رفض العدوان 
على الع��راق وعدم تقديم الع��ون له،وضرورة 
إحترام إس��تقالله ووح��دة أراضيه،وعد التدخل 
في ش��ؤونه الداخلي��ة ودعوة  الع��راق االلتزام 
بقرارات األمم المتح��دة والجامعة العربية ذات 
الصلة بموضوع االس��رى والممتلكات الكويتية 
الى جانب هذه القرارات العلنية ،اتخذت في هذه 
القمة قرارات س��رية كما ذكر وزير الخارجية 
القطري حمد بن جاسم بشأن العدوان االمريكي 
المحتم��ل على العراق ،واهم هذه القرارات كما 
كشف عنها بعد مدة ان دول المجلس وافقت على 
اس��تخدام الواليات المتحدة لقواعدها العسكرية  
ف��ي حال ض��رب الع��راق عدا الس��عودية التي 
اش��ترطت مقابل موافقتها على تقديم التسهيالت 
والدع��م للق��وات االمريكية  بض��رورة صدور 
قرار من مجلس االمن يس��مح باس��تخدام القوة 

ضد العراق.

كم��ا كانت الس��عودية وراء مبادرة الش��يخ 
زايد بن س��لطان ال نهيان التي قدمها لقمة شرم 
الشيخ في 11 اذار 2003 وقمة منظمة المؤتمر 
االس��المي في الدوحة ف��ي 6 آذار 2003 )*( 
اليجاد مخرج تقضي بتخلي القيادة العراقية عن 
الس��لطة وتقديم ضمانات بعدم مالحقتها قانونيا 
ً ،وإصدار عفو ش��امل ع��ن كل العراقيين ،وان 
تتولى الجامعة العربية بالتعاون مع األمين العام 
لألمم المتحدة لألشراف على الوضع في العراق 

خالل الفترة االنتقالية )22(.

كما ظلت السعودية تدعو في أكثر من مناسبة 
وعلى لس��ان أكثر من مسؤول الى ضرورة ان 
يكون خيار الحرب هو الخيار األخير ،وإذا كان 
البد من الحرب بالنسبة للواليات المتحدة فيجب 
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ان يك��ون ق��رار الح��رب موضع تفاه��م دولي 
واس��ع)23(،وانها أي الس��عودية ل��ن تؤيد حرباً  
تقودها الواليات المتحدة يس��مح باستخدام القوة 
بوضوح  ، كما صرح بذلك الس��فير الس��عودي 

في لندن األمير تركي الفيصل )24( .

ورغ��م ان موق��ف الس��عودية الرس��مي حيال 
األزمة العراقية –األميركية يبدو ثابتاً  وواضحًا 
،وه��و االتج��اه نح��و تجن��ب الح��رب غير ان 
الحقائق التي تظهر على الس��طح غير تلك التي 
تتفاعل تحته،فالدالئل تش��ير الى ان الس��عودية 
لم تثبت على موقف واحد بش��أن العراق ،وإنما 
هن��اك موقف��ان متناقض��ان فرزتهم��ا أالزم��ة 
العراقية-االمريكية فهناك تيار مناهض للحرب 
يقوده ولي العهد السعودي األمير عبداهلل يسانده 
تيار ش��عبي واس��ع بمختلف توجهاته  وأطيافه 
الراف��ض لش��ن حرب أمريكية ض��د العراق او 
حتى المس��اهمة فيه��ا ،وهناك تي��ار براغماتي 
يقوده وزير الدفاع األمير سلطان بن سلمان وهو 
أكث��ر تناغم��اً  مع أطروحة الح��رب األمريكية 
بمح��اوالت   ً مدفوع��ا  لمطالبه��ا  واالس��تجابة 
كس��ب التيار الس��لفي ،والوصول الى كرس��ي 
الحكم ودرء المخاطر المس��تقبلية للحرب على 
الواقع الداخلي السعودي )25( ،حيث المحاوالت 
األمريكية لتغيير الخرائط السياسية في المنطقة 
أي الحيلول��ة دون نيل عق��اب الواليات المتحدة 

مابعد الحرب)26(.

اليمك��ن إخف��اء حقيق��ة ان الس��عودية افتق��دت 
لسياس��ة واضحة تجاه العراق خالل أثنى عشر 
عاماً  التي سبقت الحرب من خالل قلة امتالكها 
لهام��ش المناورة وقلة اس��تحضار البدائل التي 
يمك��ن ان تس��اهم ف��ي درء األخط��ار المتوقعة 
عليه��ا ،لذا ظلت الس��عودية محكومة بتوجهات 

السياسة األميركية حيال العراق ألسباب عدة :

1- ارتباط السعودية الوثيق بالواليات المتحدة .

2- حال��ة الح��رج الت��ي يعان��ي منه��ا الموقف 
السياسي السعودي بس��بب اتهام السعودية دولة 
وافراداً  ومؤسس��ات بدعم اإلرهاب والمش��جع 
الرئيسي له:حسب المنظور األمريكي الذي يرى 
ان إستراتيجيته ضد اإلرهاب تواجه مقاومة من 
قب��ل أفراد وجماعات اما س��عودية أولها عالقة 
به��ا ،ومن هنا نفهم تعاطي األمراء الس��عوديين 
بإيج��اب مع مش��روع الح��رب األمريكية ضد 
العراق إيثارًا لس��المتها من جهة ولتخفيف حدة 
الضغ��وط المحتمل��ة عليه��ا ،الن أي معارضة 
للح��رب من قبل المملكة عليه��ا بمثابة من يؤيد 
التهمة على نفس��ه س��يما وان اللوب��ي المعادي 
للسعودية ينتظر فرصة سائحة كهذه الستغاللها 
في تعكي��ر صفو او تخريب العالقة الس��عودية 

–االميركية .

3-نظ��رة المملكة الخاص��ة للعراق والتي ظلت 
منذ تأس��يس الدولة العراقية حتى اآلن محكومة 
بالتوجس األمن��ي ،فالعراق مصدر قلق وخطر 
عليه��ا ،وانه تأريخياً بلد مشاكس��ات ومش��اكل 
يجع��ل من الصعب تش��كيل نفوذ في��ه وبالرغم 
من ان الس��عودية عكس دول الجوار الجغرافي 
للع��راق ليس لها خالف��ات تأريخي��ة معه على 
أراض او حت��ى أطماع فيه مث��ل تركيا وايران 
،او اهداف سياسية كأهداف األسرة الهاشمية في 
االردن ،والعيش في س��وريا في زواية الخالف 
االيديولوج��ي ،لك��ن كل ذلك لم يغر الس��عودية 
بتش��كيل نفوذ في العراق النه أي االخير بنظر 
المملكة بلد مش��اكل ومصاع��ب قد ينتقل عدواه 
إلى السعودية ،لذا استمرت العالقات بين البلدين 
طيلة الثمانين س��نة الماضية –عدا فترة الحرب 



93 ءدلك ل  ةريشلل  ةرميكيل ييشل  ةمن ا ومل  ةمشم دححم

مع إي��ران –باهتة ،فالخوف عل��ى الحجاز من 
الهاش��ميين خ��الل فترة الحكم الملك��ي العراقي 
،والخ��وف م��ن انتق��ال الع��دوى الثوري��ة الى 
الس��عودية ايام العهد الجمه��وري أبقت النظرة 

السعودية للعراق دفاعية فحسب)27(.

لقد بذلت الرياض كل مساعيها الدبلوماسية 
إلنق��اذ نظام صدام حس��ين ليس محب��ة به وانما 
تجنباً الحتالل الع��راق وإقامة نظام ديمقراطي 
في��ه يك��ون بداية لمش��روع أمريكي يس��تهدف 
تغيير وج��ه المنطق��ة بضمنها الس��عودية التي 
وصلت اخيراً  الى قناعة مفادها ان نذر الحرب 
تل��وح في األفق بعد ان دخل��ت أالزمة العراقية 
–األمريكية في نفق مسدود ،وان مساعيها التي 
اس��تمرت ألخر لحظة لن تج��دي نفعاً  ،فأخذت 
بإج��راء حس��اباتها الخاص��ة ح��ول موض��وع 
المشاركة من عدمها في الحرب األمريكية ضد 
العراق،فوج��دت إن الحل االمثل لمعضلتها تلك 
هي الموافقة على هذه الحرب وتقديم المس��اعدة 
والدع��م لها ولكن ليس بصورة علنية ،لذا قامت 
السعودية بأس��تخدام خطابين مزدوجين للداخل 
ض��د الح��رب األمريكي��ة وللخ��ارج تقديم كل 
ماطلب��ه االمريكان )28(،فالس��عودية أدركت ان 
عالقتها األمنية واالقتصادية الوثيقة والعميقة مع 
الواليات المتحدة السيما وان االخيرة تعد مكون 
عضوي في المصالح السعودية والسيما األمنية 
منه��ا س��تجبرها عل��ى تحديد موقفه��ا الواضح 
م��ن ه��ذه الح��رب ،ولك��ن طبيع��ة االتجاهات 
الس��ائدة في أوس��اط الرأي العام السعودي الذي 
يتس��م بالس��لبية تجاه الواليات المتحدة الس��يما 
بع��د الحرب ضد اإلرهاب وضرب افغانس��تان 
وتنظيمات القاعدة يجع��ل التعاون مع الواليات 
يس��بب انتقاصاً  لش��رعية حكومات هذه الدول 
واستقرارها هذا األمر أوقع الحكومة السعودية 

ف��ي معضلة حقيقية مما دفعه��ا لتبني الخطابين 
األنفي الذكر)29( .

وقد توصل الجانبان األمريكي والس��عودي الى 
اتفاق سري يقضي باس��تخدام القواعد الشمالية 
منه��ا قرب الحدود العراقية وهما مطاري تبوك 
وعرع��ر الذي أغل��ق بوجه الطائ��رات المدنية 
،وقاع��دة األمير س��لطان في الخ��رج ،وقاعدة 
الظه��ران بحجة الدفاع عن النفس واالس��تعداد 
لتدفق س��يل الالجئين ولمنع اختراق إس��رائيلي 
للحدود السعودية الى العراق كما حدث في العام 
1982 ،واذ اعلن وزير الدفاع والطيران االمير 
س��لطان بن سلمان ان الس��عودية لن تشارك في 
هذه الحرب ،ولكن من حقها الدفاع عن نفسها .

اذن المصلح��ة الس��عودية اقتض��ت ان تك��ون 
مع الحرب العليها مما س��يمكنها من مس��اومة 
الواليات المتحدة سياس��ياً الجل الحصول على 

ضمانات مابعد الحرب )30( .

ثانيا: السياســـة الســـعودية حيال العراق بعد 
:2003

طرح��ت أح��داث الح��ادي عش��ر م��ن ايلول/
س��بتمبر 2001 المس��ألة العراقية على طاولة 
الجدل والمناقش��ات من جديد مثي��رة العديد من 
التس��اؤالت حول مستقبلها والس��يما في ضوء 
الحرب العالمية التي تخوضها الواليات المتحدة 
ض��د اإلره��اب ،إذ اعلن��ت األدارة األمريكية 
ان هذه الحرب س��تكون طويل��ة وممتدة متعددة 
المراحل واألس��اليب وتش��مل دوالً  وتنظيمات 
مختلف��ة تك��ون ق��د أعط��ت الض��وء االخضر 
لضرب العراق بعد انتهاء العمليات العس��كرية 

في افغانستان)31(.

وهذا ما يستدل عليه في تصريح لهنري كيسنجر 
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مستش��ار األم��ن القومي األمريكي الس��ابق في 
مقال له نشرته صحيفة الواشنطن بوست بعد أيام 
من هجم��ات 11 أيلول حينما قال ) ان هجوماً  
مثل هذا الذي حصل يتطلب تخطيطاً  وتنظيماً  
جيداً  والكثير من األموال......وان الهجوم على 
أراضي الوالي��ات المتحدة هو تهديد ألس��لوب 
حياتنا ولوجودنا كمجتم��ع حر وان التعامل مع 
ه��ذا  الهجوم يجب ان يتم بطريقة مختلفة وذلك 
بالهجوم عل��ى النظام الذي ينتج��ه ( وهو بذلك 
يلمح الى مس��ؤولية نظام قومي او اسالمي عن 
ما حدث في الواليات المتحدة ،ومن بين االنظمة 

المرشحة كل من العراق وايران وسوريا)32(.

ومرت الش��هور لتثبت صحة االشارة الضمنية 
لكيس��نجر باس��تهداف العراق في اطار الحملة 
العالمي��ة لمحاربة اإلرهاب كما تدعي الواليات 

المتحدة .

ومنذ انطالق الحرب ضد العراق والتي جاءت 
ضد قرارات الشرعية الدولية بحجة ان العراق 
يش��كل خط��راً  على جيران��ه نظ��رًا المتالكه 
أسلحة دمار شامل التي سيعمل التحالف الدولي 
بقي��ادة الواليات المتحدة على نزعها )33(،أخذت 
الس��عودية تتوجس خيفة من ه��ذه الحرب التي 
ستفرز تهديدات جديدة على بيئتها اإلستراتيجية 
،فالعراق الجديد سيش��كل مص��در الخطر الذي 
س��يهدد وجوده��ا ،فه��ذا البل��د المزود بس��الح 
الديمقراطية ال بأس��لحة الدمار الش��امل سيكون 
الحلق��ة االول��ى ف��ي سلس��لة التغيي��رات الت��ي 
س��تعمل الواليات المتحدة على أحداثها في دول 
الشرق األوس��ط ومنها السعودية ،لذا لم تتوقف 
االخي��رة حتى بعد انطالق العمليات العس��كرية 
ع��ن طرح المبادرات الداعية الى وقف الحرب 
ومنها مبادرة وزير الخارجية السعودي الراحل 

األمير سعود الفيصل التي عرضها أمام مجلس 
الشورى الس��عودي في 31 آذار 2003 والتي 
دعا فيها الى تمس��ك ب��الده بعدم تحويل الحرب 
الحالي��ة ال��ى احت��الل واقعي ،وان تق��وم األمم 
المتح��دة بدوره��ا الحي��وي في إقرار مس��تقبل 
الع��راق ال��ذي يجب ان ال يت��رك بأيدي طرف 
غيره��ا )34( ،ورغم رفض الع��راق والواليات 
المتح��دة له��ذه المب��ادرة غير ان الس��عودية لم 
تتوق��ف اذ دعت ومن على منب��ر األمم المتحدة 
ال��ى ايق��اف الح��رب وت��رك المج��ال للجهود 
الدبلوماسية لتؤدي دورها الفعال في هذا المجال 
،اذ أكد مندوب السعودية الدائم آنذاك في مجلس 
األمن فوزي عبد المجيد شبكشي في الجلسة التي 
عقدها مجل��س األمن بعد أكثر من أس��بوع من 
اندالع الحرب األمريكية ضد العراق لمناقش��ة 
المس��ألة العراقية ،اذ اكد بقول��ه ) منذ ان بدأت 
نذر الحرب في األفق بذلت السعودية ومازالت 
تبذل كل ما بوسعها سواء منفردة او باالشتراك 
مع العرب والمس��لمين والمجتم��ع الدولي كافة 
للوصول الى تس��وية س��لمية وتحركت في كل 
اتجاه عربياً  واس��المياً  ودولياً وطرحت افكارا  
واضح��ة ومنطقية تتصف بالعدالة وتس��تند الى 
حتمية االلتزام المطلق للعراق بقرارات مجلس 
األمن والتعاون الش��امل مع المفتش��ين الدوليين 
ومنح المس��اعي الدبلوماس��ية الفرص��ة الكاملة 
لح��ل النزاع س��لمياً  ( وتابع )لألس��ف فمع كل 
الجه��ود الت��ي بذلت من اج��ل التوصل الى حل 
سلمي ومنطقي لالزمة وبالرغم من المعارضة 
الدولية لش��ن حرب قد ال تبق��ى وال تذر وقعت 
الواقع��ة وقامت الحرب ( ، )وأضاف شبكش��ي 
ايض��اً   والعقالني��ة تتطل��ب وق��ف العملي��ات 
العس��كرية ضد العراق والعودة مجدداً  الى لغة 
المساعي السلمية والى دعم الجهود الدبلوماسية 
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والمض��ي قدما نحو األمم المتح��دة للعمل على 
حل المش��كلة في إطارها الدولي المش��روع بما 
يحفظ للعراق أمنه الوطني ومؤسس��اته المدنية 
ف��ي تداعي��ات الحرب وم��ا كمله م��ن كوارث 
إنس��انية وبيئية فضاًل عن فداحة ثمنها السياسي 

وأعباء تكاليفها االقتصادية ( )35(.

يس��تنتج مما سبق أن الس��عودية ورغم إنها 
كان��ت تدرك بم��ا ال يقب��ل الش��ك أن الواليات 
المتح��دة ل��ن توق��ف حربه��ا ضد الع��راق قبل 
تحقيق هدفها بإس��قاط صدام حس��ين والسيطرة 
عل��ى المنطق��ة إال أنها اس��تمرت ف��ي جهودها 
الدبلوماس��ية التي كانت تحمل في ثناياها تحقيق 

غايات ثالثة :

األولى : توجيه رس��الة إلى الرأي العام العربي 
والعالم��ي ب��أن اكبر ال��دول اإلس��المية ومهد 
الرس��الة اإلس��المية تعمل بجدية إلنقاذ جارتها 
المس��لمة م��ن براث��ن الح��رب ،والس��يما وان 
الش��عوب العربية واإلسالمية س��ادها امتعاض 
ش��ديد ومعارضة للعدوان األمريكي لش��ن هذه 

الحرب ومنها السعودية.

الثانية : امتصاص النقمة التي س��ادت األوساط 
المدني��ة والديني��ة الس��عودية من اس��تهداف بلد 
عربي ومس��لم من قبل )ق��وى الكفر والطغيان( 
كم��ا أصبحت تعرف ف��ي المملكة بعد انتش��ار 
الحقد والكراهية في أوس��اط الش��عب السعودي 
المتح��دة وحملته��ا لمكافح��ة  الوالي��ات  ض��د 
اإلره��اب ،وتوجيه التهم الى دول ومؤسس��ات 
وأفراد مس��لمين وعرب الس��يما من السعودية 

بممارسة اإلرهاب واتخاذ إجراءات ضدهم .

الثالثـــة : إفه��ام الواليات المتحدة ب��ان الجهود 
الدبلوماس��ية الس��عودية ال تتعارض مع حربها 

ضد العراق ،وال تعني إيقاف الدعم الذي تقدمه 
للحرب وان لم يكن بمس��توى الدعم الذي قدمته 
للوالي��ات المتح��دة في ح��رب الخلي��ج األولى 

. 1991

ولعل ابرز ما يدعم رأينا هذا هو ان السعودية 
كان��ت اول دول��ة اجنبي��ة علمت بخط��ة غزو 
العراق ف��ي 11كانون الثان��ي 2003 ،وبقرار 
الح��رب ف��ي 13 اذار 2003،وب��دأ العمليات 
العس��كرية ضد العراق قبل ساعة من انطالقها 
عن طريق س��فيرها السابق في واشنطن األمير 
بندر بن س��لطان كما ذك��ر الصحفي االمريكي 
ب��وب ودورد في كتاب��ه )خطة الهج��وم( الذي 
اث��ار جدالً  كبيرًا عند ص��دوره ،والذي أوضح 
ان المل��ك الراحل عبداهلل ال��ذي كان وليا للعهد 
آنذاك س��عى جاه��داً  لتفادي الح��رب ،وواصل 
ح��ث األمريكيي��ن من خالل األمي��ر بندر على 
التنسيق مع السعودية للتخلص من صدام حسين 
من خ��الل عمليات س��رية واس��تخباراتية لكن 
جه��وده ذهبت أدراج الري��اح ،اذ كانت الهيمنة 
عل��ى المنطقة ولي��س التخلص م��ن صدام هو 

هدف الواليات المتحدة)36(.

ان حقيق��ة احت��الل الع��راق من قب��ل الواليات 
المتح��دة بع��د انتصاره��ا في الح��رب أرعبت 
دول المنطق��ة بع��د ان س��ارت تكهن��ات ب��ان 
س��وريا او ايران او الس��عودية س��تكون الهدف 
القادم لواش��نطن مما دع��ا دول الجوار العراقي 
والسيما الس��عودية الى عقد اجتماعات لمناقشة 
األوض��اع الجدي��دة التي أفرزتها ه��ذه الحرب 
وتطويق تداعياتها ،فقد دعت السعودية الى عقد 
اجتماع طارئ في نيسان 2003 شارك فيه كل 
م��ن ايران وس��وريا والكوي��ت وتركيا ومصر 

والبحرين .
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 ،وإذا كان المعل��ن في ه��ذا االجتماع هو اتفاق  
الدول المجاورة على مس��اعدة الشعب العراقي 
في إس��تعادة إس��تقالله وحفظ حقوقه ومساعدته 
لبناء مستقبله ،فان غير المعلن هو محاولة الدول 
المجاورة استباق أي تحرك أمريكي قادم نحوها 
،وتأدي��ة دور في عراق ما بعد ص��دام ،وتقديم 
دعم لس��وريا ، وفضالً عن االهداف العامة لهذا 
االجتم��اع فأن للس��عودية هدفه��ا الخاص وهو 

الحيلولة دون قيام نظام في العراق معاد لها .

ولتحقيق ذلك دعت الس��عودية الى اإلسراع 
في تش��كيل الحكوم��ة االنتقالية تمهيداً  إلنش��اء 
حكومة دستورية ذات تمثيل واسع وتعزيز دور 
األمم المتحدة في دعم خيارات الشعب العراقي 
،وتقديم كافة أش��كال المساعدة له للوصول الى 
كيان عراقي يضطلع بدوره الفعال في المجتمع 
الدول��ي ،كم��ا اكد عل��ى ذلك وزي��ر الخارجية 

السعودي الراحل األمير سعود الفيصل .

كما قامت بإنش��اء مستش��فى ميدان��ي في بغداد 
في إطار المس��اعدات االنس��انية )37( ،وتعهدت 
بتقدي��م 150 ملي��ون دوالر لدع��م الع��راق)38( 
،بعد ان طلبت منه��ا الواليات المتحدة ذلك )39( 
،كما اتفقت الس��عودية مع العراق على فتح منفذ 
حدودي في منطقة عرعر الحدودية بين البلدين 
لتسهيل دخول المستثمرين والشركات السعودية 
الى الع��راق وإمكانية دخول التج��ار العراقيين 

الى السعودية )40( .

ان ه��ذا ال يعني ان الس��عودية دخلت بعمق 
ف��ي الش��أن العراقي ، فه��ذه المجه��ودات تعد 
مح��دودة قياس��اً  لمجه��ودات ال��دول المجاورة 
لذا ف��أن االوراق التي تمتلكها الس��عودية لدرء 
األخطار عن نفس��ها والمتأتي��ة من العراق هي 
اقل م��ن أوراق نظيرتها ايران وس��وريا وهما 

الدولت��ان المس��تهدفتان بعد العراق ،اذ تمس��ك 
الدولت��ان ببع��ض خي��وط المعارض��ة العراقية 
الس��ابقة بمختل��ف فصائلها واتجاهاتها ش��يعية 
او كردي��ة وس��نية وقومية وحتى إس��المية مما 
س��يمكنها من تأدية دور مس��تقبلي ف��ي العراق 
ت��درء به الخطر عن نفس��ها ،كما حدث اليران 
بعد حرب افغانستان ، فأمتالكها لعالقات وثيقة 
مع اح��دى فصائل المعارض��ة االفغانية ضمن 
له��ا عدم تح��ول النظ��ام االفغان��ي الجديد ضد 
ايران ،فيما الس��عودية الزالت حبيس��ة سياستها 
القديمة ،اذ لم تقدم المملكة ما يفيد بمس��عى جاد 
نحو بل��ورة موقف مختلف من العراق الس��يما 
مع قوى المعارضة العراقية الس��ابقة التي تقوم 
حالياً  بصياغة مستقبل العراق ،اذ فشلت في مد 
جس��ور الود والتعاون مع هذه القوى قبل انهيار 
نظام صدام حسين وبعده رغم الفرص السانحة 

التي توافرت لها ومنها :

1-عدم اس��تغاللها لفرصة تواجد نحو أكثر من 
30 إل��ف عراق��ي بينه��م أكثر م��ن ثالثة آالف 
ضاب��ط ع��دا الجن��ود الفارين بعد فش��ل الغزو 
العراقي للكوي��ت ،اذ احتجزت هؤالء الالجئين 
ف��ي مخيم��ات حدودي��ة )رفح��ا واالرطاوي��ة 
والداودي (وتوجست منهم خيفة وخيرتهم مابين 
الع��ودة لبالدهم م��ع مايحمله ذل��ك من مخاطر 
جس��يمة عليهم او اللجوء ال��ى دول أخرى ،مع 
العل��م انه كان يمكن اس��تيعاب هؤالء وتش��كيل 
ن��واة لفيل��ق عس��كري يمك��ن االس��تفادة منهم 
مستقبالً  بدل تحويلهم الى مجموعة مستاءة من 

السعودية .

2-عدم اس��تثمارها لفرصة كس��ب تأييد بعض 
أقط��اب المعارض��ة العراقية الس��ابقة الس��يما 
وإنه��ا اس��تضافت بع��ض مؤتم��رات ولقاءات 
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هذه المعارضة بع��د الغزو العراقي للكويت ،اذ 
تعاملت مع هذه القوى بأس��اليب تتسم بالصالفة 
واالستخفاف وكانت دون مستوى وعى وإدراك 
المس��ألة العراقي��ة وطبيعة تش��عبات األحزاب 
الج��ذب  وعوام��ل  وايديولوجيته��م  وعمله��م 
السياس��ي التي تتعرض له��ا،اذ ظلت تعتقد إنها 
بضاب��ط عس��كري صغي��ر مدع��وم م��ن قبلها 
تستطيع التعامل مع جنراالت ووزراء وقيادات 
حزبي��ة ،اذ تبي��ن ان القيادة الس��عودية وضعت 

معايير عدة للتعامل مع هذه القوى وهي :

أ-ان تتولى هي عملية تنصيب قيادة للمعارضة 
العراقية ،وهذه القيادة س��تكون سيئة بالضرورة 

وتنتمي الى فئة العسكر .

ب- ع��دم التعام��ل مع رج��ال الدي��ن أصحاب 
العمائم .

ج-عدم التعامل مع أحزاب وإنما مع أفراد .

هذه الش��روط وجدتها المعارضة العراقية التي 
كانت أصال مفككة ومنقس��مة على نفسها صعبة 
القب��ول ،وأخذت بع��ض أطرافه��ا التقرب من 
الس��عودية بغي��ة الحصول على دعمه��ا المالي 
اعتم��ادا على القرب المذهب��ي او بتخويفها من 
األصولية اإلس��المية او الش��يوعية واليس��ارية 
،او العزف على نغمة االنفصالية وغيرها ،مما 
ي��ؤدي الى ابتعاد الرياض ع��ن دعم هذه القوى 
وس��ريان مفعول البرود في السياس��ة السعودية 
والعودة الى سياستها القديمة تجاه العراق نتيجة 

التناقض في أهداف الطرفين .

ان سياس��ة الس��عودية تجاه العراق بعد الحرب 
مباش��رة تحكمها أغراضه��ا ومبادئها الخاصة 

ومنها:

1- نصائح بعض ال��دول العربية للرياض بعدم 
التورط في المسألة العراقية .

2- الحيلول��ة دون قيام نظام سياس��ي قائم على 
اإلرادة الش��عبية  )41( ،مما قد يش��كل سابقة تدفع 
الشعب الس��عودي الى المطالبة مستقبالً  بنظام 
مشابه األمر الذي قد يزعزع األسس واألركان 

التي يقوم عليها نظام الحكم السعودي .

 3- الحيلولة دون قيام نظام ملكي دس��توري في 
يوم ما يكون فيه الملك غير مس��ؤول والحكومة 
المنتخبة دس��تورياً  هي المس��ؤولة عن صياغة 
السياستين الداخلية والخارجية ،واحتمالية طلب 
العراق االنضم��ام الى مجلس التعاون الخليجي 
مس��تقباًل مما يعني انتقال الع��دوى العراقية الى 
دول الخليج االخرى )42(،اذ إن عودة الهاشميين 
إلى عرش العراق س��يعزز مكانته��م كمناوئين 

آلل سعود .

4- الرغب��ة في إقامة نظام صدي��ق في العراق 
ام��الً  في انهاء مش��كالته الحدودية مع جيرانه 
اإلقليميي��ن إلقام��ة منطق��ة مس��تقرة ،وضمان 
اتس��اق سياسته النفطية مع سياس��ات السعودية 
داخ��ل األوبك الت��ي تمتل��ك فيها االخي��رة اليد 

الطولى )43(.

لكن السياس��ة السعودية لم تبق على حالها وانما 
احدث��ت تغييرا ف��ي مفاصلها ف��ي العقد االخير 
من خ��الل اس��تخدام القوة المرن��ة القائمة على 
مقاربات اكثر براغماتي��ة تمثلت بخطاب ديني 
معتدل وإحداث تغييرات جزئية وليست جذرية 
في سياستها الخارجية ، وتنشيط بعض الملفات 
الخارجي��ة الحرج��ة وه��ذا م��ا تجل��ى واضحًا 
ف��ي عهد الملك عب��داهلل بن عبد العزيز وس��لفه 
الملك س��لمان )44( ، ال��ذي رافقت بدايات حكمه 
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مجموعة م��ن االزمات المعق��دة والمتغيرة )45(

مم��ا دعاه إلج��راء تغيي��رات ش��به جذرية في 

نظام حكمه س��مح بموجبه لجيل الش��باب بتسلم 

مقالي��د الحكم كوالة عه��د ووزراء في الحكومة 

او امراء مناطق ، واذا كان هذا على المس��توى 

المس��توى  عل��ى  سياس��ته  ف��أن  الداخل��ي)46( 

الخارجي فقد اتخذت منحًا مشابهًا اتسم بالجرأة 

والصراحة)47( وتجسدت هذه الساسة على ارض 

الواقع من خالل سلسلة اجراءات ابرزها اعالن 

الس��عودية الحرب على ما س��مى بتنظيم الدولة 

االس��المية في العراق والشام )داعش( في 15 

كان��ون األول 2015من خالل تش��كيل تحالف 

عس��كري دولي س��مي ب�� ) التحالف اإلسالمي 

العس��كري لمحاربة اإلرهاب ( والذي ضم 41 

دول��ة عل��ى ان تك��ون الرياض مق��را لعمليات 

الحلف )48(، واالنفت��اح على العراق عبر إعادة 

فتح السفارة الس��عودية في بغداد في العام نفسه 

وتعيين الوزير ثامر السبهان سفيرا لها الذي تم 

تغييره فيما بعد بس��بب تدخله في شؤون العراق 

الداخلية واستبداله بعبد العزيز الشمري واعقبها 

زيارة وزير الخارجية الس��عودي عادل الجبير 

للعراق في شباط 2017 لتتوالى بعدها زيارات 

المتبادلة  المس��ؤولين العراقيي��ن والس��عوديين 

وابرزها زيارة رئي��س الوزراء العراقي حيدر 

العب��ادي للرياض ف��ي 20 حزيران ف��ي العام 

ذات��ه واع��الن الطرفي��ن ع��ن تأس��يس مجلس 

تنس��يقي لإلرتقاء بعالقات البلدين الى مس��توى 

اس��تراتيجي وفت��ح آف��اق التعاون ف��ي مختلف 

المجاالت السياسية واالقتصادية واالمنية )49( .

ان توج��ه الس��عودية نح��و الع��راق مس��كون 

بهواجس ودوافع عدة ليس اقلها :

1- الضغ��ط على العبادي للتراج��ع عن قراره 

بمالحق��ة اعضاء تنظيم داعش بش��كل رس��مي 

داخل االراضي الس��ورية او حت��ى عدم تفعيله 

داخل سوريا والسيما بعد سماحه للقوات الجوية 

العراقية بالتعاون مع الحكومة السورية بقصف 

مواقع التنظيم في االراضي المتاخمة لالراضي 

العراقي��ة في خطوة خش��يت الس��عودية من ان 

تتط��ور لتش��مل دخول ق��وات عراقي��ة نظامية 

لمواجه��ة داع��ش ف��ي مدين��ة الرقة الس��ورية 

لمن��ع التنظيم من الع��ودة لمهاجمة العراق عبر 

االراضي الس��ورية عبر حزمة من االغراءات 

االقتصادي��ة مثل المش��اركة في اع��ادة اعمار 

المناطق التي تم استعادتها من داعش )50( .

2- اس��تغالل فرصة توت��ر العالقات االمريكية 

- االيراني��ة ف��ي عه��د ترامب من اج��ل تعزيز 

نفوذه��ا في الع��راق بعد ان غدا العراق س��احة 

شبه حصرية للنفوذ االيراني .

3- احداث اختراق داخل البيت الشيعي من اجل 

المفاضلة بين اهون الشرين اذ تفضل السعودية 

التعام��ل مع العبادي على نظيره المالكي متأملة 

ان تح��دث االنتخابات البرلمانية تغييرا حتى لو 

كان محدودا في الخريطة السياسية العراقية .

4- س��عي الس��عودية لتعزيز عالقتها بالحكومة 
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العراقية بهدف دفع االخيرة على تعزيز سلطتها 

على الفصائل العراقية المسلحة من اجل حماية 

حدوده��ا وتأمي��ن امنها والحد من ق��درة ايران 

على توظيف هذه الفصائل ضدها .

5- محاول��ة الح��د م��ن التق��ارب المص��ري- 
العراقي وجعله مكم��ال لدورها ال ضدا لها )51(

والذي رأت فيه الرياض على انه تلويح مصري 

بتطوير العالقة مع ايران والسيما بعد ان لوحت 
السعودية بتطوير العالقة مع اثيوبيا  )52(

ثالثا: مستقبل السياسة السعودية في العراق :

 يش��غل العراق في الوعي السعودي حيزًا فريدًا 

نتيجة لدوافع انية ومس��تقبلية فه��و القاعدة التي 

ستنطلق منها الواليات المتحدة لتغيير األوضاع 

ف��ي المنطق��ة ،أي قلب المعادل��ة اإلقليمية على 

رؤوس األط��راف الضالع��ة في تش��كيلها ،اما 

الدوافع المس��تقبلية ،فان العراق ش��كل ومازال 

مصدر قلق للسعودية ليس بسبب أطماع سياسة 

واس��تراتيجية وإنم��ا بفع��ل دوره الحض��اري 

والثقاف��ي والمعرفي ،فالع��راق إذا ما نهض من 

كبوته الحالية ليستكمل ش��روط نهضته القادمة 

فأنه س��يؤثر على الت��وازن اإلقليمي القائم حاليا 

ً لمصلح��ة الس��عودية الذي يحتف��ظ فيه بمركز 

المتفوق،ل��ذا فأن إبقاء الع��راق ضعيفًا وهزيالً  

ومنهمكاً  ومتأخراً  س��يبقي هذه المعادلة أطول 

م��دة ممكنة ، كم��ا ان العراق س��يكون مصدر 

الس��عودية،نظرا ألن  عل��ى  القري��ب  الخط��ر 

االدارات األمريكية - والس��يماالجمهورية منها 

- وضعت الس��عودية ف��ي رأس قائمة األهداف 

االس��تراتيجية التي س��يجري التعامل معها فور 

انته��اء مهمته��ا في الع��راق )53(، فق��د ورد في 

تقاري��ر كثيرة ما يؤك��د هذه الحقيق��ة ،فالمفكر 

االس��تراتيجي الفرنس��ي فردري��ك انس��ك ذكر 

في كتاب��ه الذي أصدره باالش��تراك مع اوليفيه 

غيز الموس��وم )التحال��ف الكبير(كالماً  خطيرًا 

قائ��الً  ) ان الحرب معلنة عل��ى العراق ،ولكن 

هدفه��ا  الحقيقي هو المملكة العربية الس��عودية 

الحليف التأريخي للواليات المتحدة في المنطقة 

وذلك عبر وس��يلتين ،الع��راق والبترول ( وقد 

توصل انس��ك وغيز ال��ى هذه النتيج��ة بعد ان 

تردد في واش��نطن ان اإلدارة األمريكية اتخذت 

ق��راراً  جيوس��تراتيجياً  بعي��د الم��دى يقض��ي 

،بتهديد الس��لطة القائمة في الس��عودية ألسباب 

ع��دة أبرزه��ا ان 15 من بين 19 م��ن القائمين 

بهجم��ات 11 أيل��ول من الس��عودية ،ووان ابن 

الدن س��عودي ومعظم تموي��ل القاعدة يأتي من 

الس��عودية س��واء من مصادر رس��مية او غير 

رس��مية )54( ، فرئيس مكتب السياس��ة الدفاعية 

الس��ابق في البنتاغ��ون ريتش��ارد بيرل صرح 

في لقاء له على ش��بكة  )فوكس نيوز األمريكية 

)إنن��ي اعتقد ان العاطفة الش��عبية ف��ي العربية 

الس��عودية س��لبية جداً  تجاه الواليات المتحدة (

ونقلت عنه ايضاً  صحيفة االندبندنت البريطانية 

قوله ) ان الس��عودية مصدر كبير للمشكلة التي 

نواجهها مع االرهاب ( .

ول��م يتوق��ف األمر عند ه��ذا الحد ب��ل ان بول 
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ف��ي االتحاد الس��وفيتي الس��ابق اثب��ت بمرور 

الس��نوات انه مبالغ في��ه ، فالعراق الذي أرادوه 

بدي��الً عن الس��عودية م��ازال ضعيف��اً  ومتعباً  

وش��روط نهوض��ه وعودت��ه الى قوته الس��ابقة 

قبل حرب الخليج الثاني��ة مازالت لم تكتمل بعد 

،فق��درة العراق كمنتج للبت��رول مثالً  ال يمكنها 

إس��قاط الهيمنة السعودية على أسواق النفط كما 

اعتقد المحافظون الجدد فستمضي سنوات غير 

قليلة قبل ان يصل مس��توى إنتاج النفط العراقي 

الى ربع اإلنتاج السعودي الحالي ،وسيخصص 

قس��ماً  كبيراً  من هذا اإلنتاج عقدين من الزمان 

للح��اق بق��درة الس��عودية ،فض��الً  ع��ن تأثير 

السعودية الكبير في كارتل االوبك والذي يجعل 

العراق غير قادر على موازنته مستقبالً  .

كما ان المسؤولين األمريكيين ومنهم وولفويتس 

إعتق��دوا خط��ًأ ان مرابطة ق��وات أمريكية في 

العراق لن تثير حساس��ية واعتراض العراقيين 

ألنه��ا ال تمتل��ك مدناً  مقدس��ة كمك��ة والمدينة 

النج��ف وكرب��الء  أهمي��ة كل م��ن   ً متناس��يا 

المقدس��تين لدى الش��يعة ، واعتقاداتهم الخاطئة 

قادته��م ايضاً  الى تصور وج��ود عالقة تواطؤ 

مابين السلطات السعودية وتنظيم القاعدة والتي 

وصل الى درج��ة المبالغة المفرطة فلقد أعرب 

مسؤولون س��عوديون عن أسفهم لدعم األخوان 

المس��لمين في الماضي )55(،فضالً  عن مالحقة 

القوات الس��عودية ألعضاء تنظيم القاعدة داخل 

األراضي الس��عودية بعد ان أصبح��وا يثيرون 

قلق��اً  داخلياً  بس��بب االعمال الت��ي يقومون بها 

وولفويت��س نائب وزير الدف��اع االمريكي ذكر 

ايض��اً  من الض��روري البحث عن حليف جديد 

او حلقة لص��ون المصالح األمريكية في الخليج 

،الن مش��اعر االزدراء تتزاي��د ف��ي العربي��ة 

الس��عودية ضد الوجود األمريك��ي وتجعل من 

غير العملي مواصلة تواج��د القوات األمريكية 

على أراضيه - قامت الواليات المتحدة بس��حب 

قواتها من السعودية في شهر آب 2003 منهية 

بذل��ك 13 عام��اً  م��ن تواجدها العس��كري في 

اراضي هذا البلد - فدعم الس��عودية قبل سنوات 

قليل��ة للفلس��طينيين رس��مياً وش��عبياً ،ومطالبة 

حكومته��ا بضرورة عودة إس��رائيل لحدود عام 

1967 كش��رط إلقام��ة عالق��ات معه��ا يعزز 

ش��كوك االدارة االمريكية ف��ي جدوى مواصلة 

التحالف مع الرياض .

وف��ي الس��ياق ذات��ه ص��در تقري��ر لباحث في 

مؤسس��ة ران��د المعروف��ة خاط��ب ب��ه مكتب 

السياسة الدفاعية ، يصف فيه لوران مورافيتش 

الس��عودية بأنها مص��در كل مش��كالت أمريكا 

قائاًل ) ان الس��عوديين نش��طون على كل صعيد 

في سلس��لة اإلرهاب ، والعربية السعودية تؤيد 

أعدائنا وتهاجم حلفاءنا ( .

ان مغ��االة غ��الة التطرف والتش��دد في اإلدارة 

االمريكي��ة الذي��ن اعتق��دوا ان عراق��ا  ُمأمركا 

يمكن ان يكون بديالً  عن السعودية ،وانه يمكن 

ان يعطي اشارة البدء لموجة ديمقراطية تجتاح 

الش��رق األوسط على غرار ما حصل في أوربا 

الش��رقية بعد ظهور عالق��ات الضعف والوهن 
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لمس��تجدات العالق��ات االقليمي��ة والدولية اكثر 

م��ن كونها تنم عن توجه اس��تراتيجي للسياس��ة 
الخارجية السعودية تجاه جار مهم )57(

ام��ا عل��ى المس��توى الش��عبي )األهل��ي( فثمة 

مؤش��رات ودالئ��ل تفيد بطرح مب��ادرات فعالة 

من قبل التيار الس��لفي الديني بجناحيه المتش��دد 

والمعت��دل ، فبعكس الن��زوع المحافظ والميول 

الهادئ��ة الت��ي تنط��وي عليه��ا س��ريرة القيادة 

الس��عودية ،فان له��ذا التي��ار رأي طموح يميل 

الى الفاعلية السياس��ية وين��زع الى النفوذ داخل 

العراق عبر رس��م شبكة واس��عة من التحالفات 

والمصالح السياس��ية واالس��تراتيجية مما يفسح 

المج��ال في المس��تقبل أمام دور س��عودي فعال 

في هذا البلد سياس��ياً  وديني��اً  ،هذا الرأي الذي 

سيصطدم بالترتيبات السياس��ية واالستراتيجية 

التي تعدها الوالي��ات المتحدة للعراق والمنطقة 

مما قد يفتح معركة جانبية مع القيادة الس��عودية 

رغ��م ان اطراف��اً  ناف��ذة ف��ي العائل��ة المالك��ة 

الس��عودية تجد هذا الرأي صائباً  لذا فهي تميل 

الى تش��جيعه لتمكين الجماعات الجهادية حسب 

رأيها م��ن القيام بأعمال مس��لحة الغرض منها 

إبق��اء األوض��اع مضطربة في الع��راق ، وقد 

ذكرت محطات تلفازية عربية ان هناك جماعات 

مس��لحة س��لفية س��عودية تمارس أعمالها على 

التراب العراقي سواء المسلح او الدعوي)58( .

وق��د وجه��ت الوالي��ات المتحدة أكث��ر من مرة 

اتهام��ات صريحة بدعم جماعات مس��لحة الى 

الس��لطات الس��عودية به��دف إش��غال الواليات 

ضد المصالح السعودية واألمريكية والبريطانية 

وغيره��ا ، ل��ذا ف��أن كل م��ا يقال ع��ن اهتزاز 

التحالف األمريكي-الس��عودي بفعل أحداث 11 

أيلول والتطرف الوهابي هو من قبيل المبالغة ال 

أكث��ر نظراً  الن هذا التحالف مازال بإمكانه ان 

يس��اعد في المستقبل غير المنظور في استقرار 

العالم البترولي)56(.

والس��ؤال ال��ذي يطرح هنا ه��و : ماهي الخطة 

لتحدي��د سياس��تها  الس��عودية  الت��ي طرحته��ا 

المس��تقبلية تجاه الع��راق ،او باألح��رى ماهي 

اآلراء المطروحة والت��ي يمكن االعتماد عليها 

في صياغة مبادرات تجاه العراق ؟

ظه��ر في الصورة ما يفي��د بطرح مبادرات من 

ه��ذا النوع على المس��توى الرس��مي م��ن قبيل 

محاول��ة الس��عودية لي��س فقط اس��تعادة نفوذها 

ف��ي العراق وانما ترقية ه��ذا النفوذ ليحقق قفزة 

نوعي��ة تنقله من مرتبته الت��ي كانت تالية للنفوذ 

االمريكي وااليران��ي الى مرتبة اكثر تقدما من 

النفوذ االيراني مستغلة في ذلك عوامل عدة منها 

وزنه��ا وثقلها السياس��ي والديني لدى العش��ائر 

السنية العراقية وانتهاز فرصة التوتر االيراني 

– الترك��ي على خلفية االزمة الس��ورية للتأكيد 

على ان الس��عودية تقف على مس��افة واحدة من 

كافة القوى السياس��ية العراقية ، ومحاولة حجز 

م��كان لها في العراق ف��ي مرحلة ما بعد داعش 

، فالتقارب الس��عودي من الع��راق خلط اوراق 

ايران واس��تغالل عالقات��ه االقليمي��ة والدولية 

م��ن ناحي��ة وارته��ان سياس��تها حي��ال العراق 
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ترفضه الس��عودية عن قناعة نتيجة النعكاساته 

الس��لبية عليها ،فهو أي التدخل مكلف سياس��ياً  

وامني��اً ،كما انها تعتقد ان العراق لن يكون لقمة 

س��ائغة ف��ي يوم ما ،ل��ذا فان االبتع��اد عنه قدر 

المستطاع سوف يضمن لها عدم تحوله في قادم 

االيام الى عدو متربص بها .

ونتيج��ة لرفض الحكومة الس��عودية االس��تماع 

ال��ى نصائح ه��ذا التيار حتى وق��ت قريب فأنه 

اخ��ذ يمارس اعماله بعي��داً  عن هموم الحكومة 

الس��عودية المتهمة م��ن قبل الوالي��ات المتحدة 

بدع��م وتمويل الحركات اإلرهابي��ة مما اوقعها 

أي الس��عودية في مشاكل على المستوى الدولي 

،لذا فإنها س��تكون مسؤولة عن عواقب المبادرة 

التي تنطلق من أراضيها او بأسمها سواء جاءت 

هذه المبادرات من خارج المملكة او من داخلها 

أي بتأثي��ر قوة دفع داخلية ،األمر الذي يؤس��س 

لؤطال��ع ف��ي العالق��ة المس��تقبلية بي��ن العراق 

والس��عودية الت��ي يتوق��ع ان تك��ون مضطربة 

ومتوت��رة والس��يما بعدما ما أخ��ذت الحركات 

الس��لفية الديني��ة الس��عودية بتفعي��ل مضم��ون 

مبادراته��ا عل��ى األرض العراقي��ة ،مما جعلها 

تصط��دم بطبيعة الحال مع المب��ادرات المحلية 

العراقية التي وقفت على الضد منها)60(.

ان السياس��ة السعودية تجاه العراق والتي غابت 

عنه��ا الرؤية الواضحة لهي بحاج��ة إلى إعادة 

تقييم ومراجعة ومن ثم بناء إستراتيجية واضحة 

المعالم تس��تند عليها في تعامالتها المستقبلية مع 

الع��راق ،فه��ي مطالبة كم��ا يرى أح��د الكتاب 

المتحدة في العراق وإبعاد الس��عودية عن دائرة 

اهتماماته��ا مم��ا دعا األخيرة ال��ى نفيها متهمة 

الواليات في العراق بان عدم قدرتها على تأمين 

الح��دود العراقية هو ال��ذي مكن هذه الجماعات 

م��ن النف��اذ ال��ى داخ��ل األراض��ي العراقي��ة 

عب��ر اس��تغاللها اتس��اع المس��احة الجغرافي��ة 

للسعودية)59(.

واذا كانت المبادرات التي تتبنى العنف المس��لح 

اسرع في وصولها الى العراق ،فان المبادرات 

التي تتبنى الدعوة عملت على اختراق النس��يج 

االجتماعي والديني العراقي عبر تأس��يس شبكة 

من المصالح االقتصادي��ة واالعالمية والثقافية 

،فف��ي تقري��ر اع��ده الدكتور س��عود بن حس��ن 

مختار العضو في مؤسس��ة الحرمي��ن الخيرية 

بعن��وان )الع��راق آم��ال الطريق ال��ى القدس( 

حث فيه الحكومة الس��عودية على إرساء قاعدة 

نفوذ اقتص��ادي في العراق عبر االش��تغال في 

س��وق العقار واللحوم والتموين الغذائي وشراء 

المطابع ،واحتضان أساتذة الجامعات في أقسام 

حساس��ة الس��يما الجين��ات والهندس��ة الوراثية 

والطاقة النووية ،واس��تغالل الغ��از واألنهار ، 

وهو بدعوته تلك يرى ان العراق بتركته الثقيلة 

بات عرضة للس��يطرة وعلى المملكة استغالل 

الفرصة قبل ان يستعيد العراق عافيته ويستأنف 

مجدداً  قوته .

ان التيار الديني السلفي بشقيه المتشدد والمعتدل 

الذي يدعو الحكومة السعودية الى فكرة التدخل 

المباش��ر في الشؤون العراقية وهو امر مازالت 
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لحقيق��ة إنه��ا ال تقف عل��ى طرف��ي نقيض مع 

مصالح السعودية .

وبم��ا ان المملكة ال تس��تطيع ان تختط لنفس��ها 

سياس��ة منفردة في المنطقة او ان تش��كل تحالفًا 

اقليمي��اً  لحماي��ة منف��ردة ف��ي المنطق��ة بعد أن 

أصبح��ت محاطة بالقي��ود والحواجز األمريكية 

،لذا ي��رى البعض ان المملكة يج��ب ان تتوجه 

في الخي��ارات المطروح��ة إمامها ال��ى تغليب 

مس��ألتين ،األولى : تقوية وضعها الداخلي عبر 

إفساح المجال أمام الشعب السعودي بالمشاركة 

ف��ي إدارة ش��ؤون بالده السياس��ية الداخلية مما 

س��يجعله أكث��ر تفاعالً  مع قضايا ب��الده وأكثر 

حرصاً في الدفاع عنها .

المسألة الثانية : قيام السعودية بتمتين روابطها 

السياس��ية مع الدول اإلقليمية المستهدفة من قبل 

الواليات المتحدة ،الس��يما إيران وحتى العراق 

مس��تقبالً  ،لذا يجب ان تقوم منفردة او بالتعاون 

م��ع مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع هذين 

البلدي��ن في س��بيل حماية مصالحهم المش��تركة 

الن منط��ق التحالف��ات األمني��ة الدولي��ة يتميز 

بالمرونة الشديدة اذ قد تتعرض السعودية شأنها 

شأن دول الخليج األخرى للحرمان من الحماية 

العس��كرية األمريكية والس��يما إذا ما انخفضت 

القدرات اإلنتاجية النفطية لدول الخليج ،وإذا ما 

استطاعت الدول الصناعية إيجاد مصادر طاقة 

بديلة تغنيها عن الدخول في مواجهات مستقبلية 
مع دول الخليج الصاعدة كإيران  )61(

الس��عوديين بإيجاد أدوات تس��تخدمهما ككوابح 

له��ا في ع��راق المس��تقبل لمنع تح��ول العراق 

إل��ى قاعدة عداء لها وال��ذي قد يجمع مع العداء 

األمريكي للس��عودية مما سيشكل اكبر األخطار 

على البيئة اإلستراتيجية السعودية .

ومن اجل تدارك ذل��ك األمر قبل حدوثه أخذت 

الس��عودية تتلمس حلفاء لها في داخل معس��كر 

المعارضة العراقية الس��ابقة ،ومن الطبيعي ان 

تتجه العين الس��عودية الى سنة العراق والعرب 

إذ ستقدم نفسها بوصفها المدافع عن حقوقهم مما 

سيبقيها بعيدا عن التيارين الرئيسين في العراق 

وهما الش��يعة العرب واالكراد اللذان س��يتهمان 

السعودية بكونها تعمل على تمزيق العراق عبر 

إرساء وتعزيز الطائفية فيه .

إن ه��ذا الخط��اب س��يحمل وجهي��ن مختلفي��ن 

ومتناقضين ايجابي وس��لبي في آن معاً ،فالوجه 

األول س��يفيد في تش��كيل تكتل مذهبي لعناصر 

سياس��ة وحزبي��ة متناح��رة ،اما وجه��ه اآلخر 

فأنه س��يضر من ناحية كونه غريباً  على البيئة 

السياسية العراقية مما سيجعله يترك انعكاسات 

ل��ن تك��ون ف��ي صال��ح الس��عودية وال العراق 

مستقبالً .

وإذا ما أرادت الس��عودية ان تنجح في سياستها 

العراقية مس��تقبال فال بد ان يلج��أ صانع القرار 

السياسي الس��عودي الى اعتماد أسلوب موازنة 

دقيقة يراعي فيه مصالح بالده بدون ان يتناسى 

مصال��ح الش��عب العراقي التي يج��ب ان يتنبه 
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االستنتاجات :

ان سياسة الس��عودية العراقية في مشاهدها 

الثالث��ة تعكس في حيثياته��ا صورة العاجز عن 

إدراك حدود التصور الخاص بالمسألة العراقية 

،تص��ور تش��وبه من الداخ��ل الضبابي��ة وعدم 

الرؤية ،ويغلفه من الخارج التردد والخوف أي 

انه يفتقد قدرة االس��تدالل عل��ى الحلقة المفقودة 

الت��ي توصل الى صياغة سياس��ة متوازنة تقوم 

على فهم الواقع بمعطياته الجديدة واتخاذ مايلزم 

من سياسات فعالة وجدية تتالئم بموضوعية مع 

الموقف او الظرف القائم .

ه��ذه الحقيق��ة دفعتن��ا ال��ى االعتم��اد على 

عناصر هذه السياسة لالنطالق منها نحو تحليل 

مكوناتها الدقيق��ة مم اجل الوصول الى الحقائق 

الت��ي تختفي بين الس��طور او تل��ك التي يظهر 

رأسها فقط على الس��طح وما تخفي تحتها اكبر 

وأعظ��م ، ورغم ان هذه االس��تنتاجات قد تبدو 

للبعض عبارة عن مشاهدة متخيلة غير إنها في 

الواقع تستند الى قرارات واعية ومتبصرة حول 

ما ستبدو عليه صورة هذه السياسة في المستقبل 

المنظور وهي :

1- س��تكرس الس��عودية جهودها كافة في اتجاه 

عدم تمكين الش��يعة المتش��ددين في العراق من 

امت��الك زمام االمور في البالد خش��ية تش��كيل 

حكومة إس��المية تتبنى التوج��ه ذاته الذي تتبناه 

ايران حالياً  مما يجعلها حسب منظورها امتدادا 

ً لنظ��ام الحكم اإليراني ،وهذا التطور  س��يؤدي 

بح��د ذاته الى خوف مزدوج للس��عودية ،األول 

:خلخلة التوازن اإلقليمي وميله لصالح ايران او 

حتى العراق على حساب السعودية التي امتلكت 

في اعقاب حرب الخليج الثانية مكانة بارزة في 

هذا التوازن ،والثان��ي :خلخلة التوازن الداخلي 

عبر إثارة الطائفة الش��يعية في السعودية والتي 

قد تتلق��ى الدعم الم��ادي والمعنوي م��ن ايران 

والعراق من خالل قنوات مختلفة مما يجعلها أي 

هذه الطائفة تبدأ عملية المطالبة بحقوق موازية 

لحق��وق الطوائف األخرى في الس��عودية ،وقد 

تمارس جماعات من هذه الطائفة نشاطاً  مسلحا 

ً او حتى دعوي تعمل على نشر المذهب الشيعي 

على حساب المذهب الوهابي الذي تقوم شرعية 

نظام الحكم الس��عودي على اساسه مما سيجعل 

مس��تقبالً  في حال انتش��ار المذهب الشيعي الى 

تش��كيك الجماعات المؤمنة به بش��رعية النظام 

الس��عودي ،ومثل هذا التطور س��يؤدي بطبيعة 

الح��ال ال��ى زعزع��ة االس��تقرار الداخلي في 

الس��عودية والتأثير على دوره��ا المركزي في 

منظومتها اإلقليمية .

والن السعودية تدرك ان الشيعة يشكلون غالبية 

الش��عب العراقي ل��ذا فان إمكاني��ة إبعادهم عن 

الس��لطة مس��تحيلة ،والن النموذج الديمقراطي 

ال��ذي تعمل الوالي��ات المتحدة على نش��ره في 

العالم اإلس��المي ومنها العراق اياً  كانت أهدافه 

وأغراض��ه يتعارض مع توج��ه أبعاد الطوائف 

واألقليات التي أصبحت الواليات المتحدة تعتمد 

عل��ى دعمها في تحقيق اهدافها في المنطقة ،لذا 
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أخ��ذت الحكومة الس��عودية ال تع��ارض وجود 

ش��خصيات ش��يعية في الحكومة العراقية ولكن 

م��ن غي��ر ذوي التوجهات اإلس��المية الس��يما 

الموالية إليران ،وإنما ذوي االتجاهات المعتدلة 

او العلمانية التي تطالب بتعزيز عالقات حس��ن 

الج��وار مع ال��دول المجاورة للعراق والس��يما 

العربية منها .

2- س��تعمل الس��عودية ف��ي الس��ياق ذاته على 

دع��م جهود الوالي��ات المتحدة ف��ي عدم تجاوز 

االقلية الكردية الخط االحمر المس��موح لها أي 

بعدم اعطاء حق��وق لألكراد تمكنهم من امتالك 

القول الفصل في تقرير سياسات العراق القادمة 

خوفاً  من ان تثار مشكلة األقليات في السعودية 

والت��ي قد تطال��ب اي هذه االقلي��ات بدور اكبر 

في الحكوم��ة وفي صنع السياس��ات العامة في 

المملكة عل��ى غرار اكراد العراق مما يس��اهم 

في زعزعة االستقرار في السعودية التي تمسك 

حكومتها بقبضة م��ن حديد على مقدرات البالد 

وش��ؤونها العام��ة مانعة أقليات وفئ��ات مختلفة 

من الش��عب السعودي الس��يما العناصر المثقفة 

والنساء من المشاركة في العملية السياسية .

3-ان الس��عودية بحاج��ة ال��ى إزال��ة صورتها 

النمطية الس��لبية حول العراق فاذا ما أرادت ان 

يكون لها دور في عراق المس��تقبل فيجب عليها 

دعم وج��ود حكومة تضم األقلي��ات والطوائف 

كاف��ة وليس الميل ألقلية او طائفة على حس��اب 

أخرى خش��ية ان تترك هذه السياسة انعكاسات 

سلبية على عالقتها بالعراق مستقبالً  أي حكومة 

يعمل فيها الس��نة والش��يعة المعتدلون واألكراد 

بعد تش��ذيب دورهم معاً  وبدع��م أمريكي على 

ان ال يتجاوز هذا الدعم المقدم للنظام الس��عودي 

،بعب��ارة أخرى ان تك��ون الش��راكة العراقية-

االمريكي��ة مس��تقبالً ادن��ى من حدود الش��راكة 

الس��عودية –األمريكية لكي يبقى للمملكة وزنها 

المؤثر في الخليج والشرق األوسط .

4-لن تستطيع الس��عودية منع اقامة نظام يعتمد 

الديمقراطية س��بيالً  للحكم نظراً  الن الواليات 

المتحدة والقوى السياس��ية العراقية تعمل باتجاه 

تبن��ي هذا الخيار والمش��اركة البناءة فيه،لذا لن 

يك��ون أمام الس��عودية س��وى تش��ويه التجربة 

الديمقراطي��ة ف��ي الع��راق عن طري��ق الترديد 

المتواص��ل لمس��اوئ ه��ذه التجربة س��واء في 

وس��ائل اإلعالم او في تصريحات المس��ؤولين 

السياس��يين او حتى التدخل إلفشال هذه التجربة 

عبر وسائل مختلفة ،او اجراء إصالحات شكلية 

ف��ي بني��ة او هيكلية النظام الس��عودي إليهام او 

إقناع الشعب الس��عودي بأنها باتت أكثر اقتناعا  

بض��رورة االس��تجابة لمطلب اإلص��الح الذي 

أصبح مطلباً  شعبياً  ملحاً  .

5- لع��ل اه��م م��ا مي��ز الموقف الس��عودي من 

مستقبل العراق السياسي هو الحرص على عدم 

تولي الهاش��ميين او حركة الملكية الدس��تورية 

بزعامة الش��ريف علي بن الحس��ين السلطة في 

العراق بعد سقوط النظام السابق مباشرة بسبب 

الحالة المتأزمة في العالقة بين العائلتين والحقد 

المتأصل بين اسرة آل سعود واألسرة الهاشمية 
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فحتى لو نجحت الس��عودية في جهودها الرامية 

الى إبراز الس��نة الى واجهة األحداث من خالل 

توليه��م لمقالي��د الحكم في بغداد فهي لن تس��مح 

في الوقت ذاته بان يكون لألس��رة الهاشمية اليد 

الطولى في الحكم لما يس��ببه ذلك في غير خدمة 

السياسة السعودية في منظومتها إالقليمية فتولى 

األس��رة الهاش��مية الحكم في العراق سيقود الى 

تنس��يق في السياس��ات العراقية –األردنية على 

الصعد كافة ،وقد يدفع هذا التنسيق العراق نحو 

انته��اج س��لوكية معينة تتميز بالع��داء والتعالي 

وع��دم اليقي��ن في التعام��ل مع الس��عودية منها 

على سبيل المثال ال الحصر إتباع سياسة نفطية 

مغايرة للسياس��ة الس��عودية األمر الذي سيدفع 

نحو زعزعة زعامة السعودية لألوبك ،وعرقلة 

الجهود الساعية نحو حل مشكلة الحدود العراقية 

–السعودية وغيرها .

6- ستسعى السعودية في السنوات القادمة وبكل 

م��ا امتلكت من قوة وامكان��ات وباالعتماد على 

المساعدة االمريكية الى الحد من النفوذ اإليراني 

ف��ي العراق وتحجي��م دوره فأي��ران هي أحدى 

مصادر التهديد المهمة في البيئة االس��تراتيجية 

الس��عودية رغ��م ان البلدي��ن ال تجمعهما حدود 

بري��ة مش��تركة ،لكن هن��اك اس��باباً  وعوامل 

س��تجعل ه��ذا التهدي��د قائماً ،فإيران س��تحصل 

على اإلسناد السياسي الالزم لتحقيق طموحاتها 

االستراتيجية في العراق والمنطقة حسب الرؤية 

الس��عودية عبر وس��ائل عدة منها ما تمتلكه من 

امتداد روحاني وعقائدي في الجنوب والوس��ط 

العراقي نظراً إلتباع الطرفين المذهب الش��يعي 

مما سيثير تعاطفاً  من قبل الشيعة العراقيين مع 

مواقفها وسياساتها تجاه العراق حسب التصور 

الس��عودي )مع عدم القط��ع بإمكانية وجود مثل 

ه��ذا االحتمال نظراً  الخت��الف وجهات النظر 

ح��ول بع��ض القضاي��ا والمواقف والسياس��ات 

مابي��ن الجانبي��ن اإليراني والعراق��ي (،وكذلك 

القب��ول الذي تحظى به سياس��تها من قبل بعض 

األحزاب والقوى السياسية العراقية التي تحظى 

بدعمها المباش��ر وغير المباش��ر والذي وصل 

ال��ى حد إقام��ة تعاون مش��ترك ف��ي المجاالت 

األمنية عب��ر تدريب الجماعات المس��لحة لهذه 

األحزاب ،والثقافية عبر فتح فروع لبعض دور 

النش��ر اإليرانية ف��ي العراق ،واالنس��انية عبر 

تقديم بعض المس��اعدات اإلنسانية استناداً لذلك 

ستعمل السعودية باتجاهين األول :الضغط على 

الواليات المتحدة لتحجيم هذا النفوذ عبر دورها 

الحاكم في الع��راق ،والثاني :توثيق تعاونها نع 

الحكومة العراقية المقبلة على الصعد كافة بشكل 

ال يجعلها تميل إليران اكثر من السعودية .
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طرح مفهوم االدارة المتكامل��ة للموارد المائية 
ف��ي    water Resources management
الثمانين��ات الق��رن الماض��ي وع��رف على انه 
))العملية التي تشجع التطوير واالدارة المنسقة 
للمي��اه واالرض والم��واد ذات الصل��ة  بها من 
اج��ل بل��وغ أعلى درج��ات الرف��اه االقتصادي 
واالجتماعي من دون التعرض الستدامة النظم 
االيكولوجية (( ،وعد عملية معقدة تشمل جميع 
المراح��ل التكاملي��ة العمال التخطي��ط والتنفيذ 
والتش��غيل والصيان��ة اخذة ف��ي االعتبار جميع 
العوام��ل المؤثرة ف��ي ذلك وس��اعية الى تقليل 
االث��ار الس��لبية على البيئة وعامل��ة على زيادة 
العوائد االقتصادي��ة للمجتمع ، مع الحفاظ على 
التوازن ما بين الموارد المتاحة والطلب عليها .

وفي التس��عينيات من القرن نفسه وبالتحديد في 
العام 1992 وخالل مؤتمر دبلن أخذ هذا المفهوم 
أبع��ادا اخ��رى اكث��ر وضوحا ، وع��رف كونه 
يعني))تأمين االحتياجات المائية كما ونوعا مع 
الحف��اظ على التوازن المائ��ي والبيئي والنظرة 
المتكامل��ة للعوام��ل االقتصادي��ة واالجتماعية 

ضمن مبادىء التنمية المستدامة للموارد المائية 
والت��ي تتضم��ن الكفاءة ف��ي االس��تخدام (( ،و 
ح��دد الهدف الرئيس له وهو االس��تخدام االمثل 
للموارد المائية من اجل تحقيق القدر االكبر من 
الفوائ��د للمجتمع بما في ذلك الفوائد المائية ، مع 

االخذ باالعتبارات البيئية في الحسبان ..

وحقيقة من أس��باب ندرة المياه هي االدارة غير 
الفعال��ة للم��وارد المائي��ة ، ف��االدارة التكاملية 
يمك��ن أن تمن��ع ح��دوث النزاعات وتق��ود الى 
أيجاد الحلول وتس��هل أيجاد االرضية المالئمة 
للمفاوضات ، وقد أثبتت تقارير البنك الدولي أن 
التجارب التعاونية الدارة الموارد المائية كانت 
عامال حاسما للتكامل واالستقرار ما بين البلدان 

التي تتشارك في حوض مائي معين .

وتشير هذه التجارب في ان العمل المشترك في 
مجال ادارة المياه او أستثمارها يتمثل في اربعة 

ابعاد هي :

العم��ل الف��ردي: هنا تتخ��ذ الدول المتش��اطئة 
اج��راءات أحادي��ة عندم��ا ينع��دم االتصال او 

د محمد صبري أبراهيم )*(

)*( وزارة الموارد المائية  

االدارة المتكاملة للموارد المائية المشتركة 
ويص  ةااشلب  ةلبةيل بأءاشةيل  ةاطايق 

ا  ييض  كلدل ب ةفن ل 
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التع��اون فيما بينها حول أدارة المياه المش��تركة  
وفي ه��ذه الحال��ة تتراكم اث��ار التغييرات غير 
المنس��قة لت��ؤدي ال��ى تقوي��ض االم��ن المائي 

والخطط االنمائية لجميع االطراف .

التنس��يق واالتصال :حيث تسمح جهود التنسيق 
بتب��ادل  المتش��اطئة  البل��دان  بي��ن  واالتص��ال 
المعلوم��ات ح��ول الم��وارد المائية المش��تركة 
وهذا التنس��يق واالتصال يس��هل التشاور حول 
المش��اريع والخطط المق��ررة وتمنع التضارب 
في المعلومات وتؤدي الى تحسين اليات الرصد 
وبناء الثقة وتعزز أرادة التعاون في المستقبل .

التع��اون : أذ ي��ؤدي ال��ى تنس��يق الجه��ود من 
خالل تبادل االراء ، ويس��مح بمناقش��ة الخطط 
الوطنية المعمول بها وبتكييفها حسب أحتياجات 

ومصالح البلدان المتشاطئة .

العمل المشترك والتكامل :وهو المستوى االعلى 
م��ن التعاون ، حي��ث تكون البلدان المتش��اطئة 
المعني��ة ش��ريكة ف��ي تنفيذ خط��ط أنمائية على 
مس��توى الح��وض ، وهنا يتخذ التع��اون طابعا 
رس��ميا ويخضع لمعاهدات تحدد شروط العمل 

المشترك .

ورغم كوننا النستطيع اخفاء أثر الطابع السياسي 
واالس��تراتيجي على موضوعة ومش��كلة المياه 
في العالم وبالتحديد في منطقة الش��رق االوسط 
)) حوضي نهري دجلة والفرات((، اال أننا نجد 
أن التوجه العالمي يس��ير بش��كل س��ريع وملح 
نح��و التعاون والذي يتواف��ق مع تنمية أحواض 
االنهار المش��تركة ،وان اولى متطلبات االدارة 
التكاملي��ة الناجعة تتمثل ف��ي فصل هذه االدارة 
عن الجوانب السياس��ية ،حيث أستطاعت بعض 
الدول االس��تمرار ف��ي العمل حتى ف��ي اوقات 

الح��روب والت��ي كانت قائم��ة بين ع��ددا منها 
ف��ي مرحلة من المراح��ل ، ويرجع ذلك الى أن 
الدول المعنية قد أبعدت ملف المياه عن المواقف 

السياسية .

ويرى الباحث أن ه��ذه المتطلبات أو الخطوات 
تتمثل ب:تب��ادل المعلومات والبيانات .تش��كيل 

لجان مشتركة .

التوص��ل الى أتف��اق الدارة االح��واض المائية 
المشتركة والعمل الجماعي لخلق تعاون مستدام 
الدارة الم��وارد المائية المش��تركة وفقا لقواعد 
العدل واالنصاف الواردة في االتفاقيات الدولية 
الش��ارعة والمس��ندة ضم��ن القواني��ن الدولية 

الحاكمة للمياه المشتركة .

ففيم��ا يتعلق بتب��ادل البيانات فذلك يعد من أبرز 
المشاكل أنتش��ارا وخاصة عندما يطغى التوتر 
السياس��ي على العالقات بين البلدان المتشاطئة 
، وحت��ى لو توف��رت البيانات فال ج��دوى منها 
ف��ي غياب الرؤية المتكاملة والتخطيط الش��امل 
، أذ س��ينحصر تبادل البيانات حول المش��اريع 
الممول��ة وال يتضم��ن االحتياج��ات االنمائي��ة 

للبلدان المتشاطئة .

أما فيما يخص موضوعة تش��كيل اللجان الفنية 
فمن الناحية العملية يفترض ان تتضمن مهمتها 
ثالثة عناصر اساس��ية هي التخطي��ط والتنظيم 
،وادارة المياه ، وبناء المعرفة ، وتحتاج اللجنة 
في أداء عملها الى اليات تحكيم فعالة تنش��أ لحل 
الخالف��ات بش��فافية وكف��اءة وبما يتماش��ى مع 

الرؤية المشتركة للدول المتشاطئة .

واخي��را فيما يخص االتفاق حول أدارة الموارد 
المائية المش��تركة وما تجدر االشارة اليه يوجد 
ف��ي العال��م ما يق��ارب ))214(( نهر مش��ترك 
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تتشارك فيه ))250(( دولة ،منها نهر الميكونك 
– نه��ر الراين – نهر الدانوب – نهر الزمبيزي 
– البحي��رات العظم��ى ونهر س��انت لورنس – 
نهر غواديانا – بحيرات برسبا – نهر االندوس 
– وغيرها ،وسنس��تعرض أدن��اه أهم التجارب 
الدولي��ة الت��ي نعتقد أنها تش��كل نماذج��ا يمكن 
االقتداء بها لوضع الحلول الناجعة والتي تصب 
في تحقي��ق التع��اون الحقيق��ي واالدارة المائية 

السليمة للمشكلة موضوعة البحث .

االدارة المتكاملة في حوض نهر الميكونك :

حي��ث يقع في اس��يا وينبع من الج��زء الجنوبي 
الش��رقي م��ن هضب��ة التبت ، وبع��د أن يجري 
مس��افة ))2600ميل((يصب ف��ي بحر الصين 
الجنوبي ، ويمثل الح��دود بين الووس وتايالند 
، وال��ى الجنوب من مدينة ))نوم(( يتفرع النهر 
الى فرعين رئيسيين هما نهر الميكونك االصلي 

، ونهر باسالك في الجنوب الغربي .

وقد بدأت دول ه��ذا الحوض وهي )) الووس- 
كمبودي��ا- فيتنام- تايالند (( بالتع��اون في العام 
1957 حي��ث ش��كلو لجنة نه��ر الميكونك ، ثم 
تطورت الى مفوضيةف��ي العام 1995 وتولت 
مهمة االشراف والتنسيق الدارة واستخدام موارد 
النه��ر ، وفي العام نفس��ه عقدت ال��دول االربع 
المتشاطئة أتفاقية والتي تضمنت قواعد أجرائية 
ال��ى جانب ع��ددا من اليات المؤسس��اتيةالدارة 
الميا والمحافظة عليها ، وكذلك تم تأسيس لجنة 
نه��ر الميكون��ك ))MRC(( والت��ي تألفت من 

ثالث هيئات دائمة هي :

المجل��س :ويتألف من ممث��ل وزاري واحد 
م��ن كل دولة وله س��لطة أتخاذ الق��رار ، ومن 
مهامه حل الخالفات واالختالفات التي قد تنشا .

اللجن��ة المش��تركة :والمكونة م��ن عضو واحد 
ع��ن كل دول��ة متش��اطئة ايض��ا وظيفته��ا حل 
االختالفات التي تنشأ أو قد تحيلها الى المجلس .

الس��كرتارية :ومهمته��ا دعم كال م��ن المجلس 
واللجنة المش��تركة ، فضال عن تقديم الخدمات 
التقنية .وقد عمل��ت دول حوض الميكونك على 
أقام��ة قواعد الس��تخدام المياه ، ومن��ع تحويل 
مجرى النهر ، وفي كل عام يجتمع وزراء المياه 
للدول االعضاء لمناقشة القضايا المتعلقة بأدارة 
وتطوير التعاون المشترك وأقامة المشروعات 
ويتخذون القرارات المناسبة ويضعوها موضع 
التنفيذ .وكذلك تعاونت دول الحوض ووضعت 
أستراتيجيات لتوسيع وتكثيف الزراعة المروية 
وتنفيذ أس��تراتيجية التكيف م��ع التغير المناخي 
،وحالي��ا تقوم ال��دول المتش��اطئة ببناء عدد من 
المشاريع الجماعية لبناء السدودومحطات توليد 
الطاقة الكهربائية لتكون عامال مساعدا لتقارب 

شعوب نهر الميكونك .

االدارة المتكاملة في حوض نهر الراين

يعد حوض نهر الراي��ن مثال جيد يوضح كيف 
يمك��ن ان يمت��د التع��اون وال��ذي كان مقتصرا 
ف��ي البداية عل��ى مجرى النهر الرئيس ليش��مل 

الحوض بأكمله .

يمر النهر بس��بع دول اوربية هي )) سويس��را- 
النمس��ا – المانيا – فرنسا – لكسمبرج – بلجيكا 
– هولندا (( ويعد أطول االنهار في أوربا حيث 
يبل��غ طوله ) 1320ك��م( ، وتكمن اهميته كونه 
أه��م وس��ائل النقل المائ��ي في أورب��ا ، وبذلك 
أضحى موضع خالف وكان س��ببا رئيس��يا من 
أس��باب الحروب فيها.في العام 1950 تعاونت 
دول الح��وض على تنظيفه ، وش��كلت كال من 
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))فرنسا – المانيا – هولندا – لكسمبرغ(( لجنة 
لحمايت��ه , وق��د ركزت ف��ي جهودها على جمع 
البيان��ات ، وم��ن ثم وفي منتصف الس��بعينيات 
م��ن الق��رن نفس��ه وقعت ال��دول االنف��ة الذكر 
أتفاقي��ة للح��د من التلوث الذي أص��اب النهر  ، 
أعقبه��ا تش��كيل لجن��ة للحماية م��ن الفيضانات 
عام 1993 ، ووقع��ت في العام 1999 البلدان 
الواقعة فقط على المجرى الرئيس أتفاقية وعند 
دخ��ول التوجيهات االطاري��ة لالتحاد االوربي 
بش��أن المياه حيز النفاذ في العام 2000 أضحى 
التعاون يش��مل حوض النهر بأكمله بما في ذلك 
جمي��ع روافده ،ومن ث��م ومابين عامي 2000-
2001 اتفقت دول الحوض على برنامج لتنمية 
وأس��تدامة النه��ر ، وتع��د اللجن��ة بمثاب��ة هيئة 
حكومي��ة وتتألف من جمعية عام��ة وهيئة تقنية 
وأخرى لالمانة  ، وللجنة س��لطة سياس��ية عليا 
وتتمت��ع بأمكاني��ة أصدار الق��رارات الملزمة ، 
وتعد هذه التجربة من التجارب المهمة في أدارة 
المي��اه كونه��ا مبنية على تعاون مش��ترك لخلق 

قاعدة عريضة من المنافع للدول المتشاطئة .

االدارة المتكاملة في حوض نهر الدانوب 
تش��كل اتفاقي��ة حماي��ة نه��ر الدانوب االس��اس 
القانون��ي العام للتع��اون وادارة المي��اه العابرة 
للحدوديق��ع نه��ر الدانوب في أورب��ا ويضم كل 
أقلي��م هنغاريا ورومانيا والنمس��ا ويوغس��الفيا 
الس��ابقة وحوال��ي نص��ف جمهوري��ة التش��يك 
وس��لوفاكيا وبلغاريا ومناطق شاسعة من المانيا 

واوكرانيا ومولدافيا .

ف��ي العام 1994 وقعت أتفاقية لحماية النهر في 
صوفي��ا ودخلت حيز النفاذ ف��ي العام 1998 ، 
وش��كلت االتفاقية صك دول��ي وقانوني للتعاون 
في مج��ال أدارة المياه العاب��رة للحدود وهدفت 

ال��ى ضمان ان المياه الس��طحية والجوفية تدار 
وتس��تخدم على نحو منصف ومستدام ، وقد بلغ 
ع��دد الدول التي صادقت عليها خمس��ة عش��ر 
دولة فضال عن االتح��اد االوربي وقد تضمنت 

المواد االتية :

المي��اه  أس��تخدام  وترش��يد  وتحس��ين  حف��ظ  
الس��طحية والجوفية .التدابير الوقائية للسيطرة 
على المخاطر الناش��ئة عن الح��وادث المتعلقة 
بالفيضان��ات والثلوج والم��واد الخطرة .تدابير 
للح��د م��ن احتم��ال التل��وث التي تدخ��ل البحر 

االسود من مصادر في حوض النهر .

ووفقا لذلك ش��كلت لجنة س��ميت لجنة الدانوب 
الهي��كل  وتع��د   ، فين��ا  مقره��ا   ))ICPDR((
التنظيمي لالتفاقية للتنسيق في الجهود التعاونية  
ومهمتها متابعة تنفيذ أهداف االتفاقية ،فضال عن 
تس��هيل التعاون بين دول ح��وض النهر وكذلك 
التنس��يق مع المنظمات الدولية عند االقتضاء  ، 
وبذل��ك وفرت اللجنة االرضية المالئمة للحوار 
والتوفي��ق م��ا بين ال��دول المتش��اطئة في حال 
حدوث خالف معين حول االس��تخدام المشترك 
للمي��اه .وتضمن��ت كذل��ك االتفاقي��ة أن��ه على 
كل دول��ة عضو ان ترس��ل تقريريمث��ل الرؤيا 
الشاملة لدول الحوض المائي لتحقيق االستخدام 
المس��تدام  ، فضال عن تقرير ثاني وطني يشمل 
المعلومات الوطنية ، وبذلك وفرت أدارة حقيقية 
من كل الدول المتشاطئة ، وعدت بذلك كل دولة 

شريك فعلي في كامل المجرى المائي .

واذا ماتم أس��قاط التجارب االنفة على حوضي 
نه��ري دجل��ة والف��رات نج��د اليوم أن��ه هنالك 
تب��ادل في المعلومات ما بين الدول المتش��اطئة 
في الحوض��ي وذلك منذ توقيع معاهدة الصداقة 
وحس��ن الجوار بين العراق وتركيا عام 1946 



111  كك لا  ةعااشءدل ةدعي لك  ةعشكيل  ةعااندل 

ةالتي نصت على)) تنظيم االنتفاع من مياه نهر 
الف��رات بين الدولتين واالش��تراك ف��ي أختيار 
مكان االنش��اءات التي تقام في تركيا والتشاور 
ونقل المعلوم��ات ، وأن تعلم تركيا العراق عن 
مش��اريعها في بن��اء الس��دود ((، وكذلك هنالك 
لج��ان فنية مش��تركة ش��كلت وفقا التف��اق عام 

1980 والذي تضمن االمور االتية :

أتف��ق الجانبان بخصوص المي��اه أن يتعاونا في 
مجال الس��يطرة على تلوث المياه المشتركة في 

المنطقة .

أتفق الجانبان على تش��كيل لجنة فنية مش��تركة 
لدراس��ة المواضي��ع المتعلقة بالمي��اه االقليمية 
وعلى وج��ه الخصوص حوض��ي نهري دجلة 
والف��رات عل��ى أن تق��دم اللجن��ة تقريرها الى 
حكوم��ات البل��دان الثالث��ة في غضون س��نتين 

ويمكن تمديد هذه المدة سنة أضافية أخرى .

 وبذلك نحن نس��ير باالتج��اه الصحيح والمؤدي 
ال��ى الوص��ول التف��اق يضم��ن حص��ة عادلة 
لكل م��ن الدول المتش��اركة ف��ي الحوضين أذا 
م��ا أخذنا باالس��اليب والخطوات التي س��ارت 
عليه��ا التج��ارب العالمي��ة االنفة الذك��ر .وان 
تحقي��ق االدارة المتكامل��ة ف��ي حوضي نهري 
دجل��ة والفرات ممكن��ة أذا ماتوفرت حزمة من 

المقترحات التالية :

اس��تمرار المفاوضات ما بين الدول المتشاطئة  
فض��ال عن االس��تمرار ف��ي تب��ادل المعلومات 
واللقاءات ما بين اللجان الفنية المشتركة وحتى 
التوص��ل التفاق لتقاس��م المياه بطريق��ة عادلة 
ومنصف��ة ، وكما ف��ي التج��ارب الدولية االنفة 
الذكر .االبتعاد عن االتهامات السياس��ية ما بين 
الدول المتش��اطئة ، فض��ال عن عدم التدخل في 

الشؤون الداخلية الي من دول الحوضين ، وهنا 
البد من فصل موضوعة المياه وكما أسلفنا عن 

الجوانب السياسية رغم قناعتنا بصعوبة ذلك .

توفي��ر صن��دوق يوض��ع فيه رأس م��ال عالي 
يتناسب مع مش��روع االدارة المتكاملة للموارد 
الدولي��ة  المنظم��ات  المائي��ة ، وه��ذا س��يدفع 
المختصة بالش��ان المائي للمش��اركة في دعمه 
وبوس��ائل ش��تى ، كما ح��دث ف��ي تجربة نهر 

الميكونك مثال .

ضرورة توفر االيمان لكل من الدول المتشاطئة 
أن ه��ذه االدارة اليمك��ن أن تتحق��ق اال عل��ى 
مستوى الحوض كامال بأعتباره الوحدة المناسبة 
للتخطي��ط واالدارة المتكامل��ة ، أذ أن غياب أي 
منها يعني عدم أكتمال تلك االدارة التشاركية .

نخل��ص م��ن ذل��ك أن المي��اه يمك��ن أن تكون 
العنص��ر الهام ال ب��ل االهم لتطوي��ر العالقات 
وعلى المستويات كافة ما بين البلدان المتشاركة 
في حوضي دجلة والفرات وتأكيدا على ذلك ما 
طرح��ه وزير الدولة الترك��ي )) أينان (( بقوله    
))أنن��ا نعتبر المياه وس��يلة تع��اون وال نعتبرها 

وسيلة للضغط السياسي أو سالحا سياسيا(( .

أخيرا نس��تطيع الق��ول أن العالقات االقتصادية 
الت��ي ترب��ط ال��دول تعد م��ن أفضل الوس��ائل 
لترسيخ التعاون وضمان ديمومته ، ويجب أيالء 
التعاون في ه��ذا المجال أفضلية كبيرة الن هذه 
المشاريع الغنى عنها لتأصيل التفاهم المشترك  
، ويبدو ان هنال��ك مجاالت عدة يمكن ان تخدم 
تط��ور التعاون العراقي – التركي وتوس��ع من 
دائرة المصالح المشتركة ، ومن ثم خلق ارضية 

مالئمة للتعاون ومن أهمها : 

أقام��ة ع��دد م��ن المؤسس��ات المش��تركة ف��ي 
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المجاالت االقتصادية والثقافية والسياحية ومنح 
موقع تفضيلي لتوظيف رؤوس االموال التركية 

تش��جيع مد س��كك حديد لربط الم��دن التأريخية 
واالثرية ما بين الدولتين ، فضال عن مش��روع 
المواص��الت التجاري��ة وال��ذي يم��ر بس��وريا 

ويصل الى الخليج العربي .

ربط ش��بكات توزيع الكهرباء والبي��ع المتبادل 
للطاقة .وهذه الروابط قد تؤس��س أس��س جديدة 
للتع��اون وتك��ون أرضي��ة للتعاون ف��ي مجال 

االدارة المتكاملة للموارد المائية  .

المصادر
كريس��توف براش��ية وداني��ال فالنس��ويال ، 
االدارة المتكامل��ة للم��وارد المائية في أحواض 
االنه��ار والبحي��رات وطبق��ات المي��اه الجوفية 
العابرة للحدود ، ترجمة جيزيل ساين ، المكتب 

الدولي للمياه ،2012 .

 المنظم��ة العربية للتنمي��ة الزراعية – الهياكل 
المؤسس��ية والتنظيمي��ة الدارة الم��وارد المائية 

المشتركة ، الخرطوم ، 2000 .

عمار باسل جاس��م ، تراجع الموارد المائية في 
العراق من منظور القانون الدولي للمياه العذبة 
، مركز العراق للدراس��ات ، الس��اقي للطباعة 

والنشر ، بغداد ، 2017 .

محمد احمد الس��امرائي ، أدارة أستخدام المياه ، 
دار الرضوان للنشر ، عمان ، 2014 .

عل��ي باغي��ش ، أش��كالية المي��اه واثاره��ا في 
العالق��ات التركي��ة – العربية ، الن��دوة الفكرية 
، مرك��ز دراس��ات الوحدة العربي��ة ، بيروت ، 
1995 .االم��م المتح��دة ، اللجن��ة االقتصادي��ة 

واالجتماعية لغربي اسيا ، تقرير المياه والتنمية 
– تعزي��ز القدرات ف��ي ادارة الم��وارد المائية 
المش��تركة في البلدان االعضاء في االس��كوا ، 

نيويورك ، 2011 .

السياس��ات المائية ل��دول الج��وار واثرها على 
االم��ن المائ��ي في العراق ، تقري��ر صادر عن 
دائ��رة التخطي��ط والمتابع��ة ، وزارة الم��وارد 

المائية ، جمهورية العراق ، 2018 .

محمود االش��رم ، أقتصاديات المياه في الوطن 
العرب��ي ، مرك��ز دراس��ات الوح��دة العربية ، 

بيروت ، 2001 .

دراس��ة في تطوي��ر الهياكل المؤسس��ية الدارة 
الم��وارد المائية في الوطن العرب��ي ، المنظمة 
العربية للتنمية الزراعية ، الخرطوم ، 2000 .

لجن��ة االمم المتحدة االقتصادية الوربا ، أتفاقية 
حماي��ة واس��تخدام المج��اري المائي��ة العاب��رة 
للحدود والبحي��رات الدولية – دليل تنفيذ اتفاقية 

المياه ، االمم المتحدة ، نيويورك ، 2013 .

عم��اد الجواه��ري ، س��د أتات��ورك ومس��تقبل 
العالق��ات العراقي��ة – التركي��ة ، ن��دوة المي��اه 
والس��دود وأثرها في العالق��ات العربية التركية 
، مركز الدراس��ات التركي��ة ‘ جامعة الموصل 

. 1998 ،

محمد منذر جالل ، السياس��ة المائية التركية في 
حوضي دجلة والفرات وتداعياتها على العراق 
للفت��رة 1990-2009 ، دار الفراهيدي للنش��ر 

والتوزيع ، العراق ، 2014 .



113 لؤيل أءنيايل ةدانا  ربلل ا  ارل  ن ءر

ف��ي الش��هرين الماضيين ،وفي خض��م االزمة 
م��ع كوريا الش��مالية ، ب��دا واضح��ا ان قضايا 
الش��رق االوس��ط وكوري��ا الش��مالية ،هي في 
صل��ب اهتمام��ات االدارة االمريكي��ة في عهد 
ادارة الرئي��س االمريك��ي دونال��د ترامب .ففي 
هذه المناطق تواج��ه الواليات المتحدة تصاعدا 
الفتا للتحديات ،في حين يبدو انها لم تهيأ نفس��ها 

لمواجهة العواصف الناجمة عنها.

معالم التوجه االمريكي نحو الشرق االوسط

تاريخيا فان الواليات المتحدة دعمت على الدوام 
النظ��ام االمني االقليمي القائ��م في المنطقة ،في 
ضوء مصالحها المتش��عبة في الشرق االوسط، 
وايض��ا الن المنطقة تش��ارك بنصيب كبير في 
تجهي��ز العال��م بالطاقة.ل��ذا عندما التت��م ادارة 
المنطقة بصورة مثالية تصبح حاضنة لالرهاب  
ومصدرا لمخاوف احتمال انتش��ار اسلحة القتل 
الجماع��ي. مع ذلك فان ادارة امريكا،في الوقت 
نفس��ه، لصراعي��ن متداخلي��ن ، يتج��ه كالهما 
منح��ًى س��يئًا ،و تزاي��د المخاوف م��ن احتمال 

اس��تمرارالعنف ف��ي المنطق��ة يضع��ف رغبة 
الواليات المتحدة في تادية دور الحليف القيادي 

الذي يساهم بادارة منطقة الشرق االوسط.

 وبالع��ودة ال��ى الماضي،فقد اعتقد الرؤوس��اء 
االمريكيي��ون انه يمكن ،في وق��ت واحد،تثبيت 
اعتم��اد اكبر مايمكن من االس��تراتيجيات تجاه 
ع��دد محدود من القضاي��ا وجعلها تحظى باكبر 
مايمكن م��ن االهتمام. ويمكن اي��راد العديد من 
االمثلة على ذلك؛ توحيد المانيا في بداية رئاسة 
جورج ب��وش االب.وجهود الس��الم في اعقاب 
ان��دالع ح��رب البلقان ف��ي عهد بي��ل كلينتون، 
والعراق في عهد جورج بوش االبن،والبرنامج 
النووي االيراني في عهد باراك أوباما. بينما لم 
تحظ سياس��ات اخرى بدعم الرئاس��ة االمريكية 
الكافي مثل مقترح��ات وزير خارجية الواليات 
المتحدة جون كيري بخصوص سوريا،واالتفاق 
بين اس��رائيل والفلسطينيين،وكذلك االقتراحات 
التي قدمتها كل من مادلين اولبرايت وكونداليزا 
رايس ح��ول كوريا الش��مالية،التي على مايبدو 

كانت تفتقر لرؤية استراتيجية واضحة.

              د فرح صابر )*(

)*( كلية التربية للعلوم االنسانية / جامعة بغداد  

رؤية أمريكية للشرق األوسط في عهد ترامب
   اشكا  ن ير ةابضش   م   اشه 

ةدي ءايل ءص  كةاكا؟
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وف��ي الوق��ت ال��ذي اعتب��رت في��ه االدارات 
االمريكي��ة بما فيه��ا ادارة ترامب الحالية ايران 
مص��در تهدي��ٍد ج��دٍي للمنطق��ة ،اال ان معظم 
الخبراء يشيرون الى ان الواليات المتحدة ظلت 
مفتقرة الس��تراتيجية واضح��ة تجاه طهران في 
حي��ن كان��ت لالخي��رة اس��تراتيجتها الواضحة 
، وبن��ت س��لوكها وخطواتها ف��ي المنطقة وفقا 

الستراتيجتها التي تحقق لها اهدافها. 

وف��ي رأي العديد من الخبراء يبدو ان الوقت لم 
يع��د يعمل لصالح الوالي��ات المتحدة إذ لم تبادر 
الى رس��م اس��تراتيجية واضحة للمنطقة .اذ ان 
نتائج االحداث في الشرق االوسط هي التي غدت 
توجه سياسة الواليات المتحدة .بهذا الشكل فان 
نزاعات الشرق االوسط ؛حرب سوريا والحملة 
ضد تنظيم الدولة االسالمية على وشك االنتهاء. 
لهذا فان��ه بدون وجود تنظي��م الدولة التي توفر 
مب��ررا للواليات المتحدة في المنطقة، فان على 
االمريكيين اما االنس��حاب او تثبيت اقدامهم في 
المنطقة لمواجهة المشروع االيراني ،واستخدام 
البرنامج النووي االيراني كورقة ضغط لكسب 

العراق وسوريا الى جانبهم.

ولش��عورها المتزايد به��ذه المخاطر ،فان ادارة 
ترامب ش��رعت باع��ادة النظر بسياس��تها تجاه 
اي��ران، ولكن حتى م��ع االخذ بنظ��ر االعتبار 
جميع ه��ذه العوامل ،فان العديد م��ن المراقبين 
،مازال��وا ينظرون الى هذه السياس��ة على انها 
الترقى الى مس��توى االستراتيجية الشاملة. الن 
االس��تراتيجية الحقيقية الي بلد تكون انعكاس��ا 
الهدافها الحقيقية التي تس��تلزم رس��م السياسات 
الت��ي تس��اعد عل��ى ترجمته��ا .ولتحقي��ق ذلك 
تلج��أ لحكوم��ات الى تعبئ��ة الم��وار د الداخلية 
والحص��ول عل��ى الدع��م الوطني،متبع��ة ف��ي 

ذل��ك جميع الوس��ائل المتاحة لها ،الدبلوماس��ية 
،واالقتصادية،وحتى العسكرية.

عناصر االستراتيجية االمريكية المطلوبة :        

وفق��ا لتصور مجموع��ة من الخب��راء فان هذه 
العناصر تتمثل  في النقاط التالية:

العمل به��دوء مع حلفاء الوالي��ات المتحدة 
،لخلق الش��عور المطلوب لديهم بانهم جزء من 
االستراتيجية المتعلقة بايران ،وذلك عن طريق 
ضم��ان قدرة الواليات المتح��دة على محاصرة 
طهران وابقاءها معزولة ،وحث هؤالء الحلفاء 
للمش��اركة في ه��ذه الجهود.كذل��ك التفكير في 
التأثيرات المتوقعة للتعامل مع المسائل االخرى 
مثل ازمة كوريا الش��مالية. لذا يجب التفكير في 
تاثي��ر الطرق الت��ي يتم التعامل بها مع مش��كلة 
كوري��ا الش��مالية عل��ى االس��تراتيجية المتعلقة 

بايران.

اذا كان��ت اي��ران تش��كل التهدي��د الرئي��س 
ال��ذي يواج��ه الوالي��ات المتح��دة في الش��رق 
االوس��ط،فعلى الواليات المتح��دة ان التصوغ 
اس��تراتيجيتها ف��ي الح��رب ضد تنظي��م الدولة 
االسالمية بالشكل الذي يحقق اهداف ايران،الن 
ايران تشكل تهديدا اكبر السيما في ظل نجاحها 
في توظيف مجموعات مسلحة موالية لها. ويبدو 
ان تركيز االهتمام على تنظيم الدولة االسالمية 
لوحده س��يلحق الض��رر ،فيما بع��د، بالمصالح 
االمريكية،واعادة انتاج المناخ نفسه الذي تسبب 

في ظهور التنظيم الجهادي المتشدد.

االق��رار بان��ه ليس بام��كان الرئيس الروس��ي 
فالديمير بوتين معالجة مشكلة الواليات المتحدة 
مع ايران في سوريا. قد يكون امرا منطقيا اقامة 
الروابط مع الروس والتعاون معهم في سوريا، 
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ولكن مال��م تعمل الواليات المتح��دة على جعل 
الروس يشعرون بالثمن الفادح الذي يدفعونه في 
سوريا نتيجة سياساتهم في هذا البلد، فان موسكو 
ستس��تمر بالتعام��ل م��ع اي��ران والمجموعات 
الموالية له��ا كعنصر وحيد الذي يعتمدون عليه 
في العمليات العس��كرية  على االرض.لذا يجب 
ان تعل��ن الوالي��ات المتح��دة بوض��وح انها لن 
تكتفي فق��ط باجبار ايران والمجموعات المؤيدة 
لها من الفصائل المسلحة على التراجع ،ولكنها 
على استعداد ايضا الستخدام قوتها الجوية لقطع 
الطري��ق على محاوالتهم للتوس��ع في س��وريا.
وس��تكون ه��ذه السياس��ة الوحيدة التي س��تجبر 
بوتين على لجم التحركات االيرانية في سوريا.
الن آخر ش��يء يمكن ان يتمناه بوتين، ان تشعر 
دول العالم ان الواليات المتحدة،وليست روسيا، 

هي التي تقرر النتائج في سوريا.

عل��ى الواليات المتحدة اس��تخدام نفوذها النهاء 
ازم��ة الخليج وفك تلك العقدة المس��تعصية التي 
دفع��ت االقط��ار االربع��ة ،الس��عودية ودول��ة 
االم��ارات والبحرين ومص��ر لفرض الحصار 
عل��ى قطر ومقاطعتها. فعل��ى الرغم من اعتقاد 
االمريكيي��ن بوجوب قيام قطر باعادة النظر في 
خطابها السياس��ي واالعالمي،لكنه��م يعتقدون 
ايض��ا انه قد ح��ان الوقت النهاء ه��ذا الخالف 
غي��ر المجدي، وض��روة قيام حلف��اء الواليات 
المتحدة من دول الخليج العربي بتعبئة مواطنيها 
ومواردها،وموقعها الجيو اس��تراتيجي، وحتى 
قدراته��ا العس��كرية ال��ى الح��د الذي يب��دو فيه 
التحال��ف بين روس��يا وايران ضئي��ال، مقارنة 

بتحالفهم مع الواليات المتحدة.

ض��رورة ان تتس��م سياس��ة الوالي��ات المتحدة 
او  الصدقاءه��ا  س��واء  الت��ام  بالوض��وح 

خصومها،بحيث التحتمل الش��كوك في اهداف 
وغايات الواليات المتحة الحقيقية من خالل تلك 

السياسات.

عل��ى الوالي��ات المتح��دة ايالء العام��ل الدولي 
مايس��تحقه من اهتم��ام، وعدم التقلي��ل من هذا 
العام��ل حين اتخ��اذ الق��رارات االس��تراتيجية 
المهمة.فق��د يكون في االتف��اق النووي االيراني 
عناصر ايجابية ،لكن مع ذلك يجب التعامل معه 
بشكل ُيظهر احترام واشنطن لمخاوف حلفاءها 
،وف��ي الوقت نفس��ه محاولة معالج��ة العناصر 
الت��ي تثير قلق الوالي��ات المتحدة ومخاوفها من 

بعض جوانب تلك االتفاقية.

اهمية،ب��ل ض��رورة  ع��دم انس��حاب الواليات 
المتح��دة م��ن اي منطق��ة ،وع��دم الت��ردد ف��ي 
مواجهة اي تهديدات،ان لم تكن المخاطر كبيرة 
فمازال��ت قوة الواليات المتحدة وثقلها يش��كالن 
االطارالرئي��س للنظام االمن��ي العالمي. وحتى 
مع التحركات العسكرية االخيرة الدارة ترامب 
في الش��رق االوسط فما زالت هذه الخطوة ،في 
رأي الخب��راء، تب��دو ضعيفة.له��ذا ق��ي الوقت 
ال��ذي تمتل��ك فيه الوالي��ات المتحدة ق��وة جوية 
اكث��ر فاعلية م��ن تلك التي نش��رها الروس في 
س��وريا لتغيير مس��ار الحرب فيها،فانها قادرة 
عل��ى تحجي��م اي��ران والمجموع��ات الموالي��ة 
له��ا في المنطق��ة، لكن في الوقت نفس��ه ،المن 
ناحي��ة التوقيت وال المكان ايض��ا ،يبدو الوقت 
مناس��با بالنس��بة للواليات المتحدة نش��ر قوات 
برية .ولك��ن تحجيم ايران وانش��اء منطقة آمنة 
للحلف��اء المحليين والدول االخرى الحليفة تلتقي 
م��ع مصالح امري��كا واهدافها هن��اك. خطوات 
الواليات المتحدة القادمة في الش��رق االوس��ط 
يعتقد المحلالن في معهد هدس��ن)مايكل دوران 
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وبيترراو( ان سياس��ات ادارة اوباما في الشرق 
االوسط كانت س��ببا للطابع الدموي الذي بدأت 
تصطبغ به الحرب في س��وريا،وتوفير الفرصة 
اليران للتوس��ع في المنطقة،وتوثيق تحالفها مع 
روسيا.لكنهم في الوقت نفسه يؤكدون ،انه حتى 
بدون اللجوء للحرب فانه يمكن عكس اتجاهات 

االحداث في المنطقة.

  أربعة أهداف رئيسة في الشرق االوسط
خالل حملته االنتخابي��ة تعهد دونالد ترامب ان 
يبذل جهدا اكثر من الرؤس��اء السابقين،لتحقيق 
مصال��ح اكب��ر للوالي��ات المتحدة في الش��رق 
االوس��ط . جه��دا اكبر من جهود ب��اراك اوباما 
ونتائجها المتواضعة ،وبخسائر اقل في االرواح 
واالموال التي هدرها جورج بوش االبن لتحقيق 

نتائج اقل مما يأمل بها دونالد ترامب.

وحت��ى بع��د انتخاب��ه ،لم يك��ن واضح��ا كيف 
س��يتمكن دونالد ترامب من ترجمة هذه الوعود 
الى سياس��ات ثابتة. لكن مع تشكيل فريق االمن 
القوم��ي تم تس��ليط الضوء عل��ى اربعة اهداف 

رئيسة في الشرق االوسط:

وض��ع دحر تنظيم الدولة االس��المية في مقدمة 
االهداف التي على الواليات المتحدة انجازها.

التقليديي��ن  الحلف��اء  م��ع  العالق��ات  تحس��ين 
للواليات المتحدة في المنطقة،الس��يما اسرائيل 
الت��ي ش��عرت ان ادارة اوباما ق��د تجاهلتها الى 
ح��د كبير،وتحدي��دا ف��ي قضي��ة الص��راع مع 

الفلسطينيين.

3- العمل ،وبكل الوس��ائل ،عل��ى لجم رغبات 
ايران وتطلعاتها للهيمنة على الشرق االوسط ، 
والخطوة االولى على هذا الطريق تكون باعادة 

النظر في االتفاق النووي الذي عقدته مع ايران 
عام 2015 .

اص��رار الرئيس ترامب ش��خصيا على اظهار 
قدرته عل��ى الوصول الى حل اس��تراتيجي مع 

روسيا ،بالذات في سوريا.

ولكن الس��ؤال الرئيس هنا: كيف يمكن لترامب 
ان يقنع العالم بهذه السياسات؟

لي��س هناك في الش��رق االوس��ط ش��ئ يتصف 
الوض��ع  مس��ألة  م��ن  اكث��ر  باالس��تمرارية 
المؤقت،بمعنى ان اس��تمرار حال��ة معينة لفترة 

طويلة يعطيها صفة االستمرارية.

 واذا ل��م تتمك��ن االدارة االمريكي��ة ان تخطط 
الس��تراتيجية واضحة لمواجه��ة ايران ،فضال 
عن موسكو،فمعنى ذلك ان ترامب يعيد خطوات 
اوباما،ويس��هل عل��ى اي��ران وروس��يا تعزيز 
تحالفهما بدال من مواجهتهما .  وبس��بب االتفاق 
النووي ،وتقارب اوباما مع ايران ، تولد انطباع 
داخل الواليات المتحدة واوربا مفادها ان ايران 
تتعاون مع واش��نطن ،في الوق��ت الذي لم تكن 
فيه ايران قد اظهرت اي اس��تعداد للتراجع عن 

خططها للتمدد في المنطقة.

وهنا ف��ان الس��ؤال الرئيس ال��ذي يواجه ادارة 
ترام��ب ه��و كيفية ايجاد أفض��ل الطرق إلقناع 
العالم بنوايا ايران التوسعية والتهديد الذي تشكله 
عل��ى مصالح الوالي��ات المتح��دة ،والخطوات 
الواجب اتخاذها لمواجهة المخاطر التي تشكلها 

ايران.

   عشر خطوات تمهيدية :
يقت��رح الباحث��ان قائمة من عش��ر نقاط يتوجب 
على ادارة ترامب اتخاذها للخروج من الفوضى 
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االستراتيجية التي اقحمت ادارة اوباما الواليات 
المتح��دة فيها.وفي الوقت نفس��ه يعتقد الباحثان 
ان تنفيذ النقاط العش��رة سيضمن البدء ببرنامج 
ش��اق العادة نفوذ الواليات المتحدة في الشرق 

االوسط :

وضع سوريا في مقدمة اجندة الواليات المتحدة 
واهتماماتها في الش��رق االوس��ط سيكون بداية 

جيدة.

يج��ب ان اليكون من اه��داف الواليات المتحدة 
الجذرية ف��ي اي وقت ايٍ من المس��ائل التالية: 
دحر داعش اوالتش��دد االس��المي عل��ى نطاق 
واسع،او ايقاف الحرب في سوريا او تحريرها. 

  صحي��ح ان ه��ذه اه��داف اس��تراتيجية لكنها 
التمثل،لوحدها، المصال��ح االمريكية الحقيقية.
وجع��ل اي واح��دة منه��ا ف��ي موق��ع االفضلية 
،سيجعل الواليات المتحدة ،من دون شك، تنزلق 
ال��ى الفخ الذي انزلقت الي��ه ادارة اوباما،ويزيد 
في الوقت نفسه من رغبة ايران وروسيا للتمدد 

في المنطقة.

لذا بدال من ذلك ،يجب ان يكون هد ف الواليات 
المتح��دة الس��عي لتأس��يس نظ��ام مس��تقر ف��ي 
المنطق��ة، يمكنه تحقيق هدفي��ن في وقت واحد: 
قطع الطريق على احياء داعش، وتحجيم ايران.

ان التكون االولوية للواليات المتحدة في المنطقة 
اتهام ايران بعدم االلتزام ببنود االتفاق النووي، 
بل العمل اوال على اعادة نفوذها المفقود وتثبيت 
اقدامها في الشرق االوسط كي تستطيع التعامل 
مع ه��ذه االتهامات تجاه ايران والتهديدات التي 
تمثلها االخيرة للوالي��ات المتحدة وحلفاءها في 

الشرق االوسط.

والستعادة هذا النفوذ فان الخطوة االولى لتحقيق 
هذا الهدف هي الس��عي لتش��كيل تكتل عسكرٍي 
قوي يكون اساس��ا الستراتيجية اقليمية ناجحة ، 
الن اي محاولة امريكية لتعديل وتطوير االتفاق 
النووي لن تنجح مالم تكن هناك مخاوف ايرانية 

من القدرات العسكرية االمريكية .

العم��ل م��ع الكونغرس م��ن اجل الكش��ف عن 
دعم ايران للحركات المتش��ددة وفصائل مسلحة 
الباليستية،ومعاقبة  موالية لها،وتطوير االسلحة 
س��لوكهاغير المس��ؤول ،ع��ن طري��ق ف��رض 

عقوبات اقتصادية كبيرة وجديدة .

وبقدرماتك��ون هذه النصائح موجهة الى االدارة 
االمريكية. فان من المهم،بالقدر نفسه، لدارسي 
السياس��ة االمريكي��ة وصانع��ي السياس��ة ف��ي 
الشرق االوس��ط ان يكونوا على دراية بطريقة 
تفكي��ر النخب��ة االمريكية. وعلى هذا االس��اس 
ربم��ا س��يكون اح��د الس��يناريوهات المتوقع��ة 
،ان��ه في الوق��ت الذي تقرر فيه واش��نطن تنفيذ 
هذه  االفكارعلى االرض فان الش��رق االوسط 

سيلمس  ذلك بنفسه.

التوق��ف عن اعتب��ار نظامي س��وريا والعراق 
القاعدة االساس��ية في سياس��ة الواليات المتحدة 
في الشرق االوسط، الن دمشق بالكامل تخضع 
لنفوذ ايران وروس��يا، وفي الع��راق فان ايران 
اخترقت المؤسسات االمنية والعسكرية العراقية 
الى الحد الذي اليمكن فيه توقع ان يكون العراق 
دعام��ة قوية يمكن االعتم��اد عليه  في مواحهة 

ايران.

ل��ذا بدال م��ن ذلك عل��ى واش��نطن البحث عن 
االدوات او الوس��ائل الت��ي يمكنها ،من خاللها، 
الضغط على حكومتي س��وريا والعراق. وذلك 
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عن طريق اقامة صالت مع الشخصيات السنية 
المؤثرة كرؤس��اء العش��ائر.فعلى س��بيل المثال 
يمك��ن احياء التحالف مع العش��ائر الس��نية في 
الع��راق ،ذلك التحالف ال��ذي كان قد وصل الى 
ذروته في الع��ام 2007)تجربة الصحوات(.او 
حت��ى  التعاون مع تركي��ا لتطوير عالقات اكثر 
اس��تقاللية مع كرد العراق. وفي سوريا يتطلب 
ه��ذا األم��ر دورًا امريكي��ًا مباش��رًا لتأس��يس، 
وتوجي��ه المجالس المدنية التي تم تش��كيلها في 
حوض الف��رات بعد تحريره م��ن تنظيم الدولة 

االسالمية.

ح��ول  الكونغ��رس  م��ن  ق��رار  إص��دار   -7
استخدام القوة العس��كرية في سوريا ضد ايران 
والجماعات الموالي��ة لها ،وزيادة معدل القوات 
االمريكية في هذا البلد.وبدون شك فان تنفيذ هذه 
الخطوة س��يكون صعبا ،الن اس��تخدام السالح 
في س��وريا س��وف لن يحظى بالتأييد من قواعد 

الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

ولك��ن الدراك ايران ان واش��نطن لن تلجأ الى 
اس��تخدام القوة العسكرية مباش��رة، بل ستعتمد 
على قوى غير مدربة جيدا فان اهداف الواليات 
المتحدة،باعتماده��ا على هذه القوى، تبدو بعيدة 
ع��ن التحقق . له��ذا فان من��ح االدارة صالحية 
امكانية  اس��تخدام القوة من ش��أنه توجيه رسالة 
قوي��ة ل��كل من طه��ران وموس��كو مفادها ؛ ان 
لدى واشنطن االس��تعداد الكافي الستخدام القوة 
،وبالتالي الحصول على نتائج دبلوماسية معقولة

8- الع��زم عل��ى حرمان نظام االس��د من جزء 
كبير من حوض نه��ر الفرات ، اي على امتداد 
الرقة وص��وال الى البو كمال ، الن  الس��يطرة 
على ه��ذه المناطق يمنع االيرانيي��ن من اكمال 
ه��ذا الطريق الذي يطل��ق عليه طريق طهران- 

بي��روت. وبالس��يطرة عل��ى ه��ذه المناطق فان 
االيرانيين، ومن بعدهم الروس س��يفقدون زمام 
المبادرة بالنس��بة للقضية الكردية في س��وريا، 
وهذه النقطة يمكن ان تكون عامال اساسيا يؤثر 

في رؤية تركيا وتوجهها مستقبال.

الدعم الق��وي لمطالب اس��رائيل الخاصة بقطع 
الطري��ق عل��ى ايران وحزب اهلل للتوس��ع اكثر 
في جنوب سوريا، وعلى امتداد حدود اسرائيل- 
االردن ،وتثبيت اقدامهم في هذا البلد عن طريق 

بناء مالجيء للصواريخ ، والمنافذ البحرية.

10 –اقن��اع الحلفاء في اوربا بان تحجيم ايران  
س��يكون م��ن مصلحته��م ، فضال ع��ن اقناعها  
بخط��أ الفك��رة الت��ي تتبناها بع��ض االطراف 
االوربي��ة التي تعتقد ان وضع نهاية للحرب في 
سوريا س��يعالج ازمة الالجئين.وهذه الرؤية قد 
تدفع بعض االوس��اط لمساعدة نظام االسد لكي 

يقوم باعمار سوريا.

ل��ذا ف��ان مس��اعدات االوربيين يج��ب ان تتجه 
تحدي��دا لتلك المناط��ق الواقعة ضمن س��يطرة 
الواليات المتحدة في س��وريا .ف��ي نفس الوقت 
ف��ان المعونات التي تذهب الى االس��د يجب ان 
تكون تحت رعاية اتفاق روسي - امريكي لحين 
الوص��ول حل سياس��ي في س��وريا،وهو هدف 

يبدو بعيد المدى رغم استمرار الحديث عنه.  

ويعتق��د الباحثان ان ادارة ترامب لو اخذت بكل 
او معظ��م ه��ذه الخطوات  ،فان ذلك س��يجعلها 
طرفا مؤثرا ف��ي مواجهة ايران ، دون ان يقود 

ذلك الى اشعال الحرب بين الطرفين .

  لذا يمكن القول ان اس��تهداف ايران في سوريا 
،من جانب الواليات المتحدة ،ُيهيأ الدارة ترامب 
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ايجاد وضٍع يمكنها من خالله العمل مع موسكو 
اليجاد حل اس��اس لالزمة في سوريا ولكن من 

موقع اقوى بكثير عن السابق .

إعادة توجيه بوصلة السياســـة األمريكية في 
الشرق األوسط :

في رأي الخبراء االمريكيين اليمكن فهم مكاسب 
ادارة ترام��ب ب��دون االعت��راف او االق��رار 
بالمش��اكل المعق��دة الت��ي خّلفته��ا ادارة باراك 
اوباما.وه��ذا االمر يوضح بش��كل اكبرمش��هد 

الشرق االوسط.

لكن حتى االن الاحد يعرف ماهي رؤية وتفكير 
دونالد ترامب حول مستقبل سوريا وكذلك طبيعة 
نظام الحكم فيها. لهذا فانه في بلد منقس��م ،وفيه 
القليل من مؤسس��ات المجتم��ع المدني ،والعديد 
من المجموعات ال��د ينية والعرقية ،كيف يمكن 
حماي��ة حقوق االقليات ،وماالذي س��يطرأ على 
ح��دود هذا البل��د؟واذا كان العالم قد تعلم درس��ا 
من العراق؛ فمف��اده، ان الديمقراطية المطلوبة 
لتأسيس مجتمع منسجم ،وذو حكم رشيد التتمثل 

فقط في االنتخابات.

كان ه��دف ادارة اوبام��ا ف��ي س��وريا ،تاش��ير 
مجموع��ات المعارضة المعتدل��ة التي تحارب 
ض��د نظام الرئيس بش��ار االس��د ،والبحث عن 
الوس��ائل التي يمكن من خاللها تقديم المساعدة 
لها. وبعكس ادارة اوباما فان ادارة ترامب اوقفت 
كل انواع المس��اعدات العس��كرية لمجموعات 
المعارضة المس��لحة المعتدلة.بل اكثر من ذلك 
اعلن��ت ان��ه ليس هن��اك من معارضة مس��لحة 
حقيقي��ة .ولكن ف��ي الوقت نفس��ه اعلنت دعمها 
لمحادثات السالم في استانا في كازاخستان التي 
ُت��دار من قبل اي��ران وتركيا وروس��يا، بالرغم 

من انها لم ُتظهر اي اش��ارات تنبيء عن سعيها 
الن تاخ��ذ على عاتقها قيادة محادثات مش��روع 
السالم في أس��تانا،او محاولة التاثير على نتائج 

تلك المحادثات.

وبتتب��ع الوضع يمكن بكل س��هولة مالحظة ان 
االش��ارات كلها تدل على اس��تمرار بقاء بشار 
االس��د في الس��لطة. ومن الواض��ح ان ترامب 
يواجه نفس المش��كلة التي واجهت ادارة اوباما  
فف��ي الوق��ت ال��ذي س��عى القن��اع المواطنين 
االمريكيين بان سقوط نظام بشار االسد سيكون 
عامالمس��اعدا لدحر التنظيمات المتش��ددة مثل 
تنظي��م الدولة االس��المية، فان قس��ما كبيرا من 
سكان سوريا لديهم مخاوف من ان ازاحة بشار 
االس��د بدون وجود تفكير واضح ح��ول البديل 
الذي يخلفه س��يمهد الطريق ام��ام المجموعات 
الجهادي��ة المتش��ددة للس��يطرة عل��ى مجريات 
بالنس��بة  المل��ّح  ف��ي س��وريا.واالمر  االم��ور 
لواش��نطن ان وجوده��ذه التنظيم��ات وافكارها 
اليقتصر على سوريا فقط ، بل ينتشر في العديد 

من بلدان المنطقة. 

ولك��ن ،وفقا لرؤية متابعي السياس��ة االمريكية 
،ف��ان ه��ذه الوقائع ليس��ت نتيجة حتمي��ة . فمن 
المفارق��ات ان ل��دى الوالي��ات المتح��دة حلفاء 
اكثر قوة ،وان واشنطن تملك الوسائل لمواجهة 
االيرانيي��ن ، والمجموع��ات المؤي��دة له��ا من 
اج��ل رس��م معال��م مس��تقبل مختلف لس��وريا. 
وكم��ا اظهرت دراس��ة حديثة اجراه��ا »معهد 
واش��نطن« فان بامكان الواليات المتحدة تحقيق 
ذل��ك من خالل اتخاذ العديد من الخطوات، منها 
الحفاظ على وجود عس��كري امريكي ، بالحجم 
المطل��وب للمهم��ة معززا بقوة جوي��ة مؤثرة ، 
للحيلولة دون نهوض »تنظيم الدولة االسالمية« 
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، ومن��ع اي��ران م��ن بناء »جس��ر ب��ري« الى 
البحر االبيض المتوس��ط. كم��ا ان التوصل الى 
تفاهم مع تركيا في الش��مال من ش��أنه الس��ماح 
للواليات المتحدة وحلفائها ببسط سيطرتهم على 
40 ف��ي المائة من االراضي الس��ورية،بما فيه 
القس��م االغنى بموارد الب��الد. كذلك الطلب من 
ش��ركاء الوالي��ات المتحدة في الخلي��ج العربي 
توفي��ر المس��اعدة ال��ى ش��مال ش��رق س��وريا 
،وتعزيز رفاهها االقتصادي .كما يتطلب االمر 
التركيز عل��ى ضرورة التطبي��ق الكامل لقرار 
مجل��س االمن رقم 2254 ال��ذي يمهد الطريق 
للتوص��ل الى حل سياس��ي في س��وريا.واخيرا 
اب��الغ موس��كو ان الوالي��ات المتحدة س��تدعم 
اسرائيل بشكل كامل في ضرباتها للمجموعات 
الموالية اليران في س��وريا ، االمر الذي يرغم 
الروس،ال��ى جانب دمش��ق عل��ى االختيار بين 
ابق��اء نظام الرئيس االس��د او الس��ماح اليران 
وحزب اهلل والمجموعات الموالية لها بالبقاء في 
سوريا.وبالفعل فقد يطلب الرئيس االمريكي من 
الرئيس الروسي فالديمير بوتين ان يكون قناته 
ال��ى االيرانيين،فالى جان��ب الحد من احتماالت 
الحس��ابات الخاطئة مع طهران، فان ذلك يمنح 
بوتين حصة في التنس��يق مع واش��نطن بش��أن 

ايران، ومنع حصول تصعيد اقليمي كبير.

وبالمستوى نفس��ه فان العالقة مع العراق تحتل 
اهمية اس��تثنائية . بي��د ان العديد من قادة الرأي 
في الوالي��ات المتحدة يعتق��دون ان العالقة بين 
الواليات المتح��دة والعراق تعتبر غير متوازنة 
فالمس��ؤولون   . تقيي��م  اع��ادة  ال��ى  ،وتحت��اج 
االمريكي��ون يري��دون معالج��ة مش��اكل البالد 
بس��رعة اكبربع��د مض��ي ع��دة س��نوات على 
انخ��راط الواليات المتح��دة العميق في العراق.
وللح��د م��ن تأثي��ر طهران الس��لبي ومس��اعدة 

الحكومة العراقية على تعزيز قوتها وشفافيتها، 
البد لواشنطن من ان تتحلى بالصبر 

وتعمل عن كثب مع المسؤولين في بغداد.وبالمثل 
،يجب ان تكون العقوبات االمريكية المفروضة 
على ايران مصممة بما يراعي مصلحة العراق 
ويخفف م��ن آثارها الس��لبية عليه.ويتعين على 
المس��ؤولين االمريكيي��ن طمأن��ة العراقيين بان 
المعركة م��ع تنظيم الدولة االس��المية،مازالت 
تش��كل االولوي��ة ل��دى واش��نطن،ويدخل ف��ي 
نط��اق ذلك قيام الواليات المتحدة بتوفير المزيد 
م��ن الدعم لجه��ود مكافحة الفس��اد، وفي مجال 
االس��تخبارات المض��ادة ومكافح��ة االره��اب 

لمواجهة تنظيم الدولة االسالمية. 

ويعتقد الكثير من صناع القرار في واشنطن انه 
اذا كان��ت الواليات المتح��دة ترغب في تحجيم 
نف��وذ ايران ،فان عليها ادخال العراق وس��وريا 
في هذا الجهد .فب��دون ذلك لن تتكلل محاوالتها 
بالنجاح. وبحكم نفوذ ايران في العديد من البلدان 
العربي��ة ،فان قدرة العرب على مواجهة التهديد 
االيراني احتمال ضعيف جدًا.وهكذا من الممكن 
أن تصبح إيران ،وبدعم من روسيا ،خطرًا على 

مصالح الواليات المتحدة وحلفاءها. 

ولك��ن ثمة دور يعتبر متناقض��ا تلعبه الواليات 
المتح��دة تج��اه حلفاءه��ا ف��ي الخلي��ج العربي، 
والس��يما مع تصاعد وتي��رة الخالف الخليجي- 
الخليجي.فعلى الرغم من العالقات الجيدة نسبيا 
الدارة ترام��ب م��ع جميع االط��راف ، اال انها 
ل��م تبذل اال القلي��ل من الجهد الحت��واء االزمة 

وتسويتها.

االزمة الدبلوماس��ية بي��ن قطر الت��ي ُتعد دولة 
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مهمة لالس��تراتيجية االمريكية مع دول الخليج 
االخرى ل��م تعد تمثل مجرد قلق��ا اقليميا ،وانما 
ايض��ا مس��ألة تؤث��ر مباش��رة عل��ى المصالح 
ترام��ب  ادارة  جه��ود  كان��ت  االمريكية.فلق��د 
الس��ابقة للتوس��ط في ازمة الخليج معقدة بسبب 
ميل ترامب منذ البداية نحو المحور الس��عودي 
– االماراتي،ماحّد من فعالية مهمة المفاوضات 
االولية التي كان يقودها وزير الخارجية السابق 

ريكس تيلرسون في المنطقة.

ويبدو ان واشنطن قد اغفلت اهمية ازمة الخليج 
في االطار االوسع لتحدي ايران،إذ عززت هذه 
االخيرة موقفها في مناطق رئيس��ة مثل س��وريا 
،في حين تصاع��دت الخالفات بين دول الخليج 

الى اعلى مستوياتها.

وفي االون��ة االخيرة ،ب��دت االدارة االمريكية 
وكأنه��ا تزي��د م��ن اقراره��ا بخط��ورة االزمة 
وضرورة اش��راك الطرفي��ن المتخاصمين في 
مفاوض��ات اليجاد حل لها .كما ارس��ل الرئيس 
ترام��ب وزي��ر خارجيته الحالي ماي��ك بومبيو 
،الى الخلي��ج للتعبير عن المخ��اوف االمريكية 

حيال ازمة المنطقة . 

والى جانب الدبلوماسية ، وتلك التي تجري عبر 
الهات��ف، تبذل ادارة ترامب مزيدا من الضغوط 
على قادة الخليج لحضور قمة على غرار كامب 
ديفي��د، إذ يجتمع القادة معا،ش��خصيا، من اجل 

االلتزام في المضي نحو المصالحة.

وماي��زال بإم��كان إدارة ترام��ب إع��ادة توجيه 
ديناميكي��ات الخليج لمواجه��ة التهديد االيراني 
الوج��ودي المتزايد ،لكن اس��تمرارازمة الخليج 
،التي تتفاقم باضطراد،سُيعّثر بشكل كبير جهود 
الوالي��ات المتح��دة ودول الخلي��ج الرامية الى 

وقف التم��دد االيراني باس��تثمار الخالفات بين 
دول المنطقة.

غي��ر انه بع��د انس��حاب الوالي��ات المتحدة من 
االتف��اق النووي، فان الوالي��ات المتحدة تحتاج 
الى وضع استراتيجية بش��أن ايران تشمل كافة 
عناص��ر القوة لديه��ا، إذ ان العقوب��ات وحدها 
ق��د التك��ون كافية. وم��ن اجل تقلي��ص احتمال 
اتخاذ ق��رارات غير مثالية تس��تند الى االندفاع 
او النفعي��ة ، تح��اول االدارة االمريكي��ة انتهاج 
مقارب��ة مدروس��ة ترب��ط بش��كل واض��ح بين 
الوس��ائل والغاي��ات، مع تس��ليط الض��وء على 
التكالي��ف، والفوائد،والمقايض��ات التي ينطوي 
عليها كل خيار. ويش��مل ذل��ك ادراك المخاطر 
الت��ي تنط��وي عليها سياس��ة اقص��ى درجات 
الضغط،والت��ي قد تقنع طه��ران بانه ليس لديها 
ماتخسره بس��بب تعطيل شحنات النفط االقليمية 

،او محاولة تجاوز العتبة النووية.

وحت��ى في الوق��ت ال��ذي ُتطبق فيه واش��نطن 
مقارب��ة الضغط الخاصة به��ا ،فانها تحتاج الى 
تدابير وقائية من اجل معادلة المخاطر المرافقة 
لهذه السياس��ة .ويعني ذلك خيارات االس��تعداد 
الحت��واء برنامج ن��ووي ايراني ،ُأعيد تش��كيله 
،اذا رفضت طهران المفاوضات واثبتت قدرتها 
عل��ى كبح االضطرابات الداخلية ،والس��يما إذا 
أظهرت إدارة ترامب او اسرائيل عدم رغبتهما 
عل��ى التعام��ل م��ع البرنامج عس��كريا،او عدم 

قدرتهما على القيام بذلك.      

ووفقا للخبراء، اذا اراد دونالد ترامب ان يظهر 
بصمته على الشرق االوسط فعليه التفكير بشكل 
جيد في مش��اكل وتعقي��دات المنطقة . النه مرة 
اخ��رى فان صياغة مراس��يم القس��م تقول :  ان 
االساس االول للديبلوماسية ان التكون مصدرا 
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للض��رر. وترجم��ة الخط��وط العريض��ة لهذه 
االس��تراتيجيات الى سياسات ثابتة تتطلب االن 
كل الحنكة الدبلوماسية التي يمكن ان يستجمعها 

فريق ترامب الجديد لالمن القومي.
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المق��دمة
ش��هد العالم بع��د انتهاء الح��رب العالمية الثانية 
مرحلة جدي��دة وظروف دولي�ة بالغ���ة التعقي�د 
افرزت في طياتها جمل من التناقضات الس��لبية 
من مشاكل وازمات سياسية واقتصادية اضفت 
لواق��ع اجتماعي مرير في حياة الش��عوب التي 
طالته��ا ن��ار الح��رب ودفعت ثمن��ًا باهظًا على 
مس��تقبل ابنائه��ا بس��بب صراع��ات ممتزج��ة 
بمش��اعر سياس��ية وقومي��ة وتحقيق المكاس��ب 
السياس��ية على حساب الش��عوب االخ�رى. فقد 
دعت الض��رورة لجميع الحكومات في انش��اء 
منظمة دولية تهدف الى منع النزاعات المسلحة 
وتحري��م الحرب، وفعاًل تم انش��اء منظمة االمم 
المتحدة عل��ى غ�رار عصبة االمم المتحدة التي 
انته��ت بقيام الحرب العالمي��ة الثانية 1939 – 
1945 وفش��لت في وق��ف عجلة الدم��ار التي 
رافقت الحرب العالمية الثانية. وصياغة دستور 
له��ا والتوقيع عليه من خمس��ين دولة في العالم 
باعتبارها ام��م متمدنة، وكان الع��راق من بين 
الموقعي��ن على ذلك الميثاق حيث حضر الس��يد 

وزي��ر خارجي��ة المملك�ة العراقي��ة الهاش��مي�ة   
)د. محم��د فاضل الجمال��ي( ممثاُل عن الع�راق 
آن��ذاك على مراس��م التوقيع عل��ى ميثاق االمم 
المتحدة في الع��ام   1945 واالنضمام الى تلك 

المنظمة الدولية.

ان جالي��ة البح��ث تكم��ن في دراس��ة موضوع 
الدبلوماس��ية  وماهي��ة  الوقائي��ة،  الدبلوماس��ية 
الوقائية، وما االليات الممكنة واالط�ر القانوني�ة 
المتبع���ة في تنفي�ذ مبادئ الميث�اق المعنية بحفظ 
الس��الم واالمن الدوليي��ن لمنع ح��دوث النزاع 
القائ��م بي��ن دولتي��ن او اكث��ر الذي يص��ل ال�ى 
مرحلة النزاع المس��لح او الحرب بش��أن قضية 
مهم��ة ل��كال االط��راف المتنازع��ة معتقدة في 
ال�وقت ذات�ه مساس لكرامتها او لمكانتها الدولية 
بين جمي��ع االمم وانته��اك لس��يادتها او ضياع 
لمكتس��باتها التاريخية وتعتبره حقًا مشروعًا ال 
يجوز التنازل عنه بأي شكل من االشكال. وتق�ع 
عل�ى الجمي�ع من حكوم��ات العالم والمنظمات 
الدولية الحكومية وغير الحكومية والجمعي�ات، 
مهم���ة كبيرة وجه��ود مضنية وش��اقة متى ما 

ميثاق رشاد زبار )*(

)*( س���ك�رتي�ر أول ف�ي س��فارة جمهورية الع���راق في جمهورية 

نيجيريا االتح�ادي�ة/ أبوج�ا للعام 2018

 

الدبلوماسية الوقائية بين ف��رص
 النج��اح وع�قب�ات الفش��ل

كل لددددل ءقدشلةددل
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نشب النزاع بين الدول االطراف في منع النزاع 
الدائر بي��ن الطرفين واالس��تمرار في مواجهة 
التحدي��ات ورس��م السياس��ات العملي��ة ووضع 
معايير ثابتة ومح��ددة بمنهجية رصينة ومهنية 
عالية لمناقشة التدابير الالزمة الواجب اتخاذها 
في مواجهة ومنع نشوب النزاعات الدولية التي 
تعد ج��زء ال يتجزأ م��ن تحديات دولي��ة كبيرة 
وخطي��رة تقع على عاتق الجميع، ودمج ف�رص 
النج��اح في منع قيام النزاع المس��لح الذي يمس 
العالقات الدولية بين حكومات الدول من خالل 
انته���اج سياس��ة اعم��ال المنع او الدبلوماس��ية 
الوقائي��ة. حي��ث س��عت الدبلوماس��ية الع�راقية 
الى تبن��ي ودع�م الدبلوماس��ية الوقائية مع دول 
الجوار في حل جميع المشاكل وانهاء النزاعات 
بعد العام 2003، وس��نبين بع��ض االمثلة التي 
جرت على ارض الواقع وقيام وزارة الخارجية 
الع�راقية الى بذل جهود كبيرة ومضنية في حل 
تلك المش��اكل والوق�وف على االسباب الحقيقية 
بصدر رحب وايمانًا منها بتبني مبادئ سياس��ية 
سامية واعتبارات انسانية نبيلة بااللتزام بمبادئ 
القان��ون الدول��ي الع��ام وميثاق االم��م المتحدة 
ودس��تور جمهورية العراق الدائم لسنة 2005 
الذي ال��زم الحكومة الع�راقية عل��ى تبني كاف�ة 
الوس��ائل الس��لمي�ة المتعارف عليه��ا بين االمم 
االنس��انية المحب�ة للسالم لحل النزاعات القائمة 

م�ع دول العال�م. 

تقس��م دراسة هذا البحث الى فصول تتف�رع 
ال��ى مباحث وال��ى الخاتمة، واه��م المقترحات 
الكفيلة في خلق ف�رص النجاح واستثمارها على 
ارض الواق��ع وتحقيق اله�دف المنش��ود التغلب 
عل��ى جميع العقوق��ات التي تحول في ارس���اء 

مبادئ السلم واالمن الدوليي�ن ال�ى:-  

الفصـــل االول يبحث عن المرحلـــة التاريخية 
للدبلوماسية الوقائية وتعريفاتها.

الفصل الثانـــي يتضمن الطرق الدبلوماســـية 
لتسوية المنازعات الدولية. 

الفصـــل الثالث مكرس في دراســـة الوســـائل 
الممكنة في تحقيق السلم واالمن الدوليين. 

التوصيات

الخاتمة 

المصادر

الفصل االول – الدبلوماسية الوقائية والمراحل 
التاريخية لنشؤها

المبحـــث االول – المراحل التاريخية لنشـــوء 
وتطور الدبلوماسية :-

عرفت الشعوب والمجتمعات البشرية منذ القدم 
الدبلوماس��ية ونظم��ت ع�القاته���ا الثنائي�ة بي�ن 
تلك ال��دول آنذاك مفهوم مش��تق من المصطلح 
االغريق��ي القدي��م )diploma( ول��ه مدلولين 
االول ه��و تفوي��ض م��ن الحاكم ال��ى المبعوث 
للس��فر ال��ى تلك الدول��ة االخرى ومنح��ه كافة 
االمتي��ازات، والثاني هو ن��وع من  التصرفات 
الرس��مية للعالقات الثنائية بي��ن البلدين. وهناك 
ادل��ة عدي��دة تبين لنا ظه��ور الدبلوماس��ي�ة منذ 
الق��رن الرابع عش��ر قب��ل الميالد حت��ى القرن 
التاسع بعد الميالد في العالم القدي�م حيث تبين لنا 
اللق�ى االث�ري�ة المكتوبة باللغة المس��مارية التي 
دونت بي��ن المدن الس��ومرية واالكدية في بالد 
وادي الرافدي��ن في الع��ام 2850 قبل الميالد، 
وكذل��ك المعاهدة التي كتب��ت باللغة االكدية بين 
الفرعون رمس��يس الثاني ملك مصر وبين ملك 
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الحيثيين في شمال ايران وهضبة االناضول في 
الع��ام 1280 قبل الميالد من خالل العثور على 
االلواح واللقى االثرية التي كش��ف عنها علماء 
االثار التي تش��ير الى ان اللغة البابلية كانت لغة 
المفاوض��ات الدبلوماس��ية وتوثي��ق المعاهدات 
بي��ن تل��ك ال��دول. وهناك ادل��ة عدي��دة لوجود 
العالقات الدبلوماس��ية بشكل غير مباشر ما بين 
المجتمع��ات القديمة قبل المي��الد ايضًا وهو ما 
تش��ير اليه بعض نصوص التوراة المقدسة بين 
القبائل والطوائف اليهودية او العبرية، وعرفت 
دول ش��رق اسيا الدبلوماس��ية وخير شاهد على 
ذل��ك ظهور الدبلوماس��ية الصيني��ة القديمة في 
االلفي��ة االولى قبل المي��الد وحتى القرن الثالث 
قب��ل المي��الد بي��ن ال��دول واالمبراطوري��ات 
الصيني��ة التي توحد في ظل امبراطورية واحدة 
فيم��ا بعد وكونت اعظ��م امبراطورية في العالم 
القديم آنذاك. وكانت العالقات الدبلوماس��ية بين 
الش��عوب والحض��ارات االنس��انية القديمة هو 
الدف��اع المش��ترك لح��دود تلك ال��دول وتعزيز 
التب��ادل التجاري. وتش��ير الش��واهد التاريخية 
ظه��ور تطور جدي��د للدبلوماس��ية التقليدية من 
بعض الدول التي ظهرت في شبه القارة الهندية 
ل��م تالفه ش��عوب العال��م في ذلك الوق��ت والتي 
ح��ددت مواضي��ع مهم��ة منها حماي��ة مصال�ح 
تلك ال��دول ومحاربة التجس��س ومن��ع الخداع 
الدبلوماس��ي الذي يس��يء الى العالقات الثنائية 
بي��ن الطرفي��ن وتط��ورت فيم���ا بعد ف��ي بالد 
االغ�ري���ق حيث يرجع الفضل الكبير لإلغريق 
ف��ي ظهور الدبلوماس��ية التقليدية وظهور نظام 
االرش��يف الدبلوماس��ي وتحدي��د المصطلحات 
الدبلوماسية ومبادئ الس��لوك الدبلوماسي وهذا 
م��ا ذكرته لن��ا االلياذة واألوديس��ة ف��ي االدب 
االغريق��ي القدي��م للش��اعر اليونان��ي األعم��ى 

)هومي��روس( وه��و م��ن اوائل الدبلوماس��يين 
االغريق في التاريخ والمنادي بها على اعتبارها 
سياس��ة منيعة تحكم العالقات بي��ن المجتمعات 
االنس��انية. وجاء الرومان في تبني الدبلوماسية 
االغريقي��ة التقليدية وكانوا يرس��لون مبعوثيهم 
الى البلدان االخرى لحضور المناس��بات العامة 
وكانوا يستقبلون الوفود من تلك البلدان ومنحهم 
امتيازات وحصانات كبيرة، ويرسلون مبعوثيهم 
الى الخ��ارج وتزويده��م بتعليم��ات مدونة من 
االمبراط��ور تتضمن صالحيات ومس��ؤوليات 
كبي��رة وظه��ور نظ��ام )Legtio( أي معناه��ا 
السفارة وكان عدد المبعوثين يتراوح بين العشر 
الى اثنا عشر سفيرًا )legati( وبأشراف رئيس 
لهؤالء الس��فراء وكانوا يخت��ارون من الطبقات 
االرس��تقراطية الت��ي تمت��از بمه��ارات وثقافة 
عالي��ة بين ش��عوب اإلمبراطوري��ة الرومانية. 
وكان للقان��ون الروماني الفضل الكبير )القانون 
الطبيعي ( في منح قدسية كبيرة للعقود المبرمة 
بين الطرفين واصبح قاعدة اساس��ية في احترام 
القان��ون  المعاه��دات والمواثي��ق، وق��د ح��دد 
الرومان��ي صف��ة المواطن ف��ي  االمبراطورية 
الرومانية وصفة االجانب المقيمين في اراضي 
االمبراطورية وتطورت فيما بعد حتى س��مي ب� 
)قانون االمم( او الش��عوب.  وقد كان للفيلسوف 
)نيكول ميكافيلي( والمستش��ار الخاص لألمراء 
االيطاليي��ن ال��ذي ي�دع���و ال�ى انتهاج سياس��ة 
امت��الك والحفاظ على الس��لطة باس��تخدام كافة 
الوس��ائل الممكن��ة ب��ال رحم��ة فق��د اتصف��ت 
الدبلوماس��ية االيطالية في زمنه بانها دبلوماسية 
تهكمية ومخادعة، ولما ال وهو صاحب االقوال 
المأثورة ومنها ش��ع�ار )الغاي�ة تب�رر الوسيل�ة( 
اذ يع��رف علم السياس��ة على انه��ا ) مجموعة 
العالقات التي ال تقوم على اية اس��س او مبادئ 
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اخالقي��ة ....الخ( في ذل��ك التاريخ مما دفع بقية 
ال��دول االوربية الى تبني تحفظات والتريث في 
اقامة ع�القات سياس��ية مع الدويالت االيطالية 
وتح���دد عالقاته��ا الدبلوماس��ية الت��ي اتصفت 
بالحذر الش��ديد من أولئك االم��راء االيطاليين، 
االم��ر الذي دفع به ال��ى تغيير نهج��ه وافكاره 
السياسية وبدا يحث المبعوثين االيطاليين بانتهاج 
سياس��ة تتص��ف بالنزاه��ة والثقة واالس��تقامة. 
وتطورت الدبلوماس��ية في عصر النهضة حتى 
مجيء اول وزير للش��ؤون الخارجية الفرنسية 
وه��و )الكاردينال ريش��يليو( ف��ي العام 1628 
ال��ذي يؤم��ن بان لكل بل��د مصال��ح قومية عليا   
raison d etat ( a( وهي مس��تقلة عن الحكام 
او الشع وتبنى مؤتمر باريس العديد من المبادئ 
التي ج��اءت به��ا معاه��دة فيينا المعق��ودة عام 
1814، ومنها على س��بيل المث��ال االمتيازات 
المق��ررة لصالح الدول الكب��رى وبين المصالح 
العامة )مص�ال�ح المجتم�ع ال�دول�ي( م�ن جه�ة، 
وم�ن جه�ة اخ�رى امتيازات الدول الكبرى مع 
المصال��ح الخاصة. وقد اثر النهج الدبلوماس��ي 
بعمق عل��ى االنظمة االس��تبدادية التي رفضت 
المفاوضات عمومًا والتسويات السياسية، حيث 
اعتبر االتحاد الس��وفياتي الس��ابق جميع الدول 
الرأس��مالية على انها العدو اللدود، واس��تخدام 
سياس��ة التن��ازل كقاعدة للضغ��ط على الطرف 
االخر في المفاوضات الدبلوماس��ية والتوص�ل 
ال���ى تس���وي�ة سي�اس��ي�ة وانه���اء الخالف���ات 
القائم�ة م�ع االتحاد السوفيات�ي، وسياسة المانيا 
النازي��ة مختلفة تمامًا عن المب��ادئ واالعراف 
الدبلوماسية فقد نظر المستشار االلماني )ادولف 
هتلر( الى المعاهدات الموقعة مع الدول االخرى 
على انها شرف لهم حينما يتم التوصل معه الى 
التوقيع على المعاهدة واعتبرهم مقاربين له في 

التوجهات السياسية، او يخشون منه فالتجوا الى 
التوقي��ع معه على المعاهدات بس��بب التهديدات 

التي تحيط بهم )1(.

المبحث الثاني – تعريف الدبلوماسية الوقائية
     تعددت اآلراء حول مفهوم الدبلوماس��ية 
الوقائي��ة التي توصف على أنه��ا نه�ج او عمل 
دبلوماس��ي متخذ م��ن دول��ة او مجموع�ة م�ن 
ال��دول ف�ي من���ع تط�ور الخالف��ات من مرحلة 
التصعيد الى مرحلة العنف المس��لح، وبين تلك 
االختالف��ات ف��ي اآلراء الفقهي��ة ح��ول مفهوم 
الدبلوماس��ية الوقائية فق��د وصفها البعض على 
انه��ا )القوة الناعم�ة( بينما ينظر اليها االخرون 
الى انها الوساطة ودبلوماسية القوة التي تتضمن 
تهديدات مبطنة في انتهاج العمل الوقائي وتبن�ي 
الخيار العسكري. ولم يصل الباحثين ألكثر من 
عقدي��ن من الزم��ن على تعريف مان��ع وجامع 
ودقي��ق للدبلوماس��ية الوقائي��ة، حي��ث وصفها 
مكتب االم��م المتحدة للس��الم على انه��ا تعبير 
وبش��كل خاص )عمل من اعمال منع النزاعات 
م��ن الظهور بي��ن االطراف لمن��ع ايجادها من 
مرحل��ة التصعيد ال��ى النزاع المس��لح لتحديده 
ومنع انتشاره(. وقدم االمين العام االسبق لألمم 
المتحدة السيد )د. بطرس بطرس غالي( وصفا 
متمي��زا للدبلوماس��ية الوقائية م��ن انها مرحلة 
تحول م��ن كنف ابن عمها )صنع الس��الم( الى 
ق��رار ش��امل ومعي��ار متداخل بوج��ود وتبني 
سياس��ة  الوس��اطة والمفاوضات الدبلوماس��ية 
وص��واًل الى قريبها البعيد )حفظ الس��الم( وهذا 
الوص��ف قد من��ح الحي��ز الكبير لفه��م اهداف 
الدبلوماسية الوقائية التي تنتهجها االمم المتحدة 

في وضع الية معينة إلعمال المنع. 

ل��ذا فأننا نس��تطيع القول )بأنه��ا منع للنزاع 
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والتوصل الى صفقة نهائية وحاس��مة للوصول 
ال��ى منع اعم��ال العنف وانهاء النزاع المس��لح 
وتصعي��ده وانتش��اره عن��د قوعه وتج��دده بعد 
انتهائ��ه(. لم��ا للدبلوماس��ية الوقائي��ة من دور 
كبي��ر ف��ي خلق ظروف مناس��بة ومن��اخ مالئم 
ف��ي تحقيق اهدافه��ا. وبينما نش��ير الى المدلول 
االصطالحي للدبلوماسية الوقائية واعمال المنع 
فأننا نجد رؤيا مالئم��ة ليس لمفهومين مختلفين 
في التس��مية بقدر ما هي اركان مهمة في كيفية 
التوس��ع الى استخدام تلك الوس��ائل وتسخيرها 
باعتباره��ا بن��ى تحتية او هندس��ة معمارية كما 
يشير اليها كاًل من الفقهاء )غانسون، ووينمان، 
وموغاي، وسس��ك( حي��ث ان لكل بن��ى تحتية 
مصمم��ة له��ذا الهدف تضمن بش��كل جدي الى 
ارس��اء واق�ام�ة  مؤسس��ات رصينة في تحقيق 
اهداف ومقاصد ميثاق االمم المتحدة. واول من 
اطلق تسمية )الدبلوماسية الوقائية( االمين العام 
االس��بق لألمم المتحدة الس��يد )داك هامرشولد( 
ف��ي العام 1960ومن��ذ ذلك الوق��ت تطور هذا 
المصطلح في الرد ومواجه�ة التحديات الجديدة 
التي تقوض الس��الم واالم��ن الدولي في ارجاء 
العال��م وتفعي��ل لدور االم��م المتح��دة الوظيفي 
بش��كل واسع مع الدول االعضاء وشركائها من 
المنظم��ات الدولية في العال��م لتحقيق االهداف 
المنش��ودة التي جاء بها الميثاق وقواعد القانون 

الدولي العام. )2(

الفصـــل الثانـــي- الطرق الســـلمية لتســـوية 
المنازعات الدولية

يقص��د بالنزاع الدولي الخالف الذي ينش��أ بين 
دولتي��ن او اكث���ر عل��ى موض��وع قانوني، او 
حادث معين، او وج��ود تعارض في مصالحها 
االقتصادي��ة او السياس��ية او العس��كرية وتباين 

حجتهما القانونية بش�أن ذلك الن�زاع. وقد جرى 
الفقه والتعامل الدول��ي على التمييز بين نوعين 
من المنازع��ات الدولية: المنازع��ات القانونية 
التي تنظر  فيه محكمة دولية، محكمة تحكيم او 
محكمة عدل استنادًا لقواعد القانون الدولي العام 
ومص��ادره من المعاه��دات واالتفاقيات الدولية 
والعرف ومبادئ القانون العامة والقضاء والفقه 
ومبادئ العدل واالنصاف استنادًا ألحكام المادة 
)38( من النظام االساسي لمحكمة العدل الدولية 
والت��ي قضت ) بأن هذه المحكمة تس��تطيع عند 
عدم توافر المصادر االصلية المذكورة ان ترجع 
الى احكام المحاك��م ومذاهب كبار المؤلفين في 
القانون العام. وكذلك تستطيع المحكمة الرجوع 
ال��ى مب��ادئ الع��دل واالنص��اف مت��ى وافقت 
االطراف المتنازعة على ذلك(.)3( والمنازعات 
السياس��ية الن تنظ��ر محكم��ة دولي��ة، ويمكن 
الرجوع بش��أنها ال��ى طرق التس��وية االخرى 
كالوس��اطة او التوفيق. والمنازعات الفنية التي 
تتم تس��ويتها عن طريق الوكاالت المتخصصة 
الت��ي تكون ملمة بالمش��اكل الفني��ة. اما طريقة 
تسوية المنازعات فهي تختلف بحسب كل منها. 
فالمنازعات القانونية كما اسلفنا فأنها تحل عادة 
بالتحكيم او القضاء الدوليين على اس��اس قواعد 
القانون الوضع��ي، حيث بين عهد عصبة االمم 
المتحدة في الم��ادة 2/13 منه تعداد للمنازعات 
القانونية التي تصلح تسويتها عن طريق التحكيم 

او القضاء. )4(

 وقد بينت المادة 2/36 من النظام االس��اس 
لمحكمة العدل الدولي��ة بقبول المحكمة الجبرية 
ف��ي نظر جميع المنازع��ات القانونية التي تقوم 
بينه��ا وبين دولة تقبل االلتزام نفس��ه متى كانت 
هذه المنازعات القانونية تتعلق بالمسائل المتعلقة 
بتفس��ير معاه��دة من المعاهدات، او اية مس��الة 
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من مس��ائل القان��ون الدول��ي، او تحقيق واقعة 
م��ن الوقائ��ع التي اذا ثبتت كان��ت خرقًا اللتزام 
دولي، والحك��م بالتعويض المترتب على خرق 
التزام دولي. في حين ان المنازعات السياس��ية 
ال يمكن حلها اال بطرق دبلوماس��ية او سياس��ية 
يراعي فيها بالدرجة االولى التوفيق بين مختلف 
المصالح المتنازعة والخ�روج بتس�وي�ة سياسية 
ترمي ال�ى انهاء الن�زاع القائ��م بي�ن ال�دولتي�ن. 

وعندم��ا ينش��ب ن��زاع دولي فم��ن الضروري 
تسويته بالطرق السلمية. وقد ورد في العديد من 
المواثي��ق والمعاهدات الدولية في اتفاقية الهاي 
لس��نة 1907 بشأن التسوية السلمية للمنازعات 
الدولية وعهد عصبة االمم المتحدة سنة 1919، 
وميثاق لوكارنو س��نة 1925، وميثاق التحكيم 
للع��ام 1928. اما ميثاق االمم المتحدة فقد ال�زم 
ال��دول االعض�اء جميعه��ا بف��ض منازعاته�م 
ال�دولي���ة بال�وس��ائ�ل الس��لمية عل��ى وج��ه ال 
يجعل الس��ل��م واالمن والعدل الدول�ي ع�رض�ة 
للخط�ر.)5( وباالمتناع في عالقاتهم الدولية عن 
التهديد باستعمال القوة او استخدامها ضد سالمة 
االراضي او االس��تقالل السياسي ألية دول�ة او 
عل���ى أي وج�ه اخ���ر ال يتف��ق ومقاصد االمم 

المتحدة. )6(

 وتناول الميثاق الوسائل السلمية فقد نصت 
المادة 33 منه عل�ى ان�ه ) يجب على اط�راف أي 
نزاع من ش��أن استمراره ان يعرض حفظ السلم 
واالمن الدولي للخط�ر ان يلتمسوا حله بادئ ذي 
بدء بطري��ق المفاوضات والتحقيق والوس��اطة 
والتوفي��ق والتحكيم والتس��وية القضائية، او ان 
يلجؤوا ال��ى ال��وكاالت والتنظيم��ات االقليمية 
او غيرها من الوس��ائل الس��لمية التي يقع عليها 

اختيارها(. 

ونص��ت الم��واد 14، 24، 38 من ميثاق االمم 
المتح��دة عل��ى اختص��اص الجمعي��ة العامة او 
مجلس االمن ال�دولي بإصدار التوصية الالزمة 
لحل النزاع سلميًا اذا تعذر حله بإحدى الوسائل 
المتق��دم ذكره�ا.  ويمكن تصنيف مختلف طرق 

التسوية السلمية للمنازعات الدولية الى:- 

الطرق الدبلوماسية. 

الطرق السياسية. 

التحكيم الدول�ي. 

التسوية القضائية. 

1. راج��ع الفقرة الثالث��ة من الم��ادة الثانية من 
ميثاق االمم المتحدة. 

2. انظر الفقرة من المادة الثانية من ميثاق االمم 
المتحدة. 

الدبلوماســـية  الطـــرق   - الثانــــي  المبحـــث 
)الدبلوماسية الـوقائيـة(

اواًل- المفاوضـات الـدبلوماسيـة:-
تع���رف المفاوضات او ف�ن التفاوض عل�ى 
ان�ه ف�ن وعل�م الق�اء الك���الم بط�ريق�ة ابداعي�ة 
مبتك��رة. وتجري المفاوض�ات عادة بين دولتين 
متنازعتي��ن بغية تس��وية المنازعات والوصول 
الى حل ينهي ذلك النزاع القائم بينهما. وتجري 
ال��دول  الخارجي��ة  وزراء  بي��ن  المفاوض��ات 
المتنازعة وممثليها الدبلوماس��يين او من توكل 
اليهم مهمة القيام بأجراء المفاوضات في مؤتمر 
دول��ي او برعاية منظمة دولي��ة من خالل تبني 
اس��تراتيجيات فن التفاوض للوصول الى نتائج 
ايجابي��ة تحقق ل��كل طرف مصالح س��عى الى 
تحقيقه��ا ويتوق��ف ذلك على المف��اوض البارع 
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ومعرفته في اختيار نق��اط االختالف والتحاور 
من خاللها ضمن جدول اعمال معد مس��بقًا من 
اعضاء الوفد التفاوضي بش��كل مبرمج وضمن 
مدد زمني��ة وضعها الوفد التفاوضي في الورقة 
التفاوضي��ة وال يش��ترط ف��ي ان يكون��وا بنفس 
الدرجة الوظيفية أي ان يكون مألف من ممثلين 
ذوي اختصاص��ات مختلفة )الصقور والحمائم( 
 Hawks(كم��ا يطلق عليها كبار الدبلوماس��يين
المفاوض��ات  وتمت��از   .)and  Doves
الدبلوماس��ية بالمرون��ة والكتم��ان ولذل��ك فهي 
تصل��ح ان تكون عم��اًل لتس��وية مختلف انواع 
المنازعات باستثناء المفاوضات العسيرة)7( وقد 
دأبت وزارة الخارجية الع�راقي�ة على حرصها 
الدؤوب في االرتقاء بعالقاتها الدبلوماس��ية مع 
المجتم��ع الدول��ي وعلى وج��ه الخصوص في 
عالقاته��ا الثنائية مع دول الجوار دون اس��تثناء 
بعد العام 2003، رغ�م وج�ود انتهاكات كبي�رة 
م��ن دول الج��وار عل���ى الع�راق ومنه��ا قي�ام 
الق���وات االيراني�ة على س��بيل المثال باحتالل 
البئ�ر النفط�ي الع�راقي )بئ�ر الفك�ة( الواقع على 
الح��دود المحاذية ألي�ران في الج��زء الجنوبي 
الش���رق�ي للع�راق في الع��ام 2008 وتصريح 
الحكوم��ة االيراني��ة بأن البئ��ر النفطي جزء ال 
يتجزأ من االراضي االيرانية، وقد بذلت الوزارة 
آن��ذاك جه��ود دبلوماس��ية ع�دي�دة وم��ن بينها 
اس��تخدام ورقة الضغط على الحكومة االيرانية 
بتعلي��ق المفاوض��ات م��ع الحكوم��ة االيرانية 
المزمع اقامتها في طه�ران بش��أن التوقيع على 
م�ذك���رة التفاهم ح��ول التع��اون القنصلي بين 
البلدي��ن، واس��تدعت وزارة الخارجية الس��فير 
االيراني ف��ي بغداد الى مقر الوزارة وتس��ليمه 
مذك�رة احتج�اج رس��مي�ة، والمطالبة بانسحاب 
القوات االيرانية من داخ��ل االراضي العراقية 

دون شرط او قيد، وفعاًل فقد تم انسحاب القوات 
االيرانية المحتل��ة للبئ�ر النفط��ي الع�راقي بعد 
تقديم المفاوض العراقي جميع الوثائق الرسمية 
والحج��ج القانونية ف��ي اثبات عائدتي��ه للعراق 
المقررة ل��ه اتفاقية الجزائر الموقعة بين البلدين 
ف��ي العام 1975 وجمي��ع المحاضر والمالحق 

الموقعة في العام 1913. 

ثانيـًا- المساعـي الحميدة:
يقص��د بالمس��اعي الحميدة العمل ال��ودي الذي 
يق��وم به طرف ثال��ث )دول��ة او منظمة دولية، 
او اط�راف سياس��ي�ة مهم�ة( ف��ي التقريب بين 
وجهات نظ���ر االط�راف المتنازع���ة، وتهيئة 
المناخ الذي يمكن لألطراف المتنازعة الجلوس 
ال��ى مائ��دة المفاوض��ات للنظ��ر ف��ي معالجة 
ومحاولة تس��وية الن��زاع القائ��م بينهما وتهدف 
الى تفادي نش��وب نزاع مسلح وحله حاًل سلميًا.
)8( ومن ث��م فان دور القائم بالمس��اعي الحميدة 

يكون مقتصرًا على محاولة تجس��ير الفجوة بين 
الطرفي��ن المتنازعي��ن وحثهم عل��ى التفاوض، 
حي��ث ال يس��تطيع تقدي�م اية اقتراحات لتس��وية 
الن��زاع ، وال يش��ترك ف��ي المفاوض��ات التي 
يمكن ان تس��فر عنها مس��اعيه الحميدة. ويمكن 
الق��ول بأن المس��اعي الحميدة ه��ي )جهد يبذل 
م��ن جانب طرف محايد لوض��ع حد لنزاع قائم 
استخدم فيه القوة العس��كرية، او لم تستخدم بعد 
الى هذه المرحلة وذلك بهدف نزع فتيل االزمة 
وتجنب التصعيد العسكري بين الطرفين(. مثل 
تس��وية المنازعات الس��لمية التي قام بها وزير 
خارجي��ة الوالي��ات المتحدة االمريكية لتس��وية 
نزاع الحدود بين هندوراس ونيكارجوا في العام 
1918 ومس��اعيه الحميدة ايضا لتسوية النزاع 
بين جواتيماال وهندوراس. وكذلك قيام الرئيس 
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االمريكي االس��بق هوفر ببذل مساعيه الحميدة 
التي ادت الى تس��وية النزاع بين ش��يلي وبيرو 
ح��ول منطقة )Tacna Arica( ومن ذلك ايضا 
المس��اعي الحميدة التي بذلتها الس��ويد بوساطة 
س��فيرها في طهران ع��ام 1962بي��ن العراق 
وايران في قضية داللة الس��فن في شط العرب. 
الع��ام  1979  ف��ي  جواتيم��اال وكوس��تاريكا 
بمساعيها الحميدة لتسوية النزاع بين هندوراس 
والس��لفادور.   والمس��اعي الحميدة اللتان قامتا 
بهما فرنس��ا والمانيا ألنهاء النزاع المس��لح بين 
اوكراني��ا وروس��يا والتوقي��ع عل��ى الهدنة في 
2015/2/12  في العاصمة البيالروسية منسك 
ووق��ف اطالق النار وانش��اء منطق���ة عازل���ة 
بمس��اف����ة 50 – 140 ك��م بي��ن االنفصاليي��ن 
االوكرانيين الموالين لروسيا في شرق اوكرانيا 
والق��وات االوكراني��ة وانهاء فتي��ل االزمة في 

شرق اوكرانيا ومنطقة البلقان.)9(

ثالثًا- الـوساطـة:
قيام طرف ثالث بجهود تستهدف حل النزاع بين 
الطرفين المتنازعين من تقديم اقتراحات وحلول 
يمك��ن ان تلقى قب��ول االط��راف. والمقترحات 
التي يتقدم بها الوسيط ال تلزم اطراف النزاع اال 
عند اتفاقهم على القبول بها. وهو ما يميزها عن 
التحكيم الذي يتصف باإللزام الذي يضفى على 
ما يصدره المحكم او هيئة التحكيم من ق�رارات.

والب��د من وج��ود تع��اون اطراف الن��زاع مع 
الوس��يط حي��ث يعتب��ر ش��رطًا اساس��يًا لنجاح 
مهمت��ه )10(، وه��و ما يفرض عل��ى القائم بدور 
الوس��اطة ضرورة االلت��زام بالحي��اد والتجرد 
وع��دم االنحياز الى جانب على حس��اب جانب 
اخر م��ن اطراف النزاع وكلم��ا ارتفعت مكانة 
الوس��يط واصب��ح مح��ل اعتبار عل��ى الصعيد 

الدول��ي كلما كانت ف��رص نج��اح مهمته اكبر 
حيث يكون من المتوقع ان تس��تجيب االطراف 
لمقترحاته، وتش��ير الدالئ��ل ان الجمعية العامة 
لألمم المتحدة قد اص��درت قرارها الخاص في 
1947/11/29 تبني اقتراح بأنشاء لجنة دولية 
خاصة في فلسطين لتنفيذ التوصيات التي جاءت 
بها اللجنة الدولية الخاصة بالقضي�ة الفلسطيني�ة 
ح��ول إقام��ة دولة فدرالي��ة في فلس��طين تضم 
العرب واليه��ود وتعيين )الكون��ت برنادونت( 
وسيطًا امميًا لحل النزاع القائم بين الطرفين اال 
ان الوس��يط الدولي ادى المهام المناطة به وفق 
المعايي��ر المهنية مم��ا ادى الى اغتياله في العام 
1948 عل��ى ي�د العصاب��ات الصهيوني�ة وقيام 
الح��رب بين الع��رب واليه��ود، اضطر مجلس 
االم��ن الدولي حينذاك الى تعيين وس��يطًا دولي 
وهو )الكونت رالف بانتش( لتفعيل عمل اللجنة 
وتنفي��ذ المقترح��ات الت��ي جاءت به��ا الجمعية 
العام��ة لألمم المتحدة وقد نجح في التوصل الى 
حل سياس��ي وافق عليه الطرفين بوقف اطالق 
النار ف��ي 1948/10/22 وتوقيع اتفاقية الهدنة 
)رودس( بين اسرائيل ومصر في العام 1949. 
والوس��اطة كالمساعي الحميدة تستخدم اما لمنع 
نشوب حرب مثل الوساطة التي قام بها الع�راق 
اثناء ازمة الس��ويس في الع��ام 1956 واجالء 
ق��وات الحلف الثالثي م��ن االراضي المصرية 
في س��يناء بعد ان علق��ت عضوية بريطانيا عن 
اجتماع��ات دول حل��ف بغداد وانس��حاب قوات 
الحلف الثالثي )فرنس��ا، وبريطانيا، واسرائيل( 
م��ن قناة الس��ويس دون ش��رط او قي��د، ونجاح 
الدبلوماس��ية العراقي��ة في تحقيق ذل��ك الهدف 
ف��ي الحفاظ على امن واس��تقرار مصر ووحدة 
اراضيها وارس��اء االمن واالستقرار في منطقة 
الشرق االوسط بما يحقق اهداف وغايات ميثاق 
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االم��م المتحدة.)11(وقي��ام االمين العام االس��بق 
لألمم المتحدة السيد )خافيير بيريز دي كويالر( 
بجهود دبلوماس��ية كبيرة لتس��وية النزاع القائم 
بي��ن الع���راق واي��ران للفت��رة 1988-1980 
وقب��ول البلدي��ن وقف اطالق الن��ار على طول 
الحدود اس��تنادًا إلحكام القرار 598 في 1980 

من مجلس االمن الدولي. 

رابعًا- التحقيق:-
التحقيق طريقة لتسوية المنازعات الدولية الذي 
اقترحت��ه روس��ي�ا ف�ي مؤتمر اله��اي في العام 
1899 ثم نظمت القواعد واالجراءات المتصلة 
ب��ه اتفاقية الهاي للعام 1907 في الحاالت التي 
يكون اس��اس الن��زاع خالفا عل��ى وقائع معينة 
قد يك��ون من المفي��د والمرغوب في��ه ان تعين 
الدولت��ان المتنازعت��ان لجنة دولي��ة تعهد اليها 
بفح��ص وقائع الن��زاع والتحقيق في��ه، وتكوين 
لجن��ة التحقي��ق بمقتضى اتف��اق بي��ن الدولتين 
المتنازعي��ن يبي��ن ف��ي ه��ذا االتف��اق والوقائع 
المطل��وب تحقيقها والس��لطة المخولة للجنة في 
ذلك وم��كان اجتماعها واالجراءات التي تتبعها 
فإذا لم تتفق الدولتان على تش��كيل خاص للجنة 
انتخبت كل دولة عضوين اثنين واختار االربعة 
العضو الخامس. وتقوم لجن��ة التحقيق بمهمتها 
في جلسات غير علنية، وتتخذ قرارها باألغلبية 
وتحرر به تقرير تسلم نسخة منه لكل من ممثلي 
الطرفين في جلسة علنية ويقتصر التقرير على 
س��رد الوقائع المطلوب التحقي��ق فيها وبيان ما 
ظهر للجنة بش��أنها وذلك م��ن غير ان يتضمن 
التقرير أي حكم في المسؤولية بل يترك لطرفي 
النزاع كامل الحرية في ان يستخلصا من تقرير 
اللجن��ة االثر ال��ذي يريانه وبع��د ايضاح حقيقة 
الوقائع المختلف عليه��ا على النحو المدرج في 

التقرير يصبح من الميسور على الطرفين تسوية 
النزاع بالمفاوض��ات الدبلوماس��ية او التحكيم. 
وقد اش��ارت المادة 12 من عه��د عصبة االمم 
المتح��دة الى التحقيق كأداة لتس��وية المنازعات 
الدولية بالوسائل السلمية وتطبيقًا لهذا النص فقد 
ش��كل مجلس العصبة في عام 1924 و 1925 
قررت عصبة االمم تشكيل في ذلك الوقت لجنة 
لدراس��ة وقائع النزاع بين تركيا والع�راق حول 
اقليم الموصل وحصول العراق على االعتراف 
الدولي بسيادته الوطنية واعتبار الموصل جزءًا 
ال يتجزأ من التراب العراقي. وقد اشارت المادة 
33 من ميث��اق االمم المتحدة الى التحقيق كأحد 
اس��اليب تس��وية المنازعات الدولية بالوس��ائل 
الس��لمية. وقد تش��كلت لجنة التحقيق الدولية في 
الع��ام 2006 بين س��وريا ولبنان بش��أن قضية 
اغتي��ال رئيس ال��وزراء اللبناني الس��يد )رفيق 

الحريري( في العام 2005 ببي�روت. 

خامســــًا – التوفيـــق:-
محاولة تقديم حلول للنزاع تعرض على اطرافه 
فله��م قب��ول او رفض تلك الحل��ول ومن ثم فهو 
غير ملزم للطرفين، وهذا هو الفارق األساس��ي 
بين التوفيق والتحكيم حيث يتولى مهمة التوفيق 
عادة لجان للتوفيق يتم تش��كليها لهدف دراس��ة 
النزاع ووضع تقرير عنه يتضمن طرق تسويته 

ومقترحات بهدف التوفيق بين الطرفين. 

والتوفي��ق طريق��ة حديث��ة لتس��وية المنازعات 
الدولي��ة اعتم��د بع��د الح��رب العالمي��ة االولى 
فقد اش��ارت اليه الجمعية العام��ة لعصبة االمم 
المتح��دة س��نة 1922، فج��اء الن��ص عليه في 
كثي��ر من المعاه��دات الثنائي��ة والجماعية التي 
ابرمت لتس��وية المنازعات الدولية ومنها ميثاق 
لوكارنو في الع��ام 1925، ومعاهدات البلطيق 
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س��نة 1925، وميث��اق التحكيم الع��ام 1928. 
ويتمي��ز التوفي��ق بالمرونة الت��ي تجعله يتالءم 
مع أي نزاع،)12( ويفس��ح المج��ال امام رغبات 
واهتمام ال��دول االطراف في النزاع لكي تكون 
محال لالعتبار من خالل اجراءات التوفيق كما 
ان اس��لوب التوفيق ي��ؤدي الى ضم��ان توفير 
االحترام التام لسيادة واستقالل الدول االطراف 
في الن��زاع، حيث ان الحلول التي تس��فر عنها 
عملي��ة التوفي��ق لن تفرض عل��ى االطراف اال 
ح��ال القبول والرضا بها. كما ان القائم بالتوفيق 
ال يلتزم باالعتب��ارات القانونية المحضة، وانما 
يأخ��ذ على عاتقه جميع الظروف والمالبس��ات 
الخاص��ة بالنزاع. وم��ن ثم فأن لج��ان التوفيق 
تس��تطيع في اغلب االحوال تقديم اكثر من حل 
واح��د، س��واء في ذات الوقت او على س��ياقات 
عملية تؤدي الى توس��يع جمي��ع الخيارات امام 
اطراف النزاع، كما يؤدي الى تحقيق توازن في 
مصالح االط��راف المتنازعة عكس ما نراه في 
أي اس��لوب اخر من اس��اليب التسوية السياسية 
او القضائية للمنازعات ال�دولي�ة وهو ما تسعى 
اليه اكث�ر الدول المتنازع�ة في تسوي�ة الخالفات 
القائم��ة وتحقيق مب��ادئ العدالة والمس��اواة في 
الس��يادة لجميع الدول عل��ى اختالفها وما يحقق 
اهداف الميثاق وقواعد القانون الدولي العام.)13(

الفصـــل الثالث – الوســـائل الممكنة للســـالم 
واألمن الدوليين

ش��هد العالم بعد انتهاء الح���رب الباردة وتفك�ك 
االتح�اد السوفيات�ي ودول المعسك�ر االشت�راكي 
تطورات سياس��ية كبي��رة ادت الى ظهور نتائج 
كبي�رة ف�ي الساحة الدولية على مستوى ال��دول 
والحكوم����ات. حي��ث اجتم�ع مجل����س االمن 
الدول��ي للمرة االول��ى ف��ي 1992/1/31 بعد 

تعالي االصوات ف�ي داخل منظمة االمم المتح�دة 
وبروز العديد من التغييرات في الساحة الدولية، 
وظهور سياس�ة القطب الواحد في العالم المتمثل 
بدور الوالي��ات المتحدة االمريكي��ة وظهورها 
كق��وى دولية فاعل��ة دون منازع الى دعم هيكل 
وم��واد الميث��اق وق��درة المنظم���ة على تحقيق 
الدبلوماس��ية الوقائي��ة لصناعة وحفظ الس��الم 
الدول��ي والتعام��ل مع المش��اكل الث��الث التي 
يواجها مجلس االم��ن الدولي في ظل متطلبات 
المرحل��ة والواقع الدولي ال�راه���ن، ومن بينها 
وظيف��ة العنف، وبناء ودعم الس��الم، والخروج 
بتوصي��ات مهم��ة ف��ي كيفي��ة تحس��ين قدرات 
المنظمة الدولية في الحفاظ على السالم واالمن 
الدوليين والبحث عن تحسين الوسائل واالليات 
والتقنيات المس��تخدمة ف��ي تحقيق تلك االهداف 
من خالل وجود نية حقيقية ودمجه�ا مع اه�داف 
الدبلوماس��ي�ة ال�وقائي�ة لتصب�ح اكث�ر في ايجاد 
ارادة جادة في تبني ق�رارات ح�ازم�ة ومطلوبة 
بتحقيق الفرص لخدمة االجماع الدولي ومواكبة 
التطور االقتص��ادي واالجتماع�ي وخلق قاعدة 
امنة ومس��تقرة للسالم الدولي الذي اصبح هدف 

كل انسان يعيش على هذه المعمورة.

ومن��ذ تحقيق مجل��س االم��ن الدول��ي الخطوة 
المهم��ة في التس��ريع باس��تخدام تلك الوس��ائل 
اوج��د تغيي��رات ف��ي حج��م وطبيعة نش��اطات 
االمم المتحدة في ملف الس��الم واالمن الدوليين 
ونش��وء المفاهيم الجديدة االكثر ش��مواًل لتوجيه 
تلك النش��اطات والوس��ائط في االرتق��اء بعمل 
المنظم��ة المندمج��ة مع تلك المفاهي��م والتي تم 
تعديله��ا بوجود فرص النجاح وعقبات الفش��ل، 
نس��تطيع القول ان منظم��ة االمم المتحدة جذبت 
مصلحة اعالمية كبيرة غالبًا ما تكون ذات حسم 
ومس��ؤولية في تحمل االعب��اء في عملية واحدة 
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من عمليات حفظ السالم المسخر والتغلب على 
العمليات االخرى والجهود الواسعة في الميادين 
الملف��ات  وس��ائر  واالجتماعي��ة  االقتصادي��ة 

االخرى.

الوقائيـــة  الدبلوماســـية   – االول  المبحـــث 
وصناعـة السالم الـدولـي

       ان من���ع اي ن�����زاع قائ�م بين دولتين 
او اكثر في االعتماد على نظام التحذير المبكر، 
والدبلوماس��ية الهادئ��ة في حل بع��ض القضايا 
الش��ائكة والمعقدة والعمل الوقائ��ي المعتمد في 
انته��اج جه��ود الق�وة السياس��ي��ة والعس��كرية 
الكبي���رة في ح�ل النزاع��ات بع�د اندالعه�ا. ان 
االع��الن الصادر ع�ن مجلس االمن الدولي في 
1992/1/31 بانت��داب االمي��ن العام االس��ب�ق 
الس����يد )د. بط��رس غال��ي( ف��ي من��ح مكتب 
الش��ؤون السياس��ية ف��ي معالج��ة مجموعة من 
الوظائف السياس��ية التي ت��م تبنيها في االجزاء 
الس��ابقة لألمان��ة العامة لألمم المتح��دة. ليتمكن 
نظ��ام االن��ذار المبك��ر ف��ي تحدي��د النزاعات، 
ويحلل امكانيات العمل ال�وق�ائي لألمم المتح�دة، 
ه���ذا اض�اف���ة ال�ى عم���ل مس���اع�د ف�ي ح�ل 
الن�زاع���ات ال�دولي����ة القائم�����ة. والتج�رب���ة 
العملي���ة اوضح�ت لنا وبش��ك�ل جل�ي وواضح 
وج���ود مع�وق���ات كبي���رة ف��ي انج��اح تل��ك 
المس�اع�ي ليست عل�ى نح�و واس�ع واشبه بحفظ 
المعلوم��ات، او القدرة او وجود افك�ار تحليلي�ة 
لمب��ادرات األم��م المتح���دة. والنج��اح ال يمكن 
تحقيقيه ف��ي بادئ االمر بوجود تلك�ؤ او تباط�ؤ 
من احد االطراف لقبول مساع�دة االمم المتحدة 
ف��ي مواجه��ة حقيق��ة النزاع��ات الداخلية حتى 
من خالل اعم��ال االمم المتح��دة على مواجهة 
المشكلة وتقديم مش��روع بينما تجب المصالحة 

ضمن اح��كام الم��ادة )2/7( م��ن الميثاق. وقد 
اعطى ب��دوره للدول االعضاء في ان تعبر عن 
دعمه���ا وبش��كل ص�ريح للدبلوماس��ية الوقائية 
وصناعة الس�الم، واتفق الى ما ج�اء ب�ه االمين 
العام االس��بق )د. بط�رس بطرس غ�ال�ي( على 
ح��د تعبي�ره من انه : ) ان االخذ بهذه الف�رص�ة 
ف���ي ان اوصي باالعتماد عل��ى العمل الوقائي 
المبك��ر ال��ذي يكمن ف��ي ان يكون ح��اًل لجميع 
المش��اكل ال�راهن�ة التي يواجها المجتمع الدولي 

..... الخ(. )14( 

المبحث الثانـي – حفظ السالم
تش��ع�ر منظم���ة االم���م المتح��دة بالفخ���ر 
الكبي�ر بالتطور الس�ريع والمتحقق ف�ي التعاطي 
مع البيئة السياس��ية الجديدة نتيجة انتهاء مرحلة 
الح��رب الب��اردة، فق��د حظي��ت في الس��نوات 
االخي��رة باحترام للمبادئ االساس��ية في مفهوم 
حفظ الس��الم وهو اساس النجاح لتحقيق اهداف 
الدبلوماسية الوقائية، بوجود ثالث مبادئ مهمة 
القت قب��واًل من الدول االعض��اء ف�ي المنظمة 
ومنه���ا الن�زاه�ة، وع���دم اس��تخ�دام الق�وة اال 
ف��ي الح��االت المبينة ف��ي الدفاع ع��ن النفس، 
وتحليل النجاح��ات المتحققة واالخف��اق المبين 
في بل��ورة المبادئ الت��ي القت احترام��ًا كبيرًا 
من ال��راي العام العالمي. هنال��ك ثالث محاور 
قادت عمليات حفظ الس��الم ال��ى تصور في ان 
اس��تخدام القوة التي تخ��رج عن حق الدفاع عن 
الشرعي ووجود مخاطر كبيرة في فشل القوات 
الدولية في تحقيق الهدف المنش��ود في عمليات 
حفظ السالم وتقويضه في العمليات ذات الطابع 
االنس��اني خالل اس��تمرار فترة الصراع فالبد 
من ضرورة حماي��ة المدنيين في المناطق التي 
تش��هد وجود نزاع��ات مس��لحة والضغط على 
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الدول االعض��اء وتحقي���ق المصالحة الوطنية 
فهو بمثابة الخطوة االس��رع واالكثر اس��تعداد 
االط��راف في القبول كما ه��و الحال في قضايا 
الصومال والبوس��نة والهرس��ك التي تم انتهاج 
تلك القضايا وفق هذا المنوال باعتبارها س��ابق�ة 

دولي�ة مهمة. 

وف���ي ك���ال الحالتي��ن ان وج���ود عمليات 
حف��ظ الس��الم الممنوح��ة بتفويض اضافي، في 
استخدام القوة لذا ال يمكن دمجها بوجود تفويض 
يتطل��ب قبول الدول االطراف، الن�زاه�ة وع�دم 
اس��تخ�دام الق�وة غي�ر ممكن له�ا للسم�اح بدون 
استخ�دام القدرات العسكرية الكبي�رة اكث�ر م�ن 
المت���اح والمتوف���ر كما ه�و الح��ال ف�ي قضي�ة 
يوغس���الفي�ا السابق�ة، وفي ال�واق�ع انه ال شيء 
اكث�ر خط���ورة من عمليات حفظ الس��الم التي 
تتطلب اس��تخدام القوة متى ما تحق�ق في وجود 
التش��كيل وهيكلته�ا، وتسليحه�ا والدع�م المادي 
والمعن�وي واالنتش��ار في تحقيق الهدف بوجود 
ق��درة حقيقية وفاعلة لتحقي��ق الهدف المقصود. 
وان الخل��ط بي��ن االثني�ن يمك���ن ان يؤدي ال�ى 
تق�وي�ض قابلي��ات النج�اح ف��ي عملي�ات حف�ظ 

الس�الم وع�رض�ة لخط�ر وج�وده.

ان حفظ الس��الم واس��تخ�دام الق���وة اكثر مدى 
م��ن حق الدفاع الش��رعي يج��ب ان يرى على 
ان��ه تقنيات بديل��ة وليس نق��اط مج��اورة بديلة 
على االس��تمراري�ة يس��مح لتحول بسيط وهين 
ف��ي تبني ه��ذا االس��لوب. وه��و مجموعة من 
الصعوب��ات العملية التي ظه�رت اثناء االع�وام 
1992 – 1995 وع�ل���ى وج�ه التح�دي�د فيم�ا 
يتعل�ق بالقي�ادة والس��يط�رة وال�ى تهيئة الق�وات 
والمع���دات وتب��ادل المعل�ومات ف���ي عملي�ات 
حف�ظ الس����الم. وفيما يخص القي�ادة والسيط�رة 

ع�لى عمليات حفظ السالم كما اسلفن�ا فان�ه م�ن 
المفيد التميي�ز بثالث مستويات م�ن الصالحيات 

الممنوحة وه�ي ع�لى الشكل االتي:- 

اتجاه سياس���ي عل�ى العم�وم يرجع الى مجلس 
األم�ن. 

اتج��اه تنفي��ذي وقي��ادي لجمي��ع اختصاص��ات 
وصالحيات مجلس االم�ن الدولي.

ادارة الجوان��ب المتعلقة بعمليات حفظ الس��الم 
المؤتمنة من االمين العام لمنظمة االم�م المتحدة 
لرئاسة المهمة ) المكلفة بهذا الغرض او القيادة 

العسكرية، او المراقب العسك�ري االعلى (. 

  لق��د كان هن�الك رغب��ة مت�زاي�دة ف�ي االع�وام 
أداره  ف��ي  االم��ن  لمجل��س   2000  -1995
الش���ؤون التفصيلي��ة لعمليات ح�ف�ظ الس��الم، 
واعط��ت اهمية لجميع القضايا المهددة بالفش��ل 
وحج���م المص���ادر المخصص��ة لعمليات حفظ 
الس��الم، ومن الص�واب والمناسب للمجلس ان 
يب��دي الرغبة في االستش��ارة كمطلع اجراءات 
لضمان ذلك بش��كل مستحس��ن لمساعدة مجلس 
االم��ن الدول��ي ف��ي ان يك��ون الطليع��ة حول 
التط��ورات الناتج��ة  م��ن خ��الل قي��ام االمين 
الع��ام لألم��م المتح��دة بتوثي��ق جمي��ع الفتاوى 
واالستشارات الصادرة من مستشاريه ومبعوثيه 
الخاصين بشأن تقييم المعلومات المتوفرة وهي 
ب��كل االحوال منظمة في ظل المش��هد الضبابي 
ألوض��اع الحرب لجند االمم المتحدة وهي على 
سبيل المثال في انكوال، وكمبوديا، والصومال، 
ويوغس��الفيا الس��ابقة ويتطلب لتحقيق الدقة في 
التقارير االولية بش��كل مفه�وم لرئاس��ة المهمة 
التي يجب ان تتصف بالسرية وبعيدة عن وسائل 
االعالم في اذاعة الحقائ��ق بالكامل. وان تكون 
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محاولة في مساهمة القوات المسلحة للحكومات 
لتجهيز التوجيه لحفظ السالم ناهيك عن اعطاء 
االوام�ر ال��ى ف�رقه�م للمس��ائل الميدانية لعمل 
ذلك وخلق فرقة ضمن تلك القوات العس��كرية، 
واضاف��ة لتلك الصعوبات والعقبات تجذرت في 
وجود عملية دولية تزيد من خطر االصابات في 
القضايا االنس��انية واعطاء االنطباع بين اغلب 
االعض��اء بانها عملية تخدم سياس��ة الحكومات 
المس��اهمة بداًل م��ن المش��اركة الجماعية لدول 
العالم التي س��اعدت االمم المتحدة على انش��اء 

العمليات العسكرية من مجلس االمن الدولي.

 ان مث��ل ه��ذه االنطباع��ات تق��وض ش��رعية 
العملي��ات العس��كرية وتأثي�ره���ا ف��ي مجابهة 
أي خطر يهدد الس��الم واالم��ن الدوليين. وفيما 
يتعل��ق بت�جهي�ز الجن�د بالمع�دات، والمش��اك�ل 
بقيت قائمة وثابت�ة وهناك جهود لتوسيع وانتقاء 
االليات المعتمدة للترتيب��ات االحتياطية، اال ان 
تلك التجهي�زات ليست ضمانًا كافيًا بشان القوات 
التابعة لمجلس األم�ن ال�دول�ي الذي قرر توسيع 
 )UNAMIR( مهمة االم�م المتح�دة في راون�دا
وال توج��د أي حكوم��ة من الحكومات التاس��عة 
عش���ر في ذلك الوقت ان وافق���ت على اعتماد 
الق��وات المس��لحة التي البديل لها ع��ن القوات 
المس��اهم�ة، وف��ي ظل تلك الظ�روف س��نصل 
الى حقيقة واقعية ملموس��ة وظاهرة للعيان بأن 
االمم المتحدة تحتاج الى منح صالحيات ومهام 
جدية من خالل فكرة قوات رد الفعل الس��ريع، 
وان لكل قوى لها حق االحتفاظ بخطط عسكرية  
موضوعة س��لفًا من مجلس االمن الدولي للعمل 
ف��ي اوقات الطوارئ الت��ي تحتاجها قوات حفظ 
الس��الم الدولية قد يشمل بحج�م كتيبًة م��ن ع�دد 
الدول، وان تلك الوحدات س��ت�درب على وف�ق 
نف��س المعايير واس��تخدامها لنف��س االجراءات 

الميداني��ة ومجه��زة بمع�دات اتص��ال متطورة 
وموح��دة القيادة لتأخ���ذ على عاتقه����ا مهم��ة 
التدريبات المشتركة في فترات منتظمة، وتبقى 
مرتكزة في بلدانها االم وتكون على درجة عالية 
من االس��تعداد. والتأهب لكل ط��ارئ ان القيمة 
في تلك التهيئ�ة ممكن�ة ف�ي االع�تم�اد على تلك 
العملي��ات وماهي المس��افة الت��ي يمكن لمجلس 
االم��ن ال�دول�ي ف��ي ان يت�أك�د م��ن حجم القوة 
المتواجدة فعليًا على االرض والمؤثرة في اتخاذ 
التدابي��ر الالزم��ة لمواجهة الخطر ف��ي ازمنة 
الطوارئ وهي بمثابة ترتيب��ات معقدة وباهظة 
التكاليف، ولكننا نعتقد بان الوقت ق�ادم لالعتماد 
عليها ف��ي مواجهة تلك التحدي��ات الكبيرة التي 

يواجها السالم الدولي.

 ان التجهيز والتدريب المطلوب في بقعة اخرى 
من بقاع العالم س��يزيد م��ن قدراتها، والمبدأ في 
ان الحكومات المساهمة هو كفيل لتحقيق الهدف 
المنش��ود في وصول الق��وات الدولية مع جميع 
المستلزمات التي تحتاجها للميدان بشكل متطور  
عالي جدًا وبش��كل متزايد، ومهما يكن من امر 
ف��ان الدول االعضاء يجب ان ال تعرض قواتها 
ب��دون وجود تدريبات عس��كرية ومس��تلزمات 
ضروري��ة، وان غي��اب البدائ��ل ومنظمة االمم 
المتحدة والضغط السياسي في تحصيل االجهزة 
بس��وق الس��الح او من المس��اهمات الطوع�ي�ة 
م��ن بقي��ة الدول االعض��اء االخ��رى، والوقت 
االضافي المطلوب فيما يتعلق بجاهزية القوات 
لتعليمها بممارسة التجهيزات وبانهم يصادفون 
ف��ي اغلب االحي��ان للم��رة االول���ى مجموعة 
م��ن المقايي��س في امكاني��ة يمكن تص��ور تلك 
المش��كلة، فعلى س��بيل المثال ان المؤسس��ة في 
منظم��ة االمم المتحدة اس��همت بوض��ع معايير 
احتياطية لمس��تلزمات حفظ الس��الم كما اقترح 
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الكثير للش��راكة بين الحكومات التي تحتاج الى 
مستلزمات واستعداد لتجهيز قوات حفظ السالم. 

المبحـــث الثالــــث – وظيفـة النــــزاع وبنـاء 
السـالم

ان مفه��وم وظيفة النزاع وبناء الس��الم ووجود 
العديد من المعايير التي من الممكن  استخدامها  
ف��ي دعم الدبلوماس��ية الوقائية وم��ن بينها نزع 
السالح مقابل الس��يطرة على االسلحة الخفيفة، 
واج��راء اصالحات دس��تورية وتحس��ين اداء 
االنظمة البوليس��ية والقضائي�ة، وتعزيز الرقابة 
في موضوع حقوق االنسان، واجراء اصالحات 
في العمليات التش���ريعي�ة واالنتخابية، وتحقيق 
التط��ور االجتماع���ي واالقتص���ادي ان تكون 
اش��ياء مهم��ة ف��ي م�وض���وع الدبل�وماس��ي�ة 
ال�وقائي���ة كطريق��ة عالجية بعد وج��ود النزاع 
الدائ��ر في منطقة الن��زاع. وباإلمكان تنفيذ مبدأ 
وظيف��ة النزاع وبناء الس��الم مهم��ا كان  معقدًا 
ويتطلب االم�ر وجود عمل موحد وتعامل جدي 
بي��ن االمم المتحدة والدول االعضاء الى النزاع 
الخاص بفعاليات بناء الس��الم بش��كل مفترض، 
ووجود وضع اس��تحق ان يك��ون فصال مهما، 
فاألول يكون حال ش��امال قاب��ال للتفاوض لبنود 
اقتصادي��ة واجتماعية وسياس��ية ومصطلحات 
ذات دالالت كبي��رة لمخاطب��ة اس��اس الن��زاع 
وتحقق تطبيقه وتامين الى عمليات حفظ السالم 
المتع�ددة الوظائف، والثاني بناء الس��الم سواء 
وظيفة الن��زاع او العمل الوقائ��ي او ان النزاع 
الس��ابق بدون عمليات حفظ الس��الم فان الهدف 
االساس��ي ه��و خلق وبناء مؤسس��ات للس��الم. 
والموق��ف االول االس��هل ف��ي ادارة الن��زاع، 
فمنظم��ة االمم المتحدة كان لديه��ا نافذة والدول 
االط�راف قبل��ت بأدوارها المتمثلة ب�� )صناعة 

الس��الم، وحف��ظ الس��الم( وان عملي��ات حف��ظ 
الس��الم س��يتم تبنيها عقب نشاطات بناء السالم 
والس��يما اعادة توحيد الجهود المهمة للمقاتلين. 
وان الوض��ع االكثر صعوبة يكمن في موضوع 
وظيفة النزاع او )نش��اطات بناء الس��الم( التي 
تنظ��ر الى انها مس��الة ضرورية وملحة في أي 
بلد يعاني من وجود نزاع يهدد س��المة اراضيه 
واس��تقراره وامن��ه الداخل��ي اينما تك��ون االمم 
المتحدة غ�ي�ر قادرة مس��بقًا على التفويض فيما 
يخص صناعة وحفظ الس��الم، والس��ؤال المهم 
يطرح من الذي سيحدد ويعين الحاجة الى جميع 
االه��داف والمعايير المقدمة الى الحكومة؟ وان 
تلك المعايي��ر م�رتبط�ة بالجوان��ب االجتماعية 
واالقتصادية واالنسانية ومن سيقع ضمن حدود 
بصر المنس��ق المقيم وال��ذي يقدم توصيات الى 
الحكومة وحتى المنس��ق المقيم لديه القدرة على 
مراقب��ة وتحلي��ل جميع المؤش��رات السياس��ية 
ورص���د اس��باب واالزمات االمني��ة حتى وان 
كانت تل��ك المس��ائل ن��ادرة الوق��وع، والقادر 
عل��ى فعل ذل��ك دون وجود اتهام��ات بالتجاوز 
عل��ى الوظائف السياس��ية والس��يما اذا تعلقت 
االجراءات المقترحة بمناطق تتعلق على سبيل 
المثال باألمن او السياس��ية او حقوق االنس��ان. 
ولقد لعبت الجمعية العام��ة لألمم المتحدة دورًا 
كبي��رًا في مجال بناء الس��الم من خالل اصدار 
ق�رارها المرق�م )1/70 في العام 2016( الذي 
جاء فيه )تحويل عالمنا( خطة التنمية المستدامة 
لعام 2030 والذي اعتمد مجموعة من االهداف 
والغاي��ات العالمي��ة الش��املة والبعي���دة المدى 
المتعلقة بالتنمية المس��تدام�ة، التي ت�رك�ز على 
الناس وتفضي الى التحول، والسيما خالل منع 
نش��وب النزاع��ات ومعالجة اس��بابها الجذرية، 
وتعزيز س��يادة القان��ون على الصعي��د الدولي 
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والوطني، وتش��جيع النم��و االقتصادي المطرد 
والمستدام، والقضاء على الفقر وتحقيق التنمية 
االجتماعية، والتنمية المس��تدام�ة، والمصالحة 
الوطنية والوحدة بس��بل منها الحوار الش��امل، 
والوس��اطة، وتيسير س��بل اللجوء الى القضاء 
والعدالة االنتقالية، والمس��اءلة والحكم الرشيد، 
والديمقراطية، والمؤسسات الخاضعة للمساءلة، 
والمساواة بين الجنسين، واحترام حقوق االنسان 

والحريات االساسية وحمايتها)15(

 المبحــث الـرابـع – نـزع الســالح 
 ان م��ن اح��د المبادئ االساس��ي�ة والوس���ائ�ل 
الناجع���ة في ع�ل�م السياس��ة الدولية والعالقات 
الدولي��ة )تحقيق الت��وازن الدولي بي��ن القوى( 
م��ن خالل قي��ام الدول الكبرى ف��ي العالم بنزع 
س��الح احدى الدول التي يش��ك به��ا او متهم�ة 
ب�زع�زع���ة االمن واالس��تقرار االقليمي فتلج�أ 
المنظمات الدولي�ة ومنها منظم�ة االمم المتحدة 
واجه�زته�ا بن�زع س�الح تلك الدول�ة التي تته�م 
بزع�زع�ة االستقرار واالم�ن االقليم�ي لتحقيق 
ذل��ك التوازن وف��ق ض�واب��ط ومعايي�ر محددة 
ودقيق�ة يس��مح لها بامتالك ت�رس�ان�ة عسك�ري�ة 
تؤهله��ا في اس��تخ�دام ح���ق الدفاع الش���رع�ي 

المبينة في احكام المادة )51( من الميثاق.)16(

 وفي عشية القمة المنعق�دة للدول االعضاء 
ف��ي مجلس االم��ن ال�دولي ف��ي 1992/1/31 
اك��دوا قلقه��م واهتمامهم ح��ول موضوع نزع 
السالح وتنظيم التسليح، وعدم االنتشار الخاص 
بأس��لح�ة الدمار الش��امل، وقد ال�زم�وا انفسه�م 
بأخ��ذ خط��وات رصينة لتحس��ين تأثي���ر االمم 
المتحدة في مناطق العالم التي تش��هد تسابق في 

برامج التسلح وانتشار اسلحة الدمار الشامل.

وقد جعل للتقدم الكبير منذ ش��هر كانون الثاني 
في العام 1992 والتعليق االخير في استمرارية 
االختب��ار النووي لكي يالحظ وبش��كل كبير في 
مؤتمر نزع الس��الح الذي اتخذ قرارًا نهائيًا في 
االعتماد على المفاوضات الش��املة في التوقيع 
عل��ى معاه��دة حظر اختب��ار األس��لحة النووية 
وأوصت الجمعية العامة على انتهاج مفاوضات 
معاه��دة حظر إنت��اج المواد االنش��طارية، وان 
الجه��ود تعم��ل على طري��ق تقوي��ة وترصين 
اتفاقي��ة منع وتطوير وانتاج وتخزين االس��لحة 
البكترلوجي��ة او البيولوجية واالس��لحة الس��امة 
وكل ما متعلق بأس��لحة الدمار الش��امل استنادًا 
للق��رار 2826 وملحقه المصادق عليه من مائة 
واحدى وثالثين بلدًا من خالل التطوير والتحقق 
تبين ان تلك المواقف كانت ذات اهمية اساس��ية 
ألمن البش��رية واط��الق الم��وارد االقتصادية 
والعلمية والتقنية للس��الم والتقدم لإلنسانية التي 
كرست االمم المتحدة جهودها من خالل تجاربها 
الفري��دة ف��ي ح��ل النزاع��ات القائمة وتس��ليط 
الضوء على موضوع نزع السالح بشكل دقيق 
ووج��ود خطوات عملية لتحقيق الهدف في نزع 
السالح وعدم سوء استخدام السالح في مواجهة 
النزاعات الدولية من خالل تعامل األمم المتحدة 
بشكل فعلي مع برامج التسلح والسيما لألسلحة 
الخفيف��ة التي أزهقت أرواح مئات اآلالف منهم 
واذ تنتهج الجمعية العامة في قراراتها موضوع 
رفع الش��فافية في مجال التس��لح الذي يسهم إلى 
ح��د كبير ف��ي بناء الثقة واالمن بي��ن الدول من 
خالل إنش��اء ما يس��مى ) س��جل األمم المتحدة 
لألس��لحة التقليدية( الذي يش��كل خط��وة مهمة 
إل��ى األمام في تع�زي�ز الش��فافي�ة في المس��ائل 
العس��كرية ودعوة جميع ال��دول األعضاء لذلك 
ان ت��زود االمي��ن الع��ام لألمم المتح��دة بحلول 
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الح��ادي والثالثين من ش��هر حزي��ران من كل 
ع��ام بالبيان��ات والمعلومات المطلوب��ة لتفعيل 
ذلك الس��جل بما في ذلك التقارير التي تفيد بعدم 
وج��ود ما تبل��غ عنه عند االقتضاء اس��تنادًا الى 

القرارين 36/46 الم و 52/47 الم،.)17( 

وهنالك نوعين من االسلحة الخفيفة تستحق 
البح��ث والدراس��ة، فالن��وع االول منها وه�ي 
االس��لحة الصغي��رة وه��ذا النوع من االس��لحة 
كان ل��ه دور كبير ف��ي ازهاق العديد من ارواح 
الناس ف��ي النزاعات الحالي�ة وان العالم منهمك 
به��ا وهروب المس��لحين من طائلة المس��ؤولية 
والحس��اب، ناهيك عن االعت�راض الصادر من 
تل��ك المجموعة المس��لحة وان االس��باب عديدة 
وم��ن بينه��ا:- وه��و التجهيز المبكر لألس��لحة 
ال��ى ال��دول التي له��ا تعاقد مع ال��دول المنتجة 
والمجهزة لألس��لحة ابان فت��رة الحرب الباردة، 
والنزاعات الداخلية، والمنافسة غير المشروع�ة 
بتجارة األسلحة في أسواق السالح، والنشاطات 
االجرامي��ة وظهور المليش��يات المس��لحة بعد 
انهيار دولة القانون والمؤسسات المدنية ومنحها 
االس��تباحة بارت��كاب الجرائم بح��ق المواطنين 
االبري��اء بحجج وذرائع ت�رى انها مش���روع�ة 
للحص��ول على اكبر كمية ممكنة من االس��لحة 
لحماي���ة مصالحه���ا وامتيازاته��ا الخاص�ة. ان 
المهمة االستش��ارية التي جرت بشكل تجريبي 
م��ن خالل مهم��ة المبع��وث الدولي ال��ى مالي 
في ش��هر آب من الع��ام 1994 بناًء على طلب 
حكومة دولة م�ال�ي التي اكدت وبشكل استثنائي 
وصع��ب في الس��يطرة على التدف��ق المحظور 
لألس��لحة الصغي���رة، وان المش��كلة ممكنة في 
ان تعال��ج فقط بوجود قاع��دة اقليمي�ة في ايجاد 
الحلول العملية والفاعلة في تحقيق ذلك اله�دف 
المنش��ود في نزع الس��الح من جمي��ع المناطق 

الس��اخنة ف��ي العالم وان عل��ى المجتمع الدولي 
اتخاذ تدابي��ر جدية وحقيقية لتحقي��ق تقدم كبير 
وملموس في نزع الس��الح. والن��وع الثاني من 
األس��لحة الصغي���رة تكمن في انتش���ار االلغام 
المض��ادة لألش��خاص ، وه��ي موض��ع اهتمام 
كبير في الس��نوات األخيرة لهذه المشكلة في ان 
المجتمع الدولي بدء في التعاطي معها من خالل 
الجهود الجارية والمستمرة ضمن سياق معاهدة 
منع وتقييد اس��تخدام االس��لحة التقليدية الذي قد 
يعتبره البعض إجراًء  متعسفًا ومفرطًا او جهودًا 
عشوائية أعطت أولوية لهذا النوع من االسلحة، 
ودعوة الجمعية العامة لألمم المتحدة الى تعليق 
نش��اط التصدي��ر وإيقاف دعم ال��دول المصنعة 
لألسلحة، وتقديم البعثة الدولية للصليب األحمر 
الدولي��ة للملحق الخ��اص لمعاهدة منع انتش��ار 
االس��لحة وفي نف��س الوقت فان العمل مس��تمر 
ف��ي التعامل على ازالة ومنع ما يقرب عن مائة 
وعشرة ماليين من االلغام المضادة لألشخاص 
من االلغام المزروع�ة، وهو موقف جرى العمل 
ب��ه في تحديد تلك االولوي��ات وتنفيذه�ا، لذا فقد 
دعت الحاجة إلى وضع تبني مش��روع الشفافية 
في مجال التس��لح وانشاء س��جل األمم المتحدة 
لألس��لحة التقليدي��ة، وقد انتبهت األم��م المتحدة 
من خالل الجمعية العامة الى منع حدوث سباق 
التس��لح في الفضاء الخارج��ي لوجود مصلحة 
مش��تركة للبشرية جمعاء في استكشاف الفضاء 
الخارج��ي واس��تخدامه في األغراض الس��لمية 
لفائدة جميع البلدان ولصالحها بغض النظر عن 
درجة تطورها االقتصادي او العلمي، وان منع 
س��باق التسلح في الفضاء الخارجي من شانه ان 
يحول دون تعرض السالم واألمن الدوليين إلى 
خطر جس��يم وضرورة النظ��ر في اتخاذ تدابير 
أخرى س��عيًا إل��ى التوصل إلى اتفاق��ات ثنائية 



139  ةلوديءشليل  ةيةشكيل ويص اددنا

ومتع��ددة األطراف فاعلة يمكن التحقق منها في 
تحقي��ق ذلك اله��دف ويزيد الحاج��ة إلى تعزيز 
الش��فافية وتوفي��ر معلومات أفض��ل من جانب 
المجتم��ع الدول��ي وإرس��اء األمن ف��ي الميدان 

العسكري. )18(

      المبحث الخامس – نظام العقوبات
اس��تنادًا ألحكام الم��ادة )41( م��ن ميثاق األمم 
المتح��دة دع��ا مجل��س األم��ن الدول��ي ال��دول 
األعض��اء إلى تطبي��ق جميع المعايي��ر التي ال 
تتضمن اس��تخدام القوة العس��كرية ف��ي الحفاظ  
او إعادة الس��الم واألمن الدوليين إلى نصابهما 
ومن بي��ن تلك العقوبات المعروف��ة في القانون 
الدولي العام، شجب وإدانة ال�رأي العام الدولي 
على ممارس��ة دولة ما انتهكت مب��ادئ القانون 
الدولي العام او خالفت أحكام الميثاق ومنها قيام 
اس��رائيل بارتكاب مجازر بش��رية تجاه الشعب 
الفلسطيني واس��تمرار العمليات العسكرية التي 
تطال المدنيين في قط��اع غزة والضفة الغربية 
م��رات عديدة، او القيام بفرض حصار س��لمي 
من دولة او مجموع��ة دول على جزء من إقليم 
الدول��ة المخل��ة بالتزاماته��ا او تعهداتها الدولية 
تج��اه الدول المحاصرة لها، او اعالن المقاطعة 
االقتصادية تجاه دولة ما كإعالن الدول العربية 
المقاطعة مع اس��رائيل وانشاء )مكتب المقاطعة 
العربية ضد اسرائيل(، او توجيه مذكرة احتجاج 
دبلوماس��ي من الدولة تجاه الدولة االخرى التي 
انتهك��ت جميع االلتزام��ات الدولي��ة او خرقها 
ألحكام القان��ون الدولي العام، او قطع العالقات 
الدبلوماس��ية مع الدولة وجعلها تعيش حالة من 
العزلة الدولية من ذلك قيام بعض الدول العربية 
من قطع العالقات الدبلوماسية مع مصر وتعليق 
عضويتها في الجامعة العربية لتوقيعها معاهدة 

س��الم مع اس��رائيل )كام��ب ديفيد( بن��اء على 
التوصي��ات والمق��ررات التي ج��اء بها مؤتمر 
القم��ة العربي��ة في بغ��داد ع��ام 1978، او ان 
تقوم دولة بس��حب ممثليها م��ن الدولة المعتمدة 
للبعث��ة كوس��يلة ضغ��ط سياس��ي للع��دول عن 
مواقفها السياس��ي وغيرها من العقوبات المبينة 
في القانون الدولي. وان تلك المعايير مش��تركة 
وتش��ير الى انه��ا عقوبات دولية وان األس��اس 
القانوني في الدعوة لتحقيق األهداف المنش��ودة 
في ح��ال إقرارها في ان تع��دل الدولة المخالفة 
ألحكام ومبادئ الميثاق من س��لوكها الذي يهدد 
الس��الم واألمن الدوليين دون العقاب او بخالفه 
تعري��ض الدولة العضو الى العقاب. إذ إزدادت 
توجه��ات مجلس االم��ن الدولي في الس��نوات 
األخي��رة ال��ى اس��تخدام اآلليات التي س��لطت 
الضوء على مجموع��ة من الصعوبات المتعلقة 
والسيما في أهداف العقوبات، والمراقبة في تلك 
التطبيق��ات وتأثيرها غير المقصود على اعقاب 
الكوارث اإلنسانية التي أصابت الشعب العراقي 
جراء العقوبات االقتصادية من العقد االخير من 
الق��رن الماض��ي، وان األه��داف الحقيقية التي 
تقف وراء نظام العقوبات المعنية تجاه مس��ائلة 
معينة بالذات والتي فرضت بش��كل غير واضح 
المعال��م، وبالفعل انها في بعض االحيان جاءت 
ف��ي تغيير مس��ار الزمن، وه��ي مجموعة قابلة 
للتح��ول والغم��وض افرزت جمل��ة صعوبات 
كبيرة لمجل��س األمن الدولي ف��ي قبول ما كان 
لأله��داف وان تك��ون ق��ادرة ان تصبح موضع 
اعتب��ار في تحقيق أهداف تلك العقوبات وتغيير 
مسار النزاع الدائر بين الطرفين. بينما االعتراف 
بالهيئة السياسية بدال من العضو القضائي  يشكل 
اهمي��ة عظمى متى م��ا قرر ف��رض العقوبات 
الت��ي تلزم ف��ي نفس الوقت في تحدي��د المعايير 
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الموضوعية لتقرير تلك األهداف المتحققة، وان 
وجد دعم في اس��تخدام العقوبات كألة فاعلة في 
الحفاظ على السالم واألمن الدوليين، وان تؤخذ 
العناي��ة لتجنب إعطاء االنطب��اع من إن الهدف 
م��ن فرض العقوبات هو لل��ردع بداًل من تعديل 
السلوك السياس��ي او ان المعايير ستصبح قابلة 
للتغيي��ر للحفاظ على األه��داف ما عدا تلك التي 
حفزت الق��رارات االصلية لف��رض العقوبات، 
وه��ي تجربة مكتس��بة من االم��م المتحدة حول 
كيفية رقابة تطبيق العقوبات كجزء من منظومة 
اقليمية تستطيع في بعض القضايا من تأدية هذا 

الدور. )19(

وق��د عم��دت األم��م المتح��دة الى انش��اء فريق 
خبراء المعي��ن من االمين الع��ام لألمم المتحدة 
ال��ذي يرتب��ط مباش��رة بمجلس االم��ن الدولي 
والمعني بالمس��ائل المتعلق��ة بالعقوبات وتقديم 
تقارير رصد الجزاءات الخاصة بانتشار اسلحة 
الدمار الشامل ووس��ائل ايصالها، مادام  يشكل 
خطرًا يهدد السالم واألمن الدوليين، وفق اعداد 
تقييمات وتحليالت وتوصيات موثوقة ومستقلة 
ومس��تندة إل��ى حقائق، وقد ح��ث مجلس االمن 
الدول��ي جمي��ع الدول وهيئ��ات األم��م المتحدة 
المعنية وس��ائر األطراف المهتم��ة بهذا الملف 
عل��ى التعاون التام م��ع اللجنة المنش��أة بأحكام 
الق��رار 1737 )2006( وم��ع فري��ق الخبراء 
والس��يما اتاحة أي معلومات لديها بش��ان تنفيذ 
التدابي��ر المفروض��ة بموج��ب الق��رار اآلنف 

الذكر. )20(

ان نظ��ام العقوبات معترف به بش��كل عام على 
انه وسيلة لوحدها ال تحقق الهدف المنشود، وقد 
تثار مس��ائل اخالقي�ة سواء كانت معاناة أوقعت 

الش��رائح الضعيف��ة في البل��د المعن��ي بالنزاع 
وهم الش��عوب، مما يس��تدعي ممارس��ة تشريع 
وس��ائل ضغ��ط على الق��ادة السياس��يين والذي 
اقترن س��لوكهم بش��كل تأثي��رات غير مرغوب 
بها او غير محتملة وباس��تطاعتهم عقد وكاالت 
ذات طابع إنس��اني بتجريمهم ببعض األصناف 
وإلزامهم للم���رور بإجراءات صعبة للحصول 
على االستثناءات الضرورية ويختلفون بأهداف 
تطوير المنظمة ويحققون ضررا للمنظمة على 
المدى البعيد إلى طاقة األداء لذلك البلد المعني، 
وباس��تطاعتهم خدمة تأثير تلك البلدان األخرى 
على البلدان المجاورة او الشركاء االقتصاديين 
الكبار لذل��ك البلد. وباس��تطاعتهم كذلك التغلب 
على أهدافهم الش��خصية ب��رد وطني مثير تجاه 
المجتم��ع الدول��ي ومنها منظمة األم��م المتحدة 
وبتحش��يد الناس خل��ف قياداتها السياس��ية التي 
سلكت سلوكًا في إنزال العقوبات او التوجه الى 
التعديل الى جميع الدول لتلك االعتبارات العملية 
والفكري��ة في عدم الدع��وة بالقضية في الحاجة 
الى عقوبات في مس��ائل معين��ة، اال انها حقيقة 
عملية دع�ت الى ف��رض تلك االعتبارات على 
ال��دول األعض��اء ومنها بالدرجة األس��اس الى 
ضم��ان ذلك متى ما كان��ت العقوبات مفروضة 
على ش��كل مواد ج��اءت لتس��هيل مهمة وعمل 
ال��وكاالت االنس��انية والت��ي أصبحت ضرورة 
ملح��ة نتيجة لتأثي��ر العقوبات عل��ى االطراف 
الضعيف��ة، ومن الضروري له��ذه الحالة تجنب 
االس��تيراد المحظور الذي يعد مطلب من خالل 
االنت��اج المحلي للمس��تلزمات الصحي��ة بمثابة 
حص��ة لعم��ل س��ريع ف��ي معالج��ة التطبيقات 
االستثنائية للنش��اطات االنسانية. وثانيا : وجود 
حاج��ة ملحة للعمل والرد على حصول توقعات 
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متزايدة من خالل احكام المادة 50 من الميثاق، 
ذل��ك ان العقوبات هي اجراءات متخذة بش��كل 
جماع��ي من منظم��ة االمم المتح��دة للحفاظ او 
اعادة اس��تقرار االمن والسالم الدوليين بتحقيق 
انج��ازات عملي���ة ع�ل�ى ارض الواقع المش��ار 
اليه في المواضيع الس��ابقة المتعلقة في انش��طة 
صناعة السالم والحفاظ على السالم وان يحمل 
بالتزام��ات من جمي��ع الدول االعض��اء وليس 
بش��كل خاص من عدد محدود م��ن الدول الذين 
كان لهم حظ سيء في ان يصبحوا دواًل مجاورة 
او تكون لهم ش��راكة اقتصادية رئيس��ية في بلد 
الن��زاع. ان  ج��دول االعمال من اجل الس��الم 
واقترح االمين العام لألمم المتحدة االس��بق ) د. 
بطرس غالي ( ف��ي ان الدول التي عانت آنذاك 
من وجود عقوبات اضافية بسبب نظام العقوبات 
يجب ان ال يمنح مجلس االمن صفة استشارية، 
ولكن عليه منح مجل��س االمن امكانيات واقعية 
في امتالك عناوين صارمة طبقًا لهذا الغرض، 
ويوصي في الوقت نفسه بان على مجلس االمن 
ان يخص��ص مجموعة من المعايير في تضمين 
المؤسسات المالية الدولية والهيئات االخرى في 
منظم��ة االمم المتحدة بوجود نظام يمكن تطبيقه 
في مواجهة تلك المش��اكل، وف��ي االجابة على 
تساؤالت يوجهها الى العاملين في هذه المنظمة 
ف��ي تأكي��د اإلرادة لوجه��ة النظ��ر واالجابات 
الت��ي بينوه��ا ف��ي الرد عل��ى رس��ائل النظرية 
للجهود االضافي��ة للعقوبات الدولية والتي تعبر 
عن وجود رغبة لمس��اعدة ال��دول في مثل هذه 
الح��االت، اال انهم اقترح��وا بان يعمل كل منهم 
تحت نظ��ام دولي منتدب موجود جاء خصيصًا 
له��ذا الهدف في دعم ومس��اعدة الدول لمجابهة 
جمي��ع التوقع��ات المفاجئ��ات والنتائ��ج النهاية 

والس��لبية منها ف��ي وجود صعوب��ات الموازنة 
المالي��ة ل��كل طارئ ولم يحص��ل أي اتفاق فيما 
بينهم بوضع مواد خاصة لهذا الغرض. ولتحديد 
االهداف التي جاء بها االمين العام الس��ابق في 
مواجهة المش��اكل اع��اله، تعين علي��ه الذهاب 
الى ابعد من التوصي��ات التي وضعها في العام 
1992 في وض��ع اليات بتنفي��ذ المهام الخمس 

االتية:- 

مراقبة تطبيق دراس��ة وتقيي��م الجهود بناًء على 
طلب مجلس االمن الدولي قبل فرض العقوبات، 

نظام العقوبات الدولية. 

تقيي��م الجهود ليصبح مجل��س االمن قادرًا على 
تكييف النظر في التقليل من حدة تأثير العقوبات 

على البلد المخالف لمبادئ الميثاق. 

- ضمان تنفيذ المساعدات االنسانية للمجموعات 
الضعيفة )الش��عوب(  وامكانية تأثيرها على بلد 
الن��زاع والبلد الثال��ث المتأثر بنتائ��ج العقوبات 

الدولية. 

اكتش��اف طرق في مس��اعدة ال��دول االطراف 
الت��ي تعاني م��ن تأثيرات كبيرة بس��بب فرض 
العقوبات ورفع سقف المطالب المقدمة من تلك 
الدول المتضررة اس��تنادًا ألحكام المادة 50 من 

الميثاق.

ان تلك المواقف كانت ذات اهمية اساسية ألمن 
البش��رية واطالق الموارد االقتصادية والعلمية 
والتقنية للس��الم والتقدم لإلنس��انية التي كرست 
االم��م المتح��دة جهوده��ا م��ن خ��الل تجاربها 
الفري��دة ف��ي ح��ل النزاع��ات القائمة وتس��ليط 
الضوء على موضوع نزع السالح بشكل دقيق 
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ووج��ود خطوات عملية لتحقيق الهدف في نزع 
السالح وعدم سوء استخدام السالح في مواجهة 
النزاعات الدولية من خالل تعامل االمم المتحدة 
بشكل فعلي مع برامج التسلح والسيما لألسلحة 
الخفيف��ة التي ازهقت ارواح مئات االالف منهم 
واذ تنتهج الجمعية العامة في قراراتها موضوع 
رفع الشفافية في مجال التسلح الذي يسهم الى حد 
كبي��ر في بناء الثقة واالمن بين الدول من خالل 
إنشاء ما يسمى ) س��جل االمم المتحدة لألسلحة 
التقليدية( الذي يشكل خطوة مهمة الى االمام في 
تع�زي�ز الشفافي�ة في المسائل العسكرية ودعوة 
جمي��ع الدول األعض��اء ان ت��زود األمين العام 
لألمم المتحدة بحلول الحادي والثالثين من شهر 
حزي��ران من كل ع��ام بالبيان��ات والمعلومات 
المطلوب��ة لتفعي��ل ذل��ك الس��جل بما ف��ي ذلك 
التقارير التي تفي��د بعدم وجود ما تبلغ عنه عند 
االقتضاء اس��تنادًا ال��ى القرارين 36/46 الم و 

52/47 الم،.)21( 

الوقائيـة  الدبلوماســـية  الـرابــــع –  الفصـــل 
والنتائــــج المتحققـة في حفظ الســـالم واألمن 

الدوليين

نتطرق ف��ي هذا الفصل ع��ن إمكانية األمم 
المتحدة باعتبارها إحدى أدوات الدبلوماسية في 
العالقات متع��ددة األطراف، والس��يما هيئاتها 
الفاعل��ة في إبداء المناقش��ات العام��ة، ووجود 
المفاوض��ات الخاصة والوس��اطات الدولية في 
تحقيق األهداف المنشودة.  عالوة على ترصين 
القدرات الدولية في إنجاح أهداف الدبلوماس��ية 

الوقائية، إذ يقسم هذا الفصل الى مبحثين:- 

المبحث األول – نشـوء الخالفات الدولية

إن نش��وء المنازعات الدولي��ة مدار البحث 
يتطل��ب من��ا دراس��ة مس��تفيضة ع��ن أس��باب 
نش��وء النزاعات الدولية الت��ي ترجع الى تحقق 
مجموعة من العوامل واألس��باب أدت في نهاية 
المط��اف الى نش��وء المنازعات وع��دم وجود 
حلول جدية وعادل��ة تحولت من مرحلة النزاع 
ال��ى التصعي��د السياس��ي والعس��كري. وهناك 
امثلة عدي��دة لنزاعات وص�راع�ات ترجع ال�ى 
أس��باب اثنية ودينية تجذرت منذ عقود او قرون 
طويلة م��ن الزمن بقيت متأصلة بين الش��عوب 
ول��م تس��تطع حكوماتها حله��ا او انهائها وبقيت 
عالق��ة الى الوقت الحاض��ر، كالصراع العربي 
– االس��رائيلي بس��بب قيام الكي��ان الصهيوني 
الغاص��ب ألرض فلس��طين العربية من��ذ العام 
بش��ان  حدودي��ة  نزاع��ات  ووج��ود   .1948
الحص��ص المائي��ة في المي��اه المش��تركة منها 
النزاع بين الهند والباكس��تان على اقليم كشمير 
منذ تقس��يم بالد الهند والس��ند من حكومة التاج 
البريطان��ي باعتب��ار هذي��ن البلدين ج��زءًا من 
 The(   مس��تعمرات االمبراطورية البريطانية
Sun never sets(ومن��ح الهن��د والباكس��تان 
االس��تقالل واعالنهما دولة مستقلة عن األخرى 
في الع��ام 1947، اال ان الخالفات بقيت عالقة 
بينهما مما أدى إلى نش��وب نزاعات مسلحة بين 
الطرفي��ن ألكثر من خمس��ة عق��ود رغم وجود 
مفاوض��ات مضني��ة وجه��ود ش��اقة وعس��يرة 
والتوص��ل انته��ت ال��ى التوصل التف��اق حول 
تحديد الحصص في المياه المشتركة في حوض 
نه��ر االندز ف��ي الع��ام 1960 نظ��رًا للتطور 
التقن��ي والصناع��ي والزراعي لالس��تفادة من 
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المياه المشتركة في حوض ذلك النهر ومعالجة 
حالة التصحر ونقص الحصص المائية بس��بب 
التغي��رات المناخية التي يعاني منها البلدين، اال 
ان مشكلة كشمير لم تحل رغم وجود مفاوضات 
كبيرة وبالغ��ة التعقيد ويس��عى المجتمع الدولي 
بكل الوس��ائل الممكنة لحل ه��ذه المعضلة التي 
ته��دد ام��ن واس��تقرار ش��ب�ه الق���ارة الهن�دي�ة 
ومنطق���ة المحي��ط الهن���دي. وهن��اك نزاعات 
مشابهة للصراع الهندي- الباكستاني منها، جود 
مش��اكل ونزاعات في منطقة الش��رق االوس��ط 
وما ن��راه بين العراق وتركيا ف��ي قيام االخيرة 
عل��ى اعتباره��ا دول��ة المنب��ع من جه��ة وبين 
سوريا وتركيا من جهة اخرى، ووجود مشاكل 
بين العراق وس��وريا حول المياه المشتركة في 
حوض الفرات وقيام كاًل من تركيا وسوريا ببناء 
السدود وإقامة المش��اريع واألضرار بحصص 
الع��راق المائي��ة المق��ررة له بموج��ب معاهدة 
ل��وزان الموقعة بين بريطانيا وفرنس��ا في العام 
1923 بش��ان الوضع القانوني للمياه المشتركة 
بي��ن تركي��ا والع��راق في حوض نه��ري دجلة 
والفرات وسوريا حينما كان البلدان واقعين تحت 
االنتداب البريطاني والفرنسي حيث ال يحق لكل 
من س��وريا وتركيا اقامة أي مشاريع او بناء اية 
س��دود اال بعد اطالع الحكومة العراقية واعالن 
االخي��رة موافقته��ا عل��ى اقامة تلك المش��اريع 
انس��جامًا مع مب��ادئ القانون الدول��ي العام وقد 
وقع العراق معاهدة ترسيم الحدود وتقاسم المياه 
المش��تركة على نهري دجل��ة والفرات في العام 
1946 إذ أك��دت المعاه��دة على تل��ك المبادئ 
والحقوق المقررة له. )22( وهناك نزاعات قائمة 
على اس��س فكري��ة وسياس��ية وايدلوجية بحته 
كما ش��هدها العالم ابان الحرب الباردة بين دول 

حلف ش��مال االطلس��ي بقيادة الواليات المتحدة 
االمريكي��ة ودول المعس��كر االش��تراكي بقيادة 
االتحاد السوفياتي السابق ووجود تلك االحالف 
العسكرية وتنافسها حول مناطق النفوذ في العالم 
وتباين المواقف السياس��ية على وفق مصالحها 
االس��تراتيجية بين تلك الدول بعد انتهاء الحرب 
العالمي��ة الثاني��ة. وتعان��ي منطقة ش��رق اس��يا 
والس��يما منطق��ة ش��به الجزي��رة الكورية بين 
الجارتين الش��مالية والجنوبية منذ انتهاء النزاع 
المس��لح بين الدولتين منذ الع��ام 1954، انتهج 
كوريا الشمالية ببناء قدراتها العسكرية والسيما 
ف��ي تطوي��ر ترس��انتها العس��كرية النووية منذ 
العام 1970 بدعم االتحاد الس��وفياتي والصين 
ورغم المحاوالت الكثيرة من الحكومة الكورية 
الش��مالية بأجراء تجارب عس��كرية في إطالق 
الصواريخ البالس��يتية الحاملة للرؤوس النووية 
عبر القارات منذ العام 2006 ، كتب لها النجاح 
بعد إج��راء ثالث تجارب لتل��ك الصواريخ في 
أواخ��ر الع��ام 2012، عل��ى اثر ذل��ك اصدر 
مجلس األمن الدولي ق��راره المرقم 2094 في 
2013/3/7 وش��دد على التزام كوريا الشمالية 
بجميع القرارات الس��ابقة بعدم انتشار األسلحة 
ووس��ائل  والبيولوجي��ة  والكيميائي��ة  النووي��ة 
إيصاله��ا مم��ا يش��كل تهدي��دًا للس��الم واألمن 
الدوليين وانته��اك للقرارات 1718 )2006(، 
 )2013(  2087 و   ،)2009(  1874 و 
وأعرب مجلس األمن الدولي عن قلقه بشان تلك 
التجارب واألنشطة النووية التي تقوم بها كوريا 
الش��مالية وتزيد التوتر في منطقة شبه الجزيرة 
الكوري��ة وخارجه��ا وانه يمثل تهدي��دًا واضحًا 
للسالم واألمن الدوليين وانه يتخذ جميع التدابير 

الممكنة بموجب المادة 41 من الميثاق. 
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التوصيات 
تتحمل ال��دول المس��ؤولية القانونية الدولية 
في المقام األول عن منع نشوب النزاعات وعن 
حماية المدنيين واحترام مبادئ حقوق اإلنس��ان 
لجمي��ع االف��راد الموجودي��ن عل��ى أراضيه��ا 
والخاضعي��ن لواليته��ا وعن كفال��ة تمتعهم بها 
إس��تنادًا ألح��كام مب��ادئ القانون الدول��ي العام 
وميث��اق منظم��ة االم��م المتح��دة لع��ام 1945 
واإلعالن العالمي لحقوق االنسان لعام 1949، 

القانوني��ة  المس��ؤولية  تتحم��ل  دول��ة  وان كل 

واالخالقي��ة تج��اه حماي��ة س��كانها م��ن االبادة 

الجماعي��ة وجرائ��م الحرب والتطهي��ر العرقي 

والجرائم المرتكبة ضد االنسانية، وما يقع عليها 

في هذا الش��أن من التزامات بإنهاء اإلفالت من 

العق��اب والقيام به��ذه الغاية بتحقيق ش��امل مع 

االش��خاص المس��ؤولين عن اإلب��ادة الجماعية 

او الجرائ��م المرتكب��ة ضد االنس��انية او جرائم 

الح��رب او غيره��ا م��ن االنتهاكات الجس��يمة 

للقانون الدولي والقانون الدولي لحقوق االنسان 

ووجوب محاكمتهم. 

تقدي��م الدعم الى منظمات المجتم��ع الدولي في 

االسهام في منع نشوب النزاعات المسلحة. 

الحاجة الى اتباع نهج شامل في منع نشوب 

النزاعات وتحقيق الس��الم المستدام، يتألف من 

تدابي��ر عملي��ة وهيكلية لمنع نش��وب النزاعات 

المس��لحة ويعال��ج اس��بابها الجذري��ة من خالل 

تعزي��ز س��يادة القانون عل��ى الصعيدين الدولي 

والوطني وتش��جيع النمو االقتص��ادي المطرد 

والقض��اء عل��ى الفق��ر، والتنمي��ة االجتماعية، 

والتنمية المس��تدامة، والمس��اواة بين الجنسين، 

واحترام حقوق االنسان وحمايتها. 

اهمي��ة االنتب��اه المبكر من الجمي��ع واعني بهم 

منظم��ة االم��م المتح��دة والمنظم��ات االقليمية 

والدول في الحاالت التي قد تتفاقم المش��اكل او 

س��وء الفهم فتتحول الى نزاعات مسلحة واهمية 

النظ��ر في تل��ك الحاالت، ويقع الع��بء االكبر 

على االمم المتحدة بما فيها مجلس االمن الدولي 

من ان تتنبه الى المؤش��رات المبكرة للنزاعات 

المحتمل��ة وان تتضم��ن اتخاذ اج��راءات فعالة 

عل��ى وجه الس��رعة لمنع نش��وب النزاعات او 

احتوائه��ا او انهائه��ا عماًل بأح��كام ميثاق االمم 

المتحدة، وان منع نشوب النزاعات واستمرارها 

وتصعيدها وتجددها يش��كل ض��رورة اخالقية 

وسياس��ية وانس��انية تس��مو ف��وق أي مصلحة 

سياسية وان له منافع اقتصادية لشعوب االرض 

جميعًا.  

ان انتهاج أي استراتيجية ينبغي ان تشمل جملة 

من االم��ور منها االن��ذار المبكر، والوس��اطة 

الدولية، والنش��ر الوقائي، وحفظ السالم، ونزع 

الس��الح العمل��ي وغير ذل��ك م��ن التدابير التي 

تس��اهم في مكافحة انتش��ار االس��لحة واالتجار 

غير المش��روع به��ا وتدابير المس��اءلة في منع 

نش��وب النزاع��ات في المس��تقبل وف��ي تفادي 

تجدد االنتهاكات الجس��يمة للقان��ون الدولي بما 

يشمل القانون الدولي االنساني والقانون الدولي 

لحقوق االنسان، وفي التمكين من احالل السالم 
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المس��تدام وتحقي��ق العدال��ة وكش��ف الحقائ��ق 

وتحقيق المصالح��ة، فضال عن تعزيز عمليات 

بناء الس��الم بعد انهاء النزاع على نحو ش��امل 

وانه��ا الب��د ان تكون تل��ك العناص��ر مترابطة 

ومتكاملة وغير متتابعة. 

تفعيل دور مهام لجنة بناء السالم في دعم البلدان 

الخارجة من الصراعات، وذلك من خالل حشد 
الدعم الدولي المس��تمر لتلبي��ة االحتياجات من 
الق��درات ذات االهمي��ة الحيوية عل��ى الصعيد 

الوطني. 

العم��ل على مكافحة التحري��ض على االرهاب 
بدافع من التطرف والتعصب ومعالجة الظروف 
المؤدية الى انتشار االرهاب لما يشكل عنصرًا 
هامًا في عدد متزايد من حاالت النزاع، وتكملة 
الجه��ود المبذولة لمنع نش��وب النزاعات، وان 
مكافح��ة االفالت م��ن العقاب وكفالة المس��اءلة 
عن اعم��ال االبادة الجماعية والجرائم المرتكبة 
ضد االنسانية وجرائم الحرب والجرائم الشنيعة 
االخ��رى الب��د ان تتعزز من خ��الل ما يجري 
في نظ��ام العدال��ة الجنائية الدولي��ة، والمحاكم 
الدوائ��ر  وكذل��ك  والمختلط��ة،  المخصص��ة 
المتخصص��ة ف��ي المحاك��م الوطني��ة من عمل 
ومالحق��ات قضائي��ة على تل��ك الجرائم، ودعم 
وسائل نجاح المحكمة الجنائية الدولية وفقًا لمبدأ 
التكامل مع الواليات القضائية الجنائية الوطنية 
عل��ى النحو المنص��وص عليه ف��ي نظام روما 
االساس��ي في محاسبة المس��ؤولين عن ارتكاب 

هذه الجرائم وضرورة ان تتعاون الدول مع هذه 

المحاكم وفقًا اللتزامات الدول. 

تعزي��ز دور الم��رأة في منع نش��وب النزاعات 

وحلها وفي بناء السالم ووجوب ان تزيد المرأة 

مش��اركتها وتمثيلها واس��هامها الفاعل في منع 

نش��وب النزاعات وفي جهود الوساطة على قدم 

المساواة وبصورة كاملة وهادفة. 

9- وج��وب ان تلج��أ جمي��ع الدول الى تس��وية 

منازعاته��ا الدولية بالوس��ائل الس��لمية، ومنها 

المفاوضات الدبلوماس��ية، والمساعي الحميدة، 

والوس��اطة، والتوفي��ق، والتحكي��م، والتس��وية 

القضائية عماًل بأح��كام المادتين 33 و 34 من 

ميثاق االمم المتحدة. 

10- تعان��ي منطقة الش��رق االوس��ط وش��مال 

افريقي��ا، ومنطقة امري��كا الالتيني��ة على وجه 

التحديد من مناطق العالم في بطء وضعف تنفيذ 

االلي��ات المبينة ف��ي الفصل الس��ابق من ميثاق 

االم��م المتح��دة، وهي بحاجة ماس��ة الى وجود 

ترتيب��ات اقليمية ووكاالت متط��ورة بإمكانيات 

متعددة الجوانب في حفظ السالم واالمن الدوليين 

رغم ان النظام الداخلي لمنطقة امريكا الالتينية 

له تجارب كبيرة تتعلق بالدبلوماسية الوقائية اال 

ان منظم��ة دول امريكا الالتينية تحتاج الى دعم 

كبي��ر من وتنس��يق عالي المس��توى مع منظمة 

االمم المتحدة، اما جامعة الدول العربية فتعاني 

من ضعف كبير في مواجهة النزاعات المسلحة 

وحل المشاكل العالقة لوجود اختالف في الرؤى 

وتنفيذ االليات هذا فض��الً عن عدم وجود نص 

قانون��ي يس��مح بأج��راء تعديالت عل��ى ميثاق 

الجمع��ة العربية مما جعلها في موضع الضعف 
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ف��ي مواجه��ة التحدي��ات والظروف السياس��ية 

المعاصرة وانه��اء النزاعات وعدم وجود رؤيا 

واضح��ة مس��تقبلية في من��ع النزاع��ات وعدم 

تجددها بعد انتهائها. 

11- تعزي��ز دور المؤسس��ات االكاديمي��ة في 

رفد االط��راف المعني��ة بالدبلوماس��ية الوقائية 

م��ن ابحاث علمية لم��ا تضطلع به من دور مهم 

في تنفيذ الحاج��ات والتكالي��ف االجتماعية في 

منع المواجهات المس��لحة من تبصير وارش��اد 

الحكوم��ات والمجتمعات البش��رية، ويقع على 

منظم��ة االمم المتح��دة دور كبير من دعم مالي 

للصن��دوق الخ��اص بتل��ك المؤسس��ات ورف��د 

الخب��راء والباحثين في تقديم الجه��ود االقليمية 

المكرس��ة في تقدي��م الحل��ول لجميع المس��ائل 

الخاص��ة بمنع نش��وب النزاعات المس��لحة في 

مناطق الصراع. 

الخاتمة

تعتبر الدبلوماس��ية الوقائية م��ن المواضيع 

المهم��ة والحديثة فقد أطلق عليه��ا األمين العام 

األس��بق )داك هامرش��ولد( ف��ي الع��ام 1960 

بالوقائية نظرا للظروف الدولية المعاصرة لفترة 

الح��رب الباردة وما افرزت من نتائج سياس��ية 

معق��دة على العال��م، ان ما تم بيان��ه في إمكانية 

نجاح الدبلوماس��ية الوقائية والعقبات التي تقف 

في تحقيق المهام الجس��ام الت��ي تقع على األمم 

المتح��دة ف��ي منع نش��وب النزاعات المس��لحة 

وإنقاذ المجتمعات البش��رية من ويالت الحرب 

هو كفيل بتوافر الرغبة الجادة والنوايا الحس��نة 

للدول في ان تمضي في الس��ير قدما إلى تحقيق 

ذلك اله��دف النبيل، الن الدول ه��ي التي تدعم 

مقومات النج��اح والبد من توافق تلك اإلرادات 

السياس��ية للحكومات إذ ان الدول هي من تخلق 

القواع��د القانونية الدولية واضفاء صفة االلتزام 

بوجوب تنفيذها وعدم االخالل بها هذا من جهة، 

ومن جهة اخ��رى ان على الحكومات ان تنتهج 

الس��رية التامة في عقد المفاوضات الدبلوماسية 

بي��ن االطراف المتنازع��ة والتوصل الى حلول 

توفيقية إلنهاء االزمة بعيدًا عن مسامع وانظار 

وس��ائل االع��الم المختلفة بغية من��ع االطراف 

المس��تفيدة م��ن النزاع من وض��ع العقبات امام 

عملية السالم ونزع فتيل االزمة، ووجود قناعة 

تامة لدى جميع الدول من ان السالم هو ضرورة 

حتمية ملحة للحكومات والشعوب في بناء تنمية 

مس��تدامة في العالم وتحقيق الرفاهية من خالل 

وج��ود بيئة تحتضن مبادئ الس��الم والتس��امح 

بي��ن البش��ر على اخت��الف ثقافاته��م واعراقهم 

واجناسهم واديانهم وشرائعهم المختلفة. 
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المقدمة 
تع��د الدبلوماس��ية البرلمانية من الممارس��ات 
المرتبطة باهتمامات الس��لطة التش��ريعية  على 
صعيد العالق��ات الخارجية ما بين دول العالم ، 
الت��ي برزت على ش��كلها المعهود جراء تطور 
العم��ل البرلمان��ي  ف��ي المرحلتي��ن الحديث��ة، 
والمعاصرة منذ بداية تأسيس االتحاد البرلماني 
الدول��ي IPU اب��ان الع��ام 1889 ، والكام��ن 
س��بب انشاءه األول للمساعدة في حل النزاعات 
الدولي��ة ؛ ليك��ون له ال��دور المؤث��ر عالميا في 
الحقب الالحقة الس��يما دوره المؤثر في أنش��اء 
محكم��ة الع��دل الدولية، فضال ع��ن العديد من 

المهام االخرى الجديرة باالعتبار..  

ولعل الدور األب��رز الهتمام البرلمانات بقضية 
العالق��ات الخارجي��ة يأتي عندما يكون الش��أن 
الخارج��ي موض��ع نقاش تح��ت قب��ة البرلمان 
سواء داخل اللجان البرلمانية ) كافة ( ، او اثناء 
الجلس��ات العامة .. كما تأتي أهمية الدبلوماسية 
البرلمانية عندما تش��ارك البرلمانات في أعمال 
المجال��س البرلماني��ة اإلقليمي��ة ،او الدولي��ة ، 

وكذلك اجتماعات المنظمات الدولية .

إشكالية الدراسة :
م��ن خ��الل المتابعة للعم��ل البرلمان��ي العربي 
وعل��ى الرغم من انتظ��ام العديد من البرلمانات 
العربي��ة ف��ي االتح��ادات البرلماني��ة اإلقليمية 
والدولي��ة،  مازال��ت موضوع��ة الدبلوماس��ية 
البرلمانية تع��د من المصطلحات المبهمة للعديد 
من أعضاء السلطة التشريعية العربية والعاملين 
بالنس��بة  وكذل��ك   ، البرلماني��ة  االدارات  ف��ي 
للحكوم��ات الت��ي تجد بع��ض اآلراء داخلها ان 
المهمة الدبلوماس��ية تنحس��ر  ف��ي صلب آليات 
عم��ل وزارة الخارجية وه��ي وظيفة بعيدة عن 
عمل البرلمان .. ما جعل المهمة البرلمانية على 
الصعي��د اإلقليمي والدولي م��ن المهام الضعيفة  
والمتراجع��ة ذات التأثير غير الملموس في ظل 
المعان��اة العربي��ة جراء العديد م��ن األزمات ، 
االمر الذي يس��تدعي االهتمام بهذه المهمة التي 
تع��د في صلب العم��ل البرلماني ؛ الس��يما من 
خالل محاكاة تجارب دول البسيطة التي اهتمت 
به��ا ونجح��ت نجاح��ا كفؤا ف��ي إيج��اد الحلول 
ألزماته��ا  ما يجعل الس��ؤال المح��وري للبحث 

أ.م.د. عماد الشيخ داود )*(

)*( كلية العلوم السياسية / جامعة النهرين / دكتوراه في السياسات 

العامة  

الدبلوماسية البرلمانية
)  ةعمرى ،  رهل ف ، ديفيل  ةمعل (
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يدور حول اآلتي :

ما م��دى االهتمام بالدبلوماس��ية البرلمانية التي 
تع��د اليوم ثال��ث مه��ام البرلمان بعد التش��ريع 

والرقابة؟

وهو التس��اؤل الذي ينط��وي على مجموعة من 
االسئلة الفرعية آالتية :

ماذا نعن��ي بالدبلوماس��ية البرلمانية وعلى ماذا 
تعتمد في بروزها ؟.

ماهي االهداف التي تبتغي الدبلوماسية البرلمانية 
تحقيقها كرافد مهم في السياسة الخارجية ؟.

وعل��ى م��اذا تعتمد عوام��ل فعاليته��ا ؟ وماهي 
خصائصها ؟

وماه��ي اليات عملها في ضوء ق��راءة التجربة 
الدولية ؟

هدف الدراسة : 
تهدف الدراسة إلى توضيح فكرة الدبلوماسية 
البرلمانية ، وتسليط الضوء على توسع مفهومها 
بالتزامن مع انتش��ار افكار وممارسات التحول 
الديموقراطي ؛ المرتبط بها ارتباطا وثيقًا برؤية 
األمم المتحدة لتحقيق أهداف التنمية المس��تدامة  

SDGsوالسيما األهداف 16 و 17 منها  .

فرضية الدراسة :
بالدراس��ات  المعنيي��ن  م��ن  ع��دد  يعتق��د 
البرلمانية  والسياسية الخارجية بأن الدبلوماسية 
هو فعل المؤسسة الدبلوم�اسية  الرسمية حصرًا 
دون باق��ي المؤسس��ات األخ��رى ،  في الوقت 
ال��ذي أثبتت في��ه التجربة الدولي��ة بأنه في ظل  
المت�����غي��رات  الداخلي��ة  والدولية ، والتطور 

الحاصل في  مهام البرلمان  أصبح من اليس��ير 
إيجاد المنافذ لحل المش��كالت عند انسداد السبل 
الدبلوماس��ية الرسمية ، ما يفس��ح المجال رحبا 
ومنحه��ا  البرلماني��ة  بالدبلوماس��ية  لالهتم��ام 

الفرصة للتقدم في مضمارها.

في معنى الدبلوماسية البرلمانية

تذهب الدراسات المعنية بموضوعة الدبلوماسية 
البرلماني��ة إل��ى ان الفكرة في أساس��ها ليس��ت 
بطارئ��ة عل��ى الممارس��ة السياس��ية ب��ل تعود 
ال��ى العام 205 ق.م ..ثم تبل��ورت عبر الحقب 
التاريخي��ة حت��ى أضحت ضمن صل��ب العمل 
البرلمان��ي في عالم الي��وم ليعتمد ظهورها على 

-: )1( محورين أساسيين 

األول / مح��ور الجه��ات الفاعل��ة وم��ن أهمها 
التداخ��ل  المدرك��ون ألهمي��ة  المش��رعون   ((
الدبلوماس��ي ، األح��زاب ذات التنظيم القانوني 
الرصين والمؤمنة بالديموقراطية  ، البرلمانات 
الوطني��ة واإلقليمي��ة ، التجمع��ات البرلماني��ة 
الدولي��ة وف��ي مقدمته��ا االنتظ��ام ف��ي االتحاد 

البرلماني الدولي ((

الثاني / محور طبيعة الممارس��ة التي قد تكون 
رس��مية وغير رسمية )) على الصعد المحلية ، 
واالقليمية والدولية ((  عندما تكون المش��اركة 
عل��ى الصع��د المحلي��ة عب��ر تدقيق السياس��ة 
الخارجية للحكوم��ة »كما هو الحال في مجلس 
العم��وم البريطاني«أو عبر ش��راكتها في دورة 
السياس��ات العامة ما يضفي الش��رعية والوزن 
السياس��ي على تلك السياسات)2(.. لينسحب ذلك 
معرفي��ًا لبن��اء أواص��ر العالقات عل��ى الصعد 
االقليمي��ة ، والدولية إنطالقًا من مصلحة الدولة 

في المقام األول .
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 وبالتأس��يس عل��ى ماتقدم نجد ان الدبلوماس��ية 
ف��ي  اآلراء  تتباي��ن  كمصطل��ح  البرلماني��ة 
تفس��يره حاله حال بقية مصطلحات الدراس��ات 
االجتماعي��ة .. لكن ينحى الميل غالبا إلى بعض 
التعريف��ات االكاديمية التي درس��ت الموضوع 
بروية وم��ن زوايا متعددة الت��ي منها التعريف 

الذي يقول بأن الدبلوماسية البرلمانية هي)3(:-

» مجموعة التدخ��الت البرلمانية المنظمة وفق 
إس��تراتيجية معينة لدى هيئ��ات أجنبية ، لوقف 
التأثي��ر أو إعاق��ة م��ا ال يتواف��ق م��ع األهداف 

الوطنية«

وه��و التعري��ف الذي يبدو للوهل��ة األولى على 
انه تعدي على عمل وزارة الخارجية من ناحية  
او ان��ه ينط��وي عل��ى أعم��ال اإلعاق��ة ووقف 
التأثي��ر لألعم��ال التي ال تتوافق م��ع األهداف 
الوطنية حسب.. لكن تشريحه العمالني وتفكيك 
مضامينه حتى لبها،يمنح الداللة على  ان حقيقته 
تتضمن التكامل التام مع عمل وزارة الخارجية  
والتع��اون مع الهيئ��ات االجنبي��ة المماثلة وهو 
ماأثبتت��ه التجرب��ة الدولي��ة بم��ا يمن��ح الدارس 
المعرف��ة الكافية على إن المصطلح حي وفاعل 
على نحو مؤث��ر ال لبس فيه)4(.. فمنذ المصادقة 
البرلماني��ة عل��ى اتفاقية الع��ام 1961للعالقات 
والحصانات الدبلوماس��ية ترسخت العالقة بين 
البرلمان��ات ووزارات الخارجي��ة عل��ى نح��و 
عمي��ق وب��دأت الدبلوماس��ية البرلماني��ة بش��ق 
طريقها كمس��ار جديد لها أهدافها الواضحة في 
الدبلوماس��ية الموازية كما س��يتضح في النقطة 

التالية ..

أهداف الدبلوماسية البرلمانية
ف��ي ض��وء م��ا تق��دم والتعري��ف ال��ذي تتبناه 

ه��ذه الورقة وما قال��ت به الدراس��ات الخاصة 
البرلمان��ي  بالعم��ل  وكذل��ك  بالدبلوماس��ية 
الديموقراط��ي .. تم التعاه��د على تحديد أهداف 
الدبلوماس��ية البرلماني��ة بعده��ا مس��ارا جديدا 
للدبلوماسية الموازية الرافدة للعمل الدبلوماسي 

الحكومي بهدفين هما :

خاص��ة   .. التش��اركية  الديموقراطي��ة  ترقي��ة 
وان الدبلوماس��ية البرلمانية تع��د المهمة الثالثة 
للبرلم��ان بعد التش��ريع والرقاب��ة ..فضاًل عن  
إنها تعبر ع��ن اإلرادة الش��عبية لكونها مصدر 
الس��لطة في األنظم��ة الديموقراطي��ة من ناحية 
وتترج��م الممارس��ة الديموقراطي��ة الت��ي تبنى 
عليه��ا العالق��ات الدولية المعاص��رة من ناحية 

أخرى )5(.

الس��يما   .. الدوليي��ن  واألم��ن  الس��لم  تعزي��ز 
وان ميث��اق األم��م المتح��دة تح��دث طويال عن 
الدبلوماس��ية الوقائية،والوساطة لمنع النزاعات 
،بعدها أكثر الوسائل فعالية في الحد من المعاناة 
اإلنس��انية الناجمة عن الصراعات الدولية ؛وما 
ينجم عنها م��ن كلف اقتصادية هائلة فضال عن 
عواقبها وأثارها غير الحميدة التي تعرقل السلم 

واألمن الدوليين طبقا للنص اآلتي :

»وتضطل��ع األم��م المتحدة بدور مه��م في منع 
ومكات��ب  الدبلوماس��ية  باس��تخدام  الص��راع 
المساعي الحميدة والوس��اطة. وُيعد المبعوثون 
الخاص��ون والبعث��ات السياس��ية ف��ي المي��دان 
من الوس��ائل التي تس��تخدمها المنظمة في نشر 

السالم«)6(

في ذات الس��ياق حدد اح��د الباحثين أركان 
عدة للدبلوماسية البرلمانية على أنها)7(:

السلوك السلمي لتحقيق أهداف الدولة .
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النشاطات التي تمارسها السلطات التشريعية في 
اإلطار الدولي.

أحد أنواع الدبلوماسية الجماعية المعلنة.

منب��ر عالم��ي لتب��ادل اآلراء والتع��اون بي��ن 
الشعوب.

وه��ي األركان الت��ي تبي��ن الحيز ال��ذي تعمل 
في مجاله الدبلوماس��ية البرلماني��ة بغية تحقيق 

أهدافها المتوخاة .

عوامل الفعالية
أن أعمال األهداف المشار اليها في المحور 
السابق تتوقف على عدد من العوامل التي تسهم 

في نجاح فعالية الدبلوماسية البرلمانية ومنها :

حج��م وس��عة البرلمان/ اذ كلم��ا ازداد عدد 
األعض��اء ت��زداد احتمالي��ة وج��ود المهارات 
والخب��رات الت��ي تس��هم ف��ي ح��ل الصراعات 
وتحيي��د األزم��ات م��ن خ��الل الوس��ائل غير 
التقليدي��ة لح��ل المنازع��ات .. عل��ى ان اليفهم 
مما س��بق بان البرلمانات الصغيرة الحجم غير 
ق��ادرة على حل المنازعات بل تتوفر في الكثير 
من االحي��ان خبرات نادرة ف��ي الكثير من هذه 
البرلمان��ات ومنه��ا البرلم��ان اللبناني كانموذج 

عربي على سبيل المثال ال الحصر )8(

الم��وارد المالية / جراء ما تش��كله الموارد 
المالية المتاحة من مجال لكي يضطلع البرلمان 

بمهامه في مضمار الدبلوماسية البرلمانية)9(

تاثير الراي العام في السياسة الخارجية /  األمر 
الذي يب��رز للعيان عند وف��اء النائب لمضامين 
عق��د الوكال��ة النيابية الذي منح��ه اياه الجمهور 
،بع��ده ج��زءا ال يتج��زأ ع��ن المجل��س النيابي 
الحاصل بمجموعه دون أس��تثناء على تفويض 

الشعب كوحدة جماعية)10(..

تطور تقنيات االتصاالت الدبلوماس��ية /  نظرا 
لم��ا احدثه التطور الهائل ف��ي حقل االتصاالت 
من منعكس��ات س��محت بب��روز ان��واع متعددة 
م��ن الدبلوماس��ية الموازية ومنها الدبلوماس��ية 

البرلمانية)11( ..

الذه��اب الى تدويل القضاي��ا المحلية /  وهو ما 
يعبر عنه طغي��ان االهتمام الش��عبي والنخبوي 
بالقضاي��ا الدولي��ة .. وكذل��ك قبول المش��اركة 

الدولية في إدارة األزمات الداخلية)12(.

أثر الضاغط االقتصادي على العالقات الدولية 
/  وه��و المظه��ر الواضح للعي��ان دوما .. حين 

يخضع القرار السياسي للهيمنة االقتصادية .

توف��ر البيانات واالدلة /  اذ يع��د توفر البيانات 
واالدلة عامال مهما في نجاح السياس��ات العامة  
مما ينعكس أيجابًا على الدبلوماس��ية البرلمانية 
باعتبارها واحدة من اهم دالالت نجاح او اخفاق 

السياسات)13( ..

كم��ا تتوق��ف الدبلوماس��ية البرلمانية على 
عوامل ثانوية اخرى مثل وجود اللغة المشتركة 
بين االطراف ، والقرابة التاريخية والثقافية وما 

الى ذلك .

خصائص الدبلوماسية البرلمانية
م��ن خالل دراس��ة موضوعة الدبلوماس��ية 
البرلماني��ة واالط��الع عل��ى أهدافه��ا وعوامل 
فعاليته��ا تتجلى ام��ام المتاب��ع الخصائص التي 
تتميز به��ا موضوعة بحثنا والت��ي ترتكز على 

خاصيتين أساسيتين :

االولى / القائمة على اساس التعددية /  
تتأكد أهمية الدبلوماسية البرلمانية من خالل 
قوة وس��لطة البرلمان في أغلباألنظمة السياسية 
لطرح وجهات نظر الش��عب والدولة لنظرائهم 
البرلمانيي��ن م��ن دول العالم األخرى.وبش��كل 
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عام ترجع أهمي��ة الدبلوماس��ية البرلمانية لعدد 
من األس��باب, وهي تمت��ع البرلمانيين بتفويض 
أدب��ي وقانوني وثق��ة من قبل ش��عوبهم, وقدرة 
البرلمانيي��ن لالضطالع بدور مه��م في تحقيق 
أهداف السياس��ة الخارجية, وكذلك قدرتهم على 
التأثير على مراكز صنع القرار المعنية برس��م 
السياسة الخارجية، وهذا التأثير يتفاوت من بلد 
آلخر وفقا لما تتمتع به البرلمانات من س��لطات 

حسب دساتير دولها)14(.

الثانية /القائمة على أساس اإلشهار والشفافية 
تعتب��ر مس��ألة الحص��ول عل��ى المعلوم��ات 
البرلماني��ة واح��دة من أه��م المتطلبات لنجاح 
عم��ل البرلمان��ات وقدرته��ا عل��ى التفاع��ل 
م��ع جمهوره��ا ، الت��ي بنقصها يت��م الحد من 
القدرة عل��ى إش��راك المواطنين ف��ي العملية 
عل��ى  المعلوم��ات  فنق��ص  التش��ريعية.   
المواقع اإللكترونية البرلمانية، مثل س��جاّلت 
التصويت والمناقش��ات، يقّلل قدرة المواطنين 
عل��ى فهم المعلوم��ات البرلماني��ة واالنخراط 
بشكل فّعال مع البرلمانيين،ذلك ألن محدودّية 
الحصول على المعلومات البرلمانية قد تؤّدي 
إلى اس��تخدام طرق أق��ّل فعالّية لمراقبة األداء 
البرلمان��ي وه��ذا م��ا ينعك��س بالس��لب على 
التفاعل المش��ترك الداخلي ال��ذي يعد القاعدة 
الرصين��ة لفاعلي��ة االعض��اء عل��ى الصعيد 
الدول��ي)15(. وه��ي الخصائ��ص الت��ي يمكن 
تلمسها في أساس��يات عمل  االتحاد البرلماني 
الدول��يIPU واالس��تراتيجيات التي يطرحها 
المتمثل��ة بالقيم الجوهرية القائمة على أس��اس 
) التضامن ، االحترام ، الش��مولية ، المساواة  
واالس��تقامة ()16( .. الت��ي تمن��ح الدبلوماس��ية 

البرلمانية مزاياها المتعددة .

كيف تعمل الدبلوماسية البرلمانية
اهت��م العديد م��ن الباحثين بدراس��ة آليات عمل 
الدبلوماس��ية البرلمانية المختلفة عن اطر عمل 
الدبلوماس��ية الرس��مية ، األمر الذي يس��تدعي 
من أركان الدبلوماس��ية البرلماني��ة العمل على 
الصعيد الداخلي من اجل تنسيق الجهود الداخلية  
كما في المرتسم أدناه أذ يتطلب األمر في البلد)أ(
على س��بيل المثال التنسيق التام بين )الجمعيات 
بضمنها األحزاب السياسية ( وأعضاء البرلمان 
م��ن طرف وبي��ن الحكومة م��ن الطرف اآلخر 
بغية جعل جهود الدبلوماس��ية البرلمانية تصب 
في صال��ح المصلح��ة العامة وهو م��ا يقتضي 
وجود أسلوب تش��اركي في إدارة الحكم ودورة 
السياسات العامة)17( ُتدعم الداخل وتمنح السلطة 
التشريعية قوة لبناء عالقاتها على أسس متوازنة 

مع البرلمانات األخرى .

أم��ا على صعي��د البرلمان��ات االتحادي��ة فخير 
من يوصف آليات عمل الدبلوماس��ية البرلمانية 
األخذ بنظ��ر االعتبار انموذج العمل المتبع  في 
االتح��اد األوربي ،كما في المرتس��م أدناه حيث 
تك��ون العالقة داخل البلد )أ( كما هو معهود في 
المرتس��م الس��ابق ، لكنه على صعي��د االرتباط 
بالبرلمان األكب��ر وهو البرلمان االوربي تكون 
العالق��ة متوازنة وتنس��يقية عل��ى نحو مختلف 
سواء أكانت مع دول االتحاد األوربي او الدول 
األخ��رى وذلك لمكان��ة وصالحي��ات البرلمان 
األورب��ي القانونية بموجب اتفاقية ماس��ترخت 

لعام  1991)18(.

ولعل أفضل ممارس��ة برلمانية تعكس استخدام 
كال األنموذجي��ن تظه��ر ف��ي الدور ال��ذي لعبه 
البرلم��ان األلبان��ي ف��ي مس��عى لحش��د التأييد 
لالعت��راف بدول��ة كوس��وفو، حي��ث اس��تخدم 
عضويته في العديد من المنظمات الدولية لحشد 
التأييد لالعتراف بها كدولة مستقلة، وكذلك لعب 
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دورًا مماثاًل لحش��د التأييد الالزم من برلمانات 
الدول األوربية حتى تم التصويت لصالح أهلية 
ألبانيا ألن تكون دولة مرش��حة لعضوية االتحاد 

األوربي)19(.

كم��ا تتوقف آليات عمل الدبلوماس��ية البرلمانية 
على طبيعة اإلدارة البرلمانية ) الس��يما الجهاز 
الفني ، واإلداري ( الذي ينبغي أن يقوم بواجباته 
بحيادية وفقا لقواعد السلوك الوظيفي وما تحدده 
األنظم��ة واللوائ��ح جراء ما يمتلك��ه من خزين 

معرفي لعمل السلطة التشريعية .

الخاتمة :
اس��تعرضنا ف��ي الصفحات الس��ابقة مفهوم 
الدبلوماس��ية البرلمانية التي تعد نمطا من انماط 
الدبلوماس��ية الموازية غير التقليدية  ، وتعرفنا 
عل��ى أهدافه��ا ، وعوامل فعاليته��ا ، فضاًل عن 
خصائصها ، وآليات عملها في محاولة س��ريعة 
للتعريف بهذا المصطلح الذي أصبح اليوم على 
ق��در كبي��ر من األهمي��ة ؛ ما يلزم ه��ذه الورقة 

لحوصلة موضوعها باالتي  : 

تعد الدبلوماسية البرلمانية ممارسة داخل الدولة 
الديموقراطية ، تقع المسؤولية االولى للقيام بها 
على المش��رعين ، والمالك��ات الفنية واإلدارية 
في السلطة التشريعية المؤهلة و المدربة تدريبا 
عالي��ا على العم��ل البرلماني الناج��ح ، وكذلك 
مراكز الدراس��ات البرلماني��ة، فضاًل عن لجان 
تنسيقية برلمانية معنية بالموضوع مع )السلطة 
التنفيذية ، والس��لطة القضائي��ة ، باإلضافة الى 

المجتمع المدني ، وقوى المجتمع األخرى(..  

وهي بماهيتها ال تش��كل بديال عن الدبلوماس��ية 
الرس��مية كم��ا تدع��ي بع��ض اآلراء ب��ل تأتي 
كممارس��ة واعية مكمل��ة لها ، باالس��تفادة من 
اإلمكان��ات التي يتمت��ع بها البرلمان ، وش��بكة 

العالقات التي ترب��ط برلمانات العالم فيما بينها 
وفقا لما أثبتته التجربة الدولية في هذا المضمار 

للدبلوماس��ية البرلماني��ة أث��ر كبي��ر عل��ى بناء 
عالقات دولية كفئة ، وهي بذلك ترتبط ارتباطا 
وثيق��ا بعمل اللجان البرلماني��ة ، التي ينبغي إن 
يك��ون أعضائها م��ن النواب أصح��اب الخبرة 
الواس��عة في مجال اختص��اص لجانهم وكذلك 
عل��ى دراية تامة بالمعاهدات ، والبروتوكوالت 
، وبقي��ة الوثائق الدولي��ة ، التي تنظم العمل بين 
دولتهم التي يمثلون ش��عبها تحت قبة البرلمان ، 

وبين بقية الدول والمؤسسات الدولية .

أن الدبلوماس��ية البرلمانية ه��ي أداة من أدوات 
التش��اركية ف��ي إدارة الحكم الت��ي تلزم اعضاء 
البرلم��ان العم��ل بج��د ضم��ن كل مفصل من 
مفاص��ل دورة السياس��ات العام��ة التش��اركية 
)تحدي��د المش��كلة ، التحليل ، الرس��م ، التنفيذ ، 
التقييم ، التقويم / و القائمة على مبدأ من أس��فل 
الى اعل��ى( والعمل على اس��تيعاب الحاجات ، 
وتقدي��م األولوي��ات.. ذل��ك الن التح��رك على 
الصعد الدولي��ة تتطلب فهما دقيقا للداخل )الذي 
منحش��عب الدول��ة في��ه النائب وكالت��ه لتمثيله( 
وس��عيا غي��ر منق��وص للتع��رف عل��ى حج��م 
االمكانات ، والفرص في بيئة العمل الوطنية .. 
أذ ال دبلوماس��ية برلمانية حقيقية من دون خلفية 
معرفي��ة كافية )قوامها االدل��ة والبيانات( تمنح 
النائب القدرة على الحركة في المحيط الخارجي 

من أجل تحقيق المصلحة العامة لبلده.

تعد المش��اركة )بالوف��ود البرلماني��ة الخارجية  
والمفاوض��ات التي يق��وم بها أعضاء الس��لطة 
التش��ريعية في المحاف��ل اإلقليمي��ة ، والدولية، 
فض��اًل عن ما يج��ري عل��ى الصع��د الثنائية(
أولوي��ة وطني��ة بالغ��ة االهمي��ة ينبغ��ي منحها 
االهتمام الكاف��ي واالخالص منقطع النظير من 
قبل اعضاء الوفد المعني بغية تحقيق المصلحة 
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العلي��ا للبالد .. فهي ليس��ت من قبيل الس��فرات 
الترفيهية ، وال لالستمتاع بما تحويه المنتجعات 
الس��ياحية )التي تجرى فيها المفاوضات غالبا ( 
م��ن مرافق ترويحية ، الت��ي تثير اهتمام بعض 
اعض��اء الوفود أكثر من اهتمامهم بالمهمة التي 
أوفدوا من اجله��ا . ما يجعل الطرف المفاوض 
على الجهة االخرى يجني الكثير من المكاس��ب 
على حس��اب مصلح��ة الب��الد وش��عب الدولة 

ومواردها .

عن��د اعتماد الس��لطة التش��ريعية  الدبلوماس��ية 
البرلمانية كوظيفة ثالثة السيما في الدول الهشة 
والحديث��ة التحول نح��و الديموقراطية ، وكذلك 
ال��دول الت��ي تعاني م��ن األزم��ات أو حاله  ما 
بع��د الن��زاع ؛  يج��ب على البرلم��ان أن يكون 
أكثر يقظة في تدقيق أنش��طة الش��ركات القائمة 
عل��ى إدارة الثروات وكذل��ك المنظمات الدولية 
وتقدي��م مداخالت في مداوالتها ، والس��يما تلك 
التي  تستثمر في البالد أو تقدم المنح والمشاريع 
ال��ى جمهوره . على وفق آليات رقابية محكومة 
بالقان��ون ، متناهي��ة النزاه��ة ، ال تؤث��ر وال 
تؤخر من أنش��طة تلك الش��ركات او المنظمات 
ف��ي تقديم خدماته��ا أو العون ال��ى محتاجيها .. 
من اج��ل مبتغى واح��د ورئي��س قوامه ضمان 
وصول العون التام الى أصحاب الحاجة األكثر 

اضطرارا .  

بع��د أخفاق العديد من ال��دول في تطبيق أهداف 
-2000 ) )MDGs األلفية م��ن أجل التنمي��ة
2015 ، والول��وج المتعثر ال��ى الحقبة الجديدة 
2015-2030 المس��ماة حقب��ة أه��داف التنمية 
المس��تدامة )SDGs( الت��ي تع��د الدبلوماس��ية 
البرلماني��ة واحدة من اهم أدوات أعمال أهدافها 
ال��� )17(  .. يقتض��ي األداء البرلمان��ي الناجح 
العمل على التمكين الفعال لألعضاء بصدد تلك 
االهداف األساس��ية  لبناء دورة السياسة العامة 

الش��املة ،وكذلك لمد عالق��ات التعاون مع دول 
البس��يطة . أذ يعد عدم االلم��ام التام بأهمية هذه 
األه��داف نقصًا لدى الجهاز التش��ريعي ، يعيق 
الجه��ود الداخلي��ة لالرتق��اء  والنه��وض بحالة 
المجتمع لما هو أفضل من ناحية ، ويعرقل افاق 
التع��اون الدولي من أجل التنمية المس��تدامة من 

ناحية اخرى .

في نهاية المطاف نأمل ان تكون هذه المس��اهمة 
المقتضب��ة  ب��ادرة متواضعة للف��ت عين عناية 
الباحثي��ن الى موضوع الدبلوماس��ية البرلمانية  
ال��ذي يع��د م��ن الموضوع��ات ذات االهمي��ة 
القصوى لتفعيل العمل البرلماني على المستوى 

الداخلي والدولي للدول .. واهلل ولي التوفيق .
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المقدمة
    من��ذ وف��اة النبي األك��رم )ص واله( واألمة 
اإلس��المية تعيش في أج��واء اإلرهاب الفكري 
 ، الحض��اري  والب��ؤس  الطائف��ي  والتميي��ز 
والش��عوب ترزح تحت نيران الحكم الش��مولي 
المقيت الذي مزق وحدتها ونخر بين صفوفها ، 
وجعل منها أقوامًا متفرقة، ومصالح متضاربة، 
وآراء متباعدة، وخلق فيها واقعًا مريرًا مظلمًا.

    حت��ى إن ه��ذا الواق��ع المت��ردي دخ��ل ف��ي 
كثي��ر من األس��س واألركان الفكري��ة والعقدية 
والفقهي��ة للعدي��د من المذاهب ، ول��م يعد هناك 
ف��ي الفكر الديني والتجري��دي للعقل العربي أي 
مس��لمات لمستلزمات الحرية والمساواة والعدل 
إال ف��ي إطار الحكم الش��مولي الذي يس��تخدمها 
تبع��ا لمعطيات المرحل��ة ومتطلباتها وبما يكفل 

استمراره في السلطة.

    إن الدولة العربية المعاصرة التي تحكم شموليا 
م��ن قبل الحزب الحاكم ت��ارة أو العائلة المالكة 
ت��ارة أخرى لم يع��د فيها أي معنى لمؤسس��ات 

المجتم��ع المدن��ي أو ح��ق األف��راد ف��ي تكوين 
التجمعات االجتماعية والسياس��ية واالقتصادية 

في إطار قانون مرن يسمح لهم بذلك.

وق��د عانت جمي��ع التي��ارات ذوات االتجاهات 
المختلفة من ه��ذه األمراض المزمنة المتراكمة 
التي تنتقل من جيل إلى جيل حتى اإلس��الميون 
تراه��م يدخل��ون في صراع طوي��ل ومرير مع 
األنظم��ة العلماني��ة الحاكم��ة من اجل الس��لطة 
الت��ي غدت امتيازا ال مس��ؤولية ويتعاملون مع 

المجتمع من منطلق الوصاية عليه.   

من هذا المنطلق ارتأينا تقس��يم البحث إلى ثالثة 
فصول رئيس��ة ، األول منه��ا بعنوان )معوقات 
االنتقال الديمقراطي للس��لطة في الدولة العربية 
المعاص��رة( إذ س��لطنا الض��وء في��ه على أهم 
المعوقات السياس��ية والدينية واالجتماعية التي 

تقف حائال بوجه انتشار الفكر الديمقراطي.

أم��ا الفصل الثاني فكان بعن��وان ) آليات انتقال 
السلطة في الفكر السياسي االسالمي السني(  إذ 
طرحنا في��ه فكرة  )الخالفة ( حس��ب فكر أهل 

م.د.مرتضى شنشول ساهي )*(

)*( عميد كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان

آليات انتق���ال السلط����ة في الف�����كر
 السياسي اإلسالمي المعاصر 

)إ اشةيل  ةراال ب إلءشءل(
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الس��نة والجماعة ف��ي كال االتجاهي��ن التقليدي 
والحدي��ث ، ووضحن��ا مجموع��ة م��ن االفكار 
السياس��ية – االس��المية مثل ) مبدأ الش��ورى ، 

سيادة األمة ، األساس العقدي لوالية الحاكم(.

أم��ا الفصل األخير والذي يحمل عنوان ) آليات 
انتقال الس��لطة في الفكر السياس��ي اإلس��المي 
الش��يعي ( ناقش��نا في��ه فك��رة ) اإلمام��ة( عند 
الشيعة االمامية حسب االتجاه التقليدي واالتجاه 
الحديث ، ووضحن��ا أيضا مجموعة أفكار ذات 
طابع سياسي – ديني مثل ) والية الفقيه ، نظرية 
الحكومة المشروطة ، نظرية خالفة اإلنسان (.

الفصل األول
معوقـــات االنتقـــال الديمقراطي للســـلطة في 

الدولة العربية المعاصرة

    يمكـــن تناول المعوقات األساســـية لالنتقال 
الديمقراطـــي في الدولة العربية المعاصرة من 

خالل المبحثين االتيين:

المبحث األول : المعوقات السياسية – الدينية .

المبحث الثاني : المعوقات االجتماعية .

المبحث األول

المعوقات السياسية - الدينية

ويمكن تناولها على الشكل اآلتي :

المطلب األول

المعوقات السياسية
    إن االس��تبداد الناج��م ع��ن أنظمة الحكم 
العربي��ة طيل��ة فترة م��ا يقارب الخمس��ة عقود 
المنصرم��ة كان كفيال باإلجهاض على التجربة 
الديمقراطي��ة الت��ي كانت وليدة ف��ي رحم العالم 

العربي ، فالتطبيقات السيئة لألنظمة وتكريسها 
لدكتاتورية الحزب الحاكم وانش��غالها بالفس��اد 
السياس��ي واإلداري والمال��ي لم ي��دع الفرصة 
للتجربة الديمقراطية بالنشوء والتعبير عن نفسها 
وتعريف الجماهير الشعبية بها ، ومهما يمكن أن 
نقول بهذا الصدد فالنتيج��ة النهائية واحدة تعبر 
عن واقع مرير عاشت في ظله الشعوب العربية 
وهي تضع صوب أعينها كيفية اس��تلهام تجربة 
اوربية في الديمقراطية تعيشها الشعوب الغربية 
تعب��ر عن الحري��ة وحقوق اإلنس��ان ومباديء 

العدالة وقيم التسامح ...الخ .

إن األنظمة العربية لم تس��تطع تجاوز االستبداد 
كش��كل تسلطي أو كسلوك يومي في المؤسسات 
وحتى كثقافة وقيم، بل هو يوجد أحيانا حتى في 
األح��زاب المعارضة التي تطالب بالديمقراطية 
وهي أش��كال انتقدها ) عب��د الرحمن الكواكبي( 
ف��ي القرن التاس��ع عش��ر، وما زال��ت قائمة ، 
بل أحيانا بصورة أس��وء بعضه��ا يتهاوى بفعل 

القوى الخارجية والضغط الدولي)1(.

ويمك��ن أن نجم��ل أه��م المعوق��ات السياس��ية 
لالنتق��ال الديمقراطي ف��ي مجموعة من األمور 

هي كاآلتي :

ازدواجيـــة الســـلطة والدولة : إذ إن الس��لطة 
ذات طاب��ع عدواني تجاه الدولة تق��وم بإعاقتها 
عن أداء دورها كعامل منظم ومعقلن لالجتماع 
البش��ري. فاالزدواجي��ة الخانق��ة للديمقراطي��ة 
في غالبي��ة المجتمعات العربية ه��ي ازدواجية 
الس��لطة والدولة ، إذ إن الس��لطة ف��ي األنظمة 
الدكتاتورية العربية تكس��ر احتك��ار الدولة هذا 
للعن��ف الش��رعي ، وت��أذن لنفس��ها أن تمارس 
العنف ال ض��د المجتمع المدني وحده ، بل ضد 
الدولة نفس��ها إذا اقتضت الضرورة ، وهذا يعد 
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تعرية العنف نفسه من ورقة توته الشرعية)2(.

امتناع الجماهير عن المشاركة في إختيار نظام 
الحك��م: إذ إنها لم تأخذ زمام المبادرة في اختيار 
نظ��ام وترك آخر،بل الحكام كانوا وما زالوا هم 
أصح��اب المبادرة،وأصح��اب الحق الوحيد في 
اختيار نظ��ام الحك��م وتوجهاته.وبهذا أصبحت 
الجماهير س��لبية تماما ،إذ يف��رض عليها نظام 
ويت��م التأكي��د عل��ى أهميته ونفع��ه. ومن خالل 
التغيير ف��ي األنظم��ة الحاكمة،وتغيير البرامج 
والتوجهات زادت درجة س��لبية الجماهير،ألنها 
ببس��اطة واجهت حال��ة فريدة ، إذ يت��م إقناعها 
بالفكرة ثم عكسها مثل إقناع الجماهير بالحزب 
تع��دد األحزاب،وكذلك االش��تراكية  الواحد،ثم 
ث��م الرأس��مالية ،وأيضا إقن��اع الجماهير بالحل 
العس��كري لالحت��الل اإلس��رائيلي ث��م إقناعها 

بالحل السلمي)3(.

االنق��الب الث��وري عل��ى النه��ج الديمقراطي : 
يرصد )هشام جعيط( بعض العوامل التي تفسر 
انقالب الثورة على الديمقراطية وهي: مناهضة 
كل ثورة – بالضرورة – للديمقراطية بسبب قوة 
شعور الحقيقة الذي يسكنها ، نزعتها المستقبلية 
التي تب��رر لها التضحية باالجي��ال الحاضرة ، 
جنوحه��ا الى وضع حد للصراع على الس��لطة 
، حاجته��ا إل��ى تصيي��ر المجتمع ش��عبًا رخوًا 
مطواع��ًا بال ممانع��ة ، كاريزما زعي��م الثورة 
كانتقام لالنا من الحرمان االجتماعي يقود حتما 
إلى احتكار الس��لطة والتش��بث بها ، اس��تعارة 
النموذج الش��يوعي في الحكم واالدلجة الثورية 
المفضية إلى تغييب المطلب الديمقراطي ومثل 

حقوق اإلنسان)4(.

المديوني��ة التاريخي��ة يتمي��ز به��ا الحاك��م 
وهي ش��عور واقتناع مت��وارث عند جيل معين 

ومجموعة معينة ترى ان البلد والش��عب مدينان 
له��م بكونهم ق��د ق��ادوا بلدهم الى االس��تقالل ، 
وبالتال��ي ف��ان انتخ��اب الش��عب له��م وقبولهم 
والرض��ا به��م والهت��اف بحياتهم ه��و رد لهذا 

الدين)5(.

المزاجية المتقلبة : قد يقع التعارض والتناقض 
ف��ي موق��ف ه��ذا الحاك��م او ذاك عل��ى اعتبار 
مصلحي او اس��تراتيجي وتكتيك��ي في مقارعة 
خصوم��ه واالنتصار عليهم ،ولكنه قد يعود الى 
طبيعة مزاجية متقلبة ،فيبيت على حال ويصبح 
عل��ى حال اخرى،ويرضى اليوم عنك وغدا هو 
ساخط عليك .يقول )بومدين بوزيد( :)وقد كتب 
اجدادن��ا في نصوصهم الخاص��ة باالمارة على 
ان هؤالء قد يفس��دون المل��ك والحكم، ويلزمهم 
الردع م��ن المستش��ارين والمقربي��ن اذا كانوا 

مخلصين غير متملقين ومتزلفين()6(.

المطلب الثاني

المعوقات الدينية
تعرضت الديانة االس��المية منذ وفاة النبي )ص 
واله( الى الحكم الشمولي الذي ال يسمح بالراي 
المعارض  , وترسخ الحكم الشمولي االستبدادي 
ف��ي عهد بن��ي امي��ة وال العباس وال��دول التي 
قامت على انقاض االمبراطورية العباسية ،ولم 
يكن يمارس الديمقراطية س��وى ائمة اهل البيت 
)عليهم السالم( وهم بطبيعة الحال لم يستطيعوا 

ترسيخها في المجتمع الفتقادهم السلطة.

لق��د اصبحت االحادي��ث والروايات الش��رعية 
للنب��ي واهل بيته )عليهم الس��الم( التي تجس��د 
الديمقراطي��ة ف��ي اجم��ل صوره��ا وتوض��ح 
بم��ا ليس فيه ش��ك ب��ان ال تعارض بي��ن تعاليم 
االس��الم والديمقراطية ،وانه من الممكن جعلها 
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نظام اس��اس لالنتقال الديمقراطي للس��لطة في 
مختل��ف مراتبها بالدولة االس��المية الحضارية 
في مح��ور ضيق ومحدود بعي��دا كل البعد عن 
واق��ع الحياة بس��بب العقائ��د الباطل��ة ,والتقاليد 
يصدره��ا  الت��ي  الغبي��ة  الرعناء,والمس��لمات 
اتب��اع انظم��ة الحكم الفاس��دة ال��ى المجتمعات 
االس��المية لتبقى دكتاتوريتهم الحاكمة مس��لطة 
عل��ى الرقاب,واصبح��ت الحركات االس��المية 
المعارضة لالنظم��ة العلمانية الحاكمة تس��عى 
للس��لطة في ذات االط��ار الدكتاتوري فينش��ب 
الصراع بينه��ا وبين النظ��ام العلماني في نفس 
المح��ك ويصب في ذات الهدف, ويقع الش��عب 
ضحي��ة ما بين االس��تبداد العلماني واالس��تبداد 

الديني)7(.

وهن��اك م��ن االس��الميين م��ن يعترف بنفس��ه 
بالوق��وف ض��د أي تمثيل ديمقراطي إذ يس��وق 
ممثلي التيارات االس��المية المتطرفة مجموعة 
م��ن األس��باب لوقوفهم ضد فك��رة الديمقراطية 
, فعلى س��بيل المث��ال ال الحصر ينطلق )س��يد 
قطب( في مخالفته للنظام الديمقراطي من موقع 
كون��ه نظام��ا بش��ريا ال يفي بحاجات االنس��ان 
المادي��ة والمعنوية في حين ان اإلس��الم قد جاء 
بنظ��ام الهي كامل ) حين تك��ون الحاكمية العليا 
في مجتمع هلل وحده – متمثلة في سيادة الشريعة 
االس��المية – تكون هذه هي الص��ورة الوحيدة 
التي يتحرر فيها البش��ر تح��ررا كامال وحقيقيا 
من العبودية للبش��ر وتكون ه��ذه هي الحضارة 
اإلنس��انية, الن حضارة اإلنسان تقتضي قاعدة 
أساس��ية من التح��رر الحقيقي الكامل لإلنس��ان 
وم��ن الكرامة المطلقة لكل فرد ف��ي المجتمع , 
وال حرية في الحقيقة, وال كرامة لإلنسان....في 
مجتم��ع بعضه أرباب يش��رعون وبعضه عبيد 

يطيعون ()8(.

تق��وم  للديمقراطي��ة  اإلس��الميين  مخالف��ة  إن 
على أس��اس أن التش��ريع ال يمكن ان يكون بيد 
اإلنس��ان، والديمقراطي��ة تفوض أمر الس��لطة 
التشريعية وكذلك السلطة التنفيذية للناس ، وان 
نظام الشورى يقترب في مجال السلطة التنفيذية 
من أجواء الديمقراطية حيث تختار األمة أو أهل 

الحل والعقد من يرونه مؤهال لهذا المنصب.

وي��رى اح��د المفكرين اإلس��الميين ب��ان هناك 
عالقة وثيقة بين االس��تبداد السياسي واالستبداد 
الدين��ي حي��ث ان األول يولد من رح��م الثاني ، 
يقول »النائيني« ف��ي كتابه) تنبيه االمة وتنزيه 
المل��ة( :)ان االس��تبداد الدين��ي اخطر أش��كال 
االس��تبداد ويصع��ب عالجه الى ح��د االمتناع، 
بل ان االس��تبداد السياس��ي متولد من االستبداد 
الدين��ي إذ أن األول يفتقر إلى المقومات الكفيلة 
بالحف��اظ عليه ، فهو مهدد دائما باالنهيار الدنى 
سبب، في حين ان االمة تكون في الثاني مضللة 
ومخدوعة وتحسب ان ما يصدر عن رجل الدين 
المستبد من لوازم الدين ، بينما هي نزعة فردية 
يتظاهر بها المتلبس��ون بزي الرئاس��ة الروحية 
بعن��وان الدين، واألمة الجاهل��ة تطيعهم باندفاع 
وثقة لشدة جهلها وعدم خبرتها بمقتضيات الدين 

وحقيقة هؤالء()9(.

مم��ا تقدم يالحظ بان هن��اك ترابطا بين المعوق 
السياسي والمعوق الديني أساسه فكرة االستبداد 
فلي��س الخط��ا دائما يتمثل بمحت��وى ومضمون 
الفكرة االس��المية او العلمانية التي تسيطر على 
فكر االش��خاص الذي��ن يتقلدون الحك��م ،ولكن 
الخل��ل الرئي��س يتمث��ل باآللية التي س��تضمن 
استمرار الحكم والسيطرة عليه وبالتالي اللجوء 
إلى فكرة االس��تبداد لغرض االس��تمرار أطول 

فترة ممكنة على مقاليد السلطة.
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المبحث الثاني

المعوقات االجتماعية

    يمكـــن ان نتناول هـــذه المعوقات من خالل 
مطلبين :-

المطلب األول :

السياق التاريخي للفكر الديمقراطي
الفك��ر العرب��ي ل��ه تص��ور ع��ام تقريب��ا عن 
الديمقراطي��ة يق��وم عل��ى أس��اس تبيئ��ة ه��ذا 
المصطل��ح تاريخي��ا م��ن ضمن المفاهي��م التي 
ترتبط بالمجتمعات االوربية اصطالحا وتطبيقا 

فعن��د البحث في الفكر العربي االس��المي نرى 
ب��ان الكتابات التي ترجع أص��ل هذا المصطلح 
إل��ى البيئة العربية االس��المية فقي��رة وخجولة 
وغالب��ا م��ا تقرن ه��ذا المفه��وم بمفه��وم آخر 
يبتع��د عنه في كثير م��ن المضامين وهو مفهوم 
)الشورى( فالزمان والمكان واآلليات التي تتعلق 
بالمصطلحي��ن التتفق بالض��رورة في كثير من 
االحيان . فعلى س��بيل المثال فان المفهوم األول 
نت��اج للبيئة الغربية بينما الثان��ي من نتاج البيئة 
العربية االس��المية ، وهو ما سيقود وبدوره الى 
نمط من انماط العالقة التصادمية بين االس��الم 
والغرب يحيط بالوعي العربي االس��المي لدى 
الش��عوب العربي��ة عامة والتيارات االس��المية 

خاصة .

م��ن الواضح انه بحس��ب ه��ذا الفهم يصعب ان 
نطابق بين الش��ورى والديمقراطية ، ومثل هذا 
الموقف يتكرر بطرق مختلفة عند الكثيرين من 
الباحثي��ن والمفكري��ن ذوي الخلفيات المختلفة ، 
وم��ع ذلك يلتقون عن��د تمايز كل من المفهومين 
فالكات��ب االيران��ي )داريوشش��انغان( يح��اور 

القائلين بعدم وجود اختالف بين الفكرتين ،بقوله 
واعتقد ان هناك تناقضًا بينهما ، تحديدًا بس��بب 
التغييرات الجذرية التي س��محت ببروز ظاهرة 
كالديمقراطي��ة ، ان مقارن��ة هذي��ن المفهومين 
اللذين ينتميان الى كوكبات افكار متباينة ، قامت 
بينها انقطاعات كبرى هي اس��س الحداثة ،انما 
يع��ادل إجراء تماه تسلس��لي وتجاه��ل الطبيعة 
التناسلية والس��اللية لمفاهيم المعالجة ، بين هذه 
المفاهيم الرئيس��ة ، هناك تصدعات واخاديد ال 
يمكن تخطيها ، وينبغي س��دها بوس��ائل اخرى 

غير تلك الوسائل التي يلجأ اليها عادة)10(.

يظه��ر ان الخالف ه��و بين ثقاف��ة الديمقراطية 
وثقافة الش��ورى نوعيًا وكيفيًا ،وبالتالي يصعب 
–ان ل��م يكن مس��تحياًل – الت��زاوج او التوفيق 
بينهما اال بغلب��ة احدهما على االخر في جوهر 
او مب��دأ المفه��وم ، على ان يك��ون التكامل في 

جوانب ثانوية وعارضة .

ان م��ا تق��دم يمث��ل اش��كالية في الفك��ر العربي 
االس��المي المعاصر تتمثل بالسؤال اآلتي:)هل 
ان الديمقراطية تمثل انعكاس��ًا لحضارة غربية 
كاف��رة ال يجوز االخذ بها ،ام انها تجربة ناجحة 
لتطور المجتمعات سياس��يًا واقتصاديًا وبالتالي 

ال مناص عنها؟( .

يقول احد المفكرين العرب في وصف الظروف 
الواجب تهيئتها النتقال الشعوب العربية لخوض 
التج��ارب العملي��ة الناجحة في البيئ��ة االوربية 
وتطبيقه��ا في مجتمعاتنا العربي��ة : ) ان مجرد 
قولنا ب��ان الديمقراطية بذرة قبل ان تكون ثمرة 
،فه��ذا معن��اه انها تحتاج حتى تنم��و وتونع الى 
جهد، الى عمل،الى ش��غل في النفس وفي تربة 
المجتمع وقد يكون كم الجهد المطلوب مضاعفا 
عندما يتم اس��تزراع بذرة الديمقراطية بالمثاقفة 
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، فعندما تس��تزرع ب��ذرة الديمقراطية في غير 
تربتها االصلية فانها تكون – ما لم يضاعف كم 
مجهود الرعاية – اسرع الى الموات او للتحول 

إلى عشب سام()11(.

وان تطبيق المش��روع الغربي الديمقراطي في 
معظ��م المجتمعات العربية االس��المية ال يالقي 
الترحيب ويرفض النتائج التي حققها المشروع 
نفس��ه في الغرب ، الس��باب عديدة يجملها احد 

الباحثين باالتي)12(: �� 

كون��ه من نت��اج ثقافات مخالفة لثقاف��ة المجتمع 
االسالمي .

تجاهل��ه لمعادل��ة االم��ة الثقافي��ة واالجتماعية 
وتناقضه مع خصوصيات المجتمع االسالمي. 

تصادمه مع هوية المجتمع االسالمي .

ماديته وعداءه لروح االمة .

ترس��يخه للكبرياء الحضارية واالنانية الغربية 
التي تجاوزت وأنكرت فضل الفكر والحضارة 

االسالمية على الحضارة المعاصرة .

خصوصيات��ه واعتم��اده على قواع��د الصراع 
والثنائيات الفكرية وتكريسه لروح الصراع بين 
االم��م ، فمن حرب بادرة ال��ى غزو فكري الى 

صراع حضارات ونهاية التاريخ .

    ويذه��ب االس��الميون ايض��ًا الى ان س��عي 
الغرب الى تعمي��م نموذجه الثقافي والحضاري 
والسياس��ي ه��و ج��زء ال يتج��زأ من مش��روع 
هيمنت��ه عل��ى ش��عوب العالم وعلى المس��لمين 

بشكل خاص)13(.

وعل��ى رأي )) مالك ب��ن نب��ي(( »ورثنا نحن 
معشر الشعوب االسالمية ، كما ورثت معنا وفي 

الظروف نفس��ها الشعوب االفريقية – االسيوية 
التي خضعت مثلنا للدول االستعمارية واحتكت 
بثقافته��ا وحضارته��ا ف��ي اطار االس��تعمار ، 
ورثن��ا من ه��ذا االتصال وبحك��م القانون الذي 
يف��رض على المغل��وب ع��ادات وتقاليد الغالب 
،ورثنا المقايي��س المرتبطة بحياة العالم الغربي 
وبتجربت��ه التاريخية ، وتقبلنا بعضها لنقيس بها 
الواقع االجتماع��ي لدينا ، ونقارن على ضوئها 
ماضينا بما يس��حر ابصارنا بحاضر هذه االمم 

الغربية)14(.

ويتاب��ع القول )) هذه االم��م التي فرضت علينا 
عاداته��ا ومفاهيمه��ا ومصطلحاته��ا واس��لوب 
حياته��ا ، وهكذا راينا هذه االش��ياء كمس��لمات 
يقتدي بها فكرنا ويهتدي بها اجتهادنا ، ويستدل 
به��ا منطقن��ا ، دون ان نحق��ق ف��ي درجتها من 
الصحة واتفاقها مع جوهر ش��خصيتنا ، وفلسفة 
حياتن��ا ، وكان اثره��ا في تفكيرن��ا ان اصبحنا 
نتن��اول ف��ي كتاباتن��ا وفي حديثن��ا موضوعات 
جدي��دة مث��ل موض��وع   ) الديمقراطي��ة ف��ي 

االسالم(15(. 

وعل��ى الرغ��م من تطب��ع المجتمع��ات العربية 
االسالمية بالديمقراطية في الوقت الحالي ثقافيًا 
واقتصادي��ًا وسياس��يًا وتكنلوجي��ًا اال انها تبقى 
عرضة للكثير من آراء االش��خاص والتيارات 
الذي��ن يعملون في اطارها, فمنهم من يعتبر انها 
تجسيد)للش��ورى( ومنهم من يرى انها وس��يلة 
للوص��ول الى هدف معين تحت ش��عار )الغاية 
تب��رر الوس��يلة( وباالخص لدى االس��الميين, 
ومنه��م من يرفض التعام��ل معها مثل التيارات 
االس��المية المتش��ددة. أي انن��ا ال نج��د موقف��ًا 
واضحًا في الفكر السياسي االسالمي المعاصر 
يقطع بموقف موحد من اإلفرازات الديمقراطية 
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المطلب الثاني

الطائفية)16(

من خالل قراءة المش��كلة الطائفية التي تعصف 
ببلدان عربية وإسالمية عديدة, يمكن الزعم بانها 
تحولت الى س��الح ولم تعد ظاه��رة, فهي تتخذ 
اش��كاآل ش��تى من الصراع, وتختل��ف اطرافها 
م��ن بلد آلخر, وتتباين حدتها كذلك, واالطراف 
المدفوعة للمشاركة فيها تتخلى عنها حين تعيش 

في ظل انظمة أخرى)17(.

انه��ا ازم��ة اخالقي��ة خطي��رة, الن االنحراف 
عن خط التعايش الس��لمي في المجتمعات يمثل 
ظاهرة خطيرة ال تنس��جم م��ع روح االديان او 
المذاه��ب او الثقافات االنس��انية وانما تتصاعد 
وتتعم��ق بفعل اطراف مس��تفيدة م��ن التوتر و 
االحتقان, وبالتالي فانها س��تصبح )سالح( يخدم 
اهدافًا سياس��ية قد تكون احيانًا استراتيجية لدى 

مروجيها.

ان الطبيع��ة المالزم��ة للطائفي��ة ف��ي معظ��م 
الكتاب��ات هي انه��ا ذات طاب��ع اجتماعي على 
اس��اس انها تمثل تعبيرآ عن حالة ازمة تعيشها 
العدي��د م��ن المجتمع��ات العربية مث��ل العراق 
ولبنان, اال ان ه��ذا الخطر االجتماعي للطائفية 
ق��د يتح��ول الى خطر اكب��ر ذو طابع سياس��ي 
يتقاطع م��ع الفكر الديمقراط��ي جملة وتفصيآل 
عندم��ا تكون الطائفية مكرس��ة من ساس��ة ليس 
لديه��م الت��زام دين��ي او مذهبي, ب��ل هو موقف 
انتهازي للحصول على »عصبة« كما يس��ميها 
)اب��ن خلدون( او ش��عبية كما يطل��ق عليها في 
عصرن��ا هذا ليكون االنتهازي السياس��ي قادرآ 

على الوصول الى السلطة.

    ان الطائفي��ة تمن��ع من قيام الدول��ة الحديثة, 
وم��ن تكون وطن بالمعن��ى العصري, ان هذين 
مع��ًا يضيع��ان في تنزله��ا منزلة الوس��يط بين 
المواطن والدولة الذي يصادر الشعور باالنتماء 
ال��ى كياني��ة اعلى من نص��اب الطائفة وارحب 
م��ن حدودها الضيق��ة والمقفل��ة, ومعه يصادر 

المواطنة)18(.

ان »المواطنية عالقة مباشرة بين المواطن 
والدول��ة« وه��ي لذل��ك تس��قط بوجود وس��يط 
يصادره��ا كما في حالة لبنان »إذ الخلل يصيب 
ه��ذا الطاب��ع ف��ي الدس��تور اللبناني م��ن جهة 
االعتراف بجس��م ديني سياس��ي حقوقي يتوسط 
بين المواطن والدولة, هو الطائفية« , اذ الدستور 
اللبناني يعترف للطوائف الدينية في لبنان بالحق 
في التش��ريع في مي��دان األحوال الش��خصية , 
وبالح��ق في التعليم والتربية في مدارس خاصة 
له��ا, وبالحق ف��ي التمثيل ف��ي الوظائف العامة 
وف��ي الحكومة. وهذا االعتراف يعني ان عالقة 
المواطن بالدولة ليس��ت عالقة مباشرة ي جميع 
الميادي��ن الدينية والسياس��ية, ويعني في العمق 
ان الدول��ة ال تق��ف م��ن المواطني��ن وحقوقهم 
وواجباته��م, موق��ف الدول��ة الوطني��ة بالمعنى 

التام)19(.

ان الفئوي��ة الطائفية تؤدي ال��ى خلل خطير في 
تطبيق مبدأ التمثيل الديمقراطي والى خلل اش��د 
خطورة قي اش��تغال جدلية االكثري��ة واالقلية. 
فلئن تك��ن الديمقراطية ه��ي بالتعريف حكومة 
الع��دد االكثر , ف��أن العددي��ة االكثرية هي من 
المنظ��ور الفئ��وي الطائف��ي, اكث��ر عمودية ال 
افقي��ة, جوهري��ة ال عرضية, ثابت��ة المتحولة, 
ومس��رح الص��راع بينه��ا وبي��ن االقلي��ة ليس 
مؤسس��ات السطح السياسية من برلمان وغيرة, 
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ب��ل المجتمع نفس��ه في عمق عمق��ه. فاالكثرية 

ليس��ت اكثرية حزبي��ة او كتلوي��ة, ينعقد عقدها 

وينفرط داخل البرلمان, بل هي اكثرية مجتمعية 

دائمة توصف يأنها اس��المية او مسيحية, سنية 

او ش��يعية, عربية او بربري��ة او كردية. ومثل 

هذا التصور الس��كوني المؤقنم لمفهوم االكثرية 

واالقلية ليس من ش��أنه ان يتأدى في الممارسة 

االنتخابية- وهي أه��م آليات الحياة الديمقراطية 

بإطالق- الى تصويت جماعي اجماعي, ينتصر 

فيه الناخبون لمرش��حهم من غي��ر دينهم او من 

غي��ر طائفتهم او م��ن غير أثنيته��م. وعلى هذا 

النح��و ال نجد في البرلم��ان المصري حضورًا 

لقبطي واحد, كم��ا ال نجد في بعض البرلمانات 

الخليجي��ة – هذا ان وجدت – حضورآ لش��يعي 

واحد)20(.

ان م��ن الض��روري اآلن ان تتضاف��ر جه��ود 

علماء األمة ونشطائها لوقف مشروع التشطير 

على أي من االس��س المذكورة, والتركيز على 

الجام��ع, مطل��وب ان  التحري��ري  المش��روع 

يس��تهدف س��الح الطائفي��ة النه مدم��ر, ويمثل 

خط��رًا غي��ر مح��دود لي��س على وح��دة االمة 

فحس��ب, بل على استمرارها ونجاح مشروعها 

التغيي��ري الحضاري, فمن المعيب ان تبقى امة 

االس��الم مشدودة الى الخالفات التاريخية, بينما 

المطل��وب منها ان تعي��ش الحاضر بما يقتضية 

م��ن وعي وتخطيط واصرار. فال بد من تجاوز 

معوقات النهضة ومنها الطائفية ليتحقق شْي من 

االنجاز والتغير.

الفصل الثاني

آلي��ات انتقال الس��لطة في الفكر السياس��ي 
اإلسالمي السنيبعد أن يقرر أهل السنة إن النبي 
)ص( لم يترك نصًا يس��مي فيه الش��خص القائم 
بع��ده في تول��ي أمر األمة ولم يبي��ن على األقل 
طريقة اختياره , فأنهم أقاموا تصورهم التقليدي 
عن أس��س ومب��ادئ نظ��ام الحكم ال��ذي يريده 
اإلس��الم في ضوء التطبي��ق التأريخي للخالفة 
التي قام��ت بعد وفاة النبي محم��د )ص( ووفقًا 
لفه��م لم يبتعد عن محاكاة الص��ورة التي جرى 
بموجبه��ا نظام الحك��م حينذاك وبنظ��رة يغلب 

عليها طابع التقديس)21(.

وإذا ك��ان هذا هو مذه��ب االتجاه التقليدي الذي 
علي��ه عموم فقهاء الس��نة القدام��ى, فان االتجاه 
المعاص��ر بدا أكثر تح��ررًا من االلت��زام بذلك 
التطبيق وأصبح يركز في تنظيم مس��ائل الحكم 
على نصوص من القران والسنة مباشرة, وعلى 
بعض المبادئ التي س��ار عليها الصحابة وعلى 
وفق فهم يس��اير ضرورات ومتطلبات التطور 
الذي يش��هده العص��ر الحدي��ث, وربما الحظنا 
شيء من التأثر بالنظريات السياسية الوضعية. 
وحي��ث إن الي��ات انتقال الس��لطة عن��د االتجاه 
التقلي��دي لفقهاء الس��نة قد انبنت عل��ى التطبيق 
التأريخ��ي للخالفة اإلس��المية, لذا المناص من 
دراس��ة هذا التطبيق عند بيان األسس التي ُبنَي 
عليه��ا هذا االتجاه, عليه س��نبحث ف��ي مبحثين 
اليات انتقال السلطة عند كل من االتجاه التقليدي 
واالتجاه المعاصر للفكر السياس��ي اإلس��المي 

السني.
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المبحث األول
آليات انتقال السلطة عند االتجاه التقليدي 

للفكر السياسي اإلسالمي السني

عال��ج االتجاه التقلي��دي هذا مس��ائل الحكم من 
باب التبرير وطرح المس��وغات للواقع الذي تم 
تطبيق��ه وه��و الخالفة التي كان��ت في عصرها 
الذهب��ي في زم��ن الخلفاء الراش��دين وتجربتها 
التي تختزنها االمة ف��ي وعيها كنموذج يحتذى 
لالقتداء به ،فان هذا الوعي نفس��ه ايضا بمرارة 
مساويء الخالفة االموية والعباسية التي تمثلت 
في اعلى صور االستبداد والتفرد ،والتي حولت 
الحك��م ال��ى ملك عض��وض ال يرق��ى حتى ان 
يكون منصب��ا دنيويا تنفيذيا ع��ادال ،فضال عن 

اعطائه الصبغة الدينية.

لقد مهد نظام الخالفة هذا لنش��وء استبداد مزمن 
ف��ي جس��د االمة،ونعتق��د ان��ه ك��ان المانع الي 
تطوي��ر لنظام مدني في ممارس��ة الحكم ،إذ انه 
كان،كما يصفه )علي عبد الرازق( ،بالس��لطان 
المطلق الذي ينزل من امته بمنزلة الرسول من 
المؤمنين.وه��ذا الخليفة بهذه الصفة يس��تعصي 
أمره على أي احتس��اب او رقابة ،ويصبح بذلك 
س��لطانا مطلق الصالحيات ،وسلطته غير قابلة 
ألي ن��وع من أنواع االقتس��ام ،فله وحده األمر 
والنهي،وبي��ده وحده زمام االمة ،وتدبير ما جل 
من ش��وؤنها وما صغ��ر ,وكل والية دونه هي 
مستمدة منه ،وكل وظيفة تحته هي مندرجه في 
س��لطانه ،وكل خطة دينية ودنيوية هي متفرعة 

من منصبه)22(.       

وف��ي ه��ذا الخصوص ي��رى أكثر علم��اء أهل 
الس��نة من هذا االتج��اه إن نظام الحكم كما طبق 
ف��ي عصر الخالفة الراش��دة يقوم على أس��اس 
إرادة األمة  » المسلمين« واختيارهم وقد باشر 

التعبي��ر عن هذه اإلرادة حينها أهل الحل والعقد 
منه��م وان��ه بالرغم م��ن اختالف ط��رق تولية 
الخليفة بين عدة أشكال إال إن أساس هذه التولية 

وشرعيتها هو إرادة األمة   واختيارها)23(.

وبالرغم من اتجاه أكثر الفقه الس��ني إلى إس��ناد 
مهمة اختيار الحاكم إلى األمة » المسلمين«, إال 
إن هناك تباينًا بين الفقهاء بشأن تحديد من يمثل 
األم��ة ويعبر ع��ن إرادتها في عملي��ة االختيار 
وبش��أن اآلليات التي يتم بها ذلك, ويرجع سبب 
هذا االخت��الف إلى إن اآللي��ات التي جرى بها 
التطبي��ق العملي للخالفة ف��ي عصرها األول لم 
تكن واح��دة, و تبع ذلك اخت��الف طبيعة الدور 
ال��ذي أعط��ي لألمة ) المس��لمين ( ف��ي عملية 

اختيار الخليفة .

فالخليف��ة األول أب��و بك��ر تولى الخالف��ة ببيعة 
خمسة أشخاص من قريش تبعهم من حضر من 
األنصار والمهاجرين في س��قيفة بني س��اعدة, 
وتول��ى عم��ر ب��ن الخط��اب الخالفة اس��تنادًا 
لعه��د   ) تعيي��ن ( م��ن قبل أبي بك��ر. في حين 
اختير عثمان وفق آلية ) أهل   الش��ورى( التي 
حص��رت االختيار بيد عب��د الرحمن بن عوف 
الذي هو احد ستة أشخاص اختارهم عمر وناط 
مهمة اختيار الخليفة بهم ومنهم .وبش��كل أوسع 
ج��رت بيعة اإلمام عل��ي بن ابي طال��ب بعدما 
رف��ض تولي الخالف��ة بداية معلن��ًا طاعته لمن 
يختاره المسلمون, لكنه قبلها فيما بعد اثر ضغط 
المس��لمين ومنهم  من حض��ر من )أهل مصر( 

عليه وتزاحمهم على بابه)24(.

وعل��ى اث��ر اختالف اآللي��ات التي ج��رت بها 
تولية الخلفاء األربعة وحجم الدور الذي أعطي 
للمس��لمين في هذه المهمة , انقس��م غالبية فقهاء 
السنة قديما بخصوص حجم مساهمة األمة التي 
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تتطلبها شرعية تولي الخالفة , إلى رأيين :

األول : اختي��ار اه��ل الح��ل والعق��د ، يبدو ان 
الراي الغالب قد اس��تقر على ان اختيار الخليفة 
او االمام عند مذهب اهل الس��نة يتلخص في ما 
اورده عب��د الق��ادر البغدادي المتوفى في س��نة 
429ه في كتابه اصول الدين) ان االمامة تنعقد 
لمن يصلح لها بعقد رجل واحد من اهل االجتهاد 
والورع،اذا عقدها لمن يصلح لها ،فاذا فعل ذلك 

وجب على الباقين طاعته()25(.

وهك��ذا قال القاضي ابو بك��ر الباقالني المتوفى 
س��نة 403ه في التمهيد ،وااليجي المتوفى سنة 
756ه  ف��ي المواقف ،ومنهم من ذهب الى انها 
تنعق��د بخمس��ة فقط، كما هي ف��ي بيعة ابي بكر 
التي انعقدت بخمسة هم:عمر بن الخطاب،وابو 
عبي��دة بن الج��راح ،وس��الم مولى اب��ي حذيفة 
،وبشير بن سعد ،واسيد بن خضير ،وكذلك في 
جعل عمر الش��ورى في س��تة لتنعقد البيعة من 

خمسة اشخاص)26(. 

ويذهب إلى هذا الرأي أيضًا العالمة الباقالني, إذ 
يرى كفاية عقد الواحد ويستند في ذلك إلى عدم 
وجود دليل على تعيين عدد محدد)27(.فيما أشار 
اإلمام الم��اوردي إلى أن بع��ض علماء الكوفة 
ذهب��وا إلى انعق��اد اإلمامة بثالثة فق��ط يتوالها 
احدهم برضا االثنين فيكونوا حاكما وش��اهدين, 
وأش��ار إلى إن طائفة أخ��رى ذهبت إلى إن اقل 
ما تنعقد به الخالفة خمس��ة من أهل الحل والعقد 
يجتمع��ون على عقدها كم��ا حصل في أمر أبي 
بكر أو يعقدها احد الخمس��ة برضا األربعة كما 

حصل في تولية عثمان بن عفان)28(.

الثاني: العهد من االمام السابق الى الالحق ،أي 
انعقاد الخالفة بعهد من الخليفة السابق لمن يراه 
أه��اًل للخالفة من بع��ده وهو ما حصل مع عمر 
بن الخطاب الذي تولى الخالفة بعهد من الخليفة 
الس��ابق أبو بكر ,فطريق��ة ) العهد ( في حقيقتها 
قائمة على اختيار فرد من المسلمين ألخر يوليه 
أم��ر الخالفة , ويقر الفكر الس��ني ش��رعية هذه 
الطريقة على أساس إن الخليفة السابق وكيل عن 
األمة في إدارة شؤونها)29(.في حين يرى اإلمام 

) بن حزم( إنها أفضل الطرق وأصحها)30(.

أما الثالث : فيرى انه ال غنى عن رضا جمهور 
المس��لمين النعقاد الخالفة فمصدر سلطة اإلمام 
مبايع��ة الجمهور له ورضاهم به )31(.ومن اتفق 
المس��لمون عل��ى إمامت��ه وبيعته ثبت��ت إمامته 
ووجب��ت معرفته«)32(.هن��اك م��ن ذه��ب إل��ى 
ابعد م��ن ذلك فقال بضرورة اتف��اق جميع أهل 
الح��ل والعقد في الدولة اإلس��المية على اختيار 

الخليف)33(.

وي��ؤول بعض أصحاب هذا ال��رأي تولي عمر 
الخالف��ة بعه��د م��ن أب��ي بك��ر وتول��ي عثمان 
الخالفة بعهد الخليفة عمر لس��تة أش��خاص كان 
هو احده��م, بأن ذلك العهد كان مجرد ترش��يح 
غير نهائي يعود حس��م أم��ره لألمة التي لها أن 
تقبله أو ترفضه)34(.وهذا التفسير يخالف الرأي 
الس��ابق الذي يرى إن العهد طريقًا مستقاًل تنعقد 
ب��ه اإلمامة وليس مج��رد ترش��يح, ويؤيد ذلك 
جمهور فقهاء الس��نة ومنه��م الماوردي إذ يقول 
:» وأم��ا انعقاد اإلمامة بعهد م��ن قبله فهو مما 
انعق��د اإلجماع على ج��وازه ووقع االتفاق على 
صحته « ويستش��هد بعه��د أبي بكر لعمر وعهد 
عمر لس��تة من أهل الشورى ويضيف بأن بيعة 

عمر لم تتوقف على رضا الصحابة)35( .
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كما ويرفض الماوردي القول بضرورة تحصيل 

االتف��اق على اختيار الخليف��ة النعقاد إمامته, اذ 

يرى بأن هذا المذهب مدفوع ببيعة أبي بكر على 

الخالفة إذ تمت بوجود من كان حاضرًا بالمدينة 

يوم وفاة الرس��ول )ص( ولم ينتظر ببيعته قدوم 

غائ��ب عنها )36(.بل ل��م ينتظر حتى من كان في 

داخل المدينة كبني هاشم اللذين اشتغلوا بتجهيز 

جثمان النبي )ص(.

الرابـــع: االس��تيالء او الغلب��ة ،وقد بي��ن )ابو 

حامد الغزالي( المتوفى س��نة 505ه� في كتاب 

االقتصاد في االعتقاد في ش��رح مطول بانعقاد 

االمام��ة لم��ن انته��ض له��ذا االمر م��ع فوات 

شروطها لحال الضرورة .

وقد تبعه القلقش��ندي المتوفى س��نة 821ه� في 

اعتبار الطريق الرابع من الطرق التي تنعقد بها 

االمامة ،وهي القهر واالستيالء.

ان الط��رق التي مر ذكرها قد اعتبرت حصريا 

طرقا ش��رعية لتعيين الحاكم ،وق��د تمت تقوية 

احداه��ا عل��ى االخرى اعتمادا على ما ش��هدته 

تلك الفترة من ظرف يتطلب تغليب طريقة على 

اخرى ، كما في التس��اهل في نظرية اهل الحل 

والعق��د التي تنطلق من عدم اش��تراط اهل العقد 

في جميع االمة المس��لمة ،ب��ل يكتفي بمن وجد 

فيه��م في بلد االمام ،ثم م��ن يكتفي ببعضهم ،ثم 

يتضاءل ليصل الى خمسة فواحد.

المبحث الثاني

آليات انتقال الســـلطة عند االتجـــاه المعاصر 
للفكر السياسي اإلسالمي السني

 اعتم��د االتج��اه المعاصر للفكر الس��ني منهجًا 
اتس��م بالميل نحو عدم التقي��د بالصيغة التقليدية 
النتق��ال الس��لطة الت��ي اس��تندت إل��ى التطبيق 
التاريخ��ي للخالف��ة اإلس��المية, وان اخذ منها 
شيئًا فقد اخذ المبادئ التي يعتقد ان تلك التجربة 
قام��ت عليها, فقد فهم من ك��ون الخليفة ) خليفة 
المس��لمين(, انه ممث��ل لهم أو وكي��ل عنهم في 
إدارة شؤونهم, وفهم من بي�عة الن�اس للخليفة إن 
أس��اس واليته عقد سياسي مع األمة وهذه األمة 
التي رضي��ت ألس��باب معينة ب��أن يمثلها أهل 
المدينة فقط أو أه��ل الحل والعقد منهم فان ذلك 
كان ألس��باب معينة قد ال تك��ون موجودة اليوم. 
وفه��م أيضًا من طلب بعض الخلفاء الراش��دين 
التوجي��ه والنصيحة والتقوي��م عند خروجه عن 
تعاليم اإلس��الم, إن لألمة حق محاس��بة الحاكم 

وعزله من منصبه.

فال��الزم إذن هو هذه المب��ادئ فقط ) ان الحاكم 
وكي��ل عن األمة , وان أس��اس توليته عقد بينها 
وبينه يق��وم على الرضا الحر , وان لألمة تقييد 
واليته ومحاس��بته عند خروج��ه عن وظيفته (. 
إما الصيغ التي يج��ري بها أعمال تلك المبادئ 
فيج��ب أن تجري وفق ظروف الزمان والمكان 
المختلف��ة وبحس��ب س��يرة العق��الء, وال داعي 
لاللت��زام بصيغ عصر اإلس��الم األول والثبات 

عليها)37(.

وفي هذا اإلطار تتعدد آليات انتقال السلطة عند 
االتجاه المعاصر للفكر اإلس��المي السني, على 
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إن أهمه��ا مب��دأ الش��ورى, و مبدأ س��يادة األمة 
أو )والي��ة األمة( , فضاًل عن األس��اس العقدي 
لوالية الحاكم, وهو ما سنتولى إيضاحه باالتي:

أوال  : مبدأ الشورى  :
اهت��م الفقه الس��ني كثي��رًا بمبدأ الش��ورى, 
عاّدا إياه ركيزة أساس��ية من ركائز نظام الحكم 
اإلس��المي, وهذا المب��دأ لم يجِر اس��تنتاجه مما 
جرت عليه سيرة النبي )ص( والصحابة ومنهم 
الخلفاء الراشدين فحسب, بل هو أمر منصوص 
عليه في القران الكريم , إذ يقول اهلل تعالى:)....
ْل َعَلى  َوَش��اِوْرُهْم ِف��ي اأَلْمِر َفِإَذا َعَزْم��َت َفَتَوكَّ
ِليَن ( ويقول في س��ورة  اهللِّ ِإنَّ اهللَّ ُيِح��بُّ اْلُمَتَوكِّ
َوَأَقاُم��وا  ِلَربِِّه��ْم  اْس��َتَجاُبوا  الش��ورى):َوالَِّذيَن 
��ا َرَزْقَناُهْم  اَلَة َوَأْمُرُهْم ُش��وَرى َبْيَنُهْم َوِممَّ الصَّ

ُينِفُقوَن ()38(

وما يش��ير إليه الفقه اليوم هو إن الشورى أقرت 
كمبدأ عام مرن لم تحدد له صيغة معينة أو حدود 
) إال ما ورد به نص من الش��ارع فال مش��اورة 
في��ه ( وق��د تركت الش��ريعة تفصيل الش��ورى 
وتحديدها وتنظيمها للمسلمين لكي تضمن بذلك 
دوام المب��دأ وثبات��ه من جه��ة, وقابليته للتطور 
والتماشي مع مصلحة األمة وظروفها من جهة 

أخرى)39(.

أما عن محل الشورى والموضوعات التي تدخل 
فيه��ا, فان األص��ل المقرر عن��د جمهور علماء 
الس��نة هو إن الشورى عامة ومشروعة في كل 
أمور الدولة وجميع ش��ؤون الحياة, وال تقتصر 
على مس��ائل معينة, أو موضوعات محددة, نعم 

هي غير جائزة في موضع النص)40(.

اال ان الش��ورى تعطلت خالل التاريخ السياسي 
االس��المي ،أي فيم��ا يتعل��ق بش��وؤن الحك��م 

والمشاركة والعالقة بين الحاكمين والمحكومين 
،يقول )توفيق الش��اوي( : ان تعطيل الش��ورى 
ف��ي تاريخ الدولة االس��المية بقي محصورا في 
مجال السياس��ة والحكم، اما في مجال التش��ريع 
والفق��ه، فقي بقي علماء المس��لمين ومجتهدوهم 
يمارس��ون الش��ورى بحري��ة كامل��ة م��ن دون 
تدخ��ل الدولة والحكام، ول��م يبدا هذا التدخل في 
حري��ة االجتهاد اال في العص��ر الحديث ،حينما 
اس��توردنا النظري��ات العصرية التي إس��تغلها 
الحكام واعوانهم للتدخل في تش��ريعنا، وتعطيل 
تطبي��ق الش��ريعة بواس��طة دس��اتير وقواني��ن 

وضعية)41(.

ثانيا : سيادة األمة أو سيادة جماعة المسلمين:
ل��م يواجه الفقهاء القدامى مس��ألة البحث في من 
يملك السلطة والسيادة في الدولة اإلسالمية, أما 
الفكر الس��ني اإلس��المي فقد أولى هذه المس��ألة 
جانب��ًا من األهمي��ة لما لها من تأثي��ر في آليات 

انتقال السلطة .   

وابتداًء ال يوجد خالف بين فقهاء أهل السنة في 
ان الس��يادة والس��لطان هلل وحده, ل��ه الحكم وله 
األمر)42(، وان ادعاء الحاكمية باألصالة مع اهلل 
كفرًا وشركًا به سبحانه . يقول اإلمام سيد قطب 
: » ان الحك��م ال يك��ون إال هلل ... اذ الحاكمي��ة 
م��ن خصائص اإللوهية وم��ن ادعى الحق فيها 
فقد نازع اهلل س��بحانه وتعال��ى أولى خصائص 
الوهيته وادعاها , فقد كفر باهلل كفرا بواحا «)43(.

وقد ف��وض اهلل تعال��ى المس��لمين الوالية على 
أنفس��هم فكان لألمة اإلس��المية س��لطة ووالية 
بموجب االس��تخالف اإللهي للن��اس )44(.وهذه 
الوالي��ة محدودة بأحكام الش��ريعة اإلس��المية, 
وتعبي��را ع��ن تل��ك الس��لطة الممنوح��ة لألمة 
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صرح الكثير من الفقهاء بان الس��يادة في الدولة 
اإلسالمية مصدرها األمة ) سيادة األمة ()45(.

وإذ إن أف��راد األم��ة ال يس��تطيعون أن يكونوا 
جميع��ًا حكام��ًا , وان اس��تطاعوا ف��ان انتظ��ام 
األمر يقتضي أن يمارس بعضهم سلطة الحكم, 
ل��ذا كان لألمة أن توكل ه��ذا األمر إلى بعضها 
باإلناب��ة فيكون الحاكم أو الخليفة في ممارس��ة 

السلطة وكياًل عن األمة)46(.

ويشير الفقه السني إلى بعض مظاهر سيادة األمة 
كمبدأ الشورى ومسؤولية أولي األمر واستمداد 
الرئاس��ة العليا )الخالفة ( من البيعة العامة)47(.
وم��ن ثم فان الحاكم او الخليف��ة من وجهة نظر 
الفقه السني يستمد سلطته من المسلمين بوصفه 

ممثال لهم , ال ممثال هلل تعالى)48(.

والبد من اإلش��ارة هنا إل��ى ان قول الفقهاء بأن 
مصدر السلطات في الدولة اإلسالمية هي األمة 
وإنها تملك السيادة في هذا الشأن , ال يعني تبنيهم 
لنظرية س��يادة األمة التي ق��ال بها الفقه الغربي  
فهنال��ك ف��رق كبير بينهما, اذ ان األمة بحس��ب 
وجهة نظر الفقه الغربي تملك س��يادة أصلية في 
حين إن الس��يادة األصلي��ة والحقيقية عند جميع 
المس��لمين يملكها اهلل وحده وما تملكه األمة هو 
س��يادة ممنوح��ة ومفوض��ة . كم��ا ان األمة في 
الفهم اإلس��المي ليست ش��يئًا مجازيًا او معنويًا 
كما ف��ي الفقه الغرب��ي وإنما هي كي��ان حقيقي 
قوامه جماعة المس��لمين, وهو واضح من قوله 
��ٍة ُأْخِرَجْت ِللنَّاِس َتْأُمُروَن  تعالى: )ُكنُتْم َخْيَر ُأمَّ
ِباْلَمْع��ُروِف َوَتْنَه��ْوَن َع��ِن اْلُمنَك��ِر َوُتْؤِمُن��وَن 
... ()49(.ومن الواضح ان األمر بالمعروف  ِب��اهللِّ
والنهي عن المنكر واإليمان باهلل , أمور تنس��ب 
إل��ى الفرد والش��خص الحقيقي وال تنس��ب إلى 
الكي��ان المعنوي أو المج��ازي . هذا فضال عن 

النتائ��ج المختلفة المترتبة عل��ى كال النظريتين, 
فس��يادة األمة باالصطالح الوضعي مطلقة وما 
ينت��ج عنه��ا ) خاصة القواني��ن ( مطلق ال يقيده 
اعتبار , أما س��يادة األمة باالصطالح الشرعي 
فه��ي فضال عن كونها ممنوحة , فإنها مقيدة في 
حدود الشريعة اإللهية . وعلى ذلك ال نرى داع 
لمناقشة وانتقاد بعض الفقهاء الدستوريين اتجاه 
الفقه الش��رعي للقول بس��يادة األم��ة)50(. كما ال 
نجد مستندا لتقس��يم بعضهم األخر أقوال علماء 
الشريعة بخصوص صاحب السيادة)51(.وان كنا 
نفضل اس��تعمال مصطل��ح ) والية األمة ( بدال 

من ) سيادة األمة ( منعًا لالختالط .

ثالثا : األساس العقدي لوالية الحاكم :
يقي��م اغلب الفكر السياس��ي االس��المي الس��ني 
المعاص��ر الي��ات انتقال الس��لطة على أس��اس 
تعاق��دي, ومن ثم فان أس��اس التولي��ة هو العقد 
المبرم بي��ن الحاك��م واألمة)52(.وبالرغم من إن 
تكييف الفقه السني للخالفة على أساس إنها عقد 
ليس بجديد, بل يعود إلى بدايات بحث موضوع 
الس��لطة عل��ى يد الم��اوردي الذي يق��ول » إن 
اإلمامة عق��د مراضاة واختيار وال يدخله إكراه 
وال  إجب��ار«)53(. إال إن اغل��ب تطبيقات الحكم 
اإلسالمي كانت غير قائمة على هذا األساس بل 
على أس��س أخرى كالتغل��ب ووالية العهد وهذا 
األمر صرف اهتمام اغلب الفقهاء السنة باتجاه 
القول بنظريات ال تعدو س��وى كونها مسوغات 
وتبريرات لهذه األش��كال من الحكم, فضاًل عن 
إن التطبيق��ات الت��ي كيفت على إنه��ا مصاديق 
للخالفة المس��تندة إلى أال س��اس العقدي لم تكن 
واضحة في تحديد أطراف العقد والس��يما األمة 

, مالمقصود بها ومن يمثلها ؟ 

 ل��ذا ف��ان الفه��م المعاص��ر للفك��ر السياس��ي 
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االسالمي الس��ني يقيم والية الحاكم على أساس 
عقدي , وربما توس��ع في فك��رة العقد فنراه يعد 
حتى طريق��ة العهد بالخالفة أساس��ها العقد بين 

المستخِلف والمستخَلف)54(.

وبالحدي��ث ع��ن طبيع��ة ه��ذا العق��د يظهر من 
كلم��ات الفقهاء ان��ه بمثابة عقد نياب��ة أو وكالة 
,يق��ول اإلمام القرطبي بش��أن جواز خلع اإلمام 
نفس��ه: » ..., فان اإلمام هو وكيل األمة ونائب 
عنها, ولما اتفق على ان الوكيل والحاكم وجميع 
من ناب عن غيره في ش��يء له ان يعزل نفسه, 
كذل��ك اإلمام يجب أن يكون مثله «)55(، و يقول 
الشيخ محمود ش��لتوت : » ان الخليفة او اإلمام  
... , نائ��ب ف��ي وظيفته عن األم��ة توليه وتبقيه 
وتطيع��ه م��ادام قائما على ح��دود اهلل ... «)56(. 
ويق��ول الش��يخ محم��د بخيت المطيع��ي : » إن 
اإلمام هو وكيل األم��ة وإنهم الذين يولونه ملك 

السلطة ... «)57(. 

الفصل الثالث

اليات انتقال السلطة عند الشيعة اإلمامية
   النظرية االس��المية في الحكم عند الشيعة 
االمامي��ة االثن��ي عش��رية ف��ي زم��ن حضور 
المعصوم التي تعتب��ر جزءا من العقيدة واصال 
م��ن اص��ول الدين ،تس��تند ال��ى ان النبي )ص 
وال��ه( يس��تمد ش��رعيته من اهلل ال��ذي اصطفاه 
واختاره وعين��ه ،وهو معصوم من الخطا، وقد 
قام النبي )ص( بامر من اهلل بتس��مية اثني عشر 
خليفة )اماما( من بعده س��ماهم باسمائهم ، وهم 
االئمة االثنا عشر ،وهم معصومون ايضا وتقع 
وضيفتهم االساس��يةفي تفسير وحراسة االسالم 

،عقيدة وشريعة،من التحريف.

والوظيف��ة الثانية ه��ي مهمة الحكم ،ليس��تطيع 

المعص��وم ان يحق��ق الوظيف��ة االساس��ية م��ن 
خالله��ا ،ولكن��ه يس��تطيع ان يحققه��ا من دون 

تسلمه الحكم.      

وفي إطار بحثنا ألسس تولي السلطة عند الشيعة 
اإلمامية , نعرض هنا لكل من, النظرية التقليدية 
للحكم في الفكر اإلسالمي الشيعي, وهي نظرية 
) اإلمامة المعصومة ( , ثم نبين أألسس الحديثة 
النتقال الس��لطة في الفكر السياس��ي اإلسالمي 

الشيعي.

المبحث األول

النظريـــة التقليدية للحكم في الفكر السياســـي 
اإلسالمي الشيعي

يؤمن الش��يعة االمامية ان االئم��ة المعصومين 
مس��ددون من اهلل تعالى ومعصومون من الخطأ 
بملكية ذاتي��ة وقدرة عل منع النفس من ارتكاب 

الخطأ، فهم ال يظلمون وال يستبدون.

عل��ى ان فك��رة حك��م المعصوم قد ت��م تطبيقها 
في عه��د النب��ي )ص واله( ،وفي عه��د االمام 
عل��ي)ع(، وفي ش��هور معدودة م��ن عهد ولده 
االم��ام الحس��ن )ع(، وق��د ك��ان واضح��ا ان 
الممارس��ة اليومية مع المعارضين كانت تتس��م 
باعلى درجات التس��امح حتى م��ع المعارضين 
السياسيين،وبعدها عن االستبداد على اساس ان 
المعارضة في زم��ن النبي )ص واله( كانت ال 
تجرؤ على الكش��ف عن نفس��ها حت��ى مع توفر 
المقوم��ات والحصان��ة التي ك��ان يضفيها نبي 
الرحمة )ص واله( . وقد بدا هذا التس��امح جليا 
بص��ورة عملية في زم��ن االمام عل��ي بن ابي 
طال��ب)ع( الذي لم يفرض بيع��ة ملزمة لحكمه 
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في عن��ق االخرين وظه��ور حركات معارضة 
تعامل معها االمام علي بطريقة انسانية وبدرجة 
عالي��ة من ضب��ط النف��س ، ولم يف��رض عقابا 
على ني��ات المعارضين مع علم��ه الكامل بتلك 
الني��ات)58(. ويرفض اإلمامية مقولة إن النبي 
)ص(  أهم��ل أم��ر اإلمام��ة » الحكوم��ة » فلم 
يس��تخلف من يتوالها ولم يبي��ن طريقة توليها, 
وه��و القول الذي انتهى إليه مذهب أهل الس��نة, 
فلم يكن النبي اقل حرصًا من غيره ممن عهدوا 
باألم��ر بعدهم إلى من يرون فيه صالح األمة . 
فإذا ك��ان النبي كما ورد ف��ي األثر يخاف على 
ثالث��ة نف��ر إن يختلفوا في س��فرهم فيأمرهم أن 
يؤم��روا عليهم احده��م)59(، فكيف يت��رك أمته 
الكب��رى من دون أن يؤمر عليه��ا من بعده من 
يلم ش��عثها ويحفظ وحدتها ويهديها, وقد شهدت 
س��يرة النب��ي )ص( بأنه ل��م يت��رك المدينة في 
غزوة من غزواته أو في حج دون أن يس��تخلف 
فيها من يحل محله فدل ذلك على إن رسول اهلل 
) ص( ال يت��رك جماعة المس��لمين فوضى بال 

شخص يتولى أمورهم)60(.

م��ن هنا يعتقد اإلمامي��ة بان النبي )ص( كان قد 
أعل��ن وبلغ عمن اختارته الس��ماء إمامًا وخليفة 
للمسلمين من بعده, وهم بذلك يؤكدون اعتقادهم 
ب��ان المرجع في تعيين إمام المس��لمين ورئيس 
الدولة ليس س��لطة بش��رية وإنما إرادة اهلل )عز 

وجل( وبذلك يختلفون مع أهل السنة. 

والش��يعة ال يذهب��ون إلى توس��يط س��لطة بين 
اهلل وبي��ن خلقه كس��لطة أهل الح��ل والعقد التي 
هي س��لطة بش��رية غير معصوم��ة قد تنحرف 
وتزيغ)61(.وم��ن ث��م ف��ان مص��در الخالفة عند 
اإلمامي��ة ليس وصف��ًا من وضع الن��اس وليس 
عقدًا اجتماعيًا بين اإلمام واألمة بل هو منصب 

شرعي يتم النص عليه عن طريق واجدية اإلمام 
للصف��ات التي تؤهله الس��تالم ه��ذا المنصب. 
فاإلمام إنما يس��تحق اإلمامة بحسب خصائصه 
الذاتي��ة وإذ يصعب تحديد هذه الخصائص يأتي 
هن��ا دور اإلرادة اإللهي��ة والمعونة الس��ماوية 
إلرشاد البشرية نحو هذه الشخصية التي تتواجد 
فيه��ا المواصف��ات الالزم��ة لتحت��ل اكبر موقع 

قيادي في المجتمع اإلنساني)62(.

وتجد هذه العقيدة مايؤكدها في س��يرة الرس��ول 
)ص( وس��نته )63(. إذ نلمس ذلك في دعوة النبي 
لبعض القبائل طالبًا الم��ؤازرة والنصرة لتبليغ 
الرسالة, فحين دعا بني عامر بن صعصعة إلى 
اإليم��ان باهلل, ق��ال له رئيس��هم, أرأيت إن نحن 
بايعن��اك على أم��رك, ثم أظه��رك اهلل على من 
خالفك أيك��ون لنا األمر من بعدك ؟ قال )ص(: 
) األمر إلى اهلل يجعله حيث يش��اء ()64(. وحين 
ع��رض دعوته  عل��ى بني كندة قال��وا له » إن 
ظفرت تجعل لنا المل��ك بعدك ؟« فقال )ص( :   

) إن الملك هلل يجعله حيث يشاء ()65(.

وتخلص العقيدة اإلمامية إلى إن اإلمام علي بن 
أب��ي طالب )ع(, هو أول إم��ام ) رئيس دولة (
نصب��ه اهلل للمس��لمين وق��د عمل النب��ي ) ص( 
عل��ى خلق ارتكاز ذهني لديهم لتعميق االرتباط 
الفك��ري والروحي باإلم��ام المنصب.ويس��تند 
الشيعة في ذلك إلى جملة أدلة من القران والسنة 
لع��ل في مقدمتها آية التبليغ , في قوله تعالى }َيا 
بَِّك َوِإن لَّْم  ُس��وُل َبلِّْغ َما ُأنِزَل ِإَلْيَك ِمن رَّ َأيَُّها الرَّ
َتْفَعْل َفَما َبلَّْغَت ِرَس��اَلَتُه َواهللُّ َيْعِصُمَك ِمَن النَّاِس 

ِإنَّ اهللَّ اَل َيْهِدي اْلَقْوَم اْلَكاِفِريَن {)66(.

فاس��تدل اإلمامية بعدة نص��وص على إن مورد 
التبلي��غ هنا هو تعيين اإلم��ام والخليفة بعد النبي 
)ص( وه��و عل��ي ب��ن أب��ي طال��ب , أهمها : 
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ن��ص حديث الغدي��ر المتواتر وفي��ه يقول النبي 
)ص(:»... ألس��تم تعلمون إني أولى بكل مؤمن 
من نفس��ه, قالوا : بل��ى. فاخذ بيد عل��ي وقال : 
اللهم من كنت مواله فهذا علي مواله, اللهم وال 
من وااله وعاد من عاداه ...«)67(.وهذا الحديث 
واض��ح ف��ي إن الوالية التي ثبتت لرس��ول اهلل 
على المس��لمين بنص القران, ثبتت مثلها بنص 
حديث الرس��ول لعلي بن أبي طالب, ومن ابرز 
مصادي��ق الوالية كون��ه حاكم على المس��لمين 
وان تصرف��ه في ش��ؤونهم وأنفس��هم مقدم على 

تصرفهم فيها.

وهناك أحاديث أخرى تؤكد هذا التعيين كحديث 
الثقلين, الذي يقول فيه النبي ) ص( صراحة)إني 
أوش��ك ان ادعى فأجيب ربي, واني مخلف فيكم 
الثقلي��ن: كت��اب اهلل وعترتي أهل بيت��ي, ما إن 
تمس��كتم بهما ل��ن تظلوا بعدي أب��دًا, ولقد نبئني 
اللطيف الخبي��ر إنهما لن يفترقا حتى يردا علي 
الحوض .( )68(. وحديث المن�زلة وفيه جاء عن 
الرس��ول )ص( »... ي��ا علي أن��ت مني بمنزلة 

هارون من موسى إال انه ال نبي بعدي .«)69(.

وم��ن بعد اإلمام عل��ي )ع( تنتق��ل اإلمامة الى 
ولده الحس��ن ثم الحس��ين ثم لالئمة التس��عة من 
ذرية الحسين )عليهم السالم ( وهذه تتمة األئمة 
االثني عش��ر اللذين اخبر عنهم النبي )ص(، إذ 
هناك شواهد في أقوال الرسول )ص( على هذا 

االنتقال لإلمامة منها قوله )ص( :

1-)ال ي��زال الدي��ن قائما حتى تقوم الس��اعة او 
يكون عليكم اثنا عشر خليفة كلهم من قريش(70(.

2-)ال ت��زال أمتي مس��تقيما أمرها ظاهرة على 
عدوها حتى يمضي منهم اثنا عش��ر خليفة كلهم 

من قريش ثم يكون المرج والهرج()71(.

3-)يكون لهذه األمة اثنا عش��ر قيما ال يضرهم 
من خذلهم كلهم من قريش()72(.

4-)ال ي��زال أم��ر الن��اس ماضيا م��ا وليهم اثنا 
عشر رجال()73(.

وقد دف��ع اعتقاد اإلمامية ب��ان اإلمامة في علي 
واألئمة من ذريته, بعض الفقهاء والباحثين إلى 
التصور بان الش��يعة ينتهون في اختيار الخليفة 
إل��ى الوراثة وان ه��ذه الوراث��ة محصورة في 
ذرية على عليه الس��الم )74(.ويزي��د احدهم بان 

عقيدة الشيعة متأثرة بأفكار وتراث الفرس)75(.

ونح��ن نعتق��د خطأ ه��ذا ال��رأي وابتع��اده عن 
الص��واب, فقد عرفنا إن األس��اس ف��ي اختيار 
الخليفة عند اإلمامية هو إرادة اهلل, وإذا حصل » 
اتفاقا » ان اهلل تعالى قد اختار هؤالء األئمة من 
ذري��ة علي وفاطمة, فال يعني إن اختيارهم كان 
وراث��ة وان بدا ذلك ظاهرا. كم��ا ان هذا األمر 
ليس م��ن تأثير أفكار الفرس وإال فان كثيرا من 
األنبي��اء اختارهم اهلل من نس��ب واحد, والقران 
ش��اهد على ذل��ك وليس أوضح من بق��اء النبوة 
في نس��ل إبراهيم )ع( , وهو من سألها لذريته ) 
ق��ال ومن ذريتي (. فما ابعد من يدعي ذلك عن 

صريح القران !!   

ويضي��ف االعتق��اد اإلمام��ي القائ��م عل��ى إن 
اختي��ار اإلم��ام بالن��ص من اهلل ض��رورة كون 
اإلم��ام معصومًا, وتعرف العصم��ة بأنها ملكة 
نفس��ية ال تصدر المعاصي عمن يتصف بها مع 
قدرته على مفارقتها. والعصمة ش��رط أساس��ي 
في اإلمام ألنها تمثل االنفعال الكامل بالرس��الة 
والتجس��يد الكامل لكل معطياتها ف��ي النطاقات 
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الروحية والفكرية والعلمية, وهذا الشرط طبيعي 
ومنطقي بالنظر لطبيعة اإلمامة ووظائفها)76(.

ولم يهمل الفكر الش��يعي اإلمامي أمر ) البيعة( 
لكنه وعل��ى خالف اتجاه الفقه الس��ني , يقصر 
قيمته��ا التش��ريعية على تأكي��د الطاعة والوالء 
لإلم��ام المعين من اهلل أو إعطاءها الفعلية, ومن 
ث��م فالبيعة التي تعطى لإلمام المعصوم ليس��ت 
انتخابًا له وال انشاًء لواليته على األمة )77(. وهي 
ال تختلف عن بيع��ة النبي )ص( التي لم تعطيه 
النبوة ولم تنشئ واليته على المسلمين, بل كانت 
بيعة للطاعة والنصرة , فهي نفسها ثابتة لالئمة 
)ع( بدالل��ة الحديث )م��ن كنت مواله فهذا علي 
م��واله( فوالية النبي ثابتة على المس��لمين بأمر 
اهلل وكذا والية علي )ع( عليهم من أمر اهلل الذي 

كلف النبي)ص( بتبليغه وقد فعل.

وبم��ا ان اإلمام��ة في االعتق��اد الش��يعي تمثل 
اس��تمرارًا وامت��دادًا للنبوة فم��ن الطبيعي ان ال 
يتص��ور تحديد والية اإلمام بم��دة زمنية تنتهي 
واليت��ه بانقضائها ومن هذه الناحية تتفق نظرية 
اإلمامة عند الش��يعة مع ما بني��ت عليه الخالفة 
لدى أهل الس��نة من ع��دم تأقيت والية االمام او 

الخليفة.

وفي الوقت ذاته يستبعد , بحسب الرؤية الشيعية, 
قيام مسؤولية اإلمام وذلك بعد اإلقرار بعصمته 
ع��ن ارتكاب األخطاء بكافة مس��توياتها, وليس 
معنى ذلك منح الحصانة لشخص اإلمام وإبعاده 
عن المسائلة او الوقوف إمام القضاء لطلب حق 
له أو لدفع تهمة ضده بل الالزم من العصمة هو 
اس��تحالة ثبوت الخيانة او المخالفة عموما بحق 

اإلمام المعصوم ومن ثم تحقق مس��ؤوليته )78(.
وهذا يدحض تصور بعض الباحثين بان الحاكم 
)اإلمام( في عقيدة الش��يعة ال يسأل وان ارتكب 

خطأ ألنه معصوم !)79(.

ونش��ير في نهاية الحديث إل��ى إن البحث في » 
نظرية اإلمامة المعصومة » عند الشيعة اإلمامية 
إنما ينحصر في تنظيم الحاكمية في زمن محدد 
بي��ن وف��اة النب��ي )ص( وغيب��ة اإلم��ام الثاني 
عش��ر, ومن ثم فهي جزء من نظرية الحكم عند 
اإلمامي��ة, اما في عصر غيب��ة اإلمام المعصوم 
فقد تمخض الفكر اإلمامي عن نظريات متعددة 
للحك��م ترتكز عل��ى مبادئ أخرى بي��ن الوالية 
العامة للفقيه الجامع للشرائط ورضا األمة )80(.

وهو ما نبينه في المبحث الثاني.

المبحث الثاني

األســـس المعاصرة النتقال الســـلطة في الفكر 
السياسي اإلسالمي الشيعي

تمثل األسس المعاصرة النتقال السلطة في الفكر 
السياسي اإلسالمي الشيعي اتجاها حديثا للفقهاء 
الش��يعة, ولد نتيج��ة وجود أس��باب موضوعية 
ولم يكن عدواًل عن رأي الفقهاء التقليدي بش��أن 
نظري��ة اإلمامة المعصومة, فس��بق أن اش��رنا 
إل��ى ان نظري��ة اإلمام��ة المعصوم��ة مرتبطة 
بزم��ان ظهور اإلمام المعص��وم المعين من اهلل 
تعال��ى, وهذا الزمان يفترض ان يكون قد انتهى 
في ع��ام 260 ه� مع غيبة اإلمام الثاني عش��ر 
عند اإلمامي��ة, وتأتي والدة هذا االتجاه الحديث 
في الفكر الش��يعي بعد ه��ذا التاريخ وربما بمدة 

طويلة)81(.
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فق��د أعيد طرح موض��وع الوالي��ة والحاكمية 
وُبحث في إمكانية إقامة حكومة إسالمية, وألن 
عص��ر الغيبة تميز بعدم وجود اإلمام المعصوم 
ظاه��رًا بوصف��ة القائ��د األول للمس��لمين, فقد 
توجه��ت األنظار إلى من يلي��ه في المنزلة وهم 
الفقه��اء المجتهدون العدول, وب��دأ الحديث عن 
انتقال الوالي��ة والحاكمية في زمان غيبة اإلمام 

إلى الفقهاء.

اما بالنسبة لالدلةلالدلة على نظرية والية الفقيه 
واحاديث اهل البيت عليهم السالم فهي كاالتي:

 1-القـــران  الكريم : وردت عدة اياتقرانية في 
مع��رض اثب��ات لوالية الفقي��ه اال ان بعضها ال 
ينص صراح��ة على الوالي��ة ،وبعضها االخر 
يكتنفه��ا الغم��وض وهي تحتم��ل اكثر من وجه 
،ولك��ن رغم ذلك تواف��رت لدينا عدة ايات اكثر 
وضوح��ا وداللة وادق معنى ف��ي اثبات الوالية 

للفقيه نعرضها كما يلي:

قول��ه تعالى)وما كان المؤمن��ون لينفروا كافة 
فلوال نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في 
الدين ولينذروا قومه��م اذا رجعوا اليهم لعلهم 

يحذرون()82(. 

    ف��ي االي��ة الكريمة امر بوج��وب توجه نفر 
م��ن المؤمنين الى التفقه في الدين ليكون الهدف 
هو ان��ذار قومهم، واآلية تقص��د باإلنذار التعلم 
واالرش��اد والمتابع��ة وح��ل القضاي��ا الفردية 
والعام��ة، واالهتم��ام بكافة الش��ؤون الصغيرة 
والكبيرة ويس��توجب على القوم السمع والطاعة 
واال فان امر التفقه يفقد معناه ويصبح من السفه 

بمكان اذا لم يكن بهذا المعنى.

قول��ه تعالى »الم ت��ر الى الذي��ن يزعمون انهم 
امن��وا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون 

ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا 
به ويريد الشيطان ان يضلهم ضالال بعيدا«)83(.

 اآلي��ة الكريم��ة تدل عل��ى حرم��ة التحاكم الى 
الذي��ن ال يحكمون بما ان��زل اهلل ،وامر بالترافع 
ال��ى حكام العدل ليس ف��ي المال فقط بل في كل 
امر من االمور الخاصة والعامة ،وليس س��وى 
الفقه��اء الذين قضوا ج��ل اعمارهم ف��ي التفقه 
قادري��ن على الحك��م بما ان��زل اهلل اذ لو اوكل 
االم��ر لغيرهم لكانت نتيجة ذلك البدع واالهواء 
ف��ي دين اهلل تمام��ا مثلما كان وج��رى في كافة 
العصور ال س��يما عصر اغتصاب الخالفة من 

مالكها الشرعيين.

قوله تعالى »انا عرضنا االمانة على السماوات 
واالرض والجبال فأبين ان يحملنها واشفقن منها 

وحملها االنسان انه كان ظلوما جهوال«)84(.

واالمان��ة هنا الطاعة المعلق بها الفوز ،وهي ال 
تتحق��ق باي حال من االحوال اال بوجود الحاكم 
الع��ادل ،والحاكم العادل يج��ب ان يكون عالما 
بدين اهلل،عارفا بشرعه وهو الفقيه، فيستفاد من 
اآلية الكريمة واس��تدالالتها من السنة المطهرة 
ان خالفة اهلل ال تكون اال بالرياس��ة ،وال تجوز 
اال لألعلم في امور الدين والدنيا،وهذا ال يتوافر 

اال لدى الفقهاء.

2-السنة النبوية 

وتش��تمل على جملة م��ن الروايات الواردة عن 
النب��ي )ص( وأئمة أهل البيت )ع( وهي متعددة 
نورد منها : مقبولة عمر بن حنظله , عن اإلمام 
جعف��ر بن محمد الص��ادق )ع( وفيها » ... من 
ك��ان منكم ق��د روى حديثنا, ونظر ف��ي حاللنا 
وحرامنا , وعرف أحكامنا, فليرضوا به حكمًا, 
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فان��ي قد جعلته عليكم حاكم��ًا, فإذا حكم بحكمنا 
فلم يقبل منه فإنما اس��تخف بحكم اهلل وعلينا رد 
, وال��راد علين��ا الراد عل��ى اهلل , وهو على حد 

الشرك باهلل .. الخ «)85(.

وقد فس��ر العلماء قوله )عليه السالم ( من روى 
حديثن��ا ونظ��ر ف��ي حاللن��ا وحرامن��ا وعرف 
أحكامنا, إن المراد منه هو الفقيه واس��تفادوا من 
عبارت��ه » فاني قد جعلته عليكم حاكما » أي قد 
جعلته عليكم ولي��ًا , فهو ولي أمركم وأمره نافذ  

فيكم)86(.

ومنه��ا : الحديث المروي عن النبي )ص( , قال 
: » الله��م ارح��م خلفائي  , فقيل له : يا رس��ول 
اهلل, وم��ن خلفاؤك ؟ قال » الذين يبلغون حديثي 
وس��نتي , ثم يعلمونها امتي « والش��ك ان مهمة 
الوالي��ة من أهم مناصب رس��ول اهلل بعد النبوة 
, والفقه��اء هم خلفاء رس��ول اهلل له��ذا الموقع , 
وال دلي��ل عل��ى ص��رف الخالفة ع��ن الموقع 
وتخصيص��ه بموق��ع التبليغ فقط , ف��ان الجملة 
األخي��رة صف��ة للخلفاء� كما ه��و ظاهر� وليس 
قرينة على اختصاص الخالفة  بموقع التبليغ فقط 
من مواقع رس��ول اهلل الثالثة : )النبوة والتبليغ , 
اإلمامة والوالية , والقضاء()87(. ومن الروايات 
ايضا: حدي��ث     » العلماء ورثة األنبياء«)88(. 

وحديث  » الفقهاء أمناء الرسل«)89(.

ومنه��ا : التوقيع الوارد عن اإلمام الثاني عش��ر 
محمد بن الحس��ن المهدي ) عج( موجها شيعته 
في زم��ان غيبته, وفيه » وأما الحوادث الواقعة 
من بع��دي فارجعوا بها إلى رواة حديثنا , فإنهم 

حجتي عليكم وأنا حجة اهلل عليهم «)90(.

 والشاهد في قوله » فإنهم حجتي عليكم ..« أي 
إن ه��ؤالء هم بدل عني ووكالء لي, ففي كل ما 

أنا فيه حجة , هم فيه حجة أيضا, وهذا هو معنى 
إعطاء الوكالة والنياب��ة العامة, والوالية العامة 

للفقهاء على األمة)91(.

3- العقل :
الحكومة هلل س��بحانه وتعالى بواسطة نبيه)ص( 
ث��م اوصيائه )ع( فاذا ما ك��ان ذلك فان االقرب 
اليهم هو الذي يستحق الحكم واالمامة، والفقهاء 
ه��م االقرب ال��ى االئم��ة )ع( وقد عب��ر عنهم 
االم��ام الثاني عش��ر )ع��ج( ب)الحج��ة( ،وهم 
االقرب ال��ى التقوى واالخ��الص ومعرفة دين 
اهلل، واالقدر على اس��تخالص الحكم الش��رعي 
القطع��ي والظني ،لذلك فانهم اج��در من يتولى 
منص��ب والية االم��ة ،ثم ان ما ن��راه اليوم من 
تكالب الجهلة والمفس��دين والمارقين على تولي 
الرياس��ة يجعلن��ا نقر بانه من الالزم ان يمس��ك 
بزم��ام االم��ور االق��رب ال��ى التق��وى وروح 

الشريعة وهم الفقهاء والعلماء.   

ويقوم على أساس األخذ بالقدر المتيقن في البين, 
وتوضيح ذلك يك��ون بااللتفات إلى أمرين )92(: 
األول , بداهة وجوب إقامة الحكومة اإلسالمية 
ف��ي زمن الغيب��ة عند اإلمكان, كم��ا يظهر ذلك 
بوض��وح بأدن��ى تأم��ل ف��ي طبيعة اإلس��الم . 
فاألحك��ام اإللهية التي جاء بها اإلس��الم س��واء 
األحكام المربوطةبالماليات، أو السياس��يات، أو 
الحقوق لم تنس��خ، بل باقية إلى ي��وم القيامة، و 
بقاء تلك األحكام نفسه يقضي بضرورة حكومة 
ووالي��ة تضم��ن حف��ظ س��يادة القان��ون اإللهي 
وتتكفل إلجرائه، وال يمكن إجراء أحكام اهلل إال 
به��ا، لئال يلزم الهرج والم��رج، مضافًا إلى إن 
حفظ ثغور المس��لمين عن التهاجم وبالدهم عن 
غلبة المعتدين واجب عقاًل وش��رعًا، وال يمكن 

ذلك إال بتشكيل الحكومة. 
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الخمين��ي  الموس��وي  اهلل  روح  الس��يد  يق��ول 
)م��ا هودلي��ل االمام��ة بعين��ه دليل عل��ى لزوم 
الحكوم��ة بعد غيبة ولي األم��ر عجل اهلل تعالى 
فرجهالش��ريف سيما مع هذه السنين المتمادية ، 
ولعلها تطول والعياذ باهلل إلى آالف منالس��نين، 
والعلم عنده تعالى ، فهل يعقل من حكمة الباري 
الحكيم إهمال الملةاإلسالمية وعدم تعيين تكليف 

لهم ؟()93(. 

أم��ا األمر الثاني , فيمك��ن أن يقال إن الحكومة 
تبتن��ي عل��ى الوالي��ة , ووج��وب قي��ام حكومة 
إس��المية الذي تم تثبيته يعني قي��ام والية عامة 
حتما , وعند الشك في تحديد من له الوالية يجب 
االقتص��ار على المق��دار المتيقن في البين , الن 
والي��ة احد على احد ه��ي على خالف األصول 
والقواعد األولية, وواضح ان القدر المتيقن ممن 
تثبت ل��ه الوالية هو من تجتم��ع فيه مواصفات 
خاص��ة كالمعرف��ة بأحكام اإلس��الم ) الفقاهة ( 
والعدالة فضال عن الكفاءة, فينتج من ذلك القول 

بان ولي المجتمع هو الفقيه العادل الكفوء)94(.

4-والي��ة االمر عن��د العامة: ل��م تقتصر والية 
الفقيه عند فقهاء الشيعة ومتكلميهم ،بل ان بعضا 
من علماء العامة ينادون بها ويدعون اليها،ولكن 
وفق��ا لقواعدهم ومرتكزاتهم الفقهية واالعتقادبة 
الت��ي تختلف كثيرا عن اصول العقيدة الش��يعية 

التي ترعرعت ونمت في ظالل االئمة )ع(.

يق��ول اب��ن خلدون ف��ي مقدمته ) واما ش��روط 
ه��ذا المنصب يعني الوالية فه��ي اربعة : العلم 
والعدالة والكفاية وس��المة الحواس واالعضاء 
مما يؤثر في الراي والعمل ،واختلف في ش��رط 
خامس وهو النسب القرش��ي فاما اشتراط العلم 
فظاه��ر النه انما يكون منف��ذا الحكام اهلل تعالى 
اذا كان عالما بها ،وما لم يعلمها ال يصح تقديمه 

له��ا وال يكفي م��ن العالم اال ان يك��ون مجتهدا 
الن التقليد نقص واالمامة تس��تدعي الكمال في 

االوصاف واالحوال()95(.

ويق��ول )القلقش��ندي( : وق��د اعتب��ر اصحابن��ا 
الش��افعية لصح��ة عقده��ا أي الوالي��ة اربع��ة 
عش��ر ش��رطا في االم��ام : االول :الذكورة فال 
تنعق��د امامة المراة ، والثان��ي :البلوغ، والثالث 
:العقل والرابع: البصر فال تنعقد امامة االعمى، 
والخامس : السمع، والسادس : النطق فال تنعقد 
امامة االخرس ، والسابع :سالمة االعضاء من 
نقص يمنع اس��تيفاء الحركة وسرعة النهوض ، 
والثامن: الحرية، والتاس��ع: االسالم، والعاشر: 
العدال��ة، والحادي عش��ر: الش��حاعة والنجدة، 
والثاني عش��ر: العلم المؤدي ال��ى االجتهاد في 
الن��وازل واالحكام فال تنعقد امام��ة غير العالم 
بذل��ك النه محت��اج الن يصرف االم��ور على 
النهج القوي��م ويجيدها على الصراط المس��تقيم 
والن يعل��م الحدود ويس��توفي الحقوق ويفصل 
ف��ي الخصومات بين الن��اس ،واذا لم يكن عالما 

مجتهدا لم يقدر على ذلك)96(.

الخاتمة

يالحظ بان ال مش��كلة في ان يكون لمبدا التداول 
الس��لمي للس��لطة مفهوما في االطار االسالمي 
يختل��ف بعض الش��يء عن مفهومه ف��ي النظم 
الديمقراطي��ة الغربي��ة ،كما هو الحال بالنس��بة 
لمفه��وم الديمقراطي��ة ال��ذي يختلف ف��ي النظم 
الليبرالي��ة الغربية عن��ه في النظم االش��تراكية 
والماركسية، فال يهم ان تكون السيادة او الوالية 
مطلقة يملكها الش��عب او االم��ة اصالة كما هو 
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راي الديمقراطية الغربية، او ان تكون الس��يادة 
والوالي��ة مقي��دة تملكه��ا االمة المس��تخلفة من 
صاح��ب الس��يادة والوالية المطلق��ة وهو ) اهلل 
تعال��ى ( كما يرى ذلك اغلب الفكر االس��المي، 
فاذا كان هناك فرق كبير بين المفهومين بالنسبة 
لقضية التشريع الن التشريع بيد المالك الحقيقي 
للس��يادة وهو الشعب في النظرية الديمقراطية ، 
والخال��ق ) اهلل تعالى ( في النظرية االس��المية  
ف��ان هذا الف��رق يبدو ضئي��ال بالنس��بة النتقال 
الس��لطة واختي��ار الحكام، لئن كل ما تس��تلزمه 
الديمقراطية – وما هو ش��رط في تداول السلطة 
– ه��و الرجوع الى الش��عب ف��ي عملية اختيار 
الحكام ومنه��م )االمام او الخليفة( ، وهذا االمر 
يق��ره الفكر االس��المي الي��وم ، وان اختلف مع 

الفكر الوضعي في تعيين اساسه.

وس��واء تم انتق��ال الس��لطة عن طري��ق الفكر 
االس��المي الس��ني التقلي��دي ال��ذي يمثل��ه خط 
الخالف��ة او االليات المعاصرة لهذا الفكر والتي 
ورد ذكره��ا مثل مبدا الش��ورى وس��يادة االمة 
او س��يادة جماعة المس��لمين او االساس العقدي 
لوالي��ة الحاكم، او يتم انتقالها بالطريق التقليدي 
للش��يعة االمامية االثني عشرية وهو )االمامة ( 
او باالليات المعاصرة التي يس��تدلون بها وهي 
الق��ران الكريم ، والس��نة النبوية والعقل ووالية 
االم��ر عند العام��ة ) والية الفقي��ه ( ، ففي كلتا 
الحالتي��ن يكون االس��لوب ديمقراط��ي بوصفه 
نتاجا بش��ريا يمكن االس��تفادة منه واالس��الم ال 
ينهى عن االخ��ذ بالحكمة والتصرفات الحكيمة 

من أي مصدر كانت .  

الهوامش والمصادر :

1- بومدين بوزيد،الوجه الباطني لالس��تبداد والتسلط في 

العربية:الجزائرنموذجا،ف السياسية  السلطة  طبيعة 

ي:اس��ماعيل نوري الربيعي واخرون،االستبداد في 

انظمة الحكم العربي��ة المعاصرة،تحرير علي خليفة 

الكواري )بيروت:مركز دراس��ات الوحدة العربية، 

2005(،ص155.

الديمقراطي��ة  ع��ن  طرابيش��ي،هرطقات  ج��ورج   -2

)بي��روت:دار  العربي��ة  والممانع��ة  والعلماني��ة 

الساقي،2006(،ص14.

الديموقراطية)القاه��رة:دار  حبيب،تفكي��ك  رفي��ق   -3

الشروق،1997(،ص14.

4- هش��ام جعيط،نقالعن:عبد االل��ه بلقزيز،من النهضة 

الوح��دة  دراس��ات  )بيروت:مرك��ز  الحداث��ة  ال��ى 

العربية،2009(،ص251.

5- بومدين بوزيد،مصدر سبق ذكره،ص156.

6- المصدر نفسه،ص157-156.

7- زكي لطيف،الديمقراطية في ظل التشريع،)بيروت:دار 

المحجة البيضاء،2003(،ص115-114.

القبانجي،االس��الم  قطب،نقالعن:احم��د  س��يد   -8

المدن��ي )معالج��ة الش��كالية الجم��ع بي��ن الن��ص 

والواقع(،)بغداد:مؤسس��ةمصر  والعق��ل 

المرتضى،2009(،ص126-125.

9- محمد حسين النائيني،نقالعن:احمد القبانجي،المصدر 

السابق،ص107-106.

10- داريوششايغان،النفس��المبتورة:هاجس الغ��رب في 

مجتمعاتنا)لندن:دار الساقي،1991(،ص39.

11- جورج طرابيشي،مصدر سبق ذكره،ص11.

الفك��ر  العلواني،اص��الح  جاب��ر  ط��ه   -12
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للفك��ر  العالم��ي  االس��المي،ط2)فيرجينيا:المعهد 

االسالمي،1994(،ص31-30.

13- محمد حسن االمين،الديمقراطية رؤيةاسالمية

مجلة،العالم،السنة9،العدد417،شباط،1992(،ص62.

نبي،تامالت،ط3)دمش��ق:دار  ب��ن  مال��ك   -14

الفكر،1977(،ص60.

15- المصدر نفسه،ص61.

)*( مفهوم مشتق من )طاف- يطوف- فهو طائف( فالبناء 

اللفظ��ي يحمل معنى تحرك الجزء من الكل دون ان 

ينفص��ل عنه بل يتحرك في اط��اره وربما لصالحه. 

والطائفية هي انتماء لطائفة معينة دينية او اجتماعية 

ولك��ن ليس��ت عرقية, فم��ن الممك��ن ان يجتمع عدد 

م��ن القوميات في طائفة واح��دة بخالف اوطانهم او 

لغاتهم. شبكة االنترنت على الرابط:

./ar.m.wikipedia.org/wiki

الق��دس  الش��هابي،جريدة  س��عيد   -16

ش��بكة  ،2 0 1 3 /1 1 /5 ، بي لعر ا

www.alquds.co.uk،)المعلومات)االنترنت

17- ناصي��ف نصار،نقالعن:عبد االل��ه بلقزيز،مصدر 

سبق ذكره،ص110.

18- المصدر نفسه،ص110.

19- جورج طرابيشي،مصدر سبق ذكره،ص16-15.

20- وهناك من التفت إلى جانب من هذه الحقيقة, إذ يقول 

الدكتور مصطفى حلمي : » كانت النظرة لموضوع 

اإلمامة، كدأب أهل الس��نة، مستقاة من واقع التجربة 

التاريخية التي مرت بالمسلمين أبان خالفة األوائل، 

فاتخ��ذت منها أصال يقاس علي��ه، بينما اتجهت آراء 

أخ��رى إلى القواعد المتبعة في األحكام الدينية، كعقد 

ال��زواج واألحكام القضائي��ة ودعوى الزن��ا، لتبني 

عليه��ا رأيا في عدد م��ن يصح بهم عق��د اإلمامة.« 

ينظ��ر : د. مصطفى حلم��ي، نظام الخالفة في الفكر 

اإلس��المي، دار األنصار, ال مك��ان, ال تاريخ , ص 

.419 – 418

21- عل��ي الدباغ، االس��تبداد في فكرة ول��ي االمر وفقه 

الغلبة ووالية الفقيه في الوقت الراهن،في :اسماعيل 

ن��وري الربيعي واخرون، االس��تبداد في نظم الحكم 

العربية المعاصرة،)بيروت:مركز دراس��ات الوحدة 

العربية،2005(،ص53.

22- ي��رى ذلك م��ن العلماء المتقدمين, اإلم��ام أبو حامد 

الغزال��ي, اذ يق��ول : ) ال مأخ��ذ لإلمام��ة إال النص 

أو االختي��ار ( كذل��ك إمام الحرمي��ن الجويني يقول 

: ث��م اذا بط��ل النص ل��م يبق إال االختي��ار ) أي من 

األم��ة ( وي��رى ذلك أيضا عبد القاه��ر البغدادي في 

كتابه أص��ول الدين  يقول » ق��ال الجمهور األعظم 

م��ن أصحابن��ا ان طري��ق ثبوته��ا ) أي اإلمام��ة ( 

االختي��ار م��ن األمة . أش��ار إل��ى تل��ك اآلراء :  د. 

محم��د ضي��اء الدين الري��س ، النظريات السياس��ية 

 ,212 ص  ناش��ر،1957  االس��المية,القاهرة،ال 

279. أم��ا م��ن الفقه��اء المتأخرين وخاص��ة فقهاء 

القانون الدس��توري اإلس��المي, في��رى معظمهم إن 

تولية الخلفاء كان أساسها اختيار األمة , ومنهم : عبد 

الرزاق احمد الس��نهوري : فقه الخالفة , تحقيق : د. 

توفيق الشاوي , د. نادية السنهوري, ط1,منشورات 

الحلبي الحقوقية, بيروت, 2008, ص130, 286. 

د. محم��د ضي��اء الدين الري��س: المصدر الس��ابق, 

ص166, 176. د. ماج��د راغب الحلو: االس��تفتاء 

الش��عبي بين األنظمة الوضعية والشريعة اإلسالمية 

, االس��كندرية ،دار المطبوع��ات الجامعية ،2004, 

ص 65.                                                                                   
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     أم��ا االتج��اه اآلخر الذي اس��تبعدناه فعلي��ه جملة من 

الفقه��اء القدام��ى وه��و يبن��ي أس��س نظ��ام الحك��م 

اإلسالمي ومبادئه على عموم تجربة الخالفة فتشمل 

بذلك العصرين األموي والعباسي وبحسبه ال يشترط 

لثبوت الخالفة وانعقاد اإلمامة توافر إرادة األمة فهي 

يمكن ان تنعقد بوس��ائل كالقه��ر والغلبة, وعلى ذلك 

بنيت ش��رعية خالفة المتغلب التي اشرنا إلى بعض 

القائلي��ن بها, ونضي��ف لهم هنا ما ي��راه  الباجوري 

ف��ي حاش��يته, إذ يقول : ) وثالثه��ا ) أي طرق انعقاد 

اإلمامة ( اس��تيالء شخص مس��لم ذي شوكة, متغلب 

عل��ى اإلمام��ة ولو من غير أهله��ا, كصبي أو امرأة 

أو فاس��ق أو جاه��ل, فتنعق��د إمامت��ه وتنف��ذ أحكامه 

للضرورة ( أش��ار إلي��ه : د. حس��ين إبراهيم الحاج 

االسالمية,ط1،بيروت،المؤسس��ة  ،النظ��م  حس��ن 

الحامعي��ة للنش��ر،1987 ،ص189. وينس��ب إل��ى 

الش��افعي فيما روى عنه تالميذه انه يرى إن اإلمامة 

يمكن أن تثبت باالس��تيالء, من غي��ر بيعة , إذا كان 

من اس��تولى عليها قرشي واجتمع عليه الناس. أشار 

إلي��ه : الش��يخ محمد أبو زه��رة : الش��افعي ) حياته 

وعصره( ط2 , دار الفكر العربي , القاهرة , ال سنة 

طبع , ص121.

23- ح��ول تولية الخلفاء األربعة, ينظر اإلمام أبي محمد 

عب��د اهلل بن مس��لم اب��ن قتيب��ة الدنيوري, مؤسس��ة 

االعلمي, بيروت, 2006, ص19, 29, 34, 53.

24- علي الدباغ، مصدر سبق ذكره،ص 54.

25-   المصدر نفسه،ص54.

26- أب��و بكر محم��د بن الطيب الباقالني ) متوفي س��نة 

403 ه���( : التمهيد في الرد عل��ى الملحدة المعطلة 

والرافض��ة والخوارج والمعتزل��ة , تحقيق أبو ربدة 

والخضيري , ال ناشر, القاهرة , 1947, ص178.

27- أب��ي الحس��ن علي بن محمد بن حبي��ب الماوردي : 

األحك��ام الس��لطانية, المكتبة العصري��ة, بيروت, ال 

سنة طبع , ص15.

28- أب��و بك��ر محم��د بن الطي��ب  الباقالن��ي : المصدر 

السابق , ص178 .

29- أب��و محم��د علي بن احم��د بن حزم ) متوفى س��نة 

456 ه�( : الفصل في الملل واألهواء والنحل , ج7 

,تحقيق محمد ابراهيم , عبد الرحمن عميرة , شركة 

مكتبات عكاظ, جدة � السعودية , 1402 , ص169.

30- ذهب إلى هذا الرأي العالمة الباجي, الوليد س��ليمان 

ب��ن خلف الباجي )المتوفي س��نة 474 ه�( : المنتقى 

في ش��رح الموطأ, ال ناش��ر, القاه��رة , 1333ه� , 

ص415, نق��اًل عن : د. س��امي محمد الغنام ،رئيس 

الدول��ة في االنظمة الديمقراطية الغربية والمعاصرة 

وفي الفكر السياسي االسالمي،اطروحةدكتوراه،كلية 

الحقوق ،جامعة القاهرة،1998 , ص172.

31- أب��و محم��د عب��د اهلل بن احم��د بن قدامة المقدس��ي 

)متوفي س��نة 620ه�( : المغني في ش��رح الخرقي, 

ج8 ,تحقي��ق عبد اهلل التركي , عبد الفتاح الحلو, دار 

عالم الكتاب, الرياض � السعودية , 1419, ص525  

32- ذه��ب إلى ذلك أبو بك��ر األصم, إذ يرى ان اإلمامة 

ال تنعق��د اال بإجماع األمة عن بكرة أبيها, أورد رأيه 

ابو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرس��تاني : الملل 

والنحل , تحقيق علي مهنا , علي حسن فاعور , ج1, 

ط3,  دار المعرفة , 1414ه�, ص110.

33- وه��و م��ا يفه��م من ق��ول ابو يعل��ى الف��راء : »ان 

اإلمام��ة ال تنعق��د للمعهود إلي��ه بنفس العه��د وإنما 

تنعق��د بعقد المس��لمين ...بدليل انه لو ك��ان عقدا لها 

الفض��ى ذلك إل��ى اجتماع امامين ف��ي عصر واحد 

وه��ذا غير جائز .. ان إمام��ة المعهود اليه تنعقد بعد 



دراسات سياسية واستراتيجية   ةملك / 37  182

موت��ه, أي اإلم��ام القائم, باختيار اه��ل الوقت«  أبو 

يعلى الفراء : األحكام السلطانية, بيروت،دار الكتب 

العلمية،2000, ص25 . وهو صريح قول األس��تاذ 

د. عب��د ال��رزاق الس��نهوري : » أم��ا المذهب الذي 

نرجحه, فمقتضاه إن االس��تخالف ال يتجاوز ترشيح 

الش��خص وال يحرم الناخبين من حريتهم في إقراره 

او رفض��ه « يراجع : فق��ه الخالفة , تحقيق د.توفيق 

د.ناديهالسنهوري،بيروت،منش��ورات  و  الش��اوي 

الحلبي،2008 , ص138.

34- أب��و الحس��ن عل��ي بن محم��د الم��اوردي ،االحكام 

السلطانية ،بيروت، المكتبة العصرية، بدون تاريخ, 

ص 18-19. وينظ��ر أيضا د. صالح الدين دبوس: 

الخليف��ة توليته وعزله , مؤسس��ة الثقاف��ة الجامعية , 

اإلسكندرية , من دون سنة نشر, ص142.

35- المصدر نفسه ، ص15.

36- ينظر في ذلك: ص��الح الدين دبوس: الخليفة توليته 

وعزله, مصدر س��ابق, ص243-244. أبو األعلى 

المودودي : تدوين الدستور اإلسالمي, ط5, مؤسسة 

الرس��الة, بي��روت, 1981, ص50. أش��ار إلى هذا 

المعنى أيضا, د. داود الباز, الش��ورى والديمقراطية 

النيابي��ة, دار الفكر الجامعي, اإلس��كندرية, 2004, 

ص 153. والى ذلك يشير الشيخ يوسف القرضاوي 

عند بي��ان رأيه بج��واز تاقيت والي��ة الحاكم مع ان 

الس��يرة جرت على أساس تولي الخالفة مدى الحياة 

, يقول »ان مجرد الس��وابق العملي��ة ال تحمل صفة 

اإلل��زام التش��ريعي كل ما في األم��ر إنها كانت هي 

المناس��بة لمكانها وزمانها وحالها ف��إذا تغيرت هذه 

األشياء تغير ما بني عليها » أشار إليه : الشيخ راشد 

الغنوش��ي: الوس��طية السياس��ية في فكر القرضاوي 

وجه��اده, مقال على االنترن��ت, الرابط االلكتروني: 

http://www.ghannoushi.net

37- س��ورة آل عمران / آية 159 . س��ورة الش��ورى / 

آية 38 .

38- أش��ار إلى هذا المعنى : الشيخ محمود شلتوت : من 

توجيهات اإلس��الم , من مطبوع��ات اإلدارة العامة 

للثقاف��ة اإلس��المية باألزه��ر , القاه��رة , 1959, 

ص530. كذل��ك , األس��تاذ د.عب��د الق��ادر ع��ودة : 

التشريع الجنائي اإلسالمي مقارنًا بالقانون الوضعي, 

الجزء األول, دار الكتب العلمية, ال تاريخ., ص37 

. د. إس��ماعيل البدوي : مبدأ الش��ورى في الشريعة 

اإلس��المية , ط1,دار النهض��ة العربية , 1414 ه�, 

ص37.

39- يقول الشيخ محمد أبو زهرة : » واألصل في الحكم 

اإلسالمي في أصل وضعه » شورى » لنص القران 

الكري��م عليها, واللتزام النبي عليه الصالة والس��الم 

به��ا في عامة أموره التي كانت تهم المس��لمين , ولم 

ين��زل فيه��ا وحي, فك��ان في الحروب وفي ش��ؤون 

الحكم يستش��ير المس��لمين في غير موضع النص« 

ينظر ف��ي ذلك: الش��يخ محمد أبو زه��رة, المذاهب 

اإلس��المية, المطبعة النموذجي��ة, القاهرة , 1966, 

ص138.

40- توفيق محمد الش��اوي ،نقال عن:حيدر ابراهيم علي 

،التيارات االس��المية وقضي��ة الديمقراطية،مصدر 

سبق ذكره ،ص154-153.

41- ولعلماء المسلمين العديد من الكلمات في هذا المعنى 

: يقول إمام األزهر الش��ريف الشيخ محمود شلتوت: 

» ان الس��يادة هلل وحده , ألن��ه الخالق المالك , وهي 

في كل ش��عب للشعب نفسه بعد اهلل الذي استخلفه في 

وطن��ه « يراجع : من توجيهات اإلس��الم , المصدر 

السابق , ص567.

42- يراجع : اإلمام سيد قطب, تفسير في ضالل القران, 

ج2,دار الشروق , 1990, ص200.
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43- وهو المفهوم من قول الش��يخ محمود ش��لتوت: ) ان 

الس��يادة هلل وحده, النه الخال��ق المالك, وهي في كل 

ش��عب للشعب نفسه بعد اهلل الذي استخلفه في وطنه( 

المصدر الس��ابق, ص567. يش��ير ال��ى ذلك أيضا 

الدكتور عبد الرزاق الس��نهوري: المصدر السابق , 

ص69.

44- م��ن هؤالء الفقهاء : الش��يخ عب��د الوهاب خالف : 

السياسة الشرعية , ال ناشر, ال مكان نشر,  1931, 

ص58. اإلمام محمد الغزالي: اإلس��الم واالس��تبداد 

السياس��ي, ط2, دار الكتب الحديثة بمصر, 1961, 
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