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7 ددعل  ةملك

كلمة العدد

ان خط��ر اإلرهاب على العراق والمنطقة بصورة خاصة والعالم بصورة عامة يش��كل التحدي األكبر 
لالمن واالستقرار والتنمية على امتداد الكرة االرضية .

ف��ي مقدمة هذا العدد هناك دراس��ة بعنوان ) داعش وتقاطع المصال��ح والصراعات االقليمية والدولية( 
وهذه الدراس��ة كانت باالس��اس قد قدم��ت الى ندوة )التداعي��ات االجتماعية بعد داع��ش –قراءات في 
التحوالت الفكرية الش��كالية التطرف ( والتي عقدت بالتعاون بين بيت الحكمة ومؤسس��ة االمام الحكيم 
في بيروت 2-3 تش��رين الثاني /نوفمبر 2016 وقد وصفت الدراس��ة خطر االرهاب الذي يمثله تنظيم 

داعش بانه االخطر في تاريخ المنطقة  .

في الشأن العراقي تضمن العدد دراسة عن )الالمركزية االدارية وسبل االرتقاء بها في ضوء التجربة 
العراقية( وفي اطار السياس��ة الخارجية تضمن العدد دراس��ة عن )دور الدبلوماسية العراقية في تعزيز 
مركز العراق في الس��احة الدولية( وكذلك دراس��ة حول )دور الدبلوماس��ية العامة في دعم الدبلوماسية 
العراقية( وفي حقل السياس��ة الخارجية ايضًا هناك دراس��ة حول )العالقات العراقية المصرية( اضافة 

الى دراسة )تقترح ادارة مائية مشتركة لمياه نهر الفرات(.

 وف��ي الش��أن العربي تضمن العدد دراس��ة حول)االبع��اد االقتصادية للعالقات الصيني��ة – الخليجية(
ودراس��ة اخرى حول )تطور النظام السياس��ي في تونس من عهد بورقيبة الى ثورة ديس��مبر2010(
وتناول العدد الشأن اللبناني بدراسة تحت عنوان )لبنان بعد انتهاء ازمة الفراغ الرئاسي لعام 2014 (
ودراسة عن )ثورات الربيع العربي وصعود االحزاب السياسية االسالمية الدولية( وفي الشأن الدولي 

يضم العدد دراسة عن )المدارس الفكرية في السلوك السياسي الخارجي االمريكي( .

 بهذه المناس��بة نش��كر كافة العلماء والباحثين الذين يدعمون المجلة ببحوثهم ودراساتهم المهمة ونتطلع 
الى المزيد من التعاون العلمي مع الجامعات ومراكز البحوث العراقية والعربية والدولية .

رئيس التحرير 
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أ.د. محمود علي الداود)*(

)*( مشرف قسم الدراس��ات السياسية واالستراتيجية في 
بيت الحكمة

نـــدوة )التداعيات اإلجتماعيـــة لما بعد 
(بالتعاون بين مؤسســـة اإلمام  داعش 
الحكيم وبيـــت الحكمة.بيروت – أكتوبر 

–تشرين الثاني -2016

االوضاع العربية الراهنة:
يعان��ي العال��م العرب��ي اليوم م��ن أمراض 
ومش��اكل وأزمات مأس��اوية وان كل إنجازات 
دول��ه ومجتمعاته وعلى مدى ق��رن من الزمان 
تقريب��ًا ه��ي اليوم ف��ي خطر داه��م.إذ ان جميع 
االقط��ار العربي��ة  الت��ي تعيش ف��ي داخل نار 
الح��روب والصراعات القريب��ة منها او البعيدة 
عنها ه��ي جميعًا داخلة ف��ي مخططات التدمير 
الدولي��ة التي تس��ير وف��ق الخطة المرس��ومة . 
وقريب��ًا واذا ل��م تتوص��ل ال��دول العربي��ة إلى 
إس��تراتيجية مواجه��ة حقيقي��ة لإلره��اب ف��ي 
كاف��ة المجاالت فان النيران س��تنتقل الى الدول 
االس��المية واله��دف ه��و تدمير البني��ة التحتية 
للعالمين العربي واالسالمي فضاًل عن المحاولة 

اليائسة لتدمير االس��الم بكافة الوسائل والطرق 
وذلك بايجاد وخلق من يس��ئ لهذا الدين العظيم 
ال��ذي هو اس��اس الحضارة العربية االس��المية 

التي شعت على العالم قبل اربعة عشر قرنًا .

العربي��ة  لل��دول  المأس��اوية  الص��ورة  أن 
التي تش��هد صراعات وح��روب اهلية وعرقية 
وطائفية والتي تش��هد انتهاكات صارخة لحقوق 
اإلنس��ان وفضائع وقسوة ووحشية غير مسبوقة 
ال ف��ي تاري��خ العال��م العرب��ي وال ف��ي تاريخ 
العال��م وهذه الصورة هي وصم��ة عار للتاريخ 
الناصع للحضارات االس��المية وهي خيبة امل 
لعش��رة ماليين نازح عربي يعيشون في سوريا 
وصح��اري العراق وجبال كوردس��تان وتركيا 
واالردن ولبن��ان ف��ي اقل من الح��د االدنى من 
الظروف االنس��انية وفي اجواء وظروف غير 
صحي��ة دون بارق��ة أم��ل لع��ودة االم��ور الى 
طبيعته��ا فيع��ود ه��ؤالء النازحون ال��ى مدنهم 
وتجارته��م ومصانعه��م وجامعاته��م وقب��ل ان 
اتح��دث ع��ن المس��ؤولية الدولية لهذه المأس��اة 

داعش وتقاطع المصالح والصراعات 
اإلقليمية والدولية 
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دعوني اتحدث عن المس��ؤولية العربية بش��قيها 
القطري والقومي. 

ان الدول العربية التي تشهد الحرائق القريبة 
او البعي��دة عنه��ا ه��ي جميعًا مقص��ودة ضمن 
مخطط��ات صهيوني��ة وعالمية وان مس��ؤولية 
ما يج��ري حاليًا تقع على عات��ق الدول العربية 
والمنظمات االقليمية والدولية فضاًل عن القوى 
الكبرى والس��يما الوالي��ات المتح��دة المحرك 

األكبر لما يجري وما سيجري .

ان مســـؤولية الـــدول العربيـــة كثيرة 
ومتشعبة :

1- ان الغالبي��ة الس��احقة م��ن الحكوم��ات 
العربية هي مسؤولة مباشرة عن الشعوب وهي 
تفتقر ال��ى الديمقراطي��ة الحقيقية وال��ى الحياة 
البرلماني��ة الصحيحة والحكم الرش��يد واليزال 
القرار السياس��ي يحتكره ش��خص او مجموعة 
اش��خاص وتعان��ي ه��ذه ال��دول م��ن التخل��ف 
والجهل والفساد المستشري واحتكار ميزانيات 
ضخم��ة أدت الى ه��در الم��ال الع��ام . فالعالم 
العرب��ي ه��و االغنى ف��ي العالم وال��ذي يتحكم 
بمواقع جيوس��تراتيجية هامة ويطل على معظم 
بح��ار العالم والذي يتحك��م بأكثر من 50% من 
احتياطيات النفط والغاز العالمية هو اليوم يعاني 

كثيرًا من التخلف والجهل والمرض .

2- ان عائ��دات الث��روات العربية من النفط 
والغ��از والذي طالما يفتخر العرب بارقام ماهو 
متواجد منه��ا داخل أراضيهم ه��ي في طريقها 
ال��ى النض��وب وفي بع��ض ال��دول النفطية قد 
نضب��ت فعاًل النها مرهونة الجي��ال قادمة لدفع 
فواتي��ر الحروب الباهضة والتس��لح المبالغ فيه 
وغي��ر المعقول والس��يما ال��دول الصغيرة جدًا 
والتي تمتلك ترسانة هائلة من السالح التتناسب 
الم��ع حجمها والم��ع قدراتها والم��ع المخاطر 
المحيطة به��ا فضاًل عن غياب تنفيذ المعاهدات 
واالتفاقي��ات الت��ي عقدت ف��ي اط��ار الجامعة 

العربية وفي مقدمتها معاهدة الدفاع المشترك.

3- ضعف ثق��ة الش��عب بالحكومة وغياب 
الديمقراطية الحقيقية والعدالة االنتقالية وشيوع 
مبدأ المحاصص��ة الطائفية والعرقية وانتش��ار 
البطال��ة والس��يما بي��ن الخريجين من الش��باب 
عموم��ًا وازدياد ظاه��رة الهجرة ال��ى الخارج 
بسبب فقدان الفرص المتساوية فضاًل عن انتشار 
التط��رف الديني والذي تعود معظم اس��بابه الى 
عوامل اجتماعية وسياسية واقتصادية داخلية .

4- انش��غال ال��دول العربي��ة بالصراع��ات 
السياسية الداخلية والصراعات العربية العربية 
المحدق��ة  الحقيقي��ة  االخط��ار  ادراك  وع��دم 
باقطاره��م والتنافس السياس��ي من اجل احتكار 
الس��لطة واتباع سياس��ات االقص��اء والتهميش 

لغيرهم .

مواجهـــة االرهاب .. ضعـــف الموقف 
العربي وعدم جدية الموقف الدولي:

ظاه��رة  الي��وم  العرب��ي  العال��م  يواج��ه 
التنظيمات اإلرهابية المتطرف��ة الدقيقة التنظيم 
والواس��عة االمكانيات والطموحات وهي تهدف 
الى تقويض الدول العربية المس��تقلة والتعترف 
باي س��يادة الية دولة عربي��ة كما التكترث بأية 
حدود عربي��ة –عربية او عربية اقليمية ودولية 
وتتطلع وب��كل قوة الى تدمي��ر األنظمة الحالية 
بالتع��اون والتنس��يق م��ع جي��وش أجنبي��ة من 
المتطوعين المرتزق��ة والمتطرفين من مختلف 
الدول العربية اإلس��المية وعدد كبير من الدول 
الغربية . وقد استغلت هذه التنظيمات اإلرهابية 
األوضاع الداخلية غير المستقرة في هذه الدول 
والفساد وسوء اإلدارة وضعف البنية العسكرية 
واالقتصادية واالجتماعية والصراعات العرقية 
والطائفي��ة لل��دول العربية من اج��ل بناء قواعد 
أساس��ية لدولة ديني��ة متطرفة مس��تغلة ضعف 
البيئة السياس��ية وانعدام ثقة الشعوب بحكوماتها 
ومستخدمة أقسى الوسائل إلخضاع المجتمعات 



13 ك او  اووةي  ةعروة    ةرص او   اصدعععل   ةل ةعل 

العربية التي عانت كثيرًا من خالل الصراعات 
الداخلي��ة والخالف��ات العرقي��ة والطائفي��ة التي 
صنعته��ا ق��وى صهيوني��ة واس��تعمارية كانت 
تسعى منذ فترة طويلة الى تغيير خارطة الشرق 
االوس��ط تدريجيًا مس��تفيدة في البداية من حالة 
الفوضى الس��ائدة منذ الغ��زو االمريكي للعراق 

عام 2003 م .

اإلرهابي��ة  التنظيم��ات  ه��ذه  ظه��ور  ان 
المتطرفة بهذه القوة وامتداد نفوذها في المنطقة 
العربي��ة جغرافيًا في اس��يا وافريقي��ا وتداعيات 
الحروب الطاحنة العربية العربية الس��ائدة حاليًا 
ل��م تكن هي إال احد النتائ��ج الخطيرة لتداعيات 
الح��روب االمريكي��ة المس��تمرة عل��ى ال��دول 
االس��المية ابت��داًء م��ن افغانس��تان والعراق . 
وفي الوقت الذي رحب��ت فيه الجماهير العربية 
بث��ورات الربي��ع العرب��ي التي ب��دأت منذ عام 
2011 ورأت ف��ي ه��ذه الثورات آفاق��ًا وآمااًل 
لحركة اصالح شاملة تهيئ الجو لقيام حكومات 
عربي��ة ديمقراطي��ة تحت��رم خيارات ش��عوبها 
وتس��عى الى تنفيذ خطط تنموية طموحة فضاًل 
عن احترام حقوق االنسان وفق المعايير الدولية 
كان��ت جهات اخ��رى تخط��ط لس��رقة اهداف 
ه��ذه الثورات وتغيير مس��ارها بخل��ق بيئة من 
الفوضى والصراعات المس��لحة ودفع مجاميع 
عسكرية دينية متطرفة الحتالل الساحة العربية 
وإبقاء ن��ار الح��روب والصراعات المأس��وية 
مش��تعلة والتي كان من اهم نتائجها تدمير البنية 
التحتية العربية واضعاف مراكز القوى العربية 
العس��كرية واالقتصادية والثقافية واالجتماعية 
واخراجها من المواجهة العربية –االس��رائيلية 
فضاًل ع��ن وض��ع الترتيبات النهائي��ة لتصفية 
القضية الفلسطينية لصالح المطامح االسرائيلية 

واالمريكية في المنطقة . 

وافرزت االحداث المأس��اوية التي اشتعلت 
في الس��نوات الثالث االخي��رة ليس فقط احتالل 
اراضي شاسعة من سوريا والعراق بل توسعت 
انعكاس��اتها لتش��مل تدمي��ر مجتمع��ات عربية 
متحض��رة حققت رغم كل الظروف تاريخًا من 

االس��تقالل الوطني والس��يادة الوطنية والتنمية 
البش��رية مع بناء بنية تحتية ومؤسسات سياسية 
وعسكرية واقتصادية واجتماعية وعلمية كانت متقدمة 

في قياس ذلك الزمن.

ومنذ س��قوط الموصل في 9-10 من يونيو 
/ حزي��ران 2014 فوجئ العراقي��ون باجتياح 
تنظيمات عس��كرية غريب��ة االطوار واالهداف 
تس��تخدم أقصى درجات القس��وة في تدمير كل 
مظاه��ر الحضارة فضاًل عن تدمير المجتمعات 
من اجل هدف إقامة نظام ديني وسياسي متخلف 
ومتطرف يعود بالع��راق والمنطقة العربية الى 
مئات الس��نين ال��ى الوراء ولم تس��لم الجامعات 
والم��دارس  والجس��ور  والس��دود  والمتاح��ف 
الصناعي��ة  والمؤسس��ات  االطف��ال  وري��اض 
والثقافي��ة م��ن تداعي��ات هذا الهجوم الوحش��ي 
ال��ذي أفرز نزوح ماليي��ن العراقيين عن مدنهم 
وقراه��م فضاًل ع��ن أصاب��ة الحياة االنس��انية 
بالش��لل . ان نجاح االرهاب في احتالل مناطق 
شاس��عة من س��وريا والعراق ونجاحه في خلق 
اج��واء تدميرية ف��ي ليبيا ونش��اطاته االرهابية 
على طول الس��احة االس��المية جميع��ًا وتهديده 
المباش��ر ألمن واس��تقالل كافة ال��دول العربية 
يجع��ل م��ن الصع��ب مواجهة ه��ذا الخطر من 
قب��ل كل دولة عربية بص��ورة منفردة والبد من 
جهد عربي مش��ترك وجهد دولي داعم بصورة 
جدية للقض��اء على هذه التنظيمات العس��كرية 
المتطرف��ة كما ان معالجة تم��دد هذه التنظيمات 
يجب ان اليقتصر على الجوانب العس��كرية بل 
من الضروري اجراء دراس��ات وبحوث معمقة 
للجوانب السياس��ية واالجتماعي��ة واالقتصادية 
الت��ي أفرزت ه��ذه الظ��روف واقتراح الس��بل 
الكفيلة الجراء اصالحات ش��املة وفي مقدمتها 
إعادة بناء المؤسس��ات على اس��س ديمقراطية 
حقيقية واحترام حقوق االنسان وتبني شعارات 
العدال��ة االجتماعي��ة وتكافؤ الف��رص ومعالجة 
االس��باب والج��ذور لظه��ور واس��تمرار تمدد 
مثل هذه التنظيمات التي يش��ارك في تنظيماتها 
العس��كرية متطوعون م��ن أكثر من 120 دولة 
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في العالم بما في ذلك الدول االوربية يس��اهمون 
هم ايضًا في تدمير شبه كامل لتاريخ وانجازات 
شعوب عربية بما في ذلك مقدساتهم ورموزهم 
الحضارية التي هي جزء اساسي من الحضارة 
القديم��ة  العراقي��ة  الحض��ارة  .ان  العالمي��ة 
والحضارة العربية –االسالمية يجرى اغتيالها 

أمام انظار العالم قاطبة .

التحديات الدولية :
ان ال��دول العربي��ة لم تأخذ بجدي��ة البرامج 
الدولي��ة واالقليمي��ة ف��ي السياس��ة الخارجي��ة 
وتعاملت ف��ي العالقات الدبلوماس��ية مع الدول 
المجاورة والق��وى الدولية بموقف فيه كثير من 
االستخفاف وعدم الفهم وهناك في البالد العربية 
ع��دم ادراك لكيفي��ة صياغة الق��رارات الدولية 
في السياس��ة الخارجية له��ذه الدول .وفي الدول 
العربي��ة على االغل��ب يجري تنظير السياس��ة 
الخارجية بي��د رئيس الدولة وع��دد محدود من 
مس��اعديه بينما ف��ي الدول االخ��رى المواجهة 
للعالم العربي والمتقدمة يجري تقرير السياس��ة 
الخارجي��ة بسلس��لة طويلة تبدأ من الدراس��ات 
والبح��وث ومراك��ز دع��م اتخاذ الق��رار فضاًل 
عن المؤسسات التنفيذية والتشريعية ومنظمات 
ومراكز دراسات عليا متعددة جدًا قبل اتخاذ أي 

قرار .

والدول العربية مع االس��ف الش��ديد التفكر 
ف��ي اهمية االح��داث او االزم��ات إال باللحظة 
التي تقع فيها والتنظر الى تداعياتها ومس��تقبل 
هذه التداعيات وما هي التوصيات والمقترحات 
التي من الممكن تقديمها لصانع القرار لترصين 
مصالح بالده في السياسات الخارجية او تجنب 

االخطار المحدقة بها .

وكان فش��ل الجامع��ة العربي��ة ف��ي ادارة 
االزم��ة العراقية الكويتية هي بداية لسلس��ة من 
الفش��ل بادارة االزمات الالحقة واعتقد ان أكبر 

اخفاقات الجامعة العربية منذ ازمة الكويت هي 
الفش��ل في ايجاد حل او حلول عربية لالزمات 
العربي��ة الالحقة وفتح الباب ام��ام قوى اجنبية 
كب��رى بان تكون هي التي تف��رض الحلول في 
المش��اكل العربية مما ادى لتحجيم دور الجامعة 
نفس��ها والتي وجدت نفسها اس��يرة للمخططات 

الدولية  .

وق��د أصبح واضح��ًا ان الوالي��ات المتحدة 
واط��راف عربي��ة ه��ي الت��ي تملي الق��رارات 
الخاطئ��ة عل��ى األمان��ة العامة للجامع��ة والتي 
الحقت افدح االضرار ليس فقط بالدول العربية 
وش��عوبها بل استطيع القول بدون تردد ان دور 
الجامع��ة العربي��ة الضعي��ف س��اهم عن قصد 
او ع��ن غير قص��د باضاعة ثقة االم��ة العربية 
بالجامعة وادارتها العليا واحس��ن مثل على ذلك 
ه��ذا التدمير الهائ��ل للبنية التحتي��ة االقتصادية 
واالجتماعي��ة والثقافي��ة العربي��ة ف��ي الع��راق 
وس��وريا بما ف��ي ذلك أكثر من عش��رة ماليين 
عربي نازح جديد أكثر من نصفهم من االطفال 
والنس��اء فضاًل عن أكثر م��ن 400 الف كفاءة 
عربي��ة هرب��ت طالبة اللج��وء ف��ي دول العالم 
المختلفة وكانت هذه المأس��اة العربية المروعة 
أكبر خدمة للمخططات االس��رائيلية فقد نجحت 
بالتع��اون مع االس��تعمار الغرب��ي بتدمير دول 
عربية اساس��يه وإزاحة جيوش عربية رئيس��ة 
ومؤسسات علمية عربية رائدة من أمامها وهي 
الي��وم تس��عد بهذا النعي��م أمام ش��قاء خصومها 
العرب الذين لن يس��تعيدوا قدراتهم العس��كرية 
والعلمية واالقتصادية اال بعد فترة طويلة.        

ان الفش��ل الذري��ع ال��ذي حققت��ه الجامع��ة 
العربي��ة ف��ي ادارة االزمات العربية والس��ماح 
للنف��وذ والضغوط االجنبية للمس��اهمة في ادارة 
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ه��ذه االزمات نيابة عنها  بحيث اصبحت ادارة 
الجامعة ليس لها الق��درة او االرادة لقيادة ادارة 
االزم��ات . وم��ن هنا ورغ��م تاري��خ الجامعة 
العربي��ة الطوي��ل وانجازاته��ا اال ان اخفاقاتها 
كان��ت أكث��ر بكثير والس��يما في فت��رة حرجة 
يم��ر به��ا الوطن العرب��ي ولذل��ك أرى ان من 
الضروري االس��راع في دراس��ة اسباب الفشل 
ووضع األس��س لمعالجة الخلل واالس��تفادة من 
تجربة االتحاد االوربي الناجحة والذي تأس��س 
بي��ن دول كان بينه��ا ح��روب طويل��ة ومريرة 
ولكنها قررت نسيان الماضي والتمسك بالوحدة 

االوربية . 

ورغ��م ان امت��داد تنظي��م داع��ش يقت��رب 
تدريجيًا من منطقة الخليج العربي التي تضم اهم 
م��وارد الطاقة في العال��م والمرتبطة بالمصالح 
االمريكي��ة واليابانية والصيني��ة ومصالح دول 
االتح��اد االورب��ي ف��ان رد الفع��ل االمريك��ي 
وال��دول االعضاء ف��ي االتح��اد االوربي ضد 
االره��اب الي��زال دون المس��توى المطل��وب 
وهناك شعور عميق في داخل المجتمع العراقي 
وبقي��ة المجتمع��ات العربي��ة بخيب��ة األمل من 
عدم جدية الموق��ف الدولي التي تقوده الواليات 
المتحدة في مواجهة اخطار هذه االرهاب فضاًل 
عن ع��دم وضوح االس��تراتيجية االمريكية في 
الم��دى القري��ب والبعيد واالرتباك الذي يس��ود 
البي��ت االبيض والسياس��ة الخارجية االمريكية 
فيم��ا يتعل��ق باتخ��اذ الق��رار الس��ريع والحازم 
والس��ليم وفي ظل التهديدات الكبيرة التي يؤلفها 
خطر االرهاب على الع��راق والمنطقة العربية 
عمومًا ورغم المواقف السلبية للتحالف الغربي 
فانه من الضروري عدم التوقف عن التعامل مع 
الالعبي��ن الدوليين واالم��م المتحدة والمنظمات 
الدولية وحش��د كافة الطاقات االقليمية والدولية 
لوض��ع اس��تراتيجية عربي��ة واقليمي��ة ودولية 
لمواجهة هذا الخطر الذي يستهدف تدمير البنى 
التحتية العربية وهو اليوم يطرق ابواب الخليج 
ويهدد األمن واالس��تقرار ف��ي المنطقة .والمهم 
ان تب��ادر الجامعة العربية لوضع اس��تراتيجية 
لمواجه��ة  واجتماعي��ة  واقتصادي��ة  عس��كرية 

االره��اب الذي يه��دد حاضر ومس��تقبل األمة 
العربية قاطبة .

التحديات االقليمية والموقف العراقي :
 في هذه الظروف الدقيقة والصعبة التي يمر 
بها العراق والس��يمًا الجه��ود الوطنية الضخمة 
الت��ي تبذل على مس��توى الدول��ة والمجتمع من 
اج��ل تحري��ر ماتبقى م��ن االراض��ي العراقية 
م��ن نير االرهاب ف��ان تحري��ر الموصل الذي 
اصبح ل��ه االولوي��ة القصوى الن��ه قضال عن 
موقعه��ا الجيوس��تراتيجي واهميته��ا التاريخية 
واالقتصادي��ة والعلمي��ة ف��ان تحريره��ا يعتبر 
تصميمًا العادة الس��يادة العراقية والطريق الى 
بناء دولة عراقية حديثة ومجتمع متماس��ك يبنى 
م��ا خلفته قوى االرهاب ويخطط لبناء مس��تقبل 

عراقي جديد لدولة مدنية معاصرة .

والش��ك ان هن��اك صراع��ات ومنافس��ات 
اقليمية ش��ديدة حول مس��تقبل المنطقة والسيما 
بالنس��بة لس��وريا والعراق . ورغ��م كل عوامل 
الضعف التي اصابت الع��راق منذ عام 2003 
ولكن م��ن المالح��ظ ان هناك اجماع��ًا عراقيًا 
على ضرورة نبذ الصراعات الداخلية والتوجه 
لتحرير الموصل والش��ك انه ف��ي الوقت الذي 
تحرص فيه الحكومة العراقية على ادامة اطيب 
العالق��ات م��ع جيرانه��ا العرب وغي��ر العرب 
ولكنها مصممة على رفض أية تداخالت اقليمية 
م��ن أية جهة كان��ت ومن هنا فق��د عبر العراق 
حكومة وش��عبًا ع��ن رفضه لتواج��د أية قوات 
تركية ف��ي االراضي العراقي��ة الن ذلك يؤلف 
خرقًا فاضحًا للمعاه��دات واالتفاقيات المعقودة 
بي��ن البلدين منذ ع��ام 1925 التي أكدت اهمية 
االحت��رام الكام��ل للس��يادة وع��دم التدخ��ل في 
الش��ؤون الداخلي��ة كم��ا ان الع��راق يرفض ان 
تك��ون ارضه مس��رحًا الية صراع��ات اقليمية 

ودولية . 

ارادة النهوض :
ان ه��ذه الصورة القاتمة التي س��ردناها في 
المح��اور المختلفة م��ن هذه الورقة ليس��ت اال 
اس��تمرارًا الوضاع عربي��ة كانت على االغلب 
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يسودها التخلف والجهل واختفاء الحكم الرشيد.  
وقد  اظه��رت الدول العربية عج��زًا وعدم ثقة 
في رس��م صورة افضل للمستقبل وفشاًل ذريعًا 
ف��ي تأس��يس انظمة سياس��ية قائمة على اس��س 
الديمقراطي��ة والحرية . وفي النصف الثاني من 
القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين 
ل��م تخُل الس��احة العربية من علم��اء ومفكرين 
حذروا من مغبة تجاهل الحقائق وحّللوا اس��باب 
الفشل والنجاح  وبهذه المناسبة اود ان اشير الى 
افكار وآراء بعض ه��ؤالء المفكرين البارزيين 
من االس��ماء الش��امخة  في ميادين فكر الوحدة 

والتحديث .

وفي البداية اشير الى المفكر العربي االستاذ 
الدكت��ور قس��طنطين زري��ق الرئي��س الس��ابق 
لجامعة دمش��ق والجامعة االمريكية في بيروت 
ورئي��س االتح��اد العالم��ي للجامع��ات ورئيس 
مجل��س مؤسس��ة الدراس��ات الفلس��طينية ول��ه 
العش��رات من الكتب والدراس��ات التي عالجت 
قضية العرب واحوالهم ومستقبلهم . ومن ابرز 
هذه الدراس��ات بحثه القّيم الموسوم ب ) مطالب 
المس��تقبل العربي ( المنش��ور ف��ي عدد خاص 
عن الوحدة العربية في مجلة ش��ؤون عربية في 
عددها )كان��ون الثاني – آي��ار 1982(. والتي 

تصدرها الجامعة العربية .

وتساءل عن صورة المس��تقبل الذي نطمح 
الى صنعه فأجاب قائاًل:-

) ان المس��تقبل ال��ذي يليق ب��أن نتوجه اليه 
يج��ب ان يتس��م بس��مة جوهري��ة ب��ارزة تعين 
صورت��ه وتتغلغ��ل في جمي��ع مظاه��ره . هذه 
السمة هي ما تميزه عن حاضرنا نوعًا وكيفًا، ال 
درجة وكما فحسب. ليس يكفينا ان نصلح هذا او 
ذاك من جوانب حياتن��ا او ان ننمي هذا القطاع 
او ذاك م��ن قطاعات مجتمعنا ، او ان نتحس��ن 
تحس��نًا تدريجي��ًا هنا وهناك ، وانم��ا المطلوب 
نهضة شاملة وحركة ابداعية تبدلنا تبداًل جذريًا. 
ولكن ما هي معايي��ر هذا التبدل الجذري ؟ انها 
تلتقي في معيار اساسي واحد : هو معيار القدرة 
الذاتية . فجميع عالتنا الحاضرة تنبعث من عّلة 
اّم ه��ي العج��ز ؟ عج��ز ازاء الطبيعة ، وعجز 

تجاه مطامع الغير وتس��لطاته ، وعجز في وجه 
اهوائنا وعصبياتنا ، وعجز عن الخلق واالبداع. 
ولع��ل االنتقال م��ن العجز الى الق��درة يتضمن 
االنتق��ال م��ن حالة االنفع��ال الى  حال��ة الفعل 
ف��ي مختلف جوانب حياتن��ا : من الخضوع الى 
السيادة في السياس��ة والدفاع ، ومن التبعية الى 
السلطة الذاتية في التحكم بمواردنا االقتصادية، 
ومن التف��كك االجتماعي والقومي الذي ييس��ر 
الهيمنة علينا ال��ى التضامن والتكامل وااللتحام 
الذي يولد وينم��ي كفاءاتنا الخالقة ، من التوهم 
الس��ائب والمس��يب ال��ى العقالني��ة المنضبطة 
الضابطة ، ومن االرتخاء الخلقي واالرادي الى 
االعتزام الناظ��م المحنك – وبكلمة : من كل ما 
يغري القوى المسيطرة بنا ويرسخ سلطتها علينا 
الى كل ما يبعث فينا الطاقة على الصمود وعلى 
توجيه مصيرنا كأمة وعلى اثبات وجودنا وثقلنا 

اثباتًا واقعيًا في الساحة العالمية( .
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1لمقدمة 
ف��ي الع��راق ... كما ف��ي غيره م��ن الدول 
العربي��ة ي��دور حدي��ث ل��ه أول ولك��ن ليس له 
آخر، عن مستقبل الدولة وشكلها وطبيعة الحكم 
فيه��ا . ويب��دو ان ذكرى مرور مائ��ة عام على 
اتفاقية س��ايكس - بيكو 1916)*(، سيئة الصيت 
والس��معة ، قد أيقظ هذا الحدي��ث من جديد عن 
ش��رعية الدول��ة العربي��ة المعاص��رة ، ومدى 
قدرته��ا على االس��تمرار والصمود ، في ضوء 
المتغي��رات الحادة التي تعصف بعالمنا العربي. 
وه��ي متغيرات تهدد بنس��ف الحدود السياس��ية 
القائم��ة بي��ن الع��رب ، لي��س لصال��ح الوحدة 
واالتحاد ، وإنما إلقامة مشاريع دول أو دويالت 
جديدة ، تحت واجهات تبدو جميلة وزاهية على 
غ��رار الفدرالية والكونفدرالي��ة وأمثالهما ، بل 
أن خرائط جدي��دة أخرجت للمأل وروجت عبر 
وس��ائل اإلعالم المختلف��ة والمناف��ذ األكاديمية 

والسياس��ية إليصال رس��الة مفادها أن عنصرًا 
جديدًا قد ابتدأ على أنقاض الخراب في س��وريا 
والعراق وليبي��ا واليمن ، وهو عصر حافل بما 
ال يس��ر أي عربي أو مسلم حريص على وحدة 

بالده وأمته في آن واحد . 

وبع��د أن كان��ت آراء ومش��اريع برن��ارد 
 ، وكيس��نجروتالميذهم  وبرجنس��كي  لوي��س 
)تعبي��رًا  والنانوي��ة  الميكروي��ة  وخرائطه��م 
ع��ن التصغي��ر والتقزيم الذي يس��تهدف الدول 
العربية المعاصرة( حبيسة الكتب والصالونات 
السياس��ية النخبوية ومراكز القرار السياس��ي ، 
فإنه��ا أصبحت اليوم حديث الناس في الش��ارع 
والمقه��ى والبيت . والخطير في أمر هذه اآلراء 
والطروح��ات ، إنها تقدم تح��ت يافطات اإلنقاذ 
والخ��الص من المآزق الت��ي تمر بها المنطقة ، 
والمتمثلة بعدم االستقرار السياسي ، والحروب 
األهلي��ة التي عصف��ت وال تزال بأكث��ر من بلد 

الع��راق وخي��ار الالمركزي��ة اإلدارية 
الطرح النظري وإرهاصات  التطبيق

أ.د. عبد السالم إبراهيم بغدادي)*(

)*( جامع��ة بغ��داد / مرك��ز الدراس��ات االس��تراتيجية 
والدولية
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عربي ، فضاًل عن الوضع االقتصادي المتأزم،  
والذي يمكن أن يؤدي إلى حرب طبقية ، تضاف 

إلى ما نعانيه من حرب اإلثنيات والطوائف . 

وعليه أصبح الحديث اليوم يقوم على إعادة 
النظر بالخرائ��ط والحدود القائمة ، واالتفاقيات 
والعهود الس��ابقة ، ويتجلى ف��ي إقامة فدراليات 
في اليمن وليبيا والعراق ، وأخيرًافي سوريا ... 

واآلتي أعظم !

الس��حري  الح��ل  ه��ي  الفدرالي��ة  وكأن 
والحك��م  والدكتاتوري��ة  المركزي��ة   لرزاي��ا 
الش��مولي . صحي��ح أن الع��رب عان��وا م��ن 
الح��ل  ولك��ن   ، والتس��لط  الترك��ز   وي��الت 
اليكم��ن ف��ي خي��ارات ال يعرف أح��د إلى أين 

تقودنا في النهاية !

ولك��ن بما أن الحلول ق��د طرحت ، وزينت 
وقدم��ت للن��اس بالوان تب��دو زاهي��ة، فأنناأمام 
خي��ارات صعب��ة ، لك��ن ليس��ت مس��تحيلة أو 
عدمية  ويبرز من بين هذه الخيارات ، مشروع 
الالمركزي��ة اإلداري��ة ، باعتب��اره حاًل وس��طًا 
وخيارًا واقعيًا بين مركزة الدولة وفدرلتها  فهي 
تجمع بين سمتين جميلتين هما الوحدة والحرية،  
فأي ش��يء أجمل من ذنيك ! فه��ي تحافظ على 
وح��دة الدول��ة من جهة ، وتمنح م��ن جهة ثانية 
مناطقه��ا اإلداري��ة المختلفة الحري��ة في إدارة 
ش��ؤونها المحلية عب��ر مجالس منتخب��ة تمتلك 
قرارها المستقل ، من دون تفريط بوحدة الدولة. 

وعليه ج��اءت ه��ذه الدراس��ة لتبحث ومن 
خ��الل التجربة العراقية الصعب��ة في موضوع 
الالمركزي��ة اإلداري��ة ، مالها وم��ا عليها . لذا 
قامت فرضيتها ، على أن لالمركزية - وضمن 

المرحلة العصيبة التي نمر بها - مزايا ومحاسن،  
إن أحس��ن تطبيقه��ا وف��ق المعايي��ر المتعارف 
عليه��ا،  لك��ن عليها ف��ي الوقت نفس��ه ، مآخذ 
وتواجهها معوقات ، إن انحرفت النخب القائمة 
عليها عن مس��ارها الصحيح ، وهو انحراف قد 

يأتي من دواعي إيديولوجية أو شخصية . 

وإلثبات فرضيتها اتخذت الدراسة ، منهجا 

مركب��ا بحك��م تداخل عل��وم اإلدارة والسياس��ة 

واالجتماع واالقتصاد والقانون،  في مضامينها 

وتفاصيلها . مع ذلك ، فان الدراسة لم تبتعد عن 

روح المنهجين الوظيفي والمقارن ، المس��تندين 

عل��ى النقد والتحلي��ل والمالحظ��ة والمبادرة ، 

ل��ذا فان الدراس��ة تزع��م إنها كان��ت حيادية أو 

موضوعي��ة ق��در اإلم��كان ، مع اعت��راف بأن 

الالمركزي��ة ه��ي الخي��ار العقالن��ي - الواقعي 

خ��الل هذه المرحلة . ألنها ت��وازن بين الترابط 

)وح��دة الدول��ة( والتماي��ز )تمت��ع المحافظات 

والمناط��ق اإلدارية بالحرية النس��بية في إدارة 

ش��ؤونها المحلية( ، وبذلك فهي تجمع وال تفرق 

في أجواء من الحرية والديمقراطية، إن أحسنت 

النخ��ب )المنتخبة( في إدارته��ا.  وهي إدارة ال 

يمك��ن أن تنج��ح إال إذا خلص��ت النوايا وعلت 

العزائ��م وتوافق��ت الش��عارات م��ع المضامين 

الهادف��ة لتحقيق دولة عصرية تقوم على احترام 

المواطن وضمان حريته ضمن رابطة المواطنة 

التي تساوي بين الجميع دون استثناء .
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مدخـــل : جـــذور الالمركزيـــة / فكرة 
نشوؤها )الفطري / الطبيعي( :

يرى بعض الدارس��ين في تفس��يرهم لنشأة 
الالمركزي��ة اإلداري��ة إن��ه مام��ن دول��ة على 

األرض ، إال وفيها نوعان من المصالح هما :

األول : مصال��ح وطني��ة عامة ته��م جميع 
مواطني الدولة من أقصاها إلى أقصاها .

الثاني : مصال��ح محلية خاصة متميزة عن 
المصالح الوطنية نس��بيا ، وه��ذه األخيرة، تهم 
مواطن��ي المنطقة المحلية بذاتها ، وتتعلق بهم ، 
فطالما كان المواطن��ون موزعين على مختلف 
أرجاء إقليم الدولة ، فالبد أن يؤدي هذا التوزيع 
الجغراف��ي والتاريخي واالجتماعي إلى نش��وء 
مصال��ح واهتمامات محلية تهم س��كان المنطقة 
)المحلي��ة( إل��ى جان��ب المصال��ح ذات البع��د 

الوطني)1(. 

بل أن بعض الباحثين يرى أن الحكم المحلي 
هو األصل أو المنبع الذي اس��تحدثت منه الدول 
الحديث��ة ، إذ أن القرى الصغيرة نش��أت قبل أن 
تنش��أ الدولة أو قب��ل أن يتبل��ور أفرادها إلدارة 

شؤونهم وحل مشكالتهم)2(. 

وف��ي عالمنا المعاص��ر ، وبعد أن تطورت 
الدول��ة ، وتعقدت وظائفها ، فإن العمل اإلداري 
العام في الدولة بات يتوزع على نوعين ، األول 
وطن��ي عام ، والثاني وطن��ي محلي ، فالوطني 
الع��ام يهم جمي��ع المواطني��ن الموجودين على 
إقلي��م الدولة، أما المحلي فيقتصر على مواطني 
منطق��ة معينة بذاتها )إقليم/محافظة/ مقاطعة ... 
الخ( . واالعت��راف بالمصالح المحلية المتميزة 
عن المصالح الوطنية العامة هو األساس��األول 

الذي تقوم عليه الالمركزية اإلدارية .

إّن اس��تقالل الهيئ��ات أو المجال��س المحلية 
بمواجه��ة الس��لطة المركزية مره��ون بتحقيق 
أمرين :األول يتعلق بمنح هذه الهيئات الشخصية 
االعتباري��ة )المعنوية( ؛ والثان��ي يتعلق باآللية 
التي تتشكل بموجبها هذه الهيئات أو المجالس . 
ويعد تمتع الهيئات المحلية بالشخصية المعنوية،  
األس��اس القانون��ي ال��ذي يمي��ز الالمركزي��ة 
اإلدارية عن المركزية اإلدارية . ويترتب على 
منح الشخصية المعنوية نتائج مهمة منها وجود 
ذمة مالية خاصة بها ، وحقها في أن تكون طرفا 
ف��ي العقود والدعاوى التي تقيمه��ا أو التي تقام 

ضدها ، ووجود جهاز إداري خاص بها)3(. 

ف��ي  اإلداري  الجه��از  تنظي��م  ويرتب��ط 
الدول��ة ارتباط��ًا وثيق��ا بش��كل الدول��ة والنظام 
السياسي وتوزيع الس��لطة ومفهومها ؛ وترتبط 
الالمركزية اإلدارية بشكل وثيق بمسألة الحرية 
اإلدارية إلدارة المناط��ق وتعزيز الديمقراطية 
المحلية لتمكين الجماعات المحلية من المشاركة 

الحقيقية في إدارة المصالح المحلية . 

ومما هو جدير بالذكر أن تطور الالمركزية 
اإلدارية لم يعرف مس��ارا واحدا في الدول التي 
عملت على تطبيقها إن على مستوى البلديات أو 
على مستوى المجالس المحلية المناطقية، وذلك 
الرتباطه��ا بالتطور السياس��ي في المؤسس��ات 
السياس��ية ، وفي العوامل التاريخية والسياس��ية 
واالقتصادية واالجتماعية . لذلك نجد أن تطور 
الحك��م المحلي في إنكلترا هو مختلف تماما عن 
تط��ور الالمركزي��ة اإلداري��ة في فرنس��ا التي 
تختلف كثيرا ع��ن تجربة الحكم المحلي في كل 
م��ن ألماني��ا وبلجيكا وإيطاليا وإس��بانيا . وعليه 
ف��ان تطور الحكم المحلي في الدول ذات أنظمة 
المشاركة )التوافق( يختلف عن تطوره وقواعد 

ممارساته في الدول ذات األنظمة التنافسية . 
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أم��ا تطور الدول��ة فقد عرف أيًضا مس��ارا 
مختلف��ا ، فالدول��ة في أوربا نجم��ت عن تطور 

المجتمع »وهذا التنظيم السياسي« أي الدولة :

 تش��كل رويدا رويدا تح��ت تأثير االقتصاد 
والديموغرافي��ا واألخالق في كل بالد على حدة  
إن الس��يرورة التاريخي��ة للدولة في المجتمعات 
الغربية تطورت من اس��فل إل��ى اعلى ، أما في 
الشرق فالدولة هي التنظيم السياسي الذي أوكلت 
إليه مهمة تنظيم المجتمع إذ البنية السياس��ية هي 
التي تح��دد البني��ة االجتماعية . م��ن هنا تنبثق 
إش��كالية دور الدولة في المجتمعات الش��رقية ، 
ألنها تبدو إلى حد بعيد تنظيما سياس��يا مس��تقال 
عن المجتمع . وعلى العكس فالدولة في الغرب 
- الس��يما ف��ي أوروبا - هي الج��زء المميز في 
المجتمع إذ تساهم في إقامة التعاضد بين أفراده 
وتراقب التربية الوطنية ، وتسعى إلى التخفيف 
م��ن الف��وارق االجتماعي��ة واالقتصادي��ة بين 
المواطنين ، وتدير ألجلهم الخدمات المش��تركة 

التي تتأسس على فكرة المنفعة العامة)4( .

 Civic( المدن��ي  للمجتم��ع  بالنس��بة  أم��ا 
Society( ، فهو يتأثر بشكل واسع بالنشاطات 
السياسية ، )وانطالقا من ذلك فهو يحدد بالسياسة 
وبالعك��س ، ال يمك��ن فهم المجتم��ع المدني في 
النشاطات التي تدور فيه وال في استقالليته عن 
األجهزة المختلفة للدولة ، فهو يفهم بالشكل الذي 
تمنح��ه إياه العالق��ات والروابط بي��ن التكتالت 
االجتماعية . بهذا المعنى »فالدولة ليست جزءا 
مس��تقال عن المجتمع إنما العنصر المميز فيه« 
م��ن هنا فان تخلي الدول التي تش��كلت وفق هذا 
المس��ار عن جزء م��ن صالحياته��ا ومواردها 
المالي��ة للمجموع��ات المحلي��ة أو اإلقليمية ، قد 
ج��اء - حتى في ال��دول ذات المركزية العريقة 

كفرنس��ا - كج��زء م��ن التط��ور الديمقراط��ي 
للمجتم��ع بأس��ره وكيفي��ة إدارة المصالح فيه ، 
س��واء أكانت على الصعي��د الوطني الذي بقيت 
المصالح المرتبطة ب��ه محصورة في يد الدولة 
أو على الصعيد المناطق��ي إذ المصالح المحلية 
قد أصبحت تحت اإلدارة المحلية المنتخبة()5(. 

واس��تمرارًا م��ع ه��ذا الس��ياق ، ومن دون 
الدخول في تفاصيل متش��عبة تبعدنا عن جوهر 
موضوعن��ا ، نقول ، ان ال��دول الحديثة تصنف 
م��ن حيث ش��كلها ، وطبيع��ة الس��لطة فيها إلى 
Simple/ دول بس��يطة أو موح��دة أو وحدي��ة
Unitary Stateوأخ��رى مركب��ة أو اتحادي��ة 
 .Federal compound State فدرالي��ة  أو 
والدول��ة الوحدية أو البس��يطة ، هي تلك الدولة 
التي تتكون من اقلي��م واحد ، وحكومة مركزية 
واحدة، ودس��تور واحد ، وبرلمان واحد )بغرفة 
واحدة أو بغرفتين(يكون مقره عادة في العاصمة 

الرسمية للدولة،وعلم رسمي واحد)6()*(.

وتنقس��م ال��دول البس��يطة ، أو الوحدي��ة ، 
بدوره��ا إل��ى دول تك��ون إدارة الحك��م فيه��ا 
مركزي��ة،  وأخ��رى تك��ون إدارة الحكم فيها ال 
مركزي��ة ، أما الدول ذات الحكم المركزي فهي 
ال��دول الت��ي يقضي نظام الحكم فيه��ا بأن ينظم 
دس��تور الدولة جميع الس��لطات ويحصرها في 
الحكومة الوطني��ة المركزية ، وبذلك تكون هنا 
س��لطة مركزية واح��دة . وأما الدول البس��يطة 
أو الوحدي��ة التي تتبن��ى الالمركزي��ة اإلدارية 
فيقتضي نظ��ام الحكم فيها ، بأن ينص دس��تور 
الدولة عل��ى وجود فروع إداري��ة محلية تكون 
منتخب��ة من قبل الش��عب تباش��ر اختصاصات 
إداري��ة وتنفيذية محددة بجانب س��لطة الحكومة 
المركزية ، وبناء على ذلك فان الالمركزية هنا 
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تعني إنها مجرد أس��لوب إداري يقتصر توزيع 
االختصاص��ات فيه عل��ى الوظيف��ة التنفيذية ، 

وعليه فهي المركزية إدارية فحسب)7(. 

أواًل- ضبط المفهوم وتحديد فحواه : 

والالمركزية اإلدارية
 AdministrativeDecentralization
Administrational/ ال تلب��س ثوب��ا واحدًا ، 
أو ش��كاًل محددًا ، ولكنها تتخذ شكل مروحة من 
النظ��م الت��ي تتراوح بين ال مركزي��ة جغرافية/ 
إقليمي��ة وال مركزي��ة ذاتي��ة ش��خصية )منه��ا 
م��ا يتعلق باألح��وال الش��خصية( وال مركزية 
مصلحي��ة ، والتي تقوم على منح مرفق عام من 
مرافق الدولة )الوطنية أو المحلية( الش��خصية 
المعنوية واالستقالل المالي واإلداري)8(. بمعنى 
ان الالمركزي��ة ليس��ت واحدة ، ب��ل إنها توجد 

على درجات متعددة)9(. 

وال ري��ب أن بحثن��ا المتواضع ه��ذا يتعلق 
تحدي��دا ب��� الالمركزية اإلداري��ة / اإلقليمية أو 
الجغرافي��ة ، بمعن��ى آخر ، أنه يتعل��ق بتوزيع 
ممارس��ة الوظيف��ة اإلداري��ة ف��ي الدول��ة بين 
الس��لطة المركزية ف��ي العاصم��ة وبين هيئات 
محلية مستقلة نسبيا تتمتع بالشخصية المعنوية،  
كالمحافظ��ات واألقضي��ة والنواح��ي وأحيان��ا 
القرى ، بحيث تباشر هذه الهيئات اختصاصاتها 
اإلداري��ة الموكولة إليها تحت رقابة وإش��راف 

السلطة المركزية)10(. 

بمعن��ى تمت��ع األقالي��م أو المقاطع��ات أو 
المحافظات ف��ي الدولة بس��لطات إدارية معينة 
لتسهيل العمل اإلداري والتقليل من البيروقراطية 
اإلدارية ، والسيما في مجال الخدمات التعليمية 
والصحية وإقامة المش��اريع التنموية ، وتمكين 

المحافظ��ات من اتخاذ الق��رارات وتنفيذها وفقا 
الحتياجاته��ا ، إذ أن توزي��ع الوظائ��ف يقتصر 
عل��ى األعم��ال اإلداري��ة - دون التش��ريعية - 
الت��ي تمارس تحت إش��راف ورقاب��ة الحكومة 

المركزية)11(. 

وبذلك ، فان الالمركزية اإلدارية )اإلقليمية( 
تختلف ع��ن الالمركزية السياس��ية )الفدرالية(
)12(، في نواحي كثيرة ، فاألولى تمارس ضمن 

إطار الدولة الوحدية أو البسيطة تحت مسميات 
ع��دة ، منه��ا الحكوم��ات المحلي��ة، أو الحك��م 
المحل��ي، أو اإلدارة المحلي��ة ، ف��ي حين تعمل 
الثاني��ة ، تحت مس��مى الوالي��ات أوالكانتونات 
أوالالن��درات وتتمت��ع ه��ذه الواليات بدس��تور 
خاص ، وعلم إقليمي إلى جانب العلم الفدرالي، 
وس��لطة تش��ريعية منتخب��ة إلى جانب الس��لطة 

التشريعية االتحادية . 

وم��ع ذل��ك يمك��ن الق��ول،إن الالمركزي��ة 
اإلدارية،شأنهاش��أنالفدرالية،ال يمك��ن أن تحقق 
نجاحا أو تس��تمر ف��ي أدائها بش��كل صحيح أو 
ناج��ح ، مالم تقت��رن بالديمقراطي��ة والحرية ، 
فالحرية والالمركزية صنوان ال يفترقان . إذ ال 
يمكن لالمركزية أن تنمو وتزدهر بدون أجواء 
م��ن الحري��ة أو الديمقراطية )المحلي��ة( . وهنا 
يقول أح��د الباحثين : )م��ن الطبيعي أن تتعدى 
الالمركزي��ة اإلداري��ة والتي تبق��ى ذات طبيعة 
إداري��ة المفه��وم التقني الذي يس��توجب معرفة 
الصالحيات ، فهي في الواقع رهان سياس��ي ... 
تقاس من خالله العالقات الضمنية لهذا الرهان . 
هذه العالقات تبدو في كثير من األحيان عالقات 
شائكة ومعقدة ألنها ترتبط بإعادة توزيع السلطة 
اإلدارية بي��ن الدولة والهيئات المنتخبة وبتعميم 
التجرب��ة الديمقراطي��ة عل��ى اإلدارة. وفي هذا 
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المج��ال ، يقول العالمة هوري��وHourio »ان 
البل��د ليس بحاج��ة فقط إل��ى اإلدارة إنما يحتاج 
أيض��ا إلى الحرية السياس��ية« . أما ألكس��ي دو 
توكفيلTocquevile فيذهب إلى أبعد من ذلك،  
إذ يق��ول ، »بأنه دون المؤسس��ة الالمركزية ال 
يمك��ن لالمة أن تكون لديه��ا روح الحرية...« . 
إن اعتب��ار الالمركزية اإلدارية مكونا ذا رهان 
سياسي ، يتوافق مع مفهومها التقليدي باعتبارها 
نم��وذج من العالقة بين الس��لطة والمؤسس��ات 
اإلقليمية التي ال تتمتع على أية حال بأي س��لطة 
سياسية . إّن عدم إعطاء المؤسسات اإلقليمية أي 
س��لطة سياسية لم يشكل عائقا في مختلف الدول 
باعتبار حرية اإلدارة للمؤسسات اإلقليمية ذات 

قيمة دستورية ألنها مرتبطة بالحرية()13( .

ترتب��ط  إذن   ، اإلداري��ة  فالالمركزي��ة 
بش��كل جذري بمس��ألة الحريات)14(. هذا يعني 
أن الالمركزي��ة ، ه��ي ديمقراطي��ة بذاته��ا ، 
وبمتطلباته��ا لذا ف��إن الالمركزي��ة ال يمكن أن 
)تدرك في نظام سياس��ي ال يستوحي أسسه من 
الفك��رة الديمقراطية،  ومن ه��ذا المبدأ نرى أن 
حج��م تطبيق��ات الالمركزية اإلدارية يتناس��ب 
طردي��ا م��ع نض��وج مفه��وم الديمقراطية لدى 
الس��لطة والمواطنين . فإذا كان��ت الديمقراطية 
تعن��ي خاصة حكم الش��عب بالش��عب ، وتعطي 
الس��يادة للشعب عبر ممثليه الذي لهم حق إقرار 
القان��ون ، فإن من أوائل إش��ارات الديمقراطية 
تاريخي��ا ه��و مس��اواة المواطنين أم��ام القانون 
الواح��د ، وتنتفي تلك المس��اواة إذا كانت هناك 
قوانين مختلفة تطبق على األوضاع ذاتها بحسب 
المواق��ع الجغرافي��ة أو الش��خصية ، عل��ى أن 
الديمقراطي��ة في جذرها التاريخي هذا ال تحول 
دون المركزية إدارية  إذن : فنظام الالمركزية 
اإلداري��ة ، نظام ديمقراطي يه��دف إلى تحقيق 

ديمقراطي��ة اإلدارة، باش��راك المواطني��ن في 
إدارة الش��ؤون الخاصة بمحافظاتهم أو أقاليمهم 
... وه��ذه اإلدارة ش��عبية في أصله��ا وروحها،  
تتط��ور ف��ي الع��ادة نحو مزي��د م��ن الحريات 
المحلي��ة،  ووس��يلتها ف��ي تحقي��ق ذل��ك ه��ي 

االنتخابات()15( . 

الرغ��م م��ن أن اإلدارة  وعلي��ه ، وعل��ى 
الالمركزية ال تخلو من بعد سياسي ، من خالل 
ارتباطه��ا بالحرية  والديمقراطية )المحلية( من 
جهة ، واس��تنادها من جهة أخرى على شرعية 
االنتخاب��ات ف��ي وص��ول الق��ادة المحليين إلى 
الس��لطة على مس��توى المحافظ��ات واألقضية 
والنواح��ي واألحياء والق��رى ، إال أنها في كل 
األح��وال ال تمس وحدة الس��لطة السياس��ية في 
الدولة ، إذ يظل هناك دس��تور واحدًا، وسلطات 
مركزي��ة واح��دة عل��ى المس��توى التش��ريعي 
)البرلم��ان( والتنفي��ذي )الحكومة المركزية في 
العاصمة( والقضائ��ي )محاكم الدولة المختلفة( 
وه��ذا م��ا يمي��ز الالمركزي��ة اإلداري��ة ع��ن 

الالمركزية السياسية أو الفدرالية)16(. 

وهك��ذا ، يمك��ن الق��ول : إن الالمركزي��ة 
واإلدارة الحك��م  أس��لوب  مجال��ي   ف��ي 
العام��ة ، ينظ��ر إليه��ا )بص��ورة عام��ة بأنه��ا 
عملية يت��م من خالله��ا نقل الس��لطات والمهام 
والمسؤوليات والموارد من الحكومات المركزية 
إل��ى الحكومات المحلي��ة أو كيانات ال مركزية 
أخ��رى . وم��ن ناحي��ة عملية ف��ان الالمركزية 
عملي��ة تهدف إلى إحداث التوازن بين مطالبات 
األطراف وطلبات المرك��ز()17(. والالمركزية 
تعني )بالضرورة أن تش��رك مس��تويات الحكم 
المختلفة في اتخاذ القرار والنظام الالمركزي ال 
يتماش��ى إال مع األنظمة الديمقراطية ، ولذا قال 
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علماء اإلدارة أنه يس��تحيل تطبي��ق ال مركزية 
حقيقية تحت نظام شمولي()18(.

ونستش��ف من خ��الل ذل��ك أن الالمركزية 
اإلدارية ه��ي طريقة من طرق اإلدارة التي يتم 
بموجبه��ا تقاس��م الوظيفة اإلداري��ة بين حكومة 
المرك��ز وبين هيئ��ات أو إدارات منتخبة محلية 
تباشر سلطات ومهام ووظائف محلية بالتنسيق 
م��ع الحكومة المركزية . ويس��مح ه��ذا النظام 
بتوزي��ع االختصاصات بين الجه��از المركزي 
للدولة والوحدات اإلدارية المرفقية أو المحلية ، 
إذ تمنح هذه الوحدات سلطة البت والتقرير فيما 
يتعل��ق باالختصاصات التي خولها لها القانون، 
عل��ى ان تخض��ع لرقاب��ة وإش��راف الس��لطة 

المركزية . 

ويترك��ز الهدف من فرض ه��ذه الرقابة أو 
الوصاية اإلدارية ف��ي الحفاظ على وحدة البلد، 
إذ ف��ي حال اس��تقلت تلك الهيئ��ات الالمركزية 
المصلحية أو المحلية استقالال كامال وتخلصت 
من وصاية الس��لطة المركزية عليها ، لتحولت 
الالمركزية اإلدارية إلى ال مركزية سياس��ية ، 
ولتغَّير شكل الدولة على الفور من دولة بسيطة 

إلى دولة اتحادية فدرالية)19(. 

والالمركزي��ة اإلداري��ة ، تعن��ي بذل��ك ، 
مجموعة الوح��دات واألجه��زة اإلدارية، التي 
تجسد الحكومات المحلية ، أيا كانت صورتها ، 
وعلى اختالف مستوياتها الموجودة في الدولة، 
والت��ي تك��ون في مس��توى أدنى م��ن الحكومة 
المركزي��ة )الوطني��ة / القومي��ة( ف��ي الدول��ة 
البس��يطة أو الوحدية ، وم��ن حكومة الوالية أو 
اإلقلي��م في الدولة االتحادي��ة )الفدرالية( . وتعد 
الحكوم��ة المحلية في هذه الحالة تجس��يدا لمبدأ  

)الديمقراطية في اإلدارة()20(

نخلص مما تق��دم ، إن الالمركزية اإلدارية 

Decentralization Administration
هي نظام إداري لتوزيع الس��لطات اإلدارية بين 
الحكوم��ة المركزية )والهيئات اإلدارية المحلية 
المنتخب��ة ف��ي المحافظ��ات التي تتول��ى إدارة 
ش��ؤونها المحلية بالتنسيق مع السلطة المركزية 
وتحت رقابته��ا . وتمارس هذه الهيئات المحلية 
س��لطاتها بموجب القانون وتحل محل الس��لطة 
المركزية اس��تنادا إلى مبدأ الحلول في السلطة، 
وذل��ك ألن الهيئ��ات اإلداري��ة المحلية تس��تمد 
س��لطاتها من انتخاب مواطن��ي الهيئة اإلدارية 
المحلية باعتبارها سلطات أصلية غير مفوضة 
إليها من قبل الس��لطة المركزي��ة في نظام عدم 
الترك��ز اإلداري . فاألص��ل ف��ي الالمركزي��ة 
اإلداري��ة ه��و تمتع الهيئ��ات اإلداري��ة المحلية 
باس��تقالل ذاتي في الش��ؤون اإلداريةوحسب ، 
فإذا توس��ع هذا االس��تقالل الذاتي نحو الشؤون 
التش��ريعية ، فأنه يمكن ان يتحول إلى الفدرالية 
الت��ي تتمت��ع الوالي��ة الفدرالية فيها باس��تقالل 
ذاتي في الس��لطات الثالث التنفيذية والتشريعية 
والقضائية جميع��ًا .فاإلختالف بين الالمركزية 
اإلدارية والفدرالية اختالف في نوع الس��لطات 
التي يتم توزيعها بين السلطة المركزية والسلطة 

المحلية وليس في درجة هذه السلطات()21(. 

فالالمركزي��ة اإلدارية ، هي وجه من أوجه 
التنظي��م اإلداري في الدول��ة ، تتمتع من خالله 
بعض مرافق الدولة وأجهزتها المختلفة بش��يء 
من االس��تقاللية اإلدارية والمالية في تنفيذ كثير 

من السياسات العامة للدولة)22(.

والالمركزي��ة اإلدارية ، ه��ي بعد كل ذلك 
تعن��ي توزي��ع صالحيات وس��لطات ممارس��ة 
تنفيذ السياس��ات العامة بين الحكومة المركزية 
ف��ي العاصم��ة ، وهيئ��ات مس��تقلة منتخب��ة، 
واالس��تقالل  المعنوي��ة  بالش��خصية  تتمت��ع 
المالي واإلداري ، بحيث تباش��ر ه��ذه الهيئات 
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اختصاصاتها اإلدارية الموكولة لها تحت رقابة 
وإشراف الحكومة المركزية في العاصمة . 

وعل��ى ذلك - وهذا ش��رط من ش��روط قيام 
اس��تقالل  يك��ون  ال   - اإلداري��ة  الالمركزي��ة 
)المحافظ��ة  المحلي��ة  اإلداري��ة  الوح��دات 
وتفرعاتها المحلية( استقالال كامال إزاء السلطة 
المركزي��ة، وإال انهارت وح��دة الدولة . إذ تعد 
الرقاب��ة اإلداري��ة أو م��ا يطل��ق عليها بس��لطة 
)الوصاي��ة اإلداري��ة( التي تباش��رها الس��لطة 
المركزي��ة على الوح��دات اإلدارية عنصر في 
غاي��ة األهمية ف��ي نظام الالمركزي��ة اإلدارية.  
فالالمركزي��ة اإلداري��ة - بش��كلها األساس��ي - 
تقوم على أس��اس إقليمي/جغرافي )المحافظات 
بي��ن  أي  ؛  والق��رى(  والنواح��ي  واألقضي��ة 
الحكوم��ة )المركزي��ة( وهيئ��ات عام��ة محلية 
أخرى)حكوم��ات محلية( تباش��ر اختصاصاتها 
بأشراف السلطة المركزية ورقابتها وهذا يعني 
ف��ي المحصل��ة أن الالمركزي��ة اإلداري��ة تقوم 
على توزيع االختصاص��ات التنفيذية )حصرا( 
بي��ن الحكومة المركزية والحكوم��ات المحلية، 
واألخيرة ينتخب أعضاءها من مواطني المنطقة 

)المحافظة()23(.

وطالم��ا نحن بص��دد تعري��ف الالمركزية 
اإلدارية ، وتحديد داللتها وضبط مفهومها ، فإن 
الضرورة تقتضي اإلش��ارة إلى أن الالمركزية 
اإلداري��ة ، تختلف ع��ن عدم الترك��ز اإلداري 
 )Deconcentration / المركزية الالوزارية(
التي تقوم عل��ى التفويض أو التعيين أو التوكيل 
أو التخوي��ل ، دون االنتخ��اب ال��ذي هو خاص 
اإلداري  ببعديه��ا  بالالمركزي��ة  حصري��ا 
والسياس��ي. كما أن ال��وكالء والمفوضين - في 
حالة عدم التركز اإلداري- يخضعون إلشراف 

مباش��ر ورقابة كلية من الس��لطة المركزية في 
العاصمة ، في حين يلتزم اإلداريون المنتخبون 
- في حالة الالمركزية اإلدارية - برقابة محددة 
بقوانين تتعلق بضوابط الالمركزية اإلدارية)24(. 

ول��كل ما تق��دم ، يمك��ن الق��ول ، إن )عدم 
الترك��ز اإلداري( ، يعني )نظام��ًا قانونيًا يمنح 
الوحدات اإلدارية المحلية الش��خصية المعنوية 
لممارس��ة س��لطات إدارية تزداد ق��وة وضغطا 
حس��ب درجة عدم الترك��ز اإلداري الذي يقوم 
على أس��اس )التفويض( من الس��لطة المركزية 
وبموجب القانون وتحت رقابة هذه السلطة . فهي 
سلطات تبعية ، بخالف السلطات األصلية التي 
تقوم عل��ى الحلول محل الس��لطة المركزية في 
نظام اإلدارات المحلي��ة القائم على الالمركزية 
اإلداريةاإلقليمية المس��تقلة إداريًا عن الس��لطة 
المركزية . إذ إن هذه اإلدارات تس��تمد سلطاتها 
باالنتخ��اب من قبل مواطن��ي الوحدة اإلدارية ، 
بينما ال تتمتع الوحدات اإلدارية في عدم التركيز 
اإلداري إال بس��لطات فرعية )مفوضة( لها من 
قبل الس��لطة المركزية إذ يمكن أن تسحبها منها 

في ظروف معينة()25(. 

اإلداري��ة  )الوح��دة  رئي��س  ف��ان  ولذل��ك 
الس��لطة  يتب��ع  اإلداري  الترك��ز  ع��دم  ف��ي 
المركزي��ة الت��ي تمل��ك ح��ق تعيين��ه وإقالت��ه 
 لألس��باب الت��ي تقدره��ا تل��ك الس��لطة ، بينما 
ال تملك الس��لطة المركزي��ة إقالةرئيس الوحدة 
اإلدارية في الالمركزية اإلدارية ، ألنها ال تملك 
أصاًل حق اختياره الذي يتم باالنتخاب المباش��ر 
من قبل مواطني تل��ك الوحدة . وتحافظ اإلدارة 
ع��ن طري��ق ع��دم التركي��ز اإلداري على قوة 
الس��لطة المركزية في الوح��دة اإلدارية المحلية 
بما يمكنها من تنفيذ منهاجها االقتصادي في ظل 
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السياس��ة االقتصادية العامة للدولة وبما يساعد 
على تماس��ك الدولة ووحدتها . وهذا ما نالحظه 
ف��ي دول العال��م الثالث التي تعان��ي من عوامل 
ضعف ناجمة عن ع��دم التجانس بين مواطنيها 
بسبب االختالف في العرق أو اللغة أو الدين أو 

العادات وما إلى ذلك .

ولكن س��طوة الس��لطة المركزي��ة وإدارتها 
التحكيمية للوح��دات اإلدارية المحلية وبش��كل 
غير متس��او بين هذه الوحدات ، يؤدي إلى عدم 
تنمية تلك الوحدات بش��كل متكافئ بسبب غياب 
الديمقراطية في عدم إدارة هذه الوحدات من قبل 
مواطنيها ، كما أن عدم إدراك السلطة المركزية 
لمصالح تلك الوحدات وكثرة الروتين من شأنه 
أن يؤدي إلى ضعف تنمية هذه الوحدات ، والى 
خلق بؤر لالزم��ات االقتصادي��ة واالجتماعية 
والثقافية التي تؤثر بدورها على تماس��ك الدولة 

وتقدمها()26(.

ثانيًا- دوافع األخذ بها :
إن التح��والت التي يعيش��ها العالم منذ ثالثة 
عق��ود م��ن الزم��ن ، والت��ي طال��ت األوضاع 
االقتصادي��ة واالجتماعية والثقافية والسياس��ية 
والعلمية ، دفعت نحو مناقشة مسألة الالمركزية 
اإلداري��ة من منظ��ار يتفق مع ه��ذه التحوالت 
والتغيرات التي أكدت أف��ول النماذج المركزية 
ف��ي اإلدارة وتراج��ع قدرته��ا عل��ى اإلحاط��ة 
بمطالب وحاجات الس��كان ف��ي المناطق البعيدة 
ع��ن المرك��ز ، كذلك ع��دم ق��درة الدولة على 
القيام بمفرده��ا باألدوار والوظائف ذات الصلة 
باألوضاع االقتصادي��ة واالجتماعية والتنموية 
والتربوية وغيرها ... ، كما أكدت هذه التحوالت 
بأن مس��ار تطور الديمقراطية في العالم قد ولدَّ 
ما يعرف بالديمقراطية المحلية ، التي أصبحت 

مطلبًا ملحًا من قبل جمهور المحافظات واألقاليم 
في أنحاء الدولة كافة)27(. 

وهك��ذا طرح��ت على بس��اط البح��ث - في 
كثير من دول العال��م ، المتقدمة منها والمتخلفة 
- مس��ألة األخذ بالالمركزي��ة اإلدارية ، بعد ان 
عج��ز النظام اإلداري المرك��زي ، عن مواكبة 
التطورات ، واالنتقال إلى عملية تغيير واس��عة 
ف��ي البنية اإلدارية ، وفي ذهنية إدارة المصالح 
اإلقليمي��ة أو المناطقية . كما أن األمر ، ال يخلو 
من وج��ود اعت��راف ضمني أو علن��ي بوجود 
مصالح مناطقية )محلية( ، تختلف عن المصالح 
الوطنية / العامة ، ويعجز النظام المركزي عن 
تلبية هذه المصالح ، أو عن ممارسة دور إيجابي 
في تقديم الخدمات لألطراف أو النهوض بأعباء 

التنمية المحلية الملحة)28(. 

إذن كان عج��ز النظ��م المركزي��ة ، دافع��ًا 
قوي��ا لألخ��ذ بالنظ��ام الالمرك��زي اإلداري ، 
ذل��ك أن المركزية تؤدي ف��ي كثير من الحاالت 
إل��ى ضع��ف التخطيط والتنس��يق بي��ن المركز 
واألط��راف ، وتجاه��ل نواح��ي كثي��رة م��ن 
الحاجات المحلية الضرورية في أجزاء واس��عة 
م��ن الدول��ة كم��ا أن المركزي��ة تضعف روح 
االبتكار على المس��توى الوطن��ي العام )عموم 
الرقع��ة الجغرافية للدولة(،  وتؤدي إلى ش��يوع 
النمطي��ة والرتاب��ة وتراج��ع االبت��كار وغياب 
المرونة وتأخر االستجابة لحاجات المواطنين،  
وضعف مالمس��ة مش��كالتهم عن ق��رب ، مما 
ي��ؤدي إلى حرم��ان بع��ض المناط��ق والقرى 
النائية من الخدمات األساس��ية ، وضياع فرص 

تحسين مستوى حياتهم)29(.

وهكذا يمكن القول أنه مع اتساع حجم الدول 
وتزاي��د ع��دد س��كانها)30( ، وتش��ابك العالقات 
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االجتماعية وتزايد الحاجات والمطالب المحلية 
وتعقد المش��كالت ، فإنه لم يع��د بمقدور الدولة 
المركزية إش��باع كل تلك الحاج��ات وتلبية تلك 
المطالب وحل كل تلك المش��كالت ، لذا فالحل - 
في نظر كثيرين - يغدو )في أن يتولى الس��كان 
المحلي��ون جزءًا مهمًا من المس��ؤولية في إدارة 
مناطقه��م ، أي أن ت��دار تلك المناطق بوس��اطة 
هيئات ممثلة لهم . ومن دواعي ومتطلبات تبني 
الالمركزي��ة اإلدارية أن توزي��ع اختصاصات 
الوظيف��ة اإلدارية بين هيئ��ات الدولة المركزية 
والهيئات المحلية والس��يما بعد اتس��اع النشاط 
اإلداري ، س��يوفر حتمًا للس��لطة المركزية في 
العاصمة المزيد من الوقت والجهد للتركيز على 
أمور أخرى أكثر أهمية ، ولكي تتفرغ األخيرة 
للمصال��ح الت��ي تهم الدول��ة ككل بعد أن تتحمل 
الهيئات المحلية مسؤوليتها في هذا االطار()31(. 

كم��ا أن هناك مس��وغات أخرى دفعت نحو 
األخذ بالالمركزي��ة ، بعضها متداخل مع ما تم 
ذكره ، ومنه��ا : إن أي نظام يتبنى الديمقراطية 
والش��راكة ، س��وف يرى في الالمركزية ، أداة 
عملي��ة لتدريب وتهيئة الش��باب على ممارس��ة 
الحكم من الموقع المحلي الذي هم فيه ، صعودا 
إلى ممارس��ة الس��لطة عل��ى مس��توى الدولة . 
كما أن الديمقراطي��ة تدفع نحو احترام الهويات 
الفرعية والثقافات المحلية ، وبالتالي فإنها تشجع 
عل��ى اعتم��اد الالمركزية ، م��ن دون اإلخالل 
بوحدة الدولة وتماس��كها ؛ ذلك أن وحدة الدولة 
تعتم��د على احترام التنوع ، إنطالقًا من المقولة 
المأث��ورة ، الوحدة )Unity( ف��ي إطار التنوع 
)Diversity( ، أو التنوع في إطار الوحدة)32(  
كم��ا أن الالمركزية تؤدي ف��ي المحصلة ، إلى 
اخت��زال الرتاب��ة والنمطية والحلق��ات الطويلة 

في اإلدارة ، وتش��جيع روح المبادرة واالبتكار 
وسرعة اإلنجاز)33( . كل ذلك بشرط أن ال يدخل 
 Rotten)34(والروتي��ن  Corruption الفس��اد 
ف��ي تالبيبها وثناياها ، فيحولها من أداة تيس��ير 

وتسهيل إلى آلة تعسير وتعطيل . 

ثالثًا- الخصائص واألركان:
الريب أن أهم خصيصة للنظام الالمركزي 
اإلداري ، ه��ي قيامه - ع��ن طريق الحكومات 
المحلي��ة أو اإلداراتاإلقليمية- بتس��يير الخدمات 
العامة المرتبطة بحياة المواطنين وهي خدمات 
ذات طابع محلي ، مثل الكهرباء والماء والصحة 
والبلدي��ات والتربية والتعليم والعمل والش��ؤون 
االجتماعية وأمثالها ، فهم الذين يس��تفيدون منها 
بش��كل مباشر، وهم أكثر دراية بحاجتهم إليها ، 

وأقدر على إشباعها.

 وأما عدا ذلك ، والس��يما م��ا يتعلق بإدارة 
المرافق العامة ذات البعد الس��يادي / الوطني ، 
كاألمن والقضاء والتش��ريع واستثمار الثروات 
والموارد العامة ، فإنه يكون من ش��أن الحكومة 
المركزي��ة ف��ي العاصم��ة ، صاحب��ة الس��يادة 

والسلطة العامة في الدولة . 

وعلى ذلك ، ف��إن الالمركزية في ُبعدها 
اإلداري ، ال يمك��ن أن تنهض إال من خالل 

ثالثة أركان أساسية ، هي : 

االعت��راف بوجود مصالح محلية أو خاصة 
ضمن حيز أو مجال جغرافي محدد ضمن إقليم 
الدول��ة ، متميزة نس��بيًا عن المصال��ح الوطنية 
العامة . وتتجس��د هذه المصال��ح بوجود مرافق 
عام��ة / محلي��ة ذات ش��خصية معنوي��ة بمعنى 
وج��ود روابط خاصة بي��ن المواطنين المحليين 
قوامه��ا المصال��ح المش��تركة ، األم��ر ال��ذي 
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يس��تدعي تكوي��ن وح��دات ذاتية تتولى إش��باع 
حاجاته��م ورغباته��م المحلية ، ضم��ن اإلطار 

العام للدولة)35(. 

وجود وح��دات إدارية تمثلها مجالس محلية 
منتخب��ة تتمتع باس��تقالل جزئي محل��ي إداري 
ومال��ي تتولى تنظي��م اإلدارة والم��وارد المالية 
للجماع��ات المحلية . وتتمتع ه��ذه الوحدات أو 
الهيئات المحلية بالش��خصية القانونية المعنوية،  
التي تس��تطيع من خاللها اكتس��اب الحقوق من 
جهة ، وتحم��ل االلتزامات والواجبات من جهة 
أخ��رى . وتك��ون له��ذه الش��خصية ذم��ة مالية 
مس��تقلة نس��بيا وموطن خاص بها )محافظة أو 
مقاطعة أو إقليم( ، وممثل أو مس��ؤول يعبر عن 
إرادت��ه ، مع تمتع��ه بحقوق التقاض��ي الكاملة 
وفق��ا لن��ص قانوني أو دس��توري صري��ح)36(. 
بمعنى امتالك هذه الوحدات لالس��تقالل المالي 
واإلداري النس��بيين ، من أجل تس��يير شؤونها 
المحلية بمرونة عالي��ة. مع التأكيد على أن هذه 
الوح��دات اإلداري��ة المنتخبة محلي��ًا ، ال تتمتع 
ب��أي س��لطة تش��ريعية ، إذ ليس م��ن حق هذه 
الوحدات إصدار تش��ريعات أو قوانين إطالقًا ، 
وكل م��ا تملكه هو إصدار قرارات محلية تتعلق 
بتنظيم الجانب المال��ي واإلداري في المحافظة 
أو المنطقة اإلدارية ، مع اش��تراط خضوع هذه 
اإلجراءات لرقابة السلطة المركزية ، ذلك الن 
الوظيف��ة اإلداري��ة - ف��ي هذه الحال - س��تكون 
موزعة بين السلطة المركزية والهيئات المحلية 
وهذا ما تعمل ب��ه الالمركزيات اإلدارية، حتى 
في البلدان المتقدمة ، ومنها فرنس��ا ، التي على 
الرغ��م من إقرار دس��تورها الحالي ف��ي المادة 
72، على إن : »الجماعات تدار بحرية بواسطة 
مجال��س منتخب��ة ، وضم��ن الش��روط المعنية 
بالقان��ون«)37(، إال أن تلك المجالس المحلية )لم 

تعط حق التش��ريع ، أي س��لطة وض��ع قوانين 
متع��ددة ومختلفة بحس��ب األقاليم ، بل اكثر من 
ذل��ك لم تعط لها الس��لطة التنظيمية المس��تقلة ، 
إذ ال توجد س��لطة تنظيمي��ة خاصة بهذه األقاليم 
والمناط��ق خ��ارج القانون الواح��د ، واعتبرت 
المراكز القانونية المختلفة بمثابة »بلقنة« تشكل 
اعتداءًا جذريًا وش��اماًل على مبدأ المساواة أمام 
القانون ، وبالتالي مبدأ وحدة الجمهورية ، وعدم 
تجزئته��ا .....] وعلى الرغ��م [ من ان البلديات 
لعبت منذ 1830 دورًا رئيسًا في الحياة المحلية 
للبل��دات والم��دن ، إال أن��ه لم يعط له��ا أبدًا أن 
تش��رع في نطاق صالحياتها الخاصة ، وبقيت 

الدولة المركزية هي المشرع()38()39(.

وجود رقابة إدارية عضوية أو موضوعية ، 
من قبل السلطة المركزية ، بحيث تكون الهيئات 
أو الوح��دات المحلي��ة المنتخبة تحت إش��راف 
ورقابة الحكومة المركزية)40(. ذلك أن استقالل 
الهيئ��ات أو اإلدارات المحلية ال يعد مطلقًا ، بل 
نس��بيًا . بمعنى خض��وع الهيئ��ات أو الوحدات 
اإلداري��ة المحلي��ة لرقاب��ة وإش��راف الس��لطة 
المركزي��ة لضمان وحدة الدولة وتماس��كها من 
النواحي السياس��ية والقانوني��ة واإلدارية وعدم 
خ��روج هذه الهيئات عن ح��دود ما تم منحه لها 

من اختصاصات وصالحيات)41(.

وه��ذا يعني بق��اء هذه الهيئ��ات تحت رقابة 
الس��لطة المركزي��ة لكب��ح وردع أي انح��راف 

محلي يهدد المساق العام للدولة)42()43(.

بمعن��ى ، إن اله��دف م��ن ف��رض الرقاب��ة 
اإلدارية ، من قبل المركز على أعمال الوحدات 
اإلدارية المحلية ، إنم��ا هو الحفاظ على ترابط 

الدولة ووحدة أجزائها)44(
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رابعـــًا- شـــروط أو مســـتلزمات قيـــام 
الالمركزية اإلدارية

الالمرك��زي  النظ��ام  نج��اح  أن  ري��ب  ال 
اإلداري، يتوق��ف عل��ى تواف��ر جملة ش��روط 
ومقوم��ات ، تقف في مقدمتها وج��ود منظومة 
مش��تركة من القيم تمتد من المركز )العاصمة( 
إل��ى األطراف )المحافظ��ات( ، )بعبارة أخرى 
ينبغي أن تسود ثقافة سياسية وقانونية ومؤسساتية 
مش��تركة مقترنة بإشاعة روح التفاهم والتعاون 
والتواصل بين عم��وم أبناء البلد الواحد، وعلى 
كل المستويات ، بين النخب وعموم الناس، وبين 
المركز والوح��دات الفرعية، وبين الموظفين ، 
وبين هؤالء الموظفين ورؤسائهم ، مع ضرورة 
تطوير نظام اإلدارة وتنش��يط هياكله، بالتزامن 
مع االس��تمرار ف��ي تدريب وإع��داد الكوادر ، 
والس��يما القيادية منها، وحين��ذاك حتى الرقابة 
- بكل أش��كالها - التي تع��د ضرورية، تتناقص 
الحاج��ة إليه��ا ش��يئًا فش��يئًا، م��ع التأكي��د على 
ضرورة العمل بنظام الحوافز لمكافأة العناصر 
والهيئ��ات المحلي��ة المتميزة ، وذل��ك بغية رفع 

كفاءتها وتحسين مستوى أدائها()45(.

إن م��ا يمي��ز الالمركزي��ة اإلداري��ة ، هو 
تطبيق الديمقراطية )ف��ي النظم اإلدارية للدولة 
إذ يت��م تمثيل مواطني الوحدة اإلدارية في إدارة 
ش��ؤونهم المحلي��ة بش��كل ديمقراطي وبش��كل 
يس��اعدهم على تنمية مصالحه��م والدفاع عنها 
بأنفس��هم أفضل مما تقوم به الس��لطة المركزية  
وم��ن هنا جاء مب��دأ انتخاب المجال��س المحلية 
ه��ذه  إلدارة  ديمقراطي��ة  طريق��ة  باعتب��اره 
المجالس، وإذا كان��ت العالقة مع المركز جيدة 
بحي��ث تق��وم الس��لطة المركزي��ة برعاي��ة هذا 
النظ��ام عن طريق التنس��يق والرقابة ، فان هذه 
العالق��ة من ش��أنها أن تحقق نجاح ه��ذا النظام 

اإلداري  ولك��ن إنعدام هذا التنس��يق أو ضعف 
الرقابة على أعمال المجالس المحلية ، من شأنه 
أن يؤدي إلى مش��اكل بي��ن الطرفين تؤثر على 
قدرة ه��ذه المجالس في إدارة ش��ؤونها المحلية 
أو تضع��ف العالقة مع المرك��ز مما يؤثر على 
تماس��ك الدولة وقدرتها عل��ى حماية مصالحها 
الوطني��ة العامة()46(.وه��ذا يعن��ي - وكما ورد 
سابقا - أن من شروط قيام الالمركزية اإلدارية،  
أن يك��ون اختيار )أعض��اء المجالس التي تمثل 
الهيئات المحلية عن طريق االنتخاب ، ذلك ألن 
االنتخاب يعد شرطًا ضروريًا لضمان استقالل 
تل��ك الهيئات ف��ي مواجهة الس��لطة المركزية ، 
كم��ا أن الهيئات المنتخبة تهدف إلى جعل إدارة 
المصال��ح المحلية بيد األش��خاص الذين تهمهم 
هذه المصالح مباش��رة ، وهؤالء األشخاص هم 
أكثر دراية ومعرفة بحاجات إقليمهم لألشخاص 

الذين يمثلونهم في المجالس المحلية()47( .

وجود اإلرادة والقناعة لدى النخب السياسية 
واألحزاب والقوى الفاعلة في الدولة ، بضرورة 
العمل س��ويا في أجواء من الثقة والحرص على 

إنجاح التجربة ضمن إطار وحدة الدولة . 

اقتن��اع ه��ذه النخ��ب بأهمي��ة الالمركزي��ة 
اإلدارية كنظ��ام إداري يتيح انتقال الصالحيات 
والمهام بشكل تدريجي ، )وليس بشكل مفاجئ( 
من الحكومة المركزي��ة إلى الحكومات المحلية 
ف��ي المحافظات ، بش��كل متواص��ل ، مع تنمية 
ق��درات الك��وادر المحلي��ة ، بم��ا يتناس��ب مع 
حج��م المهام والصالحي��ات الموكل��ة اليهم مع 
بق��اء الحكومة المركزية كجه��ة راعية ورقابية 

واستشارية لهذا التحول)48(.

يفترض وج��ود حرص على وح��دة الدولة 
وتماس��كها من قبل القوى السياس��ية في المركز 
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واألط��راف بمعن��ى أن تكون األولوي��ة لوحدة 
الدولة ، لكن من دون تفريط بالحرية ، أي إبقاء 
نوع من التوازن بين الترابط )الوحدة( والتمايز 

)الحرية( .

خامسًا- مزاياها :
تتمت��ع الالمركزية اإلدارية - بنظر مؤيديها 
وأنصارها - بعدد من المزايا والسمات الحميدة،  

ومنها : 

تعد الالمركزي��ة اإلدارية - في المجتمعات 
الت��ي تتس��م بالتعدد االثني - الخي��ار البديل عن 
الطائفي��ة والتعصب العرقي ، بش��رط ان تعتمد 
على النخب المؤمنة بالشراكة السياسية ، القائمة 
على روح المواطنة والمس��اواة والعدالة، بعيدا 
عن المحاصص��ات الطائفي��ة والعرقية التي لم 
تجن منه��ا بلدان كثيرة - ومنها العراق بعد عام 
2003 ، ولبن��ان منذ االس��تقالل وحتى اآلن - 

سوى الخراب والحرب واالنقسام . 

كما أن الالمركزية )تحيَّ المزيد من الثقافات 
المحلية وتقلل م��ن التأكيد على التخندق المدمر 
الناتج عن االس��تقطاب الطائف��ي()49( . كما إنها 
تضعف كثيرا من خيارات التقس��يم واالنفصال 
ف��ي مثل ه��ذه المجتمع��ات . فه��ي تحافظ على 
الوح��دة الوطنية باعتباره��ا ال تلغي وال تهمش 
أحدًا ، إذ إن غايتها التعايش والتس��اكن)50( وفي 
الوقت نفسه ، توفر إمكانية التعبير عن الروابط 

األولية)51(.

كم��ا أنه��ا ته��دف إل��ى احت��واء التف��اوت 
المناط��ق  بي��ن  واالجتماع��ي  االقتص��ادي 
والمجموع��ات المختلف��ة بم��ا يع��زز ف��رص 
الش��راكة ، واس��تقرار نظام المش��اركة وآليات 
عمله ، بما يضمن الخروج النس��بي من المآزق 

السياسية واالقتصادية واالجتماعية ، ألنه يفسح 
المجال لش��راكة إدارية تس��مح بتوس��يع قاعدة 
توزي��ع الموارد الحكومية ، بش��كل يمنع تطور 
مناط��ق أو مجموعات على حس��اب أخرى)52(. 
كم��ا أن الالمركزي��ة تدف��ع اإلدارات لالهتمام 
بجمي��ع المواطني��ن - ف��ي مناطقه��م المختلفة - 
بالدرجة نفس��ها ، دون محاباة لهذه الفئة أو تلك 

العتبارات طائفية أو عرقية)53(. 

وبق��در م��ا تخف��ف الالمركزي��ة م��ن ثقل 
المركزية وأوزارها)54( ، فإنها في الوقت نفس��ه 
تحافظ على وحدة الدولة وتماس��كها ، فهي تقف 
في الوس��ط بي��ن وطأة المركزي��ة ، والمخاوف 
المترتب��ة عل��ى تطبي��ق الفدرالية، الس��يما في 

عالمنا العربي)55(. 

ل��ذا نالحظ ، ومن التجربة البريطانية ، قيام 
الحكوم��ة البريطاني��ة في الس��نوات األخيرة ، 
بتحويل س��لطات جوهرية إلى الحكومة المحلية 
ف��ي إس��كتلندا)56( - خاصة في مج��االت التعليم 
والصحة والش��ؤون المحلية- ، مع منح سلطات 

أقل لمنطقة ويلز وإيرلندا الشمالية)57(. 

وبع��د اس��تفتاء أيل��ول / س��بتمبر 2014 ، 
والذي افضى إلى بقاء إس��كتلندا ضمن المملكة 
المتحدة )بريطانيا( بنسبة 55% لالتحاد و %45 
لالس��تقالل )االنفص��ال( عن بريطاني��ا - تعهد 
رئي��س ال��وزراء البريطان��ي ديفي��د كاميرون 
- بالتوص��ل إلى )تس��وية دس��تورية جديدة من 
ش��أنها أن تمنح إس��كتلندا الس��لطات التي وعد 
بها ، وتعط��ي أيضا صالحيات إلنجلترا وويلز 
وإيرلن��دا الش��مالية()58(. ألن من ش��أن إعطاء 
مزي��د م��ن الالمركزي��ة للمقاطع��ات األربع ، 
الحف��اظ على وح��دة بريطانيا ، واس��تمرار قوة 
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اقتصاده��ا )س��ادس اقتصاد في العال��م( . وهنا 
أكد كاميرون ، عقب االس��تفتاء : )سبق أن نقلنا 
صالحي��ات ف��ي ظل ه��ذه الحكومة ، وس��نقوم 
بذلك من جدي��د في الحكومة المقبل��ة()59(. ألنه 
أدرك أن الالمركزية ضمان للوحدة من جانب ، 
وتأكيد للتمايز من جانب آخر تدعم الالمركزية 
اإلدارية ، خيارات بناء نهج ديمقراطي س��ليم ، 
ألنها تمنح المواطنين )المحليين( فرصًا واسعة 
)للمش��اركة ف��ي إدارة ش��ؤونهم المحلية خالل 
اختياره��م األش��خاص الذي��ن يمثلونه��م تمثيال 
حقيقيا من أبن��اء مناطقهم ف��ي الهيئات المحلية 
الت��ي تعمل لمصلحتهم وتلب��ي حاجاتهم وتحقق 
طموحاتهم بوصفه��م أكثر دراية وحرصا على 

شؤون مناطقهم المحلية()60(.

بمعن��ى أنه��ا تكف��ل المش��اركة المجتمعية 
ف��ي الحكم وتعزز فرص الش��راكة)61( كما أنها 
ف��ي الوقت نفس��ه تنم��ي م��ن روح المعارضة 
السياس��ية الس��لمية ، وتدعم فرص قيام مجتمع 
أو مجال مدني على حس��اب المجتمع أو المجال 
األهل��ي)62(. بم��ا يعزز مس��تقبال ف��رص إنماء 
المج��ال العام Public Sphere ، الذي يجس��د 

روح الدولة الوطنية / المدنية المعاصرة)63(. 

وه��ذا األم��ر ذهب��ت إلي��ه دراس��ة ميدانية 
من واقع ح��ال بعض التج��ارب ، التي حظيت 
باهتم��ام المنظم��ات الدولية ، إذ تش��ير إلى أنه 
على الصعيد السياس��ي يكمن األساس المنطقي 
وراء الالمركزية في إنها تسمح بزيادة مشاركة 
المواطني��ن وممثليه��م العامي��ن المنتخبي��ن في 
عملي��ة صن��ع القرار ف��ي الحكوم��ة المركزية  
الالمركزي��ة  تع��زز   ، المنظ��ور  ه��ذا  وم��ن 
مس��اءلة الحكوم��ة وش��فافيتها من خ��الل نظام 
تقاس��م السلطة الذي يتماش��ى مع الحكم السليم . 

وبالفعل، تش��كل الالمركزية أحد أهم سبل تنفيذ 
نظام الرقابة والتوازن وتطبيقه داخل المجتمع. 
وتفي��د الالمركزي��ة ، في خلق المج��ال المدني 
ال��ذي يتيح ب��دوره الفرصة لنش��وء مجموعات 
سياس��ية معارض��ة ، ومنظم��ات مجتمع مدني 
تأخ��ذ زمام المب��ادرة في العديد م��ن الحاالت . 
وعندما تعمل تلك المنظمات مس��تقلة عن رقابة 
الحكومة ، يمكنها ان تؤدي أدوارا أساس��ية في 
مس��اءلة الحكومة أمام مواطنيه��ا . لذلك تعزز 
الالمركزية المش��اركة العامة باش��راك مختلف 
الجه��ات الفاعل��ة اجتماعي��ا ذات االنتم��اءات 
السياس��ية والدينية والعرقية والثقافية المتنوعة، 
ف��ي الم��داوالت المتعلق��ة باس��تخدام الم��وارد 
المحلي��ة وتخصيصه��ا وإدارته��ا . وتعزز مثل 
ه��ذه العمليات نش��ر ثقاف��ة الديمقراطية وتمهد 
الطريق للمش��اركة والمس��اءلة لتمت��د أبعد من 
مس��توى الجغرافي��ة المحلي��ة)64( ب��ل أن بعض 
الباحثي��ن يرى في الالمركزية مدرس��ة إلعداد 

القيادات اإلدارية والسياسية الكفوءة)65(.

تس��اعد الالمركزية اإلدارية ، على تحقيق 
التنمية ، ألنها تعمل من األس��فل / من المحلي، 
وألنها تضم��ن اس��تجابة الجمه��ور والمجتمع 
المحل��ي إلجراءاتها وصي��غ عمله��ا، كما أنها 
تفَّعل وتنش��ط قيم المحاسبة والمساءلة والشفافية 

والنزاهة)66(.

بمعن��ى إنها تعزز فرص التنمية واألعمار، 
ألنها أكثر اس��تجابة لحاج��ات المواطن / الفرد 
في أنح��اء الدول��ة المختلف��ة ، بحكم إش��راكها 

المواطنين )المحليين( في عملية التنمية)67(

يفت��رض بالالمركزية اإلداري��ة - في حالة 
حس��ن تطبيقها - أن تقلل م��ن الخلل في توزيع 
والف��رص  التنموي��ة  والمش��اريع   ، اإلنف��اق 
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االس��تثمارية بين العاصم��ة والمحافظات، بين 
المرك��ز واألط��راف ، بي��ن قط��اع الخدم��ات 
والقطاعات اإلنتاجي��ة )الزراعية والصناعية(، 
واالتج��اه نح��و نوع م��ن التوازن ف��ي اإلنفاق 
المرك��ز  بي��ن  واألعب��اء  الم��وارد  وتوزي��ع 
واألطراف وهذا األمر ، هو في صالح الجميع . 

تقل��ل الالمركزية إلى ح��د كبير من الجمود 
أو الروتي��ن اإلداري ، وتدفع نحو اختزال كثير 
من الحلقات اإلدارية وتنفيذ السياس��ات العامة، 
بم��ا ي��ؤدي لتالفي كثي��ر من األخط��اء الناتجة 
عن الجهل بكثي��ر من التفاصيل المحلية ، وهذا 
م��ا يدفع نح��و مزيد من االبت��كار والقدرة على 
التص��رف واالعتماد عل��ى النفس . وفي الوقت 
نفس��ه فأنها تؤدي إلى تنمية الشعور بالمسؤولية 
الجماعية ، عن طريق إش��راك المواطن - وفقا 
لم��ا هو مفترض من فلس��فة الالمركزية ذاتها - 
ف��ي حل كثير من المش��كالت االجتماعية ، عن 
طري��ق زجه ف��ي تنفي��ذ المش��روعات المحلية 

والحفاظ عليها في الوقت نفسه)68( .

تؤدي إلى تطور ملحوظ في مجال التخطيط 
االستراتيجي ، والتعرف على التوجهات المحلية 
ف��ي اإلع��داد والتهيئة وتوفير ف��رص للمجالس 
المحلية لتطوي��ر مهاراتها المالي��ة واإلدارية ، 
والسيما في مجال الموازنة والخطط البلدية)69(. 

تمكن الالمركزية - في حال تطبيقها بش��كل 
س��ليم - المجتمع��ات المحلية لتتص��رف بالمثل 
وبديناميكي��ة متبادلة ، لتس��تجيب الحتياجاتها ، 
وتتأكد من أنها تخضع للمساءلة بشأن أعمالها . 
وتش��ير دراسة لها عالقة بإحدى منظمات األمم 
المتح��دة ، إنه يمك��ن )لالمركزية مرتكزة على 
المش��اركة ان تمثل ، بالفع��ل ، الرابط بين نهج 
تنمي��ة المجتمع المحلي والسياس��ة االجتماعية. 

وبالرغ��م م��ن المحدودي��ة المنهجي��ة ، ومنه��ا 
التج��ارب المح��دودة في مجال تنمي��ة المجتمع 
المحل��ي في غالبية بلدان منطقة االس��كوا )دول 
غربي آس��يا( ، هناك أدل��ة جوهرية كافية تدعم 
وج��ود عالق��ة دائرية بي��ن المب��ادرات الذاتية 
وت��دل   . والالمركزي��ة   ، المحل��ي  للمجتم��ع 
عملي��ات الالمركزية الناجحة ف��ي أقاليمأخرى 
عل��ى إرس��اء آليات مؤسس��ية واضحة تس��مح 
باس��تمرار عملي��ات المس��اءلة فيم��ا بي��ن كل 
الجهات المش��اركة ، وعلى أوجه الخصوص ، 
المسؤولون المحليون ، والوزارات المركزية ، 
والكوادر الفنية ، واألحزاب السياس��ية وقواعد 

الناخبين()70(.

سادسًا- المآخذ والعقبات :
بق��در م��ا لالمركزي��ة اإلداري��ة م��ن مزايا 
وفوائ��د، ف��إن عليه��ا مآخذ ، كما تس��جل عليها 
رزاي��ا وعيوب ، ب��ل أنها تواج��ه عقبات ومن 

ذلك: 

نش��وء  إل��ى  ت��ؤدي  ق��د  الالمركزي��ة  إن 
المناط��ق  ف��ي  جدي��دة  إقليمي��ة   مراك��ز 
يجعل��ون  مس��ؤولون  يمثله��ا   ، والمحافظ��ات 
من أنفس��هم »ملوكًا« أو »أم��راء« محليون .. 
يتصرف��ون بوحي ن��زوع ديمقراطي ، ناش��ئ 
عن صفتهم كرؤس��اء لمجالس منتخبة . ويزداد 
هذا النزوع نح��و الزعامة والتفرد ، كلما كانت 
رقابة المركز ضعيفة ، كما هو حاصل اآلن في 
التجرب��ة العراقية ، وفق قانون المحافظات رقم 

21 لسنة 2008.

كم��ا أنها قد تؤدي ، وضمن الس��ياق نفس��ه 
إلى تنامي النزعة االنعزالية لدى بعض مناطق 

وأجزاء الدولة)71(.
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ُيخش��ى م��ن أن ي��ؤدي التطبي��ق المف��رط 
لالمركزي��ة اإلدارية إلى ضع��ف الدولة وتفكك 
ع��رى وحدته��ا الوطنية ، ورج��وع الكثير من 
أو »ثقافاته��ا  إل��ى »مكوناته��ا«  أجزاءاألم��ة 
الفرعي��ة« ، أو تحولها إلى نوع من الالمركزية 
السياس��ية )الفدرالي��ة( من دون توفر الش��روط 
المالئمة له��ا)72(. بخالف ح��ال المركزية التي 
جعل��ت م��ن الدول��ة كيانًا قوي��ًا- ف��ي كثير من 
الحاالت ، كما هو الحال مع التجربة الفرنس��ية 
العريقة - )إذ يكشف تاريخ فرنسا خاصة ، عن 
تاري��خ توحدها ، بل اندماجه��ا . ذلك أن الدولة 

هي التي أنشئت األمة وليس العكس()73(.

وعلي��ه بقيت الدول��ة )الس��لطة المركزية( 
الفرنس��ية ، هي المش��رع األوح��د حتى اآلن ، 
انطالق��ا من مبدأ أن الجمهورية واحدة ، بمعنى 
مس��اواة المواطني��ن أمام القانون . ولم تستس��غ 
فرنس��ا في تكونه��ا التاريخي الل��ون المحلي ، 

وبذلك فهي عنوان للدولة المركزية)74(

تؤدي الالمركزية - السيما في حاالت ضعف 
الرقابة )المركزية( ، أو عدم المتابعة الجادة من 
قبل السلطة المركزية في العاصمة - إلى تفشي 
الفس��اد ونهب الم��ال العام واس��تنزاف الموارد 
العام��ة ف��ي أمور فرعي��ة وغير مجدي��ة . كما 
حص��ل مع التجربة العراقية ما بعد عام 2005 
الت��ي أفرزت كثيرًا من حاالت الفس��اد اإلداري 
والمال��ي وس��وء الخدم��ات والبيروقراطي��ات 
اإلداري��ة ، التي عزلت المس��ؤول المحلي عن 

قاعدته الجماهيرية المفترضة)75(. 

ال تحل الالمركزية ، الكثير من المش��كالت 
- بخ��الف م��ا ه��و متوق��ع منها - وف��ي مقدمة 
ذل��ك الفقر . بس��بب التمركز الحاد للنش��اطات 
االقتصادية والتسليفات المصرفية في العاصمة 

والضواح��ي في كثي��ر من بلدان العال��م الثالث 
الس��يما منه��ا ذات االقتص��اد الريع��ي ، مثلما 
هو ح��ال الع��راق - وع��دم وجود بيئ��ة جاذبة 

لالستثمارات . 

وه��ذا يعن��ي أن ضع��ف الم��وارد المالي��ة 
المحلي��ة ، ينعك��س س��لبا على عم��ل المجالس 
المحلي��ة ، ويح��د م��ن ممارس��تها لصالحياتها 
وقيامه��ا باالضط��الع بمس��ؤولياتها ؛ كما أنه 
يؤثر على حريتها في ممارسة دورها في مجال 

التنمية المحلية)76(.

تعان��ي التجرب��ة الالمركزية - الس��يما في 
بل��دان العالم الثالث - من التعثر والتلكؤ بس��بب 
قل��ة الخب��رة .. إذ يالح��ظ افتقاره��ا أو افتقادها 
لكثي��ر من الكفاءات العالي��ة التي عادة ما توجد 

في المركز)العاصمة( دون األطراف. 

في حال��ة قيامها - على أس��س إثنية - فإنها 
ت��ؤدي في كثير من الح��االت إلى تغذية النزعة 
العرقي��ة والطائفي��ة مم��ا يمه��د لالنفصال عن 

الدولة. 

تتطل��ب الالمركزية - مقارن��ة بالمركزية - 
تكاليف مرتفعة ، إذ يحتاج النظام الالمركزي / 
اإلداري إلى نفقات كثيرة ، بسبب تعدد الهيئات 
والتنظيم��ات المحلي��ة )مجال��س محافظ��ات / 
مجال��س أقضية ونواحي وإحياء وقرى ، فضال 

عن المحافظين ومدراء األقضية والنواحي(. 

وق��د تفرض الحاجة لتغطية تل��ك النفقات ، 
اللج��وء إلى فرض المزي��د من الضرائب ، مما 
ينعك��س س��لبا عل��ى المواطنين ويثق��ل كاهلهم 

بأعباء إضافية)77(.

التج��ارب  تعان��ي   ، ذك��ر  عم��ا  فض��ال 
الالمركزي��ة / ف��ي العالم الثال��ث/ من معوقات 
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عدة تحول دون نجاحها، أو تحقيق مهمتها على 
الوجه الصحيح، ومن هذه المعوقات ، نذكر: 

المتعلق��ة  بالقواني��ن  االلت��زام  أ.ع��دم 
 بموض��وع الم��وارد المالي��ة ، وتوزيع عائدات 
البلديات ، وينطبق هذا األمر على المركز مثلما 

ينطبق على األطراف . 

ب. عدم إشراك المواطنين المحليين في إدارة 
المجال��س المحلية أو المش��اركة في صياغة أو 
صنع سياساتها ... وقصر دورهم على االقتراع 
في العملية االنتخابية الدورية - وهذه مش��اركة 
وليست شراكة - طالما اقتصر أمر اإلدارة على 
)النخ��ب المحلية( دون بقية المواطنين . ذلك أن 
اقتصار العمل القيادي والسياس��ي المحلي على 
النخب دون الجماهير ... لن يس��اعد في تعزيز 
وتطوير أش��كال الديمقراطي��ة المحلية التي تعد 
واحدة من أهم أسباب تطور الالمركزية وحرية 

الرأي على المستوى المحلي)78(.

ت. اتضح ، ومن خالل دراسات معتمدة من 
قبل االسكواESCWA ، أن تجربة الالمركزية 
- أثن��اء التطبيق قد تنحرف عن جوهر مكنونها 
األصلي ، بسبب سلوك النخب السياسية - وهنا  
تقول إحدى ه��ذه الدراس��ات )اقتصرت تدابير 
الالمركزي��ة إل��ى حد بعي��د على اإلج��راءات 
اإلدارية للحكم ، بدال من الجوانب السياس��ية أو 
المالي��ة . ومن دون أن ينط��وي األمر على نقل 
حقيقي للس��لطات ، تشهد منطقة االسكوا عملية 
مختلط��ة من المركزية الوظائف اإلدارية ونقل 
الس��لطات ، إذ تبقى النخبة السياس��ية مسيطرة 
والمالي��ة  اإلداري��ة  الق��رارات  غالبي��ة  عل��ى 
والسياس��ية . وعموم��ا تميل الس��لطات المحلية 
باتجاه مش��اريع محددة ، منها اإلسكان وتخفيف 
ح��دة الفق��ر ، وتتغاض��ى عن مش��اكل منهجية 

اجتماعي��ة مث��ل بطال��ة الش��باب عوض��ًا عن 
معالجتها . ولم تحقق اتجاهات الالمركزية نوع 
المسؤوليات واألدوار التي تجعل من السلطات 
المحلية والحكومة المركزية شركاء في التنمية 

المستدامة()79(. 

ويمك��ن ان يعزى ه��ذا األم��ر – وفقا لهذه 
الدراس��ة نفس��ها – )إل��ى عم��ق تفاع��ل النظم 
أو   ، للتغيي��ر  العتي��دة  ومقاومته��ا  المركزي��ة 
إل��ى ق��درات النخب الناف��ذة والقوى السياس��ية 
المهيمنة عل��ى الصعيدين المرك��زي والمحلي 
وتجاهله��ا كل آلي��ات المس��اءلة ، وبالتالي فإن 
عملي��ة الالمركزي��ة س��تعاني م��ن نتائ��ج غير 
قابل��ة للعالج()80(. ومع إقرارنا بحدة هذا الرأي 
وتطرف��ه ، إال أن��ه يعكس حج��م التحدي، الذي 
تواجه��ه الالمركزية ، من بعض النخب القائمة 
على األمر السياس��ي ، سواء في المركز أو في 
األط��راف . وتمضي هذه الدراس��ة ، إلى تأكيد 
مس��ألة في غاي��ة األهمي��ة ، وهي بق��اء ذهنية 
)المركزية( حتى في أوس��اط م��ن أوكلت إليهم 
مهم��ة تنفي��ذ )الالمركزي��ة( ؛ ألس��باب تتعلق 
بالثقاف��ة من جه��ة ، والمصلحة من جهة أخرى 
إذ تق��ول : عل��ى الرغ��م من )بع��ض التجارب 
الرائدة اإليجابية والمحاوالت المتكررة لتطبيق 
الالمركزي��ة ، اتخ��ذت المب��ادرات ف��ي منطقة 
اإلسكوا ش��كل تغييرات شكلية وليست هيكلية ، 
وبرهنت بالفعل عن الميل نحو توطيد المركزية 
م��ن خ��الل أس��اليب الرصد غي��ر الش��فافة أو 
التنق��الت فيما بين الدوائ��ر الحكومية . وغالبية 
البلدي��ات ف��ي منطقة االس��كوا ، مث��ال ، مثقلة 
بالكام��ل بمس��ؤوليات روتينية مثل منح رخص 
البن��اء ، وأعمال الصيان��ة ومتابعة المخالفات . 
ومع أن ه��ذه المهام ضروري��ة وتمثل مصدرا 
جي��دا للدخ��ل البلدي ، فه��ي تحي��د االنتباه عن 
وظائ��ف مهمة أخ��رى ، بما فيها قضايا تقاس��م 

السلطة والحكم السليم()81(.
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الخاتمة : 

الالمركزية االدارية، مالها ، وما عليها، 
وسبل النهوض بها :

أن��ه   ، الدراس��ة  خ��الل  م��ن   ، أتض��ح 
 مثلم��ا لالمركزي��ة اإلداري��ة مزاي��ا وس��جايا 
حمي��دة ، فإن لها م��ن الرزايا والعيوب الكثير ! 
مما يجعل البعض يتخوف منها ، بل يتطير ، من 
أن تؤدي إلى نهايات ال تحمد عقباها ! ومن هذه 
النهايات ، تفكك وحدة الدولة وانفصام عراها ، 
 Simple( أو تحولها من دولة بس��يطة / وحدية
أو  إل��ى دول��ة مركب��ة   )or Unitary state
 )Federal or Compound State( فدرالية
ف��ي ظرف تكون فيه الدولة )البس��يطة( المعنية 
غير مهيئة ، لالنتقال إلى هذه المرحلة المركبة! 

وتبدو هذه المخاوف مشروعة بنظر مناوئي 
الفدرالية ، إذا م��ا علمنا أن الغالبية المطلقة من 
ال��دول الفدرالي��ة ، ه��ي نت��اج اتح��اد أكثر من 
دولة )بس��يطة( ، بمعنى أنها قامت على الوحدة 
واالتح��اد ، ولم تنش��أ من دولة بس��يطة تحولت 

بفعل التفكك إلى دولة فدرالية . 

إذن وكيم��ا تؤتي الالمركزية اإلدارية أكلها  
وتط��رح ثمارها الطيبة ، فإنه��ا ينبغي أن تبقي 
على مس��ألة في غاي��ة األهمية والدق��ة ، وهي 
الحف��اظ عل��ى وحدة الدول��ة وترابطها من جهة 
وتماي��ز أجزائها الجغرافي��ة وحريتها من جهة 
أخرى. ألن الشرط األساسي لنجاح الالمركزية 
اإلدارية هو ارتباطها بمس��ألة الحرية .  لذا فان 
أول م��ا ينبغ��ي أن تهتم به المؤسس��ات المعنية 
بالالمركزي��ة ، ه��و تطوي��ر وتعزي��ز أش��كال 
الديمقراطي��ة )المحلية( التي تعد واحدة من أهم 
أسباب تطور الالمركزية ، وحرية اإلدارة على 

المستوى المحلي)82( .  

وه��ذا األمر يحف��ظ التوازن بين المس��اواة 
والحري��ة ، فإذا كان لنا أن نس��تخلص عبرة من 
مختلف التجارب التاريخي��ة لوجدنا أن اإلبداع 
الحقيقي للمجتمعات يبدو في إيجاد توازن دقيق 
بين المس��اواة )أمام القانون( ، والحرية )حرية 
الجماعات والعناصر والهيئات التي يتكون منها 
مجتم��ع دول��ة ما( . وه��ذا توازن يمن��ع التفتت 
والتش��رذم بل التحارب ؛ وه��ذه العبرة – التي 
ق��د تب��دو للوهلة األولى بس��يطة أو س��اذجة – 
تعبر عن الص��راع الطويل والمرير أحيانا بين 
المس��اواة )الركن األساس��ي ف��ي الديمقراطية( 
والحرية )الركن األساسي في الالمركزية()83(.

وإذا كان��ت الفضيل��ة – كم��ا تقول الفلس��فة 
اإلغريقي��ة العتي��دة – )هي وس��ط بي��ن إفراط 
وتفري��ط( ؛ ف��إن علين��ا كعراقيي��ن أن ال نفرط 
في وح��دة الدول��ة العراقية دائما وأب��دا ، مهما 
كان��ت النواي��ا والمس��وغات ؛ كم��ا علين��ا في 
الوقت نفس��ه ، أن ال نضحي بديمقراطية الحكم 
وحري��ة المواطن تحت ش��عارات جوفاء ، لكن 
م��ن دون أن نذه��ب فيهما حد التفري��ط بوحدة 
الع��راق وترابط أجزائ��ه ، ألن دون ذلك – كما 
قالت العرب قديما – خرط القتاد ! والمعنى هنا 
خراب وحدة العراق وس��لب حرية مواطنيه في 

آن واحد .

وتط��ور  الالمركزي��ة  لنج��اح  ويفت��رض 
أدائها ، االعتراف دس��توريًا وقانونيًا بممارسة 
الصالحي��ات المحلي��ة ، ف��ي إطار م��ن الحيز 
الجغراف��ي )المحافظة( ، وبم��ا يكفل إدارة هذا 
الحي��ز ، وفق المعايير الت��ي تحفظ وحدة الدولة 
من جهة ، وتمايز الحيز الجغرافي وخصوصيته 

من جهة أخرى)84(. 

ولضمان نجاح التطبيق الالمركزي ، ينبغي 
مراع��اة الت��درج ، وتجنب التس��رع والنقالت 
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الحادة ، الس��يما في مجال نقل الصالحيات من 
الوزارات المركزية إل��ى اإلدارات المحلية في 
المحافظ��ات ، منعا لتض��ارب القوانين وتداخل 
الصالحي��ات ، التي تنعكس س��لبًا على مصلحة 

المواطن )المحلي( وسبل االرتقاء بواقعه . 

ولألس��ف فان ه��ذا ما حص��ل عندما صدر 
قانون التعديل الثاني رقم 19 لسنة 2013 على 
قانون المحافظات )العراقية( غير المنتظمة في 
إقلي��م ، رق��م 21 لس��نة 2008 ، إذ أث��ار لغطًا 
واعتراض��ات كثي��رة ، انته��ت بتوجيه طعون 
كثيرة له ، مما سبب ارباكًا في تطبيق فقراته ... 
والس��بب أو أحد األسباب الرئيسة ، هو التسرع 
في نقل الصالحيات من الحكومة المركزية في 
بغداد إلى الحكوم��ات المحلية في المحافظات ، 

من دون تهيئة الظروف المناسبة . 

إن اإلدارة الالمركزية تحتاج إلى مؤسسات 
إل��ى دع��م الكف��اءة والتماس��ك  قوي��ة ترم��ي 

والمساءلة)85( .

وعلي��ه ينبغي االهتم��ام أواًل وأخي��رًا ببناء 
المؤسسات القوية ، وليس القادة األقوياء . فكما 
يقول أحد المهتمين بالبلدان الناش��ئة والناهضة 
حديث��ًا – أو ما يس��مى بالعالم الثاني )الجديد( – 
)يأتي القادة األقوياء إلى س��دة الحكم دائمًا على 

حساب المؤسسات القوية()86(.

ونحن نريد أن يحدث العكس ، فالمؤسسات 
الحقيقي��ة تبقى ، والقادة يذهبون ؛ دون أن يعني 
ذلك االس��تغناء عن مثل هؤالء القادة ، الس��يما 
الصلح��اء منه��م ؛ ألن اإلدارة الالمركزي��ة ، 
بحاج��ة ماس��ة لتهيئة اطر قيادي��ة محلية كفوءة  
تتحل��ى بالمه��ارة والمرون��ة واالبت��كار ، ف��ي 
مراحل اقتراح الق��رار وتنفيذه ومتابعته . وهذا 

ال يمك��ن أن يتحق��ق إال ع��ن طري��ق التدريب 
واإلعداد والدراسة المكثفة)87(. 

ينبغي أن يكون هناك وضوح في النصوص 
الدس��تورية المتعلق��ة بالمركزي��ة والالمركزية 
اإلداري��ة والالمركزي��ة السياس��ية )الفدرالية(،  
لف��ك اي التب��اس وتحاش��ي أي غم��وض يعيق 
تفسير الدستور أو تطبيقه ، أو يفضي إلى تداخل 
القوانين . وهذا ما هو حاصل لألسف ، لدينا في 
الع��راق ، إذ خلط الدس��تور العراقي الدائم لعام 
2005 بي��ن الالمركزية اإلداري��ة والفدرالية ، 
عندما وضع كثيرًا م��ن صالحيات المحافظات 
م��ع اإلقلي��م وأعط��ى للمحافظ��ات كثي��رًا من 

صالحيات الفدراليات ، بل أكثر من ذلك)88(.

ينبغ��ي ع��دم التفري��ط بالرقاب��ة المركزية 
)التش��ريعية / القضائي��ة / التنفيذي��ة( ، عل��ى 
الحكوم��ات  أو  اإلدارات  ونش��اطات  أعم��ال 
المحلي��ة بمعنى احتف��اظ الس��لطة االتحادية أو 
المركزي��ة ب��كل الوظائ��ف الس��يادية كضمانة 
لوح��دة الدولة ، وبالرقابة عل��ى عمل الوحدات 
اإلداري��ة )المحافظات / األقضي��ة / النواحي / 
والمجال��س المحلية كافة( فه��ذه الضمانات من 
شأنها أن تعزز الطبيعة اإلدارية لالمركزية كي 
ال يتحول هذا الش��كل التنظيمي إلى أداة لتفتيت 

وحدة الدولة)89(.

إلنج��اح الالمركزي��ة ، فإنه ينبغ��ي توفير 
التمويل الالزم ، ال��ذي يمكن اإلدارات المحلية 
م��ن القي��ام بالتزاماته��ا وتعهداته��ا ، فالتمويل 
بالنس��بة لالمركزي��ة اإلداري��ة ، ه��و عمودها 
الفقري الذي يتيح لها تنفيذ مشروعاتها وتحقيق 

أهدافها . 
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وال ريب أن مصدر التمويل األس��اس يأتي 
من تخصيص��ات الميزانية العام��ة للدولة وفقا 
لعدد س��كان المحافظة وحاجتها م��ن الوظائف 
والتنمي��ة المحلي��ة وبالتال��ي فإن��ه إذا م��ا أريد 
لالمركزي��ة الديمومة والتط��ور فالبد أن يكون 
المجه��ود ال��ذي يب��ذل للحص��ول عل��ى المال 
مدروس��ًا، ال عفوي��ًا وال موس��ميًا . وال ضي��ر 
من إيجاد مصادر أخرى للتمويل بالتنس��يق مع 
الس��لطة المركزية ، ومن ذل��ك تبرعات رجال 
الم��ال واألعمال ، بصفتهم الفردية ، وعناوينهم 
المؤسسية في الشركات والمنظمات التي يعملون 
فيها ، وكذلك الحص��ول على الدعم الدولي من 
مؤسسات مثل منظمات األمم المتحدة ، وغيرها 
من الهيئات الدولية الحكومية وغير الحكومية ، 
ولكن بش��رط أن تكون عبر الحكومة االتحادية 
أو المركزي��ة ، وذل��ك حفاظا على وحدة القرار 
في الدولة ، ومنعا ألي خرق أجنبي للسيادة)90(.

وهذا يعني ان تعزيز الموارد المحلية يتطلب 
خطة )متماسكة على الصعيد الوطني تؤدي إلى 
توس��يع قاعدة االقتصاد وخلق بيئة اس��تثمارية 
عل��ى صعي��د المحافظ��ات ترتب��ط بالمي��زات 
التفاضلي��ة ل��كل محافظة وإش��راك مؤسس��ات 
الحك��م المحلي في التخطيط للتنمية المحلية. في 
هذا اإلطار يش��كل خلق البيئة االس��تثمارية في 
المحافظات عامال هاما إلعادة توزيع النشاطات 
االقتصادي��ة بش��كل يخف��ف من ح��دة التمركز 
الحالي الذي يعتبر واحدا من المعوقات الحقيقية 
للتنمي��ة المناطقية ، كما يج��ب ان تتبنى الدولة 
رؤية جديدة تتعلق بتكريس الش��راكة بين القطاعين 
العام والخاص للقيام بمشاريع ذات بعد تنموي على 

المستويين الوطني والمناطقي()91(.

خل��ق بيئ��ة مؤاتي��ة للتنمي��ة المحلي��ة )بيئة 
تمكيني��ة( ، تتضمن مؤسس��ات نظامية وقوانين 

وسياس��ات عامة . باإلضافة إلى مؤسسات غير 
نظامي��ة ، مث��ل القي��م والمعايير والممارس��ات 
االجتماعية التي تدع��م التمكين والحكم وتوفير 
الخدمات على المس��توى المحل��ي . ويبقى دور 
المواطنين )المحليين( في تقديم الدعم والمشاركة 
والمعلومات ، أمرا في غاية األهمية، لدعم هذه 
البيئة من أجل إنج��اح التجربة الالمركزية)92(. 
كما أن على الس��لطات المحلية ، )إن تعمل على 
إشراك المواطنين ، وذلك عبر اللجان الرسمية،  
وعبر اللقاءات الدورية ، وعبر تأطير الجمهور 
المعن��ي بمش��اريع التنمي��ة ف��ي لج��ان متابعة 
وإش��راف ومراقب��ة لهذه المش��اريع. كما عليها 
أن تك��ون أكث��ر ش��فافية ف��ي نش��ر المعلومات 
وميزانياتها ومش��اريعها ، وإش��راك المواطنين 
في تحدي��د الحاج��ات وتحدي��د األولويات عبر 
االستفتاءات وعبر المس��وحاتاإلحصائية . كما 
يق��ع عليها ع��بء العمل على إش��راك الهيئات 
المحلية ومنظمات المجتمع المدني في المشاريع 
المحلية لتالقي المصالح وعدم تعارضها، ولبناء 
الثق��ة بين الس��لطة المحلي��ة وهيئ��ات المجتمع 

المدني()93(.

وألجل إنجـــاح الالمركزيـــة ، فإنه ينبغي 
العمل على : 

أ. إعط��اء مجال��س المحافظ��ات واألقضية 
اقتص��ادي ، وبالتال��ي  بع��د  صالحي��ات ذات 
تكري��س الالمركزي��ة الموس��عة كأداة للتطوير 

والتنمية المناطقية . 

للنش��اطات  الح��اد  التمرك��ز  تخفي��ف  ب. 
االقتصادية في العاصمة وضواحيها ، وتخفيف 
س��طوة االقتص��اد الريعي الذي ال ينتج س��وى 

الخدمات بدل السلع . 

ت. إعط��اء قطاع��ي الزراع��ة والصناعة 
أهميتهما على صعيد الناتج الوطني .
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ث. معالجة التفاوت االقتصادي واالجتماعي 
بي��ن المناط��ق والجماعات االثني��ة ، بما يحقق 
ن��وع من الت��وازن )االجتماع��ي واالقتصادي( 
بين شرائح وفئات المجتمع ، السيما الذي يعاني 
من انقسام عمودي )إثني( أو أفقي )طبقي( )94(. 
كما هو حاصل في العراق ، وان كان انقس��امه 

محدودا وليس مطلقا.

أخيرًا نقول : إن نجاح الدولة ، سواًء بشكلها 
)وه��و  اإلداري  الالمرك��زي  أو  )المرك��زي 
موضوع هذه الدراسة( أو عدم التركز اإلداري(  
أو بش��كلها المرك��ب )الفدرال��ي / االتحادي( ، 
يعتمد في أحد فقراته ، على تبني الحكم الصالح 
Good Governance أو الحك��م الجي��د ، أو 
اإلدارة الرش��يدة . والذي تم اس��تخدامه من قبل 
األم��م المتح��دة ، منذ عقدين م��ن الزمن ، وهو 
يعني : ذلك الحكم الذي تقوم به قيادات سياس��ية 
منتخبة وكوادر إداري��ة ملتزمة بتطوير موارد 
وق��درات المجتمع وبتقديم الخدمات للمواطنين، 
وبتحس��ين نوعية حياته��م ورفاهيته��م ، وذلك 
برضاهم وعبر مشاركتهم ودعمهم . وهذا يعني 
ان الحك��م الصالح ، ه��و )الحك��م الديمقراطي 
الفع��ال( الذي يعتمد حس��ب البن��ك الدولي على 
مجموعة معايير ابرزها : التمثيل ، المش��اركة، 
المنافس��ة ، الشفافية ، المس��اءلة ، والمحاسبة ؛ 
وعلى معايير البرنام��ج اإلنمائي لألمم المتحدة 
UNDP المتمثلة ب� : المش��اركة ، حكم القانون  
حس��ن االستجابة ، المس��اواة والسيما في تكافؤ 
الف��رص واالندم��اج االجتماع��ي ، التواف��ق ، 
الفعالية وحسن االس��تجابة ، المحاسبة والرؤية 

االستراتيجية)95( . 

وكذل��ك األخ��ذ بالحوكمة ومعايي��ر الجودة 
كصيغة إدارية سياس��ية عام��ة)96( وال ريب أن 

مبادئ الحكم الصالح واإلدارة الرشيدة )تسري 
عل��ى الدول��ة ، الناظ��م األول لحي��اة األف��راد 
السياس��ية والقانونية  والمجموعات والمرجعية 
والتشريعية لهم، وعلى القطاع الخاص ، مجال 
المب��ادرات االقتصادي��ة الحيوي��ة ومس��تقطب 
التوظيفات البش��رية والمادي��ة الرئيس ، وعلى 
المجتمع المدن��ي ، ملتقى التج��ارب المواطنية 
حي��ث تتالق��ح المب��ادرات وأنش��طة التجمعات 
المدنية وتم��ارس الحقوق والواجب��ات بمعناها 

األعمق واألشمل()97(

الهوامش

 ، بيك��و   - س��ايكس  معاه��دة  أن   ، الحقيق��ة  ف��ي   -1
وقع��ت ف��ي 1915/11/9 ، واكتمل��ت م��ن خ��الل 
ونش��رت   .  1916/3/4 ف��ي  بطرس��برغ  معاه��دة 
 1918/2/21 ف��ي  البلش��فية  الحكوم��ة  قب��ل   م��ن 
ينظر : رهاب نوفل ، مش��روع مقاومة تقس��يم العراق 
وتفتيت��ه ، )بيروت : مركز دراس��ات الوحدة العربية ، 

كانون الثاني / يناير 2015( ، ص43 - 52 . 

2- د. أحم��د عب��د الزه��رة كاظ��م الفت��الوي ، النظ��ام 
الالمركزي وتطبيقاته ، )د. م. : مكتبة زين الحقوقية 
واألدبي��ة ، ش م. م. الطبع��ة األول��ى ، 2013( ، 

ص38 . 

3- د. مزه��ر محس��ن الخفاج��ي ، الع��راق بي��ن الدولة 
الالمركزي��ة والدول��ة المركزية في التاري��خ القديم 

)بغداد : دار الحكمة ، 2012( ، ص7 . 

4- س��حر حربي عب��د األمير ، إدارة التن��وع في الدولة: 
دراس��ة نظري��ة مقارن��ة مع اإلش��ارة إل��ى التجربة 
العراقية، أطروحة دكتوراه غير منش��ورة ، جامعة 
بغ��داد : كلية العلوم السياس��ية 2016 ، ص272 - 
273 ؛ وكذلك : : أحمد الفتالوي ، ص 38 - 46 . 

5- د. ولي��د صاف��ي ، )الالمركزي��ة االداري��ة ومعوقات 
التنمي��ة( ، مجلة الفكر التقدمي ، بيروت ، العدد 18 

، تشرين الثاني ، 2013 ، ص75 . 

6- المصدر نفسه ، ص75 . 
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7-  ينظ��ر عل��ى س��بيل المث��ال : رونال��د ل. وات��س ، 
األنظم��ة الفدرالي��ة ، ترجم��ة غال��ي برهوم��ة ، ومها 
بس��طامي ومها تكال ، )كندا ؛ أوتاوا : منتدى االتحادات 
 الفدرالي��ة ، والمعه��د الديمقراط��ي الوطني ، 2006( ، 
ص9- 27 ؛ إبراهيم ش��يحا ، مبادئ األنظمة السياس��ية 
)بي��روت ، الدار الجامعي��ة ، 1982( ، ص44 - 47؛ 
أحم��د س��عيد نوف��ل ، عب��د الس��الم بغ��دادي وآخرون، 
والفدرالي��ة : الفكرة وتداعيات تطبيقها في العالم العربي 
)عمان : مركز دراس��ات الش��رق األوسط ، 2015( ، 

دراسات 67 ، ص22 - 28 ؛ 44 - 74. 

8- يرى فرانس��وا لوش��ير )كاتب فرنس��ي / 1982( في 
مق��ال له في صحيف��ة لومون��د ، إن الصعوبة تتأتى 
، م��ن أنه لي��س هن��اك الدول��ة الموح��دة ، والدولة 
الفدرالي��ة وحس��ب ، بل هناك ت��درج ونماذج عديدة 
ألشكال متوسطية من الدول . نقال عن : طارق زيادة 
)الجذور التاريخية لفك��رة الالمركزية في ارتباطها 
بفكرة الديمقراطية( ، المستقبل العربي ، السنة 31 ، 

العدد 354 آب / أغسطس 2008 ، ص63. 

9- ينظ��ر في ذلك : طه حميد حس��ن العنبك��ي ، العراق 
بي��ن الالمركزية اإلداري��ة والفيدرالية ، )أبو ظبي : 
مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية ، 
2010( دراسات استراتيجية 155 ، ص8 . وكذلك 
محم��ود عاطف البن��ا ، اإلدارة المحلية ، )القاهرة : 
مكتب��ة القاهرة الحديثة ، 1968( ، ص15 ؛ ومنذر 
الش��اوي ، القانون الدس��توري ، )بغداد : منشورات 

مركز البحوث القانونية ، 1981( ، ص200 . 

10- ينظ��ر ف��ي ذل��ك : طارق زي��ادة ، ص63 ؛ خضر 
عباس عطوان ، عبد العظيم جبر حافظ ، )إش��كالية 
الالمركزي��ة اإلدارية في دس��تور جمهورية العراق 
الدائم لعام 2005( ، دراسات سياسية ، بيت الحكمة 

/ بغداد ، العدد 27 ، السنة 2013 ، ص124 .  

11- طه العنبكي ، ص16 . 

12- المصدر نفسه ، ص9 . 

13- د. نظ��ام محم��ود ب��ركات ، )الفدرالي��ة : المفه��وم 
والنم��اذج التاريخي��ة المعاص��رة( ، ف��ي : نوف��ل 

وبغدادي ، ص24 . 

14- الفدرالية أو الالمركزية السياس��ية ، شكل من أشكال 

الدولة ، في حين تعد الالمركزية اإلدارية ش��كال من 
أش��كاالإلدارة ، فاالختالف بينهما ، هو اختالف في 

نوع الس��لطة ، وليس في درجة هذه الس��لطة ، وان 
كان كال منهم��ا قائ��م على االنتخاب ولي��س التعيين 
أو التفويض . فالالمركزي��ة اإلدارية تمارس ضمن 
 Unitarian State إطار الدولة البسيطة أو الموحدة
or Simple state الت��ي تتك��ون م��ن إقليم واحد ، 
ورئيس واح��د ، وبرلمان واحد )بغرفة أو بغرفتين( 
وحكومة واحدة ودس��تور واحد وعلم واحد . كما ان 
الالمركزي��ة اإلداري��ة، هي نظ��ام إداري ، بخالف 
الالمركزي��ة السياس��ية )الفدرالي��ة( الت��ي هي نظام 
سياس��ي ... إذ تكون األقاليم هنا »وحدات سياس��ية« 
لها س��لطات وصالحيات واسعة شبيهة بالدولة . أما 
في النظ��ام الالمركزي اإلداري ، ف��إن المحافظات 
تكون تابعة للدولة )للس��لطة المركزية( وصالحياتها 
معروفة ، والوظيفة اإلداري��ة موزعة بين الحكومة 
المركزية والمحافظات. ينظر : نور الدين الحيالي ، 
خطورة األقاليم وتداعياتها على==العراق واألمتين 
العربية واإلسالمية )د. م. ؛ د. ن ؛ 2013( السلسلة 
الذهبي��ة لتحقي��ق التنمي��ة السياس��ية )3(، ص53 . 
وقارن م��ع زهير الحس��ني ، )الالمركزية اإلدارية 
ف��ي النظام القانون��ي للمحافظات التي ل��م تنتظم في 
إقلي��م( ، دراس��ات قانوني��ة ، بي��ت الحكم��ة ، العدد 
33 لس��نة 2013 ، ص9. وبق��در ما يس��مح به هذا 
الهامش ، نقول وبمعنى مبس��ط )إن الدولة االتحادية 
)الفدرالي��ة( أو المركب��ة ، تق��وم عل��ى الجم��ع بين 
الوحدة Unity والتنوع Diversity بمعنى التوازن 
بين ق��وى الجذب وقوى الطرد ضم��ن معادلة دقيقة 
تحاف��ظ على ترابط الدولة بأكملها من جهة ، وتمايز 
والياته��ا أو أقاليمه��ا أو مقاطعاتها من جهة أخرى ، 
وه��ي الواليات التي كانت في األصل دوال مس��تقلة 
أو كيان��ات مميزة ، قبل أن تنضم لالتحاد الفدرالي . 
أي أنها في المحصلة تقوم على البناء باتجاه الخارج 
)االتحاد الفدرالي( ، والبناءباتجاه الداخل )الواليات 
أو األقالي��م أو المقاطعات(. م��ع التأكيد على أن أهم 
م��ا يميز االتحاد الفدرال��ي ، ويحافظ عليه هو وجود 
دس��تور اتحادي ، يحدد ش��كل العالقة بين الحكومة 
االتحادي��ة وحكومات الواليات التي تتمتع بدس��اتير 
محلية ؛ مع وجود مجلس��ين تشريعيين في العاصمة 
االتحادي��ة ، أحدهم��ا يمثل الش��عب )ش��عب الدولة 
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الفدرالي��ة بأكمل��ه( ، وهو مجلس الن��واب ، والثاني 
يمث��ل الوالي��ات أو األقالي��م ، وهو مجل��س االتحاد 
أو مجل��س الش��يوخ أو مجلس الوالي��ات ، في حين 
يوجد مجلس تش��ريعي محلي واحد في كل والية من 
واليات االتحاد ، مع احتفاظها بدستور محلي في كل 
والي��ة من والي��ات االتحاد ، مع احتفاظها بدس��تور 
محلي خاص بها إلى جانب الدستور الفدرالي . وكل 
حكومة من حكومات الواليات تأتي - شأنها في ذلك 
ش��أن الحكومة االتحادية )الرئيس والبرلمان( - عن 
طريق االنتخ��اب . وتتميز الدولة الفدرالية ، بوجود 
محكم��ة اتحادية عليا ، تفصل في اي نزاع قد ينش��أ 
بين الحكومة االتحادية وحكومات الواليات ، ويحدد 
الدس��تور االتحادي طريقة اختي��ار قضاتها وطبيعة 
عملها( . ينظر : عبد السالم بغدادي ، )دور الفدرالية 
في تحقيق المصالح للدول العربية أو اإلضرار بها( 

في : نوفل وبغدادي ، ص73 - 74 .   

15- وليد صافي )الالمركزية اإلدارية ومعوقات التنمية( 
، ص75 - 76 .

16- بتصرف شديد عن المصدر نفسه ، ص78 . 

17- عط��وان وحاف��ظ ، ص123 - 124 ، وق��ارن مع 
: طه العنبكي ، ص13 ، طارق زيادة ، ص64 . 

18- بتصرف عن : طه العنبكي ، ص10 . 

19- حس��ن حامد مشيكة ، )التحول الديمقراطي والبحث 
عن الدستور في السودان( ، المستقبل العربي ، السنة 
السادس��ة والثالث��ون العدد 415 ، أيلول / س��بتمبر 
2013 ، ص39 ، نق��ال ع��ن: الحك��م الالمرك��زي 
من أجل الديمقراطية والس��الم والتنمية )نيويورك : 
األم��م المتح��دة ، اإلدارة االقتصادية واالجتماعية ، 

 . )2006

20-  مش��يكة ، المص��در نفس��ه ، ص39 ، نق��ال عن : 
مخت��ار األصم ، التجربة الس��ودانية في الالمركزية 
، مقاالت تحليلية )الخرطوم ، س��ودان بوكش��وب ، 

1983( ، ص12 . 

21- د. أزهار محمد عيالن )تجربة الالمركزية اإلدارية 
ف��ي مجالس المحافظات ، في ض��وء تجربة مجلس 
محافظة بغداد( ، مجلة شؤون عراقية ، العدد الثالث 

، آب / أغسطس 2009، ص164 . 

22- د. فرح ضياء حس��ين مب��ارك ، الحكومات المحلية 
)جامع��ة بغ��داد : كلية العلوم السياس��ية ، 2013( ، 

ص 11 ، 14 . 

23- زهير الحسني ، مصدر سابق ، ص5 . 

24- ينظ��ر : نبي��ل عب��د الرحمن حي��اوي ، الالمركزية 
والفدرالية ، )بغداد : المكتبة القانونية ، الطبعة الثالثة 

، 2007( ، ص26 . 

25- ينظر في ذلك : عطوان وحافظ ، ص124 ، كذلك : 
د. إبراهيم عبد العزيز شيحا ، النظم السياسية )الدول 
والحكوم��ات( ، )اإلس��كندرية : منش��أة المعارف ، 
2003( ص189 ؛ سعدي كريم سلمان ، الفيدرالية 
والديمقراطي��ة، المجل��ة العراقية للعلوم السياس��ية ، 
الس��نة2 ، الع��دد1، بغ��داد / آذار ، مارس 2008 ، 

ص61. 

26- ينظر في ذلك : د. منذر الشاوي ، ص128 - 135 
؛ وكذل��ك د.طه العنبكي ، ص 14 ؛ د. نظام بركات 

، ص24 . 

27- زهير الحسني ، ص8 . 

28- زهير الحسني ، ص8 . 

29- وليد صافي ، ص74 . 

30- بتصرف عن : المصدر نفسه ، ص77 - 79 . 

31- ينظ��ر : د. نج��م العزاوي ، المدخل إل��ى اإلدارة ، 
)بغ��داد : مديري��ة دار الكت��ب للطباع��ة والنش��ر ، 

1985( ، ص36 . 

32- كان نابلي��ون الثالث )حكم فرنس��ا بع��د انكفاء ثورة 
1848( قد قال سنة 1852 - »تسهل ممارسة الحكم 
من بعدولكن اإلدارة الحس��نة ال تؤتي ثمارها إال إذا 
كانت عن قرب« في إش��ارة مبكرة منه ، إلى أهمية 
الالمركزية في تصريف شؤون الدولة على الصعيد 

الداخلي ، نقال عن : نبيل حياوي ، ص27 . 

33- طه العنبكي ، ص11 - 12 . 

34- ينظر : سعيد الس��يد علي ، المبادئ األساسية للنظم 
السياس��ية وأنظمة الحكم المعاصرة ، )القاهرة : دار 

الكتاب الحديث ، 2007( ، ص196. 

35- عطوان وحافظ ، ص125 . 

36- يأت��ي الروتين في اللغ��ة )اإلنكليزية( بمعنى : النتن 
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والفاس��د والبغيض ، والقابل للرش��وة ، والمرهق ، 
والمتع��ب . ينظ��ر : مني��ر البعلبك��ي ، رمزي منير 
البعلبك��ي ، الم��ورد الحدي��ث / قام��وس إنكليزي - 
عرب��ي )بي��روت : دار العلم للماليي��ن ، 2009( ، 

ص1007 

37- نظر في ذلك : د. منذر الشاوي ، القانون الدستوري 
، ص، 210 - 211 ؛ وكذل��ك عط��وان وحاف��ظ ، 
ص124 ؛ زهي��ر الحس��ني ، ص9 ؛ وليد صافي ، 

ص78 ؛ طه العنبكي ، ص 9 - 12 . 

38- ينظ��ر في ذل��ك : د. عامر إبراهيم أحمد الش��مري 
، اإلدارة الالمركزية اإلقليمي��ة في القانون العراقي 
دراس��ة مقارنة م��ع القانون اإلمارات��ي ، )بيروت : 
مكتب��ة زين الحقوقية واألدبية ، ش. م. م. ، 2013( 
، ص 46 - 47 ، وكذل��ك : زهير الحس��ني ، ص9 
؛ ولي��د صاف��ي ، ص78 ؛ ط��ه العنبك��ي ، ص9 - 
12 ؛ عط��وان وحافظ ، ص 124 - 125 ؛ طارق 
زي��ادة، ص 64 ؛ مجموعة مؤلفين ، النظرية العامة 
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لكي يأخذ العراق أو يستعيد دوره في الساحة 
الدولي��ة عليه أن يولي اهتمامًا بالعالقات العامة 
مع دول العالم والسيما دول الجوار, فالعالقات 
العراقية مع هذه الدول ش��هدت تراجعًا واضحًا 
بع��د ع��ام 2003 ويع��ود ذلك ألس��باب عديدة 
داخلي��ة وخارجية تختلف في بواعثها وأهدافها. 
وكل مراق��ب للوضع السياس��ي يلم��س ان هذه 
العالقات لم تك��ن جيدة أو ابتعدت عن االحترام 
المتبادل للسيادة واالستقالل الوطني ومبدأ عدم 

التدخل في الشؤون الداخلية لكل بلد.

ماهو دور الدبلوماسية العراقية المتمثلة 
بوزارة الخارجية في هذا الشأن؟

كي تت��م االجابة على هذا الس��ؤال البد من 
التذكي��ر بأن االحت��الل االمريك��ي للعراق عام 
2003 وتبني��ه نه��ج المحاصص��ة السياس��ية 
والطائفي��ة التي تمثلت في تركيبه مجلس الحكم, 

كان وراء ضع��ف أداء الحكومات التي تعاقبت 
عل��ى ادارة الحك��م في العراق بع��د انتهاء دور 
س��لطة االئتالف األمر الذي انعكس بدوره على 
أداء الدبلوماسية العراقية, وهذا هو أمر متوقع.

وق��د تبن��ى دس��تور الع��راق لع��ام 2005 
ثوابتًا واضحة تعتمدها االس��تراتيجية للسياس��ة 

الخارجية اذ نصت المادة )8( منه على :

)يرعى العراق مبدأ حس��ن الجوار, ويلتزم 
بع��دم التدخ��ل ف��ي الش��ؤون الداخلي��ة لل��دول 
األخ��رى, ويس��عى لح��ل النزاعات بالوس��ائل 
الس��لمية, ويقي��م عالقاته على اس��اس المصالح 
المش��تركة والتعامل بالمثل ويحت��رم التزاماته 

الدولية (.

يمر العراق حالي��ًا بظروف بالغة الصعوبة 
داخلي��ة وخارجي��ة ته��دد مس��تقبله السياس��ي 
واالجتماعي فالمرحلة التي تعيش��ها هي مرحلة 

ف��ي  العراقي��ة  الدبلوماس��ية  دور 
تعزي��ز مرك��ز الع��راق في الس��احة 

الدولية

أ.د. علي كاظم الرفيعي)*(

)*( عميد كلية القانون –جامعة بغداد سابقًا
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مخاض لرسم مالمح المهلة القادمة وهذا يتطلب 
رؤي��ة وطنية واضح��ة تعتمد ق��راءة صحيحة 
للواق��ع العراقي ورس��م اس��تراتيجية للسياس��ة 
الخارجي��ة لكي يصبح العراق فاعاًل في محيطه 

االقليمي والدولي.

ولذل��ك فقد تمي��زت مواق��ف الدبلوماس��ية 
العراقية خالل السنوات االثني عشر المنصرمة 
والس��يما في الس��نوات األولى بالضبابية وعدم 
قدرتها على التعاطي مع المتغيرات في المشهد 
السياس��ي وتعقيداته. وكان لدور الكتل السياسية 
الماس��كة لزمام الس��لطة منذ عام 2003 وحتى 
اآلن دورًا س��لبيًا ومؤثرًا عل��ى مواقف العراق 

الخارجية .

ال تستطيع الدبلوماسية العراقية تقوية دورها 
بش��كل فاعل في المحيط االقليمي والدولي مالم 

تأخذ بعين االعتبار العوامل اآلتية :

العامل الداخلي :-
ال يمك��ن أن تك��ون هناك سياس��ة خارجية 
رش��يدة ألي بل��د م��ن البل��دان دون أن يك��ون 
وضعها الداخلي معافى, فالحروب المدمرة التي 
ال مبرر لها والتي أقدم عليها النظام السابق منذ 
الح��رب مع ايران عام 1980, التي اس��تمرت 
ثمان س��نوات, وبعدها غ��زو الكويت الذي أدى 
ال��ى تحال��ف دولي ض��د العراق ع��ام 1991 
وأخيرًا احتالل العراق من قبل الواليات المتحدة 
األمريكي��ة ع��ام 2003. كل هذه الحروب أدت 
ال��ى اضع��اف دور الع��راق داخلي��ًا وخارجيًا, 
ولألس��ف لم يحصل تحس��ن في أداء السياس��ة 
الخارجية للعراق بعد عام 2003 اذ اس��تمرت 

حالة الضعف في أداء الحكومات

الثالث��ة التي تعاقبت على الس��لطة بس��بب 
هيمنة المحاصصة الطائفية واالثنية على مقاليد 
الدولة وأجهزتها وممارستها تقاسم المواقع على 
أسس المصالح الحزبية والطائفية وعدم اقرارها 
بالتنوع السياس��ي والديني واالستهانة بالمطالب 
العادلة للقوى المدنية المنطلقة من دوافع وطنية 

ودراسة جيدة لواقع ومستقبل العراق .

ان السياس��ة الخارجية وقدرتها على تحقيق 
أهدافها ترتبط ارتباطًا مباشرًا بالوضع الداخلي 
ل��كل بلد. ان م��ا يتحقق م��ن انج��ازات داخلية 
ف��ي مكافحة الفس��اد واالرهاب والب��دء بوضع 
موض��ع  والزراعي��ة  الصناعي��ة  المب��ادرات 
التنفي��ذ لتخفيض اإلس��تثمار االجنب��ي وإجراء 
االصالح��ات الت��ي وع��د به��ا كل م��ن رئيس 
مجلس ال��وزراء ورئيس مجل��س النواب وهذه 
االصالح��ات ستس��اعد عل��ى تحس��ين الوضع 
الداخلي, ورس��م خارطة طريق لمستقبل البالد, 
مم��ا يعزز ب��دوره مركز العراق ف��ي مواجهة 
التحديات الخارجية ويساعد بدوره على تحقيق 
أهداف السياس��ة الخارجية للع��راق كما وردت 

مالمحها في دستور عام 2005.

ان التأثي��ر االيجاب��ي لالنج��ازات الداخلية 
ان تحقق��ت ستس��اعد عل��ى نجاح الدبلوماس��ية 
الخارجية, وبالمقابل فان األوضاع والممارسات 
الداخلية وحالة فقدان األمن الداخلي ان استمرت 
ستؤثر وبدون شك س��لبيًا على عالقات العراق 

الخارجية .

ان اهتمام العراق بحقوق االنس��ان وتشريع 
القوانين التي تحمي ه��ذه الحقوق لكافة أطياف 
الش��عب العراق��ي هي مح��ل متابع��ة المجتمع 
الدول��ي متمث��اًل بمجلس حقوق االنس��ان التابع 
لألمم المتحدة وال��وكاالت الدولية المتخصصة 
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التابع��ة لها والمنظمات الدولي��ة غير الحكومية 
كمنظمة العفو الدولية ومنظمة الشفافية ومنظمة 

. )Human Rights Watch(

ان ع��دم اتخاذ اجراءات جدي��ة في مكافحة 
الفس��اد ومعالج��ة ظاه��رة ارتفاع نس��ب الفقر 
والبطال��ة واالكتف��اء باجراءات اداري��ة ومالية 
ذات طاب��ع تقش��في ليس��ت ه��ي االصالح��ات 
المطلوب��ة لتقويم أجه��زة الدول��ة والتي يطالب 
بها أبناء الش��عب العراقي وستؤثر بدورها على 

نجاح السياسة الخارجية للعراق .

العامل االقليمي والدولي :-
بالوق��ت ال��ذي ضعف��ت فيه مكان��ة العراق 
الدولي��ة قويت بالمقابل مكانة ال��دول المجاورة 
ل��ه عل��ى الصعيدي��ن السياس��ي واالقتصادي, 
فايران التي تش��ترك مع الع��راق بأطَول حدود 
دولية لها مشروعها السياسي القومي والمذهبي, 
كم��ا ان تركيا هي األخرى لها مش��روع يتس��م 
بنفس التوجهات المذك��ورة, ولكل من الدولتين 
نف��وذ مؤثر في الداخ��ل العراقي من خالل قوى 
سياس��ية ومذهبي��ة عراقية. أما على المس��توى 
الدول��ي فالتغي��رات التي حصلت ف��ي المنطقة 
والت��ي تمثلت بح��روب داخلية وتدخ��ل الدول 
الكبرى بصورة مباش��رة أو غير مباش��رة فيها 
كالواليات المتحدة األمريكية وحلفائها في الشأن 
الس��وري واليمني وأخيرًا التطور الس��ريع في 
مواقف الدول ازاء الصراع في سوريا والسيما 
بعد الدخول العسكري الصاخب لروسيا في هذا 
الصراع. كل هذه المس��تجدات تجد لها انعكاسًا 

على مواقف دول المنطقة ومنها العراق .

فه��ل تعامل��ت الدبلوماس��ية العراقي��ة م��ع 
المتغي��رات الس��ريعة بصورة تعك��س التزامها 
بمنه��ج يعتمد اس��تراتيجية ثابتة ف��ي األداء كما 

حددت مالمحها المادة )8( من الدستور .

ان الدبلوماس��ية وكما يعرفها السفير الهندي 
س��ردار بانيكار ))هي فن تقدي��م مصالح الدول 
على مصالح اآلخرين((. لذلك ينبغي للسياس��ة 
الخارجي��ة للعراق أن تنطلق م��ن رؤية وطنية 
لواق��ع البل��د ومصلحت��ه ال ان تتأث��ر بموق��ف 
سياسي لكتلة سياسية معينة مهيمنة على السلطة 
مما يجعل من السياس��ة الخارجية سياسة ردود 
أفعال لحاالت ومواقف ال تنس��جم مع المصالح 
المش��تركة للعراق مع الدول األخرى. فالعراق 
ل��كل العراقيين ولي��س ملكًا لح��زب أو كتلة ما 

مسكت بزمام السلطة في وقت ما .

لي��س من مصلح��ة الع��راق أن يكون ورقة 
في الصراع الطائفي المس��تعر في دول المنطقة 
ولك��ن ل��ه كل المصلحة في وف��اق اقليمي يضم 
دول الجوار مما يساعد على استقرار واستقالل 

العراق .

ليس من مصلحة العراق الدخول في محاور 
اقليمي��ة أو دولي��ة وعلى الحكوم��ة العراقية أن 
تبقي قنوات الحوار مفتوحة مع الدول المجاورة 

ان الوض��ع السياس��ي اله��ش ف��ي الداخ��ل 
العراق��ي يفرض على الع��راق أن يكون صديقًا 
للجمي��ع وع��دم الدخول ف��ي المح��اور الدولية 
واالقليمي��ة القائمة ف��ي المنطقة والتي تتمثل في 
التحال��ف الدولي الذي يضم الوالي��ات المتحدة 
األمريكية والدول األوربية والتحالف الروس��ي 
اإليران��ي الس��وري. فالعراق حاليًا هو س��احة 
للسياسة الدولية ولكن لألسف العراق ليس العبًا 

في هذه الساحة .

سياس��ة المحاور تمثل مسعى لتقسيم العراق 
ولذلك فالمطل��وب من الحكومة العراقية إعتماد 
إس��تراتيجية وطني��ة تن��أى بالع��راق ع��ن هذه 
التحالفات ليس من مصلحة العراق وكما ذكرنا 
أن يك��ون ورقة في الصراع الطائفي المس��تعر 
في المنطقة. ولذلك ان الواجب يدعونا الن نثمن 
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ابتعاد العراق عن ه��ذه المحاور وكذلك ابتعاده 
عن االنضمام للتحالف السعودي وبعض الدول 
العربي��ة في ح��رب اليمن, وأخي��رًا عدم اتخاذه 
موقفًا من المملكة العربية السعودية في موضوع 

اعدام رجل الدين نمر النمر.

ان ع��دم دخ��ول الع��راق في ه��ذه المحاور 
اليعن��ي ع��دم االس��تفادة م��ن مواق��ف ال��دول 
المتحالف��ة كالواليات المتح��دة والدول األوربية 
وكن��دا وأس��تراليا وكذلك روس��يا ف��ي محاربة 
داع��ش فمصلحة العراق تلتق��ي في هذا المجال 

مع مواقف هذه الدول. 

االســـتفادة من خبـــرات مراكز البحوث 
والدراسات االستراتيجية المتخصصة.

يعل��م الجميع ب��ان التغيير ال��ذي حصل في 
الع��راق بع��د ع��ام 2003 كان��ت ل��ه تأثيراته 
الواضح��ة ليس على الواقع السياس��ي فحس��ب 
وانم��ا امت��د ليش��مل جوان��ب الحي��اة األخرى 
االقتصادي��ة واالجتماعي��ة, كما امت��دت أذرع 
التغيير المحاصصية لتن��ال وبصورة مقصودة 
ونفعي��ة, القي��ادات االداري��ة العليا والوس��طى 
في مؤسس��ات الدولة, وكان ل��وزارة الخارجية 
العراقي��ة نصيب��ًا كبي��رًا ف��ي ه��ذا الش��أن اذ 
تضاعف��ت أع��داد الموظفي��ن لما ه��و قبل عام 
2003 س��واًء داخل الوزارة أو في الس��فارات 
خارج العراق كما تم تعيين أش��خاص جدد على 
رأس الممثلي��ات العراقية في الخارج كس��فراء 
ووزراء مفوظي��ن وقناص��ل وأغل��ب ه��ؤالء 
حديث��و العه��د, ليس في الوزارة فق��ط وانما في 
الوظيفة العامة في الدولة. اذ لم يسبق لهم العمل 
في الس��لك الدبلوماسي وليس لديهم اطالع على 
فن ومتطلبات الدبلوماسية, وكان ترشيح هؤالء 
يتم من قبل األحزاب المشاركة في السلطة على 
أساس الحصص الحزبية, والعالقات الشخصية 
م��ع المتنفذي��ن في وزارة الخارجي��ة. وعلى ما 
نعلم ان عدد الموظفين الدبلوماسيين الذين كانوا 
يعملون بالوزارة قبل عام 2003 والمس��تمرين 

بالخدم��ة حتى الوقت الحاضر ال يمثلون نس��بة 
تذكر باالخرين ممن تم تعيينهم بعد عام 2003.

ان الدبلوماسية تعتبر احدى أدوات السياسة 
الخارجي��ة للدول��ة, ولذلك فه��ي تتطلب الخبرة 
والمهني��ة الت��ي ال تتواف��ر ف��ي معظ��م الكادر 
الدبلوماس��ي الجدي��د في ال��وزارة, وازاء حالة 
الضع��ف هذه الب��د لل��وزارة ان كان��ت واعية 
ألهمي��ة دوره��ا في اس��ترداد الع��راق لمكانته 
الدولي��ة ان تتوقف ع��ن التعيين��ات البعيدة عن 
اعتب��ارات المهنية والخبرة وتقييم أداء رؤس��اء 
البعثات والكادر الدبلوماس��ي في الخارج ونقل 
من ال يصلح منهم الى ديوان الوزارة أو وزارات 
الدول��ة األخرى. هذا موقف يتطلب الش��جاعة, 
فه��ل يتحقق ذلك؟ ان طبيع��ة نظام المحاصصة 
الذي أفسد كل ش��يء يجعلنا في شك من تحقيق 
ذل��ك. البد م��ن اعداد ال��كادر الدبلوماس��ي من 
خ��الل اش��تراك القي��ادات الدبلوماس��ية وحتى 
االداري��ة العليا والوس��طى ف��ي دورات تأهيلية 
متخصص��ة لزيادة الخبرة ف��ي مجال العالقات 
الدولي��ة والتعرف على أنظم��ة الحكم في الدول 

وحقوق االنسان والمواثيق الدولية .

م��ن جانب آخ��ر الب��د للخارجي��ة العراقية 
م��ن االس��تعانة بمراك��ز البحوث والدراس��ات 
الع��راق  خ��ارج  المتخصص��ة  االس��تراتيجية 
الت��ي له��ا ب��اع طويل ف��ي تخطيط السياس��ات 
االستراتيجية كما يمكن االستعانة كذلك بمراكز 
البح��وث والمتخصصي��ن داخل الع��راق الذين 
لديهم مس��اهمات مهمة ف��ي البحوث والتخطيط 
للسياسة الخارجية.مثل كبريات الدول في العالم 
كالواليات المتح��دة األمريكية والدول األوربية 
تس��تعين وتعتمد في رس��م سياس��اتها الخارجية 
على ما تقدمه هذه المراكز من اراء ومقترحات 

في رسم السياسة الدولية .
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 مفهوم الدبلوماسية العامة أو 
الشعبية : 

 ولد مفهوم الدبلوماس��ية العامة او  الشعبية 
المس��توى  )popular diplomacy(عل��ى 
االكاديم��ي ف��ي الوالي��ات المتح��دة االمريكية 
االمريك��ي  السياس��ية  عال��م  اس��تخدم  حينم��ا 
ادموندغالي��ون)Edmund Gullion (  ه��ذا 
المفه��وم الول مرة ع��ام 1965 في اطار عمله 
بمعهد مورو للدبلوماس��ية والقان��ون بقوله )ان 
الدبلوماس��ية الش��عبية مفه��وم يتن��اول تأثيرات 
المواق��ف العام��ة في تش��كيل وتنفيذ السياس��ة 
الخارجي��ة ،وهو يش��مل أبع��ادًا م��ن العالقات 
العام��ة تق��ع فيم��ا وراء الدبلوماس��ية التقليدية 
،كقي��ام الحكومات بغ��رس رأي عام في البلدان 
االخرى، والتفاعالت بي��ن الجماعات الخاصة 
ومصالحها في بلد مع بلد اخر ،وكتابة التقارير 
واالبالغ ع��ن الش��ؤون الخارجي��ة وتأثيراتها 
في السياس��ة العامة ،وكذل��ك عمليات التواصل 
م��ع الذين يش��كل االتصال وظيفتهم االساس��ية 

كالدبلوماسيين ،والمراسلين االجانب ،والعاملين 
في مجال التواصل والتبادل الثقافي(.

وتعرف الدبلوماسية الشعبية » بذلك النشاط 
ال��ذي يبذل��ه بلد او دولة ممثلة بش��عبها لكس��ب 
ال��رأي الع��ام الخارج��ي  بعيدا عن نش��اطات 
الس��فارات والبعث��ات الدبلوماس��ية واالع��الم 
التقليدي للدبلوماس��ية الرسمية )وتعرف ايضا( 
بف��ن ادارة العالق��ات السياس��ية واالقتصادي��ة 
والثقافية بين الش��عوب المختلف��ة وتفادي ما قد 
يحدث بينهما من خالفات ) كذلك هي(الممارسة 
غي��ر الرس��مية لمهم��ة الدبلوماس��ية،او عملية 
ممارس��ة تنظيم وتطوير العالقات بين الشعوب 

بطرق ووسائل غير رسمية .

اهمية الدبلوماسية الشعبية 
 تعد الدبلوماسية الشعبية نتاجا سياسيا عميقًا 
ومتط��ورًا يهدف الى توطي��د عالقات الصداقة 

دور الدبلوماسية العامة في دعم 
الدبلوماسية العراقية

ا. م. د. همسة قحطان خلف )*(

)*( جامعة بغداد/ كلية العلوم السياسية
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والحوار الس��لمي بين االمم والش��عوب بش��كل 
اساس��ي ،وعن طريق التواصل غير الرس��مي 
،ومحاول��ة حل الخالف��ات والنزاعات في اطار 
القواني��ن واالعراف والتقالي��د المتعارف عليها 
بوسائل حوارية،وقدتزايد االهتمام بالدبلوماسية 
الش��عبية ف��ي ظ��ل تراج��ع دور الدبلوماس��ية 
الرسمية  السيما خالل العقدين االخيرين بسبب 
االخفاق��ات التي منيت به��ا في عدد من القضايا 
الدولية،وج��اءت اح��داث 11 س��بتمر 2001 
لتؤكد اهمية هذا النوع من الدبلوماسية والسيما 
في الواليات المتحدة االمريكية وجاء ذلك على 
لس��ان الرئيس االمريكي الس��ابق  جورج بوش 
االبن بالقول » ان جهودنا الدبلوماس��ية الشعبية 
ليست قوية جدًا وليست جيدة بالمقارنة بالجهود 

الدبلوماسية الش��عبية الولئك الذين يرغبون في 

نش��ر الكراهية والحد من قدر الواليات المتحدة 

االمريكي��ة« فم��ن هنا تأتي اهمية الدبلوماس��ية 

الش��عبية في تحقيق اهداف السياس��ة الخارجية 

فمن خاللها يتم  رسم وتنفيذ السياسات الخارجية 

لل��دول وتحقي��ق اهدافه��ا الخارجي��ة المرجوة 

،فهي رؤية سياس��ية صحيحة وهادفة لمس��تقبل 
الدبلوماسية في القرن الحادي والعشرين .

اهداف الدبلوماسية الشعبية :
 الدبلوماس��ية الش��عبية ته��دف ال��ى جذب 
الدع��م والتأييد للمواقف السياس��ية لبعض دول 
العالم،والمس��اهمة ف��ي حماي��ة االم��ن القومي 
كعام��ل وقائ��ي للدولة من خ��الل القضاء على 
خط��ر ازدي��اد الكراهية للبل��د ،إذ ان عدم قبول 
العال��م لسياس��ات اي بل��د يعرقل تنفيذ سياس��ته 
الخارجية ،ويش��كل خط��را حقيق��ا على االمن 

الداخلي للبلد المعني، ويتم ذلك عن طريق :

ش��رح سياس��ة البلد بصورة مفهومة للدول 
االخرى .

تقدي��م المعلوم��ات عن السياس��ة الرس��مية 
للدول��ة واالفراد والمؤسس��ات التي تس��اهم في 

تشكيل هذه السياسات .

مساعدة البلد االول في بناء عالقات وطيدة 
وطويلة االمد مع اقرانهم في الدول االخرى من 

خالل تبادل األفكار والمعلومات بين االفراد .

 آليات ووسائل الدبلوماسية الشعبية :
تعد الدبلوماس��ية الش��عبية من اهم عمليات 
االتص��ال بي��ن الش��عوب وله��ا من االس��اليب 
والقنوات ما يتجاوز بكثير ادوات الدبلوماس��ية 
الرسمية،فالدبلوماس��ية الش��عبية ترتكز على ما 
يعرف ب ) القوة الناعمة ( وهي رؤية نقيض ل 
)السياسة او القوة الخشنة ( فهي تستخدم خطابًا 
خالي��ًا من العنف والتهديد والوعيد القناع الناس 
بالقضاي��ا والمصالح المش��تركة لتغيير قناعات 
االخرين من حولك عن طريق خطاب مقنع مما 
يجعلهم ينجذبون اليك وكسبهم الى جانبك وتغير 

من نظرتهم اليك.

ومـــن اهم المصادر التـــي تعتمد عليها 
الدبلوماســـية الشـــعبية في سياســـتها 

للنفس الطويل هي :- 
كل التنظيم��ات الش��عبية التي لديه��ا القدرة 
على التحرك واالتصال بالجماهير كاالتحادات 
والروابط والنقابات ومختل��ف الروابط المهنية 
التي يتم عن طريقها االتصال الشعبي والتفاهم .

المبعوثون ال��ى الخارج بمختلف اش��كالهم 
وثقافاته��م كرج��ال العل��م والدي��ن فه��م ادوات 
غير رس��مية للدعاي��ة لبالدهم يتحدث��ون عنها 
ويرفعون من مكانتها من خالل اعمالهم العلمية 
والدينية فهم بمثابة ممثلين غير رسميين لبالدهم 
ونجاحهم يخ��دم اهداف دوله��م ومصالحها في 

الخارج.
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دور الدبلوماســـية الشـــعبية في تنمية 
السياسة الخارجية العراقية :

يع��د العراق واح��دًا من ال��دول التي تنبهت 
الهمي��ة الدبلوماس��ية الش��عبية بعد م��ا نجحت 
ه��ذه الدبلوماس��ية ان تخترق الحاجز النفس��ي 
واالجتماع��ي بس��بب ادواتها وقنواته��ا وقربها 
م��ن الش��عوب وافكاره��م وعاداته��م وتقاليدهم 
واستشعارها لمشاكلهم ومعايشتها اليومية لواقع 
حال تلك القضايا من خالل المعايش��ة النفس��ية 
واالجتماعي��ة والثقافية لها ف��ي العديد من دول 
العال��م ، والس��يما بعد رفض الش��عوب التدخل 
المباشر في قضاياها ومش��اكلها الداخلية بشكل 
رس��مي على اعتبار ذلك تدخل في سيادة الدول 
والش��عوب وخصوصياتها مما ادى الى تراجع 
دور الدبلوماس��ية الرس��مية واخفاقه��ا في حل 

العديد من القضايا الدولية .

وش��هد العراق غيابًا تامًا لدور الدبلوماسية 
الش��عبية منذ تأس��يس الدولة العراقية،مع وجود 
بعض المبادرات في فترات متباينة والتي لم تأت 
بشكل مدروس ومنظم ولم تتخذ من الدبلوماسية 
الش��عبية عنوانًا او مضمونًا لها ، فضاًل عن ما 
عاناه العمل الدبلوماس��ي الحكومي من اخفاقات 
عديدة س��واء في الفترة التي سبقت عام 2003 
او بعده��ا اذ ل��م يكن بمس��توى التحدي��ات التي 
تواجه العراق والنظام السياس��ي الجديد،من هنا 
تأت��ي أهمية انتب��اه الحكومة العراقي��ة ووزارة 
الخارجية ومجلس النواب الى ضرورة تنش��يط 
وتفعي��ل دور الدبلوماس��ية الش��عبية والس��يما 
م��ع وجود جالي��ات عراقية منتش��رة في أنحاء 
العالم وتتمتع بكف��اءات هائلة وتمارس فعاليات 
ثقافية وسياس��ية، وكذلك وج��ود فعاليات ثقافية 
ورياضية مهمة ومنظمات مجتمع مدني ناشطة 
داخ��ل الع��راق قابلة لالس��تثمار ضم��ن أطار 

خبراء المنظم��ات الدولية كاالم��م المتحدة 
اقتصاديي��ن  م��ن  المتخصص��ة  ووكاالته��ا 
واجتماعيي��ن وفنيين وغيرهم فه��م لهم تأثير قد 
يفوق تأثير بعض الس��فراء اذ ينقلون بش��كل او 
بآخ��ر وجهة نظر دولهم ح��ول مختلف القضايا 

المحلية والدولية اثناء اداء أعمالهم .

االلع��اب الرياضي��ة وما تمارس��ه من دور 
كبير ف��ي حلحلت االم��ور بين ال��دول في ظل 
الش��عبية الت��ي تتمت��ع بها بعض تل��ك االلعاب، 
فض��ال عن كونها قد  ال تتطلب معرفة لغة البلد 

المعني .

وس��ائل االع��الم واالتص��ال المختلفة التي 
تع��د الي��وم ليس��ت مج��رد وس��ائل للترفي��ه او 
تب��ادل الثقافات المتنوعة،  بل الوس��يلة االولى 
ف��ي توجي��ه الش��عوب والتأثير عليه��م وتكوين 
رأي ع��ام له��م حتى يت��م اجتذابهم ال��ى الجهة 
المطلوبة،وكذل��ك االنترني��ت ومواقع التواصل 
المختلف��ة التي س��اهمت بتغيير حياة قطاع كبير 
من الناس ،وفي الوقت نفس��ه ساهمت في ايجاد 
جماعات متطرفة من دول مختلفة اذ استخدمت 

لنشر الكراهية واقامة العداء .

الجان��ب التعليم��ي، ال��ذي يع��د م��ن اه��م 
مرتك��زات الدبلوماس��ية على االط��الق كتبادل 

المنح الدراسية والبعثات المتنوعة فيما بينها .

وبذل��ك تض��م ه��ذه الدبلوماس��ية مجموعة 
كالترب��وي  المجتم��ع  قطاع��ات  م��ن  واس��عة 
االعم��ال  ورج��ال  واالعالم��ي  واالكاديم��ي 
والناش��ط في المجاالت المختلفة ،يشكلون فرقًا 
دائمة وفاعلة في حمالت هذه الدبلوماس��ية غير 
التقليدي��ة كق��وة ناعمة لكس��ب معرك��ة االفكار 

والقيم والسياسات واالنطباعات.
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الدبلوماس��ية الشعبية، لكن هذه الجهود المبعثرة 
تحتاج الى اط��ار تنظيمي تدعمه الدولة وتغذيه 
وتوظفه من أجل تصحيح صورة العراق الجديد 
وبن��اء عالق��ات دولية متينة مع ش��عوب ودول 

العالم.

 اهم التوجهـــات لتطويـــر اداء وعمل 
الدبلوماسية الشعبية في العراق:

تخصيص جهة حكومية )وزارة الخارجية(  
مث��ال او مس��تقلة تك��ون مس��ؤولة عن نش��اط 
وتحركات الدبلوماس��ية الش��عبية ،ولديها قائمة 
بش��خصيات مهم��ة ومؤث��رة )عراقي��ة ( م��ن 
قطاعات مختلفة يمك��ن االعتماد عليها للتحرك 

في مجالها على الساحة االقليمة او الدولية .

الوع��ي بان كل دولة تختل��ف في توجهاتها 
ع��ن االخرى س��واء اكان��ت عربي��ة او اجنبية 
وفي وسائل اعالمها وش��خصياتها والمنظمات 
القائم��ة لديه��ا ،وهنا يج��ب ان ترتكز تحركات 
الدبلوماس��ية الش��عبية على ال��دول المهمة التي 
تس��تضيف عواصمها مقار المنظم��ات الدولية 

الحكومية وغير الحكومية .

اع��داد دراس��ة لتحدي��د ال��دول والقطاعات 
المس��تهدفة او المنظمات الت��ي لها مواقف تجاه 

العراق للتحرك اليها ومخاطبتها . 

امتالك وفود الدبلوماس��ية الشعبية العراقية 
الت��ي تخاطب الجه��ات المس��تهدفة للمعلومات  
الدقيق��ة والموثوق��ة ف��ي الدف��اع ع��ن وجهات 
نظرهم،وتتمك��ن من الرد على االس��ئلة التي قد 
تط��رح من قب��ل الجهات الخارجية  المس��ؤولة 
،مع تبني منهج علمي مخطط ومدروس يرتكز 

على وجود بنك لالفكار والمعلومات .

 تنويع الكوادر والفئات المشاركة في نشاط 
الدبلوماسية الشعبية لتضم الى جانب البرلمانيين 
والصحفيي��ن واالقتصاديي��ن وممثلي  منظمات  
المجتمع المدني ،الفنانيين والرياضيين وممثلي 

منظمات حقوق االنسان .

ضرورة تحديد المشكلة مع الجهة المستهدفة 
مما يس��هل الوصول الى توافق في اآلراء بشأن 
قضي��ة معينة ومن ثم الدفاع ع��ن وجهة النظر 

العراقية وإظهار الحقائق بشكل الصحيح.

حتى تكون الدبلوماس��ية الشعبية قائمة على 
اس��س علمية ومهني��ة صحيحة وتق��وم بدورها 
تجاه دولتها داخليا وخارجيا بشكل فاعل تحتاج 
الى الدعم واالس��ناد، واقرار موازنة كافية لها، 
وتوظيف عقول وطاقات كبيرة، وتأسيس مراكز 

وهيئات وتصميم سياسات وبرامج النجاحها .

الخاتمة :
ال��ى  الحاج��ة  الي��وم ف��ي ام��س  الع��راق 
الدبلوماس��ية الش��عبية فهو ليس مجرد مصطلح 
يس��تخدم في الخطاب��ات السياس��ية والعامة بل 
ضرورة تفعيله لصالح توجهات البلد واالهداف 
المنش��ودة منه ،مع ضرورة توفير مس��تلزمات 
هذه الدبلوماسية من مؤسسات للتدريب والتأهيل 
لتطبق عل��ى ارض الواقع ، مع س��عي الكليات 
المتخصصة في العراق ككلية العلوم السياسية، 
واالقتص��اد، والعلوم االجتماعي��ة الى بناء فهم 
خاص بنا لمفهوم وس��لوك الدبلوماسية الشعبية 

لتعزيزها واستثمارها في مجتمعنا .



51 هيح  ك لا يولعل ي اصدل ةععو  هنص  ةمص   ةدل    ةعا وةال ادعن

نحو ادارة مائية مشتركة لمياه نهر 
الفرات للدول المتشاطئة عليه

ا.د محمد احمد حسن
ا.م.د نوار جليل هاشم )*(

)*( الجامعة المس��تنصرية/مركز المستنصرية 
للدراسات العربية والدولية

المقدمة :
تبقى مش��كلة المي��اه بين الدول المتش��اطئة 
عل��ى نه��ر الفرات قائم��ة ، نظرا لن��درة المياه 
في المنطقة بس��بب الظروف الطبيعية وخاصة 
اذا ما علمنا ان اغلب مناطق الش��رق االوس��ط 
عموما ذات مناخ جاف وش��به ج��اف ، مضافا 
اليها الزيادة الس��كانية الكبيرة التي طرات على 
المنطق��ة ، والتي ش��كلت بدوره��ا ضغطا على 
المياه نتيجة لزيادة الطلب المستمر عليها ، ومما 
يزيد من بقاء هذه المش��كلة ايضا هو االس��راف 

ووجود االدارة الغير جيدة للمياه.

  كما تتميز مش��كلة المياه في المنطقة ايضا 
كونها مش��كلة معقدة التركيب ويع��ود ذلك الى 
تداخل المفاهيم السياس��ية مع المفاهيم الفنية مما 
جع��ل غلبة المواقف السياس��ية عل��ى الجوانب 
الفنية في مش��كلة المي��اه ، وتاخر وضع الحلول 
له��ا ، بمعن��ى اخر ان ش��ان المي��اه تتداخل فيه 

العوام��ل االقتصادي��ة والسياس��ية واالقليمي��ة 
والدولية ، وتتعارض بس��ببه المصالح الحيوية 

في ظل نوع من المنافسة على المنطقة.

يه��دف البح��ث ال��ى بي��ان اهمي��ة االدارة 
المتكاملة للمياه في نهر الفرات للدول المتشاطئة 
عليه منطلق��ا من فرضية مؤداه��ا : هل الدارة 
الموارد المائية اثر في استخدام مياه نهر الفرات 

بين الدول الثالث ؟ 

واذا كان الج��واب عل��ى س��ؤال الفرضي��ة 
بااليجاب حسب راي الباحثان ، فذلك الن ادارة 
مي��اه نهر الفرات تكتس��ب اهمية كبي��رة للدول 
المتش��اطئة عليه ، نظرا لما لمي��اه نهر الفرات 
م��ن مكانة كبيرة ف��ي االس��تخدامات الزراعية 
والصناعية واالغراض الخدمية وبشكل خاص 
في كل من العراق وسورية . البحث في حد ذاته 
محاولة لط��رق باب التعاون بي��ن دول الفرات 
الثالث وهو محاولة جادة في الدعوة الى تطبيق 
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فاعلي��ة االدارة المتكامل��ة للم��وارد المائي��ة ، 
وصوال الى قس��مة عادلة للمي��اه ، محققة تنمية 

واسعة على مستوى حوض نهر الفرات .

المبحث األول 

مفهوم إدارة الموارد المائية

أواًل : تطـــور مفهـــوم إدارة المـــوارد 
المائية :

 Water( تطور مفهوم إدارة الموارد المائية
الماضي��ة  العق��ود  خ��الل   )Management
بش��كل ملح��وظ ، ففي ع��ام 1977 أعتبر كنها 
)Cunha( وآخرون ه��ذا المفهوم من األعمال 
والتدابي��ر الت��ي تحق��ق بمجموعها االس��تخدام 
األمث��ل للم��وارد المائي��ة المتاحة وتش��مل هذه 
 Water( المجموع��ة كال من التخطي��ط المائي
planning( والتشريع المائي والبحوث المائية 

والتدريب والتوثيق ونظم المعلومات)1( . 

كما تبلورت عدة مفاهيم حول إدارة الموارد 
المائي��ة ف��ي خط��ة م��اردي بالتا ع��ام 1977 
أهمه��ا االرتباط العضوي بين السياس��ة المائية 
والتخطي��ط واإلدارة ، كم��ا أك��دت أيضًا على 
موضوع ترش��يد اس��تخدامات المياه والجوانب 

البيئية ومكافحة التلوث)2( .

كما رأى واثق رس��ول اغا أن  مفهوم إدارة 
الم��وارد المائي��ة ما هو اال عملية معقدة تش��مل 
كل المراحل المتكاملة ألعمال التخطيط والتنفيذ 
والتش��غيل وصيانة الموارد المائية ، آخذة بعين 
االعتب��ار كل المعوق��ات والعوام��ل المؤث��رة 
والفاعلة في ذلك ، وس��اعية لتقليل المنعكس��ات 
الس��لبية على البيئة ، وعاملة على زيادة العوائد 
االقتصادي��ة للمجتم��ع وألحداث الت��وازن بين 

الموارد المتاحة والطلب عليها)3( .

بعده��ا أعط��ى مؤتم��ر دبلن ع��ام 1992 
للمفاهي��م الحديثة إلدارة الم��واردا لمائية أبعادًا 
أكث��ر وضوح��ًا وأكث��ر دق��ة . إذ ح��دد الهدف 
الرئيس��ي إلدارة الموارد المائية بانه االستخدام 
األمث��ل للموارد لتحقيق القدر األكبر من الفوائد 
للمجتم��ع بم��ا فيه��ا الفوائ��د المائية م��ع األخذ 

باالعتبارات البيئية)4( .

ثانيًا : اإلدارة المتكاملة للموارد المائية 
أدت إدارة المي��اه تح��ت ظ��روف الن��درة 
والجفاف إلى اس��تنباط مفهوم اإلدارة المتكاملة 
للم��وارد المائي��ة ال��ذي يجم��ع بي��ن المنظور 
الهندسي للمشكلة المائية والمنظور االجتماعي 
له��ا )الفعالي��ات البش��رية والنظ��م االجتماعية 
والبيئي��ة( وال��ذي يعبر عن النه��ج التكاملي في 

التخطيط وإدارة الموارد المائية المتاحة)5( .

وتترك��ب اإلدارة المتكاملة م��ن العديد من 
العناص��ر األساس��ية الت��ي تختلف كم��ًا ونوعًا 
باختالف المناطق الجغرافية وظروفها المناخية 
واالقتصادي��ة واالجتماعية والسياس��ية ودرجة 

تطورها الحضاري والتقني)6( .

وم��ن الجدير بالذك��ر أنه في ع��ام 1977 
ُطرح مفهوم اإلدارة المتكامل��ة للموارد المائية 
 International water Resources(
Management( ف��ي مؤتمر م��اردي بالتا . 
لقد أرتكز هذا المفهوم في الس��بعينات على مبدأ 
التخطيط المركزي وبالتالي تبلورت فكرة اعداد 
 )water master plan( خط��ط مائية وطني��ة
وبالتالي تبلورت فكرة اإلدارة المركزية المائية 
 )7(Centerl planning and Management
وم��ع مطلع التس��عينات ، وعل��ى الرغم من ان 
اإلدارة المتكاملة للموارد المائية ما زالت حجر 
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األساس في السياسات والخطط المائية الوطنية 
إال ان النه��ج التكامل��ي قد تبدل بس��بب صعوبة 
تنفي��ذ خطة مركزية عمالقة ش��املة من الناحية 
العملية ألسباب اقتصادية واجتماعية وطبيعية ، 
وبالتالي ط��رأ تحول وتغير على مفهوم اإلدارة 
المتكاملة للموارد المائية إذا أنتقل من الش��مولية 
المطلقة)comprehensiveness( إلى الترابط 
المنطق��ي )coherence( أي تحول االتجاه في 
مجال التخطيط واإلدارة م��ن العمليات المعقدة 

إلى العمليات األكثر تبسيطًا وفعالية)8( .

كما ُيعد بيان دبلن الذي صدر عن االجتماع 
التحضي��ري لمؤتم��ر قم��ة األرض والذي يتم 
إقراره في عام )1992( بمدينة ريودي جانيرو 
بم��ا فيه الخطوة األولى في االتجاه الجديد للبنك 
الدول��ي ، حيث أكدت ال��دول على مفهوم إدارة 
التنمية المتكاملة للموارد المائية بوصفها جزءًا 
م��ن النظام البيئي الش��امل ، وفي نفس الس��ياق 
ت��م التأكيد على توزيع المي��اه من خالل »إدارة 
الطل��ب« و »آلي��ات التس��عير« و »المعايي��ر 
المنتظمة« . ووضع البنك المركزي عدة شروط 
لمن��ح القروض أو التعامل مع الدول النامية في 

مجال المياه ، حددها فيما يلي)9( :

1- البد من توافر منهج منسق إلدارة موارد 
المياه .

2- الب��د أن يش��مل ه��ذا النهج عل��ى قاعدة 
المائي��ة  للسياس��ات  بيان��ات دقيق��ة ، وإط��ار 

واالقتصادية والتشريعية والتنظيمية .

3- اتس��اق االس��تراتيجيات الوطني��ة على 
االستراتيجيات اإلقليمية والدولية .

4- تقييم تأثير إدارة المياه على البيئة وعلى 
المستفيدين اآلخرين .

5- اتف��اق البلدان النهرية المتش��اطئة على 
ما يتعلق بالموارد الس��طحية والجوفية على حد 

سواء .

ثالثا : أهداف اإلدارة المتكاملة للموارد 
المائية :

تس��هم إدارة الم��وارد المائي��ة ف��ي تطوير 
االقتصاد الوطني وتحسين نوعية البيئة وتحقيق 
الرفاهي��ة االجتماعي��ة ، ولق��د جس��د المؤتم��ر 
ال��وزاري العربي للزراعة والمي��اه المنعقد في 
الخرط��وم عا 1997 ع��ددًا م��ن األهداف في 

إدارة الموارد المائية ومنها)10( :  

1- إن اله��دف الرئيس��ي إلدارة الم��وارد 
المائية هو االس��تخدام األمثل للم��وارد لتحقيق 
أكبر ق��در ممكن من الفوائ��د للجميع من جراء 

االستخدامات المختلفة للموارد المتاحة .

2- إن الفوائ��د الت��ي تجن��ى م��ن اس��تخدام 
الم��وارد المائي��ة يجب ان يأخذ بعي��ن االعتبار 

الفوائد المادية واالعتبارات البيئية .

3- إن الحوض المائي هو الوحدة المناس��بة 
للتخطي��ط واإلدارة المتكامل��ة للم��وارد المائية 

المتاحة .

4- عن��د إدارة الموارد المائية يجب مراعاة 
النواحي الكمية والنوعية ,

الس��طحية  المائي��ة  الم��وارد  حماي��ة   -5
والجوفية من أي نوع من أنواع التلوث.

6- أن تعد التش��ريعات المائية موارد المياه 
ملكية عامة لكي يتسنى للهيئات المختصة إدارة 

الموارد المائية إدارة متكاملة .

كم��ا كان��ت وثيقة الرؤي��ة من أج��ل المياه 
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والحي��اة والبيئة ف��ي القرن الحادي والعش��رين 
بوضع ثالث أهداف رئيسية للخمس والعشرين 
عامًا القادمين بالنسبة لإلدارة المتكاملة للموارد 

المائية)11( .

1- أعط��اء الم��رأة والرج��ال والمجتمعات 
المحلية س��لطة أتخاذ القرارات ف��ي مجال مياه 
الش��رب الصحي��ة والنقي��ة ، وكذلك األنش��طة 
االستهالكية للمياه مع س��لطة االجتماع لتحقيق 

هذا الحق .

2- انت��اج مزيد من الغذاء مع خلق مصادر 
دائم��ة للدخل بالنس��بة لنقطة المياه المس��تخدمة 
وتحقي��ق الحص��ول عل��ى الغ��ذاء الضروري 

للجميع .

3- إدارة اس��تخدام المي��اه بطريق��ة الحفاظ 
عل��ى كمية وج��ود المي��اه الضروري��ة للحفاظ 
على األنظمة البيئية التي يعتمد عليها اإلنس��ان 

والكائن الحي .

4- ولتحقيق األهداف الثالثة س��الفة الذكر،  
قام��ت الرؤية بوضع خمس��ة أس��اليب مفتاحية 

لتنفيذ هذه األهداف)12( :- 

1- ادراج كافة األطراف المعنية في اإلدارة 
المتكاملة للموارد المائية .

2- التوج��ه نح��و تس��عير تمثيل��ي لتكاليف 
خدمات المياه وليس المياه كحق .

3- زي��ادة المصروف��ات العام��ة في مجال 
البحث العلمي والصالح العام .

4- تشجيع التعاون في األحواض الدولية .

5- توجيه مزيد من االستثمارات في مجال 
المياه .

كما قدم��ت إدارة الرؤية المنبثقة عن اللجنة 
العالمي��ة للمي��اه )المجل��س العالم��ي للمي��اه(* 
تقري��ر يؤكد أن أزمة المي��اه التعد أزمة 
مائية في ذاته��ا ناتجة عن نقص الموارد 
المائية ، ولكن أزمة إدارة كفء للموارد 
المائية . وتقدم الرؤي��ة عددًا من الحلول 
لمواجه��ة إدارة الموارد المائية تتمثل في 
تنفيذ عدد من السياسات التي توصلنا إلى 

تحقيق األهداف ومنها)13( .

المبحث الثاني

واقع ومستقبل إدارة مياه نهر 
الفرات

اوال : الميزان المائي لدول الحوض : 
قب��ل التطرق لواقع ادارة مي��اه نهر الفرات 
سنتناول الميزان المائي لدول الحوض والطلب 

المستقبلي للمياه في العراق وسوريا :

1- الميزان المائي العراقي: -
يعتم��د المي��زان المائ��ي العراق��ي بصورة 
أساس��ية عل��ى المي��اه الس��طحية ، فق��د بلغ��ت 
اإلي��رادات الس��نوية لنهر دجل��ة ) 18,500( 
ملي��ار م3ف��ي حين بلغ��ت اإليرادات الس��نوية 
لرواف��ده )26,100( ملي��ار م3 وبإضافة كمية 
اإلي��رادات للروافد يك��ون المجموع الكلي لنهر 
دجلة )44,600( ملي��ار م3 وبلغت اإليرادات 
 ،)14( لنهرالفرات)20,600مليارم3(  الس��نوية 
وبذل��ك يك��ون مجم��وع المي��اه الس��طحية في 
الع��راق )65,200( ملي��ار م3 ، أم��ا بالنس��بة 
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للمي��اه الجوفي��ة فقد بل��غ الخزي��ن المتجدد من 
المي��اه الجوفية )3,460( ملي��ارم3 ، في حين 
بلغ الخزين الثابت القابل لالس��تثمار )2,965( 
مليارم3  وبلغ الخزين االس��تثماري ) 6,425 
ملي��ارم3( )15( ، وبذلك يبلغ مجم��وع إيرادات 
العراق المائية حوالي )  68،165مليار م3( أما 
بالنسبة إلى مياه األمطار فيقدر إجمالي ما يسقط 
من أمطار فوق العراق بنحو  50-60 مليارم3  
بحس��ب غ��زارة التهاطل في الموس��م المطري 
، ويفقد القس��م األكبر منه بالتبخر والتس��رب ، 
خصوصا إن موس��م الجفاف في العراق طويل 
يصل إلى نحو 8 أش��هر ، ترتفع خالله معدالت 
التبخر في وسط وجنوب وغرب العراق بحيث 

تصل إلى نحو 15 ملم يوميا)16(. 

2– الميزان المائي السوري :-
تع��د س��وريا أفق��ر دول ح��وض الفرات 
بالمياه ، حيث يقدر مجموع مواردها المائية 
الس��طحية والجوفي��ة ب) 10،367 ملي��ار 
م3( )17( س��نويا – ما ع��دا حصتها من مياه 
نهري دجلة والفرات – بينما تقدرها مصادر 
أخرى ب ) 9،9 مليارم3سنويا ()18(، وتقدر 
جمي��ع الم��وارد المائية الس��طحية فقط في 
سوريا ب ) 16,375 مليارم3 /سنة(، بينما 
يقدرها البعض األخرب�)17,200 مليارم3/

سنة()19(.

أما بالنسبة للموارد الجوفية فطبقاتها الكاملة 
تنتش��ر في جميع مناطق س��وريا وهي تش��كل 
طبقات جيولوجي��ة مختلفة ، غير إن التقديرات 
المتعلق��ة بالمي��اه الجوفي��ة المس��حوبة تختلف 
وتتباي��ن كثيرا ، فالباحث نبيل الس��مان يقدرها 
بي��ن )2,1-3,1 ملي��ارم3()20( ، أم��ا الدكت��ور 

مخيمر فيقدرها بنحو )2 مليار م3()21( ، بدوره 
الباحث عبد اهلل مرسي العقالي فيقدرها بنحو )3 
ملي��ارات م3( )22( ، بينما يقدرها البعض اآلخر 
ب� )3,927مليارم3 ()23( ، بينما تقدرها االسكوا 

ب� )5,10مليارم3()24(.

أم��ا األمطار في س��وريا فإنها تتصف بعدم 
الثبات واخت��الف كمياتها الهاطلة بحدود كبيرة 
بس��بب التفاع��الت المورفولوجي��ة فه��ي بي��ن 
1600-200 مم في منطقة الس��احل الس��وري  
وه��ي اقل من 100 مم ف��ي منطقة الحماد وفي 
البادي��ة الس��ورية ، كم��ا تختل��ف الكميات في 
المنطقة الواحدة من س��نة إلى أخرى )25(، لذلك 
تقدر كمية األمطار التي تسقط على سوريا بنحو 

45 مليار م3 يضيع ثلثاها بالتبخر)26( .

3–الميزان المائي التركي:
تعتب��ر تركي��ا م��ن ال��دول الغني��ة بالمياه ، 
فتق��در كمية المياه الس��نوية  الجارية فيها بنحو 
186ملي��ارم3 ، يمكن اس��تخدام 110مليارم3 
منه��ا ، فيما تقدر مص��ادر أخرى المياه التركية  
حوالي 196 ملي��ار م3 بما في ذلك مياه نهري 
دجلة والفرات ، إال أن تركيا ال تس��تهلك س��وى 
95 مليارم3/ س��نة من تلك الموارد)27( ، ويبلغ 
متوس��ط المي��اه الجوفية في تركي��ا حوالي 18 
مليارم3/س��نة ، ويبلغ مع��دل الهطول المطري 

فيها حوالي 510 مليارم3/سنة.

ويوض��ح الجدولي��ن التاليين الطل��ب الكلي 
المستقبلي للمياه في العراق وسوريا
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جدول رقم)1(
الطلب الكلي المستقبلي على المياه في العراق مليارم3 /سنة

20102015202020252030السنة
40.10943.30046.13149.0052.910زراعي
2.22.83.34.004.9منزلي

1.523.24.25.3صناعي
43.848.152.63157.263,110المجموع

المصدر : المنزلي والصناعي : نوار جليل هاشم : التوقعات المستقبلية الستخدامات المياه في العراق ، 
مجلة دراسات وبحوث الوطن العربي ، بغداد، الجامعه المستنصرية، العدد 22-23، 2007،ص74.

جدول رقم )2(
الطلب على المياه في سوريا لتر/ يوم للشخص الواحد

200520102015202020252030االستخدام

140145150155160165منزلي 

404550556065صناعي
المصدر تقييم الجوانب القانونية إلدارة الموارد المائية المشتركة في منطقة االسكوا، اللجنة االقتصادية 

لغربي آسيا، األمم المتحدة، نيويورك، 2003، ص96-95.

أما الجدول التالي فيشمل الطلب المستقبلي الكلي على المياه في سوريا.
جدول رقم )3(

الطلب المستقبلي الكلي على المياه في سوريا مليار م3/سنة

20102015202020252030السنة
13.96015.80022.91926.00030.000الزراعي
1.061.21.41.621.87المنزلي

0.330.40.840.60.73الصناعي
15.35017.40024.79928.22032.600المجموع

الجدول من عمل الباحثان باالعتماد على الجدول السابق 
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من خالل ما تقدم نرى إن العراق وفي حال 
عدم المس��اس بحصص��ه المائية في المس��تقبل 
فانه س��وف لن يعاني من عج��ز مائي في حال 
اس��تغالل كاف��ة م��وارده المائي��ة والبالغة 60 
ملي��ارم3 وهذا أم��ر من الصعوب��ة تحقيقه، أما 
ف��ي حال ثبات االس��تغالل عل��ى 42مليارم3 /
س��نة فانه س��يعاني من عجز مائ��ي ابتداءا من 
عام 2010 ، كذلك الحال بالنس��بة إلى س��ورية 
فانه إذا بقي االس��تغالل 16 مليار م3/سنة فإنها 

ستعاني من عجز ابتداءا من عام 2015.

جدول رقم )4 (
العجز المائي المتوقع في العراق وس��ورية 

مليار م3/سنة

البلد/

 السنة

20102015202020252030

1.86.110.63115.221.110العراق

1.48.79912.22016.600+650 سورية

الجدول من عمل الباحثان

ثانيـــا : واقع ادارة مياه نهر الفرات في 
سورية والعراق :

1.واقع ادارة مياه نهر الفرات في سورية: 
يتح��دد واقع إدارة مياه نهر الفرات في س��وريا 
بعدة معايير يمكن تناولها على النحور اآلتي :-

أ - تتطور النمو السكاني :
بلغ عدد سكان سورية في نهاية عام 2000 
)16( ملي��ون نس��مة حي��ث ي��زداد بمعدل %3 
خالل فترة 1995 - 2000 . ولو أخذنا الكثافة 
الحسابية بمجر قياس أولي يستخدم لقياس درجة 
ضغط الس��كان عل��ى الم��وارد االقتصادية فله 
داللت��ه أيضًا . فقد بلغت حوالي )24( ش��خصًا 

ف��ي الكم2 في عام 1960 وارتفعت إلى حوالي 
)88( شخصًا في عام 2000)28( .

كم��ا تط��ورت نس��بة س��كان الحض��ر إلى 
مجموع الس��كان م��ن 33% في عام 1947 إلى 

حوالي 50% في عام 1994)29( . 

ب - كفاية البنى األساسية :
يقص��د بالنية األساس��ية مكوناته��ا الثالثة: 
البش��رية  والك��وادر  المؤسس��ية  الهي��اكل 
والتش��ريعات ، وتش��كل ه��ذه البنية األساس��ية 
مرتكزات إدارة القطاع والتش��ريعات ، وتشكل 
ه��ذه البنية األساس��ية مرتك��زات إدارة القطاع 
المائي بكافة مكوناته وتفرعاته وبها يتعلق أداء 

هذا القطاع وفعاليته)30( .

جـ - السدود ومشاريع الري :
تكتس��ب الس��دود أهمية خاصة في المنطقة 
ذات المن��اخ الج��اف وش��به الج��اف ، والفقيرة 
بمواردها المائية . وفي سورية يوجد سد الطبقة 
ألغراض الري وتوليد الطاقة ، ثم انشأت سدود 
البعث وتش��رين لغرض تنظيم جريان مياه نهر 
الف��رات وتولي��د الطاق��ة الكهربائي��ة ، كما أن 
سورية بحاجة أيضًا إلنشاء بعض السدود على 
بع��ض الروافد المهمة لنهر الفرات كالس��اجور 

والخابور . أنظر خارطة )1( .

د- كفاءة استخدام المياه : 
أ . كفاءة استخدام المياه في الزراعة :تقدر 
المساحات المروية في حوض الفرات ب�)346( 
أل��ف هكت��ار ، وبلغ اس��تهالك مياه ال��ري فيها 
لع��ام 1995 )4100( ملي��ون م3 من مجموع 
الم��وارد المائية في هذا الحوض والبالغة )20( 

ملي��ار م3 ، بينما بلغ المقنن الحقلي )11848(

م3/هكتار)31( .
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ب. كفاءة اســـتخدام المياه في الصناعة : 

نظرًا للتطور الصناعي الحاصل في سورية في 

العدي��د من الصناعات ، فق��د أزداد الطلب على 

المياه بنسبة )3%( من استعماالت المياه . 

الميـــاه لألغراض  اســـتخدام  كفـــاءة  ج. 
الخدميـــة: ازداد الطل��ب عل��ى مي��اه الش��رب 
واألغ��راض الخدمي��ة في س��ورية من )920( 
ملي��ون م3 في عام 1997 إلى )1118( مليون 
م3 في ع��ام 2000 ، ويتوقع أن يصبح الطلب 
علي��ه ف��ي ع��ام 2035 إل��ى )2823( مليون 

م3)32( .

خارطة )1(مشروعات الري في سوريا

هــــ - إدارة عوائـــد الصـــرف الزراعـــي 
والصحي : 

تش��كل عوائ��د الص��رف الزراع��ي أهمية 
كبيرة في االس��تخدام الزراع��ي إذا ماعلمنا أن 

نس��بتها من مياه الري الس��طحي تبلغ )%35( . 

ويمكن إعادة اس��تعمال مياه الصرف الزراعي 

بعد معالجتها وخلطها بمياه عذبة ، وتقدر عوائد 

الص��رف الزراعي في س��ورية ب���)20%( من 

أجمال��ي الموارد المائية المس��تعملة في الري . 

وقد قدرت كمي��ات المياه العائ��دة من الصرف 

الزراعي لعام 2000 ب�)1113(مليون م3 ومن 

المتوق��ع أن تبلغ ع��ام 2020 حوالي )1538( 

مليون م3)33( .

2- واقع إدارة مياه نهر الفرات في العراق

يتح��دد واق��ع إدارة مي��اه نهر الف��رات في 

العراق بعدة معايي��ر يمكن تناولها على النحور 

اآلتي :-

أ - تطور النمو السكاني :أزداد عدد سكان 

العراق بنس��بة زيادة س��كانية تق��در ب�)%3.6( 

وفي ضوئها بلغ عدد السكان عام 1995 )20( 

مليون نس��مة وبلغ في عام 2000 )24( مليون 

نسمة ومن المقدر لها أن تصل إلى )35( مليون 

نسمة عام 2025)34( . 

ب - الســـدود ومشـــاريع الـــري : تجري 

إدارة الم��وارد المائي��ة في ح��وض الفرات في 

الع��راق م��ن خالل تنفي��ذ الخط��ط الموضوعة 

الفيض��ان  أخط��ار  ل��درء  والتش��غيل  للخ��زن 

وتأمين متطلب��ات الزراعة الش��توية والصيفية 

واالحتياط��ات األخ��رى ف��ي ح��وض النهر ، 

ويتم ذلك من خالل تش��غيل الخزانات ومنشآت 

السيطرة المركزية . فمنشآت الخزن والسيطرة 
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المركزية المقام��ة على نهر الفرات وتتمثل في 

سد القادسية ، وبحيرة الحبانية وبحيرة الرزازة 

ومنظومة سد الرمادي ، ومنظومة سد الفلوجة، 

ومنظومة س��دة الهندية ، وناظم الكوفة ، وناظم 

العباس��ية ، وخزان صليب��ات ، وأخير النواظم 

الذيلي��ة ف��ي منطقة س��وق الش��يوخ)35( . أنظر 

خارطة)2( .

ج - كفاءة استخدام المياه:

أ. كفاءة استخدام المياه في الزراعة : أدى 
اعتماد األساليب التقليدية في الري والمتمثلة في 
الري السيحي إلى انخفاض كفاءته التي تتراوح 
بين )40 – 50%( . حيث تقدر الدراسات الفنية 
ب��ان حاجة الدونم إلى )3250(م3 س��نويًا ، في 
حين وجد أن اس��تهالك الدونم الواحد يصل إلى 
)6600(م3 س��نويًا أي بزيادة الضعف)36( كما 
أخفق��ت إدارة الموارد المائي��ة أيضًا في خفض 
كف��اءة النقل ، فقد بلغ مع��دل النقصان في كفاءة 
النق��ل ع��ن الكف��اءة التصحيح��ة ه��و )%18( 
وهذا يعن��ي هدر هذه الكمية قب��ل وصولها إلى 
المس��تهلكين)37(،  أما فيما يتعلق بكفاءة اإلرواء 
الحقلية في المش��اريع فقد بلغ��ت أقل )76(ألف 
دون��م لل��ري التكميل��ي ف��ي مش��روع الجزيرة 
الش��مالي . كم��ا اجري��ت تطبيق وس��ائل الري 
بالتنقيط باس��تخدام المياه المالحة حيث ارتفعت 

كفاءة الري من )30%( إلى حوالي )%85()38( .

ب. كفاءة اســـتخدام الميـــاه في الصناعة: 

تع��د مياه نهر الفرات المصدر الرئيس��ي للعديد 
م��ن الصناع��ات المقام��ة ف��ي حوض��ه  ومع 

اخت��الف درج��ة الملوحة في هذه المي��اه تتباين 
مواقع الصناعة علي��ه .وفي ضوء هذا التوزيع 
الجغرافي للصناعات وج��د ان معدل تصريف 
المصان��ع الواقع��ة عل��ى نه��ر الف��رات بحدود 
)700-950م3/س��اعة( مع ارتفاع في تراكيز 

المواد الصلبة المذابة)39( .

الميـــاه لألغراض  اســـتخدام  كفـــاءة  ج. 
الخدميـــة:  يم��د نه��ر الف��رات العدي��د م��ن 
المحافظ��ات العراقية التي تق��ع في حوضه من 
حاجته��ا لمياه الش��رب واألغ��راض الخدمية . 
ولما كانت الشحة المائية قد انعكست على زيادة 
التراكي��ز الملحية وتردي نوعية المياه فيه . فقد 
كانت المع��دالت العامة للخصائ��ص الكيميائية 
لمياه نهر الفرات في القسم األول من النهر بأنها 
ضمن المواصفات القياس��ية لمياه الشرب ، اما 
في القس��م الثاني من النهر )الش��نافية – القرنة( 

فهي خارج المواصفات القياسية)40( .

د. إدارة ميـــاه عوائد الصـــرف الزراعي 
والصحي :تعد مياه المبازل أكبر مصدر للمياه 
السطحية ذات الملوحة المرتفعة نسبيًا والتي تبلغ 
نحو )5000( ج��زء لكل مليون جزء،  ويمكن 
االس��تفادة منها من جانبين األول:  اس��تخدامها 
في عمليات غسل التربة الملحية التي تكون فيها 
األم��الح أعلى م��ن مياه المب��ازل . أما الجانب 
اآلخ��ر فيمك��ن اس��تخدامها ف��ي زراعة بعض 
المحاصي��ل الت��ي له��ا مقاومة نس��بية لألمالح 

)كالنخيل والشعير والشوندر والقطن()41( .
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خارطـــة )2( تبيـــن توزيـــع مشـــاريع الري 
والخزانات في العراق

المصدر : من عمل الباحثان

ثالثا : مســـتقبل إدارة مياه نهر الفرات 
في سورية والعراق
1. ترشيد السكان :

2. التعامـــل مـــع نوعية الميـــاه : تعد كل 
من س��ورية والعراق البلد األكثر ضررًا بتملح 
وتل��وث مي��اه نه��ر الف��رات ، وت��زداد هاتي��ن 
الظاهرتي��ن في المياه كلها اتجهنا جنوبًا في نهر 

الفرات وصواًل إلى العراق .

3. االهتمام بالبنى األساسية للمياه : نظرًا 
ألهمية المي��اه في حياة اإلنس��ان وأمنة الغذائي  
فأن وج��ود س��لطة مركزية صاحب��ة قرار في 
شؤون المياه أصبح أمرًا هامًا وخاصة في دول 
العالم الثالث ، لكن هذا اليلغي دور المؤسس��ات 
األخ��رى ذات العالق��ة بالم��وارد المائي��ة ، بل 
يج��ب التأكيد على دوره��ا دون أن يكون هناك 

تداخ��ل في المه��ام والمس��ؤوليات ، فضاًل عن 
أهمية مشاركة المس��تفيدين من المياه في جميع 

المجاالت الزراعية والصناعية والخدمية .

نهر  ميـــاه  اســـتخدام  كفاءة  4.مســـتقبل 
الفرات:

 أ. رفع كفاءة استخدام المياه في الزراعة 

ب. رفع كفاءة استخدام المياه في الصناعة 

ج.    رفع كفاءة استخدام المياه     لألغراض الخدمية 

5. مستقبل إدارة عوائد الصرف الزراعي 
والصحي .

المبحث الثالث : 

مشروع االدارة المتكاملة في 
حوض نهر الفرات 

) انظر الخارطة رقم 3(

اوال : تحديات تطبيق االدارة المتكاملة في 
نهر الفرات : يفتقر حوض نهر الفرات الى اية 
تجربة تطبيقيةلالدارة المتكاملة للموارد المائية 
ويمكن التطرق ال��ى بعض المعوقات والعقبات 
التي تحول دون تطبيق مفهوم االدارة المتكاملة 

في حوض الفرات منها : 

1. رغ��م االتفاقي��ات الدولية العدي��دة التي 
عق��دت بي��ن دول نه��ر الف��رات والمفاوضات 
المتكررة بش��ان المياه والتي اس��تمرت من عقد 
الس��تينات وحت��ى عقد الثمانين��ات ، اي حوالي 

ثل��ث قرن اال انها لم تس��فر اال ع��ن بروتوكول 
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ع��ام 1987 بين س��ورية وتركيا والتي اعطت 

بموجب��ه االخي��رة س��ورية 500م3/ ثانية ، ثم 

اعقب��ه اتفاق بين س��ورية الع��راق عام 1990 

لتقس��يم هذه المياه بنس��بة 58% للعراق و%42 

لسورية ، ولن تصل هذه الدول الى قسمة المياه 

قس��مة عادل��ة ، والذي يعد االس��اس في تطبيق 

االدارة المتكاملة بين دوله الثالث .

2. القطيعة السياس��ية بين العراق وسورية 

ما بعد منتصف السبعينات والتي استمرت اكثر 

م��ن 20 عام��ا ، كان لها االث��ر الكبير في عدم 

التقارب وااللتقاء بين س��ورية والعراق لتكوين 

موقف موحد في المفاوضات مع تركيا وصوال 

الى حلول مناسبة لجميع االطراف.

3. حال��ة التوتر التي س��ادت العالقات بين 

س��ورية والعراق بعد حرب عام 2003 ، هذا 

الوضع غير المس��تقر في العالقات بين البلدين 

ادى ال��ى انع��كاس ذل��ك عل��ى تطبي��ق مفهوم 

االدارة المتكاملة لمياه نهر الفرات .

4. لق��د دخل��ت مفاهي��م جديدة اث��رت على 

مش��كلة نه��ر الفرات منه��ا القضي��ة الكردية ، 

وقضية لواء االسكندرونة ، والمفاوضات على 

مي��اه نهر العاصي ، ومعادلة المياه بالنفط ، كل 

هذه المفاهيم عرقلت مس��الة التفاوض على مياه 

نه��ر الف��رات واعاقت التقاء ال��دول الثالث في 

الوصول الى حلول مناسبة .

ان تحقي��ق االدارة المتكاملة على مس��توى 

حوض الفرات يتحقق ف��ي راي الباحثان اذا ما 

توف��رت لها جملة من العوام��ل تلتزم بها الدول 

الثالث المتشاطئة على نهر الفرات ومنها :

1. اس��تمرار المفاوض��ات لتحقي��ق قس��مة 

عادلة لمياه نهر الفرات .

2. االس��تقرار السياس��ي وعدم تجاوز هذه 

الدول حدود الدول االخرى ، او كيل االتهامات 

السياس��ية في التدخل بش��ؤون هذه ال��دول فيما 

بينها.

3. توفير راس مال قوي يتناسب مع مستوى 

مش��روع االدارة المتكاملة للموارد المائية لنهر 

الفرات .

4. مساهمة البنك الدولي والمنظمات الدولية 

في هذا المش��روع وتقديم الدعم له اسوة بما قدم 

الى مشروع نهر الميكونج مثال.

5. ض��رورة ايم��ان ال��دول الث��الث بفكرة 

اال  تتحق��ق  ان  المتكامل��ة اليمك��ن  االدارة  ان 

على مس��توى الحوض المائي باعتباره الوحدة 

المناس��بة للتخطي��ط واالدارة المتكاملة للموارد 

المائية المتاحة. 

6. ان من اول متطلبات قيام واستدامة وحسن 

اداء هياكل ادارة الموارد المائية المش��تركو هو 

فص��ل هذه االدارة من كل النزاعات السياس��ية 

التي تسود بين الدول المتشاطئة والمشتركة.
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ثانيـــا : الية تحقيـــق االدارة المتكاملة 
للمياه :

ام��ا الية تحقي��ق االدارة المتكاملة لمياه نهر 
الفرات فيمك��ن االقتداء بما جاء في مبادرة نهر 
الني��ل ، وما تضمنه من برامجها وتطبيقها على 

حوض نهر الفرات ومنها )42(:

1. العم��ل البيئي عبر الح��دود : يهدف الى 
وض��ع اط��ار للتنمية المس��تدامة لح��وض نهر 
الف��رات ومس��اندة العمل البيئ��ي الجناعي عبر 

الحدود.

2. التجارب االقليمية للكهرباء : يهدف بناء 
نظام مؤسسي كفيل بالتنسيق بين دول الحوض 
لنش��وء س��وق متكاملة للكهرباء علال مس��توى 

الحوض .

3. تخطي��ط ادارة مص��ادر المي��اه : يهدف 
ق��درة دول الح��وض هل��ى القيام بمهم��ة تنمية 
وادارة مص��ادر المياه من منظ��ور اقليمي لكي 

يكون استخدامها منصفا وحديا ومستداما.

4. االس��تخدام الكفئ للمياه ف��ي الزراعة : 
يهدف وضع القواعد الس��ليمة والعملية لتيس��ير 
وص��ول الم��اء واس��تخدامه الكفئ ف��ي عملية 

الزراعة.

5. بن��اء الثق��ة وتوطيد االتص��ال بين دول 
الح��وض:  يه��دف الى تش��جيع التع��اون بينها 
لتنفي��ذ برام��ج ومش��روعات المب��ادرة والقيام 
بحملة دعائية لتبيين فوائدها في وسائل االعالم 

المتاحة.

6. التدري��ب العمل��ي : يه��دف ال��ى بن��اء 
الك��وادر القادرة عل��ى ادارة وتخطيط مصادر 
المي��اه ، وذلك بدع��م المعاهد القائم��ة الخاصة 
والعامة والمتخصصة بشؤون المياه في مختلف 

دول الحوض.

7. توصيل فوائد برامج التنمية  االقتصادية 
واالجتماعي��ة ، وذل��ك بدعم التع��اون بين دول 
الحوض والتخفيف من اثر التوترات التي يمكن 

ان تاتي من شح المياه او النزاع عليها .

 ولتحقي��ق الخطة المتكاملة الدارة مياه نهر 
الفرات عليها ان تتضمن اربع مكونات هي )43(:

1. انشاء قاعدة معلومات مائية.

2. انشاء الية الدارة النهر.

3. دراسات حول تحديد حصص الدول من 
مياه النهر .

4. اعداد خطة عمل متكاملة للمشروع . 

ان االدارة المتكامل��ة اليمكن تحقيق اهدافها 
دون ان تستند على التخطيط االستراتيجي ، الن 
التخطيط هو اسلوب يهدف الى استخدام الموارد 
المائي��ة عل��ى افضل وجه ممك��ن وفقا الهداف 
معينة بقص��د التنمية االقتصادي��ة واالجتماعية   

خارطة )3( حدود حوض نهر الفرات
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الهوامش والمصادر 

 world water( خ��رج المجلس العالم��ي للمياه .*<?>
council( إلى الوجود عام 1996 كس��لطة مستقلة 
قادرة عل��ى تعبئة وتنس��يق جهود المجتم��ع الدولي 
إلدارة وحماي��ة ت��راث البش��رية إال وه��و الموارد 

المائية .

1- محمود االشرم : اقتصاديات المياه في الوطن العربي 
والعالم ، مركز دراس��ات الوحدة العربية ، بيروت ، 

2001 ، ص172 .

2-المصدر نفسه ، ص172 .

3- محمود االشرم : المصدر السابق ، ص172 .

4- المنظم��ة العربية للتنمية الزراعية : دراس��ة الهياكل 

المؤسس��ية والتنظيمي��ة إلدارة الم��وارد المائية في 

الوطن العربي ، الخرطوم ، 2000 ، ص94 .

5- المصدر نفسه ، ص97 .

6- المركز العربي لدراسات المناطق الجافة واألراضي 

القاحل��ة : الموارد المائية واس��تخداماتها في الوطن 

العربي ، أعمال الندوة العربية الثانية ، الكويت 8 – 

10 آذار، 1997 ، ص110 .

7- محمود االشرم : المصدر السابق ، ص172 .

8- المصدر نفسه ، ص173 .

9- محم��ود أبو زيد ، المياه مصدر للتوتر في القرن 21 

، مركز االهرام للترجمة والنشر ، القاهرة ، 1998 

، ص146 .

10- المنظم��ة العربي��ة للتنمي��ة الزراعي��ة ، المؤتم��ر 

الوزاري العرب��ي للزراعة والمي��اه، إدارة الموارد 

المائي��ة واألرضية ف��ي الزراعة العربية وأس��اليب 

تحسين أدائها ، الخرطوم ، 1997 ، ص9 .

11- كرس��تين عبد اهلل اس��كندر / الملتقى العالمي الثالث 

للمي��اه ، السياس��ة الدولي��ة ، الع��دد 152 نيس��ان ، 

2003 ، ص293 .

12- المصدر نفسه ، ص294 .

13- لمزي��د م��ن التفاصي��ل انظ��ر : المص��در نفس��ه ، 

ص295 .

14 . تقرير مؤش��رات الموارد المائية في العراق لس��نة 

التخطي��ط والتع��اون اإلنمائ��ي ،  2006 ، وزارة 

الجهاز المرك��زي لإلحصاء وتكنولوجيا المعلومات 

، مديرية اإلحصاء الزراعي ،2007، ص1.

15. المصدر نفسه ، ص2

)الواق��ع  العرب��ي  المائ��ي  األم��ن  خ��دام،  .من��ذر   16

والتحدي��ات(، مرك��ز دراس��ات الوح��دة العرب��ي، 

بيروت، الطبعة األولى، 2001، ص178-177.

17- عبد العزيز ش��حاذة المنصور، المس��ألة المائية في 

السياس��ة الس��ورية تجاه تركيا،        مركز دراسات 

الوح��دة العربية، بيروت، الطبع��ة األولى، 2000، 

ص96.

 18- نفس المصدر ، ص96.

 19- تقيي��م الجوان��ب القانوني��ة إلدارة الم��وارد المائية 

المش��تركة في منطقة االس��كوا، اللجن��ة االقتصادية 

لغرب��ي آس��يا، األمم المتح��دة، نيوي��ورك، 2003، 

ص116.

 20- حس��ان غان��م : الوض��ع المائ��ي في س��وريا واقع 

وتحديات ، منش��ور عل��ى موقع الح��وار المتمدن ، 

العدد1445 في 2006/1/29.

21- منذر خدام ، المصدر السابق ،ص 153.

 22- س��امر مخيم��ر ، خال��د حجازي : أزم��ة المياه في 

المنطقة العربية )الحقائق والبدائل الممكنة ( ،سلسلة 

كت��ب عال��م المعرف��ة ، الكويت ، الطبع��ة األولى ، 

1996، ص64.



دراسات سياسية واستراتيجية   ةملك / 33  64

 23- منذر خدام ، المصدر السابق ،ص 154.

 24- موق��ع المجل��س الوطني الكردس��تاني في س��وريا 

.2008،

 25- تقيي��م الجوان��ب القانوني��ة إلدارة الم��وارد المائية 

المش��تركة في منطقة االس��كوا ، المصدر السابق ، 

ص146.

 26- محمود األشرم: المصدر السابق، ص216.

27.عبد العزيز ش��حاذة المنصور، المصدر السابق ،ص 

.97

28.صفوح خير ، سورية دراسة في الجغرافية السياسية 

 ، دمش��ق، 2003   ، الثقاف��ة  منش��ورات وزارة   ،

ص93 .

29.المصدر نفسه ، ص279 .

30. المركز العربي لدراسات المناطق الجافة واألراضي 

القاحلة، المصدر السابق، ص110.

31. منذر خدام ، األمن المائي العربي ، المصدر السابق 

، أنظر جدول ) 6 – 2( ، ص185 .

32. رجاء وحيد دويدري ، المرجع في التوسع الحضري 
المعاص��ر ف��ي الوط��ن العرب��ي وآث��اره البيئية في 
الموارد المائية ، جامعة دمشق ، 2004 ، ص111 

.

33. منذر خدام ، المصدر السابق ، ص112.

34. المركز العربي لدراسات المناطق الجافة واألراضي 

القاحلة، المصدر السابق ، ص41.

35. مقداد حسين وآخرون ، البرنامج الوطني لالستخدام 

األمثل للم��وارد المائية في حوض الفرات ، بغداد ، 

2002 ، ص107 .

36. أحمد عمر الراوي ، مشكالت المياه بالعراق في ظل 

السياسة المائية التركية وتأثيرها على األمن الغذائي 

، أطروح��ة دكت��وراه ، جامعة بغ��داد ، كلية اإلدارة 

واالقتصاد ، 1999 ، ص57 .

37. مقداد حسين وآخرون ، المصدر السابق ، ص467

 38. المصدر نفسه ، ص467 .

39.أحمد عمر الراوي ، المصدر السابق ، ص171 .

40. مقداد حسين وآخرون ، المصدر السابق ، ص440 

41.أحمد عمر الراوي ، المصدر السابق ، ص173 .

42. رشيدي سعيد : مصر المستقبل – المياه – الطاقة – 

الص��راء ، كتاب الهالل ، العدد 639، دار الهالل ، 

القاهرة ، 2004 ، ص259.
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ث��ورات التغيي��ر العرب��ي وصع��ود 
اإلس��المية  السياس�������ية  األح��زاب 

للسلطة

أ.م.د. هادي مشعان ربيع)*(

)*(كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار

المقدم����ة:
 تش��هد المنطق��ة العربي��ة من��ذ اواخر عام 
2010 ثورات وانتفاضات شعبية قادها شريحة 
م��ن الش��باب، نجحت ف��ي تغيي��ر رأس النظام 
ف��ي عدد من ال��دول التي كان��ت محكومة بنظم 
سلطوية )اوتوقراطية(،واللجوء الى الممارسات 
الديمقراطي��ة ف��ي الوصول الى الس��لطة ، وقد 
افض��ت ه��ذه الديمقراطية الى  حض��ور مميز 
لألحزاب السياسية اإلسالمية، ودخولها منافسًا 
في العملية السياس��ية ذات المنحى الديمقراطي 
الى جانب الق��وى واألحزاب األخرى، فبعد أن 
كان��ت هذه األح��زاب ذات التوجه اإلس��المي، 
وال��ى وقت قري��ب محظور عليه��ا - أو تعاني 
م��ن التضييق- م��ن قبل الس��لطات الحاكمة في 
البل��دان العربي��ة، فيم��ا يتعلق بمش��اركتها في 
العملي��ة السياسية،س��مح له��ا نج��اح الثورة في 
بعض ه��ذه البلدان م��ن المش��اركة الفاعلة في 
ه��ذه العملية، لكونها أزاح��ت عن طريقها عقبة 
األنظمة القوية والشرس��ة، ومكنتها من عرض 
نفسها ومشاريعها على مواطنيها، في انتخابات 

ل��م يطَغ عليه��ا التزوير مثلم��ا كان يحصل من 
قب��ل، وهو ما جعل حرك��ة النهضة في تونس، 
وحرك��ة اإلخ��وان في مصر م��ن خالل حزب 
)الحري��ة والعدالة(، تتقدمان القوى السياس��ية، 
وتحصالن على أغلبية أصوات الناخبين، فضاًل 
عن ترش��يح صع��ود الحركات اإلس��المية في 
البلدان التي لم تنتِه فيها الثورة بعد مثل س��وريا 
والبحري��ن، وتهدف هذه الدراس��ة الى تس��ليط 
الض��وء على الث��ورات التي اجتاح��ت المنطقة 
العربي��ة ف��ي الس��نوات األخيرة، ف��ي محاولة 
للتع��رف على حقيقة دور األحزاب اإلس��المية 
ف��ي هذه الثورات،واألس��باب الحقيقة التي تقف 
وراء صعودها،وأه��م التحدي��ات التي تواجهها 

وهي في السلطة،ومستقبل هذه األحزاب.  

فرضيتي��ن  م��ن  الدراس��ة  ه��ذه  وتنطل��ق 
والح��ركات  األح��زاب  إن   أساس��يتين،أولهما 
اإلس��المية لم يكن له��ا دور بارز ف��ي انطالق 
الث��ورات العربي��ة، على الرغم م��ن النجاحات 
التي حققته��ا فيما بعد،أما الفرضية الثانية، فهي 
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أن الث��ورات العربي��ة، وإن وف��رت لألحزاب 
اإلس��المية فرص��ة ربما تك��ون تاريخي��ة فيما 
والتمت��ع  الش��رعية  عل��ى  الحص��ول  يخ��ص 
بالش��رعية القانونية، فإنها أيضا تحمل تحديات 
عديدة لهذه الحركات،إذا ما ارادت االس��تمرار 

في التمتع بهذه الشرعية.

ومن أجل الوصول الى كل ما تقدم قس��مت 
هذه الدراس��ة عل��ى أربعة مباح��ث، تناولنا في 
األول منها دور األحزاب السياس��ية اإلسالمية 
في الثورات العربية، وفي الثاني أسباب صعود 
األح��زاب السياس��ية اإلس��المية، أم��ا المبحث 
الثال��ث فقد خصص للحديث عن واقع األحزاب 
اإلس��المية ما بعد الثورة واشكالية السلطة، في 
حين كان المبحث الرابع مخصصًا للحديث عن  
مس��تقبل الثورات العربية واألحزاب السياس��ية 
اإلس��المية في المنطقة العربية،اما الخاتمة فقد 
تضمنت أهم  ما توصلت له الدراس��ة من نتائج 

وتوصيات.

المبحث األول

دور األحزاب السياسية اإلسالمية 
في الثورات العربية

 قب��ل أن نب��دأ الحديث ع��ن دور األحزاب 
السياس��ية اإلسالمية في ثورات الربيع العربي، 
ومدى مس��اهماتها ف��ي صناع��ة أو انجاح تلك 
الث��ورات، يجدر بنا ان نس��تحضر–باختصار-
الفلسفة التي نشأت بموجبها التنظيمات الحزبية 
والق��وى السياس��ية بص��ورة عام��ة، وماه��ي 

وظائفها في المجتمعات التي تعيش فيها؟.

إن تنظيم العالقة السياس��ية بين مؤسس��ات 

الدول��ة الحديث��ة، بما فيه��ا العالقة بي��ن الحاكم 
سواء أكان)فردا،أم اسرة،أم حزبا( وبين الشعب 
والمجتمع، تس��توجب وجود تنظيمات سياس��ية 
تضم��ن الحريات العامة، واس��تقالل س��لطات 
الدول��ة، وتوزيع الصالحيات.فتمنع االس��تفراد 
بالسلطةأواحتكارها، وتش��كل رقابة دائمة على 
إدائه��ا ف��ي كل النواح��ي والمج��االت، وتعمل 
عل��ى توعية الش��عب ورف��ع مدارك��ه، وتنظيم 
الخالفات السياس��ية بين األف��راد وتقليصها الى 
اقصى حد ممك��ن)1( ، وقد تصاغ تلك الوظائف 
في ش��كل أكثر تحديدا لتش��مل: تجني��د واختيار 
العناصر القيادي��ة للمناصب الحكومية، ووضع 
البرامج والسياس��ات الحكومية، والتنس��يق بين 
أفرع الحكم والس��يطرة عليها، وتحقيق التكامل 
المجتمعي من خالل اش��باع مطالب الجماعات 
والتوفيق بينها، أو بتقديم نظام عقائدي مش��ترك 
أوايديولوجية متماس��كة، والقيام بأنشطة التعبئة 
والتنشئة السياس��ية، ويفترض بالطبع في النظم 
السياسية الحديثة أن األحزاب تقوم بأدوارها تلك 
في مجتمعات تتس��م بدرجة عالية من المشاركة 
السياس��ية والقبول بش��رعية النظام السياس��ي، 

والتكامل القومي)2(.

ولي��س م��ن ش��ك ف��ي أن ادوار األح��زاب 
السياس��ية تختل��ف م��ن مرحل��ة ال��ى أخ��رى، 
ويراعى في تقديرها مع اختالف الحالة الظرفية 
والبيئ��ة السياس��ية والمناخ��ات الفكري��ة. فدور 
األح��زاب في حالة االس��تعمار غيرها في حالة 
مقارع��ة األنظم��ة الوطنية المس��تبدة،فالواجب 
الوطن��ي للعمل الحزبي هو مواجهة المس��تعمر 
األجنبي أو المس��تبد المحلي، بكل اش��كال القوة 
في الحالة األولى، وبالمقاومة الس��لمية والمدنية 
ف��ي الحالة الثاني��ة،أي بالكفاح المس��لح إلنجاز 
التحرير، وباإلص��الح والتغيير من أجل تقرير 
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المصير،وانت��اج النظام السياس��ي الديمقراطي 
ال��ذي يضمن الت��داول الس��لمي للس��لطة، وفقا 
إلرادة األمة بعدِّها مصدر السلطات ومانعة من 

التشوهات واالختالالت.

  إن وظائف العمل الحزبي بعد إنجاز اإلصالح 
السياس��ي والتح��ول الديمقراط��ي، هوالتنافس 
البرامجي للحصول على ثقة الشعب،وممارسة 
الس��لطة بتفوي��ض مقيد م��ن ااُلم��ة، ويخضع 
لقواعد العمل الديمقراطي،ومراقبة المعارضة، 
والقض��اء المس��تقل، واإلع��الم الح��ر، ونتائج 
صناديق االقتراع المستمرة بشكل دوري،وفيما 
يتعلق بدور األحزاب السياس��ية اإلس��المية في 
الثورات العربية باالس��تناد الى ما تقدم، نجدأن 
هناك اختالفًا في تقدير الدور الذي مارسته هذه 
األح��زاب في هذه الثورات،يت��راوح في مدياته 
األفقي��ة والعمودية بي��ن من ي��رى:دورًا كبيرًا 
ومتميزًا في تهيئة البيئة االجتماعية، وتس��خين 
الحالة السياس��ية، ورف��ع وتي��رة االحتجاجات 
المتراكمة،حتى وصلت لحظ��ة الذروة ومن ثم 
االنفجار، ومن يرى س��لبية األح��زاب التقليدية 
وعدم مس��اهمتها في انتاج الثورة أو المشاركة 
فيها، بل وذه��ب البعض الى الحكم على مجمل 
األح��زاب بأنها كانت عقبة أم��ام الثورة ومعيقا 
لإلصالح الحقيقي،إذ كش��فت األحداث األخيرة 
الفعالي��ات الجماهيري��ة واالنتفاضات الش��عبية 
الت��ي عمت وال ت��زال تعم العديد م��ن األقطار 
العربية،ع��ن ضعف حض��ور وتأثير األحزاب 
التقليدية وعلى رأس��ها اإلسالمية، في الخريطة 
السياسية العربية، وفي مجتمعاتها المحلية، وفقا 
لهذا الرأي، كما كش��فت ع��ن غياب كبير لدور 
النخ��ب الفكرية والسياس��ية ف��ي اللحظات التي 

سبقت اندالع الحركات الشعبية.

إن الق��راءة الموضوعي��ة للمش��هد العربي 
وهو يتجلى بتحوالته الجذرية يشير الى ضعف 
دور األح��زاب اإلس��المية ف��ي صناع��ة تل��ك 
الثورات، إذ كانت القوى الحية الجديدة الس��يما 
الشبابية،هي المحرك الرئيس في هذه الثورات، 
وه��ي ق��وى متج��اوزة لألط��ر األيديولوجي��ة 
والسياس��ية وبنيتها التنظيمي��ة التقليدية، أي إن 
األحزاب اإلسالمية،كما هو الحال مع األحزاب 
والقوى السياسية األخرى)الليبرالية والعلمانية( 
لعبت دورًا تابعًا لدور القوى الشبابية، ولم تبادر 
الى الدعوة الى هذه الثورات واالنتفاضات، بل 
ف��ي بعض األحي��ان تأخرت حت��ى في اإلعالن 
ع��ن مج��رد تأييدها للقوى الش��بابية، كما حدث 
ف��ي الحالة المصرية، والحالة التونس��ية، ولكن 
مع تصاعد وتيرة وحجم االحتجاجات،وانضمام 
كت��ل اجتماعي��ة مهم��ة، تراجع��ت األح��زاب 
اإلس��المية ع��ن حذره��ا، واعلن��ت التحاقه��ا 

بالحراك الشعبي)3(.

فعل��ى س��بيل المث��ال األحزاب اإلس��المية 
المصري��ة بتياراتها المختلفة كان��ت قد اتخذت 
أكث��ر من موقف تجاه الثورة في بدايتها، فالتيار 
الس��لفي كان قد أعلن رفض��ه للتظاهرات قبلها 
بأي��ام، وأك��دت مدرس��ة الدع��وة الس��لفية في 
ع��دة بيان��ات لها رف��ض التظاهر، بل نش��رت 
عل��ى موقعه��ا )صوت الس��لف(، وف��ي فتوى 
ألب��رز زعمائها )ياس��ر برهام��ي( أنها ال تبيح 
التظاه��ر وتحذر منه. وعل��ى الرغم من تحول 
ه��ذه التظاهرات إلى ثورة ش��عبية عارمة، ظل 
التيار الس��لفي في اإلسكندرية يرفض التظاهر، 
وهو م��ا ينطبق على مجمل الحالة الس��لفية في 
��َن فيما  مص��ر عامة، صحيح أن هذا التيار َحسَّ
بعد خطابه كثيرًا، وتعدلت ممارس��اته، وكانت 
إيجابي��ة ف��ي كثير م��ن النواحي، مث��ل الدعوة 
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إلى حماي��ة الممتلكات العام��ة والخاصة، وفي 
واألجان��ب،  المس��يحيين  ممتل��كات  مقدمته��ا 
بوج��وب  عليها،والق��ول  االعت��داء  وتحري��م 
التص��دي للبلطجي��ة واللصوص، والمش��اركة 
الميداني��ة ف��ي إنش��اء اللج��ان الش��عبية الت��ي 
صارت المس��اجد مقارًا لعمله��ا، كذلك الفتوى 
بتحريم االس��تغالل ورفع األسعار أثناء الثورة، 
والتحرك فعليًا إليجاد حلول عملية لمواجهة هذا 
االس��تغالل،حدث كل ه��ذا التط��ور في خطاب 
التيار الس��لفي وممارس��اته، لكن ظل بعيدًا عن 
الدور السياسي، أو المشاركة الفعلية في الثورة 

عبر التظاهر.

 أم��ا التيار الجه��ادي الذي أج��رى مؤخرا 
مراجعات للعنف، وتحول إلى حركة سلمية،فلم 
تصدر عنه بيانات تحدد موقفه من الثورة، لكن 
الرصد العام يقول بغيابهم التام عن التظاهرات، 
وه��ذا كان أم��رًا مفهوم��ّا ومتوقع��ًا آلالف من 
اإلس��الميين،إذ م��ا زالت قبضة األم��ن وعنفه 
حاضرين في وعيهم بعد سنوات طويلة قضوها 
في أس��وأ األوضاع داخل أسوأ السجون، فضاًل 
عن أنهم شهدوا تصفية المئات منهم خارج حكم 

القانون.

  أم��ا جماع��ة اإلخ��وان المس��لمين، فل��م 
وتقاط��ع  الس��لفي  المس��ار  بالتأكي��د  تس��لك 
التظاهرات وفاعلي��ات الثورة،لكنها لم تكن في 
طليعتها،س��واء في إطالق ش��رارتها أم قيادتها 
ميداني��ًا، فقد ت��ردد اإلخوان أيامًا ف��ي الموقف 
م��ن تظاهرة الثالث��اء)25 كان��ون الثاني( التي 
أطلق��ت الثورة، وحين حس��موا قرارهم إيجابيًا 
كان محددًا بالمش��اركة الفردية لكوادر الجماعة 
وقواعدها مثل بقية أفراد الش��عب،فقد ش��اركت 
اسماء من قيادات الصف الثاني في الجماعة من 

أمثال)اس��الم لطفي،واحمد عبد الجواد،ومحمد 
القصاص(،ول��م تك��ن هن��اك مش��اركة بق��رار 
مرك��زي للجماع��ة يتبن��ى التظاه��رة ويفرض 
عل��ى أفراده��ا المش��اركة، بل كان هن��اك قلق 
الجماع��ة  المش��اركة، وأك��دت  وترق��ب م��ن 
ضرورة عدم االنس��ياق وراء خطاب الش��باب 
الثوري، والس��يما ف��ي ما يخص اإلس��اءة إلى 
الرئيس)حس��ني مبارك(مباش��رة، ورغم نجاح 
تظاهرة اليوم األول، أال ان اإلخوان لم يبادروا 
إل��ى االنغم��اس كليًا ف��ي فاعليات الث��ورة، بل 
ولغاية تظاهرة يوم الجمعة )جمعة الغضب 28 
يناير(، كانت مشاركة مجموعة الشباب الثوري 
غير المؤطر سياس��يًا في أح��زاب أو تنظيمات 
متقدمة كثيرًا جدًا على اإلخوان المسلمين، الذين 
لم تختلف مشاركتهم كثيرًا عن مشاركة الشارع 
المص��ري. غير إن موقف اإلخوان تعدل كثيرًا 
بعد نجاح تظاهرات يوم جمعة الغضب)4(. وفي 
هذا اإلط��ار يؤكد )ناثان ب��راون( المتخصص 
بشؤون الحركات اإلسالمية أن موقف اإلخوان 
المسلمون أثناء وبعد الثورة أتخذ مواقفًا اتسمت 
بقدر كبي��ر من ع��دم االلتزام، عل��ى  نحو أثار 
حي��رة المراقبين،   فعلى  الرغم من أن الجماعة 
لم تش��ارك رس��ميًا ف��ي المظاهرات ف��ي بداية 
الثورة، فإنه��ا س��محت ألعضائه��ا باالش��تراك 
عل��ى  نحو ف��ردي، ثم غي��رت موقفها، ودعمت 
الث��ورة بش��كل كام��ل،  كما ظهر ع��دم االلتزام 
في مواقف اإلخوان المس��لمين مع دعوة )عمر 
س��ليمان( نائب رئي��س الجمهوري��ة آنذاك، إلى  
محاول��ة  المعارضة، ف��ي  بزعم��اء  االجتم��اع 
الس��ترضاء المتظاهرين، مع اإلبقاء على  نظام 
)مبارك( في الحك��م، إذ أدهش اإلخوان الجميع 
بقبول هذه الدعوة، وإن أصروا على  أنهم التقوا 

به فقط لالستماع وليس للتفاوض)5(.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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أما ف��ي تونس، فق��د كانت حرك��ة النهضة 
اإلس��المية آخر الملتحقين بالثورة، وذلك نتيجة 
لضعف الحركة، وتآكل بنيتها القاعدية، بس��بب 
م��ا تعرض��ت له طيل��ة العقدي��ن الماضيين من 
مالحقات وتنكيل من قبل الس��لطة السياسية في 
تون��س، فضاًل ع��ن انفصال المس��توى القيادي 
)ال��ذي كان أغل��ب رم��وزه ف��ي المهجر( عن 

القواعد الحركية في تونس.

إن إس��هامات الق��وى الحزبي��ة والدينية في 
هذه الثورات كانت إما ش��به منعدمة، كما كانت 
الحالة التونس��ية، أو غير مهيمنة، كما كانت في 
الحالة المصرية،وهو ما قد يعد أحد أسباب نجاح 
الثورتي��ن، ولعل حقيقة حجم هذا اإلس��هام كان 
أكث��ر وضوحا في الحال��ة الليبية التي لم تعرف 
أية تنظيمات سياس��ية أو أيديولوجية مس��تقرة، 
وكان المجتم��ع الليب��ي المع��روف بانقس��اماته 
العمودي��ة على أس��اس قبل��ي، هو ال��ذي يدير 
الثورة وينقلها م��ن منطقة ألخرى، وعليه، فإن 
الخطاب السياس��ي لهذه الق��وى الجديدة لم يكن 
فق��ط متجاوزًا في مفردات��ه ومعادالته ومطالبه 
لخطاب قوى المعارض��ة التقليدية، وإنما أيضا 
كان بمثاب��ة خطاب جامع يتحدث باس��م الجميع 
ف��ي حالة غير معت��ادة من التوح��د العفوي بين 

مكونات األمة)6(.

وبن��اء على م��ا س��بق، يصعب الق��ول أن 
حرك��ة ما أو جماع��ة بعينها كان لها الفضل في 
تفجي��ر الثورات العربية، التي كانت بش��كل أو 
بآخ��ر، تعبيرًا عن التقاء اإلرادة العامة للمجتمع 
في لحظة تاريخية معين��ة، بيد أن الوجه اآلخر 
لذل��ك هو أن جميع القوى والحركات السياس��ية 
والمجتمعية س��اهمت بش��كل أو بآخر في نجاح 
ه��ذه الث��ورات، أو على األقل هذا م��ا تقيس به 

هذه الق��وى مصالحها وطموحاته��ا في مرحلة 
م��ا بعد الث��ورة. وبما أن هذه الدراس��ة تختص 
فق��ط بالنظر ف��ي دور األحزاب اإلس��المية في 
الث��ورات العربي��ة، فيمكن القول إن إس��هامات 
هذه األحزاب في إشعال الثورات العربية كانت 
محدودة، مقارنة بالوض��ع التنظيمي والحركي 

لها.

وق��د يعزو البعض ه��ذا الحضور الضعيف 
لإلسالميين في الثورات العربية إلى ذكاء قياداتها 
وإدراكهم لحساسية اللحظة الثورية وحساباتها، 
والس��يما في ظل اإلرث الكبير من الصراع مع 
السلطات السياس��ية القائمة، وحجم االذى الذي 
تحملت��ه ه��ذه األح��زاب والحركات،والرفض 
الغرب��ي لها،والوقوف منه��ا موقف العداء، مما 
قد يزي��د من احتم��االت وأد الث��ورات العربية 
وإجهاضه��ا في مهدها، كم��ا حدث في الجزائر 
أوائل تس��عينيات الق��رن الماضي، على أن ذلك 
أيض��ا ال ينف��ي ضع��ف األف��ق السياس��ي لهذه 
الح��ركات، وعدم استش��عارها المبك��ر للزخم 

الثوري. 

وخالص��ة الق��ول: ِإن حض��ور اأًلح��زاب 
اإلس��المية ف��ي الث��ورات العربي��ة ل��م يك��ن 
حض��ورًا متميزًا وطليعي��ًا، أنما كان متماش��يًا 
مع حضور بقي��ة القوى األخ��رى، بعدِّها تعبر 
عن فصيل اجتماعي وسياس��ي موجود ومتجذر 
ف��ي المجتمع��ات العربية، ولم يك��ن حضورها 
اس��تئثاريًا أو اس��تثنائيا بأي حال من األحوال، 
وهو أم��ر مهم وف��ارق، إذ اعت��ادت الحركات 
واألح��زاب اإلس��المية أن تكون ه��ي المحرك 
األساس للش��ارع العربي، والسيما في الشرائح 
الدنيا والوسطي،وهذا يعني أن الثورات العربية 
الراهن��ة ه��ي أعم وأش��مل م��ن أن تختزل في 
فصي��ل، أو لون سياس��ي واح��د دون بقية قوى 

وتيارات المجتمع.
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المبحث الثاني

أسباب صعود األحزاب السياسية 
اإلسالمية

بعدم��ا الحظن��ا  ضع��ف دور اأًلح��زاب 
الث��ورات  تفجي��ر  ف��ي  عموم��اًً  اإلس��المية 
العربية،ربم��ا يك��ون الس��ؤال األكث��ر ت��داوال 
عق��ب ما أفض��ت إليه انتخابات ال��دول العربية 
الت��ي انه��ارت فيه��ا أنظم��ة حكم دول��ة ما بعد 
االس��تقالل من نتائج، يتعلق أساسا بأسباب هذا 
التفوق الضخم ألصوات القاعدة االنتخابية الذي 
حققته أحزاب التيارات اإلس��المية على حساب 
منافس��يها، وبه��ذه الس��رعة، م��ع أول تجرب��ة 
ديمقراطية في الحياة السياسية العربية الجديدة. 

بداي��ة الب��د من الق��ول بأن هن��اك أكثر من 
إجابة لهذا الس��ؤال، والس��يما من قبل األوساط 
الت��ي تناهض األح��زاب اإلس��المية، تراوحت 
ه��ذه اإلجابات م��ا بين القول بتوس��ع األحزاب 
اإلس��المية باستخدام ما يس��مى بالمال السياسي 
قب��ل وأثن��اء العملي��ة االنتخابية، وع��د البعض 
اآلخر أن بنية خطابه��ا اإليديولوجي، ومن ثمة 
السياس��ي هو األكثر استجابة لمستويات الوعي 
السياسي، والسيما لدى الفئات الشعبية بصورة 
عام��ة، واألكثر انس��جامًا مع الطبيع��ة الثقافية 
لعموم المجتم��ع بصورة خاص��ة، عالوة على 
امتالك هذه األحزاب لجزء من وسائل االتصال 
الجماهي��ري والفض��اء العمومي ال��ذي يجعلها 
على تماس يومي م��ع الناس، فيما يذهب فريق 
ثالث إلى فكرة المؤام��رة، وادعاء أن صفقة ما 
عقدتها أحزاب التيارات اإلسالمية مع الواليات 
المتحدة، فيما ترى جماعات رابعة -هي باألساس 
من بعض مثقفي ومحترفي العمل السياسي- إن 
شدة قمع أنظمة الحكم المنهارة،السيما ضد هذه 

األحزاب، هو ما منحها ش��رعية االعتراف بها 
ش��عبيًا وتس��بب في نجاحها المتف��وق، هذا إلى 

جانب بعض اإلجابات الجزئية هنا وهناك)7(.

وعل��ى الرغ��م من وج��ود درج��ة ال بأس 
به��ا م��ن الصح��ة لبعض له��ذه التفس��يرات أو 
اإلجابات، غير أنها ال تعطينا الس��بب الحقيقي، 
أو التفس��ير المنطق��ي له��ذا الصع��ود للتيارات 
واألحزاب اإلس��المية، عالوة عل��ى أن بعض 
هذه اإلجابات هي ذريعة باألس��اس تمثل وجهة 
نظ��ر منافس��ي أح��زاب التيارات اإلس��المية، 
والس��يما قوى اليس��ار العربي التي تدفع اليوم، 
ثمنًا باهظًا ألخطاء اس��تراتيجية، تمثلت أساس��ا 
بغي��اب القدرة على تش��خيص واقع دولة ما بعد 
االستقالل، تش��خيصا موضوعيا كان سيقودها 
ض��رورة - ل��و ت��م - إل��ى ص��دام مفت��وح مع 
السلطة، وهو ما لم ترغب بمقاربته لتجنب ذلك 
الص��راع المكلف، واكتفت بداًل عن ذلك برصد 
وتوصيف ممارس��ات الس��لطة المدان��ة ِإقليميًا 
ودوليًا، توصيفات لم تمكنها من صياغة خطاب 
جماهيري مقنع)8( ، الشيء الذي يؤكد مشروعية 
اس��تمرار ط��رح الس��ؤال المتعل��ق باألس��باب 
الت��ي تق��ف وراء نج��اح األحزاب اإلس��المية 
ف��ي موج��ة االنتخابات التي ج��رت في تونس، 
ومص��ر، والمغ��رب، وليبي��ا، واليم��ن، وربما 
س��ورية والس��ودان، وقبلها في كل من العراق 
وفلس��طين،إن اجابة السؤال في رأينا راجع الى 
مجموعة من األس��باب، منها ما يتعلق  باللحظة 
التاريخي��ة التي جرت فيه��ا االنتخابات، ومنها 
راجع ال��ى طبيعة تنظيم األحزاب اإلس��المية، 

ويمكن تلخيص هذه األسباب باالتي)9(: 

1- طبيعة الش��عوب العربي��ة والتي أغلبها 
مس��لمة: يلعب اإلس��الم كما هو معروف دورًا 
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رئيس��ًا في حياة الع��رب، كما يمث��ل الدين أحد 
الركائ��ز األساس��ية في حياتهم السياس��ية، ومع 
ذلك كان اإلسالم مغيب عن الحياة العامة، لذلك 
فإن اختيار اإلس��الميين ج��اء ردًا على موجات 
التغري��ب الت��ي عانت منه��ا الش��عوب العربية 
طوياًل، ومبالغة بعض األنظمة الدكتاتورية في 
هذا التغييب، وفي احتكار التعبير عن اإلس��الم 
والنس��خة الرس��مية له ف��ي تحال��ف مع بعض 
النخب الدينية السيئة، ولما ارتبط أداؤها بالفساد 
ط��ال ذلك م��ن صور الدي��ن الرس��مي، والتجأ 
الناس أكثر الى النس��خ الشعبية للدين، التي عبر 
عنها الدعاة الجدد والسلفيون ودعاة الفضائيات.

2- الوضع النفس��ي والروحي والحضاري 
الذي تمرب��ه األمتين العربية واإلس��المية، من 
تردي ُأممي وقيادي،وتفسخ في األخالق،وانهيار 
للقيم والمب��ادئ والمثل الفاضلة والدينية،كان له  
دور كبير في وصول تلك التيارات اإلس��المية 
، وبغض النظر عن توجهاتها الدينية الى س��دة 
الحكم. على اس��اس أن تلك األحزاب تقوم على 
ايديولوجي��ة ديني��ة كفيل��ة بتحقي��ق االس��تقرار 
النفس��ي الذي يبحث عنه المواط��ن، وتخليصه 
من حالة الضي��اع الروحي والحضاري، بعدما 

فشلت األنظمة السابقة في تحقيقه.

3- قمع األنظمة لإلسالميين: هناك احساس 
كبي��ر ل��دى الش��عوب العربي��ة كاف��ة بتعرض 
الحركات اإلس��المية للظلم م��ن جانب األنظمة 
الحاكم��ة، فجماع��ة اإلخ��وان المس��لمين ظلت 
محظ��ورة طيلة س��نوات حك )حس��ني مبارك( 
عل��ى الرغ��م من عم��ل اعضائه��ا اليومي الى 
إي��اه  ومس��اعدتهم  الع��ادي  المواط��ن  جان��ب 
تعرضت لهجم��ات إعالمية وامني��ة عنيفة من 
جان��ب نظام)مبارك(األم��ر نفس��ه تعرضت له 

حركة النهض��ة في تونس والتي ظل أعضاؤها 
مطاردين ًأمنيًا حتى سقوط نظام الرئيس السابق 

)زين العابدين بن علي(.

 4-ش��عور الناخ��ب بوجود خبرة سياس��ية 
كبي��رة لدى التيار اإلسالمي،س��واء لدى حركة 
النهض��ة في تونس أو جماع��ة اإلخوان مقارنة 
بغيرها من األحزاب والحركات التي نشأت من 
رح��م الثورة. صحيح أن حزب الحرية والعدالة 
التاب��ع لجماعة اإلخوان نش��أ أيًضا بعد الثورة، 
لكن��ه ليس منفصاًل عن الجماعة األم على األقل 
خالل هذه المرحلة، وهو ما يكسبه زخمًا سياسّيا 

كبيًرا عمره قرابة ثمانين عامًا. 

5- فك��رة التصويت العقاب��ي التي تمت في 
المرحل��ة األول��ى: ونقصد به��ا تصويت الكثير 
من الناخبين لصالح التيارات اإلسالمية كعقاب 
لألح��زاب القومي��ة أو اليس��ارية، فعلى س��بيل 
المث��ال صوت الكثي��ر من المصريي��ن لصالح 
األحزاب اإلسالمية ردًا على دعم الكنيسة للكتلة 
المصرية، وتحديًدا لحزب المصريين اأَلحرار، 
وهو ما يعي��د إلى الذهن فك��رة التصويت على 
أس��اس الدين التي ب��رزت بصورة كبيرة خالل 
المدة األخيرة، وربما كان هذا التصويت - أغلبه 
من الكتلة الصامتة الش��عبية التي ليس لها توجه 
أيديولوج��ي معين وحزب تتمس��ك به- هو أحد 
أس��باب ارتفاع أسهم التيار الس��لفي بعدِّه التيار 
المقاب��ل للتيار القبطي في ظ��ل الصراع الكبير 
بين الطرفين، والذي ب��رز بصورة كبيرة على 
الفضائي��ات التابع��ة ل��كل منهم��ا خ��الل المدة 
الماضية مقارنة باإلخوان، الذين يعدُّوهم هؤالء 

أكثر تساهاًل وتسامحًا في الملف القبطي.

6- الهي��كل التنظيم��ي للق��وى اإلس��المية، 
والس��يما حركة النهضة اإلس��المية واإِلخوان، 
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هذا الهيكل واالنتشار الكبير لألحزاب االسالمية 
في أنحاء البالد كافة المتواجد فيها تلك األحزاب 
والحركات، ه��و الذي جعل لديه��ا القدرة على 
حش��د األصوات لمرش��حيهم من الدوائر كافة ، 
ال س��يما في ظ��ل النظام االنتخاب��ي المعقَّد فيما 
يتعلق بتقسيم الدوائر االنتخابية بصورة يصعب 
أن ينجح أي ش��خص مس��تقل بس��هولة، إٍِِال إذا 
كان شخصيًة مشهورًة أو يعتمد على دفع رشاٍو 

انتخابية.

7- الدور االجتماعي والخيري لإلسالميين: 
تلعب الحركات اإلس��المية ف��ي العالم العربي، 
ومن��ذ عق��ود طويل��ة دورًا كبيرًا في اأَلنش��طة 
االجتماعي��ة والخيرية، وحافظ��ت على عالقة 
متينة تربطها بش��رائح المجتمع كافة والس��يما 
تل��ك المهمش��ة، مم��ا ق��رب بينها وبي��ن فئات 
المجتم��ع كافة، اأَلمر ال��ذي انعكس على نتائج 

صناديق االقتراع.

إن األس��باب الس��الفة الذكر ه��ي ما دفعت 
الشعوب أن ترى من وجهة نظرها أن الخالص 
ف��ي تل��ك األح��زاب اإلس��المية وأفكارها، أي 
تل��ك المجموعات التي وقع اختي��ار ثقتها عليها 
ف��ي هذه المرحلة التاريخي��ة المضطربة، لقيادة 
وتحريك وإدارة المرحلة الراهنة من حياة األمة 
المتردية في مختلف الجوانب، والسيما الجانب 
الثقاف��ي والروحي، كونها تمل��ك ما تحتاجه في 
هذه المرحلة الحضارية، وما تحتاجه الجماهير 
المتعطش��ة للحري��ة والعدل واالس��تقرار،إذ ال 
يمك��ن ألّي حزب علماني ين��ادي بالديمقراطية 
والحرية، أن ينجح في االنتخابات بنس��بة تأهله 
لقيادة هذه الش��عوب طالما هناك نسبة عالية من 
الش��عب الذي لم يذق طع��م الحرية، وال يعرف 

معنى الديمقراطية نتيجة لالضطهاد واالستبداد 
التي عانى منها لعقود)10(

للمجتمعات العربي��ة  الحالي��ة  البيئ��ة  إن   
العلماني��ة  األح��زاب  لقي��ادة  لة  ليس��ت مؤهَّ
والنخ��ب المثقف��ة لتطبي��ق مبادئه��ا ف��ي ه��ذه 
المجتمع��ات المتخلف��ة ثقافي��ا وعلميًا وسياس��يًا 
واجتماعيًا وحضاري��ًا،انَّ هذه الحقيقة هي التي 
جعلت قادة الش��باب التونس��يين وعلى رأس��هم 
األح��زاب العلماني��ة يتفاج��ؤون بف��وز ح��زب 
النهضة اإلسالمي ليحصد لوحده حوالي نصف 
نس��بة األصوات في االنتخابات التي حدثت بعد 
الث��ورة في تونس، وكذلك في مصر إذ اإلخوان 
وبقية األحزاب اإلس��المية متمسكين بأّن وضع 
الدس��تور سيتم بعد االنتخابات،  لثقتهم بنجاحهم 

في االنتخابات وهو ما حصل فعاًل.

وم��ا تقدم من وجه��ة نظرنا يمثل التفس��ير 
المنطقي أَلس��باب صعود اأَلحزاب اإلس��المية 
الت��ي عب��رت عن طموح��ات ش��عوب المنطقة 
وآماله��ا في الحري��ة والعدال��ة والكرامة، وفي 
ظ��ل وج��ود ه��ذا الف��راغ، ون��درة األح��زاب 
والتيارات القريبة من حاجاتها الثقافية والفكرية 
والنفس��ية، مم��ا يمك��ن أن يوف��ر له��ا األم��ل 
والس��كينة واالس��تقرار والعدال��ة االجتماعي��ة 
والديموقراطي��ة، وهو ما كان��ت تنادي به حين 

خرجت ضد انظمتها وحكوماتها.
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المبحث الثالث

اأَلحزاب اإلسالمية ما بعد الثورة 
وإشكالية السلطة

م��ن المعروف َأن ه��دف جمي��ع األََحزاب 
السياس��ية الوص��ول ال��ى الس��لطة، وال وجود 
لحزب سياسي يسعى الى نشر أًَهداف سامية،ًأو 
الدف��اع عن فكرة معين��ة، اإل بمق��دار ما تكون 
هذه اأَلهداف واالفكار جزءًا من عملية سياسية 
مشدودة الى هدفها النهائي اال وهو السلطة،وهذا 
الكالم ينطبق على اأَلحزاب اإلس��المية، وعبر 
التاريخ جميع الفرق اإلس��المية المنتشرة يمكن 
أن ُتعد بش��كل أََو بآخر تنظيمات سياسية اتخذت 
الدين كَإطار فكري لممارس��ة النشاط السياسي، 
ومحور خالف هذه الفرق كان منذ البداية حول 
الخالفة واإلمامة وَأصول الحكم وفلس��فته، مما 
دف��ع إلى الق��ول بأنها الس��بب األول واألهم في 
نش��أة الفرق واأَلحزاب اإلس��المية )11(.فالفكر 
السياسي اإلس��المي يتميز عن غيره في رؤيته 
للس��لطة،والتي تقوم على أس��اس أن الش��ريعة 
اإلس��المية تؤك��د على ع��دم وجود س��لطة في 
اأَلصل لغير اهلل تعالى ، فالس��لطة المطلقة على 
الك��ون ه��ي هلل تعالى وح��ده، فال س��لطة لفرد 
عل��ى آخر، وال س��لطة لفرد على نفس��ه، ومن 
أجل تكامل الش��خصية اإلنسانية واتساق النظام 
االجتماع��ي بما يضم��ن تحقيق مصال��ح الفرد 
والمجتمع فّوض اهلل تعالى مساحات من سلطته 

إلى خلقه أفرادًا كانوا أم جماعات)12(.

إن الس��يادة هلل تتمثل في  س��يادة الش��ريعة 
اإلس��المية المعتمدة على القرآن الكريم والسنة 
النبوية، ومصادر التش��ريع اإلسالمية األخرى 
كاالجته��اد والقي��اس وغيرها. وه��ي تقبل مبدأ 
الش��ورى كأس��اس سياس��ي لنظام الحكم. وبناًء 

على هذه المقولة؛ فإن معظم األحزاب السياسية 
اإلس��المية ترى في الديمقراطي��ة بدعة غربية 
تنطلق من أرث حضاري وفلسفي غربي، وإنها 
ذات طاب��ع إيديولوج��ي يس��عى لف��رض هيمنة 
الثقاف��ة الغربي��ة القائمة عل��ى العلمانية وفصل 
الدين عن الدولة، وهي تطرح الش��ورى كبديل 

للديمقراطية)13(. 

وقد انبثقت اأَلحزاب اإلسالمية مستمدة من 
هذه األس��س قاعدة إيديولوجية وارتبط وجودها  
في البلدان العربية بالحقبة االستعمارية ومرحلة 
االستقالل، إذ حاولت التيارات اإلسالمية بلورة 
أحزاب سياس��ية لتق��ود النضال ضد الس��يطرة 
االس��تعمارية، وق��اد بعضه��ا حرك��ة المقاومة 
ضد إس��رائيل والحركة الصهيونية، مثل حركة 
اإلخوان المسلمين وحماس. ومن ناحية أخرى؛ 
حاول��ت بع��ض التي��ارات اإلس��المية؛ قي��ادة 
حركات الرأي العام المعارضة للس��لطة القائمة 
ف��ي الحقبة االس��تعمارية والموالي��ة للغرب في 
المنطق��ة العربية، ومحاولة هذه األحزاب تأليب 
الرأي العام والش��عوب العربية على التوجهات 
الغربية لألنظم��ة العربية واتهامه��ا بالعلمانية.
والدول��ة في ع��رف التيار اإلس��المي مازالت 
مجرد أداة تبدو طيعة ويجب تس��خيرها لصالح 
مش��روعه وياتي يتحصن في الدستور، ويطبع 
مختلف جوانب عمل ه��ذه الدولة بطابعه، دون 
النظ��ر لعواقب ذل��ك الخاصة بوح��دة الجماعة 

الوطنية وحيويتها )14(.

وهنا تظهر اشكالية بناء دولة لدى التيارات 
اإلس��المية ذات طاب��ع دين��ي ب��دال م��ن  دولة 
مدنية س��ارت ف��ي بنائه��ا البل��دان العربية مدة 
طويلة،والفرق بين الدولتين يتجلى في مواضيع 
جوهري��ة:« فالف��رد ف��ي الدولة المدني��ة يتمتع 
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بحقوق المواطنة كافة،كما يتكلف بكل واجباتها. 
أما ف��ي الدولة الدينية،فال ينال اال ما يس��مح به 

ولي األمر،ويتحمل كلما يفرضه من تكليفات.

الدولة الدينية دولة عقائد الطاعة فيها للحاكم 
بأم��ر اهلل ، أم��ا الدول��ة المدني��ة فدول��ة برامج 
والطاعة فيه��ا للقانون. الدولة المدنية باختصار 
دول��ة تحم��ي الحق��وق والحري��ات دون تمييز 
بس��بب العقيدة أو اللغ��ة أو اللون أو الجنس. أما 
الدولة الدينية فصورة منصور الحكم التس��لطي 
ال��ذي يوظف المقدس فيغير الهدف الذي أوجده 
الخال��ق من أجل��ه. تخت��ار من بين المقدس��ات 
التي تؤمن بها جماعات المجتمع مقدس��ًا واحدًا 
تفرضه بتفس��ير واحد عل��ى اآلخرين«)15(. من 
هنا يمثل ش��كل الدولة واحدًا من أهم التساؤالت 

التي تطرح في الوقت الراهن.

وكم��ا هو معروف أن األحزاب اإلس��المية 
ه��ي أحزاب ثورية تس��عى ال��ى قلب األوضاع 
ف��ي الدولة وفقا أليديولوجيتها، وهي برزت في 
المرحل��ة التي انبثقت فيها الحركات القومية في 
البل��دان العربية، إذ كانت تلك الحركات تس��عى 
الى التحرر وتحقيق حل��م الدولة القومية، وبعد 
قي��ام الثورات ف��ي منتص��ف الق��رن الماضي 
كان��ت الجماهير مس��تعدة  للتن��ازل عن بعض 
حقوقه��ا وحريتها في س��بيل تحقي��ق هذا الحلم، 
فعند الثورات غالبا ما ترغب الجماهير بتحقيق 
تغيي��رات حاس��مة)16( ، وقد حاول��ت الحركات 
اإلس��المية منذ نكس��ة حزيران عام 1967في 
أن ت��رث كلية حركة القومي��ة العربية التي كان 
يجس��دها الرئيس المصري الراحل )جمال عبد 
الناص��ر( من جه��ة، وح��زب البع��ث العربي 
االش��تراكي من جهة أخري،أرادت أن تكس��ب 
الش��ارع العربي لصالحها نهائيًا من أجل تهديم 

الدول القائمة وإقامة ما تسميه دولة إسالمية.

ف��إذا كان ه��ذا ه��و مطلبه��ا عندم��ا كانت 
خارج الس��لطة، فكيف ه��و الحال وقد آلت اليها 
السلطة بعد موجة الثورات األخيرة في المنطقة 
العربية، التي اس��قطت األنظمة األوتوقراطية، 
التي قصت وهمش��ت، وحجبت الشرعية طيلة 

المرحلة السابقة عن الحركات اإلسالمية ؟ 

أوال: الب��د م��ن الق��ول ان الجماهي��ر التي 
ث��ارت من أج��ل تحقيق حل��م جديد غي��ر الحلم 
القوم��ي ،هذا الحل��م يتمثل ب�)الحري��ة والعدالة 
والمساواة(، غير مستعدة بأي حال من األحوال 
ان تتنازل عنه في س��بيل تحقيق أي ايديولوجية 
حتى وإن كانت إس��المية،  وهو ما يشكل عائقًا 
أم��ام األحزاب اإلس��المية ف��ي جع��ل أهدافها 
موض��ع التنفيذ،فاذا ما نظرن��ا الى الذين فجروا 
الثورات نجد أنهم جيل جديد،والحركات القومية 
واالس��المية واليس��ارية الثورية بالنس��بة اليهم 
تاري��خ قديم، وال يهتم هذا الجيل باأليديولوجية، 
فش��عاراتهم كله��ا براغماتي��ة، وال يس��تعينون 
باإلس��الم كم��ا فع��ل أس��الفهم، وال يعن��ي هذا 
بالتأكيد انهم علمانيون،  بل يعني ببس��اطة أنهم 
ال يرون في اإلس��الم إيديولوجيا سياسية قادرة 
على خلق نظام أفضل. وهو ما ش��كل لألحزاب 
اإلس��المية تحديًا،إذ تأرجح الخطاب السياس��ي 
للح��ركات في مرحل��ة ما بعد الث��ورات ما بين 
اس��تجابة للث��ورة الجدي��دة، الذي لم يس��تند الى 
مرجعي��ة إيديولوجية أو حزبية محددة، ولم يكن 
الوازع الديني منطلقا مباش��رًا لها، وبين الوفاء 
للمنطلق��ات اإليديولوجي��ة الت��ي صاغها حول 
أصول الحكم، ومرجعيات الدولة خالل مراحل 
الحكم الس��ابقة،فنجد األحزاب اإلسالمية تتردد  
بين المرجعي��ة الدينية، وبين االعتراف بالنظام 
االنتاجي واالقتصادي الحالي، الذي ال ينس��جم 
مع منطلقاتها الفكرية، وبين التلميح الى اس��لمة 
شاملة لكل قطاعات الحياة العامة،وبين الحديث 
عن تعددية سياسية واصول دولة مدنية، كل هذا 
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يش��ير الى مس��توى الالجهوزية لدى الحركات 
اإلس��المية للمرحلة الجديدة، او حتى اس��تيعاب 

مقتضياتها الفكرية والسياسية.

األح��زاب   أن  م��ن  الرغ��م  وعل��ى 
اإلس��الميةحققت بعض المكاس��ب ف��ي مرحلة 
ما بعد الث��ورات العربية،منها، أواًل:  س��يكون 
م��ن حق ه��ذه الحركات الحص��ول على وضع 
ش��رعي وقانون��ي يمكنه��ا م��ن العم��ل بحرية 
فق��ط األنظم��ة  تس��قط  ل��م  وعلنية،فالث��ورات 
الس��لطوية،وانما اس��قطت معها ثقافة األقصاء 
واالس��تبعاد الت��ي كان��ت حاجزًاأم��ام الق��وى 
والتي��ارات الدينية،وثانيا: س��وف يفتح المجال 
السياس��ي لهذه الحركات بش��كل اكب��ر مما كان 
علي��ه الوض��ع س��ابقا، وس��يكون بمقدورها أن 
تم��ارس دورا سياس��يا كثيف��ًا س��واًء من خالل 
المش��اركة في المناس��بات االنتخابية بدون قيد، 
ام من خالل عقد تحالفات والدخول في ائتالفات 
سياس��ية علنية. وثالثا: فت��ح المجال االجتماعي 
والحرك��ي أمام التي��ارات اإلس��المية من أجل 
تأكي��د وترس��يخ حضورها الش��عبي، مما يعني 
امكانية التم��دد القاعدي مجتمعيا وثقافيًا، اال أن 
هذه األحزاب اإلسالمية من جهة أخرى ستواجه 
مجموعة من التحديات،لعل من أبرزها ما يلي:  

1 -توطيد السلطة :
إن الث��ورات العربي��ة  ل��م تكن على نس��ق 
الثورات التاريخية من حيث قيام طبقة أو حركة 
أو تيار معين يحمل فكرة يس��عى لتحقيقها بقيادة 
الثورة، بل على العكس  أن هذه الثورات لم يكن 
لها قي��ادة واحدة تجمعها،أو طي��ف محدد  لذلك 
سميت ثورة الشباب ، وهو ما سوف يخلق مشكلة 
توطيد السلطة،والسيما وأن هذا التوطيد يحتاج 
ال��ى وقت طويل، وما دامت الس��لطة مس��تجدة 
وغير موطدة فان الص��راع مطرد بين مختلف 
الفئات الثورية،ألن كل فئة تريد أن تصبح الفئة 

المسيطرة،في ظل عدم وجود قوى مهيمنة، كما 
أن هناك تح��د جوهري يتعلق بتوطيد الس��لطة 
وهي أن الثورة اس��قطت رؤس��اء النظم، وربما 
اس��قطت بعض المؤسس��ات، لكنها الى األن لم 
تسقط كل مكونات النظام الذي وقعت الثورة في 
بلده وهذا ش��يء طبيعي،إن اعوان النظام القديم 
يس��تطيعون في بعض االحوال أن يس��ترجعون 
من القوة ما يمكنهم من االنقضاض على النظام 
الجدي��د والقضاء عليه واكث��ر ما يتوافر نصيب 
النجاح لها في المرحلة األولى من قيام األنظمة 
الجدي��دة قب��ل أن يتاح لها أن توطد س��لطتها أو 
تقضي عل��ى الفوضى)17( ، ام��ا التحدي اآلخر 
الذي س��تواجهه في توطيد السلطة، إن أي فعل 
س��تقوم به األحزاب اإلس��المية من أجل فرض 
النظام سيفس��ر على إنه عودة الى االستبدادية، 
وإن��ه انته��اك للحقوق والحريات، والس��يما أن 
العق��ل الجمعي للجمهور المع��ارض لألحزاب 
االس��المية يرى أنها تسعى الى تأسيس حكومة 
دينية ثيوقراطية تعودبنا الى العصور الوسطى 
بال حريات،أو حقوق، مس��تندين في تبرير ذلك 
الى تجربتين حديثتي��ن :تجربة الحكم في ايران 

وافغانستان.

2 - تداول السلطة:
إن التداول الس��لمي للسلطة والتناوب عليها 
من قب��ل القوى السياس��ية الفاعلة ه��و الجوهر 
الرئيس للديمقراطية الصحيحة، وليس للتعددية 
الحزبي��ة والعمل السياس��ي العلن��ي المرخص 
به اي��ة قيمة م��ن دون قدرة ه��ذه االحزاب في 
الوصول الى السلطة، إن المطلوب من االحزاب 
االس��المية في الوقت الراهن هو تأسيس سلطة 
لها طابع الدوام واالستقرار، سلطة تكون بمنأى 
عن الهزات والتقلبات والمشاحنات،وأن التداول 
بحاجة إلى مس��تلزمات البد م��ن وجودها، لعل 
م��ن أبرزها وجود تعددية سياس��ية، وحرية في 
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تكوين األح��زاب، فضاًل عن وج��ود انتخابات 
ح��رة ونزيه��ة تمكن تل��ك األح��زاب المتعددة 
م��ن التعاق��ب عل��ى الس��لطة، وه��ذا جوه��ر 
م��ا يعني��ه مفه��وم تداول الس��لطة ف��ي المفهوم 
الديمقراطي،وبشكل عام يمكن القول بأن معظم 
األح��زاب اإلس��المية رأت بأن هن��اك خالفات 
واضح��ة بين مضم��ون الديمقراطية والخطاب 
اإلس��المي السياس��ي المعاصر، وق��د تركزت 
االنتقادات األساس��ية لمفهوم الديمقراطية حول 

النقاط االتية)18(: 

أ- رفض مبدأ الحرية الفردية،والتي تجعلها 
الديمقراطي��ة األس��اس لنظريته��ا والقيمة العليا 
ف��ي المجتم��ع الرأس��مالي،إذ ت��رى األح��زاب 
اإلسالمية أن األساس للدولة اإلسالمية هو فكرة 
العدال��ة كقيمة عليا وض��رورة االلتزام بالحرية 
المسؤولة، والتي ال تتعارض مع قواعد الشرع.

ب-رفض فكرة س��يادة األمة التي تظهر في 
صورة قوانين ودساتير تنظم حياة المجتمع دون 

أي اعتبارات دينية وروحية .

ت-رف��ض فك��رة التعددي��ة السياس��ية من 
قب��ل بعض األحزاب،ألنه��ا تتعارض مع وحدة 

العقيدة واألمة في الدول اإلسالمية. 

ث- انتقاد فكرة المصلحة الخاصة؛ وإهمال 
المصلح��ة العامة ل��دى الديمقراطي��ة، وتطرح 
األح��زاب اإلس��المية فك��رة الس��عي لتحقي��ق 
مصلحة الفرد والجماعة معًا؛وانه يمكن تجاوز 

المصلحة الفردية للصالح العام.

ف��ي  ضوء تل��ك النظرة تج��اه الديمقراطية 
م��ن قبل بع��ض األح��زاب اإلس��المية، والتي 
تش��كل أساس��ًا لمفهوم ت��داول الس��لطة، يجعل 
بقي��ة األحزاب تضع مصداقي��ة التداول موضع 

ش��ك،والخوف من االس��تبداد بالسلطة،و قد أكد 
على هذه الحقيقة)حس��ن الترابي(حين اشار الى  
وض��ع الحركة اإلس��المية الس��ودانية وتجربة 
الوصول للس��لطة مبينًا » أن الحركة اإلسالمية 
هناك انحرفت عن مسارها الذي كانت تعتمد فيه 
على الش��ورى والقيم اإلس��المية حتى أصبحت 
بعد وصولها للس��لطة منغمس��ة بالسلطة، وذلك 
بفعل الحاكم الذي بيده كل شيء، ومع استشراء 
الظلم والقمع وكبت الحريات، ووصول ذلك ألن 
يكون سياسة متّ�بعة، حتى أصابت هذه السياسة 
سمعة حكم اإلسالم بس��وء في الرأي السوداني 
الع��ام بل ف��ي العالم » أن انجذاب اإلس��الميين 
إلى ممارس��ة العمل السلطوي ممكن أن يحولوا 
الحكم كوس��يلة للقمع بداًل من  أن يحافظوا على 
دور الحكم كوسيلة وأداة لبناء األمة، وللوصول 

للمشروع الشامل الذي يتطلعون إليه)19(.

ويزداد التخوف من التمسك بالسلطة مع تغير 
نبرة اإلس��الميين بعد توليهم السلطة، وتحولهم 
الى  الخط��اب االس��تعالئي،وخطاب الوصاية 
على س��بيل المثال عبر عن ذلك مرش��د جماعة 
اإلخوان المس��لمين في مصر)محمد بديع(حين 
صدم كل القوى السياس��ية في مصر بعد الثورة 
بقوله:»إن الجماعة تمديدها لكل القوى السياسية 
كم��ا تمد األم يدها إلى أبنائها«! فمنذ االس��تفتاء 
وخط��اب الجماع��ة يع��زف على نغم��ة القوى 
السياس��ية »األخ��رى التي تش��ق الصف،وكأن 
موقف الجماعة هو المرجعية الثابتة التي توحد 
بكلمتها األمة،في مواجهة جماعات سياس��ي�ة قد 
تصيب وقد تخطئ في مواقفها بمقدار أتفاقها أو 
اختالفها مع موقف الجماعة«)20(                                                                                          

األحزاب اإلس��المية تعد نفسها هي صاحبة 
المش��روع النهضوي الذي يس��تمد من اإلسالم 
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كأيديولوجيةأم��ا بقية األح��زاب والتيارات في 
نظره��ا فه��ي تحمل مش��اريع مرتبط��ة بأجندة 
خارجي��ة وغريب��ة عن واقع األمة اإلس��المية، 
فهن��ا يك��ون تداول الس��لطة عل��ى المحك، فهل 
يمكن أن تتنازل هذه األحزاب عن السلطة دون 
اكمال مشروعها اإلسالمي، وتسلم السلطة، الى 
من تعدهم ضد اإلسالم،أم تعد أن تداول السلطة 
يكون بين األحزاب اإلس��المية فقط . وإذا كانت 
التعددية والتوافق، »يعنيان الوصول إلى منطقة 
التالقي بين الفرقاء دون نفي أو استالب اآلخر، 
فإن اإلس��الميين رغ��م دعوته��م للتوافق إال أن 
ممارس��اتهم السياس��ية فيها كثير مما يتعارض 
ويتناقض مع هذه الدعوة«، ويحتاج اإلسالميون 

برأينا لتجاوز هذا التناقض. 

3- تحدي الفصل بين النشاطين الديني 
والسياسي: 

الحركات اإلسالمية عمومًا تقوم على أساس 
الخل��ط ما بي��ن الجانب الديني والسياس��ي على 
اساس أن الدين اإلسالمي دين ودولة،وال يوجد 
فصل بينهما،  وبما أن األحزاب السياسية عموًما 
تقوم على َأس��اس الوالء واالنتماء السياس��ي ال 
الدين��ي، وأن األحزاب اإلس��الميةال يوجد فيها 
حدود فاصلة بين الدعوي والسياس��ي،أي الدور 
الدين��ي واالجتماعي والنش��اط السياس��ي، فإن 
المطلوب من هذه األحزاب في المرحلة القادمة 
ه��و الفصل الكلي على مس��توى الوعي والفكر 
الحركي، بين منط��ق الجماعة الدينية، ومنطق 
الحزب السياس��ي، وهذا أمر ف��ي رأينا صعب 
الحصول والس��يما بالنسبة لجماعة اإلخوان في 

مصر.

4- تشظي القوى السياسية على الساحة 
الوطنية:

إن كاًل من اإلس��الميين والعلمانيين، القوى 
السياس��ية الرئيس��ة، ال يمثلون كتاًل متجانس��ة، 
بل ه��ي فصائل وتنظيم��ات متع��ددة القناعات 
والتوجه��ات، وه��و م��ا يزي��د م��ن احتماالت 
االن��زالق نحو الطائفي��ة والتعص��ب، بدال من 
التوافق واالجماع، ومما يس��اعد على التش��ظي 
هشاش��ة مؤسس��ات الدول��ة وضع��ف أجهزتها 
مم��ا يقل��ل م��ن مصداقيتها،وحيادته��ا، وكفاءة 
تدخله��ا لف��ض النزاع��ات والخالفات،واليقف 
التش��ظي السياسي على الس��احة الوطنية فقط، 
وانم��ا االنقس��امات داخل الحركات االس��المية 
نفس��ها،عالوة عل��ى أن التغيي��ر السياس��ي دفع 
بالحركات اإلس��المية الى تأسيس عدد كبير من  
األحزاب سياس��ية)21(. وهو م��ا جعل المرجعية 
اإلس��المية ليست حكرًا على حركة دون أخرى 
في المجال السياس��ي، وهو ما ساهم في احتدام 
حدة التنافس بينها، وهذا التنافس مرشح للتزايد 
في حالة خروج التيارات العلمانية من المنافسة 

على السلطة.

 5 تحقيق العدالة االجتماعية :
التح��دي اآلخ��ر ه��و كيفية تحقي��ق أهداف 
الث��ورة ف��ي الحري��ة والتنمية، وكيفي��ة تحويل 
ش��عارات الثورة إلى برنامج سياسي اقتصادي 
اجتماع��ي وهوياتي.فقد ورث اإلس��الميين عند 
وصوله��م للحكم مش��اكل اقتصادي��ة،إذ وجدوا 
هناك حجم ضخم من الفس��اد والنهب المنظمين 
للم��وارد العام��ة من قب��ل ُنُظم الحكم الس��ابقة، 
واغلبية كاسحة من الشعب تعيش في مستويات 



دراسات سياسية واستراتيجية   ةملك / 33  78

متردية، ونس��بة بطالة عالية ف��ي المجتمع ،كل 
ذل��ك س��يفرض بالض��رورة اتب��اع سياس��ات 
التأخي��ر  تحتم��ل  المش��اكل ال  جديدة)22(.ه��ذه 
وبحاجة لحلول سريعة،وأن أي تباطؤ يؤدي الى 
فقدان الثقة بين اإلسالميين وبين الجماهير التي 
اوصلته��م للحكم،وبالتالي بحث ه��ذه الجماهير 
ع��ن بدي��ل جديد،كم��ا بحثت عن بدي��ل غيرها 
كاالسالميين عند فش��ل خطط،وبرامج ووعود 
من س��بقه وبالتالي الدخول في دوامة جديدة من 

عدم االستقرار. 

5-التحديات اإلقليمية والدولية :  
تش��كل التحديات اإلقليمي��ة والدولية عاماًل 
محوريًا  يتعلق بالمحاوالت الخارجية لاللتفاف 
على الثورات، واإلمس��اك بزمام اأُلمور، ومن 
الس��عي وراء قضي��ة الطمأنين��ة، واالحت��رام 
الكامل لالتفاقي��ات، فضاًل عن تحدي االنجرار 
وراء االعت��راف الغرب��ي بالتي��ار اإلس��المي 
إس��رائيل  م��ع  العالق��ات  وتأخ��ذ  المعت��دل، 
ال��دور األه��م ف��ي المرحل��ة القادم��ة بالنس��بة 
للح��ركات اإلس��المية والس��يما دول المواجهة 
له��ا، ومنه��ا مص��ر، ومس��تقبل المعاهدات مع 
اس��رائيل،إذ كانت الحركات اإلس��المية جزًءا 
من المعارضة الش��عبية العربية،التي عارضت 
المعاه��دات ألنها تعد تنازل عن  أحدى الثوابت 
لفلس��طين  باالحت��الل  اإلس��المية،واعتراف 
بع��د  أن  الفلس��طيني،إال  بالش��عب  واض��رت 
وصولهم للسلطة،ستكتشف األحزاب اإلسالمية 
أنها أمام التزامات دولية لن تكون في الشعارات 
الثوري��ة صلة بالواقع، وعليها أن تتخذ قرارات 
دقيقة بحق هذه االتفاقيات والمعاهدات، ترضي 
المجتم��ع الدول��ي ومجتمعات دوله��ا، وال تقف 

تحديات الحركات اإلس��المية عن��د المعاهدات 
واالتفاقي��ات، ب��ل يتع��دى ذل��ك ال��ى الس��احة 
اإليديولوجي��ة، فه��ل م��ن الممك��ن أن يقدم��وا 
اإلس��الم كثقاف��ة عالمية ومش��روعًا مختلفًا عن 
الغرب،وتحدي��ًا حضاري��ًا للعولم��ة والليبرالية 

الجديدة،التي تبشر بها اإلدارة األمريكية)23( .

المبحث الرابع

مستقبل األحزاب السياسية 
اإلسالمية في المنطقة العربية

إن الحديث عن مستقبل األحزاب اإلسالمية 
ف��ي البل��دان العربي��ة يتداخل م��ع الحديث عن 
م��دى نجاح أو فش��ل الث��ورات العربي��ة، وبما 
أنن��ا ال يمك��ن الج��زم بنج��اح أو اخف��اق ه��ذه 
الثورات، ألن الثورات تقب��ل التقييم بعد مرور 
سنوات عديدة،وال يمكن ألي مراقب لألوضاع 
السياسية في كل من مصر وتونس وليبيا وحتى 
اليمن أن يجزم بنجاح الثورة في أي منها بشكل 
كام��ل. كما ال يمكن ف��ي الوقت ذاته انكار حجم 
اإلنجازات التي حققتها تلك الثورات، ولعل من 
أهمه��ا هو نجاح تلك الث��ورات في فرض واقع 
جديد على المش��هد السياس��ي س��اعد على دفع 
عجل��ة الحريات، ومن ثم اج��راء أول انتخابات 
على قدر من الديمقراطية في الحالتين التونسية 
والمصرية،كم��ا نجح��ت ه��ذه الث��ورات ف��ي 
التقريب بين مختلف القوى، أما جوانب االخفاق 
فيمكن تلخيصها بتشويه القوى االنتقالية لصورة 
الثوار،وافتق��اد ه��ذه الث��ورات ال��ى قائد يجمع 
الصفوف، ثم الى س��طوة التيار االسالمي، الى 
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جانب اس��باب أقل اهمية تتمثل بمخاطر انهيار 
الدولة،والصراع على الس��لطة، وتشرذم القوى 

الثورية.

ومايمكنن��ا قوله هنا هو أن الثورات العربية 
ما زالت في المرحلة االنتقالية ومجرد استمرار 
خ��روج الش��عب إلى الش��ارع ف��ي مظاهرات 
ومظاه��رات مض��ادة ي��دل على أن الث��ورة ما 
زالت تبحث لها ع��ن أتجاه وهدف، وأن مجرد 
س��قوط رأس النظام ال يعن��ي نهاية النظام، كما 
أن البروز المتزايد للنزع��ات الدينية، والتدخل 
الخارج��ي في مجريات الث��ورة يثير القلق على 
الثورة ومن الثورة ، أن نجاحات ثورات تونس 
ومص��ر وليبيا واليمن يمك��ن فقدانها مع مرور 
الوق��ت إن لم تنتج الثورة ثقافة الثورة بمضامين 

ديمقراطية تحررية.

 وفيم��ا يتعلق باألح��زاب االس��المية التي 
اوصلته��ا هذه الث��ورات الى س��دة الحكم،وهي 
تع��د الفائ��ز األكب��ر في ه��ذه الث��ورات، نقول 
ورغ��م كل تل��ك النجاح��ات التاريخي��ة الكبيرة 
لحركات اإلس��الم السياس��ي ف��ي العالم العربي 
خ��الل المرحل��ة الراهن��ة، وبغ��ض النظر عن 
األس��باب الت��ي أوصلته��ا ال��ى ه��ذه المكانة، 
ورغم وضوح فكرة تبن��ي المجتمع والجماهير 
للرؤية األيديولوجية والسياس��ية ولو لمدة مؤقتة 
لتل��ك األح��زاب والتيارات الديني��ة، إال أن ذلك 
ال يضم��ن لها النج��اح المطلق أو المس��تقبلي، 
فبقاؤه��ا في الس��لطة والحكم مره��ون بعدد من 
الش��روط الصعبة، والبد أن ت��درك أن المحيط 
الداخل��ي واإلقليمي والدولي ال يزال ينظر إليها 
بريب��ة وخوف، والس��يماً في ظل ذل��ك الخليط 
الواسع من الثقافات واأليديولوجيات والتيارات 
واألديان التي تحيط بها، وس��تكون مسؤولة عن 

إدارة شؤون حياتها وقوتها وثرواتها ومستقبلها.

وم��ن خ��الل اس��تقراء اللحظ��ة التاريخية 
الراهن��ة، وبنظرة الى مس��تقبل تل��ك التيارات 
واألح��زاب الديني��ة الت��ي وصل��ت ال��ى س��دة 
الحكم ف��ي البلدان العربية، فإنن��ا نؤكد على أن 
ضم��ان بقاء تل��ك التيارات الدينية في الس��لطة 
س��يعتمد خالل المرحلة المستقبلية القادمة على 
اس��تمرار ثقة الغالبي��ة الجماهيري��ة فيها، وفي 
أفكارها وتوجهاتها، وسياساتها المستقبلية على 
أرض الواقع، والس��يما تلك التي تالمس الحياة 
اليومية للن��اس، وكذلك مره��ون بمدى قدرتها 
األيديولوجية على مواكبة التغيرات الجيوس��ي
من  المتسارعة  اسية،والجيوس��تراتيجيةالدولية 

حولها.

 وبمعن��ى آخ��ر ف��ان بقاءها واس��تمرارها 
مره��ون بالتجرب��ة والتطبيق، وبم��دى قدرتها 
على توليد القوة والطاقة السياس��ية الجماهيرية 
المحركة لمس��وغات ضمان البقاء واالستمرار 
والمحافظ��ة عل��ى الس��لطة،والقيادة السياس��ية 
واالجتماعية واإلنس��انية، في ظ��ل المتغيرات 
الدولي��ة واإلقليمية خ��الل المرحلة القادمة، هذا 
فض��اًل عن أهمية التزامها باس��تمرار االعتدال 
ف��ي الرؤي��ة التي تحق��ق اإلجم��اع الجماهيري 
على بقائها في السلطة، والتي تتمثل في االبتعاد 
عن التزمت والتش��دد األيديولوجي والسياسي، 
وتحقي��ق م��ا عج��زت ع��ن تحقيق��ه األنظم��ة 
الس��ابقة من العدل والمساواة والحرية والتكافل 
االجتماع��ي، وإال ف��ان النتيجة س��تكون واحدة 
ومتقارب��ة: ذهب��ت دكتاتوري��ات ملون��ة لتحل 

مكانها ُأخرى بنفس اأَللوان. 

وهناك سؤال يطرح هنا فيما يخص مستقبل 
اأَلحزاب السياس��ية اإلسالمية التي وصلت الى 
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السلطة يتعلق بمدى امكانية اتباع هذه االحزاب 
ألي م��ن النماذج اإلس��المية الت��ي وصلت الى 
الس��لطة في بلدان اخرى كإيران مثالً أو حزب 
العدال��ة والتنمية الترك��ي،أو احتمال العودة الى 
األوضاع القائمة الى ما قبل التغيير السياس��ي، 

وأما انها ستفرز نموذجًا إسالميًا خالًصا؟

بالنس��بة للنم��وذج اإليراني ألب��د من القول 
أن ه��ذا النموذج من الصعب أن يكون مرش��حًا 
ألن يكون منهج��ًا أَلي من األحزاب والتيارات 
اإلس��المية الت��ي وصل��ت الى الس��لطة، وذلك 
العتبارات عدة،منها أن النموذج اإليراني يستند 
الى تأوي��الت خاصة بالفقه والمذهب الش��يعي 
الذي يمن��ح رجل الدين وضعي��ة عليا، وهو ما 
الوجود له في المذاهب السنية المنتشرة في كل 
من مصر وتونس واأَلمر الثاني: هو أن النموذج 
اإليراني يس��تند الى ثورة قادها اإلسالميون في 
المقام األول واإلم��ام الخميني،وهو مالم يحدث 
ف��ي الثورتين التونس��ية والمصرية، التي قامت 
بهما وانجحتهما ظروف وقوى سياس��ية مختلفة 
تماما،م��ن بينه��ا اإلخوان المس��لمين في مصر 
وحرك��ة النهضة في تونس. واألمر الثالث : أن 
ثمة عناصر عدة ستحول دون تمكن اإلسالميين 
تماما من السلطة في البالد العربية، وربما يأتي 
عل��ى رأس هذه العناصر أن الث��ورات العربية 
مازالت حتى اآلن في منتصف الطريق، ويبدو 
أنَّ الس��لطات تس��عى الى تركيز نظر الجمهور 
على فضح القوى اإلس��المية واظهار صورتها 
الس��يئة، وم��ن ث��م يحك��م الجمه��ور عليها قبل 
استيالئها على الس��لطة، والى حد ما قد يقتصر 
اأَلم��ر عل��ى الحك��م عليها م��ن خ��الل االيهام 
بطرق ادائها السياس��ي في م��ا لو تولت الحكم، 
وان وصلوا ستعمل على حرمانهم من ممارسة 
السلطات. األمر الرابع: هو أن في إيران حرسًا 

ثوري��ًا ينتم��ي للمؤسس��ة اإلس��المية الحاكم��ة 
ويدين بالوالء للمرش��د األعلى للثورة، وهو ما 
يصع��ب أن يحدث ف��ي تونس أو مصر في ظل 
بن��اء عقيدتي كل م��ن الش��رطة والجيش طيلة 
عقود على اس��تئصال أي عناصر لها انتماءات 

إسالمية من داخلها )24(.

ع��الوة على ما تقدم ف��إن النموذج اإليراني 
ال يمك��ن تحديد خصائص��ه اال في ظل النظرية 
السياس��ية، والممارس��ات الديني��ة ذات األصل 
اإلس��المي الش��يعي، مم��ا يجعل��ه فري��دًا م��ن 
نوع��ه وال يمك��ن االقت��داء ب��ه اال ف��ي ح��دود 
ضيق��ة، وه��و يفترق ع��ن نظري��ة الحكم لدى 
أهل الس��نة والجماعة انطالق��ا من التباين حول 
اإلمامة،وش��رعية الخالفة، ومكان��ة أهل الحل 

والعقد، وعقيدة المهدي المنتظر... الخ. 

أما بالنس��بة للنموذج التركي)حزب العدالة 
والتنمي��ة(، فمرش��ح ألن يستنس��خ ف��ي الحالة 
التونس��ية أكثر منها في الحالة المصرية، وذلك 
ألن رس��وخ الحرك��ة اإلس��المية ف��ي مص��ر-
والسيما اإلخوان والس��لفيين–وامتدادها في كل 
مفاص��ل المجتم��ع المصري يمنحها م��ن الثقة 
م��ا يدفعها ألن تطالب بما هو أكثر في المش��هد 
السياس��ي، كم��ا ح��دث حين ت��م تش��كيل لجنة 
لصياغة الدس��تور، واصرار اإلس��الميين على 
وجودهم في تلك اللجنة بشكل يتناسب مع ثقلهم 

في الشارع. 

أما الحالة التونس��ية فالراجح حتى األن هو 
س��عي حرك��ة النهضة المحس��وبة عل��ى التيار 
اإلس��المي نح��و الس��لطة يتم بش��كل تدريجي، 
وه��ذا ما تأك��د من تصريحات زعيمها )راش��د 
الغنوش��ي(المتأثر بفكر حزب العدالة والتنمية، 
وموقف الحركة بعد انتخابات اللجنة التأسيس��ية 
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األخي��رة، والتي فازت فيه��ا الحركة باألغلبية، 
وعلى الرغم من ذلك فلم تس��ع لالستحواذ على 
منص��ب الرئي��س، وال تضمين الدس��تور مبدأ 

تحكيم الشريعة اإلسالمية.

عموم��ا ال بد من القول فيما يتعلق بالنموذج 
الترك��ي يختل��ف ع��ن  الترك��ي،أن المجتم��ع 
المجتمعات العربية من حيث أنه قد قطع شوطًا 
طوي��ال ف��ي العلماني��ة، وال ي��رى تعارضًا في 
توجهات حزب العدالة والتنمية البرغماتية، في 
حي��ن أن الواقع العربي م��ن الممكن أن يرفض 
ه��ذه البرغماتية بالنس��بة لألحزاب اإلس��المية 
العربية اذ ستفسر من قبل المتمسكين بالمشروع 
االس��المي، إنه تنازل عن المشروع النهضوي 
اإلس��المي، وهو ما يدفع الى انقس��امات شديدة 
من الممكن أن تؤدي باألحزاب اإلس��المية الى 
التش��تت، والى قيام معارضة شديدة من الممكن 
أن تأخ��ذ طاب��ع العنف،كم��ا أن تجرب��ة حزب 
العدالة والتنمية التركي حققت نجاحًا في الجانب 
االقتصادي انعكست على الجانب السياسي فمنذ 
البداية رس��م ح��زب العدالة والتنمي��ة خطوطًا 
واضح��ة بي��ن برنامج��ه السياس��ي م��ن جهة، 
وبي��ن األزم��ة االقتصادية وس��بل التصدي لها 
من جه��ة ُأخرى، وحق��ق توازنًا بين السياس��ة 
النش��طة وجذب االس��تثمارات، مما شكلت أداة 
أساس��ية إلخراج تركيا من ازمتها االقتصادية.
كما أن عملية التحديث في تركيا تعود الى عقود 
خل��ت عندما كانت تس��عى الى دخ��ول االتحاد 
األوربي،ف��ي حين ال تمتلك البلدان العربية مثل 

تلك التجربة )25(.

أم��ا ع��ن احتم��ال الع��ودة ال��ى األوضاع 
القائم��ة ما قب��ل التغيي��ر السياس��ي:أي أمكانية 
إعادة إنتاج تجربة الحزب الواحد المسيطر، أن 

هذا االحتمال الذي يس��اعد عليه تماس��ك التيار 
اإلسالمي بالمقارنة بضعف التيارات الليبرالية 
واليسارية والقومية اأُلخرى، مما يعطيها ِإمكانية 
السيطرة على الحياة السياسية، والتحكم بها من 
خ��الل األغلبي��ة السياس��ية وال تقبل ب��أن تغير 
المعارضة ش��يئا من هذه النتائج)26(. غير أن ما 
يقف عائقًا أمام ذلك، أمكانية تأس��يس األحزاب 
السياسية الذي سيفتح الباب على مصراعيه في 
وجود عدد كبير من اأَلحزاب السياسية الجديدة 
تتنافس فيما بينها، وتركز العمل السياس��ي على 
مؤسس��ة البرلمان بحيث تتوجه جميع التيارات 
لخوض االنتخابات البرلمانية،وبالتالي ليس من 
الس��هل حس��م الموقف لصالح التيار اإلسالمي 
الذي يس��مح بانفراده في إعادة صياغة التوازن 
ف��ي الدس��تور أو إصدار التش��ريعات منفردةن 
ف��ي ظل الق��وى المؤثرة الداخلي��ة والخارجية، 
فم��ا زالت الق��وى الليبرالية ق��ادرة على التعبئة 
والتحشيد واالحتجاج، وهو ما يشكل عائق أمام 
التيار اإلسالمي، مما يسمح بنشوء الديمقراطية 
التوافقي��ة، وهي ديمقراطية هش��ة اذ يرتكز هذا 

االحتمال على:

-غي��اب خي��ارات التحال��ف واالندماج بين 
األحزاب، واالس��تقطاب الحاد، وزيادة الشقاق 
بي��ن التي��ارات والق��وى السياس��ية، والس��يما 
بع��د التغيي��ر السياس��ي نتيج��ة االختالفات في 
المرجعي��ات االيدلوجية للقوى السياس��ية، فهي 
تنقسم على إسالمية وليبرالية ويسارية وقومية، 
وق��د مثل��ت تج��ارب التحالفات المش��تركة في 
البرلمانات الس��ابقة خير مث��ال على مدى حالة 
الخ��الف الت��ي تعيش��ها ه��ذه فيما بينه��ا والتي 

ستؤثر على المرحلة القادمة.

-التش��ابك بين األحزاب ومنظمات المجتمع 
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المدن��ي، فمؤسس��و الكثي��ر م��ن اأَلح��زاب ال 
يفرق��ون بي��ن الح��زب السياس��ي، والحرك��ة 
االجتماعية،والمنب��ر الثقاف��ي، وهو ما َأدى الى 
كث��رة عدد اأَلحزاب بدون رؤي��ة واضحة)27( ، 
أنه��ا جميعها ذات مرجعي��ات مختلفة يكون من 

الصعوبة إمكانية أن تجتمع على رأي واحد.

وعليه فإن تجربة الحركات اإلس��المية في 
العال��م العربي م��ن وجهة نظرنا س��تكون ذات 
طابع خاص، ألنه ال يوجد نموذج إسالمي مثالي 
يمكن القياس عليه،تم تنويعه جغرافيًا وسياسيًا، 
وذلك لسبب واضح هو أن المسلمين لم يؤسسوا 
نموذجًا لدولة اسالمية في التاريخ يمكن االقتداء 
به، والدولة المسماة اسالمية األن هي تصورات 
اح��زاب او تيارات دينية معين��ة، تعكس ماهية 
الدولة االس��المية في رأيهم،وه��ي عملية قائمة 
عل��ى المحاولة والخطأ، ولي��س على نموذج َأو 
مخطط قائم، وسوف تس��ير اأَلحزاب السياسية 
اإلس��المية العربي��ة ف��ي الطري��ق نفس��ه ألنها 
ليس هناك ما يميزها عن الحركات اإلس��المية 
األخرى.لذا فإن مس��تقبل الحركات اإلس��المية 
والتح��والت التي قد تطالها س��وف يتوقف على 
ما قد تفضي إليه الث��ورات العربية الراهنة من 
نتائ��ج على الم��دي الطويل، وأي األش��كال قد 
تأخذها الدولة العربية الجديدة، س��واء باالنتقال 
نحو نظم ديمقراطي��ة حقيقية، أو الوقوع مجددًا 

في براثن السلطوية واأُلوتوقراطية

التوصيات
     ف��ي نهاية البحث فيم��ا يتعلق بالثورات 
العربية وصعود اأَلحزاب السياس��ية اإلسالمية 

الى السلطة،يمكننا تقديم التوصيات االتية:

الت��ي  اإلس��المية  اأَلح��زاب  عل��ى   -1

وصلت الى الس��لطة من أجل ضمان اس��تمرار 
نجاحها،الس��عي من َأجل بناء جس��ور الثقة مع 
بقية األح��زاب، واالبتعاد ع��ن الخطاب الديني 
االس��تعالئي، وال يت��م ذلك اال من خ��الل تبني 
رس��الة واضحة بمثابة خارط��ة طريق مع بقية 
التيارات، تس��عى من خاللها الى اكمال االنتقال 
الديمقراطي��ن وبناء دولة المؤسس��ات،وتكوين 
التواف��ق السياس��ي وإدارت��ه بعيدًا ع��ن منطق 
اأَلغلبي��ة واألقلي��ة عل��ى اأَلق��ل ف��ي المرحلة 

الراهنة.

2- على اأَلحزاب اإلس��المية فك االرتباط 
ما بي��ن االجته��اد الديني واالجتهاد السياس��ي، 
وع��دم التعامل في القضاي��ا المطروحة بالعقلية 
الدعوية،ونقل المش��روع م��ن الجانب الدعوي 
وترقيت��ه الى الجان��ب السياس��ي، والتخلي عن 
التص��رف كأعض��اء تنظي��م، إذ يعد التماس��ك 
الش��ديد احد مي��زات تنظيماته��ا نتيجة الصراع 
الطويل مع الس��لطات الس��ابقة، وادخ��ال المبدأ 
الديمقراط��ي داخ��ل احزابه��ا  يس��هم ف��ي بناء 
هيكل ديمقراطي، يساعد أعضاء هذه اأَلحزاب 
على التص��رف كرجال دولة ولي��س كأعضاء 

تنظيمات. 

3- على األح��زاب اإلس��المية العمل على 
تحقي��ق الت��وازن م��ا بي��ن السياس��ة الداخلي��ة 
والخارجية: فقضية حقوق اإلنس��ان والحريات 
العامة على سبيل المثال قضايا جوهرية اخذت 
الي��وم ُبع��دًا عالمي��ًا يج��ب َأن يك��ون التعاطي 
معه��ا َأكثر اعتدااًل بم��ا ال يثير حفيظة المجتمع 
الدول��ي وتخوف��ه م��ن التي��ار اإلس��المي، َأما 
من حي��ث السياس��ة الخارجية فعل��ى اأَلحزاب 
اإلس��المية تبني سياس��ة معتدلة دون االنسياق 
وراء الضغوط الدولية واإلقليمية، والس��يما أن 
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خبرتها في العمل الدولي قليلة، وان تراعي في 
ذلك الثوابت الداخلية، واالنتقال من حالة كسب 
االعت��راف الى حالة تحديد سياس��تها الواضحة 
تج��اه بقية الدول بم��ا يحقق المصلح��ة لبلدانها 

وليس لتنظيمها.

4- على اأَلحزاب اإلس��المية تبني مشروع 
نهضوي بما يتالءم مع واقع بلدانها دون االنسياق 
األخرى،س��واء  اإلس��المية  التج��ارب  وراء 
المس��تمدة من التاري��خ اإلس��المي،أم من دول 
اقليمي��ة، فل��كل تجرب��ة ظروفه��ا االجتماعي��ة 
والسياس��ية واالقتصادية، والتعامل مع تجربتها 

بما يتالءم والوضع السياسي العام .  

الخاتمة واالستنتاجات
   توصلن��ا ف��ي نهاي��ة ه��ذا البح��ث ال��ى 

االستنتاجات االتية:

ضعف دور األحزاب والقوى السياسية في 
تفجي��ر ثورات الربيع العرب��ي، فهي لم تقد هذه 
الث��ورات، ولم تك��ن القوى الطليع��ة فيها، وان 
م��ا حدث فيم��ا بعد من تأييد له��ذه االحتجاجات 
وااللتحاق به��ا إنما كان محاول��ة منها لركوب 
موج��ة االحتجاج��ات، وتس��ييرها وتس��خيرها 

لصالح مصالحها الخاصة.

إن صعود اأَلحزاب اإلسالمية الى السلطة، 
رغم ضعف دورها في ه��ذه الثورات إنما جاء 
نتيجة تضافر مجموعة عوامل نفسية وحضارية 
واجتماعي��ة واقتصادي��ة، تمر به��ا البلدان التي 
حدثت فيه��ا تلك الثورات،مم��ا يعني أن بقاءها 
واس��تمرارها مرهون بتلك العوامل والظروف 

سلبًا َأو إيجابًا.

م��ن المس��تبعد أن تس��لك أيًا م��ن االحزاب 

السياسية اإلسالمية التي وصلت الى السلطة أيًا 
م��ن النماذج المطبقة في البلدان اإلس��المية، بل 
أن من المرجح أن تجربة الحركات اإلس��المية 
في العالم العربي س��يكون له��ا طابعها الخاص 
تختلف فيه ع��ن النماذج اأُلخرى، ألنه ال يوجد 
نموذج إس��المي مثال��ي يمكن القي��اس عليه َأو 

االحتذاء به.
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 اتس��مت العالقات الجزائري��ة – االمريكية 
العالق��ات  تعرض��ت  فق��د  االس��تقرار  بع��دم 
للتدهور،والس��يما خ��الل حقبتي احم��د بن بله 
وه��واري ب��و مدين،ومع ذلك نج��د ان التحول 
ال��ذي حدث في مس��ار العالق��ات الجزائرية – 
االمريكي��ة،كان ف��ي عه��د الرئي��س الجزائري 
الشاذلي بن جديد الذي كان يتمتع بحنكة سياسية 
جعلت��ه محط انظار الواليات المتحدة االمريكية 
،اذ تمك��ن م��ن اقامة معها عالقات قوية س��واء 
عل��ى الصعي��د السياس��ي ام االقتصادي،وم��ع 
مج��يء عب��د العزي��ز بوتفليقه ال��ى الحكم ،فقد 
اخذت العالق��ات الجزائري��ة - االمريكية تأخذ 
منحى مختلفًا ،والس��يما بعد اح��داث 11 ايلول 
2001 اذ اس��تدعت الظ��روف الدولية الجديدة 
المتح��دة  الوالي��ات  م��ع  التحال��ف  ض��رورة 
االمريكية،والس��يما في مجال مكافحة االرهاب 
إذ مثلت ه��ذه االخيرة عاماًل حاس��مًا في تغيير 
التعام��ل الغرب��ي مع الجزائ��ر،اذ حدث تقارب 
ملح��وظ ف��ي عالق��ة البلدين،فضال ع��ن زيادة 
التفاعل السياس��ي واالقتص��ادي وحتى االمني 

والعسكري.

ويب��دو ان الوالي��ات المتح��دة االمريكي��ة  
عندم��ا صاغت اهدافها السياس��ية واالقتصادية 
تج��اه الجزائ��ر  بع��د اح��داث 11 ايل��ول،كان 
الغ��رض منه��ا لي��س فق��ط تحقي��ق رغبتها في 
احت��واء التط��رف ،واس��تئصال االره��اب من 
جذوره،وانم��ا ايضا لتأمي��ن مصالحها الحيوية 
من الهجم��ات االرهابية في المنطقة،فضال عن 
تحقيق اهدافها االساسية فيها،والمتمثلة في ايجاد 
موط��ئ قدم لها في الجزائ،وذل��ك لما للجزائر 
م��ن امكانات عس��كرية،ومصادر للطاقة فضال 

عن حضورها الواضح في االنشطة الدولية.

المقدمة:-
تع��د الجزائر من البل��دان التي تتمتع بأهمية 
اس��تراتيجية ،دفع��ت العديد من الق��وى الدولية 
الى توجيه انظارها ص��وب ذلك البلد،اما بدافع 
االس��تعمار او بدافع اقامة عالق��ات قائمة على 

اساس المصالح المتبادلة .

ولي��س ادل على ذلك من تع��رض الجزائر 

العالق��ات الجزائرية-االمريكية في 
عهد بوتفليقه

 أ.م.د منى حسين عبيد)*(

االس��تراتيجية  الدراس��ات  )*(مرك��ز 
والدولية /جامعة بغداد
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لالستعمار الفرنسي عام 1830م،في حين سعت 
قوى اخرى الى اقامة عالقات وثيقه معها بحكم 
العالقات السياس��ية واالقتصادي��ة التي ربطت 
كال البلدي��ن ،ومنها الواليات المتحدة االمريكية 
،ولكن بالرغم مما اتسمت به العالقات الجزائرية 
-االمريكية ،اال ان تلك العالقات تعرضت للفتور 
والس��يما خالل حقبتي أحمد بن بله وهواري بو 
مدي��ن ،ومع ذلك نجد ان التحول الذي حدث في 
مسار العالقات الجزائرية – االمريكية كان في 
عهد الرئيس الجزائري الش��اذلي بن جديد الذي 
كان يتمت��ع بحنكة سياس��ية جعلت��ه محط انظار 
الواليات المتحدة االمريكي��ة اذ تمكن من اقامة 
عالقات قوية س��واء على الصعيد السياس��ي ام 
االقتصادي،وم��ع مجيء عبد العزي��ز بوتفليقه 
ال��ى الحكم ،فق��د اخذت العالق��ات الجزائرية - 
االمريكية تأخذ منحى مختلفًا السيما بعد احداث 
11 ايلول 2001 اذ استدعت الظروف الدولية 
الجدي��دة الى ض��رورة التحالف م��ع الواليات 
المتح��دة االمريكية الس��يما في مج��ال مكافحة 
االرهاب إذ مثلت هذه االخيرة عاماًل حاسمًا في 
تغيير التعامل الغربي مع الجزائر،وساهمت في 

احداث تقارب جزائري –امريكي .

به��ا  امت��ازت  الت��ي  العالق��ات  والهمي��ة 
البلدان،والت��ي اثارت اهتمامنا،جعلتنا نتس��اءل 
عن س��ر تل��ك العالق��ات ،وتتبعها منذ نش��أتها 
واستمرارها لما بعد احداث 11 ايلول 2001.

معتمدين ف��ي تحليلنا له��ذا الموضوع على 
اكث��ر م��ن منه��ج لمحاول��ة االقت��راب والتفهم 
لطبيعة تلك العالق��ات ،ومنها المنهج التاريخي 
الذي اعادنا ال��ى مختلف المراحل التي عرفتها 
العالق��ات الجزائري��ة- االمريكي��ة من��ذ نش��أة 
الواليات المتحدة االمريكية ،فضاًل عن استعمالنا 

للمنه��ج المقارن ل��دوره في دعم الدراس��ة من 
خالل رصد اوجه التشابه واالختالف والتداخل 
والعناصر المتحكمة في رس��م القرار السياسي 
الخارج��ي ل��كال البلدين،وذلك م��ن خالل بحثنا 
الموس��وم )العالق��ات الجزائرية-االمريكية في 

عهد بوتفليقه(.

الجزائرية-االمريكيـــة  اوال:-العالقـــات 
:)1985-1962(

بع��د ان نال��ت الجزائر اس��تقاللها في العام 
1962 م ،كان��ت الواليات المتح��دة االمريكية 
قد اعترف��ت بالحكومة الجزائرية في 29 ايلول 
1962م ،وعينت )ويليام بورتر( اول سفير لها 
في الجزائر في كانون االول 1962 م،في حين 
ارس��لت الجزائر س��فيرًا الى الواليات المتحدة 
االمريكي��ة في 5 ايل��ول 1963)1( ،كما عمدت 
الواليات المتحدة تقديم اعانات للجزائر ،بهدف 
وضع حد للنش��اط الس��وفيتي ،ودعت الواليات 
المتح��دة الرئيس الجزائري احمد بن بلة لزيارة 
واش��نطن اال ان الرئيس الجزائري احمد بن بلة 
عم��د الى زي��ارة كوبا بعد الدع��وة التي وجهها 
الرئيس الكوبي فيدال كاس��ترو االمر الذي اثار 
غضب الرئيس االمريكي جون كينيدي ،وعدت 
الواليات المتحدة اس��تضافة الرئيس الجزائري 
ضربًا م��ن الجنون،ومع ذلك فق��د زار الرئيس 
احمد بن بلة واشنطن والتقى بالرئيس االمريكي 
جون كينيدي في 15 تش��رين االول1962 )2(.
ما يدل على س��معة الثورة الجزائرية واشعاعها 

آنذاك.

وعل��ى الرغ��م م��ن التراج��ع الحاصل في 
العالقات السياس��ية بين البلدي��ن اال ان التعاون 
االقتصادي اس��تمر بينهما فق��د قدمت الواليات 
المتحدة االمريكية للجزائر في السنوات االولى 
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لالستقالل مساعدات قدرت خالل عام 1962م 
بحوال��ي) 38 ( ملي��ون دوالر،وبلغت في العام 
1963م حوال��ي )39 ( ملي��ون دوالر،وبلغت 
سنة 1964 م ما قدره) 43( مليون دوالر)3( اال 
انه��ا اي الواليات المتحدة االمريكية قررت في 
العام 1965م خفض مساعداتها بسبب توجهات 
الحكوم��ة الجزائري��ة والس��يما تج��اه االتح��اد 
الس��وفيتي وباختصار فخالل مدة حكم الرئيس 
بن بلة حمل��ت العالقات الجزائري��ة االمريكية 
بوادر خالف عميق على الصعيد السياس��ي اال 
انها كانت منتعشة على الصعيد االقتصادي )4(.

وعلى اي��ة حال،لم تكن العالق��ات في عهد 
هواري بو مدين افضل مما كانت عليه في عهد 
الرئيس الجزائ��ري  احمد بن بلة ،اذ لم يتراجع 
بومدين ع��ن الخي��ارات االيديولوجية للجزائر 
بل كانت الدبلوماس��ية  الجزائرية حاضرة بقوة 
بجان��ب حركات التح��رر وتصفية االس��تعمار 
والمطالب��ة بنظام اقتصادي عالمي يس��اوي بين 
دول الشمال والجنوب ،وهذا ما صبغ العالقات 
الجزائري��ة االمريكية في تل��ك الحقبة بنوع من 
التوت��ر بس��بب الخط��اب الرس��مي المعارض 
لالمبريالي��ة االمريكي��ة ف��ي افريقيا والش��رق 

االوسط)5(.

وصل��ت العالقات بين البلدي��ن حد القطيعة 
،فقد قامت الجزائر عام 1967م بقطع العالقات 
الدبلوماس��ية مع واشنطن بس��بب الدعم المطلق 
الس��رائيل ف��ي ح��رب 1967م،ومعارضته��ا 
للقضي��ة العربية،وتعد هذه القضي��ة قمة التوتر 
في العالقة بين البلدين ،كما عزمت الجزائر في 
العام ذاته على حظر بيع النفط والغاز للواليات 

المتحدة االمريكية وبريطانيا.

ومع ذلك ،حدث نوع من التقارب الجزائري 

- االمريكي ع��ام 1970م عندما طلب الرئيس 
نيكس��ون )Richard Milhous Nixon( من 
الحكوم��ة الجزائرية التدخل لدى س��فارة حركة 
تحري��ر جن��وب الفيتنام،فيما يخص المس��اجين 
االمريكيين،وفي العام1974م واستقبل الرئيس 
االمريكي نظي��رُه الجزائري في البيت االبيض 
عندما ج��اء االخير الى ال��دورة الخاصة لالمم 
المتحدة حول الم��واد االولية،وهذه الحادثة تعد 
في حد ذاتها س��ابقة ،إذ يقوم الرئيس االمريكي 
باس��تقبال رئيس دولة ال تربط��ه معها عالقات 

جيدة في تلك الحقبة)6(.

وم��ع زيادة االهتم��ام االمريك��ي بالجزائر 
ادرك وزير الخارجية االمريكي هنري كيسنجر 
)Henry Kissinger( م��ن الممكن ان يكون 
لها دورًا مهمًا في حل قضية الش��رق االوس��ط 
،فق��ام باالجتماع مرتي��ن مع الرئي��س هواري 
بومدين خالل عامي 1973 و1974م لمناقشة 
تطورات قضيةالشرق االوسط)الصراع العربي 
– االس��رائيلي(،كما وج��ه الرئي��س الجزائري 
رس��الة تهنئة الى الرئيس االمريكي فورد اشار 
فيها الى تطوير العالق��ات بين البلدين،وكنتيجة 
لهذه االتصاالت الدبلوماسية المتكررة تم اعادة 
العالق��ات بين البلدين من جديد في 12 تش��رين 

الثاني 1974م)7(.

كما تطورت العالقات التجارية بين البلدين 
ففي س��نة 1976م اصبحت الوالي��ات المتحدة 
الش��ريك التجاري الرئيس للجزائر بدل فرنس��ا 
باستحواذها على )04، 24( بالمائة من التجارة 

الخارجية الجزائرية)8(.

العالق��ات  تمي��زت  فق��د  العم��وم  وعل��ى 
الجزائري��ة - االمريكي��ة ف��ي عهد ه��واري بو 
مدين بين التوتر تارة والتحسن تارة اخرى ،في 
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ظل اخت��الف المصالح والتوج��ه االيديولوجي 
فيمك��ن ان نجد في كل مرة تقارب على الصعيد 
االقتصادي اال وتأث��ر باالختالف االيديولوجي 
المتعلق بالقناعات االساس��ية لكل طرف ،وهو 
م��ا يمكن التعبي��ر عنه بالمفارق��ة االيديولوجية 

البرغماتية.

وبع��د وف��اة الرئيس الجزائ��ري هواري بو 
مدين اواخر عام 1978م، ومجيء الشاذلي بن 

جديد الى الحكم في الجزائر .

بدأت العالقات الجزائرية – االمريكية تأخذ 
منحى ايجابيا بعد سنوات من النفور المتبادل في 
المواقف السياسية بين البلدين)9( فالمعروف عن 
الشاذلي بن جديد تمتعه بالحس السليم ،وغالبا ما 
كانت قراراته متوازنة وتأخذ بالحس��بان جوهر 

المسائل المناقشة)10(

نج��د ان العالق��ات الجزائري��ة - االمريكية 
شهدت تحسنًا ملحوظًا السيما بعد الدور البارز 
ال��ذي قامت به حكومته عام 1981م في اطالق 
سراح الرهائن االمريكيين في طهران)11(،ويبدو 
ان موقف الجزائر م��ن هذه القضية الرغبة في 
ايجاد عالقات متوازنة مع واشنطن كي التصبح 
حكرا القطار المغرب العربي االخرى الس��يما 

المغرب.

ومنذ ذلك الحين أخذت العالقات الجزائرية 
- االمريكي��ة ،بالتط��ور والس��يما ف��ي المجال 
االقتص��ادي وكان واضحًا ان واش��نطن كانت 
اكث��ر رغب��ة ف��ي تطوي��ر ه��ذه العالقات.ففي 
الوقت الذي كانت الوالي��ات المتحدة االمريكية 
تس��عى الى تخفيض وارداتها النفطية من الدول 
العربية عمومًا،كانت ترف��ع وارداتها من النفط 
الجزائري حتى غدت المستورد االول له وبقيمة 

3 مليارات دوالر في العام 1984م في حين ان 
الصادرات االمريكية للجزائر ظلت محدودة ،اذ 
بلغت )700 ( مليون دوالر في العام 1982 و 
)594( مليون دوالر في العام 1983، )250( 

مليون دوالر في العام 1984)12(

مثل العجز في الميزان التجاري بين البلدين 
لصالح الجزائر احد االسباب التي جعلت الرئيس 
 )Ronald Reagan (االمريكي رونالد ريغان
يعلن عن قراره بالس��ماح ببيع االسلحة للجزائر 
اال ان الس��بب الرئيس يكمن في رغبة الواليات 
المتحدة في توظي��ف الثقل الجزائري في خدمة 
االستقرار االمريكي في الشرق االوسط وشمال 

افريقيا على حد سواء.

ه��ذا وم��ن االس��باب التي ادت ال��ى تطور 
العالق��ات الجزائرية-االمريكي��ة تعود بالدرجة 

االساس الى)13(:

قضي��ة  م��ن  الجزائ��ر  موق��ف  1-تغيي��ر 
الش��رق االوس��ط اي قضية )الصراع العربي-
االس��رائيلي(،فقد كان هن��اك تح��واًل حقيقيًا في 
موقف الجزائر من مس��الة )الصراع العربي – 
االس��رائيلي( إذ اصبح الموقف الجزائري اكثر 
اعتداال.اذ ترى الواليات المتحدة االمريكية بان 
للجزائ��ر نفوذا ف��ي دمش��ق وان اي تحرك في 
عملية الس��الم فان وجهة نظر الجزائر س��وف 

تؤخذ جديا.

2-تغي��ر وجه��ة نظ��ر الوالي��ات المتح��دة 
الغربي��ة  االمريكي��ة م��ن مش��كلة الصح��راء 
)المغ��رب والجزائ��ر(،اذ ت��رى امري��كا الحل 
عس��كري للن��زاع ويجب االخذ بعي��ن االعتبار 
رغبات السكان ،كما ان على االطراف المعنية 
ان تتوص��ل ال��ى الس��الم فيم��ا بينه��ا ،وترى 
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الجزائر ان الواليات المتحدة قد اظهرت حس��ن 
نيته��ا عمليا عندما ضغط��ت على المغرب لكي 
التحتفل بذكرى الجلوس على العرش في مدينة 
الغربية،وعندما  الصح��راء  العي��ون عاصم��ة 
اوصى الكونغرس االمريكي بان تسلك االدارة 
االمريكية مس��لك الحي��اد في ن��زاع الصحراء 
الغربية والسيماعلى صعيد بيع السالح لكل من 

المغرب والجزائر)14(.

كان لتط��ور العالقات بين البلدين اثرها في 
توجي��ه الرئيس االمريك��ي رونالد ريغان دعوة 
للرئي��س الجزائري الش��اذلي بن جدي��د لزيارة 
واشنطن .يعود ذلك الى ان االخير منذ ان تولى 
الحكم في الجزائر كان يس��عى الى تبني سياسة 
متوازنة سواء في الداخل او الخارج ،فضال عن 
ان شخصية الشاذلي بن جديد تميل الى االعتدال 
والواقعي��ة ،وع��دم مواالة طرف على حس��اب 

طرف اخر)15(.

لق��د زار الش��اذلي ب��ن جديد واش��نطن في 
لتل��ك  ،وكان  الع��ام 1985  م��ن  نيس��ان   17
الزيارة صداها الواس��ع،اذ فتح��ت تلك الزيارة 
اف��اق التعاون بين البلدين الس��يما ف��ي المجال 
العس��كري اذ ان الرئيس الجزائري كان يسعى 
لش��راء معدات عس��كرية من الواليات المتحدة 
االمريكي��ة به��دف تخفيض اعتم��اد بالده على 

االتحاد السوفيتي)16(.

ق��ررت االدارة االمريكية وض��ع الجزائر 
عل��ى الئح��ة ال��دول الت��ي تس��تطيع الحصول 
على اس��لحة امريكية بواسطة قروض ممنوحة 
لهذا الغ��رض ،كما أكد البنتاغ��ون ان الجزائر 
اصبحت مشمولة ببرامج المساعدات العسكرية 
االمريكي��ة ،كما اعل��ن حينذاك عن االس��تعداد 
الستقبال ضباط من البحرية الجزائرية للتدريب 

في الواليات المتحدة االمريكية)17(.

المتح��دة  للوالي��ات  الش��اذلي  زي��ارة  ان 
االمريكية جاءت تتويجًا لعدة سنوات من الجهود 
كان��ت محطاته��ا البارزة زي��ارة )ايغل برغر( 
وكيل الخارجية االمريكية للش��ؤون السياس��ية 
ال��ى الجزائر في نيس��ان من الع��ام 1983م،ثم 
زيارة الجن��رال )فرنون والت��رز( في ايار من 

العام نفسه)18(.

وعلى العموم،فقد كان��ت المحصلة النهائية 
لزي��ارة الش��اذلي الى جانب ضم��ان الحصول 
عل��ى االس��لحة الخاص��ة ف��ي مج��ال تحديث 
س��الحها ودفاعاتها الجوية ،استطاع الحصول 
على التكنولوجية االمريكية والس��يما في مجال 
الزراعة،وال��ذي ق��د حق��ق المصلح��ة المريكا 
ايضا السيما بعد ان تسبب سعر صرف الدوالر 
بعج��ز كبير ف��ي ميزان مبادالته��ا التجارية مع 

مختلف دول العالم)19(.

فق��د حافظت البلدان على عالقاتهم التجارية 
اذ بل��غ قيم��ة المب��ادالت التجارية بي��ن البلدين 
ف��ي الع��ام 1985)4( ملي��ارات دوالر ،اي ان 
المي��زان التج��اري قد م��ال لصال��ح الواليات 

المتحدة االمريكية)20(.

ويبدو ان الواليات المتحدة االمريكية كانت 
تش��عر باالرتياح لعالقاتها م��ع الجزائر اذ تعد 
الجزائر سوقًا ذات قدرة شرائية عالية بالمقارنة 

مع غيرها في افريقيا)21(.

نج��د م��ن خ��الل تتب��ع مس��ار العالق��ات 
الجزائرية االمريكية خالل الحكومات المتعاقبة 
بان��ه اليمك��ن الحديث عن الجزائ��ر والواليات 
المتح��دة كحليفي��ن اس��تراتيجيين ولك��ن بلدين 

جمعهما االقتصاد وفرقتهما االيديولوجيا.
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ثانيا:-العالقـــات الجزائرية – االمريكية 
خالل حقبة التسعينيات:

الجزائرية-االمريكي��ة  العالق��ات  تمي��زت 
خ��الل حقب��ة التس��عينيات بالتأرج��ح والثب��ات 
والس��يما ف��ي ظ��ل االوض��اع السياس��ية التي 
ش��هدتها الجزائر خالل تل��ك الحقبة،ففي نهاية 
ش��هدت  1989م  ع��ام  وتحدي��دا  الثمانيني��ات 
الجزائر وضعًا غير مستقر،والسيما مع ارساء 
عهد التعددي��ة الذي تقرر بتعديل الدس��تور في 
1989/2/23م،والذي س��مح بالتعددية الحزبية 

والديمقراطية)22(.

وم��ع مطلع ع��ام 1991م تم اج��راء الدور 
االول م��ن االنتخابات التش��ريعية،وكان دخول 
الجبه��ة االس��المية لالنق��اذ الى ه��ذه المعركة 
االنتخابية بمثابة اكتس��اح للس��احة السياسية،إذ 
فازت فيها بنسبة 23،55% اي استحوذت على 
اغلبي��ة المقاعد )88(مقع��دا مقابل )16( مقعدًا 

لحزب جبهة التحرير الوطني)23(.

لذلك سارعت السلطة السياسية القائمة أنذاك 
ال��ى الغ��اء ال��دور االول وعدم اج��راء الدورة 
الثاني��ة لالنتخابات ،واطلقت مباش��رة بعد فوز 
الجبهة االس��المية لالنقاذ ،جملة من االعتقاالت 
ضد االس��الميين ،فضال عن قيام الديمقراطيين 
بتنظيم مسيرة احتجاجية تحت قيادة جبهة القوى 
االش��تراكية ف��ي 1992/1/6،كم��ا تم االعالن 
ع��ن قيام اللجن��ة الوطني��ة النق��اذ الجزائر)*( 
برئاس��ة عب��د الحق بن حم��ودة )رئيس االتحاد 
الوطن��ي للعم��ال الجزائريين(.وبذل��ك دخل��ت 
الجزائر أزم��ة)**( دامية ،مباش��رة بعد الغاء 
نتائ��ج االنتخاب��ات التش��ريعية الت��ي ف��از بها 
حزب الجبهة االس��المية لالنقاذ المحل باغلبية 
المقاعد)***(،اذ كانت عملية االلغاء الش��رارة 

التي س��اهمت في تفجير العنف السياس��ي،النها 
جاءت لتمنح قوة كبيرة للتيارات السلفية المتشددة 
ضمن التيار االسالمي في الجزائر،والذي كان 

ينادي بعدم دخول العملية االنتخابية)24(.

وفي ظ��ل تلك االوضاع،وج��دت الواليات 
المتحدة نفس��ها في م��أزق حرج،على حد تعبير 
)ويلي��ام كونت(،فمن جهة يعد توقيف المس��ار 
االنتخاب��ي والغاء النتائج ،عمال غير مش��روع 
ومناف لمبادئ الديمقراطية بكل المقاييس،ومن 
لالنق��اذ- االس��المية  فالجبه��ة  اخ��رى  جه��ة 
وه��ي طرف المقص��ي والمتض��رر االول من 
ه��ذا االيقاف-تعد م��ن اكبر المنتقدي��ن لالدارة 
االمريكية الس��يما بعد ضرب العراق من خالل 
التحال��ف الدولي،وه��و ما عده انص��ار الجبهة 
االسالمية والش��ارع الجزائري عموما،ضربة 
موجهة ضد االسالم والمسلمين،مما ولد شعور 

عدائيًا تجاه الواليات المتحدة)25(.

ومع ذلك نجد ان االدارة االمريكية حافظت 
عل��ى جزء من عالقاتها مع الحكومة الجزائرية 
اال انه��ا -وعل��ى الط��رف االخ��ر -ابقت على 
اتصاالت س��رية مع قياديي الجبهة االس��المية 
ف��ي الواليات المتحدة االمريكية واوربا تحس��بًا 
الي ط��ارئ من جهته��ا اب��دت الجزائر-أثرت 
االضطرابات التي كانت تعيش��ها –انكفاء على 
الداخ��ل – وتقلي��ص دورها االقليم��ي والدولي 
بش��كل كبي��ر،إذ ل��م تكن م��ع التحال��ف الدولي 

لضرب العراق ،بل كانت ترفضه)26(.

وم��ع تده��ور االوض��اع االمني��ة داخ��ل 
الجزائر،بسبب اعتماد انصار الجبهة االسالمية 
كان  ولم��ا  مطالبه��م  ع��ن  للتعبي��ر  الس��الح 
الجمهوري��ون في الحكم وعلى رأس��هم الرئيس 
ب��وش االب،والمع��روف  االمريك��ي ج��ورج 
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ع��ن الجمهوريين موقفهم العدائي من االس��الم 
السياس��ي والس��يما بعد ح��رب الخلي��ج الثانية 
واالنتق��اد الكبي��ر ال��ذي وج��ه له��م ،فق��د ع��د 
الجمهوري��ون ان ظاه��رة االس��الم السياس��ي 
تش��كل خطرًا على مصالحهم واهدافهم مستقبال 
،كونه��م يولون أهمي��ة كبيرة للهاج��س االمني 
في سياس��تهم الخارجية، وتس��يطر عليهم افكار 
الزعامة االمريكية، وض��رورة صياغة النظام 
العالم��ي الجديد ،وفق م��ا يضمن وضع الهيمنة 
التام��ة للوالي��ات المتحدة على العال��م، اال انهم 
لم يكون��وا يرغبوا في اظهار العداء للمس��لمين 
،وهو ما تجسده مقولة المتحدث باسم الخارجية 
االمريكية آنذاك )ادوارد جيرجيان(عام 1991 
إذ ق��ال:«ان الواليات المتح��دة االمريكية ليس 
لها ما تضمره لالس��الم كأح��د اعظم المعتقدات 
العالمي��ة ...وترتاب من الذين يس��تعملون الدين 
لتغطية اهدافهم االرهابية...ان معركتنا الحقيقية 
هي ضرب االرهاب والعنف وعدم التسامح«.

لذلك يمكن ان نس��جل ان الموقف الرس��مي 
االمريكي اظه��ر ضمنيًا ارتياح��ًا كبيرًا لتدخل 

الجيش واقصاء االسالميين في الجزائر)27(.

بقي��ادة  للحك��م  الديمقراطيي��ن  وبمج��يء 
الرئيس االمريكي بيل كلنتون،والذين يركزون 
عل��ى موضوعات السياس��ة الدني��ا واالقتصاد 
المعولم،حاولت االدارة االمريكية تجنب معاداة 
اي ط��رف من اط��راف الصراع ف��ي الجزائر 
بتغلي��ب االبعاد ذات الطبيع��ة االقتصادية على 
االبعاد االمنية،وعدم االدالء بأي تصريح يمثل 

تدخاًل في الشأن الجزائري الداخلي .

وف��ي الواق��ع ،يب��دو من خ��الل السياس��ة 
االمريكي��ة في تل��ك الحقب��ة انها اب��دت مواقفًا 
اب��دت  احيانًا،فمث��ال  متناقض��ة  وسياس��ات 

مس��اندتها للنظ��ام الجزائري،ف��ي مواجهته مع 
عناص��ر الجبهة االس��المية لالنق��اذ ،في حين 
كانت تأوي على اراضيه��ا احد قياديي الحزب 
المحظور:ان��ور هدام،الص��ادر ف��ي حقه حكم 

االعدام بالجزائر حينذاك)28(.

ومن أجل التوصل الى حل لألزمة الجزائرية 
دعمت واشنطن في العام 1995 مبادرة )سانت 
ايجيديو()*( إذ صرح ديفيد جونس��ون الناطق 
بلس��ان وزارة الخارجي��ة االمريكية »بأن نتائج 
مبادرة س��انت ايجيديو محاولة جادة اليجاد حل 
س��لمي لالزم��ة الجزائرية«.ف��ي حين رفضت 
الجزائر تلك المبادرة وعدتها تدخال في شؤونها 

الداخلية.)29(

تش��هدها  الت��ي  التصعي��د  لحال��ة  وتفادي��ًا 
الجزائ��ر فق��د ج��رت ف��ي 16 تش��رين الثاني 
1995انتخابات رئاسية بهدف اضفاء الشرعية 
السياس��ية والدولي��ة للنظام)*(الجزائ��ري وقد 
فاق��ت المش��اركة السياس��ية كل التوقعات النها 
ج��رت في جو سياس��ي وامني خطير،اذ حصل 
المرشح الحر اليمين زروال على نسبة 14،61 
بالمئ��ة ،واصب��ح بذلك رئيس��ًا منتخب��ًا بطريقة 

شرعية وديمقراطية للجزائر)30(.

وبمج��يء الرئي��س زروال كان��ت عالق��ة 
الواليات المتح��دة االمريكية بالجزائر حذرة،اذ 
كان��ت الواليات المتح��دة تعتقد ان ما يحدث في 
الجزائر ،مواجهة بين س��لطة قائمة ومعارضة 
مس��لحة.وهذا مادفعه��ا لحظ��ر بي��ع االس��لحة 
للجزائر،وتقليص تمثيلها الدبلوماسي فيها،ولكن 
في الع��ام 1996 اخذت الواليات المتحدة تعدل 

سياستها ومواقفها اتجاه الجزائر )31(.

وع��دت واش��نطن الجزائ��ر بمثاب��ة دول��ة 
للمنطق��ة  ج��دًا  مه��م  واس��تقرارها  محوري��ة 
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ككل،لذلك يجب مساعدتها ودعمها،وهذا ما عبر 
عنه الرئي��س بيل كلنتون، في تقريره الس��نوي 
الذي قدمه للكونغرس والمتعلق باالس��تراتيجية 
االمنية االمريكية للقرن21،وجاء فيه)نحن نهتم 

باستقرار وازدهار منطقة شمال افريقيا()32(.

وه��ذا ما تجلى في الدعم االمريكي لحكومة 
الرئي��س زروال ف��ي حربه��ا ض��د االرهاب، 
ورغم كل ذلك ف��ان الجزائر صنفت من طرف 
االدارة االمريكي��ة ف��ي تلك الحقب��ة ضمن فئة 
الدول الفاش��لة) failed state ( وادراج اسمها 
ضمن )warming travel ( وهي الدول التي 

يحذر من السفر اليها)33(.

وف��ي الع��ام 1997 وتحدي��دًا خالل ش��هر 
اذار قام مس��اعد كاتب الدولة المكلف بالش��رق 
االوسط )مارتن انديك( بزيارة للجزائر وصرح 
ان بالده التخفي رغبتها في الحضور بالجزائر 
بشكل قوي،السيما بعد جهود االصالح التي قام 
بها الرئيس زروال،وهو ما يش��كل نقطة تحول 
في السياس��ة االمريكية اتجاه الجزائر،إذ صرح 
السفير االمريكي بالجزائر )رونالد نيومان( في 
ايلول 1997 »بان بالده تدعم جهود االصالح 
التي يقوم بها الرئيس زروال ،كما اكدت االدارة 
االمريكية ،ان النظام الجزائري بريء من التهم 
الموجهة اليه حول ضلوعه في المجازر،وعدت 
واش��نطن بان الجزائ��ر مرت بمرحل��ة انتقالية 
صعبة في مواجهة االرهاب دون ان تلق الس��ند 

الدولي)34(.

ثالثا:-االنفتاح االمريكي على بوتفليقه
بع��د اس��تقالة الرئي��س الجزائ��ري اليمي��ن 
زروال)*( في العام 1997 نتيجة لحالة التصعيد 
الذي عرفه منح��ى األزمة الجزائرية،وفي ظل 

هذا المأزق الخطير)35(،عين عبد العزيز بوتفليقه 
خلف��ا له ، وبعد اج��راء االنتخابات في نيس��ان 
م��ن الع��ام 1999 والتي فاز فيه��ا عبد العزيز 
بوتفليق��ه بع��د ان حصل على نس��بة %79،73 
من نس��بة اص��وات المش��اركين)36(،ومن اجل 
تحس��ين االوض��اع االقتصادية والسياس��ية في 
الب��الد وجه الرئيس عبد العزيز بوتفليقه بتاريخ 
3 اب 1999 خطابًا الى األمة الجزائرية طرح 
في��ه قانون )الوئ��ام المدني( الى االس��تفتاء في 
16 ايل��ول 1999 بعد ان صادق عليه البرلمان 
باغلبي��ة مطلقة وقد ارتكز القان��ون على اربعة 

محاور رئيسة اهمها)37(:

-التمس��ك بالدس��تور والحرص عل��ى تنفيذ 
القانون.

-االعت��راف بح��ق ضحاي��ا العن��ف وتقديم 
الدعم لهم.

-االعتراف بالمؤسسات وجميع المواطنيين 
الذين كان لهم دور في انقاذ البالد.

-اص��دار العفو عن كل م��ن ارتكب اعمال 
العنف.

واك��د بوتفليق��ة ان م��ن َأولوي��ات حكومته 
اس��تتباب الس��لم واالمن واإِلس��تقرار السياسي 
وإع��ادة دف��ع اإلقتصاد بتنش��يط االس��تثمارات 
ومحارب��ة الفقر والقض��اء عل��ى البطالة وحل 
المش��اكل االجتماعية واعادة ص��ورة وصدقية 
الجزائر في العالم من اجل استعادة ثقة الشركاء 

االجانب)38(.

كم��ا اس��تطاع الرئي��س الجزائ��ري اقن��اع 
قي��ادات  الجي��ش س��واء اولئك الذي��ن يوافقونه 
الرأي على ضرورة تبني مقاربة سياس��ية تقوم 
على اس��اس المصالحة الوطنية،او اولئك الذين 
ي��رون ان المن��اص م��ن مواجه��ة الجماعات 
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المس��لحة والقضاء عليها ورفض التسوية معها 
بضرورة بناء تحالف بين المؤسستين لمواجهة 
االوض��اع المتأزمة واعادة بناء الثقة في النظام 
ومؤسساته والتحرر من ضغوط القوى الكبرى 

وضغوط المنظمات الدولية)39(.

وعلى العم��وم تمكن الرئيس الجزائري من 
تحقيق االنسجام والتوافق بينه وبين قيادة اركان 

الجيش.

وف��ي الواق��ع،كان للسياس��ة الت��ي اعتمدها 
بوتفليقه اثرها الس��يما تجاه عالقته مع الواليات 
المتح��دة االمريكي��ة التي عبرت ع��ن ارتياحها 
لرئاس��ته للجزائ��ر، فض��اًل عن تأييده��ا لنتائج 
االنتخابات الرئاسية لسنة 1999 )40( فقد ثمنت 
نتائجه��ا وع��دت الرئي��س المنتخب ف��ي اطار 
عملية حرة وشفافية سيحظى بالشرعية الالزمة 

الطالق االصالحات المطلوبة)41(. 

كما عبرت الواليات المتحدة االمريكية من 
خالل س��فيرها بالجزائر )كاميرون هيوم( عن 
مش��روع الوئ��ام الذي طرحه الرئي��س بوتفليقه 
بقوله)اذا نجح مسعى الوئام سنحترمه،والواليات 
المتح��دة في افضل موق��ع لتش��جيع التغييرات 
االيجابية في الجزائر(ومن جهته اعرب الرئيس 
الجزائري عن امتنانه للدعم االمريكي لمشروع 

الوئام المدني)42(.

وقد شهدت العالقات الجزائرية- االمريكية 
ف��ي عه��د بوتفليق��ه تح��واًل جذريًا الس��يما بعد 
المصافحة التي قام بها بوتفليقه لرئيس الوزراء 

االسرائيلي ايهود باراك)43(.

وقد بدأ التنس��يق في المجال السياس��ي بين 
البلدي��ن يتكشف،والس��يما بع��د توقي��ع اتف��اق 
الس��الم بي��ن اريتري��ا واثيوبي��ا ف��ي الجزائ��ر 

وبمس��اهمة امريكي��ة في كان��ون االول 2000 
وبحضور وزيرة  الخارجية )مادلين اولبرايت(
Madeleine Albright ،الت��ي طلب��ت م��ن 
الجزائ��ر ان تم��ارس دورًا ف��ي عملية تس��وية 
النزاع القائم في الشرق االوسط بين الفلسطينيين 

واالسرائيليين)44(.

وهذا في حد ذاته يعد اعترافًا امريكيًا بالدور 
الدبلوماسي النشط للجزائر،والذي يمكن الوثوق 
به ،الس��يما وان واش��نطن تدرك ذلك جيدا من 
خالل تاري��خ الدبلوماس��ية بي��ن البلدين،وليس 
ادل عل��ى ذلك م��ن تدخلها في قضي��ة الرهائن 
االمريكيي��ن ف��ي طه��ران والتي س��بق وان تم 
ذكره��ا)45( وبف��وز الجمهوريي��ن تح��ت قي��ادة 
الرئيس ج��ورج وولكر ب��وش ،فضلت االدارة 
الجمهورية االس��تمرار في السياسة نفسها التي 
انتهجته��ا االدارة الديمقراطي��ة تحت اش��راف 
الرئي��س بي��ل كلينت��ون باللعب عل��ى المحاور 
الهادئة،وهي الدعوة لتحرير االقتصاد والتعددية 
السياس��ية ودع��م المؤسس��ات النيابي��ة وحك��م 
القانون ،واحترام حقوق االنسان،وااللتزام بعدم 
اب��داء اي مبادرة فيما يخص الوضع الجزائري 

وذلك لسببين)46(:-

ا-ضم��ان ان تك��ون الوالي��ات المتحدة اقل 
المتضررين مما يجري في الجزائر.

ب-اس��تفادة الوالي��ات المتحدة م��ن عملية 
التحول الليبرالي الذي تشهده الجزائر منذ بداية 

التسعينيات.

وق��د حصل أول لقاء بين الرئيس األمريكي 
جورج ب��وش ))George Bush والجزائري 
بوتفليق��ه في الع��ام 2001 ،تم خالل��ه التطرق 
الى المس��ائل التجارية واالقتصادية بين البلدين 
،فضال عن إجراء حوارات حول القضايا االمنية 
والسياس��ية،وفي ه��ذا الصدد قام��ت الواليات 
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المتحدة االمريكية في تموز 2001 بابرام اتفاقية 
للتجارة واالستثمار مع الجزائر،لمضاعفة حجم 
التبادل التجاري،ولتمكين الش��ركات االمريكية 
م��ن الحصول عل��ى الجزء االكبر من الس��وق 

الجزائرية)47(

وبعد احداث 11 ايلول 2001 والتي اصابت 
نيوي��ورك وواش��نطن واهتز له��ا العالم،وكان 
له��ا األث��ر الكبي��ر عل��ى كبري��ات التوجهات 
العالمية،وتسبب في اعادة صياغة االستراتيجية 
األمريكية ليس اتجاه الجزائر فحس��ب،بل اتجاه 
العال��م ككل.فبعد ان كان المنظ��ور االمني احد 
خيارات االستراتيجية األمريكية أصبح بعد 11 
ايلول 2001 المنظ��ور الوحيد لها،ومن جهتها 
الجزائ��ر بوصفها احدى اكبر الدول المتضررة 
م��ن االره��اب ،دع��ت لتنس��يق الجهودالدولية 
لمحاربته،فقد ابدت رفضها الستهداف المدنيين 
،وادان��ت تل��ك الهجم��ات واب��دت تعاطفها مع 
الش��عب االمريكي في مأس��اته وقد اكد الس��فير 
االمريك��ي بالجزائر )دافيد هي��وم( بأن الرئيس 
عبد العزيز بوتفليق��ه كان اول قائد عربي يدين 

هجمات 11ايلول)48(.

ال��ى جانب ذلك،فقد ق��ام الرئيس الجزائري 
عب��د العزيز بوتفليقه بزيارة واش��نطن في العام 
2001 واجتم��ع مع الرئي��س األمريكي جورج 
وولكر بوش،وفي هذا الصدد يعلق احد مسؤولي 
البيت االبيض عن هذا اللقاء بقوله:ان اللقاء كان 
روتيني��ا وظهر الرئيس االمريك��ي وكأنه غير 
مهت��م باالمر،اال ان الرئي��س الجزائري عرف 
كيف يغير مس��ار اللق��اء تماما،عندم��ا قال:ان 
الجزائ��ر التي اكت��وت بنار االرهاب لعش��رية 
كامل��ة تحس ما احاط ببلدك��م ،وليس لها اال ان 
تك��ون متضامنة مع الواليات المتحدة.وش��كلت 
هذه الكلمة االنطالقة الحقيقية للتعاون االيجابي 

بين البلدين)49(.

وخالل الجولة التي قام بها وزير الخارجية 

االس��بق )كولن ب��اول() Colin Powell(الى 
دول المغ��رب العربي ومن ضمنها الجزائر في 
12 /2003/3 تناولت محادثاته مع الس��لطات 
الجزائرية،ع��ددًا من القضايا الت��ي تهم البلدين 
اهمها موضوع الش��راكة االقتصادية،التنس��يق 
السياس��ي والتع��اون االمن��ي ض��د االره��اب 

،ومسألة الحقوق والحريات)50(.

كما ابدى الرئيس��ان الجزائري واالمريكي 
رغبتهم��ا ف��ي الذهاب بعيدًا في مجال التنس��يق 
بي��ن البلدين،في كافة المجاالت وبدون اس��تثناء 
،وهو ما يجس��ده رغبة الرئي��س االمريكي في 
العم��ل م��ع الرئيس عب��د العزي��ز بوتفليقه في 
واليته الثانية،من جهته الرئيس الجزائري ابدى 
رغبته ف��ي التعاون من نظي��ره االمريكي ،من 
خالل رس��الة التهنئة التي بعث الي��ه بعد اعادة 
انتخاب��ه اواخ��ر الع��ام 2004،إذ صرح)ان��ي 
مرت��اح المكاني��ة مواصل��ة العم��ل معكم على 
تعزي��ز وتعميق عالقاتن��ا الثنائية التي تطورت 
ف��ي الس��نوات األخي��رة ...وكفاحنا المش��ترك 
ضد اإلرهاب س��اهم ف��ي تقاربنا ،والمس��اهمة 
في تش��ييد عالم اكثر امن��ًا وعداًل ورخاء(،وفي 
المقابل أعرب الرئي��س االمريكي عن إرتياحه 
للتعاون مع الرئيس بوتفليقه لجعل العالم افضل 

مما هو عليه)51(.

وف��ي الواق��ع،ان اإلدارة األمريكية تس��عى 
إلختي��ار الجزائر كقطب بارز للتعامل معها في 

مجال مكافحة االرهاب.

رابعا:-تعزيز العالقات في مجال مكافحة 
االرهاب:

بع��د اح��داث 11ايلول2001،وانطالق ما 
يس��مى ب)الحرب العالميةعل��ى االرهاب()52(
أخ��ذت الواليات المتح��دة االمريكية تعمل على 
صياغة مجموعة من االه��داف االمنية للحفاظ 
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على مصالحه��ا الحيوية في المنطقة ومن ابرز 
تلك االهداف س��عي الوالي��ات المتحدة لمكافحة 
االره��اب في منطق��ة المغرب العرب��ي عمومًا 

والجزائر خصوصًا)53(.

وعليه فقد اخذت الواليات المتحدة االمريكية 
تعم��ل على تعزي��ز التحالفات اأَلمني��ة وتوثيق 
التعاون العس��كري واأَلمني م��ع دول المغرب 

العربي،وخصوصًا الجزائر.

فقد تع��زز التحال��ف االمني بي��ن الواليات 
المتح��دة والجزائر بش��كل واس��ع بع��د َأحداث 
الحادي عشر من ايلول 2001 السيما بعد توجه 
الجي��ش الجزائ��ري الى المزيد م��ن االحترافية 
ودخوله ف��ي عالقات وطيدة م��ع منظمة حلف 

شمال االطلسي)54(.

وازدادت العالق��ات الجزائرية - األمريكية 
عندم��ا أعل��ن رئي��س قس��م مكافح��ة االرهاب 
بوزارة الخارجية اأَلمريكية )فرانسيس تايلور( 
عن��د وصوله الى العاصم��ة الجزائرية في 27 
حزيران 2002 )أن الجزائر من اصدق شركاء 

الواليات المتحدة االمريكية واكثرهم ثباتًا()55(.

وتعهدت الواليات المتحدة االمريكية بتقديم 
الدعم الكامل غير المشروط أمنيًا وعسكريًا لدول 
ش��مال افريقيا ومنها الجزائر وزودت الواليات 
المتحدة االمريكية س��ت طائرات امريكية بدون 
طيار وذكرت هيئة )اكدا( التابعة لوزارة الدفاع 
االمريكية ان مبيعات االس��لحة للجزائر وصل 
الى حوالي 100 مليون دوالر،فضال عن تقديم 
المساعدات في مجال التدريب الخاص لمكافحة 

االرهاب)56(.

كم��ا عم��دت الوالي��ات المتح��دة من خالل 
بع��ض برام��ج التدري��ب المش��ترك ،كصورة 
م��ن ص��ور المس��اعدات االخرى.الت��ي يمكن 
ان تقدمه��ا الواليات المتح��دة للجزائر وتدريب 

القضاة الجزائريين على االستقاللية والشجاعة 
والق��درة على اتخاذ القرارات على اس��اس من 

القانون«)57(.

كما زادات العالقات العس��كرية بين البلدين 
اذ ج��رت العديد من المناورات العس��كرية بين 
الق��وات البحري��ة االمريكية والق��وات البحرية 
الجزائرية في البحر االبيض المتوسط ،وقامت 
العدي��د من الوفود العس��كرية االمريكية بزيارة 
للجزائ��ر ،االمر ال��ذي فهم من��ه المراقبون في 
الجزائر ان هذه الزيارات هي عبارة عن رسائل 
مبطن��ة ،لدعم الرئيس عب��د العزيز بوتفليقه في 
وجه المحور الجزائري المحسوب على  فرنسا 

في دوائر القرار الجزائري)58(.

وف��ي الواق��ع ،تح��اول الوالي��ات المتح��دة 
األمريكي��ة ايجاد منفذ لها في الجزائر ،كما انها 
تح��اول م��ن جهة ُأخ��رى منافس��ة دول الضفة 
الش��مالية لح��وض البح��ر األبي��ض المتوس��ط 
والسيما فرنس��ا،التي تربطها عالقات تاريخية 

وبشرية بالجزائر)59(.

لي��س ه��ذا فحس��ب ،فق��د س��عت الواليات 
المتحدة االمريكية الى تعزيز وجودها العسكري 
وانش��اء ط��وق أمن��ي يحميها م��ن اي اختراق 
ارهاب��ي ،لحماي��ة اس��تثماراتها ف��ي الصحراء 
الكبرى،ولمراقبة التحركات االرهابية المسلحة 
وذلك بالتنسيق مع القيادات العسكرية الجزائرية 
والمغربية،كم��ا تس��عى حس��بما اك��د مس��ؤول 
امريكي ف��ي وزارة الدفاع االمريكية للحصول 
عل��ى قاع��دة لها ف��ي تمنراس��ت ف��ي الجزائر 
ورف��ع مس��توى المراقبة الجوي��ة والبحرية في 
المنطقة،اس��تنادا على ادل��ة تؤكد احتمال تحول 
المنطقة الش��مالية من القارة السمراء الى ماؤى 
لتنظيم القاعدة ،كما تس��عى لنشر قوات في تلك 
القواعد والس��يمافي الجزائر ليتم استعمالها في 
أج��راء تدريب��ات دورية وف��ي توجيه ضربات 
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لالرهابيي��ن فف��ي ه��ذا الصدد كش��فت صحيفة 
امريكي��ة  ق��وات  ان  »الغارديان«البريطاني��ة 
خاص��ة تعمل للوص��ول الى عدد م��ن القواعد 
العس��كرية ف��ي المنطقة لالس��هام ف��ي مكافحة 

االرهاب وللقضاء على تنظيم القاعدة)60(.

ال��ى جان��ب ذلك،ف��ان للوالي��ات المتح��دة 
االمريكية ه��دف اخر وهو نش��ر الثقافة والقيم 
االمريكي��ة في االوس��اط االكاديمي��ة التعليمية 
المغاربية،وذل��ك رغب��ة من الوالي��ات المتحدة 
االمريكي��ة في رفع مس��توى تعلي��م المواطنين 
وترقية طريقة تفكيره��م البعادهم قدر االمكان 
ع��ن كل تفكي��ر ي��ؤدي الى التص��رف والعنف 

واالرهاب)61(.

لمكافح��ة  واش��نطن  جه��ود  اط��ار  وف��ي 
االره��اب في افريقيا رصد مبلغ 7مليون دوالر 
لمس��اعدة دول الس��احل ،ث��م توس��عت لتش��مل 
الجزائر بطلب من قي��ادة القوات االمريكية في 
اوروبا،كم��ا رفعت الميزاني��ة الى 125 مليون 
دوالر وهذا ما جس��ده توفي��ر الواليات المتحدة 
خدم��ات اس��تخبارية مهم��ة لمال��ي والنيج��ر 
والجزائر،عب��ر طائ��رة  اس��تطاع ب 3اريون 
التابعة للبحرية االمريكية التي قدمت معلومات 
دقيق��ة عن تحركات المدع��و عبد الرزاق البارا 
احد ام��راء الجماعات االس��المية ،إذ طرد من 
مالي الى النيجر وبعدها الى التش��اد ليتم تسليمه 

الى الجزائر)62(.

وفي 15 تش��رين االول 2004 قام المنسق 
االمريك��ي لمكافح��ة االره��اب )كوف��ر بالك( 
بزيارة للجزائر،ص��رح خاللها بان بالده تضع 
تح��ت تصرف الجزائ��ر ودول الس��احل عتادًا 
وتكنلوجيا حديثة ،يتمث��ل في محطات متحركة 
،س��اهمت في اضعاف قدرات الجماعة السلفية 
،كم��ا عم��دت واش��نطن ال��ى تموي��ل المركز 
االفريقي لمكافحة االرهاب الذي أنشأ بالجزائر 

عام 2004 )63(.

وف��ي الواقع،كان للدور ال��ذي ادته الجزائر 
لمحارب��ة االرهاب أث��ره في توثي��ق العالقات 
االدارة  عب��رت  فق��د  -االمريكي��ة  الجزائري��ة 
االمريكي��ة ف��ي اكثر من مناس��بة عن ش��كرها 
لطبيع��ة الدعم المق��دم من ط��رف الجزائر في 
مكافحة االرهاب،وفي هذا الصدد صرح السفير 
االمريك��ي )ريتش��ارد ايدرم��ان( قائال:)لعبت 
الجزائ��ر دورًا مهم��ًا ج��دًا ف��ي الح��رب على 
االرهاب،وتفكيك البني��ة التحتية لتنظيم القاعدة 
وهي مرش��حة للع��ب دور محوري ف��ي العالم 

العربي وًأفريقيا()64(.

ولما ادرك��ت الواليات المتح��دة بان غياب 
الديمقراطي��ة وانته��اك حق��وق االنس��ان م��ن 
اهم اس��باب تزاي��د االرهاب،تول��د اقتناع لدى 
الواليات المتحدة االمريكية بضرورة تغيير تلك 
االوضاع،واصب��ح نش��ر الديمقراطية واحترام 
حقوق االنس��ان مس��ألة في غاية االهمية)65( في 

بلدان المغرب العربي وتحديدا الجزائر.

ومن أجل ذل��ك فقد دعت اإلدارة األمريكية 
ال��ى إدخ��ال المزيد من اإلصالحات السياس��ية 
،األم��ر الذي دفع الرئيس عب��د العزيز بوتفليقه 
الى اجراء بع��ض االصالحات على الصعيدين 

القضائي والقانوني)66(.

وفي الواقع ،ان مسألة الديمقراطية وحقوق 
االنس��ان ماهي إال مجرد وس��يلة وليست غاية 
للسياس��ة اأَلمريكي��ة ، فلي��س م��ن المعقول ان 
تجعل البراغماتية االمريكية تحقيق الديمقراطية 
وحق��وق االنس��ان ف��ي الجزائ��ر او غيرها من 
الدول غاية لها،بل هي وسيلة لتحقيق المصلحة 
االمريكية،فبع��د نهاي��ة الحرب الب��اردة لجأت 
الوالي��ات المتح��دة ال��ى التدخ��ل باس��م حقوق 
لضم��ان  كورق��ة ضغ��ط  االنسان،لتس��تعملها 
مصالحها ف��ي بلدان المغ��رب العربي وتحديدا 

الجزائر.
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الخاتمة
يتض��ح من خ��الل تتبعنا لمس��ار العالقات 
الجزائري��ة- االمريكي��ة مدى تجذره��ا تاريخيًا 
إذ كان��ت الجزائ��ر م��ن ال��دول الت��ي اعترفت 
باس��تقالل الواليات المتحدة االمريكية ،واخذت 
تلك العالقات بالتوس��ع خالل حقبتي الثمانينيات 

والتسعينيات ،اي مع سقوط االتحاد السوفيتي.

فق��د س��ارت تل��ك العالق��ات عل��ى نح��و 
حس��ن ماع��دا التوت��رات التي كان��ت تالزمها 
،نتيج��ة لتأثرها بالعديد م��ن المتغيرات العربية 
والدولية،أوله��ا الن��زاع العرب��ي – الصهيوني 
والذي كان يس��تحيل على الجزائريين الش��عور 
باالرتي��اح ازاء االدارات االمريكي��ة وطريق��ة 
معالجتها لتلك القضية وثانيها مشكلة الصحراء 
الغربي��ة والت��ي تدع��م فيها واش��نطن المغرب 

صراحة على حساب الجزائر.

َأم��ا الثالث فه��و العج��ز الديمقراطي وعدم 
احترام حقوق اإلنس��ان والممارسات اإلنتخابية 
المش��كوك فيها والتي كانت تشكل عقبة َأساسية 

في مسار تلك العالقات .

وبالرغ��م م��ن ذلك،فان اتجاهات السياس��ة 
االمريكي��ة نحو الجزائر والس��يما بع��د َأحداث 
11 ايل��ول َأخ��ذت بالتغيي��ر ،إذ ح��دث تقارب 
ملح��وظ في عالقات البلدي��ن ،فضال عن زيادة 
التفاعل السياس��ي واالقتص��ادي وحتى االمني 

والعسكري.

ويب��دو ان الوالي��ات المتح��دة االمريكي��ة  
عندم��ا صاغت اهدافها السياس��ية واالقتصادية 
تج��اه الجزائر والس��يما بعد اح��داث 11 ايلول 
كان الغ��رض منه��ا لي��س فقط تحقي��ق رغبتها 
ف��ي احتواء التطرف،واس��تئصال االرهاب من 
جذوره،وانم��ا ايضا لتأمي��ن مصالحها الحيوية 
من الهجم��ات االرهابية في المنطقة،فضال عن 

تحقيق اهدافها االساس��ية في المنطقة والمتمثلة 
في ايج��اد موطئ قدم لها في الجزائر،وذلك لما 
للجزائر من امكانات عسكرية،ومصادر للطاقة 
فض��ال ع��ن حضوره��ا الواضح في االنش��طة 

الدولية.

كما الننسى بان للواليات المتحدة األمريكية 
أجندته��ا الخاصة والتي تحاول تطبيقها واالبقاء 
عليها،والت��ي تتجلى في جع��ل منطقة المغرب 
العربي بصورة عام��ة والجزائر بصفة خاصة 
فضاء لمناوراتها العس��كرية المش��تركة،وحقال 
لتجاربه��ا النووية في البحر االبيض المتوس��ط 
لذا فان نظرته��ا للجزائر تختلف عن بقية بلدان 
المغرب العربي لذا فهي تعد الجزائر ش��ريكها 

االساس في المنطقة.

المصادر
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Algerian-American Relations in the era of 
Buteflika

Assistant professor:                                                                                    

M u n a H u s s e i n O b e i d       
Center for Strategic and International 
Studies / University of Baghdad  

The American- Algerian Relations has wit-
nessed instability، it has deteriorated in 
the era of both Ahmed bin Billa and 
Hawari bu Midian، there has been a 
significant change in the relations be-
tween the two parts during the reign of 
the Algerian president Al- Shathly bin 
Jadid who is well known at his politi-
cal wisdom in which he used to build 
strong relations with the united states 
whether on the political or economic 
aspects. 

During the reign of Abdul Aziz Butaflika 
the relations entered a new phase espe-
cially after 9/11 when the new interna-
tional development demanded alliance 
with the united state in fighting terror-

ism، this had represented an important 
element in the western relations with 
Algeria، which has witnessed improve-
ment in the relations in different as-
pects: political، economic military and 
in security. 

When the united states had drawn its po-
litical and economic aims in its relation 
with Algeria after 9/ 11، the purpose 
was not only containment of extremism 
and ending terrorism، but also ensuring 
the safety of its vital interest besides 
achieving its main objectives in finding 
presence in Algeria، especially when 
the latter has military and economic 
potentials and its political importance 
on the international level.
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)*( مركز الدراس��ات االس��تراتيجية والدولية/
جامعة بغداد

تطور النظام السياس��ي في تونس 
 17 الىث��ورة  بورقيب��ة  عه��د  م��ن 

ديسمبر 2010

م.بدرية صالح عبداهلل)*(

المبحث االول
بعد إس��تقالل تونس من األستعمار الفرنسي 
)1887-1956( أعل��ن الحبيب بورقيبة رئيس 
الجمهوري��ة )1957-1987( سياس��ة العلمنة 
كمنه��ج فكري وسياس��ي لبناء الدولة التونس��ية 
الحديث��ة، وح��دد مراس��يم عدي��دة أبرزها ربط 
مس��جد الزيتونة بنظام التعلي��م العلماني والغاء 
القض��اء االس��المي ثم إصدار قان��ون األحوال 
الش��خصية التي تمن��ع تعدد الزوج��ات وحول 
مق��رات الزوايا والطرق الصوفي��ة الى مراكز 
للح��زب الدس��توري الجديد، مع تعمي��م التعليم 
الفرانك��و – عرب��ي وتعد تجرب��ة األحزاب في 
تون��س من َأق��دم التجارب ف��ي العال��م العربي 

والدول النامية عمومًا)1(.

ويع��ود تاري��خ تأس��يس االنتظ��ام ضم��ن 
احزاب سياس��ية الى منتصف الق��رن الماضي 
مث��ل جماعة )تون��س الفتاة( الت��ي تحولت فيما 
بعد الى الحزب االش��تراكي الدس��توري ثم في 
عام 1988 الى التجمع الدستوري الديمقراطي 

وكذلك الحزب الش��يوعي التونسي الذي تأسس 
ف��ي أوائ��ل العش��رينات م��ن القرن العش��رين 
ف��ي عه��د اإلس��تعمار الفرنس��ي ش��هد الحزب 
االش��تراكي الدس��توري ف��ي الثان��ي م��ن اذار 
ع��ام 1934 وصعود الزعيم التونس��ي الراحل 
الحبي��ب بورقيبة فيم��ا بعد انتص��ارًا للحداثيين 
عل��ى المتديي��ن الذي��ن تلقوا تعليمه��م في جامع 
الزيتون��ة والمعروفين الزيتونيين بقيادة الش��يخ 

عبد العزيز الثعالبي)2(.

ورغ��م التع��ارض النظ��ري بي��ن الحزب 
الش��يوعي التونس��ي م��ع الحزب االش��تراكي 
الدس��توري بقيادت��ه القديم��ة والجدي��دة اال ان 
مطل��ب تحرير الب��الد من المس��تعمر جاء من 
التعاي��ش وحت��ى التنس��يق بينهما ف��ي عدد من 

المواقف ممكنًا.

وتع��رف تون��س بأنتمائه��ا الوطني وغياب 
المش��كلة الطائفي��ة والقومي��ة وذلك الن نس��بة 
المس��لمين تبلغ 98% من السكان، والمسيحيون 
نس��بة )0.5%( من الس��كان البال��غ عدد )10( 
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نس��مة،   )2000( واليه��ود  نس��مة،  ماليي��ن 
والقومي��ة العربية هي الغالبة على الس��كان هذا 
مع وجود االمازيغ نس��بة )1.4%( من الس��كان 
واقليات اوربية وتركية، ويتبع 85% من السكان 
الحنف��ي،  المذه��ب  المالك��ي و%15  المذه��ب 
ويس��ود في تونس المجتمع المدني على حساب 
المجتمع العشائري)3( اذ تبلغ نسبة التحضر نحو 
66.2%، ف��ي حيث تبلغ عدد االيدي العاملة في 
القط��اع الزراع��ي 16 بالمئة وه��و ما ينعكس 
عل��ى طبيع��ة الق��رار السياس��ي والمي��ل نحو 
االس��تقرار االقتصادي، كما ان تونس لم تعرف 
الصراع الدموي في تاريخها الحديث حتى عند 

نيل االستقالل من االستعمار الفرنسي.

وبعد نيل تونس أس��تقاللها عام 1956 ومع 
اتجاهه��ا العمل��ي البن��اء ظهرت ازم��ة مماثلة 
للتي ش��هدها الحزب االشتراكي الدستوري في 
الثالثين��ات مع الزيتوني��ن إذ ظهر تيار عزوبي 
ق��اده الزعي��م الراحل صالح بن يوس��ف انتهى 

باغتياله خارج البالد.)4(

وكان��ت الفرصة للحزب الحاك��م ولزعيمه 
الراحل الحبيب بورقيبه رئيس البالد رغم فكرة 
الحداثي فقد بس��ط س��يطرته على مجمل الحياة 
السياسية من دون انفتاح إذ تميز عقد التسعينات 
باختيار المعارضة النقابي��ة، ومن َأبرز مالمح 
تل��ك المرحلة حمل��ة االعتقاالت التي ش��هدتها 
الجامعة التونس��ية وسيطرة الحزب الحاكم على 
االتحاد العام لطلبة تونس الذي ُيعداقدم مؤسسة 
طالبية في العالم العرب��ي، وكما وابرز مالمح 
تلك المرحلة انسحاب احد رموز الحزب الحاكم 
من��ه هو احمد المس��تيري الذي تول��ى فيما بعد 

تاس��يس واحد من اح��زاب المعارضة العلمانية 
قبل ان يشهد َأزمة عنيفة َأضعفته.)5(

ولم يتحم��ل الرئيس الحبي��ب بورقيبه ًأحدًا 
الفي السلطة والفي المعارضة فقد أبعد العروبي 
صالح ابن يوس��ف عن السلطة في عام 1961 
ثم اتبع��ه بوزير التخطي��ط واالقتصاد احمد بن 
صالح نهاية الستينات القرن الماضي بعد تجربته 
الفاش��لة في تعاونيات القطاع الزراعي ومن ثم 
اتبعها اصحاب التوجه الليبرالي الى مثل وزير 
الداخلي��ة احم��د المس��تيري )1971(، ورئيس 
ال��وزراء الهادل��ي نوي��رة )1980(، ومحم��د 
مزالي 1986، وفي المعارضة ضرب الحزب 
الش��يوعي عام 1962، وفي الس��بعينات الحق 
بعن��ف التنظيم��ات القومية العربية الماركس��ية 
الماوية مثل )منظمة العامل التونس��ي( وعندما 
اعطى الحزب الشيوعي الحرية بالنشاط العلني 
ف��ي تموز 1981 وه��و لحرك��ة الديمقراطيين 
ذل��ك  كان  المس��تيري  بزعام��ة  االش��تراكيين 
مس��بوقا بحملة امنية كبيرة على)حركة االتجاه 

االسالمي( بقيادة )راشد الغتوشي(.)6(

وكانت قدرة بورقيبه في الس��لطة التونس��ية 
مستندة على رصيده الوطني خالل فترة الكفاح 
م��ن اج��ل االس��تقالل التونس��ي واالنج��ازات 
اقتصادي��ة وتحديثات تش��ريعية أمن ل��ه قاعدًة 
اجتماعيًة عريضًة والس��يما من الفئات المدنية 
الوسطى وبالذات من المدن الساحلية والى دعم 
خارجي من باريس وواشنطن في وجه الرئيس 
جمال عبد الناصر ف��ي القاهرة وحكم جزائري 
عهدي بن بله و بومدين اللذين لم يكن ترتاح لهم 
فرنس��ا والواليات المتحدة ومع أش��تداد االزمة 
االجتماعي��ة االقتصادي��ة التي عاش��تها تونس 
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بداي��ة الثمانين��ات إذ قررت الحكومة التونس��ية 
فت��ح الس��احة السياس��ية فتم ترخي��ص عدد من 
االحزاب وهي حزب الوحدة الشعبية المعروف 
وبتوجهاته االش��تراكية، وحركة الديمقراطيين 
االشتراكيين التي يرأس��ها الوزير السابق احمد 
المس��تيري وش��هدت الب��الد تأس��يس الح��زب 
الشيوعي التونسي بقيادة محمد حرمل، فيما تعد 
اعادة الحياة لهذا الحزب الذي لم يكن تلقى قبوال 
حتى من غالبية اليس��اريين قرارًا مهمًا. وكانت 
الحي��اة السياس��ية في الس��نوات الس��ت األولى 
في عق��د الثمانينات مثار إس��تقطاب بين حركة 
اإلتجاه اإلسالمي التي يتزعمها راشد الغنوشي 
واليس��اريين والس��يما حزب العمال الشيوعي 

التونسي بقيادة حمة الهمامي.)7(

وم��ع هذا فان فترة ما بعد اقالة محمد مزاي 
من ع��ام 1986 اظهرت فراغًا في المؤسس��ة 
التونس��ية الحاكمة في ظل رئيس بدًأ يعاني من 
أمراض الش��يخوخة لم يستطع الجيش المهمش 
م��ن تونس ف��ي وق��ت بورقيبه بخ��الف غالبية 
ال��دول العربية ان يم��الءُه والء الحزب الحاكم 
وال الجهاز االداري الذي كان يلعب دورًا بارزًا 
في تس��يير مؤسس��ات السلطة التونس��ية والذي 
ل��م تصل اليه باقي االدارات العربية، واس��تمر 
ذلك الوضع الى غاي��ة ابعاد الرئيس )بورقيبه( 
عن الحكم بواس��طة ما سمي )االنقالب السلمي 
االبيض( الذي ق��اده وزير الداخلية آنذاك )زين 
العابدي��ن بن علي( س��نة 1988، إذ تم العدول 
ع��ن الرئاس��ة م��دى الحي��اة بموج��ب التقني��ح 
الدس��توري عدد )88( ف��ي 25/تموز1988، 

واصبح الفصل )39( من الدستور يجيز رئيس 
الجمهورية ان يجدد ترش��يحه مرتين متتاليتين، 
كما حددت الس��ن القصوى الت��ي تحرم كل من 
تجاوزها اعادة الترش��يح هي في س��ن السبعين 
سنة بموجب الفصل )40(، لكنه تم تغييرها فيما 

بعد وسنأتي على شرح ذلك.)8(

وقد رحبت كل من حركة اإلتجاه اإلسالمي 
الت��ي كان قائده��ا الغنوش��ي في الس��جن وقت 
بورقيب��ه وال��ذي حكم عليه بالمؤب��د في بيان 7 
تش��رين الثاني واعده ان��ه ادخل البالد في طور 
جدي��د س��يقطع معه اس��اليب الحك��م الفردي(، 
كم��ا رح��ب بالعه��د الجديد ل��كل م��ن الحزب 
الش��يوعي والذي اصبح اس��مه منذ عام 1994 
حركة التجدي��د، وحركة المس��تيري، والتجمع 
االش��تراكي التقدمي اسمه )الحزب الديمقراطي 
التقدمي( وفي عام 1988 َوقَّعت هذه األحزاب 
والح��ركات اضافة الى أح��زاب وحركات أقل 
أهمي��ة ولكنها مرخصة مع الحزب الحاكم الذي 
أصبح اس��مه التجم��ع الدس��توري الديمقراطي 
من��ذ تم��وز/1988. وم��ن االح��زاب القانونية 
المرخص��ة وهي الت��ي تمتعت بوج��ود قانوني 
ويمكن تصنيف هذا النوع من االحزاب حس��ب 
ادائها ومواقفها من السلطة الحاكمة الى صنفين 

هما:

-احزاب موالية للس��لطة واحزاب معارضة 
االح��زاب  وه��ي  الم��والة(.  )اح��زاب  منه��ا 
المتحالفة سياس��يًا مع حزب )التجمع الدستوري 
الديمقراط��ي()9( بل ان وج��ود بعضا منها كان 
مرتبطًا أش��د االرتباط بهذا الح��زب واألجهزة 
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األمنية للدولة التي س��اعدت على وجود بعضها 
ودع��م قيادته��ا منه��ا )حرك��ة الديمقراطيي��ن 
االش��تراكيين، حزب الوحدة الش��عبية، االتحاد 
الديمقراط��ي الوح��دوي، الح��زب االجتماعي 

التحرري، حزب الخضر للتقدم(.)10(

-االحزاب المعارضة مرخصة وغير مخالفة 
م��ع الحكومة:- ال تختلف نش��أة ه��ذه االحزاب 
وانتشارها الجغرافي كثيرًا عن أحزاب المواالة 
غير انها تتميز عنه��ا بمصداقيتها ونضالها من 
ناحية وضمها النس��بة الهامة م��ن افراد النخبة 
م��ن العاصمة وبقية مناطق البالد، واجهت هذه 
االحزاب والسيما الحزب الديمقراطي التقدمي 
صنوفًا ش��تى من القمع والمالحق��ات القضائية 
منه��ا )حرك��ة التجدي��د والح��زب الديمقراطي 
التقدم��ي و التكتل الديمقراطي م��ن أجل العمل 

والحريات(.

-األح��زاب غي��ر المرخص��ة:- تعن��ي تلك 
االح��زاب الت��ي ل��م تتمكن من الحص��ول على 
تأش��يرة للنش��اط العلني تبعًا للقانون االساس��ي 
الذي يتعلق بتنظيم االحزاب السياسية في تونس 
منه��ا )ح��زب المؤتمر م��ن اج��ل الجمهورية 
والحرك��ة الناصرية التقدمي��ة وحركة النهضة 
وح��زب العم��ل الوطن��ي الديمقراطي و حزب 
البعث وحزب العمل الشيوعي و حزب الخضر 
و الحزب االشتراكي اليس��اري()11( ولقد سمح 
الرئيس زي��ن العابدين بن علي بنوع من الهدنة 
السياس��ية انتهت بتوقيع كل المنظمات والهياكل 
وكذلك األحزاب على ما يعرف بوثيقة )الميثاق 
الوطني( وه��ي في 7/تش��رين الثاني/1988، 
الت��ي تنص على مبدأ الديمقراطية المس��تند الى 

تعدد األح��زاب واعطي��ت الحكومة التونس��ية 
مهمة تنظيم الحياة السياسية في البالد، وترفض 
هذه الوثيقة انش��اء االحزاب على اس��اس ديني 
او عرق��ي وهو األمر الذي دف��ع حركة اإلتجاه 
اإلس��المي، الى تغيير اسمها واصبحت تعرف 
ب� )حرك��ة النهضة(، وفيم��ا كان حزب العمال 
الشيوعي التونسي الوحيد الذي رفض االمضاء 
عل��ى وثيق��ة الميث��اق الوطن��ي وامض��ت بقية 
االحزاب عليها بمن فيها ممثل عن حركة االتجاه 
االس��المي رغم عدم االعتراف بها قانونا ،غير 
ان فترة الهدنة التي استمرت سنتين ميزها منح 
الترخيص لالسالميين وحزب العمال الشيوعي 
في اصدار صحيفتين سرعان ما انتهت مع حملة 
نفذتها الحكومة ضده��م  فاعتقلت عددًا من اهم 
رموزه��م، فيما فرَّ أخرون م��ن ضمنهم رئيس 
الحركة راش��د الغنوشي الى السودان ومنها الى 
لن��دن)12( كما ت��م الترخيص للحزب السياس��ي 
الخام��س وهو االتج��اه الديمقراط��ي الوحدوي 
يرأسه احد منتسبي الحزب الحاكم هو ابن زعيم 
الحركة النقابية في تونس اثناء عهد االس��تعمار 
احم��د التليلي، عبد الرحمن التليلي كما ش��هدت 
المرحل��ة الترخيص للتجم��ع الديمقراطي الذي 
كان مصدر قلق للسلطات التونسية بالنظر لفتحة 
األب��واب لعدة وج��وه معارضة لم تك��ن تنتمي 
ر حزب  الحزاب ال يعترف بها النظام مثل ُمنظَّ
العمال الش��يوعي محمد الكيالن��ي ومن ضمن 
االحزاب الت��ي تم االعتراف بها من قبل النظام 
حزب ذو توجه ليبرالي هو الحزب االجتماعي 
التحرري الذي يرأسه المحامي منير الباجي ذو 
التجربة الصحفي��ة المميزة في تونس ممثلة في 

صحيفة الرأي السابقة)13(.



105 ارحل  ةيزوب  ةاعول  ا  احهو يي انل  حلصععل  ةاسحلا طو ك اععص طوطت

وعن��د صعود زي��ن العابدين ب��ن علي الى 
الرئاس��ة توقع��ت مص��ادر ان يتول��ى اع��الن 
تأس��يس ح��زب اخ��ر عل��ى انق��اض الح��زب 
االش��تراكي الدس��توري انذاك الس��يما لتهالكه 
وكذلك لعدم تبؤ ابن علي نفسه، المراكز المهمة 
في هيكلته بإس��تثناء عضويت��ه للجنة المركزية 
غي��ر ان اب��ن عل��ي اختار ض��خ دم��اء جديدة 
ف��ي الحزب نفس��ه وغير اس��مه ال��ى )التجمع 
الدس��توري الديمقراطي( كما اعترفت الس��لطة 
التونس��ية بحزب كان مؤسسه ينتمي الى حركة 
الديمقراطيي��ن االش��تراكيين وه��و مصطف��ى 
اب��ن جعفر وهو المنت��دى الديمقراطي من أجل 

العمل)14( 

 ثم ج��اءت االصالح��ات الديمقراطية التي 

نفذت في تونس عبر مؤتمرات وطنية في نهاية 
الثمانينات وبداية التسعينات في القرن الماضي 
كان تأثيرها ش��كليًا ذاك ان نظ��ام الغالبية يمنح 
السلطة الى حزب التجمع الدستوري الديمقراطي 
ال��ذي يتمتع بغالبية المقاعد ف��ي البرلمان مؤديًا 
ال��ى حرم��ان اآلخري��ن، والديمقراطي��ة كانت 
شكلية ولم تكن راسخة فالمحافظة على التعددية 
كان��ت ش��كلية وفرض��ت الرقابة على أنش��طة 
وَأحزاب المعارضة ووس��ائل االعالم والقضاء 

لم يكن مستقاًل.

وجائت االنتخابات الرئاسية التشريعية التي 
جرت ف��ي تون��س 24/تش��رين االول/1999 
الت��ي حصل فيه��ا الرئيس ابن علي على نس��بة 
99.4 ف��ي م��ا حصل حزبه على نس��بة 91.5 
بالمئة لتؤكد لنا ان حصة الرئيس الدس��توري لم 
تتغير تقريبًا س��واًء َأجريت انتخابات الرئاس��ية 
والتش��ريعية في ظل الحزب الواحد او في ظل 

التعددي��ة الحزبية التي انطلقت في العام 1981 
واجمعت معظم احزاب المعارضة على اعتبار 
ه��ذه االنتخابات هي مس��رحية وف��ي المحصلة 
النهائية انتخابات تعددي��ة داخل الحزب الواحد 
الحاكم وفي ظل تعددية هي نتاج لتشتت المجتمع 
التونسي وتش��ظي مجاله السياسي، بمعنى آخر 
ان النظام السياس��ي البوليس��ي التونس��ي يمزج 
بي��ن المتناقضات وهو يرش��ح خي��ار الليبرالية 
االقتصادية واإلندماج في نظام الدولة الراسمالية 
الجدي��دة وهو من ناحية أخرى نظام يس��تند في 
حكم��ه عل��ى مفاهيم وتبن��ى مؤسس��ات الدولة 
التس��لطية حيث ان تركز السلطة والقرار في يد 
الرئيس بن علي وس��يادة مفهوم الحزب الواحد 
وتس��لط االجهزة البوليس��ية والنقابات الش��عبية 
والصحاف��ة الرس��مية فالمنط��ق الذي كرس��ته 
الدولة في المجال السياس��ي التونس��ي يقول إما 
أنَْ تتبع النظام البوليسي وتنتمي الى مؤسساته، 
او ان ال تتبع��ه وتنتم��ي الى العالم الس��فلي اي 
احزاب المعارضة الرس��مية التونسية التي هي 

مؤسسة من مؤسسات النظام.)15(

وقام��ت سياس��ة الرئي��س اب��ن عل��ي على 
الث��روة والق��وة  الكام��ل لمص��ادر  اإلحت��كار 
والس��لطة السياس��ية، بعد ان تحال��ف أصحاب 
رؤوس األم��وال مع أجهزة القمع )البوليس��ي- 
درك- جي��ش( وظ��ل الرئي��س زي��ن العابدي��ن 
متش��بثا بعملي��ة التجدي��د لوالية رئاس��ية رابعة 
واعتبرت وفقًا للدس��تور التونس��ي لعام 1999 
اخر دورة للرئيس زين العابدين لكنه اس��تحدث 
في الدس��تور التونس��ي الجديد الفقرة )39( في 
26/اي��ار/2002 تؤك��د عل��ى )ينتخ��ب رئيس 
الجمهورية لمدة خمس��ة أع��وام ويجوز لرئيس 

الجمهورية ان يجدد ترشيحه()16(.
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لذل��ك أمض��ى الرئي��س زي��ن العابدي��ن ما 
يق��ارب )23( عامًا في حكم تونس بيد من حديد 
ولم يكن يحترم منذ وصوله الى السلطة الحقوق 
االساسية للتونسيين ولقد اغلقت الدولة البوليسية 
كل المناف��ذ للتعبير عن الرأي وأحكمت رقابتها 
على القوى السياسية المرخص لها بالعمل وعلى 
النقاب��ات والجمعي��ات والصحاف��ة واالنترن��ت 

والعدالة اإلجتماعية.

وقد أعي��د انتخاب الرئيس زين العابدين في 
اإلنتخاب��ات الرئاس��ية لع��ام 2004 وقد حصل 
على نسبة 94% وفي 25/تشرين االول/2009 
األص��وات،  م��ن  نس��بة %89  عل��ى  حص��ل 
ويفترض بها ان تكون االخيرة حس��ب الدستور 
التونسي الذي يمنع َأي شخص من تجاوز )75( 
من العمر ان يرش��ح، وفي حين ترى انه وصل 
عم��ر الرئي��س التونس��ي المولود ف��ي 1936 
الى عم��ر )78( في عام 2014 وفي الس��نتين 
االخيرتين من حكم الرئيس زين العابدين كثرت 
المناقش��ات ح��ول الخالفة التي ت��دور في مدار 
الرئيس وزوجته ليلى التي تصغره )20( عاما 

اي حرب الوراثة والتوريث العائلي)17(.

مم��ا تقدم يمك��ن القول ان الدولة التونس��ية 
مغلق��ة على ذات ش��مولية وحصري��ة انتهجت 
سياس��ة الحرب على المجتم��ع وانتهكت مجاله 
السياسي وقائمة الوالء للرئيس زين العابدين بن 
عل��ي او العداوة له ونفت وط��ردت المعارضة 
االس��المية والقومية)18( والماركسية، من دائرة 
رؤيته��ا واعتبرت هذه المعارض��ة عدوًا يجب 
اإلجهاز عليه وهذا مصير كل من ال يوالي هذه 

السلطة االستبدادية فهو عدو محتمل.

المبحث الثاني

ان النظام التونس��ي لم يس��تطع ان يوفق في 
الجم��ع بين األم��ن والتنمية والنه أحاط نفس��ه 
بطبقة اجتماعية وسطى لم تتمكن من حمايته ال 
بل تحولت نتيجة للفساد في الجانب االقتصادي 
التونس��ي الى عبئ على النظام وه��ذا ما اكدته 
تطورات االح��داث االنتفاض��ة 2010، وكرد 
فعل عفوي على رفض الفساد السياسي والمالي 
الذي تفشى في محيط عائلة الرئيس زين العابدين 
واقربائه واالس��تبداد الذي يكاد يؤدي الى موت 
السياس��ة وقد انطلقت شرارة االنتفاضة الشعبية 
في تونس على اثر إقدام المواطن التونسي محمد 
الب��و عزي��زي ف��ي ي��وم 2010/12/17 على 
احراق نفس��ه رفضًا لنظام االهانة التي تعرض 
لها وتعاظم االحس��اس بالظلم االجتماعي الناجم 
عن حالة الفساد التي عرفها النظام السياسي)19( 
التونس��ي لذلك ش��كلت االنتفاضة مفاجاة للنظام 
واالحزاب السياس��ية بم��ا فيها المعارضة ال بل 
مفاجأة للعالم اجمع فكانت بحق انتفاضة ش��عبية 
عفوية وغير مؤطرة حزبيا ال قائد لها ومسؤول 
عنها لم يطلقها السياسيون وال حتى المثقفون او 
الشعراء، ولم يظهر شخص في صفوف الشعب 
او المعارض��ة يمكن ان تلت��ف حوله الجماهير 
ويعبر عنه��ا فضال عنه انه ل��م يكن لالنتفاضه 
في البداية برنامج سياسي واضح لكن هذا تغير 
س��ريعا مع الجهود الش��بابي لألجي��ال الجديدة 
وال��ذي تمكن م��ن تج��اوز الخطاب السياس��ي 
الحزاب المعارضة ودفع االنتفاضة التونس��ية 
الى مرحل��ة متقدمة انضجت الث��ورة وتحولت 
مطال��ب الجماهير م��ن مطال��ب اقتصادية الى 
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مطالب بتغيير النظام السياسي جذريًا انها كانت 
انتفاض��ة تعكس تحقيق المواطنة التونس��ية في 
إطار ثورة سياس��ية اجتماعية واخالقية وفكرية 
ترمي لمش��اركة االفراد بصورة متس��اوية في 
الشأن العام)20(، وتعززت االنتفاضه قوتها بقوة 
الجيش التونسي فقد جسد دوره وواجبه الوطني 
في حماية الوطن ولي��س المحافظة على النظام 
إذ وق��ف الجيش بوج��ه العصابات التي حاولت 
إثارة الفوضى كما رفض تنفيذ األوامر بإطالق 
الرصاص على المتظاهرين في الشوارع وكان 
الجيش غير مس��يس ويحظى بثقة الش��عب وقام 
بدور االنقاذ في الوقت المناس��ب من أجل اعادة 
اإلس��تقرار الى إلبالد ولم ينقض على الس��لطة 
فكان أول جيش عربي ال يس��تولي على السلطة 
بل يؤمن)21( انتقالها بصورة دس��تورية سليمة، 
واس��فرت نتائج االنتفاضة عن هروب الرئيس 
زين العابدين بن علي في يوم 2011/1/14 أن 
المملكة العربية الس��عودية بعد ان فش��لت جميع 
محاوالت��ه ودعواته الخماد االنتفاضة الوطنية، 
صحي��ح ان الثورة كما ذكرنا ف��ي البداية كانت 
عفوي��ة ب��ال قيادة اال ان��ه فيما بع��د التحقت كل 
التنظيمات السياسية واالحزاب بها و منها حزب 
المؤتم��ر من أج��ل الجمهورية وح��زب العمال 
الشيوعي التونسي وحزب الديمقراطي التقدمي 
وحركة التجديد، وظه��رت الثورة أكثر تأطيرًا 
وتوجيهًا إذ اضطلعت القيادات الوسطى والدنيا 
الناش��طة في المؤسس��ات المدنية م��ن حقوقيين 
وقضاة ونقابيين وسياس��يين وغيرهم فضاًلعن 
ذلك مش��اركة منظمات المجتمع المدني كل من 
االتحاد العام التونسي للشغل والمحامون القضاة  
الى جان��ب دور الط��الب والفنانيين ومس��اندة 
الجي��ش، وكان للتي��ار االس��المي خاصة اكثر 
حض��ورًا ولو بش��كل س��ري اال ان تجربته مع 

النظام السابق وحس��اباته بخصوص المحافظة 
عل��ى قواع��ده س��ليمة جعلته ال ينخرط بش��كل 
مبكر في االح��داث وعلى الرغم من ان التوجه 
االس��المي ليس التوج��ه السياس��ي المقبول او 
المهيمن في تونس، اال ان االس��الميين اصبحوا 
االن لهم دور مهم في الس��احة السياسية الجديدة 
في تونس إذ قدم الحزب االسالمي نفسه باعتباره 
ديمقراطيًا ذا توجه اس��المي على غرار حزب 
العدالة والتنمية التركي)22(. وهكذا بدأت الثورة 
التونس��ية بإعتبارها حركة اجتماعية س��اهمت 
فيها جمي��ع الش��رائح والتكوين��ات اإلجتماعية 
المهنية والسياسية والنقابية والمحامين والطالب 
والقضاة واألطباء واالحزاب السياسية مع ذلك 
يبقى دور الش��باب في البداي��ة الطرف الرئيس 
فيها، كما أس��همت ثورة المعلومات واالتصال 
واالع��الم الجدي��د في إزاحة الخوف السياس��ي 
وكس��ر الصمت اإلعالمي المطبق على الرأي 
الع��ام التونس��ي، ولم يعد النظام التونس��ي قادًر 
عل��ى اخف��اء تجاوزات حق��وق االنس��ان ومما 
س��اعد على زيادة إعداد مس��تخدمي االنترنت، 
ه��ذا الجيل الث��وري الجديد المتعل��م والجامعي 
غير متاثر بااليديولوجيات اليس��ارية والقومية 
االس��المية الس��ائدة في العالم العرب��ي ولم يذق 
طعم الديمقراطية ولم ينعم بالتعددته وبالحريات 
من��ذ وصوله في ه��ذا العالم لكن��ه جيل طموح 
تهيمن عليه ثقافة )الفيسبوك(، )23( ويمكن تقسيم 

مراحل الثورة الى ثالث مراحل هي:-

المرحلة األولى:- وم��ع انطالق الثورة في 
2010/12/17 ب��دأ التمرد في س��يدي بوزير 
بإضطراب��ات وإغ��الق المتاج��ر واش��تباكات 
مع الش��رطة وانتش��رت فيما بعد ذلك للمناطق 
المج��اورة من��زل بوزي��ان، ابن ع��ون جلمة، 
المكناس��ي، والرق��اب، وانتش��ر ال��ى الغ��رب 
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والس��يما مدين القصرين ومن ث��م الى المديتين 
الجنوبيتين قفصة وقبلي، وكانت نهاية المرحلة 
األول��ى جاءت في إعالن ي��وم الجمعة في 14/
كان��ون الثان��ي عب��ر التلفزيون الوطن��ي انه تم 
خل��ع الرئيس زين العابدين بن علي مؤقتا، وان 
رئي��س الوزراء حل محله وفقا للمادة )56( من 

الدستور التونسي)24(.

المرحل��ة الثانية:- وهي تبدأ في 14/ كانون 
الثاني/ 2011 إذ نظمت ونسقت اللجان الشعبية 
المس��ماة )لج��ان حماي��ة الث��ورة( مظاهرات، 
واضرابات، واعتصامات في تونس والمناطق 
الداخلي��ة من البالد تمي��زت المرحلة الثانية من 
الثورة بحدثين مهمين األول:- وفود الشباب من 
المناط��ق الداخلي��ة للبالد الى تون��س وقد ُأطلق 
عليه��ا )قوافل الحرية( إذ أحتل هؤالء الش��باب 
وبالتنس��يق مع اللجان الثورية س��احة القصبة، 
الثاني:- تمكن المعتصمون يدعمهم السكان من 
اس��قاط حكومة الغنوش��ي التي اعتبرها الثوار 

امتدادًا لنظام الدكتاتور المخلوع.

المرحل��ة الثالث��ة:- ب��دأت المرحل��ة الثالثة 
م��ع اس��تمرار اإلحتجاجات الش��عبية الرافضة 
الستمرار محمد الغنوشي في منصبه إلرتباطه 
بحقبة ابن علي لذلك قدم الغنوش��ي استقالته في 
2011/2/27 وف��ي الي��وم نفس��ه اعلن رئيس 
الجمهوري��ة المؤق��ت ع��ن تعيين الباج��ي قائد 
السبس��ي رئيس��ًا للوزراء، وق��د تألفت حكومته 
من تكنوقراطيين ولم تشمل وزراء ينتمون الى 
حزب التجم��ع الدس��توري الديمقراطي الحاكم 

سابقا.)25(

الى جان��ب ذلك هلك عناصر س��اهمت في 
نج��اح الثورة ف��ي تونس وهي )تج��اوز حاجز 
الخوف الس��كيولوجي إذ ان هذا الحاجز لطالما 
قي��د الحركات الش��عبية وصرفها ع��ن محاولة 
التمرد رغم الظروف القاس��ية التي كان يعيشها 
الشعب والظلم الذي يتعرض له، انها كانت ذات 
طبيعة س��لمية الن لجوؤها للعنف سيقدم تبريرًا 
للنظام الحاكم باس��تخدام كافة الس��بل العنيفة في 
الدف��اع عن ذاتها، وان يكون هناك حد ادنى من 
التماس��ك االجتماعي ومؤش��ر للوحدة الوطنية 
بين مختل��ف مكونات المجتم��ع، وهناك عامل 
مهم وهو موقف الجيش او القوات المسلحة من 
الث��ورة بحيث يك��ون داعمًا للحركات الش��عبية 
او عل��ى االق��ل يقف موقف��ًا حياديًا منه��ا، ولقد 
اجتمعت تلك العناص��ر في تونس الن المجتمع 
ف��ي تونس مجتمع متجانس إذ كل ابناء المجتمع 
تقريب��ًا هم مس��لمون ينتمون للمذه��ب المالكي، 
ويش��كل الطبقة الوس��طى تقريبا 50% من عدد 
السكان، وقد ش��اركت في الثورة كافة مكونات 
المجتمع من متعلمين ونقابيين وشباب وغيرهم، 

كما بدأت اإلنتفاضة سلمية واستمرت كذلك.

ومع رحيل الرئيس زي��ن العابدين بن علي 
تس��لم الوزير األول التونس��ي محمد الغنوش��ي 
الرئاس��ة بالوكالة لك��ن القانونيي��ن وبعضًا من 
المعارضة رفض��وا ذلك، إذ تنص المادة )56( 
من الدستور التونسي على أن)رئيس الجمهورية 
اذا تعذر عيل��ه القيام بمهامه بصفة وقتية فيجب 
ان يفوض بأمر س��لطاته ال��ى الوزير األول ما 
عدا حق حل مجل��س النواب(. كما تنص المادة 
)57( عل��ى ما ياتي )عند ش��غور فيض رئيس 
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الجمهورية لوفاة او الستقالة او لعجز تام يتولى 
فورًا رئيس مجلس النواب مهام رئاس��ة الدولة 
بصفة مؤقتة ألجل َأدن��اه 45 يومًا وأقصاه 60 

يومًا()26(.

وعل��ى أثر ذلك تس��لم )ف��ؤاد مبزع( رئيس 
مجلس النواب رئاسة الجمهورية في 15/كانون 
الثاني/2011 وعمد مبزع الى تشغيل )حكومة 
الوحدة الوطنية المؤقتة( وكلف محمد الغنوشي 
بتشكيلها وبالفعل شكل األخير الحكومة في 17/
كانون الثاني/2011، واس��تمرت اإلحتجاجات 
الش��عبية الرافضة الس��تمرار محمد الغنوش��ي 
ف��ي منصب��ه الرتباطه بحقبة اب��ن علي، وازاء 
اس��تمرار الموق��ف الراف��ض ق��دم الغنوش��ي 
اس��تقالته ف��ي 2011/2/27. وفي اليوم نفس��ه 
علق رئي��س الجمهورية المؤقت )فؤاد المبزع( 
عن تعيين الباجي قائد الجيش رئيس��ًا للوزراء، 
وقد ش��كل السيس��ي حكومته الوطني��ة المؤقتة 
في 7/اذار/2011 ودامت هذه الحكومة تس��عة 
اشهر. وبهذا تشكلت ثالث حكومات بعد سقوط 
حكومة بن علي مباش��رة )االولى حكومة محمد 
الغنوش��ي، الثاني��ة تحت قيادة محمد الغنوش��ي 
ايضا في 17/كانون الثاني/2011 ولغاية 27/
شباط اي انها دامت شهرًا واحدًا إذ كان الرئيس 
بالوكال��ة فؤاد المب��زع وقد اعاد تكليف الس��يد 
محم��د الغنوش��ي تش��كيل حكومة جدي��دة تضم 
احزاب المعارضة بهدف تنظيم انتخابات جديدة 
في الب��الد خالل فترة 60 يوما، إذ تم اس��تبعاد 
12 وزيرًا من الحكومة الس��ابقة كانوا اعضاء 
ف��ي الح��زب الدس��توري، الثالثة قادها الس��يد 
الباجي قائد السيسي ودامت 9 اشهر وابتداًء من 

27/شباط/2011()27(.

ولق��د تش��كلت منذ بداي��ة الثورة ع��ددًا من 
المرحل��ة  اإدارة  ف��ي  للمس��اهمة  المؤسس��ات 
اإلنتقالي��ة فش��كلت لجن��ة االصالح السياس��ي 
الت��ي ضمت خبراء ومتخصصي��ن في مختلف 
المج��االت كم��ا ُش��ِكَل مجل��س لحماي��ة الثورة 
وكان��ت النتيجة دم��ج اللجن��ة والمجلس بعد ان 
تش��كلت الهيئ��ة العلي��ا لتحقيق أه��داف الثورة 
واالصالح السياس��ي واالنتق��ال الديمقراطي(. 
وضم��ت الهيئة ف��ي عضويتها احزابا سياس��ية 
ومنظمات مجتمع مدني وعلى رأسها:- )االتحاد 
العام التونس��ي للشغل والرابطة التونسية للدفاع 
عن حقوق االنس��ان والهيئ��ة الوطنية للمحامين 
وجعي��ة القضاة نقابة الصحفيين فضال عن عدد 
من الش��خصيات الوطنية وممثلين عن ش��هداء 
14/كان��ون الثاني. وهذا وقد عهد برئاس��ة تلك 
الهيئة الى ُأس��تاذ القانون الدستوري رياض بن 

عاشور(.

ولق��د اضطلع��ت الهيئة بع��ده ف��كان َأولها 
الترتي��ب إلج��راء إنتخابات المجل��س الوطني 
التأسيسي وفي هذا المرحلة تم االتفاق بين القوى 
السياسية على إنتخاب )مجلس وطني تأسيسي( 
إلقرار الدس��تور الجديد للب��الد وتمهيدًا إلجراء 
انتخابات تش��ريعية ورئاسية،وجرت في تونس 
أول إنتخاب��ات ف��ي 23/تش��رين االول/2011 
الغ��رض منه��ا إنش��اء جمعية دس��تورية يوكل 
إليها صياغة مسودة الدستور الجديد وتصريف 
ش��ؤون الدولة بش��كل انتقائي حت��ى اإلنتخابات 
التش��ريعية ربيع /2013، وش��هدت مش��اركة 
الش��عب بنسبة 90% من الناخبين التونسيين الى 
صنادي��ق االقتراع ل��الدالء بأصواتهم للمجلس 
التأسيس��ي المك��ون من 217 مقع��دًا وبلغ عدد 
القوائم المرش��حة إلنتخاب��ات المجلس الوطني 
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التأسيس��ي )1519( قائم��ة موزع��ة على )27( 
دائرة إنتخابية ف��ي تونس وتوزعت على النحو 
االت��ي:- )655( قائم��ة مس��تقلة و830 قائم��ة 
حزبية و24 قائمة إئتالفية. كما شهدت المرحلة 
اإلنتقالية اإلنتخابات للمجلس الوطني التأسيسي 
مشاركة حركة النهضة وهي الحركة اإلسالمية 
الوحي��دة الت��ي ش��اركت ف��ي تل��ك االنتخابات 
وأس��فرت عن فوز قوائم حرك��ة النهضة بنحو 
40% من األص��وات، وبلغ تمثيلي��ة المرأة من 
المجلس التأسيس��ي بنسبة 24،9 في المئة ومن 
جملة )49( امرأة في المجلس نجد )42( امرأة 

من حركة النهضة)28(.

وقد س��بقت االنتخابات درج��ة مرتفعة من 
االس��تقطاب السياس��ي وارتبط��ت بأكث��ر م��ن 
ظاه��رة، اأُلول��ى كانت حالة الح��راك الحزبي 
الكبير فقد تأس��س أكثر م��ن مئة حزب في فترة 
ما بع��د هروب ابن عل��ي واإلنتخابات في آب، 
والثاني��ة تنصرف الى التحالف��ات التي كانت قد 
بدأت في التش��كيل بين حرك��ة النهضة وبعض 
قوى اليس��ار من ناحي��ة والقوى المدنية وبعض 
رموز النظام المحس��وبين عل��ى نظام ابن علي 

من ناحية ُأخرى.

وبص��ورة عام��ة وعلى ض��وء التطورات 
األخي��رة ف��ي الب��الد تكون��ت أربع تش��كيالت 
سياس��ية ال تجمعها تنظيم��ات بعينها، تجمع كل 
واح��دة منه��ا عدة أح��زاب متقاربة المش��ارب 
اإليديلوجي��ة يذه��ب إليه��ا جمع من المس��تقلين 
المتحولي��ن بي��ن األح��زاب تقوده��م ف��ي ذلك 
س��يكولوجياتهم السياس��ية وصداقاته��م القديمة 
ومصالحهم الشخصية اكثر من قناعتهم الفكرية 

وهذه التشكيالت هي:-)29(

التش��كيلة األولى:- تتمثل في الجهة الشعبية 
التي يلتقي فيها المدافعون عن العمال والفالحين 
والفق��راء المهمش��ين م��ن منظور ماركس��ي-
وإش��تراكي  عروب��ي  شيوعي-اوماركس��ي- 
عمالي، وتشمل هذه التشكيلة جمعًا من االحزاب 
والمنظمات بعضها عريق في النظال السياس��ي 

وبعضها جديد ظهر بعد الثورة.

الثاني��ة:- كتلة التيار اإلس��المي التي تتكون 
من حزب النهضة وهو نواتها التنظيمية الصلبة، 
وتلتق��ي معه ف��ي هذا التوج��ه الديني ومن دون 
التقاء تنظيمي- مجموعة من األحزاب الصغيرة 

األخرى التي ال تتبنى دائما طروحاته.

الثالثة:- تعتبر نفسها ديمقراطية وسطية ذات 
توجهات عروبية أو ماركسية وهي تتألف أساسًا 
من الحزب الجمهوري الذي ظهر س��نة 2012 
بعد أن انصهرت داخلُه عدة احزاب منها حزب 
المس��ار االجتماعي الديمقراطي الذي يجمع هو 
أيضًا في صفِة خليطًا من االتجاهات الماركسية 
والنقابية بعدما تخلى عن اس��مه القديم )التجديد( 
وح��زب التحالف الديمقراطي الذي تأس��س بعد 
الث��ورة وهو يضم خليطًا من الش��خصيات التي 
كانت مس��تقلة وبقايا احزاب تش��تت اعضاؤها 

بين الكثير من التنظيمات.

الرابع��ة:- وتش��مل )ح��زب ن��داء تونس( 
الذي يتكون من خليط من الدس��توريين القدامى 
والتجمعيين والمستقلين واليساريين والنقابيين، 
وق��د جمع في البداية حوله عدة أحزاب صغيرة 
تشترك معه في ما يسمونه )باالرث الدستوري 
البوريقيي��ن( لكنه��ا خرجت منه قب��ل انتخابات 
مجلس النواب في 2014، وقد عمل هذا الحزب 
على جلب بعض أنصار وقيادات وكتلة احزاب 
الوس��طية )التش��كيلة الثالثة( ال��ى صفه لتكوين 
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جبه��ة عريض��ة منافس��ة لالحزاب اإلس��المية 
تحت اسم )اإلتحاد من اجل تونس(.

وف��ي فت��رة االنتخاب��ات بارتف��اع الخطاب 
السياس��ي حول فك��رة المؤام��رة فتبنت بعضها 
الق��وى المحس��وبة عل��ى التيار المدن��ي خطابًا 
تحريضي��ًا ضد حرك��ة النهض��ة وعدتها رأس 
المؤام��رة عل��ى نمط الحي��اة التونس��ي وهوية 
المجتم��ع ذات الطاب��ع العلمان��ي الواض��ح من 
ناحيته��ا لم تدخر حركة النهض��ة خطابها الذي 
هاج��م هذه التي��ارات الت��ي وصفه��ا بالعلمانية 
ورءاه��ا ال تتناس��ب م��ع الهوي��ة المجتمعي��ة 
التونس��ية الباحثة عن االس��الم، كم��ا وطالبت 
حرك��ة النهضة التي حصلت على أكثر المقاعد 
في المجلس الوطني التأسيس��ي من المؤتمر من 
أجل الجمهورية والتكت��ل الديمقراطي من أجل 
العمل والحريات والحزب الديمقراطي التقدمي 
لإلنضمام لتش��كيل ائتالف حاكم بقيادة مرشحها 
لرئاس��ة الحكومة الس��يد حمادي الجبالي رفض 
الح��زب الديمقراط��ي التقدم��ي المش��اركة في 
حي��ن قبل كل من المؤتم��ر من أجل الجمهورية 
والتكت��ل الديمقراطي هذا المش��روع مع حزب 
حركة النهضة، بعد ان تم توقيع االتفاق وقبوله، 
ت��م انتخاب مصطفى بن جعفر رئيس��ًا للمجلس 
الوطني التأسيسي والمنصف المرزوقي رئيسًا 
للجمهورية التونس��ية وحمادي الجبالي رئيس��ًا 
للحكومة التونس��ية، ومن أب��رز الحكومات في 

عهد المجلس الوطني التأسيسي:-

-حكومة حم��ادي الجبالي )حركة النهضة( 
وهي الحكومة األولى بعد الثورة التونس��ية بعد 
حمادي الجبالي )62( عامًا االمين العام لحزب 
النهض��ة ومن أبرز المعارضين لنظام المخلوع 
زي��ن العابدين بن عل��ي إذ أمضى 15 عاما في 

الس��جون بتهمة )االنتماء لمنظمة غير ش��رعية 
والتآم��ر( تم تكليف��ه لترأس الحكوم��ة في 13/
كان��ون االول/2011 خلفًا لحكومة الباجي قائد 
السيسي وبسبب إغتيال المعارض شكري بلعيد 
فقد اضطرت هذه الحكومة الى تقديم إستقاللتها 
ف��ي 19/ش��باط/2013 لذل��ك قام��ت الحركة 
ذات االغلبي��ة البرلماني��ة ف��ي المجلس الوطني 
التأسيس��ي بترش��يح وزير الداخلية في حكومة 
حمادي الجبالي الس��يد علي العريض لتش��كيل 

الحكومة الجديدة)30(.

-حكوم��ة علي العريض )حرك��ة النهضة( 
عين��ت ف��ي 8/اذار/2013 إذ ق��ام الس��يد علي 
العريض بمشاورات مع بعض االحزاب لتشكيل 
حكوم��ة ولكن الجميع انس��حب وبق��ي أحزاب 
التروكي��ا)31( وه��م )حركة النهض��ة والمؤتمر 
من أج��ل الجمهورية والتكت��ل الديمقراطي من 
اج��ل العم��ل للحريات ثم قدم العريض تش��كيلة 
الحكوم��ة ال��ى رئي��س الجمهوري��ة التونس��ية 
المنص��ف المرزوق��ي وتم االتفاق على جلس��ة 
المجل��س  ف��ي  13/اذار/2013  ي��وم  عام��ة 
التأسيس��ي لمنح الثق��ة للحكومة وب��دأت العمل 
رسميًا في 13/اذار/2013 بعد موافقة المجلس 
الوطني التأسيس��ي عليها بأغلبي��ة )139( نائبًا 
فواف��ق عليها و )45( نائب��ًا معارضًا لها و 13 
نائب��ًا متحفظًا عليها بع��دد )197( مصوت من 
جملة )217( وقد استقالت الحكومة اثر اغتيال 

المعارض محمد البراهمي في 2014/1/29.

وتح��ت تلك األحداث والتحوالت الس��ريعة 
ف��ي المنطق��ة العربية الت��ي اخ��ذت تتجه نحو 
الح��روب األهلي��ة بدأ حزب النهض��ة و حفاظًا 
على المكاس��ب التي حققها بع��د الثورة للدخول 
في حوار وطني مع )21( حزبًا مشاركًا، بهدف 
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تشكيل حكومة مس��تقلة ألجل خروج البالد من 
األزمة السياسية وتم االتفاق على اختيار مهدي 
جمع��ة وزي��ر الصناعة ف��ي وزارة المرزوقي 
السابقة رئيسًا جديدًا للوزراء في 2014/1/29.

3- حكوم��ة مهدي جمعة وف��ي 10/كانون 
الثان��ي/2014 كلف الرئي��س المرزوقي مهدي 
جمعة وهو مستقل والذي يبلغ عمره)51( عاما 
ليشكل حكومة جديدة بداًل عن الحكومة المستقلة 
والذي تسلمها من سلفه علي العريض في اليوم 
نفس��ه 2014/1/29، ثم بدأ االستعداد الستفتاء 
ش��عبي على الدس��تور الجديد ومناقشة الفصول 
المفصلية في الدس��تور )هوية الدولة التونسية، 
حق��وق الم��رأة، حق��وق االنس��ان والحري��ات 
الفردية( ومن ثم إجراء انتخابات جديدة شرعية.

ولق��د أث��ارت قضي��ة تحديد ش��كل وطبيعة 
النظام السياس��ي بعد س��قوط نظام الرئيس زين 
العابدي��ن بن عل��ي جداًل كبيرًا داخل االوس��اط 
السياس��ية التونس��ية وهناك اتجاه��ان مختلفان 

تبلورا هما:-

االتج��اه االول:- ي��رون ض��رورة القطيعة 
م��ع النظ��ام الرئاس��ي ويقت��رح اعتم��اد نظام 
برلمان��ي وذلك من منطل��ق المزايا التي يحققها 
النظ��ام البرلمان��ي كون��ه يع��د وس��يلة لتقليص 
استئثارها  الرئاسية ومحاوالت  دورالمؤسسات 
بالس��لطة وم��ن واق��ع التجرب��ة المري��رة التي 
عاش��تها البالد عل��ى مدة تظامن سياس��يين منذ 
العام 1957 ف��ي إعالن الجمهورية التونس��ية 
ويض��م ه��ذا االتجاه الق��وى اإلس��المية وعلى 

رأسها حركة النهضة)32(.

االتج��اه الثاني:- في حين يرى دعاة االتجاه 
الليبرالي والعلماني واليس��ارية بأفضلية العودة 

الى النظام الرئاس��ي الذي تكون في دستور عام 
1959  مع نزع الطابع غير المتوازن وتجليات 
الرئاس��ة التي لحقت عبر التنقيح��ات المتكررة 
التي طال��ت احكامه أثناء حكم )بورقيبة( أو في 
عهد )زين العابدين بن علي(. او نظام رئاس��ي 
يأخ��ذ بعض القواعد في النظ��ام البرلماني دون 
غلب��ة الطابع البرلماني عليه. وينبغي ان نش��ير 
هن��ا ان النظ��ام السياس��ي الذي كان س��ائدًا في 
تون��س منذ ع��ام 1959 لم يكن نظامًا رئاس��يًا 
بالمعن��ى الدقي��ق للكلمة، بل كان نظ��ام مختلط 
عل��ى غرار النظام الفرنس��ي الحال��ي المعمول 
ب��ه منذ الع��ام 1958 في الجمهورية الخامس��ة 
وال��ذي يتولى فيه رئيس الجمهورية صالحيات 
واسعة االمر الذي سوف يفتح الباب الى العودة 
الى الدكتاتوري��ة، ولما كان من بين أهم أهداف 
الثورة تغيير نمط الحكم في الدولة فان المؤسسة 
الرئاس��ية نالت حظًا وافرًا من التعديل بما يشبه 
الثورة المؤسس��اتية الموازية للثورة الشعبية إذ 
عمل دس��تور 2014 على تجسيد ذلك الهاجس 
الش��عبي الرامي ال��ى ابعاد هذه المؤسس��ة من 
التحكم المطلق في كل الفعل السياسي وبالمقابل 
إع��ادة توزي��ع الصالحيات والوظائف بش��كل 
يه��دف الى تقوي��ة َأدوار المؤسس��ات اأُلخرى 
)حكومة، وبرلمان( على حساب احيانا مؤسسة 
رئاس��ة الدولة الت��ي احتكرت لم��دة طويلة جدا 
من الزم��ن منصب الريادة ف��ي صناعة القرار 
السياسي بعيدًا عن اجواء االنتخابات التشريعية 
والرئاس��ية وكذلك عن حركة المجتمع السياسي 
التونس��ي ال��ذي يناضل من أج��ل حماية الثورة 
الش��عبية وتحقيق اهدافها م��ن التغيير واالنتقال 
بتون��س من دائ��رة الحك��م المغلق ال��ى النظام 
الديمقراطي وحتى يتحقق وتاس��يس هذا النظام 
الخاضع لمحددات الفعل الديمقراطي والمحترم 



113 ارحل  ةيزوب  ةاعول  ا  احهو يي انل  حلصععل  ةاسحلا طو ك اععص طوطت

لمقاييس االمن والحرية وحقوق المواطن وركز 
المش��رع الدستوري لس��نة 2014 على تقليص 
اختصاصات مؤسس��ة رئاس��ة الدولة التي رأى 
فيها الش��ارع التونسي اثناء الثورة اسباب القمع 
والتسلم وتردي أوضاع الدولة عموما وسنركز 
عل��ى بعض ه��ذه االختصاص��ات او الوظائف 

التي اصابها التغيير والتقليص وهي:-)33(

كان الرئيس في تونس قبل الدستور 2014 
يمل��ك الس��لطة التقديري��ة، المطلقة ف��ي تعيين 
الحكومة وزي��رًا أول ووزراء، دون اي قيد او 
شرط دس��توري، س��لطة كانت تخول له تعيين 
من يش��اء من االس��ماء في الحكوم��ة وان كان 
بعي��دًا عن الخريطة السياس��ية. ولم يكن الوزير 
األول يتمتع بالشرعية الديمقراطية على خالف 
رئي��س الجمهوري��ة الن إختياره لم يك��ن قائمًا 
على اقت��راع او انتخاب بل عل��ى تعيين تتحكم 
فيه االرادة الرئاسية التقديرية وغير المشروطة 
دون التزام باستشارة اي هيئة بما فيها البرلمان 
ال��ذي ال يملك ح��ق التنصيب هذا قب��ل الثورة، 
ولكن مع تعيين وتش��كيل الحكومة مع دس��تور 
2014 فق��د تغير الوضع تغييرًا جذريا إذتم نقل 
هذه المؤسس��ة. الحكومة من الس��لطة التقديرية 
المطلقة لرئيس الدولة في التعيين، الى الشرعية 
الديمقراطي��ة القائمة على االختيار الش��عبي مع 
االنتخاب��ات التش��ريعية وبالتال��ي اصبح رئيس 
الحكوم��ة ف��ي تون��س ألول م��رة ف��ي التاريخ 
الدس��توري التونس��ي هو مرش��ح الح��زب او 
باالئتالف االنتخاب��ي المتحصل على أكبر عدد 
م��ن مقاعد مجل��س نواب الش��عب وه��و الذي 
يتكلف باختيار باقي اعضاء الحكومة بأس��تثناء 
وزارت��ي الخارجي��ة والدف��اع اللتين يستش��ير 
بخصوصه��ا رئي��س الجمهوري��ة اذا بعد نتائج 
االنتخابات التش��ريعية التي تتحدد على أساسها 

الش��خصية التي س��تقود الحكوم��ة وبعد إختيار 
مرش��ح الحزب الفائز للتشكيلة الوزارية، تتقدم 
الحكوم��ة أم��ام مجلس نواب الش��عب لتعرض 
موجز برنامج اعماله��ا امامه وفي حالة منحها 
هذا المجلس الثقة يتولى حينئذ رئيس الجمهورية 
تس��مية رئيس الحكومة واعضائها، هذا التغيير 
الهام جدًا ادخل النظام الدس��توري التونسي في 

اطار العائلة الكبرى للنظام البرلماني.

ضبط السياسية العامة:- فقد كان قبل دستور 
2014 كانت الحكومة ال تعمل سوى على تنفيذ 
السياس��ية العامة التي يضعها ويضبطها رئيس 
الجمهورية حسب اختياراته وتوجيهاته، لتصبح 
بذلك مج��رد اداة للتنفيذ والتطبيق والمس��اعدة، 
وم��ع دس��تور 2014 أصبح رئي��س الحكومة 
يضب��ط السياس��ية العام��ة للدولة ويس��هر على 
تنفيذه��ا باس��تثناء مجاالتها الدف��اع والعالقات 
الخارجي��ة واالم��ن القوم��ي المتعل��ق بحماي��ة 
الدول��ة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية 
والخارجي��ة، والت��ي بقي��ت مج��االت محفوظة 
لرئي��س الجمهورية ولكن بعد استش��ارة رئيس 

الحكومة.

ممارس��ة الس��لطة الترتيبية العامة:- وكان 
يمارس��ها س��ابقًا رئي��س الجمهوري��ة كما كان 
بامكان��ه أْن يف��وض ج��زءا منه��ا ال��ى الوزير 
االول لتصبح هذه الس��لطة مع دس��تور 2014 
م��ن اختصاص��ات رئي��س الحكومة يمارس��ها 
ويص��در االوام��ر الفردي��ة الت��ي يمضيها بعد 
مداول��ة مجلس ال��وزراء، ه��ذا المجلس بدوره 
الذي انتقلت رئاسته من رئيس الدولة الى رئيس 

الحكومة)34(.

إذ اصبحت مؤسسة رئاسة الدولة في تونس 
مع دس��تور 2014 تفقد زعامته��ا ومحوريتها 
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لي��س فيما يتعلق بب��اب الصالحيات والوظائف 
وإنما من باب إنتزاع نوع من القدسية والسيطرة 

على هذه المؤسسة.

مما تقدم يمكن القول انه اذا ما طبقت تونس 
دس��تور2014 بتفاصيل��ه وجزئيات��ه س��تحقق 
تغيي��رًا جذري��ًا على مس��توى البنية السياس��ية 
والمؤسس��اتية بش��كل ينقلها من مس��توى الحكم 
الف��ردي المغلق ال��ى عهد جديد فع��اًل بمقاييس 
مختلف��ة وال��ى عهد يجع��ل من تون��س تجربة 
ديمقراطي��ة عربي��ة مهمة اس��تطاعت ان تثور 
شعبيًا ودستوريًا وهذه الثورة الدستورية تحتاج 
ال��ى نخبة سياس��ية قوية وفاعل��ة ومؤمنة بآلية 

التداول والتناوب والدوران.

الخاتمة:
كانت الس��لطة السياس��ية التونسية في وقت 
الحبيب بورقيبة مس��تندة الى رصي��دُه الوطني 
خ��الل فت��رة الكفاح م��ن أجل االس��تقالل ضد 
االستعمار، والى إنجازات إقتصادية وتحديثات 
تش��ريعية امنت له قاع��دة اجتماعي��ة عريضة 
والس��يما في الفئ��ات الدينية بال��ذات من المدن 
الس��احلية، وال��ى دع��م خارج��ي م��ن باريس 
وواش��نطن في وجه الرئيس جمال عبد الناصر 
ف��ي القاهرة وحكم جزائري ف��ي عهدي ابن بلة 
وبومدي��ن والذين ل��م تكن ترتاح اليهما فرنس��ا 
والوالي��ات المتح��دة. وعلى العم��وم لم يتحمل 
الحبي��ب بورقيب��ة اح��دًا ال في الس��لطة وال في 
المعارضة،وبعد صعود ابن علي من المؤسسة 
األمنية الى السلطة السياسية بدأت مالمح الدولة 
االمنية بالظهور بانتقال كوادر المؤسسة االمنية 
ال��ى الوزارات واالدارات وحزب الس��لطة ولم 
تكن المؤسسة العسكرية هي الحاكمة في تونس 
وانما حكم فرد اس��تند فضاًل ع��ن الدعم الدولي 

ال��ى اجهزة االم��ن الت��ي امتدت ال��ى مفاصل 
الس��لطة وتحكم��ت ف��ي االدارة والمؤسس��ات 
االعالمي��ة والثقافي��ة ورج��ال اعم��ال بعضهم 
اتى بثروته تحت خيمة الس��لطة او استظل بها، 
لذلك جع��ل الفوارق الطبقية كبي��رة في مجتمع 
كانت فئاته الوس��طى ميسورة الحال حتى اوائل 
التس��عينات وتمث��ل بنس��بة عالي��ة من الس��كان 
لذل��ك عندما ج��اءت الحرك��ة االجتماعية ذات 
الطاب��ع االجتماعي واالقتصادي الى مس��ارات 
وصعدت عبر حركة عفوية غير مؤطرة حزبيًا 
قادها الش��باب العاطل عن العمل ثم امتدت الى 
الطبق��ات الوس��طى والذين يش��عرون بالتمييز 
االقتصادي واالجتماعي وذلك في مجتمع عاش 
منذ عشرين عامًا في فقر والسيما بعد ان حكمت 
عائلة ليلى الطرابلس��ي زوجة الرئيس التونسي 
المخلوع في قبضتها وسيطرتها على جزء كبير 
م��ن االقتص��اد التونس��ي، الى جان��ب تعرضه 
للقهر والتهميش لقواه السياس��ية والمعارضة او 

احتواء اجزائه وحركاته للقانون.

لذلك جاءت الرغبة في إجراء تغيير جذري 
لدى ش��رائح واس��عة من الش��عب تطالب بحل 
التجمع الدستوري الديمقراطي وإقالة الحكومة، 
ومن��ع تحذي��ر عبرت عن��ه التيارات ووس��ائل 
االع��الم م��ن مص��ادرة الث��ورة الديمقراطية، 
وي��رى جمي��ع افراد الش��عب التونس��ي ان بناء 
نظ��ام ديمقراطي جدي��د في تونس بعد س��قوط 
حكم بن علي يتطلب تصميمًا سياس��يًا واس��لوبًا 
جديدًا في التعاطي مع واقع المعارضة التونسية 
على اختالف توجهاتهم الفكرية والسياسية ومع 
واق��ع الحكومة االنتقالية ايض��ًا اإليمان بالتعدد 
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واإلختالف والتعارض الن المشروع السياسي 
الديمقراط��ي ينطلق م��ن ان جميع التونس��يين 
عل��ى اختالف مكانته��م االجتماعية واتجاهاتهم 
وميولهم االيديولوجية والسياس��يه وهم اعضاء 
كامل��وا العضوية في المجتم��ع والدولة ويكون 
المواطن��ون فيه لهم حقوق مس��اوية مع س��ائر 

المواطنون وهم في حدود الدستور والقانون.

ويؤم��ن الش��عب التونس��ي ان الخروج من 
عالم االس��تبداد يقتضي تحواًل جذريًا في الوعي 
والممارسة وكلما كان التصور المنشود انسانيًا 
وديمقراطي��ًا كان مناوئًا للعن��ف بجميع صوره 
وأشكاله ودرجاته، لهذا كانت االنتفاضة الشعبية 
التونس��ية انها ل��م تأت نتيجة انقالب عس��كري 
فضاًل عن انها حرصت على الفصل بين الجيش 
ونظام الحكم، كما انها لم تأت نتيجة تدخل اجنبي 
ولم تأت نتيجة ثورة اسالمية قادها علماء الدين 
وأئمة المساجد، بل ألول مرة في تاريخ العرب 
المعاصر تطيح ثورة شعبية بنظام حكم بوليسي 
يع��د من النظم الدكتاتوري��ة االمنية العربية. اذا 
ما حدث في 17/كانون االول/2010 هو بداية 
تف��كك األنظمة الس��لطوية تمهيدًا لب��دء التحول 
الديمقراطي كما ان المؤامرة وخطاب المؤامرة 
س��يظل واحًد من أدوات القوة السياسية الداخلية 
أو الدولية لتنفيذ سياس��تها وستظل ايضًا واحدة 
من موضوعات التحليل السياس��ي في مواجهة 
القوى السياسية فيما بينها  لكن المهم اال تتحول 

المؤامرة للسيطرة على العقل العربي.
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،العدد)198(،اكتوبر،2014.

4-أمني��ة هكو ،مؤسس��ة الرئاس��ة في تونس بي��ن الثابت 

العربي،بي��روت  ،المس��تقبل  الدس��تورية  والث��ورة 

،العدد)432(شباط/2015.
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5-إيمان احمد عب��د الحليم :-مأزق المرحلة االنتقالية في 

تونس،8/كانون االول/2012،ص2.

عل��م  عل��ى  لندري��ة  ثاض��ر)اال  نس��رين  6-ترجم��ة 

بانحرافات نظام ابن علي(،مقالة نش��رت في جريدة 

النهار،2011/2/1 معلومات العدد)88(.

7-تقرير:-حرك��ة ش��عبية ب��ال أح��زاب أس��قطت الحكم 

الع��دد  الحي��اة،  إرادة  الش��عب  ،مجل��ة  التونس��ي 

)88(،يصدرها المركز  العربي للمعلومات ،بيروت 

،اذار،2011.

م��ن  البوليسيس��ة  الدول��ة  المديني،س��قوط  8-توفي��ق 

تونس،الدار العربية للعلوم ناشرون ،لبنان ،2011.

9-حافظ عب��د الرحيم ،الزبونية السياس��ية ف��ي المجتمع 

العرب��ي ،مركز دراس��ات الوح��دة العربية،بيروت 

.2006،

،أبح��اث  الزم��وري  الخال��ق  عب��د  م��ع  ح��وار   -10

مرك��ز  يصدره��ا  دوري��ة  اس��تراتيجية،مجلة 

،الع��دد  بغ��داد  واالبح��اث  للدراس��ات  ب��الدي 

)5(،حزيران،2013 ص203.

11-خير الدين حس��يب واخ��رون ، الربيع العربي:-نحو 

آلية تحليلة ألس��باب النجاح والفش��ل ،الربيع العربي 

ال��ى اين ؟مركز دراس��ات الوح��دة العربية،بيروت 

،ط3، 2012.

12-راش��د الغنوشي ،مساهمة االس��الميين أحد مكونات 

التحول الديمقراط��ي لكنهم مطالبون بتطوير رؤاهم 

وبرامجهم 2011/10/18.

13-سؤدد كاظم مهدي ،الثورة التونسية الى اين ؟)قراءة 

تاريخي��ة سياس��ية(مجلة المس��تنصرية للدراس��ات 

العربية والدولية،العدد )44(كانون االول ،2013.

14-س��الم البيض،الهوية )االس��الم ،العروبة ،التونسية( 

،مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت ،2009.

15-صالح الدين الحورشي،انتصار العلمانيين في تونس 

بي��ن المؤقت واالستراتيجي،ش��ؤون عربي��ة ،العدد 

161،ربيع/2015.

التغيي��ر  انتفاض��ة  ،تون��س  اس��تراتيجية  16-كراس��ة 

ومعض��الت النظ��ام السياس��ي ،مرك��ز حموراب��ي 

للبحوث والدراسات االستراتيجية ،بغداد ،2013.

والعدال��ة  التونس��ية  ،الث��ورة  الش��يباني  17-مصب��اح 

االجتماعية )التجانس الغائب(مجلة المستقبل العربي 

بيروت العدد)423(ايار ،2014 ص 138.

18-مهدي أنيس جرادات ،االحزاب والحركات السياسية 

ف��ي الوطن العرب��ي ،دار أس��امة للنش��ر والتوزيع 

،عمان 2006.

19-المول��دي األحمد ،دور اليس��ار التونس��ي في الثورة 

والتح��ول الديمقراطي ،محلية قضايا سياس��ية ،كلية 

العل��وم السياس��ية ،جامعة النهرين ،بغ��داد ،العددان 

)39-40(كانون الثاني –حزيران ،2015.

20-هيف��اء احم��د محم��د ،االس��الميون ف��ي تونس بين 

المعارضة والس��لطة ،مجلة دراس��ات دولية ،مركز 

الدراسات االستراتيجية والدولية ،بغداد ،العدد )58(

تموز 2014.

21-وحيد عبد المجيد ،ربيع العرب وجروبهم .المخاض 

االخي��ر ،السياس��ة الدولية ،القاه��رة ،العدد )199( 

يناير /2015.

  مصادر االنترنت

22.http;//www.siyassa.org.eg/newsq/2825.

aspx.

23.http;//www.sudanile.com/2..8.05-19-
19-45-27/45544.
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للعالق��ات  اإلقتصادي��ة  األبع��اد 
الصيني��ة -الخليجي��ة بع��د الح��رب 

الباردة

 م.د سليـم كاطـع علـي)*(

   المقدمة
     تع��د منطق��ة الخلي��ج العرب��ي وال تزال 
مح��ط أنظار الدول الكبرى ف��ي النظام الدولي، 
بس��بب أهمي��ة اإلقلي��م م��ن الناحي��ة الجغرافية 
واالقتصادي��ة، مما ضاعف م��ن أهمية المنطقة 
في االس��تراتيجيات الدولية قبل اكتش��اف النفط 
بق��رون، إذ ُتعد منطقة الخلي��ج العربي مفصاًل 
جغرافيًا مهمًا بين الش��رق والغرب برًا وبحرًا، 
بكونها من أبرز الط��رق البحرية العالمية التي 
ازدادت أهميته��ا اإلس��تراتيجية ف��ي التاري��خ 
المعاص��ر، ويدلنا على ذلك تنافس الدول القوية 
للسيطرة عليها منذ نهايات القرن الخامس عشر 
وحت��ى يومنا ه��ذا، ولعل أبرز تل��ك الدول هي 
الت��ي مثلتها بريطانيا على امتداد القرن التاس��ع 
عشر، فقد امتلكت بريطانيا إستراتيجية المالحة 
الدولي��ة والمصال��ح االقتصادي��ة ف��ي اإلقلي��م 
بمواقعه الحساس��ة الت��ي تمثلها أب��رز المرافئ 
على الس��واحل الش��رقية والغربية م��ن الخليج 
العرب��ي، وصوال إلى اقتص��اد النفط الذي كان 

بأيدي البريطانيين في النصف األول من القرن 
العش��رين، ث��م أضح��ت منطقة الخلي��ج مجال 
تناف��س دولي ح��اد أثن��اء الحرب الب��اردة بين 
القوتين العظميين الوالي��ات المتحدة األمريكية 

واالتحاد السوفيتي.

وق��د أثبت��ت األحداث التي تل��ت نهاية حقبة 
الح��رب الباردة األهمية الكبي��رة التي تتمتع بها 
منطق��ة الخليج العرب��ي، وذلك بس��بب المكانة 
العالية التي تحتلها هذه المنطقة على المستويين 
اإلقليمي والدولي سواء بفعل موقعها الجغرافي 
المتمي��ز أو إلمتالكه��ا ألهم م��وارد الطاقة من 
النفط والغاز في العصر الحديث، مما جعل منها 
محورًا مهمًا من محاور الصراع والتنافس بين 

القوى اإلقليمية والدولية.

 وعلي��ه فان منطقة الخليج العربي أصبحت 
تدخ��ل في صل��ب المصالح الدولي��ة، لذلك نجد 
إن العديد من القوى الكبرى صاغت سياس��اتها 
وإس��تراتيجياتها حي��ال المنطقة بالش��كل الذي 
يضم��ن له��ا مصالحه��ا وأهدافه��ا العلي��ا وفي 

)*( مركز الدراسات االستراتيجية والدولية/جامعة بغداد
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مقدمتها ضم��ان الوصول إلى مص��ادر الطاقة 
المهمة وال سيما النفط. 

     وفي ضوء ما تقدم، فإنَّ الدراسة تنطلق 
من فرضية مفاده��ا: إنَّ االبعاد االقتصادية تعد 
من العوامل المهمة والرئيسة للعالقات الصينية 
���� الخليجية، ومصدر اس��تمرار لتلك العالقات 

حاضرًا ومستقباًل

وعليه ومن أجل التحقق من صحة الفرضية، 
فقد تم تقس��يم الدراسة على ثالثة مباحث رئيسة 

وكما يأتي:

المبح��ث األول: األهمية الجيوس��تراتيجية 
لمنطقة الخليج العربي.

المبح��ث الثان��ي: الرؤية الصيني��ة ألهمية 
العامل االقتصادي.

المبحث الثالث:مستقبل العالقات االقتصادية 
الصينية ��� الخليجية.

المبحث األول

األهمية الجيوستراتيجية 
لمنطقة الخليج العربي

 تتمت��ع منطق��ة الخلي��ج العرب��ي بأهمي��ة 
خاص��ة مقارنة بأقالي��م العالم األخ��رى، وتنبع 
هذه األهمية م��ن ناحيتين: األولى تتمثل بأهمية 
الموقع الجغرافي المتمي��ز، إذ أنها تمثل منطقة 
إلتقاء طرق المواص��الت بين القارات الثالث، 
ونقط��ة التقاء طرق التج��ارة المختلفة، والثانية 
تتمث��ل ف��ي كونها مص��درًا للم��واد األولية وال 
س��يما النفط، إذ تمتلك أكثر من ثلثي اإلحتياطي 
العالمي من النفط، أي السلعة اإلستراتيجية التي 

يتوقف عليها النمو اإلقتصادي العالمي، ويمكن 
تلمس أهمية الخلي��ج العربي من خالل مميزاته 

الجغرافية واالقتصادية، وكما يأتي: 

أواًل: الموقع الجغرافي:
 ينطلق بس��مارك في رؤيته للجغرافية بأنها 
العنصر الوحيد والدائم للسياس��ة، لذا  تظهر لنا 
أهمي��ة دراس��ة الخصائص الجغرافي��ة لمنطقة 
الخلي��ج العرب��ي بوصفها قاعدة مهم��ة لمعرفة 
العناص��ر الجوهرية التي حول��ت المنطقة إلى 

َأبرز المجاالت الحيوية في العالم)1(. 

 فالموق��ع الجغراف��ي للخلي��ج العربي جعل 
المنطق��ة مح��ورًا مهمًا م��ن مح��اور الصراع 
االس��تراتيجي بين القوى الكبرى الس��اعية إلى 
الهيمنة والنفوذ، إذ أن المنطقة تقع في قلب العالم 
القديم الذي كان يسيطر على طرق المواصالت 
البرية والبحرية، وكونها من أهم المنافذ المائية 

التي تتميز بها منطقة الشرق األوسط.

 فالخليج العربي بحر شبه مغلق، وُيعد ذراعًا 
بحري��ًا للمحيط الهندي، ويمتد من مصب ش��ط 
العرب في العراق ش��مااًل حت��ى مضيق هرمز 
وخليج ُعمان جنوبًا، يحده من الش��رق الساحل 
اإليراني ومن الغرب شبه الجزيرة العربية، أي 
المنطق��ة الواقعة ما بين خط طول ) 48 و57 ( 
ش��رقًا، ودائرتي عرض ) 24 و30 (  ش��مااًل، 
وبذل���ك ُيع�د قريب�ًا م�ن الدائ���رة المداري�ة، لذا 
إتص�ف مناخ�ه بالصف��ات المداري�ة الجاف�ة)2(. 
أما مس��احة الخليج العرب��ي فتبلغ نحو ) 239( 
ألف كم2، وحج��م مياهه )8500( كم3، ويمتد 
ساحله العربي لمسافة ) 1500( كم، أما ساحله 

اإليراني فيمتد لمسافة ) 1060( كم)3(.

ويمتاز الخليج العربي بكثرة الجزر التي تقع 
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بالقرب من س��واحله وهي تتفاوت في مساحتها 
وأهميتها االقتصادية واإلستراتيجية، والتي يزيد 
عدده��ا على )130( جزي��رة، وهي عبارة عن 
حواجز طبيعية تتحكم بالسيطرة على الممرات 
المالحية لناقالت النف��ط والقطع الحربية، ومن 
ثم فهي تش��كل صمام األم��ان لتدفق الصادرات 

النفطية إلى األسواق العالمية)4(.

 ومم��ا يزيد من أهمية الخليج العربي وجود 
مضي��ق هرمز الذي يفصل م��ا بين مياه الخليج 
العربي من جهة ومياه خليج ُعمان وبحر العرب 
والمحي��ط الهندي من جهة أخرى، إذ تطل عليه 
من الش��مال إيران ومن الجنوب س��لطنة ُعمان 
التي تش��رف على حركة المالح��ة البحرية فيه 
كون ممر السفن يأتي ضمن مياهه�ا اإلقليمية)5(. 

 ويتمت��ع ه��ذا المضي��ق بأهمي��ة اقتصادية 
كبي��رة ذات عالق��ة بمصال��ح كثي��ر م��ن دول 
العالم، وذلك لكونه معبرًا حيويًا للسفن المحملة 
بالبضائع ومختلف مصادر الطاقة، ويأتي النفط 
ف��ي مقدمة تل��ك المصادر، إذ ُيع��د البوابة التي 
يمر عبرها )60%( من واردات أوربا الغربية، 
و)76%( من واردات اليابان النفطية، و)%30( 
من واردات الوالي��ات المتحد األمريكية، وتمر 
من خالله يوميًا أكثر من )100( سفينة وبمعدل 

سفينة واحدة لكل )15( دقيقة)6(.

ونظرًا لتلك األهمية يشير انتوني كوردسمان 
من مركز الدراسات الدولية واإلستراتيجية إلى 
: )مضيق هرمز ُيعد نقطة حيوية في إمدادات  أنَّ
الطاق��ة العالمي��ة، إذ تم��ر خالل��ه )40%( من 
مجمل تجارة النف��ط العالمية، وان هذا المضيق 
يدفع بالنفط إلى الشرق ألسواق الصين واليابان 
والهن��د، وغرب��ًا عبر قن��اة الس��ويس، ولهذا ال 
يمك��ن أن نجعل ه��ذا المضي��ق عرضة لخطر 

اإلغالق، فال يوجد بديل إلى اآلن عنه لنقل نفط 
الخليج()7(.

 وبذل��ك أصبح له��ذا المضيق أهمية خاصة 
ل��دى كل دول العال��م، إذ أن مصالح العديد من 
دول العال��م عل��ى اخت��الف أحجامه��ا ونظمها 
ومس��تويات  الجغرافي��ة  ومواقعه��ا  السياس��ية 
التط��ور االقتصادي لديها دفعت بهذه الدول إلى 
تسميته بالمضيق اإلستراتيجي َأو صمام اأَلمان 

العالمي)8(.

ثانيًا: اأَلهمية االقتصادية:
 إن التط��ورات التي ش��هدها القرن الحادي 
والعشرين وبكل جوانبها السياسية واالقتصادية 
والعس��كرية والتقني��ة وضع��ت منطق��ة الخليج 
العرب��ي ف��ي قم��ة االهتمام��ات اإلس��تراتيجية 
العالمية، وأصبحت بفضل ما تملكه من ثروات 
طبيعية ومص��ادر طاقة كبيرة وال س��يما النفط 
كونه��ا مح��ورًا للتناف��س الدول��ي، ومس��رحًا 
لتص��ارع الق��وى العالمية على مناط��ق النفوذ 

ومصادر الطاقة.

إن منطق��ة الخلي��ج العرب��ي تع��د َأه��م بيئة 
إقليمي��ة إقتصادية، ليس لتوس��طها قل��ب العالم 
م��ن الناحي��ة الجغرافي��ة كمم��ر مائ��ي وجوي 
عالم��ي حيوي واس��تراتيجي لمواصالت العالم 
واقتصادياته فحس��ب، وإنم��ا لكونها تمتلك نحو 
ثلث��ي إحتياطيات النفط ف��ي العالم، عالوة على 
ثل��ث إجمال��ي االحتياط��ي العالمي م��ن الغاز 
الطبيع��ي، فضاًل عن الخصائ��ص الجيولوجية 
لحقوله وسهولة الوصول إلى المياه العميقة)9(. 

 إذ تحت��وي منطق��ة الخلي��ج العربي نس��بة 
عالية من االحتياطي النفطي المؤكد تُقدر بأكثر 
من )60%( من احتياط��ي النفط العالمي الثابت 
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فيها، مقارنة بنح��و )7%( في الواليات المتحدة 
األمريكية، ونح��و )14%( فقط في جمهوريات 
االتحاد السوفيتي وفقًا لبعض التقديرات)10(. مما 
يعن��ي أن دول الخليج العربي س��تكون المصدر 
األساس��ي في تأمين الزيادة المتوقعة في الطلب 

العالمي على النفط.

وللمقارن��ة بين حجم الموارد وتكلفة إنتاجها 
في منطقة الخلي��ج العربي ومنطقة بحر قزوين 
عل��ى س��بيل المث��ال، نج��د التف��وق ف��ي كمية 
اإلحتياطي��ات م��ن الطاق��ة فيما يخ��ص منطقة 
الخلي��ج العرب��ي إذ أنه��ا تض��م )740 ( مليار 
برميل، تش��كل ثلثي اإلحتياطي��ات العالمية من 
النف��ط، أي م��ا نس��بته )65%( م��ن احتياطيات 
النف��ط الخام المثبتة في العالم)11(، في حين تقدر 
االحتياطيات النفطية في بحر قزوين بين )15- 
31( مليار برميل، وتق��در تكلفة إنتاج البرميل 
الواح��د فيها بي��ن )5�6( دوالر، ومن المحتمل 
أن تؤدي تكاليف النقل باألنابيب ورسوم العبور 
إل��ى إضافة )3�5( دوالر للبرمي��ل الواحد)12(، 
وهي بهذا تعادل تكالي���ف إنت�اج برمي�ل واح�د 
في منطقة بحر قزوي��ن أربعة أضعاف تكاليف 

اإلنتاج في منطقة الخليج العربي.

بعبارة ُأخرى إّن  دول الخليج العربي تتمتع 
بإحتياطي��ات بترولي��ة ضخمة ومؤكدة، س��هلة 
اإلكتش��اف، ومنخفض��ة التكالي��ف مقارنة بأية 
منطق��ة ُأخرى في العالم، وُتعد الس��عودية أكبر 
منتج ومصدر للنفط في العالم، إذ تحتل المركز 
األول م��ن اإلحتياطيات، والذي يبلغ )264،2( 
مليار برميل، وهو ما يش��كل نح��و)25%( من 

إحتياطي النفط العالمي)13(. 

أم��ا إي��ران فتمتل��ك إحتياط��ي يق��در بنحو 
اإلم��ارات  فدول��ة  برمي��ل،  ملي��ار   )98،7(

العربية المتح��دة بإحتياطي يبلغ )97،8( مليار 
برميل، فالكويت بإحتياطي يبلغ )96،5( مليار 

برميل)14(. 

أما العراق فيحت��ل المرتبة الثانية من حيث 
اإلحتياطي النفطي المؤكد ، إذ تشير المعلومات 
الصادرة من وزارة النفط العراقية لعام 2011 
إل��ى أنَّ االحتياطي النفط��ي العراقي وصل إلى 
) 143( ملي��ار برمي��ل، وهو م��ا يجعله الدولة 
الثانية بعد المملكة العربية الس��عودية من حيث 
االحتياط��ي، وبنس��بة )21%( م��ن االحتياطي 

العالمي)15(. 

وطبقًا إلحصائيات وزارة الطاقة األمريكية، 
فأن��ه من المرجح أْن يص��ل اإلحتياطي النفطي 
العراقي إلى )400( مليار برميل مع إس��تمرار 
العمليات اإلستكش��افية، وهو م��ا يعني تجاوزه 
اإلحتياط��ي النفط��ي الس��عودي، مم��ا يجع��ل 
الع��راق الدول��ة األولى ف��ي العالم الت��ي تمتلك 
إحتياطيًا نفطيًا ضخمًا ومتجددًا يمثل)30%( من 

اإلحتياطي العالمي)16(. 

 فض��اًل ع��ن إن النف��ط العراق��ي ُيعد ذات 
نوعي��ة عالي��ة، وبكلفة إس��تخراج متدنية تصل 
ما بي��ن)1�1،5( دوالر، قياس��ًا بحق��ول العالم 
اأُلخ��رى، وللمقارنة فان كلفة إس��تخراج النفط 
المالي��زي والعمان��ي تصل إل��ى )5( دوالرات 
للبرميل الواحد، والروس��ي والمكسيكي )6�8( 
دوالر، أما بحر الشمال فيصل ما بين )12�16( 
دوالر للبرميل، وفي تكساس ومناطق أخرى من 
الوالي��ات المتحدة وكندا فتصل كلفة إس��تخراج 

برميل النفط الواحد إلى )20( دوالرًا)17(. 

وال شك فإنَّ حقول النفط في الخليج العربي 
تمت��از عن جمي��ع الحق��ول النفطية ف��ي العالم 

بميزات متعددة منها)18(:
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غ��زارة إنت��اج البئ��ر الواح��دة ف��ي الخليج 
العربي عما عليه في مناطق أخرى في العالم.

قرب��ه م��ن مناط��ق االس��تهالك ف��ي أوربا 
الغربي��ة والياب��ان، إذ يق��ع بالقرب م��ن المنافذ 

البحرية التي تسهل عملية نقله وخزنه.

ُيق��در عم��ر تدفق��ه الزمني ألكث��ر من مئة 
ع��ام، مقارن��ة بالدول األخ��رى، إذ ُيعد العراق 
والكويت واإلم��ارات العربية المتحدة والمملكة 
العربية الس��عودية هي األط��ول ديمومة إلنتاج 

النفط الخام في العالم)19(.

س��هولة العثور على اآلب��ار النفطية إذ أنها 
موج��ودة ف��ي مناط��ق قريبة م��ن األرض مما 
ي��ؤدي إل��ى انخفاض كلفة اس��تخراجه، فهي ال 

تتجاوز العشرين سنتًا للبرميل الواحد)20(.

وال ش��ك فان تزايد اإلهتم��ام العالمي بنفط 
الخلي��ج العربي ال يعود إلى توافره بإحتياطيات 
ضخم��ة فحس��ب، وإنم��ا يعود كذلك إلى فش��ل 
المح��اوالت العدي��دة الت��ي ج��رت وال زال��ت 
جاري��ة من قبل الدول الصناعي��ة وفي مقدمتها 
الواليات المتحدة األمريكي��ة لتوفير طاقة بديلة 
للنف��ط كالطاق��ة الشمس��ية والطاق��ة النووي��ة، 
وذل��ك لعدة أس��باب ف��ي مقدمتها إرتفاع س��عر 
تكلفة هذه البدائل، وع��دم جاهزيتها لتغطية كل 
االس��تعماالت التي يوفرها النفط، ال س��يما وان 
اإلنت��اج النفط��ي العالمي قد وص��ل إلى ذروته 
وبدأ باإلنحس��ار، فضاًل عن اآلثار السلبية التي 
يمك��ن أن تولدها الطاقة النووية في حال حدوث 

أي خلل في المفاعالت النووية المولدة للطاقة.

وهكذا ف��ان األهمية اإلس��تراتيجية لمنطقة 
مح��اور  أح��د  جعلته��ا  ق��د  العرب��ي  الخلي��ج 
التناف��س بي��ن قوى النظ��ام الدولي، ب��ل دفعت 

بال��دول الكب��رى للتوجه نحو اإلس��تحواذ على 
اإلحتياطي��ات البترولية الهائل��ة التي تزخر بها 
المنطق��ة، وهو األمر ال��ذي ترجمته تلك القوى 
من خالل سياساتها المختلفة الرامية إلى فرض 
هيمنته��ا ونفوذها على المنطقة إلدامة مس��توى 

التطور والنمو االقتصادي لديها.

المبحث الثاني

 الرؤية الصينية الهمية العامل 
االقتصادي

لإلعتب��ارات  الممنوح��ة  األولوي��ة  ان 
االقتصادي��ة، والطل��ب المتزاي��د عل��ى الس��لع 
والخدم��ات، فض��اًل ع��ن تزاي��د الطل��ب على 
مص��ادر الطاق��ة، وعدم اإلس��تقرار السياس��ي 
واإلجتماع��ي في المناطق التي تضم مخزونات 
كبيرة من الموارد الطبيعية)21(، يؤكد إن التنافس 
على م��وارد الطاق��ة س��يكون الس��مة المميزة 
للبيئ��ة اإلقليمية والدولية، ولذل��ك أولت الصين 
هذه المس��ألة أهميًة كبيرًة في مضمون أجندتها 

االقتصادية للقرن الحادي والعشرين.

إذ إن س��عي دول العال��م ال س��يما الق��وى 
الصناعية الكبرى للحصول على المواد األولية 
ُيعد هدفًا مهمًا بالنس��بة له��ا، فحيوية هذه المادة 
)النف��ط(، وع��دم الق��درة على تحقي��ق اإلكتفاء 
الذاتي قد جع��ل الحصول عليها غالبًا ما يصبح 
هدف��ا ملح��ًا م��ن َأه��داف السياس��ة الخارجية 

للدول)22(.

وعليه فقد ُعدت منطقة الخليج العربي ذات 
َأهمية إس��تراتيجية بالنسبة للصين بهدف تأمين 
إم��دادات الطاق��ة وف��ي مقدمتها النف��ط، المادة 
الضرورية في الصناعات الدفاعية والتصنيعية 
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له��ا، فض��اًل ع��ن ك��ون المنطق��ة تمثل س��وقًا 
استثمارية وإستهالكية واعدة.

     إذ تش��ير المعلوم��ات المتوف��رة بأنه في 
الوقت الذي وصل فيه االس��تهالك العالمي من 
النفط في ع��ام 2008 إلى نحو )68,1( مليون 
برمي��ل يومي��ًا، فانه من المتوق��ع أن يرتفع إلى 
نح��و )119,6( ملي��ون برميل يومي��ًا في عام 
2020)23(، ويرجح أْن يرتفع حجم االس��تهالك 
إلى أكث��ر من )120( مليون برمي��ل يوميًا في 

عام 2025)24(.

    وعلي��ه فان إس��تنزاف الحق��ول القديمة، 
س��وف يجعل من المنافس��ة العالمية على النفط 
تتركز ف��ي تلك المناطق القليلة م��ن العالم التي 
ال ت��زال تحوي مخزونات مهمة من النفط، مما 
يجعل هذه المناطق تكتس��ب بشكل تلقائي أهمية 
إس��تراتيجية متزاي��دة، إلى جان��ب أهمية طرق 
الترانزيت المس��تخدمة لنقل النفط إلى األسواق 

العالمية.

فق��د بلغ��ت احتياطي��ات النف��ط المثبتة لدى 
الصي��ن ف��ي ع��ام 2005 نح��و )16( ملي��ار 
برمي��ل، وبنس��بة تق��در بنح��و )1,30%( م��ن 
اإلحتياطي العالمي، في حين بلغت احتياطياتها 
م��ن الغاز الطبيعي نح��و )2,35( تريليون متر 
مكعب، وبنسبة تقدر بنحو ) 1,31%( من حجم 

االحتياطي العالمي)25(.

وفي ضوء ما حقق��ه االقتصاد الصيني من 
معدالت نم��و مرتفعة وصلت إل��ى نحو )%9( 
سنويًا، فقد إتجهت إلى زيادة معدالت اإلستهالك 
اليوم��ي من النفط لتلبية الطل��ب المتزايد عليه، 
إذ بلغ حجم اإلس��تهالك الصيني م��ن النفط في 
عام 2007 نحو )7,855( مليون برميل، وهو 

ما يشكل نس��بة )9,3%( من إجمالي االستهالك 
النفطي العالمي)26(. 

وهكذا يتضح إن القيمة اإلستراتيجية لمنطقة 
الخلي��ج وفق��ًا للمنظ��ور الصيني  له��ا وجهين: 
األول يتمث��ل بالقيمة اإلس��تراتيجية للمكان، أما 
الثاني فيتمثل بالقيم��ة الجيواقتصادية من خالل 
ما تحوي��ه المنطقة من مص��ادر الطاقة المهمة 
وفي مقدمتها النفط، وبهذا المعنى أصبح الخليج 
العربي بس��بب ثرواته ساحة للصراع والتنافس 
بين القوى العالمية واإلقليمية، فضاًل عن طبيعة 
جغرافيت��ه التي تجمع بي��ن العنصرين البحري 
والبري مما جعله يشغل محاور السيادة العالمية، 
والسيما تلك التي تتعلق بطبيعة التوازن الدولي.

وتجدر اإِلشارة إلى إن سعي الصين للحفاظ 
عل��ى معدالت النمو المرتفع��ة، والحيلولة دون 
تراجعها اقتصاديا عبر اإِلستحواذ على إمكانات 
الق��وة الحقيقية، دفع بها إلى محاولة التواجد في 
مناط��ق العال��م المهم��ة، وتأتي منطق��ة الخليج 
العربي في مقدمة تل��ك المناطق نظرًا للثروات 

الهائلة التي تحتويها.

     ِإذ تش��ير التقاري��ر ب��ان الطلب الصيني 
عل��ى النفط سيس��تمر في الزيادة مع اس��تمرار 
معدالت النمو العالية الحالية، إذ سيرتفع الطلب 
م��ن )8( ملي��ون برميل يوميًا ف��ي عام 2010 
إل��ى )10( مليون برميل يوميًا في عام 2015، 
والى نح��و )12( مليون برمي��ل يوميًا في عام 
2020 والى )15( مليون برميل يوميًا في عام 

.)27(2030

فالصي��ن التي جاءت م��ن الصفوف الخلفية 
لالقتصاد العالمي قد أصبحت واحدًة من القوى 
االقتصادي��ة الواع��دة، لي��س من زاوي��ة حجم 
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اقتصادها فحسب، ولكن من زاوية فعاليته على 
الصعي��د الدول��ي، من خ��الل دوره العالمي في 
مجاالت التجارة واالستثمار، كما أن اقتصاد هذه 
الدولة يتجه ألن يصبح اقتصادًا صناعيًا متقدمًا، 
وم��ن المنطق��ي أن تعمل الصي��ن على صياغة 
عالق��ات ذات أبع��اد مختلف��ة م��ع دول منطقة 
الخليج، والسيما وأْن الصين أصبحت مستوردًا 
كبي��رًا للنفط، وفي ضوء محدودي��ة احتياطاتها 

النفطية، وضخامة حجم استهالكها)28(.

     إذ دف��ع التط��ور والنم��و اإلقتص��ادي 
الس��ريع ال��ذي تش��هده الصين خالل الس��نوات 
اأَلخي��رة إل��ى البحث ع��ن مص��ادر وإمدادات 
البترول والمواد الخام، وهذا ما انعكس بش��كل 
واضح على التوجه الصيني تجاه منطقة الخليج 
العرب��ي، إذ أنَّ مع��دالت النم��و المرتفع��ة في 
الصين دفعتها إلى ضرورة الس��عي نحو تأمين 
احتياجاته��ا من الطاقة )النف��ط والغاز( لتحقيق 
َأم��ن الطاقة، ال س��يما إذا ما علمن��ا بان الطلب 
الصيني على الطاقة اخ��ذ باإلزدياد، إذ تحولت 
الصي��ن منذ عام 1993 من دول��ة مكتفية ذاتيًا 
للنفط إلى دولة مستوردة له، وأصبحت منذ عام 
2004 ثاني اكبر مس��تهلك للنفط في العالم بعد 

الواليات المتحدة األمريكية)29(. 

لذلك تتوقع وكالة الطاقة الدولية أنَّ ما نسبته 
)70%( من واردات النفط الصينية س��يأتي من 
الش��رق األوس��ط بحلول عام 2020، وتحديدًا 
م��ن منطق��ة الخليج العرب��ي، وتحت��ل المملكة 
العربية السعودية المركز األول في قائمة الدول 
المص��درة للصي��ن بنس��بة )21%(، ث��م إيران 
ف��ي المرتب��ة الثاني��ة بنس��بة )16%( من حجم 

اإلستيرادات الصينية من النفط)30(. 

وال ش��ك فأن إس��تراتيجية الصي��ن التوجه 
نح��و الخارج تعكس إحس��اس الصين بالضعف 
والهشاشة فيما يتعلق بأمكانية الوصول الموثوق 
إلى إمدادات الطاقة، وهو ما يفسر تدخل الدولة، 

ودعمها المباشر، ولعل من أسباب ذلك)31(:

أ. نظ��رًا إِلنعدام الثقة الذي يس��ود أس��واق 

الطاق��ة العالمي��ة، والمنافس��ة القوي��ة م��ن قبل 

الش��ركات النفطية العالمية، وال س��يما الغربية، 

ف��أن الصين ت��رى انه ليس باإلم��كان اإلعتماد 

على الس��وق وحده��ا للحصول عل��ى إمدادات 

النفط وال سيما أن إمدادات الطاقة تبدو معرضة 

لخطر اإلنقطاع بفعل عوامل عدم اإلس��تقرار، 

وعلي��ه فهناك قناعة صينية ب��ان أفضل طريقة 

لضمان الحصول على إمدادات النفط هو التحكم 

الفعلي بتل��ك المصادر من المنتجين الرئيس��ين 

مباشرة والتوصل إلى إتفاقيات تعاون مع الدول 

التي للصين حصص فيها.

ب. خش��ية الصي��ن م��ن س��عي الوالي��ات 
المتح��دة األمريكية لف��رض نفوذها القوي على 
أس��عار النفط العالم��ي وتدفقاته بفع��ل هيمنتها 
اإلس��تراتيجية عل��ى منطق��ة الخلي��ج العربي، 
وسيطرتها البحرية اأَلمريكية على ممرات نقل 
الطاقة البحرية الحساسة، وهو ما يعني الضغط 
على الصين وإستغالل ضعفها في مجال الطاقة.

ج. رؤي��ة الصي��ن بأنَّه��ا خاضع��ة لهيمنة 
ش��ركات النفط الضخمة والمتط��ورة تقنيًا التي 
تنظ��ر إليه��ا عل��ى أنها تس��هم في الدف��اع عن 

المصال��ح الغربي��ة، مس��تغلة ضع��ف القط��اع 

النفطي الصيني. 
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وف��ي ضوء م��ا تقدم فق��د أصبح��ت نظرة 

الصين المعاص��رة إلى منطق��ة الخليج العربي 

تقوم وفق إستراتيجية تعتمد على:)32( 

التعام��ل م��ع المنطق��ة على أس��اس رؤية 

إس��تراتيجية صينية ذاتية، وليس نتيجة رد فعل 

على سياسات دول َأخرى. 

التعامل مع المنطقة على أساس إّنها تمثل: 

مصدر للطاقة.

سوق تجارية.

توظيف إستراتيجي لتنافس دولي أوسع.

 فأم��ن الطاق��ة يع��د أم��رًا حيويًا وهاجس��ًا 

سياس��يًا إستراتيجيًا بالنسبة إلى القيادة الصينية، 

إذ تخشى الصين من أْن يؤدي العجز في الطاقة 

المحلي��ة، وتكالي��ف الطاق��ة المتصاع��دة إل��ى 

تقويض النم��و االقتصادي للب��الد، مما يترتب 

عليه مخاطر حقيقية تنذر بزعزعة اإلس��تقرار 

اإلجتماع��ي، مم��ا يمك��ن أْن يع��رض ب��دوره 

اإلحتكار السياسي المتواصل للحزب الشيوعي 

الصيني للتهديد)33(.

وال ش��ك فق��د أصب��ح  له��ذه االعتب��ارات 

انعكاس واض��ح على صعيد التوجه السياس��ي 

الخارجي الصين��ي نحو منطقة الخليج العربي، 

فالصي��ن تعتمد في تجارته��ا على هذه المنطقة، 

كما أْن توس��ع مصالحها في ق��ارة أفريقيا جعل 

لهذه المنطقة أهمية واعتبارًا أمنيًا، لضمان أمن 

إمداداتها من الطاقة من منطقة الخليج وأفريقيا، 

إذ أن أي تواج��د لق��وى أخ��رى ف��ي المنطق��ة 

يجعله��ا ذات قدرة على التحك��م بأمن الممرات 

المائية من شمال أفريقيا وغرب آسيا إلى شرق 

آس��يا والمحيط الهادي، هذا م��ا عكس اإلهتمام 

الصيني بالمنطقة وأم��نَّ الممرات المائية فيها، 

وتجس��د من خالل قيام القوات البحرية الصينية 

بالقي��ام بجوالت بحرية في منطقة الخليج وبحر 
العرب وقرب السواحل اليمنية)34(

المبحث الثالث

مستقبل العالقات االقتصادية 
الصينية ��� الخليجية

إن التطورات التي شهدها النظام الدولي في 

مرحلة ما بع��د الحرب الب��اردة، دفعت بالقوى 

الكبرى الس��يما الصين إلى إتباع سياسة تتواءم 

م��ع التط��ورات الدولي��ة الجدي��دة، م��ن خالل 

إعط��اء األولوي��ة للوس��ائل اإلقتصادي��ة على 

غيرها من الوس��ائل األخرى في س��ّلم أولويات 

سياس��تها الخارجي��ة، وه��و م��ا مث��ل إتجاه��ًا 

جدي��دًا في مج��ال العالق��ات الدولي��ة بالتحول 

م��ن اإلعتبارات الجيوسياس��ية إلى اإلعتبارات 
الجيواقتصادية)35(. 

فقد أصبح للعامل اإلقتصادي َأثرًا بارزًا في 
تحديد مراكز القوة في النظام الدولي، والس��يما 
بعد تراجع دور المتغير العسكري في العالقات 
الدولية، وبالشكل الذي أصبح معه من الصعوبة 
بمكان اإلش��ارة إلى نظام القطبية اأُلحادية دون 
التطرق إلى األولويات اإلس��تراتجية المتضمنة 
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إعادة توزيع  القوى على أساس إقتصادي وليس 
عس��كري، ومن هنا ب��رز إلى الس��احة الدولية 
العامل اإلقتصادي أساسًا مهمًا لبيان قوة الدولة 

في ظل المتغيرات الدولية الجديدة)36(.

     وإنطالق��ًا م��ن تلك الحقيق��ة، فقد أصبح 
مفهوم أمن الطاقة أحد المفاهيم األمنية التي بدأت 
تتشكل وتأخذ مكانها ضمن العديد من المتغيرات 
والمفاهيم التي تلت حقبة ما بعد الحرب الباردة، 
ومن خالل مالحظة الصراعات الدولية الراهنة 
نجد أنَّ أمن الطاقة أضحى شأنه شأن العديد من 
المح��ددات التقليدية األخرى مث��ل الحفاظ على 
مكانة الدولة والتوس��ع وتأمين الحدود ال س��َيما 

بالنسبة للدول الكبرى. 

فف��ي الوقت ال��ذي تح��رص في��ه القيادات 
الصيني��ة على اس��تمرارية النم��و االقتصادي، 
وال��ذي تجد ف��ي ه��ذه االس��تمرارية، أس��اس 
وجودها واستمرار حكمها، كما يعد عامل النمو 
االقتصادي أس��اس المحافظة على وحدة البالد، 
لذلك أخذت القيادات الصينية تعمل على ضمان 
أمن الطاقة التي تش��كل عصب االقتصاد، ومع 
افتراض المحافظة على عملية النمو االقتصادي 
على وتيرتها دون أي تغيرات عالية المستوى، 
فهذا مؤشر على إس��تمرارية اإلعتماد الصيني 
عل��ى توجهاته��ا الخليجي��ة لتغطي��ة العجز في 

الطاقة. 

وف��ي ضوء ما تق��دم، َأصبح��ت التوجهات 
الصيني��ة نحو منطقة الخلي��ج العربي للحصول 
عل��ى مص��ادر الطاقة وال س��يما النف��ط، تأتي 
ف��ي س��ياق نزع��ة صيني��ة إلحت��كار الوصول 
المضم��ون إلى النفط وغيره من الموارد بغض 
النظر عن طبيعة األنظمة السياسية التي تتعامل 
معها، وهو ما يؤثر سلبًا على مصالح الواليات 

المتحدة والدول الغربية عمومًا)37(.

 و البد من االشارة الى أنَّ الصين أصبحت 
تدرك انه في س��ياق ضمان مصالحها والس��يما 
اإلم��دادات النفطي��ة، ض��رورة عدم المس��اس 
بالمصالح األمريكية وال س��يما المتعلقة باألمن 
القوم��ي، نظ��رًا ألنَّ الواليات المتحدة س��وف 
تكون مس��تعدة للدفاع عن تلك المصالح في أي 

وقت وفي مختلف الظروف.

 بعب��ارة أًُخ��رى، ف��أنَّ الصي��ن في س��بيل 
إكم��ال طريقها الخاص في التحديث واإلصالح 
وتعزي��ز نم��و إقتصاده��ا بحاجة إل��ى عالقات 
مبني��ة عل��ى التع��اون والتفاه��م م��ع الواليات 
المتح��دة األمريكية، ك��ون األخيرة ُتع��د دائرة 
منفع��ة للصي��ن تقني��ًا وماليًا وتجاري��ًا، ومن ثم 
فليس للصين مصلحة كبيرة في تحدي الواليات 
المتح��دة وال��دول الغربي��ة عموم��ًا، وه��و ما 
ينطبق بالض��رورة على طبيعة الفهم والتصور 
األمريكي لدور الصين الحالي والمس��تقبلي في 

النظام الدولي.

وفي هذا السياق، فقد طرحت الصين مفهومًا 
جدي��دًا ألمن الطاقة في عام 2006، إس��تند إلى 

عدة مبادئ هي:)38(.

إتص��اف أم��ن الطاق��ة بالش��مولية العالمية 
والعمومية والتالزم.

عدم إمكانية ضمان أمن الطاقة إال بالتعاون 
الدولي. 

إنَّ الهدف م��ن التعاون الدول��ي هو تحقيق 
الفائدة المش��تركة وحالة )ال غالب وال مغلوب( 

المطلقة.

ض��رورة أْن يك��ون التع��اون المقت��رح في 
مجال أمن الطاقة متعدد األوجه وشاماًل ومتعدد 

األبعاد.
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5. ض��رورة أنَّ يتصف التع��اون المقترح 
بالمرون��ة ، وأْن يتخ��ذ ش��كل تع��اون  ثنائي أو 
متعدد األطراف، أو بين الدول أو الشركات، أو 

القطاعات الخاصة. 

وانطالق��ًا من حقيقة إن السياس��ة الخارجية 
ألي دول��ة إنما ه��ي تعبير ع��ن مصالح دائمة، 
وتأكي��د لبديه��ة من بديهيات السياس��ة بأنه ليس 
هناك صداقة دائمة وال عداوة دائمة بل مصالح 
دائم��ة، فض��اًل ع��ن االس��تفادة م��ن الظروف 

المتغيرة. 

وبه��ذا ن��رى أنَّ العام��ل االقتص��ادي، يعد 
عاماًل هامًا ورئيسًا في رسم السياسة الخارجية 
للصين وف��ي تحديد توجهاتها المس��تقبلية على 
المس��توى العالمي، ومن ضمنها منطقة الخليج 

العربي، ولعل ما يعزز من هذا التوجه:

1. إنَّ منطقة الخليج العربي تتمتع بإمكانيات 
جيوستراتيجية، حيث الموقع والموارد من النفط 
والغ��از والتي ال تزال تش��كل عصب االقتصاد 
العالم��ي، فضال عن حج��م االحتياطي المتوفر 
ال��ذي يفوق كمية االحتياطي��ات في بقية مناطق 
العال��م المنتج��ة للنفط والغاز، كم��ا أن المنطقة 
بم��ا تتوف��ر لها من بن��ى تحتية ق��ادرة مع حجم 
االحتياطي لديها على تلبية الطلب المتزايد على 
الطاق��ة، فضال عن أن المنطقة ال تعاني من أي 
ظروف غير طبيعة، تعيق عمليات االس��تثمار 
فيه��ا أو تتطل��ب ه��ذه تقني��ات عالي��ة، ومن ثم 
انعكس هذا على انخف��اض تكلفة إنتاج البرميل 
الواح��د، التي تت��راوح بين نص��ف إلى دوالر 
واحد للبرميل،كما أنَّ حقول النفط والغاز قريبة 
من الموانئ البحرية، مما يس��هل شحن مصادر 

الطاقة بحرًا، وهو بذل��ك أقل تكلفة وأكثر كمية 
منقولة مقارنة بخطوط األنابيب.

2. ح��رص الصين على إس��تمرار العملية 
التنموي��ة وتطوره��ا، والتي يجد فيه��ا الحزب 
الشيوعي أساس شرعيته وبقائه في الحكم، كما 
يجد فيها أساس الوحدة الوطنية، وتطلعه إلى أْن 
تكون الصي��ن صاحبة الدور اإلقليمي والعالمي 

الفاعل في عالم متعدد األقطاب. 

وما يعزز ذلك التوجه إّن التجربة التاريخية 
أثبتت  كيف إن االحتالل األمريكي للعراق عام 
2003 أدى إلى إنهي��ار كامل لواردات الصين 
النفطي��ة من العراق مما ش��كل عنص��ر إرباك 
لإلقتصاد الصيني، وهو ما يشير إلى إن الصين 
غي��ر مس��تعدة إلى إعادة الس��يناريو نفس��ه في 
المنطقة من جديد، ال س��يما وان أي أزمة تندلع 
في الخليج العربي ستؤثر على األسواق العالمية 
للنف��ط، وخي��ر مث��ال على ذلك هو ع��دم رغبة 
الصي��ن ف��ي التخلي ع��ن إيران ف��ي مواجهتها 
للواليات المتحدة والغرب بخصوص برنامجها 
الن��ووي، ألنه يض��ر بمصالحه��ا اإلقتصادية، 
ومما يعزز من تلك الروابط إن الصين أصبحت 
عام 2010 أكبر ش��ريك تجاري مع إيران بعد 
تفوقها على دول االتح��اد األوربي مجتمعة، إذ 
وص��ل حجم التب��ادل التجاري بي��ن البلدين إلى 
نحو )36،5( مليار دوالر خالل العام نفسه)39(.

فض��اًل عن ذلك، فإن التوج��ه الصيني نحو 
منطقة الخلي��ج ذات األهمية الجيوس��تراتيجية، 
ربم��ا ال يأت��ي بمع��زل عن تطلعه��ا للعب دور 
عالم��ي مس��تقبلي، وه��ذا يوجب عليه��ا إيجاد 
مناطق نفوذ عالمية، تأتي منطقة الخليج العربي 
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ف��ي مقدمته��ا، وهي بهذا تدخل إل��ى منطقة من 
أهم المناطق العالمية التي ترتبط بالدور العالمي 
للوالي��ات المتحدة األمريكي��ة، ومن الممكن أْن 
توظف الصين نفوذها في المنطقة مستقبال لخلق 
محاور ضغط بخصوص قضاياها مع الواليات 
المتح��دة األمريكي��ة، وف��ي مقدمته��ا الموق��ف 

األمريكي من موضوع تايوان.

ومما يزيد من تلك التوجهات إنَّ طبيعة سوق 
النفط المعولمة والطل��ب المتزايد على مصادر 
الطاق��ة، فضاًل عن الك��وارث الطبيعي��ة، كلها 
أم��ور أصبح لها تأثير مباش��ر على أمن الطاقة 
العالمي، ومن ثم فإنَّ إتخاذ خطوات لتعزيز أمن 
الطاقة العالم��ي هو أفضل طريقة لتعزي�ز أم�ن 
الطاق�ة س�واء ف�ي الوالي�ات المتحدة أو الصين.

ومما تقدم نخلص إل��ى أنَّ  التوجه الصيني 
تج��اه منطق��ة الخلي��ج العرب��ي ذات األهمي��ة 
اإلس��تراتيجية أصب��ح يعتمد بالدرجة األس��اس 
عل��ى ك��ون المنطقة مص��درًا أساس��يًا للطاقة، 
ومركز جذب لإلس��تثمارات األجنبية والس��يما 
في مجال الطاقة، وعليه فإنَّ السياسة الخارجية 
الصيني��ة تجاه منطقة الخلي��ج العربي اصبحت 
تنطلق من اإلعتبارات اإلقتصادية ���� التجارية 
ف��ي المقام األول، وهو ما يش��ير إلى إس��تمرار 
أهمي��ة منطق��ة الخلي��ج العربي بحك��م أهميتها 
اإلس��تراتيجية كونه��ا منطقة تج��اذب لمختلف 

القوى الدولية على مر التاريخ.

الخاتمة

ش��كلت األبع��اد االقتصادي��ة إح��دى أه��م 
العوام��ل المحركة للسياس��ة الخارجية الصينية 
ف��ي التوجه تجاه منطقة الخليج العربي، إنطالقا 
من موقعها الجيوستراتيجي المتميز، وما تملكه 
من احتياطيات نفطي��ة ضخمة، وهو ما أضفى 
عليها أهمية خاصة ال في وقت الحرب فحسب، 

وإنما في حالة السلم أيضًا. 

  وإنطالق��ًا م��ن تلك األهمي��ة فقد أصبحت 
منطق��ة الخليج العربي تحت��ل مكانة خاصة في 
إدراك وفك��ر ومخطط��ي وصناع الق��رار في 
الصين، وهو ما حفزها إلى السعي نحو توظيف 

هذه المنطقة بما يخدم مصالحهما.  

وعلي��ه ف��ان التوج��ه الصيني تج��اه منطقة 
الخلي��ج العربي إنما يندرج ضمن سياس��ة ثابتة 
األهداف، وإن تغيرت أدواتها ووسائل تنفيذها، 
يأت��ي ف��ي مقدم��ة ذل��ك التوج��ه الحف��اظ على 
اإلم��دادات النفطية، وهو ما يفس��ر لنا الموقف 
الصيني من البرنام��ج النووي اإليراني، فضاًل 
ع��ن تعزي��ز التب��ادل التجاري واالس��تثمارات 
وال س��يما ف��ي القط��اع النفطي مم��ا يؤثر على 
مس��تويات النمو فيها، وهو م��ا يصب في نهاية 
المطاف في ضمان إستمرارها كقوة كبرى على 

الصعيد العالمي.

فالتوج��ه الصين��ي تجاه المنطق��ة يحمل في 
طبيعت��ه أهدافًا إقتصادية وإجتماعية وسياس��ية 
تتعل��ق بالداخ��ل الصين��ي، ولعل ف��ي مقدمتها 
ضم��ان إس��تمرارية وص��ول إم��دادت الطاقة 
المهمة وال س��يما النفط إلى األس��واق الصينية، 
لضم��ان ديموم��ة النم��و اإلقتص��ادي المرتفع 
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الذي تش��هده الصين، ولتدعيم ال��دور اإلقليمي 
والدولي للصين، فضاًل عن ضمان اس��تمرارية 
الدعم للحزب الشيوعي الحاكم في الصين الذي 
يراهن في وجوده على إس��تمرار عملية التنمية 
وتطورها، ومواجهة المش��اكل واأَلزمات التي 

تعاني منها البالد.
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ف��ي  المؤث��رة  الفكري��ة  الم��دارس 
الخارج��ي  السياس��ي  الس��لوك 

األمريكي

أ.م . د. حسين حافظ وهيب)*(

المقدمة
 آدت م��دارس فكري��ة متع��ددة ال��ى إغناء 
الفكر اإلستراتيجي اأَلمريكي بتوجهات صائبة 
ف��ي الكثير من األحيان وكان��ت منهاًل يتزود به 

صناع القرار ما شاءوا.

ولع��ل م��ن أب��رز تل��ك المدارس وحس��ب 
التقس��يم الكالس��يكي، هما المدرس��تان المثالية 
والواقعية بش��قيها التقلي��دي والمعاصر، فضاًل 
عن مدرس��ة فكرية أكثر حداثوي��ة ُأطلق عليها 
مدرس��ة صراع الحض��ارات التي س��ادت في 

نهاية القرن الماضي .

 إنًَ الواقع الدولي الذي س��اد مرحلة الحرب 
الباردة أدى الى التحول عن المثالية إلى الواقعية 
على اساس ان عنصر القوة أصبح المعيار الذي 
ينبغي الركون إليه كمقياس للتوازنات الدولية. 

نش��أت الواقعية بعد الحرب العالمية الثانية 
كرد فعل على المثالية، ومحاولة لفهم سلوكيات 
ال��دول والعوام��ل المؤث��رة ف��ي عالقاته��ا مع 

بعضه��ا البعض ، كما يقدم رائد هذه المدرس��ة 
هانز مورغنثاو  تصنيفًا لألحالف على أس��اس 
العالقات بين مصالح الدول األعضاء في الحلف 
الواح��د، ويفترض إفتراضات حول العالقة بين 

األحالف والمصالح القومية.

لق��د إعتم��د رواد كال المدرس��تين المثالي��ة 
والواقعي��ة، عل��ى إمكاني��ات الدول ف��ي تحديد 
نتائج الصراع ،وأولت المدرس��ة الواقعية القوة 
باش��كالها المتعددة أهمي��ة كبرى، وهي مع ذلك  
ال تهم��ل ض��رورة تحقيق الس��الم العالمي ولو 
باس��تعمال القوة واللجوء اليها ضمانا لمس��تقبل 

آمن.

ه��ذا  تحك��م  الت��ي  المعرفي��ة  واإلش��كالية 
الموض��وع هي ) أين يكم��ن التأثير الفكري في 
رس��م اإلس��تراتيجيات االميريكي��ة انطالقًا من 
فرضي��ة ان القوة قادرة عل��ى تحقيق المصلحة 
، حت��ى وان كان اس��تخدامها ع��ن بع��د وع��ن 
طري��ق وكالء محليين.    ولهذا فقد انصبت هذه 
الورقة على اش��كالية اساسية مفادها هي أي من 

)*( مركز الدراسات االستراتيجية والدولية/جامعة بغداد
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تلك��م المدارس قادرة عل��ى التأقلم مع متطلبات 
التحول المس��تمر في البيئة الدولية ؟ . وفرضية 
تنطلق وتحاول اثبات ان للمدراس الفكرية دورًا 
خطي��را في رس��م االس��تراتيجيات االمريكية، 
وباالعتماد على المنهج التحليلي في الدرس��ات 
السياسية سنحاول اثبات تلك الفرضية من خالل 

المباحث التالية.

المبحث االول

المدرسة الواقعية
تعتمد المدرس��ة الواقعية في تصديها لتحليل 
العالق��ات الدولي��ة عل��ى ع��دد من المس��لمات 
الفكرية التي تستند الى فكرة أن الصراع الدولي 
ه��و ديدن المجتمعات السياس��ية، وهي تفترض 
أن البيئ��ة الدولي��ة ال تختل��ف كثيرًا ع��ن البيئة 
الطبيعية التي تعيش فيها الكائنات األخرى فكل 
يحاول الصراع من اجل البقاء، بمعنى ان البيئة 
الدولي��ة في الغالب يس��ودها الع��داء والفوضى 
وان الظ��روف التي الجأت الكائنات اإلنس��انية 
ال��ى العقد االجتماعي س��بيال لتالف��ي الفوضى 
ما زالت قائمة، وانها تتمظهر باش��كال وصور 
متعددة أبرزها االفتقار الى س��لطة فوقية قادرة 
على فرض النظام على كل الوحدات السياس��ية 

التي يتشكل بموجبها النظام الدولي.

ونتيج��ة لذلك ال بد أن تس��عى الدول لزيادة 
قوتها س��بياًل الى تحقيق أمنها، وذلك لن يتحقق 
اال بتعزي��ز موارده��ا الكلية، الت��ي تتطلب في 
الكثي��ر م��ن األحي��ان  الصراع والتص��ادم مع 
غيرها م��ن الدول، ومن هنا ايضًا تنش��أ جدلية 
الصراع بي��ن الدول ضمانا إلس��تمرار بقائها، 
لذلك  يمكن عد المدرس��ة الواقعية هي مدرس��ة 

القوة بامتياز.

ووفقًا لهذه المرتكزات ينبغي اقتفاء أثر هذه 
المدرسة الفكرية عبر كتابات المفكرين االوائل 
الذي��ن أسس��وا ألرس��اء دعائمها وص��واًل الى 

التحوالت الالحقة فيها.

ففي س��عيها الرس��اء دعائ��م تأطير نظري 
عام لفهم الواقع الدولي تماهت ثالث حضارات 
انس��انية عريق��ة ف��ي القدم س��عيًا لذل��ك، أولها 
اإلغري��ق  كان  ي��وم  اإلغريقي��ة   الحض��ارة 
يس��اهمون في ارس��اء دعائم العلوم االجتماعية 
والسياس��ية والفكرية فضاًل عن العلوم الصرفة 
كالفل��ك والرياضي��ات والفيزي��اء وتحدي��دًا في 
الق��رن الخامس الميالدي، اذ وضع الفيلس��وف 
اإلغريقي ثيوسيديس في مؤلفه )تاريخ الحرب( 
القواع��د األساس��ية لمعادل��ة الق��وة والضعف، 
الذي يرى ان القوة تفعل ما تش��اء، وفي معادلة 
التوازن بين الدولة القوية والدولة الضعيفة على 

االخيرة ان تتحمل ما ُيملى عليها)1(.

و منطلقات ثيوسيديس الفكرية كانت عبارة 
عن مس��لمات واقعية استندت بدرجة كبيرة الى 
قواعد القانون الطبيعي وعلى التوازن الذي يرى 
في الضعف ضرورة إلبراز القوة وتحقيقها، إذ 
ل��وال الضعف لما وجدت الق��وة وتحققت ،وهذا 
هو جوهر الثنائية التي تحكم العالم وتتمظهر في 
شتى الشؤون ،الثنائية التي يكمل بعضها اآلخر 
ولي��س بالضرورة ان تكون هذه الثنائية متكافئة 
وانما هي في الجوه��ر متناقضة ومختلفة وهذا 
هو جوه��ر التفاوت ف��ي مفردات الك��ون التي 

يتشكل بموجبها عالمنا الذي نعيش فيه.

وفي الحقبة نفس��ها أي في الق��رن الخامس 
قب��ل الميالد تتصدى الحضارة الصينية لوصف 
النظ��ام الدولي بكونه نظامًا قلقًا وغير مس��تقر، 
ففي مؤلفه )فن الحرب( يوضح المفكر الصيني 
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سان تسو الطابع الفوضوي للنظام الدولي بالقول 
)ان المجتم��ع الدولي محك��وم بطابع القوة ومن 
يمتل��ك القوة يفرض إرادته عل��ى اآلخر ولذلك 
فهو يدعو إلى زيادة قوة الدولة على الدوام()2(.

أما الحض��ارة الهندية فانه��ا اتخذت منحى 
آخر في تن��اول الموضوع من زاوي��ة التركيز 
الق��وة  الم��ادي س��بياًل لزي��ادة  الس��عي  عل��ى 
فالفيلس��وف الهندي شاناكيا في مؤلفه المعروف 
)علم الكس��ب الم��ادي( الذي صدر ف��ي القرن 
الثالث قبل الميالد، يسلط  الضوء على التفاوت 
ف��ي مظاه��ر الق��وة التي تق��ود ف��ي النهاية الى 

الصراع)3(.

ثم توالت اإلضافات الفكرية لهذه المدرس��ة 
فعلى الصعيد الديني يمكن  القول ان ما ورد 

ف��ي اآلية القرآني��ة الكريمة 60من س��ورة 
االنف��ال )واعدو لهم ما اس��تطعتم من قوة ومن 
رباط الخيل ترهبون به عدو اهلل وعدوكم( تمثل 
اش��ارة نوعية في وصف االنقس��ام في المجتمع 
االنساني والى ضرورة توفير مستلزمات القوة 

درءًا لالخطار.

اما ع��ن االس��هامات الديني��ة األخرى نجد 
ان الفكر الكنس��ي ينطلق م��ن فرضية الفضيلة 
والخطيئة او الخير والش��ر في س��عي اإلنس��ان 
الى إخضاع اآلخرين ليس لمش��يئة الرب وانما 
لمش��يئة االنس��ان ذاته، ومن هنا يمكن ان نشير 
ال��ى مس��اهمة الفك��ر الديني في ارس��اء قواعد 
التف��اوت في امتالك القوة على قاعدة االخضاع 

بين الكائنات اإلنسانية او بين الدول.

على ان اكثر اإلضافات وضوحًا ما اوردته 
المدرس��ة االيطالي��ة ف��ي الع��ام 1513م حين 
اه��دى نيكول��و ميكافيلي للفكر السياس��ي كتابه 

الش��هير »االمير« الذي وضع فيه اللبنة االولى 
للتميي��ز بين السياس��ة واالخالق، ث��م تأتي بعد 
ذلك اضافات المدرس��تين البريطانية والفرنسية 
في اس��هامات مفكري العق��د االجتماعي هوبز 
وجون لوك وجان جاك روس��و ومونتيس��يكيو 
في محاولة ارسائهم لدعائم التحول في المجتمع 
االنس��اني على قاعدة التصور بان الفوضى هي 
التي قادت الى التنظيم وهم بذلك اسس��وا لصقل 
التص��ور الفكري للواقعيين التقليديين عبر العقد 

االجتماعي والفوضى التي قادت اليه.

وربما كانت اس��هامات المدرس��ة االلمانية 
متمثلة باالمبراطورااللماني بسمارك )1815-
1898م(.ه��ي األكثر بروزًا في مجال التركيز 
عل��ى ت��وازن القوى كس��بيل الى تحقيق الس��لم 

الدولي)4(.

متأخ��رة  ج��اءت  االمريكي��ة  االس��هامات 
بس��بب حداثة الدولة االمريكية ويمكن ان يكون 
االستراتيجيون االوائل من امثال مونرو والفريد 
مارش��ال ماهان وس��بيكمان االب��رز في مجال 
وضع قواعد للعالقات الدولية متمثلة لدى مونرو 
ف��ي العزلة ولدى س��بيكمان في الس��عي لزيادة 
الق��وة باالعتماد على نظري��ات المجال الحيوي 
الت��ي ح��ددت المناطق االس��تراتيجية في العالم 
وضرورة الس��عي للس��يطرة عليها، وإسهامات 
ماهان ف��ي تحدي��د المناطق اإلس��تراتيجية في 

العالم.

ويشاطر فردريك شومان المفكران السابقان 
ف��ي رؤيته للنظ��ام الدولي على ان��ه يتكون من 
وحدات سياسية ال تقيم وزنا لسلطة اعلى منها، 
وهي تسعى على الدوام للحفاظ على وجودها)5(.

وهك��ذا تتواص��ل االس��هامات الفكرية في 
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ارس��اء دعائم مدرسة فكرية متميزة في نظرتها 
ال��ى النظ��ام الدول��ي وتفاعالت��ه الداخلية على 

قواعد واقعية شديدة الوضوح.

ان ابرز تط��ور اصاب المدرس��ة الواقعية 
وال��ذي اصبح في ما بعد بمثابة التأس��يس للفكر 
الواقعي الكالسيكي هو االضافة النوعية لهانس 
مورغنث��او ف��ي كتاب��ه المعنون )السياس��ة بين 
االمم( 1948م، وفيه يتوافق كثيرا مع ما ذهب 
الي��ه ميكافلي بالقول ان تطبي��ق القيم االخالقية 
للدولة ليس ممكنا في ممارس��ة السياس��ة، وان 
طبق��ت تلك القيم فانها محكومة بمعطيات تتعلق 

بسلوك الدول االخرى ازاء الدولة المعنية)6(.

كذل��ك فان��ه يتف��ق م��ع رئي��س ال��وزراء 
البريطاني األس��بق ونستون تشرشل في مأثرته 
السياس��ية المعروفة)ليست لدينا صداقات دائمة 
بل لدينا مصالح دائم��ة ينبغي المحافظة عليها( 
ف��ي الق��ول ان متخذ القرار ف��ي مواجهته للبيئة 
الخارجية يتصرف على ال��دوام وفقا للمصلحة 
الوطنية وليس وفقًا لالهواء الشخصية وال وفقًا 

لألخالقيات الدولية.

وان دالل��ة المصلح��ة الوطنية عند الس��عي 
لتحقيقها البد وان ترتبط بالسعي لتحقيق قدر من 
القوة الن العالم يتش��كل م��ن دول يرتهن بقاؤها 
بالق��وة على الدوام ومن هن��ا تصبح القوة مطلبًا 

للبقاء واالستمرار.

وه��و يختلف م��ع افكار صمؤي��ل هننتغون 
الت��ي جاءت فيم��ا بعد الرس��اء نظرية صراع 
الحضارات ف��ي معايير التقييم لل��دول اذ يعتقد 
ان��ه ال ينبغ��ي تقييم الدول ال على اس��اس البعد 
لمعايي��ر  وفق��ًا  ب��ل  الثقاف��ي  االجتماع��ي وال 
المصلح��ة الوطنية المتحققة، وف��ي تعاملها مع 

محيطه��ا الخارج��ي ينبغي ان تلج��أ الدولة الى 
المحافظة على الوضع القائم عندما تتأكد من ان 

امكانياتها تكفل تجاوز الخطر الذي يهددها)7(.

وينته��ي موركنث��او ال��ى حقيق��ة مفادها ان 
الطبيع��ة البش��رية محكومة بالش��ر على الدوام 
وما دامت هي في النهاية تمثل المحرك األساس 
للعالق��ات الدولي��ة فانه��ا س��تبقى عصية على 
التحليل، والصعوب��ة هنا تكمن في ان الوصول 
الى السالم يرتبط بامكانية تغيير اهداف الجماعة 

التي ستبقى على الدوام مختل�فة ومتغيرة.

وطبقًا لتلك المعايي��ر فقد جرى التحول من 
الواقعية التقليدية الى الواقعية الجديدة التي تأثر 
بها ال��ى حد بعي��د المحافظون الجدد والس��يما 
الرئيس الس��ابق جورج دبليو بوش مما س��يرد 

الحديث عنه في الفقرات الالحقة.

اواًل:التحول مـــن الواقعية التقليدية الى 
الواقعية الجديدة

ظلت النظرية التقليدية مثار انتقاد شديد من 
قب��ل الكثير من رواد المدارس الفكرية االخرى 
والس��يما ف��ي مرحل��ة الس��بعينيات م��ن القرن 
المنصرم، حين تعرضت السياسة االمريكية في 
كثير من الجوانب الى تراجع خطير مع ما رافق 
ذل��ك من تحوالت في الوضع الدولي اس��تدعت 
إع��ادة النظر في بعض المفاهيم الفكرية، ولذلك 
تطل��ب االمر تكييف تلك النظري��ة لكي تواكب  
التط��ورات الحاصل��ة ف��ي البيئ��ة الدولية فكان 

هناك إتجاهان:

االتج��اه األول: الذي يرى ض��رورة اعادة 
تكيي��ف للمفاهي��م الفضفاض��ة الت��ي اوردته��ا 
المدرس��ة التقليدي��ة، التي لم تك��ن تمتلك رؤية 
واضحة لكيفية رس��م سياس��ة كونية قادرة على 

إحتواء االخطار.
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اما الثاني: فهو ي��رى ضرورة التحول عن 
تلك المفاهيم الى ما عداها انسجامًا مع متطلبات 

التغيير في البيئة الدولية.

وتوافق��ا مع ذلك حافظ��ت الواقعية او أبقْت 
على الط��رح التقليدي الذي ي��رى ان الفوضى 
هي معطى دولي لكنها اخضعتها لس��لطة دولية 
وليست محلية استنادًا الى مرجعيتها الدولية، إذ 
تظل الدولة تدور في الفلك الدولي المسؤول عن 

تلك الفوضى.

كما تنطل��ق الواقعية الجدي��دة من إفتراض 
آخ��ر مف��اده ان الدولة هي الفاعل االس��اس في 
النظ��ام الدولي الذي تتش��كل بموجبه السياس��ة 
الدولي��ة وه��ي الوحي��دة الت��ي تمتلك ش��رعية 
وس��ائل القوة الت��ي تجعلها ق��ادرة على الحفاظ 
على موقعها في النظام الدولي، أما س��واها من 
التنظيمات االخرى غير الدولية فليس��ت س��وى 

شكاًل جديدا لتفاعل الدول بآليات جديدة)8(.

فالواقعية الجديدة في افتراضها ذلك ارادت 
التأكيد على شرعية إمتالك القوة من قبل الدول 
فقط وليس��ت المنظمات غير الدولية في محاولة 
للتميي��ز بين اإلرهاب عن س��واه ،وهذه الفكرة 
ش��اعت في األدبيات السياس��ية من��ذ تلك الفترة 

وحتى يومنا هذا. 

الفرضي��ة الثالث��ة التي ات��ْت به��ا الواقعية 
الجديدة ه��ي انها لم تتوقف عن��د حدود وصف 
النظ��ام الدولي بالفوضوية كم��ا أوضحنا وانما 
تعدته الى أبعد من ذلك بكثير في محاولة لتبسيط 
المفاهي��م التقليدية واعطائها نوع��ًا من الواقعية 
واالستفادة في ذلك من الطروحات التي تناولتها 
العلوم التطبيقية وفي اول محاولة جادة في ذلك 
كان استعمال البنيوية للمدرسة الواقعية إنطالقًا 

م��ن بعض المفاهيم الرياضي��ة والفيزيائية وفي 
لوغارتمية ش��ديدة الوضوح جرى فيها تش��بيه 
الدول او الوحدات السياسية بالذرات التي تتشكل 
من حركة دورانية للبروتون والنيوترون ،وهذه 
الحرك��ة ال تمتلك فيها ال الن��واة وال النيوترون 
والبروت��ون اية ارادة، وعلى هذا االس��اس فان 
الدول في حركتها في النظام الفوضوي محكومة 
بل ومرغمة على إتخاذ س��لوك معين يحفظ لها 
امنها ويتماش��ى مع الحركة الكونية وال يتقاطع 
معه��ا، ولكي تتم البرهنة على س��المة النظرية 
البنيوي��ة ف��ي حرك��ة الدولة جرى تبس��يط تلك 
النظرية باالس��تعانة بمقارنتها مع دور الشركة 
في السوق بحيث ان السوق هو الذي يحدد عمل 
الش��ركات ويجعلها تدور في فلك��ه انطالقًا من 

فرضية العرض والطلب .

أول من حاول اإلسهام في بناء هذا الصرح 
المفاهيم��ي هوكينيث والت��ز الذي حاول تجاوز 
الط��رح الفلس��في لالتج��اه التقلي��دي وصياغة 
نظري��ة علمية عامة في العالق��ات الدولية على 
ش��اكلة النظريات العلمية في العل��وم الطبيعية، 
وف��ي معرض تفس��ير غاي��ات الق��وة وأهدافها 
تختل��ف الواقعي��ة الجديدة ع��ن التقليدية في ان 
األخيرة ترى ان الق��وة  غاية في حد ذاتها ولها 
أهمية كبي��رة ومركزية وه��ي الخالقة للتوازن 

والمحافظة على السالم.

في حين ان الواقعية الجديدة تنطلق من مسلمة 
أساسية وهي أن هدف الدول هو المحافظة على 
البق��اء ،وعليه تب��ذل مجه��ودات داخلية )تقوية 
االصدق��اء بناء الق��وة العس��كرية( ومجهودات 
خارجي��ة )بن��اء االح��الف إضع��اف األحالف 
المعادي��ة...( اما نتاج الس��لوك الخارجي للدول 
فه��و ميزان القوى الذي هو ليس سياس��ة واعية 
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من قبل الدولة كما تعتقد المدرسة التقليدية، وانما 
هو نتيجة مطلوبة من نتائج ضغوطات الفوضى 
الدولي��ة ،وان االضافة النوعية لوالتز في مجال 
القوة وغاياتها هي النظرة الى االحالف الدولية 
كونه يفض��ل لغرض خلق ت��وازن قوى نوعي 
ان تنظ��م ال��دول ال��ى الط��رف االضعف الن 
االنضم��ام الى الطرف القوي س��يخل بالتوازن 
الدول��ي ويحق��ق مي��الد هيمنة دولية وس��يطرة 
عالمية وهو ماتحقق في العقد األخير من القرن 

المنصرم.

الواقعي��ة  ان  تق��دم  م��ا  كل  م��ن  نخل��ص 
الجديدة ما ه��ي اال إصالح وتكييف نظري من 
الناحيتي��ن الفكرية والتطبيقية مع بعض الفروق 
المفروض��ة التي اس��توجبتها تط��ورات الحياة 
الدولي��ة وبوص��ف والتز  إذًا، حي��ن يدافع عن 
وبعب��ارة   ،systémique منظوم��ي منظ��ور 
أخ��رى، عن رؤية تنطلق م��ن منظومة ما، أي 
من مجمل المنظومة الدولية التي تفرض طريقة 
معينة على شكل وحدات المنظومة وتصرفاتها 
ع��ن طريق مظاهرها الضاغطة والصائغة إذًا، 
فالمنظومة الدولية هي بنية تفرض نفس��ها على 
وحداتها،يقول والت��ز بأن: »بنية النظام الدولي 
هي التي تش��كل كل خيارات السياسة الخارجية 
للدول«،)*( واعترافه بانه لم يقم بنظرية جديدة 
على أنقاض الواقعية الكالسيكية بل حاول الرد 
عل��ى م��ن هاجموها م��ن أصح��اب النظريات 
الس��لوكية، ونظ��رًا لتزاي��د الصف��ة العلمية في 
العالق��ات الدولي��ة واس��تحالة اخ��راج الواقعية 
في حلته��ا القديمة أضاف اليه��ا بعض المفاهيم 

النظرية التي اسماها بالواقعية البنيوية.

يبق��ى من المهم جدًا في هذا الصدد ان تأثير 
المدرس��ة الواقعي��ة ال ي��زال قائم��ًا ومؤثرًا في 

عملية صنع السياسات العامة او االستراتيجيات 
الكبرى في الواليات المتحدة في ما سيرد ذكره.

)*( نق��ال عن - مب��روك غضبان، المدخل 
للعالقات الدولية، )ش��ركة باتنيت للمعلومات و 
الخدم��ات المكتبية، باتنة، الجزائر(،1999ص 

.327

ثانيًا:تاثير المدرسة الواقعية 

في عملية صنع اإلستراتيجية األمريكية
     

كانت الواليات المتحدة ومنذ انتهاء الحرب 
العالمية الثانية وبحسب راي كثيرين واحدًة من 
أهم الدول المروجة للقانون الدولي، وكان النظام 
الدول��ي حينها يش��كل األطار المناس��ب لتحييد 
القوتين العظميين اذ ال س��بيل ال��ى ذلك التحييد 
اال باس��تخدام قواعد قانونية دولية صارمة ضد 
اس��تخدام القوة في العالقات الدولية، ومع زوال 
االتحاد الس��وفيتي خسر النظام القانوني الدولي 
بعض��ًا من مكانته ال س��يما بعد انتهاك الواليات 
المتح��دة ذاتها لمبدأي عدم التدخل في الش��ؤون 
الدولية وع��دم اللجوء الى اس��تخدام القوة وهو 
خي��ر دليل عل��ى  عدم اخفاء الوالي��ات المتحدة 
رغبتها في زعزعة النظام العالمي وتبني أفكارًا 
طارئة عل��ى المفاهي��م الدولية كفك��رة العولمة 
والتف��رد الدولي وما اس��تتبعهما من افكار حول 
الفوضى الخالقة  والحرب االس��تباقية الى غير 
ذلك، وهو ما ش��كل بالنسبة الى كثيرين انعطافة 

اساسية في تاريخ العالقات الدولية)9(.

تلك االنعطافة التي بدأت  منذ األشهر األولى 
لتس��لم ادارة الرئيس السابق جورج دبليو بوش 
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السلطة، إذ ش��هدت الواليات المتحدة األمريكية 
تح��واًل واضحًا ف��ي سياس��اتها الخارجية، ليس 
بسبب تس��لم الجمهوريين للس��لطة فحسب، بل 
نتيج��ة لهيمن��ة المحافظي��ن الج��دد، وتصاع��د 
نفوذه��م في صنع سياس��ات اإلدارة الجمهورية 
الجدي��دة حين��ذاك، وق��د اس��تحدث المحافظون 
الجدد شيئًا جديدًا في نظام الحكم األمريكي  فهم 
يش��تركون جميعا في ما أسماُه الخبير السياسي 
»س��تانلي هوفمان«  ب�تأليه القوة التي تعيد إلى 
األذهان أصداء الفاش��ية اإليطالية، عالوة على 
رؤيته��م االنتقائية والتحريفية المش��تركة حول 
الكيفية التي يجب بها اس��تخدام القوة مهما كلف 

الثمن وعلى النحو األمثل.

ولع��ل م��ن األهمي��ة بم��كان الوق��وف عند 
المنطلقات الفلس��فية والفكرية لليمين االمريكي 
ومدى تأثير المدرس��ة الواقعية ف��ي التوجهات 
األساس��ية لرموز ذل��ك التيار وال��ذي يأتي في 
مقدمته��م ليو ش��تراوس وكذل��ك المفكر هارفي 
مانسفيلد وتلميذه ايرفنغ كريستول وهم يشكلون 
اآلباء المؤسس��ين لمنظري ودع��اة ذلك اليمين 

ويرسمون توجهاته الفكرية.

يذهب ش��تراوس وه��و االب الروحي لذلك 
التيار الى رفض السيطرة على العلوم السياسية 
من قبل المدرس��ة الس��لوكية وه��و يتوافق تمام 
التواف��ق مع ما ذهب اليه والت��ز في الدفاع عن 

الواقعية الجديدة.

وه��و يعتق��د كذل��ك ان الفك��ر الكالس��يكي 
وتطورات��ه الالحقة في االش��ارة الى المدرس��ة 
الواقعي��ة قد ق��دم اجابات حاس��مة ونهائية على 
مش��اكل العصر دافع��ا اتباعه ال��ى التعمق في 

دراسة الفلسفة اليونانية وفلسفة القرون الوسطى 
ومن هنا يؤكد مانسفيلد وكريستول الى اقتفاء أثر 
ميكافلي وجون لوك ودي توكفيل وهؤالء جميعا 
رواف��د للفكر الواقعي التقليدي كما اوضحنا. ان 
م��ن يبحث في ج��ذور اليمين االمريكي س��يجد 
ان��ه متاثر الى حد بعي��د بافكار ميكافلي فهارفي 
مانسفيلد فهو يعتقد اعتقادا جازما ان ميكافلي قد 
اسس��س لعلم السياس��ة الحديث من خالل ثورته 
عل��ى هيمنة المفاهيم الدينية على السياس��ة التي 
يرى انها قادت الى االستبداد ويشاطر مانسفيلد 
ميكافل��ي في ان الفضائل االخالقية ال وجود لها 
في عالم السياس��ة وان صفات الحاكم التي يجب 
ان يتحل��ى بها اليوم هي االق��رب الى الصورة 
الت��ي رس��مها ميكافلي وه��ي الده��اء والحيلة 
والبط��ش ويمكن ان يكون الرئيس جورج دبليو 
بوش ه��و من مثل صورة الحاك��م األقرب الى 

تصورات اليمين المحافظ.

وعل��ى صعي��د السياس��ة الخارجي��ة يعتقد 
اصح��اب ذلك التيار أن أمريكا القوية عس��كريًا 
واقتصاديًا وسياسيًا هي القادرة على قيادة العالم 
تأسيسًا على ما يسمونه فضيلة القوة، وان القوي 
هو الذي يحكم النه االفضل برأيهم، نخلص الى 
الق��ول بان اإلس��تراتيجية األمريكية في مرحلة  
المحافظي��ن الجدد كانت  قد تأثرت الى حد كبير 
بافكار المدرسة الواقعية الجديدة  وكانت التعبير 
الحقيقي لمتبنيات تلك المدرس��ة التي  يتزعمها 
في المرحلة الراهنة برنارد لويس وبول كنيدي.
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المبحث الثاني

تيار أو مدرسة صراع الحضارات   
لم يكن مبدأ ص��راع الحضارات حديثًا كما 
يش��اع في االدبيات السياس��ية، او مقترنًا بمفكر 
غرب��ي واح��د دون س��واه كما يثار ف��ي الكثير 
م��ن الكتابات المعاصرة ع��ن تماهي هذا المبدأ 
مع م��ا اورده صمؤي��ل هننتغنتون م��ن افكار، 
وإنم��ا هو قديم ق��دم الحض��ارات ذاتها،ويمكن 
االس��تدالل عن ذلك بما ورد في الكتب المقدسة 
والتفس��يرات الالحقة لها والتي كرس��ت جزءًا 
مهم��ا م��ن نصوصها في االش��ارة الى االغيار 
وكيفي��ة التعامل معهم، كما ان بعض النصوص 
االس��المية ق��د اش��ارت كذلك ال��ى التعامل مع 
اصح��اب الديان��ات او الملل األخ��رى  تعاماًل 
خاصًا انس��جامًا م��ع فكرة الداري��ن )دار الكفر 

ودار االيمان(.

ليس معنى ذل��ك التماهي مع فكرة الصراع 
،وانم��ا على س��بيل التمييز ف��ي التقاطعات بين 
الثقاف��ات والديان��ات االخرى غير اإلس��المية، 
كذل��ك ف��ان فك��رة الص��راع االجتماع��ي هي 
التي اس��دت ال��ى علم االجتماع وعلم السياس��ة 
قواعدهما المس��تنيرة في العقد االجتماعي لدى 

هوبز ولوك ومونتسيكيو)10(.

لكن الحديث في مبدأ الصراع الذي يتزعمه 
)هنتنغت��ون( ه��و االنتق��ال به��ذه الفك��رة م��ن 
التوظيف العلمي الوظيفي الهادف  الى التوظيف 
السياسي، الذي يراد به إدامة التهديد وقبول فكرة 
سرمدية الصراع بين المجتمعات والحضارات 
االنس��انية، فعلى حد قول هنري كيسنجر ان ما 
تحتاج اليه الواليات المتحدة األمريكية هو تهديد 
واضح معروف وايديولوجية معادية وان قضى 

انتهاء الحرب الباردة بزوال الخطر الس��وفيتي 
فان المهم��ة االن تتطلب احياء التهديد أو إعادة 
خلق��ه بالق��وة ذاته��ا)11(، كم��ا س��بق هننتغتون 
باالش��ارة الى الخطر االسالمي المفكر الغربي 
برن��ارد لويس الذي اس��تنتج في كتابه الش��رق 
االوسط  بان الغرب يواجه حالة وحركة تتخطى 
بكثير مس��توى القضايا والسياسات والحكومات 
التي تتابعها وهذا ليس اقل من صدام حضارات 
وال��ذي ربما كان غير منطقي ولكنه بالتأكيد رد 
فع��ل تاريخي لتنافس قديم ض��د تراثنا اليهودي 
المسيحي وحاضرنا العلماني وانتشار كل منهما 
على مس��توى العال��م، ومن المهم ج��دا اننا من 
جانبنا ال يجب ان نس��تثار الى رد فعل تاريخي 

وال منطقي معادل ضد ذلك المنافس)12(. 

اال ان الف��رق بي��ن هننتغت��ون وس��واه من 
المفكري��ن اآلخري��ن ه��و انه اعط��ى للصراع 
االس��المي الغرب��ي بع��ده الحض��اري الذي ال 
يت��ردد في القول بحتميته، الصراع تلك الحتمية 
الت��ي تتماهى تمامًا مع ما اتى به كارل ماركس 
ف��ي نظريته الصراعية التي توقفت عند الحدود 
النظرية ولم تفلح تجارب العالم الش��يوعي التي 
امت��دت الكثر من س��بعين عام��ا ان تحقق ولو 
جزءًا يس��يرًا من النتائ��ج النظرية المبهرة لتلك 
النظري��ة. لذلك يقتض��ي فهم نظري��ة الصراع 
الحضاري وبتواضع م��ن خالل االطالع على 

المحاور االساسية لتلك النظرية.

اواًل:  محاور نظرية الصراع: 
تت��وزع نظرية هننتنغتون على محاور عدة 
تكاد تقت��رب م��ن الُمس��لَّمات او البديهيات من 

وجهة نظره فهو يرى:

ياخ��ذ  الحض��ارات  بي��ن  الص��راع  ان 
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ش��كلين:األول- الصراع المحلي او الصغير إذ 
تح��دث صراع��ات بين حدود التقس��يم في دول 
الج��وار المنتمية الى حض��ارات اخرى مختلفة 
وبي��ن جماعات اخ��رى تنتمي ال��ى حضارات 
مختلف��ة داخل دولة ما، كذل��ك فانها تحدث بين 
جماع��ات تحاول إقامة دول جديدة على انقاض 
ال��دول القديمة كما حدث في اإلتحاد الس��وفيتي 
خط��وط  صراع��ات  الس��ابقين  ويوغس��الفيا 
التقس��يم متفش��ية والسيما بين المس��لمين وغير 
المس��لمين)13(. كما وتبقى حدود االسالم دموية 

مثلما هي االحشاء)14(.

ما دام االسالم يظل وسيظل كما هو، والغرب 
يظ��ل و)ه��ذا غير مؤكد( كما ه��و الغرب، فان 
الصراع االساس��ي بي��ن الحضارتين الكبيرتين 
واس��اليب كل منهما في الحياة سوف يستمر في 
تحديد عالقتهما بالمستقبل كما حددها على مدى 
األربعة عش��ر قرنًا الس��ابقة هذه العالقات يزيد 
م��ن تعكيرها عدد من القضايا الرئيس��ة)15( من 
اهمها ان الغرب أس��هم في زرع إس��رائيل في 
قلب العالم االس��المي مما اوجد مبررًا اسالميا 

للصراع معه. 

الع��داء االس��المي المتزاي��د للغ��رب يمكن 
مقارنت��ه بالقل��ق الغرب��ي المتزايد م��ن الخطر 
االس��المي  وان االس��الم يمك��ن ع��ده كمنافس 

كوني للغرب)16(.

ثم ينطلق من فرضية ان المصدر الجوهري 
للصراعات في العالم لن يكون بالدرجة االساس 
صراعا ايديولوجيًا كما كان حاصاًل بين الغرب 
واالتحاد الس��وفيتي او اقتصاديًا كالصراع على 
مناط��ق الثروات االساس��ية في العال��م  بل هو 

ثقافي وتحديدًا ديني حضاري)17(.

وكأن��ه ينزع ال��ى الق��ول بان بق��اء التنوع 
الدين��ي كفي��ل بحص��ول الص��راع الدولي وان 
الض��رورة تقتض��ي اذا م��ا أري��د التخلص من 
الص��راع ان نتخل��ص م��ن التن��وع الديني قبل 
ذل��ك، وان الصراعات الرئيس��ة س��تحدث بين 
الدول والمجتمعات المنتمية لحضارات مختلفة 
وس��تكون خطوط الصراع التي اسماها خطوط 
الصدع او التشقق هي خطوط معارك المستقبل، 
وم��ا يثي��ر القلق اآلن ف��ي العالمين اإلس��المي 
والعرب��ي تحديدًا ه��و صعود التي��ارات الدينية 
السياس��ية او قبول صعودها في مقابل التراجع 
ع��ن دعم النظم العلمانية، وكأنها محاولة لتهيئة  
االجواء الصراعية إلعادة بناء معمارية عالمية 

جديدة بعد االنتهاء من أشكال العداء كافة.

وهو يفترض كذل��ك أن الصراعات القادمة 
س��تكون بين الحض��ارة الغربي��ة والحضارات 
األخ��رى على العكس من الصراعات الس��ابقة 
الت��ي حصلت داخل إط��ار الحض��ارة الغربية 
المس��يحية ذاتها،  وان أهم صراعات المستقبل 
ه��ي تل��ك الت��ي تحصل ف��ي خط��وط الصدع 
بي��ن الحض��ارات والس��يما م��ع الحضارتي��ن 
الكونفوشيوسية  واإلسالمية ، ال سيما اذ استمر 
التدخ��ل الغربي في ش��ؤون تل��ك الحضارات، 
ويمكن ان يكون المصدر الوحيد واألشد خطرًا 
بالنس��بة لع��دم االس��تقرار والص��راع الكوني 

المحتمل في عالم متعدد الحضارات)18(.

ث��م ينطل��ق من فرضي��ة أخ��رى مفادها ان 
العالقات بين االسالم والمسيحية كانت عاصفة 
غالب��ًا، فكالهما كان ندًا لآلخ��ر وكأن الصراع 

بينهما مستمر وعميق وسرمدي.

محركات الصراع عب��ر الكثير من القرون 
ه��ي التناف��س وكانت خط��وط العقيدتين تصعد 
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العرب��ي  بفع��ل موج��ات االكتس��اح  وتهب��ط، 
االس��المي في إتج��اه الخارج من��ذ بداية القرن 
الس��ابع الى منتصف الق��رن الثامن ال��ذي اقام 
حكمًا اس��الميًا في ش��به جزيرة ايبريا وش��مال 

افريقيا وفارس وشمال الهند.

فاإلس��الم هو الحضارة الوحيدة التي جعلت 
بقاء الغرب موضع ش��ك دائم)19( ثم يتطرق الى 
الق��ول ان ضعف الدولة القومي��ة وإنتفاء الدول 
االيديولوجية  كمص��در للهوية يدفع بالدين الى 
الص��دارة كهوية ذاتية عابرة للحدود السياس��ية 
واإليديولوجي��ة وعاملة عل��ى توحيد الحضارة 
،خي��ار اإلس��الم بداًل من القومية  ش��هادة بقيمة 
االس��الم كآيديولوجية سياس��ية عاب��رة للحدود 

الجغرافية)20(.

 17 عملية عس��كرية في الش��رق األوس��ط 
كانت كلها موجهة ضد المسلمين ولم تحدث اي 
عملية من هذا النمط ضد اي شعب من حضارة 

أخرى)21(.

ه��ذا االعتق��اد المس��تند الى فك��رة صراع 
الحض��ارات المعب��رة  عن  خط��ورة الديانات 
الديان��ة  والس��يما  الغربي��ة  غي��ر  والثقاف��ات 
االسالمية المقترنة بسلوك عدائي دموي غربي 
ش��نته الدول وليس��ت المنظمات ه��و الذي أخذ  
ويأخ��ذ حيزًا واس��عًا  وخطيرًا الف��ي توجهات 
الدول االس��المية  وانما المنظمات التي َس��مَّت 
نفسها إسالمية  إزاء المنظومة الغربية برمتها، 
وه��و الذي أوقع السياس��ات االمريكي��ة تحديدًا 
ف��ي اخطاء فادحة يصع��ب تجاوزها في المدى 
المنظ��ور)22(، ولق��د اثبت��ت التجرب��ة القصيرة 
لتعامل الواليات المتحدة وبعض الدول الغربية  
مع العالم االس��المي عن قل��ة تبصر تلك الدول  
وقص��ر نظرها. ففي العال��م العربي وفي معظم 

ال��دول االس��المية تتش��كل التص��ورات حول 
الواليات المتحدة  ليس من خالل نظريات  فاقدة 
للص��واب كنظرية الصراع او س��واها، بل من 

ثالثة عناوين واقعية رئيسة، األول منها: 

هو ال��دور األمريكي الداعم إلس��رائيل منذ 
نشاتها ولحد االن وهذا الدور المتميز باالنحياز 
الواض��ح ال يج��د ل��ه تفس��يرًا اال م��ن زاوي��ة 
االس��تخفاف بالثواب��ت االخالقي��ة والتاريخي��ة 
لالمتي��ن العربي��ة واالس��المية، والس��يما وان 
اس��رائيل لن تكف عن البوح بان كيانها يهودي 
ودولته��ا العبرية  قائمة عل��ى العنصرية الدينية 
المرتكزة على انكار حقوق االخرين ومقدساتهم 
الدينية وهو تعبير واضح عن وقاحة المش��روع 
الصهيوني. الثاني –دعم النظم االس��تبدادية في 
المنطقة التي ال تقيم وزنًا للمش��اركة السياس��ية 
رغ��م ان الش��عار الذي تتحدث عنه هو توس��يع 
واش��اعة نظ��م الحك��م الديمقراطي��ة، وعندم��ا 
تحق��ق الديمقراطية رغبة االغلبية فان الواليات 
المتح��دة تق��ف بالضد منه��ا والوق��وف بالضد 
م��ن فوز الحركة االس��المية حماس )2006م( 
باالنتخابات تكريسًا لمبدأ االنتقائية الديمقراطية 
التي تخ��دم المصالح االمريكي��ة. الثالث –عدم 
التفرق��ة بي��ن القول والفع��ل فيما يتعل��ق بقبول 
االسالم كديانة عظيمةاتس��مت برسالة التسامح 
كاليهودي��ة  األخ��رى  بالديان��ات  واالعت��راف 
والمس��يحية والديانات الكتابي��ة على إختالفها، 
وان اعتبار االسالم تهديدا للحضارات االخرى 
فمعنى ذلك عدم احترام  للمس��لمين ومقدس��اتهم 
العقائدية مما يزيد من حساس��ية المسلمين ازاء 
الغ��رب والوالي��ات المتح��دة على حد س��واء، 
فعندما يقول بات روبرتس��ون لق��د كان ادولف 
هتلر انس��انًا سيئًا لكن األسوء منه هم المسلمون 
ف��ي تعاملهم مع اليهود)23(. وعندما يش��ير االب 
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جيري فالويل في كالمه عن النبي محمد )صلى 
اهلل عليه وسلم( انه )ارهابي()24(. وعندما يقول 
االب فرانكلي��ن غراه��ام عن االس��الم انه دين 
شرير مثلما يقول ان المسيحية واالسالم يختلفان 
اختالف النور عن الظالم)25( وهو االتجاه السائد 
في معظم الدول المس��يحية، وان السمة المميزة 
في الغرب هي عدم التمييز بين االس��الم كديانة 
وبين الحركات االس��المية او المس��لمين الذين 
يعادون الوالي��ات المتحدة والغ��رب ويرفعون 
السالح من اجل االضرار بمصالحهما، متكئين  
لي��س على االخط��اء الفادحة الت��ي تعاملت بها 
الواليات المتحدة والغرب في الكثير من قضايا 
المنطقة ومنها قضية احتالل البلدان االس��المية 
بذرائع شتى كالحرب االس��تباقية او سواها من 
المفاهيم الطارئ��ة على االعراف الدولية، وانما 
على ذات الحجج الهنتنجتونية التي س��قناها في 
السطور السابقة، وتصبح النتيجة لكل ما تقدم ان 
الواليات المتحدة س��تديم حربًا عالمية ليس على 
م��ا تس��ميه ))االرهاب(( بل عل��ى الحضارات 
األخ��رى المختلفة عنه��ا، وعلى قاعدة من ليس 
معن��ا فهو ضدنا وهو امر ال تس��تطيع الواليات 
المتح��دة عل��ى االقل ف��ي الم��دى المنظور ان 
تن��وء بحمله، لذا فهي مضطرة بفعل العجز عن 
تحقي��ق مثل هك��ذا غاية، اما ال��ى العزوف عن 
تلك التوجهات الخطيرة ف��ي العالقات الدولية، 
او ان تعي��د النظر في ترتي��ب دول الحضارات 
االخرى عل��ى قاعدة التفكيك واع��ادة التركيب 
وفق��ًا للظروف الراهن��ة التي ُتس��تبعد فيها كل 
امكاني��ات المواجهة المباش��رة م��ع دول العالم 
االس��المي، واللج��وء الى نش��ر الفوضى التي 
تسمح بإعادة الترتيب ،ربما تمهيدًا لالنقضاض 
عل��ى مجتمع��ات تلك ال��دول دفعة واح��دة وقد 
تك��ون االدارة االمريكي��ة الجدي��دة قد باش��رت 

بالموضوع مبتدئ��ة بالدول العربية وصواًل إلى 
ما عداها السيما في موضوع التحوالت الالحقة 
في االس��تراتيجية الجديدة التي س��ياتي الحديث 

عنها في الالحق.

ثانيًا: ركائز نظرية الصراع الحضاري: 
كان صع��ود نظري��ة الص��راع الحضاري 
اش��به باألطروحة االساس��ية في س��ياق السعي 

لتخطيط حضاري عالمي جديد)26(.

وعل��ى عك��س كل الطروح��ات التي كانت 
سائدة في الخمس��ينيات والس��تينيات من القرن 
الماضي التي كانت تشير الى ضرورة ان تتعلم 
الحض��ارات بعضها من البع��ض االخر وكيف 
تعيش جنبًا الى جنب في عالقات سلمية متبادلة 

كي تثري حياة كل منهم اآلخر)27(.

تأت��ي اطروحة هننتغنتون ك��ي تكرس ولو 
مفاهيمي��ًا انته��اء أطروح��ة الح��وار والتحالف 
التأكي��د عل��ى ان ص��دام  الحض��اري وتعي��د 
الحض��ارات هو التهديد االكبر للس��الم العالمي 
ويق��وم الضمان االكيد لالنتص��ار الغربي على 

هذا التهديد على ركيزتين. 

االول��ى: ان م��ن الواج��ب الحف��اظ عل��ى 
الحض��ارة الغربية ،ومن اجل تحقيق ذلك يجب 
ان تق��وم الوالي��ات المتح��دة وال��دول االوربية 

باآلتي)28(:

ان تحقق تكاماًل سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا 
اكبر وتنس��ق بين سياس��اتها حت��ى تحول دون 
استغالل دول الحضارات األخرى لالختالفات 

القائمة بينها.

تدمج دول اوربا الوسطى واوربا الغربية في 
اإلتحاد األورب��ي والناتو وهي دول الفيزيجارد 

وجمهوريات البلطيق وسلوفينيا وكرواتيا.
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تش��جع تغريب امريكا الالتيني��ة وانحيازها 
الى الغرب بقدر المستطاع.

تكبح القوة العسكرية التقليدية وغير التقليدية 
للدول اإلس��المية والصيني��ة وتبطئ من عملية 
ابتعاد اليابان عن الغرب وتوجهها نحو التكامل 

مع الصين.

تقبل ان تكون روسيا مركزًا لالرثوذوكسية 
وقوة اقليمية رئيس��ة ذات مصالح مشروعة في 

أمن حدودها الجنوبية.

تحاف��ظ عل��ى تفوقه��ا التكنولوج��ي عل��ى 
الحضارات األخرى.

اما الركيزة الثانية-فهي ان المبادئ السياسية 
اس��اس غير مكين لبن��اء مجتمع يدوم وفي عالم 
متع��دد الحض��ارات للثقاف��ة فيه أهمي��ة كبيرة، 
ستكون الواليات المتحدة ببساطة هي آخر البقايا 
الش��اذة لعالم غربي آفل كانت لاليديولوجية فيه 
أهمية كبيرة، وهو ينتهي الى فرضية ان رفض 
قان��ون الحضارة الغربية ، يعني نهاية الواليات 
المتحدة التي نعرفه��ا ويعني كذلك بالفعل نهاية 
الحضارة الغربية، كذلك يحذر الواليات المتحدة 
م��ن انها ل��و تخلت ع��ن اثر الغرب فانه س��يتم 
اختزاله ال��ى أوربا وقليل من دول االس��تيطان 
االوربي الصغيرة في م��ا وراء البحار،وبدون 
الواليات المتحدة يصب��ح الغرب جزءًا صغيرًا 
ج��دًا ومنه��ارًا)29(، ومعن��ى ذل��ك ان الحضارة 
الغربية في خطر النها س��تدخل مع الحضارتين 
االسالمية والكونفوشيوسية في صراع وستكون 

الغلبة في النهاية لالسالم وللكونفوشيوسية.

حول ه��ذه الطروحات الخطي��رة دار جدل 
علم��ي واس��ع وانتق��د ع��دد م��ن المفكرين في 
الغرب والش��رق على الس��واء مسلماتها وفندوا 

تنبوآتها، بل واتهم صاحب النظرية بالعنصرية 
الن��ه ينظر في الواقع نظ��رة دونية للحضارات 

االخرى غير الغربية.

لكن كل تلك االنتق��ادات ال تعني ان المفكر 
االمريك��ي صمؤي��ل هننتغنتون لي��س جادًا في 
البحث عن رؤية تفسيرية جديدة لمستقبل النظام 
العالمي إنطالقا من الواقع الذي يعيشه المجتمع 
ذاته، مستحضرًا معظم شواهد التاريخ االنساني 
بدالالت تفس��يرية تنطلق من وحدة موضوعية 
وتعمي��م متع��دد، الوح��دة يمثله��ا الص��دام او 

الصراع.

أما التعددي��ة فتمثلها الحض��ارات المختلفة 
الباعث��ة على الص��دام فيصبح موض��وع كتابه 
)ص��دام الحض��ارات( منه��ال لم��دارس فكرية 
أخرى دأبت على متابعة الموضوع متابعة جادة 

وموضوعية.

قبل ذل��ك التاري��خ كان الحديث يجري عن 
إح��الالت ثقافية أو بدائل ربما كان الس��بيل الى 
تحقيقها ال يجري بالض��رورة عن طريق القوة 
العس��كرية المعروف��ة، وانم��ا بوص��ف المفكر 
االمريك��ي جوزي��ف ن��اي ع��ن طري��ق القوة 
الناعم��ة)30(، به��دف تعميم ثقاف��ة غربية اثبت 
نجاعته��ا في الواقع الدولي المعاش، كي تس��ود 
بوص��ف المفك��ر األمريك��ي اآلخر فرانس��يس 
فوكويام��ا )الجن��ة الموع��ودة( الت��ي أس��ماها 
المرحلة الذهبية في المسيرة التأريخية لإلنسانية 

والوصول الى نهاية التاريخ)31(.

اال أن هننتغنتون فند تلك الطروحات الباعثة 
عل��ى االم��ل واصف��ًا المس��تقبل بان��ه صدامي 
ودموي وكلي  على قاعدة االختالف الحضاري 

الكلي ايضًا.
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وعل��ى ه��ذا االس��اس تأث��رت عملية صنع 
السياس��ات العام��ة الت��ي اس��تهدفها الخط��اب 
الصدام��ي فانطلق��ت مفاهيم أو مس��ائل لم تكن 
ش��ائعة قب��ل تل��ك المرحل��ة كمس��ألة التعددية 
والص��راع والعالقة بين القوة والثقافة وخطوط 
التقس��يم الحض��اري وح��دود االس��الم الدموية 
وخطوط الصدع الحضاري��ة الى غير ذلك من 
المفاهي��م الت��ي ب��دت وكأنها تأصي��الت علمية 
تنطل��ق من حقائ��ق تأريخي��ة كي تتح��ول الى 

تعميمات مستقبلية موضوعية.

سنحاول فيما يأتي متابعة تلك التعميمات او 
التكوينات المفاهيمية الجديدة من خالل المحاور 

اآلتية:

1- التعددية والصراع:
     عندما كان الحديث يجري عن الحضارات 
القديمة البابلية، اآلشورية، االكدية، السومرية، 
يج��ري  المايوي��ة، واالغريقي��ة،  الفرعوني��ة، 
ربطه��ا بمرجعي��ات جغرافي��ة وانثروبولوجية 
فقط، على أساس انها موروثات حضارة كونية 
ال تقي��م وزنًا لالنتمائية المكانية س��بيال للتفريق 

بين المجتمعات االنسانية.

وحت��ى الثقافات الدينية لم يجِر ربطها ال في 
الجان��ب المكاني وال حتى الس��كاني وانما ظلت 
تحتف��ظ بالطاب��ع العالمي ش��أنها ش��أن االفكار 
الثقافي��ة والعلمي��ة األخ��رى الت��ي تنه��ل منها 

البشرية على حد سواء. 

وألول م��رة ف��ي التاريخ الحدي��ث يتم ربط 
تل��ك الحضارات وم��ا تالها من ثقاف��ات دينية 
كمرجعي��ات ثقافية فكرية  دولي��ة ويتم لها بناء 
خطوط تقس��يم حضاري جديد بين االمم، باعثًا 
على الص��راع الذي يتمظهر ت��اًرة ببنائية ذات 

طابع ديني  إسالمي أومس��يحي مثاًل، أو ثقافي 
اثني تارًة أخرى.

هذه البنائية تقيم خطوط تقسيمات ذات طابع 
انتمائي تسميه حضاريًا او ثقافيًا.

الحديث هنا يجري عن اس��تقطاب مجتمعي 
دولي ليس على ش��اكلة االس��تقطابات التقليدية  
التي اخدت ش��كل تحالف��ات او تضادات متأثرة 
باإلخت��الف الفلس��في الفكري وانم��ا إنتماءات 
روحية ووجدانية تستند الى خلفيات دينية أحيانًا 

واثنية أحيانا أخرى. 

فالمسلمين في الهند والصين واندونيسيا مثاًل 
كما  المس��لمين في الش��رق االوسط يلفهم اطار 
حض��اري يتمظهر فيه االس��الم كق��وة روحية 
جاذبة، بغ��ض النظر عن االنتم��اءات التقليدية 

العرقية او السياسية، والمسيحيون كذلك.

الكونفوشيوس��ية مث��اًل تمث��ل اط��ارًا فكريا 
وحضاريًا جامعًا في الصين واليابان.

وتبع��ًا لهذا االطار التقس��يمي جرى وألول 
مرة وضع أط��ار مفاهيمي وميزان قوى جديد، 
جوه��ره يس��تند ال��ى الق��وة ولكن ليس��ت القوة 
التقليدي��ة وانما الحضارية، واصبحت العالقات 

فيه تأخذ منحيين تبعا لطبيعة القربى والعداء.

والتع��اون  باإليجابي��ة  تتس��م  األول  فف��ي 
والقبول ، وفي الثاني بالسلبية واالختالف ومن 

ثم الرفض.

س��مة القربى الثقافية أطرافها تدور في فلك 
التع��اون، تلفها دول��ة المركز الثقاف��ي او دولة 

القيادة الحضارية.

ام��ا س��مة االخت��الف فاطرافه��ا يس��ودها 
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الصراع وتفصل بينها خطوط س��ميت بخطوط 
الصدع الحض��اري تنتهي بحدود دموية لبعض 

الحضارات ومنها الحدود الدموية لالسالم)32(.

الفك��ر الصراع��ي ال يع��د الوض��ع الدولي 
الحال��ي س��وى مرحل��ة مخاضي��ة انتقالية من 
التاريخ االنساني مالمحها االساسية تجميع قوى 
حضارية لمستلزمات الصراع وهذا التجميع لم 
يبل��غ مراحله النهائية بعد، كون البعض من تلك 
القوى  لم تتش��كل لديه الدولة القائدة مثاًل، او ان 
بعضه��ا اآلخر لم يتم فيه تجمي��ع القوة الكافية، 
بفعل ع��دم القدرة في المرحلة الراهنة، بانتظار 

التحوالت الالحقة القادرة على التجميع مثاًل.

وم��ن ثم فان نتائ��ج المخ��اض النهائية هي 
ص��راع حض��ارات تنته��ي بانتصارحض��ارة 
بعينها حددها هننتغنتون بالحضارة االس��المية 
دون االش��ارة ال��ى الكيفي��ة الت��ي يت��م بها ذلك 
االنتص��ار ف��ي ظ��ل التراج��ع واالنكف��اء ف��ي 

القدرات االسالمية.

الغرب في هذه المرحلة المخاضية متش��كل 
على قاعدتين اساسيتين.

االولى: وجود دولة استقطاب مركزية متمثلة 
بالواليات المتح��دة االمريكي��ة المتفوقة عالميًا 
و تكنولوجيًا وعس��كريًا واقتصاديًا، فضاًل عن 
الدول االوربية المس��يحية  التي تدور في الفلك 

االمريكي بال شك.

امـــا القاعدة الثانية: فهي صلة القربى التي 
تتوحد بموجبها الثقافات المش��تركة بين امريكا 
واوربا م��ن دين وثقاف��ة وقيم فكرية مش��تركة 
االنس��ان  وحق��وق  والديمقراطي��ة  كالحري��ة 
والليبرالية واقتصاد الس��وق ال��ى غير ذلك من 

المنطلق��ات الثقافي��ة الموحدة، بق��اء الغرب من 
وجهة نظر هننتغنت��ون مرتهن او متوقف على 
االمريكيي��ن بتأكيده��م على الهوي��ة الحضارية 
الغربية ،وعليه فان من الس��هل رسم خط تقسيم 

حضاري للغرب.
اما االس��الم فانه يمثل قوة ثقافية كبيرة جدًا 
ومتفوقة على الغرب فكريًا )اذا جاز لنا االرتكاز 
عل��ى القواع��د الفكري��ة الت��ي ارس��ى دعائمها 
الق��رآن الكريم والمذاه��ب الفكري��ة الالحقة(، 
لكن��ه لحد اآلن يفتقر الى دولة المركز او الدولة 
القائ��دة فضاًل عن تخلف��ه االقتصادي والتنموي 
الذي يجعله في المرحلة الراهنة غير قادر على 
تجمي��ع قوى المواجهة وه��و بالتالي بحاجة الى 
التحال��ف مع حض��ارات أخ��رى ال تلتقي معه 
بالض��رورة عل��ى قاعدة صل��ة القربى بل على 
قاع��دة عدو عدوي صديق��ي، وهذه القوى لديها 
من امكانيات  ق��وة تجعلها قادرة على الصراع 
مع الحضارة الغربية وه��ي بالتحديد الحضارة 
الصينية اليابانية التي تتوحد بالكونفوشيوس��ية، 
والهندية التي تتوحد بالهندوسية، الصراع القادم 
قاعدت��ه الس��ببية مزاع��م الغرب ف��ي العالمية، 
وان ه��ذه المزاع��م تضع��ه ف��ي مواجهات مع 
الحض��ارات األخ��رى التي اقربه��ا تقاطعًا مع 
الغ��رب االس��المية والكونفوشيوس��ية ،من هنا 
يص��ح القول وفي ضوء ت��وازن القوى النوعي 
ان احتمالي��ة انتصار البوذية والكونفوشيوس��ية 
ممكن��ة وليس العالم االس��المي ال��ذي ال يزال 

يدور في فلك الفوضى والدمار . 

وعل��ى عكس  فوكويام��ا  الذي وضع نهاية 
للتاريخ بعد س��قوط االتحاد الس��وفيتي وس��يادة 
الرأس��مالية والليبرالي��ة الغربية على مس��توى 
العال��م، يضع هننتغنتون بداية له��ذا العالم على 
قاع��دة جديدة هذه القاع��دة المتمثلة بوجود قوى 
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ص��دام أزلية متأصل��ة بالذات اإلنس��انية وهي 
اختالفات يمليها العرق وال��دم والطائفة والدين 
والعقيدة والتقالي��د والتأريخ ،وتمثل في هويات 
للص��راع كونه��ا متع��ددة  حضاري��ة مؤهل��ة 
ومختلفة بش��كل واضح ،من هنا تصبح التعددية 
الحضاري��ة مختلف��ة ع��ن التعددي��ة الطبيعي��ة 
الت��ي ترى ف��ي التنوع قوة ولكنها ف��ي المفاهيم 

الحضارية قوة في التناحر والصراع.

2- نتائج الصراع الحضاري:-
اليه��ا  توص��ل  الت��ي  النهائي��ة  الص��ورة 
هننتغنت��ون ه��ي ان النظ��ام العالم��ي الحال��ي 
سينهار وفقًا الشتراطات ونتائج صيرورة نظام 
حض��اري جديد قائ��م على تحالف��ات حضارية 
قاعدتها األساس��ية صلة القرب��ى الثقافية تكون 
فيها التوازنات الجدي��دة ليس في صالح الغرب 
كم��ا اوضحنا بل في صالح ثقافات أخرى ،وان  
مالمح تلك االش��تراطات المنتجة للنظام الجديد 

هي.

-ان الغ��رب ينبغي ان يم��ر بمرحلة تدهور 
الطوبوغراف��ي  المس��تويين  عل��ى  متس��ارع 
واألخالق��ي ف��ي حين ان الحض��ارات األخرى 
عليها ان تشهد مرحلة صعود او انبعاث متنامي 
اشبه بالصحوة وهذه الصحوة تتوحد على قاعدة 
الع��دو المش��ترك الذي يح��اول التف��رد بالكون 
وه��ي الفكرة المنتج��ة للص��راع، والتي اثبتت 
عقمها حقائق التاري��خ القديم والمعاصر ويثبت 
التع��دد والتن��وع حقيقت��ه وواقعيت��ه التأريخية، 
التعدد واالنبعاث والصح��وة هي بواعث تقوي 
االخت��الف مع دع��اة االنفراد وه��م بالضرورة 

الغرب والواليات المتحدة على حد سواء.

-ال ب��د ان تس��تمر مظاه��ر االنبع��اث التي 

حصلت ُبعي��د منتصف الق��رن الماضي وابرز 
نتائجه��ا م��ا تحق��ق في الرب��ع االخي��ر منه في 
اش��ارة الى الثورة االسالمية االيرانية واحتمال 
حصول ثورات مماثلة في العالم االس��المي قد 
تنتج دولة اس��المية محورية تلت��ف حولها بقية 
دول العالم االس��المي فتمثل او تنتج خط صدع 
حضاري واضح، وخطوط الصدع التي تنتجها 
الصحوات الدينية هي بالضرورة منتجة لتقوية 

االختالفات بين االديان)33(. 

-اإلش��تراط األخير هو وج��وب ان تترافق 
الصحوة الديني��ة مع النم��و الديموغرافي الذي 
تتصاعد مؤش��راته البيانية في العالم االسالمي 
وتهبط هبوطًا مروعًا في العالم المسيحي ،وهنا 
تنشأ جدلية انتشار االس��الم عن طريق التحول 
والتناسل وتتراجع المسيحية عبر نفس الطريق 
وق��د اك��دت المؤش��رات البياني��ة صح��ة ذلك 
االش��تراط فبحلول نهاية الربع االول من القرن 
الحالي س��تصل نس��بة المس��لمين الى 20% من 
مجموع سكان العالم وبنفس الوقت تنخفض فيه 
نسبة المس��يحيين التي كانت في الثمانينيات من 
القرن الماضي 30% من مجموع س��كان العالم 
ال��ى 20% في بداي��ة القرن الحال��ي وتتواصل 

النسبة باالنخفاض)34(. 

-إن اإلصولي��ة الدينية الت��ي تتجلى بحركة 
اإلحي��اء واالنبعاث تأتي كرد فعل ضد العلمانية 
وض��د مظاه��ر التحل��ل االخالق��ي واالنغماس 
الذات��ي في المل��ذات، وهي الثقافة الس��ائدة في 
الغ��رب ،وإن إع��ادة التش��ديد عل��ى االنضباط 
األخالقي المنتج للفضيلة االنسانية يعني رفض 
القيم األوربية واالمريكية على حد س��واء وهي 
تمثل أق��وى ردة فعل محلية إس��المية للعلمانية 
المتفس��خة التي ترتبط بش��كل مباش��ر بالغرب 
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كونه المنتج األساس لها على ان ال يفهم ذلك ان 
الصحوة  تع��ادي الحداثوية الغربية بل بالعكس 
تمام��ا فه��ي صح��وة من اج��ل الحداث��ة ،وهنا 
يكمن التحدي االس��المي كونه يس��تند الى تعبئة 
مجتمعي��ة ال تقيم وزنًا للذاتية واالنغماس��ية بل 
بالقيم والمبادئ التي تقوي وتمتن العون المتبادل 
والتضامن االنس��اني، ومن ناحية أخرى ترتبط 
الصحوة االس��المية بطبيع��ة الحكومات ومدى 
مالئم��ة االتجاه��ات الديمقراطي��ة والليبرالي��ة 
مع الحركات االس��المية إذ تكتس��ب الحركات 
االسالمية السياسية طابعًا يتسع افقيًا حتى يشمل 
الديمقراطي��ة والليبرالية  جماعات المعارض��ة 
وه��ذا االتس��اع والتنام��ي الش��عبي نتاج فش��ل 
االح��زاب وااليديولوجيات القومية واليس��ارية 
على حد س��واء مما اضطر الحكومات الى دمج 
الرموز الدينية في النظم السياس��ية وهو ما يعيد 
ال��ى االذهان تأكيد الش��خصية االس��المية على 
المس��تويين المجتمع��ي والحكوم��ي، وال يغفل 
هنتغنتون العوامل االقتصادية التي تس��اعد في 
تعاظم قوة الدولة االس��المية فه��ي في غالبيتها 
دول منتجة للطاقة في العالم وقد ساعد التصاعد 
في اس��عار منتج��ات الطاقة ال��ى التصاعد في 
اقتصادي��ات تل��ك الدول وان ذل��ك ينمي باتجاه 
عكسي في عالقة التبعية والسيطرة بين الغرب 
وال��دول االس��المية ث��م يرس��م هننغت��ون خطا 
تش��اؤميا في القول ان االس��الم ه��و الحضارة 
الوحيدة التي جعلت بقاء الغرب موضع شك وان 
عالقة االس��الم بالغرب هي عالقة توتر مستمر 
عل��ى نح��و ثابت وعدائ��ي في معظ��م االحوال 
وف��ي النهاية فانه يرس��م خطًا واضح��ًا بين قوة 
حضارة الغرب وثقافته وقوة وثقافة الحضارات  
ومنها الحضارة اإلس��المية وهي السمة االكثر 
حض��ورًا وظهورًا في عالم الحضارات  ، ومع 

زي��ادة القوة النس��بية للحض��ارات األخرى يقل 
التوجه نحو الثقافة الغربية وتزداد ثقة الشعوب 
بثقافته��ا األصلي��ة وه��و ما يعجل من انحس��ار 
وتراجع الثقافة الغربية بل س��قوطها في النهاية.   
وباشارة واضحة يستدرك انه طالما ان االسالم 
سيظل كما هو االسالم والغرب يظل وهذا غير 
مؤكد كم��ا هو  الغرب فان الصراع االساس��ي 
بينهما س��وف يس��تمر لكن الغلبة في النهاية كما 
                 . يعتقد هو للمحمدية على اليسوعية) 35(

 هذا اإلستنتاج الخاطئ هو بكل تاكيد جوهر 
نظرية صراع الحضارات التي أثرت كثيرًا في 
الواقع باتجاه استعمال القوة  األمريكية في حسم 
الكثير م��ن العالقات بينها و بي��ن بعض الدول 
اإلس��المية و دخوله��ا ف��ي صراع مباش��ر في 
أفغانس��تان و العراق مثال ناهيك عن انس��حاب 

اوربا لذات المنهج العدواني على ليبيا . 

ثالثًا: تأثير مدرسة صراع الحضارات في 
عملية صنع االستراتيجية االمريكية:-

ه��ذا التوصيف السياس��ي لنظري��ة صراع 
الحضارات كان دافعًا اساسيًا وراء الطروحات 
الفكري��ة التي الزمت مرحلة الرئيس االمريكي 
الس��ابق ج��ورج دبليو ب��وش على المس��تويين 
الس��لوكي والعملياتي فالحرب التي ش��نها على 
افغانس��تان ه��ي ح��رب صليبية بوصف��ه، وال 
يت��ورع كذلك ع��ن نعت االس��الم والمس��لمين 
بالفاشس��ت وهذه هي الم��رة األولى في التاريخ 
السياس��ي الحديث ان ُينعت ربع سكان العالم او 
يزيد بان حدودهم دموية وانهم يش��كلون خطرًا 

على الحضارة اإلنسانية.

وع��ودًا على بدء فان متالزم��ة التهديد البد 
وان تبق��ى س��بياًل لتمري��ر سياس��ات الواليات 
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المتح��دة، ومثلم��ا اوضح هنري كيس��نجر )ان 
م��ا تحتاج اليه الواليات المتح��دة االمريكية هو 
تهدي��د واضح مع��روف وايديولوجي��ة معادية، 
وان قضى انتهاء الحرب الباردة بزوال الخطر 
السوفيتي فان المهمة االن تتطلب احياء التهديد 

أو إعادة خلقه بالقوة ذاتها() 36(.

لذل��ك تكفلت المدارس الفكرية التي اش��رنا 
اليه��ا ومن ضمنها المدرس��ة الصراعية باعادة 
إحي��اء وخل��ق وإع��ادة تجس��يد ع��دو جديد هو 
العدو اإلس��المي تمهيدًا لتعبئة األمة االمريكية 
للمواجه��ة وخل��ق قناع��ة مجتمعي��ة من خالل 
الرأي العام ووس��ائل االتص��ال بالجمهور بان 
السياس��ة االمريكية تهدف ال��ى المحافظة على 
االم��ن والس��المة الوطني��ة رغم اس��تخدام كل 
وس��ائل الترويع في العالم تحقيقًا لغايات هي في 
الغالب ال تمت بصلة لموضوع األمن والسالمة 

االمريكية والحملة على العراق خير مثال.

الخالصة:-
  حقيقة االم��ر هي ان فصول التاريخ تؤكد 
ان الموقف األوربي الغربي با الساس هو موقفًا  
عدوانيًا ضد اإلس��الم و دوله بدليل دعم  وجود 
اس��رائيل ف��ي قلب العالم اإلس��المي بمس��اعدة 
غربية ،وان الحضارة االسالمية ليست عدوانية 
بقدر ما هي تس��امحية ف��ي عالقاتها مع األمم و 
الشعوب التي سيطرت عليها في مرحلة تأريخية 
ما،غرناطة على س��بيل المث��ال و بخارى مثال 
آخ��ر،وان المدارس الفكري��ة االمريكية االكثر 
حضورًا وتاثيرًا في عملية صنع االستراتيجيات 
االمريكي��ة هي تلك المدارس الت��ي تدفع باتجاه 
تنامي الخطر االس��المي وسبل مواجهته ومنها 
المدرسة الصراعيةرغم تحفظنا على  العديد من 
االف��كار الواردة في الم��دارس الفكرية المؤثرة 

في عملي��ة صن��ع االس��تراتيجيات االمريكية، 
اال ان االدارات المتعاقب��ة دون اس��تثناء كانت 
جميع��ًا تسترش��د بالمنطلق��ات الفكري��ة لتل��ك 
المدارس مع مراع��ات الفرق بين الجمهوريين 

والديمقراطيين. 

وهو الذي يحيلنا ال��ى االعتقاد بان الهوة ال 
زالت كبيرة بين الدول المتقدمة عن سواها وهي 
بهذا االسترشاد تبغي تسديدًا لالهداف وتصوبيًا 
لألخطاء،اال ان هذا التس��ديد أو التصويب يبقى 
بعيد المن��ال طالما ان هناك م��دارس صراعية 

تسترشد بها اإلدارات األمريكية المتعاقبة.

المصادر العربية و المترجمة:
القرآن الكريم .

  - ادوارد ب دجيريحيان الخطر والفرصة 
–رحلة س��فير أمريكي في الش��رق األوس��ط –
ترجمة د-السيد عليوة –الحضارات بين الصراع 
والتحاور -دار الكتاب العربي –بيروت –لبنان 

ط1 2009.

     - د . احس��ان محم��د الحس��ن – عل��م 
اإلجتم��اع السياس��ي ، دار وائل للنش��ر الطبعة 

الثانية 2008 األردن عمان .

- الس��يد ياس��ين –الحضارات بي��ن الحوار 
والص��راع والتحالف –جريدة االصالح –العدد 

396 الصادر في17 آيار 2010.

- برنارد لويس ، مستقبل الشرق األوسط ، 
ش��ركة رياض الريس للكتب و النشر – بيروت 

الطبعة األولى ، كانون الثاني 2000 .

- جيم��س دورن��ي ،روبرت بالس��تغراف . 
النظري��ات المتضارب��ة ف��ي العالق��ات الدولية 
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،ترجم��ة وليد عبد الحي : بيروت ، المؤسس��ة 
الجامعية للدراسات و النشر ، 1985 .

- جوزيف ناي س.ناي –القوة الناعمة وس��يلة النجاح في 

السياس��ة الدولية – ترجمةد.محمد توفيق البجيرمي 

العبيكان – المملكة العربية السعودي ط1 2007 

     -  د.حس��ين حاف��ظ العكيلي-المرتك��زات والتحوالت 

األساسية لالستراتيجية األمريكية في الشرق األوسط 

سلس��لة دراس��ات س��تراتيجية –مرك��ز الدراس��ات 

اإلس��تراتيجية جامعة بغداد –العدد110 تشرين اول 

2011م. 

     - صاموئيل هنتنجتون ،صدام الحضارات اعادة صنع 

النظام العالمي ، ترجمة طلعت الشايب   -طبعة ثانية 

1999بيروت لبنان 2002    

-عب��د الرحم��ن ساس��ي-الواقعية والواقعي��ة الجديدة في 

العالق��ات الدولية-دراس��ة مقارن��ة،األردن عم��ان، 

األهلية للنشر و التوزيع ، 2007 م ص12 

- فرانس��يس فوكومايا –نهاية التاريخ واالنس��ان األخير 

–ترجمة فؤاد شاهين ود-جميل قاسم ورضا الشايبي 

– مرك��ز اإلنم��اء العربي – بي��روت – لبنان بدون 

تاريخ .        

-مب��روك غضبان، المدخ��ل للعالقات الدولية، )ش��ركة 
باتني��ت للمعلوم��ات و الخدم��ات المكتبي��ة، باتن��ة، 

الجزائر(،1999  

-محم��د فريد وجدي ، دائرة المعارف القرن العش��رين ، 
بيروت ، لبنان ، 1984  .

-مصب��اح عام��ر ،معج��م العل��وم السياس��ية و العالقات 
الدولية ، دار هومه للطباعة والنشر ، ط1 ، الجزائر 

.  2001 ،

-ناظم عبد الواحد الجاس��ور- المرجعية الفكرية للخطاب 
السياسي األمريكي   .

-هان��ز موكنثاو-السياس��ة بي��ن األمم الص��راع من أجل 

الس��لطان – الجزء األول-ترجمة خيري حماد-كتب 
نادرة-القاهرة 2001

-هنري كيس��نجر ، هل تحتاج امريكا الى سياسة خارجية 
؟ نحو دبلوماس��ية للقرن الحادي و العش��رين ، دار 
الكتاب العربي بي��روت- لبنان 2003 ترجمة عمر 

األيوبي. 

-هن��ري كيس��نجر ، العقي��دة اإلس��تراتيجية األمريكية و 
دبلوماسية الواليات المتحدة ،الطبعة األولى  بغداد – 

1987 ترجمة حازم طالب مشتاق.

المصادر االجنبية :
- Bernard lewis;theroot of muslim  

rage;atlanticmonthly; 266 )September 
199O

- carroll Quigley –the evolution of civiliza-
tions-an troduction-to historical analy-
sis )newyork-macmillan،1991(،

- dana millbank conservatives dispute 
bushs portrayal of islam as peasfull 
Washingtonpost–30november2002 

   mark  oke efe plans under way for Chris-
tianizing the enemy .newhouse.com 
26-may 2003

-Samuel P. Huntington  - The clash of civi-
lization and the remarking of world or-
der – 1996 .Simon& Schuster ، Rock-
efeller center ، 1230 avenue of the 
Americas،  New York ، NY 10020

- song yimin .«A discussion of the division 
and crouping of forces in the world af-
ter the end of the cold war ،« interna-
tional studies )china international insti-
tute of  studies، bijing(  )1996( .
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اإلنترنت : -

 صك اإلنتداب وميثاق كيللوغ براياند على الرابط:

    www.malaf.info/%3Fpage%3Dshow_

details.

    -ibid

    -ttps://ar.wikipedia.org/wiki

       - عادل زقاع، مقال: المدرسة الواقعية بين النظرية 
والتطبيق.المنشور على الرابط 

www.geocities.com/adelzeggagh/index.

htm

عب��د الرحم��ن ساس��ي-الواقعية والواقعي��ة الجدي��دة في 
العالقات الدولية-دراس��ة مقارنة، الدراسة المنشورة 

على الرابط: 

www.aljazeera.net/NR/exeres/49123773-

DF7D 2009 في 30 نوفمبر   
      - عب��د المالك بن عب��د الوهاب األنصاري ،الواقعية 

والواقعية الجديدة”

     http://malektheorist.maktoobblA        
     -   جوزيف ناي-مصادرالقوةاألمريكية                      

a s r. w s / i n d e x . c f m ? m e t h o d = h o m e .

con&ContentId=6443   

الهوامش
)1( »مصباح عامر« معجم العلوم السياس��ية والعالقات 
ط1،  والنش��ر،  للطباع��ة  هوم��ه  دار  الدولي��ة، 

الجزائر،2001 ص234.

)2(المصدر نفسه -  244.

)3( المصدر نفسه -  ص244.

)4( جيم��س دورني، روب��رت بالس��تغراف.،النظريات 
المتضاربة في العالق��ات الدولية،  ترجمة وليد عبد 
الح��ي: بي��روت: المؤسس��ة الجامعية للدراس��ات و 

النشر .،1985 ص87.

)5(محمد فريد وجدي ، دائرة معارف القرن العش��رين. 

،بيروت، لبنان ،1984. ص 5 316-31.

)6( عب��د الرحمن ساس��ي-الواقعية والواقعية الجديدة في 
العالق��ات الدولية-دراس��ة مقارن��ة، األردن ،عمان 

،االهلية للنشر والتوزيع ،2007م ص12  

)7( انظر هانز موكنثاو-السياس��ة بين األمم الصراع من 
أجل الس��لطان – الجزء االول-ترجمة خيري حماد-

كتب نادرة-القاهرة 2001

)8( ع��ادل زقاع، مقال: المدرس��ة الواقعية بين النظرية 
والتطبيق.المنشور على الرابط 

www.geocities.com/adelzeggagh/index.
htm

 )9( song yimin .«A discussion of the 
division and crouping of forces in the 
world after the end of the cold war ،« 
international studies )china institute 
of  international  studies، bijing( 6-8 
)1996( :10.

)10(د- احس��ان محمد الحس��ن –علم االجتماع السياسي 
دار وائل للنش��ر الطبعة الثانية 2008 االردن عمان 

ص-48-40.

ال��ى  امري��كا  تحت��اج  كيس��نجر-هل   -هن��ري   )11(
سياس��ة خارجية؟نح��و دبلوماس��ية للق��رن الح��ادي 
والعش��رين-دار الكتاب العربي-بيروت لبنان –ط2 

2003ص16

)12( Bernard lewis;;theroot of muslim  
rage;atlanticmonthly; 266 )September 
199O p60

)13( - صاموئي��ل هنتنجتون ،ص��دام الحضارات اعادة 
صنع النظام العالمي ، ترجمة طلعت الشايب  بيروت 

لبنان طبعة ثانية 1999 ص260 كذلك ينظر

Samuel P. Huntington  - The clash of civi-
lization and the remarking of world 
order – 1996- Simon& Schuster ، 
Rockefeller center ، 1230 avenue of the 
Americas، 

                 New York ، NY 10020
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)14( المصدر نفسه ص 418.

)15( المصدرنفسه ص343 

)16(المصدر نفسه  ص348.

)17(المصدر نفسه ص401

)18( صاموئي��ل هنتنجت��ون ،صدام الحض��ارات اعادة 
صنع النظام العالمي  - المصدر السابق  ص505.

)19( المصدر نفسه ص339-338.

)20( المصدر نفسه ص403.

/ttps://ar.wikipedia.org/wikiانظر )21(

)22(ادوارد ب دجيريحي��ان الخط��ر والفرص��ة –رحلة 
س��فير امريكي في الشرق االوسط –ترجمة د-السيد 
علي��وة –الحض��ارات بين الص��راع والتحاور -دار 
الكت��اب العرب��ي –بيروت –لبن��ان ط1 2009.ص 

301

)23( dana millbank conservatives dispute 
bushs portrayal of islam as peasfull 
Washingtonpost–30november2002

)24( ibid-p4

)25( mark  oke efe plans under way for 
Christianizing the enemy .newhouse.
com 26-may 2003

)26( الس��يد ياسين – الحضارات بين الحوار والصراع 
والتحال��ف- جريدة االص��الح –العدد 396 الصادر 

في 17 آيار 2010م.

)27(صمويل هننتغنتون- صدام الحضارات إعادة صنع 
النظ��ام العالمي ط 2 1999ترجمة طلعت الش��ايب 

بيروت لبنان ص 520.

)28(المصدر نفسه ص504.

)29( صمويل هننتغنتون- صدام الحضارات إعادة صنع 
النظام العالمي ، المصدر السابق ص-275.

)30( ينظر 

a s r. w s / i n d e x . c f m ? m e t h o d = h o m e .
con&ContentId=6443 جوزيف ناي س.ناي 
–القوة الناعمة وس��يلة النجاح في السياسة الدولية – 
ترجمةد.محم��د توفيق البجيرمي العبيكان – المملكة 

العربية الس��عوديةط1 2007 كذل��ك ينظر مصادر 
القوة االمريكية  الدراسة المنشورة على الرابط                    

)31( للتفاصيل انظر فرانسيس فوكومايا –نهاية التاريخ 

واالنس��ان االخي��ر –ترجمة فؤاد ش��اهين ود-جميل 

قاس��م ورضا الش��ايبي –مرك��ز االنم��اء العربي –

بيروت –لبنان بدون تاريخ - ص76

الوه��اب  ب��ن عب��د  المال��ك  -  عب��د  ينظ��ر     كذل��ك 
األنصاري ،الواقعي��ة والواقعية الجديدة” الدراس��ة 
http://malektheorist. المنش��ورة على الراب��ط

maktoobblA

)32(د.حس��ين حاف��ظ العكيلي-المرتك��زات والتحوالت 
االساسية لالستراتيجية االمريكية في الشرق االوسط 
سلس��لة دراس��ات س��تراتيجية –مرك��ز الدراس��ات 
االس��تراتيجية جامعة بغداد –العدد110 تشرين اول 

2011م.

)33( د.حس��ين حافظ العكيلي-المرتك��زات والتحوالت 
األساس��ية لإلس��تراتيجية األمريكي��ة ف��ي الش��رق 

األوسط،المصدر السابق-ص18

)34(نفس المصدر ص38

)35(-صموئي��ل هننغتون ، ص��دام الحضارات مصدر 
سبق ذكره ص 352                                                                                                               

)36(-carroll  Quigley – theevolution of civ-
ilizations - an troduction - to historical 
analysis )newyork-macmillan ،1991 ،p
146                                                                                   
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البع��د االقتص��ادي ف��ي  العالقات 
العراقية المصرية

أ.م.د.مهند عبد الواحد كاظم)*(

المقدمة:
      يع��د البع��د االقتص��ادي م��ن الجوانب 
المهمة التي كانت وال تزال لها دور مهم ومؤثر 
في تطوير العالقات بين الدول، والتي اصبحت 
الدول تركز عليها في تطوير عالقاتها مع سائر 

الدول االخرى.

      وعندم��ا يلتقي العراق ومصر، وتحت 
أي عنوان او مس��مى، يمكن مالحظة االنسجام 
الحضاريي��ن  البلدي��ن  هذي��ن  بي��ن  والتكام��ل 
العريقي��ن. وه��ذا االمر ليس بمس��تغرب، على 
اعتبار انهما يمثالن قطبي الرحى في المنطقة، 
والمحور الحضاري واالستراتيجي في المنطقة 
العربية منذ القدم. وتكاد تكون العالقات العراقية 
المصري��ة، اق��دم عالقات حضاري��ة في تاريخ 
البش��رية، وقد تجس��د هذا التكامل واالنس��جام 
بالتواص��ل الحضاري الذي جم��ع بين حضارة 

وادي الرافدين وحضارة وادي النيل.     

      وش��هدت العالقات االقتصادية العراقية 
المصرية على مر الس��نين، تط��ورًا بين الحين 

واآلخ��ر، عل��ى الرغم من العقب��ات التي كانت 
تواجهه��ا ف��ي بع��ض االحي��ان، ال س��يما بعد 
االحداث التي ش��هدها العراق منذ عام 2003، 
من تغيير في طبيعة النظام السياسي، اذ شهدت 
العالقات االقتصادية بين العراق ومصر تطورًا 
حينًا وتذبذبًا حينًا آخر. كما س��اهمت التطورات 
واالح��داث التي مرت به��ا المنطقة العربية منذ 
بدايات العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، 
من تغير في طبيعة االنظمة السياس��ية العربية، 
وم��ن ضمنها ما ج��رى في مصر، ف��ي التأثير 

على مسار العالقات االقتصادية بين البلدين.

   وعلى هذا االس��اس، س��تتم دراس��ة دور 
البع��د االقتصادي في تط��ور العالقات العراقية 
المصري��ة س��لبًا أو ايجاب��ًا منذ منتص��ف العقد 

االول من القرن الحادي والعشرين.

هدف الدراسة:
      تهدف الدراس��ة ال��ى التعريف بطبيعة 
العالق��ات التجارية واالس��تثمارية بين العراق 
ومص��ر منذ منتص��ف العقد األول م��ن القرن 

)*(كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية  
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الحادي والعش��رين، والجهود المبذول��ة لتعزيز تلك العالقات، وابرز التحدي��ات التي تواجهها، ومدى 
تأثير ذلك على العالقة بينهما في المستقبل.

     هيكلية الدراسة:
تم تقسيم الدراسة الى:

اواًل: حجم التبادل التجاري

ثانيًا: المشاريع االستثمارية

ثالثًا: الجهود المبذولة لتعزيز العالقات االقتصادية بينهما

رابعًا: المعوقات التي تواجه العالقات االقتصادية العراقية المصرية

خامسًا: مستقبل العالقات االقتصادية العراقية المصرية

اوال: حجم التبادل التجاري 
   يعد االقتصاد المصري والعراقي من ضمن أكبر االقتصادات العربية وأكثرها انفتاًحا على العالم 
الخارجي، فعلى ضوء بيانات التقرير االقتصادي العربي الموحد، فإن الناتج المحلي االجمالي لمصر قد 
بلغ نحو )271،4( مليار دوالر باألسعار الجارية لعام 2013 ، وبذلك فهو يأتي في المرتبة  الثالثة عربًيا. 
في حين بلغ الناتج المحلي االجمالي للعراق نحو )195،3( مليار دوالر، وقد جاء بالمرتبة السادسة عربيًا 
من العام نفسه. وساعد هذا الحجم الكبير لالقتصاد المصري والعراقي على زيادة التأثير في االقتصادات 

العربية)1(. والجدول رقم )1( يبين التجارة الخارجية لكل من العراق ومصر مع الدول العربية.

جدول )1( يبين اتجاه الصادرات ومصادر الواردات السلعية لكل من العراق ومصر لعام 2013

الدولة
اجمالي 

الصادرات 
)مليون دوالر(

الصادرات الى 
الدول العربية 
)مليون دوالر(

الصادرات 
الى الدول 

العربية 
)%(

اجمالي 
الواردات 

)مليون 
دوالر(

الواردات من 
الدول العربية 

)مليون 
دوالر(

الواردات 
من الدول 

العربية )%(

اهم السلع 
المصدرة

8955027993،1610001016616،7العراق

منتجات 
كيمياوية 
عضوية، 

وقود معدني 
وزيوت 
معدنية، 

صالل جلود 
خام وجلود 

مدبوغة، 
لدائن 

ومصنوعاتها
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30611998632،670885935313،2مصر

غاز طبيعي 
مسيل، 

بترول خام، 
نفط مكرر 

جزئيًا، 
الذهب 

والمطلي 
بالبالتين

الجدول من اعداد الباحث باالعتماد على:

التقري��ر االقتص��ادي العربي الموحد 2014، العدد 34، صندوق النق��د العربي، االمارات العربية 
المتحدة، 2014، ص ص 427، 432_433.

الدول العربية، ارقام ومؤشرات، العدد الرابع، االمانة العامة، القطاع االقتصادي، ادارة االحصاء 
وقواعد المعلومات، جامعة الدول العربية، 2013، ص ص 77، 125.

     وفيما يخص العراق ومصر، فقد تحسنت التجارة البينية بينهما، وكما مبين في الجدول رقم )2(.

جدول )2( يبين صادرات وواردات مصر مع العراق لألعوام 2006_2012 )مليون دوالر(

2006200720082009201020112012
الصادرات المصرية الى 

العراق
46،648،9352،8364،9415،2445،8576،5

من  المصرية  الواردات 
العراق

2،00،423،92،42،62،96،2

44،648،5328،9362،5412،5442،9570،4الميزان التجاري
الجدول من اعداد الباحث باالعتماد على:

نش��رة التج��ارة الخارجي��ة للمنطق��ة العربي��ة، اللجن��ة االقتصادي��ة واالجتماعي��ة لغرب��ي آس��يا 
)االس��كوا(، الع��دد الح��ادي والعش��رون، االم��م المتح��دة، نيوي��ورك، 2012، ص ص 47_65.

نش��رة التج��ارة الخارجي��ة للمنطق��ة العربي��ة، اللجن��ة االقتصادي��ة واالجتماعي��ة لغرب��ي آس��يا 
نيوي��ورك، 2013، ص ص 62_80. المتح��دة،  الثان��ي والعش��رون، االم��م  الع��دد  )االس��كوا(، 

      وم��ن خ��الل االط��الع عل��ى الجدول رق��م )2( يتبي��ن، أن اجمالي الص��ادرات المصرية الى 
الع��راق بل��غ )2250،7( مليون دوالر خالل المدة ما بي��ن 2006_2012، فيما بلغ اجمالي وارداتها 
من العراق خالل المدة نفس��ها )40،4( مليون دوالر. وشهد منحنى التبادل التجاري خالل المدة نفسها 
اتجاهًا تصاعديًا، ال س��يما منذ العام 2008 وبمعدل نمو س��نوي بلغ قرابة )75%(. كما وتشير البيانات 
ال��واردة ف��ي الجدول أعاله، إل��ى أن الميزان التجاري بي��ن العراق ومصر كان يمي��ل لصالح الجانب 
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المص��ري خالل الم��دة المذكورة باجمال��ي قدره )2210،3( ملي��ون دوالر، ويعود ذلك إلى اس��باب 
ع��دة، م��ن بينها، قدرة مصر على نفاذ س��لعها إلى االس��واق العراقية، واس��تقرار الوضع االقتصادي 
واالمن��ي نس��بيًا، فضاًل عن ضعف الجهاز االنتاج��ي الزراعي والصناع��ي العراقي وضعف مرونته 
االنتاجية؛ نتيجة عدم االس��تقرار االمني والسياس��ي واالقتصادي الذي تعيش��ه البالد منذ العام 2003.

      وق��د تنوع��ت الص��ادرات المصرية ال��ى العراق، ال س��ّيما في مجال األس��مدة والكيمياويات 
والس��لع الهندس��ية وااللكتروني��ة والصناع��ات الغذائي��ة والطبي��ة، وكم��ا مبي��ن ف��ي الج��دول )3(.

جدول )3( يبين صادرات وواردات مصر _غير البترولية_ مع العراق لالعوام

 2009_2013 )بالمليون جنيه مصري(*

                         الصادرات                              الواردات
2013**200920102011201220132009201020112012المواد

الكيمياويات 

واالسمدة

39236240565063510_00

السلع 

الهندسية 

وااللكترونية

41748847455476710024

000_27103449430المفروشات

____                              71671051281320االثاث
الحاصالت 

الزراعية

782814755946420                             __0_

الصناعات 

الغذائية

677684705911969109113210

الصناعات 

الطبية

232220272367312_____

منتجات 

الجلود 

واالحذية

424330651_

الكتب 

والمصنفات 

الفنية

315311_0_00
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                         الصادرات                              الواردات
190121292477325735041215163514المجموع

*1 دوالر امريكي = 7،6262 جنيه مصري

  1 جنيه مصري = 0،1311 دوالر امريكي

** البيانات في عام 2013 حتى نهاية ايلول/سبتمبر.

الجدول من اعداد الباحث باالعتماد على:

بيان��ات الص��ادرات وال��واردات المصرية غير البترولي��ة، الهيئة العامة للرقاب��ة على الصادرات 
والواردات، وزارة التجارة والصناعة، جمهورية مصر العربية، 2013،  ص 15_68.

      في حين أش��ار التقرير الس��نوي للصادرات العراقية، إلى أنه بلغت قيمة الصادرات الس��لعية 
للعراق مع مصر _باس��تثناء المنتجات النفطية_ )4،9( مليون دوالر، وبنسبة بلغت )1،7%( من قيمة 
صادراته��ا م��ع العالم الخارج��ي وذلك في عام 2012، وق��د احتلت مصر المرتبة السادس��ة من قيمة 
ص��ادرات العراق الس��لعية للخارج ف��ي المدة المذكورة)2(. وقد ش��ملت الصادرات الس��لعية المصدرة 
لمص��ر: منتجات من أصل حيوان��ي، وفواكه وثمار صالحة لألكل، وتم��ر مجفف وطازج )مرطب(، 

وغيرها من الثمار القشرية األخرى)3(.

      وفي العام 2013، شهد التبادل التجاري بين العراق ومصر تحسنًا، بعد استيراد مصر البترول 
الخام من العراق بقيمة )273( مليون دوالر، مما أدى إلى تحس��ن الميزان التجاري بين البلدين، على 

الرغم من اعتماد العراق على البترول في صادراته)4(، وكما مبين في الجدول رقم )4(.

جدول )4( يبين اتجاه الصادرات ومصادر الواردات البينية بين العراق ومصر

لعام 2013 )مليون دوالر(

الميزان التجاريالوارداتالصادراتالدولة

_632،2656،524،3العراق

783،1294،2488،9مصر

الجدول من اعداد الباحث باالعتماد على:
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التقرير االقتصادي العربي الموحد 2014، 
الع��دد 34، صن��دوق النقد العرب��ي، االمارات 
العربية المتحدة، 2014، ص ص 435_436.

      وهكذا يتبين انه على الرغم من التحسن 
ال��ذي طرأ عل��ى التبادل التج��اري بين العراق 
ومصر منذ العام 2008، إال أنه بالمقابل يمكن 
مالحظ��ة ضعف العالقات التجارية بين العراق 
ومص��ر، من خالل مقارنة الحج��م الحالي لهذه 
العالقات التي تم تناولها م��ع االمكانات القائمة 
واالس��تعدادات المتوافرة لدى المسؤولين على 
أعلى المستويات لتطويرها، أو بمقارنتها بحجم 
العالق��ات التجاري��ة الس��ابقة بي��ن البلدين قبل 
نيس��ان/ابريل 2003، والت��ي وصلت بحس��ب 
وزير االقتصاد المصري آنذاك يوسف بطرس 
غالي ال��ى )1،1( مليار دوالر خ��الل المدة ما 
بي��ن )تش��رين االول/اكتوبر 1999_تش��رين 
االول / اكتوبر 2000( ، وذلك في اطار مذكرة 

التفاهم)5(.

ثانيًا: المشاريع االستثمارية 
      شهدت العالقات االقتصادية بين العراق 
ومص��ر منذ العق��د الثان��ي من الق��رن الحادي 
والعشرين، عددًا من المشاريع االستثمارية، ال 
سّيما من الجانب المصري تجاه العراق، وعلى 

االخص في مجال الطاقة. ومن بينها: 

ت��م االتفاق خ��الل زي��ارة وفد االس��تثمار 
المصري برئاسة الس��فير )محمد قاسم( مساعد 
وزير الخارجية المصري للشؤون العربية، إلى 
اقليم كردس��تان العراق في الس��ادس والعشرين 
م��ن تموز/يوليو م��ن عام 2010، عل��ى تنفيذ 
الشركات المصرية التابعة لقطاع االعمال العام 
والخاص لعدد من المش��اريع في االقليم، منها: 

إنش��اء أول قرية عربي��ة مصرية تضم )400( 
وحدة سكنية، واالس��هام بانشاء مستشفى بطاقة 
)400( س��رير، وتطوير جبل سيفنا السياحي، 
كما بحث الجانبان، إنش��اء مصنع النتاج س��كر 
البنج��ر، وإنش��اء مصن��ع لالس��منت وتنش��يط 

التجارة البينية بين العراق ومصر)6(. 

ف��ازت ش��ركة )المقاول��ون الع��رب( بعقد 
لتطوير قناة الجيش في بغداد في حزيران/يونيو 
من ع��ام 2011، بتكلف��ة )146،250( مليون 

دوالر)7(.

ف��ازت ش��ركة )صان مص��ر( بالعراق في 
حزيران/يوني��و من ع��ام 2012، بعقد لصيانة 
الكهربائي��ة  واالعم��ال  الميكانيكي��ة  االعم��ال 
لحقول نفط الزبير جن��وب البصرة لمدة عامين 

بقيمة )50( مليون دوالر. 

فازت ش��ركتان مصريتان هما )المقاولون 
العرب( و)الس��ويدي اليكتري��ك( بصفقة اقامة 
محطة ضخمة النت��اج الكهرباء بالعراق بتكلفة 
تزي��د على الملي��ار جنيه، وبما يع��ادل )169( 

مليون دوالر)8(. 

ش��هد ع��ام 2013 االتف��اق عل��ى تركي��ز 
االس��تثمار ف��ي مجال الطاق��ة بي��ن البلدين، إذ 
صرح )حات��م صالح( وزير التجارة والصناعة 
المص��ري الس��ابق ف��ي اذار/م��ارس م��ن عام 
2013، ان��ه ت��م االتف��اق مع الجان��ب العراقي 
على مش��روع مد خ��ط أنابيب م��ع العراق الى 
مص��ر عب��ر االردن لغ��رض تكري��ر النف��ط 
العراق��ي بتكلف��ة اس��تثمارية تصل ال��ى )17( 
ملي��ار دوالر. وأش��ار الوزي��ر ال��ى أن مصر 
س��تحصل على عوائ��د ضخمة في ح��ال تنفيذ 
مثل هكذا مش��روع)9(. ال سيما وان مصر لديها 
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طاق��ة تكريرية فائضة تت��راوح ما بين )5_6( 
ملي��ون طن، ولديها الق��درة على تطوير معامل 
تكريرها ورف��ع كفاءتها وطاقتها التكريرية)10(. 
كما وصرح مس��ؤول بهيئ��ة البترول المصرية 
من الش��هر نفسه من عام 2013، الى أن شركة 
المش��روعات البترولي��ة واالستش��ارات الفنية 
)بتروجيت(_ش��ركة حكومي��ة_ ف��ازت بعق��د 
استش��ارات وتصمي��م هندس��ي ألحد مش��اريع 
البت��رول ف��ي محافظ��ة البص��رة بقيم��ة )68( 
ملي��ون دوالر. وأوض��ح المس��ؤول المصري 
أن المش��روع يعد االول الذي تفوز به الش��ركة 
المصري��ة ف��ي الس��وق العراقية وال��ذي يتميز 
بارتف��اع حج��م االعم��ال. كما أج��رى وفد من 
وزارة البت��رول المصري��ة برئاس��ة المهن��دس 
)محم��ود نظي��م( _وكيل أول وزارة ورؤس��اء 
الش��ركات الكبرى بقطاع البت��رول المصري_ 
محادث��ات مع مس��ؤولين عراقيي��ن لبحث عدة 
اتفاقي��ات تش��مل تس��ويق البت��رول وتكريره، 
وإنش��اء عدد من المشروعات البترولية الكبرى 
في الع��راق في اطار االعم��ال التمهيدية للجنة 

العليا للتعاون المشترك بين البلدين)11(.

      وهكذا يتبين تعدد المشاريع االستثمارية 
بين البلدين، ال س��ّيما م��ن الجانب المصري في 
العراق. وقد أشار )ضياء الدباس( سفير العراق 
في مصر، في حديثه لصحيفة الصباح العراقية 
ف��ي اذار/مارس م��ن ع��ام 2014، أن العراق 
يسعى إلى تحقيق أفضل العالقات التجارية بين 
البلدين واالهتمام باس��تقدام الشركات المصرية 
للمس��اهمة في اعمار الع��راق، وهذا االمر دفع 
الحكومة في بغداد إلى اصدار تعليمات لتس��هيل 
مهمات تلك الش��ركات من خالل اس��تثنائها من 

الش��روط التي يمكن أن تقف حائاًل أمام قدومها. 
وأض��اف الدب��اس: توجد العديد من الش��ركات 
المصرية الكبيرة االن ف��ي العراق، تقوم بتنفيذ 

مشاريع بمجاالت مختلفة، كالطاقة والبناء)12(.

ثالثًا: الجهود المبذولة لتعزيز العالقات 
االقتصادية بينهما

      شهدت العالقات االقتصادية بين العراق 
ومص��ر العديد من اإلج��راءات التي تهدف الى 
تعزيز التعاون بينهما في المجاالت االقتصادية، 

ومن أبرزها:

االقتصادي��ة  والبروتوك��والت  االتفاقي��ات 
والتجارية

      تنظ��م العالق��ات االقتصادية والتجارية 
بين الع��راق ومصر، اتفاقي��ات ثنائية ومتعددة 
االطراف. ومن بين االتفاقيات والبروتوكوالت 
التي ش��كلت بيئة تش��ريعية جيدة لتسهيل حركة 

التبادل التجاري بين البلدين:

منطق��ة  إلقام��ة  التنفي��ذي  البروتوك��ول 
التج��ارة الح��رة بي��ن البلدين، الذي ت��م توقيعه 
ف��ي 2001/1/18 ودخ��ل حي��ز التنفي��ذ ف��ي 
2001/7/8، ويقض��ي بتحري��ر كاف��ة الس��لع 
المتبادلة ذات المنشأ الوطني في كال البلدين من 
القي��ود الجمركية وغير الجمركي��ة المفروضة 

عليها)13(.

يعد الع��راق ومصر عضوي��ن بارزين في 
اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري وبرنامجها 
التنفي��ذي القامة منطقة التج��ارة الحرة العربية 
الكبرى )GAFTA( بين الدول العربية، والذي 
دخل حي��ز التنفيذ في االول م��ن كانون الثاني/
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يناي��ر من عام 2005، وبذلك فأن هذه االتفاقية 
تش��كل اطارًا ناجحًا لتنظي��م العالقات التجارية 
بي��ن البلدي��ن؛ كونها اش��تملت عل��ى جملة من 
التفضيالت واالمتيازات الممنوحة للس��لع ذات 

المنشأ العربي المتبادلة في اطار المنطقة)14(.

عق��د المؤتم��رات والمنتدي��ات االقتصادية 
واالستثمارية

انعقاد مؤتمر االس��تثمار الثاني في القاهرة 
خ��الل الم��دة م��ا بي��ن )14_2008/5/16(، 
فق��د زار )ع��ادل عبدالمه��دي( النائ��ب االول 
لرئي��س جمهورية العراق الس��ابق، على رأس 
وف��د عراقي كبي��ر ورفيع المس��توى جمهورية 
مصر العربية لحض��ور أعمال المؤتمر أعاله. 
كم��ا حض��ره ع��ن الجان��ب المص��ري الس��يد 
)احم��د نظيف( رئي��س وزراء مصر الس��ابق 
ووزير المالية ووزير االس��تثمار ورئيس هيئة 
االس��تثمار العامة والمناطق الحرة والعديد من 
رؤساء الشركات المصرية الحكومية والخاصة 
االعم��ال  رج��ال  م��ن  الش��خصيات  ومئ��ات 
العراقيين والمصريين والعرب واالجانب. وقد 
عقدت عدة جلس��ات ناقشت الوضع االقتصادي 
والصناع��ي والتجاري والزراعي والس��ياحي 
وس��ائر المج��االت االقتصادي��ة ف��ي الع��راق. 
وخ��الل المؤتمر ت��م عرض قانون االس��تثمار 
العراق��ي والف��رص االس��تثمارية بال��وزارات 

القطاعية والمحافظات العراقية)15(. 

انعق��اد منت��دى رج��ال االعم��ال العراق��ي 
المص��ري ف��ي بغ��داد خ��الل الم��دة م��ا بي��ن 
)4_2013/3/5(، عل��ى هام��ش زيارة رئيس 

الوزراء المصري الس��ابق )هش��ام قنديل( الى 
بغداد. وش��هد المنتدى توقي��ع مذكرة تعاون في 
مجال االس��تثمار في قطاع الس��كن بي��ن الهيئة 
الوطنية لالستثمار وشركة )المقاولون العرب(، 
لغرض التمهيد لب��دء المفاوضات لبناء وحدات 
سكنية في العراق من قبل الشركات االستثمارية 
المصرية. كما وعقد على هامش المنتدى ورش 
عمل بين رجال االعمال لكال البلدين، اذ ناقشت 
تلك الورش إمكانية االستثمار وإقامة المشاريع 
ف��ي خمس��ة قطاع��ات رئيس��ة وه��ي: الس��لع 
الهندسية، ومواد البناء، والمحاصيل الزراعية، 
والبت��رول والمنتج��ات الكيمياوي��ة، فضال عن 

المنتجات الغذائية)16(.

اللجان المشتركة
      من المفيد االشارة ابتداء، إلى أن العراق 
ومصر كان قد عقد عش��ر لجان مش��تركة حتى 
عام 2002. وبعد عام 2003، عملت الحكومة 
العراقي��ة عل��ى الدعوة لعقد لجنة مش��تركة بين 
العراق ومصر؛ رغبة منها في تعزيز العالقات 
االقتصادية والتجارية بين البلدين ووضعها في 
اطار جديد يغلب عليها الجانب االقتصادي)17(. 
وف��ي ض��وء ذل��ك، ت��م عقد ع��دد م��ن اللجان 
المش��تركة بالتعاون م��ع الجانب المصري، من 

أهمها:

عق��د لجنة مش��تركة على مس��توى الس��ادة 
وكالء ال��وزارات القطاعية االنتاجية والخدمية 
خ��الل الم��دة م��ا بي��ن )10_12( اذار/مارس 
من عام 2009. وقد ش��ارك ف��ي اعمال اللجنة 
وكالء أكثر من )20( وزارة ومؤسسة حكومية 
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م��ن كال البلدين، لبحث س��بل تطوي��ر وتوثيق 
العالق��ات بينها، وذلك تمهي��دًا لالجتماع االول 
للجن��ة المش��تركة برئاس��ة وزي��ري خارجي��ة 
البلدين. وقد شارك في االجتماعات وفد عراقي 
كبير عالي المس��توى يضم )35( مسؤواًل على 
مس��توى وكالء ال��وزارات، و)15( مؤسس��ة 
وهيئات حكومية عراقية. وقد أش��ارت صحيفة 
االه��رام المصرية في تصريح لمس��اعد وزير 
الخارجية المص��ري )عبدالرحمن صالح(: ان 
االجتماعات التي اس��تمرت ثالث��ة أيام، عقدت 
لجانًا عامة وموس��عة، ولجان عمل متخصصة 
بمشاركة مختلف الوزارات والهيئات المصرية، 
وش��ارك في بعضها القطاع الخ��اص. وقد نّوه 
الوزي��ر المصري الى أن المباحثات ركزت في 
كل المجاالت االقتصادية والتجارية والصناعية 
واالستثمارية والزراعية فضاًل عن قطاع النقل 
واالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات والكهرباء 
والبترول، على ما يمكن ان تقدمه مصر للجانب 
العراق��ي لدعم جه��ود إعادة البن��اء. وقد أنهت 
اللجن��ة المصري��ة العراقية المش��تركة أعمالها 
بمق��ر وزارة الخارجية المصرية  بالتوقيع على 
)14( مذكرة تفاهم، واالتفاق على دعم التعاون 
ف��ي جمي��ع المج��االت االقتصادي��ة والتجارية 
واالستثمارية والصناعية، والنقل واالتصاالت 

وأوضاع المصريين في العراق)18(.

عق��د لجن��ة مش��تركة ثنائية على مس��توى 
وكالء الوزراء، بتاريخ )2_3( تشرين الثاني/
نوفمبر من العام 2009، وقد ترأس وفد البلدين 
وزي��ري الخارجية، وتم ف��ي هذا االجتماع عقد 

ع��دد من مذكرات التفاهم، ال س��يما في الجانب 
االقتصادي)19(.

   وخالل اس��تقبال )حازم الببالوي( رئيس 
مجل��س ال��وزراء المص��ري االس��بق )ضياء 
ه��ادي الدب��اس( س��فير جمهورية الع��راق في 
القاه��رة في الثال��ث من تش��رين الثاني/نوفمبر 
م��ن ع��ام 2013، أوضح البب��الوي: إن الفترة 
القادمة س��وف تشهد العمل على تنشيط مجاالت 
التعاون بين البلدين، بما في ذلك عقد اجتماعات 
اللجنة العليا المش��تركة على أن يسبقها تحضير 
واعداد جيد حتى تخرج بنتائج ملموس��ة تنعكس 
عل��ى تحقيق النفع لش��عبي البلدي��ن. ومن جانبه 
أش��ار الدباس، إل��ى تعزي��ز أواص��ر التعاون 
م��ع مصر، والعمل بش��كل مكثف على تنش��يط 
العالق��ات االقتصادية والتجاري��ة، مؤكدًا تطلع 
الحكومة العراقية الى اس��تقبال كبار المسؤولين 
المصريي��ن، لبحث س��بل تفعيل ما ت��م االتفاق 
علي��ه من مجاالت تعاون، وتذليل اية صعوبات 
قد تع��وق تنفي��ذ المش��روعات المش��تركة بين 
البلدي��ن)20(. كما وبح��ث  رئيس وزراء العراق 
)حي��در العب��ادي( خ��الل زيارته ال��ى القاهرة 
ف��ي الحادي عش��ر من كان��ون الثاني/يناير من 
ع��ام 2015 جمل��ة من المباحث��ات مع الرئيس 
المصري )عبدالفتاح السيسي( ورئيس الحكومة 
)ابراهيم محلب( بش��أن عدد من الملفات الثنائية 
المش��تركة بين البلدين، ومن بينها االقتصادية. 
وأك��د )ضياء الدباس( س��فير العراق في مصر 
ف��ي تصري��ح لصحيف��ة الصب��اح العراقية، ان 
مباحث��ات العبادي مع ق��ادة مصر ركزت على 
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العدي��د م��ن الجوانب، ومن بينه��ا: إعادة تفعيل 
دور اللجن��ة المصرية العراقية المش��تركة التي 
عق��دت في القاهرة ع��ام 2009 وتوقفت نتيجة 
االح��داث التي مرت بالع��راق ومصر بعد عام 
2011، مبينًا ان اللجنة المش��تركة س��تعقد في 
بغداد بعد وضع االسس واألطر الجديدة لعملها، 
وانه سيتم توقيع االتفاقيات عبر رجال االعمال 
والشركات المصرية في كل المجاالت واالرتقاء 
بالعالق��ات بي��ن البلدين إل��ى أعلى مس��توياتها 
واس��تثمار كل الطاق��ات والخب��رات المصرية 
فضاًل عن مساهمة الشركات المصرية العمالقة 
في إعادة اعمار العراق والبنية التحتية ال س��يما 

في مجاالت الطاقة والبناء وتحلية المياه)21(.  

الزيارات المتبادلة

   تب��ادل الجانب��ان العراقي والمصري زيارات 

عدد من المس��ؤولين وعلى اعلى المس��تويات، 

من��ذ منتصف العق��د االول من الق��رن الحادي 

والعش��رين. وتم في اطار ه��ذه الزيارات بحث 

مجمل العالق��ات، من بينها البحث في الجوانب 

االقتصادي��ة، وكيفي��ة تعزيزه��ا واالرتقاء بها، 

والت��ي تهدف الى توطيد العالق��ات االقتصادية 

والتجارية بين البلدين. 

ففيما يخص الجانب العراقي: فقد زار العديد 

من المس��ؤولين العراقيين مص��ر وذلك بهدف 

زيادة التعاون االقتص��ادي مع مصر والمنطقة 

العربي��ة عمومًا بع��د ع��ام 2003، كونها )أي 

مصر( تعد بوابة الدخول الى االس��واق العربية 

واالفريقية، ولها ثقل اقتصادي مهم في المنطقة. 

ومن بين هذه الزيارات: 

زيارة )عبدالباس��ط تركي( وزي��ر التجارة 

العراقي الس��ابق الى مصر في 21 اذار/مارس 

م��ن ع��ام 2006، وبح��ث خالل لقائ��ه بوزير 

المالية المصري آنذاك )يوسف بطرس غالي(، 

عددًا م��ن الملف��ات االقتصادية واالس��تثمارية 

المهمة، من أبرزها: بحث مش��اركة الش��ركات 

المصري��ة ف��ي اقامة مش��روعات اس��تثمارية 

بالسوق العراقية)22(.

زي��ارة )ع��ادل عبدالمه��دي( نائ��ب رئيس 

الجمهوري��ة العراقية الس��ابق إل��ى القاهرة في 

ايلول/س��بتمبر من ع��ام 2007، وبحث خالل 

لقائه برئيس الوزراء المصري الس��ابق )احمد 

نظيف( تعزيز العالقات االقتصادية بين البلدين. 

وأش��ار عبدالمه��دي إل��ى أن رئيس ال��وزراء 

المص��ري أكد م��ن جانبه على »دع��م حكومته 

الكامل للعملية السياس��ية في العراق، واستعداد 

مصر لتقديم المساعدة في المجاالت االقتصادية 

للعراق«)23(.

زي��ارة الرئي��س العراق��ي االس��بق )جالل 

طالبان��ي( ال��ى القاه��رة ف��ي تش��رين الثان��ي/

نوفمب��ر م��ن ع��ام 2007. وقد بح��ث الرئيس 

العراقي مع الس��يد )محمود محي الدين( وزير 

االس��تثمار المصري الس��ابق في القاهرة، سبل 
تنش��يط االس��تثمارات المصري��ة ف��ي العراق 
وتفعي��ل االتفاقي��ات القائمة بي��ن البلدين لحماية 
المس��تثمرين. وأكد طالباني: ان العراق يرحب 
بالمس��تثمر المص��ري، وان جمي��ع القطاعات 

االستثمارية مفتوحة لالخوة المصريين)24(.
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شهد عام 2009، زيارتين لرئيس الوزراء 
العراق��ي االس��بق )نوري المالك��ي( الى مصر 
ف��ي ش��باط/فبراير وكانون االول/ديس��مبر من 
العام نفس��ه. وتم خالل الزيارتين، بحث تطوير 
العالق��ات بينهم��ا، وعق��د االتفاقيات وتش��كيل 
لج��ان العمل المش��تركة، ال س��ّيما ف��ي الجانب 
الش��ركات  االقتص��ادي، فض��اًل ع��ن دع��وة 
المصري��ة للعمل واالس��تثمار والمش��اركة في 

اعمار العراق)25(.

زي��ارة رئي��س جمهورية العراق االس��بق 
)ج��الل طالبان��ي( ال��ى مص��ر للم��دة م��ا بين 
)8_10( ايار/ماي��و من ع��ام 2010، لتطوير 
العالقات الثنائي��ة بين البلدين، وفي مقدمتها في 

الجانب االقتصادي)26(.

زي��ارة )س��امي االعرج��ي( رئي��س هيئة 
االس��تثمار في الع��راق للقاهرة خ��الل المدة ما 
بي��ن )9_13( حزيران/يونيو من عام 2010، 
ولقائ��ه بوزير االس��تثمار المص��ري وعدد من 
رجال االعمال المصريي��ن، وتم خالل الزيارة 
التباح��ث حول مش��اركة الش��ركات المصرية 
في االس��تثمار في العراق، فض��اًل عن االتفاق 
على فتح مش��روع كبي��ر للصناعات الكيمياوية 

واالسمدة في العراق)27(.

زيارة رئيس وزراء العراق )حيدر العبادي( 
الى القاهرة في الحادي عشر من كانون الثاني/
يناير من عام 2015، ولقائه بالرئيس المصري 
)عبدالفتاح السيسي( ورئيس الحكومة )ابراهيم 
محلب(. وقد جرى خالل الزيارة تناول عدد من 
الملفات الثنائية المش��تركة بين البلدين، ال سّيما 

ف��ي الجانب االقتصادي. وذكر المتحدث باس��م 
المكت��ب االعالم��ي لرئيس الحكوم��ة العراقية 
د.سعد الحديثي في تصريح للصباح: ان »رئيس 
الوزراء سيناقش جملة من الملفات االخرى التي 
تتعلق بالجوان��ب االقتصادية والتجارية وتبادل 
الخبرات الهندسية والطبية، فضاًل عن التطرق 
الى طيفية اس��تقطاب المس��تثمرين والشركات 
المصرية لتنش��يط االستثمار، ال سيما في مجال 

الطاقة الكهربائية«)28(.

وفيم��ا يخ��ص الجانب المص��ري: فقد زار 
عدد من المس��ؤولين المصريين العراق؛ وذلك 
للتباح��ث في الس��بل الكفيلة بتطوي��ر العالقات 
االقتصادية واالستثمارية مع العراق، ومن بين 

أهم تلك الزيارات:

ش��هد عام 2009 زيارة العدي��د من الوفود 
االستثمارية المصرية الى العراق، من أبرزها، 
زيارة المهندس )س��امح فهم��ي( وزير البترول 
المص��ري الى الع��راق في ايار/ماي��و من عام 
2009. وق��د ص��رح فهم��ي عق��ب عودته من 
الع��راق، ان��ه وّقع خ��الل زيارته للع��راق مع 
الدكت��ور )حس��ين الشهرس��تاني( وزي��ر النفط 
العراقي الس��ابق، مبادرة تعاون استراتيجي في 
مجال البترول والغاز بين البلدين، بهدف وضع 
اطار وأس��س للتعاون المش��ترك ف��ي مجاالت 
البحث واالستكشاف عن البترول والغاز وتنفيذ 
المش��روعات البترولي��ة، كما ت��م االتفاق على 
اقت��راح الجان��ب المصري بربط حق��ول الغاز 
بغرب العراق مع خط الغاز العربي مما يساعد 
على فت��ح اس��واق جديدة للغ��از العراق��ي)29(. 
واعل��ن فهم��ي، ان المب��ادرة تتضم��ن اتاح��ة 
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الفرصة للش��ركات البترولية العاملة في البلدين 
بالتف��اوض المباش��ر، أو بالتقدم ال��ى مزايدات 
المناط��ق المفتوحة للبحث ع��ن البترول والغاز 
وتطوي��ر الحقول القائمة ومش��اركة الش��ركات 
المصري��ة في مناقصات إنش��اء وحدات معامل 
التكري��ر، وانت��اج ومعالج��ة الغ��از الطبيع��ي 
والنق��ل والتوزيع، وتصنيع وتس��ويق المعدات 
المس��تخدمة في صناع��ة البترول والغ��از )30(.  
فض��ال ع��ن ذل��ك، فق��د زار وف��د االس��تثمار 
المصري برئاس��ة وزير االس��تثمار المصري 
الس��ابق )محم��ود مح��ي الدي��ن( بغ��داد خالل 
المدة ما بين )11_13( اب/اغس��طس من عام 
2009، وقد أسفرت تلك الزيارة عن توقيع )9( 
مذكرات تفاهم في مجال االس��تثمار بين العراق 
ومص��ر)31(. وقد أكد الرئيس العراقي االس��بق 
)جالل طالباني( خالل استقباله للوفد المصري، 
عل��ى أهمية تطوير العالقات مع مصر. وش��دد 
طالبان��ي على ان »العراق س��يكون مبادرًا من 
خ��الل كفاءت��ه وثروات��ه وامكاناته ف��ي تعزيز 
وتوس��يع العالقات مع مصر في كل المجاالت، 
وان هن��اك االن وف��ي المس��تقبل فرص��ة جيدة 
لتحقي��ق ذلك«، وابدى اس��تعداد الع��راق لتقديم 
كل التس��هيالت الضرورية لمساهمة الشركات 
المصرية والمس��تثمرين المصريي��ن في حملة 

إعادة البناء وتطوير االستثمار في العراق)32(.

زي��ارة وفد م��ن وزارة الخارجية المصرية 
الى بغداد برئاس��ة السفير )محمد قاسم( مساعد 
خ��الل  العربي��ة  للش��ؤون  الخارجي��ة  وزي��ر 
الم��دة م��ا بي��ن )20_23( حزيران/يونيو من 
ع��ام 2010، وت��م التباحث خ��الل الزيارة مع 
المس��ؤولين العراقيين ح��ول التأكيد على تفعيل 

العالقات االقتصادية بينهما، وكذلك التعاون في 
القطاعات كافة في اطار التعاون االس��تراتيجي 

بين البلدين)33(.

زي��ارة وف��د برئاسة)هش��ام قندي��ل( رئيس 
وزراء مصر السابق  بحضور وزير الصناعة 
والتج��ارة الخارجي��ة المص��ري )حاتم صالح( 
ونح��و )70( م��ن رجال االعم��ال المصريين، 
ال��ى بغ��داد ف��ي اذار/مارس من ع��ام 2013، 
وق��د تم خالل الزيارة توقي��ع اتفاقًا مع الحكومة 
العراقي��ة يقضي بموافق��ة الجانب العراقي على 
تلبية الطلب المص��ري بتزويد الهيئة المصرية 
للبترول ب���)4( ماليين برميل ش��هريًا من نفط 

خام البصرة)34(.

زيارة وزي��ر الخارجية المصري )س��امح 
ش��كري( إلى بغداد في الس��ابع عشر من كانون 
االول/ديس��مبر من عام 2014. وأكد )هوشيار 
زيب��اري( وزي��ر المالي��ة العراقي خ��الل لقائه 
بالوزير المصري، التأكيد على حرص العراق 
على تفعيل العالقات االقتصادية مع مصر، وانه 
تم استعراض مجاالت العمل المشترك وما يمكن 
ان تقدم��ه مصر من خبرات وطاقات في مجال 
بن��اء القدرات في البالد. كما وأكد زيباري على 
حرص الحكومة العراقية على تقديم المس��اعدة 
المطلوب��ة ألش��قائها في مصر وف��ق االمكانات 
المتاحة)35(. وقد أشاد السفير )رخا احمد حسن( 
_عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية_ 
بزي��ارة وزي��ر الخارجي��ة المص��ري للعراق، 
مؤكدًا أن العالقات العراقية المصرية تاريخية. 
وأوضح أن العراق يشهد حاليًا الكثير من إعادة 
بناء المؤسس��ات والمنش��آت العامة التي تحتاج 

الى الخبرات المصرية في هذا المجال)36(.
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رابع��ًا: المعوق��ات الت��ي تواج��ه العالقات 
االقتصادية العراقية المصرية

      هن��اك العدي��د من العقب��ات التي تواجه 
تطور العالقات االقتصادية العراقية المصرية، 

من أبرزها:

باإلجراءات  المتعلق��ة  القانونية  المعوق��ات 
والقوانين المنظمة ألنش��طة األعمال المشتركة 

بينهما.

المعوقات اإلدارية المتمثلة ببطء اإلجراءات 
الخاصة باالستثمارات، ال سّيما في العراق.

النزاعات السياسية وعدم االستقرار األمني 
الت��ي تمر به��ا المنطقة عموم��ًا، والعراق على 

وجه التحديد.

المعوق��ات المالية الخاص��ة بالتمويل وعدم 
تواف��ر الس��يولة النقدي��ة الالزمة، ال س��ّيما بعد 
انخفاض اسعار النفط الخام إلى أكثر من نصف 
س��عرها منذ نهاية عام 2014 قياس��ًا باالعوام 
السابقة، مما سيؤثر سلبًا على فرص االستثمار 

المتاحة، ال سّيما من الجانب العراقي)37(.

االقتصادي��ة  العالق��ات  مس��تقبل  خامس��ًا: 
العراقية المصرية

      تتس��م العالق��ات االقتصادية والتجارية 
بي��ن الع��راق ومص��ر باتس��اع آفاقه��ا وتع��دد 
مجاالته��ا وتوافر امكانيات تطويرها مس��تقباًل 
من ناحية، وضعفها النس��بي منذ منتصف العقد 
االول م��ن القرن الحادي والعش��رين من ناحية 
أخرى، إذ إن هن��اك إمكانية متاحة تتمثل بحالة 
التنوع الذي يمتاز به اقتصاديات البلدين، تساهم 

في النهوض بهذه العالقات وبالتبادل التجاري، 
واالس��تثمار الصناع��ي والزراع��ي والطاق��ة 

والسياحة والبناء والتشييد وغيرها)38(.

      وال ش��ك ف��ي إن األرق��ام ال��واردة في 
الجداول أعاله، والمتمثلة بحجم التبادل التجاري 
بين البلدين بنشاطيها االستيرادي والتصديري، 
ال تعك��س قطع��ًا االمكان��ات المتاح��ة للتب��ادل 
التج��اري بين البلدين، وبذلك فأننا نتطلع إلى أن 
يرتقي إلى معدالت عالية تماثل معدالت التبادل 
التج��اري بين العراق وبع��ض دول الجوار1·، 
إذ تمتل��ك مصر قاع��دة انتاجية صناعية تؤهلها 
لالرتق��اء بحجم التبادل واالس��تحواذ على جزء 
من الطل��ب المحلي العراقي، في الوقت نفس��ه 
يمتلك العراق عددًا من السلع القادرة على النفاذ 
والمنافسة في الس��وق المصرية، ومن أبرزها: 
صادرات الوقود المعدني والمنتجات الكيمياوية 
العضوية، وبالتالي تعزيز حجم التبادل التجاري 
بي��ن البلدين. فثمة وجود امكان��ات لتطوير هذه 
العالقات مس��تقباًل على نحو يتوقع منه ان تحتل 
مصر مرتبة متقدمة نس��بيًا بي��ن البلدان العربية 
المتعاملة اقتصادي��ًا وتجاريًا مع العراق، ولعل 
م��ن العوامل التي تؤس��س لبن��اء عالقات امتن 
وأق��وى، تواف��ر االرادة السياس��ية عل��ى أعلى 
المس��تويات ف��ي البلدي��ن، والرغب��ة الواضحة 
لتطويره��ا، واهتمام البلدي��ن بالبحث عن آليات 
تفعي��ل هذه العالقات، فضاًل عن وجود اتفاقيات 
جيدة تؤطر التعاون االقتصادي وتنظم العالقات 

التجارية بين البلدين)39(.

      ولق��د ع��ّد المس��ؤولون العراقي��ون 
والمصريون توقيع مذكرات التفاهم بمثابة بداية 
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لصفح��ة جديدة من العالقات الثنائية، والس��عي 
لتفعيل عمل اللجنة المش��تركة منذ توقيع مذكرة 
التفاهم والحوار االس��تراتيجي بي��ن البلدين في 
ع��ام 2009. وان أهمية توقيع ه��ذه االتفاقيات 
والزي��ارات المتبادل��ة له��ا اهميته��ا البالغة من 
جوانب عدة. وفيما يخ��ص الجانب االقتصادي 
والذي هو محور دراس��تنا، فم��ن المهم للعراق 
ومص��ر قي��ام عالق��ات تجاري��ة نظ��رًا لجودة 
االنت��اج المصري في جمي��ع المجاالت وحاجة 
الس��وق العراقية اليه، وك��ذا االمر في مجاالت 
االس��تثمار نظرًا لحاجة البن��ى التحتية المدمرة 
في الع��راق إلى اعادة البن��اء ضمن مواصفات 
جيدة وش��روط واضحة والتزام��ات مضمونة، 
وذل��ك م��ا يمكن تحقيق��ه من خ��الل االتفاقيات 
االقتصادي��ة م��ع مص��ر. وق��د وج��دت الوفود 
المصرية الخاصة باالس��تثمار مجاالت مفتوحة 
أمامها في العراق، وال س��ّيما في مجال الطاقة، 
وحقل بناء المجمعات الس��كنية، التي نحن )أي 
الع��راق( أحوج ما يكون إليها، واالس��تفادة من 
الخب��رة المصري��ة الناجح��ة في ه��ذا المجال، 
عالوة عل��ى حقول الكهرب��اء والصحة وخزن 
المياه واس��تثمارها، واالس��مدة الكيمياوية وكل 
ما يتعلق بالقطاع الزراعي الذي يش��كو العراق 
م��ن التدهور الش��امل. وعلى ض��وء ذلك، فمن 
المؤم��ل ان تجد االتفاق��ات الموقعة بين العراق 
ومص��ر بموج��ب العالق��ة االس��تراتيجية بين 
البلدي��ن طريقها الى التطبيق العملي، خصوصًا 
وان الظروف مناس��بة لذلك م��ع وجود الرغبة 

الحقيقية لدى الجانبين لتطويرها باستمرار)40(.

وف��ي ضوء ذل��ك، اعلن��ت لجن��ة حكومية 
اقتصادية في بغداد في العاشر من نيسان/ابريل 

م��ن ع��ام 2012، وض��ع خطة لرفع مس��توى 
التب��ادل التجاري م��ع مصر ال��ى )2( ملياري 
دوالر. وق��ال رئي��س اللجن��ة المكلف��ة بوض��ع 
خطة لرف��ع التبادل التجاري )كمال ش��ريف(، 
إن حج��م التب��ادل التجاري مع مص��ر بلغ العام 
هن��اك  وان  دوالر،  ملي��ون   )400(  2011
)28( ش��ركة مصرية تعمل ف��ي العراق، منها 
)15( ف��ي القطاع الحكومي و)13( في القطاع 
الخاص. واض��اف: إن وزارة التجارة واالمانة 
العام��ة لمجلس ال��وزراء وضعت��ا خطة خالل 
العام 2012 لرفع مستوى التبادل التجاري الى 
)2( ملياري دوالر، وزيادة عدد الش��ركات إلى 
أكثر من )80( ش��ركة مصرية. وأشار إلى أن 
الحكومة العراقية تركز على ضرورة أن يكون 
حجم التبادل بين بغداد والقاهرة مبنيًا على أساس 
المصلح��ة االقتصادية العليا للبلدين، وان تكون 

المشاركة فعلية وال تأخذ أشكااًل نمطية)41(.

وفيم��ا يخ��ص العالق��ات بينهما ف��ي مجال 
الطاق��ة ف��ي المس��تقبل، ف��ان توس��يع التعاون 
االقتص��ادي ف��ي مج��ال الطاقة، وال س��ّيما من 
خ��الل تفعيل اتف��اق توري��د )4( ماليين برميل 
م��ن النفط ش��هريًا، م��ن الممكن ان ي��ؤدي الى 
تعزي��ز التع��اون االقتص��ادي بينهم��ا الى آفاق 
أرحب، إذ ّصرح مس��ؤول ف��ي وزارة البترول 
المصري��ة، أن هذه الكميات تعادل نحو )133( 
الف برمي��ل من النفط يوميًا، مما سيس��اهم في 
توفير ق��در كبير من احتياجات مصر من النفط 
الخام. وأضاف: يس��اهم تكري��ر النفط العراقي 
الخام بمعامل التكرير المصرية، في توفير )7( 
اآلف ط��ن يوميًا من الس��والر ]وقود الديزل[، 
و )5( اآلف ط��ن م��ن البنزين ش��هريًا، فضاًل 



169  ةعمل  مصاروكر ا    ةم صو   ةمص صعل  ةعرص ل

عن كميات الم��ازوت ]زيت التدفئ��ة[ الالزمة 
لمحط��ات الكهرباء)42(. وكذل��ك اعلنت وزارة 
النفط العراقية عزمها اليجاد أسواق في افريقيا 
لتصريف النفط العراقي، مؤكدة س��عيها لخزن 
النفط قرب االس��واق العالمية القريبة من القارة 
االفريقية. وقال )عبدالكريم لعيبي( وزير النفط 
العراق��ي االس��بق ف��ي تصريح صحف��ي: »ان 
العراق يركز حاليًا على اس��واق آس��يا الواعدة 
ف��ي تصري��ف نفط��ه، إال ان��ه يفكر حالي��ًا في 
الوصول الى اسواق افريقيا والتي ستكون سوقًا 
مهمة بالنسبة للبالد«)43(. ومن الممكن أن تعمل 
الحكومة العراقية على تخزين النفط العراقي في 
مصر؛ كونها دولة عربي��ة وافريقية في الوقت 
نفسه هذا من جهة، ولها ثقل اقتصادي قوي في 
القارة االفريقية من خالل دورها في التنظيمات 

االقتصادية االفريقية من جهة اخرى. 

وهكذا يتبين أن الدعوة إلى تعزيز العالقات 

الثنائي��ة العراقي��ة المصري��ة، وعل��ى جمي��ع 

المس��تويات الحيوي��ة والمهم��ة، وف��ي مقدمتها 

الجان��ب االقتص��ادي، إنم��ا هي محاول��ة جادة 

إلرج��اع االمور ال��ى طبيعتها الس��ابقة، وذلك 

باالس��تناد الى االس��تحقاقات اآلنية والمستقبلية 

الت��ي تتطلبه��ا المرحلة الراهنة. لق��د آن االوان 

لتفعيل العالق��ات بينهما، من اجل إعادة التالقح 

الحضاري الخالق القديم بين البلدين، وال ش��ك 

أن العراق ومصر بثقلهما التاريخي والحضاري 

المع��روف، ودورهما السياس��ي العريق، يمكن 

أن يعيدا األمور إلى نصابها الصحيح)44(. 

الخاتمة:

ينصرف موضوع دراسة البعد االقتصادي 

في العالقات العراقي��ة المصرية، إلى التعريف 

بطبيع��ة العالق��ات االقتصادية الس��ائدة بينهما، 

من��ذ منتصف العق��د األول من الق��رن الحادي 

والعشرين.

ومن خالل الجداول الت��ي تم تناولها، يتبين 

ان��ه عل��ى الرغم من التحس��ن ال��ذي طرأ على 

العالقات االقتصادية بينهما، إال انه لم يرتق إلى 

مستوى العالقات المطلوبة، مقارنة باالمكانات 

المتوافرة لدى البلدين.

 رغم ذلك، فان هن��اك امكانية متاحة تتمثل 

بحال��ة التنوع التي تمتاز به اقتصاديات البلدين، 

تساهم في النهوض بهذه العالقات في المستقبل 

المنظور.

وم��ن بين الس��بل الكفيل��ة بتعزيز النش��اط 

االقتصادي بين العراق ومصر:

يمكن تش��جيع التصدير فيم��ا بين الجانبين، 

عن طريق إقامة مناطق صناعية متخصصة في 

إنتاج السلع والمنتجات ذات األولوية للمستهلك 

العراقي والمصري، وباألس��عار التي تناس��ب 

متوس��طي الدخول. ولك��ي تش��جع الحكومتان 

رجال األعمال والمس��تثمرين على اإلقبال على 

تل��ك االس��تثمارات، يج��ب أن تعطيه��م حوافز 

وامتيازات إضافية. وم��ا يجب التأكيد عليه هو 

أن��ه البد أن تخضع هذه المناطق إلى دراس��ات 

كافية قبل إنشائها للتحقق من جدواها اقتصادًيا، 
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وكذلك دراسات كافية عن األسواق والمستهلك 

العراق��ي والمص��ري نظ��ًرا للخصوصية التي 

تختص بها هذه األسواق وهذا المستهلك. 

وض��ع اس��تراتيجية واضح��ة لالس��تثمار 
المتب��ادل فيم��ا بينهم��ا، إذ إن هن��اك العديد من 
الف��رص االس��تثمارية الت��ي يتيحه��ا الع��راق 
للمستثمرين المصريين. وبالتالي فإنه لزاًما على 
ال��دول العربي��ة _ومن بينها مص��ر_ أن تنتهج 
لنفسها خطة لتوجيه استثماراتها في العراق، مع 
التركيز على المش��روعات في قطاعات اإلنتاج 
الزراع��ي والبنية التحتية ، وكذلك مش��روعات 
قطاع البت��رول والطاقة والتعدين، مع ضرورة 

المشاركة بين القطاعين العام والخاص.

ال بد من العمل على زيادة عمليات الترويج 
للص��ادرات البيني��ة العراقي��ة المصري��ة، عن 

طريق ما يلي:

•  إقام��ة معارض للمنتجات التفضيلية التي 
تمتاز بها، وتش��جيع المش��اركة ف��ي المعارض 
الخارجي��ة، والتنس��يق بي��ن رج��ال األعم��ال 
لتخفيض نفقات المش��اركة، وتعظيم االس��تفادة 
من خالل االتفاق على مساحات الشحن المتاحة 

ومساحات العرض.

•  تنظيم بعثات ترويجية تضم وفود حكومية 
ورجال أعمال عراقيين ومصريين، مع التركيز 
على الس��لع الت��ي تتمتع فيها تلك ال��دول بميزة 

تنافسية.

•  عق��د ن��دوات لتوعي��ة رج��ال األعم��ال 
العراقيي��ن والمصريي��ن بمزاي��ا التوج��ه إل��ى 
المنطق��ة العربي��ة، مع التركيز عل��ى العالقات 

االقتصادية البينية بين العراق ومصر.

•  إنشاء ش��بكة للمعلومات التجارية وموقع 
الكترون��ي يض��م المعلوم��ات التجاري��ة كاف��ة 

المطلوبة

والبيان��ات الالزمة للتب��ادل التجاري لعالج 
مش��كلة النقص في المعلومات المتاحة، وتوثيق 
العالقات بين رجال األعمال، مع التوعية بأهمية 
التعرف على احتياجات األسواق المستهدفة في 

كل من العراق ومصر)45(.

المصادر والهوامش
)1( بع��د كل من: المملكة العربية الس��عودية )748،4( 
مليار دوالر، اإلم��ارات العربية المتحدة )402،3( 
ملي��ار دوالر، الجزائ��ر )225،9( ملي��ار دوالر، 

فضاًل عن قطر )202،4( مليار دوالر.

      ينظ��ر: التقري��ر االقتصادي العربي الموحد 2014، 
الع��دد 34، صندوق النقد العربي، االمارات العربية 

المتحدة، 2014، ص 334.

)2(بعد كل من: سوريا 33،1%، االردن 28،9%، تركيا 
21،3%، الس��عودية 6،3%، فض��اًل ع��ن االمارات 

العربية المتحدة %3،7.

      ينظر: مديرية احصاءات التجارة، التقرير الس��نوي 
المرك��زي  الجه��از   ،2013 لس��نة  للص��ادرات 
لالحص��اء، وزارة التخطي��ط، جمهوري��ة العراق، 

ص12.

)3(المصدر نفسه،  ص 17_25.

)4(التقرير االقتص��ادي العربي الموحد 2014، مصدر 
سابق، ص 438.

)5(نق��ال عن: جاب��ر القرموطي، صحيفة الحي��اة، العدد 
13808، بيروت، 2001/1/3.

)6(سفارة جمهورية العراق في القاهرة، نبذة عن العالقات 
العراقي��ة المصري��ة، وزارة الخارجي��ة، جمهورية 
www.mofamission. الع��راق، 2015.       
                                             .gov.iq/egp/ab/articles.aspx

)7(المقاول��ون العرب، من مش��روعاتنا، خارج مصر، 
العراق.   
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)16(ينظ��ر: منتدى رجال االعم��ال العراقي-المصري، 
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)18(اللجنة العراقية المصرية تنهي اجتماعاتها باالتفاق 
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)20(احمد ش��ريف: القاه��رة، صحيفة ش��مس العراق، 
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   لبن��ان بع��د أنته��اء أزم��ة الف��راغ 
الرئاسي لعام 2014

الباحثة سالي سعد محمد 

 المقدمة:
لبنان دولة تناوب على رئاس��تها شخصيات 
والمؤتم��رات  األزم��ات  ف��ي  مثلت��ه  ع��دة 
والمفاوض��ات ، بص��ورة إيجابي��ة و س��لبية، 
وتعرضت مؤسس��ة الرئاس��ة في تل��ك الفترات 
الى ًأزمات ومن ضمنها أزمة الفراغ الرئاس��ي 
الت��ي تكمن في ع��دم اإللت��زام باألس��تحقاقات 
الدستورية للرئاسة اللبنانية وأصبح موقع رئاسة 
الجمهورية اللبنانية، ش��اغرًا لعدة مرات بسبب 
الخالفات المتراكمة، والتي عززها غياب رغبة 
األطراف السياس��ية في التوافق، وأرتباط لبنان 
بالخارج ، والذي كان س��ببًا رئيسًا وراء الكثير 
من أزماته، إن الفراغ الرئاسي لعام 2014 كان 
األطول في تاريخ الجمهورية اللبنانية أذ أستمر 
مايق��ارب عامين ونصف، ل��ذا عانت لبنان من 
حالة الفراغ السياس��ي واخت��الل التوازن الذي 
أض��ر بمصالح البالد عام��ة اذ أدى الى ظهور 
أزم��ات داخلي��ة وخارجية ألق��ت بتبعاتها على 
جميع مفاصل الحياة اللبنانية ولكن عند انتخاب 
رئي��س جديد دخل��ت البالد في تط��ورات بالغة 

األهمية وبمرحلة سياس��ية جدي��دة، هي مرحلة 
حل األزمات ف��ي لبنان، وتمهي��د توافق القوى 
السياس��ية م��ن مختل��ف الطوائ��ف والمذاهب، 
وهذه المرحلة التي تعتب��ر إنطالقة قوية وجادة 
ألس��تعادة عمل المؤسسات الدس��تورية وإعادة 
اإلعتب��ار ال��ى دور الدولة وس��لطتها بما يمكن 
تعويض جزء مماتراكم على لبنان من س��لبيات 
وثغرات وتراجعات على المس��تويات الوطنية، 
بالدول��ة  والثق��ة  والمعيش��ية،  واإلقتصادي��ة، 

ومؤسساتها.

أهمي��ة الدراس��ة: تأتي أهمية الدراس��ة بأن 
أنهاء الفراغ الرئاس��ي الطوي��ل يعتبر أنتصارًا 
للش��عب اللبناني ف��ي أطار إع��ادة الهيبة للدولة 
بس��بب مكان��ة رئي��س الجمهوري��ة اللبناني في 
الب��الد أذ هو رمز وحدة الوطن و يس��هر على 
إحترام الدستور والمحافظة على إستقالل لبنان 

ووحدته وسالمة أراضيه .

مش��كلة الدراس��ة: تعال��ج الدراس��ة بصفة 
أساس��ية أوض��اع لبنان بع��د إنتخ��اب الرئيس 

)*( كلية العلوم السياسية /الجامعة المستنصرية 
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ميشال عون وعما إذا ستكون تمهيدًا لبداية عدة 
تس��ويات و إصالحات في الداخ��ل أو في دول 
أخرى من المنطقة ، لذا تنطلق إش��كالية البحث 
م��ن األس��ئلة األتية: ماه��ي أس��باب وتداعيات 
الفراغ الرئاسي؟ وكيف نجح اللبنانيون بإختيار 
الرئيس الثالث عش��ر؟ وكيف سينعكس إنتخابه 
على الوض��ع الداخلي ومع ال��دول المؤثرة في 
لبنان ؟ ، وما طبيعة مستقبل لبنان بعد إنتخابه ؟

فرضي��ة الدراس��ة: تنطل��ق الدراس��ة م��ن 
فرضي��ة مفاده��ا أّن أنتخ��اب الرئيس ميش��ال 
عون و انتهاء أزمة الفراغ الرئاس��ي جاء نتيجة 
تفاهمات محلية دون وساطات أقليمية و دولية و 

دون تدخل خارجي.

منهجية الدراسة: 
أس��تندت ال��ى ع��دة مناه��ج منه��ا المنه��ج 
الوصف��ي والتحليلي  لدراس��ة تداعي��ات وآثار 
االفراغ الرئاس��ي على لبنان، واألسباب الكامنة 
والظاه��رة له��ذه االزمة الرئاس��ية، فضاًل عن 
الى المنهج النظمي الذي س��وف يدرس الكيفية 
الت��ي تم من خالله��ا أدارة هذه األزمة وإنتخاب 
رئيس جديد للبالد، وأخيرًا تم إس��تخدام المنهج 
األستش��رافي ألس��تنباط رؤية مس��تقبلية للبنان 
ولمعرف��ة الخيارات المحتملة بعد إختيار رئيس 

توافقي جديد.

وعلي��ه كانت هيكلية الدراس��ة مقس��مة الى 
ثالث مطالب هي :

المطلـــب االول : الفراغ الرئاســـي في 
لبنان : أسبابه وتداعياته .

المطلب الثاني : إنتخاب الرئيس ميشال 
عون .

المطلـــب الثالـــث : مســـتقبل لبنان بعد 
إنتخاب الرئيس ميشال عون .

الرئاســـي في  المطلـــب األول :الفراغ 
لبنان:  أسبابه وتداعياته

واجه لبن��ان الفراغ في رئاس��ة الجمهورية 
عندم��ا غ��ادر الرئيس ميش��ال س��ليمان قصر 
بعب��دا ف��ي 24/ أي��ار/ 2014 بأنته��اء واليته 
الرئاس��ية كما هو محدد لها في الدس��تور تاركًا 
خلفه سده  الرئاس��ة فارغة ، وسبب ذلك تعطل 
جلسات االنتخاب التي دعى إليها رئيس مجلس 
الن��واب نبي��ه بري وفش��ل ف��ي تأمي��ن أغلبية 
الثلثي��ن المطلوبة لفوز أحد المرش��حين هذا في 
المرحل��ة األول��ى لإلجتماع لكن ف��ي المراحل 
الالحقة عجز مجلس النواب عن االلتئام بس��بب 
ع��دم إكتمال النصاب المحدد للجلس��ات بغالبية 
الثلثين ،وكما هومعروف دس��توريًا أن النصاب 
الواج��ب لجلس��ة مجل��س الن��واب المخصصة 
لرئي��س الجمهوري��ة ه��و ثلث أعض��اء مجلس 
النواب فيم��ا يخص الدورة األولى من االقتراع 
أما النصاب الدس��توري للدورة الثانية وس��ائر 
ال��دورات الالحق��ة م��ن االقتراع فه��و الغالبية 
المطلق��ة م��ن أعضاء مجلس الن��واب إال أنه ال 
يج��وز االنتقال إلى ال��دورة الثانية من االقتراع 
إال بعد أن تكون الدورة األولى إنعقدت بنصابها 
الدستوري ،ويعود سبب هذا العجز عن االلتئام 
بش��كل أساس��ي إلى انقس��ام المجلس بشكل حاد 
بين مجموعتين أساس��يتين هما ق��وى 14 آذار 
المناهض��ة لدمش��ق والمدعوم��ة م��ن الغ��رب 
والسعودية، وقوى 8 آذار المدعومة من دمشق 
وطهران، وكذل��ك يوجد في البرلمان كتلة ثالثة 
وصغيرة من وس��طيين ومس��تقلين ال تمتلك أي 
منها القوى األكثرية المطلقة في البرلمان فتعمق 
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االنقس��ام داخل الب��الد وأن ع��دم األتفاق آنذاك 
على إنتخاب خلف للرئيس ميشال سليمان تولت 
الحكومة مجتمعة برئاس��ة تمام س��الم )بموجب 
الدستور( صالحيات رئيس الجمهورية بصورة 

مؤقتة لحين إنتخاب رئيس جمهورية جديد)1(.

أوال : أسباب الفراغ الرئاسي :-

األسباب الدستورية :
أّن من أهم األس��باب الدستورية التي تؤدي 
إلى أزمة الفراغ الرئاس��ي ه��ي الخالفات التي 
تحدث بين القوى السياس��ية اللبنانية في تفس��ير 
النصوص الدس��تورية وهذا ما يجعلها عرضة 
للج��دل والتض��ارب، وف��ي ما يتعل��ق بانتخاب 
رئي��س الجمهوري��ة تن��ص الم��ادة )49( م��ن 
الدس��تور )ينتخب رئيس الجمهورية باالقتراع 
الس��ري بغالبي��ة الثلثين من مجل��س النواب في 
ال��دورة األولى ويكتف��ي بالغالبي��ة المطلقة في 

دورات االقتراع التي تلي(.

وفي الس��نوات األخيرة دار ج��دال لمعرفة 
م��اذا يعن��ي بأكثري��ة الثلثين، هل ه��ي أكثرية 
ثلث��ي األعضاء الحاضرين؟ أم هي أكثرية ثلثي 

األعضاء الذين يتألف منهم المجلس؟ 

ولق��د جاءت الم��ادة )49( صامت��ة في هذا 
الخص��وص فلم تبين هل هي أغلبية الحاضرين 
أو أغلبي��ة المجل��س وكم��ا نع��رف أن الف��ارق 
كبي��ر جدًا بي��ن الوضعين ف��أن أعضاء مجلس 
الن��واب يتألفون من )128( عضوًا فإذا قلنا أنه 
يجب توافر أغلبي��ة ثلثي الحاضرين وكان عدد 
الحاضري��ن )65( نائب��ًا على أس��اس أن انعقاد 
المجلس يكون صحيحًا هنا بتوافر هذا العدد فان 
ثلثي أصوات الحاضرين يكون )44( صوتًا، أما 
إذا إعتمدنا ضرورة توافر أغلبية ثلثي األعضاء 

جميعًا فان المرشح إلى رئاسة الجمهورية يجب 
أن يحص��ل على )86( صوتًا وهي أغلبية ثلثي 

األعضاء الذين يؤلفون المجلس قانونًا .

الثلثي��ن ف��ي كل   و أن اش��تراط نص��اب 
جلس��ات االنتخ��اب غير وارد في الدس��تور بل 
ه��و إجتهاد تح��ول إلى عرف وه��و أمر يجعل 
من المس��تحيل إتمام عملي��ة أنتخاب الرئيس إال 
بالتوافق )نص��ف البرلمان( بغ��ض النظر عن 
االنقس��امات والخالفات السياس��ية والحزبية ، 
وفي االنتخابات الرئاسية لعام 2014 بعد انتهاء 
والية الرئيس ميش��ال س��ليمان ف��ي 25/ مايو/ 
2014 أخف��ق البرلمان في انتخاب رئيس جديد 
نتيج��ة لتعطيل الجلس��ات لعدم تواف��ر النصاب 
المطلوب إلنعقاد الجلسة إذ يمتلك فريق 8/ آذار 
)57( نائب��ًا وفري��ق 14/آذار )54( نائب��ًا وفي 
حين أن هناك كتلة وسطية مؤلفة من )17( نائبًا 
وبم��ا أّن الدس��تور اللبناني ين��ص على وجوب 
حصول المرش��ح على )65( صوتًا على األقل 
ف��ي دورات االقت��راع الثانية وم��ا بعدها، فإن 
إش��تراط ثلثي أعضاء البرلمان لتأمين النصاب 
القانوني ألنعقاد جلس��ة اإلنتخاب جعل الطرفين 
قادري��ن على التعطيل م��ن دون قدرة أي منهما 

على تأمين أصوات لصالحه)2( .

األسباب الداخلية والخارجية 
األسباب الداخلية  

إنّ من أبرز االس��باب الداخلية المؤثرة في 
أزمة الفراغ الرئاسي في لبنان هي:

1-الطائفي��ة: أرتبط��ت الطائفية ف��ي لبنان 
بمش��كالت بن��اء الدول��ة الحديثة وبالمش��اريع 
اإلقليمي��ة والدولي��ة التي أثرت س��لبًا على أمنه 
وأس��تقراره إذ أن النظ��ام السياس��ي ف��ي لبنان 
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قائم أساس��ًا على ممارس��ة توافقية، معقدة تقوم 
عل��ى المحاصصة إذ لكل طائفة حصتها المثبتة 
دس��توريًا من مناصب الحك��م، وقصور النظام 
السياس��ي و ع��دم أس��تعداده لفهمم وأس��تيعاب 
األم��ور ي��ؤدي من حي��ن ألخر ال��ى أزمات و 

إشتباكات من مختلف األشكال)3( 

التفكك وتش��رذم المسيحيين الذين لم يعرفوا 
معن��ى الوحدة والتنس��يق مما جعله��م عاجزين 
عن تزكية أحدهم لرئاس��ة الجمهورية ، بس��بب 
النزاع��ات الماروني��ة- الماروني��ة ويتناحرون 
ويتصارع��ون م��ن أج��ل مصالحه��م الخاصة 
متناس��ين ح��رص المس��يحيين ط��وال العق��ود 
ف��ي الدفاع الدائم عن اس��تقالل لبنان وس��يادته 
والحصول على هذا الدور المميز لذا بدا الموارنة 
أقل ق��درة على األضط��الع بال��دور التاريخي 

الذي هدفه حماية التركيبة وترميمها)4(.

النظام االنتخابي الذي ال يراعي حق المرشح 
األكثر تمثياًل، أو تحديدًا للشروط والمواصفات 
الالئقة برئي��س الجمهورية وحص��ر اإلنتخاب 
ببضعة سياس��يين يختزلون الشعب ويصادرون 
أصوات��ه وذل��ك بحرمانه من إنتخ��اب الرئيس 

مباشرة  .

األنانية الشخصية والمكابرة ومفادها إنكار 
الواق��ع ومعاندته وعدم القبول به وتمثل ذلك في 
مواق��ف القوى السياس��ية في لبن��ان ذات القوى 
البرلماني��ة من حيث تعطيلها جلس��ات البرلمان 
وكأن هذا الوضع بغاية األمان والس��المة على 
لبنان وكأن قرار الترشيح قرارًا حزبيًا أو طائفيًا 
متناس��ين ما لهذا من تأثير على أمن واس��تقرار 

لبنان.

ضعف النظام السياس��ي والمؤسسات الذي 
يعتم��د عل��ى معادل��ة الالنظام وسياس��ة األمر 
الواق��ع خارج القوانين أو الدس��تور الذي يعدله 
ويعلقه السياس��يون وفق أهوائهم ممايس��مح لهم 
بلمماطلة وعدم إحترام المهل أو القوانين ويؤمن 

لهم المخارج التي تنسجم مع مصالحهم .

األسباب الخارجية :
يمث��ل لبنان حال��ة نموذجية لل��دول العربية 
المرتبطة عضويًا بالخارج ليس فقط فيما يتصل 
بسياس��تها وتفاعالتها الداخلي��ة والخارجية لكن 
أيضًا بالفكرة األساس��ية التي تستند عليها الدولة 
اللبناني��ة  أذ هي س��مة ثابتة نش��أت م��ع تكوين 
الدول��ة وأصبحت مالزمة لها وكما أن اإلرتباط 
بين الداخل والخارج س��ببًا رئيس��ًا وراء الكثير 
من أزم��ات لبنان،ومحدودية الدور اللبناني في 
اختي��ار الرئيس هي من الس��مات التي انطبقت 
على س��ائر مراح��ل التاريخ السياس��ي اللبناني 
التدخ��الت  يتبي��ن بج��الء كثاف��ة حض��ور  اذ 
األقليمية والدولي��ة وهيمنتها على لبنان،وُاليات 
عمل السلطات الرس��مية وغير الرسمية،األمر 
ال��ذي س��اهم في تعطي��ل وعرقلة الممارس��ات 
الديمقراطي��ة ف��ي الب��الد و أرب��اك عمله��ا)5(، 
وكم��ا نالح��ظ أن كل أزمة رئاس��ية كان للقوى 
الخارجية الدولية منها واإلقليمية دورًا كبيرًا في 
تفاقم األزمة ألنها أما أن تكون مرتبطة بعوامل 
خارجية أو ناجمة عنه��ا وفقًا لذلك ينتظر لبنان  
دائمًا نجاح وتس��ويات من الخ��ارج من الناحية 
العربي��ة) س��وريا، والس��عودية(، أو االقليمي��ة 
وأورب��ا(،  تركيا(،أوالدولية)أمري��كا  )أي��ران، 
ودائمًا ما تكون هذه التس��ويات مجرد مسكنات 
ال تحل المشكالت من أساسها ذلك ألن كل دولة 
عربي��ة أوغيرعربي��ة لها مش��كالتها العالقة أو 
المس��تعصية ومن ال يقدر على حل مش��كلته لن 

يحل مشكلة سواه بل يعمل على تعقيدها.
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ثانيًا : أثار أزمة الفراغ الرئاسي :
ينتج عن  إس��تمرار ه��ذه االزمة العديد من 
اآلثار والتداعيات التي تؤثر على إستقرار لبنان 
وعلى إس��تمرارية عمل مؤسساته أذ يعيش كل 
أزم��ة فراغ حالة م��ن اإلرباك السياس��ي الذي 
يهدد أمنه واس��تقراره السياس��ي وميثاق العيش 
المش��ترك فيه وتتصاعد األخطار المحدقة فمن 
)الناحي��ة السياس��ية( وعل��ى الرغم م��ن تولي 
مجلس الوزراء صالحي��ات رئيس الجمهورية 
اال انه ترافق مع الفراغ الرئاس��ي شلل في عمل 
المؤسس��ات وتعطي��ل عمله��ا وزي��ادة وتعميق 
االنقس��ام داخ��ل الب��الد وم��ن هنا يج��ب على 
الحكوم��ة وإن كان��ت تتمتع بكام��ل صالحيات 
رئي��س الجمهورية في غياب��ه عليها أن تراعي 
وتأخ��ذ بنظ��ر االعتب��ار أّن المش��اركة تبق��ى 
منقوص��ة والتوازن غير قائ��م بفعل غيابه، النه 
ه��و ضامن تطبيق الدس��تور، ورئي��س الدولة، 
والقائد األعلى للقوات المسلحة، فإن كان من حق 
الحكومة ال بل من واجبها أن تتخذ كل القرارات 
الت��ي تمليها الحاجة الماس��ة والضرورة الملحة 
فعليه��ا بالطبع أن تتمتع عم��ا هو عدا ذلك، كما 
وعليها أال توحي عبر ممارس��اتها بأن الشغور 
أمر عادي وطبيعي، أو توحي بأن البالد بغياب 
الرئيس تكون في حالة سليمة، إذ عليها أن تحكم 
استثنائيًا بغياب رئيس الجمهورية وليس طبيعيًا 
وأن ال تخ��رج عن نط��اق الض��رورة الوطنية 
أو الحاجة الماس��ة المتعلق��ة بالمصالح الوطنية 
العليا السياس��ية أو األمني��ة أو االقتصادية ،أما 
من ناحية الظروف المحيطة بلبنان والتطورات 
اإلقليمي��ة ف��ي فترة الف��راغ الرئاس��ي كان من 
الصعوبة فصل مصير لبنان عن تلك التطورات 
وم��ن غير الممك��ن  أن ينأى لبنان بنفس��ه عن 
أحداث المنطقة عل��ى الرغم من تحيده عن تلك 

الصراعات فاألزمة السورية وتداعياتها أوقفت 
الحكوم��ة أمام تحٍد كبير فهل الحكومة تقف إلى 
جان��ب النظام الس��وري أو إلى جانب الش��عب 
الس��وري؟ إذًا هي أم��ام إش��كالية مربكة ، كما 
وأكدت أعمال العنف السياس��ي واالرهاب التي 
ش��هدتها معظم البلدان العربية بدرجات متفاوتة 
حقيقة الترابط بين ما هو داخلي وما هو خارجي 
، فالتطورات السياس��ية واالمنية في العديد من 
ه��ذه البلدان تأثرت بش��كل واض��ح بما يجري 
في بلدان أخرى كم��ا تأثرت ببعض التطورات 
اإلقليمي��ة والدولي��ة، فإن الصراع��ات الداخلية 
الدائرة في لبنان والصومال والس��ودان واليمن 
وس��وريا والعراق مث��اًل ال يمكن فهمه��ا بعيدًا 
ع��ن التدخالت االقليمية والدولي��ة، كما أن هذه 
أثرت )وتؤثر( بدورها في التطورات السياسية 
واألمني��ة في بلدان عربية فتمدد تنظيم )داعش( 
في كل من س��ورية والعراق وشن الحرب على  
ه��ذا التنظيم  في ع��ام 2014 كان وال يزال له 
م��داه وتأثيره السياس��ي واألمني ف��ي عديد من 
األقطار العربية األخرى)6(، إذ حدثت مواجهات 
بين الجي��ش اللبناني وتنظيم )داعش( المتس��لل 
من الحدود الس��ورية متخ��ذًا من المحيطات في 
عرس��ال معس��كرًا له ، وفيمايتعل��ق بحزب اهلل 
ومش��اركته في الحرب الس��ورية فقد تضاربت 
اآلراء حول تحميله مس��ؤولية الوضع في لبنان 
نتيجة هذه المشاركة وارتباطاته اإلقليمية أو أّن 
هناك أطرافًا سياسية لبنانية أخرى مشاركة في 

الصراع السوري ولكن بأوجه غير معلنة.

أما م��ن )الناحية األقتصادية( فان االقتصاد 
الناجح هو من أهم مؤشرات االستقرار السياسي 
في البالد ألن النظام يوجه سياس��ته االقتصادية 
نحو أهداف التنمية لذا فإن هذه السياس��ات تسهم 
في رفع مستوى األفراد وبالتالي تخلق نوعًا من 
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الرضا الشعبي تجاه النظام السياسي وثقة الدول 
الخارجي��ة بالوضع االقتص��ادي مما يؤدي إلى 
زيادة االس��تثمار والس��ياحة وغيرها في البالد 
وعل��ى العكس من ذل��ك إذا كان��ت الدولة غير 
مس��تقرة ومؤسس��اتها تعاني من تآكل )كما هو 
الحال في لبنان( للتقلبات السياسية داخل البالد، 
وف��ي ظل حكوم��ة  تصريف األعم��ال المؤقتة 
التي كان يعيش��ها لبنان من��ذ أيار /2014 وفي 
ظل الفراغ في س��دة الرئاسة الذي  كان له أثرًا 
كبيرًا عل��ى أحوال االقتص��اد اللبناني، إذ حالة 
عدم االستقرار داخل البالد قد أثرت على حركة 
السياح فس��بب ذلك انخفاض في القوة الشرائية 
بنسبة )60%( تقريبًا فضاًل عن الجمود السياسي 
ال��ذي يؤثر هو اآلخر عل��ى القطاع االقتصادي 
م��ن حيث ارتف��اع أس��عار الطاقة وتكلف��ة اليد 
العامل��ة مقارن��ة بالبل��دان المج��اورة ، وكذلك 
يؤثر على ثقة المس��تثمرين داخ��ل البالد إذ إن 
وجود حكومة قوية يعيد الثقة للمستثمر األجنبي 
داخل لبنان كما في عهدها الس��ابق، وإن الفراغ 
الرئاس��ي عطل عمل المؤسس��ات داخل البالد 
وأنعكس س��لبًا عليها إذ عطل الشغور الرئاسي 
التشريع بالبرلمان عن قوانين عدة ومنها إقرار 
قانون سلس��لة الرت��ب والرواتب للقط��اع العام 
إذ قوطع��ت جلس��ات البرلم��ان من ق��وى عدة 
معتبرين أن التش��ريع غير جائز في ظل الفراغ 
الرئاس��ي ما أدى إلى قي��ام الموظفين اإلداريين 
بتظاه��رات  وغيره��م  والمعلمي��ن  واألس��اتذة 
واعتصام��ات للمطالبة بحقوقه��م، كما وتعيش 
الدولة بال موازنة منذ نحو عش��ر سنوات وهي 
تنفق بشكل عشوائي وبال حدود ومن دون رقيب 
وحس��يب ما جعل األزمة المالية العامة مفتوحة 
عل��ى مصراعيها هذه من الناحية الداخلية ، أما 
م��ن الناحية الخارجي��ة فاألزمة الس��ورية كان 

له��ا دورًا واضحًا وكبيرًا في خس��ارة لبنان من 
الناحي��ة اإلقتصادية م��ن حيث التراج��ع الحاد 
في الحركة الس��ياحية والتجارية واألس��تثمارية 
وزيادة في تدفق الالجئين السوريين الى لبنان ، 
أدى الى تراجع نمو الناتج المحلي األجمالي الى 
نحو 1- 5،1% إنخفاضًا من 4-5% في السنوات 
الس��ابقة ، وتراجعت الس��ياحة بنسبة 50% في 
العام 2012 مقارنة بالعام 2011 ، وأنخفضت 
الص��ادرات بنس��بة 20% ف��ي الع��ام 2012 ، 
وأرتفع عدد الالجئين السوريين ليصل الى 1،6 
مليون الجئ نهاية العام 2014 أي بنسبة %37 

من عدد سكان لبنان )7( .

أما من )الناحي��ة االجتماعية( فإن لبنان في 
فت��رة الفراغ الرئاس��ي ل��م يخُل م��ن التوترات 
األمنية ف��ي األوضاع الداخلي��ة وحالة من عدم 
االستقرار داخل البالد، هذه االوضاع أنعكست 
سلبًا على معدالت البطالة والفقر والفساد بشكل 
كبي��ر جدًا خ��الل األع��وام الماضي��ة إذ بلغت 
نس��بة البطالة في صفوف الش��باب نحو %40، 
ووصل��ت تكلفة الفس��اد في لبن��ان الى نحو 10 
الدولي��ة،  التقاري��ر  بحس��ب  دوالر  ملي��ارات 
ومماتجب اإلش��ارة اليه هو أن الموازنة المالية 
للبنان غائبة منذ الع��ام 2005، فضاًل عن ذلك 
هناك أزمة النفايات التي أدت الى أزمة صحية، 
وغيره��ا من األمور من ش��ح المي��اه وإنقطاع 
التيار الكهربائي بس��بب األعطال المستمرة في 
الش��ركات واله��در الحاصل فيه��ا والذي يصل  

مابين %40-30 )8(

المطل��ب الثان��ي : أنتخاب الرئيس ميش��ال 
عون أنتخ��ب مجلس الن��واب اللبناني في 31/ 
تشرين األول/ 2016 قائد الجيش السابق العماد 
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ميش��ال عون رئيس��ًا للب��الد بعد م��رور )29( 
ش��هرًا من الفراغ في سدة الرئاسة، وبعد أن مر 
البرلمان اللبناني خاللها ب )45( جلسة أنتخابية 
دون أكتم��ال النصاب أخره��ا كان 28/ أيلول/ 
2016، وبعد أنسحاب مرشحين رئاسيين بفعل 
التعطيل نتيجة لليأس واألحباط ، تمكن البرلمان 
اللبنان��ي من إنتخاب المرش��ح الوحيد للرئاس��ة 
العماد ميشال عون، وأنهى بذلك مرحلة طويلة 
من الفراغ في س��دة الرئاس��ة الت��ي جرى معها 
كثيرًا من األزمات، وتم ذلك الترشيح بعد تسوية 
سياسية وافقت عليها معظم األطراف اللبنانية ، 
وأنعقد البرلمان اللبناني برئاسة رئيس البرلمان 
نبي��ه ب��ري بحض��ور) 127( نائبا م��ن أصل 
)128( نائبًا بسبب استقالة النائب روبير فاضل  
ولم يستطع البرلمان تأمين األصوات المطلوبة 
في الجلس��ة االولى لتولي المرشح ميشال عون 
منص��ب رئاس��ة الجمهوري��ة )83( صوتًا من 
أص��وات الن��واب )127( في حي��ن كان هناك 
)36( ورقة بيضاء و)8(أصوات ملغية،)حسب 
المادة 49 ( من الدس��تور اللبناني ينتخب رئيس 
الجمهوري��ة باإلقتراع الس��ري بغالبي��ة الثلثين 
من مجلس النواب في ال��دورة األولى، ويكتفي 
بالغالبي��ة المطلقة في دورات اإلقتراع التي تلي 
هذا العدد من األصوات كان ال يخوله الفوز من 
الدوره األولى ممافرض أس��تنادًا الى  الدستور 
إجراء جولة ثانية، وفاز ميشال عون في عملية 

اإلقتراع الثالثة في الجولة الثانية )9(.

 ودع��م ح��زب اهلل اللبنان��ي ميش��ال عون 
وأعطاه دفعة قوية وحاس��مة لوصوله الى س��دة 
الرئاس��ة ، وتي��ار المس��تقبل كان رافض��ًا لهذا 
الترش��يح أذ رش��ح س��عد الحريري*)10( حليفًا 
آخر لحزب اهلل في العام الماضي وهو س��ليمان 
فرنجي��ه له��ذا المنص��ب، لكن ح��زب اهلل ظل 

متمس��كًا بميش��ال عون معتبره أنه يشكل ممرًا 
ألزاميًا لرئاسة الجمهورية، لكن بعد ذلك حصل 
عل��ى دعم رئي��س تي��ار المس��تقبل الحريري، 
ورئيس القوات اللبنانية سمير جعجع، و رئيس 
الحزب التقدمي األش��تراكي وليد جنبالط، لكنه 
لم يستطيع  لحد اآلن الحصول على تأييد رئيس 
مجل��س الن��واب نبي��ه ب��ري ) بس��بب خالفات 
شخصية قديمة بينهم أذ أعلن بري سابقأ في حال 
وصول عون للرئاسة س��ينتقل الى المعارضة، 
ومماتجب اإلشارة اليه هو أّن بري حليف شيعي 
مهم لحزب اهلل  وهذه مفارقات تصبح ذات داللة 

مستقبلية(، 

 لك��ن ترش��يح الحريري له س��هل حصول 
اإلنتخابات الرئاس��ية  و وصول الجنرال عون 
الى قصر بعب��دا ، وتم ذلك نتيجة الى وصولهم 
ال��ى إتف��اق وتس��وية سياس��ية تمثل��ت بتكليف 

الحريري رئاسة الحكومة،

 وبالفع��ل قب��ل الحري��ري تكليفه م��ن قبل 
الرئيس ميشال عون ) إذ يلزم الدستور اللبناني 
رئيس الجمهورية بتكليف  المرشح الذي يحظى 
بالع��دد األكب��ر م��ن أص��وات النواب لرئاس��ة 
الحكومة أس��تنادًا الى إستشارات نيابية( ، وبعد 
أج��راء األستش��ارات النيابية والتي أس��تمرت 
يومين حصل الحريري على )112( صوتًا من 

أصل )127( )11( .

ومماتجب األش��اره اليه هو أن الديمقراطية 
التوافقية تعبر عن نفسها على مستوى المؤسسات 
الدس��تورية بالمش��اركة الطوائفية في السلطة، 
فالدستور اللبناني نص في المادة )24( منه على 
توزي��ع المقاع��د النيابية عل��ى الطوائف الدينية 
في اط��ار المناصفة، كما أن الم��ادة )95( منه 
نصت على تمثي��ل الطوائف بصورة عادلة في 
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تش��كيل الحكومة ، وقد قضى العرف الذي أتفق 
عليه المس��لمون والمس��يحيون  في عام 1943 
وف��ق الميثاق الوطن��ي على توزيع الرئاس��ات 
الثالث على أن يتولى الرئاسة مسيحي ماروني 
لوالية تمتد س��ت س��نوات غير قابلة للتجديد، و 
رئاسة الوزراء مسلمًا س��نيًا، ورئيس البرلمان 
مس��لمًا ش��يعيًا، وما زال هذا العرف الدستوري 
س��اريًا حتى األن، إّن مبدأ المشاركة الطوائفية 
في الس��لطة فرضت��ه تركيبة المجتم��ع اللبناني 
التع��ددي، وب��روز الطوائف بوصفه��ا كيانات 
سياس��ية في��ه، وق��وة االنتم��اء له��ذه الكيانات، 
وتحك��م العصبيات في س��لوك معظم اللبنانيين، 
فتوزيع الرئاسات الثالث على الطوائف وكذلك 
المقاع��د النيابية والحقائ��ب الوزارية ، جاء من 
أجل أفس��اح المجال أمام جمي��ع اللبنانيين على 
إختالف إنتماءاتهم للمشاركة في السلطة، ومنع 
هيمن��ة طائف��ة أو أكث��ر على مق��درات الحكم، 
وتحقيق ت��وازن سياس��ي ترتكز علي��ه العملية 
السياس��ية، وتحقيق المصلحة العامة، وترس��يخ 

الوحدة الوطنية )12(.

أن نهاية هذا الفراغ الرئاسي لم ينتِه كما في 
السابق بأتفاق خارجي ترعاه ضمانات خارجية 
) إتف��اق الطائ��ف، إتف��اق الدوح��ة ( لك��ن هذا 
اليعني أن االتفاق على تس��مية عون جاء بعيدًا 
عن تأثي��رات الدول األقليمية أذ ان هناك صفقة 
تبادل مصالح بينهم س��واء بصورة مباش��رة أو 
غير مباشرة ، إذ رحبت أيران بوصول الرئيس 
ميشال عون للرئاسة وأعتبروا أن  ذلك أنتصارًا 
لحزب اهلل الذي أصر منذ البداية بتقديمه كمرشح 
للرئاسة ، ومن جهة ثانية موافقة أقطاب تحالف 
14 أذار س��مير جعج��ع وس��عد الحريري على 
ترشيح عون هي أستجابة من جهات عربية في 
مقدمتها الس��عودية، وأخرى دولية مثل فرنس��ا 

و روس��يا و دول أخ��رى في االتح��اد االوربي 
المهتمة بالش��أن اللبناني تخوفًا م��ن تفاقم أزمة 
اللج��وء الس��وري الكثي��ف، و وص��ول نيران 
س��وريا الى لبنان بعد تدخل حزب اهلل في القتال 
منذ عام 2013، ومن الطبيعي يسعى االطراف 
اللبناني��ة الى الس��عي لرعاياه��م ألن التجارب 
الس��ابقة بي��ن 8 و 14 أذار كان��ت قائم��ة على 
التنازعات واالنقس��امات، كما أن الصراع بين 

رعاياهم محتدم و خاضع للتقلبات )13( .

 لكن أيًا تكن الظروف فأن ميش��ال عون هو 
أول رئيس س��مح للقوى بصنعه وهذا الرئيسي 
المتكون من تياري��ن أقليمين دوليين يمتدان من 
روسيا الى أيران وسوريا من جهة، و الواليات 
المتح��دة االمريكي��ة والغ��رب ال��ى الس��عودية 

وتركيا من جهة أخرى.

ومنذ  اإلس��تقالل عام 1943 الى يومنا هذا 
وصل الى س��دة الرئاس��ة في لبنان ثالث عشر 
رئيسًا ، ويعتبر ميشال عون الرئيس الثالث عشر 
للجمهورية اللبنانية و هو قائد عس��كري ولد في 
حريك عام 1935 ، وهو العسكري الثالث على 
التوال��ي الذي يجري إنتخابه لمنصب الرئاس��ة 
بعد الجنرالين أميل لحود عام 1998، وميش��ال 
سليمان عام 2008 ، وهو رئيس طمح للرئاسة 
في عام 1998 وكان قائدًا للجيش أنذاك، إذ كلفه 
الرئي��س أمين الجميل برئاس��ة حكوم��ة إنتقالية 
بداًل م��ن الحكوم��ة القائمة التي كانت برئاس��ة 
س��ليم الح��ص، لك��ن رفضت حكوم��ة الحص 
المستقيلة األعتراف بشرعية حكومة عون، فيما 
أصر األخير على ش��رعيتها ودستوريتها رغم 
إنس��حاب الوزراء المسلمين منها وبذلك أصبح 
للبن��ان حكومتان أحداهما في المنطقة الش��رقية 
برئاسة العماد عون وأخرى في المنطقة الغربية 
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برئاسة سليم الحص ، رفض أتفاق الطائف عام 
1989، وخاض حربين مدمرتين في تلك الفترة 
واحدة ضد القوات السورية في لبنان واألخرى 
ضد القوات اللبنانية ، لكن عام 1990 وبداًل من 
الرئاس��ة نفي الى فرنسا ومن هناك تابع تحركه 
السياس��ي وبعد عودته م��ن منفاه 2005 ترأس 
التي��ار الوطني الحر وفاز ف��ي اإلنتخابات لعدة 
م��رات، وقع وثيق��ة التفاهم مع ح��زب اهلل عام 

.)14( 2006

وأوضح لنا أنتخاب عون للرئاس��ة أصرار 
الفرق��اء السياس��يين على تخط��ي األزمة على 
الرغ��م م��ن التناقض��ات التي  بينه��م ، كما يعد 
أنتخاب��ه مث��ااًل لألنتقال الس��لمي والدس��توري 
للس��لطة ، ف��ي ب��الد تعتبر مث��ااًل ب��ارزًا على 
اإلس��تقرار النس��بي والعيش المش��ترك وتقاسم 
الس��لطة في منطق��ة تجتاحها الح��رب الطائفية 
، لك��ن حكوماتها ماتزال قاص��رة الى حد بعيد 
بالنظ��ر ال��ى اإلمكاني��ة الهائل��ة لش��عبها النها 
غالب��ًا ماتكون عاجزة ع��ن التعبير عن حاجات 

المجتمع، وطموحات الناس .

المطلب الثالث: مس��تقبل لبنان بعد إنتخاب 
الرئيس ميشال عون

  الب��د م��ن  ال��ذي يتول��ى موق��ع رئاس��ة 
الجمهوري��ة أن  يتصرف بم��ا يتالئم مع الدور 
لرئي��س  الصحي��ح  والبرلمان��ي  الدس��توري 
الجمهورية فتأتي الممارس��ة منسجمة مع دوره 
الوطني في الحفاظ على الدس��تور والوطن من 
خالل حكمته وثقافتة السياسية ، ونأمل أن يكون 
أنتخاب الرئيس ميش��ال عون حل لمش��كالت و 
أزمات مس��تمرة في لبنان، وتمهي��دًا لبداية عدة 
تسويات داخلية وخارجية يحتاج اليها لبنان من 
الناحية السياس��ية، واألقتصادي��ة، واألجتماعية 

التي خلفها الفراغ لمدة عامين وخمسة أشهر .

 إن أهم أس��تحقاقات العهد الرئاس��ي الجديد 
الت��ي ينتظرها الرأي العام م��ن الحكومة لعودة 

البالد الى أستئناف حياته السياسية،  فهي:  

تشكيل حكومة من قبل رئيسها المكلف سعد 
الحري��ري التي يج��ب أن تك��ون حكومة وفاق 
وطن��ي تمثل جمي��ع القوى والطوائ��ف اللبنانية 
تمثياًل حقيقيا وتكون قادرة على مواجه التحديات 
وتحمل المسؤوليات، لكن األشكالية التي سوف 
تواج��ه عملي��ة التش��كيل تكم��ن  ف��ي تضارب 
المواقف السياسية ومشكلة المحاصصة الطائفية 
الت��ي تمثل معضلة في لبن��ان، من حيث توزيع 
الحقائ��ب الوزاري��ة، وتصنيفها الجدي��د مابين 
وزارات س��يادية وخدماتي��ة و ووزراء دول��ة، 
فضاًل عن تقاسم الحصص بين القوى السياسية 
و الطوائ��ف والمذاه��ب و كذل��ك حصة رئيس 
الجمهوري��ة، ورئيس الحكوم��ة، وربما رئيس 
المجلس النيابي، تاريخيًا مر تشكيل الحكومات 
ف��ي لبنان بمراح��ل مختلفة، فتارة كان تش��كيل 
الحكوم��ة ال يحت��اج الى س��اعات بع��د أجراء 
الرئيس المكل��ف األستش��ارات النيابية واألخذ 
ب��أراء النواب والكتل النيابية، وكان ذلك يعكس 
نوعًا من األس��تقرار السياس��ي في البلد، وتارة 
أخرى كان التشكيل يأخذ وقتًا طويال، فقد أحتاج 
ع��ام 2009 الحريري بعد تكليف��ه من الرئيس 
الس��ابق ميشال سليمان )خمس��ة أشهر( لتشكيل 
حكوم��ة وح��دة وطني��ة، بينم��ا أمض��ى رئيس 
الحكومة الس��ابق تمام س��الم )عش��رة أش��هر( 
لتش��كيل حكومته بعد أن ص��ارت بعض القوى 
السياس��ية تمتلك القدرة عل��ى التعطيل والهيمنة 
بطرق مباشرة أو غير مباشرة ، كما حصل في 

موضوع األستحقاق الرئاسي )15(.



دراسات سياسية واستراتيجية   ةملك / 33  182

    ومما تجب األش��اره اليه هو أن الدستور 
ضم��ن أن ال أحد يس��تطيع ) الفريقين 8 أو 14 
أذار( يس��تأثر بمف��رده بق��رارات الحكوم��ة اال 
بموافق��ة الطرف األخ��ر ، أذ لي��س بأمكان أي 
منهما بلوغ أكثرية النصف زائد واحد أو الثلثين 
للتحك��م بق��رارات مجل��س الوزراء م��ن دون 
أصوات رئي��س الجمهورية أو أصوات الفريق 

اآلخر .

صح��ة  يؤم��ن  أنتخاب��ي  قان��ون  إعتم��اد 
التمثي��ل، فهن��اك من يطال��ب بأعتماد النس��بية 
ف��ي االنتخاب��ات النيابي��ة، وهناك م��ن يطالب 
بأعتماد النس��بية ف��ي اإلنتخاب��ات النيابية، وأن 
يك��ون لبنان دائرة أنتخابية واح��دة، وهناك من 
يقب��ل بالقانون المختلط بين النس��بي و األكثري 
، وهناك من يصر على أدراج مشروع القانون 
األرثوذوكس��ي أو قانون الس��تين، وبالنسبة الى 
الرئيس س��عد الحري��ري، النظ��ام المختلط بين 
األكثري والنس��بي هو األفضل، أما بالنسبة الى 
الرئي��س نبيه بري النظام ال��ذي يجمع مناصفة 
بين األكثري والنس��بي هو األفضل، وبالنس��بة 
ال��ى المس��يحيين عام��ة، النظ��ام الطائفي الذي 
تنتخ��ب من��ه كل طائف��ة نوابه��ا هو األنس��ب، 
وبالحقيق��ة كل مش��روع منها ل��ه إرتباط وثيق 
بالتمثيل الطائفي الذي قد يعصف بالكتل النيابية 
الكبرى التي وحدتها المصالح اإلنتخابية س��واء 

النيابية أو الرئاسية )16(. 

ومماتجب اإلش��اره اليه هو أن عجز مجلس 
الن��واب من��ذ أجراء أنتخابات ع��ام 2009 عن 
التواف��ق عل��ى قان��ون إنتخابي جديد ث��م مددو 
ألنفس��هم الى حزي��ران/2017 ، الذي كان من 
المفت��رض أن تنتهي والية مجل��س النواب في 

حزيران /2013.

 أن القان��ون االنتخابي المعمول به في لبنان 
هو قان��ون1960 مهمته األساس��ية هي تحقيق 
التمثيل الطائفي- المناطقي- العائلي ، وهو بذلك 
يمن��ع تجدي��د التمثي��ل الش��عبي و االنفتاح على 
مطالب الش��عب لذا يشعر المواطن اللبناني بأن 
دوه مهمش��ًا للغاية ، مقابل ذلك تمس��كت القوى 
الطائفي��ة والمذهبي��ة بهذا النظ��ام معتبرين هذا 
القان��ون ضامن��ًا للعيش المش��ترك عب��ر إعادة 
إنتخاب ممثلين لمختلف القوى التقليدية والنخب 

المرتبطة بها )17(. 

لك��ن أذا أدخ��ل مبدأ النس��بية ال��ى القانون 
األنتخابي، سوف يس��مح بتمثيل شرائح واسعة 
م��ن النش��طاء والحقوقيي��ن والقي��ادات المحلية 
والس��يما م��ن الش��باب الذي ل��م يك��ن القانون 
األنتخابي القديم يسمح بتصعيدهم الى البرلمان، 
ويقلص س��لطة الزعماء وقوى المال، وفق ذلك 
تنش��أ قوى برلمانية جديدة ، وأمام ذلك س��تبدو 

التحالفات القديمة في خطر .

 والس��ؤال هن��ا : ك��م م��ن الوق��ت س��وف 
يس��تغرق ذلك ؟ بعد أن تتشكل الحكومة وتنجز 
القان��ون وتعبر به ال��ى اللجان النيابي��ة والهيئة 
العام��ة للمجلس، وهل س��يكون بذل��ك حزيران 
القادم موع��دًا  كافيًا لكل ذلك ؟ ليثبت اللبنانيون 
أنهم قادرون على التغيير الديمقراطي الس��لمي 
م��ن خالل فرض قانون جديد  إلنتخاب يس��اعد 
على بناء حياة برلمانية سليمة تقود الى ممارسة 

ديمقراطية حقيقية .

الحي��اد واألبتعاد عن الصراعات الخارجية 
وأعتماد سياس��ة خارجية مستقلة ) سياسة النأي 
بالنف��س ( ، لم يتدخل الفلس��طيني، والس��وري، 
 ، ئيلي ا س��ر إل ا و ، يكي مر أل ا و ، نسي لفر ا و
والس��عودي، واإليراني، والقطري وغيرهم في 
لبنان ألن لديهم مصالح أقليمية فحس��ب بل الن 
كل مجموعة لبنانية طلبت دعمهم في عدة أوقات 
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لتخل��ق توازن قوى مع الفري��ق االخر الحاكم ، 
وقد أثب��ت تاريخ لبنان الحديث أن��ه كلما انحاز 
الموقف الرس��مي للدولة اللبنانية الى طرف ما 
في الصراعات األقليمية ، تمرد الفريق اللبناني 
المبع��د وتدخلت الق��وى الخارجي��ة المتضررة 
م��ن هذا االنحي��از، م��ع مايرافق ه��ذه العملية 
من مس��اس بأس��تقرار لبنان ووحدته الداخلية، 
كم��ا أثبت التاريخ أيضًا أن��ه كلما حيدت الدولة 
اللبناني��ة نفس��ها عاش ف��ي مرحلة إس��تقرار و 
أمان وأزدهار، واليوم طرفان لبنانيان أساسيان 
متنازعان في الحرب السورية طرف مع النظام 
الس��وري، وط��رف أخر ضد النظ��ام، البعض 
يراهن على س��قوط النظام والبعض األخر على 
بقائه لتحس��ين ظروفهم في الداخل اللبناني، لذا 
الب��د من تعديل الدس��تور وإضاف��ة فقرة جديدة 
تنص على إعالن الشعب اللبناني شعب ذو حياد  
دائم ويس��هر رئيس الجمهوري��ة على تطبيقه ، 
إنطالق��ًا من الحرص على تحصي��ن امن لبنان 
ووحدت��ه وإبع��اده ع��ن الصراع��ات اإلقليمية 

والدولية )18( .

 وأمام الصراع الدائر في س��وريا و س��الح 
حزب اهلل وتدخالته خارج البالد  يكون ميش��ال 
ع��ون أم��ام تحدي صع��ب فأما أن ينح��از الى 
لبنانيته ويكون محاي��دًا بين جميع الكتل ويحقق 
مصال��ح اللبنانيي��ن فقط وال يخ��رج عن نطاق 
عروبت��ه وبعيدًا عن الطائفي��ة، و أما أن ينحاز 
ال��ى تحالفاته المحلي��ة واألقليمية ألن��ه له دور 
أيجابي في دعم المقاومة في سوريا ؟ فألى ماذا 

سينحاز الرئيس عون ؟

ويض��اف الى كل ماس��بق يج��ب أْن تتبنى 
الحكوم��ة سياس��ات جدي��دة تعم��ل عل��ى ح��ل 
المش��اكل التي تراكمت بفعل الفراغ الرئاس��ي 

التي أوضحناها سابقًا.

ل��ذا هذه المرحل��ة مليئة بالتحديات بالنس��بة 
للبن��ان، ومايحتاج��ه لبنان فوق كل ش��يء قيادة 

موحدة تعم��ل لمصلحة كاف��ة اللبنانيين والعمل 
على إيجاد حلول لكل المخاطر والتداعيات التي 

خلفها الفراغ في سدة الرئاسة .

وأخيرًا رئاسة عون تثير تساؤالت أهمها:- 
ميش��ال عون الذي تولى المنصب الرئاسي بعد 

إصراره عليه أي نوع من الرؤساء سيكون ؟ 

- هل إنتهت األزمة بإنتخاب الرئيس ؟

الخاتمة :

يخلص هذا البحث بأّن إنتخاب ميشال عون 
رئيس��ًا للجمهورية تطور بالغ االهمية ومرحلة 
سياسية جديدة  في حياه لبنان وأنه ماكان أن يكون 
لوال تفاهمات بين سيد قصر بعبدا الجديد ميشال 
عون ، و زعيم تيار المس��تقبل س��عد الحريري 
عل��ى صفق��ة تضمنت تقاس��مًا ل��ألدوار، بذلك 
يكون لبنان أنهى الفراغ في سدة الرئاسة، الذي 
هدد أستمراره س��ائر المؤسسات والقطاعات ، 
وقد كانت الحكومة ش��به معطل��ة والفراغ  كان 
س��يهدد الوطن والدولة عندما ينتهي أجل تمديد 
مجلس النواب في ربيع 2017 فال تعود أيًا من 
المؤسسات الدستورية قائمة فضال عن أن تكون 
فاعل��ة ، كما أن نهاي��ة الفراغ ضربت الفس��اد 
والمفسدين الذين يحاولون زرع اإلنقسامات بين 

المسلمين والمسيحيين.

توصل البحث الى نتيج��ة تخالف الفرضية 
الت��ي أفترض��ت ) أن إنتخاب الرئيس ميش��ال 
عون و انتهاء أزمة الفراغ الرئاس��ي جاء نتيجة 
تفاهمات محلية دون وس��اطات أقليمية و دولية 
و دون تدخ��ل خارجي (، إذ أن هذا األمر مبالغ 
في��ه ألن األمور اليمكن أن تنف��رج لوال موافقة 
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الدول المؤثرة في لبنان على الرغم من إنشغالها 
بملفات أكثر تعقيدًا ، إذ أن التدخل الخارجي كان 
دائمًا يأتي عن طريق أستغالل الطائفية وتنميتها 
وتوظيفها سياس��يًا، و أن كل طائفة تس��عى من 
أجل حماية وجودها م��ن خالل اإلنتماء بإحدى 
البل��دان الخارجي��ة مماجع��ل الس��احة اللبنانية 
ساحة قابلة لإلهتزاز في أي لحظة ، ويتبين ذلك 
بوض��وح بمدى كثافة الحظ��ور الخارجي على 
لبنان في أليات عمل الس��لطات الرسمية وغير 
الرس��مية، األمر الذي س��اهم في تعطيل الحياة 
السياس��ية وعرقل��ة الممارس��ة الديمقراطية في 

لبنان. 

يقول األستاذ في العلوم السياسية ) جوزيف 
فاض��ل ( : ) لي��س الجوار العرب��ي وحده عنده 
مصلح��ة ف��ي التدخل ف��ي لبنان، ب��ل هناك من 
يس��عى الى دور في المنطقة يحاول تحقيقه عبر 

الدخول الى الساحة اللبنانية ( .

ل��ذا يتطلب م��ن النخبة السياس��ية في لبنان 
وض��ع مصلح��ة الوطن العليا ف��وق كل أعتبار 
والعم��ل على تأمي��ن وحدة و إس��تقرار، وذلك 
ألن عدم اإلس��تقرار يوفر بيئة مثالية لإلختراق 

الخارجي.

كم��ا ويجب إع��الء الش��أن الداخل��ي على 
الش��أن الخارجي سواء من ناحية حزب اهلل عن 
طريق اإلبتعاد عن المحور السوري – األيراني 
فاإلرتباط الوثيق به يهدد الس��لم األهلي ويحقق 
للق��وى الغربي��ة مكاس��بها الخاص��ة ، أم��ا من 
ناحية ق��وى 14 أذار التي يجب عليها التخفيف 
م��ن أندفاعه��ا نحو الس��عودية والغ��رب وعدم 
مس��اعدتهم في تنفيذ مخططاته��م في المنطقة ، 

ألن اللبنانيي��ن وضعوا كل أماله��م في قيام هذه 
الدولة ونعتقد اذا فش��ل اللبنانيون هذه المرة في 
أعادة تكوين دولتهم س��وف يتكون لبنان حسب 
األه��واء الخارجية، ولبنان جدي��د ربما يصبح 

اللبنانيون أنفسهم أقلية فيه .
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تقري��ر ع��ن ن��دوة )السياس��ة الخارجي��ة 
للمغ��رب والجزائ��ر وتون��س والعالقات 

مع العراق(

باحث أقدم علي سعدي)*( 

  عقد قسم الدراسات السياسية واالستراتيجية 
في بي��ت الحكمة ندوة علمي��ة متخصصة حول 
)السياس��ة الخارجية للمغرب والجزائر وتونس 
والعالقات مع العراق (وذلك في الساعة العاشرة 
من صباح االربعاء الموافق 26 -2016-10 .

وت��رأس الن��دوة األس��تاذ الدكت��ور محمود 
علي الداود مش��رف قس��م الدراس��ات السياسية 
واإلس��تراتيجية في بيت الحكمة وقررها باحث 

اقدم علي سعدي وشارك كل من االساتذه :- 

 1- أ.د. محم��ود صال��ح الكروي – أس��تاذ 
العل��وم السياس��ية –جامع��ة بغ��داد )السياس��ة 

الخارجية للمغرب والعالقات مع العراق (

2- أ.م.د. منى حسين عبيد - مركز الدراسات 
بغداد)السياس��ة  والدولية/جامعة  اإلس��تراتيجية 

الخارجية للجزائر والعالقات مع العراق( .

3- أ.م.د. س��ؤدد كاظ��م العبي��دي – مرك��ز 
–الجامع��ة  والدولي��ة  العربي��ة  الدراس��ات 
لتون��س  الخارجي��ة  )السياس��ة  المس��تنصرية 

والعالقات مع العراق( .

وق��د حض��ر الن��دوة ع��دد م��ن المهتمي��ن 
بالشؤون الخارجية وممثل وزارة الخارجية أ.د. 
محمد الحاج حمود المستشار االقدم في الوزارة 
والخبي��ر المتميز في القان��ون الدولي والدكتور 
ابراهيم العبيدي المستش��ار في الوزارة وكذلك 
المستش��ارة والمس��ؤولة عن العالقات العراقية 
م��ع هذه االقطار في الدائ��رة العربية بالوزارة. 
وحض��ر الن��دوة كذل��ك ممثل��ون ع��ن مراكز 
البح��وث في مجل��س الن��واب ووزارة الداخلية 
وجامع��ة الدف��اع الوطن��ي باإلضاف��ة إلى عدد 
من أس��اتذة الجامعات ومراكز البحوث العربية 
والدولية التابعة ل��وزارة التعليم العالي والبحث 

العلمي 

وق��ام الس��يد رئيس الجلس��ة بتوجي��ه تحية 
ش��كر وتقدير للقوات المس��لحة العراقية البطلة 
الت��ي تقات��ل تنظي��م داع��ش االرهابي وأش��اد 
بال��روح القتالية العالية والتنس��يق بين فصائلها 
وه��ي مصممة على تحرير الموصل والمناطق 
العراقية االخرى من قبضة االرهاب كما اش��اد 
بروح التعاون بين سكان تلك المناطق المحررة 

مع القوات المسلحة . 

)*( قسم الدراسات السياسية واالستراتيجية-بيت الحكمة



دراسات سياسية واستراتيجية   ةملك / 33  188

وحول عنوان الندوة اكد السيد رئيس الجلسة 
عل��ى اهمية تكثيف البح��ث العلمي حول الدول 
الش��قيقة »المغرب والجزائر وتونس« وتطوير 
العالقات معها واهمية التنسيق بين بيت الحكمة 
ومراكز البحوث العربية والدولية المتواجدة في 
الجامعات العراقي��ة او التابعة لمجلس الوزراء 
او مجل��س الن��واب ومن اجل ضم��ان مصالح 
العراق الحيوية . ودعا رئيس الجلسة الى اهمية 
توثيق دور العراق التاريخي في دعم ومس��اندة 
الح��ركات الوطني��ة في هذه االقط��ار من اجل 
الحرية واالستقالل والذي كان دورًا رائدًا ساهم 

في دعم الحركة االستقاللية لهذه االقطار.

 كم��ا س��اهم ف��ي حمل��ة التعري��ب ودع��م 
العالق��ات الثقافية واالقتصادي��ة بين العراق مع 
األقطار الش��قيقة. قدم االس��تاذ الدكتور محمود 
الك��روي اس��تاذ العل��وم السياس��ية ف��ي جامعة 
بغ��داد مقدمة حول تاريخ الحرك��ة الوطنية في 
المغرب وتطورها السياسي منذ اعالن الحماية 
الفرنسية واالسبانية عام 1912 مرورًا بحركة 
المقاوم��ة وث��ورة الري��ف والحرك��ة الوطني��ة 
ض��د الوج��ود الفرنس��ي واالس��باني وتح��دث 
عن السياس��ة الداخلية في عه��ود الملوك محمد 
الخامس والحس��ن الثاني ومحمد الس��ادس تابع 
المحاض��ر الحركات االصالحية في عهد الملك 
محمد السادس والعالقات الخارجية للمغرب مع 
الجامع��ة العربية واالتح��اد االوربي والواليات 
المتحدة واش��اد بالعالقات العراقي��ة –المغربية 
ودور الع��راق التاريخ��ي ف��ي دع��م الحرك��ة 

الوطنية المغربية .

    وأش��ار الباحث الى التطور االيجابي في 
مس��يرة السياس��ة الداخلية في المغرب في عهد 
الملك محمد الس��ادس واالصالحات الدستورية 
الت��ي ش��ملت توس��يع دائ��رة الحري��ات العامة 
وتقلي��ص صالحي��ات المل��ك مع بقائ��ه كرمز 

وطني وتاريخي الس��رة حكم��ت المغرب اكثر 
من ثالثة قرون. 

وقد قدمت االس��تاذ المس��اعد الدكتورة منى 
حس��ين عبيد م��ن مركز الدراس��ات الدولية في 
جامع��ة بغ��داد بحثًا ع��ن )السياس��ة الخارجية 
للجزائ��ر والعالق��ات م��ع الع��راق( مس��تهلة 
بالعالق��ات التاريخي��ة بي��ن الع��راق والجزائر 
والدور الكبير الذي لعبته الدبلوماس��ية العراقية 
ف��ي دعم المقاوم��ة الجزائرية ضد االس��تعمار 
الفرنسي من خالل مس��اعدات عسكرية ومالية 
مباش��رة خ��الل الفت��رة 1954-1961 او من 
خ��الل األم��م المتح��دة والجامع��ات العربي��ة 
ومؤتمرات عدم االنحياز األمر الذي كان مبعث 
تقدير عالي من الشعب الجزائري. وكان العراق 
اول دولة تعترف باستقالل الجزائرعام 1962 
وأشارت الباحثة ان السياسة الخارجية للجزائر 
تخضع لمؤسس��ة الرئاس��ة تخطيطًا وتنفيذًا منذ 
االس��تقالل وق��د منح��ت الدس��اتير الجزائري��ة 
المختلفة الرئيس الجزائري صالحيات واس��عة 
ف��ي هذا المجال وأكدت الباحثة ان س��مة الحياد 
هي من اهم الس��مات التي تتصف بها السياس��ة 
الخارجي��ة الجزائري��ة من��ذ االس��تقالل وحتى 
الي��وم وكانت تس��عى باس��تمرار للتوس��ط لحل 
الخالف��ات العربي��ة – العربي��ة كم��ا فعلت في 
الصراع العراقي – االيراني والمشكلة العراقية 
– الكويتية والصراع الفلس��طيني – الفلسطيني 
وتتبع الدبلوماسية الجزائرية سياسة متوازنة مع 
العراق فهي التتدخل في الشأن العراقي وتدعو 
الى تكاتف العراقيين ضد المؤامرات الخارجية 
وض��رورة احت��رام وحدة وس��يادة واس��تقالل 

العراق .

وقد قدمت االس��تاذ المساعد الدكتورة سؤدد 
كاظم العبيدي من مركز المستنصرية للدراسات 
العربية والدولية –الجامعة المس��تنصرية بحثها 
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بعنوان »السياسات الخارجية لتونس والعالقات 
مع العراق« اشارت الباحثة على عمق العالقات 
االخوية بين العراق وتونس والدور العراقي في 
دعم الحركة الوطنية التونس��ية ضد االستعمار 
الفرنس��ي وخصوصًا دور الدبلوماسية العراقية 
في األمم المتحدة والجامعة العربية ومؤتمرات 
المس��اعدات  ال��ى  ع��دم االنحي��از باالضاف��ة 
االقتصادية التي قدمها العراق الى تونس خالل 

السبعينات .

تناول��ت الباحث��ة نجاح تونس ف��ي مواجهة 
تداعي��ات ث��ورات الربيع العرب��ي والتي اصاًل 
بدأت ف��ي اراضيها ورغم النج��اح الكبير الذي 
حققه حزب النهضة )االسالمي النزعة( وتمكنه 
من تش��كيل حكومة بمف��رده إال ان ذلك لم يمنع 
م��ن إعادة النظر في برامج��ه جراء المعارضة 
الش��عبية القوي��ة في الداخ��ل والتي ظه��ر انها 
تمي��ل الى إقامة حكوم��ة مدنية في تونس . وفي 
االنتخاب��ات االخي��رة التي عق��دت عام 2014 
حصل ح��زب »النداء التونس��ي« على المركز 
االول وتراج��ع ح��زب النهضة االس��المي الى 
المركز الثاني واصبحت لدى راش��د الفنوش��ي 
الزعي��م التاريخ��ي لحركة النهض��ة قناعة بان 
التطرف او التش��دد الديني قد يش��جع العناصر 
المتطرفة ال��ى التطرف أكثر وفع��اًل فقد كانت 
اهم نتائ��ج االعمال االرهابي��ة للقاعدة وداعش 
في تونس الى انحسار الس��ياحة واالستثمارات 
االجنبية وهروب الكف��اءات واضعاف المركز 

التونسي في االمم المتحدة واالتحاد االوربي .

وأك��دت الباحث��ة عل��ى اهمي��ة ح��ل قضية 
الطائ��رات العراقي��ة الثالث الت��ي ظلت جاثمة 
عل��ى مط��ار تونس أكثر من رب��ع قرن ودعت 
ال��ى تحس��ين االداء الدبلوماس��ي العراق��ي مع 
تونس والتعاون والتنسيق معها في حقل مكافحة 

االرهاب .

وق��د اعقب��ت الق��اء البح��وث جمل��ة م��ن 
التس��اؤالت والتعقيبات واالقتراحات ومن ابرز 
ه��ذه التعليق��ات ما قدم��ه  الدكتور عم��اد علو 
الخبير االستراتيجي في مجال مكافحة االرهاب 
الذي أكد على اهمية تبادل المعلومات والتنسيق 
بي��ن االجه��زة االمني��ة العراقي��ة ومثيالتها في 
تون��س والجزائر والمغرب الت��ي تتعرض هي 
االخرى لنشاط الجماعات االرهابية بما في ذلك 
)القاعدة( و)داعش( واشار الى عدد االرهابيين 
التونس��يين في العراق وس��وريا ويأتي بالدرجه 

الثانية بالعدد بعد  السعوديين .

وقد ق��دم الباحث��ون والمناقش��ون جملة من 
التوصيات المهمة نلخصها كاآلتي :

توس��يع دائرة التعاون الثقاف��ي بين العراق 
والمغ��رب وتونس والجزائ��ر من خالل برامج 
الجامعات ومراك��ز الثقافة واالع��الم ومراكز 

االعالم والمعلومات ودعم صنع القرار .

تنش��يط االداء الدبلوماس��ي العراق��ي وعقد 
مؤتمر للدبلوماس��ية العراقية ف��ي هذه االقطار 
بحضور عدد من المختصين في ش��ؤون الثقافة 
والتعلي��م العال��ي والبح��ث العلم��ي والس��ياحة 

والطيران المدني واالقتصاد والتجارة.

التع��اون ف��ي المج��االت األمني��ة وتب��ادل 
المعلوم��ات م��ع كل م��ن المغ��رب والجزائ��ر 

وتونس في حقل مكافحة االرهاب .

االس��تفادة من التجارب السياس��ية في حقل 
التعاي��ش الس��لمي ومكافحة التطرف ودراس��ة 
تجارب كل من المغرب وتونس بصورة خاصة 
كي��ف حقق��ت المغ��رب نتائج ايجابي��ة في حقل 
االصالحات الدستورية وكيف نجحت تونس في 
إفش��ال مخططات المنظمات المتطرفة باالتفاق 
بي��ن ح��زب النهض��ة االس��المي واالح��زاب 

االخرى على إقامة الدولة المدنية .
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